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 سة: ملخص الدرا

مناحي اضتياة العامة وغتاالت القضايا بعض ودورىا يف  اإلسبلميةدراسة الرتبية  اىل البحث يهدؼ
اظتعاصرة اطتاصة واظتتمثلة يف غتاؿ الفرد واألسرة والوسائط الرتبوية واجملتمع من منظور اظتعلمٌن واظتعلمات 

الواقع والتعامل معو بصورة أعمق يهدؼ البحث إىل مساعدة الرتبويٌن يف فهم كما يف دولة الكويت.  
ومت استخداـ اظتنهج الوصفي يف رتع البيانات واظتعلومات البلزمة لتحقيق والتأثًن فيو بشكل أدؽ. 

اليت النتائج  برز، وفيما يلي أمن اظتعلمٌن واظتعلمات(  582)بلغت عينة الدراسة  دأىداؼ البحث. وق
 أسفرت عنها الدراسة: 

 يف جمال الفرد: .أ 
 من أفراد العينة يتقبلوف أفكار اآلخرين اظتختلفة.%  88 -1
، (؛ احملسوبية)حتايل على القانوف انقسمت آراء أفراد العينة حوؿ موضوع البحث عن واسطة -2

% يرفضوف مبدأ البحث عن واسطة إلهناء معامبلهتم، ؾتد كذلك 44ففي حٌن ؾتد أف حوايل 
 % يوافقوف على ىذا اظتبدأ. 40أف 

 يف جمال األسرة: .ب 
% من أفراد العينة يروف أف الشروط اليت وضعها اإلسبلـ الختيار الزوجٌن  92أكثر من  -1

 لبعضهما تعزز االستقرار األسري.
 % من أفراد العينة أف التكنولوجيا اضتديثة ىي من أسباب اظتشاكل اضتالية. 67رأى  -2

 يف جمال الوسائط الرتبوية: .ج 
 القيم اطتاصة هبم أثناء سنوات الدراسة. % من أفراد العينة أهنم تعلموا منظومة71يرى  -1
% من أفراد العينة أف اجملمعات التجارية مكاف لكثًن من اظتخالفات الشرعية، ويرى  73يرى  -2

 % من أ فراد العينة تكثيف الرقابة على ىذه اجملمعات. 85

 يف جمال اجملتمع: .د 
 أ حرية اآلخرين.% من أفراد العينة يروف ضرورة أف تتوقف حرية الفرد عندما تبد 66  -1
 % من أفراد العينة أف الفهم الصحيح للدين مينع من االؿترافات الفكرية. 94رأى  -2
% من أفراد العينة على أف الفوضى يف استقداـ العمالة يعطل عجلة التنمية يف  82وافق  -3

 اجملتمع . 
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 مقدمة: 

وثقافػػػة، كمػػػا  رخيػػاً وحضػػػارةبػػػدور ػتػػوري يف بنػػػاء اجملتمػػػع تامنهجػػا وتطبيقػػػا  تقػػـو الرتبيػػػة اإلسػػػبلمية
 هتػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة منػػػذ بػػػزوغ فجػػػره وحػػػ  اآلف. علػػػى ؿتػػػو ملحػػػوظ ده يف تشػػػكيل شتػػػات أفػػػراتسػػػاىم 

اظتنهجيػػة إىل اسػػتجبلء دور الرتبيػػة اإلسػػبلمية يف التواصػػل مػػع قضػػايا العصػػر مػػع الرتكيػػز علػػى رؤيػػة اظتعلمػػٌن 
بػػػالنظر يف الكتابػػػات الرصػػػينة  ثػػػا  إال وال يتػػػأتى ذلػػػكواظتعلمػػػات يف اجملتمػػػع الكػػػوييت بػػػٌن الواقػػػع واظتػػػأموؿ 

وتنقيبا ومناقشة ورتع اظتبلحظػات اظتيدانيػة وذلػك يف ضػوء احتياجػات وإمكانيػات وتطلعػات الواقػع احمللػي 
مػػن جهػػػة وفهػػػم تػػداعيات اظتتغػػػًنات الدوليػػػة مػػػن جهػػة أخػػػرى. إف احملػػػاور اظتهيمنػػة علػػػى مباحػػػث الدراسػػػة 

 التمركز حوؿ الفرد واألسرة والوسائط الرتبوية واجملتمع. الراىنة تتجلى إرتاال يف

م كػي يتػواءـ يبذؿ باحثو الرتبية اإلسبلمية جهودا كبًنة ظتواكبة اظتستجدات اظتعاصرة وتطوير خطػاهب
، وىػػػذا اصتهػػػد الكػػػرم يف مسػػػًنة مراجعػػػة الفقػػػو الرتبػػػوي وعلػػػى كثػػػرة مػػػا مت تأليفػػػو مػػػن مػػػع متغػػػًنات اجملتمػػػع

صرات وعلػى كثػرة مػا عقػدت مػن ملتقيػات ومػؤدترات يف ىػذا البػاب إال أف الوضػع الػراىن اظتطوالت واظتخت
يسػػتدعي اظتزيػػد مػػن البحػػث اظتتػػٌن، والفكػػر الرصػػٌن، والنظػػرات اإلبداعيػػة، واظتمارسػػات الرياديػػة كػػي ؿتػػاف  

 طيبة.على ىويتنا األصيلة، ونطور مسًنتنا العريقة، وؿتقق إنسانيتنا الكاملة، ونستمع باضتياة ال

إف اظتتخصصػػػػػٌن يف حقػػػػػل الرتبيػػػػػة اإلسػػػػػبلمية يػػػػػروف أف تقػػػػػدم الرتبيػػػػػة اإلسػػػػػبلمية لتلبيػػػػػة حتػػػػػديات 
وحاجػػات وتطلعػػات اجملتمػػع عمليػػػة مهمػػة ومػػن اطتلػػػل الفػػادح أف نقصػػر دراسػػػاتنا علػػى الرتبيػػة اإلسػػػبلمية  

بفخػػر  أف ال نكتفػػي بػػأف ننتسػػب جيػػب. (840ـ، ص 1995ظتاضػػي )الكػػيبل ، كػػرتاث لعػػب دوره يف ا
وجتويػد ومراجعػة لتجليػة اصتهػود وكأهنا حقبة مضت، وأياـ ولت بل اصتهود ال بد من أف تتػززر   اظتاضيإىل

 مسًنة الرتبية اإلسبلمية اظتعاصرة فكرا وتطبيقا وعطاء. 

وإذا كانت القاعدة الشاملة اليـو يف الدوؿ اظتتقدمة واظتؤسسػات اظتػؤثرة ىػي أنػو "ال ميكػن لؤلمػة أف 
ننػػا يف ىػػذا البحػػث ؿتػػاوؿ إف (499ـ، ص 2007وف أف تشػػجع البحػػث العلمػػي" )األىػػدؿ، تتفػػوؽ بػػد

. إف التعامػل اظتنهجػي لتطػوير اطتطػاب الرتبػوي اإلسػبلمي اظتعاصػر يف اطتط فكريا وعمليا اظتسامهة يف ذلك
ل مػع العصػر إطار الواقع قوة لتحقيػق الػذات أوال، ولتوليػد طاقػة متطػورة للتحػرر مػن العوائػق ثانيػا، والتواصػ
 وتكوين فهم أكرب لؤلصوؿ بغرض اظتسامهة يف وضع لبنات البناء اجملتمعي اضتضاري ثالثا.

العػر  واحمللػي والعػاظتي فػإف الدراسػة اضتاليػة تسػعى ومراعػاة للمشػهد الثقػايف على ضوء كل ما سػبق 
لػػػى رتلػػػة منطلقػػػات إىل أف تسػػػتمد رؤيتهػػػا األوليػػػة مػػػن أساسػػػيات الرتبيػػػة اإلسػػػبلمية عػػػرب تسػػػليط الضػػػوء ع

تتمركػػػز حػػػوؿ اظتقاصػػػد العامػػػة واظتصػػػلحة اظتشػػػرتكة وتسػػػاىم يف اإلفػػػادة مػػػن موروثاتنػػػا الرتبويػػػة يف التواصػػػل 
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مػػػػع قضػػػػايا العصػػػػر ضػػػػا لقػػػػق األلػػػػراض النبيلػػػػة مػػػػن عػػػػزة للفػػػػرد ورفعػػػػة الػػػػواعي اظتتػػػػزف والتفاعػػػػل والتعػػػػاطي 
 للمجتمع. 

 مشكلة الدراسة : 

يف مناحي اضتياة عامة  اإلسبلميةط الضوء على مساحات الرتبية تتمثل مشكلة الدراسة يف تسلي
 –اجملتمع مقومات  –الوسائط الرتبوية -األسرة  -وغتاالت القضايا اظتعاصرة خاصة واظتتمثلة يف ) الفرد 

اجملتمع معوقات( وذلك من أجل مساعدة الرتبويٌن يف فهم الواقع والتعامل معو بصورة أعمق والتأثًن فيو 
وال شك أف األسرة من وسائط الرتبية ولكن نظرا ألمهيتها العظمى أفردنا عتا غتاال مستقبل  أدؽ.بشكل 

 عن الوسائط الرتبوية.

 وانطبلقا ؽتا سبق ميكننا صيالة مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية :

 اظتتعلقة بكل منيف القضايا اظتعاصرة  اإلسبلميةالرتبية  ما واقع تطبيق -1

اجملتمع ( يف اجملتمع الكوييت من معوقات  –اجملتمع مقومات  –الوسائط الرتبوية -سرة األ -) الفرد 
 وجهة نظر عينة الدراسة ؟

الرتبية  واقع تطبيقىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف استجابات عينة الدراسة يف حتديد  -2
مقومات  –سائط الرتبويةالو  -األسرة  -)الفرد اظتتعلقة بكل من يف القضايا اظتعاصرة  اإلسبلمية
اظتؤىل  –اصتنسية  –اجملتمع( يف اجملتمع الكوييت تعزى ظتتغًن )اصتنس معوقات  –اجملتمع 

 الدراسي ( ؟

بالفرد  ةاظتستجدة واظتتعلقمع القضايا اظتعاصرة  ميكن تزويد اظتربٌن هبا للتعامل اليت اظتقرتحاتما  -3
 ؟  واألسرة والوسائط الرتبوية واجملتمع  

 ة الدراسة :أمهي

مػػػن أىػػػم دواعػػػي الكشػػػف عػػػن جوانػػػب الرتبيػػػة اإلسػػػبلمية يف القضػػػايا اظتعاصػػػرة أهنػػػا دتهػػػد األرض 
للمثقػػػف اظتسػػػلم وتعينػػػو علػػػى تػػػوفًن قػػػدر أكػػػرب مػػػن الفاعليػػػة الػػػيت تعػػػٌن علػػػى تنػػػاوؿ اظتواضػػػيع العصػػػرية مػػػن 

لػػي. إف اإلطػػبلع علػػى نتػػاج منظػػور الرتبيػػة اإلسػػبلمية مػػع مراعػػاة أبعػػاد عمليػػة البنػػاء القيمػػي للمجتمػػع احمل
منػػػاىج البحػػػث وذتػػػار الثقافػػػة تكػػػوف أكػػػرب نفعػػػا وأعظػػػم أثػػػرا إذا والسػػػلوؾ عػػػرب بوابػػػة الفكػػػر الواقػػػع وحتليػػػل 

اقرتنت بالرؤية الرتبوية اإلسبلمية. يشهد العامل اليػـو تػدفقا معرفيػا ىػائبل وسػط بنيػة ثقافيػة تسػتقبل اصتديػد 
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ية. وتقػف مؤسسػات التعلػيم عػاجزة عػن مواكبػة ورصػد كػل جديػد الذي ال خيلو مػن جوانػب اجيابيػة وسػلب
فػػبل تسػػتطيع ضفردىػػا أف تقػػـو بعمليػػة توجيػػو اجملتمػػع ؿتػػو أفضػػل طرائػػق التعامػػل مػػع النػػوازؿ اصتديػػدة. وعتػػذا 

معنيػػػة بتحريػػػر العقػػػل وتنػػػويره بكػػػل مػػػا ينمػػػي قػػػدرة اظتػػػتعلم  -بكافػػػة صػػػنوفها  –فػػػإف اظتؤسسػػػات اظتسػػػاندة 
دبر وانتقػاء األصػلح حػاال واألنفػع مػزال. قػاؿ جػل ثنػاؤه يف أصػحاب الرشػاد مػن أصػحاب واظتعلم علػى التػ

ػػػَم ألَوللػػػوا العقػػػوؿ السػػػليمة يال ػػػذتيِن ِيَسػػػِتمتعلوِف اَلِقػػػَوِؿ فِػِيت بتعلػػػوِف ِأَحِسػػػِنول ألَولِمتػػػِك ال ػػػذتيِن ِىػػػِداىلمل ا  ل ِوألَولِمتػػػ ِك ىل
 .18األَِلِبابت {الزمر

تسػػليط الضػػوء علػػى القضػػايا اظتعاصػػرة مػػن منظػػور تربػػوي علػػى النحػػو اظتػػذكور مل  إف ىػػذا التوجػػو يف
يلق إىل اآلف الكثػًن مػن االىتمػاـ واظتناقشػة اظتثمػرة مػن جانػب اظتتخصصػٌن واظتتخصصػات كعمػل منهجػي 
موسػػػع لثلػػػة مػػػن البػػػاحثٌن ؽتػػػا يسػػػتدعي تكػػػاتف اصتهػػػود لتعزيػػػز ىػػػذا التوجػػػو وجتليػػػة طرقػػػو وقضػػػاياه وتبعاتػػػو 

شػػراؼ اظتسػػتقبل بنػػاء علػػى مؤشػػرات موضػػوعية وخطػػوات مرصػػودة. إف ثقتنػػا بقػػدرة الرتبيػػة اإلسػػبلمية واست
علػػى تقػػدم رؤى ثاقبػػة يف القضػػايا اظتعاصػػرة ػتليػػا وعاظتيػػا مػػن أىػػم دواعػػي تتبػػع ىػػذا األمػػر الػػذي أخػػػذت 

ثػػراء ىػػذا اصتانػػب بعػػض األقػػبلـ و هػػود فرديػػة تعاصتػػو أحيانػػا مػػن دوف رويػػة أو مػػن لػػًن رؤيػػة. آف األواف إل
بصورة أكرب وأعمق وأدؽ لوضع اطتطوط العريضة لعملية إبػراز اظتبػادئ العامػة للرتبيػة اإلسػبلمية يف غتموعػة 
مػػن القضػػػايا اظتعاصػػرة يف إطػػػار احتياجاتنػػػا اجملتمعيػػة وثوابتنػػػا الدسػػتورية ظتعرفػػػة مػػػوطن اطتلػػل ونقػػػاط العمػػػل 

 وليست فكرة جامدة.  حركة ناميةيف حقيقتها وسبل التنمية فالرتبية 

يرى بعض الباحثٌن "إخضاع الرتبية اإلسبلمية واطتطاب اإلسبلمي اظتعاصر للدراسة والتحليل وفق 
معايًن نقدية قادرة على تشخيص ما تعانيو من تراجع فيما يتعلق بدورىا وقدرهتا على مواكبة العصر. 

ا تقع يف دائرة النسبية، ومن مث فتح الباب وعليو فإف األساس ىو التعامل مع القضايا اظتعاصرة باعتبارى
أماـ االجتهادات اظتختلفة حوؿ ىذه القضايا واظترونة يف تقبل وجهات النظر اظتخالفة. وذلك يستلـز 
انفتاح الرتبية اإلسبلمية على رتيع اظتدارس الفكرية اإلسبلمية، على اعتبار أف لكل منها عطاؤه اظتميز يف 

انفتاح الرتبية اإلسبلمية على و وز ادعاء العصمة والكماؿ ظتدرسة بعينها جانب من اصتوانب، وال جي
اظتناىج اضتديثة، والنظر إىل البحث العلمي باعتباره رحلة نسًن فيها وليس ػتطة نتوقف عندىا، وباعتباره 
تو" عملية مستمرة أساسها اصتدؿ بٌن النظرية والتطبيق، واضترص على مواصلة اإلفادة العملية من ؼترجا

 ، باختصار(.2، 1ص العوضي وآخروف، )

 

 

 تنبع أمهية الدراسة ؽتا يلي :وباختصار شديد 
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من   اإلسبلميةتعد فريدة من نوعها يف ىذا اجملاؿ؛ حيث تعا  الرتبية  الراىنةالدراسة اظتيدانية  -1
فيها كثًن من الدراسات اإلسبلمية ِتكثر   كثرة الكتابات اإلنشائية وقلة الدراسات اظتيدانية.

النصوص الدينية وتقل فيها الشروح العقلية واالستدراكات الفكرية. من اظتهم اظتزاوجة بٌن 
 سيما يف غتاؿ الفكر الرتبوي اإلسبلمي.العقلي والنقلي الالعطاء 

 واقػػع الدراسػػة اضتاليػػة قػػد تكػػوف أوؿ دراسػػة يف الكويػػت تتنػػاوؿ ىػػذا اظتوضػػوع اظتهػػم الػػذي لػػدد -2
 .الواقعلقضايا اظتعاصرة ومدى وعي أفراد اجملتمع الكوييت هبذا يف ا اإلسبلميةالرتبية 

اىتمػاـ  تدعم ىذه الدراسة اصتهػود اضتثيثػة لرتشػيد حركػة الرتبيػة اإلسػبلمية يف اجملتمػع الكػوييت. إف -3
للشػػػعب يلهمػػػو  مرشػػػدللدسػػػتور و اإلسػػػبلـ موجػػػو  اإلسػػػبلمية ينبػػػع مػػػن أفالرتبيػػػة بدولػػػة الكويػػػت 

الػيت تقػـو تنشػمة األجيػاؿ القادمػة علػى ىػدي مػن تعاليمػو عمليػة لنبيلػة يف ضبادئو السػامية وقيمػو ا
، وتنبػػذ الغلػػو والتعصػػب والتطػػرؼ فكػػراً وسػػلوكاً ومنهجػػاً ، وتػػدعوه إىل علػػى الوسػػطية واالعتػػداؿ

   (.2ـ، ص 2009التعايش مع اآلخرين لتحقيق اضتياة الكرمية للفرد )اللجنة االستشارية العليا، 

ؤشرات عامة تكشف عموما د القائمٌن على الرتبية يف اظتؤسسات اظتختلفة ضىذه الدراسة تزو  -4
 يف القضايا اظتعاصرة. اإلسبلميةعن دور الرتبية 

رؼ متخذي القرار  وانب القوه والضعف فيما يتعلق بتطبيق اجملتمع الكوييت الدراسة اضتالية تع   -5
يا اظتعاصرة ؽتا يساعدىم على وضع عند التعامل مع القضا اإلسبلميةظتبادئ وتعاليم الرتبية 

 اطتطط والربامج اليت تدعم جوانب القوة وتعاجل جوانب الضعف.

تفتح باب الدراسات التتبعية حيث يتم قياس نفس الظاىرة بعد فرتة  اظتيدانية مثل ىذه الدراسة -6
راسة ىذه الد اجملتمع ومتابعة التحوالت الثقافية فيو.منو وتغًن زمنية بغرض استكشاؼ حركة 

سلوكية عند شرلة اظتعلمٌن من اصتنسٌن ميكن مؤشرات كمية  ات متخصصة بتقدمنواة لدراس
ؽتا يساعد على رصد اظتسًنة التنموية  تتبعها ومراقبتها عرب الزمن )كل ستس سنوات مثبل(

 (. 17، ص ـ2008الكويتية من منظور الرتبية اإلسبلمية )مكتب التوجيو اجملتمعي، 

لرتبوي يف عاظتنا العر  من فقداف اظتعايًن وبالتايل ختتلط فيو الفلسسفات يعا  الفكر ا -7
واظتمارسات الرتبوية على ؿتو جيعل اظتعلم لًن قادر على تفسًن القضايا الرتبوية عموما، أو تدبر 

 (.136ـ، ص 2005اظتشكبلت التعليمية، ناىيك عن وضع حل عتا )نصار، 

 هداف الدراسة :أ

 حتقيق األىداؼ اآلتية: تسعى الدراسة إىل
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يف جوانب اضتياة عامة والقضايا اظتعاصرة خاصة واظتتمثلة يف  اإلسبلميةالرتبية  التعرؼ على واقع -1
  –الوسائط الرتبوية بٌن التناقض والتنالم  -العبلقات الزوجية واألسرية  -)التعامل مع اآلخر 
 التنمية (.معوقات ومقومات 

يف التعامل مع القضايا اظتعاصرة اجملتمع  اإلسبلميةالرتبية  التعرؼ على مدى الوعي ظتبادئ -2
 الكوييت.

تزويد وإمداد اظتربٌن والرتبويٌن ضقرتحات عامة للتعامل مع القضايا اظتستجدة وفق رؤية تربوية  -3
 . من جهة أخرى اإلسبلميةالرتبية أسس  ضا دتليوو من جهة سليمة نابعة من واقع غتتمعي 

 حدود الدراسة :  

يف القضايا اظتعاصرة اآلتية   اإلسبلميةالرتبية  واقعتقتصر الدراسة اضتالية على الكشف عن س
التنمية( -الوسائط الرتبوية بٌن التناقض والتنالم  -العبلقات الزوجية واألسرية  -)التعامل مع اآلخر 

غتتمع  . تتكوفك القضاياتل يف التعامل مع اإلسبلميةومدى تطبيق أفراد اجملتمع الكوييت ظتبادئ الرتبية 
 اظتعلمٌن واظتعلماتجنسيات عربية يف ؼتتلف احملافظات وميثلوف عينة عشوائية من كويتيٌن و من دراسة ال

 ـ.2008/2009بوزارة الرتبية خبلؿ العاـ الدراسي 

 البنية املفاهيمية
التعامل مع اآلخر رد و الف) رتبيةالقضايا اظتتعلقة بػتلك يف ىذه الدراسة  بالقضايا اظتعاصرة اظتقصود

التنمية (. مقومات ومعوقات  –الوسائط الرتبوية بٌن التناقض والتنالم  -العبلقات الزوجية واألسرية  -
وعليو فإف القضايا الرتبوية اظتعاصرة ىنا ىي غتموعة مشاكل ومسائل ملحة يف ىذا الزماف تواجو الفرد 

ومن أمثلة القضايا اظتعاصرة طموحات الفرد واجملتمع  .وتستدعي االستجابة عتا والتفاعل معها واجملتمع
تفعيل اطتربات اضتضارية يف -اظتسلم وكذلك اظتشاكل والتحديات اليت تواجهو مثل )اضتفاظ على اعتوية

تقليص اظتشكبلت الرتبوية والثقافية والنفسية واالجتماعية وعلى رأسها التفكك األسري –حاضر اجملتمع 
 (. والعجز االقتصادي السياسيالفساد الفكري و التطرؼ واالؿتراؼ األخبلقي و 

يستمد منها اظتسلموف قيمهم و حتتل الرتبية اإلسبلمية مساحة واسعة يف تفكًن اظتسلمٌن وحياهتم، 
اليت حتكم اليت هتذب سلوؾ الفرد وتقوي وحدة اصتماعة وتوجو اجملتمع ؿتو اطتًن والعمل وتلزمو بالقيم 

قيم اإلمياف باهلل، وقيم العلم النافع ، وقيم العمل الصاحل , وقيم اطتلق اضتسن ، وقيم سلوكو. وقيم اظتسلم ىي 
)اظتركز العر  للبحوث واجملتمع التعاوف اصتماعي. فمن خبلؿ تلك القيم ولًنىا تتحقق اضتياة الكرمية للفرد 
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من وسائل التنشمة  ربطت الرتبية اإلسبلمية بٌن العقل والروح وجعلتهما (.44ـ، ص 2006الرتبوية، 
 (.Al Zeera, 2001, p.9السليمة ومن أىم األنشطة الدينية )

لتحديد البنية اظتفاىيميػة للبحػث الػراىن فإننػا نشػًن بدايػة إىل أف للرتبيػة اإلسػبلمية كمػا ىػو معلػـو و 
(. يعػرؼ 499ـ، ص 2002، انظػر اظتيمػاف، 21ـ، ص 2008عدة تعريفات متقاربػة )اظتػاص وصػاحل، 

ـ( الرتبيػػة اإلسػػبلمية بػػالتعريف اآلم "ىػػي منظومػػة متكاملػػة مػػن نسػػق معػػريف 2005اعيػػل علػػي )سػػعيد إشت
مػػن اظتفػػاىيم ، والعمليػػات، واألسػػاليب، والقػػيم، والتنظيمػػات الػػيت يػػرتبط بعضػػها بػػالبعض اآلخػػر يف تػػززر 

بوديػة هلل بتنميػة واتساؽ وتقـو على التصور اإلسبلمي هلل والكوف واإلنسػاف واجملتمػع وتسػعى إىل حتقيػق الع
شخصية اإلنساف بصفتو فػردا ورتاعػة مػن جوانبهػا اظتختلفػة ضػا يتفػق واظتقاصػد الكليػة للشػريعة الػيت تسػعى 

 (.33-32طتًن اإلنساف يف الدنيا واآلخرة" )ص 

الفكرية والعاطفية  اإلسبلميةتنمية رتيع جوانب الشخصية بأهنا "أيضا  اإلسبلميةؼ الرتبية عر  تل و 
واالجتماعية وتنظيم سلوكها على أساس مبادئ اإلسبلـ وتعاليمو بغرض حتقيق أىداؼ واصتسدية 

تربية القيم أهنا "من ضمن التعريفات و  .(34ـ، ص 1990" )عوض، اإلسبلـ يف ش  غتاالت اضتياة
اليت  التوازف الكامل يف شخصية الفرد ألهنا وهبا وحدىا لتحقيق ،اليت هبا وحدىا صبلح اضتياة البشرية

التميمي و شترين، " )معىن للرتبية إذا أنكرت ىذه العناصر اإلمياف واطتلق والعلم والعمل وال جتمع بٌن
  .(17ـ، ص 1985

إف الرتبية اإلسبلمية مرتبطة بالنشاط اليومي للفرد كعبادات ومعامبلت ضمن إطار شامل وىي 
أساليب وأنشطة ىادفة تسعى إىل  غتموعة اظتفاىيم واألفكار واظتبادئ اليت نستثمرىا عمليا من خبلؿ

ـ، 2005تنشمة األجياؿ وتنمية قدراهتا ظتواجو مسمولياهتا اطتاصة والعامة يف اضتياة )الصاضتي وآخروف، 
( أف وظيفة الرتبية اإلسبلمية تنشمة 517 – 489، ص 2ـ، ج 1990(. ويوضح عبدهللا )19ص 

إىل لرس اإلمياف وتنشمة الشخصية اظتتكاملة شخصية متكاملة حيث يقوؿ أف "الرتبية اإلسبلمية هتدؼ 
عند كل فرد ذكر أو أنثى بصرؼ النظر عن لونو أو بلده أو عشًنتو اليت ينتمي إليها". والرتبية اإلسبلمية 

 تعتين بالفرد يف سياؽ اجملتمع وتوازف بٌن الناحيتٌن؛ الفردية واالجتماعية.

باظتسامهة  -إذا مت توظيفها بأمثل الطرؽ –ـ وأبعد وأعمق ؽتا سبق فإف الرتبية اإلسبلمية تقو 
بتشكيل الرتاث وتوجيو الواقع للوصوؿ إىل نظاـ تعليمي متميز يرسم دورا مباشرا يف القضايا اظتعاصرة 
حيث يتم التثقيف العلمي وتنشيط حركة الفكر وجتويد اإلنتاج يف كبل الطرفٌن : الرتاث والواقع ، 

 هناية اظتطاؼ إىل تكوين نظاـ تعليمي إسبلمي لو شتاتو وأىدافو ليخلص الفكر الرتبوي اإلسبلمي يف
 (.9ـ، ص 1995وتارخيو، ودتتزج يف منهجيتو العامة مقتضيات األصالة واظتعاصرة )النجار، 
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إف اصتانب العقدي والفكري يسامهاف يف التكوين اجملتمعي، والرتبية اإلسبلمية تعتين بتهذيب 
اضتياتية  قضايافع واقع األمة اظتعاصرة ونشر مظاىر التعامل الواعي اظتتزف مع الالقيم والنوازع اإلسبلمية لر 

القائمة. إف الوفاء ضا سبق يستلـز إدراؾ أبعاد الزماف واظتكاف يف استيعاب معطيات الرتاث على ضوء 
البشرية من  التجربة اإلسبلمية للعصر األوؿ من جانب ، وإدراؾ معىن التغًنات الكمية والنوعية يف اضتياة

جانب آخر ، إف ىذه العملية ميكن أف نطلق عليها عملية التوازف بٌن كفيت "األصالة اظتعاصرة" )انظر، 
(. وعتذا حتتاج الرتبية اإلسبلمية إىل أف تتبلور على يد متخصصٌن 43، 42ـ، ص 1992أبو سليماف، 

مؤسسات مؤىلة قادرة فهم ثوابت يف الرتبية لصقل اطتربات التعليمية ورسم األىداؼ على يد مربٌن و 
(. وكلما كاف التوازف سليما بٌن األصالة 91-67ـ، 1992الدين ومتغًنات العصر )الكيبل ، 

واظتعاصرة كانت اظتسًنة صحيحة ومتوازنة ومتوافقة وقادرة على حتقيق مستلزمات العصر والتواصل السليم 
 ينغلق فيو وال ينطلق منو. مع غترياتو وإال عاش العقل اظتسلم أسًن سراب اظتاضي

 

 اإلطار النظري: 
لقد لعبت الرتبية اإلسبلمية دورا فعاال يف التأثًن على رؤية أفراد اجملتمع للقضايا اظتعاصرة على مر 

ورلم اختبلؼ الرؤى حوؿ دور الرتبية اإلسبلمية يف القضايا اظتعاصرة إال أف اصتميع يتفق على الزماف. 
 .، وتعدد روافده، وتشعب حتدياتوالكبًن وأثره ،أمهية ىذا الدور

لتاج اظتسلم اليـو إىل غتموعة مبادئ تربوية عملية عامة منبثقػة مػن مقومػات الرتبيػة اإلسػبلمية كػي 
يستند إليهػا ليتعامػل مػع معطيػات وقضػايا اضتاضػر علػى بصػًنة فتتحسػن نػواتج العمليػة التعليميػة، وتػنهض 

التعامل مع القضايا اظتعاصرة رتيعها نظرا لكثرهتػا وجتػددىا ولكػن وضػع براغتها، وتتجدد غتاالهتا. ال ميكن 
منطلقات عامػة للتعامػل ىػي الطريقػة اظتثلػى للتعامػل معهػا وقايػة وتنميػة وعبلجػا. وىػذا ىػو مػنهج الدراسػة 

 يف الدراسة الراىنة.

يػػػة ومرنػػػة تربيػػػة شػػػاملة وموضػػػوعية وواقع -ضقاصػػػدىا وتفصػػػيبلهتا  -ال شػػػك أف الرتبيػػػة اإلسػػػبلمية 
وعادلػػة ووسػػطية وىػػي رزتػػػة للعػػاظتٌن ومػػن ىنػػا تظهػػػر قيمػػة الرتبيػػة اإلسػػبلمية كإطػػػار يػػنظم اضتيػػاة ويهػػػدي 

يف اصتػػػاد اجملتمػػػع ؿتػػػو العلػػػم النػػػافع وصػػػاحل العمػػػل كمػػػا يكفػػػل حػػػث وتوجيػػػو الفػػػرد واجملتمػػػع علػػػى السػػػعي 
 .كل فعل ذميمضكاـر األخبلؽ والتخلي عن  التحلي 

لػػب أسػػاليب وأدوات لتسػػلك اظتبػػادئ النظريػػة طريقهػػا يف دنيػػا النػػاس ومعػػرتؾ وكػػل فلسػػفة فعالػػة تتط
اضتيػػاة. ينػػادي الرتبويػػوف اليػػـو بوجػػوب "قيػػاـ اظتؤسسػػات الرتبويػػة خاصػػة األسػػرة واظتسػػجد ووسػػائل اإلعػػبلـ 

ايف مػن باعتبارىم من أىم اظتؤسسات الرتبوية من حيث التأثًن اظتباشر يف الرتبية والتوجيو بتيسػًن القػدر الكػ
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اظتعػػػارؼ الشػػػرعية واألفكػػػار السػػػليمة لكافػػػة اظتسػػػلمٌن علػػػى اخػػػتبلؼ أعمػػػارىم وعقػػػوعتم.. وهتيمػػػة اضتلػػػوؿ 
اإلسػػػبلمية ظتشػػػاكلنا اظتوروثػػػة واظتعاصػػػرة ومػػػن أمههػػػا االعتقػػػاد باطترافػػػات واألوىػػػاـ حػػػوؿ السػػػحر ومػػػا يفعلػػػو 

 (.  36ـ، ص 2009السحرة من شعوذة" )ػتمد، 

مظػػاىر ضػػعف التعػػػليم القػػائم يف   اطتطػػاب الرتبػػوي اإلسػػبلمييف كتابػػو تنػػاوؿ سػػعيد إشتاعيػػل علػػي 
كثًن من البلػداف العربية واإلسػبلمية أمههػا "افتقػاد الفلسػفة الرتبويػة العامػة، فمػن اظتعػروؼ أف فلسػفة الرتبيػة 

لعػػامل ىػػي الػػيت ترسػػم اإلطػػار العػػاـ الػػذي يوجػػو العمػػل التعليمػػي، ومػػن اظتفػػروض أف تبػػىن فلسػػفة الرتبيػػة يف ا
اإلسػػبلمي علػػى العقيػػدة اإلسػػبلمية، لكػػن الواقػػع ينبمنػػا بػػأف اإلطػػار الفلسػػفي الرتبػػوي العػػاـ شػػبو مفتقػػد، ال 
من وجهة النظر اإلسػبلمية فقػط، بػل مػن وجهػة نظػر الفلسػفات الرتبويػة الكبػًنة اظتعروفػة، ويتحػوؿ الوضػع 

اإلسػػػػػبلمية، وذاؾ إىل الفلسػػػػػفة  الفلسػػػػػفي، فهػػػػػذا ميكػػػػػن إرجاعػػػػػو إىل العقيػػػػػدة« اظتوزايػػػػػك»إىل مػػػػػا يشػػػػػبو 
 الربارتاتية، وىذا إىل االشرتاكية، وذاؾ إىل لًن ىذا وذاؾ من فلسفات".

إف وسػػائط التنشػػمة االجتماعيػػة ىػػي اليػػد الػػيت دتػػد الفلسػػفة باضتركػػة، وتبػػث النشػػاط بػػالفكر، وهتػػب 
ئط الرتبيػة لتحقيقػو. العقػل الرؤى البقاء والثراء والنماء. ولعل زتاية العقػل وتنميتػو واجػب منػوط بكػل وسػا

قوة باحثة على اطتًن وباعثة على اإلبداع وعتذا فإف زتاية العقل ورعايتو مػن مقاصػد الرتبيػة اإلسػبلمية الػيت 
 كفلت حرية الفكر بل طالبت على الدواـ بإعماؿ الوعي واستثماره حق االستثمار.  

ظتواجهػة كمبػادئ وتطبيػق علػى الرتبيػة اإلسػبلمية  إف أزمة وطننا العر  أزمة تربية ورىاننػا الوحيػد اضتاسػم 
إف بياف رؤيػة الرتبيػة اإلسػبلمية يف مواضػيع عصػرية مػن مثػل التعامػل الػواعي مػع العوظتػة والرتبيػة  حتديات العوظتة.

تنمية التفكًن النقدي والتسامح وحقوؽ األطفاؿ ولًنىػا مػن الصحة والبيمة و الوطنية وقضايا اإلرىاب واألمن و 
اعتامػػة الػػيت تتػػيح أرضػػية ىامػػة وعمليػػة للمػػربٌن عمومػػا واآلبػػاء واألمهػػات خصوصػػا وتقػػدـ ظتؤسسػػات  القضػػايا

التنشػمة االجتماعيػة زادا مػػن األمهيػة ضكػاف. تسػػاىم عمليػة الكشػػف عػن جوانػب الرتبيػػة اإلسػبلمية يف القضػػايا 
  عملية التنمية اظتستدامة. اظتعاصرة يف عملية التعامل الواعي اظتتزف مع اظتستجدات اصتديدة وتوظيفها يف

اخلية، كتحديات العوظتة إف الرتبية اإلسبلمية اليـو تواجو بنية معقدة من التحديات اطتارجية والد
تستغل  العنف واإلرىاب وفوضوية الفضائيات التجارية اليت قدوالتطرؼ و واضتداثة، واعتوية والرتاث 

صاد واالعتداؿ واإلنتاج. وىناؾ على الطرؼ اآلخر تسوؽ سلعها على حساب قيم االقتل السماء اظتفتوح
التحديات الداخلية وعلى رأسها مشاكل الطبلؽ وانتشار اظتخدرات واإلساءة لؤلطفاؿ والتعصب القبلي 
واظتذىيب وزتاية حقوؽ األقليات والعمالة الوافدة والعزوؼ عن القراءة عند الصغار والكبار بل ح  عند  

  ا عاليا.ثًن من اظتتعلمٌن تعليمك
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مػػن جوانػػب اصتمػػاؿ والسػػعة والشػػموؿ يف الرتبيػػة اإلسػػبلمية أهنػػا تلػػيب احتياجػػات ومتطلبػػات الفػػرد 
واجملتمػع ودتػػدمها ططػوط عريضػػة ومبػادئ قوميػػة تػدؿ قطعػػا علػى أبعػػاد معرفيػة نافعػػة ومضػامٌن تربويػػة قيمػػة. 

طػػور اضتيػػاة فهػػي تربيػػة قابلػػة لتوليػػد إف الرتبيػػة اإلسػػبلمية تربيػػة مرنػػة مػػن حيػػث ارتباطهػػا ضجريػػات الواقػػع وت
األفكػار وحتريػر اظتسػػائل وجتديػد اظتنػاىج يف البحػػث ولػًنه لتجويػػد العلػـو ومراجعػة القػػدم يف شػ  اضتقػػوؿ. 
يشػػهد العػػامل هنضػػة ثقافيػػة شػػاملة وواسػػعة ويظػػل اإلسػػبلـ شػػاؼتا يرشػػد العقػػوؿ ؿتػػو قيمػػو اطتالػػدة، وشػػريعتو 

إف إظهار جوانب الرتبية اإلسػبلمية يف القضػايا اظتعاصػرة ضػرورة إزاء ىػذه السمحة، وتربيتو اضتكيمة. عتذا ف
 وتكاثرىا. ،وموضوعاهتا ،أسلوهبانهجها ومفرداهتا، و النوازؿ اضتديثة ض

إف اجملتمع الكوييت ورتيع اجملتمعات اإلسبلمية "يف أشد اضتاجة إىل دور الرتبية اإلسػبلمية ضفهومهػا 
ة ىي: أي تربية "إسبلمية"؟ ومن وجهة نظر ِمَن؟ وِمَن الػذي يسػتطيع حتديػد الواسع، ولكن اظتشكلة اظتلح

كػػوييت؟" ومػػن ىنػػا تشػػتد اظتفػػاىيم واظتبػػادئ الػػيت ميكػػن أف يتفػػق حوعتػػا ؽتثلػػو التيػػارات اظتختلفػػة يف اجملتمػػع ال
هج : اظتػػػنهج النقػػػدي، ومػػػننشػػػر ثقافػػػة اضتػػػوار و تبػػػين منػػػاىج  ػػػث لػػػًن تلػػػك السػػػائدة، ومنهػػػا اضتاجػػػة إىل
 (.35-34ـ، 2009)أزتد،  اظتعايشة

الدميقراطيػػػة مرفوضػػػة رتلػػػة وتفصػػػيبل يف الفكػػػر اإلسػػػبلمي بعػػػض القضػػػايا اصتديػػػدة مػػػن مثػػػل كانػػػت 
ـ( "أمػػػا اليػػػـو فػػػإف  1994كمػػػا يقػػػوؿ زكػػػي اظتػػػيبلد ) ألف النظػػػر عتػػػا كػػػاف يف العمػػػـو واإلطػػػبلؽاظتعاصػػػر 

مكوناهتػػا اصتوىريػػة، والنتيجػػة القبػػوؿ لػػبعض تلػػك الدميقراطيػػة ختضػػع لتشػػريح يف الفكػػر اإلسػػبلمي، ظتعرفػػة 
اظتكونات، ال كلها كالتعايش السلمي بٌن اصتماعات وأخذ رضا الشعب يف االنتخػاب والرتشػيح واحػرتاـ 
حقوؽ اإلنساف والفصل بػٌن السػلطات ومػا أشػبو ذلػك. وىػذا التطػور بػدوره يكشػف عػن حتػوؿ منهجػي 

. وىػػذا يف الفكػػر اإلسػػبلمي اظتعاصػػر الػػذي كػػاف يغلػػ ب عليػػو اإلطبلقيػػة سػػابقا ويقػػرتب مػػن النسػػبية اليػػـو
حتػػوؿ ىػػاـ يضػػمن الفكػػر اإلسػػبلمي حيويػػة ويدفعػػو منػػوا. وىػػذه ىػػي قاعػػدة االنفتػػاح االجيابيػػة والتػػوازف يف 

، بتصػػرؼ، 17ص  نقػػد وتقػػوم الفكػػر اإلسػػبلمي لؤلفكػػار والنظريػػات واظتنػػاىج مػػن مشػػارهبا اظتختلفػػة" )
 (. 67-66ـ، ص 2557انظر أيضا الكندري، 

، وللحيػاة صػدارهتاأف نػرد للرتبيػة اعتبارىػا وللثقافػة دورىػا، وللفنػوف مكانتهػا وللعلػـو حقػا إذا أردنا و 
حركتهػػا ولؤلمػػة اظتسػػلمة أمنهػػا فػػبل منػػاص مػػن اإلفػػادة اظتنهجيػػة مػػن معطيػػات الرتبيػػة اإلسػػبلمية وأساسػػياهتا 

ارية. لتػػػاج خطابنػػػا الرتبػػػوي يف عصػػػر العوظتػػػة إىل أف اإلنسػػػانية يف إطػػػار اجملريػػػات اضتاضػػػرة واطتػػػربات اضتضػػػ
رتلة أخبلقيات حضارية لتكوف عنوانا ظتناىجنػا الدراسػية، ومنطلقػا لتأىيػل عملي يرتجم بأسلوب منهجي 

مؤسسات اجملتمع اظتد ، وقاعدة للوعي الثقايف اصتماىًني يف التعامل مع قضايا العصػر وفػق ىػدي الرتبيػة 
 مصاضتنا الوطنية، وخيدـ قضايانا اظتصًنية.  اإلسبلمية وضا لقق

 اإلمياف بالوحي واالعتزاز بالتوحيد وااللتزاـ ضقتضياتو عقيدة وشريعة؛ فكرا وتصورا وسلوكا. .1
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 تنمية العقل اضتر الناقد اظتبدع وترسيخ مبدأ اضتوار اعتادؼ بٌن األفراد واألمم.  .2
علػػػـو الدينيػػػة واظتدنيػػػة  ميػػػع فروعهػػػا حسػػػب االىتمػػػاـ بالػػػدنيا وعمارهتػػػا وتوجيػػػو الناشػػػمة ؿتػػػو ال .3

 وميوعتم وقدراهتم الفردية من جهة أخرى. جيات اجملتمع من جهة ووفق رلبات اظتتعلمٌنحا
 مراجعة اظتناىج الدراسية لتواكب التطورات اضتديثة على ىدي ثوابتنا األصيلة. .4
 اة دوف إفراط أو تفريط.العناية بالفنوف اظتتنوعة وتشجيع الناس على االستمتاع ضباىج اضتي .5
تػوفًن اإلسػناد اظتػػادي والعلمػي واظتعنػوي لؤلسػػرة كػي تقػػـو بػدورىا يف النهػوض بػػاجملتمع مػع دتكػػٌن  .6

 اظترأة لتمارس دورىا اجملتمعي واضتضاري مع اضتفاظ على رسالتها األسرية اطتالدة.
 انطبلقػػا مػػن قولػػو التمسػػك بالعقيػػدة اإلسػػبلمية مػػع التسػػامح يف التعامػػل والتحػػاور مػػع اظتخػػالفٌن .7

 (.  83تعاىل "ِوقلوللواَ لتلن است حلَسناً" )البقرة: 
إنكار اإلرىاب وػتاربة الفساد بكافة صنوفو ػتليا وعاظتيا واإلمياف اصتاـز بأمهية اصتهػاد يف اضتفػاظ  .8

 على ىويتنا اظتسلمة ومصاضتنا اظتشروعة.
الستثمار البشري صتميػع فمػات اجملتمػع تطوير مؤسسات الرتبية والتعليم وجتديد طرائقها يف دعم ا .9

وضػػرورة االرتقػػاء ضنػػاىج إعػػداد اظتعلمػػٌن واظتعلمػػات ووضػػع خطػػط تربويػػة مسػػتقبلية تتناسػػب مػػع 
 تطلعات اجملتمع ومعطيات اضتركة العاظتية.

وضع آليات ملموسة ظتؤسسػات اجملتمػع اظتػد  ظتمارسػة دورىػا يف تعضػيد مقاصػد الرتبيػة  .10
كػي علػى أسػاس التنميػة  ا وختطيطا على ؿتو خيدـ عمليػات البنػاء اجملتمعػي اإلسبلمية قوال وتطبيق

 لف  ىويتو، ولقق أىدافو.
 ومواصلة اإلفادة العملية من ؼترجاتو.الكمي والكيفي تشجيع البحث العلمي  .11

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:

 (6006 )شبار،  -1

إلسبلمي اظتعاصر( ، الذي عاجل غتموعة من سعيد ػتمد شبار ) اإلطار اظتنهجي للفكر ا تناوؿ
اضتديث واظتعاصر، ومن أبرزىا الثنائيات أو  الرؤى واظتقوالت واألدوات اظتنهجية يف التفكًن اإلسبلمي

والغرب، والدولة، وحقوؽ األقليات، ولًنىا، كاألصالة واظتعاصرة،  اظتقاربات اظتزدوجة اليت ترتبط باعتوية،
ىذه اظتقاربات اظتزدوجة من أبرز  دة والتجزئة، والتبعية واالستقبلؿ إذ أمست، والوحوالغرب واإلسبلـ

 . شتات اطتطاب اإلسبلمي
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 اإلشكاليات اظتنهجية واظتبلبسات اليت البست ىذا اطتطاب، وشدد على أف وحلل الكاتب
التأىيلي  والتكوين اصتمود والتقليد داء، واالجتهاد والتجديد دواء، ومدخل ذلك كما يعتقد: الرتبية

بل ىي دعوة  . وال يعين ىذا تكريسا لنظرة انعزالية تنقطع مع الرتاث،بالرتبية اإلسبلميةللناشمة وصلتهما 
لًن اجرتار وتكرار، يدخل  إىل حتقيق كسب إضايف إليو، ينبين عليو ويستمد منو ويستلهمو ويستوعبو من

اآلف تعج باضتوادث  اإلسبلميةرا. واجملتمعات مستم معو يف عبلقة جدلية حتقق لػو تواصبل مستمرا وجتاوزا
 حتقيقا ظتقاصد تاج إىل فقو شرعي جديدوحت. والنوازؿ اصتديدة، مالية وطبية وأخبلقية وعبلقات دولية..

أصل  لجب األصوؿ فيتحوؿ ىو إىل ال وأيضا التواصل مع الرتاث واالرتباط بو، كما ينبغي أف ينالد
، وعلى اظتناىج  تاح علىاالنفبديل عنها. وعليو ينبغي  التجارب واطتربات واضتكم اإلنسانية على العلـو
 .فيها وتوظيفهما دوف إمهاؿ األصوؿقدرة على التحكم  اظتساعدة يف البحث مع

 

 (م6007)عمران،   -2

ىدؼ البحث إىل تعريف التسامح يف نقاط أساسية باعتباره قيمة أخبلقية، وأكد الباحث أف 
، فاألخبلؽ يف ىذا السياؽ من دوف تطبيق والشعارات والتحلي باظتبادئ الرباقة األخبلؽ ال تعين اظتثل
ينخرط يف هـو التسامح من اجملاؿ التجريدي لمف ا إسرتاتيجية متكاملة، وبذا حتوؿسلوؾ وعمل، بل إهن

دائرة العمل السياسي والفعل القانو ، وخيرج من فكرة التساىل اليت حتمل داللة التعايل والتفضل 
، إىل فكرة التفاعل اليت حتمل معىن االحرتاـ واظتغايرة والوعي. ح الباحث أف الطريقة اليت هبا أوضو  والتكـر

التسامح ويصبح سلوؾ حياة ال يكوف إال بطريقة عقبلنية واليت تتلخص يف أف الثقافة تطبيق يتمكن 
أف  ظتوضوع التسامح واية عرضحث يف هنالدينية اليـو حتتاج احتياجًا ضروريًا إىل التحديث. وأكد البا

 التسامح هبذا االعتبار مفتاح االستنارة.

 

 (6007)سبيال،  -3

وأزمة النخب( ويعاجل بتحليل واضح ما يتبدى من  اإلسبلمية)معوقات اضتداثة  الباحثتناوؿ 
ى والصراع سأحتدث عن مستويٌن: مستو  التباس وتقابل بٌن اإلسبلـ واضتداثة بقولو: يف ما خيص التقابل

. فاضتداثة حركة اجتماعية تارخيية حدثت يف الغرب، اكتشفت عربىا قوانٌن  الصراع، ومستوى التبلـؤ
 .ا، وغتاىل الكوف واظتادة والنفسوالتاريخ واللغة، ومستكشفات ال هناية عت الطبيعة والكوف واالجتماع

ن طبيعة اضتداثة االنتشار، وىذه الرؤية مرتبطة ضكاسب اضتداثة وقدرهتا على االنتشار بالعامل، ألف م
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 وألف مكتشفاهتا تتطلب أسواقا وفاعلٌن. وىذا االختيار يتم يف الغالب، عن طريق القوة، كما حدث مع
 االستعمار.

وأوضح الكاتب أف اإلسبلـ كبنية عقدية وفكرية واجتماعية وتارخيية ال يتعارض مع اضتداثة، 
 أقاـواعتباره ضثابة اختيار. والتاريخ يشهد على أف اإلسبلـ  لكونو دعوة إىل التطور والتقدـ، وفهم العامل،

مع اضتداثة، بل ىو قادر على أف  وأكد الكاتب أف اإلسبلـ ال يتعارض .اضتضارات البشرية إحدى أكرب
الفكرية والتقليدية من العوائق اظتعرفية والرؤى اظتكبلة للفكر واإلبداع  يستوعبها، شريطة أف تتحرر النخب

  .اثة وال تعارض بٌن الدينوأوضح  أنة  ميكن أف تكوف ىناؾ حد، كما 

 
 (6008)املومين، -4

، وأوضح الباحث التوازفاضتنيف، الوسطية و أظهر البحث أف من أبرز خصائص الدين اإلسبلمي 
حيث ال ينفرد مفهـو الوسطية والذي يعىن التوسط أو التعادؿ بٌن طرفٌن متقابلٌن أو متضادين ، 

واقعية ، بٌن الظتادية اظتقيتة والروحية اضتاظتةاإلسبلـ وسط بٌن اويطرد الطرؼ اآلخر. و ، تأثًنأحدمها يف ال
واختتم الباحث دراستو يف إف اظتسلمٌن تقـو شخصية أمتهم على الوسطية يف  .اظترة واظتثالية التخيلية

بل للوصوؿ إىل اجملاالت كافة وىم وفق حتديد القرآف األمة الوسط وحدد الباحث غتموعة من الس
 الوسطية واالعتداؿ أمهها:

إف علماء األمة وفقهاءىا لملوف أمانة كربى، ويقوموف بدور رسايل وال يتم  ذلك إال إذا تصدوا  -
ظتناىج التكفًن ولكل فرد أو غتموعة تعطي نفسها حق اهتاـ اآلخرين أو تزعم أهنا الفرقة الناجية 

اإلسبلـ اضتنيف اليت تشكل الرزتة فيو اظترتكز  والثقافة اظتطلوبة ىي تلك اليت تنطلق من
 .األساسي

إف جتديد اطتطاب الديين أمر حتتاجو الظروؼ اضتاضرة وىذا التجديد أصيل يف االلتزاـ بالشرع   -
وضوابطو، ولكن يف الوقت عينو جيب أف يكوف مرتنًا حيويًا ومتجددًا يف أساليبو ويف معاصتة 

بل ىو جامد متزمت حتت شعار التمسك ضا كاف عليو اضتوادث واالستجابة للتحديات. ف
 السلف، وال ىو خطاب يعتمد التفريط باظتبادئ والقيم متذرعاً باضتداثة والتحديث.

 حتتاج غتتمعاتنا مع بناء الشخصية اظتلتزمة بالوسطية إىل نشر ثقافة العدؿ. -

 
 (م 6008 دراسة )خزعلي، -5
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وية يف الفلسفات الرتبوية الوضعية من جهة، ويف ىدفت ىذه الدراسة إىل استقراء القيم الرتب
التصور اإلسبلمي من جهة أخرى واستخدـ الباحث اظتنهج التكاملي، كأحد مداخل وتقنيات اظتنهج 
الوصفي، إذ مت تناوؿ القيم الواردة يف الفلسفات الرتبوية الوضعية من خبلؿ التسلسل اظتنطقي لؤلفكار،  

الستقراء القيم الرتبوية يف آيات القرآف الكرم وكتب السنة من خبلؿ كما أستخدـ اظتنهج االستقرائي 
 وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها: أسلوب حتليل احملتوى

أف ىناؾ شتات ؽتيزة ظتفهـو القيم الرتبوية يف الفلسفة الرتبوية الوضعية اظتنطقية منها أف القيم  -
بسبب عدـ إمكانية إخضاعها للتجريب، أما نسبية ال مطلقة، وىي لًن ثابتة طتلوىا من اظتعىن 
 إذا كانت قابلة للتجريب أصبحت عندىا مقبولة. 

ىدفها الشامل وىر منظومة من حيث اظتضموف واصت اإلسبلميةف الرتبية يف ضوء الشريعة وأ -
اجملتمع ورفعهما ؿتو األفضل عن طريق االكتماؿ والنضج والتهذيب الفرد و ينصب على تنمية 

ستمر واظتتواصل ويف ضوء ذلك تقـو اظتؤسسة الرتبوية التعليمية بنشر صورة الواقع والتثقيف اظت
، واظتستقبل الذي يتطلع إليو ، من خبلؿ اإلسبلمي الذي يعيش فيو الفرد عضواِ نافعاً يف اجملتمع

 .دركها الفرد ويستوعبها ويعمل هباإىل قيم ي اإلسبلميةتررتة أىداؼ الرتبية 

 

 (م 6008)القضاة،   -6
من أصل اضتور  مفهـو اضتوار لغة وكونو قضايا معاصرة يف الفكر الرتبوييف كتابو تناوؿ الباحث 
، كما حدد مفهومة اصطبلحا يف ) فن تبادؿ اضتديث بٌن طرفٌن  الشيء واىل وىو الرجوع عن الشيء

جل و من أ تقبل الرأي األخر واحرتام، يؤدى إىلأو زمبلء عمل أو رؤساء ومرؤوسٌن أو أكثر أصدقاء
، وحدد الباحث للحوار أمهية يف كوف أننا ؼتتلفوف تبعا للتكوين (الوصوؿ إىل اضتقيقة اليت ترضي اصتميع

 والقدرات والتنشمة واطتربات واألفكار ولذا وجب اضتوار.

األخر وعدـ  التسامح وقبوؿ الرأي ولقد وضع الباحث للحوار اظتؤثر بعض اظتواصفات أمهها:
معرفة أطروحات الطرؼ األخر ووجهات غتموعة من األىداؼ للحوار منها  لباحثوتبىن ااإلقصاء. 

 نظرة وحججو يف القضايا اليت ىي موضوع 

وانتهى الباحث إىل حتديد دور اظتؤسسات الرتبوية يف تنمية اضتوار حيث حدد للمعلم مهاـ ألداء 
طبلبية واظتناسبات اظتختلفة اليت ىذا الدور تتمثل يف استخداـ اضتوار يف عرض الدرس وحل اظتشكبلت ال

دتر باجملتمع وحدد ادوار لئلدارات اظتدرسية تتمثل يف ضرورة إنشاء صتاف وغتالس مصغرة لكل صف من 
دوار لتنمية اضتوار لؤلسر واإلعبلـ وخص كما حدد الباحث أاجل النقاش واالتفاؽ على رؤى موحدة .
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بداية اضتوار مع النظر لبلختبلؼ القائم على أنة  بالذكر األسر حيث حدد عتا ضرورة إحساف الظن من
قضايا معاصرة ـ( كتاب آخر ىو 2008وللكاتب القضاة ) .ات نظر مع احرتاـ الرأياختبلؼ يف وجه
جملموعة قضايا معاصرة من مثل العبلقات اإلنسانية والعملية الرتبوية والتفكًن  فيو تطرؽ يف أصوؿ الرتبية

 طية. الناقد والرتبية والدميقرا

 

 (م 6008 دراسة )احلازمي ، -7
ىدفت الدراسة إىل الكشف عن دور اضتوار الوطين يف تعزيز األمن الوطين للمملكة العربية 

التعرؼ على أبعاد األمن الوطين يف ضوء  السعودية، وذلك من خبلؿ حتقيق األىداؼ الفرعية التالية:
االجتماعي ر الوطين يف تعزيز األمن السياسي و الكشف عن دور اضتواو  نتائج اضتوارات الوطنية السابقة.

وقد اعتمد الباحث يف إجراء دراستو على اظتنهج الوصفي من خبلؿ حتليل  الفكري.واالقتصادي و 
احملتوى، واألسلوب اظتسحي، واقتصرت الدراسة اظتسحية يف غتاعتا البشري على استطبلع آراء عينة 

أف اضتوارات الوطنية تناولت عددًا من القضايا ذات  أظهرت النتائج(. 335ددىا )عشوائية يبلغ ع
الصلة بتحقيق األمن السياسي يأم يف مقدمتها موضوع التوسع يف مؤسسات اجملتمع اظتد  الذي جاء 
من حيث االىتماـ يف اظترتبة األوىل، يليو العمل على تعزيز الوحدة الوطنية واحملافظة عليها الذي جاء يف 

 تنوع العبلقات الدولية وااللتزاـ باظتعاىدات واظتواثيق الدولية يف اظترتبة الثالثة، مث موضوع اظترتبة الثانية، مث
 ، مث توسيع اظتشاركة الشعبية، مث تسريع عملية اإلصبلح، مث تطوير وسائل االتصاؿ بٌن اضتاكم واحملكـو

 . االلتزاـ  ماية حقوؽ اإلنساف

 الدراسات األجنبية: 

( بدراسػػة ميدانيػػة Helen N. Boyle, 2004مريكيػػة ىلػػن بويػػل )قامػػت اظتستشػػرقة األ
موسعة يف ثػبلث دوؿ إسػبلمية حيػث أخػذت بدراسػة الكتاتيػب يف الػيمن، واظتغػرب، ونيجًنيػا. وتوصػلت 
الباحثػػػة إىل أف اظتػػػدارس القرآنيػػػة )الكتاتيػػػب( كانػػػت ومل تػػػزؿ تقػػػـو بوظػػػائف تربويػػػة ىادفػػػة وأف الكثػػػًن مػػػن 

عػػرض مكوناهتػػا وموجباهتػػا وموجهاهتػػا الغػػرب وعب طبيعػػة الثقافػػة اإلسػػبلمية وأسػػاء الػػرؤى الغربيػػة مل تسػػت
ومؤسسػػػاهتا الرتبويػػػة األصػػػيلة. لقػػػد زادت حػػػدة تلػػػك الػػػرؤى والدراسػػػات يف اآلونػػػة األخػػػًنة ال سػػػيما بعػػػد 
تنػػامي ظػػاىرة اإلرىػػاب والتطػػرؼ حيػػث أصػػبح الشػػك الغػػر  لػػـو حػػوؿ الكثػػًن مػػن اظتمارسػػات التعليميػػة 

دارس الػػيت حتمػػل رسػػالة ثقافيػػة وصػػفة دينيػػة ال دتػػت بصػػلة باألزمػػات السياسػػية العاظتيػػة. ىػػدفت ىػػذه واظتػػ
الدراسػػة الرتبويػػة األنثروبولوجيػػة إىل بيػػاف دور التعلػػيم الػػديين يف اضتيػػاة اجملتمعيػػة اظتعاصػػرة وكػػأداة مػػن أدوات 

ة اظتهمػػة وتنػػدرج حتػػت بػػاب الرتبيػػة حفػػ  اعتويػػة والتغيػػًن. تعتػػرب دراسػػة ىلػػن بويػػل مػػن الدراسػػات األكادمييػػ
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( الػػػيت حتػػػاوؿ أف تتواصػػػل مػػػع الفكػػػر الرتبػػػوي اإلسػػػبلمي International Educationالدوليػػػة )
 بغرض التعاوف العلمي، والتفاعل اضتضاري. القدم واظتعاصر 

(  عػن الرتبيػة والتعلػيم يف العػامل اإلسػبلمي نشػرهتا Barazangi, 1995, 2009ويف دراسػة )
(Oxford Islamic Studies Online أشػار الباحػث إىل أف اظتسػلمٌن ، ال سػيما يف القػرنٌن )

، وأيضػػػا فقػػػدت اضتركػػة التعليميػػػة يف الػػػديار اإلسػػػبلمية واظتباحػػػث اظتندرجػػة حتتهػػػااظتاضػػيٌن، أمهلػػػوا الفلسػػػفة 
لثقػػايف فقػػدت اظتبلحظػػة والتجريػػب. وجػػراء ىػػذا االؿتسػػار ا مثػػل مػػناظتوضػػوعية وظيفتهػػا الرتبويػػة وأسػػاليبها 

مراكػػػز التعلػػػيم العػػػايل الدينيػػػػة مكانتهػػػا اظترموقػػػة وأخػػػػذ االنقسػػػاـ والضػػػعف ينتػػػػاب غتػػػاؿ الرتبيػػػة خصوصػػػػا 
واظتمارسػػة اضتياتيػػة عمومػػا. إف التشػػكيك يف الفلسػػفة الغربيػػة اضتديثػػة ومسػػامهاهتا اسػػتحوذ علػػى الكتابػػات 

جهػػة وبػػٌن اجملػػددين واحملػػافظٌن مػػن جهػػة احملافظػػة ؽتػػا زاد مػػن عمػػق الفجػػوة بػػٌن الشػػرؽ والغػػرب علميػػا مػػن 
أخرى. حتػوؿ الفكػر اإلسػبلمي مػن بنػاء قواعػد للحيػاة العامػة إىل حركػة دتيػل للصػراع مػع الثقافػة الغربيػة ؽتػا 

كػػي دتػػارس   دتكينهػػاأثػػر يف طبيعػػة العمليػػة الرتبيػػة اإلسػػبلمية سػػلبا ، علػػى الػػرلم مػػن ػتػػاوالت كثػػًنة إلعػػادة 
كمػػا كانػػت يف سػػابق عهػػدىا. ىػػذه العزلػػة بػػٌن وتسػػتأنف مسػػًنهتا الفاعلػػة  لثقػػايف دورىػػا الرائػػد يف اظتيػػداف ا

مبػػػادئ الرتبيػػػة اإلسػػػبلمية واضتيػػػاة العامػػػة اظتعاصػػػرة أوجػػػدت أزمػػػات كثػػػًنة منهػػػا عػػػدـ إعػػػداد اظتػػػرأة اإلعػػػداد 
ة يف اظتناسب ح  ذىب بعض اظتربٌن إىل إعداد اظترأة داخل إطار البيت فقط. كثًن مػن اظتشػكبلت الرتبويػ

العػػامل اإلسػػبلـ ازدادت تفاقمػػا بعػػد االحػػتبلؿ الغػػر  للشػػرؽ ؽتػػا تػػرؾ العػػامل اإلسػػبلمي يف حالػػة اضػػطراب 
 ح  بعد االستقبلؿ.

يف العػػامل ( مت الرتكيػػز علػػى األسػػاليب الرتبويػػة ومناىجهػػا Szyliowicz, 1995ويف دراسػػة )
ا ذات صػػػػػلة مباشػػػػػرة بػػػػػاظتعلمٌن باعتبارىػػػػػا عنصػػػػػر حاسػػػػػم يف حتقيػػػػػق أىػػػػػداؼ التعلػػػػػيم، وألهنػػػػػاإلسػػػػػبلمي 

والطػػبلب، واحملتػػوى. مثػػل كػػل جوانػػب التعلػػيم يف العػػامل اإلسػػبلمي، فػػإف أسػػاليب الرتبيػػة ومناىجهػػا متػػأثرة 
تػػأثرا عميقػػا بالبيمػػات الثقافيػػة نظػػرا التسػػاع العػػامل اإلسػػبلـ وىػػذا ال مينػػع مػػن وجػػود قواسػػم تربويػػة وتعليميػػة 

لػػدوؿ اإلسػػبلمية تتبػػع تعػػاليم اإلسػػبلـ وكػػذلك عتػػا مسػػاحتها اظترتبطػػة مشػرتكة بػػٌن ىػػذه الػػدوؿ غتتمعػػة. إف ا
لعػاـ يف اجملتمعػات اإلسػبلمية ال ة احملليػة. إف منػط التعلػيم الة بالتقاليػد االجتماعيػة والثقافػباطتصوصية اظتتمث

ة زاؿ جػػػزءا ال يتجػػػزأ مػػػن كياهنػػػا وثقافتهػػػا دوف أف تفقػػػد طػػػابع اطتصوصػػػية لكػػػل بلػػػد فاألنظمػػػة التعليميػػػيػػػ
مسػػػتمدة مػػػن الػػػدين اإلسػػػبلمي ومسػػػتمرة يف نقػػػل اظتعرفػػػة الدينيػػػة واظتمارسػػػة، واإلميػػػاف. لػػػيس ىنػػػاؾ فصػػػل 

، يف أوقػػات ؼتتلفػػة ه الػػدوؿ اإلسػػبلمية، وكػػبل النػػوعٌنىػػذ كثػػًن مػػن واضػػح بػػٌن التعلػػيم الػػديين والعلمػػا  يف
الػذي يشػهد مػن حػٌن آلخػر  حتاوؿ تشكيل اضتياة الثقافية يف ظل أوضاع حتديث اظتناىج وإصبلح التعلػيم

 توترات بٌن أنصار اصتديد وأنصار القدم ظتواجهة التطورات اظتعاصرة. 
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وأشػػارت الدراسػػة إىل أف اظتشػػاكل العمليػػة الػػيت تعػػا  منهػػا اظتػػدارس اإلسػػبلمية اضتكوميػػة واظتػػدارس 
دارس العامػة يف العػامل اإلسبلمية اطتاصة )القطاع األىلي( لالبا ما تكوف نفس اظتشاكل اليت تعا  منها اظتػ
واظتاديػػػة. سػػػامهة اضتركػػػات اإلسػػػبلمي. ذتػػػة الكثػػػًن مػػػن اإلصػػػبلحات تعرقلػػػت بسػػػبب القيػػػود اإليديولوجيػػػة 

سػػػية ، واظتفػػػاىيم اإليديولوجيػػػة اإلسػػػبلمية يف اآلونػػػة األخػػػًنة يف مراجعػػػة اظتنػػػاىج الدرااكية، واالشػػػرت القوميػػػة
اظتتمركػػػزة حػػػوؿ اضتديثػػػة يػػػة تطبيػػػق النظريػػػات الرتبويػػػة مػػػن إمكان قلػػػص ولػػػدوطػػػرؽ التػػػدريس. شػػػح اظتػػػوارد ي

تعػػا  مػػن قلػػة اظتػػواد السػػمعية مكتبػػات اظتػػدارس كمػػا أشػػارت الدراسػػة إىل أف . وحريتػػو يف الػػتعلم الطالػػب
 البصرية والوسائل التعليمية األخرى اليت نادرا ما تتوفر حيث أف اظتكتبة اظتدرسية تعا  من نقص اظتوارد. 

( عػػػػن التنشػػػػمة االجتماعيػػػػة، والػػػػتعلم، والتعلػػػػيم األساسػػػػي يف Akkari, 2008ويف  ػػػػث )
السياقات اإلسبلمية عاجل اصتزء األوؿ منو موضوع استمرارية اظتدارس القرآنية التقليديػة رلػم انتشػار الػنمط 

اوؿ التعليمي الغر . ويف اصتزء الثا  يتطرؽ الباحث ظتوضوع اظتصطلح يف دراسة اظتدارس القرآنيػة حيػث تنػ
الباحث مفهـو الكلتاب واظتدرسة والزاوية. وتناوؿ اصتزء الثالث اظتواقف التعليمية عرب حتليػل الػنظم واللػوائح 
السػػػائدة يف اظتػػػدارس القرآنيػػػة مػػػن خػػػبلؿ وصػػػف اصتانػػػب االجتمػػػاعي والفكػػػري فػػػالتعليم مػػػرتبط بالنشػػػاط 

اسػػة لػػاوؿ الباحػػث أف يطػػرح (. ويف اصتػػزء األخػػًن مػػن الدر Situated learningالتعليمػػي اليػػومي )
رؤيتػػػو يف أف الرتبيػػػة اظتعاصػػػرة يف سػػػياقاهتا اإلسػػػبلمية اظتتنوعػػػة ميكػػػن أف تقػػػدـ خػػػدمات أفضػػػل عػػػن طريػػػق 
التفاعػػل بػػٌن النظػػامٌن؛ اظتػػدارس القرآنيػػة واظتػػدارس الغربيػػة. قػػاـ الباحػػث بصػػورة أساسػػية بتطبيػػق رؤيتػػو عػػرب 

 لم والتعليم يف أفريقيا.الشواىد اليت رتعها يف دراستو ألساليب التع

عػػػبلوة علػػػى ذلػػػك، تنػػػاوؿ البحػػػث العديػػػد مػػػن القضػػػايا الرتبويػػػة منهػػػا خصػػػائص اظتػػػدارس القرآنيػػػة 
اظتػػدارس األجنبيػة وأنظمتهػػا اظتختلفػة. دتتػػاز  ب الػػديين واظترونػة ومواجهػػة انتشػاروسياسػة قبػوؿ الطلبػػة واصتانػ

تتسػػم باظترونػػة والواقعيػػة لك أوقاهتػػا وأىػػدافها وأماكنهػػا اظتػػدارس القرآنيػػة ضرونػػة وتنػػوع اظتنػػاىج الدراسػػية وكػػذ
وىػي مػػن عوامػل بقائهػػا وانتشػارىا وقوهتػػا يف نشػر العلػػم األساسػي لػػدى أوسػاط األطفػػاؿ. ينػادي الباحػػث 
إىل تطػػوير اظتػػدارس القرآنيػػة لتصػػبح اليػػـو أداة أكثػػر فاعليػػة يف نشػػر التعلػػيم األساسػػي. ركػػز البحػػث علػػى 

( كإطار تربوي نظري لفهم وتطوير اظتمارسات الرتبوية التعليمية اظتعاشػة Situated learningنظرية )
 ,Wallaceيف سػػػياقها االجتمػػػاعي والثقػػػايف وىػػػي نظريػػػة عتػػػا حضػػػورىا يف اظتشػػػهد الرتبػػػوي اظتعاصػػػر )

2009, p. 272-273.) 
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 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من زاوية  يف القضايا اظتعاصرة اإلسبلميةبية اليت  ثت دور الرت  العربية ىناؾ ندرة يف الدراسات -1
معظم الدراسات السابقة أخذت الطريقة الكيفية  .ميدانية منهجية ال سيما يف اجملتمع الكوييت

بالبحث وقلت الدراسات اظتيدانية اليت  يف القضايا اظتعاصرة اإلسبلميةيف تناوؿ موضوع الرتبية 
 .ة اإلسبلميةتستطلع رأي الناس ومعتقداهتم يف الرتبي

أكثر الدراسات السابقة تناولت جزءا واحدا من جزئيات القضايا اظتعاصرة ، وقلما توجد دراسة  -2
 .واجملتمع(وسائط التنشمة االجتماعية، اآلخر، )الفرد، و حتيط بعدد كبًن من ىذه القضايا 

تبسط الظواىر  قاء وثراء الرتبية اإلسبلمية قد يقدـ صورة ضبابية دتيل إىلعن ناظتفرط اضتديث  -3
وإبراز ػتاسن الرتاث دوف التطرؽ اظتيداف البحثي إىل ميداف للتباىي  االجتماعية ؽتا قد لوؿ

اختبلؼ التفسًنات الدينية للنص  اظتنهجي للتحديات التنموية واظتشكبلت الشائعة الناجتة من
لنقدية إف اضتاجة للدراسات ا (.Panjwani, 2004, p. 7الواحد وأبعادىا التارخيية )

 ضرورة قائمة الستيعاب وتوجيو الواقع وفق أسس موضوعية.

تتشابو الدراسات األجنبية يف ىذا اظتضمار إذ أهنا تتناوؿ قضايا الرتبية اظتعاصرة بربطها بأصوعتا  -4
التارخيية مع االستعانة بالدراسات األنثروبولوجية اليت تشكل مادة واسعة للرصد والتحليل 

لكبار فتح اجملاؿ عند اظتسلمٌن حديثا الدراسات األنثروبولوجية إف ضمور  واالستنتاج.
اظتدف اإلسبلمية كما فعل األنثروبولوجي حركة اظتتخصصٌن الغربيٌن يف ىذا اجملاؿ لرصد 

جًنتز حيث قاـ بدراسة تتبعية لبعض اظتدف اإلسبلمية الكبًنة ظتدة أكثر من الشهًن األمريكي 
 (.Geertz, 1960, 1968, 1995أربعٌن سنة )

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 أوال:منهج الدراسة:
يف القضايا اظتعاصرة اآلتية   اإلسبلميةمت استخداـ  اظتنهج الوصفي التحليلي ، لوصف واقع الرتبية 

( التنمية –بٌن التناقض والتنالم  الوسائط الرتبوية -العبلقات الزوجية واألسرية  -)التعامل مع اآلخر 
فسًن اظتعلومات الناجتة عن ىذا الواقع وحتديد مدى تطبيق ىذه اصتوانب بتلك القضايا داخل وحتليل وت

 . من منظور اظتعلمٌن من اصتنسٌناجملتمع الكوييت 
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 ثانيا :جمتمع الدراسة )عينة الدراسة (:
من جنسيات كويتية وعربية يف التعليم العاـ ( معلما ومعلمة 750تكونت عينة الدراسة من )

 ة موزعة على ػتافظات الكويت وذلك وفقا ظتا يلي:ؼتتلف

، ومدرسة مت اختيار ستس مدارس من كل منطقة تعليمية بواقع مدرسة ثانوية بنٌن وأخرى بنات
مت حتديد  .مدرسة على مستوى دولة الكويت 30بإرتايل ، ومدرسة ابتدائيةمتوسطة بنٌن وأخرى بنات

يف كل منطقة تعليمية. بلغ عدد االستبيانات مة ومعلمعلم  125معلم من كل مدرسة بواقع  25
 وفيما يلي وصف مفصل عتذه العينة.   استبانو 582الراجعة 

 ( وصف العينة حسب اظتتغًنات األساسية1اصتدوؿ رقم )

 النسبة % التكرار اظتتغًن

 اصتنس
 48.8 284 ذكور

 51.2 298 إناث

 اصتنسية
 50.3 293 كوييت

 49.7 289 لًن كوييت

 اظتؤىل الدراسي
 78.2 455 جامعي وأقل

 21.1 123 أكثر من جامعي

 ػتافظة السكن

 5.5 32 العاصمة

 25.4 148 حويل

 19.2 112 الفروانية

 8.6 50 مبارؾ الكبًن

 23 134 األزتدي

 17.5 102 اصتهراء
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 أداة الدراسة: ثالثا:
الطبلع على الدراسات السابقة واظتراجع مت استخداـ االستبانة كأداة رئيسة للدراسة حيث مت ا

ذات الصلة اليت عتا عبلقة ضجاؿ الدراسة اضتالية ، كما مت الرجوع إىل اطترباء واظتتخصصٌن ضجاؿ الرتبية 
وحتدد اعتدؼ من ىذه االستبانة يف  آرائهم يف ىذا اجملاؿ.والقضايا اظتعاصرة لبلستفادة من  اإلسبلمية

اجملتمع (  –الوسائط الرتبوية  –األسرة  –يف اجملاالت ) الفرد  اإلسبلمية جوانب الرتبيةالتعرؼ على 
الوسائط الرتبوية بٌن  -العبلقات الزوجية واألسرية  -والقضايا اظتعاصرة اآلتية  )التعامل مع اآلخر 

 نة يفاالستباتضمنت . يف الواقع اجملتمعي ( والتعرؼ على مدى تواجدىاالتنمية –التناقض والتنالم 
( عبارة تقيس كل عبارة منها عنصر من عناصر القضايا السالفة الذكر على 49) من  صورهتا النهائية
 النحو التايل : 

  العناصر القضية اجملال

 الفرد -1
التعامل مع 

 اآلخر
السلوكيات  -التفكًن السليم -االنفتاح -اضتوار
 اضتياتية

بنود يف  9 ػدتثل ب
 االستبانة 

2- 
 األسرة

ات العبلق
الزوجية 
 واألسرية

العمالة  -التفكك األسري-االستقرار األسري 
التعامل -واظتوضة اللباس -الرتبية األسرية -اظتنزلية

 مع التكنولوجيا

بنود يف  9 ػدتثل ب
 االستبانة

  العناصر القضية اجملاؿ

3- 
الوسائط 
 الرتبوية

الوسائط 
الرتبوية بٌن 
التناقض 
 والتنالم

 -دور العبادة-األسرة-اظتؤسسات التعليمية
األندية الرياضية )غتالس الرجاؿ(  الديوانية
مؤسسات اجملتمع -وسائل اإلعبلـ -والصحية
التيارات -والعلميةالثقافية اظتراكز  -اظتد 
 .أماكن الرتويح -اجملمعات التجارية -الفكرية

يف  ادبن 15دتثل بػ 
 االستبانة

  العناصر القضية اجملال
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4- 
 اجملتمع

-الوحدة-اظتواطنة-العدالة-اضتريةاملقومات: يةالتنم
 .االنتماء

-التوترات اظتذىبية-القبلية واضتزبية املعوقات:
الفساد  -التفاوت الطبقي -التوترات السياسية

 االؿترافات الفكرية -العمالة الوافدة -واالحتكار

بنود يف  8 دتثل بػ
 االستبانة

 

بنود يف  8دتثل بػ 
 االستبانة

 

 

دور حوؿ اصتنس،  اصتنسية، و اظتؤىل الدراسي، وػتافظة افة للبيانات األولية اليت تباإلضىذا 
 السكن.

 رابعا :صدق االستبانة 
مت التأكد من صدؽ االستبانة من خبلؿ الصدؽ الظاىري ، واظتتمثل يف صدؽ احملكمٌن، حيث 

عض العبارات ديل وحذؼ بومت تع يف كلية الرتبية األساسيةمت عرض االستبانة على عدد من اظتختصٌن 
 ومت إعادهتا إليهم مرة أخرى، وقد وافقوا على أف االستبانة أصبحت مناسبة للتطبيق. يف ضوء مقرتحاهتم

يف التعبًن عن الوزف النسيب للمشكبلت من   (Lekart Scale)اظتقياس اطتماسي الباحثوف واعتمد 
 .موافق بشدة( حيث )أوافق بشدة( )أوافق( )ال أدرى( )لًن موافق( )لًن 

 

 خامسا: ثبات االستبانة
كرونباخ وكاف معامل الثبات  للتأكد من ثبات االستبانة قاـ الباحثوف  ساب معامل ثبات ألفا

 لبلستبانة مرتفعا بشكل كبًن، ؽتا يزيد من الثقة بنتائج الدراسة.

 ( 2اصتدوؿ  ) 

 عدد البنود قيمة معامل الثبات
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0.80 49 

 حصائيةسادسا:املعاجلة اإل
( ظتعاصتة البيانات، حيث مت حساب spssاستخدـ الباحثوف برنامج التحليل اإلحصائي )

التكرارات والنسبة اظتموية للبيانات األولية، واحملاور الرئيسية للدراسية كما مت حساب اظتتوسطات اضتسابية 
وحتليل التباين األحادي (  T testواالؿترافات اظتعيارية حملاور االستبانة وعباراهتا، كما مت حساب )  

 اظتختلفة بصفة خاصة. تغًنات الدراسة مقارنة ضحاورىاللتعرؼ على فروؽ اآلراء بصفة عامة، وتبعا ظت

 نتائج الدراسة: 

يف القضايا  اإلسبلميةحوؿ جوانب الرتبية  وففيما يلي نتائج الدراسة اظتيدانية اليت قاـ هبا الباحث
 اظتعاصرة:

 -األسرة -يف القضايا املعاصرة اآلتية )الفرد  اإلسالميةالرتبية  واقع السؤال األول: ما
 اجملتمع معوقات ( من وجهة نظر عينة الدراسة ؟ –اجملتمع مقومات  –الوسائط الرتبوية

 

 

 

 

 

 (  3اصتدوؿ رقم ) 

 التكرارات والنسب اظتموية لبنود اجملاؿ األوؿ ) الفرد (

 السؤال
 غري موافق بشدة غري موافق ال أدري موافق موافق بشدة

 املتوسط
االحنراف 
 النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار املعياري

q1 185 31.79 329 56.53 30 5.15 26 4.47 6 1.03 4.22 1.88 
q2 296 50.86 244 41.92 20 3.44 15 2.58 3 0.52 4.41 0.73 
q3 28 4.81 80 13.75 63 10.82 308 52.92 97 16.67 2.36 1.07 
q4 264 45.36 275 47.25 16 2.75 16 2.75 4 0.69 4.35 0.73 
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q5 257 44.16 264 45.36 32 5.50 19 3.26 6 1.03 4.29 0.80 
q6 187 32.13 198 34.02 56 9.62 115 19.76 21 3.61 3.72 1.21 
q7 354 60.82 189 32.47 13 2.23 14 2.41 9 1.55 4.49 0.79 
q8 373 64.09 161 27.66 23 3.95 14 2.41 8 1.37 4.51 0.80 
q9 57 9.79 180 30.93 77 13.23 180 30.93 83 14.26 2.91 1.26 

 
قة ، وؾتد أف أفراد العينة قد اجتهوا ؿتو اظتواف( على البنود اطتاصة ضجاؿ الفرد 3لتوي جدوؿ ) 

( حيث   8، فمعظم أفراد العينة مييلوف لبللتزاـ ضواعيد دوامهم ) بند بنود ىذا اجملاؿبشكل عاـ على 
( ، وكذلك وافق معظم أفراد العينة على أف على اإلنساف أف يتحمل  4.51كاف متوسط ىذا البند ) 

يكوف ( ، ويرى أفراد العينة أف اضتوار مع اآلخرين جيب أف  4.49( ضتوسط )  7نتائج أعمالو ) بند 
 2.36( ضتوسط )  3) بند وجاء يف اظترتبة األخًنة ( ، 4.41( ضتوسط ) 2وفق مبادئ اإلسبلـ ) بند 

، وعند اضتديث عن البحث عن الواسطة  (ألضب عندما خيالفين اآلخرين بالرأيوالذي ينص على ) (
( 2.91اضح ، متوسط ) ( ؾتد أف أفراد العينة مل يرفضوا ىذا البند بشكل و  9إلهناء اظتعامبلت ) بند 

 .)احملسوبية(ؽتا يعين أف أفراد العينة انقسموا إىل قسمٌن يف رفضهم أو تأييدىم ظتبدأ الواسطة 

 

 

 

 

 

 

 (  4اصتدوؿ رقم ) 

 التكرارات والنسب اظتموية لبنود اجملاؿ الثا  ) األسرة (

 السؤال
 

 غري موافق بشدة غري موافق ال أدري موافق موافق بشدة
 

 املتوسط

 
االحنراف 
 ة %بالنس التكرار ة %بالنس التكرار ة %بالنس التكرار ة %بالنس التكرار ة %بالنس التكرار املعياري

q10 379 65.12 162 27.84 17 2.92 10 1.72 11 1.89 4.53 0.80 
q11 432 74.23 120 20.62 12 2.06 12 2.06 4 0.69 4.66 0.69 
q12 304 52.23 218 37.46 36 6.19 16 2.75 5 0.86 4.38 0.79 
q13 159 27.32 245 42.10 73 12.54 91 15.64 10 1.72 3.78 1.07 
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q14 331 56.87 190 32.65 32 5.50 17 2.92 5 0.86 4.43 0.80 
q15 102 17.53 133 22.85 159 27.32 146 25.09 38 6.53 3.20 1.19 
q16 178 30.58 265 45.53 33 5.67 82 14.09 18 3.09 3.87 1.10 
q17 318 54.64 197 33.85 34 5.84 24 4.12 6 1.03 4.38 0.85 
q18 165 28.35 229 39.35 46 7.90 112 19.24 26 4.47 3.68 1.20 

 

( على البنود اطتاصة ضجاؿ األسرة من حيث االستقرار واللباس والتعامل مع  4لتوي اصتدوؿ ) 
مع التكنولوجيا اضتديثة ، فنجد أف أكثر أفراد العينة قد اجتهوا ، وكذلك التعامل  يف اظتنزؿالعاملٌن

( والذي ينص على )) التوافق بٌن الزوجٌن من أسباب االستقرار األسري ((  11للموافقة مع البند ) 
( والذي ينص على  10( ، وكذلك جاء البند )  4.66ػتتبل الرتتيب األوؿ يف ىذا اجملاؿ ضتوسط ) 

تعزز االستقرار األسري (( يف الرتتيب الثا  ضتوسط  اإلسبلميةالزوجٌن يف الرتبية )) شروط اختيار 
( والذي ينص على )) أعلم أوالدي احرتاـ من يعملوف  14( ، وجاء يف اظترتبة الثالثة البند ) 4.53)

نص على ( يف اظترتبة األخًنة والذي ي 15( ، يف حٌن جاء البند )  4.43عندي يف اظتنزؿ(( ضتوسط ) 
  .( 3.20))حتصل العمالة اظتنزلية على حقوقها كاملة يف اجملتمع الكوييت(( ضتوسط ) 

 

 

 

 

 

 

 (  5اصتدوؿ رقم ) 
 التكرارات والنسب اظتموية لبنود اجملاؿ الثالث ) الوسائط الرتبوية (

 السؤال
 

  غري موافق بشدة غري موافق ال أدري موافق موافق بشدة
 املتوسط

 
االحنراف 

 ة %بالنس التكرار ة %بالنس التكرار ة %بالنس التكرار ة %بالنس التكرار ة %بالنس التكرار عياريامل

q19 132 22.68 282 48.45 60 10.31 87 14.95 15 2.58 3.74 1.05 
q20 149 25.60 285 48.97 51 8.76 76 13.06 16 2.75 3.82 1.05 
q21 124 21.31 277 47.59 82 14.09 85 14.60 10 1.72 3.73 1.01 
q22 116 19.93 281 48.28 69 11.86 88 15.12 17 2.92 3.68 1.05 
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q23 338 58.08 186 31.96 31 5.33 16 2.75 6 1.03 4.45 0.80 
q24 212 36.43 256 43.99 43 7.39 54 9.28 14 2.41 4.03 1.02 
q25 124 21.31 216 37.11 165 28.35 41 7.04 15 2.58 3.70 0.98 
q26 248 42.61 263 45.19 51 8.76 9 1.55 7 1.20 4.27 0.78 
q27 315 54.12 209 35.91 33 5.67 15 2.58 4 0.69 4.42 0.77 
q28 249 42.78 207 35.57 35 6.01 58 9.97 25 4.30 4.13 2.34 
q29 131 22.51 266 45.70 139 23.88 31 5.33 10 1.72 3.83 0.90 
q30 140 24.05 273 46.91 102 17.53 50 8.59 8 1.37 3.85 0.94 
q31 228 39.18 202 34.71 76 13.06 53 9.11 17 2.92 3.99 1.08 
q32 286 49.14 214 36.77 37 6.36 29 4.98 11 1.89 4.27 0.93 
q33 111 19.07 218 37.46 57 9.79 156 26.80 33 5.67 3.38 1.23 

 

 23ضجاؿ الوسائط الرتبوية حيث يرى أفراد العينة أف البند )( يوضح البنود اطتاصة  5جدوؿ ) 
( 4.45( والذي ينص على )) أحث أبنائي على الصبلة يف اظتسجد (( يأم يف اظترتبة األوىل ضتوسط )

(( ضتوسط ) من برامج ( والذي ينص على )) أحرص على انتقاء ما يشاىده أبنائي 27، ويليو البند ) 
(  26( حيث ينص البند )  4.27( بنفس اظتتوسط )  32( والبند )  26لبند ) ( ، مث جاء ا 4.42

( ينص على ))  32على )) جيب وضع مزيد من الضوابط على عمل األندية الرياضية (( ، والبند ) 
( والذي ينص على  33جيب تكثيف الرقابة على اجملمعات التجارية (( ، وجاء يف اظترتبة األخًنة البند ) 

 (. 3.38د صعوبة يف إجياد مكاف للرتويح (( ضتوسط ) )) أج

 

 

 

 (  6اصتدوؿ رقم ) 

 التكرارات والنسب اظتموية لبنود اجملاؿ الرابع ) اجملتمع مقومات (

 السؤاؿ
االؿتراؼ  اظتتوسط لًن موافق بشدة لًن موافق ال أدري موافق موافق بشدة

 ة %بالنس التكرار ة %بالنس التكرار ة %بالنس تكرارال ة %بالنس التكرار ة %بالنس التكرار اظتعياري
q34 205 35.22 182 31.27 52 8.93 93 15.98 42 7.22 3.72 1.30 
q35 309 53.09 205 35.22 27 4.64 21 3.61 12 2.06 4.36 0.89 
q36 54 9.28 61 10.48 36 6.19 244 41.92 175 30.07 2.26 1.26 
q37 234 40.21 256 43.99 49 8.42 23 3.95 11 1.89 4.18 0.89 
q38 186 31.96 193 33.16 67 11.51 72 12.37 42 7.22 3.73 1.25 
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q39 315 54.12 198 34.02 31 5.33 17 2.92 13 2.23 4.37 0.89 
q40 104 17.87 130 22.34 45 7.73 126 21.65 169 29.04 2.78 1.52 
q41 45 7.73 56 9.62 73 12.54 166 28.52 231 39.69 2.16 1.27 

 

( على بنود غتاؿ اجملتمع اظتقومات من عدالة وحرية ومواطنة ، وؾتد أفراد العينة يروف  6لتوي جدوؿ ) 
( والذي ينص على )) التزامي بتعاليم ديين يزيد من الوحدة  39أف اظتقـو اظتهم يف غتاؿ اجملتمع البند ) 

أعامل اصتميع ))( والذي ينص على  35متقاربة البند )  ( ، ويليو بدرجة 4.37الوطنية (( ضتوسط ) 
( والذي ينص 37( ، ومن مث يأم البند )  4.36ضساواة بغض النظر عن جنسيتهم (( ضتوسط   ) 

(  41( ، وجاء يف اظترتبة األخًنة البند )  4.18على )) أعرؼ حقوقي وواجبام كمواطن (( ضتوسط ) 
 (.2.16جنسية أخرى يشعر  باألماف (( ضتوسط ) والذي ينص على )) اضتصوؿ على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  7اصتدوؿ رقم ) 

 التكرارات والنسب اظتموية لبنود اجملاؿ الرابع ) اجملتمع معوقات (

 

 السؤاؿ
 لًن موافق بشدة لًن موافق ال أدري موافق موافق بشدة

 اظتتوسط
االؿترا
ؼ 
 التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار اظتعياري

النسبة 
% 

q42 132 22.68 206 35.40 131 22.51 64 11.00 42 7.22 3.56 1.17 
q43 192 32.99 263 45.19 67 11.51 35 6.01 14 2.41 4.02 0.96 
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q44 217 37.29 241 41.41 53 9.11 42 7.22 23 3.95 4.02 1.06 
q45 242 41.58 216 37.11 75 12.89 25 4.30 16 2.75 4.12 0.98 
q46 220 37.80 227 39.00 43 7.39 70 12.03 18 3.09 3.97 1.10 
q47 387 66.49 165 28.35 13 2.23 9 1.55 4 0.69 4.60 0.68 
q48 282 48.45 199 34.19 67 11.51 20 3.44 9 1.55 4.26 0.91 
q49 436 74.91 118 20.27 11 1.89 9 1.55 4 0.69 4.68 0.66 

 

( ولتوي على بنود اجملتمع اظتعوقات من مثل القبلية واضتزبية والتوترات اظتذىبية 7جدوؿ رقم )
والسياسية والتفاوت الطبقي والفساد واالحتكار واالؿترافات الفكرية ، وبالنظر إىل اصتدوؿ ؾتد أف أفراد 

ص على )) الفهم الصحيح للدين مينع من ( والذي ين 49العينة اجتهوا ؿتو اظتوافقة على البند ) 
( والذي ينص على )) تساىم  47( ، ويليو يف اظترتبة البند )  4.68االؿترافات الفكرية (( ضتوسط ) 

( والذي ينص  48( ، مث البند )  4.60يف زتاية اجملتمع من الفساد (( ضتوسط )  اإلسبلميةالرتبية 
( ، وجاء يف اظترتبة  4.26طل عجلة التنمية (( ضتوسط ) على )) الفوضى يف استقداـ العمالة يع

 (. 3.56( والذي ينص على )) بعض القوانٌن ترسخ العنصرية (( ضتوسط ) 42األخًنة البند ) 
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يف القضايا املعاصرة السابقة يف اجملتمع  اإلسالميةلسؤال الثاين: ما مدى تطبيق جوانب الرتبية ا
 دراسة حسب متغري اجلنس واجلنسية واملؤهل الدراسي ؟الكوييت من وجهة نظر عينة ال

 (  8جدوؿ ) 

 حسب جنس أفراد العينة T testنتائج اختبار )ت( 

قيمة  698أنثى  ن =  682ذكر  ن =  اجلنس
 ت

 الداللة
 احنراف معياري متوسط احنراف معياري متوسط اجملال

 0.00 3.76 0.41 3.85 0.36 3.97 الفرد
 0.00 3.32 0.49 4.16 0.41 4.04 األسرة 

 0.75 0.33 0.48 3.94 0.48 3.96 الوسائط الرتبوية 
 0.00 4.66 0.50 3.35 0.46 3.54 اجملتمع مقومات 
 0.00 2.84 0.52 4.10 0.43 4.21 اجملتمع معوقات 
 

( أف الفروؽ بٌن اظتتوسطات حسب اصتنس ذات داللة إحصائية يف غتاالت 8يبٌن اصتدوؿ رقم )
واألسرة، واجملتمع ) مقومات ومعوقات (، ولًن ذات داللة إحصائية يف غتاؿ الوسائط الرتبوية،  الفرد

(، ويف غتاؿ األسرة ؾتد أف الفروؽ   3.97ففي غتاؿ الفرد ؾتد الفروؽ ذات داللة لصاحل الذكور )
( )  3.54ت (، وىي لصاحل الذكور يف غتاؿ اجملتمع ) مقوما4.16الفردية ذات داللة لصاحل اإلناث )

 (  4.21معوقات 

ففي غتاؿ الفرد ؾتد أف الذكور كانوا أكثر موافقة على بنود ىذا اجملاؿ اليت دارت حوؿ قضية 
التعامل مع اآلخر وذلك قد يعود لطبيعة اجملتمع حيث يكوف الذكر فيو أكثر احتكاكًا باحمليطٌن بو من 

، ع على ىذه الثقافات والتعلم منهار واإلطبلجنسيات وثقافات متعددة ؽتا يسمح لو بتقبل الرأي اآلخ
  .ويعطيو القدرة على استيعاب خبلفاهتا

ويف غتاؿ األسرة ؾتد أف اإلناث أكثر موافقة على بنود ىذا اجملاؿ اليت دارت حوؿ قضية 
ا واىتمامه والتصاقها بأسرهتا وزوجهاالعبلقات الزوجية واألسرية من الذكور وذلك قد يرجع لطبيعة اظترأة 

 . ضظهرىا اطتارجي

ويف غتاؿ اجملتمع بشقيو مقومات ومعوقات ؾتد أف الذكور كانوا أكثر موافقة على بنود ىذا اجملاؿ 
واليت دارت حوؿ قضية التنمية ويعود ذلك إىل أف الذكور أكثر تعامبًل مع قضايا التنمية من مقومات 
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يادي نظرا للتحوالت السريعة يف البناء والزالت اظترأة حديثة العهد بالعمل السياسي والق ومعوقات
 . اجملتمعي

 (  9جدوؿ ) 

 حسب جنسية أفراد العينة T testيبٌن نتائج اختبار )ت( 

 689غري كوييت  ن =  696كوييت  ن =  اجلنسية
 الداللة قيمة ت

 متوسط اجملال
احنراف 
 معياري

 متوسط
احنراف 
 معياري

 0.00 3.69 0.33 3.97 0.44 3.85 الفرد
 0.00 3.15 0.38 4.04 0.52 4.16 األسرة 

 0.90 0.12 0.43 3.95 0.52 3.95 الوسائط الرتبوية 
 0.00 5.41 0.48 3.55 0.48 3.34 اجملتمع مقومات
 0.00 3.98 0.42 4.23 0.53 4.07 اجملتمع معوقات 

 

ائية يف وفيو ؾتد أف الفروؽ بٌن اظتتوسطات حسب اصتنسية ذات داللة إحص( 9اصتدوؿ رقم )
غتاالت الفرد واألسرة واجملتمع ) مقومات ومعوقات (، يف حٌن ؾتد أنو ال داللة إحصائية جملاؿ الوسائط 

(، ويف غتاؿ األسرة  3.97الرتبوية، ففي غتاؿ الفرد ؾتد أف الداللة اإلحصائية لصاحل لًن الكويتيٌن ) 
فروؽ ذات داللة يف غتاؿ اجملتمع ) (، وكذلك ؾتد أف ال 4.16ؾتد أف الداللة لصاحل الكويتيٌن ) 
)  ٌن( ويف غتاؿ اجملتمع ) معوقات( لصاحل لًن الكويتي 3.55مقومات ( لصاحل لًن الكويتيٌن ) 

4.23).  

ففي غتاؿ الفرد كاف لًن الكويتيٌن أكثر موافقة على بنود ىذا اجملاؿ واليت دارت حوؿ قضية 
د يعود ذلك لطبيعة العينة حيث مشلت معلمٌن وافدين وقوااللتزاـ ضواعيد العمل التعامل مع اآلخر 

ومعلمات وافدات من أكثر من جنسية وىم  كم الرتاهبم عن ببلدىم وتعاملهم مع واقع جديد منفتح 
فرض عليهم تقبل ثقافات ؼتتلفة والتحاور مع اآلخر بشكل أكثر انفتاحية من اظتعلمٌن الكويتيٌن الذين 

 . يعيشوف يف بيمتهم ويف بلدىم

ويف غتاؿ األسرة كاف الكويتيوف أكثر موافقة على بنود ىذا اجملاؿ واليت دارت حوؿ قضية 
العبلقات الزوجية واألسرية وقد يعود ذلك لطبيعة العينة حيث أف لًن الكويتيٌن يعيشوف بنسبة كبًنة 

 .وحياهتم العائلية لًن مستقرة وتتطلب السفر والتنقل بشكل منفصل عن عائبلهتم
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 ( 10) جدوؿ 

 حسب اظتؤىل الدراسي ألفراد العينة: T testيبٌن نتائج اختبار )ت(  

قيمة  362جامعي وأكثر  ن =  454جامعي وأقل  ن =  املؤهل الدراسي
 ت

 الداللة
 احنراف معياري متوسط احنراف معياري متوسط اجملال

 0.13 1.52 0.48 3.87 0.36 3.93 الفرد
 0.00 4.63 0.56 3.93 0.41 4.15 األسرة

 0.01 2.51 0.56 3.85 0.45 3.97 الوسائط الرتبوية
 0.01 2.76 0.53 3.55 0.47 3.41 اجملتمع مقومات
 0.00 3.47 0.63 4.02 0.43 4.19 اجملتمع معوقات

 

وفيو ؾتد أف الفروؽ بٌن اظتتوسطات حسب اظتؤىل الدراسي ذات داللة ( 10اصتدوؿ رقم )
(، ولًن ذات داللة إحصائية وية واجملتمع )مقومات ومعوقاتوالوسائط الرتبإحصائية يف غتاالت األسرة 

( ويف غتاؿ الوسائط 4.15يف غتاؿ الفرد، ففي غتاؿ األسرة ؾتد الداللة لصاحل اصتامعيٌن أو أقل )
( ؾتد الداللة لصاحل )مقومات (، ويف غتاؿ غتتمع 3.97أقل )  الرتبوية ؾتد الداللة لصاحل اصتامعيٌن أو

 ( .  4.19( ويف غتاؿ غتتمع ) معوقات ( ؾتد الداللة لصاحل جامعي وأقل )3.55لى من جامعي )أع

ففي غتاؿ األسرة ؾتد أف زتلة الشهادة اصتامعية وأقل، كانوا أكثر موافقة على بنود ىذا اجملاؿ 
نتموف عتذه واليت دارت حوؿ قضية العبلقات الزوجية واألسرية وقد يعود ذلك ألف معظم أفراد العينة ي

 ( فرد.  582( من إرتايل )  455الفمة )

 

 

 

 

 

 :الدراسة نتائجأبرز 
 : فرت عنها الدراسةوفيما يلي أىم النتائج اليت أس



34 

 يف جمال الفرد:أ. 
 % من أفراد العينة يتقبلوف أفكار اآلخرين اظتختلفة. 88 .1
 % منهم مستعدوف للتحاور مع اآلخرين. 92 .2
 مع ىذه األفكار ح  ولو خالفت أفكارىم من لًن لضب.% منهم مستعدوف للتعامل  69 .3
 % من أفراد العينة يؤمنوف بأف على اإلنساف أف يتحمل نتائج أعمالو. 92 .4
 % ملتزموف ضواعيد أعماعتم. 91 .5
انقسمت آراء أفراد العينة حوؿ موضوع البحث عن واسطة )احملسوبية(، ففي حٌن ؾتد أف  .6

%  40واسطة إلهناء معامبلهتم، ؾتد كذلك أف % يرفضوف مبدأ البحث عن 45حوايل  
 يوافقوف على ىذا اظتبدأ.

 يف جمال األسرة:ب. 
% من أفراد العينة يروف أف الشروط اليت وضعها اإلسبلـ الختيار الزوجٌن  92أكثر من  .1

 لبعضهما تعزز االستقرار األسري.
 % يروف أف التوافق بٌن الزوجٌن من أسباب االستقرار األسري.94 .2
 % يؤمنوف بأسلوب اضتوار بٌن الزوجٌن ضتل اظتشاكل. 89يل حوا .3
 % من أفراد العينة يروف أف ظاىرة التفكك األسري موجودة يف غتتمعنا. 69 .4
 % من أفراد العينة ضرورة تعليم األوالد على احرتاـ العمالة اظتنزلية. 89يرى  .5
على حقوقها كاملة يف  ال يتفق أفراد العينة يف رؤيتهم حوؿ مدى حصوؿ العمالة اظتنزلية .6

 31% من العينة حصوؿ العمالة على حقوقها كاملة، يرى  40اجملتمع؛ ففي حٌن يرى حوايل 
 % عدـ حصوعتا على ىذه اضتقوؽ. 

 % من أفراد العينة على أف مبلبس اإلنساف تعرب عن شخصيتو. 76ويتفق  .7
 للباس. % من العينة يؤمنوف بأف الرتبية اإلسبلمية وضعت حدوداً واضحة 88 .8
 % من أفراد العينة أف التكنولوجيا اضتديثة ىي من أسباب اظتشاكل اضتالية. 67رأى  .9

 

 يف جمال الوسائط الرتبوية:ج. 
 % من أفراد العينة أهنم تعلموا منظومة القيم اطتاصة هبم أثناء سنوات الدراسة.71يرى  .1
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 % أف اصتامعة ىي انعكاس لكافة أطياؼ اجملتمع. 74ويرى حوايل  .2
 % أف اظتدرسة تساعد يف تربية األبناء تربية إسبلمية. 68رى وي .3
 % من أفراد العينة لثوف أبناءىم على الصبلة يف اظتسجد. 90 .4
 % يستشًنوف إماـ اظتسجد يف بعض أمورىم. 68 .5
 % يروف أف خطبة اصتمعة تعاجل أوضاع اجملتمع ومشاكلو.  80 .6
ناسبا للحديث عن القضايا اليت تواجو التنمية % من أفراد العينة يروف يف الديوانية مكانا م 58 .7

 يف اجملتمع.
 % من أفراد العينة يؤيدوف وضع اظتزيد من الضوابط على عمل األندية الرياضية. 87 .8
 % يروف وضع مزيد من الرقابة على ما ينشر يف الصحف. 78 .9
% من أفراد العينة أف اجملمعات التجارية مكاف لكثًن من اظتخالفات  73يرى  .10

 % من أ فراد العينة تكثيف الرقابة على ىذه اجملمعات. 85رعية، ويرى الش

 يف جمال اجملتمع:د. 
 % من أفراد العينة يروف ضرورة أف تتوقف حرية الفرد عندما تبدأ حرية اآلخرين. 66 .1
 % من أفراد العينة علي مبدأ معاملة اآلخرين ضساواة بغض النظر عن جنسيتهم. 88وافق  .2
 راد العينة ختطي الدور إلؾتاز اظتعامبلت.% من أف 71رفض  .3
 % من أفراد العينة حقوقهم وواجباهتم كمواطنٌن. 84يعرؼ حوايل  .4
 % من أفراد العينة باظتوافقة على مشاركتهم يف االنتخابات. 65أجاب  .5
% من أفراد العينة موافقتهم بأف االلتزاـ بتعاليم الدين يزيد من الوحدة 88أبدى حوايل  .6

 الوطنية.
 % من أفراد العينة أهنم يسعوف للهجرة للحصوؿ على مستقبل أفضل. 40 حوايل بٌن .7
% من أفراد العينة مبدأ اضتصوؿ على جنسية أخرى وأنو مصدر للشعور  68رفض  .8

 باألماف .
 %  من أفراد العينة يروف أف بعض القوانٌن ترسخ العنصرية. 58 .9
السياسيٌن يعملوف ظتصاضتهم % من أفراد العينة قناعتهم بأف الكثًن من  78أبدى  .10

 اطتاصة.
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% من أفراد العينة أف يكوف من يتقدـ طتطبة ابنتو أو أختو من نفس  76فضل  .11
 مستواه االجتماعي.

 % من أفراد العينة أف الفهم الصحيح للدين مينع من االؿترافات الفكرية. 95رأى  .12
عطل عجلة التنمية % من أفراد العينة على أف الفوضى يف استقداـ العمالة ي 82وافق  .13

 يف اجملتمع . 

 ها: ري النتائج وتفسبعض مناقشة 

 يف القضايا املعاصرة يف جمال الفرد ؟ اإلسالميةالرتبية  واقعأوال :  ما 
التزاما من أفراد العينة ضواعيد دوامهم وقد يرجع ذلك لطبيعة مهنة التعليم السابقة النتائج تظهر 

ىذه اظتهنة تتطلب تواجدًا دائما يف الوقت احملدد ألهنا . واظتعلماتحيث أف أفراد العينة من اظتعلمٌن 
جيد بديبًل لو، ومن ىنا أف مرتبطة  دوؿ عمل وطبلب وطالبات ، ويصعب على اظتعلم أف يتأخر أو 

ؾتد أف أفراد العينة يوافقوف على أف اإلنساف جيب أف يتحمل نتائج أعمالو وىذا مبدأ أصيل يف الرتبية 
 . اظتعلم على طلبتو واضحا واليت يكوف فيها أثروأخبلقياهتا ، وىو أيضا من طبيعة مهنة التعليم اإلسبلمية

ق مػع معطيػات وىػذا التوجػو يتفػمقبػوال  اومع أف أفراد العينة رأوا أف اضتوار وفق مبػادئ اإلسػبلـ أمػر 
إال أف واقػػع  (،2007( ، و دراسػػة الطػػاليب ) 2008( ، ودراسػػة اضتػػازمي  ) ـ2008دراسػػة ) القضػػاة 

، وميكػن بػٌن ؼتتلػف الشػرائح والتوجهػاتالسػليم وار يظهر ضعفاً شديداً يف اضت الكويت لؤلسفاضتاؿ يف 
يت احػرتاـ ىػذه اظتبػادئ تربير ىذه اإلجابة بكوف السػؤاؿ ربػط اضتػوار ضبػادئ اإلسػبلـ وطبيعػة اجملتمػع الكػوي

بٌن ما ينبغػي أف يكػوف وبػٌن مػا ىػو  اظتماثلة  يف ىذه الدراسات والدراساتخيلط أفراد العينة  .بشكل عاـ
... وىػػذه مشػػكلة الدراسػػات اإلحصػػائية أحيانػػا "فػػالفرؽ شاسػػع بػػٌن  وبػػٌن اإلسػػبلـ وبػػٌن الواقػػع ،كػػائن

النتيجػػة السػػابقة (. 514، 505ىػػػ، ص 1427توجهػػات اظتسػػلمٌن النظريػػة وأدائهػػم العملػػي" )شػػحادة، 
الرتاجػػع اطتلقػػي يف اجملتمعػػات واالىتمػػاـ بوسػػائل العػػبلج  "مػػن الضػػرورات اظتعاصػػرة رصػػد أسػػبابتؤكػػد أنػػو 

اليت منها االىتماـ بزداب اإلسبلـ الراقية على اظتستوى اضتكومي والشعيب خاصة يف برامج الرتبيػة والتعلػيم 
 ـ(.2008واإلعبلـ" )اجمللس األعلى للشموف اإلسبلمية، 

 يزالوف منقسمٌن بالرأي حوؿ موضوع ؾتد أف أفراد العينة العلى ضوء نتائج الدراسة الراىنة و 
الواسطة إلهناء معامبلهتم ، وقد يرجع ذلك الستعداد الفرد ظتخالفة القيم اطتاصة بالعدؿ واظتساواة حٌن 
تتعارض مع مصلحتو الشخصية وقد يرجع ذلك أيضا لطبيعة اجملتمع الكوييت والذي تكوف العبلقات 

، كذلك تخلص من سلبياتو الطبقة اظتتعلمة فضبل عن لًنىامل تالشخصية وااللتزاـ هبا مكونا أساسيا 
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إف اظتعلـو اليـو يف اجملتمع . على القضاء على ما يسمى بالواسطةلعدـ وجود نظاـ واضح يساعد 
الكوييت أف اظتعارؼ والصداقات من أبواب إؾتاز اظتعامبلت داخل اظتؤسسات اضتكومية. ىناؾ الكثًن من 

تزداد اظتطالبات ضحاربة الفساد اجملتمع اظتسلم أخذت يف االنتشار فبل عجب أف التجاوزات اليت ال تليق ب
، شعيب، 1ـ، ص 2009حيث يعا  اجملتمع من اعتبلؿ يف القيم األخبلقية )صحيفة الوطن، 

 العر  لدد األوؿ ظتكونات العقالقبيلة والقرابة واظتعرفة الشخصية ىي احمللؤلسف  (.96 ـ، ص 2007
لعمل اظتؤسسي إىل اآلف إىل اضتياة اظتدنية القائمة على االعقل العر  مل يتحوؿ  .ـ(2009، )يسٌناليـو 

 لًن حضارية.تقليدية اظتبا  العصرية إال أهنا كثًنا ما تلدار وتلستخدـ بعقلية رلم انتشار 

 يف القضايا املعاصرة يف جمال األسرة ؟ اإلسالميةالرتبية  واقعثانيا:  ما 
أف التوافق بٌن الزوجٌن سبب مهم من أسباب االستقرار األسرى ،  ويرجع ذلك  النتائجتظهر 

إىل أف أفراد العينة يدركوف أف اجملتمع فيو االختبلفات والفروقات من الناحية االجتماعية واظتادية ؽتا 
لى أف شروط جيعلهم يؤكدوف على أمهية التوافق بٌن الرجل وزوجتو داخل األسرة. أما موافقة أفراد العينة ع

يعزز االستقرار األسرى فهذا يرجع إىل كوف النظاـ اإلسبلمي والقيم  اإلسبلميةاختيار الزوجٌن يف الرتبية 
 تعترب مرجعا أصيبل يف نفوس أفراد اجملتمع بشكل عاـ وأفراد العينة بشكل خاص.السائدة  اإلسبلمية

ة اظتنزلية لديهم إال أهنم م احرتاـ العمالعلى تعليم أوالدىورلم أف أفراد العينة يوافقوف بشكل كبًن 
، فمة ملة، ولقد انقسموا إىل ثبلث فماتال يتفقوف على أف ىذه العمالة اظتنزلية حتصل على حقوقها كا
% ( ، وفمة مل يكن عتا رأي حوؿ ىذا 39ذكرت أف ىذه العمالة حتصل على حقوقها كاملة بنسبة ) 

%( ، وقد تكوف ىذه 32ه العمالة مل حتصل على حقوقها )%( ، وفمة ثالثة رأت أف ىذ27اظتوضوع )
الفمة تنطلق من خربات شخصية أو متأثرة ضا ينشر يف وسائل اإلعبلـ وتقارير صتاف حقوؽ اإلنساف 

إف مثل ىذه اظتواضيع حتتاج لدراسة متأنية بعيدا عن  حوؿ سوء معاملة العمالة اظتنزلية يف الكويت .
إف العمالة اظتنزلة فمة مستضعفة يف كثًن من األحواؿ وعتذا فإف  الصاحل العاـ .التضخيم والتعتيم من أجل 

سن القوانٌن ضتماية حقوؽ الطرفٌن؛ اطتادـ واظتخدـو أصبحت قضية ملحوظة ػتليا وعاظتيا وتساىم 
 السفارات عموما بالتحقق من دتتع رعاياىا  قوقهم كاملة.

 

 قضايا املعاصرة يف جمال الوسائط الرتبوية ؟يف ال اإلسالميةالرتبية  واقع ما ثالثا:
النتائج أف أفراد العينة متفقوف على تشجيع أبنائهم على الذىاب إىل اظتسجد، فاظتسجد لو تظهر 

الذي مييل إىل التدين واضترص على أداء الصبلة يف الكوييت دور أساسي يف البيمة االجتماعية للمجتمع 
 اظتسجد.
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ائية ضختلف توجهاهتا، وانفتاحها جيد أفراد العينة أنفسهم غتربوف على ويف  ر من القنوات الفض 
،  ويندرج حتت ىذا اطتوؼ فا على أخبلقهم وقيمهم من الضياعانتقاء ما يراه األبناء من برامج خو 

إصرار أفراد العينة على وضع مزيد من الضوابط على عمل األندية الرياضية وأماكن التجمع باجملمعات 
كما كاف مل تعد احملطات التلفزيونية اضتكومية واإلذاعات احمللية أو اإلقليمية تشكل الوعي  . التجارية

بل التنافس العاظتي أخذ يتخذ من احملطات الفضائية وشبكات االنرتنت الوضع قبل ثبلثٌن سنة مثبل 
 ثًن من األحياف.واجملمعات التجارية الضخمة وسائط تؤثر على األفكار بل كيفية التفكًن واجتاىو يف ك

 يف القضايا املعاصرة يف اجملتمع ) مقومات ( ؟ اإلسالميةالرتبية  واقعرابعا:  ما 
النتائج أف أفراد العينة يروف أف تعاليم اإلسبلـ تزيد من الوحدة الوطنية وذلك يرجع إىل تظهر 

عو لو من تسامح وػتبة ا تد، ومىذه التعاليم بدعائمالوعي الثقايف والفكري عتؤالء األفراد ومعرفتهم 
، وانطبلقا من ىذا الوعي الثقايف والفكري والرتبوي يتفق أفراد العينة على التعامل مع اجملتمع وتكاتف
، وتتفق وتشجع عليو اإلسبلمية، وىذا ما تدعو لو الرتبية اظتساواة بغض النظر عن جنسياهتم على قدـ

 ( .ـ 2008دراسة اظتومين ) معطيات ىذه النتيجة مع 

وحتت مظلة الرخاء اظتادي واألماف االجتماعي واضترية يف الكويت ؾتد أف معظم أفراد العينة ال 
 .وىي نتيجة منطقية  اضتصوؿ على جنسية أخرىيروف األماف يف

 يف القضايا املعاصرة يف جمال اجملتمع ) معوقات ( ؟ اإلسالميةالرتبية  واقعخامسا:  ما 
يدركوف أمهية الفهم الصحيح للدين وأف ىذا الفهم مينع من النتائج أف أفراد العينة تظهر 

اليت تساعد على اضتوار وحرية التفكًن والتعبًن اظتنفتحة نسبيا االؿترافات الفكرية، ويرجع ذلك إىل البيمة 
ال سيما أف الكويت بلد لاوؿ استكماؿ عناصر اضتياة يف جو من العدؿ واظتساواة والوفرة اظتادية 

 .يف ىذا اظتضمار ملموساشوطا  توقطعوتوسيع نطاقها كوعي رتاىًني وتطبيقات نيابية  الدميقراطية

، وذلػػك إلميػػاهنم ضبػػادئ سػػاىم يف زتايػػة اجملتمػػع مػػن الفسػػادت اإلسػػبلميةويػػرى أفػػراد العينػػة أف الرتبيػػة 

العوامػػل الػػيت  إف .صػػبلحيتها لكػػل زمػػاف ومكػػاف، وكػػذلك ظتعػػرفتهم ببيػػة والتػػزاـ الدولػػة واجملتمػػع هبػػاىػػذه الرت 

تؤدي للتطرؼ والتعصب متداخلة من أبرزىا ضػعف البصػًنة  قيقػة الػدين وال يلقصػد هبػذا أف السػبب ىػو 

التسػػيب، ولكننػػا اظتقصػػود ىنػػا ىػػو ادعػػاء ألف ذلػػك سػػيؤدي لالبػػاً للتفػػريط و  اصتهػػل الكامػػل  قيقػػة الػػدين،

لػػق، وىػػو جيهػػل الكثػػًن )القشػػعاف، العلػػم وظهػػور أنصػػاؼ اظتتعلمػػٌن، الػػذي يظػػن صػػاحبو بػػو أنػػو أعلػػم اطت

 (.4ـ، ص 2005
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، وقد يرجع ذلك إىل أف ( أف بعض القوانٌن ترسخ العنصرية%57ويرى بعض أفراد العينة )
نصف عدد العينة من اظتعلمٌن الوافدين والذي قد يشعروف بأف بعض القوانٌن تعزز التفرقة بٌن الكوييت 

دـ مصاحل فمات معينة يف العينة يروف أف بعض القوانٌن خت ولًن الكوييت ، وقد يرجع ذلك إىل أف أفراد
 ترسخ اظتزيد من االنقساماترلم ػتاسنها انتخابات غتلس األمة ومن منظور سياسي فإف  .اجملتمع

اطتلل  كما أف انتشار احملسوبية )الواسطة( من عوامل القلق االجتماعي.بٌن اظتواطنٌن   اظتذىبية والقبلية
 يضا يف طريقة تطبيق القوانٌن. اضتقيقي قد يكوف أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤشرات املستخلصة من نتائج الدراسة: 

 : ود يف كل غتاؿ من غتاالت الدراسةىذه اظتؤشرات مرتبة حسب رأي أفراد العينة على البن

 أوال : جمال الفرد 

 املتوسط البند م
q8 4.51 ألتـز ضواعيد دوامي 
q7  4.49 أعمالوعلى اإلنساف أف يتحمل نتائج 
q2 4.41 أحتاور مع اآلخرين وفق مبادئ اإلسبلـ 
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q4 4.35 أتعلم من اآلخرين الذين أعيش بينهم 
q5 4.29 أحب التعرؼ على ثقافات الشعوب اظتختلفة 
q1 4.22 أتقبل أفكار اآلخرين اظتختلفة 
q6 3.72 أسعى وراء اضتقيقة بغض النظر عن مصدرىا 
q9 2.91 اء معامبلمأ ث عن الواسطة إلهن 
q3 2.36 ألضب عندما خيالفين اآلخرين بالرأي 

 

 ثانيا : جمال األسرة 

 املتوسط البند م
q11 4.66 التوافق بٌن الزوجٌن من أسباب االستقرار األسري 
q10  4.53 تعزز االستقرار األسري اإلسبلميةشروط اختيار الزوجٌن يف الرتبية 
q14 4.43 عملوف عندي يف اظتنزؿعلم أوالدي احرتاـ من يأ 
q12 4.38 أحتاور مع زوجيت ضتل مشاكلنا 
q17  4.38 وضعت حدودا واضحة للباس اإلسبلميةالرتبية 
q16 3.87 مبلبس اإلنساف تعبًن عن شخصيتو 
q13 3.78 غتتمعنا يعا  من ظاىرة التفكك األسري 
q18 3.68 كثًن من اظتشاكل اضتالية سببها التكنولوجيا اضتديثة 
q15 3.20 حتصل العمالة اظتنزلية على حقوقها كاملة يف اجملتمع الكوييت 

 

 ثالثا : جمال الوسائط الرتبوية 

 املتوسط البند م
Q23 4.45 أحث أبنائي على الصبلة يف اظتسجد 
Q27 4.42 أحرص على انتقاء ما يشاىده أبنائي من برامج 
q26  4.27 األندية الرياضيةجيب وضع اظتزيد من الضوابط على عمل 
q32 4.27 جيب تكثيف الرقابة على اجملمعات التجارية 
q28 4.13 أؤيد مزيدا من الرقابة على ما ينشر يف الصحف 
q24 4.03 خطبة اصتمعة تعاجل أوضاع اجملتمع ومشاكلو 
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q31 3.99 تعترب اجملمعات التجارية مكانا لكثًن من اظتخالفات الشرعية 
q30 3.85 انضماـ أبنائي إىل األنشطة اليت تقدمها رتعيات النفع العاـ أوافق على 
q29 3.83 تساىم رتعيات النفع العاـ يف خدمة اجملتمع 
q20 3.82 اصتامعة ىي انعكاس لكافة أطياؼ اجملتمع 
q19 3.74 تعلمت منظومة القيم اطتاصة   خبلؿ سنوات دراسيت 
q21 3.73 تربية إسبلمية اظتدرسة تساعد  على تربية أبنائي 
q25 3.70 أحتدث يف الديوانية عن القضايا اليت تواجو التنمية يف اجملتمع 
q22 3.68 استشًن إماـ اظتسجد يف بعض أموري 
q33 3.38 أجد صعوبة يف إجياد مكاف للرتويح 

 رابعا : جمال اجملتمع ) مقومات ( 

 املتوسط البند م
q39 4.37 ن الوحدة الوطنيةالتزامي بتعاليم ديين يزيد م 
q35 4.36 أعامل اصتميع ضساواة بغض النظر عن جنسيتهم 
q37 4.18 أعرؼ حقوقي وواجبام كمواطن 
q38 3.73 أشارؾ يف االنتخابات 
q34 3.72 حرييت تقف عندما تبدأ حرية اآلخرين 
q40 2.78 أسعى للهجرة للحصوؿ على مستقبل أفضل 
q36 2.26 مبلمأختطى الدور ألؾتز معا 
q41 2.16 اضتصوؿ على جنسية أخرى يشعر  باألماف 

 

 خامسا : جمال اجملتمع ) معوقات ( 

 املتوسط البند م
q49 4.68 الفهم الصحيح للدين مينع من االؿترافات الفكرية 
q47  4.60 يف زتاية اجملتمع من الفساد اإلسبلميةتساىم الرتبية 
q48 4.26 يعطل عجلة التنمية الفوضى يف استقداـ العمالة 
q45 4.12 كثًن من السياسيٌن يعملوف ظتصاضتهم اطتاصة 
q43 4.02 نتعاوف فيما اتفقنا عليو ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيو 
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q44 4.02 التقارب بٌن اظتذاىب أمر مطلوب 
q46 3.97 أفضل أف يتقدـ طتطبة ابنيت أو أخيت شاب من نفس مستواي االجتماعي 
q42 3.56 بعض القوانٌن ترسخ العنصرية 

 

 التوصيات:

اظتختلفة وعدـ االكتفاء هبا فكراً ومعتقداً بل جعلها أسلوب وطريقة حياة  اإلسبلميةتفعيل القيم  -1
وذلك بتضمٌن ىذه القيم للمناىج الرتبوية وزيادة اصترعة اإلعبلمية اظتتعلقة بذلك يف الوسائل 

 وسائل إعبلـ وتوعية.اظتسموعة واظتقروءة ولًنىا من 

النهوض باألسرة الكويتية على اظتستوى الثقايف الديين وتقدم كل الوسائل اظتعينة والداعمة لذلك  -2
من عقد لقاءات وػتاضرات بصورة دورية ظتختلف األعمار ووفق برنامج توعوي واضح 

 األىداؼ . 

 اإلسبلميةالدينية  حتفيز وتشجيع من يتمسك ويسلك السلوؾ اظتتحضر القائم على الثقافة -3
وعرض ىذه النماذج بشكل بارز ليكوف قدوة لآلخرين )فهذا رفض رشوة ، وذلك   السمحة

 من األفعاؿ احملمودة.( ولًنىا ، وفبلف أتقن يف العملوآخر أدى أمانة ،كشف فساد

إمداد مؤسسات اجملتمع اظتد  بكل اإلمكانات واظتوارد اليت تساعدىا على النهوض والقياـ  -4
ىا يف توعية اجملتمع الكوييت إسبلميًا وإعطائها الدعم اظتعنوي واظتساندة اضتكومية ضا بدور 

 يساعدىا على التغلب على اظتصاعب اليت قد تواجهها . 

تطبق على شرائح ؼتتلفة من اجملتمع لًن الرتبويٌن يف ودراسات ضرورة القياـ بدراسة ؽتاثلة  -5
 غتاالت الدولة اظتختلفة.
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 ملحق : أداة الدراسة

  علم / عزيزم اظتعلمةعزيزي اظت

 حتية طيبة وبعد ... 

من القضايا االجتماعية  يف غتموعة اإلسبلميةهتدؼ ىذه الدراسة إىل الكشف عن جوانب الرتبية 
 .لبات ىذه الرتبية يف واقع اضتياةوالثقافية باجملتمع الكوييت ، ومدى تطبيق أفراد اجملتمع ظتتط

و اظترجو منكم اإلجابة على كافة العبارات اظتطروحة بصراحة وضا يعرب بدقة عن رأيكم، علما بأف 
 ث العلمي فقط.ىذه البيانات ستعامل بكل سرية وسوؼ تستخدـ أللراض البح

 شاكرين لكم مسامهتكم القيمة ،،، 

 الباحثوف                                                               

 

 بيانات عامة : 

 * اصتنس  : 

  ذكر    أنثى 

 * اصتنسية : 

    كوييت    لًن كوييت 

 * اظتؤىل الدراسي : 

 جامعي وأقل      أعلى من جامعي 

 افظة السكن : * ػت

   العاصمة   حويل  الفروانية    مبارؾ الكبًن   األزتدي  اصتهراء 

 : الرجاء قراءة العبارات التالية واختيار ما يناسبكم من استجابة 

 



51 

 العبارات م
موافق 
 بشدة

 موافق
ال 
 أدري

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

      أتقبل أفكار اآلخرين اظتختلفة  1
      مع اآلخرين وفق مبادئ اإلسبلـ أحتاور  2
      ألضب عندما خيالفين اآلخرين بالرأي  3
      أتعلم من اآلخرين الذين أعيش بينهم  4
      أحب التعرؼ على ثقافات الشعوب اظتختلفة  5
      أسعى وراء اضتقيقة بغض النظر عن مصدرىا  6
      على اإلنساف أف يتحمل نتائج أعمالو  7
      ألتـز ضواعيد دوامي  8
      أ ث عن الواسطة إلهناء معامبلم  9
      تعزز االستقرار األسري اإلسبلميةشروط اختيار الزوجٌن يف الرتبية  10
      التوافق بٌن الزوجٌن من أسباب االستقرار األسري  11
      أحتاور مع زوجيت ضتل مشاكلنا  12
      من ظاىرة التفكك األسري غتتمعنا يعا   13
      اعلم أوالدي احرتاـ من يعملوف عندي يف اظتنزؿ  14
      حتصل العمالة اظتنزلية على حقوقها كاملة يف اجملتمع الكوييت  15
      مبلبس اإلنساف تعبًن عن شخصيتو  16
      وضعت حدودا واضحة للباس  اإلسبلميةالرتبية  17
      شاكل اضتالية سببها التكنولوجيا اضتديثة كثًن من اظت 18
      تعلمت منظومة القيم اطتاصة   خبلؿ سنوات دراسيت  19
      اصتامعة ىي انعكاس لكافة أطياؼ اجملتمع  20
      اظتدرسة تساعد  على تربية أبنائي تربية إسبلمية  21
      استشًن إماـ اظتسجد يف بعض أموري  22
      ث أبنائي على الصبلة يف اظتسجد أح 23
      خطبة اصتمعة تعاجل أوضاع اجملتمع ومشاكلو  24
      أحتدث يف الديوانية عن القضايا اليت تواجو التنمية يف اجملتمع 25
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 العبارات م
موافق 
 بشدة

 موافق
ال 
 أدري

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

      األندية الرياضية جيب وضع اظتزيد من الضوابط على عمل  26
      أحرص على انتقاء ما يشاىده أبنائي من برامج  27
      أؤيد مزيدا من الرقابة على ما ينشر يف الصحف  28
      تساىم رتعيات النفع العاـ يف خدمة اجملتمع  29
      أوافق على انضماـ أبنائي إىل األنشطة اليت تقدمها رتعيات النفع العاـ 30
      تعترب اجملمعات التجارية مكانا لكثًن من اظتخالفات الشرعية 31
      جيب تكثيف الرقابة على اجملمعات التجارية  32
      أجد صعوبة يف إجياد مكاف للرتويح  33
      حرييت تقف عندما تبدأ حرية اآلخرين  34
      أعامل اصتميع ضساواة بغض النظر عن جنسيتهم  35
      أختطى الدور ألؾتز معامبلم   36
      أعرؼ حقوقي وواجبام كمواطن  37
      أشارؾ يف االنتخابات  38
      التزامي بتعاليم ديين يزيد من الوحدة الوطنية  39
      أسعى للهجرة للحصوؿ على مستقبل أفضل  40
      اضتصوؿ على جنسية أخرى يشعر  باألماف  41
      القوانٌن ترسخ العنصريةبعض  42
      نتعاوف فيما اتفقنا عليو ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيو  43
      التقارب بٌن اظتذاىب أمر مطلوب  44
      كثًن من السياسيٌن يعملوف ظتصاضتهم اطتاصة  45
      أفضل أف يتقدـ طتطبة ابنيت أو أخيت شاب من نفس مستواي االجتماعي  46
      يف زتاية اجملتمع من الفساد اإلسبلميةتساىم الرتبية   47
      الفوضى يف استقداـ العمالة يعطل عجلة التنمية  48
      الفهم الصحيح للدين مينع من االؿترافات الفكرية   49
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