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 المقدمة :
الحمد هلل والصالة والسالم على الرحمة المهداة سيدنا محمد بن عبد هللا وعلى 

 ومن تبع هداه إلى يوم الدين . وبعد .آله وصحبه 

فإن القيم اإلسالمية هي روح هذا الدين وجوهره ذلك أن الدين اإلسالمي علم وعمل ، 
فعلم بال عمل كجسد بال روح ، وعمل بجهل باطل وغير مقبول ، فالعلم النافع ، والعمل 

يتعلمها ليمارسها  الصالح صنوان لهذا الدين القويم ، فالصانع عندما يتعلم صنعة ، إنما



 

وينتفع من ورائها وينفع غيره بها ، فكذلك المسلم عندما يتعلم الصالة مثاًل في بداية حياته 
 إنما يتعلمها ليصلي طاعة هلل تعالى ، وهكذا في سائر العبادات والمعامالت . 

بل ومعلم التربية اإلسالمية ينبغي أال يقتصر في دروسه على تثبيت المادة العلمية فقط 
ينبغي أن يركز على الجانب العملي والتطبيقي ومتابعة المتعلمين ، فمثاًل عندما يقوم 
بتدريس موضوع عن " بر الوالدين " فإنه ينبغي أن يسأل المتعلمين في اليوم الذي يليه بل 
وما يعقبه من أيام عمن قبل رأس والديه قبل أن يخرج إلى المدرسة ، ويسأل عن مواقف دالة 

األبناء بوالديهم ، وهكذا حتى ترسخ قيمة " بر الوالدين " في نفوس المتعلمين حينئذ على بر 
نستطيع أن نقول إن الغاية المرجوة قد تحققت من دروس التربية اإلسالمية ، فالجانب 

 التطبيقي فضاًل عن كونه غاية وهدفا فإنه يكون أكثر تثبيًتا للمادة العلمية .
ة " القيم ومظاهرها السلوكية " الصادرة من " التوجيه الفني هذا وقد اطلعت على مذكر    

العام  للتربية اإلسالمية " واستفدت منها كثيرا، وتناقشت مع بعض الزمالء الموجهين في 
بعض المفاهيم الخاصة بالقيم وكيفية استخراجها وصياغتها وكذلك كيفية صياغة المظاهر 

فاهيم حول القيم ومظاهرها السلوكية لينتفع بها السلوكية ، ثم اهتديت إلى كتابة هذه الم
إخواني المعلمون وأخواتي المعلمات حتى يكونوا على بينة تامة بهذا الموضوع ويراعوا ذلك 

 عند اإلعداد الكتابي واألداء الصفي ، وسوف يكون الكالم حول المفاهيم اآلتية :
(1) 

 

 مفهوم القيم . –1  

 القيم من منظور إسالمي – 2

 أهمية القيم . – 3

 أحق الناس بالقيم . –4       

 كيفية استخراج القيمة وصياغة مظهرها السلوكي . – 5

 نماذج للقيم ومظاهرها السلوكية . – 6

 دور المعلم في غرس القيم في نفوس المتعلمين . – 7

 



 

في عرض هذه المفاهيم بأسلوب واضح  ا وإني أسأل هللا تعالى أن يوفقناهذ
أله أن يلهمنا رشدنا وأن يجنبنا الزلل ، ويوفقنا إلى صالح العمل إنه مبسط كما أس

 سميع مجيب الدعاء .

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 

 

 

(2) 

 هوم القيمـــــمف

القيمة بالكسر واحدة القيم ، وقومت الشيء أي عدلته فهو قويم ومستقيم ، فكلمة " القيم 
 " تعني االستقامة .

[ ،  161: } قل إنني هدانى ربي إلى صراط مستقيم ديًنا قيًما { ] األنعام / قال تعالى 
 أي دينا مستقيًما ال عوج فيه .
، وتدل على الفضائل وال تحتاج إلى صفة لكي  ةباالستقامفكلمة " القيم " توحي 

"   فنقول : يه الضد ـه يترتب علــم الفاضلة " ؛ ألنـتوضحها ، فال نحتاج ألن نقول " القي
على الفضيلة  للداللة " القيم " إنما تكفي كلمة صحيح  وهذا غيرالقيم غير الفاضلة " 

 والخصلة الحميدة .
 [ ، أي اإلسالم المستقيم . 43قال تعالى : } فأقم وجهك للدين القيم { ] الروم : 

ر والشر والدين القيم هو الفطرة التي فطر هللا تعالى الناس عليها فيميز اإلنسان بين الخي
ولكن لـــما أثرت  الشياطين على النفوس حادت عن الفطرة  بطبيعته دون أن يخبره أحد

والطريق المستقيم فكانت الحاجة الشديدة لدعوة األنبياء والرسل حتى يردوا هذه النفوس إلى 
فطرتها، فالدين اإلسالمي دين الفطرة تلك الفطرة التي تقر بوجود هللا تعالى وربوبيته ، 

جعل اإلنسان يميز بين الطيب والخبيث ، ولكن المؤثرات الخارجية هي التي تعمل على وت



 

ثر كبير فهم يعملون على إفساد الناس وتبديل دينهم أانتكاس هذه الفطرة ، فالشياطين لهم 
 0 عالىوصرفهم عن الطريق المؤدي إلى هللا ت

الناس عليها ال تبديل لخلق  : } فأقم وجهك للدين حنيًفا فطرة هللا التي فطر تعالى قال
 [ . 30هللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون { ] الروم : 

فالقيم تشمل العادات الطيبة الموروثة ، كما تشمل العرف السائد في المجتمعات والذي ال 
يناقض شرع اإلسالم وهي كذلك األخالق الحسنة ، وحسن التعامل مع اآلخرين ، ومن ثم 

 صاحب القيم يستطيع أن يميز بين الخبيث والطيب من خالل ما يحمله من قيم موروثة فإن 
 

(3) 

 
بحكم العادات والتقاليد أو ما يحمله من قيم مكتسبة من البيئة التي يعيش فيها . وفوق ذلك 

ورد في الحديث  كما كله قيم اإلسالم التي يأخذها المسلم من الكتاب والسنة النبوية الشريفة

 .ـ  فيما يرويه عن ربه ـ ريف الذي يقول فيه النبي ـ الش
نهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم  ي)) إني خلقت عباد حنفاء كلهم ، وا 

 ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا (( رواه مسلم 
 0ومعنى حنفاء : أي مائلين إلى الحق 

 .أي أضلتهم  ومعنى اجتالتهم :
 

: )) مـــا التي فــطره هللا عليها قــال  ر كبير في انحراف الولد عن فطرتهـذلك للوالدين أثــوك
 0 من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه  ((  رواه البخاري 

 0يم وال يخفى علينا أيضا أثر القرناء في خالفهم وصرفهم عن الطريق القو 
وقد تتنوع القيم وتتعدد مثل القيم السياسية ، كالشورى والعدل والمساواة ، ومثل القيم 
االجتماعية كاإليثار وعيادة المريض ، ومساعدة المحتاج ، ومثل القيم االقتصادية مثل قيمة 



 

" تقدير المال " لكننا في النهاية نجد أن القيمة في شتى صورها تحمل معنى الفضيلة 
 ة الحميدة .والخصل

 
 القيم من منظور إسالمي :

القيم في اإلسالم هي الفضائل وهي األخالق الحسنة وعالقة الفرد بما حوله من أفراد 
المجتمع تقوم على األخالق ، والقرآن الكريم دائًما يحث على األخالق الفاضلة فيحث على 

 .العفو والصفح عند المقدرة ويفضل ذلك على القصاص 
 

(4) 

 .٤٠الشورى:  چ..  ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ےٹ ٹ چ 
 ٩٦المؤمنون:  چ..  گک  ک  ک  گ  گٹ ٹ چ  .حث كذلك على دفع السيئة بالحسنة كما 

وحسن الخلق عند المسلم يرجع إلى حسن تربيته وسالمة تنشئته منذ الصبا فتظهر آثار ، 
 ذلك عليه حال الشباب والرجولة كما قال القائل :

 عوده أبوه لى ما كان ـع              نا الفتيان مناشئ وينشأ 

 ولكن يعوده التدين أقربوه             تى بحجى ـا دان الفـوم

بأعظم  --وهللا سبحانه وتعالى العليم بخفايا خلقه وما تكنه صدورهم يصف نبيه محمًدا 
نـفات فـالص  كان من خلقه ـ صلى هللا وقد[  4ـظيم { ] القلم : لق عـعلى خـك لــيقول : } وا 

مع ذلك فإننا نجد هذا النبي العظيم يستزيد يقول ))  لبيــك ((، و أن عليه وسلم ـ إذا ناداه أحد 
 " اللهم كما حسنت َخْلقي فحسن ُخلقي " رواه أحمد .من األخالق فيقول في دعائه : 

رواه .ا إال أنت "فإنه ال يهدى ألحسنه هدني ألحسن األخالقا " اللهم أيًضا : - -ويقول
 على أن يستزيد المسلمون من األخالق الفاضلة .  --وهذا يدل على حرص النبي ، مسلم

: " إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلًسا يوم القيامة أحاسنكم أخالًقا " . رواه أحمد قال 
 والطبراني .



 

ذا كان المسلم ال يستطيع أن يغير صورته التي خلقه هللا عليها فإ نه باستطاعته أن يغير وا 
علم بالتعلم والحلم بالتحلم ــمن أخالقه وأن يروض نفسه على الفضائل ويتحلى بالمثل العليا فال

يه أن يدرب نفسه عليها شيًئا لوالصبر بالتصبر ، فمن افتقر إلى فضيلة من الفضائل فع
كان سيدنا فعلى المسلم أن يتحلى بطيب الكالم وقد ، جية وطبيعة حتى تصير سفشيًئا 

عيسى عليه السالم يسلم على الحيوانات ولما سئل في ذلك قال أعود نفسي طيب الكالم 
لقاء السالم وكظم الغيظ والعفو والسخاء والشجاعة  فينبغي للمسلم أن يتحلى بطيب الكالم وا 

 بالوعد وحسن المعاملة مع اآلخرين . والوفـاء والصدق واألمانة
(5) 

 

لت بكثير من الخالل الحميدة كالكرم في بيئة عربية قد تح - -وقد بعث هللا نبيه
والشجاعة والمروءة لكن هذه البيئة قد اتصفت كذلك بصفات سيئة مثل شرب الخمر ولعب 

ليعزز مكارم األخالق ويعالج مفاسدها فقال : " إنما  - -اليسر ووأد البنات فجاء النبي 
 بعثت ألتمم مكارم األخالق " رواه البخاري .

فهو األسوة الحسنة وهو  - -تباع النبي اوالقيم من المنظور اإلسالمي تكمن حقيقة في 
 ... المصدر الحقيقي للقيم ؛ ألنه االستقامة بعينها فهو على صراط مستقيم

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی           ی  ٹ ٹ چ 

ڻ  .. ٹ ٹ چ  ونهيه أمرهتباعه في اوما دام أسوة فيجب  .٢١األحزاب:  چ   جئی  ی          

   ٧الحشر:  چ...  ہڻ  ٹ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ
 في َخلق وفي ُخلق نالنبييفاق        :قال البوصيري 

 رمـــــــــولم يدانوه في علم وال ك

صالًحا في  والمسلم المستقيم يطبق قاعدة " االلتزام واإللزام " والمقصود بااللتزام أن يكون 
، كارم األخالققدوة حسنة لغيره بما يحمل من م ،نفسه ملتزًما شرع ربه بأوامره ونواهيه

والمقصود باإللزام أن يكون مصلًحا لغيره ، فال يقتصر دوره على نفسه فقط بل يتعدى خيره 



 

اع تبح واإلرشاد وفق اآلداب الشرعية بالغيره من المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة والنص
 األسلوب األمثل في النصيحة وباإلقناع الشرعي والعقلي .
  0يتحقق األمن واالستقرار والنجاةفالصالح واإلصالح صنوان للمسلم المستقيم ألن بهما 

ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ٹ ٹ چ  ناليتيميفأما الصالح فقد حفظ هللا به الكنز للغالمين 

  ٨٢الكهف:  چ ..ىۉ    ۉ  ې                ې  ې  ې  
  ..وبالصالح أيًضا يرث المسلمون األرض ويكون لهم التمكين 

 

(6) 
 

  ١٠٥األنبياء:  چچ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹچ 
ی  ٹ ٹ چ  في أمن واستقرار ، شقاب والهالك عن األمم فتعيـه يدفع هللا العبـالح فــا اإلصـوأم

 ..١١٧هود:  چ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ    جئ  جئ   جئ

فكلمة " مصلحون " تعني اإلصالح وهو منع الفساد في األرض وهو األمر بالمعروف  
ٹ  ٹ  ڻ  ٹ ٹ چ .. نجاة قال تعالى عن أصحاب السبت ـيه الـهذا فـوالنهي عن المنكر ، ف

 ..١٦٥األعراف:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ  
: " أنهلك وفينا الصالحون ؟ " ، قال : " نعم ، إذا - -ات النبي ولما سألت إحدى زوج

 .رواه البخاري  كثر الخبث " .
 فعلى المسلم أن يكون صالًحا في نفسه مصلًحا لغيره حتى يعم الرخاء ويرتفع العقاب .

   قال أحمد شوقي :
 مرجعه لألخالقصالح أمرك         

 النفس باألخالق تستقم فقوم             

من خالل  ) القـيم ( وهكذا ينبغي للمسلم أن يرقى بنفسه في سلم األخالق الفاضلة
 .  هاعنا ويترك أسوأها فيبتعد تعامله مع اآلخرين فيأخذ منهم أحسنها فيتصف به

  ١٠ - ٧الشمس:  چٹ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ 
  

 



 

(7) 

 أهمية القيم :

 القيم للفرد والجماعة ؟ أهميةما 

 اإلنسانالتمسك بالقيم يحقق األمن واألمان للفرد والجماعة ، وأعظم قيمة يتمسك بها 
هلل وحده ال شريك له " فهي الطريق الوحيد الجامع الشامل للسعادة في  هي قيمة " العبودية

وضياع وسرعان ما  والمجتمعات في تخبط األفرادالدارين ، وبدون هذه القيمة العظيمة تعيش 
السابقين كقوم عاد وثمود وفرعون وغيرهم وكانت لهم  أخبارتنهار ، وقد قص هللا علينا 

 .بعد عين وذكرى لمن يعتبر حضارات عظيمة ولكنها هلكت وبادت ، وأصبحت أثرًا 
ڃ    ڄڄٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ    ٿٺ  ٺ  ٿٹ ٹ چ 

 .٤٠العنكبوت:  چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  
ويقصد به العلم النافع الذي يبني  :ومن القيم التي ترفع شأن الفرد والجماعة قيمة " العلم " 

  جئ  جئ  جئ.. چ  وله تعالىـي قــمان فـه هللا على اإلينها وقد عــطفن شأـكيان األمة ويرفع م

هو أحد مقومات خالفة اإلنسان فالعلم ،  ١١ة: المجادل چ..  جئجئ    جئ  جئ  جئ  جئ   جئ
لما  األوائلفي األرض وما استحق آدم أبو البشر الخالفة في األرض إال بالعلم والمسلمون 
 مكرمين أخذوا بحظ وافر من العلم الديني والعلم الدنيوي سادوا األمم وكانوا أعزة 

المساواة " وقيمة " الشورى " ، فهذه  ومن القيم التي ترفع شأن األمم قيمة " العدل " وقيمة "
تنهار األمم القيم الثالث هي أساس بناء الدول والحضارات واستقرارها وأمنها وبغير هذه القيم 

 زوال . وتصير إلى
النحل:  چ..چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چٹ ٹ چ وقد أمر هللا تعالى بالعدل واإلحسان 

٩٠. 
(8) 

 
   ٣٨الشورى:  چ..ں  ں  ڻ    .. ٹ ٹ چ نـالمسلمي يــورى فـكما امتدح صفة الش



 

ونذكر قول اإلمام ابن تيمية رحمه هللا : " إن هللا ينصر األمة العادلة ولو كانت كافرة ، 
 ويهلك األمة الظالمة ولو كانت مسلمة " .

 تـــــــــإنما األمم األخالق ما بقي    وقال أمير الشعراء أحمد شوقي :
 فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا                        

 وإذا أصيب القوم في أخالقهم     وقال أيًضا :
 الً ــــــــــــــفأقم عليهم مأتًما وعوي

والذي يتمسك بالقيم يكون مطمئن النفس هادئ البال مستريح الضمير أما المذنب الذي 
 ضمير .حياته من راحة الخالية ل فإنه يعيش قلًقا مضطرًبا ئيقترف الرذا

: " البر حسن الخلق ، واإلثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه - -قال 
 الناس " رواه مسلم .

والقيم ترفع شأن صاحبها وتعلى منزلته بين اآلخرين كما أنها تشيع األلفة والمحبة بين أفراد 
قارب المجتمع وتنبذ األحقاد والضغائن وتوثق الصالت بين الناس خاصة بين األهل واأل

القيم طريق النجاح فالمسلم الذي يؤدي عمله بإتقان ، ويكون صادًقا في معامالته فإنه و .
 يحظى بثقة الناس ألدبه وحسن سلوكه .

والقيم ال تتأثر بالزمان وال بالمكان فهي مفاهيم ثابتة قد تربى عليها الفرد ، فتذهب معه أينما 
هذه القيم فهو يتحلى بها في المواطن التي حل أو ارتحل ، فهو سفير ألسرته التي أرضعته 

تطأها قدمه ، فال يتأثر بما يخالفها بل على العكس من ذلك يحاول أن يؤثر في غيره عماًل 
تبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق ـ : " اتق هللا حيثما كنت وا- -بقول النبي 
 .رواه الترمذي وقال : حديث حسنحسن " .
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واحًدا خير لك من حمر دى هللا بك رجاًل ـألن يهفوهللا : " لعلي بن أبي طالب  - -هوقول 
ونخلص من ذلك كله إلى أن القيم منهج حياة يهدف إلى تهذيب  / متـفق علـيه"  النعم  



 

ى القيم سبيل إل ... إذن ..الدين اإلسالمي الحنيف  سلوك المسلم من خالل تمسكه بتعاليم
 نيا واآلخرة .سعادة المسلم في الد

 
 أحق الناس بالقيم : 
الناس جميعهم محتاجون إلى التحلي بالقيم ، ولكننا ال نستطيع أن نلزمهم بذلك ،  - 1

فالناس طبقات كل طبقة تختلف عن األخرى بحكم صنعتها وتعاملها ، ولذلك أرسل هللا 
األعباء عليهم  هم أحق الناس بالقيم لثقلفالرسل عليهم السالم الرسل لجميع الطوائف ، 

ولذلك فهم يتصفون بمكارم األخالق وهم معصومون من الوقوع في الزلل ، ألن هللا تعالى 
قال تعالى : " هللا يصطفي من المالئكة رسال عصمهم وحفظهم لكونهم قدوة لعموم الناس 

 ومن الناس " سورة الحج / 
هون الناس ، ويتعرضون بعلمهم فهم يواج العلماء العاملون ويلي الرسل في القدوة  - 2

للجافي الغليظ الطبع كما يتعرضون لألحمق السفيه والعاصي المستغرق في الذنوب كما 
يواجهون الحليم الهادئ الطبع ، فهم يواجهون فئات مختلفة الطباع ومع ذلك فهم يتعاملون 

ا يخشى هللا قال تعالى : " إنمياء ، ألذى فالعلماء هم ورثة األنبمعهم بالصبر والحلم وتحمل ا
    0  28سورة فاطر /  من عباده العلماء" 

ن المتعلمين مختلفة المشارب مفهم يتعاملون مع فئة  المعلمون ومن أحق الناس بالقيم  - 3
اماًل معه صفات مختلفة إما فكل متعلم قد انحدر من أسرة أو بيئة تختلف عن األخرى ح

ماو حسنة    .ها ومساوئها هو المعلمسيئة والذي يواجه هذه الصفات بمحاسن ا 
ولذلك ينبغي أن يتحلى بالصبر وحسن التعامل مع هذه الفئات مراعيًا الفروق الفردية بينهم  

 وأن يضع في اعتباره أنه يحمل رسالة سامية هي رسالة األنبياء .
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لم فعلى المعلم أن يحتسب األجر من هللا تعالى في تعليم النشء ، وتهذيب أخالقهم ، والح 
عليهم ، والصبر على سفاهتهم وجهالتهم ، ومكافأة محسنهم ، ومعاقبة مسيئهم ، وقد استخدم 

في تقويم خطأ الصبيان فقال لعمر بن  التوجيه المباشرالرسول صلى هللا عليه وسلم أسلوب 
أثناء األكل : " يا غالم سم هللا وكل  في أبي سلمة عندما كانت يده تطيش في الصحفة

أما إذا وقع الكبار في المخالفة فإن النبي صلى مما يليك " رواه البخاري ومسلم . بيمينك وكل
مراعاة لشعورهم فيقول : " ما بال أقوام يفعلون كذا  التعريض هللا عليه وسلم يستخدم أسلوب

 .وكذا ، فالكبار يدركون المراد بالتلميح دون التصريح
الذين يفصلون في النزاعات والخصومات .  أهل القضاء ومن أحق الناس بالقيم كذلك - 4

 بين الناس .
والذين يتوافد عليهم كثير من البشر مختلفون في  الموظفون في الدوائر الحكوميةأيضًا  - 5

طباعهم فبعضهم يلتزم بالتعليمات وبعضهم يعارض ، وكل واحد يحاول أن يسأل الموظف 
اب الموظف باإلعياء ، ولذا فإن عن نقطة معينة وقد تسأل مجموعة عن نقطة واحدة ، فيص

فة في بر والحصول على دورات تدريبية مكثهذه الفئة من المجتمع تحتاج إلى التحلي بالص
كيفية فن التعامل مع الناس وأخذ جرعات دينية في التحلي بالصبر في مواجهة المراجعين ، 

لك بفضل هم كل ذحب الناس له ، ونال إعجابهم وثناءهم ودعاءوكم من موظف حظي ب
 حسن تعامله .

الذين تشتد الحاجة إليهم والذين يسهرون على راحة المرضى  باءــاألطومن ذلك أيضًا  - 6
 . فهؤالء بحاجة إلى التحلي بالقيمويتعرضون للقلق وقلة النوم 

 :كيفية استخراج القيمة وصياغة مظهرها السلوكي

كالصدق أو مزية من المزايا كالعلم  القيمة كما سبق أن ذكرت هي فضيلة من الفضائل:  أولًا
ا رفيًعا فمثاًل ، ونفهم منها معنى سامًيا وخلقً  المصدر، ونلحظ أن القيمة تكتب غالًبا بصيغة 

 كلمة " الرحمة " وكلمة " النظافة " وكلمة " الصدق " كل هذه الكلمات وما شابهها تعطينا 
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عاني الرحمة كالرحمة بالصغير والضعيف مدلواًل واضًحا مفهوًما فيفهم من الرحمة كل م
وكبير السن واليتيم والمسكين والفقير والمحتاج والملوم . وهكذا في كلمة " النظافة " وكلمة " 

 الصدق " . 
 : بر الوالدين لــ" مضاف ومضاف إليه " مثكن أن تكون القيمة مكونة من كلمتين ــومن المم

تكونت منهما القيمة متالزمتان ال غنى  اللتان تانفالكلمعيادة المريض ، كفالة اليتيم ، 
 إلحداهما عن األخرى حتى تعطي الكلمتان مدلواًل واضًحا .

" البر " نجد أن  فإذا أخذنا قيمة " بر الوالدين " وفصلنا الكلمتين عن بعضهما وقلنا مثالً 
ون تحديد ، لكنها لما كلمة " البر " ذات قيمة في ذاتها لكنها جامعة شاملة لكل أنواع البر د

معينة يمكن التركيز عليها حتى  ةأضيفت إلى الوالدين خصصت هذا البر وحددته في جه
 ق الفائدة المرجوة خاصة إذا كان موضوع الدرس عن " بر الوالدين " .قتتح
تين ـكلم أوكون كلمة واحدة ـخلصة من الدروس قد تــمة المستــن ذلك إلى أن القيـص ملخـون

 ثل : " الصدق " ، " بر الوالدين " .ـكن ذلك مــدلول مفهوم ومحدد ما أمـقيمة مـون للبحيث يك
جودة في الدرس ويركز عليها و وعليه فينبغي للمعلم أن يستخلص قيمة واحدة من القيم الم

 ويفعلها بين أبنائه المتعلمين .
له قيمة في ومما يالحظ في اإلعداد الكتابي لبعض المعلمين استخالص مصدر عام وجع

ذلك كلمة " الحرص " فما مدلول هذه الكلمة ؟ هذه الكلمة ليست ذات  أمثلةنظرهم ، ومن 
نما يتضح معناها من خالل المظهر ال سلوكي حيث أقول قيمة واضحة محددة مفهومة وا 

 : أحرص على طاعة هللا تعالى .مثالً 
ة " المبادرة " ـك كلمــبهها كذلويش، ا الكلمة في ذاتها فهي مبهمة ال تدل على خير أو شر ـأم

وكلمة " االقتداء " فمثل هذه الكلمات مبهمة في مدلولها ، وال تصح أن تكون قيمة ، ألن 
تكون  أنالقيمة كما قلت يراعى فيها أن تكون ذات مدلول واضح ومفهوم ويراعى فيها كذلك 

 محددة .
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يم الموجودة في الدرس بحيث تكون هذه : ينبغي للمعلم أن يختار قيمة واحدة من الق ثانياا
 فعلها من خالل المظاهر السلوكية القيمة مناسبة بشكل مباشر لموضوع الدرس ويحاول أن ي

 : يمكن استخالص القيمة من األهداف الوجدانية . ثالثاا
استخراج القيمة بعد االنتهاء من مناقشة حقائق الدرس ومفاهيمه ، ويقوم المعلم  ن : يكو  رابعاا

 بكتابة القيمة على السبورة بلون مميز ، ويا حبذا لو استنبطها من أفواه المتعلمين .
 

 ي :ـحو اآلتـيصاغ على النقيمة فـا المظهر السلوكي للـأم
يصاغ المظهر السلوكي من الفعل المضارع الدال على المتكلم . فكما هو معلوم أن  – 1

" وهي الهمزة عة والتي يجمعها لفظ "أنيتحرف األربالفعل المضارع يبدأ بحرف من هذه األ
والنون والياء والتاء لكننا نختار حرف الهمزة لداللته على المتكلم فدائًما يقول المتعلم معبًرا 

احترم معلمي وهكذا فهذه الصيغة أبلغ في  ــــثل : أذاكر دروسي عن نفسه " أفعل كذا " م
سك بخالف حرف الياء الذي يعبر عن التعبير على االلتزام بالقيمة والحرص على التم

كأنما يتكلم عن إنسان الغائب كأن المتعلم حين يقول مثاًل : يذاكر دروسه / يحترم معلمه 
المتعلم نفسه ليس معنًيا بذلك ومثل ذلك الحديث عن حرف التاء الذي يدل على  وكأنغائب 

 المفردة الغائبة أو حرف النون الذي يدل على الجمع .
تخالص المظاهر السلوكية من األهداف النفس حركية في اإلعداد الكتابي ، يتم اس – 2

 ألنها ترجمة للقيمة المستخلصة من األهداف النفس حركية .
من أفواه المتعلمين حتى يشعر المتعلم بذاته ، وعلى  ةيفضل أن تؤخذ المظاهر السلوكي – 3

 .ليه من المتعلمبه بعد أن يستمع إيصوغ المظهر السلوكي بأسلو  أنالمعلم 
يؤكد المعلم على مظهرين سلوكيين فقط إما من خالل ما ذكره المتعلم أو من خالل  – 4

 إعداده الكتابي وذلك تخفيًفا على المتعلمين .
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بين مظهرين سلوكيين في عبارة واحدة أو بمعنى آخر ال يأتي بفعلين  المعلم ال يجمع – 5
الذهاب للمدرسة بل ألبس المالبس النظيفة وأتطيب عند في عبارة واحدة فال يقول مثاًل : 

 سلوكية ألخرى ، فمثال عند الحديث عن المظاهر الفعلها عن الجملة ايفصل كل جملة ب
 0أتطيب عند الذهاب للمدرسة  -ب     0ألبس المالبس النظيفة -ا لقيمة " النظافة " نقول 

إعداده الكتابي بصيغة الغائب لكونه مكن للمعلم أن يصوغ المظهر السلوكي في دفتر ـ ي6
يتطيب عند الذهاب  -ب 0يلبس المالبس النظيفة  -أ النظافةمثال في قيمة معلما فيكتب 
تكلم ، ويكتب المعلم على السبورة تحدث بصيغة الملكن المتعلم ينبغي أن ي ،إلى المدرسة 

 0بصيغة المتكلم ، لكي ينقلها المتعلم في دفتر الصف
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 أمثلة للقيم ومظاهرها السلوكية :

 المظهر السلوكي  القيمة 

 العبادة
 طاعة هلل عز وجل .في عبادتي  نويأ – 1

 في وقتها . صالةال ؤديأ – 2



 

 المظهر السلوكي  القيمة 

 العبادة على أكمل وجه . أؤدي – 3

 العلم

 أجالس العلماء . – 1

 شترى الكتب النافعة .أ – 2

 العلوم الدينية والدنيوية . قرأأ – 3

 عملال
 حترم العمل ولو كان بسيًطا .أ – 1

 أجتهد في عملي . – 3 أسعى في طلب الرزق . – 2

 الحلم

 أضبط نفسي عند الغضب . – 1

 اآلخرين . أعذارأتقبل  – 2

 أقابل السيئة بالحسنة . – 3

 اإلخاء ) األخوة (

 زور إخواني المسلمين .أ – 1

 تحية اإلسالم . ألقى – 2

 اجين .أقضى حاجة المحت – 3

 النظافة

 ألبس الثياب النظيفة . – 1

 أتطيب عند الذهاب إلى المسجد . – 2

 أرمي المخلفات في سلة المهمالت . – 3

 بر الوالدين

 أطيع أمي وأبي . – 1

 أقبل رأسيهما كل يوم . – 2

 أدعو لهما بالرحمة والمغفرة . – 3

 كفالة اليتيم
 أمسح على رأس اليتيم . – 1

 بتعد عن أكل مال اليتيم .أ-3مساعدة اليتيم . علىأحض  – 2

 احترام الكبير

 أقف احتراًما للكبير إذا دخل علي . – 1

أتحدث معه بأدب  – 3 بدأ بالسالم عليه إذا لقيته .أ – 2
 واحترام .
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 دور المعلم في غرس القيم في نفوس المتعلمين :

 ن المتعلمين فمنهم الهادئ الطبع ومنهميواجه المعلم في غرفة الدراسة أنواًعا مختلفة م  
الجافي الغليظ ومنهم المشاغب ومنهم العنيد ومنهم الخجول ومنهم الشارد ذهنًيا ، ومنهم 
النشيط ، ومنهم الكسول أصناف شتى وطباع مختلفة قد انحدرت من أسر متفاوتة في 



 

هذه الفئات جميعها ثقافتها ، وعلى المعلم أن يتعامل مع طباعها وفي أخالقها وفي مستوى 
 ،طيبها وخبيثها ، والمعلم التربوي الناجح هو الذي ال يتخذ أسلوًبا واحًدا في التعامل ال يغيره

بل يتخذ أساليب متعددة ومختلفة حسب المواقف التي تستحدث فالتصرف السليم واألمثل 
يكون  يكون وليد الحدث الذي وقع فيكون الحزم حيث تكون الفوضى ، ويكون اللين حيث

ردية بين المتعلمين قدر المستطاع ــروق الفـا ينبغي للمعلم مراعاة الفـالهدوء واالنضباط ، كم
فال يعامل النشيط مثلما يعامل المشاغب فهذا خطأ واضح في التعامل يترك أثًرا سلبًيا في 

 نفس المتعلم النشيط بل قد يثبط همته ويأتي بنتيجة عكسية .
ية اإلسالمية في نفسه أنه داعية إلى جانب كونه معلًما ، فإن ويجب أن يضع معلم الترب

كان معلًما وكان داعًيا ، وفي الحكم " علموا أوالدكم الفضيلة واتركوهم كيفما  --النبي 
فإذا أراد المعلم أن يغرس القيم في نفوس المتعلمين فعليه أن يراعي عدة أمور ، شاء وا "

 هذه المهمة العظيمة .حتى يتسنى له النجاح والفالح في 
 

 ؟ما األمور التي ينبغي أن يراعيها المعلم لكي يغرس القيم في نفوس المتعلمين 
أن يشعر المعلم بأن دوره مهم جًدا في تعليم القيم وغرسها في نفوس المتعلمين وذلك  أولا:

 نظًرا لصلته المباشرة بهم أطول فترة ممكنة .
التي يجب أن يدركها المربي جيًدا ويعلم أن اإلسالم قد واالستشعار بالمسؤولية من األمور 

حمله مسئولية التربية في أبعد حدودها وأن هللا تعالى سائله يوم العرض عليه عن هذه 
: } إن هللا سائل كـل --وقـال ،  ٢٤الصافات:  چ   جئ  جئ  جئ  جئجئٹ ٹ چ  األمانة.

 رواه ابن حبان. بيته "جل عن أهل راع عـما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الر 
(16) 

أن يكون قدوة للمتعلمين في مظهره الخارجي وسلوكه الظاهري ، فالقدوة لها أثر  ثانياا:
كبير في العملية التربوية خاصة في مجال القيم ، وما أصيبت مجتمعاتنا اإلسالمية في 

جة طبيعية صميمها إال حين فقدت القدوة الحسنة . وقد جاء االنحراف الذي نعانيه نتي
 لإلفرازات التربوية التي غزت بالدنا من الغرب ، وأصبحنا نقلدها تقليًدا أعمى .



 

، وذلك بمعرفة أسمائهم والتعرف على مشكالتهم، ومحاولة أن يتواصل مع المتعلمين ثالثاا:
 مشاركتهم في حلها وكذلك السؤال عنهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي أيًضا بالتواصل مع

قاء أولياء األمور وعن طريق االختصاصي االجتماعي بالمدرسة ، وكذلك أسرهم في ل
تشجيعهم على حرية التعبير عن آرائهم ومشكالتهم دون خوف من عقاب أو فضيحة حتى 
يمكن معالجتها وال يتأتى ذلك إال عن طريق إشاعة روح الحب والمودة بين المعلم وأبنائه 

لمه ويقبل عليه بشكل إيجابي فيفتح له قلبه ، وحينئذ المتعلمين ، ومن هنا يتقبل المتعلم مع
 يستطيع المعلم أن يغرس القيم والفضائل بعد أن يطرد الخبائث والرذائل .

ويحاول أن ينشرها من خالل األداء الصفي وكذلك  قيمة واحدةأن يركز المعلم على  رابعاا:
تات في طرقات المدرسة من خالل لقاء الصباح وأيًضا من خالل مجلة الحائط ووضع الف

حتى إذا تأكد من فاعليتها انتقل إلى قيمة أخرى وهكذا حتى يفعل كثيًرا من القيم خالل 
 العام الدراسي .

تحلي بالكرم والسخاء ، وذلك ببذل الهدايا للمتميزين في قيم معينة مثل قيمة " أن ي خامساا:
ام زمالئهم في لقاء الصباح فهذه الهدية األمانة " أو " النظافة " وتكريمهم أمام المعلمين وأم

البسيطة في شكلها الكبيرة في معناها حين تقدم بهذه الصورة تعطى دافًعا للمتعلم نحو 
 المزيد وتكون حافًزا لآلخرين على التأسي واالقتداء .

ع الكتيبات النافعة ، واألشرطة المفيدة على المتعلمين المحبين للثقافة في أن يوز  سادساا:
لمراحل الدراسية المتقدمة ، ومناقشتهم في مضمونها ، فإن العلم وسيلة للعمل إن لم يكن ا

  عاجاًل فآجاًل ، فإن الكلمة المسموعة أو المقروءة لها أثرها الفعال .

 

(17) 

عرض مواقف تمثيلية ومشاهد معبرة من خالل جهاز الحاسب اآللي مثاًل أن ي سابعاا:
بتدائية وذلك لمعالجة بعض القيم التي يحتاجونها في هذه المرحلة للمتعلمين في المرحلة اال

 العمرية مثل " النظافة " فهذا يكون أبلغ أثًرا وأعظم نفًعا من الحديث المباشر لهم .
اللقاءات التنويرية ، والتربوية ، وذلك باستضافة أحد الدعاة أو التربويين للحديث حول 



 

السيئة لمعالجتها وكيفية التغلب عليها ويكون ذلك  بعض القضايا المطروحة أو العادات
بحضور مجموعة من المتعلمين ، ونخبة من المعلمين ، ويتم مناقشة الموضوع الذي 

 يطرح في الندوة بفعالية من قبل كل من المعلمين والمتعلمين ، والرد على االستفسارات 
 التي يبديها المتعلمون خالل الندوة .

أساليب التقويم واالختبارات مواقف تتعلق بالسلوك القيمي للمتعلمين ن أن تتضم ثامناا:
 مسـتنبطة مـن الـدروس التي يدرسونها وذلك من مثل : كيف تتصرف في المواقف اآلتية ؟ 

 إذا رأيت أطفااًل يعذبون قطة في الشارع . – 1
 إذا نسى زميلك مقلمته في البيت . – 2
 ائر .إذا وجدت زمياًل لك يدخن السج – 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) 

 
 

 ) ورشة عمل (
  

 اخـتبر مـعلوماتك من خــالل الـمناقشة اآلتـــية  



 

ًأولً:ًأكــــــــــملًمــــــاًيــــأتيً:ً
  0 ------------------------زمان وال بالمكان ألنها القيم ال تتأثر بال -1
  0--------- و --------مدرسة من خالل يقوم المعلم بتفعيل القيمة في ال -2
  0 -------------------شكالت المتعلمين عن طريق يمكن للمعلم حل م -3

  0 ------------ها المعلم جيدا االستشعار بمن األمور التي ينبغي أن يدرك -4

 
0ًًثانياً:ًصــــــححًالعباراتًاآلتيةًفيًضوءًفهمكًلمذكرةً)ًالقيمًومظاهرهاًالسلوكيةً(ً

  0تعلم من الفعل المضارع الدال على الغائب يصاغ المظهر السلوكي للم-1
   0التقدم العلمي هو أساس رقي المجتمعات وسيادتها  --2
   0تستخرج القيمة من الدرس بعد التمهيد للدرس-3
 0أصيبت مجتمعاتنا اإلسالمية في صميمها عندما تمسكت بالقيم الموروثة -4
 0المتعلم اللقاءات التنويرية والتربوية تضيع الوقت على  -5

ًثالثاً:ًعـــــــــــللًماًيأتــــــــيً:ً
 0أحــــق الناس جميعا بالقيم الرسل عليهم السالم  -1
  0يستخدم أسلوب التعريض في تقويم سلوك الكبار  -2
  0الصالح واإلصالح صنوان للمسلم المستقيم  -3

ًًً-رابعاً:ًأجــــــــــــــبًعماًيأتيً:ً
 األمم ، وتعمل على استقرارها ؟ ما أهم القيم التي تعلي شان -1
 ما الفرق بين القيمة ، والمظهر السلوكي ؟ -2

(19) 

 
استخرج قيمتين من احد الدروس التي قمت بتدريبها ، وصغ من كل قيمة ثالثة مظاهر -3

 سلوكية 

  0ناقش هذه العبارة  0هناك عوامل تؤثر على الفطرة وتحيد بها عن مسارها الصحيح -4

  0وضح ذلك  0علم ( أهمية كبرى في حياة الفرد و الجماعة لقيمة ) ال -5



 

 كيف يمكن لكل من معلم المرحلة االبتدائية والثانوية غرس القيم في نفوس المتعلمين ؟-6

ن الجزء األول ارجع إلى كتاب ] تربية األوالد في اإلسالم [ للدكتور عبد هللا ناصح علوا-7
  0فكرية لدى اآلباء والمربين ملخصا عن مسئولية التوعية الثم اكتب 

      
 
 
 

 

 

 

 

 
 

(20) 

 
 

 ) ورقة عمل (
 

استخرج قيمتين من الدرس المطلوب منك ، وثالث قيم من الحياة ثم ضع لكل قيمة  -1
  -مظهرين سلوكيين ، وذلك من  خالل الجدول اآلتي :



 

 

 

 
 اكتب ثالث وسائل يمكن أن  تتبعها المعلمة  لتفعيل قيمة ) النظافة ( لدى المتعلمين   -2
   -ا   
  -ب  
  -ج  
 
  0دلل على ذلك بثالث قيم  0االبتدائية ببعض القيم  يتصف المتعلم في المرحلة -3
  -------------------- -ب   ------------------------ -أ  
 -------------------- -ج 

 المظهر السلوكي القيمة مجال وعنوان الدرس الصف
                                     

 

 

 

 

 

1-  

 

  -ا

 

  -ب

 
 

 

 

 

2-  

 

  -ا

 

  -ب

 

 

 

 

 

 

3-  

 

  -ا

 

  -ب

 

 

 

 

 

 

4-  

 

  -ا

 

  -ب

 

 

 

 

 

 

5-  

 

  -ا

 

  -ب



 

 
شرافك على المتعلمات ) المتعلمين ( في المرحلة االبتدائية حددي  -4 من خالل تدريسك وا 

  0ا ثالثة من األخالق غير السوية وكيفية معالجته
  -أ

  -ب
  -ج
 
وظفي هذا الدور للتأثير على المتعلمات بثالثة أمثلة  0للقدوة دور كبير في غرس القيم  -5

 0توضيحية 
  -أ

  -ب
  -ج
 
  0تخيري قيمة ثم بيني دور كل من المعلم والمدرسة واألسرة في غرسها في نفس المتعلم  -6
 المعلم :  -أ

 المدرسة :  -ب
 األسرة :  -ج

 
 
 

(21) 

 

 الخاتمة



 

الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد بن عبد هللا خير البرية ، ومعلم 
 البشرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين وبعد .

هذا البحث الموجز عن " القيم ومظاهرها  –بحمد هللا تعالى  –فقد تم 
يد التوسع في هذا المجال السلوكية " وهو بمثابة نقطة البدء واالنطالق لمن ير

واالستزادة منه ، ألن القيم تتطلب المزيد والمزيد فالمسلم بحاجة إلى أن يرتقى 
 كل يوم في سلم القيم حتى يحظى برضا هللا تعالى ورضا الناس .

هذا وإني أنصح إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات بكثرة القراءة في هذا 
ي نفوس أبنائنا المتعلمين وبناتنا المتعلمات المجال حتى يستطيعوا غرس القيم ف

وال أقل من دراسة هذا البحث أكثر من مرة ، ومناقشة مفاهيمه مع الزمالء وإبداء 
 الرأي فيه .

 وهللا الموافق والهادي إلى سواء السبيل

 
 
 
 
 
 

 
(22) 

 
 

 مراجع البحث
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(23) 

 

التدریبیة للمعلمین الجددالدورة   

 اخـــتبار في محاضرة ) القیــم ومـظاھرھا السـلوكیة (

 
 الـــــدرجة النـــــھائیة  )            (   /   40 درجة

 

 أجب عن األسئلة اآلتیة : 
 

 السؤالًالولً
 ًضعًعالمةً)ً√ً(ًأمامًالعبارةًالصحيحةًًوعالمةً)ً×ً(ًأمامًالعبارةًغيرًالصحيحةًفيماًيأتيً:-ًً



 

)                  (                   0اتصفت البيئة العربية قبل اإلسالم بكثير من القيم  -1  
)                  (        0يمكن للمعلم أن يجمع بين مظهرين سلوكيين في عبارة واحدة  -2  
)                  (             0اللقاءات التنويرية والتربوية تعرقل سير العملية التعليمية  -3  
)                  (              0يستخرج المعلم القيمة بعد االنتهاء من مناقشة الحقائق  -4  
 
 

 الســؤالًالـثانيً:-ًصححيًالعباراتًاآلتيةًفيًضوءًدراستكًلمذكرةً))ًالــقيمً((ًًً
    0يمكن استخالص القيمة من األهداف المعرفية    -1

-------------------------------------------------------------  
                            0يستخدم المعلم أسلوب التعريض في تقويم سلوك األطفال  -2

------------------------------------------------------------- 
                         0يتم غرس القيمة باستخراجها وبيان مظهرها السلوكي فقط  -4

------------------------------------------------------------- 
  0يصاغ المظهر السلوكي من الفعل المضارع المبدوء بالياء  -4

---------------------------------------------------------  
 
 
 
 

 الســؤالًالـثالثً:-ًمنًخاللًدراستكًلمذكرةً)ًالقيــمً(ًاكمليًماًيأتيً:-ً
 

ًً-----------------------------أعظمًقيمةًيتمسكًبهاًًاإلنسانًهيًقيمةً -1
ًً------------------------------القيمًمنًالمنظورًالسالميًتكمنًفيًً -2
 ً--------------------------------حسنًالخلقًعندًالمسلمًيرجعًالىًً -3
 -----------------------ميمهاًحينًفقدتًاصيبتًمجتمعاتناًاإلسالميةًفيًص-4

 
 

 السؤالًالرابعً:-ًًًًأجيبًعنًالسئلةًًالتيةً:-8ًً



 

 
ًًًً-تشتملًالقيمًعلىًأمورًكثيرة..ًاكتبًاثنينًمنهاً: -1

  
ًً----------------------------ً-بًًً----------------------ً-أ  
يمً؟ًلماذاًكانًالرسلًالكرامًًأحقًالناسًجميعاًًبالقً-2ً  

---------------------------------------------------------ً  
ماًالفرقًبينًالقيمةً،ًوالمظهرًالسلوكيًًً؟ً-3  

-------------------------------------------------------  
 

ًً-اشــــــــرحًالعبــــــارةًاآلتـيــــــةً: -4
(ً)ًصاحبًالقيمًيطبقًقاعدةًاللتزامًًواإللزامًً  

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------ً  

 
 
 
 
 

 الســـؤالًالخامسً:-ًعــــــلليًماًيأتيً:-ًً
 

0ًًلًيصحًوصفًالقيمًبالفاضلةً -1
---------------------------------------------------------ً  

0ًمنًأحقًالناسًبالقيمًً:ًالمعلمونًً-2ًًًًً  
---------------------------------------------------------ً  

0ًكلمةً)ًالحرصً(ًلًتـــــعطيًقــيمةًللمتعلمينًً-3ًًًًً  
---------------------------------------------------------ً  

0ًيفضلًأنًتؤخذًالمظاهرًالسلوكيةًًمنًأفواهًالمتعلمينًً-4ًًًًً  



 

---------------------------------------------------------ً  
 
 

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح                               
 

مد الدسوقــــــي المحاضر :  مــــح                                    

 


