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"دور طرق تدريس العلوم يف تنمية القيم األخالقية لدى طالب 
املرحلة الثانوية بتبوك يف ضوء حتوالت القرن احلادي والعشرين 

 من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني"
 ()*د/ عبد القادر بن عبيد هللا احلمريي إعداد:     

 مقدمة البحث ومدخله: -
مد  الهلادا الردر   د  عليه نظم معتقددا  الردر و ي دمل ايعداليت الديت لقد    تعد القيم األساس اليت ترتكز

(؛ لدد ا 1: 1002مشدالله مددآل ايالددرل و يطدلددد لتيعدل التراعدد  مع ددمو يتمظدديم سدل ا ا  اعددل  العر دداو 
تعددد القدديم مدد  ايرددا يم اي  ددل ياألساسدديل حل ايددآل سدداع  اعيددا و يسددي ايددآل العهل ددا  ا ن ددانيل ي لدد  

 (.2992و 12يت ا لالم تل للرر  ياتجمت آل  عييلو ألمه
 -ي د  الد أ ر در ردديلى علدة ايدا  ا ن دا  -العل مل يالتقد,و حل ايدآل   اندحل اعيدا يحل ظ  التقد   

تددي أ اليريددل  يلاري لتدديتاري يم  دداري يايدد  ري حل تشددكي  القدديم لدددا األرمددا و أل   قدددا  اليريددل للقدديم الدديت تتدد  
(. يلر ددددآل سددددتحل ا ت ددددا  عل ددددا  اليريددددل 2911و 65رقددددد ا ليا ددددا  رردددد  العيمدددد و علي ددددا الش, دددديلو ل

مب ضدددد ق القدددديم قي ر  القدددديم تت دددد  ات ددددهلري متا ددددراري لاأل دددددايف الدددديت ت ددددعة اليريددددل قي طقيق ددددا حل ايددددتعلم 
و  القاضددددملو عتددددد ال دددد, يندددد    (و يأتالدددد  رمهيددددل الامددددل حل الع ليددددل التعلي يددددل12: 2995 ل يددددايأو 

 (Bishop, et al., 2006)علدة ايدآل م دت   ا   مل  ز  ع لتجزر م  الع ليدل التعلي يدل ( ر 1021
( ق   دددددديف اليريدددددل حل  الدددددل اييدددددايف حل ايدددددآل ع ليا دددددا اي,تلردددددل 225: 2912يلضددددديج المجي دددددمل  

 يأبساليت ا ايتم علو تك ل  الش, يل األالهل يل لدا ال  ال.
ر   مداا ترليدزاري حل   (Pritchard & Bukland, 1986:2)يليلدد اي  ررلتشدال  ي لد  ريكهلندد  

لثددددديت مددددد  رلددددددا  العددددداو اددددد    يل تعلددددديم العلددددد   حل رمدددددا   , ددددديل الردددددر  يالشدددددع ل لاا لدددددل الش, ددددديل 
يميثد  مقددرل العلدد   مكد اري م  دداري حل  دد ا  (Reiss, 2009)ياع ت اعيدلو يتتشددار  األالدهل  مددآل العلدد   

ر  رددرامت تدددللي ايددآل ايدد ا  العل يددل  ددا  (UNESCO, 1993: 3)الشدد, و ايددر تقددر الي ن ددك  
ا دليدددلو ينقددداة ع ليدددل ييا عيدددل معريضدددلو  ايا لدددل ن ددد ت متعلقدددل ردددتعلم األالدددهل و يترتكدددز رساسددداري علدددة

أب   مدداا س  عددل مدد   (Tan, 1997) ات  يايددم ت العل ددملو ي الدد عمل التيلددملو يال لميددل...ا و يلضدديج
لي العلددد  و ميكددد  ت دددميج  ددد ى القددديم قي رلردددآل  لدددا : معر يدددلو م ددداعد و ضددد مياري ر مدددا  تددددل القددديم تددددلس 

ا ت اعيدددلو يم   دددل لل دددليلو لددد ا ريمدددة حل  لاسدددته أبمهيدددل ق لاق القددديم اتجمت عيدددل ياألالهل يدددل حل   ددد   
 تدللي العل  .

                                                 

   امعل تت ا.  -لليل اليريل ياي اب  ( *
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 دزاري رمظدا  يلدلا ايعل    حل اعق  الير أ رمهيدل تعلديم القديم حل ايددالس لليدهلبو  دايعلم ق ا لدا  س 
القديم الديت سداح  ايدا  اليدهلبو يلديي م ضد عاري  م  القيم ل تييآل ر  لتر   ى القيم حل ل   لسو يلعلم

و يحل ال  ددا اعاضددر  مدداا القليدد  مدد  ايدد ا  الدلاسدديل اي دد  ل  (Siang, et al., 2011)ممر ددهلري 
تدددللي العلدد  و يعلددة الددرألم رشددك  مددرلا ي دداعد  معل ددمل ايدددالس الدد ل  لرألتدد   حل  مددت األالددهل  حل 

م   تزالد األ ريا  اليت تتماي  اليريل األالهل يل حل م ت    التعليم اي,تلرل؛ ع جندد سد ا القليد  يدم ت 
 Committeeيالعلد    العل   حل التيلل ال ع  للو علة الرألم م  أتليد تقرلر  مل ايعاليت ال لميدل لليريدل

on National Standards for Science Education    ضددريل   مددت  1995حل  ل دد
و ل دا ااتد   معداليت العلد   الق ميدل الديت نشدر ا اتجملدي (Prichard, 2006)األالهل  يالقديم حل العلد   
معيددالاري الامدداري لا تدد ا  1996عددا   National Research Councilالقدد ممل لا دداا ر ا ددمي  

زا  تتعلددددددم لالقدددددديم ياألالهل يددددددا  ضدددددد   ايددددددم ت العل ددددددمل يددددددا   العلدددددد   لتضدددددد   قضددددددا ل مكدددددد ا  ير دددددد
(Goldfarb & Pritchard, 1999,3). 

لدد ا ا دده الت ددر اعدداف قي معر ددل يا ددآل لددر  تدددللي العلدد   ي يل ددا حل تم يددل القدديم األالهل يددل لدددا  
لدددهلب ايرالدددل الثان لدددل رتتددد ا ضددد   طددد ع  القدددر  اعدددا أ يالعشدددرل  مددد  ي ددده نظدددر ايعل ددد  يايشدددر   

علة لدهلب ايرالدل الثان لدل يدا اد ى ايرالدل مد  رمهيدل ي دمل الديت تعدد مد  ير ل . ي د للز الت ر اعاف ال
 (. 9: 2911رالير ايراا  اليت ت ا ه ايلا  يايرر   حمر ظو 

 مشكلة البحث: -
ت ا  ددد اري  ددكلا  كددر  قعدددا  ايدد ال  ايتمدد ل عل يدداري ي قا يدداري رعددداري م  دداري علددة اي ددت ا العددايملو يرمدد
(. 1009لل ت,  دد  ياليردد ل و يمدد  ً  ددد اري رساسددياري لتعلدديم العلدد  و ل ددعة قي طقيقدده  األ دددأو 

يتشددد د اعيدددا  اع ت اعيدددل ت ددديتاري سدددرلعاري حل ظددد  تيددد ل يسددداع  اعيدددا  يترجدددر لمددداريآل العلدددم يايعر دددل يت ددديت 
ير دددد ل  تتشدددد ى مع ددددا  قا ددددل اتجمت ددددآل الثقا ددددا  الررعيددددل أل ددددرا  اتجمت ددددآل رشددددك   ددددالمل الثقا ددددا  األالددددرا 

(و 1021علددة التعلدديم لاعتتدالى م مددل ترر لددل  القاضددملو عتددد ال دد, يندد  و  األمديللو ي دد ا مددا ل  ددآل العددحل 
يمددم ت تدددللي العلدد   لا ضددا ل قي ايمددا ت األالددرا ل دداعد علددة تم يددل اع ا ددا  يال ددل ليا  ايعقددد و 

مثدددد : التقيدددديمو اع ت ددددا و ط دددد  اي ددددل ليلو ا ددددا  القددددرالا  الدددديت تعت ددددد علددددة القدددديم ياألالددددهل  الضدددد ميل 
و يلألدم  لد  ريمدا  لاسددل (UNESCO, 1993: 2)يالتمريد و  تدا  القديم ا  للدل حل مرالددل الر دد 

(Jebungei, 2013)  رضدددريل  ر  ترا دددآل اييس دددا  التعلي يدددل مما ج دددا حل ايرالدددل الثان لدددل ي ا  دددل
 ت ا ا العل مل لالقيم حل ل  الت,  ا .الت د  و ي ل  م  الهل   مت حم
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ياير ر  لهلب ايرالل الثان لل ل ا     العدلد م  الت د   يال راعا  الداالليل ياخلال يل مثد   
ال ددزي الركددرأ ي ددتل يسدداع  ا عددهل  ي عدد ا اع ددرايف يالت ددرل يرمددا ري علددة لدد  مددا سددتمو ميكدد  مددياألل 

 مشكلل الت ر حل ال يا  الرعيي التاف:
دور طرق تدريس العلوم يف تنمية القيم األخالقية لدد  طدالا احرةلدة الواةويدة ب بدوو يف  دو   ما

السداا  ؟ يلتردرق مد   د ا حتوالت القرن احلادي والعشرين من وجهة ةظر احعلمني واحشرفني الرتبويني
 الرئيس األسئلة الفرعية ال الية:

للي العلدد   لددا لدهلب ايرالددل الثان لدل رتتدد ا حل مدا القديم األالهل يددل الديت  دحل ر  تم ي ددا لدر  تدد -
 ض   ط ع  القر  اعا أ يالعشرل  م  ي  ل نظر ايعل   يايشر   الير ل ؟.

مددا يا ددآل  يل لددر  تدددللي العلدد   حل تم يددل القدديم األالهل يددل لدددا لددهلب ايرالددل الثان لددل رتتدد ا حل  -
 ر ايعل   يايشر   الير ل ؟.ض   ط ع  القر  اعا أ يالعشرل  م  ي  ل نظ

 دد  ل  ددد  ددري   ا   علددل قا دداعيل ردد  مت سددل اسددتجالا  ايعل دد  يايشددر   اليردد ل  ادد    -
ييا ددآل  يل لددر  تدددللي العلدد   حل تم يددل القدديم القدديم األالهل يددل الدديت  ددحل ر  تم ي ددا لددر  تدددللي العلدد  و 

  ض   ط ع  القر  اعا أ يالعشرل ؟األالهل يل لدا لهلب ايرالل الثان لل رتت ا حل
 أهداف البحث:  -

 يهدف البحث إىل:
معر دل القديم األالهل يدل الديت  ددحل ر  تم ي دا لدر  تددللي العلد   لدددا لدهلب ايرالدل الثان لدل رتتدد ا  -

 حل ض   ط ع  القر  اعا أ يالعشرل  م  ي  ل نظر ايعل   يايشر   الير ل .
 يل لددر  تدددللي العلدد   حل تم يددل القدديم األالهل يددل لدددا لددهلب ايرالددل الثان لددل ال  دد يف علددة يا ددآل  -

 رتت ا حل ض   ط ع  القر  اعا أ يالعشرل  م  ي  ل نظر ايعل   يايشر   الير ل .
معر ل الردري  رد  مت سدل اسدتجالا  ايعل د  يايشدر   اليرد ل  اد   القديم األالهل يدل الديت  دحل  -

ا لدددر  تددددللي العلددد  و ييا دددآل  يل لدددر  تددددللي العلددد   حل تم يدددل القددديم األالهل يدددل لددددا لدددهلب ر  تم ي ددد
 ايرالل الثان لل رتت ا حل ض   ط ع  القر  اعا أ يالعشرل .

  أهمية البحث: -
 تكمن أمهية البحث يف ما يلي:

 األمهية النظرية:
يندل األالديت و يلكد   د ا اع ت دا  ألديت  تلقة تدللي األالهل  حل مم ت العل   رعد  اع ت دا  حل اي -
 .(McGowan, 2011)لايف 
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أت دديت القدديم حل مهلمددا  , دديل اليالددحل يطددد  ا ا اتدده قحا  مشددكهل  اعيددا  ايعامددر و  ددا لع دد   -
علدددة ح     دلتددده علدددة م ا  تددده لتلددد  ايشدددكهل  رشدددك  عل دددمل ي عدددا . ل دددا ر  تددددللي األالدددهل  حل 

هلب يالتركيت المقدأ يم الا  ممآل القرالو ل ا ل داعد اليدهلب علدة ر  العل    رماري لتي لر اجت الي
 .(Ryan, 2011)ل ت  ا رلثر يعياري لاألالهل يا  يايعر ل يالت يز حل سا  العل   

لددد   ايرالدددل الثان لدددل مددد  راليدددر ايرااددد  الددديت ميدددر  دددا ا ن دددا  حل اياتدددهو يع حلمدددا حل اا دددل ماسدددل   -
 يالدلاسا  ا اا.   را  ايزلد م  الت  ا
 األمهية ال طبيقية:

استرا   ق الا  اليريل يالتعليم الثان أ م  نتاعت الت ر حل تي لر مما ج دا العل يدل مبدا لماسدحل  ديم * 
 اتجمت آل يمشكهل  الع ر لدا اليهلب.

يددل اعسدترا   مد  نتداعت الت ددر حل تقيديم ردرامت تدللتيددل لل عل د  يايشدر   ترعدد  مد   يل دم حل تم  -
 القيم األالهل يل ليهل م ر اسيل لر  التدللي.

 مصطلحات البحث: -
لرلقدددل التددددللي:  دددمل مدددا لتتعددده ايعلدددم مددد  اليددد ا  مت ل دددلل متتاليدددل يمياريدددل لت قيدددم  دددديف ري  -ر

 (.216 د: 2121س  عل م  ر دايف تعلي يل حمد   " يحال  ايعاليف لاي لكل العرريل ال ع  للو 
ياألاكددددا  العامددددل الدددديت تت ددددم ن ددددتيا لالثتددددا   ريف أب ددددا "س  عددددل مدددد  ايعدددداليتالقدددديم اخللقيددددل: تعدددد -ب

ياألالهل يددلو ي ددمل القدديم الدديت ل ددعة ايرردد   قي ألرسدد ا حل ي دددا   ياعسددتقرالو يت ا ددم الت   ددا  العقدلددل
اليدددهلب مددد  الدددهل  حمتددد ا الكتدددحل الدلاسددديلو يسثددد  الم ددد  ق الددد أ  دددحل ر  للتدددز  رددده الدددم   لت قيدددم 

 (. 16و 1006ايمش   .  سل  و  األ دايف
 حدود البحث: -
 ادي  مكانيل: مميقل تت ا التعلي يل. -
  د.2121/2122ادي  حمميل: العا  الدلاسمل  -
 ادي  رشرلل: ايعل    يايشر    حل م ا  العل   اليتيعيل لايرالل الثان لل حل مدلمل تت ا. -
 لهلب ايرالل الثان لل. -لعل  لر  تدللي ا–ادي  م ض عيل: القيم األالهل يل  -

 اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة: -ثانيا  
 تعريف القيم: -

الع د  يتد عده قي ال دل ا مبدا ل ا دم الددل    د  تعريف القيم أب دا "اي   دا  ال دل ليل الديت طدرا الردر 
"س  عل ايقاليي الديت  كدم (و يتعريف أب ا 216و 2990يلت, ى مر عاري لعي اري علة سل له"  اللقاينو 



 4102يوليو اجمللد السابع عشر العدد الرابع

 060  جملة الرتبية العلمية

 دددا علدددة األ كدددال ياأل ددد,ات ياأل ددديا  ياألع دددا  ياي ضددد عا  ياي  دددج الرر لدددل يا  اعيدددلو مددد  ايدددر 
 (. 2999ا م ا ي ي ت ا يالرألتل  ا ري م  اير المر ل مم ا يلرا يت ا".  العا ز يالع رأو 

حل رمدا  ايمظ مدل اخللقيدل لددا الردر و  يدر يميك  تعرلج القيم اخللقيل أب ا "س  عل القديم الديت ت د م 
 لمعكي  ل  علة م ا ره ايعر يل يال ل ليل يالمر يل"

(و يتعددددريف رددددد "معدددداليت  مدددددال األاكددددا  اخللقيددددل الدددديت ل ددددت,دم ا الرددددر  ري 61: 1006 سددددل  و 
عتقدددا  ترتددل ا  اعددل لهلالتيددال ردد  التددداع  حل اي ا ددج الدديت تتيلددحل  ددرالا  ري سددل ليا  معيمددلو يسثدد  م

(. يلعر  ددددا التااددددر أب ددددا س  عددددل 12و 1001ن ددددتياري لدددددا الرددددر  ت  دددده سددددل له ياالتيالاتدددده  ال ددددا و 
 األاكا  اليت ت دل م  اليالحل لالرضا يالتقت   اى اي ا ج اليت تقد  له.

و حل  ددددل ا علددة طدلددد مهلمددا  , دديل ايدد ال  ياتجمت دددآلتك دد  رمهيددل  لاسددل القدديم  أمهيددة القدديم: -
ي يددداس سدددل ا الردددر  يالتمتدددي رددده يلددد ا اتجمت دددآل لكددد و يت  يددده الردددر  قي الت يددديت الثقددداحل اادددا يف.  ررلدددا و 

(. يتددددعيم اتجمت ددددآل يلرددددل ر ددددزا ى ي قا اتدددده اي,تلردددل  االدددد  قلددددال  ي ددددمل يااددددد  ا دددد و 119: 2990
2919 .) 
 خصائص القيم: -
 للقيم خصائص ميكن إجيازها يف ال ايل: 
ا ن دا  لددلا القي دل رمد ق مد  الدرج  ال  دانيدل العالريدل   تليلو رأ  ت  ال دل او ير  ق  ايعر ل  ا -

 يق  و ت ت   ع  العق .
ق ددا سددر ا  حل ليددا  الرددر و يميكدد   لاسددت ا حل قلددال ال ظيرددل اخللقيددل يال ددل ليلو ي ددمل تعددد معدداليت  -

 (.215: 2911  كم علة رساس ا الرر  علة رأ  مل  لراى ري لتعام  معه  عريرملو
ددا حل تكدد ل   , دديل الرددر و  يددر ميكدد   - القدديم م   ددا  لل ددل ا ا ن دداينو ي ددمل سثدد  مرلددزاري لعي ري

-20: 2911تعريف ما ميتلكه الرر  م  القيم م  الهل  ما ل ددل عمده مد  ر د ا  ير عدا   ررد  العيمد و 
22.) 
ا و يمددا ميتلكدده الرددر  مدد   دديم لدديي و مبعدد  ر  القدديم م دد,لل الهل يددل ردد  األ ددرا  يا  اعددق ددا ن ددتيل  -

 لالضريل  لك   مترقاري مآل ايالرل .
تتكددد   القددديم علدددة  دددك  نظدددا  الدددات لاخلددد   مددد  الدددهل  تراعددد  الردددر  مدددآل التيلدددل اع ت اعيدددل حل  -

 (. 121: 2915م ا ج اعالتيال يايراضلل  رر  ايحلو 
 تصنيف القيم: -

 (.219و 1006   ماا العدلد م  الت ميرا  مم ا ت ميج اخل الد 
 القيم المظرلل يلت م  ا العل ا  يالرهلسرل. -



 4102يوليو اجمللد السابع عشر العدد الرابع

 064  جملة الرتبية العلمية

 القيم اع ت ا لل يرن ال ا م  ل ا  األع ا . -
 القيم ال ياسيل رم ا ا  م ل ا  ال ياسل. -
 القيم اع ت اعيل يرن ال ا اي ل    اع ت اعي  . -
 القيم ا  اليل: يرم ا ا لت     لا  ا  يالتماسم. -
 لدلميل: يلت م  ا ل ا  الدل .القيم ا -
     القيم قي:1006و 16ل ا ت مج ن ل سل ) 
 القيم الريايل ي مل اي ت د  م  الدل  ا سهلممل يتش   ا انحل العقدأ يا انحل التعتدأ -
 القيم اع ت اعيل: ي مل طد   يم التراع  ي ك  الت ام  ر  ر را  اتجمت آل. -
 ا  ايمظ مل اخللقيل لدا الرر .القيم اخللقيل: ي مل اليت ت  م حل رم -

 القيم اع ت ا لل: ي مل  تم لالم اامل ايا لل ياليت تتعلم لا ت ا  الرر  يمي له. -

 القيم العل يل: ي مل تك حل ا ن ا  ا ا ا  ق اريل    العلم يالتعلم يا رداق. -

اعقددددد   القددددديم ال ياسددددديل: يالددددديت تدددددمظم العهل دددددا  رددددد  األ دددددرا  يميس ددددداته ينظ ددددده مددددد  الدددددهل   -
  يال ا تا  ال ياسيل.

 القيم التيليل: ياليت تع  ع  ا ت ا  الرر  لالتيلل ا ييل يا ا ظل عليه ي الت ا. -

 القيم ا  اليل: ي مل اليت ت  ه الرر  قي ت ي  مظا ر ا  ا  اي,تلرل. -

 مصادر اش قاق القيم: -

 ديهلته يتررلعاتده ايتعدد  و ي د  القرآ  الكرمي: ق  القرآ  الكرمي لتضد   ن دم  ي دمل قسدهلممل رتر -
   (. 2911و 51الدست ل ال أ  حل ر  ن تمد قليه حل ا تقا  القيم.  رر  العيم و 

ال ددمل المت لددل:  ددمل مددا  ددا  عدد  المددس مددلة ق عليدده يسددلم مدد  ر دد ا  ري ر عددا  ري ت لددرا و ي ددد  -
 (.1001و 51  يآالري و تر ر ما راله القرآ و ري   ص ما ع  هو ري تقيد ما رللقه  الز 

ايددآل اتجمت دددل  مدد  عل ددا  اي ددل   علددة اكددم  ددرعمل ييا عددل  رردد   اترددا  ا ادداق: ي دد  ميثدد  -
 (.2961و 216ح ر و 
مدد  راي دداعل ايرسددلل: يتعددريف أب ددا اي ددا  ايهلع ددل يقامددد الشددالق ا سددهلمملو يع لشدد د اددا  -

 (.2911و 51الات لاععتتال ري ا ل ا   رر  العيم و 

 أساليب تنمية القيم: -
ت ددداعد القددديم األالهل يدددل علدددة طقيدددم ر ددددايف اليريدددلو يلكدددمل تت قدددم ر ددددايف اليريدددل حل تم يدددل القددديم 
األالهل يددل  ددحل الت ددر عددد  األسدداليحل ياألقدداة ياليراعدددم ايماسددتل الدديت ت ددد م حل ألددرس القدديم األالهل يدددل 

ادل حل تم يدل القديم األالهل يدل: القددي  اع دملو األسداليحل ايقي  رع  يتم يت ا حل نر س الم  و ي ي ا للمل
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ياي عظددددل يالم ددددي لو يالق ددددلو يتعدددد   اخللددددم الراضدددد و يالثدددد اب يالعقددددابو يمدددددا ل األاليددددالو يضددددرب 
 (.21-11: 1009األمثا و ياع الو ياألاداا ا اللل  ايزل و 

   احدرسة الواةوية وتدريس القيم اخللقية:   -
ينقدد  ترا دده الثقدداحل اددمو  اعيددل الدديت رنشدد, ا اتجمت ددآل ليريددل يتعلدديم ررماعددهو سثدد  قادددا اييس ددا  اع ت

ي ددمل ريلددل ترر لددل مت دديل لل دد ا  العل يددل يالثقا يددلو يتع دد  علددة مدد ر ايددآل ررمددا  اتجمت ددآل ال ااددد حل ر تقددل 
 اريددل (و يايدلسددل لاعتتال ددا ريلددل ترر لدل طدداي  ر  تك ددحل ر را  ددا القدديم ا 1002و 26ياادد   العر دداو 

ايعل  و  دا ل داعد علدة تم يدل القديم يالع د   ايتعل   مآل م  الهل  ايما ت الدلاسيل يم  الهل  تراع 
الردددرت لل تعل ددد  لتم يدددل  , ددديا م تم يدددل اللقيدددل  عكيلدددل يآالدددري و  تددد  يتي علدددة ألدددرس  ددديم  دلدددد و 

 (.2911و 229
 ,ر ددا  التعلدديم الثددان أ  ددمل مددددالهل  يلعددد التعلدديم الثددان أ ياسدديل العقددد حل المظدددا  التعلي ددملو   

التعلدديم ا ددامعملو يع  دد  ر  اخل دداعص التمي لددل يالدل ددل الم عيددل حل التعلدديم الثددان أ يم ددت ا الت  ددي  
العا  لليهلب حل  د ى ايرالدل ادا أت ديتا  علدة مددالهل  التعلديم العدافو يلثديتاري مدا تعدزأ   اندحل الق د ل 

اييس ددددددا  التعلددددديم العدددددداف قي اللددددد   يكلددددددمل حل التعلددددديم الثددددددان أ. الداالليددددددل ياخلال يدددددل حل  حل الكردددددا  
 (.1001و 2121 الديسرأو 

  دور طرائق تدريس العلوم يف تنمية القيم اخللقية:  -
 دحل مراعدا  مدا للدمل: مد  الدهل  ممدا ت العلد  و اىت ميك  تم يل الت اب اليهلب القيم ايرأل رل  ي ا 

جب انت دددا ايتعدددد  و أتليدددد رمهيدددل ايعددداليف ياي دددالا  العل يدددل الددديت  التكامددد  مدددآل ايمدددا ت الدلاسددديل األالدددرا
لتيلت دددا ألدددرس القددديمو يأتليدددد رمهيدددل  السدددل األنشددديل الع ليدددل ايت دددلل لالقددديمو يتقددد مي ي السدددل سدددل ليا  

 (. 1005اليهلب  ي ا لتعلم لا انحل ال  داين  لاري و
ا اليدهلبو   د  اي  ده يايرا دحل ل دل ا اليدهلبو يم  اري حل ألرس القديم لدد لالحا ل ا ر  لل علم  يلاري 

( عددد اري مدد  األ يال ايتعلقددل لايعلددم حل ألددرس 1001يعليدده عددحل  التدددللي ياليريددلو ي ددد  لددر   ا ددهل و 
القددديم يتم يتددده لددددا اليدددهلب علدددة الم ددد  التددداف: ايعلدددم  ددددي  ا دددمل ليهلرددده حل سدددل لهو يتقددددمي قدددا ق 

 يدددددد و يال ددددد ا  لليدددددهلب لالتعتددددديت عددددد  آلاع دددددمو يت ظيدددددج لراعدددددم ت ضدددددا القددددديم اع يرسددددداليحل ق اريدددددل
ياسياتيجيا  تعليم القيم حل اي ا ج التعلي يلو يت  يت  رمدل لل د ال يايما شدلو يعقدد ايقدالا  رد  رند اق 

 درا ا  ييا تددا  ممزليدل  ددص القديمو يتضدد   رسداليحل التقدد مي القديمو يالتعدداي  القديم اي,تلردلو ي  دديص 
 ألسر  ايدلسل الزمهل  علة تعزلز القيم. ر  ا
-  
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بصفة عامة والقيم اخللقية بصففة  القيم البحوث الدراسات التي اهتمت بتنمية
 خاصة:
 البحوث والدراسات العربية: -

ي ددددد ا قي معر ددددل مدددددا تيتيددددم ايدلسددددل اعرتداعيددددل لليريددددل اخللقيددددل هددددد  0201دراسددددة السددددلمي  
يم ت ال مرمل ياعستمتالمل يرعدد اسدتتانل يت مد   دا قي ر  اليريدل اخللقيدل ا سهلميل ياست,دا  التاار ا

رتم يددددل ا انددددحل اخللقددددمل لدددددا اي ددددلمو يتمشددددله علددددة األالددددهل  الراضددددلل حل مراادددد  قدددد ى ا سددددهلميل تعدددد, 
اي,تلرددلو ا ددحل مددا لماسددت ا مدد  يسدداع  ترر لددل ي ددم مددا  ددا  ردده ا سددهل  مدد  متددا   القدديمو يق  ايدلسددل 

 اليريل األالهل يل رشك   يد. تيتم 
 ددديف قي تعددريف تقدددلر للتددل لليددا  الشددرلعل حل ا امعددا  األل نيددل يدددا  هددد 0201دراسددة عيددد  

ي السددت م اددا ي لدد  مدد  الددهل  اسددتتانل  الت ددا م للقدديم األالهل يددل حل   ددل سدديدا ل سددج عليدده ال ددهل 
يلالتددددلو ت االتيددددال م ريرلقددددل ( لالددددحل 100  ام ددددا   (  ي ددددلو يحعددددا علددددمل عيمددددل16ا ددددت لا علددددمل  

عشددد اعيل يلدددا  مددد  رردددرح المتددداعت: ق  سدددا  القددديم الريايدددل ااتددد  ايرتتدددل األيي علدددة ايدددآل سددداع  القددديم 
 األالهل يل يردل ل  السل عاليلو ريم ا ا   سا  القيم اع ت ا أ علة ايرتتل األاليت .

لهلحمددددل ليدددهلب ال ددددر يف العليددددا مدددد  (  ددددد ا قي طدلدددد القدددديم األالهل يددددل ا1001 لاسدددل ال ددددا   
( مددد  مرالدددل التعلددديم األساسدددملو يمددددا ت  ر دددا حل لتدددحل اليريدددل ا سدددهلميلو رمدددا ر يا  20-1ال دددج  

(  در  مد  ايعل د  يايعل دا  حل 201الدلاسل  كاندا اسدت ال  طليد  ا تد ا ياسدتتانل ت تيتيق دا علدة  
هلميل ايقرل  علة اليهلب ع  تكرال القيم األالهل يدل  ي دا اليريلو يلشج طلي  ا ت ا لكتحل اليريل ا س

القددديم ا ميانيدددلو يالتقددد او يالت ايددددو يق امدددل ( تكدددرالاريو يلاندددا رلثدددر القددديم تكدددرالاري  دددمل: 2699ست عدددل  
 العتا ا . 

(  ددددد ا قي اسددددتمتاة القدددديم اخللقيددددل مدددد    ددددص الم ددددا  حل القددددرآ  الكددددرميو 1001 لاسددددل  لضدددداو 
ثددل ايددم ت اعسددتقراعمل يايددم ت اعسددتمتالمل حل الدلاسددلو يرعددد  اسددت ال  طليدد  ا تدد ا ياسددت,دما التاا

عسددت,راق القدديم الظددا ر  يالضدد ميل مدد  الق ددص اي,تددال  للدلاسددل مدد    ددص الم ددا  حل القددرآ  الكددرميو 
ل (   ددل اتددال و يلددا  مدد  ر ددم نتاعج ددا ظ دد ل اترددا  علددة مر دد   لدد   ي ددل ر دد ل    لدد22يرلددع عددد  ا  

 يلامللو ي  ا ما ليلد ميز  الثتا  اليت تت ج  ا  يم ا سهل  اخللقيل.
ر ددددر معل ددددمل يمعل ددددا  اليريددددل ا سددددهلميل حل  ددددد ا قي الكشددددج عدددد    4115دراسددددة اخلوالددددد   

( لالتددداري 161الت ددداب للتدددل الدددتعلم الثدددان أ للقددديم اع ت اعيدددل مددد  ي  دددل نظدددر اليلتدددلو ير رلدددا علدددة  
عدد  التعلي يددل حل ا مددالا  العرريددل ايت ددد و يرظ ددر  عددد  نتدداعت مدد  رمه ددا ر   ل ددل يلالتددل حل مدلرلددل ال
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قس ا  ايعل   يايعل ا  حل اليريل ا سهلميل حل تقدمي م ا ج تعلي يلو ت اعد للتل التعليم الثان أ علدة 
 (.%10الت اب القيم اع ت اعيل مت سيل اير رل ا  

م دل ليل لد  مد  التيدا يايدلسدل ياي دجد حل تعلديم الشدتاب  ي د  ا طدلدد  4115دراسة بركات  
(  ددر اري لتددم علددي م مقيدداس 110ممظ مددل مدد  القدديمو مدد  ي  ددل نظددر ايلا  يايعل دد  يالشددتاب يعددد  م  

ممظ مددل القدديم ايكت ددتل للشددتاب ي ددد رظ ددر  المتدداعت ر  القدديم اخل ددي األلثددر ا ت امدداري مدد   انددحل التيددا 
لة اليتيحل: المظدا و اليتيدحلو المظا دل اعسدتقهلليلو اععت دا  علدة الدمريو الياعدلو لتعليم الشتاب القيم ع

اعاددديا  ياعمتثدددا  سدددعل اخليدددا  يا ردددداق. ريم دددا القددديم اخل دددي األيي حل ا ت دددا  ايدلسدددل  كاندددا علددددة 
الشدددددع ل  يانرتدددددا  الركددددر و سددددعل األ ددددمو الت ددددرل اليتيددددحل: التردددداين حل الع دددد  اعدا دددددل يالتيدددد ل يايعامددددر 

لا نتا يددل يالع دد و اددحل اعسددتيهلق يالت ددر ياستق ددا  ايعر ددل. رمددا القدديم الدديت رسدد م اي ددجد رتعلي  ددا 
للشددتاب رشددك  لعدديي  كانددا علددة اليتيددحل: اخلشدديل ياي,ا ددل مدد  قو ال  ددال يالر ددل يالليددج يالكياسددل 

 ياللتا ل ياادي  ياي ايل يعد  اععتدا  يالت اما يالعر .
 دد ا قي تعدريف يا دآل تم يدل القديم األالهل يدل الد ال   ضد    ليد  األنشديل   0241احلسين   دراسة

ليريدل يالتعلديم  دد ال دا ل عد  ا  ال  العامدل للمشداة اليدهلر رد حال  ا2111اليهلريل لل رالل الثان لل لعدا  
لالتدداري  16ة عيمددل   ام ددا لاي لكددل العرريددل ال ددع  لل مب ا ظددل القمردد   للتمدد  رعددد ر  لتقددا اعسددتتانل علدد

لال ددج الثالددر الثددان أو يت مددلا قي ر  طقددم تم يددل القدديم األالهل يددل يالدد ال   ضدد   الدددلي  مدد  الددهل  
مزايلل األنشيل أليت ال ريل ردل ل عاليل يمت سديلو يلدا  نشداة الت عيدل ا سدهلميل ر درل عامدل مد  رلثدر 

 ر ا   علة اليتيحل األي .األنشيل أليت ال ريل  السل يق تاعري م  اليهلبو اي
 ددد ا يعر ددل يا ددآل الددديل الدد أ لقدد   ردده معلددم ايرالددل األساسدديل حل تم يددل   4111دراسددة اامددايل  

القدديم األالهل يددل لتهلميدد  ايرالددلو يلت قيددم  لدد  اسددت,د  التااددر اعسددتتانلو يت مدد  مدد  الددهل   لاسددته 
لقيدل لددا تهلميد  مرالدل التعلديم األساسدملو ي لد  مد  لمتاعت رمه ا ر  ايعلم لق   رديلى حل تم يدل القديم اخل

ي  ل نظر عيمل الدلاسلو ل ا رظ ر  المتاعت ر  ايعل    يأ اخل   الي للل لي ي   يل م رشك  ر ضد  
 م  ايعل    يأ اخل   الق يت .

يلى حل  د ا قي تعريف مدا  يا  معلم ايرالل الثان لدل مبدلمدل الدر د ردد هد 0241دراسة الصائغ  
تم يدددل القددديم اخللقيدددل لددددا لهلردددهو ي لددد  مددد  ي  دددل نظدددر ايعل ددد  يمددددلرأ ايددددالس الثان لدددل ياسدددت,دا  
التاار ايم ت ال مرمل الت ليلمل اير رعد استتانل أليا ت اجع  الدلاسلو يلا  م  رررح المتداعت الديت 

رددديلى حل تم يددل القدديم اخللقيددلو ت  ددد  ددري  ردد  اسددتجالا  ايعل دد  ادد    يددا  ايعلددم  ت مدد  قلي ددا رندده ع
يع  ي     ري  ر  استجالا  ايعل   يايدلرل  ا   مدا  يدا  ايعلدم ردديل حل تم يدل القديم اخللقيدل حل 

 ايآل ا ايل اخل  ل ل ا  ايعل  .
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 ددد ا قي تعددريف ممظ مددل القدديم ليلتددل  امعددل عج ددا  للعلدد   يالتكم ل  يددا   4111دراسددة ااددالد  
ي   ا ا حل ساع  القيم الدلميل يايعر يل ياع ت اعيل ياع ت ا لل يال ياسيل يا  اليلو معر دل  يت حلع ا

مدا أت يت عد  م  الع ام  الدمي ألر يل علة التمتي مبمظ مل القيم يت حلآل ساع دا اي,تلردلو يتك ندا العيمدل 
ي م ر اتد  لقيداس ممظ مدل القديمو ( لالتدل لتدم علد161( لالتداري ي 216( لالتاري يلالتل مم م  691م   

يريمددددا المتدددداعت ر  القدددديم الدلميددددل  ددددا   حل ايرتتددددل األييو يتلت ددددا القدددديم ايعر يددددل ياع ت اعيددددل يال ياسدددديل 
 ياع ت ا لل يا  اليل علة الت اف.

  ددددد ا قي تعددددريف الت دددداب لددددهلب ايرالددددل ايت سدددديل لتلدددد  القدددديم  هددددد 0241دراسددددة العيسدددد   
(  در اري 252  ل نظر معل مل اليريل ا سهلميل مب ا ظل القمر  و يلتقا اعستتانل علدة  األالهل يل م  ي 

مددد  معل دددمل اليريدددل ا سدددهلميل لايرالدددل ايت سددديلو يالل دددا قي ر  القي دددل اخللقيدددل "ردددر ال الددددل " ااتلدددا 
األسددداليحل  و يعلدددة م دددت اايرتتدددل األيي مددد  ايدددر األمهيدددلو ي دددا    ي دددل "الشددد لا" حل ايرتتدددل األالددديت 

ايماسدتل لتم يددل القديم األالهل يددل ااتد  رسددل ب اعددرت علدة أت لددل ال دهل  مددآل ايتعل د  حل م ددلة ايدلسددل 
 ايرتتل األييو ريم ا  ا    ي ل "مشاللل اليهلب حل تقييم ايعل  " حل ايرتتل األاليت .

يدل حل تم يدل القديم العل يدل  د(  د ا الدلاسل قي تعدريف  يل معل دمل العلد   اليت2122 لاسل اعرر  
لدا لهلب ال دج الثالدر الثدان أ مد  ي  دل نظدر ايعل د  ياليدهلب ياسدت,د  ايدم ت ال مدرمل ياعت دد 

( معل داري 221حل اآل التياا  علة استتانت  م  ه قادامها لل عل   ياألالرا لليهلب علة عيمدل مد   
نتاعج ددا قي  لثالددر اليتيعددمل يالل ددا ر ددم( لالتدداري مدد  لددهلب ال ددج ا521مدد  معل ددمل العلدد   اليتيددلو  

ر  رعلددة  ي ددل مدد  ي  ددل نظددر معل ددمل العلدد   مدد  ايددر  ل ددل األمهيددل يالتم يددل لدددا اليددهلب  ددمل تقدددلر 
 تقدلر العل ا . العلم يتقميت ا ً تلي ا

 البحوث والدراسات األجنبية: -
عل يددل ر اسدديل ايددر  دد ا قي تعددريف ر ددر تم يدل القدديم ال (Marie & Robert, 1993) لاسدل 

ررامت مقي  ير رى علة اع اى    التيللو ي د رلد  الدلاسل  اعليل الد امتو ي دلتده علدة تكد ل  ا داى 
 & Jegede)ق ددددار لدددددا التهلميدددد   دددد  التعامدددد  مددددآل التيلددددلو يت ا ددددم الدلاسددددل ال ددددارقل  لاسددددل 

Okebukola, 1996) م يدل القديم العل يدلو ي دد رسدرر  الميجيتلل ياليت تمايلا  اعليل رسل ب مقي  لت
المتاعت ع   اعليل   ا األسل ب لتشجيآل اليهلب لي ت  ا متعل    اتيد  يالت,ليدد علدة اعسدترا   مد  
القيم العل يدل لا ضدا ل قي تم يدل الدا عيدل لددا التهلميد   د  ايدا   العل يدل ي د  الدتعلم الد اةو يحل الم الدل 

 ت تعليم العل   حل نيجيت .طقيم ال امت معاليت ررام
الكشدددج عددد  يا دددآل القددديم حل الع ليدددل التعلي يدددل ياليدددر   (Butkhartd, 1999)يتمايلدددا  لاسدددل 

اي ددت,دمل حل تعلدديم ممددا ت العلدد   لت قيق دداو يرسددرر  نتدداعت الدلاسددل عدد  طقيددم العدلددد مدد  األ دددايف 
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لتد, ب مدآل ايعلدم يايالدرل و يالد عمل مبدا مم ا: طقيم التمدا  العل دمل لليدهلبو قل دا م رالهل يدا  العلدم لا
ست عددددلو يتعددددرلر م  قدددداعم عدددد   , دددديل اليالددددحل يا ت امدددده ال ا عيددددل يل  ااتدددده ا لددددهو يق لاا  ضددددا  

 اي تقتليل.
علددة القدديم العل يددل ايعر يددل لدددا األلرددا  األسدديالي   دد   (Taussaint, 2005)يللددز   لاسددل  

 ددد   لاعنقددراد يعددد  م ا قت ددا  جدداري رالهل يدداري لدددع  لل  ا ظددل علددة اعيددا  اليتيعيددل يالكاعمددا  اعيددل اي
التم ق التي ل  ملو ين  شا  ي ل ررامت ا ا ظل علة األن اق اي د   لاعنقرادو ي د ا مدا  عدا العل دا  قي 

 التركيت حل اي ل ليا  األالهل يل اليت ر    م للع   لدعا  لل راظ علة األن اق اي د   لاعنقراد.
رراسداري لتددللي األالدهل  حل ال در يف الديت تددلس العلد   مد   (Ryan, 2011)يلد ل   لاسدل ل   

الدهل  ت دد يم  يلتد  لل عل دد  حل ايرالدل اعرتداعيددلو يرعدد ق ددرا  ايقدارهل  يايهلاظددا  ال دريل يطليدد  
 دددددالل ا حل الدددد ل  ( معل ددددد  حل نرددددي ايدلسدددددل؛ ر ددددال  المتددددداعت قي ر  اترددددا  ايعل ددددد  2التيدددداا  لددددد  

الددديلا  أب ددم سدداعد م علددة   ددم ايرددا يم يالقدديم األالهل يددل يمم ددت م األ كددال ياعسددياتيجيا  لتدددللي 
األالهل  حل العل  و يساعد م حل المظدر قي الترداعهل  ال دريلو ي د ا مدا لدد  علدة ر  تددللي األالدهل  

 حل العل   لا  سد ري حل الرض   الدلاسيل اعرتداعيل. 
اليريدل األالهل يدل حل اي السدا  ال دريلو لل عل د  يايعل دا   (Dinama, 2012)مايلدا  لاسدل يت
( مدالس تن لل رت ت  ااو ايدر لدتم  رلدحل ايمدا ت ا دلدد   داو لد ل  معر دل 20( مدالس م   2حل  

  ال ددريل الت ددد   الدديت ت ا دده ايعل دد  عمددد تمريدد  ممددا ت  دلددد و ياسددت,دما ايقددارهل  يايهلاظددا
المتدداعت قي ر  ايعل دد  لدددل م  ( مشددالل  ت االتيددال م رشددك  مق دد  و ير ددال 6  ددآل التيدداا  مدد   

م  دددج ق دددار  دددداى  ددد ا اي ضددد ق علددددة الدددرألم مددد  الت ددددد   الددديت ل ا    دددا حل تمريدددد  ايدددم ت ا دلدددددو 
متارعددل نتدداعت تدددللي اليريددل     ددد  الدلاسددل رندده لدديي مدد  ال دد    اع دداري لل عل دد  حل اليريددل األالهل يددل

األالهل يدددلو يلمبدددا تكددد   نتددداعت  ددد ى الدلاسدددل مريدددد  ل اضدددعمل ال ياسدددا و يايعل ددد و يالتدددااث  حل سدددا  
 التعليمو حل      م الراميل قي   م ر ض  ي السا  ايعل   حل الر    الدلاسيل. 

ايددددالس الثان لدددل  الدلميدددل الت دددد   الددديت ت ا ددده معل دددمل  (Jebungei, 2013)يتمايلدددا  لاسدددل 
ركيميددددداو يسدددددت  الت لدددددحل علدددددة تلددددد  الت دددددد    Eldoretاي دددددي يل( لتعلددددديم القددددديم لليدددددهلب حل رلدلدددددل 

( 20( لالدحل مد   110ياعت د  الدلاسل علة اسدت,دا  ايدم ت ال مدرمل يتك ندا عيمدل الدلاسدل مد   
( معل دداري لتقددا علددي م 10رلضدداري   مدلسددل تن لددل ت االتيددال م لاسددت,دا  رسددل ب العيمددل اليتقيددلو يا دديا

اسددتتاا و ل دددا ت اسددت,دا  ايقارلدددل يايهلاظدددل   ددآل التيددداا و ي دددد ت مددلا قي ر  ايعل ددد  ل ا  ددد   
ريمددا اعددا    طددد   حل تعلدديم القدديم تتعلددم رددمقص تدددللت م ر مددا  اخلدمددل علددة ممددا ت  دلددد و لدد ل 



 4102يوليو اجمللد السابع عشر العدد الرابع

 061  جملة الرتبية العلمية

مد  ا تد ا التعلي دمل لالقديم ي دحل ر  تراعدمل اييس دا   ت  يم ايما ت الدلاسيل ريرلقدل تتديا  مدت ايزلدد
 التعلي يل  ل . 

يلتضا م  نتاعت الت  ا يالدلاسا  ال ارقلو ر  ترليز دا ان دحل علدة القديم لددا عيمدا  لدهلب حل 
ايرالددل ا امعيددل ري ايعل دد  ري ايلا و يو تتمدداي  رأ  لاسددل يا ددآل لددر  تدددللي العلدد   ري  يل ددا حل تم يددل 

 دددد( يالددديت 2122م األالهل يدددل مدد  ي  دددل نظدددر ايعل دد  يايشدددر   اليردد ل  لاسدددتثما   لاسدددل  اعددررو القددي
تمايلدددا  يل معل دددمل العلددد   اليتيدددل حل تم يدددل القددديم العل يدددل لددددا لدددهلب ال دددج الثالدددر الثدددان أو ادددىت 

 دددا مثددد   لاسدددل الت ددد ا يالدلاسدددا  األ متيدددل للدددز  رلضددداري علدددة القددديم العل يدددل حل تددددللي العلددد   يتم يت
(Marie & Robert, 1993)و ي لاسددل (Jegede & Okebukola, 1996) و ي لاسددل

(Taussaint, 2005) ي دد   طددد   ت ا دده ايعل دد  حل تدددللي األالهل يددا  مثدد   قف و ل ددا ر ددال
و ل دددا ر دددال   لاسدددا  لددد  مدددد : (Jebungei, 2013)و ي لاسدددل (Dinama, 2012)  لاسدددل

(Marie & Robert, 1993) و ي لاسل(Ryan, 2011) و قي جنا  ال امت الديت تتمدا ط د  القديم
 األالهل يل س ا  لل عل   ري اليهلب. 

 منهج البحث وأدواته: -ثالثا  
 منهج البحث: -

ايددم ت ال مددرمل  ايقددال (: اعت ددد التااددر علددة ايددم ت ال مددرمل يعر ددل القدديم األالهل يددل الدديت  ددحل ر  
يددددهلب ايرالددددل الثان لددددلو ييا ددددآل  يل لددددر  تدددددللي العلدددد   حل تم يددددل القدددديم تم ي ددددا لددددر  تدددددللي العلدددد   ل

األالهل يدددل ليدددهلب ايرالدددل الثان لدددل مددد  ي  دددل نظدددر ايعل ددد  يايشدددر   اليرددد ل و نظدددراري يماسدددتته رألدددراد 
الت ر اير لع, ايم ت ال مرمل ر مج الظا ر  م ض ق الت درو يلقدال  يلدررل حل ال مد   قي نتداعت 

 يزلدددد  دددا لمددديد ايعر دددل عددد  تلددد  الظدددا ر و  ي  تددددال  التاادددر حل سر  دددا  اخلييدددحلو  ي  دددا ميكددد  تع
( ياست,دا  التاار اعستتانل لت قيم ر ددايف الت درو يعيمدل مد  معل دمل يمشدرحل ايرالدل 16: 1001

 الثان لل رتت او ً طلي  نتاعت الدلاسل اييدانيل لل م   قي المتاعت.
 عينة البحث: -

( 16ر ددييل عشدد اعيل مدد  معل ددمل العلدد   لايرالددل الثان لددل حل مدلمددل تتدد او يرل ددا   تك نددا مدد  عيمددل
(  مشدر اري تررد  ري ت التيتيددم 21معل داريو يمد  ايدآل مشدرحل العلدد   اليتيعيدل حل مدلمدل تتد ا(و يرلددع عدد  م  

  د.2121/2122علي م حل العا  الدلاسمل 
 أدوات البحث: -
 القية اليت جيب تنمي ها لطالا احرةلة الواةوية:قائمة القيم األخ -أ
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ي ددد  ا طدلددد القدديم اخللقيددل يالدديت  ددحل ر  لكت ددت ا لددهلب ايرالددل الثان لددل مدد  ي  ددل نظددر ايعل دد  
   يايشر   الير ل  يلتج يز  ل  ت اععت ا  علة التاف:

ا لددددال المظددددرأ يمرتتيددددل  مرا عددددل الدلاسددددا  يالت دددد ا ال ددددارقل ايت,  ددددل الدددديت اسددددتع   ددددا حل -
 مبت يتا  الت ر

 مرا عل ر دايف تدللي العل   لايرالل الثان لل. -
آلا  اخلددد ا  يايت,  ددد  مبجدددا  التددددللي مددد  ايعل ددد  يايددد     حل العلددد  و ايدددر ي ددده سددديا   -

ل الثان لددل؟ مرتدد   اددم ي دد  "مددا القدديم اخللقيددل الدديت  ددحل تم يت ددا مدد  الددهل  لراعددم التدددللي العلدد   لايرالدد
يمدد  ا  ددالا  الدديت ت مدد  قلي ددا التااددر ت مدد  قي  اع ددل ريليددل لالقدديم اخللقيددل الدديت  ددحل ر  تم ددة مدد  

 الهل  لراعم تدللي العل   رشك  ق ار.
مددد  الت ليددد  ي لدددل طليددد  حمتددد ا مقدددرلا  العلددد   لايرالدددل الثان لدددلو يت  ددد ا حل ضددد   طدلدددد اادددديف  -

لدددد  العمددددايل  الرعي ددددل يالررعيددددل الدددديت يل   حل حمتدددد ا  دددد ى ايقددددرلا و   الت ليدددد و ايددددر تضدددد   الت ليدددد 
يع اب  تا  الت لي  ت ق درا  ع ليدل الت ليد  لل  تد ا مدرت  ررامد  حمد, رلدع ي دل عشدر ل مداري رد  
الت ليدد  األي  يالت ليدد  الثدداينو يلانددا نتدداعت الت ليدد  حل ايددرت  متيارقددلو يردد ل  ت الت مدد  قي  اع ددل 

 اخللقيل حل م ل ا ايتدعيل. القيم
ت عدددرد القاع دددل ايتدعيدددل للقددديم اخللقيدددل الددديت  دددحل ر  تم دددة مددد  الدددهل  لراعدددم تددددللي العلددد   حل  -

م ل ا ايتدعيل علة س  عل م  ا ك   حل ايمدا ت يعلدم الدمري ايد     يايعل د  ألالد  آلاع دم. يرلدع 
 ( حمك اري مت,  اري.21عد  م  

دلهل  اييل رل اليت اترم علي ا ا ك    م  اد يف يقضدا ل يتعددل  مدياألل؛ يرد ل  ت ق را  التع -
 يملا القاع ل قي م ل ا الم اعيل.

القاع ددل علددة عيمددل اسددتيهلعيل مدد  معل ددمل يمشددرحل العلدد    ت تيتيددم ال حقددق مددن كفددا   القائمددة: -
 تا  القاع ل عد  لرلدم معامد  اعلتتداة  لايرالل الثان لل رتت ا يقعا   التيتيم رعد  هل ل رساريآلو ع اب

( ي د  معامد   تدا   د أ لدر ا مدهلايل القاع دل 0812ريتس   ر  التيتيم األي  يالتيتيم الثداين يرلدع  
 للتيتيم.
رعدددد عدددرد القاع دددل علدددة ال دددا   ا ك ددد  يقرددددا  آلاع دددم يق دددرا  التعددددلهل  حل  صددددق القائمدددة: -

  ايت,  ددد  مي ددراري علدددة مدددد  القاع ددلو يرلدددع ال دددد  الددد اة اترددا  ا ك دددضدد ع او ياعتددد  التاادددر 
 (.0811للقاع ل  
 اس باةة واقع القيم اخللقية: -ا
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 ديف قي معر دل يا دآل القديم اخللقيدل الديت تم ي دا لدر  تددللي العلد   لددا لدهلب ايرالدل الثان لدلو يحل 
ضددد    اع دددل القددديم اخللقيدددل  األ ا  ضددد   ر ددددايف الت دددر اعددداف ياسدددتما اري قي حمتددد ا مقدددرلا  العلددد   يحل 

األيي للدلاسدددددل( يالددددديت ت اي ا قدددددل علي دددددا حل ضددددد   آلا  ا ك ددددد و يحل ضددددد   رسددددداليحل يلراعدددددم التددددددللي 
اي دددت,دمل حل م ضددد عا  مقدددرلا  العلددد  ؛ لددد ل  ت طدلدددد ررعدددا  اعسدددتتانل ي قرا ددداو يالتدددز  التاادددر حل 

ييضدددد   العدددردو ير  تكدددد   علدددة  يلددددل عتدددالا    دددديت   مدددياألته يرددددر ا  اعسدددتتانل رت ددددالل األسدددل ب
اعت دد التاادر حل مدياألته يردر ا  اعسدتتانل علدة لتيعدل يياض ل يحمد   يتت ا م مآل عيمل الت رو ل ا 

 مقرل العل  و ياخل اعص الم اعيل ليهلب ايرالل الثان للو يس  لل العتالا  ل   ري. 
 إعداد االس باةة وتعديلها: -

عدل  اعستتانل مبج  عل مد  اخليد ا  ي دمل:  دا  التاادر   داب الد ح  الم دس يردر ا  مر قعدا  يت
اعسددتتانل عدد  لرلددم قعدددا   دددي  م امددرا  ي لدد  لت دلددد الدد ح  الم ددس لكدد  رعددد مدد  ررعددا  اعسددتتانل 

علدة ( مردر   يعرضد ا 16يعد  ايرر ا  اليت ترتتل رك  رعددو يت مدياألل ال د ل  األيليدل لهلسدتتانل حل  
( حمك ددد  ات ددد  حل ايمدددا ت يعلدددم الدددمريو يت 20س  عدددل مددد  ا ك ددد  ايت,  ددد  رلدددع عدددد  م  

ق دددرا  التعددددلهل  الددديت ر دددال قلي دددا ا ك ددد   يردددر ا  اعسدددتتانل ييلدددا مرا عدددل ال دددياألل الل  لدددل لدددتع  
ييل ردددل يرددد ل  مردددر ا  اعسدددتتانلو يتعددددل  ياددد يف رعددد  مرر ا ددداو ي دددا  التاادددر ا دددرا  التعددددلهل  ا

( 29رمدددت ا اعسدددتتانل حل مددد ل ا الم اعيدددل مددداعل للتيتيدددم علدددة التجرردددل اعسدددتيهلعيل يمك ندددل مددد   
 مرر  .
ت تيتيددم القاع ددل علددة عيمددل اسددتيهلعيل مدد  معل ددمل يمشددرحل العلدد   ال حقددق مددن كفددا   االسدد باةة:  -

 اب  تا  القاع ل عد  لرلدم معامد  اعلتتداة لايرالل الثان لل رتت ا يقعا   التيتيم رعد  هل ل رساريآلو ع
(و ي دد  معامدد   تددا   دد أ لددر ا مددهلايل 0816ريتسدد   ردد  التيتيددم األي  يالتيتيددم الثدداين يرلددع  دددلى  

 اعستتانل للتيتيم.
رعدددد عددرد اعسددتتانل علدددة ا ك دد  يقردددا  آلاع دددم ت ق ددرا ا  التعددددلهل  حل صدددق االسدد باةة:  -

تاادر اتردا  ا ك د   لديهلري علدة مدد  اعسدتتانلو يرلدع ال دد  الد اة لهلسدتتانل ض   آلاع مو ياعتد  ال
 0891.) 

ال دد ل  الم اعيددل عسددتتانل القدديم اخللقيددل: ا ددرا  التعدددلهل  اييل رددل يرعددد الت,لددد مدد   تددا  يمددد   -
 (  قر .29اعستتانلو رمت ا حل م ل ا الم اعيل ماعل للتيتيم مك نل م   

 لبحث:إجراءات ا -
 الدلاسا ( ال ارقل يايتعلقل مبت يتا  الت ر: -ايرا آل -علة األ ريا   الكتحل ا لهلق -
 استعراد الت  ا يالدلاسا  حل ساف لر  تدللي العل   يالقيم األالهل يل.  -
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االتل ا  ا  الرمسيدل  ا  ال  العامدل لليريدل يالتعلديم حل تتد ا( لل  د   علدة قا دا ا  يريداا   -
   ست آل الت ر.ع

االتيددددال عيمددددل الت ددددر مدددد  معل ددددمل العلدددد   لايرالددددل الثان لددددلو يايشددددر   اليردددد ل  حل مميقددددل تتدددد ا  -
 التعلي يل.

رمدددددا  ر يا  ادددددآل التيددددداا  ايت ثلدددددل حل اعسدددددتتانل لاعتتال دددددا ر ا    دددددآل التيددددداا  يمرتتيدددددل أبسدددددللل  -
 الت ر.
 تتاق الير  العل يل.طكيم األ يا  يالت,لد م  مد  ا ي تا ا ا -
 قتتاق ا  را ا  المظاميل لت حلآل يتيتيم األ يا  علة العيمل. -
( ا ا ددداعمل يلاسدددت,دا  ايت سدددل اع دددار Spssمعا دددل التيددداا  قا ددداعياري مددد  الدددهل  ردددرامت   -

 ياع رايف ايعيالأو ياالتتال   (.
 طلي  المتاعت يمما شت ا. -
 تقدمي الت ميا  يايقياا  -
 األساليب اإلحصائية املستخدمة: -

ت اسددت,دا  األسدداليحل ا ا دداعيل التاليددل: معامدد  التتدداة  ريتسدد  ( لقيدداس مددد  اعت ددا  الدددااللملو 
لت دلدددد  T, Testمعا لدددل  رلرالرينتددداب( ع ددداب الثتدددا و ايت سددديا  ياع را دددا  ايعيدددالأو االتتدددال 

 الرري  ر  مت سيا  استجالا  عيميت الت ر.
 نتائج البحث وتفسريها: -رابعا  

"مددا القدديم األالهل يددل الدديت  ددحل ر  تم ي ددا لددر  تدددللي العلدد   لدددا لددهلب السدداا  األو  وةصدد   -
ايرالددددل الثان لددددل رتتدددد ا حل ضدددد   طدددد ع  القددددر  اعددددا أ يالعشددددرل  مدددد  ي  ددددل نظددددر ايعل دددد  يايشددددر   

 ( التاف المتاعت:2الير ل ؟" يل ضا  دي   
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  0جدو   
  وس  احلسا ي واالرحراف احعياري للقيم األخالقية اليت جيب أن تنميها طرقيو ح اح

 تدريس العلوم لد  طالا احرةلة الواةوية ب بوو يف  و  حتوالت القرن احلادي
 والعشرين من وجهة ةظر احعلمني واحشرفني الرتبويني.

 
 م

 
 الفقر 
 

 احشرفون الرتبويون احعلمون
اح وس  
 احلسا ي

رحراف اال
 احعياري

 الرتتيب
اح وس  
 احلسا ي

االرحراف 
 احعياري

 الرتتيب

 1 0.00 5 1 0.00 5.00 ا ميا  لاهلل ست انه يتعاي 2

1 
ا ميا  لالرس  يالكتحل 

 2 1.17 4.99 4 1.17 4.95 ال  ايلل

 2 مكرل 0.03 4.99 3 0.98 4.95 ا ميا  لالي   ايالر 2

 4.88 7 1.01 4.92 يلاععتزاح لاا لل ا سهلم 1
0.01 

 
10 

 5 0.13 4.93 5 0.93 4.93 قتقا  الع  . 6
 24 0.55 4.45 24 0.95 4.47 الت    لالعقيد  5
 25 0.99 4.4 23 0.98 4.5 الدع   قي ق 1
 4 0.02 4.96 2 0.01 4.99 تق ا ق 1
 35 1.56 3.87 31 1.81 3.77 ال سييل ياععتدا  9
 22 0.13 4.67 20 0.92 4.77 التقليدالتعد ع   20
 37 0.89 3.68 33 0.88 3.66 ن ر  ايظل   22
 28 0.96 4.18 28 0.94 4.19 العد  ياي ايا  21

 1.23 4.93 اععت ا  علة ال ا  22
5      

 7 1.54 4.9 مكرل

 39 0.92 2.88 39 0.91 2.98 الكت ا  21
 8 0.91 4.89 9 0.95 4.90 اايا  ايالر 26

 0.96 4.77 الثقل لالمري 25
20      

 14 0.16 4.86 مكرل

 19 0.27 4.8 19 0.07 4.78 اععيايف لاخلي, 21
 27 0.05 4.27 26 0.03 4.22 العرل حل التعام  21
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 18 1.88 4.82 10 1.15 4.87 ال   29

 0.05 4.93 8 0.05 4.91 ال د  10
5      

 مكرل
 29 1.91 3.96 29 1.09 3.88 ا تل يايالا  12
 12 1.6 4.87 17 1.20 4.80 تقدلر ايالرل  11

 1.22 4.87 12 1.14 4.85 التعاي  12
12      

 مكرل
 17 1.05 4.84 16 1.15 4.81 اعلتزا  11
 26 0.55 4.39 22 0.55 4.67 التآلج يا تل 16
 34 0.83 3.88 32 0.83 3.69 العيج علة ايالرل  15
 23 0.14 4.66 25 0.94 4.25 التض يل 11

 0.38 4.80 ا   الت ريف 11
17      

 20 0.15 4.78 مكرل

 21 0.09 4.77 27 0.19 4.20 اي    يالر ل 19

 0.29 4.88 11 0.28 4.86 األمانل 20
10      

 مكرل
 15 0.17 4.85 14 0.14 4.84 ا الهلت 22

 0.11 4.85 اعتزا  21
12     

 0.96 4.85 مكرل
15      

 مكرل

 0.77 4.89 15 0.73 4.82 ا ن ايف 22
8      

 مكرل
 36 0.44 3.86 35 0.44 3.35 ال  ا  21
 38 0.94 3.56 36 0.91 3.12 الكر  26
 31 0.57 3.95 30 0.18 3.79 الياعل 25

 0.13 3.96 37 0.63 2.99 الت اما 21
29      

 مكرل

 0.89 3.95 34 0.28 3.43 الم ا 21
31      

 مكرل

29 
 القماعل يالرضا

 2.99 0.16 
37      

 33 0.88 3.89 مكرل

 ددد 0.66 4.49 ددد 0.70 4.37 ايت سل العا 
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( ال ددارم  ي ددا لتعلددم ريتيددحل رمهيددل القدديم األالهل يددل الدديت  ددحل ر  تم ي ددا 2لتضددا مدد  نتدداعت  دددي   
  ر  رعلدة مت سددل للقي ددل لدر  تدددللي العلدد   لددا لددهلب ايرالددل الثان لدل رتتدد ا مدد  ي  دل نظددر ايعل دد

( 1(و للي دا رمهيدل  ي دل ل دم  6800( "ا ميا  لاهلل ست انه يتعاي"  قد رلع مت سي ا  2األالهل يل ل م  
( "ا ميدددا  لاليددد   ايالدددر"  قدددد رلدددع 2(و للي دددا رمهيدددل  ي دددل ل دددم  1899مت سدددي ا  "تقددد ا ق"  قدددد رلدددع 

(و 1896 ميا  لالرس  يالكتحل ال د ايلل" يمت سدي ا  ( "ا1(و للي ا رمهيل  ي ل ل م  1895مت سي ا  
( 22( ين ددد ا "قتقدددا  الع ددد " يمكرل دددا  ي دددل ل دددم  6يتهل دددا رمهيدددل مددد    دددل نظدددر ايعل ددد   ي دددل ل دددم  
 (.1892"اععت ا  علة ال ا " اير رلع مت سيي  ا  

مد  ايدر األمهيدل ل دم رما  ي ا خيتص ر   ل نظر ايشر   الير ل   د,علة مت سدل للقي دل األالهل يدل  
( " ا ميدددا  لالرسددد  1  ل دددم للي دددا رمهيدددل  ي دددل(و 6( "ا ميدددا  لاهلل سدددت انه يتعددداي" يرلدددع مت سدددي ا  2 

(و 1899( "ا ميدددا  لاليددد   ايالدددر" ايدددر رلدددع مت سددديي  ا  2يالكتدددحل ال ددد ايلل" يمكرل دددا  ي دددل ل دددم  
رمهيدددل مددد  ي  دددل نظدددر ايشدددر    تهل دددا و ً(1895( "تقددد أ ق" يمت سدددي ا  1للي  دددا رمهيدددل  ي دددل ل دددم  

 (. 1892( "قتقا  الع  " مبت سل ا ار  6الير ل   ي ل ل م  
( 1001 دددد( يلضدددا  2121يتتردددم المتددداعت ال دددارقل مدددآل نتددداعت  ددد ا ي لاسدددا  لددد  مددد  ال دددل مل  

مد :  لد   ( ا   رمهيل القيم ا سهلميلو لم تتردم مدآل نتداعت  لاسدل2119( يالعي مل  1006ياخل الد   
(و يالديت ااتلدا  ي  ددا القديم الريايدل/ الدلميددل ايرتتدل األيي علدة ايددآل 1001 دد( يا ددهل   2129عيدد  

القددديم تكدددرالاري  دددمل القددديم  رلثدددر (و يالددديت ظ دددر  دددا ر 1001سددداع  القددديم األالهل يدددلو ي لاسدددل ال دددا   
 ا ميانيلو يالتق او يالت ايدو يق امل العتا ا .

الددددعاعم األساسددديل اي  دددل رددد  الداع دددل الددديت ت ددد م حل تكددد ل  ا ن دددا  اي دددلم يتعتددد  القددديم قاددددا  
(و يمدددد  ر ددددم م ددددا ل ا ددددتقا  ا القددددرآ  الكددددرمي يال ددددمل 2111و 226ايتكامدددد  الش, دددديل  ال امدددددأو 

المت لددلو  ددالقرآ  الكددرمي لتضدد   ن ددم  ي ددمل قسددهلممل رتر دديهلته يتررلعاتدده ايتعددد  و ي دد  الدسددت ل الدد أ 
(و يال ددمل المت لددل:  ددمل مددا  ددا  عدد  2911و 51حل ا ددتقا  القدديم.  رردد  العيمدد و د قليدده  ددحل ر  ن ددتم

المددس مددلة ق عليدده يسددلم مدد  ر دد ا  ري ر عددا  ري ت لددرا و ي ددد تر ددر مددا رالدده القددرآ و ري   ددص مددا 
(و ي دددددد رلدددددد  نتددددداعت  لاسدددددل ررلدددددا  1001و 51ع  دددددهو ري تقيدددددد مدددددا رللقددددده.  الدددددز   يآالدددددري و 

  القدديم الدديت رسدد م اي ددجد رتعلي  ددا للشددتاب رشددك  لعدديي  كانددا علددة اليتيددحل: اخلشدديل ( ر1006 
ياي,ا دددل مددد  قو ال  دددال يالر دددل يالليدددج يالكياسدددل ياللتا دددل ااددددي  ياي دددايل يعدددد  اععتددددا  يالت ددداما 

 يالعر .
 يددل لدددا عيمددل يلعددزي التااددر سددتحل ا دد   القدديم ا سددهلميل علددة اليتيددحل األعلددة ردد  القدديم األالهل 

الدلاسل مد  ايعل د  يايشدر   اليرد ل  قي لتيعدل اتجمت دآل ال دع  أ ايتددل و يلد ل  قي التكداح سياسديل 
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لتددداب ق يسدددمل نتيددده ل دددا تتضددد   اير عيدددل ا سدددهلميل التعلددديم الثدددان أ لاي لكدددل علدددة الث اردددا ا سدددهلميل  
م رمددا  الريددر  ال ددلي ل يانيددهل   دد ميت الددري  يا  ددد ايرا قددل يردالددل المضددتو يمم ددا لددت اع ت ددا  مبرالددل

ي دددمل ايرالدددل الددديت تمددداظر ايرالدددل الثان لدددلو مددد  ايدددر ق دددتاق اا دددا  اليالدددحل ايرا دددم نر دددياري يا ت اعيددداري 
ي قا يددداريو يعلدددة ميس دددا  اليريدددل يالتعلددديم حل اتجمت دددآل اي دددلم ر  تشدددتآل  ددد ى اعا دددا  حل قلدددال ممضدددتل 

 يمت احأ م   ي  ق راة.
"مدددا ي دددآل  يل لدددر  تددددللي العلددد   حل تم يدددل القددديم األالهل يدددل لددددا لدددهلب السددداا  الودددا  وةصددد   -
الثان لددددل رتتدددد ا حل ضدددد   طدددد ع  القددددر  اعددددا أ يالعشددددرل  مدددد  ي  ددددل نظددددر ايعل دددد  يايشددددر    ايرالددددل

 ( التاف المتاعت:1الير ل ؟" ل ضا  دي   
  4جدو   

 حعياري لواقع دور طرق تدريس العلوم يفيو ح اح وس  احلسا ي واالرحراف ا
 تنمية القيم األخالقية لد  طالا احرةلة الواةوية ب بوو يف  و  حتوالت القرن

 احلادي والعشرين من وجهة ةظر احعلمني واحشرفني الرتبويني

 
 م

 
 الفقر 
 

 احشرفون الرتبويون احعلمون
اح وس  
 احلسا ي

االرحراف 
 احعياري

 الرتتيب
 وس  اح

 احلسا ي
االرحراف 
 احعياري

 الرتتيب

 7 0.02 4.00 1 0.08 4.95 ا ميا  لاهلل ست انه يتعاي 2

1 
ا ميا  لالرس  يالكتحل 

 35 1.04 2.2 31 0.09 3 ال  ايلل

 35مكرل 0.08 2.2 28 1.2 3.21 ا ميا  لالي   ايالر 2

 2.4 30 1.02 3.01 اععتزاح لاا لل ا سهلميل 1
0.09 

 
30 

 8 0.43 3.92 7 0.55 4.79 قتقا  الع  . 6
 11 1.02 3.87 22 0.43 3.77 الت    لالعقيد  5
 29 0.51 2.6 24 1.08 3.45 الدع   قي ق 1
 4 0.48 4.24 19 0.04 4.11 تق ا ق 1
 19 1.02 3.5 37 1.77 2.11 ال سييل ياععتدا  9
 2 0.04 4.54 5 0.04 4.85 التعد ع  التقليد 20
 30مكرل 0.41 2.4 38 1.7 1.8 ن ر  ايظل   22
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 15 1.05 3.65 13 0.65 4.55 العد  ياي ايا  21
 5 0.04 4.22 16 0.88 4.32 اععت ا  علة ال ا  22
 39 1.75 1.5 39 1.3 1.02 الكت ا  21
 14 0.43 3.66 3 0.54 4.92 اايا  ايالر 26
 26 1.09 3.21 8 0.65 4.77 الثقل لالمري 25
 22 0.08 3.43 6 0.10 4.84 اععيايف لاخلي, 21
 27 1.70 3.2 36 1.8 2.12 العرل حل التعام  21
 25 1.02 3.3 21 1.01 3.99 ال   29
 6 0.58 4.11 12 0.09 4.56 ال د  10
 12 0.43 3.8 25 0.67 3.44 ا تل يايالا  12
 3 1.08 4.32 4 0.87 4.88 تقدلر ايالرل  11
 1 0.04 4.77 2 0.01 4.94 التعاي  12
 9 1.77 3.89 11 0.65 4.63 اعلتزا  11
 24 0.08 3.33 16مكرل 1.01 4.32 التآلج يا تل 16
 21 1.7 3.44 27 0.98 3.22 العيج علة ايالرل  15
 34 0.68 2.22 23 1.1 3.76 التض يل 11
 17 1.02 3.56 10 0.76 4.68 ا   الت ريف 11
 20 0.15 3.45 20 1.33 4.01 اي    يالر ل 19
 10 1.2 3.88 18 0.07 4.22 األمانل 20

 13 1.09 3.70 9 0.43 4.73 ا الهلت 22
 16 0.04 3.61 14 0.54 5 .4 اعتزا  21
 18 1.77 3.55 15 1.39 4.49 ا ن ايف 22
 33 1.77 2.3 26 1.11 3.32 ال  ا  21
 37 1.04 2.01 34 0.56 2.33 الكر  26
 38 0.56 2.00 35 0.62 2.23 الياعل 25
 23 1.43 3.4 33 0.66 2.63 الت اما 21
 32 1.18 2.36 29 0.75 3.02 الم ا 21
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29 
 القماعل يالرضا

 2.88 0.71 32 2.79 0.04 28 

 ددد 0.75 3.29 ددد 0.74 3.62 ايت سل العا 
( ال ارم  ي ا خيتص ريتيحل يا دآل  يل لدر  تددللي العلد   حل تم يدل القديم 1م  نتاعت  دي   لتضا 

(و 2851األالهل يددل لدددا لددهلب ايرالددل الثان لددل رتتدد ا مدد  ي  ددل نظددر ايعل دد : ر  ايت سددل العددا  رلددع  
سددت انه يتعدداي" ( "ا ميددا  لاهلل 2ير  رعلددة مت سددل للقي ددل األالهل يددل مدد  ايددر ال ا ددآل حل اييدددا  ل ددم  

(و 1891( "التعددداي " يمبت سددل ا دددار لقددددل ردددد  12(و للي دددا رمهيددل  ي دددل ل دددم  1896يرلددع مت سدددي ا  
( 20(و للي ددا رمهيددل  ي ددل ل ددم  1811( "تقدددلر ايالددرل "  قددد رلددع مت سددي ا  11للي دا رمهيددل  ي ددل ل ددم  

 (.1816"التعد ع  التقليد".  قد رلع مت سي ا  
( "التعداي " 12 ل نظدر ايشدر   اليرد ل   د,علة مت سدل للقي دل األالهل يدل ل دم  رما  ي ا خيتص ر   

(و ً 1861  ( "التعددد عدد  التقليددد" يرلددع مت سدددي ا20(و للي ددا  ي ددل ل دددم  1811 قددد رلددع مت سددي ا  
( "تقددد ا ق" حل 1(و ي ددا    ي دددل ل دددم  1821( "تقددددلر ايالددرل " يمبت سدددل ا دددار  11 ي ددل ل دددم  

( "اععت ددددا  علددددة الدددد ا " يرلددددع 22(و للي ددددا رمهيددددل  ي ددددل ل ددددم  1811لرارعددددل يرلددددع مت سددددي ا  ايرتتددددل ا
 (. 1811مت سي ا  

لألدددم ي ددد   االدددتهليف ياضددد اري حل ترتيدددحل يا دددآل  يل لدددر   رنددده ( ال دددارم1يلتضدددا مددد  نتددداعت ا ددددي   
ل نظدددر ايعل ددد  تددددللي العلددد   حل تم يدددل القددديم األالهل يدددل لددددا لدددهلب ايرالدددل الثان لدددل رتتددد ا رددد  ي  ددد

يايشر   الير ل و اير اترقا علة ر   يم التعاي و يالتعدد عد  التقليددو يتقددلر ايالدرل  مد  رلثدر القديم 
 اليت تم ي ا لر  تدللي العل   ا حل ال ا آل اييداين.

 دد( حل ر  ايدلسدل تيتدم 2121يت ا م المتيجل ال ارقل نتاعت   ا ي لاسا  مثد   لاسدل ال دل مل   
( اليت ت ملا قي ر  طقم تم يل القيم األالهل يدل 2111ريل األالهل يل رشك   يدو ي لاسل اع ,  الي 

 ددد مت قددم مب ا ظددل القمردد   ردل ددل 2111الدد ال   ضدد    ليدد  األنشدديل اليهلريددل لل رالددل الثان لددل لعددا  
ريل تم يددل للقدديم عاليددل يمت سدديلو ير  نشدداة الت عيددل ا سددهلميل ر ددرل عامددل مدد  رلثددر األنشدديل ألدديت ال دد

 ددددد( حل ر  ايعلددددم لقدددد   رددددديلى حل تم يددددل القدددديم 2111( يال دددداعع  1001األالهل يددددلو ي لاسددددل ا  دددداف  
 اخللقيل لدا لهلره. 

يلر ر التاار يا آل  يل لدر  تددللي العلد   حل تم يدل القديم األالهل يدل  التعداي و يالتعدد عد  التقليددو 
 لدل رتتد ا مد  ي  دل نظدر ايعل د  يايشدر   اليرد ل  قي جندا  يتقدلر ايالرل ( لدا لدهلب ايرالدل الثان

لر  تدللي العل   م  الهل  التكام  ر  مما ج ا يأتليد ا علة رمهيل ايعداليف ياي دالا  العل يدل الديت 
 (. 1005لتيلت ا ألرس القيم ي السل األنشيل العل يل ايت لل لالقيم:  لاري و 
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م العلددد   حل ألدددرس القددديم لددددا اليدددهلبو   ددد  اي  ددده يايرا دددحل ل دددل ا يع ن دددتييآل ر  نم دددة  يل معلددد
( عدد اري مد  األ يال ايتعلقدل لايعلدم 1001ايتعل  و يعليه عحل  التدللي ياليريدلو ي دد  لدر   ا دهل و 

حل ألددرس القدديم يتم يتدده لدددا اليددهلب علددة الم دد  التدداف: ايعلددم  دددي  ا ددمل ليهلردده حل سددل لهو يتقدددمي 
سددداليحل ق اريدددل ت ضدددا القددديم اع يدددد و يال ددد ا  لليدددهلب لالتعتددديت عددد  آلاع دددمو يت ظيدددج لراعدددم قدددا ق ير

ياسياتيجيا  تعليم القيم حل اي ا ج التعلي يلو يت  يت  رمدل لل د ال يايما شدلو يعقدد ايقدالا  رد  رند اق 
تقدد مي القديمو يالتعدداي  ي  دديص  درا ا  ييا تددا  ممزليدل  ددص القديمو يتضدد   رسداليحل الالقديم اي,تلردلو 

 ر  األسر  ايدلسل الزمهل  علة تعزلز القيم. 
" دد  ت  ددد  ددري   ا   علددل قا دداعيل ردد  مت سددل اسددتجالا  ايعل دد   السدداا  الوالددث وةصدد  -

يايشددر   اليردد ل  ادد   القدديم األالهل يددل الدديت  ددحل ر  تم ي ددا لددر  تدددللي العلدد  و ييا ددآل لددر  تدددللي 
القدددديم األالهل يددددل لدددددا لددددهلب ايرالددددل الثان لددددل رتتدددد ا حل ضدددد   طدددد ع  القددددر  اعددددا أ  العلدددد   حل تم يددددل

 ( التاف المتاعت:2يالعشرل ؟. يل ضا  دي   
  1جدو   

 يو ح الفروق بني م وسطي اس جاابت احعلمني واحشرفني الرتبويني ةو  القيم
 دريس العلوم يفاألخالقية اليت جيب أن تنميها طرق تدريس العلوم, وواقع طرق ت

 تنمية القيم األخالقية لد  طالا احرةلة الواةوية ب بوو يف  و  حتوالت القرن
 احلادي والعشرين.

 
 األبعاد

 العدد الدورات ال دريبية
اح وس  
 احلسا ي

االرحراف 
 احعياري

 قيمة  ت 
مس و  
 الداللة

ر م 
 القيم

  0810 1821 12 ايعل   
08111 

0810 
 لأليت  ال
 0855 1819 21 ايشر    الير ل   

 
 الديل

  0811 2851 12 ايعل   
28051 

0819 
 0816 2819 21 ايشر    الير ل   أليت  الل

( ال ارم عد  ي     ري   ا   علل قا داعيل رد  مت سديمل اسدتجالا  2لتضا م  نتاعت  دي   
يدددل الددديت  دددحل ر  تم ي دددا لدددر  تددددللي العلددد    قدددد  دددا  ايعل ددد  يايشدددر   اليرددد ل  اددد   القددديم األالهل 

 اليردددددددد ل  و يلل شددددددددر  1821 ± 0810ايت سددددددددل اع ددددددددار ياع ددددددددرايف ايعيددددددددالأ لل عل دددددددد  رقدددددددددل 
  0806ي   أليت  ا  قا اعياري عمد م ت ا  0855±1819
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ل دددا لتضدددا مددد  ا ددددي  ال دددارم عدددد  ي ددد    دددري   ا   علدددل قا ددداعيل رددد  مت سددديمل اسدددتجالا  
تدللي العلد   حل تم يدل القديم األالهل يدل لددا لدهلب ايرالدل  لر  عل   يايشر   الير ل و ا   يا آلاي

الثان لددل رتتدد ا حل ضدد   طدد ع  القددر  اعددا أ يالعشددرل   قددد  ددا  ايت سددل اع ددار ياع ددرايف ايعيددالأ 
قا دددداعياري عمدددددد  ي دددد  ألددددديت  ا  2819±0816و يلل شدددددر   اليردددد ل  2851±0811لل عل دددد   دددددلى 

 .0806م ت ا 
يلتضدا  ددا سددتم ر  نتدداعت الرددرد الثالددر رلددد  ي دد   اترددا  ردد  ايعل دد  يايشددر   اليردد ل  ادد   
القددديم األالهل يدددل الددديت  دددحل ر  تم ي دددا لدددر  تددددللي العلددد  و ييا دددآل لدددر  تددددللي العلددد   حل تم يدددل القددديم 

 القر  اعا أ يالعشرل .  ع ط األالهل يل لدا لهلب ايرالل الثان لل رتت ا حل ض  
 يدده القددديم الدلميددل علدددة   دددل القدديم الددديت  دددحل ر    دددا   يق ا نظددرا قي نتددداعت ال دديا  األي و يالددد أ 

تم ي دا لدر  تددللي العلدد   لددا لدهلب ايرالدل الثان لددل رتتد ا مد   يل لدر  تدددللي العلد   حل تم يدل  دديم 
لاسدتثما   ي دل ا ميدا  لاهلل سدت انه يتعداي مد  ي  دل نظدر  -التعاي و يالتعد عد  التقليددو يتقددلر ايالدرل 

يتدعيم نتداعت الردرد الثالدر لل ديال  ال دارق  رعدد  ي د    دري  رد  ي  ديت نظدر عيمدل  -ايعل    قل
الدلاسل  ايعل   يايشر   الير ل ( حل القيم اليت  دحل ر  تم ي دا لدر  تددللي العلد  و ييا دآل  يل لدر  

   حل تم يدددل القددديمو جندددد حل الم الدددل يلتقددداري لمتددداعت الدلاسدددلو ر   مددداا  جددد   مددد  ي  دددل نظدددر تددددللي العلددد
ايعل دد  يايشددر   اليردد ل  ردد  مددا  ددحل ر  تم يدده لددر  تدددللي العلدد   مدد   دديم  لميددل  ايدد,م  ( ييا ددآل مددا 

 يدو يتقدلر ايالرل .تم يه لر  تدللي العل  و ي   ال أ لرلز علة تم يل  يم التعاي و يالتعد ع  التقل
 توصيات البحث:  -

 يف  و  الن ائج يوصي الباةث إبجرا  حبوث ودراسات ةو :
 اعليل تض   القيم األالهل يل حل مما ت العلد   لايرااد  التعلي يدل  األساسديلو ايت سديلو ا امعيدل(  -

 للجم  . 
 .ل  األساسيلو ايت سيلو ا امعيل(قعدا  ررامت لتم يل القيم األالهل يل ليلتل ايراا  التعلي ي -
 ست  ط   القيم األالهل يل لليلتل حل ايما ت الدلاسيل يم ا  ل الت د   ايتعلقل  ا. -
 الكشج ع  العهل ل ر  القيم األالهل يل يالت  ي  العل مل ياي الا  العل يل لدا اليلتل. -
 الدلاسيل العل يل م  ي  ل نظر م.مدا الت اب اليهلب للقيم األالهل يل م  مما ت الكتحل  -

 مراجع ومصادر البحث:
 (. القيم ا سهلميل ياليريلو ايدلمل ايم ل . مكتتل اعلس.2911. رر  العيم و علمل اللي   2
 (. القدلا  العقليلو القا ر : مكتتل األجنل  اي رلل.2915. رر  ايحلو  يا   1
 قا ر :  ال الركر العرر.(. رم   الرقهو ال2961. رر  ح ر و حم د  2
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(. طقيددم التمدد ل العل ددمل يالتقدد, ... ااددديف اعسددياتيجمل لتعلدديم 1009. األ دددأو علددمل ا دد   1
 /htt://www.almarefh.netالعلدددد   حل القددددر  اعددددا أ يالعشددددرل و سلددددل ايعر ددددلو متددددا  علددددة م  ددددآل: 

 .6/2/1022رتاللخ 
يدل لدددا للتدل  امعددل عج دا  للعلدد   يالتكم ل  يددا (. "ايمظ مددل القي 1001. ا دهل و ما ددد حلدمل  6

و ت ت 1و ق10حل ضدددد   رعدددد  ايت دددديتا "و سلددددل  امعدددددل ر  القددددرا للعلدددد   الير لددددل يالمر دددديلو مدددددت 
215-120. 
اخللقيل لدا تهلمي  مرالدل التعلديم  (. " يل ايعلم حل تم يل القيم1001. ا  افو عتد ال , ر د  5

 ". لسالل ما  تيت  أليت ممش ل ( لليل اليريلو  امعل ممعا .األساسمل حل رمانل العام ل
(. "رمهيدددل  يل معل دددمل العلددد   اليتيعيدددل حل تم يدددل القددديم العل يدددل 2122. اعدددررو علدددة سدددعد ميدددر  1

لدا لهلب ال ج الثالر الثان أ اليتيعمل لايرالدل الثان لدل لاي لكدل العرريدل ال دع  لل"و لسدالل ما  دتيت 
 امعل ر  القرا. أليت ممش ل (و  

القدديم األالهل يددل حل ايرالددل الثان لددل مدد  الددهل  األنشدديل  (. "تم يددل2111. اع دد,و عدد د  ددد  1
 أليت ال ريل  لاسل ميدانيل"و لسالل ما  تيت  أليت ممش ل (و لليل اليريلو  امعل ر  القرا.

 (. حماضرا  حل مما ت الت رو مكتتل القدس: ألز .1001. اخلييحلو عامر ل سج  9
(. قسددد ا  معل دددمل اليريدددل ا سدددهلميل حل الت ددداب للتدددل التعلددديم 1006. اخل الدددد و ر دددد امدددر  20

الثدددان أ للقددديم اع ت اعيدددل رديلدددل ا مدددالا  العرريدددل ايت دددد "و سلدددل لليدددل اليريدددل/  امعدددل ا مدددالا  العرريدددل 
 .96-56(و ت ت 11ق   10ايت د و مت 

م ددل ليا  ايدلسددل الثان لددل  دداى تعزلددز اا لددل الثقا يددل  (. "رعدد 1001. الديسددرأو ا لددل سدداو  22
 ليهل ا"و اييسر العل مل العشري و مما ت التعليم ياا لل الثقا يلو  امعل ع  ييو القا ر .

(. الثقا ددل ا سددهلميلو ألددز :  ال 1001. الددز  و لمضددا ؛ الك لدد  و عدددا  يالع دد لو حم ددد  21
 ايمال .
 ددددددد(. اليريددددددل اخللقيددددددل حل ا سددددددهل  يتيتيق ددددددا حل ايدلسددددددل 2121ا ددددددمل   . ال ددددددل ملو عتددددددد لردددددده22

 اعرتداعيلو لسالل ما  تيت  أليت ممش ل (و لليل اليريلو  امعل ر  القرا.
لددهلب ايرالددل (. " يل ايعلددم حل تم يددل القدديم اخللقيددل لدددا 2111. ال دداععو عتددد الددر    دد   21

 تيت  أليت ممش ل (و لليل اليريلو  امعل ايل  سع  .الثان لل مبدلمل الر د"و لسالل ما  
(و تم يل القيم األالهل يل لدا لدهلب مرالدل التعلديم األساسديل 1001. ال ا و عييل ر  حم د  26

العليا م  ي  ل نظر معل مل اليريل ا سهلميل حل اي لكل األل نيل اااييلو لسالل ما  تيت  ألديت ممشد ل (و  
 ل ر  القرا.لليل اليريلو  امع
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(. القيم يلر  تعل  دا يتعلي  داو  لاسدل مقدمدل قي 2999. العا زو  يا  علمل يالع رأو عييل  25
يايمعقدد حل  امعدل اليتمد ا حل الرددي  مديسر لليدل اليريدل يالرمد   طددا عمد ا  "القديم ياليريدل حل عداو مت دديت"و 

   قلردو األل  .19/1/2999-11م  
(. "القديم الدلميدل ايتضد مل حل لتداب القدرا   ياأل ب لل دج الثداين عشدر 1002. العر او لاسدم  21

 مب ا ظل ألز " لسالل ما  تيت  أليت ممش ل (و ألز : ا امعل ا سهلميل.
(. "تم يدددل القددديم األالهل يدددل لددددا لدددهلب ايرالدددل ايت سددديل مددد  2119. العي ددةو علدددمل م دددع    21

لقمرددد  "و لسدددالل ما  دددتيت  ألددديت ممشددد ل (و لليدددل اليريدددلو ي  دددل نظدددر معل دددمل اليريدددل ا سدددهلميل مب ا ظدددل ا
  امعل ر  القرا.

(. "مدددا سكدد  معل ددمل اليريددل ا سددهلميل مدد   قدده ال ددل ا 2111. ال امدددأو  رلددد علددة  دد   29
يعهل تددده لالتمظددديم القي دددمل لددددا ايتعل ددد  حل ايرالدددل الثان لدددل" لسدددالل  لتددد لاى  ألددديت ممشددد ل (و لليدددل اليريدددل 

 ر  القرا. امعل 
(. قسدد ا  ايعلددم حل 1021. القاضددملو امددا  مددا ؛ عتددد ال دد,و   ددر الزمددا  يندد  و حم ددد ر لأ  10

(و ت 1عددد    1قل دداب القدديم اع ت اعيددل ليلتددل ال ددج التاسددآلو سلددل اليريددل العرريددل يا سددهلميلو مددت 
 .15-12ت 

 ر : عاو الكتحل.(. تدللي اي ا  اع ت اعيلو القا 2990. اللقاينو ر د ا    12
(. "القيم األالهل يل ايتضد مل حل حمتد ا لتدحل ل تمدا ا  يلدل لل رالدل 1009. ايزل و الالد حم د  11

تهلميدددد  ال ددددج الرارددددآل اددددا "ما  ددددتيت  ألدددديت ممشدددد ل(و لليددددل اليريددددلو ا امعددددل  الت دددداباألساسدددديل يمدددددا 
 ا سهلميل ر ز . 

 و  ال الم ضل العرريل: ريتي .1ر أو ة(. حل الركر الي 2912. المجي ملو حم د لتيحل  12
(. " اعليددل قدد  ق اعستق ددا  العددد  حل تم يددل   ددم رعدد   ضددا  1005. لاريدد و  دددا حم ددد  11

م ت دت  التقميل اعي لل يالتركيت الما د يالقيم لدا لالتا  الرر ل الثالثل   دص رايدا "  لتد لاى  ألديت 
 القرا.ممش ل (و لليل اليريل للتما و  امعل ر  

 (. حل  ل رل اليريلو الر د:  ال ايرلخ للمشر.2990. ررلا و ليرمل  16
(. مددد  اي ددديي  عددد  تعلددديم القددديم للشدددتابو سلدددل  دددتكل العلددد  و المر ددديل 1006. ررلدددا و ح    15

 .50-62(و ت ت 1ق   1العرريلو مت
". ا  عيددل اي دددرلل (. "قدد  ق لتم يددل القدديم مدد  الددهل  تدددللي ا  را يددا2919. ا دد و  العددل  11

ايددددديسر الع لدددددمل األي   آ دددددا  يمددددديع ألاعتدددددل حل قعددددددا  ايمدددددا ت يتي لر دددددا(. –لل مدددددا ت يلدددددر  التددددددللي 
  و  اتجملد األي (. 2919لمالر  21-26ا مساعيليل: 
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" القدديم اخللقيددل اي ددتمتيل مدد    ددص الم ددا  حل القددرآ  الكددرمي (. 1001. لضدداو لدد  ر الشددرلج  11
ألرسدددد ا حل نردددد س الرتيددددا "و لسددددالل ما  ددددتيت  ألدددديت ممشدددد ل (و لليددددل اليريددددلو  امعددددل ر   ي يل األسددددر  حل

 القرا.
(. "مرددا يم القدديم ايتضدد مل حل األا دديد ايقدمددل ليلتددل ايرالددل األساسدديل 1006. سددل  و ندد ل  19

  ز .الدنيا حل مدالس  ل ي " لسالل ما  تيت  أليت ممش ل (و لليل اليريلو ا امعل ا سهلميل ر
 (: القيم الير لل حل الق ص القرآينو القا ر :  ال الركر.2995. ل يايأو سيد ر د  20
(. مرا يم رساسيل حل اليريدل ا سدهلميل ياع ت اعدا و ع دا :  ال 2992. عييلو حم د عييل  22
 الركر.
القددددا ر : (. حل رمدددد   اليريددددلو األمدددد   الرل ددددريل حل اليريددددلو 2911. عريرددددملو حم ددددد ااددددا أ  21

  مكتتل األجنل  اي رلل.
(. مددددال  قي متدددا   2911. عكيلدددلو حم ددددو   اندددلو مسددديت عتدددد اللييدددج يلدددهو ا ددد  ايددد   22

 اليريلو الك لا:  ال القلم.
 دددد(. "القددديم األالهل يدددل حل   دددل سددديدا ل سدددج عليددده ال دددهل  2129. عيددددو  ال دددل ررددد  علددديم  21

م ي الست م"و لسالل ما  دتيت  ألديت ممشد ل (  امعدل اليتمد او  يتقدلر للتل لليا  الشرلعل لدل ل قل ا 
 لليل اليريل يا  ال و األل  .

(: ترريددددل ايرا ددددم حل ايدلسددددل ا سددددهلميلو القددددا ر : اايلددددل 2911. حمردددد ظو حم ددددد اددددا  الدددددل   26
 اي رلل للكتاب.

و الددددر د: ا  ال  1لددددمو ة ددددد(:  ليدددد  ايع2121ال ددددع  لل   العرريددددل . يحال  ايعدددداليف حل اي لكددددل25
 العامل لإل رايف الير أ.
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