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إســهامات معلــم المرحلــة المتوســطة فــي تنميــة القيــم 
لطالبــه والمعوقــات التــي تواجهــه ومقترحــات عالجهــا

د. حممد بن عمر املدخلي

ملخص البحث:
يســهم املعلــم بصفــة أساســية يف تنميــة القيــم لطالبــه، فهــو الــذي يســتطيع أن يبــي عالقــات إنســانية 
مســتمرة مــع طالبــه, رمسيــة وغــر رمسيــة، حيــث تتــاح لــه الفــرص املناســبة إلحــداث التغــرات املطلوبــة يف ســلوك 

التالميــذ وتقوميهــا, ومتابعــة نتائــج تلــك املؤثــرات يف إطــار سياســة ترويــة مدروســة. 

وكمــا أن للمعلــم أمهيــة يف إقامــة العالقــات اإلنســانية البنــاءة مــع طالبــه, فكذلــك لــه أمهيــة يف تقويــة 
الروابــط بــن الطــالب أنفســهم، وإشــباع رغباهتــم، وإبعادهــم عــن املفاهيــم والقيــم املخالفــة للمبــادئ األخالقيــة 

اإلســالمية.

  واســتهدف البحــث احلــايل الكشــف عــن إســهامات  املعلــم يف تنميــة القيــم لطالبــه, وأهــم املعوقــات 
الــي تواجهــه يف تنميــة القيــم لطــالب املرحلــة املتوســطة, والصفــات الواجــب توفرهــا يف معلــم تعليــم هــذه 
املرحلــة، وإســهامه يف مواجهــة القيــم الفاســدة، ودوره يف تنميــة القيــم، ووضــع مقرتحــات لعــالج معوقــات 

تنميــة هــذه القيــم. 
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Abstract

    The teacher contributes mainly to the development of values 
for his students. He can build continuous human relations with 
his students, formal and informal, where he has the appropriate 
opportunities to make the required changes in the behavior of 
students and evaluate them, and follow up the results of these 
influences within the framework of a thoughtful policy.

   Just as the teacher is important in establishing constructive 
human relations with his students, it is also important to strengthen 
the links between the students themselves and satisfy their desires 
and keep them away from concepts and values that violate Islamic 
moral principles.

  The current research aims at uncovering the contributions of 
the teacher in the development of values for his students, the most 
important obstacles facing him in developing values for middle 
school students, the qualities that should be provided in the teacher 
of education of this stage and his contribution to counter corrupt 
values and its role in developing values and developing proposals 
to remedy obstacles to the development of these values.
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مقدمة البحث:     
تعــد القيــم ضــرورة ملحــة للفــرد واجملتمــع، فهــي ضــرورة للفــرد يف تعاملــه مــع غــره مــن النــاس، ويف املواقــف 
الــي تواجهــه يف حياتــه اليوميــة؛ إذ تعتــر موجهــة لســلوكه ونشــاطه، وهــي منظمــة للمجتمــع وأهدافــه ومثلــه 

العليــا، ممــا يرتتــب عليــه صــراع قيمــي اجتماعــي، يــؤدي بذلــك اجملتمــع إىل التفــكك والســقوط.

ومــىت تكونــت القيــم املرغوبــة لــدى الفــرد فإنــه ينطلــق إىل العمــل الــذي حيققهــا، وتكــون مبثابــة املعيــار 
الــذي نقيــم بــه. 

   وتعتــر تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى النــشء مــن أهــم ســبل مواجهــة حتــدايت القــرن احلــادي والعشــرين، 
وحيــث إن التقــدم احلقيقــي للوطــن يف ظــل حتــدايت القــرن اجلديــد و مســتجداته يضــع أمــام املؤسســات 

التعليميــة حتــدايت كبــرة يف تنميــة القيــم الرتبويــة.

وملــا كانــت مؤسســات التعليــم هــي املصنــع احلقيقــي إلعــداد الطــالب وأتهيلهــم لالخنــراط بفاعليــة يف 
اجملتمــع، لــذا جيــب أن تتحمــل هــذه املؤسســات اجلانــب األســاس يف تنميــة هــذه القيــم وتعزيزهــا لــدى الطــالب.

وتنطلــق تنميــة القيــم الرتبويــة يف اجملتمــع املســلم مــن احــرتام املبــادئ اإلســالمية، والقيــم االجتماعيــة، 
وحريــة التفكــر، وحريــة الــرأي املتوافقــة مــع هــذه املبــادئ، ممــا جيعــل الرتبيــة تقــوم مبهــام تنميــة القيــم, ومتكــن 
الطــالب مــن فهــم أنفســهم وبالدهــم, والعــامل الــذي يعيشــون فيــه، وفهــم ثقافتهــم واحــرتام ثقافــات اآلخريــن.

ومعلــم املرحلــة املتوســطة -وهــو يقــوم بــدوره يف تنميــة القيــم الرتبويــة لطالبــه- قــد يواجــه عــدة حتــدايت 
وعقبــات، بعضهــا لــه عالقــة ابلبيئــة املدرســية وبعضهــا لــه عالقــة ابجملتمــع الــذي حييــط بــه.

مشكلة البحث:
ملــا كانــت احلاجــة ملحــة ابلعنايــة بتنميــة القيــم الرتبويــة، وخاصــة يف املؤسســات التعليميــة، لــذا أوصــت 

عديــد مــن الدراســات بتنميــة القيــم الرتبويــة، منهــا:

1- دراســة )عقــل، 2001م(؛ حيــث أثبتــت وجــود ضعــف يف دور املؤسســات التعليميــة يف غــرس القيــم، 
وتعلمهــا للطــالب، مــع ضــرورة إدراك أن يلعــب املعلــم دوراً إجيابيــاً يف عمليــة نقــل القيــم، وغرســها، وتنميتهــا 

داخــل املؤسســات النظاميــة للرتبيــة.

2- دراســة حنــان صائــغ )1430هـــ(؛ حيــث أثبتــت أن للمعلــم دوراً كبــراً يف تنميــة القيــم  لــدى تالميــذه، 
وأن يهتــم صانعــو القــرار يف الرتبيــة والتعليــم ابإلعــداد املتميــز للمعلــم؛ حبيــث يكــون علــى درجــة عاليــة مــن 
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الكفــاءة؛ للنهــوض بتنميــة القيــم يف العمليــة التعليميــة 

3- دراســة ) الصائــغ، 1426هـــ(؛ حيــث أثبتــت وجــود قصــور مــن جانــب بعــض املعلمــن يف االهتمــام  
بتنميــة القيــم لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة، وعــدم فهــم بعــض اخلصائــص، الــي يتميــز هبــا طــالب هــذه املرحلــة 
مــن تغــرات انفعاليــة وجســمية، حتتــاج إىل توجيــه، وعنايــة وقــد أوصــت بضــرورة إصــدار دليــل يســاعد املعلــم 

يف تنميــة القيــم اخللقيــة.

4- دراســة )خزعلــي ، 2011م(؛ حيــث أوصــت مبزيــد مــن الدراســات يف جمــال القيــم الرتبويــة، وحتليلهــا يف 
ضــوء املناهــج الرتبويــة، وقيــاس درجــة متثــل الطــالب هلــا، وأمهيــة دور املعلــم يف تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى طالبــه.

5- دراســة )أخضر,1426هـــ(، الــي أوصــت بضــرورة االهتمــام بتنميــة القيــم الرتبويــة اهتمامــاً خاصــاً، بــدءاً 
مــن تدريــب الطالبــة املعلمــة ابجلامعــات أو كليــات الرتبيــة فــرتة التدريــب العملــي علــى التدريــس، وحــىت متارســه 

كمهنــة.

6- دراســة )العامر,1426هـــ(، الــي أوصــت بتفعيــل دور املنــاخ املدرســي يف تنميــة القيــم الرتبويــة وتعزيزهــا؛ 
حبيــث يســمح بدرجــة مــن التفاعــل االجتماعــي، وذلــك مــن خــالل أتكيــد الثقــة بــن جيــل الكبــار واملســئولن 

وبــن الطــالب علــى املســتوى التنفيــذي حــىت تنمــو  مشــاعر احلــب بــن مجيــع أطــراف العمليــة الرتبويــة. 

7- دراســة )الصبيح ,1426هـ(، الي أكدت على أن املدرســة بيئة انجحة ملمارســة القيم الرتبوية الســليمة؛ 
ليتــدرب الطــالب علــى مناقشــة القضــااي الــي هتمهــم، واختــاذ القــرارات املناســبة، ومعاجلــة اخلــالف يف الــرأي 

بينهــم، والتعامــل مــع املخالفــن، وأتســيس اجلمعيــات والروابــط الطالبيــة، وانتخــاب مــن ميثلهــم فيهــا.

8- دراســة )مكــروم , 2002( ، والــي دعــت إىل التعــرف علــى إســهامات املدرســة الثانويــة يف تنميــة القيــم 
العلميــة لــدى طالهبــا، و التعــرف علــى واقــع دور املدرســة واملشــكالت، الــي تعــوق فعاليــة دورهــا يف هــذا اجملــال. 

9- دراســة )عقــل ,1422هـــ(، والــي هدفــت إىل االهتمــام بدراســة منظومــة القيــم لــدى عينــات مــن  طلبــة 
املرحلتــن املتوســطة والثانويــة، واســتقراء توجهــات هــذه القيــم املوجبــة والســالبة، ومــن أهــم نتائجهــا أن القيــم 
الذاتيــة أو الفرديــة احتلــت املراتــب األخــرة يف مقابــل القيــم االجتماعيــة واإلنســانية واأُلســرية، الــي احتلــت 

املراتــب األول.

   ومــن كل هــذه الدراســات وغرهــا, ومــن إحســاس الباحــث بضــرورة إبــراز دور املعلــم وخباصــة معلــم 
املرحلــة املتوســطة يف تنميــة القيــم، انطلــق الباحــث؛ ليتعــرف إىل هــذه اإلســهامات يف تنميــة املعلــم للقيــم لــدى 

طالبــه، وكذلــك املعوقــات الــي تعوقــه يف التنميــة، ورصــد املقرتحــات للمســامهة يف عــالج هــذه املعوقــات. 



إسهامات معلم المرحلة المتوسطة في تنمية القيم لطالبه والمعوقاترالتي تواجهه ...    د . محمد عمر المدخلي

159

وقد حددت مشكلة البحث احلايل يف التساؤل الرئيس اآليت :

ما إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم لطالبه واملعوقات الي تواجه ومقرتحات عالجها ؟

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت اآلتية:

1- ما مفهوم القيم الرتبوية؟

2- ما خصائص طالب املرحلة املتوسطة؟

3- ما أمهية دور املعلم يف تنمية القيم؟

4- ما الصفات الواجب توفرها يف املعلم ليقوم بعملية تنمية القيم الرتبوية؟

5- ما إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه؟

6- ما املعوقات الي يواجها املعلم يف تنمية القيم الرتبوية لطالبه؟

7- ما املقرتحات لعالج املعوقات الي تعوق املعلم يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه؟

أهداف البحث 
يهدف هذا البحث إىل :

1- التعرف على مفهوم القيم الرتبوية، وأمهيتها، وخصائصها يف العملية التعليمية.

2- التعرف على دور معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه.

3- رصد الصفات الواجب توفرها يف معلم املرحلة املتوسطة، ودورها يف تنمية القيم الرتبوية.

4- التعــرف علــى املعوقــات الــي حتــد مــن قيــام املعلــم بــدوره يف تنميــة القيــم الرتبويــة، وحماولــة تــاليف هــذه 
املعوقــات.  

5- وضع مقرتحات لعالج التحدايت الي تواجه معلم التعليم العام يف تنمية القيم الرتبوية. 
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أمهية البحث:
ترز أمهية هذا البحث يف اآليت : 

1- قــد يســهم يف توفــر مرجعيــة علميــة حــول قضيــة تنميــة القيــم الرتبويــة، وســبل العنايــة هبــا ممــا حيافــظ علــى 
هويــة اجملتمــع وقيمــه، ودرء األخطــار عنــه.

2- قــد يســهم هــذا البحــث إبمــداد املســؤولن مبــا جيــب أن يكــون عليــه دور معلمــي املرحلــة املتوســطة يف 
تنميــة القيــم الرتبويــة.

3- قــد يعطــي صــورة حقيقيــة لواقــع املعوقــات والتحــدايت، الــي تواجــه معلــم املرحلــة املتوســطة يف تنميــة  
الرتبويــة.  القيــم 

4- قد تستفيد منه اجلهات املسؤولة يف إعداد برامج لتنمية القيم الرتبوية داخل مدارس التعليم العام. 

مصطلحات البحث 
1- اإلســهامات: وهــي مــا يقــوم بــه املعلــم مــن عمــل للمحافظــة علــى اخلصوصيــة الثقافيــة لأمــة حــىت ال تضيــع 

معاملها ) الشهري، 1430هـ، 21(.

ويقصــد الباحــث مــن اإلســهامات هــي تلــك املشــاركات الــي يشــرتك هبــا معلــم املرحلــة املتوســطة مــع غــره مــن 
املؤسســات األخــرى يف تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى طالبــه. 

2- معلــم املرحلــة املتوســطة: وهــو ذلــك املعلــم املعــن مــن قبــل وزارة التعليــم ليعمــل يف املرحلــة املتوســطة، 
واحلاصــل علــى مؤهــل يف ختصــص، يؤهلــه للتدريــس هلــذه املرحلــة؛ حيــث تعــد املرحلــة املتوســطة هــي مرحلــة 

مــن مراحــل التعليــم العــام الثالثــة )ابتدائــي، متوســط، اثنــوي(. 

وهبــذا التحديــد خيــرج مــن اهتمــام البحــث مجيــع أنــواع التعليــم األخــرى مــن حتفيــظ القــرآن، والتعليــم املهــي، 
وكذلــك املرحلــة االبتدائيــة، واملرحلــة الثانويــة.   

3- القيــم الرتبويــة: القيــم الرتبويــة هــي معايــر متداخلــة ومتــآزرة، تضبــط ســلوك الفــرد وتوجهــه حنــو جمتمعــه 
وبيئتــه، يف شــىت مواقــف احليــاة. )زايدة وآخــرون, 2006م(. وهــو مــا أيخــذ بــه الباحــث يف حبثــه.

بــدوره الرتبــوي املنــوط هبــا.  الــي تواجــه املعلــم عنــد القيــام  4- املعوقــات: هــي الصعــوابت واملشــكالت، 
)2007  , )منصــور 
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منهج البحث 
قــام الباحــث ابســتخدام املنهــج  الوصفــي؛ ملناســبته هلــدف الدراســة احلاليــة؛ ألنــه ميــد بدالئــل علميــة 
قيمــة، ويســهم يف معاجلــة الظاهــرة حمــل الدراســة، وحتليلهــا وتفســرها، والتعــرف علــى نتائجهــا هبــدف تقــدمي 

رؤيــة واقعيــة ملعاجلتهــا.

اإلطار النظري للبحث
يشتمل اإلطار النظري على:  

أواًل: مفهوم القيم الرتبوية، وخصائص طالب املرحلة املتوسطة.

اثنياً: أمهية دور املعلم يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه، والصفات الواجب توفرها فيه. 

اثلثاً: إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه. 

رابعاً: املعوقات الي تواجه املعلم يف تنمية القيم الرتبوية.

خامساً: مقرتحات لعالج املعوقات الي تعوق املعلم يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه.

أوال : القيم الرتبوية وخصائص طالب املرحلة املتوسطة :

1- القيم الرتبوية:

ذكر علماء الرتبية عدداً من التعريفات للقيم الرتبوية يذكر الباحث منها:

الــي تعمــل علــى صياغــة الشــخصية  الفرديــة واجلماعيــة،  القيــم الرتبويــة: وهــي جمموعــة مــن الضوابــط  أ- 
اإلنســانية يف مجيــع جوانبهــا اجلســمية والعقليــة واالعتقاديــة والروحيــة والنفســية واخللقيــة وفــق مبــادئ وقيــم 
معينــة، الــي يتحــدد علــى أساســها الســلوك يف اجملتمــع، فتمثــل القيــم الرتبويــة ابلنســبة للفــرد موجهــات داخليــة، 

ومعايــر ذاتيــة حيكــم علــى أساســها، ومييــز هبــا بــن اخلــر والشــر، احلــق والباطــل. )دويــالن، 1431هـــ(. 

ب- القيــم الرتبويــة: وهــي معايــر متداخلــة ومتــآزرة، تضبــط ســلوك الفــرد، وتوجهــه حنــو جمتمعــه وبيئتــه، يف 
شــىت مواقــف احليــاة، وخيتلــف موقــف الفــرد مــن هــذه املعايــر ابختــالف املنظومــة الفكريــة، الــي تنطلــق منهــا. 

)زايدة وآخــرون، 2006م( .

ج- القيــم الرتبويــة: وهــي القوانــن والقواعــد واألحــكام، الــي تصــدر عــن الفــرد، وتتنــاول عالقتــه مــع اآلخريــن 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

162

واجملتمــع، والــي وتتنــاول مجيــع جوانــب احليــاة املتعــددة الروحيــة، واخللقيــة، والفكريــة، واالجتماعية، والسياســية، 
واالقتصادية )مقيبل، 1421هـ(.

وممــا ســبق يــرى الباحــث أن القيــم الرتبيــة هــي جمموعــة مــن الضوابــط الفرديــة واجلماعيــة، الــي تضبــط 
ســلوك الفــرد واجلماعــة، فهــي ضوابــط ذاتيــة، حتكــم الســلوك يف املواقــف احلياتيــة املختلفــة، والــي تتنــاول احليــاة 

الروحيــة واخللقيــة والفكريــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة.  

2- خصائص طالب املرحلة املتوسطة يف التعليم:

أ- مفهوم املرحلة املتوسطة:

إن املطلــع يف سياســة التعليــم ابململكــة العربيــة الســعودية جيدهــا قــد حــددت املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل 
التعليــم العــام الثــالث أبهنــا “مرحلــة ثقافيــة عامــة، غايتهــا تربيــة الناشــئ تربيــة إســالمية شــاملة لعقيدتــه وعقلــه 
وجســمه وخلقــه، يراعــي فيهــا منــو وخصائــص الطــور الــذي ميــر بــه، وهــي تشــارك غرهــا يف حتقيــق األهــداف 

العامــة مــن التعليــم“ )  وزارة املعــارف، 1416، 17(.

وهــي تلــك املرحلــة الثانيــة مــن الســلم التعليمــي ابململكــة العربيــة الســعودية، الــي تلــي املرحلــة االبتدائيــة، 
وتعــد املرحلــة املتوســطة مــن مراحــل التعليــم العــام، فهــي متاحــة للطالــب بعــد حصولــه علــى شــهادة املرحلــة 

االبتدائيــة، وهــي تتكــون مــن ثالثــة صفــوف، هــي: األول، والثــاين، والثالــث املتوســط.

ومــن أهــداف التعليــم يف املرحلــة املتوســطة كمــا ذكــرت يف وثيقــة سياســية التعليــم: وزارة الرتبيــة والتعليــم 
)1416هـ(. 

1- متكــن العقيــدة اإلســالمية يف نفــس الطالــب، وجعلهــا ضابطــة لســلوكه وتصرفاتــه، وتنميــة حمبــة هللا، 
وتقــواه، وخشــيته يف قلبــه. 

2- تزويــد الطالــب ابخلــرات واملعــارف املالئمــة لســنه؛ حــىت يلــم ابألصــول العامــة واملبــادئ األساســية للثقافــة 
والعلوم. 

3- تربية الطالب على احلياة االجتماعية اإلسالمية، الي يسودها اإلخاء، والتعاون، وحتمل املسؤولية.

4- تعويــد الطالــب االنتفــاع بوقتــه يف القــراءة املفيــدة، واســتثمار فراغــه يف األعمــال النافعــة، وتصريــف نشــاطه 
مبــا جيعــل شــخصيته اإلســالمية مزدهــرة قويــة. 
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اهلدامــة،  املضللــة، واملذاهــب  اإلشــاعات  يواجــه  ليعــرف -بقــدر ســنه- كيــف  الطالــب  تقويــة وعــي   -5
الدخيلــة.  واملبــادئ 

6- إعداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من مراحل احلياة. 

   واملتأمــل فيمــا ذكــر مــن أهــداف للمرحلــة املتوســطة جيــد أن املرحلــة املتوســطة هلــا إســهامات كبــرة يف تنميــة 
القيــم لطالهبــا، فاملعلــم وهــو أحــد قطــي عمليــة التعلــم يف املرحلــة املتوســطة، وهــو املنــوط بــه تنميــة القيــم 

الرتبويــة لطالبــه. 

اثنياً: خصائص طالب املرحلة املتوسطة:
من أهم خصائص طالب املرحلة املتوسطة ما أييت:

1- خصائص النمو اجلسمي:

النمــو اجلســمي هــو التغــرات الــي تظهــر علــى الطالــب يف هــذه املرحلــة كالطــول والعــرض والــوزن، فهــو 
يواجــه عمليــة حتــول كامــل يف وزنــه وحجمــه وشــكله، واألجهــزة الداخليــة واخلارجيــة للطالــب، ويعــد هــذا 

التحــول اجلســدي ميــزة ملرحلــة املراهقــة )النغيمشــي، 1414، 11(.

ويتصــف النمــو اجلســمي يف هــذه املرحلــة ابلــزايدة الســريعة املفاجئــة مبعــدل ســريع النمــو )أبــو عــالم، 
1414، 154( مــع مالحظــة التبايــن يف النمــو بــن الطــالب. 

ممــا ســبق يتضــح أمهيــة املعلــم يف معرفــة النمــو اجلســمي، وخصائصــه لطــالب هــذه املرحلــة، ومــا يرتتــب 
عليــه مــن توجيهــات للطــالب. 

2- خصائص النمو العقلي:

تــزداد القــدرات العقليــة يف النمــو يف هــذه املرحلــة وخباصــة القــدرات اللفظيــة، والســرعة اإلدراكيــة، وتتســع 
املدارك وتنمو املعارف ) زهران، 1986، 376ـ 377(.

ويذكــر “الزغــي“ أن املراهــق يف هــذه املرحلــة يصــل إىل )95( ٪ مــن ذكائــه تقريبًــا؛ حيــث تنمــو يف 
هــذه الفــرتة قــدرة املراهــق علــى التعليــل، والتحليــل، وإدراك العالقــات بــن األشــياء )الزغــي ، 2001، 346(.

ومــن خصائــص النمــو العقلــي يف هــذه املرحلــة منــو التذكــر، وزايدة القــدرة علــى التخيــل اجملــرد واملبــي 
علــى األلفــاظ، وتــزداد القــدرة علــى التفكــر واالســتدالل واالســتنتاج واحلكــم علــى األشــياء، وحــل املشــكالت 

) زهــران، 1986، 347(
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وممــا ســبق يتضــح أن خصائــص النمــو العقلــي تتميــز بــزايدة التفكــر، والتذكــر، والتخيــل واإلدراك ممــا 
يؤكــد علــى أمهيــة املعلــم يف توجيــه الطالــب، واالهتمــام بتنميــة القيــم الرتبويــة لديــه. 

3- خصائص النمو االنفعايل: 

مــن خصائــص النمــو االنفعــايل للطالــب االرتبــاك، وميثــل عجــز املراهــق عــن مواجهــة موقــف معقــد، 
ال يتمكــن مــن التصــرف حيالــه، وحساســيته الشــديدة لنقــد الكبــار، وتطــور مثــرات اخلــوف واســتجاابته 

)عقــل، 1996، 347( .

ويف هــذه املرحلــة املتوســطة الــي تتميــز بتكويــن بعــض العواطــف الشــخصية حنــو الــذات؛ حيــث يفخــر 
الطالــب بنفســه، ويعتــد برأيــه، ويشــعر أبنــه مل يعــد طفــال، وأنَّ لــه احلــق يف إبــداء رأيــه حنــو املوضوعــات املختلفــة 

كمــا يرغــب يف االســتقاللية وحتمــل املســؤولية ) الزغــي، 2001، 364(.

ممــا يؤكــد علــى أمهيــة وعــي املعلــم هبــذا النمــو، وضــرورة توجيــه طالبــه ابلــرؤى الصحيحــة املناســبة يف 
هــذه املرحلــة. 

4- خصائص النمو االجتماعي:

املقصــود ابلنمــو االجتماعــي هنــا التطــور الــذي يطــرأ علــى عالقــات الطالــب االجتماعيــة مــع مــن يتعامــل 
معهــم ممــن حولــه مــن األقــران يف مدرســته واجملتمــع بشــكل عــام؛ حيــث تــزداد يف هــذه املرحلــة العالقــات 
االجتماعيــة، ويتوحــد املراهــق بقــوة مــع أقرانــه، ويكــون أتثرهــم عليــه كبــرًا فيمــا يتعلــق ابجلانــب القيمــي 

)الزغــي، 2001، 373(.

واملتتبــع لســلوك الطــالب يف هــذه الســن جيــد أهنــم يتســمون ابلتمــرد علــى الراشــدين، وحماولــة التحــرر مــن 
ســلطة األســرة، وقــد يســرف يف هــذا التحــرر، فيحــاول التحــرر مــن الســلطة بشــكل عــام، وأحيــااًن ينحــو حنــو 

الســخرية ابآلخريــن، مبعــى التمــرد بــكل صــوره يف املواقــف احلياتيــة.

ويــرز هنــا دور املعلــم يف ضــرورة هتذيــب خلــق الطالــب، وحماولــة إكســابه القيــم، واحــرتام اآلخريــن، 
وعــدم التمــرد علــى األســرة وغرهــا. 
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اثلثاً: أمهية دور املعلم يف تنمية القيم الرتبوية والصفات الواجب توفرها فيه: 

1- أمهية دور املعلم يف تنمية القيم الرتبوية: 

يتضح دور املعلم يف تنمية القيم الرتبوية لدى الناشئة وذلك من خالل النقاط اآلتية:

 أ- األنظمة التعليمية والقيم.

 ب- دور املدرسة  يف بناء القيم.

 ج- دور املعلم يف تنمية القيم.

األنظمة التعليمية والقيم الرتبوية: أ - 

إذا كان الطفــل منــذ مراحــل منــوه األوىل يبــي قدراتــه ومهاراتــه وخراتــه وتصوراتــه عــن طريــق التعلــم مــن 
احمليطــن بــه البيــت كمدرســة أوىل، مــن التعليــم النظامــي كمدرســة اثنيــة؛ فــإن املدخــل الطبيعــي لتشــكيل شــبكة 
املفهومــات يف ذهنــه هــي تلــك القيــم الــي توجــه ســلوكياته ووجدانــه، أو مــا يُقــدم لــه مــن أمنــاط التعلــم، الــي 
مــن بينهــا القيــم الرتبويــة، ومــا يشــرتك فيــه مــن أنشــطة تعليميــة، تشــكل يف هنايــة املطــاف املنهــج التعليمــي، 

الــذي ترمســه خــرات الكبــار للصغــار.

ومــن هنــا تكمــن خطــورة نظــام التعليــم يف أي بلــد مــن البلــدان، ودوره يف الرتبيــة علــى القيــم؛ بــدءاً 
ابلفلســفة، الــي ينطلــق منهــا هــذا النظــام، وانتهــاء آبليــات التنفيــذ.

إن اجملتمعــات الــي تتحمــل فيهــا نُظــم الرتبيــة ومؤسســات التوجيــه مســؤولياهتا إزاء تنميــة القيــم ســوف 
تُواكــب جمــرى احلضــارة املســتقبلية، وســوف ُتســهم يف حتســن كيــان اإلنســان، ونقلــه مــن التخلــف إىل الرُقــي، 
أمــا اجملتمعــات الــي تــرتك لالضطــراب القائــم يف ميــدان القيــم ليســخرها دون أن تســخره، وليتحكــم ابجتاهاهتــا 
دون أن تتحكــم بــه )الكيــالين، 1998م(، فإهنــا تســهم يف تدمــر قيــم هــذا اجملتمــع وكيانــه، وتعمــل علــى ختلفــه. 

ا لقيام الرتبية بوظيفتن، مها:  ولذلك أصبحت احلاجة ماسة جدًّ

1- فــرز القيــم الــي احنــدرت مــن املاضــي، وتصنيفهــا لتنميــة القيــم اإلجيابيــة، وتطويرهــا، وإشــاعتها، مث اجتثــاث 
القيــم الســلبية وجتفيفهــا. 

2- التصــدي للقيــم الســلبية الوافــدة مــن اخلــارج، والــي ال تتفــق مــع قيمنــا اإلســالمية الصــادرة مــن مصــادر 
التشــريع، وعــدم تــرك البــاب مفتوحــاً للقيــم الوافــدة مــن اخلــارج لتشــيع وترســخ كمــا هــي مــن غــر قيــام الرتبيــة 
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بدراســتها، وحتليلهــا، وتصنيفهــا ) الكيــالين، 1998م(. 

ممــا ســبق يتضــح ارتبــاط القيــم بعمليــة الرتبيــة، فالبيــت واملدرســة مســئوالن عــن تنميــة القيــم لــدى الناشــئة؛ 
حيــث تقــوم األســرة بتنميــة القيــم لــدى أبنائهــا مث تعمــل املدرســة عــل صقــل تلــك القيــم لــدى املتعلمــن، ومــن 
مث تقــوم الرتبيــة بعمليــة الفــرز لتلــك القيــم املوجــودة ابلــرتاث، والتصــدي للســلي منهــا وخباصــة القيــم الوافدة،ممــا 

يؤكــد علــى دور املعلــم يف تنميــة القيــم.

ب - دور املدرسة يف بناء القيم:

تعتر املدرســة أوىل املؤسســات الرتبوية الي حتتضن الطفل وهتيِّـئُـــه عن طريق خرات اجتماعية عديدة، 
وتوفــر لــه فرصــاً لتنميــة قيــٍم خلقيــة تتماشــى ورغبــه اجملتمــع.

 واجملتمــع الــذي أوجــد املدرســة لتحقيــق أهدافــه وأغراضــه يــرى أن هلــا دوراً مهمــاً يف بنــاء قيــم اجملتمــع، 
والعمــل علــى نشــرها بــن أبنائــه؛ إذ يؤكــد ابنكــس (Banks( ذلــك بقولــه: مــن املتوقــع أن تقــوم املدرســة 
ببــث نظــام القيــم املهيمــن يف اجملتمــع، كمــا يتوقــع مــن املدرســة أن تكــون أداة يف اإلصــالح االجتماعــي، وبنــاء 

اجملتمــع اجلديــد )العجيلــي، 1985م(.

ويشــر القاســم )1428هـــ( إىل أنَّ املدرســة جمتمــع مصغــر ومصنــع إلعــداد األجيــال وتعليمهــم، فإهنــا 
أفضــل البيئــات لتعليــم الطــالب املهــارات والقيــم والســلوكيات بدعــم  األســرة واجملتمــع ومشــاركتهما، وهــذا 
حيتــم الرجــوع إىل إحيــاء األدوار املدرســية لتهذيــب أخــالق الناشــئة، وترويــض ســلوكهم، وصقــل مواهبهــم، 
وحتقيــق الرتبيــة مبفهومهــا الواضــح والدقيــق لتحقيــق آمــال اجملتمــع وتطلعاتــه، الــي يعقدهــا علــى الــدور القيــادي 

والــرايدي للمدرســة، وهــذا يتطلــب تضافــر اجلهــود مــن مجيــع اجلهــات واملؤسســات االجتماعيــة.

وتقــدِّر املدرســة مســؤوليتها يف تعليــم القيــم مــن خــالل دورهــا يف إجيــاد املنــاخ املناســب، وحتويــل املنهــج 
مــن حيــزه النظــري اىل اجلانــب العملــي، واملناقشــة املنظمــة للقضــااي األخالقيــة واالجتماعيــة، فمعلــم املدرســة 
هــو الــذي يســتخدم اإللقــاء تكــون أحكامــه القيميــة مرتبطــة ابحلفــظ واالســتظهار، يف حــن أن املعلــم الــذي 
يســتخدم طريقــة االكتشــاف يف التعليــم تكــون أحكامــه مســتمدة مــن األدلــة والبيــاانت والقيــاس لقــدرات 
الطالــب علــى مجــع املعلومــات، وتصنيفهــا، واســتخدام املصــادر ممــا يعــي أن القيــم تســتخدم كمبــادئ للتوجيــه 

)عثمــان، 1989 م(.

ممــا ســبق يتضــح االرتبــاط الوثيــق بــن املدرســة واملعلــم ؛ فهمــا يشــكالن عامــاًل أساســياً يف تنميــة القيــم 
وبنائهــا. 
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وقد ذكر )أبو العينن وآخرون، 2003 م( مراحل تكوين القيم عملياً داخل املدرسة فيما أييت:

1- جــذب انتبــاه املتعلــم حنــو القيــم: أي إيقــاظ اإلحســاس ابلقيمــة، الــي ختتــار كهــدف تربــوي، فيجــب 
ــة اإلمــكاانت يف ســبيل عــرض القيمــه بقصــد االســتحواذ علــى انتبــاه املتعلــم، وإاثرة الرغبــة يف  اســتخدام كافـ

التلقــي لتتــم عمليــه تركيــز االنتبــاه واملراقبــة، ولتــأيت االســتجابة بعــد ذلــك. 

2- تقبــل القيــم: أي تســتمر االســتجابة بدرجــة تكفــي جلعــل اآلخريــن مييــزون القيمــة يف الشــخص، ويكــون 
ســلوكه اثبتــاً وملتزمــاً بدرجــة كبــرة، جتعلــه راغبــاً يف أن يتــم التعــرف عليــه هبــذا الشــكل.

3- تفضيــل القيمــة: وهــي أن الفــرد يصبــح ملتزمــاً ابلقيمــة لدرجــة جتعلــه يــؤدي ســلوكه وفقــاً هلــا، وهنــا تظهــر 
عــدة اســتجاابت معينــة، تعــر عــن هــذا التفضيــل.

4- االلتــزام ابلقيمــة: أي يصــل الفــرد إىل درجــة عاليــة مــن اليقــن، فيصــل إىل اإلقتنــاع والتأكــد، الــذي ال 
جمــال للشــك فيــه، ومــن مث إىل التقبــل الوجــداين الكامــل.

5- التميــز: أي يصبــح الفــرد متميــزاً؛ حيــث يصــل إىل التصــرف الســلوكي الــذايت الثابــت طبقــاً للقيــم، الــي 
متثلهــا، والــي أصبحــت تســيطر علــى تصرفاتــه وتراقبــه.    

وهكــذا يصــل املتعلــم إىل متثــل القيــم ودجمهــا يف ذاتــه؛ حبيــث تصبــح مــن املالمــح املميــزة لــه، وحيــدث 
لــه تقبــل املواقــف واالجتاهــات والقوانــن، الــي تشــكل جــزءاً منــه ذلــك يف تكويــن أحــكام القيــم، أو يف حتديــد 

ســلوكه.

ويــرى )أبــو العينــن، 1427هـــ( أن هنــاك شــروطاً معينــة لتقــوم املدرســة بتنميــة القيــم، منهــا: توفــر 
اخلــرات املتنوعــة لتنميــة هــذه القيــم لــدى الطــالب، وإاتحــة الفــرص أمامهــم للتعــرف عليهــا، واالنفعــال هبــا، 
والوعــي هبــا، واالهتمــام بتوفــر مواقــف عمليــة ملمارســة هــذه القيــم، واالهتمــام ابجتاهــات الطــالب ومشــاعرهم، 

واســتخدام الشــحنة االنفعاليــة، والتفكــر معــاً يف تنميــه القيــم.

ممــا ســبق يتضــح أمهيــة املدرســة يف تنميــه القيــم، وبذلــك ينبغــي أن تكــون املدرســة بيئــة تربويــة مناســبة، 
تعمــل علــى تنميــه هــذه القيــم لــدى الطــالب، وأن تتجــه بكافــة مكوانهتــا مــن معلــم وإدارة ومنهــج وأنشــطة 

حنــو هتيئــة الفــرص املالئمــة وجتهيزهــا.

ج- أمهية دور املعلم يف تنمية القيم:

يكتســب املعلــم يف الرتبيــة املعاصــرة مكانــًة كبــرة، وقيمــًة عاليــة. فمهمــا تطــورت التكنولوجيــا احلديثــة 
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للرتبيــة، وتقدمــت وســائل قــد تنقــل مشــاهد حيــة مباشــرة ومؤثــرة، مــع مــا يصحبهــا مــن عوامــل اجلــذب 
والتشــويق، فاملرونــة يف ســر الــدروس، وتبســيط املعلومــات، وهتيئــة فــرص النقــاش، ومراعــاة املســتوايت 
يتطلبــه  مــا  وفــق  الوســائل  يف  واالبتــكار  واإلبــداع  احملتــوى،  وتكييــف  الطــرق،  يف  والتوزيــع  املختلفــة، 
املوقــف التعليمــي، وحنــو ذلــك مــن أمــور، ال تتيســر يف كل زمــان ومــكان إال يف دروس يديرهــا املعلــم 

ذاتــه ) علــي، 1418هـــ(.  

واملعلــم هــو األداة الفاعلــة يف نشــر القيــم الرتبويــة وتنميتهــا، ولــه الــدور الرئيــس والفاعــل يف جممــل العمليــة 
التعليميــة مــن حيــث تطويــر طالبــه، وحتقيــق األهــداف واخلطــط املســتقبلية ورمسهــا، الكفيلــة لغــرس هــذه القيــم 
واملفاهيــم بشــىت الطــرق والوســائل، وحتقيــق ومــا يتطلبــه اجملتمــع مــن غــاايت، هلــا أمهيتهــا يف إجنــاح التحــوالت 

الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة املنشــودة.

واملعلــم ســلوك قائــم ومؤثــر يف تالميــذه حــن ميشــي وحــن يتكلــم، وحــن جيلــس وحــن يغضــب، لذلــك 
جيــب أن يكــون أمنوذجــاً طيبــاً للســلوك؛ ألنــه قــدوة ملــن حولــه، وهــو مســؤول عــن تنشــئتهم تنشــئة اجتماعيــة 
ســليمة، ويغــرس فيهــم القيــم النبيلــة كالصــدق واألمانــة واحلفــاظ علــى املــال العــام وحــب الوطــن، فهــو املســؤول 

مســؤولية كبــرة يف تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى املتعلمــن.

وبنــاء علــى مــا ســبق يتضــح أن إجيابيــة املعلــم يف تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى طالبــه متثــل أمهيــة قصــوى، 
أمــا قصــور املعلــم يف الوفــاء مبســؤوليته حنــو تنميــة القيــم فتعــد ضــررًا علــى الفــرد واجملتمــع.

2- الصفات الواجب توفرها يف املعلم لتنمية القيم الرتبوية لدى طالبه:

الصفــات الواجــب توفرهــا يف املعلــم كثــرة ومتنوعــة ومرتابطــة، ولعــل ذلــك يرجــع لشــموهلا لــكل أقــوال 
املعلــم، وأفعالــه، وعالقتــه مــع كل َمــْن حولــه.

وعلــى ذلــك فإنــه ميكــن القــول إنــه جيــب أن يكــون املعلــم قــدوة صاحلــة، وأســوة حســنة يقتــدي هبــا 
املتعلمــون، فاملعلــم ابلنســبة للمتعلمــن مبقــام الوالــد مــن أبنائــه، لــذا وجــب عليــه أن يتحلــى بفضائــل األخــالق. 

) وزان، 1413هـــ(.

ومن أبرز الصفات العامة للمعلم ليقوم بعملية تنمية القيم ما أييت: 

أ-  التمكن من املادة العلمية والقدرة على حتقيق أهدافها: 

إن متكــن املعلــم مــن مادتــه العلميــة ال يعــي متكنــه مبوضوعــات الكتــاب املدرســي وحمتوايتــه فحســب، 
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فاملعلــم ال ينبغــي أن يكتفــي بعلــم مــا حــدد لــه مســبقاً ضمــن دفــي الكتــاب املقــرر وإمنــا يكــون علــى اطــالع 
دائــم ابلعلــوم الــي ترتبــط مبادتــه العلميــة )اخلواجــا، 1414هـــ(.  

ومــن متطلبــات متكــن املعلــم يف مادتــه العلميــة أن يتقــن أســاليب البحــث املتبعــة يف هــذا اجملــال، فاملعرفــة 
وحدهــا مل تعــد كافيــة إلنســان العصــر احلاضــر، بــل البــد مــن أن يقــرتن هبــا معرفــة أســاليب البحــث العلمــي 

وإجادهتــا، وكيفيــة جتديــد تلــك املعرفــة ابســتمرار )وزارة املعــارف, 1418هـــ(. 

فإجــادة املعلــم الســتخدام تلــك األســاليب جيعلــه علــى إطــالع مســتمر ابلتطــورات املتالحقــة الــي حتــدث 
يف جمــال ختصصــه األكادميــي، وأبســاليب التدريــس املتجــددة، مــن يــوم آلخــر، وهلــذا تــرز أمهيتــه يف تطويــر 
قدراتــه ذاتيــاً مــن انحيــة، ويف تربيــة طالبــه، واالرتقــاء هبــم إىل مســتوايت التميــز، واإلبــداع األخالقــي املنشــود، 

مــن انحيــة أخــرى )عــدس، 1418هـــ(.

وألن املقــرر املدرســي احملــدد لفــرتة زمنيــة معينــة قــد ال حيتــوي إجــاابت شــافية هلــذه التســاؤالت، فــإذا 
مل يكــن املعلــم ميتلــك الــردود الكافيــة، فــإن ذلــك قــد يعرضــه للحــرج، ولــه أثــره الســلي الواضــح يف الرتبيــة 

األخالقيــة )اخلواجــا، 1414هـــ(.

ب- الثقافة العامة وسعة االطالع: 

إن مــن الشــروط املهمــة الواجــب توفرهــا يف املعلــم لكــي يــؤدي رســالته الرتبويــة بنجــاح أن يكــون علــى 
فهــم ودرايــة ابلثقافــة العامــة للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وملمــاً  بــكل مــا لــه ارتبــاط ابلقيــم، ســواء منهــا 
الدينيــة، أو اخللقيــة، أو املاديــة، وكل مــا يرثــه اإلنســان مــن تــراث فكــري، مرتبــط بــدروب احليــاة املختلفــة، مــن 

ــادات وتقاليــد، وأعــراف اجتماعيــة، وقيــم روحيــة ) املرصفــي، 1409هـــ(.  عـ

ومــن مث فــإن املعلــم إذا مل يكــن مــزوداً بثقافــة جيــدة، وواســع االطــالع، فلــن يســتطيع أن يقــوم بــدوره 
الرتبــوي إذا وقــف عنــد جمــال ختصصــه واملعلومــات الــواردة يف الكتــاب املدرســي ) مرســي، 1413هـــ(. 

ج- إجادة فن التعامل مع تنمية القيم: 

ــا مبــا يــدور يف اجملتمــع بصفــة  ال يســتطيع املعلــم القيــام بــدوره يف تنميــة القيــم الرتبويــة، مــا مل يكــن ملمًّ
عامــة مــن مشــكالت أخالقيــة، ومــا تنتشــر فيــه مــن ممارســات ســلوكية.  

فــكل ســلوك صــادر مــن طالــب أو جمموعــة مــن الطــالب حيتــاج مــن املعلــم إىل تعامــل معــن يناســبه، مــن 
أجــل تعزيــز قيمــه الرتبويــة و تقوميهــا، فبعــض القيــم  احلســنة، تتعــزز مبجــرد ثنــاء املعلــم علــى الطــالب القائمــن 
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وامللتزمــن هبــا، بينمــا بعضهــا حيتــاج إىل تدريــب مســتمر، أو حوافــز مشــجعة عاليــة حــىت يلتــزم الطــالب هبــا. 
وكذلــك بعــض القيــم  الســيئة، قــد يكفــي فيهــا جمــرد التنبيــه علــى اخلطــأ برفــق وحكمــة ) رســالن،1420هـ(. 

دـ- إتقان مهارات طرق التدريس الفعالة واملؤثرة يف الرتبية:

مــن  النظريــة ومــا حيتاجــه  املعرفــة  أثــر كبــر علــى  لــه  التدريســية  للمهــارات والطــرق  املعلــم  إتقــان  إنَّ 
وســائل لتحقيقهــا، وال يكفــي إتقــان تلــك املهــارات والطــرق التدريســية، بــل البــد مــن التدريــب املســتمر علــى 

اســتخدامها مبــا يتناســب مــع املوقــف التعليمــي.

البنــاء يف  وجنــاح املعلــم يف إتقــان عــال ملهــارات التدريــس وطرقهــا الرتبويــة املتنوعــة، وضمــان أتثــره 
تنميــة القيــم لــدى الطــالب، يتطلــب توفــر كفــاايت علميــة ومهاريــة متعــددة، وحســن اختيــار ألنســبها حتقيقــاً 

لأهــداف املرجــوة مــن املواقــف الرتبويــة الكثــرة واملتنوعــة )العمــرو, 1422هـــ(. 

هـ- القدوة احلسنة وتربية الطالب عليها: 

القــدوة هــي: منــوذج ســلوكي، ميتــزج فيــه الفكــر والعمــل والقــول واألداء، أو هــي شــخصية منوذجيــة 
حتتــذى، ال يتطــرق إليهــا االنفصــال بــن مــا تقولــه ومــا ترغــب فيــه وتفعلــه. 

وتتأكــد أمهيــة اتصــاف املعلــم ابلقــدوة؛ نظــراً ملــا يتميــز بــه الطــالب مــن قابليــة للتأثــر بقادهتــم ومربيهــم، 
وتقليدهــم يف خمتلــف املواقــف الرتبويــة والتعليميــة داخــل الفصــل وخارجــه )مهــام، 1404هـــ(. 

وذلــك حيتــم علــى املعلــم أن يتمثــل مــا يــود غرســه مــن مبــادئ وقيــم يف نفــوس الطــالب بنــاء علــى ســلوكه 
العملــي، مثــل قيــام املعلــم حبــث الطــالب علــى النظافــة، مث رؤيتهــم لــه يف نظافــة ملبســه، واختيــار ألفاظــه 

احلســنة، فتوثــر فيهــم تلــك التجربــة لتكــون قــدوة عمليــة أكثــر مــن أتثــر النصيحــة اجملــردة. 

رابعاً: إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية لطالبه:

تعتــر مهنــة التدريــس مــن أجــلِّ املهــن وأشــرفها، ملــا هلــا مــن أثــر كبــر وأمهيــة يف بنــاء اإلنســان وأتهيلــه 
حلمــل األمانــة، وذلــك مــن خــالل بنــاء الشــخصية اإلنســانية، الــي حتمــل القيــم، الــي حيــث عليهــا ديننــا احلنيــف 

) قشــالن، 1430هـــ، 74(.

ومعلــم املرحلــة املتوســطة يف التعليــم الســعودي يقــع علــى عاتقــه العــبء األكــر يف حتقيــق األهــداف 
الرتبويــة يف هــذه املرحلــة؛ حيــث يقــوم إبســهامات عديــدة لتنميــة القيــم الرتبويــة لــدى طالبــه، فهــو حلقــة 

الوصــل بــن النظــام الرتبــوي والطــالب.



إسهامات معلم المرحلة المتوسطة في تنمية القيم لطالبه والمعوقاترالتي تواجهه ...    د . محمد عمر المدخلي

171

ويريــد الباحــث إبــراز إســهامات معلــم املرحلــة املتوســطة يف تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى طالبــه عــن طريــق 
تشــريبها يف جوانــب شــخصية املتعلــم مــن خــالل اجلوانــب اآلتيــة:

1- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقدية اإلميانية.

2- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقلية.

3- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم األخالقية.

4- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم االجتماعية.

5- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم االنفعالية. 

6- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم اإلبداعية. 

1- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقدية اإلميانية  لدى طالبه:

تعــد القيــم العقديــة مــن أهــم القيــم الــي حــرص التعليــم يف البــالد اإلســالمية علــى حتقيقهــا وخباصــة  
التعليــم الســعودي علــى إكســاهبا طــالب التعليــم مبراحلــه الثــالث، وخباصــة املرحلــة املتوســطة، فهــي مهمــة يف 

بنــاء شــخصية الطالــب؛ لتكــون موجًهــا لســلوكه. 

ــا، وأنــه ســيموت ويبعــث وحياســب، فالديــن فطــري  ولقــد خلــق هللا اإلنســان وفطــره علــى أن لــه خالًق
لــدى اإلنســان مبعــى اســتعداد الطبيعــة اإلنســانية وقابليتهــا للبحــث عــن اخلالــق والوجــود والكــون واحليــاة. 

ويسهم معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقدية اإلميانية إبسهامات عديدة منها: 

أ- تزويــد الطــالب مبجموعــة مــن املعــارف واألفــكار واملبــادئ الصحيحــة عــن العقيــدة اإلســالمية حــىت يتحقــق 
يف الطالب اإلميان الراســخ والصحيح يف نفســه. 

ب- استشــهاد املعلــم ببعــض األدلــة مــن القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة املطهــرة يف دعــم عقيــدة الطالــب، فقــد أورد 
القــرآن الكــرمي عــدًدا مــن األدلــة والراهــن عــن صحــة العقيــدة اإلســالمية، فاســتخدام املعلــم هلــا عنــد حديثــه إىل 

طالبــه خــر وســيلة لتنميــة القيــم العقديــة اإلميانيــة، بــل جتعلــه متســلًحا بتلــك األدلــة الــي يســتخدمها. 

ج- تركيــز املعلــم علــى اجلوانــب اإلجيابيــة، الــي أظهرهتــا الشــريعة اإلســالمية، والــي تؤثــر يف ســلوك الطالــب 
حبيــث تكــون موجهــة لــه يف تصرفاتــه يف املواقــف احلياتيــة. 
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د- متثــل املعلــم ملواقــف تربويــة مــن الكتــاب والســنة لقيــم عقديــة إميانيــة  لتكــون مؤثــرًا فاعــاًل ومثمــًرا يف تنميــة 
القيــم لــدى الطالــب. 

2- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقلية:

ينظــر اإلســالم إىل العقــل أبنــه نشــاط ووظيفــة فكريــة، يســتخدمه اإلنســان للوصــول إىل احلقيقــة واإلميــان 
ابهلل، فالعقــل هــو منــاط التكليــف، وحمــور املســؤولية ) العقــل، 1427هـــ، 115(. 

ولقــد ذكــر القــرآن الكــرمي العقــل مــن حيــث الوظيفــة ليقــوم ابلتفكــر والتذكــر والتأمــل والتدبــر )اخلطيــب، 
1425هـ، 28،29(.

والعقــل مــن أهــم مكــوانت شــخصية الطالــب يف املرحلــة املتوســطة، وممــا يــدل علــى أمهيــة العقــل مــا جــاء 
ذكــره يف القــرآن الكــرمي أبن أحــكام الشــريعة تقــوم علــى محايتهــا واحملافظــة عليهــا هــي مخــس ضــرورايت، هــي: 
حفــظ الديــن، والنفــس، واملــال، والعــرض، والعقــل، فقــد جعــل العقــل فيهــا  أداة الفهــم والتمييــز والتفكــر 
اۖ  ــۡي ٔٗ ــهِۦ َش ِ ــواْ ب لَّ تُۡشُِك

َ
ــۡمۖ أ ــۡم َعلَۡيُك َم َربُُّك ــرَّ ــا َح ــُل َم تۡ

َ
ــۡواْ أ َ ــۡل َتَعال واملعرفــة، قــال تعــاىل: )قُ

ــواْ  ــۡمۖ َوَل َتۡقَرُب ــۡم ِإَويَّاُه ــُن نَۡرزُقُُك ۡ ــٖق نَّ ٰ ــۡن إِۡمَل ۡوَلَٰدُكــم ّمِ
َ
ــٓواْ أ ــٗناۖ َوَل َتۡقُتلُ ــِن إِۡحَسٰ يۡ َوبِٱۡلَوِٰلَ

ۚ َذٰلُِكــۡم  ــّقِ ُ إِلَّ بِٱۡلَ ٱۡلَفَوِٰحــَش َمــا َظَهــَر ِمۡنَهــا َوَمــا َبَطــَنۖ َوَل َتۡقُتلُــواْ ٱنلَّۡفــَس ٱلَّــِي َحــرََّم ٱللَّ
 ٰ ــيَّ ــُن َح ۡحَس

َ
ــِي ِهَ أ ــِم إِلَّ بِٱلَّ ــاَل ٱۡلَتِي ــواْ َم ــوَن ١٥١ َوَل َتۡقَرُب ــۡم َتۡعقِلُ ــهِۦ لََعلَُّك ِ ــم ب ىُٰك َوصَّ

ــۡم  ــَعَهاۖ ِإَوَذا قُۡلُت ــا إِلَّ وُۡس ــُف َنۡفًس ــِطۖ َل نَُكّلِ ــَزاَن بِٱۡلقِۡس ــَل َوٱلِۡم ــواْ ٱۡلَكۡي ۡوفُ
َ
ۥۚ َوأ هُ ــدَّ ُش

َ
ــَغ أ َيۡبلُ

ۖ ( )األنعــام:151، 152(، وقــال الشــاطي: “فقــد اتفقــت األمــة بــل ســائر  ــۡرَبٰ ــۡو َكَن َذا قُ َ ــواْ َول ُ فَٱۡعِدل
امللــل علــى أن الشــريعة وضعــت للمحافظــة علــى الضــرورايت اخلمــس، وهــي: الديــن والنفــس والنســل واملــال 
والعقــل، وعلمهــا عنــد األمــة كالضــروري، ومل يثبــت لنــا ذلــك بدليــل معــن وال شــهد لنــا أصــل معــن ميتــاز 
برجوعها إليه، بل علمت مالءمتها للشــريعة مبجموع أدلة ال تنحصر يف ابب واحد”)الشــاطي، املوافقات، 

ج1، 31(.

ومن إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقلية لدى طالبه ما أييت:

أ- تدريــب الطــالب علــى اســتخدام العقــل علــى منهجيــة التفكــر املنطقــي لتحقيــق الوصــول إىل احلقائــق 
املاديــة واملعنويــة، وتوجيههــم حنــو إعمــال العقــل، والســعي إىل املصــادر الــي تشــحذ يف الفــرد الفهــم، والتعاطــف 

اإلجيــايب حلقيقــة اإلميــان ابهلل ســبحانه وتعــاىل ) بنجــر، 2001م، 281(.

ب- حماولــة تكويــن العقليــة العلميــة املبتكــرة، وتدريــب الطالــب علــى أســلوب حــل املشــكالت، ودراســتها 
دراســة علميــة.
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ج- إســهام املعلــم يف تكويــن القيــم العقليــة عــن طريــق اســتخدام الدقــة يف التفكــر والتأمــل، والتعــرف عليــه 
هللا آباثره وآايتــه وخملوقاتــه، والبعــد عــن التقليــد األعمــى لأفــكار املســتوردة )النحــالوي، 1420هـــ، 119(. 

ــَل  ولقــد عــاب القــرآن الكــرمي علــى مــن يقلِّــدون غرهــم دون إعمــال عقوهلــم بقــول رب العاملــن: )ِإَوَذا قِي
ــۡم َل  ــۡو َكَن َءابَآؤُُه َ َول

َ
ــاۚٓ أ ــهِ َءابَآَءنَ ــا َعلَۡي ۡلَفۡيَن

َ
ــآ أ ــُع َم ــۡل نَتَّبِ ــواْ بَ ُ ُ قَال ــَزَل ٱللَّ ن

َ
ــآ أ ــواْ َم ــُم ٱتَّبُِع لَُه

ــُدوَن( )البقــرة، 170(. ا َوَلَيۡهَت ــۡي ٔٗ ــوَن َش َيۡعقِلُ
د- إرشــاد الطــالب إىل كيفيــة الوقايــة مــن أســباب األمــراض العقليــة، واألســاليب املؤديــة إىل التخلــف العقلــي، 

وذلــك ابســتخدام العقــل فيمــا يعــرض عليــه. 

ه- هتيئــة الفــرص للطــالب لكــي يســتفيدوا مــن اخلــرات املختلفــة والعلــوم مهمــا اختلفــت مصادرهــا )أبــو 
العينــن، 1418هـــ، 164( بشــرط أن تتفــق مــع مبــادئ اإلســالم وقيمــه العليــا. 

3- إسهام معلم املرحلة املتوسطة  يف تنمية القيم األخالقية:

حرصــت الشــريعة اإلســالمية علــى تنميــة القيــم األخالقيــة اإلســالمية منــذ نعومــة  أظفــار الطفــل، وتربيــة 
ضمــره وشــعوره وإحساســه ابلواجبــات، وحتمــل املســؤوليات، وتنميــة جوانــب احلــق واخلــر والعــدل والتعــاون 
إىل جوانب العطف والشــفقة واألمانة والكرم واإلحســان وغرها من القيم اخللقية النبيلة، الي حثنا اإلســالم 
علــى اكتســاهبا، كمــا حــذران مــن القيــم الســيئة مثــل الكــذب واخليانــة والفتنــة والــزان وغرهــا، والــي جيــب أن 

ننــأى عنهــا. 

وحيتــاج طالــب املرحلــة املتوســطة إىل البنــاء األخالقــي يف شــخصيته يف تعاملــه مــع غــره يف البيــت 
واجملتمــع. واملدرســة 

ومــن دالئــل اهتمــام اإلســالم ابلقيــم األخالقيــة يف بنــاء شــخصية املســلم مــا وأورده القــرآن الكــرمي 
ــٖم (  ــٍق َعِظي ــَىٰ ُخلُ ــَك لََع يف أخــالق الرســول صلــى هللا عليــه وســلم؛ حيــث يقــول رب العاملــن: )ِإَونَّ
)ســورة القلــم: اآليــة 4(، وقــول املعلــم األول صلــى هللا عليــه وســلم: “إمنــا بعثــت ألمتــم مــكارم األخــالق“ 

)األلبــاين، ج 2، 385(.

ومن إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم األخالقية لدى طالبه ما أييت:

أ- بــث القيــم األخالقيــة، مثــل: اإليثــار، والصــدق، واألمانــة، واحــرتام امللكيــة العامــة واخلاصــة عــن طريــق 
التعــود وإفهــام الطــالب أن القيــم الســيئة تعتــر عصيــان هلل ويرتتــب عليهــا آاثم  حياســب عليهــا املــرء يــوم القيامــة 

)أبــو رزق، 1426، 113(.
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ب- تكويــن مواقــف تربويــة أمــام الطــالب، تظهــر منهــا مصابــرة النفــس يف اكتســاب األخــالق احلميــدة، مثــل: 
الصر على األذى، وعدم املبادرة إىل اإلســاءة مبثلها، مع ســرد بعض املواقف الرتبوية لشــخصيات إســالمية، 

متثلــت فيهــا القيــم احلســنة، مثــل: أيب بكــر الصّديــق، وعمــر بــن اخلطــاب، وعمــر بــن عبــد العزيــز، وغرهــم. 

ج- تدريــب الطــالب علــى اآلداب العامــة، مثــل: األدب مــع اآلابء واملعلمــن، وآداب اجملالــس، مــع بيــان 
قيمــة العطــف علــى الصغــر واحــرتام الكبــر، وميكــن ذلــك عــن طريــق اســتحضار بعــض املواقــف املتضمنــة 

القيــم احلســنة. 

د- تعريــف الطــالب أبمهيــة القيــم األخالقيــة؛ كوهنــا تعــد معيــاراً لتفضيــل اإلنســان علــى غــره مــن املخلوقــات 
األخــرى. 

هـــ- املســامهة يف تقــدمي منــاذج وأمثلــة إجيابيــة، توضــح نتائــج االلتــزام األخالقــي يف اجملتمــع وأثــر ذلــك علــى 
الفــرد. 

و- عقــد مقارنــة بــن الســلوكيات املبنيــة علــى اخللــق القــومي وغرهــا مــن الســلوكيات املبنيــة علــى اخللــق املــرذول، 
ومــا يــؤول إليــه كل نــوع مــن إجيابيــات وســلبيات. 

4- إسهام معلم املرحلة املتوسطة  يف تنمية القيم االجتماعية لدى طالبه:

ذكر بعض علماء االجتماع والفلسفة أن اإلنسان كائن اجتماعي، وقد ذكر ابن مسكويه: أن اإلنسان 
مــدين بطبعــه، أي حيتــاج إىل مدينــة فيهــا خلــق كثــر؛ لتتــم لــه الســعادة اإلنســانية، فــكل إنســان ابلطبــع وابلضــرورة 

حيتاج إىل غره، فهو لذلك مضطر إىل معايشة الناس ومعاشرهتم )ابن مسكويه، د.ت، 142(.

واملتأمــل يف القــرآن الكــرمي جيــد أنــه يؤكــد علــى تلــك القيــم االجتماعيــة؛ حيــث يقــول رب العاملــن: 
ْۚ إِنَّ  ــٓوا ـِـَل ِلََعاَرفُ نــَىٰ وََجَعۡلَنُٰكــۡم ُشــُعوٗبا َوَقَبآئ

ُ
ــن َذَكــرٖ َوأ ــا َخلَۡقَنُٰكــم ّمِ ــاُس إِنَّ َهــا ٱنلَّ يُّ

َ
أ )َيٰٓ

ــرٞ( ــٌم َخبِ َ َعلِي ــۡمۚ إِنَّ ٱللَّ ۡتَقىُٰك
َ
ِ أ ــَد ٱللَّ ــۡم ِعن ۡكَرَمُك

َ
أ

( )احلجــرات، اآليــة 13(، فاإلنســان كائــن اجتماعــي بطبعــه؛ حيــث يقــول الــرازي يف تفســر اآليــة 
الســابقة بقولــه: “اآليــة فائــدة التعــارف ال التناكــر“ ) الــرازي، 1933م، 138(. 

وتعــد القيــم االجتماعيــة ذات أمهيــة قصــوى يف بنــاء شــخصية الطالــب؛ ألن ســلوكه وتصرفاتــه ومجيــع 
واالجتماعيــة  اخلارجيــة  البيئــة  عوامــل  مــع  الداخليــة  ومكوانتــه  اســتعداداته  لتفاعــل  نتــاج  هــي  تعامالتــه 

)العمــري، 1431هـــ ، 96(. 
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ويسهم معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم االجتماعية بعدد من اإلسهامات منها: 

أ- تنميــة قــدرة الطالــب علــى بنــاء عالقــات اجتماعيــة صحيحــة وانجحــة مــع بعــض أفــراد اجملتمــع، مــع الرتكيــز 
علــى تنميــة روح التعــاون بــن الطــالب بعضهــم مــع البعــض اآلخــر.

ب- حــث الطــالب علــى اختيــار الصديــق املناســب الصــاحل، الــذي يدلــه علــى اخلــر، وميثــل لــه الناصــح 
األمــن كمــا بــن رســولنا صلــى هللا عليــه وســلم  بقولــه: “ املــرء علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم مــن خيالــل” 

)النــووي، 1412هـــ، 174(.

)الغامــدي،  اإلجيابيــة  وعاداتــه  اجملتمــع  قيــم  وغــرس  االجتماعيــة،  ابملســؤولية  الطالــب  شــعور  تنميــة  ج- 
1428هـــ،237(.

د- تدريب الطالب على االهتمام أبحوال اجملتمع، واملسامهة يف عالج بعض مشكالت -قدر املستطاع-، 
مثــل: مســامهة الطالــب يف تنظيــم املــرور، واالشــرتاك يف خدمــة حجــاج بيــت هللا، واملشــاركة يف االحتفــاالت 

ابليــوم الوطــي.

هـــ- تربيــة الطالــب علــى احــرتام حقــوق اآلخريــن، الــي أقرهــا التشــريع اإلســالمي، مــع تنميــة الــدور القيــادي 
عنــد الطالــب )جنــايت، 1988م، 121(.

5- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم االنفعالية:

تعد الشــخصية الســوية هي تلك الشــخصية الي تتصف ابالتزان يف دوافعها وعواطفها ونزعاهتا، فمن 
املهــم تنميــة اجلانــب االنفعــايل لــدى طالــب املرحلــة املتوســطة؛ حبيــث يســتطيع أن يضبــط انفعاالتــه فــال يكــون 
مندفًعــا متهــّورًا، يرتكــب احلماقــات مــع اآلخريــن، وخباصــة أن خصائصــه تتميــز بكثــرة االنفعــال ممــا حيتــاج إىل 
ترشــيد وتوعيــة، فمــن واجــب الرتبيــة أن تعمــل علــى تنميــة الطالــب؛ حبيــث يتســم ابالتــزان االنفعــايل، الــذي 

ــا لنضــج شــخصيته )اخلميســي، 2000م، 46(. يعــد شــرطًا مهمًّ

ويسهم معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية الضبط االنفعايل عند الطالب فيما أييت:

أ- توثيــق الصلــة بــن املعلــم والطالــب؛ حبيــث تبــى العالقــة بينهمــا علــى املصارحــة ملســاعدة الطالــب علــى حــل 
مشــكالته، فــال يلجــأ إىل االنفعــال.

ب- تدريــب الطالــب علــى ضبــط انفعاالتــه عنــد تعاملــه مــع بعــض الطــالب املخالفــن، وضبــط تصرفاتــه، فــال 
يثــور أو خيــرج عــن اتزانــه، ومعاجلــة اخلطــأ هبــدوء وحســن تصــرف )احلقيــل، 1410هـــ ، 81(.
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    وابلتــايل فــإنَّ الطــالب املشــاهدين لــه داخــل قاعــة الــدرس يتعلمــون منــه كيــف يضبطــون انفعاالهتــم يف 
املواقــف املشــاهبة عــن طريــق احملــاكاة والتقليــد.

ج- تدريــب الطالــب علــى الثقــة ابلنفــس، وإعطــاء الطالــب الفرصــة للتعبــر عــن ذاتــه، وزرع الثقــة فيــه مبقدرتــه 
علــى النجــاح والتحســن، وتشــجيعه علــى بــذل اجلهــد وضبــط انفعاالتــه، وإذا أخفــق الطالــب فــال يصــف املعلــم 

الطالــب ابلضعــف، وعــدم القــدرة علــى النجــاح. 

6- إسهام معلم املرحلة املتوسطة  يف تنمية القيم اإلبداعية:

املطلــع يف القــرآن الكــرمي جيــد أن اإلبــداع صفــة مــن صفــات هللا ســبحانه وتعــاىل، فقــد ورد ذلــك يف قولــه 
َمــا َيُقــوُل َلُۥ ُكــن َفَيُكــوُن( )البقــرة،  ۡمــٗرا فَإِنَّ

َ
ۡرِضۖ ِإَوَذا قَــَىٰٓ أ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل جــل شــأنه: )بَِديــُع ٱلسَّ

اآليــة 117(.

ولقــد خلــق هللا يف اإلنســان عقــاًل، يتميــز بــه عــن بقيــة املخلوقــات؛ ليكــون مبدًعــا ومبتكــرًا حلــل كثــر 
مــن مشــكالته. 

ومعلــم املرحلــة املتوســطة يقــع علــى عاتقــه بنــاء اجلانــب اإلبداعــي عنــد طالبــه، وميكــن أن يســهم معلــم 
املرحلــة املتوســطة يف تنميــة قيــم اإلبــداع عنــد طالبــه مبــا أييت:

أ- تدريــب الطالــب علــى اســتخدام التأمــل والتعمــق يف الفكــر عنــد قراءتــه للمعــارف والعلــوم داخــل الفصــل 
الدراســي، الــذي يــؤدي إىل اإلبــداع، والبعــد عــن إصــدار األحــكام قبــل إجــراء ذلــك التأمــل والتعقــل والتعمــق. 

ب- تدريــب الطالــب علــى تفتــح ملكــة االبــداع عنــده، بتهيئــة املواقــف الرتبويــة، الــي يتخــذ فيهــا الطالــب 
التدبّــر والتأمــل، والتدبــر واالســتنتاج وصــواًل لإلبــداع.

وحتليلهــا  النصــوص،  حــول  اآلراء  بتبــادل  اإلبــداع  علــى  زمالئــه  مــع  التعــاون  علــى  الطالــب  تدريــب  ج- 
ابســتخدام التفكــر والتأمــل فيهــا قــدر اإلمــكان، وعــرض كل طالــب علــى زميلــه مــا توصــل إليــه؛ حيــث إن 
اإلبــداع ليــس نشــاطًا فــرداًي يف كل األحــوال، بــل ميكــن أن يكــون نشــاطًا، يتعــاون فيــه مجاعــات مــن النــاس 

)العمــري، 1431هـــ، 106(.

د- الكشــف عــن ميــول واســتعدادات الطــالب، مث توجيههــم إىل املهــن والتخصصــات لتلــك االســتعدادات 
وامليــول.
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خامساً: املعوقات اليت تواجه معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية:

هناك معوقات عديدة تواجه معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية لطالبه، وهي:

ــرة للقيــم: إن بعــض القنــوات الفضائيــة الــي هتــدف إىل هــدم القيــم لــدى أفــراد  1- القنــوات الفضائيــة املدمِّ
اجملتمــع وخباصــة القنــوات الغربيــة، الــي أنشــئت لتكــون أداة هــدم وتدمــر لقيــم اجملتمــع املســلم، والــي تثــر غرائــز 
نفــوس الطــالب حنــو الرذيلــة، ممــا تعــوق املعلــم يف التعليــم العــام علــى تنميــة تلــك القيــم اإلســالمية النبيلــة، والــي 

جيــب أن يتحلــى هبــا الطالــب.

2- العــادات والتقاليــد الضــارة: إن العــادات والتقاليــد يف أي جمتمــع مــن اجملتمعــات تؤثــر أتثــراً واضحــاً يف 
األخــالق والقيــم لــدى أفــراد ذلــك اجملتمــع، فرمبــا يكــون يف الــرتاث الفكــري لبعــض اجملتمعــات عــادات وتقاليــد 
تتنــاىف مــع القيــم الصحيحــة، والــي إذا اكتســبها بعــض أفــراد اجملتمــع فإهنــا تؤثــر أتثــراً ســلبياً علــى مــا يقــوم بــه 

املعلــم يف تنميــة القيــم الرتبويــة يف نفــوس طالبــه.

3- فقــد القــدوة احلســنة: مــن املعــروف أن للقــدوة أتثــرًا واضًحــا علــى الطــالب، فالطالــب يتمثــل ســلوك 
معلمــه، فــإن كان املعلــم لديــه القيــم احلســنة فــإن ذلــك يــؤدي إىل اكتســاب طالبــه هــذه القيــم احلســنة، أمــا إذا 

كان بعــض املعلمــن لديهــم بعــض القيــم الســيئة فــإن طالبــه ســوف يتأثــرون هبــذه القيــم.

4- القســوة يف التعامــل مــع الطــالب: إن القســوة يف تعامــل املعلــم مــع طالبــه تعــد مــن األمــور الــي تقــف 
حائــاًل إلكســاب الطــالب القيــم الرتبويــة، فــإذا حتلــى معلــم املرحلــة املتوســطة ابحللــم واألانة والعطــف والشــفقة 
عنــد تعاملــه مــع طالبــه مبــا يتناســب مــع طبيعــة طــالب هــذه املرحلــة أدى ذلــك إىل كســب ودهــم واحرتامهــم، 
فــإذا كان معلــم املرحلــة املتوســطة مّتصًفــا بقلــة الصــر وســرعة الغضــب والقســوة يف معاقبــة طالبــه فــإن ذلــك 

يكــون مــن املعوقــات الــي تعــوق تنميــة القيــم الرتبويــة. 

5- الثورة املعرفية والتطور التكنولوجي وأثره على القيم: يتميز القرن احلادي والعشرين ابلتطور املعريف املتالحق 
لدرجــة اإلطــالق عليــه بقــرن الثــورة املعرفيــة اهلائلــة، الــي تتضاعــف بصــورة كبــرة يف كــم املعــارف واملعلومــات، الــي 
تنتجهــا العقــول البشــرية، الصــاحل منهــا والفاســد، ممــا يــؤدي إىل ضعــف تنميــة القيــم لــدى الطــالب. وكذلــك 
التطــور التكنولوجــي املتالحــق، الــذي يظهــر يف صــورة تقنيــات حديثــة، ممــا قــد يؤثــر أتثــراً ســلبياً واضحــاً يف 
القيــم، وخباصــة يف القيــم اإلســالمية، فظهــور اإلنرتنــت، والدخــول عليــه يؤثــر ســلباً علــى تنميــة القيــم، الــي 

يريــد معلــم املرحلــة املتوســطة تنميتهــا عنــد طالبــه.
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6- قلــة اإلشــراف املدرســي علــى الطــالب املنحرفــن: تؤثــر قلــة اإلشــراف املدرســي اليومــي علــى الطــالب، 
وخباصــة املنحرفــن منهــم، والذيــن ميارســون ســلوكيات منحرفــة علــى القيــم الرتبويــة األصيلــة، الــي اكتســبوها 

مــن املعلــم.

7- ضعــف شــخصية بعــض املعلمــن داخــل الفصــل الدراســي: يــؤدي ضعــف شــخصية بعــض املعلمــن داخــل 
الفصــل، وعــدم قدرهتــم علــى إدارة الفصــل لطــالب املرحلــة املتوســطة الذيــن هــم يف بدايــة مرحلــة املراهقــة، 
والتغــرات الــي تطــرأ عليهــم مــن أكــر املعوقــات، الــي تواجــه معلــم املرحلــة املتوســطة يف تنميــة القيــم الرتبويــة 

لــدى طالبــه. 

ممــا ســبق يتضــح أن هنــاك حتــدايت ومعوقــات تعــوق إســهامات معلــم املرحلــة املتوســطة يف تنميــة القيــم 
الرتبويــة لــدى طالبــه. 

الرتبوية  القيم  تنمية  يف  املعلم  تعوق  اليت  املعوقات  لعالج  البحث  مقرتحات  سادساً: 
لدى طالبه: 

1- عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــن يف كيفيــة التعامــل مــع الطــالب ابألســلوب األمثــل للســلوك، مــع أخــذ 
منــاذج لشــخصيات إســالمية، توضــح القيــم احلســنة يف تعامــل املعلــم مــع طالبــه، ونبــذ القســوة والشــدة والقهــر، 

واختــاذ املعلــم األول -صلــى هللا عليــه وســلم- قــدوة يف رمحتــه وعطفــه وشــفقته علــى املتعلمــن.

2- عقــد دورات نفســية تربويــة للمعلمــن، تبــن الطبيعــة اإلنســانية، واحلالــة املزاجيــة، والســلوكية لطــالب 
املرحلــة املتوســطة؛ ليتعامــل املعلــم مــع الطالــب علــى أساســها.

3- ضــرورة حتصــن املعلــم ابألســاليب العلميــة؛ للوقــوف أمــام ســلبيات الثــورة املعرفيــة، والتطــور التكنولوجــي، 
ومــا جيلبــه مــن قيــم ســيئة مــن خــالل التقنيــات احلديثــة.

4- تدريــب املعلمــن علــى أحــدث األســاليب والطــرق، الــي متكنهــم مــن كشــف الطــالب ذوي القيــم الرتبويــة 
الســيئة، والعمــل علــى هتذيبهــم وإصالحهــم. 

5ـ- عقــد ورش عمــل مكثفــة للمعلمــن؛ لتحصينهــم ضــد ســلبيات العوملــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن قيــم غــر 
أخالقيــة روجــت هلــا, مثــل ثقافــة اجلنــس اخلاطئــة، وإشــباع الغرائــز، وانتشــار الفكــر اهلــدام.

6- عقــد لقــاءات توعويــة مســتمرة للمعلمــن؛ ملقاومــة الغــزو الفكــري، والثقافــات الوافــدة، والــي تؤثــر علــى 
قيــم اجملتمــع، وعاداتــه وتقاليــده.
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7- العمــل علــى رفــع مســتوى الدافعيــة والفاعليــة ملــن يتولــون العمليــة التدريســية للقيــم الرتبويــة مــن حيــث 
التأهيــل واإلعــداد، وإعطاؤهــم احلوافــز املعنويــة واملاديــة، وترشــيحهم حلضــور دورات تدريبيــة داخليــة وخارجيــة؛ 

لتعطيهــم حافــزاً علــى األداء اجليــد. 

8- تذليــل العقبــات والصعــوابت الــي تواجــه املعلــم يف تنميــة القيــم الرتبويــة، كإعــداد مطــوايت، وبرامــج 
تثقيفيــة، تســاعده علــى التغلــب علــى هــذه التحــدايت، وتشــجيع املعلمــن معنــوايً ومــادايً. 

9- ضــرورة وضــع رقابــة مســتمرة مــن جلنــة متخصصــة مــن التعليــم  ورجــال اإلعــالم؛ حبيــث ال يبــث مــن 
خــالل القنــوات الفضائيــة قيــٌم تناقــض مــا يقــوم بــه املعلــم مــن تنميــة القيــم احلســنة، علــى أن تقــوم اللجنــة 
مبراجعــة تلــك املــواد، الــي تبــث مــن خــالل القنــوات الفضائيــة، وال تســمح هلــا ابلبــث إال بعــد املراجعــة مــن 

قبــل اللجنــة املختصــة.

10- عقــد لقــاءات أســبوعية دوريــة مــن قبــل األســرة ملتابعــة العــادات والتقاليــد الضــارة يف ســلوك األبنــاء، 
والــي تظهــر مــن خــالل تعاملهــم داخــل املنــزل وخارجــه عــن طريــق قــصِّ بعــٍض مــن قصــص الســلف الصــاحل، 
الــي تبــن قيــم اإلســالم، وكذلــك مــا خيتــاره أوليــاء األمــور مــن قصــص واقعيــة، تشــيد ابلقيــم احلســنة يف املواقــف 

االجتماعيــة املختلفــة.

11- ضــرورة قيــام إدارة املدرســة واملربــن وأوليــاء األمــور بتقــومي الســلوك الســيء، الصــادر مــن بعــض املعلمــن، 
وتفعيــل دور القــدوة احلســنة عــن طريــق احملاضــرات والنــدوات والــدورات التدريبيــة املكثفــة بصفــة مســتمرة،  
وتنميــة القيــم الرتبويــة مــن خــالل الســلوكيات واملمارســات العمليــة، الدالــة علــى اإلخــاء والتســامح واحــرتام 

الطالــب.
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االجتماعيــة، عمــان، الــدار العلميــة  الدوليــة للنشــر 

- اخلميســي، الســيد ســالمة )2000م(: الرتبيــة واملدرســة واملعلــم قــراءة اجتماعيــة، ثقافيــة، إســكندرية، دار 
الوفــاء. 

- اخلواجا، زهدي صري )1414هـ( املعلم املثايل. الرايض، دار صري، ط1، ص92.

- خزعلــي، قاســم حممــد حممــود )2011م(: القيــم الرتبويــة يف ضــوء الرؤيــة القرآنيــة واحلديــث النبــوي الشــريف، 
جامعة القدس املفتوحة لأحباث والدراسات – العدد 25.

البدايــة والنهايــة دراســة  مــن كتــاب  الصحابــة  الرتبويــة يف قصــص  القيــم  - دويــالن، رهــام, )1431هـــ(, 
املكرمــة. القــرى، مكــة  أم  حتليلية،رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة اآلداب والعلــوم اإلداريــة، جامعــة 

- الرازي، الفخر )1933م(: التفسر الكبر، القاهرة، املطبعة البهية املصرية.

- رسالن، عثمان عبد املعز )2000( دستور املعلمن، طنطا: دار البشر، ص365 – 374.

- الزغي، أمحد حممد )2001(: علم نفس الطفولة واملراهقة، عمان- األردن، دار زهران للنشر والتوزيع.

- الزهــراين، علــي، )1426هـــ(، الرتبيــة االميانيــة الصحيحــة وأثرهــا يف حتصــن الشــباب ضــد الغــزو الفكــري، 
الــرايض، دار احلضــارة للنشــر والتوزيــع، ص 57،58.

- الزيود، ماجد)2005م(. الشباب والقيم يف عامل متغر: عمان: دار الشروق. 

- زاهر، ضياء الدين )1984م(، القيم يف العملية الرتبوية: الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

- زهران، حامد عبد السالم )1986(، علم النفس الطفولة واملراهقة، القاهرة، عامل الكتب.

- زهران، حامد عبد السالم )1404هـ(، علم النفس االجتماعي. القاهرة. عامل الكتب.ط5.
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- زايدة مصطفــى عبدالقــادر وآخــرون، ) 1427هـــ(، الفكــر الرتبــوي، مدارســه، اجتاهــات تطــوره، الــرايض: 
مكتبــة الرشــد، ط3، ص 126.

- مســارة، ســامر )2000م( القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف شــعر علــي بــن أيب طالــب، رســالة ماجســتر غــر 
منشــورة، كليــة الرتبيــة، اجلامعــة اإلســالمية، غــزة.

- الشــهري، حممــد بــن أمحــد عبــده )1430هـــ (: مــدى إســهام معلــم املرحلــة الثانويــة يف مــو جهــة التحــدايت 
الثقافيــة للعوملــة، رســالة ماجســتر ) غــر منشــورة (، كليــة الرتبيــة مبكــة املكرمــة، جامعــة أم القــرى 

- شطناوي عبد الكرمي، وزمالؤه )1990م(، أسس الرتبية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

- الصائــغ، عبدالرمحــن حييــي )1426هـــ(: دور املعلــم يف تنميــة القيــم اخللقيــة لــدى الطــالب املرحلــة الثانويــة، 
رســالة ماجســتر )غــر منشــورة(، كليــة الرتبيــة، جامعــة امللــك ســعود.

- صائــغ، حنــان بنــت عــالء الديــن )1430(: القيــم الرتبويــة يف الســور القرآنيــة املقــررة علــى تالميــذ الصــف 
األول االبتدائــي ابململكــة العربيــة الســعودية ) تصــور مقــرتح( رســالة ماجســتر )غــر منشــورة(، كليــة اآلداب 

والعلــوم اإلنســانية مبكــة املكرمــة، جامعــة أم القــرى.

- الصبيــح، عبــدهللا )1426هـــ(. املواطنــة كمــا يتصورهــا طــالب املرحلــة الثانويــة، دراســة مقدمــة للقــاء 
الفــرتة  خــالل  الســعودية  العربيــة  ابململكــة  الباحــة  مبدينــة  واملنعقــد  الرتبــوي  العمــل  لقــادة  عشــر  الثالــث 

من:26-1426/1/28هـــ.

- طهطاوي، سيد، )1996م( القيم الرتبوية يف القصص القرآين، القاهرة، دار الفكر العريب.  

- العامر، عثمان بن صاحل )1426هـ(. أثر االنفتاح الثقايف على مفهوم املواطنة لدى الشباب السعودي، 
دراســة مقدمــة للقــاء الثالــث عشــر لقــادة العمــل الرتبــوي واملنعقــد مبدينــة الباحــة ابململكــة العربيــة الســعودية 

خــالل الفــرتة مــن 26-1426/1/28هـــ.

- العجيلــي، شــذى عبــد الباقــي حممــد )1985م( دراســة مقارنــة للقيــم يف كتــب املطالعــة للمرحلــة الثانويــة يف 
الوطــن العــريب، جامعــة بغــداد كليــة الرتبيــة، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة.

- العرادي، سامل )2004م(. املؤسسة التعليمية مسئولة عن تعزيز االنتماء الوطي: الرايض: مكتبة العبيكان.

الرشــد،  مكتبــة  الــرايض،  وخصائصهــا،  مفهومهــا  االســالمية  الرتبيــة  1427هـــ(   ( عبــدهللا  العقيــل،   -
.193,194 ص 
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- العمــرو، صــاحل ســليمان )1422هـــ(، إســهام املعلــم يف تنميــة اجلانــب اخللقــي لــدى املتعلــم مــن خــالل دوره 
كناقــل للمعرفــة واخلــرة والــرتاث الثقــايف، كليــة الرتبيــة مبكــة املكرمــة: الكتــاب العلمــي للمؤمتــر الرتبــوي الثالــث 

إلعــداد املعلــم، جامعــة أم القــرى.

- العمــري، جابــر بــن ابلقاســم بــن جابــر )1431هـــ(: إســهام معلــم الرتبيــة اإلســالمية يف بنــاء شــخصية تلميــذ 
املرحلة االبتدائية، رســالة ماجســتر )غر منشــورة(، جامعة أم القرى، كلية الرتبية.

- عثمان، فاروق السيد )1991م (: وحسن الناصر، القيم الغائية والوسيلية لدى طالب كلية جامعة البحرين، 
جملة كلية الرتبية، جامعة املنصورة، كلية الرتبية، اجمللد األول، العدد السادس عشر، ص 303 – 332.

- عدس، عبد الرمحن )1418هـ(: الرتبية والتميز, جملة رسالة املعلم، األردن، العدد4، ص56.

- عقل، حممود عطا ) 1996م(: النمو اإلنساين الطفولة واملراهقة، الرايض، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع

- عقــل، حممــود عطــا حســن )1422هـــ(: القيــم الســلوكية لــدى طلبــة املرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف دول 
اخلليــج العربيــة، الــرايض، مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج.

- علــي، ســعيد إمساعيــل )1418هـــ(، التعليــم الثانــوي الواقــع واملســتقبل. القاهــرة، دار الثقافــة، فلمبــان، 
مســرة أمحــد. مــدى التــزام معلمــات املرحلــة االبتدائيــة يف مدينــة مكــة املكرمــة ابملبــادئ األخالقيــة ملهنــة الرتبيــة 

والتعليــم. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الرتبيــة، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة، ص6 .

- على، ســعيد إمساعيل، )1428هـ(, وآخران، الرتبية االســالمية املفهومات والتطبيقات، الرايض، الرشــد، 
ط3 ص 218.

- الغامدي، محدان أمحد )1428هـ(: أخالقيات مهنة التعليم، الرايض، مكتبة الرشد.

- القاســم، وجيــه )1428هـــ(: دور املناهــج يف تنميــة قيــم املواطنــة الصاحلــة )منهــج الرتبيــة البدنيــة مثــاال(. 
حبــث مقــدم لنــدوة الرتبيــة البدنيــة يف تعزيــز املواطنــة الصاحلــة. الــرايض. 

- القــرين، حســن علــي )1425هـــ( القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف النصــوص الشــعرية املقــررة يف أدب املرحــة 
الثانويــة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة, كليــة الرتبيــة، جامعــه أم القــرى، مكــة املكرمــة.

- القطــب، ســليم حممــد )2005م( املدرســة الثانويــة يف مصــر والتحــدايت الثقافيــة للعوملــة، رســالة دكتــوراه 
غــر منشــورة، جامعــة طنطــا، ص 136-135.
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- قشــالن، عبــد الكــرمي منصــور انصــر )2010/1430م(: دور معلمــي املرحلــة الثانويــة يف تعزيــز القيــم 
اإلســالمية لــدى طالبــه يف حمافظــات غــزة، رســالة ماجســتر )غــر منشــورة(، جامعــة األزهــر، كليــة الرتبيــة.

اإلســكندرية  مركــز  اإلســالمية،  واألخــالق  القيــم  موســوعة  )2005م(  الفتــاح  عبــد  إمساعيــل  الــكايف،   -
للكتاب،اإلســكندرية.

- الكيالين، ماجد عرسان )1998م( : فلسفة الرتبية اإلسالمية، بروت، مؤسسة الراين .

- كفــايف حممــد رشــاد )1989م(: تصنيــف مقــرتح لبعــض القيــم اإلســالمية،  جملــة األحبــاث الرتبويــة، كليــة 
الرتبيــة – جامعــة األزهــر، العــدد )17(، ص69.

نفــوس  يف  الدينيــة  القيــم  “أتصيــل   )1993( والتكنولوجيــا  العمــي  والبحــث  للتعليــم  القومــي  اجمللــس   -
.232-214 ص:   )55( اجلــزء   ،)8( اجمللــد  تربويــة.  دراســات  الطــالب“ 

- املرصفي، حممد علي. مقدمة يف أصول الرتبية. جدة، دار اجملتمع. 

- مقيبــل خدجيــة حمســن حســن )1421هـــ(: القيــم الرتبويــة يف األمثــال القرآنيــة، رســالة ماجســتر )غــر 
منشــورة(، مكــة املكرمــة، جامعــة أم القرى،كليــة الرتبيــة، ص 54.

- مرسي، حممد منر )1413هـ(: فلسفة الرتبية اجتاهاهتا ومدارسها. القاهرة. عامل الكتب. 

- مكــروم، عبــد الــودود )2002م(: دراســة لبعــض متطلبــات تنميــة القيــم العلميــة لــدى طــالب املرحلــة 
الثانويــة، جملــة مســتقبل الرتبيــة العربيــة، اجمللــد الثامــن،ع27، أكتوبــر.

- منصــور، مصطفــى يوســف )2007م(: حتــدايت العوملــة الرتبويــة املتعلقــة ابملدرســة وســبل مواجهتهــا، مؤمتــر 
اجلامعــة االســالمية، حبــث غــر منشــور، املدينــة املنــورة.

- النحــالوي، عبــد الرمحــن )1420هـــ(: أصــول الرتبيــة اإلســالمية وأســاليبها يف البيــت واملدرســة واجملتمــع، 
دمشــق، دار الفكــر.

- النغيمشي، عبد العزيز، )1414ه( : املراهقون، الرايض، دار املسلم، ط2.

- جنايت، حممد عثمان )1988م(: علم النفس يف حياتنا اليومية، الكويت، دار الفكر.

- النووي، حميي الدين أبو زكراي )1412هـ(: رايض الصاحلن، بروت، املكتب اإلسالمي.
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- مهــام، انيــف حامــد )1404هـــ(: املدرســة الثانويــة ودورهــا يف تربيــة الشــباب املســلم، رســالة ماجســتر )غــر 
منشــورة(، كليــة الرتبيــة، جامعــة أم القــرى.

- هندي، صاحل ذايب )1990م(: أسس الرتبية، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع.

- وزارة املعارف )1416ه(: سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، الرايض، مطابع وزارة املعارف.

- وزارة املعارف ) 1418ه(: دليل املعلم، ص61.  

- وزان، ســراج حممــد )1413هـــ(: التدريــس يف مدرســة النبــوة ســراج حممــد وزان، التدريــس يف مدرســة النبــوة، 
سلســلة دعــوة احلــق، مكــة املكرمــة، رابطــة العــامل اإلســالمي، العــدد 132.
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