
 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 



 المقدمة: 

عترب الثقافة وجوهرها، كام أهنا تمتثل القيم اجلانب الرئيس من ثقافة املجتمع، فهي لب 

أفكاره لكل عرص نسقه القيمي ومن املسلم به أن املعيار احلقيقي لتحديد السوك املرغوب فيه، و

التي حتدد مساره وحتكم ترصفات أفراده، وللقيم يف املجتمع وظائف عديدة، فهي تنعكس عىل 

دد هتيئ لألفراد اختيارات معينة حتاملستوى الفردي؛  سلوك الفرد واجلامعة قوالً وعماًل، فعىل

السلوك الصادر عنهم، وبالتايل تشكل الشخصية الفردية، وحتدد أهدافها يف اطار معياري 

تعطى الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، ومتنحه القدرة عىل احداث التوازن   كام  ،(1)صحيح

 (2)اع.فقدان التوازن فيشعر بالضي وحتقيق التكيف حيث إن فقدان الفرد لِقَيِمه إنام يؤدى إىل

وعىل املستوى االجتامعي؛ حتفظ القيم متاسك املجتمع، فتحدد له أهداف حياته، ومثله     

العليا ومبادئه الثابتة املستقرة التي حتفظ له هذا التامسك والثبات الالزمني ملامرسة حياة اجتامعية 

الذى  التغري االجتامعي بجانب أهنا تتأثر به ففي الوقتتوثر القيم تأثريًا واضحًا يف  ، كام( 3)سليمة 

قد تعوق فيه التغري، فإهنا يف أوقات أخرى قد تساعد عىل هذا التغري، مما يساعد يف اتساق مكونات 

 .(4)البناء االجتامعي أو عدم اتساقه

 مشكلة الدراسة: 

وية للقيم الرتب التطبيقات"العبارة التقريرية التي مؤداها حتددت مشكلة الدراسة يف 

 "املتضمنة يف خطب األوقاف املوحدة

                                                           
 .35ص ، 1988 حلبي،مكتبة ابراهيم ، القيم االسالمية والتربيةعلى خليل مصطفى أبو العنين:  -1
 .40ص ،بدون تاريخ ،دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، وأليديولوجيات علم االجتماعقبارى محمد اسماعيل:  -2
 .35 ص ،مرجع سابقعلى خليل مصطفى ابو العنين:  -3
 ،1980الثقافة للطباعة،دار  ،القاهرة ،المدخل المورفولوجى لدراسة المجتمع الريفيعبد الحميد محمود سعد:  -4

 .259ص



 

 هدف الدراسة: 

حتاول هذه الدراسة إلقاء الضوء عىل مفهوم القيم وتطبيقاهتا، كام تستعرض بعض 

 التطبيقات السلوكية يف خطب األوقاف املوحدة.

 أسئلة الدراسة:  

 ما املقصود بمفهوم القيم؟ -1

 وأمهيتها؟ما خصائص املنظومة القيمية  -2

 ما التطبيقات العلمية السلوكية للقيم من منظور اخلطب املوحدة؟ -3

 أهمية الدراسة: 

 تنطلق أمهية هذه الدراسة إىل حتقيق ما ييل:

 األمهية العلمية: 

 تساعد الدراسة عىل تقديم إطار معريف للمنظومة القيمية لكل املعنني بالرتبية. -1

اخلصائص التي ختتص هبا املنظومة القيمية، بام يساعد الدعاة قد تسهم يف توضيح ماهية  -2

 وواضعي اخلطب املوحدة يف االستفادة منها.

 األمهية العملية: 

 تقدم الدراسة للدعاة بعض التطبيقات العملية للمنظومة القيمية يف خطب األوقاف املوحدة.

 حدود الدراسة: 

ا يف العملية صها وأمهيتها وتطبيقاهتتتمثل يف الكشف عن التصور املعريف للقيم وخصائ

 الدعوية من واقع اخلطب املوحدة لوزارة األوقاف املرصية.

 مصطلحات الدراسة: 

 : للقيم التعريف اإلجرائي-1

هي جمموعة املبادئ واملعايري املرشدة، والضوابط األخالقية التي حتدد سلوك الفرد، 

وقوع اجباته احلياتية ودوره يف املجتمع وحتميه من الوترسم له الطريق السليم الذي يقوده إىل أداء و

 فيام خيالف توجهاهتا.



 التعريف اإلجرائي للتطبيقات الرتبوية: -2

هي كل ما يصدر من اإلنسان من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة، ومتأثرة بالظروف 

 واملعتقدات والقيم املحيطة به. 

 الدارسات السابقة: 

بمراجعة األدبيات الرتبوية للبحث عن دراسات سابقة يف جمال الدراسة احلالية تبني 

للباحث أنه مل يسبق هلذه الدراسة دراسات يف جمال خطب اجلمعة املوحدة حتديدًا، بل توجد 

 دراسات تناولت موضوع القيم، وىف ما ييل عرض موجز ألهم هذه الدراسات: 

 (                                                                                              5)ح: عبد الفتا دراسة هالة فوزي -1

استهدفت التعرف عىل القيم السلبية يف املحيط االجتامعي يف وسط الدلتا ومعرفة مدى 

سط الدلتا. و تأثريها السلبي عىل األطفال، ومعرفة الدور الذي تقوم به برامج األطفال بتليفزيون

اَن القيم تكتسب من خالل وسائط متعددة وتشمل األرسة واملدرسة والنادي وتوصلت اىل 

 ووسائل االعالم بأنواعها.

 (                                                                                              6)دراسة وسامة مصطفى مطاوع:  -2

 الدراسة اإلجابة عن التساؤالت األتية:استهدفت 

ما دور كليتي البنات االسالمية جامعة االزهر والبنات جامعة عني شمس بطابعها املميز يف  -

 تدعيم االجتامعية والدينية لدى طالباهتا؟ 

                                                           
رسالة ماجستير  ،دراسة تقويمية لثالث برامج ،التربوية في بعض برامج التليفزيون القيم الفتاح:  عبد هالة فوزي  -5

 .1997 ،جامعة طنطا ،كلية التربية
رسالة  ،دور كليات البنات في تدعيم بعض القيم االجتماعية والدينية لدى طالباتها وسامة مصطفى مطاوع: -6

 . 1981 ،جامعة عين شمس ،كلية البنات ،قسم أصول التربية، ماجستير غير منشورة



 

 ما هو تأثري االختالط بكلية اآلداب عىل تدعيم القيم االجتامعية والدينية لدى طالباهتا بعد قضاء -

 أربع سنوات هبا؟

وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، وكذلك املنهج األمبرييقى، 

 واألدوات التي استخدمتها الباحثة: هي استبيان القيم الدينية ومقياس القيم االجتامعية. 

وتوصلت الدراسة اىل: اَن عينة البحث متسكت بالقيم الدينية وذلك بعكس مدى متسك 

 األرسة املرصية بالقيم الدينية وتأثري البيئة الثقافية للطالبات عىل قيمهَن.البيئة و

 (7)دراسة منال عبده منصور:  -3

 تثقيف املجد( يف -الرسالة -وهتدف اىل التعرف عىل دور القنوات الفضائية الدينية )اقرأ

درجة  والتعرف عىلاملراهقني دينيا، والتعرف عىل جماالت اخلطاب الديني املقدم هبذه القنوات 

اهتامم القنوات الدينية )حمل الدراسة( بمجاالت اخلطاب الديني املختلفة، واستخدمت حتليل 

املضمون واستامرة استبيان ومقياسا لقياس مستوى الثقافة الدينية للمراهقني ومقياسا لقياس 

 املستوى االقتصادي واالجتامعي للمراهقني.

 (8)دراسة منى سمري حممد حممد:  -4

وهتدف إىل التعرف عىل دور الدعاة اإلسالميني عىل القنوات الفضائية لتنمية االجتاه 

( مفردة من 400الديني للمراهقني وقامت الدراسة بالتطبيق عىل عينة من املراهقني مكونة من )

طالب املرحلة الثانوية بمحافظة دمياط وعىل األخص من مخس إدارات تعليمية وهي )إدارة 

                                                           
دور الخطاب الديني المقدم بالقنوات الفضائية الدينية المتخصصة في تثقيف المراهقين " :منال عبده منصور -7

 م(.2007، )جامعة عين شمس: معهد الدراسات العليا للطفولة، رسالة دكتوراه غير منشورة"، دينيا

رسالة "، في تنمية االتجاه الديني لعينة من المراهقين دور الدعاة اإلسالميين": منى سمير محمد محمد -8
 م(.2009، )جامعة عين شمس: معهد الدراسات العليا للطفولة، ماجستير غير منشورة



إدارة فارسكو التعليمية(،  -إدارة دمياط -إدارة كفر البطيخ -إدارة كفر سعد -ديدةدمياط اجل

( مفردة لإلناث، وقد استخدمت الدراسة 200( مفردة للذكور، و)200وهذه العينة مقسمة إىل )

أدايت، صحيفة االستبيان، ومقياس االجتاه الديني، وتم تطبيق الدراسة امليدانية خالل الفصل 

 م.2009 -م2008الول للعام الدرايس ا

 -الدراسات التي تناولت مفهوم القيم االجتامعية بصفة عامة: 

 (9)دراسة بعنوان: القيم االجتامعية وعالقتها باالجتاه نحو تنظيم النسل-1

استهدفت الدراسة التعرف عىل العالقة بني قيم الفرد واجتاهه نحو تنظيم النسل، وقد 

الوصفي التحلييل اىل جانب املنهج التجريبي مع عالج البيانات اعتمدت الدراسة عىل املنهج 

الناجتة عنه باألسلوب اإلحصائي. وتوصلت الدراسة اىل ان مجيع افراد العينة يرون اهنم يكونوا 

أسعد حال بإنجاب ثالثة أطفال أو أقل واتضح ان للقيمتني السياسية والدينية ارتباط واضح 

من احتلت لدهيم القيمة السياسية مكانة أعىل من باقي القيم ظهر باالجتاه نحو تنظيم النسل، ف

 لدهيم أيضا اجتاه مؤيد بشدة لتنظيم النسل، بينام حدث العكس بالنسبة للقيمة الدينية.

  (10)دراسة نادية حليم سليامن:  -2

استهدفت الدراسة التعرف عىل القيم االجتامعية لدى املبحوثات يف القرية والكشف عن 

مؤسسات التنمية يف تشكيل اجتاهات القرويات نحو القيم املطروحة والتوصل اىل القيم دور 

 االجيابية التي تدعم خطط التنمية.

                                                           
ورة قسم ماجستير غير منش ، رسالةالنسلالقيم االجتماعية وعالقتها باالتجاه نحو تنظيم نادية حليم سليمان:  -9

 .1970 ،جامعة عين شمس، كلية اآلداب ،االجتماع
دراسة ميدانية في المجتمع ،  القيم االجتماعية وعالقتها بالتنمية االجتماعيةفريال محمد شمس الدين:  -10

 . 1984جامعة األزهر،  اإلنسانية،كلية الدراسات  ،قسم االجتماع ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الريفي



 

وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي املقارن )منهج املسح االجتامعي بطريقة 

تامرة حثة )اسالعينة( للتعرف عىل قيم القرويات واجتاهاهتن واالدوات التي استخدمتها البا

 للمقابلة واملالحظة املبارشة للحصول عىل البيانات واملعلومات(.

   (11)دراسة سامح زغلول سعد أمحد: -3

يناير والتغريات  25هدفت الدراسة التعرف عىل رؤية الشاب اجلامعي للعالقة بني ثورة 

التي طرأت عىل القيم االجتامعية والبيئية يف املجتمع املرصي، والتعرف عىل التغريات االجيابية 

القة يناير، والتعرف عىل الع 25والسلبية يف القيم االجتامعية والبيئية للشباب اجلامعي بعد ثورة 

بني مستوى دخل أرسة املبحوث ورؤيته للتغريات اإلجيابية والسلبية يف القيم االجتامعية والبيئية 

التي يتبناها الشباب اجلامعي، والتعرف عىل اآلليات املقرتحة من الشباب اجلامعي ملقاومة 

اسة عىل املنهج رالتغريات السلبية يف القيم االجتامعية والبيئية يف املجتمع املرصي، واعتمدت الد

الوصفي، واستخدمت الدراسة استامرة االستبيان كأداة رئيسية، باإلضافة إىل دليل املقابلة 

اجلامعية، جمموعة نقاش بؤرية، واعتمدت الباحثة عىل استخدام أسلوب املمسح بالعينة عىل 

ن طالب ( أناث، م110( ذكور و )190مفردة منهم ) 300جمموعة من الشباب اجلامعي، قوامها 

كام تم تطبيق دليل مقابلة عىل جمموعات نقاش  2013/2014الفرقة الرابعة للعام الدرايس 

 30بؤرية، تضم كل جمموعة عرشة مبحوثني، منهم جمموعتني للذكور وجمموعة لإلناث بإمجايل 

( إناث، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمها وجود 010( ذكور، )20مفردة، منهم )

يف النسق القيمي يف املجتمع املرصي، وهناك العديد من التغريات اإلجيابية التي أظهرهتا خلل 

                                                           
والسلبية في القيم االجتماعية والبيئية للشباب المصري بعد التغيرات اإليجابية سماح زغلول سعد أحمد:  -11

، دراسة لشرائح اجتماعية متباينة من الشباب الجامعي في الريف والحضر، رسالة ماجستير، قسم يناير 25ثورة 
 .2019العلوم اإلنسانية البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 



الدراسة السياسية يف القيم االجتامعية وهي ازدياد التمسك بحرية التعبري عن الرأي، ارتفاع نسبة 

 املشاركة السياسية ، ازدياد االحساس باالنتامء للوطن.

 -يمي والسلوك اإلنساين: الدراسات التي تناولت النسق الق

 : ( 2005دراسة ) بثينة عبد الرؤوف، -1

 هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري تدريس املناهج األمريكية العاملية يف املدارس الدولية

، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي لوصف واقع املناهج وأثرها عىل النسق القيمي يف مرص

أن وظائف الرتبية وأهدافها  منها:وتوصلت إىل عدد من النتائج  بمرص،يف املدارس الدولية 

وأن هذه املدارس تؤدي إىل تكوين فئة من الشباب  بمرص،تتعارض مع انتشار املدارس األمريكية 

    (12)لدهيم ارتباط وثيق بالثقافة الوافدة. 

 :(2015دراسة )منى عبد القادر، -2

 القيم والدافعية وبيان أثرها يف السلوك هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني

اإلنساين من خالل الدراسة الرتبوية القرآنية، ولقد استخدم الباحث املنهج االستقرائي، واملنهج 

االستنباطي، ووصل الباحث إىل عدة نتائج منها: بأن العالقة بني القيم والدافعية تؤثر عىل السلوك 

مناشط  يتأثر يف متثله للقيم، ويف ثباهتا واستمرارها يف مجيعالفردي، والسلوك االجتامعي حيث إنه 

      (13) احلياة، ويف تعديل السلوك املنحرف، والرقي بالسلوك اإلجيايب.

 

                                                           
والبحوث  ، رسالة دكتوراه، معهد الدراساتالنظم التعليمية الوافدة وأثرها على النسق القيمي: فبثينة عبد الرؤو  -12

 (.2005التربوية، جامعة القاهرة، )
ية قرآنية، ، دراسة تربو العالقة بين القيم والدافعية وأثرها على السلوك اإلنسانيعايد الحمد:  رمنى عبد القاد -13

 لدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك، األردن.رسالة دكتوراه، كلية الشريعة وا



 

 -الدراسات األجنبية: 

 :Lewensohn, 2016 –Braun ((14)دراسة: )-1

يدانية، املحاولت الدراسة التحقق من العالقة بني القيم والشعور بالتامسك، املشاركة 

-16( من املراهقني يف الفئة العمرية من )400واألمل لدى املراهقني ، وطبقت الدراسة عىل )

( عامًا من املشاركني يف إحدى االحتجاجات اجلامعية، وتم مجع البيانات باستخدام استبيانات 18

ومقياس  ،املتغريات الديموجرافية، والقيم، والشعور بالتامسك، ومقياس املسئولية للشباب

الفعالية املدنية، ومقياس األمل، وأشارت النتائج إىل إمكانية تفسري مستوى املشاركة املدنية من 

خالل مجيع القيم والشعور بالتامسك، وتفسري املشاركة املدنية يف ضوء الفعالية املدنية عىل نحو 

 مبارش.

 (15)( : Siegmunt, & Watzels, 2017دراسة ) -2

سعت الدراسة نحو حتليل اجتاهات الشباب نحو القيم االجتامعية والسلوك املنحرف، 

( من طالب الفرقة التاسعة 1747وتقىص العالقة نحو هذين املتغريين، وتكونت العينة من )

بروسيا، وقد تم توزيع أفراد العينة عىل ثالث جمموعات عىل النحو التايل: جمموعة غري املبالني )غري 

ثني(، جمموعة االجتاهات الشبابية القائمة عىل الرصاع، وجمموعة االجتاهات الشبابية املكرت

املحافظة عىل التقاليد املجتمعية، وذلك بناًء عىل تطبيق استبانة اجتاهات الشباب نحو القيم 

االجتامعية، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة بني االجتاهات الشبابية نحو القيم املجتمعية 

                                                           
-14 Braun –Lewensohn, O, (2016) Sense of coherence, values, yputh involvement, civic 

efficacy and hope : Adolescents during social protest. Social Indicators Research 128 

(2), 661-673. 

-15 Siegrnunt. O. & Wetzels, P., (2017), Social values and delinquency of Russian youth 

international Journal of comparative and applied criminal justice, 41 (3), 211-230. 



ركة يف السلوكيات املنحرفة ممثلة يف العنف األدائي كالرسقة أو ابتزاز اآلخرين، أو العنف واملشا

 غري األدائي كالسباب، والتهديد باستخدام سالح.

 (16) (:Bespaalov et al., 2017دراسة )-3

كان اهلدف من الدراسة هو التحقق من العالقة بني التطلعات احلياتية الشبابية، القيم، 

( من الشباب املنغويل، وتبنت 157األخالقية لدى الشباب، ومتثلت عينة الدراسة يف )واألسس 

الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت االستبانات جلمع البيانات اخلاصة باملتغريات سالفة الذكر، 

وأوضحت النتائج وجود ارتباط دال بني التطلعات احلياتية الشخصية بقيم السمو بالذات، 

بني التطلعات احلياتية خارجية املنشأة بقيم تعزيز الذات، وارتبطت األسس وارتباط دال 

األخالقية عىل نحو طفيف الداللة بالتطلعات احلياتية حيث وجدت عالقة موجبة ذات داللة 

 إحصائية بني األسس األخالقية القائمة عىل الوالء واالنتامء بالتطلعات احلياتية خارجية املنشأ.

 -منهجية الدراسة: 

استخدم الباحث املنهج الوصفي: أن موضوعه الوصف، والتفسري، والتحليل، يف العلوم 

يصف األحداث املاضية، وتأثريها عىل احلارض، وهيتم أيضا  وحتليلها، كاماإلنسانية: ملالحظتها، 

باملقارنة بني أشياء خمتلفة أو متجانسة، كام استخدم الباحث منهج حتليل املحتوى يف التساؤل 

 ثالث املهتم بالتطبيقات السلوكية يف العملية الرتبوية من منظور إسالمي.ال

 

                                                           
-16 Alpaydin, Y., & Akkaya, R. (2019). The Effect of Social Values on the Perception 

of University Vlimate A Research on Candidate Teachers/Sosyal Degerlerin 

Universite Iklimi Algisina Etkisi: Ogretment Adaylari Uzerine Bir Arastima, Insan 

ve Toplum, 9 (2),1. 



 

: عرض ومناقشة النتائج: 
ً
 رابعا

 اتجاهات مفهوم القيم: -1

سيأيت بيان ثالثة اجتاهات رئيسية توضح معنى القيم، حسب رأي اخلرباء والعاملني يف 

 املجال الرتبوي.

من املعايري التي حيكم هبا بام هو حسن وما هو ينظر هذا االجتاه للقيم باعتبارها جمموعة 

 قبيح.

عايري القيم هي جمموعة من امل "ومن التعريفات التي تبنت هذا االجتاه تعريف الشافعي: 

واملقاييس، املعنوية بني الناس، يتفقون عليها فيام بينهم، ويتخذون منها ميزانا يزنون به أعامهلم، 

 (.375، 1971. )الشافعي، "واملعنوية  وحيكمون به عىل ترصفاهتم املادية

يرى هذا االجتاه إىل القيم باعتبارها تفضيالت خيتارها الفرد بنفسه، وهنا تكون القيم أكثر 

حيث إنه وصف القيم بأهنا )علم السلوك التفضييل(  "موريس  "عمومية، وقد متسك هبذا االجتاه 

أي أن سلوك الفرد يمثل تفضيل ملسار عن آخر، واملسار املختار هو األحسن واألفضل يف نظر 

لفرد نفسه؛ رجوعا إىل إدراكه وتقديره للظروف املحيطة به، فالقيم لديه تكون قائمة عىل قياسه ا

 (.24 – 23، 1980الشخيص يف كل موقف يواجه. )دياب، 

ينظر هذا االجتاه إىل القيم باعتبارها حاجات، ودوافع واهتاممات، واجتاهات مرتبطة 

 االجتامعي، الذين يرون بأن السامت الفردية للشخصبالفرد، يمثل هذا االجتاه نظرة علامء النفس 

هي املكون الرئييس للنظام القيمي لديه، بينام يرى علامء االجتامع بأن القيم هي املؤثر عىل سلوكيات 

الفرد وربط القيم باالحتياجات والدوافع واالهتاممات وامليول والسامت الشخصية للفرد نفسه. 

 (.24، 2007)اجلالد، 

 



ي اإلسالم:  مفهوم-2
 
 القيم ف

اعتنى اإلسالم بموضوع القيم عناية عظمى، حيث ارتبط تصور املفكرين واملربني 

 املسلمني للقيم، بشمولية العلم واإليامن واملعرفة يف اإلسالم، وتأثريها عىل التنشئة الرتبوية

إلمام ل االذي وظف من قبل علامء اإلسالم، مث "علم السلوك"لإلنسان، حيث أنتج هذا التصور 

الذي يوضح فيه خصائص اإليامن وسامته، وانعكاسه عىل  "إحياء علوم الدين" الغزايل يف كتابه

السلوك؛ باعتبار أن األحكام الرشعية هي املعيار األسايس والصحيح الذي يتم حتديده يف ضوء 

 (.53، 2007السلوك السوي. )اجلالد، 

ره اإلنسان عىل يشء ما مهتديا حكم يصد"وعرف الشحات القيم اإلسالمية بأهنا: 

رغوب فيه واملرغوب عنه من بمجموعة من املبادئ واملعايري التي ارتضاها الرشع حمددا امل

 (.20، 1988. )الشحات، "السلوك

تتسم القيم بخصائص ذاتية وترتبط بمفهومها، وأمهيتها يف  خامسا: سامت املنظومة القيمية:

 العملية الرتبوية؛ متيزها عن غريها من األنامط السلوكية اإلنسانية، نعرضها فيام يأيت:

 خصائص القيم:

 القيم ذاتية وشخصية:

 هترتبط القيم بالفرد ارتباطا وثيقا، حيث إهنا تتأثر بذاتية الفرد واهتامماته وميوله ورغبات

وتأمالته الطبيعية باإلضافة إىل معتقداته، فاختالف الناس يف آرائهم وتوجهاهتم وحكمهم عىل 

األشياء يرجع إىل اختالف القيم املتأثرة بذواهتم، فذلك يعزز أمهية ترسيخ العقائد والتصورات 

 الصحيحة عند بناء وغرس القيم.



 

 القيم نسبية:

ا، فالقيم املكان والزمان تبعا للمؤثرات اخلاصة هبنعني بنسبية القيم بأهنا ختتلف باختالف 

ثابتة عند معتقدهيا بينام أهنا نسبية بني األشخاص والثقافات واألجيال؛ فام يراه جيل بأهنا قيمة 

إجيابية قد يراه جيل آخر بأهنا قيمة سلبية وهكذا، كام أنه قد تكون نسبية عند معتقدها يف زمنني 

 .“القيم تابعة للفكر ومتولدة منه  "اربه؛ بناء عىل قاعدة خمتلفني من خالل خرباته وجت

 تصنيف القيم: 

 للقيم:تبنى الباحث تصنيف 

 مثل: اإليامنالقيم الروحية: هي العقائد املنظمة لعالقة اإلنسان بربه  -1

 القيم اخللقية: مبادئ ومعاين تشعر اإلنسان باملسئولية لضبط سلوكه مثل: الرمحة -2

 القيم العقلية: وهي تتصل باملعرفة وطرق الوصول إليها ووظيفتها مثل: الوعي -3

القيم االجتامعية: وهي املناسبات والعادات التي يكتسبها الفرد من جمتمعه وتأثر هبا وأثرت  -4

به وأصبحت جزًءا كبرًيا من شخصيته وأصيح يترصف عىل أساسها مع اآلخر متثل األعياد 

 ل: واجب الشباب ومواسم الطاعات مث

القيم الوجدانية: تتصل باجلوانب االنفعالية يف حياة اإلنسان، كاحلب والكره مثل: استقامة  -5

 النفس

: وهي تتصل بالعنارص املادية التي تساعد عىل الوجود اإلنساين مثل: العمل  القيم  القيم املادية -6

 .لنظام اجلاملية: اهتامم الفرد بتحقيق التناسق واجلامل مثل: ا

 



 بيان بعدد اخلطب املوحدة لوزارة األوقاف املرصية

 عدد اخلطب األجزاء م

 54 األول 1

 30 الثاين 2

 32 الثالث 3

 37 الرابع 4

 47 اخلامس 5

 38 السادس 6

 44 السابع 7

 32 الثامن 8

 314 اإلمجايل

ويتضح من اجلدول السابق أن جمتمع الدراسة )العدد اإلمجايل للخطب املوحدة( هو:   

 .خطبة(، كام هو موضح 314)

 املوحدة:التطبيق العميل للقيم يف خطب األوقاف 

 :قيمة اإليامن وهي من القيم الروحية كاآليت -1

 املوضوعات رقم الصفحة رقم اخلطبة رقم املجلد القيمة الروحية

 اإليامن

4 29 234 
العرش األواخر يف رمضان وأثر اإليامن يف 

 استقرار الفرد واملجتمع

 اإليامن وأثره يف حتقيق السكينة للفرد واملجتمع 22 4 6

6 5 30 
القرآن الكريم وأثره يف تقوية اجلوانب اإليامنية 

 وترسيخ القيم اإلنسانية

 الرب باألوطان من شامئل اإليامن 165 22 7

 رمضان شهر اإليامن وصناعة الرجال 318 42 7

 ثمرات اإليامن 212 27 8



 

 كاآليت:قيمة الرمحة وهي من القيم اخللقية -2

 رقم املجلد القيمة اخللقية

رقم 

 اخلطبة

رقم 

 الصفحة

 املوضوعات

 الرمحة

 اإلسالم دين الرمحة 7 1 2

 الرمحة نبي-وسلمصىل اهلل عليه –حممد  23 2 3

 ليلة القدر ليلة الرمحة واملغفرة والكرم اإلهلي 244 30 4

4 31 252 

احلج بني الرمحة والتيسري وبيان أن قضاء حوائج الناس 

 أوىل من تكرار احلج والعمرة

 الرمحة نبي-وسلمصىل اهلل عليه –حممد  63 9 6

 تهالرمحة فلنحمل رمح نبي-وسلمصىل اهلل عليه –حممد  64 9 7

 األم سبيل الربكة يف الدنيا والرمحة يف اآلخرةبر  265 35 7

 

 كاآليت:قيمة الوعي وهي من القيم العقلية -3

 رقم اخلطبة رقم املجلد القيمة العقلية
رقم 

 الصفحة
 املوضوعات

 الوعي

 بناء الوعي وأثره يف مواجهة التحديات 202 27 7

 خطورة الشائعات وتزييف الوعي 60 8 8



 :قيمة واجب الشباب وهي من القيم املجتمعية كاآليت  -4

 رقم اخلطبة رقم املجلد القيمة املجتمعية
رقم 

 الصفحة
 املوضوعات

 بواجب الشبا

 دور الشباب يف بناء املجتمع 124 15 1

 إسهامات الشباب يف احلضارة اإلسالمية 133 12 2

6 32 246 
حلوار ادور الشباب يف البناء والتعمري ودعم 

 احلضاري

 دور الشباب يف بناء الدول واحلضارات 226 30 7

 حقوق الشباب وواجباهتم 155 20 8

 :قيمة استقامة النفس وهي من القيم الوجدانية كاآليت  -5

 رقم اخلطبة  رقم املجلد  القيمة الوجدانية 
رقم 

 الصفحة
 املوضوعات

 استقامة

 النفس

 وقفة مع النفس 422 32 3

 الكرم يف املال والنفس 14 3 5

 حماسبة النفس 84 12 6

7 2 7 
معية اهلل عز وجل يف حتقيق األمن النفيس 

 والسالم اإلنساين

8 11 85 
ذكر اهلل تعاىل وأثره يف استقامة النفس 

 البرشية



 

  : قيمة العمل وهي من القيم املادية كاآليت -6

 القيمـــــة

 املادية

رقم 

 املجلد

رقم 

 اخلطبة

رقم 

 الصفحة
 عنــوان املوضــــــوع

 لعملا

 الوطني نتجنحو عام جديد من العمل واإلنتاج ودعم امل 5 1 1

1 9 73 
براءة اإلسالم من العمليات االنتحارية والتفجريية 

 والتخريبية

 األمانة يف القول والعمل 246 29 1

 املرشوعات االقتصادية الكربى بني األمل والعمل 406 45 1

 اإلخالص يف القول والعمل 71 6 2

 قيمة العمل بني بناة األوطان ودعاة اهلدم 229 17 3

 استقبال رمضان بالعبادة والعمل ال البطالة والكسل 343 26 3

 العمل التطوعي.. أمهيته وضوابطه 166 21 4

 فضائل شهر شعبان وفضل العمل الصالح فيه 206 26 4

 قيمة العمل 180 27 5

 العمل التطوعي ... أمهيته وضوابطه 187 28 5

6 11 77 
نحو استقبال عام جديد باألمل والعمل والتخطيط 

 وإرادة التغيري

 فضل الدفاع عن األوطان والعمل عىل وحدة صفها 291 38 6

 روح العمل اجلامعي وضوابطه 134 18 7

7 19 141 
 الكفائيخدمة املجتمع بني العمل التطوعي والواجب 

 والعيني

 رمضان شهر عبادة وعمل  295 39 7

 اإلسالم عمل وسلوك نامذج من حياة التابعني  114 15 8

 مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ 236 30 8



 :قيمة النظام وهي من القيم اجلاملية كاآليت  -7

 رقم اخلطبة رقم املجلد القيمة اجلاملية
رقم 

 الصفحة

 املوضوعات

 النظام
 النظام سلوك إنساين وحضاري 151 19 4

 احرتام النظام العام 118 16 7

 الباحث: وقد توصل 

 أن القيم هلا دور رئيس يف بناء السلوك اإلنساين، والبناء االجتامعي. -1

 ملوحدة.اخلطب ا أن التطبيقات السلوكية للقيم منطقية وقابلة للتحقيق يف موضوعات-2

 وتوىص الدراسة: 

ن تتضمن موضوعات اخلطب القيم بجميع أنواعها مع تطبيقاهتا السلوكية يف اخلطب أ-1

 املوحدة.

أن تقوم مراكز إعداد الدعاة بدورات هتتم بتنمية القيم وفق آليات واسرتاتيجيات متجددة -2

 وموافقة لتحديات العرص.

 الخاتمة

صرية وفقه حتتاج اىل بلقد وضع لنا اإلسالم سلسلة قيمية فاضلة وعالج جلميع املفاسد 

نوعت وقد ت يقوم عىل نرشها الدعاة واملربني يف كل مكان من أجل جمتمع صالح يعمر وال خيرب

موضوعات اخلطب املوحدة لوزارة األوقاف وغطت الكثري من القيم الرتبوية ما بني روحية 

ديد عرص من التجواجتامعية ومجالية وغري ذلك ومازال األمر قيد البحث والتقييم وهذه سنة كل 

للخطاب واملحتوى الدعوي بوجه عام فامزال الباب مفتوحًا وكانت هذه حماولة للوقوف عىل 

 املضامني الرتبوية يف خطب األوقاف املوحدة.
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