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 تحميل محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية في ضهء السهارات الحياتية.

 عبلء أحسج دمحم السميجي /د

 المغة العخبية وشخؽ تجريذ أستاذ مداعج مشاىج
 .جامعة السشػفية –كمية التخبية 

 :البحثمدتخمص 
تػافخىا  مجػالتحقق مغ و  ،جيج السيارات الحياتية البلزمة لتبلميح السخحمة اإلعجاديةتح ىجؼ البحث

والثالث اإلعجادؼ، ولتحقيق أىجاؼ الجراسة  ،والثاني ،األوؿ :ػؼبسحتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمرف
( ميارة، مػزَّعة عمى أربعة محاور رئيدة ىي: ٘٘) تع بشاء وضبط قائسة بالسيارات الحياتية، مكػنة مغ:

( ميارة، ٕٓ( ميارة، والسيارات الحياتية االجتساعية، وعجدىا: )٘ٔالسيارات الحياتية الذخرية، وعجدىا: )
 ( ميارات،ٓٔ) ( ميارات، والسيارات الحياتية البيئية، وعجدىآٔياتية االقترادية، وعجدىا: )والسيارات الح

إلى أفَّ أكثخ السيارات الحياتية الذخرية تزسًشا  وتػصل استسارة تحميل السحتػػ في ضػئيا،تع ترسيع و 
( بسحتػػ كتاب ٝ٘٘،ٕٓدبة: )بسحتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية، ميارة أداء العبادات بجقة والتداـ، بش

 .( بسحتػػ كتاب الرف الثالثٕٝٔ,ٕ٘( بسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: )ٝٙٔ,ٚٔالرف األوؿ، و: )
( ٝٗ٘,ٚٔبشدبة: ) ،وأكثخ السيارات الحياتية االجتساعية تزسًشا، ميارة االقتجاء بالرالحيغ والشاجحيغ

( بسحتػػ كتاب ٝٔ٘,ٜٕلرف الثاني، و: )( بسحتػػ كتاب اٝٗٓ,ٜٕ) بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و:
الرف الثالث. وأكثخ السيارات الحياتية االقترادية، ميارة مخاقبة هللا عدَّ وجل في كدب الساؿ وإنفاقو، 

( ٝٓٙ,٘( بسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: )ٜٝٓ,ٓ( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )ٕٝٓ,ٓبشدبة: )
السيارات الحياتية البيئية تزسًشا، ميارة حساية البيئة والحفاظ عمييا، بسحتػػ كتاب الرف الثالث، وأكثخ 

( ٝٓٚ,ٔ)( بسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: ٝ٘٘,٘ٔ( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )ٕٝٙ,ٚبشدبة: )
تزسًشا لمسيارات الحياتية كتاب الرف  السخحمة اإلعجادية بسحتػػ كتاب الرف الثالث، كسا أفَّ أعمى كتب

كتاب الرف الثاني ثعَّ (، ٝٔٓ,ٖٙكتاب الرف األوؿ اإلعجادؼ، بشدبة: )ف(، ٕٝٓ,٘ٗث، بشدبة )الثال
 (. ٝٔٙ,ٕٛاإلعجادؼ، بشدبة: )
  الكمسات السفتاحية:

السخحمة اإلعجادية. -السيارات الحياتية  –التخبية الجيشية اإلسبلمية  –تحميل محتػػ 
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Abstract 

        The current study aims at defining the necessary life skills of the preparatory 

stage students, whether the content of the content of Islamic religious education 

books in this stage have such material in the first, second and third year 

preparatory, to achieve the aims of the study, a list of life skills was made and 

adjusted, consisting of (55) skill divided into four main aspects: personal life skills 

(15) skill, social life skills (20) skill. Economical life skills (10) skill 

antienvironmental life skills (10) skills. Then a  questionnaire of analysis of the 

content was made in the light of these items, the result was that most of the 

personal life skills included in the content of Islamic religious education books, 

was the worship rituals done accurately and periodically  with percentage of 

(20.55%) in the content of the first year  book,  and (17.16)% of the content of the 

second year , and (25.12%) of the content of the third year , the most social life 

skills mentioned was taking role model of good  and successful people with 

percentage of (17.54%) with the content of the first year book, and: ( 29.04% )  of 

the content of the second year  book,( 29 .51 % )of  the content of the third year 

book, the most economic life skills , is the skill of fear of God  in earning and 

spending money  with percentage of   (0.02%) in the content of the first year book , 

and (0.09%) in the content of the second year book, and (5.60% ) in the content of 

the third year book, the most mentioned environmental  life skills,  The skill of 

protecting and preserving the environment, with percentage of (7.26%) in the 

content of the first year book, and (15.55%)  in content of the second year book, 

and (1.70%) in the content of the third year book. 

        Also, the books that included more life skills was the third-year preparatory 

books with percentage of (45.20%) then the first-year preparatory stage book with 

percentage of (36.01%) then second year preparatory stage with percentage of 

(28.61%). 

 

Key words: 

Content analysis - Islamic religious education - life skills - preparatory stage. 



  ILAعضى الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  

 

51 

 

 :مقجمة
، حيث اإلسبلمية مشطػمة شاممة ومتكاممة لكل ما يتعمق باإلنداف والكػف والحياة قجمت الذخائع

واجتساع، وتعميع، وقزاء، اسة، واقتراد، ينطست عبلقة البذخ بخالقيع، وعبلقاتيع ببعزيع البعس؛ مغ: س
إال و عد وجل فيو حكٌع  حاؿ لئلندافوعبلقاتيع بالبيئة وما خمق هللا عد وجل فييا مغ كائشات، لحا ال يخمػ 

ِلَك ُأِمْخُت قال تعالى: "  وبياٌف.  ُقْل ِإنَّ َصبَلِتي َوُنُدِكي َوَمْحَياَي َوَمَساِتي ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِسيَن  اَل َشِخيَك َلُهُۖ َوِبحََٰ
ُل اْلُسْدِمِسيَن   . ٖٙٔ – ٕٙٔ" األنعام:  َوَأَنا َأوَّ

ا مع شافي تسامً ، تتوربوومحاوالت حرخ اإلسبلـ في الصقػس والذعائخ، أو العبلقة الخوحية بيغ العبج 
ألىجاؼ  اوإىجار دوره في إصبلح الحياة، باعتبار إصبلحيا تحكيقً وتدتيجؼ تفخيغو مغ مزسػنو،  شبيعتو،

 استخبلؼ اإلنداف فييا، ووسيمة لمفػز في اآلخخة.
وقج ربط القخآف الكخيع بيغ العبادات وإصبلح السجتسعات، حيغ جعل الربلة وسيمة العبج في تجشب 

بَلَة َتْشَهىَٰ َعِن " . قاؿ تعالى: خخيغكل ما يدػء اآل  ِإنَّ الرَّ
بَلَةُۖ اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الرَّ

 .٘ٗالعشكبػت:  " َوَلِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ   َوَّللاَُّ َيْعَمُم َما َتْرَشُعهنَ  خ  اْلَفْحَذاِء َواْلُسشكَ 
لمقخآف ىػ اإلنداف، فإنو لع يقترخ عمى تدكيتو، ونجاتو وعمى الخغع مغ أف السػضػع األساسي 

األخخوية، وإنسا أعصاه مفاتيح اكتذاؼ الكػف مغ حػلو؛ ُمَسثَّمة في مشيج عمسي قائع عمى كل وسائل السعخفة: 
سيغ التي ل قػاـ حياتو، ونػَّه بأىع الالحِديِّة، والعقمية، والػججانية، والجيشية، وأخح بيجه إلى العسل الحؼ ُيَسثِّ 

السعادف وغيخىا.  ترمحيا؛ كالدراعة، والشجارة، والبشاء، والعسارة، وصشاعة الشديج، والتجارة، وصشاعة
 (.ٕٚ، ٕٓٔٓ)عػيذ، 

لمتغيخات والتحػالت والتصػرات الستدارعة والستبلحقة، التي تذيجىا الحياة السعاصخة في جسيع  اونطخً 
قادٍر عمى مػاكبة متصمبات الحياة السعاصخة، يقع باألساس عمى مجاالت الحياة، فإف االىتساـ بإعجاد جيٍل 

 عاتق األنطسة التخبػية.
وعمى الخغع مغ عشاية اإلسبلـ بإعجاد أتباعو لبلستخبلؼ في األرض، وامتبلؾ زماـ الحياة، إال أف 

نب السعخفي في التخبية الجيشية اإلسبلمية في السجارس العخبية واإلسبلمية ال زالت تعاني مغ: " تزخع الجا
الجانب الحياتي، مسا يجعل الفائجة السخجػة مشيا معصمة " )الرسجؼ وحممي، حداب البخامج والسشاىج عمى 

ٕٓٓٚ ،ٔٙ.) 
واالنحرار في الجانب السعخفي عمى حداب الجانب الحياتي مخالف لسشيج اإلسبلـ، فقج قخف القخآف 

ح، فاإليساف يعبخ عغ الجػانب االعتقادية والسعخفية، الكخيع في كثيخ مغ آياتو بيغ اإليساف والعسل الرال
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والعسل الرالح يشقميا إلى الػاقع، وال شظ أف العقائج ميسا كانت ربانية، تفقج قيستيا إذا فقجت تأثيخىا في 
 الحياة.

 تػجًيا عالسيًّا مشح بجاية األلفيةفي السشاىج الجراسية التػجو نحػ تشسية السيارات الحياتية قج أصبح و 
( عمى أف تعسل جسيع الجوؿ ٕٓٓٓ" تعَّ االتفاؽ في السشتجػ العالسي لمتعميع لمجسيع )داكار حيث: الثالثة: 

عمى تمبية حاجات التعمع، لكافة الرغار والخاشجيغ، مغ خبلؿ االنتفاع الستكافئ ببخامج مبلئسة لمتعميع، 
 (.٘، ٕٕٔٓواكتداب السيارات البلزمة لمحياة " )رباح، 

( السيارات الحياتية بأنيا: " الدمػؾ اإليجابي، والكيع، ٕٓٔ، ٕٙٔٓعخَّؼ عبج العطيع )وقج 
واالتجاىات، وقجرة الػصػؿ إلى اليجؼ السشذػد، وتذسل مجسػعة مغ الكفاءات مشيا: اإلبجاع، والتفكيخ 

 الشاقج، والقجرة عمى التشطيع، وحل السذكبلت، وميارات االتراؿ".
( أىسية تشسية السيارات الحياتية في السشاىج الجراسية في ٚٗ، ٕٛٓٓى )ومرصف وحجد عبج السعصي

 أنيا تعسل عمى:
مغ خبلؿ ربط حاجات الستعمسيغ بسا يمبي احتياجات  ،تحقيق التكامل بيغ السجرسة والسجتسع -ٔ

 مػاقف الحياة في السجتسع.
تبلحقة في السجتسعيغ والتعامل بفاعمية مع الستغيخات الس ،إتاحة الفخص أماـ الستعمسيغ لمتكيف -ٕ

 السحمي والعالسي.
معشى، وتػفيخ اإلثارة والتذػيق لمعسمية التعميسية؛ نطًخا الرتباشيا بػاقع وحاجات  ؼل التعمع ذعْ جَ  -ٖ

 الستعمسيغ، ومبلمدتيا لسذكبلت السجتسع، والخغبة في حميا.
ذكبلت الحياتية، تشسية قجرة الستعمسيغ عمى مػاجية مػاقف الحياة السختمفة، والتغمب عمى الس -ٗ

 والتعامل معيا بحكسة.

ومغ ىشا فإف السيارات الحياتية أصبحت أحج أىع مجاخل تصػيخ السشاىج الجراسية، لتمبية احتياجات 
 حة لمكياـ بجورىع اآلني والسدتقبمي تجاه نيزة مجتسعاتيع، واالرتقاء بيا.مِ الستعمسيغ الزخورية والسُ 

( مغ ضخورة تخكيد السشاىج الجراسية، في األلفية ٛٗٗ، ٜٕٔٓدمحم ) إيساف إليو توىػ ما أشار 
الثالثة، عمى تغييخ حياة الشرء، وتغييخ مجتسعاتيع، وذلظ مغ خبلؿ تقجيسيا لخبخات تعميسية، تؤىل الستعمسيغ 

 لحياة أفزل.
تدعى لتخبية الشرء  يوتتسيد التخبية الجيشية اإلسبلمية عغ غيخىا مغ السشاىج بذسػلية مجاليا؛ في

تخبية شاممة في جسيع جػانب شخريتيع: الخوحية، واألخبلقية، والشفدية، والعقمية، واالجتساعية، والجدسية، 
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عمى شخرية غيخ كاممة، في جسيع جػانب الشسػ، وجسيع  يفي جسيع مخاحل الشسػ، فاإليساف الكامل يدتعر
 مخاحمو.

، جعل الجيغ القػة األكثخ تأثيًخا في الصبلب، بحيث سبلميةالجيشية اإل ةالغاية األساسية مغ التخبيو 
ع الشرػص ي  فَ فالسقرػد بالتخبية الجيشية اإلسبلمية في السجاؿ التعميسي، تَ  في سمػكيع، وعمى ذلظ هتطيخ آثار 

وتشسى، دب تَ كْ ارس، وميارات تُ سَ مبادغ ُتْعَتقج، وسمػكيات تُ  يالجيشية؛ مغ قخآف وحجيث، وإلى جانب ذلظ في
 (.ٜٛ، ٖٕٓٓ. )شعيسة، بحيث تؤدؼ إلى تشسية تفكيخ الفخد، وتشطيع سمػكو، وتيحيب أخبلقو

وعمى الخغع مغ ىحه السقػمات الفخيجة لمتخبية الجيشية اإلسبلمية، وصبلحيتيا لتشسية السيارات الحياتية، 
مػمات، وتقجيع السعخفة، بسعدؿ إال أف مشاىجيا ال تداؿ تخكد عمى الجانب الشطخؼ، الحؼ يعتسج عمى سخد السع

عغ تػضيفيا في تشسية شخرية الستعمع، وانعكاساتيا عمى حياتو، ما أفقجىا دورىا الحكيقي في تأىيل 
 لمحياة وفق مخاد خالقيع جل وعبل. غالستعمسي

محتػػ التخبية الجيشية اإلسبلمية ال يداؿ يسثل أشتاًتا غيخ "  :( أفٚٔ، ٖٕٓٓويخػ عبج الحميع )
مؤتمفات، فيػ عمى األعع األغمب آيات مغ القخآف الكخيع؛ بعزيا لمجرس والتفديخ، وبعزيا اآلخخ لمحفع 

، وفقو العبادات، والسعامبلت، وأجداء فقط، وعجد مغ األحاديث الشبػية الذخيفة، ومػضػعات تترل بالعقيجة
 مغ سيخة الخسػؿ الكخيع صمى هللا عميو وسمع ".

دية مخحمة بيشية بيغ مخحمتيغ متسايدتيغ؛ ىسا: السخحمة االبتجائية التي ُيَتَداىل وتعتبخ السخحمة اإلعجا
والسخحمة الثانػية التي ىي مخحمة الشزج الجدسي،  ،فييا مع التبلميح، ليتدشى ليع التستع بسخح الصفػلة ولعبيا

بات ىػيتيع، واستقبلليع في مجتسعاتيع، وإث ممسػسٍ  والخشج العقمي، التي يتأىل الصبلب فييا لمكياـ بجورٍ 
يتصمب السديج مغ العشاية بسشاىج السخحمة اإلعجادية، لتدسح  األمخ الحؼالػججاني، والسعخفي، واالجتساعي، 

 ليع بامتبلؾ السيارات الحياتية، والكياـ بسدؤولياتيع الذخرية واالجتساعية. 
 :البحثمذكمة 
وذلظ لمتعامل مع في السشاىج الجراسية بجاية مغ األلفية الثالثة،  تيةسيارات الحياالاالىتساـ بجمج  جَ ايَ دَ تَ  

 متغيخات الحياة وتحجياتيا، التي تتغيخ مع الثػرات السعخفية والتكشػلػجية الستبلحقة.
" وقج أكجت تجارب الجوؿ األجشبية والعخبية التي تبشت تجريذ السيارات الحياتية، واعتسجتيا في  

عمى أف تمظ  ػاليات الستحجة األمخيكية، وبخيصانيا، واإلمارات العخبية الستحجة، وُعَساف،مقخراتيا الجراسية؛ كال
ديج قجرتو عمى مػاجية التغي خات الجحرية الحاصمة في االقتراديات تالسيارات جدء أساسي يحتاجو كل فخد، ل

 (.ٓٗ ،ٜٕٓٓالعالسية في الدشػات األخيخة، والتكي ف مع الحياة العرخية " )الشاجي، 
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ونطًخا لكػف ترسيع السشاىج الجراسية يتع غالًبا وفًقا لخؤػ األكاديسييغ والستخرريغ، دوف دراسات  
خات الحياة السعاصخة، وتدعى وافية تحجد الحاجات الػاقعية لمستعمسيغ، وتدعى إلشباعيا، أو تخصج تغي  

، لمتحقق مغ مدتػػ ضخورؼ ورية، أمخ لسػاكبتيا، كانت الحاجة إلى تحميل محتػػ السشاىج الجراسية برفة د
 معالجة السيارات الحياتية بيا.

وتتأثخ مشاىج التخبية الجيشية اإلسبلمية بالرخاع حػؿ دور الجيغ في الحياة العامة، حيث تعالت بعس  
الخوحي؛ الحؼ يختكد عمى أداء  الجوراألصػات إعبلميًّا بزخورة فرل الجيغ عغ الحياة، وحرخه في 

، وتشطيع العبلقة الخوحية بيغ العبج وربو، األمخ الحؼ ال يتدق مع شبيعة الجيغ اإلسبلمي، ذعائخالصقػس وال
أدػ إلى تخاجع تأثيخ مشاىج مسا الحؼ جاء بسشيج شامل، يػجو سمػؾ السدمسيغ في جسيع مشاحي حياتيع، 

 التخبية الجيشية اإلسبلمية عمى تذكيل سمػؾ الستعمسيغ. 
ونطًخا ألىسية معالجة السيارات الحياتية في السشاىج الجراسية عامًة، وفي مشاىج التخبية الجيشية  

ألدوارىع الحياتية، كانت  وتييئتيعاإلسبلمية خاصة، وأىسية السخحمة اإلعجادية في تذكيل سمػؾ التبلميح، 
خبية الجيشية اإلسبلمية لتبلميح الحاجة ممحة لمتحقق مغ مجػ تػافخ السيارات الحياتية في محتػػ كتب الت

 السخحمة اإلعجادية.
ُتِذخ إلى أنو تعَّ غ أنيا لع يَّ بَ وبسخاجعة محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية، تَ  
لتبلميح  ،والشفدي ،واالجتساعي ،وفق قائسة معيارية تتزسغ السيارات الحياتية السشاسبة لمشسػ العقمي إعجادىا

، ولع يتع التخصيط السدبق لجمج ىحه السيارات بالسحتػػ، أو تػزيعيا عسخحمة اإلعجادية، وكحا احتياجاتيال
متشاسقة، تحقق التكافؤ  ،بسا يتدق مع خخيصة شاممة ،بذكل متػازف، أو مخاعاة تشامييا عبخ الرفػؼ الثبلثة

 .لسػضػعات السحتػػ  السجػ والتتابع مرفػفة بيغ
ضعف السعمػمات واإلحرائيات عغ مجػ تػافخ السيارات  الجراسة الحالية فيوتتمخز مذكمة  

 .الحياتية في محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية
التداؤؿ الخئيذ التالي: ما مجػ تػافخ  عغ العسل عمى معالجة ىحه السذكمة مغ خبلؿ اإلجابةويسكغ  

 مسخحمة اإلعجادية؟لالسيارات الحياتية بسحتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية 
 ويتفخع عغ ىحا التداؤؿ الخئيذ التداؤالت الفخعية التالية: 

 لسخحمة اإلعجادية؟التبلميح  ةشاسبما السيارات الحياتية الس ٔس
بالسخحمة محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية  لحياتية الذخرية فيالسيارات ا ما مدتػػ تزسيغ ٕس

 اإلعجادية؟
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محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة  السيارات الحياتية االجتساعية في ما مدتػػ تزسيغ ٖس
 اإلعجادية؟

محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة  السيارات الحياتية االقترادية في ما مدتػػ تزسيغ ٗس
 اإلعجادية؟

محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة  السيارات الحياتية البيئية في ما مدتػػ تزسيغ ٘س
 اإلعجادية؟

كيف تتػزع السيارات الحياتية في محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية عمى الرفػؼ اإلعجادية  ٙس
 ثة؟الثبل

 :البحثأهجاف 
 إلى تحقيق األىجاؼ التالية: البحث ىسع

 السخحمة اإلعجادية.لتبلميح  ةشاسبتحجيج السيارات الحياتية الس -ٔ
 تحجيج مجػ تػافخ السيارات الحياتية بسحتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمسخحمة اإلعجادية. -ٕ
التخبية الجيشية اإلسبلمية عمى الرفػؼ تحجيج أسمػب تػزيع السيارات الحياتية في محتػػ كتب  -ٖ

 اإلعجادية الثبلثة.

 :البحثأهسية 
 في: البحثتتسثل أىسية 

ىا في محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية مسا قج يفيج تقجيع قائسة بالسيارات الحياتية السخجػ تػافخ  -ٔ
 وتصػيخىا. مشاىجيا تعجيلبالجيات السعشية 

مسا  اإلسبلمية لمسيارات الحياتية محتػػ كتب التخبية الجيشية تشاوؿ فيوالزعف كذف مػاشغ القػة  -ٕ
مػاشغ معالجة ، و نقاط القػة قج يداعج السختريغ والسدؤوليغ عمى اتخاذ القخارات السشاسبة لتعديد

 الزعف.
إعصاء صػرة صادقة عغ واقع تػزيع السيارات الحياتية في محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية،  -ٖ

 لػضعيا في االعتبار عشج تعجيل وتصػيخ ،تشامييا عبخ الرفػؼ الثبلثة لمسخحمة اإلعجادية ومدتػػ 
 السحتػػ.

تقجيع مشصمقات لمباحثيغ لمعسل عمى تصػيخ السيارات الحياتية، مغ خبلؿ محتػػ كتب التخبية الجيشية  -ٗ
 اإلسبلمية، والسشاىج الجراسية األخخػ.
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اإلعجادية عمى مػاجية مػاقف الحياة السختمفة، والتغمب عمى  التخصيط لتشسية قجرات تبلميح السخحمة -٘
 السذكبلت الحياتية، والتعامل معيا بحكسة.

 :البحثحجود 
 بالحجود التالية: البحثتتحجد نتائج 

 الحجود السهضهعية:  -ٔ

 الثاني، والثالث اإلعجادؼ )العاـ والسيشي(.األوؿ، و  ػؼ:محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمرف
 الحجود الدمانية:  -ٕ

 ـ. ٕٕٔٓ – ٕٕٓٓخبلؿ الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ الجامعي  البحثتع تصبيق أداة 
 الحجود السكانية: -ٖ

يقترخ تحميل السحتػػ عمى الكتب الجراسية السقخرة عمى السخحمة اإلعجادية، والسعتسجة مغ وزارة التخبية 
 ة.والتعميع، والتعميع الفشي، بجسيػرية مرخ العخبي

 :البحثمرطمحات 
( بأنو: " أسمػب يدتخجـ لتقػيع السشاىج مغ أجل ٙٛ، ٖٕٓٓعخَّفو المَّقاني والجسل ) تحميل السحتهى: -ٔ

تصػيخىا، ويعتسج عمى تحجيج أىجاؼ التحميل، ووحجة التحميل، لمػصػؿ إلى مجػ شيػع ضاىخة، أو 
أو أكثخ، وبالتالي تكػف نتائج ىحه العسمية إلى جانب ما يتع الحرػؿ عميو  األفكارأحج السفاليع، أو 

 ، مؤشخات تحجد اتجاه التصػيخ فيسا بعج ".مغ نتائج، مغ خبلؿ أساليب أخخػ 
( بأنيا: " تمظ السفاليع التي يختبط بعزيا ٔٔ، ٕٚٓٓ) ي  مِ عخفيا العَ التخبية الجيشية اإلسبلمية:  -ٕ

ببعس في إشار فكخؼ واحج، يدتشج إلى السبادغ والكيع التي جاء بيا اإلسبلـ، والتي تخسع عجًدا مغ 
 ." سمػًكا يتفق وعقيجة اإلسبلـ الستعمعالعسمية، قج يؤدؼ تشفيحىا إلى أف يدمظ  اإلجخاءات والصخائق

( بأنيا: " الدمػؾ اإليجابي، والكيع، ٕٓٔ، ٕٙٔٓخَّفيا عبج العطيع )عالسهارات الحياتية:  -ٖ
واالتجاىات، وقجرة الػصػؿ إلى اليجؼ السشذػد، وتذسل مجسػعة مغ الكفاءات، مشيا: اإلبجاع، 

 والتفكيخ الشاقج، والقجرة عمى التشطيع، وحل السذكبلت، وميارات االتراؿ ".
السيارات التي تعشى ببشاء شخرية الفخد القادر عمى بأنيا:  البحث اوتعخؼ إجخائيًّا في ىح

خرية  ،تحس ل السدؤولية، والتعامل مع ُمقتزيات الحياة اليػميَّة، عمى مختمف األصعجة الذَّ
، والتي يخػ نخبة مغ الستخرريغ التفاعل الخبلَّؽ مع مجتسعوو والبيئية،  ،واالقترادية ،واالجتساعية
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خبية، والخبخاء ضخورة تػافخىا في محتػػ كتب التخبية الجيشية في مشاىج وشخؽ تجريذ المغة الع
 .اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية

 :والجراسات الدابقةدييات األ
 : السهارات الحياتية: مفههمها، ومكهناتها، وترشيفها، وأهسيتها، ومتطمبات تشسيتها، وواقع تهافخها في أوالا

 السشاهج الجراسية.
( السيارات الحياتية بأنيا: " مجسػعة مغ الدمػكيات، والقجرات العقمية، ٜٔٔ، ٕ٘ٔٓعخَّؼ الحايظ )

عمى التعامل غ الستعمسيغ مغ الكياـ بدمػؾ تكي في وإيجابي، يجعميع قادريغ واالجتساعية، واالنفعالية، التي ُتَسكِّ 
بسا يػاكب متصمبات العرخ، ، يعالفعَّاؿ، مع متصمبات الحياة اليػمية وتحجياتيا، والسذاركة بفاعمية مع محيص

 وحاجات سػؽ العسل ".
( بأنيا: " مجسػعة مغ السيارات الستكاممة التي ٗ، ٕٚٓٓوعخَّفيا مكتب التخبية العخبي لجوؿ الخميج )

يتع إكدابيا لمستعمع، وما يترل بيا مغ معارؼ، وقيع، واتجاىات، تجعمو شخًرا قادًرا عمى تحسل السدؤولية، 
ت الحياة اليػمية، في مختمف األصعجة: الذخرية، واالجتساعية، والػضيفية، بأعمى قجر والتعامل مع مقتزيا

ؽ مع مجتسعو، ومذكبلتو ".   مسكغ مغ التفاعل الخبلَّ
التي  وفي ضػء ذلظ يسكغ تعخيفيا بأنيا: العقائج، والسفاليع، والسبادغ، والكيع، واألحكاـ اإلسبلمية،

 –عدَّ وجلَّ  –غ الستعمسيغ مغ تشطيع سمػكيع لمحياة وفًقا لسخاد هللا تدتشج إلى الجيغ اإلسبلمي الحشيف، وُتَسكِّ 
 وتحقيق الدعادة في الجنيا واآلخخة.
د مشدي وبخيت )  ( مكػنات السيارات الحياتية فيسا يمي:ٖ٘، ٕ٘ٔٓ(، ويػسف )ٛٙ، ٕٔٔٓوقج حجَّ

  :عمى العسميات العقمية البلزمة ألداء السيارات الحياتية، وصػاًل إلى اإلدراؾ ويختكد الجانب السعخفي
 الكامل ليا، والػسيمة السشاسبة ألدائيا بجقة.

  :ويختكد عمى كيفية أداء السيارات الحياتية عسميًّا، واألنذصة الحخكية البلزمة لحلظ.الجانب السهاري 
  :والػججانيات البلزمة ألداء السيارات الحياتية،  ،كيعوال ،ويختكد عمى االتجاىاتالجانب االنفعالي

 والسراحبة ليا.

د ترشيفات السيارات الحياتية وفًقا لحاجات الستعمسيغ، وتصمعاتيع، وضخوفيع الحياتية، وأوجو  وتتعجَّ
تعكذ وجيات نطخ األكاديسييغ تحقيق الدمػكيات السخجػة مشيع، والقػائع والشساذج التي  فيالقرػر 
 ريغ ليا.والستخر

كسا تتأثخ ترشيفات السيارات الحياتية بصبيعة وخرائز كل مجتسع، وشبيعة وخرائز السػاد الجراسية 
ـ مغ خبلليا.  التي ُتَقجَّ
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السيارات الحياتية إلى: السيارات القػمية أو الػششية، ميارات  (ٗٚ، ٕٔٔٓصشَّف مشدي وبخيت ) وقج
إدارة األمػر الذخرية، وميارات إدارة السػارد الساليَّة، وميارات التػضيف والعسل، وميارات إدارة السشدؿ، 

 وميارات الجراسة واالستحكار، والسيارات اليجوية.
رات البيئيَّة، والسيارات الغحائيَّة، والسيارات ( إلى: السيإٔٔٓكسا صشَّفيا الدػداني والسدعػدؼ )

 الرحيَّة، والسيارات الػقائيَّة، والسيارات اليجويَّة.
ميارات تقجيخ الحات، وميارات شخريَّة، وميارات ( إلى: ٕٖٙ، ٕٕٔٓوصشَّفيا مخسي ومذيػر )

الرخاع، وميارات اتخاذ  اجتساعيَّة، وميارات التعامل مع السذاعخ، وميارات االتراؿ، وميارات حل مػاقف
 القخار وحل السذكبلت، وميارات الكيادة، وميارات التعمع، وميارات السػاششة.

( إلى: ميارات التعامل مع العػاشف، وميارات االتراؿ والتػاصل، ٔٚ، ٕ٘ٔٓوصشَّفيا يػسف )
التعامل مع الزغػشات، وميارات حل السذكبلت، وميارات اتخاذ القخار، وميارات التفكيخ الشاقج، وميارات 

بالحات،  يوالسيارات الرحيَّة، وميارات التػعية الغحائيَّة، وميارات إدارة الػقت، وميارات الثقة بالشفذ والػع
 وميارات التعامل مع اآلخخيغ، وميارات التفكيخ اإلبجاعي.

التخبية الجيشية ونطًخا لصبيعة وخرائز نسػ تبلميح السخحمة اإلعجادية وحاجاتيع الػاقعية، وشبيعة 
الحالي إلى: السيارات الذخرية، والسيارات  البحثفقج تع ترشيف السيارات الحياتية في  اإلسبلمية،

 االجتساعية، والسيارات االقترادية، والسيارات البيئية.
وتكسغ أىسية السيارات الحياتية في أنيا تؤىل الستعمسيغ لمحياة، والتفاعل مع واقعيع دوف شعػر بالخػؼ 
أو القمق، وُتِعج ىع ألداء أدوارىع السدتقبمية، كسا أنيا تكدبيع خبخات مباشخة مغ خبلؿ التعامل مع األشخاص، 

 فيوالسػاقف الحياتية، وتعصي ليع فخصة لتصبيق ما يتعمسػنو؛ مسا يػفخ ليع اإلثارة، والتذػيق، والخغبة 
السعخفي الستشامي، والتكشػلػجيا الستصػرة في  الستجفقة في مجتسع االنفجاراالستدادة مغ العمػـ والسعارؼ 

 .تبلحق مدتسخ
د عبج السعصي ومرصفى )  ( أىسية السيارات الحياتية في أنَّيا تعسل عمى:ٚٗ، ٕٛٓٓوقج حجَّ

 إتاحة الفخصة أماـ الستعمسيغ لمتكيف بفاعمية مع الستغيِّخات الستبلحقة في السجتسع السحمي والعالسي. .ٔ
السجرسة والسجتسع مغ خبلؿ ربط احتياجات الستعمسيغ بسا يمبِّي احتياجات تحقيق التكامل بيغ  .ٕ

 السجتسع.
جعل التعمع ذا معشى، وتػفيخ اإلثارة، والتذػيق لمعسمية التعميسية؛ نطًخا الرتباشيا بػاقع وحاجات  .ٖ

 الستعمسيغ، ومبلمدتيا لسذكبلت السجتسع، والخغبة في حمِّيا.
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جية مػاقف الحياة السختمفة، والتغمب عمى السذكبلت الحياتية، تشسية قجرات الستعمسيغ عمى مػا .ٗ
 والتعامل معيا بحكسة.

الػسيمة السباشخة، والخئيدة، والخسسية لتشسية السيارات الحياتية، وذلظ مغ خبلؿ  يوالسشاىج الجراسية ى
مسيغ، ودورىا في حل دمجيا بالسعارؼ األكاديسية السختمفة، واإلشارة إلى تػضيف ىحه السعارؼ في حياة الستع

 مذكبلتيع، وتجريبيع لبلعتساد عمى أنفديع.
( إلى أف تشسية السيارات الحياتية يدتمـد أف: " تتجاخل وتتصػر مغ خبلؿ ٕٙٓ، ٜٕٓٓوأشار محسػد )

 السشاىج الجراسية، وتػفيخ فخص لمستعمسيغ الكتدابيا، وتقػيع مجػ تقجميع فييا ".
الحياتية، ودور السشاىج الجراسية في تشسيتيا، فقج قامت دراسات عجيجة بالتحقق نطًخا ألىسية السيارات و 

 مغ مجػ تػافخىا في محتػػ كتب السػاد الجراسية السختمفة، ومشيا:
ىجفت التعخؼ عمى واقع تزسيغ السيارات الحياتية في مشاىج الخياضيات (: ٕ٘ٔٓدراسة الغامجي ) 

شيج الػصفي التحميمي، وتػصمت إلى سالعخبية الدعػدية، واستخجمت ال السصػرة بالسخحمة الستػسصة بالسسمكة
رؽ كبيخ وواضح ا%(، وبفٕ,ٖٙاالتراؿ والتػاصل االجتساعي جاء في السختبة األولي بشدبة: ) :أف محػر

السيارات الحاتية  محػر:%(، ثع ٔ,ٛٔميارات التفكيخ العميا بشدبة: ) محػر:عغ بكية السحاور، يميو 
%(، بيشسا جاءت بكية السحاور بشدب متجنية؛ حيث بمغت ميارة حل السذكبلت: ٛ,ٚٔشدبة: )الذخرية ب

 %(.ٖ,ٛ%(، وفي السختبة األخيخة ميارة إدارة الػقت: )ٚ,ٜ%(، وميارة اتخاذ القخار: )ٜ,ٜ)
ىجفت تحميل محتػػ كتب العمػـ بالسخحمة اإلعجادية في ضػء (: ٕٙٔٓدراسة عبج الهادي )

اتية، واستخجمت السشيج الػصفي التحميمي، وتػصمت إلى أف تزسيغ السيارات الحياتية في السيارات الحي
%(، وفي محتػػ كتاب الرف األوؿ اإلعجادؼ بشدبة: ٜٓ,ٔٗكتاب الرف الثاني اإلعجادؼ بشدبة: )

(، وتزسغ محتػػ الكتب الثبلث ميارات التفكيخ ٓٔ,ٕٛ(، والرف الثالث اإلعجادؼ بشدبة: )ٔٓ,ٖٓ)
(، والسيارات ٕٔ,ٜ(، والسيارات اليجوية بشدبة: )ٕٔ,ٔٔ(، والسيارات االجتساعية بشدبة: )ٜٓ,ٕٚة: )بشدب

 %(. ٛ٘,ٚالبيئية بشدبة: )
ىجفت التعخؼ عمى مجػ مػاءمة السيارات الحياتية الستزسشة في مقخر (: ٕٙٔٓدراسة السحدن )

سخية، واستخجمت السشيج الػصفي؛ أسمػب تحميل التخبية األسخية لمرف الدادس االبتجائي لػثيقة التخبية األ
السحتػػ، وتػصمت إلى أف تكخار السيارات الحياتية الستزسشة في مقخر التخبية األسخية في مجاؿ الخبخات 

(، ومجاؿ الخبخات ٘٘,ٕٚ%(، تبله مجاؿ الخبخات الػججانية بشدبة: )ٕٗ,ٖٙالسعخفية حرل عمى ندبة: )
 %(.ٖٓ,ٜالسيارية بشدبة: )
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ىجفت إعجاد قائسة بالسيارات الحياتية االجتساعية (: ٕٚٔٓدراسة الربحيين والسهتجي والهبيخي )
والدادس في األردف،  ،والخامذ ،مرفػؼ الخابعلوالبيئية البلـز تػافخىا في محتػػ كتب الجراسات االجتساعية 

واستخجمت السشيج الػصفي التحميمي، وتػصمت إلى أف أعمى فقخات مجاؿ السيارات االجتساعية تكخاًرا ىي: 
( تكخاًرا، واالستفادة مغ مرادر التعمع الستاحة في ٕٙتػضيف السعخفة إلفادة السجتسع إذ بمغ تكخارىا: )

( تكخاًرا، أما ٙٗبيخ عغ مػاقف إيجابية تجاه الػشغ وأفخاده: )( تكخاًرا، والتػاصل والتعٜٗالسجتسع السحمي: )
أقل الفقخات تكخاًرا فكانت: تبشي نيج الػسصية واالعتجاؿ في كل شيء، واالستفادة مغ خبخات الستخرريغ 

، بيشسا كانت أعمى تكخاًرا (ٕفي السؤسدات االجتساعية لسػاجية مذكبلت السجتسع، حيث بمغ تكخارىسا: )
( ٘ٔتكخاًرا في مجاؿ السيارات الحياتية ىي: تشطيف السكاف الحؼ يدتخجمو بعج االنتياء مشو: )الفقخات 

( تكخاًرا، ٕٔ( تكخاًرا، والتخمز مغ الشفايات بذكل مشاسب: )ٗٔتكخاًرا، والتعامل الرحيح مع أماكغ التمػث: )
يػمية، ووضع قػاعج لمسحافطة عمى ال الحياةوأقميا: السحافطة عمى األدوات التي يسكغ إعادة استخجاميا في 

 .تكخاًرا (ٕالبيئة وتصبيقيا، حيث بمغ تكخارىسا: )
 (:ٕٕٓٓ) Rozita, Yusef, Maleki & Behnamدراسة روزيتا ويهسف ومالكي وبهشام 

ىجفت تحميل محتػػ كتب الجراسات االجتساعية في ضػء السيارات الحياتية، واستخجمت السشيج الػصفي، 
: تعخيف الصبلب بػضائف ججيجة في الذبكات يإلى أف السيارات الحياتية االقترادية وى وأشارت الشتائج

االجتساعية، ومداعجتيع عمى اختيار الػضيفة السشاسبة، والتعامل بججيَّة في السجاالت السالية، واإللساـ بسفيـػ 
خار. والسيارات الحياتية االجتساعية  تعخيف الصبلب بأساليب اختيار الدوج، وأبعاد الدبلـ  :يوىاالدِّ

االجتساعي، واقتخاح حمػؿ لمرخاعات السحىبية، وتصػيخ السقاومة ألساليب القسع، وتعميع الجفاع عغ الشفذ؛ 
  تعَّ إىساليا مغ قبل مرسسي الكتب.

اسػب ىجفت تحجيج مجػ تزسيغ السيارات الحياتية في محتػػ كتاب الح(: ٕٕٓٓدراسة عبج )
لمرف األوؿ متػسط بالعخاؽ، واستخجمت السشيج الػصفي التحميمي، وأضيخت الشتائج تزسيغ تمظ السيارات 

%(، ٓٔ%(، وميارات التفكيخ الشاقج بشدبة: )ٛٙحدب التدمدل اآلتي: ميارات حل السذكبلت بشدبة: )
ة، وتكشػلػجيا االتراالت، %(، وميارات األنطسة السعمػماتية الحاسػبيٛوميارات إدارة الػقت بشدبة: )

 %(.ٕوالدبلمة واألماف بشدبة: )
ىجفت تحجيج السيارات الحياتية البلـز تزسيشيا في مشيج العمـػ (: ٕٕٓٓدراسة معاد والحسيخي )

بالسخحمة األساسية في الجسيػرية اليسشية، واستخجمت السشيج الػصفي، وتػصمت إلى تجني مدتػػ اكتداب 
، وعجـ اكتدابيع ليا شمبة الرف التاسع األس اسي لمسيارات الحياتية البلـز تزسيشيا في مشيج العمـػ

%( مغ الجرجة الكمية، وعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية ٘ٚبالسدتػػ السقبػؿ؛ الحؼ حجده الباحث بػ: )
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ػ عمى اختبار السيارات الحياتية ككل تعدػ لستغيخ الشػع، ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػ 
( لرالح الحكػر في ثبلثة مجاالت ىي: ميارات حل السذكمة، وميارات االتراؿ، والسيارات ٘ٓ,ٓ)

 االقترادية والبيئية، ولرالح اإلناث في مجاؿ واحج ىػ: ميارات العشاية بالرحة والحفاظ عمى الجدع.
لسخحمة ىجفت التحقق مغ مجػ تزسغ مشاىج المغة العخبية با(: ٕٕٔٓدراسة يهفخسن وبهفخسن )

، واستخجمت السشيج الػصفي، أسمػب تحميل السحتػػ، وأوضحت لمسيارات الحياتية الكػيتالستػسصة في 
الشتائج تزسيغ السيارات الحياتية بسحتػػ السقخرات برػرة مشاسبة؛ حيث بمغ متػسط الشدبة السئػية لتزسيغ 

 %(، ولكشيا جاءت برػرة غيخ مباشخة غالًبا. ٔ,ٔٛ) :السيارات الحياتية
مع الجراسات الدابقة في تػجييا العاـ؛ حيث تيجؼ التحقق مغ مجػ تػافخ  الحالي البحثتػاكب يو 

السيارات الحياتية في محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية، وتتسايد عشيا في تحجيج السيارات الحياتية التي 
بية الجيشية اإلسبلمية، التي تشتقل بالسعارؼ الجيشية مغ أوراؽ الكتب، إلى الحياة اليػمية تتفق مع شبيعة التخ 

لمتبلميح، وتؤىميع لمحياة وفق مشيج اإلسبلـ، والتغمب عمى مذكبلتيع الحياتية وفًقا ألسدو، وقيسو، ومبادئو، 
 وأحكامو.

ا، خرائرها، أساليبها، واقع محتهاها لتخبية الجيشية اإلسبلمية: مفههمها، أهجافها، مبادئهاثانياا: 
 التجريدي.

التصبيق العسمي لعقائجه،  ييختبط مفيـػ التخبية الجيشية اإلسبلمية بسفيػـ اإلسبلـ ارتباًشا وثيًقا، في
تشذئة السدمع في جسيع مجاالت حياتو؛ الخوحية، والخمكية، والجدسية، ُتْعَشى بو ومبادئو، وقيسو، وأحكامو، 

 الصخيق الحؼ يدمكو لتحقيق الدعادة في الجنيا واآلخخة.وتبيغ لو 
ع الشرػص الجيشية مغ قخآف ي  ( التخبية الجيشية اإلسبلمية بأنيا: " َتفَ ٜٛ، ٖٕٓٓوقج عخَّؼ شعيسة )

بحيث تؤدؼ إلى تشسية وحجيث، وتحػيميا إلى مبادغ ُتْعَتقج، وسمػكيات ُتَسارس، وميارات ُتْكتدب وُتَشسَّى، 
 خد، وتشطيع سمػكو، وتيحيب أخبلقو ".تفكيخ الف

مشطػمة السفاليع الشطخيَّة، والتصبيقات العسميَّة، استخجاـ ( بأنيا: " ٔ٘، ٕٕٔٓوعخَّفيا خصاشبة )
السبشية عمى أصػؿ اإلسبلـ، في تعميع، وتدكية، وإصبلح األمة اإلسبلمية؛ أفخاًدا، وجساعات، بذكل مدتسخ، 

 ، بقرج تحقيق العبػدية  تعالى في الجنيا، والفػز بخضػانو في اآلخخة ".ومتكامل، وبكل الػسائل السذخوعة
السبادغ والكيع واألحكاـ اإلسبلمية، التي تقجـ لمستعمسيغ، مغ خبلؿ آيات القخآف  ويسكغ تعخيفيا بأنيا: 

الكخيع، وأحاديث الشبي صمى هللا عميو وسمع، وسيختو، والتخاث الفقيي، والخمقي لؤلمة اإلسبلمية، بيجؼ تشسية 
حقيق الدعادة في الجنيا جسيع جػانب شخريتيع، ومداعجتيع عمى تشطيع سمػكيع، وفًقا لسخاد هللا عدَّ وجل، وت

 واآلخخة.
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مشح المحطات  وتيجؼ التخبية الجيشية اإلسبلمية إلى تشطيع عبلقة السدمع بخبو، ونفدو، ومجتسعو، 
 األولى لػجػده في الحياة الجنيا، وحتى الفػز بخضػاف هللا تعالى في اآلخخة.

د العياصخة )   ة فيسا يمي:( أىجاؼ التخبية الجيشية اإلسبلميٚ٘ٗ، ٕٓٔٓوقج حجَّ
، السمتدمة بصاعتو. .ٔ  بشاء الذخرية السؤمشة باهلل عدَّ وجلَّ
بشاء شخرية اإلنداف الدػية، برػرة شاممة، ومتػازنة، في جسيع أبعادىا العقمية، والجدسية  .ٕ

 واألخبلقية. ،واالجتساعية، والشفدية
 الحفاظ عمى الفصخة اإلليية في بشاء الذخرية اإلسبلمية التي تتػافق معيا. .ٖ
 تحقيق التػازف بيغ مبادغ اإلسبلـ الشطخية، وتصبيقاتيا العسمية. .ٗ
 .، وتخبية السػاشغ الرالحتحقيق التػازف والتكامل االجتساعيو  ،تحقيق االندجاـ الشفدي لمسدمع .٘

أف تمتـد التخبية الجيشية اإلسبلمية ( أف عمى ٔٙٗ-ٓٙٗ، ٕٓٔٓيخػ العياصخة )ولتحقيق ىحه األىجاؼ 
 :ةبالسبادغ التالي

 .إلدامية التعميع؛ اتِّداًقا مع تػجييات الجيغ اإلسبلمي الحشيف التي حثت عمى العمع والتعمع 
 .السبادرة إلى تمقي العمع في سٍغ مبكخ، واستسخارية التعميع مغ السيج إلى المحج 
 .مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ الستعمسيغ 
  ومغ السجيػؿإلى  السعمػـ، ومغ البديط إلى األكثخ تعقيًجا، ومغ األىعإلى  السيعالتجرج مغ ،

 السحدػس إلى السجخد ... وىكحا.
 .التػازف بيغ الثػاب والعقاب 
  التشػيع في األىجاؼ التعميسية، والسحتػػ الجراسي، والػسائل التعميسية، وأساليب وإستخاتيجيات

 التجريذ، واألنذصة، والتقػيع.

يشية اإلسبلمية خرائريا مغ خرائز اإلسبلـ ومسيداتو، فيي تخبية ربَّانية تدتشج إلى وتدتسج التخبية الج
، مخنة مغ حيث تصبيقاتيا، أصػليااإلليي وتدتسج مشو محتػاىا ومزسػنيا، لحا فيي ثابتة مغ حيث  يالػح

ومخاعاتيا لمػاقع، كسا أنيا شاممة لكل ما يحتاجو اإلنداف، وما يصخأ عمى حياتو في كل زماف ومكاف، كسا 
 إعجاد السدمع لمدعادة األخخوية األبجية.إلى أنيا غيخ قاصخة عمى الحياة الجنيا، وإنسا تستج 

د  ية اإلسبلمية فيسا يمي:( خرائز التخبية الجيشٖٗ، ٕ٘ٔٓجػاد ) توقج حجَّ
 تأخح بيج السدمع، وتدسػ بو إلى اإلندانية في أكسل وأروع معانييا. .ٔ
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 ُتْشِدؿ الشاس مشازليع، وتزع كل فخد في السدتػػ السشاسب لو مغ الػجية االجتساعية. .ٕ
 تػازف بيغ نػازع الخوح، ونػازع الجدج. .ٖ
 ؽ.تدتشج إلى عقيجة شاممة، تزع لمشاس مكياس األعساؿ واألخبل .ٗ
ا خً تذسل ما يتعمق باإلنداف باعتباره السدتخمف في ىحا الكػف، وتذسل ما يتعمق بالكػف باعتباره مدخ .٘

 لئلنداف.
 عالسية باعتبارىا عامة لمشاس أجسعيغ. .ٙ

وتتشػع أساليب التخبية الجيشية اإلسبلمية، لتدتثسخ كل ما يسكغ أف يؤثخ إيجابيًّا عمى الدمػؾ اإلنداني، 
ال تعتسج عمى الحفع والتمقيغ فقط، وإنسا تعتسج عمى القجوة الحدشة، والقرة، والػعع واإلرشاد، وضخب  يفي

األمثاؿ، والتخغيب والتخىيب، واإلقشاع والحػار اليادؼ، واستثسار األحجاث والسػاقف، والسسارسة العسمية، 
 والجعابة، والتمسيح والترخيح، واالستكذاؼ وغيخىا ...

تػػ التخبية الجيشية اإلسبلمية بالعجيج مغ الجراسات التي تدتيجؼ االرتقاء بو، والتحقق وقج حطى مح 
 مغ إمكاناتو في ضل متغيخات الحياة السعاصخة، ومغ ىحه الجراسات:

الكذف عغ مفاليع األمغ الفكخؼ الستزسشة في كتاب ىجفت (: ٕٛٔٓ) يخيخ وخمف هللا دراسة
خ، واستخجمت السشيج الػصفي التحميمي، وأشارت الشتائج إلى أفَّ أعمى التخبية اإلسبلمية لمرف الثاني عذ

: لسيارتي(، وأقل ندبة ٚ,ٚ: التػعية، وترحيح السعتقجات، بشدبة: )لسيارتيكانت ندبة في ىحا الكتاب 
 (. ٖ,ٓاالنفتاح عمى العقائج األخخػ، والطغ، بشدبة: )

ىجفت الكذف عغ درجة تزسيغ السفاليع الرحية في كتب التخبية (: ٜٕٔٓالبخديشي )دراسة 
شيج الػصفي، وكذفت عغ تػافخ السفاليع سفي األردف، واستخجمت اللمرفيغ التاسع والعاشخ اإلسبلمية 

الرحيَّة بجرجات متفاوتة في كتب التخبية اإلسبلمية، حيث جاءت مفاليع األمخاض غيخ السعجية: شخؽ 
واألشعسة مرادر تمػث البيئة، بشدبة مختفعة، وجاءت مفاليع: تجشب األشخبة و ، الػقاية مغ األمخاض

التعخيف باألمخاض، و مسارسة الخياضة، و نطافة الجدع، و االغتداؿ، و السسارسات الجشدية الخاشئة، و الزارة، 
األضخار الشاتجة عغ البيئة، بشدب متػسصة، و االعتجاؿ باستخجاـ السياه واستثسارىا، و مدببات األمخاض، و 

شخؽ انتقاؿ و التػازف الغحائي، و التثكيف الرحي، و بيشسا جاءت مفاليع: العشاية بالسطيخ الذخري، 
دور اإلنداف تجاه السحافطة عمى البيئة، بشدب ضعيفة، بيشسا انعجمت مفاليع: و العشاية بالشباتات، و األمخاض، 

 ائي.الرحة والشػـ، والتمػث الغح
ىجفت تحجيج التحجيات التي : (ٜٕٔٓ) Alkandari & Alsuwailanدراسة الكشجري والدهيبلن 

تػاجو مخصصي مشاىج التخبية الجيشية اإلسبلمية بالكػيت، ووجيات نطخىع فيسا يتعمق بالتجخبلت في محتػاىا، 



  ILAعضى الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  

 

20 

 

رجية، واستخجمت السشيج وتحجيج ما إذا كانت ىحه الزغػط مختبصة بالعػلسة، أو القػػ الجاخمية أو الخا
أف  أفادوا( مخصًصا ومرسًسا لسشاىج التخبية الجيشية اإلسبلمية ٘ٚ( مغ: )ٖٗالػصفي، وتػصمت إلى أف: )

الدياسييغ قج يتجخمػف في السحتػػ لتحقيق أىجاؼ سياسية، أو تمبية االحتياجات االجتساعية، وأكجوا أنيع 
 يخصصػف ويرسسػف مشاىج التخبية الجيشية اإلسبلمية بعشاية، لتجشب الججؿ حػليا.

تاسع التخبية اإلسبلمية لمرفيغ ال يىجفت تحجيج الكيع البلزمة لكتاب(: ٕٕٓٓالذبمية )دراسة 
والعاشخ بدمصشة عساف، ومعخفة درجة تزسشيا في ىحيغ الكتابيغ، واستخجمت السشيج الػصفي، أسمػب 

 ،والعاشخ ،التاسع يغ:تحميل السحتػػ، وتػصمت إلى قائسة بالكيع البلزمة لكتاب التخبية اإلسبلمية لمرف
خمق الحدغ، والتعاوف الجساعي، مػزعة عمى مجاالت: اإليساف الرادؽ، والعسل الرالح، والعمع الشافع، وال

 وجاءت أغمب ىحه الكيع متزسشة في الكتابيغ بجرجة قميمة.
ىجفت الكذف عغ درجة تزسيغ ميارات التفكيخ التحميمي في كتب (: ٕٕٓٓدراسة العبيدات )

التخبية اإلسبلمية في األردف، واستخجمت السشيج الػصفي التحميمي، وكذفت عغ تػافخ ميارات التفكيخ 
الدابع والثامغ األساسي في األردف، حيث  يغحميمي بجرجات متفاوتة في كتب التخبية اإلسبلمية، لمرفالت

، %(، وجاءت ميارة السقارنة والسقابمة بالسختبة الثانيةٛٚ,ٖٕبشدبة: ) جاءت ميارة الترشيف بالسختبة األولى
الستذابو  ا%(، وجاءت ميارت٘ٛ,ٕٓ)%(، وجاءت ميارة السبلحطة بالسختبة الثالثة، بشدبة ٘ٛ,ٕٓبشدبة: )

 %(.ٚٛ,٘ٔ%( و: )ٖٜ,ٚٔوالسختمف بالسختبة األخيخة، بشدبة: )
 الطخيقة واإلجخاءات:

بػصف  ىالسشيج الػصفي، أسمػب تحميل السحتػػ، وىػ أسمػب يعش البحثاستخجـ : البحثمشهج  -أوالا 
 كسيًّا، وذلظ بالخصج التكخارؼ لػحجات التحميل السختارة، السحتػػ وصًفا، مػضػعيًّا، عمسيًّا، مشطًسا،

دةوترشيفيا،   ، وتفديخىا.حػليا بيجؼ الػصػؿ إلى استشتاجات محجَّ
ىػ العيشة ذاتيا؛ وتتكػف مغ جسيع كتب التخبية الجيشية  البحثمجتسع وعيشته:  البحثمجتسع  -ثانياا 

 اإلسبلمية، لمرفػؼ الثبلثة لمسخحمة اإلعجادية. وتفريل ىحه الكتب كسا يمي:
يتكػف (: ٕٕٔٓ – ٕٕٓٓكتاب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمرف األول اإلعجادي العام والسهشي ) .ٔ

 مغ قدسيغ:
(، ٛٔص: – ٔص:): ويتكػف مغ أربع وحجات ىي: مغ القخآف الكخيع الفرل الجراسي األول: .أ 

(، الديخة ٖٛص:  – ٖٔص: (، اإلنداف ومشيج هللا )ٖٓص:  – ٜٔص:) قجرة هللا وتجبيخه
 (.ٜٗص:  – ٜٖص: الشبػية والكيع اإلسبلمية )
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ص:  – ٘٘ص: ويتكػف مغ أربع وحجات ىي: مغ القخآف الكخيع ) الفرل الجراسي الثاني: .ب 
ص:  – ٕٛص: (، اإلنداف وعبلقتو بالكػف )ٔٛص:  – ٗٚص: (، اإلنداف ومشيج هللا )ٕٚ
 (.ٕٔٔص:  – ٜٙص: (، الديخة الشبػية والكيع اإلسبلمية )ٜ٘

يتكػف (: ٕٕٔٓ – ٕٕٓٓكتاب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمرف الثاني اإلعجادي العام والسهشي ) .ٕ
 مغ قدسيغ:

ص:  – ٔص: ويتكػف مغ أربع وحجات ىي: مغ القخآف الكخيع ) الفرل الجراسي األول: .أ 
ص: (، يدخ اإلسبلـ في العبادات )ٖٓص:  – ٕٓص: (، اإلسبلـ مشيج هللا لمعالسيغ )ٜٔ
 (.٘ٗص:  – ٜٖص: (، الديخة والذخريات اإلسبلمية )ٔٗص:  – ٖٔ

ص:  – ٚٗص: ويتكػف مغ أربع وحجات ىي: القخآف الكخيع ) الفرل الجراسي الثاني: .ب 
ص:  – ٚٚص: (، اإلنداف والكػف )ٙٚص:  – ٚٙص: (، اإلنداف ومشيج هللا )ٙٙ
 (.ٓٓٔ ص: – ٖٜص: (، الديخة والذخريات اإلسبلمية )ٕٜ

يتكػف (: ٕٕٔٓ – ٕٕٓٓاإلعجادي العام والسهشي ) الثالثكتاب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمرف  .ٖ
 مغ قدسيغ:

ص:  – ٔص: : مغ القخآف الكخيع )يويتكػف مغ أربع وحجات ى الفرل الجراسي األول: .أ 
ص:  – ٓٗص: (، اإلسبلـ والشطع االجتساعية )ٜٖص:  – ٕٕص: (، قيع إسبلمية )ٕٔ
 (.ٜ٘ص:  – ٘٘ص: ( اإلسبلـ والصيارة )ٗ٘

ص:  – ٔٙص: ويتكػف مغ أربع وحجات ىي: مغ القخآف الكخيع ) الفرل الجراسي الثاني: .ب 
( ٘ٔٔص:  – ٜٜص: (، الحج والعسخة )ٜٛص:  – ٘ٛص: يساف )(، مغ أركاف اإلٗٛ

 (.ٕٕٔص:  – ٙٔٔص: غدوات وشخريات إسبلمية )

، باعتبارىا فئات تحميل تع بشاء قائسة مبجئية بالسيارات الحياتية :قائسة السهارات الحياتيةإعجاد  -ثالثاا 
 كسا يمي: السحتػػ 
بعج مخاجعة السرادر والسخاجع واألدبيات والجراسات التي تشاولتيا،  تع ترسيع القائسةمرادر القائسة:  .ٔ

(، ٕٛٓٓ(، وعبج السعصي ومرصفى )ٕٚٓٓومشيا: دراسة مكتب التخبية العخبي لجوؿ الخميج )
 ومذيػر(، ومخسي ٕٕٔٓ(، ورباح )ٕٔٔٓ(، ومشدي وبخيت )ٕٔٔٓوالدػداني والسدعػدؼ )

روزيتا ويػسف ومالكي (، و ٕٙٔٓ(، والسحدغ )ٕٙٔٓ)(، وعبج اليادؼ ٕ٘ٔٓ(، والغامجؼ )ٕٕٔٓ)
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(، ومعاد والحسيخؼ ٕٕٓٓ، وعبج )(ٕٕٓٓ) Rozita, Yusef, Maleki & Behnamوبيشاـ 
 .(ٕٕٔٓ(، وبػفخسغ وبػفخسغ )ٕٕٓٓ)
 مغ أربعة محاور رئيدة ىي: (1)في صةرتيا األولية تكػنت القائسة وصف القائسة: .ٕ

 ( ميارة.٘ٔوعجدىا: ) السهارات الذخرية .أ 
 ( ميارة.ٕٓوعجدىا: ) السهارات االجتساعية .ب 
 ( ميارات.ٓٔوعجدىا: ) السهارات االقترادية .ج 
 ( ميارات.ٓٔوعجدىا: ) السهارات البيئية .د 

وتع صياغة ىحه السيارات بسا يتشاسب مع شبيعة التخبية الجيشية اإلسبلمية، وشبيعة وخرائز نسػ 
 والبيئة السرخية.تبلميح السخحمة اإلعجادية، 

 األكاديسييغ مغ نخبةلمتحقق مغ صجؽ قائسة السيارات الحياتية تع عخضيا عمى : القائسةصجق . ٖ
الستخرريغ في مشاىج وشخؽ تجريذ المغة العخبية والتخبية الجيشية اإلسبلمية، وخبخاء تجريذ التخبية و 

، وقج كانت مبلحطاتيع عمى القائسة مختكدة عمى تعجيل الرياغة المغػية، وححؼ (1)الجيشية اإلسبلمية
 .بسا تفزمػا بتقجيسو مغ مقتخحاتاألخح بعس الفقخات، وتع 

السيارات الحياتية، تع ترسيع الرػرة الشيائية لبصاقة  التحقق مغ صجؽ قائسة بعج: القائسةثبات  .ٗ
الحياتية فئات لمتحميل، وتع اعتساد اآلية القخآنية الكخيسة، ، بحيث اعتبخت السيارات (2)تحميل السحتػػ 

 والحجيث الشبػؼ الذخيف، والفقخة كػحجات لمتحميل.

مغ خبلؿ إعادة التحميل، حيث قاـ الباحث بتحميل محتػػ وتع التحقق مغ ثبات بصاقة تحميل السحتػػ 
اختياره عذػائيًّا، ثع أعاد  الحؼ تعَّ عجادؼ؛ الفرل األوؿ، مغ كتاب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمرف الثاني اإل

، وتع احتداب ندبة االتفاؽ بيغ التحميميغ خسدة عذخ يػًماالتحميل في ضػء أداة التحميل، بعج مخور 
ندبة اتفاؽ عالية، تجؿ  وىي(، ٜٔ,ٓ، وكانت ندبة االتفاؽ بيغ التحميميغ )Cooperباستخجاـ معادلة كػبخ 

 عمى ثبات التحميل.

                                                 

  (1)  ( قائمة المهارات الحياتية في صىرتها األولية.5ملحق ) 

(1)  ئمة المهارات الحياتية.أسماء السادة المحكمين علً قا
  

  (2) القائمة النهائية لقائمة المهارات الحياتية واستمارة تحليل محتىي كتب التربية الدينية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية.
  



  ILAعضى الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  

 

21 

 

لتحميل نفذ  مشاىج وشخؽ تجريذ التخبية اإلسبلمية،كسا تعَّ االتفاؽ مع محمل آخخ مغ الستخرريغ في 
ندبة االتفاؽ بيغ التحميميغ باستخجاـ معادلة كػبخ ع احتداب ث، وبعج االنتياء مغ عسمية التحميل الفرل

Cooper( وكانت ندبة االتفاؽ بيغ التحميميغ ،ٓ,ٛٚ) ،ثبات التحميل. تؤكجندبة اتفاؽ عالية،  يوى 
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 تحميل السحتهى: –رابعاا 
 تعَّ تحميل محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية وفًقا لسا يمي: 

تع تحميل محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمسخحمة اإلعجادية وفًقا لمخصػات خطهات التحميل:  .ٔ
 التالية:

  َُعسَّقة وُمَخَكدة.تقخاءة الكتب قخاءة متأنية م 
  ،حرخ وحجات التحميل التي تسثمت في: اآليات القخآنية الكخيسة، األحاديث الشبػية الذخيفة

 الفقخات.
  إذا كانت الػحجة مخكبة، بحيث اشتسمت عمى مػضػعيغ أحجىسا معصػؼ عمى اآلخخ، تع

 حاتيا.التعامل مع كٍل مشيسا عمى أنو وحجة مدتقمة ب
 .َعْشَػَنة وحجات التحميل بعشػاف مػجد يعبخ عغ الفكخة الخئيدة ليا 
 )وتدجيميا في حرخ وحجات التحميل الخاصة بكل فئة مغ فئات التحميل )السيارات الحياتية ،

 .بصاقة التحميل
 .جسع تكخارات كل فئة، وحداب الشدبة السئػية ليا 
 إلييا، والخخوج مغ خبلليا بالتػصيَّات السشاسبة.حميل التي تعَّ التػصل تمشاقذة نتائج ال 

األحاديث الشبػية الذخيفة  –: )اآليات القخآنية الكخيسة في تع حرخ وحجات التحميلوحجات التحميل: . ٕ
، والججوؿ التالي يػضح أعجادىا بكتب بكتب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمسخحمة اإلعجاديةالفقخات(  –

 الرفػؼ الثبلثة:
 (ٔ) ججول

 لسخحمة اإلعجادية.باكتب التخبية الجيشية اإلسبلمية في وحجات التحميل أعجاد 

 اإلجسالي الفقخات األحاديث الشبهية اآليات القخآنية الرف الجراسي

 ٛٓٔٔ ٜٚٙ ٕ٘ ٖٙٛ األول
 ٜ٘ٓٔ ٘ٓٙ ٕٗ ٖٓٗ الثاني
 ٜٚٓ ٜٚ٘ ٕٓ ٖٛٓ الثالث

الجيشية اإلسبلمية بالرفػؼ الثبلثة لمسخحمة اإلعجادية ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف كتب التخبية  
تتفاوت في عجد وحجات التحميل الستزسشة بكل مشيا؛ وأف أعمى ىحه الكتب تزسًشا لػحجات التحميل ىػ كتاب 
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كتاب  ( وحجة تحميل عغٜٗؼ بفارؽ )التخبية الجيشية اإلسبلمية السقخر عمى شبلب الرف األوؿ اإلعجاد
 .كتاب الرف الثالث ( وحجة تحميل عغٕٔٓ)و:  الرف الثاني،

 :البحثنتائج 
ونره: ما السهارات الحياتية السخجه تهافخها في  البحثلئلجابة عن الدؤال األول من أسئمة أوال.  

اعتسادىا و  ،لسيارات الحياتيةباقائسة إعجاد  تعَّ محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية؟ 
في ضػء  لمتحميل، ضسغ بصاقة تحميل محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمسخحمة اإلعجاديةكفئات 

 (. ٖ، كسا ىػ مػضح بسمحق: )الحياتيةالسيارات 
السهارات الحياتية  ما مدتهى تزسين ونره: البحثلئلجابة عن الدؤال الثاني من أسئمة ثانياا.  
تع تحميل محتػػ كتب التخبية  اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية؟محتهى كتب التخبية الجيشية في  الذخرية

الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية، وتع حداب التكخارات والشدب السئػية لتػافخ كل ميارة مغ السيارات 
 :يػضح ذلظ، والججوؿ التالي الذخرية الحياتية

 (ٕججول )
 الذخرية. الحياتية السهارات محهر:نتائج تحميل محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية 

 السهارة
الرف 
 الجراسي

اآليات 
 القخآنية

الشدبة 
 السئهية

األحاديث 
 الشبهية

الشدبة 
 الفقخات السئهية

الشدبة 
 السئهية

إجسالي 
 الهحجات

الشدبة 
 السئهية

تحسل السدؤولية 
 ومخاقبة الشفذ.

 %2ٕ٘ٔ ٘     %2ٕٚٗ ٘ األول
 %2ٓٙٓ ٕ     %2ٜٕٔ ٕ الثاني
         الثالث

أداء العبادات يجقة 
 والتدام

 %٘٘.ٕٓ ٕٛ %2ٕٓ٘ٙ ٛٙ %2ٕٜ٘ ٕ %2ٕ٘ٓٔ ٕٔ األول
 %2ٔٙٚٔ ٕ٘ %2ٕٛٙٔ ٚٗ %2ٙٗٚٔ ٖ %2ٜٕٔ ٕ الثاني
 %2ٕٕٔ٘ ٖٓٔ %2ٜٜٖٖ ٜٔ %2ٕٖٕ٘ ٗ %2ٚٚٙ ٛ الثالث

تحجيج أهجاف دقيقة 
السطمهب لمسهام 

 إنجازها.

 2ٓ٘ٓ ٕ %2ٖٓٓ ٔ   %2ٛ٘ٓ ٔ األول
 %2ٕٙٗ ٛ %2ٖٕٕ ٘   %2ٕٜٖ ٖ الثاني

         الثالث

العشاية برحة الغحاء 
 وسبلمته.

         األول
         الثاني
         الثالث

العشاية بزهابط 
 السمبذ ونظافته.

 %2ٕ٘ٔ ٘ %2ٖ٘ٔ ٗ %2ٚٙٗ ٔ   األول
         الثاني
         الثالث

 %2ٚ٘ٔ ٚ %2ٖ٘ٔ ٗ   %2ٕ٘ٙ ٖ األولاالنتساء والهالء لمجين 
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 السهارة
الرف 
 الجراسي

اآليات 
 القخآنية

الشدبة 
 السئهية

األحاديث 
 الشبهية

الشدبة 
 الفقخات السئهية

الشدبة 
 السئهية

إجسالي 
 الهحجات

الشدبة 
 السئهية

 %2ٖٖٓ ٓٔ %2ٜٖٓ ٕ %2ٙٚٔٔ ٕ %2ٜ٘ٙ ٙ الثاني واألسخة والهطن.

         الثالث

تطبيق السعخفة في 
 مهاقف الحياة.

 %2ٓٚٓ ٖ %2ٓٚٓ ٕ %2ٚٙٗ ٔ   األول

       %2ٜٓٔ ٔ الثاني

 %2ٖٗٙ ٕٙ %2ٚٙٔٔ ٕٔ %2ٚٙٔٔ ٕ %2ٕ٘ٗ ٖ الثالث

مخاعاة الزهابط 
 األخبلقية والقانهنية.

 %2ٓ٘ٓ ٕ %2ٖٓٓ ٔ   %2ٛ٘ٓ ٔ األول

         الثاني
         الثالث

ايتكار أفكار ججيجة 
وتفديخها لآلخخين 

 وتشفيحها.

         األول
         الثاني
         الثالث

االنفتاح عمى وجهات 
الستشهعة الشظخ 

 والججيجة.

         األول
         الثاني
 %2ٓٚٚ ٜٕ %2ٜٗ٘ ٕٙ %2ٚٙٔٔ ٕ %2ٛٗٓ ٔ الثالث

مخاعاة اآلداب 
اإلسبلمية في 

 الدمهكيات الذخرية.

 %ٔ ٗ %2ٓٚٓ ٕ %2ٚٙٗ ٔ %2ٛ٘ٓ ٔ األول
         الثاني
 %2ٗٙٔ ٙ %2ٕٔٛ ٙ     الثالث

استخجام مهارات 
وغيخ االترال المفظي 
 المفظي.

 %2ٓٚٓ ٖ %2ٔٗٔ ٖ     األول
 %2ٖٕٔ ٗ %2ٖٜٔ ٖ %2ٛٛ٘ ٔ   الثاني
         الثالث

 احتخام أهسية الهقت.
         األول
         الثاني
         الثالث

االستفادة من األخطاء 
 والتعمم مشها.

         األول
 %2ٕٚٙ ٜٔ %2ٕٖ٘ ٚ %2ٛٛ٘ ٔ %2ٕٓٛٔ ٔٔ الثاني
 %2ٖٕٗ ٓٔ     %2ٗٚٛ ٓٔ الثالث

 اإلجسالي
 %2ٖٕٕٛ ٖٔٔ %2ٕٖ٘ٙ ٘ٛ %2ٖٕٛٓ ٘ %2ٜٙ٘ٔ ٖٕ األول
 %2ٖٙٛٔ ٜٙ %2ٜٕٙٚ ٗٙ %2ٔٚٔٗ ٚ %2ٕٗٚٚ ٕ٘ الثاني
 %2ٖٖٔٚ ٖٙٔ %2ٜٕٓٙ ٚٓٔ %2ٓ٘ٚٗ ٛ %2ٜٚٚٔ ٕٔ الثالث

 الجيشية اإلسبلميةالسيارات الحياتية الذخرية بسحتػػ كتب التخبية  أف يتزح مغ الججوؿ الدابق 
 وفًقا لمتختيب التالي: جاءت
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%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: ٘٘,ٕٓبشدبة: ) مهارة أداء العبادات يجقة والتدام .ٔ
 %( بسحتػػ كتاب الرف الثالث. ٕٔ,ٕ٘%( بسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: )ٙٔ,ٚٔ)
%( بسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: ٕٚ,ٙبشدبة: ) مهارة االستفادة من األخطاء والتعمم .ٕ

 %( بسحتػػ كتاب الرف الثالث. ٖٗ,ٕ)
سيارة تصبيق السعخفة %(، فٚٓ,ٚبشدبة: ) االنفتاح عمى وجهات الشظخ الستشهعة والججيجةمهارة  .ٖ

%( ٖٗ,ٙ%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ اإلعجادؼ، و: )ٚٓ,ٓفي مػاقف الحياة، بشدبة: )
 الثالث. بسحتػػ كتاب الرف

%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: ٘ٚ,ٔبشدبة: ) مهارة االنتساء والهالء لمجين واألسخة والهطن .ٗ
. وميارة تحجيج أىجاؼ دقيقة لمسياـ السصمػب إنجازىا، %( بسحتػػ كتاب الرف الثانيٖٓ.ٖ)

 %( بسحتػػ كتاب الرف الثاني. ٗٙ,ٕ%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )٘ٓ,ٓبشدبة: )
%( بسحتػػ كتاب الرف ٔبشدبة ) رة مخاعاة اآلداب اإلسبلمية في الدمهكيات الذخريةمها .٘

 %( بسحتػػ كتاب الرف الثاني. ٙٗ,ٔاألوؿ، و: )
%( بسحتػػ كتاب الرف ٚٓ,ٓبشدبة: ) مهارة استخجام مهارات االترال المفظي وغيخ المفظي .ٙ

 %( بسحتػػ كتاب الرف الثاني. ٕٖ,ٔاألوؿ، و: )
%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: ٕ٘,ٔبشدبة: ) السدؤولية ومخاقبة الشفذمهارة تحسل  .ٚ

 %( بسحتػػ كتاب الرف الثاني. ٙٓ,ٓ)
  .%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿٕ٘,ٔبشدبة: ) مهارة العشاية بزهابط السمبذ ونظافته .ٛ
%( بسحتػػ كتاب الرف بسحتػػ كتاب ٘ٓ,ٓبشدبة: ) مهارة مخاعاة الزهابط األخبلقية والقانهنية .ٜ

 الرف األوؿ.
تزسشها محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية يعجد السهارات التي لم  .ٓٔ

العشاية برحة الغحاء وسبلمتو، ابتكار أفكار ججيجة وتفديخىا لآلخخيغ وتشفيحىا،  ثبلث مهارات هي:
 احتخاـ أىسية الػقت. 
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 يخ الشتائج:تفد
 في ضػء الشتائج الدابقة يتزح: 

 بعسخمقتخنة  ، باعتبار السخحمة اإلعجاديةتخكيد السحتػػ عمى ميارة أداء العبادات بجقة والتداـ .أ 
ا، وىػ ما رواه عبج هللا بغ ( عامً ٘ٔ) :الػصػؿ إلى سغالبمػغ أو التكميف الدمشي، السقخر شخعا ب

عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع يػـ ُأُحج وأنا ابغ أربع  تُ ْض عسخ رضى هللا عشيسا قاؿ: " ُعخِ 
عذخة فأجازني "  عذخة فمع يجدني، ولع يخني بمغت، ثعَّ عخضت يـػ الخشجؽ وأنا ابغ خسذ

 (.ٕٖ٘، ٖ، جػٕٔٓٓ)الجارقصشي، 
 ،اءالسخاىقػف في حاجة إلى الذعػر باالنتسف االنتساء والػالء لمػشغ والجيغ، لسيارةإعبلء السحتػػ  .ب 

َواْلُسْؤِمُشػَف َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء ﴿مع قػلو تعالى:  ويتدق ذلظ ،لمذعػر بالخضا عغ ىػيتيع
َكاَة َوُيِصيُعػَف ّللاََّ  بَلَة َوُيْؤُتػَف الدَّ   َوَرُسػَلُوٍۚ َبْعٍسٍۚ َيْأُمُخوَف ِباْلَسْعُخوِؼ َوَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسشَكِخ َوُيِكيُسػَف الرَّ

ُۗ ِإفَّ ّللاََّ َعِديٌد َحِكيعٌ 
ِئَظ َسَيْخَحُسُيُع ّللاَُّ  .ٔٚالتػبة:  ﴾ُأولََٰ

نيج لسداعجة التبلميح عمى  ،لسيارة مخاعاة اآلداب اإلسبلمية في الدمػكيات الذخريةإعبلء السحتػػ  .ج 
مع ما رواه أبػ ىخيخة رضى هللا عشو، عغ  ويتدق ذلظ الدمػؾ القػيع، وتجشيبيع االصصجاـ باآلخخيغ،

، ىػٕٓٗٔ، األلبانيرسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع قاؿ: " إنَّسا ُبِعْثُت ألتسع صالح األخبلؽ " )
ٕٓٚ.) 

لسداعجة التبلميح لمتعبيخ عغ  االتراؿ المفطي وغيخ المفطي، ة استخجاـ مياراتعشاية السحتػػ بسيار  .د 
 الجراسية واالجتساعية التي تقع عمى عاتقيع. أنفديع، والكياـ بالسدؤوليات

عشاية السحتػػ بسيارة تحسل السدؤولية ومخاقبة الشفذ، وذلظ لتعديد ثقة التبلميح بأنفديع، وبشاء  .ه 
 الذخرية السدتقمة القادرة عمى اتخاذ القخار، وتحسل السدؤولية في الشجاح أو الفذل. 

سمبذ ونطافتو، نطًخا ألف التبلميح في مخحمة السخاىقة تأكيج السحتػػ عمى أىسية االلتداـ بزػابط ال .و 
 عبخ تقميج العادات الغخيبة في الثياب. عغ محيصيع االجتساعي إلى تسييد أنفديع ف يسيمػ  قجالسبكخة 

لسداعجة التبلميح عمى التغمب عمى الزػابط األخبلقية والقانػنية، ميارة مخاعاة تأكيج السحتػػ عمى  .ز 
في ربط االلتداـ باألحكاـ مع السبجأ القخآني  تديصخ عمييع أحياًنا، ويتدق ذلظروح التسخد التي 

َفبَل َوَربَِّظ اَل ُيْؤِمُشػَف َحتَّىَٰ ُيَحكُِّسػَؾ ِفيَسا َشَجَخ َبْيَشُيْع ُثعَّ اَل ﴿اإلسبلمية باإليساف، في قػلو تعالى: 
سَّا َقَزْيَت َوُيَدمِّ   .٘ٙالشداء:  ﴾ُسػا َتْدِميًساَيِجُجوا ِفي َأنُفِدِيْع َحَخًجا مِّ
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السهارات الحياتية  ونره: ما مدتهى تزسين البحثمن أسئمة  الثالثلئلجابة عن الدؤال ثالثاا. 
تع تحميل محتػػ كتب التخبية محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية؟ في  االجتساعية

حداب التكخارات والشدب السئػية لتػافخ كل ميارة مغ السيارات الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية، وتع 
 :ذلظ، والججوؿ التالي يػضح االجتساعية الحياتية

 (ٖججول )
 .الحياتية االجتساعيةالسهارات  محهر:نتائج تحميل محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية 

الرف  السهارة
 الجراسي

اآليات 
 القخآنية

الشدبة 
 السئهية

األحاديث 
 الشبهية

الشدبة 
الشدبة  الفقخات السئهية

 السئهية
 إجسالي
 الهحجات

الشدبة 
 السئهية

التعبيخ عن 
األفكار 
والسذاعخ 
بأسمهب 
 مهحب.

 %2٘ٓٔ ٙ     %2ٕٔ٘ ٙ األول
         الثاني

         الثالث

العسل بفاعمية 
في مجسهعات 

 متشهعة.

 %ٔ ٗ %2ٔٗٔ ٖ   %2ٛ٘ٓ ٔ األول
 %2ٛٛٔٔ ٖٙ %2ٕٚٙٔ ٖ٘ %2ٛٛ٘ ٔ   الثاني
 %2ٜٓٙ ٕ٘ %2ٕٗٔٔ ٕٓ %2ٚٙٔٔ ٕ %2ٕ٘ٗ ٖ الثالث

تبشي حمهل 
وسط لتحقيق 
أهجاف 
 مذتخكة.

         األول
         الثاني

         الثالث

تفهم اآلخخين 
والتعاطف 
 معهم.

 %2ٕٓٓ ٔ %2ٖٓٓ ٔ     األول
       %2ٕٜٖ ٖ الثاني
 %2ٜٖٓ ٙٔ %2ٖٙٗ ٕٔ %2ٚٙٔٔ ٕ %2ٜٙٔ ٕ الثالث

يخ الهالجين 
 وصمة األرحام.

 2ٓ٘ٓ ٕ     %2ٚٓٔ ٕ األول
         الثاني
         الثالث

السذاركة في 
السشاسبات 
 االجتساعية.

 %2ٕٓٓ ٔ %2ٖٓٓ ٔ     األول
         الثاني
         الثالث

         األولدعم السعاقين 
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الرف  السهارة
 الجراسي

اآليات 
 القخآنية

الشدبة 
 السئهية

األحاديث 
 الشبهية

الشدبة 
 السئهية

الشدبة  الفقخات
 السئهية

 إجسالي
 الهحجات

الشدبة 
 السئهية

         الثاني وكبار الدن.
         الثالث

مخاعاة الزهابط 
االجتساعية 
 لمدمهكيات.

         األول
         الثاني
         الثالث

اإلنرات 
الفعَّال 
 لآلخخين.

 %2ٓ٘ٓ ٕ     %2ٚٓٔ ٕ األول
         الثاني
         الثالث

حدن التعامل 
 مع اآلخخين.

 %2ٕٖ٘ ٖٔ %2ٕٔٗ ٔٔ %2ٚٙٗ ٔ %2ٛ٘ٓ ٔ األول
         الثاني
         الثالث

التهاصي بالحق 
 والربخ.

 %2ٕٚٔٔ ٘ٗ %2ٛٔٛ ٖٕ   %2ٛٓٛٔ ٕٕ األول
 %2ٓٙٓ ٕ     %2ٜٕٔ ٕ الثاني
         الثالث

التدامح مع 
السخالفين 
واإلحدان 
 إليهم.

 %2٘ٔ٘ ٕٕ %2ٕٚٚ ٜٔ   %2ٕ٘ٙ ٖ األول
         الثاني

         الثالث

تهسيع دائخة 
التعارف عمى 
 اآلخخين.

         األول
         الثاني
         الثالث

التخاحم 
والتعاطف 
والتهاد مع 
 السدمسين.

 %2ٕٓٓ ٔ     %2ٛ٘ٓ ٔ األول
         الثاني

 %2ٜٕٔ ٜ %2ٕٔٛ ٙ %2ٚٙٔٔ ٕ %2ٛٗٓ ٔ الثالث

االقتجاء 
بالرالحين 
 والشاجحين.

 %2٘ٗٚٔ ٓٚ %2ٖ٘ٛٔ ٔ٘ %2ٖٕٛٓ ٘ %2ٜٙٔٔ ٗٔ األول
 %2ٜٕٓٗ ٛٛ %2ٕٙ٘ٗ ٗ٘ %2ٛٛ٘ ٔ %2ٕٖٙٙ ٖٖ الثاني
 %2ٜٕ٘ٔ ٕٔٔ %2ٜٓٛٔ ٕ٘ %2ٛٛ٘ ٔ %2ٛٙٔٙ ٖٚ الثالث

 %2ٖ٘ٔٗ ٘ٙٔ %2ٚٙٔٗ ٜٓٔ %2ٕ٘ٚٛ ٙ %2ٚٔٛٗ ٚ٘ األول اإلجسالي
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الرف  السهارة
 الجراسي

اآليات 
 القخآنية

الشدبة 
 السئهية

األحاديث 
 الشبهية

الشدبة 
 السئهية

الشدبة  الفقخات
 السئهية

 إجسالي
 الهحجات

الشدبة 
 السئهية

 %2ٕٖٛٛ ٙٔٔ %2ٖٜٔٗ ٜٛ %2ٚٙٔٔ ٕ %2ٚ٘ٔٗ ٖٛ الثاني
 %2ٚٓٔٗ ٔٚٔ %2ٕٕٖٚ ٜٓ %2ٔٚٔٗ ٚ %2ٔٓٙٙ ٛٚ الثالث

تكخارات السيارات الحياتية االجتساعية بسحتػػ كتب التخبية الجيشية  أف يتزح مغ الججوؿ الدابق 
 اإلسبلمية جاءت كسا يمي: 

%( ٗٓ,ٜٕ%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )ٗ٘,ٚٔبشدبة: ) االقتجاء بالرالحين والشاجحين .ٔ
 %( بسحتػػ كتاب الرف الثالث.ٔ٘,ٜٕبسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: )

%( ٛٛ,ٔٔ%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )ٔبشدبة: ) العسل بفاعمية في مجسهعات متشهعة .ٕ
 %( بسحتػػ كتاب الرف الثالث.ٜٓ,ٙبسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: )

%( بسحتػػ ٙٓ,ٓ%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )ٕٚ,ٔٔبشدبة: ) التهاصي بالحق والربخ .ٖ
 كتاب الرف الثاني.

 %( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ.ٔ٘,٘بشدبة: ) التدامح مع السخالفين واإلحدان إليهم .ٗ
م اآلخخين والتعاطف معهم .٘ %( ٜٓ,ٖ%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )ٕٓ,ٓبشدبة: ) َتَفهُّ

 تػػ كتاب الرف الثاني.بسح
 %( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ.ٕ٘,ٖبشدبة: ) حدن التعامل مع اآلخخين .ٙ
 %( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ.ٓ٘,ٔبشدبة: ) التعبيخ عن األفكار والسذاعخ بأسمهب مهحَّب .ٚ
 %( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ.٘ٓ,ٓبشدبة: ) ال لآلخخيناإلنرات الفعَّ  .ٛ
 %( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ.٘ٓ,ٓبشدبة: ) األرحاممهارة يخِّ الهالجين وصمة  .ٜ

 %( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ.ٕٓ,ٓبشدبة: ) السذاركة في السشاسبات االجتساعية .ٓٔ
تزسشها كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية في تعجد السهارات الحياتية االجتساعية التي  .ٔٔ

تبشي حمػؿ وسط لتحقيق أىجاؼ مذتخكة، دعع السعاقيغ وكبار  الرفهف الثبلثة أربع مهارات، هي:
 لمدمػكيات، وتػسيع دائخة التعارؼ عمى اآلخخيغ. الدغ، مخاعاة الزػابط االجتساعية
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 تفديخ الشتائج:
 في ضػء الشتائج الدابقة يتزح: 

ِئَظ الَِّحيَغ َىَجػ ﴿ميارة االقتجاء بالرالحيغ والشاجحيغ، اتداًقا مع قػلو تعالى: عمى السحتػػ  تخكيد .أ  ُأولََٰ
ُۖ َفِبُيَجاُىُع اْقَتِجْهُۗ ُقل الَّ َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو َأْجًخاُۖ ِإْف ُىَػ ِإالَّ ِذْكَخػَٰ ِلْمَعاَلِسيغَ 

 .ٜٓاألنعاـ:  ﴾ّللاَُّ
خ، باعتبارىا مغ صفات السؤمشيغ، التي امتجحيا القخآف عشاية السحتػػ بسيارة التػاصي بالحق والرب .ب 

بْ الكخيع، قاؿ تعالى:  اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ العرخ:  ﴾خِ ﴿ِإالَّ الَِّحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
ٖ. 

مع  يمغ التعاشع الصبلب فعشاية السحتػػ بسيارة التدامح مع السخالفيغ واإلحداف إلييع. وذلظ لح .ج 
﴿الَّ َيْشَياُكُع ّللاَُّ َعِغ الَِّحيَغ َلْع التعرب وندعات الصائفية. استجابة لؤلمخ اإلليي في قػلو تعالى: 

وُىْع َوُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْعٍۚ ِإفَّ ّللاََّ ُيحِ  غ ِدَياِرُكْع َأف َتَبخ  يِغ َوَلْع ُيْخِخُجػُكع مِّ  ِدِصيَغ﴾ب  اْلُسقْ ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ
 .ٛالسستحشة: 

السحتػػ بسيارة حدغ التعامل مع اآلخخيغ، نطخا لسا تتدع بو مخحمة السخاىقة مغ ندعات  عشاية .د 
، رغبة في االستقبلؿ بذخرياتيع، األمخ الحؼ يتفق مع األخبلؽ اإلسبلمية، عغ جابخ بغ لمتسخد

" رحع هللا رجبًل سسًحا إذا باع، وإذا  عبج هللا رضى هللا عشيسا أفَّ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع قاؿ:
 (.ٜٖ٘ٗىػ، ٕٓٗٔاأللباني، )اشتخػ، وإذا اقتزى " 

السحتػػ بسيارة التعبيخ عغ األفكار والسذاعخ بأسمػب ميحب، نطًخا ألف التبلميح في ىحه  عشاية .ه 
بغصخسة مع يتعاممػف أحياًنا لع الكبار، و ااالنخخاط في ع قج تعػقيع عغ اتالسخحمة يػاجيػف صعػب

 اآلخخيغ.
لجيغ وصمة األرحاـ، وذلظ لمتغمب عمى ندعات الرخاع مع األجياؿ، اعشاية السحتػػ بسيارة بخ الػ  .و 

﴿َواْعُبُجوا . ويتدق ذلظ مع قػلو تعالى: األجياؿ الدابقةالتي تشذأ عغ رغبة السخاىقيغ في التسيد عمى 
ْيِغ ِإْحَداًنا َوِبِحؼ اْلُقْخَبىَٰ َواْلَيَتاَمىَٰ َواْلَسَداِكيِغ َواْلَجاِر ِذؼ اْلُقْخَبىَٰ َواْلَجاِر ّللاََّ َواَل ُتْذِخُكػا ِبِو َشْيًئاُۖ َوِباْلَػاِلجَ 

ِبيِل َوَما َمَمَكْت َأْيَساُنُكْعُۗ ِإفَّ ّللاََّ اَل ُيِحب  َمغ َكاَف ُمْختَ  اِحِب ِباْلَجشِب َواْبِغ الدَّ  ااًل َفُخػًرا﴾اْلُجُشِب َوالرَّ
 .ٖٙالشداء: 

عشاية السحتػػ بسيارة اإلنرات الفعاؿ لآلخخيغ، وذلظ لسداعجة التبلميح عمى التغمب عمى الذعػر  .ز 
ا، واالنرات لآلخخيغ التي تذغل أذىانيع دائسً  ،، واالنغساس في التأمبلت غيخ الشاضجةباالندحاب
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مغ أخبلؽ الشبػة فعغ عسخو بغ العاص رضى هللا عشو قاؿ: " كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع 
  (.ٜٔٗ٘ىػ، ٗٔٗٔيقبل بػجيو وحجيثو عمى شخِّ القػـ يتألفيع ..." )ابغ حباف البدتي، 

وذلظ لسداعجة التبلميح عمى االنخخاط في عشاية السحتػػ بسيارة السذاركة في السشاسبات االجتساعية،  .ح 
﴿َيا َأي َيا الشَّاُس ِإنَّا مجتسع الخاشجيغ، وتكػيغ صػرة إيجابية عغ الحات. وىػ ما يتدق مع قػلو تعالى: 

غ َذَكٍخ َوُأنَثىَٰ َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػاٍۚ ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعشَج ّللاَِّ    َأْتَقاُكْعٍۚ ِإفَّ ّللاََّ َعِميٌع َخِبيٌخ﴾َخَمْقَشاُكع مِّ
  .ٖٔالحجخات: 

السهارات الحياتية ما مدتهى تزسين  ونره: البحثرابعاا. لئلجابة عن الدؤال الخابع من أسئمة 
تع تحميل محتػػ كتب التخبية محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية؟ االقترادية في 

إلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية، وتع حداب التكخارات والشدب السئػية لتػافخ كل ميارة مغ السيارات الجيشية ا
 :ذلظالحياتية االقترادية، والججوؿ التالي يػضح 

 (ٗجول )ج
 السهارات الحياتية االقترادية. محهر:نتائج تحميل محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية 

الرف  السهارة
 الجراسي

اآليات 
 القخآنية

الشدبة 
 السئهية

األحاديث 
 الشبهية

الشدبة 
الشدبة  الفقخات السئهية

 السئهية
إجسالي 
 الهحجات

الشدبة 
 السئهية

االستثسار األمثل 
 لمسهارد الستاحة.

 %2ٕٓٓ ٔ %2ٖٓٓ ٔ     األول
 %2ٜٛٔ ٙ %2ٖٕٕ ٘   %2ٜٓٔ ٔ الثاني
         الثالث

مخاقبة هللا عد وجل 
السال في كدب 
 وإنفاقه.

 %2ٕٓٓ ٔ     %2ٛ٘ٓ ٔ األول
 %2ٜٓٓ ٖ %ٗٓ.ٓ ٔ   %2ٜٕٔ ٕ الثاني
 %2ٙٓ٘ ٖٕ %2ٖٙٚ ٕٔ %2ٛٛ٘ ٔ %2ٛٗٓ ٔ الثالث

مخاعاة أحكام البيع 
 والذخاء.

 %2ٕٓٓ ٔ   %2ٚٙٗ ٔ   األول
 %ٙٓ.ٓ ٕ     %2ٜٕٔ ٕ الثاني
         الثالث

احتخام السمكيات 
 الخاصة والعامة.

         األول
 %2ٓٙٓ ٕ %2ٓٗٓ ٔ %2ٛٛ٘ ٔ   الثاني
         الثالث

احتخام نظام 
السهاريث في 

         األول
         الثاني
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الرف  السهارة
 الجراسي

اآليات 
 القخآنية

الشدبة 
 السئهية

األحاديث 
 الشبهية

الشدبة 
 السئهية

الشدبة  الفقخات
 السئهية

إجسالي 
 الهحجات

الشدبة 
 السئهية

         الثالث اإلسبلم.
احتخام السهن 

وتقجيخ الدعي عمى 
 الخزق.

 %2ٗ٘ٔ ٚ %2ٕٜٕ ٙ %2ٖٚ٘ ٔ   األول
 %2ٜٕٚ ٜ %2ٜٕٚ ٙ %2ٗٙٔٔ ٕ %2ٜٓٔ ٔ الثاني
 %2ٕٗٓ ٔ     %2ٛٗٓ ٔ الثالث

تقجيخ أهسية 
التكافل والتأمين 

 التعاوني.

 %2ٕٓٓ ٔ     %2ٛ٘ٓ ٔ األول
         الثاني
         الثالث

تجشب وإنكار أكل 
أمهال الشاس 

بالباطل والسعامبلت 
 السحخمة.

         األول
         الثاني

         الثالث

 اإلجسالي
 %2ٕ٘ٚ ٔٔ %2ٕٙٛ ٚ %2ٕٜ٘ ٕ %2ٚٓٔ ٕ األول
 %2ٕٙٚ ٕٕ %2ٓٗٙ ٖٔ %2ٙٗٚٔ ٖ %2ٜ٘ٙ ٙ الثاني
 %2ٛ٘٘ ٕٗ %2ٖٙٚ ٕٔ %2ٛٛ٘ ٔ %2ٕٔٔ ٕ الثالث

تكخارات السيارات الحياتية االقترادية بسحتػػ كتب التخبية الجيشية  يتزح مغ الججوؿ الدابق أف 
 : اإلسبلمية جاءت كسا يمي

%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: ٕٓ,ٓبشدبة: ) في كدب السال وإنفاقه وجل مخاقبة هللا عدَّ  .ٔ
 %( بسحتػػ كتاب الرف الثالث.ٓٙ,٘%( بسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: )ٜٓ,ٓ)

%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: ٘ٗ,ٔبشدبة: ) احتخام السهن وتقجيخ الدعي عمى الخزق  .ٕ
 سحتػػ كتاب الرف الثالث.%( بٕٗ,ٓ%( بسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: )ٜٚ,ٕ)

%( ٜٛ,ٔ%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )ٕٓ,ٓبشدبة: ) االستثسار األمثل لمسهارد الستاحة .ٖ
 بسحتػػ كتاب الرف الثاني.

%( بسحتػػ ٙٓ,ٓ%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )ٕٓ,ٓبشدبة: ) مخاعاة أحكام البيع والذخاء .ٗ
 كتاب الرف الثالث.

 %( بسحتػػ كتاب الرف الثاني.ٙٓ,ٓبشدبة: ) والخاصة احتخام السمكيات العامة .٘
 %( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ.ٕٓ,ٓبشدبة: ) تقجيخ أهسية التكافل والتأمين التعاوني .ٙ
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محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالرفهف الثبلثة مهارتين من السهارات الحياتية  لم يتزسن .ٚ
، وتجشب وإنكار أكل أمػاؿ الشاس بالباشل احتخاـ نطاـ السػاريث في اإلسبلـ االقترادية هسا:

 والسعامبلت السحخمة.
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   تفديخ الشتائج:
 في ضػء الشتائج الدابقة يتزح: 

تخكيد السحتػػ عمى ميارة مخاقبة هللا عدَّ وجلَّ في كدب الساؿ وإنفاقو، وذلظ لتعسيق الذعػر  .أ 
ستخفاؼ االباالستقامة، وضبط الشفذ، والسدؤولية لجػ التبلميح، ومداعجتيع عمى التخمز مغ 

مػا عميو   .مغ الخاشجيغ غالًبا بالساؿ، وعجـ تقجيخ أىسيتو، باعتبار أنيع تحرَّ
حتػػ بسيارة احتخاـ السيغ وتقجيخ الدعي عمى الخزؽ، وذلظ باعتبار أف فتخة السخاىقة ىي اىتساـ الس .ب 

 .و، وتتذكل فييا مبلمح مدتقبموالسيبلد الثاني الحؼ يحقق لئلنداف ىػيت
اىتساـ السحتػػ بسيارة االستثسار األمثل لمسػارد الستاحة، ويخجع ذلظ إلى محاولة السخاىقيغ إشباع  .ج 

مع مػاردىع، والتخصيط لتحقيق  التكيفالذعػر باالستقبلؿ السادؼ عغ الشاضجيغ، وذلظ مغ خبلؿ 
 الكفاية مغ خبلليا، نطًخا لتحخجيع عغ شمب الجعع السادؼ مغ والجييع.

ػػ بسيارة مخاعاة أحكاـ البيع والذخاء، وذلظ لتجريب التبلميح عمى اتخاذ القخارات اىتساـ السحت .د 
ا عغ التأثخ بدخع اإلعبلنات التي السشاسبة، وتحجيج االحتياجات بجقة، والتفكيخ العسمي إلشباعيا بعيجً 

 غيخ الزخورية.تدتحثيع عمى اإلنفاؽ في الدمع 
لعامة والخاصة، وذلظ لتشسية الذعػر بالسدؤولية، وكبح اىتساـ السحتػػ بسيارة احتخاـ السمكيات ا .ه 

 .سػء استخجاميا ، الحؼ قج يطيخ فيجساح التسخد
السدؤولية عغ دعع  وذلظ لبث روحاىتساـ السحتػػ بسيارة تقجيخ أىسية التكافل والتأميغ التعاوني،  .و 

 اآلخخيغ ماديًّا في ضػء السػارد الستاحة.

السهارات الحياتية  ما مدتهى تزسين ونره: البحثمن أسئمة  الخامذا. لئلجابة عن الدؤال خامدا 
تع تحميل محتػػ كتب التخبية الجيشية محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية؟  البيئية في

لحياتية ، وتع حداب التكخارات والشدب السئػية لتػافخ كل ميارة مغ السيارات اةاإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادي
 :ذلظ، والججوؿ التالي يػضح البيئية



  ILAعضى الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  

 

21 

 

 (٘ججول )
 السهارات الحياتية البيئية. سحهر:لنتائج تحميل محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية 

الرف  السهارة
 الجراسي

اآليات 
 القخآنية

الشدبة 
 السئهية

األحاديث 
 الشبهية

الشدبة 
 السئهية

الشدبة  الفقخات
 السئهية

إجسالي 
 الهحجات

الشدبة 
 السئهية

الحفاظ عمى 
طهارة وصحة 

 الجدم.

 %2ٓٚٓ ٖ %2ٖٓٓ ٔ %2ٚٙٗ ٔ %2ٛ٘ٓ ٔ األول
         الثاني
 %2ٖٙ٘ ٕٕ %2ٜٓٙ ٜٔ %2ٛٛ٘ ٔ %2ٜٙٔ ٕ الثالث

اتباع اإلجخاءات 
البلزمة لمهقاية 
 من األمخاض.

         األول
         الثاني
         الثالث

االختيار 
واالستخجام 
اآلمن لمسهاد 
 واألجهدة.

 %2ٓٚٓ ٖ %2ٔٗٔ ٖ     األول
 %2ٙ٘ٔ ٘ %2ٖٕٕ ٘     الثاني

         الثالث

الحفاظ عمى 
السهارد الطبيعية 
ومرادر التشهع 

الحيهي 
 وتشسيتها.

 %2ٕٕ٘ ٜ %2ٖٓٓ ٔ   %2ٖٛٙ ٛ األول
 %2ٜٖٙ ٕٔ %2ٔٛٗ ٜ %2ٛٛ٘ ٔ %2ٜٕٔ ٕ الثاني

         الثالث

تجشب التأثيخات 
الزارة لمتقشيات 
 والتكشهلهجيا.

 %2ٓٔ٘ ٕٓ %2ٕٔٗ ٔٔ %2ٚٙٗ ٔ %2ٖٛٙ ٛ األول
         الثاني
         الثالث

حساية البيئة 
والسحافظة عميها 

 وإنسائها.

 %2ٕٙٚ ٜٕ %2ٜ٘ٗ ٕٔ %2ٚٙٗ ٔ %2ٖٙٚٔ ٙٔ األول
 %2٘ٔ٘ٔ ٚٗ %2ٜٖ٘ٔ ٖٓ %2ٕٖٕ٘ ٗ %2ٕٛٗٔ ٖٔ الثاني
 %2ٚٓٔ ٚ %2ٖٙٓ ٔ   %2ٓٛ٘ ٙ الثالث

تخشيج استهبلك 
الساء والغحاء 
 والطاقة.

 %2ٗٓٔ ٕٙ %2٘ٓٙ ٚٔ %2ٕٜ٘ ٕ %2ٜٛ٘ ٚ األول
 %2ٕٙٗ ٗٔ %2ٕٖ٘ ٚ   %2ٜٙٚ ٚ الثاني
 %2ٖٚٓ ٖ     %2ٕ٘ٗ ٖ الثالث

إماطة األذى عن 
 الطخيق.

 %2٘ٓٔ ٙ %2ٜٔٔ ٘ %2ٚٙٗ ٔ   األول
         الثاني
         الثالث
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الرف  السهارة
 الجراسي

اآليات 
 القخآنية

الشدبة 
 السئهية

األحاديث 
 الشبهية

الشدبة 
 السئهية

الشدبة  الفقخات
 السئهية

إجسالي 
 الهحجات

الشدبة 
 السئهية

 اإلجسالي
 %2ٕٓٙٗ ٜٙ %2ٜٔ٘ٔ ٓ٘ %2ٕ٘ٚٛ ٙ %2ٖٔٛٗ ٓٗ األول
 %2ٕٚٗ٘ ٛٚ %2ٕٖٕٚ ٔ٘ %2ٜٕٗٔ ٘ %2ٕٔٚٗ ٕٕ الثاني
 %2ٛٓٚ ٕٖ %2ٕٚٚ ٕٓ %2ٛٛ٘ ٔ %2ٖٕٜ ٔٔ الثالث

الجيشية أكثخ السيارات الحياتية البيئية َتَزس ًشا بسحتػػ كتب التخبية  يتزح مغ الججوؿ الدابق أف 
 جاءت كسا يمي: اإلسبلمية
%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: ٕٙ,ٚبشدبة: ) حساية البيئة والسحافظة عميها وإنسائها .ٔ

 %( بسحتػػ كتاب الرف الثالث.ٓٚ,ٔ%( بسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: )ٔ٘,٘ٔ)
%( ٕٙ,ٗ%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )ٓٗ,ٔبشدبة: ) تخشيج استهبلك الساء والغحاء .ٕ

 %( بسحتػػ كتاب الرف الثالث.ٖٚ,ٓبسحتػػ كتاب الرف الثاني، و: )
%( بسحتػػ كتاب الرف ٕ٘,ٕبشدبة: ) شهع الحيهي تالحفاظ عمى السهارد الطبيعية ومرادر ال .ٖ

 %( بسحتػػ كتاب الرف الثاني.ٜٙ,ٖاألوؿ، و: )
%( ٖٙ,٘%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: )ٚٓ,ٓبشدبة: ) ة الجدمالحفاظ عمى طهارة وصح .ٗ

 بسحتػػ كتاب الرف الثالث.
 %( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ.ٔٓ,٘بشدبة: ) تجشب التأثيخات الزارة لمتقشيات والتكشهلهجيا .٘
%( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ، و: ٚٓ,ٓبشدبة: ) االختيار واالستخجام اآلمن لمسهاد واألجهدة .ٙ

 ( بسحتػػ كتاب الرف الثاني،%٘ٙ,ٔ)
 %( بسحتػػ كتاب الرف األوؿ.ٓ٘,ٔبشدبة: ) إماطة األذى عن الطخيق .ٚ

   تفديخ الشتائج:
 في ضػء الشتائج الدابقة يتزح: 

تخكيد السحتػػ عمى ميارة حساية البيئة والحفاظ عمييا وإنسائيا، وذلظ لسداعجة التبلميح عمى  .أ 
تجاه الحات، واآلخخيغ، واألشياء السحيصة بيع، تشفيًدا عغ  ؛العجوانية لمسخاىقة اتغالتخمز مغ الشد 

 صخاعيع الجاخمي بيغ الصفػلة والشزج، وتبايغ التعامل معيع مغ مػقف آلخخ، ومغ شخز آلخخ.
عشاية السحتػػ بسيارة تخشيج استيبلؾ الساء والغحاء، لسداعجة التبلميح عمى مػاجية الجسػح في  .ب 

، لمتغمب عمى نػبات القمق التي تشتابيع مغ العجد عغ مدايخة معاييخ جساعات األقخاف، االستيبلؾ
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جدسيًّا، وماديًّا، ونفديًّا، وكحلظ مداعجتيع عمى التخمز مغ الخغبات السمحة في شخاء الدمع كالثياب 
 اآلخخيغ، وتعػضيع عغ جػانب نقز معيشة في شخرايتيع. عغواليػاتف وغيخىا، التي تسيدىع 

عشاية السحتػػ بسيارة الحفاظ عمى السػارد الصبيعية ومرادر التشػع الحيػؼ وتشسيتيا، وذلظ إلشباع  .ج 
بكيستيع وتأثيخىع اإليجابي في الحياة، مغ خبلؿ اإلحداس بالسدؤولية لجػ التبلميح، واإلحداس 

 حافطة عمى صػرىا وأشكاليا السختمفة.سال
صحة الجدع، وذلظ إلشباع حاجات التبلميح في العشاية عشاية السحتػػ بسيارة الحفاظ عمى شيارة و  .د 

بأجداميع، خاصة بعج التغيخات التي تصخأ عمييا، وما تتصمبو مغ االلتداـ بأحكاـ الصيارة، والعشاية 
 بالجدع الحؼ يسثل ىػية ججيجة لجييع.

التبلميح عمى االعتجاؿ في التعامل عشاية السحتػػ بسيارة تجشب التأثيخات الزارة لمتقشيات والتكشػلػجيا، وذلظ لسداعجة  .ه 
 الحكيقي واالفتخاضي في قزاء أوقات فخاغيع.مع العالسيغ معيا، والسػازنة بيغ التفاعل 

عشاية السحتػػ بسيارة االختيار واالستخجاـ اآلمغ لمسػاد واألجيدة، وذلظ لسداعجة التبلميح عمى ضبط  .و 
لى ترخفات تتدع بالسجازفة، والتعخض لمخصخ، روح السغامخة التي تديصخ عمييع أحياًنا، وتجفعيع إ

 إلبخاز قجراتيع الستسيدة، أو التخمز مغ مخاوفيع الشفدية واالجتساعية. 
عشاية السحتػػ بسيارة إماشة األذػ عغ الصخيق، لسداعجة التبلميح عمى التخمز مغ نػبات  .ز 

  تيع.والتسخد عمى الزػابط العامة التي قج يخونيا قيًجا عمى حخياالستيتار، 

ا كيف تتهزع السهارات الحياتية في  من أسئمة الجراسة ونره: الدادسلئلجابة عن الدؤال . سادسا
تع استخخاج تكخارات السيارات محتهى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية عمى الرفهف اإلعجادية الثبلثة؟ 

واحتداب ندبتيا السئػية مغ إجسالي ، ةالحياتية في كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمرفػؼ اإلعجادية الثبلث
 وحجات التحميل الستزسشة بيا، كسا ىػ مػضح بالججوؿ التالي:

 (ٙججول )
 التكخارات والشدب السئهية لمسهارات الحياتية الستزسشة بكتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية.

الرف 
 الجراسي

اآليات 
 القخآنية

الشدبة 
 السئهية

األحاديث 
 الشبهية

الشدبة 
 الفقخات السئهية

الشدبة 
 اإلجسالي السئهية

الشدبة 
 السئهية

 %2ٖٓٔٙ ٜٜٖ %2ٖٗٗٚ ٕٔٙ %ٗٛ ٕٔ %2ٖٖٔٓ ٚٔٔ األول
 %2ٕٙٔٛ ٖٖٓ %2ٖٖ٘٘ ٕ٘ٔ %2ٖٛٓٚ ٚٔ %2ٕٔٙٔ ٜٔ الثاني
 %2ٕٓ٘ٗ ٓٔٗ %2ٗ٘ٚٗ ٕ٘ٚ %٘ٛ ٚٔ %2ٖٖٔٛ ٛٔٔ الثالث
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الحياتية تتػزع عمى كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بذكل غيخ يتزح مغ الججوؿ الدابق أف السيارات  
%( في ٙٔ,ٕٔمتدق، حيث تخاوحت الشدبة السئػية لآليات القخآنية التي عالجت السيارات الحياتية بيغ: )

األحاديث الشبػية  %( في كتاب الرف الثالث، بيشسا تخاوحتٖٔ,ٖٛكتاب الرف الثاني اإلعجادؼ، و: )
%( في كتاب ٘ٛ%( في كتاب الرف الثاني اإلعجادؼ، و: )ٖٛ,ٓٚيارات الحياتية بيغ: )التي عالجت الس

%( في كتاب الرف ٖ٘,ٖ٘الرف الثالث، وتخاوحت ندبة الفقخات التي تشاولت السيارات الحياتية بيغ: )
 إجسالي وحجات التحميل التي عالجت توحا%( في كتاب الرف الثالث، وتخ ٘ٗ,ٚٗالثاني اإلعجادؼ، و: )

%( في كتاب الرف ٕٓ,٘ٗ، في كتاب الرف الثاني اإلعجادؼ، و: )(%ٔٙ,ٕٛالسيارات الحياتية بيغ )
 الثالث اإلعجادؼ.
   تفديخ الشتائج:

 في ضػء الشتائج الدابقة يتزح: 
السيارات الحياتية بسحتػػ  تزسغاختبلؿ مرفػفة السجػ والتتابع في معالجة السػضػعات التي ت 

، وتشسية والحقائق كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية، األمخ الحؼ يعػؽ تجفق السفاليع واألفكار
 كًسا وكيًفا. ومتكاممة السيارات برػرة متػازنة،
 التهصيات والسقتخحات:

 ػصي بػ:ي البحثفي ضػء الشتائج التي تػصل إلييا  
بسحتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة تزسيغ السيارات الحياتية التي انتيت إلييا الجراسة  -ٔ

اإلعجادية، والتي لع يتع تزسيشيا بالسحتػػ الحالي، أو تع تزسيشيا بذكل مشخفس، األمخ الحؼ 
 .التسكغ مشياعمى  التبلميح يداعج

جاالت السيارات الحياتية في ترسيع كتب التخبية إشخاؾ التخبػييغ واألكاديسييغ الستخرريغ في م -ٕ
الجيشية اإلسبلمية لمسخحمة اإلعجادية بذكل دورؼ، لتػاكب تصػر السيارات الحياتية، وتكػف أكثخ 

 السشاىج الجراسية. حاتداًقا مع التػجيات العالسية الحجيثة في ترسيع وتشفي
ستخاتيجيات اإلبلمية بالسخحمة اإلعجادية تزسيغ أدلة السعمسيغ لتجريذ كتب التخبية الجيشية اإلس -ٖ

 تشاسب الصبيعة العسمية لمسيارات الحياتية.التي والتقػيسية تجريدية ال
إشخاؾ السجتسع السحمي في متابعة أثخ تزسيغ السيارات الحياتية بسحتػػ كتب التخبية الجيشية  -ٗ

 ربصيا بالحياة الػاقعية.اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية عمى حياة التبلميح، بسا يداعج عمى 

 إجخاء عجد مغ الجراسات ىي: بحثقتخح اليو 
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بخنامج مقتخح في التخبية الجيشية اإلسبلمية بالسخحمة اإلعجادية في ضػء السيارات الحياتية البلزمة  -ٔ
 لمتبلميح.

 التجريذ القائع عمى السياـ في تشسية السيارات الحياتية لجػ تبلميح السخحمةفاعمية إستخاتيجية  -ٕ
 اإلعجادية.

العبلقة بيغ مدتػػ تزسيغ السيارات الحياتية بكتب التخبية الجيشية اإلسبلمية ومدتػػ التحريل  -ٖ
 السخحمة اإلعجادية حوالجافعية لئلنجاز لجػ تبلمي
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 اجع:السخ 
لبشاف، بيخوت:  صحيح الجامع الرغيخ وزيادته.ىػ(. ٕٓٗٔاأللباني، دمحم ناصخ الجيغ )

 السكتب اإلسبلمي.
(. السفاليع الرحية الستزسشة في كتب التخبية اإلسبلمية ٜٕٔٓالبخديشي، سسية دمحم )

 مجمة العمهم التخبهية والشفدية،لمرفيغ التاسع والعاشخ األساسييغ في األردف، 
 .ٕٓٔ – ٚٛ(، ٖ) ٜٕ السخكد القػمي لمبحػث بغدة، فمدصيغ،

(. مفاليع األمغ الفكخؼ الستزسشة في ٕٛٔٓبخيخ، أشخؼ عسخ؛ وخمف هللا، مخوة دمحم )
السجمة الجولية التخبهية كتاب التخبية اإلسبلمية لمرف الثاني عذخ. 

 ٓٔ دار سسات لمجراسات واألبحاث، السسمكة األردنية الياشسية، ،الستخررة
(ٚ ،)ٜٙ – ٛٓ. 

 لبشاف، بيخوت: مؤسدة الخسالة. يح اين حبان.صحىػ(. ٗٔٗٔالبدتي، دمحم بغ حباف )
(. السيارات الحياتية في مشاىج المغة ٕٕٔٓبػفخسغ، فػزؼ عمى؛ وبػفخسغ، نادية عمى )

 مجمة الجراسات والبحهث التخبهية،العخبية بالسخحمة الستػسصة بجولة الكػيت. 
 .ٕٛٔ – ٘ٗٔ(. ٔ) ٕ مخكد العصاء لمجراسات التخبػية، الكػيت،

(. الكيع الجيشية في ضبلؿ التخبية اإلسبلمية وأىسيتيا في تػجيو ٕ٘ٔٓجػاد، رغج إسساعيل )
 .ٓٚ – ٜٕ، ٕ العخاؽ، الجامعة السدتشرخية، ،مجمة كمية التخبيةسمػؾ الستعمع. 

(. واقع تشسية السيارات الحياتية: دراسة تحميمية لسحتػػ مشاىج ٕ٘ٔٓالحايظ، آمشة خالج )
مجمة اتحاد الجامعات العخبية لمتخبية وعمم السخحمة الثانػية،  المغة العخبية في

 ومعاىجىا في الجامعات العخبية، سػريا، الجسعية العمسية لكميات التخبية ،الشفذ
ٖٔ (ٔ ،)ٔٚٛ – ٕٖٓ. 

السسمكة األردنية  األصل العقجي لمتخبية اإلسبلمية. (. ٕٕٔٓخصاشبة، عجناف مرصفى )
 الياشسية، إربج: دار الكتاب الثقافي.
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سػريا، دمذق:  سشن الجارقطشي.(. ٕٔٓٓالجارقصشي، عمي بغ عسخ بغ أحسج بغ ميجؼ )
 دار السعخفة.

لبشاف، بيخوت: مكتب اليػنيدكػ اإلقميسي لمتخبية  السهارات الحياتية.(. ٕٕٔٓرباح، ريع )
 بيخوت. –في الجوؿ العخبية 

(. دراسة ٕٔٔٓالدػداني، عبج الكخيع عبج الرسج؛ السدعػدؼ، عباس فاضل شالب )
مجمة تحميمية لكتب األحياء لمسخحمة الستػسصة في ضل السيارات الحياتية. 

 ٖ كمية التخبية جامعة القادسية، العخاؽ، ،القادسية في اآلداب والعمهم والتخبية
(ٗ ،)ٔٔٚ – ٖٔٔ. 

التخبية اإلسبلمية  ي(. الكيع البلزمة لكتابٕٕٓٓغ راشج )الذبمية، سسيخة بشت خسيذ ب
السجمة لمرفيغ التاسع والعاشخ بدمصشة عساف ودرجة تزسشيا في ىحيغ الكتابيغ. 

السؤسدة العخبية لمتخبية والعمػـ واآلداب،  ،العخبية لمعمهم التخبهية والشفدية
 .ٜٕٙ – ٕ٘٘(. ٘) ٜٔ جسيػرية مرخ العخبية،

(. تقييع كتب الجراسات ٕٚٔٓالربحييغ، عيج؛ والسيتجؼ، رىاـ؛ واليبيخؼ، أحسج )
االجتساعية لرفػؼ الخابع والخامذ والدادس األساسية في األردف في ضػء 

جامعة ، مجمة جامعة الشجاح لؤلبحاثالسيارات الحياتية االجتساعية والبيئية. 
 .ٓٗٙ – ٜٔٙ(، ٗ) ٖٔ، الشجاح الػششية، فمدصيغ

 أزمة التعميم الجيشي في العالم اإلسبلمي.(. ٕٚٓٓالرسجؼ، خالج؛ وحممي، عبج الخحسغ )
 الجسيػرية الدػرية، دمذق: دار الفكخ.

 مشاهج التخبية اإلسبلمية واإلعجاد لمحياة السعاصخة.يػليػ(.  ٖٕٓٓشعيسة، رشجؼ أحسج )
عجاد لمحياة ورقة مقجمة إلى السؤتسخ العمسي الخامذ عذخ: مشاىج التعميع واإل

 السعاصخة، بكمية التخبية جامعة عيغ شسذ، القاىخة، جسيػرية مرخ العخبية.
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ورقة مقجمة  مشاهج التخبية الجيشية اإلسبلمية.يػليػ(.  ٖٕٓٓعبج الحميع، أحسج السيجؼ )
إلى السؤتسخ العمسي الخامذ عذخ: مشاىج التعميع واإلعجاد لمحياة السعاصخة، بكمية 

 عيغ شسذ، القاىخة، جسيػرية مرخ العخبية.التخبية جامعة 
إستخاتيجيات وطخق التجريذ العامة (. ٕٙٔٓعبج العطيع، صبخؼ عبج العطيع )

 القاىخة: السجسػعة العخبية لمتجريب والشذخ. واإللكتخونية.
 :. القاىخةالسهارات الحياتية(. ٕٛٓٓعبج السعصي، أحسج حديغ؛ ومرصفى، دعاء دمحم )

 والتػزيع. دار الدحاب لمشذخ
(. تحميل محتػػ كتب العمػـ لمسخحمة ٕٙٔٓعبج اليادؼ، جساؿ الجيغ تػفيق يػنذ )

دراسات عخبية في التخبية وعمم اإلعجادية بسرخ في ضػء السيارات الحياتية. 
 .ٛٔ٘ – ٔٛٗ، ٛٚ رابصة التخبػييغ العخب، جسيػرية مرخ العخبية، ،الشفذ

(. السيارات الحياتية الستزسشة في محتػػ كتاب الحاسػب لمرف ٕٕٓٓعبج، ىالة دمحم )
، ٜٗ جامعة البعث لمعمـػ اإلندانية، سػريا،، مجمة دراسات تخبهيةاألوؿ متػسط. 

ٔٙٚ – ٜٕٔ. 
(. ميارات التفكيخ التحميمي الستزسشة في ٕٕٓٓالعبيدات، إيساف مجمي عبج المصيف )

الثامغ( مغ السخحمة  -الدابع  -مية لمرفػؼ )الدادس كتب التخبية اإلسبل
السخكد القػمي لمبحػث  ،مجمة العمهم التخبهية والشفديةاألساسية في األردف. 

 . ٜ٘ – ٘ٗ(، ٗ) ٙ بغدَّة، فمدصيغ،
الحزارة اإلسبلمية: إيجاع الساضي وآفاق السدتقبل.  (.ٕٓٔٓعػيذ، عبج الحميع )

 والتػزيع.القاىخة: الرحػة لمشذخ 
التخبية اإلسبلمية وإستخاتيجيات تجريدها وتطبيقاتها (. ٕٓٔٓالعياصخة، وليج رفيق )

 السسمكة األردنية الياشسية، عساف: دار السديخة. العسمية.
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(. واقع تزسيغ السيارات الحياتية في مقخرات ٕ٘ٔٓالغامجؼ، إبخاليع دمحم عمي )
مجمة كمية الخياضيات السصػرة بالسخحمة الستػسصة بالسسمكة العخبية الدعػدية. 

 .ٙٙٚ – ٖٔٚ(، ٕ) ٗٙٔ، التخبية جامعة األزهخ
فة  معجم السرطمحات التخبهية (.ٖٕٓٓالمقاني، أحسج حديغ؛ والجسل، عمى أحسج ) السعخَّ

 ، القاىخة: عالع الكتب.ٖط: في السشاهج وطخق التجريذ. 
(. دراسة تحميمية لسجػ مػاءمة ٕٙٔٓالسحدغ، نػؼ بشت عبج العديد بغ عبج هللا )

السيارات الحياتية في الرف الدادس االبتجائي لػثيقة مشيج التخبية األسخية 
السخكد القػمي لمبحػث بغدَّة،  ،مجمة العمهم التخبهيةبالسسمكة العخبية الدعػدية. 

 .ٕٚ – ٘ٗ(، ٔ)ٔ فمدصيغ،
(. تحميل محتػػ كتب التخبية الجيشية اإلسبلمية لمسخحمة ٜٕٔٓدمحم، إيساف دمحم عبج الحسيج )

کمية البشات  مجمة البحث العمسي في التخبية،االبتجائية في ضػء حاجات التبلميح. 
 .ٓٚٗ – ٘ٗٗ، ٕٓ ،لآلداب والعمـػ والتخبية بجامعة عيغ شسذ

(. تقػيع مشاىج السجاالت الدراعية لمسخحمة اإلعجادية في ٜٕٓٓمحسػد، جساؿ خيخؼ )
كمية التخبية،  ،مجمة البحث في التخبية وعمم الشفذضػء السيارات الحياتية. 

 .ٕٕٗ – ٖٕٔ(، ٔ) ٕٕ جامعة السشيا،
اتية في مشاىج (. مجػ تػافخ السيارات الحئٕٕٓمخسي، مشاؿ؛ مذيػر، كشجة أنصػف )

لمبحهث التخبهية  مجمة الفتحرياض األشفاؿ في الجسيػرية العخبية الدػرية. 
 .ٖٖٚ -ٖ٘٘، ٛٗ جامعة ديالي، العخاؽ، ،والشفدية

 القاىخة: دار شيبة لمشذخ والتػزيع. صحيح مدمم.(. ٕٙٓٓمدمع، مدمع بغ الحجاج )
(. السيارات الحياتية البلـز ٕٕٓٓمعاد، عمى حسيج دمحم؛ والحسيخؼ، عػاشف أحسج نعساف )

تزسيشيا في مشيج العمػـ بالسخحمة الستػسصة األساسية في اليسغ ومدتػػ اكتداب 
، مجمة القادسية في اآلداب والعمهم والتخبيةتبلميح الرف التاسع األساسي ليا. 

 .ٗٗ -ٔ(، ٔ)ٗ العخاؽ، كمية التخبية جامعة القادسية،
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 ٔوثيقة مشهاج السهارات الحياتية لمرفهف )(. ٕٚٓٓمكتب التخبية العخبي لجوؿ الخميج )
سمصشة ُعساف، مدقط: بخنامج ( في الجول األعزاء بسكتب التخبية. ٕٔ –

 السيارات الحياتية.
تعميسها مهارات الحياة: (. ٕٔٔٓمشدي، محسػد عبج العميع؛ وبخيت، خجيجة أحسج )

 السسمكة العخبية الدعػدية، الخياض: دار الدىخاء. وتعمسها.
ما هي السهارات التي يشبغي أن يتعمسها طبلب (. ٕٕٔٓالشاجي، عبج الدبلـ بغ عسخ )

ورقة مقجمة إلى السمتقى األوؿ لمتعميع الثانػؼ: استذخاؼ التعميع الثانػؼ  الثانهية.
 يجياف الُخَبخ، السسمكة العخبية الدعػدية.في السسمكة العخبية الدعػدية، فشجؽ مخ 

السسمكة األردنية الياشسية،  السهارات الحياتية.(. ٕ٘ٔٓيػسف، سميساف عبج الػاحج )
 عساف: دار السديخة لمشذخ والتػزيع.
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