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  ملخص الدراسة
الجوانــب التربویـة للعدالـة االجتماعیــة فـى الفكـر اإلســالمى ومـدى االسـتفادة منهــا : "عنـوان الرسـالة

  "دانیة بمحافظة قنادراسة می: فى المجتمع المدرسى
 –كلیــــة التربیــــة : جهــــة البحــــث                        مــــصطفى أحمــــد عبــــد اهللا أحمــــد: الباحــــث

  جامعة جنوب الوادى
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم العدالة االجتماعیة، ومجاالتهـا، واألسـس التـى تقـوم علیهـا، 

والمجتمع المدرسى، وواقع تحقیقهـا فـى المـدارس وأهم الجوانب التربویة للعدالة فى الفكر اإلسالمى 
اإلعدادیـــة بمحافظـــة قنـــا، وتقـــدیم بعـــض المقترحـــات لتحقیقهـــا، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفى 
للتعرف على واقع منظومة المدارس اإلعدادیة بمحافظـة قنـا ومـدى تحقـق العدالـة االجتماعیـة بهـا، 

دالـة بالمـدارس اإلعدادیـة بالمحافظـة، طبقـت علـى وتم إعـداد اسـتبانة للتعـرف علـى واقـع تحقیـق الع
معلـم، وبلــغ ) ٥٠٠(عینـة مـن معلمـى وطـالب المـدارس اإلعدادیـة، وبلـغ حجـم العینـة مـن المعلمـین

 فــصول أربعــة فـصول بواقــع ســتةتملت الدراسـة علــى اشــو .طالــب) ٨٠٠(حجـم العینــة مــن الطـالب 
ــــم فــــصل التــــصور ،ائجهــــا وتفــــسیرهاجــــراءات الدراســــة المیدانیــــة ونت وفــــصل إل،طــــار النظــــرىلإل  ث

  .المقترح
  :وأظهرت الدراسة النظریة والمیدانیة العدید من النتائج، وهى على النحو التالى

حیـــاة الفـــرد بـــه العـــدل مبـــدأ ال غنـــى عنـــه إطالقـــا فـــى أى عـــصر وفـــى أى مكـــان لكـــى تـــستقیم  -١
  .والمجتمع

  .ة كهدف فى كل مجتمع إسالمىتؤكد الشریعة اإلسالمیة على إقامة العدالة االجتماعی -٢
 تفـــویض الـــسلطة، والتوزیـــع، و علـــى عدالـــة التقـــویمالمـــدیر والمعلمـــینینبغـــى قیـــام العالقـــة بـــین  -٣
  .تكافؤ الفرصو
ـــة فـــى تكـــافؤ الفـــرص، والتقـــویم یـــساهم فـــى تحقیـــق العدیـــد مـــن الجوانـــب -٤  تحقیـــق المعلـــم للعدال

  .اإلیجابیة للمتعلم
 للتنمیــة ةمــنح فـرص متكافئـة بمـدیر المدرسـلخاصـة بـالمعلمین قیــام  أظهـرت الدراسـة المیدانیــة ا-٥

االعتماد فـى تقیـیم األداء الـوظیفى ، وتحقیق التوزیع العادل للمواد الدراسیة على المعلمین، والمهنیة
  .ٕعلى جهود المعلم وانجازاته

 للـوائح دادیـةمـدیر المدرسـة اإلعفى تطبیق  كشفت الدراسة المیدانیة الخاصة بالمعلمین قصورا -٦
، وعـــدم وضــعف مـــشاركة المعلمــین فــى صـــنع القــرار المدرســى بـــصورة عادلــة، والقــوانین المدرســیة

  الــوظیفىاءداألطالع علــى نتـائج تقــویم بـاإللمعلمــین ، وعـدم الــسماح لتطبیـق مبــدأ التقـویم المــستمر
  .هٕاتاحة فرص التظلم على نتائجو



یـام المعلمـین بمـنح الطـالب فـرص التعبیـر عـن  أوضحت الدراسة المیدانیة الخاصـة بـالطالب ق-٧
 حق اختیـار األنـشطة التـى حهممن، وتوزیع الدرجاتتصحیح اإلجابات وتحرى العدالة عند الرأى، و

  .تتماشى مع میولهم
 بــین فــى مراعــاة الفــروق الفردیــةواضــح مــن المعلمــین تقــصیر  أكــدت الدراســة المیدانیــة وجــود -٨

، قلـة تنویـع أسـالیب عـرض الــدرس، وقوبـة علـى الطــالب المخطئـینالتمییـز فـى إنـزال العالطـالب، و
، ومحدودیـــة اســـتخدام الـــشمولیة فـــى ضـــعف التحقـــق مـــن اســـتیعاب الـــدرس لـــدى غالبیـــة الطـــالبو

  .التقویم
  .:ومن أهم التوصیات

 ضــــرورة اإلقتــــداء بمبــــادئ الفكــــر اإلســــالمى القــــائم علــــى القــــرآن والــــسنة والــــذى یتــــسم بالعــــدل -١
  .حمةوالتسامح والر

 المعلمـین ومـدیرى إستراتیجیة كاملة لغرس قیم العدالة المرتكزة على القـیم اإلسـالمیة لـدى ىنّتب -٢
  .المدارس

تنظیم دورات تدریبیة للرفع من قدرة القیادات المدرسیة على اتخاذ القـرارات العادلـة وفقـا لقواعـد  -٣
  .علمیة ومهنیة

  .الل وضع نظام للحوافز مبنى على أسس عادلة من خمینإشباع االحتیاجات الوظیفیة للمعل -٤
تـه  ومـسؤولیاته وواجباه بحیـث یوضـح مهامـعدادیـة لمعلم المرحلة اإلىمراجعة الوصف الوظیف -٥

  .للقیام بها
 التعلیمیـة ؤسـساتإجراء دراسات أخرى تتناول التصورات المستقبلیة للعدالة من وجهـة نظـر الم -٦

  .بكافة مراحلها
وتنفیــذ آلیاتــه فــى المجتمــع المدرســى لعدالــة الجوانــب التربویــة لالمقتــرح لــدعم األخــذ بالتــصور  -٧

  .المقترحة
  
  
  
  
  
  
  
  

 



"The Educational aspects of social justice in Islamic thought 
and the extent of their benefit in the school community"  

Field study in Qena Governorate  
This study aimed at identifying the concept of social justice, its fields, 
foundations, the most important educational aspects of social justice in 
Islamic thought and school community, the reality of achieving it in 
preparatory schools in Qena and making some suggestions to make it 
real. The researcher has used the descriptive method to identifying the 
reality of the preparatory schools system in Qena and to how extent social 
justice can be achieved. In order to achieve the goals of the study, the 
researcher has designed a questionnaire. The researcher carried out field 
study to a sample consist of 500 teachers and 800 students. 
The study concludes different results: 
1- The principle of justice is absolutely indispensable in any era and in 
any place in order to do an upright life of the individual and society. 
2- Sharia emphasizes on social justice as a goal in every Islamic society. 
3- The relationship between the director and teachers should be based on 
justice of evaluation and distribution, and the delegation of authority, and 
equal opportunities.  
4- Teacher achieve justice in equal opportunities and evaluation 
contributes to the achievement of many of the positive aspects of the 
learner.  
5- The field study for teachers showed that the director  gave equal 
opportunities in professional development, achieving an equitable 
distribution of educational subjects to teachers and  relying  on the 
teacher's efforts and achievements for evaluation. 
6- The field study of  the teachers revealed shortcomings in the 
application of the director to the prep school regulations and instructions 
in a fair way. Also,the passive participation of teachers in decision-
making school and the non-application of the principle of continuous 
assessment, nor allowing them to have a look on their professional 
performance results or giving them the chance to complain about them.  
7- The field study that concerns the students showed that the teachers 
gave them the opportunities to express their opinion, Committed to 
Justice while marking and distributing marks of exams .the students are 
free to choose the activities that go with their tendencies.  
8- The field study confirmed a clear default from the teachers to take into 
account individual differences, discrimination in punishment on errant  
students, the lack of diversification of the lesson presentation  , shorten of 
verification to understand the lesson for the majority of students,  and the 
limited use of inclusiveness in evaluation. 
The researcher provides many recommendation: 



1- It`s essential to follow the principles of Islamic thought based on 
Quran and Sunnah which are characterized by justice, tolerance and 
compassion  
2- Adopting a strategy to instill the values of justice based on Islamic 
values among teachers and directors. 
3- Holding training Courses to raise the ability of the school leaders to 
make fair decisions according to scientific and professional rules. 
4- Satisfying the teachers` professional needs through a certain incentives 
system.  
5- Reviewing the professional description of the prep school teacher to 
determine his tasks, responsibilities and duties that he has to do.  
6- Other studies handling the future proposals of justice from the point of 
view of the educational institutions at all levels are needed to be done. 
7- Applying the suggested proposal to support educational aspects of 
social justice in the school community and the implementation of its 
proposed mechanisms. 
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