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 الشكر والتقدير
الحمد هلل الذي مّف عمي بإتماـ ىذه الدراسة، ومنحني العزيمة واإلرادة إلنجاز ىذا العمؿ بعد طوؿ 

آلخريف وعمى آلو وصحبو عناء وعمؽ اجتياد، والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد، سيد األوليف وا
ومف اىتدى بيديو وسار عمى نيجو إلى يوـ الديف، وعمى أخيو المسيح، صموات اهلل عمييـ أجمعيف، 

 وبعد:

 مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق مف  ُّٱٱقاؿ تعالى في محكـ كتابو

فإنو مف تماـ العمؿ أف أشكر كؿ صاحب فضؿ فيو، ابتداًء مف شعمة   "،9الزمر: َّ جم هل

لـ تنضب يومًا، بؿ كاف الزيت الذي يضيء سراجي كمما انطفأت، أستاذي القدير الدكتور العمـ التي 
ني إياىا ليغدو ىذا البحث ؿ التوجييات والتعميمات التي منحعمي أبو راس، شكرا كؿ الشكر عمى ك

 المتواضع مرجعًا غنيًا ييتدي إليو صاحب الضاللة، وينيؿ منو طالب العذب الزالَؿ.

أ.د.عفيؼ زيداف،و  لجنة المناقشة عضويىذا العمؿ مف الشوائب، إلى  عونًا عمى تنقيةولمف كانوا  
، لكـ أصدؽ عبارات الشكر واالمتناف، عمى تحممكـ عناء قراءة العمؿ يميفالكر  د.ابراىيـ عرماف

في وتنقيتو ومناقشتو، ولمديرية التربية والتعميـ في بيت لحـ بمدارسيا ومدراىا، عمى تسييميـ لعممي 
 تعبئة االستبيانات، ولكؿ مف ساندني في انجاز ىذا العمؿ.

وألسرتي أسرة كمية العمـو التربوية في جامعة العاصمة، ابتداًء بالعميدة األـ الدكتورة إيناس ناصر، 
وجميع أعضاء الييئة التدريسية، عمى دعميـ المتواصؿ لمرقي بالكمية والنيوض بأبنائيا لتخرج لمسوؽ 

 يؽ بأف يكوف انبثؽ مف جامعة العاصمة.الميني ما يم

وعسانا نكوف خير مف  وأما عف ذاؾ الصرح العممي الذي سنودعو قريبًا، فقد كاف خير مف احتوانا،
لألمة جمعاء، جامعة العاصمة حفظيا اهلل ودامت ذخرًا وصرحًا، ليا القمب والقبمة  يحمؿ رسالتو

 .لوفؽ والتوفيؽ عز وجؿ اوالقالب األمثؿ لمجميع، أطمب مف اهلل

 

  ختام أحمد سالم عبيات



 ج
 

 الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تضميف القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة العربية لمصؼ 
الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج الفمسطينية مف وجية نظر معممي محافظة بيت لحـ، 

مادة المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في  تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات
( والبالغ 2018-2017)محافظة بيت لحـ في المدارس الحكومية والخاصة والوكالة لمعاـ الدراسي

تقيس مدى تضميف  كأداة قياس ( معمما ومعممة، استخدمت الباحثة في دراستيا استبانة100عددىـ )
ربية لمصؼ الثامف األساسي، وقد قامت الباحثة بعرض القيـ األدبية والتربوية في كتاب المغة الع

، ولمعرفة ثبات االستبانة تـ حساب معامؿ مف أجؿ عمؿ صدؽ األداة عدد مف المحكميف األداة عمى
أف درجة تضميف وقد توصمت الباحثة إلى (، 0.851ات )الثبات كرونباخ ألفا، حيث بمغ معامؿ الثب

مغة العربية لمصؼ الثامف األساسي في ضوء استحداث المناىج القيـ األدبية والتربوية في كتاب ال
كانت كبيرة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا  معممي محافظة بيت لحـالفمسطينية مف وجية نظر 

عمى االستبانة تبعًا لمتغيرات ( وىي درجة كبيرة، وكانت استجابات أفراد مجتمع الدراسة 4.10)
ر، ومعممي مدارس الوكالة، وذوي الخبرة اث، وحممة درجة الماجستيصالح اإلنالدراسة عمى التوالي ل

 توصي الباحثة:وفي ضوء النتائج ، سنوات فأكثر 10مف 

أف يسعى المربوف إلى غرس القيـ األدبية والتربوية بشكؿ خاص في نفوس النشء مف خالؿ ضرورة  
ة والجامعة وباقي مؤسسات المدرسالمؤسسات التربوية واالجتماعية المختمفة بداية باألسرة، ومف ثـ 

أف تقوـ المؤسسات االجتماعية بدورىا في مواجية التحديات التي تواجو األمة، والتصدي ،و المجتمع
تبني طرؽ وأساليب جديدة في ، مع ؽ وعادات المجتمع العربي والمسمـلمقيـ الدخيمة التي تخالؼ أخال

 التدريس تسيـ في بناء القيـ المرغوب فييا.
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in the Arabic Language Book for Eighth Grade in Light of The Use of 

The Palestinian Curriculum From The Teachers Point of View in 

Bethlehem District. 

Prepared by: Khitam Ahmad Salem Obiat  

Supervisor: Dr. Ali Abu Ras 

 

Abstract:  

This study aimed to identify the degree to which literary and instructional 

values were included in the Arabic language book for eighth grade in light of 

the use of the Palestinian curriculum from the  teachers point of view  in 

Bethlehem district. 

The study included all male and female teachers of the Arabic language for 

eighth grade in Bethlehem for year of (2017-2018)and their number is  (100) 

teacher, The researcher used an questionnaire  to measure the degree of 

which moral and instructional values were included in the eighth grade 

Arabic book, the  tools of the studywere presented to several evaluators who 

verified their  accuracy which measured about 0.85" where the reached 

(4.10) it is alarge degree of members of the study community on the 

questionaire depending on the variables of the study respectively for the 

benefit of females and holders of the master's degree and the teachers of the 

school of the Agency and the experienced from 10 years and more, In light 

of the results, the researcher  recommended  the following:. Educators 

should endeavor to instill in particular the moral and educational values of 

young people through various educational and social institutions, starting 

with the family, then the school, the university and other institutions of 

society. Social institutions should play their role in facing the challenges 

facing the Uma and confronting the alien values that are contrary to the 

morals and customs of the Arab and Muslim societies. Adopting new 

methods and methods of teaching that contribute to build the desired values. 
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 األول: الفصل
_____________________________________________________ 

 وأىميتيا. خمفيةالدراسة

 : المقدمة 1.1
ومف ثـ المجتمع  ،إذ أف التربية تعمؿ مف أجؿ بناء اإلنساف الصالح ،ترتبط القيـ ارتباطا وثيقا بالتربية

و صالح الصالح المتماسؾ وتعد القيـ بمثابة القاعدة التي تنطمؽ منيا التربية في توجيو األفراد نح
وفردا عف  ،ومما يميز مجتمعا عف آخر ،دنياىـ وآخرتيـ" وتعد القيـ مف خصائص المجتمع البشري

قد فإذا محونا مف أي مجتمع إنساني قيمو فإننا بذلؾ نكوف  ،وليا أىميتيا في الحياة اإلنسانية ،غيره
 .(2001، زيودسمخنا عنو بشريتو" )

وتقوـ بمسؤولية ميمة في  ،تماسكو، وتربط بيف أفرادهوتحقؽ  ،فاألخالؽ تسمو بالمجتمع وتنظمو
وقد اىتـ اإلسالـ بالقيـ اىتماما  ،تكاممو وصالحو، وتحدد طبيعة العالقة بيف أفراده وتوحد أىدافيـ

وال يمكف  ،وعنصرا ميما مف عناصر اإليماف ،بالغا ورفع مف شأنيا حتى جعميا جزءا مف العقيدة
بضوابط اإليماف، بؿ وال يمكف تجزئتيا وفصميا فتكوف كؿ قيمة  تصورىا تصورا صحيحا دوف ربطيا

اإلسالمية ىي الديف نفسو،فيي الجامع لمعقيدة والشريعة القيـ  ألفمجردة عف األخرى " وذلؾ 
وىي الُعُمد التي يقاـ عمييا  ،واألخالؽ والعبادات والمعامالت ولمنياج الحياة والمبادئ العامة لمشريعة

 (.2016 ،فيي ثابتة ثبات مصادرىا") الحارثي ،يالمجتمع اإلسالم

وىي بذلؾ صالحة  ،فالقيـ في التربية اإلسالمية ليا منظومة خاصة ُتستمد مف تعاليـ الديف اإلسالمي
وىذه النظرة اإلسالمية  ،وتقوـ عمى مصالحيـ ،قيـ تسعى لصالح الفرد والمجتمع ،لكؿ زماف ومكاف

وفي ظؿ ىدي  ،وأف ليا منظومة محددة في الكتاب والسنة ،شريعةتقرر أف القيـ ترتبط بالعقيدة وال
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فما وافؽ ىدي اإلسالـ مف القيـ فيو  ،القرآف الكريـ والحديث الشريؼ يأتي التعامؿ مع القيـ الجديدة
 .(2005 ،مقبوؿ وما خالفو فيو مردود )الجالد

 إلىنية والتي تسعى جاىدة ويعتبر موضوع القيـ مف أكثر الموضوعات التي تشغؿ المجتمعات اإلنسا
وليذا تتطمع التربية عمى  ،ولذلؾ لدورىا المؤثر في حياة الفرد والمجتمع ،غرسيا في سموؾ أبنائيا

إذ يرى فييا المجتمع ضمانا لسالمتو  ،الدواـ إلى نقؿ منظومة القيـ المرغوب فييا إلى األجياؿ
وفي التربية اإلسالمية تعد القيـ عماد المجتمع  وسبيال إلى السعادة واألمف واالستقرار، ،وسالمة أفراده
فيي موجية لمسموؾ وضابطة لو، تحمي البناء االجتماعي لألمة باعتبارىا الحمقة  ،وأساس نظامو

الوسطى بيف العقيدة التي تنبثؽ عنيا التصورات التي تكّوف اإلطار العاـ لألمة وبيف السموؾ؛ فتوجو 
والقيـ ال تقؼ عند  ،والمتمثؿ في العبودية هلل تعالىسمى مف الوجود الفرد والمجتمع لتحقيؽ اليدؼ األ

مجاؿ معيف أو فكر محدد، فيي تمس العالقات االجتماعية بكافة صورىا وتتعدى ذلؾ لتشمؿ جميع 
 .... وغيرىا..مجاالت الحياة االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية

ية الرئيسية ىي تمكيف المتعمميف مف تنمية شخصياتيـ مف إف وظيفة الترب(،2009وقد ذكر اليماني )
جميع جوانبيا المعرفية والوجدانية والنزوعية متجمية باإلرادة والسموؾ في توافؽ وتوازف وانسجاـ حتى 
يبمغوا أقصى ما ىو مستطاع مف التكامؿ والصالح والعمؿ لخيرىـ وخير مجتمعيـ وأمتيـ بتمؾ 

اإلنساف بما وىبو اهلل سبحانو وتعالى مف نعمة العقؿ واالستعداد لتكويف ومحور التربية ىو ،الدالالت
 يك ىك  مك لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱإذ  الضمير، وتفضيمو عمى كثير مف خمقو 

 .(70")اإلسراء/َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل
وبالتالي تحدث ىذه التحديات تغيرات  ،إف القيـ األصيمة تتعرض لمجموعة مف التحديات المعاصرة

وىذا بحد ذاتو يمثؿ  ،قيـ جديدة وافدة األمر الذي يؤدي إلى ظيور  ،وعة في طبيعة المجتمعمتن
مما ،تحديا مف نوع آخر وخاصة بعد التقدـ اليائؿ في مجاؿ شبكات التواصؿ االجتماعي المفتوحة

وما يقدمو المجتمع بمؤسساتو  ،أدى إلى حدوث صراع قيمي ظاىر بيف ما يجب غرسو في األفراد
وحمايتيا  ،وفي ظؿ ىذا الواقع تتحمؿ المدرسة مسؤولية كبيرة تجاه بناء القيـ في األفراد ،ختمفة ليـالم

ومف ىنا تظير  ،ئةوالمحافظة عمييا، ومف خالؿ العمؿ عمى تأصيميا وغرسيا في نفوس الناش
يتطمب مف وىذا  ،لى ضرورة الوقوؼ عمى منظومة القيـ التي قد تتأثر بالمتغيرات المعاصرةالحاجة إ

وترؾ ما ال  ،ما يتناسب مع تعاليـ ديننا اإلسالميالتربوييف ضرورة تقييـ القيـ الوافدة مف حيث قبوؿ 
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كاف  ،عمى الكثير مف جوانب الحياة في مختمؼ المجتمعاتالتي طرأت إف التغييرات السريعة  ،يناسبنا
وىذا بدوره يدعو لضرورة  ،ليا انعكاسات سمبية عمى التربية بشكؿ عاـ وعمى القيـ بشكؿ خاص

تضميف المناىج الكثير مف القيـ التي يحتاج إلييا الطالب في جميع مراحؿ حياتو، بحيث تناسب 
ذا كانت التربية تعمؿ مف أجؿ بناء اإلنساف الصالح ومف ثـ  ،خصائصو وتمبي كافة احتياجاتو وا 

ف أل ،منظومة القيمية األصيمةيز الفيي تسعى لتحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تعز  ،المجتمع الصالح المتماسؾ
وعميو فإف التربية  ،والفرد يكتسب قيمو مف خالؿ وسائط التربية ،التربية أساسا تستمد أىدافيا مف القيـ
ومف ثـ تنميتيا لدى  ،وتحاوؿ صياغتيا ضمف إطارىا وأىدافيا ،تستقي مادتيا القيمية مف المجتمع

والعممية التربوية ال ،ي استمرار ثقافة المجتمع ودوامياوىي بذلؾ تقوـ بدور رئيسي يتمثؿ ف ،المتعمميف
ا مف مظاىر التقدـ والرقي الذي يعد ذلؾ مظيرً  أفْ وال يمكف  ،تقؼ عند حد تزويد المتعمـ بالمعمومات

تسعى التربية إلى تحقيقو إذا لـ تدعمو قيـ ايجابية تجعؿ مف الفرد قدرة وطاقة تسيـ في بناء المجتمع 
 ،فإف كانت التربية مبنية عمى أساس القيـ فإنيا في الوقت ذاتو تبني القيـ ،ورقيووتحقؽ لو تقدمو 

والتربية  ،وواجبيا مساعدة الفرد عمى فيـ القيـ التي تتفؽ مع فمسفة المجتمع وتأصيميا والتعايش معيا
لف ؤثر وكبير، و فالمدرسة تقوـ بدور تربوي م ،مف خالؿ المدرسة تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ المجتمع

فالعالقة  ،تتمكف مف القياـ بو إال مف خالؿ تييئة البيئة المناسبة لمتفاعؿ بيف التالميذ ومجتمعيـ
تظير في كوف التربية عممية قيمية تسعى إلى غرس القيـ في نفوس الناشئة  ،وثيقة بيف القيـ والتربية

بؿ يتأثر ،سية تحفظ فحسبفبناء القيـ ال يتـ عف طريؽ مادة درا ،عبر أدوات تربوية كالمنياج مثال
لذا يجب أال يخمو أي نشاط تعميمي مف وجود  ،كثيرا بالمحتوى المعرفي القائـ عمى األىداؼ التعميمية

تسعى التربية إلى تحقيقيا عند  ذ بعيف االعتبار ماىية القيـ التيوكذلؾ يجب األخ ،القيـ وتداخميا فيو
 (.2003لمنشودة ) القرني، اختيار المقرر ومحتواه فيما يتناسب مع القيـ ا

ذا كاف المعمـ  فإنو مع تنوع  ،في إطار التربية التقميدية ينحصر دوره في نقؿ المعرفة لتالميذهوا 
إلى تبني أدوار جديدة مصادر المعرفة ووسائميا قد دفعا إلى تغيير ىذا الدور الذي يمارسو المعمـ 

صميا المتعمـ بنفسو ومنيا العناية بالقيـ التربوية؛ منيا توجيو المتعمـ إلى مصادر المعرفة المتنوعة ليح
ومف ىنا كاف مف األىمية البالغة أف تبذؿ مناىج  ،مما يفرض ضرورة االىتماـ ببناء القيـ لدى أبنائنا

شخصية المتعمـ وسموكو التعميـ والكتب المدرسية عناية خاصة بالقيـ التربوية إلعداد األجياؿ وبناء 
ب لمغايات التربوية المنشودة، وبالتالي فإف تحقيؽ األىداؼ التربوية عمى أساس راسخ يستجي
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المرسومة وتحويميا إلى واقع ممموس يتطمب توضيحا لممنطمقات األساسية التي تحدد القيـ المرغوب 
وأىدافيا وال يمكف أف تؤدي التربية وظيفتيا  ،فييا تجسدىا بحكـ أنيا مف أىـ دوافع السموؾ اإلنساني

فالقيـ تصوغ العمؿ التربوي وتوجيو "وفقداف  ،ألف التربية في حد ذاتيا عممية قيمية القيـ؛ بمعزؿ عف
التربية لمقيـ التي تبني عمييا الشخصية يفقدىا روحيا، وكذلؾ األىداؼ التربوية والغايات 

نيا تفقد واالستراتيجيات ما لـ تشتؽ مف قيـ صحيحة تراعي العالقات اإلنسانية في أبعادىا المختمفة فإ
 (.1988أبو العينيف،أىميتيا وقيمتيا،فالقيـ ىي األساس السميـ لبناء تربوي مميز )

وممارستيا عمى أرض  ،واضحا اىتماـ المربيف بموضوع القيـ وأىمية تضمينيا في المناىج وقد بدا
لمؤتمر ( تـ عقد ا1993ففي عاـ ) ،التربوية بيذا الصددوقد تـ عقد العديد مف المؤتمرات  ،الواقع

التربوي الثالث في مدينة راـ اهلل بعنواف " القيـ ودورىا في تعزيز العممية التربوية " تمت مناقشة فيو 
حيث تعتبر القيـ كغيرىا مف أىداؼ  ،العديد مف القضايا التربوية ومف ضمنيا موضوع القيـ

 :ةمميا وتقويميا في األمور اآلتيوموضوعات المجاؿ الوجداني وتتمثؿ صعوبة تع

 ىومف خالؿ االتجاىات والميوؿ نستطيع أف نحكـ عم ،يجري بطريقة غير مباشرةأف تعمـ القيـ 
وتشكؿ القيـ نتاجا مركبا لتعمـ الحقائؽ والمفاىيـ  ،ألف القيـ ىي بؤرة االتجاه والميوؿ ؛تعمـ القيـ

باعتبار  أف القيـكما  .والمبادئ والميارات والمشاعر واألحاسيس التي تتصؿ بموضوع القيـ
لى الكثير مف الشخصية جدا والتي يحتاج تعمميا إسمتيا الذاتية ىي مف األمور الخاصة جدا و 

 .الدقة والميارة في التخطيط والتنويع في أساليب التعميـ والتعمـ وفي أساليب التقويـ والمتابعة

             موب الذي يرقى إلى ف تكويف القيـ واكتسابيا عف طريؽ التعمـ إلى المستوى المطوأظير أيضًا أ    
لى فترة زمنية قد تمتد لتغطي مرحمة تعميمية كاممة  ،االستعداد لمتضحية يحتاج إلى وقت طويؿ جدا وا 

أو مجموعة محددة مف ولذلؾ يصعب تقويميا عند نياية موقؼ تعميمي معيف يشمؿ حصة 
ب خصوصيتيا وعدـ إمكانية وذلؾ بسب؛تقويـ القيـ مف األمور الصعبة لمغاية  إفّ كما .الحصص

فالقيـ كاالتجاىات والميوؿ يستدؿ عمييا مف خالؿ السموؾ الظاىر لممتعمـ سواء  ،قياسيا بشكؿ مباشر
كاف قوال أو فعال ؛ ىذا باإلضافة إلى ميؿ اإلنساف إلخفاء قيمو واتجاىاتو وعدـ التصريح بيا 

 .بسيولة
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وتعديميا مف أصعب األعباء والمياـ والمسؤوليات أف تكويف القيـ واكتسابيا وتعمميا وىكذا يتبيف 
واف ،وأف القيـ بمختمؼ أشكاليا ومستوياتيا قابمة لمتعمـ والتعديؿ ،الممقاة عمى عاتؽ المدرسة والمعمميف

ذلؾ يمر بمراحؿ مختمفة ومتعاقبة تتطمب الوعي في التخطيط واإلخالص في التنفيذ والتنظيـ والتقويـ 
مف المعمـ البرمجة بيف الطرائؽ واألساليب المختمفة لتعميـ القيـ وتكوينيا، وفي كما يتطمب  ،والمتابعة

كسابيا تتطمب إقامة عالقات ودية وايجابية بيف المعمـ والمتعمـ عمى ضوء ذلؾ  فإف تعميـ القيـ وا 
شة فإذا ما توافر ذلؾ أصبح المعمـ في موقع قوي يمكنو مف مناق ،أساس مف الثقة والتقدير المتبادليف

قناعيـ عقميا بضرورة وأىمية اكتسابيا وتثبيتيا بعد تجربتيا واختبارىا  ،تالميذه بالقيـ المرغوب فييا وا 
خالصو في مينتو  ،ويعتمد نجاح المعمـ في تعميـ القيـ عمى قدرتو وكفايتو في التأثير في تالميذه وا 

 .ومدى كفايتو في استخداـ وسائط التواصؿ بجميع أشكاليا

في عالمنا الحديث نعيش صراعا قيميا حقيقيا بيف قيـ العالـ الجديد )العولمة( وبيف القيـ ال شؾ أننا 
ومف الطبيعي أف يدور ىذا الصراع عبر محطات التاريخ  ،الخاصة لمعديد مف الثقافات والشعوب

اإلنساني؛ حيث تفنى حضارات وتقوـ عمى أطالليا حضارات أخرى، وخالؿ ىذا التبادؿ والتداوؿ 
اري لمثقافات والحضارات يتحقؽ التطور الطبيعي مف الرصيد التراكمي اإلنساني مف القيـ الحض

بيد أف األمر تغير في ظؿ ما يعرؼ بعصر وثقافة  ،والثقافة والمعرفة والتحضر والرقي اإلنساني
؛ حيث تبدلت المفاىيـ اإلنسانية مف التعاوف والتراكـ الحضاري اإلنساني إلى التصارع العولمة

ومف احتراـ اآلخر والمحافظة عمى خصوصيتو وثوابتو  ،ومف التمازج إلى اإلقصاء واالنفراد ،التدافعو 
 ،ويمكف تجسيد مالمح ومفردات ىذا الصراع ،إلى العمؿ عمى تذويبو ودمجو في ثقافة الطرؼ األقوى

ة اإلنسانية عمى خاصة بيف الحضارة العربية واإلسالمية باعتبارىا األصمب واألقوى تأثيرا في الحضار 
أو ما  ،وبيف ثقافة وقيـ العالـ ،لما توفر ليا مف مقومات متعددة ومتنوعة ،مدار التاريخ اإلنساني

والتي تسعى لتذويب الثوابت والخصوصيات الخاصة بالحضارة والثقافة  ،يعرؼ تحديدا بثقافة العولمة
بذلؾ ما وصمت إليو مف آلة القوة العممية  مستغمة ،فيما يعرؼ بثقافة العولمةوالقيـ العربية واإلسالمية 

 .(2007 ،والتكنولوجية واإلعالمية والعسكرية)الديب

تدريس العربية بحاجة إلى ولوج ميداف العمـو التربوية الذي يتطمب اإلحاطة بنظريات التعمـ وطرؽ  إفّ 
تربوية لـ يكف بمنأى وبما أف ميداف العموـ ال ،واألىداؼ التعميمية وطرؽ صياغتيا ،التدريس وأساليبو

عف التأثر برياح التجديد والحداثة؛ فمف الواجب عمى المعمـ أف يكوف واسع اإلطالع عمى ما 
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يغترؼ منيا بقدر الحاجة إلييا واإلفادة منيا، مع ضرورة جعؿ التعميـ  ،أستحدث في طرؽ التدريس
ط حشو دماغيـ بالمعمومات ؛ وليس فق ،أداة لتحسيف الحياة مف خالؿ بناء قدرات وميارات المتعمميف

 .(2013 ،مما يييئ جوا آمنا وممتعا ومثيرا لمتعمـ)أبو راس

وعممت عمى تعزيزىا مف خالؿ تيذيب  ،لقد عنيت الرساالت السماوية كافة باألخالؽ والقيـ الحميدة
فأشد ما نحتاج  ،ومحاربة كؿ ما يؤدي إلى ىالؾ النفس وضياعيا ،النفس اإلسالمية قبؿ كؿ شيء

ليو اليوـ ىو استنباط القيـ التي تعد واحدة مف القضايا التي دار حوليا جدؿ كبير نتيجة لمتغيرات إ
 ،وال سيما مع تنامي موجات العولمة، وما رافقيا مف تطورات ىائمة ،والمستجدات في العصر الحديث

 ،واألنانية المفرطة وحمت محميا التنافسية البغيضة ،فمقد ابتعدت القيـ عف أولويات المقاصد التربوية
األمور تسير في طريؽ إبعاد الفرد  نجد أفّ  ،عصر التطور التكنولوجي والمعرفي ،وفي ىذا العصر

مما جعؿ مف  ،دوف وجود رصيد قيمي وسموكي يضبط الحياة ،والمجتمع عف قيمو ودينو أكثر فأكثر
 ،ع إلى االرتقاء بالمجتمعالضروري العمؿ عمى رصد القيـ التربوية مف مصادرىا األصمية التي تدف

فيي تنظـ عالقة الفرد مع ربو ومع نفسو ومع  ،لذلؾ تعتبر القيـ صماـ األماف في مجتمعنا المعاصر
وبناء عميو تتضح أىمية القيـ وخطورة دورىا في بناء اإلنساف وتكويف المجتمعات اإلنسانية ،مجتمعو

قضية القيمية في صمب اىتماـ التربوييف بحيث تقع ال ،عمى اختالؼ مشاربيا وعقائدىا وثقافاتيا
ويعود ىذا االىتماـ بالقيـ لما ليا مف تأثير بالغ في تشكيؿ  ،والمثقفيف عمى امتداد العالـ وسعتو

لذا  ،السموؾ اإلنساني الذي يتحقؽ بو معنى الوجود البشري، فاإلنساف جوىر الوجود وعنوانو الحقيقي
فيي تحفظ بناء المجتمع  ،ميمة عمى كافة المستوياتضرورة كبيرة و نجد أف القيـ ودراستيا 

حتراـ المتبادؿ وتحقيؽ جتمع يحقؽ ألفرادىا الكثير مف االفالتعامؿ بالقيـ بيف أفراد الم ،واستمراريتو
فيي األسس والموجيات السموكية ألفراد المجتمع لمتعامؿ بالطرؽ التي يرغبيا األغمبية  ،مراد النفوس

ومع التطور الكبير الذي تعرض لو المجتمع .دـ والتميز في تمؾ المجتمعاتمما يحقؽ الرقي والتق
اإلنساني والتبدؿ الواضح في المعايير المرجعية ألفراده وظيور كثير مف القيـ الجديدة، يواجو األفراد 

 وىذا يؤكد العالقة الوثيقة بيف التربية ،كثيرا مف المتناقضات التي ال تتميز بالسيولة في مجابيتيا
ومف الممكف أف تسيـ دراسة المجتمع العربي المعاصر بما يحممو  ،والقيـ الضرورية لمواجية الحياة

عتبار حوؿ ا التربية بعيف االمف عادات وتقاليد وقيـ في الكشؼ عف حقائؽ ىامة ينبغي أف تأخذى
فالتربية تتطمع  ،العممية التي يتشرب فييا األفراد مضاميف النظاـ القيمي لممجتمع الذي يعيشوف فيو


