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المستخمص
ال شؾ أف المرحمة الثانوية مف المراحؿ المتميزة في حياة الطمبة الدراسية فيي التػي تعده
ألف يكوف فرداً صالحاً في مجتمعو ،وانساناً مستقيماً في سموكو ،واجتياز األبنػاء ليذه
المرحمة بسالـ يعني بأنو سوؼ يمضي في حياتو متزناً في تصرفاتو وانفعاالتو ،ذا
شخصية سوية ،أما إذا تعثر الشاب في ىذه المرحمة الحرجة فإف ذلؾ سػينعكس عمػى
تكوينو النفسي وسموكو االجتماعي فيما بعد.
وفي ىذا البحث ،نود أف نسمط الضوء عمى القيـ االخالقية عمى طمبة المرحمة الثانوية مف
وجية نظر مدرسييـ.
Abstract
There is no doubt that the secondary stage of the
distinguished stages in the life of students is preparing it to be
a good individual in his community, and a straight man in his
behavior, and to pass the children for this stage peacefully
means that he will spend his life balanced in his actions and
emotions, a personality together, The young man at this
critical stage will reflect on his psychological makeup and his
social behavior later on.
In this paper, we would like to highlight the moral values of
high school students From the perspective of their teachers
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مشكمة البحث:
اف مرحمة المراىقة والبموغ ىي مرحمة حرجة وميمة جدا فيـ بأشد الحاجة الى التمسؾ
بالقيـ النابعة مف ديننا االسالمي فابناءنا ىـ امانة في اعناقنا البد اف ناخذ بيدىـ ونعمميـ
القيـ بانواعيا المختمفة .ومف ىنا ترى الباحثة اف عمى التربية اف تقوـ بدورىا في االصالح
واف تجد القيـ التي توجييا حتى تنور بصائر المتعمميف.فال يمكف أف تؤدي التربية
وظيفتيا وأىدافيا بمعزؿ عف القيـ .
أىمية الدراسة :-
تنبع أىمية الدراسة مف خالؿ ما يمي :-
 - 1اف المرحمة الثانوية مف أخطر المراحؿ التي يمر بيا اإلنساف في حياتػو وال زالت في
حاجة إلى دراسة جادة تكشؼ عف طبيعتيا وأىميتيا وكيفية التعامػؿ معيا.
 -٢موقع القيـ األخالقية في العممية التربوية ،وأىميتيا في بناء شخصية المػتعمـ ليػصبح
قاد اًر عمى العطاء واإلبداع فيي مرحمة إعداد الفرد لمحياة بأبعادىا المختمفة
 -٣.تعد ىذه الدراسة خطوة عمى طريؽ تأصيؿ العموـ اإلنسانية مف منظور إسالمي ألف
االىتماـ بالقيـ األخالقية أحد جوانب التأصيؿ كما أنيا خطوة عمى طريػؽ إلقاء الضوء
عمى أىمية قيمنا اإلسالمية األصيمة التي تصمح لكؿ زماف ومكاف
 -٤.قد تفيد الدراسة المؤسسات التربوية المختمفة بحيث تعمؿ عمػى تػدعيـ القػيـ األخالقية
المستمدة مف ديننا الحنيؼ .
 -5يمكف أف تفيد ىذه الدراسة العامميف في مجاؿ إعداد المنػاىج التعميميػة بحيػث يػتـ
تضمينيا بالقيـ األخالقية
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مصطمحات الدراسة:
القيـ االخالقية
ويرى (حسف، ٨٩٨٨ :ص) ٥٧أف " القيـ األخالقية تستمد مف القيـ الدينية التي تمثػؿ
أحكاماً يصدرىا الفرد عمى الشيء مف خالؿ الرجوع إلػى مجموعػة مػف المبػادئ والمعايير
التي ارتضاىا الشرع لتحديد المرغوب وغير المرغوب مف أنمػاط الػسموؾ المختمفة"
طمبة المرحمة الثانوية :-يقصد بطمبة المرحمة الثانوية الطمبة المقيدوف الرابع والخامس
والسادس بقسمييما (العممي  /األدبي) بالمدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربيػة فػي
محافظة بغداد والتي تتراوح أعمارىـ ما بيف ()٨٨-٨٥سنة.
الفصؿ الثاني
الخمفية النظرية
أوالً :المرحمة الثانوية (طبيعتيا وأىميتيا)
تعد المرحمة الثانوية مف أخطر المراحؿ التي يمر بيا األبناء لما ليا مف أثر ىاـ فػي
تشكيؿ الشباب  ،ولمدور الياـ الذي تمعبػو فػي تكويف المواطف الصالح واعداده لمحياة
المنتجة"
(صبيح، ٨٩٧٨ :ص .( ٩وال شؾ أف المرحمة الثانوية مف المراحؿ المتميزة في حياة
الطمبة الدراسية فيي التػي تعده ألف يكوف فرداً صالحاً في مجتمعو ،وانساناً مستقيماً في
سموكو ،واجتياز األبنػاء ليذه المرحمة بسالـ يعني بأنو سوؼ يمضي في حياتو متزناً في
تصرفاتو وانفعاالتو ،ذا شخصية سوية ،أما إذا تعثر الشاب في ىذه المرحمة الحرجة فإف
ذلؾ سػينعكس عمػى تكوينو النفسي وسموكو االجتماعي فيما بعد .وينوه (محفوظ٨٩٨٤ :
،ص) ٢٢إلى أنو " يتحتـ عمى اآلباء والمربيف أف يػدركوا أف تمؾ المرحمة ىي األواف
الحقيقي لجيدىـ الواعي المكثؼ ،والعمؿ الموصػوؿ لمتربيػة الدينية والخمقية وتكويف
االتجاىات القومية لدى شبابنا ووقايتيـ مػف االنحػراؼ بكػؿ أشكالو ".فإذا قاـ المربي بدوره
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عمى أكمؿ وجو وعرؼ كيؼ يربي ابنو ،وكيؼ يييئ لػو كػؿ السبؿ التي تكفؿ لو حياة
خيره وكيؼ يوجيو التوجيو األمثؿ ،سوؼ ينشأ – عمى األغمب -عمى األخالؽ الفاضمة
والقيـ الرفيعة  .ومما ال شؾ في أف األمة الواعية ىي التي تيتـ بشبابيا ،والشباب مف
وجيػة النظػر اإلسالمية ىـ األقدر عمى حمؿ تكاليؼ األمانة وأداء الرسالة والدعوة
الدائبةويشير (القاضي) إلى أف " جميع األمـ تيتـ بتربية الشباب التربية التي تؤىميـ القياـ
بػدورىـ في رقي األمة ورفع شأنيا بحيث تحقؽ آماؿ األمة فيو طبقاً لممفاىيـ التي يصيغيا
المفكػروف التربويوف ورجاؿ السياسة واالقتصاد والمجتمع والدفاع وما إلى ذلؾ ،فيي فترة
القوة والحيوية والنشاط ،وفترة امتصاص األفكار واعتناؽ المبادئ"( .القاضي٨٩٨٧ :
،ص)٨٨٨
يحتاج الشباب في ىذه المرحمة إلى قدر كبير مف الشجاعة والػصالبة وحػب االستطالع
ويحتاج مف جانب الكبار إلى قدر كبير مف الفيـ ليذه المرحمػة ،ومػساعدة الشباب عمى
الوصوؿ إلى ما يريدونو مف حقائؽ ،واألخذ بيدىـ بعيداً عف التبعية إلػى االستقالؿ ،وعف
اجتراء آراء الغير إلى تكويف آراء ليـ ،وعف اليدـ إلى البناء ،وعػف االتجاه الطفمي إلى
تحقيؽ النضج النفسي" (النجيحي، ٨٩٨٨ :ص)٨٨٨
ويتطمب ذلؾ مف المربيف تفيماً عميقاً ألبنائيـ في مرحمة المراىقة (المرحمة الثانويػة) ،وأف
يتعامموا معيـ بما يتناسب مع طبيعة المرحمة ليجنبوىـ التعرض لألزمات النفػسية
واالنفعالية وليحققوا ليـ حياة متوافقة خالية مف األزمات والصراع والقمؽ .وأباف (محفوظ:
، ٨٩٨٤ص)٨٩
أف " الشاب يتعرض في مرحمة المراىقة بالذات أكثر مف أية مرحمة أخرى مف مراحؿ
العمر لالنحراؼ سواء في اتجاىاتو الدينية أو الفكرية أو السموكية فتراه يقع بسيولة
وبسرعة في براثف المفسديف والمضمميف ودعاة االستعمار الفكري الذيف يسعوف إلى تحطيـ
عقائد الشباب وزعزعة إيمانيـ ،وتقويض دعائـ بنيانيـ العقمي والنفسي واالجتماعي ".لذلؾ
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يجب أف نحصف شبابنا ضد براثف المفسديف ودعاة االسػتعمار الفكػري وذلػؾ بالتربية
اإلسالمية والقيـ األخالقية الفاضمة التي تقي مف االنزالؽ والوقوع في ميػاوي االستعمار.
اف تعميـ القيـ االخالقية يجب اف يقوـ عمى استثارة وعي المتعمميف بالقيـ ،مفترضيف اف
عممية تطوير الوعي الذاتي بالقيـ المختمفة ىو اليدؼ مف التربية االخالقية واف المربي
الذي ياخذ بيذا االتجاه اليفرض وجو نظر معينة _ولو كاف يعرض بيا_حياؿ القيـ
والمسائؿ االخالقية المتنوعة بؿ يتقبؿ وجيات النظر جميعيا ويتجنب اصدار احكاـ
تقييمية او تفصيمية عمى استجابات الطالب او احكاميـ االخالقية ويعمؿ عمى معالجو
وجية نظر كؿ طالب باالحتراـ ذاتو متيحا فرصة اختيار القيمة
أف الفػراغ يػأتي عمى رأس األسباب المباشرة النحراؼ الشباب وخاصة في مرحمػة المراىقػة،
وىػو المسؤوؿ عف مشاكؿ تشرد الشباب وجناح األحداث ،والتسكع في الشوارع ،واالنػضماـ
إلى رفقاء السوء والعصابات وادماف الخمر والمخدرات ،وكؿ ما يؤدي إلػى تػدىور
األخالؽ والقيـ واألمراض النفسية" (محفوظ، ٨٩٨٤ :ص .( ٨٢٩وكذلؾ " بمقدار ما
تحقؽ الدولة ألبنائيا فرص استثمار وقت فراغيـ يزداد اإلحػساس بالقيـ األخالقية واالنتماء
لموطف والبذؿ في سبيمو ،ألف الطاقة المختزنة التي ال تجد ليا تصريفاً لدى الشباب
تجعميـ عرضة لالنحراؼ والتخريب ،ولعؿ حوادث التخريب فػي المجاالت االجتماعية
واالقتصادية والسياسية التي يقوـ بيا المنحرفوف مردىا إلى تفشي ظاىرة البطالة وتدني
استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب" (الخطيب، ٢٠٠٨ :ص ( ٩٥وعمى الدولة أف تجد
السبؿ الكفيمة لمؿء وقت الفراغ لدى الشباب بما ىو نافع ومفيػد ،بإقامة النوادي الرياضية
والثقافية الخاصة بيـ وعمى أولياء األمور أف يراقبػوا – بوعي تاـ – أبناءىـ مف أجؿ
توجيييـ وارشادىـ إلى ما ىو خير ليـ .ومف خالؿ استعراض بعض أنواع السموؾ الخارج
عف المعايير األخالقية لمم ارىػؽ – طالب المرحمة الثانوية – يتضح أف مف بينيػا "
مػضايقة المدرسػيف ،والمػشاغبة  ،والتخريب والغش ،والخروج بدوف استئذاف وارتياد أماكف
328

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
غير مرغوبة ،والتأخر خارج المنزؿ ،والعدواف ،واليروب مف المنزؿ ومعاكسة الجنس
اآلخر( ") زىراف، ٨٩٧٥ :ص ص ( ٣٧٥، ٣٧٤فكؿ ىذه اآلفات السموكية مردىا البعد
عف القيـ األخالقية .و" تبرز في ىذه المرحمة أثر الصحبة أو جماعة الرفاؽ واألقراف في
عمميػة التنػشئة والتطبيع االجتماعي لما ليا مف أثر سريع وعميؽ عمى المراىؽ ،فجماعة
األقػراف أو رفاؽ السف مف أقوى العوامؿ المؤثرة عمى حياة المراىؽ االجتماعية حيث يجػد
مػف خالؿ الحديث معيـ فرصة لمتفريغ االنفعالي ويطمعيـ عما يحيط بو مف مشاكؿ
ويستمتع في قضاء أوقات فراغو معيـ ،فجماعة األقراف ليا أثػر كبيػر فػي عمميػة التنػشئة
االجتماعية" (أبو حطب ،وصادؽ، ٨٩٨٨ :ص.(٢٥٩
نخمص مما سبؽ أف المرحمة الثانوية مف أىـ المراحؿ التي ينظر إلييا بقدر كبير مػف
األىمية حيث تخرج قادة لممجتمع ،وتعد أبناءىا لمعمؿ واإلنتػاج ومواصػمة تعمػيميـ
الجامعي ،ومف واجب المدرسة أف تدرؾ أىمية العناية بطالب المرحمة الثانوية ،وتعػده
إعداداً جيداً .وفي ىذا الصدد يؤكد (الحدري) أنو " يجب أف تٌسخر المدرسة كؿ طاقاتيا
وامكاناتيػا لممحافظة عمى ىذه الثروة مف الشباب التي ىي أغمى ما تفاخر بو المجتمعات
واألمػـ ،وىذه الثروة ىـ الناشئة التي ترى كؿ أمة أف الرقي والتقدـ والعز والتمكيف ليا
معقػود في مدى فاعمية ىذه الثروة وقدرتيا عمى العمؿ واإلنتاج(الحدري، ٨٩٩٨ :ص٥٣٨
(.ونظ اًر لخطورة وأىمية المرحمة الثانوية – مرحمة المراىقة – يشير (زىراف،٨٩٧٥ :
ص )٨٩إلى " ضرورة العمؿ عمى نمو السموؾ لدى طالب المرحمة الثانوية (المراىؽ)
ودعائـ ذلؾ االستقامة واصالح النفس ،والصدؽ واألمانة والتواضع ومعاشرة األخيػار
والكالـ الحسف ،واحتراـ الغير ،واإلصالح بيف النػاس ،وحػسف الظػف ،والتعػاوف واالعتداؿ
واإليثار والعفو والعفة واإلحساف والسالـ" وكميا قيـ أخالقية فاضمة مستنبطة مف تعاليـ
الديف اإلسالمي ،فالديف اإلسالمي وحده القادر عمى تيذيب النفوس وتحقيػؽ السعادة
لألفراد والمجتمعات.
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ىناؾ عدة ستراتيجيات يمكف اف يستخدميا المربوف داخؿ الصؼ لتكوف القيمة منيا:
 -٨استراتيجية المحاكاة والتقميد
تعرؼ المحاكاه والتقميد عمى انيا قياـ المعمـ ببعض االفعاؿ او النشاطات يرددىا الطالب
مف بعده او يقمدوف مايفعمو المعمـ ويتطمب ىذا االسموب مف الطالب االنتباه والمشاىدة
والمتابعو الدقيقة الفعاؿ المعمـ ونشاطاتو حتى يتمكف مف تقميده باتقاف
 -٢استراتيجية القصة
تعد القصة او سرد الحكايات مف التقاليد التدريسية القديمة ومف ابسط االساليب لنقؿ
المحتوى التعميمي ذي الطبيعة النفسية والوجدانية وييدؼ بسد القصص الى تمكيف
الطالب مف تطوير تصورات واضحو حوؿ االحداث والوقائع والمعايشة الداخمية ليا
 -٣ستراتيجية الحوار والمناقشة
ىذه الستراتيجية تعمؿ عمى غرس روح التعاوف واالنسجاـ والتفاىـ ففييا يتعاوف الطمبة
تعاونا فكريا ويتحمموف المسؤليات فطبيعو الطريقة تتطمب المجيود التعاوني الجمعي وىذا
يولد لدييـ الحس الجمعي والعمؿ واالخالص وتدرب الطالب عمى روح القيادة الجماعية
وتنمي الجرأة والشجاعو عمى ابداء الرأي وذكر المعمومات واحتراـ اراء الطمبة ومشاعرىـ
 -٤استراتيجية القدوة الحسنة
القدوة الحسنة تعني نماذج بشرية متكاممة تقدـ االسموب الواقعي لمحياة في مجاالتيا
المختمفة السم وكية واالنفعالية والعممية واالجتماعيةبالتالي يكوف المعمـ قدوة حسنة لطالبو
باتصافو بالصدؽ واالمانو والعدالة والمساواة
 -٥استراتيجية ضرب المثؿ
ضرب االمثمة يبرز المعنويات في المحسوسات وبالتالي يعمؿ عمى تجسيدىا وتشخيصيا
وذلؾ الف الصورة المحسوسة اقرب تصو ار واوسع فيما واثبت بقاء النيا تحدداالبعاد وتبرز
االجراء
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 -٦استراتيجية الترغيب والترىيب تعمؿ ىذه االستراتيجية عمى تعزيز القيـ االيجابية باستخداـ
اسموب الترغيب والتعزيز واستبعاد القيـ السمبية باستخداـ الترىيب
 -٧استراتيجية التعبير عف المشاعر اماـ االخرف لممشاركة في القضية وفييا:
 تطيير الذات جعؿ االخريف يتعاطفوف معؾ ياخذوف دورؾ ويشعروف بشعورؾ(السميتي  ٢٠٠٨ص)٢٧٢-٢٧٠
ويؤكد (يالجف، ٨٩٩٦ :ص) ٨٥عمى بعض األخالقيات التي يجب أف يمتزـ بيا
المعمـ ،والتي أشار إلييا عمماء التربية اإلسالمية في عصورىـ المختمفة وىي
 -٨:أف يكوف مخمصاً في التعميـ لخدمة الديف واألمة لوجو ااهلل تعالى. -٢أف يكوف صادقاً وأميناً في كؿ ما أؤتمف عميو
 -٣.أف يكوف صاب اًر وحميماً ومتأنياً
 -٤.أف يكوف حازماً وحاسماً مع االنبساط ،ومع عدـ الغمظة والفظاظة
 -٥.أف يكوف رحيماً ولطيفاً ومشفقاً ،وبخاصة مع صغار المتعمميف
 -٦.أف يكوف متواضعاً مف غير مذلة وال ميابة
 -٧.أف يعتبر نشر القيـ واآلداب وتربية األجياؿ ىي رسالة المعمـ األساسية.
 -٨أف يكوف عامالً بعممو
 -٩.أف يكوف زاىداً وحريصاً عمى اإلفادة العممية .
-٨٠إحساف التعميـ واتقانو كما ينبغي ويجب
 -٨٨.أف يكوف عادالً في معاممتو لمطالب ولزمالئو.
 -٨٢إيثار مصمحة الطالب التعميمية
 -٨٣.أف يكوف حسف المظير دائماً
 -٨٤.أف يعتبر المتعمميف أينما يعمميـ كأبنائو مف حيث الحرص عمى إعدادىـ كما ينبغي
331

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
فيذه األخالقيات وغيرىا نابعة مف تعاليـ الديف اإلسالمي ،عمى معممينػا األفاضػؿ
أف يراعوىا في أنفسيـ ،لينعكس أثرىا المحمود عمى المتعمميف ،ألف المتعمميف بيـ يقتدوف
أخالؽ المتعمـ :-المتعمـ عنصر أساسي في العممية التربوية ،وىو المستيدؼ منيا
بالدرجة األولى والبػد أف تتوفر لديو مجموعة مف القيـ األخالقية منيا:
 -٨احتراـ المعمـ وتقديره واالعتراؼ بفضمو
 -٢.االستئذاف قبؿ الدخوؿ عمى المعمـ
 -٣.أدب الحديث مع المعمـ واحساف خطابو
 -٤.التواضع لممعمـ والمبالغة في خدمتو
 -٥.اختيار أشرؼ العموـ وىو العمـ المتعمؽ باآلخرة
 -٦.الوفاء لممعمـ وعدـ غيبتو وافشاء سره
 -٧.أف يكوف المتعمـ ذا وقار وخشوع
 -٨.أف يكوف المتعمـ حكيماً في تصرفاتو ،مؤدباً في إجراءاتو
 -٩.أف يغتنـ المتعمـ أوقات الفراغ ،وال يضيع وقتو في القيؿ والقاؿ وأخبار الناس.
 -٨٠أف يكوف حريصاً عمى نظافتو وحسف وجاىتو
 -٨٨.أف يبتعد عف كؿ ما ينفر حتى ال يشمئز منو المعمموف والزمالء.
 -٨٢أف يحافظ عمى مدرستو ومرافقيا وممتمكاتيا
 -٨٣.أف يبتغي بعممو وجو ااهلل بعيداً عف المباىاة والمماراة.
فإذا تمسؾ المتعمـ بيذه األخالقيات وغيرىا تخرج – بإذف ااهلل – العممية التعميمية
سميمة ال يشوبيا فوضى أو خمؿ فينعـ المتعمـ بما يتمقى مف عموـ ومعارؼ وتوجييات
تربوية ويستطيع المعمـ أف يؤدي رسالتو عمى أكمؿ وجو.
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المصادر
 -٨أبو حطب ،فؤاد وصادؽ ،آماؿ (:) ٨٩٨٨نمو اإلنساف مف مرحمة الجنيف إلى مرحمػة
المسنيف ،مركز التنمية البشرية لمنشر ،الجيزة.
 -٢حدري ،خميؿ بف عبد ااهلل (:) ٨٩٩٨التربية الوقائية فػي اإلسػالـ ومػدى اسػتفادة المدرسة
الثانوية منيا ،مطابع جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة
 -٣حسف ،السيد الشحات (:) ٨٩٨٨الصراع القيمي لػدى الػشباب ،دار الفكػر العربػي ،القاىرة.
 -٤الخطيب ،عامر يوسؼ (:) ٢٠٠٨أصوؿ التربية وتطبيقاتيا ،مكتبة القدس ،غزة.
 -٥زىراف ،حامد عبد السالـ (:) ٨٩٧٥عمـ نفس النمو الطفولة والمراىقة ،ط٢
 -٦السميتي،فراس(:)٢٠٠٨استراتيجيات التعمـ والتعميـ ،ط، ٨دار عماف االردف
 -٧صبيح ،نبيؿ أحمد (:) ٨٩٧٨التعميـ الثانوي في البالد العربية ،الييئة المصرية لمنػشر،
الجميورية العربية المتحدة
 -٨القاضي ،يوسؼ ويالجف ،مقداد (:) ٨٩٩٨عمـ النفس التربوي في اإلسالـ ،دار المريخ،
الرياض.
 -٩النجيحي ،محمد لبيب (:)٨٩٨٨في الفكر التربوي ،ط، ٢دار النيضة ،بيروت
 -٨٠يالجف ،مقداد (:)٨٩٩٦األخالقيات اإلسالمية الفعالة لممعمـ والمتعمـ ،دار عالـ الكتب،
الرياض
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