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القرآنمعلم

لأجلكم اأيها العظيمان كان هذا اجلهد.. 

Ammar.Zaki
ملاحظة لاصقة
معلم القرآن / معلمة القرآن مع تغيير الخط 
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ملاحظة لاصقة
أ. ميسون عبد الرازق 
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ملاحظة لاصقة
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الوّهاب،  الكرمي  هلل  احلمد 
على  وال�سالم  وال�سالة 

من اأنزل عليه الكتاب ، 
اأما   ، والأ�سحاب  واآله 

بعد : 
به  امل�سّلم  فمن 
القيم  منظومة  اأن 
الفرد  يتبناها  التي 

املكون  هي  واملجتمع 
للدافعية  الأ�سا�سي 

واأقوال  لأفكار  املحركة 
والأمة،  واملجتمع  الفرد  واأفعال 

ل�سخ�سية  الأ�سا�سي  املكون  اأنها  كما 
والقوة   ، احلقيقي  وامللهم  والأمة،  املجتمع 

الدافعة لها نحو املحافظة على البقاء والنمو والتطور ، فاإن 
اأفرادها ،  واإننا  م�ستقبل املجتمعات مرهون  مبنظومة قيم 
درا�سة  على  نعمل  اأن  ينبغي  ما  ملجتمع  �سورة  نبتغي  حني 
بكل  ونوؤ�سلها  فنغر�سها  ال�سورة  تلك  حتقق  قيم  منظومة 

الو�سائل والطرق .
الإ�سالمية  ثقافتنا  وتغييب  لتذويب  املحموم  ال�سعي  ويف ظل 
الأ�سيلة، كان ل بد من التحرك ال�سريع والواعي نحو درا�سة 
وتعزيزها  تناولها  وكيفية  اأهميتها  وبيان  القيم،  مو�سوع 
اإن  اإذ  واملقبلة؛  الأجيال احلالية  نفو�س  عليها يف  واملحافظة 
كينونتنا  على  حمافظة  الإ�سالمية  القيم  على  املحافظة  يف 
وخ�سو�سيتنا، واأ�سباب بقائنا و�سعينا نحو ا�ستعادة مكانتنا 
حقنا  وذلك  الب�سري  للركب  الأول  ال�سف  يف  كم�سلمني 

ومكاننا الطبيعي بف�سل اهلل 

  ثم بف�سل ما نحمله من قيم 
ربانية راقية اأنزلت للنا�س 

كافة. 
اأهم  من  ولعل 
املكونة  اجلوانب 
هي  القيم  ملو�سوع 
بناء  وو�سائل  طرق 
ولعل  القيم  وغر�س 
اأوىل واأهم  تلك الطرق 
هي ) الرتبية ( وحيث اإن 
على  تقع  الأكرب  امل�سوؤولية 
عاتق حمور العملية الرتبوية  األ 
الالزم  من  كان  حيث  املعلم/ـة   وهو 
البدء باملعلم/ـة ، ولئن كان ذلك يخ�س العملية 
العملية  يخ�س  اأن  فينبغي  عام  ب�سكل  التعليمية  الرتبوية 

التعليمية القراآنية .
امللك  بجامعة  القيم  يف  اخلربة  بيت  )قيم(  اأعد  هنا   من 
لال�ست�سارات  )معاهد(  مركز  مع  بال�سراكة  العزيز  عبد 
وبدعٍم من موؤ�س�سة ال�سيخ حمد احل�سيني اخلريية )الدليل 
ليكون   ) القيم   غر�س  يف  القراآن  معلم/ـة  لدور  الإجرائي 
القيم  غر�س  يف  الكرمي  القراآن  ومعلمات  ملعلمي  مرجعًا 

الرتبوية لدى حافظ وحافظة القراآن الكرمي ، 

�سائلني اهلل للجميع التوفيق و الإخال�س يف الأقوال و الأعمال

 رؤية الدليل 

رسالة
 الدليل 

أهداف
 الدليل 

الكرمي  القراآن  ومعلمات  ملعلمي  عملية  علمية  مرجعية 
لغر�س القيم يف طالب وطالبات حتفيظ القراآن الكرمي .

تاأهيل معلمني ومعلمات اأكفاء مبوؤهالت معرفية ومهارات 
قراآين  قيمي  جيل  بناء  مبتطلبات  تفي  عملية  احرتافية 

معا�سر .

أوالً

ثانياً

ثالثاً

ي�سعى هذا الدليل اإىل جملة من الأهداف من اأهمها : 
القراآن  ومعلمات  معلمي  لدى  الدافعية  رفع   -1
جتاه البناء القيمي للمتعلمني وو�سعه يف اأولويات 

عملهم الرتبوي التعليمي .
الإ�سهام يف اإك�ساب معلمي ومعلمات القراآن   -2
وتنميتها  بالقيم  اخلا�سة  املعارف  الكرمي 

وبالأدوار التطبيقية يف غر�سها .
الكرمي  القراآن  ومعلمات  معلمي  اإك�ساب   -3
غر�س  يف  النبوية  و  القراآنية  ال�سرتاتيجيات 

القيم.
الكرمي  القراآن  ومعلمات  معلمي  اإك�ساب   -4
لتحقيق  الالزمة  املهنية  و  الرتبوية  املهارات 

البناء القيمي املن�سود يف املتعلمني .
القيم  غر�س  يف  الرتبوية  النظريات  حتويل   -5
مراحل  خالل  من  تطبيقية  اإجراءات  اإىل 

التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقومي .
التي ت�ساعد معلمي  العامة  و�سع املنهجيات   -6
ومعلمات القراآن على ال�ستمرار يف غر�س القيم 

باأ�سلوب ي�سمن التكاملية و النمو وال�ستمرار .
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احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  يف  الكرمي  القراآن  ومعلمات  1-معلمي 
واخلا�سة واخلريية .

2-جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي .
3-املعاهد والدور الن�سائية .

فريق الإعداد : 
ويق�سد به الفريق 

العلمي الذي �سارك 
يف تاأليف الدليل 

وهناك م�سطلحات 
اأخرى غري متكررة 

�سيتم الإ�سارة 
اإليها يف مكانها من 

الدليل .

الفئة المستهدفة

املعلم/ـة : 
ويق�سد به 

معلم ومعلمة 
القراآن الكرمي .

املتعلمني : 
ويق�سد به الطالب 

والطالبات .

املح�صن الرتب�ي 
: ويق�سد به املكان 
الرتبوي الذي يقوم 
بعملية غر�س القيم 
�سواء يف املدر�سة اأو 
احللقة القراآنية اأو 

الدار اأو املعهد اأو 
. ....

مصطلحات الدليل

1
2

3
4

1-  مرحلة اإعداد الت�ص�ر للدليل :  
حر�سًا على اإعداد ت�سور متكامل للدليل فقد مت يف مرحلة 

اإعداد الت�سور اتخاذ جملة من اخلطوات من اأهمها:
•م�سح �سامل للميدان الرتبوي :

ور�سد  الرتبوي  للميدان  �سامل  مب�سح  الفريق  بداأ  حيث 
للتجارب امليدانية امل�سابهة يف جمال الأدلة القيمية املحلية 

والعاملية .
والأبحاث  العلمية  والدرا�سات  الكتب  على  •الإطالع 

امليدانية ذات العالقة .
•اإقامة ور�س عمل للخرباء واملخت�سني والعاملني يف املجال 

الرتبوي والقراآين لو�سع الت�سور املقرتح للدليل.

رابعــــاً

خامساً: 

سادساً:  مراحل إعدادد الدليل

   )2(
حتكيم الت�ص�ر 

واأهل  الأكادمييني  اخلرباء  قبل  من  للدليل  الت�سور  حتكيم  مت  حيث 
الخت�سا�س العاملني يف ميدان التعليم القراآين.

حيث عقدت جملة من ور�س العمل للعاملني يف امليدان القراآين من الإخوة 
والأخوات يف اأربعة مناطق : )الريا�س –  ال�سرقية – جدة – اأبها ( ، 
وقد �سارك يف هذه الور�س قيادات عليا يف اجلمعيات اخلريية لتحفيظ 
والإناث  الذكور  من  وامل�سرفني  املعلمني  اإىل  بالإ�سافة  الكرمي  القراآن 

وذلك لإثراء وتنظيم حماور الدليل .

 )3(
ال�صتطالع الإثرائي
 للدليل من امليدان 

الرتب�ي 

مر بناء الدليل بعدة مراحل ، وهي كالتايل :  
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)4(
مرحلة اإعداد املادة 

العلمية للدليل :
)9(

الرتجمة 

)10(
مرحلة الن�صر 

والت�زيع

)5(
حتكيم الن�صخة 

الأوىل  

)6(
املرحلة التجريبية

)7( مرحلة قيا�س 
خمرجات املرحلة 

التجريبية 

)8(
اإخراج الدليل يف 
�ص�رته النهائية 

حيث مت فيها اإعداد املادة العلمية للدليل من قبل جلنة الإعداد 
وفق التخ�س�سات املنا�سبة لكل حمور .

يتم  باللغة الجنليزية ثم ما  بدًءا  لغات  بعدة  الدليل  ترجمة 
اختياره من لغات ح�سب قوة الحتياج .

الرتبوية  املحا�سن  جميع  على  الدليل  توزيع  �سيتم  حيث 
املخت�سة بتدري�س القراآن الكرمي 

الن�سخة   ( الدليل  من  الأولية  الن�سخة  حتكيم  فيها  مت  حيث 
اأكادمييني متخ�س�سني ونخبة  ا�ست�ساريني  التجريبية ( من قبل 

من املمار�سني  للعمل امليداين .

حيث �سيتم طباعة )2000( ن�سخة من الدليل قابلة للتعديل 
ا�ستقبال  يتم  هذا  بعد  ثم  جتريبية،  كعينة  والتطوير، 
التعديالت املقرتحة وتطبيقها على الدليل، ثم تعاد الطباعة 

ب�سكل اأو�سع واأعداد اأكرب .

التعديالت  واإجراء  التطبيق  خمرجات  قيا�س  فيها  يتم 
النهائية على الدليل 

حيث �سيطبع الدليل ب�سورته النهائية بعد مرحلة التجريب 
ومرحلة قيا�س املخرجات .
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للجانب  املمهد  النظري  باجلانب  1-العتناء 
رفع  يف  ت�ساهم  خمت�سرة  بطريقة  التطبيقي 
الدافعية للعمل بالدليل ول تخرج الدليل عن كونه 

ميتاز باخلطوات العملية والعلمية .

القراآن  معلم/ـة  ت�ساعد  عملية  اآليات  و�سع  على  الدليل  اعتمد 
اجلزء  يف  موجودة  مناذج  خالل  من  املبا�سر  التطبيق  على 

الإجرائي من الدليل وي�سهل ت�سويرها وتطبيقها .

 راعى الدليل منا�سبته للجن�سني من املتعلمني واملتعلمات . 

4-راعى الدليل منا�سبته للبيئة املكانية والنظامية ملعلم/ـة القراآن �سواء 
املعاهد  اأو  اخلا�سة  املدار�س  اأو  احلكومية  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  كان 

والدور الن�سائية اأو حلق القراآن للبنني .

يف  ت�ساهم  التي  عنها  املنبثقة  الفرعية  والقيم  املركزية  القراآنية  للقيم  م�سفوفة  تقدمي  مت 
تكامل ال�سخ�سية امل�سلمة وذلك بعد اإجراء درا�سة ا�ستقرائية وا�سعة يف امل�سفوفات املحلية 

والعاملية للقيم ودرا�سة ا�ستقرائية للقيم القراآنية وت�ساهم امل�سفوفة يف :
اأ (بناء الن�سق القيمي لل�سخ�سية الإ�سالمية املتكاملة .

ب (حتويل ال�سلوك القيمي للفرد من ال�سلبية اإىل الإيجابية  .
علمًا باأن هذه امل�سفوفة قابلة للتطوير بالإ�سافة والتعديل ح�سب احلاجة وامل�سلحة املنطلقة 

من املعطيات البيئية واخل�سو�سية الثقافية والفئة امل�ستهدفة .

راعى الدليل �سهولة الأدوات امل�ساعدة لتطبيق الربنامج القيمي و�سموليتها ، لت�سمل :
1-ا�ستمارات حتليل الواقع القيمي للمتعلمني .  

2-ا�ستمارة و�سع الأهداف واخلطة         القيمية .  
3-ا�ستمارة املبادرات والربامج القيمية .  

4-ا�ستمارات القيا�س والتقومي وحتديد م�ستوى        الرتقاء القيمي .  

1

2

5

6

7

3

4

املنقولة  للمعلومات  التوثيق  الأدلة من عدم  به عادة  ما جرت  الدليل على  اإخراج  جاء 
يف كل �سفحة على حده كما هو املعمول به يف الكتب العلمية ، وقد مت الكتفاء بقائمة 
املراجع يف نهاية الدليل با�ستثناء ال�سواهد القراآنية وتخريج الأحاديث فقد مت تخريجها 

مبا�سرة بعد الن�س.
 

اأعد فريق التاأليف للدليل حمتوياته بناء على جملة من ال�سرتاتيجيات العلمية والعملية ، من اأبرزها:

�صابًعا  / ال�صرتاتيجيات العامة يف 

بناء الدليل :
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مواصفات لجنة اإلعداد 

والقيادات يف  واملعلمات  للمعلمني  تدريبيًا   برناجمًا  التاأليف  فريق  �سيعّد  للفائدة  10-تاأكيدًا 
املجال القراآين لي�ساعد بالدرجة الأوىل على تطبيق الدليل وا�ستخدام مقايي�سه كما ينبغي .

11-�سمانًا لإعداد �سورة تكاملية ملفردات الدليل فقد مت اعتماد خريطة ذهنية لكامل الدليل 
وخرائط ذهنية لكل حمور على حده .

البناء  الأ�سا�سية يف جمال  املعلومات  القت�سار على  الفائدة حيث مت  تكاملية  الدليل  راعى 
القيمي ليحقق درجة الكفاية مع فتح املجال لال�ستزادة والتو�سع للراغبني يف تطوير قدراتهم 

من خالل :
اأ -املراجع والكتب والدرا�سات الرتبوية يف هذا املجال والتي مت اإثباتها يف نهاية الدليل .

ب -املواقع الإلكرتونية املختلفة واملهتمة بهذا املجال والتي متت الإ�سارة اإليها يف نهاية الدليل.
ت -املوقع الإلكرتوين اخلا�س بالدليل والذي اأعد خ�سي�سًا ليخدم الدليل م�ستماًل على املراجع والكتب ووحدات 

الدليل التف�سيلية بتو�سع مع اإمكانية حتميلها مبا�سرة من املوقع .
ث -الربيد اللكرتوين اخلا�س بالدليل ، حيث يتم ا�ستقبال الإ�سافات واملالحظات املقرتحة على الدليل ، اإ�سافة 

اإىل ال�ست�سارات من قبل امل�ستفيدين من الدليل .

العملية  التطبيقات  اإيجاد  اأهمية  الدليل  9-راعى 
الإ�سارة  متت  حيث  القراآين  التدري�س  لبيئة  املنا�سبة 
يف  ت�ساهم  التي  والأن�سطة  الربامج  من  كثري  اإىل 
حتقيق البناء القيمي ، كما ختم الدليل مبلحق منوذج 
تطبيقي لغر�س قيمة ال�سدق كنموذج ميكن للمعلم/ـة 

ال�ستزادة منه عند تطبيق الربنامج .

بني  اجلمع  ي�سمن  مبا  العمل  لفريق  املختلفة  القراآنية  املجالت  يف  العملية  املمار�سات 
النظرية والتطبيق .

تنويع التخ�س�سات بحيث ت�سمل جميع التخ�س�سات التي تتناول مو�سوع القيم ومن اأهمها:     
– املناهج وطرق  – علم الت�سال  الإ�سالمية  – الدرا�سات  النف�س  – علم  ) علم الجتماع 

التدري�س – القيا�س والتقومي ( .

التمكن العلمي يف التخ�س�س وذلك من خالل الإطالع على ال�سري الذاتية والنتاج العلمي 
للم�ساركني.

1

2

3
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فاإننا  الدليل  من  املرجوة  الفائدة  تتحقق  حتى 
الكرمي  القراآن  ومعلمات  معلمي  يدي  بني  نقدم 

جملة من التوجيهات العامة ومن اأهمها :
التاأثري على البناء القيمي يحتاج اإىل طول �سرب 
زمنية  ومدة  واملعلمات  املعلمني  من  املثابرة  يف 
منا�سبة فال�ستعجال على الثمرات قد يوؤثر �سلبًا 

على النتائج املتوقعة .
فمن  اجلميع  بني  م�سرتكة  م�سوؤولية  القيم  بناء 
معلم/ـة  بني  تعاون  ثمة  يكون  اأن  ال�سروري 
املجتمعية  املوؤ�س�سات  وكذلك  والأ�سرة  القراآن 

املختلفة .
ا�ست�سارًيا  فريًقا  اأو  للقيم  عليا  جلنة  ت�سكيل 
اأو  يتابع  املدر�سة  اأو  الدار  اأو  امل�سجد  يف  للقيم 
ي�ساهم ب�سكل فاعل يف تفعيل الربنامج القيمي 

لتلك اجلهة .
اإىل جملة من املقومات  القراآن  يحتاج معلم/ـة 
للقيام بدورهم القيمي ب�سكل �سحيح وقد متت 

الإ�سارة اإليها يف ثنايا الدليل .
املتعلمني  من  امل�ستهدفة  الفئة  واقع  معرفة 
واملتعلمات وحالة ال�سراع القيمي الذي يعي�سونه 
الأ�سلوب  اختيار  على  القراآن  معلم/ـة  ي�ساعد 

املنا�سب يف غر�س القيم .
ا�ستمرارية  اإىل  حتتاج  القيمي  البناء  عملية 

وتكاملية وبدونهما ل حتقق النتائج املرجوة .
اأخذ ت�سور كامل عن الدليل من خالل الت�سفح 

الكامل بالإ�سافة اإىل التاأمل بعمق يف اخلريطة 
الذهنية ال�ساملة لكل الدليل ي�ساعد على الفهم 

الأعمق ملحتوياته .
الإجمالية  القراءة  بعد  التف�سيلية  القراءة 

ت�ساعد على ال�ستفادة من الدليل .
اأثناء القراءة املتاأنية يف�سل ت�سجيل املالحظات 
وال�ستف�سارات ومن ثم تتم ال�ستعانة باملراجع 
من  اأو  املوقع  يف  اأو  الدليل  نهاية  يف  التف�سيلية 

خالل الربيد اخلا�س  بالدليل .
ميكن ال�ستفادة من مناذج الأدوات املوجودة يف 
اجلزء الإجرائي للدليل من خالل ت�سويرها او 

اإعادة طباعتها .
يف  ي�ساهم  واأخرى  فرتة  بني  الدليل  مراجعة 

جتويد عمليات غر�س القيم .
ال�سرتاتيجيات  و  لالأ�ساليب  اآفاقًا  يفتح  الدليل 
يف  الإبداع  فاإن  وبالتايل  القيم  لغر�س  املختلفة 
التي  امل�سافة  القيمة  هي  والربامج  الأن�سطة 
احلر�س  الكرمي  القراآن  معلم/ـة  على  ينبغي 

عليها .
املجهودات  عن  يغني  ل  الدليل  يف  ذكر  ما  كل 
القراآن   ملعلم/ـة  الذاتي  التعلم  يف  الفردية 
الإلكرتوين  واملوقع  مفتوحة  ذلك  واأبواب 
امل�ساحب للدليل اأحد الروافد لتلك املجهودات 

 توجيهات عامة 
في استخدام الدليل 

تاسًعا /

18

9

10

11

12

14

2

3

4

5

6

7

الدليل جهد ب�سري يعرتيه  ويف اخلتام فاإن 
النق�س واخلطاأ ، فاإن كان من �سواب فمن 
اأنف�سنا  فمن  خطاأ  من  كان  واإن   ، الرحمن 
الهم  اأ�سحاب  من  ونتوقع   ، وال�سيطان 
يف  ي�ساهم  مبا  معنا  يتوا�سلوا  اأن  امل�سرتك 
الو�سائل  اأهدافه بكل  الدليل ويحقق  تطوير 

املتاحة للتوا�سل .
�سائلني املوىل �سبحانه اأن يرزقنا الإخال�س 
يف القول والعمل واأن يبارك يف هذا الدليل 
عليه  القائمني  ح�سنات  ميزان  يف  ويجعله 

وال�ساعني يف تطبيقه وامل�ستفيدين منه .

امل�سرف العام على تاأليف الدليل
د. ف�ؤاد بن �صدقة مرداد

1435/2/1هـ
 

الخاتمة
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اأن نحدد  العام للدليل ميكن  ، وانطالقا من هذا الهدف  يتناول هذا الدليل معلم/ـة القراآن الكرمي ودوره يف غر�س القيم 
املحاور الثالثة التي متثل اجلانب النظري للدليل وهي ) معلم/ معلمة القراآن – القراآن الكرمي – القيم ( ويف هذا اجلانب 
النظر للدليل �سن�سلط ال�سوء على هذه املحاور من باب الإثراء املعريف للدليل من جانب ، ومن جانب اآخر يرفع الدافعية لدى 

قارئ الدليل للعناية به وال�ستفادة من اآلياته .وحمتويات هذا اجلانب على النحو التايل :

المحور الثالثالمحور األول المحور الثاني

معلم/ـة القراآن الكرمي 
وي�ستمل على : 

القيم 
وي�ستمل على : 

القراآن الكرمي وي�ستمل 
على : 

-3
مقومات معلم/ـة 
القراآن الكرمي .

-3
مكونات القيم

-6
خ�سائ�س القيم

-7
ت�سنيفات القيم

-8
م�سفوفة القيم

-3
تقرير القراآن 
الكرمي للقيم

 -1
ر�سالة معلم/ـة 
القراآن الكرمي .

 -1
مفهوم القيم

 -4
مراحل غر�س 

القيم

 -1
التعريف بالقراآن 

الكرمي 

 -2
مهام واأدوار معلم/ـة 

القراآن الكرمي .

 -2
اأهمية القيم

 -5
م�سادر  القيم

 -2
عظمة 

القراآن الكرمي 

 المحور األول

معلم / ـة القرآن الكريم

المقومات

الرسالة

المهام
واألدوار
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اأهل القراآن :
هم اأهُل اهلِل وخا�سُته ، قال × ) اإن هلل - تعاىل   -
- اأهلني من النا�س ، قالوا : يا ر�سول اهلل من هم ؟ قال : هم 
برقم  ابن ماجه  اأخرجه   ) اأهل اهلل وخا�سته   ، القران  اأهل 
)215( ،والن�سائي يف )الكربى( )7977(  واأحمد  يف م�سنده 

)12279( و�سححه الألباين : �سحيح اجلامع )2159 (  . 
اأزكى  ِل�ساِن  على  باخلريية  املو�سوفون  هم    -
الب�سريَّة: ) خرُيكم من تعلَّم القراآَن وعلَّمه ( اأخرجه البخاري 
ُم القراآَن تعظيمًا  يف �سحيحه ) 5027( لأنهم اأوىل من ُيعظِّ
ره قوًل وِفعاًل، وي�سعى اإىل غر�ِسه يف قلوِب  ده وُيوقِّ وُيجلُّه ومُيجِّ

النا�ِس غر�سًا.
 × اهلل  ر�سول  فيهم  قال  الذين  معلمو اخلري  هم   -

النملة  حتى  والأر�سني  ال�سموات  واأهل  ومالئكته  اهلل  اإن   (
النا�س  معلم/ـة  على  لي�سلون  ؛  احلوت  وحتى   ، جحرها  يف 
الألباين   و�سححه   )7912( الطرباين  اأخرجه  اخلري(. 

�سحيح اجلامع ) 1837( . 
بهذا  يرفع  )اإن اهلل   : × قال   ، الرفعة  اأهل  -  هم 
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه    ) اآخرين  به  وي�سع  اأقوامًا  العلم 

. )817(
هم املمتد اأثرهم املو�سول اأجرهم ، قال × : )من   -
دل على خرِي فله مثُل اأجر فاعله(. اأخرجه م�سلم )1893( 

وغريه.
هم الذين ل ينقطع عملهم  ، يقول النبي × : )اإَِذا   -
َدَقٍة  ِمْن �سَ اإِلَّ  َثاَلَثٍة:  ِمْن  اإِلَّ  َعَمُلُه  َعْنُه  اْنَقَطَع  اْلإِْن�َساُن  َماَت 
اأخرجه   ) َلُه  َيْدُعو  اِلٍح  �سَ َوَلٍد  اأَْو  ِبِه،  ُيْنَتَفُع  ِعْلٍم  اأَْو  َجاِرَيٍة، 

م�سلم  يف �سحيحه ) 1631(  .
هم �سنعة اهلل يف اأر�سه ، ومنحته خللقه ، قال تعاىل)  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ    -
ڈ            ژ  ژ اآل عمران 79 قـال ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما واأبو رزين وغري واحد :  ربانيني : اأي حكماء علماء 

حلماء وقال احل�سن : فقهاء ، مبا كنتم تعلمون : من التعليم . 
هم الذين يحاولون  اأن يردوا  املعوج اإىل طريقه واملنحرف اإىل �سبيله ، والناِد اإىل جادته ، والعاق اإىل بره ، واجلايف   -

اإىل عقله ، واملفـرط اإىل �سوابه ، والفا�سق اإىل دينه  . 
هم  الذين ي�سحون  بالغايل والرخي�س ، ويجودون بالب�سيط والنفي�س ليتفياأ اجليل امل�سلم ظالل القراآن ، وي�ستن�سق   -

عبري الإميان ، ويفيء اإىل طاعة الرحمن  . 

همسة لآلخيار
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و�سرفك  ا�سطفاك  �سبحانه  اهلل  اإن   : القراآن  يامعلم/ـة 
من  )خريكم   :  × الكرمي  الر�سول  ذكرها  التي  باخلريية 
تعلم القراآن وعلمه ( اأخرجه البخاري يف �سحيحه ) 5027(  

فهنيئًا لك هذه اخلريية وهذا ال�سرف. 

واأمـتك  عظيمة،  م�سوؤولية  عاتقك  على   : القراآن  يامعلم/ـة 
تنتظر منك الكثري؛ فهي حتتاج من يجعل القراآن  منهج حياة 
، ل حروًفا مقروءة بالل�سان فقط، فاإمنا اأنزل القراآن لتدبره 
والعمل به فال يقت�سر تعليمه على تعليم حروفه فقط، بل ل 

بد من تعليم معانيه واآدابه . 

ومعانَيه،  اآياته  اهلل   كتاب  تعّلم  اإذ  اأنت   : القراآن  يامعلم/ـة 
واأحكامه، و تطبيقاته، تبني نفو�سًا و ت�سنع اأمة وتربي جياًل 
تن�سئة  اإىل  ت�سعى  التي  هي  احلقيقية  الرتبية  اأن  �سك  ول 
الإن�سان ال�سالح الكامل املتكامل من جميع جوانبه ، ج�سمية 
واإعداده   وغريها  واقت�سادية   ، ونف�سية   ، وروحية   ، عقلية   ،
ليكون �ساحلًا واإك�سابه القيم التي يرت�سيها الدين ويرت�سيها 
املجتمع الذي يعي�س فيه ويحقق العبودية التي خلق من اأجلها 
رب  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    زب 

الذاريات: ٥٦ 
  يامعلم/ـة القراآن : مع اأن كل بذل وجهد يف تعليم كتاب اهلل 
اأن  اإل  النية  وبقدر  بقدر هذا اجلهد  ماأجور  نية �ساحلة  مع 
من اخت�س بهذه اخلريية اأحق له اأن يخت�س بالإتقان وي�سعى 

يحب  اهلل  اإن   (  : اإىل  للو�سول  و�سعيًا  لالأمانة  اأداء  لالإتقان 
اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه ( اأخرجه البيهقي يف �سعب 
  275/1 الو�سط    املعجم  يف  ،والطرباين    233/7 الإميان 

وح�سنه اللباين :  �سحيح اجلامع   383/1. 

  يا معلم/ـة القراآن : من اأجل و�سولك  لالإتقان حتتاج فهم 
ر�سالتك التعليمية و الأدوار واملهام املنوطة بك ، ولنتفق اأنه 
الذهن،  يف  املرتاكمة  املعلومات  تلك  هي  العلم  غاية  لي�ست 
الإميان  القلب من  ي�ساحبها يف  ذاتها جمردة عما  فهي يف 
ويف احلياة من ال�سلوك ال�سحيح ول حتقق الهدف من ر�سالة 
العلم  اإمنا  الأمة،  لنه�سة  الباين  اجليل  تن�سئ  ول   ، التعليم 
الفرد  حياة  من  تغري  و�سلوك،  واأعمال،  وت�سور،  حقائق،   :
ومفهومه  الإ�سالم  قيم  مع  املتوائمة  الن�ساأة  وتن�سئه  وواقعه، 

ال�سحيح. 

اإدلء  كونها  جمرد  من  ر�سالتك  اأبعاد  �سندرك  ذلك  وبوعي 
اإىل كونها : )عمل دوؤوب وجهد من�سبط  للمعلومات   واإلقاء 
العقلية  ت�سكيل  اإىل  جميعها  تهدف  اأخالق  و  و�سمت  موجه 
الرباين  للوحي  املنقادة  املوؤمنة  ال�سخ�سية  وبناء  امل�سلمة، 
املتقنة للعبودية التي خلقت من اأجلها تعبدًا و ا�ستخالفًا يف 

الأر�س ( . 

ر�سالة معلم/ـة �لقر�آن
معلم القراآن الكرمي

) ر�سالته – مهامه – اأدواره الرتبوية  (
ن�ستهدف من خالل هذا املحور متكني م�ستخدم الدليل ) املعلم( من فهم ر�سالته ومهامه واأدواره كتاأ�سيل للمعرفة النظرية 

التي ت�سكل املبداأ املوحد املُتفق عليه كمنطلق لالآليات العملية والتطبيقية يف املحور الذي يليه . 
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معلم / ـة القرآن الكريم

مهام

وأدوار

الطالع على الت��صيف ال�ظيفي جلمعيات حتفيظ القراآن الكرمي على 
م�صت�ى اململكة . 1

2

3

4

الطالع على الت��صيف ال�ظيفي ملعلمي / معلمات القراآن الكرمي يف التعليم 
العام .

ور�س عمل للمعلمني و املعلمات

ور�س عمل للخرباء واملهتمني مبجال التدري�س يف احللقات القراآنية .

يق�سد حتديدًا باملهام : املهام الوظيفية ملعلم/ـة القراآن وفق التو�سيف الوظيفي جلمعيات حتفيظ القراآن الكرمي والتعليم 
العام  ، وقد حر�سنا على اإدراجها �سمن الدليل لغر�س الأخذ بعني العتبار ما ت�سغله هذه املهام اأو بع�سها من وقت التدري�س 

ومن اهتمام واأولويات املعلم/ـة ، وقد اأعدت هذه الأدوار من خالل : 

باأنه: جمموعة  اإن الدور يعرف عمومًا   التي ميار�سها املعلم/ـة  حيث  اأن املهام الوظيفية تختلف عن الأدوار  ويجدر الذكر 
الأن�سطة ال�سلوكية التي ُيتوقع اأن يقوم بها الفرد الذي ي�سغل مكانة اجتماعية معينة داخل موؤ�س�سة اجتماعية، اأو هو : �سلوك 
�سادر من الفرد موجه لأفراد اآخرين من خالل مكانة اجتماعية معينة يتحدد يف �سوء ما لدى الفرد من قيم و ما لدى الفرد 

من  معرفة . 

ور�س عمل للخرباء واملهتمني مبجال التدري�س يف احللقات القراآنية 

بناء على التو�سيف الوظيفي للجمعيات فاإن مهام معلم/ـة القراآن 
تنح�سر يف  الآتي  : 

احلفظ  ومل�ستوى  للمقرر  التعليمية  اخلطة  )اإعداد  التخطيط   •
والو�سائل  والإجراءات  والرتبوية  التعليمية  الأهداف  مت�سمنة 

التعليمية واخلطة الزمنية - خطة الدر�س – خطة الختبارات ( 
– ن�ساب  التعليمية  املادة  – �سرح  الدر�س  تقدمي   ( •  التدري�س 

احلفظ – املواد امل�ساندة ملنهج القراآن الكرمي ( . 
الختبارات    – للمتعلمني  اليومي  احلفظ  تقومي   ( التقومي   •

التطبيقية والنظرية ( . 
احل�سور  متابعة   : الإدارة  تكاليف  )وهي  اإدارية  مهام   •
–  ح�سور  للطلبة  والتقومي  املتابعة  – �سجل   للمتعلمني  والغياب 
النموذجية  الدرو�س  – ح�سور  باللجان  – امل�ساركة  الجتماعات 
الال�سفية  الربامج  مع  – التفاعل  التطويرية  الدورات  – ح�سور 

وامل�ساركة وتفعيل دور املتعلمني(. 
 . املتعلمني  �سلوك  و�سبط  احللقة  • اإدارة 

و  التعليم  احتياج  ينا�سب  مبا  احللقة  اأو  ال�سف  بيئة  تنظيم   •
اخل�سائ�س العمرية للمتعلمني . 

  . املتعلمني  م�سلحة  يخدم  مبا  الإدارة  مع  • التعاون 

مهام 
معلم / ـة
 القرآن 
الكريم

أدوار معلم / ـة
 القرآن الكريم من خالل 

القراءة االستقرائية 
للتوصيف الوظيفي

ميكن تق�سيم الأدوار التي ميار�سها معلم/ـة القراآن وفق الآتي : 

1- الدور التعليمي : 
عن  م�سئوًل  باعتباره  املعلم/ـة  بها  يقوم  التي  الأن�سطة  تلك  هي 
تعليم جمموعة من  املتعلمني منهًجا درا�سًيا حمدًدا يلتزم مبحتواه 
واأن�سطته التعليمية خالل فرتة زمنية حمددة ومطالب يف نهايتها 
حتديد  القراآن   معلم/ـة  من   الدور  هذا  يتطلب  نتائج  بقيا�س 
وحتقيق  �سياغة  من   متّكن  التي  والأدوات  والو�سائل  الأن�سطة 
للن�ساب  املتعلم  وحفظ  القراآن  حتفيظ   : يف  التعليمية  الأهداف 
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 - الآيات  – تف�سري  التجويد  – درو�س 
معاين املفردات – ت�سحيح التالوة . 

 2- الدور التدري�صي : 

ميار�سها  التي  الأن�سطة  جمموعة  وهي 
املعلم/ـة يف تفاعله املبا�سر مع املتعلمني 
داخل احللقة اأو الف�سل وتلعب ال�سمات 
يف  رئي�سًا  دورًا  للمعلم/ـة  ال�سخ�سية 
فاملظهر  التدري�سية.   بالأدوار  قيامه 
اأمناط  الأخالقية،  ال�سمات  اخلارجي، 
ذات  النفعايل  التزان  التفكري، 
املعلم/ـة  بني  التفاعل  عملية  يف  اأهمية 

واملتعلمني حول املادة التعليمية 

  3- الدور الجتماعي : 

اإن كان دور املعلم/ـة يختلف عن  اأدوار 
ال�ستمرارية  حيث  من  الأخرى  املهن 
والتاأثري فهو يقوم بتوا�سل ي�ستمر لفرتة 
املتعلمني  مع  بالق�سرية  لي�ست  زمنية 
، ولكل من  هوؤلء ) املتعلمني ( جذور 
وروافد يف املجتمع املحيط باملدر�سة اأو 
احللقة ، مما ي�سطر املعلم/ـة يف كثري 
اأو  من الأحيان للتعامل مع والد املتعلم 
وينظر  اأخيه،  اأو  خاله  اأو  عمه  اأو  جده 
هذه  خالل  املعلم/ـة  اإىل  املجتمع 
التعامالت نظرة فاح�سة مدققة تبحث 
فيه،  والقدوة  ال�سالح  جوانب  عن 

وتقي�س مبقيا�س ح�سا�س ما يخرج عنه 
من �سلوك وما يقوم به من  ت�سرفات ، 
فمعلم/ـة القراآن اآكد يف هذا الختالف 
دوره  يقت�سر  فال   ، التاأثري  هذا  ويف 
�سرب احلفظ فقط  اأو  املعرفة  نقل  على 
كمبادئ  الدينية  القيم  اإك�سابهم  بل 
التي  واملجتمعية   الأخالقية  والقيم 
فاملعلم/ـة  وير�ساها،  املجتمع  يقبلها 
بل  الأمر،  هذا  عن  الأول  امل�سئول  هو 
ميكن القول اإنه ممثل للمجتمع يف هذا 
حتقيق  على  يعمل  اأنه  مبعنى  ال�ساأن، 

اأهداف املجتمع وتطلعاته يف اأبنائه . 
اأن  اإىل  الدور   هذا  اأهمية  وترجع 
املدر�سية  الف�سول  اإىل  ياأتون  املتعلمني 
اأو احللقات  ولديهم الكثري من املفاهيم 
اخلاطئة، وكذلك الكثري من الجتاهات 
غري املرغوب فيها والتي تكونت لديهم 
مع  ال�سابقة  تفاعالتهم  خالل  من 
يف  مبا  الأخرى  الجتماعية  املوؤ�س�سات 
وو�سائط  والأ�سدقاء،  الأ�سرة،   : ذلك 
التوا�سل  مواقع   موؤخرًا  و  الثقافة، 
هذه  ويف  ذلك،  وغري  الجتماعي، 
احللقة   اأو  املدر�سة  ت�سبح  احلالة 
م�سوؤولة على نحو متكامل مع الأ�سرة يف 
تعديل م�سار هذه املفاهيم و الجتاهات  
امل�سوؤولية  هذه  بجّل  املعلم/ـة  ويقوم  
للمعلم/ الجتماعي  الدور  هذا  ويتمثل 

ـة يف : 
الأ�سرة  مع  امل�ساركة  اآفاق  1-فتح 

واأولياء الأمور يف التعرف على م�سكالت 
املتعلمني وحلها. 

احللقات  بربامج  الأ�سرة  اإ�سراك   -2
ويف  والأن�سطة  الثقافية  والربامج 
التي  واللقاءات  والندوات  الجتماعات 
التعليمية  العملية  حت�سني  اإىل  تهدف 

والرتبوية املقدمة للمتعلمني . 

 4- دور املعلم/ـة كمر�صد طالبي  : 

للمعلم/ـة دور اإر�سادي وتوجيهي يوجب 
لل�سلوك  دقيقًا  مالحظًا  يكون  اأن  عليه 
عليه  يجب  كما   ، للمتعلمني  الإن�ساين  
عندما  اإيجابي  ب�سكل  ي�ستجيب  اأن 
تعلمه   املتعلم  اأو ظروف  انفعالت  تعيق 
لأخالقيات  ومتثله  تخلقه  اأو  حفظه  اأو 
ومن  جانب  من  هذا  الكرمي   القراآن 
اجلانب الآخر مالحظة جوانب الإبداع 
والتميز عند املتعلم و رعايتها وتوجيهه 

نحو ا�ستثمارها وتنميتها . 

5-  الدور الرتب�ي : 

اإن دور املعلم/ـة يف بناء الإن�سان وقيام 
اأحد  يتجاهله  اأن  ي�ستطيع  ل  احل�سارة 
يعني  التعليمي  النظام  جناح  اإن  بل   ،

جناح احل�سارة ومتيزها . 
املعلم/ـة  يف  يقال  هذا  كان  ولئن 
ودوره  اأوىل  القراآن  فمعلم/ـة  عموًما 

للمعلم/ـة مكانة  الإ�سالمي  الرتبوي  النظام  اآكد ففي  الرتبوي 
ٺ   ٺ   ٺ   زب  تعاىل  × قال  امل�سطفى  فقدوته  عظيمة 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ                  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  

ڄ  ڄ  رب الجمعة: ٢
 وقال × :)اإمنا بعثت معلمًا...احلديث( رواه ابن ماجه )229( 
يقوم املعلم/ـة يف هذا الدور بتزويد املتعلمني باملعارف الالزمة، 
الجتماعية احل�سنة  العادات  وتكوين  اخُللقية  املهارات  وتعليم 
ورغبات  وحاجاته  املتعلم  رغبات  بني  املواءمة  من  نوع  لإيجاد 
التي  الأخالقية  والقواعد  فيه  يعي�س  الذي  املجتمع  وحاجات 

ن�س عليها الدين  ويتم ذلك من خالل : 
- التوجيه الأخالقي .

- تقومي ال�سلوك .
- متثل القدوة احل�سنة.

- القدرة على الو�سول مل�سادر املعرفة ولي�س فقط املعرفة .
-اإك�ساب املتعلم اأق�سى درجات املرونة الفكرية و�سرعة التفكري 
املبادئ  ثبات  مع  والفكري  الجتماعي  التكيف  على  والقدرة 

الدينية والعقائدية والأخالقية .
- اإك�ساب املتعلم القدرة على حتقيق ذاته .

والت�سدي  امل�ساركة  مفهوم  بتعميق  الإيجابي  التفكري  -تنمية 
للروح ال�سلبية . 
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الدور النموذجي 
للمعلم/ـة في التربية 

مبداأ  من  ا�سطالحًا  الرتبية  تعريف  على  بالتفاق  نبداأ 
هي    : فالرتبية   ، التنظري  ل  وتوحيده  املفهوم  تاأ�سيل 
جمموعة الت�سرفات العملية والقولية التي ميار�سها املعلم/
باإرادته نحو املتعلم  ، بهدف م�ساعدته يف اكتمال جميع  ـة  
جوانب �سخ�سيته الدينية، واخللقية، و الفكرية، والعاطفية، 
من  اأ�سا�س  على  �سلوكه  وتنظيم  والجتماعية،  واجل�سدية، 
خلقه  من  الغاية  حتقيق  بغر�س   ، وتعاليمه  الإ�سالم  مبادئ 
وهي العبودية هلل بالتعبد وح�سن ال�ستخالف واإعمار الأر�س. 

نتطرق  اأو  نتحدث  عندما  الدليل  هذا  يف  منهجيتنا  ووفق 
للرتبية النموذجية نقّر تاأ�سياًل  وت�سليمًا باأن اأف�سل واأكمل و 
اأنفع واأدوم النماذج الرتبوية والرتبية النموذجية هي الرتبية 
النبوية ،هذه الرتبية التي اعتمدت  منهجًا اأ�سا�سه  القواعد  

الآتية :  

امل�سدرية القراآنية :    -1
الرتباط  ر�ّسخ  اأنه  جند  �سريته  تتبع  خالل  من   × فالنبي 
امل�سدرية  وجعل  للرتبية   الأول  امل�سدر  باعتباره   بالقراآن 
اأن  ذلك  ثمرات  ومن  الرتبية  م�سادر  واأول  اأهم  القراآنية 
تتبع  الوحي  يتتبعون  كانوا   ، عليهم  اهلل  ر�سوان  ال�سحابة 
باهلل،  املعرفة  مدارج  يف  الرتقي  على  احلري�س   ، املتلهف 
تزكية  يف  وال�سنة  القراآن  غري  �سيء  اإىل  يلتفتون  يكونوا  ومل 

نفو�سهم، وتدينهم. 
2 – تعميق اجلانب العقدي  :  

تربية  × لأ�سحابه ر�سوان اهلل عليهم  الر�سول  تربية  كانت 
املربي الذي غر�س توحيد اهلل   يف قلوبهم، ومل يكن ح�سور 
بها  متيز  اأخرى  خا�سية  وهذه  ب�سخ�سه،  النا�س  يعلق  الذي 
قدوة  الرتبوية  الناحية  من  فكان   ، النبوي  الرتبوي  املنهج 
التوحيدية  الناحية  من  اهلل،اأي  اإىل  طريقهم  يف  للنا�س 

العقدية ،التي هي جوهر الرتبية النبوية ،ويف ذلك قال اهلل 
عز وجل  : زب يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    
خت      متىت  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  

جخ  حخ    مخ  جس  حس   رب الكهف: ١١٠ 
3-اعتماد منهج التكوين : 

اخل�سائ�س  يراعي  كان   ،  × )اأنه  التكوين  منهج  ويعني 
الذاتية لكل فرد من ال�سحابة ، ول ي�سعى اإىل تربيتهم على 
منط واحد ، واإمنا يكون �سخ�سياتهم  مبا ينا�سب مواهبهم 

واإمكانياتهم  وخ�سائ�سهم الفردية على اختالفها( 
وا�سح يف  اأمر  التلقني  دون منهج   ، التكوين  فاعتماد منهج   

الرتبية النبوية :
قدراتهم  اكت�ساف  اإىل  ال�سحابة  يوجه   × كان   -
الذاتية ، ومواهبهم الفطرية وتنميتها بالعمل قائاًل: )اعملوا 
�سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه   ) له  ُخلق  ملا  مي�ٌسر  فكٌل 
العقلية  بذلك  حماربًا   ،  )  2647  ( وم�سلم    ،   )4949  (

ال�ستهالكية التواكلية .
على  اأ�سحابه  من  املختلفني  ي�سجع   × وكان    -
اإياهم  –  مربًيا  – اإذا كان يف جماله وب�سوابطه  الجتهاد 

وم�سجعًا لهم على التزام العقلية الجتهادية املبادرة .
التي  املفاهيم  هي  وكثرية  ال�سوؤال   × اعتماده   -
اأو�سلها × ، اإىل اأ�سحابه عن طريق ال�سوؤال اأوًل ، حتى اإذا 
�ُسئلوا ، اأََعْمُلوا ِفْكَرُهم ، حماولني التو�سل اإىل الإجابة، ومن 
وقوله  الغيبة؟(،  ما  )اأتدرون   :× قوله  الأ�سلوب  مناذج هذا 

اأي�سًا : )اأتدرون َمن املُفل�س؟ ( .
يف  ات�سح  والذي  وطبيعته  ال�سائل  حال  مراعاة   -
اأف�سل؟(  الأعمال  )اأي   : �ُسئل  كلما    × اإجاباته   اختالف 

مراعيًا بذلك حال ال�سائل وطبيعته . 
وخ�سائ�سهم  اأ�سحابه،  مبواهب   ،  × وعيه   -
الذاتية، و تربيته × لهم ، بناًء على ذلك ، فهاهو يدعو × 
لبن عبا�س قائاًل: )اللهم عّلمه احلكمة، اللهّم علمه الكتاب 

( اأخرجه البخاري  ) 3756( ، ويقول  �سلى اهلل عليه و�سلم: 
)اأرحم اأمتي باأمتي ، اأبو بكر ، واأ�سدهم يف اأمر اهلل ، ُعمر ، 
واأ�سدقهم حياًء، عثمان ، واأقروؤهم لكتاب اهلل اأبّي بن كعب ، 
واأفر�سهم ، زيد بن ثابت ، واأعلمهم باحلالل واحلرام، معاذ 
بن  عبيدة  اأبو   ، الأمة  هذه  اأمني،واأمني  اأمة  ،ولكل  جبل  بن 
 )8185( والن�سائي   ،)3790  ( الرتمذي  اأخرجه   ) اجلراح 
التي   ، الأحاديث  من  ذلك  غري  اإىل   ،  )154  ( ماجه  وابن 
بعده  يوؤكد  مما   ، اأ�سحابه  بخ�سائ�س   × وعيه  على  تدل 
عن الرتبية النمطية ، ذات النموذج اجلاهز، واملتكرر ، عن 

ن�سخة واحدة . 
على  بناء  للرتبية  النموذجي  املنهج  ن�ستنتج  اأن  اأردنا  واإذا 
النموذجي  املنهج  اأن  على  ين�س  الذي  ال�سابق  التاأ�سيل 
املنهج  اأن  و�سنجد  النبوي،  املنهج  على  املبني  هو  للرتبية  

النموذجي  يقوم على العنا�سر التالية :



3031

فمن املقرر اإّن املتعلم يرى املعلم/ـة مثاًل �ساميًا وقدوة ح�سنة ، وينظر اإليه باهتمام كبري ، وينزله مكانة عالية يف 
نف�سه ، وهو دائمًا يحاكيه ويقتدي به . 

فكلمات املعلم/ـة وثقافته و�سلوكه ومظهره ومعاملته للمتعلمني ، بل وجميع حركاته و�سكناته ، ترتك اأثرها الفّعال 
على نف�سّية املتعلم مبا ينعك�س بو�سوح على كافة ت�سرفاته .

د املتعلم على ا�ستخراج لطائف املعاين من الآيات، وي�سرب الأمثال من اأجل �سحذ اأفكارهم  على املعلم/ـة  اأن يعوِّ
لال�ستنباط واأخذ الفوائد والأحكام وتدريبهم على ذلك . 

مثال : اأن اهلل تعاىل قد هدى �سيدنا عمر بن اخلطاب ÷ لبدء تاأريخ العام بهجرة الر�سول r  حيث نظر اإليها 
زب  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   الكرمية   الآية  ون�سًرا من خالل  فتًحا  كانت  اأنها  على 

چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  رب التوبة: ١٠٨ 
 .rوتوقف عند كلمة ) اأول يوم)  فهداه اهلل ففهم اأّن هذه اإ�سارة اإىل حتديد تاريخ هذه الأمة بهجرة الر�سول 

اأن يجتهد  املعلم/ـة يف زرع الثقة والطماأنينة يف نفو�س املتعلمني مبا ي�ساهم يف خروجهم من ..... القلق وال�سعور 
بالنق�س والأمر الذي يوؤدي اإىل �سعف �سخ�سياتهم، واأعظم ما يعني على بناء الثقة اإر�سادهم اإىل مواطن قوتهم 

ونقاط �سعف غريهم .

1( التربية بالقدوة 

2(التربية من خالل ربط التصرف بالقرآن 
والسنة 

3(التربية بتعزيز الثقة في نفوس 
المتعلمين . 

فالق�سة لها تاأثري على النف�س عجيب ، فعلى املعلم/ـة اأن يكرث من الق�س�س النافعة للمتعلمني  والقراآن وال�سنة 
باأ�سـلوب  اأن يحـر�س على الق�سـ�س املفيـدة  يحمالن يف طياتهما عددًا من الق�س�س العظيمة، فعـلى املعلم/ـة 

منـا�سب لكل مـرحـلة . 

ومن �سور الن�سح والتوجيه غري املبا�سر: الق�سة، التعري�س، تكليف من وقع منه اخلطاأ بكتابة مو�سوع خمت�سر 
عن حكم ذلك ... الخ .

 ولهذا الأ�سلوب فوائد كثرية منها :
- ازدياد حب املتعلم  للمعلم/ـة وبالتايل قبول التوجيه والن�سح .

- حفظ كرامته و�سخ�سيته عند معلمه وزمالئه .
- ي�ساعده يف  ت�سحيح اأخطاء م�سابهة له ولزمالئه . 

ومن �سورها: امل�سابقات القراآنية التي تطرح بني املتعلمني �سواء يف احلفظ اأو يف علوم القراآن، وكذلك امل�سابقات 
اجلادين  املتعلمني  من  نخبة  ا�سطحاب  و  النافعة،  الكتب  بع�س  بتلخي�س  تكليفهم  وكذلك  الثقافية،  والأ�سئلة 
حل�سور املحا�سرات العامة والدرو�س وزيارة املكتبات اخلريية واحلكومية لتعويدهم على جو طلب العلم ، واحرتام 

العلماء. 

4(التربية  بالقصص الهادفة 

5(التربية بالنصح والتوجيه غير المباشر 

6( التربية بالبرامج الثقافية
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الربامج الجتماعية :  هي من اأهم الربامج التي ميكن اأن يقيمها املعلم/ـة اأو املدر�سة من اأجل نزع الرتابة وامللل 
البع�س  بع�سهم  بني  الأخوة  اأوا�سر  وتوثيق  نفو�سهم،  على  ال�سرور  واإدخال  عنهم  والرتويح  املتعلمني  نفو�س  من 
ومع معلمهم ، فمن الربامج الجتماعية املعروفة القيام بالرحالت امل�ستملة على الربامج الرتبوية، وكذلك زيارة 
الأماكن املقد�سة، والتاريخية، واجلغرافية املختلفة، واأي�سًا زيارة بع�س املدار�س اأو احللقات  املميزة بالتن�سيق مع 
اجلهة امل�سرفة عليها والتعرف على املتعلمني فيها ، كذلك الزيارة امليدانية لأحد العلماء وتكون خا�سة باملتميزين 

يف  حفظهم و�سلوكهم  . 

التوا�سع العلمي: العرتاف باحلق ، والرجوع عن اخلطاأ ، فقد يخطئ املعلم/ـة يف قرار مع املتعلم اأو مع اأفراد 
احللقة ويكت�سف خطاأه ،عندها على املعلم/ـة اأن يتاأ�سى بال�سلف ال�سالح يف طلبهم للحق والإذعان له اإذا تبني 
اأبي حامت يف كتابه )مقدمة اجلرح  اأو يعتقدون والدليل على ذلك ما ذكره ابن  لهم اأن احلق بخالف ما يفتون 

والتعديل( حني ذكر ق�سة مالك ـ رحمه اهلل ـ ورجوعه عن فتواه . 

ميكن للمعلم/ـة اأن يطلب من املتعلم بيان معنى كلمة ، اأو بيان حكم �سرعي ، بالرجوع اإىل كتاب اأو اأكرث اأو �سوؤال 
عامل اأو مفتي فكم �سيكون من الأثر الكبري عندما يرتبى املتعلمني على الرجوع اإىل هذه امل�سادر واملراجع ؛ وكم 
�سيكون لها من الأثر يف نفو�سهم ، وهذا معروف عند طالب العلم الذين تتلمذوا على اأيدي كبار العلماء ، كما 

ميكن اأن يعزز املعلم يف قلوبهم من خالل ت�سليط ال�سوء على ثمرات هذا العلم يف حياة العلماء .

7(التربية بالبرامج االجتماعية 

8(  بالتواضع العلمي 

9(التربية على حب العلم والسعي في 
تحصيله  

 

مقومات معلم/ـة القرآن القيمي :
اإن املعلم/ـة الذي يريد اأن يحقق جناحًا يف تربيته القيمية ل بد اأن تتوفر فيه جمموعة من املقومات التي ت�سمل خ�سائ�سه 

ال�سخ�سية واملهنية ، والتي لها بالغ الأثر يف الناجت القيمي لدى املتعلم ، ومن تلك املقومات ما ياأتي :
- املق�مات الإميانية :  

�سمن  تدخـل  دعوية  اأدوار  فهي    ، املتعلم  �سلوك  تعديل  اإىل  تهدف  تربوية  تعليمية  باأدوار  يقوم  القيمي  القراآن  معلم/ـة  اإن 
العبادات التي تفتقر اإىل الإخال�س يف قبولها ، وتوفيق اهلل  لها ، قال �سبحانه : زب ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ  ہ  رب البينة: ٥  و�سالمة العتقاد مطلب �سرعي، ومن اأول املهام التي ينبغي اأن تتحقق يف املعلم/ـة ومدر�س 

القراآن الكرمي .
اأجلها  يعي�س من  ، فهو  نف�سه  اإن�سان مالأت عقيدته  ،وهو  اأهدافه  يندفع يف حتقيق  ال�سحيحة   العقيدة  اأن من ميتلك  ذلك 

وير�سى بكل اأذى يف �سبيلها ، وبناًء عليه يجب على معلم/ـة القراآن اأن يت�سف بجملة من املقومات الإميانية ومن اأهمها :

ويق�سد بها توظيف الأحداث احلياتية التي متر باملتعلم يف اأمرين :
- م�ساندته وتقدمي العون وامل�ساعدة له  �سواء كانت هذه امل�ساعدة مادية اأو معنوية  .

- توجيه الن�سح له من خالل املوقف مثاًل عند وقوع حادث اأو وفاة متعلم اأو قريب اإىل املتعلم اأو مر�س اأو غري 
ذلك مما قد يعر�س للمتعلم فيح�سن باملعلم/ـة اأن ي�ستثمر ذلك يف الرتبية والتوجيه وك�سب حمبة وثقة املتعلم .  

9(التربية على حب العلم والسعي في 
تحصيله  
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1- الإخال�س ،
�سريه  يف  يتعرث  مل  هلل  املرء  اأخل�س  فكلما   

ال�سدق  من  قلبه  يف  ما  بقدر  توفيًقا  ،واأعطي 
ْبِن  ِد  مَّ حُمَ َعْن  �ُسَلْيٍم،  اأَِبي  ْبِن  َلْيِث  فَعْن   ، والإخال�س 

اهلُل  اأَْقَبَل  اهلِل  اإِىَل  ِبَقْلِبِه  اْلَعْبُد  اأَْقَبَل  )اإَِذا  َقاَل:  َوا�ِسٍع، 
ِبُقُلوِب امْلُوؤِْمِننَي اإَِلْيِه(  قال النووي : وقد �سحَّ عن الإمام 

ال�سافعي - رحمه اهلل تعاىل - اأنه قال : ))وددت اأن 
اخللق تعلَّموا هذا العلم - يعني علمه وكتبه - على اأن 

ل ين�سب اإيلَّ حرف منه (( 

2-املراقبة الدائمة 
هلل �صبحانه .

3-احلر�س على 
ال�صتزادة من 

الطاعة .

4- ال�رع عن 
ال�صه�ات وال�صبهات .

2 ـ المقومات العلمية :

ينبغي على معلم/ـة القراآن القيمي اأن يكون متمكنًا من اجلانب النظري الذي يحوي معلومات كافية عن املادة العلمية املتعلقة 
بالقيمة التي يدعو اإليها وي�سمل ذلك الأدلة ال�سرعية من كتاب اهلل و�سنة النبي ×  ، و�سري ال�سلف ال�سالح  ، وميكن تلخي�س 

هذه املقومات فيما يلي : 

فهم  يف  وتوظيفها  القراآن  لعلوم  الأ�سا�سية  املعارف  من  التمكن   -1
وتدبر القراآن وا�ستخراج القيم القراآنية الالزمة 

2- الإملام باأ�سا�سيات علوم الفقه والعقيدة واحلديث .

3- املعرفة باملدر�سة النبوية يف الرتبية والتعلم .

4- الإملام بامل�سادر الأ�سا�سية لتاأ�سي�س وبناء ال�سخ�سية الإن�سانية .

5- الر�سيد املعريف الكامل عن القيمة التي يريد غر�سها .



3637

3ـ مقومات المهارات الحياتية
يعرب مفهوم املهارة عن اأداء عمل معني يف �سكل عايل اجلودة  ، وجاء يف تعريف املهارات احلياتية باأنها: )اأي عمل يقوم به 
الإن�سان يف احلياة اليومية التى يتفاعل فيها مع اأ�سياء ومعدات واأ�سخا�س وموؤ�س�سات وبالتايل فان هذه التفاعالت حتتاج من 

الفرد اأن يكون متمكنا من مهارات اأ�سا�سية( .
واملهارات احلياتية متعددة منها :

وحل   ، ،والتخطيط  الوقت  واإدارة   ، والتوا�سل  والت�سال   ، القرار  واتخاذ   ، والتحليلي  البتكاري  كالتفكري  باأنواعه  التفكري 
امل�سكالت ، وتقدير الذات وغريها من املهارات التي ل ي�ستغني عنها املعلم/ـة القيمي لكي ت�ساعده يف حتقيق اأهدافه بكل 

جناح .

4ــ المقومات األخالقية 
ينبغي عىل املعلم/ـة القيمي أن يُطهر باطنه وظاهره من األخالق الرديئة ، ويعمره باألخالق  الفاضلة  ، فيكون حليامً صبوراً ، ذا شفقة 

وعطف ومحبة ، صاحب عفو و إحسان ، هينا لينا متواضعا سخيا يف نفسه ويده ، قريبا من الطالب يتبادل  معهم مشاعر املحبة و 

التقدير ، ذا إحساس مرهف بحاجاتهم .

قال تعاىل :زب ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  رب الشعراء: ٢١٥

وقال  : ) اإمنا اأنا لكم مثل الوالد لولده اأُعلمكم ( ورواه اأحمد )7368( وابن ماجه )313 ( ، وابن خزمية )80( ، 
والدارمي )701(

و قال   : ) علموا وي�سروا ول تع�سروا ( رواه البخاري يف الأدب املفرد )238( واأحمد يف م�سنده )2057( 

5-  المقومات التربوية  :
اأبرز هذه  اأداء ر�سالته القيمية ،ومن  التي ت�ساعده على  اأن ميتلك جملة من املقومات الرتبوية  اإىل  املعلم/ـة القيمي يحتاج 

املقومات : 
1- توفري وا�ستخدام و�سائل تربوية منا�سبة للفئة العمرية جاذبة وحمفزة .

2- اإعداد البيئة الرتبوية املنا�سبة لغر�س وتفعيل القيم .
3- توفري املناخ العاطفي والجتماعي .

4- معرفة اخل�سائ�س العمرية وتفعيلها  يف غر�س القيم .
5- فهم �سخ�سية املتعلم ومراعاتها .

6- التزان العاطفي والنفعايل .
7- التدرج يف الثواب والعقاب .

8- مراعاة احلالت النف�سية املختلفة للمتعلمني .
9- اإيجاد الدافع لدى املتعلمني وتعزيزه بالتحفيز .

10- تقدير املح�سن واإعانة املخطئ .
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توطئة 
وجعله   ، ال�سماوية  كتبه  به  اهلل  ختم  كتاب  الكرمي  القراآن 
م�سامني  يف  فحوى  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  اأنبيائه  خلامت 
اآياته منظومة القيم العليا اأخالقًا واإ�سالحًا وحكمًا يحكم به 

يف الق�سايا الب�سرية .
ويدور احلديث عن القراآن يف : 

تعريف القراآن الكرمي .  -1
عظمة القراآن الكرمي .  -2

تعزيز القراآن الكرمي للقيم .  -3
اأوًل : تعريف القراآن

القراآن : هو كالم اهلل منزل غري خملوق ، الذي اأنزله على 
نبيه حممد × باللفظ واملعنى واملتعبد بتالوته واملبدوء ب�سورة 

الفاحتة واملختوم ب�سورة النا�س .

ثانًيا : عظمته
القراآن الكرمي كتـاب الإ�سـالم اخلـالـد ، ومعجزتـه   -1

زب  تعــالـى:   قــال   ، اأجمعني  للنـا�س  وهـداية   ، الكربى 
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڄ   رب إبراهيم: ١ 

 ، النهار  واأطراف  الليل  اآناء  بتالوته  اهلل  تعبدنا    -2
قال تعاىل : زب ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  
ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  رب فاطر: ٢٩

فيه تقومي لل�سلوك، وتنظيم للحياة، من ا�ستم�سك   -3
به فقد ا�ستم�سك بالعروة الوثقى ل انف�سام لها، ومن اأعر�س 
عنه وطلب الهدى يف غريه فقد �سل �سالًل بعيدًا ، قال اهلل 

تعاىل : زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  
رب البقرة: ١ - ٢

اأق�سر  مبثل  الإتيان  عن  اخللق  اهلل  اأعجز  ولقد   -4
�سورة منه ، قال تعاىل :  زب ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى    ى  
ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  رب البقرة: ٢٣

ومن   ، العبادات  اأف�سل  من  بالقراآن  ال�ستغال   -5
اأعظم القربات ، ففي  كل حرف منه ع�سر ح�سنات ،  �سواء 
كل  علم  فيه  اهلل  اأودع  وقد   ، معانيه  بتدبر  اأم  بتالوته  كان 
�سيء ، ففيه الأحكام وال�سرائع ، والأمثال واحلكم ، واملواعظ 

من  �سيئا  ترك  فما   ، الأفالك  ونظام  والق�س�س   ، والتاأريخ 
الأمور اإل وبينه،وما اأغفل من نظام يف احلياة اإل اأو�سحه .

وقد وردت اأحاديث كثرية تربز بع�س خ�سائ�س القراآن وثلة 
من ف�سائله نقت�سر على بع�سها لتحقيقها الغر�س :

احلديث األول: ) شفاعة القرآن ألصحابه (
جاء يف �سحيح م�سلم عن اأبي اأمامة قال: �سمعت ر�سول اهلل 
�سفيعًا  القيامة  يوم  ياأتي  فاإنه  القراآن،  اقروؤوا   ( يقول:   ×
عمران،  اآل  و�سورة  البقرة  الزاهروين:  اقروؤوا  لأ�سحابه. 
اأو  اأو غيايتان ،  فاإنهما تاأتيان يوم القيامة كاأنهما غمامتان، 
فرقان ، من طري �سواف حتاجان عن اأ�سحابهما( رواه م�سلم 

. )1343(
احلديث الثاني: ) األمن من النفاق (

 عن اأبي مو�سى الأ�سعري ر�سى اهلل عنه قال : قال ر�سول × 
: ) مثل املوؤمن الذي يقراأ القراآن مثل الأترجة ريحها طيب 
وطعمها طيب ، ومثل املوؤمن الذي ل يقراأ القراآن كمثل التمرة 
ل ريح لها وطعمها حلو ، ومثل املنافق الذي يقراأ القراآن كمثل 
ل  الذي  املنافق  ومثل   ، مر  وطعمها  طيب  ريحها  الريحانة 
يقراأ القراآن كمثل احلنظلة لي�س لها ريح وطعمها مر ( رواه 

البخاري )7028( وم�سلم )1334( .
احلديث الثالث: ) األمن من خراب القلب (

 عن ابن عبا�س ÷ قال : قال ر�سول اهلل × : )اإن الذي 
لي�س يف جوفه �سئ من القراآن كالبيت اخلرب( رواه الرتمذي 

)2856( وقال حديث ح�سن �سحيح .

احلديث الرابع : ) األجر املضاعف في قراءته (
عن عبد اهلل بن م�سعود ÷ قال قال ر�سول اهلل × : )) 
واحل�سنة  ح�سنة  به  فله  تعاىل  اهلل  كتاب  من  حرفًا  قراأ  من 
بع�سر اأمثالها ، ل اأقول اأمل حرف ولكن األف حرف ولم حرف 

وميم حرف (( رواه الرتمذي )2854( .

 
ثالثًا : القرآن الكرمي وتعزيز القيم 

الإن�سان  بنف�س  حتيط  �ساملة  باأنها  القراآنية  الرتبية  متيزت 
وكيانه وبعالقاته مع الآخرين اجتماعيًا وثقافيًا واقت�ساديًا، 
اأنها �ساحلة لكل زمان ومكان، �سامنة لكل  واأهم مميزاتها 
اأمة وفئة، فيها النفع للدولة واملجتمع والفرد مًعا، فال �سالح 
ول اأمان للعامل اإل بها حيث جتعل الفرد قرين النظام العام .
ولقد ارتبطت الرتبية القراآنية بالقيم الأخالقية  حتى ُنظر 
 ، اأ�سماوؤه  تعددت  واحد  ك�سيء  اأو  مرتادفني  ك�سيئني  اإليهما 
فهي �سبط ال�سلوك وتوجيهه وفق مقت�سى ال�سريعة والفطرة 

ال�سوية .
وقيم القراآن  تبعث على اإر�ساء روح التعاون والإخاء وامل�ساواة 
وح�سن اخللق بوجه عام  الذي ميثل ركنًا اأ�سا�سيًا يف تكوين 
التفاعل بني  العالقات وي�سهم ب�سكل فعال يف حتديد طبيعة 
اأفراد املجتمع، اإ�سافة اإىل اأنه املعيار الذي ينتظم به �سلوك 

الفرد واجلماعة .
ومن هنا ميكن القول باأن القراآن باأكمله عبارة عن منظومة 

قيم تر�سم منهج احلياة للم�سلم يف هذه الدنيا.
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القيم

مفهوم
 القيم

أهمية
 القيم

مكونات
 القيم

مراحل غرس
 القيم

مصادر 
القيم

خصائص 
القيم

تصنيفات 
القيم

مصفوفة 
القيم

مفه�م القيم :
القيمة : مفرد  )قيم( وتاأتي  يف اللغة بعدة معان منها : 

- التقدير ، فقيمة هذه ال�سلعة كذا ، اأي تقديرها كذا .
- الثبات على اأمر ، نقول فالن لي�س له  قيمة ، اأي لي�س له ثبات على الأمر .

- ال�ستقامة والعتدال ، يقول تعاىل زب ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   
رب اإلسراء: ٩   اأي يهدي لالأمور الأكرث قيمة ، ) اأي لالأكرث ا�ستقامة ( . 

أوالاً 

أوالاً 

معنى )القيم( ا�صطالحا : 
عدة  على  بناء  املجال  بهذا  املهتمني  العلماء  عند  القيم  تعاريف  تعددت   
التعريف  باأن  للدليل  البحثي  الفريق  يرى  الخت�سار  باب  ومن  اعتبارات، 
الإجرائي هو : اأن القيم عبارة عن املوجهات الباعثة على  ال�سلوك واملعيار 

لتقييمه  .
وهذا يعني اأن القيم تعمل على حتريك ال�سلوك نحو الهدف املن�سود .
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ثانًيا : اأهمية القيم 
ت�سكل  فهي   ، الفرد  ل�سلوكيات  الأ�سا�سى  املوجه  القيم  تعد 
القيم و�سياع الإح�سا�س  ، لذلك فاإن فقدان  ال�سلوك  اأ�سا�س 
اأعمال  فى  يندمج  الفرد  يجعل  عليها  التعرف  عدم  اأو  بها 
ما  جدوى  اإدراكه  لعدم  الإحباط  عليه  وي�سيطر   ، ع�سوائية 
قدرته  الفرد عن  معتقدات  فهى متثل   ، اأعمال  به من  يقوم 
على اإيجاد معنى حلياته ، وعلى هذا تعد القيم من املفاهيم 
اجلوهرية فى جميع ميادين احلياة القت�سادية وال�سيا�سية 
والجتماعية وغريها ، نظرًا لأنها مت�س العالقات الإن�سانية 
بكافة �سورها ، ولأنها معايري واأهداف لبـد اأن جندهـا فى كل 
جمتمع منظم �سواء اأكان متقدمًا اأم متاأخرًا ، فهى تتغلغل فى 
نفو�س الأفراد فى �سكل اجتاهات ودوافع وتطلعات ، وتظهر 

فى ال�سلوك الظاهري ال�سعوري والال�سعوري  .
العلمي  الرتاث  بنقل  تقوم  التعليمية  املدار�س  كانت  ولئن 
وتربية  جيل  اإىل  جيل  من  والديني   والأخالقي   الثقايف  و 
يف  ال�سائدة  واملعايري  والتقاليد  العادات  تقبل  على  املتعلمني 
املجتمع، و غر�س جمموعة من القيم والجتاهات فى نفو�س 
فحلقات    ، التعليمية  م�ستوياتهم  اختالف  على  املتعلمني 
اأنها تركز  اإذ  اأهمية  ومدار�س حتفيظ القراآن الكرمي ل تقل 
املربي  الرتبوي عن  النبوي  والإرث  القراآين  الهدي  على نقل 

الأول ×  على �سورة قيم تعبدية وحياتية واأخالقية .
مما يجعلنا ن�ستنتج من كل ذلك اأهمية دور حلقات حتفيظ 
القراآن الكرمي يف على الرتكيز على القيم الإ�سالمية وغر�سها 
وتنميتها كجزء ل يتجزاأ من  الرتبية القراآنية والفهم القراآين 

على  قراآنًا مي�سي  )كان  باأنه  و�سف  × والذي  الر�سول  كان  كما  املق�سود  غاية  هو  والذي  الكرمي   القراآن  باأخالق  والتخلق 
الأر�س( و)كان خلقه القراآن( اأخرجه  اأحمد ) 24601( .

 ون�ستطيع اأن جنمل اأهمية القيم للم�سلم يف الآتي :
- اأهمية  �سرعية و تعبدية  :  تخلق باأخالق القراآن ومتثل لقيمه واتباع للهدي النبوي الكرمي .

- اأهمية  نف�سية و�سلوكية واجتماعية : تتجلى يف امل�ستويات الآتية  : 
اأ ( على م�صت�ى الفرد : 

1- ت�سهم القيم يف حماية الفرد من النحراف و ال�سلوكيات ال�سلبية، فهي تعمل ك�سمام اأمان للفرد.
2- ت�ساعد الفرد على التف�سيل الأمثل بني اخليارات احلياتية  املختلفة .

3- متثل القيم ال�سخ�سية احلقيقية للفرد، فهي الإطار الذي يحكم ت�سرفاته.
ب ( على م�صت�ى املجتمع : 

1- ت�ساهم القيم يف حفظ املجتمع ومتا�سكه، وبقدر مكانة القيم يف املجتمع بقدر ما يكون من متا�سك واأمان لتلك املجتمعات.
2- تدفع القيم عجلة التنمية امل�ستدامة يف املجتمع لأن منظومة العمل ترتبط ب�سكل مبا�سر مبنظومة القيم.

3- ت�ساهم القيم يف حفظ هوية املجتمع واملحافظة على ثوابته.
الثقايف لأي  اأو  الفكري  الرتاث  ترًفا من  ولي�ست  القيمي لالأجيال �سرورة ملحة،  البناء  اإىل  يكون الجتاه  كله  ويف ظل ذلك 

جمتمع.

تعرب القيم عن اعتقادات الإن�سان واجتاهاته وميوله التي يحملها يف نف�سه ، لذلك جتد اأن القيم هي ترجمة عملية ملعارف 
ودوافع اأثمرت ذلك ال�سلوك .

ومن هنا فاإن القيم تتكون من ثالثة مكونات  ، ومعرفتها اأ�سا�س يف غر�س القيم املن�سودة، وبدون معرفتها ت�سبح عملية غر�س 
القيم عملية غري منهجية ول توؤتي النتائج املطلوبة ،  وهذه املكونات هي  :

املكون الأول : املكون املعريف : وي�سري اإىل العتقادات والإدراك واملعلومات لدى ال�سخ�س حول القمية، ويو�سف هذا اجلانب 
وفقًا لثالث خ�سائ�س اأ�سا�سية هي : درجة التمييز ، ودرجة التكامل ، ودرجة العمومية . 

املكون الثاين: املكون الوجداين: وي�سري اإىل ال�ستجابات  النفعالية لدى ال�سخ�س جتاه القيمة. 

ا : مكونات القيم :
ً
ثالث
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رابًعا : مراحل غر�س القيم :
خلق اهلل  النا�س واأودع يف نفو�سهم بع�س القيم التي يتم�سكون بها دون عناء اأو تكلف ، وتعترب هذه جبلة جبلهم اهلل عليها 
ا�س ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لالأ�سجِّ -اأ�سجِّ عبد القي�س- : )اإنَّ فيك  ، كما جاء عن ابن عبَّ
خ�سلتني يحبُّهما اهلل: احِلْلم، والأناة( رواه م�سلم )543(، وهناك جمموعة اأخرى من القيم يحتاج الإن�سان اإىل من ي�ساعده 

على بنائها يف نف�سه ، لكي ت�سبح �سلوكًا له.
وبناء اأو غر�س القيم يف نفو�س املتعلمني من خالل الأ�ساليب املختلفة واملتنوعة مير باأربع مراحل ، تبداأ بالتوعية بالقيمة ، ثم 

فهمها ، ثم تطبيقها ، ثم تعزيزها ، ويت�سح ذلك من خالل ما يلي :

    وت�سمل هذه املرحلة التوعية ال�ساملة عن القيمة  )ما هيتها ، عنا�سرها 
اإثارة  (  من خالل  �سلوكه  العملية يف  تطبيقاتها   ، عنها  التخلي  عاقبة   ،
 ، وجدانه  اإىل  ومتريرها   ، نحوها  وعقله  عواطفه  وجذب   ، اإليها  انتباهه 

وحتفيزه اإىل التم�سك بها ، والنجاح يف تطبيقها يف حياته .

مرحلة التوعية

مرحلة التفّهم

 ، للقيمة  والعميق  ال�سحيح  الوا�سح  الفهم  املرحلة  هذه  وت�سمل     
للتطبيق  املتعلم  يوؤهل  الذي  والزلل  والنحراف  ال�سبهات  من  اخلايل 
يتم  املرحلة  هذه  ويف   . �سلوكه  يف  وامتثالها   ، القيمة  لتلك  ال�سحيح 
و�سري  العطرة  وال�سرية  وال�سنة  الكتاب  باأدلة  للقيمة  ال�سرعي  التاأ�سيل 
ال�سلف ال�سالح ، كما يتم كذلك التاأ�سيل العقلي لها بالرباهني والأدلة 
املو�سوعية  ،     وتعترب هذه املرحلة هي الناقلة ملرحلة التطبيق العملي ، 
لذلك ي�ستحب فيها التنويع يف الأ�ساليب والطرق الرتبوية التي حتققها ، 

وعدم الكتفاء باأ�سلوب واحد . 
    ويعترب احلوار واملناق�سة ، واإعطاء م�ساحة كافية للمتعلم لإبداء راأيه 
 ، والبحثية  الثقافية  وامل�سابقات   ، تامة  بحرية  القيمة  نحو  وت�سوراته 
والنماذج الإيجابية ، وتفعيل الأحداث واملواقف ، من اأنفع الأ�ساليب يف 

بناء هذه املرحلة وحتقيق اأهدافها .

مرحلة التعزيز :
وت�سمل هذه املرحلة التعزيز بنوعيه الإيجابي باملكافاأة والت�سجيع ، والتعزيز ال�سلبي باملراجعة والتنبيه 

والعقاب املنا�سب .
ويف هذه املرحلة يتم تعميق الفهم ، وحت�سني م�ستوى التطبيق العملي  ، و�سوًل اإىل التبني  الذاتي 

للقيمة والذي يدعم ال�ستمرارية يف تطبيقها  .

 : 
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 مرحلة التطبيق :
 وت�سمل هذه املرحلة التطبيق العملي واملمار�سة احلقيقية للقيمة ، يف وجدانه ، واأفكاره ، واهتماماته  

واألفاظه ، و�سلوكه العملي .
 ويجدر التنبيه هنا اإىل اأهمية التفاعل القلبي الوجداين )الباطن( امل�ساحب لتطبيق القيمة �سلوكيًا 

)الظاهر( لأنه ي�سمن باإذن اهلل ال�ستمرار يف التطبيق .
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القيم، وللقيم م�سادر عديدة تختلف من جمتمع لآخر، ويف املجتمع  يق�سد بامل�سادر املرجعية والأ�سا�س الذي تنطلق منه 
الإ�سالمي ميكن ح�سر م�سادر القيم مبا يلي : 

الدين الإ�سالمي : متمثاُل يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله × والجماع والجتهاد ، 
وهذا امل�سدر هو امل�سدر الأ�سا�سي للقيم يف جمتمعنا ،وجميع القيم امل�ستمدة 

من هذا امل�سدر هي اخلري كله ، وم�سدر �سعادة الب�سرية يف دنياها واأخراها اإن 
مت�سكت به حق التم�سك .

الرتاث الإن�ساين املحلي والعاملي :  يف ظل النفجار املعلوماتي وثورة الت�سالت و 
حتول العامل اإىل قرية �سغرية اأدى ذلك اإىل �سهولة الت�سال بني اأجزائه وبالتايل 
�سهولة انتقال القيم بنوعيها ال�سلبي والإيجابي ، وبالتايل جميع ما يتعلق بالرتاث 

التاريخي والثقايف حمليا اأو عامليا ي�ساهم يف ت�سكيل القيم يف املجتمعات .

ا : مصادر القيم خامساً

وميكن حتديد اأبرز تلك اخل�سائ�س بالآتي  : تتميز القيم مبجموعة من ال�سمات التي يتبلور من خاللها مفهومها  ومدلولتها .  

سادًسا : خصائص القيم 

القيم تقت�سي الختيار والنتقاء .  -
-  القيم لها تدرج يطلق عليه )ال�سلم القيمي( .

يف  الفرد  �سلوك  توجيه  بعملية  القيم  تقوم   -
احلياة .

-  للقيم معان جمردة ، ولكن يجب اأن ترتجم اإىل �سلوك ، ول بد من الإميان بها  لت�سبح موجهة 
زب   تعاىل  كقوله  الكرمي  القراآن  يف  كثريًا  جاء  ما  ذلك  دليل  و   ، قيمًا  اعتبارها  ميكن  لل�سلوك 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڃ   رب البقرة: ٢٥.

-املعرفة بالقيم قبلية ول تاأتي فجاأة فالإدراك العقلي امل�سبق لبد من توافره مع القيم .

- ال�سلم القيمي لي�س ثابتًا بل متحركًا متفاعاًل 
، و قد يهتز �سلبًا اأو اإيجابًا .

- للقيم عالمات فارقة ) مميزة ( ، اأي اأن لها 
موؤ�سرات �سلوكية تدل على وجودها.

- القيم متداخلة و مرتابطة ، حيث اإنها ترتابط يف  اجلوانب املعرفية والوجدانية وال�سلوكية وتتداخل  
من حيث الت�سنيف، فالعدل مثاُل قيمة �سيا�سية وقيمة اأخالقية اأي�سًا .

- ال�سمولية ، ت�سمل جميع �سوؤون احلياة .- الثبات ، مبعنى اأنها ثابتة زماًنا ومكاًنا .

1

2
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- ملزمة ذاتيًا للفرد باأدائها والتم�سك بها .

سابًعا : تصنيفات القيم 

-الواقعية ، تراعي فطرة الإن�سان وتكوينه .

   بالرغم من تعدد املحاولت من جانب الباحثني لو�سع ت�سنيف للقيم، اإل اأنه ل يوجد ت�سنيف واحد متفق عليه، وعملية 
الت�سنيف تختلف باختالف املعيار الذى ت�سنف على اأ�سا�سه ، ومن اأهم الت�سنيفات للقيم :

ثانيًا : تصنيف عبد الرحمن بدوي 

  : البعض على أساس ما هو مادي محسوس وغير محسوس  ثالثا : صنفها 
أ- قيم مادية 

ب- قيم روحية 
       

فقد صنف القيم إىل ثالثة مجاالت : 
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رابعًا : تصنيف عبد الحميد الهاشمي 
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قيم روحية وعقدية كحب الله واإليمان 
به والجهاد في سبيله  .

قيم خلقية كالعدل واألمانة والصدق 
وإكرام الضيف والتعاون .

قيم عقلية تتصل بالمعرفة وطرق 
الوصول إليها كاستخدام التجربة والتفكير 

الناقد

قيم وجدانية وانفعالية كالحب والكره 
وضبط النفس عند الغضب 

قيم اجتماعية مثل بر الوالدين والتكافل 
االجتماعي واإلحسان لآلخرين

قيم مادية تتصل بالعناصر المادية 
كاالعتناء بالجسم واالقتصاد في اإلنفاق

قيم جمالية تتصل بالتذوق الجمالي وإدراك 
االتساق في األشياء واالعتناء بالمظهر 

والنظافة والنظام.
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ا : 

ً
ثامن

مصفوفة القيم

اأهمية ق�سوى يف جمال الرتبية، وذلك مل�ساهمتها يف م�ساعدة املعلمني  ميثل بناء م�سفوفة القيم 
واملعلمات على بناء م�ساريعهم القيمية وفق خطوات منظمة و�سوًل لل�سخ�سية املتكاملة كما ي�ساهم 

يف بناء اأ�ساليب القيا�س والتقومي املنا�سبة ،وقد اأعدت هذه امل�سفوفة من خالل : 

عملية تعرف باأنها الن�سق ال�سامل لقيم الفرد التي تنظم �سلوكه وت�سرفاته .

عدد من ور�س العمل للمخت�سني واملخت�سات 
يف جمال التدري�س القراآين .

مراجعة الأدبيات الرتبوية يف هذا املجال .

معلمني  من  امليدان  يف  العاملني  تطلعات 
ور�س  خالل  من  ر�سدت  والتي  ومعلمات 

عمل خا�سة.

1
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تسهيل عملية 
قياس املخرجات 

من خالل املؤشرات 
املوضوعة .

تسهيل بناء خطة 
قيمية ملعلمي 
ومعلمات القرآن 

طويلة األجل .

وضع البرامج واألنشطة 
والفعاليات وفق 

املؤشرات املحددة .

مراعاة الفروق العمرية 
للفئة املستهدفة 

بما يساعد املعلمين 
واملعلمات يف وضع 

الخطط املناسبة لتلك 
الفئات .

حتديد م�سفوفة القيم املقرتحة وفق الآليات التي �سبقت الإ�سارة اإليها يف املقدمة ي�ساهم يف : 

العليا  القيم  نعتربها  التي  القيم  تلك  وهي 
والتي تنبثق منها القيم الفرعية .

و هي تلك القيم التف�سيلية التي تتفاعل مع 
بع�سها لتكوين القيم املركزية العليا.

يمكن أن تقسم مصفوفة القيم إلى نوعين : 

األول :
 القيم املركزية 

)الرئيسة( : 

الثاني : 
القيم الفرعية : 
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هذه العبودية التي تقت�سي : 
- تر�سيخ مبادئ العبودية والإخال�س والتوحيد ) عالقة الإن�سان بربه (  والذي جتلى يف 
الدعوة املحمدية يف العهد املكي وتكري�سه × للدعوة اإىل التوحيد واإخال�س العبودية هلل .
- التزكية )عالقة الإن�سان بنف�سه ( من خالل تطهريها من  ال�سرك و من دن�س الذنوب 
ال�سهوات  اتباع  وترك  والطاعة  الإخال�س  الأخالق وجماهدتها على  واملعا�سي ومفا�سد 

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   زب  وال�سالح   اخلري  وحب  الإخال�س  وغر�س 
ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  رب الجمعة: ٢

مت تق�سيم م�سفوفة القيم اإىل قيم مركزية وقيم فرعية تندرج حتت هذه القيم املركزية انطالقاً من :

�سبب اخللقزب  اإطار  الأر�س يف  الإن�سان على هذه  اأدوار  والتي و�سعت من خالل ت�سور 
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  رب الذاريات: ٥٦

القيم املركزية: 
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1 - ال�ستخالف يف الأر�س ) عالقة الإن�سان بالآخرين ( وهو اإعمار الأر�س والتعاي�س مع الآخرين وما 
ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  ال�ستخالف  هذا  يقت�سيه 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  رب البقرة: ٣٠ 
2- القيم الفرعية : التغري والختالف من القوانني الكونية التي اأوجدها اهلل حلكمة يعلمها لذلك لبد 
واملجتمعية  الفكرية  البيئة  باختالف  الب�سر  الختالفات بني  بوجود  والإقرار  واعتبارها  بها  الإقرار  من 
القيم  اختيار  مت  الختالف  لذلك  ومراعاة   ، القيم  اختالف  وبالتايل  اخلربات  و  والعمرية  والثقافية 

الفرعية بناء على :
- خ�سو�سية املجتمع امل�سلم وما ينبغي اأن ي�سوده من اأخالقيات واأدبيات و عالقات .

- املراحل العمرية وخا�سية كل مرحلة وما تفر�سه من تدرج يف نوعية وم�ستوى القيم الفرعية .
- مراعاة اأن حتقق القيم الفرعية مبجملها القيم املركزية .

يف  ُطرحت   التي  املعطيات  على  بناء  مقرتحة  م�سفوفة  اأنها  اإىل  ن�سري  امل�سفوفة  عر�س  يف  البدء  وقبل 
املدخل لبناء امل�سفوفة ، وللمعلمني واملعلمات :

- اإ�سافة ما يرونه منا�سباً للمتعلمني وفق معطيات البيئة الجتماعية والثقافية وغريها من املتغريات .
اخلطة  يف  مف�سلة  �سرتد  التي  التحليل  مرحلة  معطيات  على  بناء  املنا�سبة  اجلزئية  امل�سفوفة  اختيار   -

القيمية الإجرائية .

مصفوفة القيم املركزية 

االمتداد القيمي للمراحل العمرية

بعد اأن ا�ستعر�سنا م�سفوفة القيم قد يت�ساءل املعلم/ـة هل املطلوب غر�س جميع هذه القيم ؟ واإذا كان كذلك 
فهل هناك اأولوية مرتبطة باخل�سائ�س العمرية ؟

من هذا املنطلق راأى فريق تاأليف الدليل و�سع جدول يو�سح المتداد القيمي املنا�سب بناء على اخل�سائ�س 
العمرية لكل مرحلة .

وي�سهل هذا اجلدول للمعلمني واملعلمات اختيار م�سفوفة القيم املنا�سبة لكل مرحلة .
وقد بني هذا اجلدول بناء على :
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وقبل ذكر جدول االمتداد القيمي نوضح بعض اإلرشادات والتوجيهات :
1. القيم املمتدة يف مراحل خمتلفة يتم تناولها معرفياً ووجدانياً و�سلوكياً بح�سب طبيعة املرحلة فمثاًل قيمة 
حمبة اهلل يتم تناولها يف مرحلة ريا�س الأطفال ب�سكل مب�سط ويركز فيه على اجلانب املعريف ب�سكل اأكرب يف 

حني يتم التو�سع كلما مت الرتقاء العمري للقيمة يف املراحل العمرية املتقدمة كاملتو�سطة والثانوية مثال .
بنك  يف  الإ�سارة  �ستاأتي  كما  القيمة  تناول  عند  العمرية  للمرحلة  املنا�سبة  ال�سرتاتيجية  املعلم/ـة  يراعي   .2

ال�سرتاتيجيات .

منا�سبة اخل�سائ�س 
العمرية لكل مرحلة مع 

القيم امل�ستهدفة .

النظر يف اأدوار الإن�سان 
بح�سب التكاليف 

ال�سرعية يف كل مرحلة 
من مراحل عمره . 

) 1 () 2 (

الجانب اإلجرائي 

اأوًل : اأدوار معلم/
معلمـة القراآن يف 

غر�س القيم.

ثانًيا : بنك 
ا�سرتاتيجيات غر�س 

القيم.

ثالًثا : خ�سائ�س 
النمو العمرية 

وتطبيقاتها 
الرتبوية .

رابًعا : اخلطة القيمية 
الإجرائية )النماذج 

والأدوات(
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متهيد
الهدف الرئي�س للدليل هو : النتقال من الإطار النظري اإىل البعد التطبيقي يف الرتبية القيمية للمتعلم  .

ولذلك يعترب هذا اجلزء من الدليل هو اجلزء الأهم لك اأيها املعلم/ـة لكي تقوم بعملية غر�س القيم ب�سكل فاعل باإذن  
اهلل تعاىل  .

ويحتوي هذا اجلانب على املحاور التالية : 

املحور األول : 
أدوار املعلم/ـة 

يف غرس القيم ، 
ويشتمل ىلع :

1. الدور الت�سنيفي .

3.الدور الذاتي .2. الدور البنائي .

1 ( ا�سرتاتيجيات 
من القراآن 

الكرمي .

2( ا�سرتاتيجيات 
من ال�سنة 

وال�سرية النبوية .

3( ا�سرتاتيجيات 
تربوية عامة .

املحور الثاين : بنك ا�سرتاتيجيات غر�س القيم، وي�ستمل على  :

املحور الثالث :خصائص النمو 
للمراحل العمرية والتطبيقات 

واالستراتيجيات القيمية 
املناسبة لها:
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اخلطة القيمية الإجرائية )الأدوات والنماذج التطبيقية( ، 
وت�ستمل على : 

املحور 
الرابع

التحليل )و�سف الواقع القيمي احلايل( .  .1
الحتياج )حتديد الحتياج القيمي(.  .2

الأهداف ) بناء وتقرير الأهداف القيمية(.  .3
اخلطة الزمنية للربنامج القيمي وت�سمل )الإجراءات والربامج والو�سائل التي حتقـــــق الأهداف   .4

القيميــــــــة ( .  
التنفيذ و املتابعة ) للخطة القيمية (  .  .5

القيا�س والتقومي  ) ملخرجات اخلطة القيمية ( .  .6
 

ي
الذات

االجرائي

ف
ني

التص

املحور  األول
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متهيد

تربيته  ورئي�سة حتدد مالمح  اأ�سا�سية  يتعامل مع ثالثة حماور  فاإنه  القيمية  الرتبية  القراآن  معلم/ـة  عندما ميار�س 
القيمية للمتعلمني وهي :

1. اأدواره الذاتية 
2. اأدواره الإجرائية 

3. اأدواره يف ت�سنيف الحتياج القيمي

الثالثة مرتابطة  املحاور  ولأن  القيمي؛  البناء  لعملية  اأثناء ممار�سته  منه  املتوقعة  الأدوار  املحاور متثل جممل  وهذه 
يعتمد بع�سها على بع�س وي�سعب انفكاكها فقد تكاملت يف �سكل مثلث مت�ساوي الزوايا متثل كل زاوية منه نقطة ارتكاز 

يحتاجها املعلم/املعلمـة  وبني يديك اأيها املعلم/ـة مثلث الأدوار مع �سرح تو�سيحي لهذه الأدوار .

الذاتي

أدوار 
معلم/معلمة 

القيم اإلجرائيالتصنيفي

القدوة – الدافعية
املعارف والعلوم

غر�س  ، ت�سحيح
تعزيز

درا�سة وحتليل ، تخطيط
تنفيذ ومتابعة ، قيا�س وتقومي

الدور الذاتي

التو�سيحالدور

ال�سمات ال�سخ�سية 
وال�سلوك املتوافق التوافق 

التام ظاهراً وباطناً مع 
القيم التي يغر�سها فال 

يخالفها اأو يناق�سها 
بحيث ميثل للمتعلمني  

منوذجاً يقلدونه فكراً 
و�سلوكاً

عليها  يقوم  التي  الركائز  اأهم  من  القدوة  تعترب   -
البناء القيمي ولأهميتها :

بر�سول  بالقتداء  لالأمة  الرباين  التوجيه  جاء   -
ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ         وئ   :زب   × اهلل 
ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  

ی  ی          جئ   رب األحزاب: ٢١
-  توجيه اهلل �سبحانه وتعاىل لنبيه حممد × اإىل 

القتداء مبن �سبقه من الأنبياء : زب ەئ  ەئ  وئ  
وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  

رب  ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ  

األنعام: ٩٠ 
اأو  يقوله  ملا  ال�سخ�س  ومتثل  النموذج  اأهمية   -

ڱ   :زب  الرباين  التنبيه  خالل  من  اإليه  يدعو  و  يوجه 
ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ  
ۀ   ۀ    : تعاىل  وقوله    ٢ الصف:  رب 
ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  

ے  ے   رب البقرة: ٤٤

التاأ�سيل

دوة
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

قـــــــ
ال
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الدور الذاتي

التو�سيحالدور

رغبة داخلية ملحة يف 
القيام بالدور الرتبوي 
القيمي جتاه املتعلمني 

فاملعلم/ـة   الآخرين،  يف  التاأثري  يف  مهم  �سرط  الدافعية    
غر�س  ويريد   ، املتعلمني  يف  احل�سن  الأثر  ترك  يريد  الذي 
الأكرب  همه  ذلك  ويكون  حياتهم  يف  عملياً  لترتجم  القيم 
حتقيق  خطوات  اأول  هو  لديهم  الدافعية  ببناء  الهتمام  فاإن 
قد  و�سلم_  عليه  اهلل  _�سلى  النبي  فاإن  ولذلك  الهم،  هذا 
بطرق  فيهم  الطيبة  الدوافع  باإيقاظ  النا�س  نربي  اأن  علمنا 
خمتلفة،فمن ذلك قوله × ) لئن يهدي اهلل بك رجاًل واحًدا 
وم�سلم   )3498( البخاري  رواه   ) النعم  حمر  من  لك  خري 
)2406( ، فهو حديث وا�سح يف اإن�ساء الدافعية لدى ال�سخ�سية 
الهداية  اإىل  وتغيريهم  الآخرين  يف  التاأثري  نحو  الإ�سالمية 

وال�سالح.

التاأ�سيل

ـية
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

عـــــ
اف

لد
ا

الدور الذاتي

التو�سيحالدور

الإملام مبعارف القيم التي 
يغر�سها بدرجة كافية 

ولزوم الإعداد ملا يقدمه 
اإعداداً تخ�س�سياً بدرجة 

داً  توؤهله لأن يكون مزوِّ
للمتعلمني باملعارف 
واملعلومات املتعلقة 

بالقيمة ومر�سداً لهم 
يف عمليات الكت�ساف 

وال�ستق�ساء  فيها وت�سمل 
العلوم واملعارف : املفاهيم 

واملبادئ والنظريات 
والأدلة ال�سرعية والنماذج 

والأمثلة والروابط 
والعالقات ونحوها . 

تاأتي اأهمية امتالك العلم واملعرفة قبل التوجيه انطالقاً من  
التوجيه الرباين : زب ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   

گ  گ  رب يوسف: ١٠٨
 × اهلل  ر�سول  �سبيل   : اأي   ، �سبيله  اإن هذه   : كثري  ابن  يقول 
اإل  اإله  األ  �سهادة  اإىل  الدعوة  وهي  و�سنته،  وم�سلكه  وطريقه 
بها على ب�سرية من  اإىل اهلل  ، يدعو  له  اهلل وحده ل �سريك 
ذلك ، ويقني وبرهان ، هو وكل من اتبعه ، يدعو اإىل ما دعا 
اإليه ر�سول اهلل × على ب�سرية ويقني وبرهان �سرعي وعقلي ، 
قال البغوي رحمه اهلل : " والب�سرية : هي املعرفة التي مُتّيز 
َعلَى   {  : اهلل  رحمه  الراغب  وقال   ، والباطل  احلق  بني  بها 
القرطبي رحمه  ، وقال  اأي : على معرفة وحتقيق  رَيٍة {  َب�سِ

رَيٍة { اأي : على يقني وحق . اهلل : }َعلَى َب�سِ
ُق وبدون امتالك العلــم واملعـــــــــرفة اخلا�ســــــــــة بالقــــــيم ل ُيَحقَّ

ملعلم/ـة القراآن مهارة البناء القيمي ال�سحيح للمتعلمني .

التاأ�سيل

رف
ـــــــا

املع
م و

ـــــو
علــ

ال
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الدور
التصنيفي

التاأ�سيلالتو�سيحالدور

اإيجاد وبناء قيم غري 
موجودة اأ�ساًل

وال�سلوكيات  والأخالقيات  والعتقادات  املفاهيم  غر�س 
الإ�سالمية بل هو  ال�سريعة  به  اأكرث ما جاءت  ال�سحيحة هو 

الهداية الـتي ُبعـث بهـا النبيون بدءاً من غر�س التوحيد
زب ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب    

حب    خب   رب البقرة: ١٦٣
   و�سوًل اإىل  اأدق  تفا�سيل  ال�سلوك زب ى  ى  ائ  
ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
جئ   ی   یی   ی      ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    
حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  
ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   

رب الحجرات: ١١
ی       ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ      ېئ   زب     
رب  مب   خب   حب   جب           يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ  

لقمان: ١٨
ے     ھ   ھ     ھھ   زب  الإح�سان  درجات  واأعلى   

ے  ۓ  رب البقرة: ١٩٥
زب ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   رب  الأخالق  واأكمل   

القلم: ٤ 

�س
ـــــر

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــ
غــــــ

الدور
التصنيفي

التاأ�سيلالتو�سيحالدور

تعديل وتغيري  ملفاهيم  
اأو قناعات خاطئة اأو 

�سلوكيات  وتطبيقات 
خاطئة اأو منحرفة حول 

قيمة .

ت�سحيح املفاهيم و القناعات وال�سلوكيات منهج رباين ونبوي 
اأ�سيل قال تعاىل :زب  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  رب البقرة: 

١٧٧

[  لت�سحيح مفهـوم العبـادات، وقــال تعـالـى: زب ۆ  ۆ      
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  
ائ   ىى   ې   ې   ې   ۉې   
ائ  ەئ   ەئ  وئ  رب البقرة: ١٨٩ 

 لت�سحيح �سلوك واآداب دخول بيوت الآخرين  ، و عن عبد اهلل 
بن م�سعود ÷ قال: قال ر�سول اهلل × : ) ا�ستحيوا من اهلل 
 ، ن�ستحي واحلمد هلل  اإنا   ، اهلل  ر�سول  يا   : قلنا   ) حق احلياء 
قال : ) لي�س ذاك  ، ولكن ال�ستحياء من اهلل حق احلياء ، اأن 
،  والبطن وما حوى ، ولتذكر املوت  حتفظ الراأ�س وما وعى 
، فمن فعل ذلك  الدنيا  زينة  الآخرة ترك  اأراد  ، ومن  والبلى 
فقد ا�ستحيا من اهلل حق احلياء( اأخرجه  الرتمذي )2458( ، 
واحلاكم يف م�ستدركه  )7915(  ، والطرباين يف املعجم الكبري 
) 3192( ، قال الألباين : ح�سن. لت�سحيح مفهوم احلياء  وقال 
× : ) لي�س ال�سديد بال�سرعة اإمنا ال�سديد الذي ميلك نف�سه 
عند الغ�سب( اأخرجه البخاري يف �سحيحه  )6114(  ، وم�سلم 
يف �سحيحه  )2609 ( لت�سحيح مفهوم  القوة وال�سدة، وقال 
 ” اآَتاُه  مبا  اهلُل  َوَقنََّعُه  َكَفاًفا  َوُرِزَق  اأَ�سلََم  َمن  اأَفلََح  " َقد   : ×
القناعة حول  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه  )1054(  لت�سحيح 

املال والغنى .

ــــح
يـــــــ

ــح
�ســـــ

ت
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الدور
التصنيفي

التاأ�سيلالتو�سيحالدور

متتني ومتكني لقيم 
�سحيحة موجودة 

اأ�ساًل لكنها غري فاعلة 
اأو �سعيفة التاأثري يف 

ال�سلوك اأو يف العتقاد 
والتوجه اأو يف العالقات 

والتوا�سل اأو يف اأداء 
الوظائف والأدوار .

قال  رباين  وتوجيه  ال�سحيحة  منهج  والقيم  املفاهيم  تعزيز 
لأمتم  بعثت  )اإمنا   : و�سلم  عليه  �سلى  اهلل  �سلى  الر�سول 
مكارم الأخالق( اأخرجه اأحمد يف م�سنده ) 8952( والبزار يف 
م�سنده ) 276(، اأي اأن للجاهلية اأخالقا ح�سنة وجاء الإ�سالم 
ليتمم هذه الأخالق ومن هذه الأخالق والعادات والتقاليد : 
اإكرام ال�سيف وحماية اجلار وال�سجاعة والغرية على املحارم 
عليها  و�سجع  بل  الإ�سالم  اأقرها  التي  الأخالق  من  وغريها 

وعززها ومّناها . 

ـــــز
يـــــــ

ـــــز
عـــــ

ت

الدور اإلجرائي
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الدور اإلجرائي

التو�سيحالدور

درا�سة القيم املوجودة لدى املتعلمني و القناعات واملفاهيم ومظاهر 
ال�سلوك املرتبطة بها من حيث ال�سدة وقوة التاأثري والتحكم يف املواقف 

والنفعالت والتوجهات  وحتليلها ومن ثم ا�ستنتاج وحتديد الحتياج 
القيمي  وت�سمل  : 

حتليل القيم : ) فح�س وتعرف م�ساعر املتعلمني جتاه قيمهم    .1
اخلا�سة واملواقف املنبثقة عنها - حتليل الأحكام القيمية :  فح�س قدرة 

املتعلمني على تقدمي الأدلة لتاأييد و تفنيد حكم قيمي معني  - حتليل 
ال�سراعات القيمية : غالباً ما يكون من خالل طرح �سراعات قيمية  

فيحدد املعلم/ـة القيم  املت�سارعة و يدر�س البدائل املمكنة مع املتعلمني(
حتليل �سخ�سية املتعلمني و�سفاتهم وخ�سائ�سهم العمرية و   .2

الفكرية .
حتليل بيئة املتعلمني املدر�سية والأ�سرية والجتماعية �سمن   .3

املعطيات املتاحة و�سمن الإطار الذي يحتاجه خلطته القيمية .

ــــل
حتليـ

ة و
�ســـــ

درا

الدور اإلجرائي

التو�سيحالدور

  اإعداد اخلطة القيمية بناء على : 
معطيات الدرا�سة والتحليل .  -

حتديد الحتياج القيمي من م�سفوفة القيم اأي جمموعة   -
القيم التي ينبغي على املتعلمني  متثلها خالل العام الدرا�سي ومبا 

يتنا�سب مع املرحلة العمرية وامل�ستوى الدرا�سي واملنهج القراآين املقرر .
- حتديد الو�سائل والأدوات والأ�ساليب  املنا�سبة .  -

حتديد البيئة املنا�سبة لغر�س القيم املطلوب تبنيها .  -
-  حتديد ال�سركاء وامل�ساندين من املدر�سة و البيت  .

حتديد املحفزات  ومتطلبات التنفيذ .  -
حتديد الزمن الالزم .  -

حتديد موؤ�سرات للتقدم نحو القيمة وحتقيق الهدف القيمي .  -
حتديد متطلبات اأدوات التقييم والقيا�س املنا�سبة .  -

ـط
ـــيـــ

طـــ
تخ
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الدور اإلجرائي

التو�سيحالدور

  اإعداد اخلطة القيمية بناء على : 
معطيات الدرا�سة والتحليل .  -

حتديد الحتياج القيمي من م�سفوفة القيم اأي جمموعة   -
القيم التي ينبغي على املتعلمني  متثلها خالل العام الدرا�سي ومبا 

يتنا�سب مع املرحلة العمرية وامل�ستوى الدرا�سي واملنهج القراآين املقرر .
- حتديد الو�سائل والأدوات والأ�ساليب  املنا�سبة .  -

حتديد البيئة املنا�سبة لغر�س القيم املطلوب تبنيها .  -
-  حتديد ال�سركاء وامل�ساندين من املدر�سة و البيت  .

حتديد املحفزات  ومتطلبات التنفيذ .  -
حتديد الزمن الالزم .  -

حتديد موؤ�سرات للتقدم نحو القيمة وحتقيق الهدف القيمي .  -
حتديد متطلبات اأدوات التقييم والقيا�س املنا�سبة .  -

ـط
ـــيـــ

طـــ
تخ

الدور اإلجرائي

التو�سيحالدور

قيا�س وتقومي التقدم يف حتقيق الهدف القيمي من خالل اأدوات 
واأ�ساليب منا�سبة يتم اختيارها لتنا�سب خ�سائ�س املتعلمني العمرية  

واملرحلة الدرا�سية واملنهج . 
تتعدد و�سائل القيا�س والتقييم بتعدد واختالف الطرق التي ميكن 

اأن تعرب  بها القيمة عن نف�سها ولعل اأبرز و�سائل القيا�س : املالحظة 
املنظمة – حتليل امل�سمون – املقابلة – املقايي�س والختبارات  ونحوها 

من اأدوات القيا�س التي �سياأتي ذكرها يف مرحلة القيا�س والتقومي. ــــم
ويــــ

ــــــــــ
تق
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أستبانـــة التقيـــيم
الذاتي للمعلمـ/ـةالقيم

بعد عرضنا ألهم مقومات معلم/ـة القرآن القيمي من املناسب أن نضع بين أيدي املعلمبن 
واملعلمات )استبانة تقييم ذاتي( تهدف إلي مايلي:

معرفة مستوى امتالك املعلم/ـة
للمقومات الالزمة يف أداء رسالته القيمية 

تساهم االستبانة يف توضيح جوانب القوة والضعف 
للمعلم/ـة يف مجال التربية القيمية وذلك بهدف تعزيز 

جوانب القوة ووضع البرامج العالجية لجوانب الضعف 

تعين املعلم/ـة ىلع اختيار البرنامج العلمي واملهاري 
الذي يناسبهم يف تطوير مهاراتهم التربوية والقيمية وفقًا 

لالحتياج القيمي الحقيقي لهم .

1

2

3
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استمارة تقويم ذاتي ملعلم/ـة القيم

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةاملحور
درجة حتقق العن�سر

نادرمتو�سطمرتفع م

مية
ــــــــــ

لعلـ
ت ا

ايا
ــــــــــ

كفـ
ال

حفظ اأجزاء من القراآن الكرمي  1
الإملام باملعارف الأ�سا�سية لعلوم القراآن وتدبره 2

3 معرفة عامة باملنهج النبوي يف التعليم والرتبية
الإملام باملعارف الأ�سا�سية يف علم التوحيد 4

الإملام باملعارف الأ�سا�سية يف علوم الفقه 5
الإملام باملعارف الأ�سا�سية يف علوم احلديث 6

7 الإملام باملعارف والدرا�سات اخلا�سة بالقيم
الإملام باملعارف اخلا�سة بكل قيمة يريد غر�سها 8

الإملام باملعارف اخلا�سة با�سرتاتيجيات غر�س القيم 9
حر�س املعلم/ـة على ال�ستمرار يف منوه العلمي يف جمال القيم 

)  بحوث - قراءة موجهة – دورات – مهارات  ...الخ (
10

اسم املعلم / ـة : ..............................................    املستوى التعليمي ..............................                    
إلى أي مدى ترى أن العبارة متحققة لديك  :

استمارة تقويم ذاتي ملعلم/ـة القيم

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةاملحور
درجة حتقق العن�سر

نادرمتو�سطمرتفع م

وية
رتب

ت ال
ايا

ــــــــــ
كفـ

ال

11 اإملام املعلم/ـة باأمناط ال�سخ�سية وتفعيلها يف غر�س القيم
الإملام بخ�سائ�س منو املراحل العمرية للمتعلمني 12

الإملام  بطرائق التعامل الرتبوية وتفعيلها يف الغر�س  13
حر�س املعلم/ـة  على توفري البيئة الرتبوية املنا�سبة للغر�س   14

والجتماعي  العاطفي  املناخ  توفري  على  املعلم/ـة  حر�س 
املنا�سب للغر�س 

15

حر�س املعلم/ـة  على التعامل الأبوي للمتعلمني 16
حر�س املعلم/ـة على النمو يف املجال الرتبوي ) دورات – 

ن�سرات – مهارات – مواقع اإلكرتونية ... الخ ( .
17

قدرة املعلم/ـة على التزان العاطفي والنفعايل 18
النظرة الإيجابية للمتعلمني 19
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استمارة تقويم ذاتي ملعلم/ـة القيم

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةاملحور
درجة حتقق العن�سر

نادرمتو�سطمرتفع م

ـال
ســـــــ

ت�
الإ

ت 
ايا

ــــــــــ
كفـ

الإملام  باأ�ساليب الت�سال الفاعل 20
التمتع بو�سائل ات�سال جيدة ) النطق ، ال�سمع ..الخ( 21
القدرة على تغيري ا�سرتاتيجية غر�س القيمة  ح�سب 

ما يقت�سيه املوقف
22

القدرة على تب�سيط املعلومة مبا يتنا�سب مع خ�سائ�س املتعلمني 23
القدرة على التغلب على عوائق الت�سال التي تواجهه 24

القدرة على احلوار البناء  25

اسم املعلم / ـة : ..............................................    املستوى التعليمي ..............................                    
إلى أي مدى ترى أن العبارة متحققة لديك  :

استمارة تقويم ذاتي ملعلم/ـة القيم

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةاملحور
درجة حتقق العن�سر

نادرمتو�سطمرتفع م

تية
حليا

ت ا
ارا

امله
ت 

ايا
ــــــــــ

كفـ

26 اإملام املعلم/ـة باأمناط ال�سخ�سية وتفعيلها يف غر�س القيم
الإملام بخ�سائ�س منو املراحل العمرية للمتعلمني 27

الإملام  بطرائق التعامل الرتبوية وتفعيلها يف الغر�س  28
حر�س املعلم/ـة  على توفري البيئة الرتبوية املنا�سبة للغر�س   29

والجتماعي  العاطفي  املناخ  توفري  على  املعلم/ـة  حر�س 
املنا�سب للغر�س 

30

حر�س املعلم/ـة  على التعامل الأبوي للمتعلمني 31
حر�س املعلم/ـة على النمو يف املجال الرتبوي ) دورات – 

ن�سرات – مهارات – مواقع اإلكرتونية ... الخ ( .
32

قدرة املعلم/ـة على التزان العاطفي والنفعايل 33
النظرة الإيجابية للمتعلمني 34
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استمارة تقويم ذاتي ملعلم/ـة القيم

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةاملحور
درجة حتقق العن�سر

نادرمتو�سطمرتفع م

�س
ـــــر

غـــــ
ت ال

ايا
ــــــــــ

كفـ

– تقدير  التحليل   ( القيمية  للربامج  التخطيط  على  القدرة 
الحتياج القيمي – �سياغة الأهداف القيمية ( 

35

36 القدرة على تنفيذ اخلطة القيمية
37 الإملام با�سرتاتيجيات الغر�س والقدرة على تطبيقها  

38 القدرة على متابعة مراحل الغر�س
الإملام  باأ�ساليب القيا�س والتقومي والقدرة على ا�ستخدامها   39

اسم املعلم / ـة : ..............................................    املستوى التعليمي ..............................                    
إلى أي مدى ترى أن العبارة متحققة لديك  :

استمارة تقويم ذاتي ملعلم/ـة القيم

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةاملحور
درجة حتقق العن�سر

نادرمتو�سطمرتفع م

ـية
ســـــــ

خ�
ل�س

ت ا
ايا

ــــــــــ
كفـ

ال

40 الإن�ساف والعدل بني املتعلمني 
41 ح�سن اخللق
ح�سن املظهر 42

الب�سا�سة و طالقة الوجه 43
التحلي بال�سرب 44

احللم والأناة 45
ال�ستزادة من الطاعة والأعمال ال�ساحلة 46

جماهدة النف�س على الإخال�س 47
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استمارة تقويم ذاتي ملعلم/ـة القيم

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةاملحور
درجة حتقق العن�سر

نادرمتو�سطمرتفع م

ـــــز
حفــــ

الت
ت 

ايا
ــــــــــ

كفـ

يف  امل�ساعدة  الو�سائل  وتنويع  ا�ستخدام  على  املعلم/ـة  حر�س 
الغر�س 

48

49 احلر�س على ا�ستثارة دافعية الطالب لتعلم القيم

53 مهارة  ربط التحفيز مب�ستوى الإجناز 

ت�سجيع املتعلمني  باحلوافز املنا�سبة 50

احلر�س على منا�سبة املكافاأة للمرحلة العمرية 54

51 اإيجاد روح التناف�س بني املتعلمني
ا�ستخدام الأ�ساليب املنا�سبة حلفز الطالب وا�ستثارة دافعيتهم 52

استمارة تقويم ذاتي ملعلم/ـة القيم

التقييمالدرجة الكربىالدرجة ال�سغرىجمموع درجات العن�سر للمعلمالعن�سر

1030الكفايات العلمية

618كفايات الإت�سال

927الكفايات الرتبوية

618كفايات الغر�س

618كفايات التحفيز

824الكفايات ال�سخ�سية

50150املجموع

515كفايات املهارات احلياتية
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تحتسب لكل إجابة ) مرتفع (  
ثالث درجات . 3

2

1

150

تحتسب لكل إجابة ) متوسط ( 
درجتان .

تحتسب لكل إجابة ) منخفض ( 
درجة واحدة .

تجمع الدرجات املستحقة لكل عنصر 
وتكتب النتيجة من ) 150 ( درجة .

من خالل االستمارة السابقة يستطيع املعلم/ـة أن يقيم مدى امتالكه 
للمقومات والكفايات الالزمة للنجاح يف غرس القيم ىلع النحو اآلتي :

الدرجات من   100 - 150 = املعلم/ـة 
يمتلك الكفايات املناسبة ملعلم/ـة 

الدرجات  أقل من  50 = املعلم/ـة بحاجة إلى تأهيل 
لكامل الكفايات السابقة لينجح يف غرس القيم

الدرجات من 51 - 99 = املعلم/ـة يحتاج إلى تطوير 
بعض مهاراته لينجح يف غرس القيم )ينظر يف 
االستمارة ويحدد نقاط الضعف من خالل مجموع 
درجات العنصر نسبة إلى مجموع مكوناته مثاًل 

الكفايات العلمية مجموع درجاته الكلي )30( درجة
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املحور اإلستراتيجي
بنك استراتيجيات غرس القيم 

استراتيجيات
القرآن الكريم

استراتيجيات
السيرة النبوية

النبوية

استراتيجيات
السيرة النبوية

النبوية

بنك استراتيجيات غرس القيم 

القرآن الكريم

التكرارالحوار

القصة ضرب املثل

تحفيز التفكير
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بنك استراتيجيات غرس القيم 

السنة املطهرة
التوجية واملوعظة القدوة الحسنة

الحسنة

أسلوب الترغيب 
والترهيب

توظيف األحداث 
واملواقف

أسلوب 
الرحلة

توظيف 
الطاقات

التعلم 
الذاتي

التدريب 
واملمارسة

اسلوب الترويح واللعب

بنك استراتيجيات غرس القيم 

تربوية عامة
دراسة الحالةاملحاكاة لعب األدوار

العصف الذهني

االستقصاء وحل املالحظة النافذة
املشكالت

السبب 
والنتيجة

تعليم 
األقران

املشروع
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تمهيد

جرًيا على عادة الأدلة الإجرائية وتاأكيًدا ملا �سبقت الإ�سارة اإليه يف بداية هذا الدليل وهو اأن الهدف من
الدليل تقدمي ال�سرتاتيجيات التي ت�ساعد معلم/ـة القراآن على تعزيز غر�س القيم يف نفو�س املتعلمني واملتعلمات بطريقة 

اإجرائية عملية ميكن تطبيقها .
من هنا و�سعنا بني اأيدي املعلمني واملعلمات جملة من ا�سرتاتيجيات غر�س القيم من ثالثة م�سادر :

1 - بع�س من ا�سرتاتيجيات القراآن الكرمي يف غر�س القيم .
2 - بع�س من ا�سرتاتيجيات ال�سنة املطهرة واملواقف يف ال�سرية النبوية يف غر�س القيم .

3 - ا�سرتاتيجيات تربوية عامة يف غر�س القيم .

تمهيد

وقبل اأن نقدم لكم بع�س ال�سرتاتيجيات املقرتحة يف املجالت الثالثة �سابقة الذكر ، يح�سن بنا اأن ن�سري اإىل جملة من الإر�سادات 
التي ت�ساعدكم يف ال�ستفادة من البنك : 

 1- جعلنا لكل ا�سرتاتيجية ثالثة حماور :  ) مفهومها – �سواهدها – اخلطوات العملية لتطبيقها ملعلمي ومعلمات القراآن 
الكرمي ( .

 2- هناك بع�س ال�سرتاتيجيات قد ل تكون ا�سرتاتيجية م�ستقلة بذاتها ،لكن مت اقرتاحها لزيادة تو�سيحها، وفتح اآفاق 
لتطويرها وتطبيقها .

ا على عدم الإطالة واإمكانية معرفة ذلك من خالل املادة الإثرائية  3 - مل ي�سر البنك اإىل اأهمية وفوائد ال�سرتاتيجية حر�سً
املوجودة على املوقع اخلا�س بالدليل اأو يف املراجع الرتبوية العامة املذكورة يف نهاية الدليل . 

4 - البنك عبارة عن ا�سرتاتيجيات مقرتحة مت اختيارها باعتبار �سيوعها اأو اأثرها الوا�سح اأو منا�سبتها ملعلم/ـة القراآن ، ول يعني 
هذا اأن غريها من ال�سرتاتيجيات اأقل اأهمية منها .

5 - جاء عر�س ال�سرتاتيجيات باأ�سلوب خمت�سر وفق خطوات عملية حتقيًقا ملبداأ الدليل ، ولال�ستزادة من التفا�سيل ميكن 
مراجعة املوقع اخلا�س بالدليل . 
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6- ميكن حتقيق اأق�سى درجات الفائدة من ال�سرتاتيجيات عندما ي�سع معلم/ـة القراآن حتريك الدوافع الداخلية والقوى 
الكامنة يف املتعلمني ن�سب اأعينهم يف عملية غر�س القيم .

7- قدرة معلم/ـة القراآن على مالحظة ال�سلوكيات للمتعلمني �سبب رئي�س لتحديد ال�سرتاتيجية املنا�سبة لتعزيز القيم . 
8- القاعدة ال�سرعية عند العلماء )التخلية ثم التحلية( فينبغي على معلم/ـة القراآن احلر�س على تخلية املتعلمني من 

ال�سلوكيات ال�سلبية ثم اإحالل ال�سلوكيات الإيجابية املنطلقة من القيم الباعثة لها بعد ذلك .
9- تنويع ال�سرتاتيجيات مطلب ، واملنهج القراآين والنبوي دال على ذلك . 

10- يعي�س اجليل املعا�سر ثورة املعلومات والنفجار التقني وتوظيف هذا البعد )التقني( يف البناء القيمي من خالل ال�ستفادة 
من جميع الربامج التقنية لتعزيز القيم يف اجليل مطلب ملح )ر�سائل اجلوال – مواقع التوا�سل الجتماعي ... اإلخ ( 

11- اإعداد وجمع مواد علمية متكاملة عن كل قيمة على حدة من خالل جهد ذاتي للمعلم/ املعلمة اأو ور�سة عمل يف املح�سن 
الرتبوي اأو تكليف من قبل الإدارة ي�ساهم ب�سكل كبري يف تفعيل ال�سرتاتيجيات القيمية على الكم املعريف املوجود لدى املعلم/ـة 

عن القيمة ، فال ي�ستح�سن البدء بغر�س قيمة مامل تتوفر مادة علمية معرفية كاملة عنها لدى الغار�س . 
12- كلما زاد حجم م�ساركة املتعلمني يف تنفيذ الربامج والأن�سطة كلما زاد اأثر الغر�س القيمي فيهم

13- طول الَنَف�س ، وعدم ا�ستعجال النتائج منهجية مهمة يف التاأثري القيمي فال ت�ستعجلوا ح�ساد زرعكم القيمي.
14- مير تطبيق اأية ا�سرتاتيجية من ال�سرتاتيجيات بثالث مراحل ) قبل تنفيذ ال�سرتاتيجية – اأثناء التنفيذ – بعد تنفيذ 

ال�سرتاتيجية  ( وت�سهياًل لتطبيق ال�سرتاتيجية و�سعنا املراحل يف خمطط عام يعني معلم/ـة القراآن على التطبيق الأمثل 
لال�سرتاتيجية ، وذلك على النحو التايل : 

تمهيد

مخطط عام يف تطبيق استراتيجيات القيم

سلوب
 األ

يذ
نف

ل ت
قب

ي
ط التفاعل

التخطي

جمع املعلومات 
الأولية املعرفية  

عن القمية

التهيئة النف�سية 
الإميانية 

للغار�س واملتعلم

تهيئة
املكان

والزمان

حتديد
الأدوار
واملهام
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مخطط عام يف تطبيق استراتيجيات القيم

سلوب
 األ

يذ
نف

ء ت
ثنا

أ

يف
التنفيذ اإلحترا

ا�ستخدام
الأ�سلوب
املنا�سب

املتابعة
للتنفيذ

التقومي
املرحلي

مخطط عام يف تطبيق استراتيجيات القيم

سلوب
 اال

يذ
نف

د ت
بع

التقويم البناء

ا�ستخدام
ال�سلوب
التقوميي
املنا�سب

التقومي
الفردي

واجلماعي

ت�سحيح
امل�سار وتكرار

ال�سرتاتيجية
ح�سب نتائج

التقومي



9899

 أوالاً : بعض استراتيجيات القرآن الكريم يف غرس القيم

القراآن منهج حياة ، فتاأ�سيل العقيدة ، وتو�سيح جمالت العبادة ، وبناء الأمة باأخالقها وقيمها دعائم اأ�سا�سية 
تتناولها الآيات القراآنية .

ولأن معلم/ـة القراآن ترتكز اأدوارهم الرئي�سية يف تعليم القراآن الكرمي  للمتعلمني  وغايتهم العظمى كما �سبقت 
الإ�سارة  اأن يجعلوا اآداب القراآن �سلوًكا تطبيقًيا على اأر�س الواقع ميتلكه متعلم ومتعلمة القراآن .

من هنا راأى فريق اإعداد الدليل اأن يبداأ ) بنك ال�سرتاتيجيات ( بالقراآن الكرمي مع التاأكيد باأن ما �سيذكر مناذج من 
ال�سرتاتيجيات ولي�س ح�سًرا لها .

كما يجدر التنبيه اأن فريق اإعداد الدليل ا�ستخدموا املنهج ال�ستقرائي ل�ستنباط هذه ال�سرتاتيجيات وفق اخلطوات 
التالية:

1- التدبر يف آيات القرآن الكريم .
2- الرجوع إلى أسباب النزول.

3- الرجوع لكتب علوم القرآن الكريم لالستفادة منها .
4- الرجوع إلى كتب إعراب القرآن الكريم والتفسير البالغي .

5- الرجوع إلى كتب اللغة للنظر يف التطبيق النبوي لآليات .
6- الرجوع إلى الكتب التربوية التي تناولت األساليب التربوية والقيمية يف القرآن الكريم .

االستراتيجية األولى : الحوار

مفهومها
نوع من احلديث بني �سخ�سني اأو فريقني اأو �سخ�س وجمموعة يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة فال ي�ستاأثر اأحدهما دور 

الآخر به ، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن اخل�سومة.

منهج احلوار يف القراآن يتجه اإىل اثارة وجدان القارئ اإثارة روحية حُتدث ال�سرور يف النف�س فتقبل ، اأو حتدث فيها الأمل فرتف�س وتاأبى .
واحلوار القراآين يت�سف بجملة من الأمور منها :

1- واقعي حقيقي .
فحوارات القراآن تعتمد على احلقائق و�سحتها وو�سوحها .

وتاأمل احلوار الذي دار بني اإبراهيم عليه ال�سالم وبني قومه بعد تك�سري الأ�سنام والذي �سمنه بقوله :زب ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  رب األنبياء: ٦٣  واأمثلة ذلك كثرية يف حوارات القراآن .

2- اختار لقطات حية توؤثر يف احلوار 
ال�سالم  املو�سوع ومثال ذلك احلوار يف ق�سة لوط عليه  اأبعاًدا قيمية يف  والبعد عن تفا�سيل حوارية ل ت�سيف  التاأثري  لزيادة  وذلك 

:زب گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   يف قوله 
ڭ    ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ       ھ   ہھ   ہ   ہ                  ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  رب هود: ٧٧ - ٧٨
فهذه اجلزئية من احلوار اأو�سحت اخللل القيمي لدى قوم لوط واملعاجلة القيمية من نبيهم عليه ال�سالم ، ومناذج احلوارات القراآنية 

كثرية مع املالئكة واجلن والنا�س واحل�سرات واملواقف والأحداث .

لتطبيق ا�سرتاتيجية احلوار ب�سكل فاعل يف غر�س القيم 
ميكن تق�سيم اأدوار املعلمني واملعلمات اإىل ثالث مراحل :

الأوىل : قبل احلوار :
1-اإخال�س النية : ) انطالًقا من قاعدة ) اإمنا الأعمال بالنيات ( فيق�سد بكل كلمة وجه اهلل والثواب منه �سبحانه .

2-ال�ستعداد العلمي ملو�سوع احلوار ، ويتطلب حت�سرًيا جيًدا حول املو�سوع )مثال لو كان احلوار عن اأهمية تدبر القراآن ( فاإن ذلك يتطلب اأن يعد 
معلم/ـة القراآن مادة علمية م�سبقة يف ذات املو�سوع حتى يرثي احلوار .

3-ال�ستعداد النف�سي : ويتطلب الرتياح النف�سي واأل ي�سبق احلوار ا�سطرابات نف�سية قد توؤثر على �سري احلوار وتخرجه عن اأهدافه .
4-تهيئة املكان والزمان : حيث من ال�سروري اأن يتالءم املكان مع مو�سوع احلوار والطرح القيمي القائم عليه احلوار .

مثال : حوار عن اأهمية ال�ستقامة والثبات عليها كقيمة يرجى متثلها من املتعلم يحتاج اإىل مكان منا�سب بعيد عن ال�سو�ساء يف  وقت يكون املتعلم  يف 
اأكمل الأوقات راحة لأن حجم واأبعاد القيمة ذات اأثر بالغ يف حياته .

5- توقع الأ�سئلة العرتا�سية وال�ستعداد لها .
حيث يقوم املعلم/ـة بو�سع قائمة من الأ�سئلة والعرتا�سات املتوقعة من املتعلم ويعد لتلك ال�سئلة والعرتا�سات اجابات علمية منطقية ، وعادة ما 

ي�ساعد على و�سع هذه القائمة اخلربة يف جمال التفاعل مع الفئة امل�ستهدفة ) وتختلف بطبيعة احلال من فئة عمرية لأخرى ( .
الثانية / اأثناء احلوار : 

1- ح�سن ال�ستهالل : فالبداية املوؤثرة مبوقف اأو ق�سة اأو حدث له دور كبري يف جذب املتعلم ملو�سوع احلوار .
2- البدء بالق�سايا املتفق عليها : من املنا�سب األ يبداأ احلوار بق�سايا خمتلف فيها ، ) مثال : لو اأرادت املعلمة اأن تقنع املتعلمة باحلجاب مثاًل وهي غري 
مقتنعة باحلجاب من املنا�سب البدء مبا توافق عليه املتعلمة مثاًل �سرورة العفة للمراأة ، وخطر تعر�سها للرجال ، ثم يتم النطالق من هذه القاعدة 
املتفق عليها اإىل مو�سوع الختالف وهي احلجاب ( ، ولذلك جاءت احلوارت القراآنية باأدلة عقلية كخلق ال�سموات والأر�س والرزق وكلها قواعد متفق 

عليها عند املخاطب .
3-ح�سن التعبري وانتقاء العبارات : حيث يالحظ اأن العبارات املنتقاة والتي تدل على احرتام املقابل وحبه وال�سفقة عليه لها اأثر كبري وللمعلم/ـة اأن 
يتتبع حوارات الأنبياء عليهم ال�سالم يف القراآن ليكت�سف اأنها جاءت معززة لهذا اجلانب بل عبارة ) ياقوم ( عبارة ت�سمنت ر�سالة حمبة وانتماء ،فاخرت 

من العبارات ما يدل على هذا البعد .
4-ال�سرب : حيث من املتوقع اأن تكون ثمة ردود اأفعال من املتعلم اأثناء احلوار جترح املعلم/ـة بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ، بالإ�سافة اإىل اأن التاأثري 

املاأمول قد ل يتحقق مبا�سرة الأمر الذي يتطلب مزيًدا من ال�سرب .
6-عدم ا�ستخدام ال�سلطة يف تغيري املتعلم . 5-تقبل حوار املتعلم يف كل وقت ويف كل مو�سوع مع اتباع اآداب احلوار . 
8-عدم املقاطعة يف احلديث اأثناء احلوار . 7-مراعاة الفروق الفردية والظروف للمتعلم .    

10-تعلم الإن�سات املوؤثر اأثناء احلوار . 9-توظيف لغة اجل�سد ب�سكل �سحيح .   
11-ح�سن اإغالق احلوار .

الثالثة /بعد احلوار :
1-ا�ستمرار دعاء اهلل اأن يجعل حلوارك اأثًرا كبرًيا يف نف�س املتعلم .

2-ا�ستمرار عملية احلوار ال�سامت من خالل الدللة على مراجع ا�سافية ملو�سوع النقا�س ) كتاب – مقطع – موقع .... الخ  ( .
3-اعادة فتح مو�سوع احلوار يف وقت اآخر منا�سب كلما دعت احلاجة اإليه .

4-الر�سا والقناعة التامة عن نتائج احلوار بعد بذل ال�سبب لنجاحه .

دليلها

خطوات
تطـبيها

1 بعض استراتيجيات القرآن الكريم يف غرس القيم
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االستراتيجية الثانية : التكرار

تكرار م�سامني ومعارف القيمة املراد تعزيزها بو�سائل واأ�ساليب خمتلفة ويف اأوقات خمتلفة .مفهومها

ي�ساهم التكرار يف حتقيق مفهوم القيمة لدى املتعلم باعتبار اأنه يعيد عليه املعلومات و امل�سامني فيوؤكد تلك القيمة فيه .
وقد وقع التكرار يف القراآن الكرمي كثرًيا ، �سواء تكرار للجمل اأو الكلمات اأو الأحداث.

ومن اأبرز الأمثلة على ذلك تكرار ق�س�س الأنبياء عليهم ال�سالم يف  �سور القراآن الكرمي بتو�سع يف مواطن واخت�سار يف اأخرى .
ومن ذلك ذكر ق�سة مو�سى عليه ال�سالم باخت�سار يف �سورة النازعات مثاًل ، وبتو�سع يف �سورة الق�س�س 

وكذلك تكرار ذكر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف اآيات خمتلفة لتعزيز املعنى القيمي يف نف�س ال�سامع .
وكذلك تكرار ذكر اجلنة والنار واأو�سافها مبا يتنا�سب مع املقام واحلال .

بل اأكد القراآن اأن دعوة الأنبياء عليهم ال�سالم اأخذت طابع التكرار والتنوع  قال تعاىل على ل�سان نوح عليه ال�سالم زب ۓ  ڭ  ڭ      

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  رب نوح: ٥ - ٦
اإذا اأراد املعلم/ـة تطبيق هذه ال�سرتاتيجية باحرتافية فاإنه ميكن ذلك من خالل اخلطوات التالية :

1- تكرار القيمة مب�سمون خمتلف :
فلو اأراد املعلم/ـة تعزيز قيمة الأمانة لدى املتعلم فبالإمكان اأن يلقي كلمة يركز فيها على اآثار غر�س الأمانة يف الفرد واملجتمع من خالل 

الن�سو�س ال�سرعية )الكتاب وال�سنة(
ثم يلقى كلمة اأخرى عن الأمانة من خالل ا�ستعرا�س ق�س�س تاريخية ثم يلقي كلمة اأخرى من خالل ا�ستعرا�س عقوبة اخليانة . وبهذا 

يكون التكرار مع اختالف امل�سمون وحتقيق الهدف نف�سه . 
2- تكرار عر�س القيم باأ�سلوب خمتلف :

فتارة من خالل كلمة واأخرى من خالل عر�س مرئي وثالثة من خالل توزيع مطوية وطلب اإجراء م�سابقة حولها واأخرى من خالل 
جمموعات يف و�سائل الت�سال احلديثة )تويرت – وات�ساب ...(

3- تكرار عر�س القيمة يف اأماكن خمتلفة :
فتارة يف احللقة وتارة يف الرحلة وتارة يف امللتقى ال�سهري وهكذا .

4- مراعاة اأن يكون التكرار غري ممل من خالل مراعاة التباعد الزمني والختالف النوعي يف الأ�سلوب .
5- اإمكانية ال�ستفادة من املتعلمني يف تفعيل ال�سرتاتيجية بحيث توزع عليهم اأدوار خمتلفة ومن ذلك ا�سناد مو�سوعات املجلة احلائطية 

مثاًل اإليهم ، واإلقاء كلمات خمتلفة من خاللهم . واختيار عبارات ر�سائل التوا�سل ) sms ( باأقالمهم .
6-  اإ�سراك  الأ�سرة  يف تفعيل هذه ال�سرتاتيجية من خالل اآلية  وا�سحة حتدد بالإتفاق مع املعلم/ـة .

دليلها

خطوات
تطـبيها

2 بعض استراتيجيات القرآن الكريم يف غرس القيم

االستراتيجية الثالثة : ضرب األمثال 

ت�سوير املعاين ب�سورة حم�سو�سة بهدف تو�سيح القيمة وتقريب مفهومها لدى املتعلم بحيث تنفذ اإىل اأعماق النف�س وتثري عواطفه .مفهومها

تعترب ا�سرتاتيجية �سرب الأمثال من ال�سرتاتيجيات ال�سائعة يف القراآن وقد األفت فيها كتب ور�سائل علمية لكرثتها وتعدد اأغرا�سها .
وما يعنينا هنا اأنها ا�سرتاتيجية ا�ستخدمت لتعزيز القيم و�سواهدها من القراآن كثرية ومن ذلك :

1-تعزيز قيمة الإميان والإخال�س من خالل ت�سبيه �سياع اأعمال الكفار بالرماد الذي يطري يف اليوم العا�سف قال تعاىلزب ې  
ې  ې           ېى   ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ رب إبراهيم: ١٨ 

وتعزيز قيمة عظمة اهلل و�سعف من يتخذ من دونه اأولياء بت�سبيههم بالعنكبوت يف اتخاذ بيت ل يغني ول ي�سمن قال تعاىل زب ڇ  
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ      ڎ         ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    

ک  کک   ک  گ  گ  گ  رب العنكبوت: ٤١
وال�سواهد يف القراآن كثرية . قال تعاىل  زب ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  رب الحشر: ٢١

حتتاج هذه ال�سرتاتيجية لأدائها وال�ستفادة منها ب�سكل �سحيح جلملة من اخلطوات :
1-�سرب الأمثلة من واقع بيئة املتعلم حتى يكون اأقرب اإىل فهمه ، مع مراعاة ما يلي:

امل�ستهدفة . الفئة  • حتديد 
. املن�سودة  القيمة  الكرمي منا�سبة لغر�س  القراآن  اأمثلة من  • البحث عن 

باأ�سلوب م�سوق . • ا�ستعرا�سها للمتعلمني 
2- مراعاة املثل للفروق العمرية فالأمثلة املقدمة لطالب املرحلة البتدائية تختلف متاًما عن الأمثلة التي تقدم للمرحلة الثانوية .

3- الأمثلة الواقعية و املعا�سرة اأقرب اإىل التاأثري والتعزيز القيمي من الأمثلة غري الواقعية اأو غري املعا�سرة .
4- قد يحتاج املعلم/ـة ملتابعة �سلوكيات الفئة امل�ستهدفة وال�ستفادة منها يف �سرب الأمثال املعززة للقيم .

5- مراعاة األ يكون �سرب املثال الواقعي فيه اإ�ساءة اإىل اأحد بعينه اأو تطاول عليه .
6- اأحياًنا ت�ساهم الأمثلة الدارجة على األ�سنة النا�س يف تقريب ال�سورة وتعزيز القيمة .

دليلها

خطوات
تطـبيها

3 بعض استراتيجيات القرآن الكريم يف غرس القيم



102103

االستراتيجية الرابعة : القصة

اأ�ساليب مفهومها تتباين  اإن�سانية خمتلفة  اأو غري  ان�سانية   ب�سخ�سيات  تتعلق  اأو حوارات خمتلفة  تتناول حادثة واحدة  الأحداث  جمموعة من 
عي�سها وت�سرفها يف احلياة وت�سهم يف تعزيز قيم من�سودة . 

، واإثارة النتباه وتوجه العقل  امتالأ كتاب اهلل جل يف عاله بع�سرات الق�س�س وذلك ملا لهذه الق�س�س من تاأثري نف�سي  على الأفراد 
ملو�سوع القيمة التي يراد تعزيزها من خالل تلك الق�سة .

زمنه  وقعت يف  التي  احلياتية  املواقف  وكذلك ق�س�س  ال�سابقة  الأمم  وق�س�س   ، اهلل  كتاب  بها  امتالأ  ال�سالم  عليهم  الأنبياء  فق�س�س 
ى   ى   ې    زب  ال�سلوب   هذا  ا�ستخدام  يف  وال�سالم  ال�سالة  عليه  نبيه   حاًثا  تعاىل  قال  وال�سالم  ال�سالة  عليه 

ائ  ائ  رب األعراف: ١٧٦ 
ميكن للمعلم/ـة ال�ستفادة من هذه ال�سرتاتيجية وذلك بتطبيق اخلطوات الجرائية التالية:

1- الإعداد اجليد و التح�سري الفاعل ملجريات الق�سة والتاأكيد على اإظهار مواطن التاأثري القيمي فيها .
2- ال�ستفادة من التقنية يف جت�سيد الق�سة مثال اأفالم الكرتون امل�سورة ونحوها .

3- ال�ستفادة من ق�س�س القراآن الكرمي وتوظيفها يف تعزيز القيمة التي يهدف اإىل غر�سها   . 
4- ربط الق�سة املطروحة بواقع املتعلمني .

5- ترك فر�سة للمتعلم ل�ستنباط الفوائد من الق�سة وتعلم املواقف منها .
6- ا�ستثارة مهارة التخيل عند املتعلم بطلب ق�س�س و�سياغتها وكتابتها يف مو�سوع القيمة التي يراد تعزيزها . 

7- مراعاة طول وق�سر الق�سة خ�سية األ تدخل يف دائرة امللل .
8- اأن تراعي الق�سة اأ�سلوب الت�سويق والإثارة واملتعة .
9- اإعالم املتعلم باأن هذه الق�سة �سحيحة اأم رمزية .
10- اإحالة املعلم/ـة للم�سدر الذي اأخذ منه الق�سة .

دليلها

خطوات
تطـبيها

4 بعض استراتيجيات القرآن الكريم يف غرس القيم

االستراتيجية الخامسة :  تحفيز  التفكير

حتفيز للن�ساطات العقلية للمتعلم من خالل الأ�سئلة و املواقف املختلفة والتي ت�ساهم ب�سكل مبا�سر يف تعزيز القيم .مفهومها

اإعمال الفكر و العقل من الأ�ساليب التي تكررت يف القراآن الكرمي ، وذلك على �سبيل تعزيز القيم الإيجابية ومعاجلة القيم ال�سلبية .
ڑ   ژ   ژ       ڈ   زب    : �سبحانه  قال   ، خملوقاته  يف  التفكر  اإىل  الداعية  الآيات  جاءت  اخلالق  وحدانية  على  فللدللة 
ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  رب آل عمران: ١٩٠ . بل بني �سبحانه اأن القراآن نزل 

للتبيان و دعوة النا�س للتفكر فقال تعاىل :زب ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   
ڦ  رب النحل: ٤٤وموقف اإبراهيم عليه ال�سالم مع النمرود يف قوله تعاىل  زب ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  رب البقرة: ٢٥٨
 دعوة للتفكر . والأمثلة على هذه ال�سرتاتيجية من القراآن كثرية .

املتاأمل يف ا�سرتاتيجيات غر�س القيم ح�سب املنظومات العاملية يدرك مدى تاأثري التفكري يف جميع مراحل الغر�س ، فغار�س القيم يحتاج 
اإىل كفايات اأ�سا�سية يف برامج التفكري حتى ي�ستطيع ممار�سة عمليات الغر�س وبالتايل ن�سع بني يدي املعلم/ـة خطوات عملية ت�ساعد يف 

تطبيق هذه ال�سرتاتيجية و ال�ستفادة من خمرجاتها : 
1. التح�سري اجليد لالأ�سلوب امل�ستخدم يف اإثارة التفكري .

2. اختيار املهارة املنا�سبة لإثارة التفكري مثل : مهارة املقارنة – التحليل اأو التقومي ونحوها.
3. اختيار املو�سوع املنا�سب والذي يت�سمن تلك املهارة و�سول اإىل القيمة املطلوبة .

4. ت�سجيع املتعلم لإعمال فكره وم�ساعدته يف الو�سول اإىل النتائج الفعلية امل�ساهمة يف  غر�س  القيمة .

دليلها

خطوات
تطـبيها

5 بعض استراتيجيات القرآن الكريم يف غرس القيم
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بعض استراتيجيات السنة النبوية يف غرس القيم

القدوة الحسنة

به مفهومها ال�سوية الذي يحتذي  املعلم/ـة  املتحققة يف �سخ�سية  الن�سبي للقيم الرتبوية  الكمال  النموذج الذي يتوفر فيه  اأو  املثل الأعلى  هي 
املتعلمون يف اأفكاره و�سلوكه وت�سرفاته املبنية على القيم  .

بنهج  اهلل  فُيظله  للقيم،  تطبيقيا  ومنوذجا  واقعيا  مثال  يعترب  حدوده  عند  والواقف  اهلل  لأوامر  املطيع  ال�سليمة  القدوة  �ساحب  اإن 
ڱ   ڱ   ڱ   زب  قال  كما  املعلم/ـة  به  يحتذي  اأن  ينبغي  الذي  ال�سلوك  وهو  امل�ستقيم   للطريق  ويوفقه  ال�ستقامة 

ںں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  رب األنعام: ٨٧

 ومثال ذلك من ال�سنة النبوية ال�سريفة :
لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َسلََّم، َوَنْحُن �َسَبَبٌة ُمَتَقاِرُبوَن، َفاأََقْمَنا ِعْنَدُه ِع�ْسِريَن َلْيلًَة، َفَظنَّ  اأََتْيَنا النَِّبيَّ �سَ اأَِبي �ُسلَْيَماَن َماِلِك ْبِن احُلَوْيِرِث، َقاَل:  َعْن 
لُّوا َكَما  َناُه، َوَكاَن َرِفيًقا َرِحيًما، َفَقاَل: )اْرِجُعوا اإِىَل اأَْهِليُكْم، َفَعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم، َو�سَ ْهِلَنا، َفاأَْخرَبْ ْن َتَرْكَنا يِف اأَ اأَنَّا ا�ْسَتْقَنا اأَْهلََنا، َو�َساأََلَنا َعمَّ

ُكْم(. ْكرَبُ ُكْم اأَ َحُدُكْم، ُثمَّ ِلَيوؤُمَّ ْن َلُكْم اأَ اَلُة، َفْلُيوؤَذِّ َرِت ال�سَّ َذا َح�سَ لِّي، َواإِ َراأَْيُتُمويِن اأُ�سَ
وقد كان ر�سول اهلل × قدوة عملية تطابقت اأقواله واأفعاله قال تعاىل زب وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     

ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ   رب األحزاب: ٢١ 

1.حتديد مفهوم القيمة التي تريد غر�سها يف الطالب وحتديد مفهومها بو�سوح 
2.الرتكيز على اجلانب ال�سلوكي للقيمة )املهارات والأ�سلوب والأدوات امل�ساعدة من خالل التطبيق العملي اأمام املتعلمني(

3.ا�ستخدام الأ�سلوب غري املبا�سر ) ممار�سة تلقائية دون توجيه ( والأ�سلوب املبا�سر )ممار�سة مق�سودة مقرونة بالتوجيه( اأثناء تطبيق 
القيمة اأمام املتعلمني.

4.تكرار تطبيق القيمة اأمام املتعلمني يف اأماكن خمتلفة )احللقة اأو ال�سف – الرحلة الطالبية – وجبة الطعام – اأثناء اأداء ال�سالة 
ونحوها (

:زب ڱ  ڱ  ڱ  ں      تعاىل  النف�س كما قال  التاأثري على  واأقوى يف  اأعمق  ، لأنه  القيمة   للعمل يف غر�س  القول  5.موافقة 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  رب الصف: ٢ - ٣ 

6. تقدمي املعلم/ـة مناذج من القدوات للمتعلمني .
7.ربط املتعلمني بالقدوة والتعريف بها وباأفعالها من خالل القراءة عنها اأو البحث اأو الأ�سرطة اأو املحا�سرة .

8.التوازن يف ربط املتعلمني بالقدوة فال ي�سلوا اإىل التعلق والتباع الأعمى لالأ�سخا�س .

دليلها

خطوات
تطـبيها

بعض استراتيجيات السنة النبوية يف غرس القيم1

التوجيه واملوعظة الحسنة

هي الرتبية ال�سهلة اللينة على القيم والتي تعتمد  على اخلطابات املقنعة والعبارات النافعة التي ُتنري القلب وتوؤثر يف النف�س .مفهومها

 املوعظة احل�سنة اأمرها عظيم واأثرها كبري يف النف�س ،فهي توؤدي اإىل اإقبال القلوب على القيم والإ�سغاء اإليها باآذان �سامعة و قلوب واعية 
زب ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ، ولذلك كان منهجا وا�سحا يف حياته عليه ال�سالة وال�سالم حيث اأمره ربه جل يف عاله : 
ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ  
ۋ  ۅ   رب النحل: ١٢٥ ومن الأدلة عليها من ال�سنة النبوية املطهرة : مارواه اْلِعْرَبا�َس ْبَن �َساِرَيَة، َيُقوُل: َقاَم ِفيَنا َر�ُسوُل 
ٍع، َفاْعَهْد  : َوَعْظَتَنا َمْوِعَظَة ُمَودِّ ِ َيا َر�ُسوَل اهللَّ اْلُعُيوُن، َفِقيَل  َوَذَرَفْت ِمْنَها  اْلُقُلوُب،  َبِليَغًة، َوِجلَْت ِمْنَها  َيْوٍم، َفَوَعَظَنا َمْوِعَظًة  × َذاَت   ِ اهللَّ
ْوَن ِمْن َبْعِدي اْخِتاَلًفا �َسِديًدا، َفَعلَْيُكْم ِب�ُسنَِّتي، َو�ُسنَِّة  ا، َو�َسرَتَ اَعِة، َواإِْن َعْبًدا َحَب�ِسيًّ ْمِع َوالطَّ ، َوال�سَّ ِ اإَِلْيَنا ِبَعْهٍد، َفَقاَل: )َعلَْيُكْم ِبَتْقَوى اهللَّ
اُكْم َواْلأُُموَر امْلُْحَدَثاِت، َفاإِنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة �َساَلَلٌة( اأخرجه ابن ماجه يف �سننه )42 (  ،  وا َعلَْيَها ِبالنََّواِجِذ، َواإِيَّ ا�ِسِديَن امْلَْهِديِّنَي، َع�سُّ لََفاِء الرَّ اخْلُ

والرتمذي يف �سننه  ) 2676(واأحمد يف امل�سند ) 17142(    قال الألباين : �سحيح . �سحيح اجلامع 815/2 .

1.اختيار الوقت املنا�سب للموعظة عند غر�س القيم لدى املتعلمني كي ل ينفروا.
2.على املربى عند ا�ستخدام هذه ال�سرتاتيجية اإي�ساح الكالم وعدم العجلة فيه مع الرتكيز على الكلمات التي لها تاأثري قوي على النف�س 
كما قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها :  )) ما كان ر�سول اهلل ي�سرد ك�سردكم ولكنه كان يتكلم بكالم ف�سل يحفظه من جل�س اإليه (( اأخرجه 

الرتمذي  يف �سننه)3639 ( ، قال الألباين : �سحيح .خمت�سر ال�سمائل 119/1  .
3.حتنيُّ الفر�س املنا�سبة با�ستغالل املواقف املختلفة .

4.من اأ�سباب قوة التاأثري يف املوعظة التنبه للغة اجل�سد وعدم الإفرط فيها و�سبطها ح�سب املوقف كما فعل النبي حني قال: )املُوؤِْمُن 
اِبِعِه . اأخرجه البخاري يف �سحيحه ) 481( ، وم�سلم يف �سحيحه  ) 2585(. �سَ ا( َو�َسبََّك َبنْيَ اأَ ُه َبْع�سً ِلْلُموؤِْمِن َكاْلُبْنَياِن َي�ُسدُّ َبْع�سُ

5.مراعاة النظر اإىل امل�ستمعني ومالحظة �سدة انتباههم ومدى ا�ستيعابهم ورغبتهم يف التلقي واإل فليقم وليختم كما ورد عن عبد اهلل بن 
ْثُهْم، ِقيَل: َوَما َعالَمُة  دِّ ِث اْلَقْوَم َما َحَدُجوَك ِباأَْب�َساِرِهْم، َواأَْقَبلَْت َعلَْيَك ُقُلوُبُهْم، َفاإَِذا اْن�َسَرَفْت َعْنَك ُقُلوُبُهْم، َفال حُتَ م�سعود انه قال : )َحدِّ
ْثُهْم (. اأخرجه البيهقي يف الأدب  )314( ، وكذا اأخرجه يف املدخل  دِّ ْيَتُهْم َيَتَثاَءُبوَن، َفال حُتَ ىَل َبْع�ٍس، َوَراأَ ُهْم اإِ َذِلَك؟ َقاَل: ) اإَِذا اْلَتَفَت َبْع�سُ

اإىل ال�سنن الكربى   )603( .
6.التنبه لنربات ال�سوت بحيث تواكب احلدث والوقع املنا�سب كما ورد عن النبي  اأنه اإذا خطب وذكر ال�ساعة ا�ستد غ�سبه وعال �سوته .

ُر النَّا�َس  ِ ُيَذكِّ وٍر، َعْن اأَِبي َواِئٍل، َقاَل: َكاَن َعْبُد اهللَّ َثَنا َجِريٌر، َعْن َمْن�سُ َثَنا ُعْثَماُن ْبُن اأَِبي �َسْيَبَة، َقاَل: َحدَّ 7.عدم التكرار كثريا على املتعلم ) حدَّ
ُلُكْم  َنُعِني ِمْن َذِلَك اأيَنِّ اأَْكَرُه اأَْن اأُِملَُّكْم، َواإيِنِّ اأََتَخوَّ ْرَتَنا ُكلَّ َيْوٍم؟ َقاَل: اأََما اإِنَُّه مَيْ ْحَمِن َلَوِدْدُت اأَنََّك َذكَّ يِف ُكلِّ َخِمي�ٍس َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َيا اأََبا َعْبِد الرَّ

اآَمِة َعلَْيَنا (. اأخرجه البخاري يف �سحيحه )70 ( . اَفَة ال�سَّ ُلَنا ِبَها، خَمَ ِبامْلَْوِعَظِة، َكَما َكاَن النَِّبيُّ × َيَتَخوَّ
8.اختيار الألفاظ اأو العبارات املنا�سبة لفهم امل�ستمعني .

9.حث املتعلمني على طلب التوجيه من خالل اأفكار اإبداعية مثل اإيجاد �سندوق يف املح�سن الرتبوي بعنوان )�سع م�سكلتك ولترتدد(
ويراعي املعلم/ـة يف التوجيه الأ�سلوب املنا�سب الذي يحقق هدف ال�سرتاتيجية 

دليلها

خطوات
تطـبيها

2
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أسلوب الترغيب والترهيب

مفهومها

اأول : اأ�سلوب الرتغيب :
الرتغيب : وعد ي�سحبه حتبيب واإغراء مب�سلحة اأو لذة اأو متعة عاجلة موؤكدة عند القيام بعمل �سالح اأو المتناع عن عمل �سار.

ثانياً: اأ�سلوب الرتهيب:
الرتهيب : وعيد وتهديد بعقوبة ترتتب على اقرتاف اإثم اأو ذنب مما نهى اهلل عنه اأو على التهاون يف اأدائه،اأوتهديد من اهلل يق�سد به 

التخويف من اأجل احلذر من ارتكاب املعا�سي.

اإذا ا�ستثري �سوق املتعلم اإىل ال�سيء الذي يرغب فيه زاد اهتمامه به والتطلع اإليه و�سرعان اأن يتحول هذا ال�سوق والهتمام اإىل �سلوك 
ر املرء منه ويجعله  ينهجه يف حياته وميار�سه حتى ي�سبح �سجية له  ،وقد يدعو اإليه  ،ويف املقابل فاإن الرتهيب والتخويف من ال�سيء ُينفِّ

يهابه ويبتعد عنه وقد ينهى اأقرانه عن الوقوع فيه.
َر يِف َبْيِتِه، ُثمَّ َم�َسى اإِىَل َبْيٍت َمْن  وقد اأكرث النبي × من هذا الأ�سلوب فمن الأمثلة الواردة عنه × يف الرتغيب قول النبي × : )َمْن َتَطهَّ
طُّ َخِطيَئًة، َواْلأُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجًة ( . اأخرجه م�سلم يف �سحيحه  ًة ِمْن َفَراِئ�ِس اهلِل، َكاَنْت َخْطَوَتاُه اإِْحَداُهَما حَتُ َي َفِري�سَ ُبُيوِت اهلِل ِلَيْق�سِ

 )666(
ْوُتُه، َوا�ْسَتدَّ  ْت َعْيَناُه، َوَعاَل �سَ ومن الأمثلة الواردة عنه × يف الرتهيب ما رواه َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َقاَل: َكاَن َر�ُسوُل اهلِل  اإَِذا َخَطَب اْحَمرَّ

اُكْم( . اأخرجه م�سلم يف �سحيحه  )867(  بََّحُكْم َوَم�سَّ ُبُه، َحتَّى َكاأَنَُّه ُمْنِذُر َجْي�ٍس َيُقوُل: )�سَ َغ�سَ

اإذا ا�ستثري �سوق املتعلم اإىل ال�سيء الذي يرغب فيه زاد اهتمامه به والتطلع اإليه و�سرعان اأن يتحول هذا ال�سوق والهتمام اإىل �سلوك ينهجه 
ر املرء منه ويجعله يهابه  يف حياته وميار�سه حتى ي�سبح �سجية له  ،وقد يدعو اإليه  ،ويف املقابل فاإن الرتهيب والتخويف من ال�سيء ُينفِّ

ويبتعد عنه وقد ينهى اأقرانه عن الوقوع فيه.
َر يِف َبْيِتِه، ُثمَّ َم�َسى اإىَِل َبْيٍت َمْن  وقد اأكرث النبي × من هذا الأ�سلوب فمن الأمثلة الواردة عنه × يف الرتغيب قول النبي × : )َمْن َتَطهَّ
طُّ َخِطيَئًة، َواْلأُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجًة ( . اأخرجه م�سلم يف �سحيحه  ًة ِمْن َفَراِئ�ِس اهلِل، َكاَنْت َخْطَوَتاُه اإِْحَداُهَما حَتُ َي َفِري�سَ ُبُيوِت اهلِل ِلَيْق�سِ

 )666(
ْوُتُه، َوا�ْسَتدَّ  ْت َعْيَناُه، َوَعاَل �سَ ومن الأمثلة الواردة عنه × يف الرتهيب ما رواه َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َقاَل: َكاَن َر�ُسوُل اهلِل  اإَِذا َخَطَب اْحَمرَّ

اُكْم( . اأخرجه م�سلم يف �سحيحه  )867(  بََّحُكْم َوَم�سَّ ُبُه، َحتَّى َكاأَنَُّه ُمْنِذُر َجْي�ٍس َيُقوُل: )�سَ َغ�سَ

دليلها

خطوات
تطـبيها

3 بعض استراتيجيات السنة النبوية يف غرس القيم

التدريب واملمارسة

مفهومها

اأول : اأ�سلوب الرتغيب :
الرتغيب : وعد ي�سحبه حتبيب واإغراء مب�سلحة اأو لذة اأو متعة عاجلة موؤكدة عند القيام بعمل �سالح اأو المتناع عن عمل �سار.

ثانياً: اأ�سلوب الرتهيب:
الرتهيب : وعيد وتهديد بعقوبة ترتتب على اقرتاف اإثم اأو ذنب مما نهى اهلل عنه اأو على التهاون يف اأدائه،اأوتهديد من اهلل يق�سد به 

التخويف من اأجل احلذر من ارتكاب املعا�سي.

اإذا ا�ستثري �سوق املتعلم اإىل ال�سيء الذي يرغب فيه زاد اهتمامه به والتطلع اإليه و�سرعان اأن يتحول هذا ال�سوق والهتمام اإىل �سلوك 
ر املرء منه ويجعله  ينهجه يف حياته وميار�سه حتى ي�سبح �سجية له  ،وقد يدعو اإليه  ،ويف املقابل فاإن الرتهيب والتخويف من ال�سيء ُينفِّ

يهابه ويبتعد عنه وقد ينهى اأقرانه عن الوقوع فيه.
َر يِف َبْيِتِه، ُثمَّ َم�َسى اإِىَل َبْيٍت َمْن  وقد اأكرث النبي × من هذا الأ�سلوب فمن الأمثلة الواردة عنه × يف الرتغيب قول النبي × : )َمْن َتَطهَّ
طُّ َخِطيَئًة، َواْلأُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجًة ( . اأخرجه م�سلم يف �سحيحه  ًة ِمْن َفَراِئ�ِس اهلِل، َكاَنْت َخْطَوَتاُه اإِْحَداُهَما حَتُ َي َفِري�سَ ُبُيوِت اهلِل ِلَيْق�سِ

 )666(
ْوُتُه، َوا�ْسَتدَّ  ْت َعْيَناُه، َوَعاَل �سَ ومن الأمثلة الواردة عنه × يف الرتهيب ما رواه َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َقاَل: َكاَن َر�ُسوُل اهلِل  اإَِذا َخَطَب اْحَمرَّ

اُكْم( . اأخرجه م�سلم يف �سحيحه  )867(  بََّحُكْم َوَم�سَّ ُبُه، َحتَّى َكاأَنَُّه ُمْنِذُر َجْي�ٍس َيُقوُل: )�سَ َغ�سَ

اإذا ا�ستثري �سوق املتعلم اإىل ال�سيء الذي يرغب فيه زاد اهتمامه به والتطلع اإليه و�سرعان اأن يتحول هذا ال�سوق والهتمام اإىل �سلوك ينهجه 
ر املرء منه ويجعله يهابه  يف حياته وميار�سه حتى ي�سبح �سجية له  ،وقد يدعو اإليه  ،ويف املقابل فاإن الرتهيب والتخويف من ال�سيء ُينفِّ

ويبتعد عنه وقد ينهى اأقرانه عن الوقوع فيه.
َر يِف َبْيِتِه، ُثمَّ َم�َسى اإىَِل َبْيٍت َمْن  وقد اأكرث النبي × من هذا الأ�سلوب فمن الأمثلة الواردة عنه × يف الرتغيب قول النبي × : )َمْن َتَطهَّ
طُّ َخِطيَئًة، َواْلأُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجًة ( . اأخرجه م�سلم يف �سحيحه  ًة ِمْن َفَراِئ�ِس اهلِل، َكاَنْت َخْطَوَتاُه اإِْحَداُهَما حَتُ َي َفِري�سَ ُبُيوِت اهلِل ِلَيْق�سِ

 )666(
ْوُتُه، َوا�ْسَتدَّ  ْت َعْيَناُه، َوَعاَل �سَ ومن الأمثلة الواردة عنه × يف الرتهيب ما رواه َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َقاَل: َكاَن َر�ُسوُل اهلِل  اإَِذا َخَطَب اْحَمرَّ

اُكْم( . اأخرجه م�سلم يف �سحيحه  )867(  بََّحُكْم َوَم�سَّ ُبُه، َحتَّى َكاأَنَُّه ُمْنِذُر َجْي�ٍس َيُقوُل: )�سَ َغ�سَ

دليلها

4 بعض استراتيجيات السنة النبوية يف غرس القيم
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 توظيف  األحداث واملواقف الراهنة

توظيف الأحداث اليومية واملواقف احلياتية املتنوعة يف تعزيز القيم املن�سودة . مفهومها

توظيف  الأحداث  من اأف�سل الو�سائل  واأعمقها اأثراً يف غر�س القيم ، وقد زخرت ال�سنة النبوية بالكثري من الأحداث التي ربى بها ر�سول 
اهلل × �سحابته واآل بيته .

ِبيًّا  ُلُب َثْدَيَها َت�ْسِقي، اإَِذ َوَجَدْت �سَ ْبِي حَتْ ُ َعْنُه: َقِدَم َعلَى النَِّبيِّ × �َسْبٌي، َفاإَِذا اْمَراأٌَة ِمَن ال�سَّ َي اهللَّ اِب َر�سِ من ذلك ماروي َعْن ُعَمَر ْبِن اخَلطَّ
لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َسلََّم: )اأَُتَرْوَن َهِذِه َطاِرَحًة َوَلَدَها يِف النَّاِر( ُقْلَنا: َل، َوِهَي  ْبِي ) اأََخَذْتُه، َفاأَْل�َسَقْتُه ِبَبْطِنَها َواأَْر�َسَعْتُه، َفَقاَل َلَنا النَِّبيُّ �سَ يِف ال�سَّ

ُ اأَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها( . اأخرجه البخاري يف �سحيحه )5999( َتْقِدُر َعلَى اأَْن َل َتْطَرَحُه، َفَقاَل: )هلَلَّ

1. التخطيط لتوظيف اأو اإيجاد املواقف احلياتية املنا�سبة لغر�س القيمة . 
2. تعويد  املعلم/ـة على توجيه املواقف والأحداث اإىل القيمة املراد غر�سها .

3. ا�ستثمار  احلدث جيدا يف حينه لأنه اأبلغ يف التاأثري وقبول  النف�س  .
4. الرتكيز  على الفوائد املتعددة التي ميكن اأن توؤخذ من ذلك املوقف ،  مبا ي�ساهم يف غر�س القيمة .

5. تدريب الطالب على ا�ستنباط  القيم امل�سمنة يف املواقف احلياتية اأو الفرتا�سية التي  يتعر�سون لها  مثل حالة وفاة اأو الك�سوف اأو 
�سالة ا�ست�سقاء  ... ونحوها .

6. عر�س  املوقف  وت�سويره باأ�سلوب يجعل املتعلم  يعي�س اأحداثه  . 

دليلها

خطوات
تطـبيها

5 بعض استراتيجيات السنة النبوية يف غرس القيم

أسلوب الرِّحلة

ا�ستثمار اجلولت والرحالت والزيارات الهادفة التي يقوم بها املتعلم مع معلمه يف تر�سيخ وغر�س القيم امل�ستهدفة    .مفهومها

الرحلة من اأهم ما ي�ستفيد الإن�سان منه يف حياته ، وتعد من اأقوى الو�سائل التعليمية تاأثرياً   
وهذه ال�سرتاتيجية تنقل الأ�سلوب الرمزي املجرد اإىل م�ساهدة احلقيقة على طبيعتها ، فتقوى فيها عملية الإدراك  ،وتثبت عنا�سرها 
× تبليغ الدعوة ون�سر الإ�سالم يف بقاع الأر�س ، فكان ير�سل اأحد  يف الذهن ب�سكل يعجز عنه الكالم وال�سرح املطول ،  فقد �سح عنه 
اأ�سحابه لتبليغ دين اهلل [  ، رحلة مو�سى عليه ال�سالم اإىل اخل�سر ، فالرحالت العلمية معروفة لدى امل�سلمني منذ عهد ال�سحابة 

ر�سوان اهلل عليهم

1.ربط الرحلة بالقيمة املراد غر�سها .
2.التخطيط اجليد لها ، ومن ذلك :

-زيارة مكان الرحلة م�سبًقا ما اأمكن  .

-تنظيم الرحلة يف الفرتة ال�سباحية .
-و�سع قواعد اإجرائية خا�سة بالرحلة مب�ساركة املتعلمني مبا ي�سمى ميثاق الرحلة  .

-�سحن وقت الرحلة باملنا�سط املفيدة .
-تق�سيم املتعلمني  اإىل جمموعات وو�سع م�سرفني عليهم ي�ساعدون يف عملية تنفيذ الربامج القيمية .

3.تلبية الرحلة مليول وحاجات املتعلم مبا حتقق له ال�ستمتاع .
4.العتماد على املتعلم يف الرحلة، لتنمو �سخ�سيته القيمية ، وي�سعر بامل�سوؤولية الأخالقية يف ت�سرفاته عمليا.

5.ال�ستفادة من الرحلة يف تعزيز اجلانب الوجداين للقيمة با�ستثمار عن�سر الزمان واملكان يف الرحلة )امللتقيات، اللقاءات، الرحالت ..(
6.توظيف املنا�سط الرتفيهية امل�ساحبة للرحلة يف غر�س القيم .

7. احلر�س على ا�ستمال الرحلة على عن�سري الإثارة والت�سويق .

دليلها

خطوات
تطـبيها

6 بعض استراتيجيات السنة النبوية يف غرس القيم
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توظيف الطاقات

توظيف  الطاقة  الكامنة  يف  املتعلم ،  و توجيهها  وتهذيبها مبا  يحقق غر�س القيم لديه  . مفهومها

الطاقات   يف النف�س الب�سرية   عظيمة وكبرية جدا  ،فالكيان الإن�ساين يفرز طاقات حيوية  عديدة حمايدة ت�سلح للخري وت�سلح لل�سر، 
ت�سلح للبناء وت�سلح للهدم ،فينبغي  تفريغ ال�سلبي منها اأو توجيهه الوجهة ال�سحيحة اأول باأول يف عمل اإيجابي بناء، وبذلك تتحول 
الطاقة الب�سرية  اإىل ثمرة نافعة لنف�سها و لغريها فمثال :الطاقة البدنية تنفق يف الريا�سة كال�سباحة و بع�س الأعمال املفيدة  ، و طاقة 

ه اإىل حب اهلل و ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، والطاقة الفنية تنفق يف الأعمال الفنية النافعة املباحة  احلب توجَّ
ْوِم،  ُه اأََغ�سُّ ِلْلَب�َسِر، َواأَْح�َسُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن مَلْ َي�ْسَتِطْع َفَعلَْيِه ِبال�سَّ ْج، َفاإِنَّ قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ) َمِن ا�ْسَتَطاَع منكم الَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ
َفاإِنَُّه َلُه ِوَجاٌء( . اأخرجه البخاري يف �سحيحه )1905(  ، وم�سلم يف �سحيحه ) 1400( وقال عمر الفاروق ÷ : )علموا اأولدكم الرماية 

وال�سباحة وركوب اخليل( .

1.التخطيط ل�ستثمار املواقف واملهام املختلفة يف توظيف الطاقات لتحقيق القيم
2.توزيع املتعلمني على الن�ساطات املختلفة مبا يتنا�سب وميولهم وقدراتهم 

3.متابعة تفاعل املتعلمني حال ممار�سة الن�ساطات وت�سحيح م�سارات ن�ساطاتهم حال وجود خروجهم عن امل�سار ال�سحيح .
4.متابعة املتعلم  خارج احللقة بتفريغ طاقته يف جوانب اإيجابية ، مثل : التعاون يف ترتيب امل�ساحف ونظافة امل�سجد اأو تنظيف الدار اأو 

امل�ساركة يف الطبق اخلريي ... اإلخ .
5. توظيف الطاقة فيما ير�سي اهلل [  ويقربنا منه لأن هذا هو النجاح احلقيقي.

6.تدريب املتعلم على ا�ستثمار طاقاته مبا يعود عليه بالنفع يف دينه ودنياه .
7.اأن تراعى احلاجات املختلفة  للطبيعة الب�سرية .

8.اأن  يعود املتعلمون على ممار�سة  توظيف الطاقة  باأنف�سهم دون توجيه .
9.الت�سجيع ملن يح�سن ا�ستثمار طاقاته اإيجابياً .

10.تقبل املعلم/ـة اخلطاأ عند حماولة املتعلمني اإبراز املواهب والطاقات ثم التوجيه .

دليلها

خطوات
تطـبيها

7 بعض استراتيجيات السنة النبوية يف غرس القيم

  التعلم الذاتي

املعلومات مفهومها ؛لكت�ساب  ذاته  على  اأكرث  معتمدا  بنف�سه  التعليمية  املواقف  مع  بالتفاعل  املتعلِّم  فيه  يقوم  منظم  تعليمي  تربوي  اأ�سلوب 
واملفاهيم . 

اأ�سلوب التعلم الذاتي ظهر منذ اأن ُوجد الإن�سان على الأر�س ،فهو من الأ�ساليب التي اأولها الإ�سالم  عناية كبرية ، فقد حث على البحث 
ِ َحتَّى  يف علوم الدين والدنيا ، بل وال�سفر لكت�سابها ، وجرى ذلك على ل�سانه × حني قال: )َمْن َخَرَج يِف َطلَِب الِعْلِم َفُهَو يِف �َسِبيِل اهللَّ

َيْرِجَع(

1.حتديد الأن�سطة الذاتية املتنوعة املنا�سبة لغر�س كل قيمة من القيم املن�سودة
2.تكليف كل متعلم بالن�ساط املنا�سب مليوله وقدراته الذاتية يف التعلم مبا يحقق القيمة .

3.تعزيز دافعية املتعلمني للتعلم ، وتوجيه م�سار التعلم بني احلني والآخر.
4.متكني املتعلم من اإتقان املهارات الأ�سا�سية الالزمة ملوا�سلة تعليم نف�سه بنف�سه لت�ستمر معه مدى احلياة .

د على العتماد على النف�س  وحتمل امل�سوؤولية ، لتقوى �سخ�سيته ،  ويكون له تاأثري اإيجابيا . 5.اأن يعوَّ
6.تزويد املعلم/ـة مب�سادر التعلم الذاتي مثل �سبكة املعلومات النرتنت وغريها.

دليلها

خطوات
تطـبيها

8 بعض استراتيجيات السنة النبوية يف غرس القيم



112113

أسلوب الترويح واللعب

مفهومها

دليلها

خطوات 
تطبيقيها

استغالل طاقة اجلسم احلركية في جانب املتعة للفرد ، ذهنيا أو حركيا مبا يساهم في تعزيز القيم املنشودة .

اعتنت الشريعة اإلسالمية بجانب الترويح  عناية كبيرة حيث يسهم في تكوين القيم اخللقية الشخصية  للفرد  داخل 
مجتمعه ، والتي تقوم بتوجيه سلوكه ، وتعتبر إطاراً مرجعياً لتصرفاته واختياراته في املواقف احلياتية اخملتلفة.

والترويح عن النفس قد يكون من الصغار وقد يكون من الكبار كما كانوا احلبشة في مسجد رسول اهلل عليه الصالة 
والسالم يلعبون في القصة املشهورة لعائشة رضي اهلل عنها, وقد يكون اللعب وسيلة للتعبير عن الذات والكشف عن 
القدرات واملواهب واإلمكانيات ،وللترويح آثار إيجابية كثيرة  جدا منها: إشباع احلاجات اجلسمية والعقلية واالجتماعية 
والعلمية ، إضافة إلى دوره  في اكتشاف األخالق وتهذيبها وتنميتها , كما أن الترويح يزيد الترابط بني املشاركني في 

الترويح, ويزيد من النشاط واملتعة .

أن يتضح الهدف من استخدام وسيلة الترويح .  .1
2.  دراسة الوسيلة ومدى مناسبتها للمرحلة  العمرية  .

3.  أن تكون مناسبة ملا يرغبه املتعلم بشرط عدم مخالفتها للشرع   .
4.  مراعاة توفر شروط األمن والسالمة .

5.  توفر متطلبات اللعبة أو الوسيلة قبل البدء .
6.  تنمية مهارات التفكير واملالحظة واملوازنة بني األشياء من خالل اللعبة ما أمكن .

7.  تنمية القدرات ما أمكن من خالل التدرج في صعوبة اللعبة .   
8.  توظيف  البرامج التقنية  املزودة بوسائل الترويح في غرس وتنمية القيم .

9.  توجيه املتعلمني إلى استنتاج ما يستفاد من تلك األلعاب .

أسلوب الترويح واللعب

أسلوب التعريض

مفهومها

دليلها

خطوات 
تطبيقيها

احلث أو املنع من فعٍل ما، بتعميم اخلطاب ،أو بذكر معنى، أو حادثة قريبة ، يُفهم مقصدها من خالل الواقع احلالي بهدف 
تغيير السلوك أو تعزيز القيم املنشودة.

بأسلوب  اإلسالمية  الشريعة   جاءت  هنا  ومن  لها  املرتكبني  األشخاص  لتنوع  تبعاً  األخطاء  معاجلة  أساليب  تعددت 
التعريض والتلويح واستخدام األسلوب غير املباشر في معاجلة ذلك , فهو أسلوب محبب إلى النفس ملا فيه من جتنب 
اخلطاب بالنصح أو النقد املباشر ؛ مما يؤدي إلى النتيجة املرجوة ،ويساعد على حفظ السرية ،فالناس يكرهون األسلوب 
ـُقال لهم األوامر مباشرة ؛ فالتصريح يهتك حجاب الهيبة ، ويورث اجلرأة على الهجوم،  املباشر في النقد، وال يحبون أن ت
والتبجح باخملالفة، ويهيج على اإلصرار والعناد،  أما التعريض فيستميل النفوس الفاضلة، واألذهان الذكية  .ومن األحاديث 

النبوية التي جاءت بأسلوب التعريض: 
َُّج النَِّساَء،  رِّ؟ َفَقاَل بَْعُضُهْم: اَل أَتَزَو ما رواه أنس بن مالك أَنَّ نََفرًا ِمنْ أَْصَحاِب النَِّبيِّ × َسأَُلوا أَزْوَاَج النَِّبيِّ × َعنْ َعَمِلهِ فِي السِّ
وَقَاَل بَْعُضُهْم: اَل آكُُل اللَّْحَم، وَقَاَل بَْعُضُهْم: اَل أَنَاُم َعَلى فِرَاٍش، َفَحِمَد اهلَل وَأَثَْنى َعَلْيهِ. َفَقاَل: ) َما بَاُل أَقَْواٍم قَاُلوا كَذَا 
َُّج النَِّساَء، َفَمنْ رَِغَب َعنْ ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمنِّي( . أخرجه مسلم في صحيحه    وَكَذَا؟ َلِكنِّي أَُصلِّي وَأَنَاُم، وَأَُصوُم وَأُْفطِرُ، وَأَتَزَو

)1401(

اختيار أسلوب التعريض املناسب لغرس القيمة.  .1
توظيف النماذج املناسبة للموقف واملستوحاة من السيرة .  .2
اختيار أسلوب التعريض املناسب مبا يجنب ردة فعل اخملطئ .  .3

4.  مراعاة أمناط شخصية املتعلمني واملرحلة العمرية في اختيار أسلوب التعريض املناسب .
جتنب استخدام   التعريض في مواقف  ميكن معرفة صاحب اخلطأ ؛  املقصود بالتعريض  .  .5

احلرص على اختيار أسلوب التعريض الذي يحقق الفائدة جلميع املتعلمني .  .6
يجدر باملعلم/ـة عند عدم حتقق الهدف من التعريض االنتقال إلى أسلوب آخر مناسب .  .7

أسلوب التعريض
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ثالًثا : استراتيجيات تربوية عامة

هذه  من  بعًضا  سنذكر  العامة،  التربوية  االستراتيجيات  من  الفائدة  استكمال  على  حرًصا 
االستراتيجيات مع توضيح مفهومها وخطوات تطبيقها ، وال يعني ذكرها هنا عدم وجود مستند 

من القرآن أو السنة لبعضها ، بل جاء ذكرها من باب غلبة استخدامها لدى التربويني .

المحاكاة )لعب األدوار(

مفهومها

خطوات 
تطبيقيها

جتسيد معاني القيم ومتثيلها بشكل تطبيقي .

هذه االستراتيجية تعني أن املتعلمني يقومون بأداء أدوار معينة حتكي مفهوم تلك القيمة وميكن حتقيق ذلك من خالل 
اخلطوات التالي : 

حتديد القيمة املستهدفة واملناسبة للعب األدوار )قابلة للتطبيق( وتوضيحها للمتعلمني .  -1
تهيئة املتعلمني وحتفيزهم للقيام باألدوار املطلوبة .  -2

أن يكون لدى املتعلمني القدرة على تطبيق هذه األدوار .  -3
اختيار مواقف من السيرة والقصص التاريخية أو الواقعية ويطلب من املتعلمني حكايتها ومتثيلها مع حتديد   -4

بؤرة التركيز على األدوار املهمة.
حتليل األدوار مع حتديد املتعلمني الذين سيقومون باألدوار.  -5

حتديد أدوار املشاهدين في تقومي املشهد واستنباط القيمة .  -6
املناقشات احلرة املفتوحة مع املتعلمني حول القيمة الواردة في األدوار.  -7

الوصول إلى املقصود من القيمة ومضامينها وربطها بواقع املتعلمني .  -8

دراسة الحالة

مفهومها

خطوات 
تطبيقيها

حتليل ملوقف واقعي أو خيالي يساهم في حتديد معالم القيمة املنشودة 

دراسة احلالة يحقق التفاعل والتكامل بني النظرية والتطبيق الفعلي أمام املتعلمني ،كما يرسخ مفهوم القيمة بوضوح 
باعتبار إعطاء فرصة للمتعلم أن يشارك برأيه وصوال للهدف من القيمة املطروحة .

وميكن تلخيص اخلطوات العملية لتطبيق هذه االستراتيجية فيما يلي :
اإلعداد اجليد للحالة التي سيعرضونها للمتعلمني من خالل اتصافها:  -1

بالواقعية)من واقع احملضن التربوي ( .  -
التشاركية .  -

اشتمالها على التحدي وإثارة التفكير .  -
صياغة األسئلة امللخصة للحالة بصورة تبرز املشكالت وتساعد على حلها.  -2

إعطاء الفرصة للمتعلمني بتحليل املشكلة .  -3
مناقشة املتعلمني في األسباب املقدمة ومحاولة ترتيبها .  -4

مساعدة املتعلمني ببعض املعلومات للوصول إلى معاني القيمة املنشودة من طرح احلالة .  -5
اخلالصة النهائية لدراسة احلالة وذلك بالتركيز على معاني القيمة ومناهجها ، وذلك من خالل جلسة تقومي   -6

شفهي مع املتعلمني .

 استراتيجيات تربوية عامة
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العصف الذهني

مفهومها

خطوات 
تطبيقيها

استراتيجية تعتمد على احلوار اجلماعي املنظم الذي يثير التفكير اإلبداعي للوصول إلى معاني القيمة املنشودة .

استراتيجية العصف الذهني تقوم على مبدأين مهمني : 
تأجيل احلكم على قيمة األفكار إلعطاء املتعلمني الفرصة األكبر في التفكير .  -1

قاعدة الكم يولد الكيف ، حيث يعطى املعلم/ـة الفرصة للمتعلمني لتوليد أفكار إبداعية مختلفة بدون   -2
احلكم عليها وذلك يساعد على الوصول إلى إجابات نوعية .

 3- بلورة القيم املراد غرسهاعلى هيئة مشكلة متواجدة في اجملتمع كقيمة بر الوالدين ونحوها .
4-طرح املشكلة على املتعلمني من خالل مجموعة نقاط ليتم توليد األفكار وتطورها مع االستماع إلى جميع املشاركات 

من خالل استخدام آلية البناء على أفكار اآلخرين وتطويرها  .
5-تقييم األفكار التي مت التوصل إليها وتوجيهها .

6-مراعاة تهيئة املكان والزمان املناسب لطرح هذه االستراتيجية 

 استراتيجيات تربوية عامة

المشروع

مفهومها

خطوات 
تطبيقيها

تكليف تطبيقي جماعي للمتعلمني يساهم في غرس القيم املنشودة في نفوسهم. 

عملًيا  منوذًجا  لهم  يقدم  ألنه  املتعلمني  نفوس  في  القيم  بناء  في  عاملًيا  الدارجة  األساليب  من  املشروع  أسلوب  عتبر 
تطبيقًيا يشاركون في صناعته ،وميكن تلخيص اخلطوات العملية لتطبيق االستراتيجية فيما يلي : 

اختيار املشروع ،حيث يتم اختيار قيمة أو مشروع قيمي ينمي عددًا من القيم ،وميس جانًبا من حياة املتعلمني   -1
 .

يراعى في اختيار املشروع أن يكون في حدود إمكانياتهم  .  -2
حتديد الزمان واملكان للمشروع .  -3

التي  األنشطة  ،وحتديد  املشروع  أهداف  تتضمن  للمشروع  تفصيلية  به وضع خطة  ويقصد   ، اخلطة  وضع   -4
حتققه ،وتوزيع األدوار بني املتعلمني .

تنفيذ املشروع ،حيث يقوم املتعلمني بإعداد املشروع املطلوب حسب اخلطة التي مت رسمها مبساعدة املعلم/  -5
ـة ومبتابعة منه .

إعداد املتعلمني للتقرير اخلتامي للمشروع .  -6
تقومي املشروع ،حيث يناقش املتعلمني واملعلم/ـة ما مت إجنازه وتقوميه من حيث ما حتقق مع التأكيد على أهم   -7

مخرجات املشروع املرتبطة بالقيم املستهدفة .

 استراتيجيات تربوية عامة
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دقة المالحظة  

مفهومها

خطوات 
تطبيقيها

ومشاعرهم  أفكارهم  وتثمن  املتعلمني  لدى  التأمل  مهارات  تبني  التي  املالحظات  تسجيل  وأدوات  تقنيات  استخدام 
وأسئلتهم .

تنطلق هذه االستراتيجية من قاعدة إيجاد التأمل لدى املتعلم في القيمة املطلوبة وبأسلوب فيه إثارة وتشويق ،وتتلخص 
خطواتها فيما يلي : 

تزويد املتعلمني بأدوات التنفيذ لالستراتيجية املتمثلة في أوراق بيضاء أو دفاتر مالحظات لديهم .  -1
،ثم  واحد  إطار  يجمعها  نافذة  تشكل  قطاعات  أربع  إلى  البيضاء  الورقة  تقسيم  منهم  املعلم/ـة  يطلب   -2

يطلب منهم كتابة الكلمات التالية في أعلى كل قسم  : )احلقائق – األسئلة – األفكار –املشاعر ( .
يكلف املتعلمني باالستماع إلى آيات حتوي تلك القيمة أو قراءة كتاب أو مشاهدة مادة مرئية عنها .  -3

يطلب منهم مأل الفراغات األربعة بحيث يكتب احلقائق املتعلقة بتلك القيمة ،واألسئلة التي تواردت في   -4
عقله عن تلك القيمة ،واألفكار التي تولدت عن تلك القيمة ،واملشاعر التي شعر بها نحو تلك القيمة .

يتم مناقشة املتعلمني فيما متت كتابته .  -5
يقوم املعلم/ـة بإعطاء خالصة تربوية لثمرات هذه القيمة وآثارها وذلك من خالل نقاش مفتوح .  -6

يراعي املعلم/ـة استخدام هذه االستراتيجية مع الفئة العمرية املناسبة لها .  -7

 استراتيجيات تربوية عامة
 استراتيجيات تربوية عامة

حل المشكالت

مفهومها

خطوات 
تطبيقيها

له  اإلجابة عن سؤال يحقق  أو  أو موقف غامض  املشكلة  املتعلم في سبيل احلصول على حل  يبذله  الذي  اجلهد  هو 
الفرصة األعمق والتأثر الوجداني ثم السلوكي بالقيمة املستهدفة .

بها  التمسك  إلى  وتدفعه   ، فهمها  تعميق  في  وتساعد  القيم  غرس  في  املفيدة  األساليب  من  املشكالت  حل  يعتبر 
،واخلطوات العملية لتطبيق هذه االستراتيجية على النحو التالي : 

اإلحساس باملشكلة :  -1
يوضع املتعلم في هذه اخلطوة أمام مشكلة ال يجد تفسيراً  لها ،أو سؤال محير  يستثيره  للبحث عن حل ، أو إجابة لها .
كأن تكون القيمة هي قيمة احملافظة على الوقت ، فيقوم املعلم/ـة بعرض واقع بعض الشباب في ضياع أوقاتهم بال 

فائدة ، وجتاوز احلد في ذلك .
حتديد املشكلة :  -2

أثر  هدر  )  ما   : ، ومثال ذلك  يقوم املتعلمني مبساعدة معلمهم في  حتديد املشكلة على هيئة سؤال واضح  ومحدد 
الشباب ألوقاتهم في الدنيا و األخرة  ( ومن املمكن صياغة سؤال عام )ما أثر  هدر الشباب ألوقاتهم ( ثم تفريعه إلى 

سؤالني األول  عن األثر في الدنيا ، والثاني عن اآلخرة .
وضع حلول أو إجابات مؤقتة :  -3

، ويقوم املعلم/ـة بتلخيصها من خالل استبعاد  أو اإلجابات احملددة عن السؤال  التفسيرات  املتعلمني مجموعة  يقدم 
الغير مناسب وجمع املتشابه ، حتى يصل إلى اجابات تعتبر هي احللول املؤقتة .

فحص احلل املقترح :  -4
في هذه املرحلة يقوم املتعلمني بجمع املعلومات لفحص احللول املؤقتة ، من خالل البحث والقراءة ، أو استخدام أدوات 

البحث العلمي .
ثم يتم تنظيم تلك املعلومات مبا يناسبها ،ويتحقق معها الهدف من استخدام هذا األسلوب .كأن يحدد عدد الساعات 
أو  العنكبوتية  التي تهدر أمام تصفح الشبكة  ، واألوقات  الوقت في ممارسة األلعاب االلكترونية  التي يضيعها معها 

مواقع التواصل االجتماعي ، أو اآلثار الدينية والصحية واالقتصادية .
5-  النتيجة :

وهي القراءة لتلك التنظيمات ،واحلقائق التي نتجت  من خالل اخلطوات السابقة .
املناقشة :  -6

أن  ميكن  وكيف   ، منها  يستفيدوا  أن  ميكن  وماذا   ، النتائج  هذه  تعنيه  ما  حول  نقاشاً  املرحلة  هذه  في  املعلم/ـة  يثير 
يستخدموها ، وكيف ميكن أن يربطوا بينها وبني بعض الظواهر األخرى املتعلقة بها .

ثم يطلب من كل متعلم أن يحدد موقفه من النتائج ، وما ميكن أن يتخذه من قرار حولها .
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السبب والنتيجة

مفهومها

خطوات 
تطبيقيها

ترسيخ القيمة املستهدفة من خالل ربط مسببات األفعال املؤدية إليها بنتائجها وثمراتها على املتعلم .

القيمة  يخالف  أو  يوافق  الذي  السلوك  جتاه  للمتعلم  الفردي  القرار  صياغة  إعادة  في  املستهدفة  القيمة  تساهم 
املستهدفة وذلك من خالل ربط السبب )السلوك( بـ )النتيجة( واألثر املتوقع ،كما يعطي حرية في اتخاذ القرار املناسب 

بناء على توقعات املتعلم للنتائج ، ولتطبيق هذه االستراتيجية : 
يحدد املعلم/ـة القيمة املستهدفة ويحدد لها سلوكًا منافًيا أو معاكًسا لها .  -1

مثل ) قيمة الطموح  < السلوك : عدم االجتهاد (
مثل ) قيمة العفة < السلوك : احلجاب غير الشرعي (

يصوغ املعلم/ـة موقًفا افتراضًيا ،أو سلوكًا منتشرًا مرتبًطا بالقيمة .  -2
يطلب املعلم/ـة من املتعلمني أن يكتبوا على أوراق قراراتهم أو نظرتهم في هذا السلوك والنتائج املتوقعة   -3

عليه فرديا وفق الشكل العام 
املوقف            القرار                  النتائج املتوقعة 

تقسيم املتعلمني إلى مجموعات واملناقشة حول ما كتبه كل فرد .  -4
مناقشة جميع ما كتبه املتعلمني وتقدمي ملخص للنتائج األكثر توقًعا من خالل القرارات املتخذة ثم التأكيد   -5

على أهمية هذه القيم بناء على مخرجات ما كتبه املتعلمون .

 استراتيجيات تربوية عامة استراتيجيات تربوية عامة

تعليم األقران

مفهومها

خطوات 
تطبيقيها

ترسيخ القيمة املستهدفة من خالل تعليم املتعلمني بعضهم لبعض مباشرة أو عن طريق التمثيل العملي .

يتأثر املتعلمون كثيرًا من أصدقائهم ، وهو ما يسميه علماء االختصاص بتعليم األقران حيث حتدث استجابات بالغة األثر 
عندما يكون محور التعلم قائًما على قرين للمتعلم ، وتزداد الفاعلية في حال أحسن هذا القرين التواصل واستطاع أن 

يكون قريًبا من قلوب زمالئه ، وميكن ملعلم/ـة القرآن تطبيق هذه االستراتيجية من خالل : 
حتديد املتعلمني الفاعلني والذي ميكن أن يقوموا بهذا الدور ، وذلك من خالل معايير يضعها املعلم/ـة الختيار   -1

هذه الفئة من أهمها القدوة والقبول واحملبة لدى اآلخرين .
)املتعلم املعّلم(  ميكن استخدام هذا األسلوب مباشرة من خالل تقسيم املتعلمني في مجموعات وتعيني   -2

رئيًسا على اجملموعة .
تعرض على اجملموعات مواقف افتراضية أو أسئلة ثم يطلب من اجملموعات النقاش حولها بقيادة )املتعلم   -3

املعّلم( .
يتم مناقشة ما توصلت إليه اجملموعات ثم يقوم املعلم/ـة بتقدمي اخلالصات حول هذه القيمة .  -4

كما ميكن استخدام هذا األسلوب بطريقة غير مباشرة من خالل املمارسة العملية للمتعلم املعلم/ـة مع   -5
أقرانه ،فمثال في رحلة أو ملتقى يتم تقسيم املتعلمني إلى مجموعات ثم يطلب من املتعلم املعلم/ـة التأكيد على 

بعض السلوكيات التي تعزز تلك القيمة )قيمة األمانة – الصدق مثال ( من خالل مناشط تلك الرحلة أو امللتقى .
أو من خالل إقامة ملتقى أسبوعي للمتعلمني عنوانه مجلس القيم األسبوعي وتختار إحدى القيم ويطلب من املتعلمني 

املعلمني )القدوات( إعداد برنامج وتصور كامل عن فعاليات هذا اجمللس مع اشراك املتعلمني في األفكار و التنفيذ .
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تمهيد

وفق  للغرس  املناسب  القيمي  األسلوب  املعلم/ـة  يختار  أن  أهمية  الدليل  في  تكرر 
هذا  في  وضعنا  الفائدة  استكمال  باب  ومن  مرحلة  لكل  النمو  متطلبات خصائص 
اخلصائص  وأهم  اإلنسان  بها  مير  التي  العمرية  للمراحل  مختصراً  ملخصاً  احملور 
املناسبة  التربوية  والتطبيقات  االستراتيجيات  أهم  ذكر  املراحل مع  لتلك  املصاحبة 

في التربية القيمية .
وقد بني هذا امللخص من خالل خبرات تراكمية في اجملال امليداني باإلضافة إلى اعتبار 
خصائص النمو للمرحلة ، واليعتبر هذا املقترح إلزامًيا، بل ملعلمي ومعلمات القرآن 
أصحاب  فهم  لهم  مناسًبا  يرونه  ما  وفق  املناسبة  االستراتيجية  استخدام  الكرمي 

املوقف القيمي .
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جداول المراحل العمرية وخصائصها

العمرالمرحلة العمرية

من حلظة تشكل اجلنني – الوالدة

من 22 – 35 سنة 

من 36 – 60 سنة

من 61 فما فوق

من حلظة الوالدة – 5 سنوات:
من الوالدة – أسبوعني

أسبوعان – سنتني
سنتان – 6 سنوات

من 6 سنوات – 12 سنة
من 6 – 9 سنوات
من 9 – 12 سنة

من 6 سنوات – 12 سنة
من 6 – 9 سنوات
من 9 – 12 سنة

املرحلة اجلنينية

مرحلة الرشد املبكرة

مرحلة العمر املتوسط

احلياة املتأخرة

ما قبل املدرسة تتضمن :
مرحلة الوليد

مرحلة الرضاعة/املهد
الطفولة املبكرة)احلضانة(

)املدرسة  واملتأخرة  املتوسطة  الطفولة  مرحلة 
االبتدائية( وتضمن:

الطفولة املتوسطة / حلقة أولى
الطفولة املتأخرة / حلقة ثانية

مرحلة املدرسة املتوسطة والثانوية وتتضمن:
املراهقة املبكرة / املرحلة املتوسطة
املراهقة املتوسطة / املرحلة الثانوية

املراهقة املتأخرة / املرحلة اجلامعية/ التعليم العالي

ت
سنوا

 5-3

العمر 
بالسنة

خصائص املرحلة

كثرة احلركة  و 
عدم االستقرار

شدة التقليد

حب التشجيع

التطبيقات التربوية والقيمية

1- شغل الطفل بأعمال مفيدة .
2- استثمار حركته في التدريب 
على بعض األعمال البسيطة .

3- غرس قيمة التعاون و العمل 
اجلماعي .

4- تخصيص وقت للفسحة 
واحلركة والنشاط .

1- االنتباه للتصرفات ألن الطفل 
يقلد بشدة كل من يراه قدوة  .

2- االصطحاب في برامج القدوة 
العملية مثل) في الصلوات 

والعبادات والصدقات وزيارات 
املريض و صلة الرحم ونحوها(

1- حتاشي التسلط والسيطرة 
وفرض النظام بالقوة على 

الطفل .
2- إشباع حاجة الطفل في 

الرعاية والتقبل واحلنان والفهم 
واملدح من قبل الوالدين  واملعلم/

ـة .

استراتيجيات الغرس 
املناسبة

1-اللعب والترويح
2-تفريغ الطاقة

3-القدوة
4-التحفيز
5-القصة

6-التدريب 
واملمارسة

العلم باهلل
محبة اهلل

تعظيم اهلل
محبة الرسول

الرحمة
االحترام
الرفق

قيم املرحلة
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ت

سنوا
 5-3

احلاجة إلى 
البحث 

واالستكشاف 
واالطالع

النمو اللغوي 
السريع

1- تفهم ميل الطفل إلى 
استكشاف كل ما يراه أو 

يصادفه أو يلعب به ومساعدته 
على ذلك .

2- إبعاد األدوات واملواد اخلطرة 
عنه .

3- شرح وتبسيط كل ما يراه 
ليفهمه .

1- االهتمام بحكاية القصص 
لألطفال بهدف التدرب على 
الكالم مما يساعد في النمو 

اللغوي.
2- تعويد الطفل على جتنب 
استخدام األلفاظ البذيئة. 

3- رعاية النمو اللغوي من خالل 
تقدمي النماذج الكالمية اجليدة  .
4- االهتمام بتدريج طول اجلملة 

وسالمتها وحسن النطق .

التفكير اخليالي

1- مساعدة الطفل على التخيل 
ومشاركته وعدم تكذيبه أو تعنيفه 

فاخليال عند الطفل مرتبط أكثر 
مبا يطلع عليه من حكايات وما 

يشاهده في برامج األطفال ومييل 
إلى جعل األحداث اخليالية حقائق 

مصدقة.
2- مساعدته في اختراع  ألعاب 

خيالية جديدة .

ت
سنوا

   5-3

كثرة األسئلة

حب اللعب واملرح

حدة االنفعاالت

1- االهتمام باإلجابة عن 
تساؤالت الطفل مبا يتناسب مع 

عمره العقلي وتعليمه .
2- تدريبه على صياغة األسئلة 

اجليدة .
3- إثارة أسئلة التعلم والفهم 

لديه .

1- تشجيع الطفل أثناء لعبه 
ونشاطه .

2- التخطيط أللعاب مفيدة 
تساهم في تعزيز القيم لديه .
3- مشاركته في تلك األلعاب .

1- تسمي هذه املرحلة باسم 
)مرحلة عدم التوازن(، وتظهر 
عالمات شدة االنفعاالت في 

صورة حدة املزاج وشدة اخملاوف 
وقوة الغيرة.

2- انفعاالت احلب حيث ينفعل 
الطفل ليثير اهتمام والديه 

خاصة ومن التطبيقات التربوية 
لهذه اخلصيصة :

• مراقبة انفعاالت الطفل 
وكشف أسبابها .

• تلبية احتياجاته .
• إشباع احلب والعطف لديه .
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سنوا
 5-3

امليل الكتساب 
املهارات

1- تنمية قدرات الطفل اخملتلفة.
2- إتاحة فرصة ممارسة أشياء 

مختلفة وأشياء متشابهة 
ليدرك أوجه الشبه واالختالف 

بينها.
3- إتاحة الفرصة لالستكشاف 

والتعليم باحلواس والتجربة .

حب التنافس 
والتحدي

العناد

1- تهيئة بيئة اللعب والتعلم 
مع األقران.

2- التحفيز للتحدي وتطوير 
املعارف واملهارات 

1- شد انتباه الطفل وإظهار 
احملبة له .

2- إعطاء األوامر بشكل لطيف 
من خالل إعطاء خيارات متعددة .
3- عدم مقابلة العناد بالعناد بل 

باإلشغال وملء الفراغ .

عدم التمييز بني 
الصواب واخلطأ

1- عدم محاسبة الطفل 
وتعنيفه  بل مساعدته في 

معرفة اخلطأ .
2- شرح اخلطأ والصواب بطريقة 

بسيطة يفهمها .

سنة 
   12 - 6

العمر 
بالسنة

خصائص املرحلة

النمو  اجلسمي 
واحلركي

النمو  احلسي

التطبيقات التربوية والقيمية

1- إتخاذ النشاط احلركي مدخالً 
للتعليم والتربية والغرس .

2- إتاحة الفرصة  للتعبير عن 
نشاطهم العضلي من خالل 

األلعاب مع توفير املكان والوقت 
املناسبني.

3- االهتمام بأن تكون الوسائل 
التعليمية والتربوية مجسمة 

قدر  اإلمكان ليستطيع املتعلم  
ملسها ورؤيتها .

4- أن تكون النشرات أو الكتب 
مكتوبة بخط كبير وواضح .

1- تركيز النشاط اللغوي حول 
احملسوسات من األشياء .
2- أن يدور النشاط حول 

اهتمامات الطفل وقدراته.
3- عدم التركيز على الوجدانيات 

لضعف اهتمام الطفل بها .

استراتيجيات الغرس 
املناسبة

1. الرحالت    
2. الترويح واللعب
3. التمثيل ولعب 

األدوار 
4. القدوة 
5. القص

6. املالحظة 
النافذة

7. التكرار
8. التفكير
9. توظيف 

الطاقات
10. السبب 

والنتيجة

العلم باهلل
محبة اهلل

تعظيم اهلل
محبة الرسول

املسؤولية )الذاتية 
)

الرحمة
االحترام
الرفق 

بر الوالدين
الطاعة

تعظيم القرآن
القوة 

) الثقة بالنفس (
التعاون

قيم املرحلة



130131
سنة 

   12 - 6

النمو االنفعالي

النمو اللغوي

1- إشباع احتياج الطفل إلى 
احلب واحلنان والعطف والرعاية 

والتقبل.
2- تأمني األمن  العاطفي واألمن 

األسري.
3- إعطاء الطفل الفرصة  

للحديث والتعبير عن النفس .

1- التركيز على التدريبات 
االتصالية واأللعاب اللغوية 

مثل القراءة الصامتة –  التعبير 
الشفوي  - التعبير احلر .

2- توظيف املفردات الشائعة  
لديهم في عرض األفكار والقيم 

النمو االجتماعي

1-  اللني والصبر في التعامل 
ألنه  يغلب على الطفل اخلجل .

2- ينبغي تنمية امليل لدى 
الطفل إلى التعايش االجتماعي 

ومشاركة اآلخرين .
3- تدريب الطفل على حتمل 

املسؤولية االجتماعية
اللعب والعمل في   -4

مجموعات.

العلم باهلل

الشكر
احلياء

التوكل
اإلخالص

االستقامة
املسؤولية 

)االجتماعية (
اإليجابية
األمانة
املبادرة
العفو

سنة 
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النمو العقلي 
واملعرفي

1- استثمار قوة التخيل من 
خالل تنمية هذه املهارة في 

الطفل باملسابقات اإلبداعية أو 
التعليقات على املواقف ونحوها 
2- اعتماد املعلم/ـة في عملية 

الغرس على حواس املتعلم .
3- ربط القيم باألشياء املوجودة 

في البيئة .
4- التدريب على اكتشاف 

العالقات  بني األشياء
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العمر 
بالسنة

خصائص املرحلة

النمو اجلسمي

النمو املعرفي 
والعقلي

التطبيقات التربوية والقيمية

1. تنمية معرفة املتعلم 
بالتغيرات اجلسمية التي 

تصاحب مرحلة البلوغ .
2. التوجيه واإلرشاد مبا يساهم 

في وقاية املتعلم من العادات 
الصحية السيئة أو األخطاء أو 

احملرمات.
3. اإلكثار من األنشطة  

والتمرينات احلركية التي حتتاج 
دقة عالية وتصرف الطاقة 

اجلسدية .
4. جتنب املقارنة بني املتعلمني 

من حيث الطول والوزن .
5. إيجاد قنوات  وبرامج لتنمية 

املواهب وصقلها .

1. توجيه املتعلمني نحو 
اكتساب املعرفة الذاتية من 

مصادر املعرفة املوثوقة
2. التدريب على العمليات 

العقلية من الربط والتحليل 
والتركيب  .

3. مساعدة املتعلم  على  
االستبصار بقدراته وميوله 

استراتيجيات الغرس 
املناسبة

1. القصص .
2. التمثيل ولعب 

األدوار .
3. اإلقناع العقلي 
4. القدوة املناسبة 

5. اللعب .
6. املالحظة 

النافذة .
7. توظيف 
الطاقات .

8. التعريض .
9. التفكير .
10. التدريب 

واملمارسة
11. الرحلة .
12. احلوار .

مع ماسبق من 
القيم في املراحل 

السابقة
اخلوف
الرجاء

الصبر
الصدق
العفة
العلم

الطموح
الدعوة

التعايش
االنتماء
األخوة
اإليثار 
الكرم

قيم املرحلة

سنة 
   15 - 13

النمو املعرفي 
والعقلي

النمو االنفعالي

وتوجيهها التوجيه املناسب .
4. تنمية الهوايات واالبتكارات  

من خالل البرامج واألنشطة .
5. تشجيع الرغبة في التحصيل 

والتميز وإيجاد البيئة احملفزة 
لذلك .

6. توفير املثيرات املناسبة للنمو 
العقلي .

7. تنمية قدرة املتعلم على 
احلفظ من خالل حفظ القرآن 

الكرمي .
8. جتنيبه  البرامج أو األشخاص 
الذين يحملون األفكار املنحرفة .

1. االهتمام بأية مشكلة 
انفعالية قد تظهر لدى املتعلم  
واملبادرة في مساعدته في حلها .

2. تقبل املراهق وإشعاره 
بأهميته وتنمية الثقة بنفسه.

3. إشباع  احتياجه للحب 
والتقبل واحلنان والتفهم

4. السماح له بالتعبير عن 
انفعاالته .

5. تنمية قدرات املتعلم على 
احلوار واملناقشة .

6. احترام خصوصيته .
7. توفير الترفيه  املناسب الذي 
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النمو االجتماعي

النمو  الديني

1. تعويده على املسؤولية 
االجتماعية واألسرية .

2. تنمية حاجة االنتماء لديه 
من خالل إشراكه في أنشطة 

ومجموعات مع زمالئه وأقرانه .
3. إشراكه في األنشطة 

االجتماعية
4. جتنيبه البرامج املوجهة نحو 
العنف أو السلوكيات املنحرفة .

5. شغل وقته بالنشاطات 
املفيدة .

1. تقدمي القدوة احلسنة في 
العبادات واألخالق .

2. التشجيع حلق العلم 
والعلماء .

النمو االنفعالي

يرغب  به .
8. املرونة واالبتعاد عن الشدة .

9. االبتعاد عن جرح  املراهق 
باأللفاظ أو اإلمياءات.

10. جتنيب املراهق ألعاب العنف 
أو املشاهد املثيرة للغرائز

سنة 
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العمر 
بالسنة

خصائص املرحلة

• التغيرات االنفعالية 
واملزاجية .

• تتصف احلالة 
االنفعالية بعدم 
الثبات االنفعالي 

والتناقض الوجداني .
• ظهور اخليال 
اخلصب وأحالم 

اليقظة .
• الشعور بالقلق 

واالستعداد إلثبات 
الذات واالستقاللية 

التطبيقات التربوية والقيمية

1. التعامل األبوي .
2. إشعاره بالتقبل والتقدير .

3. رعاية النمو االنفعالي السوي 
وتعزيزه  وتفهم سلوكه .

4. إشباع حاجات النمو وحاجاته 
االجتماعية ليستطيع التعبير 
عن انفعاالته  تعبيراً صحيحاً .

5. جتنب السخرية أو االستهزاء 
أو العقاب البدني في حال صدر 

عنه  سلوكيات  خاطئة .
6. فهم األسباب الكامنة وراء 

التصرفات واالنفعاالت الظاهرة 
وعالجها باألساليب التربوية 

والنبوية املناسبة كاإلقناع 
واحلوار و التفهم .

تنمية الثقة بالنفس   .7
وإشعاره بالقبول واالحترام 

ليتمكن من التحكم في 
انفعاالته والضغوط الداخلية 

الناجتة عن التغيرات الكيمائية 
داخل جسده  ومساعدته على 

تخطي حاالت اليأس أو اإلحباط 
التي قد يشعر بها .

استراتيجيات الغرس 
املناسبة

1. احلوار
2. الرحلة

3. التفكير
4. القدوة

5. توظيف 
الطاقات

6. التعلم الذاتي
7. التعريض

8. دراسة احلالة 
العصف الذهني

9. السبب 
والنتيجة

10. املتعلم املعلم

مع جميع ما سبق
الوسطية
اإلحسان

التواضع
الوفاء
العدل

الشورى
العمل

قيم املرحلة
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اخلصائص 
االجتماعية : 

• مييل املتعلم إلى 
االتصال الشخصي 

ومشاركة األقران في 
األنشطة اخملتلفة .

• مييل إلى االهتمام 
والعناية باملظهر 

واألناقة .
• مييل إلى االستقالل 

االجتماعي .
• مسايرة اجلماعة 
والرغبة في تأكيد 

الذات .
• البحث عن القدوة .

• منو القدرة على 
فهم ومناقشة 

األمور االجتماعية  
والتي تتعلق بالزواج .

احلساسية للنقد 
وامليل إلى اجلدل مع 

الكبار .

• التغيرات اجلسمية 
واحلركية .

• الزيادة في النمو 
اجلسمي ، حيث يزداد   

الطول والوزن .
• يظهر عدم 

التناسق في أجزاء 
اجلسم .

1. توجيه املتعلم إلى أهمية 
اختيار الرفاق الصاحلني  .

2. إبراز سير الصحابة والصاحلني 
لإلقتداء بهم  .

3. يوضح له في هذه املرحلة 
أنه أصبح مكلفاً شرعاً إذا مت 

بلوغه  . 
4. احترام رأيه وعدم حتقيره  .

5. احترام ميوله ورغباته 
وتوجيهها .

6. إشعاره بأهمية التعاون 
اجلماعي  .

7. بناء العالقة القوية بني املربي 
واملتعلم . 

8. التشجيع – الثناء عليه – 
التجاوز عن سيئاته .

1. االبتعاد عن النشاطات 
واأللعاب التي تتطلب جهداً  ألن 

جسم املراهق في حالة منو  .
2. جتنب التركيز على النمو 
العقلي على حساب النمو 

اجلسمي .
3. عدم التكليف باألعباء التي 

• يهتم باأللعاب 
الرياضية .

• اإلقبال على تناول 
الطعام بشراهة.

• يكون التوافق 
احلركي أكثر توازناً .

تتطلب جهداً ألن املظهر اخلارجي 
ال يعبر عن قوته الفعلية .

4. تتميز هذه املرحلة  باتقان 
املهارات احلركية الدقيقة 

فتوظف الطاقات في األلعاب 
احلركية املناسبة .
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االستقاللية :
• تظهر في التمسك 

برأي املراهق متسكاً 
شديداً يصعب 

عليه احلياد عنه 
مهما أقنعه اآلباء 
أو املعلمني بفكرة 
أو برأي آخر بديل ، 
ومتثل هذه املرحلة 
العمرية ما تُعرف 

مبرحلة الفطام 
النفسي واالجتماعي 

، والتحرر واالعتماد 
على النفس اعتماداً 
كلياً .هذه اخلصائص 

تعمل على إثبات 
الذات وتأكيد املراهق 
لنفسه ، بأنه أصبح 

في عالم  الكبار 
برأيه الشخصي 
وتفكيره الذاتي .

1. التعامل األبوي .
2. عدم إجباره على اتخاذ قرارات .
3. ترك احلرية في اختيار أصدقائه 

مع التوجيه املقنع واملتابعة 
املباشرة .

4. احترام رغبته في االستقالل 
دون إهماله وترك رعايته .

5. تنمية اجتاه النضج 
واملسؤولية 
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• اخلصائص الدينية :
• ظهور االجتاه 

الديني والتفكير في 
أمور الدين بصفة 

مستمرة - مناقشة 
اآلراء الدينية لدرجة 

التشكك الشديد 
الواضح فيها ، 
أو االلتزام التام 

والتمسك بالعقيدة 
بالتزام كامل .

• تظهر املناقشات 
اجلدلية حول 

املوضوعات الدينية 
، وحيث تكون آراؤه 

وأفكاره في مثل 
هذه األمور ، مبا 

يتوافق ويُشبع رغبته 
الشديدة في إظهار 
رأيه وسط اآلخرين .

• غالباً ما جند املراهق 
يتذبذب بني الشك 
واليقني واإلميان في 

فترات كثيرة ، محاوالً 
التفسير حتى 

يصل إلى نوع من 
االستقرار النفسي 

يتمثل في أحد 
موقفني متضادين 

. فإما يتجه نحو 
التدين واالتزان ، وإما 
يتجه نحو التشكك 

واحليرة . فهو إما 
يتجه نحو الطرف 

املوجب ، وإما يتجه 
نحو الطرف السالب 

1. تزويده باملعلومات الثقافية 
والدينية وإشباع دوافعه امللحة  

لهذه األمور الهامة لديه .
2. إعطاؤه املعلومات بشكل 

مقنع وهادئ و عن طريق القدوة 
العملية والسلوك العملي 

التطبيقي .
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.. وفي كلتا احلالتني 
تشتد انفعاالته 

وتتميز آراؤه وأفكاره 
بالتعصب والتمسك 

الشديد .

اخلصائص املعرفية 
العقلية

• يتميز الطالب بالنمو 
العقلي كماً وكيفاً .
• ينمو الذكاء العام 

بسرعة .
• سرعة التحصيل 
الدراسي وامليل إلى 

بعض املواد الدراسية 
• تنمو القدرة على 

تعلم املهارات 
واكتساب املعلومات  

• يتطور اإلدراك من 
املستوى احلسي إلى 

املستوى اجملرد .
• يزداد االعتماد على 
الفهم واالستدالل .

• ينمو التفكير 
والقدرة على 
االستدالل . 

واالستنتاج وإصدار 
األحكام على األشياء .

• تتكون املفاهيم 
املعنوية عن اخلير 

والشر .
تتضح طرق وعادات 
التحصيل الدراسي 

والتعبير عن النفس .

1. التدريب على استخدام 
األسلوب العلمي في التفكير .

2. تكييف األنشطة والعمل 
والواجبات حسب قدرات 

املتعلمني وميولهم واجتاهاتهم 
الفكرية . 

3. استخدام احلوار العقلي 
واإلقناع .

4. محاولة إيجاد الشراكة 
الفاعلة بني املدرسة واملنزل أو 

احللقة واملنزل لتوحيد الرؤى 
واملفاهيم .

5. إيجاد البيئة املالئمة للنمو 
العقلي والفكري  للمتعلم .

6. تنمية روح االستطالع 
واالكتشاف وبناء القناعات . 

7. التعلم والتدرب الذاتي من 
خالل مصادر املعرفة خاصة 

التقنية .
8. تقبل كثرة انتقادات املتعلم 
نتيجة منو التفكير اجملرد لديه .
9. إعطائه فرصة للتفكير في 
مشكالته وانحصار دور املعلم/

ـة في التوجيه واملساعدة  .
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العمر 
بالسنة

خصائص املرحلة

النمو اجلسمي و احلركي 
ويتم النضج اجلسمي 
مع نهاية هذه املرحلة:

• زيادة طفيفة في 
الطول لدى اجلنسني.
• زيادة واضحة بالوزن 

خصوصا لدى الذكور .
• تكتمل األسنان 

الدائمة .
• تستقر مالمح الوجه .

• يالحظ حتسن في 
صحة املراهق.

• يقترب النشاط 
احلركي من االستقرار .

• تزداد املهارات احلسية 
احلركية بشكل عام .

النمو العقلي
• تزداد القدرات العقلية 

اخلاصة تزداد القدرة 
على التحصيل  ونقد 
ما يقرأ من معلومات 
ويستطيع  اإلحاطة 

مبصادر املعرفة املتزايدة
• يتبلور التوجه نحو 

التخصص .
• تزداد القدرة على 

التطبيقات التربوية والقيمية

1. تفّهم طبيعة النمو بجميع 
أشكاله بهذه املرحلة . 

2. مساعدته على تفهم 
طبيعة النمو السريع والتغيرات 

اجلسديّة . 
3. املساعدة في تكوين العادات 
اجلسمية احلركية الصحيحة   

من خالل التوعية ومن خالل 
املشاركة .

1. توجيهه ملصادر املعرفة 
اخلارجية املناسبة .

2. االبتعاد عن الطرق اإللقائية 
الرتيبة واالعتماد على األساليب 

التي تنمي التفكير.
3. تشجيع النقد البناء وإتاحة 

الفرصة لطرح آرائه .
4. االعتناء مبحتوى ما يقدم له 

من أدلة واستشهاد وترابط 
منطقي . 

استراتيجيات الغرس 
املناسبة

1. احلوار
2. الرحلة

3. التفكير
4. القدوة

5. توظيف 
الطاقات

6. التعلم 
الذاتي

7. التعريض
8. دراســة 

احلـالـة 
والعصف 

الذهني
9. السبب 
والنتيجة

10. املتعلم 
املعلم

11. احلوار
12. مجموعات 

لتعلم 
التشاركي

13. املوعظة 
احلسنة

14. تدريب 
األقران 

15. املشروع

مع جميع ما 
سبق

الوسطية
اإلحسان

التواضع
الوفاء
العدل

الشورى
العمل

قيم املرحلة
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التركيز واالنتباه .
• تصبح لديه القدرة 
على التحليل والربط 

وحل املشكالت املعقدة.
• القدرة على تذكر 

األسماء واألشخاص 
واألماكن  خاصة ما 
وافق منها اهتمامه.

• ينمو لديه التفكير 
االبتكاري.

• القدرة على اتخاذ 
القرارات.

النمو االنفعالي
يتجه التطور االنفعالي 

مع نهاية املرحلة نحو 
النضج والثبات حيث 

يالحظ: 
• القدرة على األخذ 

والعطاء .
• القدرة على املشاركة 

االنفعالية .
• الواقعية في تفهم 

اآلخرين .
• امليل نحو الرأفة 

والرحمة .
• زيادة اإلخالص والوالء .

• إعادة النظر في اآلمال 
واملطامح .

5. السعي لالقناع بأدلة 
موضوعية وعلمية . 

6. احلفاظ على الطاقة العقلية 
وعدم إشغالها مبا ال فائدة منه 

من أبواب العلم . 
7. تأمني الكتب الشيقة واملفيدة 

للمتعلم . 
8. إرشاده للتخلص من معوقات 

التفكير السليم كالتعصب 
واملبالغة والغلو والتعميم 

اخلاطئ .

1. توطيد العالقة املبنية على 
الثقة واالحترام .

2. تفّهم قلق املراهق وهواجسه  
بخصوص املستقبل ومساندته .

3. إيجاد االنتماء واملشاركة 
االجتماعية واإلنسانية )حتقيق 

املكانة االجتماعية) 
4. جتنب اللوم واالنتقاد املباشر . 

5. تفهم مرحلة الصراع بني 
احلاجة خاصة املادية واملالية 

وبني استقالل الفكر والقرارات 
واملساندة والتوجيه الالزم بحب  

وتفهم . 
6. تفهم إحساسه باخلجل من 

بعض املظاهر اجلسمية غير 
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النمو الديني
• احلماس الديني  .

• اندفاع ديني واجتماعي 
للمشاركة في 

اجلماعات الدينية أو 
األنشطة الدينية. 

• وجود ارتباط واضح 
بني النمو الديني والنمو 

األخالقي.
• النمو الديني 

املكتسب في املراحل 
السابقة يؤثر كثيرا 

في استقراره في 
مراحل حياته وعلى 

صحته النفسية 
وبالتالي سلوكه الديني 

واالجتماعي واألخالقي.

• حتقيق األمن العاطفي 
• وقوع املراهق في احلب 

متضمنا عدة دوافع 
وانفعاالت مثال: الغضب/ 
التسامح/ النشوة/ األلم 
• متجيد األبطال والنزوع 

نحو املثالية.
•تبلور بعض من العواطف 
الشخصية مثال )االعتداد 
بالنفس، العناية باملظهر 

)..

1. تعزيز قوة اإلميان .
2. تقوية التقوى في النفس .

3. االعتناء بالقرآن الكرمي تالوة 
وحفظاً وتدبر .

4. التعاون والتشارك في أداء 
العبادات. 

5. االعتناء مبعرفة أسماء اهلل 
وصفاته  من أجل التعرف على 

اهلل  ومحبته وطاعته . 
6. إيجاد بيئة وأنشطة التنافس 

والتسابق في اخلير والطاعات .

املكتملة أو غير املتوازنة وميله 
لالنطواء . 

7. تقدمي احلب  واحملبة وبناء األلفة 
والذي يعتبر احلل األقوى ملعظم 

مشكالته االنفعالية والنفسية 
 .
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النمو اجلنسي
• تتحقق القدرة على 

التناسل   فهي مرحلة 
متام النضج اجلنسي .

• اجلنسية الغيرية 
تنمو ويزداد االرتباط بني 

اجلنسني .
• تندمج مشاعر 

الرغبة اجلنسية مع 
مشاعر احلب والتقدير 

واإلعجاب، فتزداد 
املشاعر اجلنسية عمقا 

• يالحظ التوجه نحو 
الزواج والبحث عن 

شريك احلياة بنظرة 
مثالية ميلؤها احلب 

والرومانسية .
• حتدث اخلطوبة عند 

اإلناث أكثر منها عند 
الذكور في هذه املرحلة 

• يالحظ عند الفتيان 
»احللم اجلنسي/ 
االحتالم( بسبب 

ما يسمى البطالة 
اجلنسية أو العكس 
اللجوء إلى السلوك 
اجلنسي قبل الزواج 

في حال عدم التربية 
اجلنسية السليمة .

1. تفهم الدوافع اجلنسية 
واعتماد احلوار والصراحة 

والثقافة اجلنسّية العلمّية . 
2. تقدمي التوعية  اجلنسية من 

منظور ديني وأخالقي .
3. شغل وقت الفراغ بأنواع 
النشاط البناء الصارف عن 

اجلنس .
4. االهتمام بقضاء وقت الفراغ 

في أنشطة جماعية مفيدة 
وهادفة وفي ممارسة الهويات 

وامليول .
5. توعيته بأضرار وآثار التعامل 

اجلنسي احملرم .
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النمو اخللقي
• يقوم  بتعميم 

املفاهيم األخالقية وفقا 
للمواقف التي يتعرض 

لها.
• تتعدد معايير السلوك 
األخالقي وتتعارض فما 
هو مقبول له قد يكون 

ممنوعا على غيره. 
• قد يالحظ بعض 

التساهل بالنسبة 
لبعض معايير السلوك 
األخالقية كالغش مثال 

يجد له مبررا واضحا. 
• تبرز ثقة املراهق 

بنفسه حول معايير 
السلوك األخالقي 

بتحديد ما هو صحيح 
وما هو خطأ على 

أساس حكمه 

1. إيجاد البيئة األخالقية 
الصحيحة .

2. العناية مبجاالت النشاط التي 
حتقق أهداف التربية األخالقية 

املطلوبة .
3. احلث على حفظ القرآن 

والتخلق بخلقه .
4. احلث على االعتناء بشمائل 

وخلق النبي صلى اهلل عليه 
وسلم
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تمهيد

النماذج  على  ويشتمل  التطبيقي  العملي  اجلزء  ويعتبر  الدليل  من  األخير  اجلزء  هذا   
مراحل  ذكر  وقبل  القيم  في غرس  بدوره  القيام  على  املعلم/ـة  تساعد  التي  واألدوات 
القرآن عشر خطوات تساهم  أيدي معلمي ومعلمات  اإلجرائية نضع بني  هذه اخلطة 

في جناح خططهم القيمية وذلك على النحو التالي : 
1. استشعر : عظيم األجر في رسالتك القيمية .

2. ادع: اهلل سبحانه أن مين عليك بالتوفيق في هذه الرسالة .
3. استشر : أصحاب اخلبرة التربوية ومن سبقك في هذا اجملال واستفد من جتاربهم .

التي تساعدك على  الرسالة من خالل استكمال املقومات القيمية  4. استعد: لهذه 
حتقيق أهدافها .

5. تعاون: مع فريق العمل القيمي في احملضن التربوي الذي تعمل فيه فالبناء القيمي 
يحتاج إلي تعاون .

6. خطط: ضع خطتك القيمية وفق منهجية علمية عملية .
7. نفذ: خطتك وفق أدوات متابعة تضمن لك التنفيذ الفاعل .

8. قّوم:مخرجات خطتك بشكل مرحلي ونهائي .
9. استمر: مهما كانت النتائج تبدو سلبية أو ايجابية ألنك في رسالة عظيمة 

فمنه  سبحانه  هلل  كله  الفضل  ارجع  بل  القيمية  أهدافك  حتقيق  بعد  المتن:   .10
الهداية والتوفيق  .  
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الخطة القيمية اإلجرائية

والنماذج   والنصوص  العمليات  عبارة عن مجموعة من  بأنها  القيمية  اخلطة  تعرف    
تصف ما يتوجب على املعلمني واملعلمات  القيام به لإليفاء باحلاجات القيمية اخلاصة 

للمتعلمني.

املتوقع  األهداف  تشمل كل  بحيث  عام   للمتعلمني بشكل  القيمية  اخلطة  وتكتب   
لكل  اجلزئية  اخلطة  تكتب  ثم  زمنية محددة   فتره  وفي  معايير معينة  وفق  حتقيقها 
حتقيق  في  التقدم  مستوى  لقياس  إليها  الرجوع  يتم  تدريب   بطاقة  بشكل  متعلم 

الهدف القيمي .
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1. التحليل )وصف الواقع احلالي ( : 
القوة والضعف لبيئته من  املتعلم وعوامل  القيم عند  هو عبارة عن تلخيص لواقع 

خالل أدوات قياس محددة .

2. االحتياج : ) حتديد االحتياج القيمي ( :
د  وتوحِّ املّتزنة،  شخصيته  لتشكّل  القيم  من  املتعلم  يحتاجه  ملا  حتديد  هو 
. األرض   إعمار  و  العبادة  وهو  له  خلق  الذي  دوره  ليؤدي  وتهيؤه   ، إرادته  وتقوي   ذاتَه، 

3. األهداف )وصف األهداف القيمية التي يحتاج املعلم/ـة غرسها لدى 
املتعلم ( :

يعرف الهدف القيمي العام بأنه مستوى تواجد القيمة املتوقع من املتعلم  أن يحققه 
خالل مده زمنية معينه كسنة مثال بحيث يكون هذا الهدف قابال للقياس وذا اجتاه 
مرحلية   أو  املدى  قصيرة  أهداف  إلى  العام  الهدف  ويجزأ  للمتعلم   وموجهاً  إيجابي 

جزئية محدد وقابلة للمالحظة والقياس .

حتقق  والتي  للمتعلمني  تقدم  التي  واألنشطة  )البرامج  املبادرات    .4
األهداف القيمية( وتتضمن :

أهداف  لتحقيق  املتعلمني   يحتاجها  التي  واإلجراءات   واألنشطة  البرامج  جميع    -
اخلطة القيمية .

-  بيان الفترة الزمنية لكل برنامج ونشاط  .
البرامج  حيث  تلك  املتوقعة الستمرار  واملدة  البرامج   تقدمي  البدء في  تاريخ  بيان    -
يجب أن تقدر املدة املناسبة لتقدمي البرامج واألنشطة القيمية للمتعلمني على مدار 

العام الدراسي 
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-  بيان جميع الفئات املشاركة في البرنامج واألدوار واملهام اخلاصة بها  كدور املعلم/
ـة ودور اإلدارة ودور األسرة واإلرشادات األخرى .  

اخلاصة  املالحظات  أو  البرنامج  وهو   :  ) احلاجة  الفردي)حسب  القيمي  البرنامج    -
بالفروقات الفردية وكيفية مراعاتها في التطبيق والتقييم . 

التفيذ واملتابعة :  .5
وهي مرحلة متابعة التطبيق العملي للبرنامج القيمي من خالل أدوات محددة 

القياس والتقومي :  .6
ويقصد به قياس مستوى حتقيق األهداف القيمية ويتم ذلك من خالل ثالثة مراحل :

القيمي  الواقع  حتليل  مرحلة  في  متضمنة  )وهي  القبلي  القياس   : األولى  املرحلة 
) للمتعلم 

املرحلة الثانية :القياس املرحلي : و الذي يهدف إلى قياس  مدى فاعلية استراتيجيات 
الغرس املستخدمة ومدى استجابة املتعلم لها .

املرحلة الثالثة: القياس البعدي  : والذي يهدف إلى قياس  املستوى الذي وصلت إليه 
القيم في نفس املتعلم .

 

أواًل -  تحليل الواقع القيمي الحالي :

ويتم في هذه املرحلة تلخيص لواقع القيم عند املتعلم باإلضافة إلى دراسة متأنية 
ملعرفة عوامل القوة والضعف في بيئته من خالل أدوات قياس محددة .
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وذلك ألن قياس القيم بشكلها اجملرد يعتبر من الصعوبات التي تواجه القائمون في 
إلي  القيم  حتويل  خالل  من  إال  الصحيح  القياس  يتأتى  وال   ، القيمية  التربية  مجال 
 – )معرفية  مؤشرات  قيمة  لكل  أن  على  التربويون  اتفق  وقد   ، عليها  دالة  مؤشرات 

وجدانية - سلوكية(.
للمعلمني  مركزة  عمل  ورشة  اقامة  خالل  من  قيمة  لكل  املؤشرات  إعداد  وميكن 

واملعلمات في احملضن التربوي .
منوذج  إلي  باإلضافة  الورشة  إلقامة  املقترحة  اآلليات  سنقدم  للفائدة  واستكماالً 
تطبيقي يساعد املعلمني واملعلمات من االستفادة منه والسير على نفس طريقته 

أثناء وضع املؤشرات ، وذلك وفق ما يلي :
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ب ( ثانًيا: نموذج تطبيقي للمؤشرات الدالة على القيم

نموذج للمؤشرات الدالة على القيم

القيمة املركزية

القيمة الفرعية

املراحل العمرية

الصفوف األولية
6 – 9 سنوات

الصفوف العليا
10 – 12 سنة

املرحلة 
املتوسطة

13 - 15 سنة

املرحلة الثانوية 
وما بعدها 

16 – 21 سنة

قيمة العبودية

قيمة التوكل 

املؤشرات الدالة عليها 

- يعرف أن اهلل هو خالق الكون .
- يعرف أن اهلل هو القادر على كل شيء .

- يحفظ بعض األدعية التي تدل على  االستعانة باهلل .

- يعرف صفات اهلل الدالة على قدرته .
- يعرف التوكل من خالل مظاهر في سلوك اخمللوقات كالطير 

مثال .
- يستحضر نصوًصا حتث على التوكل وتذم التواكل .

- يتحدث عن أهمية التوكل في حياة اإلنسان .
- يتحدث عن خطورة التواكل على الفرد واجملتمع .

 ( مختلفة  حياتية  مواقف  في  اهلل  على  توكله  يظهر   -
االختبارات ... ونحوها (

- يحفظ اآليات واألحاديث ومواقف السلف في التوكل .
- مييز بوضوح بني التوكل والتواكل من خالل املوقف .

 ( مختلفة  حياتية  مواقف  في  اهلل  على  توكله  يظهر   -
االختبارات ... ونحوها (

نوعه

- معرفي
- معرفي
- معرفي

- معرفي
- معرفي

- معرفي

- معرفي
- معرفي

- سلوكي

- معرفي
- معرفي

- سلوكي

نموذج للمؤشرات الدالة على القيم

القيمة املركزية

القيمة الفرعية

املراحل العمرية

الصفوف األولية
6 – 9 سنوات

الصفوف العليا
10 – 12 سنة

املرحلة 
املتوسطة

13 - 15 سنة

التزكية

قيمة الصدق

املؤشرات الدالة عليها 

- االعتراف باخلطأ وعدم نسبته إلى غيره .
- يصدق في حديثه مع أسرته ومع املعلم/ـة .

يقوم  أن  منه  يطلب  عندما  املرض  مظاهر  بعض  يتصنع  ال   -
بواجب ما.

- مييز بني الصدق والكذب من خالل مشاهد ومواقف .
- ينزعج عندما يتهم بالكذب .

- يستحضر نصوًصا شرعية حتث على الصدق ) آيات – أحاديث (
- يعرف عاقبة الكذب .

- يقول احلق في كل املواقف .
- ال يشهد بالزور على أحد من الطالب .

- ينفر ممن يتصفون بالكذب .

- يدرك عاقبة الكذب .
- يحافظ على الصدق في أقواله وأفعاله .

- ال يستخدم الكذب وسيلة للنجاة من العقوبة .
- يشهد باحلق ويأبى شهادة الزور .

نوعه

- سلوكي
- سلوكي
- سلوكي

- معرفي
- وجداني

- معرفي

- معرفي
- سلوكي
- سلوكي
- وجداني

- معرفي
- سلوكي
- سلوكي
- سلوكي
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املرحلة الثانوية 
وما بعدها 

16 – 21 سنة

- يعتبر الصدق صفة بارزة فيه .
- ال يستخدم التورية في أقواله وأفعاله .

- يناصح من يكذب من أصحابه .
- يستحضر اآليات واألحاديث ومواقف الصدق من حياة السلف 

الصالح .
- ال يفرق بني أي نوع من أنواع الكذب بل يتجنبها جميعها .

- سلوكي
- سلوكي
- سلوكي
- معرفي

- سلوكي

 تابع نموذج للمؤشرات الدالة على القيم

القيمة املركزية

القيمة الفرعية

املراحل العمرية

الصفوف األولية
6 – 9 سنوات

الصفوف العليا
10 – 12 سنة

املرحلة 
املتوسطة

13 - 15 سنة

املرحلة الثانوية 
وما بعدها 

16 – 21 سنة

قيمة االستخالف

قيمة اإليثار

املؤشرات الدالة عليها 

- يقبل تقدمي غيره عند توزيع الهدايا واجلوائز .
- يفرح بلعب غيره معه في ألعابه اخلاصة .

- يتفهم تقدمي أخيه الصغير عليه في شراء األدوات املدرسية 
ونحوها .

- يعرف معنى اإليثار .
- يقدم غيره احملتاج عليه ) في الطعام – اللعب .. إلخ ( 

- يحفظ آيات وأحاديث في فضل اإليثار .

- يتمثل اإليثار في سلوكه من خالل األنشطة ) رحالت  ألعاب 
... إلخ (

- يحفظ اآليات واألحاديث في فضل اإليثار .
- يشعر بالفرح عندما يقدم غيره عليه .

- يحفظ اآليات واألحاديث ومواقف السلف في اإليثار .
- يطبق اإليثار عمليا في سلوكه خالل األنشطة اخملتلفة .

- يحث زمالءه على اإليثار .
- يتحدث عن فضل اإليثار وفوائده على الفرد واجملتمع . 

نوعه

- سلوكي
- وجداني
- وجداني

- معرفي
- سلوكي
- معرفي

- سلوكي

- معرفي 
- وجداني

- معرفي
- سلوكي

- معرفي
- وجداني

نموذج للمؤشرات الدالة على القيم
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رابًعا / نماذج األدوات المقترحة :

املتوسطة  للمتعلم)املرحلة  الذاتي  التقييم  استبانة   / األول  النموذج 
والثانوية(

نظره  املتعلم من وجهة  لدى  املستهدفة  القيم  واقع  : معرفة  النموذج  الهدف من 
عن نفسه .

م

2

4

1

3

5

6

نوعه

معرفي وجداني

معرفي

معرفي - سلوكي

معرفي

سلوكي

وجداني

ال يحدثنادراًغالباًدائماً ما يصدر منك أو تفكر فيه عن اقتناع أو تعتقد أنه األحسن

أعرف قيمة التوكل في حياتي متاماً

أتذكر األدلة على التوكل من القرآن والسنة

أعرف معنى التوكل

آخذ باألسباب وابتعد عن التواكل

أعرف مواطن التوكل وأطبقه

اهتم بالتوكل على اهلل في كل مواقف حياتي مثل : )االختبارات (

االسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            املرحلة :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جدول التقييم الذاتي للمتعلم)المرحلة المتوسطة والثانوية( :

إرشادات في استخدام األداة :
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االسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            املرحلة :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

1

2

3

4

5

نوعه

سلوكي

سلوكي

سلوكي

معرفي

وجداني

القيمة

بر الوالدين

ال يحدثنادراًغالباًدائماً ما يصدر من املتعلم وتشعر بقناعته به

يحرص على تنفيذ طلبات والديه

ال يرفع صوته عند والديه

يقّبل رأس ويد والديه

يفرق بني البر والعقوق

يحب من يتصف ببر الوالدين

النموذج الثاني / استبانة تقييم املتعلم من وجهة نظر األسرة )املرحلة 
االبتدائية – رياض األطفال (:

نظر  وجهة  من  املتعلم  لدى  املستهدفة  القيم  واقع  معرفة   : النموذج  من  الهدف 
األسرة .

تقييم المتعلم من وجهة نظر األسرة )المرحلة االبتدائية – 
رياض األطفال

بعني  تؤخذ  السابقة  األداة  في  إليها  اإلشارة  متت  التي  والتوجيهات  اإلرشادات  جميع   : مالحظة 
االعتبار في تطبيق هذه األداة .

 – املتوسطة   (  : املتعلم  لسلوك  مالحظة  بطاقة  الثالث/  النموذج 
الثانوية (

الهدف من النموذج:   معرفة واقع القيم لدى املتعلم من وجهة نظر املعلم/ـة  
ويستخدم فيها منوذج استبانة تقييم املتعلم من وجهة نظر األسرة لكن من وجهة 

نظر املعلم/ـة ، ويطبق عليها جميع اإلرشادات والتوجيهات السابقة الذكر .
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النموذج الرابع / وثيقة  )شخصيتي التي أريدها ( :
والثانوية  واملتوسطة  العليا  االبتدائية  مرحلة  في  املتعلمني  )وتناسب   

وما بعدها(

ومالمح  املتعلم  قيم  عن  وذاتي  واضح  تصور  إعطاء   : النموذج  من  الهدف 
شخصيته كما يساهم في إلزامية املتعلم مبحتواها مستقبالً بطريقة غير 

مباشرة  
الوثيقة  املتعلم عند دخول احللقة/املدرسة/الدار  ومتثل  وهي عبارة عن وثيقة يعبؤها 
استبانة حتدد مالمح شخصية املتعلم  التي يريدها من وجهة نظره اخلاصة أو رؤيته 
في  متثل  ألنها  ذلك  غير  أو  صادقاً  كان  سواء  اإلجابة  حرية  للمتعلم  ويترك   ، لنفسه 
نهاية املطاف وثيقة سيحرص على تنفيذ بنودها كالتزام ذاتي و تصاغ بشكل اتفاقية 
بالتزامه  املتعلم  من  وإقرار  اجلدول  في    ) املفتوحة  األسئلة   ( املوجودة  البنود  على 
في  املناسبة  األسئلة  ومن  حتقيقها  إلى  الوصول  في  ليساعده  املعلم/ـة  بتوجيهات 

هذه الوثيقة ما يلي:

االسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            املرحلة :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

م

2

3

4

5

6

الســــؤال

ما شعارك في احلياة ؟

ما هي أبرز صفاتك اإليجابية التي ترغب في تعزيزها ؟

ما هي أبرز صفاتك السلبية التي ترغب في تغييرها ؟

ما هي أبرز املواصفات التي ترغب أن تكون في أصدقائك املقربني ؟

ما هي أبرز الصفات التي تتمنى أن تكون في معلمك/معلمتك ؟

ما هي أبرز السمات التي تتمنى أن تتوفر في تعامل أسرتك ؟

اإلجــــابة

تقييم المتعلم من وجهة نظر األسرة )المرحلة االبتدائية – 
رياض األطفال
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النموذج اخلامس / مقياس التنشئة األسرية :

الهدف من النموذج : معرفة واقع البيئة األسرية للمتعلم ملعرفة الفرص والتهديدات 
التي ميكن أن تواجه املعلم/ـة أثناء تنفيذ البرنامج القيمي ،حيث متثل الفرص عامل 
في  فاعل  بشكل  األسرة  توظيف  خالل  من  التعزيز  في  /املعلمة  للمعلم/ـة  مساند 

البرنامج القيمي ألبنهم.
كما ميثل التهديد حتد وعائق أمام املعلم/ـة يجب أخذه في عني االعتبار أثناء التنفيذ 

الرقم

1

2

3

4

معدوم )1(ضعيف )2(متوسط )3(عالي)4(

أوالً :  مقياس التنشئة األسرية 

مدة تواجد الوالد في املنزل مع األبناء

تفرغ األم لتربية األبناء

املشكالت األسرية

اتفاق الوالدين على أسلوب التربية والتوجيه

التقييم

 مقياس التنشئة األسرية
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13

14

15

16

17

18

19

تأثركم  بآراء وانطباعات اآلخرين السلبية واإليجابية عن أبنائكم

حرية التعبير لدى األبناء

حرية اختيار مستلزمات االحتياجات اخلاصة ) املالبس – األلعاب – الترفيه  
ونحوها (

حرية اختيار األصدقاء لدى األبناء

الزيارات العائلية

مساهمة األسرة في العمل التطوعي

مشاركة األسرة في املناسبات االجتماعية

10

11

12

أولوية التحصيل العلمي لألبناء مقارنة بأولوية حتفيظهم وتعليمهم  
القرآن

نصيب القرآن الكرمي من املهام اليومية ) حفظاً أو تالوة أو استماعاً (

أوقات مخصصة الجتماع األسرة يومياً

5

6

7

8

9

استخدام الشدة في تربية األبناء  وتوجيههم

مقدار التحفيز املستخدم من الوالدين

مالحظة ومتابعة  سلوك األبناء

مواظبة الوالد على صالة اجلماعة

حضور وتطبيق الهدي النبوي في األسرة

تابع لمقياس التنشئة األسرية
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مؤشرات القيمة الفرعية

معرفة معنى التوكل

يقدر قيمة التوكل

يظهر التوكل في مواقف 
مختلفة

القيمة 
املركزية

العبودية

معرفي

10

-

-

مكونات القيمة من حيث االحتياج

وجداني

-

3

-

سلوكي

-

-

7

عدد 
املتعلمني 

)15(

الفاقد )5( 
متعلمني

الفاقد )12( 
متعلمني

الفاقد )8( 
متعلمني

القيمة الفرعية

القيمة)1(
التوكل على اهلل

ثانًيا / تحديد االحتياج القيمي
املتعلم  في  املعلم/ـة  سيغرسها  التي  القيم  مصفوفة  حتديد  يتم  املرحلة  هذه  في 
متدرجة من االكثر احتياجاً إلى األقل ، وتعتبر هذه املرحلة امتداداً للمرحلة السابقة، 

لكن مت فصلها لكي يزيد مستوى التركيز عليها .

أوالً/ أهداف حتديد االحتياج القيمي :
1. بناء مصفوفة القيم للمتعلمني حسب أولوية االحتياج .

2. تصنيف االحتياج وفقاً ملكونات القيمة الثالث )املعرفي –  الوجداني –  السلوكي( .

ثانياً/ األدوات املقترحة في هذه املرحلة :
يقترح في هذه املرحلة استخدام بطاقة االحتياج القيمي وذلك وفق النموذج التالي :
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ثالًثا / بناء األهداف القيمية  

إلى  ذلك  وترجم  بيئته  وواقع  القيم  في  املتعلم  واقع  بتحليل  املعلم/ـة  قام  أن  بعد 
احتياج قيمي محدد فإن املطلوب في هذه املرحلة وضع األهداف القيمية التي يرغب 

أن يحققها في املتعلمني .
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معادلة الهدف القيمي  :
 + القيمة  أو مستوى من  القيمة  + جزء من  املتعلم   + السلوكي  أو  القيمي  الفعل  أن 
الظرف أو الشرط الذي يتم في ضوءه األداء +  مستوى األداء املقبول  للقيمة ) املعيار( .

أمثلة على أهداف قيمية جزئية :
1. أهداف  قيمية  جزئية  للمكون املعرفي لقيمة الشكر  : 

أن يستنتج املتعلم تطبيقات قيمة الشكر من سورة قريش من خالل الشرح بنسبة 
ال تقل عن أربع تطبيقات عملية . 

2. أهداف قيمية جزئية للمكون االنفعالي لقيمة الشكر :
اجملاعات  مقاطع  عرض  بعد  النعم  شكر  أساليب  مبعرفة  اهتماماً  املتعلم  يبدي  أن  

واحلروب من خالل السؤال واالستفسار عنها .   
3. أهداف قيمية جزئية للمكون السلوكي لقيمة الشكر : 

أن يطبق املتعلم قيمة شكر النعم  لفظاً وفعالً بنسبة 10 تطبيقات صحيحة يومياً 
ملدة شهر. 
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مستوي االداء المقبول 
) المعيار (

القيمة

املرحلة

األهداف

نموذج األهداف القيمية
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رابًعا / المبادرات 
)البرامج واألنشطة القيمية(

ويقصد بها جميع البرامج واألنشطة واالستراتيجيات التي سيستخدمها املعلم/ـة 
في حتقيق األهداف القيمية التي وضعها وفق خطة زمنية محددة .

أوالً/ أهداف هذه املرحلة :
1. وضع البرامج واألنشطة املناسبة لتحقيق األهداف القيمية .

لألهداف  احملققة  واألنشطة  البرامج  تنفيذ  جناح  لضمان  املناسبة  الظروف  حتديد   .2
القيمية .

القيمة

التوكل

الهدف القيمي 
اجلزئي

الهدف )1(
أن يفرق املتعلم 

بني التوكل 
والتواكل بثالثة 

فروق واضحة

الهدف )2(
أن يقدر قيمة 

التوكل من خالل 
ذكر ثالثة مواقف 
مختلفة للتوكل 
من حياة السلف

االستراتيجيات

محاضرة

االستقصاء

استغالل احلدث

املالحظة

املناشط

رحلة برية

تكليف 
املتعلمني 
بإعداد بحث

زيارة ميدانية 
لشخصية 

ناجحة 
مجتمعياً

مقطع فيديو

مدة 
التنفيذ

يوم

يومان

يوم

يوم

زمن 
التنفيذ

5/25

7/2-1

6/25

7/5

متطلبات 
التنفيذ

دعم مالي

تنسيق
+

توفير 
مراجع

تنسيق
+

مواصالت

تنسيق

الشركاء

معلمي 
احللقات 
في نفس 

املرحلة

إدارة 
التحفيظ

إدارة 
التحفيظ

إدارة 
التحفيظ

التحفيز

جوائز 
عينية

جائزة 
نقدية

كلمات 
شكر

كلمات 
شكر

معيار التقدم

قدرة%80 من 
املتعلمني على 

التفريق بني 
املصطلحني

مشاركة80% 
من املتعلمني في 

البحث

تفاعل80% 
من املتعلمني 
في احلوار مع 
الشخصية

تفاعل%80 من 
املتعلمني مع 

املقطع

احللقةاملعلم
املرحلة 
العمرية

 النموذج المقترح للخطة الزمنية العامة للمشروع 
القيمي
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إرشادات حول استخدام النموذج :

شهر )4(شهر )3(شهر )2(شهر )1(األنشطةالقيمةم

األشهر / األسابيع

اخلطة الزمنية الفصلية  للمشروع القيمي حللقة .............................. للعام ...........

نموذج الخطة الزمنية الفاصلة للمشروع القيمي
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خامسًا -  خطة التنفيذ والمتابعة 

ويقصد بها   مرحلة التطبيق الفعلي وضمان السير على مجريات اخلطة التي أعدت 
في مرحلة التخطيط .

أوالً/ أهداف خطة التنفيذ واملتابعة:
1. ضمان تنفيذ البرنامج القيمي وفق ما خطط له .

2. التحول من اجلانب النظري املكتوب إلى اجلانب اإلجرائي التطبيقي .

م

1

2

3

البرامج واألنشطة

رحلة برية )محاضرة(

رحلة برية )محاضرة(

رحلة برية )محاضرة(

زمن 
التنفيذ

5/25

6/25

7/5

نفذ
لم 
ينفذ

لم ينفذ
وفق 

اخملطط
معيار التقدم

قدرة%80 من 
املتعلمني على 

التفريق بني 
املصطلحني

تفاعل%80 من 
املتعلمني في احلوار 

مع الشخصية

تفاعل%80 من 
املتعلمني مع املقطع

األسباب

تأخر في الرحلة لظروف مالية

لعدم توفر وسيلة العرض

الشهراملرحلة العمريةاحللقةاملعلم/املعلمة

النموذج المقترح لمرحلة التنفيذ والمتابعة
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سادسًا : القياس والتقويمإرشادات حول استخدام النموذج :

متهيد

يكتنف مقياس القيم في نفوس املتعلمني صعوبات يعرفها اخملتصون في مجال التربية . 
ذلك أن القيم كمخرجات للسلوك تعتبر من الوجدانيات الداخلية للمتعلم وقياسها ليس باألمر 

السهل .
وقد اتفق التربويون على أن األهداف الوجدانية في العملية التربوية والتعليمية يصعب قياسها إال 

إذا حتولت إلى مؤشرات سلوكية قابلة للقياس .
ومن هنا فقد عمد فريق إعداد الدليل إلى وضع آلية مناسبة لقياس التقدم القيمي للمتعلم وذلك 

من خالل ثالثة محاور رئيسة
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وقبل ذكر أنواع ومراحل القياس والتقومي التي يجب على املعلم/ـة استخدامها يحسن بنا ذكر املراحل 
التي متر بها القيمة في نفس املتعلم فيما يسميه علماء الفن بـ)ترقي القيم( 

 

أوال : ترقّي القيم* 

ويقصد به املراحل التي متر بها القيمة في نفس املتعلم حتى تصل إلى مرحلة االقتناع والتبني الكامل.
وقد اشتركت الدراسات القيمية في جملة من املراحل مع اختالف بعض املسميات أو املؤشرات .

الغرس  ألسلوب  األولية  االستجابة  معرفة  للمعلم/ـة  يحقق  املراحل  هذه  معرفة  أن  ذكرنا  وقد 
املستخدم ومن ثم االقتناع والتمسك والتبني للقيمة 
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م

1

2

3

املرحلة الرئيسة

التقبل

التفضيل

االلتزام

املراحل الفرعية

االنتباه

االهتمام

التفاعل

االقتناع

الدفاع

النقل

مراحل تطور القيمة

املرحلة األولى

املفهوم

املؤشرات

االنتباه

تركيز املتعلم وتشوقه ملا يطرح عليه من معارف حول القيمة .

-1 التركيز والصمت أثناء العرض .
-2 املبادرة بإعادة القراءة أو طلب إعادة العرض .

-3 حتديد املتعلم للقضايا التي أثارت انتباهه من خالل كالمه أو كتابته .
-4 استحضار املتعلم ملواقف سابقة في حياته أو مرت عليه وربطها بالقضية املطروحة.

-5 استحضاره إلجابة التساؤالت التي ميكن أن يطرحها املعلمبعد العرض .
مالحظة :  تعتبر هذه املرحلة القاعدةَ األساسية لالنطالق إلى املراحل التالية وإخفاق املعلم في 

إيصال الرسالة من خالل هذه املرحلة قد يؤدي إلى ضعف نتائج البرنامج القيمي بأكمله .

املثال التطبيقي
)قيمة بر الوالدين(  

-1 عدم انشغاله باحلديث مع زميل آخر .
-2 اإلحلاح على املعلم/ـة باإلعادة للكالم أو للعرض أو يأخذ منه نسخة .

-3 قد يكون احلديث عن قيمة بر الوالدين فيحدث املعلم/ـة عن فرحته أو دهشته بثمرات البر في 
الدنيا واآلخرة .

-4 قد يستحضر موقًفا من مواقف بره بأمه أو بأبيه .
-5 إجابته بسرعة على أسئلة املعلم/ـة حول أدلة أهمية بر الوالدين مثال .

المرحلة االولي - االنتباه
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املرحلة الثانية

املفهوم

املؤشرات

االهتمام

شغف متزايد من املتعلم جتاه املوضوع املطروح .

-1 يطرح املتعلم أسئلة جديدة ومتنوعة حول القيمة .
-2 يطلب معلومات إضافية عن القيمة )أرقام ، احصائيات ، قصص .. إلخ(

-3 يستطيع أن يقارن بني القيمة املطروحة وبني ما يضادها ويعاكسها .
-4 يستطيع أن مييز بينها وبني القيم األخرى .

-5 يضيف معلومات جديدة أو معارف من خبرته ضمن القيمة )قصص ، مواقف، ... إلخ ( .
-6 يبدي رأيه في القيمة . 

المرحلة الثانية- االهتمام

املرحلة الثالثة

املفهوم

املؤشرات

املثال التطبيقي
)قيمة بر الوالدين( 

التفاعل

مرحلة يندمج بها املتعلم مع القيمة من خالل التحليل واملناقشة والتفسير للقيمة 
وسلوكياتها .

-1 يندمج املتعلم في املناقشات املطروحة حول القيمة مع زمالئه .
-2 يتساءل عن أدلة القيمة ومستندها .

-3 يستحضر سلوكيات ومواقف تعززها .
-4 يستحضر سلوكيات ومواقف تخالفها .

-5 يناقش القضايا واإلشكاالت التي تتعلق بالقيمة .
-6 يقترح حلوال لإلشكاالت املطروحة من املعلم/ـة أو املتعلمني حول القيمة.

-7 مييل إلى اختيار بعض احللول املطروحة للمشكالت التي تواجه القيمة.
-8 يستحسن أفكارًا في تطبيق القيمة .

-9 يستنتج آثارَ القيمة .

-1 يتفاعل أثناء النقاش في موضوع بر الوالدين .
-2 يذكر ثمرات البر على أحد أقاربه مثال . 

-3 يذكر سلبيات العقوق على أحد أصدقائه مثال . 
-4 يتساءل عن بعض املشكالت في البر مثل : لو طلب الوالد منه شيًئا وطلبت الوالدة شيًئا آخر 

، ما هو موقفه حينها ؟ 
-5 ميكن أن يقدم حال ملشكلة يطرحها أحد املتعلمني في بر الوالدين .

-6 ميكن أن يساعد زميله بترجيح حل له في مشكلة تواجهه في بر الوالدين .
-7 يشكر ويثني على من يقدم أفكارًا إبداعية في البر مثال .

-8 يشترك مع زمالئه في توضيح آثار البر أو ربط بعض النجاحات في احلياة ببر الوالدين .

المرحلة الثالثة- التفاعل
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المرحلة الرابعة- االقتناع

املرحلة الرابعة

املفهوم

املؤشرات

املثال التطبيقي
)قيمة بر الوالدين( 

االقتناع

مرحلة امليل والتوجه لقيمة والقناعة بها .

-1 يتبنى املتعلم القيمة بناء على احلجج والبراهني .
-2 يستشهد بأدلة عقلية ونقلية للقيمة .

-3 يرجح اختيارًا من االختيارات التي تنبثق من القيمة أثناء النقاشات .
-4 يعزز اختياراته باحلجة والدليل .

-5 يؤيد املواقف اإليجابية من القيمة .
-6 يستنكر املواقف السلبية من القيمة .

-7 يستأنس بالرأي املؤيد الختياراته الداعمة للقيمة .
-8 يرد على الرأي اخملالف أثناء احلوار .

-1 يتفاعل كثيرًا عندما يتحدث املعلم/ـة عن أهمية البر .
-2 يستحضر في النقاشات بعض األدلة من ذاكرته عن البر .

-3 مييل في أي نقاشات إلى ترجيح ما يعزز القيمة مثل : لو كان النقاش عن أسباب التفوق 
الدراسي ، فإنه مييل إلى أن من أهم أسبابه بر الوالدين .

-4 يثني على أصحاب مواقف البر بالوالدين .
-5  يظهر انفعاله وعدم رضائه عّما يحدث من زمالئه من عقوق .

املرحلة اخلامسة

املفهوم

املؤشرات

الدفاع

دفاع املتعلم عن القيمة من خالل مواقف مختلفة .

-1 يرد على اآلراء اخملالفة للقيمة مبا يناسبها من احلجج .
-2 يجادل اخملالفني باحلسنى .

-3 يذم السلوكيات املناقضة للقيمة وينبه إلى سلبياتها وخطورتها على الفرد واجملتمع 
-4 يستحضر مواقف واقعية تبرز إيجابيات القيمة وآثارها العملية .
-5 يحرص على متثل القيمة عمليا ، وذلك لدعم موقفه أمام زمالئه .

-6 يتحمس لكل فكرة أو مقترح أو مشروع يعزز القيمة .
-7 يقترح أفكارًا عملية لتعزيز القيمة .

-8 يصحح األفكار اخلاطئة حول القيمة .

املثال التطبيقي
)قيمة بر الوالدين(  

-1 يستطيع أن يرد على حجة من يرى إهمال حقوق الوالدين بحجة أسلوبهما مثال.
-2 لديه القدرة على استحضار مواقف حياتية تساهم في الدفاع عن قيمة البر.

-3 تظهر عليه سمات البر بوضوح، ويستخدمها كوسيلة في إقناع اآلخرين بالقيمة .
-4 يقدم أساليباً وأفكارًا إبداعية في البر .

-5 يصحح لزمالئه بعض املفاهيم املغلوطة في البر مثل ) أبرّهم إذا أحسنوا إلّي( .

المرحلة الخامسة- الدفاع
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المرحلة السادسة- نقل القيمة

املرحلة السادسة

املفهوم

املؤشرات

املثال التطبيقي
)قيمة بر الوالدين( 

نقل القيمة

مبادرة ذاتية من املتعلم للمساهمة في نقل وتعزيز القيمة في نفوس اآلخرين .

-1 تنظيم أنشطة مختلفة للتعريف بالقيمة .
-2 املشاركة في األنشطة التي تعزز القيمة .

-3 استخدام الفرص اخملتلفة للتعريف بالقيمة .
-4 املساهمة املادية أو املعنوية في تشجيع السلوك اإليجابي املرتبط بالقيمة.

-5 االستفادة من السلوك السلبي للتوجيه والتحفيز لفعل ما يخالفه وهو السلوك اإليجابي .
-6 يردد باستمرار همه وشغفه بهذه القيمة وشعوره مبسؤوليته جتاه نشرها.

-1 يساهم في إعداد مسابقات أو محاضرات أو دورات ونحوها عن قيمة بر الوالدين .
-2 يساهم في إعداد مطبوعات تعريفية أو يعد لوحة املسجد أو لوحة لدخول الدار تتضمن 

معلومات عن بر الوالدين .
-3 يدعم بجهده وماله أي مشروع أو فكرة تعزز قيمة بر الوالدين )يوم مفتوح، مسابقة ... إلخ(

-4 تكثر عبارات حرصه على تطبيق هذه القيمة ونشرها في اجملتمع .
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املرحلة االولى : القياس القبلي :
ويقصد به التحليل لواقع القيم في نفس املتعلم مع دراسة بيئته وقد متت اإلشارة 

إليه في مرحلة حتليل الواقع القيمي للمتعلم .

املرحلة الثانية : القياس التكويني )املرحلي(

ويقصد به قياس مستوى الترقي القيمي مرحلياً ويحقق هذا التقومي هدفني رئيسيني:
األول : قياس مستوى تفاعل املتعلم مع أسلوب الغرس املستخدم

الثاني : قياس مستوى االستجابة والترقي القيمي لديه .

وقد مت إعداد منوذج واحد لهذه املرحلة لقياس مستوى االنتباه واالهتمام لدى املتعلم 
وذلك ألن التقدم القيمي يبدأ بهاتني املرحلتني التي مرت معنا في مبحث ترقي القيم
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) نموذج بطاقة مالحظة التفاعل السلوكي مع استراتيجية الغرس 
المستخدمة  (

وتهدف هذه البطاقة إلي مساعدة املعلم/ـة على رصد مستوى تناغم االستراتيجية 
املستخدمة في غرس القيمة مع اهتمام املتعلم  حيث تعتبر هذه املرحلة مهمة ملا 

بعدها .
وقد سبقت االشارة إلي أهمية هذه املرحلة ومؤشراتها عند احلديث عن مراحل ترقي 

القيم .

املؤشراتاألسلوبالقيمة

عدد املتعلمني احملققني للمؤشرات

التركيز والصمت أثناء العرض ..

املبادرة بإعادة القراءة أو طلب إعادة العرض

حتديد املتعلم للقضايا التي أثارت انتباهه من خالل كلماته أو 
كتابته.

غيرالنعم
واضح

بطاقة مالحظة التفاعل السلوكي مع 
محاضرةالتوكلاستراتيجية الغرس

استحضار املتعلم ملواقف سابقة في حياته أو مرت عليه وربطها 
بالقضية املطروحة

استحضاره إلجابة التساؤالت التي ميكن أن يطرحها املعلم/ـة 
بعد العرض

يطرح املتعلم أسئلة جديدة ومتنوعة حول القيمة .

يطلب معلومات إضافية عن القيمة )أرقام ، احصائيات ، قصص 
.. إلخ(

يستطيع أن يقارن بني القيمة املطروحة وبني ما يضادها 
ويعاكسها

يستطيع أن مييز بينها وبني القيم األخرى .

يضيف معلومات جديدة أو معارف من خبرته ضمن القيمة 
)قصص ، مواقف، ... إلخ ( 

يبدي رأيه في القيمة

نسبة التفاعل الكلية

تابع بطاقة مالحظة التفاعل السلوكي 
مع استراتيجية الغرس
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إرشادات حول استخدام النموذج :
املرحلة الثالثة : القياس البعدي :

نهائي  للمتعلم بشكل  القيمي  الترقي  املعلم/ـة مستوى  املرحلة يقيس  وفي هذه 
وذلك بعد استكمال اخلطة املعدة لذلك .

وينبني على هذا القياس قرار املعلم/ـة باالنتقال إلي القيمة التي تلي هذه القيمة 
في املصفوفة أو إعادة البرنامج القيمي للقيمة بأسلوب مختلف باعتبار عدم حتقيق 

احلد األدنى من املؤشرات التي وضعت في األهداف القيمية .

وقد اختير لهذه املرحلة منوذجني:

النموذج األول : بطاقة مالحظة السلوك للمتعلم :
املعلم/ القيمي للمتعلم من خالل بطاقة مالحظة يعبأها  الترقي  ويقيس مستوى 
على  وذلك  القيمي  الترقي  في  األخيرة  األربعة  املراحل  وتقيس  املتعلمني  لكافة  ـة 

نحو النموذج التالي :
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مييل إلى اختيار بعض احللول املطروحة للمشكالت التي تواجه 
القيمة.

يستحسن أفكارًا في التطبيق القيمة .

القيمة

التفاعلالتوكل

املؤشراتاملرحلة

يندمج املتعلم في املناقشات املطروحة حول القيمة مع زمالئه .

يتساءل عن أدلة القيمة ومستنده

يستحضر سلوكيات ومواقف تعززها .

يستنتج آثارَ القيمة

يستنتج آثارَ القيمة

يقترح حلوال لإلشكاالت املطروحة من املعلم/ـة أو املتعلمني حول 
القيمة.

عدد املتعلمني احملققني للمؤشرات

غيرالنعم
واضح

بطاقة مالحظة السلوك للمتعلم 

االقتناع

يستشهد بأدلة عقلية ونقلية للقيمة

يؤيد املواقف اإليجابية من القيمة

يستنكر املواقف السلبية من القيمة

يرد على الرأي اخملالف أثناء احلوار

الدفاع

يذم السلوكيات املناقضة للقيمة وينبه إلى سلبياتها

يستحضر مواقف واقعية تبرز إيجابيات القيمة وآثارها العملية

يحرص على متثل القيمة عمليا ، وذلك لدعم موقفه أمام زمالئه

يتحمس لكل فكرة أو مقترح أو مشروع يعزز القيمة

يقترح أفكارًا عملية لتعزيز القيمة

يرد على اآلراء اخملالفة للقيمة مبا يناسبها من احلجج

تابع بطاقة مالحظة السلوك للمتعلم 
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النقل

تنظيم أنشطة مختلفة للتعريف بالقيمة.

املشاركة في األنشطة التي تعزز القيمة .

استخدام الفرص اخملتلفة للتعريف بالقيمة.

املساهمة املادية أو املعنوية في تشجيع السلوك اإليجابي املرتبط 
بالقيمة.

نسبة التفاعل الكلية

الدفاع

يرد على اآلراء اخملالفة للقيمة مبا يناسبها من احلجج

يذم السلوكيات املناقضة للقيمة وينبه إلى سلبياتها

يستحضر مواقف واقعية تبرز إيجابيات القيمة وآثارها العملية

يحرص على متثل القيمة عمليا ، وذلك لدعم موقفه أمام زمالئه

يتحمس لكل فكرة أو مقترح أو مشروع يعزز القيمة

يقترح أفكارًا عملية لتعزيز القيمة

إرشادات حول استخدام النموذج :تابع بطاقة مالحظة السلوك للمتعلم 
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النموذج الثاني :استبانة تقييم الترقي القيمي
ويستخدم نفس النموذج الذي مت تعبئته من قبل في مرحلة القياس القبلي سواء كان ذاتياً )ملتعلمي 

املرحلة املتوسط والثانوية (أو لألسرة )ملتعلمي مرحلتي اإلبتدائية ورياض األطفال(

توجيهات وارشادات حول استخدام النموذج :
في حال حصول80%  فأكثر من املتعلمني على خيار )دائماً-أحياناً(في جملة املؤشرات يعتبر   .1

دليل على حتقيق الهدف املنشود من البرنامج .
املؤشرات  جملة  )نادراً-اليحدث(في  خيار  على  املتعلمني  من  فأكثر   %60 حصول  حال  في   .2
فهذا مؤشر على ضرورة إعادة البرنامج القيمي باستخدام استراتيجيات وأساليب مناسبة لتعزيز 

القيمة املنشودة .
دون  املتعلمني  بعض  مع  القيم  لغرس  الفردية  األساليب  الستخدام  املعلم/ـة  يضطر  قد   .3

سائر اجملموعة بناء على مؤشرات تدل على عدم استفادته من البرنامج .
إال  بدقة  للمتعلم  السلوك  النموذج بطاقة مالحظة  املعلم/ـة ملء هذا  قد يصعب على   .4
في حالة إيجاد جملة من األنشطة التقوميية األخرى التي تبرز رأي املتعلم جتاه القيمة واملرحلة التي 

وصلت إليها القيمة في نفسه ، 

ومن هذه األنشطة التقوميية : 
أوالً/ استبيان املواقف االفتراضية :

وهو عبارة عن استبيان يوجه لكل متعلم على حده ويشتمل على جملة من املواقف االفتراضية 
املواقف  اإلجابة على  املتعلمني  ويطلب من  يناقضها  أو  يخالفها  وبعضها  القيمة  بعضها يعضد 
املواقف من خالل ورشة عمل للمعلمني/املعلمات في احملضن  إعداد هذه  ، وميكن  بصدق وشفافية 

التربوي ، وبني أيديكم منوذج للمواقف اإلفتراضية في قيمة )الصدق( 
املوقف االفتراضي :

لو  أنه  املتعلم  ويعلم  بالسؤال  املعلم/ـة  وفاجأه   ، زميله  من  الواجب  لنقل  اضطر  طالب   )1(
صدق مع املعلم/ـة لعوقب . 

لو كنت مكانه ما اختيارك ؟ وملاذا ؟

أصدق 

ال أصدق

السبب / 

السبب / 

ثانياً/ ملف اإلجناز )األداء( :
وهو ملف يحوي على كل أعمال ومناشط املتعلم في برنامج قيمي محدد .

وحتدد معايير هذا امللف حسب رأي املعلم/ـة ، وميثل تاريخ قيمي للمتعلم فاألبحاث أو املشاركات 
بالكلمات ، أو حتى بالرسم ، أو اجنازات في الرحالت وامللتقيات أو غيرها ميكن ان متثل رصيداً يساعد 

املعلم/ـة على حتديد مستوى التقدم القيمي لدى املتعلم .

ثالثاً/ أسلوب التحقيق الصحفي :
وهو أسلوب يكتشف به املعلم/ـة مستوى القيمة عند املتعلم من خالل تكليفهم بإعداد حتقيق 
صحفي كامل حول موضوع القيمة )بر الوالدين مثالً( بعد حتديد عناصر التحقيق على ان يكون من 
املتعلم  مع  الصحفي  التحقيق  مناقشة  وتتم   ، للمتعلم  الشخصي  الرأي  كتابة  العناصر  ضمن 

أمام املتعلمني ليكتشف درجة متكنه وتبنيه للقيمة .

رابعاً/ القبة الفوتوغرافية : 
بشكل  األسلوب  هذا  ويناسب   ، الصور  تلك  وحتليل  األطفال  لتصرفات  بعد  عن  تصوير  عن  عبارة 

فاعل ملرحلة رياض األطفال .
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خامساً/ استخدام الرسومات :
ذوات  من  تكون  ال  أن  عليهم  التنبيه  ويتم   ( يحبونها  شخصيات  رسم  االطفال  من  يطلب  حيث 
األرواح لشدة النهي عن رسم ذوات األرواح( ، أو مناظر مييلون إليها ثم يسألون عن سبب ذلك . أو 

تعرض عليهم صور ويطلب تعليقهم عليها .

سادساً/ استكمال القصص :
يطرح املعلم/ـة قصة ويطلب من األطفال إكمالها وتكون القصة متجهة إلى تعزيز إحدى القيم 
رياض  ملرحلة  وتصلح   ، لديهم  القيمة  مستوى  يعرف  االطفال  من  القصة  استكمال  خالل  ومن 

األطفال أيضاً .

سابعاً/ تقييم األقران : 
حيث يقوم املتعلم بتعبئة استبيان تقييم لقرينه في القيمة احملددة بطريقة عشوائية ، كأن يطلب 
بطريقة  التقييم  يتم  ثم  املتعلمني  أحد  اسم  عليها  التي  األوراق  إحدى  اختيار  املعلم/ـة  منهم 

حيادية وبدون ذكر األسماء .

متهيد : 
نظراً لتشعب بعض اإلجراءات في الدليل وتداخلها بسبب التفاصيل املهمة فقد كان من املناسب 
بالقياس  وانتهاء  القيمية  اخلطة  رسم  من  بداية  القيم  من  قيمة  لغرس  تطبيقي  منوذج  وضع 

والتقومي .
وذلك حتى نضع للمعلم/ــة اآللية املتكاملة التي استخدمت في الدليل بشكل مبسط وإجرائي 
. علماً بأننا في هذا النموذج جتاوزنا مرحلة مصفوفة القيم والتي مت بسطها في الدليل واعتبرنا أن 

احلاجة املاسة للمتعلمني )قيمة الصدق( .

املعلومات األساسية في النموذج املقترح :
القيمة : الصدق .  .1
املرحلة : الثانوية .  .2

احملضن التربوي : حلقة قرآن في مسجد + دار حتفيظ نسائي .  .3
عدد الطالب في احللقة )15( طالب – عدد الطالبات في البرنامج )15( طالبة .  .4

الوقت احملدد لغرس القيمة فصل دراسي )ثالثة أشهر(  .5

نموذج تطبيقي على غرس قيمة
)الصدق(

تحت شعار )الصدق منجاة(

املرحلة

أسبوع6  أسابيعأسبوعيومان3 أيام3 أسابيعاملدة

حتليل الواقع
)القياس القبلي(

حتديد االحتياج 
الفعلي 

ملكونات قيمة 
الصدق

وضع األهداف 
لقيمة 
الصدق

وضع اخلطة 
الزمنية 
للبرامج 
واألنشطة

تنفيذ 
ومتابعة 
البرنامج

القياس 
البعدي
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أوالً/ مرحلة حتليل الواقع : )القياس القبلي(

التحليل  وإلجراء  املتعلمني  نفوس  في  الصدق  قيمة  واقع  بتحليل مستوى  املعلم/ـــة  1. سيقوم 
من  املرحلة  هذه  في  للمتعلمني  الصدق  قيمة  مؤشرات  إعداد  إلى  يحتاج  صحيح  بشكل  والبناء 

خالل ورشة عمل تضم املعلمني/املعلمات في نفس املرحلة العمرية .
2. بعد تنفيذ ورشة العمل مت الوصول إلى املؤشرات التالية : 

مراحل الخطة القيمية

القيمة

الصدق

نوعها

معرفي

معرفي

معرفي

وجداني

وجداني

سلوكي

سلوكي

املؤشرات

يفرق بني الصدق والكذب

يستحضر آيات وأحاديث في الصدق

ال يفرق بني أي نوع من أنواع الكذب

يؤمن بأثر الصدق على حياة اإلنسان

يفرح باألنشطة التي تركز على هذه القيمة

يلتزم الصدق في كل أقواله وأفعاله

يحث زمالؤه على الصدق

3. تنفيذ استبانة التقييم الذاتي :
حيث  الذاتي  التقييم  استبانة  املتعلمني  عند  الصدق  قيمة  واقع  لتحليل  املعلم/ـــة  يستخدم 

يقوم املتعلم بتعبئتها واالستبانة على النحو التالي :

اسم املتعلم : ................................................................................................

سلوكيسلوكي

سلوكي

سلوكي

سلوكي

ال يلجأ إلى الكذب حتى في وقت احملاسبة والعقوبةال يلجأ إلى الكذب حتى في وقت احملاسبة والعقوبة

أفعاله تطابق أقواله

يقترح أفكار عملية لتعزيز قيمة الصدق في احللقة أو في الصف

ال يستخدم التورية في أقواله و أفعاله

م

1

2

3

4

ً ال يحدثنادراًغالباًدائما ما يصدر منك أو تفكر فيه عن اقتناع أو تعتقد أنه األحسن

تفرق بني مفهوم الصدق ومفهوم الكذب

حتفظ آيات وأحاديث في فضل الصدق

تستحضر قصصاً ومواقف للسلف في الصدق

تشعر بآثار الصدق في حياتك
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5

6

7

9

8

10

تشعر بالذنب عندما تكذب

تلتزم الصدق في كل أقوالك وأفعالك

حتث زمالئك على الصدق

ال تستخدم التورية في أقوالك وأفعالك

ال تلجأ على الكذب مهما كانت الظروف

تطابق أقوالك أفعالك

حتليل االستبانة :  .4
نفوس  في  القيمة  تطبيق  في  القصور  جوانب  ملعرفة  وذلك  االستبانة  بتحليل  املعلم/ـــة  يقوم 

املتعلمني .
واضحاً في ضعف وجود القيمة لدى املتعلم في حني  )نادراً( و )ال يحدث( مؤشراً  حيث ميثل اختيار 

ميثل اختيار )دائماً( و )غالباً( وجود القيمة بشكل مقبول ومناسب .
ونتائج هذه االستبانة ستنعكس على نوع وأسلوب البرامج التي ستنفذ في اخلطة القيمية وعلى 

سبيل املثال : 

لو كان هناك انخفاض في مستوى القيمة في املؤشرات املعرفية مثل املؤشر رقم )1( ورقم )2( مثالً 
فقد يلجأ املعلم/ـة عند وضع برنامج غرس قيمة الصدق إلى التركيز على جانب احملاضرة ونحوها 

والتي تساهم بشكل مباشر في إشباع اجلانب املعرفي .

بطاقة مالحظة السلوك للمتعلم :  .5
القيمي  الواقع  حتليل  في  الدقة  زيادة  أراد  حال  في  البطاقة  هذه  استخدام  للمعلم/ـة  ميكن 
للمتعلم وتشبه هذه البطاقة )استبانة التقييم الذاتي( مع إضافة بعض املؤشرات ويقوم املعلم/

ـة بتعبئتها ، وذلك  على النحو التالي : 

اسم املتعلم : ................................................................................................

م

1

5

2

6

3

7

4

ً ال يحدثنادراًغالباًدائما املؤشرات

يفرق بني الصدق و الكذب

يفرح باألنشطة التي تركز على هذه القيمة

يستحضر آيات وأحاديث في فضل الصدق

يلتزم الصدق في كل أقواله وأفعاله

ال يفرق بني أي نوع من أنواع الكذب بل يتجنبها جميعاً

يحث زمالؤه على الصدق

يؤمن بأثر الصدق على حياة اإلنسان
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8

9

10

11

12

ال يلجأ إلى الكذب حتى في وقت احملاسبة والعقوبة

أفعاله تطابق أقواله

يقترح أفكار عملية لتعزيز قيمة الصدق في احللقة أو في الصف

يشارك بفاعلية في األنشطة الداعمة للقيمة

ال يستخدم التورية في أقواله و أفعاله

يحتاج املعلم/ـة لتعبئة هذه االستبانة إلي مالحظة دقيقة للمتعلم من خالل )احللقة /الصف( أو 
في األنشطة الال منهجية.

إليه  املتعلمني وقد متتم اإلشارة  إلي وقت كاف لتحليل واقع قيمة الصدق في نفوس  كما يحتاج 
بأن أقل مدة مناسبة 3 أسابيع .

التقييم  )استبانة  في  املستخدمة  الطريقة  بنفس  البطاقة  هذه  مخرجات  من  االستفادة  قيم 
الذاتي( سالفة الذكر .

مقياس التنشئة األسرية :   .6
البرنامج  دعم  في  املعلم/ـة  مع  ومدى مساهمتها  املتعلم  أسرة  واقع  على معرفة  يساهم  حيث 

القيمي واملقياس على النحو التالي :

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

معدوم )1(ضعيف )2(متوسط )3(عالي)4(

أوالً :  مقياس التنشئة األسرية 

مدة تواجد الوالد في املنزل مع األبناء

تفرغ األم لتربية األبناء

املشكالت األسرية

اتفاق الوالدين على أسلوب التربية والتوجيه

استخدام الشدة في تربية األبناء  وتوجيههم

مقدار التحفيز املستخدم من الوالدين

مالحظة ومتابعة  سلوك األبناء

مواظبة الوالد على صالة اجلماعة

حضور وتطبيق الهدي النبوي في األسرة

أولوية التحصيل العلمي لألبناء مقارنة بأولوية حتفيظهم وتعليمهم  
القرآن

نصيب القرآن الكرمي من املهام اليومية ) حفظاً أو تالوة أو استماعاً (

أوقات مخصصة الجتماع األسرة يومياً

التقييم
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13

14

15

16

17

18

19

تأثركم  بآراء وانطباعات اآلخرين السلبية واإليجابية عن أبنائكم

حرية التعبير لدى األبناء

حرية اختيار مستلزمات االحتياجات اخلاصة ) املالبس – األلعاب – الترفيه  
ونحوها (

حرية اختيار األصدقاء لدى األبناء

الزيارات العائلية

مساهمة األسرة في العمل التطوعي

مشاركة األسرة في املناسبات االجتماعية

حتليل املقياس :   .7
ويتم حتليل املقياس وفق ) يعبأ من قبل األستاذ ميسون (

الفائدة العظمى من املقياس هو أنه في حالة كانت نتائج املقياس ايجايبة لدى أغلي أسر املتعلمني 
لها  تسند  أن  وميكن  القيمة  غرس  برنامج  في  فاعل  دور  لها  سيكون  األسرة  أن  يعني  ذلك  فإن 

مجموعة من املهام  .والعكس بالعكس .
وبالتالي عندما ينخفض دور األسرة يجل أن يتضاعف دور وجهد املعلم /ـة .مع كون أشارك األسرة 

في البرنامج فكل احلوال مطلب ملح.

ثانياً / مرحلة التحديد االحتياج القيمي : 
ويتم فيها حتديد اجلانب األكثر احتياجاً في قيمة الصدق ) معرفي – وجداني – سلوكي 

يستخدم املعلم/ــة النموذج التالي :  .1

املؤشرات

يفرق بني الصدق و الكذب

يستحضر آيات وأحاديث في فضل الصدق

ال يفرق بني أي نوع من أنواع الكذب بل يتجنبها جميعاً

يؤمن بأثر الصدق على حياة اإلنسان

يفرح باألنشطة التي تركز على هذه القيمة

يلتزم الصدق في كل أقواله وأفعاله

يحث زمالؤه على الصدق

ال يلجأ إلى الكذب حتى في وقت احملاسبة والعقوبة

م

1

2

3

4

5

6

7

8

معرفي

12

10

13

-

-

-

-

-

مكونات القيمة من حيث االحتياج

وجداني

-

-

-

10

8

-

-

-

سلوكي

-

-

-

-

-

8

6

6

عدد 
املتعلمني 

)15(

الفاقد )3( 

الفاقد )5( 

الفاقد )2( 

الفاقد )5( 

الفاقد )7( 

الفاقد )7( 

الفاقد )9( 

الفاقد )9( 
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يقترح أفكار عملية لتعزيز قيمة الصدق في احللقة أو في الصف

يشارك بفاعلية في األنشطة الداعمة للقيمة

ال يستخدم التورية في أقواله و أفعاله

9

10

11

-

-

-

-

-

-

5

7

8

الفاقد )10( 

الفاقد )8( 

الفاقد )7( 

مالحظة ) األرقام املوجودة في النموذج أدرجت كنموذج فقط(

2. حتليل النموذج : 
الذاتي  التقييم  )استبانة  أو  املعلم/ـة(  مالحظة  )بطاقة  على  بناء  السابق  النموذج  تعبئة  بعد 
للمتعلم( يظهر للمعلم/ـة أين املكون الذي فيه الضعف األكبر ، ومبالحظة عابرة للجدول جند أن 
البرنامج لغرس  املتعلمني مما يتطلب عند وضع  لدى  األبرز ضعفاً  اجلانب السلوكي كان هو اجلانب 
مثل  للقيمة  السلوكي  اجلانب  تعزيز  في  تساهم  التي  االستراتيجيات  على  التركيز  الصدق  قيمة 

أسلوب القدوة ونحوه .

ثالثاً / مرحلة وضع األهداف لقيمة الصدق:
بعد التحليل السابق ستكون أهداف املعلم/ـــة على النحو التالي :

• أن يستحضر املتعلم اآليات واألحاديث الواردة في فضل الصدق بواقع خمس نص ص شرعية .
• أن يحدد املتعلم خمسة من آثار الصدق في حياة الصادقني .

• أن يلتزم املتعلم الصدق في جميع تعامالته .

رابعاً / اخلطة الزمنية للبرامج واألنشطة :

يضع املعلم/ـــة جميع املبادرات واألنشطة والفعاليات التي حتقق أهداف اخلطة وفق ما يلي : 

م

1

2

3

4

5

االستراتيجياتاألهداف

محاضرة
)التوجيه 
واملوعظة 
احلسنة(

التكرار

احلوار

ضرب األمثال

التعلم الذاتي

رحلة برية +
ملتقى في الدار

مسابقة في 
حفظ اآليات 
واألحاديث في 
فضل الصدق

لقاء مفتوح

مسابقة بحثية 
عن قيمة 

الصدق

مسابقة بحثية 
عن قيمة 

الصدق

يوم

شهر

يوم

يوم

أسبوعان

4/25

4/25
5/25

5/15

6/1

6/15

تنسيق

تنسيق

تنسيق

تنسيق +
مواصالت

تنسيق +
توفير 
مراجع

دعاة

إدارة
احملضن 
التربوي

إدارة
احملضن

إدارة
احملضن

إدارة
احملضن

جوائز
عينية

جوائز
عينية
ومالية

شكر

شكر 
وثناء

جوائز 
مالية

قدرة 80%
من املتعلمني 

على 
استحضار 

خمس نصوص 
شرعية

عن فضل 
الصدق

قدرة 80%
من املتعلمني 
على حتديد 
خمسة من

آثار الصدق في 
حياة الصادقني

ث 
دي

حا
األ

ت و
آليا

م ا
عل

ملت
ر ا

ض
ح

ست
ن ي

أ
ة 

س
خم

ع 
اق

بو
ق 

صد
 ال

ضل
 ف

ي
 ف

دة
وار

ال
ة 

عي
شر

ص 
صو

ن

ق 
صد

 ال
ثار

ن آ
 م

سة
خم

م 
عل

ملت
د ا

حد
ن ي

أ
ني

دق
صا

 ال
اة

حي
ي 

ف

مدةاملناشط
التنفيذ

زمن
التنفيذ

متطلبات  
التنفيذ

معيار التقدمالتحفيزالشركاء
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6

7

8

دراسة احلالة

القصة

السبب 
والنتيجة
من خالل 

مواقف من حياة 
املتعلمني

رحلة

لقاء تربوي

لقاء تربوي

يوم

يوم

يوم

6/20

6/25

7/1

تنسيق +
مواصالت

تنسيق 

تنسيق 

إدارة
احملضن

دعاة

إدارة
احملضن

دعم
مالي

شكر

جوائز
عينية

قدرة 80%
من املتعلمني 
على حتديد 
خمسة من

آثار الصدق في 
حياة الصادقني

دق
ص

 ال
م

عل
ملت

م ا
تز

يل
ن 

أ
ته

عال
فا

ع ت
مي

ج
ي 

ف

خامسا / خطة التنفيذ و املتابعة  :
عندما يبدأ املعلم /ـة في تنفيذ ببرنامج غرس قيمة الصدق يحتاج إلي أداة ملتابعة التنفيذ وذلك 
لضمان تنفيذ اخلطة باإلضافة إلى احداث تعديالت أو تعزيزات في حال طرأ أمر على اخلطة مثال : 
لو ألغيت احملاضرة املعدة في الصدق العتذار الضيف عندها يتم التعويض مثالً بعرض فيديو مثالً 

وهكذا.
يستخدم املعلم /ـــه  في هذه املرحلة النموذج التالي

م

1

2

3

4

5

6

7

8

البرامج واألنشطة

محاضرة عن )الصدق(

مسابقة في حفظ األيات واألحاديث في فضل 
الصدق

لقاء مفتوح مع املتعلمني واحلوار حول آثار 
الصدق وثمراته

زيارة شخصية معروفة باألخالق احلسنة

مسابقة بحثية بعنوان )تفسير اآليات الدالة 
على الصدق في ربع يس

دراسة حالة قصة واقعية عن الصدق

لقار تربوي قصصي

حوار تربوي مفتوح مع املتعلمني لعرض 
جتاربهم في الصدق وآثارها في حياتهم

زمن التنفيذ

4/15

4/25
5/25

5/15

6/1

6/15 -1

6/20

6/25

7/1

معيار 
التقدم

قدرة 80% 
من املتعلمني 

استحضار خمس 
نصوص شرعية 
عن فضل الصدق

قدرة %80 من 
املتعلمني على 

حتديد خمسة آثار 
الصدق في حياة 

الصادقني

التزام 80% 
من املتعلمني 

بالصدق في جميع 
تعامالتهم

لم ينفذ وفقلم ينفذنفذ
اخلطط

األسباب
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 باإلضافة الى ما يقترحه املعلم/ ــة  من شروط حتقق هدف االستراجتية.
 

3. لقاء حواري مع املتعلمني :
يقوم املعلم/ـة بتنفيذ لقاء حواري مع املتعلمني حول آثار الصدق وثمراته على حياتهم وإلجناح هذه 

االستراتيجية نقوم باإلجراءات التالية:
• التحضير اجليد عن ) مفهوم الصدق_ نصوصه_ آثاره وثمراته _ ونحو ذلك( من قبل املعلم/ــة.

• اختيار مكان مناسب للحوار يراعى فيه عدم وجود صخب وإزعاج , )مثال مكتبة املسجد أو الدار 
أو املعهد القرآني( .

فترة  أو   , باملساجد  القرآنية  احللقات  في  مباشرة  املغرب  بعد  )مثل  للحوار  مناسب  وقت  اختيار   •
الضحى بالنسبة للدور املعاهد ونحوها( .

النفسي  واالستعداد  اجليد  التحضير  على  يساعدهم  احلوار  مبوضوع  مسبقا  املتعلمني  اخبار   •
ملوضوع احلوار .

وثمرتها  الصدق  عن  حياته  في  له  حصلت  قصة  مثل  للحوار  مناسبة  مقدمة  املعلم/ـة  يختار   •
عليه ، أو قصة من حياة السلف ، أو سؤال استفهامي هل للصدق أثر في حياة اإلنسان ؟ ونحو ذلك 

من املقدمات اجلاذبة .
أدوار  ممارسة  دون  آخر  الى  متعلم  من  احلديث  ونقل  للحوار  وامليسر  املنسق  بدور  املعلم/ـة  يقوم   •

سلطوية .
• يتدخل املعلم/ـة ببعض االضافات والتعليقات عندما يشعر أن املتعلمني لم يغطوا املوضوع من 
جميع جوانبه )فمثالً إذا انتهى احلوار من املتعلمني ولم تتم اإلشارة الى أثر الصدق على اإلنسان في 

جناحاته الدنيوية مثالً فباإلمكان تدخل املعلم/ــة بإثراء احلوار مبعلومات حتقق هذا اجلانب(.
من  مجموعة  اجراء  بعد  للموضوع  مناسبة  خامتة  وإعطاء  احلوار  بتلخيص  املعلم/ــة  يقوم   •

التساؤالت تساهم في معرفة مستوى استفادة املتعلمني من احلوار وحتقيق هدفه، مثل : 
ما أبرز ثمرات الصدق في حياة اإلنسان والتي ظهرت من خالل نقاشاتكم ؟  .1

ما أعظم ثمرة للصدق أثرت فيك؟  .2
لو طلبت منكم تلخيص احلوار بجملة واحدة عن ثمرات الصدق في حياة اإلنسان – فماهي   .3

هذه اجلملة من وجهة نظركم؟
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املرحلة السادسة / القياس والتقومي :
وهنا يقوم املعلم/ـــة بعمليتني :

األولى : قياس التفاعل مع االستراتيجية املستخدمة .
الثانية : قياس مستوى التقدم في قيمة الصدق لدى املتعلمني  

العملية األولى : قياس التفاعل مع االستراتيجية املستخدمة

يقوم املعلم باستخدام النموذج التالي وملرة واحدة مع كل استراتيجية يستخدمها .

القيمة

الصدق

األسلوب

محاضرة

املؤشرات

عدد املتعلمني احملققني للمؤشرات

التركيز والصمت أثناء العرض 

املبادرة بإعادة القراءة أو طلب إعادة العرض

حتديد املتعلم للقضايا التي أثارت انتباهه من خالل كلماته أو 
كتابته.

استحضار املتعلم ملواقف سابقة في حياته أو مرت عليه وربطها 
بالقضية املطروحة

استحضاره إلجابة التساؤالت التي ميكن أن يطرحها املعلم/ـة 
بعد العرض

يطرح املتعلم أسئلة جديدة ومتنوعة حول قيمة الصدق .

يطلب معلومات إضافية عن قيمة الصدق )أرقام ، احصائيات ، 
قصص .. إلخ(

غيرالنعم
واضح
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يستطيع أن يقارن بني قيمة الصدق والكذب

يستطيع أن مييز بينها وبني قيمة اجلرأة مثالً.

يضيف معلومات جديدة أو معارف من خبرته ضمن قيمة الصدق 
)قصص ، مواقف، ... إلخ ( .

يبدي رأيه في قيمة الصدق

مجموع احملققني جلميع املؤشرات ÷ مجموع املتعلمني ×11)عدد املؤشرات( ×100= النسبةنسبة التفاعل الكلية

مالحظة :حتقق نسبة 80% فأكثر من املؤشرات من خالل اختيار )نعم( مع جميع املتعلمني   •
يعتبر مؤشر كاف للداللة على جناح االستراتيجية

نزول النسبة عن 60%  فأقل مؤشر على اهمية إعادة هذه االستراتيجية أو تغييرها .  •

العملية الثانية / القياس البعدي )اخلتامي( :
يقوم املعلم/ـــة باستخدام منوذجني للتأكد من أن املتعلم تقدم في قيمة الصدق 

النموذج األول/ بطاقة مالحظة السلوك للمتعلم

القيمة

الصدق

املرحلة

التفاعل

نسبة التجاوباملؤشرات

عدد املتعلمني احملققني 
للمؤشرات

يندمج املتعلم في املناقشات املطروحة حول 
الصدق مع زمالئه .

يتساءل عن أدلة الصدق ومستنده

يستحضر سلوكيات ومواقف تعزز الصدق .

يستحضر سلوكيات ومواقف تخالف الصدق .

يستنتج آثارَ الصدق

يقترح حلوال لإلشكاالت املطروحة من املعلم أو 
املتعلمني حول الصدق.

مييل إلى اختيار بعض احللول املطروحة 
للمشكالت التي تواجه الصدق.

يستحسن أفكارًا في تطبيق الصدق .

غيرالنعم
واضح
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الصدق

االقتناع

الدفاع

النقل

يستشهد بأدلة عقلية ونقلية للصدق

يؤيد املواقف اإليجابية من الصدق

يستنكر املواقف السلبية من الصدق

يرد على الرأي اخملالف أثناء احلوار

يرد على اآلراء اخملالفة للصدق مبا يناسبه من 
احلجج

يذم السلوكيات املناقضة للصدق وينبه إلى 
سلبياتها

يحرص على متثل الصدق عمليا ، وذلك لدعم 
موقفه أمام زمالئه

تنظيم أنشطة مختلفة للتعريف بالصدق.

يتحمس لكل فكرة أو مقترح أو مشروع يعزز 
الصدق

املشاركة في األنشطة التي تعزز الصدق .

يقترح أفكارًا عملية لتعزيز الصدق

النقل

نسبة التفاعل 
الكلية

استخدام الفرص اخملتلفة للتعريف بالقيمة.

مجموع احملققني جلميع املؤشرات ÷ مجموع املتعلمني × عدد املؤشرات ×100=النسبة

املساهمة املادية أو املعنوية في تشجيع السلوك 
اإليجابي املرتبط بالصدق.

• مالحظة :حتقق نسبة 80% فأكثر من املؤشرات من خالل اختيار )نعم( مع جميع املتعلمني يعتبر 
مؤشر كاف للداللة على حتقيق أهداف برنامج غرس قيمة الصدق

• نزول النسبة عن 60%  فأقل مؤشر على اهمية إعادة البرنامج في غرس قيمة الصدق.
النموذج الثاني بطاقة التقييم الذاتي للمعلم

حيث يعيد على املتعلم نفس البطاقة التي أعدها في البداية في مرحلة القياس القبلي ويتعامل 
مع نتائجها على النحو التالي :

• في حال حصول 80% من املتعلمني على خيار )دائماً – أحياناً( في جملة املؤشرات فإن ذلك يعني أن 
املتعلمني استفادوا من البرنامج القيمي في قيمة الصدق .

• في حال حصول 60% فأكثر من املتعلمني في خيار )نادراً – اليحدث( في جملة املؤشرات فإن ذلك 
يعني أن املتعلمني بحاجة إلى إعادة البرنامج القيمي لقيمة الصدق مع تغيير االستراتيجيات .

اخلامتة
هذا منوذج تطبيقي لغرس قيمة الصدق حرصاً فيه على االختصار دون اإلطالة في شرح اخلطوات 
لكل مرحلة وبالتالي فإن الرجوع إلي الدليل مهم في حال احتاج املعلم /ـة أي معلومة تفصيلية 

باإلضافة إلي املوقع االلكتروني والهاتف االستشاري .
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بحمد اهلل وتوفيقه ثم االنتهاء من )الدليل اإلجرائي لدور معلم/ـة القرآن في غرس القيم( والذي 
أيدينا  عليه  وقعت  ما  نستقرئ  أن  جهدنا  حاولنا  وقد   ، والتصويب  واإلضافة  للتعديل  قابال  زال  ال 
إلى  إضافة  والتقومي،  والقياس  التربية  باخملتصني في مجال  باالستعانة  واستراتيجيات  أساليب  من 
قيمي  إخراج جيل  في  املعلم/ـة  معاونة  على  األول  املقام  في  تقوم  وجداول  بنماذج  الدليل  تغذية 

متميز يتّصف بقيم اإلسالم ومعانيه . 

وما كان هذا اجلهد والنتاج إال غيض من فيض أساليب القيم وطرق غرسها ، وإننا ال نألوا   
جهًدا في تطوير هذا املنتج وحتسينه مبقترحاتكم وإضافاتكم التي ستكون لنا – بإذن اهلل – مشعاًل 

في طريق التميز بهذا الدليل . 

نسأل اهلل أن ينفع به أينما وقع ، وأن يجعله خالًصا لوجهه الكرمي ، وأن ال يجعل ألحد فيه حظ وال 
نصيب ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

فريق الدليل

الخاتمة

التوثيق
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محمد  بن  رضا  علي  بن  رشيد  محمد   , املنار(  )تفسير  احلكيم  القرآن  تفسير   )73

)املتوفى:  القلموني احلسيني  الدين بن منال علي خليفة  الدين بن محمد بهاء  شمس 

1354هـ( , الهيئة املصرية العامة للكتاب , 1990 م .

,احمد  االبتدائية  املرحلة  لطالب  اخللقية  القيم  تنمية  في  باللعب  التربية  دور   )74

عوض محمد الشهري ,رسالة جامعية ,أم القرى  .

بن بشير بن شداد بن  بن إسحاق  بن األشعث  داود سليمان  أبو   , داود  أبي  سنن   )75

ِجْستاني )املتوفى: 275هـ( , احملقق: محمد محيي الدين عبد احلميد ,  عمرو األزدي السِّ

املكتبة العصرية، صيدا – بيروت .

سنن الترمذي , محمد بن عيسى بن َسوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو   )76

 , – مصر  احللبي  البابي  ومطبعة مصطفى  مكتبة  , شركة  279هـ(  )املتوفى:  عيسى 

الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م .

أبو عبد اهلل   - يزيد  أبيه  - وماجة اسم  ابن ماجة   , األرنؤوط  ابن ماجه ت  سنن   )77
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 - مرشد  عادل   - األرنؤوط  شعيب  احملقق:   , 273هـ(  )املتوفى:  القزويني  يزيد  بن  محمد 

د كامل قره بللي - َعبد الّلطيف حرز اهلل , دار الرسالة العاملية , الطبعة: األولى،  محمَّ

1430 هـ - 2009 م .

شرح السنة , محيي السنة، أبو محمد احلسني بن مسعود بن محمد بن الفراء   )78

 , األرنؤوط-محمد زهير الشاويش  , حتقيق: شعيب  )املتوفى: 516هـ(  البغوي الشافعي 

املكتب اإلسالمي - دمشق، بيروت , الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م .

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان , محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن   )79

َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبستي )املتوفى: 354هـ( , احملقق: شعيب األرنؤوط 

, مؤسسة الرسالة – بيروت , الطبعة: الثانية، 1414 – 1993.

إدارة  , رئاسة  rبني االتباع واالبتداع , عبد الرءوف محمد عثمان  محبة الرسول    )80

, الطبعة:  الرياض  إدارة الطبع والترجمة –  البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

األولى، 1414هـ .

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة , محمد بن أبي بكر بن أيوب بن   )81

سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوفى: 751هـ( , دار الكتب العلمية – بيروت .

بن  بكر  أبي  بن  , محمد  نستعني  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بني  السالكني  مدارج   )82

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوفى: 751هـ( , احملقق: محمد املعتصم 

باهلل البغدادي , دار الكتاب العربي – بيروت , الطبعة: الثالثة، 1416 هـ - 1996م .

مكتبة   , 1420هـ(  )املتوفى:  القطان  خليل  بن  مناع   , القرآن  علوم  في  مباحث   )83

املعارف للنشر والتوزيع , الطبعة الثالثة 1421هـ- 2000م .

مسند اإلمام أحمد بن حنبل , أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل   )84

 , , احملقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون  )املتوفى: 241هـ(  بن أسد الشيباني 

مؤسسة الرسالة , الطبعة: األولى، 1421 هـ - 2001 م .

 , الزهراني  يحيى  بن  صالح   , اإلسالمية  التربية  في  العلمي  البحث  مصفوفة   )85

الطبعة  : األولى 1434 .

محاسبة النفس البن أبي الدنيا , أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان   )86

, حتقيق:  281هـ(  )املتوفى:  الدنيا  أبي  بابن  املعروف  القرشي  األموي  البغدادي  قيس  بن 

املسعتصم باهلل أبي هريرة مصطفى بن علي بن عوض , دار الكتب العلمية، بيروت , 

الطبعة: األولى، 1406 هـ - 1986 م .

منهج التربية اإلسالمية , محمد قطب , دار الشروق للنشر والتوزيع , 1989 .  )87

للطباعة  الفكر  دار   , عدس  الرحيم  عبد  محمد   , األطفال  رياض  إلى  مدخل   )88

والنشر والتوزيع , 2004.

معجم علم النفس , انكليزي – فرنسي – عربي , فاخر عاقل , دار العلم للماليني   )89

.

معجم اللغة العربية املعاصرة  ,أحمد مختار عبد احلميد عمر ,مبساعدة فريق   )90

عمل  ,عالم الكتب ,الطبعة: األولى، 1429 هـ - 2008 م

الشروق   ,دار  زيدان  , محمد مصطفى  والتربوية  النفسية  املصطلحات  معجم   )91

جدة , الطبعة :األولى 1399  .

نظرية القيم في الفكر املعاصر . د/ صالح قنصوه . التنوير للنشر . 2010 م  )92
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األبحاث  مركز   . الكتاني  محمد  د/   . اإلسالم  في  املرجعية  القيم  منظومة   )93

والدراسات في القيم .1433هـ

بناء 2 املربي القائد . مؤسسة اخلبرات الذكية للتعليم والتدريب 1431هـ  )94

 . و14 سنة   8 بني  لألوالد  احليَّة  القيم  أنشطه  التربوي  األخالقية  القيم  برنامج   )95

ديان تيلمان . الدار العربية للعلوم – ناشرون 1427هـ - 2006م

السلسلة العاملية لتطوير التعليم / غرس املهارات االجتماعية لدى األطفال .   )96

كاي ميثيسن . دار الفاروق لالستثمارات الثقافية . 2007م

خالد  أ.د.   ، املعاصرة  العاملية  التحوالت  ظل  في  القيم  على  التربية  مستقبل   )97

الصمدي، مقالة منشورة في مجلة البيان .

القيم والتربية . د/ لطفي بركات أحمد . دار املريخ للنشر . 1403هـ - 1983م  )98

.دار  مبحمد  أو  إبراهيم   / أ.د   . والنهضة  التجديد  في  ودورها  القيم  منظومة   )99

العواصم للنشر والتوزيع 2009م

عبد  محمد  اهلل  .عبد  وأخالقاً  سلوكاً  اجلمالية  للتربية  عملية  خطة  أطفالنا   )100

املعطي . دار التوزيع والنشر اإلسالمية . 1424هـ - 2003م 

نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية . د / جودت عبد الهادي .دار الثقافة للنشر   )101

و التوزيع 2007م 

للطباعة  .دار غريب  اللطيف خليفة   د عبد   . اإلنسانية  القيم  102(   سيكولوجية 

والنشر والتوزيع 2012م

 . اجلامعة  بعد  ما  إلى  الرضاعة  من  اإلسالمية  الشخصية  بناء  منهج  مناء   )103

مؤسسة املربي – الرياض 1431هـ

فكرة   350 من  أكثر  يحوي  متخصص  مهني  دليل  العمل  ورش  وتيسير  إدارة   )104

إجرائية . دعبد السالم بن عمر الناجي . مؤسسة محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي 

اخليرية .1434هـ

املكرمة  . مكة  الدقلة  أحمد  بن  / صالح  .د  التأصيل  و  املفهوم  القيم  هندسة   )105

.1434هـ - 2013م

كيف ربى املسلمون أبنائهم رحلة في تاريخ التربية اإلسالمية . محمد شعبان   )106

أيوب .مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والترجمة .1432هـ - 2011م .

العربي لدول  التربية  أ.د/ محمود عطا حسني عقل .مكتب   . القيم السلوكية   )107

اخلليج . 1427هـ - 2006م .


