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 المجمة العربية لمنشر العممي

gt uaiirtr oafitaelaSrrafalanruoa barA 

 اصحاب المحكمين افضل يد عمى المحكمة العممية المجالت من العممي لمنشر العربية المجمة تعتبر
 واوراقهم ابحاثهم لنشر والطمبة لمباحثين كمنارة 8102 عام في المجمة تأسست ، العميا التخصصات

 .واالنجميزية العربية المغة في العممي النشر تستهدف حيث العممية

 

م  رق

بحث  ال

بحث سم ال باحث   ا سم ال بحث   ا فحة    مجال ال ص م ال   رق

دور القيـ االسبلمية في سموؾ   .1
طبلب رياض االطفاؿ في 

 األردف

 محمد زيدانايمان 
 

 11 - 1 رياض األطفال

" تقرير تحميمي ناقد لزيارة   .1
أكاديمية لكمية العموم الشرعية 

 بعمان

 صييب العماني
 

  12 – 11 الشريعة

 13 - 12 إلادارة التربوية بسمة الصالح النظرية العامة لإلدارة التربوية  .1

 

 

 

 

 

 



 

 

     (AJSP    )Arab Journal for Scientific Publishing 

 

 

 

 

 

 " االطفال في األردندور القيم االسالمية في سموك طالب رياض  "
 

 ايمان محمد زيدان
 جامعة البلقاء التطبيقية/  تربيةالكلية /  رياض األطفال

 

 معلومات التواصل 

Eman.moh@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     (AJSP    )Arab Journal for Scientific Publishing 

 

 الممخص
إف عممية التنشئة االجتماعية عممية تكيؼ الطفؿ لبيئتو االجتماعية ، وتشكيمو عمى صورة مجتمعو ، وصياغتو في القالب 
والشكؿ الذي يرتضيو ، فيي عممية تربية وتعميـ تضطمع بيا األسرة والمربوف ، بغية تعميـ الطفؿ االمتثاؿ لمطالب المجتمع 
واالندماج في ثقافتو ، والخضوع اللتزاماتو ، وتعميمة القيـ السائدة ، ومجاراة اآلخريف بوجو عاـ . فالطفؿ يولد مزودًا بقدرة 

مميا مف الحياة االجتماعية ، فالتعمـ يشكؿ شخصيتو بطريقة عمزودًا بأنماط السموؾ ، فيذه يت دعمى التعمـ ، لكنو ال يول
تجعمو صالحًا لحياة منظمة تبع أنماط معينة ترتضييا المجموعات الصغيرة والجماعات الكبيرة ، ويرضى عنيا المجتمع 

نساف بيا ، تمؾ القدرة التي تعمو عند اإلنساف عمى ما يوجد بوجو عاـ ، وىذه القدرة الفائقة عمى التعمـ التي حبت الطبيعة اإل
منيا عند سائر المخموقات األخرى ، ىي األساس الذي يعتمد عميو المجتمع في ضبط اإلنساف وتحديد دوافعو حتى يكوف 

 سموكو متوافقًا مع الحياة االجتماعية السائدة .

 كممات مفتاحية :

 سموؾ، قيـ، اجتماعية، سائدة.

 

 المقدمة
تعتبر مرحمة الطفولة المبكرة أي السنوات الخمس األولى مف أىـ و أخطر مراحؿ العمر في حياة اإلنساف، ألنيا مرحمة 

األساس و التكويف لبناء اإلنساف القوي، حيث يوضع فييا الدعائـ األساسية لشخصية الطفؿ، و ىذا ما يجعؿ اإلقباؿ عمى 
 را ميما، و يجب أف يحظى باىتماـ المربيف و اآلباء معا.العناية بالطفؿ في ىذه المرحمة أم

و لقد انتشرت الرياض في مجتمعاتنا في الوقت الحاضر في المدف و القرى عمى حد سواء، انتشارا واسعا، و التي تقـو 
ة إلى عمى إدارتيا مؤسسات خاصة، بحيث أف الفمسفة التي تقـو عمييا الرياض تختمؼ مف مجتمع إلى آخر، و مف مدرس
أخرى، عمى الرغـ مف أنيا تشترؾ جميعا في بعض القواعد األساسية، و يعتبر الطفؿ ىو المحور الذي يرتكز عميو 

 االىتماـ في الروضة، بكؿ برامجيا و أنشطتيا المختمفة.

يـ الطفؿ استنادا إلى واقع األمومة و العبلقة العاطفية، فإف وضع الروضة يكوف أصعب، ألف في الروضة نحتاج إلى تف
لمقياـ بدور مكمؿ لدور األسرة في رعايتو و نموه و تّعممو، و لذلؾ يجب دراسة الطفؿ و مراحؿ نموه و خصائص كؿ 

 مرحمة قبؿ فتح أية روضة و ذلؾ لوضع البرامج و األنشطة التي تشبع حاجات و رغبات و ميوؿ الطفؿ و مستوى نضجو.

يا منظمة لممدرسة، وكذا تربوية بحيث تكوف امتدادا لمبيت، لذلؾ قمنا بيذا وبما أف أغمب الرياض ذات صبغة تعميمية، وأن
 البحث لمعرفة دور القيـ االسبلمية في سموؾ طبلب رياض االطفاؿ و في االردف نموذجا. 
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 مشكمة الدراسة 
 تكمف مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي :

 بلب رياض االطفاؿ في األردف ؟ما دور القيـ االسبلمية في سموؾ ط

 أهداف الدراسة
 ىدفت الدراسة إلى ما يمي :

التعرؼ عمى مدى أىمية رياض األطفاؿ كحمقة وصؿ بيف البيت والمدرسة في تواصؿ تعميـ القيـ ألطفاؿ ما قبؿ  -
 المدرسة .

 التعرؼ عمى دور القيـ االسبلمية في سموؾ رياض األطفاؿ. -

 لمتغيرات عمى الدور الذي تمعبو رياض األطفاؿ في تنشئة أطفاؿ ما قبؿ المدرسة.التعرؼ عمى أثر بعض ا -

 أهمية الدراسة 
تكمف أىمية الدراسة الحالية في أنيا تدرس دور ميـ مف أدوار تنشئة األطفاؿ وتنمية القيـ لدييـ وىو دور رياض األطفاؿ  -
. 

ىذا باإلضافة إلى أف ىذه الدراسة تساعد أصحاب رياض األطفاؿ في تنمية قدرات رياضيـ واالرتقاء بيا لممستوى الكبير  -
 الذي تقـو بو .

كما أف ىذه الدراسة تساعد القائميف عمى وضع المناىج التربوية الخاصة برياض األطفاؿ لتستطيع القياـ بواجبيا التربوي  -
 عمى أكمؿ وجو .

  ج الدراسةمنه

سوؼ تتبع الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي الذي يعمؿ عمى تتبع الظاىرة موضع الدراسة وأسبابيا والعوامؿ المؤثرة 
 فييا وتفسير نتائجيا دوف التدخؿ مف الباحث ذاتو .
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 مصطمحات الدراسة  
 القيـ األخبلقية : -

منظور اسبلمي ، انيا تمثؿ عبلقة االنساف بربو في مجتمعو ، و مف الكوف الذي يعيش فيو نظرتو  القيـ األخبلقية
الى نفسو و الى األخريف ، و الى سموكو و كيفية ضبطو ، و الى مكانتو مف المجتمع بأنظمتو و بماضيو و حاضره ، و 

ا ، لصورة تمثؿ االستقرار و تصمح لمتنبؤ في المستقبؿ مستقبمو و التي تتمثؿ في مجموعة القوانيف و االىداؼ و المثؿ العمي
 1( 296، ص  0891. ) عفيفي 

و يرى )حسف( اف القيـ األخبلقية تستمد مف القيـ الدينية ، التي تمثؿ احكاما يصدرىا الفرد عمى الشي مف الرجوع الى 
المرغوب مف االنماط و السموؾ المختمفة.  مجموعو مف المبادئ و المعايير التي ارتضاىا الشرع لتحديد المرغوب ، و غير

 2( 75، ص  0899)حسف 

و تعرؼ إجرائيا انيا مجموعة المبادي و القواعد و الضوابط و المعايير ، و يحكـ عمييا انيا معياريو أي نسبية حسب 
مي المستمدة مف المواقؼ و االعتقاد و االتجاه في الفرد و التي تضمنت تنظيـ سموؾ الفرد و الجماعة مف منضور اسبل

 القرآف الكريـ و السنو النبوية العطرة .

و يراىا الباحث اف القيـ األخبلقية ىي تمؾ المجموعة مف المعايير و السموكات وفؽ منظور معياري يتحدد حسب اتجاه 
بلمية . كذلؾ ىي الفرد وفؽ الفعؿ الذي يقـو بو ، في اطار مبادئ دينية مستمده مف الكتاب و السنو أي وفؽ االخبلؽ اإلس

 معياريو بحكـ االخريف عمى صحة السموؾ الذي يقـو بو الفرد او خطئو .

 روضة األطفاؿ : -
ىي تمؾ المؤسسات التربوية االجتماعية، التي يمتحؽ بيا األطفاؿ في الشف ما بيف الثالثة والسادسة مف العمر، وتعرض في 

أو رياض األطفاؿ. فيي مؤسسة تربوية تستيدؼ تنمية شخصية الطفؿ كثير مف الببلد بمدارس أو مراكز الرعاية النيارية، 
 في جميع جوانبيا، وذلؾ مف خبلؿ برنامج منظـ لرياض األطفاؿ.

ويقصد ببرامج رياض األطفاؿ، التنمية الشاممة كراس الطفؿ، مياراتو، اتجاىاتو، وتمكينو مف المبادئ األولى لتربية صحية 
اعية وجسدية و مالية متكاممة، و كذلؾ إعداده لمدخوؿ إلى المدرسة االبتدائية. )عدس، وذىنية وأخبلقية ودينية واجتم

 3(313، ص  6110

 

 

 

                                                      
 ، القاىرة . ية( مكتبة االنجمو المصر )دط ، يةفي الترب يةاألصوؿ الفمسف يةـ(: في أصوؿ الترب 0891، محمد اليادي )  يفيعف 0
 القاىرة. لدى الشباب ، )دط(،دار الفكر العربي ، يميـ(: الص ا رع الق 0899شحاد، حسف )  يدالس 6
 مدخؿ إلى رياض األطفاؿ، دار الفكر لمنشر، األردف. : ( 6110محمد عبد الرحيـ عدس)  3
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 الطفولة -
في المغة ىو الصغير مف كؿ شيء أو المولود ماداـ ناعما رخصا وتدؿ ىذه الكممة عمى جزء صغير مف شيء  الطفؿ

 فالطفؿ مف العشب ونحوه يعني القصير. والطفؿ ىو الولد حتى البموغ ويستوي فيو الذكر واألنثى.

تى سف النضج الجنسي .                               األوؿ : عاـ ويطمؽ عمى الصغار منذ الوالدة ح -أما في عمـ النفس فميا مدلوالف 
 الثاني : خاص ويطمؽ عمى الصغار مف سف الميد حتى سف المراىقة. -

مرحمة -مرحمة البموغ  -مرحمة الطفولة المبكرة  -مرحمة الميد-وقد قسمت مرحمة الطفولة إلى مراحؿ :مرحمة ما قبؿ الوالدة 
 المراىقة حتى الثامنة عشر

 نصؿ إلى أف مرحمة الطفولة المبكرة ىي مف سف الثالثة حتى سف الخامسة تقريبا.وبذلؾ 

 الدراسات السابقة 
 الدراسة األولى :

 0891بعنواف : "القيـ االخبلقية في التربية االسبلمية مف واقع مناىج المدرسة االبتدائية " قاـ عبد الرحيـ الرفاعي في عاـ 
ية االسبلمية مف واقع مناىج المدرسة االبتدائية العامة ) دراسة وصفية تحميمية ( وقد بدراسة القيـ االخبلقية في الترب

استيدفت ىذه الدراسة تحميؿ محتوى كتاب تربية المسمـ المقرر عمى تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي والتعرؼ عمى القيـ 
ناجحيف مف الصؼ السادس في ضوء قائمة القيـ لمتعرؼ التى اكدىا والقيـ االخبلقية التى اىميا ثـ دراسة ميدانية لمتبلميذ ال

عمى مدى عبلقة المنيج يقيـ التبلميذ واتجاىاتيـ ومحاولة تشخيص نواحي الضعؼ لدى التبلميذ مف قيـ اخبلقية ليمكف 
بية وضع تصور لمعبلج وقد استخدمت الدراسة اسموب تحميؿ المحتوى لبياف القيـ االخبلقية التى يشتمؿ عمييا كتاب تر 

قيمة خمقية وتـ  33ومف التحميؿ تبيف اف الكتاب يحتوي عمى  0858المسمـ المقرر عمى الصؼ السادس االبتدائي عاـ 
بناء استبياف مكونا مف خمسيف سؤاؿ ولكؿ سؤاؿ أربع متغيرات متغير يحمؿ القيمة االخبلقية ويؤكدىا ومتغير يحمؿ القيمة 

ية ببل تأكيد ومتغير ال يحمؿ القيمة االخبلقية وال يتضمنيا والمتغير الرابع يتنافى االخبلقية ومتغير يتضمف القيمة االخبلق
 727بيئة حفرية و  851تمثؿ منيا  0737مع القيمة االخبلقية وقد اجرى البحث في المحافظة الغربية عمى عينة حجميا 
كتساب القيـ االخبلقية وىنالؾ التمفزيوف والبيت بيئة ريفية وأظيرت النتائج ىو لب العممية التعميمية لكنو ليس كؿ شيء في ا

 والمسجد والسينما ووسائؿ التنشئة االجتماعية المتعددة .
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 الدراسة الثانية 

قامت بيا الباحثة "فوزية دياب" ، في القاىرة تحت عنواف : القيـ و العادات االجتماعية . المتعمقة بتكويف األسرة .عاـ 
بلؿ ىذه الدراسة إلى وصؼ العادات االجتماعية المتعمقة بتكويف األسرة و محاولة الكشؼ عف ىدفت الباحثة مف خ 0891

القيـ االجتماعية المتضمنة في ىذه العادات ، و معرفة كنو ىذا االتصاؿ ، مف بدء التفكير في الخطبة حتى يتـ تكويف 
عمؽ فيو، و بذلؾ لـ تستعرض الفروض. و قد األسرة بخمؼ األطفاؿ ، و اليدؼ مف ذلؾ تضييؽ نطاؽ البحث لتيسير الت

اتبعت الباحثة المنيج الوصفي ، و يرتكز عمى وصؼ السموؾ الظاىر و ما وراء ما يفعؿ و ما يقاؿ ، و ما يتغنى بو 
الناس ، كما يبرز أيضا ما يتمسؾ بو الناس مف قيـ مرتبطة بممارساتيـ ، و بذلؾ فقد استخدمت طريقة المبلحظة ، المسح 

 4حصاء و دراسة الحالة ، و القياس االجتماعي ، و وسائؿ جمع البيانات اعتمدت عمى المبلحظة و التسجيؿ .، اإل

بالنسبة لمعينة : عينة الدراسة ىـ الفبلحوف و ىـ سكاف القرى الثبلثيف ، ألنيـ شديدو التمسؾ بما انحدر إلييـ مف أسبلفيـ 
ا تضمنو مف قيـ ، و قد اقتصرت عمى قريتيف مف كؿ محافظة ، عؿ مف تراث اجتماعي ينظـ عاداتيـ االجتماعية و م

أساس أنيـ ال يختمفوف في معيشتيـ اختبلؼ كبير، كما قاؿ "مونييو" :" إف تشابو ظروؼ المعيشة تنتج عنو تشابو اآلراء و 
 العادات."، و قد توصمت الباحثة إلى النتائج التالية :

ة الريفييف في مصر ، الزواج المبكر ، زواج األقارب و التفاخر بالنسب و العصبية ، و تتمثؿ في أىـ القيـ البارزة في حيا
احتراـ السف ، احتراـ الديف ، سيطرة الرجؿ عمى المرأة ، خضوع المرأة و طاعتيا لمرجؿ ، طاعة الوالديف ، الرغبة في خمؼ 

ضراء ، و المبالغة في إظيار المشاعر . ىذا عف األطفاؿ ، تفضيؿ الذكور عمي االناث، الكـر و التعاوف في السراء و ال
القيـ ، أما عف العادات السائدة فأبرزىا : عادات التحية ، طرؽ إجراء المحادثة ، آداب المائدة ، إرساؿ برقيات التينئة في 

طبلؽ الرصاص و المناسبات البارزة السارة ، عقد القراف ، الزواج و ما يتضمنو مف إجراءات مختمفة، كقراءة الفاتحة و إ
 الزغاريد.

إف ىذه الدراسة ركزت عمى وصؼ العادات االجتماعية المتعمقة بتكويف األسرة ، و القيـ المتضمنة في ىذه العادات ، و قد 
 أفادتني ىذه الدراسة في تحديد مفيـو القيـ اإلجتماعية و تفسيرىا باإلضافة إلى تحديد القيـ األسرية .

مت مف القيـ المتعمقة بتكويف األسرة محور اىتماميا ، فإف ىذه الدراسة ستجعؿ إضافة لمقيـ و إذا كانت الباحثة قد جع
األسرية ، القيـ التربوية محور اىتماميا ، كما ستضيؼ متغير في منتيى األىمية و ىو المراىقوف ، باعتبار ىذه المرحمة ) 

وية لدييـ. فضبل عف أف عينة ىذه الدراسة جاءت قصدية مرحمة المراىقة ( ىي مرحمة نضج القيـ ، خاصة األسرية و الترب
بينما تركز الدراسة الحالية عمى العينة الطبقية عمى اعتبار أنو قد يكوف ىناؾ تفاوت بيف القيـ اإلجتماعية التي يتبناىا 

 المراىقوف مف حيث الجنس، الشعبة ،المستوى الدراسي، وبيف الحضر والريؼ.

                                                      
 0891يضة العربية، بيروت، فوزية دياب: القيـ و العادات االجتماعية، دار الن 3
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 اإلطار النظري لمدراسة

 أىمية القيـ في الحياة اإلجتماعية 
تعتبر القيـ عنصرا رئيسيا في تشكيؿ ثقافة أي مجتمع فيي المثاليات العميا لؤلفراد والمجتمع، كما أنيا تقـو بدور 

كبير في إدراؾ األفراد لؤلمور مف حوليـ و تصورىـ لمعالـ المحيط بيـ، و تعتبر مرتكزات أساسية تقـو عمييا عممية التفاعؿ 
االجتماعي، و تعد جانبا ميما مف جوانب البنية الفوقية لممجتمع، لذلؾ نجد انو مع كؿ تغيير في التركيب البنائي لممجتمع، 

البد مف أف تتغير القيـ لتواكب التركيب البنائي الجديد لممجتمع، و ينشا صراع قيمي بيف القيـ الجديدة أو المستيدفة مف 
 في المجتمع. التغيير والقيـ السائدة بالفعؿ

 وظائف القيم
إف القيـ تعطي معنى لمحياة سواء في ذلؾ حياة الناس كأفراد أو كجماعات، فاإلنساف يسعى وراء شيء ما، و 

 يبذؿ في ذلؾ مف الجيد ما يتناسب مع قيمة ذلؾ الشيء عنده و لذلؾ فيي ميمة لمفرد ألنيا تحقؽ لو ما يمي:

دد السموؾ الصادر عنيـ و بمعنى آخر تحدد شكؿ االستجابات و أنيا تييئ لؤلفراد اختيارات معينة تح  .0
 بالتالي تمعب دورا ميما في تشكيؿ الشخصية الفردية، و تحديد أىدافيا في إطار معياري صحيح.

أنيا تحقؽ لمفرد اإلحساس باألماف فيو يستعيف بيا عمى مواجية ضعؼ نفسو، و التحديات التي   .6
 تواجيو في حياتو.

مفرد إمكانية أداء ما ىو مطموب منو، و تمنحو القدرة عمى التكيؼ و التوافؽ االيجابييف، و أنيا تعطي ل  .3
 تحقيؽ الرضا عف نفسو لتجاوبو مع الجماعة في مبادئيا، و عقائدىا الصحيحة.

أنيا تدفع الفرد لتحسيف إدراكو و معتقداتو لتتضح الرؤيا أمامو ،و بالتالي تساعده عمى فيـ العالـ حولو   .3
 توسيع إطاره المرجعي في فيـ حياتو و عبلقاتو.و 

 أنيا تعمؿ عمى إصبلح الفرد نفسيا و تربويا و توجيو نحو الخير و اإلحساف و الواجب.  .7
أنيا تعمؿ عمى ضبط الفرد لشيواتو و مطامعو كي ال تتغمب عمى عقمو و وجدانو ألنيا تربط سموكو و   .2

عمى ىدييا.) عمي خميؿ مصطفى أبو العينيف، تصرفاتو بمعايير و أحكاـ يتصرؼ في ضوئيا و 
0899 ،37-32 )7 
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 دور الحضانة
ىي تمؾ المؤسسات التربوية االجتماعية، التي يمتحؽ بيا األطفاؿ، خبلؿ الثبلث سنوات األولى مف عمرىـ ليحظوا بقدر  

.  مف الرعاية والتربية الحضانية الصالحة بعض الوقت كؿ يـو

 وتتميز سموكيات وسمات الطفؿ دوف الثبلثة باآلتي:

 الميؿ إلى التفرد والتمركز حوؿ الذات. -

 االعتماد عمى الكبار وااللتصاؽ بيـ تدعيما لحاجتو إلى األمف النفسي والحماية. -

 أهداف دور الحضانة
 تيدؼ دور الحضانة إلى تحقيؽ األغراض اآلتية: 

 بإشباع حاجاتيـ إلى األمف والعطؼ والحماية. تعويض األطفاؿ عف غياب أمياتيـ -

 رعاية األطفاؿ اجتماعيا وتنمية مواىبيـ وقدراتيـ. -

 رعاية األطفاؿ صحيا وعبلجيا. -

 العناية بتغذية األطفاؿ وتنظيـ مواعيد نـو ولعب األطفاؿ. -

 تحقيؽ االنتقاؿ التدريجي لمرحمة الروضة. -

 رياض األطفال
وية االجتماعية لؤلطفاؿ ما قبؿ المدرسة، وتقبؿ األطفاؿ مف سف الثالثة إلى السادسة مف العمر، ىي تمؾ المؤسسات الترب 

وتيدؼ الروضة إلى تحقيؽ النمو المتكامؿ لمطفؿ عف طريؽ ممارستو لؤلنشطة، والبرامج اليادفة التي توفرىا الروضة 
 والمتصمة اتصاال وثيقا بحياتو.

   6(029-027، ص  6117، أو كفصوؿ ممحقة بالمدارس الرسمية.)خمؼ، والروضة إما أـ تكوف قائمة بذاتيا

 التربية في رياض األطفاؿ
تعتبر الطفولة مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا اإلنساف في حياتو، ففييا تشتد قابميتو لمتأثر بالعوامؿ المختمفة التي تحيط بو، 

صورة تترؾ أثرىا فيو طيمة حياتو، وتجعؿ تربيتو في ىذه مما يبرز أىمية السنوات الخمس األولى في تكويف شخصيتو ب
 المرحمة أمرا يستحؽ الغاية البالغة.

وقد ازداد اإلقباؿ عمى الرياض في اآلونة األخيرة، وأصبح االىتماـ بطفؿ ما قبؿ المدرسة يحظى باىتماـ المربيف واآلباء 
 تبرت الطفؿ محور العممية التربوية كميا.عمى حد سواء، وتحولت نظرة التربية الحديثة عف ذي قبؿ حيف اع
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 مرحمة الطفولة المبكرة
ليس ىناؾ ما ىو أدعى لبناء شخصية الفرد، ورفع روحو المعنوية، وبناء ثقتو بنفسو مف أف نوليو الرعاية واالىتماـ، فنحتـر 

عمى تنميتيا وتطويرىا. و إف  ما عنده مف كفايات وقدرات ميما كانت وأيا كانت، وأف نعمؿ عمى اكتشافيا، ومف ثـ العمؿ
لدى األطفاؿ أسموب لمتعمـ يتواءـ مع ظروفيـ الخاصة، ومع ما يحيط بيـ، وخاصة منيـ أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، أو 

 الطفولة المبكرة، ولذلؾ عمى المؤسسات االجتماعية الخاصة بتنشئتيـ أف تنشئيـ بما يتفؽ وفطرتيـ .

الطفولة المبكرة في حياة الطفؿ ىي األكثر فاعمية، وأبعد أثرا في عممية النمو بأبعادىا ويعتقد كثير مف الباحثيف أف مرحمة 
ذا كانت البيئة عامبل ىاما في نمو الطفؿ، وفي نجاحو في حياتو، فإننا ال يجب أف نترؾ عممية النمو تسير في  المختمفة، وا 

لطفؿ، والتعرؼ عمى مواىبو وميولو، وأف نكوف أكثر مجراىا، وكما قدر ليا أف تكوف فبل نقـو بمحاوالت جادة لمعرفة ا
 حساسية وحذرا اتجاه ذلؾ.

ويتضح مما سبؽ أىمية دراسة القيـ األخبلقية لدى األطفاؿ وتنميتيا لدييـ منذ المرحمة الباكرة في حياتيـ ، ويمكف إيجاز 
 أىمية القيـ األخبلقية لؤلطفاؿ في عدة نقاط مف أىميا :

بلقية الطفؿ عمى تنمية وتدعـ بنائو وتكوينو النفسي بصورة إيجابية وفعالو مف خبلؿ التغمب عمى . تساعد القيـ األخ0
 المشاكؿ واالضطرابات النفسية التي يمكف أف تصيب الطفؿ في المراحؿ العمرية الباكرة مف حياتو .

ي ونبيؿ بما يتفؽ مع المعايير والقيـ . تسمو القيـ األخبلقية بوجداف األطفاؿ وتنير أماميـ الطريؽ إلى كؿ ما ىو إنسان6
 واألخبلقيات السائدة في مجتمعيـ .

. تعد القيـ األخبلقية عامبًل ىامًا في تحديد ىوية الجماعة وتزايد تماسكيا وربط أفراد المجتمع ببعضيـ البعض مف خبلؿ 3
 توحيد األىداؼ والقيـ التي تربط بيف الجميع وتوجييـ نحو ىدؼ واحد .

طارًا مرجعيًا دقيقًا يساعد الفرد عمى تقييـ سموكياتو وتصرفاتو في مختمؼ جوانب . تمثؿ 3 القيـ األخبلقية أساسًا متينًا وا 
 الحياة .

. تعد القيـ األخبلقية األساس األوؿ لبناء المجتمعات الراقية حيث ال يمكف أف تستقيـ حياة المجتمع دوف تمؾ المنظومة 7
 ؿ وأىـ لبنة فييا .األخبلقية التي تعد القيـ أو 

. تمثؿ القيـ األخبلقية عامبًل ىامًا في تزايد قدرة الفرد عمى التكيؼ مع البيئة والمجتمع الذي يعيش فيو مف خبلؿ تفيمو 2
 لتمؾ المبادئ والقيـ األخبلقية وااللتزاـ بيا .

ة باكرة في حياتو عمى االلتزاـ بالقيـ . تساعد الفرد عمى تعمـ االنتظاـ وااللتزاـ في حياتو حيث يتعود الطفؿ منذ مرحم5
 والمبادئ األخبلقية والعمؿ بيا .

. تعد القيـ األخبلقية األساس األوؿ في بناء الشخصية األخبلقية لدى الطفؿ مما يساعده عمى تنمية الشخصية السوية 9
 البعيدة عف االضطرابات والصراعات النفسية .
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 المنهج التربوي اإلسالمي
التربوي اإلسبلمي مساحة ميمة لتوضيح اآلليات التربوية التي يستخدميا في ترسيخ القيـ اإلسبلمية التي يدعو ويفرد المنيج 

إلييا، وحينما نتحدث عف اآلليات التي يستخدميا المنيج التربوي اإلسبلمي في ترسيخ القيـ، يجب أف نتذكر دومًا أف تمؾ 
ية والمحيط أو البيئة التي تؤثر عميو مف جية أخرى، ومثاؿ ذلؾ أف آليات اآلليات ىي آليات متغيرة تتبع حالة الفرد مف ج

تقديـ القيـ وترسيخيا في المجتمع المكي تختمؼ عف اآلليات التي أشار إلييا فيما يخص المجتمع المدني، وىذا االختبلؼ 
عي السميـ مع كؿ حالة تربوية عمى في اآلليات مع ثبات القيـ يشير إلى دقة المنيج التربوي اإلسبلمي في التعامؿ الواق

حدة، أضؼ إلى ذلؾ أف اآلليات التي تستخدـ في التعامؿ مع الطفؿ المسمـ تختمؼ أيضًا حسب المرحمة العمرية التي يمر 
 . 7( 77، ص 6116بيا الطفؿ كما أشار إلى ذلؾ اإلماـ عمي عميو السبلـ في كتاب نيج الببلغة )حناف العناني ،

األسرية مف أىـ اآلليات التي يستخدميا المنيج التربوي اإلسبلمي في ترسيخ القيـ وتثبيتيا عند الطفؿ وتعتبر العاطفة 
وتدريبو عمى استيعابيا، بؿ أنيا المدخؿ الرئيسي لتدريب الطفؿ عمى الطاعة وااللتزاـ الخمقي، كما في قوؿ رسوؿ اهلل صمى 

 اؿ : حب نبيكـ ، وحب أىؿ بيتو ، وقراءة القرآف (.اهلل عميو وآلو وسمـ ) أّدبوا أوالدكـ عمى ثبلث خص

 النتائج و التوصيات
 في خاتمة ىذا البحث نذكر اىـ النتائج والتوصيات التي يمكف استخبلصيا مف ىذا البحث: 

 أىمية رياض األطفاؿ كحمقة وصؿ بيف البيت والمدرسة في تواصؿ تعميـ القيـ ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة . -

 دور القيـ االسبلمية في سموؾ رياض األطفاؿ.التعرؼ عمى  -

 التعرؼ عمى أثر بعض المتغيرات عمى الدور الذي تمعبو رياض األطفاؿ في تنشئة أطفاؿ ما قبؿ المدرسة. -

 تميز القيـ االسبلمية بخصائص ال توجد في غيرىا مف القيـ . -

 و، وما كاف منيا سمبيا تركو.ينبغي لممجتمع تمحيص القيـ فما كاف منيا ايجابيا صالحا عمؿ ب -

 الخاتمة
أصبحت الروضة إطار لحياة األطفاؿ وأفعاليـ، وعميو يجب أف تكوف دارىـ التي تكسبيـ منيجية المبادئ األولية لمتنظيـ 
المعرفي، وىذا ال يتعارض مع نتائج الدراسات النفسية التي أثبتت أف استعدادات األطفاؿ الكامنة تضعؼ وتنطفئ إذا لـ 

عيدىا بالتدريب المناسب في الوقت المناسب، ولعؿ الروضة ىي الوسيمة المناسبة لذلؾ، لكف يجب أال ننسى أف الروضة نت
 ليست مدرسة بؿ مميدة ليا، وليست أسرة بؿ مكممة ليا.

فرغـ اف االسرة ىي المحيط االوؿ و المسؤوؿ عف تكويف ما يسمى بالشخصية القاعدية لمطفؿ إال اف دور الروضة يبدو 
أخطر و أكبر مف ذلؾ، السيما في عصرنا الحالي الذي يعيش ثورة وانفجار عممي و معرفي أثر في كافة نواحي حياة 
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كاالت االجتماعية االخرى في اعداد الفرد لممستقبؿ. ومف بيف ىذه الفرد، وبالتالي فالروضة الفرصة االكبر مف باقي الو 
 المياـ ، تنمية القيـ السموكية لدى الطبلب في المرحمة المبكرة مف رياض االطفاؿ .
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The Role of Islamic Values in the Behavior  

of Kindergarten Students in Jordan 

 

 

Abstract 

The process of socialization is the process of adapting the child to his or her social 

environment, shaping it in the form of its society, and formulating it in the form and form it 

pleases. It is a process of education and education carried out by the family and educators in 

order to teach the child to comply with the demands of society and to integrate into his 

culture. generally . A child is born with an ability to learn, but it is not born with a pattern of 

behavior. It is plagued by social life. Learning shapes its personality in a way that makes it fit 

for an organized life, following certain patterns that are favored by small groups and large 

groups, and by society in general. Human nature, that ability that transcends man on what 

exists among all other creatures, is the basis upon which society depends on the control of 

man and determine his motives so that his behavior is compatible with the prevailing social 

life 
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 الممخص :

الواقع لكمية العمـو الشرعية في ىذا البحث يتـ تناوؿ أوجو القوة والضعؼ التي تـ الوصوؿ إلييا مف خبلؿ زيارة عمى أرض 
بعماف ، ىذه النقاط ال يتـ ذكرىا كآراء شخصية فحسب ، ولكف مف وجية نظر عممية سميمة ، مف حيث تحقيؽ الكمية لما 

 يجب أف تكوف عميو العممية التعميمية والتربوية السميمة في األماكف الخاصة بتدريس العمـو الشرعية اإلسبلمية .

 العممية التعميمية، العمـو الشرعية، االسموب العممي. :الكممات المفتاحية

 

 مقدمة :ال

العمـ الشرعي ىو سيد العمـو ، ليس فقط ألف أساس وجود اإلنساف ىو العبادة ، قاؿ تعالى : " وما خمقت الجف  
فقط في نصوص بشرح ( ، ولكف أيضًا ألف الديف اإلسبلمي لـ يكتفي 72واإلنس إال ليعبدوف ")سورة الذاريات ، اآلية 

الجانب الروحاني لمبشر ، كما فعمت الديانة المسيحية مثبًل ، ولـ يكف دينًا جؿ ما ييتـ بو ىو وضع عقوبات صارمة 
لممخطئ كما فعؿ الديف الييودي ، بؿ تطرؽ إلى مختمؼ أنواع العمـو ، فتطرؽ إلى عمـ الرياضيات في آيات المواريث ، 

( ، وعمـ 28مف بطونيا شراب مختمؼ ألوانو فيو شفاء لمناس ")سورة النحؿ ، اآلية  وعمـ الطب حيث قاؿ : " يخرج
االجتماع حيف دلنا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى وسائؿ التحاب بيف الناس ، ومنيا قولو صمى اهلل عميو وسمـ : " أفبل 

االقتصاد حيف عالج قضية الربا ، التي بعد مرور ما أدلكـ عمى شيء إذا فعمتموه تحاببتـ . . . أفشوا السبلـ بينكـ " ، وعمـ 
يزيد عمى ألؼ عاـ أثبت عمماء االقتصاد المعاصريف الضرر الذي يمحقو الربا باقتصاد الدوؿ ، وحيف شرع عقد المزارعة ، 

اؿ : " يا أبت إني وعمـ الفمؾ ، حيث قاؿ تعالى : " ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعمناىا رجومًا لمشياطيف " ، وحيث ق
 ( .3رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتيـ لي ساجديف ")سورة يوسؼ ، اآلية 

نستنتج مف ذلؾ أف الباحث الشرعي المتمكف ىو مف يكوف لديو خمفية شاممة لمختمؼ أنواع العمـو ؛ حتي يكوف  
عو المعاصر ، ليس ىذا فحسب ، بؿ ليكوف قادرًا عمى استيعاب نصوص دينو ، ومستطيعًا تطبيقيا عمى قضايا مجتم

 مقتنعًا ىو بدينو قبؿ أف يقنع بو الناس ؛ وليكوف مثااًل حسنًا لمف يرقبو ، ويبغى اتباع مسيرتو .

ولما سبؽ فمـ نجد مؤسسًة تعميمية أكاديمية فيمت العبلقة بيف الديف والحياة والمجتمع ، كما فعمت كمية العمـو  
نا ىذا البحث لمحديث عنيا في أىدافيا ، ورسالتيا ، والموارد البشرية فييا ، وأساليب التدريس ، الشرعية بعماف ، فأفرد

وتقييـ الطبلب ، وكيؼ استطاعت التوفيؽ بيف ديف نزؿ مف أكثر مف ألؼ عاـ ، وبيف واقع معاصر ، بأسموب تحميمي 
 نقدي بناء .
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 -ىدافيا االستراتيجية ونقدىا :رؤية كمية العمـو الشرعية ورسالتيا وأ -المطمب األوؿ

 -رسالة الكمية : -الفرع األوؿ

تتمثؿ رسالة كمية العمـو الشرعية بسمطنة عماف في " الريادة في التعميـ العالي الشرعي ، واإلسياـ في تعزيز  
ـ.  الرسالة والرؤية( 6103اليوية اإلسبلمية والعمانية ، واإلنماء الحضاري ، ونشر الفكر الوسطي ")كمية العمـو الشرعية.  

https://css.edu.om . 

 -رؤية الكمية : -الفرع الثاني

تتمثؿ رؤية الكمية في تحقيؽ متطمبات الجودة في التعميـ العالي الشرعي ، وذلؾ مف خبلؿ ثبلثة محاور وىي :  
سالة والرؤية( ـ.  الر 6103العممية التعميمية ، والبحث العممي ، وخدمة المجتمع")كمية العمـو الشرعية.  

https://css.edu.om . 

 -أىداؼ الكمية : -الفرع الثالث

 -تتمثؿ األىداؼ الشرعية لكمية العمـو الشرعية فيما يمي : 

وتزويدىـ بمستوى عاؿ مف المعارؼ ،  "إعداد متخصصيف في العمـو الشرعية والدراسات اإلسبلمية المقارنة ، -0
 والثقافة الشرعية ، والدينية ، وما يتصؿ بيا مف الميارات البلزمة .

 العمؿ عمى تشجيع البحوث والدراسات وما يتصؿ بيا . -6

سيامات -3 براز جوانبيا ، وا  يا إعداد وتأىيؿ مفكريف في الفكر ، والمعارؼ اإلسبلمية عمومًا ، والعمانية خصوصًا ، وا 
 في الحضارة اإلسبلمية .

اإلسياـ في اإلنماء الحضاري المعاصر مف خبلؿ تعزيز الثقافة اإلسبلمية ، والعمـو الشرعية ذات الطابع  -3
 اإلنساني .

توثيؽ الصبلت والروابط العممية مع الجامعات ، والكميات ، والمراكز ، والمعاىد المتخصصة الممثمة في الدوؿ  -7
 األخرى .

 ؽ تفاعؿ بيف الكميات والمجتمع .تحقي -2

ـ.  عف الكمية( 6103ترسيخ القيـ ، واألخبلؽ اإلسبلمية ، واالرتقاء بيا"")كمية العمـو الشرعية.   -5
https://css.edu.om . 
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 -نقد رؤية ورسالة وأىداؼ كمية العمـو الشرعية : -الفرع الرابع

 -المزايا : -أوالً 

و الكمية والقائموف عمييا في صياغة الرؤية والرسالة واألىداؼ باألسموب العممي مف الناحية النظرية نجح مؤسس -0
 الصحيح ، الذي يؤدي التطبيؽ السميـ ليا عمى أرض الواقع إلى النجاح في تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ىذه المؤسسة .

ة ، وديف ، وثقافة)فيبللي ، اليوية تشير إلى السمات المشتركة ألي جماعة بشرية مف عادات ، وتقاليد ، ولغ -6
(، وبتخصيص ىذا المفيـو نجد أف اليوية اإلسبلمية ىي اشتراؾ كتمة بشرية معينة في الديف اإلسبلمي 03ـ ، ص6103

بما يشممو مف أوامر ونواىي ، وفي رأينا فإف الكمية نجحت في نشر تعاليـ الديف اإلسبلمي الوسطي ، أو عمى األقؿ تعمؿ 
يا  ممثمة في إدارتيا تسعى لتحقيؽ ىذه الرسالة السامية مف خبلؿ إطبلؽ البرامج التعميمية ، التي تسيـ عمى ذلؾ ، حيث أن

في نشر الوعي الديني السميـ في المجتمع ، ومف أمثمة ىذه البرامج : برنامج خدمة المجتمع الذي تـ إطبلقو في الخامس 
فقيية مكثفة تشارؾ فييا أكثر مف مائة طالبة لمدة شير)كمية  ـ ، والذي يشتمؿ عمى دورة6109والعشريف مف يونيو عاـ 

 .https://css.edu.omـ.  انطبلؽ برنامج خدمة المجتمع في كمية العمـو الشرعية( 6103العمـو الشرعية.  

صحيح التعميـ الشرعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمـو الدنيوية األخرى ، فحتى يصؿ الدارس الشرعي إلى اإللماـ ال -3
بالديف اإلسبلمي ال بد أف يكوف عمى دراية بمختمؼ أنواع العمـو الدنيوية األخرى . صحيح أف العمـ الديني ىو أساس 

العمـو وسيدىا ، ولكف كي يصؿ الباحث الشرعي لمستوى مرموؽ مف الدراية والمعرفة بالشرع ، فمف البلـز أف يوازي بيف 
( ، وفي رأينا أف كمية العمـو الشرعية 62-63ـ ، ص6105معمـو الدنيوية)رزاقي ، دراستو الدينية الشرعية ، واستطبلعو ل

في وضع رؤيتيا ، وتضمنيا خدمة المجتمع ، وىو ما يترجـ إلى استيدافيا الستطبلع الدارسيف فييا باإلضافة إلى العمـو 
والقائميف عمييا باألساليب العممية الشرعية ، بعض مف العمـو الدنيوية ، قد أصابت ، حيث يعكس ذلؾ إلماـ مؤسسييا 

 السميمة لتدريس العمـو الشرعية .

 -العيوب : -ثانياً 

مف الناحية النظرية نري أف سياسة كمية العمـو الشرعية مف رؤية وأىداؼ ورسالة برغـ نجاحيا في فيـ االرتباط  -0
ية األخرى ، إال أف صياغتيا جاءت بأسموب رقيؽ ال الذي ال يقبؿ التجزئة بيف العمـو الشرعية واإلسبلمية ، والعمـو الدنيو 
 يتفؽ وما يفترض أف يكوف عميو مؤسسييا مف إلماـ بعمـو المغة .

أف حداثة نشأة الكمية ، وتأخر تحوليا مف  –وىو ما قد ال يعتبره البعض عيبًا  –أما مف الناحية العممية فنرى  -6
 ، قد أسيـ في تأخير تحقيقيا ألىدافيا في ضوء رؤيتيا ورسالتيا . ـ فقط6103معيد إلى كمية ، والذي تحقؽ منذ عاـ 
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 -الييكؿ التنظيمي لمموارد البشرية بكمية العمـو الشرعية ونقده : -المطمب الثاني

 -الييكؿ التنظيمي : -الفرع األوؿ

 -العميد : -أوالً 

 -يتبع العميد األقساـ اآلتية : 

عداد مكتب العميد : ويختص بتنسيؽ أعماؿ ا -0 عداد تقارير دورية بشأف سير العمؿ بالمكتب ، وا  لمكتب ، وا 
القرارات والرسائؿ والمذكرات المتعمقة بمكتب العميد ، وطباعتيا ، كما يقـو موظفو المكتب بأي عمؿ يكمفوف بو مف 

 ( .0ـ ، ص6109العميد)كمية العمـو الشرعية ، 

ائؽ الكمية ، والبريد الصادر مف الكمية ، والوارد إلييا ، كما يقـو قسـ البريد والوثائؽ : ويختص بكؿ ما يتعمؽ بوث -6
 ( .6ـ ، ص6109موظفو القسـ بأداء أي عمؿ يكمفيـ بو العميد ، ويدخؿ في دائرة اختصاصيـ)كمية العمـو الشرعية ، 

ا ، وقراراتيا لمتأكد مف قسـ الشئوف القانونية : ويختص بكؿ ما يتعمؽ بالشئوف القانونية لمكمية مف مراجعة لموائحي -3
عدـ مخالفتيا لمقانوف ، ومحاسبة الموظفيف ، وأي أعماؿ يكمفو بيا العميد تدخؿ في دائرة اختصاصو القانونية)كمية العمـو 

 ( .6ـ ، ص6109الشرعية ، 

لية أو قسـ التخطيط وضماف الجودة : ويختص بكؿ ما يتعمؽ بالتخطيط المستقبمي لمكمية سواء مف الناحية الما -3
اإلدارية ، كما يختص القسـ بالتأكد مف مطابقة كؿ ما تخرجو الكمية عمميًا أو ماديًا ممموسًا لمعايير الجودة التي تطبقيا 
الكمية ، كما يعمؿ القسـ عمى تطوير عبلقة الكمية بالمجتمع المحمي ، والمؤسسات المحمية والدولية ، ويقـو بأي أعماؿ 

 ( .3ـ ، ص6109وتدخؿ في دائرة اختصاصو)كمية العمـو الشرعية ،  أخرى تسند إليو مف العميد

مكتب األمف : ويختص بالقياـ بكؿ ما يتعمؽ بتوفير األمف والنظاـ داخؿ الكمية ، واتخاذ اإلجراءات المبدئية  -7
لعميد ، ويدخؿ في البلزمة في حالة وقوع أي أعماؿ تخرؽ األمف داخؿ الكمية ، كما يضطمع ىذا القسـ بكؿ ما يكمفو بو ا

 ( .3ـ ، ص6109دائرة اختصاصو)كمية العمـو الشرعية ، 

قسـ التدقيؽ الداخمي : وىو القسـ المحاسبي في الكمية ، ويختص بكؿ ما يتعمؽ بالحسابات مف إعدادىا ،  -2
ة العمـو الشرعية ، ومراجعتيا ، وجرد لممخازف ، كما يختص القسـ بكؿ ما يكمفو بو العميد ويدخؿ في دائرة اختصاصو)كمي

 ( .7-3ـ ، ص6109

 -مساعد العميد لمشئوف األكاديمية : -ثانياً 

 -( :7ـ ، ص6109ويتبعو األقساـ والدوائر اآلتية)كمية العمـو الشرعية ،  
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األقساـ األكاديمية : وتنشأ بناًء عمى اقتراح المجمس األكاديمي ، ويتـ الموافقة عمى إنشائيا مف قبؿ مجمس  -0
 ( .7ـ ، ص6109األمناء)كمية العمـو الشرعية ، 

المراكز األكاديمية : وىذه المراكز ىي : مركز القبوؿ والتسجيؿ ، ومركز التدريب ، والتوجيو الوظيفي الطبلبي ،  -6
ز وشئوف الخريجيف ، ومركز البحث العممي ، ومركز التعميـ المستمر ، وخدمة المجتمع ، ومركز مصادر التعميـ ، ومرك
القراءات ، وأخيرًا مركز المغات ، كما يجوز إنشاء أي مراكز أخرى بناء عمى اقتراح المجمس األكاديمي ، وبعد موافقة 

 (.00-7ـ ، ص6109مجمس األمناء)كمية العمـو الشرعية ، 

لمشئوف  ويكوف لكؿ مركز مدير يضطمع بكافة األعماؿ البلزمة بسير المركز ، ويخضع المدير إلشراؼ مساعد العميد
 ( .2ـ ، ص6109األكاديمية)كمية العمـو الشرعية ، 

 -مساعد العميد لمشئوف اإلدارية والمالية : -ثالثاً 

 -ويتبعو الدوائر اآلتية : 

دائرة الشئوف اإلدارية والمالية : وتختص بكؿ ما يتعمؽ باألمور المالية ، واإلدارية ، ويتبعيا مجموعة مف األقساـ  -0
ظائؼ إدارية ومالية معينة ، وىي : قسـ النقميات والخدمات ، وقسـ الشئوف المالية ، وقسـ الرواتب ، يضطمع كؿ قسـ بو 

 ( .02-06ـ ، ص6109وقسـ العبلقات العامة واإلعبلـ)كمية العمـو الشرعية ، 

فية لمموظفيف دائرة الموارد البشرية : وتختص بكؿ ما يتعمؽ بالتعييف ، وعقود العمؿ ، وتنمية الميارات الوظي -6
بالكمية ، وتقديـ خدمات الحاسب اآللي بالكمية مف إعداد البرامج ، والشبكات ، والموقع اإللكتروني ، والقياـ بأعماؿ الصيانة 
البلزمة ليا ، ويتفرع عف ىذه الدائرة عدة أقساـ ، يضطمع كؿ قسـ بمياـ معينة ، وىي : قسـ شئوف الموظفيف ، وقسـ تنمية 

 ( .09-02ـ ، ص6109ية ، وقسـ نظـ المعمومات)كمية العمـو الشرعية ، الموارد البشر 

دائرة الخدمات واألنشطة الطبلبية : وتختص باإلشراؼ عمى سكف الطبلب مف تصاريح دخوؿ أو خروج ، ورعاية  -3
شراؼ عمى الرحبلت ، وتنظيـ مختمؼ األنشطة التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ الكمية ، ويتفرع عف ىذه الدائرة  صحية ، وا 

 ( .61-09ـ ، ص6109قسميف ىما : قسـ الخدمات الطبلبية ، وقسـ األنشطة الطبلبية)كمية العمـو الشرعية ، 

 

 -نقد الييكؿ التنظيمي لكمية العمـو الشرعية : -الفرع الثاني

 -المزايا : -أوالً 
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ية ، تقسيمًا يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ الييكؿ التنظيمي ألي مؤسسة ىو التقسيـ الداخمي ألقساميا ومواردىا البشر  
التي قامت مف أجميا المؤسسة ، وفي رأينا فإف كمية العمـو الشرعية ممثمة في مؤسسييا قد حققت ىذه المعادلة ، فجاء 

 ىيكميا التنظيمي معبرًا بشكؿ مبدع عف رؤيتيا ، ومؤىبًل لتحقيؽ أىدافيا .

 -العيوب : -ثانياً 

ية ، وجدنا أف قسـ الشئوف القانونية لمكتب العميد يقـو عميو عدد غير كافي إطبلقًا مف مف استطبلعنا لييكؿ الكم 
 المتخصصيف القانونييف لبلطبلع بالمياـ القانونية لمكمية .

البنية التحتية اإلنشائية والتكنولوجية لمكمية ، وأساليب إنتاج المحتوى األكاديمي وتطويره إلى محتوى  -المطمب الثالث
 -ني :إلكترو 

 -البنية التحتية لمكمية : -الفرع األوؿ

أتت البنية التحتية لمكمية بشكؿ مميز حيث ضمت سكنًا داخميًا لمطمبة مزودًا بكؿ وسائؿ الراحة التي يجب توفرىا  
لى الكمية ، كما جيزت الكمية بقاعة لمحاسب اآل لي ، باإلضافة إلى وسائؿ النقؿ لمطمبة القاطنيف لمسكف الداخمي مف وا 

مجيزة بأحدث أجيزة الحاسب ، وموصولة بشبكة اإلنترنت ، وضمت الكمية مكتبة ضخمة تضـ أكثر مف أربعيف ألؼ كتاب 
في مختمؼ أنواع العمـو الشرعية وغير الشرعية ، وحفاظًا عمى الحالة البدنية لمطبلب ، زودت الكمية بصالة رياضية تتوافر 

 بيا أحدث األجيزة الرياضية .

 -أساليب إنتاج المحتوى األكاديمي وتطويره إلى محتوى إلكتروني : -انيالفرع الث

وضعت الكمية في الئحتيا المنشورة في الجريدة الرسمية ، والئحة الييكؿ التنظيمي ليا ضوابط معينة إلخراج  
ت المقدمة لنيؿ المحتوى األكاديمي سواء بحوث الطبلب أثناء دراستيـ ، أو بحوث التخرج الخاصة بيـ ، أو األطروحا

درجة الماجستير ، والدكتوراه مف الكمية ، ولـ يكتفى بيذا فحسب بؿ تـ تأسيس مكتبة إلكترونية ينشر فييا بعض المؤلفات 
المخرجة مف كوادر الجامعة ، باإلضافة إلى مركز التعميـ عف بعد والذي يمكف الدارسيف في الكمية الحصوؿ عمى المحتوى 

 و مف خبلؿ شبكة اإلنترنت .العممي الذي يرغبوف في

 -النقد : -الفرع الثالث

 -المزايا : -أوالً 

فيما يتعمؽ بالبنية التحتية لمكمية : ال يوجد تعريؼ محدد جامع شامؿ لمبنية التحتية لممؤسسة التعميمية ، بؿ وعند  -0
 .House of lords.  2014لتحتية)شرح الكاتب في موضوع البنية التحتية غالبًا ال يتطرؽ أصبًل لتعريؼ مصطمح البنية ا
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 P.7-8 وحسب رأينا فإف أنسب تعريؼ ليا أنيا الوسائؿ والخدمات التي توفرىا المؤسسة لمستخدمييا ، والتي تؤدي ، )
 إلى تحقيؽ راحتيـ ، وتسييؿ انتفاعيـ بالمؤسسة .

قد وفرت الوسائؿ المادية البلزمة  فيما يتعمؽ بأساليب إنتاج المحتوى والتطوير اإللكتروني لو : نري أف الكمية -6
إلنتاج المحتوى األكاديمي وفؽ أنسب المعايير ، ولـ تكتفي بيذا فقط بؿ تطرقت إلى الناحية اإللكترونية فوفرت مركز 

 التعميـ عف بعد ، والمكتبة اإللكترونية ، ووفرت لمدارسيف والباحثيف الوسائؿ التكنولوجية البلزمة لتطوير المحتوى المكتوب
 إلى محتوى رقمي إلكتروني ، وذلؾ مف خبلؿ إنشاء قاعة متطورة لمحاسب اآللي .

 -العيوب : -ثانياً 

باستطبلعنا لمجانب اإللكتروني لمكمية نجد أنيا برغـ اإلعداد الممتاز ليا تقنيًا ، وتوفير أحدث الوسائؿ التكنولوجية  
مكانية االعتماد عميو في الدراسة ، واالستغناء النيائي عف الشرح فييا ، إال أف مركز التعميـ عف بعد لـ يصؿ بعد لمرحمة إ

والتمقيف داخؿ مبنى الكمية ، كما أف المكتبة اإللكترونية ال يتوفر فييا القدر الكافي مف الكتب اإللكترونية التي تسيؿ عمى 
 الدارسيف في الكمية ، والراغبيف في استطبلع عموميا الوصوؿ إلى مبتغاىـ .

 -البيئة التعميمية وأساليب تقويـ الطبلب والباحثيف في الكمية : -الرابعالمطمب 

 -بيئة التعمـ ووسائؿ التواصؿ بكمية العمـو الشرعية : -الفرع األوؿ

توفر كمية العمـو الشرعية بيئة ممتازة لمتعمـ ، حيث ال تقتصر الدراسة عمى مجرد النواحي النظرية فقط ، ولكف  
العممي لممواد الشرعية ؛ حيث أف دراستيا تعتمد عمى الناحية النظرية واالطبلع في المقاـ األوؿ ، برغـ صعوبة التطبيؽ 

فإف الكمية تقـو بالتطبيؽ العممي مف خبلؿ الندوات ، والبرامج ، والمؤتمرات التي تعقدىا ، ويكوف لمطمبة والباحثيف الدور 
عداد محتواىا ، ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر : المسرحيات األدبية التي تتـ داخؿ  األساسي في تنظيميا ، وا 

مسرح الكمية وتحت رعايتيا ، والتي تيدؼ إلى التوعية الثقافية لمشاىدييا ، وتوصيؿ أفكار معينة ، باإلضافة إلى البرامج 
 المجتمعية مثؿ برنامج طرائؽ التدريس والتقويـ التربوي واإلرشاد األكاديمي .

 -أساليب التقويـ المستمر والنيائي بالكمية : -الفرع الثاني

التقويـ ىو عممية تيدؼ إلى معرفة مدى استيعاب المتعمـ لما تـ تدريسو لو خبلؿ مدة محددة ، وذلؾ بيدؼ  
 -تحسيف أوجو القصور في المؤسسة التعميمية ، وتنمية أوجو القوة فييا ، والتقويـ في المؤسسة التعميمية ينقسـ إلى قسميف :

 -التقويـ التشخيصي : -والً أ

 -وينقسـ التقويـ التشخيصي بدوره إلى نوعيف مف التقويـ ، وىما : 
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 التقويـ األولي : وىو نوع مف التقويـ ييدؼ إلى تحديد المستوى األولي لمدارس قبؿ البدء في العممية الدراسية . -0

ة ، لتحديد مدى استيعابو وتحصيمو ؛ مف أجؿ التقويـ التكويني : وىو تقويـ مستمر لمدارس خبلؿ مدة الدراس -6
 تحسيف طريقة التعمـ .

 -التقويـ النيائي : -ثانياً 

عطاءه   وىو يتـ في نياية المدة الدراسية ؛ لتحديد مستوى الدارس ، وما تحصؿ عميو خبلؿ مدة الدراسة كاممة ، وا 
 شيادة تفيد ذلؾ .

 -وظائؼ تقويـ الطبلب : -ثالثاً 

ى " تحديد مدى ثقافة أفراد المجتمع ، وتحديد مدى امتبلكيـ لمحد األدنى مف أساسيات العمـ ، ييدؼ التقويـ إل 
والتكنولوجيا ، واتجاىاتيـ العممية ، وتمكيف التربوييف مف ربط البرامج التعميمية المختمفة لممراحؿ ، والمستويات التعميمية 

عطاء المختمفة رأسيًا ، وأفقيًا ، وتنظيـ الخبرات التعميمي ة ليذه البرامج منطقيًا بما يتناسب مع خصائص نمو المتعمميف ، وا 
مؤشرات لآلباء تمكنيـ مف توجيو أبنائيـ لدراسة مجاالت معينة ترتبط مستقببًل بوظائؼ ، أو أعماؿ يريدوف ممارستيا في 

عقميًا ، ووجدانيًا ،  الحياة العممية ، والكشؼ عف ميوؿ المتعمميف ، ورغباتيـ ، ومف ثـ تحديد نموىـ الشخصي
 ( .00ـ ، ص6109ومياريًا)الشامخ ، 

 

 

 -ما يجب توافره في عممية التقويـ : -رابعاً 

حتى تحقؽ عممية التقويـ األىداؼ والوظائؼ السابقة البياف ، البد أف يتوافر فييا مجموعة مف المعايير التي  
 -استقر عمييا المتخصصيف في المجاؿ التربوي ، أال وىي :

 -تحديد األىداؼ : -0

أيًا كاف األسموب الذي سيستخدمو القائـ بالتدريس عمى الدارسيف لتقويـ تحصيميـ ، واكتسابيـ لمميارات المطموبة ، فإنو 
يجب قبؿ البدء في استخداـ ىذه األساليب البد عمى القائـ بالتدريس معرفة اليدؼ مف عممية التقويـ بدقة ، وىو ما ال يتـ 

 مؤسسات التعميمية ، حيث تتـ عممية التقويـ بشكؿ عشوائي بحت .في كثير مف ال

 -الشموؿ : -6
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يجب أف تشمؿ عممية التقويـ كؿ الجوانب التعميمية لمدارسيف مف استيعاب لمجوانب النظرية لممادة العممية ، والقدرة عمى 
كؿ مرحمة تعميمية عمى حدة ، وكؿ  تطبيؽ ىذه الجوانب النظرية بأسموب عممي عمى أرض الواقع ، ويجب أف يشمؿ كذلؾ

 فترة تعميمية عمى حدة ، ومدى اكتساب الدارس لمميارات المطموبة مثؿ التواصؿ بينو وبيف زمبلئو ، والمجتمع .

 -االستمرارية : -3

اسية ، وتصحيح حتى يكوف التقويـ منتجًا ، ومؤديًا فعبًل إلى الوصوؿ لنتائج تسيـ في تحسيف العممية التعميمية ، والبيئة الدر 
 أخطاء المؤسسة التعميمية ، وتعزيز مزاياىا ، يجب أف يتسـ باالستمرار طواؿ فترة الدراسة بالمؤسسة .

 -التنظيـ : -3

يمتد التقويـ كذلؾ لجانب تنظيـ نتائجو ، بحيث يجب تنظيـ نتائج التقويـ الطبلبي بأسموب يسيؿ تحميمو ودراستو ، وذلؾ 
ائج فيما بعد لتحسيف القصور في المؤسسة التعميمية ، وتعزيز مواضع القوة ، وتوجيو الدارسيف مف أجؿ استخداـ ىذه النت

خفاقاتيـ ، وىذا ما يقودنا إلى األسموب الصحيح لتقويـ الطبلب ، فيجب أال يكوف توجيو الطبلب  لتصحيح أخطائيـ وا 
ممية بحيث يحقؽ ىدفيف ، وىما : تصحيح خطأ بأسموب ينفرىـ مف التعمـ ، بؿ يجب أف يتـ ىذا التوجيو وفؽ منيجية ع

 الدارس ، وفي نفس الوقت ترغيبو في التعمـ .

 

 -التنوع : -7

ال يمكف حصر أساليب محددة تستخدـ في عممية تقويـ الدارسيف في المؤسسة التعميمية ؛ حيث أف ىذه األساليب ال تقع 
ـ مع أىدافيا ، ورؤيتيا ، ولكف وكما قمنا سابقًا ال ينبغي تحت حصر ، فكؿ مؤسسة تختار ، وتبتكر األساليب التي تتبلء

اختيار أسموب التقويـ بطريقة عشوائية بحجة أف ىذا ما يتماشى مع أىداؼ المؤسسة ، ولكف اختيار ىذه األساليب يجب أف 
 يكوف وفؽ منيجية ، وأسموب عممي مدروس.

 -األسموب العممي : -2

اؼ ىذا المعيار ، والبعض اآلخر اعتبره تحصيؿ حاصؿ ، وتكرار لما سبقو مف بعض الباحثيف في المجاؿ التربوي أض
المعايير ، ولكف ، ونحف بصدد الحديث عف أساليب تقويـ الطبلب ، البد مف ذكر ىذا المعيار ، وشرحو ولو بأسموب 

وفؽ  -ما ذكرنا سابقًا ك -مختصر ، وخبلصة ىذا المعيار أف اختيار األسموب المستخدـ في التقويـ ، ال بد أف يكوف 
منيجية عممية ، وبما يتفؽ مع أىداؼ ، ورؤية المؤسسة التعميمية ، وليس بطريقة عشوائية ، فقد تكوف المناىج التي تدرس 
في المؤسسة تعتمد عمى الجانب العممي كما في كميات اليندسة مثبًل أو الطب ، وبذلؾ تعتمد عمى أساليب التقويـ العممية ، 
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لمؤسسة معتمدة عمى الجانب النظري كما في كميات اآلداب ، وفي ىذه الحالة يكوف أسموب االختبارات وقد تكوف ا
التحريرية والشفوية ، وتقويـ مدى قدرة الدارس عمى التعبير ىو األسموب األمثؿ لمتقويـ ، وقد تكوف المؤسسة وكما ىو 

وتوصيؿ الدارس لمرتبة معينة مف القدرة عمى التعبير الحاؿ في كمية العمـو الشرعية تيدؼ إلى تحقيؽ عدة أىداؼ ، 
الشفوي ، والتحريري ، والتطبيقي عف طريؽ تطبيؽ ما حصؿ عميو مف العمـ عمى أرض الواقع ، واختبار مدى اكتساب 
الدارس لممكة تطبيؽ العمـ الشرعي عمى مجتمعو وواقعو المعاصر ، ومدى قدرتو عمى التواصؿ مع المجتمع بأسموب ال 

 نفر الناس مف الديف ، ومف العمـ الشرعي.ي

 -األخبلؽ والعدالة : -5

غير موجو لمطالب ، وغير موجو كذلؾ لممؤسسة التعميمية ؛ فبل يمكف إدراؾ ىذا المعيار ، وتطبيقو  –حقيقة  –ىذا المعيار 
لطالب معيف عمى حساب  داخؿ المؤسسة بشكؿ صاـر ، فيو يعتمد عمى ضمير القائـ بالتدريس ، ويقصد بو عدـ محاباتو

اآلخريف ، أو إعطاء طالب ما ال يستحؽ مف درجات التقويـ ألي سبب كصمة قرابة ، أو نسب ، أو غيره ، وقد يقوؿ 
البعض أف ىذا المعيار ال يجب ذكره ؛ حيث ال يمكف تطبيقو مف جانب المؤسسة ، ويعتمد كما قمنا عمى ضمير القائـ 

الرأي بأف ىذا المعيار ىو مف أىـ معايير التقويـ ، إف لـ يكف ىو األىـ ، وال يجوز إطبلقًا  بالتعميـ ، ويمكف الرد عمى ىذا
التغافؿ عنو ، وتركو لمضمير فقط ، فمف واجب المؤسسة التعميمية أف توجو القائميف بالتعميـ بمراعاة ضمائرىـ ، وعدـ 

يقتصر فقط عمى مجرد الدرجة أو التقدير الذي يكتب عمى  االنسياؽ وراء األىواء الشخصية ، وجعميـ يدركوف أف التقويـ ال
الورؽ ، ولكنو ينعكس عمى جوانب أخرى ، فيو يؤثر عمى حياة الدارس العممية بعد تخرجو ، كما يؤثر عمى الدارسيف أثناء 

توفير األخبلؽ والعدالة  الفترة الدراسية ، فينظر إلى الطالب المتفوؽ بنظرة احتراـ ، وتقدير ، وتعمؿ المؤسسة التعميمية عمى
في عممية تقويـ الطبلب مف خبلؿ عدة إجراءات وأساليب ، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر : القياـ بدورات تدريبية 
توجو القائميف بالتعميـ إلى مراعاة العدالة في تقويـ الطبلب ، وعقد ندوات يكوف موضوعيا الرئيسي ىو الضمير ، واألخبلؽ 

 لة ، وأساليب التعميـ ، والتعمـ ، ودور ولي األمر )القائـ بالتعميـ( .، والعدا

وباستطبلعنا ، والبحث في أساليب التقويـ في كمية العمـو الشرعية وجدنا أف أساليب التقويـ فييا تظير بشكؿ أشمؿ في 
 -نظاـ تعميميا اإللكتروني ، وذلؾ وفقًا لممنيجية التالية :

لمستمر : تعتمد الكمية نظاـ لتقويـ الطبلب خبلؿ مدة السنة الدراسية مف خبلؿ اختبار نصؼ العاـ ، أسموب التقويـ ا -أوالً 
والذي يكوف عف طريؽ اإلنترنت ، وفي نياية كؿ سنة دراسية يكوف ىناؾ امتحاف في أحد المراكز المعتمدة مف الكمية ، 

 ي إلى اختبار إلكتروني ، واختبار تحريري .والمنتشرة في كؿ أنحاء سمطنة عماف ، وينقسـ االمتحاف النيائ
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أسموب التقويـ النيائي : ال تكتفي الكمية باالمتحانات التي يخضع ليا الدارسيف خبلؿ مدة الدراسة فحسب ، بؿ يقـو  -ثانياً 
رعي كؿ طالب بتقديـ مشروع قبؿ التخرج عمى شكؿ بحث أكاديمي ، وذلؾ لمتأكد مف مقدار ما تحصؿ عميو مف العمـ الش

 خبلؿ مدة األربع سنوات الدراسية .

 -النقد : -الفرع الثالث

 -المزايا : -أوالً 

فيما يتعمؽ بوسائؿ التواصؿ بيف الطبلب : التواصؿ بيف الطبلب في المؤسسة التعميمية ىو وسيمة لخمؽ جو مف  -0
( ، وقد Asemanyi, 2015, p.1ة)األلفة بينيـ ، وىذا يسيـ في حب الطبلب لمعممية التعميمية والدراسة داخؿ المؤسس

اعتمدت كمية العمـو الشرعية عمى تحقيؽ التواصؿ بيف الطبلب مف خبلؿ أشكاؿ مختمفة مف الوسائؿ ، ومنيا البرامج 
والمؤتمرات التي يترؾ لمطمبة تنظيميا وتنفيذىا مما يخمؽ جو مف األلفة بينيـ ، باإلضافة إلى المسرحيات الثقافية التي 

 بة ، والبرامج المجتمعية التي تيدؼ إلى تحقيؽ التواصؿ بيف الطبلب وسائر أفراد المجتمع العماني .يؤدييا الطم

فيما يتعمؽ بأساليب التقويـ : ييدؼ تقويـ الطبلب سواء المستمر أو النيائي في نياية المدة الدراسية إلى معرفة ما  -6
ى تعميمو ليـ بالفعؿ ، واألساليب التي يجب استخداميا لتعميميـ يجب أف يتعممو الطبلب ، وما تعمؿ المؤسسة التعميمية عم

( ، وفي رأينا فقد Roberts, 2014, P.5، وتحديد التعديبلت البلزمة عمى المنيجية التعميمية لزيادة التعمـ الفعمي لمطبلب)
ب المبلئمة لتقويـ الطبلب ، وذلؾ أدرؾ القائموف عمى كمية العمـو الشرعية اليدؼ مف عممية التقويـ ، وقاموا بوضع األسالي

 مف خبلؿ التفصيؿ سابؽ البياف .

 -العيوب : -ثانياً 

باستطبلع أساليب التواصؿ في عدد مف المؤسسات التعميمية في دوؿ مختمفة ، ومنيا دوؿ نامية ، وجدنا بأف   -0
مف األلفة والتواصؿ االجتماعي فيما  المؤسسات التعميمية المرموقة ال تكتفي فقط بالبرامج واألنشطة الطبلبية لخمؽ جو

بينيـ ، ولكنيا تقـو بترتيب دورات تدريبية لمطبلب خبلؿ المدة الدراسية اليدؼ األساسي منيا ىو تدريب الطبلب ، 
 وتعميميـ ميارات التواصؿ فيما بينيـ ، وىذا ما ال نجده في كمية العمـو الشرعية .

ي الكمية لـ تأتي بجديد ، فتكاد تكوف كؿ المؤسسات الطبلبية الجامعية في رأينا فإف أساليب تقويـ الطبلب ف  -6
سواء الخاصة أو الحكومية تعتمد نفس المنيجية في تقويـ الطبلب ، وىي االختبارات المتنوعة خبلؿ الفترة الدراسية ، 

يكوف ىناؾ ابتكار في أسموب باإلضافة إلى مشروع التخرج في نيايتيا ، فكنا نتوقع مع المصروفات المرتفعة لمكمية أف 
تقويـ الطبلب بما يواكب أساليب التقويـ في المؤسسة التعميمية في الدوؿ الكبرى المتقدمة في العممية التعميمية ، كالمممكة 

المتحدة مثبًل ، والتي ال تعطي أي اىتماـ داخؿ مؤسساتيا التعميمية لبلختبارات التحريرية أو األسئمة الموضوعة بشكؿ 
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غير مستساغ ، بحيث تعتمد بشكؿ أساسي عمى االختبارات العممية عمى أرض الواقع ، مع اختبلؼ شكؿ االختبار  أصبح
 باختبلؼ المحتوى المراد تعميمو لمدارسيف.

 -الخاتمة :

 -النتائج : -أوالً 

تحقيؽ ما السؤاؿ الذي كاف تسعى دراستنا المتواضعة لئلجابة عنو ىو : ىؿ استطاعت كمية العمـو الشرعية  
خراج منتج بشري مف العمماء  انشئت مف أجمو باعتبارىا مؤسسة دينية في المقاـ األوؿ ىدفيا نشر الديف الوسطي ، وا 

 المدركيف لممفيـو الصحيح لمديف اإلسبلمي ؟

سي في رأينا فإنو ال يمكف الجـز بإجابة صريحة بنعـ أو ال ، حيث أف الكمية في المفيـو النظري واالدراؾ المؤس 
لما ينبغي أف تكوف عميو فإنيا نجحت بشكؿ باىر ؛ حيث أنيا وكما فصمنا في األسطر السابقة أدركت العبلقة التي ال 
يمكف جحدىا بيف العمـ الديني وباقي العمـو الدنيوية ، واستطاعت صياغة أىدافيا ورسالتيا ورؤيتيا بما يتبلءـ مع ىذا 

إغفاؿ العديد مف الزوايا التي البد منيا لتحقيؽ اليدؼ المنشود ، ومنيا كما قمنا اإلدراؾ ، ولكف عمى أرض الواقع فقد تـ 
عدـ توفير الوسائؿ المثمى لمتواصؿ بيف الطبلب مف دورات تدريبية ، وغيرىا كما يحدث في أي كمية مرموقة ، كما أتت 

)عادية( ، فمـ ترقى لمستوى التوقعات ، واتبعت وسائؿ تقييـ الطبلب خبلؿ مرحمة الدراسة ، والتقويـ النيائي ليـ في نيايتيا 
 األسموب المعتاد مف التقييـ عف طريؽ االمتحانات والبحوث .

 

 

 

 

 

 -التوصيات : -ثانياً 

في نياية ىذه الدراسة يمكف تقديـ مجموعة مف التوصيات ، ىذه التوصيات موجية في المقاـ األوؿ لمقائميف عمى  
 -لممتوليف إدارة أي مؤسسة تعميمية :إدارة الكمية ، وموجية عمومًا 
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تنظيـ دورات تدريبية داخؿ المؤسسة التعميمية ، لتعميـ الطبلب أساليب التواصؿ فيما بينيـ ، والذي ينعكس بدوره  -0
بعد تخرجيـ عمى طريقة تعامميـ مع باقي أفراد المجتمع ، وخصوصًا طبلب الشريعة اإلسبلمية ، الذي تقتضي ميمتيـ بعد 

 ج االحتكاؾ بكؿ طبقات المجتمع وطوائفو .التخر 

اعتماد أساليب مبتكرة وجديدة لتقويـ الطبلب ، بداًل مف األساليب المعتادة مف اختبارات تحريرية ، وبحوث ،  -6
عراض المؤسسات  وخبلفو ؛ وذلؾ لموصوؿ إلى التقويـ الصحيح لكؿ طالب ، بعد ثبوت فشؿ ىذا النظاـ المعتاد لمتقييـ ، وا 

 ميمية المرموقة عنو .التع

محاولة توفير متخصصيف متمكنيف مف الناحية البرمجية والتكنولوجية ؛ لتطوير مركز التعميـ عف بعد ، والمكتبة  -3
 اإللكترونية لمكمية ، والتي لـ ترؽ إلى مستوى التوقعات 

قائميف عمى ىذا القسـ لبلطبلع دعـ قسـ الشئوف القانونية بكوادر بشرية أكثر ، حيث وكما قمنا ال يكفي عدد ال -3
 بالمياـ المنوطة بو .
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of Sciences Faculty of Sharia in Oman 

 

Abstract:  

In this paper, the strengths and weaknesses that have been reached 

through a visit to the Faculty of Shari'ah Sciences in Amman are 

addressed. These points are not only mentioned as personal opinions, 

but from a scientific point of view, in terms of the college's 

achievement of what the educational process should be And proper 

education in the places of teaching Islamic Islamic sciences 
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 الممخص:

 بدراسة البحث ىذا اىتـ ، والعكس لممجتمع كامؿ نجاح مف نجاحيا عمى يترتب وما التربوية لمعممية البالغة لؤلىمية نظراً 
 وواجب ، والمدرس الدارس يتحممو أف يجب ما حيث مف ، والمجتمع العميا باإلدارة وعبلقتيا التربوية لمعممية واقعية نظرية
 تحقؽ أجياؿ إنتاج عمى القادر التربوي القائد واختيار ، التعميمة لمعممية المبلئـ الجو بتوفير اإلدارة وواجب ، األمر أولي
 . والنمو التقدـ

 ، القائد التربويالكممات المفتاحية: االدارة ، تربوي ، التربية ، االدارة التربوية

 

 :مقدمةال

تقدـ ، ورقي المجتمع ، والمقصود ىنا ليس التربية  التربية ىي عصب المجتمع ، وىي األداة التي تقيس مدى 
بمعناىا الضيؽ أي غرس األخبلؽ ، والقيـ فقط في أفراد المجتمع ، ولكف المقصود ىو التربية بمعناىا الواسع أي غرس 

 .. إلخ .األخبلؽ والفضيمة ، وتخريج أجياؿ مثقفة ، وقادة يتولوف أمر األمة الحقًا ، ويتمتعوف بالمياقة الجسمانية .

أدركت الشعوب األولى ىذا المعنى ، وأسست نظـ تربوية متكاممة ، وعند قدـو اإلسبلـ أكد عمى أىمية التربية  
ودورىا البارز ، ووضع المبادئ التوجييية التي يجب اتباعيا في ىذا المجاؿ ، كما اىتـ الباحثوف ، والعمماء بيا ، ولـ 

 العمـو ، ولكنيـ جعموىا عممًا مستقبًل ، وقائمًا بذاتو . يكتفوا بجعميا مجرد فرع مف أحد أنواع

نشأ بعد ذلؾ ما يسمى باإلدارة التربوية التي استقمت ىي األخرى عف باقي أنواع النظـ اإلدارية المختمفة ، وذلؾ  
قد أدى ىذا االستقبلؿ نظرًا لتشعبيا ، وارتباطيا بعمـو أخرى غير العمـ اإلداري والتربوي ، كعمـ النفس وعمـ االجتماع ، و 

إلى إبداع الباحثيف في ىذا المجاؿ فوضعت النظريات التربوية المختمفة ، واألسس التي تحكـ العبلقة بيف العامميف في 
المؤسسة التربوية ، وبعضيـ ، وبيف المؤسسة نفسيا ، والمؤسسات األخرى ، ودعا ذلؾ إلى ضرورة فيـ ، وتحديد دور 

، وما يجب أف يتوافر فيو مف صفات شخصية تؤىمو لمقيادة ، وىو ما قادنا إلى الحديث عف القائد مدير المؤسسة التربوية 
 بوجو عاـ ، والنظريات التي وضعت لتفسير ظاىرة القيادة .
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 مشكمة البحث 

 -ييتـ ىذا البحث باإلجابة عمى األسئمة التالية : 

 ىؿ وجدت إدارة تربوية لدى المجتمعات قديمًا ؟ -األوؿ السؤاؿ

 لماذا تعد اإلدارة التربوية عممًا قائمًا بذاتو ؟ -السؤاؿ الثاني

 ىؿ ىناؾ صفات معينة البد مف توافرىا في القائـ عمى المؤسسة التربوية ؟ -السؤاؿ الثالث

 -أىمية البحث :

 -األىمية النظرية : -أوالً 

 مع شامؿ لمصطمح اإلدارة التربوية .تحديد مفيـو جا -0

 فيـ الدور الميـ لمديف اإلسبلمي في معالجة قضية التربية . -6

 التعرؼ عمى طرؽ التربية في األمـ السابقة . -3

 معرفة الصفات التي يجب توافرىا في القائـ عمى المؤسسة التربوية . -3

 

 -األىمية التطبيقية : -ثانياً 

ية لمبحث الذي نقدمو في إمكانية استخدامو كمرجع لتنظيـ العبلقة بيف المؤسسة التربوية تنحصر األىمية التطبيق 
وبيف غيرىا مف المؤسسات ، وبيف المتعمميف ، والقائميف عمى المؤسسة التربوية نفسيا ، وفي تحديد طريقة عممية الختيار 

 األفضؿ لقيادة المؤسسة التربوية ، وتيسير شئونيا .
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 بحث مصطمحات ال

 -اإلدارة : -أوالً 

 -اإلدارة لغة : -0

اإلدارة لغة معناىا تدوير ، فنقوؿ أدر المروحة لتعمؿ الطائرة ، أي عميؾ تدوير المروحة ، وتعني أيضًا تصريؼ شئوف 
 العمؿ ، سواًء عمؿ المؤسسة ككؿ ، أو عمؿ قطاع أو جزء منيا فقط .

 -اإلدارة اصطبلحًا : -6

 مسبقًا.التعاوف بيف مجموعة مف األشخاص لتحقيؽ ىدؼ معيف اتفقوا عميو  وتعني القدرة عمى تحقيؽ

 

 -التربية : -ثانياً 

 -التربية لغة : -0

التربية مشتقة مف كممة )رب( ، والرب تطمؽ عمى المربي ، والقيـ ، قاؿ تعالى :" ألؾ نعمة تربييا " ، أي تحفظيا ، ويطمؽ 
 اؿ ، والتربية معناىا التأديب .عمى العمماء ربانيوف ؛ ألنو يربوف األجي

 -التربية اصطبلحًا : -6

يختمؼ المعنى المقصود بالتربية اصطبلحًا باختبلؼ المجاؿ المراد استخداميا فيو ، والتربية فيما نحف بصدده معناىا تأديب 
صبلح الطفؿ ، وتمقينو العمـ ، وتشجيعو عمى العمؿ ، وترسيخ حب الرياضة فيو ؛ ليشب وىو ذو  بنياف جسدي قوي . ، وا 

 -القيادة : -ثالثاً 

 -القيادة لغة : -0

مصدر مف الفعؿ قاد يقود قودًا ، وقيادة ، واسـ الفاعؿ منيا القائد ، والجمع قادة ، والقوض عكس السوؽ بشد السيف ، 
 فالقوض مف اإلماـ ، والسوؽ مف الخمؼ ، كما تطمؽ كممة قائد عمى أنؼ الخيؿ ، ويراد بيا مقدمتو .

 ذلؾ فالقيادة ىي التقدـ ، والسبؽ لموصوؿ إلى أفضؿ نتيجة لممقوديف .ل
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 -القيادة اصطبلحًا : -6

 -ذكرت العديد مف تعريفات القيادة نذكر بعضيا فيما يمي :

القيادة ىي أي جيد لتشكيؿ سموؾ األفراد أو الجماعات في مختمؼ المؤسسات ، والتي مف خبلليا تحقؽ المؤسسة  - أ
 أىدافيا .

 القيادة ىي تأثير في نشاط الفرد أو الجماعة ، ىذا التأثير يؤدي إلى تحقيؽ اليدؼ المطموب في موقؼ معيف . - ب

 القيادة ىي القدرة عمى التأثير في اآلخريف مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف . -جػ

مى فرد مف أفرادىا بما القيادة ىي صفة أو مجموعة مف الصفات التي تطمقيا مجموعة مف األفراد في مجتمع معيف ع -د
 يؤىمو ألف يقودىـ ، ويكوف في طميعتيـ .

القيادة في اإلسبلـ ليا معنى شامؿ ، فيي تعني كؿ مف يتولى شأنًا مف شئوف المسمميف ، فالمسئوؿ عف الشرطة ، أو  -ىػ
 القضاء ، أو الصحة ، أو التعميـ في نظر اإلسبلـ قائد .

 -حدود البحث :

 -عية :الحدود الموضو  -أوالً 

ينحصر ىذا البحث في بياف اإلدارة التربوية ، وتحديد مفيوميا وفؽ اصطبلح العمماء المتخصصيف ، ووفؽ  
 الشريعة اإلسبلمية ، وصواًل إلى تحديد مفيـو القائد التربوي .

 -الحدود الزمانية : -ثانياً 

ية في الحياة البدائية ، وصواًل إلى أحدث الحدود الزمانية لبحثنا تبدأ منذ نشأة الحياة اإلنسانية ، وطرؽ الترب 
 النظريات التي قاؿ بيا المتخصصوف في وقتنا الحالي .

 -الحدود المكانية : -ثالثاً 

تتجوؿ دراستنا في مختمؼ دوؿ العالـ منذ تاريخ اإلدارة التربوية إلى النظريات التربوية الحديثة فكؿ موضوع يتـ  
 يًا عف باقي الموضوعات .معالجتو بيف سطور بحثنا يختمؼ مكان

 -منيج البحث :

 -نعتمد في بحثنا عمى منيجيف مف مناىج البحث ، وىما : 
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 -المنيج التاريخي : -أوالً 

حيث اىتممنا بسرد تاريخ اإلدارة التربوية منذ نشأة الحياة اإلنسانية ، وخبلؿ مراحؿ تطورىا ، وتأثير الثقافة  
 ، والعادات ، والتقاليد ، والديانة عمى طرؽ التربية . بمختمؼ أركانيا مف الثقافة المجتمعية

 -المنيج االستداللي : -ثانياً 

حيث اعتمدنا في مجموعة مف النتائج التي توصمنا إلييا في بحثنا عمى عدد مف النظريات التي قيمت في نفس  
الواجب توافرىا في القائد التربوي  الموضوع ، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر النتيجة التي توصمنا إلييا مف الصفات

 اعتمادًا عمى النظريات التي قيمت في القيادة بوجو عاـ .

 الخاتمة 

 النتائج 

 -ناقش البحث األسئمة التالية : 

 ىؿ مف تعريؼ جامع شامؿ لئلدارة التربوية يجعؿ منيا عممًا مستقبًل ؟ -السؤاؿ األوؿ

قمنا بتعريؼ اإلدارة التربوية اعتمادًا عمى معناىا في المغة ، وفي وكانت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بنعـ حيث  
 االصطبلح ، وتأسيسًا عمى التعريفات التي وضعت ليا مف قبؿ متخصصيف أخريف .

 ىؿ عرفت المجتمعات القديمة نظمًا لئلدارة التربوية تشبو النظـ التي نعرفيا في الوقت الحاضر ؟ -السؤاؿ الثاني

نعـ حيث مف استطبلعنا لتاريخ عدد مف األمـ منيا عمى سبيؿ المثاؿ ببلد الرافديف ، وروما وكانت اإلجابة ب 
وجدنا أنو كاف ليـ نظـ تربوية تتبلءـ مع ثقافات شعوبيـ ، بؿ وكانوا يبنوف المدارس ، والمؤسسات التعميمية التي كانت 

 منظمة ويضطمع عمى شؤونيا عدد مف الموظفيف .

 نى اإلسبلـ باإلدارة التربوية ونظميا أـ ترؾ تنظيميا لئلنساف ؟ىؿ ع -السؤاؿ الثالث

ووجدنا أف اإلجابة أف اإلسبلـ جمع بيف األمريف ؛ حيث نظـ طرؽ التربية ، وأعطانا النصائح ، والتوجييات التي  
جب أف يتمتع بيا تعيننا عمى تأسيس نظـ تعميمية قوية ، وقادرة عمى تحقيؽ اليدؼ المرجو منيا ، ووضع الصفات التي ي

القائـ عمى إدارة المؤسسة التربوية ، وفي نفس الوقت أخبرنا النبي صمى اهلل عميو وسمـ أف األمر في النياية ىو ممؾ لنا 
 بني البشر ننظمو بما يتبلءـ مع ثقافاتنا ، وحياتنا المعاصر حيف قاؿ :" أنتـ أعمـ بشؤوف دنياكـ " .
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 التوصيات 

مف النصائح التي نرى أنيا إف طبقت سوؼ تؤدي بالضرورة إلى إصبلح أي نظاـ تعميمي  في النياية نوجو عدداً  
 -، وىي :

 ضرورة اختيار الشخص المناسب وفؽ معايير محددة لتولي إدارة المؤسسات التربوية . -0

عيًا ، ومتقببًل يجب عمى القائـ عمى شؤوف المؤسسة التربوية أال يستأثر بالقرار وحده ، وأف يكوف حكيمًا ، ووا -6
 آلراء األخريف ، وصبورًا .

المؤسسة التربوية ىي عصب المجتمع ، وىي المسؤولة عف نشأة األجياؿ ، فيي سماد الزرع إف صحت صح ،  -3
ف فسدت فسد ، لذلؾ يجب عمى القائميف عمى الدوؿ رقابتيا ، واالىتماـ بيا ، وعدـ إىماليا ، ووضعيا كأولى األولويات  وا 

. 

مف حؽ الطالب أف يتمتع باألمف في مكاف دراستو ليس المقصود ىنا ىو األمف بمعناه الضيؽ ، ولكف المقصود  -3
و كتماف سره ، وحمايتو مف براثف الجيؿ ، والرجعية ، واألفكار العقيمة ، وىو واجب القائميف عمى المؤسسات التربوية في 

 المقاـ األوؿ .
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"General Theory of Educational Management" 

 

Abstract:  

Due to the great importance of the educational process and the consequent success of the 

entire success of society and vice versa, this research is concerned with the study of a realistic 

theory of the educational process and its relationship with senior management and society, in 

terms of what must be borne by the student and teacher, and the primary duty of command, 

and the duty of management to provide the appropriate atmosphere for the educational 

process, The educational leader capable of producing generations achieves progress and 

growth 
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