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دور معلمي المرحلة الثانوية في تنمية القيم الخلقية
لدى طالبهم في محافظة البيضاء
د/بدورعبدهللا علي الماوري

كلية التربية -قسم أصول التربية

جامعة البيضاء /كلية التربية

ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على دور معلمً المرحلة الثانوٌة فً تنمٌة القٌم الخلقٌة لدى طالبهم
فً محافظة البٌضاء والتعرؾ الى اهم القٌم الخلقٌة التً ٌسعى معلمو المرحلة الثانوٌة الى
تنمٌتها لدى طالبهم.
تكون مجتمع الدراسة من جمٌع طالب وطالبات فً المدارس الثانوٌة بقسمٌه العلمً واألدبً
والبالػ عددهم ( )044طالبا وطالبة للعام الدراسً 4402-4400م

منهج الدراسة :
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفً التحلٌلً,نظرا لمناسبته ألؼراض الدراسة .
وقد استخدمت الباحثة األسالٌب اإلحصائٌة المناسبة
توصلت الدراسة إلى النتائج التالٌة:
 -0إن دور معلمً المرحلة الثانوٌة فً تنمٌة القٌم الخلقٌة لدى طالبهم بمحافظة البٌضاء
من وجهة نظر الطلبة أنفسهم بلػ متوسطها ( )3.16وقد حصلت اآلداب األسرٌة على
المرتبة األولى بمتوسط حسابً ( )3.31وتلتها اآلداب االجتماعٌة فً المرتبة الثانٌة
بمتوسط حسابً ( )3.26ثم تلتها اآلداب الشخصٌة فً المرتبة الثالثة بمتوسط حسابً
()2.90
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )a>0.05حول دور معلمً
المرحلة الثانوٌة فً تنمٌة القٌم الشخصٌة واألسرٌة واالجتماعٌة فً االستبٌان ككل لدى
طلبة المرحلة الثانوٌة فً محافظة البٌضاء ٌعزي لمتؽٌر الجنس (ذكر -أنثى)
وقد أوصت الباحثة ب:
-0حث المعلمٌن على زٌادة ترسٌخهم للقٌم الخلقٌة التً برز إسهامها بدرجة ضعٌفة
والعمل على تنمٌتها.
-4رصد منظومة القٌم االٌجابٌة بٌن الطلبة وتنمٌتها ورصد السلبٌة ومحاربتها والكشؾ
عن إضرارها على الفرد والمجتمع.

ضرورة وجود معلمٌن ومعلمات قدوة ملتزمٌن بالفضائل واآلداب الخلقٌة التً تعكس-3
ذلك إٌجابٌا على طالب المرحلة الثانوٌة
ABSTRACT
The present study aims at identifying the role of secondary school
teachers in reinforcement their students’ moral values. It also aims at
identifying the most important values secondary school teachers seek to
reinforce.
Population of this study comprises all regular state secondary school
male and female students from both section literary and science
sections in Albiadha’a city. Those were 044 students in 4400/ 4402.
The researcher adopted the descriptive analytical method which suits
this study.
The researcher has come up with the following findings:
The role of secondary school teachers in reinforcing their
1students’ moral values from the students’ perspective reached a
percentage of 3,16. Familial values ranked first with a percentage weight
3, 31. Social values followed with a percentage weight 3, 26. Personal
values ranked third with percentage weight 2, 90.
There are no static significance differences on a standard (a>0,05
2)on the role of the secondary schools teachers in reinforcing the
social,familial,and personal in the whole questionnaire for secondary
schools students in Albiadha’a city back to gender (male-female).

Recommendation:
Motivate teachers to entrench moral values which came into view
1with a weak degree and try to develop it.
Observe the percentage of moral values and observe the
2negativity and fight its harms on individual and community.

The necessity of the presence of an ideal teacher have morals that
3affect positively on secondary schools students.

مقدمة:
إن عملٌة بناء اإلنسان الصالح هً الؽاٌة التً ٌسعى إلٌها المجتمع ,وهذا البناء ٌحتاج إلى تربٌة
خلقٌة تنمً الشخصٌة اإلنسانٌة المتكاملة من جمٌع النواحً الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة ,وهذه
التربٌة لٌست مجرد تزوٌده بالمعرفة وحشو المعلومات ,فالعقل البشري بحاجة إلى معلومات
لبناء الضمٌر اإلنسانً وتوجٌهه إلى ضبط تصرفاته وسلوكه وذلك باقتران المعرفة النظرٌة
بالممارسة العملٌة وترجمتها إلى سلوك حسن ٌعود بالنفع على الفرد والمجتمع  ,ولذلك أصبحت
عملٌة التربٌة ضرورة من ضرورات الحٌاة (مقداد)30-0443,
ولعل ما ٌجعل التربٌة ضرورة من ضرورٌات الحٌاة مانالحظه فً هذا العصر الذي كثرت فٌه
الفتن وانتشار الجرٌمة وهذا ٌدل على تردي الجانب ألقٌمً لدى الكثٌر من الناس وكذا ضعؾ
الضمٌر اإلنسانً وتؽلٌب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ,وهذا ٌضعؾ الجانب ألقٌمً
الخلقً وقد ٌكون خروج عن تعالٌم الدٌن اإلسالمً (عبٌدات-4442ص.)22
وحدٌثنا عن القٌم وخصوصا ونحن نعٌش فً عالم متؽٌر عصر العولمة الذي ٌسعى إلى تذوٌب
القٌم التً ٌمتلكها الفرد المسلم  ,من خالل الؽزو الفكري والثقافً,ومن خالل التؤثٌرات الفكرٌة
والثقافات المستوردة  ,والذي لها تؤثٌر كبٌر خاصة فً مرحلة المراهقة التً ٌتم فٌها تشكٌل
الشخصٌة المتوازنة التً تتمتع بالقٌم النابعة من الكتاب والسنة (القرنً.)4-4443
وقد تم اختٌار هذه المرحلة ألنها أهم مرحلة ٌمر بها طالب وطالبة الثانوٌة  ,وتتطلب إن ٌكون
فٌها معلمٌن ذوي دراٌة وفهم لمرحلة المراهقة وان ٌتعاملوا معهم بما ٌتناسب مع طبٌعة
المرحلة لٌتجنبوا التعرض لالزمات النفسٌة واالنفعالٌة ,وهم فً أشد الحاجة للمعلم المثالً
والقدوة الذي ٌؤخذ بؤٌدٌهم وٌوجههم التوجٌه السلٌم وٌساعدهم فً حل مشكالتهم  ,وتنمٌة قدراتهم
وتزوٌدهم بالعلم وٌؽرس فٌهم األخالق الجٌدة من خالل النصح واإلرشاد والتعامل الحسن
(الجراح.)1-0441,
فالتربٌة الٌوم بحاجة إلى نظام تربوي خلقً ٌعمل على صٌاؼة الشخصٌة اإلنسانٌة صٌاؼة
متزنة متكاملة ٌجعل منهم خٌر نموذج على األرض .
ونالحظ إن األبحاث قد كثرت فً معرفة منظومة القٌم المتوازنة التً تشكل نسقا ٌتخذه الناس
معٌارا لقٌاس أقوالهم  ,فهناك من تناول أهمٌة القٌم بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوٌة والجامعٌة
ومدى ممارستهم لها  ,وهناك من أهتم بدراسة العالقة بٌن القٌم اإلسالمٌة واإلٌمانٌة وؼٌرها من
المتؽٌرات كالتخصص الدراسً  ,ومنهم من تناول العوامل المإثرة فً تنمٌة القٌم لدى الطلبة
(سلٌمان)011-0432,

وكذلك إنها تلعب دوراً رئٌسٌا ً فً تشكٌل شخصٌة اإلنسان فهً تحدد سلوك الفرد وتجعله قادراً
على التكٌؾ مع الحٌاة وما فٌها من مصاعب وتحقق له رإٌة واضحة عن معتقداته وتصلحه
نفسٌا ً وخلقٌا ً وتضبط شهواته ,وتشكل له سورا واقٌا من االنحراؾ الفكري واألخالقً منذ
الصؽر ,وتستمر فً تنمٌتها خالل مراحل حٌاته المختلفة (باهً)0433-30,
وٌعتبر المعلم له الدور الكبٌر فً تعلٌم وتوجٌه وإرشاد الطالب إلى القٌم التً تساعدهم فً رسم
مستقبلهم عن طرٌق ؼرس القٌم الخلقٌة والتربوٌة لبناء شخصٌة متكاملة علمٌا وجسدٌا
واجتماعٌا ,وهذا ٌحتاج إلى معلم واعً ولدٌه تؤثٌر مباشر أثناء قٌامه بؤدواره المختلفة لتشكٌل
شخصٌة الطالب عن طرٌق ؼرس القٌم الدٌنٌة والخلقٌة وربطها بالحٌاة العملٌة
(الخطٌب4443,م ص )40
والشك إن المجتمع الٌمنً بحاجة إلى تحصٌن أفراده بنسق قٌمً مستمد من تعالٌم الدٌن
اإلسالمً بما فٌه من فضائل لحماٌة الجٌل من الفساد واالنحراؾ ,بالذات طبقة الشباب الذي
ٌعول علٌه فً بناء المجتمع وتطهٌره من األفكار التً تدمر أخالقهم وهذا ماجعل الباحثة تقوم
بهذا البحث استكماال لجهود كثٌر من الباحثٌن فً الٌمن والوطن العربً .
مشكلة الدراسة
إننا الٌوم نعٌش أزمة أخالقٌة ظهرت فً مجتمعنا خاصة والمجتمعات عامة من تدنً المستوى
الخلقً لطالبنا فؤصبح الزما علٌنا نحن كباحثٌن وعلماء تربوٌٌن ان نبحث عن أسباب األزمة
األخالقٌة التً ٌمر بها المجتمع والتً استدعت الضرورة للبحث عن مسئولٌة المعلمٌن فً هذا
الجانب من وجهة نظر الطالب أنفسهم
بناء على ما سبق تتحدد المشكلة فً التساإالت التالٌة:
-0ما مدى قٌام المعلم بتنمٌة القٌم الخلقٌة لدى طلبة المرحلة الثانوٌة فً محافظة البٌضاء من
وجهة نظرهم ؟
-4هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات درجات أفراد العٌنة حول دور معلمً
المرحلة الثانوٌة فً تنمٌة القٌم الخلقٌة ٌعزي لعامل الجنس (ذكر-أنثى)؟
-3ما سبل تفعٌل دور المعلمٌن فً تنمٌة القٌم الخلقٌة لدى الطلبة؟
فرضٌات الدراسة:
تحاول هذه الدراسة التؤكد من صحة الفرضٌات التالٌة:
-0ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى ()a<0.05فً دور معلمً المرحلة الثانوٌة
فً تنمٌة القٌم الخلقٌة للطالب من وجهة نظرهم تعزي لعامل الجنس(ذكر-أنثى).
-4ما سبل تفعٌل دور معلمً المرحلة الثانوٌة فً تنمٌة القٌم الخلقٌة لدى الطلبة؟
أهداؾ الدراسة:

-0التعرؾ على دور معلمً المرحلة الثانوٌة فً تنمٌة القٌم الخلقٌة لدى طالبهم بمحافظة
البٌضاء
-4التعرؾ على القٌم الخلقٌة التً ٌسعى معلمو المرحلة الثانوٌة لتنمٌتها لدى طالبهم فً المرحلة
الثانوٌة .
-3التعرؾ على دور معلمً المرحلة الثانوٌة فً تنمٌة القٌم الخلقٌة لدى طالبهم التً تعزي
لمتؽٌر الجنس (ذكر-أنثى).
 -0صٌاؼة بعض المقترحات التً قد تسهم فً تحسٌن دور المعلمٌن فً تنمٌة القٌم الخلقٌة .
أهمٌة الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهمٌتها من خالل ماٌلً:
-0تؤتً هذه الدراسة استجابة لتوصٌات بعض الدراسات فً مإتمرات علمٌة ورسائل جامعة
-4تعتبر األولى فً الجمهورٌة الٌمنٌة وخاصة فً محافظة البٌضاء تناولت موضوع القٌم
الخلقٌة ودور المعلمٌن فً تنمٌتها للطلبة
 -3تساعد هذه الدراسة فً وضع معاٌٌر للقٌم الخلقٌة
 -0تركٌز الدراسة على المرحلة الثانوٌة والتً تعد من المراحل ألهامة لحاجة الفرد فٌها للرعاٌة
والتوجٌه
حدود الدراسة :
الحد األكادٌمً  :اقتصرت الدراسة على التعرؾ على دور معلمً المرحلة الثانوٌة فً تعزٌز
القٌم الخلقٌة من وجهة نظر الطالب أنفسهم
الحد البشري :تشمل هذه الدراسة عٌنة من طالب وطالبات الصؾ الثالث الثانوي فً محافظة
البٌضاء
الحد الموضوعً  :دور معلمً المرحلة الثانوٌة فً تعزٌز القٌم الخلقٌة لدى طالبهم فً محافظة
البٌضاء وقد اقتصرت على القٌم الشخصٌة واألسرٌة واالجتماعٌة
الحد المكانً المدارس الحكومٌة الثانوٌة فً محافظة البٌضاء مجمع العاقل الثانوي بنٌن
ومدرسة اللسواس الثانوٌة بنات
الحد ألزمانً :أجرٌت هذه الدراسة فً العام الدراسً 4402-4401م
مصطلحات الدراسة:

 -0دور المعلمٌ:قصد بالدور فً هذه الدراسة  :مجموعة األعمال واألنشطة والتوجٌهات
واإلرشادات والنصائح التً ٌقوم بها المعلمون من أجل تنمٌة القٌم الخلقٌة لدى طالب
المرحلة الثانوٌة .
 -4القٌم الخلقٌةٌ:قصد بها فً هذه الدراسة هً السلوكٌات المرؼوبة شرعا ً وعرفاً,والتً
ٌمكن نقلها وتنمٌتها عن طرٌق التنشئة االجتماعٌة والتفاعل فً المواقؾ التعلٌمٌة
المختلفة والتً ٌتجسد عنها قناعة .
 -3التعرٌؾ اإلجرائً للباحثة:هً مجموعة من المبادئ الشخصٌة واألسرٌة واالجتماعٌة
المتوفرة لدى الفرد ,تعمل على مساعدته فً تصرفاته وتوجٌه سلوكه فً جمٌع نواحً
الحٌاة.

دراسات سابقة :
-0دراسة الشنقٌطً 4442م بعنوان (األسالٌب النبوٌة لتنمٌة القٌم اإلٌمانٌة لدى الشباب المسلم
فً التحدٌات المعاصرة )
هدفت الدراسة إلى توضح بعض األسالٌب التربوٌة النبوٌة المإدٌة إلى تنمٌة القٌم اإلٌمانٌة لدى
الشباب المسلم ,وأستخدم الباحث المنهج الوصفً االستنباطً,وتحدث الباحث عن مفهوم مرحلة
الشباب وأهمٌتها فً اإلسالم وخصائص المرحلة وحاجاتها ومتطلباتها التربوٌة وأبرز التحدٌات
المعاصرة التً تواجه الشباب وكٌفٌة مواجهتها ,ثم تحدث عن مفهوم القٌم عامة والقٌم اإلسالمٌة
وتصنٌفها والقٌم اإلٌمانٌة المراد تنمٌتها واألسالٌب النبوٌة المختارة لتنمٌة القٌم ,مثل (القدوة-
الحوار-العبرة-والموعظة-القصة-الترؼٌب-والترهٌب-المثل-العقوبة-االقناع العقلً-المنافسة-
اإلحداث).
وقد أسفرت الدراسة عن نتائج كان أهمها:
-0أن السنة النبوٌة هً القوٌم واألسلوب التربوي األمثل الذي تربى علٌه أصحاب النبً صلى
هللا علٌه وسلم
-4أن تنمٌة القٌم اإلٌمانٌة لدى الشباب ضرورة لبناء الشخصٌة المتمٌزة للمسلم.
-3أن القدوة الحسنة من أعظم األسالٌب التربوٌة المإثرة فً النفس البشرٌة
-0تعتبر أسالٌب الحوار والقصة واإلقناع العقلً من أنجح من األسالٌب التربوٌة فً الوصول
الى نتٌجة مع الشباب .
-2الترؼٌب والترهٌب أسلوب عالجً لتقوٌم النفس البشرٌة وردها إلى الطرٌق الصحٌح.
وأوصت الدراسة بماٌلً:

-0قٌام المإسسات التربوٌة والحكومٌة بإقامة برامج من إعداد الشباب بؤنفسهم لمناقشة القضاٌا
التً تهمهم وبؤسلوبهم للوصول إلى حلول عملٌة تساعد فً النهوض بمستواهم اإلٌمانً.
-4ضرورة قٌام الباحثٌن وخاصة فً مجال الشباب ببحوث تربوٌة مبنٌة على أسس وأهداؾ
وقواعد موضوعة مسبقا تهدؾ إلى حل مشاكل الشباب وخاصة فٌما ٌتعلق بالجوانب اإلٌمانٌة.
-3أهمٌة التنوٌع فً أسالٌب تنمٌة القٌم لدى الشباب وطرق عرضها واالستفادة من األسالٌب
والتقنٌات الحدٌثة.تعلم القٌم وتعلٌمها تصور نظري وتطبٌقً لطرائق واستراتٌجٌات تدرٌس القٌم

-4دراسة الجالد7002م بعنوان (تعلم القٌم وتعلٌمها تصور نظري وتطبٌقً لطرائق
واستراتٌجٌات تدرٌس القٌم )
هدفت الدراسة إلى وضع تصور نظري وتطبٌقً لطرائق واستراتٌجٌات تدرٌس القٌم وتقدٌم
معلومات ومعارؾ ذات نفع ٌمكن أن ٌستفٌد منها اآلباء واألمهات والمربون  ,وقد تكونت
الدراسة من خمسة فصول متكاملة الفصل األول مدخال لتدرٌس القٌم وبنً تصورا معرفٌا كافٌا ً
إلبراز قضاٌاها وأهمها.
الفصل الثانً أهتم بعملٌات االستعداد لتدرٌس القٌم,حٌث تناول األهداؾ الوجدانٌة ومستوٌاتها
وإجراءات التخطٌط لتعلٌم القٌم ومبادئ تدرٌس القٌم وتعلمها وأهم المشكالت التً تعٌق تعلمها
افصل الثالث أهم طرائق تدرٌس القٌم وصنفها إلى ثالث فئات (طرق عرضٌة ,تفاعلٌة ,كشفٌة)
الفصل الرابع ركز على أهم أسترتٌجٌات تدرٌس القٌم فتناول ثالث استراتٌجٌات هً توضٌح
القٌم,المحاكمة العقلٌة للقٌم وأسترتٌجٌة النمو األخالقً ) والفصل الخامس ركز على عملٌة
قٌاس القٌم  ,موضحا أهمٌة المالحظة ,والمقابلة ومقاٌٌس االتجاهات والقٌم كؤدوات لتحقٌق ذلك
.
-3دراسة الحسني 4441م بعنوان( تنمٌة القٌم األخالقٌة فً المرحلة الثانوٌة من خالل األنشطة
الؽٌر صفٌة (دراسة مٌدانٌة) )
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على واقع تنمٌة القٌم األخالقٌة الواردة ضمن دلٌل األنشطة الطالبٌة
بالمرحلة الثانوٌة لعام 4443الصادر عن اإلدارة العامة للنشاط الطالبً بوزارة التربٌة والتعلٌم
بالمملكة العربٌة السعودٌة بمحافظة القنفدة
أستخدم الباحث المنهج الوصفً فً عرض ووصؾ مدى أسهام األنشطة الؽٌر صفٌة فً تنمٌة
القٌم األخالقٌة لطالب المرحلة الثانوٌة الواردة ضمن دلٌل األنشطة الطالبٌة للمرحلة الثانوٌة
لعام  ,4442وقام الباحث بإعداد استبانه ,وبلؽت عٌنة الدراسة  244طالبا وكان من أهم النتائج
 -0تم تنمٌة القٌم األخالقٌة الواردة ضمن دلٌل األنشطة الطالبٌة للمرحلة الثانوٌة من خالل
مزاولة األنشطة ؼٌر الصفٌة بدرجة عالٌة ومتوسطة

 -4معوقات األنشطة ؼٌر الصفٌة للمرحلة الثانوٌة تعٌق تنمٌة القٌم األخالقٌة بدرجة
متوسطة .
 -3نشاط التوعٌة اإلسالمٌة بصفة عامة من أكثر األنشطة ؼٌر الصفٌة ممارسة وإقبال من
الطالب.
 -0نشاط التوعٌة اإلسالمٌة بصفة عامة من أكثر األنشطة ؼٌر الصفٌة ممارسة وأقبال من
الطالب.
-4دراسة العاجز7002م بعنوان (دور الجامعات فً تنمٌة بعض القٌم الخلقٌة من وجهة نظر
طلبتها )
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على أهم القٌم التً تنمٌها الجامعة اإلسالمٌة لدى طلبتها من وجهة
نظرهم ,وكذلك الكشؾ عما أذا كانت هناك فروق بٌن متوسطات درجات الطلبة  ,نحو دور
الجامعة
واستخدم الباحث المنهج الوصفً,وقام الباحث بإعداد إستبانة تكونت من ( )34فقرة تم تطبٌقها
على عٌنة من طلبة الجامعة وبلػ عددها ()242من الطالب والطالبات.
وكانت أهم نتائج الدراسة ما ٌلً:
-0ان أهم قٌمتٌن تنمٌهما الجامعة لدى طالبها هما الشعور بالرضاء بقضاء هللا وقدره واالعتقاد
بؤن رضا هللا من رضا الوالدٌن.
-4التوجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً استجابات الطالب نحو دور الجامعة فً تنمٌة القٌم
لدى طلبتها تعزى إلى عاملً ( الجنس,والمنطقة التعلٌمة).
-3توجد فروق ذات إحصائٌة فً استجابات الطالب تعزى إلى عامل ( نوع الكلٌة) وذلك لصالح
طالب كلٌات العلوم الشرعٌة على الكلٌات اإلنسانٌة .
-0توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً استجابات الطالب تعزي إلى عامل (المستوى األكادٌمً)
وذلك لصالح المستوٌات العلٌا ( الثالث والرابع والخامس).
-2دراسة الصانع7002م بعنوان (دور المعلم فً تنمٌة القٌم الخلقٌة لدى طالب المرحلة الثانوٌة
)
هدفت الدراسة إلى التعرؾ عل مدى قٌام المعلم بمدٌنة الرٌاض بدوره فً تنمٌة القٌم الخلقٌة
لدى طالب المرحلة الثانوٌة وذلك من وجهة نظر المعلمٌن ومدٌري المدارس الثانوٌة ,والتعرؾ
على معوقات قٌام المعلم بذلك الدور  ,والى مدى االختالؾ فً وجهة نظر المعلمٌن  ,حول قٌام
المعلم بدوره فً تنمٌة القٌم الخلقٌة وفق متؽٌرات الدراسة التخصص-نوع المإهل -سنوات
الخبرة وأستخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً ,حٌث أعد استبانه ؼطت تساإالت الدراسة
وطبقت على عٌنة من المعلمٌن والمدٌرٌن بلؽت ()303معلما وأستخدم الباحث مجموعة من
األسالٌب اإلحصائٌة لتحلٌل البٌانات.

ومن أبرز نتائج الدراسة :
حصلت جمٌع محاور االستبانة المتعلقة باستجابات المعلمٌن حول دور المعلم فً تنمٌة القٌمالخلقٌة لدى طالب المرحلة الثانوٌة بمدٌنة الرٌاض على درجات موافقة(كبٌرة جداً أوكبٌرة),أي
أن أفراد عٌنة الدراسة من المعلمٌن ٌرون أن المعلمٌن ٌإدون دورهم فً تنمٌة القٌم الخلقٌة لدى
طالبهم بشكل كاؾ.
حصلت عبارات األستبانة المتعلقة باستجابات المدٌرٌن حول دور المعلم فً تنمٌة القٌم الخلقٌةلدى طالب المرحلة الثانوٌة بمدٌنة الرٌاض على درجات موافقة(كبٌرة جداأوكبٌرة ومتوسطة)
التوجد فروق بٌن استجابات المعلمٌن حول مدى قٌام المعلم بدوره فً تنمٌة القٌم الخلقٌةبحسب متؽٌر التخصص والمإهل العلمً.
وجود فروق بٌن استجابات المعلمٌن حول مدى معوقات قٌام المعلم بدوره فً تنمٌة القٌمالخلقٌة بحسب متؽٌر التخصص والمإهل العلمً.
وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً استجابات المعلمٌن حول معوقات قٌام المعلم بدوره فًتنمٌة القٌم الخلقٌة لدى الطالب بحسب متؽٌر الخبرة.
وجود فروق بٌن استجابات المعلمٌن والمدٌرٌن حول مدى قٌام المعلم بدوره فً تنمٌة القٌمالخلقٌة فً جمٌع المحاور الخمسة لصالح المعلمٌن.
-1دراسة الصالح 4443م بعنوان( تنمٌة القٌم األخالقٌة لدى طالب مرحلة التعلٌم األساسً
العلٌا من وجهة نظر معلمً التربٌة اإلسالمٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة )
وهدفت الدراسة إلى لتحدٌد القٌم األخالقٌة لطالب الصفوؾ العلٌا من الصؾ (السابع إلى
العاشر) من مرحلة التعلٌم األساسً ,ومدى توافرها فً كتب التربٌة اإلسالمٌة المقررة علٌهم
,وذلك من خالل تحلٌل المحتوى ومن وجهة نظر معلمً ومعلمات التربٌة اإلسالمٌة باألردن
وقد أستخدم الباحث المنهج الوصفً وأسلوب تحلٌل المحتوى,وكانت أدوات الدراسة عبارة عن
استمارة تحلٌل المحتوى  ,واستبانه تتؤلؾ من ( )034عبارة ,طبقت على عٌنة قدرها ()340
فرد من معلمً ومعلمات التربٌة اإلسالمٌة .
وكانت أهم نتائج الدراسة :
-0كشؾ تحلٌل المحتوى لكتب التربٌة اإلسالمٌة المقررة على طالب الصفوؾ من السابع إلى
العاشر أن القٌم اإلٌمانٌة والتقوى والتوحٌد وإقامة العبادات هً أكثر القٌم تكراراً
-4أن قٌم الشورى والتواضع والحلم واألمانة والحٌاء واإلٌثار وصلة الرحم هً أقل القٌم تكرارا
فً كتب التربٌة اإلسالمٌة.
-3أن القٌم المتضمنة فً كتب التربٌة اإلسالمٌة مناسبة لطالب تلك المرحلة,وتمت موافقة عٌنة
الدراسة علٌها بدرجة (متوسطة) وبمتوسط حسابً وقدره ( )3.43درجة.

-0أن أهم العوامل المإثرة فً تنمٌة القٌم األخالقٌة هً شخصٌة المعلم وسلوكه.
-2دراسة مكرم 7007م بعنوان (بعض متطلبات تنمٌة القٌم العلمٌة لدى طالب المرحلة الثانوٌة)
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على حدود وإسهامات المدرسة الثانوٌة فً تنمٌة القٌم العملٌة لدى
طالبها ,وذلك استناد إلى المعالم الممٌزة للوظٌفة العلمٌة للتربٌة والتعرؾ على واقع دور
المدرسة والمشكالت التً تعٌق فعالٌة دورها فً هذا المجال ,لتحدٌد بعض المتطلبات الالزمة
للنهوض بالمدرسة الثانوٌة بدورها فً مجال تنمٌة القٌم العلمٌة لطالبها إضافة إلى تحدٌد بعض
االعتبارات لضمان فعالٌة دورها فً هذا المجال .
وقد أعتمد الباحث فً هذه الدراسة المنهج الوصفً مستخدما بعض األدوات على النحو التالً:
استبٌان موجه إلى المدارس الثانوٌة العامة حول مفهوم القٌم العلمٌة.استبٌان موجه إلى المدارس الثانوٌة العامة حول واقع دور المدرسة الثانوٌة فً تنمٌة القٌمالعلمٌة لدى طالبها.
مقابلة مع بعض موجهً العلوم والرٌاضٌات للوقوؾ على بعض االعتبارات لتفعٌل لتفعٌلدور المدرسة فً تنمٌة القٌم .
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك درجة متناسبة من الوعً بؤهمٌة العلم وعالقته الوثٌقة بحٌاة
اإلنسان وبناء المجتمعات لدى كل من المعلمٌن والطالب ,وأن المناهج الدراسٌة والبٌئٌة
األكادٌمٌة التً ٌعٌشها الطالب داخل المدرسة تؤتً بالمرتبة األولى من حٌث القوى والعوامل
المإثرة على تنمٌة القٌم العلمٌة لدى طالب المرحلة الثانوٌة.
-8دراسة الهندي 7002م بعنوان (دور المعلم فً تنمٌة القٌم االجتماعٌة لدى طلبة الصؾ
الثانً عشر بمحافظات قطاع ؼزة من وجهة نطرهم )
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على دور المعلم فً تنمٌة القٌم االجتماعٌة لدى طلبة الصؾ الثانً
عشر بمحافظات قطاع ؼزة من وجهة نظرهم وكذلك الكشؾ عن وجود فروق ذات داللة
إحصائٌة بٌن متوسطات إجابات الطلبة حول دور المعلم فً تنمٌة القٌم تعزي الى الجنس ,مكان
السكن  ,تخصص الطلبة وتخصص المعلم .
استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً للحصول على المعلومات لإلجابة على أسئلة الدراسة
,كما تم استخدام اإلحصاء االستداللً  ,وتم أعداد الدراسة والتً تكونت من ()24فقرة ألربعة
تخصصات هً معلم اللؽة العربٌة ومعلم التربٌة البدنٌة ومعلم التربٌة اإلسالمٌة ومعلم اللؽة
االنجلٌزٌة  ,حٌث تم حساب صدقها باستخدام صدق المحكمٌن وصدق االتساق الداخلً  ,وكذلك
ثباتها باستخدام التجزئة النصفٌة ومعامل الثبات ك والذي بلػ 21و()4الختبار فرضٌات الدراسة
,وقد وقد بلؽت عٌنة الدراسة ()244طالب وطالبة من الطلبة النظامٌٌن والذٌن ٌدرسون فً
الصؾ الثانً عشر بمدٌرٌات التعلٌم الثالث بمحافظات ؼزة %2من مجتمع الدراسة البالػ

عددهم ()03320طالبا وطالبة وتم استخدام  T-testوتحلٌل التباٌن األحادي الختبار صحة
الفرضٌات  ,وكذلك النتائج كما ٌلً:
-0تإكد الدراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن كال من الذكور واإلناث فً
تنمٌة بعض القٌم االجتماعٌة
-4تإكد الدراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ().42بٌن
متوسطات درجات طلبة الصؾ الثانً عشر نحو دور المعلم فً تنمٌة بعض القٌم االجتماعٌة
ٌعزي لمكان سكن الطلبة.
-3تإكد الدراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ()
-9دراسة المزني 7002م بعنوان (القٌم وعالقتها باالتزان االنفعالً ومستوٌاته لدى طالب
الجامعة اإلسالمٌة )
هدفت الدراسة إلى -0:الكشؾ عن درجة تمسك طلبة الجامعة اإلسالمٌة بؽزة بالقٌم الدٌنٌة.
-4التعرؾ على مدى تمسك طلبة الجامعة اإلسالمٌة باالتزان االنفعالً ومستوٌاته لدٌهم .
-3التعرؾ على الفروق فً مستوى االتزان االنفعالً بٌن طلبة وطالبات الجامعة اإلسالمٌة.
-0التعرؾ على العالقة بٌن الطالب والطالبات أصحاب الدرجات المرتفعة على اختٌار القٌم
الدٌنٌة ,والطالب والطالبات أصحاب الدرجات المنخفضة.
وأستخدم الباحث المنهج الوصفً ألعالئقً وهو المنهج الذي ٌسعى إلى المقارنة بٌن مجموعتٌن
منفصلتٌن أو أكثر من العوامل وذلك باستخدام مقاٌٌس كمٌة,كما أن إٌجاد العالقة سمة أساسٌة
فً البحث أالرتباطً (ألعالئقً),وبلؽت عٌنة الدراسة ( )422منهم ( )032طالبا ()044
طالبة,من طالب وطالبات المستوى الرابع فً الفصل الدراسً األول من العام 4440-4444م
ومن النتائج التً توصلت لها الدراسة:
أن طالب وطالبات الجامعة اإلسالمٌة بؽزة ٌتحلون بدرجة عالٌة من القٌم الدٌنٌة واالتزاناالنفعالً.
توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً درجة التمسك القٌم بالقٌم الدٌنٌة واالتزان االنفعالً بٌنطالب وطالبات الجامعة اإلسالمٌة بؽزة وذلك لصالح الطالبات.
-04دراسة ألجالدي0444م بعنوان( تنمٌة بعض القٌم األخالقٌة عند تالمٌذ مرحلة التعلٌم
األساسً)
هدفت الدراسة الى

توضٌح الدور الوظٌفً الذي ٌجب ان تقوم به مدارس الحلقة األولى من التعلٌم األساسً اتجاهالتربٌة الخلقٌة لتالمٌذها.
التعرؾ على متطلبات تنمٌة هذه القٌم فً هذه المرحلة وكٌفٌة تحقٌقهااعتمد الباحث فً دراسته على المنهج الوصفً التحلٌلً.نتائج الدراسة :وجود مإشرات ذات داللة إحصائٌة على قصور المدرسة فً هذه المرحلة
األولى من التعلٌم األساسً فً االهتمام بالقٌم األخالقٌة األربعة هً(الصدق-األمانة-الحٌاء-
الشجاعة ) وهذه المإشرات تتناول مإشرات خاصة بالمدرسة والمعلم والمعلمٌن والعاملٌن فً
المدرسة .
نتائج الدراسة:
وجود مإشرات ذات داللة إحصائٌة على قصور المدرسة فً هذه المرحلة األولى من التعلٌم
األساسٌة فً االهتمام بالقٌم األخالقٌة األربعة وهً (الصدق-واألمانة-والحٌاء-والشجاعة)وهذه
المإشرات نتناول مإشرات,خاصة بالمدرسة والمعلم والمتعلمٌن والعاملٌن فً المدرسة .
هناك معوقات تقؾ فً سبٌل تحقٌق المدرسة االبتدائٌة لدورها فً إكساب التالمٌذ القٌم الخلقٌة
,من بٌنها (انعدام العالقة بٌن المنزل والمدرسة – ضعؾ العائد المادي للمعلم –عدم وجود
متخصص للتربٌة الدٌنٌة – القصور فً توظٌؾ األنشطة التربوٌة وعجزها عن تحقٌق اهدافها.

الدراسات األجنبية :
 -0دراسة هلٌري رأٌن (0440)hilry Ryanم بعنوان (قٌاس القٌم فً المدارس والتعرؾ
على القٌم المناقضة وكٌفٌة تسوٌتها بطرٌقة إبداعٌة وبناءة )
هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على القٌم المتناقضة وكٌفٌة قٌاسها وتسوٌتها بطرٌقة إبداعٌة
وبناءة,واستخدمت الباحثة أستانة مكونة من ثالثة أجزاء وهً(خبرة المعلم التدرٌسٌة-وجهات
النظر المتعلقة بالقٌم نحو منهاج اللؽة االنجلٌزٌة –وجهات النظر المتعلقة بالمنهاج الوطنً)
وكانت عٌنة الدراسة هً عبارة عن مجموعة من المدارس الشاملة فً والٌة
(موالندزالجنوبٌة)التً تقدم التعلٌم لما ٌزٌد عن 4444طالب,واتبعت الباحثة المنهج التجرٌبً
منهاجا لدراستها  ,وبعد التطبٌق توصلت إلى نتائج منها:
ٌمكن لمجموعة من القٌم ان تعمل كقوة كبٌرة تساهم فً اهتمام الناس وتحفٌزهمالتمسك األعمى بالقٌم قد ٌكون خطٌرا-على المإسسات ان تراجع قٌمها مع تفعٌل دور المراقبة والمحاسبة لهذه القٌم.

 -4دراسة سٌلٌفان وٌتدل (0444)sulivan&yandم:بعنوان (مدى فاعلٌة القٌم األخالقٌة
والدٌنٌة الموجودة فً كتب األطفال فً التؤثٌر على النسق ألقٌمً لدٌهم)
هدؾ الدراسة إلى الكشؾ عن القٌم الدٌنٌة واألخالقٌة المتضمنة فً مجموعة كتب األطفال
والتعرؾ على مدى استٌعاب األطفال لتلك القٌم من خالل تحلٌل مجموعة من القصص الخٌالٌة
والواقٌة .
استعان الباحث بآراء الباحثٌن والخبراء فً أدب األطفال وثالثة خبراء من المتخصصٌن فً
مجال التربٌة ,وقام بؤجراء مقابالت مع طالب الصؾ السادس من الجنسٌن .
واتبع الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً منهاجا لدراسته,وكانت أداة الدراسة هً االستعانة بآراء
المختصٌن وإجراء مقابالت مع الطلبة.وقد أسفرت الدراسة عن وجود قصور واضح فً
المجهود ألقٌمً لتلك الكتب وبالذات الدٌنٌة واألخالقٌة.

التعقٌب على الدراسات السابقة :
من خالل الدراسات السابقة ٌتضح أن هناك جهود علمٌة كبٌرة بذلت من قبل الباحثٌن لدراسة
واقع التصرفات األخالقٌة والقٌمٌة وآداب المتعلم لدى الطلبة بشكل عام وطلبة المرحلة الثانوٌة
بشكل خاص.وأكدت الدراسات السابقة عدة أمور منها :
-0
-4
-3
-0
-2

أهمٌة القٌم التربوٌة األخالقٌة وآداب المتعلم للفرد والمجتمع وأثره االٌجابً على سلوك
المتعلمٌن بما ٌكفل النجاح والتقدم للعملٌة التربوٌة .
أهمٌة الدور الوظٌفً الذي تقوم به المإسسات التعلٌمٌة فً تنمٌة القٌم واألخالق
واآلداب اإلسالمٌة لدى الطلبة.
إن تعلٌم القٌم واألخالق لٌست عملٌة ارتجالٌة وإنما لها أسس تتضمن التوجٌه الداعم
لتعلٌم القٌم الخلقٌة .
أن ؼرس القٌم ٌحتاج إلى أعداد معلمٌن أكفاء لدورهم المهم فً كٌفٌة ؼرس القٌم
واألخالق من خالل معاملتهم وتوجٌههم .
تعد األسالٌب التربوٌة مهمة فً مجال التربٌة والتعلٌم وهً التً تساعد على االرتقاء
بالتعلٌم.
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فً -:
 -0بناء قائمة قائمة القٌم التً تكونت من ثالث مجاالت القٌم الشخصٌة والقٌم
االجتماعٌة والقٌم األسرٌة
 -4استخدام المنهج واألسلوب الذي اتبعته الدراسات السابقة وهو المنهج الوصفً
التحلٌلً
 -3االطالع على المصادر والمراجع التً تتناسب مع الدراسة

اختلفت الدراسة الحالٌة مع الدراسات السابقة فً
أنها ركزت على القٌم الخلقٌة بٌنما الدراسات السابقة ركزت على اآلداب اإلسالمٌة واإلٌمانٌةوالتربوٌة
أجرٌت الدراسة فً الجمهورٌة الٌمنٌة بمحافظة البٌضاء وتناولت موضوع دور معلمًالمرحلة الثانوٌة فً تنمٌة القٌم الخلقٌة من وجهة نظر طلبتهم نظرا ألهمٌة هذه المرحلة وأثرها
على األسرة والمجتمع.
اتفقت الدراسة الحالٌة مع الدراسات السابقة فً عدة أمور منها. -0ضرورة االهتمام بؽرس القٌم الخلقٌة و واآلداب اإلسالمٌة وتنمٌتها فً نفوس الطلبة
وخاصة المرحلة الثانوٌة
تمٌزت الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة فً ما ٌلً:
 -0استنبطت الباحثة القٌم الخلقٌة من خالل االطالع على بعض الدراسات السابقة وكذلك
فً المحاور التً حاولت الباحثة ان تكون ذا طابع ممٌز وجدٌد وكذا القٌم التً لم
تتطرق لها بعض البحوث
 -4تم تقدٌم مقترحات لتنمٌة القٌم فً المدارس الثانوٌة عن طرٌق جماعات النشاط
المدرسً بإشراؾ جمٌع معلمً المواد الدراسٌة
 -3قدمت تصور لتوظٌؾ القٌم الخلقٌة فً المرحلة الثانوٌة لمواجه التحدٌات التً تواجهها
األسرة والمدرسة

إجراءات الدراسة :
تناولت الباحثة فً هذا الفصل منهج الدراسة ومجتمعها وعٌنتها باإلضافة إلى أداة الدراسة
وخطوات إعدادها واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة ,وكذلك التعرؾ على صدق
االستبانة وثباتها وفٌما ٌلً وصؾ للعناصر السابقة
منهج الدراسة :
اتبعت الباحثة فً الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً الذي تناول دراسة اإلحداث والظواهر
والمتؽٌرات والممارسات كما هً بحٌث ٌتفاعل معها بالوصؾ والتحلٌل دون التدخل فٌها من
خالل دراسة ماضً هذه المشكلة دون استؽراق  ,والمقارنة ألخذ العظة والعبرة واستبصار
الحاضر لتشخٌص جوانب القوة والقصور ,ثم التنبإ بما ستئول إلٌه هذه الدراسة
(الخطٌب)24-4442

مجتمع الدراسة :
ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع الطالب الذكور واإلناث فً المدارس الثانوٌة فً محافظة
البٌضاء بقسمٌه العلمً واألدبً والبالػ عددهم ()044طالبا وطالبة للعام الدراسً -4400
4402م والجدول التالً ٌصؾ مجتمع الدراسة:

جدول رقم ()0
مجتمع الدراسة بمدارس البنٌن والبنات بمحافظة البٌضاء4402-4400م
الجنس
الذكور
اإلناث
المجموع
عٌنة الدراسة:

أدبً
044
024
424

علمً
024
44
404

المجموع
424
404
044

تم اختٌار العٌنة بالطرٌقة الطبقٌة البسٌطة حٌث بلؽت حجم العٌنة ()14طالب وطالبة منهم
()34ذكور و()34إناث ,والجدول التالً ٌوضح توزٌع عٌنة الدراسة
جدول رقم ()4
توزٌع عٌنة الدراسة حسب المدرسة والتخصص والجنس
مدٌنة البٌضاء القسم األدبً
مجمع العاقل ذكور
إناث
مدرسة
اللسواس
المجموع

العدد
02
02
34

القسم العلمً
ذكور
إناث

العدد
02
02

المجموع
34
34

34
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إعداد استبانه الدراسة:
لقد استعانت الباحثة فً بناء االستبانة فً صورتها األولٌة باالطالع على األدب التربوي
المتعلق بالقٌم الخلقٌة واإلسالمٌة ,وكذلك أراء بعض خبراء التربٌة  ,كما تم االستفادة من بعض
الدراسات السابقة ,فضال عن ذلك خبرة الباحثة فً هذا المجال حٌث بلػ عدد فقرات الدراسة
( )20فقرة تناولت ثالث مجاالت رئٌسٌة تمثلت فً اآلداب الشخصٌة ,اآلداب األسرٌة,اآلداب
االجتماعٌة ,خاضعة لمقٌاس لٌكتر ومتدرجة على النحو التالً (متوفرة بدرجه كبٌرة جدا
متوفرة بدرجه كبٌره متوفرة بدرجه متوسطه,متوفرة بدرجة قلٌلة  ,متوفرة بدرجة قلٌلة جدا
)على كل فقرة فً أداة الدراسة ,بحٌث ٌعطً إجابة بدرجة كبٌره جدا خمس درجات,وإجابة
متوفرة بدرجه كبٌره أربع درجات ومتوفرة بدرجة متوسطة ثالث درجات ,وبدرجه قلٌلة
درجتان  ,ومتوفرة بدرجة قلٌلة جدا درجة واحده

صدق األداة:
تم عرض االستبانة على عدد من المحكمٌن ممن لدٌهم الخبرة فً ذات المجال والبالػ عددهم
( )2وذلك للوقوؾ على عدة جوانب أهمها,معرفة صالحٌة االستبانة للفئة المستهدفة ,وكذلك
سالمتها اللؽوٌة,ومدى انتماء الفقرات إلى مجالها ,والتعدٌل أو الحذؾ أو اإلضافة  ,وقد أبدى
معظم المحكمٌن على صالحٌة األستبانة مع تعدٌل بعض الفقرات ودمج بعضها وحذؾ ماهو
مكرر وتعدٌل الصٌاؼة اللؽوٌة لبعض الفقرات,لتكون األداة فً صورتها النهائٌة مكونة من
( )14فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هً اآلداب الشخصٌة ( )42اآلداب األسرٌة ()02اآلداب
االجتماعٌة ()42
ثبات األداة:
للتؤكد من ثبات األداة تم حساب معامل الثبات باختٌار عٌنة استطالعٌة حٌث بلؽت ( )44طالبا
وطالبة ,وقد تم حساب معامل الثبات عن طرٌق معادلة ألفا كرنباخ,حٌث بلػ معامل الثبات
()4.30لألداة ككل ,وهً نسبة جٌدة ومطلوبة فً أؼراض البحث العلمً ,مما ٌدل على ثبات
فقرات جمٌع أنماط المقٌاس والجدول رقم (ٌ)4ظهر معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت
األداة ومعامل الثبات ككل كاألتً:

جدول رقم ()3
معامل الثبات باستخدام معادلة إلفا كرباج لكل مجال ولألداة ككل
المجال
الرقم
اآلداب الشخصٌة
0
اآلداب األسرٌة
4
اآلداب االجتماعٌة
3
األداة ككل

عدد الفقرات
42
02
42

معامل الثبات
4.33
4 .30
4 .34
4 .30

إجراءات تطبٌق االستبانة
قامت الباحثة بتوزٌع االستبانة على عٌنة الدراسة من الطالب والطالباات الصاؾ الثالاث الثاانوي بقسامٌه العلماً
واألدبً وعددهم 14طالبا وطالبة .وذلك للعام الدراسً 4402-4400
األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة :
للد كامذ الباخثت بخفرَغ وجدلُل امللُاش مً زالٌ برهامج ()spssإلاخصائي وجم اصخسدام الىصائل املىاصبت لؼبُلت البدث.

نتائج الدراسة:

جددًد درحت اللؼم

لخددًد ػىٌ زالًا امللُاش الخماس ي (الحدود الدهُا والللُا) خضب املدي ( )4=1-5زم كضم كلى أهبر كُمت
ف ييي امللُ يياش لطحص ييىٌ كل ييى ػ ييىٌ الخلُ ييت ( )0880=5÷4وبل ييد ضل ييً أط ييُفذ أ ييمة اللُم ييت ئ ييى أك ييل كُم ييت ف ييي
امللُيياش (بداًييت امللُيياش) وذييي واخييد وضلييً لخددًييد الحييد وكلييى لطخلُييت وأىييما أ ييبذ ػييىٌ الخالًييا همييا فييي
الجدوٌ آلاحي:
حدوٌ ( )4الحدود الدهُا والللُا لؤلداة
املخىصؽ

مضلضل

الاججاة (درحت املمارصت)
كلُت حدا

1

مً 1ئ ى اكل مً 188

2

مً  188ئ ى اكل مً 286

3

مً  286ئ ى اكل 384

مخىصؽ

4

مً  384ئ ى اكل 482

هبيرة

5

مً  482ئ ى 5

كلُلت

هبيرة حدا

ُ
واكخبر أن املخىصؼاث املبِىت في الجدوٌ الضابم ذي الحد الفا ل بين مضخىي الاصخجابت وضلً ملخىصؽ
الاصخجابت للفلرة أو املجاٌ أو الدرحت اليلُت.
نتائج السؤال ألاولى والمي ًىص كلى" ما مدي ممارصت مللمي املرخلت الثاهىٍت لدورأم في حلسٍس اللُم
الخللُت مً وحهت هـر ػلبتهم؟" لئلحابت كلى أما الضإاٌ خضبذ املخىصؼاث الحضابُت وهـمذ الىخائج
بسحب مجاٌ اللُم الخللُت املخظمىت في الاصخبُان كلى الىدى وحي:
 .1مجال آلاداب الشخصية:
حدوٌ ( :)5املخىصؽ والاهدراف امللُاري الصخجاباث اللُىت للباراث مدىر الصفاث املهىُت
الاهدراف
امللُاري
1.01
0.88

اججاة الفلرة

الترجِب

هبيرة
هبيرة

1
2

3.22

0.90

مخىصؼت

8

2.98
1.80
2.87
2.67

0.83
0.90
1.03
0.84

مخىصؼت
كلُلت
مخىصؼت
مخىصؼت

13
27
14
19

3.45

0.79

هبيرة

5

2.87

0.81

مخىصؼت

15

م

الفلرة

املخىصؽ

1
2

ًدثجي املللم كلى الالتزام بالىخاب والضىت الىبىٍت
ًىحنهي ئ ى اجلاء وحه هللا حلا ى بالخللم واللمل
ًرشدوي ئ ى أأمُت ربؽ اللظاًا الللمُت باللران
والضىت
ًدثجي كلى الاصتزادة مً الللم دون جىكف
ًدرص كلى جدرٍبي كلى الخفىير والخأمل
ًىصحجي باملدافـت كلى الة الجماكت
ًرشدوي ا ى ػلب الللم في مجاالث الحُاة املخلددة
ًىمي لدي الخظىق هلل والخشىق له

4.08
4

9

ًدرص كلى ان ًيىن كدوة في الىـافت الصخصُت

3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18

ٌلسز لدي الاكخداء بالصخصُاث إلاصالمُت البارزة
ًدثجي كلى الغبؼت وكدم الحضد
ًدمروي مً الغرور والخىبر
ًى ُجي باالبخلاد كً الىفاق
ًىحنهي هدى خضً الـً
ًى ُجي باالبخلاد كً الىفاق
ًدمروي مً الغرور والخىبر
ًسلم حىا مً الحرٍت دازل الفصل
ًىمي لدي ومل والخفاؤٌ باملضخلبل

2.62

0.83

مخىصؼت

21

2.72

0.90

مخىصؼت

17

3.15

0.88

مخىصؼت

9

3.25

0.84

مخىصؼت

7

3.12

0.90

مخىصؼت

10

2.18

1.05

كلُلت

25

2.98

0.54

مخىصؼت

12

2.08

0.79

كلُلت

26

2.43

0.91

كلُلت

23

ٌلسز لدي طرورة جدري الصدق في اللىٌ واللمل
19
ًرشدوي ئ ى ئماػت وضي كً الؼرٍم وهف وضي كً
18
مخىصؼت
0.83
2.70
20
املارة
ًىصحجي بظرورة وطم الُد أو املىدًل كلى الفم مم
24
كلُلت
0.75
2.18
21
زفع الصىث كىد اللؼط
ًدثجي كلى كدم املبالغت في الخثاؤب وئ دار ىث
22
كلُلت
0.91
2.52
22
كا ي
4
هبيرة
0.85
3.48
ًىصحجي بالخىصؽ في املساج وكدم إلافراغ فُه
23
20
مخىصؼت
0.95
2.67
ًىحنهي ئ ى ججىب أضي آلازرًٍ كىد املساح
24
3
هبيرة
0.85
3.83
ًىصحجي بلدم حضمُت آلازرًٍ بأللاب ًىرأىنها
25
6
مخىصؼت
0.72
3.38
ًرشدوي كلى ججىب كظاء الحاحت في املرافم اللامت
26
16
مخىصؼت
1.30
2.85
ًرشدوي كلى رد الضالم كلى مً كرفذ ولم اكرف
27
مخىصؼت
0.42
2.90
املجمىق
ًىضح الجدوٌ ركم ( )5ان الفلراث التي خصلذ كلى درحت هبيرة وذي زمط فلراث ً -1دثجي املللم كلى الالتزام بالىخاب
3.02

0.57

مخىصؼت

11

والضىت الىبىٍت وخصلذ كلى مخىصؽ خضابي ( )4.80واهدراف ملُاري ( )1.01واملرجبت الثاهُت الفلرة ً -2ىحنهي ئ ى اجلاء
وحه هللا بالخللُم واللمل وخصلذ كلى مخىصؽ ( )4واهدراف ملُاري ( )0.88والفلرة ً -3ىصحجي بلدم حضمُت آلازرًٍ
بأللاب ًىرأىنها وكد خصلذ كلى مخىصؽ خضابي ( )0.9واهدراف ملُاري ( )3.83والفلرة ً -4ىصحجي بالخىصؽ في املساح
وكدم إلافراغ فُه بمخىصؽ خضابي ( )3.48واهدراف ملُاري ) ) 0.85والفلرةً -5ىمي لدي الخظىق هلل والخشىق له
وخصلذ كلى مخىصؽ خضابي ( )3.45واهدراف ملُاري ( )0.85وجفضر الباخثت ضلً ئن مللمي املرخلت الثاهىٍت ًىحهىن
الؼلبت ئ ى الخمضً بىخاب هللا وصىت رصىله وان املجخمم الُمجي بؼبُلخه مجخمم مخدًً وٍدافف كلى الخلالُم إلاصالمُت مً
الحفاؾ كلى ما حاء في الىخاب والضىت والخىف مً إلازم والللاب وهملً جىبُه هال مً املللم ووصرة في جىحُه وبىاء ئ ى

كدم الخىابس باألللاب والخللُل مً املساح ملا فُه مً مساػر كد جإدي ئ ى الخصام واللؼُلت  8هما أن املللم وهما وصرة جىمي
لدي وبىاء الخظىق هلل  .وأما ال ٌلجي ئن املللم لِط بداحت ئ ى املسٍد مً الخدرٍب كلى هُفُت جىحُه الؼلبت لالأخمام
بخلالُم الدًً والحفاؾ كليها  .وختى وان واهذ مخىاحدة في هثير مً وصر التي حضاكد أبىائها كلى الخمضً بما حاء في الىخاب
والضىت.ئما الفلراث التي خصلذ كلى وضبت مخىصؼت وذي ً -6رشدوي كلى ججىب كظاء الحاحت في املرافم اللامت .والتي
خصلذ كلى مخىصؽ خضابي ( )3.38واهدراف ملُاري ()0.72والفلرة ً -7ى ُجي باالبخلاد كً الىفاق وكد خصلذ كلى
مخىصؽ خضابي ()3.25واهدراف ملُاري (.)0.84اما الفلراث التي خصلذ درحت كلُت ذي الفلرة ً-5درص كلى جدرٍبي كلى
الخفىير والخأمل والتي خصلذ كلى مخىصؽ ()1.80واهدرف ملُاري()0.90وأما ًدٌ كلى كدم ملرفت املللم لىثير مً
املللىماث التي حضاكد الؼلبت كلى الخفىير والخأمل وذي مً املللىماث املهمت التي ججلل الؼلبت كلى ًلين بىحىد هللا مً زالٌ
الخأمل في مسلىكاجه وازباث كدرجه  .ئما الفلرة ً -15ى ُجي باالبخلاد كً الىفاق8والمي خصلذ كلى مخىصؽ ( )2.18واهدرف
ملُاري( )1.05وٍخطح ئن أما الظلف كد ًإدي ئ ى غرش كُم الىفاق وأما ًإدي ئ ى ئًجاد حُل ال ًبا ي باللُم الضامُت في
الابخلاد كً الىفاق المي ًىلد الحلد والىراأُت  8ئما الفلرةً-17سلم حى مً الحرٍت دازل الفصل والتي خصلذ كلى
مخىصؽ ()2.08واهدراف ملُاري ( )0.91وٍخطح مً ضلً ئن املللم المي ال ٌلؼي الؼالب فر ت للخلبير كً رأيهم في
بلع املضائل التي جسصهم أو مللىماث لم جخطح لهم فهما ًدٌ كلى كدم امللرفت اليافُت باكؼاء الؼالب الحرٍت في وزم
واللؼاء وئكىاكه بأصلىب مىؼلي .والفلرةً -18ىمي لدي ومل والخفاؤٌ باملضخلبل والتي حاءث بدرحت كلُلت والمي وان
مخىصؼها ( )2.43والاهدراف امللُاري ( )0.91وٍخطح ئن أىان فئت مً املللمين ال حلؼي الؼالب ومل في املضخلبل وجسٍد في
إلاخباغ وأما ٌلجي ئهىا بداحت ا ى مللم مخفائل ٌصجم كلى الللم والخؼىر والخؼلم للمضخلبل.والفلرة ً–21ىصحجي بظرورة
وطم الُد أو املىدًل كلى الفم مم زفع الصىث كىد اللؼط والمي حاءث بدرحت كلُلت و خصلذ كلى مخىصؽ ()2.18
وأما ًدٌ كلى طلف الاأخمام باآلداب إلاصالمُت والتربُت الصحُدت والضلىن الؼُب المي ًجلل الؼالب ًدافف كلى كدم
رفم الصىث ئزىاء اللؼط ختى ال ًإضي غيرة وأىان أخادًث جدث كلى ضلً مم الحمد والثىاء وجىحُه الؼالب ئ ى ضن في
خدًث حشمُذ اللاػط اما الفلرة ً -22دثجي كلى كدم املبالغت في الخثاؤب وئ دار ىث كا ي حاءث بدرحت كلُلت
ومخىصؽ خضابي ()2.58وأما ًخؼلب مً املللم ئن ًىصح وٍىحه ئ ى الابخلاد كً مثل أمة اللُم وزالق الضِئت التي ججلل
مً أبىاءها حُل مضتهتر باللُم وال ًبا ي باآلزرًٍ فُجب كلى املللم ان ًىحه ملثل أمة اللُم وان يهخم باالػالق وٍمٌ الجهد
في هُفُت بىاء حُل الح.دازل املدرصت وزارحها في جدري الصدق ووماهت وكىٌ الحم والبلد كً الىفاق والحفاؾ كلى
كدم أضي آلازرًٍ وجمُيز امللبىٌ مً الخلم والغير ملبىٌ والحالٌ والحرام( .صمارة()192-191-2000وجفضر الباخثت ضلً ئن
خصىٌ أمة الفلراث كلى درحت كلُت ووضب مخدهُت أى دلُل كلى ان بلع املللمين ال ًلىمىن بممارصت مثل أمة اللُم
ووزالكُاث و اهه مازاٌ أىان البلع مً املللمين بداحت ئ ى جدرٍب وجىكُت في هثير مً الجىاهب وكد حاء في (دراصت اللاحس
)2001كً الرطا الىؿُفي في ئن أىان بلع املللمين ًمارصىن املهىت دون رغبت فيها وأىان مً اليهخم باالػالق واملثابرة كلى
ماأى مفُد للؼلبت وهملً الؼرق الحدًثت في هُفُت جى ُل املللىمت لملً ًصبذ الؼالب مللدًً لبلع اللُم ولِط لديهم
أي فىرة كً مثل جلً اللُم  .وأمة املمارصاث ووزالكُاث جدخاج ئ ى هصح مضخمر ومخابلت مً وصرة ومً حمُم مدرس ي
املىاد الدراصُت وال جلخصر كلى مللمي إلاصالمُت واللران ئهما كلى حمُم املربُين فيل فرد ًجب أن ًيىن هافم في ميان كمله
وان ًيىن مخمىىا مً مادجه الللمُت وهللها بأماهت دون إلاأماٌ والالمباالة وأمة مضإولُت الجمُم .

 .2مجال آلاداب ألاسرية
حدوٌ ( :)6املخىصؽ والاهدراف امللُاري الصخجاباث اللُىت للباراث مجاٌ آلاداب وصرٍت

Std.
Mean
الفلرة
م
Deviation
كلُلت
1.05
2.18
ًدثجي كلى الخلامل الراقي مم الصغير والىبير
28
هبيرة
0.67
3.57
ًرشدوي ئ ى ػاكت الىالدًً في ول أمر
29
هبيرة
0.72
3.45
ًرشدوي ئ ى زفع الصىث في خظرة الىالدًً
30
هبيرة حدا
0.58
4.27
ًدثجي ئ ى إلاخضان للىالدًً وئهرامهما
31
هبيرة حدا
0.60
4.67
ًرغبجي في الدكاء للىالدًً والاصخغفار لهما
32
هبيرة
0.76
3.85
ًرشدوي ئ ى اخترام ور الىبير
33
مخىصؼت
0.62
3.17
ًرشدوي ئ ى اللؼف كلى ور الصغير
34
كلُلت حدا
0.51
1.67
ًدثجي كلى مضاكدة وصرة في إلاكماٌ املنزلُت
35
مخىصؼت
1.06
2.93
ًدثجي كلى الخلاون مم إلازىة وكدم وهاهُت
36
هبيرة
0.70
3.77
ًىحنهي ا ى كىٌ الصدق مم وبىًٍ
37
مخىصؼت
1.54
3.10
ًىحنهي ئ ى كىٌ الصدق مم وأل وئفراد اللائلت
38
مخىصؼت
0.80
3.38
ًرشدوي ئ ى مساػبت وكرباء بأدب واخترام
39
هبيرة
0.74
3.60
ًدثجي كلى لت الرخم
40
مخىصؼت
0.94
3.30
ًدثجي كلى مشارهت ورخام في أفراخهم
41
مخىصؼت
0.97
3.15
ًدثجي كلى مشارهت ورخام في ئخسانهم
42
كلُلت
0.57
2.33
ًدثجي كلى كدم وشر الفخىت بين وأل
43
مخىصؼت
0.65
2.68
ٌللمجي هُفُت الخلاون مم وأل
44
مخىصؼت
0.21
3.31
املجمىق
ًخطح مً الجدوٌ ( )6ئن أكلى فلرجين الفلرة (ً )32رغبجي في الدكاء للىالدًً والاصخغفار لهما والتي خصلذ كلى املرجبت
اججاة الفلرة

الترجِب
16
6
7
2
1
3
10
17
13
4
12
8
5
9
11
15
14

وو ى بمخىصؽ خضابي ( )4.67والفلرة (ً )31دثجي ئ ى إلاخضان ئ ى الىالدًً وئهرامهما والتي خصلذ كلى املرجبت الثاهُت
بمخىصؽ خضابي ( )4.27وجفضر الباخثت ضلً بان املللم لدًه اأخمام بجاهب إلاخضان لؤلبىًٍ وئهرامهم والدكاء لهم وأما ما
دكاء له إلاصالم وخث كلُه .وهملً الؼالب لديهم أمة اللُم مخىارزت مً إلاباء وأًظا أئمت املضاحد وفي هثير مً وخُان
زؼبت الجملت التي جدث كلى بر الىالدًً والدكاء لهما وهملً وخادًث الىبىٍت وما فيها مً خث كلى الؼاكت وإلاخضان
والدكاء للىالدًً فىالخف ئن املجخمم لدًه كُم أزالكُت في أما الجاهب  8أما الفلراث التي خصلذ كلى درحت هبيرة وذي
الفلرة (ً )33رشدوي ئ ى اخترام ور الىبير وخصلذ كلى املرجبت الثالثت بمخىصؽ خضابي ()3.85ئما الفلرة (ً )37ىحنهي ئ ى
كىٌ الصدق مم وبىًٍ والتي خصلذ كلى مخىصؽ خضابي ( )3.77ووان جرجُبها الرابم ئما الفلرة (ً )40دثجي كلى لت
الرخم وخصلذ كلى مخىصؽ خضابي ( )3.60ئما الفلرة (ً)29رشدوي ئ ى ػاكت الىالدًً في ول أمر بمخىصؽ خضابي)3.57(.
والفلرة (ً )30رشدوي ئ ى زفع الصىث في خظرة الىالدًً بمخىصؽ خضابي ( )3.45وأمة املخىصؼاث الحضابُت املخلاربت
جدٌ أن أىان جىحه زللي في وصرة 8وكد أ بذ لدي الؼلبت كدد مً اللُم التي جىحهه ئ ى الاخترام والصدق والؼاكت
ووحدث الباخثت ئن أمة وزالكُاث هجدأا في مجخملىا الُمجي واللربي وذي مخىارزت مً زالٌ اللاداث الحضىت التي
ٌشاأدأا الؼلبت وهما الخلامالث وصرٍت التي ًمارصها الؼلبت في بُىتهم مثل اخترام ور وهبر المي ٌلخبر في ملام وب
وهملً بلع الخصرفاث المي ًالخـها وبىاء في إلاباء في حلامالتهم مم ئبائهم مثل زفع الصىث وكىٌ الصدق و لت الرخم
ئهما ذي كاداث وكُم دًيُت جم حللمها في املدارش ووصرة واملجخمم وصىا وان مدرش إلاصالمُت واللران او ئي مادة أزري
فاملدرش ًىحه ػالبه ئ ى الضلىن والخلم الجُد .أما الفلراث التي خصلذ كلى جلدًر مخىصؽ فهي الفلرة (ً ) 39رشدوي ئ ى
مساػبت وكرباء بأدب واخترام .وخصلذ كلى مخىصؽ خضابي ()3.38أما الفلرة (ً )41دثجي كلى مشارهت وأل ورخام
أفراخهم وان مخىصؼها (. )3.15أما الفلرة (ً )34رشدوي ئ ى اللؼف كلى ور الصغير فلد خصلذ كلى مخىصؽ خضابي

( .)3.17والفلرة (ً)42دثجي كلى مشارهت ورخام ئخسانهم ومخىصؼها (. )3.15أما الفلرة (ً )38ىحنهي ئ ى كىٌ الصدق مم
وأل وئفراد اللائلت فيان مخىصؼها ( .)3.10الفلرة (ً )36دثجي كلى الخلاون مم إلازىة وكدم وهاهُت وبلغ مخىصؼها
(.)2.93الفلرة (ٌ)42للمجي هُفُت الخلاون مم وأل بمخىصؽ (. )2.68وجفضر الباخثت ئن الؼلبت بداحه ماصت ئ ى مً ًىحههم
الن أمة اللُم مىحىدة لديهم مً الىاكم وجدخاج ئ ى حلسٍس وئرشاد وجىحُه مً املللمين وخث الؼلبت كلى ممارصتها بشيل
صحُذ 8وأهىا بداحت ماصت ئ ى جىكُت الؼلبت ئ ى مثل اللاداث ووزالكُاث التي اهدزرث 8الن إلاوضان بؼبله احخماعي
.وٍدخاج ئ ى جىحُه مضخمر لدضخمر اللالكاث وصرٍت مترابؼت مخِىت كىٍت( الح  . )44-104.ئما الفلراث التي خصلذ كلى
جرجِب كلُل ووضب طلُفت فهي الفلرة ً -43دثجي كلى كدم وشر الفخىت بين وأل بمخىصؽ خضابي ()2.33ئما الفلرة -28
ًدثجي كلى الخلامل الراقي مم الصغير والىبير وبلغ مخىصؼها ( )2.18وجفضر الباخثت ضلً بلدم الاأخمام أو بللت وعي املللمين
بسؼىرة وشر الفخىت وأمة مً اللُم املىبىضة التي ًجب كلى املللمين جىحُه الؼلبت ا ى كدم الخىض في الفتن وما حضببه مً
مشاول الخفركت والخىاخر بين وصر وأمة امرض احخماكُت ًخلاون فيها هال مً املدرصت ووصرة واهدشار مثل أمة
وزالكُاث ًجلل املجخمم كرطت للفتن فضعي املللمين ئ ى خث الؼلبت كلى كدم الخىض فُما ال ٌلىيهم وان ًبخلدوا كً
وشر الفتن وان ٌضعى املللم ئ ى جىحيههم وئرشاد أم ئ ى اللُم الخللُت التي جبجي حُل هاضج ضا زلم صلُم ئما الفلرة وزيرة
والتي خصلذ كلى جلدًر كلُلت حدا وان مخىصؼها ()1.67وذي ًدثجي كلى مضاكدة وصرة في إلاكماٌ املنزلُت .وجفضر الباخثت
ضلً ئن املجخمم الُمجي مجخمم كبلي ٌلخبر اللمل املنز ي والخلاون مم وأل اهخلاص في خم الموىر فا وهثى ذي مً جخدمل
أكباء املنزٌ وجخدمل اللمل دازل وزارج املنزٌ 8وكد أ بذ ضلً كاهىن مخبم مً كبل اغلب وصر في الُمً أما الخلم
ًخلارض مم حلالُم الدًً المي خث كلى الخلامل الراقي والخلاون مم وأل وأما ٌشيل الصخصُت الضلُمت هما خثىا وكلمىا
صُد الخلم كلى هُفُت الخلاون وهُفُت زدمت الىفط وهُفُت الاكخماد كلى الىفط ودور املللم فلاٌ في خث الؼلبت كلى
الاكخماد كلى الىفط وجدمل املضإولُت.

 .3مجال آلاداب الاجتماعي
حدوٌ ( :)7املخىصؽ والاهدراف امللُاري الصخجاباث اللُىت للباراث مجاٌ آلاداب الاحخماكُت
Std.
Deviation
1.20

اججاة الفلرة

الترجِب

مخىصؼت

19

3.08

1.15

مخىصؼت

15

1.67

0.77

كلُلت حدا

25

2.90
4.23
3.03
2.12
3.88

0.73
0.65
1.07
0.85
0.49

مخىصؼت
هبيرة حدا
مخىصؼت
كلُلت
هبيرة

21
2
17
24
6

م

الفلرة

Mean

45

ًىحنهي ئ ى الاأخمام بالجار وإلاخضان ئلُه
ًىمي لدي خب الخلاون مم الجيران في أخسانهم
وأفراخهم
ًىمي لدي خب الخلاون حغلُب املصطحت اللامت كلى
مصطحتي الصخصُت
ًىمي لدي خب الخير لآلزرًٍ
ٌصجلجي كلى إلا الح بين املخسا مين
ًدثجي كلى الدضامذ في حلاملي مم آلازرًٍ
ًدثجي كلى املشارهت في هـافت الحي
ًىحنهي ئ ى اخترام هبار الضً وجىكيرأم

2.95

46
47
48
49
50
51
52

3.40
3.37
2.18
2.35
3.05
4.05
4.10
3.52
3.72
3.57
3.95

0.98
1.04
1.00
1.05
0.87
1.03
0.84
1.07
0.87
1.29
0.96

هبيرة
مخىصؼت
كلُلت
كلُلت
مخىصؼت
هبيرة
هبيرة
هبيرة
هبيرة
هبيرة
هبيرة

ٌصجلجي كلى جلدًم املضاكدة ملً ًدخاج
53
ًدثجي كلى البمٌ واللؼاء ملً ًدخاج مادًا
54
ٌصجلجي كلى الخبضم في وحه آلازرًٍ
55
ًىصحجي بلدم الخدزل فُما ال ٌلىُجي
56
ًىصحجي بلُادة املرٍع والخلؼف في الحدًث مله
57
ًرشدوي ا ى كدم مجالضت أ دكاء الضىء
58
ًرشدوي ئ ى ججىب وشر الفخىت بين الىاش
59
ًرغبجي في اللؼف كلى الفلراء واملضاهين
60
ًىحنهي ئ ى كدم ئًماء آلازرًٍ بلىٌ أو فلل
61
ًرشدوي ئ ى زفع الصىث ئزىاء الخددر
62
ٌللمجي مبدأ إلاهصاث لحدًث الغير وكدم امللاػلت
63
ًدثجي ئ ى طرورة جدىُم أأل الللم والدراًت في
مخىصؼت
0.85
2.95
64
الخالف
هبيرة حدا
0.72
4.43
ًىصحجي بالدضامذ والبلد كً الاهخلام
65
هبيرة
0.91
3.40
ًىصحجي بلدم الحلد غلى آلازرًٍ
66
مخىصؼت
0.80
3.37
ًىحنهي ئ ى مبدأ الدضامذ والترفم كً الصغائر
67
مخىصؼت
0. 86
2.97
ًىصحجي بااللتزام باملىاكُد مم آلازرًٍ
68
مخىصؼت
0.95
3.20
ٌللمجي أدب الاصدئمان في ول جصرفاحي
69
مخىصؼت
0.49
3.26
املجمىق
ًخطح مً الجدوٌ ركم( )7والمي جم ملرفت ممارصت الؼلبت لآلداب الاحخماكُت وكد ورد في الفلرة ركم (ً )65ىصحجي
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13
23
22
16
4
3
9
7
8
5
20
1
10
12
18
14

بالدضامذ والبلد كً الاهخلام وواهذ رجبتها هبيرة حدا ()1ومخىصؼها الحضابي ( )4.43هما أن الفلرة(ٌ)49صجلجي كلى إلا الح
بين املخسا مين ورجبتها ( )2ومخىصؼها الحضابي ( )4.23وأما ًدٌ كلى ئن مللمي املرخلت الثاهىٍت خرٍصين كلى مبدأ
الدضامذ بين الؼلبت ووشر ولفت والخصالح وجىحُه الؼلبت ئ ى هُفُت خل املشىالث وجفادي الاهخلام واللىف .وحلسو الباخثت
ارجفاكها بيضب هبيرة حدا ئهما أى اأخمام بهمة آلاداب وئنها صىف جسرج حُل مدضامذ بلُد كً اللىف وإلارأاب وأمة كُم
حضاكد في بىاء وضُج احخماعي مخماصً مخلاون ووىن املللم لدًه زبرة في هُفُت الخلامل مم املشىالث وملرفت جالفيها أما
ًدضً مً زلم حُل مفىر ولدًه اصخؼالق ئ ى وأم .
وجأحي الفلراث التي خصلذ كلى درحت هبيرة وذي خضب الرجب -3الفلرة(ً-)59رشدوي ا ى ججىب وشر الفخىت بمخىصؽ
()4.10واملرجبت --4الفلرة (ً )58رشدوي ئ ى كدم مجالضت أ دكاء الضىء بمخىصؽ ( )4.05واملرجبت  -5في الفلرة (ٌ-)63للمجي
مبدأ إلاهصاث لحدًث الغير وكدم امللاػلت بمخىصؽ (– )3.95واملرجبت -6الفلرة ً-52ىحنهي ئ ى اخترام هبار الضً وجىكيرأم
بمخىصؽ ()3.88واملرجبت -7الفلرة ً -61ىحنهي ئ ى كدم ئًماء آلازرًٍ بلىٌ أو فلل بمخىصؽ ( )3.72واملرجبت  -8الفلرة -62
ًرشجي ئ ى زفع الصىث أزىاء الخددر ومخىصؼها ( )3.57واملرجبت  -9الفلرة ً -60رغبجي في اللؼف كلى الفلراء واملضاهين
بمخىصؽ ( )3.52واملرجبت  -10الفلرة ً -66ىصحجي بلدم الحلد كلى آلازرًٍ ومخىصؼها ( )3.40واملرجبت  -11الفلرة -53
ٌصجلجي كلى جلدًم املضاكدة ملً ًدخاج بمخىصؽ ( )3.40وأمة مً آلاداب الخللُت التي خث كليها إلاصالم وأهد كليها في
أخادًث منها وذي ئن وحدث زصى ا بين ػلبت املرخلت الثاهىٍت هما ان دراصت املىرم ()2002في هخائجها
أما الفلراث الحا لت كلى درحت مخىصؼت املرجبت -12الفلرة ً -67ىحنهي ئ ى مبدأ الدضامذ والترفم كً الصغائر
()3.08واملرجبت-13الفلرة ً -54دثجي كلى البمٌ واللؼاء ملً ًدخاج مادًا ( )3.37واملرجبت ٌ -14للمجي آداب الاصدئمان في ول
جصرفاحي بمخىصؽ ()3.20واملرجبت  -15الفلرة ً -46ىمي لدي خب الخلاون مم الجيران في أخسانهم وأفراخهم بمخىصؽ()3.08

واملرجبت  -16الفلرة ً -57ىصحجي بلُادة املرٍع والخلؼف في الحدًث مله بمخىصؽ ( )3.05واملرجبت -17الفلرة ً -50دثجي
كلى الدضامذ في حلاملي مم آلازرًٍ بمخىصؽ ( )3.03واملرجبت ً -18ىصحجي الالتزام باملىاكُد مم آلازرًٍ بمخىصؽ ()2.97
واملرجبت  -19الفلرة ً -45ىحنهي ئ ى الاأخمام بالجار وإلاخضان ئلُه بمخىصؽ ()2.95واملرجبت -20الفلرة ً -64دثجي ئ ى طرورة
جدىُم أأل الللم والدراًت في الخالف بمخىصؽ ()2.95واملرجبت  -21الفلرة ً -48ىمي لدي خب الخير لآلزرًٍ بمخىصؽ ()2.90
وجفضر الباخثت ضلً أن الُمىُين بؼبلهم وزصى ا في مدافـت البُظاء يهخمىن بالخدىُم لشرق هللا 8وهملً جىحُه أبىاءأم
ئ ى خب الخير وإلاخضان ئ ى الجار وأمة مً املميزاث التي وشاأدأا في مجخملىا الُمجي بشيل كام .
أما الفلراث الحا لت كلى جلدًر كلُله فهي املرجبت  -22الفلرة ً -56ىصحجي بلدم الخدزل فُما ال ٌلىُجي بمخىصؽ ()2.35
واملرجبت  -23الفلرة ٌ -55صجلجي كلى الخبضم في وحه آلازرًٍ بمخىصؽ ( )2.18واملرجبت  -24الفلرة ً -51دثجي كلى املشارهت
في هـافت الحي بمخىصؽ ( )2.12واملرجبت  -25الفلرة ً -47ىمي لدي خب الخلاون وحغلُب املصطحت اللامت كلى مصطحتي
الصخصُت بمخىصؽ ( )1.67وكد خصلذ كلى درحت كلُلت .حدا جفضر الباخثت ئن الخدزل فُا الٌلجي وهما الخبضم في وحه
ئزىاهىا وحغلُب مصطحخىا كلى مصالح آلازرًٍ أمة اللُم مً اللُم املهمت التي حشيل شخصُت الفرد املضلم  .وجىفرأا بيضبت
كلُلت دلُل ئن أىان كصىر مً وصرة واملدرصت في جربُت وبىاء كلى كدم الخدزل في شئىن الغير مما ًثير الفتن واللؼُلت بين
وصر 8وهملً الخلاون وبمٌ الجهد في مد ًد اللىن ملضاكدة آلازرًٍ وكلت ممارصتها بالشيل املؼلىب دلُل اهدزار مثل أمة
اللُم ًدٌ كلى كدم املبادرة مً وصرة واملدرصت في خث الؼالب كلى الاأخمام واملسٍد مً جفلُل مثل أمة اللُم التي ججلل
املجخمم مترابؽ مخماصً .وكد أهد (كبدهللا)1985ئن أمة اللُم جـهر مم املضلم كىدما ًلىم باكماٌ مً كباداث وملامالث
كلى أهمل وحه وٍدافف كليها ألنها حسء مً دًىه8وأًظا هدُجت الخللُم املضخمر واملخابلت مً كبل وأل واملللمىن ٌضاكد
كلى جثبُذ وزالق.

وبصىرة كامت ًمىً كرض هخائج الخلُُم بدضب املجاٌ هما في الجدٌ ()8
الجدوٌ ( )7الىخائج  .......بدضب املجاٌ ووداة هيل
م

املجاٌ

املخىصؽ

الاهدراف
امللُاري

اججاة
الاصخجابت

الترجِب

1

آلاداب الصخصُت ا
آلاداب وصرٍت
آلاداب الاحخماكُت
املجمىق

2.90

0.42

مخىصؼت

3

3.31

0.21

مخىصؼت

1

3.26

0.49

مخىصؼت

2

3.16

0.30

مخىصؼت

2
3

ًخطح مً الجدوٌ ()8أن وحهت هـر الؼلبت اللُم الخللُت في املجاالث هيل حاءث مخىصؼت 8خُث بلغ املخىصؽ الحضابي
()3.16,وجخفم أمة الدراصت مم دراصت (الهىدي  )2001خُث حاءث ئحاباث املخدربين في دراصخه بدرحت مخىصؼه8وٍبين
مً الجدوٌ آلاداب وصرٍت خصلذ كلى املرجبت وو ى 8بمخىصؽ خضابي ()3.31واهدراف ملُاري ()0.21وأما ًدٌ كلى ئن
وصرة لها دور هبير جيشئت وبىاء كلى اللُم وآلاداب باإلطافت ئ ى ما ًلىم به املللمين مً مهام فُت إلهضاب الؼلبت كُم

ومهاراث لىُفُت الخلامل وصري .وجالة مجاٌ آلاداب الاحخماكُت خُث خصل كلى املرجبت الثاهُت  8بمخىصؽ خضابي
()3.26واهدراف ملُاري ()0.49وأما ًخفم مم دراصت (مرججى  )2004اما املرجبت وزيرة فهي مجاٌ آلاداب الصخصُت
8بمخىصؽ خضابي ( . )2.90وأما ًدٌ ئن املجاالث هيل خصلذ كلى درحت مخىصؼت وأما ًإهد أن املللمين واملللماث
بداحت ئ ى جىحُه لغرض ربؽ الدروش بالىاكم اللملي للؼالب والؼالبت وخاحتهم ئ ى هُفُت جىحُه الؼلبت ئ ى اللُم الخللُت
.وأما ما حاء في دراصت (الحضجي)2006وواهذ الىخائج هيل مخىصؼت وان املللم البد أن ًبمٌ حهدا ليي ًدلم هخائج اًجابُت
أفظل.

الجدوٌ ( : )9ازخبار  t- testللخباًً في ممارصت املللمين لدورأم في حلسٍس اللُم الخللُت
ٌلسي للامل الجيط (ضهر-أهثى)
املجاٌ

الجيط

N

املخىصؽ

الاهدراف امللُاري

كُمت (ث)

درحت الحرٍت

مضخىي
الداللت

0.15
2.95
30
ػالب
املجاٌ الصخص ي
0.58
2.85
30
ػالباث
0.16
3.28
30
ػالب
58
املجاٌ وصري
0.43
0.79
0.26
3.33
30
ػالباث
0.44
2.89
30
ػالب
58
0.00
-8.66
املجاٌ الاحخماعي
0.13
3.62
30
ػالباث
0.37
3.02
30
ػالب
58
0.00
-3.79
املجمىق
0.09
3.29
30
ػالباث
ٌوضح الجدول رقم ( )4إن متوسط درجات أفراد العٌنة حول دور معلمً المرحلة الثانوٌة فً تنمٌة القٌم الخلقٌة
ٌعزو لعامل الجنس (ذكر-أنثى )ال توجد فروق كبٌرة بٌنهم فً المجال الشخصً والمجال االجتماعً وتفسر
الباحثة النتٌجة بان التعلٌم فً المدارس الثانوٌة متساوي فً المناهج الذي ٌتلقاها كال من الذكور واإلناث اإلناث
متساوي وكذلك البٌئة المجتمعٌة واحدة وتؤهٌل كال من المعلمٌن والمعلمات بدرجة متساوٌة وتعزو الباحثة ذلك
إلى طبٌعة المجتمع الٌمنً الذي ٌهتم بتربٌة الشباب,إما إن المجال األسري كانت نسبتها مرتفعة فٌه وذلك
لطبٌعتها كؤ أنثى وإنها أكثر مكوثا فً المنزل وتتلقى تعلٌمات وقٌم من األم وكذلك البرامج التً تبثها بعض
الفضائٌات والتً تساعد على توعٌتها بكٌفٌة التعامل الشخصً واألسري وأٌضا هناك المإسسات الدٌنٌة التً
تإهل الفتاة لكٌفٌة بناء األسرة وتربٌة األبناء على الفضائل كذلك ما تتلقاه من تربٌة منذ الصؽر على الفضائل
والتعامل الشخصً واألسري وترى الباحثة أٌضا إن تربٌة األنثى فً المجتمع الٌمنً ٌكون فٌها كثٌر من
الحرص على أن تتعلم وتتقن فن التعامل مع األهل ومع من حولها كونها ستصبح أم فً المستقبل وستكون
مسئولة عن أسرة وهذه التربٌة ٌكون فٌها تنافس وتختلؾ من أسرة إلى أخرى فهناك من ٌكون شدٌد الحرص
على تربٌة اإلناث بطرٌقة مخالفة تماما عن تربٌة الذكور باإلضافة إلى ماتستفٌد منه فً المدرسة من معلمٌها
وهذا مما جعل هناك فروق إحصائٌة بسٌطة فً الدور األسري وذلك لطبٌعة بقاء األنثى أكثر وقت فً المنزل
تتلقى كثٌر من القٌم التً تإهلها لبناء آسره ٌ,سوده التفاهم واالحترام,
-0.94

إجابة السإال الثالث-:
ما سبل تفعٌل دور المعلم فً تنمٌة القٌم

58

0.10

من خال االطالع علً بعض الدراسات والبحوث التً لها عالقة بالقٌم الخلقٌة والتربوٌة ومن خالل النقاشات
مع بعض التربوٌٌن والموجهٌن الذٌن لهم دراٌة وخبرة طوٌلة فً مجال التوجٌه والتعلٌم كذلك الباحثة لها خبرة
فً مجال التعلٌم وأٌضا نتائج البحث وما توصلت إلٌه الباحثة .
من خالل األتً:
أوال:العمل على زٌادة معرفة للقٌم الخلقٌة وأثرها على اإلنسان من خالل -:
-0
-4
-3

-0
-2
-1

التركٌز على فهم المعلم للهدؾ األساسً لعمله وهو ؼرس القٌم الخلقٌة وكٌفٌة تزوٌد الطلبة لهذه القٌم
عقد دورات للمعلمٌن داخل المدرسة لتوجههم وتعرٌفهم بكٌفٌة ربط المناهج وربط الدروس بالقٌم
الخلقٌة والتربوٌة.
أن ٌضع لنفسه خطة على مدار الفصل الدراسً او السنة الدراسٌة تحتوي على افكار ونصائح
وتوجٌهات ٌراد منها تنمٌة قٌم وتعدٌل سلوك من خالل المواقؾ التعلٌمٌة التً تمر على المعلمٌن فً
مدارسهم .
أن ٌمثل القدوة الحسنة فً قوله وفعله وسلوكه من قٌامه بواجبه نحو ربه ومجتمعه وطلبته وان ٌكون
مإثر فٌهم بحسن التعامل.
تذكٌر المعلمٌن بؤهمٌة الوقت وكٌفٌة استؽالل وقت الفراغ ,مثل حصص االحتٌاط واإلذاعة المدرسٌة
والمناسبات الدٌنٌة
تدرٌب المعلمٌن على كٌفٌة حل المشكالت بطرٌقة علمٌة صحٌحة مع االستشهاد بالكتاب والسنة
ثانٌا ٌناء مناهج ترسخ قٌمة األخالق من خالل
 -0تضمٌن المناهج الدراسٌة لمادة القٌم واألخالق فً المحتوى الدراسً
 -4حث المعلمٌن على إعداد خطط تتضمن تنمٌة القٌم الخلقٌة والتربوٌة وتفعٌلها فً أثناء سٌر
الدرس
 -3ضرورة ربط المواد العلمٌة باألحادٌث واآلٌات القرآنٌة ألهمٌتها فً حٌاتهم العملٌة
 -0تقوٌم دورا لمعلمٌن فً تنمٌة القٌم الخلقٌة من قبل المشرفٌن والموجهٌن وإدراج ذلك فً
تقارٌرهم.
ثالثا:تفعٌل دور المإسسات التربوٌة فً المجتمع المحلً:
 -0ضرورة التواصل مع مإسسات المجتمع المختلفة مثل المساجد واألندٌة الثقافٌة والتنموٌة
المختلفة للعمل على زٌادة الوعً لدى الشباب فً الجانب الخلقً
 -4ضرورة التواصل مع األسرة بكافة الطرق لتنمٌة القٌم الخلقٌة لدى األبناء من خالل( مجالس
اآلباء-النشرات-المجالت -الرحالت –المناسبات الدٌنٌة )
 -3ضرورة تفعٌل كافة األنشطة المدرسٌة والتربوٌة مثل فرٌق الكشافة وجماعة النشاط
واإلذاعة المدرسٌة والفرق المسرحٌة وفرقة اإلنشاد مستؽلة ذلك لتنمٌة القٌم الخلقٌة
والتربوٌة داخل المدرسة وخارجها.
 -0حث الطلبة على الطلبة على االلتحاق بالمراكز الصٌفٌة التً تشرؾ علٌها المإسسات
التربوٌة التً تعمل على تربٌة الطالب تربٌة صالحة من خالل تزوٌدهم بالقٌم واألخالق
وتنمٌتها لدٌهم.

توصٌات الدراسة:
 -0شعور المعلم بؤهمٌة دوره فً تعلٌم القٌم وأنها جزء رئٌسً من عمله التربوي واهتمامه بالموضوعات
المهمة فً حٌاة الطلبة .
 -4حث المعلمٌن على زٌادة ترسٌخهم للقٌم الخلقٌة التً برز اسهامها بدرجة ضعٌفة والعمل على
ترسٌخها .

 -3االهتمام بحالة المتعلمٌن النفسٌة ,وخاصة المتؤخرٌن دراسٌا.
 -0ضرورة اهتمام  ,المعلمٌن بالقٌم الخلقٌة والتحلً بها لٌكونوا قدوة حسنة للطلبة ,
 -2االهتمام بإعطاء المعلمٌن والمعلمات بدورات لتدرٌبهم على كٌفٌة استخدام الوسائل الحدٌثة لالستفادة
منها فً تنمٌة القٌم الخلقٌة.
 -1رصد منظومة القٌم االٌجابٌة بٌن الطلبة وتنمٌتها ورصد السلبٌة ومحاربتها والكشؾ عن أضرارها
على الفرد والمجتمع
 -2ضرورة وجود المعلمٌن القدوة الملتزمٌن بالفضائل واآلداب الخلقٌة التً تعكس ذلك اٌجابٌا على
طالب المرحلة الثانوٌة .
 -3االستفادة من المواد الدراسٌة فً ترسٌخ األخالق الصالحة.
 -4ضرورة تضافر كافة مإسسات التنشئة االجتماعٌة فً المجتمع للعمل على تنمٌة القٌم الشخصٌة
واالجتماعٌة واألسرٌة فً نفوس الطالب.
 -04االهتمام بإعداد المعلمٌن والمعلمات أعدادا تربوٌا وتزوٌدهم بالقٌم الخلقٌة وكٌفٌة نقلها للطلبة
وتشجٌعهم على التثقٌؾ الذاتً .
مقترحات الدراسة :
-0
-4
-3
-0
-2

إجراء دراسة مشابهه للتعرؾ على مساهمة المعلمٌن فً تنمٌة القٌم الخلقٌة فً مراحل دراسٌة
أخرى.
أجراء دراسة تنمٌة القٌم الخلقٌة فً محافظات اخرى.
إجراء المزٌد من الدراسات عن القٌم الخلقٌة وكٌفٌة تنمٌتها والعمل من اجل إزالة القٌم السٌئة التً
تدمر المجتمعات.
مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوٌة لألسالٌب الخلقٌة التً أوصى بها دٌننا لتوجٌه الشباب والعمل
بها.
العالقة بٌن امتالك القٌم الخلقٌة ومتؽٌرات أخرى كالتحصٌل والتفوق.

قائمة المراجع
أوال المراجع العربية
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احمد,فرؼلً(:)1986الدور التربوي للمسجد محلة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة العدد السادس,
الكوٌت .األول ٌناٌر.
.باهً ,أسامه إبراهٌم (:)0433االختالؾ واإلنفاق ألقٌمً بٌن طالب المرحلة الثانوٌة ومعلمٌهم ,
رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة كلٌة التربٌة جامعة األزهر-ؼزة
الجراح,مصباح (:)1996أخالقٌات التعلٌم فً ضوء التربٌة اإلسالمٌة ومدى التزام اساتذة وطلبة
كلٌتً الشرٌعة فً الجامعة األردنٌة وجامعة الٌرموك  :بها رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ,ط,0عالم
الكتب ,القاهرة
الحسنً,عوض حمد (:)2006تنمٌة القٌم األخالقٌة فً المرحلة الثانوٌة من خالل األنشطة ؼٌر
الصفٌة (دراسة مٌدانٌة),رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ,جامعة أم القرى مكة المكرمة.
الخطٌب ,عامر (:)2000دور الوسائط اإلعالمٌة فً تدعٌم قٌم التربٌة السٌاسٌة لدى طلبة جامعة
األزهر  ,مجلة البحوث والدراسات التربوٌة الفلسطٌنٌة  ,العدد الثالث,ؼزة.

 -1الخطٌب ,عامر (:)0442فلسفة التربٌة –قضاٌا وأعالم فكر ,مكتبة القدس ؼزة
 -2الجالد  ,ماجد ()4442تعلم القٌم وتعلٌمها  ,تصور نظري وتطبٌقً لطرائق وإستراتٌجٌات تدرٌس
القٌم ط ,0مكتبة دار المٌسرة عمان
 -3سلٌمان ,عرفات عبد العزٌز ()0432دور المعلم فً المجتمع االسالمً المعاصر ,المإتمر العلمً
الخامس للتربٌة اإلسالمٌة 03-3مارس,القاهرة المركز العام جمعٌة الشبان المسلمٌن العالمٌة ,الجزء
الثالث.
 -4سماره,سامً (:)4444القٌم التربوٌة المتضمنة فً شعر علً ابن ابً طالب رضً هللا عنه ,رسالة
ماجستٌر ؼٌر منشورة ,الجامعة اإلسالمٌة -ؼزة
 -04الشنقٌطً ,أحمد (:)4443األسالٌب النبوٌة لتنمٌة القٌم اإلٌمانٌة لدى الشباب المسلم فً ضوء
التحدٌات المعاصرة ,رسالة ماجستٌر ,كلٌة التربٌة ,جامعة أم القرى  ,المملكة العربٌة السعودٌة
 -00الصالح  ,عطٌة محمد ( :)4443تنمٌة القٌم األخالقٌة لدى طالب مرحلة التعلٌم األساسً العلٌاء من
وجه نظر معلمً التربٌة اإلسالمٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة,رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ,كلٌة
التربٌة  ,جامعة أم القرى
.
 -04الصانع ,محمد ( )2006دور المعلم فً تنمٌة القٌم الخلقٌة لدى طالب المرحلة الثانوٌة  ,رسالة
ماجستٌر ؼٌر منشورة  ,جامعة الٌرموك ,اربد
 -03عبٌدات ,سلٌمان ( )0433القٌاس والتقوٌم التربوي,ط0عمان:دار الشروق للنشر والتوزٌع
. -00عبد هللا ,محمد حسٌن ( )0432مفاهٌم إسالمٌة ط0االردن
 -02العاجز ,فإاد()4441دور الجامعة اإلسالمٌة فً تنمٌة بعض القٌم من وجهة نظر طلبتها  ,بحث
منشور مجلة الجامعة اإلسالمٌة (سلسلة الدراسات اإلنسانٌة)المجلد الخامس عشر,العدد األول ٌناٌر
4442م
 -01القرنً ,عبد هللا (:)4443قٌم العمل الواردة فً مٌثاق أخالقٌات التعلٌم من المنظور اإلسالمً والٌة
تفعٌلها لدى المعلمٌن ,رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة بجامعة أم القرى  ,مكة المكرمة
 -02مرتجى ,عاهد( )4440مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوٌة للقٌم األخالقٌة من وجهة نظر معلمٌهم
فً محافظة ؼزة  ,رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة جامعة األزهر
 -03مكروم ,عبد الودود ()4444بعض متطلبات تنمٌة القٌم العلمٌة لدى طلبة المرحلة الثانوٌة ,مجلة
مستقبل التربٌة العربٌة ,مج, 3ع  ,42المركز العربً للتعلٌم والتنمٌة ,اإلسكندرٌة
 -04مقداد,بالجن ()0443منابع مشكالت األمة اإلسالمٌة والعالم المعاصر ودور التربٌة اإلسالمٌة وقٌمها
فً معالجتها ,الرٌاض ,دار عالم الكتب
 -44المزٌنً ,أسامه عطٌة ( )4440القٌم الدٌنٌة وعالقتها باالتزان االنفعالً ومستوٌاته لدى الطلبة
الجامعٌٌن فً محافظات ؼزة  ,رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة مكتبة إحٌاء التراث اإلسالمً  ,المدٌنة
المنورة.
 -40الهندي ,سهٌل ( )4440دور المعلم فً تنمٌة بعض القٌم االجتماعٌة لدى طلبة الصؾ الثانً عشر
بمحافظة ؼزه من وجهة نظرهم ,رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة الجامعة اإلسالمٌة
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