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 :ملخص الدراسة 
  مثيب بن حممد البقمي  :اسم الباحث 

 .)  تصور مقترح( لدى الشباب القيم االجتماعية األسرة يف تنمية  إسهام :عنواا 
 :اسة أهداف الدر

لدى الشباب ، وبعض  القيم االجتماعيةتتمثل يف بيان الدور املفترض القيام به من قبل األسرة من أجل تنمية  
 .األساليب املساعدة اليت ينبغي التركيز عليها ألجل القيام ذا الدور 

 :موضوع الدراسة 
واجب على األسرة القيام به يف سـبيل  ما الدور ال: " يتمثل موضوع الدراسة يف اإلجابة على سؤاهلا الرئيس  

 .وما تفرع عنه من أسئلة " لدى الشباب ؟  القيم االجتماعيةتنمية 
  :منهج الدراسة 

 :استخدمت الدراسة املنهجني التاليني  
ومرحلة الشباب واألسرة وكيفية القيام بالدور املطلـوب يف   القيم االجتماعيةاملنهج الوصفي ألمهية دراسة  -

 .لدى مرحلة الشباب  القيم االجتماعيةة سبيل تنمي
 .املنهج االستنباطي لتحليل النصوص الواردة يف املصادر واملراجع ذات الصلة مبوضوع الدراسة  -

 :فصول الدراسة 
 .ويوضح اإلطار العام للدراسة : الفصل األول  
 .ية من حيث التعريف واألقسام واألمه القيم االجتماعيةيركز على : الفصل الثاين  
 .خيص مرحلة الشباب من حيث وقتها وخصائصها واحتياجاا : الفصل الثالث  
 .يوضح األمهية والدور واملكانة لألسرة وحقوقها وواجباا جتاه مرحلة الشباب : الفصل الرابع  
ماعية وبعض يفصل الدور املطلوب واملراحل اليت متر ا األسرة يف عملية التنمية للقيم االجت: الفصل اخلامس  

 .األساليب املساعدة 
 .مث خامتة الدراسة مع بعض التوصيات واملقترحات  

 :نتائج الدراسة 
وخصوصاً ملرحلـة الشـباب وأن    القيم االجتماعيةأكدت الدراسة على الدور املطلوب من األسرة يف تنمية  .١

ت من وسائل اإلعـالم أو مجاعـة   هذه املكانة ال ينبغي أن تفرط فيها األسرة وإن نازعتها فيها بعض املؤثرا
 .الرفاق أو غريهم بل ينبغي أن تقوم بالدور املطلوب على أمت وجه 

بينت الدراسة أن هناك مراحل ينبغي أن متر ا األسرة يف عملية تنميتها لقيم الشباب االجتماعية وال ينبغـي   .٢
حلة وقتها الكايف والعناية الكافية أن تقفز من مرحلة إىل مرحلة فالتدرج بني املراحل مطلوب وإعطاء كل مر

 .واالستمرار عليها  القيم االجتماعيةيثمر منو 
القـيم  مت استنباط بعض األساليب التربوية املناسبة ملرحلة الشباب واليت تساعد األسرة على عمليـة تنميـة    .٣

احلديثة مما له الـدور   ، ومن كتب التربيةصلى اهللا عليه وسلم من كتاب اهللا وسرية نيب اهللا حممد  االجتماعية
 .البارز يف عملية التأثري اإلجيايب 
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 :امللخص باللغة اإلجنليزية 
Summary of the study:  
The name of the researcher : Motheeb bin Mohammad Al.bogami . 
Entitled: A proposal to imagine the role of the family in the development of social values among young 
people. 
  
Objectives of the study:  
Is supposed to do a role by the family for the development of social values among young people, and 
some of the methods of assistance should focus on in order to carry out this role. 
  
Subject of study:  
The theme of the study in the answer to question President: "What is the role of the family to be done in 
the development of social values among young people?" Stemming from the questions.  
A study:  
 
The study used the following approaches:  
- Approach the descriptive study of the importance of social values and youth, family and how to play the 
role required for the development of social values among youth.  
 
- Inductive approach to the analysis of the texts contained in the sources and references relevant to the 
subject of the study. 
  
Classrooms:  
 
Chapter I: The general framework of the study. 
  
Chapter II: The focus on social values in terms of definition, sections and important.  
 
Chapter III: for youth in terms of time and the characteristics and needs.  
 
Chapter IV: The importance and the role and status of the family and the rights and duties towards the youth. 
  
Chapter V: separating the role required and the stages of the family in the process of development of social 
values and methods of assistance.  
 
 

Then with the conclusion of the study some of the recommendations and proposals. 
 
Conclusion of the Assembly of the study:  
١. According to the study, the role required of the family in the development of social values and especially for 
the youth and that this position should not be excessive and that the family conflict some of the influences of the 
media or group or other colleagues, but should be required to play the fullest. 
  
٢. Study showed that there are stages that should be with the family in the process of development of the social 
values of young people should not jump from one phase to another , hierarchy between the phases required to 
give every stage and adequate time and adequate care of the growth yield of social values and to continue it. 
  
٣. Some methods have been developed for educational and youth to help the family in the development process 
of the social values of the Book of Allah and the Prophet's biography of Muhammad, God's blessings and peace 
be upon him, and books of modern education, which has a prominent role in the process of the positive impact.  
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 :فهرس احملتويات 
 الصفحة املوضوع

 ج آية شريفة

 د اإلهداء

 ھـ شكر و تقدير

 و ملخص الدراسة

 ي حمتويات الدراسة

  ١ 

 ٢ املقدمة    

 ٥ موضوع الدراسة    

 ٩ أسئلة الدراسة    

 ١٠ أهداف الدراسة    

 ١٠ أمهية الدراسة    

 ١١ الدراسةمنهج     

 ١٢ حدود الدراسة    

 ١٢ مصطلحات الدراسة     

 ١٣ الدراسات السابقة    
 ١٦ 

 ١٧ وخصائصها وأمهيتها  القيم االجتماعيةتعريف : املبحث األول 

 ١٧ :متهيد     

 ١٧ تعريف القيم يف اللغة     

 ١٨ ميورود القيم يف القرآن الكر    

 ٢٠ تعريف القيم يف االصطالح    

 ٢٢ التمييز بني القيم وغريها من املفاهيم النفسية     

 ٢٥ القيم تصنيف     

 ٢٧ تعريف القيم االجتماعية    

 ٣٠ القيم االجتماعية خصائص     

 ٣١ القيم االجتماعية مصادر استنباط     
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 ٣٤ يف تعديل السلوك والوقاية من االحنراف  القيم االجتماعية أثر : املبحث الثاين 

 ٣٤ والوازع الداخلي  القيم االجتماعية     

 ٣٥ القيم االجتماعية إثارة الدافعية واحلوافز يف تنمية     

 ٣٥ والشعور بالقرب من اتمع القيم االجتماعية     

 ٣٦ وتشكيل هوية اتمع لقيم االجتماعيةا    

 ٣٧ االجتماعية  القيمأمهية     

 ٣٩ واحملافظة عليهاالقيم االجتماعية وسائل تنمية : املبحث الثالث 

 ٣٩ تقوية جانب اإلميان باهللا عز وجل : أوال     

 ٤٠ تنمية روح األخوة الدينية والترابط اتمعي : ثانياً     

 ٤٠ متاسك اتمع وترابطه: ثالثاً     

 ٤١ ألسرية السليمةوجود البيئة ا: رابعاً     

 ٤١ وجود القدوة اإلجيابية وتوافرها : خامساً     

 ٤٢ العمل اجلماعي ونبذ الفردية : سادساً     
٤٤ 

 ٤٥ مفهوم مرحلة الشباب : املبحث األول 

 ٤٦ الشباب يف اللغة    

 ٤٦ تعريف مرحلة الشباب    

 ٤٧ مرحلة الشباب يف االصطالح    

 ٤٨ فترة الشباب وسن التكليف الشرعي    

 ٤٩ مرحلة الشباب يف القرآن والسنة    

 ٥٤ مناذج مشرقة للشباب من السرية النبوية والتاريخ    

 ٥٦ خصائص مرحلة الشباب     

 ٦٠ احتياجات مرحلة الشباب: املبحث الثاين 

 ٦٠ لوجية اليت يتعرض هلا الشاب التغريات الفسيو    

 ٦٢ احتياجات فترة الشباب     

 ٦٦ تأثري نقص إشباع االحتياجات ملرحلة الشباب     

 ٦٧ ملرحلة الشباب  القيم االجتماعيةأمهية : املبحث الثالث 
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 الصفحة املوضوع
 ٦٨ أمهيتها يف احلث على اخلري    

 ٦٩ أمهيتها يف الوقاية من االحنراف    

 ٦٩ أمهيتها يف صقل الشخصية    

 ٧٠ أمهيتها يف الشعور باملكانة والدور االجتماعي    

 ٧٠ أمهيتها يف بث اإلجيابية    
٧١ 

 ٧٢تعريف األسرة: املبحث األول 

 ٧٢ معىن األسرة يف اللغة    

 ٧٣ االصطالح معىن األسرة يف    

 ٧٤ نشأة األسرة    

 ٧٤ مكانة األسرة    

 ٧٦ األسرة أشكال    

 ٧٧ وظائف األسرة    

 ٨٠ دور األسرة يف تربية الشباب : املبحث الثاين 

 ٨٠ تكوين الشخصية    

 ٨٢ االنتماء    

 ٨٣ القيم غرس     

 ٨٤ اإلصالح    

 ٨٥ التعزيز واملساندة    

 ٨٧ يف تعامل األسرة مع الشاب ضوابط: لث املبحث الثا

 ٨٧ احلرية لدى املراهق وفرض الشخصية    

 ٨٩ تفهم حاجات الشاب    

 ٩٠ احتواء الشاب وقبوله    

 ٩١ األخذ بيده ومساندته للوصول على تطلعاته     

 ٩١ الفجوة بني الشاب واألسرة    

 ٩٤ الشاب  حقوق األسرة وواجباا جتاه: املبحث الرابع 

 ٩٤ واجبات األسرة جتاه الشاب    
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 الصفحة املوضوع
 ٩٦ على أسرتهالشاب  حقوق
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 ١٠١ املراد دراستها  القيم االجتماعيةبعض : املبحث األول 

 ١٠١ التعاون    

 ١٠٣ الرمحة    

 ١٠٤ العفو    

 ١٠٥ اإلحسان للجار    

 ١٠٦ األمانة    

 ١٠٩  :وتنميتها  القيم االجتماعية مراحل بناء : املبحث الثاين 

 ١٠٩ مرحلة التوعية    

 ١١٠ مرحلة الفهم    

 ١١٠ مرحلة التطبيق     

 ١١١ مرحلة التعزيز    

 ١١٢ ختارةامل القيم االجتماعيةتطبيق مراحل بناء القيم على     

 ١٢٥ القيم االجتماعية أساليب مقترحة لتنمية : املبحث الثالث 

 ١٣٤ خامتة

 ١٣٦ نتائج الدراسة

 ١٣٧ التوصيات

 ١٣٩ املقترحات

 ١٤٠ قائمة املصادر واملراجع
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 : املقدمة 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينـا حممـد   

 .وعلى آله وصحبه أمجعني 
األمـة   ذي زكا أخالقفقد أكرم اهللا هذه البشرية بأن أنزل إليها هذا الدين القومي ال

+   ,   -    .  /  M  2  1  0 : وعدل سلوكها وأنار طريقها قال تعـاىل  
  9  8  7     6  5      4   3L   ) جاء هذا الدين ، )   ٤٦ – ٤٥:  األحزابسورة

والعرب يف جاهلية جهالء وضاللة عمياء تعبد األصنام وتشرب اخلمر وتأكل امليتـة وتـأد   
إال بقايا مـن أهـل   عجمها  يف عصر جاهليتها فمقتها عرا و البنات فنظر اهللا هلذه األمة

 عياضِ هعنالكتاب الذين ما زالوا على الدين الصحيح فقال عليه الصالة والسالم فيما رواه 
 مـن  بقَايا إِلَّا وعجمهم عربهم فَمقَتهم الْأَرضِ أَهلِ إِلَى نظَر اللَّه إِنَّ: ( الْمجاشعي حمارٍ بنِ
 )١( ) الْكتابِ أَهلِ

فكان املريب األعظم الذي أخرج هذا اجليل بعون من اهللا من الظلمات إىل النور ومن   
 ـر  زكا خلقه وهذب سـلوكه   اإلنسان و ا الدين الذي رىبذالشرك إىل التوحيد جاءوأ

ج الذي سطره حممد صلى اهللا عليـه  إن التربية وفق هذا املنه،  بنظامه وترتيبه األمم األخرى
وسلم ألتباعه هي أعظم تربية عرفتها البشرية وهي التربية القادرة على جعل اإلنسان سـوياً  

فالتربية اإلسـالمية هـي    .خصائص التربية اإلسالمية متزناً مستقراً مشولياً عاملياً وهذه هي 
درها فهي من عند اهللا العظـيم  األقدر على البقاء وهي األجدر باالعتناء وذلك لربانية مص

املتعال رب العاملني الذي رىب مجيع العاملني بنعمه وفضله وعنايته سبحانه وتعاىل وهذه أيضاً 
 .من خصائص تربيتنا اإلسالمية 

لقد اهتمت التربية اإلسالمية بوضع موازين عادلة وقيم صادقة لكل مـا يصـادفه   
يعته أن يعطي لألمور قيمة ومينح األشياء معـىن  ألن اإلنسان من طب ؛ اإلنسان يف هذا الكون

مستقاة من املنبـع الصـحيح   ) القيم ( واهتمام فكلما كانت هذه املوازين وهذه األحكام 
أصبحت أحكام اإلنسان قريبة من الصواب مما ينعكس عليه باالستقامة واالتـزان وعـدم   

                                                
كتاب ص فة الجن ة ب اب ف ي أھ ل      ھـ ،  ١٤١٦م ، بیروت ، ، دار ابن حز ٢طصحیح مسلم ، . مسلم بن الحجاج )   ١(

 . ٥١٨ص ١٩٧٣: تھم في الدنیا برقم الجنة وأھل النار وعالما



 ١٤

وينمي القـيم يف نفـوس    حممد صلى اهللا عليه وسلم يغرس ولقد كان رسول اهللا.  التناقض
 الساعدي سعد بنِ سهلِ أصحابه ويدرم على إطالق األحكام على األمور كما يف حديث

 مـا :  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي فَقَالَ رجلٌ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ علَى مر:  قَالَ
 إِنْ حـرِي  هذَا الناسِ أَشرف من هذَا نقُولُ هذَا في رأْيك:  قَالُوا ؟ الرجلِ هذَا في تقُولُونَ
طَبأَنْ خ طَّبخإِنْ يو فَعأَنْ ش فَّعشإِنْ يأَنْ قَالَ و عمسي هلقَول ، كَتفَس بِيلَّى النص  اللَّـه 
هلَيع لَّمسو مولٌ رجر رفَقَالَ آخ بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسا : وقُولُونَ مي تـذَا  فقَـالُوا  ؟ ه 
 شفَع وإِنْ ينكَح لَم خطَب إِنْ حرِي هذَا الْمسلمني فُقَراِء من هذَا : اللَّه رسولَ يا واللَّه نقُولُ

 مـلْءِ  مـن  خير لَهذَا:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي فَقَالَ ، لقَوله يسمع لَا قَالَ نْوإِ يشفَّع لَا
يف هذا احلديث بقيم اجلاهليـة   صلى اهللا عليه وسلملقد ضرب النيب  )١( ) هذَا مثْلَ الْأَرضِ

لك من املال أو اجلاه ليحل بدالً من حني تقيم الرجل على قدر ما ميوموازينها عرض احلائط 
M  I  H     G  F  E ربنا تبارك وتعـاىل   مصداقاً لقولذلك معيار تقوى اهللا واالستقامة 
O  N  M   L  K  JP  U  T  S  R    QV    [  Z  Y   X  WL  ) ســـورة

 .) ١٣:  احلجرات
واجلماعة وبالتايل فإن إطاراً مرجعياً حيكم تصرفات الفرد " القيم هي اليت متثل وألن  

ونسقه املعريف وتشكل الطابع القومي أو الشخصـية  دورها يتمثل يف تكوين شخصية الفرد 
وألا هي اليت حتدد مكانة وقدرة وقيمة اإلنسان يف اتمع الذي يعيش فيه . " )٢(" القومية 

خرين من حولـه  سلوكه وسلوك اآلوهي األحكام املعيارية اليت يستند إليها الفرد يف تقييم 
وسياج وحصن حيمي األفراد من حوله وهي املعيار الذي سيتم تقييمه عليه يف اآلخرة إما إىل 

ألجـل هـذه    . )٣("جنة عرضها السموات واألرض أو إىل نار قعرها مداه سبعني خريفاً 
من  األمور كان للقيم يف التربية اإلسالمية ويف غريها من التربيات و الفلسفات احلظ األوفر

االهتمام والتركيز وعقدت ألجلها املؤمترات الدولية واحمللية إمياناً بدورها وأثرها يف محايـة  
وصيانته من االحنراف وحفاظاً على متاسكه ضد التحديات اليت تواجهـه وتعـديالً   اتمع 

                                                
كتاب الزھد ، باب فضل ھـ ،  ١٤١٩دار المعارف ، الریاض ، صحیح ابن ماجة ، . ابن ماجھ ، محمد بن یزید  ) ١(

 ، ١٤٦ص ٤١٢٠الفقراء ، برقم 
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 ١٥

يف خمتلـف  " تلك الفئة املهمة واملـؤثرة يف اتمـع   ؛ لسلوك أفراده خصوصاً فئة الشباب 
االت االجتماعية والثقافية والفكرية واالقتصادية والسياسية فهم شرحية اجتماعية تشـغل  ا

وضعاً متميزاً يف بنية أي جمتمع من اتمعات لذا شاع التفكري بأزمات الشباب ودراسة مـا  
 . )١("حيملونه من قيم ومدى ارتباطهم بالنظام القيمي للمجتمع 

وحيث أن ا والعناية مية القيم االجتماعية لديهم وألمهية فترة الشباب وضرورة تن 
جلميع حينئذ البد ف التربية عملية تراكمية البد فيها من البناء وتكميل ما مت غرسه والعناية به

حلقات ومؤسسات النظام االجتماعي من التكاتف يف سبيل تنشئتهم التنشئة السليمة وتنمية 
إحـدى  " ن تلك املؤسسات املعنية األسرة اليت هـي  وم ، القيم االجتماعية املطلوبة لديهم

املؤسسات االجتماعية اليت تقع عليها مسئولية التنشئة االجتماعية ألفرادهـا منـذ مرحلـة    
فاألسرة هي املؤسسة اليت يتمحور حوهلا حياة الناس الطفولة وحىت مرحلة املراهقة والشباب 

رة ذات دور حاسـم خـالل مرحلـة    وتشكل الوسيط بني الفرد واتمع وإذا كانت األس
 . )٢(" الطفولة املبكرة فإننا نعتقد أا تلعب نفس الدور خالل مرحلة املراهقة والشباب 

ومما ميز األسرة أا احملضن األول الذي يتلقى فيه الفرد املبادئ والقيم واالجتاهـات   
خـالل التوجيهـات   وامليول لذلك جند يف اإلسالم التركيز على البناء الصحيح للفرد مـن  

حيال تكوين األسرة بدءاً باختيار الزوجة الصاحلة مروراً بالتحصينات املبذولـة يف  املتخذة 
احتياجات األفراد املاديـة واملعنويـة   وقايتهم من االحنراف ، إىل توفري سبيل محاية النشء و

 ليـه وسـلم  والوجدانية ، إىل وجوب مراعاة األمانة يف تربية النشء حيث يقول صلى اهللا ع
 رعيتـه  عن مسئُولٌ وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم"  رضي اهللا عنهما عمر بن اللَّه عبدفيما يرويه عنه 

اماعٍ الْإِمئُولٌ رسمو نع هتيعلُ رجالراعٍ وي رف هلأَه وهئُولٌ وسم نع هتيعأَةُ ررالْمـةٌ  وياعر 
 قَـالَ  رعيته عن ومسئُولٌ سيده مالِ في راعٍ والْخادم رعيتها عن ومسئُولَةٌ زوجِها بيت في

تِسبحأَنْ و لُ قَالَ قَدجالراعٍ وي رالِ فم ئُولٌ أَبِيهسمو نع هتيعر كُلُّكُماعٍ وئُولٌ رسمو نع 
هتيع٣("  ر( 
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