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�أت ��1&8 ا�����ت �� ا�"�اد /�اء دا�3 ا�/�ة أو "� ا���6; ا: =�> ، ������?
3BC $�ر)�� ، رA@ و?�د ا���@ ا������ $9�8 ا��1ر?� أو <�� "� ا���6; ا���ر/� 

� هللا �&�E و /&@ ، "� ه ا���@ &G �HIي ا���� ا:���اء �� و&� @(�Bان ا��ا��� <= ا��
� "� ا����  –�� ا��)� ا7/��� إ�� ا�����M ا������ ھ� -��ج �> E-أ �'I- : و

 E���� ، ��� أ-�س ذ�N ا��� ��Q ا���@ ا������ ا��� +�ن )�6& �?�$ R-�+ �&ا���ھ
� هللا �&�E و /&@ &G " : رم ا���ق�B� @�$� R4�" .إ-��   

M�V ا:/��IUء ���I ، <�= و$�� ا���@ ا������ ��@ أ/�/�� "� <��ة ا7-'�ن ا� ي : )'�
  I� �IH$ ��-اد ، و"� ردود أ"����@ و /&�+��$�@ ، +�� أ��2$� ا���@ "� ا��*��3 �� ا�"
 ��ا)� �� ا�/�ة إ�� ا���ر/� و ?��X� M/'�ت ا���WCI ا:?������ �&��3 �& �U�ا�

�/�� و ����H4$ و $�����I ��ى ا�ط*�ل ، <�= )���� �� ا���&��� -�ع �� A �G�1ا� ���ا��
 �(�B$ ��"ن ھ��B( ا������ ����� ھ� ا���.\1��� ���-� و/�)� وھ ه ا��  

����4"� ا������ ا���6Iرة أ����G �� ا��)�  MHC�(�9[3 ، و*�� ��U�3 ا�*V��6 )��ود ا�" 
ا( ، ���/7�H_ ��درا �&� ��ا?�� ا���ا"^ و ا��1\ �" @B6���E، و ا��H4ت �&� ا��1� و 

� إHBد �� ا�-�-�� و ا������اءا��أي ا���[% ، و ا: .... �6��G �Iاط�� _H�( ������، و 
   EIووط E��� ��"�-.  

 3*Vر -�� ا��V$ ا��H��( ا�ط*�ل أن ���$ �� ����W'أو���ء ا���ر أو ا�� �&� %�( E�&و�
ا�����M ، وو��)�E �� ?'�)� و ��&�� ، �E�WCI و $�&��E ���ا�� ا:-�H9ط ا�'&�+� و أداب 

 �� EH'�B( ��� �$a$ ه ، او ا�����A ذيX$ و E(ذX$ ذ)&� ا����� ا:$��ف ��M]�HV ا�V�
E$�  .�EV�6 ا:?����� و ا��W�H، أو �� ھ�C\� ا���4"� ا��� )��IH-�� أ"�اد أ/

�س ا���@ ا������ ��ى ا�ط*�ل ھ� ا�/�ة A �� ول ا�ولX'���"ا��ca$ � ، +�-�� ا�+4
�E ، �� ��ل ��6و�� ا�ط*�ل $�&�� $��"�ت أ�[�@ و ا: إ���ا��@   ء�&� /&�ك ا�V*3 و $

E�I ا�/�ة �� $�����I �&��@ ا������ و إa( @c، E?��6( �� �"�e$� دور  �� �&�B$ �" �/ا���ر
�� أ����� ، و ����E و $�"�� �H$ E?��6( �� 3+ E�� :/���ادا$E ، و�+*�ء$E و  ا��&��  �� $

E$را�� .  
�ا "��: دا�3 ا���ر/� ، و -2�ا �� <��Bك �I� E-�+ @&�ا�� �و�� ھ ا ا��VI&^ و?% �&
�س وR�H4$ ا���@ ا������ �ن ���I ا���&�@ A ص�" @I�U( أن ، E$ ��$ ���EI و 3(�Vا�

  .���I ا\�ف �� ا���� ا���ى
 @��" ���I$ و ��6و�� E$ ���� @&�ا�� MH�$ �I�" 3H��'ا��&��  "� ا�� M�V�'( ، �&e�*ا���ق ا�

و ������ . ��1&8 ا���ا�8 ��B6 ودھ�ء <��B$ ��I)� \1��� رز)�I و/�)�  ��ا?��  
�� <'3H� �I $�&���@ و$&���I@ �&���رف ا��&����$ @����  ."�ور ا���&@ ھ� $

�)8 و ا�*��ل وھ�  و-�6 "� درا/��I ھ ه ��د ا����ف �&� ��ى ���م ا���&@ � ا ا��ورCا�
�� ات �ن  �&>�$���I ا���@ ا������ ��ى $���  ا���<&� ا:��ا[�� ، و�� ر+�-� �&� ھ ه ا��

 8���&� E��U�/ا ���e7"�� إ� �&>��ز دور ا���&@ "� ھ ه ا��H(و �Iأ �� ھ�H$ ���ا��
I�� %���/ا���ر/�� ،و ا/��1ام أ �VC-ا��ةا���1&*� �� ��ل ���ر/� ا��� ���  @�I'�



 @�$��> �" ����HV$ور)� و�و�'��اھ@ ، ��ف $��I�B@ �� ا+�'�ب و"�@ ا���@ ا������ ا�9
� ��c"� ا��96� �� $'��_ و$��ون و $aزر C- �" 8 و ا��'�ھ���Bا:?������ ،و ����6^ ا��

 �&e�*3 ا�]��Cھ� �� ا���A ع �� . و�eھ ا ا��� �Iو��I$ ��" Nذ� ���ل ��V و ا/��Iدا �&
 ��46H� ��9$ ���I3 ا�ول وھ� ا7ط�ر ا���ل "��*��" ��RI�9$ =6 أر : =6Hا��

=6Hا� ����I� ان�I�أ�� ا�*�3 ا��I$  . �-�4ول ا7?�اءات ا������I  ا��4-�  أ��  ا�ول 
 =>�H� ث�c �� ا���&�� ا���&���� و ھ ا ا�*�3 أ)�I�'�( �9 إ�G�I� ان ا���ر/� و�I�

و أھ����� "� ر/� و ا���&@ و ا��&��   أ�� ا�*�3 ا���4= و ھ� ��Iان ا���@ ا������ وھ�� ا���
 ��46H� ��� ا������وا���<&� ا7��ا[�� و ا\��3 �&�"� ا����  ھ�� ا���@ ا�����1 و ا��

���ان ا�6H= و ��ض و 6$&�3  8(�ا�*�3 ا��اM ا� ي �c ��9$ث ��H<= و ھ�� ا���
إ�� ا�i]��I ا����� و ��$�� و ��[��  :���ا-�� و �i]��- �C��I ا�*���eت و �Gا�����Vت ا�

M?ا�  . ا��
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا7ط�ر ا�����I : ا�*�3 ا�ول 
  �����I ا�6H= : ا��6H= ا�ول 

  ا7?�اءات ا������I : ا��6H= ا��4-� 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  �ر ا�����Iا7ط: ا�*�3 ا�ول 
  �����I ا�6H= : ا��6H= ا�ول 

  ا��V&% ا�ول أ/�Hب إ����ر ا����eع 



  ا�/�Hب ا� ا$�� : أو: 
- �"�ا���HA "� درا/� ھ ا ا����eع ��E� �I�C(���� �G "� ا���<&� ا7��ا[�� و ��6و�� ��

  .أھ@ ا���@ ا��� )�@ $�&���� "� ا���ر/�
�� و ا���& -���� ��1Cا7ھ���م ا�@�.  

� ا ا����eع  - �&G �� ي���H��kري ط&1$ �" �H�j �&@ ا7?���ع ا��.  
 ��-�c : ����eب ا����H/ا� :  

-  �G�� �*��*� ���� و ا���ر/�  Mا����� �" �C�Iا7-�6ل ا�36 ا��.  
-   �e�6ا� Rا��� �" �W\�Iا� �� ��4Bا� EI� �-��( ا�9�8 ا���ق ا� ي.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إ\����B ا�6H=: ا��V&% ا��4-� 
  



)�Bد )�*^ ا��H<��4 و ا���1��� "� ا��&�م ا7-'�-�� و ا7?������  أن �M���� 3B ��دات و 
 �����I( ا��� ��I(ا�� ���?�E $�6دھ� ط�H�� ا�� �G�� @و . $����� ، و �����ات ، و -2@ ، و��

�� أ"�اده ���B6$ ا���Hدئ و ا�<�Bم و ا���ا-�� ا�����رف �&�� � . Mو�� ا���&�م أن ا�����
 �� 3����&�، ��I(ا�� �I���?��ض �&��I ������ �� ا���@ ا��'��<�ة �� �*( E�" m��- ا� ي

 M� �G�� �H���ا�?��ل ا��� ��"� <��$�I ا������ ، ��ف ا�6*�ظ �&��� و ��eن ا/���ارھ� 
� �'��ى&� Mھ� ا�������C( رات ا����Vا������  ا���6:ت و ا�� �G�� ا���، و�-aا���@ 

@�I��� ا��Iس و )�*��ن �&��� "���  ��X( دئ ا��&�� ا����Hرھ� ا���H��k ، ��I� . ن��B6(و ��
� ا���@ ا������ �� ا���9)� ا�/�/�� ا��� )�@ $�او��� H��$ و /&�+��$�@ و @�$�"��$ �&�

��$ @B6( ���?�"�ت ا�*�د و ا������ ،و ������ )��34 دا�3 ا���ر/� ، و�H��kرھ� إط�ر�
 �"�� ا���ر/� ا�����ة ا�/�/�� ��IHء .دورھ� "� $�B)� \1��� ا�*�د و-'�E ا���H��$ و

�� ، و ا��� $�� ا��/�&� �ا���@ ا������ و$�I� �����I أ"�اد ا�����M ، و)�@ ھ ا �� ط�)^ ا��
وذ�N �� أ?3 ا���6"�2  �� ?�3 إ�� ?�3  ا�/�/�� ا��� )�@ �� ����� -�3 ا���@ ا������

 ��-�H�( ا��� Mأ��ق ا����� �� +��ن ا�����M و �����$E ا�/�/�� و + �N ا���2"�6 �&&�
�ه(�V$و M_ "� ���� ا��������د ا��3 ����ة ، �-�� : . ا�* ، �&�/ ��&�� R'�� ���و ا��

�� و إ-�� ?��ت ������ ���1� �I��� ��? �&� ����$ ��I$ ��" ، ������ �&G ��� دة��
�)� و B*د ا���ا-% ا���� )��I ��ى ا�*��د ، "�� ط�)^ ا��*&� ���1C�1&8 ا���ا-% ا��

 @c ة�ا���&�� و ا������ "�� $��ف ��IHء إ-'�ن �� ، _��G�E����� _& ، ھ� $�Hأ �� ا�/
Mا����� �" ���]��- �  .ا���ر/� و �2$

�)� ا����� "� ا�����M ا��� �� ����� )��Bن و ا���ر/� �*��� إ<�ى ا���X/'�ت ا��
"�� ا���درة ........ ا�*�د ا����_ �� +3 ا��Iا<� ا��)��I و ا������ و ا�I*'�� و ا7?������ 

ذ�N أن ا���ر/� ھ� ا���درة �&� ا7$��ل �M +�"� أ"�اد . �&� $��)@ ��1&8 ا���@ ا������ 
�/�o ا���@ ا������ ا��� )��H إ���� +�"� أ"�اد ا�����M "� ا�����M و �E$�'/X ، و ذ��� N

� ا�*��ل و ا���\� ا�/�/� و ا���@ "� ا���&�� . أذھ�ن ا�����  �I�ا���&@ ا� �H��( و
ا���ارة "� �Iء  ��Bن نا���&���� ، "�� <��3 ا���@ و ��G&�� إ�� ا�?��ل ، "����&�ن )�6&�

��1�/�� "� $���I ا���@ ا:����� �&���� ا���@ ا������ و$�H+ دور @&��&��" ،  Nذ� �، و)�2
� ا�-�VC ا����ر/� "� ا���ر/� &� Nل ا���&�� ا���&���� دا�3 ا��'@ �����ا "� ذ��� ��
و+ �N ا���H/�Iت و ا�/���% ا��� )�H��� ا���&@ "� ا��'@ و�&� �� )�&�H� �� EBدىء و��@ 

� �� أ?3 $��)3  /&�+��ت ا�����  ، و$�B)� أ"�اد ��6��G ��در)� �&�E إ/����Uأ����� ، 
� ا����� �� ا���6_ وا��V1ء &�.  

   
  

 �"���ھ� ا�دوار ا��� )��م �� : وھ ا �� د "��I إ�� ط�ح ھ ا ا��'�ؤل وا����34 "� ��
    ا���&@ �����I ا���@ ا������ ��ى $���  ا���<&� ا7��ا[��
  :  و)�Iرج ��e ھ ا ا��'�ؤل ، ا��'�ؤ:ت ا�*���� ا������ 

  ��ھ� ا��CIط�ت ا���د"� ا��� )��م �� ا���&@ �����I ا���@ ا������ ��ى ا�����   -
 ��ھ� ا�/���% ا��� )�H��� ا���&@ �����I ا���@ ا������ ��ى ا�����   -

���eت ا�6H= : ا��V&% ا���4=  -" 
 : ا�*���e ا�����  -



��( �&>�م ا���&@ ������ �� ا�دوار ا���د"� �����I ا���@ ا������ ��ى ا�����  "� ا��
  .ا7��ا[��

  :ا�*���e ا���[�� 
 �  : ا�*�)� ا�و�

)��م ا���&@ ������ �� ا��CIط�ت ا���ر/�� ا���د"� �����I ا���@ ا������ ��I ا�����  
  ."� ا���<&� ا7��ا[��

�MH ا���&@ ������ �� ا�/���% ا���د"� �����I ا���@ ا������ ��ى ): ا�*���e ا��4-��
aا[�� و/��@ ا�ـ���+� �� �6G ھ ه ا�*���eت أو ��م ���6G ا�����  "� ا���<&� ا7

��c�6Hا�� �  .���ا-�� �� ��ل إ/���رة ��?�� إ�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 M  أھ�اف ا�6H=: ا��V&% ا��ا

  : ھ ا ا�6H= إ�� �� )&� -��ف �� ��ل 



1-  �&>���6و�� $'&�; ا��9ء �&� أدوار ا���&@ "� $���I ا���@ ا������ �&����  "� ا��
  .ا7��ا[��

ا�8CB �� ا���@ ا������ ا��� )�@ $�&���� "� ا���<&� ا7��ا[�� و ا���@ ا������   -2
 .ا��� ��C���$ @c و��م $�ر)'��

�)'�� و"^ ا<���?�ت $���  ا���<&�  $�6)� ا���@ ا������ ا��� -3B$ و ����&�$ �UHI(
 .ا7��ا[��

4-  Mوا� �2�ي إ�- Mا������ �� وا� ���ا����ف �&� ��ى ��رة ا���&@ "� $�6)3 ا��
 .��&� و$���HV "� <��ة ا��&��  

 s��1ا� %&V6= : ا��Hأھ��� ا� :  
�ة 4��$�H+ أھ��� �'�B( �/د درا��  :3 "��� )&� إن ا����eع ا� ي -�6 

  ا��ور ا���6ي ا� ي )Xد)E ا���&@ "� -�3 ا���@ ا������ و ا����رف �&����   -1
2-  ���*Vا� �&>�� �" �G�� د�*&� �H'I��  أھ��� ا���@ ا������ 
� ا���@ ا������ ا��ز�� �&����  "� ا���<&� ا7��ا[��  -3&� ��+� ا��
�)s ا���@ ا������ �� ��ل أد -4B$ � وار ا���&@ و ا���را/� ا�6= �&

  :$�6)� أھ@ ا��*�ھ�@ ا7?�ا[�� : ا��V&% ا�'�دس 
  : ا��ور : أو: 

����B-� ا:?������ ا��� )UC&�� ا�*�د  �VH$�)��34 ا��ور "� ��1&8 ا��ا?�Hت و ا���6ق ا��
، و�� )Xدي ا�*�د ��ة أدوار <'% ا�و�eع ا��� )��ا?� "��� ، "�� )�Bن ا�j1C ا��ا<� 

  دور ا�ب "� ا�/�ة ، ودور ا���&@ "� ا���ر/�  )Xدي
 ��-�c : @&�ا��  

�س ا���@ ا7?������ و A3 ا����رف و�Iا���&@ ھ� ذ�N ا�*�د ا���\� و ا���?E ا� ي )��م 
 M�( ا�*���� "� ا���&�� ا���&���� إذ �G�I�أھ@ ا� �� �H��( وھ� ،  ����&� ���ا������ و ا��

" �H+ا��%ء ا� E�&�@��W��$ و aCIا� ����)�� و� �N $��@ ا�������ت ����  � $B��6ة ا�&�
��kاد ا���ر/�� "� ا��6ود ا��� $��&�@ ��در)� �&� ���ر/� ا���&@ و ا���&�@ RI(�H$.  

�4��c : @ا���  
�E�W ا7-'�-�� و ا7?������ و ا���د)� وھ ه ا���د)�  �ھ� ������ أ<�Bم )��رھ� ا�*�د �&

�B>ه ، إ: أ-�� وھ ه ا��م ھ� وھ ه ا�<�Bم ھ� "� �Q ?�ا-��H -���� $��)@ ا�*�د أو $��)
 E&H�$د و�  ."� ?�ھ�ھ� -��ج إ?������ ا/����� ا�*

 ��I� ا7?������ ا������ ��)� و$�Bن . و$��34 ا���@ "� $&N ا���Hدىء و ا����)��وا��
�� �� ه ا����)�� ، )�Bن "� ا7ط�را���?�� �&'&�ك ا7-'�-� ، و��ر�� )�Bن ا�'&��V� ك

 Mا����� �" ��  إط�ر ا���@ ا�����ل 
 ��  ا���ق : را

ھ� ?�&� �� ا���اف و ا���ا�� و ا����)�� و ا���@ و ا���Hدىء ا��� )M91 ��� ا�*�د /�اء 
�?��� د)��I أو إ?������ ، �2$� �� ��ل /&�+��ت ا�*�د � R-�+  

  ا���@ ا������ : ���'� 
ا���ق ، ا���-� ، : ا���@ ا��� �� ����� )�?E /&�ك ا�*�د، و ا��V&�ب ا��6&� �� �34  ھ�

 ، �"�2Iاما��  . ا:<�
  ا��&��   :/�د/�



����&�@ و)�� ��6ار ر[�'�� "� ا���&�� ا���&���� "� ا���ر/� وذ�N و"^  �I�د ا���ھ� ذ�N ا�*
Iا��ط ����)M ا���ا[�ي ا� ي <�د$E وزارة ا��Cا����.  

���/:  �&>�   ا:��ا[��ا��
 �&>��ة و ا���B)� ا�*��ل �1C���ت ا�����  "*���  ا:��ا[��$�� ا��cX8 ا����Bھ� و��ء ا��
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"� ا���9ء �&� ا���� ��� ?�3 ھ ه ا���<&� "� ��2@ دول ا����@  @دور <�/�&� �� $��م 
� ا���<&� و ا���1&*�  ا�������H��$ %�Cاد ا���� <3 إ�����و���-�� <�� )��M��? EI� �B أ"
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 3��B3 ا�����Cا� ��I��6^ ا�$ ���$�  ا������ ،و
��(ا��را/�ت ا�'��� : ا��V&% ا�'�دس �Cا��(  
 ���� "� +�% ا�&�U درا/� $6&�&�� �&�����9 ا���: "<'� ?�*� ا�1&�*� : ا��را/� ا�و�

�� "� ا���<&� ا7��ا[���  ."� دول ا�i�&1  درا/� ���ة �3�I أط�و<� ا��+��ر" ا��
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  ���� أ����� ��$�H و"�� �ھ����� �� و?�� -2� ا���1����  42
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 8&�1� �" �&c���� ى $���9 �����9 أ�������� رA@ ان ھ�Iك ���در أ��+�% ا�&�U ا��

  .ا�-�VC ا���ر/�� ا��� $��رس "� ا���<&� ا7��ا[��
  
  

  
  
  
  



1 
 

  :مقدمة 

تتعرض  اتمعات يف هذا العصر إىل جمموعة من اهلزات األخالقية املتتابعة ، و اليت تتمثل يف مظاهر 

          تسلب األفراد و اجلماعات األمنخمتلفة من املمارسات و أمناط السلوكيات الفردية و اجلماعية ، اليت

، حيث بدأت خمتلف العالقات بني جتماعيةاحلياة االو االستقرار مما يضعف العالقات اإلنسانية يف ميادين 

، رغم وجود بشكل تدرجيياألفراد سواء داخل األسرة أو يف احمليط اخلارجي أو حىت يف احمليط املدرسي تضعف 

، فهذه القيم ودي النيب صلى اهللا عليه و سلمالقيم األخالقية اليت حث القران الكرمي على االقتداء ا 

و ال ننسى أنه حىت يف العصر اجلاهلي كانت توجد  –نتاج من الدين اإلسالمي إىل اتمع  األخالقية هي

إمنا بعثت ألمتم : " بعض القيم األخالقية اليت كان يتحلى ا أناس ذلك العصر ، لقوله صلى اهللا عليه و سلم 

  ."مكارم األخالق 

، حيث تظهر طيع االستغناء عنها يستوتعد القيم األخالقية قيم أساسية يف حياة اإلنسان الذي ال

، كما أا تبىن منذ الصغر بداية من األسرة إىل ، ويف ردود أفعاهلم و سلوكيام القيم يف التفاعل بني األفراد

، حيث و تثبيتها و تنميتها لدى األطفالاملدرسة و مجيع مؤسسات التنشئة االجتماعية للعمل على غرسها 

من الرتبية اخلاصة يكون هدفها تكوين شخصية متزنة وسوية وهذه الرتبية هي الرتبية املعلمني نوع  علىيتعني 

  .األخالقية 

فحني يتزود الطفل الصغري بالفضائل ، ويتشبع بالثقافة األخالقية املنحدرة أصوهلا من الدين 

الرأي  بداءإ، يصبح قادرا على مواجهة املوافق و التحكم يف شخصيته، و الثبات على اخلري و اإلسالمي

وعليه جيب  .واطنا صاحلا نافعا ألمته ووطنه، و بالتايل يصبح م.... و االبتعاد عن األنانية و التكرب ب الصائ

ليمه ، بتنشئته و تعوا تطور منو الطفل جسديا و عقلياعلى أولياء األمور أو املسئولني عن تربية األطفال أن يتتبع

الرذيلة اليت تؤذيه و تؤذي  اتمع ، ووقايته من خطر االتصاف بالطبائعداب آلقواعد االنضباط السلوكي و 

  .اليت تأيت مما يكتسبه من حميطه االجتماعي و البيئي، أو من هشاشة الثقافة اليت يتبنوا أفراد أسرته أو، غريه

         على سلوك الطفل فاملسؤول األول عن غرس القيم األخالقية لدى األطفال هي األسرة ، كوا األكثر تأثريا 

مث يأيت دور املدرسة يف تكملة ما  ،م  قتداءالاو تربيه ، من خالل حماولة األطفال تقليد تصرفات أبائهم و 

بنته األسرة من تنميتها للقيم األخالقية و إضافة ما حيتاجه التلميذ من تربية أخالقية ، و خدمته و توفري له كل 

  . ته ، و كفاءته و قدراتهما حيتاجه تبعا الستعدادا

حتكاك الطويل بينه فعاال داخل املدرسة، و نظرا لالومن هذا املنطلق وجب على املعلم كونه عنصرا 

  .وبني تالمذته ، أن يغتنم فرص غرس وتثبيت القيم األخالقية ألن مهنة التعليم مهنة اشرف من املهن األخرى

يهم األخالق الفاضلة ، يستطيع التلميذ يف املستقبل حينها تكوين فعند تتبع املعلم لتالمذته و حماولة تنمية ف

و بالتايل فدور املعلم هو تربيتهم تربية حسنة . شخصية رزينة وسوية  مواجهة  خمتلف املواقف حبكمة ودهاء 

  .قبل تعليمهم وتلقينهم للمعارف العلمية
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لدور الشريف و الفعال وهو تنمية وحنن يف دراستنا هذه بصدد التعرف على مدى قيام املعلم ذا ا

القيم األخالقية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ، وقد ركزنا على هذه املرحلة بالذات ألن الرتبية تبدأ من هنا 

   من خالل ممارسة األنشطة املدرسيةقف املختلفة اويربز دور املعلم يف هذه املرحلة باإلضافية إىل استغالله للمو 

يب متنوعة مراعاة لسنهم ومستواهم ، دف متكينهم من اكتساب وفهم القيم األخالقية و استخدام أسال

قافة التحضر من تسامح و لتحقيق التكيف و املسامهة يف نشر ث ،ة وتطبيقها يف حيام االجتماعيةالضروري

املوضوع من خالل خطة و استنادا على ذلك فقد تناولنا هذا . زر و غريها من الشمائل الفاضلة آوتعاون و ت

املبحث األول بعنوان : حبث تضمنت أربعة فصول فالفصل األول وهو اإلطار املنهجي تضمن مبحثني 

لية أما الفصل الثاين بعنوان املدرسة و عناصر العم. تناول اإلجراءات املنهجية أما الثاين ،منهجية البحث

              مها املدرسة و املعلم و التلميذ  أما الفصل الثالث إىل ثالث مباحث و  هقسمناالتعليمية و هذا الفصل أيضا 

              خالقية و اشتمل على مبحثني ومها القيم األ االبتدائيةو هو بعنوان القيم األخالقية و أمهيتها يف املرحلة 

              ف مبيدان البحث يف األخري الفصل الرابع الذي تضمن ثالث مباحث و مها التعريو  ،و الرتبية األخالقية

و عرض و حتليل املعطيات امليدانية و مناقشة نتائج الفرضيات و صوال إىل النتائج العامة و خامتة و قائمة 

  . املراجع
 



وأن ا���() '& درا#�� ا��"!�!�� � �� إ�� ا�ھ���م ا����� ا��ي ���� � ا�
�	 ا������ 
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'& ا���5ھ2 ا�.را#�� و ا���4 ا��.ر#�� '& دول ا��!�2 و- 1. 0.م � ازن '& �
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.                                                                       ىھ�@? 6�9�:9 أ��  
 ��B�C�.را#� ا���8دى : ا��8 :"9"�. (��.ان اا�
�	 ا���:��5 ف >�4 ا�
�اءة �!EF ف ا�ر

.)9"�. (��.ان ا���8دي دس ( "ا�و�� 69 ا��8!�	 ا�#�#&  
� ھ�ه ا�.را#� '& ا��@J 60 ا�
�	 ا��&C��� �:� ���8 ا�و�L�5 >�4 ا�
�اءة �!EF ف ا�ر

69 ا��8!�	 ا�#�#& و>���E � ز-O ا�
�	 (4N أB ا�L0 '& ا���4 ا��.ر#�� و �M)�9 9.ى 
� �J و�89'� ا�
�	 ا��& ���رت �� �E!����ا 	�
ا�� ازن وا����S '& ا�ھ���م BR اع ا�

:                                أ>��X 69 �Cھ� و-5.رج 6�V ھ�ه ا�.را#� ا���NؤTت ا������  
�9ھ& ا�
�	 ا��& ���رت أ>��X 69 �Cھ� '& >�4 ا�
�اءة '& ا�ر�8 ا�و�� ا���> رة  -  

�9 ھ& أB اع ا�
�	 ا��& ���رت أ>��X 69 �Cھ� ، و>�J � ز0? '& >�4 ا�
�اءة '&  -
                     ا�EF ف ا�ر�8 ا�و�� ا���> رة                                   

�9 9.ى � ا'� و ا�YNBم ا�
�	 ا��& �:��L�5 >�4 ا�
�اءة �!EF ف ا�ر�8 ا�و�� O9 أھ.اف -
!��9 O9(!� و���ه ا�L� &#�#ا� 	8!���ا             �L�' دت�F- &��ا �����B���ت ا���(!� ا  

E�و ا �!�Y�"� ى ، وا���ت ا��ا ��!"� 2L59 �#.را�اج و إ#��.9? ھ�ه ا��#�  ���ة �!�"!�
 ��N5��ا�
�	 ا���:��5 '& ا���4 ا���> رة ، وإ#���رة ا��"!�� و���6 أھ��� ھ�ه ا�.را#� 
�!.را#� ا�"���� '& > �LB ��5و�? أ(. �9<��ات ا�.را#�� وھ& ا�
�	 ا������ ، (�) ���? 

.ھ  >��ب ا�
�اءةأ>�C ا���4 ا��.ر#�� ا(� اء ، 0!� ا�
�	 ا������  ا�.را#� �Y��5 أن  
 �L59 2[��5�8\ ا:                                       و '& ا���� � �!? ا�.را#� إ��   

ا��M5'� ، ا���Yل ، ا��8. : أB� '& >��ب ا�
�اءة �!JF ا�ول أ#�#& >�B? ا�
�	 ھ& -
          أ>��X 69 �Cھ�           ،ا�F.ا�� ، ا����Bء ، ا��8� ھ& ا�
�	 ا��& ���رت 

-  	�
ا���Yل ، ��9ر#� ا��-��V و ا��M5'� ،: '& >��ب ا�
�اءة �!JF ا�B�C& أ#�#& >�B? ا�
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و ��9ر#� ا��-��V و  إ>��Nب ا���8'�: '& >��ب ا�
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  :خاتمة

           إن الغرض من دراسة هذا املوضوع يف علم اجتماع الرتبية و الذي يعترب ذا أمهية بالنسبة للفرد خاصة 

و للمجتمع عامة، و بعبارة أدق فإن دراستنا هذه، متحورت حول دور املعلم يف تنمية القيم األخالقية لدى 

حيث يظهر دوره من خالل طريقة التعامل . مرحلة من مراحل التعليمالتالميذ املرحلة االبتدائية، باعتبارها أهم 

معهم، و طريقة اختيار األسلوب األنسب الذي يؤثر اجيابيا على تعامل التالميذ فيما بينهم، و اليت تظهر من 

  .خالل سلوكيام، و بالتايل إكسام مهارات التعامل

النتائج، هي أن املعلم يقوم مبجموعة من األدوار  و عليه، فمن خالل دراساا توصلنا إىل جمموعة من

داخل املدرسة، و الغرض منها تنمية القيم األخالقية لدى التالميذ، الذي يظهر من خالل اعتماده على 

  .و غرس القيم الفاضلة يف نفوسهم جمموعة من األنشطة املدرسية يف توجيهه للتالميذ

ممارسة خمتلف األنشطة حيث ختلق جوا تفاعليا اجيابيا يظهر من  بالنظر إىل اآلثار اإلجيابية اليت ختلفها

  .خالل العمل اجلماعي الذي يغلب عليها

باإلضافة إىل ذلك فإن األسلوب الذي يعتمده املعلم يف غرس هذه القيم، ذو تأثري كبري على درجة 

وب سرد القصص، و عليه استيعاب التلميذ فأغلبية املعلمني يعتمدون على أسلوب النصح و التشجيع و أسل

  .فالبد من االهتمام بالرتبية اخللقية و عدم إمهاهلا
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  اإلطار المنهجي :األولالفصل 

  منهجية البحث  :األولالمبحث 

  املوضوع  اختيارسباب أ :المطلب األول

  األسباب الذاتية  :أوال 

و حماولة معرفة أهم القيم اليت يتم تعليمها يف من منطلق احلنني إىل املاضي الرغبة يف دراسة هذا املوضوع - 

  .املدرسة

الرتبوي يل  االجتماعلبة يف ختصص علم اط باعتباريو الذي مرده  لتعليمالشخصي بالرتبية و ا االهتمام - 

  .صلة ذا املوضوع  

  : األسباب الموضوعية : ثانيا 

  .خاصةاحلل املنتشر يف اتمع بصفة عامة و املدرسة بصفة  االحنالل -

 .احلاضرالضعف األخالق الذي يعاين منه الكثري من الناشئة يف الوقت   -

  .الرتبوي كذا مواضيع إثراء الرتاث -

  .إشكالية البحث :الثانيالمطلب 

خصوصياته ترمسها أن لكل جمتمع   االجتماعيةيكاد يتفق الباحثني و املختصني يف العلوم اإلنسانية و 

ومن  .أفرادهو حتكمها املبادئ و األحكام و القوانني املتعارف عليها بني . ة املرجعية الدينية اليت ينتهجهاطبيع

لوم أن اتمع الذي نعيش فيه يفرض علينا جمموعة من القيم املستوحاة من مرجعيتنا الدينية ،للتعامل ا يف املع

           حياتنا اليومية ، دف احلفاظ عليها و ضمان استمرارها بني األجيال املتعاقبة خاصة مع التحوالت 

املبادئ  باعتبارهاعها، و خاصة األخالقية منها ، و التطورات اليت يشهدها اتمع على مستوى القيم بأنوا

ا على تصرفام و سلوكيام و تعترب القيم وحيكمون . العليا اليت يؤمن ا الناس و يتفقون عليها فيما بينهم

مرجعيا حيكم تصرفات الفرد  إطار وباعتبارهااألخالقية من القضايا األساسية اليت يتم تداوهلا داخل املدرسة ، 

و تعترب املدرسة القاعدة األساسية .اجلماعة ،و بالتايل يتمثل دورها يف تكوين شخصية الفرد ونسقه املعريف  و

لبناء القيم األخالقية وتنميتها عند أفراد اتمع ، ويتم هذا عن طريق الرتبية ، و اليت تعد الوسيلة األساسية 

                  وذلك من أجل احملافظة على كيان اتمع  جيل  اليت يتم من خالهلا نقل القيم األخالقية من جيل إىل

  . الفرد الصاحل يف خدمة اتمع وتطويره يتبو مقوماته األساسية و كذلك احملافظة على أخالق اتمع اليت 

ات و الرتبية ليست عملية سهلة ، بل معقدة ، ألا ال تقتصر على جهة معينة خمتصة بالرتبية و إمنا جه

متعددة هلا صلة بالرتبية ، فهي تنمي خمتلف اجلوانب الشخصية للفرد ، فعن طريق الرتبية ينمو لدى الفرد 

ليصلح جمتمعه ، هي تبدأ من األسرة مث القية فهي دف لبناء إنسان صاحل اجلوانب الفكرية و العقلية و األخ

  .املدرسة و تظهر نتائجها يف اتمع
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املؤسسات الرتبوية اهلامة يف اتمع اليت من خالهلا يتكون الفرد الصاحل من   و املدرسة بصفتها إحدى

ى تقدمي خمتلف القيم فهي القادرة عل....... .االجتماعيةكل النواحي الدينية و األخالقية و النفسية و 

ك لرتسيخ القيم و ذل مؤسساته،مع كافة أفراد اتمع و  االتصالذلك أن املدرسة هي القادرة على . األخالقية

و يعترب املعلم العنصر الفعال و املرشد  .التالميذاألخالقية اليت يصبو إليها كافة أفراد اتمع يف أذهان 

 األساسي و املهم يف العملية التعليمية ، فهو حامل القيم و موصلها إىل األجيال ، فاملعلون حيتلون مكان

، ويظهر ذلك  للتالميذ األخالقيةدور كبري يف تنمية القيم  فاملعلم الصدارة يف بناء القيم األخالقية وترسيخها،

من خالل العملية التعليمية داخل القسم معتمدا يف ذلك على األنشطة املمارسة يف املدرسة وكذلك املناسبات 

ن أجل م استغالهلاعليه وقيم أخالقية ،  مبادئو األساليب اليت يتبعها املعلم يف القسم وعلى ما ميلكه من 

  .تعديل  سلوكيات التالميذ ، وتكوين أفراد صاحلني قادرين على التميز بني الصحيح واخلطاء 

ماهي األدوار اليت يقوم ا املعلم لتنمية : وهذا ما د فعنا إىل طرح هذا التساؤل واملتمثل يف معرفة 

   .االبتدائيةالقيم األخالقية لدى تالميذ املرحلة 

    :التالية، التساؤالت الفرعية لهذا التساؤ  حتتويندرج 

   ؟تنمية القيم األخالقية لدى التالميذيف املدرسة عالقة بلنشاطات اليت يقوم ا املعلم هل ل -

  ؟القيم األخالقية لدى التالميذاملتبعة من قبل املعلم عالقة بتنمية ساليب هل لأل -

 فرضيات البحث  :الثالثالمطلب 

 : الفرضية العامة  -

  .االبتدائيةمبجموعة من األدوار اهلادفة لتنمية القيم األخالقية لدى التالميذ يف املرحلة  يقوم املعلم

  :الجزئيةالفرضية 

  : ية األولى ضالفر 

  . يف املدرسة عالقة بتنمية القيم األخالقية لدى تالميذ املرحلة االبتدائيةاملعلم ا يقوم للنشاطات اليت 

   :الفرضية الثانية

  .ملتبعة من قبل املعلم عالقة بتنمية القيم األخالقية لدى تالميذ املرحلة االبتدائيةلألساليب ا    

  .أهداف البحث :الرابعالمطلب 

  : دف من خالل هذا البحث إىل ما يلي 

  .االبتدائيةحماولة تسليط الضوء على أدوار املعلم يف تنمية القيم األخالقية للتالميذ يف املرحلة  - 1

و القيم األخالقية اليت  االبتدائيةيف املرحلة  نقلها إىل التالميذألخالقية اليت يتم الكشف عن القيم ا  - 2

 .مث ميشها وعدم تدريسها

 .االبتدائيةحتديد القيم األخالقية اليت ينبغي تعليمها و تكريسها وفق احتياجات تالميذ املرحلة  - 3
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اقع نظري إىل واقع عملي وتطبيقي يف التعرف على مدى قدرة املعلم يف حتويل الرتبية األخالقية من و  - 4

 .التلميذحياة 

   :البحثأهمية  :الخامسالمطلب 

  :يليإن املوضوع الذي حنن بصدد دراسة يكتسي أمهية كبرية تتمثل فيما 

  الدور احليوي الذي يؤديه املعلم يف نقل القيم األخالقية و املعارف للتالميذ  - 1

  ة يف مرحلة الطفولةأمهية القيم األخالقية بالنسبة للفرد خاص  - 2

  االبتدائيةالرتكيز على القيم األخالقية الالزمة للتالميذ يف املرحلة  - 3

 سة وار املعلم و املدر احلث على تكريس القيم األخالقية من خالل أد - 4

  :اإلجرائيةتحديد أهم المفاهيم  :السادسالمطلب 

  .الدور :أوال

، وقد يؤدي نة االجتماعية اليت يشغلها الفردباملكا يتمثل الدور يف خمتلف الواجبات و احلقوق املرتبطة

  . الشخص الواحد دور األب يف األسرة، و دور املعلم يف املدرسة و ذلك حسب األوضاع اليت يتواجد فيها

  القيم األخالقية  :خامسا

حلي مجلة من املبادئ و املعايري و األعراف و القيم اليت توجه سلوك الفرد و حتدد و املطلوب التهي 

  .ا

  .)المشابهة(الدراسات السابقة  :السادسالمطلب 

دراسة حتليلية للمضامني األخالقية يف كتب اللغة العربية يف " :اخلليفة رحسن جعفدراسة  :األولىالدراسة 

  ).2003حسن جعفر اخلليفة، (  االبتدائيةاملرحلة 

                   كوين املتعلم وتأسيسه لغويا وحركيا يف ت االبتدائيةتناولت الدراسة كتب اللغة العربية يف املرحلة 

و أخالقيا وسلوكيا وهي دراسة لتحليل أهم املضامني األخالقية اليت حيتوي عليها الكتاب املدرسي يف دول 

ما : اخلليج ولقد حاول الباحث خالهلا اإلجابة عن جمموعة التساؤالت اليت تندرج ضمن تساؤل رئيسي وهو

 االبتدائيةفوف الثالثة األوىل من املرحلة صتب اللغة العربية  باملضامني األخالقية لتالميذ الك  اهتماممدى 

هي املضامني األخالقية اليت ينبغي أن تتمثل عليها كتب  ما: ت التالية البدول اخلليج ويندرج ضمنها التساؤ 

   .االبتدائيةاللغة العربية بالصفوف الثالثة األوىل يف املرحلة 

بدول  االبتدائيةاملضامني األخالقية املناسبة لكل صف دراسي من الصفوف الثالثة األوىل من املرحلة  هي ما

   .اخلليج

حتديد املضامني اليت ينبغي :األهداف منها  حتقيق بعضومن هذه التساؤالت دف هذه الدراسة إىل 

بتلك الدول وحتليل كتب اللغة العربية  تدائيةاالبأن حتتوي عليها كتب اللغة العربية بالصفوف الثالثة من املرحلة 

  .يف ضوء املضامني األخالقية اليت سيتم حتديدها 
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ولقد اعتمدت هذه الدراسة يف منهجيتها على املنهج الوصفي الذي ميثل استقصاء ينصب على 

تكرارها التعليمية كما هي قامتة فعال، بقصد تشخيصها وكشف جوانبها عن طريق معدل  ظواهر ظاهرة من ال

ب من توظيف أسلوب حتليل املضمون بغية التوصل إىل املضامني للذلك استعان الباحث ذا املنهج مبا يتط

، أما يف ما خيص عينة الدراسة  االبتدائيةاألوىل يف املرحلة  العربية بالصفوفاألخالقية املبثوثة يف كتب اللغة 

ها املتعددة املقررة على عكتب اللغة العربية بفرو   فكانت هي نفسها جمتمع الدراسة الذي يتألف من مجيع

البحرين، اليمن   ،اإلمارات( بدول اخلليج الست  االبتدائيةاملرحلة تالميذ الصفوف الثالثة األوىل من 

كتابا و بالتايل متكن الباحث من حتليل    57وقد بلغ جمموع تلك الكتب ) ، السعودية ، كمان،قطرالكويت

عملية التحليل توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج  بانتهاء ليت متثل اتمع األصلي وكتب اللغة العربية ا

وهي التوصل إىل قائمة من املضامني األخالقية الالزمة لكتب اللغة العربية بالصفوف الثالثة األوىل من املرحلة .

  نظر املتخصصني  قيمة أخالقية مرتبة وفقا ألمهيتها من وجهة 42بدول اخلليج هي  االبتدائية

 بر الوالدين، توفري الكبري: وهيمضمون  12بدول اخلليج  ابتدائياملضامني األخالقية املناسبة للصف األول 

  .الصداقة ، األمانة، حسن املعاملة الطاعة، الصدق،، إفشاء السالم اآلخرين، احرتام النظافة،

 العفوالوفاء  الرمحة، وهي الكرم،ون مضم 14خلليج بدول ا ابتدائياملضامني األخالقية املناسبة للصف الثاين 

   .، القناعةالتسامح، حب العلم العربية،، حسب اللغة إتقان العمل التواضع، اإلحسان، الرحم،صلة 

شتملت كتب اللغة العربية اليت مث حتليلها على مجيع املضامني األخالقية اليت وردت يف القائمة و إن ا

  .دراسي إىل أخر ومن دولة إىل أخرى درجة توفرها من صف اختلفت

  .مرة 9913بلغ جمموع تكرارات املضامني األخالقية يف كتب اللغة العربية اليت خضعت للتحليل 

ومن خالل إطالعنا على هذه الدراسة تبني أن الباحث ركز على أهم املضامني املوجودة يف كتب اللغة العربية 

خالقية متماثلة يف خمتلف األنشطة املدرسية اليت متارس يف هناك مصادر أخرى تتضمن مضامني أ أنرغم 

  .االبتدائيةاملرحلة 

  

وأن الباحث يف دراسته التحليلية توصل إىل االهتمام الكبري الذي ختطى به القيم األخالقية يف املناهج 

يف كتب اللغة الدراسية و الكتب املدرسية يف دول اخلليج ويوجد عدم توازن يف تقدمي املضامني األخالقية 

.                                                                       العربية إذ مت الرتكيز على مضامني معنية ، يف حني مهشت مضامني أخرى

ربعة األوىل من القيم املتضمنة ف كتب القراءة للصفوف األ:"حممد محيدان العبادى دراسة  :الدراسة الثانية 

 ).2005حممد محيدان العبادي، " ( م األساسيالتعلي

تتمثل هذه الدراسة يف الكشف عن القيم اليت تضمنتها كتب القراءة للصفوف األربعة األوىل من 

التعليم األساسي وكيفية توزيع القيم حسب أنواعها يف الكتب املدرسية و مالحظة مدى التوازن والتطابق يف 
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لكل صف ومعرفة القيم اليت تكررت أكثر من غريها ويندرج ضمن هذه الدراسة االهتمام بأنواع القيم املختلفة 

 :                               التساؤالت التالية 

 ماهي القيم اليت تكررت أكثر من غريها يف كتب القراءة يف األربعة األوىل املذكورة  - 

يف كتب القراءة يف الصفوف األربعة األوىل  ما هي أنواع القيم اليت تكررت أكثر من غريها، وكيف توزعت - 

  .املذكورة

أساليب التوجييه اخللق لتلميذات املرحلة :" دراسة صديقة بنت حسن بن عيسى اهلاشم  :الدراسة الثالثة 

صديقة بنت حسن بن عيسى اهلاشم  ( ، يف اململكة العربية السعودية ، وتصور مقرتح لتطويرها" االبتدائية

2004.(  

ه الدراسة إىل التعرف على أهم األساليب الرتبوية اليت متارسها املدبرات و املعلمات          دف هذ

و املشرفات االجتماعيات باملرحلة االبتدائية يف عملية التوجيه اخللقي للتلميذات ومدى تطبيقها والتعرف على 

هة نظر املديرات و املعلمات                     الصعوبات اليت تواجه املدرسة، وتؤدي إىل عاقة  التوجيه اخللقي من وج

وتقدمي تصور مقرتح لتطوير عملية التوجيه اخللقي لتلميذات املرحلة االبتدائية . و املشرفات االجتماعيات 

                    .                                                   حتقيقا للنمو الشامل هلن و وضا بالعملية الرتبوية مبدارسنا

  :                                                      ويندرج ضمن هذه الدراسة التساؤالت التالية

ما  هي أهم األساليب الرتبوية املتبعة يف عملية  التوجيه اخللقي لتلميذات املرحلة االبتدائية يف اململكة 

، دراسة مكملة لنيل درجة املاجيسرت يف اآلداب يف أصول العربية السعودية ، وتصور مقرتح لتطويرها 

  .                    الرتبية،جامعة امللك سعود 

                دف هذه الدراسة إىل التعرف على أهم األساليب الرتبوية اليت متارسها املديرات و املعلمات 

توجيه اخللقي للتلميذات ومدى تطبيقها و التعرف و املشرفات االجتماعيات باملرحلة االبتدائية يف عملية ال

            على الصعوبات اليت تواجه املدرسة ، و تؤدي إىل عاقة التوجيه اخللقي من وجهة نظر املديرات و املعلمات 

و تقدمي تصور مقرتح لتطوير عملية التوجيه اخللقي لتلميذات املرحلة االبتدائية  .و املشرفات االجتماعيات

  .  يقا للنمو الشامل هلن و وضا بالعملية الرتبوية مبدارسناحتق

تنمية القيم اخللقية من وجهة نظر معلمي :" دراسة مطهر بن على بن أمحد ال حسن الفقيه :  الدراسة الرابعة

                                        ).                                    2001مطهر بن على بن أمحد ال حسن الفقيه، " (  الرتبية البدنية 

دف هذه الدراسة إىل توضيح مفهوم النشاط عموما ، و النشاط الرياضي خاصة ،و أمهية ممارسته وأمهية 

       القيم اخللقية يف اإلسالم و أثرها على الفرد و اتمع و دور النشاط الرياضي يف تنمية قيم الصدق و األمانة 

الشجاعة و دف كذلك إىل حتديد ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  و التعاون و

            استجابات  عينة الدراسة حول دور النشاط الرياضي يف تنمية القيم األخالقية حبافظة القنفنذة تعزى ملتغريات

  :                                   ي التايل ويندرج ضمن هذه الدراسة التساؤل الرئيس) املؤهل العلمي ، سنوات اخلدمة( 
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ما دور النشاط الرياضي املدرسي يف تنمية بعض القيم اخللقية يف املرحلة االبتدائية بنني من وجهة نظر معلمي 

  الرتبية البدنية مبحافظة القنفذة                                          

                                                                 :      و تتفرع عنه األسئلة اآلتية 

  ما مفهوم النشاط الرياضي املدرسي                                                            - 

   ما مفهوم القيم اخللقية                                                                            - 

ما دور النشاط الرياضي املدرسي يف تنمية قيم الصدق و األمانة و التعاون و الشجاعة من وجهة نظر  - 

  .                                                   معلمي الرتبية البدنية مبحافظة القنفذة

تغري سنوات اخلدمة                                                                                   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى مل - 

ه ولقد استخدم الباحث 1428ولقد طبقت الدراسة يف املدارس االبتدائية مبحافظة الفنقذة و ذلك يف 

البيانات و بالتايل توصل إىل النتائج  املنهج الوصفي التحليلي و الكمي، وقد استخدام أداة االستمارة يف مجع

  :                                                                 التالية 

  .النشاط املدرسي من الوسائل اليت تعمل على تنمية القيم فهو جمال تطبيقي لتنمية القيم

السبيل إىل متيز جيل اليوم ليسمو ويعلو   التمسك بالقيم اخللقية اإلسالمية املستمدة من املنهج اإلسالمي هي

  .                                                                               كجيل األمس

.                                  بدرجة عالية) الصدق، األمانة، التعاون، الشجاعة( النشاط الرياضي يعمل على تنمية القيم اخللقية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة تعزى إىل املؤهل العلمي ،فاملعلمني احلاصلني على 

البدنية ، وكذلك من شهادة البكالوريا  أكثر تنمية للقيم من املعلمني احلاصلني على مؤهل دبلوم معهد الرتبية 

.                                                                                            املعلمني احلاصلني على مؤهل دبلوم الكلية املتوسطة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة تعزى إىل سنوات اخلدمة لصاحل املعلمني 

سنة احلاصلني على مؤهل الباكالوريا بالنسبة ملن خدمتهم كبرية و مؤهالم ) 15-11(ين خدمتهم من اللذ

  .   منخفضة 

  اإلجراءات المنهجية                                                        : المبحث الثاني 

                        منهج البحث وتقنياته                              :األولالمطلب 

                                                                    :البحثمنهج :أوال

بعرف املنهج بأنه عبارة عن جمموعة العمليات و اخلطوات اليت يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثه بالتايل 

ث يف ضبط أبعاد مساعي أسئلة و فرضيات فاملنهج ضروري للبحث إذ هو الذي ينري الطريق ويساعد الباح

ار املنهج املالئم يتوقف على طبيعة املوضوع و الواقع أن اختي) 176 ص: 2005،  يطرشيد زروا( البحث 

   .املراد دراسة حيث أن طبيعة الظاهرة وموضوع الدراسة ، كلها تفرض على الباحث إتباع منهج معني
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الذي عرف بأنه حماولة منظمة  االجتماعيراسة منهج املسح على ذلك فقد اتبعنا يف هذه الد او بناء

أو مجاعة أو ملنطقة أو لعينة منهم  اجتماعيلتحليل وتأويل وتسجيل ومجع البيانات عن الوضع الراهن لنظام 

                                                                )                     251 ص:2001،  عبد الغني عماد(املقابالت أو أي أداة أخرى من أدوات البحث  باستخدامسواء 

  .                                                                         تقنيات البحث :ثانيا

إذا كانت عملية مجع البيانات مصممة على أساس  ، إالأهداف حبثه اجتماعيحيقق أي باحث  ال

متثل موضوع البحث الذي ينبغي أن يكون حمددا حتديدا دقيق وسليما يتحقق مع  البيانات دقيق ، ألن هذه

اهلدف العام املوضوعي ، الذي يسعى الباحث إىل حتقيقه ، و بالتايل فإن احلصول على البيانات و التأكد من 

لومات إلجناز دراسته صحتها ال يتم إال عن طريق جمموعة من األدوات ، ليتمكن من خالهلا احلصول على املع

.                                                            االستمارةالعلمية لذلك استخدمنا يف حبثنا هذا أداتني مها املالحظة و 

                                                                                         :المالحظة: 1

انات اليت ال يرب إحدى تقنيات مجع البيانات ، و تستخدم يف البحوث امليدانية جلمع البو هي تعت

ميكن مجعها عن طريق  ميكن احلصول عليها عن طريق الدراسة النظرية كما تستخدم يف البيانات اليت ال

ر و ميكن للباحث أو املقابلة أو الوثائق أو السجالت اإلدارية أو اإلحصاءات الرمسية و التقاري االستمارة

ص : 2005،  رشيد زرواطي( من املبحوث سواء كان كالما أو سلوكا هتبويب املالحظة وتسجيل ما يالحظ

218                                   .(  

                                              :                        توصلنا إىل بعض احلقائق من بينها االبتدائيةلبعض املدارس  االستطالعيةومن خالل دراستنا 

            سلوكيات التلميذ يف فتاء املدرسة ، حبيث قام بعض التالميذ ببعض السلوكيات السيئة أمام املعلم  -

خل املعلم واهم للكبار و احرتامه لزمالئه ، فتد و أمام حارس املدرسة هذا يدل على عدم تقديره

قومون ا املعلم بالسلوكيات  اليت ي اهتماماليت قاموا ا ، هذا يدل على ات يعن هذه السلوك

  .                      انضباطهمو حرصه على التالميذ داخل املدرسة 

طية يف املدرسة ، أمام اإلدارة و هي صور حتث على من خالل مالحظتنا وجدنا بعض الصور احلائ -

وهذا يدل على  ،توجيهات للوقاية من حوادث املرورة و الوقاية من األمراض ونصائح يف النظاف

ر األمراض و توعيتهم من األخطار التالميذ و جتنيبهم الوقوع يف خماط مسئويل املدرسة حلماية اهتمام

 .و احلوادث اليت قد حتدث خارج املدرسة 

             لساحة حلظنا أيضا حرص املعلمني على انضباط التالميذ يف الصف و احرتام الدور لدخول ا  -

القسم و خروجهم منه، و هذا يدل على اهتمامهم بسالمة التالميذ و غرس  أثناء دخوهلمو كذلك 

 .، و بالتايل تطبيق النظام يف املدرسةمع تعليمهم عدم الفوضى و الشغب الدور، احرتامقيمة 
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   :االستمارة - 2

             . تقدم لعينة من األفراد إلجابة عنهاهي عبارة عن جمموعة من األسئلة تدور حول موضوع معني 

أحمد ( استمارة و تعد هذه األسئلة يف شكل واضح حبيث ال حتتاج إىل شرح إضايف و جتمع معا يف شكل 

البيانات الشخصية  احملور األول وهو: إىل ثالث حماور  استمارتناولقد قسمنا ) 121ص : 2009 ،عياد

ة و أما احملور الثاين يوضح النشاطات اليت يقوم ا املعلم يف املدرسة و عالقتها أسئل 07للمعلم و حيتوي على 

             أسئلة أما احملور الثالث يوضح األساليب املعتمدة من قبل املعلم  09بتنمية القيم األخالقية و حيتوى على 

  . أسئلة  08بتنمية القيم األخالقية وبه  او عالقته

                                                                      :البحثتمع مج :الثانيالمطلب 

بدائرة سيدي على و لقد أجريت  ابتدائيةمدارس  08لقد استخدمنا يف دراستنا جمتمع حبث يضم 

  .                                                      دراستنا امليدانية يف هذه املدارس

  .                                                                       عينة البحث :الثالثب المطل

أا جمتمع الدراسة الذي  :بالعينةإن حتديد العينة يكون تبعا لنطاق الدراسة و طبيعة املوضوع و نعين 

يكون ممثال  أنمن أفراد اتمع على مبعىن أنه تؤخذ  الكل،جتمع منه البيانات امليدانية وهي تعترب جزءا من 

، بعدها يتم  األصليفالعينة هي جزء معني أو نسبة معينة من أفراد اتمع  .الدراسةللمجتمع لتجرى عليه 

يف  اخرتناهاأما بالنسبة للعينة اليت ) 26 ص  2005، رشيد زرواطي( تعميم نتائج الدراسة على اتمع كله 

وقد بلغ عددهم  االبتدائية العربية من اجلنسني و اللذين يدرسون كل أطوار التعليم دراستنا و هي معلمني اللغ

  .                                                              إناث 43ذكور و  23معلم من بينهم  66

  .مجاالت البحث :الرابعالمطلب 

  . ترب أمرا البد منه يف عملية البحثو الزماين للدراسة يع املكاين،إن عملية حتديد اال 

  :و هي كالتايل  ابتدائيةمدارس  08أجربت هذه الدراسة ببلدية سدي علي على  :المكانيالمجال : أوال

  .                               األخوين فيطاس ابتدائية: اال األول  - 1

      .                قرماط العيد ابتدائية: اال الثاين  - 2

  .            األخوين بنعمة ابتدائية :الثالثاال  - 3

  .       األخوين فيطاس كياس عفيف ابتدائية: اال الرابع  - 4

  .ابتدائية هواري العيد اجلديدة: اال اخلامس  - 5

  . ابتدائية أول نوفمرب   :السادساال  - 6

  .اال السابع ابتدائية أوالد بوزيان اجلديدة - 7

  .علوابتدائية أوالد :الثامناال  - 8
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أفريل  28ية أفريل إىل غا 08متتد الفرتة اليت أجريت فيها الرتبص امليداين من :  المجال الزماني: ثانيا 

2015              .                                         



  

  

  

  

  

القيم األخالقية وأهميتها في : الفصل الثالث                   

  المرحلة 

  .االبتدائية                                     

  

  .تمهيد                    

  .القيم األخالقية: المبحث األول                    

  .التربية األخالقية: المبحث الثاني                    

  .خالصة                    
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  القيم األخالقية وأهميتها في المرحلة االبتدائية: الفصل الثالث

 :تمهيد

تعترب القيم األخالقية من خصائص اتمع اإلنساين، ألا تتعلق بالفرد، فهي عملية اجتماعية ختص 

يتمثل اجلنس البشري وكما أنه لكل جمتمع بشري قيمة اخلاصة، واملميزة عن كل جمتمع آخر، وعلى الفرد أن 

بالقيم اإلجيابية واألخالقية وتصبح ضمن سلوكه، أي تصبح هذه القيم ذات عادة وسلوك ميارسه اإلنسان 

ويتفاعل معه، ويتمثل دورها يف تكوين شخصيته الفرد، ونسقه املعريف وتشكل املالمح األساسية لضمري اتمع 

م السلوك واحلفاظ على وحدة اهلوية ووجدانه ويف تشكيل ضمائر أفراد اتمع وكذلك دف إىل تنظي

االجتماعية ومتاسكها وتنميتها خاصة عند األطفال، وسأحاول إبراز يف هذا الفصل عن ماهية القيم األخالقية 

 .وماهية الرتبية األخالقية وأمهيتها يف املرحلة االبتدائية

  .القيم األخالقية: المبحث األول

  .وخصائصهاتعريف القيم األخالقية : المطلب األول

  .تعريف القيم األخالقية: أوال

القيم األخالقية هي قيم اجتماعية إنسانية، أي جمموعة من املبادئ تعمل على احرتام اإلنسان لنفسه 

وآلخرين، كقيمة يتميز ا اإلنسان وتكون الوازع النفسي الذي ميكنه من االحنراف عن الصالح، وذلك 

د يتفق وينسجم مع املبادئ والقواعد اليت يؤمن ا أفراد اتمع وكذلك بصياغة سلوكه وتصرفاته يف إطار حمد

هي معايري وحمددات سلوكية وثيقة من مصدر الشريعة اإلسالمية، تنظم عالقة املسلم مع ربه، ومع نفسه، ومع 

  ).85ص:2008محمد الجزار،.(غريه عن قناعة وعن اختيار يف أي جمال من جماالت احلياة

بق ما ميكن قوله، أن القيم األخالقية هي مبادئ ومعايري منبثقة من القرآن الكرمي ومن خالل ما س

والسنة النبوية، لتنظيم سلوك الفرد، وبعد حتديد مفهوم القيم األخالقية جيب أن نستعرض بعض القيم 

الصدق : لتالميذ وهياألخالقية االجيابية املراد تنميتها من خالل العملية التعليمية والرتكز عليها وغرسها لدى ا

، الصداقة واحملبة، الشكر، التعاون ، االحرتام، النظافة، االستقامة، تقدير املعلم، إتقان العمل، حسن املعاملة، 

  ).93ص:2006عبد العزيز عبد اهللا الدخيل،.( األمانة، التواضع، آداب احلوار واحلديث

  خصائص القيم األخالقية: ثانيا

 .بذاته وأا ختضع ألية حدود رمانية أو مكانيةهلا وجودا مستقال قائما  - 1

 .قيمة ذاتية تتعلق بطبيعة الفرد وتشمل الرغبات وامليول والعواطف - 2

محمود حمدي زقزوق، ( .القيمة األخالقية صاحلة لكل زمان ومكان ألا ربانية - 3

 ).141ص:1993
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أن وجود القيم بكافة القيمة كثرية ومتنوعة يرجع ذلك إىل كثرة احلاجات اإلنسانية، مبعىن  - 4

 .أنواعها، إمنا هو استجابة حلاجات الطبيعة اإلنسانية وميولتها العاطفية واالجتماعية

 .تساهم وتساعد يف تنظيم سلوك الفرد - 5

 .أا مطلقة وغري مشروطة بأي شرط وال ختضع ألية ظروف أو مالبسات - 6

ما يريده اإلنسان ليشكل القيم موضوعات مرغوبة، فهي ليست أشياء يرغب ا الناس ولكنها  - 7

 ).141ص:1993محمود حمدي زقزوق، .(رغباته

  مصادر القيم األخالقية: المطلب الثاني

مصادر القيم األخالقية متثل املنبع األساسي هلا، فهي من نفس مصادر الرتبية اإلسالمية واألخالقية 

  .وهي تعترب من مصادر التشريع اإلسالمي

  القرآن الكريم: أوال

صدر األساسي للقيم، فهو الدستور الرباين، املنزل على السيد املرسلني بلسان عريب ليخرج ويعد امل  

الناس من الظلمات إىل النور، ولذا فهو منهج احلياة املتكامل، يوجد فيه ما حيتاج إليه االجتماعية املطمئنة 

امالت اليت تنظم حياة ألنه اشتمل نظام أخالقي فريد، كذلك هو مصدر وحني وضع العبادات وشروط املع

ماهر  .(الناس وشؤون حياة األفراد يف اتمعات اإلسالمية يف ااالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية

  )192ص:2010مفلح الزيادات،

  السنة: ثانيا

  .وهي املصدر الثاين من األدلة بعد القرآن الكرمي والسنة يف اللغة الطريقة والسرية

  ".أو فعله أو قرر عليه"ما قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هي : أما يف الشرع

  اإلجماع: ثالثا

  .وهو ما امجع عليه واجتهد فيه املسلمني من حكم شرعي، بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  القياس: رابعا

ام يعترب وهو إحلاق ما ال نص فيه مبا فيه نص جبامع العلة بينهما، والقياس وما يبىن عليه من أحك

  .مصدرا من مصادر اشتقاق القيم يف اتمع اإلسالمي

وتعترب من أهم املصادر للقيم األخالقية يف اتمع اإلسالمي، ولكل حكم من أحكام الشريعة له طابعه 

  .)411ص:2010وليد رفيق العياصرة، .(األخالقي، وورائه الدافع اإلنساين
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  :األخالقية في المرحلة االبتدائية وأساليب تنميتهاأهمية القيم : المطلب الثالث

  :أهمية القيم األخالقية في المرحلة االبتدائية: أوال

للقيم األخالقية أمهية كبرية، فاحملور األساسي الذي تدور حوله هو الفرد، فالفرد كائن اجتماعي 

  .إنساين، فعند التحلي بالقيم األخالقية يصلح الفرد فاتمع

شكل املالمح األساسية لضمري اتمع ووجدانه، ويف تشكيل ضمائر أفراد اتمع، وكذلك دف فهي ت. 1

  .إىل تنظيم السلوك واحلفاظ على وحدة اهلوية االجتماعية ومتاسكها

 .حتدد للفرد مبدأ خلقي يسري عليه، ويقيس به تصرفاته وأفعاله، وحيكم به على تصرفات اآلخرين وأفعاهلم. 2

  .)12ص:2008يز أنور،اشكري ف (

ويف بعض الدراسات تشري بان ضعف التمسك بالقيم األخالقية أدى إىل االحنراف، وشيوع األمراض . 3

إىل ضرورة  1980- 1975النفسية والعقلية، وتشري دراسة أمريكية أجريت يف معهد جالوب األمريكي علمي 

لديهم السلوك اخللقي على التدريس مادة من تدريس األخالق يف املدارس لتعليم الطالب لألخالق وتنمية 

معناها أسلوب حياة صاحب  « the ways of the moral »أول ابتدائي إىل السادسة ابتدائي امسها

األخالق يف مجيع املدارس اليابانية دون استثناء، يتعلم فيها التالميذ كل ماله عالقة باألخالق والتعامل مع 

ورسوب يف الصف االبتدائي، ألم يركزون أكثر على مواد األخالق أوال، مث الناس، حىت أنه ال يوجد تسرب 

التعليم العلمي ال يوجد سقوط يف املدارس من أول ابتدائي إىل ثالثة متوسط، ألن هدف الدراسة هلذه املرحلة 

  .اليابانية هي الرتبية وغرس املفاهيم وليس فقط التعليم والتلقني والتحفيظ ولكن اهلدف هو بناء الشخصية 

فالقيم األخالقية أمهية كبرية وغري حمدودة، إذ من خالل استخدام القيم األخالقية، واحلث عليها وتنميتها . 4

بيومي محمد أحمد  .(خاصة عند األطفال، ميكن ألي جمتمع أن يتميز عن جمتمع أخر بأخالق الفاضلة

  .)135ص: 1981محمد، 

  في المرحلة االبتدائية أساليب تنمية القيم األخالقية: ثانيا

للوصول إىل نتيجة اجيابية وغاية وأهداف الرتبية األخالقية، بتنمية القيم األخالقية لدى التالميذ أو 

األطفال وحثهم عليها، وللوصول إىل فرد صاحل، وجب إتباع األساليب ملساعدة املعلم على تنمية القيم 

  .األخالقية

 :العبادات .1

تذلل، وال يستحقها إال من له غاية األفضل على اإلنسان وهو اهللا عز وجل غاية ال :وتعني بالعبادة

 والعبادات يف اإلسالم فرائض كالصالة الصوم، احلج والزكاة، فهي كثرية، بعضها فرضها اهللا كالصالة

الصوم، احلج والزكاة، فهي كثرية، بعضها فرضها اهللا وبعضها فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذه 

العبادات كلها تستهدف إىل توثيق صلة اإلنسان خبالقه سبحانه وتعاىل، ومن بني هذه العبادات أيضا 

  .)185ص:2006مصطفى محمد الطحان،( .الطهارة، الشهادتني، تالوة القرآن الكرمي، األذكار
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ففي العبادات كما أا تعترب أوىل األساليب املهنية يف غرس وتنمية القيم األخالقية يف نفوس األفراد 

تربية جسمية، روحية، اجتماعية، مجالية، عقلية، وكذا أخالقية، فالعبادات تنظم حياة اإلنسان 

بالصالة، وحياته الغذائية بالصوم وحياته االقتصادية بالزكاة فعلى املعلم حث التالميذ على الصالة 

  )185ص:2006،مصطفى محمد الطحان.(والطهارة، فبالوضوء يرتىب التلميذ على النظافة

 :القدوة .2

ونقصد بالقدوة توافر املثل األعلى، أو النموذج الذي تتوافر فيه اجلوانب املتكاملة للشخصية 

ويقتدي به اآلخرون يف أفكاره وسلوكه فللقدوة أثر كبري يف العملية الرتبوية وخاصة يف جمال القيم 

ذ، والقدوة حاجة نفسية تشبع حاجة األخالقية  فهي أمر الزم لتنمية القيم األخالقية لدى التلمي

الناشئة لتقليد من حيبوم، وقد أكد القرآن الكرمي يف أمهية القدوة يف حتديد مصري اإلنسان، وأن 

  .املعلم قد يكون قدوة حسنة لتالميذه يف سلوكه وتصرفاته

ليه وقدوتنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعلى املدرس أن يرتسم خطى النيب صلى اهللا ع

وسلم، ليقدم للطالب صورة صادقة عن الشخصية اإلسالمية السيما وأن الطالب ميرون بفرتة تقليد 

  .من يعجبون به، فهذا يؤثر أكثر من احلكم واملواعظ

إن القدوة احلسنة هي اليت تنشئ البيئة الصاحلة، وإن اهللا إذ يأمرنا بالدعوة إىل الكمال إمنا يأمرنا 

اليت تنشئ البيئة الصاحلة، كما أنه إذ يأمرنا مبقاومة الشر إمنا يأمرنا بقتل القدوة بإجياد القدوة احلسنة 

  .السيئة اليت تنشئ البيئة السيئة

 :الموعظة -3

تعد الرتبية  بالوعظ من األساليب املهمة يف الرتبية اإلسالمية، وهلا دور فعال يف غرس وتنمية القيم 

  .الكرمي، يف جممله موعظة للناس أمجعنياألخالقية يف نفوس األفراد وكذلك القرآن 

وينبغي للمدرس مراعاة عدة شروط يف تقييم املوعظة للتالميذ، كاستخدام األسلوب الغري 

  .املباشر يف تقدميها، وحتيز الوقت املناسب، حىت تكون النفس هادئة ومستعدة للتقبل واالستجابة

وحريصا على حتري الدقة والصواب، خملصا هللا فعلى املريب أو املعلم أن يكون أما يف نصحه وتذكريه 

  .فيها، وقدوة فيما يقوله وأن يستخدم مجيع أساليب املوعظة من تذكري ونصح

 :القصة -4

تعرف بأا سرد قصة مالئمة ملوضوع الدرس لتؤخذ منها معاين الدرس أو ليتوصل ا املعلم إىل 

  .موضوعه الذي يقصه

اهلادفة يف عملية التوجيه اخللقي أو يف تنمية القيم األخالقية، فالقصة تعد من األساليب الرتبوية 

  )240ص :2002مراد زعيمي،( .فهي تثري االنتباه وتوقظ املشاعر وتوجه العقل هلدف منشود
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فالقصة يف القرآن الكرمي وظيفة تربوية مميزة، إذ تشد السامع وتوقظ انتباهه، وتتعامل مع النفس  

البشرية يف واقعية الكاملة، ولذا فيجب على املعلم أال يغفل على هذا اجلانب أو األسلوب مما له من 

ون االستماع للقصص فعلى دور بالغ األمهية يف تنمية القيم األخالقية للتالميذ وخاصة أن التالميذ حيب

  .املعلم أن يغتنم هذه الفرصة، ويسرد هلم القصص الرتبوية النافعة، وحيثهم على مطالعة القصص

  .)241ص:2002مراد زعيمي،(

 :الحوار والمناقشة -5

وميكن تعريف احلوار واملناقشة بأا جمموعة من النشاطات التعليمية تقوم على التواصل 

ملعلم وتالمذته، وبني املتعلمني أنفسهم، حول موضوع ما ومشكلة حمددة اللفظي والتفاعلي بني ا

  . والرغبة اجلدية يف حل مشكلة والوصول إىل قرار حللها

فاألسلوب احلواري حيفز التالميذ على املبادرة بالسؤال وهو ما يكون له تأثري بالغ يف 

يفية املناقشة، وآداب احلديث وطرح نفوسهم، وتوجيه سلوكهم حنو األخالق احلميدة ويعلم التالميذ ك

األسئلة والتواضع يف السؤال واجلواب، ولنجاح هذا األسلوب على املعلم التعامل مع تالميذه باحلديث 

  .اهلادئ والتفاهم واإلقناع باملنطق وتقدمي احلجج والرباهني بعيدا عن التسلط والسيطرة واإلجبار

 :الترغيب والترهيب -6

الرتبوية الناجحة اليت ال بد للمريب أن يستخدمها لرتبية النشأة، فالرتغيب وهو من األساليب 

والرتهيب قرينان مع بعضهما وذلك يدلنا على أن الرتبية اإلسالمية تربية متوازنة ومعتدلة، وقد 

استخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم أسلوب الرتغيب والرتهيب يف غرس القيم األخالقية فمن ذلك 

ى اهللا عليه وسلم يف قيمة الكرم وحسن اجلوار أما أسلوب الرتهيب فيحكم يف حتذيره صلى ترغيبه صل

سوس شاعر ( .اهللا عليه وسلم من مبادئ األخالق ونقائصها كتتبع احلوارات، واحلسد ، والتباغض

  .)160ص :2009مجيد،

  .التربية األخالقية : المبحث الثاني

  .األخالقية ومراحلهاتعريف التربية : المطلب األول

  .تعريف التربية األخالقية: أوال

تعرف الرتبية األخالقية بأا التعليم املوجه حنو تقدمي املعرفة واملهارات واالجتاهات الالزمة الكتساب 

السلوك املقبول أي السلوك احلسن، فعن طريق الرتبية األخالقية يزود النشأ بالقيم األخالقية اليت يريد اتمع 

  .رسها وتنميتها يف أبنائه وتم كذلك مبعاجلة السلوكيات املنحرفة ووقاية اتمع منهاغ

أن تنمية القيم األخالقية، وغرسها يف النشء تكون عن طريق الرتبية األخالقية، وتكون من  :معناه

  )12ص :1999عبد الهادي الجوهري، ( .طرف األسرة واملدرسة
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يف املدرسة وقتا أطول فالعاتق الكبري لرتبية األبناء تربية أخالقية يقع ومبا أن الطفل أو التلميذ ميكن 

 .)12ص :1999عبد الهادي الجوهري، (.على املدرسة أو باألحرى على دور املعلم يف العملية التعليمية

وتعرف الرتبية األخالقية أيضا بأا عبارة عن جهد قوي يبذل من طرف مربني مسئولني، للوصول إىل 

اخلطوط العلمية ولتربير املفاهيم اليت يرتكز عليها التعليم التقليدي الذي كان يرتكز أكثر على إيصال املعارف 

  .)18ص:2005رمضان، محمد جابر( .العلمية فقط

   .مراحل التربية األخالقية: ثانيا

رحلة الطفولة تعترب إنه من املؤكد أن تساير الرتبية األخالقية مراحل النمو الطبيعي لإلنسان خاصة إن م

مرحلة لغرس القيم األخالقية يف نفوس األطفال، فهي تعترب مرحلة هامة يف حياة اإلنسان، ألن النظريات 

  .النفسية والرتبية أثبتت ذلك

  :ويف ما يلي عرض موجز ملراحل الرتبية األخالقية حبسب مراحل النمو العام لإلنسان

يف هاتني  ):من أسبوعين إلى عامين(، ومرحلة الرضيع ) من الميالد إلى أسبوع(مرحلة التوليد  - 1

املرحلتني تبدأ فيها األخالق والرتبية األخالقية، فهي تبدأ يف األشهر األوىل حني جيد الطفل نوعا من 

الصلة مع أبويه بابتسامة اليت ترسم على حمياه، ويرى علماء النفس أن خصال الطفل وطاعة تتبلور 

، وعلى هذا األساس فال بد من بدأ الرتبية األخالقية منذ ذلك الوقت من أيام رضاعته وطفولته

 .املبكر، الن تأخريها سيؤدي إىل مصاعب مستقبلية عويصة

 ).سنوات 6سنوات إىل  3( :مرحلة الطفولة المبكرة - 2

 ).سنوات9سنوات إىل  6( :مرحلة الطفولة الوسطى - 3

 .)113عزيز حنا ،دس،ص ().سنة 12سنوات إىل  9(: مرحلة الطفولة المتأخرة - 4

  :أسس التربية األخالقية وأهميتها في المرحلة االبتدائية:المطلب الثاني

  أسس التربية األخالقية: أوال

  :للرتبية األخالقية أسس عدة تستند عليها

  :األساس العلمي.1

والرتبية، وهو األساس الذي يفسر الرتبية األخالقية تفسريا طبيعيا علميا معتمدا على علوم األحياء 

وعلم النفس، ألن أساس الرتبية هو العلم، فهي تؤسس على بناء علمي ومعريف يف تستسقي منه أهدافها 

ومبادئها ووسائلها، ومما مييز أي تربية عن غريها مصادر هذا العلم واملعرفة اليت تستسقي منها والضوابط 

يعتمد على مصادر القانون واستمرار نوع  اليت حتكم هذا العلم ، وللرتبية اإلسالمية أسسها العلم الذي

 ( .اإلنسان ال تكاثره، وقانون االرتقاء العقلي والروحي  وما يتصل به من ضرورة احملافظة على العقل

  ).20ص :2006 خيري وناس وعبد الحميد بوضبورة،
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  :األساس االعتقادي - 2

وهذا األساس نابع من اإلميان باهللا وهو الذي يدرس العقيدة ودورها يف ميدان الرتبية األخالقية، 

الواحد اخلالق هلذا الكون، ومن فيه واألوامر والنواهي اإلهلية يف السلوك العام واخلاص والذي حتدده 

  .العقيدة

فاإلسالم كما أشرنا سابقا، يهتم باألخالق احلميدة ويعتربها األساس الذي تستند إليه على معامالت 

  .ع اآلخريناإلنسان مع خالقه ونفسه، وم

  :األساس الجزائي - 3

واجلزاء هو ما جيب أن يناله اإلنسان حبكم عمله احلر الناتج عن إرادة واختبار، فإن كان خريا فخري 

وإن شرا فشر، وسواء أكان ذلك ماديا أو بشريا أو معنويا مباشرة أو غري مباشرة واجلزاء عامل مشوق 

  .جيب أن يرى مثرة عمله ودافع للتمسك بالقيم األخالقية الن اإلنسان

 : األساس اإلنساني -4

هو األساس الذي يرسل سلوك اإلنسان واملؤشرات اليت تواجه السلوك، وكذلك تقوم الرتبية األخالقية 

على أساس إنساين ألا تقوم على التسليم بفطره، الطبيعية اإلنسانية وان اإلنسان يولد بطبيعة إنسانية 

لد على الفطرة، وإمنا أبواه ما من مولود إال ويو "فطرية حمايدة قد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ).21ص :2006 س وعبد الحميد بوضبورة،خيري ونا ("  يهودانه وينصرانه أو ميجسانه

للرتبية األخالقية أمهية كبرية، خاصة عندما تطبق  :أهمية التربية األخالقية في المرحلة االبتدائية :ثانيا

يف املدرسة أي يف املرحلة االبتدائية، فعند طريق الرتبية األخالقية يتم تنشئة التلميذ، وتكوينه تكوينا إنسانيا 

متكامال من الناحية األخالقية، وليس فقط تكوين بصرية أخالقية لدى التلميذ، بل االلتزام باملبادئ 

ة، واجتناب الرذائل والشرور يف كل الظروف واملواقف وال يستطيع االلتزام بكل ذلك وحده، بل األخالقي

  .يدعو غريه كذلك

و أكمل صورة  لإلنسان الذي ميكن أن تكونه الرتبية األخالقية هو ذلك اإلنسان الذي يصل إىل 

ا عرب عنه الرسول الكرمي مستوى يصبح فيه مفتاحا للخري ومغالقا للشر يف نفسه، ويف جمتمعه، وهذا م

  .فطويب لعبد جعله اهللا مفتاحا للخري، مغالقا للشر: صلى اهللا عليه وسلم

وكذلك جند الدين اإلسالمي احلنيف يدعو إىل التحلي باخللق احلسن وتربية املسلمني وتنمية 

وإنك " خلقهنفوسهم، ويف ذلك جند احلق تبارك وتعاىل قد أثىن على النيب صلى اهللا عليه وسلم حبسن 

  )11:سورة القلم اآلية". (لعلى خلق عظيم

  :وميكن اختصار ما سبق ذكره من أمهية الرتبية األخالقية يف النقاط التالية

أا تعترب خري وسيلة ملواجهة اهلزات األخالقية، واالحنرافات تعترب وسيلة لبناء الفرد واتمع أخالقيا  -

 )134 ص:2010خالد العربي،( .وحضاريا إنسانيا
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تعترب الوسيلة الوحيدة للوقوف يف وجه اهلزات األخالقية، اليت يتعرض هلا العامل املعاصر من أمراض  -

 .خطرية كاألزمات اليت أمثرا التكنولوجيا احلديثة كاملواصالت واالتصاالت

تساعد على تنمية واكتساب التالميذ الصفات احلسنة كالصدق واألمانة واإلخالص، الوفاء،  -

عة، العفة وغريها من العادات يف سلوك التالميذ ويف حركتهم الدائبة، كما جتعلهم نافرين من الشجا

سلوكهم اليومي من الصفات السيئة كاحلسد، واحلقد، واخليانة والكذب والظلم ومن خالل هذه 

ص :2010خالد العربي،.(الرتبية يستطيع التالميذ التميز بني السلوك املرغوب والغري املرغوب

135(  

  أهداف التربية األخالقية: المطلب الثالث

  :هناك ثالثة أهداف للرتبية اخللقية يف املرحلة االبتدائية

  :أهداف معرفية: أوال

 .تزويد املتعلم ببعض املفاهيم املتعلقة بتهذيب السلوك - 1

 .اكتساب املتعلم جمموعة من األداءات العامة تتناسب وعمره الزمين - 2

 .عن بعض التصرفات اخلطريةمتكني املتعلم من الظروف  - 3

 .معرفة القواعد األساسية يف احملافظة على الصحة، األمن والبيئة - 4

 .تعريف املتعلم بعناصر بيئية، وكيفية احلفاظ عليها - 5

 .معرفة الرموز الوطنية - 6

 .تزويد املتعلم ببعض قواعد احلياة املشرتكة - 7

على املثل والقيم اليت ترىب عليها  أن يكتسب الطفل القدرة على إصدار األحكام والقرارات املبنية - 8

 .وأصبحت جزء ال يتجزأ منه

  :أهداف سلوكية: ثانيا

 .تنمية عادات سلوكية فردية ومجاعية اجيابية لدى املتعلمني - 1

 .ترمجة املفاهيم إىل سلوكيات ذات بعد أخالقي - 2

 .ممارسة القواعد األساسية يف احملافظة على الصحة واألمن والبيئة - 3

 .ملتعلمنيذيب سلوكيات ا - 4

 .احلرص على استثمار الوقت وتطبيق قاعدة العمل املثمر - 5

 .تربية الطفل على التخلق خبلق احلياء الن احلياء والتقوى من أصول الرتبية اخللقية - 6

 .مساعدة الطفل على الربط بني املبدأ أوالعقيدة ويتم ذلك من خالل القدوة - 7

 .يري امللموسة والقيم والفضائل مثل الصفة واألمانةأن ننمي لدى الطفل االعتقاد أو تبين عدد من املعا - 8

  )12ص:1991بيوكنكيتي،  (



41 

 

 

  :أهداف وجدانية: ثالثا

 .تنشئة املتعلمني على حب الوطن واالفتخار باالنتماء إلية - 1

 .تنمية الروح الوطنية لديهم - 2

 .ترغيبهم بالتحلي بالقيم األخالقية واستهجان األخالق الذميمة - 3

 .االعتزاز بالوطن واحرتام رسوم الوصول م إىل إبداء - 4

 .غرس فضائل احلب واالحرتام والعطف والتوفري لديهم - 5

 .تربية ضمري الطفل وذلك من خالل تعود الطفل على ممارسة العبادات - 6

تربية الطفل على ممارسة السلوك الذي حيقق األخالق السامية وذلك  بطريق االعتياد على ممارسة  - 7

 .املبادئ اخللقية منذ الصغر

  )13ص:1991بيوكنكيتي،  .(تنمية قدرة الطفل على اختاذ القرار األخالقي - 8

  عالقة القيم األخالقية بالتربية األخالقية:المطلب السادس

القيم والرتبية أمران مرتبطان بعضهما ببعض، فال ميكن الفصل بينهما فعن طريق الرتبية األخالقية 

كذلك وسيلة من خالهلا ميكن أن ينمي املعلم يف شخصية   ميكن إيصال القيم األخالقية للتلميذ، وتعترب

التلميذ، ولو بعض من القيم األخالقية اليت يتحلى ا اإلنسان العاقل، إن العالقة بني القيم والرتبية عالقة قوية 

ومعايري فالبيئة تسعى لغرس القيم األخالقية يف النفوس الناشئة، أما القيم فتؤثر يف الرتبية باعتبارها أحكاما 

ضابطة وأخر حياة توجه العمليات الرتبوية، فبدون الرتبية يصعب غرس القيم وتصبح الرتبية عقيمة غري ذات 

  .فائدة
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  :خالصة

وما ميكن قوله، القيم األخالقية ضرورية جدا يف حياة الفرد، لذا جيب أن يتحلى ا التالميذ منذ 

حيرص املعلم على إيصاهلا لدى التالميذ ومدى تطبيقهم هلا، وعليه أن يتبع الصغر لتنمو معهم يف الكرب، وأن 

األساليب املناسبة وادية اليت تتطلب منه ذلك وكل هذا حيدث من خالل الرتبية األخالقية ألا تعترب الوسيلة 

  .األوىل لتنمية القيم األخالقية
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  .المدرسة وعناصر العملية التعليمي: الفصل الثاني

  : تمهيد

تعترب املدرسة من بني مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت تشرتك مع األسرة يف حتمل مسؤوليات 

التنشئة االجتماعية لألفراد واعدادهم ملواجهة احلياة، وتعترب احملور الرئيسي للعملية التعليمية ألا تستوعب أبناء 

ن صاحلني، وال شك أن املدرسة كي حيتلوا مكام كمواطنني مستنرياتمع يف رحاا، وتكسبهم االستعداد ل

حتتوي على جمموعة من األفراد للقيام ذا الدور من مدير وموظفني ومعلمني وهذا األخري يعترب حمور العملية 

ملدة الزمنية اليت يقضيها قة املباشرة اليت تربطه به واالرتبوية والتعليمية، وله تأثري كبري على التلميذ نظرا للعال

، و بالتايل سنحاول يف هذا الفصل أن نربز بعض اجلوانب األساسية لبعض أطراف العملية التعليمية يف جبانبه

  .املدرسة، مركزين على املدرسة و املعلم و التلميذ

  المدرسة: المبحث األول

  تعريف المدرسة: المطلب األول

املدرسة من بني املؤسسات االجتماعية الرمسية اهلامة واألساسية يف اتمع، وللمدرسة دور كبري  تعترب

يق التنشئة املتكاملة لدى التالميذ، وهلذا مل يقتصر دورها على التعليم فحسب بل مشلت الناحية يف حتق

 يتفاعلون فيه ويتأثرون ويؤثرون الرتبوية، فهي ليست مكانا جيتمع فيه التالميذ واملعلمون بل هي جمتمع كبري

رائده (ويهتمون باألشياء املشرتكة بينهم  حيث يتم االتصال بعضهم ببعض، ويشعرون باالنتماء ملدرستهم 

  ).07ص : 2008خليل سالم، 

كما يشري الشامي إىل انه على املدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية أن جتعل األنشطة املدرسية جماال 

براجمها وخططها وذلك وفق أسس كالمية وتربوية من أجل إتاحة الفرص للتالميذ كي ميارسوا خربات أصيال يف 

مستقبال يف يسهموا  أن ويستطيعونعملية هادفة ومتنوعة تؤدي إىل تنمية جوانب الشخصية بشكل متكامل 

وتنمية القيم   عامةالثقافة التنمية جوانب الشخصية فمهموم املدرسة يتعدى دورها يف تزويد التالميذ ب

واالجتاهات واملهارات وأساليب التفكري املرغوب فيها بل ميتد دورها إىل العمل على تعميق مفهوم املشاركة 

  ).21ص : 2009دالل فتحي، ( لديهم حيث تصبح أسلوب حياة

  .التطور التاريخي للتعليم المدرسي: المطلب الثاني

يف املراحل األوىل من اتمعات البدائية أو القدمية البسيطة، ال تعقيد فيها  اإلنسانيةكانت احلياة 

حمددة الرتاث، وقليلة املشاكل وكان الصغار يف تلك اتمعات يتعلمون متطلبات احلياة من الكبار عن طريق 

ن أن يكون هناك أعمال الكبار دو التقليد واحملاكاة واالحتكاك املباشر، فكان الطفل الصغري يقلد وحياكي 

  ).73ص : 2004ناصر،  إبراهيم( .تعليم مقصود ومنظم وخمطط له
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وكان لألسرة البدائية دور أساسي يف تعليم األبناء كيف يصطادون ويصنعون أسلحتهم أو يزرعون 

مبا لديها من وهكذا ارتكز تعليم األبناء على التجربة وممارسة احلياة ذاا وكان لألسرة املمتدة والعشرية والقبيلة 

  .جيل آخر إىلجيل  من دور يف انتقال الرتاث الثقايف" تراكم اخلربات

 إجياديف  األسرةاحلياة االجتماعية للتعقيد شرعت وميل تطور وصل وعندما بدأت اتمعات يف ال

اتمع من معرفة عادات و مهارات و قيم وكان هذا االهتمام بداية  إليهما توصل   أبنائهالتعليم  أخرىوسائل 

  ).46ص:2003سمير حسن منصور ، ( لظهور مستوى معني من الرتبية املقصودة

                 بعد قادة هذه اتمعات من احلكام  أنظمتهاتنظيم  تعليمي ضمن  إجيادضرورة  األمرفتطلب  

فنشأة املدرسة   لبالد و رعاية املعتقدات الدينية،ا إدارةمل مسؤوليام و و رجال السياسة و الدين لتح

و اشرف رجال الدين يتلقون فيها فنون الصيد و احلرب و الفلسفة و القضاء  األمراءمبفهومها التقليدي  تضم 

من ذوي املهارة و احلكمة و كان الغرض من املدرسة   أفراد بإشرافو آداب السلوك و الطقوس الدينية و ذلك 

الصفوة من الكهنة و املهندسني و الكتاب  إعداديف تلك العصور غرضا قاصرا و حمدود جدا و يتمثل يف 

  .الدولة يف تسيري شؤوا  إليهماللذين حتتاج 

  : مها أساسينيو هكذا اختذ التعليم خالل العصور القدمية و الوسطى شكلني 

o احلرف و املهارات  أصحاببتلقينه يف البيوت و املزارع لدى  األبناءليم للعامة من تع. 

o  هؤالءللقيادة يف ميادين الدين و احلكم و  إلعدادهمالطبقة اخلاصة  أبناءتعليم فئة خمتارة من 

فنظرا أما يف العصر احلديث .احلكماء و معلمني من رجال الدين أيدييتعلمون يف املدارس على 

 إنشاء إىل أدىاتمعات املتقدمة  أصولهور التخصصات املهنية و تشعب لغزارة الرتاث الثقايف و ظ

، و شؤون التدريس فيها و بشكل منظم و حمدد ، فئة  أمرهاو اليت كان يديرها بتويل  األوليةمدارس 

   و معتقداته  أفكارهحتمل فئة  ألاحيرر وجودها اتمع  الفئةمعينة مميزة يف خربا ومعرفتها هذه هي 

عاملني يف اتمع و البداية   أفرادحياته لرتىب و تنشئ الصغار كي يكونوا  أمورو هي القيمة على 

وصارت ال يعين هلذه املهمة  األموركانت هذه الفئة من رجال الدين و الشيوخ الكبار ، و تطورت 

                     .على هذه الفئة اسم املعلم طلقأ خاصا ليصبح معلما للصغار و من مث إعدادامن اعد  إال

 أسهمتاملدارس اليت ظهرت يف العامل و  أنواع أقدمو هكذا تطورت املدارس من مدارس خاصة و هي 

 أمرهاتتوىل  إىلاملدارس العامة  إىل،مث  أفراد أوفرد  أمرهابتويل  إال، بقسط وايف من املسؤولية التعليمية

                  املناهج  إعدادو التعليم و  اإلدارةاحلكومات و الدول ، فهي مدارس تتوىل السلطة الرمسية فيها شؤون 

 أوبشؤوا مثل وزارة الرتبية و التعليم  يف كل دولة و امة هيئة عليها نعينهلذه املدارس  أصبحو املقررات من 

  ).76-75ص : 2004ناصر،  إبراهيم( .وزارة الثقافة 
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  :مكونات المدارس ووظائفها: المطلب الثالث

بقية  أماو التلميذ و املنهج  املدرس:مكونات املدرسة ثالثة  أنعصمت مطاوع  إبراهيميرى الدكتور 

  يف املدرسة                                  األشياء

، وبالتايل فانه ال  أمهيتهاهم وسائل مساعدة للقيام بالعملية التعليمية و ذلك رغم  إمناو غريهم  إدارينيو 

منهج ولكن الثالثة كل متكامل ال بد من توافره لقيام املدرسة  أومعلم  أويتخيل وجود مدرسة بدون تلميذ 

  .)74ص : 1995عصمت مطاوع،  إبراهيم(

 بأاض مكونات املدرسة بكثري من التوضيح حيث يرى الدكتور حممد زياد محدان فانه يسرتسل يف عر  أما

بوجود هذه  إال تأيتاليت تقوم عليها املدرسة اليت متد اتمع بالرتبية املدرسية ، وهذه الرتبية ال  األساس

على  سنأيتعناصر ثانوية و  إىلمقسمة بدورها  أساسيةاملكونات السابقة الذكر و حيصرها يف ثالثة عناصر 

  :ذكرها بالرتتيب 

  :مكونات المدرسة: أوال

  :المكونات البشرية المدرسية -1

املتعلمني يف مفهوم الرتبية  أوجانب التالميذ  إىلاملكونات البشرية  أهموهم من بني  :المعلمون   -  أ

             هذا املكون البشري املتمثل يف املعلم هو صاحب املعرفة يقدمها  أناملدرسية ،وهناك من يعترب 

التالميذ وفق معايري يفرض فيها  أعمالو ينظمها و هو الذي يستعملها و هو الذي حيكم على 

سلطته كما انه يسهل عملية التعلم و حيفز على اجلهد و االبتكار و يتابع باستمرار مسرية املتعلم من 

  . جمهود امخالل تقومي 

               األطفالنسميها عادة رياض  إىلية يف مدارس ما قبل املرحلة االبتدائ أطفالوهم  :المتعلمون   -  ب

و التالميذ يف املؤسسة االبتدائية مث الطالب و الدارسون يف املراحل الثانوية و اجلامعية و ما يوازيهما 

 . أخرىمن معاهد و مؤسسات تعليمية 

يتحلوا باحلافزية للمدرسة و التعلم والقدرة على التحصيل الدراسي و تتحقق بتويف  أنو على املتعلمني 

و القدرة على الرتكيز  الذكاء املقبول للمتعلم لكي يتعلم املواد الدراسية املقررة أواالستعداد اخلاص 

  .واملثابرة

                 و يقصد الدكتور حممد زياد محدان باإلداريني كل من املدير  :و خدماتهم المساعدة  اإلداريون  - ج

           تساعدهم و تتمثل يف املوجهني و املشرفني و املرشدين  إىلجانب الفئة  إىلو املراقب و الوكيل 

  .)14ص :2001محمد زياد حمدان،  (.و الطالبيني و املشرفني االجتماعني
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  :تتمثل يف العناصر التالية  :للمدرسة المكونات المادية - 2

خمربات ،مدرجات  أقسامو يقصد ا البناء املدرسي بكل ما احتواه  من منشآت و  :البيئة الشكلية   -  أ

مكتبة، ساحة، قاعة الرتبية الفنية والرياضية ،املسرح املدرسي، مطعم و يطلق على هذه البيئة الشكلية 

 أنصف باالتساع و التنوع و التكامل يف وصيغتها الشكلية و تت أنبالتسهيالت املدرسية اليت جيب 

  .تكون مؤهلة حلماية املعلم و املتعلم و غريهم 

 أهمو هي الوثائق الرتبوية املكتوبة املخصصة لعمليات التعليم والتعلم فهي من :المناهج المدرسية   -  ب

  أجيالتريب  أناملناهج كيف ميكن للمدرسة ما مل تتوافر  إذابوية للمدرسة ألنه العوامل املادية الرت 

وتغرس فيهم قيما و معارف و سلوكيات و خربات متنوعة فال مدرسة بدون منهج ، ومن خصوصية 

يف شكل تراث ثقايف  للنشءحيمل فلسفة اتمع و قيمه االجتماعية و الثقافية ليتم تلقينها  أناملنهج 

 .)17ص: 1991رابح تركي، ( .جانب العلم و املعرفة إىلو اجتماعي 

  .وظائف المدرسة: ثانيا

يف بناء  األكربالدور باعتبار املدرسة مؤسسة اجتماعية، فهي تقوم بعدة وظائف أساسية جعلتها حتتل 

من خالل هذه الوظائف إىل اكتساب التالميذ  العقول وإعداد األجيال اإلعداد األمثل والسليم ودف

جمموعة من اخلربات واملعارف لالرتقاء به إىل مستوى أفضل وميكن حصر وظائف املدرسة يف عدة جوانب 

  :منها

وتتلخص هذه الوظيفة يف تعليم النشء القراءة والكتابة واحلساب إىل  :الوظيفة التعليمية التكوينية - 1

ية والتارخيية واألدبية والعلمية واللغوية، وهذا عرب برامج أو مناهج أو جانب تلقينهم املعارف الدين

منظمة وحمددة حسب املواد املرتبطة ا من جهة وباملستوى من جهة أخرى، بطريقة تدرجيية  مقررات

مبتدئة من أدىن مستوى إىل أعلى مستوى أي من التعليم االبتدائي إىل غاية التعليم العايل، كما تعمل 

رسة على اكتساب الطالب خالل كل مرحلة تعليمية كفاءات تواصلية منهجية، فكرية، اجتماعية املد

ذه الكفاءات تسعى املدرسة إىل جعل الفرد مندجما مع أفراد جمتمعه ومتفتحا على أفراد ووشخصية 

 ).50ص:2012-2011مغتات العجال،( .اتمعات األخرى

األساسية لبناء القيم األخالقية عند األفراد  املدرسة القاعدةتشكل  :األخالقيةالوظيفة التربوية  - 2

 :باعتبارها أم يتلقون تعليمهم منها ويظهر دور املدرسة الرتبوي األخالقي يف ما يلي

 .لةضتوجيه التالميذ تربويا مبا يقوم عليه سلوكهم االجتماعي ويغرس فيه اآلداب واألخالق الفا  -  أ

 .انب الدينية يف نفوس التالميذتعمل املدرسة على تنمية اجلو    -  ب

 .وأداء الواجبات اآلخرينجمموعة من الصفات الرتبوية يف التلميذ، كاحرتام حقوق  بإمناءتقوم    -  ت

تعمل على توجيه التالميذ وتشكيل اجتاهام، وغرس القيم والتأثري يف سلوكهم بطريقة مدروسة    -  ج

 .)222ص:1985، ةماجد كمال عالم والسيد عطي( .وعلى أسس منهجية
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 .بناء الشخصية اإلنسانية من مجيع جوانبها  - د

                     .املرغوبة إلكسام للتالميذ وإقصاء القيم السلبية الغري املرغوب ا األخالقيةحتديد القيم   - ذ

 )222ص:1985، ةماجد كمال عالم والسيد عطي( 

 : وتتضمن الوظيفة االجتماعية للمدرسة ما يلي :الوظيفة االجتماعية - 3

، حبيث أا تنمي شخصية التلميذ االجتماعية وكفاءته يف نسج تنمية أمناط اجتماعية جديدة  -  أ

الذي يليق مبكانة التلميذ يف الوسط العالقات االجتماعية مع احمليط االجتماعي على النحو 

 .املدرسي

طا االجتماعي من تدريب أبنائها على املشاركة لتصبح منتسعى املدرسة إىل حتقيق التماسك    -  ب

مراد زعيمي ( .سلوكيا لديهم مبا يؤدي إىل متاسكهم وتعاوم خلدمة جمتمعهم

 )139ص:2002

املدرسة هي البيئة االجتماعية الصاحلة إلعداد املواطن الصاحل مبا توافره من برامج اجتماعية    - ت

ه الربامج تساعد على دعم السلوكيات االجيابية وتربوية وثقافية وتعليمية، حيث إن هذ

 .)123ص:2001محمد دياب،  إسماعيل( .واالجتاهات السليمة

  أهداف التعلم في المدرسة: المطلب الرابع

لتحقيق  األهدافإن لقيام أي مؤسسة اجتماعية بأدوار املنوط ا ال بد هلا من وضع مجلة من   

                         فأعلينها املوجودة، واملدرسة من خالل أهدافها تسعى إىل تسيري التعليم وتربية التالميذ وتكوينهم تربويا 

  :و اجتماعيا وأخالقيا، ومن بني األهداف اليت ترمي املدرسة إىل حتقيقها

ات اللفظية واحلركية واالجتماعية واملهنية اليت رب وهي األهداف اليت تزود النشء باخل: إنسانيةأهداف  :أوال

  ).06ص:2008محمد عطوة مجاهد،( .يئة للقيام بأدواره املستقبلية بكفاءة

هي األهداف اليت تعمل على تصحيح وتقومي اخللل الذي يكون قد كتبه الطفل يف : أهداف تقويمية :ثانيا

  .من خالل األوساط االجتماعية املختلفة اليت حيتك امراحل ما قبل املدرسة، أو قد يكتبه أثناء التمدرس 

فهم الظواهر واألشياء احمليطة به وتنمية عادة البحث والفحص والتأمل يف خلق اهللا من  :أهداف معرفية :ثالثا

  .أشياء وظواهر

                 .هي األهداف اليت تقي النشء منكل ما يعيق منوه السليم جسديا عقليا وتقنيا :أهداف وقائية: رابعا

  ).201ص:2003عبد اهللا محمد عبد الرحمن،( 
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  المعلم: المبحث الثاني

  تعريف المعلم: المطلب األول

املعلم هو العنصر الفعال يف العملية التعليمية وبإخالصه وفاعليته ومدى استعداده إىل املزيد يف النمو 

التطور، والتحديد يستطيع أن حيقق للنظام الرتبوي ما يف مهنته، وبقدرته على اخللق واإلبداع، وبرغبته يف 

خيطط له من أهداف وغايات، ويعترب املعلم هو العمود الفقري للتعليم ومبقدار صالح املعلم يكون صالح 

  ).81ص:فاروق البومي ،دس(.التعليم

يف تربية النشء ويئتهم  األكربويعترب املعلم العامل املهم يف العملية التعليمية إذ يقع عليه العبء 

ه يف ا كان املدرس هو الكفيف بإعداد األجيال الصاعدة وتنشئة األطفال فيه، ويقدر كفايتملللحياة الكرمية، و 

  ).97ص:2007حسن محمد حسان، ( .يف أداء رسالته حجعمله وتكيفه فيه بقدر ما ين

  خصائص المعلم وأخالقياته: المطلب الثاني

  خصائص المعلم: أوال

 الخصائص الشخصية -1

الن املعلم يف إدارته لفصله وتالميذه قائد تربوي واملعلم العصري  وإداريأن يكون املعلم قائد   -  أ

ميتلك فن القيادة وفن اإلدارة، فهو يستطيع أن يقود تالميذه بنجاح، وهم سعداء ذه القيادة 

 .الرشيدة كما أنه يدير فصله بنجاح، وهم مقتنعون ذه اإلدارة الواعية

السمو الفكري فهذا يعين أن هذا املعلم جيب أن السمو الفكري، عندما نصف املعلم الناجح ب  -  ب

يتحرر تفكريه من األخطار، ووضوح حكم املنطق يف تفكريه وقادر على اختاذ القرارات الصائبة، 

متفتح العقل، مرن التفكري، متفهم للمواقف ويقبل األعذار املنطقية والتنظيم املنطقي يف عرضه 

، واسع املعرفة والالئقة، واستخدام األلفاظ الواضحة للمعلومات ويف انتقاله من نقطة إىل أخرى

واخلربة، ويدعو دائما إىل السالم وإىل التسامح وإىل التعاون والتكافل والرتاحم وإىل كل القيم 

 ).25ص:2006محمد صالح خطاب، (.األخالقية العليا

واالجيابية  ي نفس والتوازنأن ميتاز بأسلوب حضاري وظلك أن اإلنسان الصاحل ميتاز بالتقوى 

 .والواقعية والضمري اليقظ وضبط النفس والصرب، إذ غري ذلك من الصفات اخللقية العالية

من خالل هذه الصفات السامية فنجده يساعد ذوي احلاجات ويقف  اآلخرينوهو يتعامل مع 

بالتسامح واللني  إنسانيةجبانب الضعيف ويتعامل مع من يقسو عليه ويعامله معاملة حضارية 

والتفاهم والرتاضي حىت جيربه على ترك قسوته والتعاطف معه وقد صدق اهللا تبارك وتعاىل يف قوله 

ويقول رسولنا } فصلت{ 34"ويل محيم كأنهادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة  "

 "الدين معاملة" ة والسالم وقال عليه الصال" أعقل الناس أعذرهم للناس" األمني صلى اهللا عليه وسلم

  ).11ص:2011محمد عبد الباقي أحمد،(  .)متفق عليه( 
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أن يكون لديه تطلع مستقبلي، استشراف املستقبل أمر هام يف حياة األفراد وحياة الشعوب   -  ج

خيطط ملستقبله حبيث حيدد لنفسه أهدافا متتابعة  أنوينبغي لكل فرد عاقل، متعلم، ناضج 

 ).11ص:2011محمد عبد الباقي أحمد،( .حيققها على مراحل عمره املقبلة

 :الخصائص الخلقية -2

أن يكون ذو قلب تقي، فعلم الكفء الناجح املؤمن هو الذي ميتلك هذا القلب التقي، فدائها   -  أ

جتد أعماله كلها صاحلة ويف طريق اخلرب، حيث تنصرف أعماله يف التعليم والرتبية والتكافل 

 .والرتاحم ومد يد املساعدة والعون لآلخرين

ال بد أن يتخذ لرسول اهللا  األجيالأن يتمتع خبلق ديين فاملعلم املؤمن الذي حيمل مسؤولية تربية    -  ب

صلى اهللا عليه وسلم قدوة حسنة يف كل أقواله وأفعاله وسلوكياته فيكون منارة للخلق الديين 

را صادق وأمينا وخملصا وشجاعا وصبو : اخلالص فيجد تالمذته وزمالئه وكل من يتعامل معهم

على نفسه ويساعدهم ويعطيهم مما أعطاه اهللا  اآلخرينونظيفا ومنظما وعادال ورحيما ويؤثر 

 .ويقابل السيئة باحلسنة إىل غري ذلك من خلق الدين اإلسالمي

بعمله أو بعلمه وال  يتباهىأن يكون متواضعا فاملعلم املؤمن الناجح جتده دائما متواضعا ال    -  ج

تالميذه ومع زمالئه ومع كل العاملني باملدرسة ومع و متواضع مع يستكرب على احد مبكانته، فه

 .األمورأولياء 

 :الخصائص الجسمية  -3

بصورة مالئمة إال إذا توفرت فيه  وره ووظيفته داخل املدرسةدال يستطيع أي معلم أن يقوم ب

  .اخلصائص اجلسمية التالية

وت على التالميذ فوالقيام بواجبه وي أن يكون املعلم سليم الصحة، ألن املرض يعيق أداءه لوظيفة  -  أ

 .الكثري من احلصص املفيدة يف حيام املدرسية

أن يكون خاليا من العيوب والعاهات حيث أا يقصر يف أدائه وواجبه اجتاه التالميذ، وتعرضه    -  ب

 .هم ونقدهم لهفللسخرية من طر 

سالمة احلواس، إذ أن غياب حاسة من احلواس يؤدي باإلنسان إىل الشعور بالنقص إزاء    -  ج

 .اآلخريناألشخاص 

احليوية والنشاط بشكل يساعد املعلم على االهتمام بعمله، إذ أن التعب والشعور باإلرهاق    - د

 .)29-28ص:2006محمد صالح خطاب، (.ينقص من مهامه داخل القيم
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 :الخصائص االجتماعية -4

جيب أن يكون املعلم ودور اجتماعي ألنه من أهم األسباب اليت جتعل بيئة التعلم، بيئة ثرية   -  أ

التالميذ على التعلم، هو ذلك اجلو الودي الصاحل إلقامة أفصل عالقات طيبة بني ى تشجع عل

انه ودود اجتماعي ينشر روح الود والعطف واحلنان وتالمذته، فاملعلم العصري يتميز املعلم 

والتسامح مع تالميذه وجيد من هؤالء التالميذ كل دفئ وتشجيع ومساندة واحرتام وهو بعيد متاما 

شعورهم كالسخرية و االستهزاء أو التكرب عليهم بعلمه وخربته بل يتاح هلم معه عن كل ما جيري 

 .حرية التعبري وتبادل اآلراء

، يواجه املعلم العصري يف أغلب األحوال مواقف عديدة جيد فيها اجتماعين مصلح أن يكو    -  ب

صية وهنا خالفات بني بعض تالمذته يقصون عليه مشكالم سواء املدرسية أم األسرية أم الشخ

ذات البني يف حماولة إزالة  إصالحيكون على املعلم العصري دور هام كمصطلح اجتماعي يف 

هات النظر ويعلمهم أدب االختالف وكيف يتفادون املشاجرات والعدوان اخلالفات وتقريب وج

  .)55-54ص:2002علي راشد،(.اآلخرينباحرتام كل منهم لوجهة نظر 

 :الخصائص المعرفية -5

تتعلق هذه اخلصائص بالبنية املعرفية اليت يتمتع ا املعلم اليت متكنه من ممارسة العملية التعليمية بكل 

  .، ومن بني هذه املهامإليهاء قيامه مبختلف املهام اليت توكل ثناملشكالت اليت تواجهه أجدارة وحل 

أن يكون لديه عقل ذكي ألن املعلم الكفء ميتلك عقال ذكيا وهذا العقل الذكي جيعله ممتلكا   - أ

 :للعديد من القدرات الالزمة ملهنته وحلياته وميكن أن جيعل أهم هذه القدرات فيما يلي

 .على التعلم بدرجة عاليةالقدرة   •

 .القدرة اكتساب املهارات املختلفة  •

القدرة على التصرف يف املواقف املختلفة ومبعىن آخر القدرة على تكيف التفكري وفق ما يوجهه من   •

 .مواقف جديدة

 .القدرة على اكتساب اخلربات وتوظيفها يف املواقف واألشياء واألشخاص •

 .أفكار جديدة إنتاجالقدرة على  •

أن ميتاز بتفكري علمي الن املعلم العصري له تفكري علمي وميكن حتديد أهم خصائص هذا    -  ب

 :التفكري يف النقاط التالية

 .أنه نشاط منظم وليس نشاطا مرجتال  •

 .أنه يتصف بالدقة والضبط •

 .أن يتميز باملرونة، فهو بعيد عن اجلمود والتعصب •

 .)89ص:فاروق البومي،دس( .أنه يعتمد على املوضوعية •
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 .سرعة الفهم والوضوح يف التفكري وسعة اخليال واإلبداع ووضوح التصور •

القدرة على حفظ األفكار واملعلومات واسرتجاعها يف الوقت املناسب وتوصيلها بصورة سهلة  •

 .)90ص:فاروق البومي،دس(.االستيعاب والفهم من طرف التالميذ

 :الخصائص المهنية -6

إن مهنة التعليم يستلزم هلا استعداد مهنيا وهذا االستعداد يوجد عند البعض وال يوجد عند   -  أ

مبعىن أن املعلم الكفء يولد " يولد معلماأن املعلم " البعض األخر وهناك مقولة متداولة تتضمن 

 قوة: ومعه صفات خاصة تؤهله ملثل هذه املهنة عندما يكرب ومن هذه الصفات على سبيل املقال

 .اآلخرينيف  الشخصية، الصوت الواضح املؤثر، املالمح املعربة املؤثرة

، هناك العديد من املؤشرات تؤكد التفوق األدائي للمعلم الناجح من أمهها أنه األدائيالتفوق    -  ب

ا يعمل، ويساند تالميذه يف ع تستميومشوقة وهو  الهتمامميتلك شخصية دافعة ومثرية 

 .الوجداين والروح الدعاية واملوثوقية فءاحلماس يف العمل والدأعماهلم، وهو ميتلك 

أن يكون له إيداع لفظي ألن التعبري اللفظي من أهم عمليات االتصال يف العملية التعليمية،    -  ج

يف العملية التعليمية، املعرفة من املعلم واملتعلم واالتصال هو العملية اليت يتم عن طريقها انتقال 

استعمال الرموز والكلمات املطبوعة والصور : ي جبانب وسائل أخرى مثلواإليصال التعليم

والنماذج واخلرائط ولذا ينبغي على املعلم الناجح أن تكون حديثة لتالمذته مشوقا ومثريا وأن 

تكون تعبرياته اللفظية مندهشة وان تكون لديه مهارة التحدث باللغة العربية الصحيحة كما جيب 

 .ومتميز بالوضوح خاليا من عيوب النطق أن يكون صوته معربا

املعلم الناجح مرجع تعلم يف جمال ختصصه فهو متفهم تفهما كامال ألساسيات ومفاهيم  ديع   - د

التخصص وكلية دائما أن يستزيد من وحقائق مادته الدراسية ليكون متمكنا من جمال هذا 

االطالع على كل ما هو جديد يف الدراسية ليكون متمكنا من جمال الدراسية وذلك عن طريق 

الكتب واملراجع احلديثة وعلى شاشات الكمبيوتر، وذا التمكن من جمال ختصصه احلقائق 

 .واملفاهيم واألفكار الالزمة هلذا التخصص

 .أن يتصف باألمانة واحلياد وعدم التحيز لكي يصبح قدوة حسنة لغريه  -  ه

جماعة بأنه واحد منهم مع االحرتام املتبادل لل وإشعارهاالجتهاد يف نشر روح العمل اجلماعي   - و

 .بينهم مجيعا

محمد عبد الباقي أحمد، (.تكوين عالقات الصداقة بينه وبني أعضاء اجلماعة - ز

 ).17-16ص:2001
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  أخالقيات المعلم: ثانيا

نظرا ألمهية والتزام املعلمني باألخالقيات املهنية بشىت جماالا وصورها حددت جمموعة من القواعد 

أخالقيات املعلم املرغوبة واملطلوبة اجتاه مهنته وتالميذه وزمالئه  تنتضمملهنة التعليم، حيث  األخالقية

  .وجمتمعه

 :أخالقيات المعلم اتجاه وظيفته -1

  :فيما يلي لخصوتت

مسؤوليته يف كل ما يوكل إليه من مهام يف اإلملام مبجموعة الرضا والرغبة يف اختيار مهنته وحتمل   -  أ

 .واخلربات الالزمة ملمارسة مهنتهاملعارف 

 .السعي لتطوير معارفه وخرباته واالستزادة منها   -  ب

 .اإلخالص لعمله وحتمل مسؤولية القيام بعمله التعليمي والرتبوي  -  ج

 .الطموح يف مهنته والسعي إىل األفضل يف أداء مهامه   - د

 :أخالقيات المعلم اتجاه تالميذه -2

 .حسنة هلم تالميذه حبيث يكون قدوةتقمص شخصية األب أثناء تعامله مع   -  أ

 .الفروق الفردية بينهممراعاة أمناط التفكري للتالميذ وبالتايل مراعاة    -  ب

 .االلتزام بالصفات اجليدة كالصدق والنزاهة واالحرتام واملوضوعية   -  ج

 .جتعلهم موضع سخرية أمام الزمالء إيلالعقوبات الظاملة واإلهانات  إيقاعاحرتام التالميذ وعدم    - د

تشجيع التالميذ على التعاون فيما بينهم ومع جمتمعهم ومعلمهم ومع من حوهلم يف املؤسسة    -  ه

 .التعليمية

مصطفى نمر ( .تنمية االعتزاز واالفتخار مببادئهم وعقائدهم وقومهم وتراث أجدادهم وتقاليدهم  - و

 ).254ص:2009دعمس،

 :أخالقيات المعلم مع زمالئه -3

 .وعالقتهم بتالميذهمعدم تدخله يف أمور زمالئه   -  أ

 .عدم إثارة الفنت بني زمالئه املعلمني والتشهري م، ونشر اإلشاعات بينهم   -  ب

 .دد إذا طلب منهم ذلكتقدمي املساعدة لزمالئه املعلمني خاصة منهم اجل   -  ج

 .املوضوعية يف تقييم أداء زمالئه   - د

  .كز أو منصب ليس من حقهر عدم التنافس مع زمالئه على م  -  ه

      ).326ص:2008خطيب،أحمد (
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 :أخالقيات المعلم اتجاه مجتمعه -4

خيتلف دور املعلم اجتاه جمتمعه عن أدوار أصحاب املهن األخرى فهو يتواصل معهم ويستمر فرتة 

طويلة مع أفراد اتمع املدرسي ولكل من هؤالء األفراد روافد وجذور يف اتمع احمليط باملدرسة مما 

لم أن يكون تعامله مع يضطر يف كثري من األحيان التعامل مع أولياء أمور التالميذ، وبالتايل على املع

  :وكلية أن يراعي ما يلي واألزمةهؤالء بالطريقة املناسبة 

تبادل اآلراء والتشاور مع ويل األمر حول تعلم التلميذ ومستوى بتحصيله، ومدى جناحه يف ذلك   -  أ

والصعوبات اليت تواجهه وكيفية التغلب عليها والتعامل مع خمتلف هذه املشاكل ويكون ذلك 

 .ويل األمر للمدرسةة ر أثناء زيا

أن يتم دعوة أولياء التالميذ لتدعيم برامج النشاط املدرسي الذي حيتاج إىل خمتلف اخلدمات   -  ب

 .العامة واإلمكانيات املادية املتاحة من أجل النهوض وتشجيع التالميذ على التعاون فيما بينهم

واستضافة بعض  حلضور جمموعة من األنشطة الثقافية واالجتماعية األموردعوة أولياء 

محمد صالح (  .املتخصصني من أولياء األمور لعمل ندوات أو حضور حماضرات عامة

 ).33-32ص:2006خطاب،

  . أدائهادوار املعلم يف املدرسة و العوامل املتحكمة و : المطلب الثالث 

  :ادوار المعلم في المدرسة: أوال

  :التعليمية  األدوار -1

ذلك من خالل حسن التخطيط يف طريقة التدريس ، حىت  التعليمية وو تتمحور يف توفري اخلربات   -  أ

يتمكن التلميذ من استيعاا و فهمها ، ويكون ذلك باملتابعة املستمرة و التوجيه الدائم الدائهم و التقومي 

                                            قوم و ضعفهم و ميوالم العلمية و االجتماعية  أوجهو املالحظة املستمرة و الكشف عن قدرام و 

 األدوارو النفسية ، ويشمل هذا التقومي اجلوانب الشخصية للتلميذ مثل القدرات العقلية ومن بني 

للمعلم ومن  األساسيهذا هو الدور التقليدي و  أنللرتاث الثقايف ال شك  دوةلم قاملع أيضاالتعليمية 

و عملية نقل املعرفة هذه تعد . يركز اهتمامه على نقل املعرفة للتالميذ أنم خالله يتوقع اتمع من املعل

                أدوارهيستمد منها بقية  ألنهللمعلم نظرا  أساسياالعملية التعليمية ،و املعرفة متثل ركنا  أهدافاحد 

عني مبعىن انه ال بد هلذه اجتماعي م إطارهذه املعرفة على مدى ارتباطها مبواقف احلياة يف ه و تتوقف قيم

 .تكون مستمرة و ممكنة التطبيق يف اتمع  أناملعرفة 

 أايكون مدركا وواعيا بان املعرفة ال حدود هلا حيث  أناملعلم عند قيامه بنقل املعرفة  لىينبغي ع  -  ب

 باإلضافةمبعظم هذه املعرفة  اإلمكانبقدر  اإلهلامالذي يتطلب منه املعلم  األمرتتزايد و ترتاكم باستمرار 

فاروق البومي، (.تقدير ما يعرضه التلميذ حىت ميكنه التعامل معهم يف جو االحرتام املتبادل  إىل

  ).87-83ص:دس
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  : االجتماعية األدوار - 2

 أسسنشر الثقافة الدينية و  إىلال تقتصر فقط على التدريب بل مهمته متتد   وظيفة املعلم إن

الكرمية  و تعليم القيم  ويقوم املعلم برعاية التالميذ خلقيا ويكون قدوة هلم يف ذلك من خالل توجيه  األخالق

  .يف نفوسهم  األخالقالتالميذ و تكوين 

يؤديها املعلم يف تعليم القيم و تعزيزها عند الطلبة و ميكن تصنيفها وفق  أناليت ميكن  األدوارو تتعدد 

  :اآليت 

جزء رئيسي من عمله الرتبوي و االهتمام باملوضوعات  أادوره يف تعليم القيم و  ةبأمهيشعور املعلم   -  أ

 .التعليمية  األهدافمن خالل املضمون التعليمي و  إبرازهاالقيمة و 

 . األخرىعلى غريه من املخلوقات  اإلنسانالقيم و كوا معيار تفضيل  بأمهيةتعريف الطلبة    -  ب

سلبية ينبغي  أخرىقيم اجابية جيب تعزيزها و  إىلرصد منظومة القيم السائدة بني الطلبة ، تصنيفها    -  ج

 .على الفرد و اتمع أضرارهاحماربتها ،و الكشف عن 

                     الرتبية هي حتقيق النمو املتكامل للفرد  أهداف أهمكمريب للشخصية الن من   أيضاويعد املعلم    - د

                     يذ الروحي و العاطفي يهتم بنمو التالم أنن على املعلم فإو بناء شخصيته ، و على هذا 

 .و االجتماعي

وعلى هذا فإن الوظيفة اخلاصة برتبية الشخصية تتطلب من املعلم أن يكون على دراية بكيفية 

وتستلزم ذلك جمموعة من األعمال وهي التعامل مع تالميذه يف بعض احلاالت النفسية واالجتماعية 

  ).152ص:1984محمد رفعت رمضان،.( التوجيه واإلرشاد والتوجيه النفسي والتوجيه الرتبوي

  : اإلدارية األدوار -3

تتمثل يف تنظيم طريقة سري الدروس ووضع الربامج و كذلك ضبط سلوكيات التالميذ سواء داخل القسم 

  ابيةجيالعلمية و الرتفيهية و مساعدم على حتقيق نتائج ا األنشطةممارسة  أثناءخارجه و متابعة التالميذ  أو

الربنامج الدراسي و تنظيم احلصص  بإعداداملتعلقة  اإلدارية األموركما يقوم املعلم مبساعدة املدير يف بعض 

ملدرسة بدءا من ا أعضاء، و ذلك لسري العملية الرتبوية و ضبط النظام املدرسي الذي يتقيد به كل  اإلدارية

  ).96-95ص:2005ماجد زكي جالد،( . بالتالميذ اانتهاءاملدير و 

  :المعلم  أداءالعوامل المتحكمة في : ثانيا 

عند املعلم و جماالت اهتمام  اإلقناعهناك عوامل مرتبطة باملعلم نفسه و تشتمل اجلنس و الدفاع و 

  .و التدريب  اإلعداداملعلم و هواياته و مستوى 

على املعلمات و ذلك الهتمام النساء  األساسيالعمل يف فرص ما قبل التعليم  يقتصر :الجنس   - 1

املدرسية فحينما بتنقل  األسرةيف  األبويناملعلمة هنا يقوم مقام  أواملعلم  أنحيث  األطفالبشؤون 

 تربطه جبد نفسه يف جمتمع غريب عليه ال األطفالرياض  أواملدرسة  إىل األسرةالصغري من حميط 
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             ومن هنا يبحث الطفل عن الود و العطف   األسرةعالقات القرابة اليت كانت تربطه مبجتمع  بإفراده

محمد أحمد  (  .من الرجال  أكثرعلى منح هذا العطف النساء   األقدارو غالبته 

  ).115ص:2002كريم،

هذا الدافع غالبا ما يوجد بنبع من الشخص الذي يؤهل ليكن  :ع عند المعلمالدافع و االقتنا  - 2

معلما فكثري من املعلمني يلتحقون مبيدان العمل على غري رغبتهم ، نتيجة التحاقهم بكلية الرتبية  

  .  إخالصهنة التدريس و عليه فان املعلم املتحمس بعمل بثقة و مرغبة يف 

جمال اهتمام املعلم و هواياته يتمثل يف قدرة املعلم على تنويع  إن :مجاالت اهتمام المعلم و هواياته - 3

 أثناء،فمعلم العلوم  آلخرمن معلم  األدوارحىت ال يصاب التالميذ بامللل ، فيختلف تنوع هذه  أدواره

  .وماتلو يف الفصل كملقن للمع األدواتوجوده يف املعمل يعمل كمرشد و موجه على استعمال 

عن معلم احللقة الثانية  األساسيمن التعليم  األوىلو خيتلف معلم احللقة  :دريبو الت اإلعدادمستوى  - 4

             ،من حيث مناهج الدراسة اليت تتناوهلا كل مرحلة  إعدادهمحيث اختالف  األساسيمن التعليم 

عن  األساسيمن التعليم  األوىلمعلم احللقة  إعدادو سنوات الدراسة ختتلف من املعهد اليت  يتم فيه 

  . األساسية الثانية من التعليم قمعلم احلل إعدادالكلية اليت يتم فيها 

مستوى التعليم يف  االجتماعية ومرتبطة باجلو احمليط باملعلم و تشمل الظروف  أخرىو هناك عوامل 

  ).99-98ص:فاروق البومي،دس(. اإلدارةو درجة انتشاره و نوع  اتمع

  :التلميذ :المبحث الثالث 

التعليمية املهمة يف املدرسة  و هو ذلك الفرد الذي  هو احد العناصر :تعريف التلميذ :  األولالمطلب 

 هالرتبية تتناوله فرد يف جمتمع و التلميذ هو موضوع نويةالثا أواملتوسطة  أويتابع دراسته يف املرحلة  االبتدائية 

حد   إىلمعتمد  أسرته أفرادبعد الوالدة بني  األوىلاملدرسة بعد قضاء فرتة حساسة من حياته  إىل يأيتحيث 

كبري على والديه و مكتسبا خربات اجتماعية خمتلفة من اختالطه و تفاعله ،فالتلميذ يعرب عن خربات كثرية 

محمد عطوة ( , خرباته املدرسيةتشكيل عاشها خارج املدرسة قد تكون ذات اثر يف 

  ).08ص:2008مجاهد،

  :نمو التلميذ و طبيعتهخصائص :اني المطلب الث

  :خصائص نمو التلميذ  - أوال

  :النمو اجلسمي للتلميذ  - 1

               يف كشف هذا العامل مما يعتمد على عمليات العقلية  أكثرفهو يعتمد على حواسه   :نمو الحواس   -  أ

  ).71ص:2001محمد زياد حمدان،(  .يف معه و فهمه و التك
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ينمو اجلهاز العضلي للتلميذ منو كبري خالل هذه املرحلة ، فتبلغ عضالته يف سن :النمو العضلي - ب

 اإلعمال أداءسنة ضعف وزنه و قوا يف سن السادسة و يكون التالميذ ضعيفي القدرة  على  12

  .اليت تتطلب توافقا عصبيا و عضليا دقيقا 

املتدفقة، ومن عوامل املساعدة على ذلك انتظام  يتصف يف هذه املرحلة باحليوية: النشاط احلركي  -  ج

النمو اجلسمي الذي يسمح بتوفري طاقة زائدة وتطلع الطفل لفهم العامل من حوله مستفيدا من 

  ).71ص:2001محمد زياد حمدان،( .حواسه وعضالته

  : النمو العقلي للتلميذ  -2

مث يعرتيه لبعض اضطرابات مع أوائل مراهقة  12ينمو ذكاء الطفل منوا سليما حىت سن  :نمو الذكاء  -  أ

ويف حاالت قليلة حىت العشرين وتؤثر هذه  17- 16حىت سن منوه مث يواصل  13-11بني سن 

 :الفروق على 

 .استعداد التالميذ للتعلم -

 ).102ص:سلطان بلغيث، دس.( الدراسيحتصيلهم  -

درس منو التفكري هو بياجيه حيث وضع هذا النمو يف أربع مراحل وحدد أشهر من : نمو التفكير  -  ب

لكل من تلك املراحل السمات األساسية املميزة هلا من حيث الفرتة الزمنية احملددة هلا والقدرات 

ا مييز الطفل الذي ينتمي هلا وخباصة من الناحية م املالزمة هلا ومن حيث أبرز واالنفعاليةالعقلية 

 .اإلدراكيةالعقلية 

  :للمراحل اليت وضعها بياجيه لنمو التفكري فهي تتمثل فيما يلي األساسيةأما عن السمات 

حبيث يتعامل ) من امليالد حىت سنة الثانية تقريب( مرحلة الذكاء احلس حركي  :األولىالمرحلة  •

 .الطفل مع بيئة حبواسه ويتعلم عن طريق احلس واحلركة

الطفل يف هذه ) الثانية حىت سن السابعة تقريبا( قبل العملية من سنمرحلة ما  :المرحلة الثانية •

املرحلة يكون بعض املفاهيم عن طريق املدركات احلسية، يبدأ جبمع بعض السمات األساسية املميزة 

لألشخاص، ولكن فقط تلك السمات اليت تتصل باللون والصوت واحلجم والرائحة واحلركات املتصلة 

 ).ه واليدين واجلسم كلهبأعضاء اجلسم كالوج

يكون التلميذ ) من السابعة حىت احلادية أو الثانية عشر(مرحلة العمليات املادية  :المرحلة الثالثة •

 باعتماداموعات واألصناف داخليا وهذا تتحول األعمال اليت كان جيرا يف خارج ذهنه، أي 

ويتخلص ) الذهين أو العمل يف الداخلاحلواس والصفات احلسية إىل أعمال داخلية ويسمى بالتمثيل 

واللغوي وما يتصل ما من اتساع يف خرباته  االجتماعيمن مركزية الذات تدرجييا مستفيدا من منوه 

ص : عزيز حنا، دس( :ومدركاته حيرز الطفل تقدما واضحا يف تفكريه يف اجتاهات خمتلفة من أمهها

126.( 
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منو قدرته على التصنيف يكون هرما تصنيفا حبيث يفرع من الصنف الواحد أصنافا فرعية أخرى وهو *    

 .نف األشياء مستخدما معيارين معا كالشكل واللونص

 .قدرته على إدراك عالقات التبادل، فالصداقة تعين أن كال من الصديقني صديق األخر*     

 .مفهوم الزمنوببطيء يف تكوين  تقدمه تدرجييا*     

 .قدرته على استخدام مفاهيم اهلندسة البسيطة املتصلة بقياس الطول واملساحة والزوايا*     

ويكتسب الفرد يف هذه املرحلة ) 12أو  11ما بعد سن ( مرحلة العمليات اردة  :المرحلة الرابعة •

 .القدرة على التفكري ارد واستخدام الرموز

 .عقلية لألشياء دون االعتماد الكبري على احملسوسات واحلواسأي أن يبدأ بتكوين يف 

وتتأثر سرعة تقدم الطفل من مرحلة إىل أخرى بعوامل خارجية وبيئة وما يرتبط ما من عامل اخلربة 

  .الشخصية

وجود يف دق تبليغ عدة سنوات بني أطفال العمر الواحد يف  إىلوتشري النتائج دراسات علماء النفس 

منوه املعريف وهذا يدل على أن هذه املراحل هي مراحل متداخلة إىل أن لكل منها مسة بارزة متيزها من غريها 

  .)127ص : عزيز حنا، دس( .بالنسبة لإلدراك والتطور العقلي

على موضوع معني يف اال اإلدراكي للفرد، ويكون مدى االنتباه هو حصر الشعور وتركيزه :نمو االنتباه -ج

  .االنتباه عند الطفل يف أوائل هذه املراحل املتعاقبة

التذكر هو عملية عقلية يسرتجع ا الفرد خرباته أو معلوماته املاضية اليت سبق أن احتفظ ا :نمو التذكر -د

  .يف ذاكرته

  .إليهاف يتخذ شكل اسرتجاع للخربة أو التعر  :والتذكر

والذاكرة فهي القدرة على االحتفاظ باألفكار أو املعلومات أو هي املكان يف العقل الذي حيتفظ فيه 

  .املرء مبا يتعلم ومبا يشكل من بني عقلية من خالل تفاعله مع البيئة

هي ميل الفرد أو استعداده لتقبل فكرة ما والتسليم ا دون نقد أو  :القابلية لالستحواذ أو اإليحاء - هـ

  ..)14ص : 2001محمد دياب،  إسماعيل( .حتقيق منطقي أو حماكم رد صدورها عن مصدر موثوق ا

  :النمو الخلقي للتلميذ  -3

مع بيئة احمليطة، وسلوك  الفرديف حتوالته املرحلية على ماهية تفاعل  يعتمد إنساينالنمو اخللقي هو منو 

خللقه، وتعبري مباشر إلرادته ومبادئه اخللقية اليت تنبع يف  مراههو يف الواقع  امرأةالفرد، طفال كان أو رجال أو 

األساس من مدركاته وعواطفه وقواه احلركية والشخصية وهناك نظريات عديدة حتدثت عن النمو اخللقي منها 

راحل النمو اخللقي، وكل مرحلة حددت مبدة وما نريد معرفته، ويهمنا وخيدم نظرية كولبيج يف هذه النظرية م

  .سنة 11سنوات إىل  06حبثنا هو املرحلة االبتدائية أي من عمر 

  .)12ص:2004ناصر، إبراهيم(.ويف نظرية كولبيج ال يتكلم عن هذه املرحلة كاملة، بل مقسمة إىل مرحلتني
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  .سنوات واليت مساها مبرحلة التكيف للطاعة والعقاب مرحلة ممتدة من عمر الثانية إىل سبع  -  أ

مرحلة ممتدة من عمر الثامنة إىل حادية عشر سنة واليت مساها مبرحلة تبين املصاحل الشخصية   -  ب

 .املتبادلة

 :دها بني املرحلتني يف املرحلة االبتدائية اليت حنن بصدد دراستهاجنحيث 

فمنذ العام الثاين للطفل إىل العام السابع، ومفهوم الصحة واخلطأ يدركه الطفل يف مدى تناغمه مع أوامر 

ورغبات السلطات األسرية واملدرسية واحلافز وراء هذا الوالء هو اخلوف من العقاب يف حال خمالفته 

وغري املقبول، ويكون حمصورا يف لألفراد احمليطني به إن معيار السلوك اخللقي اجليد والرديء أو املقبول 

  .مهما كان نوعها إنسانيةطبيعة نتائجه املادية احملسوسة على الطفل، بالتغاضي عن أي قيم أو اعتبارات 

وعند بلوغ الطفل سن الثامنة وحىت عمر احلادية عشر، يكون السلوك اخللقي الصحيح هو الذي يعود 

ألسرة أو املدرسة، وقد يسعى من جراء سلوكه احلايل لسد مبنفعة مباشرة على ممن يعنيه أمرهم كأفراد ا

لتحقيق أغراض شخصية يريدها أو  اآلخرينحاجة خاصة له، ولكنه يف أحيان أخرى يعمل ما يرضي 

 إبراهيم(.ينتظرها منهم، واخللق السائد يف هذه املرحلة هو من نوع خلق املنفعة املتبادلة

  .)12ص:2004ناصر،

اليت حتدثت عن النمو األخالقي نظرية جون بياجيه األخالقية، حيث قام وكذلك من النظريات  -

بياجيه بدراسة وحتليل رأي األطفال يف بعض املوافق االجتماعية مثل سوء التصرف والكذب والسرقة 

، ولبناء على ذلك فقد وضع بياجيه نظرية )12- 06(وتتبع تطور األحكام اخللقية من سن

  :النمو األخالقي لدى األطفال يتم عرب مراحل التاليةاألخالقية، اليت افرتض أن 

 :وهي اليت تكون بني الرابعة والسابعة وخصائصها: املرحلة الواقعية األخالقية - ج

  .تكون أحكام الطفل على السلوك األخالقي من زاوية ما ينتج عن السلوك ال من زاوية القصد •

 .ا ال بد أن يكون قويا االلتزاموأن  ثابتة ال تتغري األخالقيةيعتقد الطفل أن القواعد  •

وتظهر هذه املرحلة بعد فرتة انتقالية مير ا الطفل من سبع سنوات إىل عشر : مرحلة االستقاللية •

  .سنوات وخصائصها

 .تكون أحكام الطفل من زاوية القصد والنية اليت سبقت السلوك ال من زاوية النتائج •

  .ة ومتفقة مع ما يراه اتمعنعقابلة للتغري وأا البد أن تكون مقيعتقد الطفل أن القواعد األخالقية  •

عبد الرحمن  ( .إن العقاب ال يوقع إال بعد ثبوت الواقعة وأنه ليس حتميا •

 .)22ص:2006العيسوي،
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 :النمو االجتماعي للتلميذ  -4

 النمو االجتماعي هو عملية متفاعلة يتم من خالهلا الطفل تعلم العادات والتقاليد

توقعات أفراد أسرته وأقرانه واجلماعات اليت  عية األخرى مث تعديلها مبا يتفقوالسلوكيات االجتما

يتعامل معها يوميا وداخل املدرسة و خارجها، ويف العموم إن أعضاء األسرة واألقارب واجلريان 

، وبينما يتم النمو واألقران واملعلمني هم أكثر الفئات االجتماعية املؤثرة على الطفل ومنو االجتماعي

االجتماعي االجتماعي بالتقليد والتشبه واكتساب اخلصائص والصفات واألدوار بواسطة التفاعل مع 

  .والتعايش معهم اآلخرين

تعددت النظريات اليت حتدثت عن النمو االجتماعي وكظلك املختصني يف علم النفس منها 

 سبعة سنوات فما فوق مبرحلة اإلدارة الفردية يف اليت مسيت مرحلة املمتدة من" ماريا منتسوري"نظرية 

  .التناغم مع البيئة االجتماعية وتنبئها وممارستها والدفاع عنها

ثنا ااملرحلة املمتدة بني سبع سنوات و يف تناوله االجتماعي أنه مسى " غهرست يف"وجتدها 

عشر سنة مبرحلة الطفولة املتوسطة حيث يقول أن الطفل يفهم الكثري من املظاهر املادية واالجتماعية 

، ويتطور لديه ما نسميه بالضمري واألخالقيات والقيم اآلخرينحوله، ويطيع وحيرتم أوامر ورغبات 

خلسارة واخلري والشر االجتماعية، كما يتعلم أيضا يف هذا العمر مفاهيم متعددة مرتبطة بالربح وا

عالقاته االجتماعية مع  السلوك املرضي وغري املرضي، ويتحرر الطفل من مالزمته وتبعية لوالديه لصاحل

  .أكثر يف سنةقرين أو 

فقد عرب عن مراحل النمو االجتماعي باألزمات اليت تواجه الفرد خالل " أريكسون" أما 

احلادية عشر  إىلاملمتدة من عمر السادسة ) جز والتدينالع(حياته ومسي مرحلة الطفولة بأزمة القدرة 

والتصرف يف سلوكه وتعامله ولعبه مع أقرانه  الستنتاجيوهنا تبدأ لدى الطفل قدرات التفكري املنطقي 

حسب قواعد وأحكام متبادلة حمددة، كما يفهم الطفل يف هذه املرحلة ماهية األشياء  اآلخرين

  .)141-140ص :2009سوسن شاعر مجيد،( .وعالقتها

  طبيعة التلميذ: ثانيا

إن طبيعة التلميذ هي احملرك الرئيسي لسلوكه، لذا جيدر على املعلم أن يتفهمها ويطلع على أفضل 

الطرق ملعاجلتها، هلذا وجب علينا التطرق لبعض املكونات النفسية والشخصية للتلميذ، كالغرائز 

  .واحلاجات

  :الغرائز -1

هي ما لديه من استعدادات فطرية تدفعه إىل القيام بسلوك خاص، إذا  اإلنسانالغريزة عند   - ج

ما أدرك نفسه يف موقف أو جمال معني، إذن فان التلميذ غرائز تتحكم يف سلوكه، وهذه 

 .)10ص:2004ناصر،  إبراهيم ( .بعض الغرائز اليت يتميز ا
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اخلوف من خطر أو أذى أو أي ظاهرة  اإلنسانوهي الغريزة اليت تثري يف  :غريزة الخالص  -  أ

بوسائل شىت كاهلرب من  إليهايطلب النجاة أو يسعى  اإلنسانغريبة، ويف هذه احلالة فان 

  . أو االستغاثةذلك املثري

وهي غريزة يتميز ا التلميذ، حيث يبعث يف التلميذ حب  :غريزة االستطالع  -  ب

 .ورماالستكشاف واالستطالع، وحماولته ملعرفة غوامض األ

وهي غريزة يتميز ا األطفال كثريا، ويظهر من خالل جتميعه ألشياء  :غريزة التملك   - ح

 إبراهيم (.ومتكن أمهية هذه الغريزة يف أا تدفع األفراد واجلماعات إىل اإلثراءوادخارها، 

 .)10ص:2004ناصر، 

 : الحاجات -2

تقرتب بنوع من التوتر والضيق، احلاجة هي حالة من النقص والعوز واالفتقاء واختالل التوازن، 

وقد اختلف علماء النفس يف عدد احلاجات النفسية، ولكن أبرز احلاجات اليت يتميز ا سلوك 

 :التلميذ هي

أو من عند أولياء املعلم واء من عند حاجته إىل الطمأنينة واحلاجة إىل احلب املتبادل س  -  أ

  .أموره

احلاجة إىل و احلاجة إىل احلرية وميل الطفل إىل احلرية يظهر يف شغفه باللعب والتسلق   -  ب

 .النجاح

 .ة وموجهةظابطاحلاجة إىل سلطة   -  ج

بأم أفراد هلم عرتاف احلاجة إىل تقديره، فتظهر من خالل شغفهم بتقدير من حييط م واال - د

 .)115ص :1984محمد رفعت رمضان، (.قيمتهم يف احلياة
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  :خالصة

وما ميكن قوله أن دور املعّلم يتوقف يف املدرسة على جمموعة من اخلصائص والصفات االجيابية اليت 

جيب أن يتحلى ا، وعلى جمموعة من العوامل واألخالقيات اليت تتعلق بشخصيته أثناء قيامه مبختلف 

  .التالميذاملهمات اليت توكل إليه وأثناء تعامله مع األخرين خصوصا مع 

التلميذ اليت يتميز  وكّلما راعى املعّلم هذه اخلصائص والعوامل املتحكمة يف شخصيته، وإدراك طبيعة

  .جيابا على أدائه التعليمي والرتبوي وبالتايل غرس قيم أخالقية لدى تالمذتها، انعكس إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 



                    

  

  

  

  

  .المدرسة وعناصر العملية التعليمية: الفصل الثاني                   

  

  .تمهيد                   

   .المدرسة: المبحث األول                   

  .المعلم: المبحث الثاني                   

  .التلميذ: المبحث الثالث                   

  .خالصة                   
 



                

  

  

  .اإلطار الميداني: الفصل الرابع               

  

  .تمهيد               

  .التعريف بميدان البحث: المبحث األول               

  عرض و تحليل المعطيات : المبحث الثاني               

  .الميدانية                                

  .مناقشة نتائج الفرضيات: الثالث المبحث               

 .خالصة               
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  .اإلطار الميداني: الفصل الرابع

  :تمهيد

سيتم عرض يف هذا الفصل، اجلداول اإلحصائية البسيطة و املركبة اليت مت استخراجها من برنامج التحليل 
  .و حتليل البيانات املتحصل عليها ، و التعليق عليهاspssاإلحصائي للعلوم االجتماعية 

  .و استخالص النتائج العامة و يف األخري عرض النتائج على ضوء الفرضيات،

  .التعريف بميدان البحث: المبحث األول

  .بمكان إجراء البحث التعريف: المطلب األول

 مدارس ابتدائية 08ت الدراسة ببلدية سيدي علي على عينة من املدارس االبتدائية و اليت تقدر بـــ يأجر 
  :هي كالتايل

بشارع القدس ببلدية سيدي علي تضم املدرسة إحدى عشر حجرة ، و اليت تقع ابتدائية األخوين فيطاس: أوال
 11معلما من بينهم  13و عشرة أقسام لالبتدائي، و تضم  قسم واحد للتحضريي: للتدريس، و تتوزع كالتايل

تلميذ منهم  345خيص عدد التالميذ تضم  فيما أمايدرسون اللغة الفرنسية،  02معلم يدرسون اللغة العربية و 
 .إناث 179و  ذكور 166

مسيت ذا االسم نسبة للشهيد قرماط العيد و اليت تقع بشارع حممد اجلبلي بدائرة  ابتدائية قرماط العيد: ثانيا
أقسام  08قسم واحد للتحضريي و : سيدي علي تضم املدرسة تسع حجرات للتدريس، و تتوزع كالتايل

 أماية، لالبتدائي، و تضم عشر معلمني من بينهم تسع معلمني يدرسون اللغة العربية، و معلم واحد للغة الفرنس
 .إناث 200ذكور و  102: تلميذ منهم 302فيما خيص عدد التالميذ فتضم 

و اليت تقع حبي فياليل بدائرة سيدي علي تضم املدرسة عشر حجرات للتدريس  :ابتدائية األخوين بن نعمة: ثالثا
يدرسون اللغة  معلمني 10معلم من بينهم  12و تضم  البتدائيقسم للتحضريي، و تسع أقسام ل: ايلتتوزع كالت
 . ذكور 164إناث و  163من بينهم  تلميذ 327الفرنسية و تضم املدرسة يدرسون اللغة  02العربية و 

و البنات تأسست عام  هي ابتدائية حضرية لتدريس البنني :ابتدائية األخوين فيطاس كياس عفيف: رابعا
اري ببلدية سيدي علي وتتكون املدرسة من ىل الشهيد كياس عفيف، تقع حبي فيز االبتدائية إ و يعود اسم 1990

معلمني للغة العربية و معلمة واحدة  09معلمني منهم  10تسع قاعات للتدريس و مرفق إداري تضم املدرسة 
 .إناث 140ذكور و  155تلميذ منهم  295للغة الفرنسية، أما فيما خيص عدد التالميذ تضم 

 08تتكون من  و  ارع حممد اجلبلي بدائرة سيدي علي تقع بش، و اليتابتدائية هواري العيد الجديدة: خامسا
فيما خيص عدد  أماو معلمة للغة الفرنسية،  معلمني للغة العربية  08معلمني منهم  09تضم املدرسة  أقسام

 .إناث 120ذكور و  125تلميذ منهم  245التالميذ، تضم املدرسة 
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تتوزع   أقسام 07و اليت تقع حبي كاسطور بدائرة سيدي علي و تتكون املدرسة من  :ابتدائية أول نوفمبر: سادسا
معلمني يدرسون اللغة العربية  07معلمني منهم  08و تضم  أقسام لالبتدائي و قسم للتحضريي، 06: كالتايل

 .إناث 79ذكور و  84تلميذا منهم  163و معلمة واحدة للغة الفرنسية ، أما فيما خيص عدد التالميذ فتضم 

 06و اليت تقع بدوار أوالد بوزيان بدائرة سيدي علي، تتكون املدرسة من  :بوزيان الجديدة أوالدابتدائية : سابعا
معلمني  06معلمني منهم  07أقسام لالبتدائي و قسم واحد للتحضريي، و تضم  05أقسام، و تتوزع كالتايل 

تلميذا من بينهم  159فتضم  ،فيما خيص عدد التالميذ أمايدرسون اللغة العربية و معلم واحد للغة الفرنسية، 
 .إناث 80كور و ذ  79

أقسام، تتوزع   06و اليت تقع بدوار مزيلة بدائرة سيدي علي و تتكون املدرسة من  :علو أوالدابتدائية : ثامنا
معلمني يدرسون  06معلمني منهم  07لالبتدائي و قسم واحد للتحضريي، و تضم املدرسة  أقسام 05كالتايل 

  .إناث 73ذكور و  75تلميذ منهم  148فيما خيص عدد التالميذ فتضم  أمااللغة العربية و معلم للغة الفرنسية 

  .خصائص المبحوثين: المطلب الثاني

عن املبحوثني، و خصائصهم دف التعرف على و تتضمن البيانات الشخصية، جمموعة من املعلومات 
  .صفات جمتمع املبحوثني، حيث أن هذه اخلصائص ميكن أن تدعم البحث بشكل كبري

  :يوضح توزيع املبحوثني حسب السن ):1(جدول رقم 

  السن

  وعــــــالمجم  أنثـــــــــــــــــــى  رــــــــذك

  تكراراتال
نسبة ال

  ئويةامال
  تكراراتال

نسبة ال

  ئويةامال
  تكراراتال

نسبة ال

  ئويةامال

23-30  01  1% 02  3% 03  %5  

31-38  01  1 % 04  6% 05  %8  

39 -46  06  9% 26  %40 32  %48  

  39%  26  17%  11 %23  15  فما فوق 47

  100%  66  66%  43 %34  23  وعـــــــــالمجم

  
 46- 39من اإلناث اليت ترتاوح أعمارهم ما بني  40%أن نسبة ) 01(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

، و ارتفاع نسبة الذكور اليت ترتاوح أعمارهم مابني %9سنة و هي أعلى نسبة مقارنة بالذكور تقدر نسبتهم بــــــ 
من  %6و كذلك  17%مقارنة باإلناث و اليت تقدر نسبتهن بـــــــ  %23فما فوق حيث تقدر النسبة بــــــ  47

فقط،  و كذلك  % 1سنة مقارنة بالذكور حيث تقدر نسبتهم بـــــ  38- 31اإلناث اليت ترتاوح اعمارهم ما بني 
  .% 1سنة مقارنة بالذكور حبيث تقدر نسبتهم بــــ  30-23من اإلناث اللوايت يرتاوح عمرهن ما بني  %3نسبة 
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سنة و ارتفاع نسبة  46- 39اعمارهن ما بني و بالتايل ارتفاع نسبة املبحوثني من اإلناث اليت ترتاوح 
  .سنة رمبا يعود إىل ام لديهم خربة يف التدريس 47املبحوثني من الذكور اليت تفوق اعمارهم عن 

  .يوضح توزيع املبحوثني حسب احلالة املدنية: )2(الجدول رقم 

  الحالة المدنية

  وعــــــــتالمجم  أنثـــــــــــــــى  رـــــــــذك

  تكراراتال
نسبة ال

  ئويةامال
  تكراراتال

نسبة ال

  ئويةامال
  ئويةامالنسبة ال  تكراراتال

  4%  03 %3  02 %1  01  أعزب

 87%  57 %55  36 % 32  21  متزوج

  1%  01 1%  01 00  00  مطلق

  5%  03  5%  03 00  00  أرمل

 %3 02 %2 01 %1  01  دون إجابة

  100%  66  66%  43 %34  23  المجموع

 
 %55أن نسبة اإلناث املتزوجات هي أعلى نسبة حيث تقدر النسبة بــــــ ) 02(اجلدول رقم يتضح من خالل 

أما الذكور فال يوجد، اما  5%، و تقدر نسبة اإلناث األرامل بـــــــ % 32بــــــ مقارنة بالذكور حيث تقدر نسبتهم 
، و اإلناث  %1اما الذكور فيوجد نسبة قليلة وهي  %3اإلناث اللوايت مل يسبق هلم الزواج فتقدر نبتهم بــــ 

  .فحني ال يوجد ذكور مطلقني %1املطلقات تقدر نسبتهن بــــــ 
و بالتايل ارتفاع نسبة املتزوجني من كال اجلنسني، الشيء الذي يكون له تأثري يف دور املعلم من خالل 

األخالقية السوية، و تساعدهم يف التعامل مع التالميذ و درايته و إملامه بأساليب الرتبية اجليدة و تنميتهم بالقيم 
ذلك بتعديل سلوكهم السليب  الذي يظهر سواء داخل القسم أو خارجه، و بالتايل فإن املتزوجون تكون هلم دراية 

  .أكثر يف التعامل مع التالميذ
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  .يوضح توزيع املبحوثني حسب املستوى التعليمي: )3(جدول رقم 

  لتعليميالمستوى ا

  المجمـــــــــــــــوع  أنثــــــــــــــــى  ذكــــــــــــر

  التكرارات
النسبة 

  ئويةاالم
  التكرارات

النسبة 

  ئويةاالم
  التكرارات

النسبة 

  ئويةاالم

  38%  25  24%  16  14%  09  ثانوي

  42%  28  27%  18  15%  10  الرتبوي عهداملخريج 

  20%  13  14%  09  6%  04  جامعي

 %100  66 %66  43 %34  23  الكليالمجموع 

  
من املبحوثني الذين خترجوا من املعهد الرتبوي هم إناث  27%ان نسبة ) 03(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

من املبحوثني اإلناث هم  24%،       ونسبة  15%و هي أعلى نسبة مقارنة بالذكور حيث تقدر نسبتهم بــــــ 
، أما بالنسبة خلرجيي اجلامعة فهم أقل نسبة حبيث يوجد  14%من خرجيي الثانوية أما الذكور فتقدر نسبتهم 

  .من الذكور 6%من اإلناث و  %14
و بالتايل نالحظ أن أغلب املعلمني خرجيي املعهد، مما قد يؤثر على قيامهم بطريقة سلبية على خمتلف 

سواء تعلق األمر بتنمية خمتلف املعارف اليت حيتاج إليها التلميذ أو باجلانب األخالقي، باإلضافة إىل عدم األدوار 
مواصلة التعليم اجلامعي و معرفة طرق و خربات التعليم و التدريس، و كذلك كيفية التعامل مع التالميذ ألن 

  .املستوى التعليمي له أثر كبري يف التعليم
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  .يوضح توزيع املبحوثني حسب الطور الدراسي ):4(رقم جدول 

  الطور الدراسي

  وعــــــــــــــــــالمجم  أنثـــــــــــــــى  رـــــــــــــــذك

  تكراراتال
نسبة ال

  ئويةامال
  تكراراتال

نسبة ال

  ئويةامال
  ئويةامالنسبة ال  تكراراتال

  27%  18 %20  13 %8  05  األول طورال

 15%  10 %9  06 % 6  04  الثاين طورال

  14%  09 %12  08 %1  01  الثالث طورال

  26%  17 14%  09 %12  08  الرابع طورال

 %8 05 %2 01 %6  04  اخلامس طورال

 %10  07 %9  06 %1  01  دون إجابة

  100%  66  66%  43 %34  23  المجموع الكلي

  
، حبيث تقدر األولأن أعلى نسبة من اإلناث تدرس يف الطور ) 04(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

من اإلناث يدرسون يف الطور الرابع فحني  14%و  %8مقارنة بالذكور حيث تقدر النسبة بـــــ  %20النسبة بـــــ 
 %9من الذكور، و يوجد  %1من اإلناث و  %12، أما يف الطور الثالث يوجد %12تقدر نسبة الذكور بــــ 

، أما يف الطور اخلامس الذين هلم نسبة أكرب هم الذكور % 6من اإلناث يف الطور الثاين مقارنة بالذكور فيوجد 
  . فقط و هي أقل نسبة %2مقارنة باإلناث حبيث يوجد  % 6حبيث تقدر نسبتهم بــــــ 

س يف الطور األول و أعلى نسبة من الذكور تدرس يف الطور أعلى نسبة من اإلناث تدر  أنو بالتايل جند 
،و هذا يعود غلى اختيار املعلم للصفوف اليت تالئم خربته املهنية، و يعود تدريس اإلناث إىل األطوار األوىل الرابع

  .رمبا أم ليس لديهم خربة يف التدريس أكثر من الذكور
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  .يوضح توزيع العينة حسب اخلربة املهنية ):5(جدول رقم 

  الخبرة المهنية

  وعـــــــــــــــــــــــــــــــالمجم  أنثـــــــــــــــــــــــــى  رـــــــــــــــــــــــــــذك

  تكراراتال
نسبة ال

  ئويةامال
  تكراراتال

نسبة ال

  ئويةامال
  تكراراتال

نسبة ال

  ئويةامال

 9%  06 %6  04 %3  02  سنوات 05أقل من 

 3%  02 %3  02 00  00  10إىل  06من 

  1%  01 %2  01 00  00  15إىل  11من 

  85%  56 53%  35 %31  21  فما فوق 16من 

 %1  01 %2  01 00  00  دون إجابة

  100%  66  66%  43 %34  23  المجموع الكلي

  
 %53هن اإلناث بنسبة فما فوق  16أعلى نسبة للخربة املهنية من  أن )05(رقم  من خالل اجلدوليتضح لنا 
سنوات هن  05، أما ثاين نسبة للخربة املهنية فنجدها اقل من  %31الذكور حبيث تقدر نسبتهم بـــــ مقارنة مع 

سنوات من اخلربة فنجدها عند اإلناث  10إىل  06، أما من %3مقارنة بالذكور حبيث جند  %6اإلناث بنسبة 
من اخلربة فنجدها أقل نسبة عند اإلناث و اليت تقدر بـــــ  15-11بالنسبة للذكور فال يوجد، و  أما %3بنسبة 

  .أما بالنسبة للذكور فال يوجد 2%
يعود إىل استمرار احلاجة : فما فوق لكال اجلنسني 16و بالتايل وجود أكرب نسبة يف اخلربة املهنية من 

ن الكم املعريف الذي جيمعه املعلم من وراء اخلربة الطويلة يساعده يف الكبرية، ألاملهنية للمعلمني ذوي اخلربة 
  .التعامل اجليد مع التالميذ؛ و كذا أداؤه العايل يف التدريس
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  .يوضح توزيع العينة حسب الدورات التدريبية ):6(الجدول رقم 

الدورات 

  التدريبية

  وعــــــــــــــــــالمجم  اثــــــــــــــإن  ورـــــــــذك

  التكرارات
النسبة 

  ئويةاالم
  التكرارات

النسبة 

  ئويةاالم
  ئويةاالنسبة الم  التكرارات

  50%  33  36%  24 13%  09  ال يوجد

  15%  10  11%  07  4%  03  دورة واحدة

  8%  05  8%  05  00  00  دورتان

  27%  18  11%  07  17%  11  ثالث دورات

  100%  66  66%  43  34%  23  المجموع الكلي

  
بنسبة  حبيث تقدر ات تدريبية ر و اإلناث أغلبهن مل يقمن بدأن ) 06(رقم من خالل اجلدول يتضح لنا 

ن أما الذين التحقوا أكثر بالدورات التدريبية هم الذكور بنسبة  13%مقارنة بالذكور تقدر نسبتهم بــــــ، 36%
من املبحوثني اإلناث قاموا 11%حبيث قاموا بثالث دورات تدريبية، و نسبة  11%، أما اإلناث بنسبة %17

أما  8%أما فيما خيص املبحوثني الذين قاموا بدورتان هم اإلناث بنسبة  4%بدورة واحدة مقارنة بالذكور بنسبة 
  .الذكور فال يوجد

عدم التحاق  و رمبا يعود إىليبية و بالتايل ارتفاع نسبة املبحوثني من اإلناث اللوايت مل يقمن بدورات تدر 
  .أن أكثر انشغاال سواء يف املنزل أو يف املدرسة اإلناث بالدورات التدريبية إىل

الدورات التدريبية مهمة جدا لتكوين املعلمني و األساتذة يف كل األطوار التعليمية؛ من جند أن مع ذلك و 
ته، مما يؤثر إجيابا على كيفية التعامل مع التالميذ وتنمية خالهلا يكسب العلم مهارات فنية تقنية ترفع من قدرا

النفسية و األخالقيةو م الذهنية قدرا.  
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  .عرض و تحليل المعطيات الميدانية: المبحث الثاني

  .ضية األولىمعطيات الفر  ليلعرض و تح: المطلب األول

 تالميذقة بتنمية القيم األخالقية لدى املدرسة عال اهلادفة اليت يقوم ا املعلم يفلنشاطات ل :ضية األولىالفر 
  . املرحلة االبتدائية

  .يوضح النشاطات املدرسية اهلادفة يف تنمية القيم األخالقية): 07(الجدول رقم 

  ئويةاالنسبة الم  التكــــــــــــــرارات  النشاطات الهادفة

ــم
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ـــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

عـــــ
ن

  

  12%  20  تربية إسالميــــــة

  9%  15  تربية مدنيـــــــــــــــة

  12%  20  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشيد

  15%  25  مطـــــــــــــــــالعـــــــــــــــــة

  7%  12  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  14%  23  تربيـــــة بدنيــــــــــــــــة

  5%  09  مسابقات فكرية

  9%  15  ش.ك.تعبيـــــــــــر

  5%  08  تربية أخالقيــــة

  6%  10  اجناز مشاريع

  6%  10  مســـــــــــــــــــــــــــــــــرح

  المجمـــــــــــــــــوع
          167   
61  

%100               
%92  

  3%  02  ال

  5%  03  دون إجـــــــــــــــابة

  100%  66  المجموع الكلي

  

أغلبية املبحوثني يرون أن النشاطات املدرسية دف : نالحظ أن )07(رقم  من خالل اجلدوليتضح لنا 
و النشاط الذي أخذ أكرب نسبة ، %92إىل تنمية القيم األخالقية لدى التالميذ و ذلك أا أخذت أكرب نسبة 

 ، أما نشاط الرتبية%14أما النشاط الذي يليه هو نشاط الرتبية البدنية بنسبة  %15هو نشاط املطالعة بنسبة 
و هي نسبة  %3أما الذين يرون عكس ذلك فنسبة ،  %12و األناشيد فأخذوا نفس النسبة و هي  اإلسالمية
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ارتفاع نسبة املبحوثني الذين أجابوا بأن النشاطات املدرسية دف إىل تنمية القيم األخالقية  و بالتايل. قليلة جدا
طالعة، ألنه من خالل املطالعة يتعلم التلميذ التفكري النشاط الذي يهدف أكثر يف تنمية القيم األخالقية هي املو 

و كذلك جعل التلميذ قادرا على التفكري و اإلبداع باللغة العربية، حىت  و اكتساب املعرفة الثقافية و العلمية
، دنيةالذي يليها فهو الرتبية الب أسلوب احلوار و أدب احلديث، و غريها من الفوائد الكثرية للمطالعة، أما النشاط

فالنشاط املدرسي الرياضي يلعب دورا مهما يف تنمية القيم األخالقية، و تعديل يف بناء الشخصية املمارسة؛ فهو 
يتيح للفرد أن يتصرف يف املواقف املختلفة اليت يواجهها مع ما يتفق مع أبعاد الشخصية فهو من أهم الوسائل 

داد الشخصية السوية اليت جتمع إىل قوة العقل و الروح قوة بتهذيب النفوس، و تقومي السلوك، و إع.... الفاعلة
  .اجلسم، و اليت حثت عليها الشريعة السمحة، فالعقل السليم يف اجلسم السليم

و غريها من .... فمن خالل الرياضة تظهر قيم عديدة كالتعاون الذي يظهر يف العمل اجلماعي، و املثابرة،
   .القيم

  :ةالدراسي النشاطات املدرسية املمارسة يف األطوارح يوض: )08(جدول رقم 

  ئويةاالنسبة الم  لتكراراتا  النشاطات المدرسية

 29%  19  تربية البدنية

  08%  05  المطالعة

  05%  03  الرسم

  45%  30  أناشيد

 06%  04  تعبير ك، ش

 03%  02  أشغال

 02%  01  مسرح

 03%  02  مسابقات فكرية

  100%  66  المجموع

  
أن النشاطات املمارسة أكثر يف املدرسة هي األناشيد بنسبة ) 08(رقم من خالل اجلدول يتضح لنا 

مث نشاط التعبري الكتاب  08%مث يليها نشاط املطالعة بنسبة  29%مث يليها نشاط الرتبية البدنية بنسبة  %45
            ة بنفس النسبة مث نشاط األشغال و املسابقات الفكري 05%مث نشاط الرسم بنسبة  06%و الشفهي بنسبة 

  .02%مث نشاط املسرح الذي نال اقل نسبة و هي  03%و هي 



53 

 

و بالتايل جند أن األناشيد هي اليت نالت أكرب نسبة رمبا يعود اختيار املعلمني هلذا النشاط أم وجدوا 
ض من خالل ممارسام عالتالميذ مرتاحني فيه و عند قيامهم به يقومون به بإتقان و مدى تفاعلهم مع بعضهم الب

 .هلذا النشاط

  :ترتيب النشاطات املدرسية حسب أمهيتها يف تنمية القيم األخالقية يوضح ):09(جدول رقم
  
  

ب
رات

لم
ا

و 
    

طة
ش

الن
ا

  

  المجموع  إجابةدون   08المرتبة  07المرتبة  06المرتبة  05المرتبة  04المرتبة  03المرتبة  02المرتبة  01المرتبة

ت
كررا

الت
  

 امل
سبة

الن
ا

وية
ئ

  

اامل
وية

ئ
ت  

كررا
الت

  

 امل
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ا

وية
ئ

  

اامل
وية
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ت  
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الت
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ا

وية
ئ
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وية
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ت  
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الت

  

 امل
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ت  
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الت
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ئ
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وية

ئ
ت  

كررا
الت

  

 امل
سبة

الن
ا

وية
ئ

  

اامل
وية

ئ
ت  

رارا
تك

ال
  

 امل
سبة

الن
ا

وية
ئ

  
ت

رارا
تك

ال
  

 امل
سبة

الن
ا

وية
ئ

  
ت

رارا
تك

ال
  

 امل
سبة

الن
ا

وية
ئ

  

  

ت
نية

بد
ة 

ربي
  

10 %15 10  %15  04  %6  09  %14  09  %14  06  %9  03  %5  02  %3  13  %20  66  %100  

عة
طال

م
  

18  %27  11  %17  11  %17  07  %11  06  %9  02  %3  01  %2  01  %2  09  %14  66  %100  

سم
ر

  

03  %5  08  %12  06  %9  12  %18  13  %20  06  %9  04  %6  02  %3  12  %18  66  %100  

يد
اش

أن
  

04  %6  11  %17  18  %27  11  %17  07  %11  03  %5  03  %5  /  /  9  %13  66  %100  

ير
تعب

.ك.
ش

  

19  %29  07  %11  07  %11  05  %7  05  %7  06  %9  03  %5  05  %7  9  %14  66  %100  

ال
شغ

أ
  

/  /  05  %7  03  %5  05  %7  05  %7  17  %26  08  %12  10  %15  13  %20  66  %100  

رية
فك

ة 
ابق

س
م

  

01  %2  06  %9  03  %5  05  %7  07  %11  05  %7  13  %20  10  %15  16  %24  66  %100  

رح
س

لم
ا

  

04  6% 01 2% 07 %11 03 %5 04 %6 07 %11 10 %15 08 %12 22 %33 66 %100 

  
             هو نشاط التعبري الكتايب  األوىل أن النشاط الذي أتى يف املرتبة) 09(رقم  خالل اجلدول  يتضح من

األناشيد  ، و يف املرتبة الثالثة%17بنسبة املرتبة الثانية  اليت أخذتإىل جانب املطالعة  %29 بنسبة  الشفهيو 
، املرتبة %14 بنسبة ، و يف املرتبة اخلامسة الرتبية البدنية%18بنسبة املرتبة الرابعة الرسم  و يف ، %27بنسبة 

 المراتب
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، أما يف املرتبة %20 بنسبة هي مسابقات فكرية املرتبة السابعة، أما %26) اجناز املشاريع(السادسة األشغال 
  .%12الثامنة و األخرية و هي املسرح بنسبة 

رمبا يعود الرتتيب ذا الشكل  بالتايل نشاط الذي أخذ أكرب نسبة هو نشاط التعبري الكتايب و املطالعة وو 
  .و حتقيق جوانب إجيابية معها و درجة تفاعلهم بالنظر إىل ميوالت التالميذ حنو هذه األنشطة

  

  .احملبذة أكثر من طرف التالميذ األنشطةيوضح  ):10(جدول رقم 

  ئويةاالنسبة الم  التكرارات  األنشطة المحبذة

 15%  10  رسم

  30%  20  تربية بدنية

  12%  08  أناشيد

 11%  07  مسابقات فكرية

 09%  06  مسرح

 06%  04  تعبير

  09%  06  مطالعة

 08%  05  أشغال

 100%  66  المجموع

  
، %30أن الذي أخذ النسبة األكرب هو نشاط الرتبية البدنية بنسبة ) 10(رقم  اجلدولمن خالل ضح يت

            مث املطالعة  %11مث املسابقات الفكرية بنسبة  %12، و بعدها األناشيد بنسبة %15مث يأيت الرسم بنسبة 
و بالتايل ارتفاع نسبة املعلمني الذين . %06مث التعبري بنسبة  %08، مث األشغال بنسبة %09و املسرح بنسبة 

            وجدوا أن الرتبية البدنية هي النشاط احملبذ لدى التالميذ، و هذا يرجع إىل ميل التلميذ أكثر إىل النشاطات
كثرية كالتعاون و املثابرة الرتفيهية و اليت يشعر فيها بالراحة و احلرية أكثر و من خالل الرياضة تظهر قيم أخالقية  

  . وتساعد أيضا على إعداد الشخصية السوية و تساعدهم على قوة جسمه و روحه
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  :ها لدى التلميذترسيخيوضح القيم األخالقية اليت يركز املعلم على ): 11(جدول رقم 

  النسبة المائوية  التكرارات  القيم األخالقية

 29%  19  حسن المعاملة، المحبة

  08%  05  المحافظة على البيئة

  06%  04  الطاعة

  18%  12  التعاون

 23%  15  االحترام

 01%  01  المثابرة

 15%  10  الصدق

 100%  66  المجموع

  
املعلم على ترسيخها هي حسن املعاملة بنسبة أن القيم اليت يركز  )11(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، أما القيمة الثالثة هي قيمة التعاون %23و هي أكرب نسبة أما القيمة الثانية هي قيمة االحرتام بنسبة  29%
و القيمة اخلامسة هي احملافظة على البيئة بنسبة  %15، أما القيمة الرابعة و هي الصدق بنسبة %18بنسبة 

 أخذت نسبة ضئيلة و هي قيمة املثابرة ، أما القيمة اليت%06، أما القيمة السادسة و هي الطاعة بنسبة 08%
  . %01بنسبة 

              و بالتايل ارتفاع نسبة املبحوثني الذين اختاروا قيمة حسن املعاملة و هذا يرجع إىل أن هذه القيمة ضرورية 
أيضا  و مهمة يف حياة اإلنسان، و ال بد ترسيخها للتالميذ ألا تساعده كيف يتعامل مع اآلخرين و تعلمهم 

  .    كيف يسامح و كيف حيافظ على األمانة، و تعترب أيضا من آداب اإلسالم فعلى التلميذ أن يتحلى ا
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  .يوضح تفاعل التالميذ من خالل األنشطة املمارسة ):12(جدول رقم 

  ئويةاالنسبة الم  التكرارات  التفاعل

  92%  61  نعم

 03%  02  ال

  05%  03  دون إجابة

  100%  66  المجموع

  
اجيابيا و ذلك يكون تفاعل التالميذ من خالل األنشطة املمارسة أن  )12(رقم  اجلدولمن خالل ضح يت

            %03مل جييبوا أما الذين ال يتفاعلون مع األنشطة املمارسة هم بنسبة  %05و نسبة  ، %92بنسبة عالية 
  .و هي نسبة ضئيلة جدا

األنشطة يكون اجيابيا و هذا يرجع إىل التحفيز من طرف املعلمني لتحقيق و بالتايل اهتمام التالميذ ذه 
املتعة و بالتايل التفاعل فيما بينهم و تفاعل التالميذ من خالل هذه األنشطة يظهر من خالل تعاملهم مع املعلم 

  .و عم بعضهم البعض بكل طالقة و حرية و بالتايل تبادل االحرتام فيما بينهم
  

  .يوضح اهتمام التلميذ باجلانب األخالقي أثناء ممارسة األنشطة املدرسية ):13(جدول رقم 

  ئويةاالنسبة الم  التكــــــــرارات  اهتمام التالميذ

 80%  53  نعم

  9%  06  ال

  11%  07  دون إجابة

  100%  66  المجموع الكلي

  
أثناء ممارسة من املبحوثني يهتمون باجلانب األخالقي   %80 أن )13(رقم  اجلدول يتضح من خالل

من املبحوثني ال يهتمون باجلانب  %09و نسبة  مل جييبوا على السؤال %11و بينما نسبة املدرسية،  األنشطة
  .األخالقي أثناء ممارستهم األنشطة املدرسية

جع إىل شخصية املعلم و كيفية ذا ير و هو بالتايل ارتفاع نسبة املبحوثني الذين يهتمون باجلانب األخالقي 
  .أدائه و تعامله مع تالميذه، و كثرة ميول التالميذ هلذه النشاطات و استيعاب املعلم و اهتمامه

   



57 

 

  .)تعدد اإلجابات(  األنشطةيوضح السلوكيات اليت يصدرها التالميذ خالل ممارسة خمتلف  ):14(جدول رقم 

  األنشطة

  السلوكيات

  المجموع  مسابقة فكرية  الــــــــأشغ  المطالعة  تربية بدنية

ت
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ئ
  

  15%  64  12%  12  14%  15  05%  05 26%  32  الفوضى

  19%  85  20%  21  19%  20  19%  19  20%  25  االحترام

  6%  24  2%  02  3%  04  03%  03  12%  15  الصراخ

 26% 113 24% 25  18%  19  53%  53  13%  16  الهدوء

 34% 150 42% 43 46% 50 20% 20 29%  37  التعاون

 100% 436 100% %100 100% 100 100% 100% 100%  125  المجموع

  
أن املطالعة أخذت نسبة عالية من اهلدوء حيث تقدر النسبة بــــ  )14(يتضح من خالل اجلدول رقم 

يف الرتبية البدنية،  %13يف األشغال و  %18يف املسابقات الفكرية و  %24، مث تأيت نسبة اهلدوء بــــ 53%
يف الرتبية البدنية  %29يف املسابقات الفكرية و  %42و  %46مث يأيت التعاون حبيث أخذ اكرب نسبة باألشغال

يف  %14و  %26يف املطالعة، أما فيما خيص الفوضى فأخذت أكرب نسبة يف الرتبية البدنية بنسبة  %20و 
             يف املطالعة، أما االحرتام فأخذ أكرب نسبة يف الرتبية البدنية  %05يف املسابقات الفكرية و  %12و  األشغال

يف املطالعة و األشغال، و يف األخري الصراخ  %19، و نسبة  %20بة و هي و املسابقات الفكرية بنفس النس
  .يف املسابقات الفكرية %02يف املطالعة و األشغال، و نسبة  %03يف الرتبية البدنية و  %12الذي أخذ نسبة 

ة عن و بالتايل جند ان التعاون هو الذي أخذ أكرب نسبة يف مجيع النشاطات ألن هذه النشاطات كلها عبار 
عمل مجاعي و ذلك البد من التعاون، و كذلك اهلدوء اخذ نسبة أكرب يف مجيع النشاطات و هذا يرجع إىل كيفية 

  .حتكم املعلم يف مسار النشاطات و طبيعتها و كيفية ممارستها
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  .مدى قدرة األنشطة املدرسية على تنمية القيم األخالقيةيوضح  ):15(جدول رقم 

المدرسية مدى قدرة األنشطة 

  على تنمية القيم األخالقية
  ئويـــــــــةاالنسبة الم  التكـــــــــــرارات

 20%  13  نعــــــــــــــم

  77%  51  ال

  3%  02  دون إجابة

  100%  66  المجموع الكلي

  
ال تساهم من املعلمني ترى أن النشاطات املدرسية  %77نسبة  أن )15(رقم اجلدول  يتضح من خالل

املعلمني ترى أن النشاطات املدرسية تساهم يف تنمية  إجاباتمن  %20أما نسبة  ،األخالقيةيف تنمية القيم 
  .من املبحوثني مل جييبوا %03القيم األخالقية، و نسبة 

           و بالتايل ارتفاع نسبة املبحوثني الذين يرون أن النشاطات  املدرسية ال تساهم يف تنمية القيم األخالقية
نظرا لقلة ممارستها يف بعض املدارس الفكرية و املسرح، أو لعدم اهتمام التلميذ ببعض النشاطات، كالتعبري و ذلك 

  .، و رمبا وجدوا أن الكتايب و الشفهي، و اجناز املشاريع
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  .عرض وتحليل معطيات الفرضية الثانية: المطلب الثاني

  .تالميذ املرحلة االبتدائيةلدى  املستخدمة من قبل املعلم عالقة بتنمية القيم األخالقيةساليب لأل: الفرضية الثانية

  .يوضح األساليب املعتمدة يف تنمية القيم األخالقية لدى التالميذ حسب اجلنس ):16(جدول رقم 

  األسلوب

  المجمــــــــــــــــــوع  إنــــــــــــــاث  ذكـــــــــور

  التكرارات
النسبة 

  ئويةاالم
  التكرارات

النسبة 

  ئويةاالم
  التكرارات

النسبة 

  ئويةاالم

  33%  22  24%  16 9%  06  الترفيهي

  15%  10  9%  06  6%  04  العلمي

  41%  27  23%  15  18%  12  معا

  11%  07  9%  06  2%  01  إجابةدون 

 100% 66 65% 43 35%  23  المجموع

  
      أن نسبة كبرية من املعلمات يعتمدن أكثر على األسلوب الرتفيهي  )16(يتضح من خالل اجلدول رقم 

من الذكور، أما الذين يعتمدن على األسلوبني معا كذلك هم اإلناث بنسبة  %09و  %24و تقدر نسبتهم بـــــ 
من  %06من اإلناث اللوايت يعتمدن على األسلوب العلمي و  %09من الذكور، و نسبة  %18و  23%

  .الذكور
و بالتايل ارتفاع نسبة املبحوثني من اإلناث اللوايت يعتمدن على األسلوب الرتفيهي أكثر يعود إىل أغلبيتهن 
ميتلكن شخصية مرحة، و بالتايل توفري جو تفاعلي اجيايب بينهما و بني التالميذ، و يرجع كذلك إىل طبيعة املعلمة 

يعترب هذا األسلوب األمثل يف التعامل مع التالميذ؛ حيث ميكن و . اليت متتاز باللني و احلنان يف معاملة التالميذ
املعلم من تنمية القيم األخالقية لدى التلميذ، و كذلك االنتباه و فهم الدرس بشكل جيد؛ حيث ال يكون هناك 

ه يوجد أيضا ملل من طرف املتعلم، و لكن هذا ال يعين أن املعلمة ال متتاز باجلدية أثناء قيامها بعملية التعليم، ألن
  .نسبة كبرية من املعلمات اللوايت يعتمدن على األسلوبني معا

الذي يستخدمه املعلم لتنمية القيم األخالقية لدى التالميذ تأثري كبري على مدى تفاعل  األسلوبإن 
بتشويق  أسلوب ترفيهي متمثل يف كيفية تدريس التالميذ: األساليببني هذه  منهلذه القيم، و  التالميذ و جتاوم

الدراسة؛ فمثال عند تقدمي املعلم لدرس معني سواء يف من وجو ترفيهي؛ حيث ال ميل و ال يضجر التالميذ 
 .يف العلوم يقوم املعلم بسرد القصص املفيدة و التحاور مع التالميذ دون اخلروج عن موضوع الدرس أوالرياضيات 

  . أي يبقى الرتفيه الذي يقوم به املعلم داخل موضوع الدرس
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  :يوضح الوضعية التعليمية اليت يعتمدها املعلم يف تنمية القيم األخالقية ):17(جدول رقم 

 

  الوضعية التعليمية

  

  المجمــــــــــــــــــوع  ال  نعم

  التكرارات
النسبة 

  ئويةاالم
  التكرارات

النسبة 

  ئويةاالم
  التكرارات

النسبة 

  ئويةاالم

  100%  66  41%  27 59%  39  من خالل العبادة

  100%  66  32%  21  68%  45  من خالل القصة

  100%  66  29%  19  71%  47  استغالل حدث

  100%  66  33%  22  67%  44  احلوار و املناقشة

 100% 66 59% 39 41%  27  األمثال و احلكم

 100% 66 65% 43 35%  23  الرتغيب و الرتهيب

 100% 66 65% 43 35%  23  من خالل الصورة

  
الوضعية التعليمية األكثر اعتمادا من طرف املعلمني يف تنمية القيم  أن )17(يتضح من خالل اجلدول رقم 

، مث %68، و تليها الوضعية التعليمية من خالل القصة %71و تربية التالميذ تربية أخالقية هي استغالل حدث 
مث من خالل  %59مث الوضعية التعليمية من خالل العبادة بنسبة  %67املناقشة بنسبة  من خالل احلوار و

  . %35مث من خالل الرتغيب و الرتهيب و من خالل الصورة بنسبة  %41األمثال و احلكم بنسبة 
ما من و بالتايل ارتفاع نسبة املبحوثني الذين يرون أن استغالل احلدث هو الوضعية التعليمية األكثر استخدا

طرف املعلمني لتنمية القيم األخالقية و ذلك ألن التالميذ يتعلمون من املواقف اليت حتدث داخل القسم أو 
خارجه و كذلك استغالل حدث من األخطاء اليت يرتكبوا التالميذ و غريها من األحداث اليت على املعلم 

حتتوي على قيم أخالقية، تربوية و اجتماعية، و بالتايل استغالهلا و التنبيه هلا، و كذلك بالنسبة للقصة اليت جندها 
       استخالص منها العرب و احلكم و االقتداء مبختلف شخصياا، و كما يقال فالكتاب خري جليس لإلنسان 

  .و أكثر وقعا يف نفسيته
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  .اجلنسعلى جذب اهتمام التلميذ حسب التعزيزية  األساليبمدى قدرة يوضح  ):18(جدول رقم

  الجنـــــــــس

التعزيزية على  األساليبمدى قدرة 

  جذب اهتمام التلميذ

  المجمــــــــــــــــــــــــوع  أنثــــــــــــــــــــــــــى  ذكــــــــــــــــــر

  التكرارات
النسبة 

  ئويةاامل
  التكرارات

النسبة 
  ئويةاامل

  التكرارات
النسبة 

  ئويةاامل

  85%  56  57%  38  28%  19  نعم

  15%  10  09%  06  6%  04  دون إجابة

  100%  66  66%  43  34%  23  المجموع 

  
من اإلناث يرون أن األساليب التعزيزية جتذب اهتمام  %57أن نسبة  )18(يتضح من خالل اجلدول رقم 

بالنسبة  %09، أما فيما خيص الذين مل جييبوا على السؤال فكانت بنسبة %28التلميذ مقارنة بالذكور بنسبة 
  .للذكور %06لإلناث و 

و بالتايل ارتفاع نسبة املبحوثني الذين يرون أن األساليب التعزيزية جتذب اهتمام التلميذ، و هذا له تأثري 
حبيث يشعر التلميذ  إجيايب على حصول التلميذ على نتائج جيدة و يشجعه على املداومة و االستمرار يف دراسته

 .أنه حمبوب من طرف املعلم

  .يوضح ما إذا كان هناك ردة فعل من طرف التالميذ هلذه األساليب ):19(جدول رقم 

  ئويةاالنسبة الم  التكـــــرارات  ردة فعل التالميذ

 77%  51  نعم

  11%  07  ال

  12%  08  دون إجابة

  100%  66  المجموع الكلي

       
من املبحوثني؛ يرون أن هناك ردة فعل من طرف  %77نسبة أن ) 19(يتضح من خالل اجلدول رقم 

من املبحوثني مل جييبوا على السؤال،  أما فيما  %12املستعمل من طرف التالميذ، و نسبة التالميذ لألسلوب 
  .%11خيص املبحوثني الذين يرون أنه ال توجد ردة فعل من طرف التالميذ فتقدر نسبتهم بــــــــ

فعل من طرف التالميذ هلذه األساليب و هذا   حوثني الذين أجابوا بأن هناك ردةو بالتايل ارتفاع نسبة املب
                    من مدح و تشجيع هلذا تأثري اجيايب على التلميذ  يعود غلى أن معظم األساليب اليت ستخدمها املعلم
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يف دراسته و القيم  االستمرار و يستخدمها أيضا جلذب اهتمام التالميذ، ألا تساعد التلميذ على املداومة و
                                                          .بواجباته على أحسن وجه

  .يوضح ردة فعل املعلم للسلوكيات اخلاطئة الصادرة من التالميذ حسب اجلنس ):20(جدول رقم 

  الجنس

  

ردة فعل 

  المعلم

  أنثـــــــــــــــــى  ذكــــــــــــــــر

  النسبة المائوية  التكرارات  النسبة المائوية  التكرارات

  30%  20 15%  10  النصح

  06%  04  06%  04  التوبيخ

  03%  02  03%  02  العقاب

إخراجه من 

  القسم
03  %04  03  %05  

تجاهل 

  السلوك
01  %01 04 %06 

استدعاء 

  ولي أمره
03  %05 10 %15 

 66% 43 34%  23  المجموع

  

النصح و هم فئة  أسلوبأن أكرب نسبة من املبحوثني تعتمد على  )20(يتضح من خالل اجلدول رقم 
و نالحظ أيضا استدعاء ويل أمر التلميذ بالنسبة للمعلمات أكثر من  %15و الذكور  %30اإلناث بنسبة 
، و استعمال أسلوب التوبيخ عند اإلناث %05أما الذكور فبلغت النسبة  %15بلغت النسبة  الذكور حيث

  .%01 لتجاهل السلوك بنسبة نسبةالو كذلك جتاهل السلوك بنفس النسبة، أما الذكور ب %06بنسبة 
ب النصح لكال اجلنسني، يدل على أم على دراية تامة بفعالية هذا األسلو و بالتايل ارتفاع نسبة أسلوب 

لنصيحة و إدراك اخلطأ ن طرف التلميذ و اليت يكون يف الغالب تقبل االفعل ميف توجيه التالميذ و كذلك ردة 
الصادر منه، و هذا األسلوب يساعد التلميذ أيضا على إكمال مشواره الدراسي و املهين و يساعده أيضا على 

  .تنمية شخصيته من مجيع النواحي
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  .األكثر تأثريا على سلوك التلميذ حسب اخلربة املهنية األساليبيوضح  ):21(جدول رقم

  األسلوب

  الخبرة المهنية

 5أقل من    اموع
  سنوات

  فما فوق 16  11-15  10- 6

ت
رارا

تك
ال

وية  
ملائ

ة ا
سب

الن
  

ت
رارا

تك
ال

وية  
ملائ

ة ا
سب

الن
  

ت
رارا

تك
ال

وية  
ملائ

ة ا
سب

الن
  

ت
رارا

تك
ال

وية  
ملائ

ة ا
سب

الن
  

ت
رارا

تك
ال

وية  
ملائ

ة ا
سب

الن
  

  10%  08  07%  06  00  00  01%  01 01%  01  المدح

حسن 

  المعاملة
00  00  02  %02  00  00  07  %09  09  %11  

  22%  18  21%  17  00  00  00  00  01%  01  القدوة

  50%  40  27%  22  01%  01  12%  10  09%  07  القصص

  06%  05  06%  05  00  00  00  00  00  00  التوبيخ
  100%  80  71%  57  01%  01  16%  13  11%  09  المجموع

  
 

فما فوق  16أن املعلمني اليت متثل خربم يف ميدان التعليم من  )21(رقم  اجلدول يتضح من خالل
، أما األسلوب %21على أسلوب القدوة بنسبة  أيضاو يعتمدون  %27يعتمدون على أسلوب القصة بنسبة 

، أما %06، أما التوبيخ بنسبة  %07و أسلوب املدح بنسبة  %09اآلخر هو أسلوب حسن املعاملة بنسبة 
على أسلوب القصة بنسبة  أيضاسنوات فهم يعتمدون  10سنوات إىل  6فيما خيص املعلمني ذوي اخلربة من 

يف أسلوب املدح، أما املعلمني الذين لديهم اخلربة اقل من  %1يف أسلوب حسن املعاملة،  %02، و 12%
املعلمني الذين  يف أسلوب املدح و القدوة، و %01و  %09سنوات يعتمدون على أسلوب القصة بنسبة  05

  .%01سنة كذلك يعتمدون على أسلوب القصة لكن بنسبة ضئيلة جداً و هي  15- 11هلم اخلربة من 
                     الحتوائها على قيم متنوعة و بالتايل جند أن املعلمني يعتمدون أكثر على أسلوب القصة و نظرا 

                    ، و كذلك هذا األسلوب يساعد التلميذ على احلوار و تأثريها الكبري على مسامع التالميذ  ةو شخصيات بارز 
  .و مناقشة يف الدرس
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  .يوضح درجة استجابة التالميذ للقيم األخالقية ):22(جدول رقم 
  

  
                                                                                                                                                                                                                                                          

  
  
  

      أن الدرجة الكبرية أخذت أعلى نسبة من درجات استجابة التالميذ  )22(رقم  اجلدول يتضح من خالل
و بالتايل  %08مث الدرجة الضعيفة بنسبة ، %38، و بعدها تأيت الدرجة املتوسطة بنسبة %54و اليت متثل 

يرجع إىل ارتفاع نسبة املبحوثني الذين أجابوا بأن درجة استجابة التالميذ للقيم األخالقية تكون كبرية و هذا 
؛ الذي يؤثر بصفة كبرية على القيم األخالقية األوىلاملثريات و التأثريات اخلارجية يف احمليط و البت بالدرجة 

فعندما تكون متوسطة أو ضعيفة ألخالقية متفاوتة من تلميذ آلخر، و مع ذلك فإن االستجابة للقيم ا للتلميذ،
 يرجع رمبا إىل عدم استيعاب التالميذ هلذه القيم جيدا و التعامل ا و كذلك عدم التنسيق و االتصال بني املدرسة

  .و األسرة
التلميذ من خالل و بناء على ذلك تساهم األساليب اليت يستخدمها املعلم يف تنمية القيم األخالقية لدى 

خارجه، و كذلك االقتداء  وأخذ العرب من القصص، و من خمتلف املواقف اليت حتدث سواء داخل احلي املدرسي أ
                 بالشخصيات البارزة اليت تدور حوهلا القصص، باإلضافة غلى هذا فإنه يعتمد أيضا على أسلوب احلوار 
و املناقشة، و اليت من خالهلا يتحرر التلميذ من قيود الكالم و اجتهاد املعلم على هذه الوضعيات إمنا يدل على 

  .املعلومة إىل التلميذ و التأثري فيهم إيصالخربة املعلم و مهنته، و كيفية 

  .مناقشة نتائج الفرضيات: المبحث الثالث

  .األولىمناقشة نتائج الفرضية : المطلب األول

  .لدى تالميذ املرحلة االبتدائية للنشاطات اليت يقوم ا املعلم يف املدرسة عالقة بتنمية القيم األخالقية
ظم أفراد العينة يرون إن النشاطات املدرسية اليت يقوم ا املعلم دف تنمية القيم األخالقية؛ حيث أن مع

، و النشاط األكثر أمهية من حيث حتقيق %92بنسبة ميذ و ذلك للدى الت األخالقيةىل تنمية القيم أا دف إ
أثناء قيامهم باألنشطة  معظم التالميذ يتفاعلون إجياباو أن .  %15اهلدف هو املطالعة حيث أخذت النسبة  

                     ممارستهم لألنشطة املختلفة أثناء، و هذا يدل على اهتمامهم باجلانب األخالقي  %92املدرسية، و ذلك بنسبة 
من  ، و أثناء ممارستهم هلذه األنشطة تظهر سلوكيات خمتلفة، و السلوك األكثر اعتمادا%80و ذلك بنسبة 

  .%34طرف التالميذ هو سلوك الذي أخذ أكرب نسبة يف مجيع النشاطات بنسبة 

  ئويةاالنسبة الم  التكــــــــرارات  درجة االستجابة

 54%  36  كبيرة 

  38%  25  متــــــــــوسطة

  08%  05  ضعيفـــــــــــــة

  100%  66  المجمــــــــوع
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حتقق حاجات التلميذ من الرتبية دف غلى تنمية القيم األخالقية و النشاطات املدرسية  أنلكن رغم 
نشاطات أخرى غري اليت تقام يف ب حتتاج إىل تدعيم من قبل املعلم ذلكبلوحدها و  قادرةاألخالقية، إال أا غري 

من   %77و هذا حسب  املدرسة، كالرحالت االستكشافية و إقامة نوادي ثقافية ترفيهية كنادي الكشافة
  .املبحوثني

و بالتايل  ،ىل تنمية القيم األخالقيةقوم ا املعلم يف املدرسة دف إاألنشطة اليت يو على كل حال فإن 
للنشاطات اهلادفة اليت يقوم ا املعلم يف املدرسة عالقة بتنمية القيم : " و اليت تقر بأن فإن الفرضية اجلزئية األوىل

  .قد حتققت" يةئلدى تالميذ املرحلة االبتدا األخالقية

  .مناقشة نتائج الفرضية الثانية: انيالمطلب الث

  .املرحلة االبتدائية تالميذلدى  لألساليب املستخدمة من قبل املعلم عالقة بتنمية القيم األخالقية
، و ذلك من %41األساليب اليت يعتمدها املعلمون أكثر هي األسلوب الرتفيهي و العلمي معا بنسبة  إن

اجل التوفيق بني األسلوبني؛ الن اجلدية يف التعامل يأيت من ورائها امللل يف نفوس التالميذ و عدم االنتباه للدرس 
و بالتايل على املعلم أن  ،ني و كثري اجلدية ينفر منه التالميذلحىت عدم مساع املعلم لتوجيهاته، ألن املعلم غري ال أو

  .بعض املواقف تتطلب التعامل جبديةيوفق بني األسلوبني، ففي 
  .يف حني هناك مواقف تتطلب أسلوب ترفيهي حىت يكون هناك تأثري اجيايب على التالميذ

و سرد القصص بنسبة  ،%71الوضعية اليت يعتمدها املعلم فهي من خالل استغالل حدث بنسبة  أما
احلي املدرسي  يت حتدث سواء داخل، و ذلك من خالل أخذ العرب من القصص، و من خمتلف املواقف ال68%

 أيضاأو خارجه، و كذلك االقتداء بالشخصيات البارزة اليت تدور حوهلا القصص، باإلضافة إىل هذا فإنه يعتمد 
، و اعتماد املعلم على هذه و اليت من خالهلا يتحرر التلميذ من قيود الكالم على أسلوب احلوار و املناقشة 

  .املعلومة إىل التالميذ و التأثري فيهم إيصالة املعلم يف مهنته، و كيفية الوضعيات إمنا يدل على خرب 
         %85الدراسة امليدانية أن املعلمني الذين يعتمدون على أساليب تعزيزية نسبتهم تقدر بـــــ  أكدتكما 

            ه سيشجعه على املداومة و هذا يدل على دراية املعلمني بالتأثري االجيايب الذي حتدثه هذه األساليب على سلوك
  .و االستمرار

من معلمي العينة يعتمدون على أسلوب النصح، و بالتايل اللني يف التعامل  %30أن نسبة  إىلباإلضافة 
مع التالميذ حىت يكون هناك تقبل من طرف التالميذ ملختلف النصائح املوجهة إليهم، أما فيما خيص األساليب 

و هذا  ،%22مث يليها أسلوب القدوة بنسبة  %45التالميذ فتتمثل يف أسلوب القصة بنسبة  تأثريا على األكثر
لدى  األخالقيةىل كثرة اعتماد معلمي العينة على هذين األسلوبني ونظرا لتأثريها االجيايب يف تنمية القيم إيعود 

  .%54إىل درجة استجابة التالميذ للقيم األخالقية كانت كبرية بنسبة  باإلضافة التالميذ
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 و بالتايل سامهت األساليب اليت يستخدمها املعلم يف تنمية القيم األخالقية يف تربية األجيال تربية صاحلة 
وكيات و يكون ذلك من خالل االقتداء بسل و حتسني مستواهم و استقامة سلوكيام و معامالم و حتصيلهم،

  .املعلم و اخذ العربة من خمتلف القصص اليت يسردها عليه االقتداء بشخصياا
املستخدمة من قبل املعلم  لألساليب" فإن الفرضية اجلزئية الثانية و اليت تقر بأن  و بناء على هذه املؤشرات

   .قد حتققت"املرحلة االبتدائية  تالميذتنمية القيم األخالقية لدى بقة عال

  :النتائج العامة

إن النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة امليدانية تعترب رصدا ملختلف األدوار اليت يقوم ا املعلم، 
لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، و اليت يظهر من  األخالقيةداخل القسم و اليت يهدف من خالهلا إىل تنمية القيم 

باالستناد إىل إجابات املبحوثني الفرضية العامة قد حتققت نسبيا و هذا  أنفنجد خالهلا مدى قيامه ذا الدور، 
  .االستبيانى البيانات املوجودة يف استمارة لع

فالفرضية اجلزئية األوىل قد حتققت ألن معظم املعلمني، يرون أن األنشطة اليت متارس داخل املدرسة دف  -
رحلة االبتدائية، و أن النشاط اهلادف أكثر إىل تنمية القيم إىل تنمية القيم األخالقية لدى تالميذ امل

األخالقية هو نشاط املطالعة، باعتباره نشاط تثقيفي و معريف و علمي و أخالقي أكثر، حبيث حيث 
التالميذ على القيم النبيلة، و باعتباره أيضا النشاط املدرسي املمارس أكثر باألطوار الدراسية إىل جانب 

 .نية و األناشيدالرتبية البد

إن تفاعل التالميذ أثناء قيامهم باألنشطة ممارسة يف املدرسة يكون اجيابيا و اهتمامه أكثر باجلانب  -
 .األخالقي أثناء ممارستهم هلا

 .يرى معظم املعلمني أن التالميذ يعتمدون أكثر على سلوك التعاون أثناء قيامهم باألنشطة املدرسية  -

ة دف إىل تنمية القيم األخالقية إىل أا حباجة إىل تدعيم من فبل املعلمني رغم أن النشاطات املدرسي  -
 .بأنشطة أخرى لكي حتقق حاجيات التالميذ من تربية أخالقية سوية

قد حتققت الن معظم املعلمني يرون بأن خمتلف  األخرىفيما خيص الفرضية اجلزئية الثانية هي  أما  -
 .األساليب املتبعة من قبل املعلم عالقة بتنمية القيم األخالقية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

                   أن املعلمون يعتمدون على األسلوب الرتفيهي و العلمي معا و ذلك من أجل الفهم اجليد للدرس   -
، الن األسلوب الذي يستخدمه املعلم لتنمية القيم األخالقية تأثري  واضحة و مفهومةو استعابه بطريقة 

 .كبري على مدى تفاعل التالميذ و جتاوم هلذه القيم

إن معظم املعلمني يعتمدون على وضعية استغالل حدث و سرد القصص ألن كلتامها وضعيتان تساعدان   -
 .التلميذ على تنمية القيم األخالقية
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رون أن لألساليب التعزيزية دور كبري يف جذب اهتمام التلميذ و تكون هناك ردة فعل من طرفه، ألن كما ي   -
 .ذه األساليب يستطيع التلميذ مواصلة مشواره الدراسي و املدوامة و قيامه بسلوكيات اجيابية

تلميذ و ثقافته، إن معظم التالميذ يتأثرون بأسلوب القصة ألن هذا األسلوب له اثر كبري على سلوك ال  -
               حبيث تعمل القصة على توسيع ذهن التلميذ و تساعده على تعلم أساليب أخرى كأسلوب احلوار 

 .و املناقشة

 .و يف األخري إن التالميذ يستجيبون بدرجة كبرية للقيم األخالقية  -
لم بدوره يف حتقيق هذه األهداف، و منه و بالتايل فتنمية القيم األخالقية لدى التالميذ يعود إىل مدى قيام املع

األنشطة املدرسية اليت تليب حاجة التلميذ األخالقية، و مدى حسن توظيفها من طرف املعلم و ربطها بالعملية 
التعليمية، و استغالل ملختلف املواقف، باستخدام األساليب التوجيهية من أجل تعديل خمتلف السلوكيات اخلاطئة 

  .ميذاليت تصدر عن التال
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  :خالصة

خري و بعدما عرضنا اجلداول اإلحصائية و مت التعليق عليها و حتليلها، لقد مت التوصل إىل عرض و يف األ
النتائج على ضوء الفرضيات و استخالص النتائج العامة و مفادها هو أن كل الفرضيات قد حتققت و أنه للمعلم 

  .األخالقية للتالميذ يف املرحلة االبتدائيةدور كبري يف تنمية القيم 
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