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  ملخص الرسالة

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى المفـــاهیم الوقائیـــة فـــي محتـــوى منهـــاج التربیـــة اإلســـالمیة للمرحلـــة 
  الثانویة ومدى اكتساب الطلبة لها

  : وتكون مجتمع الدراسة من 

  .طلبة  الصف الثاني عشر في محافظات غزة ،محافظة الوسطى -

محتـوى منهـاج التربیــة اإلسـالمیة للمرحلـة الثانویــة كتـاب الحـادي عــشر بجزأیـة والثـاني عــشر  -
-2009(التــي أقرتهمــا وزارة التربیــة والــتعلم  العــالي الفلــسطینیة لیــدرس فــي مدارســها  عــام 

2010(  
ًطالبـا وطالبـة مـن طلبـة الـصف الثـاني عـشر األدبـي ) 380(وقد اشتملت عینـة الدراسـة علـى -

ــــى محافظــــة والعلمــــي  ــــیم الحكومیــــة، واقتــــصرت الدراســــة عل فــــي مــــدارس وزارة التربیــــة والتعل
  . الوسطى

المــنهج الــذي اســتخدمه الباحــث فــي هــذه الدراســة  المــنهج الوصــفي التحلیلــي ألنــه مــن أكثــر  -
واســـتخدم الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة عـــدة المنـــاهج البحثیـــة مالءمـــة لموضـــوع الدراســـة كمـــا ،

 -:تالي  وهي على النحو الأدوات

 الوقائی  ة للمف  اھیم ع  شر الث  اني ال  صف وطالب  ات ط  الب اكت  ساب م  دى لقی  اس اختب  ار إع  داد : ًأوال

 وقائی ة أبع اد س تة ت ضمن حی ث ع شر الث اني لل صف اإلس المیة التربیة منھاج محتوى في الموجودة

 و ، االجتماعی  ة الوقائی  ة والمف  اھیم ال  سیاسیة، الوقائی  ة المف  اھیم و ، الفكری  ة الوقائی  ة المف  اھیم ( ھ  ي

  ) النفسیة الوقائیة المفاھیم و األمنیة، الوقائیة المفاھیم و ، الجسمیة  الوقائیة المفاھیم
  ضوئھا في عشر والثاني عشر الحادي منھاج تحلیل وتم محتوى، تحلیل قائمة إعداد : ًثانیا 

  الدراسة في المستخدمة اإلحصائیة المعالجة -

  :التالیة اإلحصائیة المعالجات على دراسته في الباحث اعتمد

 المئویة والنسب والمتوسطات التكرارات - 1

 .بیرسون االرتباط معامل -2

  .كرونباخ ألفا معامل - 3
  .براون سبیرمان معامل - 4
   One-Sample T .Test  اختبار - 5
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  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

  %) 93.11(المفاهیم الوقائیة الجسمیة  احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي  -

  %) 81.14(تالها المفاهیم الوقائیة السیاسیة حیث احتلت المرتبة الثانیة بوزن نسبي قدره  -

   %)76.93(ثم المفاهیم الوقائیة االجتماعیة بالمرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره  -

  %)74.94(المفاهیم الوقائیة الفكریة بوزن نسبي قدره   و-

  %)72.96(ثم جاءت المفاهیم الوقائیة النفسیة بوزن نسبي قدره  -

  %)68.10(وأخیرا جاءت المفاهیم الوقائیة األمنیة بوزن نسبي قدره  -
ائیـة األمنیـة  المفاهیم الوقي فـي المفـاهیم الوقائیـة النفـسیة،ووكانت الفروق لصالح المتوسط االفتراض -

  %)75(التالمیذ في هذین البعدین أقل منوهذا یعني أن مدى اكتساب 
 وكانـــت الفـــروق لـــصالح المتوســـط فـــي المفـــاهیم الوقائیـــة االجتماعیـــة والجـــسمیة والـــسیاسیة وفـــي  -

  الدرجة الكلیة
  .  كانت الفروق لصالح اإلناثحیثتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث،  - 
ولقـــد كانـــت الفـــروق الفـــرع العلمي،األدبـــي والفـــرع بـــین  كمـــا وتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة -

  .العلميالفرع لصالح 
  أهم توصیات الدراسة

 منهـــاج التربیـــة اإلســـالمیة بـــصفة عامـــة ومنهـــاج ىضـــرورة تـــضمین المفـــاهیم الوقائیـــة فـــي محتـــو -1
  .المرحلة الثانویة بصفة خاصة

 .االهتمام برفع مستوى المفاهیم الوقائیة، األمنیة،والنفسیة لدى طلبة المرحلة الثانویة -2
  إعادة النظر في المحتوى الحالى لمنهاج التربیة اإلسالمیة بحیث یراعي التوازن بین المفاهیم-3
 . التركیز في المنهاج على المفاهیم الوقائیة التي یحتاجها الطلبة في المرحلة الثانویة-4
 إخضاع الموضوعات والقضایا التي تـشكل أبعـاد المفـاهیم الوقائیـة للدراسـة المستفیـضة والعمـل -5

 .ًعلى تصنیفها تبعا ألهمیتها، وفقا للمرحلة التعلیمیة، ولخصائص الطلبة المعرفیة والنفسیة
 توجیه اهتمام القائمین على التخطیط واإلعداد لمناهج فلسطینیة جدیدة أهمیة المفـاهیم الوقائیـة -6

 .وضرورة تضمینها في منهاج التربیة اإلسالمیة للمراحل التعلیمیة المختلفة كل حسب حاجته لها
 . اهیم الوقائیة توجیه انتباه معلمي ومشرفي التربیة اإلسالمیة إلى أهمیة اكتساب الطلبة للمف-7

   عقد دورات لمعلمي التربیة اإلسالمیة وتدریبهم على كیفیة تربیة الطلبة تربیة وقائیة-8
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Abstract  

This research aimed to recognize the preventive concepts in the content of 
the Islamic education for the secondary stage ,and the extent of acquiring  
for the students . 

The sample of the study consist of : 

-12th grade student in Gaza ,middle area , 

-The content for the Islamic education syllabus for the high school with its 
11th and 12th grades ,which were approved by ministry of education to be 
taught in their school in (2005 , 2006 ) . 

 The sample of the study included 380 students male and female from the 
12th grades scientific and literary sections  governmental school , the study 
signified on the middle area . 

The method ,which was used by the researcher in this study is analytic 
descriptive method as its more suitable for the study , the researcher used in 
this study many tools : 

-preparing a test to measure the extent the students for 12th grades acquire 
the existed preventive concepts in Islamic education syllabus as they include 

six preventive dimensions which they are  : (the intellectual ،preventive 
concept  

Political preventive concepts, social concepts , preventive physical concepts , 
security preventive concepts , and psychological preventive concepts.   

-preparing a list of contental analysis . 

- The 11th and 12th grades syllabuses were analysed on the light of statistical 
treatment . 

In this study the researcher depended on the following statistical   

 .Diplicated average, and percentages  -       

-person correlation coefficient .  

-cronbach alpha  factor . 

-factor of spearman brown . 
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-test one sample T test.  

The study reached to a lot of results including :  

-physical preventive concepts, which ranked the first stage in the final results 
(93.11% ) . 

–%) .1481( has the second stage rationed  of political preventive concepts-
social preventive concepts had the third  stage in rationed   of ( 76.95) 

)  .74.94%( with ratio of the intellectual preventive concepts- 

Psychological preventive concepts with a ratio of (72.96%).  

) .68.10%(  with a ratio ofthe security preventive concepts,Finally  

The gaps were for the favor the average default in Psychologica preventive l 
concepts ,and the security preventive concepts which means that the extend 
of acquire of those dimensions are less than 75%  

The gaps were for the favor of average in political physical ,social and 
preventive concepts , and in total degree . 

There are statistical  gaps between males and females ,gaps were for the 
favor of females . 

There were gaps with statistical signs between scientific and litery sections  

The gaps were for the favor of scientific section .   

  Recommendations: 

1- Concerning to raise the levels of preventive concepts of (security 
,psychological ,preventive concepts for the secondary stage 

2-Make a review of the present content of the platform for the Islamic 
education , and to make balance between concepts, and focus at the 
preventive concepts which the students need in the secondary stage.  

3-Draw the attention of teachers and supervisors to importance of 
gaining the preventive concepts for the students . 

4-Helding a t raining courses  for Islamic education teachers. 
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  اإلهــــــــــــــــــــــــداء
 أهـدي هـــذا الجهـد المتواضع

 مإلـى النبـي محمــد صلــى اللـــه علیـه وسلــم وصحابتــه الكـرا*

ًإلـى مـــــن جـــــرع الكـــأس فارغـــا لیسقیني قطـــرة حـــب ،إلى مــن كلــت أناملــه لیقــدم لـــي لحظـة *
سعـــــــادة ،إلى مــن حصـد األشـواك عــن دربــي لیمهــد لي طریـــــق العلــم ، إلـى القلـب الكبیـــر 

  مـــــد اهللا فـي عمـــرهًالـذي أتمني رضـاه دائما، والدي العزیــز ،أ

ًإلـى من سهـرت ألجلي اللیالي،فكانــت عامـال فـي تفوقي وأتمنـي رضاهـا دائما ،إلـى أمي أمـد * ً
  اهللا في عمرهـا

  إلى إخوتي وأخواتي حفظهـــم اهللا ورعاهم*

  إلـى زوجتــي وطفلي العزیز حامــد*

  ًإلى أقاربي جمیعـــا وأصدقائي*

   األبـرار الذین لبوا نداء اهللاإلى أرواح الشهـداء*

  إلى أسرانــا خــلف قضبـان االحتالل*

  إلـى المرابطین على أرض فلسطین*

  إلـى كـل ناشــد حكمة وطاــب علـم*

  إلى كل مـن قــدم لي العـون واإلرشـاد والتوجه*

  دینه على غیـور مسلـم كــل إلى*

ًأقـدم هـذا الجهـــد حبا ووفـــاء راجیا مـــن الـله القبـول ً  
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  شكــــر وتقدیـــــر
أدى األمانــة _ محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم_الحمــد هللا رب العــالمین والــصالة والــسالم علــى خیــر األنــام 

 وبلـــغ الرســـالة بـــإخالص فنـــال رضـــى ربـــه، وعلـــى ألـــه وصـــحبه األطهـــار األبـــرار ،والتـــابعین وتـــابعیهم
  :بإحسان إلى یوم الدین ثم أما بعد

ًفحمدا لك ربي على عظیم عطایاك ، فمنك وحدك القوة في لحظات الضعف، ومنك وحدك العلم 
في أوقات الجهل، أعنت فیسرت ،ویسرت فأعنت ،وأمددتني بعونك وتوفیقك إلتمام هذه الدراسة 

ًحتى ظهرت إلى النور، فلك الحمد أوال وأخیرا، سائال أن تتقب ً ل مني هذا العمل المتواضع                               ً
ٕوان أي عمل ال یكتب له النجاح إال بعون ومساعدة اآلخرین، ومن لم یشكر الناس فإنه ال یشكر 

اهللا فشكري وتقدیري إلى الجامعة اإلسالمیة وعمادة الدراسات العلیا، وكلیة التربیة على إتاحة 
العلم تحت صرحها الشامخ، كما أتقدم بعظیم الشكر والتقدیر إلى الفرصة لي بأن أواصل مسیرة 

أستاذي   داود درویش حلس الذي فاض علي بعلمه ،وساعدني في التغلب على كثیر من 
الصعوبات العلمیة والبحثیة التي واجهتني، بقلب مخلص ،وصدر متسع ، ولسان صادق، فله مني 

.                                                                                                                          ًوالفضل الذي لن أنساه أبداكل التقدیر ، وأسمى آیات العرفان بالجمیل 
كما یمتد شكري وتقدیري إلى كل من شارك في الحكم على أدوات الدراسة من أساتذة جامعیین، 

  . ،لما قدموه لي من توجیهات ونصائح علمیة ومشرفین تربویین، ومعلمین

 وال یفوتني أن أتقدم أیضا بخالص الشكر والتقدیر إلى كل من ساهم أو قدم لي یـد المـساعدة بعـون، 
ٕأو دعــاء ،أو كلمـــات تــشجیع ،أو لهـــج لـــسانه بــدعوة خیـــر لـــي فــي هـــذه الدراســـة ،وانــه لـــشرف عظـــیم 

 محمـد شـحادة /الـدكتورعلیـه األسـتاذان الفاضـالن للبحث والباحث أن یقوم بمناقـشة البحـث والحكـم 
 فــــایز كمــــال شــــلدان  لتفــــضلهما بمناقــــشة هــــذا البحــــث أفادنــــا اهللا مــــن علمهمــــا /والــــدكتورزقــــوت ، 

ٕوال أنــسى أن أقــدم الــشكر والعرفــان إلــى والــدي ووالــدتي واخــوتي وزوجتــي، فلقــد . وجزاهمـا خیــر جــزاء 
ن أجل إخراج هذا العمـل المتواضـع علـى أكمـل وجـه وكمـا تحملوا من المشقة والجهد والعناء الكثیر م

أتقــدم بالــشكر والتقــدیر إلــى أعمــامي وزمالئــي علــى مــا بــذلوه مــن عــون ومــساعدة لــي أثنــاء الدراســة 
ً،إلــیهم جمیعــا أتقــدم بخــالص الــشكر والتقــدیر ،معترفــا بالجمیــل، وراجیــا المــولي جــل وعــال أن یعطینــي  ً

ً فــضل جــزاء بمـا قــدم فهــذا جهــد متواضـع وعالمــة بــسیطة فــي ًقـوة وعمــرا، كــي أوفــي كـل ذي صــاحب
طریــق العلــم ال تــساوي نقطــة فــي محیطــه الــذي ال یــدرك أغــواره إال اهللا العلــیم بكــل شــيء،وهو الــذي 

ِ ومــا تـــوفيقي إال باللــه عليــه Z یهــب العلــم، والحكمــة لمــن یــسعى، ولمــن یجتهــد، وهــو ذو الفــضل العظــیم ِ ِ َِْ َ َّ ِِ َّ ْ ََ َ
ُتـوكلت  ْ َّ َ ُوإليه أُنيبَ َِ ِ َِْ Z) واهللا نسأل العون والتوفیق)                88هود  
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  مقدمة الدراسة

الحمــد هللا حمــد الشاكرین،والـــصالة والــسالم علــى إمـــام المرســلین وخــاتم النبیـــین ،معلــم األمــة الهـــادي 
                                                                     األمــــین، ومـــــن ســـــار علـــــي دربـــــه ،ونهـــــج نهجـــــه فـــــي توریـــــث البـــــشریة علمـــــا نافعـــــا إلـــــي یـــــوم الـــــدین     
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Z )1:النساء(   

   8 7 فلقـــد مـــن اهللا علـــي البـــشریة بـــأن أرســـل لهـــا هادیـــا یخرجهـــا مـــن الظلمـــات إلـــي النـــور بإذنـــه
[< =  > ? @ A B C D  E F H 

I J  KL M N O P Q R  S T U V W X Y 
Z  [ \ ] ^ _ `        a b c d e 

f  g Z )15،16:المائدة(  
وأوردتهـم إلـى أرقـام ، ت بهـم كـل الـسبل غیـرهبعـد أن ضـل )سبل الـسالم (ى الیوم إل المسلمینفما أحوج

  )1، 2002:حمادومعمر( .نسب خیالیة من الجرائم و اإلمراض و المصائب في كل ربوع المعمورةو
 مــن لهــا فــي الــدنیا و اآلخــرة إالنــور ،الــذي ال ســعادة للبــشریة، وال أ و الفــإن اإلســالم هــو دیــن الهــدى

 تـــأتمر بــأمره و تنتهـــي بنهیـــه،وتستــضيء بنـــوره مخلـــصة عبودیتهــا هللا الخـــالق ،عنــدما تهتـــدي  بهـــداه 
وأن أي أمـه مـن األمـم تتمـسك بـذلك ،تتبع منهجه نابذة كل منهج من المناهج األرضیة المخالفـة لـهو،

ســـؤدد وتحیـــا حیـــاة عـــز و ، تعـــیش عیـــشة رغـــدة ً و اســـتقراراً أمنـــااوأكثرهـــ،أســـعد النـــاسالبـــد أن تكـــون 
ضــــیاء . (وتهـــدیهم إلیـــه بجــــد ونـــشاط،تحـــب الخیــــر للنـــاس كلهــــم ،ال تـــؤمر وتقـــود و ال تقـــاد تــــأمر و،

 @ ] 8 7 حیـث دم علیـه الـسالم أو لقـد بـدأت مـسیرة تعلـیم اإلنـسان منـذ ) 23: 2005،الدین
A B C D E F G  H I J K L M   N O Z )ــــــــــــرة ) 31:البق

عــز و -ولــضمان اســتمرارها أرســل اهللا،مــع بدایــة رحلتــه فــي األرض ،سان ظلــت التربیــة مالزمــة لإلنــو
 D E F ] 8 7و كانـت دعـوة إبـراهیم علیـه الـسالم،الرسل الكـرام مبـشرین و منـذرین –جل 

G    H I J K L M N  OP Q R S   T U Z   )البقــــــــــــــــــــرة :
 و تنمـي فیــه ،فهــي التـي ترتقـي بــه، فـي أن التربیـة تــسهم بقـوة فــي بنـاء اإلنـسان، ومـا مـن شــك).129

  ).2، 2007:أبو دف.( نحو بناء المجتمع و األمة،  و قوة موجهةفاعلةفتجعله أداة ، مواهبه
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وتــستمد ، ك المجتمــع توجیهــات العقیــدة التــي یــدین بهــا ذلــفالتربیــة فــي أي مجتمــع تنطلــق مــن خــالل 
 العقیـدة و صـحةل ما تملیه تلـك العقیـدة، فبقـدر أصالتها من خال، وعمقها،و و صفاءها ،التربیة قوتها

بقــدر مــا تــضل التربیــة ،الغــش وبقــدر مــا فیهــا مــن الــبطالن و،صــفائها تــصح التربیــة ویــصفو منهجهــا
  ). 58 ،1997:الحدري( . بهمىیشقون في الحیاة قبل أن تشق،فتخرج مسخا من البشر،طریقها 

، ولقــد جــاء اإلســالم موضــحا و مبینــا لكــل مــا هــو ضــروري فــي حیــاة اإلنــسان فــي كــل زمــان و مكــان
 N O   P Q    R S ] 8 7ومــا تــرك فــي ذلــك شــیئا إال أحــصاه إحــصاء كــامال 

T U V W X Y  Z [ \ ] ^     _ `a b c d  ef g h  
i j k Z ) بكــل جوانبــه ، الوجــود كلــه ىطر منهجــه علــوجــاء اإلســالم لكــي یــسی، ) 49:الكهــف

    O P ] 8 7 و الـــسیاسیة فـــي كـــل زمـــان و مكـــان ، و االجتماعیـــة، و االقتـــصادیة،التربویـــة
Q  R S T U V W X Y  Z[ © Z  )ع بدایـــــة القـــــرن و مـــــ)48 :المائـــــدة

التــي تــؤثر ، شــهد العــالم تغییــرات جــادة و جذریــة فــي جمیــع الجوانــب و المجــاالت الواحــد و العــشرین 
و یالحــظ أن هنــاك هجمــة شرســة ،صورة  أو بــآخري،و بأســلوب واضــح علــى المجتمعــات اإلســالمیةبــ

ـــــىتـــــصب غـــــ ـــــدة المـــــسلمینضبها عل ـــــافتهم، وقـــــیمهم و عقی ـــــه ثق ـــــصادهم ووجـــــودهم كل رفـــــاعي (، واقت
فهـي أصـیلة بمـا لهـا ...یة تجمع بین األصالة و المعاصـرةالمیة تربالتربیة اإلس و)9 ،2000:خرونآو

الــذي یخاطــب فیــه  الــنفس ،ن الكــریم كــالم العلــیم الخبیــررآالقــكمــا هــو فــي مــن تــراث تربــوي عمیــق ،
 1  0 / . -  , ] 8 7 الخبیـر بمـا یفـسدها أو  یزكیهـا ،اإلنسانیة مخاطبة العلـیم بإسـرارها

2    3 Z )وأدبـه ، نفـي سـنة مـن كـان خلقـه القـرآ، لمطهرةفي السنة النبویة ا وكما یوجد )14:الملك
و ، فـي فقـه الفقهـاء ذلـك التـراث التربـوي العریـق یوجـدالـسنةربه فأحسن تأدیبه ثـم علـى ضـوء الكتـاب و

ثـــــم فـــــي الفكـــــر التربـــــوي المـــــستقل لعلمـــــاء التربیـــــة ، وفلـــــسفة الفالســـــفة،وفكـــــر المفكـــــرین،أدب األدبـــــاء
و ، جهـةمـن، حدود الزمـان و المكـانىو هي معاصرة لما لهذا التراث من صالحیة تتخط...المسلمین

  )7، 2004:القاضي(أخرى التطور من جهة لما لهذه التربیة من قدرة على النماء و

 ى الحفـــاظ علـــى بنـــاء أجیـــال ناهـــضة قـــادرة علـــبیـــة اإلســـالمیة هـــي وســـیلة األمـــة إلـــىال شـــك أن الترو
 و تیـارات فكریـة و مذهبیـة تدافعـه قـوىالـذي ،  هـذا العـالم المـضطرب  فيجوهر شخصیتها و هویتها

ن تبعیتـه ٕاوأوهمت اإلنسان المسلم المعاصـر بفقـره و عجـزه  و، كراهیة المسلمین ىاجتمعت عل،عدیدة
  .للتربیة و الفكر الغربي باتت واقعا مسلما به

هــو أن تــتمكن ،سیاق الحاضــر و لعــل أوضــح جوانــب الــدور المطلــوب مــن التربیــة اإلســالمیة فــي الــ 
التــصدي ألعــداء اإلســالم بمنظــور رؤیــة ، و قــراءة هــذا العــصرىمــن إعــداد رجــال ونــساء قــادرین علــ
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 و تفكیـــرهالمفــاهیم التــي تــشكل ٕاعطائــه ،ولــن یــأتي هــذا إال بتربیــة  المعلـــم ذاتــه و،صــحیحة إســالمیة 
   )2005،11:علي وآخرون.(  درب مهنة التعلیمتثري وجدانه و تحدد خطواته على

  الحلـول العـصریة لمواجهـة الثـورة المعرفیـة التـي تفجـرت فـي یعـد أحـدن استخدام المفاهیم إومن هنا ف
حفظهـا دون الطلبـة للمعلومـات، و لمـشكلة اسـتظهار ً كـذلك حـالیعـدو،مختلف میادین العلـم و المعرفـة

امها فـي مواقـف تعلیمیـة اسـتخد، وهـذا یعنـي أن الـتعلم عـن طریـق المفـاهیمو، ووعي  وتمییز استیعاب
                                  )78 ،1987:إبـــــــــــــراهیم( التربویــــــــــــة العملیــــــــــــة التعلیمیــــــــــــةىجدیــــــــــــدة لــــــــــــه مــــــــــــردود ایجــــــــــــابي علـــــــــــــ

 ، تـصنیف المعـارفعـارف و الحقـائق ازدادت الحاجـة إلـىنـه كلمـا زادت المأولذلك فانه مـن الطبیعـي 
 ىجع أهمیة تعلم المفـاهیم العلمیـة إلـي أنهـا تمثـل معنـتر وو الحقائق عن طریق المفاهیم و التعمیمات

ثــر الــتعلم كمــا أنهــا تــساعد فــي انتقــال أ، واهرالعلــم و تحقــق وظیفتــه فــي التفــسیر و التنبــؤ و فهــم الظــ
  . الربط بین الحقائق كثیرة العدد و توضیح العالقات فیما بینهاىكما تساعد عل

و بالتـــالي تقلـــل ،  الحیـــاةى و التربیـــة المـــستمرة مـــد،تي الـــتعلم الـــذا مـــن تعلـــم المفـــاهیمنأ،ویـــري زیتـــون
  )94 ،1986:زیتون .( إعادة التعلم عند مواجهة مواقف جدیدةىالحاجة إل

فــالظواهر البیئیـــة واألحـــداث ،ود فـــي البیئـــةیــضیف راســـیل أن تعلــم المفـــاهیم یقلـــل مــن التعقیـــد الموجــو
 أساس ما یوجد بینها مـن تـشابه أو اخـتالف ىتصنیفها في مجموعات قلیلة العدد علیمكن تجمیعها و

  )124 :1991خلف.(و خصائص مشتركة

لهامــة فــي جمیــع مــستویات  أن تعلــم المفــاهیم مــن األهــداف التربویــة ایمكــن القــولفــي ضــوء مــا ســبق 
 علیــه الهیكــل المعرفــي لبقیــة أنــواع المعرفــة ىن تعلمهــا یعــد بمثابــة العمــود الفقــري الــذي یبنــالتعلــیم وأ

ن تعلـیم و إ ذلـك فـىعلـ، والنظریـات ،والقـوانین، ویعد تعلمها متطلبات سابقة لتعلم التعمیمـات ،العلمیة
ــــم المفــــاهیم مــــن أهــــم األهــــداف التعلیمیــــة ــــد المفــــاهیم و تكوینهــــا و إكــــسابها ، تعل حتــــى أصــــبح تحدی

و مــــــــصممي المــــــــواد التعلیمیــــــــة جــــــــادین فــــــــي ، و خبــــــــراء المنــــــــاهج ،جعــــــــل المعلمــــــــین، للمتعلمــــــــین
  )32:1994،الغاا.(تحقیقها

ــــاة التــــي تــــوافرت فیهــــا أنــــو ــــاة لیــــست هــــي الحی مركب مــــن مأكــــل ومــــشرب،و،اع المتــــع المادیــــة والحی
اآلمنــة التــي تطمــئن فیهــا القلــوب ویــأمن ٕوانمــا هــي الحیــاة ،غیرهــا فقــط، واختــراع وزراعــة، ووصــناعة

لـصالحون البـشریة ألكفـاء اویقـود ا،وینتـشر فیهـا العـدل ، و أعراضـهم ،و أمـوالهم، أنفـسهم الناس علـى
  .  تعالى ما یرضي اهللافیها إلى

أو مـــا یـــسمي ،وقــصد بهـــذه الــضوابط التـــأثیر التربـــوي الوجــداني،قــد وضـــع اإلســالم ضـــوابط لـــذلك لو 
،  وروحیــة، ووجدانیــة ،و القــصد مــن هــذه الــضوابط  هــو تربیــة الفــرد المــسلم تربیــة  إیمانیــة ،)بالوقایــة(
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ى  المــستوىأو الجریمــة ســواء أكانــت علــ،ایــة قبــل وقــوع الفعــلوذلــك مــن منطلــق الوق،كــذلك المجتمــع و
وكــذلك ، مــن آیاتــه مثــل هــذا النــوع مــن الوقایــةًاوقــد تــضمن القــران  الكــریم كثیــر..الفــردي أم الجمــاعي 
 الوقایـة ىوهذه اآلیات و األحادیث النبویة تضمنت األسـلوب التربـوي القـائم علـ،السنة النبویة  الشریفة

نـه یربـي فـي الـنفس سـیاجا مـن أوذلـك ،وقبل اقترافها ،نب أو المعصیة قبل وقوعها من الجریمة أو الذ
و اتقــاء الوقــوع ،الكراهیــة و الحــذر مــن جمیــع الــذنوب و المعاصــي و األمــور األخــرى و البعــد عنهــا 

أو ،أو الوقـــوع فـــي اللعنـــة،أو الحرمـــان مـــن الجنـــة، فیهـــا خوفـــا مـــن غـــضب اهللا عـــز وجـــل أو عذابـــه 
  .أو من الدین و اإلیمان، سالمالخروج من اإل

سـر هـذا التمیـز یكمـن فـي العقیـدة اإلسـالمیة المـسلمین عـن غیـرهم، وقد تمیزت التربیة الوقائیـة عنـد و
آل (  H I J  K LM Z ] 8 7،  یــوم الــدینىالربانیــة التــي ارتــضاها اهللا دینــا للبــشریة إلــ

 جمیــع الــنعم التــي أكــرم و جعلهــا نعمــة تتربــع علــى،ه العقیــدة اهللا للبــشریة هــذىفقــد ارتــض).19:عمــران
 J K L M N O  P ] 8 7 جلــــت قدرتــــه وفــــي هــــذا یقــــول المــــولى، بهــــا عبــــادهاهللا

Q R S T UV  Z )بعظیم فضله و جود كرمـه هـذا الـدین فمـا أكمل اهللا لقد   )3: المائدة
  فــي  ولــیس هــذا،ًبــراخســلم األمــة منهــا ى اهللا علیــه و رســول اهللا صــلىمــن شــاردة و ال واردة إال أعطــ

لقــد احتلـت التربیـة الوقائیــة  ،وجانـب الـشعائر التعبدیـة فحــسب، بـل فـي كـل میــادین الحیـاة بـال اسـتثناء
 فـي فهـو،ى التوحیـد  مجبـول علـ، اإلیمـانى باعتبـار أن اإلنـسان مفطـور علـً كبیـراًمن هذا الدین جانبا

وال ،  التوحیــد الخــالص الــذي ال تــشوبه شــوائب الــشرك ى صــیانة و حمایــة لیظــل علــى إلــًحاجــة دائمــا
  .ر الجاهلیةضراأ

شـرع اإلسـالم عبـر مـصادره العظیمـة منهجـا ،و المـسلمة الواضـحة ، و من خالل هذه النظرة الـصائبة
تمنـــــع مـــــن التـــــردي فـــــي ، والتـــــدابیر التـــــي تقـــــي مـــــن الوقـــــوع فـــــي الخطـــــأ ویتخـــــذ االحتیاطـــــات،ًوقائیـــــا

ى الفطـرة علـو،ى التوحیـد الخـالص لیظـل هـذا اإلنـسان علـ،وطرائق متفرعة، بأسالیب متنوعة،المحظور
  . في كل میدان من میادین الحیاةًرشاداالتي تثمر هدایة و،السویة

و لقــد ، مـا بــه زكاتــه و طهرتـه و نقــاؤهً ثـم تعلمــه ثانیــا، بمنعــه مــن كـل مــا یدنــسهًفهـي تزكــي القلـب أوال
     یعلمهــم الكتـــاب، و یتلــو علــیهم آیاتــهًبــراهیم الخلیــل علیــه الــسالم ربــه أن یبعــث فـــي النــاس نبیــادعــا إ

ــــه  ذكــــروالحكمــــة كمــــا   D E F G    H I J K L M ] عــــز وجــــل بقول
N  OP Q R S   T U Z )129:البقرة(.  

 الحفــــاظ علیهــــا مــــن خــــاللو،  صــــیانة  فطــــرة اإلنــــسانىإن التربیــــة الوقائیــــة فــــي اإلســــالم تهــــدف إلــــ
مــن مــن كــل شــر وبــالء فــي كــل جانــب مــن جوانــب آلا اإلســالمیة التــي ترســم لهــا الطریــق التوجیهــات



 
 

5

ـــنهج آلخـــذ رســـم هـــذا الطریـــق اأولقـــد ،الحیـــاة لكـــون ،ًالتربـــوي اإلســـالمي مـــساحة كبیـــرة جـــدامـــن مـــن ال
 لتظـل فطرتـه طیبـة ،ایـة الرعىحاجـة إلـب فهـو ةقـد ولـد سـلیم الفطـراإلنسان الذي وضع له هذا المـنهج 

ـــف، صـــافیة نقیـــة معطـــاءة ـــم یكتـــف بمجـــرد والدة الطفـــل عل بـــل جعـــل لـــه ، الفطـــرة الـــسویة ىاإلســـالم ل
تبـــین لــه طریـــق الخیــر و تـــدعوه ،  مرحلـــة مرحلــة مخیلتــهاإلســالم كثیـــرا مــن التوجیهـــات التــي تـــسایر 

متنوعـة لهـا أثارهـا العمیقـة فـي ، وتحذره  مغبة الوقوع فیه بأسالیب كثیـرة،وو تبین له طریق الشر ،إلیه
  .اإلقناع

ال یــصلح بـــأي ،منتكــسو اإلفهـــام ،ةضــعها بـــشر منحرفــو الفطـــرقـــد و، الفلــسفات التربویـــة المعاصــرةن إ
 ً عـن أن یـضعوا لـه منهجـاًفـضال،حال من األحوال أن یمثلوا اإلنسان الذي خلقه اهللا في أحـسن تقـویم

 تــصلح لبنــاء شخــصیة متزنــة ن هــذه الفلــسفات الإالي فــو بالتــ، یرتقــي بــه نحــو كمالــه المنــشود ًتربویــا
األزمــان فــشلها فــي ى مــر العــصور وقــد أثبتــت علــو،  أن تكــون عالمیــة وال شــاملة ال تــصلحو، ســویة

  .إخراج اإلنسان السوي و المجتمع المثالي

و  أن كـل آیــة أو حـدیث ال یخلــى اهللا علیــه و سـلم یــرىو سـنة نبیــه صـل،و إن المتأمـل فـي كتــاب اهللا 
و كــل  ،ىو كــل آیــة فــي كتــاب اهللا تعــال،إمــا بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة،مــن الحــدیث عــن العقیــدة

 مـا مـن میـدان مـن إذن، فرد أو المجتمعحدیث صح عن رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم فهو تربیة لل
ه بـسیاج كبیـر حاطتـأو، المیادین التي طرقتها التربیة اإلسـالمیة إال وغطـت الوقائیـة منـه مـساحة كبیـرة

  .عظیم من الوقایة إحاطة السوار بالمعصم

مــستخدمة ،وال شــرا إال حــذرتها منــه، ة علیــه  إال دلــت البــشریًكمــا أن التربیــة اإلســالمیة لــم تتــرك خیــرا
التحـذیر مـن مجـرد ى وقد یصل األمر فـي بعـض األحیـان إلـ،لك أسالیب مختلفة،وطرائق متنوعةفي ذ

كمــا أنهــا تنهـي عــن إتبــاع خطـوات الــشیطان الــذي یقــود ، نــسان فیهـالـئال یقــع اإل،القـرب مــن المعــصیة
لــه ثــم ینق،ى یــستمرئهاًا مــع العبــد بمــا ســهل مــن المعاصــي حتــ االنحــراف خطــوة خطــوة مبتــدئىالعبــد إلــ

و الكفـر أ ى الـشركبـل ربمـا وصـل بـه األمـر إلـ، یوقعه في الكبائر و الموبقاتتى غیرها و هكذا حإلى
   .و العیاذ باهللا

ـــ  المـــنهجو،  وجـــه العمـــومىو أن مـــن أعظـــم أســـرار تمیـــز التربیـــة اإلســـالمیة فـــي منهجهـــا التربـــوي عل
 ىكتــاب اهللا تعــال، المــصدرین الربــانیین العظیمــین ىهــو اعتمادهــا علــ، وجــه الخــصوصىالوقــائي علــ

األخیـار الـذین طبقـوا هـذا المـنهج ،  سـلف األمـة ي هـدىإضافة إل،سلم ى اهللا علیه ووسنة رسوله صل
وكـان ، مـا عـرف العـالم لـه مثـیال مـن قبـل ،ً مباركـاً طیبـاًفي حیاتهم فصنعت منهم هذه التربیة مجتمعا

أفــراد هــذا المجتمــع یــضربون فــي كــل خلــق رفیــع أروع األمثــال التــي یحــسبها بعــض النــاس نوعــا مــن 
یقـدم لـه مـن  مـا روبقـد، إن المیدان التربوي هـو أسـاس المیـادین  كلهـا  .المبالغة أو ضربا من الخیال
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المـسلمون الیـوم و تـسابق غیرهـا فـي كـل میـدان فـأین نحـن ،مـة مـستقبلها أجهود بقـدر مـا تـضمن كـل 
 رسالة سماویة أعلنت عالمیتها مـن الیـوم األول بقـول الحـق  جـل من هذا المیدان فالمسلمون یحملون

أیــن نحــن و فــي أیــدینا مــن الطاقــات ).107: األنبیــاء ( a b        c d      e Z ` ]ذكــره 
 الجـواب امتنـا  ون مـا تعجـز األرحـام أن تـأتي بمثلهـاة والتربویـة التـي تربـت علـى القـرآالفكریـ، والعلمیة
  عــن التربیــة القرآنیــةأىا التربــوي ال یــزال فــي منــه مبعثــرة و میــدانهــاوجهود،  معطلــةهــاطاقت، ومغیبــة

بــین مــا هــذا المیــدان ال یــزال یحــال بینــه ومــع أن  ،ولكــن إلــي یــوم الــدین، وأمتنــان كــان الخیــر فــي ٕاو
 ] 8 7 محالـة اهللا لهذه األمـة بـالتمكین آت الوموعود، إال أن بشائر الفرج تلوح في األفق، یطمح

L M N O      P Q R    S T     U V W X Z )105: األنبیاء(  

ففیمـا ، ن الكریم والسنة المطهرة في وقایـة  ناشـئتها مـن االنحـرافآفیمكن للمدرسة أن تستفید من القر 
 ،ن أن یكـون قـدوة للطالـب فـي سـلوكهأهو المعلـم یـأمره القـررجل األول في العملیة التربویة، ویتعلق بال

عــن ًراف حــین یـرون فــي المربـي انحرافــا االنحـوتعاملـه وقایــة لمـن تحــت یـده مــن الناشـئة مــن التفلــت و
         Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì Í Î                Ï Ð Ñ ]  فیقــــول ســــبحانهالمــــنهج القــــویم

Ò  Z )ــــــول )٢١: األحــــــزاب  k l m n    o p q r s  t   u v w ] 8ویق
x y z { | } Z )فــــي تألیفــــه و تنظیمــــه يوفیمــــا یتعلــــق بــــالمنهج الدراســــ) 2،3: الــــصف 

فتـصب المنـاهج كلهـا ، القـصورربیـة متكاملـة بعیـدة عـن التنـاقض و من خـالل فقراتـه الناشـئة  تىفتترب
 ¥ ¤ £ ] 8 7، فــي مــصب واحــد و هــو تكــوین الشخــصیة المــسلمة فــي جوانــب الحیــاة كلهــا 

¦ § ̈ ©  ª « ¬ Z )162: األنعام.(  

رسـول اهللا صـلى اهللا  ىبما أن غایة المعرفة هي عبادة اهللا كما یرید سبحانه كانت أول آیة نزلـت علـو
)                                   1: العلـــــــــق( K L M N O P Z ] 8 7  حیـــــــــثهـــــــــو فـــــــــي الغـــــــــار یتعبـــــــــدعلیــــــــه و ســـــــــلم و

ـــنفس أو لفكـــان توجیـــه القـــراءة باســـم اهللا وقایـــة  ـــةلمعرفـــة مـــن االنحـــراف حـــین تكـــون باســـم ال  أو القبیل
،أو و مـــا مـــن شـــك أن العـــاملین فـــي هـــذا المیـــدان ســـواء كـــانوا واضـــعي المنـــاهج أو الـــوطن،الحـــزب 

 أن یـدركوا أهمیـة جانـب الوقایـة لـصیانة الشخـصیة ىفي أمـس الحاجـة إلـ،مقرري األنشطة أو المربین
 فـــي   باألمـــةو أن یـــدركوا أن أســـباب األزمـــات التـــي لحقـــت ،یة فـــي هـــذا المعقـــل التربـــوي الهـــاماإلســـالم

حیـث تتـرك األمــور ، هـو إهمـال جانــب الوقایـة ، و فـي میــدانها التربـوي خاصـة،  عامـةمیـادین حیاتهـا
حث عن العـالج الـذي أصـبح للب  الجمیعفإذا وقع الخطأ أسرع، عواهنها حتى  یقع الخطأى تجري عل

 هـذا المیـدان ىفـإذا أدرك القـائمون علـیكلف األمة أضعاف ما كـان یمكـن أن یكلفـه الجانـب الوقـائي ،
یــستنبطون منــه ،ســالم فــي اإل اإلســالمي وجــوههم قبــل مــصادر التــشریعیوجهــواانــب الوقایــة أهمیــة ج
وهــدي ســلف ،ى اهللا علیــه وســلمأحادیــث ســید المرســلین صــلو،وقایــة عبــر آیــات القــرآن الكــریممــنهج ال
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 حــین تتــضافر جهــود شــك  مــا مــن،و  بإحــسانمــن تــبعهم،واألمــة األخیــار مــن الــصحابة و التــابعین 
فــــــــــــــــسوف                                                                                                ، البنــــــــــــــــاءة الهادفــــــــــــــــةاألنــــــــــــــــشطةو،ع المنــــــــــــــــاهج الجیــــــــــــــــدة المحكمـــــــــــــــةمــــــــــــــــ،المعلمـــــــــــــــین

ربیــة  الناشــئة تربیـة صــحیة ســلیمة مبتدئــة  بتثبیـت العقیــدة فــي القلــوب تقـوم المدرســة بــدور كبیـر فــي ت
  )1997:الحدري.(آدابهم و حقائق اإلسالى تربیة  الناشئة علىإضافة إل،ین مع تعهدها  كل ح

وخاصــة ، فــي تنــاول منهــاج التربیــة اإلســالمیة للمفــاهیم الوقائیــة ًا الحــظ الباحــث ضــعفولهــذا كلــه فقــد
منهــاج التربیـة اإلسـالمیة للمرحلــة ى  إلقـاء الـضوء علـى الباحـث إلــى ممــا دعـ،منهـاج المرحلـة الثانویـة

            . اكتساب الطلبة لهاى تضمنه للمفاهیم الوقائیة وقیاس مدىة وتحلیله للكشف عن مدالثانوی

  :مشكلة الدراسة 

   : تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

 ومدى  للمفاهیم الوقائیة ، للمرحلة الثانویةما مدى تضمن محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة -
 لها                                                                           اكتساب الطلبة

  ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة
 .ما المفاهیم الوقائیة الواجب توافرها في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة -
  .ما مدى تضمن محتوي منهاج التربیة اإلسالمیة للمفاهیم الوقائیة -
 .ما مستوى اكتساب طلبة المرحلة الثانویة للمفاهیم الوقائیة -
 %)75(هل یصل اكتساب طلبة المرحلة الثانویة للمفاهیم الوقائیة للمستوي االفتراضي المقدر  -

  :فرضیات الدراسة   

 افتراضيكمعدل )%75 ( اكتساب طلبة المرحلة الثانویة للمفاهیم الوقائیة عنىیقل مستوهل  -1
 اكتـساب طلبـة المرحلـة ىفـي مـستو( α ≤ 0.05 ) ىتوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستو -2

  )ذكر،أنثى( لمتغیر الجنسىالثانویة للمفاهیم الوقائیة تعز
 اكتـساب طلبـة المرحلـة الثانویـة ىفـي مـستو( α ≤ 0.05 )  توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة    -3

 )أدبي، علمي(تعزي لمتغیر التخصص 

  :أهداف الدراسة 

  :یسعى الباحث من خالل هذه الدراسة لبلوغ األهداف التالیة
 منهـــاج التربیــــة اإلســــالمیة للمرحلــــة ىتحدیـــد المفــــاهیم الوقائیــــة التــــي ینبغـــي تــــضمنها فــــي محتــــو -

 الثانویة
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 . منهاج التربیة اإلسالمیة للصف الثاني عشر للمفاهیم الوقائیة ى تناول محتوىمعرفة مد -
 . اكتساب طلبة المرحلة الثانویة للمفاهیم الوقائیةىمعرفة مد -
 اكتــساب المفــاهیم الوقائیــة تعــزي لمتغیــر ى مــا إذا كــان هنــاك فــروق بــین الطلبــة فــي مــستومعرفــة -

 .الجنس
 فــروق بــین الطلبــة فــي مــستوي اكتــساب المفــاهیم الوقائیــة تعــزي لمتغیــر  هنــاكمعرفــة مــا إذا كــان -

  .التخصص 

  أهمیة الدراسة 

 .تنبع أهمیة هذه الدراسة من النقاط التالیة
  .قد تفید الدراسة القائمین على تطویر منهاج التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة -
 .قد تكسب المشرفین التربویین كیفیة تعزیز المفاهیم الوقائیة في المرحلة الثانویة -
 . التي تسعي لتعزیز المفاهیم الوقائیةق تدریس التربیة اإلسالمیةائقد تسهم في تحسین طر -
 .قد تكسب معلمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة أهم مضامین المفاهیم الوقائیة -
 .  التربیة اإلسالمیةتقویم مناهجالدراسة الباحثون في قد یستفید من  -

  :حدود الدراسة  

  :الحد الموضوعي 

  المفاهیم الوقائیة المتضمنة في محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

   :الحد المكاني

 مدیریــة التربیــة والتعلــیم فــي المحافظــة الثانویــة فــيمــدارس  طلبــة ال عینــة مــن ىتقتــصر الدراســة علــ 
   فلسطین- في محافظات غزة الوسطي

  :الحد الزماني 

  )2010،2009( الثاني من العام الدراسي الثاني الدراسيأجریت الدراسة في الفصل 

  :الحد البشري 

  ىطلبة المرحلة الثانویة الصف الثاني عشر في المحافظة الوسط 
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  مصطلحات الدراسة

  :المفاهیم 

بأنهــا بنــاء عقلــي وتــصور ذهنــي عــن مجموعــة مــن األفكــار : ً إجرائیــاًیعــرف الباحــث المفــاهیم تعریفــا 
الكــریم والــسنة النبویــة التــي تتــصف آن والمتغیــرات المــستمدة مــن التربیــة اإلســالمیة النابعــة مــن  القــر

  بصفات  تمیزها عن غیرها من  األفكار والمتغیرات األخرى

  :الوقایة 

 بكـل مـا یـضر بـالفطرة مـن جمیـع نـواحي ً ومعنویـاًهي حمایة وصیانة  الفـرد واألسـرة والمجتمـع  مادیـا
الرذائــــل فـــي  وتحـــذیرهم مــــن الوقـــوع ،حیـــاة اإلنـــسان الفكریــــة والجـــسمیة واألمنیـــة والــــسیاسیة والنفـــسیة

  والمساوئ عن طریق الوسائل واألسالیب  الواردة في الكتاب والسنة

  :ة التربیة اإلسالمی

 وتـشمل ، الكمـال اإلنـسانيى بالوصول به إلـىإن التربیة اإلسالمیة هي تنشئة الفرد تنشئة شاملة تسع
ًا،واجتماعیا،وفكریً، وعقلیا،ًجمیــع جوانــب الشخــصیة جــسمیا  ى وتـــستمر مــع الفــرد مــن المهــد إلـــًوخلقیــاً

بإعـداد اإلنـسان   والتـي تهـتم ،االسـتمرار فـي الحیـاةى عل للحیاة الدنیا واآلخرة، وحتى یقدر اللحد وتعده
   .ن والسنةآتعالیم والمبادئ التي جاء بها القرال وفق ،تواجهه في الحیاة للتعامل مع المشاكل التي 

  :منهج التربیة اإلسالمیة 

 لیـدرس فـي مدارسـها فـي محافظـات قطـاع غـزة للمرحلـة ، هو المنهج الذي أقرته وزارة التربیة والتعلـیم
  ))2010-2009((الثانویة لعام

  :المرحلة الثانویة 

 وتـسبق مرحلـة التعلــیم ،المرحلـة الثانویـة هـي تلـك المرحلـة الدراسـیة التــي تلـي مرحلـة التعلـیم األساسـي
 الحــادي عــشر والثــاني عــشر مــن فتــرة التعلــیم التــي یمــر بهــا : وتــشمل الــسنتین الدراســیتین،الجــامعي

   قطاع غزة حسب المنهج الفلسطیني المقرر في محافظاتالطلبة
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  الفصـل الثـانـي

  اإلطـــــــــار النظــــــري
  

  

  

  المفاهیـــــــــــــم*

  الــــــــــــــــوقایة*

  التربیة اإلسالمیة*
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظـــــــــــــــــري

  المفاهیم :المحور األول

 بحیــث یقــسم الفــصل إلــى ،یعــرض هــذا الفــصل الجوانــب النظریــة للمــصطلحات األساســیة فــي البحــث
مــن حیــث المفــاهیم ،الوقایــة ،التربیــة اإلســالمیة، ویتنــاول المحــور األول المفــاهیم : ثالثــة محــاور هــي

ت نظریـا، وظائفها،أهمیتهـا، تعلمهـا ،قیـاس تحـصیلها، صـعوبات تعلمهـاتعریفها أنواعها ،خصائـصها، 
  .تعلم المفاهیم،مستویاتها

  : المفهوم 

ى ختلــف اآلراء واألفكـــار علـــابـــل ،لــم یتفـــق علمــاء التربیـــة وعلــم الـــنفس علـــى تعریــف محـــدد للمفهــوم 
  .تعریف المفهوم من حیث المجال الذي یبحث من خالله المفهوم

  .ویعرض الباحث بعض التعریفات الواردة  حسب الدراسة في مختلف التخصصات كما یلي 

 مـردان(" مـشتركة لهـا أسـماء التـي األشیاء من مجامیع " :هي المفاهیم أن والعبیدي  یرى مردان -
 ) .61 ،2004 : والعبیدي

 عقلـي اسـتنتاج أو عالقـة أو ،معینـة بظـاهرة تخـتص فكرة:" أنه  على المفهوم أما سالمة فیعرف -
  ).53 ،2000:سالمة "(معین مصطلح أو الكلمات من كلمة بواسطة عنها یعبر

 تعبیـر لفظـي وهـي ، بـالحواس یـدرك شـيء ألي الـذهن فـي الموجـودة الـصورة بأنـه"وتعرفـه عیـاد  -
  ).35 ،2008:عیاد" (األشیاء عن

عبـارة عـن مجموعـة مـن المعلومـات التـي توجـد فیهـا عالقـة حـول شـيء  معـین : " غنیم بأنهىوتر -
  ).33 ،2007:غنیم" ( وتشمل الصفات المشتركة والممیزة لهذا الشيء،تتكون في الذهن

عبــارة عـن كلمـات أو أشــباه جمـل تمكننـا مـن تبویــب أو تـصنیف مجموعـة مــن : "ویعرفـه أبـو حلـو -
  ).1989،16: بو حلوأ"( تقلیل تعقید بیئتنا المحیطة بناعلى مما یعمل الملحوظات

 أو اإلحـداث ، الظـواهرو أ، الطالـب للمواقـفهونـتـصور ذهنـي یك:" أبو معیلـق بـأن المفهـوم ىوتر -
 ً أو لفظـاًالتي تشترك في مجموعة من الخصائص المشتركة التي تمیزها عن غیرهـا وتعطـي رمـزا

  ).13 ،2006:أبو معیلق" (أو اسما یدل علیها
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التـي  الذهنیـة الـصورة أو، ذهنـي تجریـد أو ،عقلي بناء :" بأنه المفهوم " وبلقیس خطاب " ویعرف -
 یـتم أشـیاء علـى متـشابهة أشـیاء مـن خـصائص أو ،صـفات تعمـیم نتیجـة الفـرد لـدى تتكـون

 ).14 ،1989: وبلقیس ،خطاب"( إلیها فیما بعد التعرض
بخبـرات  یتفق علیه األفـراد نتیجـة المـرور فكرة عامة أو مصطلح:" بطرس تعریف المفهوم أنهىیر -

 2004 :بطــرس( "النــوعیهــا كــل أفــراد ي خــصائص محــدد یتفــق فمتعــددة عــن شــيء مــا یــشترك فــ
،21.( 

أن بــ ومــن خــالل مــا ســبق مــن تعریفــات للمفهــوم یتــضح  أن هنــاك تــشابه بــین التعریفــات الــسابقة  -
 ، فـــي حـــین قــــال الـــبعض أنهــــا كلمـــات أو مــــصطلح،المفهـــوم مجموعـــة مــــن األشـــیاء المــــشتركة 

 أنهـــا بنـــاء عقلـــي أو تـــصور ىوهنـــاك مـــن یـــر،وآخـــرین عبـــروا عنهـــا بالكلمـــات أو أشـــباه الجمـــل 
ذهنــي،ومنهم مــن یعرفهــا بأنهــا نتیجــة المــرور بخبــرات وعلــى اخــتالف التعریفــات فــإن النــاظر فــي 

  . حد كبیرىالتعریفات یجد أنها متقاربة إل

بأنهــا بنــاء عقلــي وتــصور : ً إجرائیــاًتعریفــابحــسب منهــاج التربیــة اإلســالمیة ویعــرف الباحــث المفــاهیم 
ن  الكـریم آالقـریة النابعة مـن األفكار والمتغیرات المستمدة من التربیة اإلسالمذهني عن مجموعة من 

  .والسنة النبویة التي تتصف بصفات  تمیزها عن غیرها من  األفكار والمتغیرات األخرى

  :أهمیة تعلم المفاهیم 

 یعمـل لـذا،الدراسـیة  المـواد مختلـف فـي المفـاهیم تعلـم بـضرورة والتعلم بالتربیة المهتمین معظم یؤكد 
 فـي المـستویات المفـاهیم تحدیـد علـى، المختلفـة المدرسیة الكتب ومؤلفو المناهج ومخططو المعلمون
 للـتعلم  تـشكل األسـاس فالمفـاهیم لتدریـسها، المناسـبة والطرائـق المـواد وتطـویر المتتابعـة، التعلیمیـة

  ،ومن أهمها)30 ،2003 :عبده(المشكالت  حل وتعلم المبادئ كتعلم تقدما األكثر

حـل  مواقـف فـي المعلومـات اسـتخدام علـى التالمیـذ قـدرة زیـادة إلـى المفـاهیم دراسـة تـؤدي -
 .المشكالت

وتحدیـد ،التعلیمـي  الموقـف وتـنظم، الختیـار الخبـرات أسـاس تـوفیر إلـى المفـاهیم دراسـة تـؤدي -
 .المنهج من الهدف

 .المختلفة العلم فروع بین والتكامل الترابط إبراز من یمكننا المفاهیم تدریس -
 ).56: 2004سالمة ،(التالمیذ لدى اإلبتكاري التفكیر تنمیة إلى المفاهیم دراسة تؤدي -
  والوسـائل،ىالمحتـو وتنظـیم واختیـار التعلیمیـة، األهـداف تحدیـد فـي ًهامـا ًدورا المفـاهیم تلعـب -

 .تقویمها ووسائل التعلیمیة،
 .الجدیدة األخرى التعلیمیة للمواقف التعلم أثر انتقال في تسهم -
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 .والتطبیق التفسیر على المتعلم یساعد المفاهیم تعلم -
  ).36: 2008األسمر،(.جدیدة مواقف مواجهة عند التعلم إعادة إلى الحاجة من یقلل -

  :أربع نقاط  في الكبرى المفاهیم برونر أهمیة ویلخص

                   واالسـتیعاب الـتعلم فـي سـهولة أكثـر الدراسـیة المـادة تجعـل الرئیـسیة معرفـة المفـاهیم -1
إطـار  فـي الدراسـیة المـادة جزئیـات تـنظم عنـدما النـسیان وعـدم ،التـذكر علـى المـساعدة -2

 .مفاهیمي هیكل
                .الجدیدة والظروف للمواقف أثره وانتقال ،التعلم فاعلیة زیادة على المساعدة-3
والمعرفــة  للمــتعلم الــسابقة المعرفــة بــین الفجــوة یــضیق األساســیة معرفــة المفــاهیم -4

  ).2003:عبده(الالحقة

  :أهمیة المفاهیم التربویة اإلسالمیة 

ه بفكـــره اإلســـالمیة هـــي التـــي تحفـــظ للمجتمـــع المـــسلم توازنـــه وتعیـــد لـــه ثقتـــالتربویـــة المفـــاهیم  -1
 .درته علي تأصیل المفاهیم المستوردة التربوي اإلسالمي، وتعزز ق

تحدیـــــد مالمـــــح المفـــــاهیم التربویـــــة اإلســـــالمیة التـــــي تتمیـــــز عـــــن المفـــــاهیم التربویـــــة الغربیـــــة   -2
 . وتعزیزهاواستبدال المفاهیم اإلسالمیة األصیلة بهذه المفاهیم

المفــاهیم التربویــة تــسهل عملیــة االتــصال  والــتعلم والتــذكر ألنهــا عبــارة عــن كلمــات وصــفیة  -3
 .شیاء التي تتشابه لشيء ما ،ولكل األًكلیة تعطي تصورا

 والتعامــل ، وغیــر المباشــر بــصورة مناســبة مــع اآلخــرین، االتــصال المباشــرىتـساعد الفــرد علــ -4
 . المنهج اإلسالميىمعهم عل

 .تمكن الفرد من تبسیط بیئته من حوله -5
والتنبـؤ بنتـائج هـذه ، والـتحكم فـي تـصرفاته ،  فـي حیـاة اإلنـسان وتوجهاتـه ً أساسـیاً عـامالتعـد -6

 . المجتمع المسلميویرض، اهللا يذا یتصرف وفق ما یرضالتصرفات له
فیــــستطیع ، وتوجیهاتــــه ، المفــــاهیم یــــساعد اإلنــــسان  مــــن اختیــــار منهــــاج حیاتــــهإلــــىالتعـــرف  -7

 .اإلنسان تصور ما ینهجه في حیاته وانتقاء وصقل هذا التصور حتى یتالءم مع حیاته
ــ -8  فالمفــاهیم  ى الــسلوكا تــأثیر علــتفكیــر فهــي بالتــالي لهــال ىألن المفــاهیم لهــا تــأثیر واضــح عل

ـــــــىالملتبـــــــسة أو المبهمـــــــة تـــــــؤد ـــــــالي إلـــــــى إل ـــــــر مـــــــبهم وخـــــــاطي وبالت  ســـــــلوك مـــــــبهم ى تفكی
  ) 29، 2009:المدهون(وخاطئ
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وتهـدف  أن تعلـم المفـاهیم  یكـون تراكمـي ، الباحـثى مـن أهمیـة لـتعلم المفـاهیم یـرمن خالل مـا سـبق
لــو تعلــم ف حتـى تــتم الفائـدة مــن الـتعلم ، ،إلـي التفاعــل والتكامـل بــین المعرفـة الــسابقة والمعرفـة الجدیــدة

 تعلــــم خـــاطئ ومفهــــوم مـــبهم وال یــــستطیع اكتــــساب سیكتــــسبفإنـــه ،ة خاطئــــة قـــالمـــتعلم المفهــــوم بطری
  .معلومات جدیدة وال یستطیع الربط بینها وبین المعلومات الجدیدة

  وم أنواع المفه

                                                         : أنواع ثالثة إلى الطبیعیة الحیاة في الموجودة الخوالدة المفاهیم صنف

 :مثـل وزمـالر وبالكلمات عنها وعبر ، العقلیة بالقوى تدرك التي وهي : معنویة أو مجردة مفاهیم .1
  .   المروءة الدیمقراطیة، العدالة، الحریة، 

  النظـام :مثـل ، المعاشـة حیاتـه فـي بمعرفتـه اإلنـسان یـدركها التي المفاهیم هي : مفاهیم معرفیة .2
  .اللغوي  النظام ، السیاسي النظام ، السماوي الدین ، االجتماعي

  : أنها نجد ، عامة المفاهیم وباستقراء .3

  عـز وجـلاهللا قبل من وجودها لحظة منذ ةیالطبیع  البیئةفي موجودة قدیمة مفاهیم تكون أن إما  -  أ
.                                                                                                            الشمس ،القمر ، ،كالجاذبیة

،  اإلنـسان قبـل مـن أسـماء أعطیـت وقـد ، اإلنـسان صـنع مـن وضـعیة مفـاهیم تكـون أن ٕوامـا  - ب
   ).                           ٢٠٠٤،١٩٨ : الخوالدة(الدستور ، كالحجم

 :التالي  النحو على المفاهیم الدواهیدي وصنف

 الحمـض، النبـات، :مثـل الحـسیة المـدركات مـن تـشتق التـي المفـاهیم  وهـي:بـسیطة مفـاهیم   -1
  .                                                          اإللكترون الخلیة،

  الكثافة،الـسرعة،مثـل البـسیطة المفـاهیم مـن تـشتق التـي المفـاهیم وهـي :)عالئقیـة(مركبـة مفـاهیم -2
  .التسارع ،األرضیة الجاذبیة

 والالفقاریـات، الفقاریـات :مثـل تـصنیفیة خـصائص مـن المـشتقة المفـاهیم  وهـي:تـصنیفیة مفـاهیم -3
 .البریة والكائنات البحریة الكائنات والمركب، المخلوط

 التكـاثر، التقطیـر، الترسـیب، :مثـل العملیـات مـن المـشتقة المفـاهیم  وهـي:عملیـات مفـاهیم -4
 .)2006،47 :الدواهیدي(النمو التهجین،
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  : ثالثة أنواعىكما صنفها اقصیعة إل
ــــوم التــــي : مفــــاهیم أساســــیة -1 وهــــي مفــــاهیم محتــــوى بغــــض النظــــر عــــن علومهــــا األصــــلیة،أو العل

  .استخدمت في هذه العلوم
  .وهي مفاهیم السببیة والتحلیل والتفسیر:مفاهیم منهجیة -2
  )2000،26:اقصیعة( التي تشمل مفاهیم الكراهیة والوالء واالنتماء:مفاهیم القیم -3

 نوعیـة علـى أسـاس المفـاهیم مـن نـوعین بـین  یفـرق(Fegoatsky)تـسكي  فیجـو أن بدیر ذكرت وقد
  .منها كل تعلم فیها یتم التي المواقف

 وتفاعلـه بمواقـف الحیـاة للفـرد الیومي االحتكاك نتیجة تنمو التي المفاهیم وهي :التلقائیة المفاهیم -1
  .به المحیطة الظروف مع

 ذاتـه جانب الفـرد من أكانت سواء تعلیمیة، مواقف تهیئة نتیجة تنمو التي وهي :العلمیة المفاهیم -2
  ).47 ،2003 :عبده(خارجي  مصدر من أم

   : ثالثة أنواعىكما صنفها قالدة إل

حــداث أو األشــباه وتهــدف فــي األصــل إلــى وصــف وتــسهیل الدراســة ألمفــاهیم خاصــة بتــصنیف ا -1
العلمیــة للحــدث أو  الــشيء ،والمفهــوم مــن هــذا النــوع عبــارة عــن مجموعــة مــن المثیــرات تجمعهــا 

وعنـــد تجریـــد تلـــك ،صـــفات مـــشتركة قـــد تكـــون هـــذه الـــصفات ممثلـــة باألشـــیاء أو عملیـــات معینـــة 
  .       اسما أو مصطلحىت عن األشیاء أو العملیات أو األشخاص تعطالصفا

أو الظـواهر ،بـل ،مفاهیم تعبر عن قوانین أو عالقات،وهذا لـیس مجـرد تقـسیم لألشـیاء واألحـداث  -2
  .تصنیفها حسب ما یجمعها من صفات مشتركة بینها

   هذه المفاهیم بعضى فروض وتكوینات فرضیة ذهنیة ،وتقوم علىمفاهیم مبنیة عل -3

  ).419،420 ،1982 ،قالدة(    النظریات العلمیة التي تهتم بتفسیر العالقات والقوانین

  : نوعین ىوصنفها نشوان إل

وهــي التــي تتكــون نتیجــة اســتخدام الحــواس كالبــصر :مفــاهیم مــشتقة مــن مــدركات حــسیة جامــدة  -1
  .والشم

 ى عملیـات عقلیـة علیـا بینمـا یعتمـد النـوع األول علـىمفاهیم مشتقة مـن العملیـات ألنهـا تعتمـد علـ -2
 ).1992،122:نشوان(المدركات الحسیة المباشرة
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  :خصائص المفاهیم  

   :حدد عبد الحمید واسكاروس ثماني خصائص للمفاهیم هي

 مفـاهیم هنـاك أن أي ، تعلمهـا درجـة في بینها فیما تختلف المفاهیم أن ذلك معنى: التعلیم قابلیة -1
 تبعـا المفـاهیم تعلـم علـى تهماقـدر فـي الطلبـة یختلفـون أن كمـا ، غیرهـا مـن أسـرع تعلمهـا یمكـن
 .وتعلمهم نضجهم لدرجة

 مفـاهیم هنـاك أن اسـتخدامها،بمعنى درجـة فـي بینهـا فیمـا المفـاهیم تختلـف: االسـتخدام قابلیـة -2
 فـي الطلبـة ویختلـف ، المـشكالت وحـل ، القـوانین وتكـوین فهـم فـي غیرهـا، مـن أكثـر تـستخدم
 .وتعلمهم لدرجة نضجهم تبعا المختلفة، للمفاهیم استخدامهم إمكانیة

 صـدق ویـزداد أو تعریفـه  مدلولـه على المتخصصین اتفاق بدرجة المفهوم صدق یفسر :الصدق -3
 .المتخصصین مفهوم من واقترابه تعلمه درجة بزیادة الواحد الطالب لدى المفهوم

 ویـزداد فیها، المتضمنة المفاهیم لعدد طبقا عمومیتها،وذلك درجة في المفاهیم تختلف :العمومیة -4
 .عمومیة اقل المفهوم أصبح كلما  المفهوم لتعریف والضروریة الممیزة الصفات عدد

 بـضرورة برونـر نـادى وقـد أخـرى، مفـاهیم الكتـساب تفـسیره بمـدى المفهـوم قـدرة  تتحـدد:لقـدرة ا -5
 المفـاهیم تعلـم وتیـسر ، غیرهـا مـن أكبـر تفـسیریة قـدرة لهـا أن حیـث الكبـرى، المفـاهیم تـدریس
 .األخرى

 تعقیـدا المفهـوم بنیـة وتـزداد المفهـوم مكونـات بـین الموجـودة بالعالقـة المفهـوم بنیـة  تتحدد :البنیة -6
  .المفهوم عمومیة درجة بنقصان

 نوعیـة فـي بینهـا فیمـا تختلف المفاهیم: عقلیا أو حسیا المفهوم على الدالة األمثلة إلدراك القابلیة -7
 الطالـب نمـو درجـة ازدادت وكلمـا وعقلیـا، حـسیا المفـاهیم إدراك مـن الفـرد تمكـن التـي األمثلـة
 خـالل مـن المفـاهیم یـتعلم فالطالـب وضـوحا ، األقـل للمفهـوم إدراكـه درجـة زادت تعلمـه ودرجـة
 رؤیـة خـالل مـن المفـاهیم یـتعلم فالطالـب وضوحا، نضجه زاد كلما ولكن وتداولها، األشیاء رؤیة

  .نضجه زاد كلما ولكن وتداولها، األشیاء
 فـي بینهـا تختلـف علیها،ولكنهـا تـدل أمثلـة لهـا المفاهیم  معظم:المفهوم  على الدالة األمثلة تعدد -8

 أن كمـا ، منهـا النهـائي عـدد إلـى  واحـد مثـال بـین یتـراوح العـدد وهـذا علیهـا، الدالـة األمثلة عدد
 عبد الحمید( تخیلي رمزي وبعضها تصوري األمثلة فبعض ، النوعیة في تختلف األمثلة

 .)6، 1988 :واسكاروس

 وذهنــي عــن شــيء یتــصف بــصفات      ي الباحــث أن المفهــوم تــصور عقلــى یــر: علــى مــا ســبقً   وبنــاء
 خطـأ ىنه یبني معلوماتـه ومفاهیمـه الجدیـدة علـإٕمشتركة واذا اكتسب المتعلم المفهوم بطریقة خاطئة ف
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 المفهوم زاد الوضوح للمفهوم واستیعابه من المتعلم بطریقـة أسـرع وكلمـا كـان ىمثلة علوكلما زادت األ
  . بین المتعلمین كان تعلمه أسرعًاالمفهوم مشهور

  : المفاهیم  تعلم نظریات

 الـتعلم التـي نمـاذج أو لنظریـات ًطبقـا وذلـك المفهـوم، تعلـم تفـسیر فـي مختلفـة اتجاهـات للعلمـاء إن
 واإلجرائـي، الكالسـیكي االشـتراط ضـوء فـي المفهـومي الـسلوك یفـسرون فالـسلوكیون إلیهـا، یمیلـون
 أصـحاب أمـا المفهـوم، تعلـم أثنـاء المـتعلم بهـا یقـوم التي العقلیة العملیات دور على المعرفیون ویؤكد
 ، اإللكترونـي الحاسـب عمـل وآلیـة المـتعلم بـین التـشابه علـى فیؤكـدون المعلومـات معالجـة نمـاذج

   .  المطلوب بالحل للخروج معینة الستراتیجیات ًوفقا ومعالجتها

  :التالیة  النقاط في االختالف هذا نشوان وقد حدد

 وأن الـشواهد مـن سلـسلة مـن یتكـون المفهـوم أن االتجـاه هـذا أصـحاب یـرى : الـسلوكي االتجـاه -1
 غیـر الـشواهد وسلـسلة ، بـالمفهوم العالقـة ذات الـشواهد سلـسلة بـین التمییـز علـى یعتمـد تعلمـه

 أو التمـایزي التعزیـز علـى المـتعلم حـصول بمجـرد علیـه الحـصول یتم المفهوم وتعلم به، المتعلقة
  .التفاضلي

 مـسألة  هـي معـین موقـف في األداء كیفیة تعلم أن االتجاه هذا أصحاب یرى : المعرفي االتجاه -2
 موجه السلوك  المفهومي أن االتجاه هذا أصحاب ویرى المختلفة، االحتماالت اختبار إلى ترجع
 الـصحیح غیـر الفـرض مـن االنتقال تمثل منفصلة عملیة التعلم وأن معین، نوع من بفرض ًدائما
 .المعرفي واالتجاه السلوكي االتجاه بین فرقان یوجد وبالتالي الصحیح، الغرض إلى

 االتجـاه بینمـا واسـتجابة مثیـر مـن مركـب ارتبـاط بـه المفهـوم لتعلم السلوكي االتجاه أن : األول الفرق
   .باالستجابة األمثلة توفرها التي السمات تترابط المعرفي

 فـإن المعرفـي االتجـاه فـي بینمـا ومتزایـد، تـدریجي المفهـوم تعلـم الـسلوكي االتجـاه فـي : الثـاني الفـرق
  .منفصل المفهوم تعلم

 المعرفیـة، العملیـات بـین تـشابه وجـود االتجـاه هـذا أصـحاب یفتـرض :المعلومـات معالجـة اتجـاه -3
 فـي اإللكترونـي الحاسـب بهـا یقـوم التـي والعملیـات ،المفهـوم تعلـم فـي اإلنـسان یمارسـها التـي

 المثیـرات أو المعلومـات یـستقبل اإللكترونـي والحاسـب اإلنـسان مـن فكـل ، المعلومـات معالجـة
 المفهـوم تعلـم أن أي نهائیـة اسـتجابات أو ًسـلوكا وینـتج معینـة، باسـتراتیجیات یعالجهـا الخارجیـة،

 واختیارها،ویمارسها الفرضیات تولید على تقوم القرارات اتخاذ من وسریعة متعاقبة، بسلسلة شبیه
 .)2003،45:عبده (المفهوم تعلم مهام مواجهة عند المتعلم
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   تعلم المفاهیم

أو  األفكـار تجمیـع كیفیـة تعلـم بمعنـى  األشـیاء بـین الـشبه أوجـه إلـى االسـتجابة هـو المفهـوم تعلـم
 غیـر اختالفـات بینهـا فیمـا تختلف قد أنها رغم المشتركة، خصائصها أساس على فئات، في األشیاء
  .)220 ،1998:فطیم والجمال(أساسیة

 المـشتركة ، لخصائـصها ًوفقـا فئـات إلـى األشـیاء تـصنیف یتـضمن المفهـوم تعلـم أن سـالمة ویـرى
 معقـدة عملیـة المفهـوم تعلـم أن ویـضیف الخصائص، هذه بین العامة المشتركة للخاصیة واالستجابة

 التجریـدات وبـین للمفهـوم، مماثلـة .لنوعیـات المحـسوسة الفیزیائیـة الخـصائص بـین الموازنـة تتطلـب
                                            ).34 ،1995:سالمة (. المجرد المفهوم ذلك لتعلم المطلوبة

 اللفظیـة، داللتـه أو المفهـوم، تعریـف بمجـرد تـتم ال مـستمرة عملیـة المفـاهیم تعلـم أن زیتـون یـرى كما
 للوصـول تـصنیفها ثـم ومـن بینهـا، والمقارنـة والمواقـف األشـیاء إلـى للتعرف الفرصة إتاحة یتطلب بل
  ).87 ،1996 :زیتون( المفهوم تكوین إلى

 جانـب فـي الخبـرات المتـشابهة مـن سلـسلة للفرد تتوافر أن وهو المفهوم لتكوین ضروري شرط وهناك
 الخبـرات، هـذه یكمـن فـي الـذي المفهـوم تؤلـف التـي هـي هـذه التـشابه جوانـب ومجموعـة .أكثـر أو

 .سـلبیة أمثلـة فهـي تمثلـه التـي ال الخبرات أما له، إیجابیة أمثلة  تعدالمفهوم هذا تمثل التي والخبرات
 المفهـوم هـذا تحتـوي التـي سلـسلة  الخبـرات یـسبق أن وهـو المفهـوم لتكـوین آخـر ضروري شرط وثمة

 الموجبـة األمثلـة مـن مناسـب تتـابع أن یتـوافر الـضروري مـن أي سلبیة أمثلة یتخللها أو بها یلحق أو
 معنـى الطفـل نعلـم أن أردنـا إذا المثـال وعلـى سـبیل .سـلیم نحـو علـى المفهـوم تعلـم لـضمان والـسالبة

 وأن حقیقیـة، أسـود مـن نـستقیها التـي  والـسالبةةالموجبـ المختلفـة باألمثلـة لـه نوضـح أن فالبـد األسـد
: جـابر(والفهـود  كـالنمور أخـرى حیوانـات األسـود عـن فیهـا ختلـفی التـي األساسـیة الجوانـب نبـین

1989، 81.(  

 أكثـر، أو شـیئین بـین یجمـع أن الفـرد مـن یتطلـب نـشاط أي هـو المفهـوم تعلـمأن  : الـشربیني ىویـر
 أنـه یـستطیع لدرجـة المفـاهیم، نمـو إلـى یـؤدي التـصنیف أجـل مـن الفـرد بـه یقـوم الـذي النـشاط وهـذا

 ).68 ،1988:الشربیني(للمفاهیم تعلم حدوث أي .ًصحیحا تصنیفا ومختلفة جدیدة أشیاء تصنیف

 كـان الوقـت مـا إذا الطریقـة هـذه ُوتـستخدم :االسـتقرائیة الطریقـة هما بطریقتین المفاهیم تدریس ویتم"
 یـستدل أن البدایة،وعلیه في للمتعلم أمثلة تقدیم أساس على تقوم الطریقة وهذه ًطویال، للتعلم المحدد

 الطریقـة الوقـت السـتخدام یتـوفر ال حینمـا ُوتـستخدم ،االسـتنباطیة الطریقـةو .المفهـوم قاعـدة علـى
 للمفهـوم، وسـالبة أمثلـة موجبـة تقـدیم یتبعـه ثـم تعلمـه، المـراد المفهوم التلمیذ یعطى وفیها االستقرائیة،
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 یتمیـز التـي الخـصائص ًوالوضوح،ومتـضمنا بالدقـة ًمتـسما التعریف یكون أن الضروري من أنه على
 مطابقتهـا مـع التعریـف یحتویهـا التـي إلى الخصائص اإلشارة تلزم واألمثلة التعریف یقدم وحینما بها،

  ).124 ،1999:اللقاني ومحمد(باألمثلة 

 بـین  الطریقـة یجمـع الـذي الـسیاق هـو المفـاهیم لـتعلم سـیاق أفـضل أن " ومرعـي بلقـیس " ویـرى
 بأمثلـة یتبعـه ثـم المعلـم التعریـف یقـدم أن بمعنـى ، تعریـف أمثلـة تعریـف أي واالسـتقرائیة االستنتاجیة

 صـیاغة إعـادة مـنهم یطلـب ،ثـم المفهـوم تعریـف علـى الطلبـة تـساعد منتمیـة وغیـر منتمیـة مناسـبة
: 1984بلقـیس ومرعـي،(تعلمهـا التـي تـم والـسمات األمثلـة ضـوء فـي وأسـالیبهم بطـرقهم التعریـف

334.(  

   :التالیة بالمراحل یمر وتعلیمها المفاهیم تعلم بأن " المنعم وعبد األغا " ویرى

  :المفهوم  على والتعرف المعلومات تقدیم : األولى المرحلة

 .محددة  أمثلة المعلم یقدم -1
 فیهـا فراال تتـو التـي(واألمثلـة)المفهـوم خـصائص فیهـا فراتتـو التـي(األمثلـة بـین التالمیـذ یقـارن -2

 ).المفهوم خصائص
 .واختبارها الفروض بفرض التالمیذ یقوم -3
 .األساسیة الخصائص على یحتوي ًائیبنا تعریفا التالمیذ یحدد -4

 :المفهوم إلى التوصل اختبار : الثانیة المرحلة

 إلى المفهوم تنتمي ال أو المفهوم إلى تنتمي كانت إن یحددون أخرى أمثلة على التالمیذ یتعرف -1
 .سلبیة أو ایجابیة كانت إن أي 
 للخصائص تبعا صیاغتها ویعید للمفاهیم أسماء ویعطي االفتراضات المعلم یؤكد -2
 .عندهم من بأمثلة التالمیذ یأتي -3

  : التفكیر  استراتیجیات تحلیل : الثالثة المرحلة

 كـل عنـدما یواجهـون النـاس یتخـذها التـي القـرارات ترتیـب المفـاهیم تعلـیم فـي باإلسـتراتیجیة ویقـصد 
 التالیة باألعمال التالمیذ یقوم عندما التفكیر تحلیل ،ویتم للمفهوم جدید مثال

 .التصنیف وأسس المعلومات تنظیم في تراوده التي األفكار وصف -1
 .والخصائص الفروض دور مناقشة -2
 ).235، 1994:األغا وعبد المنعم (الفروض وعدد نوع مناقشة -3
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  :ومیز أوزوبل بین مرحلتین في تعلم المفاهیم 

ـــة تـــشكیل المفهـــوم -1  وهـــي عملیـــة اكتـــشاف الخـــصائص والـــصفات األساســـیة للمفهـــوم،والتي :مرحل
 المفهــوم نفــسه إال أن الطفــل فــي تعلــمتنــدمج فــي تــشكیل الــصورة الذهنیــة للمفهــوم ،وهــذه الــصورة 

 . یستطیع تسمیة المفهومهذه المرحلة ال
 وهـي نـوع مــن الـتعلم التمثیلـي، بحیـث یـتعلم الطفـل أن الرمـز المنطــوق :مرحلـة تعلـم اسـم المفهـوم -2

أو المكتــوب یمثــل المفهــوم الــذي ســبق تــشكیله ، وتكتــسب الكلمــة المعنــي الــداللي بإثارتهــا تحــدد 
 ).271، 1991 :أبو ناهیة(الخصائص األساسیة للمفهوم 

ـــم المفـــاهیم عملیـــة بنـــاء عقلیـــة تحـــدث فـــي جمیـــع ىویـــر  الباحـــث مـــن خـــالل عـــرض مـــا ســـبق أن تعل
 رزم ومجموعــات ى ویــتم مــن خاللهــا تــصنیف األشــیاء إلــ، التعلیمیــة داخــل المدرســة وخارجهــاالمراحــل

 ىمــن خــالل تمیــز كــل مفهــوم بخــصائص یــشترك بهــا المفهــوم مــع غیــره مــن المفــاهیم التــي تنتمــي إلــ
 وأن أفضل شيء لتـدریس المفهـوم هـي الجمـع بـین ،خري یشترك بها مع المفهوم األنفس الصفات الت

  . والطریقة االستنباطیة ،الطریقة االستقرائیة

  :صعوبات تعلم المفاهیم

 المفـاهیم، تعلـم فـي الـصعوبات بعـض وجـود إلـى).81 ،1996:زیتـون(الدراسـات مثـل دراسـة  تـشیر
وفیمــا یلــي ســنعرض بعــض ،والــصعوبة ، والتعقیــد ، ودرجــة الــسهولة،المفــاهیم فــي لالخــتالف ًنظــرا

  :الصعوبات 

 .المعقدة أو المجردة للمفاهیم المتعلم فهم مدى في ویتمثل :المفهوم طبیعة -1
 العـشى اللیلـي "مفهـوم مثـل المفـاهیم لـبعض اللفظیـة الداللـة فـي أو المفهـوم معنـى فـي الخلـط -2

 . النجرهاندز وجزر ، ملبیجي وأهرام 
 .والثقافیة العلمیة الطالب خلفیة في النقص -3
  الجدیدة المفاهیم لتعلم الالزمة السابقة المفاهیم تعلم صعوبة -4

 تعلم في الصعوبات مصادر )170 ،1997:موریس ( صنف: مصادر صعوبات تعلم المفاهیم 
  :إلى  المفاهیم

 ضعف طرائق ، اللغویة العوامل ، الدراسیة المناهج مثل : خارجیة عوامل عن ناجمة صعوبات -1
  .المفاهیم تعلم في المتبعة التدریس
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 مدى اهتمـام للتعلم، ودافعیته الطالب استیعاب مدى منها : داخلیة عوامل عن ناجمة صعوبات -2
 التـساؤل تـشجع روح قـد التـي المـتعلم فیهـا یعـیش التـي الثقافیـة البیئـة ، العلمیـة للمـواد ومیوله المتعلم

 ).170 ،1997:موریس (العلمي  واالستقصاء

 لعوامـل خارجیـة تخـرج عوال یمكن أن نهملها وترج،أن هناك  صعوبات  لتعلم المفاهیم ویري الباحث 
ولكــن تقــع علـى عــاتق المعلــم، وهنــاك عوامــل داخلیـة تقــع ضــمن ســیطرة المــتعلم ،عـن ســیطرة المــتعلم 

ب أن یتعــاون التلمیــذ والمعلــم وتخــرج عــن ســیطرة المعلــم ومــن أجــل الــتخلص مــن هــذه الــصعوبات یجــ
 .لكي ینهي المتعلم الصعوبات التي تعیقه في تعلم المفاهیم

  :طریقة تقویم المفاهیم

التمییـز  :ةالثالثـ العلمـي المفهـوم تكـوین عملیـات تطبیـق خـالل مـن اكتـشاف المفهـوم العلمـي -1
 .والتعمیم ،والتصنیف

 .العلمي للمفهوم اللفظیة الداللة تحدید على الطالب قدرة -2
 .جدیدة تعلیمیة مواقف في العلمي المفهوم تطبیق -3
المفـاهیم  وفـق الطالـب فیهـا یعـیش التـي البیئـة فـي األشـیاء أو والمـشاهدات المالحظـات تفـسیر -4

 .المتعلمة العلمیة
 .المشكالت حل في العلمي المفهوم استخدام -5
 2000:زیتـون( مختلـف علمیـة فرضـیات أو تعمیمـات أو استدالالت في العلمي المفهوم استخدام -6

،81.(   

  :أن تقویم المفاهیم یتم عن طریق )26، 2006: أبو معیلق( ىوتر

 وهنـاك عــدة ،والتـي تـستهدف قیـاس التحــصیل عنـد المـستویات المختلفـة للمفهـوم : االختبـارات المقننـة
  :مستویات لقیاس تحصیل المفهوم منها

 .تعریف المفهوم أو معرفة مضمونه -1
 استخدام المفهـوم فـي مواقـف متـشابهة لمـا مـر فـي ى فهم المتعلم للمفهوم أو قدرته علىقیاس مد -2

 .خبرته من قبل 
 . أو مواقف لم ترد من قبل من خبرة المتعلم، استخدام المفهوم في حل المشكالتىالقدرة عل -3

 اســـتخدام ى قیـــاس تحــصیل المفهـــوم عنـــد الطالــب فـــي القــدرة علـــیحـــدد الباحــث یمكـــن أن ممــا ســـبق
ـــة اللفظیـــة ، وفـــي حـــل المـــشكالت،لمفهـــوم فـــي مواقـــف متـــشابهةا  وفـــي مواقـــف جدیـــدة وتحدیـــد الدالل

  .للمفهوم
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و تختلــف مـــستویات المفهــوم مــن حیـــث البــساطة والتعقیـــد والــسهولة والـــصعوبة : مــستویات المفهـــوم
 هذا وفي ً وتجریداًتعقیدا األكثر المفاهیم إلى والمدركة البسیطة المفاهیم من المفاهیم مستویات تتدرج

  :المفاهیم  من مستویات ثالث إلى )1999،36:صالح (تشیر الخصوص

 .لألشیاء العام والتصنیف التعرف في ویتمثل : البسیط التعریف مستوى -1
 أن مـستوى حیـث ، ناضـجة خبـرة الفـرد مـن المـستوى هـذا ویتطلـب : المعقـد التعریـف مـستوى -2

 . ًتعقیدا أكثر فیه التعرف
 مـع ملموسـة محـسوسة خبـرات المـستوى هـذا فـي یوجـد وال : النظـري أو المعنـوي المدرك مستوى -3

  .ظاهرة إدراكیة عالقات أو مشتركة خصائص لها أشیاء

  :هي  المفاهیم لنمو مستویات ثالث إلى ).29،30 ،1995:بدیر ( هاریس ویشیر

  :األول  المستوى

 .    المفهوم أمثلة خصائص بین التفریق -1
 .تمثله ال التي والخصائص المفهوم تمثل التي الخصائص بین التمییز -2

  :الثاني المستوى

 .بالمفهوم المتصلة الخواص على التعرف -1
                                                                                  .المفهوم تعریف -2
  .للمفهوم المتدرجة العالقات فهم -3

  :الثالث المستوى

 .بالمفهوم المتصلة غیر الخواص على التعرف -1
 .وفهمها المبادئ إلى الوصول -2

 إلى  نهایة الوصول هارس مستویات ضوء في للطفل یمكن علي أنه )1995،29،30:بدیر (وتؤكد
                                  األطفــال بــین الفردیــة الفــروق وفــق الثالــث المــستوى بدایــة أو ، الثــاني المــستوى
 عبـر فهي تتدرج ، وتجریدها تعقیدها درجة في متفاوتة  مستویات المفاهیم أن یري الباحثمما سبق
 االرتقـاء ىالمفهـومي ومـن واجـب المعلمـین العمـل علـ النـضج إلـى تـصل حتـى مختلفـة مـستویات

 المجــردة حتــى تــزداد ات المــستویىة إلــ المفهــومي للمتعلمــین مــن المــستویات  األولیــة الحــسیىمــستوالب
  . إدراك العالقات بین المفاهیم التي یتعلمهاىقدرة التلمیذ عل
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  :هي وظائف ثالث في المفهوم وظیفة إجمال یمكن: وظائف المفاهیم 

 .بالكفایة یتسم وتفاهم تواصل، أجل من الواقعي العالم تبسیط -1
 .معها والتعامل استدعائها، یسهل بصورة خبراتنا تنظیم على العقلیة المفاهیم دتساع -2
  .)10 ،1997:عبد  الفتاح(بجملته نتعلم لما ًمنتظما ًتركیبا تمثل المفاهیم -3

 :إلي أربعة وظائف. )97 ،1985:لبیب(وصنفها لبیب

مجموعـات   فـي الكثیـرة الحیـة الكائنـات تـصنیف ًمـثال فـیمكن .تعقـدها مـن وتقلـل البیئـة تـصنف -1
 .بینها المشتركة الخصائص إدراك طریق عن ًنسبیا العدد قلیلة

 العالقـات إدراك یمكن بحیث كلیات في والظواهر الحقائق مجموعات بین والربط بالتنظیم تسمح -2
  .بینها

 أثـر انتقـال علـى تـساعد أنهـا بمعنـى جدیـد، أي مواجهـة عنـد الـتعلم إعـادة إلـى الحاجـة تقلـل -3
 .طائر أي على یتعرف أن یمكنه الطائر مفهوم یعرف الذي فالطفل.التعلم

 بمـا علـى التنبـؤ تـساعد التأكـسد مفهومةفمعرفـ .نشاط ألي والتخطیط والتنبؤ التوجیه على تساعد -4
 االحتیاطات اتخاذ على قادرین تجعلنا وبالتالي ،التأكسد هذا شروط توافرت إذا ما لمعدن یحدث
 . منه لوقایته الالزمة

  : وظائف  المفاهیم في النقاط التالیة)408 ،2004:برهوم( ىویر

 .اختزال التعقید البیئي  -1
 .تعین األشیاء في العالم الخارجي ووضعه في فئته الصحیحة -2
 .اختزال الحاجة إلي التعلم المستمر والجدید -3
 .توجیه النشاط التعلیمي للوصول  إلي قرارات وحلول للمشكالت  -4
 .تسهیل عملیة التعلم -5

  :وظائف المفاهیم  في النقاط التالیةولخص كل من جزاع وجاسم 

 .تسهیل عملیة اختیار محتوى المنهج المدرسي ،فهي المعیار األساسي في اختیاره -1
 . بناء مناهج مدرسیة متتابعة ومترابطةىتساعد عل -2
 . وسیلة فعالة لربط المواد الدراسیة بعضها البعض تعد -3
 . تطویر المناهجىتساعد مخططي المناهج عل -4
 . إضافة واستیعاب حقائق جدیدة دون اختالل التنظیم المعرفيىتساعد مرونة المفاهیم عل -5
 وطریقة -ن العلم مادة إ الفهم العمیق لطبیعة العلم من حیث ىتساعد المعلم والمتعلم عل -6
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 . تذكر ما تعلمهلىتسهم في مساعدة المتعلم ع -7
 .تساعد في انتقال أثر التعلم في لمواقف جدیدة -8
  مفاهیم في توضیح الفرق بین العلم والتكنولوجیا ،باعتبار العلم هو أساستساعد ال -9

 ).25 ،1986: جزاع وجاسم( المعرفة والتكنولوجیا هي تطبیقات  لهذه المعرفة أو العلم - 10

 تفـسیر مـا یـدور حولـه مـن ى من خالل ما سبق أن وظائف المفـاهیم تـساعد المـتعلم علـویري الباحث
 وتجعــل اإلنــسان ة، و تــسهل عملیــة اختیــار وتطــویر المنــاهج مــن قبــل خبــراء المنــاهج الدراســی،مفـاهیم

وتــساعد فــي ربـــط ، وتــذكر األشـــیاء التــي قــام بتخزینهـــا ،یــنظم معارفــه وتـــسهل علیــه معرفــة مـــا حولــه
  .الحقاالمواد الدراسیة السابقة بالتي یتعلمها الطالب 
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  الوقایة:المحور الثاني 

مجـــاالت وأبعـــاد الوقایــة أهـــداف الوقایـــة -یعــرض هـــذا الفــصل الوقایـــة تعریفهـــا فــي للغـــة واالصــطالح
  الدور الوقائي لألسرة  وللمدرسة وللمعلم وللمنهاج

  ."وقى"جاء في لسان العرب في مادة  :الوقایة في اللغة 

َوتـوق كـرائم  ((: معـاذ حـدیث فـي سـلم و علیـه و اهللا صـلى واتقهـا وقولـه اآلفـات تجنـب بمـا : وتوقـه َ َ َّ َ َ
َْأموالهم َأي تجنبها َّ َ َ   .) ، ـ2،129ج،ه 1422 :البخارى )) (ِ

ْوتـوقى واتقـىَ أي اسـتبق نفـسك وال تعرضـها للتلـف وتحـرز مـن اآلفـات وفـي الحـدیث َ ُ َ ََّ َ ََّ َّْ َِّْ ْ َ ِ ْ  احمـر إذا كـن((َّ
  )  .186، 5ج،2001 :مسلم))  (وسلم وعلیه اهللا صلى برسول اهللا اتقینا البأس

ًفوقـاهم اللـه شـر ذلـك الیـوم ولقـاهم نـضرة وسـرورا(( :ى وفي قوله تعـالَصانه:ُووقاه  ُ َ ُْ َ َ ًَ ْ ُ َُ ََّ َِ ْ َُ ُْ َ َ َ َِ ) 11:اإلنـسان  ())ََّّ
                                                                                                          .

َوالوقاء والوق ُ ُاء والوقایة والوقایة والوقایة والواقیة كل ما وقیت به شیئا وقال اللحیـاني كـل ذلـك مـصدر ِ ُّ ًُّ َ َْ ُ ُ ُ ُِ ُ َ ِ
ُوقیتـــه الـــشيء وفـــي الحـــدیث  َْ ـــم یقـــه منـــه واقیـــة إال بإحـــداث توبـــة((َ ٍمـــن عـــصى اهللا ل ِ َِْ ْ ِ ِ ٌ َ  ابـــن منظـــور)) (َ

:199،401 (.                                                                                                  
                                                                                               "فیقیـه  بغیـره شـيء شيء عن دفع على تدل واحدة كلمة :والیاء والقاف الواو إن " " :فارس ابن یقول
.                                                                    ویضره  یؤذیه مما الشيء حفظ :تعني األصبهاني وعند

الكـألة والحفـظ  هـي والتوقیـة حفظـه، أي وقایـة اهللا وقـاه : قولـه المعنـى هـذا فـي الجـوهري وذكـر
  ) .9 ،2009:الحسني(

 اهللا علیـه صـلى اهللا برسول اتقینا البأس احمر إذا كنا(الحدیث  في . حذرته أي : تقاء و َِتقیة و ُتقى
)                                                                                                                     35: 1997الحدري،( وقایة خلفه قمنا و به العدو واستقبلنا ، العدو من لنا وقایة جعلناه أي) وسلم

التجنـب والحفـظ والـستر والـصون عـدم التعـرض للتلـف ( و یمكن إجمال الدالالت اللغویـة للوقایـة فـي 
  ).ودفع الشيء بالشيء والحذر الكالءة والتحرز

 أو ًقلـیال تختلـف قـد ، اصـطالحیة ٍمعـان العبـارات أو الكلمـات بعـض تأخـذ: الوقایـة فـي االصـطالح
 المعـاني فـي العبـارات أو الكلمات هذه استخدام فعند ولذا ،علیها المتعارف معانیها اللغویة عن ًكثیرا

 تـشیر مـا والمقـصود االصـطالحي هـو المطلـوب المعنـى هـذا أن إال اتعریفهـ مـن الحیة البـدطاإلصـ
) .                                                                                                             1987،105:ل الت(المعجمیة الداللة اللغویة إلیه
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ا مـا ًكثیـر، اإلنـسان لهـا یتعـرض أن یمكـن التـي والعلـل اآلفات تجنب إلى " الوقائیة مصطلح یشیر أي
 ألـسنة كثیـر مـن النـاس فكثیـر ىعلـ ویتداول ًكثیرا في الطب والتداوي،مصطلح الوقایة ویعرف ینتشر 
مــراض مثــل األوالوقایــة هنــا المقــصود بهــا الوقایــة مــن "درهــم وقایــة خیــر مــن قنطــار عــالج  ":ویقــال

 والحـــصبة ، ومـــرض الكبــد الوبـــائي، مـــن مــرض شـــلل األطفــال ىتطعــیم األطفـــال فــي الـــسنوات األولــ
 الوقت الحاضر حین ظهور مـرض جدیـد ومعـدي مثـل ولهذا یرى فيمراض والعدید من األ،األلمانیة 

 یــسارع النــاس للبحــث عــن ســبل الوقایــة مــن هــذا المــرض ، وأنفلــونزا الطیــور،مــرض أنفلــونزا الخنــازیر
  . نشر سبل الوقایة من هذا المرضىوتسارع وسائل اإلعالم إل

 علـــم القلـــوب واألخـــالق لربمـــا جهـــل بعـــض المـــربین حقیقتـــه  مـــصطلح الوقایـــة ال یـــستعمل فـــيإال أن
 منهم أن الوقایة ال تكون إال في األجسام والمادیات،بینما علم القلـوب واألخـالق أحـوج مـا ًومعناه ظنا

 معرفة هذا المصطلح  ومدلوالته،إذ ال وزن للجسد حین تفارقـه الـروح ،وال قیمـة للبـدن حـین ىیكون إل
  )44: 1997الحدري.( تصدر جمیع أعمال الجوارحهكان االعتقاد ومنیفقد القلب الذي هو م

ــــوب: یقــــول ابــــن القــــیم الجــــوزي ــــدان  وهمــــا مــــذكوران فــــي ،المــــرض نوعــــان مــــرض القل  ومــــرض األب
 كمـــــا أن أهــــــل الطــــــب یهتمـــــون  بالوقایــــــة بالجانــــــب المــــــادي ،) ،4،5 ،1994 :ابــــــن القــــــیم(.القـــــران

معنوي عن طریـق أخـذ االحتیاطـات والتـدابیر اإلسـالمیة مـن التربویون یهتمون بالوقایة في الجانب الو
  ).11: 1421الفعر، (الكتاب والسنة التي تحمي الفرد والمجتمع من خبائث األقوال واألعمال 

لـــم یقــع علـــى دراســـات تناولـــت    حیـــثوفـــي حـــدود علــم الباحـــث  الوقایــة فـــي التربیـــة مــصطلح جدیـــدو
  یةمصطلح الوقایة في مناهج التربیة اإلسالم

 ومتابعـــة الـــنفس اإلنـــسانیة ،صـــیانة فطـــرة اإلنـــسان وحمایتهـــا مـــن االنحـــراف ":وقـــد عرفهـــا الحـــدرى -
والتـدابیر الـشرعیة ،التـي تمنـع التـردي فــي ،بالتوجیهـات اإلسـالمیة  الربانیـة عـن طریـق أخـذ االحتیــاط 

أقــوم ى للتــي هــالــصراط المــستقیم مهتــدیا ى لیظــل الفــرد علــ جانــب العقائــد واألخــالق وســائر اإلعمــال،
  ).44  ،1997:الحدرى " (في كل جانب في جوانب حیاته 

اإلجـــراءات  والوســـائل التربویـــة التـــي وضـــعها اإلســـالم مـــن أجـــل صـــیانة   " وعرفهـــا ضـــیاء الـــدین -
 عـن كـل ً بعیـداً  لیكون المجتمع طاهرا،مراض الحسیة والمعنویةوحفظ المجتمع اإلسالمي من كل األ

  ).28 ،2005:  ضیاء الدین"(مواطن الفساد الخلقي

ٕالحــــذر والحمایــــة وایجــــاد الطــــرق التــــي تــــسهم فــــي الحمایــــة مــــن أضــــرار البــــث  : عرفهـــا الحــــسنى - 
الفــضائي المعاصــر وفــق التوجیهــات اإلســالمیة التــي شــرعها الــدین الحنیــف قبــل وقــوع الــضرر بــالفرد 

  ).9،هـ1427: الحسني(في األسرة
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 الفــرد ىاإلســالمیة واألســالیب القرآنیـة  لتحقیــق المحافظـة علــاألخــذ بالتوجیهـات : كمـا عرفهــا الفعـر -
وحمایته من االنحراف من خالل التدابیر الشرعیة الوقائیة التي تسعي إلـي تقویـة  اإلیمـان ،والمجتمع 

  ).11 ،1421 :الفعر(ومن ثم حمایة الفرد والمجتمع من مساوئ األخالق،في النفوس 

ر الـشرعیة التـي تهـدف إلـي حــسم مـادة الـشر والفـساد وسـد الطــرق  أنهـا تلـك التــدابی :عرفهـا العنـزي -
  ).8هـ، 1425(المفضیة إلیه

 الفـرد المــسلم والجماعـة المـسلمة مــن خـالل تـوجیههم نحــو ىبأنهـا المحافظــة علـ : وعرفهـا الحـسني -
    ).12، 2009: الحسنى ( الشرعیةاألخذ بالتدابیر الوقائیة

 االتجاهـات و الـصحیة والمفـاهیم المعلومـات مـن مناسـب بقـدر الطالـب إلمـام  مـدى:وعرفهـا سـلیم -
 للحیاة إلعداده الالزمة العلمي التفكیر مهارات و الصحیة المشكالت و القضایا نحو بعض المناسبة
 یتعـرض قـد التـي الـصحیة المـشكالت بعـض مواجهـة فـي الـصحیح التـصرف علـى ، قـادر كمـواطن

  ).57 ،1993:سلیم(لها

بهـا  یلـم أن یجـب التـي واالتجاهـات المفـاهیم مجمـوع " عـن عبـارة الوقائیـة أن  :عرفـات وتـرى -
 تـؤثر والنفسیة والتي الصحیة المخاطر من حمایته بهدف وبیئته اإلنسان بین العالقة لتنظیم الطالب

 العالقـة تـنظم هـذه يالتـ الـصحیحة القـرارات اتخـاذ علـى ومـساعدته حولـه مـن اآلخـرین وعلـى علیـه
   ).220 ،1999:عرفات(

  :                                                                            ویرى الباحث أن 

  .اقتصر على الفرد ولم یذكر المجتمع:  تعریف الحدري

  . المجتمعىاقتصر تعریفه للوقایة عل:  تعریف ضیاء الدین 

 فقــــط واقتـــصرها أیــــضا علـــي الفــــرد اقتــــصر تعریفـــه للوقایــــة علـــى البــــث الفـــضائي:  تعریـــف الحـــسني
  . واألسرة

ــــــط: تعریــــــف ســــــلیم ــــــى مــــــا یواجــــــه اإلنــــــسان مــــــن مــــــشاكل صــــــحیة فق ــــــه للوقایــــــة عل ــــــصر تعریف .                                                       اقت
  .  جعلت الحمایة والوقایة من األخطار الصحیة والنفسیة :تعریف عرفات

مــا جـاء مـن آیـات قرآنیــة  بعـض علـى ًاسـتنادا  وً واصـطالحایــة لغـة مـن تعریفـات للوقاوممـا سـبق
  من هنا فإن الباحث یستنبط أن الوقایة هي  ورد فیها مصطلح الوقایة وأحادیث نبویة
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 ومعنویــا بكــل مــا یــضر بــالفطرة مــن جمیــع نــواحي ، مادیــا،حمایــة وصــیانة  الفــرد واألســرة والمجتمــع 
الرذائــل فــي وتحــذیرهم مــن الوقــوع ،والنفــسیة ، والــسیاسیة ،واألمنیــة،والجــسمیة ،حیــاة اإلنــسان الفكریــة 

  .والمساوئ عن طریق الوسائل واألسالیب  الواردة في الكتاب والسنة

  :مجاالت وأبعاد التربیة الوقائیة

مجـــاالت وأبعـــاد التربیـــة الوقائیـــة كمـــا صـــنفتها بعـــض الدراســـات فـــي بعـــض المجـــاالت مثـــل الـــصحة 
  .والتلوث،والتغذیة ،والبیئة 

.                                                                                              الوقایــــــة  الـــــصحیة والوقایــــــة األمانیــــــة إلــــــي )113  ،2001 :الــــــشربیني والطنطـــــاوي(قـــــسمها  -3
–األمـــراض المعدیـــة : فـــروع مفهـــوم عـــام ویتـــضمن خمـــسة). 225 ،1999 :عرفـــات (وتـــري  -

 . والزالزل-  التلوث -المخدرات -التغذیة
 والوقایـــة األمانیــــة  –الوقایـــة الــــصحیة : إلــــي ثالثـــة محــــاور )1997،38 :عبــــده وفـــوده(وحـــددها  -4

  .والوقایة في مواجهة الكوارث الطبیعیة
 الوقایـة فـي –الوقایـة مـن الطـوارئ  : فقـد قـسمها إلـي سـبعة مجـاالت) 839، 1999 :فراج (أما  -5

  الوقایــة مــن خطــر -الوقایــة مــن التــسمم   -  الوقایــة مــن اإلمــراض-ء الــرحالت وأثنــا المدرســة 
  الوقایة أثناء المرور والعبور - الوقایة من أخطار النار والحریق-الكهرباء  

 – صـــحیة - بیئیـــة -أمانیـــة  : إلـــي خمـــسة أبعـــاد ). 14 ،2004:نـــشوان وأبـــو قمـــر( وصـــنفها  -6
  . بیئة مكان العمل- الطبیعیة االصطناعیة الكوارث

  :الوقایة  في الشریعة اإلسالمیة إلي ثالثة محاور) 15: 2001(وقد صنف معمر -7

  .الوقایة في مجال الصحة العامة -1

  .الوقایة في مجال األخالق والقیم االجتماعیة  -2

  .الوقایة في مجال التخطیط للمستقبل -3

بعــاد ومجــاالت التربیــة الوقائیــة تركــز علــي الجانــب المــادي ألبقة ا التــصنیفات الــساویــري الباحــث أن
  . الحسي بمثل الصحة والبیئة  وتهمل الجان

قــد تمكــن فمرحلــة الثانویــة ال  المقــرر علــى طلبــة منهــاج التربیــة اإلســالمیةىومــن خــالل تحلیــل محتــو
  :الباحث من تقسیم الوقایة إلي عدة أبعاد ومجاالت

  .وقایة فكریة  -1
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  .تماعیةوقایة اج -2

  .وقایة نفسیة  -3

  .وقایة أمنیة  -4

  .وقایة سیاسیة -5

  .وقایة جسمیة -6

حیـــث قـــسم فـــصول  )15: 2001( وجـــاء هـــذا التقـــسیم موافـــق لـــبعض الدراســـات مثـــل دراســـة معمـــر 
  دراسته علي النحو السابق

  أهمیة الوقایة 

یمكنــه یقــع ومــن أن المجتمـع النــاجح فــي حیاتــه والمــؤثر فـي غیــره ،هــو مــن یجــد الخلـل فیــصلحه قبــل 
تحقیــــــق التقـــــدم ،وتحــــــصیل ل ،وتـــــداولوهامتوقــــــع ولـــــذلك أوجــــــد النـــــاس أمثــــــاال  الــــــضرر حتـــــى المنـــــع

" طـــار عـــالجدرهـــم وقایــة خیـــر مـــن قن" ألـــسنتهم  كـــذالك ىودرج علـــ" لوقایـــة خیـــر مـــن العــالجا"الــسمو
  ).25، 2009:زیود(

 نفـسه یقي اإلنـسان كأن المحسوسات، أو المادیات في تكون إنما الوقایة بأنالناس، من كثیر ویعتقد
 یـصیب ،ًامهمـ ًاهنـاك جانبـ لكـن منـه، بـاالحتراز الخطـر نفـسه یقـي أو ،أسـبابه بتجنـب المـرض،
 أو الحـسي الجانـب وهـو الوقایـة أال سـبیل فیـه ویتخـذ منـه، یتحـرز لـم مـا والـضرر، بالـسوء اإلنـسان
  ).28: 2009الحسني ،(القلبي الجانب

اهـتم بـه   الكـریمالقـرآن لكـون ًنظـرا عظیمـة أهمیـة وأولـوه الوقـائي بالجانـب المـسلمون اهـتم لـذلك
 علـى ینصب التركیز إنما أن یجد التربویة لآلیات ًمسحا ویجري القرآني، التربوي النهج في والمتمعن

 والمشكالت، لألمور ًالناس تداركا لدى المكتسبة .المناعة تقویة وعلى والمجتمع، للفرد الوقائي البناء
  ).39 ،1991:یكن(وقوعها  قبل لشرها ًواتقاء منها، ًوتحوطا

وبین أســباب االنحــراف والــسقوط فــي مهــاوي الم هــذا المــنهج فــي كتابــه الكــریم، معــىلقـد حــدد اهللا تعــالف
الردي ، من خالل استخدام مصطلح التقوى ، الذي یقوم علیه صالح الفرد والمجتمع  وخیـر مـا یـدل 

 مـرة )258 (يومشتقاته في القـران  الكـریم حـوال "ىوق" ذكر فعلىارك وتعالن اهللا تبأ ى أهمیة ذلكعل
فتـــارة یـــأمر بهـــا ویبـــین أن حیـــاة اإلنـــسان یجـــب أن تكـــون قائمـــة ) 851-847 :2001عبـــد البـــاقى( 
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  < = > ; : 9 8 7 6 5 4 ] 8  علیهــا حتـــى تفـــیض روحــه إلـــي خالقهـــا فیقـــول
? @ Z )102:آل عمران.(   

        0 / . - ,   + * ( ) ' & % $ # " ! ] 8 7ویقــــــــــــــول أیـــــــــــــــضا 
12 3 4 5 6  7   89 : ; <       = > ? Z )1:النساء.(  

م الـسابقة  كمـا هـي ألمـة اإلسـالم ،ویجـب االلتـزام بهـا موضـحا أن ومرة أخري یبـین أنهـا وصـیته لألمـ
 h i j     k l m no p q r s t   u ] 8 7تنكبهـــــــا هـــــــو الكفـــــــر بعینـــــــه 

v w x y z{ | } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ̈ © ª « ¬  Z 
 ¡ � ] 8 7وذكرت بعض اآلیات أنها سـبیل الفـالح والنجـاة فـي اآلخـرة  ) .131:النساء(
¢  £ ¤ ¥ ¦  § ¨ © ª  « ¬ ® Z )وهــــــي )35: المائــــــدة 

 الطریـــــق الـــــصحیح بعــــد أن یزیـــــغ فـــــي طریـــــق ىالمحــــرك األساســـــي للخیـــــر فــــي اإلنـــــسان فتعیـــــده إلــــ
 Y  Z [ \ ] ^ _ ̀ a  b c d e Z ] 8 7الـــــــــــــــــــــــــــــــــــشیطان

 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  Z ] 8 7  وتجلـــــــب المعیـــــــة مـــــــن اهللا.)201:األعـــــــراف(
 k l m n   o   p    q  r s Z ] 8 7النجـــاة مـــن النـــار یـــوم القیامـــة.)128:النحـــل (
 B  C   D E F G H I ] 8 7 والتقـــــوى تكـــــون ســـــبب تنزیـــــل الرحمـــــة مـــــن اهللا )72مـــــریم (

J K L M  Z  )8 7وتكون أیـضا طریـق الوصـول للفـوز بجنـات النعـیم ) 45:یس [ ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã ÄÅ Æ ÇÈ É Ê Ë Ì Í Z)20:الزمر(.   

  وتــدب،وتــروي روحــه،فــالتقوى التــي هــي مــن الوقایــة،هي الــزاد الحقیقــي لإلنــسان ،منهــا تــشبع نفــسه 
ــــــث  ــــــسائر أعــــــضائه حی  A B Z @  ? <= > ; : 9 8 ] 8 7الحیــــــاة ب

   )197:البقرة(

ولكـن مـن تمـام رحمـة اهللا سـبحانه وتعـالي أن . ومما سبق تظهر أهمیة التقوى والوقایة في كل شـيء 
 لمـن كـان لـه قلـب و ألقـى الـسمع وهـو ىبین األسباب التـي تجعـل اإلنـسان یتنكـب طریقهـا،لتكون ذكـر

ـــان( À  Á Â Ã       Ä Å Æ Ç È É  Z ] 8 7شـــهید   وقـــال ســـبحانه) 43:الفرق
[ l m  n o   p q r s Z  )واتبـــــــاع ، فالـــــــشیطان وأعوانـــــــه)67: الزخــــــرف ٕ

وأصــــدقاء الــــسوء كلهــــا نــــذر ســــقوط فــــي أوحــــال ،الل ضالــــنفس وشــــهواتها ،ومجــــالس أهــــل الزیــــغ والــــ
  ).30 ،2009:زیود(االنحراف وفي وقایتها تكمن في سعادة اإلنسان الدنیویة واألخرویة 
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 إتباع سبل الوقایة  فـي كـل أمـور الحیـاة یـؤدي باإلنـسان إلـي الـسعادة فـي : الباحث أنىمما سبق یر
 ونقـي المجتمـع مـن ،ن نقـي أنفـسناأ و، والوقایة تـأتي مـن خـالل االلتـزام باإلسـالم،الدنیا والفوز باآلخرة

ٕواتبــاع ، ٕواتبــاع الهــوى ، االبتعــاد عنــه مــن رفقــاء الــسوء ىكــل مــا یحــذرنا منــه اإلســالم ومــا یرشــدنا إلــ
 وغیــر ذلـك مــن التعــالیم الكثیــرة ،ٕ واتبــاع خطـوات الــشیطان،ٕواتبــاع األفكـار المنحرفــة ،العقائـد الفاســدة 
 مجتمـع الخیـر والفــضیلة یمكـن صـناعة ،وفـي االبتعـاد والوقایـة مـن كـل ذلـك  الكـریمنآالـواردة فـي القـر

  .،والفرد المتمیز بسالمة الجسم والعقل والمعتقد والفكر

  ة في اإلسالمأهداف الوقای

 مــن ءالتربیــة الوقائیــة جــز إن الوقایــة فــي اإلســالم تــستمد أهــدافها مــن أهــداف التربیــة اإلســالمیة اآلن
وقــد جــاءت أهــداف التربیــة الوقائیــة منــسجمة مــع أهــداف التربیــة اإلســالمیة بــشكل ،التربیــة اإلســالمیة 

  .عام

  ).44: 2005(یاء الدینومن األهداف التي ركزت علیها التربیة الوقائیة كما ذكرها ض

ضـلة،وذلك نظـرا ألهمیـة اإلیمـان فــي اتربیـة اإلنـسان المـسلم تربیـة تـربط بـین اإلیمــان واألخـالق الف-1
حیــاة اإلنــسان،الذي مــن خاللــه یعكــس الــصورة الحــسنة فــي حیــاة المــسلم فینــشأ الفــرد المــسلم متماســكا 

  . لها اإلسالمىباألخالق الفاضلة التي دع

 والعقلیة معا لذلك وضـع اإلسـالم األسـالیب الوقائیـة مـن حیـث ،الجسمیة والصحیة تحقیق الوقایة -2
 اإلنـسان أي عـادة أو ىمراض الجـسمیة والنفـسیة والعقلیـة ولـذا حـرم اإلسـالم علـوقایة اإلنسان من األ

جـــسم اإلنـــسان ى جمیـــع أجـــزاء تنـــاول مـــأكوالت أو مـــشروبات مـــضرة اآلن هـــذا األمـــر ربمـــا یـــؤثر علـــ
  .هللا عز وجلا عن تأدیة الوظیفة المنوطة إلیه من قبل ًون عاجزاوبالتالي یك

 لـذلك حـذر الـشارع الحكـیم مـن إتیـان الخبائـث التـي تقلـل مـن قیمـة ،عقل اإلنسانى  المحافظة عل-3
 ً واعیـاً مفكـراً وجعلـه عقـال، اإلخـالل بالعقـلى وكـل مـا یـؤدي إلـ،العقل،ومن تعاطي المخدرات والخمـر

  .ًمبدعا

وقـد وجهتـه ،د الفرد المسلم للسمو به عن كل ما یشوب عقیدته من  شرك بـاهللا عـز وجـل  تأخذ بی-4
جـل أ االبتعاد عن مـواطن الـشرك والریـاء والنفـاق وغیرهـا،من ى وحثته عل،وحذرته من الوقوع في ذلك

  .أن یكون الفرد طاهر المظهر والجوهر

ة إلي مكارم األخالق، والـسمو بـه عـن   رفع المستوي األخالقي عند الفرد المسلم من خالل الدعو-5
  . درجات عالیة من الكمال اإلنسانيىخلق سیيء للوصول به إل



 
 

32

َيــا أَيـهــا الــذين  ] قولــه تعــالى:ن والــسنة أهمیــة كبیــرة ومــن ذلــكأونظــرا ألهمیــة األخــالق فقــد أوالهــا القــر ِ َّ َ ُّ َ
َآمنوا اتـقوا الله وكونوا مع الصادقني ِ ِ َّ َ َ َُ َُُ َ َّ َّ ُ Z ) 119:التوبة.(  

 8 ج2002 :البخــــاري ))(ٕوایــــاكم والكــــذب((فــــي التحــــذیر مــــن الكــــذب" وقــــال صــــلي اهللا علیــــه وســــلم
،25،.(  

    ً، ونظیفـا ًمتماسـكا ًقویـا ًطـاهرا المجتمع لیكون ؛العنایة بها و كیانها و األسرة على  المحافظة-6
 ¶ µ  ´ ³ ²  ±  ° ¯ ® ¬ » ]   : اهللا تعـالي قـال كمـا  ًمتعاونـا و 

¸ ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Z )6:التحریم(  

 االضـطراب و مثـل اإلنـسان حیـاة علـى تـؤثر التـي القلـوب أمـراض مـن اإلنـسانیة الـنفس  حفـظ-7 
 Ú Û Ü  Ý Þ     ßà á â    ã ä å æ  Z ] 8 7الخــــــــــــــوف  والقلــــــــــــــق

  )28:الرعد(

 الحـق إلـى الباطـل مـن و ،الرشـاد إلـى الـضالل مـن ونقلـه ،اإلنـسان مـن الـضالل والباطـل وقایـة -8
 7الناصـعة   الحقیقـة إلـى للوصـول إلیهـا التوصـل تـم التـي  والعلمیـة، ةیالـشرع الدراسـات خـالل مـن

8 [ Ê Ë Ì ÍÎ  Ï Ð Ñ Ò ÓÔ Õ Ö × Z  )32:یونس(. 

 اإلعــداد فــرادا و جماعــات عــن طریــقأخطــار الخارجیــة التــي تهــدد أمــن الــبالد  الوقایــة مــن األ-9
  ± ° ̄ ® ¬ » ª © ¨ ] 8 7 ًسیاسـیا و ًواقتـصادیا ًعـسكریا واالسـتعداد
² ³  ´ µ ¶ Ì Z )واالستعداد  العسكري التدریب خالل من ، الوقایة).60:األنفال 
  .وإلعالء كلمة اهللا عز وجل،وسالمة الوطن والمالي،  النفسي،

 ، المجـرم إصـالح خـالل مـن اإلجرامیـة الخطـورة علـى للقـضاء االحترازیـة بالتـدابیر  األخـذ-10
  .المجتمع في ًصالحا ًمواطنا جعله إلى یؤدي وهذا ، اإلسالمیة الشرعیة وفق وتأهیله

  :كما یلي)22: 2001(معمر الوقائیة كما قسمها التربیة أهداف

  :أهداف وقائیة فردیة

 .) السلیم الجسم في السلیم العقل وبناء ،المعدیة واألمراض العادات تجنب( جسمیا الفرد وقایة -1
 .) سلوكه وتصحیح ، المهنیة واألخطار الحوادث تجنب( ًمهنیا الفرد وقایة -2
 .) فیها والوقوع األسریة، المشاكل تجنب( ًأسریا الفرد وقایة -3
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  .) المذمومة السیئة ،واألخالق والفواحش الرذائل تجنب( ًأخالقیا الفرد وقایة -4
 ).الفكري والغزو الهدامة واألفكار الخرافات، في الوقوع من حمایته( ًعقلیا الفرد وقایة -5
 ).المضرة الجنسیة والعادات شرعیة الغیر العالقات من حمایته( ًجنسیا الفرد وقایة -6
  ).الفكري التلوث من العقیدة وحفظ المنحرفة السلوكیات من حمایته(اجتماعیا الفرد وقایة -7
 ).النفسیة واألمراض واالضطرابات، المشكالت، من حمایته ( ًنفسیا الفرد وقایة -8

  : أهداف الوقائیة المجتمعیة

  .ًوخارجیا ًداخلیا الفكري التأثر "الغزو " من المجتمع حمایة -1
  . اآلخرین على والركون والجمود التقاعس من المجتمع حمایة -2
  .األخالقي واالنهیار األسري التفكك من المجتمع حمایة  -3
  .والعدوانیة التظالم من المجتمع حمایة  -4
  .للمجتمع الطبقي التناقض من المجتمع حمایة  -5
  .والفواحش الجرائم انتشار من المجتمع حمایة  -6
  ).المجتمع   أفراد بین والمحبة األلفة أواصر تقوي ( وجل عز اهللا في المحبة -7
  ).المسلم المجتمع أفراد بین ُالفراق إزالة إلى مدعاة( السالم إفشاء -8

  :أهداف وقائیة سیاسیة

 .للوطن والوفاء االنتماء على المحافظة -1
 .األعداء لصالح التجسس من الوقایة -2
 .الداخلي االقتتال من الوقایة -3
 .واالختالف التفرق من الوقایة -4
 .والشورى والطاعة الوالء قیم على الحفاظ -5
 .سلیمة سیاسیة وممارسات ركائز إقامة على الحفاظ -6
 .حمایة المجتمع من تغول السلطات -7
 .الوقایة من التطرف السیاسي واالنعزالیة -8
 .الوقایة من فتور روح المشاركة وتأكید االیجابیة والبناء -9

  : أهداف الوقائیة األمنیة

  .للوطن والوفاء االنتماء على المحافظة -1
 .اإلشاعة من الوقایة -2



 
 

34

 .بالعدو االفتتان من الوقایة -3
 .والدسائس االختراق من الوقایة -4
 .والدسائس االختراق من الوقایة -5
 .والرذیلة الفساد بؤر من المجتمع تطهر -6

 نآ مـن خـالل مـا ورد مـن أهـداف  أن أهـداف التربیـة الوقائیـة مـستمد مـن توجیهـات القـر الباحثىویر
فـــي  النظــر فــيالممعـــن ن أ و، والــسنة النبویــة فقـــد جــاءت مناســبة ومنـــسجمة معهــا بــشكل عــامالكــریم

 والنفـــسیة ، مـــساحة كبیـــرة بكافـــة أنواعهـــا ومجاالتهـــا العقائدیـــةاحتلـــتالكتـــاب والـــسنة یجـــد أن الوقایـــة 
 مــن األصــل الكبیــر أال ًاالوقایــة جــزءوتعــد  ، والــسیاسیة، واألمنیــة، واالجتماعیــة  والجــسمیة،واألســریة

  .وهو التربیة اإلسالمیة

اعهــا   بجمیـع أنویتبـین مـدى اهتمامهمـا بالوقایـةمـن خـالل مـا ورد مـن أدلـة فـي ضـوء الكتــاب والـسنة و
أتي دورهــا قبـــل یــن الوقایــة وأل الوقایــة أكثــر مــن العــالج ى اإلســالم قــائم علــإال أنأكثــر مــن العــالج 

فطــرة اإلنــسان مــن ى محافظــة علــبال اهتمتــان القــرءان والــسنة أوالوقایــة أســهل مــن العــالج و،العــالج 
  :أبعادها ما یليسلیمة التي فطر اهللا الناس علیها ومن التردي والخلل واالنحراف عن الفطرة ال

  :الوقایة الفكریة: ًأوال 
 اهللا وزور،فإنــه یحــذر منــه ىالتحــذیر مــن الــشرك حــذر اهللا ســبحانه مــن الــشرك ألن الــشرك افتــراء علــ

 التوحیـد الـصادق ،حمایـة ىن یستقیموا علـأویرید اهللا عز وجل من الناس أن یمیلوا عن الشرك كله، و
ى عمــال، ومعــرض اإلنــسان إلــ، ألنــه محــبط لجمیــع األلهــم مــن الــشرك، وحمایــة لهــم مــن الوقــوع فیــه

ــــــــــــــــــــــاب اهللا      ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ { |  } r s t u  v w x   y z ] 8 7 عق
§   ̈Z  )9 8  7 6 ] 8 7 )48: النــــــــــــــــــــساء :  ; < = > ?@ A B   

C D E Z )في اآلیات السابقة النهـي عـن الـشرك  وقایـة لإلنـسان مـن الخـضوع ف)  13:لقمان
.                                                                                                                 لغیر اهللا سبحانه وتعالى 

شككة مــن خــالل الــصحف والمجــالت  ، وبــث اآلراء الخبیثــة ،واآلراء المــمنـع اإلســالم التــضلیل الفكــري
 عقـــل اإلنـــسان مـــن أن یلـــوث فكریـــا، أو فـــتح المجـــال أمـــام أصـــحاب ىووســائل اإلعـــالم المختلفـــة علـــ

لـذلك حـذر اهللا سـبحانه وتعـالي مـن ، مـع الـدین اإلسـالمي ى لبث أفكارهم التـي تتنـاف،األفكار الهدامة 
ــــــدین(ســــــماع هــــــذه األفكــــــار  c d e  f g h ] 8 7)  71 ،2004:ضــــــیاء ال

i j k l m  n o p q r st u v  wx y 
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z { |   } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§  ¨ ©  ª « 
¬ ® ¯  ° ±²  ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½¾  ¿ À Á Â Ã 
Ä Å  ÆÇ È É  Ê  ËÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò  Z )ومــــــــــا ورد  )41: المائــــــــــدة

عـن جـابر بـن عبـد اهللا رضـي اهللا ففي السنة في وقایة الفكر من االنحراف أمر بتوحید مصدر التلقـي 
  بكتاب أصابه مـن بعـض أهـل الكتـاب فقـرأه النبـي عن عمر بن الخطاب أتي النبي(:عنه قال

نقیـة، ال تـسألوهم أمته وكون فیها یبن الخطاب والذي نفسي بیـده لقـد جئـتكم بهـا بیـضاء :فغضب فقال
علیـه عن شيء  فیخبروكم بحق فتكذبوا به ،أو بباطـل فتـصدقوا بـه، والـذي نفـسي بیـده لـو أن موسـي 

  )،349: 3ج :2001بن حنبل)(ال أن یتبعنيإحیا ما وسعه  السالم

 8 7ونهــي اإلســالم عــن التقلیــد األعمــى لإلبــاء واألجــداد وقایــة لإلنــسان مــن تعطیــل فكــره حیــث 
[! "   # $ % & ' ( ) * + , -  ./ 0 1   2 3 4 5 6    

7 8 Z )اإلســالم عــن الغلــو فــي الــدین لوقایــة الفكــر مــن األشــیاء التــي لــم ىونهــ)170: البقــرة 
  )، 351: 3ج:2001بـن حنبـل (إیاكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الـدین"یأمر بها 

 1 0/ . - , + ] 8 7 اإلســالم عــن الظــن وقایــة لإلنــسان مــن تعطیــل عقلــه وفكــره ىنهــكــذللك 
2 3 45 6 7 8 9 :  ; < = Z   )8 7 و)28: الـــــــــنجم [ G H      I J   K 

L M N O P Q  R S T U V W X Y Z [      \ ] ̂ 

_  ` a b Z )ویقــــــول الرســــــول )38: القــــــصص: " كــــــذب أن الظــــــن إإیــــــاكم والظــــــن
ونهــي اإلســالم عــن إتبــاع الكثــرة وقایــة لإلنــسان مــن تعطیــل ) ،4،5 ،ج 2002  :البخــاري( "الحــدیث
 ½ ¼ « ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³´ µ      ¶ ¸ ¹  º  ©] 8 7 فكـــــــــره
¾ Z )116االنعام                                        (                                                                                                                                                                                                                                                               

  الوقایة الجسمیة: ًثانیا 
 بج سمھ ی ضر م ا ك ل م ن الم سلم االن سان تق ي الت ي باإلرش ادات ملیئ ة النبویة والسنة الكریم القرأن

    ' & % $ # " ] 8 7  وال  شراب الطع  ام تن  اول ف  ي  اإلس  راف ع  ن اإلس  الم نھ  ى
( ) *  +   ,- .       / 0 1 2 Z  )8 7 و)  31  :األع   راف [ ª «¬ 

®     ¯ ° ± ²  Z)تن اول ف ي اإلف راط م ن اإلن سان تق ي ال سابقة فاآلیات) 141: االنعام 

 # " ! ] 8 7 و للم  سرفین هللا ح  ب وع  دم التح  ذیر، طری  ق ع  ن وال  شراب الطع  ام
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$ % & ' ( )     *  + , - . / 0 1  2 3   4 5 6 
7 8 9 : ;  c  Z )بھا المرض لوجود السابقة األصناف هللا حرم) 3: المائدة   

 = > ;      :   9 8 7      6 5 4 ] 8 7 و مــن ســبل وقایــة الجــسم بالــصیام
>  ? @ A Z ) ى  بالــصیام شــهر مــن كــل عــام وحــث الرســول صــل امرنــا اهللا)183:البقــرة

 مراض ل، ألن الصوم یقي من العدید من األ صیام النوافىاهللا علیه وسلم عل
 اإلنسان وجسمه ووقایته من اإلمـراض فقـد وضـع الرسـول الـنهج الـسلیم للمـریض  ىوفي المحافظة عل

ال تكرهـــوا مرضـــاكم علـــى الطعـــام والـــشراب فـــإن اهللا یطعمهـــم ( :للطعـــام وكیفیـــة تناولـــه حیـــث قـــال
المــرض مثــل مــرض ألنــة قــد یكــون الطعــام ســبب فــي زیــادة )،563 ،3ج،1998 :الترمــذي)(ویــسقیهم

  )28:1999:الفاضل(ٕااللتهاب واراحة العضو المصاب من الطعام 
 أن یتــنفس فـــي نهـــي(ونهــي النبــي عـــن التــنفس فـــي المــاء ألنــه یكـــسب المــاء جـــراثیم ورائحــة كریهــة

  ) ،د،ت392 ،3ج:أبو داود)(اإلناء أو ینفخ فیه
 ، 3ج:أبـي داود)( بركـة الطعـام الوضـوء قبلـه وبعـده( بغسل األیدي قبل الطعام وبعده أمر الرسول 

وفائـدة غـسیل األیـدي قبــل األكـل وبعـده هـي نظافــة األیـدي مـن المیكروبـات والجــراثیم ) ب،ت  ،405
 ید اإلنسان قبل األكل وبعـده تنظیـف األیـدي مـن بقایـا وفـضالت الطعـام التـي تـسبب ىالتي تكون عل

  اإلمراض
 یتــنفس فــي المــاء ثالثــة مــرات وال یــشرب مــرة واحــدة ویقــول أنــه أروي وأبـــرأ روى عــن النبــي كــان 

  )13 ،1998: مسلم"" (وأمرى
  على اإلنسان أن یأكل بالید الیمنى، ویشرب بهـا  ألن الیـد الیـسرى تـستخدم لالسـتنجاء أكد النبي 

إذا أكــل أحــدكم (وغیــر ذلــك مــن األشــیاء التــي قــد تــضر باإلنــسان حیــث قــال صــلي اهللا علیــه وســلم 
  )،د ت3،405ج: أبو داود)(ٕفلیأكل بیمینه ،واذا شرب فلیشرب بیمینه

الــسواك ( إلســالم مــن أمــراض الفــم واألســنان أمــر اإلنــسان بالــسواك قــال رســول اهللاومــن وقایــة ا
وعلمنـــا اإلســـالم كیـــف نقـــي أنفـــسنا مـــن )  ،17 ،1،ج 2000: النـــسائي)(مطهـــرة للفـــم ومرضـــا للـــرب

إذا شــرب الكلــب فــي إنـــاء (الرســول: المیكروبــات والجــراثیم  الموجــودة فــي لعــاب الكلــب حیــث قــال
  )45 ،1،ج 2002: البخاري)(أحدكم فلیغسله سبعا وأولهن بالتراب

ال یـورد ممـرض علـى (:جعل اإلسالم الوقایة من األمراض المعدیـة بـالحجر الـصحي لقـول الرسـول
   )31 ،7، 2001: مسلم)( مصح

إن اهللا أنـزل الـداء والـدواء ، وجعـل  :(ووضع اإلسالم الوقایة من اإلمـراض بالتـداوي لقـول الرسـول 
  ، 4د،ت،ج: ابو داود)(لكل داء دواء فتداووا وال تداووا بالحرام
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  الوقایة االجتماعیة: ًثالثا 

 والــسنة النبویــة آیــات وأحادیــث لهــا دور وقــائي فــي وقایــة المجتمــع مــن كــل مــا  الكــریمنآورد فــي القــر
ن آ القــروممــا یــدل علــى ذلــك مــا جــاء فــي  ویــؤثر علیــه ، واالنحــراف، االنحــاللىیــشوبه ویــؤدي بــه إلــ

ــــسنة الكــــریم    7 6 5     4 3 2 1 0 / . ] 8 7حیــــث وال
G Z  ) وفــي  ،فـي اآلیــة الـسابقة وقایـة للمجتمــع مـن الفـساد واالنهیــار واالنحـراف ،ف)110:أل عمـران

 ¬ » ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ ] 8 7وقایــة المجتمــع مــن القتــل وانتــشاره 
Z) المجتمـــع فـــي حفـــظ األنـــساب وعـــدم اختالطهـــا ووقایـــة المجتمـــع مـــن ،وفـــي حمایـــة )179: البقـــرة

  Z [ \] ^    _     ` a ] 8 7یـــدز اإل:  مثـــلاألمـــراض التـــي تنتـــشر عـــن طریـــق الزنـــا
b c Z )عـن الــسخریة ى اهللا تعـالىوفـي وقایـة المجتمــع مـن الكراهیـة والخـصام نهــ) 32:اإلسـراء 

 º » ¼ ½   ¾  ¿   À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È   É ] 8 7  والتنـــابز باأللقـــاب واللمـــز
Ê Ë Ì Í  Î    ÏÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö× Ø Ù  Ú Û ÜÝ Þ ß à á 

â ã ä  Z) 8 7حمایــة المجتمــع مــن  الــشذوذ وهــو  فعــل قــوم لـــوط  وفــي )11: الحجــرات 
[2 3 4 5 6 7  8  9 :     ; <= >   ?      @ A  B C 
Z )ووصــف اهللا مــن یعمــل هــذه الفاحــشة وهــي اللــواط مــن الفاســقین ولحمایــة المجتمــع ) 74: األنبیــاء

 ]  N O  P Q R S TU  V W XY Z ] 8 7مــــــن انتـــــــشار الفـــــــواحش 
\ ]  ̂_ Z )8 7 وفــــي وقایــــة المجتمــــع مــــن أكــــل أمــــوال النــــاس بالباطــــل)30: النــــور                                          

[ 9 :    ; < = > ? @ R Z )وفـــي وقایـــة المجتمـــع  )29:النـــساء
  1 0 / ] 8 7 أمـــام الجمیـــع ً للـــسرقة وینفـــذ علنـــاًاجعـــل اهللا حـــد،مـــن الـــسرقة 

2 3 4 5        6 7  89 : ;   <  = Z)مـا یحـافظ النبویـة وورد فـي الـسنة )38:المائدة
  :ما یلى ومن أمثلة ذلك حمایة ووقایة المجتمع ىعل

وفـي وقایـة )69 ،1،ج2001 :مـسلم)(مـن غـشنا فلـیس منـا (:  في وقایة المجتمع من الغش قال  
مـن احتكـر طعامـا ( ل مـن العبـد قـاىالمجتمع من االحتكار وهـو سـبب فـي بـراءة اهللا سـبحانه وتعـال

وقایــة المجتمــع  )481 ،8، ج2001 :بــن حنبــل )( أربعــین یومــا فقــد بــريء مــن اهللا وبــريء اهللا منــه 
   37،2001:بن حنبل () الراشي والمرتشيى عل اهللالعن(من الرشوة والمحسوبیة قال رسول اهللا

، 85 (   
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  الوقایة السیاسیة: ًرابعا 

ومن أهم أصول الوقایة الـسیاسیة هـي الحاكمیـة هللا لوقایـة المجتمـع مـن الـضالل واالنحـراف واألهـواء 
بعـدم االحتكـام إلیـه المـسلمین مـر اهللا أ الطـاغوت التـي ىحیث الحمایـة مـن التـشریعات التـي تحـتكم إلـ

 ´ ³ ² ±     °  ¯ ® ¬ ] 8 7 هویــــة األمــــة اإلســــالمیة ىوللمحافظــــة علــــ

µ   Á  Z  )9 8 7 6 5 4    3   2 1 0 / ] 8 7 )65: النــــــــساء 

: ; <   = > ? Z  )8 7 )60:النـــــــــساء [ s t u v  w x y z { 
| } Z )ن الحــاكم ال یفــرق بــین النــاس إ حیــث ،العــدل والمــساواة أســاس الحكــم)  44: المائـدة

ــــــ ــــــونىعل    E F G    H I J K L  M N OP Q ] 8 7 حــــــسب العــــــرق والل
R S T UV W X  Y Z [ Z )ـــــاس بالعـــــدل وقایـــــة )13الحجـــــرات ـــــین الن وجعـــــل الحكـــــم ب

                                                                  ) 58النـــــــــــساء( µ ¶ ¸ ¹º Æ Z  ´ ³ ²  ] 8 7للمجتمــــــــــع مــــــــــن ظلــــــــــم الحــــــــــاكم 
 A B C D E FG  e Z ] 8 7ولوقایـــة المجتمـــع مـــن الفرقـــة أمـــر اهللا بالتماســــك

 I J K L M N O    P Q RS T U V W X ] 8 7 )103: أل عمــــــــــــــــــــــــــران(
Y Z [         \  ] Z )وللوقایــــــــة مـــــــــن اســــــــتبداد واحتكـــــــــار الحكــــــــم أمـــــــــر اهللا )( 159:/األنعــــــــام

)                                                       38:الــشورى( i j k  l m  n o p q r s t Z ] 8 7بالــشورى
 ² ± ° ¯ ® ¬ ] 8 7الوقایــة مــن خــالل الــوالء للمــؤمنین والبــراءة مــن المــشركین 

³ µ́ ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ Ì Z  )¹ ¸ ¶ ] 8 7 )28: أل عمــــــران º 
» ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä Å Æ  Ç  È É Ê Ë  Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ ß à   á âã ä å æ    ç             

è é  Z )ن الـوطن مـن األمانـةوحذر اإلسالم من الوقوع فـي خیانـة الـوطن أل) 57-55: المائدة 
7 8 [ 5 6 7  8 9: ; < = > ?  @ Z ) 27األنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال                                                            (
 اإلمـارة والوالیـة لمـن طلبـه وقایـة لـه ألن طلبـه لهـا یكـون هـاعـن طلبصـلى اهللا علیـه وسـلم  ي النبـىنهـ

 ال نـولي هـذا األمـر مـن سـأله وال مـن حـرص  واهللاإنـا(: حب فـي نفـسه للـشهرة والـسمعة حیـث قـال
 الطاعـــــة حیـــــث قـــــال الرســـــول ىویقـــــوم النظـــــام الـــــسیاسي علـــــ) ،64: 9، ج2002 :البخـــــاري()علیـــــه
:)ــــ ــــؤمر بمعــــصیة فــــال ســــمع وال ىعل ــــسمع والطاعــــة فیمــــا أحــــب وكــــره إال أن ی  المــــرء المــــسلم ال

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÐÑ Ò ] 8 7) 125 :8ج،2002:البخــــــــاري)(طاعــــــــة
Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ ßà á â ã ä å  Z) ــــــــــــــــــــــــــساء )    59: الن
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مــن رأي مــنكم ( : مراقبــة ومحاســبة وتقــویم الحــاكم وقایــة مــن الزلــل والظلــم حیــث یقــول الرســول 
 ىونهـــ )ضـــعف اإلیمـــانأ فـــإن لـــم یـــستطع فبقلبــه وذلـــك همنكــر فلیغیـــره بیـــده فـــإن ، لـــم یــستطع فبلـــسان

 اإلســالم عــن بطانــة الــشر التــي تــصرف الحــاكم عــن العــدل والحــق وتغریــه بالفــساد لقــول الرســول 
 وبطانـة تـأمره بالـشر وتحـضه ، تـأمره بـالخیر وتحـضه علیـهما استخلف خلیفة إال له بطانتان ،بطانـة(

 ولوقایـــة األمـــة مـــن الـــضعف مـــن )،8،125،ج2002 :البخـــاري ()اهللا علیـــه والمعـــصوم مـــن عـــصمه
مــن ولــي مــن أمــر المــسلمین شــیئا فــأمر  (:خــالل عــدم تــولي األقــدر واألصــلح   یقــول الرســول  

ًا محابـــاة فعلیــــه لعنـــة اهللا ال یقبــــل اهللا منـــهعلـــیهم أحــــد  :حمــــدأ"(  صــــرفا وال عـــدال حتــــى یـــدخل جهــــنمً
  )                                               ،202 ،1،ج2001

  الوقایة األمنیة: ًخامسا 

 ًاأنهــا تـــرتبط ارتباطـــیتبـــین   النبویــة والـــسنة الكــریمنأمــن خـــالل الحــدیث عـــن الوقایــة األمنیـــة فــي القـــر
 عبــاده عــن  العزیــز اهللا فــي كتابــهىنهــ  األخــرى فــي كافــة الجوانــبیــات مــع جمیــع أنــواع الوقاًامباشــر

 أیــــضا عــــن ىونهــــ، وقایــــة ألعــــرض النــــاس )12:الحجــــرات( Z .  -  , ] 8 7التجــــسس حیــــث 
خــذ حــذرهم فــي أالمــؤمنین عــز وجــل جــل الوقایــة مــن العــدو أمــر اهللا أالتجــسس لــصالح األعــداء ومــن 

 f g h i j  k l m n ] 8 7القتال مـن المدسوسـین والخونـة والعمـالء 

o p Z  )ویعــد خیانــة هللا وللرســول، عــن إفــشاء ســر الدولــة  ومكاشــفة األعــداء ىالنهــ)71:لنــساءا 
7 8 [ 5 6 7  8 9 : ; < = > ?  @ Z)  27األنفــــــــــــــــــــــال( 

 :الطبرانـي() إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كـل ذي نعمـة محـسودىاستعینوا عل(: لحیث قال الرسو
عبـد اهللا ابـن (ثبعـ  ویخل بـاألمن روي أن الرسـول، شرىألنة إفشاء السر یؤدي إل،)  1404،94

 وأمــره أال یفــتح الكتــاب إال ،ب مختــوما وزوده بكتــًفــي الــسنة الثانیــة للهجــرة بــاثني عــشر رجــال )جحــش
    )179،180د ت ، :أبو الشباب( السریة وأهمیتهالى وهذا یدل ع،بعد مسیرة یومین 

 a  b c  d ` ] 8 7فن الكــــریم المــــسلمین وقایــــة لهــــم مــــن مكــــر األعــــداء آوحــــذر القــــر
e  f    g h    ij k l  mn o p q r Z  ) أكــــــــدوقـــــــد ) 30:األنفـــــــال 

مجتمـع مـن اإلشـاعات التـي تخـل بـأمن المجتمـع والتـي یقـوم بهـا المـروجین الوقایـة الكریم على  آنالقر
    2 1 0 / ] 8 7لإلشــاعات مــن المنــافقین والمــوالین لألعــداء ولوقایــة المجتمــع مــن ذلــك 

3 4 5 6  7 8 9 :    ; < = > ? @  Z )وجـــــــاء فـــــــي ) 6: الحجـــــــرات
 1،ج2001: مـسلم( ) أن یحدث بكل مـا سـمعً بالمرء كذباكفى:(السنة ما یؤكد ذلك حدیث الرسول

                     )  وجـــــــــوههم فـــــــــي النــــــــار إال حـــــــــصائد ألـــــــــسنتهمىوهــــــــل یكـــــــــب النـــــــــاس علــــــــ(ویقــــــــول أیـــــــــضا ) ،8،
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                                       8 7المنــــافقین المـــروجین لإلشـــاعات حیــــث ن مـــن  ثـــم حــــذر القـــرآ)362، 1998،4:الترمـــذي( 

[ ̄ ° ± ² ³´  µ ¶ ¸ ¹º »       ¼ ½¾ ¿ À               Á ÂÃ Ä 
Å        ÆÇ È ÉÊ Ë Ì    Í  Z )جـب مالحقــتهم كمـا أمــر فیوللوقایـة مــن العمـالء ) 4: المنـافقون

 قــریش الــذي أرســله ى التــي حملــت الكتــاب إلــة المــرأة علــي بــن أبــي طالــب والزبیــر بمالحقــالنبــي 
أبـــو ( بالكتـــاب وهـــذا دلیـــل علـــي مالحقـــة العمـــالءلحاطـــب ابـــن أبـــي بلتعـــة فـــذهبوا ورجعـــوا للرســـو

  )180د ت ، :الشباب

  الوقایة النفسیة: ًسادسا 

مـــراض التـــي تـــضر ى الـــدوافع واالنفعـــاالت واألیـــة النفـــسیة مـــن خـــالل اإلشـــارة إلـــ الوقایـــتم اســـتعراض
لحـدیث النبـوي الـشریف إلـى  و نرآأشـار القـفقد   النبویة والسنة الكریمنآبالنفس البشریة من خالل القر

دافــع الجــوع، ودافــع العطــش، ودافــع التعــب، ودافــع الحــرارة : بعــض دوافــع حفــظ الــذات الهامــة، مثــل
ــــــــــــــــــرودة  / . - , +  * ( ) ' & % $ # " ! ] 8 7 .والب

0  12  3 4 5 6 7 8 9   :  ; < = > ? @ A 
B C  D E F G H I J  K  L M NO P       Q 

R  S T U V Z )81 ،80 : النحــل( وقــال:) حــق فــي ســوى لــیس ألبــن آدم 
، 4 ،1998: الترمـــذى ()بیـــت یــسكنه، وثـــوب یــواري بــه عورتـــه، وجلــف الخبـــز والمــاء:هــذه الخــصال

 جعـل لإلنـسان دوافـع  یحتـاج إلیهـا وبـدون  عـز وجـلالمتأمـل النـصوص الـسابقة یجـد أن اهللا) ،164،
فاإلنـــسان فـــي حاجـــة إلـــى . وجعلهــا وقایـــة لإلنـــسان، للهـــالك ًافع یـــصبح اإلنـــسان معرضـــتحقیــق الـــدوا

ٕك والــى مــراض والهــالالغــذاء إلشــباع دافــع الجــوع، والــى المــاء إلشــباع دافــع العطش،وقایــة لــه مــن األ
ومن أذى الحـــرارة والبـــرودة الــــشدیدتین، كمـــا یقیــــه مـــن أذى األعــــداء مـــسكن یقیـــه مــــن تقلبـــات الجــــو،

. ت المفترسة، كما یجـد فیـه الملجـأ الـذي یرتـاح فیـه مـن عنـاء العمـل المتواصـل طـوال النهـاروالحیوانا
وهو یحتاج أیضا إلى ملبس لكي یواري عورته، ولكي یقـي نفـسه مـن األذى الـذي قـد یحدثـه التعـرض 

وهــو یحتــاج أیــضا إلــى النــار لكــي . لحــرارة الــشمس الــشدیدة فــي الــصیف، أو لبــرودة الــشتاء القارصــة
  )،35، د،ت: أبو دف والصوفي(ره بالدفء وتقیه أذى البرودةتشع

 وذلـك ،ومن دوافع حفـظ الـذات دافـع اإلخـراج الـذي یـدفع إلـى الـتخلص مـن فـضالت الطعـام والـشراب
، فـي جـسدي  منفعتـهالحمـد هللا الـذي أذاقنـي لذتـه، وأبقـى : ( في الدعاء الذي یقال بعـد قـضاء حاجتـه

جعـل اهللا فـي الـنفس اإلنـسانیة دافـع اإلخـراج وقایـة مـن  )268 ، 2003: البیهقـي)(عنـي أذاه وأخرج 
ومن هــــذه الــــدوافع أیــــضا دافــــع ،األذى الــــذي تــــسببه فــــضالت الطعــــام والــــشراب بعــــدم الــــتخلص منهــــا
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ألن التنــافس فــي ،ة  المــسلمین مــن التنــافس فــي الــدنیا، وقایــة لهــم وحمایــ التنــافس حــذر الرســول
خـوة وروابـط  ویفكـك عـرى األ،الدنیا نوع من التنـافس المـذموم الـذي یثیـر الحقـد والبغـضاء فـي النفـوس

فـــوا اهللا مــا الفقـــر أخـــشى علـــیكم، ولكنـــي أخــشى أن تبـــسط الـــدنیا علـــیكم كمـــا ( المحبــة بـــین المـــسلمین
 5،ج2002 :البخـاري ) (لكـتهمبسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافـسوها، فـتهلكهم كمـا أه

 E F ] 8 7جعـل اهللا مـن خـالل الــدفع الجنـسي وقایـة لإلنــسان مـن االنقـراض حیــث  ) 85،
G    H I J K L  M N OP Q   R S T UV W X  Y Z [ Z 
 Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ] 8 7 و)13: الحجــــــــــــرات(

ß à  áâ ã ä å æ ç è é  Z )ومــــــــن خــــــــالل إشــــــــباع ) 72: النحــــــــل
اقتــضت  اإلنــسان دافعــه الجنــسي وقایــة لــه مــن االنحــراف عــن الفطــرة الــسلیمة التــي فطــره اهللا علیهــا

 اسـتمرار حیاتـه ولكـن نهـي عـن الزیـادة فیهـا لـىحكمة اهللا أن جعل لإلنـسان دوافـع وانفعـاالت تعینـه ع
إلنــسان إلــي الهــالك والخــسران ومــن هــذه  مــا ینتهــي باىوعــدم الــسیطرة علیهــا وحــذرنا مــن توجیههــا إلــ

إذا غــــضب أحــــدكم وهــــو قــــائم (  صــــلى اهللا علیــــه وســــلماالنفعــــاالت الغــــضب حیــــث قــــال الرســــول
فـي الحـدیث الـسابق وقایـة  )249 د،ت ، :ابـو داود( )ٕفلیجلس،فإذا ذهـب عنـه الغـضب واال فلیـضجع

ي یفعلـه وقـد حثـت اآلیـات لإلنسان وحمایته من الغضب ألن اإلنسان عنـدما یغـضب ال یـدري مـا الـذ
 3 ]  8 7 كــتم الغــضب وجعــل مــن یفعــل ذلــك مــن المحــسنین ى علــ الكــریمنآفــي القــر

4 5  6 78 9 : ; < Z  )اإلســـالم عـــن الكبـــر ىونهـــ)138: أل عمـــران 
 Ó   Ô Õ Ö ×Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ    ß   à á Z ] 8 7علــــــى النــــــاسي والتعــــــال

: النحـــــــــل( N O P  Q RS T U V W Z ] 8 7 و)37: اإلســـــــــراء(
 )18: لقمـــــــــــــان(  É Ê    Ë Ì Í   Î Ï Ð     ÑÒ Ó Ô Õ Ö ×         Ø Ù Ú Z ] 8 7 و)29

7 8 [ F G H I J  K L M  N k Z  )فــــــــــي اآلیــــــــــات  )146: األعــــــــــراف
الـــسابقة وقایـــة للمـــسلم مـــن الكبـــر والتعـــالي مـــن عـــذاب النـــار ونفـــي حـــب اهللا عـــن المتكبـــرین وأول مـــا 

حیــث جــاء فــي ومــن هــذه االنفعــاالت الیــأس   رب العــالمین لعنــة اهللا علیــه بــه الملعــون إبلــیسىعــص
 عن الیأس وجعل اهللا من الیأس كفر، وقایة لإلنـسان مـن الیـأس أو فقـدان لألمـل، ى النه الكریمالقرآن

        Z 6     5 4    3 2 1 0 / . - ,+ * (  ) ' ]: ولـــــــــذلك یقـــــــــول ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى

  )٨٧: یوسف( 

 7  وقایـة منهـا الحـسد حیـث قـال سـبحانه للمـسلمینومن االنفعاالت المضرة باإلنسان والتـي جعـل اهللا
8 [ J K    L M N O  Z )الكراهیة والعدوانىألن الحسد یؤدي إل)5: الفلق . 
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ًال  یـضر بـالفرد واألسـرة والمجتمـع إال جعـًیئا والـسنة النبویـة لـم یتركـا شـالكـریمویري الباحث أن القـرآن 
ضــرار والجــرائم  والمجتمــع مــن كــل األ،ولحمایــة اإلنــسان، وقایــة منــه قبــل أن یجعــل العــالج للمــسلمین

 فـي جمیـع واالنحرافات السلوكیة واألخالقیة، یجب إتباع األسالیب الوقائیة الواردة في الكتـاب والـسنة،
الج فـــي األســـرة  جمیـــع أفـــراد المجتمـــع أن یـــسعوا للوقایـــة قبـــل العـــى وعلـــجوانـــب شخـــصیة اإلنـــسان،

 وعنــدما یقــوم ، وكافــة المؤســسات وخاصــة التربویــة،والمــسجد ووســائل اإلعــالم، والمجتمــع ،والمدرســة
خـالي مــن  المجتمـع النظیـف المثـالي ى نـصل إلـ، أفـراد المجتمـعىكـل فـرد بـدوره فـي تعزیـز الوقایـة لـد

ًت التربیــة اإلســالمیة مجتمعــا فاضــال علــى نهــج داوالجــرائم والــي مجتمــع إســالمي كمــا أراالنحرافــات  ً
   النبوة

  الدور الوقائي لألسرة

 وأول مـا یـتعلم ،األسـرة المحـضن األول للطفـل علـى اعتبـار أن  ن للدور الوقائي لألسرة أهمیة كبیـرةإ
 ى النـواة األولــتعـدوهــي ،هـا فی ویترعـرع ،الطفـل یـتعلم مـن خــالل أفـراد األسـرة التــي یعـیش بینهـا الطفــل

ٕ واكــسابهم القــیم والعــادات والتقالیــد ،یــا العــبء الكبیــر فــي تربیــة أبنائهــاه ویقــع عل،فــي المجتمــع المــسلم
.                         والحفـــــــــــاظ علــــــــــیهم مـــــــــــن خلـــــــــــل الفطـــــــــــرة التــــــــــي فطـــــــــــر اهللا النـــــــــــاس علیهـــــــــــا ،الموافقــــــــــة للـــــــــــدین

كلمـا نجحـت فـي وظیفتهـا كحـصن یمنـع عـن ،بمنـأى عـن التـصدع األسرة كلما ازداد ترابطهـا وبقیـت ف
ومــن هنـــا نـــدرك أن ، أو تنبــع مـــن أقرانـــه ،ث التـــأثیرات الــضارة التـــي تنـــشأ فــي المجتمـــع المحلـــياحــدإ

)                2002،302: حمـــــــاد ومعمــــــــر(األســـــــرة الطبیعیـــــــة هـــــــي حجــــــــر الزاویـــــــة للوقایـــــــة مــــــــن االنحـــــــراف
 مـن  النبـي سـنه الـذي الـنهج علـى والـسیر ،األهـداف هـذه لتحقیـق ملزمـة نفـسها األسـرة تجـد لـذلك
 التي المشكالت من الكثیر األسرة وتجنب ،السعادة تجلب وقائیة أمور بعدة األسرة رب اهتمام خالل
 حجــر ، یعـداختیـار الــزوج والزوجـة الــصالحة، ف تأخـذ بالوســائل الوقائیـة لـم لــو لهـا تتعـرض ربمـا

 اهللا ىومــن اجــل ذلــك حــث الرســول صــل،والطریــق الوقــائي األول ،األســاس لألســرة المــسلمة الــصالحة 
 المـرأة تـنكح(:اختیار الزوجة الصالحة ذات الدین والعقیدة الصحیحة  قال على علیه وسلم الزوج 

  ) 175 ،4،ج2001 :مـسلم (یـداك تربـت الدین بذات فاظفر ولدینها ولجمالها ولحسبها لمالها ألربع
ــــصالح ــــار الــــزوج ال  مــــن ترضــــون دینــــه وخلقــــه جــــاءكمإذا (وأمــــر النبــــي الزوجــــة وأهلهــــا أیــــضا باختی

هم ءفــإنهم یربــون أبنــا،باختیــار الــزوج والزوجــة صــاحبا الــدین ) 381 ،2،ج1998 :الترمــذي)(فزوجــوه
نحرافــات عــن الفطــرة التــي فطــرهم اهللا علیهــا ووقایتهــا أي ا مــن الرذائــل ویقــونهمین الــصحیح و الــدىعلـ

 لألبنــاء ومــن  النبویــة والــسنة الكــریمنآألبنائهــا مــن الفــساد وتــربیتهم التربیــة الــصالحة التــي أوجبهــا القــر
 8  7 6 ] 8 7 تربیــة األبنـــاء تربیـــة صـــالحة ىكبـــر دلیـــل علـــأذلــك وصـــایا لقمـــان البنـــه وهــو 

9 :  ; < = > ?@ A B   C D E F G H I J   K 
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Þ ß àá â     ã       ä å æ   ç  Z )ـــــف) 19 ،13: لقمـــــان ـــــات ىالنـــــاظر إل  هـــــذه اآلی
  . الدور الوقائي لألسرة في تربیة األبناء تربیة صالحة ىیجد أنها تؤكد عل

ٕوارشــادهم وابعــادهم عــن ، األســرة مــن خــالل الــدور الوقــائي الموكــل إلیهــا مراقبــة األبنــاء ىویجــب علــ ٕ
 ًا الـصحبة الـسیئة ومؤكـدًا واصـف:الصحبة الفاسدة ألن الـصحبة الفاسـدة تهـدم مـا تبنیـه األسـرة قـال 

ا( ضـرورة الوقایـة منهـا ىعلـ ِمثــل الجلـیس الـصَّ ِ َ ْ ُ َ ِلح والـسَّوء كحامـل المــسك ونـافخ الكیـرَ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َِ َ َْ ِ َ َ ِ ِ فحامـل المــسك ْ ِ ِْ ْ ُ ََ
ْإما َأن یحذیك واما َأن تبتاع منـه وامـا َأن  ْ ْ ْ َّْ َّ َِّ ِٕ َٕ َُ َ ُْ َِ َِ َ َ َّتجـد منـه ریحـا طیبـة ونـافخ الكیـر إمـا َأن یحـرق ثیابـك وامـا ِ َِّ َٕ َ ََ َ َ ُ َ ً ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َِ ِ ِْ ْ ِ ْ َ ً ِّ ِ َ

َِأن تجــد ریحـــا خب َ ًَ ِ ِ َ ًیثــةْ ت األســـرة مـــن خــالل الـــدور الوقـــائي  ومـــن واجبــا)63 ،3،ج 2002 :البخـــاري)(َ
والتفریـق فــي المــضاجع بــین ،تعلـیم األوالد الــصالة فــي سـن الــسابعة وضــربهم علیهــا فـي ســن العاشــرة 

وضـربوهم علیهــا أبنــاء ،نــاء ســبع مــروا أوالدكـم بالــصالة وهـم أب(: األوالد والبنـات حیــث قـال الرســول
 تعلـیم األوالد والخـدم  عـز وجـلوأمـر اهللا :)185د،ت ،: أبـي داود) (عشر وفرقوا بینهم في المـضاجع

 | ]      قولـه تعـالى األسـرة كمـا وردت فـيى االستئذان في ثالثة أوقات في البیت للحفاظ علـىعل
}   ~  �        ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ¨  ©  ª« ¬  ®   ¯ °    ± ² ³  

´   µ       ¶ ¸ ¹ º» ¼ ½ Ö  Z )58:النور(   

 ویجعــل ،مــن كــل مــا یــضر بهــاهــا دا أن الــدور الوقــائي الــذي تقــوم بــه األســرة لوقایــة أف الباحــثىیــر 
والغـــزو الفكـــري ، االنترنـــت ئومـــن مـــساو،والفـــضائیات ،الخلـــل یتخللهـــا مـــن وســـائل اإلعـــالم الهدامـــة 

ن األســرة تمثـــل أهــم المؤســسات المنــوط بهـــا إ حیــث الــدین والعقیــدةوكــل مــا یتعــارض مـــع ،والعولمــة 
 أبنائهـا ویـتم ىوالمحافظـة علـ،التنشئة االجتماعیة وحمایة أبنائها من االنحرافات الـسلوكیة واألخالقیـة 

 فــاره نعومــة أظمنــذ وهــي المنبــع الــذي یــستمد منــه الفــرد القــیم األخالقیــة ،لیم اإلســالماتهم وفــق تعــأتنــش
 لیكونـــوا األبنـــاء ، فـــي تربیـــة األبنـــاء تربیـــة إســـالمیة األكبـــر فـــاألبوین لهمـــا  الـــدور ًشـــاباحتـــى یـــصبح 

 متمــــسكین  الوالـــدان وال یحـــصل ذلـــك إال إذا كـــان،وللمجتمـــع، ولألســـرة ، صـــالحین نـــافعین ألنفـــسهم
 ناتجة عن تنـشئة األسـرة في المجتمعر الجرائم التي تحدث فأكث ،بالدین والعقیدة اإلسالمیة الصحیحة
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ا ًكثیر من المشكالت التـي تحـدث داخـل األسـرة أیـضو ،وغیر إسالمیة ، تنشئة غیر صحیحة ألبنائها
  التنشئة غیر الصحیحة من األسرة لألبناءمشكالت ناتجة عن 

  :الدور الوقائي للمدرسة 

 المفـاهیم وترسـیخ تعزیـز فـي األسـرة لـدور المكملـة تكـون أن المدرسـة مـن ینتظـر اإلسـالمي المجتمـع
 والخلقیـة واالجتماعیـة الفكریـة الجوانـب مختلـف فـي المـتعلم شخـصیة ٕواظهـار الـصحیحة، اإلسـالمیة

 التـي واألخالقیـة الـسلوكیة االنحرافـات مـن ، ووقایتـةالمـتعلم سـلوك فـي الفاضـلة القـیم زرع خـالل مـن
 بـاألخالق بـااللتزامإال  الیتـأتى الناس،وهـذا مخالطـة بـسبب الیومیـة حیاتـه فـي لهـا یتعـرض ربمـا

 والخلقیـة الدینیـة الجوانـب علـى یركـز الـذي إلسـالمي االمـنهج خالل ،من الفاضلة ،وقیمها اإلسالمیة
 مـن لمـا لـه القـدوة، المعلـم دور ال نغفـل ،كـذلك المطهـرة النبویـة والـسنة الكـریم القـرآن فـي ذكرت التي
 اًسـلب هأسـتاذ بـسلوك یقتـدي ،فالتلمیـذ التالمیذ سلوك في التربیة اإلسالمیة مفهوم تعمیق في مهم دور
 مفهـوم تنمیـة فـي الفاعـل الـدور للمدرسـة لیتحقـق، الجـانبین هـذین علـى التركیـز وجـب لـذا إیجابـا أو

تعتمـد المدرسـة فـي و)53: 2009الحـسني،(خـصوصا الوقائیـة ،والتربیـة عمومـا اإلسـالمیة التربیـة
   .جا المعلم والمنه هما عنصرین أساسیینىدورها الوقائي عل

   :الدور الوقائي للمعلم

والمعلـم بـصفة ،وتعـالیم اإلسـالم ، القـیم ى علـلبـة المعلم بشكل كبیـر فـي تربیـة الطىالمدرسة تعتمد عل
وتعالیمـه فـي جمیـع الجوانــب ، الحــسنة الموافقـة لإلسـالم یـةعامـة یجـب أن یتـصف بالـصفات  األخالق

ومــن خـــالل دوره الوقــائي فـــي ، مـــن المعلمــین همیة عـــن غیــرالشخــصیة وخاصــة معلـــم التربیــة اإلســال
وا د یحبـون أن یقتــبـةالطلف تــهبلبـة وجـب علیــه أن یكـون قـدوة لطلعملیـة التعلـیم لمــن تحـت یـده مــن الط

 Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë ] 8 7  بــذلكىأمـر اهللا تعـالقـد  و،ویقلـدوا معلمهـم
Ì Í Î                Ï Ð Ñ         Ò  Z )21:األحزاب(   

  الدور الوقائي للمنهاج التعلیمي

ج یأتي في الدرجة الثانیـة بعـد تـأثیر المعلـم ألن المعلـم هـو الـذي یقـدم المـنهج اصحیح أن تأثیر المنه
 تطبقـه الـذي الدراسـي المـنهج أن ذلـك مـن یتبـینفوشـرحه ،ویتعامـل معـه فهـو الـذي یقـوم بعرضـه 

 لیـؤدي اإلسـالمیة ومبادئـه المجتمـع، عقیـدة نفـس مـن ینطلـق أن یجـب المـسلم فـي المجتمـع المدرسـة
علـى وینـصب الـدور الوقـائي للمدرسـة ) 52 ،2009:الحـسني( وحمایتهالمجتمع وقایة في الفعال دوره

افــق لمــنهج وتعــالیم اإلســالم بعیــد  المنهــاج وتطــویره  وتركیبــه وتنظیمــه موتــصمیمأن یكــون بــالمنهــاج 
 تكــوین ة تؤكــدن تــصب فـي بوتقــة واحـدأ و، للتطــور العلمـيًاكــون مواكبـین أو،عـن القــصور والتنـاقض 
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ســبحانه لقولــه   تحقیقـاشخـصیة الطالــب المتكاملـة مــن جمیـع جوانــب الحیـاة المادیــة والمعنویـة والعقلیــة
ففـي اآلیـة الـسابقة وقایـة  )162:األنعام( ª « ¬ Z  © ̈ § ¦ ¥ ¤ £]    وتعالى

ٕ وضــعه اهللا للـــسیر علیــه لتكـــوین وانــشاء المـــواطن يمــن االنحــراف والزیـــغ عــن المـــنهج الــصحیح الـــذ
  .الصالح واإلنسان الصالح

 عـاتق المعلـم بدرجـة أولـى ثـم المـنهج بدرجـة ثانیـة ىج یقـع علـا أن الـدور الوقـائي للمنهـ الباحـثىویر
 ویمـضي بهـا معظــم ، المدرسـة یـذهب إلیهـا الطالـب كــل یـومنألفالمدرسـة هـي المكمـل الثـاني لألســرة 

  حیــــاةتتــــضمن جمیــــع جوانــــب، فواجــــب واضــــعي ومخططــــي المنــــاهج وضــــع منــــاهج متكاملــــة ،وقتــــه
 ،جلــهأ تــؤدي المدرسـة الهــدف العـام الــذي أنـشئت مــن ، الكمـال اإلنــسانيى لیــصل الطالـب إلــ،الطالـب

  ً كامال الصالح ومن خالل المنهج والمعلم یكون قد أدت المدرسة دورها الوقائياالنسانوهو تنشئة 
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  التربیة اإلسالمیة: المحور الثالث 

یعـــرض هـــذا الفـــصل تعریـــف التربیـــة اإلســـالمیة،و الفـــرق بـــین التربیـــة اإلســـالمیة والتربیـــات األخـــرى 
احــل تطــور التربیــة اإلســالمیة ،ثــم ،أهمیــة التربیــة اإلســالمیة ومكانتها،مــصادر التربیــة اإلســالمیة، ومر

خـــــــصائص التربیــــــــة اإلسالمیة،واألســــــــس التربویــــــــة العامـــــــة للتربیــــــــة اإلســــــــالمیة ،وأهــــــــداف التربیــــــــة 
  .اإلسالمیة،وبعض أسالیب وطرق تدریس التربیة اإلسالمیة

  التربیة لغة

المحافظـــة  والتغذیة،والرعایـــة و،والنـــشأة،الزیـــادة "عـــرف ابـــن منظـــور التربیـــة فـــي لـــسان العـــرب بمعنـــي 
  ).304، 1991 :ابن منظور"(ربا الشيء ربوا زاد ونما:من ،وهي 

)            ،25 ،1د،ت ج :البیــــــضاوي"( كمالــــــه شــــــیئا فــــــشیئاى تبلیــــــغ الــــــشيء إلــــــبأنهــــــا" البیــــــضاوياوعرفهــــــ
 والربــوة هــي المكــان المرتفع،ویربــو ، یربــوىتربیــة مــن ربــ "وجــاء فــي القــاموس المحــیط تعریــف التربیــة

  ).332 ،2،ج1987 :الفیروز أبادي"(بمعني زاد ونما

  تعریف التربیة في االصطالح 

اء شــعب ومربــوه إلنــشاء نــالجهــد الــذي یقــوم بــه أب"عرفــت دائــرة المعــارف البریطانیــة التربیــة بأنهــا  -1
  .)11 ،2003: طویلة (" أساس نظریة الحیاة التي یؤمنون بها ىاألجیال القادمة عل

 لیـشب ،ه بمـا یحتـاج إلیـه مـن مأكـل ومـشربتـ بأنها تغذیـة الجـسم وتربی"وعرفها عدد من الباحثین -2
 حـــد ى مواجهـــة تكـــالیف الحیـــاة ومـــشاقها ،فتغذیـــة اإلنـــسان والوصـــول بـــه إلـــى علـــًاقویـــا ومعـــافى قـــادر

 ،ًوروحـــا، ً وعقـــال،ًن جـــسما التربیة،ویقــصد بهـــذا المفهـــوم كـــل مــا یغـــذى فـــي اإلنــساىالكمــال هـــو معنـــ
ًواحساسا   .)29  ،2003: الشمرى (" وعاطفةًا ووجدانٕ

هـــي عملیـــة مقـــصودة أو غیـــر مقـــصودة التـــي أصـــطنعها المجتمـــع لتنـــشئة ": وعرفهـــا الحمـــادي  -3
األجیــال الجدیـــدة لتنمیــة طاقـــاتهم ألقــصى درجـــة ممكنــة  ضـــمن إطــار ثقـــافي معــین  قوامـــه المنـــاهج 

  .)239 ،1987:الحمادي (" والنظم التي یحددها المجتمع الذي تنشا فیه،واألفكار،واالتجاهات ،

 ى المـــستوى أنهـــا هـــي تلـــك العملیـــة الموجهـــة نحـــو الـــسلوك اإلنـــساني علـــأبـــو إســـماعیل" هــاوعرف  -4
 الجماعي یهدف أن یكون الغد دائما أحـسن حـاال مـن الیـوم متوسـلین فـي ذلـك ى المستوىالفردي وعل

  .)2006،22:أبو إسماعیل ("ة علي تحقیق هذه المهمةبمختلف الوسائط المعین



 
 

47

لتربیة هـي الوسـیلة واألسـلوب االجتمـاعي الـذي یكـسب بـه اإلفـراد ا"  :الدلیمي و الشمري وعرف  -5
 یعتمـــد علیهـــا فـــي التغیـــر عـــن إرادة طرائـــق الحیـــاة وقـــیم المجتمـــع الـــذي یعـــیش فیـــه،ألنها أداة رئیـــسیة

  )13 ،2003:الدلیمي و الشمري(" التغیر

   " الجسم والنفس كل جمال وكمال ممكن لهاىالتربیة هي أن تضفي عل": أفالطون    وعرفها -6

                                     "ن یحیا حیاة كاملةالتربیة هي إعداد المرء أل:   "سر سبن  وعرفها -7

  )2009،19:حلس(ه التربیة هي الحیاة وهي عملیة تكیف بین الفرد وبیئت: جون دیوي ـوعرفها 

التربیة تبني خلق الطفل علي ما یلیق بالمجتمع الفاضـل وتنمـي فیـه جمیـع : الطهطاوي   وعرفها -8
  فعـــل الخیـــرىالفـــضائل التـــي تـــصونه مـــن الرذائـــل وتمكنـــه مـــن مجـــاوزة ذاتـــه للتعـــاون مـــع أقرانـــه علـــ

  )9  ،1998: الطهطاوي(

  اإلسالمیةالتربیة 

 ى اإلیمـان بـاهللا ووحدانیتـه تنـشئة تبلـغ إلـىهي تنشئة الفـرد علـ: " عرف حلس التربیة اإلسالمیة -1 
 ى وعلـ، فعـل الخیـر لنفـسه وآلمتـهى علـًاى یـصبح فـي الـدنیا قـادرت ما تسمح إمكاناته وطاقاته حىأقص

  ) 27، 2010:حلس ( " اهللا وثوابهىخالفة اهللا في أرضه وجدیرا في اآلخرة برض
بأنهــا تلــك المفــاهیم التــي تــرتبط بعــضها بــبعض فــي إطــار : " عرفــت الــشمري التربیــة اإلســالمیة -2

 مـــن اإلجـــراءات ً المبـــادئ والقـــیم التـــي جـــاء بهـــا اإلســـالم ،والتـــي ترســـم عـــدداىفكـــري واحـــد یـــستند إلـــ
ـــــــــؤدي تنفیـــــــــذها إلـــــــــ ـــــــــسلك ســـــــــالكها ســـــــــلوكاىوالطـــــــــرق العلمیـــــــــة ی ـــــــــق وعقیـــــــــدة اإلســـــــــالمً أن ی      یتف

  )30 ،2003:الشمري(

أنهـا عملیـة تفاعـل بـین الفـرد والبیئـة المحیطـة بـه  "   :ي التربیة اإلسـالمیةالشمرووعرف الدلیمي  -3
مستــضیئة بنــور الــشریعة اإلســالمیة بهــدف بنــاء الشخــصیة اإلنــسانیة المــسلمة المتكاملــة فــي جوانبهــا 

  )16 ،2003:الدلیمي ،الشمري  ("كافة وبطریقة متوازنة

 والمبادئ التي تـستثمرها وتمارسـها األمـة اإلسـالمیة بأنها تعني المفاهیم واألفكار" : عرفها الراوي -4
 تنـشئة األجیـال وتنمیـة قـدراتهم لمواجهـة مـسؤولیاتها  الخاصـة ىمن خالل األسالیب وأنشطة هادفة إل

  )16 ،2000:رفاعي وآخرون ("والعامة في الحیاة

إلــي تنــشئة  عملیــة مقــصودة تستــضيء بنــور الــشریعة تهــدف "  :وعرفهــا عبــد اهللا وآخــرون بأنهــا -5
 ویقـــوم فیهـــا أفـــراد ذوو ى،جوانـــب الشخـــصیة اإلنـــسانیة جمیعهـــا لتحقیـــق العبودیـــة هللا  ســـبحانه وتعـــال
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 وطــرق ، تعلیمــي محــددىكفــاءة عالیــة بتوجیــه تعلــم أفــراد آخــرین وفــق طــرق مالئمــة مــستخدمین محتــو
    )19 ،2001:عبد اهللا وآخرون ("تقویم مالئمة

  )1975،498:الشیباني (" الصالح لحیاة الدنیا واآلخرة لمإعداد المس": عرفها الشیباني -6

 اعتنـاق اإلسـالم والجماعـة ىواالجتمـاعي الـذي یـؤدي إلـي هـي التنظـیم النفـس"  :عرفها النحالوي -7
  )23 ،2006:أبو إسماعیل  ("وتطبیقه كلیا في حیاة الفرد والجماعة

 ، ىان لتحقیـــق العبودیـــة هللا تعـــالأنهـــا عملیـــة هادفـــة فـــي تنـــشئة اإلنـــس" : وعرفهـــا أبـــو إســـماعیل -8
 وفــق ة یقــوم بهــا ویـشرف علیهــا علمـاء ذوو كفــاءة عالیــة بأسـالیب مناســب،وتحقیـق شــروط االسـتخالف

  )23 ،2006:أبو إسماعیل  ("طرق تقویم مالئمة تجمع بین أمري الدنیا واآلخرة

 ً واجتماعیـاً، وفكریـاًلیاوعق،ًالتنمیة الشاملة لجمیع جوانب شخـصیة الفـرد جـسمیا" : عرفها القاضي -9
ً وارادیــاً ونفــسیا،ًوخلقیــا  وذلــك فــي ضــوء مــا جــاء بــه اإلســالم حتــى یكــون هــذا الفــرد عابــدا هللا ً وجمالیــإ

  "ٕوحــده عبودیــة تحقــق لــه الفــوز بالــدنیا واآلخــرة وتجعلــه لبنــة خیــرة فــي بنــاء مجتمعــه  واســعاد البــشریة
  )20: 2002القاضي،(

 من جمیع النواحي في جمیع مراحـل النمـو للحیـاة ً متكامالًاإعداد المسلم إعداد": وعرفها یالجن -10
  )20: 1989یالجن، ("الدنیا واآلخرة في ضوء مبادئ وقیم وطرق التربیة التي جاء بها اإلسالم

 عملیــة منهجیــة متدرجــة تهــدف إلــي تنــشئة وتكــوین اإلنــسان الــصالح وفقـــا " :وعرفهــا أبــو دف -11
  )2007،3: ابو دف"(لغایة الخلق

هي عملیـة تنـشئة إسـالمیة تمكـن الفـرد المـسلم مـن تحقیـق أهـداف اإلسـالم " :وعرفها العیاصرة  -12
  تنمیـــة ى مراعیـــة الـــشمول والتكامـــل فهـــي تربیـــة تـــسعي إلـــ، رأســـها عبـــادة اهللا وعمـــارة األرضىوعلـــ

الم فـي المجتمـع بمـا  یمكنهـا مـن تطبیـق اإلسـى مـستوىالشخصیة اإلسالمیة لترقي هـذه الشخـصیة إلـ
  )450: 2009العیاصرة،("یكفل ازدهار الدنیا وسعادة اآلخرة

    :  ومن خالل التعریفات السابقة الباحثىویر

 الكمـال اإلنـساني وتـشمل ى بالوصـول بـه إلـىن التربیة اإلسالمیة هي تنشئة الفرد تنـشئة شـاملة تـسعأ
تبــدأ منـذ اختیـار الـزوج للزوجــة  ،ً وخلقیـا،ًاعیـا واجتمًا،وفكریـ، ً وعقلیــا،ًجمیـع جوانـب الشخـصیة جـسمیا

التـي تهـتم بإعـداد اإلنـسان  للتعامـل ى االسـتمرار فـي الحیـاة  واآلخرة حتى یقـدر علـالحیاة الدنیلوتعده 
   النبویةوالسنةالكریم ن آتعالیم والمبادئ التي جاء بها القرالمع المشاكل التي تواجهه في الحیاة وفق 
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  بیة اإلسالمیة والتربیات األخرىالفرق بین التر

 ىعــداد الفــرد علــإلإن التربیــة اإلســالمیة تتمیــز عــن غیرهــا مــن التربیــات األخــرى التــي تقــصر همهــا 
لدیــه ضــمیر ،أو وازع  ىى إذا تربــتــخــرة حاآلالعــیش فــي الحیــاة الــدنیا فــال یكــون لــه أمــل فــي الحیــاة 

عنهـا وال یكـون فـي أ ات األرضـیة التـي ینـشودا بحكـم القـوانین والـسلطد فإنه یكـون ضـعیفا ومحـخلقي 
 ىقــوة الــضمیر أو الــوازع الخلقــي الــذي یتربــى فــي نفــس المــسلم نتیجــة یقینیــة بوجــود إلــه عــالم ال تخفــ

 ى ونتیجة یقینـه بوجـود آخـرة یحاسـب علـىخف أامیعلم السر و،علیه خافیة في األرض وال في السماء 
  )2010،28 :حلس(طیف الخبیرلال یداه في الدنیا من لدن هذا العلیم تما قدم

 الباحث   الفرق بین التربیة اإلسالمیة والتربیات األخرى أن التربیات األخـرى تقـوم بإعـداد الفـرد ىویر
 ومحاســبة ، بالـضمیرى الـرادع الــداخلي بمـا یــسمىللتعامـل مـع المجتمــع فقـط وال تقــوم بتربیـة الفــرد علـ

 ربانیـة مـن عنـد الخـالق الـذي سـبق علمـه بمـا یـصلح  أسـسىالنفس ولكن التربیة اإلسالمیة  تقـوم علـ
 تنمیـة جمیـع جوانـب اإلنـسان المـسلم  ىوتعمـل علـ،ومـا یناسـبها فـي كـل زمـان ومكـان ،النفس البشریة 

الشخــــصیة واالجتماعیـــــة والجـــــسمیة  والفكریــــة واالقتـــــصادیة  والنفـــــسیة وعالقــــة اإلنـــــسان مـــــع نفـــــسه 
بعكـس التربیـات األخـرى وهـي التربیـة التـي واكبـت متطلبـات العـصر ،وعالقته مع ربه ومع المجتمـع ،

ر یــألنهـا تربیــة ربانیـة ال تقبـل التبـدیل والتغی، المـشكالت المعاصـرة ى التغلـب علــىالحاضـر وقـادرة علـ
 تحقیـــق هـــدفین أساســـیین أهـــداف بمـــا یتعلـــق بالـــدنیا ى إلـــى والتربیـــة اإلســـالمیة تـــسعىوال تتبـــع الهـــو

 جانــب ىوال یطغــ، حــساب شــيء ىاآلخرة وهــي تجمــع بیــنهم ال تهــتم بــشيء علــوأهــداف بمــا یتعلــق بــ،
   . أخر جانبىعل

  :أهمیة التربیة اإلسالمیة ومكانتها

ٕ واســعادهم فــي ، والــسمو بهــم، ألنهــا التربیــة الكفیلــة بتقــویم الناشــئینى،للتربیــة اإلســالمیة المكانــة األولــ
 ىوتطـبعهم علـ، ضـمائرهم ىوتربـ،تطهـر نفوسـهم  و،وهـي التربیـة التـي تزكـي قلـوب الناشـئة،مستقبلهم 

 وتحمـیهم ،وهـي التربیـة التـي تعـصمهم مـن النـزوات النفـسیة، ل بـذل الفعـىوتدفعهم إل،حمید الخصال 
وهـــي التربیـــة التـــي تنیـــر للناشـــئین طریـــق ، وطمـــوح األهـــواء المردیـــة ،مـــن ســـلطان المیـــول الجامحـــة

طاعــة ربهــم ى عالقــاتهم بأبنــاء المجتمــع علــ وقیــام ، فیحرصــون علــى طاعــة ربهــمى والهــد،الــصالح
ناصــحة الخالــصة وهــي موال، أســاس متــین مــن الحــب والتعــاون ىوقیــام عالقــاتهم بأبنــاء المجتمــع علــ

وال ، ، والمناصـحة والخطـوب،التربیة التي تكون من أبناء الوطن قـوة متماسـكة ال تعـصف بهـا المحـن
ة مــستمدة مـن ائــتالف القلـوب وامتــزاج األرواح هـي التــي جعلــت تنـال منهــا الكـوارث والــشدائد ألنهـا قــو
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وحمـل ، ثلـث عـروش القیاصـرة ودكـت صـروح األكاسـرة ة وثابـة ناهـض،مـةأمن سلفنا الـصالح الـسابق 
  )        2010،29:حلس(نور اإلسالم فأضاء العالم

  مصادر التربیة اإلسالمیة

  القرآن الكریم: المصدر األول 

 النبـي محمـد صـلي اهللا علیـه ىصادر األخـرى ، فهـو الكـالم المعجـز المنـزل علـ سـائر المـى یتقدم عل
ـــــــه،وســـــــلم  ـــــــه               ،المتعبـــــــد بتالوت ـــــــالتواتر المتعبـــــــد بتالوت ـــــــول عنـــــــه ب ـــــــي المـــــــصحف، المنق  المكتـــــــوب ف

 سـلوك واقعـي ىن المصدر األساسي األول للتربیة اإلسالمیة، وهـذا یـستدعي أن تتحـول آیاتـه إلـآالقرف
 بمعنــي أن التطبیــق العملــي ،و ریاضــة فكریــةأ ، أســاس تــرف عقلــيى نقــرأه فقــط ،أو ندرســه علــال أن

 ذلـك یكـون القـرآن هـو ى إلـًالما جاء في اآلیات القرآنیة هـو مـا تهـدف إلیـه التربیـة اإلسـالمیة ،واسـتناد
حینمــا و)24 ،2003:الــدلیمي والــشمر(الــذي حفــظ ویحفــظ لألمــة اإلســالمیة وحــدتها الفكریــة والثقافیــة

كــان ال بــد مــن ،وتتنــاقض الفلــسفات ،یكثــر التخــبط فــي مجــال التعلــیم والتربیــة وتتــضارب االتجاهــات 
 5 4 3 2 1 0 / ] 8 7 )27 ،2007:أبــــو دف(االســــتهداء بهــــدي القــــران الكــــریم

6   7 8 9 : ; < = >   ?  Z )9: اإلسراء(  

  السنة النبویة:المصدر الثاني

و تقریــر، أو صــفة خلقیــة أو أو فعــل، أ اهللا علیــه وســلم مــن قــول، ىثــر عــن النبــي صــلأوهــي كــل مــا 
الـــسنة النبویـــة ال تتعـــارض مـــع القـــرآن الكـــریم، وال تحیـــد عنـــه )67 ،2002:القاضـــي(و ســـیرةأخلقیـــة ،

 ضـرورة التمـسك بـسنة النبـي ى عـز وجـل علـىضاح لما جاء بـه وتبیـان لـه وقـد أكـد المـولإیٕوانما هي 
ـــــــه وســـــــلم حیـــــــثىصـــــــل  {    | }o p q r s t  u   v wx y z ] 8 7  اهللا علی

~ � ¡  Z ) ،7الحشر(  

  االجتهاد : المصدر الثالث

ٕواذا كــان الــوحي "بــذل الجهـد فــي اسـتنباط الحكــم الـشرعي بمــا اعتبـره الــشارع دلـیال"عرفـه العلمــاء بأنـه 
 واألهلیـة هـو الـذي اتمكانـمـن باإلن العقـل بمـا یمتلـك إ ف،في الكتاب والسنة مصدرا للمعرفة والتشریع

أبــو (یــستنبط، ومــا االجتهــاد إال إعمــال العقــل لمــد الرؤیــة وتولیــد األحكــام الجدیــدة فــي ضــوء الــوحي 
 c d e f    g ] 8 7ومــــن دالئــــل ثبــــوت االجتهــــاد فــــي الكتــــاب الحكــــیم ) 16 ،2007:دف

h i  j k l m n op z  Z  )83: النساء(  
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  السلف الصالح والتابعین: المصدر الرابع 

 وكـانوا علیهـا أمنـاءوفي ، اهللا علیـه وسـلمىوالسلف الـصالح هـم األوائـل الـذین اتبعـوا سـنة الرسـول صـل
وقـد )68 ،2002: القاضـي( یوم الدینىمقدمتهم الخلفاء الراشدین والتابعون كل من تبعهم بإحسان إل

ـــذین ن الكـــریم للنـــاس مـــراتبهم  فجعـــل الـــسابقین مـــن المهـــاجرین واألنـــصار فـــي مقدآ القـــرىأعطـــ مـــة ال
 8 7 لمـن تـبعهم بإحــسان ى هــذا الرضـى إلـًا ثــم جعـل البـاب مفتوحـه،رضـي اهللا عـنهم ورضـوا عنـ

! " # $ % &  ' ( ) * + , - .   / 
0 1 2 3         4 5 67  8 9 : ; Z  )100: التوبة (  

  الكون: المصدر الخامس 

نهــار وجبــال ونبات،فــاهللا ســبحانه وتعــالي ســمي هــذه أكـل مــا فیــه مــن كواكــب ونجــوم وأشــجار وبحـار و
 7  جــاء فــي كتابــه العزیــزى بهــا كــالم اهللا ســبحانه وتعــالى وهــي التــسمیة التــي تــسم،المخلوقــات آیــات

8 [ ! " # $ % & ' (  ) * + , -   . / 0 1 2 

3  4 5 6 7 8 9 : ; < = >   ? @ A B C D E  

F G H I J K L Z )فهـــذه المخلوقـــات غیـــر منعزلـــة عـــن التربیـــة ) 164: البقـــرة
 ذلك أن اإلسـالم یعـد الكـون ىویزاد عل، إدراك حقیقة وجودها ال یتجزأ من هذه التربیة هاإلسالمیة ألن

 أنهــا ســید أو عــدو ،بــل هــي مخلـــوق ى الطبیعـــة علــى یجــب أال ننظــر إلــا ومــن هنــ، لإلنــسانًمــسخرا
  )27-26  ،2003: ىالدلیمي والشمر(مة اإلنسان إذا ما أحسن التعامل معهامسخر لخد

  النفس اإلنسانیة: المصدر السادس 

ن أفـراد أ والواقـع ، عمـا سـواهً متفـرداًوهي تشمل جمیع الصفات التـي خـص بهـا اإلنـسان ،وجعلـه كائنـا
 درجـة عالیـة مـن التعقیــد ،كمـا تـذهب إلیـه االتجاهـات المادیــة ىالبـشر لـیس فـي جـوهرهم حیوانــات علـ

خـــصائص التـــي تمتـــاز بهـــا الٕ وانمـــا یجـــب اعتبـــار اإلنـــسان أیـــة مـــن آیـــات اهللا التـــي تهـــتم ب،الحدیثـــة 
 والكــون ، الخیر،اإلنــسان خلیفــةىهــم هــذه الخــصائص اإلنــسان مفطــور علــمــن أالطبیعــة اإلنــسانیة و

  .مسخر له،منح اهللا لإلنسان العقل

  أي فكر ال یتعارض مع تعالیم اإلسالم : المصدر السابع 

من مكـرهم عنــد عقـد المواثیـق معهــم أ اهللا علیــه وسـلم أمـر أن نــتعلم لغـة الیهـود حتــى نـىالرسـول صـلف
 الطریــق فــي هجرتــه ى والــسالم یــستعین بخبــرة احــد مــشركي قــریش كــدلیل علــةوهــو نفــسه علیــه الــصال

ًیـق غیـر معـروف تـضلیال الذي كانـت مهمتـه سـلوك طر" بن اریقط وهو عبد اهللا" مكة إلى المدینة من
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اقتـضت الحاجــة ى  ضـرورة االسـتفادة مــن معـارف اآلخـرین وخبــراتهم متـى بـذلك علــًكـداللمـشركین، مؤ
  .والضرورة لذلك

  مراحل تطور التربیة اإلسالمیة

 فــــي  )179: 1993مرســـي،( نمیـــز بــــین أربـــع مراحــــل متمیـــزة مـــرت بهــــا التربیـــة اإلســــالمیةال یمكـــن
  .تطویرها وهي

  مرحلة البناء: المرحلة األولي 

هـم الـسمات العامـة للتربیـة اإلسـالمیة فـي تلـك أى نهایـة الـدول األمویـة وم وحتـوتبدأ منذ ظهور اإلسال
  .المرحلة

 .نها كانت تربیة عربیة إسالمیة خاصةأ -1
 .أنها استهدفت إرساء قواعد الدین وتجدیده  -2
 . العلوم النقلیة واللسانیةىاسا علأنها اعتمدت أس -3
  .أنها اهتمت  بالكلمة المكتوبة كوسیلة هامة لالتصال -4
 .أنها أفسحت المجال لتعلیم اللغات األجنبیة -5
 . الكتاب والسنة والمسجد والمكتبة كمراكز للتعلیمىاعتمدت عل -6

  مرحلة العصر الذهبي: المرحلة الثانیة 

 وسقوط بغداد واهم الـسمات التـي تمیـزت بهـا ،لخالفة العباسیةوتبدأ من العصر العباس حتى انهیار ا
  .التربیة اإلسالمیة في تلك الفترة

 .دخول العلوم العقلیة -1
 .إنشاء المدارس -2
 .ظهور اآلراء التربویة المتمیزة -3

  التدهور واالنحالل : المرحلة الثالثة 

هــم الــسمات التــي تمیــزت بهــا التربیــة أو،وتبــدأ بــالحكم التركــي العثمــاني حتــى اســتقالل الــدول العربیــة 
  .اإلسالمیة في هذه المرحلة 

 .ر التربويكتجمد الف -1
 . العلوم النقلیةىالعودة إلي االقتصار عل -2
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 .جمود المؤسسات التعلیمیة -3
 .غلبة  الثقافة التركیة -4
 .التمیز الثقافي لألقلیات الدینیة غیر اإلسالمیة -5
 .دخول المؤثرات التربویة الغربیة  -6

  ٕمرحلة التجدید واعادة البناء: المرحلة الرابعة 

ـــــة مـــــن الحكـــــم التركـــــي  ـــــة اســـــتقالل الـــــبالد العربی ـــــى العـــــصر ،وتـــــشمل هـــــذه المرحلـــــة بدای وتمتـــــد حت
  .هم سمات التربیة اإلسالمیة في تلك المرحلة  أالحاضر،و

 .محاولة تطویر مؤسسات التعلیم التقلیدیة -1
  .اقتباس النظم التعلیم الغربیة -2
  . بالعلوم العقلیة والحدیثةالعنایة -3

ویري الباحث أن ما یعاني منه  المجتمع اإلسالمي واألمـة اإلسـالمیة مـن االنحـالل وتغلغـل الثقافـات 
 سـقوط الخالفـة اإلســالمیة فـي أواخــر المرحلـة الثالثــة ىواألفكـار الغربیـة فــي الوقـت الحاضــر یرجـع إلــ

انیــة ودخــول المــؤثرات التربویــة ،والثقافــات لــضعف الدولــة العثم) 1927( یــد كمــال أتــاتورك عــام ىعلــ
  .الغربیة

  خصائص التربیة اإلسالمیة

 مـــر العـــصور ىإن للتربیـــة اإلســـالمیة خـــصائص تتمیـــز بهـــا عـــن غیرهـــا مـــن التربیـــات الموجـــودة علـــ
  ومن هذه الخصائص، والخلل في  العقائد ،واألزمان التي یعتریها النقص

  : ربانیة المصدر -1

 صـلى  محمـدنبینـا خـاتم الرسـل واألنبیـاء ىن والسنة النبویة إلرآن مصدرها من  عند هللا وحیا بالقأأي 
ٕوانهـــا   التربیـــات األخـــرى،ى وكونهـــا ربانیـــة المـــصدر خلوهـــا مـــن الـــنقص الـــذي یعتـــراهللا علیـــه وســـلم

قـدر  بى وكونهـا ربانیـة المـصدر تحظـ، والتناقض والبـراءة مـن التحیـز والهـوى،معصومة من التعارض
  من الهیبة واالحترام من قبل المؤمنین باإلسالمًكبیر جدا

 :ثابتة األسس -2

المــصدر  ـ،والحذف والتكمیــل ،یــریبــدیل والتغت أســس ثابتــة ال تخــضع للىفالتربیــة اإلســالمیة تقــوم علــ
 ى مـر األجیـال واألزمـان إلــىر وسـتبقي ثابتـة علـیـ وال تغی،الـذي یـستقي منـه محتواهـا ثابـت ال تحریـف
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یكــون الثبــات فــي  ) ٩: الحجــر( g h i j     k l  m n  Z ] 8 7 اهللا األرض أن یــرث
  ) 20 ،2007:دف أبو(األهداف واألسس والقیم والمرونة في الوسائل واألسالیب

 : تربیة شاملة -3

تـــشمل كـــل جوانـــب الشخـــصیة اإلنـــسانیة وحیاتـــه مـــع نفـــسه ومـــع اآلخـــرین وشـــاملة لعالقـــة المجتمـــع 
وعقلیـــا ،بالمجتمعـــات األخـــرى فهـــي شـــاملة فـــي اهتمامهـــا بجمیـــع جوانـــب شخـــصیة اإلنـــسان جـــسمیا 

ًواعتقادیا،ًوجمالیا ،ًوجنسیا،ًونفسیا،ًوأخالقیا،ًوروحیا،ًواجتماعیا ٕ.  

 :تربیة متكاملة -4

 وال تتعامــل مــع أي ،ومتكاملــة مــن جمیــع جوانــب الشخــصیة، فتهــتم بتنمیــة الفــرد ككــل كونهــا متكاملــة
  جوانب المتكامل من جمیع ،وبشكل  كما تهتم بتنمیة المجتمع ،من الجوانب بمعزل عن بقیة الجوانب

 :تربیة مستمرة -5

أو بنهایـــة ، بانتهـــاء مرحلـــة دراســـیة ىوال تنتهـــ،التربیـــة اإلســـالمیة مـــستمرة مـــع اإلنـــسان طـــوال حیاتـــه 
                                                                                                                                                                      .) 214 ،2002:القاضي( اللحدىالدراسة فهي مستمرة باستمرار حیاة اإلنسان من المهد إل

 :تربیة متوازنة -6

نمــي اإلنــسان لحیــاة توكــذلك ال ،إن التربیــة اإلســالمیة تربیــة متوازنــة حیــث تــوازن بــین الــروح والجــسد 
 º ] 8 7الـدنیا وحـدها وال لآلخـرة وحـدها بـل هـي تربیــة معتدلـة ومتوازنـة معـا ویـدل علـي ذلــك 

»    ¼ ½ ¾    ¿À Á Â   Ã Ä ÅÆ Ø  Z )ًوهـــي متوازنـــة أیـــضا) 77: القـــصص 
  .حاجات الفرد ومتطلبات المجتمع بین

 : تربیة متطورة -7

أو صـالحة لزمـان  ،إن التربیة اإلسالمیة لیس كالتربیات األخرى جامـدة فـي قالـب واحـد وغیـر متطـورة
 أن یـــرث اهللا األرض ىوصــالحة لكـــل جیــل بعــد جیـــل إلــ،بــل صـــالحة لكــل زمــان ومكـــان ، أخــردون 

  .ومن علیها

 نیةتربیة عقال -8

أي أنها تربیة تحترم عقل اإلنسان ذلـك ألنـة العقـل هـو أداة اإلنـسان التـي وهبهـا اهللا لـه للتعلـیم والفهـم 
ن الكـریم یكثـر مـن ذكـر وظـائف العقـل المتنوعـة وكـذلك مـستویاته آوهو مناط التكلیف،لـذالك نجـد القـر
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 علـــي وآخـــرون( یفكــر لـــیفهم ویــدرك حقیقـــة نفــسهتفكــر والتـــدبر والتعقـــلالتأمـــل والومــن هـــذه الوظــائف 
:2005،  25(.  

صــالحة لكــل زمــان ومكــان ،ثابتــة األســس ، الباحــث أن التربیــة اإلســالمیة مــصدرها مــن الخــالق ىویــر
ة النبــي محمــد صــلى اهللا علیــه وســلم  ومعلــم األمــ،والتربیــة اإلســالمیة  جــاء بهــا خیــر البــشر،متوازنة،و

 أو لــون ،أو جــنس، وجــه األرض ى علــةأو بقعــة محــدد، دون االختــصاص بــشخص معــین ،نللعــالمی
 بطـالن التربیـات التـي مـصدرها مـن عنـد غیـر اهللا عـز ن خالل خصائص التربیـة اإلسـالمیة یتبـینوم

 ال تناسب متطلبات العصر الحاضروجل ویعتریها النقصان والتناقض، و

  میةاألسس التربویة العامة في التربیة اإلسال

 اهللا ى والـسنة المطهـرة مـن مـنهج النبـي صـل الكـریم مـن القـرآنةللتربیـة اإلسـالمیة أسـس تربویـة مـستمد
  )17 ،2003:طویلة(هاأبرزعلیه وسلم في التربیة ومن 

 .إثارة العاطفة الدینیة -1
 . القصص الهادفةى اسلوباالعتماد عل -2
 .الحوار واالستجواب والتشبیهاسلوب  -3
 .اغتنام الفرص والمناسبان -4
 .التدرج في التعلیم -5
 .القدوة الحسنة -6
 .الترغیب والترهیب -7
 .ٕالتشجیع وایجاد الدافعیة -8
 .العنایة بالمتعلم ومراعاة نشاطاته -9

 .التشویق وتنوع األسالیب - 10
 .مراعاة الفروق الفردیة - 11
 .یةملتعزیز الحفظ والمزج بین المبادئ والممارسات الع - 12

ـــم التربیـــة اإلســـالمیة  أن یحـــاول بقـــدر اإلمكـــان أن یراعـــي األســـس أ مـــن الباحـــث ىویـــر  واجـــب معل
 ألن كــل أســاس مــن هــذه األســس هــام إلنجــاح ،الــسابقة عنــد تعلــیم التالمیــذ لفــروع التربیــة اإلســالمیة

  . التربیة اإلسالمیةتحقیق األهداف المرجوة من خالل تدریس منهاجل ،عملیة التعلم
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  )27: 2000رفاعي وآخرون،( أهداف التربیة اإلسالمیة

 7 أســس ربانیـــة الخــالق وعبودیـــة المخلـــوق ىتعریــف اإلنـــسان بخالقــه وبنـــاء العالقــة بینهمـــا علـــ -1
8 [ C  D E F G H  I Z )،56الذاریات(. 

 Ñ Ò ] 8 7یــر اتجاهاتــه  بحیــث تنــسجم مــع االتجاهــات اإلســالمیة یتطــویر ســلوك الفــرد وتغ -2

Ó Ô     Õ Ö   × Ø Ù Ú  ! " # $ % & ' ( ) Z )األعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
،14،17(.. 

  :  9  8   7  6  5  4 ] 8 7  مواجهـة متطلبـات الحیـاة المادیـةىتدریب الفرد علـ -3
;  <  =  >  ?@  A  B    C  Z )،روابــط العقیــدة ىإخــراج األمــة اإلســالمیة علــ) 15الملــك 

واعتبـــار االنتمـــاء إلیهـــا كمـــال ،ٕ وابـــراز أهمیـــة إخـــراج هـــذه األمـــة ، وتـــشریعاتها العادلـــة،اإلســالمیة
  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  » ] 8 7  ودلیــــل صــــحة اإلیمـــــان،الــــدین

µ  ¶  ¸   ¹  º»  ¼  ½   ¾  ¿        À  Z )،74األنفال(. 
  1]            قولـه تعـالى وجـاء فـي القـرآن الكـریم، العـالمىتوجیه المسلمین لحمل الرسـالة اإلسـالمیة إلـ -4

2   3  4  5  6  7  8  9  :   ;  <  =  >  ?  Z 
 .)33التوبة،(

  ¤  £   ¢  ¡  �  ~ ] 8 7  والمـــساواة بـــین البــــشر،غـــرس اإلیمـــان بوحـــدة اإلنــــسانیة -5
¥   ¦  §  Z )،52المؤمنون(. 

: 2000رفـــاعي وآخـــرون ، )(16التغـــابن،(  w  x  y  z      ©  Z ] 8 7 اإلیمـــان والتقـــوى -6
30 ،29 (. 

ــــدعوة إلــــ -7 ــــم والمعرفــــة وال   ]      Y  Z ] 8 7اهللا  والنظــــر فــــي ملكــــوت ، التفكیــــرىاعتمــــاد العل
\  ]  ^  _  `  a     b  c  d  Z) 190:أل عمران( 

 . الصالح في األسرة المسلمة والمجتمع المسلمٕواعداد االنسانتربیة  -8
 )4القلم، (k  l     m  n  o   Z ] 8 7  الخلق والسلوكىالتأكید عل -9

  .ه األخذ بعین االعتبار جمیع أبعادتربیة الفرد الصالح في ذاته مع - 10

وجـه  ى علـًن أهم أهداف التربیة اإلسالمیة تحقیـق العبودیـة هللا ال یـشرك مـع اهللا أحـداأ : الباحثىویر
  فـــي األخـــالق  ي وبلـــوغ اإلنـــسان الكمـــال اإلنـــسان،هـــا اهللا عـــز وجـــلاألرض مـــن المخلوقـــات التـــي خلق

            ل فــــــیهم اهللا عــــــز وجــــــل ا والفعــــــل حتــــــى ال یكــــــون اإلنــــــسان ممــــــن قــــــ،وتعلــــــیم االقتــــــران بــــــین القــــــول
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7 8 [ k  l  m  n     o  p  q  r  s   t    u  v  w  x  y  z  {  |  
}  Z )وكیفیـــة تعـــاملهم مـــع العقائـــد ، العقیـــدة الـــصحیحةىوتربیـــة أبنـــاء المجتمـــع علـــ )2،3لـــصف ،ا 

   وبناء الشخصیة اإلسالمیة وفق الكتاب والسنة ،الفاسدة والباطلة
ـــضة للمنهـــاج  ـــي الخطـــوط العری ـــة اإلســـالمیة كمـــا جـــاء ف ـــدریس منهـــاج التربی أهـــداف ت

  :)1998(الفلسطیني 

 المحتــوى، تحدیــد علــى یــساعد فهــو هــادف، تعلیمــي نــشاط كــل أســاس هــو العامــة األهــداف تحدیــد إن
  :یلي فیما نوجزها أهداف جملة یحقق أن اإلسالمیة التربیة لمنهاج ویراد

 والحیـاة، والكـون لإلنـسان ونظرتهـا وقیمهـا، ومبادئهـا ،اإلسـالمیة بعقیدتهم المتعلمین إیمان تعمیق -1
  .ًوفعال ًقوال معها سلوكهم وانسجام

 .نواهیه واجتناب بأوامره االلتزام إلى یدفعه مما وتعالى سبحانه باهللا الطالب صلة توثیق -2

 بربــه إیمانــه تعمیــق علــى یعمــل ممــا والحیــاة واإلنــسان الكــون إلــى اإلســالم بنظــرة الطالــب تعریــف -3
 .اإلسالم هدى على والسیر

 والـسیر بربـه إیمانـه للجمیـع تكفـل راقیـة إنـسانیة حـضاریة رسالة اإلسالم رسالة نأب الطالب توعیة -4
 .اإلسالم هدى على

ــــصالح المــــسلم إیجــــاد -5 ــــه الواثــــق ال ــــه مــــؤمنلا دینــــهو برب  بقیمــــه المعتــــز بــــشریعته المتمــــسك بعقیدت
 .وأخالقه

 ونفــــسه وجــــل، عــــز ربــــه تجــــاه الخــــصوصیة صــــفة مــــسؤولیته تتعــــدى الــــذي الفعــــال المــــسلم بنــــاء -6
 .اإلسالم لنشر فرصة أیة غتناماب العالم تجاه الشمولیة إلى، ومجتمعه،

 بالرسـول وصـلته ،ًومنهجـا ًوتفـسیرا ًوحفظـا تـالوة بـه والتمـسك، الكـریم نآبـالقر الطالـب صلة توطید -7
 .ووجدانه قلبه في محبته ترسیخ عن فضال نهجه، على والسیر باالقتداء وسلم علیه اهللا صلى

 ینالـــه ال اهللا رضـــا نأو ،العمـــل دون المجـــرد بـــالقول یكـــون ال الحـــق اإلیمـــان أن الطالـــب تبـــصیر -8
 .سبیله في بالتضحیة إال اإلنسان

ــــب وقــــوف -9 ــــى الطال ــــاریخ عل ــــاة وجــــوه المتــــضمن والمــــسلمین اإلســــالم ت ــــسیاسیة :المختلفــــة الحی  ال
 الحـــضارة فـــي ذلـــك ماإســـه مـــدى ومعرفـــة، واالعتبـــار لالقتـــداء وذلـــك الحـــضاریة، و، والعـــسكریة

 .العالمیة

 والفعـل، والقـول والـسلوك، المعتقـد بـین الـصلة یحكـم بمـا للمتعلمـین، السلیم القیمي اإلطار ترسیخ - 10
 .حیاتهم في السلیمة العملیة القیم تمثل من ویمكنهم لدیهم، العلیا المثل ویعزز



 
 

58

 حمایــة جــلأ مــن، ونبیلــة شــریفة لغایــة وســیلة، فهــو اهللا ســبیل فــي الجهــاد أهمیــة الطالــب إدراك - 11
 الحریـة وتـامین بهـم، لحـق ومـا ،المـسلمین عـن والـضرر المفاسـد ودرء ،والمقدسـات والوطن الدین

 .سالماإل رسالة حقیقة لمعرفة لإلنسان الحقیقیة

 فـــي قـــدرة یكـــسبه والـــذي وأصـــوله، الفقـــه طلیعتهـــا وفـــي اإلســـالم علـــوم بـــبعض الطالـــب تعریـــف - 12
 تفـــریط، أو تـــردد دون اإلســـالمیة العبـــادات بـــأداء والقیـــام بهـــا، وااللتـــزام الـــشرعیة األحكـــام معرفـــة
 .العبادات ضروب من ذلك وغیر وحده، هللا ذكر و وتسبیح، وصیام ،صالة مابین وذلك

 بالــصورة ًوأخالقـا وشــریعة عقیـدة باإلسـالم بــااللتزام التـدین نحــو ةالطلبـ عنـد ایجــابي اتجـاه كـوینت - 13
 .إلیه ترشد وما والقیاس جماعواإل والسنة الكتاب من المأخوذة الصحیحة

 ومــــا ،ومــــشكالت همــــوم مــــن المــــسلمین یجتــــاح ومــــا، اإلســــالمي العــــالم بقــــضایا الطالــــب توعیــــة - 14
 .والعدوان الظلم صور من یواجههم

 تطــور مــن ذلــك عــن یــتمخض ومــا، واإلیمــان العلــم حقــائق بــین الــصلة بعمــق الطالــب تبــصیر - 15
 .للمجتمعات ایجابي

 فــي اإلســالم تطبیــق  وهــي ًجمیعــا المــسلمین تهــم التــي المــصیریة القــضیة نحــو الطالــب توجیــه - 16
 .ذلك عن القعود ومخاطر الحیاة واقع

 ًتحقیقـــا بهـــا؛ اإلســـالم لعنایـــة ،بـــةالطل نفـــوس فـــي والتعـــاون لفآوالتـــ األخـــوة روح وتعمیـــق بـــث - 17
 .األفراد بین االجتماعي للتكافل

 ومـا اإلسـالمیة، شخـصیتهم تكـوین فـي أثرها وبیان بةالطل نفوس في العربیة اللغة مكانة تعزیز - 18
 .النافعة العلوم ووعاء الكریم نآالقر لغة ألنها علیها الحفاظ علیهم یجب

 ومــا والطغیــان الكیــد ظــواهر مــن بهــا یحــیط ومــا فلــسطین بقــضیة ممیــزة توعیــة الطالــب توعیــة - 19
 .وضیاع تشرید من بأهلها حاق

  الحفـاظ واجـب مـن ذلـك علـى یترتـب ومـا ،اإلسـالم فـي ومكانتهـا فلـسطین، لقدسـیة الطالب تقدیر - 20
 والـدفاع فتحهـا فـي الـصالح سـلفنا نهـج على ًوسیرا ،تعالى اهللا ألوامر ًامتثاال عنها والدفاع، علیها
 .عنها

 جیـــل، وكـــل عـــصر، كـــل فـــي المـــستجدات مواجهـــة علـــى قـــادر اإلســـالمي الـــدین نأبـــ االقتنــاع - 21
 .لإلنسانیة الوحید المنقذ هو وانه ومكان، زمان لكل صالحة ونظمه فمبادؤه

 ىلــٕاو وحمایتهــا، ونظافتهــا البیئـة علــى المحافظــة مـن اإلســالم إلیــه یــدعو مـا إلــى لبــةالط توعیـة - 22
 التربیـة وزارة اإلسـالمیة التربیـة لمنهـاج العریضة الخطوط(.وسالمته الجسم صحة على المحافظة

     )1998( والتعلیم
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التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة الثانویــة كمــا جــاء فــي الخطــوط العریــضة للمنهــاج تــدریس أهـداف 
  )1998 (الفلسطیني

  هـي المرحلـة هـاإن المرحلة الثانویة من أهـم المراحـل التـي یجـب أن تعتنـي بهـا التربیـة اإلسـالمیة ألن
 وقـد یتعـرض الطالـب فـي ، الجامعةى التحول من الدراسة النظامیة إلةالتي تسبق الجامعة وهي مرحل

ـــ  ومـــن ،كـــار رفقـــاء الـــسوءویمكـــن أن یتـــأثر الطالـــب بأف، أفكـــار وتیـــارات هدامـــة ىالمرحلـــة الثانویـــة إل
  أهداف التربیة اإلسالمیة في هذه المرحلة

  -:االتصال مجال : ًأوال

   .اإلسالم أحكام والتزامه العبادات خالل من ىتعال باهللا الصلة توثیق -

 أرســاها التــي الحمیــدة بالــصفات التحلــي خــالل مــن الــصالح والــسلف)  (بالرســول الــصلة توثیــق -
  .النبویة والسنة الكریم القرآن

  .الخطاب الكتابةأم في ذلك أكان سواء بها فخور وهو الفصیحة العربیة اللغة إستخدم -

 وســائل إلـى إضـافة الحـسنة، والقـدوة المعرفـة خـالل مــن األخـرى األمـم إلـى اإلسـالمیة الثقافـة تقـدیم -
  .واتوالند والمجالت كالكتب األخرى االتصال

  .المسلم المجتمع ثقافة مع ینسجم بما األخرى األمم علوم من االستفادة -

  -:المعرفي المجال : ًانیاث

 الكــریم القــرآن فــي وردت كمــا وصـفاته إلىأســمائه التعــرف خــالل مـن یقینیــة معرفــة تعــالى اهللا معرفـة -
   .النبویة والسنة

 وأنـــه تبـــدیل، وال تحریـــف، علیـــه یطـــرأ لـــم ثابـــت وأنـــه تعـــالى، اهللا كـــالم الكـــریم القـــرآن بـــأن االعتقـــاد -
 والوحیـــد المقـــدس الكتـــاب ،وأنـــه الـــساعة  قیـــام إلـــى)  (اهللا رســـول لـــدن مـــن تعـــالى اهللا مـــن محفـــوظ
  .تحریف وال تبدیل غیر من أنزل كما الباقي

 علماءنــا وأن فریــد، علمــي بطریــق إلینــا وصــلت)  (النبــي ســنة بــأن عنــده والقناعــة الثقــة حــصول -
   .ذلك ووثقوا الصحیح بین میزوا األفاضل

 ودحـــض النبویـــة، الـــسنة حجیـــة إثبـــات مـــن وتمكنـــه المختلفـــة، اإلســـالمي التـــشریع مـــصادر إدراك -
  .ضدها المغرضین شبهات
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  .االعتقاد مجال في ًوخصوصا اإلسالمي الفكر على الدخیلة األفكار بعض نقض على قدرته -

 ومعرفتـــه فهمـــه ضـــوء علـــى تـــصرفاته فـــي المـــسلم منهـــا ینطلـــق التـــي واألرضـــیة األســـاس وضـــوح -
  .الشامل اإلسالمي الفكر لخصائص

 عــن یــصدر نــشاط كــل لیــشمل الخمــسة، األركــان یتعــدى وأنــه ًجیــدا، اإلســالم حقیقــة وفهــم معرفــة -
  .المختلفة یاتهح مجاالت في اإلنسان

  .وآثاره وخصائصه اإلیمان، ألركان ووعیه فهمه -

  .ملحة وسیاسیة وتربویة اجتماعیة قضایا تتناول شریفة نبویة وأحادیث قرآنیة نصوص تفسیر -

 فهــم علــى یعینــه ممــا الفقــه وأصــول الــشریف الحــدیث ،وعلــوم القــرآن علــوم مــن مناســب قــدر معرفــة -
  .الفقهیة واألحكام الشرعیة النصوص

 علـى یعینـه ممـا بهـا ،وااللتـزام الیومیـة حیاتـه فـي الالزمة العلمیة الشرعیة األحكام من جملة معرفة -
   .اإلسالم شخصیة تحقیق

 مـدى ومالحظـة الكـرام، والـصحابة، الراشـدین الخلفـاء وسـیرة  الرسـول سیرة من بمواقف اإلحاطة -
  .الثابتة الشرعیة بالنصوص ارتباطها

 شخـــصیته صـــقل فـــي دورهــا ویعـــرف الـــصحیحة حـــدودها ویفهــم اإلســـالمیة األخـــالق علـــى یتعــرف -
 القـدوة هـو) (محمـد نبینـا أن باعتبـار ،واآلداب الـسلوك فـي األمـة وحـدة إلـى تـؤدي وأنها اإلسالمیة،

َوإنــك] :تعــالى لقولــه لنــا الحــسنة ٍخلــق َََلعلــى ََِّ ُ ٍعظــيم ُ ِ َ   Z  )كــان " عنهــا اهللا رضــى عائــشة ،وقــول)4: القلــم 
  " . القرآن خلقه

 العامـــة قواعـــده لمرونـــة ،وذلـــك الحیـــاة منـــاحي لجمیـــع اإلســـالم شـــمولیة الطـــالب أذهـــان فـــي یرســخ -
  .جدید كل استیعاب على قادرة وأنها وخاصة

   .لمواجهتها مسئولیة من علیه یترتب وما، بأمته المحدقة األخطار یدرك -

 والتـي والزكـي، النقـي بطابعهـا القویـة المـصونة األسـرة مكانـة تحتلـه الذي الكبیر  الدور حقیقة یعي -
 .والواجبات الحقوق بین واالنسجام التوازن من قواعد على بنیت

  -:النمو مجال: ًثالثا

  :التالیة النتائج یحقق أن المرحلة هذه نهایة في الطالب من یتوقع: والجمالي العاطفي النمو. أ
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  .سواهما مما إلیه أحب ورسوله اهللا یكون -

  .والجماعة السنة وألهل ولرسوله هللا الكامل والؤه یكون -

  .توكله حق ربه على یتوكل -

  .ویتقنه علیه ویقبل العمل یحب -

  .اهللا سبیل في والنفس بالمال فیضحي الدنیا على اآلخرة یؤثر  -

  .ًوالتزاما ًوفهما دراسة علیهما ویقبل نبیه وسنة تعالى اهللا كتاب یعظم -

  .واألعمال السلوك صالح من عنهم أثر بما فیقتدي الصالح بسلفه یعتز -

 األمـــر أو الحكــم خــالف ٕوان بحكمهمـــا ویرضــى حیاتــه، أمــور كـــل فــي)  (اهللا ورســوله اهللا یحكــم -
   .هواه الشرعي

   .العظیمة بإنجازاتها ویفخر، اإلسالمیة أمته بتاریخ یعتز -

  .اآلخرین وحقوق العرض على والمحافظة الظلم ومحاربة العدالة: ومنها اإلسالمیة القیم یقدر -

  .والضعیف الصغیر ویرحم والعالم الكبیر یوقر -

  .فیهما واإلخالص والعمل بالعبادة ىتعال اهللا على فیقبل عقابه ویخاف تعالى اهللا ثواب یرجو -

   .ویبرهما والدیه یحب -

 أهمیــة ویــستیقن إلیـه، الرحــال شــد علـى ویحــرص، األقـصى المــسجد ویقــدس ،فلـسطین وطنــه یحـب -
  .عنه الظلم ورفع تحریره سبیل في الجهاد

 الریــادي ودورهـا العالمیـة مكانتهـا ٕواعـادة، اإلسـالمیة األمـة مجـد إحیـاء بـضرورة الـشعور لدیـه ینمـو -
   .جدید من

   :العاطفي النمو. ب

 العقـــل هـــذا وجعـــل، بالعقـــل األخـــرى المخلوقـــات وســـائر اإلنـــسان بـــین میـــز تعـــالى اهللا أن یــدرك أن -
  .التكالیف مناط

   .منهما كل ومراتب والحرام الحالل بین للتمییز عقله یستخدم أن -
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  .ٕوابداعه وقدراته تعالى اهللا عظمة إلى لیصل ًمتفكرا ًمتأمال الكونیة الشواهد على یقف أن -

  .منهما والعظات العبر ،ویستخلص) (اهللا رسول وأحادیث الكریم القرآن آیات یتدبر أن -

  .وتعلمه عمله في والموضوعیة الدقة، یتحرى أن -

  .األعمى والتعصب التقلید عن ویبتعد اآلخرین، مع حواره في الواضحة والحجة الدلیل یعتمد أن -

  . سلبیة تأثیرات من لها لما والمشروبات المطعومات من المحرمات سائر یتجنب أن -

   :االجتماعي النمو. ت

 والمــساواة الثقــة فتكــون)10 :لحجــرات " (أخــوة المؤمنــون إنمــا " قاعــدة علــى المــؤمنین مــع یتعامــل -
  .بینهم التعامل في أساسین

  .حوله لمن النصیحة لذلك مظهر وأبرز، مجتمعه أفراد مع واأللفة التعاون روح لدیه تظهر -

  .وتنمیتها األسرة استقرار تحقیق في ویسهم تعالى، اهللا یرضى بما والدیه ویطیع یحترم -

  .أسرارهم على ویحافظ اإلسالم في التعامل آداب ًمراعیا جیرانه مع التعامل یحسن -

  .المسلمین عورات ستر على ویحرص الفضیلة إلى یدعو -

 دون ویحــول المغرضــة واألكاذیــب ،اإلشــاعة ویحــارب ،واســتقراره مجتمعــه أمــن ســالمة علــى یعمــل -
  .الفاحشة نشر

 مـــن الـــشریعة قررتــه مـــا وفـــق، الخاصــة المـــصلحة علــى كحرصـــه العامـــة المــصلحة علـــى یحــرص -
   .وواجبات حقوق

   .المظلوم وینصر المحتاج ویعین الضعیف یساعد -

   .بیئته نظافة على ویحافظ العامة الممتلكات على یحافظ -

   .فاعلة مشاركة وازدهاره مجتمعه إنهاض في یشارك -

 اهللا كتــاب فهـم علـى لقـدرتهم كافـة النـاس إلـى اإلســالم رسـالة حمـل فـي للعـرب الریـادي الـدور یبـرز -
  .بالتقوى إال عجمي على لعربي فضل ال بأنه التذكیر مع)  (محمد وسنة تعالى
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 فـــي األدوار تكامـــل علـــى ویقـــوم المهـــام توزیـــع فـــي العـــدل مـــن أســـاس علـــى الجنـــسین إلـــى ینظـــر -
 وتحقیـق المجتمـع صـالح إلـى وواجباتـه بحقوقـه منهمـا واحـد كـل التـزام یـؤدي ممـا والحقـوق، الواجبات
   .استقراره

  .المجتمع صالح في ذلك وأثر تربیتهما ٕواحسان أبنائهم تجاه الوالدین مسؤولیة یعي -

 فــــي ًفـــاعال ًفـــردا بــــذلك فیكـــون المنكـــر عـــن والنهــــي بـــالمعروف األمـــر بواجــــب الـــدوام علـــى یلتـــزم -
  .        مجتمعه

  :الوطني المجال : ًرابعا

  .والعقدیة الجغرافیة الناحیتین من واإلسالمي) العربي (العالم قلب في فلسطین أن یدرك -

 بمـا ویتـأثر، وشـده رخـاء مـن یـصیبه بمـا تتـأثر الكبیـر اإلسـالمي العـالم مـن جـزء فلسطین أن یدرك -
   .وشده رخاء من یصیبها

 حیــث مــن منــه ًجــزءا باعتبارهــا ياإلســالم والعــالم فلــسطین بــین مــشتركة وحــدة عوامــل وجــود یتبــین -
  .والثقافة والتاریخ واللغة الدین

   .اهللا سبیل في المجاهدین طلیعة في یقف رباط شعب هو فلسطین شعب أن یدرك -

  .القویم دینه له ضمنها كما وبكرامة تامة بحریة العیش في حق صاحب أنه یؤمن -

 عـــدوان أي وصـــد ،األعـــداء وجـــه فــي الوقـــوف یـــستطیع كـــي وتماســكه مجتمعـــه قـــوة علـــى یحــرص -
  .ومجتمعه أرضه على محتمل

  .والنفعیین كالعمالء له هدام عنصر كل من وتطهیره، مجتمعه تنظیف على یحرص -

 المكرمـة مكـة فـي الحـرام والمـسجد فلسطین في األقصى المسجد بین وثیقة عقدیة صلة وجود یعي -
  . المنورة المدینة في النبوي والمسجد

 مـــا رغـــم األخـــرى للـــشعوب والمـــساعدة، العـــون تقـــدیم فـــي ومـــساهمتهم فلـــسطین أهـــل عطـــاء یـــدرك -
   .مختلفة نكبات من یعانیه

 الحیـــاة فنـــون مــن فـــن كـــل فــي الرجـــال عظمـــاء إبــراز فـــي ومـــساهمتهم فلــسطین أهـــل عطـــاء یــدرك -
     .وغیرهم العسقالني، حجر وابن والطبراني، قدامة، وابن كالشافعي،
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  :االقتصادي المجال : ًخامسا

   .االقتصادي المجال في نهوض كوسیلة العلم أهمیة یدرك -

   .غیره وینفعه السؤال عن نفسه فیعف  العمل قیمة یدرك -

   .اهللا یرضى بما الكلمة وحر الرأي حر یكون حتى یده عمل من یأكل أن یرغب -

ـــه إتقـــانهم بحـــسب العـــاملین بـــین التفاضـــل أســـاس ویجعـــل نوعـــه كـــان مهمـــا النـــافع العمـــل یـــثمن -  ل
  .فیه ٕواخالصهم

   .تقتیر وال إسراف بال اإلنفاق في اإلسالم تعالیم یلتزم -

   .النافع العمل في الوقت یستثمر -

  .المشروعة غیر الوسائل ویتجنب المشروع، والتملك الكسب وسائل یعتمد -

 لمنهـــاج العریـــضة الخطـــوط(.  .االقتـــصادیة الثـــروة توزیـــع فـــي ودوره ،المیـــراث نظـــام أهمیـــة یتبـــین -
     )1998( والتعلیم التربیة وزارة اإلسالمیة التربیة

  -:الثوابت والمتغیرات في التربیة اإلسالمیة

 معالجــة قــضایا التربیــة اإلســالمیة،هو أن نفــرق بــین الثوابــت والمتغیــرات فــي ىإن الطریــق المــستقیم إلــ
ن الكـریم آ هـو القـرًالتربیة اإلسالمیة في مـصادر البحـث فیها،فالـذي یعبـر عنهـا التربیـة اإلسـالمیة حقـا

 والــسنة النبویــة همـا الثوابــت التــي یجــب ،أن القــرآن الكـریم،والـسنة النبویــة، ولــیس هـذا المفكــر أو ذاك 
 أمــــا أراء ، وهــــي فــــوق النقــــد،أن نحیطهـــا بالتقــــدیر والتقــــدیس ،وال تخــــضع لمتغیــــرات الزمــــان والمكــــان

 ذلــك  ى وعلــ،ألخــذ والعطــاءالمفكــرین فإننــا نــستعین بهــا للــشرح والتحلیــل ،وهــي تمثــل متغیــرات قابلــة ل
ن الباحـث الـذي یجهـد نفـسه فـي سـبیل بیــان موقـف التربیـة اإلسـالمیة مـن هـذه القـضیة أو تلـك مــن إفـ

قــضایا التربیــة والتعلــیم ،مــن خــالل كتابــات المفكــرین ،علیــه أن یــصحح مفهومــه لیقتــصره فــي حــدود 
رأي (بغي أن یـدعي أن هـذا هـوأو المدرسة التي تبحث عن فكرها،ال ین، هالمفكر الذي یبحث عن فكر

 أن هــذا یــسد ، ولیقــل وجهــة نظــر المدرســة كــذا وكــذا،فلیقــل موقــف فــالن أو فــالن) التربیــة اإلســالمیة
مـع المبـدأ ،بابا سخیفا یلج منه المهاجمون بحیث یهاجمون اإلسالم نفـسه بنـاء علـي رأي هـذا أو ذاك 

  .لهو أن الرجال الذین یعرفون بالحق،وال یعرف الحق بالرجا

ســالمیة فهـي بحكــم اسـمها محــدودة بمحتـوى مــصدري اإلسـالم األساســیین وهمـا الكتــاب أمـا التربیـة اإل
 أ مـــن المفكـــرین خطـــ)س( رأي ىن رأي التربیـــة اإلســالمیة هـــو كـــذا باالســـتناد إلــأن القـــول بـــإ ،والــسنة



 
 

65

ٕ واذا ،م  فلــیس هــذا المفكــر أو ذاك هــو النــاطق الرســمي باســم اإلســال،نــه خطــأ تــاریخيأ كمــا ،منطقــي
 ومـا ذا یكـون الموقـف ،وهكـذا،ومفكـر ثالـث ،كان رأیه هو رأي اإلسـالم فمـاذا یـسمي رأي مفكـر ثـاني 

  . حد التناقض  ولیس ألحد أن یعطي نفسه الحق في ذلكىحین یختلف هذا مع ذاك إل

                                                 ى وهكــذا فــان الــذي یریــد بحثــا عــن موقــف التربیــة اإلســالمیة مــن قــضیة ما،علیــه أن یتجــه مباشــرة إلــ
  ) 36 ،2005،35: وآخرون  علي.(ن والسنة آ األساسیین وهما القرنالمصدری

  التربیة اإلسالمیة وتحدیات العصر الحاضر

هنـــاك تحــــدیات خطیــــرة تجــــاه التربیــــة اإلســــالمیة ،تحـــاول أن تهــــدد كیانهــــا وتعــــصف بمعالمهــــا وهــــذه 
 من التحـدیات العالمیـة المـاكرة ضـد الحـضارة اإلسـالمیة ذاتهـا  وهـي تظهـر أحیانـا فـي ءالتحدیات جز

  T  U      V   W ] 8 7  ومـــرة كغـــزو ثقـــافي، احـــتالل عـــسكريةصـــور ثـــوب سیاســـي وأحیانـــا فـــي
X    Y  Z  [  \     ]    ^    _  Z )،8الصف(  

  )91-87: 2000فرحان،(:  هذه التحدیات ومن

 . اإلسالمیة من قبل الحضارات الغربیة الحضارةي تتعرض لهالغزو الحضاري الذ -1
 ومحاربـة أیـة محاولـة لهـذا اإلنتـاج  ،التحدي الداخلي المتمثل في جمود اإلنتـاج الفكـري اإلسـالمي -2

وبهـــذا یكبـــل الـــشباب المـــسلم أمـــام الحـــضارة المادیـــة الغازیـــة التـــي تـــستعمل كـــل وســـائل اإلعـــالم 
 .ز وغیر ذلكامن إذاعة وصحافة وسینما وتلفوالتكنولوجیا 

 ىعمـأ ًا بـالده یقلـد الغـرب تقلیـدى المثقف ثقافة أجنبیـة بحتـة إذا عـاد إلـالشبابقافة عند بعض الث -3
 واقعنـا وثراتنـا ألنهـا نـشأت فـي أرض ومجتمـع غـریبین ىویحمل معه فلسفات غربیة ال تنطبق عل

 عن أرضنا ومجتمعنا
ـــم تـــراع ،جمـــدت علـــى األســـالیب القدیمـــة ، ة فـــي  الـــبالد العربیـــةإن منـــاهج الثقافـــة اإلســـالمی -4  ول

 بهـــرج الحیـــاة الحدیثـــة والثقافـــة ىلحفـــظ الـــشباب مـــن االنقـــالب إلـــتكفـــى تطـــورات العـــصر مراعـــاة 
 العلــم والعمــل ىولــم تــزودهم بالتــصور اإلســالمي المتكامــل للحیــاة اإلســالمیة المبنیــة علــ،الغربیــة 

ــــ أن اإلســــالم نظــــام متكامــــل للحیــــاة یحــــل مــــشاكلها االقتــــصادیة  ى العقیــــدة والجهــــاد ،وعلــــىوعل
 أصــــول اإلســــالم ىواالجتماعیــــة، والثقافیــــة ،والــــسیاسیة وغیــــر ذلــــك بأســــلوب أصــــیل یحــــافظ علــــ

  . متطلبات العصرىوبمرونة تلب
مناهج الجامعات العربیة العصریة التي أغفلت الثقافـة اإلسـالمیة مطلقـا مـن مناهجهـا بحجـة أنهـا  -5

 الـــدیني فهـــو مهمـــة الكلیـــات والمعاهـــد اإلعـــداد وأمـــا ،ات المدربـــة للمجتمـــع والحیـــاة تخـــرج الطاقـــ
 الدینیة
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فیما یتعلق بتعلیم المرأة المسلمة،نشط التعلیم العصري واتسم بطابع القومیـة الوطنیـة فـي اإلدعـاء  -6
 ،بنـات وال بـد مـن تـدارك القـصور فـي تعلـیم ال، وقـصر التعلـیم الـشرعي فـي البنـات ،بتعلیم المرأة 

وربــات بیــوت نافعــات  وأمهــات ، رســالة الزوجیــة  لحمــلالتعلــیم الــذي یجعــل مــنهن زوجــات یقــدرن
البیـــت هـــو الوســـیط التربـــوي األول الـــذي  ألن،صـــالحات  مثقفـــات بثقافـــة إســـالمیة واســـعة متزنـــة 

ثــل یة فنكــون م المــرأة وتلقفتهـا أفكــار طارئـة غیــر إسـالمتذا فقــدتعـرض لــه أبناؤنـا وبناتنــا، وأمـا إی
 . یطیر بجناح واحدالطائر الذي یحاول أن

 يالمفكـــرین ومعلمـــعلــى و، التربیــة اإلســـالمیة ىأن هــذه التحـــدیات تزیــد العـــبء علـــ:  الباحـــث  ىویــر
 ،ال بــد مــن توعیــة الجیــل الناشــئ بأخطــار التحــدیات المحدقــة بالتربیــة اإلســالمیةإذ التربیــة اإلســالمیة 

، ویجـب تطــویر  مـن حولـهى نفــسه مـن هـذه األخطـار ویعـي كـل فـرد فـي المجتمـع أن یقـىوواجـب علـ
 ،متطلبــات الــشباب فــي المجتمــع المــسلمب يولتفــ،منــاهج التربیــة اإلســالمیة لتواكــب العــصر الحاضــر 

 عـــاتق  المعاهـــد ى المعاهـــد الـــشرعیة فقـــط بـــل یـــأتي الـــدور علـــىوعـــدم قـــصور التربیـــة اإلســـالمیة علـــ
   .والجامعات والكلیات

  لتربیة اإلسالمیةبعض أسالیب  تدریس ا

 وهو نموذج أو مثال یتبدى فـي الـسلوك القـولي والفعلـي ،یثیـر فـي نفـس المقتـدى : أسلوب القدوة -1
ٕاإلعجــاب فیتــأثر بــصاحبه عــن قناعــة وادراك ممــا یحملــه علــي التأســي بــه وخیــر قــدوة نقتــدي بهــا 

  Á  Â        Ã  Ä  Å  Æ  Ç   È  É     Ê       Ë  Ì ] 8 7 الرســــول صــــلي اهللا علیــــه وســــلم
Í  Î         Ï  Ð  Ñ          Ò   Z )129 ،2007:أبو دف)(21:األحزاب( 

 اهللا ى وهي أن یجمع اإلنسان بین العلم والعمـل كـان رسـول اهللا  صـل:التربیة بالممارسة والعمل  -2
 الجمــع بـین العلــم والعمــل وجــاء فـي روایــة أبــي عبــد ىعلیـه وســلم حریــصا وهــو یعلـم أصــحابه علــ

حدثنا من كان یقرئنا من أصحاب الرسول صـلى اهللا علیـه وسـلم أنهـم كـانوا :(الرحمن السلمي قال
ون مــن رســول هللا صــلى اهللا علیــه وســلم عــشر آیــات فــال یأخــذون فــي العــشرة األخــرى ،حتــى أیقــر

 )38،466،2001:بن حنبل)(ا العلم والعملفعلمن:یعلمون ما في هذه من العلم والعمل وقالوا
أسلوب الثواب والعقاب أسـلوبان مطلوبـان فـي العملیـة التعلیمیـة إال انـه  :أسلوب الثواب والعقاب  -3

ن العقاب ینبغـي أن یـستخدم عنـد أ و،ینبغي مالحظة أن أسلوب الثواب مقدم على أسلوب العقاب
ة بـین المتعلمـین ،فالـذي یـصلح للـبعض ال الضرورة القصوى وكـذلك ینبغـي مراعـاة الفـروق الفردیـ

          µ  ´  ³   ²   ±  ° ] 8 7ن مـا یـدل علـى الثـواب آ ومن القر،یصلح للبعض األخر
¶  ¸  ¹   º  »  ¼   ½  ¾  ¿   À  Á   Â  Z )ىومـــــا یـــــدل علـــــ )108-107: الكهـــــف 
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  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  {   |   }  y  z ] 8 7الترهیـــــــــــــــــــب

ª  «   ¬  ®     ¯  °  ±  ²  ³  ´  Z )168 ،2000:رفاعي وآخرون( 
 ، الـذي لـه عـدة فوائـد تربویـة كجـذب االنتبـاهةأسلوب الحوار والمناقش :أسلوب الحوار والمناقشة  -4

ٕوشـــذ الـــذهن واعمـــال العقـــل وابعـــاد المتعلمـــین عـــن االنقیـــاد األعمـــى  وتحقیـــق اإلقنـــاع واالقتنـــاع ،ٕ
  a  b ] 8 7ن الكــــریم ملــــيء باآلیــــات التــــي جــــاء بهــــا الحــــوار والنقــــاشآ والقــــر،العقلــــي

c   d   e  f  g  h  Z  ) ،8 7) 24محمــــــــــــــــــد [ Y  Z  [  \  ]  ^  

_   `  a  b  c  d  e  Z )180 ،2002:القاضي)(،6،7،8الضحي( 
ــؤثر ال بــالزجر:أســلوب الموعظــة الحــسنة  -5 والقــوة والــشدة ، والتأنیــب ، یعنــي اللطــف واللــین بمــا ی

ــــــــرآن  ــــــــك مــــــــن الق  v  w   x  y  z   {  ±   Z)ÇáäÍáº ] 8 7ودلیــــــــل ذل

  .)140 ،2007:أبو دف ()125
 وتــضرب األمثــال لتقریــب ى، لتوضــیح المعنــمهمــة وهــو مــن األســالیب ال:أســلوب ضــرب األمثــال  -6

  e  f  g  h  i  j ] 8 7 المعنــي الغائــب عــن األذهــان واإلفهــام ودلیــل ذلــك

k     l  Z ) 21: الحشر(  

  :أهم طرائق التدریس التقلیدیة

الوحیـد فـي حجـرة  التي یكون المـدرس فیهـا المـتكلم وهي الطریقة )المحاضرة( :الطریقة اإللقائیة  -1
لك فهــي تتــأثر بــشخص المــدرس الــذي طالــب فــي موقــف المنــصت المــستمع ولــذالدراســة ویكــون ال

  .ً ممالً أو طابعاً محبباً دراسة طابعاىیمكن أن یضفي عل
 من العقل من قواعد وأحكام عامة مـسلم بـصحتها هوهي االستنتاج وانتقال :الطریقة االستنتاجیة  -2

 بالطریقــة التحلیلیــة،ألنها تبــدأ ى أیــضا بالطریقــة القیاســیة ،كمــا تــسم تــسمى حكــم خــاص ، وىإلــ
 .بتعلیم الكلیات وتنتهي بالجزئیات 

لعقــل مــن الحــوادث والحــاالت الجزئیــة إلــي  القواعــد  االســتقراء هــو انتقــال ا:الطریقــة االســتقرائیة  -3
واألحكــام الكلیــة التـــي تــنظم تلـــك اإلحــداث والحــوادث ،فهـــي عكــس الطریقـــة االســتنتاجیة ولـــذالك 

 .تسمي أیضا الطریقة التركیبیة ألنها تبا بتعلیم الجزیئات وتنتهي بالكلیات
 فهمهـــا بلغـــة مناســـبة ةبـــلالطى  وهـــو إیـــضاح المـــدرس المـــادة التـــي یـــصعب علـــ:طریقـــة الـــشرح  -4

  .لمستواهم ،وبألفاظ دقیقة واضحة
 )155 ،2000:رفاعي وآخرون( .وتستعمل عند عدم وجود وسائل إیضاح  :طریقة الوصف -5
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 الحــوار بــین المــدرس وطالبــه للوصــول بهــم تــدریجیا ىتقــوم هــذه الطریقــة علــ : الطریقــة الحواریــة -6
ى األولـ  الكـشف عـن حقیقـة لـم یعرفوهـا مـن قبـل وتكـون وفـق مـرحلتینىعن طریق االستجواب إل

 البحـــث عـــن إجابـــات ىمرحلــة التـــساؤل وفیهـــا یطـــرح المعلـــم الـــسؤال والثانیــة مرحلـــة  الیقـــین یجـــر
  )  49-47 ،2003:طویلة(

  -:أهم الطرائق الحدیثة

هــي مــن الطــرق التدریــسیة التــي یقــسم بهــا الطلبــة إلــي مجموعــات   :طریقــة الــتعلم التعــاوني -1
 ویكــون 6-4 مجموعــات مـا بـینى معــا حیـث یقـوم المعلــم بتقـسیم الطلبـة إلـلبـةیعمـل فیهـا الط

 في التقـسیم الفـروق الفردیـة ثـم یكلـف المعلـم كـل مجموعـة ً التقسیم بشكل متجانس مراعیااهذ
  .)68 ، 2010:حلس(بانجاز مهمة معینة

 یأخـذون ةبـلـة أمـام الطل وجـود مـشكلة معقوى  وتقوم هذه الطریقـة علـ :طریقة حل المشكالت -2
 .وأال تكون معقدة، ویشترط بها أال تكون بسیطة الحل ،في حلها بالطریقة العلمیة

 وحــدات مثــل تقــسیم ى یــتم مــن خــالل تقــسیم المــادة التعلیمیــة إلــ التــيوهــي:  طریقــة الوحــدات -3
 ...تالوة، تفسیر، حدیث، فقه  ىة إلمادة التربیة اإلسالمی

 اقتـراح مـشروع لحـل مـشكلة ،أو لخدمـة غـرض ىتقـوم طریقـة المـشروع علـ  :طریقـة المـشروع -4
 مــن الخبـرات التــي تنفعـه فــي حیاتــه ًویـتعلم الطالــب خـالل تجربتــه فـي أداء المــشروعات كثیـرا

: 2003یلـــة،طو( مـــستقبلیةى وتـــساعده فـــي تحقیـــق مـــشروعات أخـــر،الحاضـــرة أو المـــستقبلیة
47-49  (. 

وهي جزء من المادة التعلیمیة یعینه  المعلـم للتلمیـذ لینجـزه فـي فتـرة معینـة  : طریقة التعیینات -5
 .ةومحدد

وهي التجریـب بمعنـاه الـدقیق، وتظهـر أهمیـة هـذه الطریقـة ،وفعالیتهـا :طریقة العرض العملى  -6
    .)66 ،2010:حلس(في العرض العملي لبعض التجارب 

وال یمكـن للمعلـم أن یـستغني عـن ، أن لكل طریقـة میـزة تتمیـز بهـا عـن الطریقـة األخـرى  الباحثىیرو
 المعلـم أن ینـوع فـي ىكانـت مـن التقلیدیـة أم مـن الحدیثـة ولكـن علـأق سـواء ائأي طریقة من هذه الطر

سب مـا  بل  یستخدم أكثـر مـن طریقـة فـي أن واحـد بحـ،التدریس بالجمع بین الطرق التقلیدیة والحدیثة
  . المتعلمین ى وما یحدد استخدام الطریق هو مستو، لتحقیق الهدف المنشودًیراه مناسبا
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  الفصــــــــــل الثالــــــــــــــث

  .الدراسات السابقة

یتناول هذا الفصل الجهود والدراسـات واألبحـاث الـسابقة ذات العالقـة بموضـوع الدراسـة الحالیـة  التـي 
تناولــت المفــاهیم الوقائیــة،للوقوف علــى الجهــود التــي بــذلت مــن قبل،واستعراضــها  لالســتفادة منهــا فــي 

ج التـــي أســـفرت عـــدد مـــن الوجـــوه والمتغیـــرات، واألدوات المـــستخدمة فـــي إجرائهـــا ،واألســـالیب والنتـــائ
  عنها،من أجل االستفادة في تحقیق التالي

  .توضیح مشكلة الدراسة الحالیة وفروضها -
  .االستفادة من  األدوات والمنهج الذي استخدمته الدراسات السابقة -
  .االستفادة من النتائج التي توصلت إلیها وذلك في صیاغة مشكلة البحث الحالیة -
  .معرفة أوجه الشبه واالختالف بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة -

لــم یــتمكن الباحــث مــن الحــصول علــى أي دراســات وأبحــاث ســابقة فــي المفــاهیم الوقائیــة فــي منــاهج 
التربیة اإلسـالمیة  علـى حـد علـم الباحـث  فقـد اقتـصرت الدراسـات الـسابقة علـى الوقایـة فیمـا ورد مـن 

  األخرى والدراسات ذات العالقة بمجاالت الوقایةدراسات في العلوم 

العینـة - األدوات المـستخدمة - المـنهج- الهـدف-العنـوان-وتم عرض الدراسات على الترتیب التـالي 
 وأبرز النتائج التي توصلت إلیها كل دراسـة ،ومـن ثـم قـام الباحـث بالتعقیـب علـى الدراسـات الـسابقة  –

  ذه الدراسات  من األقدم إلى األحدث لالستفادة منها، وفیما یلي عرض له

   (1997 )فودة  ، عبده دراسة -1

  تقویم منهاج العلوم في المرحلة االبتدائیة في ضوء متطلبات التربیة الوقائیة

 .التربیـة الوقائیـة متطلبـات ضـوء فـي االبتدائیـة المرحلـة فـي العلـوم منـاهج تقـویم إلـى الدراسـة هـدفت
 وعـي یقـیس مـدى اسـتبیان فـي الدراسـة أدوات وتمثلـت ، التحلیلـي الوصـفي المـنهجان الباحثـ اسـتخدم

تحلیـل  أداة إلـى باإلضـافة ، الوقایـة التربیـة متطلبـاتل االبتدائیـة بالمرحلـة العلـوم معلمـي مـن عینـة
التربیـة   لمتطلبـات تـضمینها مـدى لبیـان االبتـدائي والخـامس الرابـع للـصفین العلـوم كتـاب محتـوى

لتطبیـق  مـدارس (3 ) مـن ًتلمیـذا ( 21 ) قوامهـا الخـامس الـصف تالمیـذ مـنوعینـة أخـرى الوقائیـة 
 : التالیة النتائج إلى انالباحث توصل الدراسة أدوات تطبیق وبعد ، الدراسة أدوات

بنـسبة  ارتفاعهـا مـع ، عـام بـشكل الوقائیـة التربیـة متطلبـاتل المتـضمنة الموضـوعات نـسب تـدني
تالمیـذ  عینـة وعـي مـستوى تـدني إلـى باإلضـافة ، الرابـع الـصف عـن خـامسال  الـصف فـي ضـئیلة
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فـي  صـحیحة قـرارات اتخـاذهم وعـدم ،الوقائیـة التربیـة متطلبـات بـبعض االبتـدائي الخـامس الـصف
  الحوادث أو األخطار مواجهة

  )1997(دراسة الحدري -2

   استفادة المدرسة الثانویة منهاىالتربیة الوقائیة في اإلسالم ومد

صور مقتـرح فـي كیفیـة اسـتفادة المدرسـة الثانویـة مـن التربیـة الوقائیـة فـي تـ إعطـاء ىهدفت الدراسـة إلـ
 اسـتخدم  وأسـالیبها وقـد،اإلسـالم ومـصادرها فـي اإلسـالمیة التربیـة مفهـوم  توضـیحىلـٕ،وااإلسـالم 
 األساسـیة المـصادر بهـا التـي حفلـت الوقائیـة التـدابیر بعـض السـتنباط االسـتنباطي المـنهج الباحـث
 اسـتنباط بعـض ى باإلضـافة إلـ،سـالمیةالشخصیة اإل ٕوایجاد ،معتقد صیانة في الصالح لفالس وهدي

 ن الكـریم والـسنة النبویـة المطهـرة لتقریـر هـذا المـنهج وخلـصتآاألسالیب التربویة التي اسـتخدمها القـر
  :أهمها  النتائج من مجموعة إلى الدراسة

 األزمات أن،أهمیة الجانب الوقائي للتصدي ألعداء المسلمین،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  حاجـة.الوقایـة جانـب سـببه إهمـال حیاتهـا میـادین مـن میـدان كـل فـي اإلسـالمیة باألمـة حلـت التـي
 الـدنیا فـي وفالحهـا سـر سـعادتها هـو الـذي المـنهج هـذا إلـى ومؤسساتها أفرادها بكل اإلسالمیة األمة

  واآلخرة

  )1998(عزمي  و أمین دراسة -3

 فـي العلـوم لتطـویر مـستقبلة المتعـددة رؤیـة الوسـائط باسـتخدام التربیـة الوقائیـة فـي مقتـرح  برنـامج
  االبتدائیة المرحلة

 تنمیـة فـي المتعـددة الوسـائط یـستخدم محوسـب برنـامج أثـر مـدى علـى التعـرف إلـى  الدراسـةهـدفت
القـاهرة   و المنـي محـافظتيفـي  االبتـدائي الخـامس الـصف طـالب لـدى الوقائیـة تربیـةالمفـاهیم 
 وذلـك باسـتخدام ،التكنولـوجي والمـنهج ، الدراسـة تجربـة لتـصمیم التجریبـي المـنهج الباحثـان واسـتخدم
 . العلـوم اإلبتكـاري فـي والتفكیـر الوقائیة التربیة مفاهیم لتنمیة الذاتي للتعلم كوسیلة المتعددة الوسائط

 تـضمنت الخـامس االبتـدائي الـصف لتالمیـذ الوقائیـة التربیـة مفـاهیم مـن قائمـة بإعـداد احثـانالب قـام
 الباحثـان اسـتخدم ،والـصناعیة الطبیعـة الكـوارث ومواجهـة ، الـصحیة التربیـة ، األمانیـة التربیـة

 التفكیـر اختبـار البرنـامج واآلخـر لمحتـوى التالمیـذ اكتـساب مـدى لقیـاس تحـصیلي أحـدهما اختبـارین
 للتربیـة برنـامج بإعـداد اقامـ  كمـا،اإلبتكـاري التفكیـر تنمیـة علـى البرنـامج قـدرة مـدى لقیـاس اإلبتكـاري

  : الدراسة نتائج من تبین وقد. بالحاسوب المتعددة الوسائط باستخدام الوقائیة
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 زیـادة فـي البرنـامج أثـر إلـى یرجـع وهـذا  المجموعـة التجریبیـة،لـدى التحـصیل متوسـط  ارتفـاع
  العلوم  تدریس أهداف أهم من  یعدالذي اإلبتكاري التفكیر تنمیة في فعال ثر أ له وعیهم،البرنامج

 ( 1999 )عرفات دراسة -4

   تنمیة المفاهیم واالتجاهات العلمیةى فعالیة برنامج مقترح في التربیة الوقائیة عل

 المفـاهیم  واالتجاهـات تنمیـة علـى الوقائیـة التربیـة في مقترح برنامج فعالیة معرفة إلى الدراسة هدفت
 الدراسـة عینـة واختـارت التجریبـي المـنهج الباحثـة  اسـتخدمتادیـة،اإلعد المرحلـة طلبـة لـدى العلمیـة
 مجمـوعتین إلـى قـسموا ، اإلعـدادي الثـاني الـصف طلبـة طالبـا وطالبـة مـن ( 208 ) مـن المكونـة

 الوقائیـة التربیـة نحـو  الطلبـةاتجاهـات إلـى للتعـرف ًالباحثـة مقیاسـا وأعـدت ) ضـابطة و تجریبیـة(
 نهایـة فـي العینة وتوصـلت أفراد على االختبار بتطبیق قامت الباحثة ثم ، عبارة ( 40 ) من ومكون

  : التالیة  النتائج الدراسة إلى

 ومتوسـط، التجریبیـة  المجموعـة أفـراد طلبـة درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود
 لـصالح اإلعـدادي وذلـك الثـاني للـصف الوقائیـة المفـاهیم اختبـار فـي الـضابطة المجموعـة أفـراد

 دراسـة بعـد الوقائیـة التربیـة نحو ایجابیة اتجاهات كونوا  الطلبةأن الدراسة التجریبیة،أثبتت المجموعة
  البرنامج

 ) 1999(فراج  دراسة -5

  االبتدائیة  المرحلة تالمیذ لدى الوقائي الوعي تنمیة

 . الـسعودیة العربیـة االبتدائیـة بالمملكـة المرحلـة تالمیـذ لـدى الوقائي لوعيا تنمیة إلى الدراسة هدفت
 الوقائی ة التربی ة بمج االت قائم ةبإعـداد  الباحـث وقـام ، التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحث  واستخدم

  .بھا المرتبطة والموضوعات والمفاھیم

 منظـور مـن االبتدائیـة رحلـةالم فـي العلـوم كتـب محتـوى تحلیـلل  أداةفـي فتمثلـت الدراسـة أدوات أمـا
 فـي ضـوء مجـاالت االبتدائیـة المرحلـة تالمیـذ لـدى الوقـائي الـوعي لقیـاس واختبـار ،  الوقائیـةةالتربیـ

 دراسـیة وحـدة اقتـراح ثـم ، الوقائیـة التربیـة مجـاالت علـى تحتـوي واسـتخدام اسـتبانة ، التربیـة الوقائیـة
 تالمیـذ مـنًتلمیـذا  ( 60 ) تتمثـل فـي عینـة علـى الدراسـة أدوات تطبیـق  تـم،المقتـرح التـصور مـن

 إلـى الباحـث فتوصـل .علـیهم الوقـائي الـوعي اختبـار تطبیـق تـم ، وبعـدها االبتـدائي الخـامس الـصف
  :وأهمها النتائج من مجموعة
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 مجاالتـه لـدى بكافـة الوقـائي الـوعي تنمیـة فـي اإلیجـابي وتأثیرهـا المقترحـة الوحـدة تـدریس فعالیـة  
 الدراسة عینة التالمیذ لدى الوقائي الوعي مستوى انخفاض كما توصلت إلى الدراسة ،  عینة تالمیذ
 العظمـى الدرجـة مـن درجـة ( 8.5 ) االختبـار علـى ألفـراد ، المجموعـة العـام المتوسـط بلـغ حیـث

 الوقائیـة المحـددة التربیـة لمجـاالت تناولها في االبتدائیة بالمرحلة العلوم كتب مستوى ، تدني لالختبار
  بالدراسة

  2000 ) (إسماعیل  دراسة -6

مـراض المنقولـة جنـسیا لتالمیـذ فعالیة وحدة دراسیة مقترحة في التربیة الصحیة للوقایة مـن االیـدز واأل
  الصف الثالث اإلعدادي

 و یدزمن اإل للوقایة الصحیة التربیة في مقترحة دراسیة وحدة فعالیة عن الكشف إلى الدراسة هدفت
البنـائي   المـنهج الباحـث اسـتخدم . اإلعـدادي الثالـث الـصف لتالمیـذ ًجنـسیا المنقولـة األمـراضو

مقـاییس  وبنـاء ، الوحـدة ومفـاهیم موضـوعات فـي تحـصیلي اختبـار فـي الدراسـة أدوات وتمثلـت
عینـة  الباحـث اسـتخدم ، ًجنـسیا المنقولـة واإلمـراض اإلیـدز مـرض مـن الوقایـة نحـو لالتجاهـات

 أهـم إلـى الباحـث توصـل التطبیـق وبعـد . اإلعـدادي الثالـث الـصف لطـالب مدرسـتین مـن عـشوائیة
  : النتائج

 القـیم علـى اكتـساب وتـشجعهم بالمعرفة التالمیذ بتزوید تقوم المنقولة واألمراض اإلیدز لوحدة  دراسة
 ضـد التمییـز الجیـدة ومقاومـة الـصحة علـى للحفـاظ الـضروریة االیجابیـة واالتجاهـات والمهـارات

تمثـل  ِلمـا األمـراض هـذه انتـشار معـدل تخفـیض فـي أهمیـة لهـا خطـوة تمثـل الوحـدة المرضـى ، دراسـة
 فـي البنـین علـى البنـات تفـوق النتـائج أثبتـت الوقـائي، الصحي المجال في التالمیذ تطویر فرصة من

 التحصیلي االختبار

  2000)(دراسة الفعر -7

  التربیة الوقائیة وأسالیبها في سورة الحجرات وتطبیقاتها التربویة

التـدابیر  اسـتنباط. الحجـرات سـورة خـالل مـن الوقائیـة التربیـة ومكانـة مفهـوم  إبـرازىهـدفت الدراسـة إلـ
 فـي المجتمعیـة التربویـة المؤسـسات مـن الحجـرات واالسـتفادة سـورة مـن التربویـة الوقائیـة واألسـالیب 

 واســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المــنهج ،والمجتمـع لــدى الفــرد الوقائیــة التربیــة مــدلول تعمیـق
وعن األسـالیب ، وتحـدثت الدراسـة عـن مفهـوم ومكانـة التربیـة الوقائیـة فـي سـورة الحجـرات،االستنباطي

 الفــــرد ىالتربویــــة وعــــن دور المؤســــسات التربویــــة المجتمعیــــة فــــي تعمیــــق مــــدلول التربیــــة الوقائیــــة لــــد
  :  أهم النتائج التالیةىتمع وخلصت الدراسة إلوالمج
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 واللمــز ،أن الــسخریة.  أو جماعــة وهیئــة أو وســیلة إعالمیــةًالتثبــت مــن خبــر الفاســق ســواء كــان فــردا
 مـــن الـــصفات المذمومـــة التـــي حـــذر منهـــا اإلســـالم ألنهـــا تـــورث ، والغیبـــة، والتجـــسس ،وســـوء الظـــن 

  .الفرقة والبغضاء والكراهیة بین المسلمین

  ) 2001(راسة معمرد -8

  التربیة الوقائیة في اإلسالم

لتربیة الوقائیـة فـي اإلسـالم، ویـتم مـن خاللـه تحدیـد معلـم ا تقدیم تصور نظري عن ىهدفت الدراسة إل
لمــنهج التربیـــة الوقائیة،ودراســـة دور  التربیـــة اإلســـالمیة فـــي وقایـــة الفـــرد فـــي جمیـــع جوانبـــه واســـتنباط 

 مجــال ى البحــث ینتمــي إلــألنجتمعــات اإلســالمیة مــن مــشكالت عــالج وقــائي لــبعض مــا تعانیــه الم
البحوث النظریة األساسیة في مجال الدراسات التأصیلیة فلقد اسـتخدم الباحـث المـنهج التحلیلـي حیـث 

  بتوزیعــه حــسب مجاالتهــا التــي حــددتها وقــام،طــار الوقایــةإدخل فــي تــجمــع اآلیــات واألحادیــث التــي 
   تأثیرها في حیاة اإلنسانى وقام بتحلیل المفاهیم ودراسة العالقة بینها ومد،خطة البحث

  (2002 ) صالح  دراسة -9

 اإلعدادیـة المرحلـة لـدى تالمیـذ الـصحي ریالتنـو تنمیـة فـي الـصحیة التربیـة فـي مقتـرح برنـامج فعالیة
  .سیناء بشمال

 لـدى التنویر الصحي تنمیة في الصحیة التربیة في مقترح برنامج فعالیة عن لكشفل الدراسة  هدفت
 المستخدمة ومن األدوات . البنائي المنهج الباحث واستخدم  سیناء بشمال اإلعدادیة المرحلة تالمیذ

 الـصحیة تحدیـد الموضـوعات إلـى النهایـة فـي تهـدف ومتتابعـة منظمـة استبیانات تصمیم الدراسة في
 التربیـة لمعلمـي بـاألدوات التدریـسیة قائمـة وبنـاء ، المقتـرح البرنـامج محتـوى یعالجهـا أن ینبغـي التـي

 ( 418 ) علـى االسـتبیان وطبـق هـذا الـصحیة التربیـة حـصص أثنـاء ممارسـتها ینبغي التي الصحیة
 ( 157 ) عـن أسـفر االسـتبیان التدریـسیة الهیئـة وأعـضاء والطـالب والمعلمـین األطبـاء مـن ًفـردا

  :  الباحث توصل إلیها التي النتائج أهم من ،و مجاالت ( 10 ) على موزعة ًصحیا ًموضوعا

 التجریبیـة فـي  التطبیقـین المجوعـة تالمیـذ درجـات متوسـطات بین إحصائیة داللة ذات فروق  وجود
 أن الدراسـة البعـدي ،أثبتـت التطبیـق لـصالح الـصحي التنـور الفرعیـة االختبـارات فـي ديعـوالب القبلـي

 .الفرعیة وعناصره ككل الصحي لتنورل تنمیة في فعال المقترح البرنامج
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  )2003(دراسة عبده - 10

  غزة محافظاتفي  السادس الصف طلبة ة لدىیالصح میھالمفا ةیمقترح لتنم برنامج

الـسادس  الـصف طلبـة لـدى الـصحیة المفـاهیم لتنمیـة مقتـرح  وضـع برنـامجىالدراسـة إلـ وهـدفت
 ومـن أدوات الدراســة أداة ،اسـتخدم الباحــث المـنهج التحلیلـي والبنــائي،غـزة  محافظـاتفــي  األساسـي

  : من أهم نتائج الدراسة كان  وبناء البرنامج المقترح وىتحلیل المحتو

 مـستویاته المعرفیـة فـي األساسـي الـسادس الـصف لطلبـة الـصحیة للمفـاهیم هیكلـي إطـار إعـداد
 األساسـي للـصف الـسادس الـصحیة المفـاهیم فـي منـاهج لبنـاء منطلقـا یكـون والوجدانیـة ،والمهاریـة
 التخطیط عملیات في تفید الصحیة بالمفاهیم قائمة للطلبة، إعداد الالزمة الصحیة الحاجات ومراعیا
  .األساسي السادس الصحیة للصف المناهج في والبناء

  )2003(دراسة االحمدي  - 11

 فـي الـصحیة باتجاهـاتهم طبیعـي وعالقتـه الثـانوي الثـاني الـصف تالمیـذ لدى الصحي الوعي مستوى
  .المنورة المدینة

 تالمیـذ لـدى الـصحیة واالتجاهـات الـصحي الـوعي مـستوى علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـذه وهـدفت
 الـصحیة الموضـوعات دراسـة بعـد لـدیهم تكونهـا المنـورة،والمفترض المدینـة فـي الثانوي الصف الثاني

 الـصحیة ولتحقیـق واتجاهـاتهم الوعي هذا بین العالقة طبیعة على أیضا مقرر األحیاء، والتعرف في
 همـا للدراسة بتصمیم أداتین الباحث الوصفي التحلیلي وقام المنهج باستخدام قام الباحث الهدف هذا

 مـن تالمیـذ تلمیـذا )83 (مـن الدراسـة عینـة الـصحیة ، وتكونـت لالتجاهات ومقیاسا تحصیلي اختبار
  :م النتائج التالیة  أهىالدراسة وتوصلت الدراسة إل أدوات علیهم طبقت ثانوي الثاني الصف

مقاربـا  وكـان) 75.8(بلـغ  حیـث ضـئیلة بنـسبة ولكـن مـنخفض الطـالب لـدى الصحي الوعي  مستوى
 إیجابیـة كانـت مجملها في الصحیة الطالب اتجاهات%. 80 ب حدد والذي تربویا المقبول للمستوى

  . )%82.1 (األداء نسبة بلغت حیث تربویا تجاوزت المستوي المقبول

  ) 2004(الحسن أبو دراسة -13

برنــامج مقتــرح فــي التربیــة الوقائیــة للتالمیــذ المعــاقین عقلیــا بمرحلــة اإلعــداد المهنــي بمــدارس التربیــة 
 .الفكریة في ضوء متطلبات إعدادهم الفكري

  ًالمعوقین عقلیا للتالمیذ الوقائیة التربیة في مقترح برنامج فعالیة إلى التعرف الدراسة هدفت
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بإعـداد  الباحـث قـام حیـث . الریـاض بمدینـة الفكریـة التربیـة بمـدارس المهنـي اإلعـداد بمرحلـة       
الخـصائص  ضـوء فـي المهنیـة المجـاالت في ًعقلیا المعوقین التالمیذ عند الوقائیة التربیة بأبعاد قائمة

 قـام بإعـداد ثـم ، المهنـي اإلعـداد مرحلـة الدراسـیة والمقـررات المنـاهج محتـوى وتحلیـل لهـم الممیـزة
 اكتـساب التالمیـذ مـدى علـى للتعـرف مـصور مواقـف اختبـار واألخـر ، تحـصیلي أحـدهما اختبـارین

 فـي الدراسـة المتمثلـة عینـة علـى لتطبیقهـا ، الوقائیـة بالتربیـة الخاصة والمهارات والمفاهیم للمعلومات
 النتـائج الدراسة بعض أظهرت البعدي االختبار الباحث إجراء وبعد ، والضابطة التجریبیة المجموعة

  : ومن أهم النتائج

 مـدارس التربیـة منـاهج فـي المناسـب وبـالعمق الكـافي بالقـدر ممثلـة لیـست الوقائیـة التربیـة  أبعـاد
 لـم حیـث الوقائیـة التربیـة مفهـوم تنـاول عـن والمهنیـة التعلیمیـة المـرحلتین منـاهج الفكریـة، قـصور
 الدراسـة جوانبهـا،  أثبتـت جمیـع لیـشمل ومتـوازن ٍكـاف بـشكل الوقائیـة التربیـة عملیـة تتـضمن أبعـاد

  )الوقائیة التربیة ببعض جوانب المتعلقة المعارف التالمیذ إكساب في ( البرنامج   الوحدة فاعلیة

  ) 2004(دراسة العنزي -14

  التربیة الوقائیة في سورة النور وتطبیقاتها التربویة 

 جوانـب التربیـة الوقائیـة التـي تـضمنتها سـورة النـور وتحدیـد مجــاالت ى التعـرف علـىهـدفت الدراسـة إلـ
ســـتخدم الباحـــث اوالمجتمـــع و،والمدرســـة ،تطبیـــق تلـــك الجوانـــب التربویـــة الوقائیـــة مـــن خـــالل األســـرة 

نــب التربیــة اوتحــدثت الدراســة عــن أهــداف التربیــة الوقائیــة فــي ســورة النــور وجو، يالمــنهج االســتنباط
  :  مجموعة من النتائج من أهمهاىها سورة النور وخلصت الدراسة إلالوقائیة التي تضمنت

 الزواج وقایة لإلنسان من اإلمراض الجنسیة،اإلسالم ال یحارب المنكرات بالحدود وحـدها بـل الحـدود 
 الفــواحش والمنكرات،ســورة النــور تــدور حــول ىتــأتي فــي مرحلــة متــأخرة بعــد منــع األســباب المؤدیــة إلــ

 الفــواحش ى معالجـة الخطـر قبـل وقوعـه مـن خـالل سـد المنافـذ المؤدیـة إلـىوتهـدف إلـالتربیـة الوقائیـة 
 أمراض                                                                                                     ى بعض المشاهد له تأثیر في حیاته النفسیة وقد یؤدي إلىوالمنكرات،إطالع الصغیر عل

   (2005 )شعیر دراسة -15

  السمع وضعاف األمل للصم بمدارس الوقائیة التربیة بمتطلبات الوفاء في العلوم مناهج دور

 بمـدارس األمـل الوقائیـة التربیـة بمتطلبـات الوفـاء فـي العلـوم منـاهج دور تقـویم إلـى الدراسـة هـدفت
 وفـاء منـاهج مـدى علـى لتعـرفل التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحـث استخدم . السمع وضعاف للصم
 بنـاء الباحـث فـي واسـتخدم ، الوقائیـة التربیة بمتطلبات السمع ضعاف و للصم األمل بمدارس العلوم



 
 

76

 ،  األمـلبمـدارس العلـوم منـاهج تتـضمنها أن یجـب التـي الوقائیـة التربیة بمفاهیم قائمة دراسته أدوات
 اختبـار مفـاهیم اسـتخدم كمـا ، الـسمع ضـعاف و للـصم األمـل بمـدارس العلـوم كتـب محتـوى وتحلیـل
 التربیـة األمـل وخبـراء بمـدارس العلـوم ومـوجهي ًمعلمـا ( 30 ) شملت الدراسة عینة . الوقائیة التربیة

 التعلیمیـة الـسمع بالمراحـل وضـعاف الـصم التالمیـذ علـى المقـررة للعلـوم ًكتابـا ( 14 ) و ، الخاصـة
 األمـل بمحـافظتي بمـدارس اإلعـدادي الثالـث بالـصف ًأصـما ًتلمیـذا ( 54 ) شـملت كمـا ، الـثالث
 إلـى الدراسـة خلـصت وقـد،الوقائیـة  التربیـة بمفاهیم الصم التالمیذ إلمام مدى لتحدید ودمیاط الدقهلیة

  : أهمها نتائج عدة

 تـم المفـاهیم التـي عـدد بلـغ حیـث الوقائیـة التربیة لمفاهیم األمل بمدارس العلوم كتب تناول  انخفاض
 القائمـة انخفـاض تـضمنتها التـي المفـاهیم جملـة مـن (% 22 ) تمثـل وهـي ًمفهومـا ( 32 ) تناولهـا
 وهـو التربیـة الوقائیـة مفـاهیم اختبـار أبعـاد من بعد كل في الكفایة حد عن الصم تالمیذ إلمام مستوى

 في ) البرنامج(الوحد  فاعلیة الدراسة االختبار،أثبتت أبعاد من بعد لكل الكلیة الدرجة من (% 70 )
  الوقائیة جوانب التربیة ببعض المتعلقة المعارف التالمیذ إكساب

  -) :2005(دراسة ضیاء الدین -16

  أثر التربیة الوقائیة في صیانة المجتمع

 معرفة أثر التربیة الوقائیة في صیانة المجتمع اإلسالمي استخدم الباحـث فـي هـذه ىهدفت الدراسة إل
 وتحـدثت الدراســة عـن طبیعــة ،والمــنهج الوصـفي التحلیلــي،الدراسـة منهجــین همـا المــنهج االسـتنباطي 

لتربیة الوقائیة  ومظاهرهـا فـي مجـاالت عدة،العقیـدة والتـشریع والحیـاة االجتماعیـة والـصحة اإلنـسانیة ا
  : ومن أهم النتائج التي خلصت إلیها الدراسة 

 مــن منطلـق أن اإلنــسان یــستطیع أن ننــسالإل تحقیــق الـصحة الجــسمیة والنفــسیة والعقلیـة ،ىتهـدف إلــ
عنــد الفــرد المــسلم،حفظ ي  األخالقــى رفــع المــستوىر الــصحة،والیقــوم بــأداء واجباتــه وعملــه بــدون تــواف

  وحمایة العقیدة مما یشوبها من الشرك والریاء واألوهام والخرافات

  -) :2006(دراسة الحسني -17

  أسالیب وقایة األسرة المسلمة من أضرار البث الفضائي

 توضــــیح الــــدور التربــــوي لألســــرة المــــسلمة وصــــیانتها مــــن التحــــدیات اإلعالمیــــة ىهــــدفت الدراســــة إلــــ
 أهـم ىوخلـصت الدراسـة إلـ، وصف الظاهرة ى المنهج الوصفي الذي یعتمد علىواعتمدت الدراسة عل

  النتائج 
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العقائـدي   مختلفـة مثـل الجانـبنـب األسرة المسلمة من خـالل جواى علًاأن البث الفضائي یشكل خطر
ن قنـاة إسـالمیة تنـشر أحد األسـالیب الوقائیـة لألسـرة،وأ واألمني وتمثل الرقابة ي، واالجتماع،والثقافي،

 لوقایــة األســرة وصــیانتها مــن ً عظیمــاً وحلمــاً هامــاًالخیــر لألمــة اإلســالمیة واألمــم األخــرى یعــد مبحثــا
  .االنحراف

  -:2006 ) (معیلق  أبو دراسة -18

كتـسابهم لهـا فـي الـسادس لـبعض مفـاهیم التربیـة الوقائیـة و منهاج العلوم للـصف اى تضمن محتوىمد
.                                                                                                                       مدارس قطاع غزة

 العلـوم للـصف منهـاج تتـضمنها أن ینبغـي التـي الوقائیـة التربیـة مفـاهیم معرفـة إلـى الدراسـة هـدفت
 أداة  تحلیـل ببنـاء الباحثـة قامـت ذلـك لتحقیـق . لهـا الطلبـة اكتـساب مـدى وقیاس ،االبتدائي السادس
 الوقائیـة اختـارت التربیـة مفـاهیم اختبـار إعـداد وكـذلك ، الـسادس للـصف العلـوم لمنهـاج المحتـوى
مـن  طالبـة ( 222 ) ًطالبـا ( 123 ) تتـضمن وطالبـة ًطالبـا ( 345 ) شـملت عـشوائیة عینـة الباحثـة

 االختبار مفاهیم وطبق الوسطى محافظة في والتعلیم التربیة لمدیریة التابعة الحكومیة المدارس طلبة
   : وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج . الدراسة عینة على الوقائیة التربیة

التربـوي  األدب علـى اإلطـالع خـالل مـن تحدیـدها تـم ًوقائیـا ًمفهومـا ( 37 ) تـضم قائمـة تحدیـد
 العلـوم منهـاج محتوى في الوقائیة التربیة مفاهیم مستوى المتخصصین،تدني وآراء السابقة والدراسات

 الوقائیـة ،عـدم التربیـة لمفـاهیم األساسـي الـسادس الصف طلبة اكتساب مستوى السادس ،قلة للصف
   الطالب والطالبات بین الوقائیة التربیة مفاهیم اكتساب مستوى في إحصائیة داللة ذات فروق وجود

  -) :2007(دراسة العیسي -19

 المعلمـون یراهـا الـسلوكیة كمـا االنحرافـات مـن الطـالب وقایـة الثانویـة فـي للمدرسـة التربویـة الجهـود
  الریاض مدینة في والطالب

 ألجـل بهـا القیـام الثانویة للمدرسة یمكن التي التربویة للجهود مقترح تصور  وضعىهدفت الدراسة إل
المخـدرات  تعـاطي و الجنـسیة االنحرافـات فـي الـسلوكیة والمتمثلـة االنحرافـات مـن الطـالب وقایـة

 اسـتبانة إعـداد  بهـا الباحـثقـام التـي ،ومن أدوات الدراسة التحلیلي الوصفي المنهج الباحث واستخدم
 فـي ) معلمـا 100 ( و)طالبـا 510 (عـددهم بلـغ الـذین والمعلمـین الطـالب مـن عینـة علـى طبقـت
  : الدراسة نتائج أبرز من وكان الریاض  بمدینة الحكومي العام الثانوي التعلیم مدارس
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 الـصور مـشاهدة احتـل وقـد .القلـق علـى تبعـث بدرجـة الطـالب بـین متفـشیة الجنـسیة االنحرافـات أن 
 عینـة مـن % 2.71 یـرى حیـث الجنـسیة االنحرافـات بـین أنـواع األولـى المرتبـة الجنـسیة واألفـالم
 عینـة مـن  5.70 %حیـث یـرى المعاكـسات ثـم الثانویـة المرحلـة طـالب بـین بكثـرة منتـشرة الدراسـة
عینـة  مـن 7.74 % یـرى حیـث الـسریة العـادة ثـم ،الثانویـة المرحلـة طـالب بـین بكثـرة منتـشرة الدراسـة
 لالنحـراف االجتماعیـة األسـباب أهـم ، كانـت.الثانویـة المرحلـة طـالب بـین بكثـرة منتـشرة الدراسـة
 للبنین المدارس الحكومیة في الثانویة المرحلة وطالب معلمي نظر وجهه من الطالب لدى السلوكي

 مـشاهدة سـهولة ثـم الدراسـة عینـة مـن %6.82 رأي حـسب الـسوء أصدقاء تأثیر هي الریاض بمدینة
 دون الطـالب لـدى فـراغ أوقـات تـوفر ثـم ،الدراسـة عینـة مـن%2.69 رأي المنحرفـة حـسب القنـوات
 الـسلوكي لالنحـراف األسـریة األسـباب أهـم ، كانـت.الدراسـة عینـة مـن 9.56 %رأي حـسب اسـتثمار

 بمدینـة الحكومیـة للبنـین المـدارس فـي الثانویـة المرحلـة وطـالب معلمـي نظر وجهه من الطالب لدى
 رأي حـسب األسـري التفكـك ثـم الدراسـة عینـة مـن 1.61% رأي حـسب األسـرة إهمـال هـي الریـاض

 مـن %3.52 رأي حـسب الـشباب یعیـشه الـذي بـالواقع األسـرة جهـل ثـم، عینـة الدراسـة مـن %6.55
  الدراسة عینة

  -:2007)(دراسة الخالدي -20

  الفكریة الشباب انحرافات من الوقایة في واإلرشاد للدعوة التعاونیة المكاتب تفعیل دور

 مـن للوقایـة للـدعوة واإلرشـاد التعاونیـة المكاتـب لـدور مقتـرح تـصور  وضـعnهـدفت الدراسـة إل
 لـوائح لدراسـة المحتـوى تحلیـل وأسـلوب الوصـفي المـنهج الباحـث الفكریـة اسـتخدم الـشباب انحرافـات
برامجهـا ومـن أدوات الدراسـة التـي اسـتخدمها  لتفعیـل مقتـرح بتـصور للخـروج مكاتـب الـدعوة وأنظمـة

 ،وتحلیلهـا واإلرشـاد للـدعوة لتعاونیـةا المكاتـب لـوائح  وأنظمـة لدراسـة المحتـوى الباحـث أداة  تحلیـل
 للوقایـة واألنظمـة اللـوائح تلـك وفـق المكاتـب تلـك مـن المـأمول مقترح  للـدور بتصور الخروج ثم ومن
 : أهمها من ولعل النتائج من جملة إلى الدراسة الشباب ،توصلت لدى االنحرافات الفكریة من

 متـى المیـادین جمیـع فـي عطـاء مرحلـة هـي بـل ًدائمـا وجنـوح مرحلـة طـیش لیـست الـشباب مرحلة أن
 االنحرافـات أن ، الفكـر جانـب إغفـال هـو الیـوم الـشباب یعـاني منـه مـا أخطـر أن ، التوجیـه وجـد

 یحتـاج الفكریـة االنحرافـات عـالج أن ، العـصور عـصر مـن منها یخلو وال التاریخ قدم قدیمة الفكریة
  المرجوة یؤتي ثماره لكي ومؤسسات أفراد من الجهود تضافر إلى
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  ) 2008(دراسة الفرع -21

 التاسـع الـصف طلبـة لـدى التكنولوجیـا الوقائیـة فـي التربیـة مفـاهیم تنمیـة فـي ودوره محوسـب برنـامج
  األساسي

 لدى طلبة الوقائیة التربیة مفاهیم تنمیة في ودوره محوسب برنامج أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 حیـث ، البنـائي سـتخدم الباحـث فـي الدراسـة المـنهج التجریبـيا ،األساسـي التعلـیم مـن التاسـع الـصف
 فـي وطالبـة ًطالبـا ( 3500 ) أصـل مـن وطالبـة ًطالبـا ( 90 ) مـن التجریبیـة عینـة الدراسـة تكونـت
 الوحـدة محتویـات ًمتـضمنا محوسـب برنـامج رفـح بنـاء بمحافظـة األساسـي مـن التعلـیم التاسـع الصف
 هـذا تـدریس بهـدف وذلـك ، الوقائیـة لمفـاهیم التربیـة التاسـع للـصف التكنولوجیـا كتـاب مـن الرابعـة

 اختبـار دوات التي استخدمها الباحث بنـاءاألومن .والطالبات الطالب من تجریبیة لمجموعة البرنامج
 الـضابطة(المجمـوعتین  طلبـة علـى طبـق متعـدد مـن اختیـار مـن فقـرة ( 40 ) مـن تحـصیلي مكـون

 مـن تطبیـق فتـرة وبعـد وبعـدها التجربـة قبـل وطالبـة ًطالبـا ( 180 ) عـددهم والبـالغ ) والتجریبیـة
  :أهم النتائجى المحوسب وخلصت الدراسة إل البرنامج أثر مدى لقیاس البعدي االختبار

فـي  الطـالب درجـات متوسـطي بـین) α 0.05 =( مـستوى     عنـد إحـصائیة داللـة ذات فـروق توجد
 التجریبیـة، توجـد المجموعـة لـصالح الوقائیـة المفـاهیم اختبـار فـي والتجریبیـة الـضابطة المجمـوعتین

 في المجمـوعتین الطالبات درجات متوسط بین) α) 0.05 =مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق
 نتـائج التجریبیـة،و أظهـرت أیـضا المجموعـة لـصالح الوقائیة المفاهیم اختبار في والتجریبیة الضابطة
 مـن التاسـع طلبـة الـصفلـدى  الوقائیـة المفـاهیم تنمیـة فـي ودوره المحوسـب البرنـامج فاعلیـة الدراسـة
  األساسي التعلیم

  )2008(دراسة الحربي -22

   طالب الصف الثالث الثانويىدور منهج العلوم الشرعیة في تعزیز األمن الفكري لد

 طــالب ى دور مــنهج العلــوم الــشرعیة فــي تعزیــز األمــن الفكــري لــدى التعــرف علــىهــدفت الدراســة إلــ
ســتخدم الباحـث فــي هـذه الدراســة المـنهج الوصــفي التحلیلـي حیــث قـام بتحلیــل االـصف الثالــث الثـانوي 

 وتكونــت عینــة الدراســة مــن  جمیــع كتــب ، مقــررات التربیــة اإلســالمیة للــصف الثالــث الثــانوي ىمحتــو
لمرحلـة الثانویـة العلوم الشرعیة للصف الثالث الثانویة وجمیع مـشرفي ومعلمـي مـادة العلـوم الـشرعیة با

) 310(ًمـشرفا )53(  عـدة مراحـل وتكونـت العینـة مـنىواستخدم الباحـث العینـة العـشوائیة الممتـدة علـ
 ومــن أدوات الدراســة المــستخدمة تحلیــل محتــوى مــنهج العلــوم الــشرعیة اســتبانة مــن وجهــة نظــر ًمعلمـا

  : المشرفین والمعلمین ومن أهم النتائج التي خلصت إلیها الدراسة
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ٕة یعزز األمن الفكـري بدرجـة كبیـرة فـي جمیـع محـاور الدراسـة ،واعـادة النظـر  أن منهج العلوم الشرعی
  . االختباراتىفي تقویم مادة العلوم لشرعیة التي تقتصر عل

  ) 2009(دراسة الكناني  -23

  دور األسرة في وقایة األبناء من االنحرافات السلوكیة من منظور التربیة اإلسالمیة

 وضـــع تـــصور مقتـــرح لـــدور األســـرة فـــي وقایـــة األبنـــاء مـــن االنحرافـــات الـــسلوكیة ىدراســـة إلـــهـــدفت ال
ا هعـــض مظــاهر االنحــراف الـــسلوكي وحــصرها وتـــصنیفبواســتخدم الباحــث المـــنهج الوصــفي لوصــف 

 ومفهـــوم االنحرافـــات الـــسلوكیة وأســـبابها ،وتحـــدث فـــي الدراســـة مفهـــوم األســـرة ومكانتهـــا فـــي اإلســـالم
 أهـم النتــائج ى بعـض االنحرافـات الـسلوكیة ، وخلـصت الدراسـة إلـى وعلـ،رد والمجتمـعفـلاي وأثارهـا علـ

  : التالیة

 جانــب الخــوف والخــشیة مــن اهللا ممــا ىاالهتمــام باألبنــاء وتنــشئتهم تنــشئة إســالمیة صــحیحة ممــا یقــو
ــــ ــــسلوكیة عل ــــار االنحرافــــات ال  الفــــرد عــــدم التكیــــف مــــع البیئــــة ىیبعــــدهم عــــن االنحرافــــات،أن مــــن أث

بـرز مظـاهر اسـتخدام أن مـن أجتماعیة المحیطة للفرد والشعور باإلحبـاط والیـأس والقلـق النفـسي، واال
اهر ظــ وبــث األفكــار المنحرفــة،من أكثــر مى، مــا حــرم اهللا ســبحانه وتعــالىاالنترنــت الــسیئة  النظــر إلــ

ار المعاكــسات وانتــش،ومقــاطع الفیــدیو اإلباحیــة ،البلوثــوث انتــشار بــین األبنــاء تناقــل الــصور الجنــسیة 
  .والمضایقات بین الشباب والفتیات

  ) 2009(دراسة الحسني  -24

  التربیة الوقائیة في سورة الفلق وتطبیقاتها في األسرة والمجتمع

ــــق،      ســــالیب التربیــــة الأ معرفــــة التطبیقــــات المــــستفادة مــــن ىوهــــدفت الدراســــة إلــــ ــــة فــــي ســــورة الفل وقائی
 األحكـام یقـوم باسـتنباط الـذي المـنهج ألنـه وذلـك االسـتنباطي، المـنهج الدراسـة هـذه في الباحث واتبع

الكریمـة وتحـدثت الدراسـة عـن مكانـة سـورة الفلـق  القرآنیـة واآلیـات النـصوص خـالل مـن واألسـس
ومفهــوم التربیــة الوقائیــة والتــدابیر الوقائیــة فــي ســورة الفلــق واألســالیب التربویــة الوقائیــة المتــضمنة فــي 

  : ئج التي توصلت إلیها الدراسةالسورة ومن أهم النتا

الفلـق  سـورة فـي المتمثلـة القرآنیـة بالتحـصینات باألخـذ وجـل عـز اهللا ألوامـر األسـرة والمجتمـع امتثـال
 الوقائیـة التربیـة والمـشعوذین، الـسحرة والحـسد،خطورة السحر في المتمثلة الخفیة الشرور من والوقایة

 بعـالج الكـریم نآالقـر  عنایـة.حـدوثها قبـل الـشرور أوتـدر المخـاطر مـن والمجتمـع تقـي األسـرة فـي
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 ومنهـا اهللا بـإذن الـشافیة الحلـول خـالل إعطـاء ،مـن والمجتمـع األسـرة علـى تطـرأ قـد التـي المـشكالت
  .والحسد كالسحر الخفیة الشرور

  -) :2009(دراسة زیود  -25

   الكریمالتربیة الوقائیة في القرآن

 ى ،والتعـــرف علـــ الكـــریمالقـــرآن  مفهـــوم ومكانـــة التربیـــة الوقائیـــة فـــيإلـــى التعـــرف ىهـــدفت الدراســـة إلـــ
 وأبـرزت  الكـریم وتوضیح معلم المـنهج الوقـائي فـي القـرآن،المسالك العامة للشریعة في التربیة الوقائیة

الدراسة معالم التربیة الوقائیة من خالل التعالیم الخاصة بصحة الفرد وحمایتـه مـن اإلمـراض كتـشریع 
 والتعـالیم الخاصـة بـصحة المجتمـع وحمایتـه ، وتحـریم اإلسـراف،وفرض الـصیام،واالغتسال  ،الوضوء

 وتنــاول  الكــریمالقــرآن مــن انتــشار األوبئــة واآلفــات بتحــریم الزنــا والــشذوذ وأكــل المیتــة ولحــم الخنزیــر
الخمـــر والمـــسكرات، والتعـــالیم الخاصـــة بـــستر األعـــراض بإیجـــاد الحجـــاب واالســـتئذان وغـــض البـــصر 

  -: أهم النتائجىصت الدراسة إلوخل

 أن القران الكریم هو منهج وقائي قبل أن یكون منهج عالجیـا مـن أخـذ بـه وبتعالیمـه فقـد حمـي نفـسه 
  من اإلضرار واآلفات الواقعة أو المتوقعة

  2009)(دراسة العمري -26

  التربیة الصحیة في مقرر األحیاء للصف األول الثانوي من وجهة نظر المعلمین

 درجـة احتــواء مقـرر األحیــاء للـصف األول الثــانوي لمواضـیع التربیــة ى التعـرف علــىلدراسـة إلــهـدف ا
 المعلمـــین عینـــة الدراســـة والبـــالغ ىالــصحیة ومـــن أدوات الدراســـة المـــستخدمة اســـتبیان تـــم عرضـــه علـــ

  : معلما ومن أهم النتائج التي خلصت إلیها الدراسة )42(عددهم

ضـــوعات التربیـــة الـــصحیة التالیـــة األدویـــة واألمـــراض والوقایـــة  موىأن مقـــرر األحیـــاء لـــم یحتـــوي علـــ
 موضــوعات التربیــة الــصحیة ى واإلســعافات األولیــة والــصحة الجنــسیة ،ویحتــوي باختــصار علــ،منهــا

 بتوســع ىوالمــسكرات والتــدخین،وتحتو،والــصحة العقلیــة ،التالیــة الــصحة الشخــصیة ،الــصحة الغذائیــة 
  . وأعضاء جسم اإلنسان،البیئیة،لیة الصحة  موضوعات التربیة الصحیة التاىعل

  )2009(دراسة العتیبي -27

  األمن الفكري في مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانوي
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 واقـــع األمـــن الفكـــري فـــي مقـــررات التربیـــة اإلســـالمیة فـــي المرحلـــة ى التعـــرف علـــىهـــدفت الدراســـة إلـــ
متهــا للتحــدیات الفكریــة المعاصــرة مــن وجهــة نظــر المعلمــین اســتخدم الباحــث فــي ء مالىالثانویــة ومــد

 وى  ومـن أدوات الدراسـة التـي اسـتخدمها الباحـث تحلیـل المحتـ،هذه الدراسـة المـنهج الوصـفي التحلیلـي
ـــة الثانویـــة ومـــن ًمعلمـــا) 224( العینـــة  أفـــراد عـــددوبلـــغاســـتبانة للمعلمـــین  همـــم النتـــائج التـــي أ للمرحل

  :لیها الدراسةخلصت إ

 احتواء مضامین األمن الفكـري فـي مقـررات التربیـة اإلسـالمیة بدرجـة كبیـر فـي ثالثـة محـاور ودرجـة 
متوســـطة بمحـــورین، كـــان إســـهام مقـــررات التربیـــة اإلســـالمیة التـــصدي للتحـــدیات الفكریـــة المعاصـــرة 

 ىمــن الفكــري لــدبدرجــة متوســطة،ودور معلمــي التربیــة اإلســالمیة كــان بدرجــة متوســطة فــي تعزیــز األ
   الطالب

  : الدراسات السابقةى علالتعقیب

   -: المنهجى علالتعقیب

  تنوعت المناهج التي استخدمتها الدراسات السابقة بتنوع األهداف المراد تحقیقها من خالل الدراسة

ودراســــة  )1997(بعــــض الدراســــات اســــتخدمت المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي كدراســــة عبــــده وفــــودة -
ودراســة )2005(ودراســة شــعیر)2004(ودراســة أبــو الحــسن) 2003(ودراســة عبــده )1999(فــراج

 )2007(ودراســـة الخالـــدي)2006(ودراســة العیـــسي)2006(ودراســـة أبـــو معیلـــق)2006(الحــسنى
  ) 2009(ودراسة العتیبي )2009(ودراسة الكتاني)2008(ودراسة الحربي

ودراسـة ) 1998( أمـین وعزمـي البعض من الدراسـات اسـتخدم المـنهج التجریبـي والبنـائي كدراسـة -
  )2000(ودراسة إسماعیل  )2008(دراسة الفرع )1999( عرفات

 )2000(ودراســـة الفعـــر )1997( الـــبعض األخـــر اســـتخدم المـــنهج االســـتنباطي كدراســـة الحـــدري -
 ودراســـة الحـــسني)200(ودراســـة ضـــیاء الـــدین )2004(ودراســـة العنـــزي )2001(ودراســـة معمـــر 

 .)2009(ودراسة زیود )2009(
واتفقــت الدراســة الحالیــة مــع الدراســات الـــسابقة التــي اســتخدمت المــنهج الوصــفي التحلیلــي الـــذي  -

 .تستخدمه الدراسة الحالیة 
  دواتاأل التعقیب على

اســتخدمت معظــم الدراســات الــسابقة تحلیــل محتــوى واختبــار تحــصیلي لقیــاس المفــاهیم ومــن هــذه 
أبو الحـسن ) 2003(ودراسة األحمدي ) 1999(ودراسة عرفات ) 1999(الدراسات دراسة فراج 
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واتفقــت الدراســة الحالیــة مــع الدراســات الــسابقة أنهــا اســتخدمت ) 2005(ودراســة شــعیر ) 2004(
   .أداة تحلیل محتوى منهاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة ،واختبار للمفاهیم الوقائیة

  
  -: على العیناتالتعقیب

ـــة األساســـیة كدراســـة - عبـــده  اختلفـــت الدراســـات الـــسابقة فـــي عینـــة الدراســـة فمنهـــا اســـتخدم المرحل
ـــــق )1998(دراســـــة أمـــــین وعزمـــــي و )1999(ودراســـــة فـــــراج )1997(وفـــــودة  ودراســـــة أبـــــو معیل

)2006(.  
إســـماعیل  ودراســـة )1999(عرفـــات وتناولـــت بعـــض الدراســـات المرحلـــة األساســـیة العلیـــا كدراســـة -

ودراســــــــة )2005(ودراســــــــة شــــــــعیر )2003(ودراســــــــة عبــــــــده) 2002(لحودراســــــــة صــــــــا)2000(
  ).2008(الفرع

) 2007(ودراســــة العیــــسى ) 2003(الــــبعض األخــــر تنــــاول المرحلــــة الثانویــــة كدراســــة األحمــــدي -
  ). 2009(ودراسة العتیبي ) 2008(ودراسة الحربي 

راسـة الفعـر ود) 2004(وبعض الدراسات استخدمت عینة مـن سـور القـرآن الكـریم كدراسـة العنـزي -
 ) 2009دراسة الحسني) 2002(

 واتفقــت الدراســـة الحالیـــة فـــي العینـــة مـــع الدراســـات التـــي اســـتخدمت المرحلـــة الثانویـــة مثـــل دراســـة -
   ) 2009(دراسة الحسني) 2002(ودراسة الفعر ) 2004(العنزي

  على النتائج  التعقیب

اتفقــت معظــم الدراســات الــسابقة علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة لــدى أفــراد عینــة الدراســة فــي 
تحــصیل المفـــاهیم الوقائیــة قبـــل دراســة  الوحـــدة التــي تـــم إعــدادها، أو البرنـــامج المقتــرح وبعـــد دراســـته 

ــــــــصالح التطبیــــــــق البعــــــــدي دراســــــــة أمــــــــین وعزمــــــــي  ودراســــــــة ) 1999(ودراســــــــة فــــــــراج ) 1998(ل
  ) .2008(ودراسة الفرع) 2002(صالح

توصـــلت بعـــض الدراســـات إلـــى قـــصور المفـــاهیم الوقائیـــة فـــي المنـــاهج الدراســـیة كدراســـة أبـــو الحـــسن 
  )2006(ودراسة أبو معیلق) 2005(ودراسة شعیرة ) 2004(

وتوصــلت الدراســات الــسابقة إلــى تفــوق الطالبــات علــى الطــالب فــي مــستوى الــوعي بالمفــاهیم الوقائیــة 
  )2003(واالحمدى) 2000(یلكدراسة إسماع
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ًاتفقـــت جمیـــع الدراســـات علـــى أهمیـــة الجانـــب الوقـــائي فـــي جمیـــع أمـــور الحیـــاة وكافـــة الجوانـــب مادیـــا 
ًومعنویـــا  للفـــرد والمجتمـــع ،وحاجـــة األمـــة اإلســـالمیة إلـــى مـــنهج وقـــائي، والوقایـــة مـــن خـــالل األمـــر 

   .بالمعروف والنهي عن المنكر

  ضمین المفاهیم الوقائیة في المناهج الدراسیةولقد أوصت بعض الدراسات بأهمیة ت

   به الدراسة الحالیة عن غیرهاتمیزتما 

  : یرى الباحث أن الدراسة الحالیة تمیزت عن غیرها بما یلي ما سبق من دراسات سابقة ى علًءبنا

ركــزت الدراســة الحالیــة علــى طــالب وطالبــات المرحلــة الثانویــة بمــدارس قطــاع غــزة فــي تناولهــا  -
یم الوقائیة المتضمنة في محتوى منهاج التربیة اإلسـالمیة للمرحلـة الثانویـة، وهـو مـا لـم تقـم المفاه

 .به الدراسات السابقة
بنــاء أداة تحلیــل محتــوى واختبــار للمفــاهیم الوقائیــة فــي منــاهج التربیــة اإلســالمیة للمرحلــة الثانویــة   -

 وهذا ما انفردت الدراسة الحالیة به عن سابقاتها
تناولـت الدراسـة مفــاهیم غیـر متداولـة بالــصورة المطلوبـة بالتربیـة اإلســالمیة  فـي المجتمـع العربــي   -

 في حدود علم الباحث  أال وهي المفاهیم الوقائیة
 وضعت الدراسة الحالیة أبعاد للمفاهیم الوقائیة وهذا ما انفردت الدراسة الحالیة به عن سابقاتها -
اســات التــي تبنــت مــدى تــضمن كتــب التربیــة االســالمیة للمفــاهیم اختلفــت عــن ســابقاتها بنــدرة الدر -

  الوقائیة 

  وكانــت نتــائج الدراســة اختلفــت مــع الدراســات الــسابقة لفئــة لــم یــتم دراســتها مــن قبــل وهــي المرحلــة -
  الثانویة في محافظة الوسطى 

 قــام بهــا الباحــث لــم  بــالنظر إلــى الدراســات الــسابقة التــي تناولــت الوقایــة یتبــین لنــا  أن الدراســة التــي
تحــظ بالدراســة فــي أي مرحلــة دراســیة مــن المراحــل المختلفــة فــي محافظــات غــزة إذ لــم یقــف الباحــث 
علـــى حـــد علمـــه علـــى دراســـات تناولـــت هـــذا الموضـــوع ،وتعـــد هـــذه الدراســـة األولـــى مـــن نوعهـــا التـــي 

  .المفاهیم الوقائیة في مناهج التربیة اإلسالمیة  تناولت

  الدراسات السابقة الباحث من ةاستفاد

  استفاد الباحث من الدراسات السابقة تحدید مشكلة الدراسة، وفي وضع الفروض -
اســـتفاد الباحـــث مـــن بعـــض األدوات  التـــي تـــم اســـتخدامها فـــي بعـــض الدراســـات فـــي كیفیـــة تحلیـــل  -

   وكیفیة إعداد االختبار،ٕ واعداد أداة التحلیلى،المحتو
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وتحدیـد  الفقــرات ،واسـتفاد الباحـث مـن الدراســات الـسابقة بتحدیـد األبعـاد الرئیــسیة للمفـاهیم الوقائیـة  -
ـــــــة كدراســـــــة معمـــــــر ـــــــي تناســـــــب طـــــــالب المرحلـــــــة الثانوی دراســـــــة ) 2001(المناســـــــبة لكـــــــل بعـــــــد الت

 )2009(العتیبي
 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في كتابة اإلطار النظري -
 ةللدراس المناسبة اإلحصائیة األسالیب استخدام في السابقة الدراسات من الباحث استفاد -
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  الفصل الرابع
  الطریقة واإلجراءات

 
 الدراسة منهجیة.  
 الدراسة مجتمع.  
 الدراسة عینة.  
 األدوات وثبات صدق.   
 اإلحصائیة المعالجات.  
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  الرابع الفصل

  واإلجراءات الطریقة

 ومــن الدراســة، تنفیــذ فــي الباحــث اتبعهــا التــي لإلجــراءات ًمفــصال ًوصــفا الفــصل هــذا یتنــاول
 الدراســة أدوات ٕواعــداد الدراســة، عینــة وتحدیــد الدراســة، مجتمــع ووصــف الدراســة، مــنهج تعریــف ذلــك

 واألســـــالیب الدراســـــة، إجـــــراءات وبیـــــان وثباتهـــــا، صـــــدقها مـــــن والتأكـــــد واالختبـــــار، المحتـــــوى تحلیـــــل
   .اإلجراءات لهذه وصف یلي وفیما النتائج، معالجة في استخدمت التي اإلحصائیة

  :الدراسة منهج

 حـاولی الـذي التحلیلـي الوصـفي المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقیق أجل من   
 التربیـة منهـاج محتوى في المتضمنة الوقائیة المفاهیم (الدراسة موضوع الظاهرة وصف خالله من

 مكوناتهـا بـین العالقـة وبیـان بیاناتهـا وتحلیـل) لهـا الطلبة اكتساب ومدى الثانویة للمرحلة اإلسالمیة
 التحلیــل أشــكال أحــد وهــو، تحــدثها التــي واآلثــار ،تتــضمنها التــي والعملیــات حولهــا تطــرح التــي واآلراء

 بیانــات جمــع طریــق عــن ًكمیــا وتــصویرها محــددة مــشكلة أو ظــاهرة لوصــف المــنظم العلمــي والتفــسیر
  . الدقیقة للدراسات ٕواخضاعها وتحلیلها وتصنیفها ،المشكلة أو الظاهرة عن مقننة ومعلومات

  :الدراسة مجتمع

  :المدرسیة الكتب مجتمع  . أ
 الثانویـة للمرحلـة اإلسـالمیة التربیـة فـي المدرسـیة المنـاهج كتـب جمیـع مـن الدراسـة مجتمـع یتكـون

   .2009/2010 يالدراس للعام

  :الطلبة مجتمع  . ب
 -علمـي(النظـامیین عـشر الثـاني الـصف فـي والطالبـات الطالب جمیع من الدراسة مجتمع یتكون

 عـــددهم والبـــالغ  2009/2010 الدراســـي للعـــام الوســـطى  ةمحافظـــ فـــي الثانویـــة المـــدارس فـــي) أدبـــي
   .وطالبة ًطالبا) 4238(

  :الدراسة عینة

 :المدرسیة الكتب عینة  . أ
 عـــشر والثــاني عـــشر الحــادي الــصفین فـــي اإلســالمیة التربیـــة كتــب علــى الدراســـة عینــة اشــتملت
  . الثانویة للمرحلة
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  :الطلبة عینة . ب 
 فــــي عــــشر الثــــاني الــــصف طلبــــة مــــن وطالبــــة طالــــب) 380 (علــــى الدراســــة عینــــة اشــــتملت

 أفـراد علـى االختبـار وزع وقـد ، 2009/2010 الدراسـي للعـام الوسـطى ةمحافظـ فـي الثانویة المدارس
 األصـــلي المجتمـــع أفـــرد مـــن البـــسیطة العـــشوائیة بالطریقـــة العینـــة اختیـــار وتـــم %) 9( بنـــسبة العینـــة

  :والتخصص الجنس حسب الدراسة لعینة وصف یوضحان التالیان والجدوالن
  )4:1 ( جدول

  الجنس حسب العینة أفراد توزیع یوضح    

  

  )4:2 ( جدول

  التخصص حسب العینة أفراد توزیع یوضح

  
  
  
  
  

  :الدراسة اةأد

  :المحتوى تحلیل أداة

 تـشتمل قائمـة عـن عبـارة وهـي المحتـوى تحلیل أداة هي رئیسة أداة على الدراسة هذه اعتمدت لقد -1
 .الوقائیة المفاهیم إلى اإلشارة على

 تــــم والـــذي عــــشر الثـــاني الــــصف طلبـــة لــــدى الوقائیـــة المفــــاهیم اكتـــساب مــــستوى لقیـــاس اختبـــار -2
 علـیهم والتعلـیم التربیـة وزارة قبـل مـن المحدد الدراسي المقرر الطلبة إنهاء بعد) 25،3،2010(في
  اإلسالمیة التربیة مادة في

  

 المئویة النسبة العدد الجنس

 41.58 158 ذكور

 58.42 222 إناث

 100 380 المجموع

 المئویة النسبة العدد التخصص

 29.47 112 علمي

 70.53 268 أدبي

 100 380 المجموع
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 التحلیل أداة بناء خطوات: ًأوال

 للـصفین اإلسـالمیة التربیـة كتـابي لتحلیل المحتوى تحلیل أداة الدراسة هذه في الباحث استخدم   
 إلــى للتعــرف تــضمنها الواجــب  الوقائیــة المفــاهیم علــى األداة واشــتملت عــشر، والثــاني عــشر الحــادي

 عینــة، التحلیــل عملیــة مــن الهــدف : علــى اشــتملت كمــا التحلیــل، ضــوء فــي لهــا الكتــب تــضمن مــدى
 عملیــــة ضــــوابط، التــــسجیل وحــــدة، اإلجرائیــــة وتعریفاتهــــا، التحلیــــل وفئــــات، التحلیــــل ووحــــده التحلیــــل
  .التحلیل

    -:یلي ما على تحتوى تحلیل بطاقة بناء تم وقد

 اإلســـالمیة التربیـــة منهـــاج فـــي الوقائیـــة المفـــاهیم تـــوافر مـــدى عـــن الكـــشف - :التحلیـــل هـــدف -1
  . قیمة كل تكرارات ورصد عشر والثاني عشر الحادي للصفین

 الكتــب فــي الــواردة الفكــرة فــي الدراســة هــذه فــي التحلیــل فئــات وتمثلــت -:التحلیــل فئــات تحدیــد -2
 . اإلجرائیة وتعریفاتها

 لعملیــة التحلیــل وفئــات وحــدات مالءمــة مــدى علــى الدراســة اعتمــدت - :التحلیــل وحــدة تحدیــد -3
 كوحــــدة) ةالجملــــ (الموضــــوع علــــى الدراســــة واعتمــــدت المــــستخدمة، الــــضوابط وأهمیــــة التحلیــــل
 مفهــــوم علــــى یــــشتمل معنــــى تحمــــل فكــــرة أو بــــسیطة جملــــة یكــــون قــــد الموضــــوع ألن للتحلیــــل

  .ًشموال وأكثرها المحتوى لتحلیل الوحدات هذه أكبر كونها الجملة واعتمدت

 إلــــى اإلشــــارة أفكــــار تكـــرار خاللهــــا مــــن تظهـــر التــــي الــــدرس وهـــي - :التــــسجیل وحــــدة تحدیـــد -4
 . والعد للتسجیل كوحدة  الحسابیة الحزم الباحث واتخذ التحلیل فئات في المتضمنة المفاهیم

  .للفكرة اإلجرائي والتعریف المحتوى إطار في التحلیل یتم  -:التحلیل عملیة ضوابط -5

 الدراسیة والوحدة الدرس ورقم اسم •

 المدرسي الكتاب أورده كما) المصطلح  (اسم •

  الثانوي التعلم لمرحلة اإلسالمیة التربیة كتب محتویات التحلیل یشمل •

   دراسیة وحده كل نهایة في الواردة التقویم أسئلة استبعاد •
 تحلیل وفئة وحده كل وتكرار النتائج لرصد استمارة استخدام •

  : التحلیل عملیة خطوات -6

 الحــادي للــصفین اإلســالمیة التربیــة كتــابي فــي الوقائیــة المفــاهیم حــددت التــي الــصفحات تحدیــد  - أ
 المتــضمنة الوقائیــة المفــاهیم علــى التعــرف بهــدف متأنیــة واعیــة قــراءة بعــد عــشر والثــاني عــشر

 . المحتوى في

   . الوقائیة المفاهیم إلى اإلشارة تتضمن التي األفكار تحدید  - ب
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  المذكورة المحتوى تحلیل بأداة المحددة التحلیل فئات إحدى إلى فكرة كل تصنیف -ج

  المحتوى في ظهرت قیمة لكل واحد تكرار بإعطاء وذلك الوقائیة المفاهیم رصد  - د

 المئویـة النـسب إیجـاد ثـم التحلیـل فئات من فئة كل في وتكرارها المفاهیم إلى اإلشارة عدد حساب  -  ه
 .فرعي معیار كل لتكرارات

  :التحلیل نتائج -7

 للــصفین اإلســالمیة التربیــة منهــاج فــي الوقائیــة المفــاهیم مــن عــدد عــن التحلیــل عملیــة أســفرت
 المفــاهیم عــدد وكــان للمحكمــین التحكــیم عملیــة ضــوء فــي الثــانوي عــشر والثــاني عــشر الحــادي

 هــو كمـا الثــانوي عـشر والثـاني عــشر الحـادي للــصفین اإلسـالمیة التربیـة منــاهج تتـضمنها التـي
 ) 4:3( الجدول في موضح

   )4:3 ( رقم جدول

  التحلیل بطاقة في بعد لكل المنتمیة الفرعیة المفاهیم وعدد الرئیسة األبعاد یوضح

 المفاهیم عدد البعد

 26 الفكریة الوقائیة المفاهیم

 16 النفسیة الوقائیة المفاهیم

 11 الجسمیة الوقائیة المفاهیم

 19 المجتمعیة الوقائیة المفاهیم

 12 السیاسیة الوقائیة المفاهیم

 18 األمنیة االوقائیة المفاهیم

 102 المجموع

  .النهائي شكلها في التحلیل أداة یوضح) 3 ( والملحق

  - :التحلیل أداة وثبات صدق: ًثانیا

 رأیهــم إلبــداء وذلــك) 2 ( رقــم ملحــق المحكمــین مـن لجنــة علــى التحلیــل أداة بعــرض الباحــث قــام: الـصدق
 تــم وقــد التحلیــل عملیــة وضــوابط التــسجیل ووحــدة وعینتــه التحلیــل أداة شــمولیة ومــدى التحلیــل أداة حــول
 بعـد كـل معـاییر فـصل ضـرورة المحكمـون رأى حیـث المحكمـین اقتراحـات حسب الالزمة التعدیالت إجراء
  .حدة على
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  :التحلیل بطاقة ثبات -ًثالثا

   :  الزمن عبر الثبات) أ

ــــا الــــزمن عبــــر للتحلیــــل بالثبــــات یقــــصد             األول التحلیــــل عملیــــات نتــــائج بــــین االتفــــاق نــــسبة هن
 منهــاج محتــوي بتحلیــل الباحــث قــام حیــث التحلیــل ثبــات مــن للتأكــد الباحــث بهــا قــام التــي الثــاني والتحلیــل
 اإلسـالمیة التربیـة لمـادة  الثانویـة المرحلـة لـصفوف الوقائیة لمفاهیم إلى اإلشارة ضوء في الثانویة المرحلة

 نتیجــة بــین االتفــاق نــسبة باحتــساب الباحــث قــام ثــم أخــرى مــرة المحتــوى بتحلیــل الباحــث قــام شــهر وبعــد
   ) Holisti هولستي (معادلة باستخدام الثاني والتحلیل األول التحلیل

   :التالیة

  =الثبات معامل                عدد نقاط االتفاق
 االختالف نقاط عدد + االتفاق نقاط عدد

 ×100 

  

  )4:4 (الجدول

 للمرحلة اإلسالمیة التربیة منهاج في السیاسیة للمفاهیم  الزمن عبر الثالثة التحلیل عملیات نتائج یوضح
  الثانویة

 لالتفاق المئویة النسبة المفاهیم عدد في الزیادة المفاهیم عدد التحلیل عملیة

 - - 61 األول

 %95.32 3 64 الثاني

 %92.75 5 69 الثالث

 متتــالیتین تحلیـل عملیتــي كـل بــین عالیـة كانــت االتفـاق نــسبة أن) 4:4 (الجـدول مــن ویتـضح
 ثبـات علـى تـدل نـسبة وهـي % 92.75 والثالث الثاني وبین% 95.32 والثاني األول بین بلغت حیث
  .الزمن عبر التحلیل عملیة
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  :األفراد عبر التحلیل ثبات) ب

 التحلیــل نتــائج وبــین الباحــث إلیهــا توصــل التــي التحلیــل نتــائج بــین االتفــاق مــدى بهــا ویقــصد
 مـــن اثنــین الباحــث اختــار وقـــد اإلســالمیة، التربیــة تــدریس مجــال فـــي المختــصون إلیهــا توصــل التــي

 الثـانوي، عـشر والثـاني عـشر الحـادي للـصف اإلسـالمیة التربیـة تـدریس فـي خبـرة لهـم الـذین المعلمین
 عملیـات فـي كبیـر اتفـاق وجـود عن النتائج وأسفرت مستقل، بشكل التحلیل بعملیة القیام منهما وطلب
  :(Holisti) هولستي معامل طریقة باستخدام ذلك وتم التحلیل عملیة ثبات على یدل وهذا التحلیل

)4:5 ( الجدول  

  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منھاج في السیاسیة المفاھیم في) الثبات (االتفاق معامالت یوضح

 المحللون
 نقاط

 االتفاق

 نقاط
 االختالف

 مجموع
 النقاط

 معامل
 الثبات

 94.52 73 4 69 األول والمحلل الباحث

 95.77 71 3 68 الثاني والمحلل الباحث

 93.15 73 5 68 الثاني والمحلل األول المحلل

 94.47 217 12 205 الكلي الثبات معامل

ــــــل األول كانــــــت )4:5( یتــــــضح مــــــن الجــــــدول   أن نــــــسبة االتفــــــاق بــــــین الباحــــــث والمحل
فـي حـین كانـت النـسبة بـین المحلـل األول %) 95.77(وبین الباحث والمحلل الثـاني %) 94.52(

ممـــا یـــدل علـــى ثبـــات %) 94.47(ولقـــد كـــان معامـــل الثبـــات الكلـــي %) 93.15(والمحلـــل الثـــاني 
  .تمهیدیة وضع المفاهیم في قائمة وبعد التأكد من ثبات تحلیل المحتوى تم. تحلیل الباحث

 :اإلسالمیة ةالتربی منهاج في المتضمنة الوقائیة المفاهیم لقیاس اختبار

 یمكــنو  عــشر الثـاني للــصف اإلســالمیة یـةالترب فــي الوقائیـة المفــاهیم لقیــاس ًاختبـارا الباحــث أعـد
   :ةالتحصیلی االختبارات بناء خطوات طریق عن التحصیلي االختبار بناء

  : التحصیلي االختبار محتوى -1

 منهــاج فـي توافرهـا والواجـب اإلسـالمیة التربیـة فــي الوقائیـة المفـاهیم موضـوعات بحـصر  الباحـث قـام
ــــة فــــي اإلســــالمیة التربیــــة ــــم تعلیمــــي، هــــدف) 102 (فكانــــت الثانویــــة المرحل ــــد قــــام ث  األهــــداف بتحدی
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ــــار المتعلقــــة التعلیمیــــة ــــم ومــــن التشخیــــصي، باالختب ــــم ث ــــد ت ــــار یتــــضمنها التــــي المفــــاهیم تحدی  االختب
  .ًسؤاال) 50 (عددها وكان التشخیصي

  :المواصفات جدول بناء -2
 فــي توافرهــا الواجــب الوقائیـة المفــاهیم قائمــة ضـوء فــي االختبــار مواصــفات جـدول بإعــداد الباحــث قـام

 ورودهـــا مـــرات عـــدد حـــسب الـــستة األبعـــاد مـــن بعـــد كـــل نـــسب تحدیـــد وتـــم اإلســـالمیة التربیـــة منهـــاج
  :ذلك یوضح) 4:6 ( والجدول األهمیة وحسب

  )4:6 (الجدول

 المرحلة في اإلسالمیة التربیة لمنهاج المنتمیة والوحدات الوقائیة المفاهیم ، بعدیه في االختبار مواصفات جدول
  الثانویة

 المجموع األمنیة السیاسیة االجتماعیة الجسمیة النفسیة الفكریة الوقائیة المفاهیم

 100 18 12 18 10 16 26 % الوحدات

 15 3 2 3 2 2 4 30 "1ج "عشر الحادي الصف

 13 2 2 2 1 2 3 25 "2ج "عشر الحادي الصف

 23 4 3 4 2 4 6 45 "1ج "عشر الثاني الصف

  100 13 8 5 9 6 9 50 

  
  :االختبار فقرات صیاغة -3

  :وقد صیغت بنود االختبار بحیث كانت

  .واللغویة العلمیة الدقة تراعي •
  .الغموض من وخالیة وواضحة محددة •
  .قیاسها المرجو واألهداف للمحتوى ممثلة •
  .الطالب لمستوى مناسبة •

 وهــذا متعـدد، مـن االختیـار نـوع مـن تكـون أن االختبـار بنـود صـیاغة عنـد الباحـث راعـى وقـد
 لقیـــاس مالءمـــة وأكثرهـــا االســـتخدام حیـــث مرونـــة،من الموضـــوعیة االختبـــارات أنـــواع أكثـــر مـــن النـــوع

 أثنــاء التالیــة القواعــد مراعــاة تمــت وكــذلك. تحقیقهــا المرجــو األهــداف لمختلــف وتشخیــصه ،التحــصیل
  :االختبار فقرات كتابة

 عـددها األبـدال مـن الـسؤال،وقائمة فـي المـشكلة تطـرح وهـي المقدمـة: جـزئین مـن فقـرة كـل تتكون -1
  .فقط صحیح واحد بدیل بینها من أربعة
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 دفعــة الطالــب یراهــا كــي ًعمودیــا مرتبــة واحــدة صــفحة فــي) وأبدالــه الــسؤال (بأكملهــا الفقــرة تقــع  -2
  .الصفحات بین بصره یحرك أن دون بینها المقارنة من ویتمكن واحدة

  .عشوائي بأسلوب األبدال بین الصحیحة اإلجابة موقع تغییر تم -3
  .اإلجابات ونوعیة التعقید ودرجة الطول حیث من متوازنة األربعة األبدال -4

  :یلي ما ضوء في بمراجعتها الباحث قام المحتملة، ٕواجاباتها االختبار فقرات كتابة من االنتهاء بعد

 لتركیـــز ًضـــمانا ثابـــت شـــكل ذات تكـــون أن الفقـــرات عـــرض فـــي الباحـــث راعـــى:  الفقـــرات شـــكل  •
 … ،)4 (،)3 (،)2 (،)1 (باألرقـام الفقـرة مقدمـة إلـى الباحـث أشـار فقـد علیـه وبنـاء الطالـب انتباه
  ).د(،)ج (،)ب (،)أ (بالحروف إلیها أشار فقد المحتملة اإلجابات أما الخ،

  .ًولغویا ًعلمیا صحیحة تكون أن الفقرات محتوى إعداد عند الباحث  راعى: الفقرات محتوى •
  :االختبار تعلیمات وضع -5

 إلــى تهــدف التــي االختبــار تعلیمــات بوضــع الباحــث قــام وصــیاغتها الفقــرات عــدد تحدیــد بعــد
 تعلیمــات وضــع عنــد الباحــث راعــى وقــد ممكنــة صــورة أبــسط فــي االختبــار علــى اإلجابــة فكــرة شــرح

  :یلي ما االختبار

 .الصفحات وعدد األبدال وعدد الفقرات عدد: وهي االختبار بوصف خاصة تعلیمات -1

 . المناسب المكان في الصحیح البدیل ووضع األسئلة جمیع عن باإلجابة خاصة تعلیمات -2
  :لالختبار األولیة الصورة  -3

 صــورته فــي اإلســالمیة التربیــة لموضــوعات تشخیــصي اختبــار إعــداد تــم ســبق مــا ضــوء فــي
 كتابـة وبعـد صـحیحة، فقـط منهـا واحـدة أبـدال، أربعـة فقـرة لكـل فقرة، ) 50(على اشتمل حیث األولیة،
 حــول آرائهــم الســتطالع وذلــك) 2 ( ملحــق المحكمــین مــن لجنــة علــى عرضــهما تــم االختبــار فقــرات
  :من ٍّكل صالحیة مدى

  .االختبار بنود عدد •
  .قیاسها المراد لألهداف االختبار فقرات تمثیل مدى •
  العلمیة المادة لمحتوى االختبار فقرات تغطیة مدى •
  .ًلغویا االختبار فقرات صحة مدى  •
  .االختبار فقرات من فقرة لكل األبدال صیاغة دقة مدى •
  .الطالب لمستوى االختبار فقرات مناسبة مدى •

 اآلخـــر، الـــبعض ٕواضـــافة الـــبعض وحـــذف الفقـــرات بعـــض تعـــدیل إلـــى المحكمـــون أشـــار وقـــد
  .فقرة) 50 (من مكونا التحكیم بعد االختبار لیصبح بتعدیلها، الباحث قام حیث
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  : االختبار تجریب -6

 قوامهــا اســتطالعیة عینــة علــى االختبــار الباحــث طبــق األولیــة بــصورته االختبــار إعــداد بعــد
 لالختبــــار االســـتطالعیة التجربـــة أجریـــت وقــــد عـــشر الثـــاني الـــصف طلبــــة مـــن وطالبـــة ًطالبـــا) 80(

  :بهدف

  .وثباته االختبار صدق من التأكد-1
 .األساسیة البحث عینة على تطبیقه عند االختبار إجابة تستغرقه الذي الزمن تحدید -2

  :االختبار أسئلة تصحیح -7

 بتــصحیح الباحــث قــام االختبــار، أســئلة عــن باإلجابــة االســتطالعیة العینــة طلبــة قــام أن بعــد       
 لبـــةالط علیهـــا حـــصل التـــي الدرجـــة تكـــون بـــذلك ، فقـــرة لكـــل واحـــدة درجـــة حـــددت حیـــث االختبـــار
 لإلجابـــات تكـــرارات عـــدد حـــساب تـــم ذلـــك إلـــى باإلضـــافة و ، درجـــة ) 50 – 0 ( بـــین محـــصورة
   .االختبار فقرات من فقرة كلل الخاطئة

  :االختبار زمن تحدید -8

 العینـــة طلبـــة تقـــدیم لـــزمن الحـــسابي متوســـطال طریـــق عـــن لالختبـــار الطلبـــة تأدیـــة زمـــن حـــساب تـــم  
 یـــساوي االســتطالعیة العینــة أفـــراد اســتغرقها التــي الزمنیـــة المــدة متوســط زمـــن فكــان االســتطالعیة

   :التالیة المعادلة بتطبیق وذلك . دقیقة) 50(

  األخیر الطالب االختبار إجابة زمن + األول الطالب إجابة زمن =    االختبار إجابة زمن

                                                          2     

   :الصعوبة درجة و التمییز معامل -9

 إجابـــات نتــائج تحلیـــل تــم االســـتطالعیة العینــة طلبـــة علــى التحـــصیلي االختبــار تطبیـــق تــم أن بعــد  
   :على التعرف بهدف وبذلك ، التحصیلي االختبار أسئلة على لطلبة

  .االختبار أسئلة من سؤال لكل التمییز معامل •

  .االختبار أسئلة من سؤال كل صعوبة معامل •

 %)27 (ذخــأ و ، التحــصیلي االختبــار فــي عالمــاتهم بحــسب ًتنازلیــا الطلبــة درجــات ترتیــب تــم قــد و
 العلــم مــع دنیــا كمجوعــة ذلــك و ، علیــا كمجموعــة طالــب x  80 = ( 22%27 . (الطلبــة عــدد مــن
   .االختبار فقرات من فقرة لكل واحدة درجة اعتبار تم بأنه
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  :التمییز معامل -

   " .الضعاف طلبةال و الممتازین الطلبة بین التمییز على االختبار قدرة : " به یقصد و

  :     التالیة المعادلة حسب التمییز معامل حساب تم   

   العلیـا الفئـة مـن صـحیح بـشكل المجیبـین عـدد – العلیـا الفئـة مـن صـحیح بشكل المجیبین الطلبة عدد =التمییز معامل
  الدنیا الفئة أفراد عدد                                       العلیا الفئة أفراد عدد       

) 4:7 (والجــدول االختبــار، فقـرات مــن فقــرة لكـل التمییــز معامـل حــساب تــم الـسابقة المعادلــة وبتطبیـق
  .االختبار فقرات من فقرة لكل التمییز معامل یوضح

  )4:7(جدول

  االختبار فقرات من فقرة لكل التمییز معامالت

 التمییز معامالت م التمییز معامالت م

1 0.41 26 0.55 
2 0.32 27 0.50 
3 0.50 28 0.50 
4 0.50 29 0.55 
5 0.50 30 0.55 
6 0.50 31 0.55 
7 0.50 32 0.55 
8 0.50 33 0.50 
9 0.41 34 0.50 

10 0.50 35 0.41 
11 0.59 36 0.50 
12 0.73 37 0.41 
13 0.50 38 0.32 
14 0.55 39 0.27 
15 0.45 40 0.55 
16 0.45 41 0.41 
17 0.50 42 0.41 
18 0.50 43 0.50 
19 0.55 44 0.55 
20 0.27 45 0.64 
21 0.41 46 0.59 
22 0.50 47 0.59 
23 0.64 48 0.59 
24 0.55 49 0.55 
25 0.50 50 0.41 
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- 0.27 (بـین تراوحـت قـد االختبـار لفقـرات التمییـز معـامالت أن الـسابق الجـدول من یتضح    
  .المعقول الحد في كانت حیث االختبار، فقرات جمیع قبول تم وعلیه ،)0.48 (بلغ بمتوسط) 0.73

   :الصعوبة معامل -

 المئویـــة النــسبة : " بـــه ویقــصد الفقــرة عـــن صــحیحة إجابــة أجـــابوا الــذین الطلبــة نـــسبة " بــه یقــصد و
   :التالیة بالمعادلة وتحسب    ".االختبار في للراسبین

  x    100%  خاطئة إجابة أجابوا الذین عدد =      الصعوبة معامل  

  اإلجابة حاولوا الذین عدد           

ــــار، فقــــرات مــــن فقــــرة لكــــل الــــصعوبة معامــــل حــــساب تــــم الــــسابقة المعادلــــة وبتطبیــــق      االختب
  .االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل یوضح) 4:8 (والجدول

  االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامالت )4:8(  جدول

 م الصعوبة معامالت م
 معامالت
 الصعوبة

1 0.61 26 0.73 
2 0.61 27 0.75 
3 0.75 28 0.75 
4 0.75 29 0.73 
5 0.75 30 0.73 
6 0.75 31 0.73 
7 0.75 32 0.73 
8 0.75 33 0.61 
9 0.75 34 0.66 

10 0.75 35 0.75 
11 0.70 36 0.75 
12 0.64 37 0.75 
13 0.75 38 0.75 
14 0.73 39 0.50 
15 0.68 40 0.73 
16 0.73 41 0.75 
17 0.75 42 0.75 
18 0.70 43 0.75 
19 0.73 44 0.73 
20 0.64 45 0.68 
21 0.75 46 0.70 
22 0.75 47 0.70 
23 0.68 48 0.70 
24 0.68 49 0.73 
25 0.75 50 0.66 
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 بمتوسـط) 0.75-0.50 (بـین تراوحـت قـد الـصعوبة معـامالت أن الـسابق الجـدول من یتضح    
  .المعقول الحد في كانت حیث مقبولة الفقرات جمیع فإن وعلیه) 0.69 (بلغ كلي

  Test Validity: االختبار صدق

   :           المحكمین صدق: ًأوال

 یقـیس الـذي االختبـار هـو الـصادق االختبـار إن حیـث لقیاسه وضع ما االختبار یقیس أن " به یقصد
 صـورته فـي االختبـار عـرض طریـق عـن االختبـار صـدق مـن الباحـث تحقـق قـد و . لقیاسـه وضع ما

 وأصــول التــدریس وطــرق المنــاهج فــي المتخصــصین مــن جــامعیین أســاتذة مــن مجموعــة علــى األولیــة
 بإبــداء قـاموا حیـث غـزة، محافظـات فـي الفلــسطینیة الجامعـات فـي یعملـون ممـن ومتخصـصین التربیـة
 األبعــاد مــن بعــد كــل إلــى الفقــرات انتمــاء ومــدى االختبــار، فقــرات مناســبة حــول ومالحظــاتهم آرائهــم
 الفقـرات بعـض اسـتبعاد تـم اآلراء تلـك ضـوء وفـي اللغویـة، صـیاغاتها وضوح وكذلك لالختبار، األربع

  .فقرة) 50 (فقرات عدد لیصبح اآلخر بعضها وتعدیل

 Internal Consistency Validity : الداخلي االتساق صدق: ًثانیا

 مكونـة اسـتطالعیة عینـة علـى االختبـار بتطبیـق لالختبـار الـداخلي االتـساق صـدق مـن التحقـق جـرى
 بـــین بیرســون ارتبـــاط معامــل حـــساب وتــم الدراســة، عینـــة أفــراد خـــارج مــن ، وطالبـــة ًطالبــا) 80 (مــن

 باســـتخدام وذلـــك إلیـــه تنتمـــي الـــذي لالختبـــار الكلیـــة والدرجـــة االختبـــار فقـــرات مـــن فقـــرة كـــل درجـــات
  :ذلك توضح التالیة والجداول) SPSS   (اإلحصائي البرنامج
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   )4:9 ( جدول

  لھ الكلیة والدرجة االختبار فقرات من فقرة كل درجة بین االرتباط معامالت

  
  0.283 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2- 80(الجدولیة عند درجة حریة ر 

  

 داللــــة ذو ًارتباطــــا لالختبــــار الكلیــــة بالدرجــــة تــــرتبط األبعــــاد جمیــــع أن الــــسابق الجــــدول مــــن یتــــضح
 االتـساق مـن عالیـة بدرجـة یتمتع االختبار أن یؤكد وهذا) 0.05 ،0.01 (داللة مستوى عند إحصائیة
  .الداخلي

  

 الداللة مستوى االرتباط معامل م الداللة مستوى االرتباط معامل م

 0.01 عند دالة 0.638 26 0.01 عند دالة 0.667 1

 0.01 عند دالة 0.623 27 0.01 عند دالة 0.616 2

 0.01 عند دالة 0.451 28 0.01 عند دالة 0.572 3

 0.01 عند دالة 0.544 29 0.01 عند دالة 0.623 4

 0.01 عند دالة 0.370 30 0.01 عند دالة 0.862 5

 0.01 عند دالة 0.595 31 0.01 عند دالة 0.739 6

 0.01 عند دالة 0.618 32 0.01 عند دالة 0.623 7

 0.05 عند دالة 0.281 33 0.01 عند دالة 0.374 8

 0.01 عند دالة 0.371 34 0.01 عند دالة 0.351 9

 0.01 عند دالة 0.590 35 0.01 عند دالة 0.583 10

 0.01 عند دالة 0.715 36 0.01 عند دالة 0.545 11

 0.01 عند دالة 0.616 37 0.01 عند دالة 0.608 12

 0.01 عند دالة 0.556 38 0.01 عند دالة 0.638 13

 0.05 عند دالة 0.257 39 0.05 عند دالة 0.270 14

 0.01 عند دالة 0.391 40 0.01 عند دالة 0.337 15

 0.01 عند دالة 0.319 41 0.01 عند دالة 0.413 16

 0.01 عند دالة 0.385 42 0.01 عند دالة 0.426 17

 0.05 عند دالة 0.794 43 0.01 عند دالة 0.659 18

 0.05 عند دالة 0.416 44 0.01 عند دالة 0.558 19

 0.01 عند دالة 0.595 45 0.05 عند دالة 0.238 20

 0.05 عند دالة 0.483 46 0.01 عند دالة 0.719 21

 0.05 عند دالة 0.595 47 0.01 عند دالة 0.723 22

 0.01 عند دالة 0.434 48 0.01 عند دالة 0.799 23

 0.01 عند دالة 0.558 49 0.01 عند دالة 0.386 24

 0.05 عند دالة 0.241 50 0.01 عند دالة 0.794 25
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 Test Reliability : االختبار ثبات -10

 طریقـــة هـــي طـــرق ثالثـــة باســـتخدام وذلـــك االســـتطالعیة العینـــة أفـــراد علـــى االختبـــار ثبـــات تقـــدیر تـــم
  . 21 ریتشادرسون كودر ومعامل ،كرونباخ ألفا ومعامل ،النصفیة التجزئة

  Split Half Method : النصفیة التجزئة طریقة: ًأوال

 حیـــث النـــصفیة التجزئـــة بطریقـــة االختبـــار ثبـــات لحـــساب االســـتطالعیة العینـــة درجـــات اســـتخدام تـــم
 وذلـك الـدرجات مـن الثـاني النـصف درجـة وكـذلك االختبـار فقـرات لكـل األول النـصف درجـة احتسبت
ـــة باســـتخدام الطـــول تعـــدیل جـــرى ثـــم النـــصفین بـــین االرتبـــاط معامـــل بحـــساب  بـــراون ســـبیرمان معادل

 بعــد الثبـات معامـل وأن) 0.764 (التعـدیل قبـل النـصفیة التجزئـة بطریقـة الثبـات معـامالت أن تـضحاف
 الباحــث تطمــئن الثبــات مــن جــدا عالیــة بدرجــة یتمتــع االختبــار أن علــى یــدل وهــذا) 0.866 (التعــدیل

  .الدراسة عینة على تطبیقها إلى

   Cronboch Alfa : كرونباخ ألفا طریقة: ً ثانیا

 حیــث االختبـار، ثبــات معامـل إلیجــاد وذلـك الثبـات، حــساب طـرق مــن أخـرى طریقــة الباحـث اسـتخدم
 الثبــات مـن عالیــة بدرجـة یتمتـع االختبــار أن علـى یـدل وهــذا) 0.927 (ألفـا معامـل قیمــة علـى حـصل
   .الدراسة عینة على تطبیقها إلى الباحث تطمئن

  Richardson and Kuder : 21 سون ریتشارد -كودر طریقة: ًثالثا

 حیــث االختبــار، ثبــات معامــل إلیجــاد وذلــك الثبــات، حــساب طــرق مــن ثالثــة طریقــة الباحــث اســتخدم
 :  التالیـة للمعادلـة ًطبقـا ككـل لالختبـار الكلیـة للدرجة 21سون ریتشارد كودر معامل قیمة على حصل

   : ذلك یوضح ) 4:10 (والجدول
 )  م –ك ( م 

 = 1   - 21ر 
  ك2ع

  التباین   :2ع             الفقرات عدد :  ك             المتوسط   : م   :أن حیث

  )4:10 ( الجدول

  21 سون ریتشارد كودر ومعامل والمتوسط والتباین الفقرات عدد

 21 شون ریتشارد كودر معامل م 2ع ك 

 0.919 45.400 41.863 50 المجموع



 
 

101

 ككــل لالختبــار 21 شــون ریتــشارد كــودر معامــل أن )4:10 (الــسابق الجــدول مــن یتــضح
  . الدراسة عینة على االختبار تطبیق إلى الباحث تطمئن عالیة قیمة وهي) 0.919 (كانت

 فــي االختبــار أصــبح و ، التحــصیلي االختبــار ثبــات و صــدق مــن الباحــث تأكــد بــذلك و
   )5 ( رقم ملحق انظر . فقرة) 50  (النهائیة صورته

  

   اإلحصائیة المعالجة

  :اآلتیة اإلحصائیة المعالجات على دراسته في الباحث اعتمد

 المئویة والنسب المتوسطات التكرارات -1
 .بیرسون االرتباط معامل -2
 .كرونباخ ألفا معامل -3
 .براون سبیرمان معامل -4
  One-Sample T .Test  اختبار -5
 T.test independent sample اختبار -6
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  الدراسة نتائج

  :الدراسة أسئلة من األول السؤال عن اإلجابة

 منهــاج محتــوى فــي تــضمنها الواجــب الوقائیــة المفــاهیم مــا:"  علــى األول الــسؤال یــنص
  الثانویة؟ للمرحلة اإلسالمیة التربیة

 تربــــوي أدب مــــن الـــسابقة الجهــــود علــــى بـــاإلطالع الباحــــث قــــام الـــسؤال هــــذا عــــن ولإلجابـــة
 الشخــصیة الباحــث خبــرة إلــى إضــافة المحكمــین الــسادة خــالل ومــن علمیــة، ورســائل ســابقة ودراســات

 مــوزعین ًمفهومــا )102 (مــن النهائیــة صــورتها فــي الباحــث أعــدها التــي المفــاهیم قائمــة تكونــت حیــث
  : التالیة الجداول توضحها كما أبعاد ستة على

  :الفكریة الوقائیة المفاهیم: ًأوال

 عـن والزلـل االنحـراف مـن وحمایتـه األضـرار مـن والعقـل الفكـر بوقایـة المتعلقـة المفـاهیم وهي
  السلیم المنهج

 المنــــاهج جمیــــع فــــي" ةالفكریــــ" الوقائیــــة المفــــاهیم تتغلغــــل أن الواجــــب مــــن أنــــه الباحــــث ویــــرى
 وقــد للمجتمــع االنتمــاء وتنمــي ثریــة ألنهــا ، اإلســالمیة التربیــة وخاصــة المــساقات جمیــع وفــي الدراســیة،

  )5:1 (الجدول في موضح هو كما ًمفهوما) 26 (على الفكریة الوقائیة المفاهیم بعد اشتمل
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   )5:1 (  الجدول
  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منھاج محتوى في تضمنھا الواجب الفكریة الوقائیة المفاھیم

 المفهوم .م

 .الفكریة الوقایة مفهوم  .1

 .واحترامه العقل مكانة على التأكید  .2

 .الوحدانیة مفهوم تكوین  .3

 .العبودیة مفهوم تكوین  .4

 .البشري الجنس مكانة  .5

 علم بغیر القول من التحذیر  .6

 العلم طلب  .7

  .الدین في البدع من التحذیر  .8

  .معین مذهب أو لرأي التعصب من التحذیر  .9

 .صحتها من التأكد قبل األحكام إطالق من التحذیر  .10

 .إنسانیتهم واحترام واستیعابهم معهم والحوار اآلخرین احترام عدم من التحذیر  .11

  .اإلسالمیة العقیدة عن المنحرفین ضالالت رد  .12

 معها التعامل وكیفیة الفتن من الحذر  .13

 حیاتها أمور جمیع في واعتدالها اإلسالمیة األمة وسطیة على التأكید  .14

 .العلم أهل إلى األمور ٕوارجاع لألفكار األعمى التعصب عن البعد  .15

 .اإلسالم أعداء قبل من الغلو استغالل من التحذیر  .16

  .واإلمعیة األعمى التقلید من النهي  .17

 .والتشدد والتطرف الغلو من التحذیر  .18

  .الحیاة  في بالحوار  .19

  .االعتذار وتقدیم باألخطاء االعتراف عدم من التحذیر  .20

  .التكفیر على التجرؤ من الحذر  .21

  .بالدین االستهزاء من التحذیر  .22

 والفتن التعصب إلى المؤدي الجدل من التحذیر  .23

  .اهللا سبیل في الجهاد عن التقاعس من التحذیر  .24

 والدین والرسول اإللهیة الذات سب من التحذیر  .25

 والخرافات الفاسدة العقائد من الحذر  .26

 للمرحلـة اإلسـالمیة التربیـة منهـاج فـي توافرهـا الواجب المفاهیم أن السابق الجدول من یتضح
  .الفكریة الوقائیة المفاهیم یتناول ًمفهوما) 26( الثانویة
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  :النفسیة الوقائیة المفاهیم: ًثانیا

 واالنفعـاالت الـدوافع انحراف من وحمایتها األضرار، من النفس بوقایة المتعلقة المفاهیم وهي
   الشهوات وراء والجري

 المنــــاهج جمیــــع فــــي" النفــــسیة" الوقائیــــة المفــــاهیم تتغلغــــل أن الواجــــب مــــن أنــــه الباحــــث ویــــرى
 وقـــد الفـــرد شخـــصیة وتنمـــي ثریـــة ألنهـــا ، اإلســـالمیة التربیـــة وخاصـــة المـــساقات جمیـــع وفـــي الدراســـیة،

  )5:2 (الجدول في موضح هو كما ًمفهوما) 16 (على النفسیة الوقائیة المفاهیم بعد اشتمل

  )5:2 (الجدول
  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منھاج محتوى في تضمنھا الواجب النفسیة الوقائیة المفاھیم

 المفهوم .م

 .النفسیة الوقایة مفهوم  .1

  البشریة النفس عن سلیم تصور تكوین  .2

 .الدوافع توجیه خالل من الوقایة  .3

 .الدوافع انحراف  .4

 .الدوافع تلبیة إباحة  .5

 .الدوافع ضبط  .6

 .الدوافع بین الموازنة  .7

 .الدوافع توجیه  .8

 .النفسي القلق مفهوم  .9

 .والطمأنینة النفسي االتزان نحو االتجاه  .10

 .للغضب النفسیة اآلثار من التقلیل  .11

 .بالذكر واالتزان الهدوء على االستعانة  .12

 .والوجداني العاطفي االتزان  .13

 .األساسیة الحاجات إشباع  .14

 .الشخصیة وسواء االنفعال  .15

 .والسلوكیة النفسیة واألمراض االنفعال  .16

 للمرحلـة اإلسـالمیة التربیـة منهـاج فـي توافرهـا الواجب المفاهیم أن السابق الجدول من یتضح
  النفسیة الوقائیة المفاهیم یتناول ًمفهوما) 16( الثانویة
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  :الجسمیة الوقائیة المفاهیم: ًثالثا

 ومـن األمـراض مـن ،ووقایته األضرار من ًوخارجیا ًداخلیا اإلنسان جسم بوقایة المتعلقة المفاهیم وهي
   للهالك یعرضه وما الجسم هالك إلى یؤدي ما كل

 الدراســیة، المنــاهج جمیــع فــي" الجــسمیة" الوقائیــة المفــاهیم تتغلغــل أن الواجــب مــن أنــه الباحــث ویــرى
 بعـد اشـتمل وقـد للمجتمع االنتماء وتنمي ثریة ألنها ، اإلسالمیة التربیة وخاصة المساقات جمیع وفي

  ):5:3 (الجدول في موضح هو كما ًمفهوما) 11 (على الجسمیة الوقائیة المفاهیم

  )5:3 (الجدول
  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منھاج محتوى في تضمنھا الواجب الجسمیة الوقائیة المفاھیم

 المفهوم .م

 .الجسمیة الوقایة مفهوم  .1

 .الصحي الحجر مبدأ ٕواقرار اإلسالم في والعالج المرض  .2

 .الجنس مسألة في التحكم  .3

 .اإلجهاض وحرمة النسل تحسین  .4

 .المفید الغذاء تشجیع  .5

 .ووقایة كعالج واستخدامه الغذاء قواعد إرسال  .6

 ".الخمر الخنزیر، لحم الدم، المیتة، "المضرة األطعمة تحریم  .7

 ".الطعام آداب الصیام، تشجیع اإلسراف، محاربة "الطعام عادات تنظیم  .8

 .العامة النظافة قواعد إرساء  .9

10.  
 مــن الریاضـة القــوى، ألعـاب تــشجیع والریاضـة، الحركــة "الریاضـة قواعــد إرسـاء
 ".العبادة خالل

 "االستراحة أوقات النوم، "الراحة قواعد إرساء  .11

 للمرحلـة اإلسـالمیة التربیـة منهـاج فـي توافرهـا الواجب المفاهیم أن السابق الجدول من یتضح
  .الجسمیة الوقائیة المفاهیم یتناول ًمفهوما) 11( الثانویة

  :المجتمعیة الوقائیة المفاهیم: ًرابعا

  إسالمي مجتمع یصبح حتى والفساد االنحراف من المجتمع بوقایة المتعلقة المفاهیم وهي

 الدراســیة، المنــاهج جمیــع فــي" المجتمعیــة" الوقائیــة المفــاهیم تتغلغــل أن الواجــب مــن أنــه الباحــث ویــرى
 بعـد اشـتمل وقـد للمجتمـع االنتمـاء وتنمـي ثریـة ألنهـا ، اإلسـالمیة التربیـة وخاصـة المساقات جمیع وفي

  ):5:4 (الجدول في موضح هو كما فاهیمم) 19 (على المجتمعیة الوقائیة المفاهیم
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  )5:4 (الجدول
  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منھاج محتوى في تضمنھا الواجب المجتمعیة الوقائیة المفاھیم

 المفهوم .م

 .المجتمعیة الوقایة مفهوم  .1

 .العقیدة قاعدة على المجتمع إقامة  .2

 .األخوة قاعدة على المجتمع إقامة  .3

 .واإلحسان العدل قاعدة على االقتصادیة المسألة حل  .4

 .األسرة بنیة على المحافظة  .5

 .األخالقیة القیم من بمنظومة المجتمع إحاطة  .6

 .المنكر عن والنهي بالمعروف األمر  .7

  .والتسامح بالرفق األخذ على الحث  .8

  كلمتها ووحدة اإلسالمیة األمة بوحدة اإلخالل إلى یؤدي ما كل من التحذیر  .9

   .واالختالف والشحناء الفرقة من التحذیر  .10

 الفواحش انتشار من الوقایة   .11

  .المسلم المجتمع في والمستأمنین المعاهدین إلى اإلساءة من التحذیر  .12

  .السوء برفقاء التأثر من التحذیر  .13

 المسلمین حرمات على االعتداء من التحذیر  .14

  .اآلخرین ومساعدة والتعاون بالتكافل اإلیمان  .15

  .احترامهم وعدم اآلخرین حقوق إنكار من الحذر  .16

  وواجباتهم حقوقهم في الناس بین المساواة عدم من الحذر  .17

  .واالستبداد الظلم من التحذیر  .18

 والثرثرة االذاء من اللسان  حفظ عدم من التحذیر  .19

 للمرحلـة اإلسـالمیة التربیـة منهـاج فـي توافرهـا الواجب المفاهیم أن السابق الجدول من یتضح
  .المجتمعیة الوقائیة المفاهیم یتناول ًمفهوما) 19( الثانویة

  :السیاسیة الوقائیة المفاهیم: ًخامسا

 المجتمـع فـي األفـراد علـى والحكـام الدولـة تغـول مـن الـسیاسیة بالوقایـة المتعلقة المفاهیم وهي
  السیاسیة بالوقایة األفراد ووعي

 المنـــاهج جمیـــع فـــي" الـــسیاسیة" الوقائیـــة المفـــاهیم تتغلغـــل أن الواجـــب مـــن أنـــه الباحـــث ویـــرى
 وقــد للمجتمــع االنتمــاء وتنمــي ثریــة ألنهــا ، اإلســالمیة التربیــة وخاصــة المــساقات جمیــع وفــي الدراســیة،

  ):5:5 (الجدول في موضح هو كما ًفهومام) 12 (على السیاسیة الوقائیة المفاهیم بعد اشتمل
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  )5:5 (الجدول
  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منھاج محتوى في تضمنھا الواجب السیاسیة الوقائیة المفاھیم

 المفهوم .م
 .السیاسیة الوقایة مفهوم  .1
 .هللا الحاكمیة مفهوم  .2
 .والبراء الوالء مفهوم  .3
 .والمحكوم الحاكم بین العالقة تنظیم  .4
 .الشورى مفهوم  .5
 .القضاء استقالل  .6
 .العامة الحریات على التأكید  .7
 .األمر ولي طاعة وجوب  .8
  .الوطن وحب الوطني االنتماء  .9

  .غیرها مع اإلسالمیة األمة عالقة   .10
  .الوطن خیانة في الوقوع من التحذیر  .11
 اهللا سبیل في الجهاد  .12

 للمرحلـة اإلسـالمیة التربیـة منهـاج فـي توافرهـا الواجب المفاهیم أن السابق الجدول من یتضح
  .السیاسیة الوقائیة المفاهیم تناولی ًمفهوما) 12( الثانویة

  :األمنیة الوقائیة المفاهیم: ًسادسا

 بـأمن ویخـل یـضر مـا كـل مـن ًوخارجیـا ًداخلیـا والمجتمـع للفـرد األمنیـة بالوقایـة المتعلقة المفاهیم وهي
 جمیـــع فـــي" األمنیـــة" الوقائیـــة المفـــاهیم تتغلغـــل أن الواجـــب مـــن أنـــه الباحـــث ویـــرى، والمجتمـــع الفـــرد

 االنتمـــاء وتنمـــي ثریـــة ألنهـــا ، اإلســـالمیة التربیـــة وخاصـــة المـــساقات جمیـــع وفـــي الدراســـیة، المنـــاهج
 الجـدول فـي موضـح هـو كمـا فـاهیمم) 18 (علـى الـسیاسیة الوقائیـة المفـاهیم بعـد اشـتمل وقـد للمجتمـع

)5:6:(  

  

  

  

  

  )5:6 (الجدول
  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منھاج محتوى في تضمنھا الواجب األمنیة الوقائیة المفاھیم
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 المفهوم .م
 األمن مفهوم  .1
 الثقافي الغزو من الوقایة  .2
 .األمنیة الوقایة مفهوم  .3
 .النفسیة الحرب  .4
 .اإلشاعة حرب  .5
 .الفرقة بث  .6
 .البشریة الطاقات حرب  .7
 .األمنیة المعلومات جمع  .8
 .االستخباري العمل مفهوم  .9

 .التكنولوجیة الحرب مقاومة على القدرة  .10
 المعلومات أمن مفهوم  .11
 .التقني األمن مفهوم  .12
 .اإلسالم في التجسس  .13
  .اإلنترنت شبكة  وسلبیات مخاطر من التحذیر  .14
  .الفضائیة القنوات وسلبیات مخاطر من التحذیر  .15
  .االتصال وسائل وسلبیات مخاطر من التحذیر  .16
  .اإلنسانیة الثقافات على االنفتاح عند اإلسالم یخالف ما كل من الحذر  .17
   .العولمة فكر من التحذیر  .18

 للمرحلـة اإلسـالمیة التربیـة منهـاج فـي توافرهـا الواجب المفاهیم أن السابق الجدول من یتضح
  .األمنیة الوقائیة المفاهیم یتناول ًمفهوما) 18( الثانویة

 قائمـة خـالل مـن ویتـضح.الدراسة أسئلة من األول السؤال عن أجاب قد الباحث یكون وبذلك
  الثانویــة للمرحلـة اإلسـالمیة التربیـة منهـاج محتـوي فــي تـضمینها ینبغـي التـي الـسابقة الوقائیـة المفـاهیم

 االجتماعیـــة الوقائیـــة ،المفـــاهیم الفكریـــة الوقائیـــة المفـــاهیم وهـــي رئیـــسیة أبعـــاد ســـتة علـــى شـــملت قـــد
 الوقائیــة ،والمفــاهیم الــسیاسة الوقائیــة والمفــاهیم النفــسیة، الوقائیــة ،المفــاهیم الجــسمیة الوقائیــة المفــاهیم
  فرعیة مفاهیم یتضمن الستة الرئیسیة األبعاد هذه من بعد وكل األمنیة

 مـــع وتتفــق الـــستة الوقائیــة المفـــاهیم بعــض تنــاول فـــي) 2001(معمــر دراســـة مــع الدراســـة هــذه وتتفــق
 العتیبــي دراســة مــع وتتفــق اإلنــسان، جــسم علــي والمحافظــة الــصحیة التغذیــة) 2005 (شــعیر دراســة

   الفكریة المفاهیم بعض تناول في) 2009(
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  :الدراسة أسئلة من الثاني السؤال عن اإلجابة

ــاهیم مــا:" علــى األول الــسؤال یــنص ــة المف  التربیــة منهــاج محتــوى فــي المتــضمنة الوقائی
  الثانویة؟ للمرحلة اإلسالمیة

 فــي الثانویــة للمرحلــة اإلســالمیة التربیــة كتــب بتحلیــل الباحــث قــام الــسؤال هــذا عــن ولإلجابــة
  :التالیة ) 5:7 (الجدول على وحصل الوقائیة المفاهیم ضوء

  :الفكریة الوقائیة المفاهیم: ًأوال

    )5:7 (الجدول

  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منهاج محتوى في المتضمنة الفكریة الوقائیة المفاهیم

 المفهوم .م

 الصف
 الحادي

 الجزء عشر
 األول

 الصف
 الحادي
 عشر
 الجزء
 الثاني

 عشر الثاني
 مرات عدد

 الورود
 الترتیب %

 20 0.76 1 - 1 - .الفكریة الوقایة مفهوم  .1

 4 7.63 10 3 6 1 .واحترامه العقل مكانة على التأكید  .2

 13 3.05 4 2 - 2 .الوحدانیة مفهوم تكوین  .3

 13 3.05 4 3 - 1 .العبودیة مفهوم تكوین  .4

 20 0.76 1 - - 1 .البشري الجنس مكانة  .5

 18 1.53 2 1 - 1 علم بغیر القول من التحذیر  .6

 4 7.63 10 8 - 2 العلم طلب  .7

 10 3.82 5 2 - 3  .الدین في البدع من التحذیر  .8

9.  
 معین مذهب أو لرأي التعصب من التحذیر

. 
4 6 4 14 10.69 2 

10.  
 من التأكد قبل األحكام إطالق من التحذیر
 .صحتها

2 - - 2 1.53 18 

11.  
 والحوار اآلخرین احترام عدم من التحذیر

 .إنسانیتهم واحترام واستیعابهم معهم
7 3 - 10 7.63 4 

12.  
 العقیدة عن المنحرفین ضالالت رد

  .اإلسالمیة
8 1 5 14 10.69 2 

 10 3.82 5 - 2 3 معها التعامل وكیفیة الفتن من الحذر  .13

14.  
 اإلسالمیة األمة وسطیة على التأكید

 حیاتها أمور جمیع في واعتدالها
- - - - 0.00 24 
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 المفهوم .م

 الصف
 الحادي

 الجزء عشر
 األول

 الصف
 الحادي
 عشر
 الجزء
 الثاني

 عشر الثاني
 مرات عدد

 الورود
 الترتیب %

15.  
 ٕوارجاع لألفكار األعمى التعصب عن البعد

 .العلم أهل إلى األمور
- - - - 0.00 24 

16.  
 أعداء قبل من الغلو استغالل من التحذیر
 .اإلسالم

- - - - 0.00 24 

 7 4.58 6 4 - 2  .واإلمعیة األعمى التقلید من النهي  .17

 15 2.29 3 1 - 2 .والتشدد والتطرف الغلو من التحذیر  .18

 7 4.58 6 - 1 5  .الحیاة  في الحوار  .19

20.  
 وتقدیم باألخطاء االعتراف عدم من التحذیر
  .االعتذار

1 - - 1 0.76 20 

 20 0.76 1 - - 1  .التكفیر على التجرؤ من الحذر  .21

 15 2.29 3 1 - 2  .بالدین االستهزاء من التحذیر  .22

23.  
 التعصب إلى المؤدي الجدل من التحذیر
 والفتن

3 3 - 6 4.58 7 

24.  
 سبیل في الجهاد عن التقاعس من التحذیر

  .اهللا
3 1 1 5 3.82 10 

25.  
 والرسول اإللهیة الذات سب من التحذیر
 والدین

- - 3 3 2.29 15 

 1 11.45 15 7 - 8 والخرافات الفاسدة العقائد من الحذر  .26

  100 131    المجموع 

  :السابق الجدول من یتضح

  :كانت المحتوى في مفهومین أعلى أن

 قــــدره نــــسبي بــــوزن األولــــى المرتبــــة احتــــل " والخرافــــات الفاســــدة العقائــــد مــــن الحــــذر)  " 26 (المفهــــوم •
)11.45.(%  

 العقیــدة عــن المنحــرفین ضــالالت رد  "،" معــین مــذهب أو لــرأي التعــصب مــن التحــذیر)  " 12-9 (المفهــوم •
  %).10.69 (قدره نسبي بوزن الثانیة المرتبة احتل " اإلسالمیة

  :كانت المحتوى في مفهومین أدنى وأن
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 مــن التحــذیر " ، "البــشري الجــنس مكانــة " ، "الفكریــة الوقایــة مفهــوم)  " 21-20-5-1 (المفهــوم •
 المرتبــة احتــل "التكفیــر علــى التجــرؤ مــن الحــذر " ، " االعتــذار وتقــدیم باألخطــاء االعتــراف عــدم

  %).0.76 (قدره نسبي بوزن العشرون
 أمـــور جمیـــع فـــي واعتـــدالها اإلســـالمیة األمـــة وســـطیة علـــى التأكیـــد)  " "16-15-14 (المفهـــوم •

 مــن التحــذیر "،" العلــم أهــل إلــى األمــور ٕوارجــاع لألفكــار األعمــى التعــصب عــن البعــد "،"حیاتهــا
  %).0.00 (قدره نسبي بوزن األخیرة المرتبة احتل"" اإلسالم أعداء قبل من الغلو استغالل

  : النفسیة الوقائیة المفاهیم: ًثانیا

  )5:8 ( الجدول

  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منهاج محتوى في المتضمنة النفسیة الوقائیة المفاهیم

 المفهوم .م
 الــــــــــــــــــــــــــــصف

 عشر الحادي
 األول الجزء

 الــــــــــــــــــــــــــــصف
 عشر الحادي
 الثاني الجزء

 عشر الثاني
 مـــــــرات عـــــــدد
 الورود

%  

 3 11.32 6 1 2 3 .النفسیة الوقایة مفهوم  .1

 8 0.00 0 - - -  البشریة النفس عن سلیم تصور تكوین  .2

 6 3.77 2 - - 2 .الدوافع توجیه خالل من الوقایة  .3

 8 0.00 0 - - - .الدوافع انحراف  .4

 7 1.89 1 1 - - .الدوافع تلبیة إباحة  .5

 2 13.21 7 7 - - .الدوافع ضبط  .6

 4 5.66 3 3 - - .الدوافع بین الموازنة  .7

 4 5.66 3 2 - 1 .الدوافع توجیه  .8

 8 0.00 0 - - - .النفسي القلق مفهوم  .9

 8 0.00 0 - - - .والطمأنینة النفسي االتزان نحو االتجاه  .10

 8 0.00 0 - - - .للغضب النفسیة اآلثار من التقلیل  .11

 8 0.00 0 - - - .بالذكر واالتزان الهدوء على االستعانة  .12

 8 0.00 0 - - - .والوجداني العاطفي االتزان  .13

 8 0.00 0 - - - .اسیةاألس الحاجات إشباع  .14

 8 0.00 0 - - - .الشخصیة وسواء االنفعال  .15

 1 58.49 31 12 9 10 .والسلوكیة النفسیة واألمراض االنفعال  .16

  100 53    المجموع 

  :كانت المحتوى في مفهومین أعلى أن:السابق الجدول من یتضح
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 قــدره نـسبي بــوزن األولـى المرتبـة احتــل " والـسلوكیة النفـسیة واألمــراض االنفعـال)  " 16 (المفهـوم •
)58.49.(%  

  %).13.21 (قدره نسبي بوزن الثانیة المرتبة احتل " الدوافع ضبط)  " 6 (المفهوم •

  :كانت المحتوى في مفهومین أدنى وأن

  %).1.89(احتل المرتبة السابعة بوزن نسبي قدره " إباحة تلبیة الدوافع )  " 5(المفهوم  •
تكــوین تــصور ســلیم عــن الــنفس البــشریة، )  " 15-14-13-12-11-10-9-4-2(المفهــوم  •

، التقلیــل مـــن .انحــراف الــدوافع ، مفهـــوم القلــق النفـــسي، االتجــاه نحــو االتـــزان النفــسي والطمأنینـــة
اآلثــار النفــسیة للغــضب، االســتعانة علــى الهـــدوء واالتــزان بالــذكر، االتــزان العــاطفي والوجـــداني، 

احتــل المرتبــة األخیــرة بــوزن نــسبي قــدره " جــات األساســیة، االنفعــال وســواء الشخــصیةإشــباع الحا
)0.00(%  

  : الجسمیة الوقائیة المفاهیم: ًثالثا

   )5:9 (الجدول

  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منهاج محتوى في المتضمنة الجسمیة الوقائیة المفاهیم

 المفهوم .م
 الصف

 عشر الحادي
 األول الجزء

 الصف
 عشر الحادي
 الثاني الجزء

 عشر الثاني
 مرات عدد

 الورود
 الترتیب %

 4 9.38 3 - - 3 .الجسمیة الوقایة مفهوم  .1

2.  
 ٕواقرار اإلسالم في والعالج المرض

 .الصحي الحجر مبدأ
1 - - 1 3.13 7 

 7 3.13 1 1 - - .الجنس مسألة في التحكم  .3

 2 15.63 5 5 - - .اإلجهاض وحرمة النسل تحسین  .4

 6 6.25 2 1 - 1 .المفید الغذاء تشجیع  .5

6.  
 كعالج واستخدامه الغذاء قواعد إرساء
 .ووقایة

- - 1 1 3.13 7 

7.  
 الدم، المیتة، "المضرة األطعمة تحریم
 ".الخمر الخنزیر، لحم

5 3 2 10 31.25 1 

8.  

 محاربة "الطعام عادات تنظیم
 آداب الصیام، تشجیع اإلسراف،

 ".الطعام

3 1 - 4 12.50 3 

 11 0.00 - - - - .العامة النظافة قواعد إرساء  .9
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10.  
الحركة "إرساء قواعد الریاضة 

والریاضة، تشجیع ألعاب القوى، 
 ".الریاضة من خالل العبادة

1 2 - 3 9.38 4 

11.  
 أوقات النوم، "الراحة قواعد إرساء

 "االستراحة
1 - 1 2 6.25 6 

  100 32    المجموع 

  :السابق الجدول من یتضح

  :كانت المحتوى في مفهومین أعلى أن

 المرتبـــة احتـــل " الخمـــر الخنزیـــر، لحـــم الـــدم، المیتـــة، "المـــضرة األطعمـــة تحـــریم)  " 7 (المفهـــوم •
  %).31.25 (قدره نسبي بوزن األولى

ــــة احتــــل  " اإلجهــــاض وحرمــــة النــــسل تحــــسین)  " 4 (المفهــــوم •  قــــدره نــــسبي بــــوزن الثانیــــة المرتب
)15.63.(%  

  :كانت المحتوى في مفهومین أدنى وأن

 فـي الـتحكم " ، "الـصحي الحجـر مبـدأ ٕواقـرار اإلسـالم فـي والعالج المرض)  " 6-3-2 (المفهوم •
 بــوزن الـسابعة المرتبــة احتـل " ووقایــة كعـالج واســتخدامه الغـذاء قواعــد إرسـال " ، "الجــنس مـسألة
  %).3.13 (قدره نسبي

 ق   دره ن   سبي ب   وزن األخی   رة المرتب   ة احت   ل " العام   ة النظاف   ة قواع   د إرس   اء)  " 9 (المفھ   وم •
)0.00.(%  
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  : االجتماعیة الوقائیة المفاهیم: ًرابعا

   )5:10 (الجدول

  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منهاج محتوى في المتضمنة االجتماعیة الوقائیة المفاهیم

 المفهوم .م

 الـــــــــــــــــــــــــصف
 الحـــــــــــــــــــــــادي

 الجــزء عــشر
 األول

 الـــــــــــــــــــــــــصف
 الحـــــــــــــــــــــــادي

 الجــزء عــشر
 الثاني

 عشر الثاني
 مـــــرات عـــــدد

 الورود
 الترتیب %

 17 1.56 3 - 1 2 .المجتمعیة الوقایة مفهوم  .1

 12 2.60 5 - 1 4 .العقیدة قاعدة على المجتمع إقامة  .2

 2 8.85 17 3 2 12 .األخوة قاعدة على المجتمع إقامة  .3

4.  
ــى االقتــصادیة المــسألة حــل  العــدل قاعــدة عل

 .واإلحسان
1 1 3 5 

2.60 
12 

 11 4.17 8 3 5 - .األسرة بنیة على المحافظة  .5

6.  
ــــــع إحاطــــــة ــــــة المجتم ــــــن بمنظوم ــــــیم م  الق
 .األخالقیة

2 2 6 10 
5.21 

9 

 9 5.21 10 7 3 - .المنكر عن والنهي بالمعروف األمر  .7

 12 2.60 5 1 3 1  .والتسامح بالرفق األخذ على الحث  .8

9.  
 بوحـدة اإلخـالل إلـى یؤدي ما كل من التحذیر

  كلمتها ووحدة اإلسالمیة األمة
16 3 14 33 

17.19 
1 

 3 8.33 16 4 2 10   .واالختالف والشحناء الفرقة من التحذیر  .10

 3 8.33 16 8 3 5 الفواحش انتشار من الوقایة   .11

12.  
 المعاهــــــدین إلــــــى اإلســــــاءة مــــــن التحــــــذیر

  .المسلم المجتمع في والمستأمنین
5 3 3 11 

5.73 
7 

 19 1.04 2 - 1 1  .السوء برفقاء التأثر من التحذیر  .13

 17 1.56 3 - 3 - المسلمین حرمات على االعتداء من التحذیر  .14

15.  
 اآلخـرین ومـساعدة والتعاون بالتكافل اإلیمان

. 
11 2 3 16 

8.33 
3 

16.  
 وعــــدم اآلخــــرین حقــــوق إنكــــار مــــن الحــــذر

  .احترامهم
3 1 - 4 

2.08 
15 

17.  
 فـــي النـــاس بـــین المـــساواة عـــدم مـــن الحــذر

  وواجباتهم حقوقهم
11 - - 11 

5.73 
7 

 6 6.77 13 8 3 2  .واالستبداد الظلم من التحذیر  .18

19.  
ــسان  حفــظ عــدم مــن التحــذیر  االذاء مــن الل
 والثرثرة

1 3 - 4 
2.08 

15 

  100 192    المجموع  .20

  :السابق الجدول من یتضح
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  :كانت المحتوى في مفهومین أعلى أن

 " كلمتهــا ووحــدة اإلسـالمیة األمــة بوحـدة اإلخــالل إلـى یــؤدي مـا كــل مـن التحــذیر)  " 9 (المفهـوم •
  %).17.19 (قدره نسبي بوزن األولى المرتبة احتل

 قــــدره نــــسبي بــــوزن الثانیــــة المرتبــــة احتــــل " األخــــوة قاعــــدة علــــى المجتمــــع إقامــــة)  " 3 (المفهــــوم •
)8.85.(%  

  :كانت المحتوى في مفهومین أدنى وأن

 احتــل " المــسلمین حرمــات علــى االعتــداء مــن التحــذیر " ، "المجتمعیــة الوقایــة مفهــوم)  " 14-1 (المفهــوم •
  %).1.56 (قدره نسبي بوزن عشر السابعة المرتبة

ـــــأثر مـــــن التحـــــذیر)  " 13 (المفهـــــوم • ـــــسوء برفقـــــاء الت ـــــل"  ال ـــــرة المرتبـــــة احت ـــــسبي بـــــوزن األخی  قـــــدره ن
)1.45.(%  

  : السیاسیة الوقائیة المفاهیم: ًخامسا

  )5:11 ( الجدول

  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منهاج محتوى في المتضمنة السیاسیة الوقائیة المفاهیم

 المفهوم .م
 الحادي الصف
 الجزء عشر

 األول

 الحادي الصف
 الجزء عشر

 الثاني
 عشر الثاني

 مرات عدد
 الورود

 الترتیب %

 11 2.90 2 - - 2 .السیاسیة الوقایة مفهوم .1

 4 11.59 8 4 - 4 .هللا الحاكمیة مفهوم .2

 4 11.59 8 8 - - .والبراء الوالء مفهوم .3

 1 15.94 11 5 4 2 .والمحكوم الحاكم بین العالقة تنظیم .4

 2 14.49 10 7 2 1 .الشورى مفهوم .5

 12 1.45 1 - 1 - .القضاء استقالل .6

 7 5.80 4 2 2 - .العامة الحریات على التأكید .7

 9 4.35 3 - 1 2 .األمر ولي طاعة وجوب .8

 7 5.80 4 - 3 1  .الوطن وحب الوطني االنتماء .9

 6 8.70 6 - 1 5  .غیرها مع اإلسالمیة األمة عالقة  .10

 3 13.04 9 6 2 1  الوطن خیانة في الوقوع من التحذیر .11

 9 4.35 3 1 2 - اهللا سبیل في الجهاد .12

  100 69    المجموع 
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  :السابق الجدول من یتضح

  :كانت المحتوى في مفهومین أعلى أن

 قـــدره نـــسبي بـــوزن األولـــى المرتبـــة احتـــل " والمحكـــوم الحـــاكم بـــین العالقـــة تنظـــیم)  " 4 (المفهـــوم •
)15.95.(%  

  %).14.49 (قدره نسبي بوزن الثانیة المرتبة احتل " الشورى مفهوم)  " 5 (المفهوم •

  :كانت المحتوى في مفهومین أدنى وأن

ـــــة مفهـــــوم)  " 1 (المفهـــــوم • ـــــسیاسیة الوقای ـــــل " ال ـــــة احت ـــــة المرتب ـــــوزن عـــــشر الحادی ـــــسبي ب  قـــــدره ن
)2.90.(%  

 %)1.45 (قدره نسبي بوزن األخیرة المرتبة احتل " القضاء استقالل)  " 6 (المفهوم •
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  : األمنیة الوقائیة المفاهیم: ًسادسا

   )5:12 (الجدول

  الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منهاج محتوى في المتضمنة األمنیة الوقائیة المفاهیم

 المفهوم .م
 الصف

 عشر الحادي
 األول الجزء

 الصف
 عشر الحادي
 الثاني الجزء

 عشر الثاني
 مرات عدد

 الورود
 الترتیب %

 3 13.33 4 - 3 1 مفھوم األمن .1

 12 0.00 0 - - - الوقایة من الغزو الثقافي .2

 8 3.33 1 1 - - .مفھوم الوقایة األمنیة  .3

 8 3.33 1 - - 1 .الحرب النفسیة  .4

 1 16.67 5 - 5 - .حرب اإلشاعة  .5

 3 13.33 4 4 - - .بث الفرقة  .6

 12 0.00 0 - - - .حرب الطاقات البشریة  .7

 12 0.00 0 - - - .جمع المعلومات األمنیة  .8

 12 0.00 0 - - - .مفھوم العمل االستخباري  .9

 12 0.00 0 - - - .القدرة على مقاومة الحرب التكنولوجیة  .10

 12 0.00 0 - - - مفھوم أمن المعلومات  .11

 12 0.00 0 - - - .مفھوم األمن التقني  .12

 8 3.33 1 - 1 - .التجسس في اإلسالم  .13

التحذیر من مخاطر وسلبیات  شبكة   .14
 8 3.33 1 - - 1 .اإلنترنت 

التحذیر من مخاطر وسلبیات القنوات   .15
 7 6.67 2 - - 2 .الفضائیة 

التح   ذیر م   ن مخ   اطر وس   لبیات وس   ائل   .16
 5 10.00 3 - - 3 .االتصال 

الح  ذر م  ن ك  ل م  ا یخ  الف االس  الم عن  د   .17
 1 16.67 5 1 2 2 .االنفتاح على الثقافات اإلنسانیة 

 5 10.00 3 - 2 1 .التحذیر من فكر العولمة    .18

  100 30    المجموع 

  :السابق الجدول من یتضح

  :كانت االختبار في مفهومین أعلى نإ

  %).16.67 (قدره نسبي بوزن األولى المرتبة احتل " اإلشاعة حرب)  " 4 (المفهوم •
 احتـل " اإلنـسانیة الثقافـات علـى االنفتـاح عند اإلسالم یخالف ما كل من الحذر)  " 17 (المفهوم •

  %).16.67 (قدره نسبي بوزن األولى المرتبة
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  :كانت االختبار في مفهومین أدنى وأن

التحـــذیر "، " التجــسس فـــي اإلســالم"، " الحـــرب النفــسیة"، "مفهــوم الوقایـــة األمنیــة)  " 5(المفهــوم  •
  %).3.33(احتل المرتبة الثامنة بوزن نسبي قدره "" من مخاطر وسلبیات  شبكة اإلنترنت 

، " حـرب الطاقـات البـشریة"،" الوقایة من الغـزو الثقـافي)  " 12-11-10-9-8-7-2(المفهوم  •
ــــــدرة علــــــى مقاومــــــة الحــــــرب "، " مفهــــــوم العمــــــل االســــــتخباري"، " جمــــــع المعلومــــــات األمنیــــــة" الق

احتـــل المرتبـــة األخیـــرة بـــوزن "" مفهـــوم األمـــن التقنـــي"، " مفهـــوم أمـــن المعلومـــات"، " التكنولوجیـــة
  :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة%).0.00(نسبي قدره 

ــاني الــصف طــالب اكتــساب مــدى مــا "  :علــى الدراســة أســئلة مــن الثالــث سؤالالــ یــنص  الث
  .؟ الوقائیة للمفاهیم عشر

 المئویــة، والنــسب والمتوســطات التكــرارات باســتخدام الباحــث قــام الــسؤال هــذا علــى ولإلجابــة
  :ذلك یوضح)  5:13 ( جدول

  :الفكریة الوقائیة المفاهیم: ًأوال
   )5:13 ( الجدول

 الخاصة االختبار فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعیاریة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات
   )380= ن  (الفكریة الوقائیة بالمفاهیم

 السؤال رقم
 إجابة
 خاطئة

 المعیاري االنحراف المتوسط االستجابات مجموع صحیحة إجابة
 الوزن
 النسبي

 الترتیب

02 132 248 248 0.653 0.477 65.26 10 
06 19 361 361 0.950 0.218 95.00 1 
11 41 339 339 0.892 0.311 89.21 3 
14 123 257 257 0.676 0.468 67.63 9 
17 50 330 330 0.868 0.338 86.84 4 
18 65 315 315 0.829 0.377 82.89 6 
20 187 193 193 0.508 0.501 50.79 13 
28 23 357 357 0.939 0.239 93.95 2 
34 177 203 203 0.534 0.499 53.42 12 
36 168 212 212 0.558 0.497 55.79 11 
37 96 284 284 0.747 0.435 74.74 8 
41 64 316 316 0.832 0.375 83.16 5 
42 93 287 287 0.755 0.430 75.53 7 

  :السابق الجدول من یتضح

  :كانت االختبار في فقرتین أعلى أن
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  %). 95.00 (قدره نسبي بوزن األولى المرتبة احتلت)  6 (الفقرة •
  %).93.95 (قدره نسبي بوزن الثانیة المرتبة احتلت) 28 (الفقرة •

  :كانت االختبار في فقرتین أدنى وأن

  %).53.42 (قدره نسبي بوزن عشر الثانیة المرتبة احتلت)  34 (الفقرة •

  %).50.79 (قدره نسبي بوزن عشر الثالثة المرتبة احتلت)  20 (الفقرة •

  :النفسیة الوقائیة المفاهیم: ًثانیا

    )5:14 (الجدول

 الخاصة االختبار فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعیاریة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات
   )380= ن  (النفسیة الوقائیة بالمفاهیم

 المتوسط االستجابات مجموع صحیحة إجابة خاطئة إجابة السؤال رقم
 االنحراف
 المعیاري

 الوزن
 النسبي

 الترتیب

1 87 293 293 0.771 0.421 77.11 4 
4 147 233 233 0.613 0.488 61.32 6 
7 53 327 327 0.861 0.347 86.05 3 

26 149 231 231 0.608 0.489 60.79 7 
33 199 181 181 0.476 0.500 47.63 8 
47 42 338 338 0.889 0.314 88.95 2 
48 106 274 274 0.721 0.449 72.11 5 
49 39 341 341 0.897 0.304 89.74 1 

  :السابق الجدول من یتضح

  :كانت االختبار في فقرتین أعلى أن

  %). 89.74 (قدره نسبي بوزن األولى المرتبة احتلت)  49 (الفقرة •
  %).88.95 (قدره نسبي بوزن الثانیة المرتبة احتلت)  47 (الفقرة •

  :كانت االختبار في فقرتین أدنى وأن

  %).60.79 (قدره نسبي بوزن السابعة المرتبة احتلت)  33 (الفقرة •

  %).47.63 (قدره نسبي بوزن الثامنة المرتبة احتلت)  36 (الفقرة •
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  :الجسمیة الوقائیة المفاهیم: ًثالثا

   )5:15  (الجدول

 بالمفاهیم الخاصة االختبار فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعیاریة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات
   )380= ن  (الجسمیة الوقائیة

االنحراف  المتوسط مجموع االستجابات إجابة صحیحة إجابة خاطئة رقم السؤال
 المعیاري

الوزن 
 الترتیب النسبي

43 15 365 365 0.961 0.195 96.05 1 
44 26 354 354 0.932 0.253 93.16 4 
45 24 356 356 0.937 0.244 93.68 2 
46 25 355 355 0.934 0.248 93.42 3 
50 41 339 339 0.892 0.311 89.21 5 

  :السابق الجدول من یتضح

  :كانت االختبار في فقرتین أعلى أن

  %). 96.05 (قدره نسبي بوزن األولى المرتبة احتلت)  43 (الفقرة •
  %). 93.68 (قدره نسبي بوزن الثانیة المرتبة احتلت)  45 (الفقرة •

  :كانت االختبار في فقرتین أدنى وأن

  %).93.16 (قدره نسبي بوزن السابعة المرتبة احتلت)  44 (الفقرة •
 %). 89.21 (قدره نسبي بوزن الثامنة المرتبة احتلت)  50 (الفقرة •
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    :االجتماعیة الوقائیة المفاهیم: ًرابعا

   )5:16 ( الجدول

 بالمفاهیم الخاصة االختبار فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعیاریة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات
   )380= ن  (االجتماعیة الوقائیة

االنحراف  المتوسط مجموع االستجابات إجابة صحیحة إجابة خاطئة رقم السؤال
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

03 131 249 249 0.655 0.476 65.53 7 
10 47 333 333 0.876 0.330 87.63 5 
15 31 349 349 0.918 0.274 91.84 3 
19 19 361 361 0.950 0.218 95.00 1 
25 29 351 351 0.924 0.266 92.37 2 
27 220 160 160 0.421 0.494 42.11 9 
30 201 179 179 0.471 0.500 47.11 8 
31 34 346 346 0.911 0.286 91.05 4 
32 77 303 303 0.797 0.402 79.74 6 

  :السابق الجدول من یتضح

  :كانت االختبار في فقرتین أعلى أن

  %). 95.00 (قدره نسبي بوزن األولى المرتبة احتلت)  19 (الفقرة •
  %). 92.37 (قدره نسبي بوزن الثانیة المرتبة احتلت)  25 (الفقرة •

  :كانت االختبار في فقرتین أدنى وأن

  %). 47.11 (قدره نسبي بوزن الثامنة المرتبة احتلت)  30 (الفقرة •

  %). 42.11 (قدره نسبي بوزن التاسعة المرتبة احتلت)  27 (الفقرة •

  :السیاسیة الوقائیة المفاهیم: ًخامسا
   )5:17 ( الجدول

 بالمفاهیم الخاصة االختبار فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعیاریة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات
   )380= ن   (السیاسیة الوقائیة
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   )5:17 ( الجدول

إجابة  إجابة خاطئة رقم السؤال
 صحیحة

مجموع 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 الترتیب الوزن النسبي المعیاري

05 17 363 363 0.955 0.207 95.53 1 
08 125 255 255 0.671 0.470 67.11 6 
09 78 302 302 0.795 0.404 79.47 4 
24 71 309 309 0.813 0.390 81.32 3 
29 23 357 357 0.939 0.239 93.95 2 
40 116 264 264 0.695 0.461 69.47 5 

  :السابق الجدول من یتضح

  :كانت االختبار في فقرتین أعلى أن

  %). 95.53 (قدره نسبي بوزن األولى المرتبة احتلت)  5 (الفقرة •
  %).93.95 (قدره نسبي بوزن الثانیة المرتبة احتلت) 29 (الفقرة •

  :كانت االختبار في فقرتین أدنى وأن

  %). 69.47 (قدره نسبي بوزن السابعة المرتبة احتلت)  40 (الفقرة •

  %).67.11 (قدره نسبي بوزن الثامنة المرتبة احتلت)  8 (الفقرة •

  :األمنیة الوقائیة المفاهیم: ًسادسا

   ) 5:18 (الجدول

 بالمفاهیم الخاصة االختبار فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعیاریة واالنحرافات والمتوسطات التكرارات
   )380= ن  (األمنیة الوقائیة

إجابة  إجابة خاطئة رقم السؤال
 صحیحة

مجموع 
االنحراف  المتوسط االستجابات

 الترتیب الوزن النسبي المعیاري

12 19 361 361 0.950 0.218 95.00 1 
13 161 219 219 0.576 0.495 57.63 6 
16 79 301 301 0.792 0.406 79.21 3 
21 54 326 326 0.858 0.350 85.79 2 
22 98 282 282 0.742 0.438 74.21 4 
23 207 173 173 0.455 0.499 45.53 9 
35 167 213 213 0.561 0.497 56.05 7 
38 123 257 257 0.676 0.468 67.63 5 
39 183 197 197 0.518 0.500 51.84 8 

  :السابق الجدول من یتضح

  :كانت االختبار في فقرتین أعلى أن
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  %). 95.00 (قدره نسبي بوزن األولى المرتبة احتلت)  12 (الفقرة •
  %).85.79 (قدره نسبي بوزن الثانیة المرتبة احتلت)  21 (الفقرة •

  :كانت االختبار في فقرتین أدنى وأن

  %). 51.84 (قدره نسبي بوزن السابعة المرتبة احتلت)  39 (الفقرة •

  %). 45.53 (قدره نسبي بوزن الثامنة المرتبة احتلت )  23 (الفقرة  •

 مجـال لكـل والترتیـب المئویـة والنـسب والمتوسـطات التكـرارات بحـساب الباحـث قـام النتائج وإلجمال
  : ذلك یوضح) 5:19  (والجدول االختبار مجاالت من

مجموع  عدد الفقرات البعد
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعیاري
الوزن 
 الترتیب النسبي

 4 74.94 2.315 9.742 3702 13 المفاھیم الوقائیة الفكریة
 5 72.96 1.412 5.837 2218 8 المفاھیم الوقائیة النفسیة

 1 93.11 0.779 4.655 1769 5 المفاھیم الوقائیة الجسمیة
 3 76.93 1.475 6.924 2631 9 المفاھیم الوقائیة االجتماعیة

 2 81.14 1.044 4.868 1850 6 المفاھیم الوقائیة السیاسیة
 6 68.10 1.635 6.129 2329 9 المفاھیم الوقائیة األمنیة

  76.31 6.122 38.155 14499 50 المجموع

قد احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن " المفاهیم الوقائیة الجسمیة "  یتضح من الجدول السابق أن 
، تلــى ذلــك المفــاهیم الوقائیــة الــسیاسیة حیــث احتلــت المرتبــة الثانیــة بــوزن نـــسبي %)93.11(نــسبي 
ـــــة بالمرتبـــــة الثالثـــــة بـــــوزن نـــــسبي قـــــدره%)81.14(قـــــدره   ، ثـــــم جـــــاءت المفـــــاهیم الوقائیـــــة االجتماعی

، ثــم جـاءت المفــاهیم %)74.94(، تلـى ذلـك المفــاهیم الوقائیـة الفكریــة بـوزن نــسبي قـدره %)76.93(
، وأخیــرا جــاءت المفــاهیم الوقائیــة األمنیــة بــوزن نــسبي %)72.96(الوقائیــة النفــسیة بــوزن نــسبي قــدره 

  %).68.10(قدره 

رتبـــة األولـــى بـــوزن ویعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن المفـــاهیم الوقائیـــة الجـــسمیة التـــي احتلـــت الم
أن المحتــــوي الدراســــي لمنهــــاج التربیـــــة اإلســــالمیة للــــصف الثــــاني عــــشر یهـــــتم %)93.11(نــــسبي  

ًبالمفـــاهیم الوقائیـــة الجـــسمیة بـــشكل كبیـــر جـــدا مـــع وجـــود معلمـــین أكفـــاء ومهـــرة فـــي تـــدریس المفـــاهیم 
اهقــة ممــا یجعلهــم الوقائیـة الجــسمیة واالهتمــام بهـا وأن الطــالب فــي هــذه المرحلـة یمــرون فــي سـن المر

یهتمـــون بأجـــسامهم وذلـــك یجعلهـــم یركـــزون االهتمـــام علـــى المفـــاهیم الجـــسمیة أكثـــر مـــن غیرهـــا مـــن 
المفاهیم وذلك فـي المفـاهیم األخـرى المبینـة فـي الـسابق بنـسب أقـل مـن ذلـك ویعـزو الباحـث ذلـك إلـى  

ى فهمهــم وتوضــیحهم ومــدالمنهــاج نفــسه والــى قــدرة معلمــي المــادة علــى إكــساب الطلبــة هــذه المفــاهیم 
  خرىللمفاهیم األ
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  :األول الفرض صحة من التحقق

 فــروق توجــد ال"  :علــى یــنص والــذي الدراســة فــروض مــن األول الفــرض صــحة مــن وللتحقــق
 عـشر الثـاني الـصف طلبـة اكتـساب مـستوى فـي( α ≤ 0.05 )  مـستوى عنـد إحـصائیة داللـة ذات
  ) .%75 (اإلتقان ومستوى اإلسالمیة التربیة في الوقائیة المفاهیم في

 لمعرفـة واحـدة لعینـة) ت (اختبـار باسـتخدام الباحـث قـام السؤال هذا صحة من وللتحقق
) 5:20 (والجـــدول% 75 اإلتقـــاني المـــستوى وبـــین الطـــالب اكتـــساب مـــستوى بـــین الفـــروق
  : ذلك یوضح

   )5:20 (جدول

%) 75 (االفتراضي المتوسط وبین الطالب درجات لمتوسطات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات یبین
  داللتها ومستوى" ت "وقیمة

 المتوسط العدد األبعاد
  المتوسط

  عند
75% 

  الفرق
 في المتوسط

  االنحراف
 المعیاري

  قیمة "ت"قیمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

المفاھیم الوقائیة 
 غیر دالة إحصائیا 0.947 0.066 2.315 0.008 9.75 9.742 13 الفكریة

المفاھیم الوقائیة 
 0.025 2.252 1.412 0.163 6 5.837 8 النفسیة

 0.05دالة عند 
لصالح المتوسط 

 االفتراضي
المفاھیم الوقائیة 

 0.01دالة عند  0.000 22.661 0.779 0.905 3.75 4.655 5 الجسمیة
 لصالح المتوسط

المفاھیم الوقائیة 
 االجتماعیة

 0.05دالة عند  0.022 2.295 1.475 0.174 6.75 6.924 9
 لصالح المتوسط

المفاھیم الوقائیة 
 السیاسیة

 0.01دالة عند  0.000 6.876 1.044 0.368 4.5 4.868 6
 لصالح المتوسط

المفاھیم الوقائیة 
 0.000 7.406 1.635 0.621 6.75 6.129 9 االمنیة

  0.01دالة عند 
لصالح المتوسط 

 االفتراضي

 0.05دالة عند  0.038 2.087 6.122 0.655 37.5 38.155 50 المجموع
 لصالح المتوسط

  1.96تساوي  ) ≥  α  0.05( وعند مستوى داللة ) 345(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 
  2.58تساوي  ) ≥  α  0.01( وعند مستوى داللة ) 345(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 

الجدولیـة عنـد مـستوى " ت" من قیمة أكبرالمحسوبة " ت"یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
أي . فــي جمیــع األبعــاد والدرجــة الكلیــة لالختبــار عــدا المفــاهیم الوقائیــة الفكریــة ) ≥α  0.05( داللــة 

 بــین متوســط التالمیــذ وبــین المتوســط االفتراضــي ،ولقــد كانــت أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة
المفـاهیم الوقائیـة األمنیـة ، وهـذا  الفروق لصالح المتوسط االفتراضي في المفـاهیم الوقائیـة النفـسیة، و
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التـي تمثـل المتوسـط االفتراضـي، %) 75(یعني أن مدى اكتساب التالمیذ في هذین البعـدین أقـل مـن 
لمتوســط فــي المفــاهیم الوقائیــة االجتماعیــة والجــسمیة والــسیاسیة وفــي الدرجــة وكانــت الفــروق لــصالح ا

التـــي تمثـــل %) 75(الكلیـــة ، وهـــذا یعنـــي أن مـــدى اكتـــساب التالمیـــذ فـــي هـــذین البعـــدین أكبـــر مـــن 
  .المتوسط االفتراضى

فـي المفـاهیم  ) ≥α  0.05( الجدولیة عند مـستوى داللـة " ت" من قیمة أقلالمحسوبة " ت"أن قیمة و
 بـــین متوســط التالمیـــذ وبــین المتوســـط  توجـــد فــروق ذات داللـــة إحــصائیة الأي أنــه. الوقائیــة الفكریـــة

  .االفتراضي
ویعزو الباحث عدم الفروق بین الطلبة إلى المتوسط االفتراضي ألن الوقایـة تتعلـق بـالفكر ال  تحتـاج 

  تطبیق وممارسة إلي 
أن المفـاهیم الوقائیــة األمنیـة والنفــسیة لـدى الطلبــة ضـعیفة وتحتــاج إلـى تعلــیم وتعزیـز لــدى الطلبــة 
علـــى الوقایـــة النفـــسیة واألمنیـــة ویحتـــاج ذلـــك مـــن المعلـــم زیـــادة الجهـــد الـــذي یقـــوم بـــه فـــي النـــواح 

  المفــاهیم الوقائیــة وقـــد المتــصلة بالمنهــاج مثــل األنــشطة ،وفهــم الطلبـــة أنفــسهم للمفــاهیم الوقائیــة
یعزو الباحث ذلك إلـى منهـاج التربیـة اإلسـالمیة للـصف الثـاني عـشر أنـه غیـر مبنـي علـى تعزیـز 
المفاهیم الوقائیة بشكل كبیر بـل بنـسبة ضـئیلة  ال ترتقـي إلـى المـستوى المطلـوب لتعزیـز المفـاهیم 

اجـــة إلـــى تعزیـــز المفـــاهیم الوقائیـــة  وخاصـــة أن منهـــاج التربیـــة اإلســـالمیة مـــن أكثـــر المنـــاهج ح
الوقائیـة لـدى الطلبــة فـالمحتوى الــذي یـتم ادخالــه فـي ثقافـة الطالــب وتثبیتـه یجــب أن یكـون  كجــزء 

  مكمل للحیاة المدرسیة
  :الثاني الفرض صحة من التحقق

 توجـد ال"  :علـى یـنص والـذي الدراسـة فـروض مـن الثـاني الفـرض صحة من وللتحقق
 الثـاني الـصف طلبـة اكتـساب مـدى فـي( α ≤ 0.05 )  مـستوى عنـد إحـصائیة داللـة ذات فـروق
  "الجنس لمتغیر تعزى الوقائیة المفاهیم في عشر

 ًتبعـا الفـروق لمعرفـة) ت (اختبـار باسـتخدام الباحـث قـام السؤال هذا صحة من وللتحقق
  .الجنس لمتغیر

  

  

  
  

  



 
 

127

   )5:21 (جدول

 وقیمة الجنس، لمتغیر تعزى االختبار درجات لمتوسطات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات یبین
  داللتها ومستوى) ت(

المتوسط  العدد الجنس األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة قیمة الداللة "ت"قیمة  

 2.528 9.272 158 ذكر
 المفاھیم الوقائیة الفكریة

 2.093 10.077 222 أنثى
دالة عند  0.001 3.385

0.01 

 1.579 5.665 158 ذكر
 المفاھیم الوقائیة النفسیة

 1.270 5.959 222 أنثى
دالة عند  0.045 2.014

0.05 

المفاھیم الوقائیة  0.963 4.494 158 ذكر
 0.591 4.770 222 أنثى الجسمیة

دالة عند  0.001 3.462
0.01 

المفاھیم الوقائیة  1.577 6.677 158 ذكر
 1.375 7.099 222 أنثى االجتماعیة

دالة عند  0.006 2.772
0.01 

المفاھیم الوقائیة  1.073 4.956 158 ذكر
 1.022 4.806 222 أنثى السیاسیة

غیر دالة  0.170 1.376
 ًإحصائیا

 1.812 5.753 158 ذكر
 المفاھیم الوقائیة االمنیة

 1.441 6.396 222 أنثى
دالة عند  0.000 3.849

0.01 

 7.365 36.816 158 ذكر
 الدرجة الكلیة

 4.852 39.108 222 أنثى
دالة عند  0.000 3.655

0.01 

  1.96تساوي  ) ≥  α  0.05( وعند مستوى داللة ) 378(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 
  2.58تساوي  ) ≥  α  0.01( وعند مستوى داللة ) 378(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 

الجدولیـة عنـد مـستوى " ت"المحـسوبة أقـل مـن قیمـة " ت"یتضح من الجدول السابق أن قیمـة 
  أي أنــه ال توجــد فـروق ذات داللــة إحــصائیةالمفـاهیم الوقائیــة الــسیاسیةفــي  ) ≥  α  0.05( داللـة 
( الجدولیـة عنـد مـستوى داللـة " ت" من قیمـة أكبرالمحسوبة " ت"یمة أن قو. بین الذكور واإلناثفیها 

0.05  α  ≤ (  فیهـا  أي أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیةفـي جمیـع المفـاهیم  والدرجـة الكلیـة  
  .، ولقد كانت الفروق لصالح اإلناثبین الذكور واإلناث

ویعـــزو الباحـــث عـــدم الفـــروق بـــین الطـــالب والطالبـــات فـــي المفـــاهیم الوقائیـــة الـــسیاسیة  ألن 
ًالشعب الفلسطیني یعیش تحت االحتالل واالحتالل مربوط بالسیاسة وینتج عـن ذلـك وعیـا عالیـا لـدي  ً

  الطالب والطالبات للوقایة السیاسیة،
ویعــزو الباحــث الفــروق بــین الطــالب والطالبــات فــي بــاقي المفــاهیم لــصالح الطالبــات إلــى أن 
ًاإلنـاث أكثــر اهتمامــا بالدراســة مــن الطــالب بــصفة عامــة ألن الطالبــات أكثــر التزامــا فــي البیــت وذلــك  ً

  یجعلهن یكرسن اهتمامهن بالدراسة والمذاكرة أكثر من الطالب
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  :الثالث الفرض صحة من التحقق

 فــروق توجــد ال"  :علــى یــنص والـذي الدراســة فــروض مـن الثالــث الفــرض صـحة مــن وللتحقـق

 فـي عـشر الثـاني الـصف طلبـة اكتـساب مـدى فـي( α ≤ 0.05 )  مستوى عند إحصائیة داللة ذات
  "التخصص لمتغیر تعزى الوقائیة المفاهیم

 ًتبعـا الفـروق لمعرفـة) ت (اختبـار باسـتخدام الباحث قام الفرض هذا صحة من وللتحقق
   )5:22 (جدول .                    التخصص لمتغیر

 وقیمة التخصص، لمتغیر تعزى االختبار درجات لمتوسطات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات یبین
  داللتها ومستوى) ت(

المتوسط  العدد الجنس األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة  "ت"قیمة  
 الداللة

 مستوى الداللة

 1.918 10.759 112 علمي
 المفاھیم الوقائیة الفكریة

 2.337 9.317 268 أدبي
دالة عند  0.000 5.766

0.01 

 1.159 6.089 112 علمي
 المفاھیم الوقائیة النفسیة

 1.495 5.731 268 أدبي
دالة عند  0.024 2.265

0.05 

المفاھیم الوقائیة  0.633 4.759 112 علمي
 0.829 4.612 268 أدبي الجسمیة

غیر دالة  0.093 1.682
 ًإحصائیا

المفاھیم الوقائیة  1.259 7.482 112 علمي
 1.498 6.690 268 أدبي االجتماعیة

دالة عند  0.000 4.914
0.01 

المفاھیم الوقائیة  1.021 5.054 112 لميع
 1.046 4.791 268 أدبي السیاسیة

دالة عند  0.025 2.246
0.05 

 1.574 6.286 112 علمي
 المفاھیم الوقائیة األمنیة

 1.658 6.063 268 أدبي
غیر دالة  0.227 1.209

 ًإحصائیا

 5.214 40.429 112 علمي
 الدرجة الكلیة

 6.231 37.205 268 أدبي
دالة عند  0.000 4.815

0.01 

  1.96تساوي  ) ≥  α  0.05( وعند مستوى داللة ) 378(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 
  2.58تساوي  ) ≥  α  0.01( وعند مستوى داللة ) 378(الجدولیة عند درجات حریة " ت"قیمة 

الجدولیـة عنـد مـستوى " ت"المحـسوبة أقـل مـن قیمـة " ت"یتضح من الجدول السابق أن قیمـة 
ــة فــي  ) ≥  α  0.05( داللــة  ــة والجــسمیةالمفــاهیم الوقائی  أي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة األمنی

  .األدبي والعلمي بین  فیها إحصائیة
 ) ≥  α  0.05( الجدولیـة عنـد مـستوى داللـة " ت" مـن قیمـة أكبـرالمحـسوبة " ت"أن قیمـة و

 أي أنـه توجـد فــروق ذات  والدرجـة الكلیـة لــسیاسیة والوقائیـة واالجتماعیـة واالمفـاهیم الوقائیـة النفــسیةفـي 
  .األدبي والعلمي ، ولقد كانت الفروق لصالح العلمي بین  فیها داللة إحصائیة
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ویعـــــزو الباحـــــث الفـــــرق بـــــین الفـــــرع األدبـــــي والفـــــرع العلمـــــي فـــــي المفـــــاهیم الوقائیـــــة النفـــــسیة 
 العقلیــة واســتیعابهم لألمــور یكــون واالجتماعیــة والــسیاسیة ،إلــى أن الفــرع العلمــي تكــون مــدارك الطلبــة

اكبـر مــن طــالب الفـرع األدبــي، حیــث أن طالــب الفـرع العلمــي یبنــي المفـاهیم علــى النــواحي التطبیقیــة 
  العملیة أكثر من الفرع األدبي الذي قد یعتمد على النواحي األدبیة والحفظ
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  التوصیات والمقترحات

التـي خرجـت بهـا الدراسـة یـرى الباحـث ضـرورة تقـدیم بعـض التوصـیات والمقترحـات نتـائج الفـي ضـوء 
المعنیــین والمهتمــین والعــاملین بالعملیــة التعلیمیــة مــن مــشرفین تربــویین ومعلمــین والقــائمین علــى لكــل 

إعداد المناهج الدراسیة في التربیة اإلسالمیة في جمیع المراحـل وغیـرهم فـي سـد الـنقص فـي المفـاهیم 
 الحالى هو التجربـة األولـى فـي إعـداد المنـاهج ن المنهاج الفلسطینيإائیة في ذلك المحتوى حیث الوق

الدراســیة علـــى مـــستوي فلـــسطین وهـــو خطـــوة كبیـــرة نحـــو الطریـــق الـــصحیح نحـــو تعلـــم ســـلیم لألجیـــال 
  القادمة

  یوصي الباحث بمجموعة من التوصیات التالیة

 منهـــاج التربیـــة اإلســـالمیة بـــصفة عامـــة ومنهـــاج ىضـــرورة تـــضمین المفـــاهیم الوقائیـــة فـــي محتـــو -1
  .المرحلة الثانویة بصفة خاصة

 االهتمـام برفــع مـستوى المفــاهیم الوقائیــة، األمنیـة،والمفاهیم الوقائیــة النفــسیة لـدى طلبــة المرحلــة -2
 .الثانویة

 . إعادة النظر في المنهاج الحالي للتربیة اإلسالمیة ألنه نسخة تجریبیة-3
عادة النظر فـي المحتـوى الحـالي لمنهـاج التربیـة اإلسـالمیة بحیـث یراعـي التـوازن بـین  ضرورة إ-4

 .المفاهیم
 . التركیز في المنهاج على المفاهیم الوقائیة التي یحتاجها الطلبة في المرحلة الثانویة-5
مـل  إخضاع الموضوعات والقضایا التي تـشكل أبعـاد المفـاهیم الوقائیـة للدراسـة المستفیـضة والع-6

 .ًعلى تصنیفها تبعا ألهمیتها، وفقا للمرحلة التعلیمیة، ولخصائص الطلبة المعرفیة والنفسیة
 توجیه اهتمام القائمین على التخطیط واإلعداد لمناهج فلسطینیة جدیدة أهمیة المفـاهیم الوقائیـة -7

 . حاجته لهاوضرورة تضمینها في منهاج التربیة اإلسالمیة للمراحل التعلیمیة المختلفة كل حسب
 .  توجیه انتباه معلمي ومشرفي التربیة اإلسالمیة إلى أهمیة اكتساب الطلبة للمفاهیم الوقائیة-8
 . عقد دورات لمعلمي التربیة اإلسالمیة وتدریبهم على كیفیة تربیة الطلبة تربیة وقائیة-9

    

  



 
 

131

  المقترحات

 قـد أثــارت مجموعـة مـن المقترحــات لـبعض الدراسـات التــي یـري ضــرورة  الباحـث أن هــذه الدراسـةىیـر
  :ًاجرائها استكماال لتطویر مناهج التربیة االسالمیة واالرتقاء به كما یلي

القیــام بدراســة حــول إعــداد برنــامج مقتــرح لتنمیــة المفــاهیم الوقائیــة فــي المرحلــة الثانویــة ومراحـــل  -1
 ىدراسیة أخر

  المرحلة األساسیة العلیالطلبةم الوقائیة في التربیة اإلسالمیة  المفاهیىالقیام بدراسة عل -2
مـــستوى وعـــي معلمـــي التربیـــة اإلســـالمیة ألهمیـــة المفـــاهیم الوقائیـــة ومـــدي لقیـــاس القیـــام بدراســـة  -3

 تطبیقهم لها في العملیة التعلیمیة
فـــي تـــدریس تربیــة اإلســـالمیة  مـــدى متابعــة المـــشرفین التربـــویین ،لمعلمـــي الةالقیــام بدراســـة لمعرفـــ -4

 المفاهیم الوقائیةموضوعات 
 عتقدات الخاطئة حول بعض المفاهیم الوقائیةإجراء دراسة حول تصویب اإل -5
ـــ -6  تحدیـــد أهـــم المـــشكالت التـــي تواجـــه تـــدریس التربیـــة اإلســـالمیة بكافـــة ىالقیـــام بدراســـة تهـــدف إل

  .محافظات غزة
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  المراجعو المصادر
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  والمراجع المصادر

 
  المصادر : ًأوال

  الكریم القرآن*    
 .بیروت، مؤسسة الرسالة "  مسند أحمد)" 2001(ابن حنبل، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد 1
 .، دار صادر، بیروت1ط "  لسان العرب) " 1991(ابن منظور، جمال الدین 2
 .دار الفكر "  السنن) "ب،ت(أبو داود، سلیمان بن األشعث 3
  .، دار طوق النجاة1ط " الجامع الصحیح) " 2002(البخاري، محمد بن إسماعیل 4
مؤســسة  " أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل) "د،ط(البیــضاوي،القاضي أبــو ســعید عبــد اهللا بــن عمــر 5

 .شعبان للطباعة والنشر ، بیروت
ــــة الرشــــد للنــــشر وال1ط" المعجــــم الكبیــــر)" 2003(البیهقــــي، أحمــــد بــــن الحــــسین 6 توزیــــع   ، مكتب

 .بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالهند
 .، دار الجیل ـ بیروت ، بیروت2ط"السنن)" 1998(الترمذي، محمد بن عیسى 7
، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت  27ط" زاد المعاد في هدي خیـر العبـاد) " 19994(الجوزیة ، ابن قیم 8

 .مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت
 .القاهرة،  ، مكتبة ابن تیمیة 4ط " المعجم الكبیر)" 1404(ن أحمدالطبراني، سلیمان ب 9
 .دار الحدیث،القاهرة"  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم) " 2001(عبد الباقي،محمد فؤاد 10
ـــــــوب 11 ـــــــدین محمـــــــد یعق ، مؤســـــــسة 2ط " القـــــــاموس المحـــــــیط)" 1987(الفیـــــــروز أبادي،مجـــــــد ال

 .الرسالة،لبنان
 .بیروت،  ، دار المعرفة 5ط " السنن )" 2000(ن علي الخراسانيالنسائي، أحمد بن شعیب ب 12
  .دار الجلیل ،بیروت " الجامع الصحیح)" 2001(النیسابوري، مسلم بن الحجاج 13

  الكتب العربیة: ثانیا 

 1ط"التقویم الذاتي للشخصیة فـي التربیـة اإلسـالمیة ") 2006(أبو إسماعیل ، أكرم عبد القادر 14
 .دار النفائس للنشر والتوزیع ، عمان 

القــسم األول ، المكتبــة  " مقومــات النــصر فــي ضــوء القــرآن والــسنة" أبــو الــشباب،أحمد عــوض 15
  .العصریة ، بیروت، لبنان
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 .،  أفاق غزة 3ط " مقدمة في التربیة اإلسالمیة) " 2007(ابو دف ،محمود  16
) ب،ت  " ( التربــــوي اإلســــالميمحاضــــرات فــــي الفكــــر" حمـــدان   الــــصوفيوأبـــو دف،محمــــود  17

 .الجامعة اإلسالمیة ،غزة
 .دار النهضة ،القاهرة" أسس التعلم ونظریاته) "1991(أبو ناهیة ،صالح الدین  18
ــــد المــــنعم، عبــــد اهللا 19 ــــسها) "1994(األغــــا إحــــسان وعب ــــة وطــــرق تدری ــــة العملی  غــــزة 3ط"التربی

  .،فلسطین 
  . ، عالم الكتب القاهرة 1ط " قبل المدرسةاألنشطة العلمیة لطفل ما " )1995(بدیر، كریمان  20
 مكتبة المجتمع العربي ، عمان "  طرق تدریس الریاضیات) "  2004(برهم ، نضال   21
جامعــة " تنمیــة المفــاهیم والمهــارات العلمیــة ألطفــال مــا قبــل المدرســة") 2004(بطرس،بطــرس 22

 .القاهرة ،، دار المسیر للنشر والتوزیع ،األردن 
 .دار الفرقان، األردن " المیسر في علم النفس التربوي"بلقیس،أحمد ومرعي،توفیق 23
اللـواء  دار ، "العربـي الـوطن ألقطـار الـسیاسیة التربیـة فـي مقدمـة) "1987(سـعید ، لالتـ 24

 . ، عمان والنشر للصحافة
 .،دار الكتاب ،الكویت" سیكلوجیة التعلم ونظریات التعلیم) "1989(جابر،جابر 25
ـــة اإلســـالمیة" ) 2009(د درویـــشحلـــس، داو 26 ـــي منـــاهج التربی الجامعـــة اإلســـالمیة " دراســـات ف

 .،أفاق،غزة
الجامعــــة " محاضــــرات فــــي طرائــــق تــــدریس التربیــــة اإلســــالمیة") 2010(حلــــس، داود درویــــش 27

 .اإلسالمیة ،أفاق،غزة 
  .الطبعة األولي "  نحو تربیة إسالمیة" )  2002(حماد،صالح الدین ومعمر ،حمدي  28
أســــالیب تــــدریس التربیــــة اإلســــالمیة لمعلمــــي التربیــــة اإلســــالمیة )" 1987(الحمادي،یوســــف 29

 النـــسخة األخیـــرة ،دار المـــریخ ، "وطالبهـــا فـــي كلیـــات التربیـــة فـــي الـــوطن العربـــي واإلســـالمي 
 .الریاض

الرئاســـة العامـــة  " الحقـــائق والمفـــاهیم تعلمهـــا وقیاســـها)"1989(خطـــاب محمـــد وبلقیس،أحمـــد  30
 .ث الدولیة ، األردن لوكالة الغو

ـــیم  31 ـــضة للمنهـــاج الفلـــسطیني) 1998( وزارة التربیـــة والتعل وزارة .، دائـــرة المنـــاهجالخطـــوط العری
 .التربیة والتعلیم 
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،دار المـــسیر للنـــشر والتوزیـــع ، 1ط" أســـس بنـــاء المنـــاهج التربویـــة) "2004(الخوالـــدة ،محمـــد  32
 .عمان ، األردن

 " أسـالیب تـدریس التربیـة اإلسـالمیة) "2003(حـسنالدلیمى، طه علي حسین والـشمري ،زینـب  33
 . ،دار الشروق للنشر والتوزیع1ط

  ،مكتبة الفالح1 طتطور الفكر التربوي اإلسالمي" ) 2000(رفاعي ، فیصل ،و أحرون  34
 . ،دار الشروق، األردن2ط" أسالیب تدریس العلوم") 1996(زیتون ،عایش  35
ــــه و)" 1986(عــــایش ،زیتــــون 36 ــــم و بنیت ــــةطبیعــــة العل ــــة العلمی ــــات فــــي التربی الجامعــــة ،"تطبیق

 .األردنیة،عمان
 .،دار الشروق األردن1ط" أسالیب تدریس العلوم)"2001(زیتون،عایش 37
 1ط" تنمیة المفاهیم والمهارات العلمیة وطرق تدریـسها") 2004(سالمة، عادل أبو العز أحمـد 38

 .،دار الفكر للنشر والتوزیع،األردن
ــة والتطبیــق"  )1995(المة،حــسنس 39 دار الفجــر للنــشر  "طــرق تــدریس الریاضــیات بــین النظری

 .القاهرة
 عـین جامعـة ، التربیـة كلیـة ، "العلـوم تـدریس فـي حدیثـة اتجاهـات ") 1993(صـابر ، سـلیم 40

 .شمس
المفاهیم العلمیـة  لألطفـال برنـامج مقتـرح لطفـل مـا قبـل المدرسـة ") 1988(الشربیني   ،زكریا  41

 .مكتبة اإلنجیلو، القاهرة "
 علـى التعلیمیـة المنـاهج تطـویر فـي عالمیـة مـداخل"  )2001(الطنطـاوي و فـوزي ، الـشربیني 42

 .، القاهرة المصریة األنجلو مكتبة " والعشرین الحادي القرن ضوء  تحدیات
 "تقویم كتب التربیة اإلسالمیة في ضوء األهداف التربویـة") 2003(الشمري ن هدي علي جـواد 43

 . ، دار المناهج للنشر والتوزیع ، األردن 1ط
المنــــــشأ الــــــشعبیة  " فلــــــسفة التربیــــــة اإلســــــالمیة" ) 1975(الــــــشیباني ،عمــــــر محمــــــد التــــــومى  44

                                       .للنشر،طرابلس
، دار الـسالم 3ط "  التربیة اإلسالمیة وفن التـدریس") 2003(طویلة، عبد الوهاب عبد السالم  45

 .، القاهرة
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ثالثة بحوث مصر في ضـوء المعطیـات العلمیـة ")1988(مید ،محمد واسكاروس ،فیلیبعبد الح 46
 .،القاهرة بحوث في تطویر التربیة العلمیة في المعاصرة،المركز القومي للبحوث التربویة

 .دار قباء ، القاهرة" تنمیة المفاهیم العلمیة والریاضیة لألطفال)" 1997(عبد الفتاح ،عزة  47
ــــد الــــ 48 ــــة اإلســــالمیة وطــــرق ") 2001(وآخــــرون  حمن صــــالح،رعبــــد اهللا ،عب ــــى التربی مــــدخل إل

 .دار الفرقان األردن " تدریسها
 ،مركــز التنمیــة البــشریة 1 ط"بحــوث فــي التربیــة اإلســالمیة ") 1987(علــي ، ســعید إســماعیل  49

 .والمعلومات
 ، 2ط" یــة اإلســالمیة المقومــات والتطبیقــاتالترب" ) 2005(علــي ، ســعید إســماعیل و آخــرون 50

 .مكتبة الرشد
 "التربیة اإلسالمیة استراتیجیات تدریسها وتطبیقاتها العملیة" ) 2009(العیاصرة، ولید رفیق  51
 . ، دار الفرقان 4ط " التربیة اإلسالمیة بین األصالة والمعاصرة) " 2000(فرحان ،أحمد  52
 1ط " نظریات التعلم المعاصرة وتطبیقاتهـا التربویـة) "1998(فطیم ،لطفي والجمال،أبو العزایم  53

 .،القاهرة، مكتبة النهضة
 . ،عالم الكتاب1ط " أصول التربیة اإلسالمیة) " 2002(القاضي ،سعید إسماعیل  54
 . ،عالم الكتاب2ط " أصول التربیة اإلسالمیة" ) 2004(القاضي ،سعید إسماعیل  55
 .دار المعارف القاهرة" والتقویماألهداف التربویة ") 1982(قالدة ،فؤاد 56
 . ، مكتبة االنجیلو ، مصر3ط" معلم العلوم ) " 19985(لبیب ، رشدي  57
 ،عـــالم الكتـــب ،  1ط " التربیـــة البیئیـــة واجـــب ومـــسؤولیة) "1999(اللقاني،محمـــد وفارغة،أحمـــد 58

 .مصر
تكــوین المفــاهیم والــتعلم فــي ") 2004(مــردان، نجــم الــدین عــل والعبیدي،شــاكر نــصیف لطیــف  59

 .،الفالح للنشر والتوزیع، الكویت2ط" مرحلة الطفولة المبكرة
ــة) " 1993(مرســى ، محمــد منیــر 60 ــة اإلســالمیة أصــولها وتطورهــا فــي الــبالد العربی  2ط" التربی

 .،عالم الكتاب
كتب ترجمة عبـد الفتـاح الـشرقاوي،م " دراسات في تعلیم الریاضیات) " 1997(موریس ، روبرت  61

 .التربیة العربي لدول الخلیج
 .دار الفرقان ، عمان " الجدید في تعلیم العلوم) "1992(نشوان ،تیسیر  62
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ـــیم العـــالي فلـــسطین ،مركـــز تطـــویر المنـــاهج  63 ـــة )"2009،2010(وزارة التربیـــة والتعل ـــاب التربی كت
 .ط الثانیة" اإلسالمیة للصف الثاني الثانوي

كتـــاب التربیـــة ) )"2006،2005(ین ،مركـــز تطـــویر المنـــاهجوزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي فلـــسط 64
 .ط األولى ، الجزء األول" اإلسالمیة للصف الحادي عشر

كتـــاب التربیـــة ) )"2006،2005(وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي فلـــسطین ،مركـــز تطـــویر المنـــاهج 65
 .ط األولى ، الجزء الثاني" اإلسالمیة للصف الحادي عشر

 .دار الهدي ، الریاض " أهداف التربیة اإلسالمیة" ) 1989(یالجن ، مقداد  66
 .،لبنان الرسالة مؤسسة3ط " اإلسالم في الوقائیة التربیة" )1991(فتحي ، یكن 67

 الرسائل العلمیة: ًثالثا

لــوم لطلبــة الــصف الــسادس لــبعض مــدى تــضمن محتــوى منهــاج الع) "2006(أبـو معیلــق ،ســهي  68
 . ، الجامعة اإلسالمیةرسالة ماجستیر" مفاهیم التربیة الوقائیة ومدى اكتساب الطلبة لها

طبیعـي  الثـانوي الثـاني الـصف تالمیـذ لـدى الـصحي الـوعي مـستوى) 2003(األحمـدي،علي 69
كلیـة  القـرى، أم ، جامعـةرسـالة ماجـستیر" المنـورة المدینـة فـي الـصحیة باتجاهـاتهم وعالقتـه

 .المكرمة التربیة،مكة
أثر دورة التعلیم في تعدیل التصورات البدیلة للمفـاهیم العلمیـة لـدى طلبـة ) "2008(األسمر، رائد  70

 . ، الجامعة اإلسالمیةرسالة ماجستیر" الصف السادس واتجاهاتهم العلمیة نحوها
 الفلـسطینیة لـدى طلبـة مـستوى اكتـساب بعـض المفـاهیم التاریخیـة")2000( اقـصیعة،عبد الـرحمن 71

، الجامعـة رسـالة ماجـستیر"  الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة وعالقتها بإنتمائهم الوطني
 .اإلسالمیة 

المـدارس  فـي العلـوم منـاهج محتـوى تنـاول مـدى ) "2004(نـشوان ، تیـسیر و قمـر أبـو ، باسـم 72
 رسـالة ماجـستیر ،بهـا الطـالب ووعـي وقـضایاها الوقائیـة التربیـة ألبعـاد بفلـسطین الـصناعیة

 . غزةاألقصى جامعة
 الثانویـة اسـتفادة المـدارس ومـدى اإلسـالم فـي الوقائیـة التربیـة)"1997(عبـد اهللا بـن خلیل حدري، 73

 .المكرمة مكة التربیة، القرى، كلیة أم جامعة منشورة، ماجستیر رسالة" منها
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دور مــــنهج العلــــوم الــــشرعیة فــــي تعزیــــز األمــــن الفكــــري لــــدي طــــالب ) " 2008(الحربــــي، جبیــــر 74
 .المكرمة كلیة التربیة،مكة القرى، أم جامعة ،رسالة ماجستیر" الصف الثالث الثانوي

أســالیب وقایــة األســرة المــسلمة مــن أضــرار البــث )"2006(الحــسني محمــد بــن إبــراهیم بــن محمــد 75
 مكـة التربیـة، القرى،كلیـة أم جامعـة منـشورة، غیـر ،ماجـستیر رسـالة" الفـضائي المعاصـرة 

 .المكرمة
التربیـة الوقائیـة فـي سـورة الفلـق وتطبیقاتهـا التربویـة )" 2009(الحسني،محمد بن حاسن بن محمـد 76

 .المكرمة مكة التربیة،  جامعة أم القرى كلیةرسالة ماجستیر" في األسرة والمجتمع
 مـن الـشباب واإلرشـاد لوقایـة للـدعوة التعاونیـة المكاتـب دور تفعیـل) " 2007(الخالـدي ، أحمـد  77

كلیـة  القـرى، أم ، جامعـةرسـالة ماجـستیر " مقتـرح تـصور " الفكریـة االنحرافـات فـي الوقـوع
 .المكرمة التربیة،مكة

 بعـــــض ًفعالیــــة التـــــدریس وفقــــا لنظریــــة فیجوتـــــسكي فــــي اكتــــساب) "2006(الدواهیــــدي، عزمــــي  78
 .، الجامعة اإلسالمیة رسالة ماجستیر" المفاهیم البیئیة لدي طالبات جامعة األقصى بغزة

رســـالة ماجـــستیر جامعـــة " التربیــة الوقائیـــة فـــي القـــرآن الكــریم) "2009(زیود،حــازم حـــسني حـــافظ  79
 .النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین

محافظـــة  " المفــاهیم المتــضمنة فـــي القــصص المقدمــة ألطفــال الریــاض) "1999(صــالح ،نجــوى  80
  .، الجامعة اإلسالمیةرسالة ماجستیر" غزة 

 ،منــشورة رســالة ماجــستیر" أثــر التربیــة الوقائیــة فــي صــیانة المجتمــع)"2005(ضــیاء الدین،احمــد 81
 .عمان، األردن

مفـــاهیم الـــصحیة لـــدى طلبـــة الـــصف الـــسادس برنـــامج مقتـــرح لتنمیـــة ال) "2003(عبـــده ،یاســـین  82
 . ، الجامعة اإلسالمیةرسالة ماجستیر" األساسي بمحافظات غزة

األمـــن الفكـــري فـــي مقـــررات التربیـــة اإلســـالمیة فـــي المرحلـــة الثانویـــة ) " 2009(العتیبـــي، ســـعید  83
 .المكرمة كلیة التربیة،مكة القرى، أم جامعة ،رسالة ماجستیر" دراسة میدانیة 

التربیــة الــصحیة فــي مقــرر األحیــاء للــصف األول الثــانوي مــن وجهــة ) "2009( ،علــي العمــري  84
 .المكرمة كلیة التربیة،مكة القرى، أم جامعة ،رسالة ماجستیر "نظر المعلمین

 رسـالة ،" وتطبیقاتهـا التربویـة النـور سـورة فـي الوقائیـة التربیـة) "2004(العنزي، سـلیمان صـفوان 85
 .المكرمة كلیة التربیة،مكة القرى، أم جامعة منشورة، غیر ماجستیر
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ـــد محمـــود 86 أثـــر برنـــامج بالوســـائط المتعـــددة فـــي ضـــوء نظریـــة الـــذكاءات ) "2008(عیـــاد،منى خال
ــــسابع  ــــتعلم لــــدى طالبــــات الــــصف ال المتعــــددة علــــى اكتــــساب المفــــاهیم التكنولوجیــــا وبقــــاء أثــــر ال

 . ،الجامعة اإلسالمیةرسالة ماجستیر"األساسي
 االنحرافـات مـن الطـالب وقایـة الثانویة في للمدرسة التربویة الجهود"  )2007(العیسي ،إبراهیم  87

 ، رسـالة دكتـوراه) مقتـرح تـصور( الریـاض مدینـة فـي والطـالب المعلمـون یراهـا الـسلوكیة كمـا
 ..المكرمة كلیة التربیة،مكة القرى، أم جامعة

حثــا عــن مخــرج فــي ضــوء المــضامین التربویــة فــي روایــة ثمــانون عامــا ب) "2007(غنــیم ،أمــاني  88
 . ، الجامعة اإلسالمیةرسالة ماجستیر" الدور التربوي ألدب األطفال

 الوقائیـة فـي التربیـة مفـاهیم تنمیـة فـي ودوره محوسـب برنـامج) " 2008(الفـرع، صـالح الـدین  89
 ، كلیــة التربـة، الجامعــة رســالة ماجـستیر" األساســي  التاســع الـصف طلبــة لـدى التكنولوجیـا
 .اإلسالمیة

" التربویـة الحجـرات وتطبیقاتهـا سـورة فـي وأسـالیبها الوقائیـة التربیـة)"2000(عـوض خالـد فعـر،ال 90
 .المكرمة مكة التربیة، القرى،كلیة أم جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة

دور األســرة المــسلمة فــي وقایــة األبنــاء مــن االنحرافــات الــسلوكیة مــن ) "2009(الكنــاني، احمــد  91
 .المكرمة كلیة التربیة،مكة القرى، أم ، جامعةرسالة ماجستیر" منظور التربیة اإلسالمیة

المفــــاهیم المــــستمدة مــــن آیــــات الــــدعاء فــــي القــــرآن الكــــریم وداللتهــــا ) "2009(المــــدهون، روضــــة 92
 .، الجامعة اإلسالمیة رسالة ماجستیر"التربویة 

 جامعـة ، منـشورة غیـر دكتـوراه رسـالة ، "اإلسـالم فـي الوقائیـة التربیـة) "2001(معمـر، حمـدي  93
 .األقصى، غزة جامعة ، المشترك العلیا الدراسات برنامج ، عین شمس

  الدوریات والمجالت:ًرابعا 

بمرحلـة  ًعقلیـا المعـوقین للتالمیـذ الوقائیـة التربیة في مقترح برنامج"  )2004(أحمد  ، الحسن أبو 94
اإلرشـاد  مجلـة " الفكـري إعـداهم متطلبـات ضـوء فـي الفكریـة التربیـة بمـدارس المهنـي اإلعـداد
 .شمس عین جامعة ، التربیة كلیة ، النفسي اإلرشاد مركز ، )18(العدد ،النفسي

مجلـــة دراســـات فـــي المفـــاهیم والتعمیمـــات فـــي بنـــاء المنـــاهج العربیـــة ،) "1989(أبــو حلو،یعقـــوب 95
 .كلیة التربیة،جامعة عین شمس) 5(،عددالمناهج وطرق تدریسها
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اإلیـدز  مـن للوقایـة الـصحیة التربیـة في مقترحة دراسیة وحدة فعالیة ) "2000(مجدي ، إسماعیل 96
 )3(المجلـد ، العملیة التربیة مجلة " اإلعدادي الثالث الصف لتالمیذ ًجنسیا المنقولة واألمراض

 .شمس عین جامعة ، التربیة كلیة ، )1( العدد
دراسـة لتحدیـد المفـاهیم العلمیـة ومـدى مناسـبتها لمراحـل ) " 1986(جزام ،عبد اهللا وجاسم،صـالح  97

  ، الكویت) 11(العدد) 3( ، المجلد، المجلة التربویةالتعلیم العام 
المجلـــة العربیـــة " تطـــور منـــاهج التـــاریخ فـــي ضـــوء مـــدخل المفهومـــات)"1987(إبـــراهیم ، خیـــري 98

 .اإلسكندریة،دار المعرفة الجامعیة
 بمـدارس الوقائیـة التربیـة بمتطلبـات الوفـاء فـي العلـوم منـاهج دور  ")2005(إبـراهیم ،  شـعیر 99

 المـصریة الجمعیـة ، التـدریس وطـرق المنـاهج فـي دراسـات " الـسمع وضـعاف األمـل للـصم
 .شمس عین جامعة ، )102( العدد) 3( المجلد ، للتربیة العلمیة

 الـصحي التنـور تنمیـة فـي الـصحیة التربیـة في مقترح برنامج فعالیة  " )2002(صالح ، صالح  100
للتربیـة  المـصریة الجمعیـة ، العملیـة التربیـة مجلـة "سـیناء بـشمال اإلعدادیـة المرحلـة لدى تالمیذ

 .شمس عین جامعة ، التربیة كلیة ، )4( العدد ، )5( المجلد ، العلمیة

  المؤتمرات: ًخامسا

 الوسـائط باسـتخدام التربیـة فـي مقتـرح برنـامج  ) "1998(  رؤوف ، وعزمـي محمـد ، أمـین 101
 للتربیـة األول العلمـي المـؤتمر " االبتدائیـة المرحلـة فـي العلـوم لتطـویر مـستقبلة المتعـددة رؤیـة

  .اإلسكندریة) 1(المجلد  ، العلمیة و للتربیة المصریة العلمیة الجمعیة
ــــأثیر مقــــررات التــــاریخ بالمدرســــة الثانویــــة العامــــة و  المدرســــة االنویــــة )" 1991(یحــــي ،خلــــف 102 ت

المـؤتمر العلمـي ،المملكـة العربیـة الـسعودیة "   تحصیل الطالب للمفاهیم التاریخیـة ىالمطورة عل
 .التدریس وطرق للمناھج الجمعیة المصریة ،الثالث

ضـوء  فـي االبتدائیـة المرحلـة فـي العلـوم منـاهج تقـویم" ) 1997(  إبـراهیم ، فـودة و فـایز ، عبـده 103
 المـصریة للتربیـة الجمعیـة ، العلمیـة للتربیـة األول العلمـي المـؤتمر "  الوقائیـة التربیة متطلبات
 .اإلسكندریة ، ) 1(المجلد ، العلمیة

ــــــاهیم ) " 1999(عرفات،نجــــــاح 104 ــــــى تنمیــــــة المف ــــــة الوقائیــــــة عل ــــــرح فــــــي التربی ــــــة برنــــــامج مقت فعالی
 .جامعة عین شمس) 1( المجلد المؤتمر العلمي الثالث،"واالتجاهات العلمیة 



 
 

141

العلمـي  المـؤتمر ، االبتدائیـة المرحلـة تالمیـذ لـدى الوقـائي الـوعي تنمیـة" )1999(محـسن ، فـراج 105
 .شمس، العباسیة عین جامعة ،)2(المجلد ، الثالث
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 )1(ملحق رقم 

  لرحيم الرمحن ا سمب

 منهـاج محتـوى فـي المتـضمنة الوقائیـة المفاهیم محتوى تحلیل قائمة تحكیم
  لها الطلبة اكتساب ومدى الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة

  اهللا ا/حفظه:............................................................. ة/الدكتور

 التربیـة منهـاج فـي المتـضمنة الوقائیـة المفـاهیم: "بعنوان بحث بإجراء الباحث یقوم
 علــى الحــصول متطلبــات ضــمن " لهــا الطلبــة اكتــساب ومــدى الثانویــة للمرحلــة اإلســالمیة

  . بغزة اإلسالمیة الجامعة من اإلسالمیة التربیة تدریس وطرائق مناهج في الماجستیر درجة

 :  المفــاهیم هــي وقائیــة أبعــاد ســت تــضمنت قائمــة بإعــداد الباحــث قــام الهــدف هــذا ولتحقیــق
 الوقائیـة الـسیاسیة، الوقائیـة ، الجـسمیة الوقائیة  النفسیة، الوقائیة المجتمعیة، الوقائیة الفكریة، الوقائیة
 التربیــة منهــاج فــي تــضمنها وجــوب التربــوي األدب علــى إطالعــه خــالل ومــن الباحــث یــرى األمنیــة،

  .ضوئها في المحتوى بتحلیل وسیقوم اإلسالمیة

 ترونـه مـا ٕواضـافة وحـذف وتعـدیل القائمـة لهـذه التحكـیم فریـق ضـمن سـیادتكم اختیـار تم ولقد
  .ًمناسبا

   : .....................المحكم اسم

   : ..................العلمیة الدرجة

   : .....................العمل مكان

  تعاونكم حسن لكم ًاشاكر

  

      الباحث

  الشریف حامد محمد
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  )2(ملحق رقم   

 مكان العمل الدرجة العلمیة اسم المحكم
 الجامعة اإلسالمیة دكتوراه أصول تربیة إسالمیة د محمود أبو دف.أ
 الجامعة اإلسالمیة دكتوراه في المناهج وطرق التدریس د عزو عفانة.أ
 الجامعة اإلسالمیة دكتوراه في المناهج وطرق التدریس فتحیة اللولو. د
 الجامعة اإلسالمیة دكتوراه في المناهج وطرق التدریس محمد أبو شقیر. د
 الجامعة اإلسالمیة دكتوراه أصول تربیة إسالمیة سلیمان المزین.د
 الجامعة اإلسالمیة دكتوراه أصول تربیة إسالمیة فایز شلدان.د
 الجامعة اإلسالمیة دكتوراه في المناهج وطرق التدریس عبد المعطي األغا.د.أ
 الجامعة اإلسالمیة دكتوراه في المناهج وطرق التدریس عطا درویش.د
 الجامعة اإلسالمیة دكتوراه في المناهج وطرق التدریس إبراهیم األسطل.د

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراه في المناهج وطرق التدریس د سهیل دیاب
 جامعة األقصى دكتوراه في المناهج وطرق التدریس ماجد مطر.د
 جامعة األقصى دكتوراه في المناهج وطرق التدریس أشرف بربخ.د
 مركز القطان التربوي دكتوراه في المناهج وطرق التدریس محمد أبو ملوح.د
 جامعة القدس المفتوحة دكتوراه في المناهج وطرق التدریس عبد اهللا عبد المنعم.د
 وزارة التربیة والتعلیم العالي دكتوراه في المناهج وطرق التدریس خلیل حماد. د
 مدرس وكالة دكتوراه في المناهج وطرق التدریس نایف  العطار. د
 كلیة تدریب غزة دكتوراه في المناهج وطرق التدریس فرج أبو شمالة.د
 الجامعة اإلسالمیة ماجستیر علم نفس باسل الخضري.أ
  مدیر مدرسة ماجستیر أصول تربیة إسالمیة سعدي أبو حمادة.أ
 مدیریة الوسطي مشرف تربیة إسالمیة محمود بخیت.أ
 مدیریة الوسطي مشرفة تربیة إسالمیة سوسن بشیر.أ
 مدیریة غرب غزة مشرف تربیة إسالمیة مجدي بدح.أ
 مدیریة غرب غزة مشرفة تربیة إسالمیة رندة زینو.أ
 مدرسة حكومة مدرس تربیة إسالمیة محمد عكیلة.أ
 مدرسة حكومة مدرس تربیة إسالمیة اشرف أبو عمرة.أ
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  أداة تحلیل المحتوي في صورتها النهائیة) 3(ملحق رقم 

  المفاهیم الوقائیة الفكریة: أوال 

 المفهوم .م

 .الفكریة الوقایة مفهوم  .1

 .واحترامه العقل مكانة على التأكید  .2

 .الوحدانیة مفهوم تكوین  .3

 .العبودیة مفهوم تكوین  .4

 .البشري الجنس مكانة  .5

 علم بغیر القول من التحذیر  .6

 العلم طلب  .7

  .الدین في البدع من التحذیر  .8

  .معین مذهب أو لرأي التعصب من التحذیر  .9

 . صحتها من التأكد قبل األحكام إطالق من التحذیر  .10

 .إنسانیتهم واحترام واستیعابهم معهم والحوار اآلخرین احترام عدم من التحذیر  .11

  .اإلسالمیة العقیدة عن المنحرفین ضالالت رد  .12

 معها التعامل وكیفیة الفتن من الحذر  .13

 حیاتها أمور جمیع في واعتدالها اإلسالمیة األمة وسطیة على التأكید  .14

 .العلم أهل إلى األمور ٕوارجاع لألفكار األعمى التعصب عن البعد  .15

 .اإلسالم أعداء قبل من الغلو استغالل من التحذیر  .16

  .واإلمعیة األعمى التقلید من النهي  .17

 .والتشدد والتطرف الغلو من التحذیر  .18

  .الحیاة  في بالحوار  .19

  .االعتذار وتقدیم باألخطاء االعتراف عدم من التحذیر   .20

  .التكفیر على التجرؤ من الحذر  .21

  .بالدین االستهزاء من التحذیر  .22

 والفتن التعصب إلى المؤدي الجدل من التحذیر  .23

  .اهللا سبیل في الجهاد عن التقاعس من التحذیر  .24

 والدین والرسول اإللهیة الذات سب من التحذیر  .25

 والخرافات الفاسدة العقائد من الحذر  .26
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  المفاهیم الوقائیة النفسیة: ًثانیا 

 المفهوم .م

 .النفسیة الوقایة مفهوم  .1

  البشریة النفس عن سلیم تصور تكوین  .2

 .الدوافع توجیه خالل من الوقایة  .3

 .الدوافع انحراف  .4

 .الدوافع تلبیة إباحة  .5

 .الدوافع ضبط  .6

 .الدوافع بین الموازنة  .7

 .الدوافع توجیه  .8

 .النفسي القلق مفهوم  .9

 .والطمأنینة النفسي االتزان نحو االتجاه  .10

 .للغضب النفسیة اآلثار من التقلیل  .11

 .بالذكر واالتزان الهدوء على االستعانة  .12

 .والوجداني العاطفي االتزان  .13

 .األساسیة الحاجات إشباع  .14

 .الشخصیة وسواء االنفعال  .15

 .والسلوكیة النفسیة واألمراض االنفعال  .16

  المفاهیم الوقائیة الجسمیة: ًثالثا 

 المفهوم .م

 .الجسمیة الوقایة مفهوم  .1

 .الصحي الحجر مبدأ ٕواقرار اإلسالم في والعالج المرض  .2

 .الجنس مسألة في التحكم  .3

 .اإلجهاض وحرمة النسل تحسین  .4

 .المفید الغذاء تشجیع  .5

 .ووقایة كعالج واستخدامه الغذاء قواعد ءإرسا  .6

 ".الخمر الخنزیر، لحم الدم، المیتة، "المضرة األطعمة تحریم  .7

 ".الطعام آداب الصیام، تشجیع اإلسراف، محاربة "الطعام عادات تنظیم  .8

 .العامة النظافة قواعد إرساء  .9

10.  
 مــن الریاضـة القــوى، ألعـاب تــشجیع والریاضـة، الحركــة "الریاضـة قواعــد إرسـاء
 ".العبادة خالل

 "االستراحة أوقات النوم، "الراحة قواعد إرساء  .11
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  المفاهیم الوقائیة االجتماعیة: ًرابعا 

 المفهوم .م
 .المجتمعیة الوقایة مفهوم  .1
 .العقیدة قاعدة على المجتمع إقامة  .2
 .األخوة قاعدة على المجتمع إقامة  .3
 .واإلحسان العدل قاعدة على االقتصادیة المسألة حل  .4
 .األسرة بنیة على المحافظة  .5
 .األخالقیة القیم من بمنظومة المجتمع إحاطة  .6
 .المنكر عن والنهي بالمعروف األمر  .7
  .والتسامح بالرفق األخذ على الحث  .8
  كلمتها ووحدة اإلسالمیة األمة بوحدة اإلخالل إلى یؤدي ما كل من التحذیر  .9

   .واالختالف والشحناء الفرقة من التحذیر  .10
 الفواحش انتشار من الوقایة   .11
  .المسلم المجتمع في والمستأمنین المعاهدین إلى اإلساءة من التحذیر  .12
  .السوء برفقاء التأثر من التحذیر  .13
 المسلمین حرمات على االعتداء من التحذیر  .14
  .اآلخرین ومساعدة والتعاون بالتكافل اإلیمان  .15
  .احترامهم وعدم اآلخرین حقوق إنكار من الحذر  .16
  وواجباتهم حقوقهم في الناس بین المساواة عدم من الحذر  .17
  .واالستبداد الظلم من التحذیر  .18
 والثرثرة االذاء من اللسان  حفظ عدم من التحذیر  .19

  المفاهیم الوقائیة السیاسیة: ًخامسا 

 المفهوم .م

 .السیاسیة الوقایة مفهوم  .1

 .هللا الحاكمیة مفهوم  .2

 .والبراء الوالء مفهوم  .3

 .والمحكوم الحاكم بین العالقة تنظیم  .4

 .الشورى مفهوم  .5

 .القضاء استقالل  .6

 .العامة الحریات على التأكید  .7

 .األمر ولي طاعة وجوب  .8

  .الوطن وحب الوطني االنتماء  .9
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  .غیرها مع اإلسالمیة األمة عالقة   .10

  .الوطن خیانة في الوقوع من التحذیر  .11

 اهللا سبیل في الجهاد  .12

  المفاهیم الوقائیة األمنیة: ًسادسا 

 المفهوم .م

 األمن مفهوم  .1
 الثقافي الغزو من الوقایة  .2
 .األمنیة الوقایة مفهوم  .3
 .النفسیة الحرب  .4
 .اإلشاعة حرب  .5
 .الفرقة بث  .6
 .البشریة الطاقات حرب  .7
 .األمنیة المعلومات جمع  .8
 .االستخباري العمل مفهوم  .9

 .التكنولوجیة الحرب مقاومة على القدرة  .10
 المعلومات أمن مفهوم  .11
 .التقني األمن مفهوم  .12
 .اإلسالم في التجسس  .13
  .اإلنترنت شبكة  وسلبیات مخاطر من التحذیر  .14
  .الفضائیة القنوات وسلبیات مخاطر من التحذیر  .15
  .االتصال وسائل وسلبیات مخاطر من التحذیر  .16
  .اإلنسانیة الثقافات على االنفتاح عند االسالم یخالف ما كل من الحذر  .17
   .العولمة فكر من التحذیر  .18
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  )4(ملحق رقم 

ــار تحكــیم ــة المفــاهیم اختب ــي المتــضمنة الوقائی ــةال منهــاج ف  اإلســالمیة تربی
  لها الطلبة اكتساب ومدى عشر الثاني للصف

  اهللا ا/حفظه:............................................................. ة/الدكتور

 منهـاج محتوى  في المتضمنة الوقائیة المفاهیم: "بعنـوان بحث بإجراء الباحث یقوم
 الحـصول متطلبـات ضـمن " لها الطلبة اكتساب ومدى الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة

  . بغزة اإلسالمیة الجامعة من اإلسالمیة التربیة تدریس وطرائق مناهج في الماجستیر درجة على

 الثــاني الــصف طلبــة اكتــساب مــدى لقیــاس اختبــار  بإعــداد الباحــث قــام الهــدف هــذا ولتحقیــق
    الثانویة للمرحلة اإلسالمیة التربیة منهاج محتوى تحلیل على بناء الوقائیة للمفاهیم عشر

  حیث من وذلك االختبار لهذا التحكیم فریق ضمن سیادتكم اختیار تم ولقد

  للمحتوي االختبار فقرات تغطیة مدى -
 االختبار فقرات صیاغة صحة مدى -

 االختبار لفقرات اإلمالئیة الصحة مدى -

  ًمناسبا ترونه ما وحذف إضافة -

   : .....................المحكم اسم

   : ..................العلمیة الدرجة

   : .....................العمل مكان

  تعاونكم حسن لكم ًاشاكر

  

  الباحث

  الشریف حامد محمد                                                              
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  )5(ملحق رقم 
 الرحیم الرحمن اهللا بسم  

  اإلسالمیة التربیة في الوقائیة المفاهیم لقیاس اختبار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدرسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة/الطالب اسم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة

  االختبار من الهدف: أوال

 المتـضمنة الوقائیـة للمفـاهیم عـشر الثـاني الـصف طلبـة اكتـساب مـدى قیـاس إلـي االختبـار هذا یهدف
  اإلسالمیة التربیة منهاج محتوى في

  االختبار تعلیمات

  األسئلة عن باإلجابة البدء قبل األولیة البیانات امآل-1

 اختیـار نـوع مـن سؤال 50 من یتكون الذي االختبار هذا من كاملة نسخة علي حصولك من تأكد -2
    صفحات 6 على موزع  متعدد من

  الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة بوضع االختبار أسئلة عن أجب -3

  ودقة بتمعن جیدة قراءة قراءتها بعد األسئلة عن أجب-4

  الواحد السؤال حول إشارة من أكثر تضع ال -5

  األزرق بالقلم اإلجابة -6
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  الصحیحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع*
  :ب تتصرف غیرك مع خصومة في وقعت إذا  .1

                           أصدقاؤك یشربه ما   -  أ

 واالنفعاالت الهوى إتباع  - ب

                            والسنة القران أحكام   -ج
  والدیك أراء -د 

   :تنصحه فبماذا لرأیه متعصب أنه فوجدت قضیة في لك وزمیل أنت تناقشت .2

                                  رأیه على توافقه  -  أ

 التعصب ومظاهر أثار من تحذره  - ب

   ذلك على فیستمر محمود التعصب أن ترشده -ج

   قال فیما اآلراء أفضل تأخذ -د 

  :الناس أحد حقك في أخطأ .3

                                                تعاقبه  -  أ

  به وترفق تسامحه  - ب

                              األمر ولى إلى تشكوه  - ج

    بخطئه تبالي ال -د 

  :ألنه المذموم الحسد عن اإلسالم  نهانا .4

                                 والمجتمع الفرد یدمر  -  أ

  بالمحسود اآلذي یلحق  - ب

            المجتمع في اإلبداع مظاهر علي یقضي  - ج

  مكروها منبوذ الحاسد یجعل -د 
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  :إلي یؤدي كلمتها ووحدة  اإلسالمیة األمة اتحاد .5

                         ضدها المعادیة القوي اتحاد  -  أ

  هي كما حالها علي بقاؤها  - ب

                     ثرواتها وتبدید وهوانها ضعفها  - ج

                            والتمكین والنصر القوة -د 

  :اإلسالمیة األمة أفراد بین والشحناء والفرقة االختالف  .6

                             أبنائها علي تأثیر له لیس  -  أ

  وتأخرها ضعفها إلي یؤدي  - ب

                           قضیة للود یفسد ال الخالف  - ج

 القدرات تنمي صحیة ظاهرة -د

 : باآلخرین الظن سوء .7

          محمودة وعواقبها محمودة صفة  -  أ

 المجتمع أفراد من ألحد ضرر فیها لیس  - ب

      واآلخرة الدنیا في التعاسة إلي یؤدي  - ج

  اآلخرین حقیقة  إلى التعرف من یمكنك -د 

 :للوطن  انتمائك و حبك عن فیها تعبر طریقة أفضل .8

            بالمناسبات الوطني النشید تردید  -  أ

   العدو ومقاتلة اهللا سبیل في الجهاد -ب 

                        للعدو السلمیة المقاومة  - ج

  واإلسالمیة العربیة األمم استنهاض -د
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  :المسالمة األخرى باألمم اإلسالمیة أمتنا عالقة تكون أن یجب .9

                                      ومحبة تعاون  -  أ

 وعداء حرب -ب 

                                   والحذر الحیطة  - ج

 ریبة و شك -د  

  :بالدنا في والمستأمنین المعاهدین تجاه واجبنا  .10

                    علینا یؤثرون ال ألنهم تجاهلهم  -  أ

 شدید بحذر معهم التعامل  - ب

        اإلسالمیة الشریعة تعالیم حسب معاملتهم  - ج

   لدیننا لمخالفتهم منهم االنتقام -د

  السوء صدیق رأي  .11

                         المهالك في ویوقعك یؤذیك  -  أ

  وینصحك ینفعك  - ب

                 مشاكلك من التخلص في یساعدك  - ج

  المشاكل في الوقوع من یحذرك -د 

  :إشاعة سماعك حین بها تتصرف طریقة أفضل .12
 .                            تصدیقها إلي تسارع  -  أ

 .نشرها علي تعمل  - ب

  .                             تكذیبها إلي تسارع  - ج

  .صحتها من تتحقق -د 
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  :المسلم  أخیك عن سیئا خبرا سمعت إذا .13

                   سمعت بما المسلم أخیك تراجع  -  أ

  الخبر صحة من تتأكد  - ب

                                       الخبر تكذب  - ج

 الخبر تتجاهل -د 

  :أتبع اإلسالمیة العقیدة عن المنحرفین ضالالت لرد .14
  
                   والبرهان بالحجة مزاعمهم إبطال  -أ 

 ومعاداتها أرائهم تحقیر. ب

                       سماعهم بعدم اآلخرین أنصح  - ج

  .أفكارهم وتجاهل مسایرتهم - د

  :اآلخرین مع الحوار آداب من .15

                      أراء من یعرضونه ما تجاهل  -  أ

 واستیعابها أرائهم احترام  - ب

                                         أرائهم تحقیر  - ج

 أرائك صحة إثبات في االجتهاد -د  

  :تتصرف كیف  مجتمعك في فتنة حدثت إذا .16

                                     الفتنة نار إشعال  -  أ

  والسنة القران تحكیم  - ب

                             تعنینك ال ألنها تتجاهلها  - ج

   الفتنة مثیري مقاتلة -د      
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  :إلي یؤدي الدین في االبتداع .17

                      قیمه وتجدید الدین إحیاء  -  أ

  اهللا غضب في والوقوع العقیدة فساد  - ب

                    المعاصرة القضایا معالجة  - ج

   المسلمین على تأثیر له لیس  -  د

  :للحیاة األفضل المنهج .18

                اآلخرین ألراء األعمى االنقیاد  -  أ

   نفسه  باإلنسان الخاص المنهج  - ب

          وتجاربهم اآلخرین منهج من التحرر  - ج

  اآلخرین تجربة من االستفادة مع باإلنسان الخاص المنهج -د

  :المسلم علي المسلم حق من .19

               حقوقه ٕواعطائه حرماته تعظیم  -  أ

  حرماته تجاهل  - ب

                        حرماته علي االعتداء  - ج

  حرماته علي یعتدي من مع التساهل -د 

 :بالدین والتطرف الغلو من اإلسالم حذر .20

     العبادة في التراخي على یقضي ألنه  -  أ

   به ورسوله اهللا أمرنا ما علي زیادة ألنه  - ب

            واألساطیر البدع یحارب ألنه  - ج

 بدینهم الناس تمسك من یقوى -د 
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 ) :االنترنت (العنكبوتیة الشبكة عبر یعرض ما كل .21

                                            كله یترك  -  أ

 كله یؤخذ  - ب

                            وتدقیقه مضمونه تحلیل  - ج

 دیننا مع ینسجم ما اختیار  -د 

 :الفضائیة القنوات برامج .22

         منها الحذر یجب خبیثة برامجها كل  -  أ

   خبیثة برامجها بعض   - ب

     دیننا تعالیم مع ینسجم نافعة برامجها بعض  - ج

 عقولنا مع تنسجم مفیدة برامجها بعض -د

  :ومخاطر سلبیات االتصال لوسائل .23

                                       باإلنسان تضر  -  أ

  .اإلسالمي بالمجتمع تضر   - ب

 .           سواء حد علي والفرد بالمجتمع تضر  - ج

 والفرد المجتمع تدمر  -  د

 :فیها ما كل األخرى والثقافات الغربیة الثقافة .24

                             بمجمله نأخذ أن یجب نافع  -  أ

  ثقافتنا وقوة ألصالة بها نبالي ال   - ب

 .    عنه االبتعاد یجب ضار ومنها دیننا مع ینسجم نافع فیها  - ج

 عنه االبتعاد یجب ضار  -د     
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 :فإنك مجتمعك بأبناء ألمت كارثة اإلسالمي مجتمعك في وقع إذا .25

  .             والمال بالجهد المحتاجین تساعد  -  أ

 تعنیني ال ألنها الكارثة تتجاهل   - ب

                               فقط أقاربي أساعد  - ج

                                                                                    الداهم الخطر من للسالمة الهروب  -د

 : ألنها اإلسالم عنها نهانا عادة التكبر .26

                      مكروها وتجعله الفرد تؤذي  -  أ

 .وتفككه المجتمع تضعف  - ب

 .                   وتقویها الفرد شخصیة تعزز  - ج

   .له احتراما أكثر الناس تجعل -د 

  :حقوقك نیل على یساعدك ما  .27

               اآلخرین تجاه واجبك تؤدي أن  -  أ

                    حقوقهم اآلخرین على تنكر أن  - ب

                     اآلخرین حقوق تحترم أن  - ج

 حقوقهم نیل في اآلخرین تساعد أن  -  د

  :اآلخرین مع للتفاهم طریقة أفضل

                                    للرأي التعصب  -  أ

  .اآلخرین آراء تحقیر  - ب

  .الغیر آراء تبني  - ج

 والتفاهم الحوار  -  د
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 :الناس بین العدل من الحاكم تمكن التي الصفات .28

  .                           بحقوقهم الناس جهل  -  أ

  .فقط بواجباتهم للقیام الناس دفع -ب 

 .          بینهم والواجبات الحقوق في المساواة  - ج

  .والجاه السلطات بذوي االهتمام -د 

 : واحدة عدا یلي ما المجتمع في الفواحش انتشار لمنع اإلسالم توجیهات من .29
                    إلیها النظر وتحریم العورة ستر  -  أ

     .باألجنبیات والخلوة االختالط  عدم  - ب

            بالمحرمات والخلوة االختالط عدم  - ج

 .البیوت دخول قبل االستئذان -د 

 :المسلم المجتمع أبناء تربط التي الروابط أفضل من .30

  .                        اهللا في والمحبة األخوة  -  أ

 والنسب القرابة  - ب

  .                     وللعروبة للوطن االنتماء  - ج

 .السیاسي للفكر االنتماء -د 

 :المجتمع في واالستبداد الظلم انتشار  .31

  .          النظام فرض من الحاكم یمكن  -  أ

 الحرمات وتنتهك الحقوق تضیع  - ب

 .               محدود بشكل الفساد ینتشر  - ج

 المفسدین أیدي على الضرب من تمكن -د 

  
  :إلى بصاحبه یؤدي به والتظاهر  والفهم العلم إدعاء 33 

  .                        له اآلخرین احتقار  -  أ

  .له اآلخرین احترام  - ب
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                   اآلخرین أمام هیبته فقدان  - ج

  ذاته تأكید -د

 :الشخص یكون قد ألنه اآلخرین تكفیر في اإلسراع عدم یجب .32

                      اإلسالم بأركان جاهال  -  أ

 .اإلیمان بنواقض جاهال  - ب

  .                    اإلیمان لنقض متعمدا  - ج

 .لآلخرین مقلدا -د

 : ألنها  العولمة من الحذر یجب.  35

 .    وهویتها اإلسالمیة األمة ثقافة على خطر  -  أ

 منها نحذر وسلبیات نأخذها ایجابیات لها  - ب

  .                      للثقافة جدیدة أفاق تفتح  - ج

 اإلسالمیة ثقافتنا لعمق نتجاهلها -د    

 :ألنه الدین بأحكام االستهزاء من الحذر علینا یجب. 36

  .                                 المعاصي من  -  أ

 الشرك من-ب

 .                           اإلیمان نواقض من  - ج

 .النفاق من-د

  
 : عنها المنهي النقاش وسائل من. 37

  .                        الجدل أجل من الجدل  -  أ

  .الحقیقة إلى للوصول النقاش  - ب

 .                               والتفاهم الحوار  - ج

  .األخر الطرف لفهم النقاش-د
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 :الوطن على خطرا الناس أكثر. 38

                                          العمالء  -  أ

  .االحتالل جیش  - ب

  .         الوطن عن الدفاع عن المتقاعسون  - ج

  .لإلشاعات المروجون -د 

  :باللسان واإلیذاء الثرثرة أضرار أكثر من .39

  .                          اهللا غضب في توقع  -  أ

  .الناس أعراض على االعتداء  - ب

  .           المجتمع في والحقد الكراهیة نشر  - ج

 الناس مشاعر جرح  -د 

  :واالحتالل للغزو وطنك تعرض إذا واجبك .40

  .                         اهللا سبیل في الجهاد   -  أ

  .الرحم صلة على الحث -ب 

  .                            الصالة على الحث  - ج

  اهللا سبیل في الجهاد على الحث -د 
  

 : اإلیمان نواقض من  .41

 .                            والنمیمة الغیبة  -  أ

 .والرسول والدین اإللهیة الذات سب  -ب 

 .                              اآلخرین سب  - ج

  .العام المال من السرقة -د 
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 :إلي یؤدى المجتمع في والخرافات الفاسدة العقائد سیادة  .42

 .                    واإلبداع االبتكار وعدم السطحیة  -  أ

 .الخیال تنمیة  - ب

 .                          السلیم العلمي التفكیر تنمیة  - ج

 العامة بین للتسلیة وسیلة-د

 :الزواج قبل الطبي الفحص .43

 .              الزوجیة الحیاة إلنجاح ومهم ضروري  -  أ

 .منه فائدة ال  - ب

 .                       الزوجیة الحیاة یفشل  - ج

 .المعاصي في الوقوع من اإلنسان یقي  -د 

  :شرعي عذر بدون اإلجهاض .44
  .                                            شرعا جائز  - أ
 شرعا مباح    - ب

                                              شرعا حرام  - ج

 .الزوجین اتفق إذا مستحب -د
 

 :إلى یؤدي الطعام تناول في اإلفراط .45
 .                        العضالت وینمي الجسم قوة  - أ

 اإلمراض ویسبب بالجسم یضر  - ب

                                العقلي الذكاء نمو  - ج

  .اهللا بنعم االستمتاع -د 
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  :ألنها للجسم ضروریة الریاضة ممارسة .46

 .                          الذهن وتنمي للجسم مفیدة  -  أ

 .الفراغ وقت على تقضي    - ب

 .                     مرموقة مكانة اإلنسان تكسب  - ج

 .الحدیث العصر لغة  -د 

   :إلي باإلنسان ینتهي اهللا غیر من والتوجس الخوف .47
 .                                     والكرامة العزة  -  أ

 .والذل الخنوع  - ب

  .                                    والنجاة السالمة  - ج

 .والرفعة النصر -د 

  :الیأس آلن الیأس من المسلمین اإلسالم حذر .48

 .                     اإلبداع فرص على یقضي  -  أ

 .االجتماعیة العالقات یضعف  - ب

 .             بالحیاة والرغبة اآلمل على یقضى  - ج

  الفراغ وقت استغالل من یمكن ال -د 

                                                  
 : أهمها من سیئة أثار والشح للبخل .49

 .                                       كبیرة ثروة تكوین  -  أ

 .للمستقبل تأمین -ب 

 .                          اآلخرین ٕوایذاء الحرمان  - ج

  الدنیا في والهناء السعادة-د
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 :إلى یؤدي بالعمل النفس إرهاق  .50

  .                                        اإلنتاج زیادة  - أ

 اآلخرین حب  - ب

 .                                        الذات إثبات  - ج

 .الجسم وضعف الملل  -د 
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Abstract 

This research aimed to recognize the preventive concepts in the content of the 
Islamic education for the secondary stage ,and the extent of acquiring  for the 
students . 

The sample of the study consist of : 

-12th grade student in Gaza ,middle area , 

-The content for the Islamic education syllabus for the high school with its 11th 
and 12th grades ,which were approved by ministry of education to be taught in 
their school in (2005 , 2006 ) . 

 The sample of the study included 380 students male and female from the 12th 
grades scientific and literary sections  governmental school , the study signified 
on the middle area . 

The method ,which was used by the researcher in this study is analytic 
descriptive method as its more suitable for the study , the researcher used in 
this study many tools : 

-preparing a test to measure the extent the students for 12th grades acquire the 
existed preventive concepts in Islamic education syllabus as they include six 

preventive dimensions which they are  : (the intellectual ،preventive concept  

Political preventive concepts, social concepts , preventive physical concepts , 
security preventive concepts , and psychological preventive concepts. 

-preparing a list of contental analysis . 

- The 11th and 12th grades syllabuses were analysed on the light of statistical 
treatment . 

In this study the researcher depended on the following statistical   

 . Diplicated average, and percentages  -       

-person correlation coefficient .  

-cronbach alpha  factor . 

-factor of spearman brown . 

-test one sample T test.  
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The study reached to a lot of results including :  

-physical preventive concepts, which ranked the first stage in the final results 
(93.11% ) . 

social –%) .1481( has the second stage rationed  of political preventive concepts-
preventive concepts had the third  stage in rationed   of ( 76.95) 

)  .74.94%( with ratio of the intellectual preventive concepts- 

Psychological preventive concepts with a ratio of (72.96%).  

) .68.10%(  with a ratio ofthe security preventive concepts,Finally  

The gaps were for the favor the average default in Psychological preventive 
concepts ,and the security preventive concepts which means that the extend of 
acquire of those dimensions are less than 75%  

The gaps were for the favor of average in political physical ,social and 
preventive concepts , and in total degree . 

There are statistical  gaps between males and females ,gaps were for the favor 
of females . 

There were gaps with statistical signs between scientific and litery sections  

The gaps were for the favor of scientific section .   

     Recommendations: 

1-ppConcerning to raise the levels of preventive concepts of (security 
,psychological ,preventive concepts for the secondary stage 

2-Make a review of the present content of the platform for the Islamic 
education , and to make balance between concepts, and focus at the preventive 
concepts which the students need in the secondary stage.  

3-Draw the attention of teachers and supervisors to importance of gaining 
the preventive concepts for the students . 

4-Helding a t raining courses  for Islamic education teachers  


