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 فاعلية برنامج تدريبي للمعلمين في تعليم القيم

 وأثره في إكسابها لطلابهم 
  :ملخص الدراسة

 فاعلية برنامج تدريبي للمعلمين في تعليم القيم وأثره في إكسابها لطالبهم
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي للمعلمين في تعليم القيم 

تحقيق هذا الهدف قام الباحث بتحديد قائمة القيم الالزمة وأثره في إكسابها لطالبهم؛ ول
وتصميم برنامج تدريبي لمعلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة  ،لتالميذ المرحلة االبتدائية

 ،وخصائصها ،االبتدائية تكون من أربعة أجزاء: تضمن الجزء األول مفهوم القيم
ى مهارات تحليل المحتوى في ضوء تدريب المعلمين عل وتناول الجزء الثاني ،وتصنيفها
راتيجيات أما الجزء الثالث فقد تناول تدريب المعلمين على مداخل تعليم القيم واالست ،القيم

 ،تناول الجزء الرابع تدريب المعلمين على تقويم تعلم القيمو  ،التي تنتمي لكل مدخل
قسموا على ( معلما من معلمي التربية اإلسالمية؛ 27وتكونت عينة الدراسة من )
واألخرى  ،تلقوا التدريب على البرنامج ،( معلما76)مجموعتين إحداهما تجريبية 

ساعة تدريبية على مدار ثالثة أيام بمركز التدريب  77واستغرق التدريب  ،(76)ضابطة
كما قام الباحث بتصميم بطاقة  ،التابع لإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة بلجرشي

عينة الدراسة( في تعليم القيم صممت في ضوء )لقياس أداء المعلمين تقييم األداء 
 ،مكونات البرنامج التدريبي؛ تم تطبيقها قبل البدء في التدريب وبعد االنتهاء من التدريب

 71مقاصد الشريعة اإلسالمية تكون من  كما قام الباحث بتصميم مقياس القيم في ضوء
الثالث: تقبل  ،الثاني: تفضيل القيمة ،لتزام بالقيمةموقفا يقيس أربعة مستويات: األول اال 

 ( تلميذا من تالميذ المرحلة721و الرابع عدم وجود القيمة وتم تطبيقه على ) ،القيمة
تلميذا من تالميذ مجموعة المعلمين الذين تلقوا  (671االبتدائية بمنطقة الباحة منهم )

تم )ين لم يتلقوا تدريبا على تعليم القيممن تالميذ مجموعة المعلمين الذ( 671)و ،التدريب
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ،اختيارهم عشوائيا(

الذين تلقوا التدريب )بين متوسطي درجات المعلمين عينة الدراسة  1010 مستوى 
كما كشفت  ،ءفي األداء القبلي واألداء البعدي في بطاقة تقييم األدا( بالبرنامج التدريبي

بين تالميذ المجموعة  1016الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
التجريبية الذين درس لهم المعلمون الذين تلقوا التدريب بالبرنامج التدريبي( وتالميذ 

الذين درس لهم مجموعة المعلمين الذين لم يتلقوا التدريب( في )المجموعة الضابطة 
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بتضمين قائمة القيم التي توصلت  ،مقياس القيم

                                                           
 .مشروع بحث ممول من عمادة البحث العلمي بجامعة الباحة في المملكة العربية السعودية 
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كما أوصى بضرورة تدريب  ،لها الدراسة في مناهج العلوم الشرعية بصورة واضحة
المعلمين على تعليم القيم واستخدام المداخل التدريسية التي تركز على القيم كمدخل 

ير الخلقي واستخدام استراتيجيات التدريس ومدخل التفك ،ومدخل تحليل القيم ،توضيح القيم
واالستفادة من  ،وتقويم القيم تقويما حقيقيا من خالل المواقف ،المناسبة لتدريس القيم

 أدوات التقويم البديل؛ مما يسهم في تعزيز تعليم القيم.
   .مقاصد الشريعة .برنامج تدريبي. تعليم القيم  الكلمات المفتاحية:

Abstract 
the effectiveness of a training program for teachers in 

values teaching and its impact on their students 
'acquisition of these values 

 The study aimed to reveal the effectiveness of a training 
program for teachers in values teaching and its impact on their 
students 'acquisition of these values. To achieve this goal, the 
researcher specified a list of the necessary values for primary 
school students, and designed a training program for teachers of 
Islamic studies at the elementary level, that had four parts. The 
first part included the concept of values, its characteristics, and its 
classification. The second part dealt with the training of teachers 
on content analysis skills in the light of the values. While the third 
part dealt with the training of teachers on values instruction 
approaches for primary school pupils. The fourth part dealt with 
training teachers to evaluate values acquisition. The study sample 
consisted of forty two milestone teachers of Islamic studies that 
have been trained on the training program. They have been 
divided into 2 groups, one of them is experimental group (21 
teachers) and the other is the controlled group (21 teachers) The 
training program lasted for twenty seven hours of training over 
three days at the Training Centre in Bulgurashi. The researchers 
designed performance evaluation checklist to measure the 
performance of teachers (study sample) in the teaching of values, 
in the light of the training program components. The evaluation 
checklist has been applied before the training and after 
completion of the training. The researcher designed values 
measurement in the light of Sharia aims. It was consisted of 
twenty situations that measure four levels. It was applied on 240 
students of the primary school students in Albaha region, 120 
students from the students teachers groups who have received 
training, and 120 students of the teachers group who have not 
received training on values instruction (chosen randomly). 
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Study results showed that there are statistically significant 
differences at the 0.05 level at the average scores of teachers of the 
study sample (who received training program) in the pre and post 
performance of performance evaluation card. The study also 
revealed statistically significant differences at the level of 0.01 
between the experimental group (students whom their teachers 
have received the training program) and students of the control 
group (whom their teachers have not received training) in the 
values scale. 

In the light of the results, the researchers recommended 
including the list of values in Islamic studies and clearly, also 
recommended the necessity of training teachers to teach values 
and the use of teaching approaches that focus on values , such as, 
values clarification approach, value analysis approach, the use of 
appropriate teaching strategies for teaching values, a real 
evaluation of values through situations, and to benefit from the 
evaluation alternative tools; thereby contributing to enhance 
values education 

Keywords: Values teaching, training program, Sharia's aims.  

 :مقدمة
ووضوح  ،يتفرد التصور اإلسالمي عن التصورات المغايرة بالرؤية الكلية للوجود

والمسلم ينطلق من هذه الرؤية في تفاعله معه  ،العالقات التي تحكم عناصر هذا الوجود
هذه المنظومة القيمية ذات مرجعية تتميز  ،لديه منظومة من القيم تحكم سلوكه وتوجهه

ي مصدرها ونتائجها؛ مما يجعله يسعى الكتسابها ويطمئن لاللتزام بها في بالموثوقية ف
وتتسم هذه المنظومة القيمية باالتساع والشمول على  ،تفاعله الدائم مع حركة الوجود

 الوجه الذي تتسع له عالقات اإلنسان بهذا الوجود.
الفرد من ومن ثم يؤكد األدب التربوي على أهمية تعليم القيم لدورها في وقاية 

ويعتمد عليها بوصفها أحكاما قيمية في  ،وتوجه اختياره في مجاالت الحياة كافة ،االنحراف
أجزاء  وتربط ،كما أنها تحفظ على المجتمع تماسكه ،تقييم سلوكه وسلوكيات اآلخرين

وتمثل اإلطار المرجعي للنشاط اإلنساني  ،الثقافة بعضها ببعض؛ بما يجعلها تبدو متناسقة
( من خالل الحفاظ على 11 ،6261 ،ابن حميد)على توحيد أفراد األمة وتماسكهم و تعمل

 ،(2 ،7113 ،)الجسار  ،(23 ،7111، و)عقل ،(71 ،7111، الزيود)هويتها وثقافتها 
 ،و تعمل على إيجاد نوع من التوازن والثبات في الحياة على المستوى الفردي واالجتماعي

وتساعد على التنبؤ بالسلوك كما أوضح طنطاوي  وتعد معايير لقياس وتقييم العمل
في الجانب  وبالرغم من األهمية الكبيرة التي يحظى بها موضوع القيم ،(20 ،6271)

التنظيري؛ إال أن مجال تعليم القيم ال يزال في بداياته لجملة من العوامل كما أوردها 
من األخالقيات التي ( منها: اختصار البعض لمنظومة القيم في جملة 0 ،7111)الصمدي
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يمكن أن يتشبع بها الفرد من محيطه دونما حاجة إلى استراتيجيات تربوية واضحة تخضع 
(: تركز المدرسة على حفظ 617 ،6212)وأضاف النحالوي  ،للتخطيط والتنفيذ والتقويم

كما أوضحت الدراسات السابقة عديدا من  ،المعلومات في معظم ممارساتها التعليمية
التي يواجهها مجال تعليم وتعزيز القيم منها: وسائل االتصال المختلفة بما التحديات 

 ،(6226 ،الشهري )ال تعزز القيم اإلسالمية بل تعمل على هدمها تحمله من قيم سلبية
وضعف مناهج التعليم في مستوى معالجة القيم اإلسالمية بجميع مجاالتها 

يز المدرسة على الجوانب المعرفية وترك ،(6226 ،)القرشي( و7113 ،)عواداتالمختلفة
همال الجانب القيمي بأبعاده ومجاالته  وضعف مستوى المعلمين في  ،(7162، أحمد)وا 

تصميم مواقف التعلم التي تسهم في تعزيز القيم اإلسالمية وتنميتها لدى المتعلمين 
(أن الكثيرين 21 ،7111)ويرى الصمدي ،(7167 ،أبو شاوش)و، (7110 ،الخوالدة)
وقد  ،بتعليم القيم يختزل التربية على القيم في تحقيق األهداف الوجدانية المشتغلين من

أحدث هذا االختزال خلطا كبيرا في أذهان المشتغلين بتصميم وتطوير البرامج والمناهج 
التعليمية فربطوا بين الجانب الوجداني والقيمي في صيغة متطابقة وكأن األمر ال يعدو أن 

 صطالحيا ال مشاحة فيه.يكون تعبيرًا ا
والشك أن تعليم القيم في المنظومة التعليمية يجب أن يقدم في إطار تكاملي 

الوجداني؛ وهذا يتطلب تنويعا في أساليب و  ،والعملي ،ألبعاد القيمة الثالثة: المعرفي
واستخدام وسائط تعليمية  ،التدريس وتوظيف األنشطة التعليمية المصاحبة

(؛ ومن ثم جاءت توصيات الدراسات السابقة مركزة على 7 ،7113، الجسار)متعددة
ضرورة إعادة تنظيم القيم الدينية بشكل منهجي واضح لتكوين منظومة قيم راسخة لدى 

( و تدريب الطالب 6333 ،الشرعي)( و7111، بن علي)( و7111 ،المظفري )المتعلمين 
ي تعليم القيم واالستفادة من المعلمين والمعلمين على استخدام أساليب تدريسية معاصرة ف

 ،(7111 ،بابطين)و  ،(7162، و )أحمد ،(7162 ،الشرف)المستحدثات التقنية 
و أكدت أخرى على  ،(7112 ،مرتجى)و ،(7161 ،و)الحميدي ، ،(6277 ،و)الصائغ

وتعرف  ،ضرورة أن ُتعنى الجامعات بالدراسات التي من شأنها نشر ثقافة القيم اإلسالمية
 ،المخزومي)و ،(7161، واألغا ،حماد)ساعدة المتعلمين على اكتسابهامصادرها وم

 . (7112، قميحة)و ،(7111
ولعل هذا ما يمكن أن تسهم به الدراسة الحالية في مجال تعليم وتعلم القيم؛ إذ 
تحاول تقصي فاعلية برنامج تدريبي للمعلمين في مجال تعليم القيم وأثر هذا التدريب في 

 ها.اكتساب الطالب ل
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 مشكلة الدراسة:
مما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في ضعف أداء معلمي المرحلة االبتدائية 
في تعليم القيم مما انعكس على ضعف اكتساب طالبهم لها؛ ويمكن التعبير عن هذه 

 المشكلة باألسئلة التالية:
الشريعة ما القيم اإلسالمية الالزمة لطالب المرحلة االبتدائية في ضوء مقاصد  -6

 اإلسالمية؟
ما مدى تضمن مناهج التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية للقيم اإلسالمية اللزمة  -7

 للطالب؟
ما فاعلية برنامج تدريبي في إكساب معلمي المرحلة االبتدائية بمنطقة الباحة  -2

 لمهارات تعليم القيم؟
كساب طالبهم القيم ما أثر أداء معلمي المرحلة االبتدائية بمنطقة الباحة في إ -2

 المضمنة في المناهج؟
 هدف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى:
بناء قائمة بالقيم الالزم إكسابها لطالب المرحلة االبتدائية في ضوء مقاصد الشريعة  -6

 اإلسالمية.
الكشف عن مدى تضمن مناهج التربية اإلسالمية بالصفوف العليا في المرحلة  -7

 زمة للطالب.االبتدائية للقيم اإلسالمية الال 
الكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات تعليم القيم لدى معلمي  -2

 التربية اإلسالمية بمنطقة الباحة.
الكشف عن أثر البرنامج التدريبي في إكساب القيم لطالب المعلمين الذين التحقوا  -2

 به.
 أهمية الدراسة

 تتحدد أهمية الدراسة فيما يلي:
مطلبا ضروريا على الجانب العملي التطبيقي في مجال تعليم القيم  تعد هذه الدراسة -

كما تبرز  ،اإلسالمية وتعلمها مما يجعلها إضافة للمكتبة التربوية العربية اإلسالمية
 دور التعليم في التنمية الشاملة.

إمداد مصممي ومطوري المناهج بالمملكة العربية السعودية والدول اإلسالمية بقائمة  -
اإلسالمية الالزمة لطالب المرحلة االبتدائية في ضوء مقاصد الشريعة القيم 

 اإلسالمية.
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يمكن لمعلمي التربية اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية اإلفادة من البرنامج  -
التدريبي في تعرف القيم اإلسالمية وتحليل المحتوى في ضوئها واستراتيجيات تعليمها 

 وأساليب وأدوات قياسها.
الدراسة لطالب المرحلة االبتدائية قائمة القيم اإلسالمية التي يمكنهم اكتسابها  تقدم -

داخل البيئة الصفية؛ مما ينعكس إيجابا على جميع جوانب حياتهم بما يجعلهم 
 أعضاء فاعلين في تقدم مجتمعهم والمساهمة في تنميته الشاملة.

  :حدود الدراسة
ودها الموضوعية بالقيم المضمنة في مناهج تحدد الدراسة في حد الحدود الموضوعية: -

كما تتحدد بموضوعات  ،التربية اإلسالمية للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية
مدخل )ومداخل تعليم القيم  ،و تحليل المحتوى  ،البرنامج التدريبي: مفهوم القيم

تيجيات مدخل توضيح القيم( واالسترا ،مدخل نمو التفكير الخلقي ،التحليل األخالقي
 المبنية عليها.

تحددت الدراسة في معلمي التربية اإلسالمية في التعليم العام  الحدود البشرية: -
 وتالميذ الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية بمحافظة بلجرشي. ،بمحافظة بلجرشي

 6227طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  الحدود الزمنية: -
 هـ 6221/ 

 :مصطلحات الدراسة
  :البرنامج التدريبي -

يعرف البرنامج التدريبي إجرائيا على أنه: خطة تدريبية تتضمن مجموعة من 
العناصر والخطوات واإلجراءات واألنشطة المنظمة المصممة في ضوء فلسفة التعلم مدى 

ومبادئ نظريات تعليم الكبار تهدف إلى إكساب معلمي  lifelong learningالحياة 
التربية اإلسالمية مهارات تعليم القيم من خالل أربعة مديوالت تدريبية: مفهوم القيم 

 وقياس القيم. ،واستراتيجيات تعليم القيم ،وتحليل المحتوى في ضوء القيم ،وخصائصها
 القيم -

تعرف القيم إجرائيا على أنها: حالة عقل وجدانية تدفع الفرد إلى اختيار حر 
دائل متعددة؛ تهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة فيما يتعلق وثابت لسلوك معين من ب
ومقصد حفظ  ،ومقصد حفظ التدين ،ومقصد حفظ العقل ،بمجال الفرد: مقصد النفس

ويستدل عليها بالدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل  ،ومقصد حفظ المال ،العرض
 مقياس اكتساب القيم المعد لذلك.

 قبول القيمة -
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قيمي في هذا المستوى بدرجة من الثبات بحيث يظهر الطالب يتسم السلوك ال
 لآلخرين بأنه يعتنق القيمة.

 تفضيل القيمة: -
 يسعى الطالب في هذا المستوى وراء القيمة ومتابعتها والحصول عليها.

 التزام القيمة -
يتضمن هذا المستوى درجة عالية من االقتناع بالقيمة بحيث يلتزم بها المتعلم 

 ومحاولة إقناع اآلخرين بها. ،اها ساعيا لتعزيزها وتعميقهاويتصرف بمقتض
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ،يقدم الباحث في هذا الجزء من الدراسة: العرض النظري لتصميم برامج التدريب
ومستويات  ،وتصنيفاتها ،وأهميتها ،وخصائصا ،وتحليل المفهوم اللغوي واالصطالحي للقيم

 والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية. ،تعليمهاومداخل  ،تعلمها
 أوال: تصميم برامج تدريب المعلمين

 : مفهوم التدريب -أ
-61 ،7112، عبد الموجود)ينظر للتدريب من خالل ثالثة مفاهيم أساسية 

66) : 
ــاء الخدمــة مصــمم لتصــحيح أخطــاء بــرا المفهــوم العالجــي: مج ويقصــد بــه أن التــدريب أثن
 اإلعداد األصلي.
ويركـــز هـــذا المفهـــوم علـــى ســـلوك ومهـــارات المعلـــم التدريســـية أثنـــاء  :المفهـــوم الســـلوكي
ومـا  ،وليس على سلوك واتجاهات المعلم قبل البدء فـي التـدريس الصـفي ،التدريس الصفي

يحدث في الصـف هـو أهـم عناصـر الموقـف التدريسـي؛ وعليـه يجـب أن يـدرب المعلـم علـى 
 التدريسي وكيف يفسر ما يالحظه من سلوك بينه وبين المتعلمين.تحليل الموقف 
: ويؤكـد هـذا المفهـوم علـى طبيعـة النمـو المهنـي ويـرفض فكـرة ضـبط السـلوك مفهوم النمـو

التدريسي بعناصر الموقف التعليمي؛ ويهدف إلى زيادة الدافعية نحـو النمـو الـذاتي ويسـتند 
 هذا المفهوم على عدد من االفتراضات:

 دريس عملية معقدة ومتعددة األبعاد والجوانب.الت -
 التدريس ليس عملية ميكانيكية آلية. -
 التدريس أداة لتحقيق النمو المهني للمعلم. -
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 التدريب يرتبط بالحاجة ويسعى لحل مشكلة. -
 يهدف التدريب لرفع كفاءة األداء التدريسي وتحسين مستوى التعلم. -

(: أن التــدريب 26 ،7110)وحســونة  ،(0 ،7117)يــرى كــل مــن ســعد وســالم و 
التي تهدف إلى تعزيز وتقوية المعرفـة المهنيـة  عبارة عن كل األنشطة واإلجراءات المنظمة

 واالهتمامات والمهارات للمعلمين الذين هم في الخدمة.
ويرى الباحث: أن التدريب هو مجموعة األنشطة واإلجـراءات المنظمـة والمصـممة 

وتهـدف إلـى عمليـة  ،تقـدم فـي إطـار التنميـة المهنيـة للمعلـم ،كبارفي ضوء نظريات تعلم ال
ــة ــة والمهــارات المهني ــة التربوي ــة؛ المعرف ــة المختلف ــب المهن ــي جوان ــي مســتمر ف  ،نمــو مهن

وتحديـــد  ،واالتجاهـــات واالعتقـــادات؛ بمـــا يجعـــل المعلـــم أكثـــر فاعليـــة فـــي تأمـــل ممارســـاته
 . جات وفق المتغيرات المستجدةوالتخطيط لبرامج تلبي هذه االحتيا ،احتياجاته

  :األسس النظرية لتصميم برامج التدريب -ب
الباحثون عند تصميم برامج تدريب المعلمين الفاعلة باألساس النظري  يعنى

وفيما يلي يعرض الباحث  Adult learning Theory.المرتبط بنظريات تعليم الكبار
 لنظرية تعليم الكبار:
 earning TheoryAdult l. نظرية تعلم الكبار

ينظر الباحثون لعمليـة تعلـم الكبيـر مـن خـالل مجموعـة ديناميكيـة ومترابطـة مـن  
ـــة  ـــات العاطفي ـــة  emotionalالعملي ـــة socialواالجتماعي ـــة physicalوالفزيائي    والمعرفي

cognitive،  كما تركز نظرية تعلم الكبار على عمليات الـتعلمlearning processes، 
 characteristics of individual adultللمتعلمــين الكبــار والخصــائص الفرديــة

learners  مثـل التوجـه الـذاتي للـتعلمself direction learning  وفـن وعلـم مسـاعدة
   transformative learning والـــتعلم التحـــولي ،andragogy المـــتعلم الكبيـــر

(Kiely, 2004, 18) (Shahran, 2001,5) (Sharan,2008,94-97)  
 -Joseph (2014, 407و  Jurge (2009, 11) :رض كــل مــنويفتــ

 Jannetteو  Gail & Donald (2013, 36-37)و  ((Cary 2011,89و  (408
 Victor (2010,3-5)و  David& Hosam (2013, 1563)و  (2004,1486) 

 عدة افتراضات نظرية تفسر تعلم الكبار: 
 فيما يتعلق بدافعية التعلم:

 لكبار من خبرات التعلم التعامل مع أحداث محددة لمتغيرات الحياة.يتلمس المتعلمون ا -
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 كثرة المتغيرات )األحداث الحياتية المتغيرة( تدفع المتعلم إلى المشاركة في خبرات التعلم -
 لمواجهة هذه المتغيرات.

 يتلمس المتعلم الكبير من خبرات التعلم وجود حلول للمشكالت ذات الصلة بهم بشكل -
 خاص.
 لديهم االستعداد لالنخراط في خبرات التعلم إذا كانت لديهم القناعة بأن التغير حتمي -

كما لديهم القناعة أن المعارف والمهارات هي وسيلة وليست غاية  ،ويساعدهم في االنتقال
 في حد ذاتها.

 تقدير الذات والسعادة دوافع ثانوية لالنخراط في خبرات التعلم. -
 ات التدريب:فيا يتعلق بتصميم خبر 

 يميل الكبار إلى التركيز على مفهوم واحد ونظرية واحدة وتطبيقاتها. -
يحتاج الكبار إلى دمج األفكار الجديدة مع ما يعرفونه بالفعل والمحافظة على المعرفة  -

 الجديدة واستخدامها.
 للمواد القديمة reevaluationعندما تتعارض المعلومات الجديدة يتم إعادة تقييم  -

 ويتم دمجها ببطء.
ويؤثر ذلك على الثقة بالنفس ومن ثم  ،يميل الكبار إلى تفحص األخطاء الشخصية -

 يميلون إلى تطبيق حلول حقيقية ومجربة والحذر من المخاطر.
 يجب أن يعرف مصمم البرنامج التدريبي أنه يمكن أن يحدث صراع في المفاهيم  -
 البرنامج مجموعة من التعليمات التي تهدفواألفكار لدى المتعلم؛ ومن ثم يتضمن   
 إلى إحداث تغييرات في المعتقدات ونظام القيم.  
  ،يفضل الكبير التصميم الموجه ذاتيا لمشاريع التعلم أكثر من خبرات التعلم الجماعية -
 ويتمكنون من التحكم في الوقت بداية ونهاية.   
 للمتعلمين الكبار. تعدد مصادر المعلومات غير البشرية أكثر ألفة -
 يحتاج المتعلمون الكبار إلى التطبيق وتدفعهم المعلومات إلى البدء في مشروع التعلم. -

 وفيما يتعلق بداخل قاعة التدريب: 
 ومالئمة لجلسات طويلة. ،ونفسيا ،يجب أن تكون بيئة التعلم مريحة فيزيائيا -
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 ن يأخذ القائم على التدريب الوقتالمتعلمون الكبار لديهم توقعات؛ ومن المهم بمكان أ -
 الكافي لتوضيح هذه التوقعات.

خبرات الحياتية فالبد من استثمار يحضر الكبير لقاعة التدريب ولديه قدر كبير من ال -
 هذه الخبرات من خالل تصميم حوارات األقران.

 ت ذاتيجب على المدربين استخدام األسئلة المفتوحة الستخالص معرفة المتعلم والخبرا -
 الصلة.
 والمدرب يعتمد على المتدرب في ،يجب التكامل بين المعرفة الجديدة والمعرفة السابقة -
 والمتدرب يعتمد على المدرب في ،الوصول لآلراء والممارسات والمعرفة الموجهة لها  

 تأكيد التغذية الراجعة.
 لنظريات التعليم والتعلم وظيفة أفضل كونها مصادر وليست أسسا. -

أنه يمكن النظر لتعلم الكبار من  Kiely and others (2004- 19)ويرى 
 وعمليات التعلم. ،وسياق التعلم ،خالل المجاالت التالية: طبيعة المتعلم الكبير

 (6جدول)
 تلخيص مجاالت نظرية تعلم الكبير

 المفاهيم النظرية المفتاحية المجال
وأساليب  ،خصائص المتعلمين الكبار و ،أنماط الدوافع والمشاركة - المتعلم الكبير

 و بيئات التعلم الغنية. ،و التوجه الذاتي للتعلم ،و دور الخبرة ،التعلم
والحوار  ،reflectionوالتأمل  ،والتفاعل ،عمليات التعلم - المصادر 

discourse، و التعلم التحولي transformative learning. 
 وتعدد الثقافات. ،والمعرفة الموقفية ،ةوالتفاعلي ،مجتمعات التعلم - السياق 
  ،وأساليب التدريب ،والتوجهات الفلسفية ،وافتراضاته ،معتقداته المدرب

وقد عني الباحث في تصميم البرنامج التدريبي بمفاهيم وافتراضات نظرية تعليم  
بدعم  كما عني ،الكبار؛ حيث ارتكز التدريب على استكشاف الخبرات السابقة والبناء عليها

جراء عمليات تأمل للممارسات التدريسية في تعليم القيم والوعي  تبادل الخبرات وتشاركها وا 
بالفجوة القائمة بين الممارسات التدريسية القائمة وما ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند 

 تعليمها؛ من خالل سياقات المعرفة الموقفية.
 :مثانيا: تحليل المفهوم اللغوي واالصطالحي للقي
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 المفهوم اللغوي للقيم: -أ
وفي  ،(217 ،الرازي )وقّوم الشيء تقويما؛ فهو قويم؛ أي مستقيم  ،القيمة: واحدة القيم

كما يأتي بمعنى الثبات واالستقامة؛  ،اللسان: القيام يأتي بمعنى المحافظة والمالزمة
ستواؤه واالستقامة: اعتدال الشيء وا ،فيقال: أقمت الشيء وقومته؛ فقام بمعنى استقام

أي  ،وفي المصباح المنير: القيمة الثمن الذي ُيقوم به المتاع ،(67/231 ،ابن منظور)
و في  ،(762، 6370 ،الفيومي)وقّومت المتاع؛ جعلت له قيمة معلومة  ،يقوم مقامه

 ،القاموس المحيط)وقومته؛ عدلته؛ فهو قويم ومستقيم ،القاموس المحيط: استقام؛ اعتدل
 ،0 ،الجوهري )وِقوام األمر: نظامه وعماده. ،هري: أن الَقوام: العدلويضيف الجو  ،(6607
7167). 

 ،مما سبق يتضح أن: الداللة اللغوية للفظ القيم يدور حول معاني: االستقامة
والعدل؛ وقد أفاد الباحث من  ،والقدر ،والثبات والدوام ،والمالزمة ،والمحافظة ،واالعتدال

مستويات تعلم القيم وتدريب المتعلمين على تحليل هذه  هذه الدالالت اللغوية في تحديد
وتصميم مواقف مقياس القيم الموجه إلى  ،المستويات ضمن أنشطة البرنامج التدريبية
 . تالميذ المرحلة االبتدائية وفق هذه المستويات

 المفهوم االصطالحي للقيم -ب
 المتأمل لتناول الباحثين لمفهوم القيم يجد اتجاهين أساسيين:

 ألول: القيم بوصفها معايير ومن التعريفات التي تنتمي لهذا االتجاه:ا
بأنها: معايير تتصل بالمستويات الخلقية التي ( 6311، 732)تعريف السيد

ويقيم منها موازين يبرز  ،تقدمها الجماعة ويمتصها الفرد من بيئته االجتماعية الخارجية
القيم في حياة األفراد وتحدد لكل فرد حلفاءه بها أفعاله ويتخذها هاديا ومرشدا وتنتشر هذه 

 وأعداءه.
( بأنها: مجموعة من المعايير واألحكام؛ 22 ،6311)وتعريف أبي العينين 

بحيث  ،تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية واالجتماعية
اته وتتجسد خالل تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته يراها جديرة بتوظيف إمكان

 االهتمام أو االتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
( الذي يرى أنها: معايير عقلية ووجدانية 10 ،6332)وتعريف عبد الحليم 

تستند إلى مرجعية حضارية تمكن صاحبها من االختيار بإرادة حرة واعية وبصورة متكررة 
ق فيه الفكر والقول والفعل؛ يرجحه على ما عداه من أنشطة بديلة نشاطا إنسانيا يتس
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متاحة فيستغرق فيه ويسعد به ويتحمل فيه ومن أجله أكثر مما يتحمل من غيره دون 
 انتظار لمنفعة ذاتية.

( الذي يرى أن القيم: مجموعة من المبادئ 27 ،6331)وتعريف طهطاوي 
ناس ويتفقون عليها فيما بينهم ويتخذون منها والقواعد والمثل العليا التي يؤمن بها ال

 ميزانا يزنون به أعمالهم ويحكمون به على تصرفاتهم المادية والمعنوية.
فيعرفانها على أنها: مجموعة من ( 212 ،6337)وتعريف سعادة و إبراهيم 

التي المعايير واألحكام التي تتسم بالثبات واالستقرار وتتفق والتوجهات العقدية واألخالقية 
 ،يسعى المربون إلى غرسها في وجدان الطلبة من خالل وسائل متعددة وأساليب متنوعة

 وتميزه عن غيره من األفراد. ،والتزام الطالب بها يقوده لتحقيق أهدافه
وبركات  ،(71 ،7117)وملوح  ،وحميد ،(67 ،7112)تعريف كل من العبادي و 

تطلق على األشياء المرغوب فيها  على أنها: معايير وأحكام (762 ،7117)دواغرة و 
وغير المرغوب؛ في ضوء معايير الجماعة وثقافة المجتمع؛ تتكون لدى األفراد من خالل 

 بتصرف(.)تفاعلهم مع األشياء والمواقف المتنوعة؛ حيث تتوافر البدائل لتلك األحكام.
تقدات ( على أنها: األحكام العقلية والوجدانية والمع61 ،7113)ويعرفها المزين 

وتعد موجهات عامة لسلوك األفراد؛ فهي  ،المتعلقة بفكرة أو موضوع أو موقف معين
 معايير للسلوك الفردي واالجتماعي في الحياة مستمدة من الواقع والمجتمع.

( بأنها: مجموعة من المعتقدات والتصورات 72 ،7161وتعريف الجالد )
ويعتقد  ،ا اإلنسان بحرية بعد تفكر وتأملالمعرفية والوجدانية والسلوكية الراسخة؛ يختاره

بها اعتقادا جازما؛ تشكل لديه منظومة من المعايير يحكم بها على األشياء بالحسن أو 
 . ويصدر عنها سلوك منتظم يتسم بالثبات والتكرار واالعتزاز ،وبالقبول أو الرد ،القبح
 
 
 

 تجاه:الثاني: القيم بوصفها تنظيمات نفسية ومن تعريفات هذا اال 
( بأنها: مجموعة من التنظيمات النفسية ألحكام 623 ،6212)تعريف الهاشمي 

فكرية وانفعالية يشترك فيها أشخاص بحيث تعمل تلك التنظيمات في توجيه دوافع األفراد 
 ورغباتهم في الحياة االجتماعية الكبرى لخدمة أهداف محددة تسعى لتحقيقها تلك الفئة.
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( بأنها: تنظيمات ألحكام عقلية وانفعالية معممة 601 ،7112)وتعريف زهران 
 نحو األشخاص واألشياء والمعاني وأوجه النشاط وتعبر عن الدوافع.

( إذ أن القيم هي: مجموعة األخالق التي تصنع 21 ،6310)وتعريف قميحة 
نسيج الشخصية اإلسالمية وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل مع المجتمع والتوافق مع 

كما أنها تكوّن الفرد للتفاعل مع  ،وعلى العمل من أجل النفس واألسرة والعقيدة ،ائهأعض
   .المجتمع

من خالل تحليل التناول االصطالحي لمفهوم القيم يمكن استنتاج عدة محكات 
 ( 07 -21 ،6331 ،عبد الحليم)تميز القيم عن مجرد الممارسة المشروعة 

ودعـوة  ،مناخ يسوده األمن النفسي والماديالحرية: ممارسة الفضائل تحتاج إلى  -6
اإلسالم إلى ضرورة توفر الحرية في االعتقاد ونفي اإلكراه فـي أمـور الـدين ماثلـة 

ال إكراه في الدين قد تبين الرشـد مـن الغـي فمـن يكفـر بالطـاغوت  في قوله تعالى:
 701 ويــؤمن بــاد فقــد استمســك بــالعروة الــوثقى النفصــام لهــا و  ســميع علــيم

 البقرة
وتعـدد البـدائل  ،تعدد البـدائل: تتميـز القيمـة باالختيـار مـن بـين عـدة بـدائل متاحـة -2

وتفاضـلها هـو االختبـار الحقيقــي للطبيعـة البشـرية التـي عبــر عنهـا القـرآن الكــريم 
َ  ٧َها اَونَۡفس َوَما َسو  ) في سورة الشمس:  نقَۡد أَۡفلََح َمَ ٨َها اۡلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَۡقوَ فَأ

 الشمس. (٠١َها اَوقَۡد َخاَب َمن دَس   ٩ َهااَزك  

العقالنية ويعنى بهـا أن القيمـة ال تنشـأ عـن تقليـد أعمـى دون انضـباط بمقيـاس   -2
 ،العقل؛ وعقالنية القيم تظهر في تـدبر اإلنسـان عواقـب البـدائل المختلفـة للسـلوك

 ويختار من بينها أكثرها خيرا ونفعا للجماعة والمجتمع.
ــا التكــ  -2 ــز القيمــة؛ تكــرار حــدوثها بم رار واالســتمرار: مــن المحكــات الرئيســية لتميي

يجعلها عادة مستحكمة أو جزءا مـن النسـيج العقلـي والسـلوكي لصـاحبها وعنوانـا 
كما جاء في حديث عبـد   بـن مسـعود رضـي   عنـه قـال: قـال رسـول لهويته؛ 

دق فـإن  ال: )  صلى   عليه وسلم ن  البـر  عليكم بالصِّ ـدق يهـدي إلـى البـرِّ وا  صِّ
َتــب عنــد    ــدق حتــى ُيك  جــل يصــدق ويتحــر ى الصِّ ــة ومــا يــزال الر  يهــدي إلــى الجن 

يًقا ن  الُفُجور يهـدي إلـى الن ـار . صدِّ ي اكم والكذب فإن  الكذب يهدي إلى الُفُجور وا  وا 
َتب عند    رواه الشيخان.  كذ اًبا(وما يزال الر جل يكذب ويتحر ى الكذب حتى ُيك 

؛ أن االختبار الحقيقي أيضـا للقـيم اتساق العمل مع العقل: ويشير هذا المحك إلى -5
َٰٓأَيَُّهَا )ال يختلـف القـول فيـه عـن العمـل يقـول تعـالى:  ،ترجمتها إلى سلوك عملـي يَ 

ََواَ  َُ تَۡف َلُ ََا  ََوَا َم َُ تَقُولُ ََ ََوام لن يَن َااَموُ ََين ََدَ (  2) ٱل  و ََا  ن َََ  َمۡقا  َُ  َكبُ ََا  ََوام َم ن أَا تَقُولُ ٱَّلل 
 الصف. (٣)تَۡف َلُوَا 
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ويسـعى  ،االعتزاز بالقيمة: ويعنى بهذا المحـك أن يعتـز الفـرد بقيمتـه ويسـعد بهـا -1
وقــد يصــل  ،إلـى إشــاعتها بـين النــاس بالعمـل الــدائب والحكمـة والموعظــة الحسـنة
 الحياة.هذا االعتزاز إلى النضال في سبيل تأكيد القيمة وتثبيتها في واقع 

اإليثار: ويعنى به أن يكون مـا يبذلـه اإلنسـان مـن جهـد أو مـال أو عاطفـة لـيس  -7
 مرادا به منفعة ذاتية.

 خصائص القيم  -ج
 تتميز القيم اإلسالمية بعدد من الخصائص منها 

 الربانية -6
( يقول تعالى: 12 ،6270 ،خياط)فهي ربانية المصدر والمنهج والهدف والغاية 

ينَ قُۡل إنا  َصَل ) لَمن ن ٱۡل َ  ن َرب  ي َوَمۡحيَاَي َوَمَماتني َّللن   األنعام. 617 تني َونُُسكن
 الوسطية والتوازن: -7

لنَك َج َلو   :يقول تعالى ،ويعنى بها االعتدال دون إفراط أوتفريط
ة َوَسطا )َوَكيَ  ُۡ أُم  ُك

ُسوُل َ لَيۡ ل ناَُكونُوام ُشَهدَآََٰا َ َلى ٱلو   ُۡ اسن َويَُكوَا ٱل   يدۗا  ُك ۡبلَةَ ٱل اني ُكوَت َوَما َج َلۡ * َشهن وَا ٱۡلقن
ن يَوقَلنُب َ لَى  َ قنبَۡيهنِۚ َوإنا َكانَۡت لَكَ  م  ُسوَل من َُ َمن َيا بنُع ٱل   وَۡ لَ ُ  لن يَن َ لَۡيَهآَٰ إن ُ  َ َلى ٱل ين بنيَ ة  إن

ُِۡۚ إنا   وَُك يَع إنيَم  ُ لنيُضن ُۗ َوَما َكاَا ٱَّلل  يَُهدَى ٱَّلل  حن َ بنٱلو اسن لََ ُاوف ر  تلك  ؛(622، البقرة) .ٱَّلل 
الوسطية االنتقائية ال التلفيقية؛ فقد عمد اإلسالم إلى القيم الجيدة عند العربي فأبقاها 

 وزود اإلنسان بقيم ليعيش عالمه المادي والمعنوي في توازن  ،وضبطها وأضاف إليها
َُ تَوَس نَ َوٱۡباَغن فنيَمآَٰ َااتَ  )يقول تعالى:  دقيق َ ةََۖ َو ُ ٱلد اَر ٱۡۡلَٰٓخن ن َك ٱَّلل  َن ٱلدُّۡنَياَۖ َوأَحسن يبََك من صن

َُ تَۡبغن ٱۡلفََسادَ فني ٱۡۡلَ   َو
ُ إنلَۡيَكَۖ َۖ َكَمآَٰ أَۡحَسَن ٱَّلل  ۖن بُّ ٱلُمف ۡر َُ يُحن  َ ينَ إنا  ٱَّلل  دن ِن ( 77 سن عن َأَنِس ب 

ُه َيُقولُ  ُ َعن  ِه َوَسل َم جَ  :َماِلٍك َرِضَي َّللا  ُ َعَلي  َواِج الن ِبيِّ َصل ى َّللا  ِبُروا َكَأن ُهم  َتَقالُّوَها اَء َثاَلَثُة َره ٍط ِإَلى ُبُيوِت َأز  ِه َوَسل َم َفَلم ا ُأخ  ُ َعَلي  َأُلوَن َعن  ِعَباَدِة الن ِبيِّ َصل ى َّللا  أي رأوها قليلًة  -َيس 
ِه َوَسل َم َقد  ُغِفَر َلُه َما َفَقالُ  -بالنسبة لما ينبغي لهم  ُ َعَلي  ُن ِمن  الن ِبيِّ َصل ى َّللا  َن َنح  َل َأَبًدا َوَقاَل آَخُر َأَناوا َوَأي  َر َقاَل َأَحُدُهم  َأم ا َأَنا َفِإنِّي ُأَصلِّي الل ي  ِبِه َوَما َتَأخ  َم ِمن  َذن  َر  َتَقد  ه  َأُصوُم الد 

ِه َوَسل َم  َواَل ُأف ِطُر َوَقالَ  ُ َعَلي  َساَء َفاَل َأَتَزو ُج َأَبًدا َفَجاَء َرُسوُل َّللا ِ َصل ى َّللا  َتِزُل النِّ آَخُر َأَنا َأع 
ِ َوَأت َقاُكم  َلُه  َشاُكم  َلِلِ  ِ ِإنِّي أَلَخ  ُتم  َكَذا َوَكَذا َأَما َوَّللا  ُتم  ال ِذيَن ُقل  ِهم  َفَقاَل َأن  وُم َوُأف ِطُر َلِكنِّي َأُص ِإَلي 

َس ِمنِّي َساَء َفَمن  َرِغَب َعن  ُسن ِتي َفَلي  ُقُد َوَأَتَزو ُج النِّ  ،أبو العينين) رواه الشيخان( َوُأَصلِّي َوَأر 
 .(761 ،7162 ،الشرقاوي )و ،(712 ،6332 ،الزنتاني)و ،(7 ،6311
 الشمول والتكامل: -2
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الحياة بجميع مجاالتها إال حيث إن القيم اإلسالمية لم تدع جانبا من جوانب 
كما تتضمن جوانب الشخصية ومجاالت التفاعل اإلنساني في  ،كانت له موجها وضابطا

 حركته مع الحياة.
 االتساق وعدم التناقض -2

 أو تطبيقها. ،ومجاالتها ،سواء من حيث بنيتها
جـود تأتي واقعية القيم اإلسالمية من حيث كونها تتعامـل مـع حقـائق ذات و  :الواقعية -0

والحقيقة اإلنسانية؛ ومن ثم فهي قابلة  ،وحقيقة الكون  ،حقيقي يقيني مثل الحقيقة اإللهية
َُف  )      للتطبيق في كل زمان ومكان مهما اختلفـت الظـروف المحيطـة يقـول تعـالى: يَُكل ن َُ

ُ  ُوۡسَ ََهاِۚ لََهَا َمَا َكَسَبَۡت َوَ لَۡيَهَا َمَا ٱۡكاََسَبَۡتۗ رَ  ُ نَۡفس ا إن َٰٓ أَۡو أَۡخَطۡأنََاِۚ ٱَّلل  َيوَا َٰٓ إنا ن سن َۡينَا اخن ََ َُ تُ ب وََا 
 َُ ۡلوََا َمَا  َُ تَُحم ن وَاِۚ َرب وَا َو ن قَۡبلن يَن من َٰٓ إنۡص ا َكَما َحَمۡلاَهُۥ َ لَى ٱل ين ۡل َ لَۡيوَا َُ تَۡحمن ََاقََةَ لَوََا بنَهن َۖ َرب وَا َو  

َِٰٓۚ أَنتَ  ينَ َُ َمۡو  َوٱۡ ُف َ و ا َوٱۡغفنۡ  لَوَا َوٱۡرَحۡموَا َ ن فن  ،البقـرة) (             نَا فَٱنُصَۡ نَا َ لََى ٱۡلقََۡوٱن ٱۡلَك 
711) 
 اإلنسانية -0

من ولقد كرمنا بني آدام وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ): تعالى يقول
 اإلسراء  71( ن خلقنا تفضيالالطيبات وفضلناهم على كثير مم

 ،والجنس ،عن اعتبارات: الدينكذلك توجيه السلوك اإلنساني بغض النظر 
 )واللون يقول تعالى: 

امِۚ اَ َاَرفُوَٰٓ ُۡ ُش ُوبا َوقَبَآَٰئنَل لن ُك ن ذََك  َوأُنثَى  َوَج َۡلوَ  ُكُ م ن َٰٓأَيَُّها ٱلو اُس إنن ا َخلَۡقوَ  َي 

ن أَۡتقَ  إنا  أَ  ودَ ٱَّلل  ُۡ  ن ٌُ َخبني ۡكَ َمُك َ َ لني ُِۡۚ إنا  ٱَّلل   .الحج ات ٠٣(ُك
 يم اإلسالمية مطلقة: الق -1

أو المكان؛ ألنها مستمدة من شرعية الكتاب  ،حيث ال تتغير بتغير الزمان
 (762، 7117 ،بركات و دواغرة)وتعد األساس في بناء الشخصية المسلمة. ،والسنة

 
 أهمية تعليم القيم: -د

وعلى مستوى المجتمع؛ فتكمن  ،لتعلم القيم أهمية كبيرة على مستوى الفرد
الفردي في قدرتها على تحقيق تكامل الفرد و ضبط سلوكه  المستوى على  أهميتها
والموازنة بين مصالحه  ،تمكنه من مقاومة القيم المنحرفةو  ،وصحته النفسية ،وانفعاالته

 ،(72 ،6331 ،الشخصية والمجتمع وتقديم المصلحة العامة على الخاصة )طهطاوي 
وتزوده  ،(72 ،7117، األسطلو)( 12 ،7111 ،بربخ)و، ( 610 ،6333 ،فهمي)و
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وتعزز الشعور بالهوية واالنتماء  ،(26 ،7117 ،الجالد)بالطاقات الفاعلة اإليجابية 
 (.27 ،7110 ،سلوت)

أما على مستوى المجتمع فتعد اإلطار المرجعي الذي يشتق منه المجتمع أهدافه 
واجهة التغيرات كما تعمل على توحيد أفراد المجتمع وتماسكهم وتساعد على م ،ووسائله

وتعمل على ربط عناصر ثقافة المجتمع في صورة متناسقة  ،(26 ،7161 ،الراميني)
طارا مرجعيا لتصرفات أفرادها  تعمل على إعطاء النظم االجتماعية أساسا عقليا وا 

 (67 ،7111 ،عقل)و  ،(71 ،7116 ،سعدات)واختياراتهم في المواقف الحياتية
 تصنيف القيم -هـ

ات القيم؛ كما أوردها الباحثون حسب نظرة كل منهم لمجال دراسته؛ تتعدد تصنيف
 ويمكن تناول أهم تصنيفاتها كما يلي:

( القيم في ضوء ستة أبعاد منطلقا من وجود قيمة 62 ،6311)صنف الهاشمي 
 أساسية هي قيمة اإليمان وتندرج تحتها مجموعة من القيم وفق األبعاد الستة:

 ،والحلم ،والرجاء ،والخشية ،والتوحيد ،الصالة والتقوى البعد الروحي: ويضم قيم  -6
 والصدق. ،واألمانة ،والكرم ،والرجاء

 ،والدعوة إلى الخير ،والمعاملة الحسنة ،البعد االجتماعي: ويتضمن قيم األخوة -7
 والتواضع. ،والمسؤولية االجتماعية ،والتعاون 

 .والسعي لكسب الرزق  ،البعد البيولوجي: ويشمل رعاية الجسم -2
 والتفكير والتدبر. ،البعد المعرفي: ويتضمن قيم التعليم والتعلم -2
 والرضا. ،واالعتدال ،واألمل ،البعد االنفعالي: ويتضمن قيم المحبة -0
 واألمانة ،والصدق ،والكرم ،البعد السلوكي: ويتضمن قيم اإلحسان -1

( القيم على أنها تأتي في ستة 622-611 ،6331ويصنف طهطاوي ) 
 أصناف:
 وضبط النفس. ،الوجدانية تتمثل في اإليمانالقيم  -6
 والصفح. ،والعفو ،والصبر ،والصدق ،القيم األخالقية وتتمثل في الرحمة -7
 ،واألمانة ،والكرم ،والتواد ،والتعاطف ،القيم االجتماعية وتتضمن التعاون  -2

 . ،والتسامح
 القيم الجسمانية و تظهر في النظام والصحة.  -2
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ودقة  ،و التثبت العلمي ،والدقة ،والتفكر ،ملالقيم العقلية وتتضمن التأ  -0
 المالحظة.

 القيم الجمالية وتشمل قيم الجمال والفن. -1
ويؤكد على أن هذا التصنيف للقيم ال يعني أنها منفصلة عن بعضها البعض ألن 

وتحديد معالم فلسفة  ،بينها ترابطا وتكامال من أجل تحجيج أهداف الفرد والمجتمع
 (02 ،6331 ،طهطاوي )الحياة.

: أن النسق القيمي المقترح يقوم على خمس (601 -607)ويرى هنوش 
 مجموعات قيمية:

عة على رأسها: القيم القلبية وأساسها المحبة وتصدر عنها قيم فرعية متنو  -6
 والصدق. اإلخالص،

القيم العقلية وأساسها الحكمة وتصدر عنها قيم فرعية متنوعة على رأسها قيم  -7
 الحكمة والسياسة.

قيم الفكرية وأساسها الشجاعة وتصدر عنها قيم مختلفة على رأسها البيان ال -2
 والصبر.

القيم النفسية وأساسها العفة وتصدر عنها قيم متنوعة على رأسها الحياء  -2
 والقناعة.

القيم االجتماعية وأساسها العدل وتصدر عنها قيم متعددة على رأسها السخاء  -0
 والرحمة.

د المقصد الجامع لهذه القيم وهذا المقصد يتلخص ويرى أن هناك قيمة عظمى تع
ُۡ ) :في التعارف الذي ورد في سورة الحجرات ُك ن ذََك  َوأُنثَى  َوَج َۡلوَ  ُكُ م ن َٰٓأَيَُّها ٱلو اُس إنن ا َخلَۡقَو  يَ 

 إنا  أَ 
امِۚ اَ َاَرفُوَٰٓ ن أَۡتقَ  ُش ُوبا َوقََبآَٰئنَل لن ودَ ٱَّلل  ُۡ  ن َ ۡكَ َمُك ُِۡۚ إنا  ٱَّلل  ٌُ َخبني ُك  .62 ( َ لني

فالتعارف قيمة جامعة تكون في إطار عالقة عقالنية تعترف باالختالف وجعل 
 هذا االختالف مؤسسا على المعرفة والعمل على بناء معرفة مشتركة مع الغير.

( فقد صنف القيم بحسب عدة أسس كما 72 - 76 ،6311)أما أبو العينين 
 يلي:

 الق والنسبية فهي مستوياناألساس األول: من حيث اإلط
القيم المطلقة؛ هي القيم التي ترتبط باألصول وهي قيم ثابتة ومطلقة ومستمرة؛  -6

ومن ثم  ،ال تتغير بتغير الزمان واألحوال وال مجال فيها لالجتهاد إال الفهم والوعي
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على المسلم أن يتقبلها ويسلم بها ويعمل بمقتضاها وهذه ُترد إلى القرآن والسنة 
 هرة.المط

القيم النسبية وترتبط بما لم يرد فيه نص أو تشريع صريح وهي تخضع لالجتهاد  -7
ومعنى نسبية؛ أنها متغيرة بتغير  ،الذي ال يتعارض مع ما فيه نص صريح

 وتحتاج إلى اجتهاد جمعي إلقرارها. ،المواقف عبر الزمان والمكان
 األساس الثاني: من حيث درجة اإللزام وهي نوعان:

لزامية؛ وهي قيم ذات طابع إلزامي يلزم أفراد المجتمع المسلم بها ويراعي القيم اإل  -6
 . تنفيذها بقوة

القيم التفضيلية؛ وهي قيم يشجع اإلسالم أفراده على االقتداء بها والسير تبعا لها  -7
 مثل األمور المباحة واآلداب والمجامالت وغيرها.
 انبها تأتي القيم في سبعة أبعاد:األساس الثالث: من حيث تعلقها بأبعاد الشخصية وجو 

البعد المادي ويعبر عنه القيم التي تتعلق بالوجود المادي لإلنسان وتأتي فيه  -6
 القيم المادية.

البعد الخلقي: ويعبر عنه القيم التي تتعلق باألخالق والمتصلة بالمسؤولية  -7
 وتمثله القيم الخلقية.

دراك الحق وتمثله البعد العقلي: وتعبر عنه القيم التي تتعلق بال -2 عقل والمعرفة وا 
 القيم العقلية.

دراك  -2 البعد الجمالي: وتعبر عنه القيم التي تتعلق بالتذوق الجمالي والتعبير عنه وا 
 االتساق في الحياة وهي قيم الجمال.

البعد الوجداني: وتعبر عنه القيم الوجدانية االنفعالية وهي تلك التي تنظم  -0
وتضبطها من غضب ورضا وحب وكره ويطلق عليها  الجوانب االنفعالية لإلنسان

 القيم الوجدانية.
البعد االجتماعي: وتعبر عنه القيم التي تتصل بالوجود االجتماعي لإلنسان من  -1

 خالل مجتمعه والمجتمع العالمي وتمثل هذا البعد القيم االجتماعية.
ته به ويطلق البعد الروحي وتعبر عنه القيم التي تنظم عالقة اإلنسان بربه وصل  -7

 عليها القيم الروحية.
ويشير إلى أن التكامل بين هذه األبعاد هو األساس في تناول هذه القيم؛ فكل 
بعد يتكامل مع اآلخر وتتكامل أبعاد التصنيف مع بعضها البعض مكونة النسق القيمي 
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لسلم القيم الروحية( أعلى ا) كما تأتي القيم المتصلة بالبعد الروحي ،اإلسالمي الصحيح
 أبو العينين،). القيمي انطالقا من أن هدف المسلم من سعيه والتزامه هو إرضاء  

6311، 72) 
( فيقترح إحدى عشرة مجموعة يرى أنها تصلح ألن تنضوي 6330)أما القيسي 
 تحتها القيم اإلسالمية:

 .والشكر ،إثبات األلوهية ،ورازقا ،وتوحيده خالقا ،قيم التوحيد ومنها: رضا   -6
 وجوب التعلم. ،تقييد العلم بالكتابة ،قيم العلم ومنها: طلب العلم النافع -7
 والتيسير. ،وسعة الصدر ،والحوار ،قيم الدعوة وتتضمن: ابتغاء وجه   -2
 مساواة الناس أمام القضاء. لحق،قيم القضاء والعدل: الحكم بما أنزل   با -2
 .حوالصف والحياء، شمل الرفق،القيم االجتماعية: وت -0
حسان العمل ،القيم االقتصادية وتتمثل في األمانة -1 تقانه، ،وا   واإلنفاق. واالعتدال، وا 
 واتصال الراعي بالرعية. لتكليف،وا ،و اإلمارة ،القيم السياسية: ومنها العدل -7
 والطيب. ونظافة الجسم، بالمظهر، القيم الجمالية: وتأتي ضمنها العناية -1
جير وتش ،والرفق بالحيوان ،النظافة العامة القيم البيئية: ومنها المحافظة على -3

 األرض.
 الرحمة والمودة بين الوالدين. ،القيم األسرية: ومنها قوامة الرجل -61
و المحافظة على  ،و الحرص على الشهادة ،قيم الجهاد: ومنها إخالص النية -66

 (2721 -2771 ،6330 ،القيسي)أسرار المسلمين.
 قيم في عشر مجموعات:( الذي يضع ال26-72 ،6332)تصنيف لطفي 

 قيم العبودية والتشريع د. -6
 قيم اإليمان بوحدة النوع اإلنساني. -7
 قيم تكريم اإلنسان. -2
 قيم التكامل بين التكوين والتشريع. -2
 قيم الهداية. -0
 قيم التوبة. -1
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 قيم االعتدال. -7
 قيم الذكر والصالة. -1
 قيم اإلدراك. -3
 قيم االختيار. -61

 ست مجاالت:( يصنف القيم في 20 ،6311تصنيف حريري )
 القيم الفردية؛ وهي قيم تنظم سلوك األفراد باعتبارهم أفرادا. -6
 القيم األسرية؛ وهي القيم التي تحكم حياة األسرة وتنظم العالقات األسرية. -7
القيم االجتماعية؛ وتتمثل في القيم التي تحكم سلوك أفراد يرتبطون فيما بينهم  -2

ماعة متميزة هي الجماعة في أي بعالقات خاصة تميزهم عن غيرهم وتجعل منهم ج
 زمان ومكان.

 القيم االقتصادية؛ التي تحتوي النشاط االقتصادي. -2
أو  ،القيم التربوية؛ التي تحكم عملية التربية أينما تمت سواء في األسرة -0

 المدرسة...
القيم السياسية؛ وهي القيم التي تحكم العالقة بين الحاكم والمحكومين وعالقة  -1

 الدولة.
استعراض تصنيفات المختصين للقيم الحظ الباحث تنوعا شديدا بين  من خالل

المختصين في دراستهم لتصنيف القيم؛ وال شك أن كل تصنيف يحتاج لمزيد من التدقيق 
حتى يتصف بالشمولية ليكون جامعا لقيم كل بعد منه؛ ومن ثم يمكن أن يكون مدخل 

يم؛ حيث تبين المقاصد اإلطار العام مقاصد الشريعة اإلسالمية مدخال مناسبا لتصنيف الق
وتوضح الصورة الشاملة للتعاليم واألحكام؛ لتتكون  ،والتصور الكامل لإلنسان ،للشريعة

(؛ و المقاصد على هذا النحو 70 ،7117، الزحيلي)، النظرة الكلية اإلجمالية للفروع
فيها العالقات تشكل في مجموعها منظومة متكاملة واضحة األبعاد جلية المرامي...تتضح 

ومن ثم فيتبنى الباحثان مدخل  (؛321 ،7111 ،سعد) ،بين كل مجال والمجاالت األخرى 
المقاصد في تصنيفهما للقيم ويرتكز هذا المدخل على تصنيف القيم في ضوء مقاصد 

وينظر إلى المقاصد باعتبارها مجاالت أربع  ،( 21 -20 ،7162 ،معروف) ،الشريعة
 . (677 -623 ،7112 ،عطية)ها ما يرتبط به من كليات يندرج تحت كل مجال من

 مقاصد الشريعة فيما يخص الفرد. :المجال األول
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وقيم حفظ  ،وقيم حفظ التدين ،وقيم حفظ العقل ،يندرج تحته قيم: حفظ النفس
 وقيم حفظ المال. ،العرض

 مقاصد الشريعة فيما يخص األسرة. :المجال الثاني
وقيم السكن  ،قيم حفظ النوع ،عالقة بين الجنسينويندرج تحته قيم: تنظيم ال

وقيم حفظ الجانب  ،وقيم حفظ التدين في األسرة ،وقيم حفظ النسب ،والمودة والرحمة
 وقيم تنظيم الجانب المالي في األسرة. ،المؤسسي في األسرة

 المجال الثالث: مقاصد الشريعة فيما يخص األمة.
قامة العدل ،وحفظ األمن ،مةويندرج تحته قيم: التنظيم المؤسسي لأل وحفظ  ،وا 

وعمارة األرض وحفظ ثروة  ،ونشر العلم وحفظ العقل ،والتعاون والتضامن ،الدين واألخالق
 األمة.

 المجال الرابع: مقاصد الشريعة فيما يخص اإلنسانية.
الخالفة العامة  ،ويندرج تحت هذا المجال قيم: التعارف والتعاون والتكامل

لحقوق الحماية الدولية  ،تحقيق السالم العالمي القائم على العدل ،رضلإلنسان في األ 
 نشر دعوة اإلسالم. اإلنسان،

وقد اعتمد الباحث على هذا التصنيف في إعداد قائمة القيم الالزمة لتالميذ 
 المرحلة االبتدائية؛ وذلك للمبررات التالية:

. .. بعاد جلية المراميأن المقاصد تشكل في مجموعها منظومة متكاملة واضحة األ -6
واألسرة  ،حيث تتضح العالقة بين كل مجال والمجاالت األخرى؛ فالفرد نواة األسرة

واألمة اإلسالمية في السياق الطبيعي للحياة ال  ،في المفهوم اإلسالمي نواة األمة
والخطاب اإلسالمي في حقيقته خطاب للفرد  ،تكاد تنفصل عن اإلنسانية جمعاء

 (.7162)و معروف ،(326 ،7111 ،سعد). ة واإلنسانيةواألسرة واألم
أن معرفة المقاصد تبين اإلطار العام للشريعة والتصور الكامل لإلسالم وتوضح  -7

الصورة الشاملة للتعاليم واألحكام لتتكون النظرة الكلية للفروع؛ وبذلك يعرف 
 (7117، 70 ،وما يخرج عنها.)الزحيلي ،اإلنسان ما يدخل في الشريعة

هذا التصنيف يتوافق واالتجاه نحو تفعيل مقاصد الشريعة اإلسالمية والتجديد  أن -2
 في هذا المجال.

سهولة استخدامه من قبل مصممي المناهج الدراسية لتنظيم البناء القيمي في  -2
 . مناهج التعليم المختلفة
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أن هذا التصنيف يتسع ليشمل كامل عالقات الفرد في حركته مع الوجود اإلنساني؛  -0
تتسع العالقات من دائرة الفرد إلى األسرة إلى األمة حتى تشمل رؤيته وتفاعله  إذ

   .مجال اإلنسانية

 
 يوضح مجاالت القيم في ضوء مدخل المقاصد( 6)شكل 

في ضوء خصائص تالميذ المرحلة االبتدائية وطبيعة مناهج العلوم الشرعية و 
الت مقاصد الشريعة اإلسالمية المقدمة لهم اعتمد الباحث على المجال األول من مجا

مجال الفرد( في بناء قائمة القيم الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية؛ ويتضمن هذا المجال )
 القيم التالية:

قيم حفظ النفس: ويعنى بهذا المقصد حفظ النفس من التلف ويشمل: قيم   -6
ية من المخاطر وقيم الوقا ،وقيم الوقاية من األمراض ،والنظافة ،والملبس ،الغذاء

وقيم الكرامة  ،الكهرباء.. ،والحريق ،التي تؤدي بحياة الفرد مثل حوادث السيارات
 . المضبوطة بضابط الشرع()وقيم الحرية الشخصية ،اإلنسانية

قيم حفظ العقل: ويتسع معنى العقل في هذا المقصد ليشمل فعل العقل وأعضاء  -7
من سمع وبصر  ،والمدركات الجسم من المخ والحواس التي تمده بالمعلومات

وذوق وشم ولمس وكذا الجهاز العصبي الذي يقوم بوظيفة االتصال بين الوسائل 
 ،وقيم التفكر ،وقيم التعلم ،ويشمل هذا المقصد القيم التالية: قيم المعرفة ،والمخ

 وقيم المحافظة على العقل من التلف.
 ،في هذا المجال قيم حفظ التدين: يقصد به هنا حفظ التدين وليس الدين  -2

قيم المحافظة على الشعائر الدينية  ،ويتضمن القيم التالية: قيم العقيدة السليمة
 ،قيم التخلق باألخالق اإلسالمية األساسية مثل الصدق ،فرائضها ونوافلها()
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و  ،وطاعة رسوله ،طاعة  )و قيم الطاعات الواجبة  ،واإلخالص ،واألمانة
 طاعة ولي األمر(

: وال يقتصر هذا المقصد على الجانب الجنسي فقط بل يشمل كل ما حفظ العرض -2
وتتضمن قيم: عفة  ،يحفظ على الفرد كرامته وسمعته وحرمة حياته الخاصة

 حفظ البصر عن المحارم. ،اللسان
ويشـــتمل علـــى قـــيم:  ،حفـــظ المـــال: والمقصـــود بـــه فـــي هـــذا المجـــال؛ مـــال الفـــرد -0

 قيم الكسب الحالل. ،الملكية الفردية قيم المحافظة على ،االعتدال في اإلنفاق
 مستويات تعلم القيم واكتسابها: -و

( تصنيفا مهما لمستويات التعلم الوجداني؛ يوضـح تسلسـل 6310)اقترح كراثوول
 عملية بناء القيم لدى المتعلمين؛ وجاء هذا التصنيف في خمسة مستويات: 

عـــض الظـــواهر والمثيـــرات المســـتوى األول: االســـتقبال: وفيـــه يشـــعر المـــتعلم بوجـــود ب
 والرغبة في االنتباه.

أو نشــاطات  ،المســتوى الثــاني: االســتجابة؛ وفيــه يتفاعــل المــتعلم مــع مثيــرات محــددة
وجدانيــة معينــة مــن خــالل بعــض أعمــال المشــاركة مــع الموضــوع الوجــداني ليشــعر 

 باالرتياح والرضا.
يمة للشئ أو الظاهرة أو المستوى الثالث: إعطاء قيمة؛ وفيه يستطيع المتعلم إعطاء ق

السلوك وهـذا المفهـوم المجـرد للقيمـة نـاتج عـن تقـويم الفـرد وتقـديره ويتصـف السـلوك 
المــرتبط بهــذا المســتوى بدرجــة مــن االتســاق والثبــات ويكــون مبعثــه االلتــزام بالقيمــة 
 ،ولـيس االنصـياع والمسـايرة؛ ويـأتي هـذا المسـتوى فـي ثالثـة مسـتويات: تقبـل القيمــة

وقــد عنــي الباحــث بهــذا المســتوى تصــميمه لمقيــاس والتــزام القيمــة؛  ،قيمــةوتفضــيل ال
 القيم؛ لمناسبته لخصائص تالميذ المرحلة االبتدائية.

المستوى الرابع: التنظيم القيمي؛ وفيه المتعلم بإدراك العالقات بين مجموعة القيم التي 
ات واضـحة مـع غيرهـا يلتزم بها ويكون تنظيما قيميا يستدخل فيـه القـيم الجديـدة بعالقـ

 من القيم مع وعيه بمستويات هذه القيم في عالقاتها.
بصـورة )المستوى الخـامس: تمثـل القيمـة؛ وفيـه يتمثـل المـتعلم القيمـة و يـنعكس ذلـك 

واضــــــحة وتلقائيــــــة( فــــــي جميــــــع مظــــــاهر الســــــلوك لديــــــه دون تنــــــاقض أو تعــــــدد 
 (.711 -701 ،7113 ،و جمل ،سلوم)و  ،(71-77، 7161الجالد: )للمعايير.

 مداخل تعليم القيم:  -ز
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تتعدد مداخل تعليم القيم؛ ويعرض الباحث في هذا الجزء لمداخل تعلـيم القـيم وفـق 
 ما يلي:

 أوال: مدخل النمو الخلقي.
يرتكز األساس المنطقـي هـذا المـدخل علـى تحفيـز المتعلمـين لزيـادة قـدراتهم علـى 

لنمو الخلقي ال يهدف إلـى غـرس قـيم أن مدخل ا Kohlbergويرى كولبرج ،التفكير الخلقي
نمــا يهــدف إلــى دفعهــم إلــى التقــدم فــي المســتويات األعلــى مــن  معينــة لــدى المتعلمــين؛ وا 

ــراض  (Kohlberg, 1978, 25-30)التفكيــر الخلقــي  ــى افت ويقــوم هــذا المــدخل عل
أساسي هو أن المتعلمين ينجذبون دائما إلى المستويات األعلـى مـن التفكيـر عنـدما يكـون 

اك نقاش بين رأيين متعارضين لسلوك معين فإن مسـتوى المناقشـة يحـدد التـأثير األقـوى هن
والتالميــذ ذووا المســتويات األعلــى يــؤثرون علــى المتعلمــين ذوي المســتويات  ،لــرأي معــين
 األدنى.

ـــرح ســـيمون  ـــى  Simonوقـــد اقت ـــق مـــدخل النمـــو الخلقـــي تركـــز عل ـــا لتطبي طرق
ــة ا ــول االجتمــاعياســتخدام أنشــطة تقــوم بتطــوير رغب ــي القب ــز الســلوك  ،لمتعلمــين ف وتعزي

عطــاء المــتعلم الحريــة فــي اتخــاذ القــرار ،اإليجــابي خلقيــا وتنميــة قدراتــه علــى اإلحســاس  ،وا 
   (Simon, 1975, 46-50)    بالعدالة
 
 

 ثانيا مدخل التحليل األخالقي
 ،يـذيرتكز األسـاس النظـري لهـذا المـدخل علـى تنميـة التفكيـر المنطقـي لـدى التالم

واســتخدام أســاليب االستقصــاء العلمــي فــي حــل المشــكالت التــي تحمــل مضــامين اجتماعيــة 
لذا ُيعرف هـذا المـدخل عمليـات تعلـم  ،(Kormandy, 1990, 404- 410)   وأخالقية

القيم على أنها عمليات معرفية تتضـمن استقصـاء علميـا فـي محاولـة للوصـول إلـى القيمـة 
 ، (Gardner& Lawton,2000,600) (Kelly,1990, 33)الظـاهرة محـل الدراسـة 

وصـــياغة  ،والوصـــف ،والتمييـــز ،ويتطلـــب هـــذا المـــدخل عمليـــات أساســـية هـــي: المالحظـــة
ــان)وتقــويم القــرار النهــائي ،الفــروض يســاعد هــذا المــدخل فــي  كمــا ،(710 ،7113 ،عري

اع القيمـي وتنمية القيم الذاتية للمتعلمين في مواجهـة الصـر  ،تنمية الوعي بأخالقيات العلوم
 كما يهدف إلى:  ،في المجتمع

 تدريب التالميذ على إصدار األحكام القيمية. -
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تدريب المتعلمين على كيفية العمل في الجماعة للوصول إلى حكم قيمي عام حول  -
 بعض األهداف القيمية.

 تدريب المتعلمين على كيفية تحديد األهداف القيمية المطلوب تحقيقها. -
 ا المدخل:خطوات التدريس وفق هذ

 مرحلة التوضيح والتفسير وتتضمن:
 تحديد القضية القيمية وتحليل خلفياتها ومضامينها المختلفة. -
 جمع البيانات المالئمة حول القضية المثارة وتحليلها. -

 مرحلة التحليل والمجادلة وتتضمن:
 إقامة جدل علمي أخالقي حولها يوضح الفوائد والمضار. -
 . مية واألخالقية للقضية المثارةتأكيد القيم والمبادئ العل -

 مرحلة االنتقاء واتخاذ القرار وتتضمن:
 اتخاذ قرار مناسب بشأن القضية ومراجعة تأثيراته المختلفة. -
 مدخل توضيح القيم: ثالثا

ويقوم على  ،يستند هذا المدخل على الجانب االنفعالي في الشخصية اإلنسانية
جب أن يكون موجها نحو مساعدة المتعلمين على افتراض أن االهتمام بالتربية الخلقية ي

استيضاح قيمهم الشخصية بدال عن تلقينهم مجموعة من القيم؛ ومن ثم يكتسب 
المتعلمون قيمهم بصورة وظيفية من خالل المرور بخبرات تعليمية مباشرة تتضمن أنشطة 

لتفكر وشفاهية؛ من شأنها تشجع المتعلمين وتساعدهم على تعرف قيمهم وا ،تحريرية
مما يمكنه من االختيار السليم للبدائل التي تعرض له  ،حولها في مواقف الحياة المختلفة

 (.6707 -7111، 6701 ،وهاللي ،عمارة). في مواقف الحياة المختلفة
 (.6701 ،7111 ،وهاللي ،عمارة): خطوات التدريس وفق هذا المدخل

ويطل منهم  ،أو قراءتها ،قصةإثارة المتعلمين نحو القضية القيمية من خالل سماع  -
 تسجيل فهمهم وآرائهم وتبادل الخطاب حولها.

ويعبر  ،إشراك جميع المتعلمين في عمليات التبرير والتعليل العقلي لألحداث واألقوال -
 المتعلمون عن شعورهم إزاء كل بديل بحرية.
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للقيم صياغة المعايير اإليجابية المشتركة التي يتوصل إليها المتعلمون بالنسبة  -
 المضمنة في الموقف.

مما سبق يظهر أن دور المعلم في مواقف تعليم وتعلم القيم يرتكز على إدارة 
الحوار بطريقة معاونة للمتعلمين على استخدام المهارات العقلية العليا في أمور تتصل 

و من خالل عرض  ،(721 ،7112 ،بالقيم في سائر المواقع االجتماعية )عبد الحليم
وتصنيفها يستنتج الباحث عدة  ،وخصائصها ،لنظري فيما يتعلق بمفهوم القيمالجانب ا

 مبادئ يمكن أن تسهم في تفعيل عمليات تعليم وتعلم القيم واكتسابها:
وسلوكي؛ ومـن ثـم يجـب أن  ،ووجداني ،القيم مفهوم مجرد له أبعاد ثالثة: معرفي -6

 القيم. يعنى بهذه األبعاد الثالثة عند تصميم أنشطة تعليم وتعلم
ــة بمعنــى أنهــا تظهــر مــن خــالل التفاعــل االجتمــاعي  -7 ــيم ذات طبيعــة اجتماعي الق

الحقيقي للمتعلم؛ ومن ثم يجب أن يؤخـذ فـي الحسـبان تصـميم المواقـف الحقيقيـة 
ويعد السياق االجتماعي أفضـل السـياقات فـي تعلـيم وتعلـم  ،عند تعليم وتعلم القيم

 القيم.
السلوك؛ لـذا يعنـى عنـد تصـميم تعلـيم القـيم يجـب أن القيم محكات معيارية لتقييم  -2

أن يعنـــى باســـتراتيجيات التعلـــيم التـــي تركـــز علـــى الجانـــب التفـــاعلي مـــن خـــالل 
 . ومداخل توضيح القيم.. ،واالستقصاء ،النقاشات

القــيم ذات طبيعــة تكراريــة فــي المواقــف المتشــابهة؛ ومــن ثــم يجــب عنــد تقــويم  -2
كمـا  ،يس اكتساب القيم في مواقف متعددةاكتساب القيم تصميم أدوات ومواقف تق
 يجب التنويع في أدوات قياس القيم.

ومن التوجهات العامة التي يعنى بها في تعليم القيم وفق المداخل السابقة كما 
 ( إجماال فيما يلي:31 -37 ،7111حددها الصمدي )

 ،ةمرحلة االنتباه: وفيها يشعر المتعلم بشئ جديد يعرض عليه إما في صورة قص -6
ويعتمد المعلم في هذه المرحلة على التشويق إلثارة  ،أو مشهد سمعي بصري 

 أذهان المتعلمين نحو قضية القيمة.
مرحلة االهتمام: وفيها ينتقل المتعلم بمساعدة زمالئه والمعلم في بلورة معطيات  -7

 جديدة حول القيمة؛ فيطرح سؤااًل أو يطلب معلومات إضافية.
شرات جديدة تتعلق باالنخراط في تحليل ومناقشة مرحلة التفاعل: وتظهر مؤ  -2

 وتجلياتها في الواقع إيجابا أو سلبا. ،وتفسير القيمة
مرحلة االقتناع: وهي المرحلة التي تظهر فيها مؤشرات دالة على التوجهات  -2

 واالختيارات والمواقف.
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 ولكنه في حاجة إلى أن يوضع ،مرحلة الدفاع: قد يكون المتعلم مقتنعا بالقيمة -0
في وضعية تعليمية تختبر مدى قدرته على توظيف المعارف والمهارات واألدوات 

 المنهجية التي اكتسبها في المراحل السابقة.
مرحلة نقل القيمة: وتتميز هذه المرحلة بالمبادرة دون الحاجة إلى مؤثر خارجي  -1

ولكن تظهر لدى المتعلم مؤشرات تتعلق بإحساسه بالمسؤولية تجاه نقل القيمة 
 . لغيره

 وقد عني بهذه المراحل عند تدريب المعلمين على تعليم القيم.
 ثالثا: الدراسات السابقة

يعــرض الباحــث فــي هــذا الجــزء لــبعض الدراســات الســابقة التــي أجريــت فــي مجــال 
تعليم القيم وقد عرض للدراسات السابقة في ضوء عدة محاور واتبـع المـنهج التـاريخي فـي 

والمـنهج  ،كمـا عـرض لهـدف الدراسـة ،يعرض للقديم فاألحدث عرض دراسات كل محور؛ إذ
 ،وأهم النتائج التي توصلت إليهـا ،وأدواتها في جمع البيانات ،وعينتها ،الذي اعتمدت عليه

ثم أعقب الدراسات السابقة بتعليق يوضح مـن خاللـه  ،وبعض التوصيات المتعلقة بنتائجها
 اسة الحالية.كيف أفادا من هذه الدراسات وماذا تضيف الدر 

 دراسات عنيت بالكشف عن القيم المضمنة في الكتب الدراسية ومنها:  -أ
( التي استهدفت التعرف على القيم المتضمنة بكتـب العلـوم 7116، دراسة )أحمد
لذا قام الباحث بتحديـد القـيم التـي يجـب أن تتضـمنها كتـب العلـوم بتلـك  ،للمرحلة اإلعدادية

في صورة استمارة تحليل للتعرف على ما تحويه هذه الكتب  ثم ترجمة هذه القيمة ،المرحلة
وأشـارت النتـائج إلـى أن القـيم التـي يجـب أن  ،من قيم وكيفية توزيعهـا علـى وحـدات الكتـب

ــا المعاصــرة يجــب أن تتضــمن ســتة  ــة والتكنولوجي تتضــمنها الكتــب فــي ضــوء الثــورة العلمي
والذاتيـــة(  ،واالقتصـــادية ،والبيئيـــة ،والعلميـــة ،واالجتماعيـــة ،الروحيـــة)مجـــاالت للقـــيم هـــي 

وكـان الصـف الثالـث  ،( قيمة بمحتـوى مـنهج العلـوم بالمرحلـة اإلعداديـة031ووجود عدد )
 ،وأوصت الدراسة بضرورة وضـع منظومـة قيميـة التـي يـراد تنميتهـا للتالميـذ ،أكثرهم تضمناً 

 .وتدريب المعلمين علي كيفية تنمية القيم لدى تالميذهم
( التــي اســتهدفت التعــرف علــى واقــع البنــاء القيمــي لــدى 7112 ،دراســة )قميحــة

وقـد اسـتخدمت الباحثــة مقيـاس روكـيش المعـرب للقـيم والــذي  ،طلبـة الجامعـات الفلسـطينية
وتـم تطبيـق المقيـاس علـى ثـالث جامعـات فلسـطينية وبلـغ عـددهم  ،( قيمـة71يتكون من )

الطلبــة بصــورة كبيــرة مثــل و أشــارت النتــائج إلــى وجــود بعــض القــيم لــدى  ،( طالــب711)
وقـد أوصـت الدراسـة بضـرورة العمـل علـى  ،والعمل لليوم األخـر ،والطموح ،والصدق ،التدين

 . تدعيم القيم لدى الطالب



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671ة التربية، جامعة األزهر، العدد: )مجلة كلي

 

 - 723 - 

سماعيل ،ودراسة )جمال ( والتي استهدفت استقصاء القـيم العلميـة فـي 7111 ،وا 
ــة الســ ــي المملكــة العربي ــيم االبتــدائي ف ــة التعل ــوم بمرحل ــان  ،عوديةمنــاهج العل ــام الباحث إذ ق

وفـي  ،بوضع قائمة بالقيم التي يجـب أن يتضـمنها محتـوى كتـب العلـوم بالمرحلـة االبتدائيـة
 ،ضــوء تلــك القائمــة تــم تحليــل كتــب العلــوم للتعــرف علــى القــيم العلميــة المتضــمنة بالكتــب

بة فــي وأشــارت النتــائج إلــى وجــود القــيم العلميــة بدرجــة مناســ ،وكيفيــة تناولهــا لهــذه القــيم
مـن الثالـث حتـى السـادس( ممـا يـدل علـى حـرص المسـئولين عـن )الصفوف األربعة األخيرة

كمـا  ،المنهج وواضعيه ومؤلفي الكتب على تدعيم القيم العلميـة بشـكل جيـد بمنـاهج العلـوم
ــة ــة المرتبطــة بجســم اإلنســان والبيئ ــالقيم العلمي ــر ب ــاك اهتمــام كبي ــيم  ،كــان هن ــت الق وأهمل

وأهملت أيضـا القـيم االجتماعيـة مثـل التعـاون  ،تروي وتقدير جهود العلماءالوجدانية مثل ال
وأوصت الدراسة بتدريب المعلمـات علـى طـرق وأسـاليب تنميـة القـيم  ،والتخلي عن التعصب

 .وضرورة وجود أدلة تشمل القيم العلمية التي يجب أن تدعمها أثناء التدريس ،العلمية
التــي هــدفت إلــى اقتــراح القــيم العلميــة ( و 7111، وحمــدان ،أبــو جحجــوح)ودراســة

والكشـف  ،التي ينبغي تضمنها فـي محتـوي المنـاهج الدراسـية فـي المرحلـة األساسـية الـدنيا
عن تلك القيم المتضمنة في محتوى مناهج العلوم واللغة العربية والتربية الوطنية للصـفوف 

تتابع لبنـاء القـيم العلميـة وتحديد مستوى ال ،الثالثة األولى من المرحلة األساسية بفلسطين
لـذا قـام الباحثـان  ،وكذلك تحديد مسـتوى التكامـل بينهـا ،المتضمنة في محتوى تلك المناهج
واسـتخدامها فـي تحليـل منـاهج العلـوم  ،( قـيم علميـة1بإعداد القيم العلمية والتي تضمنت )

وأشــارت  ،المنــاهج واللغـة العربيــة والتربيـة الوطنيــة وتقـدير تتــابع وتكامــل القـيم العلميــة فـي
وافتقـار محتـوى منـاهج  ،النتائج إلى ثراء محتوى مناهج العلوم واللغة العربية للقـيم العلميـة

وانخفــاض مســتوى التتــابع بــين القــيم العلميــة المتضــمنة فــي  ،التربيــة الوطنيــة لتلــك القــيم
ــة ــوى المنــاهج الثالث ــاهج الثالثــة بنســ ،محت ــين محتويــات المن بة وتــوفر مســتوى الكامــل ب

وفي ضوء هذه النتيجة اقتـرح الباحثـان خريطـة للقـيم العلميـة التـي ينبغـي تضـمنها  ،01%
وأوصت الدراسة ببناء برنامج لتنمية القيم العلمية لدى تالميـذ  ،في محتوى المناهج الثالثة

 المرحلة األساسية.
( والتـي اسـتهدفت تحليـل القـيم الـواردة فـي كتـب التربيـة 7111، عـودات)ودراسة 

ــامن والعاشــر األساســيين المقــررة فــي األردن ومــدى انســجامها مــع اإل ســالمية للصــفين الث
ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث باســتخدام  ،المعــايير المستخلصــة مــن رســالة عمــان

وأشـارت النتـائج إلـى أن اهتمـام كتـب التربيـة  ،قائمة رسالة عمان في تحليل محتـوي الكتـب
وكــان التركيــز علــى مجــال المعــايير العقائديــة  ،مــان غيــر كــافاإلســالمية بمعــايير رســالة ع

على حساب بقية المعايير مما يدل على عدم أخذ رسـالة عمـان بعـين االعتبـار عنـد تـأليف 
وقد أوصت الدراسة بإعادة النظـر فـي كتـب التربيـة اإلسـالمية لتضـمين بعـض القـيم  ،الكتب

 . من رسالة عمان
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والتي استهدفت تصميم قائمة معيارية للقيم ( 7111، وعيسى ،الشماسي)ودراسة
وبمـا يتناسـب مـع كـل  ،النمائية التي ينبغي إكسابها للمتعلمين من خـالل التربيـة المدرسـية

وبمـا يعبـر عـن حاجـات  ،الحاجات الخاصة للمتعلمين في كل مرحلـة ويلبي ،مرحلة تعليمية
لـذا قامــا  ،اتــه وتطلعاتـهالمجتمـع السـوري فــي مواكبـة التطـورات الراهنــة وفـي تحقيـق طموح

الباحثـــان بتصـــميم القائمـــة المعياريـــة للقـــيم اســـتنادًا إلـــى تحليـــل مضـــمون مجموعـــة مـــن 
وقــد توصــلت الدراســة إلــى مقترحــات تســهم فــي غــرس القــيم التربويــة  ،الدراســات الســابقة

ة وأوصـت الدراسـة بتعزيـز القـيم اإليجابيـ ،اإليجابية لدى المتعلم وربطهـا باألهـداف التربويـة
فــي نفــوس التالميــذ باختيــار مــا يخــدم التطــور والمعاصــر منهــا دون أن يمــس ذلــك الهويــة 

 .المميزة للمتعلم ومجتمعه
( والتــي اســتهدفت التعــرف علــى القــيم المــدعاة لــدى 7111، ودراســة )المخزومــي

ــة أنفســهم ــة مــن وجهــة نظــر الطلب ــاء األهلي ــة الزرق ــام الباحــث بإعــداد اســتبانه  ،طلب ــذا ق ل
 ،الفكريـــة)( قيمـــة تربويـــة موزعـــة علـــى أربعـــة مجـــاالت هـــي القـــيم 12لـــى )اشـــتملت ع
وتـــم تطبيقهـــا علـــى الطـــالب اللـــذين بلـــغ عـــددهم  ،والجماليـــة( ،واالقتصـــادية ،واالجتماعيـــة

وأشارت إلى أن إدعاء ممارسة الطلبة للقيم التربوية كانـت إيجابيـة وبدرجـة  ،( طالب711)
الدراســة بتأصــيل الفكــر التربــوي النظــري بحيــث  وأوصــت ،مرتفعــة علــى معظــم فقــرات األداء

يـــأتي فـــي ســـياق الفهـــم الصـــحيح لمنظومـــة القـــيم التربويـــة والتأكيـــد عليهـــا فـــي المنـــاهج 
 .الدراسية

( والتي استهدفت اقترح قائمة بالقيم العلمية التي ينبغـي 7113، ودراسة )خزعلي
مـدى  والكشـف عـن ،ردنتضمنها في كتب العلوم لصفوف المرحلة األساسية األولـى فـي األ 

لذا قـام الباحـث بإعـداد أداة  ،ومستوى تتابعها وتكاملها في كتب العلوم ،توافر القيم العلمية
وتضمنت األداة ثمان قـيم علميـة رئيسـة تنـدرج  ،لتحليل القيم العلمية بإتباع المنهج البنائي

يم العلميـة فـي كتـب وأشارت النتائج إلى أن نسـبة المظـاهر السـلوكية للقـ ،تحتها قيم فرعية
ــابع  ،العلــوم كانــت متوســطة ــالقيم العلميــة فــي حــين كــان مســتوى التت ــوم ب وثــراء كتــب العل

والتكامل في القيم العلمية المتضمنة بكتب العلوم من حيث زيـادة الصـف متـدني وقـد يرجـع 
ــة التطــوير العلمــي ــدًا عــن عملي ــي الكتــب بعي ــديل ف ــر والتب ــرة التغيي ــى كث ــك عل وأوصــت  ،ذل

اســة بالتأكيــد علــى القــيم العلميــة مــن تتابعهــا وتكاملهــا داخــل منــاهج العلــوم والمــواد الدر 
 . األخرى 

( والتــي اســتهدفت استقصــاء القــيم اإلســالمية المتضــمنة 7166ودراســة القرشــي)
في مقرر الحديث للصف الثالث المتوسط ومـدى تعزيـز المقـرر لهـذه القـيم مـن وجهـة نظـر 

لذا قام الباحث بإعداد قائمـة بـالقيم الالزمـة  ،لتربية اإلسالميةالمشرفين التربويين ومعلمي ا
وترجمتهـا فـي صـورة اسـتبانة بلـغ عـددها مفرداتهـا  ،للطالب والتـي يجـب أن يعززهـا المقـرر

ـــى آرائهـــم فـــي القـــيم 26) ـــردة ووجهـــت للمعلمـــين والمشـــرفين التربـــويين للتعـــرف عل ( مف
مشــرفًا  1213و ،( معلمــاً 672داء علــى )وتــم تطبيــق األ ،اإلســالمية التــي يعززهــا المقــرر
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وأشــارت النتــائج علــى أن مقــرر الحــديث يعــز القــيم اإلســالمية بدرجــة تقــع مــا بــين  ،تربويــاً 
( قيمة جاءت بدرجـة كبيـرة أولهـا اإليمـان بـاد 71وأن ) ،االستجابة بدرجة كبيرة ومتوسطة

بـــاد وآخرهـــا  ( قيمـــة جـــاءت بدرجـــة متوســـطة أولهـــا حســـن الظـــن76و) ،وآخرهـــا التعلـــيم
وأرجــع الباحــث هــذه النتيجــة إلــى اهتمــام بــرامج التــدريب التــي تهــتم بــالقيم علــى  ،الشــورى 

كمـا  ،النواحي النظرية أكثر من اهتمامها بالجوانب التطبيقية وهـي األهـم فـي موضـوع القـيم
( 66أشارت نتـائج االسـتبانة المطبقـة علـى المعلمـين والمشـرقين إلـى أهميـة تضـمين عـدد)

وأوصــت الدراســة بعقــد دورات تدريبيــة لمعلمــي  ،للمقــرر مثــل العــدل واألمانــة والتقــوى  قيمــة
 .التربية اإلسالمية لتدريبيهم على األساليب المناسبة لتعزيز القيم التربوية لدى التالميذ

( التـي اسـتهدفت التعـرف علـى القـيم المتضـمنة فـي 7167، ودراسة)أبو شاويش
وعـم  ،كشف عن أهم األسـاليب المسـتخدمة فـي تـدريس القـيمكتاب لغتنا الجميلة ومن ثم ال

ــد  ــيم عن ــة الق ــي تنمي ــي تســهم ف ــيم الت ــدريس الق ــة ألســاليب ت ــة العربي ممارســة معلمــي اللغ
وتـم  ،لذا قام الباحث بإعداد قائمـة بـالقيم التـي يجـب أن يـتم تضـمينها فـي الكتـاب ،الطالب

وثـم صـمم اسـتبانه لمعرفـة أهـم  ،ترجمتها لبطاقة تحليـل محتـوى لتحلـي الكتـاب فـي ضـوئها
( فقـرة موزعـة علـى تسـعة 01األساليب المستخدمة في تـدريس القـيم التـي اشـتملت علـى )

كما صمم بطاقة لمالحظـة مـدى ممارسـة  ،( معلم ومعلمة671وتم تطبيقها على ) ،أساليب
( معلـــم 77وتـــم تطبيقهـــا علـــى) ،( فقـــرة61المعلمـــين لتـــدريس القـــيم والتـــي شـــملت علـــى )

وأشارت الدراسة إلى عدة النتائج أوال أن القيم الدينية متضمنة بدرجـة كبيـرة يليهـا  ،لمةومع
ثانيـا أن القـيم األخالقيـة و القـيم الدينيـة والقـيم االجتماعيـة  ،القيم االجتماعية ثم األخالقيـة

وثالثــا أن أســـلوب القــدوة وأســـلوب التربيـــة  ،مــن القـــيم الهامــة مـــن وجهــة نظـــر المعلمـــين
ث وضــرب األمثــال والقصــة والحــوار والمناقشــة مــن أهــم األســاليب المســتخدمة فــي باألحــدا

وأوصــت الدراســة باالهتمــام بتقــديم بــرامج تدريبيــة للمعلمــين عــن أســاليب  ،تــدريس القــيم
 .تدريس القيم

( هدفت إلى تعرف قيم الوسطية اإلسـالمية المضـمنة فـي 7162)ودراسة الشرف 
حلة الثانوية بدولة الكويت؛ ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث مقررات التربية اإلسالمية بالمر 

بإعــداد قائمــة بقــيم الوســطية اإلســالمية التــي ينبغــي الســعي لتنميتهــا لــدى طــالب المرحلــة 
وتحليـل محتـوى مـنهج التربيـة اإلسـالمية فـي ضـوئها مسـتخدما المـنهج الوصـفي  ،الثانوية
يـة اإلسـالمية فـي المرحلـة الثانويـة بدولـة وتمثلت عينة الدراسـة فـي منـاهج الترب ،التحليلي
وتوصلت الدراسة إلى في نتائجها إلى أن مناهج التربية اإلسالمية قد عنيت بالقيم  ،الكويت

 ،والتفاعــل الحضــاري  ،والتــوازن  ،والقســط ،والتعدديــة ،والعــدل ،ونبــذ العنــف ،التاليــة: الحريــة
هج التربيــة اإلســالمية بدرجــة وعنيــت منــا ،حيــث جــاء اهتمــام المحتــوى بهــا بدرجــة عاليــة

والســماحة  ،والشــورى  ،واالعتــدال ،واالنفتــاح العقلــي ،وقبــول اآلخــر ،متوســطة بقــيم الحكمــة
 والحوار. ،وقبول الحق ،كما لم تعن مناهج التربية اإلسالمية بقيم الحيادية ،الفكرية
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( هـــدفت الدراســـة إلـــى تعـــرف قـــيم المواطنـــة 7162ودراســـة الكنـــدري والعـــازمي )
 ،تضـــمنة فـــي كتـــب التربيـــة اإلســـالمية لمرحلـــة التعلـــيم الثـــانوي الموحـــد بدولـــة الكويـــتالم

ــان الباحثتــان بتصــميم اســتمارة قــيم المواطنــة موزعــا علــى ثالثــة  ــق هــذا الهــدف ق ولتحقي
وقـد توصـلت الدراسـة فـي  ،والقـيم االقتصـادية ،والقيم االجتماعيـة ،مجاالت: القيم األساسية
مــع الدراســة قــد تضــمنت جميــع قــيم الوطنيــة بمجاالتهــا الرئيســية نتائجهــا إلــى أن كتــب مجت

كما أظهرت النتـائج أن قـيم الوطنيـة االجتماعيـة جـاءت فـي  ،تكرارا 633الثالثة بتكرار بلغ 
ــى بنســبة  أمــا الوطنيــة االقتصــادية فقــد جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة  %0101المرتبــة األول

 %6306د جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة أما قيم الوطنية السياسية فق %2107بنسبة 
دراسـات عنيـت بالكشـف عــن أثـر بعـض اســتراتيجيات التـدريس فـي تنميــة  -ب

 القيم:
ــد ــد المجي ــي اســتهدفت استقصــاء اســتخدام إســتراتيجية 7112 ،دراســة )عب ( والت

مقترحة لتدريس العلوم في تنمية بعض القيم العلمية والتحصـيل لـدى تالميـذ الصـف الثـاني 
 1لذا قام الباحث بتحديـد القـيم العلميـة التـي ينبغـي تنميتهـا لـدى التالميـذ وهـي  ،دياإلعدا

 ،والتواضـع العلمـي ،والتمسك بالطرق العلمية في التفكير ،واألمانة العلمية ،المثابرة العلمية
ــى ) ــة وتطبيقــه عل ــيم العلمي ــاس الق ــام بإعــداد مقي ــم( وفــي ضــوئها ق ــات العل ( 727وأخالقي

وأرجـع  ،لنتائج إلى تدني مستوى التالميذ على المقياس ككل وعلى كل بعـدوأشارت ا ،طالب
وفـي ضـوء هـذه النتيجـة قـام  ،الباحث هـذه النتيجـة لقصـور منـاهج العلـوم فـي تنميـة القـيم

ــى االكتشــاف لوحــدة الفضــاء الخــارجي  الباحــث بإعــداد اإلســتراتيجية المقترحــة القائمــة عل
ــام بإعــداد االخت ،للكواكــب والنجــوم ــار التحصــيلي المكــون مــن )وق واالســتعانة  ،( فقــرة21ب

وأشارت النتـائج إلـى فاعليـة  ،وتطبيق البرنامج واألدوات ،بمقياس القيم العلمية المعد سابقاً 
وأوصـت الدراســة  ،اإلسـتراتيجية المقترحـة فـي تنميــة القـيم العلميـة والتحصـيل لــدى التالميـذ

 .تعليم القيم بية لتدريبهم على كيفيةبتأهيل معلمي العلوم من خالل عقد دورات تدري
( التــي اســتهدفت استقصــاء فاعليــة نمــوذج االستقصــاء 7111، ودراســة )بــاطين

العادل في تنمية فهم بعض قضـايا مسـتحدثات التقنيـة الحيويـة والتفكيـر الناقـد والقـيم لـدى 
ة بإعداد وحـدة ولتحقيق ذلك قامت الباحث ،طالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية بمكة المكرمة

وأدوات  ،وأعــدت دليــل المعلــم ،مقترحــة متضــمنة بعــض قضــايا مســتحدثات التقنيــة الحيويــة
 ،( عبــارة21بعــض قضــايا مســتحدثات التقنيــة الحيويــة ) الدراســة المتمثلــة فــي اختبــار فهــم

( عبـــارة وبعـــد تطبيـــق الوحـــدة 71ومقيـــاس القـــيم ) ،( عبـــارة21واختبـــار التفكيـــر الناقـــد )
بعض قضايا مستحدثات التقنية  ارت النتائج إلى فاعلية النموذج في تنمية فهمواألدوات أش
وأوصـت الدراسـة بتصـميم بـرامج  ،والقيم األخالقية لدى الطالبات ،و التفكير الناقد ،الحيوية

 .تدريبية للمعلمين لتنمية القيم والتفكير الناقد والقيم لدى تالميذهم
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رف مدى تفعيل معلمـات العلـوم الشـرعية ( هدفت إلى تع7161)ودراسة الحميدي 
 ،و الحيـاء ،واألمانـة ،و التواضـع ،ألسلوب القصة في تدعيم القـيم الخلقيـة التاليـة: الصـبر

وتكونــت  ،واســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي ،والرحمــة لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة
المتوســطة مــن معلمــة مــن معلمــات العلــوم الشــرعية فــي المرحلــة  601عينــة الدراســة مــن 

واســتخدمت االســتبانة بوصــفها أداة الدراســة مكونــة مــن خمســين  ،التعلــيم العــام الحكــومي
وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى: يتم تفعيل القصة فـي  ،عبارة موزعة على خمسة محاور

 ،واألمانة من قبل معلمـات عينـة الدراسـة بدرجـة عاليـة جـدا ،والتواضع ،تدعيم قيمة الصبر
بتنظــيم دورات تدريبيــة للمعلمــات علــى اســتخدام األســاليب التربويــة فــي تــدعيم  كمــا أوصــت
 القيم الخلقية.

ـــر اســـتخدام لعـــب األدوار فـــي 7161ودراســـة المصـــري ) ـــى تعـــرف أث ( هـــدفت إل
اكتساب القيم االجتماعية في محتوى كتاب لغتنا الجميلة لدى طلبة الصف الرابع األساسـي 

طالبــا  11وبلغــت عينــة الدراســة  ،حثــة المــنهج التجريبــيواســتخدمت البا ،فــي محافظــة غــزة
عداد دليل معلم في ضوء أسـلوب لعـب األدوار ،وطالبة  ،وقامت الباحثة بمعالجة المحتوى وا 

وتوصـــلت فـــي نتائجهـــا إلـــى: أن القـــيم المـــراد  ،كمـــا اســـتخدمت مقيـــاس القـــيم االجتماعيـــة
قيمــة  71نــا الجميلــة كانــت إكســابها لطلبــة الصــف الرابــع األساســي فــي محتــوى كتــاب لغت

وجـاءت بعـدها قـيم النظافـة  ،%1701واحتلت قـيم بـر الوالـدين الرتبـة األولـى بـوزن نسـبي 
كما توصلت الدراسة إلى أن السـتخدم أسـلوب لعـب األدوار أثـرا فـي  ،%1702بوزن نسبي 

ج و أوصت الدراسة بضرورة التخطيط المسبق عند إعداد المنـاه ،اكتساب القيم االجتماعية
العمـل علـى تنويـع أسـاليب  ،لتحديد كيفية توزيع القيم االجتماعية في مناهج اللغـة العربيـة

 . التدريس إلبراز القيم االجتماعية وتعزيزها
 دراسات عنيت بتصميم برامج لتنمية القيم لدى المتعلمين: -ج

( والتــي اســتهدفت بنــاء برنــامج لتنميــة القــيم 7112، ومنهــا دراســة )عبــد الحلــيم
لــذا قامــت الباحثــة بإعــداد  ،بيئيــة لــدى تالميــذ التعلــيم األساســي مــن خــالل منــاهج العلــومال

وفـي ضـوء  ،قائمة بـالقيم البيئيـة التـي يجـب أن تتضـمنها منـاهج العلـوم بـالتعليم األساسـي
وأعدت مقياس القيم البيئية وطبق علـى مجموعـة مـن  ،هذه القائمة تم تقويم مناهج العلوم

 –طـــرق التـــدريس  -المحتـــوي  –االهـــداف 1ببنـــاء البرنـــامج المقتـــرح ثـــم قامـــت ،التالميـــذ
وأشـارت النتـائج إلـى  ،واعدت وحـدتين وقامـت بتطبيقهمـا عـل التالميـذ ،القويم( –األنشطة 

وتـدني مسـتوى االلتـزام  ،ضعف تنـاول محتـوي كتـب العلـوم بـالتعليم األساسـي للقـيم البيئيـة
لتطبيــق البرنــامج فقــد أشــارت النتــائج إلــى فاعليــة وبالنســبة  ،بالقيمــة البيئيــة لــدى التالميــذ

وأوصـت الدراسـة بتـدريب المعلمـين  ،البرنامج المقترح في تنمية القيم البيئية لدى التلميذات
 .على كيفية تضمين القيم أثناء التدريس
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( التــي اســتهدفت اقتــراح تصــور لتضــمين القــيم البيئيــة فــي 7111دراســة فــرج )
بمرحلة التعلـيم األساسـي بسـلطنة عمـان والكشـف عـن أثـر إحـدى  مناهج التربية اإلسالمية

استخدم  وحداته في إكساب هذه القيم لتالميذ الصف الثالث األساسي؛ ولتحقيق هذا الهدف
الباحث المنهج الوصفي حيث قام بتحديد قائمة القيم البيئية الالزمة لتالميـذ مرحلـة التعلـيم 

كمـــا اســـتخدم المـــنهج  ،اإلســـالمية فـــي ضــوئهااألساســي وتحليـــل محتـــوى منــاهج التربيـــة 
التجريبــي فــي الكشــف عــن أثــر إحــدى وحــدات التصــور المقتــرح فــي إكســاب التالميــذ عينــة 

والكشف عن العالقة بين اكتساب القـيم البيئيـة  ،الدراسة هذه القيم و تعديل سلوكهم البيئي
ا مـن تالميـذ الصـف تلميـذ 671وتكونـت عينـة الدراسـة مـن  ،وتعديل السـلوك البيئـي لـديهم

 11الثالث األساسي قسموا إلى مجموعتين إحداهما تجريبية تدرس الوحدة المقترحـة بلغـت 
ــذا ــذا 11واألخــرى ضــابطة درســت المــنهج المعــد بلغــت  ،تلمي وتوصــلت الدراســة فــي  ،تلمي

نتائجها إلى أن القيم البيئية الالزمة لتالميذ الصفوف األربعـة األولـى مـن التعلـيم األساسـي 
 ،وتجميـل البيئـة ،نظافة البيئـة :والتي رأى أفراد العينة أنها مهمة بدرجة " كبيرة " تتمثل في

والمحافظـة  ،والمحافظـة علـى الممتلكـات العامـة ،وحماية البيئة من التلـوث ،والهدوء البيئي
والمحافظـة علـى حيوانـات  ،وحماية المسـاحات الخضـراء مـن التصـحر ،على التوازن البيئي

والشــعور بالمســئولية تجــاه البيئــة ؛ حيــث تــراوح  ،وترشــيد اســتثمار المــوارد البيئيــة ،البيئــة
ـ  %611( بنســبة تراوحـت بــين )7070ـ  2متوسـط درجــة أهميــة هـذه القــيم البيئيــة بـين )

كمـــا توصـــلت إلـــى أن مســـتوى تنـــاول منـــاهج التربيـــة اإلســـالمية بمرحلـــة التعلـــيم  (70%
ــه م ــائج الدراســة إلــى فاعليــة  ،توســطااألساســي لهــذه القــيم جــاء فــي مجمل كمــا أشــارت نت

وكشـفت عـن وجـود ارتبـاط  ،الوحدة بعد تضمينها قيما بيئية في إكسـاب التالميـذ هـذه القـيم
بين إكساب تالميذ الصف الثالث من التعلـيم األساسـي بسـلطنة  1016موجب عند مستوى 

 عمان القيم البيئية وتعديل سلوكهم البيئي.
( والتــي اســتهدفت تقــديم برنــامج لتنميــة القــيم البيئيــة 7111، الســويدان)ودراسـة 

لـذا قامـت الباحثـة بدراسـة تحليليـة  ،لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي في مادة العلوم
قائمـة بـالقيم الواجـب  للتعرف على القيم البيئية لمادة العلـوم بالصـف السـادس حيـث أعـدت

ثـم أعـدت برنـامج مقتـرح  ،تحليـل المحتـوى وفـي ضـوء هـذه القائمـة تـم  ،تضمنها بالمحتوى 
يتضــمن مجموعــة مــن األنشــطة لتحقيــق أهــداف التربيــة البيئيــة وتنميــة القــيم البيئيــة لــدى 

وأشارت النتائج إلى أن نسبة الفصـول التـي تناولـت القـيم البيئيـة جـاءت بنسـبة  ،التلميذات
الدراسة بربط منـاهج وأوصت  ،وهي نسبة جيدة ولكن توزيع القيم يفتقر إلى التوازن  37%

وعقــد دورات تدريبيــة  ،العلــوم بتعــاليم الشــريعة اإلســالمية الخاصــة بالمحافظــة علــى البيئيــة
 .وورش عمل لتدريب المعلمات على كيفية تنمي القيم لدى تالميذهن

( التـي هـدفت إلـى الكشـف عـن فاعليـة برنـامج مقتـرح فـي 7166ودراسة حسن )
ولتحقيــق هــذا  ،الخلقيــة لــدى طــالب الصــف األول الثــانوي الثقافــة اإلســالمية لتنميــة القــيم 

الهــدف قــام الباحــث بتحديــد القــيم التــي ينبغــي توافرهــا فــي كتــب التربيــة اإلســالمية ثــم قــام 
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بتصميم برنامج فـي الثقافـة اإلسـالمية متضـمنا أربـع وحـدات دراسـية معـدة بصـورة متتابعـة 
تحصـيليا ومواقـف لقيـاس مـدى تحقـق  كمـا اسـتخدم اختبـارا ،ومتكاملة متضمنا دليل المعلـم

طالبــا وزعــوا علــى مجمــوعتين؛  11وتكونــت عينــة الدراســة مــن  ،أهــداف الوحــدة المختــارة
وأظهـرت نتـائج الدراسـة  ،إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة واتبع الباحـث المـنهج التجريبـي

ا تنــوع فاعليــة البرنــامج المقتــرح و فســر الباحــث هــذه النتــائج فــي ضــوء عــدة عوامــل منهــ
و الـربط بـين محتـوى الوحـدة وتحليـل  ،الربط بين القـيم األخالقيـة وعقيـدة الطالـب ،المحتوى 

ــف الحياتيــة ــي أســاليب التــدريس ،المواق واســتخدام أســاليب تقــويم ترتكــز علــى  ،والتنــوع ف
 مناقشة المواقف وتقديم الحلول.

 تعلمين:دراسات عنيت بالكشف عن دور المعلمين في تنمية القيم لدى الم -د
( والتي استهدفت الكشف عن درجة ممارسـة طلبـة 7112 ،ومنها دراسة )مرتجي

والتعـرف علـى  ،المرحلة الثانوية للقيم األخالقية من وجهة نظـر معلمـيهم فـي محافظـة غـزة
 ،األساليب التي يستخدمها المعلمون لحث الطالب وتشجيعهم على ممارسة القيم األخالقيـة

( فقر موزعة على ثـالث 02ستبانة القيم األخالقية التي بلغ عددها )لذا قام البحث بإعداد ا
وتـم تطبيقهـا  ،اإلدارة المدرسـية( –الـزمالء  –المعلمـين 1عالقة الطالب بــ  1مجاالت وهي 

كمــا أعــد الباحــث ســؤال مفتــوح للتعــرف علــى ألهــم األســاليب  ،معلــم ومعلمــة 7313علــى )
وأشــارت النتــائج إلــى أن ممارســة  ،ة القــيمالمســتخدمة لحــث وتشــجيع الطــالب علــى ممارســ

الطــالب للقــيم األخالقيــة جــاءت بنســبة عاليــة وقــد أرجــع الباحــث هــذه النتيجــة إلــى دور 
 ،وكذلك المناهج الدراسية التي تشتمل على قيم أخالقيـة مرضـية ،المعلمين المؤهلين تربوياً 

اليب التربويــة لحــث كمــا أكــدت الدراســة علــى أن المعلمــين والمعلمــات يتبعــون بعــض األســ
والموعظـة  ،والترغيـب والترهيـب ،الطالب على ممارسـة القـيم األخالقيـة ومـن ضـمنها القـدوة

وأوصــت الدراســة علــة ضــرورة تضــمين المنــاهج الدراســية بقــدر كبيــر مــن القــيم  ،والنصــح
وضرورة إلمام المعلمين باألساليب التربوية المختلفة لحث وتشـجيع  ،األخالقية واالجتماعية

 . الطالب على ممارسو القيم األخالقية مثل أسلوب القصة
( هدف منها الكشف عن درجة إسـهام معلمـي ومعلمـات 7110)ودراسة الخوالدة 

الدراســات اإلســالمية فــي إكســاب طلبــة التعلــيم الثــانوي القــيم االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر 
ية العين التعليمية فـي طالبا وطالبة من طلبة مدير  207وتكونت عينة الدراسة من  ،الطلبة

واظهرت الدراسة في نتائجها أن إسهام المعلمين والمعلمـات  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
وأوصــت الدراســة  ،(%71فــي إكســاب الطلبــة القــيم االجتماعيــة جــاءت بدرجــة متوســطة )

ــى  ــدريبهم عل ــيم وت ــيم الق ــة للمعلمــين والمعلمــات فــي مجــال تعل بضــرورة عقــد دورات تدريبي
 استراتيجيات تقديم مواقف تعليمية واالهتمام بتربية القيم.

( والتــي اســتهدفت التعــرف علــى الــدور الــذي يقــوم بــه 7117، ودراســة )الجمــالي
لــذا قــام الباحــث بإعــداد  ،معلــم المرحلــة األساســية فــي تنميــة القــيم األخالقيــة لــدى التالميــذ
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وفــي ضــوء القائمــة قــام  ،األساســية قائمــة تضــم أهــم القــيم الخلقيــة الالزمــة لتلميــذ المرحلــة
 بإعداد استبانه القيم الخلقية للتعرف على دور المعلم في تنميتها من وجهة نظر المعلمـين

 ،(70والمــوجهين البــالغ عــددهم ) ،(101والتالميــذ البــالغ عــددها ) ،(631البـالغ عــددهم )
وهنـاك  ،بدرجـة متوسـطةوأشارت النتائج إلى أن المعلم يقوم بدوره في تنمية القـيم الخلقيـة 

وعامل الخبرة مهم في تنمية القـيم  ،قصور فيما يتعلق باألنشطة المدرسية التي تنمي القيم
وأوصــت الدراســة باالهتمــام بتــدريب المعلــم علــى كيفيــة تنميــة القــيم  ،الخلقيــة لــدى التالميــذ

 .لدى التالميذ
فـي عمليـة ( والتي اسـتهدفت التعـرف علـى دور المدرسـة 7113، ودراسة)حكيمة

والطــرق التــي يســتعملها المعلــم فــي  ،التنشــئة االجتماعيــة وتنميــة القــيم الســلوكية للتلميــذ
وعرض وتحليل محتوى مضامين بعض الكتب المدرسية الجزائريـة ودورهـا  ،تنمية هذه القيم
لــذلك قامــت الباحثــة بإعــداد أدوات الدراســة والمتمثلــة فــي اســتبانة القــيم  ،فــي تــدريس القــيم

واستبان موجهـة لألسـاتذة  ،ية للكشف عن النسق القيمي لتالميذ المرحلة المتوسطةالسلوك
وتـم تطبيــق  ،ومقيـاس التوافــق االجتمـاعي ،للكشـف عـن أهــم أسـاليب تعلـم القــيم بالمدرسـة

وأشـارت النتـائج إلـى أن مـن أهـم  ،( معلـم ومعلمـة17و) ،( طالب وطالبـة32األدوات على)
هــي  مها فــي غــرس القــيم وتنميتهــا فــي الوســط المدرســياألســاليب التربويــة التــي يســتخد

كمـــا أشـــارت إلـــى أن القـــيم  ،والمحاكـــة ،وأســـلوب الحـــوار والمناقشـــة ،األســـلوب القصصـــي
واسـتنباط  ،االجتماعية واألسرية احتلت المراتب األولى على استبانة النسق القيمي للتالميـذ

وأسـاليب تنميـة هـذه القـيم  ،االقيم العلمية مـن موضـوعات الـدروس التـي يقومـون بتدريسـه
 . لدى تالميذهم

( والتي استهدفت التعرف على مدى قيام معلم المرحلـة 7113، ودراسية )الصائغ
الثانويــة بــدوره فــي تنميــة القــيم األخالقيــة لــدى طالبــه وذلــك مــن وجهــة نظــر المعلمــين 

د اسـتبانه القـيم لـذا قـام الباحـث بإعـدا ،وتعرف معوقات قيـام المعلـم بـذلك الـدور ،والمديرين
تنميـة  1( فقـرة موزعـة علـى سـتة محـاور هـي دور المعلـم فـي 21األخالقية المكونة من )

توجيــه  ،تعميــق فهــم الجــزاء الخلقــي ،تكــوين الشــعور بالمســئولية الخلقيــة ،االلتــزام الخلقــي
ضافة محـور سـادس عـن  ،النية بالنية تحفيز الجهد للقيام بالسلوك الحسن( لدى الطالب وا 

( 12036وتـم تطبيـق األداة علـى  ،ات قيام المعلم بـدوره فـي التنميـة الخلقيـة للطـالبمعوق
وأشـارت النتـائج إلـى أن المعلمـين والمـدرين يـرون أن معلـم المرحلـة  ،( مـديرا30و) ،معلماً 

 ،الثانوية يقوم بدوره بدرجة كبيرة جدًا في تنمية القيم الخلقية للطـالب علـى جميـع المحـاور
ادس فتشير النتائج لوجود العديد من المعوقات أمام المعلم للقيام بدوره كـان أم المحور الس

وأوصـــت  ،وضــعف دور األســرة ،واإلنترنــت ،وجماعــة الرفــاق ،مــن أهمهــا وســائل اإلعــالم
عــداد أدلــة إجرائيــة مســاعدة  ،الدراســة بإقامــة دورات تدريبيــة للمعلمــين علــى تعلــيم القــيم وا 

جـراء د ،للمعلم لتنمية القـيم كسـاب القـيم لـدى طـالب وا  راسـة حـول دور المعلـم فـي غـرس وا 
 .المرحلة االبتدائية والمتوسطة
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( وهــدفت إلــى تعــرف دور معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي 7161)ودراســة قشــالن 
و تعرف أهم القيم اإلسالمية التي يسعى  ،تعزيز القيم اإلسالمية لدى طالبهم بمحافظة غزة

وتكونـت  ،واستخدم الباحث المـنهج الوصـفي التحليلـي ،عزيزهامعلموا المرحلة الثانوية إلى ت
وتوصـلت الدراسـة فـي نتائجهـا  ،طالبا مـن طـالب المرحلـة الثانويـة 172عينة الدراسة من 

ــى: بلــغ دور معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي تعزيــز القــيم اإلســالمية لــدى طالبهــم نســبة  إل
الرتبـــة األولـــى بـــوزن نســـبي  وقـــد حصـــلت القـــيم الخلقيـــة علـــى الرتبـــة األولـــى ،1707%
وجــاءت القــيم  ،%1101ثــم تلتهــا قــيم العلــم فــي الرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي  ،1307%

وقـد  ،%1102ثم القيم الوجدانيـة فـي الرتبـة الخامسـة بنسـبة  %1701االجتماعية بنسبة 
أوصــت الدراســة بضــرورة تطــوير اإلجــراءات واالســتراتيجيات لتشــجيع الطــالب علــى ممارســة 

 القيم اإلسالمية وتفعيل األنشطة الالصفية. القيم
( والتــي هــدفت التعــرف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه 7161ودراســة أبــو حشــيش )

وقـد أعـد الباحـث اسـتبانة  ،كليات التربية بغزة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمـين
قصـــى ( طالـــب وطالبـــة مـــن جامعـــة األ011وتـــم تطبيقهـــا علـــى ) ،( فقـــرة27مكونـــه مـــن )

وأشـــارت النتــائج أن لكليـــات التربيـــة ومقرراتهــا دور فـــي تنميـــة قـــيم  ،والجامعــة اإلســـالمية
وقـد أوصـت الدراسـة  ،المواطنة لدى الطلبة المعلمين بدرجـة مـا بـين المتوسـط والعـالي جـداً 

 .بتضمين قيم المواطنة بمناهج المراحل المختلفة
معلمـي العلـوم الطبيعيـة  (: والتـي اسـتهدفت تقصـي دور7161، ودراسة )الحربي

بالمرحلــة الثانويــة فــي تنميــة القــيم العلميــة لــدى طالبهــم بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن 
لـذا قـام الباحـث بإعـداد قائمـة بـالقيم العلميـة التـي يجـب أن  ،وجهة نظر المعلمين والطالب

وتنميتهــا  يكتســبها الطالــب بالمرحلــة الثانويــة ووضــعها فــي اســتبانة لتحديــد درجــة أهميتهــا
كما أعد استبانة موجهة للطالب لتحديد  ،( معلماً 621ثم قام بتطبيقها على ) ،لدى الطالب

ــم مــن وجهــة نظــرهم ــم تطبيقهــا علــى  ،درجــة تنميــة القــيم العلميــة لــديهم مــن قبــل المعل وت
وأشـــارت النتـــائج أن أعلـــى قيمـــة علميـــة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي العلـــوم  ،( طالبـــاً 167)

وتقـدير  ،درجـة األهميـة والتنميـة لـدى الطـالب هـي تقـدير العلـم وتقنياتـه الطبيعية من حيث
ــة هــي ،العلمــاء وحــب  ،وتقبــل النقــد ،تقــدير الــذات)وأقــل قيمــة مــن حيــث األهميــة والتنمي

أما بالنسبة لالستبانة الموجه للطالب فأشارت النتائج إلى أن المثابرة العلميـة  ،االستطالع(
ئولية العلمية والمرونة الفكرية مـن القـيم التـي يـتم تنميتهـا مـن وتقدير العلم وتقنياته والمس
وتقــدير  ،وحــب االســتطالع ،وتقبــل النقــد ،والتســامح العلمــي ، ،قبــل المعلمــين بدرجــة كبيــرة

وأوصــت الدراســة بــإجراء العديــد مــن الدراســات  ،الــذات أقــل القــيم تنميــة مــن قبــل المعلمــين
وأيضــا  ،مــي العلــوم فــي تنميــة القــيم لــدى الطــالباألخــرى حــول دور البــرامج التدريبيــة لمعل

دراسة واقع تنمية القـيم العلميـة بـالمقررات األخـرى والتركيـز علـى تنميـة القـيم العلميـة لـدى 
 .الطالب من قبل المعلمين
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( التي اسـتهدفت تقصـي دور المعلمـين فـي 7166، والروميني ،ودراسة )العازمي
ــة الكويــت تنميــة القــيم الوطنيــة لــدى طلبــة المــدارس ولتحقيــق ذلــك قــام  ،الثانويــة فــي دول
ـــة مـــن ) ـــان بإعـــداد اســـتبانة مكون ـــيم للمواطنـــة 21الباحث ـــي ثـــالث ق ـــردة موزعـــة عل ( مف

ــى ) ،واالقتصــادية( ،واالجتماعيــة ،السياســية)هــي ( معلــم ومعلمــة 6016وتــم تطبيقهــا عل
نميـــة القـــيم وأشـــارت النتـــائج أن المعلمـــين والمعلمـــات يســـهموا فـــي ت ،بالمـــدارس الثانويـــة

وأوصـت الدراســة بضـرورة عمـل دورات تدريبيــة  ،الوطنيـة بدرجـة كبيـرة فــي جميـع المجـاالت
علـى  ،لتدريب المعلمـين علـى تعلـيم القـيم باسـتخدام األسـاليب الحديثـة التـي أثبتـت نجاحهـا

   .كيفية إكسابها للتالميذ
 (التــي اســتهدفت استقصــاء مــدى إســهام معلــم المدرســة7167، ودراســة )مرعــي

االبتدائيــة فـــي تنميــة القـــيم االجتماعيــة لـــدى تالميـــذ المرحلــة االبتدائيـــة مــن وجهـــة نظـــر 
لذا قام الباحـث بإعـداد اسـتبانة القـيم االجتماعيـة المكونـة مـن  ،الموجهين ومدراء المدارس

 1( مـدير فـي 621و) ،( موجـه10وتم تطبيقها علـى ) ،( فقرة موزعة على عدة أبعاد21)
تائج إلى أن القيم االجتماعية من القيم التي البد من غرسها فـي نفـوس وأشارت الن ،إدارات

وأن المعلـم يقـوم بـأدواره فـي تنميـة القـيم بدرجـة  ،الناشئة وذلك لمتطلبات النمو االجتمـاعي
وكذلك يمارس بعض أساليب تنمية القيم بدرجة ما بـين المتوسـط  ،ما بين المتوسط والعالي

 . هتمام بتدريب المعلم على أساليب تنمية القيموأوصت الدراسة باال ،والعالي
 :تعليق على الدراسات السابقة

 من خالل عرض الدراسات السابقة يتضح للباحث ما يلي:
تنــوع الدراســات الســابقة فــي أهــدافها؛ حيـــث هــدفت بعضــها إلــى الكشــف عــن القـــيم  -

جمـال و ودراسـة  ،(7116)المضمنة في المناهج الدراسية المختلفة مثل دراسة أحمد 
 ،(7111)ودراســة عـــوادات  ،(7111)( و أبــو جحجــوح وحمــدان 7111)إســماعيل 

( ودراسـة 7167)ودراسة القرشـي  (7166)( ودراسة القرشي7113)ودراسة خذعلي 
وهدف بعضها إلى الكشف عن أثـر  ،(7162)ودراسة الشرف  ،(7167)أبو شاويش 

اء فـي دراسـة عبـد المجيـد بعض استراتيجيات التـدريس فـي تنميـة القـيم مثـل االستقصـ
( و 7161)والقصــة كمــا هــدفت دراســة الحميــد ،(7111)ودراســة بــابطين  ،7112)

كما هدفت بعض الدراسات إلـى بنـاء بـرامج  ،(7161لعب األدوار في دراسة المصري )
ـــيم ـــد الحل ـــا دراســـة عب ـــين منه ـــدى المتعلم ـــيم ل ـــة الق ـــة لتنمي ( ودراســـة 7112)تعليمي

ــــى . (7166)ودراســــة حســــن  ،(7111)فــــرج وهــــدفت بعــــض الدراســــات الســــابقة إل
 ،(7112)استقصاء دور المعلمين في تنميـة القـيم لـدى طالبهـم منهـا دراسـة مرتجـى 

ــــدة  ،(7113)ودراســــة حكيمــــة  ،(7113)ودراســــة الجمــــال ،(7110)ودراســــة الخوال
 ،(7166)ودراســــة الحربــــي  ،(7161)ودراســــة قشــــالن  ،(7113)ودراســــة الصــــائغ
 (.7167)ومينيودراسة العزمي والر 
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معظم الدراسات السابقة ارتكزت على المنهج الوصفي في دراسة القـيم مـن خـالل بنـاء  -
و  ،وبعضـها ،وتحليـل المحتـوى فـي ضـوء هـذه القـيم ،قوائم للقيم حسب مجال الدراسـة

وهــذا مــا أفــادت منــه  ،توجــد دراســات قليلــة عنيــت بــالمنهج التجريبــي فــي دراســة القــيم
هدفت ضمن ما هدفت إليه إلى استخدام المنهج شبه التجريبـي الدراسة الحالية؛ حيث 

من خالل المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فـي الكشـف عـن فاعليـة البرنـامج 
و مـن خـالل الكشـف عـن أثـر  ،التدريبي في تنميـة مهـارات تعلـيم القـيم لـدى المعلمـين

ــة مــن المعلمــين لل ــي إكســاب طــالب المجموعــة التجريبي ــدريب ف ــي الت ــيم المضــمنة ف ق
 المنهج.

على الـرغم مـن توصـيات عديـد مـن الدراسـات السـابقة لضـرورة تـدريب المعلمـين علـى  -
اســتراتيجيات التــدريس التــي تســهم فــي إكســاب المتعلمــين القــيم إال أنــه لــوحظ نــدرة 
الدراسات التي عنيت بذلك ولعل الدراسة الحالية قد أسهمت في إثـراء هـذا الجانـب مـن 

 رنامج تدريبي للمعلمين في تعليم القيم.خالل تقديم ب
ــاء نظــام قيمــي واضــخ للقــيم التــي يجــب  - كمــا أوصــت عديــد مــن الدراســات بضــرورة بن

إكسابها للمتعلمين؛ إال أن مراجعة الدراسـات السـابقة أوضـحت أن النظـام القيمـي غيـر 
واضــــح بالدرجــــة التــــي تمكــــن النظــــام التعليمــــي مــــن تحديــــد المحتويــــات واألنشــــطة 

راتيجيات التدريسية من تنميتها بصورة أكثر معياريـة ممـا هـي عليـه اآلن؛ وهـذا واالست
ما تنبهت إليه الدراسة الحالية حيث عملـت علـى تقـديم قائمـة القـيم فـي ضـوء مقاصـد 
الشريعة اإلسالمية وعسى أن تكون محاولة لبناء النظام القيمي كامال في ضوء مدخل 

 المقاصد.
 :لميدانيةرابعا: إجراءات الدراسة ا 

يعرض الباحث في هذا الجزء من الدراسة لإلجراءات التي اتبعها في إجراء 
 والتطبيق القبلي والبعدي لها. ،الدراسة الميدانية؛ من حيث تصميم أدوات الدراسة

 :فروض الدراسة -أ
 تحددت فروض الدراسة في الفروض التالية:

ين متوسطات ( بα ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -٠
معلمو التربية اإلسالمية الذين درسوا البرنامج )درجات المجموعة التجريبية 

التدريبي( والمجموعة الضابطة )معلمو التربية اإلسالمية الذين لم يدرسوا 
البرنامج التدريبي في البعد األول من بطاقة التقييم )تحليل المحتوى في ضوء 

 القيم(.
( بين متوسطات α ≤ 0.05صائية عند مستوى )ال توجد فروق ذات داللة إح -2

معلمو التربية اإلسالمية الذين درسوا البرنامج )درجات المجموعة التجريبية 
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التدريبي( والمجموعة الضابطة )معلمو التربية اإلسالمية الذين لم يدرسوا 
 البرنامج التدريبي في البعد الثاني من بطاقة التقييم )تدريس القيم(.

( بين متوسطات α ≤ 0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد فرو -٣
معلمو التربية اإلسالمية الذين درسوا البرنامج )درجات المجموعة التجريبية 

التدريبي( والمجموعة الضابطة )معلمو التربية اإلسالمية الذين لم يدرسوا 
 القيم(.البرنامج التدريبي في البعد الثالث من بطاقة التقييم )تقويم تعلم 

( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -4
درجات المجموعة التجريبية )معلمو التربية اإلسالمية الذين درسوا البرنامج 
التدريبي( والمجموعة الضابطة )معلمو التربية اإلسالمية الذين لم يدرسوا 

 لتقييم.البرنامج التدريبي( في الدرجة الكلية لبطاقة ا
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -5

درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا التدريب باستخدام 
البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين الذين لم يتلقوا 

 ي بعد حفظ التدين".التدريب باستخدام البرنامج التدريبي( ف
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -6

درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا التدريب باستخدام 
البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين الذين لم يتلقوا 

 التدريبي( في بعد حفظ النفس".التدريب باستخدام البرنامج 
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -٧

درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا التدريب باستخدام 
البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين الذين لم يتلقوا 

 البرنامج التدريبي( في بعد حفظ العقل. التدريب باستخدام
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -٨

درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا التدريب باستخدام 
البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين الذين لم يتلقوا 

 باستخدام البرنامج التدريبي( في بعد حفظ العرض. التدريب
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -٩

درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا التدريب باستخدام 
ا البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين الذين لم يتلقو 

 التدريب باستخدام البرنامج التدريبي( في بعد حفظ المال.
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -٠١

درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا التدريب باستخدام 
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لم يتلقوا  البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين الذين
 التدريب باستخدام البرنامج التدريبي( في الدرجة الكلية لمقياس القيم.

جراءاتها -ب  :منهج الدراسة وا 
 :منهج الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصـفي مـن خـالل بنـاء قائمـة القـيم الالزمـة  

محتـــوى فـــي لتالميــذ المرحلـــة االبتدائيـــة فـــي ضـــوء مقاصــد الشـــريعة اإلســـالمية وتحليـــل ال
كما استخدمت المـنهج شـبه التجريبـي مـن خـالل قيـاس فاعليـة البرنـامج التـدريبي  ،ضوئها

وقيـاس أثـر  ،في تنميـة مهـارات تعلـيم القـيم لـدى معلمـي التربيـة اإلسـالمية بمنطقـة الباحـة
 في إكساب طالبهم القيم المضمنة في مناهج التربية اإلسالمية. أدائهم

 :عينة الدراسة
ــة تكونــت العي ــذ المرحل ــيم الالزمــة لتالمي ــد الق ــم تطبيــق اســتبانة " تحدي ــي ت ــة الت ن

( أعضــاء مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بقســم المنــاهج وطــرق 1االبتدائيــة " عليهــا مــن )
أمـا عينـة  ،التدريس بكليـة التربيـة وقسـم الدراسـات اإلسـالمية بكليـة اآلداب بجامعـة الباحـة

قــررة علــى تالميــذ الصــفوف العليــا مــن المرحلــة التحليــل فضــمت كتــب التربيــة اإلســالمية الم
( مــن معلمــي التربيــة اإلســالمية بقطـــاع 27)أمــا عينــة التطبيــق فتمثلــت فـــي  ،االبتدائيــة

( معلمــا 76)بلجرشــي بمنطقــة الباحــة؛ تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين: تجريبيــة تمثلــت فــي 
( معلمـا لـم 76لـت فـي )و ضابطة تمث ،تلقوا التدريب على البرنامج التدريبي في تعليم القيم

( تلميــذا مــن 721كمــا تمثلــت عينــة التالميــذ فــي ) ،تتلــق التــدريب علــى البرنــامج التــدريبي
( تلميـذا 671تالميذ المرحلة االبتدائية؛ تم تقسيمهم على مجموعتين: تجريبية تمثلت في )

 ( تلميــذا مــن تالميــذ671و ضــابطة تمثلــت فـي ) ،مـن تالميــذ معلمــي المجموعـة التجريبيــة
 معلمي المجموعة الضابطة الذي لم يتلقو التدريب على البرنامج التدريبي.

 أدوات الدراسة: -ج
 استبانة:  -6
هدفت االستبانة إلى تعرف القيم الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء مقاصد  -

 الشريعة اإلسالمية والتي يمكن أن تتضمن في مناهج التربية اإلسالمية.
الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية تم تحديد القيم  -

( قيمة استنادا إلى 61والتي يمكن أن تتضمن في مناهج التربية اإلسالمية ضمت )
لى نتائج وتوصيات الدراسات السابقة.  اإلطار النظري للدراسة وا 
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ي المناهج تم عرض القائمة على ثالثة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ف -
واثنين من أعضاء هيئة التدريس  ،وطرق تدريس التربية اإلسالمية واللغة العربية

واثنين من المشرفين التربويين تخصص التربية اإلسالمية  ،بقسم الدراسات اإلسالمية
 ،ومدى مناسبة كل قيمة إلى المحور الذي تنتمي إليه ،بهدف النظر في القائمة

ضافة أو حذف أو تعديل أ وقد أبدى المحكمون موافقتهم  ،ي قيمة يراها المحكمون وا 
 6على قائمة القيم وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية الخمسة.

تم تطبيق االستبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المناهج  -
و قسم الدراسات اإلسالمية عددها  ،وطرق تدريس التربية اإلسالمية واللغة العربية

ضاء بهدف تحديد درجة أهمية القيم البيئية الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية ( أع1)
 في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية.

 
 
 استمارة التحليل:  -7
تم مسح البحوث والدراسات السابقة واألدبيات التربوية في مجال القيم بهدف التوصل  -

ضوء مقاصد الشريعة  إلى قائمة بالقيم الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية في
 اإلسالمية.

تم تضمين قائمة القيم التي تم التوصل إليها في استمارة التحليل بوصفها فئة  -
 في حين تم استخدام الفقرة بوصفها وحدة التحليل. ،التحليل

 تم تحليل القيم إلى مؤشرات سلوكية كما يلي -
 (7)جدول 

 قاصد الشريعةالقيم الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء م
 اإلسالمية ومؤشراتها السلوكية 

المقصد 
 المؤشرات السلوكية القيمة الشرعي

 
 
 

 
 
 

 يتأمل في تنوع وجمال المخلوقات. -
 يسأل عن مصدر األشياء. -
 يسأل عن صفات الخالق. -

                                                           
 ( أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس محكمي أدوات الدراسة.0انظر ملحق ) 6
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المقصد 
 المؤشرات السلوكية القيمة الشرعي

 حفظ
 دينال 

 والرحمة. ،يعرف بعض صفات الخالق كالقدرة - اإليمان
 يربط بين المخلوق والخالق. -
 ن اإليمان.يعرف أركا -
 يظهر شكره د على نعمه. -
 يتعرف بعض مظاهر العقائد الفاسدة. -
 يمثل لمظاهر إيمانه بأمثلة حياتية. -
 يظهر تقديرا إيجابيا لمظاهر اإليمان لدى زمالئه. -
 يقدم نماذج يحتذى بها في مظاهر اإليمان. -
 يقدم دالئل حياتية شخصية على تقديره لمدى إيمانه. -
ن خالل التزامه بأداء الصـالة علـى يظهر سلوكا إيمانيا م -

التزامـه الخلـق اإليمـاني  ،حبه لتالوة القرآن الكريم ،وقتها
 في تعامله مع زمالئه.

 االتباع

يؤدي الشعائر وفق ما جاء عن الرسـول صـلى   عليـه  -
 وسلم

 يلتزم الفتاوى الشرعية الصادرة عن العلماء. -
 يتجنب البدع في العبادات. -
وكا معينــا بمــا ورد عــن رســول   يــدلل علــى ســلوكه ســل -

 صلى   عليه وسلم.
يحــث زمــالءه علــى ضــرورة الحــرص علــى اتبــاع الرســول  -

 صلى   عليه وسلم وبخاصة في أمور العبادة.
 يحرص على أداء السنن الرواتب. -

 الطاعة
 . يؤدي الصالة المكتوبة طاعة د -
 يستجيب ألوامر والديه. -
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 يستجيب لنصائح معلميه. -
 يحترم قواعد المدرسة ونظامها. -
يستحضـــر بعـــض النصـــوص الشـــرعية التـــي تحـــث علـــى  -

 الطاعة لمن تجب له.
 يظهر سلوكا يتوافق مع ما أمر   به. -
 يربط بين قيمة الطاعة وقيمة اإليمان بعالقات واضحة. -
 والخنوع المزموم. يميز من خالل األمثلة بين الطاعة -
مــن خــالل أدائــه يظهــر ســلوكا نموذجيــا لقيمــة الطاعــة  -

 لواجباته.
 
 

 التواضع

 يفشي السالم بينه وبين زمالئه. -
 يتعرف معنى التواضع. -
يمثل بأمثلة إيجابية لسلوكيات التواضـع بينـه وبـين غيـره  -

 داخل المدرسة وخارجها.
 يخشع في صالته. -
 يؤثر غيره على نفسه في بعض المواقف. -
ة يميــز بــين التواضــع والغــرور مــن خــالل األمثلــة الموجبــ -

 واألمثلة السالبة.
 يشرح بعض النصوص التي تحث على التواضع. -
 يتعرف الغرور والتكبر. -
 يمثل بأمثلة حياتية للغرور والتكبر ويظهر نفورا منها. -

 يحافظ على نظافته الشخصية. -المحافظة حفظ 
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على الصحة  النفس
 العامة
 
 

 يتبع عادات الغذاء السليمة. -
 يحرص على ممارسة الرياضة. -
 يتجنب مواطن الخطر. -
 يدلل على أهمية صحة العامة بأدلة من القرآن والسنة. -
 يمثل لمظاهر المحافظة على الصحة العامة للجسم. -

 الحرية

 يبدي رأيه بحرية. -
 يعرف حدود حريته وحرية اآلخرين ويلتزم ذلك. -
 يقدم نماذج من الشخصيات التي عرفت بالحرية. -
ــ - ين مــا هــو ضــمن يميــز مــن خــالل المواقــف الســلوكية ب

 الحرية وما كان من اإلباحية.
يقــدم نمـــاذج ســـلوكية تعبـــر عـــن الحريـــة فـــي إطـــار مـــن  -

 االلتزام بالقواعد والنظم المجتمعية والشرعية.
 يميل التخاذ قراراته بنفسه. -
 يحث زمالءه على تقدير قيمة الحرية. -
ــر عــن قيمــة الحريــة مــن خــالل الصــور والرســوم أو  - يعب

 مأثورة.أو األقوال ال ،القصص

 العدل

 ُيعرف العدل. -
 يمثل لمظاهر العدل بأمثلة موجبة وأخرى سالبة. -
يقتــرح بــدائل ســلوكية ترســخ قيمــة العــدل فــي المدرســة  -

 والمنزل.
يصدر أحكاما معيارية لمظاهر العدل والظلم في المدرسـة  -

 والمنزل والمجتمع.
 يحلل بعض القصص من التراث في ضوء قيمة العدل. -
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العــــدل فـــي شخصــــية عمــــر بــــن  يتمثـــل بعــــض مظــــاهر -
 الخطاب رضي   عنه.

 يربط بين العدل وبعض األشياء الرمزية كالميزان. -
 يدعو زمالءه لتمثل قيمة العدل في حياتهم. -

 الكرامة

 يرفض تشبيهه بشيء يحط من قيمته أو مكانته. -
 يتعرف األلفاظ الدالة على السخرية واإلهانة. -
و تــنقص مــن يتجنــب وصــف زمالئــه بأوصــاف تهيــنهم أ -

 شأنهم.
يبــدى تعاطفــا مــع المحتــاجين مــن منطلــق أن إعطــاءهم  -

 حق لهم.
ــــة اإلنســــان  - ــــى رفضــــه لمظــــاهر امتهــــان كرام ــــدلل عل ي

 بالنصوص الشرعية.
ــرام آراء  - ــي ضــوء احت ــه ف ــه وآرائ ــدافع بحجــة عــن مواقف ي

 اآلخرين ومواقفهم.
 ال يبدي انزعاجا من استجوابه ما لم يشعر بالخطأ. -
الدالــة علــى الســخرية التــي تصــدر مــن ينتقــد التصــرفات  -

 . زمالئه أو المحيطين به

 حفظ 
 العقل

المحافظة 
على سالمة 
 العقل
 

 يحرص على التأمل في كل ما حوله. -
 يتجنب تعاطي المواد التي تؤثر على العقل. -
 يربط بين العقل والحواس التي تمده بالمعرفة. -
 يدرب العقل على مهارات التفكير المختلفة. -
 حكام الشرعية المقررة من أدلتها.يستنبط األ -
 . يربط دائما بين الجزئيات للتوصل إلى مدركات عامة -
يتحقـــــق مـــــن صـــــدق المعلومـــــات التـــــي تتكـــــون منهـــــا  -
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 المقدمات.
 يقترح جميع الحلول الممكنة لحل المشكلة. -
يـؤمن بأهميــة التجريــب ويبتعــد عــن الخرافــات فــي تفســير  -

 الظواهر.

حب 
 االستطالع

 ن عند تقصي المعلومات.يستشير المختصي -
 ينتبه للمواقف الجديدة. -
 يتساءل ويطرح األسئلة. -
 يعبر عن الرغبة في الحصول على معلومات جديدة. -
يستفســر عــن جوانــب المواقــف الجديــدة فــي الموضــوعات  -

 والقضايا.

تقدير أهمية 
المعرفة 
 والفهم

 التساؤل عن جميع األشياء التي حولنا. -
 حدث حولنا.التساؤل عن الظواهر التي ت -
 االهتمام بدراسة الكون للكشف عن الحقيقة. -
ـــــات  - ـــــادة المعلوم ـــــراءة واالطـــــالع لزي ـــــة الق ـــــدير أهمي تق

 والخبرات.
 

حفظ 
 الصدق العرض

 يصدق في حديثه مع من يتحدث إليه. -
 ال ينسب أقوال أو أفعاال إلى غيره بغير حق. -
 يميز بين المظاهر السلوكية لكل من الصدق والكذب. -
عــض مظــاهر المــرض أو الوجــع عنمــا يطلــب ال يتصــنع ب -

 منه القيام ببعض واجباته.
 ينفر من مرافقة الكاذب. -
 يحث زمالءه على التحلي بالصدق. -
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 . يحرص على قول الحق ولو على نفسه -
 . يقدم نماذج سلوكية إيجابية للصدق من خالل التراث -
 

 العفة
 

 يعف لسانه عن الفحش في القول. -
 ين.يغض بصره عن عورات اآلخر  -
 يلتزم ستر عورته في كل أحواله. -
 يدلل عل قيمة العفة من القرآن الكريم والسنة والتراث. -
 يمثل لقيمة العفة بأمثلة موجبة و أمثلة سالبة. -
 يحث زمالءه على التزام قيمة العفة. -
 

 األمانة

 يحرص على أداء واجباته كما يكلف بها. -
 ات.يرد ما يستعيره من زمالئه أو من المدرسة من أدو  -
 تتطابق أفعاله مع أقواله. -
 يمثل لقيمة األمانة بأمثلة موجبة و أمثلة سالبة. -
 يتجنب الغش في االختبارات. -
 ال ينسب أعمال اآلخرين لنفسه. -

 الحلم

 يتأنى في إصدار األحكام. -
 . يتسامح مع من يسئ إليه -
 يقبل االعتذار. -
 يتدبر عواقب األفعال واألقوال. -
 االنفعال. يذكر نفسه باد في مواقف -
 يحفظ نصوصا شرعية تحث على الحلم. -



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671ة التربية، جامعة األزهر، العدد: )مجلة كلي

 

 - 713 - 

المقصد 
 المؤشرات السلوكية القيمة الشرعي

 
 

 حفظ المال

 االعتدال

 يحبذ توزيع األدوار أثناء األنشطة التعليمية. -
 ال يطلب أكثر من حقه. -
 يراعي إمكانات أبويه في طلب احتياجاته. -
 يميز بين االعتدال واإلسراف. -
 يقدم نماذج سلوكية تجسد قيمة االعتدال. -
تعامله مع األشياء واألدوات في يتمثل قيم االعتدال في  -

 المدرسة أو المنزل.
 يشارك في األنشطة المدرسية التي تحث على االعتدال. -
 يحفظ نصوصا شرعية تحث على االعتدال وتدعو غليه. -
ينتقد مظاهر اإلسراف التي يالحظها سواء في المدرسة  -

 أم في المنزل.
 

 االدخار

 يدخر جزءا من مصروفه اليومي. -
 أولويات الصرف اليومية.يضع لنفسه  -
يخطط لشراء بعض احتياجاته المستقبلية من مصروفه  -

 الخاص.
 يحث زمالءه على االدخار. -
 ينتقد زمالءه الذين يبذلون المال دون حاجة. -

تطهير المال 
 بالصدقة

أو  ،يعطي زمالءه المحتاجين بعض ما لديه من مال -
 أو أدوات. ،طعام

 لمال.يربط بين الصدقة والمحافظة على ا -
يحفظ نصوصا شرعية تدلل على أن الصدقة سبب لنماء  -

 المال.
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 يشارك في إقامة المعارض الخيرية في المدرسة. -
تم عرض استمارة تحليل المحتوى على مجموعة من المتخصصين في المناهج وطرق  -

وقد أقر  ،التدريس والدراسات اإلسالمية؛ بهدف تعرف صالحيتها للتطبيق
 .المتخصصون بصالحيتها

تم تحليل محتوى مناهج التربية اإلسالمية بالصفوف الثالثة العليا من مرحلة التعليم  -
للقيام  7(6كما استعان الباحث بمحلل آخر) ،والسادس( ،والخامس ،الرابع)االبتدائي 

وبعد انتهاء عملية التحليل تم استخدام معامل "سكوت"؛ لحساب نسبة  ،بنفس المهمة
( وهي نسبة مقبولة تدل على ثبات 1073فتبين أنها بلغت) ،االتفاق بين التحليلين

 معيار التحليل.
تم تحليل محتوى مناهج التربية اإلسالمية بالحلقة المذكورة عن طريق رصد تكرارات  -

 فئات استمارة التحليل وحساب النسبة المئوية لكل فئة.
   .يمبرنامج تدريب معلمي التعليم العام على استراتيجيات تعليم الق -2
 خطوات إعداد البرنامج المقترح. 

 اتبع الباحث اإلجراءات التالية إلعداد اإلطار المقترح للبرنامج
 أسس بناء البرنامج المقترح.  -

 استند الباحث في تصميم البرنامج التدريبي إلى األسس التالية:
 .نظرية تعليم الكبار 
 .نماذج التصميم التعليمي لبرامج التدريب 
 برامج التدريب. معايير تصميم 
 .مبادئ تعليم القيم 

 ثانيا: مراحل إعداد البرنامج المقترح.
 مر إعداد البرنامج المقترح بالمراحل التالية.

                                                           
و سعادة الدكتور أسامة كمال الدين إبراهيم أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس اللغة المحلل الثاني ه 7

 العربية.
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 .بناء قائمة القيم الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية 
 .أهداف البرنامج 

 وقد تم وضع األهداف على مستويين هما.
 امج التدريبي في هدفه العام إلى:الهدف العام للبرنامج: هدف البرن -أ 

كسابها تالميذهم.  تدريب معلمي المرحلة االبتدائية على تعليم القيم وا 
 ويتفرع من هذا الهدف األهداف اإلجرائية التالية:

عينة الدراسة( في نهاية البرنامج التدريبي )يتوقع من معلمي التربية اإلسالمية 
 أن:

 . يتعرفوا مفهوم القيم -
 ئص القيم.يحللوا خصا -
 يكتبوا مقالة علمية عن أهمية تعليم القيم. -
 يتعرفوا مفهوم تحليل المحتوى. -
 يبرروا ألهمية تحليل المحتوى. -
 يصمموا استمارة تحليل المحتوى في ضوء القيم. -
 يتقنوا مهارات تحليل المحتوى. -
 يتعرفوا مداخل تعليم القيم. -
 يتعرفوا األسس النظرية لطرق تعليم القيم. -
 إلجراءات التعليمية لتعليم القيم.يحللوا ا -
 يتعرفوا أسس تقويم القيم. -
 يتعرفوا أساليب تقويم اكتساب القيم. -
و مواقف شبه  ،ومقياس مواقف ،بطاقة مالحظة)يصمموا أدوات تقويم مناسبة  -

 مقابالت شخصية...( لتقويم اكتساب القيم. ،حقيقية
  .م اكتساب القيميقدموا التغذية الراجعة المناسبة في ضوء نتائج تقوي -

 .المحتوى العام للبرنامج 
 تكون البرنامج التدريبي )في محتواه( من أربعة عناصر أساسية
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دليل المدرب: وهو المرجع الذي يعين المدرب علي تنفيذ البرنامج واكساب  -أ
المتدرب بعض المفاهيم المرتبطة بموضوع القيم وطرق تعليم القيم مستخدمًا 

والوسائط التكنولوجية التي  ،والوسائل التعليمية ،مناسبةاألنشطة االستقصائية ال
 ،وزمنه ،أهداف النشاط ،وقد اشتمل الدليل على مقدمة ،تحقق أهداف البرنامج

 ،تقويم النشاط ،نظري/ عملي( وطريقة تنفيذ األنشطة ،فردي /جماعي)وطبيعته 
يث يشمل على وتقديم التغذية الراجعة المناسبة؛ وقد تم تصميم كل يوم تدريبي بح

يلي ذلك مجموعة من  –األدوات المستخدمة  -العناصر  -أهداف اليوم التدريبي
 األنشطة االستقصائية وخطوات تنفيذها.

دليل أنشطة التدريب: وهو مجموعة من األنشطة االستقصائية التي يقوم بها  -ب
وخطوات تنفيذه؛  ،ويشمل كل نشاط على األدوات المستخدمة إلجرائه ،المتدرب

حيث يطلب من المتدرب في كل نشاط أن يقرأ النشاط ويتعاون مع مجموعته في ب
ثم تقوم أفراد  ،اإلجابة على النشاط نظريًا من خالل المناقشة مع أفراد مجموعته

ثم يليه إجراء مقارنة بين ما تم كتابته قبل إجراء  ،المجموعة بإجراء النشاط عملياً 
ثم كتابة أهم االستنتاجات التي تستخلصها  ،لينظريًا( وناتج التنفيذ العم)النشاط 

ثم يدير المدرب مناقشة حول مات تم التوصل إليه من  ،المجموعة من النشاط
 جميع المجموعات؛ لتكوين مدركات عامة لدى جميع المشاركين.

القراءات اإلضافية: كتيب يحتوي على مجموعة من المعلومات التي يمكن الرجوع  -جـ
 . متدرب كي يستفيد منها سواء خالل التدريب أو بعد االنتهاء منهإليها من قبل ال

استمارة تقييم اليوم التدريبي: وهي استمارة توزع في نهاية اليوم التدريبي تحتوي  -د
 علي بعض األسئلة تتعلق باليوم التدريبي.

والزمن  ،والجدول التالي يوضح محتوى البرنامج التدريبي وطرق التدريب المتبعة
 . ستغرق في التدريبالم

 (2) جدول
 محتوى البرنامج التدريبي وطرق التدريب المتبعة والزمن المستغرق 

 الجزء األول: مفهوم القيم
 الزمن طرق التدريب المتبعة األنشطة المقترحة

 ،ومكوناتها ،وخصائصها ،مصادرها ،مفهوم القيم
تصنيفها في ضوء مقاصد الشريعة  ،وأهميتها

 .اإلسالمية

ورش  ،تقصاءاالس -
. والمناقشة. العمل

 والتعلم التعاوني.

0 
 ساعتان
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 الجزء الثاني: استراتيجيات تعليم القيم

 الزمن طرق التدريب المتبعة األنشطة المقترحة

 ،مبادئ أساسية في تعليم القيم ،طبيعة تعليم القيم -6
 ،وتوضيح القيم ،استراتيجيات تعليم القيم: القصة

 ،حل المشكلة ،الحالةودراسات  ،محاكمة القيم

تأمل  ،العروض العملية
المناقشة  ،الممارسة
 العصف الذهني ،والحوار

1 
 ساعات

 الجزء الثالث: تحليل المحتوى في ضوء القيم
 الزمن طرق التدريب المتبعة األنشطة المقترحة

والمفاهيم ذات العالقة:  ،مفهوم تحليل المحتوى 
جدول  ،لووحدة التحلي ،وفئة التحليل ،المحتوى 

إجراءات تحليل المحتوى في  ،مواصفات المحتوى 
ضوء القيم: نماذج وأنشطة تطبيقية؛ في محتوى 

 التربية اإلسالمية والعلوم.

 ،المناقشة والحوار
و  ،والعصف الذهني
 ورش العمل.

1 
 ساعات

 الجزء الرابع: تقويم القيم

 وأساليبه. ،وأدواته ،وهدفه ،مفهوم التقويم
 ،مقاييس القيم ،تقويم القيمأساليب وأدوات 

التقويم البديل في  ،اختبارات المواقف ،المالحظة
 .تقويم القيم

 أنشطة تطبيقية لتصميم أدوات تقويم القيم.

 ،المناقشة والحوار
و   ،والعصف الذهني
 ورش العمل.

1 
 ساعات

 :التقويم 
فهو عملية التقويم من العمليات األساسية التي يتضمنها أي برنامج تعليمي 

واستخدم الباحثان بطاقة تقييم األداء  ،العملية المنظمة التي تحدد مدى تحقيق األهداف
 التكوينية.

 :ضبط البرنامج والتأكد من صالحيته 
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بعد االنتهاء من الصورة األولية للبرنامج تم عرضه على مجموعة من الخبراء 
 في المناهج وطرق التدريس إلبداء الرأي حول صالحيته من حيث: 

 مناسبة المحتوى البرنامج ألهدافه المحددة. -
 مناسبة أسلوب عرض المادة العلمية وترتيبها. -
 وطرق التدريب لعينة الدراسة. ،مناسبة األنشطة التدريبية -
 . مدى الدقة العلمية لما جاء في البرنامج -

قام الباحثان بإجراء  ،وفي ضوء آراء المحكمين وما أبدوه من مالحظات
( طالب معلمين من 61تجريبه على عينة استطالعية مكونة من عشرة )ثم  ،التعديالت

جراء التعديالت المناسبة بناء على التغذية  ،الملتحقين ببرنامج الدبلوم العام في التربية وا 
 2الراجعة لمرحلة التجريب.
 . تصميم أدوات الدراسة

القراءات بعد االنتهاء من إعداد البرنامج المقترح ودليل المدرب والمتدرب و 
كان من الضروري إعداد أداة قياس فاعلية البرنامج المقترح وهي بطاقة تقييم  ،اإلضافية

 . ومقياس القيم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ،أداء المعلمين في تعليم القيم
بطاقة تقييم أداء معلمي التربية اإلسالمية والعلـوم فـي تعلـيم القـيم؛ واتبـع  تصميم
 مها اإلجراءات التالية:الباحث في تصمي

تقيـيم أداء معلمـي  تحديد الهدف من بطاقة تقيـيم األداء: اسـتهدف الباحـث مـن بطاقـة -
 التربية اإلسالمية في تعليم القيم.

 تحديد األداءات التي تضمنتها البطاقة:  -
تم تحديد مكونات الفاعليـة التدريسـية مـن خـالل االطـالع علـى العديـد مـن األدبيـات 

والجـــدول التـــالي يوضـــح محـــاور بطاقـــة المالحظـــة ومكونـــات كـــل  ،ت الصـــلةوالدراســـات ذا
 محور:

 (2)جدول 
 يوضح محاور بطاقة تقييم أداء معلمي التربية اإلسالمية في تعليم القيم 

 ومكونات كل محور.

                                                           
 ( البرنامج التدريبي 2ملحق ) 2
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 مكوناته المحور
تحليـــل المحتـــوى فـــي 

 ضوء القيم
 ،يــلتحديــد وحــدة التحل ،و تحديــد فئــة التحليــل ،تصــنيف المحتــوى 

 و حساب التكرارات. ،تصميم جدول مواصفات المحتوى 
 ،تصــميم أنشــطة مناســبة لــتعلم القــيم ،وضــوح التركيــز علــى القــيم  تعليم القيم

 تنويع التدريس لتعليم القيم.
تصميم أدوات تقـويم مناسـبة  ،وجودة التغذية الراجعة ،تقويم الفهم تقويم القيم

 لتقويم القيم.
 

 

 اقة تقييم األداءالتصميم العام لبط -
 تم تصميم بطاقة تقييم األداء بحيث تشتمل على ثالثة أجزاء أساسية:

البيانــات األساســية  ،الهــدف مــن البطاقــة ،الجــزء األول: يتضــمن تعليمــات البطاقــة 1
 البيانات األساسية للمالحظ. ،للمعلم
معلـم وتوصـيف مسـتوى أداء ال ،الجزء الثاني: يشتمل على توصيف محاور البطاقـة 1

 في مكونات كل محور من محاور البطاقة.
والمالحظـات التـي قـد  ،يتضمن درجـة أداء المعلـم كمـا يحـددها المقـيم :الجزء الثالث 1

 يسجلها.
 التقدير الكمي لبطاقة تقييم األداء -

استخدم الباحث التقدير الكمي بالدرجات حتى يمكن التعرف على مستوى أداء 
كما و  ،محاور تعليم القيم كما جاء في البرنامج التدريبيالمعلم في كل مكون من مكونات 

 وتم تحديد مستويات أداء المعلم في الصورة األولية للبطاقة كالتالي: ،تقيسها البطاقة
   = 2مرتفع جدا  
   = 2مرتفع  
  = 7متوسط  
  = 6ضعيف  
 الصورة األولية لبطاقة تقييم األداء: -
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وتحديد  ،وتحديد المحاور الرئيسية ،بعد أن تم تحديد الهدف من بطاقة األداء
( مكونا في أربعة 62)تضمنت ثالثة محاور بثالثة عشر  ،المكونات الفرعية لكل محور

 مستويات أداء مع توصيف كل مستوى من مستويات األداء.( 2)
 ضبط بطاقة تقييم األداء: -

 اتبع الباحث في ضبط بطاقة تقييم األداء اإلجراءات التالية:
 على مجموعة من المختصين في المناهج وطرق التدريس عرض البطاقة، 

 والتربية وعلم النفس؛ بهدف التأكد من:
 .سالمة الصياغة اإلجرائية لمفردات البطاقة ووضوحها 
 .دقة التعليمات التي وضعها الباحث 
  صالحية البطاقة لالستخدام لمالحظة وتقييم أداء معلمي التربية اإلسالمية في

 تعليم القيم.
قام الباحث بإجراء التعديالت التي اقترحها المحكمون؛ وقد تلخصت في  وقد

ودمج  ،إعادة ترتيب بعض المكونات الفرعية لمحاور البطاقة لتحقيق منطقية الترتيب
عادة صياغة بعض المفردات لغويا حتى تعبر تعبيرا دقيقا عن المكون  ،بعض المكونات وا 
 الذي تصفه.

 صدق االتساق الداخلي:
ستخدم الباحث حساب صدق االتساق الداخلي؛ ومن ثم تم حساب معامل كما ا

وذلك  ،ارتباط العزوم )بيرسون( بين كل بعد من أبعاد البطاقة والدرجة الكلية للمقياس
 ،لمعرفه مدى ارتباط واتساق مفردات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس وأبعاد المقياس

 ئج ( التالي يوضح هذه النتا0والجدول رقم )
 ( 0)جدول 

 (61معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس )ن=
 تقويم تعلم القيم تدريس القيم تحليل المحتوي  البعد 

 **676. **735. **780. معامل االرتباط
 (1016** دال عند ) ،(1010*دال عند)
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ويـه ودالـه يتضح من الجدل السابق أن بطاقة المالحظة تتمتع بمعامالت ارتباط ق
وهـذا يـدل علـى أن االختبـار بمفرداتـه يتمتـع باتسـاق  ،إحصائيا مع الدرجـة الكليـة لالختبـار

 .  داخلي عالي
 صدق المقارنة الطرفية:

ــًا فــي كــل بعــد مــن أبعــاد  ــًا تنازلي ــين ترتيب ــة التقن قــام الباحــث بترتيــب درجــات عين
سـفلى،  %77علـوي و% 77البطاقة وكذلك الدرجة الكليـة للمقيـاس، وتـم تقسـيم الـدرجات 

ثم بعد ذلك تم حسـاب المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري للمسـتويين العلـوي والسـفلي 
( يوضــح 1ثــم حســاب قيمــة " ت " بــين المســتويين العلــوي والســفلي والجــدول التــالي رقــم )

 :ذلك
 
 
 (1) جدول

 لعينة اختبار "ت" ومستوى داللتها للفروق بين الثلث األعلى واألدنى لدرجات ا
  بطاقة مالحظة القيم االستطالعية في

االنحراف  المتوسط المجموعة البعد
 المعياري 

 مستوي الداللة قيمة ت

تحليل 
 المحتوي 

 1016دال عند  13.330 1.211 12.55 األعلى
  1.070 9 األدنى

تدريس 
 القيم

 1016دال عند  10.684 1.254 11.35 األعلى
  765. 7.15 األدنى

لم تع تقويم
 القيم

 9.338 1.461 10.10 األعلى
 

 1016دال عند 
 1.987 6.50 األدنى

البطاقة 
 ككل

 1016دال عند  25.539 2.162 37.30 األعلى
  1.152 18.40 األدنى

( السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل بعد 1يتضح من جدول )
إن أبعاد البطاقة والبطاقة ككل تتمتع وبالتالي ف 1016والبطاقة ككل عند مستوي أقل من 

بالقدرة على التمييز بين المستويين القوى والضعيف؛ مما يعنى أنها تتمتع بدرجة عالية 
 .من الصدق

 : Alphaكرونباخ -الثبات بطريقه ألفا -
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وهـذا دليـل كـافي  (725.)تم حسـاب قيمـه معامـل ألفـا لبطاقـة التقيـيم ككـل وبلغـت
 امل ثبات عالي على أن البطاقة تتمتع بمع

 الثبات بطريقة إعادة التطبيق -
 ( 7)جدول

 (61مصفوفة معامالت االرتباط بين التطبيق األول والثاني لبطاقة التقييم )ن=
 تقويم تعلم القيم تدريس القيم تحليل المحتوي  األبعاد

 **729. **848. **821. معامل االرتباط
تمتع بقدر كبير من الصدق مما سبق يتضح أن بطاقة تقييم أداء المعلمين ت

 2والثبات مما يجعلها صالحة للتطبيق.
 تصميم مقياس القيم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. -

في ضوء أهداف الدراسة قـام الباحـث بتصـميم مقيـاس القـيم لـدى تالميـذ المرحلـة 
 و اتبع في تصميمه اإلجراءات التالية:  ،االبتدائية

 تحديد الهدف من المقياس:  -
 المقياس قياس اكتساب تالميذ المرحلة االبتدائية للقيم. الباحث منهدف 

 تحديد مكونات المقياس:   -
مـــن خـــالل االطـــالع علـــى العديـــد مـــن األدبيـــات  تـــم تحديـــد مكونـــات مقيـــاس القـــيم

تصنيف القيم في ضوء مجاالت )وفي ضوء التصنيف المقترح للقيم  ،والدراسات ذات الصلة
وقــيم حفــظ  ،المقيــاس فــي خمســة محــاور: قــيم حفــظ الــنفس وتــم تحديــد (مقاصــد الشــريعة

 وقيم حفظ المال. ،وقيم حفظ الِعرض ،وقيم حفظ التدين ،العقل
 التصميم العام للمقياس: -

 تم تصميم المقياس بحيث يشتمل على ثالثة أجزاء أساسية:
  الجزء األول: يتضمن البيانات األساسية للتلميذ . 
 :ومثال توضـيحي  ،و تعليمات المقياس ،المقياسيتضمن الهدف من  الجز الثاني

 لكيفية اإلجابة عن المقياس.
   عشـرين )الجزء الثالث: يشتمل على بنود المقياس؛ وتتمثل في مجموعـة مواقـف

 موقفا( كل موقف مكون من جزأين: 
                                                           

 ( بطاقة تقييم أداء معلمي التربية اإلسالمية في تعليم القيم.2ملحق ) 2
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 األول: الموقف.
يم الثــاني: يتضــمن أربعــة بــدائل تقــيس مســتوى اكتســاب تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة للقــ

 أو عدم وجود القيمة. ،تقبل القيمة ،أو تفضيل القيمة ،التزام القيمة)
 التقدير الكمي لمقياس القيم: -

استخدم الباحث التقدير الكمي بالـدرجات حتـى يمكـن التعـرف علـى درجـة اكتسـاب 
وتــم تحديــد  ،تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة للقــيم فــي كــل مكــون مــن مكونــات مقيــاس القــيم

 القيم في الصورة األولية للمقياس كالتالي: مستويات اكتساب
  = 2التزام القيمة  
 = 2تفضيل القيمة 
 =7تقبل القيمة 
  =6عدم وجود القيمة 
 الصورة األولية لمقياس القيم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية: -

وتحديد  ،وتحديد المحاور الرئيسية ،بعد أن تم تحديد الهدف من مقياس القيم
من خمسة محاور في كل محور أربعة مواقف؛ فيكون العدد تض ،مواقف كل محور

 ( موقفا.71اإلجمالي لمواقف المقياس )
 ضبط مقياس القيم: -

 اتبع الباحث في ضبط المقياس اإلجراءات التالية:
 :عرض المقياس على مجموعة من المحكمين؛ بهدف التأكد من 
 .سالمة الصياغة اإلجرائية لمفرداته ووضوحها 
 التي وضعها الباحثان. دقة التعليمات 
 .صالحية المقياس لالستخدام في قياس ما وضع لقياسه 

وقد قام الباحث بإجراء التعديالت التي اقترحها المحكمون وقد تلخصت في حذف 
وحتى يختصر المقياس ليتناسب ومستوى  ،بعض العبارات لتضمنها في عبارات أخرى 

عادة صياغة بعض  ،تالميذ المرحلة االبتدائية المواقف لتكون مناسبة للتفاعالت الحياتية وا 
 تمثل خمسة محاور. موقفا (71وأصبح المقياس مكونا من عشرين) ،للتلميذ
 صدق االتساق الداخلي: -

بعد التحقق من توفر معايير الصدق الظاهري للمقياس؛ والذي كشف عنه 
تالميذ المرحلة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية من  الباحثقام  ،اإلجراء السابق
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وذلك  ،( طالبًا معلماً 21بلغ عددهم ) -من خارج عينة الدراسة األساسية -االبتدائية 
 لحساب ما يلي:

 دالالت صدق االتساق الداخلي: -أ
( أواًل على حساب معامالت االرتباط 7167والذي يعتمد كما يذكر أبو عالم )

انيًا حساب معامالت االرتباط بين ثم ث ،المتبادلة بين فقرات المقياس والدرجة الكلية له
ثم تأتي المرحلة الثالثة وفيها يتم  ،الدرجات الخاصة بكل بعد والدرجة الكلية لهذا البعد

ثم بينها وبين  ،حساب معامالت االرتباط المتبادلة بين كل أبعاد المقياس وبعضها البعض
( نتائج المرحلتين 1ول )ويبين الجد ،الدرجة الكلية للمقياس وأبعاده والدرجة الكلية له

( نتائج المرحلة الثالثة من حساب صدق االتساق 1األولى والثانية بينما يبين الجدول )
 الداخلي.

 
 ( 1)جدول 

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس
 والبعد الذي ينتمي له 

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكلية

لمقياسل  

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 
ي للبعد الذي ينتم

 له

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكلية
 للمقياس

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 
ي للبعد الذي ينتم

 له
6 1013** 1017** 66 1071** 1072** 
7 1011** 1036** 67 1071** 1012** 
2 1072** 1077** 62 1011** 1070** 
2 1073** 1016** 62 1031** 1032** 
0 1071** 1011** 60 1012** 1037** 
1 1072** 1011** 61 1010** 1036** 
7 1017** 1077** 67 1012** 1013** 
1 1070** 1017** 61 1072** 1011** 
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3 1076** 1073** 63 1017** 1017** 
61 1010** 1070** 71 1071** 1017** 

 1016)**( دالة عند مستوى     1010ستوى )*( دالة عند م
عند                         1020 = 1010عند مستوى         (21قيمة )ر( عند )ن= 

 1020 = 1016مستوى 
يظهر من الجدول السابق داللة معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

اط بين ذات الفقرة والدرجة كذلك داللة معامالت االرتب ،المقياس والدرجة الكلية للمقياس
وقد كانت هذه المعامالت في أغلبها دالة عند مستوى  ،الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

( وهو ما يشير إلى تحقق 1010( في حين دل بعضها اآلخر عند مستوى )1016)
 المرحلتين: األولى والثانية من مراحل الصدق الداخلي للمقياس.

 
 ( 3جدول )

 االرتباط المتبادلة بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية لهمصفوفة معامالت 
(6) البعد  (7)  (2)  (2)  (0) الدرجة الكلية  

 لالختبار

**1012 - قيم التدين (1)  1016**  1012**  1011**  1037**  

قيم المحافظة  (2)
 على النفس

 - 1077**  1011**  1071**  1036**  

قيم المحافظة  (3)
 على العقل

  - 1071**  1010**  1036**  

قيم المحافظة  (4)
 على العرض

   - 1016**  1032**  

قيم المحافظة  (5)
 على المال

    - 1037**  

 -      الدرجة الكلية لالختبار

يظهر من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس 
توى وكان أغلبها دال عند مس ،ثم بينها وبين الدرجة الكلية له كانت دالة ،وبعضها البعض

 مما يشير إلى تحقق المرحلة الثالثة من صدق االتساق الداخلي لالختبار. ،(1016)
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وما تحقق من نتائج عبر هذا اإلجراء يشير إلى توفر مؤشرات قوية تشير إلى 
مما يدفع نحو الثقة في استخدامه في الدراسة  ،صدق االختبار في قياس ما ُوضع ألجله

 الحالية.
 ثبات المقياس. -ب

قام الباحث باستخدام معادلة ألفا كرونباخ للثبات؛  ،من ثبات المقياسللتحقق 
وذلك على عينة  ،( من أقوى معامالت الثبات7112والذي ُيعد كما يذكر عبد الرحمن )

فجاءت معامالت الثبات سواء لألبعاد أم للدرجة الكلية  ،(21الدراسة االستطالعية )ن= 
 للمقياس على النحو التالي:

 
 

 معامالت "ألفا كرونباخ" لثبات المقياس( 61)جدول 
 معامل ألفا البعد

 1077 قيم التدين .6
 1077 قيم المحافظة على النفس .7
 1071 قيم المحافظة على العقل .2
 1017 قيم المحافظة على العرض .2
 1070 قيم المحافظة على المال .0

 1017 الدرجة الكلية للمقياس

ودالة عند  ،الثبات كانت قوية ويتبين من جدول السابق أن جميع معامالت
وهذا مؤشر على توفر مستوى مرتفع من الثبات للمقياس وأبعاده على  ،(1016مستوى )

 0نحو يدفع نحو مزيد من الثقة في استخدامه في الدراسة الحالية.
 (66جدول )

 توزيع مفردات مقياس القيم على أبعاده

                                                           
 ( مقياس القيم لتالميذ المرحلة االبتدائية.0ملحق) 0
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 العبارات البعد
2 ،2 ،7 ،6 قيم التدين .6  
1، 7 ،1 ،0 حافظة على النفسقيم الم .7  
67 ،66 ،61 ،3 قيم المحافظة على العقل .2  
61 ،60 ،62 ،62 قيم المحافظة على العرض .2  
71 ،63 ،61 ،67 قيم المحافظة على المال .0  

 
 
 

  إجراءات الدراسة التجريبية:
تهدف عملية تطبيق البرنامج التدريبي إلى تدريب معلمي العلوم الشرعية والعلوم 

كسابها لتالميذ المرحلة االبتدائية ،يم القيمعلى تعل وتم تنفيذ التطبيق وفقا للخطوات  ،وا 
 . التالية
 اختيار مجموعة الدراسة. -أ

 تم اختيار مجموعة الدراسة كالتالي
 ( معلما من معلمي التربية اإلسالمية للمجموعة التجريبية.76) -
 .( معلما من معلمي التربية اإلسالمية للمجموعة الضابطة76) -
( تلميذا من تالميذ المرحلة االبتدائية ممن يدرس لهم مجموعة المعلمين 671) -

( تلميذا 671و ) ،الذين التحقوا بالبرنامج التدريبي بوصفهم مجموعة تجريبية
 يدرس لهم معلمون لم يلتحقوا بالبرنامج التدريبي بوصفهم مجموعة ضابطة.

 .تطبيق أدوات الدراسة تطبيقا قبليا -ب
والضابطة( قبل  ،التجريبية)اقة تقييم األداء على مجموعتي الدارسة تم تطبيق بط -

/  7/  61- 67تطبيق البرنامج التدريبي؛ وذلك األسبوع السابق لتطبيق البرنامج من
والضابطة( قبل  ،التجريبية)بهدف التحقق من تكافؤ مجموعتي المعلمين هـ6221

والتطبيق البعدي للمجموعة  وللمقارنة بين التطبيق القبلي ،البدء في البرنامج
  .التجريبية
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التحقق من تكافؤ المجموعتين )التجريبية والضابطة( في القياس القبلي على 
 بطاقة مهارات القيم:

تم حساب تكافؤ مجموعتي الدراسة في متغير )مهارات تعليم القيم( من خالل 
فجاءت  ،قلتينلداللة الفروق بين متوسطي عينتين مست T-testاستخدام اختبار )ت( 

 النتائج على النحو التالي:
 
 
 
 
 
 
 ( 67جدول )

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة في القياس القبلي
 لمهارات تعلم القيم 

 البعد

 المجموعة التجريبية
 (76)ن= 

 المجموعة الضابطة
درجة  (76)ن= 

 الحرية
 قيمة
 )ت(

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

تحليل المحتوى 
 1016 -1072 21 3.24 16.14 3.27 15.90 في ضوء القيم

 غير دالة

 1011 1060 21 2.09 10.05 2.03 10.14 تدريس القيم
 غير دالة

 1012 1023 21 1.93 6.71 1.84 7.00 تقويم تعلم القيم
 غير دالة

درجة الكلية ال
 1032 1017 21 6.42 32.90 6.36 33.05 للمقياس

 غير دالة
وعند مستوى  ،7017(= 1010( عند مستوى )21قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )

(1016 =)7076 
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 ،( أن قيمة )ت( المحسوبة كانت أقل من القيمة الجدولية67يتبين من الجدول )
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في متغير مما يشير إلى عدم داللة الفروق بين 

وهو ما يشير بدوره إلى تجانس  ،مهارات تعلم القيم )الدرجة الكلية والمهارات الفرعية(
 المجموعتين في هذا القياس القبلي لهذا المتغير قبل البدء في تطبيق المتغير المستقل.

( 77)ية واستغرق التطبيق ومن ثم تم تطبيق البرنامج التدريبي للمجموعة التجريب
( ساعات في قاعة 1ساعة تدريبية على مدار ثالثة أيام تتضمن: أنشطة تدريبية لمدة )

( ساعات أنشطة تدريبية منزلية يتم مراجعتها وتقديم التغذية الراجعة عن 2)و  ،التدريب
 .طريق بعض وسائل التواصل االجتماعي

المجموعة التجريبية و المجموعة )ة كما تم تطبيق مقياس القيم على عينة الدراس
الضابطة( من تالميذ المرحلة االبتدائية بمحافظة بلجرشي للتحقق من تكافؤ المجموعتين 

 )التجريبية والضابطة( في القياس القبلي على مقياس القيم:
تم حساب تكافؤ مجموعتي الدراسة في متغير )القيم( من خالل استخدام اختبار 

فجاءت النتائج على النحو  ،الفروق بين متوسطي عينتين مستقلتينلداللة  T-test)ت( 
 التالي:

 ( 62جدول )
 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة في القياس القبلي

 لمقياس القيم 

 البعد
 المجموعة التجريبية

 (671)ن= 
 المجموعة الضابطة

درجة  (671)ن= 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

 1031 1010 721 1.25 8.29 1.55 8.30 قيم التدين
 غير دالة

قيم المحافظة 
 1003 1002 721 1.72 8.67 1.87 8.79 على النفس

 غير دالة
قيم المحافظة 
 1023 -1013 721 1.68 8.79 1.49 8.65 على العقل

 غير دالة
قيم المحافظة 
 1012 1027 721 1.33 8.28 1.14 8.35 على العرض

 غير دالة
قيم المحافظة 
 1037 1012 721 1.52 8.87 1.45 8.88 على المال

 غير دالة
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الدرجة الكلية 
 1031 1062 721 4.40 42.89 4.67 42.97 للمقياس

 غير دالة
وعند  ،6037(= 1010عند مستوى ) (721قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )

 7003(= 1016مستوى )
 ،( أن قيمة )ت( المحسوبة كانت أقل من القيمة الجدولية62يتبين من الجدول )

مما يشير إلى عدم داللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في متغير 
ى تجانس المجموعتين في هذا وهو ما يشير بدوره إل ،القيم )الدرجة الكلية والقيم الفرعية(

 القياس القبلي لهذا المتغير قبل البدء في تطبيق المتغير المستقل.
 
 

 .تطبيق أدوات الدراسة تطبيقا بعديا -ج
وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج تم تطبيق بطاقة التقييم تطبيقا بعديا من خالل 

 زيارة أفراد المجموعة التجريبية داخل الفصول الدراسية.
 ج الدراسة ومناقشتهانتائ

 وفيما يلي يعرض الباحث لنتائج الدراسة ومناقشتها 
ما القيم الالزمة لتالميذ المرحلة  السؤال األول من أسئلة الدراسة: -6

 االبتدائية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية؟
أعضاء هيئة التدريس )( التالي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة 62)الجدول 
حول درجة أهمية القيم الواردة في ( وطرق التدريس والدراسات اإلسالمية بقسمي المناهج

 قائمة القيم على النحو التالي:
 (62جدول)

 (1آراء أفراد العينة في القيم الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية )ن = 
البع م

 د

 الدرجة مهمة بدرجة 
 الكلية

 % المتوسط
 ضعيفة متوسطة كبيرة

6 

 الت
قيم

دين
 

 %611 2 72 1 1 1 اإليمان

 %611 2 72 1 1 1 االتباع 7
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البع م
 د

 الدرجة مهمة بدرجة 
 الكلية

 % المتوسط
 ضعيفة متوسطة كبيرة

 %36 7070 77 1 7 1 الطاعة 2

 %611 2 72 1 1 1 الصدق 2

 %20 6027 66 1 6 6 التواضع 0

1 

س 
النف
ظ 
حف
يم 
ق

 

المحافظة على الصحة 
 %611 2 72 1 1 1 العامة

 %36 7070 77  7 1 الكرامة 7

 %11 7 61 2 7 2 العدل 1

 %71 7076 67 2 6 2 الحرية 3

61 

عقل
ظ ال
حف
يم 
ق

 

المحافظة على سالمة 
 %611 2 72 1 1 1 العقل

تقدير أهمية المعرفة  66
 %611 2 72 1 1 1 والفهم

 %12 700 71 7 6 0 حب االستطالع 67

62 
ض
لعر
ظ ا
حف
يم 
ق

 
 %611 2 72   1 الطهارة

 %611 2 72   1 العفة 62

 %01 6070 62 2 7 7 الحلم 60

 %12 700 71  2 2 األمانة 61

67 

مال
ظ ال
حف
يم 
ق

 

 %3107 7017 72  6 7 االعتدال

 %02 6017 62 0 6 7 االدخار 61

 %611 2 72 1 1 1 تطهير المال بالصدقة 63
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أن القيم الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء ( 62)يتضح من جدول 
 ءت بدرجة أهمية كبيرة: مقاصد الشريعة اإلسالمية التي جا

واالتباع حصلتا على درجة أهمية  ،فيما يتعلق بمقصد التدين؛ جاءت قيمتا اإليمان -
أما قيمة الطاعة فقد جاءت في المرتبة الثانية حيث حصلت على  %611كبيرة بنسبة

وكانت درجة أهمية قيمة التواضع ضعيفة حيث حصلت على درجة أهمية  36%
لتواضع قد تكون مضمنة في قيم الطاعة؛ وقد كان ذلك ؛ وربما ألن قيمة ا20%

 تعليق بعض السادة المحكمين.
وفيما يتعلق بمقصد حفظ النفس؛ فقد جاءت قيمة المحافظة على الصحة العامة  -

وجاءت قيمة الكرامة اإلنسانية في  ،%611بدرجة أهمية كبيرة حيث بلغت نسبتها 
الحرية في المرتبة الثالثة؛ حيث بلغت أما قيمة   ،%36المرتبة الثانية حيث بلغت 

 . %11وجاءت قيمة العدل في المرتبة الرابعة حيث بلغت درجت أهميتها  ،71%
تقدير و  ،أما قيم مقصد حفظ العقل فقد جاءت قيمتا المحافظة على سالمة العقل -

 ،%611أهمية المعرفة والفهم في المرتبة األولى من األهمية حيث بلغت نسبتهما 
 .%12ة حب االستطالع فقد جاءت في المرتبة الثانية حيث بلغت نسبتها أما قيم

 %611وفيما يتعلق بقيم مقصد حفظ العرض العفة والطهارة حيث بلغت نسبتهما  -
أما قيمة الحلم فقد  ،%12وجاءت قيمة األمانة في الدرجة الثانية حيث بلغت نسبتها 
 .% 01العينة حيث بلغت جاءت درجة أهميتها متوسطة كما عبر عن ذلك أفراد 

وفيما يخص قيم مقصد حفظ المال فقد جاءت قيمة االعتدال في المرتبة األولى حيث  -
وجاءت قيمة تطهير المال بالصدقة في المرتبة الثانية حيث بلغت %31بلغت نسبتها 

ومن ثم جاءت في المرتبة  %02بينما بلغت نسبة قيمة االدخار  %11نسبتها 
 الثالثة.

(؛ حيث أوصت بضرورة وضع 7116)النتائج مع نتائج دراسة أحمد وتتفق هذه 
و دراسة  ،منظومة قيمية واضحة وتدريب المعلمين على تنميتها لدى طالبهم

( 7162ودراسة الشرف ) ،( حيث أكدت على أهمية قيم العدل واألمانة7166)القرشي
 والتعددية. ،ونبذ العنف ،والحرية ،حيث أكدت على أهمية قيم العدل

السؤال الثاني: ما مدى تضمن محتوى مناهج التربية اإلسالمية بالصفوف 
 .العليا من المرحلة االبتدائية للقيم اإلسالمية الالزمة للطالب

 ( 60)جدول
 والسادس االبتدائي ،والخامس ،الرابعتكرارات القيم في كتب التربية اإلسالمية للصفوف 

 الصف
 القيم 

 سادسال الخامس الرابع

موع
مج
ال

 

% 
 % ت % ت % ت
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 الصف
 القيم 

 سادسال الخامس الرابع

موع
مج
ال

 

% 
 % ت % ت % ت

 %6207 611 %6101 70 %66 21 %27 20 اإليمان
 %1070 11 %1 60 %300 70 %22 71 الطاعة
 %103 10 %6101 71 %700 71 %21 70 الصدق
 %000 21 %002 61 %700 71 %70 61 التواضع

 %000 21 %002 61 %001 60 %27 60 المحافظة على الصحة العامة
 %206 21 %61 0 %700 71 %61 0 الكرامة
 %2 77 %07 61 %207 61 %26 7 العدل
 %207 77 1 1 %601 0 1 1 الحرية

 %106 20 %002 61 %001 60 %22 71 المحافظة على سالمة العقل
 %200 71 %207 1 %207 61 %21 1 تقدير أهمية المعرفة والفهم

 %206 21 %701 0 %601 0 %11 71 تقدير العلماء
 %6207 611 %61 21 %60 20 %21 21 هارةالط
 %202 27 %002 61 %200 67 %26 61 العفة
 %600 66 1 1 %601 0 %02 1 الحلم
 %201 20 %600 7 %606 2 %10 21 األمانة
 %007 27 %002 61 %100 67 %20 60 االعتدال
 %100 2 %6100 7 %007 7 1 1 االدخار

 %106 20 %0000 70 %207 60 %77 60 تطهير المال بالصدقة
  777  617  712  771 المجموع

( السابق أن: قيمة اإليمان جاءت في المرتبة األولى بين 60)يتبين من الجدول 
( من 611القيم وذلك في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية؛ حيث جاءت بتكرار )

ة بعدد تكرارات وجاءت قيمة الطهارة في المرتبة الثاني ،%6207( بنسبة 777)مجموع 
( 10وجاءت قيمة الصدق في المرتبة الثالثة بعدد تكرارات ) ،%6207  ( بنسبة30)

وجاءت  ،(1070)في المرتبة الرابعة بعدد تكرار  وجاءت قيمة الطاعة ،%103بنسبة 
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و تطهير المال بالصدقة في المرتبة الرابعة بعدد  ،قيمتا المحافظة على سالمة العقل
وجاءت قيمة االعتدال في المرتبة الخامسة  ،لكل منهما %106سبة ( وبن20تكرارات )

وجاءت قيمتا التواضع والمحافظة على الصحة العامة  ،%007( بنسبة 27بعدد تكرارات )
وجاءت قيمة األمانة  ،لكل منهما %000( بنسبة 21في المرتبة السادسة بعدد تكرارات )
أما قيمة العفة فقد جاءت في  ،%201 ( بنسبة20في المرتبة السابعة بعدد تكرارات )

وتقدير العلماء  ،وجاءت قيمتا الكرامة ،%202( بنسبة 27المرتبة الثامنة بعدد تكرارات )
وجات قيمة العدل في المرتبة  ،%206( بنسبة 21)في المرتبة التاسعة بعدد تكرارات 

المرتبة الحادية وجاءت قيمة تقدير العلماء في  ،%2( بنسبة 77العاشرة بعدد تكرارات )
أما قيمة الحرية فقد جاءت في المرتبة الثانية  ،%200( بنسبة 71عشر بعدد تكرارات )
وجاءت قيمة الحلم في المرتبة الثالثة عشر بعدد  ،%207( بنسبة 77عشر بعدد تكرارات )

أما قيمة االدخار فقد جاءت في المرتبة الرابعة عشر بعدد  ،600( بنسبة 66تكرارات )
( حيث 7166)وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة القرشي ،%100( وبنسبة 2)ات تكرار 

كشفت عن أن مقرر الحديث للصف الثالث متوسط يعزز القيم بدرجة ما بين كبيرة 
بينما جاءت  ،( قيمة بدرجة كبيرة أولها اإليمان وآخرها التعلم71ومتوسطة؛ إذ جاءت )

وفسر الباحث هذه النتيجة  ،وآخرها الشورى  ،ن( قيمة بدرجة متوسطة أولها حسن الظ76)
كما أوصت  ،بأن اهتمام برامج التدريب تهتم بالنواحي النظرية أكثر من النواحي العملية

 ،واألمانة ،( قيمة لم يتضمنها منها العدل66الدراسة بضرورة تضمين مقرر الحديث )
( حيث كشفت 7162كما تتفق هذه النتائج أيضا مع نتائج دراسة الشرف) ،والتقوى 

نتائجها عن أن مناهج التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية عنيت بدرجة متوسطة بقيم 
و  ،بينما لم تعن بقيم: الحيادية ،و االعتدال ،و االنفتاح العقلي ،وقبول اآلخر ،الحكمة

 . و الحوار ،قبول الحق
 ،بشكل مقصود ويمكن تفسير هذه النتائج في ضوء ضعف االهتمام بتعليم القيم

نما تأتي القيم في عرض المناقشة أحكام وقضايا العقيدة واألحكام الفقهية دون إفراد  ،وا 
محتوى درس معين بمناقشة موضوع القيمة و ممارسة أنشطة التعليم والتعلم التي تعالجها 

ومخطط؛ وقد اتضح ذلك من نتائج تقييمات العينة االستطالعية من  ،بشكل مقصود
قائمة القيمة؛ حيث جاءت بين مستويي تقبل القيمة وتفضيل القيمة ولم ترق المعلمين ل

تقييماتهم إلى التزام القيمة؛ وهو المستوى األعلى في المستويات الثالثة لتعلم القيمة وفق 
 ما صممم في ضوئه مقياس القيم.

 السؤال الثالث: ما فاعلية برنامج تدريبي للمعلمين في تعليم القيم؟ 
 عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة اختبر الباحث الفروض التالية: ولإلجابة
 الفرض األول: 
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( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات المجموعة التجريبيـة )معلمـو التربيـة اإلسـالمية الـذين درسـوا البرنـامج 

اإلســالمية الــذين لــم يدرســوا التــدريبي( والمجموعــة الضــابطة )معلمــو التربيــة 
البرنامج التدريبي في البعد األول من بطاقة التقييم )تحليل المحتوى في ضوء 

 القيم(.
لداللة الفروق  T-testوالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( 

 ( نتائج هذا اإلجراء.61)ويبين جدول  ،بين متوسطي عينتين مستقلتين
 
 ( 61جدول )

تبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد نتائج اخ
 األول )تحليل المحتوى في ضوء القيم(

 المجموعة التجريبية المتغير
 (76)ن= 

 المجموعة الضابطة
 (76)ن= 

درجة 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة 

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 )ع( المعياري 

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

تحليل المحتوى في 
 1016 66022 21 2.42 15.33 1.57 22.52 ضوء القيم

وعند مستوى  ،7017(= 1010( عند مستوى )21قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )
(1016 =)7076 

د ( وهي قيمة تتجاوز ح66022( أن قيمة )ت( بلغت )61يتبين من الجدول )
الداللة اإلحصائية؛ مما يشير إلى داللة الفروق اإلحصائية بين مجموعتي الدراسة: 

وذلك  ،التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد )تحليل المحتوى في ضوء القيم(
 ،لصالح المجموعة التجريبية؛ لكون متوسطها أعلى من متوسط المجموعة التجريبية

 و المتوسط األعلى.واتجاه الفروق يميل دائمًا نح
ومن ثم  يتبين أن تلقي المجموعة التجريبية لخبرة التدريب كان فعااًل في تغيير 

حيث ارتفعت درجة  ،أداء أفرادها في القياس البعدي لبعد )تحليل المحتوى في ضوء القيم(
ولذا جاءت  ،هذا البعد لدى المجموعة التجريبية مقارنة بمثيلتها لدى المجموعة الضابطة

داللة الفروق لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص ارتفاع مستوى مهارة تحليل 
 المحتوى في ضوء القيم.
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ولمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في إحداث تلك الفروق 
قام الباحث بحساب  -بعد تحريره من أثر العينة -التي تم التوصل إليها في المتغير التابع

فجاءت النتائج كما  ،Eta Squared( ²ηوذلك من خالل حساب مربع إيتا) ،ألثرحجم ا
 ( التالي:67)هي مبينة بالجدول 

 
 
 

 ( لحجم أثر المتغير التجريبي في بعد²η)( قيمة مربع إيتا 67)جدول 
 )تحليل المحتوى في ضوء القيم( 

 حجم األثر درجات الحرية قيمة )ت( البعد المجموعة

المحتوى تحليل  التجريبية
 1077 21 66022 في ضوء القيم

 الضابطة
( وهذا 1077بلغت ) (2) ( يبين أن قيمة مربع إيتا67)يتضح من الجدول 

؛ %77يعنى أن نسبة التباين لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير البرنامج تبلغ 
درجة مهارة تحليل  األمر الذي يبين أن المتغير المستقل كان )ذا تأثير كبير جدًا( في

ومسئول عن الفروق القائمة فيه بين أداء المجموعة التجريبية  ،المحتوى في ضوء القيم
وعليه ُتقبل الفرضية البديلة على النحو التالي: يوجد فرق دال  ،وأداء المجموعة الضابطة

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية  )α (0.05إحصائيًا عند مستوى داللة 
ضابطة في القياس البعدي للبعد األول )تحليل المحتوى في ضوء القيم( لصالح وال

 المجموعة التجريبية.
 الفرض الثاني: 

( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
معلمو التربية اإلسالمية الذين درسوا البرنامج )درجات المجموعة التجريبية 

جموعة الضابطة )معلمو التربية اإلسالمية الذين لم يدرسوا التدريبي( والم
 البرنامج التدريبي في البعد الثاني من بطاقة التقييم )تدريس القيم(.
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لداللة الفروق بين  T-testوالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( 
 ( نتائج هذا اإلجراء.61ويبين جدول ) ،متوسطي عينتين مستقلتين

 
 
 
 
 ( 61) جدول

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة 
 في القياس البعدي للبعد الثاني )تدريس القيم(

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 (76)ن= 

 المجموعة الضابطة
درجة  (76)ن= 

 الحرية
 قيمة
 )ت(

 المحسوبة
مستوى 
 المتوسط الداللة

 )م(
االنحراف 
ي المعيار 
 )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

 1016 2011 21 2.01 9.33 8.71 17.14 تدريس القيم

وعند مستوى  ،7017(= 1010( عند مستوى )21قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )
(1016 =)7076 

( وهي قيمة تتجاوز حد 2011( أن قيمة )ت( بلغت )61يتبين من الجدول )
ية؛ مما يشير إلى داللة الفروق اإلحصائية بين مجموعتي الدراسة: الداللة اإلحصائ

وذلك لصالح  ،التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد الثاني )تدريس القيم(
واتجاه  ،المجموعة التجريبية؛ لكون متوسطها أعلى من متوسط المجموعة التجريبية

 الفروق يميل دائمًا نحو المتوسط األعلى.
يتبين أن تلقي المجموعة التجريبية لخبرة التدريب كان فعااًل في تغيير أداء  ومن ثم  

حيث ارتفعت درجة هذا البعد لدى  ،أفرادها في القياس البعدي لبعد )تدريس القيم(
ولذا جاءت داللة الفروق  ،المجموعة التجريبية مقارنة بمثيلتها لدى المجموعة الضابطة

 ما يخص ارتفاع مستوى مهارة تدريس القيم.لصالح المجموعة التجريبية في
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ولمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في إحداث تلك الفروق 
قام الباحث بحساب  -بعد تحريره من أثر العينة -التي تم التوصل إليها في المتغير التابع

ت النتائج كما فجاء ،Eta Squared( ²ηوذلك من خالل حساب مربع إيتا) ،حجم األثر
 ( التالي:63هي مبينة بالجدول )

 
 
 
 ( 63جدول )

 ( لحجم أثر المتغير التجريبي في بعد²η)قيمة مربع إيتا 
 )تدريس القيم( 

 حجم األثر درجات الحرية قيمة )ت( البعد المجموعة
 الضابطة 1073 21 2011 تدريس القيم التجريبية

( وهذا 1073بلغت ) (2) ع إيتا( يبين أن قيمة مرب63يتضح من الجدول )
؛ %73يعنى أن نسبة التباين لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير البرنامج تبلغ 

األمر الذي يبين أن المتغير المستقل كان )ذا تأثير كبير جدًا( في درجة مهارة تدريس 
اء المجموعة ومسئول عن الفروق القائمة فيه بين أداء المجموعة التجريبية وأد ،القيم

 وعليه ُتقبل الفرضية البديلة على النحو التالي:  ،الضابطة
بين متوسطي درجات  )α (0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد الثاني )تدريس القيم( لصالح 
 المجموعة التجريبية.
 الفرض الثالث: 

( بين متوسطات α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد 
معلمو التربية اإلسالمية الذين درسوا البرنامج )درجات المجموعة التجريبية 

التدريبي( والمجموعة الضابطة )معلمو التربية اإلسالمية الذين لم يدرسوا 
 لم القيم(.البرنامج التدريبي في البعد الثالث من بطاقة التقييم )تقويم تع

لداللة الفروق بين  T-testوالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( 
 ( نتائج هذا اإلجراء.71ويبين جدول ) ،متوسطي عينتين مستقلتين

 



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671ة التربية، جامعة األزهر، العدد: )مجلة كلي

 

 - 730 - 

 
 
 
 
 
 ( 71جدول )

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في القياس 
 قويم تعلم القيم(البعدي للبعد الثالث )ت

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 (76)ن= 

 المجموعة الضابطة
درجة  (76)ن= 

الحري
 ة

 قيمة
 )ت(

 المحسوبة

مستوى 
 المتوسط الداللة

 )م(

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

تقويم 
تعلم 
 القيم

11.33 0.86 6.52 1.60 21 67062 1016 

وعند مستوى  ،7017(= 1010( عند مستوى )21الجدولية عند درجات حرية ) قيمة )ت(
(1016 =)7076 

( وهي قيمة تتجاوز حد 67062( أن قيمة )ت( بلغت )71يتبين من الجدول )
الداللة اإلحصائية؛ مما يشير إلى داللة الفروق اإلحصائية بين مجموعتي الدراسة: 

وذلك لصالح  ،لبعد الثالث )تقويم تعلم القيم(التجريبية والضابطة في القياس البعدي ل
واتجاه  ،المجموعة التجريبية؛ لكون متوسطها أعلى من متوسط المجموعة التجريبية

 الفروق يميل دائمًا نحو المتوسط األعلى.
ومن ثم  يتبين أن تلقي المجموعة التجريبية لخبرة التدريب كان فعااًل في تغيير 

حيث ارتفعت درجة هذا البعد لدى  ،لبعدي لبعد )تقويم تعلم القيم(أداء أفرادها في القياس ا
ولذا جاءت داللة الفروق  ،المجموعة التجريبية مقارنة بمثيلتها لدى المجموعة الضابطة

 لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص ارتفاع مستوى مهارة تقويم تعلم القيم.
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التدريبي( في إحداث تلك الفروق ولمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج 
قام الباحث بحساب  -بعد تحريره من أثر العينة -التي تم التوصل إليها في المتغير التابع

فجاءت النتائج كما  ،Eta Squared( ²ηوذلك من خالل حساب مربع إيتا) ،حجم األثر
 ( التالي:76هي مبينة بالجدول )

 
 
 (76جدول )

 ثر المتغير التجريبي في بعد( لحجم أ²η)قيمة مربع إيتا  
 )تقويم تعلم القيم( 

 حجم األثر درجات الحرية قيمة )ت( البعد المجموعة
 التجريبية

 1073 21 67062 تقويم تعلم القيم
 الضابطة

( وهذا 1073بلغت ) (2) ( يبين أن قيمة مربع إيتا76يتضح من الجدول )
؛ %73التي ترجع إلى تأثير البرنامج تبلغ يعنى أن نسبة التباين لدرجات أفراد العينة 

األمر الذي يبين أن المتغير المستقل كان )ذا تأثير كبير جدًا( في درجة مهارة تقويم تعلم 
ومسئول عن الفروق القائمة فيه بين أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة  ،القيم

 : وعليه ُتقبل الفرضية البديلة على النحو التالي ،الضابطة
بين متوسطي درجات  )α (0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد الثالث )تقويم تعلم القيم( 
 لصالح المجموعة التجريبية.

 الفرض الرابع: 
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ت المجموعة التجريبية )معلمو التربية اإلسالمية الذين درسوا البرنامج درجا
التدريبي( والمجموعة الضابطة )معلمو التربية اإلسالمية الذين لم يدرسوا 

 البرنامج التدريبي( في الدرجة الكلية لبطاقة التقييم.
لداللة الفروق  T-testوالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( 

 ( نتائج هذا اإلجراء.77ويبين جدول ) ،بين متوسطي عينتين مستقلتين
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 ( 77جدول )

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في
 القياس البعدي للدرجة الكلية لبطاقة التقييم 

 المتغير
 المجموعة التجريبية

 (76)ن= 
 المجموعة الضابطة

درجة  (76)ن= 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

الدرجة الكلية 
 1016 1077 21 4.66 31.19 9.31 51.00 لبطاقة التقييم

وعند مستوى  ،7017(= 1010( عند مستوى )21قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )
(1016 =)7076 

( وهي قيمة تتجاوز حد 1077( أن قيمة )ت( بلغت )77يتبين من الجدول )
الداللة اإلحصائية؛ مما يشير إلى داللة الفروق اإلحصائية بين مجموعتي الدراسة: 

وذلك لصالح  ،التجريبية والضابطة في القياس البعدي للدرجة الكلية لبطاقة التقييم
واتجاه  ،توسطها أعلى من متوسط المجموعة التجريبيةالمجموعة التجريبية؛ لكون م

 الفروق يميل دائمًا نحو المتوسط األعلى.
ومن ثم  يتبين أن تلقي المجموعة التجريبية لخبرة التدريب كان فعااًل في تغيير 

حيث ارتفعت الدرجة الكلية  ،أداء أفرادها في القياس البعدي للدرجة الكلية لبطاقة التقييم
ولذا  ،لتقييم لدى المجموعة التجريبية مقارنة بمثيلتها لدى المجموعة الضابطةلبطاقة ا

جاءت داللة الفروق لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص ارتفاع الدرجة الكلية لبطاقة 
 التقييم.
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ولمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في إحداث تلك الفروق 
قام  -بعد تحريره من أثر العينة -في الدرجة الكلية للمتغير التابع التي تم التوصل إليها

 ،Eta Squared( ²ηوذلك من خالل حساب مربع إيتا) ،الباحث بحساب حجم األثر
 ( التالي:72فجاءت النتائج كما هي مبينة بالجدول )

 
 
 
 ( 72جدول )

 ة( لحجم أثر المتغير التجريبي في الدرجة الكلي²η)قيمة مربع إيتا 
 لبطاقة التقييم 

 حجم األثر درجات الحرية قيمة )ت( البعد المجموعة
الدرجة الكلية  التجريبية

 1011 21 1077 لبطاقة التقييم
 الضابطة

( وهذا 1011بلغت ) (2) ( يبين أن قيمة مربع إيتا72يتضح من الجدول )
؛ %11ر البرنامج تبلغ يعنى أن نسبة التباين لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثي

األمر الذي يبين أن المتغير المستقل كان )ذا تأثير كبير جدًا( في الدرجة الكلية لبطاقة 
ومسئول عن الفروق القائمة فيه بين أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة  ،التقييم
 وعليه ُتقبل الفرضية البديلة على النحو التالي:  ،الضابطة

بين متوسطي درجات  )α (0.05حصائيًا عند مستوى داللة يوجد فرق دال إ
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للدرجة الكلية لبطاقة التقييم لصالح 

 المجموعة التجريبية.
)α بتحليل النتائج السابقة يتضح وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ن التجريبية والضابطة في القياس البعدي بين متوسطي درجات المجموعتي (0.05
وتقويم تعلم القيم(  ،وتدريس القيم ،تحليل المحتوى )لبطاقة تقييم األداء سواء في أبعادها

وفي الدرجة الكلية لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يدل على فاعلية البرنامج التدريبي 
اسات كل من عبد الحليم للمعلمين في تعليم القيم وتتفق هذه النتائج مع نتائج در 

ويمكن تفسير هذه  ،(7166)( و حسن 7111و السويدان) ،(7111وفرج ) ،(7112)
حيث بني  األسس التي ارتكز عليها الباحث في بنائه للبرنامج التدريبي؛ النتائج في ضوء
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البرنامج في ضوء نظريات تعليم الكبار التي تركز على اإلفادة من خبرات الكبير أثناء 
كما  ،والتركيز على الممارسة الفعلية من غير إغراق في الجوانب النظرية ،التدريب أنشطة

ترتكز أنشطة التدريب في البرنامج التدريبي على ممارسة مستويات عليا من التفكير في 
إجراء المقارنات بين اإلجراءات المختلفة باختالف مداخل تعليم القيم واالستراتيجيات 

ما بدا واضحا من مناقشات أفراد المجموعة التجريبية أثناء التدريب  وهذا ،المندرجة تحتها
حول البحث الجاد في المواءمة بين مداخل تعليم القيم والطرق التي تنتمي إليها وبين 
أنماط القيم المصنفة في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية؛ حيث أوضحوا أن قيم مقصد 

طرق التي تنتمي إليه أكثر من غيرها من القيم حفظ التدين تتطلب مدخل النمو الخلقي وال
وكانت استنتاجاتهم تتوافق مع طبيعة هذه القيم حيث ال تتطلب نوعا  ،في المقاصد األخرى 

نوعا من التفكير والتحليل ومن الطرق التي توافق  من الجدل و المناقشة ولكن تتطلب
نعكس ذلك مباشرة على وقد ا ،واالستقصاء ،ودراسة الحالة ،المتدربون عليها القصة

مستوى الممارسة أثناء التدريس بعد االنتهاء من التدريب؛ حيث الحظ الباحث أثناء قيامه 
تنفيذ البرنامج التدريبي تصميما لدى المتدربين على تحديد الممارسات التدريسية اإلجرائية 

إلجرائية لكل كما قدم المتدربون عروضا عملية لتنفيذ الخطوات ا ،لتعليم القيم المختلفة
كما أظهروا مهارة في  ،طريقة من طرق تعليم القيم في ضوء المداخل التعليمية لتعليم القيم

تحديد القيم المضمنة في المحتوى؛ و أوضحوا: أن تعليمهم القيم قبل التدريب على 
غير مقصود( أما بعد تعرضهم للتدريب أصبح )البرنامج التدريبي كان يسير بشكل عَرضي

القيم مقصودا بشكل أساسي؛ وما يتطلبه ذلك من التخطيط الجيد لتعليم القيم بدأ  تعليمهم
ومن ثم كان المتدربون يعقدون عديد  ،من تحليل المحتوى إلى التخطيط لتقويم تعلم القيم

من المقارنات بين ممارساتهم السابقة وما تطرحه عليهم أنشطة البرنامج؛ ويعزز ذلك مبدأ 
 أمل في الممارسة.التعلم من خالل الت

كما يمكن تفسير نتائج هذه البعد في ضوء تنوع األنشطة المتضمنة في البرنامج 
والتعلم  ،والتلمذة ،والعروض العملية ،التدريبي؛ حيث تتضمن أنشطة العصف الذهني

كما أن مجموعة التدريب شعروا بأهمية البرنامج في عالج مشكلة  ،والمنافسة ،باألقران
ت التي يواجهها المعلم في المدرسة وهي كيف يكسب تالميذه القيم من أهم المشكال

 لمستوى االلتزام في ضوء كل هذه المؤثرات الثقافية المواجهة.
 :تطبيق مقياس القيم

 الفرض الخامس 
( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

لمين الذين تلقوا التدريب باستخدام البرنامج طالب المجموعة التجريبية )طالب المع
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التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين الذين لم يتلقوا التدريب باستخدام 
 البرنامج التدريبي( في بعد حفظ التدين".

لداللة الفروق بين  T-testوالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( 
 ( نتائج هذا اإلجراء.72ويبين جدول ) ،نمتوسطي عينتين مستقلتي

 
 
 
 
 ( 72جدول )

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة 
 في القياس البعدي للبعد األول )حفظ التدين(

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 (671)ن= 

 المجموعة الضابطة
درجة  (671)ن= 

 الحرية

 قيمة
 )ت(
 ةالمحسوب

مستوى 
 المتوسط الداللة

 )م(
االنحراف 
 المعياري )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

 1016 63031 721 1.34 8.50 2.64 13.91 حفظ التدين

وعند  ،6037(= 1010( عند مستوى )721قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )
 7003(= 1016مستوى )

( وهي قيمة تتجاوز حد 63031( بلغت )( أن قيمة )ت72يتبين من الجدول )
الداللة اإلحصائية؛ مما يشير إلى داللة الفروق اإلحصائية بين مجموعتي الدراسة: 

وذلك لصالح المجموعة  ،التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد األول )حفظ التدين(
الفروق يميل  واتجاه ،التجريبية؛ لكون متوسطها أعلى من متوسط المجموعة التجريبية

 دائمًا نحو المتوسط األعلى.
ومن ثم  يتبين أن تلقي المجموعة التجريبية لخبرة التدريب كان فعااًل في تغيير 

حيث ارتفعت درجة هذا البعد لدى  ،أداء أفرادها في القياس البعدي لبعد )حفظ التدين(
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جاءت داللة الفروق  ولذا ،المجموعة التجريبية مقارنة بمثيلتها لدى المجموعة الضابطة
 لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص ارتفاع مستوى مهارة حفظ التدين.

ولمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في إحداث تلك الفروق 
قام الباحث بحساب  -بعد تحريره من أثر العينة -التي تم التوصل إليها في المتغير التابع

فجاءت النتائج كما  ،Eta Squared( ²ηمن خالل حساب مربع إيتا) وذلك ،حجم األثر
 ( التالي:70هي مبينة بالجدول )

 
 
 
 ( 70جدول )

 ( لحجم أثر المتغير التجريبي في بعد²η)قيمة مربع إيتا 
 )حفظ التدين( 

 حجم األثر درجات الحرية قيمة )ت( البعد المجموعة
 1012 721 63031 حفظ التدين التجريبية

 لضابطةا
( وهذا 1012بلغت ) (2) ( يبين أن قيمة مربع إيتا70يتضح من الجدول )

؛ %12يعنى أن نسبة التباين لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير البرنامج تبلغ 
األمر الذي يبين أن المتغير المستقل كان )ذا تأثير كبير جدًا( في درجة بعد )حفظ 

روق القائمة فيه بين أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة ومسئول عن الف ،التدين(
 وعليه ُتقبل الفرضية البديلة على النحو التالي:  ،الضابطة

بين متوسطي درجات  )α (0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
ح المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد األول )حفظ التدين( لصال

 المجموعة التجريبية.
 الفرض السادس: 

بين  )α (0.05"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا 
التدريب باستخدام البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب 
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استخدام البرنامج التدريبي( في بعد قيم المعلمين الذين لم يتلقو التدريب ب
 المحافظة على النفس ".

لداللة الفروق  T-testوالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( 
 ( نتائج هذا اإلجراء.71ويبين جدول ) ،بين متوسطي عينتين مستقلتين

 
 
 
 
 ( 71جدول )

 التجريبية والضابطة  نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة
 في القياس البعدي للبعد الثاني )قيم المحافظة على النفس(

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 (671)ن= 

 المجموعة الضابطة
درجة  (671)ن= 

 الحرية

 قيمة
 )ت(

 المحسوبة

مستوى 
 المتوسط الداللة

 )م(
االنحراف 
 المعياري )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

قيم المحافظة 
 1016 26062 721 1.33 8.31 1.71 14.48 على النفس

وعند  ،6037(= 1010( عند مستوى )721قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )
 7003(= 1016مستوى )

( وهي قيمة تتجاوز حد 26062( أن قيمة )ت( بلغت )71يتبين من الجدول )
اإلحصائية بين مجموعتي الدراسة:  الداللة اإلحصائية؛ مما يشير إلى داللة الفروق 

وذلك  ،التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد الثاني )قيم المحافظة على النفس(
 ،لصالح المجموعة التجريبية؛ لكون متوسطها أعلى من متوسط المجموعة التجريبية

 واتجاه الفروق يميل دائمًا نحو المتوسط األعلى.
مجموعة التجريبية لخبرة التدريب كان فعااًل في تغيير ومن ثم  يتبين أن تلقي ال

حيث ارتفعت درجة هذا  ،أداء أفرادها في القياس البعدي لبعد )قيم المحافظة على النفس(
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ولذا جاءت داللة  ،البعد لدى المجموعة التجريبية مقارنة بمثيلتها لدى المجموعة الضابطة
 ارتفاع مستوى قيم المحافظة على النفس.الفروق لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص 

ولمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في إحداث تلك الفروق 
قام الباحث بحساب  -بعد تحريره من أثر العينة -التي تم التوصل إليها في المتغير التابع

النتائج كما فجاءت  ،Eta Squared( ²ηوذلك من خالل حساب مربع إيتا) ،حجم األثر
 ( التالي:77هي مبينة بالجدول )

 
 
 (77جدول )

 ( لحجم أثر المتغير التجريبي في بعد²η)قيمة مربع إيتا  
 )قيم المحافظة على النفس( 

 حجم األثر درجات الحرية قيمة )ت( البعد المجموعة
قيم المحافظة  التجريبية

 1011 721 26062 على النفس
 الضابطة

( وهذا 1011بلغت ) (2) ( يبين أن قيمة مربع إيتا77ول )يتضح من الجد
؛ %11يعنى أن نسبة التباين لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير البرنامج تبلغ 

األمر الذي يبين أن المتغير المستقل كان )ذا تأثير كبير جدًا( في درجة بعد )قيم 
فيه بين أداء المجموعة التجريبية ومسئول عن الفروق القائمة  ،المحافظة على النفس(
 وعليه ُتقبل الفرضية البديلة على النحو التالي:  ،وأداء المجموعة الضابطة

بين متوسطي درجات  )α (0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد الثاني )قيم المحافظة على 

 لح المجموعة التجريبية.النفس( لصا
 الفرض السابع 

( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا التدريب 
باستخدام البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين 

 باستخدام البرنامج التدريبي( في بعد حفظ العقل.الذين لم يتلقوا التدريب 
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لداللة الفروق  T-testوالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( 
 ( نتائج هذا اإلجراء.71ويبين جدول ) ،بين متوسطي عينتين مستقلتين

 
 
 
 
 ( 71جدول )

 ضابطةنتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية وال
 في القياس البعدي للبعد الثالث )قيم المحافظة على العقل( 

 المتغير
 المجموعة التجريبية

 (671)ن= 
 المجموعة الضابطة

درجة  (671)ن= 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 المحسوبة
مستوى 
 المتوسط الداللة

 )م(
االنحراف 
 المعياري )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

قيم المحافظة 
 1016 73030 721 1.61 8.98 1.18 14.43 لى العقلع

وعند  ،6037(= 1010( عند مستوى )721قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )
 7003(= 1016مستوى )

( وهي قيمة تتجاوز حد 73030( أن قيمة )ت( بلغت )71يتبين من الجدول )
مجموعتي الدراسة:  الداللة اإلحصائية؛ مما يشير إلى داللة الفروق اإلحصائية بين

وذلك  ،التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد الثالث )قيم المحافظة على العقل(
 ،لصالح المجموعة التجريبية؛ لكون متوسطها أعلى من متوسط المجموعة التجريبية

 واتجاه الفروق يميل دائمًا نحو المتوسط األعلى.
ية لخبرة التدريب كان فعااًل في تغيير ومن ثم  يتبين أن تلقي المجموعة التجريب

حيث ارتفعت درجة هذا  ،أداء أفرادها في القياس البعدي لبعد )قيم المحافظة على العقل(
ولذا جاءت داللة  ،البعد لدى المجموعة التجريبية مقارنة بمثيلتها لدى المجموعة الضابطة

 يم المحافظة على العقل.الفروق لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص ارتفاع مستوى ق



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671ة التربية، جامعة األزهر، العدد: )مجلة كلي

 

 - 210 - 

ولمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في إحداث تلك الفروق 
قام الباحث بحساب  -بعد تحريره من أثر العينة -التي تم التوصل إليها في المتغير التابع

فجاءت النتائج كما  ،Eta Squared( ²ηوذلك من خالل حساب مربع إيتا) ،حجم األثر
 ( التالي:73مبينة بالجدول ) هي

 
 
 ( 73جدول )

 ( لحجم أثر المتغير التجريبي في بعد²η)قيمة مربع إيتا 
 )قيم المحافظة على النفس( 

 حجم األثر درجات الحرية قيمة )ت( البعد المجموعة
قيم المحافظة  التجريبية

 1073 721 73030 على العقل
 الضابطة

( وهذا 1073بلغت ) (2) ن قيمة مربع إيتا( يبين أ73يتضح من الجدول )
؛ %73يعنى أن نسبة التباين لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير البرنامج تبلغ 

األمر الذي يبين أن المتغير المستقل كان )ذا تأثير كبير جدًا( في درجة بعد )قيم 
لمجموعة التجريبية ومسئول عن الفروق القائمة فيه بين أداء ا ،المحافظة على العقل(

 وعليه ُتقبل الفرضية البديلة على النحو التالي:  ،وأداء المجموعة الضابطة
بين متوسطي درجات  )α (0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد الثالث )قيم المحافظة على 
 تجريبية.العقل( لصالح المجموعة ال

 الفرض الثامن: 
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا التدريب 
باستخدام البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين 

 نامج التدريبي( في بعد حفظ العرض.الذين لم يتلقوا التدريب باستخدام البر 
لداللة الفروق  T-testوالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( 

 ( نتائج هذا اإلجراء.21ويبين جدول ) ،بين متوسطي عينتين مستقلتين
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 (21جدول )

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة  
 ياس البعدي للبعد الرابع )قيم المحافظة على العرض(في الق

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 (671)ن= 

 المجموعة الضابطة
درجة  (671)ن= 

 الحرية

 قيمة
 )ت(

 المحسوبة

مستوى 
 المتوسط الداللة

 )م(

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
المعياري 
 )ع(

قيم المحافظة 
 1016 73002 721 1.59 8.54 1.62 14.66 على العرض

وعند  ،6037(= 1010( عند مستوى )721قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )
 7003(= 1016مستوى )

( وهي قيمة تتجاوز حد 73002( أن قيمة )ت( بلغت )21يتبين من الجدول )
اسة: الداللة اإلحصائية؛ مما يشير إلى داللة الفروق اإلحصائية بين مجموعتي الدر 
وذلك  ،التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد الرابع )قيم المحافظة على العرض(

 ،لصالح المجموعة التجريبية؛ لكون متوسطها أعلى من متوسط المجموعة التجريبية
 واتجاه الفروق يميل دائمًا نحو المتوسط األعلى.

ريب كان فعااًل في تغيير ومن ثم  يتبين أن تلقي المجموعة التجريبية لخبرة التد
حيث ارتفعت درجة هذا  ،أداء أفرادها في القياس البعدي لبعد )قيم المحافظة على العرض(

ولذا جاءت داللة  ،البعد لدى المجموعة التجريبية مقارنة بمثيلتها لدى المجموعة الضابطة
لى الفروق لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص ارتفاع مستوى قيم المحافظة ع

 العرض.
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ولمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في إحداث تلك الفروق 
قام الباحث بحساب  -بعد تحريره من أثر العينة -التي تم التوصل إليها في المتغير التابع

فجاءت النتائج كما  ،Eta Squared( ²ηوذلك من خالل حساب مربع إيتا) ،حجم األثر
 ( التالي:26ل )هي مبينة بالجدو

 
 
 ( 26جدول )

 ( لحجم أثر المتغير التجريبي في بعد²η)قيمة مربع إيتا 
 )قيم المحافظة على العرض( 

 حجم األثر درجات الحرية قيمة )ت( البعد المجموعة
قيم المحافظة  التجريبية

 1073 721 73002 على العرض
 الضابطة

( وهذا 1073بلغت ) (2) يتا( يبين أن قيمة مربع إ26يتضح من الجدول )
؛ %73يعنى أن نسبة التباين لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير البرنامج تبلغ 

األمر الذي يبين أن المتغير المستقل كان )ذا تأثير كبير جدًا( في درجة بعد )قيم 
يبية ومسئول عن الفروق القائمة فيه بين أداء المجموعة التجر  ،المحافظة على العرض(
 وعليه ُتقبل الفرضية البديلة على النحو التالي:  ،وأداء المجموعة الضابطة

بين متوسطي درجات  )α (0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد الرابع )قيم المحافظة على 

 العرض( لصالح المجموعة التجريبية.
 ض التاسع: الفر 

( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا التدريب 
باستخدام البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين 

 ( في بعد حفظ المال.الذين لم يتلقوا التدريب باستخدام البرنامج التدريبي
لداللة الفروق  T-testوالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( 

 ( نتائج هذا اإلجراء.27ويبين جدول ) ،بين متوسطي عينتين مستقلتين
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 ( 27جدول )

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة 
 بعد الخامس )قيم المحافظة على المال(في القياس البعدي لل

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 (671)ن= 

 المجموعة الضابطة
درجة  (671)ن= 

 الحرية

 قيمة
 )ت(

 المحسوبة

مستوى 
 المتوسط الداللة

 )م(
االنحراف 
 المعياري )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

قيم المحافظة 
 1016 27072 721 1.43 8.53 1.46 14.64 على المال

وعند  ،6037(= 1010( عند مستوى )721قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )
 7003(= 1016مستوى )

( وهي قيمة تتجاوز حد 27072( أن قيمة )ت( بلغت )27يتبين من الجدول )
الداللة اإلحصائية؛ مما يشير إلى داللة الفروق اإلحصائية بين مجموعتي الدراسة: 

وذلك  ،ة والضابطة في القياس البعدي للبعد الخامس )قيم المحافظة على المال(التجريبي
 ،لصالح المجموعة التجريبية؛ لكون متوسطها أعلى من متوسط المجموعة التجريبية

 واتجاه الفروق يميل دائمًا نحو المتوسط األعلى.
في تغيير  ومن ثم  يتبين أن تلقي المجموعة التجريبية لخبرة التدريب كان فعاالً 

حيث ارتفعت درجة هذا  ،أداء أفرادها في القياس البعدي لبعد )قيم المحافظة على المال(
ولذا جاءت داللة  ،البعد لدى المجموعة التجريبية مقارنة بمثيلتها لدى المجموعة الضابطة

 الفروق لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص ارتفاع مستوى قيم المحافظة على المال.
عرفة حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( في إحداث تلك الفروق ولم

قام الباحث بحساب  -بعد تحريره من أثر العينة -التي تم التوصل إليها في المتغير التابع
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فجاءت النتائج كما  ،Eta Squared( ²ηوذلك من خالل حساب مربع إيتا) ،حجم األثر
 :( التالي22هي مبينة بالجدول )

 
 
 ( 22جدول )

 ( لحجم أثر المتغير التجريبي في بعد²η)قيمة مربع إيتا 
 )قيم المحافظة على المال( 

 حجم األثر درجات الحرية قيمة )ت( البعد المجموعة
قيم المحافظة  التجريبية

 1017 721 27072 على المال
 الضابطة

( وهذا 1017) بلغت (2) ( يبين أن قيمة مربع إيتا22يتضح من الجدول )
؛ %17يعنى أن نسبة التباين لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير البرنامج تبلغ 

األمر الذي يبين أن المتغير المستقل كان )ذا تأثير كبير جدًا( في درجة بعد )قيم 
ومسئول عن الفروق القائمة فيه بين أداء المجموعة التجريبية  ،المحافظة على المال(

 وعليه ُتقبل الفرضية البديلة على النحو التالي:  ،مجموعة الضابطةوأداء ال
بين متوسطي درجات  )α (0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للبعد الخامس )قيم المحافظة على 
 المال( لصالح المجموعة التجريبية.

 الفرض العاشر: 
( بين متوسطات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال

درجات طالب المجموعة التجريبية )طالب المعلمين الذين تلقوا التدريب 
باستخدام البرنامج التدريبي( وطالب المجموعة الضابطة )طالب المعلمين 

لكلية الذين لم يتلقوا التدريب باستخدام البرنامج التدريبي( في الدرجة ا
 لمقياس القيم.

لداللة الفروق  T-testوالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( 
 ( نتائج هذا اإلجراء.22ويبين جدول ) ،بين متوسطي عينتين مستقلتين
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 ( 22جدول )

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة
 درجة الكلية لمقياس القيمفي القياس البعدي لل 

 المتغير
 المجموعة التجريبية

 (671)ن= 
 المجموعة الضابطة

درجة  (671)ن= 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 المحسوبة
مستوى 
 المتوسط الداللة

 )م(
االنحراف 
 المعياري )ع(

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

الدرجة الكلية 
 1016 21012 721 4.42 42.86 5.27 72.13 لمقياس القيم

وعند  ،6037(= 1010( عند مستوى )721قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية )
 7003(= 1016مستوى )

( وهي قيمة تتجاوز حد 21012( أن قيمة )ت( بلغت )22يتبين من الجدول )
الداللة اإلحصائية؛ مما يشير إلى داللة الفروق اإلحصائية بين مجموعتي الدراسة: 

وذلك لصالح  ،ابطة في القياس البعدي للدرجة الكلية لمقياس القيمالتجريبية والض
واتجاه  ،المجموعة التجريبية؛ لكون متوسطها أعلى من متوسط المجموعة التجريبية

 الفروق يميل دائمًا نحو المتوسط األعلى.
ومن ثم  يتبين أن تلقي المجموعة التجريبية لخبرة التدريب كان فعااًل في تغيير 

حيث ارتفعت هذه الدرجة لدى  ،فرادها في القياس البعدي للدرجة الكلية لمقياس القيمأداء أ
ولذا جاءت داللة الفروق  ،المجموعة التجريبية مقارنة بمثيلتها لدى المجموعة الضابطة

 لصالح المجموعة التجريبية فيما يخص ارتفاع الدرجة الكلية لمقياس القيم.
ستقل )البرنامج التدريبي( في إحداث تلك الفروق ولمعرفة حجم تأثير المتغير الم
قام الباحث بحساب  -بعد تحريره من أثر العينة -التي تم التوصل إليها في المتغير التابع
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فجاءت النتائج كما  ،Eta Squared( ²ηوذلك من خالل حساب مربع إيتا) ،حجم األثر
 ( التالي:20هي مبينة بالجدول )

 
 
 
 (20جدول )

 ( لحجم أثر المتغير التجريبي في²η)يتا قيمة مربع إ
 الدرجة الكلية لمقياس القيم

 حجم األثر درجات الحرية قيمة )ت( البعد المجموعة
الدرجة الكلية  التجريبية

 1031 721 21012 لمقياس القيم
 الضابطة

( وهذا 1031بلغت ) (2) ( يبين أن قيمة مربع إيتا20يتضح من الجدول )
؛ %31التباين لدرجات أفراد العينة التي ترجع إلى تأثير البرنامج تبلغ  يعنى أن نسبة

األمر الذي يبين أن المتغير المستقل كان )ذا تأثير كبير جدًا( في الدرجة الكلية لمقياس 
ومسئول عن الفروق القائمة فيه بين أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة  ،القيم

 ضية البديلة على النحو التالي: وعليه ُتقبل الفر  ،الضابطة
بين متوسطي درجات  )α (0.05يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي الدرجة الكلية لمقياس القيم لصالح 
 المجموعة التجريبية.

ائغ ( و الص7110)وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من الخوالدة 
( في أن للمعلمين دورا بدرجة عالية في 7167)مرعيو ( 7161)( و قشالن 7113)

كذلك في فاعلية بعض طرق التدريس في إكساب  ،إكساب المتعلمين القيم المختلفة
( و 7161( و المصري )7161)( والحميدي 7111)المتعلمين القيم منها دراسة بابطين

( 7117)دراسات مع نتائج دراسة الجمال وتختلف نتائج هذه ال ،(7167)أبو شاويش 
ويمكن تفسير هذه  ،والتي كشفت عن دور متوسط للمعلم في إكساب القيم للمتعلمين

النتائج في ضوء مداخل تعليم القيم التي تم تدريب المعلمين عليها؛ حيث إن دور المعلم 
بطريقة معاونة وفق هذه المداخل في مواقف تعليم وتعلم القيم يرتكز على إدارة الحوار 

للمتعلمين على استخدام المهارات العقلية العليا في أمور تتصل بالقيم في سائر المواقع 
وتقديم الحاالت القيمية سواء كانت شخصيات   ،(721 ،7112 ،عبد الحليم)االجتماعية 



  م7167لسنة  ديسمبر( األولالجزء  671ة التربية، جامعة األزهر، العدد: )مجلة كلي

 

 - 267 - 

أو مواقف؛ مما أثرى مواقف التعلم وساعد المتعلمين على توضيح قيمهم وتحليلها وتمثل 
ويؤشر ذلك لوعي معلمي المجموعة التجريبية  ،اقف القيمية أثناء تفاعالتهم الحياتيةالمو 

بالمبادئ التالية التي يمكن أن تسهم في تفعيل عمليات تعليم وتعلم القيم واكتسابها و 
 التخطيط في ضوئها:

وسلوكي؛ ومن ثم عنى  ،ووجداني ،القيم مفهوم مجرد له أبعاد ثالثة: معرفي -
 ذه األبعاد الثالثة عند تصميم أنشطة تعليم وتعلم القيم.المعلمون به

القيم ذات طبيعة اجتماعية بمعنى أنها تظهر من خالل التفاعل االجتماعي الحقيقي  -
وعنو كثيرا  ،للمتعلم؛ وقد صمم المعلمون مواقف حقيقية عند تعليم وتعلم القيم

 بالسياق االجتماعي في مواقف تعليم وتعلم القيم.
محكات معيارية لتقييم السلوك؛ ارتكز المعلمون عند تصميم تعليم القيم على  أن القيم -

 ،استراتيجيات التعليم التي تركز على الجانب التفاعلي من خالل النقاشات
 . ومداخل توضيح القيم.. ،واالستقصاء

القيم ذات طبيعة تكرارية في المواقف المتشابهة؛ ومن ثم عني المعلمون عند تقويم  -
كما  ،القيم بتصميم أدوات ومواقف تقيس اكتساب القيم في مواقف متعددة اكتساب

والمقابالت  ،ومقاييس المواقف ،منها المالحظة ،يجب التنويع في أدوات قياس القيم
 وغيرها مما تدربوا عليه من خالل البرنامج التدريبي.. وسلم التقدير.. ،الشخصية

عينة )ما أوضحه المعلمون كما يمكن تفسير هذه النتائج أيضا في ضوء 
المجموعة التجريبية( عندما ناقشهم الباحث في بعض هذه النتائج؛ حيث أوضحوا أن 
تعليمهم للقيم أصبح أكثر تركيزا على القيمة المضمنة في الدرس مما جعلهم يخططون 
لتدريس القيمة بشكل مقصود وليس بشكل عَرضي؛ مما بدا واضحا في تصميم أنشطة 

 ،(31 -37 ،7111القيم في ضوء التوجهات التالية: الصمدي ) تعليم وتعلم
 (6273)والشنقيطي

أو  ،مرحلة االنتباه: وفيها يشعر المتعلم بشئ جديد يعرض عليه إما في صورة قصة -
ويعتمد المعلم في هذه المرحلة على التشويق إلثارة أذهان  ،مشهد سمعي بصري 

 المتعلمين نحو قضية القيمة.
: وفيها ينتقل المتعلم بمساعدة زمالئه والمعلم في بلورة معطيات مرحلة االهتمام -

 جديدة حول القيمة؛ فيطرح سؤااًل أو يطلب معلومات إضافية.
مرحلة التفاعل: وتظهر مؤشرات جديدة تتعلق باالنخراط في تحليل ومناقشة وتفسير  -

 وتجلياتها في الواقع إيجابا أو سلبا. ،القيمة
مرحلة التي تظهر فيها مؤشرات دالة على التوجهات مرحلة االقتناع: وهي ال -

 واالختيارات والمواقف.
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ولكنه في حاجة إلى أن يوضع في  ،مرحلة الدفاع: قد يكون المتعلم مقتنعا بالقيمة -
وضعية تعليمية تختبر مدى قدرته على توظيف المعارف والمهارات واألدوات المنهجية 

 التي اكتسبها في المراحل السابقة.
ة نقل القيمة: وتتميز هذه المرحلة بالمبادرة دون الحاجة إلى مؤثر خارجي ولكن مرحل -

 . تظهر لدى المتعلم مؤشرات تتعلق بإحساسه بالمسؤولية تجاه نقل القيمة لغيره
 :توصيات الدراسة

 بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
مية في تعليم القيم؛ لما له من أثر اإلفادة من البرنامج التدريبي معلمي التربية اإلسال -أ

 وأثر إيجابي في إكسابها لطالبهم. ،في تحسين تعليم المعلمين للقيم
تضمين مداخل تعليم القيم في أدلة المعلمين لمناهج التربية اإلسالمية  -ب

 واالستراتيجيات التي تبنى في ضوئها.
تها المختلفة حتى يتمكن تقديم نماذج معيارية من أدوات تقويم تعلم القيم في مستويا -ج

 معلمي التربية اإلسالمية من نمذجتها في تخطيطهم لتقويم تعلم طالبهم للقيم.
ضرورة إعادة النظر في مناهج التربية اإلسالمية فيما يتعلق بتضمينه تنظيما قيميا  -د

 . واضحا في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية؛ حتى يتم تدريس القيم بشكل مقصود
لمشرفين التربويين بضرورة متابعة عمليات تقويم القيم وتضمينها في نتائج توجيه ا -ـه

 التقويم النهائي للمتعلمين.
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التدريب مفهومه وفعالياته في بناء البرامج التدريبية . (7117). حسن أحمد ،الطعاني
 عمان. ،دار الشروق  ،وتقويمها
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 ،دار الفكر العربي ،ية في قصص القرآنالقيم التربو. (6331). سيد أحمد ،طهطاوي 
 بيروت.

القيم المضمنة في كتاب القراءة للصفوف األربعة األولى من . (7112). محمد ،العبادي
العدد:  ،مجلة رسالة الخليج ،التعليم األساسي الحلقة األولى في سلطنة عمان

 الحادي والتسعون.
،  مجلة المسلم المعاصر ،يضة غائبةتعليم القيم فر . (6332). أحمد المهدي ،عبد الحليم
 .7العدد. 11/ 10
 القاهرة: دار الغد العربي. ،7ط. اإلحصاء النفسي. (7112سعد محمد ) ،عبد الرحمن
 ،تقويم مراكز تدريب المعلمين في أثناء الخدمة. (7112). محمد عزت ،عبد الموجود

 القاهرة. ،المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
استخدام مدخل توضيح القيم في تدريس وحدة مقترحة . (7113). ميرة عطيةس ،عريان

لتنمية بعض القيم لدى الطالب معلمي الفلسفة وزيادة اتجاههم اإليجابي نحو مهنة 
                    ،كلية التربية ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،التدريس

 .601العدد: ،جامعة عين شمس
قيم الواردة في كتب التربية اإلسالمية للصفين الثامن تحليل ال. (7113). تميم ،عوادات

والعاشر األساسيين المقررة في األردن ومدى انسجامها مع المعايير المستخلصة من 
 العدد: الرابع. ،المجلد: الخامس ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،رسالة عمان
التحليل اإلحصائي في مناهج البحث وطرق  ،م(6331وآمال صادق ) ،فؤاد أبو حطب

 مكتبة ألنجلو المصرية. ،القاهرة ،7ط ،العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية
 القاهرة. ،المطبعة األميرية ،المصباح المنير. (6370)أحمد بن محمد. ،الفيومي
(.القيم المضمنة في مقرر الحديث للصف الثالث 6226فايز بن عبد  .) ،القرشي

 ،كلية التربية ،رسالة ماجستير ،لهذه القيم        ز المقررالمتوسط ومدى تعزي
 جامعة أم القرى.

دور معلمي المرحلة الثانوية في تعزيز القيم اإلسالمية . (7161). عبد الكريم ،قشالن
جامعة  ،كلية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،لدى طلبتهم في محافظات غزة

 األزهر بغزة.
دور التربية في غرس القيم األخالقية في نفوس . (6332). مدبابطين مح ،القالجي

وزارة  ،الدورة الثالثة ،جائزة العويس للدراسات واالبتكار ،ندوة الثقافة والعلوم ،الناشئ
 اإلمارات العربية المتحدة. ،التربية والتعليم
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 ،ميةالمدخل إلى القيم اإلسالمية في دراسات الحضارة اإلسال. (6310). جابر ،قميحة
 القاهرة. ،هيئة الكتاب المصرية

المنظومة القيمية اإلسالمية كما تحددت في القرآن الكريم . (6330). مروان ،القيسي
المجلد:  ،جامعة اليرموك ،كلية الشريعة ،مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية ،والسنة

 العدد: السادس ،الثاني والعشرون 
قيم المواطنة في كتب التربية . (7162). سعد خالدمزنة  ،العازمي ،مكثوم محمد ،الكندري 

مجلة جامعة أم القرى  ،اإلسالمية للمرحلة الثانوية في دولة الكويت دراسة تحليلية
 العدد: األول. ،المجلد: الخامس ،للعلوم التربوية والنفسية

ت دور كليات التربية للبنا. (6222). نادية بنت سالم ،الدوسري  ،ماهر أحمد حسن ،محمد
في تنمية القيم الجمالية للطالبات في ضوء متغيرات العصر دراسة تقييمية بكلية 

 .21العدد:  ،رسالة التربية وعلم النفس ،التربية بالجبيل
               ،تعلم القيم وتعليمها في الفكر التربوي اإلسالمي. (7166)رعد كريم. ،محمد

 بعقوبة. ،27، العدد ،مجلة الفاتح
               ،لقيم المدعاة لدى طلبة جامعة الزرقاء األهليةا. (7111)ناصر. ،المخزومي

 ، 71، المجلد ،مجلة جامعة دمشق
مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم الخلقية من . (7112)عاهد محمود. ،مرتجى

 ،كلية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،محافظة غزة وجهة نظر معلميهم في
 جامعة األزهر بغزة.

              ،القيم اإلسالمية التربوية والمجتمع المعاصر. (6336). جيدعبد الم ،مسعود
 القاهرة. ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية

فاعلية استخدام مدخل تحليل القيم في تدريس الجغرافيا . (6331). فاطمة السيد ،مسلم
           ،على تنمية بعض القيم البيئية واالجتماعية لدى طالب الصف األول الثانوي 

 . العدد: الثاني والخمسون  ،اسات في المناهج وطرق التدريسمجلة دراسات در 
أثر لعب األدوار في اكتساب القيم االجتماعية المتضمنة . (7161). دينا جمال ،المصري 

 ،في محتوى كتاب لغتنا الجميلة لطلبة الصف الرابع األساسي في محافظة غزة
 .مية بغزةالجامعة اإلسال ،كلية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة

( القيم التربوية في قصص سورة الكهف دراسة تحليلية 7162). سعاد ،معروف
جامعة  ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مقاصدية

 أبي بكر بلقايد.
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 ،مجلة إسالمية المعرفة ،التأصيل اإلسالمي لمفهوم القيم. (7111)فتحي حسن. ،ملكاوي 
 .20العدد:  ،67السنة:

إطار عام لوثيقة المستويات المعيارية لمناهج التربية . (7117)محمود كامل. ،الناقة
الجمعية العربية للمعايير لضمان الجودة في  ،في مراحل التعليم العام ،اإلسالمية
 القاهرة. ،التعليم
 دمشق. ،دار الفكر ،أصول التربية اإلسالمية. (6212 )عبد الرحمن. ،النحالوي 
 جدة. ،دار الشروق  ،المرشد في علم النفس االجتماعي .(6312عبد الحميد.) ،الهاشمي
البناء القيمي للشخصية كما ورد . (6271). فاروق  ،عبد السالم ،عبد الحميد ،الهاشمي

 .بحوث ندوة خبراء أسس التربية اإلسالمية المنعقدة بمكة المكرمة ،في القرآن الكريم
فاعلية استخدام استراتيجية توضيح . (7111). جيهان السيد ،عمارة ،هدى محمد، هاللي

 ،القيم االجتماعية ومهارات االستماع االستنتاجي لدى تالميذ الصف الثلث االبتدائي
الجمعية المصرية للمناهج  ،المؤتمر العلمي العشرون مناهج التعليم والهوية الثفاية

 القاهرة. ،وطرق التدريس
صالح التعليم رؤية مقاصدية. ( 7110). عبد الجليل ،هنوش  ،التربية على القيم وا 

 المنظمة اإلسالمية للعلوم والثقافة والتربية.
 القاهرة. ،الخانجي ،االتجاه األخالقي في اإلسالم. (6332). مقداد ،يالجن
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