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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالميــن، وأفضــل الصــالة وأتــم التســليم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آله وصحبــه أجمعين، 
وبعد

إنَّ هــذه الدراســة بمــا تحتويــه مــن معــارف وبصائــر تهــدف لدعــم »مشــروع تصميــم برامــج الطفــل 
اإلعالميــة والترفيهيــة المعــززة للقيــم ”. 

وانطالقــًا مــن إيماننــا فــي جمعيــة مــكارم األخــالق بــأنَّ نجــاح المشــاريع والمبــادرات مرهــون بمــدى قــوة 
التصــور التــي ُبنيــت عليــه، وتكامــل النمــوذج العلمــي والعملــي الضابــط والمؤطــر لمحتويــات ومخرجــات 

تلــك المشــاريع والمبــادرات.

ولّمــا كان لدينــا مشــروع يســتهدف البنــاء القيمــي واألخالقــي للطفــل أجرينــا هــذه الدراســة، وراعينــا 
النمــوذج التالــي:  

ومــا يجــدر اإلشــارة إليــه قبــل البــدء أن مــا ســيتم ذكــره مــن قيــم ذات تركيــز وأولويــة فــي الدراســة، فــإن 
ــة،  ــة الوالدي ــق التربي ــة وطرائ ــة واالجتماعي ــم يتفــاوت بحســب المســتويات االقتصادي ــك القي ــب تل ترتي
ويتفــاوت بحســب الهــدف منهــا وكيفيــة توظيفهــا ومواضــع اســتحضارها فــي المنتجــات واألنشــطة 

المتعلقــة بالطفــل.

فهم السياق

تحديد اإلطار العلمي والعملي

تحديد تطبيقات المشروع

تحديد الشريحة

المقدمات األساسية

مسلسل       
كرتوني

عائلـــة          
تطبيق        لعبة إلكترونيةيوتوبية

تنافسي
لعبة محسوسة 

تشاركية
تعزيـــز البيئــــــــة 
الترفيهية قيميًا

القيم المقترحةالنماذج التطبيقية

تحديد المضمون
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ــا قــد قّســمناها إلــى عــدة أقســام، ويشــتمل كل قســم علــى مخرجــاٍت  ولتحقيــق أهــداف الدراســة فإنن
ــد للقســم الــذي يليــه وفــق مــا يأتــي: تســاعد علــى تحقيــق الهــدف المنشــود مــن الدراســة، ويمّه

القسم األول: المدخل إلى القيم والمنظومات القيمية

القسم الثاني: الحاجات ومراحل النمو وعالقتهما بالقيم

القسم الثالث: نماذج من برامج غرس القيم وتفعيلها

القسم الرابع: رصد القيم والقيم والمرشحة

األهداف

األهداف

األهداف

األهداف

المخرجات

المخرجات

المخرجات

المخرجات

o عرض المفاهيم األساسية المساعدة على 
فهم القيـــم.

o عـرض النظريــات األساسيـةلمنظومات القيم.

o الحديث عن الحاجــــات اإلنسانيـــــــة وأبرز 
نظريتهــــــا، وتوضيح عالقتهـــــــا بالقيــــــــم.

o تنــــاول الخصائـــص النمائية النفسيــــــــة 
واألخالقية للطفل، وتبيين ارتباطها بالقيم.

استعراض نماذج من برامج ومشاريع تم 
تطبيقها في بعض المدارس والمؤسسات في 

غرس القيم واألخالق وتفعيلها.

o رصد القيم التي وردت في األقسام السابقة.

oتصنيف القيم التي تم رصدها بحسب أولويتها.

oعرض القائمة األولية والنهائية للقيم المرشحة.

o وصف القيم النهائية المرشحة.

وضــع المنظومــة القيميــة المقترحــة مــع 
وصفهـــا وتوضيـــح مزاياهــــــــــــا.

o رصـــــد أبرز خمس نظريـــــــات للحاجات 
اإلنسانية األساسية.

o عرض الحاجات اإلنسانية المرتبطــــــــــة 
بالمراحل النمائية بحسب نظرية إريكسون.

استعراض ومراجعة ثمانية تجارب عملية 
وميدانية في غرس القيم واألخالق وتفعيلها.

o عرض ووصف القيم الـ ٥٠ المقترحة والمناسبة 
للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

o عرض ووصف القيم الـ 1٠ المقترحة والمناسبة 
للطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة.

o عرض ووصف القيم الـ 12 المقترحة والمناسبة 
للطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة.
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القسم األول: 

المدخل إلى القيم
والمنظومات القيمية
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الهدف من القسم األول: 

o  عرض المفاهيم األساسية المساعدة على فهم القيم.

o  عرض النظريات األساسية لمنظومات القيم.

o  مفهوم القيم.

o  مكونات القيم.

o  خصائص القيم.

o  مصادر القيم.

o  تصنيف القيم.

    •  تصنيف مايروس مكدوجال وهارلود السون.

    •  تصنيف سبرانجر.

    •  تصنيف الدكتور خالد الصمدي.

    •  تصنيف الدكتور محمد الطالبي.

    •  التصنيف المقترح )منظومة قيم الطفولة(.

o  التصنيف المقترح )منظومة قيم الطفولة(.

الهدف من القسم األول: 

مكونات القسم األول:

أهم ُمخرجات القسم األول:
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القيــم: هــي مجموعــة أحــكام يصدرهــا الفــرد علــى بيئتــه اإلنســانية واالجتماعيــة والماديــة، وهــذه األحــكام 
هــي فــي بعــض جوانبهــا نتيجــة تقويــم الفــرد أو تقديــره، إال أنهــا فــي جوهرهــا نتــاج اجتماعــي اســتوعبه 
ــًا فــي صــورة اســتجابات  ــّكات أو معاييــر، ويمكــن أن تحــدد إجرائي الفــرد وتقبلــه، بحيــث يســتخدمها كَمَح

قبــول أو رفــض لمــا هــو متصــل باألفــكار أو األشــخاص أو األشــياء.

العقلي المعرفي

السلوكي الُخلقي

الوجداني النفسية

المكّون

المكّون

المكّون

القيم هي تعبير أخالقي، يستمده اإلنسان من فلسفة أو تصور أو عقيدة.

القيــم مكتســبة، إذ إنهــا تتكــون لــدى الفــرد مــن خــالل عوامــل البيئــة، وطبيعــة التربيــة، 
الشــخصية. واالختيــارات  والمعتقــدات 

القيــم هــي قواعــد عامــة تحــدد الســلوك وتوجهــه فــي المواقــف المختلفــة، وتفــّرق بيــن 
الســلوك المقبــول وغيــر المقبــول.

القيــم مجــردة، وال تتضــح إال مــن خــالل ســلوك الفــرد، فاألمانــة علــى ســبيل المثــال هــي 
قيمــة ذهنيــة غيــر محسوســة، لكــن يمكــن معاينتهــا لــدى الفــرد مــن خــالل ســلوكه.

ــارات الفــرد وســلوكه، فالمنظومــة  ــاًء علــى اختي ــر بن ــرة، إذ إنهــا تتفاعــل وتتغي القيــم متغي
القيميــة لــدى الفــرد قــد تهتــز وتتغيــر وتتأثــر ســلبًا وإيجابــًا.

مفهوم القيم:

مكونات القيم:

خصائص القيم: 

1

2

3

4

5

تتكون القيـــم من
 ثالثة عناصر، هي:
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حاول العديد من العلماء والمفكرين وضع إطار ناظم لتصنيف القيم، ومن أبرز تلك المحاوالت:

تصنيف مايروس مكدوجال وهارلود السون

صّنف العالمان مايروس مكدوجال وهارلود السون القيم إلى ثمانية أنواع هي:

تصنيف سبرانجر

وصنف سبرانجر القيم في ستة أنواع وفق ما يأتي ]2[ :

مصادر القيم :

تصنيف القيم :

مصادر
القيــــم التنشئة 

األسرية

اإلعالم

قيم 
القوة

قيم 
العلم

قيم 
الثروة

قيم 
االحترام

قيم 
الصحة

قيم 
الخبرة

قيم 
المحبة

قيم 
التقوى

التعاليم 
الدينيـــة

الخبرات 
السابقة

البيئة 
االجتماعية

القيم 
النظرية

القيم 
االجتماعية

القيم 
االقتصادية

القيم 
السياسية

القيم 
الجمالية

قيم 
الخبرة
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تصنيــف الدكتــور خالــد الصمــدي  وفيمــا يلــي مقتــرح الدكتــور خالــد الصمــدي لتصنيــف القيــم اإلســالمية 
فــي المنظومــة التربويــة، حيــث اقتــرح فيهــا القيــم المركزيــة الثــالث، وهــي: التوحيــد والتزكيــة والعمــران، 

وبعدهــا القيــم الفرعيــة الداعمــة لهــا وفــق النمــوذج التالــي ]3[ :

تصنيف الدكتور محمد الطالبي :

قيم التوحيــد

قيم اإليمـــان

قيم التزكيــة

قيم األخـــوة

قيم العمران

قيم اآلدمية

قيم العمران

قيم الضمير

اإليمان

العدل

االعتدال

العفة

اإليثار

الحرية

الشكر

الربوبية

الوالء

التضامن

األلوهية

االنتماء

التسامح

العدل

التعايش

العزة

الحوار

الرحمة

حب العمل

التوحيد

النصيحة

الوفاء بالعهد

الحاكميةالعبودية

الوفاء

اإلخالص

الحرية

التواضع

المساواة

األمانة

الكرامة

التوكل

الصبر

الطاعة

الرحمة

حب العلم

الحكمة

اإلحسانالوقتالعملالعلمالعقل

الصدق

التسخير

األمانة

الحدودية

الحياء
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بنــاء علــى عرضنــا للتصنيفــات الســابقة، فإننــا ال نــرى أنــه يمكــن اعتمــاد أي تصنيــف مــن تلــك التصنيفات 
الســابقة، باعتبــار أنهــا غيــر مالئمــة لالحتياجــات والخصائــص العمريــة لألطفــال، وعليــه فإننــا نقتــرح 

التصنيــف التالــي للقيــم: 

بنيت المنظومة وفق سياقين مهمين ومؤثرين
السياق األول :  اتجاه القيم

السياق الثاني : دوائر الشخصية

التصنيف المقترح )منظومة قيم الطفولة(

وصف المنظومة:

ــل  ــن الطف ــي تمك ــة الت ــم االجتماعي ــي القي ــي تأت ــى المســتوى االجتماع وعل
ــن. ــال مــع اآلخري ــق تواصــل فّع ــاء عالقــات وتحقي مــن بن

وعلــى المســتوى العقلــي تأتــي القيــم العقليــة التــي تدفــع الطفــل ليكــون 
مبتكــرًا ومبدعــًا، ومطــورًا لطريقــة تفكيــره، وتوســيع منظــوره.

فعلــى المســتوى الذاتــي تأتــي القيــم الذاتيــة التــي تعــزز مســؤولية الطفــل 
عــن ذاتــه جســدًا ونفســًا وحرصــه علــى عافيتهمــا وصحتهمــا.

فعلــى المســتوى الروحــي تأتــي القيــم الروحيــة التــي تؤســس طفــاًل منتميــًا 
لدينــه، ومراعيــًا لمقاصــده.

الفاعليــة  تعــزز  التــي  اإلنتاجيــة  القيــم  تأتــي  اإلنتاجــي  المســتوى  وعلــى 
الطفــل. كفــاءة  ورفــع  القــدرات  وتطويــر  والتجديــد 

ذاتية

العقلي

اجتماعية

الروحي

السلوكي
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مزايا المنظومـــة :

إن هذه المنظومة القيمية المقترحة مشتملة على أبعاد التربية اإلنسانية

العمريــة  المقترحــة متوافقــة مــع االحتياجــات  القيميــة  المنظومــة  إن هــذه 
للطفــل النمائيــة  والخصائــص 

لقد استعرضنا في هذا القسم من الدراسة الممهدات األساسية حول القيم فتناولنا:

•  مفهوم القيم.

•  مكونات القيم.

•  خصائص القيم.

•  مصادر القيم.

•  تصنيف القيم.

وقدمنــا تصــورًا مقترحــًا حــول المنظومــة القيميــة األســية للطفــل، وذلــك لكــي يتــم 
تصنيــف القيــم المقترحــة علــى أساســها.

إن هــذه المنظومــة القيميــة المقترحــة يمكــن توظيفهــا وتفعيلهــا فــي البرامــج 
اإلعالميــة واألنشــطة الترفيهيــة

2

1

3

خالصة القسم األول
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القسم الثاني: 

الحاجات ومراحل النمو 

وعالقتهما بالقيم
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o  الحديث عن الحاجات اإلنسانية وأبرز نظريتها، وتوضيح عالقتها بالقيم.

o  تناول الخصائص النمائية النفسية واألخالقية للطفل، وتبيين ارتباطها بالقيم.

بعد أن قدمنا في القسم األول مدخاًل تأسيسيًا للقيم، فإننا في القسم الثاني سنتحدث عن 
الحاجات اإلنسانية والخصائص النمائية للطفل، وذلك لكي يتم مراعاتها واالنطالق منها في عملية 

اختيار القيم المقترحة.

o  الحاجات اإلنسانية وعالقتها بالقيم.

o  مراحل النمو وارتباطها بالقيم.

o  رصد أبرز خمس نظريات للحاجات اإلنسانية األساسية.

o  عرض الحاجات اإلنسانية المرتبطة بالمراحل النمائية بحسب نظرية إريكسون.

إن موضــوع القيــم اإلنســانية متصــل ومتشــابك مــع العديــد مــن المفاهيــم 
واألحــوال النفســية التــي ينبغــي مراعاتهــا واالنطــالق منهــا، وإننــا ال نســتطيع 
ــر النظــر فــي الحاجــات  ــًا أو نضــع قيمــًا مقترحــة مــن غي أن نحــدد إطــارًا قيمي

اإلنســانية، وبــدون مراعــاة مراحــل النمــو اإلنســاني وخصائصــه.

وألهميــة موضــوع الحاجــات اإلنســانية، والمراحــل النمائيــة للطفــل، فإننــا فــي 
هــذا القســم مــن الدراســة ســنتناول أهــم النظريــات العلميــة التــي عالجــت 
هذيــن الموضوعيــن، وذلــك لكــي يتــم االنطــالق منهــا فــي اختيــار القيــم 

وترشــيحها.

الهدف من القسم الثاني: 

التمهيد للقسم الثاني:

مكونات القسم الثاني:

أهم ُمخرجات القسم الثاني:
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ــن  ــه األساســية، وأن نبي ــدَّ أن نتحــدث عــن حاجات ــم األساســية للطفــل فــال ب ــد القي لكــي نســتطيع تحدي
مــدى ارتباطهــا بالقيــم، فمــن المالحــظ تداخــل وتكامــل مجموعــة مــن المفاهيــم األخــرى التــي تتنــاول 
البنــاء اإلنســاني مثــل: الحاجــات النفســية باعتبارهــا مــن المحــددات األساســية للفــرد وســلوكه وانفعاالتــه 
وترتيــب أولوياتــه وقيمــه، وينظــر للحاجــات باعتبارهــا محــددًا لنظــام الدوافــع الــذي يعتبــر محــركًا لطاقــة 
الفــرد وموجهــًا لنشــاطه، ومــن هنــا يأتــي التداخــل والتشــارك بيــن مفهومــي القيــم والحاجــات باعتبارهــا 

مرجعــًا أساســيًا للســلوك والشــخصية.

ومــن النظريــات األساســية للحاجــات النفســية نظريــة ماســلو Abraham Maslow التــي حــددت 
حاجــات الفــرد األساســية، وتتــدرج الحاجــات فــي أهميتهــا مــن الحاجــات البيولوجيــة المرتبطــة بوجــود 
اإلنســان المــادي إلــى حاجــات اإلنســان النفســية المرتبطــة بوجــوده النفســي، ويؤكــد ماســلو علــى أهميــة 
تحقيــق الــذات فــي تحقيــق التوافــق الســوي والجيــد، وقــد قــام بوضــع عــدة معاييــر للتوافــق، وقــد 
شــملت مــا يلــي: )اإلدراك الفعــال للواقــع، وقبــول الــذات، والتلقائيــة، وحــل المشــكالت، وعــدم االعتمــاد 
ــة، واالهتمــام  ــرات المهمــة األصلي ــر األشــياء، والخب ــي، وتقدي ــن، واالســتقالل الذات ــى اآلخري ــي عل الكل
االجتماعــي، والعالقــات االجتماعيــة الســوية، والشــعور بالحــب تجــاه اآلخريــن، وأخيــرًا التــوازن أو الموازنــة 

بيــن مجــاالت الحيــاة المختلفــة(.

وشملت الحاجات النفسية طبقًا له على كل من:

الحاجات اإلنسانية وعالقتها بالقيم:

الحاجات الجمالية 

الحاجة لتحقيق الذات

الحاجة لتقدير الذات

الحاجة لالنتماء

الحاجة لألمن

الحاجة الفسيولوجية األساسية
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كذلــك تعــد نظريــة الــذات التــي طورهــا كارل روجــرز Karl Rogers مــن النظريات األساســية 
ــة ويتطــور ببــطء، وأنَّ  ــذ الطفول ــذات ينمــو من ــرى أن مفهــوم ال فــي االتجــاه اإلنســاني، حيــث ي
اإلنســان يكافــح لتحقيقــه، وأن كل فــرد يحتــاج أن يحصــل مــن اآلخريــن علــى االحتــرام والتقديــر 

والقبــول، ويــرى كارل روجــرز أن الفــرد المنتــج الفعــال يتصــف ويتميــز بمــا يلــي: 

اإلدراك الواعي لكل خبراته اإليجابية والسلبية.

القــدرة علــى العيــش والســعادة واالســتمتاع بــكل لحظــة مــن لحظــات وجــوده، فــكل خبــرة 
بالنســبة لــه تعتبــر إضافــة وتجربــة يســتفيد منهــا خــالل عمليــة المعايشــة التــي يمــر بهــا.

يأخــذ آراء اآلخريــن وموافقــة مجتمعــه فــي الحســبان، ولكنــه ال يتقيــد بهــا، حيــث أن محــور 
أو نــواة عمليــة اتخــاذ القــرار موجــودة فــي داخــل ذاتــه لتوفــر الثقــة فــي نفســه.

يتصــرف بشــكل ســوي، وبخيــارات عــدة، ويوظــف طاقاتــه إلــى أقصــى حــد ويشــعر ذاتيــًا 
بالحريــة.

العيــش بطريقــة فاعلــة فــي بيئتــه واالتســام بالمرونــة والعفويــة بدرجــة تتيــح لــه التكيــف 
بصــورة صحيحــة مــع المتغيــرات فــي محيطــه وتجعلــه يســعى إلــى اكتســاب خبــرات 

ــذات. ــق ال ــة تحقي ــى األمــام فــي عملي ــدة والتحــرك بثقــة إل ــات جدي وتحدي

االنفتاح على الخبرات

اإلنسانية

الثقة

الحرية

اإلبداع
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وقــد قــدم وليــام غالســر مــن خــالل نظريتــه »االختيــار والعــالج الواقعــي« منظــورًا للحاجــات 
األساســية المحركــة للفــرد، مبينــًا أن إشــباع هــذه الحاجــات هــو هــدف اإلنســان الحقيقــي، وأنَّ 

ذلــك اإلشــباع يتــم فــي ضــوء صــور ذهنيــة يحكــم تقييمهــا النظــام الســلوكي للفــرد وقيمــه.

واعتبــر أن قيــم الفــرد هــي أحــد المرشــحات األساســية لتقييم الواقع التي تشــكل النظــام اإلدراكي 
للفــرد، ويــرى غالســر أن هنــاك خمــس حاجات نفســية للفــرد لتحقيــق الهوية وهي:

o  وتتضمن الحاجة إلى الحفاظ على الحياة والجسد واألمن.

o  وتتضمن الحاجة إلى الترفيه، وهي أكثر ما يجذب الفرد إلى الحياة.

o  وتتضمــن الحاجــة إلــى األهــل واألصدقــاء والحــب، ومجتمــع يحبــه الفــرد ويعيــش فيــه، 
وأنــه يأَلــُف وُيألــف.

o  وتتضمن أن يكون الفرد حرًا في تحديد مصيره، واتخاذ قراراته.

o  وهــي تتضمــن احتــرام الــذات وتقديــر المنافســة، وأن يســتمد الفــرد قوتــه مــن احترامــه 
لذاتــه، ومــن تقديــر اآلخريــن لــه.

الحاجة إلى البقاء

الحاجة إلى المرح

الحاجة إلى االنتماء

الحاجة إلى الحرية

الحاجة إلى القوة
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ويــرى غالســر أن إشــباع هــذه الحاجــات يتطلــب تمتــع الفــرد بمجموعــة مــن الخصــال التــي تســهم 
فــي توجيــه ســلوكه إلشــباع حاجاتــه بطريقــة إيجابيــة وهــي:

 وتحــت مظلــة علــم النفــس اإليجابــي قــدم كل مــن بترســون وســليجمان مفهــوم القيــم العاملــة
Values in Action )VIA( وذلــك اعتمــادًا علــى أعمالهــم فــي مجــال تصنيــف نقــاط القــوة 

والخصال الشخصية اإليجابية، وهي:

ــرض كل  ــر )Self-determination (SDT افت ــر المصي ــذات أو تقري ــد ال ــة تحدي وفــى نطــاق نظري
مــن )Deci&Ryan, 2010( وجــود مجموعــة مــن الحاجــات األساســية التــي ُتعتبــر محــركًا لســلوك 

الفــرد، وهــذه الحاجــات هــي:

الواقعاالستقالليةالصواباالندماجالمسؤولية

السموالحبالشجاعةالمعرفةالحكمة
ضبــط 
النفس

وتتمثل في الحاجة إلى الشعور باألمن الناتج عن االرتباط باآلخرين.

ــر عــن  حيــث يحتــاج الفــرد إلــى الشــعور بالحريــة فــي القــول والفعــل؛ ليتمكــن مــن التعبي
آرائــه دون خــوف أو كبــت، ويتمكــن مــن القيــام بمــا يرغــب القيــام بــه دون ضغــط أو منــع.

ويتمثــل ذلــك فــي الحاجــة إلــى التقديــر والمكانــة واالعتــراف واالســتقالل واالعتمــاد علــى 
ــل  ــذات والســعي دائمــًا لإلنجــاز والتحصي ــى تحســين ال النفــس، وتدفعــه هــذه الحاجــة إل

إلحــراز المكانــة بيــن األقــران والرفــاق.

الحاجة إلى البقاء

الحاجة إلى االستقالل

الحاجة إلى تأكيد الذات
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ومــن خــالل العــرض الســابق يتبيــن أنــه ال يمكــن فصــل مفهــوم القيــم كمحــدد للســلوك 
وموجــه لــه بمعــزل عــن الحاجــات النفســية، ويمكــن القــول أنَّ الحاجــات تحــدد هــدف الســلوك، 
وتحــدد القيــم الطريقــة المفضلــة للســلوك للوصــول لهــذا الهــدف، وكذلــك تحــدد ترتيــب هــذه 

ــة ــث األهمي الســلوكيات واألهــداف مــن حي

إن مراحــل النمــو لــدى الطفــل، والمظاهــر النمائيــة لتلــك المراحــل تلعــُب دورًا هامــًا فــي اختيــار 
القيــم وترشــيحها، إذ يجــب مراعاتهــا واالنطــالق منهــا فــي عمليــة اختيــار القيــم لــكل مرحلــة 

ــة. عمري

ــة  ــة الطفول ــا فــي مرحل ــد ال نقبله ــة المه ــل فــي مرحل ــا مــن الطف ــي نقبله وإنَّ الســلوكيات الت
المبكــرة، والســلوكيات التــي نقبلهــا فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ال نقبلهــا فــي مرحلــة الطفولــة 
المتأخــرة، وذلــك ألن هنــاك ارتقــاء وتطــور فــي المظاهــر النمائيــة المرتبطــة بالمراحــل العمريــة.

وهنــاك ســلوكيات تتعلــق بنمــو الفــرد وتنتهــي مــع انتهــاء المرحلــة النمائيــة، لكنهــا إذا اســتمرت 
فــي المرحلــة التاليــة فهــذا يعنــي أنهــا قــد تحولــت وأصبحــت مشــكلة ســلوكية، أي: أن المشــكلة 
النمائيــة يحــدث فيهــا أن الطفــل يصــدر ســلوًكا ال يتفــق مــع المعاييــر االجتماعيــة الســائدة وقــد ال 
نوافــق عليــه، ولكنــه ال يتعــارض مــع مظاهــر النمــو الطبيعيــة لهــذه المرحلــة، فمثــاًل: قــد يتصــف 
ــه يتفــق مــع  ــاد والتمــرد وهــذا يزعــج األســرة، ولكن ــة المبكــرة بالعن ــة الطفول الطفــل فــي مرحل
مظاهــر النمــو االنفعالــي لهــذه المرحلــة، لذلــك فــإن هــذا الســلوك المعــارض ينتهــي مــع انتهــاء 

المرحلــة العمريــة. 

أمــا إذا اســتمر هــذا الســلوك لمرحلــة الطفولــة المتأخــرة ففــي هــذه الحالــة يصبــح هــذا الســلوك 
ــة  ــة الطفول ــز مرحل ــي تمي ــة الت ــص النمائي ــارض مــع الخصائ ــح يتع ــه أصب ــه ألن ــر مرغــوب في غي

ــز بالهــدوء واالســتقرار االنفعالــي. المتأخــرة التــي تتمي

ويســتدعي ذلــك مراعــاة أي بنــاء قيمــي أو منظومــة لمتطلبــات النمــو وتحديداتــه للســلوك 
والحاجــات فــي ضــوء قاعــدة: مــا هــو مقبــول ومــا هــو غيــر مقبــول، ومــا هــو ممكــن ومــا هــو 
غيــر ممكــن، ومــا هــو أولويــة، ومــا هــو غيــر أولويــة، فــي ضــوء خصائــص النمــو وتــدرج الحاجــات.

وقــد قــدم أريــك نظريــًة فــي النمــو النفســي االجتماعــي، وربطهــا بنمــو وتطــور هويــة الفــرد، حيــث 
يقــوم تصــوره علــى هويــة الفــرد التــي تنمــو فــي سلســلة مــن ثمانــي مراحــل فــي النمــو النفســي 
ــة  ــرد لحــل هــذه األزمــة بطريق ــا يســعى الف ــة أزمــة نمــو خاصــة به ــل كل مرحل ــي، تمث االجتماع

تــؤدي إلــى نضجــه وإشــباع حاجاتــه المرتبطــة بتلــك المرحلــة.

مراحل النمو وارتباطها بالقيم
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وتبــدأ الحاجــات ومتطلبــات النمــو النفســي والقيــم للفــرد منــذ ميــالده بالحاجــة إلــى الشــعور 
بالثقــة واألمــان، وتنتهــي بنضجــه النفســي.

وتعــد المرحلــة الخامســة الموجــودة زمنيــًا فــي فتــرة المراهقــة مــن المراحــل الهامــة فــي تشــكيل 
قيــم الفــرد وتكويــن مفهــوم الــذات لديــه، وهــي مرحلــة تشــكل الهويــة، حيــث يســأل الفــرد نفســه 
ــن أتجــه؟«، وتجــاوز األزمــة فــي هــذه  ــى أي ــاة، وإل ــد، ومــا أهدافــي فــي الحي ــا، ومــاذا أري »مــن أن
المرحلــة يجعــل الفــرد يشــعر بهويتــه، ومتفائــاًل بالمســتقبل، أمــا الفشــل فــي الوصــول إلــى 
ــة، وعــدم القــدرة  ــى مســتوى الهوي ــي مــن اضطــراب عل ــه يعان ــات محــددة لتســاؤالته يجعل إجاب
ــار التخصــص الدراســي، والتوجــه المهنــي.   علــى اتخــاذ قــرارات حــول موضوعــات مهمــة كاختي

والمراحــل النمائيــة الثمانيــة ألريكســون والمرتبطــة بالحاجــات والقيــم األساســية لــكل 
ــة هــي: مرحل

المرحلــة

الثقة مقابل عدم الثقةالميالد – حتى عاميناألولى

االستقالل مقابل الخجل والشك

المبادرة مقابل الشعور بالذنب

االجتهاد مقابل الشعور بالنقص

الهوية مقابل تشتت الهوية

األلفة والتماسك مقابل العزلة

اإلنتاجية مقابل الركود

التكامل مقابل اليأس

من 2-3 سنوات

من 4-5 سنوات

من 6-12 سنة

من 13-19 سنة

من 20-35 سنة

من 35-60 سنة

من 60-70 سنة

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

المرحلة العمرية        
المقابلة

الحاجات األساسية 
بتلك المرحلة
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o  يمكــن القــول أنَّ الحاجــات اإلنســانية والقيــم الدافعــة لهــا تتأثــر بدرجــة كبيــرة بمراحــل النمــو مــن حيــث 
طبيعــة القيــم والحاجــات المميــزة لتلــك المرحلــة، ومــن حيــث القيــم المالئمــة لهــا، ومــن حيــث طريقــة 
التعلــم والتدريــب المناســبة للفــرد خــالل هــذه المرحلــة، فقــد تكــون لــكل مرحلــة نمــو قيمــًا ذات أولويــة 

عليــا يجــب التركيــز عليهــا.

o  كمــا أن بنــاء وتكويــن القيــم بــكل مرحلــة نمــو يتطلــب طــرق واســتراتيجيات تالئــم طبيعــة مرحلــة النمــو 
ــاء  ــن قــد تركــز اســتراتيجيات بن ــة أخــرى، ففــي حي والتــي تختلــف عــن الطــرق واالســتراتيجيات فــي مرحل
القيــم فــي المرحلــة العمريــة أقــل مــن 7 ســنوات علــى دور القصــة والرســم، والنمذجــة الوالديــة، واللعــب 
بالدمــى، فــإن تشــكل القيــم فــي مرحلــة مــن 1٥ الــى 18 عــام قــد تركــز علــى التفكيــر النقــدي، وربــط القيــم 

باألهــداف طويلــة المــدى، ونمــط الشــخصية، والتجــارب العمليــة.

o  ومختصــر ذلــك كلــه هــو: يجــب مراعــاة مرحلــة النمــو فــي اختيــار القيــم المــراد تعزيزهــا، وفــي اختيــار 
األنشــطة والممارســات المعــززة لتلــك القيــم.

القيم ومراحل النمو األخالقي

عندمــا يكــون فــي مرحلــة الرضاعــة )0 – 2( فإنــه ال يحكــم علــى الســلوكيات بنــاًء علــى 
حســنها أو قبحهــا، وال بنــاًء علــى القبــول والرفــض االجتماعــي لهــا، وإنمــا يحكــم علــى تلــك 

الســلوكيات اســتنادًا لمــا تــؤدي إليــه مــن لــذة أو ألــم، وأمــان أو خــوف.

ــدأ  ــر األخالقــي يب ــإن الضمي ــرة )2 – 5( مــن عمــر الطفــل ف ــة المبك ــة الطفول وفــي مرحل
بالتشــّكل لديــه، إذ إنــه يكتســب مــن أســرته والمحيطيــن بــه القواعــد التــي تتضمــن دفعــًا 

للقيــام ببعــض األفعــال، ومنعــًا عــن أفعــال أخــرى.

ــم وتكوينهــا،  ــدأ الطفــل بتشــكيل المفاهي ــة المتوســطة )6 – 9( يب ــة الطفول وفــي مرحل
وتحديــد مــا هــو صــواب وخطــأ، وتحــل هــذه المفاهيــم محــل القواعــد المحــددة التــي 
تلقاهــا فــي المرحلــة العمريــة الســابقة، كمــا تبــدأ المعاييــر الداخليــة بالتشــكل وتحــل محــل 
ــه،  ــدأ قواعــد الســلوك األخالقــي بالتشــكل لدي ــة، وتب ــزام باألوامــر الخارجي الطاعــة وااللت

وتــزداد قدرتــه علــى فهــم مــا وراء تلــك القواعــد التــي تلقاهــا.

المرحلة األولى:

المرحلة الثانية:

المرحلة الثالثة:
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وفــي مرحلــة الطفولــة المتأخــرة )10 – 12( تتحــدد االتجاهــات األخالقيــة والقيميــة لــدى 
الطفــل، حيــث يكــّون تصــورًا عّمــا هــو صحيــح ومــا هــو غيــر صحيــح، مــا هــو مقبــول 
ومــا هــو غيــر مقبــول... كمــا ُيــدرك المفاهيــم األخالقيــة والقيــم المجــردة مثــل: األمانــة 

ــة. والصــدق والعدال

المرحلة الرابعة:

لقــد اســتعرضنا فــي هــذا القســم مــن الدراســة القضايــا األساســية المرتبطــة بالقيــم 
وهــي:

•  االحتياجات اإلنسانية وطبيعتها.

•  المراحل النمائية اإلنسانية وخصائصها.

وقــد وضحنــا عالقــة االحتياجــات اإلنســانية والمراحــل النمائيــة بالقيــم، وأهميــة مراعاتهــا 
فــي عمليــة ترشــيح القيــم واختيارهــا.

خالصة القسم الثاني
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القسم الثالث: 

نماذج من برامج 

غرس القيم وتفعيلها
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استعراض نماذج من برامج ومشاريع تم تطبيقها في بعض المدارس والمؤسسات في 
غرس القيم واألخالق وتفعيلها.

بعــد أن قدمنــا فــي القســم األول مدخــاًل تأسيســيًا للقيــم، وفــي القســم الثانــي تحدثنــا 
ــا سنســتعرض فــي القســم الثالــث  ــة للطفــل، فإنن الحاجــات اإلنســانية والخصائــص النمائي
مجموعــة مــن أبــرز التجــارب العمليــة والميدانيــة لبرامــج غــرس القيــم وتفعيلهــا، وذلــك لكــي 

ــم واختيارهــا. ــة ترشــيح القي ــم االســتفادة منهــا عملي يت

o  تجربة برنامج القيم األخالقية التربوية.

o  تجربة مشروع التهذيب اإليجابي في المدارس.

o  تجربة مدارس بال فشل )وليام غالسر(.

o  تجربة مشروع جودة الحياة لطلبة المدارس.

o  تجربة مشروع جامعة بنسلفانيا.

o  تجربة مشروع مؤسسة غالوب لبصمات القوة.

o  تجربة مشروع تأصيل القيم التربوية.

o  تجربة مشروع تفعيل القيم التربوية.

استعراض ومراجعة ثمانية تجارب عملية وميدانية في غرس القيم واألخالق وتفعيلها.

الهدف من القسم الثالث: 

التمهيد للقسم الثالث:

مكونات القسم الثالث:

أهم ُمخرجات القسم الثالث:
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المكــان

هدف المشروع
 أو البرنامج

برنامــج القيــم األخالقيــة التربويــة هــو برنامــج تتولــى دعمــه 
منظمــة اليونســكو وترعــاه اللجنــة اإلســبانية التابعــة لمنظمــة 

اليونيســف، ومنظمــات أخــرى.
o  السالم.

o  االحترام.
o  المحبة.

o  المسؤولية.
o  السعادة.
o  التعاون.
o  الصدق.

o  التواضع.

o  التسامح.

o  البساطة.
o  االتحاد.

دليل عملي يشتمل على دروس لكل قيمة وأنشطة تطبيقية.

وجــود أثــر وفعاليــة للبرنامــج فــي تحســين مهــارات وســلوك 
الطــالب.

األدوات

تقييم البرنامج

العديد من الدول حول العالم وبلغ عددها 64

)1( برنامج القيم األخالقية التربوية
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المكــان

هدف المشروع
 أو البرنامج

بوكيــن  لمايــكل  اإليجابيــة  التربيــة  مشــروع  ضمــن  البرنامــج 
والســمات  القيــم  مــن  مجموعــة  تنميــة  إلــى  ويهــدف 
والمــدارس. باألســر  واألطفــال  الطــالب  لــدى  والســلوكيات 

o  التعاون الناجح. 

o  االتصال الفعال.

o  التهذيب والسلوك اإليجابي.

o  الرعاية والعناية الذاتية. 

o  المسؤولية. 

o  بناء الشجاعة.

o  تقدير الذات.

للمعلميــن  عمريــة  مرحلــة  لــكل  تدريبــي  وبرنامــج  علمــي  دليــل 
واألســر.

وجــود أثــر وفعاليــة للبرنامــج فــي تحســين مهــارات وســلوك 
الطــالب.

األدوات

تقييم البرنامج

قارة أوروبا

)2( مشروع التهذيب اإليجابي في المدارس
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المكــان

هدف المشروع
 أو البرنامج

نظريــة  والمعلميــن  الطــالب  تعليــم  إلــى  المشــروع  يهــدف 
االختيــار وتحقيــق الحاجــات والقيــم األساســية للطــالب بطريقــة 

ــار.  ــة االختي ــادئ نظري ــة وفــق مب إيجابي

o  حاجات الحياة.

o  حاجات القوة.

o  حاجات الحرية.

o  حاجات المرح.

o  حاجات االنتماء.

o  قواعد المسؤولية – الواقع – الصواب.

تعليــم المعلميــن والطــالب نظريــة االختيــار، وتدريــب الطــالب 
علــى تحمــل مســؤولية الســلوك، واســتخدام العــادات اإليجابية: 
مثــل التشــجيع والتعــاون وتجنــب العــادات الهادمــة للعالقــات 

مثــل النقــد واللــوم.

طبقــت تجــارب المشــروع بــدءًا مــن ســبعينيات القــرن الماضــي، 
وحققــت نجاحــًا كبيــرًا.

األدوات

تقييم البرنامج

الواليات المتحدة األمريكية

)3( مدارس بال فشل )وليام غالسر(
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المكــان

هدف المشروع
 أو البرنامج

ــاة الطــالب مــن خــالل  ــى تحســين جــودة حي يهــدف البرامــج إل
دعــم مهــارات إدارة االنفعــاالت، واشــتملت علــى تدريب وتنمية 
مجموعــة مــن الســمات والمهــارات والقيــم لــدى الطــالب، وقد 

شــملت:

o  إدارة المشاعر.

o  إدارة التفكير.

o  االستقاللية.

o  التحكم في البيئة المحيطة.

o  العالقات اإليجابية.

o  التطور الشخصي.

o  الهدف في الحياة. 

o  تقبل الذات.

تــم تطبيــق البرنامــج بمجموعــة مــن المــدارس، وذلــك بنــاًء 
علــى دراســة علميــة محكمــة شــملت التطبيــق القبلــي والبعــدي 

للتحقــق مــن فعاليــة البرنامــج.

ــات واســتراتيجيات مشــتقة مــن كل  دليــل علمــي يتضمــن فني
مــن اإلرشــاد المعرفــي الســلوكي وعلــم النفــس اإليجابــي.

وقيــم  مهــارات  تحســين  فــي  للبرنامــج  وفعاليــة  أثــر  وجــود 
الطــالب.

األدوات

تقييم البرنامج

الواليات المتحدة األمريكية

)4( مشروع جودة الحياة لطلبة المدارس
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المكــان

هدف المشروع
 أو البرنامج

والقيــم  المهــارات  مجموعــة  تنميــة  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
والســلوكيات التــي تزيــد مــن المرونــة العقليــة للطالب ويشــمل 

كاًل مــن: 

o  إدارة المشاعر.

o  إدارة التفكير.

o  االستقاللية.

o  التحكم في البيئة المحيطة.

o  العالقات اإليجابية.

o  التطور الشخصي.

o  الهدف في الحياة. 

o  تقبل الذات.

تــم تطبيــق البرنامــج علــى العديــد مــن المــدارس بالواليــات 
المتحــدة بعــد تدريــب المعلميــن عليــه، كمــا طبــق فــي العديــد 

ــدة. ــة المتح ــل المملك ــدان مث مــن البل

دليــل علمــي يتضمــن فنيات واســتراتيجيات مشــتقة مــن نظرية 
ألبــرت أليــس فــي التفكيــر العقالنــي وعلــم النفــس اإليجابي.

وقيــم  مهــارات  تحســين  فــي  للبرنامــج  وفعاليــة  أثــر  وجــود 
توافقهــم. وزيــادة  الطــالب 

األدوات

تقييم البرنامج

الواليات المتحدة األمريكية

)5( مشروع جامعة بنسلفانيا
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المكــان

هدف المشروع
 أو البرنامج

ــة  ــة وفــق نظري ــم العامل ــق برنامــج القي هــدف البرنامــج لتطبي
بصمــات القــوى علــى الطــالب فــي المعاهــد وفــى األعمــار بيــن 
9 الــى 17 ســنة، مــن خــالل العديــد مــن األنشــطة الطالبيــة 
والمناهــج ومــن خــالل تدريــب المعلميــن، وتصميــم أنشــطة 
وفعاليــات خاصــة لتعزيــز فضائــل الشــخصية لــدى الطــالب، 

ــص: وشــملت هــذه الخصائ

o  الحكمة.

o  المعرفة.

o  الشجاعة.

o  الحب.

o  ضبط النفس.

o  السمو.

ــق البرنامــج فــي مجموعــة مــن المــدارس والمعاهــد  ــم تطبي ت
للمعلميــن  وتدريــب  للتطبيــق،  علمــي  دليــل  تصميــم  بعــد 

المناهــج. وتهيئــة 

ــة  ــب اإليجابي ــة للبرنامــج فــي تحســين الجوان ــر وفعالي وجــود أث
ــادة مســتوى الرضــا والتوافــق وانخفــاض  فــي الشــخصية، وزي

المشــكالت.

األدوات

تقييم البرنامج

الواليات المتحدة األمريكية

)6( مشروع مؤسسة غالوب لبصمات القوة
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المكــان

هدف المشروع
 أو البرنامج

يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز القيــم األساســية للطــالب فــي 
الصفيــة  األنشــطة  طريــق  عــن  الثــالث،  الدراســية  المراحــل 
والالصفيــة، وقــد اســتمر علــى مــدى ســبع ســنوات فــي الفتــرة 

بيــن 2012 – 2018:

o  المرحلة االبتدائية والمتوسطة:

بــر  والتعــاون،  التطوعــي  العمــل  النظافــة،  للوطــن،  الــوالء 
الممتلــكات. علــى  الحفــاظ  الرحــم،  وصلــة  الوالديــن 

o  المرحلة الثانوية:

الــوالء للوطــن، تقديــر العلــم والعلمــاء، الصحبــة الصالحــة، إدارة 
الوقــت، بــر الوالدين.

تــم تطبيــق البرنامــج بمجموعــة مــن المــدارس، وذلــك بنــاًء 
علــى دراســة علميــة محكمــة شــملت التطبيــق القبلــي والبعــدي 

للتحقــق مــن فعاليــة البرنامــج.

o  استخدام األنشطة الصفية، والمنهج الدراسي.

o  األنشطة الفنية والترفيهية، والمسابقات األدبية والثقافية.

o  المحاضــرات والنــدوات، المشــاهد التمثيليــة والمســرحيات، 
والمقاطــع المصــورة، والبروشــورات.

مــن الناحيــة العمليــة أفــاد وجــود مشــروع محــدد فــي تعزيــز 
القيــم فــي توجيــه الجهــود بطريقــة منظمــة نحــو تعزيــز مجموعة 
محــددة مــن القيــم وفــق أنشــطة وفعاليــات متفــق عليهــا، 
وهنــاك بعــض بحــوث الماجســتير التــي تتــم حاليــًا لبحــث فاعلية 

ــر البرنامــج. وأث

األدوات

تقييم البرنامج

الكويت )وزارة التربية والتعليم(

)7( مشروع تأصيل القيم التربوية
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المكــان

هدف المشروع
 أو البرنامج

يهــدف المشــروع إلــى تنميــة القيــم للطــالب فــي المراحــل 
طريــق  عــن  والثانويــة،  والمتوســطة  االبتدائيــة  الدراســية 
وتهيئــة  المعلميــن  وتدريــب  والالصفيــة  الصفيــة  األنشــطة 

البيئــة.

o  المرحلة االبتدائية:

بــر الوالديــن، األمانــة، المحافظــة علــى البيئــة، احتــرام المعلــم، 
حــب الوطــن، األخــوة والصداقــة، اإليجابيــة، التفــوق والطموح، 

التعاون.

o  المرحلة اإلعدادية:

االحتــرام، بــر الوالديــن، الحيــاء، اإليجابيــة، المواطنــة، تحّمــل 
التســامح. األخــوة،  المســؤولية، 

o  المرحلة الثانوية: 

الوســطية، التعايــش، تحمــل المســؤولية، الشــورى، العفــة، 
الجمــال، اإلبــداع.

تطبــق قيمتيــن ســنويًا بــكل فصــل قيمــة باســتخدام األنشــطة، 
والمنهــج الدراســي، مــن خــالل دليــل تدريبــي مفصــل.

التجربــة قيــد التطبيــق حاليــًا، وتحاكــي بدرجــة كبيــرة تجربــة وزارة 
التربيــة مــن تحديــد منظومــة القيــم المالئمــة لــكل مرحلــة.

األدوات

تقييم البرنامج

الكويت )مدارس النجاة الخاصة(

)8( مشروع تفعيل القيم التربوية
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بناًء على ما سبق من النماذج التي تم عرضها، فإننا توصلنا إلى النتائج التالية:

بناًء على النتائج السابقة من النماذج التي تم عرضها، فإننا نوصي بما يلي:

النتائج والتوصيات

النتائج:

التوصيات:

أغلب البرامج كانت موجهة لطلبة المدارس، وتم تنفيذها خالل العام الدراسي.

ــة  ــا الحديث ــاك اســتثمار اإلعــالم االجتماعــي ووســائل التواصــل والتكنولوجي ــم يكــن هن ل
ــة. ــرًا مــن البرامــج كانــت حديث رغــم أن كثي

هناك مزج بين القيم واألخالق والمهارات في مكونات أكثر البرامج التي تمَّ عرضها.

التركيز على البناء القيمي واألخالقي بشكل واضح في البرامج الموجهة لألطفال.

لــم يكــن هنــاك اســتحضار للقيــم الروحيــة والقضايــا الدينيــة، وعلــى هــذا فــكان البعــد 
الروحــي غائبــًا.

عــدم االقتصــار فــي الغــرس والتنميــة القيميــة األخالقيــة لألطفــال علــى المــدارس فقــط، 
وإنمــا توســيعها وتنفيذهــا خــارج المــدارس.

اســتثمار الميديــا ووســائل التواصــل والتطبيقــات اإللكترونيــة فــي غــرس القيــم وتنميتهــا 
فــي نفــوس الطلبــة وعــدم االقتصــار علــى المناهــج التعليميــة اإلثرائيــة داخــل الفصــول 

الدراســية.

نقتــرح إضافــة القيــم الروحيــة التاليــة: )التعظيــم  – اإلحســان – الرحمــة – اإلصــالح( فــي 
البرامــج اإلعالميــة والتطبيقــات واألنشــطة الهادفــة لغــرس القيــم فــي نفــوس األطفــال، 

واختيــار القيــم المناســبة منهــا للشــريحة العمريــة المســتهدفة.

كان هناك حضور قوي للجوانب المتصلة بالبعد النفسي والعقلي واالجتماعي.
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لقــد اســتعرضنا فــي هــذا القســم مــن الدراســة نمــاذج مــن برامــج ومشــاريع تــم تطبيقهــا 
فــي بعــض المــدارس والمؤسســات فــي البنــاء القيمــي واألخالقــي، وهــي:

•  تجربة برنامج القيم األخالقية التربوية.

•  تجربة مشروع التهذيب اإليجابي في المدارس.

•  تجربة مدارس بال فشل )وليام غالسر(.

•  تجربة مشروع جودة الحياة لطلبة المدارس.

•  تجربة مشروع جامعة بنسلفانيا.

•  تجربة مشروع مؤسسة غالوب لبصمات القوة.

•  تجربة مشروع تأصيل القيم التربوية.

•  تجربة مشروع تفعيل القيم التربوية.

خالصة القسم الثالث
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القسم الرابع : 

رصد القيم والقيم المرشحة
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o رصد القيم التي وردت في األقسام السابقة في:

منظومات القيم وتصنيفاتها.  •    

الحاجات اإلنسانية.  •    

الخصائص النمائية.  •    

نماذج برامج غرس القيم وتفعيلها.  •    

o  تصنيف القيم التي تم رصدها بحسب أولويتها.

o  عرض القائمة األولية والنهائية للقيم المرشحة.

o  وصف القيم النهائية المرشحة.

بعــد أن قدمنــا فــي القســم األول مدخــاًل تأسيســيًا للقيــم، فإننــا فــي القســم الثانــي تحدثنــا عــن 
الحاجــات اإلنســانية والخصائــص النمائيــة للطفــل، وفــي القســم الثالــث اســتعرضنا نمــاذج مــن 
برامــج ومشــاريع، وفــي القســم والرابــع واألخيــر ســنقوم برصــد جميــع مــا ورد مــن قيــم فــي الفصــول 

ــا. ــم المناســبة منه الســابقة بهــدف ترشــيح القي

o رصد القيم السابقة.

o  تصنيف القيم بحسب أولويتها.

o  المعايير المعتمدة في ترشيح القيم.

o  القائمة األولية للقيم المرشحة بناًء على المعايير المعتمدة.

o  القائمة النهائية للقيم المرشحة بناًء على آراء الخبراء.

o عرض ووصف القيم الـ 50 المقترحة والمناسبة للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

o عرض ووصف القيم الـ 10 المقترحة والمناسبة للطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة.

o عرض ووصف القيم الـ 12 المقترحة والمناسبة للطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة.

الهدف من القسم الرابع: 

التمهيد للقسم الرابع:

مكونات القسم الرابع:

أهم ُمخرجات القسم الثالث:
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فــي ضــوء عــرض الحاجــات األساســية والخصائــص النمائيــة والقيــم ومرجعيــات الســلوك وبرامــج تفعيــل 
القيــم، فإننــا ُنجمــل هــذه القيــم الــواردة فيمــا ســبق مــع مراعــاة مــا يلــي:

وفي ضوء النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها فإننا نقترح إضافة القيم الروحية التالية:

أواًل: رصد القيم

االجتهاد

النظافة

التفوق

التطوع

المشاورة

العغة

الشجاعة

اإلنتاجية

األلغة

التواضع

التعظيم

األمانة

االستقاللية

الحرية

الثقة

احترام الوقت

المعرفة

المبادرة

البيئة

االنضباط

البساطة

اإلحسان

اإليجابية

االنتماء

العلم

الصداقة

السالم

االحترام

الواقعية

التماسك

التعاون

االهتمام

الرحمة

التفّكر

التسامح

المواطنة

المسؤولية

السعادة

األمن

بر الوالدين

الحياء

السمو

السالمة

اإلصالح

الحب

صلة األرحام

األدب

الوسطية

الصدق

البر

االندماج

الغاية

الصواب

الجمال
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بعــد أن اســتعرضنا القيــم المقترحــة الموجهــة لألطفــال مــن التجــارب الســابقة وأضفنــا القيــم الضروريــة، 
فإننــا ســنقوم بعــرض تصنيــف للقيــم بحســب أهميتهــا مــن وجهــة نظرنــا وفــق مــا يلــي:

وأّما الفرز والتصنيف فكان بناًء على ما يلي: 

ثانيًا: تصنيف القيم التي تم رصدها بحسب أولويتها

ويشير هذا الحرف إلى القيم ذات األولوية المتوسطة، وُتعتبر داعمة للمرحلة العمرية.

ويشير هذا الحرف إلى القيم ذات األولوية المنخفضة، وُتعتبر تكميلية للمرحلة العمرية.

ويشير هذا الحرف إلى القيم ذات األولوية العالية، وُتعتبر ضرورية للمرحلة العمرية.

o  مرتبطــة باالحتيــاج األساســي للمرحلــة العمريــة وفــق مــا تــم عرضــه فــي 
موضــوع االحتياجــات.

o  تستجيب لخصائص المرحلة العمرية وتنسجم معها.

o  تم التركيز عليها في التجارب الميدانية المذكورة.

o  تتداخل بشكل نسبي مع االحتياجات األساسية للمرحلة العمرية.

o  تدعم نسبيًا خصائص المرحلة العمرية وتنسجم معها.

o  تكرارها أقل في التجارب الميدانية المذكورة.

ــذي  ــة ولالحتياجــات ولكــن بحســب الســياق ال ــة العمري قــد تســتجيب للمرحل
يتــم وضعهــا فيــه )ســياق تعليمــي، ســياق عالجــي، ســياق تربــوي، ســياق 

ــخ(. ــي... ال ترفيه

B

C

A

A
أي أن 
القيمة

B
أي أن 
القيمة

C
أي أن 
القيمة

تقييم البرنامج
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إن القيــم فــي هــذه المرحلــة تكــون أقــرب إلــى القواعــد الســلوكية )NORMS( والتــي تتناســب مــع 
ــه،  ــه، ومــن حول ــرًا بوالدي ــي يقــوم بهــا الطفــل متأث ــى االســتقالل، والت ــكال إل خصائــص نمــوه مــن االت

وبالتالــي فإننــا نرشــح القيــم التــي تنتمــي للمجموعــة A  فقــط لمرحلــة الطفولــة المبكــرة، وهــي:

القيم المرشحة لمرحلة الطفولة المبكرة )2 – 5(

القيم المرشحة لمرحلة الطفولة المتوسطة )6 – 9(

A

A

B

االنضباط

االنتماء

التعاونالنظافةاالجتهادالحبالشجاعةاالستقالليةاالندماج

بر الوالدين
احترام 
الوقت الحياء المواطنة التسامح العفة

الرحمةالتعبداالحترامالمسؤولية

التعاوناألمانالثقة

C

التفوقاألمانةالعلماأللفة
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القيم المرشحة لمرحلة الطفولة المتأخرة )9 – 12(

A

B

C

االنتماء

الحرية

الغاية

بر الوالدين

االستقاللية

الشجاعة

االنضباط

الواقعية

احترام 
الوقت

العلم

الحب

الوسطية

المسؤولية

الحياء

البيئة الصداقة

اإلنتاجية

المبادرة

األدب

التعظيم

المواطنة

التفوق

االحترام

االجتهاد

الصواب

اإلحسان

التسامح

المشاورة

اإليجابية

النظافة

األلفة

الرحمة

العفة

الثقة

التفكر

التعاون

األمانة

اإلصالح

صلة
 األقارب

الجمال
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ثالثًا: المعايير المعتمدة ترشيح القيم
ــا مــن  ــر التــي تســاعدنا وتمكنن ــا مــن وضــع بعــض المعايي ــد لن ــة كان الب ــم ذات األولوي ــد القي بعــد تحدي

ترشــيح القيــم واختيارهــا، ونوجــز هــذه القيــم فيمــا يأتــي:

يعّبــر هــذا المعيــار عــن تعبيــر المفــردة فــي حــد ذاتهــا عــن القيمــة، فمثاًل: 
هنــاك عبــارات للقيــم تحمــل فــي الثقافــة اإلســالمية معانــي محــددة، 
ولهــا مدلــوالت ناتجــة مــن مــوارد الشــرع كالقــرآن والســنة، كعبــارات 
قيمــة اإلحســان، والتدّيــن، والتقــوى، كمــا أنَّ هنــاك عبــارات للقيــم تأتي 
مدلوالتهــا مــن التــداول العرفــي لهــا فــي مجتمــع مــا، كقيمــة )اللطــف، 

والكياســة، واالحتــرام...(.

يعّبــر هــذا المعيــار عــن تكــرار الكلمــة أو معناهــا فــي مجــاالت المنظومــة 
المقترحــة، ويتــم النظــر إلــى مــدى تكرارهــا العــددي أو النوعــي مــن خــالل 

الخبــراء أو القواعــد العلميــة أو التربويــة لهــذه القيمــة.

o  كلمة القيمة تحمل مدلواًل اصطالحيًا.

o  كلمة القيمة تحمل مدلواًل لغويًا.

o  كلمة القيمة تحمل مدلواًل عرفيًا / لسانيًا.

o  القيمة لها تكرار في مجاالت مصفوفة القيم.

o  القيمة لها تثقيل في المجال الرئيسي للمصفوفة.

o  القيمة لها تثقيل في الممارسات العملية.

وصف
 المعيار

وصف
 المعيار

مؤشرات
 المعيــــار

مؤشرات
 المعيــــار

المعيار األول: مراعاة المعنى اللغوي أو االصطالحي أو اللساني للقيمة

المعيار الثاني: مراعاة القيمة ألبعاد مصفوفة القيم المقترحة
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يســاعد هــذا المعيــار علــى تثقيــل بعــض القيــم علــى بعضهــا اآلخــر بنــاًء 
علــى تحديــد مــدى موائمتهــا واســتجابتها لطبيعــة المرحلــة العمريــة 

للطفــل.

يســاعد هــذا المعيــار علــى تثقيــل بعــض القيــم علــى بعضهــا اآلخــر بنــاًء 
علــى إمــكان تحويلهــا وتجســيدها فــي المــواد اإلعالميــة واألنشــطة 

الترفيهيــة.

o   القيمة تتقاطع مع احتياجات المرحلة العمرية.

o   القيمة تعزز الخصائص النمائية للمرحلة العمرية.

o  القيمــة ذات مدلــول واضــح لألطفــال ويمكــن إيرادهــا فــي األنشــطة 
ــة الموجهــة لألطفــال. ــة والترفيهي ــات اإلعالمي والمــواد والمحتوي

o  القيمة تشــتمل على مؤشــرات ســلوكية يمكن إضافتها في األنشــطة 
والمــواد والمحتويــات اإلعالمية والترفيهية.

وصف
 المعيار

وصف
 المعيار

مؤشرات
 المعيــــار

مؤشرات
 المعيــــار

المعيار الثالث: استجابة القيم لالحتياجات اإلنسانية والخصائص النمائية للطفل

المعيار الرابع: إمكان تحويل القيمة لمنتجات إعالمية وأنشطة ترفيهية

يســاعد هــذا المعيــار علــى تثقيــل بعــض القيــم اســتنادًا إلــى وجــود 
مؤشــرات ســلوكية عديــدة للقيمــة، ومعاييــر فرعيــة تنــدرج تحتهــا، حيــث 

ــى الشــمولي واإلرشــادي. ــل للمعن ــم أمي تكــون هــذه القي

o   مدلول القيمة يراعي طيًفا متنوًعا من المؤشرات السلوكية.

o   مدلول القيمة يستوعب معايير فرعية.

o   مدول القيمة يميل للمعنى الشمولي.

وصف
 المعيار

مؤشرات
 المعيــــار

المعيار الخامس: استقطاب مدلول القيمة لمؤشرات سلوكية ومعايير فرعية
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يســاعد هــذا المعيــار علــى تثقيــل بعــض القيــم اســتنادًا إلــى دعمهــا 
ــم  ــك القي ــى ورود تل ــة واألخــالق الســامية، وإل ــادئ العام لبعــض المب

فــي مصــادر التشــريع اإلســالمي كالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة.

يســاعد هــذا المعيــار علــى اعتمــاد تصنيــف القيــم بحســب أولويتهــا 
بنــاًء علــى االحتياجــات والتحديــات فــي المجتمــع المحلــي والتــي ترتبــط 

باألطفــال )ســعوديين ومقيمين(بشــكل أساســي.

o   مدلول القيمة يستند إلى مبادئ وسنن كونية عاّمة.

o   مدلول القيمة يستند إلى مصادر تشريع كالقرآن الكريم.

o   مدلول القيمة يستند إلى مصادر تشريع كالسنة النبوية.

o  تستجيب القيمة الحتياجات المجتمع.

o  تتصدى القيمة للتحديات في المجتمع.

وصف
 المعيار

وصف
 المعيار

مؤشرات
 المعيــــار

مؤشرات
 المعيــــار

المعيار السادس: تطابق مدلول القيمة مع المبادئ العامة واألخالق ومصادر التشريع

المعيار السابع: استجابة القيمة الحتياجات وتحديات المجتمع المحلي
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رابعًا: القائمة األولية للقيم المرشحة

القيم األولية المرشحة لمرحلة الطفولة المبكرة )2 - 5( وعددها )5(

القيم المرشحة لمرحلة الطفولة المتوسطة ) 6  - 9( وعددها )14(

إن القيــم فــي هــذه المرحلــة تكــون أقــرب إلــى القواعــد الســلوكية )NORMS( والتــي تتناســب مــع 
ــه،  ــه، ومــن حول ــرًا بوالدي ــي يقــوم بهــا الطفــل متأث ــى االســتقالل، والت ــكال إل خصائــص نمــوه مــن االت

وبالتالــي فإننــا نرشــح القيــم اآلتيــة:

البعد الذاتي

البعد الذاتي

البعد العقلي

البعد العقلي

البعد الروحي

البعد الروحي

البعد اإلنتاجي

البعد اإلنتاجي

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

o  االنضباط

o  الثقة

o  األمان

o  التعاون

o  االحترام

o  األلفةo  التعظيمo  األدب

o  الحياء

o  العفة

o  االجتهاد

o  احترام الوقت

o  بر الوالدين

o  المواطنة

o  المسؤولية    o  الرحمةo  التعلم
o  االنضباط

o  االنتماء          
o  التعاون

A

A

B

C
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القيم المرشحة لمرحلة الطفولة المتأخرة )9 - 12( وعددها )24(

البعد االجتماعيالبعد اإلنتاجيالبعد الروحيالبعد العقليالبعد الذاتي

o  اإليجابية

o  االحترام

o  الشجاعة

o  العفة

o  الصداقةo  االنظباطo  األدب

o  التفكر

o  الواقعية

o  التعظيم

o  اإلحسان

o  الرحمة

o اإلصالح

o  التعاون

o  بر الوالدين

o  المواطنة

o  صلة األقارب

o  المبادرة

o  االستقاللية

o  المسؤولية

o  اإلنتاجية

o  الغاية

o  التعلم

o  االنتمــاء

A

B

C
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خامسًا: القائمة النهائية للقيم المرشحة

ــم المرشــحة  ــة للقي ــى القائمــة األولي ــي يشــتمل عل ــداد اســتبيان إلكترون ــداد الدراســة بإع ــق إع ــام فري ق
لمرحلــة الطفولــة المتوســطة والمتأخــرة. 

وقــد تــم إرســال االســتبيان لمجموعــة مــن الخبــراء والتربوييــن  لكــي يقومــوا بتصنيــف تلــك القيــم بحســب 
أولويتهــا وأهميــة غرســها وتنميتهــا لــدى الطفل .

ــرة  ــة المتوســطة والمتأخ ــة الطفول ــم المرشــحة لمرحل ــة للقي ــى القائمــة األولي ويشــتمل االســتبيان عل
ــدى الطفــل. ــا ل ــة غرســها وتنميته لكــي يقومــوا بترتبيهــا بحســب أولويتهــا وأهمي

وقــد ُطلــب مــن الســادة الخبــراء والتربوييــن أن يقومــوا بتصنيــف القيــم الموجــودة فــي القائمــة األوليــة 
للقيــم المرشــحة إلــى ثــالث مجموعــات بحســب أهميتهــا للطفــل مــن وجهــة نظرهــم، وفــق مــا يأتــي:

ــة المتوســطة والمتأخــرة  ــة الطفول ــون مهمــة لمرحل ــراء والتربوي ــي اعتبرهــا الخب ــم الت ــا القي وقــد اعتمدن
وصنفناهــا علــى قســمين، وفــق مــا يلــي:

القسم األول: القيم األساسية

القسم األول: القيم الفرعية

وهي القيم التي اعتبرها الخبراء والتربويون شديدة األهمية

وهي القيم التي اعتبرها الخبراء والتربويون متوسطة األهمية

قيم 
قليلة

 األهمية

قيم 
شديدة 
األهمية

قيم 
متوسطة
 األهمية
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ــة  ــة األساســية والفرعي ــج التــي توّصــل إليهــا فريــق إعــداد الدراســة للقيــم ذات األولوي ــاًء علــى النتائ وبن
لمرحلــة الطفولــة المبكــرة، وبنــاًء علــى اســتطالع آراء الخبــراء والتربوييــن للقيــم ذات األولويــة األساســية 

والفرعيــة لمرحلــة الطفولــة المتوســطة والمتأخــرة، فــإن قائمــة القيــم النهائيــة المرشــحة هــي:

قائمة القيم المرشحة:

قيم مرحلة الطفولة المبكرة )2 – 5(

قيم مرحلة الطفولة المتوسطة )6 - 9(

قيم مرحلة الطفولة المتأخرة )9 - 12(

القيم األساسية:

القيم األساسية:

القيم األساسية:

القيم الفرعية:

القيم الفرعية:

قيم مستمرة :

القيــــم الفرعيــة:

1. االنضباط

1. االنضباط

1. االنضباط

8. التعاون

9. التعاون

2. االحترام

2. االحترام

9. االنتماء

10. االنتماء

3. المسؤولية

3. المسؤولية

10. الرحمــة

11. اإلحسان

4. التعظيم

4. التعظيم

11. الحيـــاء

12. صلة األقارب

5. التعلم

5. التعلم

12. األلفة

6. العفة

7. اإليجابية6. العفة

7. احترام الوقت

4. التعاون

3. الثقة2. األمان

قيم مستمرة :

قيم مستمرة :

قيم مستمرة :

8. بر الوالدين
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وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنَّ قيــم الطفولــة المبكــّرة يجــب أن يتــم مراعاتهــا في مرحلة الطفولة المتوســطة 
والمتأخــرة، وكذلــك قيــم الطفولــة المتوســطة غيــر الموجــودة فــي قيــم الطفولــة المتأخــرة يجــب أن يتــم 

مراعاتهــا فــي مرحلــة الطفولــة المتأخرة.

قيم الطفولة المبكرة

قيم الطفولة المتوسطة )مع مراعاة قيم الطفولة المبكرة(

ــة المبكــرة  ــم الطفول ــة المتأخــرة )مــع مراعــاة قي قيــم الطفول
والمتوســطة(

مرحلة 
الطفولة المبكرة

ما يجب مراعاتهالمرحلة العمرية

مرحلة 
الطفولة المتوسطة

مرحلة 
الطفولة المتأخرة
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سادسًا: وصف القيم النهائية المرشحة

قيم مرحلة الطفولة المبّكرة )5-2(

أوجــه كحفــاظ  عــدة  علــى  القيمــة  فــي هــذه  التركيــز  مجــال 
الطفــل علــى جســده، وصحتــه، ونفســه، وتجنــب مــا يــؤدي بــه 
إلــى الخطــر النفســي والصحــي والجســدي، وأن يلجــأ إلــى أوليــاء 

أمــره لتعزيــز أمانــه.

الثقــة  بنــاء  القيمــة يتمحــور حــول  التركيــز فــي هــذه  مجــال 
وكيفيــة  وقدراتــه،  بذاتــه،  والوعــي  الطفــل،  لــدى  بالنفــس 

وأقرانــه. كأســرته  بــه  المحيطيــن  ثقــة  وكســب  تعزيزهــا، 

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو غــرس الوعــي لــدى الطفــل 
بتوجيهــات  وملتزمــًا  منضبطــًا  يكــون  وأن  حــدوده،  بــإدراك 
أوليــاء أمــره، وُمراعيــًا للقواعــد واآلداب العامــة التــي يجــب 
مراعاهــا فــي البيــت والروضــة وغيرهــا مــن األماكــن، وغــرس 

ــه. ــه ومــا علي ــذور الوعــي بمــا ل ب

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو البــدء بغــرس ســلوكيات 
ــه عليهــا، وأن يطلــب المســاعدة  ــدى الطفــل وتدريب التعــاون ل
مــن اآلخريــن فــي أســرته ومحيطــه فــي حــال حاجتــه إليهــا، وأن 

يســاعد أفــراد أســرته ومحيطــه.

األمان

الثقة

االنضباط

التعاون
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قيم مرحلة الطفولة المتوسطة )9-6(:

ــآداب  ــاة الطفــل ل ــز فــي هــذه القيمــة هــو مراع مجــال التركي
والذوقيــات العامــة، وإظهــار التقديــر لآخرين، واحتــرام مهنهم، 
وأشــكالهم، وألوانهــم، وعــدم االســتهزاء بهــم، واحتــرام مــن 

هــم أكبــر منــه وخصوصــًا أوليــاء أمــره، ومعلميــه.

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو توعيــة الطفل بمســؤوليته 
عــن نفســه وســلوكه ومشــاعره، وتحفيــزه علــى القيــام بواجباتــه 
فــي المنــزل والمدرســة مــن غيــر تــواكل أو انتظــار أحــد ليقــوم 

بهــا عنــه.

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو تعزيــز الجانــب الروحــي لدى 
ــه  ــر، وحّض ــادة والذك ــاء والعب ــه للدع الطفــل مــن خــالل توجيه
علــى االلتــزام بهــا، وفهــم العبــادات وأهميتهــا فــي حياتــه، 

وعالقتــه مــع ربــه.

علــى  الطفــل  تحفيــز  هــو  القيمــة  هــذه  فــي  التركيــز  مجــال 
العلــم،  اكتســاب  علــى  تســاعده  التــي  باألنشــطة  االلتــزام 
كالقــراءة والحــوار مــع معلميــه ومربيــه، ودفعــه الحتــرام العلماء 

خبراتهــم. مــن  واالســتفادة  والمعلميــن 

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو الترفــع عــن سفاســف 
محــرم،  هــو  عمــا  التعفــف  نحــو  الطفــل  وتوجيــه  األمــور، 
والتعفــف عمــا ينــزل بمســتواه مــن كلمات أو تصرفــات معينة.

االحترام

المسؤولية

التعظيم

التعلم

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو غــرس الوعــي لــدى الطفــل 
بتوجيهــات  وملتزمــًا  منضبطــًا  يكــون  وأن  حــدوده،  بــإدراك 
أوليــاء أمــره، وُمراعيــًا للقواعــد واآلداب العامــة التــي يجــب 
مراعاهــا فــي البيــت والروضــة وغيرهــا مــن األماكــن، وغــرس 

ــه. ــه ومــا علي ــذور الوعــي بمــا ل ب

االنضباط

العفة
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تابع قيم مرحلة الطفولة المتوسطة )9-6(:

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو البــدء بتشــكيل الوعــي لدى 
الطفــل بأهميــة الوقــت، وتحفيــزه علــى االلتــزام بالممارســات 

التــي تعينــه علــى إدارة وقتــه واســتثماره وعــدم تضييعــه.

ــز فــي هــذه القيمــة هــو غــرس العطــف والرأفــة  مجــال التركي
فــي نفــس الطفــل، وأن يكــون رحيمــًا بذاتــه وغيــره، وأن يكــون 
رفيقــًا مــع جميــع الكائنــات، وأن يحــرص علــى إيصــال الخيــر 

لهــم، ودفــع المكــروه عنهــم.

ــة  ــة الطفــل بأهمي ــز فــي هــذه القيمــة هــو توعي ــال التركي مج
اإليجابــي  واالرتبــاط  االنســجام  تحقيــق  وكيفيــة  االنتمــاء 
باألســرة، واالنتمــاء لألمــة والوطــن ومحبتــه، وكيفيــة تجســيد 

ذلــك االنتمــاء مــن خــالل الممارســات الفعالــة.

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو غــرس التوجــه لــدى الطفــل 
نحــو اختيــار األفعــال التــي ال تخــدش بالحيــاء، وعــدم التقصيــر 
أو إســاءة األدب مــن حــق مــن لــه حــق عليــه كوالديــه ومعلميــه 

وإخواتــه.

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمـــــة هــو تحفيــز الطفــل وتوجيهــه 
عبــر  وذلــك  لهــم،  وآلفــًا  اآلخريــن،  لــدى  مألوفــًا  ليكــون 
الســلوكيات التــي تعــزز األلفــة كالمحبــة واإلحســان والكلمــة 

الهدايــا. وتبــادل  الطيبــة 

احترام 
الوقت

الرحمة

االنتماء

األلفة

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو البــدء بغــرس ســلوكيات 
ــه عليهــا، وأن يطلــب المســاعدة  ــدى الطفــل وتدريب التعــاون ل
مــن اآلخريــن فــي أســرته ومحيطــه فــي حــال حاجتــه إليهــا، وأن 

يســاعد أفــراد أســرته ومحيطــه.

التعاون

الحياء
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قيم مرحلة الطفولة المتأخرة )12-9(:

ــة  ــة الطفــل بأهمي ــز فــي هــذه القيمــة هــو توعي ــال التركي مج
األســرة  فــي  بــه  وااللتــزام  ممارســته،  وكيفيــة  االنضبــاط 
والمدرســة والمجتمــع، ومراعــاة األعــراف والتقاليــد والقواعــد 

العامــة. واآلداب 

االنضباط

ــآداب  ــاة الطفــل ل ــز فــي هــذه القيمــة هــو مراع مجــال التركي
واحتــرام  لآخريــن،  التقديــر  وإظهــار  العامــة،  والذوقيــات 
مهنهــم، وأشــكالهم، وألوانهــم، وتقديــر إنســانيتهم، وعــدم 
االســتهزاء بهــم، واحتــرام مــن هــم أكبــر منــه وخصوصــًا أوليــاء 

أمــره، ومعلميــه.

االحترام

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو تعزيــز مســؤولية الطفــل 
ــع  ــل جمي ــى تحّم ــزه عل ــه ومشــاعره، وتحفي ــن نفســه وأفعال ع
المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقــه، وتوجيهــه ليقــوم بواجباته 
فــي المنــزل والمدرســة مــن غيــر تــواكل أو انتظــار أحــد ليقــوم 

بهــا عنــه.

المسؤولية

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو جعــل الطفــل حريصــًا علــى 
مرضــاة اللــه عــزَّ وجــلَّ واالمتثــال ألوامــره واجتنــاب نواهيــه، 
، والتمســك بالعبــادات والدعــاء  وحســن الصلــة باللــه عــزَّ وجــلَّ

والذكــر.

التعظيم

علــى  الطفــل  تحفيــز  هــو  القيمــة  هــذه  فــي  التركيــز  مجــال 
االلتــزام بالقــراءة، والحــرص علــى زيــادة المعلومــات وتوســيع 
والبرامــج  الوثائقيــة  األفــالم  مشــاهدة  خــالل  مــن  الثقافــة 
الهادفــة، ودفعــه لتقديــر المعلميــن، ومصاحبــة األقــران الذيــن 

يهتمــون بالعلــم ويقدرونــه.

التعلم

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو توجيــه الطفــل نحــو تجنــب 
مــا هــو محــرم أو معيــب أو منــاٍف لألخالقيــات واألعــراف فــي 
المجتمــع، وتجنــب مــا ينــزل بمســتواه مــن أقــوال وأفعــال 

تافهــة أو منافيــة للعفــة.

العفة
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تابع قيم مرحلة الطفولة المتأخرة )12-9(:

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو توعيــة الطفــل بأهميــة بــر 
الوالديــن، وتحفيــزه ودفعــه للقيــام للتخلــق وااللتــزام بــآداب بــر 
الوالديــن وممارســاته، وكيفيــة التعامــل مــع معهمــا وطاعتهمــا 

ومداراتهمــا والتــأدب معهمــا.

بر الوالدين

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو دفــع الطفــل للتكاتــف 
والتضامــن مــع اآلخريــن ســواء فــي األســرة أو المدرســة أو 
طلباتهــم،  وتلبيــة  حاجاتهــم  فــي  ومســاعدتهم  المجتمــع، 

العــون منهــم. وطلــب 

التعاون

ــة  ــة الطفــل بأهمي ــز فــي هــذه القيمــة هــو توعي ــال التركي مج
اإليجابــي  واالرتبــاط  االنســجام  تحقيــق  وكيفيــة  االنتمــاء 
ــة تجســيد ذلــك االنتمــاء  باألســرة والمجتمــع والوطــن، وكيفي

اإليجابيــة. والســلوكيات  الممارســات  خــالل  مــن 

االنتماء

مجــال التركيــز فــي هــذه القيمــة هــو تنميــة قــدرة الطفــل علــى 
االلتــزام بالممارســات التــي تجعلــه محســنًا، وعــدم اإلســاءة 
ألحــد، والعفــو عــن المســيء وإيصــال الخيــر لــه، وإتقــان جميــع 

مــا يقــوم بــه وتأديتــه علــى أكمــل وجــه.

اإلحسان

علــى  الطفــل  تحفيــز  هــو  القيمــة  هــذه  فــي  التركيــز  مجــال 
صلــة أرحامــه، واحترامهــم وتقديرهــم، واكتســاب المهــارات 
والممارســات التــي تمّكنــه مــن تحقيــق تواصــل فعــال معهــم. صلة األقارب 

ــة  ــة الطفــل بأهمي ــز فــي هــذه القيمــة هــو توعي ــال التركي مج
ــد فــي  ــة لألمــور، ودفعــه للبحــث عمــا هــو جي النظــرة اإليجابي
األشــخاص والمواقــف، وأال يكــون ســلبيًا أو متشــائمًا علــى 
ــزًا  ــره ومحف المســتوى الشــخصي وأن يكــون مصــدر أمــل لغي

لهــم.

اإليجابية
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الخاتمــة

لقــد وصلنــا إلــى ختــام هــذه الدراســة التــي كان الهــدف منهــا ترشــيح قيــم 
مناســبة للطفــل، وقــد اشــتملت الدراســة علــى أقســام هــي:

القسم األول: المدخل إلى القيم والمنظومات القيمية.  o

القسم الثاني: الحاجات ومراحل النمو وعالقتهما بالقيم.  o

القسم الثالث: نماذج من برامج غرس القيم وتفعيلها.  o

القسم الرابع: رصد القيم والقيم المرشحة.  o

وقــد حرصنــا فــي هــذه الدراســة علــى االســتفادة مــن التجــارب الميدانيــة فــي 
غــرس القيــم، واألســس العلميــة والنفســية لبنــاء القيــم لــدى األطفــال، وقــد 
الخبــراء  آراء مجموعــة مــن  بنــاًء علــى  القيــم المقترحــة للطفــل  تــم اعتمــاد 

والتربوييــن.

اإلعالميــة  المنتجــات  فــي  العمــل  محــور  القيــم  تلــك  تكــون  لكــي  وذلــك 

الطفــل. لــدى  واألخــالق  القيــم  لغــرس  الهادفــة  التطبيقيــة  واألنشــطة 

والله من وراء القصد
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