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 المستخلص :   

هدفت الدراسة إلي بيان معني التربية األخالقية في اإلسالم ومدي االستفادة منها في تربية الطفل ،  
  ، للطفل  بالنسبة  الخلقية  التربية  أهمية  وتوضيح   ، األخالقية  التربية  أهداف  علي  ودور  والتعرف 

وأهميته كاألسرة  أخالقيا  الطفل  تربية  في  التربوية  ،  المؤسسات  لألطفال  الخلقية  التربية  في  وكذلك  ا 
العلماء  آراء  وبيان   ، ألطفالها  اإلسالمية  األخالقية  التربية  لتحقيق  المدرسة  به  تقوم  ما  توضيح 

ذلك علي أخالقيًا معتمدين في  الطفل  تربية  في  المسلمين  النبوية     القران  والمفكرين  ،  الكريم والسنة 
تصور   ووضع    ، وتأديبهم  تربيتهم  في  األطفال  مع  تتبع  التي  األخالقية  التربية  أساليب  أهم  وإبراز 
الباحث المنهج   مقترح لالستفادة من الفكر التربوي اإلسالمي في تربية الطفل أخالقيا ، وقد استخدم 

التاريخي في  سالمي بتربية الطفل ، والمنهج  إلالوصفي في التعرف علي واقع اهتمام الفكر التربوي ا
إلي   الباحث  وقد توصل   ، أخالقيا   الطفل  تربية  في  المسلمين  والمفكرين  العلماء  آراء  علي  التعرف 
والتربية   ، الحياة  جوانب  لكل  شاملة  واألخالق   ، رباني  األخالق  ان مصدر   : النتائج  من  مجموعة 

، ومن خالل هذه اآلتية :  ضرورة    األخالقية مؤصلة علميًا  التوصيات  إلي  الباحث  النتائج توصل 
 . ، تكثيف االهتمام بالتربية األخالقية في مراحل التعليم المختلفةهتمام بالتربية األخالقية للطفل اال

 تربية الطفل  –الفكر التربوي اإلسالمي  –التربية األخالقية  الكلمات المفتاحية :
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Abstract :                                                                                  

The study aimed to Relevant statement Ethical Education in Islam And the 

extent of their use in raising the child , And to identify the goals of Moral 

Education, And clarify the importance of moral education for the child , The 

role of educational institutions in raising children ethically as the family and 

its importance in the moral education of children , As well as clarify what the 

school is doing to achieve Islamic moral education for her children , And the 

views of Muslim scholars and thinkers in raising the child morally depending 

on the Koran and sunnah , And highlight the most important methods of 

moral education that are used with children, And the development of a 

proposed concept to benefit from the Islamic educational thought in the 

moral education of the child , the research used to the descriptive approach in 

identifying the reality of interest in Islamic educational thought to raise the 

child , the historical approach in identifying the views of Muslim scholars 

and results : The source of morality is Rabbinic , Ethics is inclusive of all 

aspects of moral education is scientifically rooted , Through these results the 

researcher thinkers in raising the child morally , the researcher has reached 

asset of life , reached the following recommendations : The need to pay 

attention to the Islamic moral education of the child , intensifying interest in 

moral education in the different stages of education . 

 

keywords : Moral education – Islamic Educational Thought – Child rearing  
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                                 :                                                            مقدمة
  األخالقيةعلي القيم   األطفال التربية األخالقية هي الركيزة األساسية لتربية 

والمبادئ ، وإعداد أجيال المستقبل القادرة علي مواجهة التحديات والصعاب  
، فقد اهتم اإلسالم بالتربية األخالقية والتنشئة الدينية للفرد وحماية الدين اإلسالمي 

 لما لها من أهمية في تكوين الشخصية اإلنسانية السوية المتوازنة . 

فقد عني  حيث    ، التربية اإلسالمية  المثالية اسمي أغراض  التربية األخالقية  تعد 
الفضائل   وغرس  الكريمة  األخالق  ببث  العناية  كل  اإلسالم  نفوس علماء  في 

ا وتعويدهم  و المتعلمين   ، الرذيلة  وتجنب  بالفضيلة  الناحية  لتمسك  في  التفكير 
   ناحية ماديةالروحية واإلنسانية والتفرغ للدراسة العلمية والدينية من غير نظر إلي  

(    ، الحق  عبد  ص  2009كايد   ،                                                                                                                                                   . (     21م 
فاإلسالم اهتم بالجانب األخالقي اهتمامًا كبيرًا ، حيث قال ) صلي هللا عليه وسلم 

االهت وهذا   ،  } األخالق  مكارم  ألتمم  بعثت  إنما   {  : التربية  (  جانب  من  مام 
قدرًا كبيرًا من األمانة التي يترتب عليها ، حفظ   ألفرادهايحقق   باألخالق اإلسالمية

خالد الحازمي ،   )   رًا كبيرًا من اإلخالصأوقات العمل ، والمنشات ، وأيضًا قد
ص  2000  ،                                                                      .(     42م 

كبيرًا   اهتمامًا  انصب  تربية    اإلسالم  فيفقد  الن  نظرًا  خلقيًا  الصغار  تربية  على 
، لذا البد وان تلقى التربية الخلقية اهتمامًا كبيرًا  جوهرها تربية دينية    فيالصغار  

( بالدين  األخالق  ،    الرتباط  سليمان  حسن  ص1979فتحية   ،                                                                                                                                                                                                       .        (    24  م 
المجتمع  تقدم  بها  يقاس  التي  المعايير  أهم  من  بالطفولة  االهتمام  يعد  حيث 

بالطفولة في أي   امة هو وتحضره بين غيره من المجتمعات وذلك الن االهتمام 
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  اهتمام بمستقبلها ، فأطفال اليوم هم شباب الغد وعدته ورجال المستقبل وقادته  ) 
  ، الفقي  العزيز  عبد  ص  1983حامد   ، .                                                                         (    23م 

أفراد   وإحساس  األخالقية  التربية  إلي  األطفال  حاجة  ظهرت  هنا  المجتمع ومن 
                  ومختلف مؤسساته بخطورة مشكلة التربية األخالقية .                                                                              

 الدراسة:    مشكلة
    ، اإليمان  القائمة على  الخلقية  بالتربية  إلى االهتمام  المربين  وقد وجه اإلسالم 

من ،    فاألخالق  الخير  الدين  إلى  وتوجيهها   ، النفوس  تهذيب  إلى  يهدف  وهو 
م ، ص 1999والسمو بها  ) محمد احمد القضاة ، منذر عبد الحميد الضامن ،  

      (  .                                                164:  145ص 
يدانيها في القديم وفى لعل التربية الخلقية كهدف من أهداف التربية اإلسالمية لم  

التربية اإلسالمية   أو دين ، واهتمام  المستقبل أي مذهب  ثم  في  الحديث ، من 
بهذا الجانب يبدأ من الطفولة المبكرة ، لما لهذه  المرحلة من أهمية قصوى في  

 ( اإلنسان  شخصية  ،    بناء  إسماعيل  جعفر  صادق   ، سلطان  السيد  محمود 
                                                                       .              (   72م ، ص 1977

هي  المدرسة  في  األخالقية  للتربية  مشكلة  واهم   ، الحياة  هي  التربية  كانت  وإذا 
مشكلة العالقة بين المعرفة والسلوك ، فان المدرسة يجب أن تنقل األخالق إلى  

كن أن تقتصر على مجرد تعليم الحكمة داخلها ، بمعنى أن التربية األخالقية ال يم
المثل   يعتادوا  لكي  الفرص  من  العديد  لهم  تتاح  أن  يجب  المتعلمين  إن  بل   ،

، فاألطفال في  (    84:  67م ، ص ص  2004محمد عوض محمد ،  األخالقية )
حاجة إلى تربية خلقية سلوكية تعلمه ما يستطيع من خالله أن يحافظ على قيمه 

( العولمة   عصر  ،    علي  في  تقي  المحسن  ،  2003عبد  .                                                                                (141ص  م 



 ومدى االستفادة منها يف تربية الطفل الرتبية األخالقية يف الفكر الرتبوي اإلسالمي

 أ/ شريهان فكري حممد امحد              د / ننسي أمحد فؤاد              أ.م.د/ حممد السيد حممد السيد         

 2019أغسطس                                         - 335 -                                        نواألربعالعدد 

فالتربية األخالقية لها دور هام  في بناء اإلنسان ، وإعداد األطفال للحياة بطريقة  
الدر  اعلي  لتحقيق  بها  والنهوض  التعليمية  بالعملية  واالرتقاء   ، ،  صحيحة  جات 

فالتربية القائمة علي األخالق تصون أفرادها من االنحراف والفساد ، وتصنع منهم 
م ،  2018لينا ماجد سليمان وزمالئها ،  أفراد ذو مكانة عالية في المجتمع  . )

ص                                                                              (   194:  179ص 
ال أساس  إن  يصبح  حيث  األخالق ال  وبدون  الخلقية  التربية  هو  العالم  في  تربية 

                                                                 . كافة   للبشرية   والخير  واالطمئنان  األمان  فيه  منظم  عالم               هناك 
 : اآلتية  األسئلة  في  الدراسة  مشكلة  صياغة  يمكن  سبق  ما  ضوء                                                        وفى 

( ما اإلطار الفكري للتربية األخالقية ؟ وما أهدافها ؟ وما أهميتها ؟ وما دور 1)
؟                                                                                     أخالقيا  الطفل  تربية  في  التربوية               المؤسسات 

؟                                                             2) للطفل  األخالقية  التربية  في  المسلمين  والمفكرين  العلماء  آراء  ما   )                      
اإلسالمي 3) التربوي  الفكر  في  األخالقية  التربية  ألساليب  الفكري  اإلطار  ما   )

 للطفل ؟  

( ما التصور المقترح لالستفادة من الفكر التربوي اإلسالمي في تربية األطفال 4)
                                                                                                                                                   ؟                                                                                                                 

 الدراسة :    أهداف

1-                                                                  . اإلسالمي  التربوي  الفكر  في  األخالقية  التربية  معني  علي  التعرف 

التعرف علي معني تربية الطفل في اإلسالم ومسئولياته اتجاه األسرة ، والمدرسة 

 يعيش فيه .   ، والمجتمع الذي 
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ادة من التربية األخالقية في الفكر اإلسالمي لتربية  الوقوف علي كيفية االستف  -3
التعرف علي دور   -4الطفل .                                                

                                                                                          . الطفل  تربية  نحو  المسلمة  األسرة 
عل   -5 .                                                             التعرف  اإلسالمي  النظام  في  الطفل  تربية  نحو  المدرسة  مسئولية  ي 
وضع تصور مقترح لالستفادة من الفكر التربوي اإلسالمي في تربية الطفل   -6

                                                                                                      تربية أخالقية .                                                          

 أهمية الدراسة :   

تستفيد األسرة من هذه الدراسة في التعرف علي ما يناسب تربية الطفل من   -1
 االجتماعية .  معطيات التنشئة

التربوية    -2 المؤسسات  الذي  تستفيد  الدور  الدراسة في معرفة  المختلفة من هذه 

                                                            . العملية  لتلك  المناسب  المناخ  تهيئة  في  المؤسسات  هذه  تؤديه  أن  يمكن 

يستفيد المعلمين من هذه الدراسة في كيفية تضمين القيم األخالقية في المنهج   -3

 الدراسي .  

تستفيد أيضا وزارة التربية والتعليم من هذه الدراسة في ضرورة أهمية تطوير    -4

لتوعية   الدينية  التربية  في  وخاصة   ، التعليم  مراحل  كل  في  التربوية   المناهج 

 الطالب بالقيم الدينية .  
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 منهج الدراسة :   

الحالية    -1 الدراسة  لطبيعة  الدراسة  وفقًا  ألنه    استخدمت  الوصفي  يهتم المنهج 
الفكر  اهتمام  واقع  علي  التعرف  محاولة  في  ويساعد   ، وتفسيره  المنهج  بتحليل 

 التربوي اإلسالمي للطفل . 

المسلمين    -2 والمفكرين  العلماء  بعض  آراء  علي  التعرف   : التاريخي  المنهج 
                                                                                                            السابقين في تربية الطفل تربية أخالقية .   

 حدود الدراسة :  

1  –                                                                                      . اإلسالمي  التربوي  الفكر  في  األخالق                       دراسة 
وآراء    -2  ، النبوية  والسنة  الكريم  القران   : في  متمثل  اإلسالمي  التربوي  الفكر 

 علماء المسلمين . 

 .                                                                 في إطار الفكر التربوي اإلسالمي معية نحو تربية الطفلالمسؤوليات المجت -3

 الدراسات السابقة :   
                         أواًل : الدراسات العربية :                                                                                                    

 ( :  هـ 1419ـ دراسة عبد ربه بن نامي السلمي )  1
 :  ىهدفت هذه الدراسة إل

الخلقية      التربية  أهمية  وتوضيح   ، اإلسالمية  الخلقية  التربية  معني  بيان 
الخلقية التي حث عليها الدين اإلسالمي الحنيف    اإلسالمية ، وإبراز بعض القيم  

اإلسالمية   الخلقية  التربية  لتحقيق  االبتدائية  المدرسة  به  تقوم  ما  وتوضيح   ،
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االستنباط المنهج  الباحث  استخدم  في لتالميذها  الخلقية  التربية  معني  إلبراز  ي 
اإلسالم من خالل دراسة النصوص ، واستخدم الباحث أيضًا المنهج الوصفي من 

العينة   وكانت  استبانه  للبنين    200خالل  االبتدائية  المدارس  معلمي  من  معلم 
 بمدينة مكة المكرمة  . 

 توصل الباحث إلي عدة نتائج من أهمها : 
                       أ ـ التربية الخلقية هي روح التربية اإلسالمية .                                                                                

                             .                                        ر أجيال سيئة الخلق معوجة السلوكب ـ إهمال التربية الخلقية يؤدي إلي ظهو 
الخلقية بشكل طيب ، رغم    -ج   التربية  تطبق  المكرمة  االبتدائية بمكة  المدرسة 

 وجود بعض القصور  
(   هـ1419عبد ربه بن نامي السلمي ،  )    الجزئي في تطبيق بعض القيم الخلقية  

                                                                                                                             . 
2 ( إبراهيم  المنعم  عبد  جمعة  جمال   : دراسة  :                                                            هـ1421ـ   )

    : ىهدفت الدراسة إل

التربية  ا عليها  تقوم  التي  المبادئ   ، وأقسامها  الخلقية  التربية  أوساط  لتعرف علي 
  ، الشريفة  النبوية  السنة  في  الخلقية  التربية  ، خصائص  اإلسالم    في  الخلقية 
في   الخلقية  التربية  ووسائل   ، الشريفة  النبوية  السنة  في  الخلقية  التربية  وأهداف 

 السنة النبوية الشريفة .  
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بأهداف  واستخدم   الخاصة  األجزاء  لبلورة  والتاريخي  الوصفي  المنهج  الباحث 
كأداة  التاريخية  للمصادر  الناقدة  التحليلية  المالحظة  أيضا  واستخدم   ، الدراسة 

 . للدراسة 

 توصل الباحث إلي مجموعة من النتائج تتمثل في :    

تنقسم األخالق إلي أخالق محمودة مثل : األخالق واإلحسان واالستقامة والتقوى  
الفواحش والخيانة والغش والعنف ، وان من أوساط  ، وأخالق مذمومة     مثل : 

تقوم  التي  المبادئ  ومن   ، والمجتمع  والرفاق  والمدرسة  األسرة   : الخلقية  التربية 
ألخالق من أهم المعاني في الحياة ، وان  عليها التربية الخلقية في اإلسالم : أن ا

األخالق اإلسالمية أخالق إنسانية سامية ، وان الغاية القصوى هي تحقيق سعادة 
للتربية   الرئيسيان  المصدران  هما  النبوية  والسنة  الكريم  القران  وان   ، الدارين 
عز   وربه  الفرد  بين  ما  إصالح   : األخالق  التربية  أهداف  من  وان   ، اإلسالمية 

جل ، تكوين الرقيب األخالقي الذاتي النابع من ضمير الفرد ، تنشئة الفرد علي  و 
  : الخلقية  التربية  وسائل  من  وان   ، الجماعة  اتجاه  الخلقية  بالمسئولية  الشعور 

والتذك واإلرشاد  والترغيبالوعظ  األمثال  وضرب  والنصح                                .                                                          ير 
وخاصة    ، التربية  بكليات  المعلم  إعداد  برامج  مراجعة  بضرورة  الدراسة  وأوصت 
قضية التربية الخلقية ، ومراجعة نماذج ونظريات وأساليب التربية الخلقية ، وحشد 

)جمال جمعة إبراهيم ،   جميع األطراف التربوية لتلتف معًا حول التربية الخلقية  
                                                                                           (   114 -91، ص ص  هـ1421

   هدفت هذه الدراسة إلى :   دراسة : سليمان بن قاسم العيد :   -3
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محاولة الكشف عن تأثيرات العولمة بتوجيهاتها المختلفة : السياسية واالجتماعية  
بين   من  وكان  للنشء  الخلقية  التربية  على   ، والفكرية  والثقافية   ، واالقتصادية   ،

                                                                          : الباحث  إليها  توصل  التي                                 النتائج 
ذلك  في  الغالب  أن  إال   ، األخالق  على  الحسنة  اآلثار  بعض  لها  العولمة  أن 
القوى   أخالقيات  في  ويذيبها   ، الفاضلة  األخالق  يهدد  سلبي  تأثير  انه  التأثير 

صلتها بربها ، وركونها إلى    المهنية ، التي فقدت الكثير من أخالقها ، بسبب فقد  
 نتها .                                                                          الدنيا وزي

 وأوصى الباحث بعدد من التوصيات كان من بينها : 

ضرورة أن تهتم الدول اإلسالمية بالتربية األخالقية ، وتدريسها في مدارسها ،    -1
 وحضارتها .  صيانة لألمة

اإلسالمية    -2 األخالقية  النظريات  بإبراز  التربويون  يسعى  أن  ضرورة  كذلك 
 وعولمتها .                                              

) سليمان بن قاسم    عدم المبالغة في النظريات األخالقية واالعتماد عليها    -3 
                        .                                        هـ ( 1425العيد ، 

 سعت الدراسة إلي :هـ( :  1426دراسة : رانيا وصفي عثمان ) -4
تحقيق  1 في  الخاصة  اإلسالمية  المدارس  به  تقوم  الذي  الوظيفي  الدور  تحليل  ـ 

الوقوف علي التطور  التعليم األساسي ، وذلك من خالل  التربية لتالميذ مرحلة  
ف الخاص  اإلسالمي  للتعليم  .                                                                                          التاريخي  فيه  الخلقية  التربية  واليات  مصر  ي 

2                                                          . اإلسالمية  األخالقية  التربية  فلسفة  عليها  تقوم  التي  األسس  علي  التعرف                               ـ 
3                                                                      . األخالقية  التربية  في  الخاصة  اإلسالمية  المدرسة  دور  واقع                             ـ 
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ـ الوصول إلي تصور مقترح لتفعيل دور المدرسة اإلسالمية الخاصة في التربية    4
.                                                                                          األخالقية اإلسالمي  التعليم  لتالميذ 

استخدمت الباحثة فيها المنهج الوصفي ، حيث كانت الدراسة عبارة عن اختبار  
،   20يتضمن   الصدق   ( هي  قيم  خمس  لقياس  األخالقية  المواقف  من  موقفًا 

، النظافة ، النظام ، التعاون ( مقدم إلي عينة من تالميذ مرحلة التعليم    األمانة
 .األساسي داخل المدارس اإلسالمية 

 نتائج الدراسة التي توصلت إليها كالتالي :

ثم   النظافة  التعاون ثم  ثم  المقياس علي الترتيب : األمانة ثم الصدق  جاءت قيم 
إحصائية في مدى التمسك بقيمة النظافة بين  النظام ، وال توجد فروق  ذات داللة  

إلي   والوصول   ، اإلعدادي  الثالث  والصف   ، االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ 
للمدرسة اإلسالمي للدور األخالقي  االبتدائية واإلعداديةتصور مقترح  الخاصة                      .                                                                             ة 

خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها ، تمكين المعلم من القيام بدوره الخلقي ، 
تطوير المناهج الدراسية لدعم التربية الخلقية ، توظيف األنشطة المدرسية لخدمة 

                                                                    (  .                     72:  42هـ ،  ص ص 1426التربية األخالقية   ) رانيا وصفي عثمان ، 
5  ( زرين  كل  بن  الحكيم  عبد   : دراسة  :                                                    1430ـ   ) هـ 

 تهدف هذه الدراسة إلي :  
صالة ـ بيان إبراز أساليب التربية الخلقية من خالل قصص األنبياء ـ عليهم ال   1

والسالم ـ في القران الكريم ، باعتبار أن تلك األساليب التربوية البناءة تحقق دورًا 
واألقوال.                                                               األعمال  صالح  إلي  وتوجيهه  اإلنسان  بنية  تربية  في                            فاعاًل 

في  -األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم يجابية الفاعلة ألساليب  ـ معرفة اآلثار اال  2
 التنشئة الخلقية . 
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الصالة  3 عليهم  ـ  األنبياء  في قصص  الواردة  الخلقية  الفضائل  علي  الوقوف   ـ 
التربوية   وتطبيقاتها  ـ  المنهج والسالم  الدراسة  هذه  إخراج  في  الباحث  استخدم 

والمنهج   للمصادر التاريخي  الناقدة  التحليلية  المالحظة  واستخدم   ، االستنباطي 
 . التاريخية كأداة للدراسة

 توصل الباحث إلي عدد من النتائج من أهمها :    
تنمي   التي  التربوية  القضايا  بجميع  يهتم  متكامل  تربوي  منهج  هو  الكريم  القران 

ومنها : ما جاء  الخير والصالح وتبعدهم عن الشر والفساد  الفرد والمجتمع علي  
من  الخلقية  بالتربية  االهتمام  من  ـ  والسالم  الصالة  عليهم  ـ  األنبياء  في قصص 

التربوية األساليب  تلك  تأثير  وان   ، البناءة  التربوية  األساليب  في    خالل  الواردة 
ـ  في القران الكريم ال يختص بالجانب  قصص األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم 

فقط ، بل لها تأثير تربوي عظيم ينعكس علي الجوانب التربوية األخرى   األخالقي 
   . 

: منها  التوصيات  بعدد من  الباحث  الكريم في وضع   أوصي  القران  إلي  الرجوع 
يسلكها  التي  األساليب  تأصيل  وضرورة   ، التعليمية  والمناهج  التربوية  الخطط 

ج األنبياء والمرسلين ـ عليهم المربون في العملية التربوية ، وذلك بالرجوع إلي منه
                                                                                                                                       هـ ( . 1430) عبد الحكيم بن كل زرين ،    الصالة والسالم ـ في القران الكريم 

 جنبية ثانيًا : الدراسات األ

 :    Elias Johnم (  1993ـ دراسة : اليأس جون )  1
 بعنوان ) مشروع توصيف أخالقيات التربية الدينية (  

 هدفت الدراسة إلي :  
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مشروع     بوضع  الباحث  وقام   ، األخالق  في  الدين  تأثير  مدي  علي  التعرف 
بعنوان األخالق في مناهج معلمي المواد الدينية ، ومن خالل تطبيق الشروع في 

 عدد من المدارس . 

                                                                : أهمها  من  نتائج  عدة  إلي  الدراسة                                         توصلت 
من  المتواضع  الدور  إلي  ترقي  ال  متواضعة  جهودًا  يبذلون  واإلداريون  المعلمون 
أوصت  كما   ، الدينية  المواد  معلمي  لدي  التعليم  مهنة  أخالقيات  تطوير  اجل 
المواد   معلمي  مناهج  في  األخالقية  والمبادئ  القيم  من  المزيد  بضرورة  الدراسة 

في  الديني  تتمثل  والتي   ، األمريكي  المجتمع  في  والقيم  المثل  تحقيق  اجل  من  ة 
الحقوق   في  المساواة  مبدأ  وتحقيق   ، والشخصية   ، والفكرية   ، العامة  الحرية 

أفراد   بين جميع   pp 282 – 293 )  Elise , 1993 ,المجتمع   والواجبات 
John (   . 

2  ( جين  لكويسكي   : دراسة  (  1997ـ                                                                                  Luckowski jeanم 
األخالقية                                                التربية  لدعم  الفضيلة  علي  متمركز  مدخل   : الدراسة  عنوان 

     هدفت الدراسة إلي :
التعرف علي مدي االهتمام بالتربية األخالقية في التعليم باعتبارها جوهر األخالق  

. 
 توصلت الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها :  

مهنة   ممارستهم  أثناء  األخالقية  بالتربية  االهتمام  معلم  كل  علي  التأكيد  يجب 
ما   عادة  فالطالب   ، من  التعليم  االجتماعي  األخالقي  والسلوك  القيم  تتبني 

ولذا فعلي المعلمين مراعاة أعمالهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم أمام الطالب المعلمين  
المبذولة   الجهود  أن  الدراسة  أظهرت  كما  األخالقية ،  المبادئ  أنظمة  لتطوير 
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معلمًا  ليكون  المعلم  مساعدة  يمكن  الصورة  وبهذه  األخالقية  بالتربية  واالهتمام 
بالقيم األخالقية     – Lukowski Jean , 1997 , pp 264        ملتزمًا 

267 ) )   .   

3     ( شويك  رويال   : دراسة  (  1999ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Royal shawickم 
المدرسة  تالميذ  أبناء  علي  األخالقية  التربية  برنامج  تأثير   : الدراسة  عنوان 

 :  هدفت الدراسة إلياألساسية  

األخالقي   تقييم برنامج خاص للتربية األخالقية مصمم للتركيز علي زيادة التطور
 آلباء تالميذ  المدرسة االبتدائية . 

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ، وقسمت العينة إلي مجموعتين من اآلباء ،  
المجموعة األولي  المجموعة التجريبية وقد تلقت برنامجًا للتربية الخلقية مع إجراء  

في.                              مرتين  ونصف  ساعة  لمدة                                                                     مقابلة 
)األسبوع لمدة أربع أسابيع ( ، والمجموعة الثانية ) المجموعة الضابطة لم تتلقي  

 أي معالجة (  .                

 توصلت الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها :   

التجر  المجموعة  في  للمشاركين  األخالقي  مقارنة  التطور  متزايدًا  كان  يبية 
بان   الخاص  للفرض  النتائج  دعمت  وقد   ، الضابطة  المجموعة  في  بالمشاركين 
  ، المشاركين  لآلباء  والسلوكي  الخلقي  النمو  من  سيزيد  األخالقية  التربية  برنامج 
وان اآلباء المشاركين في المجموعة التجريبية قد زادت قدرتهم علي إبداء وجهات 

                                                                                             .  ( Royal Shawick , 1999 ) تربية أبنائهم النظر المتعلقة ب
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4  -   ( هالستيد   :                                                                   Halstead(    م 2009دراسة 
التعددية                                                           تأثير   " األسرة  حياة  في  األخالقية  التربية  بعنوان   "

    هدفت الدراسة إلي :
تحليل وفهم ماهية دور األسرة في التربية األخالقية لألبناء اخذين بعين االعتبار  

العوامل   من  األسرة مجموعة  بنية  في  واالختالف  التعددية  في  تنصب  التي 
التي  الطريقة  وفي  معيشتها  طريقة  وفي  مع    وحجمها  عالقتها  في  بها  تعمل 

واالختال واالجتماعي  االقتصادي  مستواها  وفي  الثقافية  اآلخرين  خلفيتها  في  ف 
األسرة  معها  تتعامل  التي  القيم  واختالف  تعدد  إلي  باإلضافة   ، والدينية  والعرقية 
سواًء علي مستوي األسرة الداخلي أو القيم علي مستوي المجتمع واالختالف في 

لقد اهتمت الدراسة في إلقاء الضوء  الطرق المتبعة في تعليم األبناء هذه القيم .     
 علي :  

هناك  م كان  إذا  خاصة  األسرة  تعالجه  كيف  القيم  في  واالختالف  التعدد  فهوم 
تعمل المدرسة علي تنميتها بين طالبها ، من هنا    تضارب بينها وبين القيم التي

يجب أن يكون هناك حالة من التوازن بين حق األسرة في أن تربي أبنائها علي  
ال تعلم  أن  في  المدرسة  حق  وبين  بها  الخاصة  تهم قيمها  مشتركة  قيم  طالب 

القيم   تعلم  عملية  في  ايجابي  دورهم  يكون  أن  في  الطالب  حق  وبين  المجتمع 
 – Halstead , 2009 , 265 )  واألخالق ال مجرد متلقي لما تقدمه المدرسة

283 )       .                                                                                                        
علي   التعرف  البحث    اإلطاروبعد  توصل  فقد  للدراسة  من    إليالعام  مجموعة 

 ما يلي :    أهمهاالنتائج 

مصدر   -1 والسنة    األخالقان  الكريم  القران  في  متمثل  رباني  مصدر  هو 
 النبوية المطهرة .  
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قوية    -2  أسس  غلي  ومبنية  علميًا  مؤصلة  اإلسالمية  األخالقية  التربية 
 ودعائم متينة .                                    

                                             التربية األخالقية ال تنفصل عن الدين فهي نابعة من تعاليمه وأصوله .           -3
في   -4 وتترك  مجال  في  تطبق  فال   ، الحياة  جوانب  لكل  شاملة  األخالق 

 مجال آخر 
 هدف األخالق هو حماية الفرد والمجتمع من كل أنواع الرذيلة والجريمة .   -5
لالنهيار   -6 عرضة  أكثر  ألنها   ، الشباب  أخالق  بحماية  اإلسالم  اهتمام 

 قي من غيرها .                                األخال
ان مسئولية التربية األخالقية هي مسئولية جميع المؤسسات التربوية ،   -7   

في   .                                                                                           األمر   أولفهي  والمدرسة  المنزل  بين  مشتركة                 مسئولية 
8  -    ( التربوية  (     –المدرسة    –  األسرةللمؤسسات  في المسجد  فعال  دور 

والعناي االهتمام  ينبغي  لذا   ، األخالقية  التربية  إعدادا توجيه  وإعدادها   ، بها  ة 
 .                                                                    جيدًا 

االنحرافات   -9 توجيه  في  المسلمين  علماء  من  لعدد  كبيرة  جهود  توجد 
ليستفيد   المضيئة  الجوانب  إلي دراسات علمية توضح هذه  تحتاج   ، األخالقية 

تنوع   -10منها المتعلمون .                                                
لتشمل جميع أسالي التي تستخدم مع األطفال  التربية األخالقية في اإلسالم  ب 

                                                                                                                                           المؤسسات التربوية .
نتا من  الدراسة  إليه  توصلت  ما  ضوء  : في  التالية  التوصيات  تتضح                                          ئج 

1-    ( اإلسالم  من مصادر  المستمدة  للطفل  األخالقية  بالتربية  االهتمام  ضرورة 
 القران الكريم ، والسنة النبوية ( 
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ونافع   -2 بما هو صالح  احتياجاتهم ورغباتهم  وتلبية  باألطفال  االهتمام  ضرورة 
         يم األخالقية اإلسالمية .                                                                                                     لهم ، وغرس الق

بالتربية    -3 االهتمام  .                                                                             األخالقيةتكثيف  المختلفة  التعليم  مراحل  في 
 األطفال التربوية المختلفة لحث    باألساليبمين والمعلمات  إلمام المعلضرورة    -4

علي                                                                   .                                             األخالقية القيم    ممارسةوتشجيعهم 
القيم    التأكيد  -5 بتربية  االهتمام  .                                                    أفرادلدي    األخالقيةعلي  المجتمع 
في جميع  اإلسالميفي الفكر  األخالقيةينبغي االهتمام بتطبيق مفهوم التربية   -6

.                                                                                     مجا العملي  الميدان  في  وتفعيلها   ، الحياة                                الت 
اجل    -7 والتربوية من  التعليمية  المؤسسات  تجتمع جهود جميع   العملالبد وان 

التربية   مفهوم  تطبيق  تطبيقًا    اإلسالمفي    ةاألخالقيعلي  المعاصر  الواقع  في 
 صحيحًا . 

علي    -8  األطفال  بتربية  الوالدين  وخاصة  المسلمة  األسرة  تهتم  ان  ضرورة 
و   األخالق بتعويدهم  الحسنة  اإلسالمي  مذلك  بالخلق  االلتزام  علي  الصغر  نذ 

 وتنفيرهم من األخالق السيئة .  إليهمالفاضل وتحبيبه 

التربي   -9 مادة  تكون  مراحل ان  جميع  في  أساسية  مادة  اإلسالمية  األخالقية  ة 
 التعليم ، الن التربية بدونها تفقد روحها وأصالتها وغايتها .  
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