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  :الملخص
مرحلة ھدفت الدراسة إلى التعرف على دور المعلم في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب ال

  االبتدائیة بمدینة الدمام
  . االستبانة:أداة الدراسة،   المنھج الوصفي المسحي: منھج الدراسة

) ١٤٤ (ربویین بمدینة الدمام وعددھم مدیري المدارس االبتدائیة والمشرفین الت:مجتمع الدراسة
  .مدیرًا ومشرفًا تربویًا

  :   توصلت الدراسة إلى نتائج عدیدة من أھمھا:أبرز النتائج
موافقة أفراد مجتمع الدراسة على قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة  .١

  : االبتدائیة بمدینة الدمام، ومن أھمھا
 طالب للتأسي بمن ُعرفوا بالصدق وأسوتنا األول رسول اهللا صلى اهللا علیھ أن یدعو المعلم ال

  .وسلم
 أن ُیذكر المعلم الطالب بأن اهللا مّطلع علیھ في جمیع أحوالھ.  
 أن ُیرّغب المعلم الطالب بالصدق من خالل ذكر فضائلھ.  
في تنمیة قیمة موافقة أفراد مجتمع الدراسة على المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره  .٢

  : الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة بمدینة الدمام، ومن أھمھا
 الرفقة السیئة ُتلغي ما یقوم بھ المعلم من أدوار إیجابیة للقیم تجاه الطالب.  
 ضعف التحفیز للمعلم الذي یتمیز بتنمیة الجوانب القیمیة.  
 جانب القیميقلة البرامج واألنشطة المشوقة لدى الطالب التي تھتم بال.  
موافقة أفراد مجتمع الدراسة على ُسُبل تالفي المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في  .٣

  : تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة بمدینة الدمام، ومن أھمھا
 تمّثل المعلم بشخصیة المعلم القدوة في تحلیھ بخلق الصدق.  
 دور كبیر في تربیة الطالب على قیمة الصدقالتعاون بین المعلم واألسرة لھ .  
 استخدام أسلوب التحفیز تجاه المعلم المتمیز بتنمیة الجوانب القیمیة.  

ABSTRACT 

Scientific Institution: Foundation of Education Department, College of 
Social Sciences, Imam Mohamed Bin Saud Islamic University, El Riyadh. 

Study title: The Role of Teacher  in Developing the Value of Honesty for 
the Primary Stages Students, According to the Directors and Educational 
Supervisors in Dammam points of view. 

Name of the researcher: Ahmed bin Zaid bin Falah  AlShammari 

Name of the supervisor: Dr. Fahad bin Saad bin Abdulrahman  AlHussein 

Objectives: This study aims to identifying: 
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The role of teacher in developing the honesty value for the primary stage 
students in Dammam .This through these sub-goals: 

1. Observe if the teacher do his role in developing the honesty value 
with his primary stage students. This observation according to the 
directors and the educational supervisors in Dammam. 

2. Identify the blocks and difficulties that prevent the teachers from 
playing their roles in developing the honesty value with his primary 
stage students, according to the directors and the educational 
supervisors in Dammam. 

3. Identify the ways to avoid these blocks and difficulties that prevent 
the teachers from playing their roles in developing the honesty value 
with his primary stage students, according to the directors and the 
educational supervisors in Dammam. 

4. Discover the differences, with statistical fundamentals, in members 
of the study community response according to their jobs(director, 
supervisor). 

Methodology: Descriptive Survey Approach,    Study Tool: Questionnaire  

Population of the Study: The primary schools educational directors and 
supervisors in Dammam, (144) educational director and supervisor. 

  :المقدمة
ُتسھم التربیة في بناء اإلنسان فھي التي ترتقي بھ وتنمي مواھبھ، فتجعلھ أداة فعالة ومثمرة 

  .ق أھدافھا وآمالھا المنشودةوقوة موجھة تبني مجد األمة، وتصوغ حضارتھا، وتحق
وتربیة اإلنسان لیست مجرد تزویده بكٍم وافٍر من المعرفة من خالل حشو العقل اإلنساني 
بمعلومات، وإنما األمر یتعدى ذلك إلى تزویده بنسٍق من القیم ُیسھم في بنائھ وتوجیھ سلوكھ وضبط 

لعملیة وأن ُتترجم إلى سلوك وعمل تصرفاتھ، لذلك فالمعرفة النظریة البد أن تقترن بالممارسة ا
  .یعود بالنفع على الفرد والمجتمع

ولعل ما یجعل التربیة ضرورة من ضروریات الحیاة في ھذا الوقت أكثر من أي وقت 
مضى تردي الجانب القیمي لدى الكثیر من الناس سواًء على المستوى العربي واإلسالمي حیث 

یة واالجتماعیة، والتمرد في بعض األحیان على تعالیم اھتزاز القیم واضطراب المعاییر األخالق
دیننا اإلسالمي الحنیف، ومحاولة البعض ممن استھوتھم الحیاة المادیة الغربیة من إلصاق التھم 

 واتھامھا بالتخلف والرجعیة، ورغم التقدم العلمي والتكنولوجي فلقد أصبحت المادة األمةلعقیدة ھذه 
اد من الناس على حساب القیم والمبادئ من منطلق تصوراتھم الخاطئة الشغل الشاغل لھؤالء األفر
  ).٢، ص٢٠٠١الھندي، . (بأنھم یحققون سعادتھم بذلك
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وتزداد أھمیة الحدیث عن القیم السیما ونحن نعیش في عالم متغیر في عصر العولمة الذي 
ي والثقافي الذي یؤثر سلبیًا یسعى إلى تذویب القیم التي یمتلكھا الفرد المسلم، من خالل الغزو الفكر

في فئات المجتمع المسلم وعلى كافة المستویات، لذا كان لزامًا على الغیورین على المجتمع المسلم 
أن یعتنوا بدراسة قیمھ ومبادئھ ووضع الحلول والمقترحات لتفعیلھا في المجتمع المسلم، السیما القیم 

  ).٤، ص٢٠٠٨القرني، . (ي حیاتھ الیومیةالتي تتعلق باألعمال التي یقوم بھا اإلنسان ف
ومن نعم اهللا سبحانھ وتعالى على اإلنسان أن مّیزه عن سائر خلقھ بأن بّین لھ القیم وجعل لھ 
عقًال ُیدرك من خاللھ تلك القیم ویصیغ حیاتھ من خاللھا، لذلك وصل اإلنسان إلى مكانة سامیة 

  .یرباعتباره خلیفة اهللا طالما تمسك بقیم الحق والخ
واإلنسان یسعى لتكوین نسٍق قیمي یلتزم بھ ویحكم تصرفاتھ ویوجھ اھتماماتھ، ویرجع 
سبب اھتمام علماء التربیة بموضوع القیم إلى أن ھذه القیم تتصل اتصاًال مباشرًا باألھداف التي 

لفة تسعى التربیة إلى تحقیقھا في المتعلم، من حیث تقویم النظریة التربویة في المجتمعات المخت
بتقدیم الخبرات اإلنسانیة والقیم واالتجاھات وأسالیب الحیاة إلى األفراد عن طریق التنشئة 

  ).٢٣، ص١٩٩٦طھطاوي، . (االجتماعیة
من ھنا یرى الكثیر من التربویین ضرورة تنمیة القیم المرغوب فیھا في العملیة التربویة، 

  .وذلك لما لھا من أثر كبیر في سلوك األفراد والجماعات
وللقیم دور تربوي وتعلیمي وإنساني كبیر في إصالح وتماسك ورقي المجتمعات، فال 
مجتمع بال قیم حیث تمثل المعاییر والمؤشرات الدالة على نوعیة حیاة المجتمع ومستوى تقدمھ 

لذا فإن القیم تعتبر صورة المجتمع ألنھا الضابط والمعیار األساسي للسلوك الفردي " وتطوره 
، ١٤٢٩، الشنقیطي (".ي والمجتمع في عمومھ ال یتكون دون وجود ھذا البناء المعیاري واالجتماع

  ).٦٤ص
لذا فإن من أھم القیم التي یتربى علیھا اإلنسان المسلم منذ صغره ھي القیم األخالقیة ألنھا 

نا الحنیف أساس القیم ولھا الدور األھم في بناء الفرد والمجتمع وھي من األولویات التي اھتم بھا دین
 : ومن الشواھد على ذلك قولھ صلى اهللا علیھ وسلم، وأكد علیھا رسولنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم

  ).٢٣٤٩: ، رقم الحدیث١٤٠٠البخاري، ". (إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق " 
ع           راد المجتم ین أف ل ب ي التعام یة ف زة أساس ر ركی ي تعتب صدق الت ة ال ة قیم یم المھم ذه الق ن ھ وم

ل        وخ ي ك ھ ف ث علی صدق وح الم بال ر اإلس د أم ة، فق ة والتعلیمی ة التربوی راد البیئ ین أف صوصًا ب
ال        ل فق ق النبی ذا الخل ى ھ ریم عل رآن الك ن الق رة م ة كثی سلم، واألدل ا الم وم بھ ي یق امالت الت  المع

الى  ووصف اهللا به نفـسه     ،  }١١٩:التوبـة{]JI H G F E D C B[ :تع

ــال ـــساء{]  4 3 2 1 0 /[ :فقـ ــال}٨٧:الن ]  8 7 6 5 4 3[  :، وقـ

  . }١٢٢:النساء{
وجاءت األحادیث النبویة متضافرة في الحث على الصدق، واألمر بھ، وأنَّھ وسیلة إلى 

إنَّ الصدق  " : الجنة، فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم، قال
 وإنَّ الرجل لیصدق حتى یكون ِصدِّیًقا، وإنَّ الكذب یھدي یھدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ یھدي إلى الجنة،
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البخاري، ". (إلى الفجور، وإنَّ الفجور یھدي إلى النار، وإنَّ الرجل لیكذب حتى یكتب عند اهللا كذَّاًبا 
، وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھما، أن رسول )٦٠٩٤ : رقم الحدیث، ١٤٠٠

وصدق ، حفظ أمانة: أربع إذا كنَّ فیك فال علیك ما فاتك من الدنیا " : لم قالاهللا صلى اهللا علیھ وس
  ).٥٠ : رقم الحدیث، ١٤٢١المنذري، ". (وعفة في طعمة ، وحسن خلیقة، حدیث

وتتحقق القیم لدى األفراد في مجموعة من المحاضن الثقافیة والتربویة الرسمیة وغیر 
  .المدرسة والجامعة وغیر ذلكالرسمیة منھا، فمثًال األسرة والمسجد و

ولقد اختار الباحث المدرسة االبتدائیة كمحضن من محاضن التربیة في مدینة الدمام وعلى 
اعتبارھا من المؤسسات الرسمیة التي تلتزم بالقیم اإلسالمیة وتدعوا دائمًا إلى إعداد عقلیات 

لطلبة في ھذه المرحلة وشخصیات مؤمنة متفانیة في خدمة المجتمع، وكذلك على اعتبار أن ا
وخصوصًا في ھذه الفترة من العمر یحتاجون إلى زرع القیم والمبادئ اإلسالمیة في نفوسھم 

  . وتربیتھم علیھا لتظھر في سلوكیاتھم فتستمر معھم طیلة حیاتھم
 دور المعلم أساسٌي في تنمیة قیمة الصدق فالتأكید على ذلك من أجّل األمور التي یجب دویع

ا لھ من أھمیة في الحد من ظھور السلوكیات التي ُتنافي الصدق واألخالق، ولما تمنح الفرد بیانھا لم
القدرة على التزام أفضل أنواع السلوك الذي یحقق لھ النجاح في الدنیا واآلخرة، وذلك ألن قیمة 

 الفرد الصدق ھي من أھم األخالق والمحددات للسلوك وألنھا ُتشكل المرجع والمحك الذي یستند إلیھ
في أحكام مواقفھ واتجاھاتھ تجاه المواقف التي تنشأ لھ، فمعرفة المعلم األھمیة لھذه القیم وخصوصًا 
تنمیة قیمة الصدق ودوره في تنمیة ذلك في طالبھ والسعي لتحقیق ذلك كفیل بصالح الفرد، وبھ 

تقامة أفراد المجتمع یصلح المجتمع ویسود فیھ األمن والراحة والثقة، فالقیم لھا أثر واضح في اس
  .واألمة على المنھج القویم والصراط المستقیم

  :مشكلة الدراسة
جھود المعلم وأدواره في اتجاه األخالق ھي التربیة الخلقیة والتي تعتبر خیر وسیلة لبناء 

وھي ما یمكن أن نحدده في المیدان ، )٥، ص١٤١٧یالجن،  (خیر فرد وخیر مجتمع وخیر حضارة
  .ة القیم لدى المتعلمینالتربوي بتنمی

وبالنظر إلى المجتمع فإن المعلم من أكبر عوامل تشیید البناء األخالقي والقیمي 
 مسئولوھو "واالجتماعي، فالتعلیم أساس النھضة والمعلم ھو العنصر الرئیس في نھضة األمة، 

ة مستمرة على ضوء أمام اهللا عن تربیة النشء وإعداده واالرتقاء بھم روحیًا وعقلیًا وخلقیًا بصور
أھداف المجتمع، أي أنھ مسؤول عن التعامل مع القوى البشریة التي ھي أثمن ما في المجتمع والتي 

، فمھما نجود بھ من المناھج ونقیم من المباني )٥٧٥، ص١٩٨٧سلیمان، ". (ھي مستقبل كل أمة
عیف، وباإلمكانیات ونوفر من الوسائل والمواد التعلیمیة، فإنھا تضعف وتموت بین یدي معلم ض

الضعیفة یستطیع معلٌم أحسن استخدامھا وإعدادھا أن یبث فیھا الحیاة، فالمعلم ھو القدوة الصالحة 
 كاملةوالمثال المحتذى، والنموذج المتبع للتالمیذ في حیاتھم، وكلما كانت صفات المعلم وخصائصھ 

  ).٢١، ص٢٠٠٣الخطیب، . (شاملة استقام التالمیذ وصلح المجتمع
وبسبب وجود مشكالت ومظاھر لدى الطالب تؤكد على أھمیة الحاجة إلى قیمة الصدق في 

وجود ضعف في دور المؤسسات التعلیمیة في غرس " العملیة التعلیمیة والتربویة كشف ذلك عن 
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وبھذا الضعف ظھرت الممارسات السلوكیة ، )٢٦ص، ٢٠٠١، عقل" (القیم وتعلیمھا للطلبة 
قیمة الصدق تتمثل في أشكال متعددة مثل عدم االنضباط بالمواعید وأیضًا من الخاطئة التي تنافي 

فالبد أن ، وھذا لھ تأثیٌر سلبٌي ینافي قیمة الصدق، كذٍب على الطالب وكذلك إخالف للوعد والعھد
یتصف المعلم بالصدق ألن ذلك یزرع الثقة في نفوس طالبھ بھ، ویتقبلون منھ كل ما یرید أن یُبثھ 

  ). ٦ص، ١٤٢٤، الشلھوب". (فالطالب غالبًا یتقبل كل ما یقولھ معلمھ" إلیھم، 
وبسبب وجود مشكالت لدى المعلم في االھتمام بالقیم من النواحي النظریة وإغفال الجوانب 

ولما كانت الدراسات في القیم " ، التطبیقیة بالرغم من أن الممارسة العملیة ھي اآلكد لدى المتربین
لى التطبیق بكل ما یحویھ من حوارات وأنشطة ونقاشات وإیضاحات یسعى من تحتاج لالنتقال إ

  ).٢٦ص، ٢٠٠١، عقل" (خاللھا المعلم إلى تنمیة القیم لدى طالبھ 
ضرورة أن یقوم المعلم بدوٍر إیجابٍي في عملیة نقل القیم الخلقیة وغرسھا " لذا البد من 

وبخاصة في المرحلة ، )٧٢ص، ١٩٩٤ ،زاھر" (وتنمیتھا داخل المؤسسة النظامیة للتربیة 
  . االبتدائیة التي تعتبر القاعدة األساسیة واالنطالقة األولى للحیاة التعلیمیة والتربویة للطالب

وبالرغم من كثرة البحوث والرسائل الجامعیة والدراسات العلمیة التي تطرقت إلى القیم إال 
رق إلى دور المعلم في تنمیة قیمة الصدق أن الباحث وفي حدود علمھ واّطالعھ لم یجد أحدًا تط

كقیمة أساسیة مھمة، وإنما وجد الباحث من تحدث عن أدوار المعلم في القیم األخالقیة وكذلك 
دور المعلم في تنمیة قیمة ((االجتماعیة وكذلك اإلیمانیة، مما دعا الباحث إلجراء دراسة عن 

لمدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر ا
  )).الدمام

  :أسئلة الدراسة
  ما دور المعلم في تنمیة قیمة : تم من خالل ھذه الدراسة اإلجابة على السؤال الرئیس التالي

  الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام ؟
  : بة عن األسئلة الفرعیة التالیةوذلك من خالل اإلجا

ما واقع دور المعلم في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر  .١
  ؟لمشرفین التربویین بمدینة الدمامالمدیرین وا

ما المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة  .٢
  ؟لمشرفین التربویین بمدینة الدمامظر المدیرین وااالبتدائیة من وجھة ن

ما ُسُبل تالفـي المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب  .٣
  ؟لمشرفین التربویین بمدینة الدمامالمرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین وا

  :أھداف الدراسة
 في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من التعرف على مدى قیام المعلم بدوره .١

  .وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام
التعرف على المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب  .٢

  .مامالمرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الد
التعرف على ُسُبل تالفي المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق  .٣

  .لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام
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  :أھمیة الدراسة
  : األھمیة النظریة

 ًا بالبحث في مجال التنمیة للقیم یمكن للدراسة أن ُتثیر لدى البعض من الباحثین اھتمام
  .وخصوصًا القیم اإلسالمیة واألخالقیة

  یمكن للدراسة أن ُتبین أھمیة التربیة القیمیة في البیئات التعلیمیة والتربویة ودورھا اإلیجابي
  .والمؤثر في سلوك الطالب

 تجاه القارئ ُتعطي الدراسة جوانب معرفیة عن القیم وأھمیتھا وتصنیفاتھا وأبعادھا المختلفة 
  .والمھتم بالتربیة

  : األھمیة التطبیقیة
  تساعد الدراسة المسؤولین والقائمین على التعلیم في تحدید أدوار المعلم في تنمیة قیمة الصدق

  .لدى طالب المرحلة االبتدائیة
  تفید المعلمین في تحدید أدواٍر یمكن أن تؤدي دورًا بارزًا ومھمًا في مجال تنمیة قیمة الصدق

  .وذلك من خالل محاور نتائج الدراسة
 تساعد الدراسة المعلمین في معرفة األسالیب التربویة في تنمیة القیم في العمل التعلیمي.  
  التي لھا ارتباط واضح في البیئات التعلیمیة كقیمة الصدق واألمانة والوفاء والبذل والعدل

  .وغیر ذلك
  :حدود الدراسة

 ودور المعلم في تنمیتھا لدى طالب المرحلة االبتدائیة من قیمة الصدق : الحدود الموضوعیة
  .وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام

 عدد المدارس  .المدارس االبتدائیة ومكاتب التربیة والتعلیم بمدینة الدمام: الحدود المكانیة
  .مكتبان للتربیة والتعلیم) ٢(وعدد المكاتب  ، مدرسة) ٧٨(

  ٧٨(عدد المدیرین  .مدیري المدارس االبتدائیة والمشرفین التربویین: البشریةالحدود (
  .مشرفًا تربویًا) ٦٦(وعدد المشرفین التربویین ، مدیرًا

 ھـ١٤٣٦ -١٤٣٥الفصل الدراسي األول  : الحدود الزمانیة 
  :مصطلحات الدراسة

   : تعریف الدور .١
لسلوكیة التي تحقق ما ھو متوقع في مجموعة من األنشطة أو األطر ا" یعرفھ مرسي بأنھ 

 . "مواقف معینة ویترتب على ھذه األدوار إمكانیة التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف المختلفة 
  ).٩٥ص، ٢٠٠١مرسي، (

ویعرفھ الباحث إجرائیًا بأنھ مجموعة من األنشطة واألنماط والسلوكیات التي یقوم بھا 
  .طالب المرحلة االبتدائیةالمعلم وُتسھم في تنمیة قیمة الصدق لدى 
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   : دور المعلم .٢
یعرف الباحث دور المعلم إجرائیًا بأنھ مجموعة من األنماط السلوكیة واألنشطة العملیة 
والمھام والوظائف التي یقوم بھا المعلم من أجل تنمیة قیمة الصدق وبھدف التأثیر على سلوك 

  . الصدقالمتعلم وتوجیھھ بحیث یكون أكثر إیجابیة لتمثُّل قیمة
  : تعریف قیمة الصدق .٣

الصدق مطابقة القول الضمیر والمخَبر عنھ  " : قال الراغب األصفھاني عن الصدق بأنھ
  ).٤٧٨ص، ١٤١٢". (ومتى انخرم شرط من ذلك لم یكن صدًقا تاما ، مًعا

ویقصد بقیمة الصدق في ھذه الدراسة ذلك النسق من المعاییر والمبادئ للسلوكیات 
ًا وعرفًا والتي تعني في قیمة الصدق بأن تكون مطابقًة بالقول للعمل والعكس أیضًا المرغوبة شرع

والتي یمكن للمعلم نقلھا وتنمیتھا في نفوس الطالب من خالل الممارسات وغیرھا التي یتجسد عنھا 
عن قناعة تامة ممارسات لفظیة وعملیة مباشرة وغیر مباشرة ویمكن أن یقال عنھا بأنھا ممارسات 

  .رز فیھا خلق وقیمة الصدقیب
ویعرف الباحث قیمة الصدق إجرائیًا بأن یقول المعلم الحق وأن یطابق فعلھ وعملھ للكالم 

  .الذي یقولھ لطالبھ
  :الدراسات السابقة

ھدفت الدراسة إلى التعرف على دور األستاذ الجامعي في تنمیة القیم م٢٠١٢الھجھوج،  (دراسة
ین، والتعرف على أھمیة القیم األخالقیة الالزمة للمرحلة الجامعیة، األخالقیة لدى الطالب الجامعی

إضافة إلى التعرف على أسالیب تنمیة القیم األخالقیة في اإلسالم ومسؤولیة األستاذ الجامعي في 
تنمیتھا لدى الطلبة الجامعیین، واستخدم الباحث في دراستھ االستبانة أداًة لدراستھ، واستخدم المنھج 

أن األستاذ : وقد توصل الباحث إلى العدید من النتائج كان من أھمھا .نھجًا لھ في دراستھالوصفي م
أسلوب ، الجامعي یقوم بدوره بشكل إیجابي في تنمیتھ للقیم األخالقیة لدى طالب المرحلة الجامعیة
القیة لدى القدوة وأسلوب القصة من أعظم األسالیب المھمة لدى األستاذ الجامعي في تنمیة القیم األخ

  .طالبھ
ھدفت الدراسة إلى توضیح مفھوم القیم التربویة وأھم تصنیفاتھا، : )م٢٠٠٩الحارثي،  (دراسة

وبیان المقصود بمدرسة المستقبل، وبیان آثارھا على المنظومة القیمیة، وبیان أھم الطرق 
 االستبانة أداًة واألسالیب التي یمكن استخدامھا في تنمیة القیم التربویة لھم، واستخدم الباحث

ینة الدراسة وكذلك استخدم الباحث المنھج الوصفي منھجًا في دراستھ، وتم اختیار ع، لدراستھ
أن مدرسة المستقبل :  وقد توصل الباحث إلى العدید من النتائج كان من أھمھا،بالطریقة العشوائیة

 ھو على رأس قائمة أسالیب  أن أسلوب القدوة،مدرسة تھتم بالمعرفة والمھارة والقیم في آٍن واحد
 أن طریقة المناقشة والحوار من أفضل األسالیب والطرق ،تنمیة القیم أفضلیة ولھ تأثیر على التالمیذ

  .في تنمیة القیم لدى التالمیذ وخصوصًا في الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة
معلم بدوره في تعزیز ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى قیام ال : )م٢٠٠٩برھوم،  (دراسة

القیم اإلیمانیة لدى طالبھ، والكشف عن الفروق بین الجنسین في متوسطات درجات الطلبة نحو 
دور المعلم في تعزیز القیم اإلیمانیة لدیھم من وجھة نظرھم، إضافة إلى إبراز عما إذا كانت ھناك 
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إلیمانیة من وجھة نظرھم فروق بین متوسطات درجات الطلبة نحو دور المعلم في تعزیز القیم ا
تعزى لعامل التخصص، وكذلك تحدید عّما إذا كانت ھناك فروق بین متوسطات درجات الطلبة نحو 
دور المعلم في تعزیز القیم اإلیمانیة من وجھة نظرھم تعزى لعامل المنطقة، أیضًا بیان سبل تفعیل 

ویة، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي دور المعلم في تعزیز القیم اإلیمانیة لدى طلبة المرحلة الثان
 وقد توصل الباحث إلى العدید من النتائج كان ،للحصول على المعلومات، مستخدمًا االستبانة أداة لھ

أن المعلم یقوم بتنمیة القیم اإلیمانیة لدى طلبة المرحلة الثانویة بنسبة جیدة بلغت : من أھمھا
یة في المجاالت والدرجة الكلیة في متوسطات أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائ، %٧٧،٤٠

درجات أفراد العینة حول دور المعلم في تعزیز القیم اإلیمانیة یعزى لعامل الجنس لصالح اإلناث 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في ، ماعدا المجال اإلیمان بالرسل الكرام غیر دالة إحصائیة

ت أفراد العینة حول دور المعلم في تعزیز القیم المجاالت والدرجة الكلیة في متوسطات درجا
  .اإلیمانیة یعزى لعامل المدیریة

ھدفت الدراسة إلى التعرف على دور المعلم في تحقیق حسن الخلق،  : )م٢٠٠٨العایش،  (دراسة
إضافة إلى التعرف على آلیة تطبیق حسن الخلق في التربیة اإلسالمیة، كذلك ھدفت للتعرف على 

ق في األمن االجتماعي، واستخدم الباحث في دراستھ على المنھج الوصفي الذي یقوم أثر حسن الخل
على دراسة الواقع أو الظاھرة كما توجد في الواقع، واعتمد على أحد فروعھ وھو الوثائقي الذي 
یھتم بدراسة وتحلیل المصادر األساسیة والثانویة ذات العالقة بموضوع الدراسة من اجل استنباط 

التركیز على :   وقد توصل الباحث إلى العدید من النتائج كان من أھمھا، والبراھین المطلوبةاألدلة
 الحرص على تدریب المعلمین وھم ،دور المعلم القدوة فیما یتعلق بتحقیق حسن الخلق لدى الطالب

  أن المدرسة، المناسبة في تحقیق حسن الخلق والتربیة الخلقیةاألسالیبعلى رأس العمل على 
بجمیع مراحلھا ھي المؤسسة الرائدة في تعزیز القیم وأنھ یجب علیھا تفعیل برامجھا وأنشطتھا 

  .لتعزیز ذلك
ھدفت الدراسة إلى تحدید القیم االجتماعیة الالزمة لطالب المرحلة  : )م٢٠٠٨العیسى،  (دراسة

لى أسالیب تنمیتھا والتعرف ع، المتوسطة من وجھة نظر معلمي التربیة اإلسالمیة بمحافظة القنفذة
كما ھدفت إلى التعرف على ، ومن خالل وجھة نظر معلمي التربیة اإلسالمیة، في التربیة اإلسالمیة

مدى إكساب طالب المرحلة المتوسطة لبعض تلك القیم من خالل وجھة نظر معلمي التربیة 
ستبانة تعزى ثم معرفة ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في محاور اال، اإلسالمیة

الدورات التدریبیة، ، سنوات الخبرة، التخصص، ونوعھ،   المؤھل الدراسي: لمتغیر الدراسة التالیة
تم تطبیقھا ، عبارة) ٦٧(مستخدمًا استبانة تتألف من ، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي

مدرسة ) ٦٤(نفذة بـ ة القفردًا من معلمي التربیة اإلسالمیة بالمرحلة المتوسطة بمحافظ) ١٦١)على
أنھ ال توجد فروق ذات داللة : وقد توصل الباحث إلى العدید من النتائج كان من أھمھا، متوسطة

إحصائیة في معدالت استجابة أفراد عینة الدراسة على جمیع محاور االستبانة تعزى إلى متغیرات 
 أن من ،)ت التدریبیةوعدد الدورا، سنوات الخبرة، التخصص، المؤھل العلمي ونوعھ) الدراسة

  .أقوى األسالیب في تنمیة القیم األخالقیة ھو أسلوب القدوة
ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى قیام معلم المرحلة الثانویة  : )م٢٠٠٥الصائغ،  (دراسة

بمدینة الریاض بدوره في تنمیة القیم الخلقیة لدى طالبھ وذلك من وجھة نظر المعلمین ومدیري 
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وإلى مدى االختالف في ، وإلى التعرف على معوقات قیام المعلم بذلك الدور، انویةالمدارس الث
وجھات نظر المعلمین حول قیام المعلم بدوره في تنمیة القیم الخلقیة لدى طالب المرحلة الثانویة 

كما ، )سنوات الخبرة، نوع المؤھل، التخصص) ومعوقات قیامھ بھذا الدور وفق متغیرات الدراسة
لى الكشف عن اختالف وجھات نظر كل من المعلمین والمدیرین حول مدى قیام معلم ھدفت إ

 وقد استخدم ،المرحلة الثانویة العامة للبنین بمدینة الریاض بدوره في تنمیة القیم الخلقیة لدى طالبھ
حیث أعد استبانة غطت تساؤالت الدراسة وطبقت على عینة من المعلمین ، الباحث المنھج الوصفي

:  وقد توصل الباحث إلى العدید من النتائج كان من أھمھا، مدیرا٢٥ معلمًا و  ٣٤٨رین بلغت مدیوال
أن المعلمین یؤدون دورھم في تنمیة القیم الخلقیة لدى طالبھم بشكل كاٍف وذلك بحصول جمیع 

 الخلقیة عبارات االستبانة المتعلقة باستجابات المعلمین والمدیرین حول دور المعلم في تنمیة القیم
 ال توجد فروق بین ،)كبیرة جدا أو كبیرة(لدى طالب المرحلة الثانویة بالریاض على درجة موافقة 

سب متغیر التخصص استجابات المعلمین حول مدى قیام المعلم بدوره في تنمیة القیم الخلقیة بح
دوره في تنمیة  وجود فروق بین استجابات المعلمین حول معوقات قیام المعلم ب،والمؤھل التربوي

  .القیم الخلقیة لدى الطالب بحسب متغیر الخبرة
ھدفت الدراسة إلى تحدید القیم األخالقیة لطالب الصفوف العلیا من  : )م٢٠٠٣الصالح،  (دراسة

الصف السابع إلى العاشر من مرحلة التعلیم األساسي، ومدى توافرھا في كتب التربیة اإلسالمیة 
معلمي ومعلمات التربیة ل تحلیل المحتوى ومن وجھة نظر المقررة علیھم، وذلك من خال

واستخدم الباحث المنھج الوصفي وأسلوب تحلیل المحتوى، وكانت أدوات الدراسة ، اإلسالمیة
 ٣٠٤ عبارة، طبقت على عینة قدرھا ١٣٩عبارة عن استمارة تحلیل المحتوى، واستبانة تتألف من 

كشف تحلیل المحتوى : ة، وكانت من أھم النتائج ما یليفرد من معلمي ومعلمات التربیة اإلسالمی
لكتب التربیة اإلسالمیة المقررة على طالب الصفوف من السابع إلى العاشر أن القیم اإلیمانیة 

 أن قیم الشورى والتواضع والحلم ،والتقوى والتوحید وإقامة العبادات ھي أكثر القیم تكرارًا
 أن ،وصلة الرحم ھي أقل القیم تكرارًا في كتب التربیة اإلسالمیةوالصدق واألمانة والحیاء واإلیثار 

القیم المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة مناسبة لطالب تلك المرحلة، وتمت موافقة عینة الدراسة 
 أن أھم العوامل المؤثرة في تنمیة القیم ، درجة٣،٢٣علیھا بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي وقدره 

  .یة المعلم وسلوكھاألخالقیة ھي شخص
ھدفت الدراسة إلى معرفة دور المعلم في تنمیة القیم االجتماعیة لدى  : )م٢٠٠١الھندي،  (دراسة

طلبة الصف الثاني عشر بمحافظات غزة من وجھة نظرھم وكذلك الكشف عن وجود فروق ذات 
ى إلى عامل داللة إحصائیة بین متوسطات إجابات الطلبة حول دور المعلم في تنمیة القیم تعز

واستخدم الباحث المنھج الوصفي ، تخصص المعلم، تخصص الطلبة، مكان السكن، الجنس
وتم ، كما تم استخدام اإلحصاء االستداللي، للحصول على المعلومات لإلجابة على أسئلة الدراسة

ة  فقرة ألربعة تخصصات ھي معلم اللغة العربیة ومعلم التربی٧٠إعداد الدراسة التي تكونت من 
وقد توصل الباحث إلى العدید من النتائج ، البدنیة ومعلم التربیة اإلسالمیة ومعلم اللغة اإلنجلیزیة

تؤكد الدراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین كل من الذكور : كان من أھمھا
فة وال وجود لفروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلى عامل الوظی، واإلناث في تنمیة بعض القیم

وقدمت الدراسة توصیات من أھمھا أنھا تركز وتؤكد على تفعیل دور المعلم في ، وعامل التخصص
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 تدریب المعلمین والمتعلمین على أفضل األسالیب التي تساعد المعلم ،تنمیة القیم وغرسھا في طلبتھ
ورھم في في غرس ھذه القیم وتنمیھا في نفوس طالبھ، كذلك تحفیز المعلمین وتشجیعھم للقیام بد

  .تنمیة القیم
  : ات السابقةإفادة الباحث من الدراس

إن تقصي الدراسات السابقة وما أسفرت عنھ من نتائج، مّكن الباحث من االستفادة منھا في 
  : جوانب متعددة منھا

 تدعیم اإلطار النظري باألسالیب التربویة المناسبة والطرق المتنوعة في تنمیة القیم.  
  إلیھا الدراسات السابقة، معالجة وإثراء جوانب اإلطار النظري من خالل النتائج التي توصلت

  .وخصوصًا تلك التي اھتمت بتحدید القیم وأھمیتھا وتصنیفھا وبیان العوامل المؤثرة فیھا
  تفسیر نتائج الدراسة الحالیة، ومناقشتھا من خالل االستعانة بما أسفرت عنھ الدراسات السابقة

  .من نتائج
 لتي تتناسب مع الدراسة الحالیةاالستفادة في االطالع على المصادر والمراجع المختلفة ا.  

  :اإلطار النظري
  اإلطار المفاھیمي لقیمة الصدق: المحور األول
    : مفھوم القیم

إن مفھوم القیم تناولتھ مختلف العلوم االجتماعیة كالفلسفة واالجتماع وعلم النفس 
أدى إلى نوع من مما ، وإن كل علم من ھذه العلوم قد تناولتھ واستخدمتھ بمعنى مختلف، واالقتصاد

  .الخلط والغموض والبلبلة في تحدید مفھوم واضح للقیم
مفھوم یدل على مجموعة من المعاییر واألحكام تتكون لدى الفرد  " : عرفھا أبو العنین بأنھا

بحیث تمكنھ من اختیار أھدافھ ، من خالل تفاعلھ مع المواقف والخبرات الفردیة واالجتماعیة
، دیرة بتوظیف إمكاناتھ وھي تتجسد من خالل االھتمامات واالتجاھاتوتوجھات لحیاتھ یراھا ج

  ).٢٤، ص١٩٨٨" (السلوك اللفظي والعملي بطریقة مباشرة وغیر مباشرة 
أنھا عبارة عن مجموعة من التنظیمات النفسیة وأحكام فكریة وانفعالیة  ": ویعرفھا الھاشمي

جیھ دوافع األفراد ورغباتھم في الحیاة یشترك فیھا أشخاص بحیث تعمل تلك التنظیمات في تو
  ).١٣٦،ص١٩٨٤". (االجتماعیة لخدمة أھداف محددة تسعى لتحقیقھا تلك الفئة 

والتصورات المعرفیة والوجدانیة ، مجموعة من المعتقدات ":ویعرفھا الجالد بأنھا
تشكل لدیھ ،  جازمًاویعتقد بھا اعتقادًا، والسلوكیة الراسخة یختارھا اإلنسان بحریة بعد تفكر وتأمل
ویصدر عنھا سلوك ، وبالقبول أو الرد، منظوم من المعاییر یحكم بھا على األشیاء بالحسن أو بالقبح

  ).٨٠ص، ٢٠٠٧". (منتظم یتمیز بالثبات والتكرار واالعتزاز 
بأنھا مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل والعملیات التي یؤمن بھا  ": ویعرفھا طھطاوي

یتفقون علیھا فیما بینھم ویتخذون منھا میزانًا یزنون بھا أعمالھم ویحكمون على تصرفاتھم الناس و
  ).٧١ص، ١٩٩٦". (المادیة والمعنویة 
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من خالل التعریفات السابقة یمكن مالحظة أن ھناك من الباحثین من یعتبرھا أحكامًا و
والبعض اآلخر یعتبرھا ، وھناك من یرى أنھا أحكامًا ومقاییس صادرة عن الجماعة، مكتسبة

  .تنظیمات نفسیة وأحكام فكریة أو عقلیة انفعالیة نحو األشیاء أو المعاني
فھي جمیعھا تؤدي في النھایة ،      وبالرغم من اختالف األبعاد التي تناولتھا جمیع المفاھیم السابقة

ثل مفھوم القیم إلى مدلوالت متقاربة ومتنوعة في نفس الوقت تثري الفھم لجوانب مفھوم واسع م
  .ویمكن إجمالھا في اعتبارھا نسق من المعاییر التي تقیس المعاني والسلوكیات والتصرفات

  :تصنیفات القیم
تنوعت وتعددت التصنیفات المقترحة للقیم وجاءت معبرة عن فلسفة أصحابھا ونظرتھم 

 منظومة القیم وكل تصنیف یعتمد معیارًا محددًا ویضم تحتھ، للقیم كمفھوم ونظریة ومنظومة
ولذا حاول الكثیر من العلماء تصنیف القیم ، وإنھ من الصعب تصنیفھا تصنیفًا شامًال، الخاصة

والتي ) ٧٢- ٧٠، ص١٤٣٠(ولذا سیتم عرض تصنیفات عبدالكریم قشالن ، لتمییزھا عن بعضھا
  : أوردھا في دراستھ العلمیة

 القیم على أساس الموضوع مثل یرى بعض الباحثین تصنیف : التصنیف على أساس الموضوع.١
وقد أوضح العالم األلماني سبرانجر في كتابھ " ، قیم دینیة واقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وجمالیة

أنماط الناس ست مجموعات وھي القیم الدینیة والقیم السیاسیة والقیم االجتماعیة والقیم النظریة 
  ).٢٠،ص٢٠٠٨، أبو مشایخ". (والقیم االقتصادیة والقیم الجمالیة 

قیم إلزامیة تكون ملزمة للجمیع ومن الضروري تنفیذھا " وھي  : التصنیف على أساس الشدة. ٢
، وقیم مفضلة یشجع المجتمع أفراده على التمسك بھا ولكنھ ال یلزمھم بمراعاتھا، بالقوة كالقیم الدینیة

عوة إلى مقابلة اإلساءة وقیم مثالیة وھي التي یشعر الفرد بصعوبة تحقیقھا بصورة كاملة كالد
  ).٢٥ص، ٢٠٠٥، الزیود". (باإلحسان 

 قیم وسائلیة وھي القیم التي تعد : األول: وتقسم القیم إلى قسمین : التصنیف على أساس المقصد.٣
 قیم غائیة : فھي لیست مقصودة لذاتھا بل لتحقیق غایة علیا أبعد منھا، والثاني، وسیلة لغایات أبعد
ویصعب التمییز بین القیم الوسائلیة والقیم الغائیة وذلك ". ون غایة في حد ذاتھاوھي القیم التي تك

نظرًا لتداخلھا وامتزاج بعضھا ببعض وتبعًا للظروف والزمان الذي یكون وسیلة لتحقیق العمل 
". ولكنھ في الوقت نفسھ غایة یسعى الطالب لتحقیقھا في مرحلتھ الجامعیة ، والسعادة في الحیاة

  ).٤٩، ص٢٠٠٧، الجالد(
 :  األول: تنقسم القیم من حیث شیوعھا وانتشارھا إلى قسمین"  : التصنیف على أساس العمومیة.٤

وطبقاتھ ، قیم عامة وھي القیم التي یعم انتشارھا في المجتمع كلھ بغض النظر عن ریفھ وحضره
 قیم خاصة : الزواج، والثانيوأھمیة األسرة وأھمیة ، مثل قیم االعتقاد بأھمیة الدین، وفئاتھ المختلفة

أو ، وھي القیم التي تتعلق بمناسبات اجتماعیة معینة أو بمناطق محددة أو بطبقة أو جماعة خاصة
  ).٤٢، ص٢٠٠٠، سمارة". (كقیم الخطبة والزواج واألعیاد والوالدة ، دور اجتماعي خاص

مة نسبیًا وھي تبقى زمنًا  قیم دائ:  األول: وتقسم إلى قسمین"  : التصنیف على أساس الدوام.٥
طویًال وتنتقل من جیل إلى آخر وتمتد جذورھا إلى الماضي مثل القیم المرتبطة بالعادات والتقالید، 
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 قیم عابرة وھي قیم وقتیة عارضة قصیرة الدوام سریعة الزوال مثل القیم المرتبط بالمودة : والثاني
  ).٢٠ص، ٢٠٠٨، خأبو مشای (".حیث تتغیر حسب اذواق الناس وأمزجتھم 

 قیم ظاھرة أو صریحة وھي : األول : وھي تنقسم إلى قسمین"  : التصنیف على أساس الوضوح.٦
التي یصرح بھا ویعبر عنھا بالكالم والسلوك مثل القیم المتعلقة بالخدمة االجتماعیة والمصلحة 

 مالحظة  قیم ضمنیة وھي القیم التي تستخلص ویستدل على وجودھا من: العامة، والثاني
ألنھا ، ویعتقد البعض أن ھذه القیم الحقیقیة، االختیارات واالتجاھات التي تتكرر في سلوك األفراد

تعبر عن النوایا بغض النظر عن السلوك مثل مالحظة المیول واالتجاھات والقیم المرتبطة بالسلوك 
  ).٨٢، ص١٩٩٩، درویش". (الجنسي والسلوك االجتماعي بصفة عامة 

 القیمة : األول : وتصنف القیم بحسب األعمال إلى أربعة أنواع :  على أساس األعمالالتصنیف.٧
المادیة وھي الكسب المادي أي ما یحصل علیھ اإلنسان من مادة ملموسة ومحسوسة كالطعام 

وقد بّین اهللا سبحانھ وتعالى لإلنسان ، والسیارة والنقود وما ینتفع بھ من مادة كالمالبس التي یلبسھا
]  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ[  : باب الحصول على المادة كالعمل في التجارة والصناعة والزراعة قال تعالىأس
وھي القیم التي یحققھا المسلم باتصافھ بالصفة التي طلب " القیم الخلقیة : الثاني و،}٢٧٥:البقرة{

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ[: ومن ھذه األخالق الصبر حیث قال تعالى، اهللا منھ أن یتصف بھا
أي اتصفوا بالصبر فھذه الصفات الخلقیة تظھر على المسلم عندما یقوم ، }٢٠٠:آل عمران{   ] ۈئ

". بأعمالھ من عبادات ومعامالت وعقوبات ومطعومات وملبوسات حسب أوامر اهللا ونواھیھ 
 وھي نابعة من العقیدة اإلسالمیة متناسقة مع"  القیم اإلنسانیة : ، والثالث)٦٥ص، ٢٠٠٠، عبداهللا(

وھي التي تحكم عالقة ، كل فضیلة من الفضائل التي دعت إلیھا ھذه العقیدة من أجل تكریم اإلنسان
ومن ھذه األعمال إنقاذ الغریق وإغاثة الملھوف بغض النظر ، وعالقة اإلنسان بغیره، الفرد بربھ

 القیم التي وھي"  القیم الروحیة : ، والرابع)١٠ص، ٢٠٠٠، بربخ (".عن الجنس أو اللون أو الدین 
تتضمن االھتمام بالمعتقدات والقضایا الروحیة والدینیة والغیبیة والبحث عن حقائق الوجود وأسرار 

  ).٤٨، ص٢٠٠٧، الجالد". (الكون 
  : مفھوم الصدق

ومن ، ِمن َقوٍل وَغیِره،  أصٌل یدلُّ على قّوٍة في الشيء:  الصاد والدال والقاف: الصدق لغًة" : لغًة
. بل ھو باطٌل، وألنَّ الكِذَب ال ُقوَّة لھ، سمَِّي بذلك لقّوتھ في نفسھ،  خالف الَكِذب: ذلك الصِّْدق

وفي خالف ، ویقال َصَدُقوھم الِقتاَل. وُرْمح َصْدٌق، أي ُصْلب،  شيٌء َصْدٌق: وأصل ھذا من قولھم
 ورجل ِصْدٌق وامرَأة . عملویكون الذي ُیَصدُِّق قوَلھ بال،  المالزم للصِّْدق: والصِّدِّیق. ذلك َكَذبوھم

 الذي ُیَصدُِّقَك في : والُمَصدُِّق،  َصدَّقھ َقِبل قوَلھ: ویقال. ُوِصفا بالمصدر یریدون المبالغة، ِصْدٌق
ویقال َصَدْقُت القوَم أي . وَتصاَدقا في الحدیث وفي الموّدة، وصَدَقھ الحدیث َأنبَأه بالصِّْدق، حدیثك

  ).٥٠٥، ص١٩٩٥ الرازي،". (قلت لھم ِصْدًقا 
ومنھم من قال أنھ ، فمن العلماء من قال أنھ الوفاء هللا بالعمل،  تعددت التعاریف للصدق:اصطالحًا

وكذلك من قال أن ، ومنھم من ذكر أنھ القول بالحق في مواطن الھلكة، استواء السر والعالنیة
  . الصدق ھو أن تصدق في موضع ال ینجیك منھ إال الكذب
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، ابن عقیل(. "وھو نقیض الكذب ، خبر عن الشيء على ما ھو بھھو ال " : والصدق
، الباجي (. "الصدق الوصف للمخَبر عنھ على ما ھو بھ  " : وقال الباجي، )١٢٩ص، ه١٤٢٠
، الصدق مطابقة القول الضمیر والمخَبر عنھ مًعا " : وقال الراغب األصفھاني، )٢٣٥ص، ه١٤٠٧

  ).٢٧٥ص، ه١٤٠٠األصفھاني، .  ("تاما ومتى انخرم شرط من ذلك لم یكن صدًقا 
  :حقیقة الصدق

، مما ال شك فیھ أن أعظم زینة یتزّین بھا اإلنسان في حیاتھ بعد اإلیمان ھي زینة الصدق
فال یجتمع كذب وإیمان إال وأحدھما یحارب ، كما أن الكذب أساس النفاق، فالصدق أساس اإلیمان

الذي منھ تنشأ جمیع منازل ، وھي منزلة القوم األعظم"  : قال ابن القیم في حقیقة الصدق، اآلخر
و بھ تمیز أھل النفاق ، والطریق األقوم الذي من لم یسر علیھ فھو من المنقطعین الھالكین، السالكین

الذي ما وضع على ، وھو سیف اهللا في أرضھ، وسكان الجنان من أھل النیران، من أھل اإلیمان
ومن نطق بھ ، لم ترد صولتھ، َمن صال بھ،  إال أْرَداه وصرعھوال واجھ باطًال، شيء إال قطعھ

، والحامل على اقتحام األھوال، ومحك األحوال، علت على الخصوم كلمتھ فھو روح األعمال
وھو أساس بناء الدین وعمود فسطاط ، والباب الذي دخل منھ الواصلون إلى حضرة ذي الجالل

ه، ١٤٢٣ابن القیم، ". (ي ھي أرفع درجات العالمین الت، ودرجتھ تالیة لدرجة النبوة، الیقین
  ).٢٦٨ص

الذي یحصل بھ استواء السریرة ، وحقیقة الصدق في أعمال العباد مبناھا على اإلخالص
والظاھر والباطن  وقد أخبر تعالى عن أھل الِبر وأثنى علیھم بأحسن أعمالھم من اإلیمان ، والعالنیة

 1 0 / . - , + *[ :ل الصدق فقالواإلسالم والصدقة والصبر بأنھم أھ

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X    [}١٧٧:البقرة{ .  

  :أھمیة الصدق ومنزلتھ
یا "   فقالوا -صلى اهللا علیھ وسلم–وقد سأل الصحابة رسول اهللا ، الصدق مرتبط باإلیمان

 أیكون المؤمن : قیل،  نعم:  أیكون بخیًال ؟ قال: فقیل،  نعم:  ؟ قال أیكون المؤمن جبانًا: رسول اهللا
  ).٤ : رقم الحدیث، ١٤٢١، المنذري (" ال : كذابًا ؟ قال

سالم                یھم ال ان الصدق صفة    ، فالصدق خلق األنبیاء عل لم     وك ھ وس لى اهللا علی ي ص ة للنب ، متالزم

 G H I J K L [:قال تعاىل ، وعاقبتھ إلى خیر وإن توقع المتكلم شرًا، والصدق نجاة وخیر

M    [}٢١:حممد{.   
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ر اهللا  "       د أم ل  -فق ز وج ھ  - ع ث علی ھ وح ة       ب ذه المنزل ل ھ ع أھ ون م ر أن نك ، وأم

ة بحانھ، العظیم ال س ]  BC D E F G H I J [ :ق

دقھم مع رسول اهللا     ،  وھذا األمر كان بعد قصة الثالثة الذین خلفوا   ،}١١٩:التوبة{ م ص وكیف نفعھ

 ھذا األمر بالَكْوِن مع أھل الصدق حسن بعد قصة : - رحمھ اهللا- علیھ وسلم یقول القرطبي    صلى اهللا 
ول    : الثالثة حین نفعھم الصدق وذھب بھم عن منازل المنافقین قال مطرف   س یق ن أن ك ب : سمعت مال

رف    رم والخ ن الھ ره م صیب غی ا ی صبھ م م ی ھ ول ع بعقل ذب إال مت ادقا ال یك ل ص ان رج ا ك ". قلم
  ).٢٦١ه، ص١٤٢٧، طبيالقر(

فمن أراد الفالح والفوز في الدنیا واآلخرة فعلیھ ، وكذلك أیضًا فإن الصدق من أسباب الفالح
 إلى رسول - رضي اهللا عنھ- بالصدق فقد جاء رجل كما في الحدیث الذي رواه طلحة بن عبید اهللا 

 صوتھ وال یفقھ ما یقول حتى دنا فإذا اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من أھل نجد ثائر الرأس یسمع دوي
فقال  »خمس صلوات في الیوم واللیلة« ھو یسأل عن اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

فأدبر الرجل وھو یقول واهللا ال أزید على ھذا : إلى أن قال »ال إال أن تطوع« :ھل علي غیرھا؟ قال
: ، رقم الحدیث١٤٠٠، البخاري. (»أفلح إن صدق« وال أنقص قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

٤٦(  
فلیس في الكون ، ومن عظمة الصدق ومكانتھ ومنزلتھ أن اتصف بھ الحق سبحانھ وتعالى

وال أدلَّ على ذلك من كتابھ ، أصدق من اهللا وعدًا وال حدیثًا وال وعدًا، كلھ من ھو أصدق من اهللا
إذ ھو آیة اآلیات على صدق اهللا ،  صلى اهللا علیھ وسلمالكریم الذي أوحى بھ إلى خاتم النبیین محمد

عز وجل في كل كلمة ولفظة ومعانیھ وسائر مجاالتھ وشتى شؤون الحیاة التي جاء لیعالجھا ویرتفع 
سبحانھ تنزه عن الزور والكذب والبھتان والباطل في ، فإذا قال اهللا فقولھ الحق وكالمھ الصدق، بھا

وكذلك في كل ما شرع الحق تبارك وتعالى من أمره ونھیھ یتعلق بالدین ، كل كالم وقول وفعل

]    Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e[ : والدنیا واآلخرة ، قال تعالى

  .}٨٧:النساء{]  4 3 2 1 0 /[:  ، وقال تعاىل }٩٥:آل عمران{

  :أنواع الصدق ومراتبھ
حث وقراءاتھ عن تعددت المجاالت والمراتب الخاصة بالصدق ولكن من خالل اطالع البا

وأوردت ، األنواع وجد أن األغلب من العلماء في توافق فیھا بالرغم من االختالف اللفظي البسیط
 ألنواع الصدق ویعود السبب في ذلك إلى وضوحھ وأیضًا – رحمھ اهللا –ھنا تقسیم اإلمام الغزالي 

  : _رحمھ اهللا –غزالي ألن األغلب استندوا في تقسیماتھم للصدق بالرجوع إلى تقسیم اإلمام ال
  : وقّسم اإلمام الغزالي رحمھ اهللا تعالى الصدق على الوجھ التالي

والخبر إما ، أو فیما یتضمن اإلخبار وینبھ علیھ، وذلك ال یكون إال في اإلخبار : صدق اللسان.١
  .وفیھ یدخل الوفاء بالوعد والخلف فیھ، یتعلق بالماضي أو بالمستقبل

وھذا ھو أشھر أنواع الصدق وأظھرھا ، حفظ ألفاظھ فال یتكلم إال بالصدقوحٌق على كل عبد أن ی
  .فمن حفظ لسانھ عن اإلخبار عن األشیاء على خالف ما ھي علیھ فھو صادق
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وھو أن ال سیكون لھ باعث في الحركات ، ویدع ذلك إلى اإلخالص : صدق النیة واإلرادة.٢
وصاحبھ یجوز أن ، ظوظ النفس بطل صدق النیة فإن مازجھ شوب من ح. والسكنات إال اهللا تعالى

فقال ،  فعلت كذا وكذا: حین یسأل العالم ما عملت فیما علمت ؟ فقال" وذلك في حدیث ، یسمى كاذبًا
  ).١٩٠٥ : رقم الحدیث، ١٣٧٤، مسلم". (بل أردت أن ُیقال فالن عالم ،  كذبت: اهللا تعالى

 الصدق صحة : وقد قال بعضھم،  في إرادتھ ونیتھفإنھ لم یكذبھ ولم یقل لھ لم تعمل ولكنھ كذبھ
  .التوحید في القصد

ولكن كذبھم ال من حیث نطق اللسان بل من حیث ،  وقد قالوا إنك لرسول اهللا وھذا صدق       
إذ صاحبھ ، بقرینة الحالوھذا القول یتضمن إخبارًا ، وكان التكذیب یتطرق إلى الخبر، ضمیر القلب

فإنھ كذب في ذلك ، فكذب في داللتھ بقرینة الحال على ما في قلبھ، یظھر من نفسھ أن یعتقد ما یقول
فكل صادق ، فیرجع احد معاني الصدق إلى خلوص النیة وھو اإلخالص، ولم یكذب فیما یلفظ فیھ
  .فالبد وأن یكون مخلصًا

 إن رزقني اهللا ماًال تصدقت : لعزم على العمل فیقول في نفسھفإن اإلنسان قد یقّدم ا : صدق العزم.٣
وإن أعطاني اهللا تعالى ، أو إن لقیت عدوًا في سبیل اهللا قاتلت ولم ُأبال وإن قتلت، أو بشطره، بجمیعھ

، فھذه العزیمة قد یصادفھا من نفسھ، والیة عدلت فیھا ولم أْعِص اهللا تعالى بظلم ومیل إلى خلق
وقد یكون في عزمھ نوع میل وتردد وضعف یضاد الصدق في ، ة صادقةوھي عزیمة جازم

 ھذا : ویقال،  لفالن شھوة صادقة: فكان الصدق ھنا عبارة عن الّتمام والقوة كما یقال، العزیمة
فق یطلق الصدق ، مھما تكون شھوتھ عن سبب ثابت قوي أو كانت ضعیفة، المریض شھوتھ كاذبة

 ھو الذي تصادف عزیمتھ في الخیرات كلھا قوة تامة : دق والصدیق والصا. ویراد بھ ھذا المعنى
  . بل تسخو نفسھ أبدًا بالعزم المصمم الجازم على الخیرات، لیس فیھا میل وال ضعف وال تردد

فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ ال مشقة في الوعد والعزم  : صدق الوفاء بالعزم.٤
الحقائق وحصل التمكن وھاجت الشھوات انحلت العزیمة وغلبت فإذا حقت ، والمؤونة فیھ خفیفة

  .وھذا یضاد الصدق فیھ، الشھوات ولم یتفق الوفاء بالعزم
، وھو أن یجتھد حتى ال تدل أعمالھ الظاھرة على أمٍر في باطنھ ال یتصف ھو بھ : صدق األعمال.٥

  .ترك األعمال ولكن بأن یستجّر الباطن إلى تصدیق الظاھرال بأن ی
كالصدق في الخوف والرجاء والتعظیم والزھد ، وھو أعلى الدرجات : الصدق في مقامات الدین.٦

، فإن ھذه األمور لھا مبادئ ینطلق االسم بظھورھا، والرضا والتوكل والحب وسائر ھذه األمور
وإذا غلب الشيء وتمت حقیقتھ سمي ، من نال حقیقتھاوالصادق المحقق ، ولھا غایات وحقائق

  . ھذا ھو الخوف الصادق: ویقال،  فالن صادق القتال: كما یقال، صاحبھ صادقًا فیھ
  :ثمرات الصدق

ي ُتعطي اإلنسان الراحة النفسیة في حیاتھ وُتعطیھ الثقة في إن الصدق من أھم األمور الت
وإن الصادق ینال األجر والمثوبة من اهللا عز وجل والحصول على الثمرات جّراء صدقھ ، تعامالتھ

  .في الدنیا و اآلخرة، عاجًال أم آجًال
  ).:١٨١-١٧٨ص، ١٤٣٢، العیدي(وفیما یلي بعضًا من ثمرات الصدق أوردھا 

  . والمتابعة للنبي صلى اهللا علیھ وسلم، العبودیة هللا تعالى باإلخالص لھ تحقیق -  ١
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ِإنَّ الصِّْدَق َیْھِدي ِإَلى البِّرِّ،  " : لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم،  حسن العاقبة ألھلھ في الدنیا واآلخرة-  ٢
  ).٢٦٠٧:دیث، رقم الح١٣٧٤مسلم، ".(إلخ الحدیث... ِوِإنَّ البِّرَّ َیْھِدي ِإَلى اْلَجنَِّة

َوَما َیَزاُل الرَُّجُل َیْصُدُق َوَیَتَحرَّى ،  "...: لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم،  مراقبة اهللا سبحانھ وتعالى-  ٣
  ).٢٦٠٧رقم الحدیث ، ١٣٧٤، مسلم". (إلخ الحدیث ... الصِّْدَق

ى ُیْكَتَب ِعْنَد اللَِّھ َحتَّ،   "...: لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم،  الثناء على صاحبھ في المأل األعلى- ٤
  ).٢٦٠٧ : رقم الحدیث، ١٣٧٤، مسلم". (إلخ  الحدیث .. . ِصدِّیًقا

  . الثناء على أھلھ في الدنیا-  ٥
ا ُبوِرَك َلُھَما ِفي َفِإْن َصَدَقا َوَبیََّن  " : لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم،  حصول البركة العاجلة واآلجلة-  ٦

  ).٢٠٧٩ : رقم الحدیث، ١٤٠٠، البخاري". (َبْیِعِھَما 
وتعلو منزلتھ بین ، فالذي یتحلى بالصدق َیْعُظم َقْدُرُه، وُعُلو المنزلة في المجتمع،  ِعَظم الَقْدر-  ٧

  .وكمال عقل، ونقاء سریرة، الناس ؛ العتقادھم أنھ ما فعل ذلك إال عن حسن سیرة

 p q r s t u v w x[ : كما قال تعالى،  أسباب الھدایة تیسیر- ٨

y  [}الطربي الق ، }٦٩:العنكبوت: ]s t u [  لنوفقنھم إلصابة  ":یقول

وذلك إصابة دین اهللا الذي ھو اإلسالم الذي بعث اهللا بھ محمًدا صلى اهللا علیھ ، الطریق المستقیمة
  ).١٥ه، ص١٤١٥، الطبري". (وسلم 

  المرحلة االبتدائیة: المحور الثاني
 المرحلة االبتدائیة ھي القاعدة األساسیة التي یرتكز علیھا إعداد ناشئة األمة للمراحل دتع

، ألنھا تھتم بإعدادھم في فترة مبكرة من أعمارھم، وتستوعب جمیع األبناء على التالیة من حیاتھم
اختالف ظروفھم الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وفیھا ُتنّمى مھاراتھم وتّتسع خبراتھم، ویتم 
تزویدھم بالعقیدة الصحیحة واالتجاھات السلیمة، ویكتشفون من خاللھا ما یحیط بھم، ویدركون 

 في المجتمع الذي یعیشون فیھ، مما یدعوھم للتعرف على قیمھ وأنماط سلوكھ وما فیھ من أھمیتھم
  .عادات وتقالید واالنصھار فیھ كأفراد فاعلین لدینھم ثم ألمتھم ووطنھم

  :مفھوم المرحلة االبتدائیة
ي ذلك النوع من التعلیم النظامي الذي یأخذ مكانھ بصفة أصیلة ف" یقصد بالتعلیم االبتدائي 

سنوات، إلى ) ٩- ٦(أول السلم التعلیمي، والذي یلتحق بھ األطفال من طفولتھم الوسطى من سن 
سنة، أي إلى ما حول سن المراھقة، بقصد تحصیل ) ١٢-٩(نھایة الطفولة المتأخرة من سن 

  ).٥١،ص١٤٢٥الیحیى، ". (المعارف والمھارات األساسیة 
  :ر المالمح الممیزة لھا والتي منھاوإلیضاح مفھوم المدرسة االبتدائیة، یمكن ذك

  ،المدرسة االبتدائیة مجتمع یتعلم فیھ التلمیذ مع أقرانھ، وُتقدم لھ خبرة تختلف عن خبرة بیئتھ
ألنھ في محیط بیئتھ الخارجیة یتعایش مع أناس یختلفون عنھ في السن والصفات، بینما في 

  .المدرسة یتعایش مع من یماثلونھ في السن وخصائص النمو
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  ،المدرسة االبتدائیة بیئة مثالیة صافیة، تعمل على تعدیل سلوك التالمیذ وتوجیھھ نحو األفضل
وُتخّلص التالمیذ من العادات والعیوب السیئة في المجتمع، عن طریق تعریفھم الحقائق 

  .والحقائق والعمل بالفضائل والتقید بالعادات الحسنة والتقالید الصالحة
 شجع التالمیذ على تفّحص األشیاء، وُتدّربھم على العمل اإلبداعي، وُتھیئ المدرسة االبتدائیة ُت

الشالش، . (لھم فرصة إثبات الذات، واحترام الشخصیة، وُتعّودھم كذلك على تحمل المسؤولیة
  ).١٠٢، ص١٤٢٧

      أما الباحث فیرى أن المرحلة االبتدائیة ھي تلك المرحلة العمریة التي یعیشھا التلمیذ من سن
سنة، ویقضیھا في المدرسة االبتدائیة، بحیث یكتسب فیھا المعارف والمھارات المختلفة، ) ١٢- ٦(

ویمر فیھا بخبرات متعددة، ویزود فیھا باالتجاھات السلیمة، بما یحقق لھ الرعایة الشاملة والمتكاملة 
  .في جمیع جوانب نموه

  :أھمیة المرحلة االبتدائیة
ي المرحلة األولى في التعلیم األساسي، فإن لھا أھمیتھا الكبیرة بما أن المرحلة االبتدائیة ھ

في احتواء الناشئة وإعدادھم للحیاة إعدادًا سلیمًا، یتوافق مع خصائص نموھم، وُیحقق لھم رغباتھم 
واتجاھاتھم وُیوجھ كل ذلك وجھة إسالمیة صحیحة، مع تحقیق النمو الشامل المتزن لشخصیاتھم 

  .عقلیًا ووجدانیًا وجسمیًاروحیًا واجتماعیًا و
وتنبع أھمیة المرحلة التعلیمیة االبتدائیة من كونھا البدایة الحقیقیة لعملیة التنمیة الفكریة 
لمدارك األطفال، وإكسابھم الوسائل األولى التي ُتعینھم على اكتساب المعرفة وتنمیة المھارات 

ن المرحلة االبتدائیة تعتبر أولى الخطوات وُتزودھم باالتجاھات السلیمة في مختلف المجاالت، كما أ
على طریق التلمذة الطویل الذي بات الیوم ال ینتھي عند حٍد معین، بل یستمر في حیاة الفرد على 

  ).٢١، ص١٤٠٩شفشق وآخرون، .(مداھا
والمرحلة االبتدائیة في أغلب دول العالم تجد االھتمام البالغ من المسؤولین فیھا عن التربیة 

م، ذلك أن لھا األثر الفاعل والكبیر في تنشئة األجیال وإعدادھم، وتعھُّدھم بالرعایة والتربیة والتعلی
المناسبتین، باستخدام أنسب المحتویات واألسالیب التربویة والتعلیمیة المناسبة لطبیعة ھذه المرحلة، 

 حیاتھم، وُیقدموا لھ حتى یكونوا بذرة صالحة في مجتمعھم، یعودوا علیھ بالنفع والفائدة في مستقبل
  .كل ما ُیحقق النمو واالزدھار وما یرقى بھ على سلم التقدم في شتى المجاالت

، )ه١٤٢٧(، والعجمي والحارثي )ه١٤٢٧(، والشالش )ه١٤١٥(وقد ذكر كًال من الحقیل 
 ، جوانب األھمیة التي ُتقدمھا المرحلة االبتدائیة، ومن خالل رجوع الباحث لما)ه١٤٢٥(والیحیى 

  : ُذكر یمكن إجمال أھمیتھا فیما یلي
  أن المدرسة االبتدائیة ُتمثل قاعدة السلم التعلیمي وأساسھ في كل المجتمعات، وھي البدایة

األولى لممارسة اإلنسان لحق التعلیم، والذي یساعد الطفل على اكتساب المھارات والكفایات 
  .متھ واحترام إنسانیتھالتي ُتمكنھ من العیش في المجتمع، ومن َثّم تحقیق كرا

  أن المدرسة االبتدائیة لھا أھمیتھا في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، ذلك أن تحقیق التنمیة ال
یتم فقط عبر مراحل التعلیم ذات الصلة المباشرة بھا، بل عبر القاعدة األساسیة التي ُبنیت علیھا 

  .ھذه المراحل وھي المرحلة االبتدائیة
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  المدرسة االبتدائیة ُیمثل الحد الذي البد منھ والذي ال یمكن االستغناء عنھ في أن التعلیم في
إعداد المواطن المستنیر الصالح الذي یعرف كیف یشّق طریق الحیاة العملیة، وكیف ُیؤمِّن 

  .لنفسھ حیاة كریمة منتجة
 أثر في ن طبیعة البیئة التي یعیش فیھا األطفال وخاصة في السنوات األولى وما لھا من أ

تكوینھم النفسي واالنفعالي فیما بعد، تستوجب أن تكون تلك البیئة سلیمة وصحیة ومناسبة 
وغنیة بالخبرات والمثیرات مما ال یتیسر لكل منزل تأمینھ ألطفالھ، ولذلك تعتبر المدرسة 

  .االبتدائیة الیوم جزءًا ھامًا من حیاة الطفل العلمیة واالجتماعیة
 ئیة سبیًال إلى تعزیز الھویة العربیة اإلسالمیة وتنمیة االنتماء لدى التالمیذ، ُتعد المدرسة االبتدا

وھذا یتحقق من إكساب التالمیذ لمبادئ التربیة اإلسالمیة، وتشرب قیم اإلسالم السمحة وتقویة 
  .النزعة إلى حب اللغة العربیة، ومعرفة جوانب التراث العربي اإلسالمي

 على مستوى المجتمع الدولي لمكافحة األمیة تتطلب االھتمام أن الجھود الكبیرة التي تبذل 
بالمرحلة االبتدائیة، ألنھا تحاول تجفیف منابع األمیة، عن طریق استیعاب جمیع األطفال ممن 

  .ھم في سن ھذه المرحلة، وبذلك تضمن الدول عدم إفراز أعداد جدیدة من األمیین
  :أھداف المرحلة االبتدائیة

ئیة وظیفتھا ودورھا الفاعل في حیاة المجتمعات، بفضل ما تقدمھ من خدمات للمرحلة االبتدا
جلیلة لشریحة غالیة من شرائح المجتمع وھم األطفال، وخاصة أنھا في المملكة العربیة السعودیة 
تنطلق في أھدافھا من األسس العقدیة المتینة، وُتراعي جمیع جوانب شخصیة الطفل، واحتیاجاتھ 

 مھارات وإبداعاتھ، وتدفعھ لإلقبال على العلم والتعلم مع العمل، واستغالل أوقات ومیولھ، وُتنمي
فراغھ بما یعود علیھ وعلى مجتمعھ وأمتھ بالنفع والفائدة، وُترسي كذلك دعائم وأصول المواطنة 
الصالحة بتكوین شخصیة الطفل وفقًا لنظام المجتمع وفلسفتھ وتطلعاتھ من أجل أن ُیصبح إنسانًا 

  .میًا عامًال في مجتمعھ متفھما لفروض وواجبات ثقافتھ وبیئتھمنت
وتتمثل أھداف التعلیم االبتدائي في المملكة العربیة السعودیة كما حددتھا وثیقة سیاسة 

  : التعلیم في المملكة فیما یلي
  ،تعّھد العقیدة اإلسالمیة الصحیحة في نفس الطفل ورعایتھ رعایًة إسالمیة متكاملة في خلقھ

  .جسمھ، وعقلھ، ولغتھ، وانتمائھ إلى أمة اإلسالمو
 تدریبھ على إقامة الصالة، وأخذه بآداب السلوك والفضائل.  
 رات اللغویة، والمھارة العددیة، والمھارات اتنمیة المھارات األساسیة المختلفة، وخاصة المھ

  .الحركیة
 تزویده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.  
 بنعم اهللا علیھ في نفسھ، وفي بیئتھ االجتماعیة والجغرافیة، لُیحسن استخدام النعم، وینفع تعریفھ 

  .نفسھ وبیئتھ
 تربیة ذوقھ البدیعي، وتعھد نشاطھ االبتكاري، وتنمیة تقدیر العمل الیدوي لدیھ.  
  تنمیة وعیھ لیدرك ما علیھ من الواجبات وما لھ من الحقوق، في حدود سنھ وخصائص المرحلة

  .التي یمر بھا، وغرس حب وطنھ، واإلخالص لوالة أمره
  تولید الرغبة لدیھ في االزدیاد من العلم النافع والعمل الصالح، وتدریبھ على االستفادة من أوقات

  .فراغھ
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 ١٤١٨وزارة التربیة والتعلیم، . (إعداد الطالب لما یلي ھذه المرحلة من مراحل حیاتھ ،
  ).٣١ص

قة تتضح األھمیة الكبیرة التي تضطلع بھا المدرسة االبتدائیة، من خالل األھداف السابو
وأن أھدافھا التي تسعى إلى تحقیقھا غایة في األھمیة، وتشمل في اتجاھاتھا ثقافة المجتمع، وُتركز 
على رعایة الطفل وإعداده إعدادًا شامًال متكامًال في مختلف جوانب النمو، وُتعد نقطة االنطالق 

  .ن خاللھا یترجم األفراد أھداف المجتمع وغایاتھاألساسیة التي م
  دور المعلم: المحور الثالث

  :المعلم
، وقاسم ُمشترك في جمیع األنظمة التربویة، المعلم عنصر فّعال في تحقیق أھداف التربیة

  . ومرتكز أساس في العملیة التعلیمیة
،  في النظام التعلیميویحتل مكانة بارزة، وھو ُمدخل مھم من ُمدخالت العملیة التربویة

وتھیئتھم ، وتنشئتھم، العبء األكبر في تربیة التالمیذ" وبصالحھ یصلح التعلیم وُیثمر، ویقع علیھ 
كما أنھ ینوب عن ، وربما أكثرھم معرفة بھ، إذ أنھ أكثر الناس التصاقًا بالتلمیذ، للحیاة في المجتمع

وُیعتبر المعلم من ، ال إلیھ أمر تربیة األبناءومحل احترامھما ؛ لذا َوّك، وموضع ثقتھما، الوالدین
  ).١٠٦ص ، ١٤٢٣، القزاز و الشھري(". العناصر الرئیسیة المؤثرة والفّعالة في العملیة التعلیمیة 

، )٤١١ص ، ١٩٨٥، مجمع اللغة العربیة( "من یتخذ مھنة التعلیم  " : والمعلم في اللغة ھو
، وھو مصدر عطاء، وھو قدوة ونموذج ومثال، یادیةوالمعلم بصفة عامة ھو شخصیة قیادیة ر" 

  ).١٥ص، ١٤١٠، البدري" (وفي وظیفتھ ومھمتھ شبھ كبیر من وظیفة األنبیاء
والمعلم ھو الشخص الذي یعمل على تعلیم التالمیذ وتربیتھم وتنشئتھم ونقل المعارف 

إلى الدرجة التي تساعده والمعلم یحتاج إلى تدریب وتعلیم لكي یصل ، والمھارات والمعلومات إلیھم
والمعلم یحتاج باستمرار إلى تطویر لنفسھ وقدراتھ وذلك لكي ، وتمكنھ من ممارسة ما ھو موكٌل لھ

یكون مواكبًا للجدید في وسائل التعلیم وأن یكون متوازنًا ویحمل من الصفات التي تحببھ إلى من 
  .تحت یدیھ ویتحلى بأخالق تناسب مكانتھ المھنیة

وعامل أساس ، ومكونًا رئیسًا لھا، ُیعد عنصرًا مھمًا من عناصر العملیة التعلیمیةإن المعلم 
وتحصیلھم الدراسي بأقوالھ وأفعالھ ومظھره ومعتقداتھ ، فھو یؤثر في سلوك تالمیذه، في إنجاحھا

ویقع علیھ العبء األكبر في ، وتصرفاتھ التي ینقلھا التالمیذ عنھ بطریقة شعوریة أو الشعوریة
  .وتھیئتھم للحیاة الكریمة في الدنیا واآلخرة، ة النشءتربی

  : أھمیة دور المعلم
فإنھ البد من توافر عدة ، ویكون التعلیم جیدًا ویحقق أھدافھ، لكي تؤتي التربیة ثمارھا
ذات أھداف ،  سیاسة تعلیمیة منبثقة من ثقافة المجتمع: ومنھا، عوامل ومقومات تساعد على ذلك

ووسائل تعلیمیة ، ومقررات دراسیة مناسبة للطالب، اجات الفرد والمجتمعبح واضحة، ومرتبطة
  . وإدارة تربویة مبدعة، وأنشطة دراسیة مختلفة، ومباٍن مدرسیة صالحة، متنوعة
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فإنھا بدون توفر معلم ، وھذه المقّومات رغم أھمیتھا وضرورة توافرھا لكل تعلیم متمیز
ویة، وإدارة الصف، ومزج ھذه المقّومات، واالستفادة منھا، ُكفء ُمتمكن یتولى توجیھ العملیة الترب

  . أجلھا، وال تضمن وحدھا تحقیق تعلیم جید  ال یمكن أن ُتحقق األھداف التي وضعت من
ویقع علیھ العبء األكبر في ، فالمعلم المتمیز ھو أكثر العوامل المؤثرة في العملیة التربویة

باعتباره محور ، ة في تحقیق أھدافھا اعتمادًا كبیرًا على المعلمتعتمد العملیة التربوی"كما ، إنجاحھا
والعنصر الفّعال الذي ، والركیزة األساسیة في النھوض بمستوى التعلیم وتحسینھ، العملیة التعلیمیة

، القحطاني ("وتحقیق دورھا في بناء المجتمع وتطویره ، یتوقف علیة نجاح التربیة في بلوغ غایتھا
  . )٢ص ،  ھـ١٤١٩

، وتلقینھم المعلومات، فلم یعد دور المعلم محصورًا في نقل المعلومة وتوصیلھا لطالبھ
بل إن دوره تجاوز ذلك لیشمل كل ما ما یرتبط بجوانب شخصیة ، ومطالبتھم بحفظھا واستظھارھا

لم من و ھذا الدور للمع، وبنموه في تلك الجوانب، والفكریة، والثقافیة، واالجتماعیة، الطالب الدینیة
  . وأبلغھا أثرًا في توجیھ سلوك الناشئة، أھم أھداف المدرسة

   : الدور التربوي للمعلم
  : من جانبین) ٥٠- ٣٦ص، ١٤٢١المطرفي،  (یبرز دور المعلم في التربیة كما ذكرھا

  : ومنھا،  دور المعلم التربوي: األول
  : لوذلك من خال، غرس العقیدة اإلسالمیة وتعھدھا في نفوس المتعلمین

والقدر ، والیوم اآلخر، ورسلھ  ، وكتبھ، ومالئكتھ،  اإلیمان باهللا: تربیتھم على أركان اإلیمان. ١
  . والجزاء، والحساب، وتربیتھم على اإلیمان بما بعد الموت من البعث، خیره وشره

  . تنمیة الخشیة من اهللا ومراقبتھ في السر والعلن. ٢
  . - علیھ وسلم  صلى اهللا-تربیتھم على حب الرسول. ٣
  . تشجیع المتعلمین على القیام بالواجبات الشرعیة والبعد عن المحرمات. ٤
  . العمل على وقایتھم من االنحرافات العقدیة. ٥
  . تنمیة الجوانب الروحیة لدى المتعلم. ٦
  . غرس الفضائل والقیم الروحیة لدى المتعلمین. ٧
  . التزكیة والتھذیب واإلصالح. ٨

       : ومنھا، ر المعلم التعلیمي دو: الثاني
  . توسیع مدارك المتعلم الثقافیة. ١
    . رعایة المتعلم فكریًا. ٢
  . غرس احترام المعلم وتوقیره في نفوس المتعلمین. ٣
  . والتدرج في تقدیم المعلومات، مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین. ٤
  . علمینغرس قیم الصدق والنقد الموضوعي في نفوس المت. ٥
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لیشمل   بل یتعداھما، ویرى الباحث أن الدور التربوي للمعلم ال یقتصر على ھذین الجانبین
  : ومنھا، أدوار ومھام أخرى

وُمساعدتھم ، دوره في اإلرشاد والتوجیھ، ویكون ذلك من خالل رعایة المتعلمین نفسیًا واجتماعیًا. أ
، والتعرف على مشاعرھم، ومیولھم، ھافي حل ما یواجھھم من ُمشكالت داخل المدرسة وخارج

  . وتوجیھھم نحو األنشطة واألعمال المناسبة لھم، واھتماماتھم
وعالقات إنسانیة مع رؤسائھ ، فھو یرتبط بصالت وثیقة، دوره كعضو في المجتمع المدرسي. ب

اركة في والمش، ویتطلب منھ ذلك بناء عالقاتھ معھم على أساس االحترام والتقدیر، وزمالئھ وطالبھ
  .وتحمل المسئولیة والقیام بالواجبات المناطة بھ تجاه مدرستھ، األنشطة المدرسیة

، وبأمجاد أمتھم، وربط المتعلمین بحضارتھم اإلسالمیة، دوره في نقل التراث اإلسالمي. ج
ویفخرون بمن ، لجعل المتعلمین یعتزون بتاریخھم اإلسالمي ویرتبطون بھ، وبماضیھم المشرق

   . لمائھم وقادتھم الذین أثروا الحضارة اإلنسانیةمضى من ع
ویتطلب ، ویتأثر بھ، وفرد في المجتمع یؤثر فیھ، فھو عضو في أسرة، دوره كعضو في المجتمع. ج

ُمستعینًا في ذلك بما لدیھ ، وأن ُیسھم في حلھا، منھ ذلك أن ُیلم بقضایا المجتمع وھمومھ وُمشكالتھ
  . ووعي ثقافي، من علم شرعي

  :ر المعلم في عملیة تنمیة القیمدو
فإما ، وھو دور ذو حّدین، للمعلم دور مھم جدًّا في تنمیة القیم في عقول الطالب ونفوسھم

وحین خصصت ، وھو المرفوض، وإما أن یكون دوًرا ضارًّا، وھو المطلوب، أن یكون دوًرا نافعا
وھي ، ئات المجتمع ھي فئة الطالبالمعلم بالبحث ؛ فألنھ المربي الذي یتواصل مع فئة كبیرة من ف

والمعلم ھو ، فئة ذات خصوصّیة تحتاج إلى إحساس من قبل المعلم بخطورة التعامل مع ھذه الفئة
فلیس ھناك أي موظف من موظفي المؤسسات ، الشخص الوحید المكّلف بتربیة الطالب وتعلیمھم

 أھمّیة رسالة المعلم في تنمیة ومن ھنا تبرز، والقطاعات األخرى یعلم أولئك الطالب، الحكومیة
  . القیم في عقول الطالب ونفوسھم

وتوجب التربیة الحدیثة على المعلم أن یذكر دائمًا أننا لسنا في حاجة إلى العلم فحسب " 
  ).٧١ص، ١٩٩٣، األبراشي (".ولكننا في حاجة إلى كثیر من األخالق الفاضلة 

واألنشطة الجماعیة أن ینمي في نفس ویستطیع المعلم من خالل المواقف التعلیمیة " 
، ١٩٨٣، الفقي". (المراھق القیم الخلقیة والمبادئ الضروریة لتكیف المراھق ولسالمة المجتمع 

  ).٣٨٦ص
لذا من دور المعلم أن یھتم في بناء ونماء شخصیة التلمیذ جسمیًا وعقلیًا ووجدانیًا وُخلقیًا 

وُینمي ، أن ُیكسبھ القیم واالتجاھات التي یتقبلھا المجتمعفعالوة على إكسابھ المعرفة البد ، وسلوكیًا
،  القویمة والعادات السلوكیة اإلیجابیة بمختلف الُسبل والوسائل وباختالف المواقفاألخالقلدیھ 

  .فالمعلم یقوم بدور عالجي وقبلھ إرشاٌد وتوجیٌھ ووقایة
تكون عن طریق االتصال وھذه االتجاھات والقیم التي یزرعھا المعلم وینمیھا البد أن 

وبھذا ، فعلى المعلم أن یربط ما یدرسھ التلمیذ بحیاتھ العامة، الفعلي بمواقف تتضمنھا القیم وُتنمیھا
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لذا فإن مھمة المعلم تھیئة المواقف التربویة وتضمینھا ، الربط یستطیع المعلم أن یقدم الكثیر من القیم
  .یعتقد بھا اعتقادًا واثقًا واعتقادًا عملیًاالقیم واالتجاھات حتى یؤمن التلمیذ بالقیم و

، وتتعدد األدوار التي یمكن أن یؤدیھا المعلم في عملیة تنمیة القیم وتعزیزھا عند المتعلمین
  : وھي) ٦٥ص، ٢٠١١الدمھوجي،  (ویمكن تصنیفھا وفق ما ذكر ذلك

  :   األدوار النظریة وتتضمن: األول
واالھتمام ، م القیم وأنھا جزء رئیس من عملھ التربويشعور المعلم بأھمیة دوره في تعلی. ١

  . بالموضوعات القیمیة وإبرازھا من خالل المضمون التعلیمي واألھداف التعلیمیة
  .تعریف المتعلمین بأھمیة القیم وكونھا معیار تفضیل اإلنسان على غیره من المخلوقات األخرى. ٢
وأخرى ، وتصنیفھا إلى قیم إیجابیة یجب تعزیزھا، رصد منظومة القیم السائدة بین المتعلمین. ٣

  . والكشف عن أضرارھا على الفرد والمجتمع، سلبیة ینبغي محاربتھا
تحدید مجموعة من القیم التي ینبغي على المتعلمین تمثلھا خالل العام الدراسي وتوزیعھا على . ٤

  . أشھر السنة والعمل على معالجتھا وتعلیمھا
وبقواعد السلوك اإلسالمي القویم الذي ُیشعر الفرد ، ة اإلسالمیة السمحةربط القیم بالعقید. ٥

كما یحقق للمجتمع قوتھ واستقراره ، واحترام اآلخرین، وتقدیر الذات، باالعتزاز والسعادة النفسیة
  . ونظافتھ من عوامل التفكك والضعف األخالقي واالجتماعي

  .ورة أضداد القیم الوافدة على المتعلمینوخط، الكشف عن مظاھر الصراع القیمي وأسبابھ. ٦
  :  األدوار التطبیقیة وتتضمن: الثاني

  . السلوك الشخصي المتوافق مع القیم الحمیدة باعتبار المعلم أسوة وقدوة حسنة. ١
  . السماح للمتعلمین بالتعبیر عن آرائھم ومواقفھم بحریة. ٢
  .  بالقیم الحمیدةتقدیم نماذج وأمثلة إیجابیة توضح نتائج االلتزام. ٣
  . توظیف طرائق واستراتیجیات تعلیم القیم المختلفة في المواقف التعلیمیة. ٤
  . توفیر فرص للحوار والمناقشة حول األبعاد القیمیة للمحتوى الدراسي. ٥
  . المقارنة بین أنماط السلوك القیمي الحمید وما یقابلھ من أشكال السلوك المذموم. ٦
  . اجبات تھتم بالجانب القیمي ضمن موضوعات الدراسة األكادیمیةتخصیص قراءات وو. ٧
  . تضمین أسالیب التقویم واالختبارات مواقف تتعلق بالسلوك القیمي للمتعلمین. ٨
  ".التعاون مع األسرة وأولیاء األمور والزمالء في تعزیز القیم اإلیجابیة وتغییر القیم السلبیة . ٩

   :الصدقأسالیب المعلم في تنمیة قیمة 
والمعلم الحاذق ھو ، لقد تعددت األسالیب التي یستخدمھا المعلم في تنمیة القیم لدى الطلبة

مع العلم أنھ ال یمكن الفصل بین ، الذي یستخدم األسلوب المناسب في الوقت والمكان المناسب
  .فالھدف العظیم یقتضي وسیلة رفیعة نسلكھا لبلوغھ، الھدف والوسیلة واألسلوب
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 لوب القدوة  أس :    
یتعدد األشخاص التي یمثلون أنموذجًا یقتدي بھ األوالد خالل مراحل حیاتھم حسب األماكن 

والداعیة في ، والمعلم في المدرسة، فمنھم الوالدین في األسرة، التي یوجد بھا ھؤالء األشخاص
 أنھا أنموذج  ": والمقصود بالقدوة، أي أن ھذه الطریقة یمكن استخدامھا في أي مكان، المسجد

لیس ، والقدوة ھي شخصیة نموذجیة یحتذى بھا، والقول والفعل، سلوكي یتحدد فیھ الفكر والعمل
  ).٢٢٠ص، ١٩٩١، منسي (".ھناك انفصال بین ما تقولھ وما ترغبھ وما تفعلھ 

 أسلوب القدوة من أھم الوسائل التي تستخدم في تنمیة القیم لدى األفراد والجماعات دویع
". القدوة في التربیة ھي أفعل الوسائل وأقربھا إلى النجاح : " وكما یقول محمد قطب ،وأعظمھا

  ).١٨٠ص، ١٩٨٠، قطب(
لكي یتشرب قیم ، فالفرد في تربیتھ البد لھ من قدوة ومثل في والدیھ ومعلمیھ والمحیطین بھ

تجلى لنا ھذه ولعلنا من خالل تجربتنا في مجال التعلیم ت، مجتمعھ وآدابھ عن طریق ھذه القدوة
فالمعلم صاحب الرسالة ، وھو أن أسلوب القدوة ھو األسلوب األمثل في العملیة التعلیمیة، الحقیقة

ویتمثلھا من خالل قیامھ بأداء واجبھ في توجیھ النشء وغرس بذور الخیر ، السامیة یعي ھذه الحقیقة
  .وقیمھ في نفوسھم

 " : ضحًا أثر القدوة في سلوك األفرادوإلى ذلك أشار علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ مو
ولیكن تأدیبھ بسیرتھ قبل تأدیبھ ، فلیبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره، من نصب نفسھ للناس إمامًا

، ١٩٧٢، ابن عبد ربھ (".ومعلم نفسھ ومؤدبھا أحق باإلجالل من معلم الناس ومؤدبھم ، بلسانھ
  ).٢٧٧ص

رآن  ، و النموذج األسمى والقدوة العلیا     وكان النبي صلى اهللا علیھ وسلم ھ  ھ الق ان  ، فقد كان خلق فك

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É[ : وصدق اهللا حیث یقول، قدوة للمسلمین في كل أمورھم

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò   [} ٢١:األحزاب{.  
وما أحرى المعلم الیوم أن یتخذ من سید المرسلین قدوة لھ یقتفي أثره ویسیر على دربھ 

  .ونھجھ
البد للمعلم من االلتزام بمجموعة من ، كون القدوة مؤثرة وفاعلة في نفوس التالمیذوحتى ت

  : ومن ھذه األسس والقواعد ما یلي، األسس والقواعد التي تمكنھ من القیام برسالتھ على أتم وجھ
وأن یكون المعلم نموذجًا ، أن تكون شخصیة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قدوة للمعلم ما أمكن. ١

  .حیًا أو قدوة للتلمیذ
وأن یكون موضع اعتزازھم ومدعاة لفخرھم ، أن تكون شخصیة المعلم محببة لدى تالمیذه. ٢

المراعي هللا في معاملتھم ال تعوزه الوسائل التي تجذب إلیھ ، والمعلم المحب للتالمیذ، ومباھاتھم
  .ثل والقیم التي یتمسك بھاوتزید من تعلقھم بشخصیتھ وبالم، التالمیذ

  .أن یكون سلوك المعلم معززًا للقیم العلیا التي تحرص علیھا األسرة. ٣
  .وأن تطمس السلوك السيء أو تھملھ، وتعززه، أن تظھر المدرسة السلوك المرغوب وتؤكده. ٤
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یة أن یقوم المعلم بتوفیر مصادر إضافیة متنوعة للقدوة كالسیرة النبویة والقصص القرآن. ٥
  .والمشاھدات الیومیة والشخصیات المعاصرة

ولكي یستطیع المعلم أن یؤثر بالمتعلم لیصبح قدوة صالحة لھ علیھ أن یتحلى بجملة من      " 
واللین وسعة ، والمھنیة مثل التواضع للمتعلمین والصبر على مشاق العمل، الصفات الشخصیة

لعلمیة والحرص على إفادة المتعلمین ما أمكن الصدر واستخدام األلفاظ المھذبة وغزارة المادة ا
  ).١٢٩ص، ٢٠٠٤، أبو دف". (واالھتمام بتطویر األسالیب التي یستخدمھا 

     لذا فإن على المربین سواًء اآلباء أو المعلمین أن یسعوا إلى معرفة األشخاص الذین قد یمثلون 
دوة الصالحة واتخاذھا المثل األعلى لھم نموذجًا یقتدي بھم األبناء لكي یتم توجیھھم نحو اختیار الق

  .في حیاتھم
 أسلوب القصة :  

ال یمكن للمربي أن یتجاھل األسلوب القصصي في عملھ نظرًا لما یتمیز بھ ھذا األسلوب 
من تأثیر على المتعلم فمن خالل العرض المتسلسل للقصة یتشوق المتعلم لالستماع مما یزید من 

  .أحداثھا وبالتالي تحقیق الھدف من سرد القصةوتركیزه وتفاعلھ مع ، انتباھھ
أسلوب القصص أحد األسالیب المھمة والمؤثرة التي یستخدمھا المعلم في تنمیة القیم لدى 

تؤدي إلى وجود عقدة أو ، لون من ألوان اإلبداع الفني الذي یعتمد على أحداث" والقصة ، تالمیذه
  ).٨٠ص، ١٩٩٦، طھطاوي (".تحتاج إلى حل 
 تستھوي الصغیر والكبیر وتظل بعض القصص التي حاكھا الكبار للصغار عالقة فالقصة

وتظل متعة االستماع إلى القصة نامیة في نفوسھم حتى بعد ، في أذھانھم لفترة طویلة من الزمن
  .مرحلة البلوغ والشباب

والمعلم ذو الخبرة والمھارة یستطیع أن یوظف القصة في الوقت المناسب وذلك من أجل 
ولوج إلى كینونة الطالب لیغرس القیم اإلیجابیة من خالل استثارة نوازع الطالب الكامنة في ال

  .بحیث یكون أكثر خیریة وإیجابیة، داخلھ

 ¢ ¡[ : ولقد استخدم القرآن الكریم ھذا األسلوب في التربیة ویبدو ذلك في قولھ تعالى          

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²  [

   }٣:يوسف{
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كوسیلة من وسائل التربیة وبالذات في غرس القیم واستخدمھا 

  .بكافة أنواعھا بما فیھا القیم اإلسالمیة
وأنھ من الواجب على المعلم اختیار القصص الحقیقیة المناسبة للمبادئ اإلسالمیة المستمدة 

وأن یطلب من ،  المتعلممن المصادر أو قد تكون قصة واقعیة مستمدة من البیئة التي یعیشھا
كما یطلب منھم تحضیر ، المتعلمین في نھایة سرد القصة تلخیص أفكارھا وأھم ما تعلموه منھا

  .قصص مشابھة للقصة التي قدمھا لیعرضوھا حتى تتحقق الفائدة منھا
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لذا فإنھ ینبغي على المعلم أن یوظف القصة المناسبة في الموقف التعلیمي المناسب حتى 
ا بنجاح وتكسب الطالب القیمة التي من أجلھا تم سردھا حیث تتمتع القصة بجاذبیة في تؤدي دورھ

ولكن كل مستوى بحاجة إلى طریقة خاصة ، وھي مناسبة لجمیع المستویات العمریة، النفوس
  . لتوصیل القصة حسب ھدفھا

 أسلوب الوعظ واإلرشاد :  
مواقف التربویة المختلفة لما لھ من أثر وھو من األسالیب التربویة التي تستخدم بكثرة في ال

فالقول البلیغ والموعظة الحسنة واإلرشاد السدید یصل إلى قلب المتعلم ویؤثر فیھ " على المتعلمین 
  ).١٨٧ص، ١٩٨٠، قطب". (بقوة 

وعظ          ا أسلوب ال رب سبحانھ فیھ وتنوعت  ، وكتاب اهللا سبحانھ وتعالى مليء باآلیات التي استخدم ال
ھ موعظة    ،  ن المستخدمة في الموعظة   أسالیب القرآ  وتكررت المواعظ في كتاب اهللا الذي یعد بمجمل

  .}٥٧:یونس{]  \ ] RS T U V W X Y Z [بدلیل قولھ تعالى
  :ولكي تتحقق الفائدة من ھذا األسلوب یجب أن

  .تكون الموعظة خالصة لوجھ اهللا تعالى ال یراد سواه وال ترمى إلى أغراض خاصة. ١
  .الموعظة طیبة وتتم بطریقة لبقة أو بأسلوب حكیم یقبلھ من تسدى إلیھ النصیحةتكون . ٢
  .تكون الموعظة متمشیة مع القدوة أو وسائل التعلیم األخرى ذات المفعول األكید. ٣

ویرى الباحث أن الواعظ ال یعتمد فقط على التعبیر اإلنشائي في ھذا األسلوب بل یجب 
والترغیب ، وأسلوب ضرب األمثال، ة أسالیب كاألسلوب القصصيعلیھ أن ینوع فیھا فیستخدم عد

  .وأن یختار األوقات المناسبة للموعظة حتى تحقق الھدف منھا، والترھیب
 أسلوب الترغیب والترھیب :  

فالفرد متى ما عرف نتائج السلوك من ثواب أو ،  من األسالیب المناسبة للنفس البشریةدعیو
فإذا عرف النتیجة أن ھناك ثواب ومكافأة ازدادت نفسھ في ،  تركھتحمس إلى فعل األمر أو، عقاب

وإذا عرف النتیجة أن ھناك عقاب وردع ازدادت نفسھ في سبیل االبتعاد عن فعل ، سبیل فعل األمر
  .األمر

وترھیبھ من كل ، وھو من أسالیب تنمیة القیم لدى المتعلم أسلوب ترغیبھ في كل ما ھو جید
بحیث یستطیع المربي أن یرسخ في ، نة ھادئة بالمرونة والصبر والتأنيبطریقة متز، ما ھو شر

  . ذھن المتعلم أن السلوك الطیب نتائجھ طیبة وأن السلوك الشریر نتائجھ سیئة وسلبیة على صاحبھا
، بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة، وعد یصحبھ تحبیب وإغراء" ویعرف الترغیب بأنھ 

مقابل القیام بعمل صالح أو االمتناع عن لذة ضارة أو عمل سیئ ابتغاء ، خیرة خالصة من الشوائب
  ).٢٥٧ص ، ١٩٧٩، النحالوي". (وذلك رحمة من اهللا بعباده ، مرضاة اهللا

وعید وتھدید بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نھى اهللا عنھ " وأما الترھیب فھو 
". أو ھو تھدید من اهللا یقصد بھ تخویف عباده ، ھأو على التھاون في أداء فریضة مما أمر اهللا ب

  ).٢٥٧ص ، ١٩٧٩، النحالوي(
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ھ جزاء                       الى فی ین اهللا سبحانھ وتع ي مواطن عدة یب وقد استخدم القرآن الكریم ھذا األسلوب ف
   « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³ ² ± °[(  : ق الذي أنزلھ مثل قولھ تعالىمن اتبع الح

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â   [] له تعاىل    ، ويف املقابل جزاء الكفار والعصاة مثل قو        ]١٠٨-١٠٧: الكهـف :

]l m n o p q r s t u v w x y z    [

  .}١٤٧:األعراف{
  : ولكي یكون ھذا األسلوب فاعًال في التعلیم یجب مراعاة اآلتي

  .أال یقسوا المربي على اإلنسان في بدایة التعلم. ١
  .أن أسلوب الترغیب أفضل من أسلوب الترھیب. ٢
 المعلم یمكن أن یزید من قوة تأثیر الترغیب والترھیب بإظھار انفعاالتھ حتى تنتقل إلى أن. ٣

  .التالمیذ عن طریق التصویر الفني واالقتداء والتأثیر خصوصًا إذا كان المعلم محبوبًا لدى التالمیذ
لیة أن یكون الترغیب والترھیب بأسالیب متنوعة مصحوبة بالتأثیر االنفعالي یزید من فعا. ٤

  .الترغیب والترھیب
  .أن یستخدم الترغیب والترھیب بطریقة مناسبة لخبرات التالمیذ. ٥
 أسلوب ضرب األمثال   :  

قد یفرض الموقف التعلیمي على المعلم استخدام التشبیھ لألشیاء التي یصعب على المتعلم 
یب محسوس أو لتقر، فھو أسلوب یستخدم لتقریب غیر المحسوس بالمحسوس، تخیلھا وإدراكھا

وقد استخدم القرآن الكریم ھذا ، غامض إلى محسوس أكثر منھ وضوحًا حتى یدركھ اإلنسان

 » ª © ̈ §[ : یقول سبحانھ وتعالى، فضرب العدید من األمثال، األسلوب التربوي

  .}٢٧:الزمر{ ] ³ ² ± ° ̄ ® ¬

ثھ مثل حدیث وقد استخدم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ضرب األمثال في الكثیر من أحادی
 قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یومًا : عن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال، المؤمن كالنخلة

، فجعل القوم یذكرون شجرًا من شجر البوادي، أخبروني عن شجرة مثلھا مثل المؤمن" ألصحابھ 
، إذا أسنان القومف، فجعلت أرید أن أقولھا.  وألقي في نفسي أو ُروعي أنھا النخلة: قال ابن عمر

، ١٣٧٤مسلم،  (". ھي النخلة : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، فلما سكتوا، فأھاب أن أتكلم
  ).٢١٤٦ : رقم الحدیث

 أسلوب تمثیل األدوار   :  
 ھذا األسلوب من أكثر األسالیب التي تترك أثرًا على المتعلم خصوصًا من یقوموا دیع

أسلوب واسع االستخدام في التعلیم الكتساب " طریقة على أنھ وتعرف ھذه ال، بتمثیل األدوار
، ٢٠٠٥فرج،  (".كما أنھ السبیل الوحید لمحاكاة الخبر لتظھر حقیقیة ، المھارات المعرفیة

  ).١٩٥ص
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  : وألھمیة ھذا األسلوب في تنمیة القیم ما یلي
  .ُتَحبِّب الدرس للطالب وتزید من رغبتھم ومن انتباھھم .١
نفوسھم وخصوصًا من قاموا بتمثیل الدور واستغالل المعلم لذلك في اختیار زرع القیمة في  .٢

  .الشخصیات التي یرید أن یزرع المعلم فیھم القیمة
  . إظھار الطلبة لمھاراتھم المختلفة .٣
  .إشراك الطلبة في التعبیر عن شعورھم تجاه األدوار المقدمة أمامھم .٤
ك لھ أثر على االستمرار علیھ في ممارسة الالب للسلوك المراد زرعھ فیھم یجعل ذل .٥

  .المستقبل
لذا یرى الباحث أنھ من الضروري العنایة بھذا األسلوب في التعلیم لما لھ من أثر على 

وأن یشجع الطلبة الذین یشاركون في التمثیل لتنمى عندھم ھذه الموھبة ویستفاد منھم في ، الطلبة
  .مواقف تربویة أخرى

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
  : منھج الدراسة

 وذلك أن الباحث عمد في بحثھ على وصف ،استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي
الواقع من خالل معرفة دور المعلم في تنمیة قیمة الصدق ومعرفة المعوقات التي تحول دون قیامھ 

وعة وقام الباحث بتطبیق األداة على مجم، بدوره وصوًال إلى معرفة ُسُبل تالفي ھذه المعوقات
وذلك ، متكونة من المدیرین لمدارس المرحلة االبتدائیة والمشرفین التربویین بمدینة الدمام

  .الستجوابھم عن طریق االستبانة المجابة حسب التدرج الخماسي لكل فقرة من فقرات االستبانة
  : مجتمع الدراسة

ین التربویین یتكون مجتمع الدراسة من جمیع مدیري مدارس المرحلة االبتدائیة والمشرف
بمدینة الدمام وذلك لمحدودیة عددھم تم تطبیق األداة على كامل المجتمع وعددھم حسب اإلحصائیة 

  : ھـ كالتالي١٩/١٢/١٤٣٥المزودة من اإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بتاریخ 
  .مدیرًا) ٧٨ (عدد مدیري مدارس المرحلة االبتدائیة بالدمام .١
  . مشرفًا تربویًا) ٦٦ (ینة الدمام  عدد المشرفین التربویین بمد .٢

  : أداة الدراسة
وذلك بعد عرضھا على عدد ، تم استخدام االستبانة التي أعدھا الباحث بھدف جمع البیانات

وقد تم في ، وبناًء على تعلیمات المحكمین قام الباحث بتعدیل ما یلزم، من المحكمین المتخصصین
ثم بعد ذلك تم تقسیم االستبانة إلى  .الخاصة بمجتمع الدراسةبدایة االستبانة وضع البیانات األولیة 

  : ثالثة محاور على النحو التالي
) ١٤(ویحتوي على ،  یناقش واقع دور المعلم في تنمیة قیمة الصدق لدى الطالب: المحور األول

  . فقرة
 الصدق لدى  یناقش المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة: المحور الثاني

  .فقرة) ١٦ (ویحتوي على، الطالب



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                           مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٤٣

 یناقش ُسُبل تالفي المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة : المحور الثالث
  . فقرة) ١٦ (ویحتوي على، الصدق لدى الطالب

وقد استخدم الباحث مقیاس وفق تدرج خماسي لیقابل كل فقرة من فقرات المحاور السابقة 
  ) غیر موافق بشدة-  غیر موافق -  إلى حِد ّما -  موافق -موافق بشدة : (تحمل العبارات التالیةقائمة 

وقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معالجتھا إحصائیًا على النحو 
  :اآلتي

) ٢ (غیر موافق، درجات) ٣ (إلى حٍد ّما، درجات) ٤ (موافق، درجات) ٥ (موافق بشدة
  .درجة) ١ (غیر موافق بشدة، ندرجتی

الذي ) Closed Questionnaire(وقد استخدم الباحث في إعداد المحاور الشكل المغلق 
  . یحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال

یجیب فیھ المستجیب عن ، وقد تم وضع سؤال مفتوح في نھایة االستبانة متكون من جزأین
كذلك إذا كان لخدمة وخبرة المعلم دورًا ،  في تنمیة القیمرأیھ إذا كان لتخصص المعلم دورًا إیجابي

  .إیجابیًا في تنمیة القیم
  :صدق وثبات أداة الدراسة

   :  صدق فقرات االستبانة: أوًال
  :قام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االستبانة من خالل ما یأتي

   : )صدق المحكمین(الصدق الظاھري ألداة الدراسة . ١
لتأكد من صدق االستبانة وصدق فقرات االستبانة عن طریق عرض الباحث قام الباحث با

اإلمام محمد بن  (من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة محكمًا) ١٥ (على لالستبانة بصورتھا األولیة
للتأكد ) وجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وجامعة الملك سعود بالریاض، سعود اإلسالمیة بالریاض

  . من صدقھا الظاھري
وقد أعد الباحث استمارة خاصة الستطالع آراء المحكمین حول مدى وضوح صیاغة كل 

ومدى أھمیة ومالئمة كل فقرة للمحور الذي ، وتصحیح ما یحتاج لذلك، فقرة من فقرات االستبانة
مع إضافة أو حذف ما یراه المحكمون من ، ومناسبة كل فقرة لقیاس ما وضعت من أجلھ، تنتمي إلیھ

  . ستبانةعبارات اال
وقد استجاب الباحث آلراء المحكمین وقام بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل وإضافة في 
ضوء مقترحاتھم التي اتفقوا علیھا ومالحظاتھم التي قدموھا، وبذلك خرجت االستبانة في صورتھا 

  . لیتم تطبیقھا على مجتمع الدراسة النھائیة
  : صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة. ٢

ام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة من خالل تطبیق األداة على عینة ق
وذلك بحساب معامالت ارتباط ، ) من المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام٢٥ (استطالعیة

وكذلك بین المحور ، بیرسون بین كل فقرة من فقرات المحور وإجمالي المحور الذي تنتمي إلیھ



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                           مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٤٤

ودللت النتائج على معدل عاٍل من الصدق بین كل المحاور وعباراتھا ، ر االستبانة ككلومحاو
  .والجدوالن التالیان یوضحان ذلك، وكذلك بین المحاور واالستبانة مجملة، الفرعیة

  )٢٥=ن(معامل ارتباط بیرسون بین العبارات واإلجمالي لمحاور االستبانة ) ١(جدول 
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط عبارةال معامل االرتباط العبارة

 المحور الثالث المحور الثاني  األولالمحور
٠٫٥١٢**  ١ ٠٫٤٣٧*  ١ ٠٫٤٢٧*  ١ 
٠٫٣٠٣*  ٢ ٠٫٤٦٩*  ٢ ٠٫٥٩٥**  ٢ 
٠٫٣٩٠*  ٣ ٠٫٥٠١*  ٣ ٠٫٨٠٦**  ٣ 
٠٫٤٩٧*  ٤ ٠٫٦٧٧**  ٤ ٠٫٧١٥**  ٤ 
٠٫٥٧١**  ٥ ٠٫٦٥٨**  ٥ ٠٫٥١٧**  ٥ 
٠٫٦١٢**  ٦ ٠٫٧٦١*  ٦ ٠٫٧١٥**  ٦ 
٠٫٧٧٩**  ٧ ٠٫٧٤٣**  ٧ ٠٫٧٥٩**  ٧ 
٠٫٧٨١**  ٨ ٠٫٦٠٩**  ٨ ٠٫٧٣٩**  ٨ 
٠٫٥٨٠**  ٩ ٠٫٥٤٧**  ٩ ٠٫٦٢٩**  ٩ 

٠٫٧٤٢**  ١٠ ٠٫٤٦٨*  ١٠ ٠٫٧٥٥**  ١٠ 
٠٫٨١٢**  ١١ ٠٫٥٧٥**  ١١ ٠٫٥٩٢**  ١١ 
٠٫٧٣٧*  ١٢ ٠٫٥٤٣**  ١٢ ٠٫٨١٤**  ١٢ 
٠٫٥٣٠**  ١٣ ٠٫٣٠٣*  ١٣ ٠٫٧٨٦**  ١٣ 
٠٫٦٣١**  ١٤ ٠٫٦٢٤**  ١٤ ٠٫٦٩٩**  ١٤ 

                       ٠٫٠١دال عند مستوى  ** ٠٫٦٢٤*  ١٥ ٠٫٥٦٤**  ١٥
 ٠٫٣٩٨*  ١٦ ٠٫٤١٧*  16 ٠٫٠٥دال عند مستوى * 

  )٢٥=ن(معامل ارتباط بیرسون بین إجمالي االستبانة والمحاور الفرعیة ) ٢(جدول 
 الرتباطمعامل ا المحور

 ٠٫٥٧٢**  المحور األول

 ٠٫٥٩٣**  المحور الثاني

 ٠٫٦٨٢**  المحور الثالث

 ٠٫٠٥دال عند مستوى  *     ٠٫٠١دال عند مستوى  **

أن جمیع العبارات دالة على ارتفاع معامالت ، )٢(والجدول ، )١(یتضح من خالل الجدول 
وكافیة یمكن الوثوق بھا في تطبیق وكما یشیر إلى مؤشرات صدق مرتفعة ، االتساق الداخلي
  .الدراسة الحالیة

  :  ثبات أداة الدراسة: ثانیًا
 من ٢٥(قام الباحث بقیاس ثبات أداة الدراسة من خالل تطبیق األداة على عینة استطالعیة 

والجدول التالي ، باستخدام معامل ثبات ألفاكرونباخ، )المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام
  :  یوضح معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وھي)٣(
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  )٢٥=ن(معامل الثبات ألفا كرونباخ لالستبانة مجملة ومحاورھا الفرعیة ) ٣(جدول 
 )ألفا كرونباخ(معامل الثبات  عدد العبارات المحور

 ٠٫٩١٤ ١٤ المحور األول

 ٠٫٨٣٠ ١٦ المحور الثاني

 ٠٫٨٦٥ ١٦ المحور الثالث

 ٠٫٨٤٩ ٤٦ االستبانة مجملة

حیث بلغت قیمة معامل ، أن أداة الدراسة تتمتع بثبات عاٍل  ویعول علیھا) ٣(یوضح الجدول 
كما جاءت معامالت ثبات محاور أداة ، وھي درجة ثبات عالیة) ٠٫٨٤٩) (ألفا (الثبات الكلیة

ا وھي معامالت ثبات مرتفعة یمكن الوثوق بھ) ٠٫٨٦٥ – ٠٫٨٣٠ – ٠٫٩١٤:  (الدراسة كما یلي
  .    في تطبیق الدراسة الحالیة

   :خطوات تطبیق الدراسة المیدانیة
تم تطبیق أداة الدراسة على مدیري مدارس المرحلة االبتدائیة بمدینة الدمام وكذلك المشرفین 

ھـ وقد بلغ عدد ١٤٣٥/١٤٣٦في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي ، التربویین بمدینة الدمام
استبانة ) ٦٦ (استبانة لمدیري المدارس و) ٧٨ (منھا ، استبانة) ١٤٤:  (ةاالستبانات الموزع
وذلك بعد حصول الباحث على الموافقات الالزمة من الجھات المعنیة لتطبیق ، للمشرفین التربویین

وقد زار الباحث غالبیة المدارس االبتدائیة بمدینة الدمام وكذلك مكاتب اإلشراف ، الدراسة المیدانیة
باإلضافة إلى استخدام الباحث للتقنیة وقام بتصمیم االستبانة إلكترونیا حسب موقع ، ي بالدمامالتربو

)Google Drive ( وتم نشرھا والتواصل مع مجتمع الدراسة وقد استفاد الباحث من ھذه الطریقة
حیث تم التطبیق على كامل مجتمع ، في الحصول على استجابات متعددة من مجتمع الدراسة

ووضح للمدیرین والمشرفین التربویین كیفیة اإلجابة على التساؤالت الواردة في االستبانة ، ةالدراس
وحفزھم للتعاون معھ ، وأكد لھم سریة المعلومات التي سیدلون بھا، وتوضیح الھدف والغرض منھا

ب بعد ذلك قام الباحث بجمع االستبانات من المدارس ومكت، في جمع المعلومات الخاصة بالدراسة
  . اإلشراف

استبانة أي أنھ لم یفقد أي استبانة، ویعود السبب في الحرص ) ١٤٤ (وقد استعاد الباحث
الشدید على التوزیع المباشر واالستالم مباشرة أو الرجوع لھم في وقت محدد، ومع ذلك قابل 

الھم الباحث بعضًا من الصعوبات تكمن في عدم تعاون بعض المدیرین والمشرفین وذلك بسبب انشغ
  .إال أن الباحث كّرر علیھم الزیارة مرة أخرى وتم التجاوب معھ

  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة
فقد تم استخدام العدید من األسالیب ، لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعھا

 Statistical Package forاإلحصائیة المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
Social Sciences والتي یرمز لھا اختصارًا بالرمز  )SPSS.(  

ولتحدید طول فئات المقیاس ، وذلك بعد أن تم ترمیز وإدخال البیانات إلى الحاسب اآللي
ثم ، )٤=١-٥ (تم حساب المدى، المستخدم في محاور الدراسة) الحدود الدنیا والعلیا (الخماسي

بعد ذلك تم )  ٠،٨٠= ٥÷٤(س للحصول على طول الفئة الصحیح أي تقسیمھ على عدد فئات المقیا
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وذلك لتحدید ) أو بدایة المقیاس وھي الواحد الصحیح (إضافة ھذه القیمة إلى أقل قیمة في المقیاس
  :وھكذا أصبح طول الفئة كما في الجدول التالي، الحد األعلى لھذه الفئة

  م في األداةتوزیع الفئات وفق التدرج المستخد) ٤(جدول   
 مدى المتوسطات االستجابة

 ٥٫٠٠ – 4.21 موافق بشدة

 ٤٫٢٠ – 3.41 مــــــوافــــق

 ٣٫٤٠ – 2.61 إلى حد ما

 ٢٫٦٠ – 1.81 غیر مــــــوافق 

 ١٫٨٠ – 1.00 غیر موافق بشدة

  )٠٫٨٠=٥÷١-٥) = (عدد بدائل األداة÷  أقل قیمة –أكبر قیمة = (طول الفئة 
  :  المقاییس اإلحصائیة التالیةوبعد ذلك تم حساب

  معامل ارتباط بیرسون)Person Correlation( ،وذلك ، للتحقق من صدق أداة الدراسة
  .بإیجاد العالقة بین كل عبارة والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ

  معامل ألفا كرونباخ)Cronbach's alpha( ،للتحقق من ثبات أداة الدراسة.  
 المئویة للتعرف على الخصائص الشخصیة والوظیفیة ألفراد عینة الدراسة التكرارات والنسب 

  .وتحدید استجابات أفرادھا تجاه عبارات المحاور الرئیسة التي تتضمنھا أداة الدراسة
  المتوسط الحسابي "Mean "  وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة

، مع العلم بأنھ یفید في ترتیب المحاور حسب أعلى )عباراتمتوسطات ال(عن المحاور الرئیسة 
  .متوسط حسابي

  تم استخدام االنحراف المعیاري"Standard Deviation " للتعرف على مدى انحراف
ولكل محور من المحاور ، استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة

ن االنحراف المعیاري یوضح التشتت في استجابات ویالحظ أ. الرئیسة عن متوسطھا الحسابي
أفراد عینة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة، إلى جانب المحاور الرئیسة، 

  .فكلما اقتربت قیمتھ من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتھا بین المقیاس
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا

ور المعلم في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة  ما واقع د: السؤال األول
  نظر المدیرین والمشرفین التربویین ؟

لإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات 
ي تنمیة قیمة الحسابیة واالنحراف المعیاري إلجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو واقع دور المعلم ف

كما تم ترتیب ھذه الفقرات حسب المتوسط ، الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة بمدینة الدمام
  : الحسابي لكل منھا وذلك كما یوضحھا الجدول التالي
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  استجابات أفراد مجتمع الدراسة ونسبھا المئویة على عبارات المحور األول) ٥(جدول 
موافق  غ

 بشدة
 موافق بشدة موافق إلى حد ما غیر موافق

 العبارة
 % ت % ت % ت % ت % ت

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

 الترتیب

١ 

یدعو المعلم الطالب 
للتأسي بمن ُعرفوا 
بالصدق وأسوتنا 
األول رسول اهللا 
صلى اهللا علیھ 

 .وسلم

0 0.0 0 0.0 17 11.8 48 33.3 79 54.9 4.43 0.70 1 

١٠ 
ُیذكِّر المعلم الطالب 

هللا ُمطَّلع علیھ بأن ا
 .في جمیع أحوالھ

0 0.0 4 2.8 22 15.3 48 33.3 70 48.6 4.28 0.82 2 

٢ 
ُیرغب المعلم الطالب 
بالصدق من خالل 

 .ذكر فضائلھ
0 0.0 3 2.1 18 12.5 69 47.9 54 37.5 4.21 0.74 3 

١٤ 
یرشد المعلم الطالب 
إلى أھمیة قول الحق 

 .في جمیع األحوال
1 0.7 5 3.5 26 18.1 55 38.2 57 39.6 4.13 0.88 4 

٥ 

یورد المعلم نصوصًا 
من القرآن والسنة 
واألقوال المأثورة 

 .تحذر من الكذب

1 0.7 3 2.1 42 29.2 38 26.4 60 41.7 4.06 0.93 5 

٧ 

یقدم المعلم أمثلة عن 
صور الصدق التي 

بھا مثل  یجب التحلي
مع  - الصدق مع اهللا(

 ).إلخ. ..الوالدین

1 0.7 5 3.5 38 26.4 47 32.6 53 36.8 4.01 0.92 6 

١١ 
یرّھب المعلم الطالب 

 7 0.85 3.99 29.9 43 43.8 63 22.2 32 3.5 5 0.7 1 .من خطورة الكذب

٣ 

یجري المعلم 
مقارنات أثناء 

النقاش بین الصدق 
 والكذب

0 0.0 8 5.6 32 22.2 59 41.0 45 31.3 3.98 0.87 8 

٤ 

یوضح المعلم للطالب 
نطوي علیھ ما ی

االلتزام بالصدق من 
 .نفع للمجتمع

1 0.7 6 4.2 36 25.0 54 37.5 47 32.6 3.97 0.90 9 

٨ 

یدعو المعلم الطالب 
إلى ضرورة التثبت 
الدائم في الحدیث 

 .ونقل األخبار

0 0.0 9 6.3 44 30.6 37 25.7 54 37.5 3.94 0.97 10 

٦ 

ُیرغِّب المعلم الطالب 
في الحرص على 

ألسالیب الصدق با
 المتنوعة

0 0.0 8 5.6 39 27.1 55 38.2 42 29.2 3.91 0.88 11 

٩ 
یعرض المعلم 

 12 0.92 3.88 33.3 48 24.3 35 38.9 56 3.5 5 0.0 0قصصًا ومواقف 
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موافق  غ
 بشدة

 موافق بشدة موافق إلى حد ما غیر موافق
 العبارة

 % ت % ت % ت % ت % ت
االنحراف  المتوسط

 المعیاري
 الترتیب

تجلت فیھا قیمة 
الصدق من سیرة 

 .السلف الصالح

١٣ 

یبین المعلم للطالب 
ما للصدق من أثر 

 المتحلي إیجابي على
نفسیًا (بھ 

 ).واجتماعیًا

2 1.4 9 6.3 38 26.4 50 34.7 45 31.3 3.88 0.97 13 

١٢ 

یحث المعلم الطالب 
على بذل الجھد في 
التخلص من الوقوع 

 .في الكذب

1 0.7 13 9.0 38 26.4 56 38.9 36 25.0 3.78 0.95 14 

  9.69 4.03 36.4 733 35.4 714 23.7 478 4.1 83 0.4 8 مجـ

المئویة الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات المحور األول وفیما یتعلق بالنسب 
%) ٢٣٫٧(لالستجابة موافق، و %) ٣٥٫٤(، و"موافق بشدة"لالستجابة %) ٣٦٫٤(فبلغت 

غیر موافقین بشدة،، والشكل %) ٠٫٤(غیر موافقین، و%) ٤٫١(، في مقابل "إلى حد ما"لالستجابة 
  .التالي یوضح ذلك

  : ما یلي)  ٥(یتضح من الجدول 
محور دور المعلم في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر 

فقرة، جاءت الثالث فقرات األولى بدرجة استجابة ) ١٤(المدیرین والمشرفین بمدینة الدمام یتضمن 
 ، حیث تتراوح المتوسطات الحسابیة لھم بین)٢، ١٠، ١ (، وھي الفقرات رقم)موافق بشدة(
، وھذه المتوسطات تقع بالفئة الخامسة من فئات المقیاس المتدرج الخماسي والتي )٤،٤٣، ٤،٢١(

، حیث )موافق (، في حین جاء الفقرات األخرى بدرجة استجابة)٥،٠٠، ٤،٢١ (تتراوح ما بین
، وھذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من )٤،١٣، ٣،٧٨ (تتراوح المتوسطات الحسابیة لھم بین

، وتشیر النتیجة السابقة إلى )٤،٢٠، ٣،٤١ (ت المقیاس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بینفئا
تفاوت وجھات نظر أفراد مجتمع الدراسة نحو دور المعلم في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب 

  .المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بین أفراد مجتمع ) ٤،٠٣ (حسابي العامیبلغ المتوسط ال

الدراسة على قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر 
یدعو المعلم  (ومن أھم االدوار التي یقوم بھا المعلم، المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام

تأسي بمن ُعرفوا بالصدق وأسوتنا األول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، وكذلك ُیذّكر الطالب لل
المعلم الطالب بأن اهللا مّطلع علیھ في جمیع أحوالھ، إضافة إلى أن ُیرّغب المعلم الطالب بالصدق من 

ة إلى خالل ذكر فضائلھ، كذلك ُیرشد المعلم الطالب إلى أھمیة قول الحق في جمیع األحوال، إضاف
أن یورد المعلم نصوصًا من القرآن والسنة واألقوال المأثورة تحذر من الكذب، وكذلك یقدم المعلم 

الصدق –الصدق مع الوالدین –أمثلًة عن صور الصدق التي یجب التحلي بھا مثل الصدق مع اهللا 
لتي توصلت وا) م٢٠٠١الھندي، (، وقد اتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة )مع النفس
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إلى أن المعلم یقوم بدوره في تنمیة وغرس القیم لدى المتعلمین وأوصت بتدریب المعلمین على 
األسالیب التي تساعدھم من تطویر أنفسھم في المجال القیمي، أیضًا تتفق الدراسة الحالیة مع نتیجة 

 تنمیة القیم والتي توصلت إلى أن المدرسة تلعب دورًا ھامًا في) م٢٠٠٢(دراسة حنان رزق 
  .وتأصیلھا ورعایتھا لدى طالبھا

أن من أبرز الفقرات التي تعكس واقع دور المعلم في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب 
 المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام والتي جاءت بدرجة

لتي تم ترتیبھا تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي ، وا)٢، ١٠، ١ (تتمثل في الفقرات رقم) موافق بشدة(
  :لھا كما یلي

  یدعو المعلم الطالب للتأسي بمن ُعرفوا بالصدق وأسوتنا األول  (وھي) ١(جاءت الفقرة رقم
وانحراف معیاري ) ٤،٤٣(، بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

فقة بشدة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن دعوة المعلم ، وھذا یدل على أن ھناك موا)٠،٧٠(
للطالب بالتأسي بالرسول صلى اهللا علیھ وسلم وبمن ُعرفوا بالصدق من األدوار التي یقوم بھا 
المعلم في تنمیة قیمة الصدق لطالب المرحلة االبتدائیة، ویعزو الباحث حصول تلك الفقرة على 

 وإلى أن المجتمع ُیدرك أن قدوتنا األول ھو محمد صلى أعلى متوسط لطبیعة مجتمعنا المسلم
اهللا علیھ وسلم، وبالتالي یجعل المعلم یركز على توجیھ الطالب إلى االقتداء بالنبي صلى اهللا 

في دراستھا بأن سنة الرسول ) م٢٠٠٥(علیھ وسلم، ومما یؤكد ذلك ما ذكرتھ ابتسام الحمد 
واألسلوب التربوي األمثل للتأسي واالقتداء بھ صلى اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھي المنھج القویم 

علیھ وسلم، وكذلك أھمیة دراسة سیر العظماء وتربیة الطالب على االقتداء بھم، ومما یؤكد 
ذلك ما ورد في اإلطار النظري في أدوار المعلم في تنمیة القیم ما یتعلق بالحرص على القدوة 

اهللا علیھ وسلم قوة للمعلم وللطالب، ألن المعلم یجب الحسنة، وأن تكون شخصیة الرسول صلى 
أن یكون نموذجًا یحتذي بھ طلبتھ، وخصوصًا في المرحلة االبتدائیة التي یطغى فیھا جانب 
التقلید من الناشئة عندما یحبون معلمھم ویعجبون بھ، فیتأثرون بھ فكیف إذا كان المعلم قدوة في 

  .ابیًا علیھم، ومثلھ العكسجمیع أقوالھ وأفعالھ سینعكس ذلك إیج
  ُیذكر المعلم الطالب بأن اهللا ُمّطلع علیھ في جمیع أحوالھ (وھي) ١٠(جاءت الفقرة رقم (

، وھذا یدل على أن ھناك )٠،٨٢ (وانحراف معیاري) ٤،٢٨ (بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي
تمرار أن اهللا ُمّطلع علیھ موافقة بشدة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن تذكیر المعلم للطالب باس

ومراقبھ في جمیع أحوالھ من األدوار التي یقوم بھا المعلم في تنمیة قیمة الصدق لطالب 
المرحلة االبتدائیة، ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن المعلم ُیدرك أھمیة مراقبة اهللا في جمیع 

بھ باستمرار وُیذّكرھم بھ، األحوال وأن اهللا ال یخفى علیھ شيء، وھذا یجعلھ یكرره على طال
ومما یؤكد ذلك ما ورد في اإلطار النظري من ضروریة أن یربي المعلم الطالب على ھذه 
العبادة العظیمة وھي مراقبة اهللا سبحانھ وتعالى، فال یكذب وال ُیمارس ما ُینافي الصدق ألن اهللا 

ھا فإن ذلك یؤدي بھ إلى أن أعلم بالسر وأخفى، وأن ھذه الفقرة إذا تحققت للطالب وتربى علی
، سواًء في مواطن الضعف أم )أن یقول الحق في جمیع أحوالھ (یحقق الفقرة األخرى وھي

  .القوة، فیصدق في قولھ وفعلھ وكل أموره
  بالمرتبة ) ُیرغب المعلم الطالب بالصدق من خالل ذكر فضائلھ (وھي) ٢(جاءت الفقرة رقم

، وھذا یدل على أن ھناك موافقة )٠،٧٤(اف معیاري وانحر) ٤،٢١(الثالثة بمتوسط حسابي 
بین أفراد مجتمع الدراسة على أن ترغیب الطالب بالصدق من خالل ذكر فضائلھ من األدوار 
التي یقوم بھا المعلم في تنمیة قیمة الصدق لطالب المرحلة االبتدائیة، ویعزو الباحث ھذه 
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ق الصدق للطالب وذكر فضائلھ لھ النتیجة إلحساس المعلم بأھمیة وضروریة تحبیب خل
واألمور المترتبة على الصدق واإلنسان الصادق، ألن الطالب البد أن یعلم أن الصدق لھ آثار 
إیجابیة على المتحلي بھ، لذا أحّس المعلم بأھمیة ترغیب الطالب بالصدق وإظھار الفضائل لھ 

  .كي یتحلى بھ ویتخلق بھ
 دور المعلم في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب أن من أبرز الفقرات التي تعكس واقع

 المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام والتي جاءت بدرجة
، والتي تم ترتیبھا تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھا )١٢، ٣٠، ٩ (تتمثل في الفقرات رقم) موافق(

  :كما یلي
  یعرض المعلم قصصًا ومواقف تجّلت فیھا قیمة الصدق من سیرة (ھي و) ٩(جاءت الفقرة رقم

، )٠،٩٢(وانحراف معیاري ) ٣،٨٨ (بالمرتبة الثانیة عشر بمتوسط حسابي) السلف الصالح
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن عرض المعلم لقصٍص 

الصالح ھي من األدوار التي یقوم بھا المعلم ومواقف تجّلت فیھا قیمة الصدق من سیرة السلف 
في تنمیة قیمة الصدق لطالب المرحلة االبتدائیة، ویعزو الباحث ھذه النتیجة أن ھذه الفقرة 
تدخل ضمن األسالیب التي البد على المعلم أن یستخدمھا في تنمیتھ لقیمة الصدق وھذا یتفق مع 

 تدریب المعلمین على األسالیب التي والتي توصلت إلى أھمیة) م٢٠٠١الھندي، (دراسة 
تساعدھم في تنمیة القیم ومنھا أسلوب القصة، ومما یؤكد ذلك ما ورد في اإلطار النظري ضمن 

لون من ألوان اإلبداع الفني الذي " عنصر أسالیب تنمیة القیم ومنھا أسلوب القصة، والقصة 
، )٨٠ص، ١٩٩٦، طھطاوي (."تؤدي إلى وجود عقدة أو تحتاج إلى حل ، یعتمد على أحداٍث

   .ومما یؤكد ذلك أن القرآن الكریم استخدم ھذا األسلوب في أكثر من موضع
  بھ ُیبّین المعلم للطالب ما للصدق من أثر إیجابي على المتحلي (وھي) ١٣(جاءت الفقرة رقم 

، )٠،٩٧(وانحراف معیاري ) ٣،٨٨ (بالمرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي) نفسیًا واجتماعیًا
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن تبیین اآلثار اإلیجابیة للصدق 

دق لطالب نفسیًا واجتماعیًا على المتحلي بھ من األدوار التي یوم بھا المعلم في تنمیة قیمة الص
المرحلة االبتدائیة، ویعزو الباحث ھذه النتیجة ألن ھذه الفقرة ُترّسخ مبدأ أن من ترك شیئًا هللا 

  .عّوضھ اهللا خیرًا منھ، وھذا مما یشّجع المعلم على تبیین ذلك لطالبھ
  یحثُّ المعلم الطالب على بذل الجھد في التخلص من الوقوع في  (وھي) ١٢(جاءت الفقرة

، )٠،٩٥(وانحراف معیاري ) ٣،٧٨(مرتبة الرابعة عشر واألخیرة بمتوسط حسابي بال) الكذب
وھذا یدل على أن ھناك موافقة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن حثَّ الطالب أن یبذل جھده 
لیتخلص من الكذب أو لیحذر من الوقوع فیھ من األدوار التي یقوم بھا المعلم في تنمیة قیمة 

لة االبتدائیة، ویعزو الباحث حصول ھذه الفقرة على أقل متوسط إلى أن الصدق لطالب المرح
المعلم ال ُیبین لطالبھ أن الوقایة من الوقوع في الكذب أسھل أمرًا وأقل جھدًا من معالجة النفس 
للتخلص من الكذب، فالبد من المعلم أن یساعد طالبھ بالتحذیر من الوقوع بالكذب بتبیین 

    .األضرار والعواقب
 ما المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب : السؤال الثاني

  المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین ؟
لإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات 

 إلجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو المعوقات التي تحول دون قیام الحسابیة واالنحراف المعیاري
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كما تم ترتیب ھذه ، المعلم بدوه في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة بمدینة الدمام
  : الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكل منھا وذلك كما یوضحھا الجدول التالي

  
  اسة ونسبھا المئویة على عبارات المحور الثانياستجابات أفراد مجتمع الدر) ٦(جدول 

موافق  غ
 بشدة

 موافق بشدة موافق إلى حد ما غیر موافق
 العبارة

 % ت % ت % ت % ت % ت
االنحراف  المتوسط

 المعیاري
 الترتیب

١٣ 

الرفقة السیئة 
ُتلغي ما یقوم بھ 
المعلم من أدوار 

إیجابیة للقیم تجاه 
 الطالب

1 0.7 3 2.1 25 17.4 51 35.4 64 44.4 4.21 0.85 1 

١٠ 

ضعف التحفیز 
للمعلم الذي یتمیز 
بتنمیة الجوانب 

 القیمیة

1 0.7 7 4.9 23 16.0 55 38.2 58 40.3 4.13 0.90 2 

١٤ 

قلة البرامج 
واألنشطة 

المشوقة لدى 
الطالب التي تھتم 

 بالجانب القیمي

0 0.0 5 3.5 22 15.3 66 45.8 51 35.4 4.13 0.80 3 

٩ 

االھتمام 
بالشكلیات عند 
تنفیذ األنشطة 
المدرسیة مع 
إھمال الدور 

 القیمي لھا

0 0.0 5 3.5 35 24.3 55 38.2 49 34.0 4.03 0.85 4 

١٥ 

ضعف توظیف 
الوسائل التعلیمیة 
الحدیثة في تنمیة 
 القیم لدى الطالب

1 0.7 10 6.9 27 18.8 69 47.9 37 25.7 3.91 0.88 5 

١٢ 

الفجوة بین المعلم
 واألسرة ُتصّعب

من تربیة الطالب 
على قیمة الصدق

1 0.7 12 8.3 31 21.5 64 44.4 36 25.0 3.85 0.92 6 

١ 

قلة الدورات 
التدریبیة للمعلم 

تھتم بتعلیم  التي
وتنمیة قیمة 

 الصدق

3 2.1 21 14.6 27 18.8 40 27.8 53 36.8 3.83 1.14 8 

٣ 

تركیز المعلم على 
التعلیمي  دوره

دوره على حساب 
 التربوي

4 2.8 15 10.4 30 20.8 47 32.6 48 33.3 3.83 1.09 7 

وجود قدوات  ٧
 9 0.97 3.74 27.1 39 29.2 42 36.1 52 6.3 9 1.4 2سیئة من 
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موافق  غ
 بشدة

 موافق بشدة موافق إلى حد ما غیر موافق
 العبارة

 % ت % ت % ت % ت % ت
االنحراف  المتوسط

 المعیاري
 الترتیب

المعلمین ُتظھر 
لدى الطالب نوعًا 
من التناقض تجاه 
ما یدعو إلیھ وما 

 ُیرى علیھ

٨ 

قلة خبرة المعلم 
باألسالیب 

المناسبة لتنمیة 
 ة الصدققیم

3 2.1 7 4.9 38 26.4 73 50.7 23 16.0 3.74 0.86 10 

٢ 

إن جانب التربیة 
ال یدخل  القیمیة

ضمن تقویم أداء 
 المعلم

8 5.6 20 13.9 30 20.8 40 27.8 46 31.9 3.67 1.22 11 

٦ 

ضعف البعد 
القیمي لبعض 

األنشطة 
 المدرسیة

1 0.7 23 16.0 48 33.3 48 33.3 24 16.7 3.49 0.98 12 

١٦ 

ضعف إدراك 
المعلم بأھمیة 

الجوانب القیمیة 
في العملیة 

 التربویة

1 0.7 25 17.4 46 31.9 51 35.4 21 14.6 3.46 0.97 13 

١١ 

قلة وجود 
التعلیمات 

التي ) التعامیم(
تحث المعلم على 
االھتمام بالجوانب 

القیمیة في 
 المدراس

8 5.6 33 22.9 35 24.3 41 28.5 27 18.8 3.32 1.18 14 

٤ 

طبیعة األجواء 
المدرسیة ُتصّعب 

مھمة المعلم  من
في األدوار 

 القیمیة

9 6.3 43 29.9 22 15.3 44 30.6 26 18.1 3.24 1.24 15 

٥ 

وجود المعوقات 
اإلداریة التي تُحد 
من انطالق المعلم 

في األنشطة 
 لالھتمام بالقیم

13 9.0 50 34.7 27 18.8 31 21.5 23 16.0 3.01 1.25 16 

جـم  56 2.4 288 12.5 518 22.5 817 35.5 625 27.1 3.72 8.97  

وفیما یتعلق بالنسب المئویة الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات المحور الثاني 
%) ٢٢٫٥(لالستجابة موافق، و %) ٣٥٫٥(، و"موافق بشدة"لالستجابة %) ٢٧٫١(فبلغت 

غیر موافقین بشدة،، %) ٢٫٤(ر موافقین، وغی%) ١٢٫٥(، في مقابل "إلى حد ما"لالستجابة 
  .والشكل التالي یوضح ذلك
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  : ما یلي)  ٦(یتضح من الجدول 
محور المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب 

فقرة، جاءت ) ١٦(المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین بمدینة الدمام یتضمن 
، )٤،٢١ (، بمتوسط حسابي)١٣(، وھي الفقرة رقم )موافق بشدة(بدرجة استجابة ) ة واحدةفقر(

 وھذا المتوسط یقع بالفئة الخامسة من فئات المقیاس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بین
، حیث تتراوح المتوسطات )موافق (فقرة بدرجة استجابة) ١٢(، في حین جاء )٥،٠٠، ٤،٢١(

، وھذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات المقیاس المتدرج )٤،١٣، ٣،٤٦ (ینالحسابیة لھم ب
إلى  (فقرات بدرجة استجابة) ٣(، في حین جاءت )٤،٢٠، ٣،٤١ (الخماسي والتي تتراوح ما بین

، وھذه المتوسطات تقع بالفئة )٣،٣٢، ٣،٠١(، حیث تتراوح المتوسطات الحسابیة لھم بین )حٍد ّما
، وتشیر النتیجة )٣،٤٠، ٢،٦١ ( فئات المقیاس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بینالثالثة من

السابقة إلى تفاوت وجھات نظر أفراد مجتمع الدراسة نحو المعوقات التي تحول دون قیام المعلم 
بدوره في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین 

  .یین بمدینة الدمامالتربو
، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بین أفراد مجتمع )٣،٧٢(یبلغ المتوسط الحسابي العام 

الدراسة على المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب 
من أبرز تلك و، المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام

الرفقة السیئة ُتلغي ما یقوم بھ المعلم من أدوار إیجابیة للقیم تجاه الطالب، وكذلك ضعف  (المعوقات
التحفیز للمعلم الذي یتمیز بتنمیة الجوانب القیمة، إضافة إلى قلة البرامج واألنشطة المشوقة لدى 

نفیذ األنشطة المدرسیة مع إھمال الطالب التي تھتم بالجانب القیمي، واالھتمام بالشكلیات عند ت
الدور القیمي والتربوي لھا، وكذلك ضعف توظیف الوسائل التعلیمیة الحدیثة في تنمیة القیم لدى 

  ).الطالب، إضافة إلى الفجوة بین المعلم واألسرة ُتصّعب من تربیة الطالب على قیمة الصدق
یام المعلم بدوره في تنمیة قیمة أن من أبرز الفقرات التي تعكس المعوقات التي تحول دون ق

الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام 
،  وكذلك التي جاءت )١٣(تتمثل في الفقرة األولى ورقمھا ) موافق بشدة (والتي جاءت بدرجة

، والتي تم ترتیبھا تنازلیًا وفقًا )١٤، ١٠( تتمثل في المرتبة الثانیة والثالثة برقم) موافق(بدرجة 
  :للمتوسط الحسابي لھا كما یلي

  الرفقة السیئة ُتلغي ما یقوم بھ المعلم من أدوار إیجابیة للقیم تجاه  (وھي) ١٣(جاءت الفقرة رقم
، وھذا یدل على )٠،٨٥(وانحراف معیاري ) ٤،٢١(، بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )الطالب

قة بشدة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن الرفقة السیئة ُتلغي ما یقوم بھ المعلم من أن ھناك مواف
أدوار إیجابیة للقیم تجاه الطالب ھي من المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة 
قیمة الصدق لطالب المرحلة االبتدائیة، ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أن أمر الصداقة لھ 

ة بالغة في حیاة اإلنسان فیتأثر بھ صاحبھ إیجابیًا أو سلبیًا، وقد بین الرسول صلى اهللا علیھ أھمی
  .وسلم مكانة الصحبة والصداقة وُحسن اختیار الصدیق، وما لھا من تأثیر على صاحبھ

  ضعف التحفیز للمعلم الذي یتمیز بتنمیة الجوانب القیمیة (وھي) ١٠(جاءت الفقرة رقم( ،
، وھذا یدل على أن ھناك )٠،٩٠(وانحراف معیاري ) ٤،١٣(لثانیة بمتوسط حسابي بالمرتبة ا

موافقة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن ضعف تحفیز المعلم المھتم بالجوانب القیمیة من 
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المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق لطالب المرحلة االبتدائیة، 
 النتیجة إلى عدم االھتمام من اإلدارة ومن المنوط بھم العمل اإلداري في ویعزو الباحث ھذه

التشجیع للمبادرات التي ُتظھر الجوانب القیمیة والتي ُتعزز من التربیة الخلیقة وتعمل في التأثیر 
على الطالب من باب الحرص على الجوانب التربویة مع الجوانب التعلیمیة وكذلك من األسباب 

ام على تأدیة الجانب التعلیمي وإغفال الجانب التربوي والقیمي وعدم االنشغال بھ التركیز الت
  .وربما السبب عدم اإلحساس بأھمیة التربیة قبل التعلیم على سلوك الطالب

  قلة البرامج واألنشطة المشوقة لدى الطالب التي تھتم بالجانب  (وھي) ١٤(جاءت الفقرة رقم
، وھذا یدل على )٠،٨٠(وانحراف معیاري ) ٤،١٣(وسط حسابي بالمرتبة الثالثة بمت) القیمي

أن ھناك موافقة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن قلة البرامج واألنشطة المشوقة للطالب التي 
تھتم بالجانب القیمي من المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق 

لباحث ھذه النتیجة الھتمام اإلدارات المدرسیة وربما مكاتب لطاب المرحلة االبتدائیة، ویعزو ا
التعلیم والمعلمین بالجوانب الشكلیة وبتنفیذ األعمال وإغفال التخطیط الصحیح ووضع األھداف 

والحرص الشدید على أن یظھر العمل بغض ، التي ینبغي أن ُتحقَّْق من كل نشاط أو برنامج
الب، ولألسف ھذا ھو الواقع التركیز على شكل العمل النظر عن جوانبھ وتأثیراتھ على الط

  . وإھمال األبعاد القیمیة من األنشطة والبرامج المدرسیة
أن من أبرز الفقرات التي تعكس المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة 

ویین بمدینة الدمام الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین الترب
، والتي تم ترتیبھا )٥، ٤، ١١ (تتمثل في الفقرات رقم) إلى حٍد ّما (والتي جاءت بدرجة موافقة

  :تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھا كما یلي
  التي تحث المعلم على االھتمام " التعامیم"قلة وجود التعلیمات  (وھي) ١١(جاءت الفقرة رقم

وانحراف ) ٣،٣٢(، بالمرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي )المدارسبالجوانب القیمیة في 
، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن قلة )١،١٨(معیاري 

التي تحث المعلم على االھتمام بالجوانب القیمیة في المدارس من " التعامیم"التعلیمات 
ره في تنمیة قیمة الصدق لطالب المرحلة االبتدائیة، المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدو

ویعزو الباحث حصول ھذه الفقرة على متوسط قلیل إلى أن التعامیم والتعلیمات التي تحث على 
القیم ربما تكون كافیة وبقدر الحاجة، كما أن طبیعة وزارة التربیة والتعلیم تجعلھم على معرفة 

ما لحرص الوزارة على جعل المعلمین على معرفة دائمة بالتعامیم والتعلیمات باستمرار، ورب
  .بكل األمور الخاصة والمتعلقة بھم

  طبیعة األجواء المدرسیة ُتصّعب من مھمة المعلم في األدوار  (وھي) ٤(جاءت الفقرة رقم
، وھذا )١،٢٤(وانحراف معیاري ) ٣،٢٤(، بالمرتبة الخامسة عشر بمتوسط حسابي )القیمیة

ك موافقة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن طبیعة االجواء المدرسیة ُتصّعب یدل على أن ھنا
من مھمة المعلم في األدوار القیمة من المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة 
قیمة الصدق لطالب المرحلة االبتدائیة، ویعزو الباحث حصول ھذه الفقرة على متوسط قلیل 

رسیة ربما ال ُتصّعب المھمة للمعلمین، وربما تكون دافعًا للمعلم للقیام إلى أن األجواء المد
  .بالعمل في الجوانب القیمیة

  وجود المعوقات اإلداریة التي تحد من انطالق المعلم في األنشطة  (وھي) ٥(جاءت الفقرة رقم
، )١،٢٥(وانحراف معیاري ) ٣،٠١(بالمرتبة السادسة عشر بمتوسط حسابي ) لالھتمام بالقیم

وھذا یدل على أن ھناك موافقة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن وجود المعوقات اإلداریة التي 
تحد من انطالق المعلم في األنشطة لالھتمام بالقیم من المعوقات التي تحول دون قیام المعلم 



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                           مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٥٥

إلى أنھ ربما بدوره في تنمیة قیمة الصدق لطالب المرحلة االبتدائیة، ویعزو الباحث ھذه النتیجة 
ال توجد معوقات إداریة أمام المعلم، وربما أیضًا أن یكون بمقدوره أن یعمل بالجوانب القیمیة 
بعیدًا عن األجواء اإلداریة، وربما تكون اإلدارة عونًا ومساندًة للمعلم في االھتمام بالجوانب 

  .القیمیة
ام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق  ما ُسُبل تالفي المعوقات التي تحول دون قی: السؤال الثالث

  ؟نلدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویی
لإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات 

المعوقات التي تحول الحسابیة واالنحراف المعیاري إلجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو ُسُبل تالفي 
كما تم ، دون قیام المعلم بدوه في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة بمدینة الدمام

  :ترتیب ھذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكل منھا وذلك كما یوضحھا الجدول التالي
  ور الثالثاستجابات أفراد مجتمع الدراسة ونسبھا المئویة على عبارات المح) ٧(جدول 

موافق  غ
 بشدة

 موافق بشدة موافق إلى حد ما غیر موافق
 العبارة

 % ت % ت % ت % ت % ت
االنحراف  المتوسط

 الترتیب المعیاري

٧ 

تمثل المعلم 
بشخصیة المعلم 
القدوة في تحلِّیھ 

 .بخلق الصدق

0 0.0 0 0.0 5 3.5 30 20.8 109 75.7 4.72 0.52 1 

١٢ 

التعاون بین المعلم 
واألسرة لھ دور 
كبیر في تربیة 

الطالب على قیمة 
 الصدق

0 0.0 0 0.0 9 6.3 35 24.3 100 69.4 4.63 0.60 2 

١٠ 

استخدام أسلوب 
التحفیز تجاه المعلم 

المتمیز بتنمیة 
 .الجوانب القیمیة

0 0.0 1 0.7 5 3.5 42 29.2 96 66.7 4.62 0.59 3 

٦ 

أن یكون ضمن 
خطط األنشطة 

تعلق المدرسیة ما ی
بالجوانب  باالھتمام

 القیمیة

0 0.0 0 0.0 3 2.1 53 36.8 88 61.1 4.59 0.53 4 

١٣ 
  مساعدة الطالب

في اختیار الرفقة 
 الطیبة لھ

0 0.0 1 0.7 6 4.2 45 31.3 92 63.9 4.58 0.61 5 

٣ 

حرص المعلم على 
دوره التربوي إلى 

جانب دوره 
 التعلیمي

0 0.0 1 0.7 9 6.3 41 28.5 93 64.6 4.56 0.68 6 

١٤ 
تضمین البرامج 
واألنشطة التي 
تھتم بالجوانب 

0 0.0 1 0.7 3 2.1 54 37.5 86 59.7 4.56 0.58 7 
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موافق  غ
 بشدة

 موافق بشدة موافق إلى حد ما غیر موافق
 العبارة

 % ت % ت % ت % ت % ت
االنحراف  المتوسط

 الترتیب المعیاري

بأفكار  القیمیة
 إبداعیة جاذبة

١٦ 

توعیة المعلم 
بأھمیة الجوانب 

القیمیة في العملیة 
 .التربویة

0 0.0 1 0.7 6 4.2 57 39.6 80 55.6 4.50 0.61 8 

٨ 

علم تنویع الم
لألسالیب تساعده 
في تنمیة قیمة 

 الصدق

0 0.0 0 0.0 12 8.3 54 37.5 78 54.2 4.46 0.65 9 

١٥ 

تدریب المعلم على 
مھارات استخدام 
الوسائل التعلیمیة 
الحدیثة في تنمیة 
 القیم لدى الطالب

0 0.0 0 0.0 10 6.9 62 43.1 72 50.0 4.43 0.62 10 

٤ 

التعاون بین 
المعلمین في تھیئة 
األجواء المناسبة 

في ممارسة األدوار 
 .القیمیة

1 0.7 3 2.1 6 4.2 58 40.3 76 52.8 4.42 0.73 11 

٩ 
التركیز على تحقیق 

األھداف من 
 .األنشطة المدرسیة

0 0.0 1 0.7 10 6.9 65 45.1 68 47.2 4.39 0.65 12 

٥ 

تذلیل العقبات 
اإلداریة التي تُحد 
من انطالق المعلم 

في األنشطة 
 .الھتمام بالقیمل

1 0.7 3 2.1 11 7.6 62 43.1 67 46.5 4.33 0.76 13 

١ 

تدریب المعلمین 
على مھارات تعلیم 

" وتدریب القیم 
 قیمة الصدق مثًال

1 0.7 4 2.8 19 13.2 50 34.7 70 48.6 4.28 0.85 14 

٢ 

أن یكون من ضمن 
ما  تقویم المعلم

یتعلق باھتمام 
المعلم في تعلیم 

 .القیم

1 0.7 5 3.5 14 9.7 62 43.1 62 43.1 4.24 0.82 15 

١١ 

العمل على إیجاد 
وإبراز التعلیمات 

التي ) التعامیم(
تحث المعلم على 
االھتمام بالجوانب 

القیمیة في 

1 0.7 1 0.7 24 16.7 57 39.6 61 42.4 4.22 0.80 16 
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موافق  غ
 بشدة

 موافق بشدة موافق إلى حد ما غیر موافق
 العبارة

 % ت % ت % ت % ت % ت
االنحراف  المتوسط

 الترتیب المعیاري

 المدارس

  6.47 4.47 56.3 1298 35.9 827 6.6 152 1.0 22 0.2 5 مجـ

وفیما یتعلق بالنسب المئویة الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات المحور الثالث 
%) ٦٫٦(لالستجابة موافق، و %) ٣٥٫٩(، و"موافق بشدة"لالستجابة %) ٦٥٫٣(فبلغت 

غیر موافقین بشدة،، والشكل %) ٢٤(غیر موافقین، و%) ١٫٠(، في مقابل "إلى حد ما"لالستجابة 
  .التالي یوضح ذلك

  : ما یلي)  ٦(یتضح من الجدول 
محور ُسُبل تالفي المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنمیة قیمة الصدق لدى 

فقرة، ) ١٦(طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین بمدینة الدمام یتضمن 
، ٤،٢٢(ات الحسابیة لھم بین ، حیث تتراوح المتوسط)موافق بشدة(جاءت جمیعھا بدرجة استجابة 

، وھذه المتوسطات تقع بالفئة الخامسة من فئات المقیاس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما )٤،٧٢
، وتشیر النتیجة السابقة إلى اتفاق وجھات نظر أفراد مجتمع الدراسة نحو ُسُبل )٥،٠٠، ٤،٢١ (بین

تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة تالفي المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في 
  .االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام

، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بشدة بین أفراد )٤،٤٧(یبلغ المتوسط الحسابي العام 
یة قیمة الصدق مجتمع الدراسة على ُسُبل تالفي المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره في تنم

ومن ، لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین بمدینة الدمام
تمثُّل المعلم بشخصیة المعلم القدوة في تحّلیھ بخلق الصدق، وكذلك التعاون  (أبرز تلك المقترحات

ضافة إلى استخدام أسلوب بین المعلم واألسرة لھ دور كبیر في تربیة االلب على قیمة الصدق، إ
التحفیز تجاه المعلم المتمیز بتنمیة الجوانب القیمیة، وكذلك أن یكون ضمن خطط األنشطة المدرسیة 
ما یتعلق باالھتمام بالجوانب القیمیة، إضافة إلى مساعدة الطالب في اختیار الرفقة الطیبة لھ، 

  ).وحرص المعلم على دوره التربوي إلى جانب دوره التعلیمي
أن من أبرز الفقرات التي تعكس ُسُبل تالفي المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره 
في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین 

 تتمثل في) موافق بشدة (بمدینة الدمام ما جاءت بالمراتب الثالث األولى، والتي جاءت بدرجة
  :، والتي تم ترتیبھا تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھا كما یلي)١٠، ١٢، ٧(الفقرات رقم 

  تمثُّل المعلم بشخصیة المعلم القدوة في تحلیھ بخلق الصدق(وھي ) ٧(جاءت الفقرة رقم (
، وھذا یدل على أن ھناك )٠،٥٢(وانحراف معیاري ) ٤،٧٢(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 

شدة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن تمثُّل المعلم بشخصیة المعلم القدوة في تحلیھ موافقة ب
بخلق الصدق سوف ُیساھم في تفعیل دور المعلم لتنمیة قیمة الصدق لطالب المرحلة االبتدائیة، 
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أھمیة القدوة وخصوصًا في ھذه المرحلة االبتدائیة التي یتسم 

ب فیھا بالتقلید، ومما یؤكد ذلك ما ورد في اإلطار النظري من أن القدوة من أھم األسالیب الطال
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التي یستطیع المعلم أن ُینمي الصدق في نفوس طالبھ من خالل تمسكھ وتحلیھ بخلق الصدق 
  .ویظھر ذلك على أقوالھ وأفعالھ

  یر في تربیة الطالب على التعاون بین المعلم واألسرة لھ دور كب(وھي ) ١٢(جاءت الفقرة رقم
، وھذا یدل )٠،٦٠(وانحراف معیاري ) ٤،٦٣(بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي ) قیمة الصدق

على أن ھناك موافقة بشدة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن التعاون بین المعلم واألسرة لھ 
علم لتنمیة قیمة دور كبیر في تربیة الطالب على قیمة الصدق سوف ُیساھم في تفعیل دور الم

والتي ) م٢٠٠٢(الصدق لطالب المرحلة االبتدائیة، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة حنان رزق 
توصلت إلى أھمیة التعاون بین األسرة والمدرسة والمعلم وأن ھذا التعاون سیلعب دورًا ھامًا 

م واألسرة وأنھ من في تنمیة القیم، كما ورد في اإلطار النظري ما یؤكد أھمیة التعاون بین المعل
إن من أھم أدوار المعلم في تنمیة القیم التعاون مع " أھم أدوار المعلم أن یتعاون مع األسرة، 

، ٢٠١١، الدمھوجي (".األسرة وأولیاء األمور في تعزیز القیم اإلیجابیة وتغییر القیم السلبیة 
  ).٦٥ص

  معلم المتمیز بتنمیة الجوانب استخدام أسلوب التحفیز تجاه ال(وھي ) ١٠(جاءت الفقرة رقم
، وھذا یدل على )٠،٥٩(وانحراف معیاري ) ٤،٦٢(بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) القیمیة

أن ھناك موافقة بشدة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن استخدام أسلوب التحفیز تجاه المعلم 
 لتنمیة قیمة الصدق لطالب المتمیز بتنمیة الجوانب القیمیة سوف ُیساھم في تفعیل دور المعلم

المرحلة االبتدائیة، ویعزو الباحث ھذه النتیجة ألن التحفیز من أھم األمور التي تساعد المعلم 
على االستمرار في األداء، كذلك في بّث روح الحماس في نفوس المعلمین اآلخرین وما یلقى 

التي تھتم بالجوانب القیمیة، من تحفیز وتكریم إذا أراد القیام بالمشاركة باألنشطة والبرامج 
والذي ُیبّین ضروریة تحفیز المعلمین ) م٢٠٠١الھندي، (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 

  .وتشجیعھم للقیام بدورھم في تنمیة القیم
أن من أبرز الفقرات التي تعكس ُسُبل تالفي المعوقات التي تحول دون قیام المعلم بدوره 

المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین التربویین في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب 
تتمثل في ) موافق بشدة (بمدینة الدمام ما جاءت بالمراتب الثالث األخیرة، والتي جاءت بدرجة

  :، والتي تم ترتیبھا تنازلیًا وفقًا للمتوسط الحسابي لھا كما یلي)١١، ٢، ١(الفقرات رقم 
  قیمة الصدق " تدریب المعلمین على مھارات تعلیم وتدریب القیم (وھي ) ١(جاءت الفقرة رقم

، وھذا یدل )٠،٨٥(وانحراف معیاري ) ٤،٢٨(بالمرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي ) "مثًال 
على أن ھناك موافقة بشدة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن تدریب المعلمین على مھارات 

سوف ُیساھم في تفعیل دور المعلم لتنمیة قیمة الصدق "  قیمة الصدق مثًال" تعلیم وتدریب القیم 
والتي توصلت إلى ) م٢٠٠١الھندي،  (لطالب المرحلة االبتدائیة، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة

  .أھمیة تدریب المعلمین على أفضل األسالیب والمھارات التي تساعدھم في غرس وتنمیة القیم
  ن ضمن تقویم المعلم ما یتعلق باھتمام المعلم في تعلیم أن یكون م(وھي ) ٢(جاءت الفقرة رقم

، وھذا یدل )٠،٨٢(وانحراف معیاري ) ٤،٢٤(بالمرتبة الخامسة عشر بمتوسط حسابي ) القیم
على أن ھناك موافقة بشدة بین أفراد مجتمع الدراسة على أن یكون من ضمن تقویم المعلم ما 

ساھم في تفعیل دور المعلم لتنمیة قیمة الصدق یتعلق باھتمام المعلم في تعلیم القیم سوف ُی
لطالب المرحلة االبتدائیة، ویعزو الباحث ھذه النتیجة ربما إلى عزوف المعلمین عن العمل في 
األنشطة والبرامج التي تھتم بالقیم وذلك ألسباب أنھا غیر مكلف بھا نظامیًا أو غیر مكافأ علیھا، 

ى العمل على الدخول في األنشطة حتى ول لبرنامج وجعل ذلك من المقترحات ربما یؤدي إل
  .واحد یقدمھ المعلم خالل السنة الدراسیة كبدایة للمقترح
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  التي تحث المعلم " التعامیم"العمل على إیجاد وإبراز التعلیمات (وھي ) ١١(جاءت الفقرة رقم
) ٤،٢٢(سابي بالمرتبة السادسة عشر بمتوسط ح) على االھتمام بالجوانب القیمیة في المدارس

، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بشدة بین أفراد مجتمع الدراسة )٠،٨٠(وانحراف معیاري 
التي تحث المعلم على االھتمام بالجوانب " التعامیم"على أن العمل على إیجاد وإبراز التعلیمات 

لمرحلة القیمیة في المدارس سوف ُیساھم في تفعیل دور المعلم لتنمیة قیمة الصدق لطالب ا
االبتدائیة، ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أنھ ربما أن التعامیم والتعلیمات ال ُتبرزھا اإلدارة 
المدرسیة وال ترید إشغال المعلمین عن عملھم التعلیمي إلى الجوانب القیمیة والبرامج التربویة 

یم المراد تنفیذه التي ربما بعضھم یرى أنھ تكون سببًا للنقص وقلة االھتمام بالجانب التعل
  .والتركیز علیھ
  : توصیات الدراسة

  العمل من ِقَبل وزارة التربیة والتعلیم على زیادة وعي ومعرفة المعلمین بكیفیة تنمیة وغرس
  . وتعزیز القیم لدى الطالب عن طریق المنشورات والتعلیمات والمطویات والتعامیم

 ت وأسالیب تنمیة القیم لدى الطالبإقامة الدورات التدریبیة للمعلمین وذلك في مھارا.  
  وضع مقررات خاصة في المناھج الجامعیة من الكلیات التربویة خاصة في تنمیة المھارات

  .الالزمة إلكساب القیم
 إصدار دلیل إجرائي یساعد المعلم في تنمیة القیم لدى الطالب.  
 لقیم لدى الطالبالعمل على وضع برامج مشتركة بین المدرسة والبیت فیما یخدم تنمیة ا.  
  تكثیف الندوات والمحاضرات وورش العمل من قبل المسؤولین والمشرفین في مراكز

  .اإلشراف التربوي بالدمام حول أسالیب تنمیة القیم بوجھ عام وقیمة الصدق بوجھ خاص
 إعطاء المعلمین الصالحیة الكاملة للعمل على تنمیة القیم من خالل األنشطة المدرسیة.  
 النشاط المدرسي بشكل أكبر مما ھو علیھ اآلن وذلك بإتاحة الوقت الكافي تفعیل دور 

  .وتخصیص معلمین للقیام ممیزین بھ
  التعاون مع أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات إلعطاء دورات تدریبیة حول كیفیة تنمیة القیم من

  .خالل المناھج واألنشطة
 في طرق وأسالیب تنمیة القیم)  المستقبلمعلمي (االھتمام من ِقَبل الجامعات بتأھیل الطالب.  

  : مقترحات بإجراء بحوث ودراسات في القیم والتربیة القیمیة
  إجراء دراسات عن دور المعلم في تنمیة قیمة الصدق لدى طالب المرحلة االبتدائیة في مناطق

  .المملكة المختلفة
 الب المرحلة المتوسطة إجراء دراسات عن دور المعلم في غرس وإكساب وتنمیة القیم لدى ط

  .والثانویة
  إجراء دراسات للبحث عن أسباب القصور في تنمیة القیم التي قد تنتج عن وسائط أخرى غیر

  ).إلخ.. . - دور اإلعالم –دور األسرة  (المعلم مثل
 إجراء دراسات تبحث آلیات التكامل بین وسائط التربیة القیمیة للمجتمع.  
 ف عن المعوقات التي تحد من دور المعلم في تنمیة القیمإجراء دراسات متخصصة في الكش.  
 إجراء دراسات استنباطیة في اآلیات القرآنیة الخاصة بقیمة الصدق.  
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  قائمة المراجع
  .دار الفكر العربي: ، القاھرة٣ط. روح التربیة والتعلیم). م١٩٩٣. (األبراشي، محمد بن عطیة

: بیروت. ذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلمت). ه١٤٢٩. (ابن جماعة، محمد بن إبراھیم
  .دار البشائر

: اهللا محمد الدرویش، القاھرة مسند اإلمام أحمد، تحقیق عبد). ه١٤٢١. (ابن حنبل، أحمد بن محمد
  .دار الفكر

  .مؤسسة الرسالة: بیروت. الواضح في أصول الفقھ). ه١٤٢٠. (ابن عقیل، علي بن محمد
  .دار الكتب العلمیة: ، بیروت٢ط. الفوائد). ه١٣٩٣. (، محمد بن أبي بكرابن قیم الجوزیة

  .دار الكتاب العربي: ، بیروت٧ط. مدارج السالكین). ه١٤٢٣. (ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر
  .دار الریان للتراث: القاھرة. البدایة والنھایة). ه١٤٠٨. (ابن كثیر، إسماعیل بن عمر

  .دار الكتب العلمیة: بیروت. تفسیر القرآن العظیم). ه١٤١٩. (ن عمرابن كثیر، إسماعیل ب
مكتبة إبراھیم : المدینة المنورة. القیم اإلسالمیة والتربیة). م١٩٨٨. (أبو العنین، علي بن خلیل

  .الحلبي
  .دار المسیرة: عمان. سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة). م١٩٩٨. (أبو جادو، صالح بن محمد

 مراجعة وضبط محمد محي الدین عبد. سنن أبي داود). ه١٣٨٩. (یمان بن األشعثأبو داود، سل
  .دار الفكر العربي: الحمید، القاھرة

  .مكتبة آفاق للطباعة والنشر: غزة. مقدمة في التربیة اإلسالمیة). م٢٠٠٤. (أبو دف، محمود
لبة المرحلة الثانویة النسق القیمي وعالقتھ بالعنف المدرسي لدى ط). م٢٠٠٨. (أبو مشایخ، یحیى

  . كلیة التربیة، جامعة األزھر، مصر. رسالة ماجستیر غیر منشورة. بمحافظة غزة
  .دار الوطن: الریاض. المعجم التربوي). م١٩٨٤. (أحمد، لطفي بركات

دار : بیروت.  الذریعة إلى مكارم الشریعة). ه١٤٠٠. (األصفھاني، الحسین بن محمد الراغب
  .الكتب العلمیة

  .دار القلم: دمشق. المفردات في غریب القرآن). ه١٤١٢. (صفھاني، الحسین بن محمد الراغباأل
المكتب : ، بیروت٣ط. صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ). ه١٤٠٨. (األلباني، محمد ناصر الدین

  .اإلسالمي
  .ریةالمطبعة الخی: القاھرة. العقد الفرید). م١٩٧٢. (األندلسي، شھاب الدین أحمد بن عبد ربھ

دار العرب : بیروت. إحكام الفصول في أحكام األصول). ه١٤٠٧. (الباجي، أبو الولید سلیمان
  .اإلسالمي

. االختالف واالتفاق القیمي بین طالب المرحلة الثانویة ومعلمیھم). م١٩٨٣. (باھي، أسامة إبراھیم
  .كلیة التربیة، جامعة األزھر، مصر. رسالة ماجستیر غیر منشورة

الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اهللا وسننھ ). ه١٤٠٠. ( محمد بن إسماعیلالبخاري،
  .المكتبة السلفیة: القاھرة. وأیامھ
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دار : دبي. دلیل المعلم في التربیة اإلسالمیة المنھج والطریقة). ه١٤١٠. (البدري، محمد بن عبد اهللا
  .القلم

القراءة للصفین العاشر والحادي عشر القیم المتضمنة في كتابي ). م٢٠٠٠. (بربخ، أشرف عمر
  .كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر. رسالة ماجستیر غیر منشورة. بمحافظات غزة
دور المعلم في تنمیة القیم اإلیمانیة لدى طلبة المرحلة الثانویة ). م٢٠٠٩. (برھوم، أحمد موسى

كلیة التربیة، . رسالة ماجستیر. بمدینتي خان یونس وغرب غزة من وجھة نظر الطلبة
  .الجامعة اإلسالمیة، غزة

تصور نظري وتطبیقي لطرائق واستراتیجیات . تعّلم القیم وتعلیمھا). م٢٠٠٧. (الجالد، ماجد
  .دار المسیرة للطبع والتوزیع والنشر: عمان. تدریس القیم

في ظل التحدیات تنمیة القیم التربویة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ). م٢٠٠٩. (الحارثي، فھد محمد
  .كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض. رسالة دكتوراه غیر منشورة. المعاصرة

، ٣ط. التعلیم االبتدائي في المملكة العربیة السعودیة). ه١٤١٥. (الرحمن الحقیل، سلیمان بن عبد
  .دار اللواء: الریاض

 وتعبئة قواھا البشریة السعودیة في اإلدارة المدرسیة). ھـ١٤١٧. (الحقیل، سلیمان بن عبدالرحمن
  .دار اللواء: ، الریاض٧ط . المملكة العربیة السعودیة

القیم الخلقیة المستنبطة من القصص النبوي في صحیح البخاري ودور ). م٢٠٠٥. (الحمد، ابتسام
كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة . رسالة ماجستیر غیر منشورة. األسرة في تطبیقھا

  .المكرمة
دور التربیة في مواجھة مشكالت الصراع القیمي داخل المدرسة ). م١٩٨٨. (خضر، لطیفة
  .كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الثانویة

  .مكتبة القدس: غزة. فلسفة التربیة نظریات وتطبیقات). م٢٠٠٣. (الخطیب، عامر یوسف
ولوجیة الشخصیة الفلسطینیة في ضوء القیم واالتجاھات سیك). م١٩٩٩. (درویش، ممدوح جبر

  .كلیة التربیة، جامعة تونس، تونس. رسالة دكتوراه غیر منشورة. وصورة الذات وتحقیقھا
  .دار الفكر: ، القاھرة٢ط. دور المعلم في غرس القیم). م٢٠١١. (الدمھوجي، خالد

  .مكتبة لبنان: بیروت، ٥ط. مختار الصحاح). م١٩٩٥. (الرازي، محمد بن أبي بكر
دور بعض الوسائط التربویة في تنمیة وتأصیل القیم األخالقیة ). م٢٠٠٢. (الحلیم رزق، حنان عبد

كلیة . رسالة ماجستیر غیر منشورة. لدى الشباب في ظل مالمح النظام العالمي الجدید
  .التربیة، جامعة المنصورة، مصر

  .مركز الكتاب للنشر: القاھرة. ربویةالقیم في العملیة الت). م١٩٩٤. (زاھر، ضیاء
  .دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان. الشباب والقیم في عالم متغیر). م٢٠٠٦. (الزیود، ماجد

المؤتمر . دور المعلم في المجتمع اإلسالمي المعاصر). م١٩٨٧. (العزیز سلیمان، عرفات عبد
ام لجمعیة الشبان المسلمین  مارس، المركز الع١٣- ٨العلمي الخامس للتربیة اإلسالمیة 

  .العالمیة، القاھرة
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القیم التربویة المتضمنة في شعر علي بن أبي طالب رضي اهللا ). م٢٠٠٠. (سمارة، سالي محمد
  .كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. عنھ

 أنماطھا األساسیة واتجاھاتھا :المدرسة االبتدائیة). ه١٤٠٩. (الرزاق وآخرون شفشق، محمود عبد
  .دار القلم: ، الكویت٢ط. العالمیة المعاصرة

: المدرسة االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة). ه١٤٢٧. (الرحمن بن سلیمان الشالش، عبد
  .مكتبة الرشد: الریاض.  مستقبلھا- تطورھا- نشأتھا

صلى اهللا علیھ وسلم قدوة لكل معلم المعلم األول ). ه١٤٢٤. (العزیز الشلھوب، فؤاد بن عبد
  .دار القاسم: الریاض. ومعلمة

األسالیب النبویة لتنمیة القیم اإلیمانیة لدى الشباب المسلم في ). ه١٤٢٩. (الشنقیطي، الطیب أحمد
  .كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. رسالة ماجستیر. ضوء التحدیات المعاصرة

. فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر). ه١٤٢٨ (.الشوكاني، محمد بن علي
  .دار المعرفة: ، بیروت٤ط

تنمیة القیم األخالقیة لدى طالب مرحلة التعلیم األساسي العلیا من ). م٢٠٠٣. (الصالح، عطیة محمد
وراه غیر رسالة دكت. وجھة نظر معلمي التربیة اإلسالمیة في المملكة األردنیة الھاشمیة

  .كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. منشورة
رسالة . دور المعلم في تنمیة القیم الخلقیة لدى طالب المرحلة الثانویة). م٢٠٠٥. (الصائغ، محمد

  .كلیة التربیة، جامعة الیرموك، األردن. ماجستیر غیر منشورة
  .مؤسسة الرسالة: بیروت. یل آي القرآنجامع البیان عن تأو). ه١٤١٥. (الطبري، محمد بن جریر

  .دار الفكر العربي: القاھرة. القیم التربویة في القصص القرآني). م١٩٩٦. (طھطاوي، سید أحمد
. دور المعلم في تحقیق حسن الخلق وأثره في األمن االجتماعي). م٢٠٠٨. (اهللا حلفان العایش، عبد

  . مكة المكرمةكلیة التربیة، جامعة أم القرى،. رسالة ماجستیر
  .دار الزھراء: الریاض. مفاھیم إسالمیة). م١٩٨٥. (عبداهللا، محمد

: المدرسة االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة). ه١٤٢٧. (العجمي، محمد، والحارثي، سعاد
  .مكتبة الرشد: ، الریاض٢ط.  مشكالتھا-  وظائفھا-مفھومھا

دار أبي : مصر. تح الباري شرح صحیح البخاريف). ه١٣٧٩. (العسقالني، أحمد بن علي بن حجر
  .حیان

  .مؤسسة الرسالة: بیروت. الفروق اللغویة). ه١٤١٢. (العسكري، أبو ھالل الحسن بن عبد اهللا
  .األنجلو المصریة: القاھرة. األصول الفلسفیة للتربیة). م١٩٧٨. (عفیفي، محمد الھادي

  .مكتب التربیة لدول الخلیج العربي: اضالری. القیم السلوكیة). م٢٠٠١. (عقل، محمود عطا
دور المعلم في الحد من مشكلة العنف المدرسي لدى طالب المرحلة ). ھـ١٤٢٩. (العمري، فاضل

كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، . رسالة ماجستیر غیر منشورة. المتوسطة بمدینة الریاض
  .الریاض
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رسالة .  تحقیق الضبط االجتماعي للطالبدور المدرسة المتوسطة في). ه١٤٢٨. (العنزي، أحمد
  .كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض. ماجستیر

الریاض، مجلة البحوث اإلسالمیة، . من أخالق القرآن الكریم). ه١٤٣٠. (اهللا العیدي، محمد عبد
  .١٨١-١٤٤، ص٩٣العدد 

حلة المتوسطة من وجھة تنمیة القیم األخالقیة لدى طالب المر). م٢٠٠٨. (العیسى، علي مسعود
كلیة التربیة، . رسالة ماجستیر غیر منشورة. نظر معلمي التربیة اإلسالمیة بمحافظة القنفذة

  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة
تحقیق سید بن إبراھیم عمران، . إحیاء علوم الدین). م٢٠٠٣. (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد

  .دار الحدیث: القاھرة
الكویت، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة . أخالقیات مھنة التعلیم). ت.د. (لعزیزا الغنام، عبد

  .٤٣- ٤٢، ص٦٣العربیة، العدد 
دار المسیرة : عمان. طرق التدریس في القرن الواحد والعشرون). م٢٠٠٥. (اللطیف فرج، عبد

  .للنشر والتوزیع
  .دار المنطلق: دبي. الدعوةالرائد دروس في التربیة و). ه١٤١٨. (الكریم الفریح، مازن عبد

  .دار القلم: الكویت. دراسات في سیكولوجیة النمو). م١٩٨٣. (الفقي، حامد بن عبد العزیز
  .مكتبة لبنان: بیروت. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر). م١٩٨٧. (الفیومي، أحمد محمد

ور أداء المعلمین في العوامل المدرسیة المؤدیة إلى قص). ه١٤١٩. (القحطاني، وھف بن علي
  .كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض. رسالة ماجستیر. المدارس االبتدائیة بالریاض

الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمن من ). ه١٤٢٧. (اهللا محمد بن أحمد القرطبي، أبو عبد
  .مؤسسة الرسالة: بیروت. السنة وأحكام الفرقان

قیم العمل الواردة في میثاق أخالقیات التعلیم من المنظور اإلسالمي ). م٢٠٠٨. (القرني، عبداهللا
كلیة التربیة، جامعة أم القرى، . رسالة ماجستیر غیر منشورة. وآلیة تفعیلھا لدى المعلمین

  .مكة المكرمة
الدار الدولیة للنشر : المبادئ العامة للتربیة، القاھرة). ه١٤٢٣. (القزاز، محمد، والشھري، صالح

  .التوزیعو
دور معلمي المرحلة الثانویة في تعزیز القیم اإلسالمیة لدى ). ه١٤٣٠. (الكریم منصور قشالن، عبد

  .كلیة التربیة، جامعة األزھر، مصر. رسالة ماجستیر. طالبھم
  .دار الشروق: ، القاھرة٤ط. مناھج التربیة اإلسالمیة). م١٩٨٠. (قطب، محمد

التربیة في مواجھة مظاھر صراع القیم لدى طلبة الجامعة دور ). م١٩٨٨. (قظام، محمود سعید
  .كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر. رسالة دكتوراه غیر منشورة. األردنیة

  .دار المنھاج: جدة. أدب الدنیا والدین). ه١٤٣٤. (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد
دار الكتب : بیروت. تفسیر الماوردي"النكت والعیون ). ت.د. (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد

  .العلمیة
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٦٦٤

الھیئة المصریة العامة : ، القاھرة٢ط. معجم ألفاظ القرآن الكریم). م١٩٧٠. (مجمع اللغة العربیة
  .للتألیف والنشر

  .دار الشروق: ، مصر٤ط. المعجم الوسیط). ١٩٨٥. (مجمع اللغة العربیة
دار اإلبداع : ، القاھرة٢ط. ناھج وطرق التدریس الم- المعلم ). م٢٠٠١. (العلیم مرسي، محمد عبد

  .الثقافي للنشر والتوزیع
الباقي،  تحقیق محمد فؤاد عبد. صحیح مسلم). ه١٣٧٤. (مسلم، اإلمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج

  .دار إحیاء الكتب العربیة: القاھرة
طالب المرحلة المعلم وتنمیة المسؤولیة االجتماعیة لدى ). ه١٤٢١. (المطرفي، علي مصلح

  .كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. رسالة دكتوراه. الثانویة
  .دار الفجر للتراث: القاھرة. الترغیب والترھیب). ه١٤٢١. (العظیم المنذري، زكي الدین عبد
أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبھا في البیت والمدرسة ). م١٩٧٩. (النحالوي، عبد الرحمن

  .دار الفكر: دمشق. والمجتمع
  .مؤسسة الرسالة: بیروت. التربیة اإلسالمیة الحرة). م١٩٧٧. (الندوي، أبو الحسن

  .دار الشروق: جدة. المرشد في علم النفس). م١٩٨٤. (المجید محمد الھاشمي، عبد
دور األستاذ الجامعي في تنمیة القیم األخالقیة لدى طالب ). م٢٠١٢. (الھجھوج، سعد ذعار

  .كلیة التربیة، جامعة األزھر، مصر. رسالة ماجستیر. الجامعة
الدار القومیة للطباعة : القاھرة. دراسات حضاریة مقارنة في القیم). م١٩٥٦. (ھنا، عطیة محمود

  .والنشر
دور المعلم في تنمیة بعض القیم االجتماعیة لدى طلبة الصف الثاني ). م٢٠٠١. (الھندي، سھیل

كلیة التربیة، الجامعة . رسالة ماجستیر غیر منشورة. نظرھمعشر بمحافظات غزة من وجھة 
  .اإلسالمیة، غزة
  .، الریاض٤ط. سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة). ه١٤١٦. (وزارة التربیة والتعلیم
  .مطابع العصر: الریاض. دلیل المعلم. المملكة العربیة السعودیة). ه١٤١٨. (وزارة التربیة والتعلیم

 من ٢٠المادة . الئحة القواعد التنظیمیة لمدارس التعلیم العام). ه١٤٢٠. (ة التربیة والتعلیموزار
  .مسؤولیات المعلم وواجباتھ، الریاض

  . المعلم وطالبھ، الریاض٥المادة . أخالقیات مھنة التعلیم). ه١٤٢٧. (وزارة التربیة والتعلیم
  .دار عالم الكتب: ، الریاض٥ط. یةالتربیة الخلقیة اإلسالم). ه١٤١٧. (یالجن، مقداد

 -  واقعھ-نشأتھ: التعلیم االبتدائي في المملكة العربیة السعودیة). ه١٤٢٥. (اهللا الیحیى، محمد عبد
  .مكتبة الرشد: الریاض. مشكالتھ

 
  


