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يَاِت الُمستقَبليَّة التي سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة في تَ ْنِمَية الِقَيم  تَ َنبُّؤيَّةٌ دراسٌة  ألهمِّ التََّحدِّ
 (م2030عاِم )األخالقيَّة لدى طالب الت َّْعِليِم قَ ْبَل الجامعيِّ حتَّى 

 
 ْبُن فالٍح العصيلعبدالعزيز 

 جامعُة اإلمام حممَِّد بِن سعوٍد اإلسالميَّة - كليَّة الشَّرِيعة والدِّراسات اإلسالميَّة باألحساء

 ه 1438/ 26/8 وقبل -ه  1/7/1438 قدم للنشر

 
 

ستقَبليَّة ال يت س ُتواِجُه من اهَج العل وم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ ة ل د    ال  إىل استشراف أهمِّ التحدِّيَات ال مُ َهَدَفْت هذه الدِّراسُة المستّخَلص: 
مراح َل ثييَّ ٍة، َّيَّل ت األوىل يف ددي ِد الِق َيم األلالقيَّ ة، ال يت  ث ال ِ (، ولتحقيق ه ذا اد دفط  بِّق ِت الدِّراس ُة عل   2030التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ حىت عاِم )

( مؤشِّ ر،ا 30( قيم ة،، و )15ت )ُم تَ ْنِمَيُتها لد   ال  التعليم قب َل اجل امعيِّ يف من اهِج العل وم الش رعيَّة، وتَ َواَّ لت الدِّراس ُة إىل قالم ٍة بتل ض الق يم،   مَّ يَلزَ 
 فرعيًّا.
من اهَج العل وم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ ة ل د    ال  التعل يم قب َل  ستقَبليَّة ال يت س ُتواِجهُ تعر ُف عل  أهمِّ التح دِّيات ال  مُ ََتَّ الويف املرحلة اليانَية     

ي،ا مس تقَبليًّا، وعِّع ت عل    س ِة 15، وتَ َواَّلت الدِّراسُة إىل قالمة بتل ض التح دِّيَات، اش َتَمَلت عل   )املنهج االستشرايفاجلامعيِّ ، وذلض باستخدام  ( د دِّ
 حماوَر رليسٍة. 

يَاِت اليت ستواجه مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَنمِ  ويف      ية الِقَيم األلالقيَّة.املرحلة اليالية، قام الباحث بتقدمي تصو ر مقرتَح للتغل ب عل  هذه التَّحدِّ
، ب    ال   رِت وق  د َأْوَا  ِت الدِّراس  ُة بم  روِر مراجع  ِة منَوم  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة، ال  يت تتم  مَُّنها من  اهُج العل  وم الش  رع     يَّة، يف مراح  ِل التعل  يم قب  َل اجل  امعيِّ

ه ا الدِّراس ُة الاليَّ ة يف ه ذه واأللر ، وتطويرِها َوْفَق ما تقتميه متطلَّب ات املرحل ة، ومس تادَّات العص ر، و  رورِِ تم م  الِق َيم األلالقيَّ ة ال يت تَ َواَّ لت إلي
َّم  ة ب عل    ه  ذه التَّح  دِّيَات، وبن  اء اعل  وم الش  رعيَّةط إلآ  اد  ليَّ  ٍة فاعل  ة للتغل   املن  اهج، واإلف  ادِِ م  ن ل  ماء تص  ميم وتط  وير من  اهج ال س  رتاتيايَّة تربويَّ  ة من

ط لنشر الِقَيم األلالقيَّة، يف   ، يف اململكة العربيَّة السعوديَّة.ومستوياته مراحِل التعليم قبَل اجلامعيِّ  مجيعومتطوِِّر

. يَات الالتَّحدِّ  الكلمات الِمْفتاحيَّة:  ُمستقَبليَّة، الِقَيم األلالقيَّة، مناهج العلوم الشرعيَّة،  ال  التعليم قبَل اجلامعيِّ
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 المقدِّمة:

أ ح  تعليُم الِقَيم األلالقيَّة  رورِ، ينبغ ي االهتم اُم ، ا، 
ومسؤوليَّة، يتحمَُّله ا اجلمي ُع دوَ  اس تيناءط فه ي تُ َع د  أك َم د د  
نواِجُهه مل د  قُ ْدرتِنا عل   تربيَ ة أبنالن اط ليكون وا أف راد،ا ا ال  
يف ذواهتم وأفك ارهم ومش اعرِهم، فوج ب ال  اُل عل   ال نَّْ ِء 

َوبا  فيم   ا يس   مَّ  بالعومل   ة،م   ن   والنَ   ام الع   املي اجلدي   د، ال   ذَّ
 واالنسالِخ من االنتماء إىل دينهم وو نهم وجمتَمعهم.

وتُ َع   د  األل   الُي مق   اييَس حقيقيَّ   ة،، ومع   ايَة دقيق   ة،ط ملعرف   ة     
، يف أ ِّ جمتَم ع م ن اعتَمع ات،  درجة التقد م، والتط و ر، والر قِ يِّ

ِت اعتَمعات والشعو  بالِقَيم األلالقيَّة، كان ت فكلَّما َّسَّك
أرق   ، وأكي  َر تق  د م،اط فاع  ا تس  اعد عل    َّاس  كها، ودقِّ  ق د  ا 
قوَّهَت        ا، وَتعَم        ل عل          تطهةه        ا، م        ن األم        راض الن س        يَّة 
واالجتماعيَّ       ة، وتُ َع       د  مس        لُة املنَوم       ة األلالقيَّ       ة يف ه       ذه 

ُِ يف اعتَم ع اعتَمعات، مس  لَة َوْع ٍي وثقاف ة، وال  تس تقيم الي ا
ب  ال اس  تناد عل    مرجعيَّ  ة ألالقيَّ  ة دَ    بر   ا وقب  و  اجلمي  ع، 

 (.19، صم2000ويتبنَّاها معَم أفراد اعتَمعط )عهرا ، 
وب  النَر إىل سياس  ة التعل  يم يف اململك  ة العربيَّ  ة الس  عوديَّة،     

ميِكُن أ  نَ َهَم بو وح تركيَزها يف أهداف التعل يم عل   مس  لة 
الِق   َيم األلالقيَّ   ة ل   د  امل   تعلِّمط مي   ُل: أل   ِذه ب    دا  الس   لو ، 
ورعايتِ    ه برتبيَ    ة إس    الميَّة متكامل    ة يف ُلُلق    ه وِجس    ِمه وَعْقلِ    ه، 

ُمُيل الُعْلي   ا، وهتي    ِة  ب   الِقَيم والتع   اليم اإلس   الميَّة، وبال   وتزوي   ِده 
ال    رد ليك   و  عم   و،ا نافع،   ا يف بن   اء جمتَمع   ه، عل     أس   ا  م   ن 

 (.م1995الدين اإلسالميِّ النيفط )وعاِر التعليم، 
عام ، ومن اهُج العل وم الش رعيَّة  بوجهٍ وتُ َعد  املناهُج التعليميَّة     
، من أهمِّ  وجهٍ ب مرتَكزات الرتبيَ ة عل   الِق َيم األلالقيَّ ة،  لاص 

وتَ ْنِمَيِتها يف ن و  املتعلِّم ، ويف ه ذا اجلان ب ُيِش ة الغام د  
(، إىل أ  من   اهَج العل   وم الش   رعيَّة يف اململك   ة 4، صم2016)

العربيَّ     ة الس     عوديَّة تتميَّ     ز بعنايته     ا روان     ِب الِق     َيم ومَاهره     ا 
م   ع ذواهت   م، وم   ع ايل   رين، فه   ي الس   لوكيَّة ل   د  املتعلِّم    ، 

د     ي هم عل        ه     اِر القل     ب، وال     ن س، واجل     وارح، وتَ     دفَ ُعهم 
للص    م واا    ة واجلم    ا ، وذل    ض م    ن ل    ال  االهتم    ام ب    الِقَيم 

 زن)األلالقيَّ  ة، وايدا  املتنوِّع  ةط انطالق،  ا م  ن قول  ه تع  اىل: 

 مه جه ين ُّٱ، وقول             ه تع             اىل: [4:القل             م]َّ ىن نن من

، وقو  الن   ا ل  اع علي ه وس لم: ))إ  ا [14األعل :]َّىه
 .[رواه أمحد]بُِعْيُت ألََِّّم مكارم األلالي((ط 

وق  د نصَّ  ت وثيق  ة األه  داف العامَّ  ِة ملن  اهج العل  وم الش  رعيَّة     
نِة م2006)  مجي عَ (، عل  جمموعٍة م ن األه داف العامَّ ة املتم مِّ

ف من  اهج اجلوان  ب م  ن مع  ارَف ومه  اراٍت وقِ  َيٍمط إال أ  أه  دا
العلوم الشرعيَّة، ال تتحقَُّق يف َغْرِ  الِقَيم ال يت تنمِّ ي األل الَي 
ل   د  املتعلِّم    ، إال بتو    ي  الِق   َيم األلالقيَّ   ة املرغوب   ة، وق   د 

م  ن الدِّراس  ات العلميَّ  ةط كدراس  ة امل  الكي  كي  ةُ نبَّه  ْت ل  ذلض ال
(، ودراس        ِة الغام        د  م2014(، ودراس        ِة عق        اال )م2008)
 (.م2016)

وميِكُن الق وُ : إ  من اهَج العل وم الش رعيَِّة تق وم عل   َغ ْرِ      
الِق   َيم األلالقيَّ   ة ل   د  الَ    ْرِدط نَ   ر،ا ل   َدْورِها ال اع   ِل يف الت    ثة 
اإلآ   اعِّ عل     س   لوكيَّاته، ولارس   اته اليوميَّ   ة، والرتبيَ   ُة يف ذاهت   ا 

ُه    ه، وأل  عمليَّ    ٌة ِقيميَّ    ة، والِق    َيُم َتُص    وُ  العم    ل الرتب    و َّ و  توجِّ
لك    ل جمتَم    ع إنس    اين  منَومتَ    ه الِقيميَّ    َة ال    يت ُتس    ِهُم يف بقال    ه 
وُهِويَِّته ورُِقيِّه و الهط ف ا  ك لَّ أم ة َد ِرص عل   أ  ت رعَِّ أبناءه ا 
عل        قِ      َيِم جمتَمِعه      اط ليكون      وا لَِبن      ة، ا      الة، يف بن      اء جمتَم      ع 

، م1987العين ،  متماِسٍض ترِبطُه منَومٌة قيميَّة واحدٌِط )أبو
 (.77ص
ْوِر الب  ال  ال  ذ  تؤدِّي  ه      ويف ظ  لِّ م  ا تق  دَّم، وإميان،  ا ب َّيَّ  ة ال  دَّ

من  اهُج العل  وم الش   رعيَّة، وم  ا ميِك  ُن أ  يواِجَهه   ا م  ن د   دِّيات 
مستقَبليَّة يف جما  تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ ة ل د    ال  التعل يم 

، ج   اءت ه   ذه الدِّراس    ُة لتس   لِّل الم   وء، وتتنبَّ   َ  قب   َل اجل   امعيِّ
يَات ال     ُمستقَبليَّة ال    يت ميِك    ُن أ  تواِجَهه    ا ه    ذه  ب     همِّ التَّح    دِّ

 (.م2030املناهُج يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة حىت عاِم )
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 تحديد مشِكلة الدِّراسة:

املي ادين  لِّ برغم ما دتل ه الِقَيُم األلالقيَّة من مكانٍة رفيعٍة يف ك
م  ن الدِّراس  ات والبح  و   كي  ةالعلميَّ  ة والياتيَّ  ة، ف  ا  نت  الَج ال

السابقة ُتِشة إىل األعمة الرتبويَّة الِقيميَّة ل د  األف رادط كدراس ة  
(، و 2008(،  و )الزبي    د ، 2008)املعا     يد ،  ك    ل  م    ن

)الغام           د ، و ،(2015و )عق           اال، (،2010)الس           قاف، 
وه    ذا م    ا ي    دعو الق    المَ  عل      اع    ا  الرتب    و ِّ إىل  (،2016

الوق     وِف عل       الِق     َيم األلالقيَّ     ة ال ا      لة، امل     ؤثِِّر يف س     لو  
 األفراد، ومن مث ت عيلها وغرسها وتَ ْنِمَيتها.

وتكاد ُُتِْمُع الدِّراساُت السابقة ال يت تناول ت جان ب الِق َيم     
لعل   وم الش   رعيَّةط كدراس   ة وتَ ْنِمَيته   ا ل   د  املتعلِّم     يف من   اهج ا

عل    املكان  ة  (،2013(، ودراس  ة )ال هي  د، 2009)ال  داوود، 
ااااَّ   ِة د   ذه املن   اهج يف إكس   ا  املتعلِّم     الِق   َيَم األلالقيَّ   ة 
املناِسبَة، وتنميتها يف ن وس همط ل ذا تُ َع د  م ن أه مِّ املن اهج ال يت 

ربيَ     ة، ميِك     ُن م     ن ل     ال  توظي ه     ا بطريق     ة فاعل     ة أ  ُدْ     ِدَ  ت
 إآابيَّة. 

ُُ الدِّراس ات ال يت ُعِنيَ ْت     لذاط َظَهرت يف ايونة األلةِِ بع 
ب  الِقَيم األلالقيَّ  ة َعب ْ  َر من  اهِج العل  وم الش  رعيَّةط ولكنه  ا كان  ت 
يف جُمَمِلها تتع رَُّض جلان ب قي اِ  م د  ت وافر الِق َيم األلالقيَّ ة، 

َُ العو  وج   هٍ وتص   نيِ ها ب ام   ل امل   ؤثِّرِِ يف ع   ام ، كم   ا تناول   ت بع   
الِق   َيمط ك   اإلعالم والت ِّْقِنيَ   ة، دو  التط   ر ِي مل   ا ميِك   ُن أ  تواِجَه   ه 
ياٍت مس    تقَبليَّة يف جم    ا  تَ ْنِميَ    ة الِق    َيم  ه    ذه املن    اهُج م    ن د    دِّ

 األلالقيَّة.
ونتيا  ة، ل  ذلض، واس  تاابة، لتل  ض ال  دََّعوات، ول س  هام يف     

من    اهج العل    وم الش    رعيَّةط   تط    وير ت    دريس الِق    َيم األلالقيَّ    ة يف
يَات  كان     ت ه     ذه الدِّراس     ُة االستش     رافيَُّة، ال     يت تتنبَّ      ُ بالتَّح     دِّ

ُمستقَبليَّة اليت ستواجه مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم  ال
األلالقيَّ     ة، ل     د        ال  التعل     يِم قب     َل اجل     امعيِّ ح     ىت ع     اِم 

للتغل    ب عل     ه   ذه (، وم   ن مثَّ تق   دمي تص   و ر مق   رتَح م2030)

يَات، َوْف   َق مواا    ات معياريَّ   ة لااَّ   ٍة بتَ ْنِميَ   ة الِق   َيم يف  التَّح   دِّ
 مناهج العلوم الشرعيَّة.

 أسئلة الدِّراسة:

 ية:اليَُّة ل جابة عن األس لة ايتتسع  الدِّراسُة ال    
ما الِقَيُم األلالقيَُّة اليت يَل َزُم تنميُته ا ل د    ال  التعل يم  -1

 قَ ْبَل اجلامعيِّ يف مناهج العلوم الشرعيَّة؟
يَاُت ال     -2 ُمستقَبليَّة ال    يت س    ُتواِجُه من    اهَج العل    وم  م    ا التَّح    دِّ

الش  رعيَّة، يف تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة ل  د     الِ  التعل  يم قَ ْب  َل 
 (؟م2030اجلامعيِّ حىت عاِم )

ُمستقَبليَّة  يَات ال   م   ا التص   و ُر املق   رتَُح للتغل    ِب عل     التَّح   دِّ  -3
ال يت س تواجه من اهَج العل  وم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ  ة 

؟  لد   ال  التعليِم قَ ْبَل اجلامعيِّ
 أهداُف الدِّراسة:

 َية: تقيق األهداف اإلجراليَّة ايإىل د الدِّراسة الاليَّةُ  تِ عَ سَ 
تَ ْنِمَيُته   ا ل   د      ال  ددي   ُد الِق   َيم األلالقيَّ   ة ال   يت يَل   َزُم  -1

 التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ يف مناهِج العلوم الشرعيَّة.
يَاِت ال      -2 ُمستقَبليَّة ال     يت س     تواجه  استش     راُف أه     مِّ التَّح     دِّ

مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة، ل د    ال  
 (.م2030التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ حىت عاِم )

يَات تق     دمُي  -3 تص     و ٍر نَ     ر   مق     رتَح للتغل      ب عل       التَّح     دِّ
ُمستقَبليَّة ال    يت س    تواجه من    اهج العل    وم الش    رعيَّة، يف تَ ْنِميَ    ة  ال    

 .الِقَيم األلالقيَّة لد   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ 

 :أهمِّيَّة الدِّراسة

 :ه الدِّراسُة أَِّّيََّتها لا ي يتَتسَتمد  هذ    
: األهمِّ  وتتميَّ   ل يف إلق   اء الم   وء يَّ   ُة العلميَّ   ة )النََّةرِيَّ   ة(: أوًلا

يَاِت ال   ُمستقَبليَّة ال  يت س  تواجه من  اهَج العل  وم  عل    أب  رِع التَّح  دِّ
الش  رعيَّة يف تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة، ل  د     ال  التعل  يم قَ ْب  َل 

 (.م2030اجلامعيِّ حىت عاِم )
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تمثَّل في إفادة الفئاِت : وت)التَّْطِبيقيَّة(األهمِّيَّة الَعَمليَّة 
 ة:اآلتيَ 
: وذل  ض م  ن ل  ال  تزوي  دهم     ال ِ  .1 التعل  يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ

بقالم ٍة مقنَّن ٍة علميًّ ا ب الِقَيم األلالقيَّ  ة ال يت يَل َزُم تنميُته ا ل  ديهم 
. َر مناهِج العلوم الشرعيَّة املقرَِّر  َعب ْ

ن لال  تزويِدهم بقالم ٍة العلوِم الشرعيَّة: وذلض م معلِّمي .2
يَات ال  ُمستقَبليَّة ال يت س تواجه من اهَج  مقنَّنة علميًّ ا ب  همِّ التَّح دِّ

العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية الِق َيم األلالقيَّ ة، وم ن مَثَّ اإلس هام يف 
 أثناء لارساهتم التَّْدرِيسيَّة.يف تَ ْنِمَية تعليم الِقَيم األلالقيَّة 

ه   ا: وذل   ض م   ن العل   وم الش   رعيَّة ومطوِّريمن   اهِج  مص   مِّمي .3
ل     ال  تزوي     ِدهم بتص     و ر نَ     ر   مق     رتٍَح للتغل      ب عل       أب     رِع 

يَات ال  ُمستقَبليَّة ال يت س تواجه من اهَج العل وم الش رعيَّة يف  التَّحدِّ
،    ا  تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة ل  د     ال  التعل  يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ

 ِدلَّة املعلِّم .يُعيُنهم عل  تمميِنه يف أَ 
: تش          كُِّل الدِّراس          ُة املنطَلَ          َق واألس          اَ ، يف الب          احي  .4

مو وِعها، وَمنَهايَِّتها، ونتالِاها، لدراسات استشرافيٍَّة ألر  
 يف جماِ  املناهج الدِّراسيَّة والِقَيم األلالقيَّة. 

 :    حدود الدِّراسة

: الحدود الموضوعيَّة  :أوًلا
 َية:ايت باحملددات الدِّراسُة الاليَّة تتحدد

الِق    َيم األلالقيَّ     ة ال    يت يَل    َزُم تَ ْنِمَيُته     ا ل    د        ال   قالم    ة -
يف من اهج  -مراح ل التعل يم الع ام  ل  ك   - التعليم قَ ْبَل اجل امعيِّ 

يَ    ة: )الِق    َيم األلالقيَّ    ة ش    رعيَّة، وذل    ض يف احمل    اور ايتالعل    وم ال
قيَّ       ة التنافس       يَّة، والِق       َيم األلالقيَّ       ة ال رديَّ       ة، والِق       َيم األلال

يَ  ْت بِنَس  ِب اتِّ   اٍي ب    احملكِّم   ، ت  رتاوح  َِ التنَيميَّ  ة(، ال  يت َح
 %(. 100% إىل80ب  )
يَات ال     قالم    ة - ُمستقَبليَّة ال    يت س    ُتواِجُه من    اهَج  أه    مِّ التَّح    دِّ

لتعل يم العلوم الشرعيَِّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة، لد   ال  ا
 (.م2030قَ ْبَل اجلامعيِّ حىت عاِم )

يَات  تق      دمي - تص      و ٍر نَ      ر   مق      رتٍَح للتغل       ب عل        التَّح      دِّ
ُمستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم  ال

 ، ض َعب ْ   َر وذل   األلالقيَّ   ة، ل   د      ال  التعل   يم قَ ْب   َل اجل   امعيِّ
َية: )األهداف، واحملتو ، و ري التَّ ْدرِيس، منَومِة املناهج ايت

 والت ِّْقِنَيات التعليميَّة، وأساليب الت َّْقِومي(.
 :ثانياا: الحدود البشريَّة

- .   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ
 :ثالثاا: الحدود الزمانيَّة

 .ه 1437/1438ُأْجرَِيت هذه الدِّراسُة يف العاِم الدِّراسيِّ     

 الدِّراسة:ُمْصطَلحاُت 

 الِقَيم األخالقيَّة: (1

(، 25، صم2016عرَّفه       ا ال       دليُل الِقيم       ي  األلالق       ي  )    
 ٌِ ، مس تمدَّ ب عا: "اقتناعاٌت ومبادُئ تتَِّصل باجلانب األلالقيِّ
م  ن ال  َوْحِي، والُع  ْرِف املعت  َم، يتبنَّاه  ا الَ   ْرُد، وتش  كِّل ل  ه مع  ايَة 

واألفع ا  واألش خاص ب القبو  ومواعيَن ََيُكم ،ا عل  األشياِء 
أو ال    رفُ، أو باُلْس    ن أو الُق    ْب ، وَتص    ُدُر عنه    ا س    لوكيَّات 

 وأعما ".
(، ب ع   ا: "جمموع   ٌة م   ن 80، صم2003وعرَّفه   ا الص   احل )    

ِِ م   ن الق  ر   الك   رمي والس   نَِّة النَّبويَّ   ة، ال  يت أََم   َر  املع  ايِة املس  تَمدَّ
لَّ اعتق   اٍد وإتق   اٍ  ل   د  اإلس   الُم ب   االلتزام ،   ا، وأا   بحت حم   

املسلم  ألحكامهم يف كلِّ ما َيصُدُر عنهم من أقوا  وأفعا  
ُِّم عالق   َتهم ب   اع تع   اىل، وب   الَكْوِ ، واعتَم   ع، وباإلنس   انيَّة  ت   ن

 مجعاَء".
ويف       وء التعري      ات الس     ابقِة، َي     دِّد الباح     ُث املقص     وَد     

ب      الِقَيم األلالقيَّ      ة يف الدِّراس      ة الاليَّ      ة ب ع      ا: جمموع      ٌة م      ن 
املؤشِّرات، تسمو بااُُلق اإلنساينِّ، وَترَق  ب ه، وتَ ُد   عل   ك ل 
س     لو  محي     د، ويَنبغِ     ي تَ ْنِمَيُته     ا ل     د   ال     ب التعل     يم قَ ْب     َل 

، من ل  ال  دراسِته مناهَج العلوم الشرعيَّة.اجلامعيِّ
 
 



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
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يَاُت الُمستقَبليَّة: (2  التَّحدِّ
"، مص  در ال ع  ل "َدَ  دَّ "،       يَات" مَجْ  ُع "َدَ  د  كلم  ة "التَّح  دِّ

 .يَ ب ْ    رَحْ  فل    م َلزَِم    ه: َح    د،  كَرِ     َي، باملك    اِ ، يق    ا : َح    ِد َ 
اهش     ي ،ا،   تَ َعمَّ     دَ : وأْح     َد  .اس     مٌ : وُح     َدُ ، كُس     َمي    .كَتَح     دَّ

ُِ"ط )الق  امو   وال   ُمناَعَعةُ  ال  : ال  دا  وف  ت  بالم  م والُ  َديَّا، ُمبارا
 (.1273د.ت،ص احمليل،
والتح     دِّ  اا      طالح،ا: "جمموع     ُة املمارس      اِت والم      غوِ      

الَ  اهرِِ والبا ن  ة م  ن ِقبَ  ِل أمَّ  ٍة أو جمتَم  ع متط  وٍِّر،    دَّ أمَّ  ٍة أو 
اِعه أو ادَْيَمن  ِة ال كريَّ  ة علي  ه، جمتَم  ٍع أق  لَّ تط  و ر،اط ،  دف إلم  

وِ  إىل ه ال كريَّ    ة أو الم    اريَّة، والوا    بَقْص    ِد اس    تال  ُهِويَّتِ    
أو  و        ِة األق       ارِِ األمَّ    ه منقاد،ا، وتابع،ا لم  ن سَ             دُ آَِ  الةٍ  ح

، وإ  التل    ت يف العقي   دِ، والت   اريك، والس   لو ، كم   ا ثقافته   ا
ح   دِّ  الت   زاَم أمَّ   ٍة أو جمتَم   ع  اموع   ٍة م   ن اإلج   راءات يع   ل التَّ 

         دَّ ظ        روٍف  ارل        ة أو غريب        ة، َأْوَج        َدهتا أمَّ        ٌة أل        ر "ط 
 (. 335، صم1987)ثابت،
وقد يُطَلُق التَّحدِّ  ويُ راد ب ه: "القم ايا ال يت تُيِ ة َج َدال، يف     

األوس   ا  العلميَّ   ة والدينيَّ   ة واالجتماعيَّ   ة، ب     مؤيِّ   ٍد ومع   اِرٍض 
 (.110، صم1999دا"ط )اليف، 

واملس  تقَبُل رم  ٌز ُيِش  ة إىل بع  ُ الَ  واهر، ولع  لَّ أه  مَّ ه  ذه     
ا ي ُهنا حنَو الغَ ِد بك ل م ا ينط و  الَواهِر إدراُ  الزما  إدراك، وجِّ

ات وأح       داٍ  نس       تطيع تص       و َرهاط )غي       وه،  علي       ه م       ن تغ       ة 
 م(.2001
يَاُت ال    وتُ      ُمستقَبليَُّة إجراليًّ    ا يف ه    ذه الدِّراس    ة  ع   رَُّف التَّح    دِّ

اٌت سَي ِرُ   ها النَ  ام الرتب  و  ، ذاُت عالق  ة بتَ ْنِميَ  ة  ب ع  ا: متغ  ةِّ
من    اهِج العل    وم الش    رعيَّة، َتس    تلزُِم القي    اَم  الِق    َيم األلالقيَّ    ة يف

ات  باجراءات معيَّنة، م ن حي ث االس تغالُ  األمي ُل د ذه املتغ ةِّ
ِمه.  بشكٍل ُيسِهم يف رُِقيِّ اعتَمع وتقد 

 

 

 اإلطاُر النََّةِريُّ للدِّراسة:

: مفهوم الِقَيم األخالقيَّة:  أوًلا
،     ذا  -يَّ     ة م     ن أج     ل الوا     و  إىل مص     طل  الِق     َيم األلالق

س  َيعِرُض الباح  ث تعري ،  ا للق  يم، و َل  َر ل ل  الي،  -الرتكي  ب 
 :أللالقيَّةط وذلض عل  النحو اييتومن مثَّ مصطل  الِقَيم ا

 :تعريف القيم 
تك    اد ُُتِم    ُع املع    اجم الل غويَّ    ُة عل      مع     ، واح    ٍد للقيم    ة،     

ل   ه، وأم   ٌر ق   يِّمط أ :  فالقيم   ة م    رد "قِ   َيم"، وق   وَّم الش   يَء: عدَّ
(، ويف ت       اس الع       رو  1989:192)اب       ن منَ       ور،مس       تقيمط 
"وأم    ٌر قَ     يٌِّم: مس    تقيم، وُللُ    ق ق    يِّم:  (،37د.ت:  )الزبي    د ،

ال َعيْ      َ  في      ه، وُكتُ      ٌب قيِّم      ٌة:  َحَس      ٌن، وِدي      ٌن ق      يٌِّم: مس      تقيم
ُ ال    قَّ م    ن البا     ل، والَق    يُِّم: السَّ    يُِّد وس    الس  مس    تقيمة، تب     ِّ

 األمر".
دٌِ د   ذا امل ه    وم،      ويف االا   طالح ج    اءت تعري    اٌت متع    دِّ

َدُكُمها أُ ُ ٌر ِفكريَّ ٌة متباين ٌة، وا ياغات َتعِك ُس  بيع َة اع ا ، 
ََر اليت ينتمي إليها الباحُث دالَل اع ا ، إال أ   وِوجهاِت النَّ

غال  َب ه  ذه التعري   ات تتَِّ   ق عل    أ  الِق  َيم عب  ارٌِ ع  ن املع  ايِة 
 اليت توجُِّه سلو  ال رد ملا هو مرغوٌ  يف جمتَمعه.

وتركِّز الدِّراسة الاليَُّة عل  القيمِة بوظي تها موجِّه ة، ودافع ة،     
ا ع  ن األبع  اد ال لس    يَّة واليقافيَّ  ة والعلميَّ  ة لس  لو  ال   رد، بعي  د،

املتعدِّدِ مل هومه ا، فتع رَُّف القيم ُة يف الدِّراس ات الرتبويَّ ة ب ع ا: 
"جمموع  ٌة م  ن املع  ايِة واألحك  ام تتك  وَّ  ل  د  ال   رد م  ن ل  ال  
ت اُعلِ    ه م    ع املواق    ف واا    مات ال رديَّ    ة واالجتماعيَّ    ة، ثي    ث 

نُ    ه م    ن التي    ار أه    داٍف وتوج ه    اٍت ليا ه يراه    ا ج    ديرِ، ت    َّكِّ
اته، وتتاسَّ د يف الِق َيم م ن ل ال  االهتمام ات لتوظيف إمكان

، بطريق ة مباِش رٍِ  اهات، أو السلو  العمليِّ أو الل َ يِّ أو االُتِّ
"ط )أبو العين ،   (.34، صم1987أو غِة مباشِر

 ب ع     ا: "حَمَكَّ     اتٌ ( 337ه، ص1412وعرَّفه     ا الك     يالين )    
ومق     اييُس، حَنُك     ُم ،     ا عل       األفك     اِر واألش     ياِء، واألعم     اِ  
واملو وعاِت، واملواقِف ال رديَّ ة واجلماعيَّ ة، م ن حي ث ُحْس ُنها 
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وقيمُته  ا، والرغب  ُة ،  ا، أو م  ن حي  ث س  وُءها وكراهُته  ا، أو ب    
يِن".  منزلة معيَّنة ب  هذين الدَّ

موع ٌة م ن (، ب ع ا: "جم15، صم2016عرَّفها الغام د  )كما 
املع     ايِة واملب     ادِئ ال     يت تتَِّس     م باليب     ات واالس     تقرار، وتش     كُِّل 
، واملع  ريفَّ، والِوج  داينَّ، ل  د  الط  ال ، وتوجِّ  ُه  التص  و ر العقل  يَّ
التي      اَرهم للس       لو  املرغ       و ، ويس      ع  املرب        و  لَغْرِس       ها يف 

 ن وسهم".
ُر ع  ن وبت م   ل التعري   ات الس  ابقة للقيم  ة، يالَح    أع  ا تعب ِّ      

القيم   ة بع   دٍد م   ن امل    اهيم، فت   ارِ، باملع   ايِة، وت   ارِ، باملق   اييِس، 
وت  ارِ، باملب  ادئ، إال أع  ا تتَِّ   ق عل    أع  ا َّيِّ  ل أحكام،  ا معياريَّ  ة 
، كم    ا  يَ    ِتم  م    ن لالد    ا تقي    يُم الس    لو  ال     رد ِّ أو اجلم    اعيِّ

ال  تو ِّ     أن   ه ميِك   ُن كش   ُف الِق   َيم ال   يت يتبنَّاه   ا ال    رُد م   ن ل   
األنشطة الس لوكيَّة ال يت َتص ُدر ع ن ال  رد يف املواق ِف املختل  ة،  
كم   ا أع   ا تتك   وَّ  م   ن ل   ال  الت اع   ل م   ع املواق   ِف واا   ماِت 
املتنوِّع  ة، وتت   ثَّر بالبي   ة االجتماعيَّ  ة واليقافيَّ  ة ال  يت يع  ي  فيه  ا 

 ال رُد. 
ه ويف     وء م   ا س   بق، ميِك   ُن تعري   ُف الِق   َيم إجراليًّ   ا يف ه   ذ    

الدِّراس  ة ب ع  ا: جمموع  ٌة  ت  ارٌِ م  ن املع  ايِة، واملب  ادِئ املتقارِب  ة، 
ا عامًّ   ا للس   لو ، أو نق   اَ  ت م   يٍل يف ُا   ْنع  ال   يت تعم   ل مرش   د،
القرار، أو لتقومي املعتَقدات واألفعا ، ال يت ت رتبل ارتبا ، ا وثيق، ا 

 بالس ُموِّ األلالقيِّ والذايتِّ لد  أفراد اعتَمع.
 خالق:تعريف األ 

(: "َللَ    َق: اا    اُء وال    الُم 395،2/214ق    ا  اب    ن ف    ار  )    
والق   اُف أا   ال : أح   ُدَّا: تق   ديُر الش   يء، وايل   ر: َماَلَس    ُة 
الشَّ     ْيِء... وم     ن األا     ل األو  ااُلُ     ق، وه     و السَّ     ايَّةط أل  

ط أ : م ا هِ بِ  قْ لِ عليه، وفالٌ  َلِليٌق بكذا، وأل ااحَبه قد ُقدِّرَ 
ُر فيه ذلض".َأْلَلَقهط أ :   هو لَّن يُ َقدَّ

وتنوَّع    ت التعري     ات االا    طالحيَّة ل ل    الي، ف ش    ار اب    ُن    
( إىل أ  ااُلُ       َق: "ح       اٌ  لل       ن ِس 41ه، ص421ِمْس       َكَوْيِه )

داعي   ٌة د   ا إىل أفعاد   ا، م   ن غ   ة ِفْك   ٍر وال َرِويَّ   ة، وه   ذه ال   ا  
ط  تنقس  م إىل قس  مِ : منه  ا م  ا يك  و   بيعيًّ  ا م  ن أا  ل املِ  زاس

كاإلنس   ا  ال   ذ  َيرُِّك   ه أدَ ش   يٍء حن   َو َغَم   ٍب، وَيِه   يج م   ن 
أق  لِّ س  بٍب، وكاإلنس  ا  ال  ذ  َآْ  ُرُ م  ن أيس  ِر ش  يءط كال  ذ  
يَ       زَد م      ن أدَ ا      وت َيط      ُري َ َْع      ه، أو يرت      اد م      ن ل      م 
َيس  َمُعه... ومنه  ا م   ا يك  و  مس  ت اد،ا بالع   ادِ والت  در  ، ور َّ   ا  

مث يس   تمر  علي   ه أوال، ف    وال، ح   ىت  ك   ا  مب   دره بالرويَّ   ة وال ك   ِر،
 يصَة َمَلَكة، وُلُلق،ا".

األل          الَي ب ع          ا:  (79، صم2000وع          رَّف عي          دا  )    
"جمموعٌة من املعاين والص ات املستِقرَِِّ يف الن س، ويف   ولها 
وميزاِع    ا، ََيُس    ُن الِ ْع    ُل يف نَ    ر اإلنس    ا  أو يَ ْق    ُبُ ، وم    ن مثَّ 

 عنه". يُقِدُم عليه أو َُيِْامُ 
ويف   وء م  ا س  بق، يتَِّم    أ  َدَّ  َة ت  دالال، ب    مص  طلَحِي     

الِق      َيِم واألل      الِي، إال أ  ه      ذا الت      داُلَل ال َيِص      ُل إىل ح      دِّ 
اُدفط فلكلِّ مصطلٍ  منهما داللٌة  تِل ة.  الرتَّ

 :تعريف الِقَيم األخالقيَّة 
األلالقيَّ  ة، فعرَّفه  ا تع  دَّدِت التعري   اُت ال  يت تناول  ِت الِق  َيَم      

"مع   ايُة إلا   دار األحك   ام  (، ب ع   ا:43، صم2001ا   احل )
األلالقيَّ   ة ال   يت يس   تخِدُمها ال    رد أو اجلماع   ُةط لاللتي   ار ب     
البدالِل املختِل ة يف املواقِف اليت تتطلَّب ق راراٍت، أو س لوكيَّاٍت 

 معيَّنة،".
وع       ُة (، ب ع       ا: "جمم20، صم2016وعرَّفه       ا العبيك       ي )    

ِِ م  ن الق  ر   الك  رمي والس   نَِّة النَّبويَّ  ة،  الم  وابِل واملع  ايِة املس  تَمدَّ
ُِّم أ اَ  سلو  ال رد واجلماعة، والقراراِت املتََّخذَِ ُُتاه  اليت تن

 مواقِف الياِ اليوميَّة".
( أ  الِقَيم األلالقيَّ ة ه ي: 43ص، م2005وتر  سلوت )    

ُم يف بن   اء املنَوم   ة األلالقيَّ   ة ل   د  "جمموع   ُة الِق   َيم ال   يت ُتس   هِ 
ال    رد، ثي   ث يَ   نعِكُس ذل   ض عل     مواقِ    ه املعرفيَّ   ة والس   لوكيَّة 

 والن سيَّة".
(، أ  الِقَيم 55، صم2016وَأْوَ حت دراسُة    منالِر )   

األلالقيَّة ه ي: "جمموع ُة الِق َيم ااُلقيَّ ة، والر وحيَّ ة، والس  لوكيَّة، 
ال   يت تس   ع  من   اهُج التعل   يم إىل ترس   يخها يف ن    و  الط   ال  
املتعلِّم ، من لال  ما يقدَّم دم من مناهَج ُتس ِهم يف دقي ق 



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ
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لبا ن ة، االلتزاِم ااُُلقيِّ إلاالح ألالقه م وأعم ادم الَ اهِر وا
 رث  يت ىت نت مت زتُّٱ قتم      قول    ه تع    اىل: 

ٱ.[57: يونس]ٱَّىق يف ىف يث ىث نث مث زث

ويع  رُِّف الباح  ُث الِق  َيم األلالقيَّ  ة يف    وء م  ا س  بق ب عَّ  ا:     
جمموع   ٌة م   ن املؤشِّ   رات، َتس   ُمو ب   ااُُلق اإلنس   اينِّ، وَترق     ب   ه، 
وتَ   ُد   عل     ك   لِّ س   لو  محي   د، وينبغ   ي تَ ْنِمَيُته   ا ل   د   ال   ب 
التعل      يم قَ ْب      َل اجل      امعيِّ م      ن ل      ال  دراس      ته من      اهَج العل      وم 

 الشرعيَّة.
 أَثَ ُر الِقَيِم األخالقيَّة على الفرد والمجتَمع: ثانياا:
تَمع، وم ن للِقَيِم األلالقيَِّة  ثاٌر إآابيَّة عل  بناء ال رد واع    

 :أهمِّ هذه ايثار ما ي يت
 بالنسبة للفرد: -
 ي:َيم األخالقيَّة على الفرد ما يأتمن ُصَور تأثير القِ     
  ُعل    -عزَّ وجلَّ  - مه اعُ الذ  كرَّ  اإلنسا َ  زُ لا ميي ِّ  الِقَيم

  مك لك اك يق ىق ُّٱق   ا  تع   اىل: طقَ لَ   ا لَ لَّ    كي   ةٍ 
 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك
لذاط ف ا  الن ا  م ط ورو  ،[70: اإلسراء]َّىن نن من

عل      حمبَّ    ِة الِق    َيم األلالقيَّ    ة اَلَس    نةط كالَع    ْدِ ، واإلحس    ا ، 
والبَ   ْذ ، والرَّمح   ة، والي   اء، والَعْ    ِو، وعل     الن  ُ    وِر لَّ   ا ِس   واهاط  
ك   البَ ْغِي، والِك   ْمِ، والُع   ْدَواِ ، والغَ   ْدِر، واجَلَش   ِع، وحن   ِو ذل   ض، 

ِق      َيُم األلالقيَّ      ة، اْرتَ َق      ت وكلَّم      ا دقَّق      ت ل      د  اإلنس      ا  ال
 ، إنس      انيَُّته، وَتَس      ام  ب دميَّتِ      هط )ال      دليل القيم      ي  األلالق      ي 

 (.60، صم2016
  ،الِق      َيُم تعط      ي ال       رَد فُرا      ة، وَدفع      ة، حن      َو دس        َوْعيِ      ه

ومعتَقدات  ه، وس  لوكيَّاتِهط لتتَِّم  َ  الرري  ة أماَم  ه، وم  ن مثَّ تس  اعده 
ُع م    دلوالِت اإل     ار الِ ك    ر ِّ عل      فَ ْه    ِم الع    اس حولَ    ه، وتوسِّ    

 لَ ْهِم حياته وعالقاته.
  ،كم  ا أع  ا دقِّ  ُق لل   رد اإلحس  اَ  باألم  ا ، وتعطي  ه فرا  ة

نُ   ه م   ن دقي   ق م   ا ه   و مطل   وٌ  من   ه يف  للتعب   ة ع   ن ذاتِ   ه، وَّكِّ
 إ ار الشريعة اإلسالميَّة.

  ُه   ه حن   َو تعم   ل عل     إا   الح ال    رِد ن س   يًّا وُلُلقيًّ   ا، وتوجِّ
وااَ   ْةِ، ودقِّ   ُق لل    رد الوس   طيَّة يف ال ع   ل، والِ ك   ر، اإلحس   ا  
 والَقو .

 بالنسبة للمجتَمع: -
كم   ا تت   ري الِق   َيم األخالقيَّ   ُة أَثَ َره   ا عل   ى س   لوي الف   رد       

فه  ي تَت  ُرُي أَثَ   راا إيجابي   ا عل  ى س  لوي المجتَم  ع أي ا  ا  وم  ن 
 ي:َيم على المجتَمع ما يأتصوِر تأثيِر القِ 

  ِحْ ُ  ُهِويَّ ِة اعتَم ع وَََّي  زِهط ف الِقَيُم تش كِّل حِمْ ور،ا رليس، ا م ن
ثقاف  ة اعتَم  ع، وه  ي تعك  س أ   اَ  الس  لو  اإلنس  اينِّ املم  ار  
في   ه، ونَ   ر،ا لتغلغُ   ِل الِق   َيم يف جوان   ِب الي   اِ كافَّ   ة،، ف   ا  ُهِويَّ   َة 

ُن ، ا، وال ب دَّ اعتَمع تتش كَُّل َوف ْق، ا للمنَوم ة القيميَّ ة ال يت ي ؤمِ 
أ  نَلَح      أ  جمتَمع    اِت الي    وِم ه    ي جمتَمع    اٌت متنوِّع    ٌة، فيه    ا 
أجن    اٌ  وأع    راي  تِل     ةط ل    ذا ال ب    د م    ن الرتكي    ز عل      الِق    َيم 

 (.45، صم2013األلالقيَّةط )اجلالد، 
  اإلس    هاُم ب    التنب ؤ  عرف    ة مس    تقَبل اعتَمع    اتط فه    ي  نزل    ة

ط )الزيود،   (.29، صم2011املؤشِّرات للحماِر
  دقي   ُق ال   ربِل والتناس   ق ب     أج   زاء ثقاف   ة اعتَم   ع بعِم   ها

ب   بعُ، وتَ ْنِقيتُ   ه م   ن األنانيَّ   ة امل رِ    ة، وتزوي   ُده بالكي يَّ   ة ال   يت 
 يتعامل ،ا مع اعتَمعات اإلنسانيَّة األلر .

  ،ددي   ُد الغاي   ات الك   م  للماتَم   عط ليس   ع  إىل دقيِقه   ا
، َوف ْق،ا للغاية األوىل من بدال، من ادامشيَّة والطَّيْ  ِ  االجتماعيِّ

َلْل   ِق اإلنس   اِ ، املتميِّل   ِة يف عب   ادِ اِع ع   زَّ وج   لَّط )الغام   د ، 
 (.26، صم2016

 ثالثاا: تصنيفات الِقَيم األخالقيَّة:
ات ََّ    ق الرتبوي    و  عل     أَّيَّ   ِة تص   نيف املنَوم   ة األلالقيَّ   ةط     

الِق       َيَم األلالقيَّ       ة كي       ةٌِ، ،َ       َدِف تس       هيل دراس       ِتهاط إذ إ  
ومتشعِّبٌة، ومتداِللٌة، وتص نيُ ها يس اعد عل   التقلي ل م ن ه ذا 
ٌد ميِك   ُن  الت   دالِل، وم   ع ذل   ض ال يوج   د تص   نيٌف وا    ٌ  وحم   دَّ
ُد  ، أَّ ه     ا: تع     د  االعتم     اُد علي     ه، وه     ذا يع     ود إىل أم     وٍر كي     ِة

ُد ُميُ   وِدم وا اه   اهِتم،  ثقاف   ات املهتمِّ     بعل   م األل   الي، وتع   د  ُتِّ
 كما أ  تصنيَف هذه الِقَيِم يدلل دَت ِوجهاِت النَر.



 (2017ديسمم  /ه 1439الرياض )ربيع الياين    – 59العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم الن س 
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م   ن الدِّراس   اِت والبح   و  واألدبيَّ   ات  وق   د تناول   ِت الكي   ةُ     
(، م2014الديي  ة الِق  َيَم األلالقيَّ  ة، ومنه  ا: دراس  ُة اجلهيم  ي )

ال  يت ا  نَّ ت الِق  َيم األلالقيَّ  ة إىل: )الِق  َيم األلالقيَّ  ة اإلنس  انيَّة 
الِق  َيم األلالقيَّ  ة الشخص  يَّة(،  –الِق  َيم األلالقيَّ  ة التنافس  يَّة  –

(، إىل: )الِق      َيم األلالقيَّ      ة م2009وا      نَّ ْتها دراس      ُة امل      زين )
الِق    َيم األلالقيَّ    ة  –الِق    َيم األلالقيَّ    ة االجتماعيَّ    ة  –الذاتيَّ    ة 
 الِقَيم األلالقيَّة العلميَّة(. –الو نيَّة 
( تص         ني ،ا للق         يم م2016العبيك         ي )وق         دَّمت دراس         ة     

األلالقيَّ  ة، ركَّ  زت في  ه عل    أربع  ِة أبع  اٍد رليس  ٍة للِق  َيِم، َّيَّل  ت 
 –الِق   َيم الو نيَّ   ة  –الِق   َيم االجتماعيَّ   ة  –يف: )الِق   َيم الدينيَّ   ة 

الِق   َيم ااُلقيَّ   ة العامليَّ   ة(، وذل   ض باإلف   ادِ م   ن تص   نيف س   م ر 
(Sprangerالذ  يُ َعد  من أ ،)  شهِر وأمشِل التص ني اِت يف جم ا

ق    ام س    م ر بتص    نيف الق    يم َوف ْق،    ا ألبع    اد احملت    و   إذالق    يم، 
الِق    َيم  –واملم    مو ، إىل س    تَِّة أقس    ام، ه    ي: )الِق    َيم النَريَّ    ة 

الِق    َيم  –الِق    َيم االجتماعيَّ    ة  –الِق    َيم اجلماليَّ    ة  –االقتص    اديَّة 
 (.م2010 الِقَيم الدينيَّة(ط )األغا، –الو نيَّة 
(، الِق   َيَم م1988ويف ه   ذا املِْم   ماِر، ا   نَّف أب   و العين     )    

 –ق يم البُ ْع ِد األلالق يِّ و  –األلالقيَّة إىل: )قيم البُ ْعِد امل ادِّ ِّ 
ق  يم البُ ْع  ِد و  –ق  يم البُ ْع  ِد الر وح  يِّ و  –ق  يم البُ ْع  ِد االجتم  اعيِّ و 

البُ ْع ِد اجلم ا(ِّ(، وم ن ق يم و  –قيم البُ ْعِد الِوج داينِّ و  –العقليِّ 
التص     ني ات الديي     ِة ملنَوم     ات الِق     َيم ال     يت تس     ع  لتحقي     ق 

(، ال ذ  ا نَّ ها إىل م2003أهداٍف حمدَّدٍِ: تصنيُف العطيَّ ة )
جمم   وعتِ : األوىل: الِق   َيُم املتعلِّق   ُة بالغاي   ات النهاليَّ   ة للوج   ود، 

َقبُ      و  ومنه      ا: ق      يُم الي      اِ، والس      الم، والريَّ      ة، واألم      ن، وال
، أم       ا اعموع       ُة اليانيَ       ة، فه       ي الِق       َيم املتعلِّق       ُة  االجتم       اعيِّ
باألش  كا  الس  لوكيَّة امل مَّ  لة، وه  ي الوس  الُل ال  يت دقِّ  ُق الِق  َيم 

 النهاليَّة، ومنها: الط موُح، واألمانُة، واإللالص، والصِّْدُي.
َة ولق    د ميَّل    ت التص    ني اُت الس    ابقة املختِل     ة للق    يم، اللَِّبنَ        

األساس  يََّة إلع  داد قالم  ِة الِق  َيم األلالقيَّ  ة، ال  يت ينبغ  ي تَ ْنِمَيُته  ا 
ل  د     ال  التعل  يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ يف من  اهِج العل  وم الش  رعيَّة، 

ال   يت س   َيِتم  تناوُد   ا بالت ص   يل عن   د إع   داد القالم   ة يف الدِّراس   ة 
 الاليَّة.

ياُت من   اهج العل   وم الش   رعيَّة ف   ي ت َ  ْنِميَ   ة الِق   َيم رابعا   ا: تح   دِّ
 األخالقيَّة:

البن   اُء الِقيم   ي  بن   اٌء تراكم   ُي معقَّ   ٌد، ُتس   ِهم يف تش   كيِله       
عملياٌت ومواقُف متع دِّدٌِ، مقص ودٌِ وغ ُة مقص ودٍِ، ويتم افر 
علي  ه ع  دٌد م  ن املن  اهج التعليميَّ  ةط تتَِّ   ُق ه  ذه املن  اهُج يف بع  ُ 

ٌُ األه     داف، وتتق     اَ ُع وتتكام     ل، ور َّ     ا َيَ  ُص     ل بينه     ا تن     اق
 واعدواجيَّة.

يَات ال    يت تواج    ه من    اهَج وفيم    ا ي     يت      نتن    او  أه    مَّ التَّح    دِّ
 :َيم األلالقيَّة، عل  النحو اييتالعلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية القِ 

َ ْعُف الرايد املعريفِّ عند  طِّطي من اهِج العل وم الش رعيَّة  .1
ي   ؤدِّ  إىل     عِف االهتم   اِم املتعلِّ   ِق ب   الِقَيم األلالقيَّ   ة، وه   ذا 

 بتمميِنها يف هذه املناهج.
املعرف  ُة املنافيَ  ة للق  يم املرغوب  ة، وه  و م  ا يُع  َرف بالص  راعات  .2

 أو التصادم ال كر ِّ عند  طِّطي مناهِج العلوم الشرعيَّة.
َع   َدُم الُق   دِر عل     إش   را  اجله   ات العلميَّ   ة ذاِت العالق   ة  .3

عملي     اِت وط     يل وتط     ويِر ه     ذه  بتَ ْنِميَ     ة الِق     َيم األلالقيَّ     ة يف
 املناهج.

اهات املعاِر ِة للقيمة، ثيث َُتَع ل ال  رَد يَنِ  ُر  .4 وجوُد االُتِّ
اهاتِ ه ورغباتِ ه،  من االرتقاء ببعُ القيمط نَ ر،ا ألع ا و الف اُتِّ

ُُ الدِّراسات بالِقَيم السلبيَّة.  وهذا ما تعمِّ عنه بع
ة عل                 عُف قُ       درِِ أه       داف من       اهج العل       وم الش       رعيَّ  .5

ُمستقَبليَّة للم      تعلِّم واعتَم       ِع، ذاِت  استش      راف الاج      ات ال      
 العالقة بتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة.

َ ْعُف األنشطة العلميَّة املصاِحبِة ملن اهج العل وم الش رعيَّة،  .6
 اليت تؤدِّ  إىل التح يز وِقلَِّة امليابِر لتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة.

ب  حمتو  مناهِج العلوم الشرعيَّة، والِقَيِم  َ ْعُف التناسبِ  .7
 األلالقيَّة اليت ينبغي تَ ْنِمَيُتها لد  الطلبة.



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ

 

65 

َ       ْعُف اكتس      اِ  الط      ال  مله      ارات الت ك      ة، وح      لِّ  .8
املشكالت، والتعل م الذايتِّ، اليت من ش عا أ  ُتسِهَم يف تَ ْنِميَ ة 

 الِقَيم األلالقيَّة.
رات ال رديَّ  ة، وامله  اراِت الالعم  ة ِقلَّ  ُة االنس  اام ب    الُق  دُ  .9

 لتَ ْنِمَية القيمة، اليت يؤدِّ  إىل الن  ُ ور من هذه القيمة املرغوبة.
نتش   اُر األع   راف االجتماعيَّ   ة املنافي   ة للق   يم األلالقيَّ   ة،  .10

ال  يت َدُ  د  م  ن َدْوِر من  اهج العل  وم الش  رعيَّة يف تغي  ة التص  و رات 
 ااا  ة دذه القيم.

ُر من    اهج العل    وم الش    رعيَّة ف    ي تَ ْنِميَ    ة الِق    َيم خامسا    ا: َدوْ 
 األخالقيَّة: 

أكَّ     د علم     اُء الرتبيَ     ة أ  للَم     نَهج املدرس     يِّ َدْور،ا ُمِهمًّ     ا يف     
تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم ل  د  املتعلِّم   ، ولااَّ  ة، من  اهَج العل  وم الش  رعيَّة، 

ْوُر الكب  ُة يف ترس  يك وبن  اء الِق  َيم األلالق يَّ  ة، ال   يت ال  يت د  ا ال  دَّ
يُن  َتعَم  ل عل    تك  وين الشخص  يَّة املس  ِلمِة َوْف  َق م  ا يرتم  يه ال  دِّ

 النيف.
َ                 نَهج املدرس                 ي      

كم                 ا ي                 ر  بيوش                 امب   -وامل
(Beauchamp,1996 )-  وس   يلٌة ُمِهمَّ   ٌة لنق   ل الِق   َيم ال   يت تُعط   ي

مع    ، ألغ   راض وُلطَ   ل األنش   طِة اااا   ة ب   األفرادط أل  قل   ب 
ِته   ا ه   و الِق   َيُم، أو بعب   ارٍِ أل   ر : ه   و األس   س اليقاف   ة يف عامليَّ 

.  اليت بواسطتها َُيِكُم األفراُد وجوَدهم االجتماعيَّ
ومل  ا كان  ت عمليَّ  ة تعل  يم الِق  َيم األلالقيَّ  ة تس  َتهِدُف َغ  ْرَ      

تل    ض الِق    َيِم يف ن     و  الناش     ة وتَ ْنِمَيَته    ا ل    د  الكب    ار، ف    ا  
َ   نَهج املدرس   يَّ بطُرُق   ه ووس   الِله،

يس   ع  إىل مس   اعدِِ امل   تعلِّم  امل
عل      الن ُم    وِّ األلالق    يِّ يف ش    ىتَّ مَ    اهره، ذل    ض الن ُم    و  ال    ذ  
يعب ِّ     ُر يف النهاي     ة ع     ن تك     وين الِق     َيم األلالقيَّ     ةط )اجلهيم     ي، 

 (.8، صم2015
َمنَهج  (، عل  أَّيَّة َدْوِر ال107، صم2011ويؤكِّد ساس )    

ع عناا رِه م ن لال  تط ويِر مجي يف تعزيز الِقَيم األلالقيَّة، من 
س   رتاتياياٍت، وأنش   طٍة، وتق   ومٍي. وعلي   هط أه   داٍف، وحمت   و، ، وا

   نَهج،  وج   هٍ تك   و  الِق   َيُم ب
َ
ع   ام  مكوِّن،   ا أساس،   ا م   ن مكوِّن   ات امل

ولااَّ    ة، من    اهَج العل    وم الش    رعيَّة، إال أع    ا ثاج    ة إىل إبراعه    ا 

ال  مامج  واالهتم  اِم ،  ا م  ن ل  ال  التخط  يل الس  ليم، والتي  ارِ 
املناِس   بِة لتَ ْنِمَيته   ا، ال   يت تَنطلِ   ُق م   ن نَري   ات ال   تعل م الديي   ة، 
البعي    دِِ ع    ن اِل       والتلق     ط ليك    و  امل    تعلُِّم ركي    زَِ العمليَّ    ة 
التعليميَّ  ة، م  ن ل  ال  فاعليَّتِ   ه ونش  اِ هط لتحقي  ق تَ ْنِميَ  ة الِق   َيم 

، م2016األلالقيَّ    ة، وانعكاِس    ها عل      س    لوكهط )الغام    د ، 
 (.48ص
(، أ  مناهَج العلوم 77، صم1988وُيميف أبو العين  )    

الش  رعيَّة تَ ُق  وُم عل    َغ  ْرِ  الِق  َيم األلالقيَّ  ة ل  د  ال   ردط نَ  ر،ا 
ل    َدْورِها ال اع    ِل يف الت     ثة اإلآ    اعِّ عل      س    لوكيَّاتِه ولارس    اته 

ص  و  العم   ل اليوميَّ  ةط فالرتبيَ   ُة يف ذاهت  ا عمليَّ   ٌة ِقيميَّ  ة، والِق   َيُم تَ 
ُه   ه، وأل  لك   لِّ جمتَم   ع إنس   اين  منَومتَ   ه القيميَّ   َة  الرتب   و َّ وتوجِّ
ال  يت ُتس  ِهم يف بق  اء ُهِويَّتِ  ه ورُِقيِّ  ه و ال  هط ف  ا  ك  لَّ أمَّ  ٍة َد  ِرُص 
عل    أ  ت  رعَِّ أبناءه  ا عل    ق  يِم جمتَمِعه  اط ليكون  وا لَِبنَ  ة، ا  الة 

 قيميَّة واحدِ. يف بناء جمتَمٍع متماسٍض َترِبطُه منَومةٌ 
ل    ذاط آ    ُب الرتكي    ُز عل      تط    وير من    اهِج العل    وم الش    رعيَّة     

ِِ م   ن الكت   ا  والس    نَِّةط لتعم   ل عل     تزوي   ِد املتعلِّم      املس   تَمدَّ
باألنش   طة الرتبويَّ   ة املوجَّه   ة يف ظ   لِّ الِق   َيم األلالقيَّ   ةط ،َ   َدِف 

يف بن     اء تع     ديل س     لوكيَّاهتم، وبن     اِء شخص     يَّاهتمط لَّ     ا ُيس     هم 
 اعتَمع املسِلِم، واتِّصاِف أفراده بالِقَيم ال ا لة.

 الدِّراساُت والبحوث السابقة:

باستقراء الدِّراساِت والبحو  الس ابقة، ال يت تناول ِت الِق َيَم     
األلالقيَّ ة يف املن اهج الدِّراس يَّة، يتَِّم ُ  أع ا تباين ت م ن حي  ث 

اءاُت، وامل         دالُل، اد         َدُف، واأُلس         ُس، واألدواُت، واإلج         ر 
والنَري  اُت ال  يت اس  تَنَدت عليه  ا، وتص  ني اُت الِق  َيم األلالقيَّ  ة 
ال   يت تبنَّته    ا، إال أع   ا مجيع،    ا أكَّ   دت عل      أَّيَّ   ة تل    ض الق    يِم، 
 و رورِِ تَ ْنِمَيِتها لد  املتعلِّم  يف املراحِل الدِّراسيَّة املختِل ة.

اليَّ  ةط ََتَّ تص  نيُف ه  ذه ُف إلي  ه الدِّراس  ة الودقيق،  ا مل  ا هَت  د    
الدِّراس   ات والبح   و  إىل حم   وريِن رليس   ِ ، وترتيُبه   ا تص   اعديًّا 
م     ن األق     دم إىل األح     د ، والرتكي     ُز عل       ه     دف الدِّراس     ة، 
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م    ن وَمنَهِاه    ا، وأدواهِت    ا، وعيِّنِته    ا، وأب    رِع م    ا تَ َواَّ    لت إلي    ه 
 :نتالَج، وذلض عل  النحِو اييت

ٌت تناول    ِل الِق    َيَم األخالقيَّ    ة ف    ي الِمْح    َوُر األوَّر: دراس    ا
 مناهج العلوم الشرعيَّة:    

من أهمِّ الدِّراساِت والبحوِ  اليت تناولت الِقَيم األلالقيَّ َة     
يف من     اهج العل     وم الش     رعيَّة يف الَعق     ديِن األلةيِن)من     ذ ع     ام 

 : (، ما ي يتم2016إىل عام  م2008
َه    َدَفْت إىل ددي    د الِق    َيم ال    يت  (،م2008ج    ا  اع ) دراس    ةُ 

املناس     بة لتالمي     ذ املرحل     ة االبتداليَّ     ة، والَكْش     ِف ع     ن م     د  
تم   ميِنها بك   ل  م   ن َم   نَهج الرتبيَ   ة الدينيَّ   ة اإلس   الميَّة، وَم   نَهِج 
الِق    َيم واألل    اليط وذل    ض لتحدي    د م    د  إس    هام ك    ل  منهم    ا 

تق دمي  بصوِر أكَم يف إكسا  التالميذ الِقَيَم الالعمة، وم ن مثَّ 
َ      نَهج الرتبيَ      ة الدينيَّ      ة اإلس      الميَّة باملرحل      ة 

مش      روٍد مق      رتٍَح مل
االبتداليَّ     ة، يف       وء الِق     َيم املناس     بة لتالمي     ذ ه     ذه املرحل     ة، 

، وَأَعدَّ قالمة، بالِقَيم ال العِم  واستخدم الباحث ال َمنَهج الَوْاِ يَّ
الي، توافُره   ا يف كت   ب الرتبيَ   ة اإلس   الميَّة، وكت   ب الِق   َيم واألل   

للص   وف العلي  ا م  ن املرحل  ة االبتداليَّ  ة، وق  د تَ َواَّ  لت الدِّراس  ة 
عيِّن      ة  -يف نتالِاه      ا إىل وج      ود قص      ور يف حمت      و  الكت      ب 

م  ن حي  ث م  د  التت  ابع واالس  تمراريَّة، والعم  ق يف  -الدِّراس  ة 
ع    رض الق    يم، وج    اء جم    ا  الِق    َيم االجتماعيَّ    ة واأللالقيَّ    ة يف 

الِق   َيم املاليَّ   ة واالقتص   اديَّة، مث الِق   َيم  املرتب   ة األوىل، فما   االتُ 
 البي يَّة، وألة،ا الِقَيم العقليَّة والن سيَّة. 

دراس ة، َه َدَفْت إىل التع ر ِف عل    (،م2008املالكي )وَأَعدَّ     
َدْوِر َم       نَهِج ال       ديث واليقاف       ة اإلس       الميَّة يف تعزي       ز الِق       َيم 
األلالقيَّ      ة، ل      د         ال  الص      ف األو  الي      انو ِّ  حافَ      ة 

، وتكوَّن ت عيِّن ة  الطالف، واستخَدَم الباحث ال  َمنَهج الَوْا ِ يَّ
وع     ٍة م     ن الدِّراس     ة م     ن مجي     ع مش     ريف العل     وم الش     رعيَّة، وجمم

معلِّم  ي العل  وم الش  رعيَّة، وق  ام الباح  ث باع  داد اس  تبانٍة َتِق  يس 
أربع   َة جوان   َب رليس   ٍة َّيِّ   ل الِق   َيم األلالقيَّ   ة، وه   ي: )اجلان   ب 
، واجلان     ب  اإلمي     اين ، واجلان     ب التعب      د  ، واجلان     ب الس     لوكي 

أ  درج  ة تعزي  ز جوان  ِب الدِّراس  ة إىل  وأش  ارت نت  الجُ املع  ريف (، 
َيم األلالقيَّ     ة يف َم     نَهج ال     ديِث كان     ت متوسِّ     طة،، كم     ا الِق     

أش   ارت إىل وج   ود ف   رٍي ذ  دالل   ٍة إحص   اليَّة ب     متوسِّ   طات 
استااباِت أفراد عيِّنة الدِّراسة يف الِقَيم األلالقيَّة، ال يت يعزِّعُه ا 
َم   نَهُج ال   ديث واليقاف   ة اإلس   الميَّة، َوف ْق،   ا ملتغ   ةِِّ نَ    ْوِد العم   ل 

 معلِّم(، لصاحل املشرِف . )مشرف أو
إىل ددي      د الِق      َيم  (،م2009دراس      ة العيس        )وَه      َدَفْت     

األلالقيَّ  ة الالعم  ِة لط  ال  املرحل  ة املتوسِّ  طة، م  ن ِوجه  ة نَ  ر 
معلِّم     ي العل     وم الش     رعيَّة  حافَ     ة القن      ذِ، والتع     ر ِف عل       
 أس  اليِب تَ ْنِمَيِته  ا يف العل  وم الش  رعيَّة، وم  د  اكتس  ا     ال 
املرحل   ة املتوسِّ   طة ل   بعُ تل   ض الِق   َيِم، واس   تخَدَم الباح   ث يف 

، وتكوَّن ت عيِّن ُة الدِّراس ة م ن ) دراسته ال  ( 161َمنَهج الَوْا ِ يَّ
ا للعلوم الشرعيَّة باملرحلة املتوسِّطة، وقام الباح ث باع داد  معلِّم،

( عب   ارِ، َتِق   يس ثالث   َة حم   اوَر، وه   ي: 67اس   تبانٍة ت لَّ    ت م   ن )
م األلالقيَّ  ة ل  د     ال  املرحل  ة املتوسِّ  طة، واألس  اليُب )الِق  يَ 

ال   يت ُتس   تخَدُم يف تعل   يم الِق   َيم األلالقيَّ   ة، واألفع   اُ  الس   لوكيَّة 
ل    د       ال  ه    ذه املرحل    ة(، وكش     ت نت    الُج الدِّراس    ة ع    ن 
موافق      ِة عيِّن      ة الدِّراس      ة عل        حم      وِر أَّيَّ      ة الِق      َيم األلالقيَّ      ة 

َّيَّ  ة"، كم  ا كَش  َ ت ع  ن أ  تن  و َد للط  ال ، بدرج  ة "كب  ِة األ
األس     اليِب الرتبويَّ     ة املس     تخَدمِة يف َغ     ْرِ  الِق     َيم األلالقيَّ     ة، 

 يساِعُد يف َغْرِسها بشكل جيٍِّد يف ن و  الناش ة.
بدراس   ٍة َه   َدَفْت إىل التع   ر ف عل      (،م2010الس   قاف )وق   ام 

الِق   َيم األلالقيَّ   ة املتم   مَّنة يف من   اهج العل   وم الش   رعيَّة باملرحل   ة 
املتوسِّ  طة يف اململك  ة العربيَّ  ة الس  عوديَّة، واس  تخَدَمت الدِّراس  ة 

، وأس    لوَ  دلي    ل احملت    و ، وق    ام  ال     َمنَهج الَوْا    ِ يَّ التَّْحليلِ    يَّ
( 18لي    ل احملت    و ، احت    وت عل      )الباح    ث ببن    اء اس    تمارِِ د

قيم     ة، ألالقيَّ     ة، وأظه     رت النت     الُج أ  أكي     َر مق     رَّرات العل     وم 
الش    رعيَّة يف املرحل    ة املتوسِّ    طة احت    واء، للق    يم األلالقيَّ    ة ه    ي 

بَ لَ  َ  جمم  وُد َتْك  رار الِق  َيم  إذمق  رَّراُت الص  فِّ اليال  ث املتوسِّ  ل، 
م  ن الِق  َيم األلالقيَّ  ة ( َتْك  رار،ا، وأن  ه ال توج  د قيم  ٌة 142فيه  ا )
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املت ََّ ق عل   أَّيَِّته ا لط ال  املرحل ة املتوسِّ طة، ق د َللَ ت منه ا 
 مناهُج العلوم الشرعيَّة يف املرحلة املتوسِّطة.

إىل التع     ر ِف عل        (،م2011دراس     ُة عم     راَ  )كم     ا َه     َدَفْت 
م فاعليَّ      ة بَرنَ      امٍج مق      رتٍَح يف اليقاف      ة اإلس      الميَّة لتَ ْنِميَ      ة الِق      يَ 

األلالقيَّ   ة ل   د      ال  الص   ف األو  الي   انو ِّ، واس   تخَدَمِت 
، وال        الدِّراس       ُة ال        َمنَهج التا       ري َّط لتحقي       ق  َمنَهج الَوْا       ِ يَّ

أه  دافها، وَأَع  دَّ الباح  ث اس  تبانة، تم  مَّنت أربع،  ا ود  ان  قيم  ة، 
ألالقيَّ  ة، ينبغ  ي توافُره  ا يف حمت  و  كت  ب العل  وم الش  رعيَّة، كم  ا 

ناجَم،   ا مقرتَح،   ا يف اليقاف   ة اإلس   الميَّة، والتب   ار،ا دص   يليًّا، َأَع   دَّ بَر 
ومواقَف لقيا  مد  دق  ق أه داف الَمن اَمج، وكش  ت نت الُج 
الدِّراس    ة ع    ن وج    ود ف    رٍي ذ  دالل    ة إحص    اليَّة ب      درج    ات 
    ال  اعم   وعتِ : التاريبيَّ   ة والم   ابطة، يف نت   الِج االلتب   ار 

اقف(، لص احل اعموع ة التاريبيَّ ةط ل ا البَ ْعد ِّ )التحصيلي  واملو 
 ُمَعدِّ لتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة. ُيِشة إىل فاعليَّة الَمناَمج ال

دراس  ة، َه  َدَفْت إىل التع  ر ِف  (،م2013أب  و لطي   ة )وأج  ر      
عل    َدْوِر من  اهج الرتبيَ  ة اإلس  الميَّة يف تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة، 
ل  د   لب  ة املرحل  ة األساس  يَّة الُعْلي  ا يف مجهوريَّ  ة مص  ر العربيَّ  ة، 

، واش تملت عيِّن ُة الدِّراس ة  واعتَمَدِت الدِّراسة ال  َمنَهج الَوْا ِ يَّ
م ن جمتَم ع  %(5 الب ة، مييِّل و  م ا ِنس بُته )(  الب، ا و 234عل  )

( 30الدِّراس    ة، وق    ام الباح    ُث بتط    وير اس    تبانٍة تكوَّن    ت م    ن )
ِفق رِ،، دت  و  عل   جمموع  ة متنوِّع ٍة م  ن الِق َيم اإلس  الميَّة، وم  ن 
النتالج اليت أظهرهتا الدِّراس ة: أ  َدْوَر من اهج الرتبيَ ة اإلس الميَّة 

ميَّة ل د   لب ة املرحل ة األساس يَّة الُعلي ا،  يف تَ ْنِمَية الِق َيم اإلس ال
كا  بدرجة "متوسِّطة"، كما أظهرت النتالُج َع َدَم وج وِد ف رٍي 
ذ  دالل   ٍة إحص   اليٍَّة ل   َدْوِر من   اهج الرتبيَ   ة اإلس   الميَّة يف تَ ْنِميَ   ة 
الِقَيم اإلسالميَّة لد  عيِّنة الدِّراسة، وبيَّنت النتالُج وجود ف رٍي 

ة ل   َدْوِر من   اهِج الرتبيَ   ة اإلس   الميَّة يف تَ ْنِميَ   ة ذ  دالل   ة إحص   اليَّ 
.  الِقَيم اإلسالميَّة لد  عيِّنة الدِّراسة، تُعَز  ملتغةِّ الصفِّ

إىل التع    ر ِف عل       (،م2014دراس    ُة اجلهيم    ي )وَه    َدَفْت     
م   د  تم   م ِن حمت   و  كت   ب ال   ديث للص    َِّ  الي   اين واليال   ث 

يف اململك  ة العربيَّ  ة الس  عوديَّة للق  يم الي  انو ِّ )املس  ار الطبيع  ي( 

 ، َ     نَهج الَوْا     ِ يِّ التَّْحليلِ     يِّ
األلالقيَّ     ة الالعم     ِة، وََتَّ تطبي     ُق امل

واش  َتَمل جمتَم  ُع الدِّراس  ة وعيِّنُته  ا عل    مجي  ع مو   وعات كت  ب 
ال   ديث املق   رَِّر عل     الص    َِّ  الي   اين واليال   ث الي   انو ِّ، وق   ام 

راس     ة مش     َتِملة، عل       قالم     ٍة ب     الِقَيم الباح     ث باع     داد أداِ الدِّ 
ِِ نت  الَج، م  ن أبرعِه  ا أ   األلالقيَّ  ة، وتَ َواَّ  لت الدِّراس  ُة إىل ِع  دَّ
جممود التَّْكراراِت للقيم األلالقيَّة يف مجي ع اع االت يف كت ا  

( قيم  ة،، يف ح    136ال  ديث للص  فِّ الي  اين الي  انو ِّ بَ َلغَ  ت )
األلالقيَّ   ة يف مجي   ع اع   االت يف  بل     جمم   وُد التَّْك   رارات للق   يم 

( قيم   ة،، كم   ا تَ َواَّ   لت 159كت   ا  الص   ف اليال   ث الي   انو ِّ )
الدِّراسُة إىل َعَدِم وج وِد ف رٍي ذ  دالل ة إحص اليَّة ب   الص  َِّ  
الي اين واليال  ث الي انو ِّ، يف ِنَس  ِب توعي ِع تل  ض الِق َيم األلالقيَّ  ة 

 ب  الص َِّ .

س    اٌت تناول    ل الِق    َيم األخالقيَّ    ة ف    ي الِمْح    َوُر الث    اني: درا
 مناهَج دراسيٍَّة مختِلفة:

من أهمِّ الدِّراساِت والبح وِ  ال يت تناول ت الِق َيم األلالقيَّ ة يف 
 م2012مناهَج دراسيٍَّة  تِل ة، يف الَعقَديِن األلةَيِن)منذ ع ام 

 (، ما يلي: م2016إىل عام 
دراسة، َهَدَفْت إىل التع ر ِف عل   الِق َيم  (،م2012ال ي ي )َأَعدَّ 

األلالقيَّ       ة اإلس       الميَّة املتم       مَّنِة يف مق       رَّر الل غ       ة اإل ليزيَّ       ة 
بالص     ف اليال     ث الي     انو ِّ باململك     ة العربيَّ     ة الس     عوديَّة، وَدْوِر 
الرتبيَ   ة يف تَ ْنِمَيته   ا، وَوْ    ِع تص   و ٍر مق   رتَح مل   ا آ   ب أ  يك   و  

اإل ليزيَّ   ة بالص   ف اليال   ث الي   انو ِّ يف     وء علي   ه مق   رَّر الل غ   ة 
َ  نَهج الَوْا  ِ يَّ ال  ذ  يعتِم  ُد 

ه  ذه الق  يم، واس  تخدم الباح  ث امل
عل       دلي     ل احملت     و ، واش     تَمَلت عيِّن     ة الدِّراس     ة عل       مجي     ِع 

ُمْدَرجِة يف كت      ا  الطال      ب  مو       وعات الق      راءِ واحملادث      ة ال      
اس   ة أ  الِق   َيَم بالص   ف اليال   ث الي   انو ِّ، وكش    ت نت   الُج الدِّر 

البي يَّ       ة ج       اءت باملرتب       ة األوىل، تَ َلْته       ا الِق       َيُم االقتص       اديَّة، 
فالعلميَّ   ُة، أم   ا الِق   َيُم االجتماعيَّ   ة والدينيَّ   ة والو نيَّ   ُة والصِّ   حيَّة 
واليقافيَّ        ة، فق        د ت        وفَّرت  س        توياِت وعٍ  ِنس                    عيف، 

 دِّراسة.وانعدمت الِقَيُم اجلماليَّة عل  ِنطاِي عيِّنة ال
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إىل استقص اِء ت  ثة  (،م2016   منالِر )وَهَدَفْت دراسُة     
تعل  يم بع  ُ املن  اهج الدِّراس  يَّة ب  الل غَتِ  العربيَّ  ة واإل ليزيَّ  ة، يف 
الِق   َيم األلالقيَّ   ة لط   ال  املرحل   ة اليانويَّ   ة بامل   درا  العامليَّ   ة يف 

نَهج الَوْا  ِ يَّ الس  عوديَّة، واس  تخدم الباح  ث امل   اململك  ة العربيَّ  ة
، وتكوَّن   ت عيِّن   ُة الدِّراس   ة م   ن جمموع   ٍة م   ن     ال   التَّْحليلِ   يَّ
املدار  العامليَّة للمرحلة اليانويَّة  حافَ ة ج دَِّ، وق ام بتص ميم 
اس      تبانٍة لتقي      يم أث      ر الدِّراس      ة ب      الل غَتِ  يف الِق      َيم األلالقيَّ      ة 

ة تقي      يم صِّ      لوالر وحيَّ      ة والس      لوكيَّة، وأو       حت النت      الُج أ  حم
  اليانويَّة العامليَّ ة ب الِقَيم األلالقيَّ ة مستو  التزام  ال  املدار 

 ب بعادها ااُُلقيَّة والر وحيَّة والس لوكيَّة، كا  متوسِّط،ا.
دراس  ة، َه  َدَفْت إىل الكش  ف  (،م2016العبيك  ي )وأج  ر      

الل غ    ة  ع    ن الِق    َيم األلالقيَّ    ة اإلس    الميَّة املتم    مَّنة يف مق    رَّرات
اإل ليزيَّ ة باملرحل  ة املتوسِّ  طة يف اململك  ة العربيَّ  ة الس  عوديَّة، وق  د 

، وق      ام  اس      تخَدمِت الدِّراس      ُة ال       َمنَهاِ : الَكمِّ      يَّ والَكْي       يَّ
الباحث بتصميم استبانٍة لبن اء قالم ٍة حمكم ة ب الِقَيم األلالقيَّ ة 

واس  تمارِِ دلي  ل املناِس  ِب تم  ميُنها يف املق  رَّرات حم  لِّ الدِّراس  ة، 
( ا     حة، م    ن إمج    ا(ِّ 496احملت    و ، وتكوَّن    ت عيِّنُته    ا م    ن )

الص        حات املدروس       ة  ق       رَّرات الل غ       ة اإل ليزيَّ       ة للمرحل       ة 
عيِّن َة الدِّراس ة  -املتوسِّطة، وتَ َواَّلت الدِّراس ُة إىل أ  املق رَّراِت 

ه ا ( قيمة، ألالقيَّة، إسالميَّة، كا  أعال185اشَتَملت عل  ) -
ُمْاَمل الِق    َيم األلالقيَّ    ة العامليَّ    ةط كالتع    اي  م    ع ايل    ر،  بال    

%(، تَ َلْته   ا الِق   َيُم الدينيَّ   ة، بِنس   بة 38واح   رتاِم الغَ   ْةِ، بِنس   بة )
%( فق  ل،  13%(، وأقل ه ا الِق َيم الو نيَّ ة، بِنس بة بلغ ت )28)

كم  ا َكَش   ت الدِّراس  ُة أن  ه س يك  ن َدَّ  َة توعي  ٌع وا   ٌ  وم  درو  
للق   يم، ال يف الع   دِد، وال يف النِّس   بِة، يف حمت   و  مق   رَّرات الل غ   ة 

 اإل ليزيَّة للمرحلة املتوسِّطة.

 الت َّْعِليُق على الدِّراسات السابقة:

يتَِّم  ُ  م  ن الَع  ْرِض الس  ابق اهتم  اُم بع  ُ الب  احي  ب  الِقَيم     
ُُ ه       ذه  إذاأللالقيَّ       ة يف املن       اهج الدِّراس       يَّةط  تناول       ت بع       

راسات التعر َف عل  َدْوِر بعُ املقرَّرات الدِّراس يَّة يف تعزي ز الدِّ 

الِقَيم األلالقيَّة، وأشارت يف نتالِاها إىل األث ر اإلآ اعِّ لتل ض 
(، م2008املق  رَّرات يف تعزيزه  اط مي  ُل دراس  ة ك  ل  م  ن امل  الكي )

(، وركَّ      زت دراس      اٌت أل      ر  عل        م2013و"أب      و لطي       ة" )
م   م  بع   ُ املق   رَّرات الدِّراس   يَّة للق   يم التع   ر ف عل     م   د  ت

األلالقيَّ  ة، وأش  ارت إىل أ  ِنس  بَة تم  مينها يف تل  ض املق  رَّرات  
ط م2012)ال ي           ي، دراس          ة ك          ل  من:كان          ت            عي ة،ط ك

 (.م2016ط والعبيكي، م2014واجلهيمي، 
ُُ الدِّراس   ات م   دالَل وب   رامَج تدريس   يَّة،       كم   ا وظَّ    ت بع   

َيم األلالقيَّ     ة، وأش     ارت يف نتالاه     ا إىل متنوِّع     ة، لتعل     يم الِق     
فاعليَّ    ِة تل    ض ال    مامِج التَّْدرِيس    يَّة يف تَ ْنِميَ    ة تل    ض الِق    َيم ل    د  

ْس  رتَاتيايات التَّ  ْدرِيس دت أَِّّيَّ  َة تنوي  ِع  ُ  ُرِي وااملتعلِّم   ، وأكَّ  
 (. م2011عند تناو  الِقَيم األلالقيَّةط كدراسة عمراَ  )

س    ة الاليَّ    ُة م     ع مجي    ع الدِّراس    ات والبح     و  وتتَِّ     ق الدِّرا    
الس  ابقة، عل    أَّيَّ  ة تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة ل  د  املتعلِّم    يف 
املراح   ل التعليميَّ   ة املختل    ة، غ   َة أ  الدِّراس   ة الاليَّ   َة ان    ردت 

أوََّ  دراس   ٍة هَت   ُدُف إىل  -حَس   ب ا ِّ   الِد الباح   ث  -بكوع   ا 
ُمستقَبليَّة ال   يت س   تواِجُه من   اهَج  يَات ال   استش   راف أه   مِّ التَّح   دِّ 

(، م2030العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة حىت عاِم )
يَات.  وتقدمِي تصو ر نَر   مقرتَح للتغل ب عل  هذه التَّحدِّ

وأف  ادِت الدِّراس  ة الاليَّ  ُة م  ن الدِّراس  ات الس  ابقة يف ددي  د     
الِقَيم األلالقيَّة، اليت ينبغي تَ ْنِمَيُته ا ل د    ال  التعل يم قَ ْب َل 
يَات  اجل   امعيِّ يف من   اهج العل   وم الش   رعيَّة، وبن   اِء قالم   ِة التَّح   دِّ

َيم ُمستقَبليَّة ال       يت س       تواجه ه       ذه املن       اهَج يف تَ ْنِميَ       ة الِق        ال       
األلالقيَّ  ة، ويف ت ا  يل إ اره  ا النَ  ر ِّ، وك  ذلض أف  ادت منه  ا 
يف بناء أدوات الدِّراسة، ودديِد األساليب اإلحصاليَّة املناِس بة 

 لتحليل البيانات. 

 إجراءات الدِّراسة:

يَاِت  ُف الدِّراس     ة الاليَّ     ةُ َتس     َتهدِ  استش     راَف أه     مِّ التَّح     دِّ
ُمستقَبليَّة اليت ستواجه مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم  ال

األلالقيَّ     ة، ل     د        ال  التعل     يم قَ ْب     َل اجل     امعيِّ ح     ىت ع     اِم 



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ
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للتغل    ب عل     تل   ض  مق   رتَح تق   دمَي تص   و ر نَ   ر   (، و م2030)
يَات اح        ُث ، ولتحقي        ق ه        ذا اد        دِفط س        يتناو  البالتَّح        دِّ

 :َيةَ تاإلجراءاِت اي
 َمنَهج الدِّراسة:

لتحقي  ق أه  داف الدِّراس  ة الاليَّ  ة، واإلجاب  ِة ع  ن أس   لتهاط     
 استخَدَم الباحث نوَعِ  من مناهِج البحث، َّا:

 :الَمنَهج الَوْصِفيُّ  -1
باعتب    ارِه أنس    َب َم    نَهٍج ميِك    ُن للباح    ث م    ن لالل    ه مج    ُع     

ِص      ُل البيان      ات واملعلوم      ات، ودليُله      ا، وتص      نيُ ها، فيم      ا يتَّ 
باإل      ار النَ     ر ِّ، والدِّراس     ات والبح     و  الس     ابقةط لتحقي     ِق 

 :ييتا
   إع    داُد قالم    ِة الِق    َيم األلالقيَّ    ة ال    يت يَل    َزُم تَ ْنِمَيُته    ا ل    د

 .   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ يف مناهِج العلوم الشرعيَّة
   يَات ال ُمستقَبليَّة،  بن  اُء التص  و ِر املق  رتَِح للتغل   ب عل    التَّح  دِّ

ال يت س  تواجه من اهَج العل  وم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ  ة الِق َيم األلالقيَّ  ة 
.  لد   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ

التحلي   ل والت َّْ ِس   ة  أش   كا ِ  دَ َح   أَ  َمنَهج الَوْا   ِ ي   يُ َع   د  ال   و 
َّم ال  ذ  يعتِم  ُد عل    دراس  ِة الَ  اهرِِ كم  ا توج  ُد  ،العلم  يِّ امل  ن
ويه   تم  بَوْا    ِ ها وا    ،ا دقيق،   ا، ويعب ِّ    ُر عنه   ا تعب    ة،ا   يف الواق   ع،

يًّ   ا، ف   التعبُة الَكْي    ي  َيِص   ُف لن   ا الَ   اهرَِ،  َكْي يًّ   ا أو تعب   ة،ا َكمِّ
، فيعط  ي وا   ،ا رقميًّ  ا  ويو ِّ  ُ  لصالَص  ها، أم  ا التعب  ة الَكمِّ  ي 
يو ِّ     مق   داَر ه   ذه الَ   اهرِِ أو حاِمه   ا، ودرج   اِت ارتباِ ه   ا 

، م2005هر املختل    ة األل   ر ط )عبي   دات و ل   را ، م   ع الَ   وا
 (.191ص
 الَمنَهج اًلستشرافيُّ: -2
ال     ذ  ميِك     ُن م     ن لالل     ه استش     راُف املس     تقَبِلط وذل     ض     

يَات ال  ُمستقَبليَّة ال يت س تواجه من اهَج  للتعر ف عل   أه مِّ التَّح دِّ
التعل يم العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ ة ل د    ال  

َمنَهُج  (، وسيتم  مَُّن ه  ذا ال  م2030قَ ْب  َل اجل  امعيِّ ح  ىت ع  اِم )
جمموع  ة، م  ن اإلج  راءات للتع  ر ف عل    ايراِء املت ََّ   ق عليه  ا ب    

ٍ )بدر،   (.329، صم1992جمموعٍة من ااماء يف جما  مع َّ

(ط لبن    اء Delphiوسيس    تخِدُم الباح    ُث أس    لوَ  دل     ا  )    
يَ  ات اليت ستواجه مناهَج العل وم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ ة قالمِة التَّحدِّ

، والتع  ر ِف  الِق  َيم األلالقيَّ  ة ل  د     ال  التعل  يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ
(، ه1427عل  وجهة نَر ااماء واملختصِّ ، ويعرُِّف أمح ُد )

أسلوَ  دل ا  ب ن ه: "أس لوٌ  يش رِتُ  في ه جمموع ٌة م ن اا ماء 
م    ا، أو دراس    ٍة تتعلَّ    ُق بالا     ر أو يف الت ك    ة ح    و  مش    كلٍة 

ٍ بش    عا، أو اق   رتاِح حل   وٍ   املس   تقَبلط للوا   و  إىل ق   رار مع    َّ
 مناِسبٍة دا".

 :مجتَمع الدِّراسة
 :ع الدِّراسِة الاليَِّة لَّا ي يتيتكوَّ  جمتمَ 

كاف  ة مراح  ل التعل  يم   - مجي  ُع    ال  التعل  يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ  -
 كة العربيَّة السعوديَّة.يف اململ -قبل اجلامعي

من    اهُج العل    وم الش    رعيَّة املق    رَِّر عل           ال  التعل    يم قَ ْب    َل  -
 .ه1437/1438اجلامعيِّ يف العاِم الدِّراسيِّ 

اا  ماء واملختص   و  يف املن  اهج و   ري الت  دريس، ويف العل  وم  -
 الشرعيَّة.
 :الدِّراسة عيِّنة
اا  ماء واملختصِّ    يف من  اهِج ََتَّ التي  اُر عيِّن  ة َقْص  ديَّة م  ن   -

العل  وم الش  رعيَّة و ُ  ُرِي تدريس  ها، وبع  ُ املختصِّ    يف العل  وم 
والعين       ة القص       دية تس       هم يف معرف       ة  راء اعتم       ع  الش       رعيَّة،

( العيِّن     َة 101، صه1431ويع     رُِّف العس     اف ) املس     تهدفط
القص    ديَّة ب ع    ا: "تع    ل أ  أس    ا  االلتي    اِر ل    مُِ الباح    ث، 

ه ب   هذه امل  َردَِ أو تل ض، َّيِّ ُل جمتَم َع البح ث"، وبل   ومعرفتُ 
 ( لبة،ا.15عدُدهم )

 أدوات الدِّراسة  وموادِّ المعاَلجة  وضبطُها: بناءُ 
ع     دد،ا م     ن  لتحقي     ق أه     داف الدِّراس     ةط ا     مَّم الباح     ثُ     

 واملوادِّ البحييَّة، وهي: األدواتِ 
 :  الِقَيم األخالقيَّة:قائمِة  إعدادُ أوًلا
قيَّة، َوْف َق ااُطُ وات قام الباحث باعداد قالمِة الِقَيم األلال    
 َية:ايت
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 َهَدُف القائمة: - أ
ال يت يَل َزُم ، الِق َيم األلالقيَّ ة َهَدَفْت هذه القالمُة إىل ددي دِ     

تَ ْنِمَيُته  ا ل  د     ال  التعل   يم قَ ْب  َل اجل  امعيِّ يف من  اهِج العل   وم 
 .الشرعيَّة

 بناء القائمة:تحديُد مصادِر  - ب
اعَتَم     د الباح     ُث يف بن     اء ه     ذه القالم     ِة عل       ع     دٍد م     ن     

 املصادِر، من أَِّّها:
  املص  ادُر األا  ليَّة للعل  وم الش  رعيَّة: الق  ر ُ  الك  رمي، والس   نَُّة

 النَّبويَّة.
  عل     ال   ِِ املقرَّر  مناهج العلوم الشرعيَّةمراجعُة أهداف

 .التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ 

  تَ ْنِميَ  ة اس  اُت والبح  و  الس  ابقُة ال  يت ُأجرِيَ  ت يف جم  ا الدِّر 
 الِقَيم األلالقيَّة يف مقرَّرات العلوم الشرعيَّة.

  الِقَيم األلالقيَّةاألدبيَّاُت املرتِبطُة  و ود. 
  راُء اا       ماِء واحملكِّم          واملختصِّ          يف من        اهِج العل        وم 

 الشرعيَّة و ري تدريِسها.
  لطال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ  بيعُة ااصالص النَّماليَّة. 
 َوْصُف القائمة: - ت

إىل قالم   ٍة  وات الس   ابقةِ طُ   تَ َواَّ   ل الباح   ُث م   ن ل   ال  ااُ     
تم   مَّنت ثالث   َة حم   اوَر رليس   ٍة، َيش   تِمُل ك   ل  حِمْ   َوٍر منه   ا عل     

وم  ن  ( قيم  ة،ط15بل    ع  دُدها ) ،الِق  َيم األلالقيَّ  ةجمموع  ة م  ن 
م   ن املؤشِّ   رات  إىل جمموع   ةٍ  قيم   ةمثَّ ق   ام الباح   ُث برتمج   ة ك   لِّ 

ال   ذ  يو ِّ   ُحه  وِ ْح   ( مؤشِّ   ر،ا، عل     النَّ 30املعياريَّ   ة، ع   دُدها )
 :يتاي اجلدو ُ 

 1جدور 
 )الصورة األوليَّة(الِقيَم األخالقيَّة الالزمة لطالب التعليم قَ بْلَ الجامعيِّ قائمةُ 

 القيمةعدد مؤشِّرات  القيمعدد  الِمْحَور م
 10 5 الِقَيم األلالقيَّة ال رديَّة 1
 10 5 الِقَيم األلالقيَّة التنافسيَّة 2
 10 5 الِقَيم األلالقيَّة التنَيميَّة 3

 30 15 المجموع

 تحكيُم القائمة: - ث
ِعلميًّاط ََتَّ َعْرُ ها عل   جمموع ة م ن  ولمبل هذه القالمةِ     

احملكِّم     املتخصِّص     يف املن   اهج و    ري التَّ   ْدرِيس، والعل   وم 
الش      رعيَّةط إلب      داء ال      رَّْأِ  حوَد      اط إذ  ل      ب الباح      ُث م      ن 

 َية: تقالمِة يف َ ْوِء البُنود اياحملكِّم  إبداَء  رالهم حو  ال
 .األلالييف تعزيز  القيمةمد  أَِّّيَّة  -
 للِمْحَوِر الذ  تَ َقُع فيه. قيمةمد  انتماِء كلِّ  -
التعل      يم قَ ْب      َل املقرتَح      ة لط      ال  الِق      َيم م      د  مناَس      بة  -

 .اجلامعيِّ 
 .للقيمةمد  مناَسبة كلِّ مؤشِّر  -
 
 

 الوزُن النسبيُّ للقائمة: - ج
ََتَّ َع       ْرُض القالم       ِة عل         جمموع       ة م       ن املتخصِّص        ط     

الس  تخراِس ال  وع  النس   ِّ للقالم  ة، وق  د ح  دَّد الباح  ُث معي  ار،ا 
لط      ال  التعل      يم قَ ْب      َل املناِس      بة  الِق      َيم األلالقيَّ      ةاللتي      ار 
ال    يت الِق    َيُم ، واعتماِده    ا يف القالم    ة النهاليَّ    ة، وه    ي اجل    امعيِّ 

 -%80ب          ) م          بنس        ٍب تَ         رَتاوحُ نال        ت اتِّ         اَي احملكِّ 
%(، وبع     د َرْا     ِد اس     تااباِت احملكِّم      ، ََتَّ حس     اُ  100

لك      ل حِمْ      َوٍر م      ن حم      اوِر القالم      ة، وَللَ      َص  األوعا  النس      بيَّةِ 
ق د اْس تَ ْوَفِت املعي اَر ال ذ  ح دَّده الِق َيم الباحُث إىل أ  مجيَع 

 ل ،ا.سَ 



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ
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يَات  إع     داُد دلي     لِ ثانيا     ا:  الُمس     تقَبليَّة الت     ي أه     مِّ التَّح     دِّ
س      تواجه من      اهَج العل      وم الش      رعيَّة ف      ي تَ ْنِميَ      ة الِق      َيم 

 األخالقيَّة:
امَّم الباحُث دليال، للحصو  عل   البيان ات واملعلوم ات     

الالعم   ِة للدِّراس   ة، م   ن ل   ال   راء اا   ماء يف ت   دريس من   اهِج 
 العل  وم الش  رعيَّة، وتص  ميِم مناهاه  ا، وتم  مََّن ال  دليُل س  ؤاال، 

يَات ال    ُمستقَبليَّة ال   يت س   تواجه ك   لَّ  استكش   افيًّا أله   مِّ التَّح   دِّ
َمنَهج يف تَ ْنِميَ      ة الِق      َيم األلالقيَّ      ة:  عنص      ر م      ن عناا      ِر ال      

حمت    و  من    اهج العل    وم  –)أه    داف من    اهج العل    وم الش    رعيَّة 
الت ِّْقِنيَ  ات  –  ري ت دريس من  اهج العل وم الش رعيَّة  –الش رعيَّة 

أس   اليب  –َدمة يف من   اهج العل   وم الش   رعيَّة التعليميَّ   ة املس   تخ
 .وأدوات التقومي يف مناهج العلوم الشرعيَّة(

يَات الُمس    تقَبليَّة الت    ي  إع    داُد قائم    ةِ  ثالثا    ا: أه    مِّ التَّح    دِّ
س      تواجه من      اهَج العل      وم الش      رعيَّة ف      ي تَ ْنِميَ      ة الِق      َيم 

 األخالقيَّة:
َر اإلجراءات اي      َية:توذلض َعب ْ
 تحديُد الَهَدِف من القائمة:  - أ

يَاتَه   َدَفْت ه   ذه القالم   ُة إىل       التع   ر ف عل     أه   مِّ التَّح   دِّ
ُمستقَبليَّة ال    يت س    تواجه من    اهَج العل    وم الش    رعيَّة يف تَ ْنِميَ    ة  ال    

الِقَيم األلالقيَّ ة ل د    ال  التعل يم قَ ْب َل اجل امعيِّ ح ىت ع اِم 

م    ن بن    اء التص    و ِر (ط لي    تمكََّن الباح    ُث يف      ولها م2030)
يَات.  املقرتَح للتغل ب عل  هذه التَّحدِّ

 بناِء القائمة: تحديُد مصادرِ  - ب
 َية: تداد القالمة عل  املصادِر اياعتَمَد الباحث يف إع

 .سياسِة التعليم يف اململكة العربيَّة السعوديَّة 
  ل     د        ال  من     اهج العل     وم الش     رعيَّةأه     داِف تعل     يم 

.التعليم قَ ْبَل   اجلامعيِّ
  الدِّراس     ات والبح     وِ  الس     ابقِة املرتِبط     ِة ُِ ب     الِقَيم بع     

 األلالقيَّة يف مناهج العلوم الشرعيَّة.
   ب  الِقَيم األلالقيَّ  ة يف من  اهج األدبيَّ  اِت الت َّْربويَّ  ة املرتِبط  ِة

 العلوم الشرعيَّة.
  يَات ال ُمستقَبليَّة ال يت س تواجه من اهَج العل وم  دليِل التَّح دِّ

 عيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة.الشر 
  ُيف ت دريس العل وم الش رعيَّة، املختصِّ    ااماء راِء بع

 وتصميِم مناهاها.
 إعداد القائمة في صورتها األوَّليَّة: - ت

 قالمةٍ  باعدادِ  -يف  وء املصادر السابقة  -قام الباحُث     
يَات ال     ُاَم   ل ه من   اهَج العل   وم ُمستقَبليَّة ال   يت س   تواج التَّح   دِّ

التعل يم قَ ْب َل ، ل د    ال  الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّ ة
ي،ا 15وق  د احتَ   َوت يف ا  ورهتا األوَّليَّ  ة عل    ) ،اجل  امعيِّ  ( د  دِّ

 َمنَهج الرليس   ِة، واجل   دوُ  مس   تقَبليًّا، وعِّع   ت عل     عناا   ِر ال   
  يو ِّ  ذلض:اييت

  2جدور 
يَات الُمستقبَليَّة التي ستواجه مناهج العلوم الشرعيَّة في تَ ْنِميَة الِقيَم األخالقيَّة )الصورة األوليَّة(  قائمة التَّحدِّ

 التَّحدِّيَاتعدد  الِمْحَور م
 3 الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة مناهجِ أهداف  1
 3 الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة مناهجِ حمتو   2
 3 مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة  ُُرُي َتْدرِيسِ  3
 3 الت ِّْقِنَياُت التعليميَّة املستخَدمة يف العلوم الشرعيَّة 4
 3  ُُرُي وأساليُب الت َّْقِومِي املستخَدمة  ناهِج العلوم الشرعيَّة 5

 15 المجموع
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 َضْبُط القائمة: - ث
 ها عل    جمموع  ة م  نََتَّ َعْرُ    طللتحق   ِق م  ن ا  دي القالم  ة    

 ،ت  دريس العل  وم الش  رعيَّةاا  ماِء واملختصِّ    يف املن  اهج و ُ  ري 
:  يتل  رَّْأِ  َح  ْوَ  القالم  ِة فيم  ا ي  و ل  ب الباح  ُث م  نهم إب  داَء ا

يَات حمل     اور القالم     ة)م     د  انتم     اء  ، و      وح ا     ياغة التَّح     دِّ
، إ افة أو ح ذف أو تع ديل أو َدْم ج م ا يَ َرْونَ ه العم، ا التحدِّ 

يَات وقد حدَّد الباح ُث معي ار،ا اللتي ار  ،جَلْوَدِ القالمة( التَّح دِّ
ه    ا يف القالم    ة النهاليَّ    ة، وه    ي اعتمادُ ُمستقَبليَّة ال    يت س    َيِتم   ال    

يَاتُ  نال    ت اتِّ     اَي احملكِّم      بنس    ٍب تَ     رَتاوح ب      ال    يت  التَّح    دِّ
ط اس  تناد،ا مل  ا َوَرَد يف األد  الرتب  و ِّ ال  ذ  %(100 -80%)

يؤكِّ  د عل    أن  ه إذا حص  لت ِفق  ِر التحك  يم عل    ِنس  بة اتِّ   اي 
%( ف    كيَر، فاع   ا تُ َع   د  ا   الة، 75ب     احملكِّم    ، مق   دارُها )

(. 129، صم2001لتحقي     ق الصِّ     ْدِي د     ا )بل     وم و ل     رو ، 
َرْا  ِد اس  تااباِت احملكِّم   ، ََتَّ حس  اُ  األوعا  النس  بيَّة  دَ ْع  وب َ 

لك  ل حِمْ  َوٍر م  ن حم  اوِر القالم  ة، وَللَ  َص الباح  ُث إىل أ  مجي  َع 
يَات  قد اْستَ ْوَفِت املعياَر الذ  حدَّده سل ،ا. التَّحدِّ

 إعداُد القائمِة في صورتها النهائيَّة: - ج
س  بق م  ن ُلطُ  وات، تَ َواَّ  لت الدِّراس  ُة إىل بن  اء، عل    م  ا       

يَات ال   القالم   ة النهاليَّ   ة  ُمستقَبليَّة ال   يت س   تواجه من   اهَج  للتح   دِّ
العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم األلالقيَّ ة ل د    ال  التعل يم 

ي،ا( 15، تم    مَّنت )(م2030قَ ْب   َل اجل    امعيِّ ح    ىت ع   اِم ) ، د    دِّ
، ملن    اهِج العل    وم الش    رعيَّة رليس    ةٍ   س    ِة عناا    رَ موعَّع    ة، عل      

والت ِّْقِنيَ      اُت ،        رُي الت      دريس، و احملت      و ، و األه      دافُ وه      ي: 
 التعليميَّة، وأساليُب التقومي.

 

 ها:ها  ومناقشتُ نتائُج الدِّراسِة  وتفسيرُ 

النت  الِج ال  يت ََتَّ  ضِ رْ َه  َدَف اجل  زء ال  ا(  م  ن الدِّراس  ة إىل َع      
وبي اِ   ،بناء أدوات الدِّراس ة و  بِطها ِعلميًّ ا إليها بعدَ  لُ التَ َوا  

املعاجل      ات واألس      اليب اإلحص      اليَّة ال      يت اس      ُتخِدمت، كم      ا 
تم   مَّن ت س   َة تل   ض النت   الِج ومناقش   َتها، وس   َيعِرُض الباح   ُث 
النت    الَج مرتَّب    ة، َوْف    َق تسْلُس    ل أس     لة الدِّراس    ة، وت س    َة تل    ض 

َ       ر ِّ والدِّراس       ات النت       الِج ومناقش       َتها يف         وء اإل        ار الن
 :اييتوالبحو  السابقِة، وذلض عل  النحو 

 اإلجابة عن السؤار األوَّر من أسئلة الدِّراسة  الذي نصُّه:
ما الِقَيُم األخالقيَّ ُة الت ي يَل َزُم تَ ْنِمَيُته ا ل دى ط الب التعل يم 

 قَ ْبَل الجامعيِّ في مناهج العلوم الشرعيَّة؟
ق   ام الباح   ُث  اموع   ٍة م   ن ول جاب   ة ع   ن ه   ذا الس   ؤا ط     

اإلج   راءات ال   يت َس   َبَق ت ص   يُلها يف الدِّراس   ة، وم   ن لالد   ا ََتَّ 
ل  د  ُته  ا ال  يت ينبغ  ي تَ ْنِميَ  ب  الِقَيم األلالقيَّ  ةإىل قالم  ٍة  لُ التَ َوا   

، من     اهج العل     وم الش     رعيَّةيف  التعل     يم قَ ْب     َل اجل     امعيِّ       ال  
 (15) ترليس   ٍة، تم   مَّنواش   تملت القالم   ُة عل     ثالث   ِة حم   اوَر 

 :اييت وِ حْ ( مؤشِّر،ا فرعيًّا، عل  النَّ 30)و، قيمة، 
، و ق    يم( 5، واش    تملت عل      )الِق    َيم األلالقيَّ    ة ال رديَّ    ة -
 فرعيَّة. ت( مؤشِّرا10)
، و ق   يم( 5، واش   تملت عل     )الِق   َيم األلالقيَّ   ة التنافس   يَّة -
 فرعيَّة. ت( مؤشِّرا10)
، و ق   يم( 5، واش   تملت عل     )التنَيميَّ   ةالِق   َيم األلالقيَّ   ة  -
 فرعيَّة. ت( مؤشِّرا10)

راهتا ال رعيَّة ، ومؤشِّ قيمهاويتَِّم  ت صيُل احملاوِر اليالثِة، و      
 :يتيف اجلدوِ  اي

 3جدور 
 (النهائيَّة الصورة) الشرعيَّة العلوم مناهج في الجامعيِّ  قَ بْلَ  التعليم طالب لدى تَ ْنِميَتُها ينبغي التي األخالقيَّة الِقيَم قائمةُ 

ا يتَِّصف باألخالق الشخصيَّة الفاضلة. الِمْحَوُر األوَُّر: الِقَيم األخالقيَّة الفرديَّة: وتمثِّل الِقَيم الخاصَّة بالفرد  التي تجعل سلوَكه في المواقف المختلفة قوي  ما
 مؤشِّرات القيمة م القيمة م
 اإلميا  باع تعاىل َوْفَق العقيدِ اإلسالميَّة الصحيحة 1 التقو  1

 االلتزام بالعبادات الشرعيَّة عل  الوجه الصحي  2
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ا يتَِّصف باألخالق الشخصيَّة الفاضلة. الِمْحَوُر األوَُّر: الِقَيم األخالقيَّة الفرديَّة: وتمثِّل الِقَيم الخاصَّة بالفرد  التي تجعل سلوَكه في المواقف المختلفة قوي  ما
 مؤشِّرات القيمة م القيمة م
 القو  وال عل املطاِبُق للواقع والقيقة 3 الصِّْديُ  2

 أداُء األعما  واملعامالت بصدي 4
 َ ْبُل التصر ف يف القِّ العامِّ  5 األمانة 3

 االلتزام باألعما   سؤوليَّة وعل  أحسن وجه 6
 تر  كل ما هو قبي  من القو  وال عل 7 الياء 4

 الث عل  ردود األفعا  السنة 8
 التناع  عن شيء لغرض نبيل 9 التوا ع 5

 نبذ األنا واالستبداد 10
 الِقَيم ااااََّة باملنافسة ب  أفراد اعتَمع، اليت ُتعل سلوَ  أفراده يف املواقف املختل ة قومي،ا، يتَِّصُف بالتنافس احملمود.املِْحَوُر الياين: الِقَيم األلالقيَّة التنافسيَّة: وَّيِّل 

 التنافس اإلآاع املشرود 11 التنافس 6
 البعد عن  ري التنافس املذموم 12

 تقدمي الغة عل  الن س 13 اإلييار 7
 الغة تبلِّ مبدأ حب 14

 الرص عل  توقة الكبة 15 احرتام ايلرين 8
 أداء حقوي ايلرين 16

 مساعدِ ال رد للاماعة 17 التعاو  9
 تعزيز العمل بروح ال ريق 18

 الث عل  قو  الق 19 الشااعة والتمحيَّة 10
 دفع الشر مع توقع المرر 20

 التنَيميَّة: وَّيِّل الِقَيم ااااََّة بالتنَيم، اليت ُتعل سلوَ  األفراد يف املواقف املختل ة قومي،ا، يتَِّصُف باحرتام النَام.املِْحَور اليالُث: الِقَيم األلالقيَّة 
اذ سلو  إآاع  يساعد عل  الرتتيب والتنسيق 21 النَام 11  اوِّ

 تعزيز مبدأ احرتام النَام العامِّ واااصِّ  22
 البُ ْعد عن العشواليَّة وال و   23 اإلتقا  12

 التحلِّي  بدأ إتقا  العمل يف املواقف املختل ة 24
 عرض األمر عل  أهل الرأ  25 الشور  13

اذ القرار املناسب 26  الث  عل  الواو  إىل اوِّ
 تَ ْنِمَية الَوْعِي األملِّ لل رد 27 ح   األمن 14

 األمناملساَّة يف ال ال عل   28
 و وح لطوات وإجراءات العمل 29 الش افيَّة 15

 اوره ميعاية النزاهة ومكافحة ال ساد رمح 30
الِقَيم  يتَِّم  أ  عدد طوبناء، عل  اجلدو  السابق    

يف  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ لطال   ُتهااليت ينبغي تَ ْنِميَ  األلالقيَّة
( 3، موعَّعة، عل  )قيمة، ( 15) ت، بلغناهج العلوم الشرعيَّةم

من املؤشِّرات ال رعيَّة  مؤشِّر،ا (30   عليها )دُ حماوَر رليسٍة، ويَ 
يف  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ املرتِبطة ،ا، اليت تناِسُب  الَ  

 اململكة العربيَّة السعوديَّة، بدرجة عالية من األَِّّيَّة.

 من أسئلة الدِّراسة  الذي نصُّه: الثانيالسؤار  اإلجابُة عن
يَاُت الُمستقَبليَّة التي ستواجه مناهَج العلوم  ما التَّحدِّ
الشرعيَّة في تَ ْنِمَية الِقَيم األخالقيَّة لدى طالب التعليم 

 (؟م2030قَ ْبَل الجامعيِّ حتى عام )
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قام الباحُث  اموعة من  ل جابة عن هذا السؤا ط      
 :البحييَّة، وذلض عل  النحو اييت اإلجراءات

 (:  Delphiأوًلا: المرحلة األولى من دلفاي )
وات طُ قدَّم الباحُث يف الدِّراسة الاليَّة َعْر ،ا م صَّال، اُ      

يَات الإعداد  ُمستقَبليَّة، اليت ستواجه مناهَج  قالمِة التَّحدِّ
التعليم ، لد   ال  ة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّةالعلوم الشرعيَّ 

لت القالمُة عل  مَ واشتَ  ،(م2030قَ ْبَل اجلامعيِّ حىت عاِم )
ي،ا مستقَبليًّا (15) حماوَر رليسٍة، تممَّنت  سةِ  ، عل  ددِّ
 :يتاي وِ حْ النَّ 
يَاُت أهداِف مناهِج العلوم الشرعيَّة - ، واشتملت عل  ددِّ
يَاٍت مستقبليَّة.( 3)  ددِّ

يَاُت حمتو  مناهِج العلوم الشرعيَّة - ، واشتملت عل  ددِّ
يَاٍت مستقبليَّة( 3)  .ددِّ
يَاُت  ري تدريس مناهج العلوم الشرعيَّة - ، واشتملت ددِّ

يَاٍت مستقبليَّة( 3عل  )  .ددِّ
يَاُت الت ِّْقِنَياِت التعليميَّة املستخَدمة يف مناهج العلوم  - ددِّ
يَاٍت مستقبليَّة.3رعيَّة، واشتملت عل  )الش  ( ددِّ
يَاُت  ري وأساليِب التقومي املستخَدمة  ناهِج العلوم  - ددِّ

يَاٍت مستقبليَّة.3الشرعيَّة، واشتملت عل  )  ( ددِّ
يَاهتا، اامسةِ ويتَِّم  ت صيُل احملاوِر       ، يف اجلدوِ  وددِّ
 :يتاي

 4جدور 
يَات الُمستقبَليَّة التي ستواجه مناهجَ العلوم الشرعيَّة في تَ ْنِميَة الِقيَم األخالقيَّة حتى عام )  م(2030التَّحدِّ

 الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة في تَ ْنِمَية الِقَيم األخالقيَّةالتَّحدِّيَات الُمستقَبليَّة التي سُتواِجُه مناهَج  م الِمْحَور
 القيَّة.  ِقلَُّة توف ِر ااَُطِل الِعْلِميَّة اليت َتعَمل عل  َتْطِويِر أهداِف مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة لتَ ْنِمَية الِقَيم األل 1 أهداف مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة

 األلالقيَّة.   عف ُقْدرِِ املتخصِّصَ  عل  القياِم بتقييٍم َدْور   ألهداف مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة ذاِت العالقِة بتَ ْنِمَية الِقَيم  2
 األلالقيَّة.َ ْعُف ُعْمِق معرفِة معلِّمي مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة ب هداِفها وَدْورِها يف تَ ْنِمَية الِقَيم  3

 الشَّْرِعيَّة.ِقلَُّة إشراِ  اجِلهاِت الِعلميَّة ذاِت العالقة بتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة، يف عمليَّاِت َتْطِوير حمتو  مناهِج الُعُلوِم  4 حمتو  مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
الشَّْرِعيَّة الِقَيَم األلالقيَّة املناِسَب تَ ْنِمَيُتها لد   ال  الت َّْعِليِم قَ ْبَل  عف الُقْدرِِ عل  تمم  حمتو  مناهِج الُعُلوِم  5

.  اجلامعيِّ
 ة للمتعلِّمَ .ِقلَُّة َتْمِمِ  حمتو  مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة أنشطة، عمليَّة ُتْسِهُم يف تطبيق الِقَيم األلالقيَّة يف الياِ اليوميَّ  6

ْرِسها يف  عف ُقْدَرِِ معلِّمي الُعُلوِم الشرعيَّة عل  استخدام  ُُرِي التَّْدرِيِس الدييِة، املناِسبِة لتعليم الِقَيم األلالقيَّة، وغَ  7 َتْدرِيِس مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة ُُرُي 
 ن و  املتعلِّم .

 املستخَدمِة يف مناهِج الُعلوِم الشرعيَّة لتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة. عف تقب ِل الطال  لطرِي التَّْدرِيِس الدييِة  8
 عف إسهاِم  ُرِي تدريس العلوم الشرعيَّة املستخَدمة يف إكساِ  الطالِ  مهاراِت الت َّْ ِكِة، وحلِّ املشكالِت، والتعل ِم  9

 الِقَيم األلالقيَّة.الذايتِّ، والتحليِل والن َّْقِد  ا ُيسِهُم يف تَ ْنِمَية 
الت ِّْقِنَياُت التعليميَّة املستخَدمة يف 

 مناهج العلوم الشرعيَّة
 القيَّة.قلَُّة ِعناية  طِّطي مناهِج العلوِم الشرعيَّة بتوظيف الت ِّْقِنَياِت التعليميَّة الدييِة، املناِسبِة لتَ ْنِمَية الِقَيم األل 10
 الشرعيَّة عل  استخدام الت ِّْقِنَياِت التعليميَّة الديية، اليت ُتسِهُم يف تعليم الِقَيم األلالقيَّة. قلَُّة تدريِب معلِّمي العلوم 11
َعَدُم التغل ب عل  اعتقاد بعُ معلِّمي العلوم الشرعيَّة، ب   استخداَم الت ِّْقِنَياِت التعليميَّة الديية، ال يتناَسُب مع  12

 ة الِقَيم األلالقيَّة.املناهِج الشرعيَّة لتَ ْنِميَ 
 ُُرُي وأساليُب الت َّْقِومِي املستخَدمة 

  ناهِج العلوم الشرعيَّة
ِهم يف َ ْعُف اياغِة معايَة َتِقيُس أداء الطال  بدقٍَّة، يف تعل م الِقَيم األلالقيَّة املتممَّنِة يف مناهِج العلوم الشرعيَّة، وُتس 13

 معرفة مد  التقد ِم واإل اع.
  عف اإلفادِِ من نتالِج الت َّْقِومِي يف تطوير مناهِج العلوم الشرعيَّة لتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة. 14
 القصور يف توفة الَقْدِر الكايف من التدريب ملعلِّمي مناهِج العلوم الشرعيَّة يف جماالت الت َّْقِومِي، وأدواتِه، وأساليِبه، اليت 15

 الِقَيم األلالقيَّة.ُتسِهُم يف تَ ْنِمَية 
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 (:  Delphiثانياا: المرحلة الثانَية من دلفاي )
ََتَّ يف ه     ذه املرحل     ة س      ؤاُ  اا     ماء ح      و  إذا م     ا كان      ت     

يَاُت السابقة  َّيِّ ل  -اليت ََتَّ التَ َوا ُل إليه ا يف القالم ة  -التَّحدِّ

ي،ا مس   تقبليًّا أم   ام من    اهج العل   وم الش   رعيَّة يف تَ ْنِميَ   ة الِق   َيم د   دِّ
َج  يو ِّ   النت ال(، واجل دو  اييتم2030ة حىت ع ام )األلالقيَّ 

 اليت ََتَّ التَ َوا ُل إليها
 5جدور

راسة  يَات التي تواجه مناهجَ العلوم  -الخبراء  -رؤية أفراد عيِّنة الدِّ  :م(2030الشرعيَّة في تَ ْنِميَة الِقيَم األخالقيَّة حتى عاِم )حوَر التَّحدِّ
 )موقف الخبراء( التحدِّي الِمحور

ياا مستقَبلي ا أمام مناهج العلوم الشرعيَّة في تَ ْنِمَية الِقَيم األخالقيَّة حتى عام )  م(2030يشكِّل تحدِّ
 ًل نعم

 النسبة التَّْكرار النسبة التَّْكرار
 %7 1 %93 14 1 أهداف مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة

2 9 60% 6 40% 
3 11 73% 4 27% 

 %27 4 %73 11 4 حمتو  مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
5 8 53% 7 47% 
6 10 77% 5 33% 

 %20 3 %80 12 7  ُُرُي َتْدرِيِس مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
8 8 53% 7 47% 
9 10 77% 5 47% 

الت ِّْقِنَياُت التعليميَّة املستخَدمة يف مناهج 
 العلوم الشرعيَّة

10 11 73% 4 27% 
11 13 87% 2 13% 
12 9 60% 6 40% 

 ُُرُي وأساليُب الت َّْقِومِي املستخَدمة  ناهِج 
 العلوم الشرعيَّة

13 12 80% 3 20% 
14 14 93% 1 7% 
15 13 87% 2 13% 

ََر يف اجل  دو  الس  ابق رق  م )  -(، يتَِّم    اتِّ   اُي اا  ماء 5وب  النَّ
عل        أ  م      ا ََتَّ التَ َوا       ُل إلي      ه يف القالم      ة  –عيِّن      ة الدِّراس      ة 

ي،ا ِفعليًّ   ا يواج   ه من   اهَج العل   وم الش   رعيَّة يف  الس   ابقة، مييِّ   ل د   دِّ
، حىت  تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة لد   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ

 (.م2030عاِم )
 
 

 (:  Delphiثالثاا: المرحلة الثالثة من دلفاي )
الب الِ   -ََتَّ يف هذه املرحلة التعر ُف عل  رري ة أف راد العيِّن ة      

( لب       ة،ا يف من       اهِج العل       وم الش       رعيَّة و        ري 15ع       دُدهم )
يَات ال يت س تواجه  -تدريسها، والعلوم الشرعيَّة  ملستقبل التَّحدِّ

مناهَج العلوم الشرعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة، ل د    ال  
، حىت عاِم )التعليم ق َ  (، وأو حت النت الُج م2030ْبَل اجلامعيِّ

َْيدانيَّة ما 
 :ي يتامل
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 جدور
يَات التي ستواجه مناهجَ العلوم الشرعيَّة في تَ ْنِميَة الِقيَم األخالقيَّة  رؤية أفراد العيِّنة لمستقبَل التَّحدِّ

 رؤية الخبراء لمستقَبل التحدِّي التحدِّي الِمحور
سيختفي لوجود ُخَطٍط 

 وبرامَج منّةمة
سيستمرُّ كما هو عليه؛ لَعَدِم 

 حدوث تغيُّر
سَتزيد قوَّتُه لزيادة حدَّة 

 المسَببات
 النسبة التَّْكرار النسبة التَّْكرار النسبة التَّْكرار

 %53 8 %40 6 %7 1 1 أهداف مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
2 2 13% 9 60% 4 27% 
3 6 40% 6 40% 3 20% 

 %40 6 %33 5 %27 4 4 حمتو  مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
5 9 60% 5 33% 1 7% 
6 7 47% 5 33% 3 20% 

 %13 2 %33 5 %53 8 7  ُُرُي َتْدرِيِس مناهِج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة
8 13 86% 1 7% 1 7% 
9 8 53% 5 33% 2 13% 

الت ِّْقِنَياُت التعليميَّة املستخَدمة يف مناهج 
 العلوم الشرعيَّة

10 5 33% 7 47% 3 20% 
11 5 33% 7 47% 3 20% 
12 10 66% 4 27% 1 7% 

 ُُرُي وأساليُب الت َّْقِومِي املستخَدمة  ناهِج 
 العلوم الشرعيَّة

13 3 20% 5 33% 7 47% 
14 3 20% 5 33% 7 47% 
15 4 27% 8 53% 3 20% 

 :(، يتَِّم  ما ي يت6من بيانات اجلدو  رقم )
يَات الت    ي س    تختفي لوج    ود ُخطَ    ٍط وب    رامَج  أوًلا: التَّح    دِّ
مس   تقبليٍَّة منّةم   ة )م   ن ِوجه   ة نة   ر الخب   راء والمختصِّ   ين  

 عيِّنة الدِّراسة(:
 ( عف الُق   ْدرِِ عل     تم   م  حمت   و  5التَّح   دِّ  رق   م     :)

ُته ا ل د  تَ ْنِميَ املناِسِب  الِقَيم األلالقيَّةب الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة مناهجِ 
ط ) % م     ن إمج     ا(ِّ حا     م 60      ال  الت َّْعلِ     يِم قَ ْب     َل اجل     امعيِّ

 العيِّنة(.
 ( 6التح    دِّ  رق    م:)  الُعلُ    وِم  من    اهجِ   ِقلَّ    ُة َتْم    ِمِ  حمت    و

يف  الِق  َيم األلالقيَّ  ةب نش  طة عمليَّ  ة ُتْس  ِهُم يف تطبي  ق الشَّ  ْرِعيَّة 
 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.47الياِ اليوميَّة للمتعلِّمَ ط )

 ( ْعُف قُ   ْدَرِِ معلِّم   ي الُعلُ   وِم الش   رعيَّة 7التح   دِّ  رق   م    َ :)
املناِس  بِة لتعل  يم الِق  َيم عل    اس  تخدام  ُ  ُرِي التَّ  ْدرِيِس الديي  ِة، 

% م  ن إمج  ا(ِّ 53األلالقيَّ  ة، وَغْرِس  ها يف ن   و  املتعلِّم   ط )
 حام العيِّنة(.

 ( ْعُف تقب  ِل الط  ال  لط  رِي التَّ  ْدرِيِس 8التح دِّ  رق  م   َ :)
الديي    ِة املس    تخَدمِة يف من    اهِج الُعل    وِم الش    رعيَّة لتَ ْنِميَ    ة الِق    َيم 

 إمجا(ِّ حام العيِّنة(.% من 86األلالقيَّةط )
 ( عُف إس   هاِم  ُ   رِي ت   دريس العل   وم 9التح   دِّ  رق   م     :)

الش   رعيَّة املس   تخَدمة يف إكس   اِ  الط   الِ  مه   اراِت الت َّْ ِك   ِة، 
وحلِّ املشكالِت، والتعل ِم ال ذايتِّ، والتحلي ِل والن َّْق ِد،   ا ُيس ِهُم 

 حام العيِّنة(. % من إمجا(ِّ 53يف تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّةط )
 ( َع    َدُم التغل     ب عل      اعتق    اد بع    ُ 12التح    دِّ  رق    م :)

معلِّم    ي العل    وم الش    رعيَّة، ب       اس    تخداَم الت ِّْقِنيَ    اِت التعليميَّ    ة 
الديي      ة، ال يتناَس      ُب م      ع املن      اهِج الش      رعيَّة لتَ ْنِميَ      ة الِق      َيم 

 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.66األلالقيَّةط )
يَات الت    ي ستس    تمرُّ كم    ا ه    ي علي    ه؛ لَع    َدِم ثانيا    ا: التَّح    دِّ 

ح  دوث تغيُّ  ٍر )م  ن ِوجه  ة نة  ر الخب  راء والمختصِّ  ين  عيِّن  ة 
 الدِّراسة(:



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ
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 ( ْعُف قُ  ْدرِِ املتخصِّص  َ  عل    القي  اِم 2التح  دِّ  رق  م   َ :)
ذاِت العالق    ِة الُعلُ    وِم الشَّ    ْرِعيَّة  من    اهجِ بتقي    يٍم َدْور   أله    داف 

 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.60ط )لالقيَّةتَ ْنِمَية الِقَيم األب
 ( ِقلَّ    ُة ِعناي    ِة  طِّط    ي من    اهِج العل    وِم 10التح    دِّ  رق    م :)

الش  رعيَّة بتوظي  ف الت ِّْقِنيَ  اِت التعليميَّ  ة الديي  ِة، املناِس  بِة لتَ ْنِميَ  ة 
 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.47الِقَيم األلالقيَّةط )

 ( ِقلَّ  ُة 11التح  دِّ  رق  م :) ت  دريِب معلِّم  ي العل  وم الش  رعيَّة
عل      اس    تخدام الت ِّْقِنيَ    اِت التعليميَّ    ة الديي    ة، ال    يت ُتس    ِهُم يف 

 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.47تعليم الِقَيم األلالقيَّةط )
 ( القص  ور يف ت  وفة الَق  ْدِر الك  ايف م  ن 15التح  دِّ  رق  م :)

الت الت َّْق   ِومِي، الت   دريب ملعلِّم   ي من   اهِج العل   وم الش   رعيَّة يف جم   ا
وأدواتِ    ه، وأس    اليِبه، ال    يت ُتس    ِهُم يف تَ ْنِميَ    ة الِق    َيم األلالقيَّ    ةط 

 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.53)
ِة المس بِّبات  يَات التي س َتزِيد قوَّتُه ا لزي ادة ِح دَّ ثالثاا: التَّحدِّ

 )من ِوجهة نةر الخبراء والمختصِّين  عيِّنة الدِّراسة(:
 ( ِقلَّ   ُة ت   وف ِر ااُطَ   ِل الِعْلِميَّ   ة ال   يت َتعَم   ل 1التح   دِّ  رق   م :)

تَ ْنِميَ     ة الِق     َيم لالُعلُ     وِم الشَّ     ْرِعيَّة  من     اهجِ عل      َتطْ     ِويِر أه     داِف 
 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.53ط )األلالقيَّة

 ( ِقلَّ     ُة إش     راِ  اجِله     اِت الِعلميَّ     ة ذاِت 4التح     دِّ  رق     م :)
، يف عمليَّ    اِت َتطْ    ِوير حمت    و  األلالقيَّ   ةتَ ْنِميَ    ة الِق    َيم العالق   ة ب
 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.40ط )الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة مناهجِ 

 ( ْعُف ا   ياغِة مع   ايَة َتِق   يُس أداء 13التح   دِّ  رق   م    َ :)
الط  ال  بدقَّ  ٍة، يف تعل   م الِق  َيم األلالقيَّ  ة املتم  مَّنِة يف من  اهِج 

ِم واإل     اعط العل    وم الش    رعيَّة، وُتس    ِهم يف  معرف    ة م    د  التق    د 
 % من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.47)
 ( ْعُف اإلف ادِِ م ن نت الِج الت َّْق ِومِي يف 14التحدِّ  رقم  َ :)

% 47تطوير مناهِج العلوم الشرعيَّة لتَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّ ةط )
 من إمجا(ِّ حام العيِّنة(.

     ( ْعُف ُعْم   قِ 3أم   ا التح   دِّ  رق   م    َ :) معرف   ِة معلِّم   ي 
تَ ْنِميَ      ة الِق      َيم ب ه      داِفها وَدْورِه      ا يف الُعلُ      وِم الشَّ      ْرِعيَّة  من      اهجِ 

% م  ن إمج  ا(ِّ حا  م العيِّن  ة(، أن  ه 40فق  د أش  ار )  األلالقيَّ  ة

َ م ةط كم  ا أش  ار ) % ( 40س يخت ي لوج  ود ُلطَ ٍل وب  رامَج من
 ب ن  ه سيس  تمر  كم  ا ه  و علي   هط لَع  َدِم ح  دو  تغ  ة ٍ يف ااُطَ   لِ 

%(، ب       20ُمستقَبليَّة، يف ح      أش    ار ) وال    مامِج وال    ر َر  ال    
ِِ املسبِّبات.  هذا التحدَِّ  سَتزيد قوَّتُه لزيادِ ِحدَّ

م   ن أس   ئلة الدِّراس   ة  ال   ذي  الثال    اإلجاب   ة ع   ن الس   ؤار 
 نصُّه:

يَات الُمس  تقَبليَّة  م  ا التص  وُُّر المقت  َرل للتغلُّ  ت عل  ى التَّح  دِّ
من    اهَج العل    وم الش    رعيَّة ف    ي تَ ْنِميَ    ة الِق    َيم الت    ي س    تواجه 

؟  األخالقيَّة لدى طالب التعليم قَ ْبَل الجامعيِّ
م الباح    ثُ      تص    و ر،ا  يف      وء نت    الِج الدِّراس    ة الاليَّ    ة، يُق    دِّ

يَات ال     مقرتَح،     ا لكي يَّ     ة  ُمستقَبليَّة ال     يت  التغل      ب عل       التَّح     دِّ
، تَ ْنِميَ    ة الِق    َيم األلالقيَّ    ةس    تواجه من    اهَج العل    وم الش    رعيَّة يف 

 م(،2030التعل     يم قَ ْب     َل اجل     امعيِّ ح     ىت ع     اِم )ل     د        ال  
ق        الميتَِ الِق        َيم األلالقيَّ        ة،  وذل        ض م        ن ل        ال  توظي        فِ 

يَات ال ، واس تقراِء  اليت تَ َواَّلت إليها الدِّراسةُ  ُمستقَبليَّة، والتَّحدِّ
َعب ْ َر  الس ابقة،كل  من اإل  ار النَ ر ِّ، والدِّراس ات والبح و  

ميِّل     ة يف: )األه     داِف، ، املتمن     اهِج العل     وم الش     رعيَّةمنَوم     ة 
 ُ    ُرِي التعليميَّ    ة،  الت ِّْقِنيَ    اتِ ْس    رتَاتياياِت التَّ    ْدرِيس، ااحملت    و ، 

 اعل  أ  يك و  ه ذا التص ور املق رتح منطلق، التقومي(،  أساليبِ و 
م     ن مس     لمات وإج     راءات تك      ل دقي     ق أه     داف التص     ور، 

 :اييت  ذلض عل  النَّْحِو ويتَّمِ 
 التَّصوُّر المقتَرِل: مناهج العلوم الشرعيَّة في أهدافُ  -1
مَّ  ٌة يف تو   ي  ددي  ُد األه  داف بِدقَّ  ٍة وو   وح، ُلط  وٌِ ُمهِ     

، وت ك    ٍة  مع   اِس  ري    ق التَّْخِط    يل والت َّْق    ِومي، ب س    لو  منطق    ي 
م أن    واَد ااِ    مات الت َّْربويَّ    ة امل    راَد  ، وه    ذه األه    داُف تُق    دِّ ِعلم    ي 

، م2013تعل ُمه   ا، وأدواِت التق   ومي الص   الَة للتقي   يمط )ق   الدِ، 
، ال  ا(ِّ  التَّص  و ر من  اهج العل  وم الش  رعيَّة يف أه  دافُ و (، 27ص

يَات  ال       يت َّكِّ       ُن ه       ذه املن       اهَج م       ن التغل        ب عل         التَّح       دِّ
ينبغ  ي -ُمستقَبليَّة ال  يت س  تواِجُهها يف تَ ْنِميَ  ة الِق  َيم األلالقيَّ  ة  ال  

 : َيةأ  تراعَي اجلوانَب ايت



 (2017ديسمم  /ه 1439الرياض )ربيع الياين    – 59العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم الن س 

 

78 

متوافق     ة م     ع سياس     ة التعل     يم يف اململك     ة العربيَّ     ة تك     و   -
 ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة.السعوديَّة، اليت تؤكِّد عل  أَّيَّة ت َ 

مص وفة األهداف، يف   وء املص ادِر األا ليَّة للعل وم  تُب  -
 الشرعيَّة: القر ِ  الكرمي، والس نَِّة النبويَّة.

اِت العص  ر، والقم  ايا االجتماعيَّ  ة املرتِبط  َة  - تراع  ي مس  تادَّ
 بالِقَيم األلالقيَّة.

الِق   َيم األلالقيَّ   ِة املنَبِيق   ِة م   ن تُ َنمِّ   ي االُتِّ   اَه اإلآ   اعَّ حن   َو  -
.  أحكام الدين اإلسالميِّ

مناِس     بة لاج     ات وقُ     ُدرات       ال  التعل     يم قَ ْب     َل تك     و   -
.  اجلامعيِّ

تراع  ي الت  واعَ  ب    اجل  انبِ  النَ  ر ِّ والتطبيق  يِّ لك  لِّ قيم  ة  -
 .ألالقيَّة

 عل  النتاجات القيقيَّة لتعليم الِقَيم األلالقيَّة. ترتكز -
 ال  التعليم قَ ْب َل اجل امعيِّ عل   بع ُ األس اليب  تدرِّ  -

 العمليَّة، واملهارات الياتيَّةط ملمارسة الِقَيم األلالقيَّة.
ُتكِس    ب      الَ  التعل    يم قَ ْب    َل اجل    امعيِّ مه    اراِت الت ك    ة  -

 والت م ل يف الِقَيم األلالقيَّة وتطبيقاهتا العمليَّة.
تَّص وُّر المقت َرِل  ال مناهج العل وم الش رعيَّة ف ي محتوى -2

 وتنةيُمه  وتحديُد عناصره:
"املم  موُ  ال  ذ  َيقِّ  ُق  يُقَص  د ب  احملتو  يف ه  ذا التَّص  و ِر:      

 ع   ن جمموع   ٍة م   ن الق   الِق، وامل    اهيِم، األه   داَف، وه   و عب   ارٌِ 
ِ بتغ ة   والقيم، واملعارِف، واملهاراِت، وااِ مات اإلنس انيَّة املتغ ةِّ

 وحاج     اِت الن     ا  ال     يت َيت     ض  ،     ا امل     تعلِّمُ الزم     ا  واملك     ا ، 
 (. 289، صم2002ويت اعل معها"ط )مدكور، 

 ِاملق  رَّر  العل  وم الش  رعيَّة اهجت  وافر يف حمت  و  من  توآ  ُب أ      
، جمموع   ٌة م   ن الش   رو  أو التعل   يم قَ ْب   َل اجل   امعيِّ عل         ال  

بغَ َرِض الِق َيم األلالقيَّ ةط املواا اِت واملعايِةط الس تيعا  ه ذه 
يَات ال  :اييتعل  النَّْحِو  ُمستقَبليَّة، وذلض التغل ب عل  التَّحدِّ

، ال     يت تَ َواَّ     لت الِق     َيم األلالقيَّ     ة      رورُِ التََّمرُْك     ِز ح     و   -
 .إىل تصني ها ودديِدها الدِّراسة الاليَّة

   رورُِ الت َّرِْكي  ز عل    اللَِّبنَ  ات األساس  يَّة الالعم  ة الس  تيعا   -
الِق      َيم ، وتكلي     ِف الط      ال  بالبح     ث ع      ن لالقيَّ      ةالِق     َيم األ

 َك يف أذهاعم.الغاممةط حىت َترسَ 
، ال   يت تَ َواَّ   لت إليه   ا الِق   َيم األلالقيَّ   ةتم   مُ  مؤشِّ   رات  -

حمت  و  من  اهج العل  وم الش  رعيَّة املق  رَِّر عل    يف  الاليَّ  ة الدِّراس  ةُ 
 ، وتدريُب الطال  عليها. ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ 

ُل النص وص الش رعيَّة املتم مِّنة للق يم األلالقيَّ ة بعناا ِر رب -
حمتويات مناهِج العلوم الش رعيَّة األل ر ، م ن ل ال  األنش طِة 

 الت اعليَّة.
س    ياقاِت ِل    ماٍت عمليَّ    ة  ِ     ْمنَ  الِق    َيم األلالقيَّ    ةتق    دمُي  -

حياتيَّ    ة، وذاِت ِا    َلٍة وثيق    ٍة ا    مات البي     ة ااارجيَّ    ة الواقعيَّ    ةط 
ب    ُ  ٍُر د    ا مع     ، يف الِق    َيم يس    تطيَع الط    الُ  َربْ    َل تل    ض ح    ىت 
 حياهتم.

الِق      َيم تق      دمُي ملخَّ      ص بن      الي  بع      د االنته      اء م      ن ش      رح  -
، وَّيي      ُل ه      ذا امللخَّ      ِص يف ا      وِر  طَّط      اٍت، أو األلالقيَّ      ة

َّماٍت رسوميَّة.  لرالَل، أو من
 من   اهجالت  واعُ  ب     التنَ  يم املنطق   يِّ املتماش  ي م   ع  بيع  ة  -

، والتنَ  يم الس  يكولوجيِّ املتماش  ي م  ع مس  تو  العل  وم الش  رعيَّة
 هم.الطال  ولصالصِ 

 في التَّصوُِّر المقتَرل: ْسِتَراتيجيَّاُت التَّْدرِيسا -3
الِق   َيم األلالقيَّ   ة يف من   اهِج ْس   رتَاتيايَّاِت ت   دريس االتي   اُر     

ُم ت   وافَر ، َتس   تلز العل   وم الش   رعيَّة لط   ال  التعل   يم قَ ْب   َل اجل   امعيِّ 
التغل      ب عل       العلميَّ     ة ال     يت ُتس     ِهُم يف  جمموع     ٍة م     ن املع     ايةِ 

يَات ال     ، وم    ن ُمستقَبليَّة ال    يت س    تواِجُهها ه    ذه املن    اهجُ  التَّح    دِّ
 ها:أبرعِ 
ْس   رتَاتيايَّة تدريس   يَّة مس   تخَدمة، م   ع  بيع   ة ااتَِّس   اُي ك   ل  -

 .الِقَيم األلالقيَّةتعل م 
ال     يت تركِّ     ز عل       تَ ْنِميَ     ة البح     ِث ْس     رتَاتيايَّات التي     اُر اال -

 والت كِة، والتعاوِ  وتباُدِ  األفكار، والنِّقاِش والوار.
ْس   رتَاتيايَّاُت ال   يت ُتس   اِعُد عل     ح   دو  الت اُع   ل ب     اال -

 .بالِقَيم األلالقيَّةالطال ، وتَ ْنِمَية الَوْعِي 



ُستقَبليَّة اليت سُتواِجُه مناهَج الُعُلوِم الشَّْرِعيَّة يف تَ ْنِمَية الِقَيم يَّةٌ ؤ عبدالعزيز بن فاحل العصيل: دراسٌة تَ َنب  
يَاِت امل  ...ألهمِّ التََّحدِّ
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س     رتاتيايات التدريس     يَّة ال     يت تناِس     ب  بيع     َة التي     ار اال -
 الِقَيم األلالقيَّة، وتاللم املرحلَة العمريَّة.تدريس 

ْسرتَاتيايَّة تدريِس ك لِّ مو  ود، اونَر،ا لت ث ر عمليَّة التيار     
بَ  روف البي   ة الص   ِّيَّة، وك  ذلض اص  الص الط  ال  النَّماليَّ  ة، 

م         ن  واملو          وِد امل         راِد دراس         ُتهط فق         د ََتَّ اق         رتاُح جمموع         ةٍ 
، الِق  َيم األلالقيَّ  ةتناِس  ُب  بيع  َة ت  دريس ْس  رتَاتيايَّات ال  يت اال

 ومن أبرعها:
 سرتاتيايَُّة دليل الِقَيم األلالقيَّة.ا -
، وأس  لو   اس  رتاتيايَّةُ  - الرتغي  ب مي  ل: األس  لو  القصص  يِّ

، وَ ْرِ  األميلة.  الُقْدِو
 ْسرتَاتيايَّة حلِّ املشِكالت.ا -
 ْسرتَاتيايَّة تنشيِل املعرفة السابقة.ا -
 ايَّة الت م ِل ما وراَء املعريفِّ.ْسرتَاتيا -
ْقِنَياُت التعليميَّة في التَّصوُّر المقتَرل: -4  الت ِّ
يَ       رتَِبُل التي       اُر الت ِّْقِنيَ       اِت التعليميَّ       ة بطبيع       ة املو        ود،     

واإلمكان   اِت املتاح   ة، ويبق     املِْح   َوُر مرتوك،   ا إلب   داد املعلِّم    ، 
املستخَدمة مناِسبة، للمو  ودط ثي ث  ُمِهم  أ  تكوَ  الت ِّْقِنَيةُ  وال

وُيسِهم الطالُ  يف إع دادها، ودقِّ ُق  تكوُ  بسيطة،، ومشوِّقة،،
 اددَف، ومن ذلض:

 الاِسب اي(  وبراجُمه املختِل ة. -
 المامُج التل زيونيَّة. -
 السَّب وِر الذكيَّة. -
 األجهِز اللوحيَّة. -
 التطبيقات التعليميَّة. -
 التَّصوُِّر المقتَرل: الت َّْقِويُم في -5

َت تِقُر أساليُب تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة إىل التقومي الوا  ،      
َس  ْهِل التطبي  ق، واإلداِر الص   يَّة ال  يت م  ن ش   عا التغل   ُب عل    

يَات ال    ُمستقَبليَّة ال   يت س   تواجه أس   اليَب و    رَي التق   ومي  التَّح   دِّ
ة لتَ ْنِميَ     ة ه     ذه الق     يم، املس     تخَدمة يف من     اهج العل     وم الش     رعيَّ 

(، إىل: "أَّيَّ     ة التغذي     ة 136، صم2016وُيِش     ة الغام     د   )

ُمها املعلِّ  م إىل الطلب  ة، وك  ذلض التقي  يم ال  ذايت    الراجع  ِة ال  يت يق  دِّ
 كوسيلٍة ُمهمَّة لتَ ْنِمَية القيم".

الِق  َيم  تعل   م ُتش  ُة نت  الُج الدِّراس  اِت الت َّْربويَّ  ة إىل أ  قي  ا َ و     
ال يَعَتِم  ُد التق  ومَي النه  اليَّ )االمتح  ا ( ال  ذ  يَعتِم  ُد  األلالقيَّ  ة

 اعتم اد،ا مباش ر،اعل  تقييِم التحصيل املعريفِّ فقلط وإ ا يَعتِم ُد 
(، وه  و التق  ومُي ال  ذ  يص  احُب  عل    التق  ومي التك  ويلِّ )البن  اليِّ

م، أثن   اء عمليَّ   ة ال   تعل  يف األداَء، وَيه   ُدُف إىل تص   حي  املس   اِر 
وتزويِد املعلِّ م وامل تعلِّم بتغذي ة راجع ة ُتس ِهم يف معاجل ة جوان ِب 

 م التَّصو ُر املقرتَُح ثالثَة أنواد من التقومي، وهي:قدِّ يالقصور، و 
  ُال  التعل يم  تعل مإىل معرفة مستو   تَ ْقِومٌي قَ ْبلُي: وَيهُدف 

 دراسِتها.قَ ْبَل الَبْدِء يف  للقيم األلالقيَّة، قَ ْبَل اجلامعيِّ 
  :الِقَيم األلالقيَّةتدريس  أثناءيف تقومٌي بنالُي. 
     تق  ومٌي ع  الُي: بَ ْع  َد االنته  اِء م  ن ك  لِّ َدْر ، م  ع الرتكي  ز عل

 .يف تعل م الِقَيم األلالقيَّة األداِء القيقيِّ للمتعلِّم
ومن أساليِب الت َّْقِومِي اليت ميِكُن استخداُمها، واإلفادُِ منها     
:  يت  يف التَّص        و ر املق        رتَح، م        ا ي        ق        ومي تعل         م الط        اليف ت

املناقشُة الصَّ ِّيَّة، االلتباراُت ب نواعها )املقاليَّة، واملو وعيَّة(، و 
ومق     اييُس الِق     َيم  اناُت، والكتاب     ُة الت م ليَّ     ة والن َّْقِديَّ     ة،واالس     تب
 وبطاقُة املالَحَة، والتقومي الذايت ، وحقالُب اإل اع. ب نواعها،

 تَ ْوِصَياُت الدِّراسة:

نت الَج، توِا ي الدِّراس ُة   ا  إلي ه م ن لُ يف َ ْوِء ما ََتَّ التَ َوا      
 : يتي
  مراجع   ُة منَوم   ة الِق   َيم األلالقيَّ   ة، ال   يت تتم   مَُّنها من   اهُج

، ب     ال    رِت  العل   وم الش   رعيَّة يف مراح   ِل التعل   يم قَ ْب   َل اجل   امعيِّ
واألل      ر ، وتطويُره      ا َوْف      َق م      ا تقتم      يه متطلَّب      اُت املرحل      ة، 

اُت العصر.  ومستادَّ
   ِال     يت تَ َواَّ     لت إليه     ا الِق     َيم األلالقيَّ     ة      رورُِ تم     م ،
املق رَِّر عل     ال   العل وم الش رعيَّةدِّراسُة الاليَّة، يف مناهِج ال

 .التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ 
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  ال يت تَ َواَّ لت الِقَيم األلالقيَّةاإلفادُِ من قالمِة مؤشِّراِت ،
 .ملناهج العلوم الشرعيَّة املعلِّم أَِدلَّةإليها الدِّراسة بتمميِنها يف 

  ب      التعليم قَ ْب      َل اجل      امعيِّ  ةالعل      وم الش      رعيَّ تزوي      ُد من      اهِج 
 تعل    مب    دواِت قي   اٍ  حديي   ة، ُتس   ِهُم يف الكش   ف ع   ن درج   ة 

 .للقيم األلالقيَّة التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ  ال  
       ته    ا ل    د  ، وأس    اليِب تَ ْنِميَ الِق    َيم األلالقيَّ    ةالرتكي    ُز عل

 ، عند عمليات بناء املناِهج ووطيِطها وتطويرِها.الطلبة
 م       ن ُِ  ل       ماِء تص       ميم من       اهج العل       وم الش       رعيَّة اإلف       اد

يَات وتطويره       ا ط إلآ       اد  ليَّ       ٍة فاِعل       ٍة للتغل        ب عل         التَّح       دِّ
ُمستقَبليَّة اليت ستواجه مناهَج العلوم الش رعيَّة يف تَ ْنِميَ ة الِق َيم  ال

.  األلالقيَّة لد   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ
  َّم     ةٍ ابن     اُء الِق     َيم ومتط     وِّرٍِط لنش     ر  ْس     رتَاتيايَّة تربويَّ     ة من

قَ ْب  َل اجل  امعيِّ ومس  تويات التعل  يم  مراح  لِ  مجي  ع، يف األلالقيَّ  ة
 .يف اململكة العربيَّة السعوديَّة

 مقتَرحاُت الدِّراسِة:

يف       وء النت     الِج والت َّْوِا     َياِت الس     ابقِة للدِّراس     ة الاليَّ     ة،     
ُم الباح    ُث جمموع    ة، م    ن االقرتاح    اِت البحييَّ     ة ال    يت ميِك    ُن يُق    دِّ

 :يتالنحو ايإجرارها، عل  
  الص  عوبات والعوال  ق ال  يت تواج  ه من  اهج العل  وم الش  رعيَّة يف

.  تَ ْنِمَية الِقَيم األلالقيَّة لد   ال  التعليم قَ ْبَل اجلامعيِّ
  قَ ْب  َل اجل  امعيِّ التعل  يم   راح  لِ  من  اهج العل  وم الش  رعيَّةتق  ومُي 

 الِقَيم األلالقيَّة.يف َ ْوِء 
   ِالعلوم الش رعيَّة  مناهجِ يف  الِقَيم األلالقيَّةمستو  تمم

 باملراحِل التعليميَّة املختِل ة.
  قَ ْب َل اجل امعيِّ العلوم الش رعيَّة  راح ِل التعل يم  مناهجتطويُر 
 .الِقَيم األلالقيَّة  وء يف
     بن  اُء بَ ْرنَ  اَمٍج مق  رتٍَح لت  دريب معلِّم  ي العل  وم الش  رعيَّة عل

املراح      ل  لِّ علِّم        يف ك      ، ل      د  املتالِق      َيم األلالقيَّ      ةتَ ْنِميَ      ة 
 التعليميَّة.

  مق  رتٍَح ق  الٍم عل    بن  اُء تص  و ٍر ، م  دلِل التحلي  ل األلالق  يِّ
يَات ال  يت تواج  ه من  اهَج  يف وقي  ا  فاعليَّت  ه التغل   ب عل    التَّح  دِّ

ة باملراح   ِل التعليميَّ    الِق   َيم األلالقيَّ   ةتَ ْنِميَ   ة  العل   وم الش   رعيَّة يف
 املختِل ة.
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Abstract:   This study aimed at exploring the most important future challenges facing the religious sciences curricula in the 

development of moral values among the pre-university education students until the year (2030 AD) in order to achieve this 

objective, the study applied on tree research stages, the first stage is represented in determining the moral values that should 

be developed among the pre university education students in the curricula of religious sciences .The study found a list of 

those values, including (15) values and (30) sub-indicators. 
 In the second stage, the most important future challenges are identified which will face the religious sciences curricula in the 

development of moral values among the pre university education students until using the Forward - looking approach. 
The study found  a list of those challenges which included (15 ) future challenges, distributed on five main axes. 
In the third stage , the researcher presented a proposed concept to overcome these challenges. 

The study recommended the need to review the system of moral values included in the religious sciences curricula at the pre 

university stages now and then and develop them according to the requirements of the stage, the developments of the age, the 

need to include the moral values in the curricula reached by the current study and to benefit from experts in the development 

and design of the religious sciences curricula to create an effective mechanism to overcome these challenges, build an 

advanced, systematic educational strategy to disseminate the moral values at all stages and levels of the pre university 

education, in the kingdom of Saudi Arabia. 
Key words: Future challenges, moral values, religious sciences curricula, pre university students. 

 
 

 


