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شىؽ ٚرمع٠ؽ 

    الحمد هلل رب العالميف والصبلة عمى نبينا محمد خاتـ األنبياء والمرسميف وبعد، فإنو لمف 
العرفاف بالجميؿ أف أشكر أصحاب الفضؿ لما قدموه لمباحثة مف عوف صادؽ وتوجييات سديدة، 

وعطاء فياض كاف لو أكبر األثر في مساعدة الباحثة عمى السير في دروب البحث المميئة 
. بالصعاب، ومسالكو الوعرة

نادية /     يطيب لي أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير واالمتناف إلى األستاذة الدكتورة الفاضمة
يوسؼ كماؿ أستاذ أصوؿ التربية عمى إشرافيا المتميز ومتابعتيا المستمرة وتوجيياتيا البناءة 
التي كاف ليا بالغ األثر في إتماـ ىذا البحث فجزاىا اهلل عنى خير الجزاء وبارؾ اهلل ليا في 
األىؿ والولد ومتعيا اهلل بالصحة والعافية لتظؿ نبراسا لمعمـ ولطبلبيا الذيف يسعدوف بإشرافيا 

/ كما أتوجو بالشكر الجزيؿ لؤلستاذة الدكتورة الفاضمة. عمييـ فمقد سبؽ خمقيا عمميا وفقيا اهلل
حناف إسماعيؿ أحمد أستاذ أصوؿ التربية عمى الجيود التي بذلتيا ومتابعتيا المستمرة لمباحثة، 

. وما أبدتو مف مبلحظات وتوجييات بناءة منذ بداية ىذا البحث وحتى نيايتو
درية السيد /      كما أتوجو بالشكر لؤلساتذة الذيف تفضموا بمناقشة ىذه الرسالة األستاذة الدكتورة

/ البنا أستاذ أصوؿ التربية كمية الدراسات اإلنسانية جامعة األزىر بمحافظة الدقيمية، والدكتورة
. فاطمة زكريا محمد أستاذ أصوؿ التربية المساعد ورئيس القسـ بكمية البنات جامعة عيف شمس
    والشكر موصوؿ ألعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف بقسـ أصوؿ التربية، وأسرة كمية البنات 
بجامعة عيف شمس، كما أتقدـ بخالص شكري وتقديري إلى صاحبة الفضؿ عمى روح والدتي 
. الكريمة، وأرفع أكؼ الضراعة إلى اهلل أف يدخميا فسيح جناتو وأف يجزييا عنى خير الجزاء
     كما أتقدـ بخالص شكري وتقديري إلى أصحاب الفضؿ عمى والدي وزوجي الكريميف، 

. وأدعو اهلل أف يمتعيما بالصحة والعافية وأف يجزييما عنى خير الجزاء
    وأخيرا أتقدـ بالشكر لكؿ مف قدـ لي يد العوف في إتماـ ىذا البحث برأي أو فكر فأسأؿ اهلل 

. أف يجزييـ عنى كؿ خير
واهلل ولي التوفيؽ 
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الفصل األول 



  اإلطار العام لمدراسة 
 

: مقدمة
يسعى المجتمع المصري منذ فترة طويمة إلى تحقيؽ قدر كبير مف اإلصبلح مف     

أجؿ إعادة مصر إلى مكانتيا ووضعيا الصحيح وسط المجتمع الدولي، ولكف تواجو 
، (1)مسيرة اإلصبلح بالعديد مف الصعوبات والعقبات التي تحوؿ دوف تحقيؽ ىذه المسيرة 

فالمجتمع المصري كأي مجتمع ال يخمو مف وجود سمبيات تتمثؿ في تجاوزات وانحرافات 
تصدر عف معظـ األفراد، ومف بيف ىذه التجاوزات عمى سبيؿ المثاؿ ما يحدث مف 
سمسمة اإلىماؿ وعدـ إتقاف العمؿ، وكذلؾ االنحراؼ والبل مباالة والسموكيات المدمرة 

اليدامة والمتسببة في ضياع الوقت وعدـ احتراـ العمؿ والتقصير في مسئولياتو، وقضايا 
 .()الرشاوى واالختبلس واالستيبلء عمى أمواؿ عامة

وتمجأ الدوؿ المتقدمة لمتعميـ إذا تفشت ىذه االنحرافات والتجاوزات في مجتمعيا 
وبيف أفرادىا، فالقفزات العممية واإلبداعية جاءت لدييـ مف خبلؿ االصطداـ بمشكبلت 
كبيرة ومحيرة، وذلؾ يؤكد أف التعميـ ىو الذي ينمى القيـ التي تتحكـ في مصائر األفراد 
والشعوب، وىو الركيزة األساسية لمتنمية، ويأتي في سمـ األولويات في أي خطة تنموية 

فالتعميـ . ()ذات نظرة شمولية عامة األىداؼ طويمة المدى يجرى تحقيقيا عمى مراحؿ
ىو الوسيمة األساسية في تكويف التبلميذ في جميع المجاالت، ىذا التكويف الذي يشتمؿ 
عمي تزويدىـ بالقيـ والخبرات والميارات التي تمكنيـ مف فيـ العصر واإلسياـ في دفع 

ويقع في مقدمة ىذا االىتماـ مرحمة التعميـ األساسي الذي يقوـ بميمتو . ()عجمة التقدـ
في تنمية القيـ منذ المراحؿ األولى مف عمر اإلنساف،  فنوعية الشخصية التي يمكف أف 

نحػكـ عمى أف النظػاـ التعميمي قد يعمؿ عمى  
 
 

                                                 
اإلصبلح المجتمعي في مصر دراسة تحميمية في ضوء مراجعة القيـ الذاتية : "أسامة حسيف باىى -1

، القاىرة، المؤتمر السنوي السادس عن استراتيجيات اإلصالح ومنظومة القيم، ورقة عمؿ في "لمفرد
 .  332، 331ـ، ص ص2008 مارس 16،15مجمس التربية األخبلقية، 

مؤتمر  ورقة عمؿ في ،"المشاركة المجتمعية في التعميـ الطموح والتحديات : " السيد الشخيبىعمى  -2
 .266 ، ص 2004 أكتوبر 3،2، جامعة المنصورة ،آفاق اإلصالح التربوي في مصر

3
   .155َ ، ص2011، دِشك، داس اٌمٍُ، "زٛي اٌزؽث١خ ٚاٌزع١ٍُ: " ػجذ اٌىش٠ُ ثىبس- 



 فالتعميـ المفظي ،()إنتاجيا، تتحدد بمنظومة القيـ، وليس فقط بالجوانب المعرفية المختمفة
والمغة ليما أىميتيما، ولكف يكتسب األطفاؿ القيـ عبر قنوات غير لفظية في الغالب 

فالقيـ أساس تكويف الشخصية المتكاممة . ()األعـ مف خبلؿ المشاركة ومحاكاة النموذج
.   ()والمتوازنة وأساس تماسؾ المجتمع وطريقو إلى التقدـ

واختبارات الذاكرة وبقاء التعميـ وألف الفمسفة التعميمية ما زالت قائمة عمى التمقيف 
عمى فكرة أف المعمـ جياز إرساؿ لممعرفة وأف التمميذ جياز تمقى واستقباؿ لما يرسمو 
 )المعمـ، أصبح مف الضروري حدوث ثورة تعميمية إذا كاف المراد ىو التنمية الشاممة 

، وأف ىذه الثورة التعميمية تقـو في األساس عمى ()(اقتصاديا وثقافيا وخمقيا واجتماعيا
فمسفة تتوخى تنمية قيـ معينة سميت بقيـ التقدـ والتي تعمؿ عمى بناء مجتمع صحي 

الضرورات فدراسة قيـ التقدـ ضرورة مف . "يسمح بالحراؾ االجتماعي الفعاؿ والمثمر
البلزمة لمتربية، التي ينبغي عمى التربية، بمؤسساتيا وطرائقيا النظامية وغير النظامية، 
السعي نحو مناقشتيا وتدعيميا لدى األفراد والجماعات باعتبار أف التربية في تحميميا 
النيائي مجيودا قيمي مخططا يستيدؼ تحميؿ القيـ وتنميتيا لدى عمبلئيا مف الناشئة 

 مف أغمى ما يكسبو النظاـ التربوي لمتبلميذ، كما أف حيث تعد قيـ التقدـ. ()"والكبار معا
التربية مف أىـ المحددات التي يرتكز عمييا نسؽ القيـ في نشأتو وتطوره سواء أكاف ىذا 
في المظير الرسمي لمتربية المتمثؿ في المؤسسات التعميمية أـ في المظير غير الرسمي 

  . ()المتمثؿ في األسرة
، تضعؼ الرؤية الحقيقية لتقدير يومع غياب قيـ التقدـ عف ساحة الفكر اإلنساف

، وعالـ "عالـ الفراغ"الغايات، ومف ثـ وقؼ بعض الباحثيف يصفوف عالـ اليـو بأنو 
، األمر الذي ينعكس ()انخداع بصػري، وعصر انيزاـ الفكػر، إنو ببسػاطة عالػـ الفوضى

بصورة أو بأخرى عمى مختمؼ قطاعات المجتمع، فيوقؼ حركة اإلصبلح ويعوؽ 
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وألف قيـ التقدـ مف أىـ العناصر الداعمة الستقرار المجتمع وتحديد وجيتو ػ . تقدميا
فمقد استطاع العالـ المتقدـ أف يتطور والذي يحمؿ في طياتو المعنى الحقيقي لبلرتقاء ػ 

سريعا مف خبلؿ تطبيقيا، وليذا أصبحت في الوقت الحاضر ركائز أساسية لمتطور 
تحولت المجتمعات والمدارس والجامعات في الدوؿ المتقدمة، وحتى في "والتقدـ، فقد 

كثير مف الدوؿ اآلخذة بالنمو مف األداء التقميدي إلى األداء القائـ عمى قيـ التقدـ، ذلؾ 
األداء المخطط الذي يستيدؼ تنمية معارؼ وميارات التبلميذ لمقابمة احتياجات 

". ()المنظمات السػاعية لمتقدـ وتعزيز القدرة التنافسية
  وتأتى أىمية مرحمة التعميـ األساسي في تنمية قيـ التقدـ في التبلميذ منذ الصغر، 

كما أف لطبيعة مرحمة النمو العقمي والجسمي والوجداني الخاصة بيؤالء التبلميذ، 
ولكونيـ أعداد ضخمة ويمثموف القاعدة العريضة التي يقـو عمييا السمـ التعميمي في 
المجتمع أصبح االىتماـ بالتربية القيمية في التعميـ األساسي في العصر الحالي أمرا 

ضروريا، فبل يمكف مواجية المشكبلت التي يتعرض ليا المجتمع الحديث إال إذا أدركت 
المؤسسات التربوية في المجتمع ضرورة وأىمية التربية القيمية إلى جانب اىتماميا 

وىذه التربية التي تنشدىا المدرسة تتطمب معمما متميزا يتصؼ . بالمعرفة والمعمومات
بسمات وأدوار جديدة تساعده في التوجو بتبلميذه لمتفاعؿ مع تحديات المستقبؿ وذلؾ 

بوصفو الحمقة األقوى في عممية التربية والتعميـ فيو المحرؾ والمتوج ألية جيود تضاؼ 
.  في سبيؿ إصبلح أو تطوير التعميـ

 ومف ىنا البد مف إيجاد معمـ بمواصفات وأدوار جديدة يتعامؿ مف خبلليا مع 
 فيجب عمى المعمميف أف يقوموا بتييئة البيئة الصفية والمدرسية .المستقبؿ وتحدياتو

بحيث تصبح بيئة اجتماعية يحيا فييا التبلميذ حياة نشيطة عاممة، مما يتيح ليـ التدريب 
بطريؽ مباشر أو غير مباشر عمى قيـ التقدـ وتنمية األخبلؽ الكريمة في نفوسيـ، كما 
أف تنمية قيـ التقدـ في الوقت الحالي أصبح أكثر إلحاحا وصعوبة في آف واحد بسبب 
التغير المتسارع في ميداني عمـ االجتماع والتكنولوجيا واالتصاالت، وما مف مجتمع 
يستطيع اليـو البقاء والعمؿ بصورة فاعمة إذا لـ يعتنؽ ويمارس أبناؤه قيـ التقدـ التي 
يقبميا المجتمع عمى وجو العموـ، والتي تساعد عمى تنسيؽ سموؾ األفراد في ىذا 

المجتمع وتشكؿ في الوقت نفسو مصدر قوة لو كما أف انتقاليا مف جيؿ إلى جيؿ يعد 
 .مف أىـ وظائؼ العممية التربوية المتوازنة
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اٌمب٘شح، اٌّغٍظ اٌمِٟٛ ٌٍزشث١خ ا٤خ٩ل١خ 

2006َ فجشا٠ش 19،18،
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: مشكمة الدراسة وأسئمتيا
ذلؾ في      في ظؿ ما يشيده العصر الحالي مف اإلىماؿ الشديد لقيـ التقدـ، ويتمثؿ 

 والمجوء لممحسوبية االستخفاؼ بأىمية تجويد العمؿ، وكثرة قضايا الرشوة واالختبلس
إلنجاز أعماؿ غير مشروعة، وافتقاد الرغبة في العمؿ المنتج، وانتشار اإلىماؿ والتسيب 
والبلمباالة واالستيتار، وغيرىا مف السموكيات السمبية المتسببة في ضياع الوقت، كذلؾ 
حبلؿ النزعة الفردية محؿ  توارت قيـ اإلتقاف وتحمؿ المسئولية والعمؿ بروح الفريؽ، وا 
النزعة الجماعية؛ فقد سادت القيـ الفردية وأصبح الفرد يبحث عف مصالحو الشخصية، 

. ()وميؿ األفراد إلى رفض اآلخر في تفاعبلت الحياة اليومية
    فالمتتبع لواقع التعميـ وخاصة ما يرتبط بالمعمـ وأدواره وسماتو يرى العديد مف مبلمح 

قصور المعمميف في القياـ بالدور المنوط بيـ كما يجب أف يكوف، واتضح ذلؾ مف 
 عمى بعض المدارس بمحافظة الغربية، وتبيف غياب ()خبلؿ إجراء دراسة استطبلعية

إىماؿ قيمة الوقت : سموكيات قيـ التقدـ لدي التبلميذ والمعمميف، ومف ىذه السموكيات 
وقمة وضع خطط عمؿ وفؽ جدوؿ زمني محدد، والتسيب وعدـ االنضباط وظيور 
لقاء األخطاء عمى اآلخريف في حالة األعماؿ الجماعية، وظيور العمؿ  األنانية وا 

كذلؾ إدراؾ .  الفردي، واإلىماؿ في الواجبات المدرسية وقمة االستفادة مف األخطاء
، واىتماـ المعمميف بالدروس ()التبلميذ بصعوبة الحصوؿ عمى عمؿ بعد التخرج 

ىماليـ لمتبلميذ بالمدارس أدي إلي انتشار اإلىماؿ والتسيب والبلمباالة  الخصوصية وا 
.  لدي التبلميذ بالمدارس

: ومف ىنا تطرح الدراسة األسئمة التالية
ما طبيعة قيـ التقدـ في الفكر التربوي المعاصر ؟   -1
 ما دور مدارس التعميـ األساسي في تنمية قيـ التقدـ لدى تبلميذىا ؟ -2
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