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 ملخص:

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى قيم االعتزاز بالمغة العربية، ودور معممة المغة العربية في 
تنميتيا، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي، وتوصمت نتائج الدراسة إلى  قيم االعتزاز بالمغة 

صمت إلى تو كما العربية )احترام المغة العربية، حب المغة العربية، االفتخار بالمغة العربية(، 
مجموعة من األدوار التي تتبعيا معممة المغة العربية لغرس وتنمية قيم االعتزاز بالمغة العربية لدى 
الطالبات، وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة معممات المغة العربية بالتعرف عمى قيم االعتزاز 

يا وتنميتيا لدى س والعمل عمى غرسو أىداف الدر  وضع بالمغة العربية، وااللتزام بيا عند
 الطالبات، وعمى معّدي المناىج تضمين موضوعات تساعد عمى تنمية قيم االعتزاز بالمغة العربية. 

 لعربية.ا الكممات المفتاحية: دور معممة المغة العربية، قيم االعتزاز بالمغة
 

Abstract 
The study aimed to identify the pride values of the Arabic 

language, and the role of the Arabic language teacher in developing 

these values. The study relied on the descriptive approach. The study 

concluded with the pride values of the Arabic language (respect for the 

Arabic language, love of the Arabic language, pride of the Arabic 

language). Also, the study concluded to a group of the roles that the 

Arabic language teacher pursues to inculcate and develop the pride 

values of the Arabic language for students. In the light of these results, 

the study recommended the Arabic language teachers to recognize the 

pride values for the Arabic language, implementing them when setting 

the objectives of the lessons, and work on cultivate and develop them 

among students. Furthermore, the curriculum developers should 

include subjects that help develop the pride values of the Arabic 

language. 

 

Key words: The role of the Arabic teacher, the pride values of the 

Arabic language. 
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 مقدمة: 
في المين التي تتطمب أسس ومبادئ يعتمد عمييا في وضع مناىجو و من أىم ىو التعميم 

تأدية رسالتو، وىو طريق التنمية في الحياة، لما لو من المخرجات العممية الفاعمة في جوانب 
دفع عجمة التنمية، فالبد من التعميم في شتى مما ىو ضروري لدفع عجمة التنمية وألىمية 

نجاح العممية التعميمية وتأدية دورىا في التنمية، وتمثل القيم معرفة القيم التي تكون سببًا في 
القيم دورًا أن كما و مركزًا ميمًا في توجيو العممية التربوية، لما ليا من أىمية كبرى في الفرد، 

ميمًا في تكوين شخصية الفرد من خالل تحميل سموكو وفيمو، فالقيم يجب أن تكون مواكبو 
لبداية ال تنفك عنيا، حتى تضمن نتائج ناجحة لمطالب والطالبات ولدفع لمعممية التعميمية منذ ا
 (. ٕٔٔٓعجمة التنمية )الحمود،

وتعد القيم واحدة من أىم مقومات المجتمع، بل ىي من أىم أىدافو ووظائفو؛ حيث يحكم 
النظام القيمي توجيات المجتمع، وسموكيات أفراده، ويضمن لو شخصية تميزه عن غيره من 

معات، وتجعمو قادرًا عمى مواجية التحديات والتغيرات، والتعامل معيا في إطار من القيم، المجت
إحدى ركائز العممية التربوية؛ ىي القيم و  (.ٕ٘ٔٓالتي تشكل ىوية المجتمع وثقافتو )السميم،

إذ إن تعميم القيم وتعمميا يعد من أىم غايات التربية ووظائفيا، فالنظام التربوي ألي مجتمع 
ؤدي دورًا فاعاًل في بناء القيم اإليجابية، وتغيير القيم التي تؤثر سمبًا في سموك الناشئة من ي

أبناء المجتمع، من خالل وسائل وأساليب متعددة. األمر الذي أدى بالتربية ومؤسساتيا 
المختمفة إلى أن تتحمل المسؤولية في غرس القيم لدى أفراد المجتمع. ولعل أىم نتائج 

التعميمية ىو أن تغرس عددًا من القيم التربوية في المتعممين، ومالم يتحقق ىذا العممية 
اليدف فإن فائدة المعارف والميارات المكتسبة تضعف، فالمتعمم الذي ال توجيو معارفو 
وقدراتو نحو أىداف قيمية يتخذىا لنفسو يصبح خطرًا عمى نفسو وعمى المجتمع الذي يعيش 

 (.ٕٔٔٓفيو )العتيبي، 
المغة ىي العصب النابض لكل نشاط اجتماعي، وىي المصدر الحي الوثيق لمعرفة القيم و 

تصبح  ذلكالمفاىيم الحضارية التي تميز مجتمعنا عن غيره من المجتمعات، وبأيضًا والمثل و 
 ىي المغة العربية. و (ٕٔٓٓلحضارة كل مجتمع تتأثر بو، ويؤثر فييا )الضبع، المغة فيرساً 

ا يفكر بو اإلنسان، ويستطيع بيا الفرد أن ينمي شخصيتو والتعبير عن أداة لمتعبير عم
مشاعره، وأحاسيسو، وبيا يستطيع أن يكتسب المعارف، والخبرات، والمعمومات واالتجاىات، 

 .(ٕٓٔٓوالقيم، وأنماط السموك المختمفة )األسطل،
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نعتز بيا ويجب ولغتنا العربية ركن ثابت من أركان شخصيتنا، فيحق لنا أن نفتخر بيا و 
عمينا أن نذود عنيا ونولييا عناية فائقة، و يتمثل واجبنا نحوىا في المحافظة عمى سالمتيا 
وتخميصيا مما قد يشوبيا من المحن و العجمة، وعمينا أال ننظر إلييا بوصفيا مجموعة من  

فنؤمن بقوتيا،  األصوات، وجممة من األلفاظ والتراكيب، بل يتعين عمينا أن نعتبرىا كائنًا حيًا،
وغزارتيا، ومرونتيا، وقدرتيا عمى مسايرة التقدم في شتى المجاالت ؛ ألنيا الحاممة لثقافتنا 
ورسالتنا، والرابط الموحد بيننا والمكون لبنية تفكيرنا، والصمة بين أجيالنا، والصمة كذلك بيننا 

 .(ٕٛٓٓوبين كثير من األمم )مقداد،
مناقشة ( عند ٖٕٓٓ) في اجتماع لميونسكو في آذاروأكدت مجموعة من خبراء المغة 

ضرورة خمق الظروف الرامية إلى االستخدام النشط لتمك المغات عمى تعزيز المغات الميدَّدة 
 واالطالع عمييا، وتعزيز افتخار المجتمعات المحمية بالتحدث بمغتيا وثقافتيا

 (. ٖٕٔٓ)البريدي،
بالنسبة لممناىج الدراسية؛ ذلك أن من وظيفة المناىج  ىامةوالمغة العربية تمثل أداة 

جدا من  ىامالحفاظ عمى التراث الثقافي وتطويره ونقمو من جيل إلى جيل آخر، والمغة جزء 
التراث، بل ىي الجزء المفكر والمنتج، ومن ىنا يتضح أن من أىم أىداف المناىج الدراسية 

عمى ألسنة الناطقين بيا والحفاظ عمييا ووظائفيا ىو تعميم المغة العربية وتصحيحيا 
 .(ٖٕٔٓوتطويرىا )العجالن، 

التي أنشئت في الوطن العربي لممحافظة عمى المغة والييئات وىناك العديد من الجمعيات 
الجمعية الجزائرية لمدفاع عن المغة  العربية وتطوير تعميميا وتعمميا. ومن تمك الجمعيات

اية المغة العربية، والجمعية العممية السعودية لمغة العربية. العربية، والجمعية المغربية لحم
وفي دولة اإلمارات العربية ومركز الممك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة المغة العربية، 

وغيرىا العديد من ، وتحديدًا في إمارة الشارقة أنشئت جمعية حماية المغة العربية ؛المتحدة
 ن العربي. في الوطوالييئات الجمعيات 

وبعد تمك الجيود من الطبيعي أن تغرس في نفوس النشء االعتزاز بالمغة العربية ولكن 
لذا يجب البحث عن طرق لتنمية قيم االعتزاز ، الواقع يشير إلى وجود ضعف في ىذه القيمة

 بالمغة العربية.
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 مشكلة الدراسة

العربية، إضافة إلى التقارير أبرزت نتائج البحوث والدراسات التي أجريت في الدول 
الرسمية وغير الرسمية التي يرفعيا مشرفو المغة العربية والقائمون عمى تدريسيا وتطوير 

في جميع مياراتيا الضعف مناىجيا العديد من مظاىر ضعف الطالب في المغة العربية، و 
 وفنونيا.

دم الرغبة في تعمميا الدراسة في ضعف الطالبات في المغة العربية وعىذه تتحدد مشكمة و 
مقابمة شخصية مع  بإجراءبإجراء دراسة استطالعية  انبأىميتيا حيث قام الباحث نوقمة إدراكي

 المغة العربية ال يفضمن تعمم كانت نتيجة المقابمة أنينو مرحمة المتوسطة، عينة من طالبات ال
 واستطمع الباحثان مؤشر عمى ضعف اعتزازىم بالمغة العربية، ويخجمن عند التحدث بيا وىذا

لدييم ضبابية في معرفة المقصود باالعتزاز ، فإتضح أن عينة من معممات المغة العربيةآراء 
قيم االعتزاز بالمغة العربية وكيف يمكن تنمية ىذه  تين حولوأيضًا في معرف ،بالمغة العربية

ح قيم االعتزاز توضيحاوال من خالل ىذه الدراسة  انفإن الباحث. عميو القيم لدى الطالبات
 بالمغة العربية والوقوف عمى دور معممة المغة العربية في تنمية ىذه القيم.

 أسئلة الدراسة

قيم االعتزاز بالمغة العربية ودور معممة المغة  تدور حول تحديدمشكمة دراستيا الحالية 
 التالي:السؤال الرئيس في مشكمة الدراسة  يمكن تحديد ، وعميوتنميتيافي العربية 

 ما دور معممة المغة العربية في تنمية قيم االعتزاز بالمغة العربية؟
 التالي:الفرعي  السؤالويتفرع من السؤال الرئيس 

 ما قيم االعتزاز بالمغة العربية؟   -
 أهداف الدراسة

 تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى:
 قيم االعتزاز بالمغة العربية.  -
 بية في تنمية قيم االعتزاز بالمغة العربية.دور معممة المغة العر  -
 أهمٌة الدراسة 

 في مساعدة كاًل من:ىذه الدراسة تسيم س
 متعرف عمى قيم االعتزاز بالمغة العربية.لمعممة المغة العربية  -
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عند تصميم أو  ما يساىم في تنمية قيم االعتزاز بالمغة العربية لتضمينمناىج الُمعّدي  -
 . العربية تطوير مناىج المغة

 معممة المغة العربية لتعرف دورىا في تنمية قيم االعتزاز بالمغة العربية. -
 حدود الدراسة 

 .الحدود الموضوعية: قيم االعتزاز بالمغة العربية -
 الحدود البشرية: معممات المغة العربية. -
 .هٔٗٗٔالحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني  -
 مصطلحات الدراسة 

  معلمة اللغة العربٌةدور 

 الدَّْوُر: ميمَّة ووظيفة
 )المعاني، د.ت(. قام بدور / لعب دوًرا: شارك بنصيب كبير 

ويعرف الدور أنو "مجموعة المسؤوليات والواجبات والميام التي يجب أن يقوم بيا المعمم 
ى العممية سواء أكانت داخل الفصل الدراسي أم خارجو لتحسين مستوى األداء واالرتقاء بمستو 

 (.ٕٚٔ، صٕٙٓٓالتعميمية" )عبد السالم،
( أنو "مجموعة األعمال والتوجييات واإلرشادات والتنبييات ٕٙٓٓويعّرفو )الصائغ،

 (. ٜ، صٕٙٓٓ)الصائغ، والنصائح واإليضاحات التي يقوم بيا المعمم من أجل تنمية القيم"
 اعممة المغة العربية القيام بييجب عمى م التي باتأنو المسؤولية والواجان عرفو الباحثيو 

 عند تدريسيا المغة العربية.
 قٌم االعتزاز باللغة العربٌة

 القيم لغة
 (.ٖٜٜٔ)ابن منظور، نيا جمع قيمة، والقيمة ثمن الشيءأعرف ابن المنظور القيم 

وفي المعجم الوجيز القيم تعني قيمة الشيء وقدره، وقيمة المتاع أي ثمنو، وقوم الشيء  
مجمع المغة )وسمبيات إيجابيات  منأي أصمحو، وقيم الشيء بمعنى أظير ما فيو 

 .(ٜٜٗٔالعربية،
وفي مختار الصحاح القيمة واحد القيم، وقوم الشيء تقويما فيو قويم مستقيم، وقيمة  

 .(ٜٛٛٔ)الرازي،رهالشيء أي قد
 القيم اصطالحاً  
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تعرف أنيا "مجموعة من المعتقدات والتصورات المعرفية، والوجدانية، والسموكية الراسخة 
يختارىا اإلنسان بحرية بعد تفكر وتأمل، ويعتقد بيا اعتقادًا جازمًا، وتشكل لديو منظومة من 

أو الرد، ويصدر عنيا سموك  المعايير يحكم بيا عمى األشياء بالحسن أو القبح، وبالقبول
 (. ٕٚٓٓمنتظم يتميز بالثبات والتكرار واالعتزاز" )الجالد، 

وتعرف أنيا "ىي مجموعة من المعتقدات التي تشمل المقومات األساسية أو المحور الذي 
تبنى عميو مجموعة االتجاىات التي توجو األشخاص نحو غايات أو وسائل تحقيقيا أو أنماط 

، ٕٗٓٓويفضميا ىؤالء األشخاص ألنيم يؤمنون بصحتيا" )الداودي، سموكية يختارىا
 (. ٕٕٖص

 والقٌمة فً اللغة العربٌة لها عدة معانً: 

" تأتي بمعنى التقدير، فقيمة ىذه السمعة كذا، أي تقديرىا كذا، وتأتي بمعنى الثبات عمى 
 (.ٕٖص، ٕٙٔٓأمر، نقول فالن حالو قيمة أي حالو ثبات عمى األمر" )الوايمي،

أنيا عبارة عن ثالثة قيم ىي: )احترام المغة  قيم االعتزاز بالمغة العربية انعرف الباحثيو 
العربية، حب المغة العربية، االفتخار بالمغة العربية( والتي تسعى معممة المغة العربية لغرسيا 

 وتنميتيا وصواًل لالعتزاز بالمغة العربية.
 اإلطار النظري

 التربٌة على القٌم

تعميم القيم فريضة ينبغي االىتمام بيا، ومسؤولية يتحمميا الجميع دون استثناء، فيي 
تعتبر أكبر تحد نواجيو لمدى قدرتنا عمى تربية أطفالنا، ليكونوا أفرادا صالحين في ذواتيم 
وأفكارىم ومشاعرىم، ووجوب الحفاظ عمى النشء من الذوبان فيما يسمى بالعولمة واالنسالخ 

 (.ٕٗٔٓء إلى كيانيم ومجتمعيم )بونوة، من االنتما
 مكونات القٌم 

 تتكون القيم من ثالثة مستويات رئيسية ىي: 
ن المعرفي، والمكون الوجداني، والمكون السموكي.  المكوَّ

 :  التاليويرتبط بيذه المكونات والمعايير التي تتحكم بمناىج القيم وعممياتيا 
 االختيار، والتقدير، والفعل.

اوتقبء انقٍمت مه أبذال مختهفت بحزٌت كبمهت  ٌَُانمكُن انمؼزفً: مؼٍبري االختٍبر،  -

بحٍث ٌىظز انفزد فً ػُاقب اوتقبء كم بذٌم ٌَتحمم مظئُنٍت اوتقبئً بكبمهٍب، ٌَذا ٌؼىً 

 أن االوؼكبص انالإرادي ال ٌشكم اختٍبراً ٌزتبط ببنقٍم.
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ات المؤدية إلى القيم، ويتكون من ثالث درجات ويعتبر االختيار المستوى األول في سمم الدرج
أو خطوات متتالية ىي: استكشاف األبدال الممكنة، والنظر في عواقب كل بديل، ثم االختيار 

 الحر.
ن انُجذاوً: مؼٍبري انتقذٌز انذي ٌىؼكض فً انتؼهق ببنقٍمت َاالػتشاس بٍب،  - َُّ انمك

 ػهى انمأل.َانشؼُر ببنظؼبدة الختٍبرٌب َانزغبت فً إػالوٍب 

ويتكون من خطوتين القيم، ويعتبر التقدير المستوى الثاني في سمم الدرجات المؤدية إلى 
عالن التمسك بالقيمة عمى المأل.  متتاليتين ىما: الشعور بالسعادة الختيار القيمة، وا 

ن انظهُكً: مؼٍبري انممبرطت َانؼمم - َُّ أَ انفؼم ٌَشمم انممبرطت انفؼهٍت نهقٍمت أَ  انمك

نممبرطت ػهى وحُ ٌتظق مغ انقٍمت انمىتقبة، ػهى أن تتكزر انممبرطت بصُرة مظتمزة ا

 فً أَضبع مختهفت كهمب طىحت انفزصت نذنك.

وتعتبر الممارسة المستوى الثالث في سمم الدرجات المؤدية إلى القيم، وتتكون من خطوتين 
 (.ٜٜٜٔاجز والعمري متتاليتين ىما: ترجمة القيمة إلى ممارسة، وبناء نمط قيمي )الع

 مصادر القٌم

الفطرة وطبيعة اإلنسان، الوالدان، الدين، المجتمع، اإلعالم، المدرسة، األصدقاء 
 (. ٕٗٔٓ)بونوة،

 مؤشرات القٌم

ىناك مؤشرات تدل عمى القيم، وتميز بينيا وبين العادات وتتمثل ىذه المؤشرات في ظيور 
باإلضافة إلى اآلمال والتطمعات والمشاعر اىتمامات الشخص بالقيمة واتجاىاتو نحوىا، 

والمعتقدات والقناعات وأوجو النشاط واألفعال واليموم والمشكالت التي يبرز من خالليا جميعا 
أن ىذا الشخص يتبنى القيمة الفالنية، ومن خالل ىذه المؤشرات يتضح العمق الثقافي لمقيم 

 (.ٜٜٜٔوالسموكي )العاجز والعمري باإلضافة إلى المكونات الثالث المعرفي والوجداني 
 كٌف نغرس القٌم؟

عطاء القدوة والمثال  جراؤىا سموكيًا، وا  غرس القيمة معرفيًا، وغرسيا وجدانيًا، وا 
 (.ٕٗٔٓ)بونوة،

 دور المعلمة فً تنمٌة القٌم

تنمية القيم لدى ىا في لمنجاح في دور وذلك المعممة البد أن تتوفر لدى كفايات ىناك 
يتطمب توافر كفايات عممية وميارات  ؛لنجاح المعممة في تنمية القيم لدى الطالبات، و الطالبات
مع حسن اإلتقان ألنسب اإلجراءات التي تقوم بيا لتحقق األىداف المرجوة من وذلك متعددة 
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 المعممة عندالمتطمبات التي البد من توافرىا ، ويمكن إيجاز المواقف التربوية الكثيرة والمتنوعة
  لي:في التا

الثقافي في توظيف المعمومات والمعارف دورىا الثقافة العامة: الستثمار دورىا المعرفي و  -
 التي تتضمنيا المقررات الدراسية لتنمية القيم لدى الطالبات.

حرصيا عمى تطوير قدراتيا وخبراتيا وأيضًا التمكن من المادة العممية: فغزارة عمم المعممة  -
تمرة لكل ما يستجد في الميدان تمنحيا قدرة كبيرة في التأثير عمى العممية ومتابعتيا المس

 طالباتيا.
تحمل  عمىإفادة المتعممين؛ وىذا ما يساعد المعممة في الرغبة الصادقة في نشر العمم و  -

 معاناة العمل الدؤوب لمصمحة طالباتيا.
ومؤثرة البد أن لكي تكون فعالة  يسإتقان ميارات وطرق التدريس الفعالة: وطرق التدر  -

التي تسيم في اكتساب الخبرات وبناء و تكون شاممة لممؤثرات التربوية اإليجابية 
 (. ٜٜٜٔتنمية القيم لدى الطالبات. )العمرو، كذلك االتجاىات و 

واألدوار التي يمكن أن تؤدييا المعممة في تعميم القيم وتعزيزىا عند الطمبات متعددة، ويمكن 
 (:ٕ٘ٓٓالجالد، )تصنيفيا وفق اآلتي 

 األدوار النظرية وتتضمن: .ٔ
  ،شعور المعممة بأىمية دورىا في تعميم القيم وأنيا جزء رئيس من عمميا التربوي

برازىا من خالل المضمون التعميمي واألىداف  واالىتمام بالموضوعات القيمية وا 
 التعميمية.

 ره من المخموقات تعريف الطمبات بأىمية القيم وكونيا معيار تفضيل اإلنسان عمى غي
 األخرى.

  ،رصد منظومة القيم السائدة بين الطمبات، وتصنيفيا إلى قيم إيجابية يجب تعزيزىا
 وأخرى سمبية ينبغي محاربتيا، والكشف أيضًا عن أضرارىا عمى الفرد والمجتمع.

  ربط القيم بالعقيدة اإلسالمية السمحة، وبقواعد السموك اإلسالمي القويم الذي يشعر
باالعتزاز، والسعادة النفسية، وتقدير الذات، واحترام اآلخرين، كما يحقق لممجتمع الفرد 

 قوتو واستقراره ونظافتو من عوامل التفكك والضعف األخالقي واالجتماعي. 
 األدوار التطبيقية وتتضمن: .ٕ
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 .السموك الشخصي الذي يتوافق مع القيم الحميدة باعتبار المعممة أسوة وقدوة حسنة 
  لمطمبات بالتعبير عن آرائيم ومواقفيم بحرية.السماح 
 .تقديم نماذج وأمثمة إيجابية توضح لمطالبات نتائج االلتزام بالقيم الحميدة 
 .توظيف طرائق واستراتيجيات تعميم القيم المختمفة في المواقف التعميمية 
 .توفير فرص لمحوار والمناقشة عن األبعاد القيمية لممحتوى الدراسي 
 من أشكال السموك المذموم. وين أنماط السموك القيمي الحميد وبين ما يقابمالمقارنة ب 
  .تخصيص قراءات وواجبات تيتم بالجانب القيمي وذلك ضمن موضوعات الدراسة 
 .تضمين أساليب التقويم واالختبارات مواقف تتعمق بالسموك القيمي لمطالبات 
 زيز القيم اإليجابية وتغيير القيم التعاون مع األسرة وأولياء األمور والزمالء عمى تع

 السمبية.
 الدراسات السابقة

ىدفت إلى اإلجابة عن السؤال التالي: ما واقع دور المعمم التي  (ٕٚٔٓدراسة الشيري )
في تنمية القيم الحضارية لدى طمبة المرحمة الثانوية بمدينة بريدة؟ وتمثمت عينتيا عينة 

بانة واتبعت المنيج الوصفي وكان من أبرز نتائجيا معمم واستخدمت أداة االستٖٓٓعشوائية 
أن ممارسة المعمم لدورة في تنمية القيم الحضارية لدى طمبة المرحمة الثانوية بمدينة بريدة 

 من وجية نظر المعممين كانت بدرجة كبيرة.
ىدفت إلى التعرف عمى واقع دور معممي التربية اإلسالمية التي  م(ٕ٘ٔٓدراسة الخيري)

ية قيمة التسامح لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الميث، وتمثمت عينتيا في في تنم
معممًا ومعممة لمتربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية في محافظة الميث، واستخدمت أداة ٖٔٔ

استبانة واتبعت المنيج الوصفي وكان من أبرز نتائجيا أن المتوسط الحسابي لواقع دور 
مية في تنمية قيمة التسامح لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الميث معممي التربية اإلسال

 جاء بدرجة كبيرة.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى قيم المواطنة، وكيفية التي  م(ٕ٘ٔٓدراسة الغامدي)

تعزيزىا لدى طالب المرحمة الثانوية والتعرف عمى دور معمم التربية اإلسالمية في تعزيز قيم 
طالب المرحمة الثانوية، وتمثمت عينتيا في عينة عشوائية من معممي التربية  المواطنة لدى

معممًا، واستخدمت أداة االستبانة واتبعت  ٛٙأي ما يعادل    اإلسالمية في المرحمة الثانوية
المنيج الوصفي التحميمي وكان من أبرز نتائجيا أن دور أن دور معمم التربية اإلسالمية في 
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تعريف طالب المرحمة الثانوية بالتاريخ والتراث الوطني السعودي بمدينة الطائف كان 
متوسطًا، وتعريف طالب المرحمة الثانوية بالسموكيات واالخالقيات الوطنية بمدينة الطائف كان 

 مرتفعًا. 
ىدفت إلى تقويم مدى إسيام معمم المدرسة االبتدائية في التي  م(ٕٕٔٓدراسة مرعي)

القيم االجتماعية لدى تالميذ االبتدائية من وجية نظر الموجيين ومديري المدارس تنمية 
إدارات تعميمية  ٙمدير مدرسة في ٓٗٔموجيًا، و ٘ٛبمحافظة الجيزة، وتمثمت عينتيا في 

واستخدمت أداة االستبانة واتبعت المنيج الوصفي  وكان من أبرز نتائجيا أن ىناك أساليب و 
ارسيا المعمم لتنمية القيم االجتماعية، وأن معمم المرحمة االبتدائية يقوم ممارسات البد أن يم

بأدواره في تنمية القيم بدرجة عالية في بعض األدوار، وبدرجة متوسطة في أدوار أخرى، 
ويمارس معمم المرحمة االبتدائية بعض أساليب تنمية القيم االجتماعية بدرجات متفاوتة، 

 رى بدرجة متوسطة.بعضيا بدرجة عالية، واألخ
التي ىدفت إلى التعرف عمى دور المعممين في تنمية  م(ٕٔٔٓدراسة العازمي، والرميضي)

القيم الوطنية لدى طمبة المدارس الثانوية في دولة الكويت، وتمثمت عينتيا في عينة عشوائية 
ة واتبعت من المعممين والمعممات في مدارس الثانوية، واستخدمت أداة االستبان ٔٓ٘ٔقواميا 

المنيج الوصفي، وكان من أبرز نتائجيا تقديرات أفراد العينة لدور المعممين في تنمية القيم 
 الوطنية جاءت بدرجة كبيرة في جميع المجاالت. 

م( ىدفت الى التعرف عمى دور معممي المرحمة الثانوية في تعزيز ٕٓٔٓدراسة قشالن)
طالبًا، واستخدمت أداة االستبانة، واتبعت ٕٗٙالقيم اإلسالمية لدى طالبيم، وتمثمت عينتيا 

المنيج الوصفي، وكان من أبرز نتائجيا بمغ دور معممي المرحمة الثانوية في تعزيز القيم 
  %. 7ٚٚٙاإلسالمية لدى طالبيم نسبة 

 التعلٌق على الدراسات السابقة

دراسة الغامدي اتفقت الدراسة الحالية من حيث اليدف األول وىو التعرف عمى القيم مع  -
مع  القيم (. ومن حيث اليدف الثاني وىو التعرف عمى دور المعممة في تنميةٕ٘ٔٓ)

(، والعازمي ٕٕٔٓ(، مرعي )ٕ٘ٔٓ) (، والخيريٕٚٔٓدراسة كاًل من: الشيري )
 .  (ٕٓٔٓ، وقشالن )(ٕٔٔٓ) والرميضي

 الدراسات. اتفقت الدراسة الحالية في منيج الدراسة وىو المنيج الوصفي مع جميع  -
 .قائمة القيمالدراسة الحالية عن جميع الدراسات في أداة الدراسة وىي  تاختمف-



 .دَر مؼهمت انهغت انؼزبٍت فً تىمٍت قٍم االػتشاس ببنهغت انؼزبٍت  

- ٜٗ - 

التعرف عمى دور المعمم في تنمية القيم،  من الدراسات السابقة في انوقد استفاد الباحث
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات و  وأىمية القيم في التعميم، وطرق غرس وتنمية القيم.

بالتعرف عمى قيم االعتزاز بالمغة العربية، ودور معممة المغة العربية في تنمية قيم  السابقة
 االعتزاز بالمغة. 

 الدراسةأدوات 

قيم االعتزاز بالمغة العربية والسموكيات المتضمنة من معاني القيم  قام الباحثان بتحديد
عدة خطوات لبناء قائمة قيم االعتزاز بالمغة  انوعمى ىذا فقد اتبع الباحث، والمعبرة عنيا

 : تفصيل ذلك فيما يميالعربية، و 
 تحديد اليدف من القائمة

 .قيم االعتزاز بالمغة العربيةتحديد اليدف من القائمة ىو 
 تحديد مصادر اشتقاق قائمة قيم االعتزاز بالمغة العربية

تزاز في المعاجم العربية، وكذلك قام في بناء القائمة الرجوع الى معنى االع اناعتمد الباحث
، في بناء قائمة االعتزاز لدراسات التي تناولت القيم لالستفادة منيااباالطالع عمى ان الباحث

لتحديد السموكيات التي  وعمم النفس؛العربية المناىج وطرق تدريس المغة واستعراض مراجع 
 تعبر عن القيمة.   

 األوليةة في صورتيا قائمة قيم االعتزاز بالمغة العربي
تم التوصل إلى قائمة مبدئية بقيم االعتزاز بالمغة العربية واشتممت عمى مجموعة من 

 . (ٔأنظر ممحقالسموكيات التي تضمنت معاني القيمة.  )
 التأكد من صدق القائمة

تم عرض القائمة المبدئية عمى عدد من المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق 
تدريس المغة العربية، ألخذ آرائيم وممحوظاتيم حول قيم االعتزاز بالمغة العربية، ومدى 

 مالءمة كل سموك لمقيمة التي يندرج تحتيا. 
 نتائج الدراسة

 الرئٌس للدراسة:أوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ما دور معممة المغة العربية في تنمية قيم االعتزاز بالمغة العربية؟: ص ىذا السؤالن
لإلجابة عمى ىذا السؤال اطمع الباحثان عمى دراسات وأدبيات سابقة متعمقة بأدوار المعممة 

 ذكر الحامدفي تنمية القيم، وأيضًا اطمعا عمى المراجع المتعمقة بالقيم وطرق تنميتيا. و 
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األسس التي يمكن لمعممة المغة العربية االستناد عمييا لتنمية االعتزاز بالمغة  ( بعضٕٙٔٓ)
 الطالبات: عندالعربية 

 عرض نماذج ألمم تعتز بمغاتيا. -
 إظيار قيمة وأىمية ومكانة المغة العربية. -
 إبراز العالقة الوطيدة التي تربط المغة العربية بالدين اإلسالمي. -
 التي تعمي من شأن المغة العربية.عرض بعض األقوال  -
 بيان المزايا المتعمقة بكون الفرد ناطق بالمغة العربية.-
 تنمية مشاعر االفتخار باالنتماء إلى الثقافة والمغة العربية. -

 في أدوار معممة المغة العربية: (ٕٔٔٓ) وذكر أبو لبن
 .وكتاباتيماستخدام المغة العربية في أحاديثيم عمى الطالبات أن تساعد  -
 تنمي شعور الطالبات بمكانة المغة العربية وأىميتيا في الحفاظ عمى اليوية.أن  -
 .تنمي شعور الطالبات باالعتزاز بالمغة العربيةأن  - 
ساعد الطالبات عمى عدم المجوء الستخدام األلفاظ األجنبية في أحاديثيم ما دام في أن ت- 

 .المغة العربية ما يفي بذلك
ساعد الطالبات عمى تجاوز الشعور باليزيمة الحضارية الذي يدفعيم الستخدام أن ت -

 .المفردات األجنبية بال داع  
 دور معممة المغة العربية في تنمية قيم االعتزاز بالمغة العربية فيما يمي:ويوضح الباحثان 

 .أن تتعرف عمى قيم االعتزاز بالمغة العربية 
 ذه القيم لدى الطالبات.أن تدرك أىمية دورىا في تنمية ى 
  أن تيتم بتنمية ىذه القيم لدى الطالبات وذلك من خالل التركيز عمييا عند إعداد

 األىداف التعميمية.
 .أن تكون قدوة لمطالبات وذلك عند التزاميا التحدث بالمغة العربية الفصحى 
  فرص تحدث بالمغة العربية الفصحى وذلك من خالل توفير عمى الأن تدرب الطالبات

لمحوار والمناقشة بالمغة العربية الفصحى وتقديم الدعم والتشجيع لمطالبات المتحدثات 
 بالفصحى. 
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  أن تقدم نماذج من كّتاب وأدباء العرب وما قدموه لمغة العربية من قصائد وقصص
 ومؤلفات.

  أن توضح لمطالبات مميزات المغة العربية ومكانتيا وكيف يمكن أن نحافظ عمييا وندافع
 عنيا وكيف نساىم في نشرىا.

  أن توفر فرص لممناقشة مع الطالبات وتسمح ليم بالتعبير عن آرائيم حول المغة العربية
 وأن تعزز الرأي اإليجابي وتغير الرأي السمبي. 

 الفرعً للدراسة:ثانٌاً: النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ما قيم االعتزاز بالمغة العربية؟ىذا السؤال: نص 
قيم االعتزاز بالمغة العربية ىي احترام المغة العربية، حب المغة حثان إلى أن توصل البا

 العربية، االفتخار بالمغة العربية. 
بالرجوع إلى معنى كممة االعتزاز في ، قام الباحثان أصول قيم االعتزاز بالمغة العربيةوحول 

  .خر()االحترام، الحب، الف المعاجم العربية اتضح ان ليا عدة معاني ىي
: ِباْفِتخار    االعتزاز: االحترام، أعزه: أحبو، يِكنُّ َلُو إْعزَازًا: ُحّبًا، َمَحبَّة، َنَظَر ِباْعِتزاز 

  )المعاني، د.ت(. اعتّز: افتخر. 
 احترام المغة العربية

ىي أول قيم االعتزاز بالمغة العربية وأىميا حيث أنو واجب عمى كل من يتحدث بالمغة العربية 
المحافظة عمييا واستعماليا استعمااًل صحيحًا تحدثًا  باحترام المغة العربيةويقصد  رميا.أن يحت
 تتحدد في: مظاىر احترام المغة العربيةو وكتابًة. 

 .عدم االستيانة بمن يتحدث بالمغة العربية الفصحى 
 .االلتزام بقواعد الكتابة الصحيحة عند الكتابة بيا 
  .عدم التقميل من قيمتيا بين المغات 
 .تجنب الوقوع بالخطأ عند التحدث بيا  

 حب المغة العربية
الرغبة بتعمميا،  بحب المغة العربية بيا، ويقصدثاني قيم االعتزاز يعد حب المغة العربية 

 تتحدد في: المغة العربية ومظاىر حب عمماءىا.والبحث في كتبيا، والتعرف عمى 
 الخرين بالمغة العربية.التواصل مع ا 
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 .الميل إلى قراءة القصص المكتوبة بالمغة العربية الفصحى 
 .الرغبة في التعرف عمى أدباء وشعراء العرب من خالل قراءة مؤلفاتيم 

 االفتخار بالمغة العربية
التحدث أمام األخرين  باالفتخار بالمغة العربية، ويقصد وىي ثالث قيم االعتزاز بالمغة العربية

جمال المغة العربية، وعن مكانتيا بين المغات، والسعي إلى تطويرىا وتقديم ما يساىم في  عن
دراك مكانتيا، والدفاع عنيا.   تتحدد في: مظاىر االفتخار بالمغة العربيةو تقدميا، وا 

 .المشاركة في المحاضرات والمناقشات المتعمقة بالمغة العربية 
 .المشاركة بمسرحيات عن المغة العربية 
 .كتابة قصص ومقاالت عن المغة العربية 

بعد االطالع عمى كما ضمن الباحثان القائمة سموكيات معبرة عن قيم االعتزاز بالمغة العربية، و 
 :قام الباحثان بإجراء التعديالت التاليةاألخذ بيا، و آراء المحكمين 

 قٌمة احترام اللغة العربٌة:  سلوكٌات .1

تم تعديل الصياغة في االستماع إلى ما يقرأ من المقاطع العربية وفيميا إلى فيم ما يقرأ 
من الجمل العربية عند االستماع إلييا؛ وذلك ألن العبارة في صورتيا األولى مركبة وتقيس 
جانبين، وتم نقل مالحظة وتصحيح الخطأ، واكتشاف األخطاء تم نقميما من قيمة حب المغة 

لك لمناسبتيم الحترام المغة العربية أكثر من حب المغة العربية، وكذلك تم نقل العربية وذ
التعبير عن الموضوعات المسموعة تم نقميا من االفتخار بالمغة العربية إلى احترام المغة 

 العربية. 
 قٌمة حب اللغة العربٌة: سلوكٌات .0

داًل من اتقان التحدث بالمغة تم إضافة ميارة القراءة بداًل من البحث، وتم تعديل الصياغة ب
العربية الفصحى عند التعبير عن الرأي إلى التعبير عن الرأي بمغة عربية صحيحة، وفي 
التعبير حول مكانة المغة العربية تم تحديد التعبير الكتابي، وتم نقل قراءة النصوص األدبية 

 لقراءة أن تكون جاىرة. من قيمة احترام المغة العربية إلى حب المغة العربية وتوضيح نوع ا
 قٌمة االفتخار باللغة العربٌة:  سلوكٌات .3

تم تعديل الصياغة في التحدث بثقة واعتزاز إلى التحدث عن افتخاره بنفسو إلجادتو المغة 
العربية، وتم تحديد في إلقاء القصائد نوع القصائد المتعمقة بالمغة العربية، وتم إضافة 

الدفاع عن المغة العربية أمام من يعارضيا، استخدام المغة مقترحات من قبل المحكمين وىي: 
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العربية في جميع مواقف االتصال االجتماعية، المشاركة في نشر موضوعات تيتم بإبراز 
 مكانة المغة العربية عالميًا.

؛ فأصبحت في سموك ٙٔعمى  تشتمل األوليةصورتيا في القائمة  بناء عميو كانت
سموك، وبذلك تم التوصل إلى قائمة قيم االعتزاز بالمغة  ٛٔى عم تشتملصورتيا النيائية 

 (. ٕمحقأنظر مصورتيا النيائية )والسموكيات المرتبطة بيا في العربية 
 التوصٌات

 يوصي الباحثان في ختام ىذه الدراسة بالتالي:
  معممات المغة العربية عمى قيم االعتزاز بالمغة العربيةتعرف. 
  سو الدر تخطيط وتنفيذ عند بقيم االعتزاز بالمغة العربية التزام معممات المغة العربية. 
 عند  وتنميتياقيم االعتزاز بالمغة العربية  عمل معممات المغة العربية عمى غرس

 .الطالبات
 تساعد عمى تنمية قيم وأنشطة موضوعات  ياتضمينقيام معّدي ومطوري المناىج ب

 بية.االعتزاز بالمغة العر 
 الخاتمة

نظرًا لضعف الطالبات في المغة العربية وعدم الرغبة في تعمميا وقمة إدراكيم بأىميتيا، 
وكذلك عدم  إلى سبب من أسباب الضعف وىو ضعف اعتزازىم بالمغة العربية، انتوصل الباحث

م قي انفي ىذه الدراسة وضح الباحثمعرفة المعممات بالمقصود باالعتزاز بالمغة العربية، و 
االعتزاز بالمغة العربية ودور المعممة في تنميتيا لموصول إلى رفع مستوى الطالبات وتنمية 

مما يؤدي إلى حبيم لمغة العربية ودفاعيم عنيا  ،قيم االعتزاز بالمغة العربية في نفوسيم
، ولتمتمك معممة المغة العربية المعرفة بقيم االعتزاز بالمغة العربية والرغبة في تعمميا

 . المرتبطة بيذه القيم ةؤشراتيا السموكيوم
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  المراجع
(. مستوى الميارات القرائية والكتابية لدى طمبة الصف السادس و                                                             ٕٓٔٓاألسطل، أحمد. )

 اإلسالمية، غزة، فمسطين(.عالقتو بتالوة وحفظ القرآن الكريم )رسالة ماجستير الجامعة 
المغة اإلنجميزية عمى  مواجية سيطرة فيدور معمم المغة العربية (. ٕٔٔٓأبو لبن، وجيو المرسى. )

 . تم االسترجاع من واقع الطالب
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts?year=2016#http://

kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/861846 
 . بيروت: دار صادر ٖ. طلسان العرب(. ٖٜٜٔابن منظور، محمد بن مكرم بن عمي أبو الفضل. )

 . تم استرجاعيا من القيم التربوية(. ٕٗٔٓ\٘\ٚبونوة، أحمد بن محمد. )
https://www.alukah.net/social/0/70308/  ٓٔبتاريخ\٘\ٕٜٓٔ  

(. المغة العربية واليوية، مجمة جيود المممكة العربية و، مائٖٕٓ)البريدي، عبد اهلل عبد الرحمن. 
مركز الممك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي لخدمة المغة العربية،  تالسعودية. ضمن إصدارا

 الرياض. 
 لمنشر والتوزيع. . عمان: دار المسيرةتعمم القيم وتعميميا(. ٕ٘ٓٓ)الجالد، ماجد زكي. 
 . دار المسيرة لمطبع والنشر والتوزيع. تعمم القيم وتعميميا(. ٕٚٓٓالجالد، ماجد زكي. )

(. اقتراح أساليب تعميمية تيدف إلى تنمية مشاعر االعتزاز بالمغة ٕٙٔٓالحامد، سفيان موسى. )
كانون  .(ٜٔالعدد) ،مجمة مجمع المغة العربية األردنيالعربية لدى النشء العربي. 

 .  ٕٓٚ-ٖٕ٘األول.
. تم القيم األخالقية في التعميم ودورىا في التنمية(. ٕٔٔٓ\ٕٔ\ٕالحمود، إبراىيم بن ناصر. )
بتاريخ  madina.com/article/121008-https://www.alاسترجاعيا من 

 م.ٕٛٔٓ\ٔٔ\ٕٗ
دور معممي التربية اإلسالمية في تنمية قيمة التسامح لدى طالب (. ٕ٘ٔٓسين. )الخيري، عمر يا

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى، المرحمة الثانوية بمحافظة الميث
 مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية. 

. الممتقى الدولي مية البشرية المستدامةأثر اإلدارة بالقيم في التن، مارس(. ٕٗٓٓالداودي، الطيب. )
حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، كمية الحقوق 

 والعموم االقتصادية. جامعة ورقمة. الجزائر. 
 . بيروت: مكتبة لبنان.مختار الصحاح(. ٜٛٛٔالرازي، محمد بن بكر. )

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts?year=2016#http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/861846
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts?year=2016#http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/861846
https://www.alukah.net/social/0/70308/
https://www.alukah.net/social/0/70308/
https://www.al-madina.com/article/121008
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. القيم التربوية المتضمنة باألناشيد الواردة في كتب لغتنا العربية (ٕ٘ٔٓالسميم، بشار عبد اهلل. )
 العدد )الثاني(.، مجمة دراسات العموم التربويلصفوف المرحمة األساسية األولى في األردن. 

ٙٓٔ-ٙٔٚ . 
(. واقع دور المعمم في تنمية القيم الحضارية لدى طمبة المرحمة ٕٚٔٓالشيري، فاطمة جابر. )

دينة بريدة دراسة ميدانية )رسالة ماجستير جامعة القصيم كمية التربية، القصيم، الثانوية بم
 السعودية(.  العربية المممكة

دور المعمم في تنمية القيم الخمقية لدى طالب المرحمة (. ٕٙٓٓالصائغ، عبد الرحمن يحيى. )
جامعة الممك سعود،  ،كمية التربية غير منشورة، رسالة ماجستير، الرياضالثانوية بمدينة 

  الرياض، المممكة العربية السعودية.
 . القاىرة: دار الفكر التربوي.تعميم المفاىيم المغوية والدينية لدى األطفال(. ٕٔٓٓالضبع، ثناء. )

. دراسة مقدمة إلى القيم والتربية عالم متغير، يوليو(. ٜٜٜٔالعاجز، فؤاد عمي، والعمري، عطية. )
 ة والفنون، إربد، األردن.مؤتمر كمية التربي

(. دور المعممين في تنمية القيم الوطنية لدى طالب ٕٔٔٓالعازمي، مزنو سعد، والرميضي، خالد. )
-ٖٔالجزءالثاني(. يونيو.-ٜٜالمجمة التربوية، العدد)المدارس الثانوية في دولة الكويت. 

ٚٔ. 
(. مسؤوليات معمم العموم والمشرف التربوي في إعداد ٕٙٓٓعبد السالم، مصطفى عبد السالم. )

 . ٗٙٔ-ٖٕٔ.حولية كمية المعممين في أبيا، العدد)السابع(اإلنسان الصالح. 
القيم التربوية المتضمنة في كتاب لغتي الجميمة لمصف الرابع (. ٕٔٔٓالعتيبي، خالد صعيقر. ) 

ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كمية التربية، المدينة المنورة،  ، رسالةاالبتدائي
 المممكة العربية السعودية.

المغة العربية ومناىج التعميم في السعودية، جيود ، مايو(. ٖٕٔٓالعجالن، عبد العزيز بن سميمان. )
خدمة المغة العربية،  ، مجمة جيود المممكة العربية السعودية فيالمسئولين تجاه المغة العربية

  مركز الممك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي لخدمة المغة العربية، الرياض. ضمن إصدارات
إسيام المعمم في تنمية الجانب الخمقي لدى المتعمم من ، مايو(. ٜٜٜٔالعمرو، صالح سميمان. )

مر الثالث إلعداد معمم . بحث مقدم في المؤتخالل دوره كناقل لممعرفة والخبرة والتراث الثقافي
 التعميم العام، مكة المكرمة. 
(. دور معمم التربية اإلسالمية في تعزيز قيم المواطنة لدى ٕ٘ٔٓالغامدي، عمي بن عوض عمي. )

 (.٘ٙٔالعدد) جامعة االزىر،-مجمة كمية التربيةطالب المرحمة الثانوية بمدينة الطائف. 
ٚٛ٘-ٕٛٔ  .  
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دور معممي المرحمة الثانوية في تعزيز القيم اإلسالمية لدى طمبتيم (. ٕٓٔٓ، عبد الكريم. )قشالن
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة، فمسطين. في محافظات غزة

 . مصر: مجمع المغة العربية.المعجم الوجيز(. ٜٜٗٔمجمع المغة العربية. )  
(. دور معمم المدرسة االبتدائية في تنمية القيم االجتماعية لدى ٕٕٔٓمرعي، معوض حسن. )

مجمة التالميذ من وجية نظر الموجيين ومديري المدارس: دراسة ميدانية بمحافظة الجيزة. 
 .ٕٖٙ-ٕٚٛ. أكتوبر.الجزء الثالث(-ٓٗعالم التربية، العدد )

 المعاني. )د.ت(. معجم عربي.  تم االسترجاع من
https://www.almaany.com/ 

(. مستوى ميارات التذوق األدبي لدى معممي المغة العربية بالمرحمة ٕٛٓٓمقداد، عصام. )  
األساسية العميا وعالقتو بمستوى الثقافة اإلسالمية لدييم )رسالة ماجستير الجامعة 

 اإلسالمية، غزة، فمسطين(. 
 (. القيم واقع وتطمعات. الرياض: مكتبة الممك فيد الوطنية. ٕٙٔٓ، حصة عبد الرحمن. )الوايمي
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https://www.almaany.com/

