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:ممخص البحث
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور و ازرة التربية والتعميم العالي في تعزيز الثوابت الفمسطينية لدى

، وقد استخدم الباحث استمارة المقابمة أداة ليا موظفاً كذلك المنيج الوصفي التحميمي،الشباب الفمسطيني

وقد أظيرت الدراسة أن المناىج الفمسطينية ليا دور مميز في تعزيز ىذه القيم من خالل إثرائيا وتعزيزييا
 ويتحقق ذلك في صورتو المثالية من خالل دور،بموضوعات عن القدس وحق العودة وتنقيتيا من شوائبيا

 وكذلك فإن،اإلدارات المدرسية واإلشراف التربوي في توجيو العمل التربوي لخدمة األىداف القيمية النبيمة
لمجامعات دو اًر ممي اًز في ذلك من خالل مؤلفات األساتذة وأبحاثيم العممية ودورىم في تثقيف أبناء
.مجتمعاتيم ووضعت الدراسة تصو اًر واقعياً لبناء قيادة قادرة مع إحداث النيضة الشاممة

Abstract
This study aims to identify the role of Palestinian Ministry of Education and
Higher Education in reinforcing the Palestinian fundamentals of the Palestinian
youth.
The researcher used a meeting questionnaire as a tool employing the analytical
descriptiue approach.
The study showed that the Palestinian curriculum has a distinguished role in
reinforcing these values through providing the curriculum with subjects on
Jerusalem
and the right to return. This could be done through the role of school
administration and educational counciling in guiding educational tasks to serve
noble and valuable objectives.
Besides, the universities are playing a distinguished role in reinforcing these
values through professors writings and scientific researchers and their roles in
educating their societies sons.
The study laid a realistic perception to build a leadership who is able to create the
comprehension development.
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مقدمة:

الشباب ىم أساس النيضة والتقدم ،وعصب األمة وروحيا ،وقمب الوطن النابض وساعده،

جيدا في محاوالتيم لتدمير مستقبل ىذه
وألى يميةة دور الشباب في بناء األ ةمة فإن أعداء اإلسالم ال يألون ً
األ ةمة بتدمير روح الفعل في نفوس شبابيا عن طريق منافذ الفساد التي يحاولون ترسيخيا في مجتمعاتنا ،إذ
عمموا ة
أن تحطيم الشباب المسمم يعني تحطيم أ ةمة اإلسالم.

فالشباب سبيل األمم إلى كل جديد وحصنيا الحصين في وجو كل عدو مريد ،واألمثمة عمى ذلك

ال يحيطيا عد ،وأسود الدعوة المحمدية خير مثال يق أر في مثل ىذا المقام ،فشباب األسد المحمدية ىم الذين
تجشموا عناء نشر الدعوة ومسؤولية بناء الدولة اإلسالمية الوليدة حتى رسخت وامتد جناحاىا ليظمال ثمثي

الكرة األرضية ،أال يدلك ذلك عمى عظمة دور الشباب؟!

إن ما يتمتع بو الشباب من خالل عقمية وبدنية ونفسية فائقة تمنحيم مرتبة حماة الوطن في

الحرب ،وتمنحيم كذلك رتبة حممة لواء البناء والتنمية في السمم ،فعقمية الشباب تتصف بالمرونة واالنفتاح
والقدرة الباىرة عمى التكيف مع أي طارئ جديد تخبئو مستجدات الحياة المتصفة بالتغير والتسارع

المستمرين في مختمف المناحي العممية والسياسية واالجتماعية ،والنفس الشبابية أصمب إرادة ،وأمضى

عزيمة ،وأقدر عمى مواجية التحديات ميما الحت في األفق.

إن أمتنا ومجتمعنا اليوم أحوج ما تكون إلى جيود العاقمين المخمصين من شبابيا حاجة األرض

العطشى إلى مدامع الغيث ،ألن الشباب وحدىم القادرون عمى حمل بشائر التفاؤل واألمل إلى صدور أبناء

األمة ،القادرون عمى منح األمة ابتسامة رجاء وأمل تحفظ وجودىا وتمنحيا إمكانية االستمرار في مواجية
األخطار والمحن المتكالبة عمى أبنائيا ،المحيطة بيم من كل حدب وصوب إحاطة السوار بالمعصم.
إن االنتماء اإليجابي لموطن يحتم عمى الشباب أن يعمموا مخمصين عمى الخروج من ظممة الجيل
والتبعية إلى نور العمم ،والشعور بالقدرة والكرامة واالستقالل ،وأن يأخذوا بكل السبل المتاحة لالرتقاء
بأنفسيم ومجتمعاتيم وأمتيم ،إلى الحد الذي يضمن ليم الكرامة والشعور بالحرية ويضمن ألمتيم الييبة

واالحترام بين أمم األرض ،وما ذلك عمى الشباب بعسير لو توفرت اإلرادة المخمصة والعزيمة الماضية
واإليمان الراسخ أن يد اهلل بيد كل مخمص غيور ،ومن ىنا نممس دور و ازرة التربية والتعميم العالي في بناء

قدرات الشباب من خالل مناىجيا وطواقميا الفنية واإلدارية.

ومن ىنا أيضاً تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 .2ما دور وزارة التربية والتعميـ في تعزيز الثوابت الفمسطينية لدى الشباب الفمسطيني؟

ويتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 )1ما دور مناىج المرحمة الثانوية الفمسطينية في تعزيز القيم والثوابت الفمسطينية لدى الشباب
الفمسطيني؟

 )2ما دور اإلدارات المدرسية في تعزيز قدرات الطمبة لبناء مجتمع فمسطيني فاعل؟
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 )3ما دور اإلشراف التربوي في تعزيز قدرات الطمبة الجامعيين في المرحمة الثانوية؟

 )4ما دور الجامعات الفمسطينية في تعزيز قدرات الطمبة وحل المشكالت المجتمعية؟
 )5ما التصور المقترح لبناء قيادة شابة قادرة عمى إحداث النيضة والتغبير اإليجابي؟
 أىداؼ الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية.

 -1التعرف إلى دور المناىج الفمسطينية في تعزيز الثوابت الفمسطينية لدى الشباب الفمسطيني.
 -2معرفة دور كل من (اإلدارات المدرسية  -اإلشراف التربوي -الجامعات الفمسطينية) في تعزيز
قدرات الشباب.

 -3تضع ىذه الدراسة تصو اًر مقترحاً لمنيوض بقدرات الشباب واحداث التعبير اإليجابي.
 أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة في أنيا:
 الدراسة األولى  -في حدود عمم الباحث  -التي تتناول دور و ازرة التربية والتعميم في إحداثالنيضة المجتمعية من خالل الشباب الفمسطيني.

 تفيد ىذه الدراسة المسؤولين في و ازرة التربية والتعميم العالي لتوسيع ميارات المديرين والمشرفينوالجامعات في بناء قدرات الشباب.

 تقدم تصو اًر مقترحاً إلحداث النيضة والتغيير اإليجابي في المجتمع الفمسطيني. قد تفتح آفاق الباحثين إلجراء دراسات في ىذا الموضوع من زوايا أخرى. اإلطار النظري لمدراسة :
القيـ
أولا -تعريف القيم في اللغة :
القيم جمع لكممة قيمة ،وىى مشتقة من الفعل الثالثي قوم ،وكما يقول عمماء الصرف لفظ القيمة اسم

ىيئة من قام يقوم ،وأصمو قومو بالواو ،سكنت الواو ،وكسر ما قبميا فقمبت ياء لمناسبة الكسرة ،وىو يأتي
عمى معان متعددة منيا:

يقول ابن منظور :والقيمة ثمن الشيء بالتقويم ،وسمي الثمن قيمة ،ألنو يقوم مقام الشيء ،وقومتو عدلتو،

وتقوم الشيء :تعدل واستوي وتبينت قيمتو ،وقيمة الشيء :قدره ،وقيمة المتاع ثمنو ،ويقال مالو قيمة إذا لم
يدم عمى الشيء ،ولم يثبت(.الجوىري.)102:1990،
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ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ني ِِف َع َذ ٍ
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ِ
ني ِف َم َقام أ َِم ٍ
ني "( .سورة الدخان،)51،أي في مكان تدوم إقامتيم فيو ،وعميو يرتبط
وقولو تعالى ":إِ َّن الْ ُمتَّق َ
بالدوام عمى الشيء الثبات عميو ،حيث إن كل من ثبت عمى شيء وتمسك بو فيو قائم عميو.

ب أ َُّمةۗ قَاۗئِمةۗ ي ْت لُو َن ء َٰاي ِ
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َ َ
َ
ُ
ج ُدو َن" (سورة آل عمران.)113،
يَ ْس ُ
ِ
ِ
الزَكا َة و َذلِ ِ
ِ
ِِ
ين
يموا َّ
الصال َة َويُ ْؤتُوا َّ َ َ
وفى قولو تعالى َ ":وَما أُم ُروا إَِل ليَ ْعبُ ُدوا اللَّ َه ُمُْلص َ
ِّين ُحنَ َفاءَ َويُق ُ
كدُ
ني لَهُ الد َ
الْ َقيِّ َم ِة "(.البينة  )5،فقال ابن كثير في تفسير ىذه اآلية :دين الممة القائمة العادلة أو األمة المستقيمة
المعتدلة  ،وقيل المراد دين الكتب القيمة ،أما وصف الكتب بأنيا قيمة كما قال الماوردي" :كتب اهلل

المستقيمة التي جاء القرآن بذكرىا وثبت فيو صد ىا ،أو فروض اهلل المكنونة العادلة" ،ولعل أقرب

االستعماالت المغوية إلى القيم بمعناىا السائد اآلن ىو ما ذكره صاحب القاموس من قوليم :فالن مالو

قيمة :إذا لم يدم عمى شيء ،وقول صاحب أساس البالغة  :القيمة ثبات الشيء ودوامو ،وىما يشيران بذلك
إلى أن القيمة ترد بمعنى األمر الثابت الذي يحافظ عميو اإلنسان ويستمر في مراعاتو ،وىو ما أكده كثير

من الباحثين الميتمين بالقيم اإلسالمية.

ونشير أن مصطمح القيم بالمعنى الذي يعنيو اآلن ليس من المصطمحات التي كانت مستخدمة لدى العرب

منذ القدم ،وانما دخل إلى المغة العربية عن طريق الترجمة ،فاستخدمو عدد من الباحثين والمفكرين مع

اختالف في تحديد مفيومو.

قال الزجاج :معناه لمحالة التي ىي أقوم الحاالت ،وىي توحيد اهلل وشيادة أن ال الو إال اهلل واإليمان برسمو
والعمل بطاعتو " .

ال قَ َّوامو َن علَى الن ِ ِ
والقيمة واحدة القيم ،وتعني اإلصالح والمحافظة .قال تعالىِّ " :
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َ
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ات قَانِتَات َحافِظَات لِْلغَْي ِ
ظ اللَّهُ َوالالَِِّت ََتَافُو َن
ب ِِبَا َح ِف َ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ َ َ
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الصاِلَ ُ
ْ َْ ْ
نُشوزه َّن فَعِظُوه َّن واهجروه َّن ِِف الْم ِ
وه َّن فَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَال تَْب غُوا َعلَْي ِه َّن َسبِيال إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلِيّا َكبِريا ".
ضاج ِع َو ْ
َ َ
اض ِربُ ُ
ُ َ ْ ُُ ُ
ُ َُ

(النساء)34،

وأمة قائمة ،أي متماسكة بدينيا ،والتقويم ينتج األمر المحمود(.العوا ،)435:1986،في المصباح المنير

لمفيومي "قام المتاع بكذا،أي يقوم مقامو".

( الفيومي ،)714:1992وفي المفردات لمراغب األصفياني

" ديناً قيماً ،أي ثابتاً مقوماً ألمور معاشيم ومعادىم " (.األصفياني417:،ه. )597:
ومما سبق يتضح أن مادة (قَ َوَم) استعممت في المغة لعدة معان منيا:
 االستقامة واالعتدال قيمة الشيء وثمنو -نظام األمر وعماده

 -الثبات والدوام واالستمرار (الطالقاني.)7:1994 ،

ثانيا -تعريف القيمة في الصطالح :
لقد اختمف العمماء في تحديد مفيوم القيم .
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 .1يعرفيا الجوىري  :حيث يرى أن القيم ىي التفصيالت اإلنسانية  ،التصورات عما ىو مرغوب فيو عمى
مستوى أكثر عمومية ،ولذلك تشمل القيم كل الموضوعات و الظروف و المبادئ التي أصبحت ذات معنى

خالل تجربة اإلنسان الطويمة  ،إنيا باختصار شديد اإلطار المرجعي لمسموك الفردي (.حسن.)32:2008،

من

ُ .2يعرفيا السيد ( : )1954بأنيا "معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية  ،وعامة تتصل
قريب بالمستويات الخمقية التي تقدميا الجماعة ،ويمتصيا الفرد من بيئتو االجتماعية الخارجية ،ويقيم منيا
موازين يبرز بيا أفعالو ،ويتخذىا ىادياً ومرشداً ،وتنتشر ىذه القيم في حياة األفراد  ،فتحدد لكل منيم خالنو
وأصحابو وأعدائو "( .حسن.)32:2008،

ُ .3يعرفيا بركات ( :.)1983بأنيا "مجموعة القوانين والمقاييس التي تنبثق من جماعة ما ،تكون بمثابة
موجيات لمحكم عمى األعمال والممارسات المادية والمعنوية  ،ويكون ليا من القوة والتأثير عمى
الجماعة بما ليا من صفة الضرورة وااللتزام والعمومية"(.حسن.)32:2008،

.4يعرفيا زىراف ( :)1984بأنيا "عبارة عن تنظيمات ألحكام عقمية انفعالية موجية نحو األشخاص و
األشياء وأوجو النشاط "(.زىران.)132:1984،

وينظر إليو أنو مرغوب
ُ 5.يعرفيا كاظـ ( :)1970بأنيا" مقياس أو مستوى أو معيار نستيدفو في سموكناُ ،
فيو أو مرغوب عنو "(نورىان منير حسن.)136:2008،
ُ .6يعرفيا طيطاوى ( " :)1949ىي مجموعة من المبادئ والقواعد ،والمثل والعمميات التي يؤمن بيا الناس
،ويتفقون عمييا فيما بينيم ،ويتخذون منيا ميزاناً يزنون بو أعماليم ،ويحكمون تصرفاتيم المادية والمعنوية

"(.طيطاوى.)406:1996،

إن تعدد معاني القيم في المغة واالصطالح ،واختمف باختالف وجيات نظر العمماء
والباحثين ،وعمى الرغم من ذلك فقد كان ىناك نوع من االتفاق بين ىؤالء العمماء عمى أن

القيم ىي المحدد لمسموك اإلنساني ،والوجو لو ،الذي يتفق مع ما يؤمن بو المجتمع من

وتقاليد ،أن يتميز ىذا السموك باالستقامة واالعتدال ،لكي يتكيف الفرد مع أفراد مجتمعو.
فالقيم ىي قيم شخصية وقيم جماعية واتحاد ىذه القيم يكون ما يسمي القيم االجتماعية التي يدخل في معناه
كل القيم التي ورثيا المجتمع من دين أو عصبية أو غيرىا،من الروابط والضوابط والتقاليد والعوائد

والعالقات التي تستوعب المسان كما تستوعب الدين والفكر في شكل عقد اجتماعي يكون غايتو التواضع
عمى قيم اجتماعية معينة تحدد طبيعة ووجيو المجتمع ،وىى كل ما ينتجو المجتمع ويفضى إليو االجتماع

من قيم شخصية وقيم دينية واقتصادية وسياسية ،فالقيم عموماً ىي التي توجو سموك الفرد في حياتو اليومية
وىى التي تمثل المراكز النشطة في الجياز النفسي االجتماعي لكل فرد التي تستقبل األحداث المادية

بصورتيا المختمفة ثم تقوم بعممية إنتاج السموك الذي يقود بدوره إلى تكوين العالقات البشرية في الجماعات

المختمفة والقيم االجتماعية في أبسط حالتيا تنشأ وتتكون في مواقف المفاضمة واالختيار حيث يحتم عمى

الفرد اختيار أحد حمين بقدر ما تسمح بو قدراتو وامكانياتو .
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فالقيم تمثل ركناً أساسياً في تكوين العالقات البشرية،فيي التي تنتج السموك" والسموك التفاعل االجتماعي "
وىو الذي يؤدي إلى تكوين شبكة العالقات البشرية(.مبارك.)135:1993،
ويمكف تمخيص القيـ بالنسبة لمفرد في النقاط التالية :

 .1تساعد القيم في العمل عمى جعل سموك اإلنسان يتسم بالتوحيد والتناسق ،وعدم التناقض
يزن بيا اإلنسان نشاطو وفكره ودوره في الحياة.
ألنيا تعتبر موجات لمسموك ،ومعايير ُ
 .2تعمل عمى تحقيق التكيف النفسي واالجتماعي لمفرد ،وذلك ألنو تصرف طبقاً لعادات وتقاليد
المجتمع الذي يعيش فيو .

 .3تساعد القيم عمى التنبؤ بسموك الفرد في المواقف المختمفة التي تواجيو في الحياة .

 .4تعمل عمى ضبط الفرد لشيواتو ،ألنيا تربط سموكو وتصرفاتو بمعايير يتصرف عمى ىدفاً قد حدده لو
المجتمع.

 .5أنيا تييئ لألفراد اختيارات معينة تحدد السموك الصادر عنيم ،فيي تمعب دو اًر ىاماً في
تشكيل الشخصية الفردية وتحديد أىدافيا في إطار معياري صحيح.

 .6أنيا تعطي الفرد إمكانية أداء ما ىو مطموب منو ليكون قاد اًر عمى التكيف والتوافق بصورة
إيجابية.

 .7تحقق لمفرد اإلحساس باألمان فيو يستعين بيا عمى مواجية ضعف نفسو والتحديات التي
تواجيو في حياتو.

 .8تعطي لمفرد فرصة لمتعبير عن نفسو وتأكيد ذاتو.
 .9تدفع الفرد لتحسين إدراكو ومعتقداتو لتتضح الرؤيا أمامو وبالتالي تساعده عمى فيم العالم
من حولو وتوسيع إطاره المرجعي في فيم حياتو وعالقاتو.

 .10تعمل عمى إصالح الفرد نفسياً وخمقياً نحو اإلحسان والخير والواجب.
 .11تعمل عمى ضبط الفرد لشيواتو كي ال تتغمب عمى عقمو ووجدانو.

فالقيم ليا فوائد في حياة الفرد فيي تشكل شخصيتو المتزنة القوية المتماسكة ،ألنيا تسير وفق

مبادئ وقيم ثابتة ،كم ا أنيا توحد ذاتو ،وتقوى إرادتو ،وتنظم عناصره ،من خالل توحيد وجيتيا ،ومن فوائد

القيم في حياة الفرد أنيا تجعل لإلنسان الخموق قيمة ومنزلة ومكانو بين الناس ،وتجعمو دائم اإلحساس

بالرضي واالطمئنان والسعادة القمبية ،كما تجعمو متمي اًز بالصبر والثقة بالنفس وقوة اإلرادة  ،وتجنبو

مظاىر اإلحباط والسخط من جميع أحوالو(.الجمل.)23:1996،
أما أىمية القيـ بالنسبة لممجتمع فتتحدد فيما يمي:

 .1تساعد عمى إيجاد نوع من التوازن والثبات لمحياة االجتماعية ،وذلك ألنيا تعتبر المعيار األساسي الذي
يوجو السموك اإلنساني نحو ىدف مشترك .

 .2تقي المجتمع من األنانية المفرطة والنزعات والشيوات الطائشة ،وتحمل األفراد عمى

التفكير في

أعماليم عمى أنيا محاوالت لموصول إلى أىداف ىي غايات في ذاتيا ،وليس إلشباع الشيوات فقط.
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 .3تساعد في مواجية التغيرات التي تحدث،وذلك بتحديدىا االختبارات السميمة التي تسيل

لمناس

 .4إن عدم وجود القيم لدى أفراد المجتمع تؤدى إلى انتشار ظاىرة االنتحار ،وعدم التكيف

النفسي

حياتيم ،وتحفظ لممجتمع استق ارره.

،ىذا ىو الحاصل في الدول الغربية ،نتيجة لغياب القيم الروحية واإليمانية لدييم .تحافظ عمى تماسك

المجتمع ،فتحدد لو أىداف حياتو ومثمو العميا ومبادئو الثابتة.

 .5تساعد المجتمع عمى مواجية التغيرات التي تحدث فيو بتحديدىا االختيارات الصحيحة وذلك يسيل عمى
الناس حياتيم ويحفظ لممجتمع استق ارره وكيانو في إطار موحد.

 .6تربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضيا حتى تبدو متناسقة كما أنيا تعمل عمى إعطاء النظم االجتماعية
أساساً عقمياً يصبح عقيدة في ذىن أعضاء المجتمع المنتمين إلى ىذه الثقافة.

 .7تقي المجتمع من األنانية المفرطة والنزعات والشيوات الطائشة  ،فالقيم والمبادئ في أي جماعة ىي
اليدف الذي يسعى جميع أعضائيا لموصول إليو.
ونساء ،وفى جميع
إن غرس القيم في المنيج التربوي اإلسالمي يتطمب من المجتمع بكل أفراده رجاالً
ً
مؤسساتو العامة والخاصة أن يتعاونوا في نشرىا وتثبيتيا في النفوس ثم متابعتيا حتى تصبح جزًء أصيالً
في سموكيم وتعامميم مع بعضيم البعض،فمن المعروف أن المجتمع يتكون من أفراد ،وىؤالء األفراد يشكمون

الجماعة ،لذلك اىتم المنيج التربوي بالحياة االجتماعية في جميع مظاىرىا وعالقاتيا وضوابطيا قال –

عميو الصالة والسالم ":-مثل المؤمنين في توادىم وتراحميم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو
تداعي لو سائر الجسد بالسير والحمى " ،وقد جاءت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة لتحدد

العالقة بين الحاكم والمحكوم وما يتعمق بيما لضمان استقرار المجتمع وأمانو  ،وألن الحياة في المجتمع

تتطمب نظاماً وقانوناً وقيماً وضوابط توجو مساره ،وتنظم شؤونو ،وتنيض بو حتى تدفعو لعمارة األرض

واقامة الحضارة الزاىرة( .طيطاوى.)406:1996،
مف خالؿ النقاط السابقة يمكف استنتاج:

إن لمقيم أىمية في حياة الفرد والجماعة ،فالقيم تجعل الفرد دائم اإلحساس بالرضي واالطمئنان والسعاة

القمبية ،كما تجعمو متمي اًز بالصبر والثقة بالنفس ،وقوة اإلرادة ،وتجنبو مظاىر اإلحباط والضجر والسخط
من جميع أحوالو،من المعروف أن المجتمع يتكون من أفراد ،وىؤالء األفراد يشكمون الجماعة قال عميو

السالم(:اثنان خير من واحد ،وثالثة خير من اثنين ،وأربعة خير من ثالثة ،فعميكم بالجماعة ،فإن اهلل لن
يجمع أمتي إال عمى ىدى ).

أساليب تنمية القيـ الدينية:
يحتاج المربى المسمم إلى بعض األساليب التي تساعده في عممية تنمية وغرس القيم الدينية في نفوس
الناشئة ،ىذه األساليب تعمل عمى تيسير وتقريب ىذه القيم لمعقول الناشئة ،وذلك ليتسنى ليم فيميا
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واستيعابيا ،والعمل عمى اكتسابيا ،واستخداميا في حياتيم اليومية كمما سمحت الظروف بذلك ،وحسب

المواقف التي يتعرضون ليا .

من ىذا المنطمق فإن الباحث سوف يتعرض لبعض ىذه األساليب المستخدمة في تنمية القيم الدينية ،وىى
عمى النحو التالي :
 -1أسموب القدوة .
 -2أسموب القصة .
 -3أسموب الوعظ واإلرشاد.
 -4أسموب الترغيب والترىيب .
 -5أسموب ضرب األمثال.
وسوؼ يتعرض الباحث ليذه األساليب بشئ مف التفصيؿ عمى النحو التالي :
أولا -أسلوب القدوة:
القدوة في المغة :األسوة ،يقال فالن قدوة ُيقتدي بو ،واصطالحاً الحالة التي يكون اإلنسان فييا متبعاً غيره
إن حسناً ،وان قبحاً(.ابن منظور)31:1956،
وتعد القدوة...أسموباً ميماً في التربية وفى تمقى األفكار وفى توصيل المبادئ ،واإليمان بيا ،وتصديق

الداعين إلييا ،وتقميد ما تراه من اآلخرين ،أو ما تعجب بو ،أو ما يمفت انتباىيا ،إن خي اًر أو ش اًر.

واتخذ اإلسالم من القدوة الحسنة أساساً من أسسو التربوية ،فقال اهلل تبارك وتعالى في حق أنبيائو

ورسمو(.أبو العينين.)141:1988،

ِ ِ
ُس َوة َح َسنَةۗ لِّ َمن
وقال تعالى في حق نبينا محمد -عميو السالم -وأتم التسميم  ":لََّق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِِف َر ُسول ٱللَّه أ ْ
َكا َن ي رجواۗ ٱللَّه وٱلْي وم ْٱلء ِ
اخ َر َوذَ َك َر ٱللَّهَ َكثِريۗا "(.األحزاب.)21:
َْ ُ
َ َ ََْ َ
ثانياً -أسموب القصة:
القصة ليا قدرة عظيمة في جذب النفوس ،وحشد الحواس كميا لمقاص،وىى إحدى الوسائل الناجحة لعرض
المادة العممية سيمة وواضحة ،تجذب النفوس ،وتؤثر في القموب ،ولذا اعتنى القرآن الكريم بذكر القصص

لما فييا من تسميو النفس ،وتقويو العزائم ،وأخذ العبر واالتعاظ.
إن أسموب القصة من األساليب الميمة التي تعمل عمى تنمية القيم اإلسالمية ،إذ تستخدم كافة اإلمكانات

التي تفيد في ىذا المجال ،والتي من أىميا عنصر التشويق والتقرير ،والحوار والسؤال وغير ذلك من
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إمكانات تشد انتباه القارئ وتوقظو .أبو العينين.)151:1988،
ثالثاً -أسموب الوعظ واإلرشاد:
يعتبر الوعظ من أنجح أساليب التربية اإلسالمية ،والتذكير باليوم اآلخر ،واحياء الشعور بو في النفس

اإلنسانية ،وقد كان رسول اهلل – صمى اهلل عميو وسمم -بنيجو مع أصحابو ،ويخص النساء في بعض

األوقات بشيء من توجيياتو ،وقد عرفو عمماء الوعظ بكثير من التعريفات منيا" :أنو أسموب نصح وتذكير
بالخير والحق والقيم العميا واألخالق السامية التي توصل اإلنسان إلى المراتب الرفيعة والدرجات العميا في

جنات النعيم ".

وقد بين اهلل ذلك عند الحوار الذي جرى بين الرسل وأقواميم ،فقال مخاطباً رسولو محمد-صمى اهلل عميو

وسمم.

قال تعالى " :قُل ما أَسأَلُ ُكم علَي ِه ِمن أَج ٍر إََِّل من َشاء أَ ْن ي ت ِ
َّخ َذ إِ َل َربِِّه َسبِيال" (الفرقان.) 57،
ْ َ ْ ْ َْ ْ ْ
َْ َ َ
وقد استخدم اهلل سبحانو وتعالى ىذا األسموب في الكثير من السور واآليات القرآنية ،وكذلك رسمو أثناء

دعوتيم ألقواميم ،وىدايتيم لدين اهلل وخير مثال عمى ذلك قولو تعالى عمى لسان سيدنا يعقوب عميو

الشيطَا َن لِ ِإلنْس ِ
ان َع ُد ّو ّمبِني
السالم ":قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ك فَيَ ِك ُ
يدواْ لَ َ
اك َعلَ َى إِ ْخ َوتِ َ
ك َكْيدا إِ ّن ّ ْ
ص ْ
َن َلَ تَ ْق ُ
َ
ال يَبُ َّ
"(.يوسف.) 5،

إن ألسموب الوعظ واإلرشاد دور كبير في غرس وتنمية القيم الدينية في نفوس الجيل المسمم .
رابعا -أسموب الترغيب والترىيب:
من األساليب التربوية أسموب التربية بالترغيب والترىيب ،ويعتمد عمى أسموب ترغيب اإلنسان إلى كل ما

ىو خير وترىيبو من كل ما يزعجو ويضايقو ،بطريقو ىادئة تتصف بالمرونة والصبر وينبغي أن يرسخ في

ذىن الطفل السموك الطيب نتائجو طيبة.

ويعد أسموب الترغيب والترىيب من أىم األساليب وأبعدىا أث اًر ،لكونو يتمشى مع ما فطر اهلل عميو اإلنسان
ُ
من الرغبة في المذة والنعم والرفاىية ،وحسن البقاء ،والرىبة من األلم والشقاء وسوء الصبر.
وأجمع عمماء التربية من المسممين ،عمى أن استعمال أسموب التشجيع ،والثواب والمكافأة أمر ضروري في
تربية الطفل ،من المعروف أن أسموب الترغيب ايجابي باقي األثر ،دائم التأثير في اإلنسان والرغبة

ويخاطب وجدانو ومشاعره وقمبو ،بينما أسموب الترىيب سمبي ،ألنو يعتمد عمى الخوف ،وىو أي
الداخمية ُ
يزول بزوال المؤثر ،وال بد من مراعاة الحكمة واالعتدال في أسموب الترغيب والترىيب ،بحيث ال يؤدى
الترغيب إلى المخادعة أو الخنوع ،وال يؤدى الترىيب إلى الخوف أو الضعف أو االستسالم (.النحالوى

.)257:1979،
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السيِّئَ ِة
ومف األمثمة القرآنية عمى أسموب الترغيب قولو تعالىَ :م ْن َجاءَ بِ ْ
اِلَ َسنَ ِة فَلَهُ َع ْش ُر أ َْمثَ ِاِلَا َوَم ْن َجاءَ بِ َّ
ُي َزى إََِّل ِمثْ لَ َها َوُه ْم ََل يُظْلَ ُمو َن" (األنعام.)061،
فَ َال ُْ
ِ
َّ ِ
اِلِ َج َارةُ َعلَْي َها َم َالئِ َكة ِغ َالظ ِش َداد ََل
َّاس َو ْ
ين آَ َمنُوا قُوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم نَارا َوقُ ُ
وقولو تعالى ":يَا أَيُّ َها الذ َ
ود َها الن ُ
صو َن اللَّ َه َما أ ََم َرُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَم ُرو َن" (التحريم.)6،
يَ ْع ُ
خامسا -أسموب ضرب األمثاؿ:
من أساليب التربية األخالقية ،واالجتماعية في اإلسالم ضرب المثل ،ذلك األسموب التربوي األمثل في

حمل النفس عمى الخير أو تحذيرىا من الوقوع في الشر ،عن طريق تقريب المعنى الذي ربما يغيب عن
الذىن في صورة قريبة من الحس تستحضرىا العقول متصورىا اإلفيام ،كل ذلك في قوالب أدبية وأساليب
بالغية تخاطب الوجدان والعقل والعاطفة عمى حد سواء .

واألمثال كطريقة تربوية من أشير طرق التربية والتعميم عمى وجو العموم ،وذات أثر عميق في تنمية القيم

األخالقية واالجتماعية لدى النشء عمى وجو الخصوص.

وقد عرف المثل بأنو "تشبيو شيء بشيء في حكمو وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من

اآلخر ،واعتبار أحدىما باآلخر".

ولقد أولى الرسول – صمى اهلل عميو وسمم -طريقة ضرب المثل والتشبيو أىمية كبرى باعتباره أسموباً فعاالً

ومؤث ار في عممية القيم األخالقية وتنميتيا ،فقد استعان لتوضيح مواعظو بضرب المثل مما يشاىده الناس
بأم أعينيم ويقع تحت حواسيم ،وفى متناول أيدييم ليكون وقع الموعظة في النفس أشد وفى الذىن

أرسخ(.النحالوى .)228:1997،

وقد تميزت األمثال النبوية الشريفة بالقوة البالغية ،وروعة الوضوح في تجسيد المعنى المقصود  ،وتصويره

في صورة حسية تجعمو أم اًر ماثالً أمام السامع  ،ويتضح ذلك من خالل ما ورد في الحديث عن النعمان بن
بشير -رضي اهلل عنو-أن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -قال" :مثل المؤمنين في توادىم وتراحميم
وتعاطفيم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى ".

فالنبي – صمى اهلل عميو وسمم -يغرس في أصحابو ،وأمتو من بعده بعض القيم األخالقية واالجتماعية

اليامة التي تساىم في تحقيق التكافل االجتماعي كالتراحم والتعاطف ،والتواد ،عن طريق ضربو لممثل البميغ
مستخدماً في ذلك قوة اإلقناع العاطفي والعقمي ،من خالل تشبيو أفراداً لمجتمع المسمم في تعامميم عمى
أساس تمك القيم ،وىى أمور معنوية ،بأمر حسي مشاىد ،وىو الجسد القوى الذي إذا اعتل فيو عضو

تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى .
الدراسات السابقة:
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وسوف يتم تناول ىذه الدراسات السابقة عمى النحو التالي:

أولً -الدراسات العربية وتتضمف:

أ .دراسات القيم في مقررات المواد المختمفة.

ب .دراسات القيم في مقررات المغة العربية.

ثانياً -الدراسات األجنبية:

أولً -الدراسات العربية:

أ .دراسات تناولت القيم في مقررات المواد الدراسية المختمفة:

 .1دراسة الجعفري(:)1995

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى القيم األخالقية التي يدركيا أطفال مؤسسات ما قبل المدرسة من وجية

نظر اآلباء والمعممات ،وكذلك التعرف عمى القيم األخالقية التي تتضمنيا كتب البرنامج التربوي  ،وقام

الباحث بإعداد قائمة لمقيم وتم تحويميا إلى استبانو طبقيا عمى بعض أولياء األمور والمعممات وعن طريقيا
تم تحميل كتب البرنامج التربوي ألطفال تربية ما قبل المدرسة من أربع سنوات إلى ست سنوات ،واستخدم

الباحث في ذلك أسموب تحميل المحتوى ،وقد توصل الباحث إلى أن القيم التي يدرسيا أطفال مؤسسات
تربية ما قبل المدرسة تركز عمى قيم األمانة والصــدق ،ونري أن بعض القيم حصمت عمى نسبة كبيرة في

عممية التحميل ،مثل مساعدة اآلخرين ،أما قيمة كل من الصدق والوفاء بالوعد واألمانة والشجاعة ،فقد

حصمت عمى نسبة قميمة ،وتوصمت الدراسة إلى أن كتب البرنامج التربوي بصفة عامة فقيرة من ناحية

القيم.

 .2دراسة الصباغ (:)1996
ىدفت الدراسة إلى بناء معيار مقترح لقياس أثر منيج التاريخ عمى بعض القيم واالتجاىات لدي تمميذات

المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية ،وكذلك التعرف عمى القيم واالتجاىات االجتماعية المتوفرة

بشكل معمن أو خفي في كتب التاريخ بالمرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية.

وقد قامت الباحثة بتحميل منيج التاريخ لمصفوف الرابع والخامس والسادس ،واستخرجت القيم منيا ،وقامت
ببناء معيار في ضوء ىذه القيم طبقتو عمى عينة عشوائية من تمميذات الصف السابع من مدارس البنات

بمدينة الرياض ،بمغ عددىن( )100تمميذه وزعت عمى أربع مدارس بواقع( )35تمميذة لكل مدرسة ،وقد

بينت الدراسة أن االتجاه الخاص بحب العرب كان أعمي االتجاىات اكتساباً ،وذلك بسبب العالقات القوية
بين السعودية ،ودول الخميج العربي ،وجاء حب الوطن بنسبة( )%50بعد تطبيق المعيار ،ومعنى ذلك أن

منيج كتب التاريخ تزال قاصرة عمى اكتساب التمميذات االتجاىات السميمة.

توصمت الدراسة إلى وجود قيم مكتسبة لدى التمميذات ،ولكن درجة اكتسابيا أقل من( ،)%50وقد وردت

قيمة الحرية كأعمى قيمة في المحتوى لكثرة ترددىا ،أما قيمة الشجاعة واإليثار فكانت أقل وروداً.

 .3دراسة الفرا ,األغا(:)1996
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ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى القيم المتضمنة في كتب التربية الوطنية الفمسطينية الستة األولي من

ال تعميم األساسي في فمسطين ،وقد قام الباحثان بإعداد قائمة لمقيم ،وىى القيم الدينية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ،والثقافية والسياسية القومية ،والدينية والتربوية حمال في ضوئيا الكتب الستة األولى ،واستخدما

في ذلك أسموب تحميل المحتوي ،وتوصل الباحث إلى عدم شمول القيم بكل الكتب الستة بمعنى عدم توازن
الكتب في توزيع القيم ،وعدم وجود دليل عمى أن القيم في كتب التربية الوطنية الفمسطينية اعتمدت عمى

تخطيط منظم يتحقق فيو الشمول ،والتوازن ومراعاة التدرج والنمو في المفاىيم وعدم وجود بعض القيم في

كتاب الصف األول األساسي .

مـ(:)1998
 .4دراسة ْم َ
سّ

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية استخدام مدخل تحميل القيم في تدريس الجغرافيا ،وتنمية بعض القيم

البيئية ،واالجتماعية لدي طالب الصف األول الثانوي محافظة القاىرة ،وقد قامت الباحثة بإعداد قائمة

مكونة من تسع قيم ،واحدى وخمسين عبارة سموكية ،وطبقت

المدخل التدريسي عمى مدارس ثانوية ،وطبقت اختبا اًر قبمياً واختبا اًر بعدياً ،واستخدمت المنيج التحميمي في
الجزء التحميمي والمنيج التجريبي عند القيام بالجزء التجريبي ،وبينت

الدراسة بأن متوسط درجات طالب وطالبات المجموعات األربع ،أقل من( )%50وىى النياية الصغرى

لدرجة اختبار القيم البيئية واالجتماعية ،وأوضحت نتائج تحميل المحتوى بمنيج الجغرافيا لمصف األول

الثانوي اشتمالو عمى مجموعة من القيم البيئية واالجتماعية بنسبة مقبولة وىى(.)%66,6

وأكدت الدراسة عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )%،1بين متوسط درجات طالب
وطالبات المجموعة في كل من التطبيق لالختبار القبمي والبعدى ،لصالح متوسط درجاتيم في التطبيق

البعدى الختبار القيم.

ب .دراسات القيـ في مقررات فروع المغة العربية:

 .1دراسة مقدداي (:)1997

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى القيم التربوية في كتب القراءة العربية األساسية في التعميم األساسي في

األردن من الرابع إلى العاشر.

وقد قام الباحث بإعداد قائمة تم في ضوئيا تحميل الكتب بعد التأكد من صدقيا وثباتيا ،واستخدم أسموب

تحميل المحتوى بتعيين القيم التربوية متخذاً من الجممة وحدة في عممية التحميل ،ورصد تك اررات القيم،

ونسبتيا المئوية في تمك الكتب المقررة.

وبينت الدراسة أن كتب القراءة لم تشمل عمى قيم ميمة مثل قيمة االنتماء وتقميل االىتمام لبعض القيم مثل

التكيف مع تغيرات العصر ،وكذلك وجود قيم تكررت كثي اًر مثل التعاون ،الشجاعة ،الرحمة ،إتقان العمل،
احترام اآلخرين ،االنتماء الوطني ،التذوق الجمالي ،ووجود قيم تكررت بشكل قميل مثل األمانة ،النظافة،
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االدخار ،المحافظة عمى البيئة ،مراعاة آداب الطريق ،غرس األشجار والعناية بيا ،وعدم وجود توازن بين

القيم في كتب القراءة العربية ،وىذا يؤكد غياب أي تخطيط موضوعي من قبل المؤلفين.

 .2دراسة نعامنة (:)1997
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدي توافر القيم االجتماعية في كتب المغة العربية في صفوف الحمقة الثانية من

المرحمة األساسية ،ومدي أىميتيا من وجية نظر المعممين ،وقد قام الباحث بإعداد قائمة لمقيم عمى شكل
استبانو وزعيا عمى معممي ومعممات المغة العربية ،ممن يدرسون ىذه الحمقة الثانية ،وذلك لمتعرف عمى
القيم الواجب توفرىا في كتب المغة العربية ،واستخدم تصنيف وايت لمقيم ،وحمل موضوعات المغة العربية

لممرحمة المذكورة في ضوئو معتمداً عمى الجممة كوحدة لمتحميل ،واستخدم الباحث أسموب تحميل المحتوى،
وتوصمت الدراسة إلى أن درجة اىتمام المعممين في اكتساب الطمبة ىذه القيم كانت عالية ،وكان االىتمام

بالتعميم أكثر تك ار اًر ،أما قيمة االدخار وحب النظافة واحترام الممكية وحب السالم فكانت أقل القيم تك ار اًر.
 .3دراسة بربخ(:)2000

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى القيم المتضمنة ،في كتابي الق ارءة لمصفين العاشر ،والحادي عشر

بفمسطين ،وبناء تصور مقترح لتنمية القيم الدينية والخمقية ،لدي طالب المرحمة الثانوية من خالل منياج
القراءة ،لمصفين العاشر والحادي عشر ،وقد قام الباحث بتصميم أداة الدراسة ،وىى عبارة عن قائمة لمقيم،

ثم التأكد من صدقيا عن طريق عرضيا عمى مجموعة من المحكمين ،ثم وضعت القائمة في صورتيا
النيائية ،إذ تكونت من تسع مجاالت ،وتم التأكد من ثبات التحميل عن طريق معادلة ىولستى حيث بمغ

معدل معامل الثبات بين التحميل األول والتحميل الثاني في كتاب القراءة لمصف العاشر ( )%92وبمغ

معامل الثبات بين التحميل الثاني في كتاب القراءة لمصف الحادي عشر( )%94واعتبر الباحث ىذه النسبة
كافية لثبات التحميل ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتوصمت الدراسة إلى أن القيم قد

تضمنت في كتاب الصف العاشر بنسبة( )%16بينما تضمنت في كتاب الحادي عشر بنسبة(.)%11,4

وتضمنت القيم األخالقية واإلنسانية في كتاب الصف العاشر نسبة( )%15بينما في كتاب الحادي

عشر( ،)%18,5واحتمت القيم التربوية أعمى مرتبة في الكتابين ،بينما كانت القيم األسرية أدنى القيم تواف اًر،
وىذا يرجع إلى عدم التوازن في اختيار القيم ،والتدرج منيا من مجال إلى مجال مما يدل عمى عشوائية
التخطيط القيمى عند إعداد الكتب في المرحمة المذكورة بينما كانت قيمتا حب الوطن والدفاع عنو

والمحافظة عمى التراث واألماكن األثرية كان ليا أعمى نسبة في الكتابين.
ثانياً -الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ىميرى رايػػػػف(:)1991(,)Hilary Ryan
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ىدفت الدراسة إلى وضع إطار لقياس القيم في المدارس ،والتعرف عمى القيم المتناقضة وكيفية تسويتيا

بطريقة إبداعية وبناءه ،وقد طبقت الباحثة استبانو عمى عينة من مجموعة المدارس الشاممة في

والية(موالنذز الجنوبية) ،والتي تقدم التعميم لما يزيد عمى( )2000طالباً ،وتكونت اإلستبانو من ثالثة أجزاء

وىى :

 .1خبرة المعمم التدريسية وسبب اختياره ليذه المينة.
 .2وجيات النظر المتعمقة بالقيم نحو منياج المغة االنجميزية واإلنسانية.
 .3وجيات النظر المتعمقة بالمنياج الوطني.

وتوصمت الدراسة إلى أن القيم تعمل عمى توجيو السموك والق اررات لدي الناس ،وكذلك تعمل عمى تحفيزىم

لمعمل ،والتمسك األعمى بالقيم يكون خطي اًر وذلك عندما تتصادم القيم مع بعضيا فال يكون الحل سيالً،
ووجوب المراقبة والمحاسبة الكاممة لمقيم تقوم بيا المؤسسات.

 .2دراسة مانترؾ(:)1993(,)Mantrak

ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير القيم في المناىج الثانوية في (ماليزيا) عمى اإلدراك الحسي والقدرات ،وقد

قام الباحث بإعداد استبانو حول القيم ،ووزعيا عمى الطالب حتى يستطيعوا فيم وادراك القيم ويندمجوا فييا
استفتاء عمى المدرسين حتى يستطيعوا تعميم القيم لمطالب،
من خالل المناىج الدراسية ،وكذلك وزع
ً
وتثبيتيا لدييم وقام الباحث بتقسيم خمس مناطق من (ماليزيا) ،لكل منطقة لدييا حاكم يعين موظفاً ،وقدم
حقائق ومعطيات حول ىذه االستفتاءات.

وتوصمت الدراسة إلى أنو عندما يدرك المتعمم أفكاره فإنو ينمي القيم ،ويكون قاد اًر عمى تشجيع غيره عمى

التمسك بيا ،والدعوة إلى تخطيط مناىج الثانوية في(ماليزيا) بصورة موضوعية.

 .3دراسة جوردف(:)1995(,)Gordon

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى القيم من خالل المنيج الخفي ،وقد استخدم الباحث استبانو لمتعرف
عمى القيم من خالل خمسة أسئمة وىي:

 .1ما تصورك لمقيم المستقرة في المنياج الخفي؟.
 .2ما الطريقة المفضمة في استقطاب ىذه القيم؟.
 .3ىذه القيم إيجابية أم سمبية؟.

 .4ىل القيم لممنياج الخفي مرتبة ترتيباً عشوائية أم مرتبة ترتيباً تفضيمياً؟.
 .5ىل توجد القيم بصفة ثقافية وحضارية؟.

وقد أثبتت الدراسة أن وجود بعض القيم لدى الطمبة أدي إلى تنمية القيم لدييم ،إال أنو ال توجد إدارة من

المعممين لتنمية ىذه القيم.

تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة:
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 .1من خالل استعراض السابقة ،يتضح أن ىذه الدراسات التي تتناول موضوع القيم استخدمت أساليب مختمفة
ومتنوعة لمكشف عن ىذه القيم ،وبيان مدى توفرىا في المناىج الدراسية المختمفة ،وعمى الرغم من ىذه

الجيود إال أن ىذا الموضوع لم يتطرق لو الباحثون الفمسطينيون بالدرجة المطموبة وىذا ما شجع الباحث
عمى تناول ىذا الموضوع بالبحث والدراسة.
 .2لعل ىذه الجيود المبذولة في مجال القيم تؤكد عمى أىمية القيم في حياة اإلنسان ودورىا الكبير في تحديد
سموك اإلنسان وطريقو تعاممو مع اآلخرين ،وبالتالي فإن ليا دو اًر كبي اًر في تقدم البالد ورقييا.

 .3تنوعت الدراسات السابقة في دراستيا لمقيم ،فمنيا ما درس القيم بصورة عامة ومنيا ما درس القيم بشكل
فرعى ،أي أنو درس فرعاً واحداً من أفرع القيم ومنيا من درس فرعين أو ثالثة أفرع من أفرع القيم وتختمف
الدراسة الحالية عن ىذه الدراسات ،وذلك في اعتمادىا عمى أن القيم الدينية ىي األصل ،وبقية الفروع عنيا

إذ إن بعض ىذه الدراسات اعتبرت القيم الدينية فرعاً كبقية القيم األخرى فمم تتخذ أصالً أو أساساً ليذه تتفرع
عنو ،بل اعتبرت القيم فروعاً ال أصل ليا عمى عكس ىذه الدراسة تماماً.

 .4لقد تنوعت المراحل الدراسية التي تم من خالليا دراسة القيم فيي تبدأ من مرحمة رياض األطفال وىناك من

درسيا في المرحمة األساسية من الصف األول وحتى الصف السادس وىناك دراسات تعرضت لمقيم في

المرحمة اإلعدادية أو المتوسطة وىناك دراسات تعرضت لمقيم في المرحمة الثانوية وىى تتفق في ىذه الحالة

مع الدراسة الحالية ،ولعل ىذا التنوع يؤكد عمى مدى أىمية القيم في المراحل الدراسية المختمفة.

 .5لقد استخدمت جميع الدراسات السابقة المنياج الوصفي التحميمي ،وذلك ألنو المنيج المناسب في ىذه
الحالة وىو المنياج الذي استخدمتو ىذه الدراسة كذلك.
 .6نجد أن لكتب القراءة دو اًر أساسياً في غرس القيم لدى الطمبة ،حيث إنيا تمثل جزءاً ىاماً في المنياج
المدرسي كما أنيا تعتبر إطا اًر مرجعياً لمتغيرات الحادثة في المجتمع سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية
ويجب أن تتضمن القيم التي تؤثر في حياة النشء وتوجو سموكو ولذلك اختار الباحث كتاب القراءة لتحميل
موضوعاتيا والتأكد من مدى اشتماليا عمى القيم الالزمة لتمك المرحمة.

 منيج الدراسة:
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى وصف الظاىرة دون التدخل بيا وىو األنسب
لمثل ىذه الدراسات.

 مجتمع الدراسة والعينة:
جميع المدارس الثانوية والجامعات الفمسطينية ،وبمعدل( )%11من الطمبة.
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 أداة الدراسة:

استمارة مقابمة لكؿ الفئات المستيدفة السابقة.

 اإلجابة عف أسئمة الدراسة:

ولإلجابة عن السؤال األول الذي ينص عمى:
ما دور المناىج الفمسطينية في تعزيز الثوابت الفمسطينية لدى الشباب الفمسطيني؟
إن غرس القيم والثوابت الفمسطينية النبيمة لدى الطمبة في المرحمة الثانوية العامة من الواجبات

التربوية واألولويات األساسية التي تقع عمى كاىل الجيات التي تعني بالعممية التربوية من أجل بناء
شخصية الطالب وتعزيز قدراتو المختمفة وتحصينو ذاتيا لمواجية التحديات التي تعترضو من السموك
المنحرف والذي يخالف الفطرة السميمة والخمق اإلسالمي وجعمو أكثر قدرة عمى إدراك حاجتو لمعمم واجتياز
ىذه المرحمة بكل ثقة ونجاح تمييدا لممارسة الدور اإليجابي الفاعل بسموكو المميز في الحياة االجتماعية

العممية ،واذا كان المعمم ىو المربي األول القادر عمى توصيل المعمومات بأفضل األساليب ،فإن المنياج
ىو التربة الخصبة لزرع القيم والمفاىيم لدى أبنائنا الطالب ،ومن ىنا بذلت و ازرة التربية والتعميم العالي

الفمسطينية (دائرة المناىج) جيوداً كبيرة لغرس ىذه القيم والثوابت الفمسطينية في المناىج من خالل إثراء
المنياج الفمسطيني بيذه القيـ ,فقد حدد طاقم المناىج المباحث األساسية التي يمكن تعزيز الثوابت

الفمسطينية من خالليا وىي :التربية اإلسالمية – المغة العربية – التاريخ – التربية الوطنية والمدنية –

الجغرافيا – القضايا المعاصرة – التربية الفنية.

وكان إثراء ىذه المباحث بالقيم والثوابت الفمسطينية لجميع المراحل ،حيث قامت دائرة المناىج
بالو ازرة وبالتعاون مع المؤسسات األىمية بتنفيذ عدة مشاريع منيا مشروع تعزيز حضور القدس في المنياج

الفمسطيني ،وكان من أىم أىدافو:

 إعداد مواد إثرائية لتعزيز حضور القدس في المنياج.
 ترسيخ القيم و الثوابت الفمسطينية في أذىان المتعممين.
أي منيا.
 بناء جيل فمسطيني متمسك بالثوابت وال يمكن أن بفرط أو يتنازل عن ٍّ
وكان من أىم مخرجات ىذا المشروع كتاب بعنوان " كتاب بعنواف القدس والمنياج الفمسطيني"
حيث يدرسو المعممون من خالل األدلة المعتمدة ويمتحن فيو الطمبة.
وكان من مخرجاتو أيضاً كتاب آخر بعنوان “حؽ العودة والمنياج الفمسطيني” والكتاب اآلن

يدرس في مدارسنا من خالل أدلة المعممين في المباحث المذكورة آنفاً.
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إن اختيار المنياج الفمسطيني لتعزيز القيم والثوابت يمثل استراتيجية لو ازرة التربية والتعميم العالي،

ألنو يبني شخصية الطالب الفمسطيني منذ صغره إلى أن يصل المرحمة الجامعية والى ما بعدىا حين يكون

معمماً ومربياً ورساماً لنتمكن من غرس القيم والمبادئ النبيمة بأيدي المعممين المخمصين لممحافظة عمى

األجيال الصاعدة والمطالبة بإحقاق الحق وعودة القدس إلى أصحابيا الشرعيين.

ويضاف إلى ما سبق نود اإلشارة إلى جيود أخرى قامت بيا و ازرة التربية والتعميم العالي لغرس القيم

اإليجابية في نفوس الطمبة وىي:
 .1تضمين كتاب التربية الوطنية لمصفوف (  )9-8-7موضوعات تتعمق بحقوق اإلنسان وانتياكات

االحتالل لكل ىذه الحقوق.

 . 2تنقية المناىج الفمسطينية من الشوائب ومن كل ما يخل بالقيم والعادات الفمسطينية  ،وىناك الكثير من
الموضوعات التي تم حذفيا بناء عمى ىذا المعيار (انظر أدلة المعممين).

 .3مشروع االنضباط المدرسي الذي تشارك فيو إدارات عدة في الو ازرة ( اإلشراف والتأىيل ،األنشطة
التربوية ،اإلرشاد التربوي ،الصحة المدرسية ،التعميم العام ،التخطيط ،الشكاوى ،اإلدارات التربوية) .وييدف

ىذا المشروع إلى تأىيل الكوادر البشرية وتوظيف األنظمة اإلدارية لغرس القيم النبيمة في نفوس الطمبة
والمعممين ومحاربة السموكيات غير المرغوبة التي شاعت لدى بعض الطمبة في المدراس.

لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عمى :ما دور اإلدارات المدرسية في تعزيز قدرات الطمبة لبناء

مجتمع فمسطيني فاعؿ؟

لقد تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ مقابمة أجراىا الباحث مع مدير اإلدارات المدرسية في وزارة

التربية والتعميـ العالي أ .سميماف شعت ,ويمكف إيجازىا فيما يمي:

 .1التنويع في الطرق التربوية لتعميم القيم بالقدوة ،بالجزاء ،بالموعظة ،بالمناقشة ،بالممارسة.
 .2إظيار المساوئ االجتماعية لمسموك السمبي وتحذير الطمبة من تقميده.
 .3تعزيز روح النقد لدى التالميذ.

 .4تنمية روح االنتماء لموطن بما يعزز االنتماء لممدرسة.
 .5المساىمة في معالجة الظواىر السموكية لدى الطمبة.

 .6التوجيو المستمر بالكممة والموعظة الحسنة لمعالجو الظواىر السموكية في المواقف اليومية
والطارئة.

 .7اتخاذ أسموب اإلقناع ومقارعة الحجة بالحجة والدليل العممي ليكتسب الطالب القيم السموكية عن
قناعو شخصية .

 .8التنسيق بين معممي الصف الواحد فيما يتعمق بالواجبات المدرسية واالختبا ارت لتحقيق التوازن
في العبء المدرسي خالل األسبوع حتى ال يكون ىناك تقصير في جانب عمى حساب جانب

أخر .

 .9تنظيم برامج لمتوجيو واإلرشاد الجماعي والفردي حول القيم السموكية.
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.11

التقويم المستمر لمطمبة والمعممين من قبل اإلدارة المدرسية .

.12

التركيز عمى األنشطة الجماعية بإشراف ومشاركة المعممين.

.11

االبتكار في تنفيذ األنشطة الالصفية والبرامج اإلذاعة المدرسية .

فعاليات لمتقييـ-:

 .1برامج اإلذاعة  :تفعيل القيم السموكية ومعالجة القضايا التربوية من خالل برامج اإلذاعة اليومية.

 .2إقامة مسابقة أسبوعية بين الفصول لتفعيل القيم السموكية من خالل األنشطة الالصفية مثل
البحوث والمقاالت ...إلخ .

 .3ورشة الوسائل التعميمية  :يتم عقد ورشة مفتوحة مع توفير خامات بسيطة إلنتاج الوسائل
والبطاقات النوعية ومختمف األنشطة الالصفية التي يتم تفعيميا لمقيم السموكية المستيدفة.

لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص عمى :ما دور اإلشراؼ التربوي في تعزيز قدرات الطمبة الجامعييف

في المرحمة الثانوية؟

لإلشراف التربوي أىمية خاصة في تعزيز القدرات وغرس القيم في نفوس الطمبة والمعممين ،وذلك من خالل

ما يأتي:

أولً -إثراء المناىج الفمسطينية بالقيـ والثوابت مف خالؿ األنشطة التالية:

 اختيار نخبة من المشرفين والمعممين األكفاء لتحديد المباحث األكثر عالقة بالقيم ،وغالباً ما تكونالمباحث اإلنسانية ،وىي المغة العربية -التربية اإلسالمية -العموم االجتماعية -العموم -التربية

الفنية.

 عقد ورشة عمل لنخبة من المشرفين والمعممين في المباحث المذكورة أعاله ،والتعرف إلى أساليبتحميل محتوى المباحث السابقة من منظور قيمي.

 تكميف لجنة من المشرفين والمعممين في كل تخصص من التخصصات السابقة ،وتحميل المقرراتمن منظور قيمي.

 عقد دورة تدريبية لممعممين في التخصصات السابقة ،وبيان أساليب تدريس القيم ،مع التركيز عمىأسموب القدوة وحل المشكالت واالكتشاف الموجو.

ثانياً -متابعة المعمميف في األداء الصفي:

 متابعة المعممين في أدائيم الصفي ،مع التركيز عمى جانب القيم وأساليب تدريسو لدى الطمبة فيمراحل التعميم المختمفة ،وىذا يعني أن المشرف يتابع أداء المعمم من حيث ( المعمومات ،الميارات

وكذلك القيم واالتجاىات).
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 السعي إلى تعديل وتطوير بنود تقرير الزيارة الصفية ،بحيث يتضمن عناصر خاصة بتعزيز القيموتعديل السموكات غير المرغوب فييا لدى الطمبة ،ومن ىنا يصبح تعديل السموك وغرس القيم

عنص اًر رئيساً من عناصر الحصة الصفية.
ثالثا -تطبيؽ نظاـ اإلشراؼ العاـ:

 تفعيل دور اإلشراف العام ،بحيث يصبح المشرف مشرفاً عاماً عمى المدرسة يتابع أداء المعممينوكل العناصر البشرية داخل المدرسة ،ويعدل ما ي اره غير مناسب بأسموبو الخاص ،ويناقش مع
المدير سموكيات الطمبة ويعالج ما شذ منيا بمختمف األساليب ،ويعقد اجتماعات مع المعممين

لمناقشة أساليب غرس القيم النبيمة ونبذ القيم غير المناسبة.
رابعاً -تنويع األنشطة التربوية لتعزيز القيـ والثوابت:

 إصدار نشرات ومطويات تربوية لنبذ السموكات غير المرغوبة وتعزيز القيم اإليجابية. تفعيل وسائل اإلعالم المتاحة في المدرسة من أجل تعزيز القيم والثوابت من خالل الصحفالمدرسية واإلذاعة المدرسية والندوات وورش العمل.

خامساً -تمكيف العالقة مع المجتمع المحمي لتعزيز القيـ والثوابت الفمسطينية:

 عقد لقاءات ىادفة مع أولياء األمور لرسم خطة مدرسية مجتمعية لتعزيز الثوابت لدى الطمبة فيمنيج تكاممي بين المدرسة والمجتمع المحمي.

 عقد ندوات قيمية – إن جاز التعبير -بمشاركة المعممين والمشرفين والمثقفين من المجتمع المحمي،لبيان دور اإلسالم في تعزيز القيم ،وضرورة تعديل السموكات غير المرغوب فييا لدى الطمبة من

خالل بيان األثار السمبية الناتجة عن ىذه السموكات.

 عقد ورشات عمل متخصصة يقوم بيا المرشدون وعمماء النفس واالجتماع لتعديل السوكات غيرالمرغوب فييا ،واقتراح أنجع األساليب ليذه المعالجة.

 التنسيق مع خطباء المساجد لتناول ىذه الظاىرة والعمل عمى معالجتيا. حث أولياء األمور عمى متابعة أبنائيم فيما يتعمق بالمستجدات التكنولوجية ،وكيفية المحافظة عمىالنشء من خطرىا واالكتفاء بفوائدىا االيجابية.

لإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص عمى :ما دور الجامعات الفمسطينية في تعزيز قدرات الطمبة وحؿ

المشكالت المجتمعية؟

لمجامعات دور بارز في تعزيز قدرات الطمبة وحل المشكالت المجتمعية ،وذلك عمى النحو التالي:
 .1تطبيق بعض المقررات الخاصة بالعموم الشرعية كمتطمبات أساسية لمطمبة الجامعيين في مختمف
التخصصات مما يعزز قدرات الشباب وتمسكيم بالقيم والثوابت الفمسطينية.
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 .2طبيعة المحاضرات الجامعية التي يبدع فييا األساتذة الجامعيون باستحضار الواقع لمعالجة

السموكات غير المرغوب فييا ،وادخال العنصر الثقافي والتركيز عمى جانب تنمية الوعي لدى
الطمبة في محاربة الغزو الفكري واالنحراف الشبابي.

 .3عمق سعة اطالع األستاذ الجامعي وحرصو عمى أن تكون المحاضرة الجامعية مشتممة عمى
المعمومات والميارات والقيم تدفعو إلى تشخيص أدواء الشباب وأمراضيم االجتماعية وبيان آثارىا

السمبية عمى المجتمع.

 .4التنافس الواضح بين الكتل الطالبية واألحزاب السياسية داخل أروقة الجامعات يدفع الطمبة إلى

ت عديل سموكيم وااللتزام بالقيم النبيمة لالبتعاد عن القيم السيئة واألخالق الرذيمة ،ألن مناط التنافس
بين الكتل والجامعات ىو التزام أفرادىا بالقيم واألخالق النبيمة.

 .5كثرة الندوات والمقاءات واالجتماعات في الجامعات لمعاجمة الظواىر الشاذة واالنحرافات غير
المقبولة عند الشباب أمر واضح في الجامعات الفمسطينية.

 .6فعاليات مجالس الطمبة تكبح جماح المغرضين وتوقع بيم العقاب المعنوي الرادع وبخاصة عممية
التشيير بالمنحرف أو االبتعاد عنو.

 .7تطبيق لجنة االنضباط الجامعي من خالل إيقاع العقوبة الالزمة لممنحرفين في سموكياتيم
وأخالقيم ،مما يؤدي إلى التقميل من شيوع ىذه الظاىرة وتحجيميا بشكل واضح.

 .8الميل الواضح لدى األساتذة الجامعيين وبخاصة في تخصص عمم النفس والصحة النفسية إلعداد

األبحاث الالزمة لمعالجة االنحرافات السموكية لدى الطمبة واىتمام الجامعة بتطبيق توصيات ىذه

األبحاث ومقترحاتيا.

 .9التنافس اإلعالمي بين الجامعات والتنويع في األساليب الجامعية داخل كل حرم جامعي لنبذ
السموكيات غير المرغوب فييا.

 .11السعي الدائم لتفعيل عالقة الجامعات بالمجتمع المحمي وتخصيص جانب من األبحاث أو الجيود
الجامعية لخدمة المجتمع وحل المشكالت السائدة ،بل إن بعض الجامعات تحث الطمبة عمى إعداد

أبحاث تخرج لحل المشكالت المجتمعية.
لإلجابة عن السؤال الخامس الذي ينص عمى:

ما التصور المتقرح لبناء قيادة شابة قادرة عمى إحداث النيضة والتغيير اإليجابي؟

لقد أمكن وضع ىذا التصور عمى النحو التالي:

أولً  -التركيز عمى غرس القيم المطموبة في المناىج الفمسطينية من الصف األول األساسي وحتى
التوجييي ( الثاني عشر) ،وكذلك في المقررات الفمسطينية ،حتى تكون ىذه القيم جزءاً من حياة الطمبة

ونيجا أساسياً في سموكيم وتصرفاتيم.
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ثانياً – رسم خطة متكاممة موجية لإلعالم الفمسطيني لتعزيز القيم والسموكات اإليجابية ومحاربة السموكات

غير المنضبطة بشكل مدروس ،كأن تفرد الصحف جانباً رئيساً في صفحاتيا لمحديث عن القيم وأىميتيا
وآليات غرسيا ،وكذلك التنفير من القيم السمبية واالنحرافات األخالقية وبيان اآلثار السمبية المترتبة عمييا.

ثالثاً -تفعيل دور المؤسسات والو ازرات ذات العالقة في تعزيز القيم ومحاربة السموكات المنحرفة ،ومن ىذه

الو ازرات:

 و ازرة األوقاف بحيث يركز الخطباء في خطبيم ودروسيم في المساجد وفي ندواتيم المختمفة عمىأىمية التحمي بالقيم واألخالق الفضيمة ،واالبتعاد عن االنحرافات والسموكيات الشاذة ،مع بيان

األضرار الناجمة عنيا عمى مستوى الفرد والمجتمع ،وبيان موقف ديننا الحنيف من ذلك ترغيباً

وترىيباً.

 و ازرة التربية والتعميم العالي من خالل تفعيل لجنة االنضباط المدرسي ،ومحاربة كل أشكالاالنحرافات السموكية ،ويتم ذلك من خالل:
 إثراء المناىج بالقيم الفضيمة.

 تأىيل المعممين عمى أساليب تدريس القيم.
 تحسين األنظمة اإلدارية بحيث تخدم نيج تعزيز القيم.

 تفعيل دور المرشد التربوي في المدرسة لمحاربة االنحرافات وحل المشكالت المدرسية.
 تنويع األنشطة المدرسية اليادفة إلى تعزيز القيم.

 تعزيز الصحف واإلذاعات المدرسية لخدمة المنظومة القيمية.

 اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المتسيبين أخالقاً والمنحرفين سموكياً من الطمبة حتى يكونوا
عبرة لغيرىم.

رابعاً -تعميق دور الجامعات في تعزيز القيم واألخالق الكريمة من خالل أساليب متنوعة ،وحبذا لو كانت
بعض المقررات مخصصة لذلك كأن يكون كتاب بعنوان (أخالق مينة التعميم) ،وكتب مشابية ليذا

الموضوع ،مع فتح المجال لمتوسع في الندوات وورشات العمل واالجتماعات واألبحاث الخاصة بتعزيز القيم

ومقاومة السموكات المنحرفة.

التوصيات والمقترحات:
 -التوصيات :

إن ما ورد في إجابة األسئمة من أدوار مختمفة لمو ازرات وما ذكرتو من تصور مقترح لبناء قيادة شابة قادرة

عمى إحداث النيضة والتعبير اإليجابي ىو عبارة عن توصيات ليذا الدراسة:
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 -المقترحات :

يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:


دور األسرة في تعزيز الثوابت الفمسطينية.



دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز القيم والسموكات اإليجابية لدى الطمبة.



أدوار المؤسسات الثقافية في تعزيز الثوابت الفمسطينية.



دور األحزاب السياسية في المحافظة عمى التقاليد الفمسطينية ودعم القيم اإليجابية.

المصادر والمراجع :

أولً -المراجع العربية:

القرآف الكريـ.

 .1أبو العينين ،عمى خميل( :)1988القيم اإلسالمية والتربية ،المدينة المنورة :مكتبة إبراىيم حمبي.
 .2ابن منظور ،أبو الفضل (د.ت)".لسان العرب" ،القاىرة :دار المعارف.

 .3األصفياني ،الراغب(د.ت) ".المفردات في غريب القرآن" ،بيروت :دار المعرفة.
 .4بريخ ،أشرف( ".)2111القيم المتضمنة في كتابي القراءة لمصفين العاشر والحادي عشر
بمحافظات غزة بفمسطين" ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة عين شمس،

برنامج الدراسات العميا المشترك مع كمية التربية الحكومية ،غزة.

 .5الجعفري ،ممدوح(  ".)1995التربية األخالقية في مؤسسات ما قبل المدرسة" ،ط ،1اإلسكندرية:
المكتب العممي لمكمبيوتر والنشر والتوزيع.

 .6الجمل ،عمى أحمد(  ".)1996القيم في مناىج التاريخ" ،القاىرة :عالم الكتب.

 .7الجوىري ،إسماعيل أبو نصر(  ".)1991الصحاح في المغة" ،المكتبة الشاممة.
 .8حسن ،محمود( ".)1981األسرة ومشكالتيا" ،دار النيضة العربية ،بيروت.

 .9حماد ،خميل ( ".)1999القيم التربوية في منياج المغة العربية الفمسطيني الجديد" ،و ازرة التربية
والتعميم ،فمسطين.

 .11حسن ،نورىان منير( ".)2118القيم االجتماعية والشباب" ،اإلسكندرية ،دار الفتح لمتجميد الفني.
 .11زىران ،حامد( ".)1977الوجيز في أصول الفقو" ،بيروت :مؤسسة الرسالة.
 .12السيد ،فؤاد(".)1954عمم النفس االجتماعي" ،القاىرة :دار الفكر العربي.

القرني" ،ط ،1القاىرة :دار الفكر
 .13طيطاوي ،سيد أحمد( ".)1996القيم التربوية في القصص آ
العربي.

 .14الطالقاني ،ابن عماد إسماعيل(  ".)1994المحيط في المغة" ،دار النشر عالم الكتب ،بيروت
لبنان ،ط.1

 .15العوا ،عادل(".)1986العمدة في فمسفة القيم" ،ط ،1دمشق :دار طالس.
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 .16الفرا ،فاروق األغا ،إحسان(".)1986القيم المتضمنة في كتب التربية الوطنية الفمسطينية في
الصفوف الستة األولى من التعميم األساسي" ،مجمة المستقبل ،التربية العربية ،العدد الثامن.

 .17مبارك ،فتحي يونس( ".)1993بعض القيم الالزمة لتالميذ مرحمة التعميم األساسي ودور مناىج
الدراسات االجتماعية في إكسابيا ليم" ،المؤتمر العممي الثالث ،1993 ،االسكندرية.

 .18مسمم ،فاطمة(".)1998فاعمية استخدام مدخل تحميل القيم في تدريس الجغرافيا لقيم البيئة
االجتماعية لدى طالب الصف األول الثانوي" ،مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس ،العدد

الثاني والخمسون ،ص.123

 .19النحالوي ،عبد الرحمن ( ".)1979أصول التربية اإلسالمية وأساليب في البيت والمدرسة
والمجتمع"،ط ،1دمشق :د ار الفكر.

 .21نعامنة ،صالح( ".)1977مدى توافر القيم االجتماعية في كتب المغة العربية في صفوف الحمقة
الثانية من المرحمة األساسية ومدى أىميتيا من وجية نظر المتعممين" (،رسالة ماجستير غير

منشورة) ،كمية التربية والفنون ،جامعة اليرموك.

 .21و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية( ".)1989مراحل التعميم العام" ،خطة المنياج الفمسطيني األول،
رام اهلل-فمسطين ،ط.1

 .22و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية (  ".)1999الخطوط العريضة لمنياج المغة العربية وآدابيا"،
فمسطين.

ثانياً -المراجع األجنبية:
1. Gordon.(1995)values in the hidden curriculum an axiological. Reproduction.
The Ohio staog: university.
2. Mantrak, M.(1983). Moral values in the Malaysian integrated.
3. Ryan, H.(1992) Conflicting values: “managing the tensions)Educational
)management administration vol.20(no.pz59
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