
 دور اإلدارة المدرسية والصفية 

 في تنمية القيم لدي تالميذ التعليم األساسي
  سماح محمد على عبد العزيز طه

 ة:ــــلمقدما

من أرقي مظاهر الحضارة التعليم يعتبر 
، فالتعليم اإلنسانية، ومن أنجح وسائل التربية

هو أداة تطور وتقدم المجتمعات البشرية ، 
هام في إكساب أفراد ويلعب الدور األساسي ال

تطلعات المجتمع القيم التي تتالءم مـع أهداف و 
، وهذا يتم من خالل المجتمع التي ينتمون إليه

 .مؤسسات أنشاها المجتمع لهذا الغرض
الشك أن المدرسة إحدى أبرز تلك و 

المؤسسات االجتماعية التربوية التي تسهم مع 
غيرها من المؤسسات في تربية النشء تربية 

) ملة ومتوازنة في جميع جوانب الشخصية متكا
العقلية ، االجتماعية ، الجسمانية ، النفسية ، 

، ولكي تقوم المدرسة بدورها الريادي ( الروحية 
المنوط بها في تربية النشء البد من االهتمام 
بتحسين أجواء العمل داخلها ، لتصبح بيئة 
تربوية محفزة على العمل واإلنتاج ، من أجل 

األهداف التربوية بكفاءة وفاعلية ) رباح تحقيق 
 (. 8، 8002، سامي عوض الله ، 

 علي العمل تستدعي فالحاجة لذلك
 مدروس علمي بشكل المدرسية الحياة تحسين
 الحياة أن حيث ، واالستقصاء البحث علي قائم

 بكل اآلن المدرسة في السائدة المدرسية
 القيم نشر علي تعمل ال ومقوماتها عناصرها

 النفسي األمن من الكافي القدر توفر لتيا

تساعد علي تكوين  وال ، للتالميذ واالجتماعي
 ، حسن عمر ، الشيخ)  شخصياتهم وتطور
9111 ، 73 ).      

 المدرسية اإلدارة تقوم أن ويمكن
  للتالميذ القيم تنمية في والصفية بدور كبير 

 يؤدي عندما إال يحدث لن وهذا ، جيد بشكل
 وتبادل المشاركة من إطار له فيعم فرد كل

 العالقات من أساس وعلي ، والخبرة الرأي
 المتكامل الفهم علي المبنية الصحيحة اإلنسانية
 وعندئذ. المدرسية األسرة في عضو كل لوظيفة
 كل ويشعر والقلق التوتر من المدرسة جو يخلو
 ذاته لتحقيق الفرصة له وتتاح باألمن فرد

 في واالبتكار التجديد يحدث ثم ومن ، ونموها
 .  التربوية العملية

 بالغة أهمية ذات المدرسية اإلدارة إن
 في يعملون  ممن وغيرهم وللمعلم للتلميذ بالنسبة
 والبيئة التالميذ أمور وألولياء بل  ، المدرسة
 أمورها لتسيير المدرسة تحتاجها كما ، المحلية
 وكفاءتها اإلدارة حسن أصبح وقد ، التعليمية

 المدرسة بها تمتاز التي المهمة الخصائص من
 إحدى فهي ، التقليدية المدرسة عن الحديثة
 حيث ، حديثة مدرسة لكل الملموسة الثروات
 عناصر من هاما عنصرا اإلدارة أصبحت
 ، مصطفى)  الشامل بمفهومها التربوية العملية
 (.  88 -89:  9111،  صالح
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 ربدو  تسهم  المدرسية اإلدارة كـانت وإذا
 لدي أنماطها بشتى القيم تكوين عملية في كبير
 ، العلمية القيم ، األخالقية القيم)  مثل  التلميذ
(  ..وغيرها ، الجمالية القيم ، االجتماعية القيم
 عاتق علي تكون  األكبر المسئولية ان إال ،

 .الصف لحجرة إدارته في المعلم
 التوجيه عملية يتحمل الذي هو فالمعلم

 ، الدراسي الفصل داخل  تالميذهل األخالقي
 بها يقوم التي السلوكية االداءات خالل من

 المواقف سياق وفي) الصف حجرة داخل المعلم
 معينة خلقية مضامين لها والتي(  التعليمية
 البناء في المباشر وغير المباشر التأثير بهدف
 الوعي وتنمية السلوكي والتوجيه للتالميذ القيمي

:  8007 ، الودود عبد ، ممكرو ) االجتماعي
 بالدفء يتسم الذي المعلم فسلوك  ،(   909
 وقيم قيمة بين التوافق إلي يؤدي الصداقة أو

 حول المتمركز المعلم أسلوب أما ، تالميذه
 والذاتية والتعصب به واالهتمام العمل

 ، التالميذ قيم تجاه بالسلب يؤثر  والدكتاتورية
 في يؤثر المعلم يتبناه الذي القيم نسق أن كما
 يؤثر ثم ومن التالميذ مع تفاعله ودرجة أدائه
 قيمهم. نسق في

 
  البحث مشكلة

 أهدافها المدرسية اإلدارة تحقق لكي
 بشتى القيم تنمية في وتسهم ، وفاعلية ، بكفاءة
 خالل من إال يتحقق لن ذلك فإن أنماطها
 تعليم تحقيق وألجل ، الفعال الصفي التعليم

 صفية إدارة من فالبد وفعال ، متميز صفي
فعالة تتبادل العمل والتأثير مع االدارة 

 .المدرسية
 اإلدارة من جزءا الصفية اإلدارة والن
 المستوي  وهي ، لها مصغرة وصورة ، المدرسية
 المدرسية اإلدارة خالله تعكس الذي اإلجرائي
 فان وعليه المدرسة، داخل وخططها سياستها
 إدارة علي ايجابيا نعكست الجيدة الصفية اإلدارة
 حيث ، صحيح والعكس  فعالة بصورة المدرسة
 نحو وسعيها المدرسية اإلدارة أهداف يرتبط
  الصفية اإلدارة نجاح بمدي للتالميذ القيم تنمية
 إدارة في المعلم قدرة وبمدي أهدافها تحقيق في

 .فعال بشكل الصف
ـــذا ـــة الدراســـة مشـــكلة كانـــت ل ـــة الحالي  فـــي متمثل

 : التالية التالتساؤ 
 األدوار التربويـــــــــة لكـــــــــل مـــــــــن اإلدارة مـــــــــا .9

تنميـــة القـــيم لـــدي  فـــي والصـــفية المدرســـية
 تالميذ التعليم األساسي؟

مــــا أهــــم القــــيم التــــي يجــــب تنميتهــــا لــــدي  .8
 تالميذ التعليم األساسي ؟ 

ما المشكالت التي تعوق االدارة المدرسـية  .7
والصــــفية عــــن تنميــــة القــــيم لــــدي تالميــــذ 

 ي ؟التعليم األساس
   الدراسة أهداف

 يهدف البحث الحالي إلي : 
التعــــرف علــــي األدوار التربويــــة لكــــل مــــن  .9

تنميـة القـيم  فـي والصـفية المدرسية اإلدارة
 لدي تالميذ التعليم األساسي.
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إبـــراز أهـــم القـــيم التـــي يجـــب تنميتهـــا لـــدي  .8
 تالميذ التعليم األساسي.

تحديد المشكالت التي تعوق االدارة  .7
ية عن تنمية القيم لدي المدرسية والصف

 تالميذ التعليم األساسي.
  الدراسة أهمية

 طبيعة من الدراسة أهمية تتأتي
 وهي مهمة قضية تعالج حيث ، ذاته الموضوع
 تنمية في والصفية المدرسية اإلدارة دور  قضية
 وقت في ، األساسي التعليم تالميذ لدي القيم
 سلوك سوء من مدارسنا جميع فيه تعانى
 . بها يذالتالم

  الدراسة مصطلحات

 من أهم مصطلحات الدراسة :
 ، مصــــــطفي)  يعرفهــــــا المدرسيييييي   اإلدارة .9

ــــــد صــــــالح ــــــد عب (   72:  8008 ، الحمي
 تمــارس وظيفيــة عمليــات مجموعــة"  بأنهــا
 بواســـــطة مدرســـــية مهـــــام تنفيـــــذ بغـــــرض ،

 وتنظــــــيم تخطــــــيط طريــــــق عــــــن ، آخــــــرين
 ، وتقويمهــــــا مجهـــــوداتهم ورقابـــــة وتنســـــيق
 فـي التـأثير خالل من الوظيفة هذه وتؤدي
 المدرســة أهــداف وتحقيــق ، األفــراد ســلوك

." 
 ,Wrag )  يعرفهـــا  الصييي    اإلدارة .8

Edward C & Warg, Caroline M, 

 األنمـاط مـن مجموعـة"  أنهـا   ( 13 ,1998
 لكــــي المعلـــم بهــــا يســـتعين التــــي الســـلوكية
 جاذبــــة تعليميــــة بيئــــة تــــوفير علــــي يعمــــل

 علـــــــي خاللهـــــــا مــــــن ويحـــــــاف  للمتعلمــــــين

 النهايــة فــي يمكنــه بمــا البيئــة هــذه اسـتمرار
 والـــتعلم التعلــيم عمليـــة أهــداف تحقيـــق مــن

 ". واقتدار بفاعلية
تعرفها ) خليل ، شيماء عبـد العزيـز  الق م .7

ـــــــارة عـــــــن  30:  8099،  (  بأنهـــــــا " عب
مجموعــــة مــــن المبــــادم التــــي نشــــأت مــــن 
العـادات والتقاليــد والـدين والعــرف ويتعلمهــا 

ويكتســــبها لتســــاعده علــــى أن يكــــون الفــــرد 
 فردا  صالحا وسويا داخل مجتمعه"،

 منهج الدراسة 

تستخدم الدراسة الحالية المنهج 
الوصفي للتعرف علي حجم المشكلة والعالقة 
بيـن متغيراتها ، للوقوف على أهم األدوار 

 في والصفية المدرسية التربوية لكل من اإلدارة
يم األساسي ،  تنمية القيم لدي تالميذ التعل

وإدراك أهم القيم التي يجب تنميتها لدي تالميذ 
التعليم األساسي ، حتى يمكن تحديد المشكالت 
التي تعوق االدارة المدرسية والصفية عن تنمية 

 القيم لدي تالميذ التعليم األساسي.
 : السابقة الدراسات

 تتعلووب بوواإلدارة دراسووات:  األول المحوو ر

 المدرسية والصفية 

 : العربية الدراسات:  أوال

 عبد رشاد منال ، ) بدير  دراس  (1
"  بعنوان (  1991:   الفتاح
 المدرسية اإلدارة نمط بين العالقة
 بالمرحلة التربوية العملية وفعالية
 ميدانية دراسة العام بالتعليم الثانوية
 "  القليوبية محافظة علي
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 علي التعرف إلي الدراسة هذه هدفت
  القليوبية بمحافظة العامة ثانويةال المدرسة واقع

 بها التربوية العملية فعالية في المؤثرة والعوامل
 في السائد اإلداري  النمط علي والوقوف ،

 ، القليوبية بمحافظة العامة الثانوية المدارس
 النمط وخصائص محددات عن والكشف
 الثانوية المدرسة لقيادة المرغوب اإلداري 
 ، الوصفي المنهج ةالباحث واستخدمت العامة.
 عبارة المستخدمة واألداة  ، النظم تحليل وأسلوب

 ، وتوصلت استبانة ، شخصية مقابالت عن
 مدير أن بينها من النتائج بعض إلي الدراسة
 العوامل أهم من واحد يعتبر الثانوية المدرسة
 من وذلك لمدرسته النجاح تحقيق في األساسية
 المبادم ومجموعة ، اإلدارة في مدخله خالل
 تقوم كما ، العمل تسيير في يستخدمها التي
 مدير بين التعاون  علي الناجحة التربوية القيادة
 .بها العاملين وبقية ، الثانوية المدرسة
 السيد فايزة ، عيوض)   دراس  (2

 إدارة واقع" بعنوان(  1991 : محمد
 "  اإلعدادية بالمدارس الصف

 علي التعرف إلي هدفت هذه الدراسة
 إدارة وواقع ، الصف إدارة عملية ناتمكو 

(  المتوسطة)  اإلعدادية المدارس في الصف
 العربية بالمملكة اإلحساء بمدينة للبنات

 إدارة في والضعف القوة ومواطن ، السعودية
 بعض اقتراح ثم ، المدارس هذه في الصف
 إدارة في القصور ونواحي العالج أساليب

 ، الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت. الصف
 ببعض المعلمات اهتمام في النتائج أهم وتمثلت
 أخري  جوانب حساب علي الصف إدارة جوانب

 ، التعليمية بالمهارات اهتماما اظهرن  حيث ،
 سلوك ضبط وفي ، الفيزيقية البيئة وتنظيم

 المالئم للعقاب إهمالهن مقابل في التلميذات،
 ومجابهة ، الصف مناخ وضبط ، للسلوك
 .لميذاتالت حاجات

  األجنبية الدراسات:  ثانيا

 ,Richard, Charles. J ) دراس   (1

 في اإلدارية االدراكات"  بعنوان ( 1986
 ". الكبيرة االبتدائية المدارس
 وتنمية تطوير إلي الدراسة هذه هدفت

 عن المدرسية اإلدارة فهم من األكبر القدر
 المدرسة مدير ونوعية طبيعة تحديد طريق
 عمله فيها يمارس التي والبيئة ةاالبتدائي
 التي اإلدارية والمشكالت ومهاراته وواجباته

 الوصفي ، المنهج الباحث تواجهه. واستخدم
 شخصية مقابالت عن عبارة المستخدمة واألداة 

 تحديد إلي الدراسة توصلت وقد ، استبانة ،
 االبتدائية المدارس مديري  ومهارات واجبات
 .جههمتوا التي المشكالت وكذلك

  ( Wragg, C.M, 1995 ) دراس   (2
 نظر وجهة من الفصل إدارة"  بعنوان

"  والباحثين والتالميذ المعلمين  

 علي التعرف إلي هذه الدراسة هدفت
 السلوك مع المعلمين مع التعامل كيفية

 المنهج الباحث واستخدم. لتالميذهم العدواني
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،  الموضوع الهدف إلي للتوصل الوصفي
 في الدراسة هذه قدمتها التي النتائج مأه وتتمثل

 لجمع  هاما مصدرا يعتبرون  التالميذ أن
 أفكارهم صياغة علي قادرون  وإنهم المعلومات،
 يري  أخري  وجهة ومن السلوك، بشان ورغباتهم
 جديرة غير التالميذ نظر وجهات أن المعلمون 
 تفاعالت من الكثير أن اتضح كما باالهتمام،
 ومع التلميذ سلوك اقشةمن في تستهلك الفصل
 ، المعلم سلوك لمناقشة الفرص تسمح ال هذا

  يستخدمون  المعلمين إن سبق ما إلي يضاف
 ، الطويل المدى علي تأثير ذات استراتيجيات

 تضمين والمعلم التلميذ من كل رأي وأخيرا
 .المدرسة مدير مثل عليا سلطة

 :  بالقيم تتعلب دراسات:  الثاني المح ر

 .العربية دراساتال:  أوال

دراسيييي  ) مر ،ييييد  ، عا ييييد محمييييود ،   (1
ــــــوان : "  مــــــدى ممارســــــة (   2001 بعن

طلبه المرحلة الثانوية للقيم األخالقية من 
ــــي محافظـــة غـــزة   وجهـــة نظـــر معلمـــيهم ف

." 
الكشف عن درجة هدفت هذه الدراسة 

ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية 
، معلميهم  في محافظة غزة من وجهة نظر

 –الكشف عن أثر متغير الجنس ) طالب و 
في درجة ممارسة طلبة المرحلة  (طالبات 

الثانوية للقيم األخالقية من وجهة نظر معلميهم 
الكشف عن أثر متغير ، باإلضافة إلي 

درجة  فيأدبي (  –التخصص ) علمي 

ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية 
التعرف إلى ، و م من وجهة نظر معلميه

يستخدمها المعلمون والمعلمات  التياألساليب 
) أفراد العينة ( لحث الطلبة وتشجيعهم على 

واستخدم الباحث  ممارسة للقيم األخالقية.
المنهج الوصفي التحليلي ، كـمـا استخدم 
استبانة لتحقيق أهداف الدراسة ، ومن أبرز 
ية نتائج الدراسة أن من أكثر األساليب التربو 

شيوعا لدى معلمي المرحلة الثانوية لحث 
القيم األخالقية  ةالطلبة وتشجعيهم على ممارس

الترغيب  –على الترتيب )الترتيب بالقدوة 
الممارسة  –الموعظة والنصح   -والترهيب 
 العملية (.

،    علييييد ، فريييييال  حمييييود (  دراسييي  )  2
بعنــوان:" منظومــة القــيم االجتماعيــة (   2010
 ية لدي طالب المرحلة الثانوية".واألخالق

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن 
منظومة القيم االجتماعية واألخالقية لدي عينة 

استخدمت الباحثة  من طلبه المرحلة الثانوية،
المنهج الوصفي التحليلي ، وكانت أدوات 
البحث اشتملت على منظومة القيم االجتماعية 

مة القيم ، واستبانة أخري اشتملت على منظو 
ومن  األخالقية على مقياس ليكرت الرباعي.

فروق ذات داللة هناك  أبرز نتائج الدراسة
إحصائية في منظومة القيم االجتماعية حسب 
متغير الجنس. كانت النتائج لصالح اإلناث في 
قيم المبادرة الفردية ، النظام واالنضباط ، آداب 
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توجد ، كما الحديث ، آداب السير ، الصداقة 
فروق ذات داللة إحصائية في منظومة القيم 
األخالقية حسب متغير الجنس لصالح اإلناث 

الصدق واألمانة، الوفاء بالوعد،  في قيمة
عتراف بالجميل، الحياد ، االالتسامح والعطاء

، أما قيمتا اإلخالص واحترام الكبار والنزاهة
 فكانت غير دالة إحصائيا.

 
 

 .األجنبية الدراسات:  ثانيا

(  (Singh, Basil. R., 1995 (  دراسي   1
" القــــــيم المشــــــتركة والهامــــــة والتربيــــــة  بعنــــــوان :

 بمجتمع متعدد الثقافات "
الدراسة إلى مناقشة نموذج هذه  هدفت

للقيم األساسية لـدولة ديمقراطية تحـررية ، ال 
تقبل أن يربي أطفالها على تدرج ثـابت من 

، ديدةفي ظل االنفتاح على ثقافات عالقيم، 
في  الدراسة هذه قدمتها التي النتائج أهم وتتمثل

أن هناك هويتان لكل مجتمع الهوية العرقية 
والهوية العالمية مما يستوجب عليه تبني نسقا 
قيمي محليا عالميا ، كما أكـدت الدراسة على 
أهمية كل من قيمة الحرية ، وقيمة الديمقراطية 

 العالم. ، وقيمة العلم  كـقيم عالمية يتبناها
(    ( Fagin, Barry. S. ,1999(  دراسي   2

بعنـــــــــوان : " التكنولوجيـــــــــا ، والقـــــــــيم، والتعلــــــــــيم 
 الليبرالي ) الحر (.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األثر 
الفعال للتكنولوجيا على التعليم ، والتدريس ، 

 قدمتها التي النتائج أهم واكتساب القيم. وتتمثل
ليم الذي يرتكز على في أن التع الدراسة هذه

التكنولوجيا وتعديل طرق التعليم بهذا العالم 
، تغير في توصيل الخدمات التعليميةالجديد الم

يحتاج إلى قيم تدعمه ، وتساعد على بقاءه ، 
وهذه القيم يمكن أن تزيد التعليم ، والرغبة في 

يدعم التفكير  ، األمر الذيالمعرفة والفهم
 .، والتفكير الموضوعيالنقدي

تتشابه  :الدراسات السابق    عقيب علي
الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في كونها 
 تهتم بتوضيح األدوار التربوية لكل من اإلدارة

لدي تالميذ التعليم   والصفية المدرسية
، والمشكالت التي تعوق االدارة األساسي

لدي تالميذ المدرسية والصفية عن تنمية القيم 
، وبالرغم من استفادة البحث اسيالتعليم األس

الحالي من هذه الدراسات إال أن الدراسة 
الحالية تتسم بكونها تبرز دور االدارة المدرسية 

لقيم لدي تالميذ التعليم والصفية في تنمية ا
، وقد حددت الباحثة أهم القيم التي األساسي
، يتها لدي تالميذ التعليم األساسييجب تنم

القيم  يم األخالقية ،وهذه القيم هي ) الق
 (.قيم االجتماعية، القيم الجمالية، الالعلمية

 اإلطار النظري للبحث    

 ويتناول المحاور التالية : 
  المحـــور األول :  األدوار التربويـــة لكــــل

تنميـة  فـي والصـفية المدرسية من اإلدارة
 القيم لدي تالميذ التعليم األساسي.
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  يجــب المحــور الثــاني :  أهــم القــيم التــي
 تنميتها لدي تالميذ التعليم األساسي.

  ـــــــي ـــــــث :  المشـــــــكالت الت المحـــــــور الثال
تعـــــوق االدارة المدرســـــية والصـــــفية عـــــن 
ـــــــــذ التعلـــــــــيم  ـــــــــيم لـــــــــدي تالمي ـــــــــة الق تنمي

 األساسي.
المحوووو ر األول :  األدوار الترب كووووة لكوووو  موووو  

تنميووة القوويم  فووي والصووفية المدرسووية اإلدارة

 لدي تالميذ التعليم األساسي.

: دور اإلدارة المدرسية في تنمية القيم  أوال

 تالميذ التعليم األساسيلدي 

 القيم تنمي تستطيع إدارة المدرسة  أن
 مناخ خالل خلق من التالميذ لدي االيجابية
 المدرسة أهداف ، وتبني المدرسة في أخالقي
 وتوضيحها المدرسية القوانين ، ووضع الفعالة

 الديمقراطية ة، وتوفير القياد باتساق وتطبيقها
 البيت بين العالقة ، وتعزيز المدرسة في

  والمدرسة.
إن تعلم القيم داخل المدرسة ليس له 

ج رسمية من التربية حدود فهو ليس برام
، ولكن توجد العديد من الطرق الخلقية فحسب

م ويكتسب بها التالميذ تلك المختلفة التي يتعل
م ، فقيم التعاون وحرية التعبير واحتراالقيم

اآلخرين وتحمل المسئولية واحترام النظام 
والنظافة وتنمية التفكير العلمي... الخ ، كلها 
قيم تقوم المدرسة بتجسيدها داخل المنظمة من 
خالل الممارسات التدريسية وعبر المناخ 

 االجتماعي العام.

كما تلعب اإلدارة المدرسية داخل 
بيرا في تطوير القيم لدي المدرسة دورا ك

فمن خالل التفاعالت اليومية في يذ، التلم
حترام الوقت ، يتعلم التلميذ االحياة المدرسية
، كما يتعلم أساليب السلوك وااللتزام بالمواعيد

، كما تصرفات حيال زمالئه وحيال مدرسيةوال
يتعلم من خالل األنشطة الجماعية معني الدور 

رتبط بها مثل القدرة علي والمكانة والقيم التي ت
والتحلي بالروح الرياضية، والـوالء  ،دةالقيا

، وبالتـالـي الـوالء ألي للجماعـة والمـدرسة
  )مجموعـة اجتماعيـة ينتـمي إليهـا

Keeneth A.Strike &Jonas,F.Soltis 1998, 7)  
  - ومعلميها بإدارتها - المدرسة أن كما

 واستكمالها، االجتماعية التنشئة بعملية تقوم
 بأساليب التنشئة في هادور  المدرسة وتؤدي
 بمجموعة الطفل تزود ناحية من فهي متنوعة
 الدراسية المقررات خالل من المعارف من

 لديه والمعرفة القيم رصيد تزيد التي المختلفة
 االجتماعي المجال في سلوكه يصبح حتى
 وتجسد تعكس المدرسة أن حيث ، رشدا أكثر
 همألبنائ يريدون  اآلباء أن كما ، المجتمع قيم
 المواقف في التصرف حسن يتعلموا أن

 المدرسة طريق عن إال يتم ال وذلك االجتماعية
 (. 37:  8009 ، فتوح محمد ، سعدات) 

ثانيا : دور اإلدارة الصفية فوي تنميوة القويم لودي 

 تالميذ التعليم األساسي 

تنبع إدارة الصف من تشعب مدخالتها 
وفي ضوء الدور ، وتنوعها وازدياد تعقدها 

المتغير للمعلم أضحي مسئوال عن متغيرات 
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مادية كثيرة باإلضافة إلي انه منظم وميسر 
 لعملية التعلم ومرشد وموجه. 

وتتعدد العوامل والقوي المؤثرة في بناء 
وتنمية القيم لدي التالميذ ، ولكن المعلم يحتل 
مكان الصدارة بين هذه القوي ، فهو إنسان 

ثم فان  يؤثر في سلوك إنسان آخر ، ومن
غرس هذه القيم  رهن بنظرة المعلم لتلك القيم ) 

 (.  73:  8000الشيبني ، محمد ، 
 ، إسماعيل سعيد ، علي) أوضح ولقد

 تحكم أساسية عوامل ) 97 – 98:  9110
 لتالميذه  القيم وتنمية إكساب في المعلم دور
 :  هي
 ـــه ـــر ان  فـــي العامـــة التربويـــة الســـلطة عـــن يعب

 ، واتجاهـــات قـــيم مـــن تتضـــمنه ومـــا المجتمـــع
 الشخصـــية وخصائصـــه ذاتيتـــه يعكـــس ولكنـــه
 المعــــــاني مــــــن الكثيــــــر إضــــــفائه خــــــالل مــــــن

 المختلفــة واألحــداث المواقــف علــي األخالقيــة
 .تالميذه مع فيها يتفاعل التي

 مــن تتضــمنه بمــا المدرســية الســلطة يمثــل انــه 
 ويكــــــون  والنظــــــام بالضــــــبط مرتبطــــــة معــــــاني
 ولــه ، صـلالف داخـل الفعليـة السـلطة صـاحب
 تلعـــب والتـــي بـــه الخاصـــة وقراراتـــه ســـلوكياته

 ضـــــوابط مـــــن الكثيـــــر غـــــرس فـــــي مهمـــــا دورا
 مــــع يتفــــق بمــــا التالميــــذ نفــــوس فــــي الســــلوك
 .االجتماعي السلوك وقواعد اإلنسانية اآلداب

 األخالقــي للسـلوك ونموذجـا قــدوة يعتبـر انـه ، 
 تنشد السلوك من معينة لنماذج مثال يعد فهو

 الصــدق:  مثــل التالميــذ يفــ غرســها المدرســة
 مشــــــــــــاعر مراعــــــــــــاة ، ،االلتــــــــــــزام العدالـــــــــــة ،

ــــــدور إن اآلخــــــرين... وغيرهــــــا. ــــــي ال  األخالق
 تتطابق حدث إذا إال النجاح يدركه لن للمعلم
 ممارسـته خـالل مـن وأفعالـه المعلـم أقوال بين

 التالميــذ مــن يريــد التــي األخالقيــة للســلوكيات
 .يمارسوها أن

، مهمة للمعلمالعتبارات الوهناك بعض ا
ا بناء وتنمية القيم لدي ليتمكن من خالله

مكروم ، عبد ، وتتمثل في األتي) تالميذه
 (  :   901 – 901:  8007، الودود

أن يكون لدي المعلم معرفة كافية عن  (أ
خصائص تالميذه وسماتهم السلوكية 
وطبيعة المرحلة العمرية التي يمرون بها 
 ومطالبها النهائية ، وأن يبحث عن
الوسائل والعمليات المختلفة التي تؤثر في 

 تعلم التالميذ. 
أن يوضح المعلم جيدا أهدافه التعليمية في  (ب

موضوع الدرس ) أو الوحدة التي يقوم 
بشرحها ( وأن يستخلص من محتوياتها ما 
يشير إلي المضامين القيمية فيما يقدمه 
لتالميذه من معلومات ومعارف وتوجيهات 

 أثناء الشرح.
ينتقي بوضوح المعلم بعض النماذج أن  (ج

والشروح حول مواقف معينة يدرك التالميذ 
بوضوح القيمة المتضمنة فيها األطر 

 السلوكية المعبرة عنها.
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أن يحرص المعلم علي توسيع مشاركة  (د
التالميذ في األنشطة المدرسية وأنشطة 

 خدمة البيئة المحلية.
أن يحرص المعلم علي تقويم سلوك  (ه

جاهاتهم وقيمهم في المواقف التالميذ وات
المختلفة ، علي توجيههم إلي مقايسة نتائج 
سلوكهم بمعيارية القيم واألخالق في 

 المجتمع.
 المعلم بين الموجة اإليجابي التفاعل إن
 ودافعيته المتعلم فاعلية من يزيد وتالميذه
 خالل من مستمرا لديه التعلم ويجعل للتعلم،
 المفاهيم للتعدي أمامه عديدة فرص إتاحة

 من العديد واكتساب والقيم واالتجاهات
 . االجتماعية المهارات

المحوو ر الثوواني :  أهووم القوويم التووي ك وو  تنميتهووا 

 لدي تالميذ التعليم األساسي.

لقد أصبحت دراسة القيم من   
الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين نظرا 
ألهميتها في توجيه سلوك األفراد وحفز الدوافع 

ة حتى تكون سلوكا عاما في المجتمع الفردي
يشجع على تكوين االتجاهات االيجابية نحو 
مختلف القضايا الوطنية ، وتكوين روح 
الجماعة الواحدة التي تستطيع الفعل والتغيير 
نحو األفضل في مختلف األنشطة المجتمعية ، 

، فالقيم هذه األنشطةوتعد التربية هي إحدى 
التربوية والخطط  هي األساس في بناء األهداف

األزمة لتحقيقها ، وتنمية مثل هذه القيم في 
مدارس التعليم األساسي هاما الن التلميذ يتم 

تشكيلة وبناؤه على القيم واالتجاهات التي 
سوف تعيش بداخله وتظهر في سلوكه مدى 

 الحياة.
ولقد أصبح من المهم أن يعرف التلميذ 

كير ساعده على التفقيم واتجاهات مجتمعه لت
، وحتى يمكنه من رفض أو قبول العلمي السليم

القيمة التي تواجهه على ضوء ما يتوفر لديه 
ت وحقائق ومعلومات عن هذه من اتجاها

، وبذلك سيكون لدى التلميذ تفكيرا ناقدا القيمة
مواجهة المشكالت األخالقية يساعده على 

 ، لذلك كان من الضروري أن نعلموحلها
، وكيف يكونون أخالقيا التالميذ كيف يفكرون 

قادرين على اتخاذ القرار الخلقي الصحيح 
 وإصدار األحكام السليمة. 

 الق م األخالق   :  .1
تلعب المدرسة كمؤسسة للتطبيع 
االجتماعي دورا كبيرا في تطوير القيم لدي 
التلميذ ، فمن خالل التفاعالت اليومية في 

 حترام الوقتالحياة المدرسية ، يتعلم التلميذ ا
، كما يتعلم أساليب السلوك وااللتزام بالمواعيد

والتصرفات حيال زمالئه وحيال مدرسيه ، كما 
يتعلم من خالل األنشطة الجماعية معني الدور 
والمكانة والقيم التي ترتبط بها ، مثل القدرة 

، والوالء ، والتحلي بالروح الرياضيةقيادةعلي ال
 ، وبالتالي الوالء أليرسةللجماعة والمد

 ,Strike )مجموعة اجتماعية ينتمي إليه،

Keeneth. A and Soltis, Jonas. F, 1998, 7 )  
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ويأتي التلميذ إلي المدرسة وهو يحمل 
معه رصيدا من المفاهيم واالتجاهات والقيم 
التي تعبر بصورة مباشرة عن خبراته السابقة 
التي استطاع اكتسابها أثناء تفاعالته اليومية 

مع أصدقائه أو والديه أو أقاربه المختلفة سواء 
باإلضافة إلي ما أتيح له من خبرات من خالل 
ما تبثه وسائل اإلعالم من معارف في مختلف 

درسة يجد المجاالت ، وحينما يأتي إلي الم
، وبالتالي يصبح هناك نظاما معينا له مقوماته

نوع من المقارنة بين ما يوجد لدية من معايير 
، تراه المدرسة مناسبا أخالقية وماسلوكية و 

يحتاج التلميذ إلي تدعيم ما هو مقبول وتعديل 
، هو غير مقبول )حسن ، فارعة محمدما 

9111  :31  .) 
)مكروم، عبد الودود محمود  ولقد عرفها

(  بأنها " المبادم  877: 9111علي، 
والمعايير التي إذا ما تمسك بها األفراد والقت 

طبيقها في سلوكهم قبوال واستحسانا لديهم عند ت
 البشري فأنها ترفع من قيمة الحياة البشرية ".

قية أهمية قصوى تتمثل وللقيم األخال
 99:  9121عزام ، محفوظ علي ، فيما يلي )

 : ) 
  تســــمو بــــالفرد فــــوق الماديــــات الحســــية إلــــي

الحيـــاة اإلنســـانية الرفيعــــة بمـــا تحتويـــه مــــن 
 قديم ومبادم ومشاركة وجدانية.

 ي العمـــل وتوجــه ســـلوكه ممـــا تــدفع الفـــرد إلــ
ــــي نمــــو شخصــــيته نمــــوا متكــــامال  ــــؤدي إل ي

فـي الحيـاة  ةبالصورة التي تتـيح لـه المشـارك
 االجتماعية. 

  تعد مرجعا للحكم علي السلوك الذي يسلكه
 الفرد. 

  تدرب الفرد علي العـادات االجتماعيـة التـي
يفرضــــــها المجتمــــــع علــــــي ســــــائر أعضــــــائه 
ويلـــزمهم بهـــا فتمكـــنهم مـــن البقـــاء والتكيـــف 

 مع المجتمع. 
وتتكون القيم األخالقية عند اإلنسان 
من خالل مواقف الخبرة التي يمر بها ، ويزداد 
نمو هذه القيم لديه بازدياد مواقف الخبرة التي 

االجتماعي االيجابي مع  تتضمن تفاعله
األخريين ، وعلي العكس فالمواقف التي 
يصعب فيها علي الفرد التفاعل االجتماعي مع 

م التي ال اآلخرين تدل علي تمسكه ببعض القي
بطرس ، فهيمه لبيب ، تتفق مع قيم المجتمع )

9112 :913 .) 
يتضح مما سبق أن القيم األخالقية تعد 

عن الواقع  بمثابة منتجات ثقافية تصدر
االجتماعي وتهدف إلى ترشيد سلوك األفراد في 
ضوء المثل العليا والقيم االجتماعية والضوابط 
السلوكية في المجتمع ، مما يعني وجودها في 
كل عملية من عمليات التفاعل االجتماعي 

، ومن ي كل موقف من المواقف االجتماعيةوف
ثم فان التمسك بها يعد تمسكا بكل ما هو خير 
ونبذ كل ما هو شر علي المستويين الفردي 

 والجماعي.
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 الق م العلم   .2
إن القيم العلمية تضع اإلنسان أمام 
مسئولياته العلمية واألخالقية في عالقة ايجابية 
نشطة مع تنامي قدرات اإلبداع العلمي والتفكير 
التباعدي ، وفي غيبة هذه القيم العلمية يكون 

بداع العقلي اإلنسان محكوما فقط بفكرة اإل
وأصالة اإلضافة والتجديد ، دون مراعاة البعد 
اإلنساني واالجتماعي  في توظيف ما توصل 

 8001إليه من أفكار ) مكروم ، عبد الودود ، 
 :11 .) 

ولقد عرفها ) عبده ، فايز محمد ، 
( بأنها " أحكاما معيارية وأطرا  971:  9113

مرجعية لالختيار بين البدائل تجاه بعض 
لقضايا والمشكالت ذات الصبغة العلمية التي ا

يعيشها الفرد ويتفاعل معها ". وتناولها ) 
( بأنها "  21:  8001مكروم ، عبد الودود ، 

مجموعة التصورات العقل / وجدانية التي تحدد 
موقف اإلنسان من قضايا العلم البنائية 
والوظيفية ، والتي تيسر لإلنسان فهم عالقاته 

 رة علي تفسيرها ".البيئة والقد

إن البيئة الصفية الداعمة لتنمية القيم 
العلمية وتعلم مهارات التفكير تتسم باالنخراط 
المستمر من قبل المعلم وتالميذه في أنشطة 
فكرية ذات مضمون علمي، وبتقديم مهمات 

مهاراته تعليمية تتطلب أعمال التفكير العلمي ب
لمستمر ، واالنخراط اوالوعي العلمي باتجاهاته

من قبل العلم مع تالميذه في التأمل ومناقشة 

يسر للمعلم مشاركة توجهاتهم الفكرية. ولكي يت
، فانه يحرص علي تطوير هذه طالبه بفاعلية

البيئة ويعمل علي إعادة تنظيمها، وباالهتمام 
بالمواد التعليمية المستخدمة وبأنماط التفاعل 
والنشاطات التي تحدث داخل الصف )مكروم، 

 (. 918،  8001عبد الودود ، 
إن تنمية القيم العلمية ومهارات التفكير 
والوعي المرتبطة بها ، يعني ببساطة ضرورة 
انخراط المعلمين والمربين جديا في توفير 

، وذلك روف المالئمة لتعزيز هذه القدراتالظ
بتهيئة مناخ تعليمي أفضل إلثراء فعاليات 

ة واألكاديمية النشاط التربوي في البيئة العلمي
، ويتضمن داخل المدرسةالتي يعيشها التالميذ 

:  9111ذلك )بله، فيكتور و النهار ، تيسير، 
919   :) 
ـــــــــــبعض  (أ أن يطـــــــــــرح المعلمـــــــــــون نمـــــــــــاذج ل

المشــــكالت والقضــــايا العلميــــة كــــي يحــــاول 
 التالميذ حلها. 

ــــــة صــــــفية  (ب ــــــوم المعلمــــــون بتنظــــــيم بيئ أن يق
مناســــــبة للتفكيــــــر العلمــــــي ، ويشــــــمل ذلــــــك 

ــــرة التعليميــــة ، اختيــــار ان ــــاء مواقــــف الخب تق
وترتيب المواد التعليمية ، تخصيص الوقـت 
المناســــــب ألداء مهـــــــام الـــــــتعلم ، اســـــــتخدام 
ــــي قيــــاس نتاجــــات  وســــائل تقــــويم تركــــز عل
تعليميـــــة معينــــــة تتطلــــــب مهــــــارات التفكيــــــر 

 العليا.
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أن يســــــتجيب المعلمــــــون ألفكــــــار التالميــــــذ  (ج
في وتساؤالتهم بطريقة تحاف  علي مناخ ص

ومدرســـــي يتســـــم بالتقبـــــل والثقـــــة ، ويشـــــجع 
 علي سلوك المبادأة والتجريب.

أن يحــرص المعلمــون علــي تــوفير مصــادر  (د
ــــــة مناســــــبة ، أو توجيــــــه التالميــــــذ  معلوماتي
ــتعلم ، وكيفيــة االســتفادة  لمصــادر جديــدة لل

 منها.
ن تدعيم القيم العلمية داخل البد م

مرتبطة ، وهذا يتطلب أن  نشجع القيم الالصف
، ونوضح أهمية المناقشات األنشطة العلميةب

القيمية داخل حجرة الصف الدراسي،  ونؤكد 
، بين العلم والتكنولوجيا والمجتمععلي  العالقة 

 ونشجع وندعم الموهوبين من التالميذ.
 الق م االجتماع   :  .1

إن القيم ما هي إال انعكاس لألسلوب 
ينة وفي الذي يفكر فيه األشخاص في ثقافة مع

، كما أنها هي التي توجه رة زمنية معينةفت
سلوك األفراد وأحكامهم واتجاهاتهم فيما يتصل 
بما هو مرغوب فيه أو مرغوب عنه في أشكال 
السلوك في ضوء ما يضعه المجتمع من قواعد 

 ومعايير. 
وقد عرفها )عارف ، محمد محمود 

( بأنها " مجموعة من 91: 9112، أمين
الفرد في المواقف االتجاهات المعيارية لدي 

االجتماعية فتحدد له أهدافه العامة في الحياة ، 
وتعتبر مقياس للتعرف علي سلوك الفرد لكي 

نحكم علي هذا السلوك سلوك قيمي أو غير 
 قيمي ".

  & Thomas, Williamكما أشار ) 

Editor,  2003 ,  1 – 2   )   بأنها " السلوك
 الذي يتضح من خالله األنشطة اإلنسانية
داخل المجتمع والتي تدل علي قيم معينة فإذا 
اكتسب بعض القيم االجتماعية التي تؤدي إلي 

 تالءم وتوافق األشخاص داخل المجتمع ". 
:  9111ولقد حدد ) الجمل ، علي ، 

( أن القيم تتسم علي المستوي االجتماعي 27
 أنها :
تحفــــ  علــــي المجتمــــع تماســــكه وتحــــدد لــــه  -

يــا ومبادئــه الثابتـــة أهــداف حياتــه ومثلــه العل
المســــــتقرة التــــــي تحفــــــ  لــــــه هــــــذا التماســــــك 
والثبــات الالزمــين لممارســة حيــاة اجتماعيــة 

 سليمة.
تقـــــــــي المجتمـــــــــع مـــــــــن األنانيـــــــــة المفرطـــــــــة  -

والنزعــــات والشــــهوات الطائشــــة حيــــث أنهــــا 
تحمــــل األفــــراد علــــي التفكيــــر فــــي أعمــــالهم 
علـــي أنهـــا محـــاوالت للوصـــول إلـــي أهـــداف 

بــدال مــن النظــر  هــي غايــات فــي حــد ذاتهــا
إليهــــــا علــــــي أنهــــــا مجــــــرد أعمــــــال إلشــــــباع 

 الرغبات والشهوات.
ــــــه  - ــــــؤ بمــــــا ســــــتكون علي تســــــاعد علــــــي التنب

المجتمعـــات ، فـــالقيم واألخالقيـــات الحميـــدة 
هـــــي الركيـــــزة األساســـــية التـــــي تقـــــوم عليهـــــا 
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الحضـــــارات وبالتـــــالي فهـــــي تعـــــد مؤشـــــرات 
 للحضارة.

وتظهر أهمية القيم االجتماعية في 
اد المجتمع من خالل تنسيق سلوكهم تنظيم أفر 

اليومي حسب مقتضيات مصلحة المجتمع 
فيه ، فضال عن كونها تقوم بخدمة  شالذي يعي

النظام االجتماعي واستقراره في الحياة 
االجتماعية ومنع زلزلها ، لذلك كان من المهم 

 تنميتها  لدي تالميذ التعليم األساسي،
 الق م ال،مال    .1

جاه صريح أو إن مذهب الجمال ات
ن شأن الجمال أعلي من قيم ضمني يعلي م

، ويلعب الموضوع الجمالي دورا في إثراء الحياة
، شرية  من خالل تأثيرها علي الوعيالنفس الب

 حيث تزود النفس والروح باالرتقاء والتسامي.
رف القيم الجمالية )زاهر، ضياء، وع
( بأنها " هي التي تتضمن الحكم 81: 9121

منظور الجمال والتناسق ات من علي الخبر 
، وهي قيمة تصنف الشخص والمواءمة

واالهتمامات واالتجاهات الجمالية في الحياة 
 كالفنانين ومشاكلهم".

، ، سعودي عبد الظاهركما رأي ) سيد
(  بأنها " تنمية اإلحساس  933: 9111

الجمالي في اإلنسان للوصول إلي االبتكار 
 واإلبداع والتذوق".   

عالقة وثيقة بين األحكام الجمالية إن ال
واألحكام الخلقية ، وأحد عناصر التمييز بينهم 

هو أن " الحكم في حالة إدراك الجمال ينبع 
بالضرورة من ذات الموضوع ، ويقوم علي 

أبدا علي نحو  دطبيعة التجربة المباشرة وال يستن
شعوري إلي فكرة المنفعة ، التي قد تنتج عن 

حكام القيمية الخلقية ، فهي التجربة ، أما األ
تقوم علي اإلدراك الواعي للفائدة التي تترتب 

:  8009علي التجربة ) سانتيانا ، جورج ، 
18 .) 

إن القيم الجمالية تكمن في أعماق 
القيم األخالقية والقيم  الوجود  وهي تتميز عن

فهما ، أما عالم الفن وعالم الجمال النفعية
ولذلك نجد القيم ، عالمان للحرية والمتعة

لي عكس الجمالية تتضمن قيمتها في ذاتها، ع
بمثابة  ، التي هيالقيم األخالقية والنفعية

، وإن تنوع األذواق وسائط لتحقيق غايات أخري 
،  فالقيم دليل علي نسبية األحكام الجمالية

، محسن محمد عطيةالجمالية ذاتية بطبيعتها )
 ،8000  :180      .) 

د فالطون(  إلي التوحيبينما يميل ) أ
ا تشترك معا ، ألنهبين القيم األخالقية والجمالية

، وعلي ذلك فعندما يجني في النظام واالنسجام
من كل ما يتصلون به من الصغار الخير 

، فان طبيعتهم األخالقية تغدو الموضوعات
ي أفضل وينمو في أنفسهم ذلك التوازن النفس
، نيتزالذي هو أساس لكل حياة سعيدة )ستول

 (. 392:  9129جيروم ، 
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   صيييفات القييي م ال،مال ييي  لدالالت السيييلو
 المر بط  بها  :  

رها من القيم تتميز القيم الجمالية عن غي
، فيما يلي ) أبو قرع، هناء مصطفي حسب

8001  : ) 
 تتصف القيم الجمالية بالنسبية. -
تتصف القيم الجمالية بالتلقائية ، والصدق  -

 ، والترفع.
م الجمالية عامة جميع الطبقات تسود القي -

 والفئات والبيئات.
تتعين القيم الجمالية لذاتها ال لنتائجها أو  -

 لمنعتها.
تتصف القيم الجمالية بأنها ذات طابع  -

مزدوج بين الحاجات الفردية والذاتية وبين 
 متطلبات الجماعة والوسط االجتماعي.

ال تقتصر القيم الجمالية علي مجال  -
بل تتعداها إلي جميع الفنون الجميلة 

جوانب الحياة وشتي األنشطة التي يقوم 
 الفرد.

تتصف القيم الجمالية بالذاتية  -
 والموضوعية.

إن التلميذ في اكتسابه للقيم ال يتأثر 
بوالديه فحسب ، وإنما بمعلمه في المدرسة 
الذي بدوره يتأثر بمناخ مدرسي يسود المدرسة 
 حيث مـن الخطأ الظن بأن دور المدرسة
مقصور على التلقين النظري للمعارف 
والمعلومات المتنوعة مع تجاهل دورها التربوي 

فـي إكساب تالميذها قيم الحق والخير والجمال 
، لذلك فهناك دور هام للمدرسة في إكساب 
تالميذها وخاصة بالتعليم األساسي القيم 
المختلفة والتي من أهمها ) القيم األخالقية، 

قيم االجتماعية، القيم القيم العلمية، ال
الجمالية(. والتي ال يمكن العمل على بثها 
ونشرها بين الناشئة في ظل ما يسود مدارسنا 
من أداءات ، وممارسات وأنشطة غير داعمة 

 لتلك القيم.

    المحوو ر الثالووث :  المشووكالت التووي تعوو

االدارة المدرسية والصفية ع  تنمية القيم 

 لدي تالميذ التعليم األساسي.

إن المشــكلة األساســية التــي تعــاني منهــا 
التربيــة ، تتمثــل فــي وجــود فــرق كبيــر بــين القــيم 
التـي تــدعو إليهـا وبــين األهـداف المعاكســة التــي 
حــددها المجتمــع ، وبــين برامجهــا الســائدة وبــين 
التقـــدم العلمــــي ، فالجانــــب القيمـــي مــــن جوانــــب 

ـــــــ ـــــــيمالمـــــــرض ف ـــــــه ي نظـــــــام التعل ، وقلمـــــــا يعطي
، ممــا حق مــن اهتمــام  وتقــديرويــون مــا يســتالترب

غ قيمـــــــي لـــــــدي التالميـــــــذ فـــــــي أدي لوجـــــــود فـــــــرا 
، باإلضافة لوجود كثيـر مـن الصـعوبات مدارسنا

والمشـــكالت التـــي تواجـــه تعلـــيم وتعلـــم القـــيم فـــي 
 مدارسنا منها : 

  تركيــز المعلمــين علــي الجانــب التحصــيلي
 ، وإهمالهم لتنمية وإكساب القيم للتالميذ.

  اديــة فــي المــدارس ضــعف اإلمكانيــات الم
ـــــــة ، ممـــــــا يحـــــــول دون ممارســـــــة  الحكومي
ــــدعم  التالميــــذ لألنشــــطة المدرســــية التــــي ت
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ــــــة والعلميــــــة  القــــــيم األخالقيــــــة واالجتماعي
 والجمالية.

   انعـــــــدام التعـــــــاون بـــــــين اإلدارة المدرســـــــية
والمعلمــــــين واألســــــرة علــــــي تعزيــــــز القــــــيم 

 االيجابية ، وتغيير القيم السلبية.

 بة لقياس القيم.عدم توافر أدوات مناس 

  ازدحام الفصول الدراسية ، وضغط
 االمتحانات. 

  قصر وقت الحصة بما ال يمكن المعلم
من دمج التالميذ في أنشطة تعليمية 
داخل الفصل مرتبطة بالمادة العلمية التي 

 يقدمها.

  ضعف االهتمام بتدريس القيم بصورة
منهجية معمقة ، إذ ال يزال االهتمام 

المعرفي ، وقلما يلتفت  منصرفا إلي التعلم
إلي القيم باعتبارها أحد أركان العملية 

 التعليمية.

:  8001وتذكر ) الليثي ، رشا ، 
( إن من العوامل التي تعوق تربية القيم  993

 في المدارس : 
عـدم االهتمام بتربية القيم من قبل  -

 المعلمين والمدراء واآلباء.
ر االعتقاد بان القيم مكانها العائلة ودو  -

 العبادة.
 االفتقار إلي معلم مدرب لتربية القيم. -

التركيز الحصري علي المادة العلمية  -
بغض النظر عن القيم التي تبني 

 عليها.
 ،وتري كل من )محمود،جيهان احمد

8007:998 )Intrator, Kunzman,2004, 39 ) )
( أن من  78 – 79: 8002مرفت، )صالح ،

 دارسنا : أهم صعوبات تعليم وتعلم القيم في م
 الكتب المدرس   :   -أ 

إن الغرض األساسي من الكتب المدرسية 
، فالمناهج هو نقل ما بها إلي عقول التالميذ

د بين الدراسية ال تزال تستند إلي فكر يباع
، لذا يجب ان يشمل المنهج والجوانب الوجدانية

المحتوي الدراسي الكثير من القضايا للتالميذ 
ث تدعم القيم  المراد في صورة مواقف وأحدا

 غرسها.
 
 

 نظم االمتحانات التقليدي  :  -ب 
نات تركز علي الزالت االمتحا

، لذلك البد أن تركز المعلومات والحقائق
الوجدانية، أساليب التقويم علي الجوانب 

، وأال تعتمد علي بخاصة الجانب القيمي
 األسئلة التي تقيس الجانب المعـرفي فقط.

 م القدلة : غي اب المعل  -ج 
إن المعلم ما يزال معلم مادة ولم يتدرب 
علي كيفية تعليم القيم وتنميتها ، فلم تتح له 
فرص النظر في بنية المواد والتوصل إلي ما 
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تشمله من قيم أساسية يجب أن يمتلكها 
 األبناء.

فاإلصالح التربوي والنمو المهني 
للمعلمين يجب أن يركزا علي الجانب الوجداني 

نجح ذلك إال عندما يبدأ المعلمون  في ولن ي
تطوير فهم عميق لطريقة تفكيرهم وعندما 
تساعدهم المؤسسة علي تطوير مشاركة فاعلة 
بينهم وبين زمالئهم، وأن يدعموا بتدريب 
مستمر الن أغلب المعلمين يصابون باإلحباط 

 والملل.
 المباني التعل م   لغ اب األنشط  :  -ح 

ية احد المعوقات تعد المباني التعليم
التي تعوق عملية تعلم القيم ، فتفتقر آالف 
المدارس إلي دورات المياه والنوافذ والمقاعد ، 
فهذا يؤدي إلي عدم فاعلية العملية التعليمية ، 
وتحقيق األهداف المرجوة ، كما أن عدم 
ممارسة األنشطة في المدارس أدي عدم إعطاء 

، ها المجتمعقاء بالقيم التي يرتضيالفرصة لالرت
ولهذا فنحن بحاجة إلي عودة لممارسة األنشطة 

 التربوية. 
 هم ش دلر المس،د داخل المدرس    -د 

 لخارجها : 
عوامل غرس وتعلم يعد المسجد أحد 

، فالمسجد يكمل بناء المجتمع القيم األخالقية
اإلسالمي، ويقوي أركانه، ويعمق في النفس 

سرة في رستها األاإلحساس بالفضائل التي غ
، فمن خالل الذهاب للمسجد أبنائها وينميها

م تعليم األخالق الحميدة يستطيع المعل
، والحث علي الفضائل وترك الصحيحة
  الرذائل.

 ج :ـــــالنتائ
مــن خــالل الدراســة النظريــة أمكــن التوصــل إلــي 

 مجموعة من النتائج أهمها : 
 المدرســـة فـــي الســـائدة المدرســـية الحيـــاة أن .9

 تعمــــل ال ومقوماتهــــا اصــــرهاعن بكــــل اآلن
 الكــافي القــدر تــوفر التــي القــيم نشــر علــي
 للتالميـــذ، واالجتمـــاعي النفســـي األمـــن مـــن
 ، لـذلك شخصياتهم رـويـطـت على تعمل وال

 تحســــــين علــــــي العمــــــل تســــــتدعي الحاجــــــة
 قائم مدروس علمي لـبشك المدرسية الحياة
 .واالستقصاء البحث علي

 دراســـــيال األداء توجيـــــه فـــــي القـــــيم تســـــاهم .8
 كــون  مــن انطالقــا والتفــوق  النجــاح وتحقيــق
 خالصـــــــا نتاجـــــــا لـــــــيس المدرســـــــي النجـــــــاح
 والشـروط واالجتماعيـة االقتصادية للعوامل
 نـوع يعكـس النجـاحهـذا  إن كمـا. المدرسية
ــــــي الســــــائدة القــــــيم  فــــــي آثارهــــــا تظهــــــر الت

ــــــذ الدراســــــي الســــــلوك  دور تلعــــــب إذ للتلمي
 .والمدعم الموجه

 ايجابيـــا تـــنعكس يـــدةالج الصـــفية اإلدارة إن .7
 والعكــس فعالــة بصــورة المدرســة إدارة علــي

 اإلدارة أهــــــــداف يـــــــرتبط حيــــــــث ، صـــــــحيح
 تالميـذلل القـيم تنميـة نحـو وسعيها المدرسية
 تحقيــــق فـــي  الصــــفية اإلدارة نجـــاح بمـــدي
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 إدارة فـــــــي المعلـــــــم قـــــــدرة وبمـــــــدي أهـــــــدافها
 .فعال بشكل الصف

التــــي يطرحهــــا المعلــــم  الجيــــدة األســــئلة إن .1
 التالميــــذ انــــدماج مــــن تزيــــدلصــــف داخــــل ا
 وتســــاعدهم ، تفكيــــرهم مســــتوي  مــــن وترفــــع
 نحــو علــي وتــوجههم ، أفكــارهم تنظــيم علـي
ــــــي انجــــــح  األكاديميــــــة، بالمهــــــام قيــــــامهم ف

 وتسهم في تنمية القيم العلمية لديهم.
ـــــم  .3  حجـــــرة لجعـــــل المســـــئول هـــــويعـــــد المعل

 التالميـذ فيـه يـتعلم فعـاال آمنا مكانا صفال
 وسـلوكيات علوم من ونافع مفيد هو ما كل
 المواظبــة علــي ويحفــزهم ، واتجاهــات وقــيم

 .الجاد والعمل
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 الت صيات : 

 وإبرازهــا ، القيميــة بالموضــوعات االهتمــام -
 ، التعليمـــــــــــي المضـــــــــــمون  خـــــــــــالل مـــــــــــن

 .التعليمية واألهداف

 وكونهــــا ، القــــيم بأهميــــةتالميــــذ ال تعريــــف -
 مــــن غيــــره علــــي اإلنســــان تفضــــيل معيــــار

 .رى األخ المخلوقات

 علـي يجـب التـي القيم من مجموعة تحديد -
 دراســـــي،ال العـــــام خـــــالل تمثلهـــــا تالميـــــذال

 علــي والعمــل ، الســنة أشــهر علــي وتوزيــع
 .ولمها معالجتها

 بالجانــب تهــتم واجبــات قــراءات تخصــيص -
 الدراســـــــــة موضـــــــــوعات ضـــــــــمن القيمـــــــــي
 .األكاديمية

 مــــــــع االدارة المدرســـــــية والمعلـــــــم  تعـــــــاون  -
ــــــز علــــــي األســــــرة ــــــة القــــــيم تعزي  ، االيجابي
 .السلبية القيم وتغيير

 ، تالميــــذهل ومرشــــدا موجهــــا المعلــــم يكــــون  -
 .األفضل إلي لسلوكهم ومصححا

 قائمة المراجع : 

)  ربــــاح خالــــد القــــادر عبــــد ، علــــى أبــــو .9
 المييية رة المدرسييي   العواميييل(.  8090

 المييييييدار  مييييييدير   أداء  طييييييوير فييييييي
 ضييييوء فييييي غييييزة بمحافظييييات الثانوييييي 

 رســالة 0 إلدارييي ا اليينظم  حليييل مفهييو 
 األزهـر جامعـة ، منشـورة غيـر ماجستير

 . غزة ،

أبــــــو قــــــرع ، هنــــــاء مصــــــطفي حســــــب )  .8
بعض متطلبات  نم ي  القي م (.  8001

ال،مال يي  لييد  شييالب شييبب  المالبيي  
رســــــالة  0 ال،ييييييا زة بال ييييييات التر  يييييي 

ماجســــــــــتير غيــــــــــر منشــــــــــورة ، جامعــــــــــة 
 المنصورة. جمهورية مصر العربية.

الق م  لمنيا   . ( 9111الجمل، علي )  .7
. القــاهرة : عــالم الكتــب التيياريا اإلسييالمي
 للنشر والتوزيع.  

أصييييول (.  8000الشــــيبني ، محمــــد )  .1
التر    االجتماع   لالثقاف   لالفلس    
: رؤيييي  حديثييي  للتوفييييا بيييي  األصيييال  

. القـــــــــــاهرة : دار الفكـــــــــــر لالمعاصيييييييييييرة
 العربي.

(،    9111)  حســـــــــن عمــــــــر ،  الشــــــــيخ .3
 كتييياب مييي  فصيييل ، ؤيييي لالر  التحيييديات

 القير   ل حيديات األردن   المدرس  ندلة
 مسيييياد محمييييود ، لالعشييييري  الحيييياد 
 الحميـد عبـد مؤسسـة:   عمان ،لزمالؤه
   ،شومان

الليثــــــي ، رشـــــــا جمــــــال نـــــــور الـــــــدين  )  .1
متطلبيييييييات  نم ييييييي  القييييييي م (.  8001

، رســـــــالة العلم ييييييي  للطفيييييييل المصييييييير  
ماجســــــــــتير غيــــــــــر منشــــــــــورة ، جامعــــــــــة 

 ية مصر العربية.المنصورة ، جمهور 
 9117)  الفتـاح عبد رشاد منال ، بدير .3

 المدرسيي   اإلدارة نميي  بييي  العالقيي (. 
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 بالمرحلييييي  التر ويييييي  العمل ييييي  لفعال ييييي 
 ميدان يي  دراسيي  العييا  بييالتعل م الثانوييي 
 رســـــــالة ، القليو  ييييييي  محافظييييييي  عليييييييي

ـــــــــر ــــــــر ماجستي  جامعــــــــة ،  منشــــــــورة غي
 مصــــر جمهوريــــة ، بنهــــا فــــرع الزقــــازيق
 . العربية

(.  9112بطـــــــرس ، فهيمـــــــه لبيـــــــب )   .2
دور األنشطة الطالبية فـي تنميـة بعـض 
القــيم الخلقيــة لــدي طــالب جامعــة المنيــا 

. م،ل  كل   التر  ي " دراسة ميدانية ".  
 (. يوليو. 9) 98. جامع  المن ا

ــــــــــور و النهــــــــــار ، تيســــــــــير  .1 ــــــــــه ، فيكت بل
التر  ييي  ل نم ييي  التفكيييير ) (.  9111)

الطفيل العر يي نحو خط  قوم ي  لثقافي  
تــــونس :  المنظمــــة العربيــــة للتربيــــة   (.

 والثقافة والعلوم.
المعلييم (.  9111حســن ، فارعــة محمــد )  .90

 لإدارة الفصييييل ، سلسييييل  معييييالم  ر وييييي ،
 القاهرة : مركز الكتاب للنشر.

(،   8090حمـــــــــــود ، فريـــــــــــال علـــــــــــى )  .99
منظوميي  القيي م االجتماع يي  لاألخالق يي  

رسـالة  0لد  شيالب المرحلي  الثانويي   
دكتــــوراه غيــــر منشــــوره ، كليــــة التربيــــة ، 

 جامعة دمشق  ، سوريا.
(.  8099خليل ، شيماء عبـد العزيـز )  .98

فعال ييي  األنشيييط  التر ويييي  فيييي إح ييياء 
المييييييورلأل ميييييي  األغيييييياني لاأللعيييييياب 

الشيعب   إلكسيياب شفييل رييياض األشفييال 
رســـــالة   0بعيييييض القييييي م االجتماع ييييي  

ماجســــــــتير غيـــــــــر منشـــــــــورة  ، جامعـــــــــة 
 ة ، جمهورية مصر العربية.المنصور 

(.  8002)  الله عوض سامي ،  رباح .97
 الثانوييييييييييي  المييييييييييدار  مييييييييييدير   دلر

 المنيييا   حسيييي  فيييي غيييزة بمحافظيييات
.  طييييويره لسييييبل بمدارسييييهم التنظ مييييي

 الجامعـة ، منشـورة غير ماجستير رسالة
 . فلسطين  ،  غـزة  – اإلسالمية

القييي م فيييي (.  9121زاهـــر ، ضـــياء )  .91
.  الكويـــــــت :  دار  العمل ييييييي  التر ويييييييي
 إسعاد  الصباح.

(.   8009ســـــــــــــــــــــــانتيانا ، جـــــــــــــــــــــــورج )  .93
اإلحسييا  بال،مييال ط   طيي   النظرييي  
فييييي علييييم ال،مييييال ط ،  رجميييي  محمييييد 

 زكييي ن،يييب محمييود –مصييطفي بييدل  
القـــــاهرة  : الهيئـــــة العامـــــة للكتـــــاب ،  0

 مكتبة األسرة. 
النقييييد (.  9129ســــتولنيتز ، جيــــروم )  .91

لسيييي    ط.  الفنييييي ط دراسيييي  جمال يييي  لف
. القـــــاهرة :  8. ط  رجميييي  فيييييةاد زكرييييييا

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.  
 القي م(.  8009) فتوح محمد ، سعدات .93

 المرحليييييي   المييييييي  لييييييد  االجتماع يييييي 
 ، منشورة غير دكتوراه  رسالة 0 الثانوي 
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 مصــــر جمهوريــــة. شــــمس عــــين جامعــــة
 . العربية

(.  9111سيد ، سعودي عبد الظـاهر)  .92
ة الثانويــــة فــــي تنميــــة القــــيم دور المدرســــ

م،لييي  البحيييث الجماليـــة لـــدي طالبهـــا.. 
، في التر    لعلم النف  ، كل   التر   

 (. ابريل.1) 98جامعة المنيا 

صــــــــــــالح، مرفــــــــــــت صــــــــــــالح إبــــــــــــراهيم   .91
فعال   بعيض االسيترا  ، ات (. 8002)

لتنم ييييييي  القييييييي م األخالق ييييييي  بمييييييينه  
الدراسات االجتماع ي  للصيا ال يام  

سالة ماجستير غيـر منشـورة ، ر االبتدائي
 مصــر ، جامعــة عــين شــمس. جمهوريــة

 .العربية

عـــــــــــــارف ، محمـــــــــــــد محمـــــــــــــود أمـــــــــــــين   .80
أ يييير األنشييييط  الموسيييي ق   (. 9112)

عليييي  نم ييي  القييي م االجتماع ييي  لطفيييل 
،  الحلقيي  األللييي ميي  التعليي م األساسييي

رســــالة دكتــــوراه غيــــر منشــــورة ، جامعــــة 
 .العربية مصر حلوان ، جمهورية

(. فاعليـة  9113محمـد )  عبـده ، فـايز .89
اســتخدام مــدخل ســير العلمــاء فــي تنميــة 
ـــــــة لـــــــدي معلمـــــــي التعلـــــــيم  ـــــــيم العلمي الق
األساســــي  بكليــــة التربيــــة ببنهــــا. الجــــزء 

. م،لييييي  كل ييييي  التر  ييييي  ببنهييييياالثــــاني. 
 جامعة الزقازيق. يناير.

ـــــــــــي )  .88 ـــــــــــوظ عل (. 9121عـــــــــــزام ، محف
األخييييال  فييييي اإلسييييال  بييييي  النظرييييي  

 :  مكتبة الهداية. .  القاهرةلالتطبيا
(.  8000عطيــــــــــة ، محســــــــــن محمــــــــــد ) .87

  0 الق م ال،مال   في الفنو  التشيايل  
 القاهرة :  دار الفكر العربي.   

(.  8009)  حسـين عطـا محمـود عقل، .81
 المييرحلتي  شلبيي  لييد  السييلوك   القيي م

 ال لييي   دلل فيييي لالثيييانو   المتوسيييط 
 0ط المعليييييم دلييييييل...الواقييييي ط  العر  ييييي 
 لـــدول العربـــي التربيـــة تـــبمك:  الريـــاض
 .الخليج

. (9111) محمــــد الســــيد فــــايزة عــــوض، .83
 اإلعداديي ، بالمدار  الصا إدارة لاق 

 العيرب المعلميي  ال حياد التر وي  الندلة
 فـي. العربيـة الـدول جامعـة في المنعقد" 

. 9111 ديســـمبر 93 – 90 مـــن الفتـــرة
  التعليمية. المهن نقابة. القاهرة

(.  8007محمــــــــود، جيهــــــــان احمــــــــد )  .81
فاعل يي  اسييترا  ،    وضيي م القيي م فييي 
 نم   بعض القي م لاال ،ا يات العلم ي  

،  لييد   المييي  الصييا الثيياني اإلعييداد 
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، جامعــة 

 . العربية مصر حلوان ، جمهورية

(،   8001مرتجــــــى ، عاهــــــد محمــــــود )  .83
مييدم ممارسيي  شلبييح المرحليي  الثانوييي  

جهييييي  نظييييير للقييييي م األخالق ييييي  مييييي  ل 
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،  رســـالة معلمييييهم فييييي محافظييي  غيييزة
ماجستير غير منشورة ، جامعة األزهر، 

 غزة.
 اإلدارة(.   8003)  عمــــــــــر ، مســــــــــاد  .82

 اإلشيييييييراف فيييييييي لدلر يييييييا المدرسييييييي  
 صـــــــفاء دار:  عمـــــــان. 9ط. التر يييييييو  

 . والتوزيع للنشر
(.   9111)  صـــــــــــــــــالح مصـــــــــــــــــطفي،  .81

 الفكييييير ضيييييوء فيييييي المدرسييييي   اإلدارة
 المملكــــــــــــة. 7ط.  المعاصيييييييييييير اإلدار  
 .للنشر المريخ دار:   السعودية العربية

ــــــــــد صــــــــــالح مصــــــــــطفي،  .70 ــــــــــد عب  الحمي
 ضييوء فيي المدرسي   اإلدارة(.  8008)

 دار :الريــاض .المعاصيير اإلدار   الفكيير
 . للنشر المريخ

ــــــــودود )   .79 (،  9111مكــــــــروم ، عبــــــــد ال
األصيييييول التر ويييييي  لبنييييياء الش صييييي   

. المسلم .  قديم : عبد الرحم  النقيب
 هرة : دار الفكر العربي.القا

ــــــــودود عبــــــــد ، مكــــــــروم  .78 (.  8007)  ال
 دراسيييييات(  1) التر  ييييي  فيييييي قيييييراءات
 للطباعة. الشافعي:  المنصورة. ل حوأل
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