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 ملخص
تهدف الدراسة إلى معرفة مدى إسهام المعلم في إآساب القيم االجتماعية لطلبة الصف التاسع من التعليم األساسي بمدينة                        
طرابلس، واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي وأدواته من تحليل المحتوى واستمارة االستبيان ومقياس القيم                   

(اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي من خالل استخدام المقابلة، وبلغت عينة الدراسة من المعلمين                    االجتماعية، وآذلك 
: ، أظهرت  الدراسة ان نسبة القيم االجتماعية لدى طلبة الصف التاسع آانت عالية، وآان ترتيبها لديهم آالتالي                             ) 383

التكافل االجتماعي،  وآذلك الحال        -المساعدة -تحمل المسئولية  -الصداقة -العالقات االجتماعية مع اآلخرين     -قيمة الوفاء 
بالنسبة لمحور إسهام المعلمين في إآساب الطلبة القيم االجتماعية في مجال المدرسة ، فقد أظهرت النتائج أن المعلم قد                             
أسهم في تنمية القيم االجتماعية لدى طلبة الصف التاسع بدرجة متوسطة في القيم االجتماعية في مجال األسرة، وأسهم                            

 . بدرجة عالية في مجال المجتمع والمدرسة
 

 .إسهام المعلم، إآساب القيم االجتماعية، طلبة الصف التاسع من المرحلة اإلعدادية :الكلمات المفتاحية
 

Teachers Contribution to Give The Social Values of The Ninth Grade Students 
 

ABSTRACT 
 

The study aims to find out the extent to which the teacher in giving social values of ninth grade stu-
dents of basic education in Tripoli, and the study relied on the descriptive and analytical tools to ana-
lyze the content and form of a questionnaire and scale of social values, as well as the study relied on 
curriculum qualitative through the use of the interview, and reached the study sample of teachers 
(383), and reached a sample of ninth grade students (693) students, and the study found the follow-
ing results: The results of scale social values of ninth grade students that the percentage of social values 
in ninth grade students were high, and had arranged to have as follows: Value meet -social relation-
ships with others - friendship - responsibility - to help - social solidarity, as well as the case for the axis 
of the contribution of teachers in giving students the social values in the area (family, school and com-
munity), the results showed that the teacher has contributed to the development of social values 
among the students of ninth grade moderately in social values in the area of the family, and contrib-
uted to a high degree in the field of community and school. 

 
Key words: the contribution of the teacher, give social values ninth grade students from the prepara-

tory stage. 
 

 المقدمة 
 

تأخذ القيم أهمية خاصة في العملية التعليمية، ذلك أن التقدم العلمي والتكنولوجي وسيطرة وسائل االعالم واالتصاالت،                         
والعولمة، وآل الظواهر المعاصرة في الحياة االنسانية قد أورثت تغيرًا في القيم والمنظومات التعليمية بشكل يحتاج الى                       
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جهود علمية منظمة من القائمين على عملية التعليم، والمعلمين منهم على وجه الخصوص في تعليم المواد االنسانية التي                       
، وعليه فأن المعلم قد يحاول أن يؤثر في اجراءات تشكيل           )1999غانم،  (تحدد شكل المجتمع وثقافته، وتحافظ على هويته        

القيم عند طلبته عن طريق مشارآته في التفاعل مع طلبته وايجاد بيئة تعليمية مناسبة، وايجاد فرص في المحتوى التعليمي                   
الذي يقدم لهم بشكل قد يقود الى فهم إلجراءات تطوير القيم واآتسابها عند آل طالب وتوجيه قيم المتعلمين بتأثير من القيم                       

اعتبر أن تحسين المهارات العقلية،           )  (Hansen,2001في دراسته أن        )  (wiel, 2003وقد أورد     . الخاصة بالمعلم  
والتطور االجتماعي للطلبة يكون ضمنيًا متعلقًا باألدوار التي يؤديها المعلم، وأن القلب األخالقي للتعليم ال يكون بمجرد                         

 . التفاعل  مع الطلبة بل من خالل المحتوى والفرص التي يقدمها المعلم، وتفسير المنهاج، واألمثلة التي يختارها
 

االجتماعية في مجتمع المدرسة يتطلب الرجوع الى المعلمين باعتبارهم معنيين بالتربية والتعليم للطلبة،                 والبحث في القيم  
وهذا يُعد من أهداف التربية والتعليم في بناء مجتمع             . ويطبقون منهج تربوي شامل، هدفه غرس القيم في نفوس الناشئة              

تسوده مجموعة من القيم والُمثل والفضائل مثل بر الوالدين، والصدق، والتعاون، واالخالص، آما أنه يتفق مع هدف                               
التربية والتعليم، وهو تربية االنسان الصالح المتفاعل مع بيئته االجتماعية في األسرة والمدرسة والمجتمع بشكل عام                              

 ). 13: 1980فرحان، (
 

 مشكلة الدراسة
 

تطور وسائل الحياة وتفجر ينابيع العلم والمعرفة            أصبحت الحياة االجتماعية تشهد تغيرا بشكل سريع ومتالحق في ظل               
وتغير الثقافات الفرعية ألفراد المجتمع بشكل يحاآى الثقافات االخرى وبصورة قد تتشّوه معها ثقافة المجتمع االصلية مما                  
يوقع العبث على التعليم آمهنة تربوية، والتعليم منفردا قد يعجز عن التعامل مع انسان هذا العصر من حيث اآسابه                                     
المعارف والقيم االيجابية من خالل التفاعل االجتماعي وتدعيم ذاته االجتماعية بما يحقق له اقامة عالقات سليمة مع                                 
االخرين والعمل ايضا على مواجهة المشكالت التي تعترض مسيرته الدراسية، لذا فان التعليم يهدف الى اآساب الفرد                           
.  قدرا من المعارف ويكسبه القيم والمهارات التي توفر له الصحة النفسية وتعينه على التوافق والتكيف االجتماعي والنفسي            

ونظًرا لوجود مشكالت سلوآية لدى طلبة المدارس من فئات المراهقين وإشارة بعض الدراسات إلى ضعف دور                                       
و بناءًا على ذلك فقد          ،)1988الجالدي،   (المؤسسات التعليمية في غرس القيم لدى الطلبة، آما جاء في نتائج دراسة                         

تبلورت مشكلة الدراسة الحالية للبحث في مدى اسهام المعلم في تنمية القيم االجتماعية لدى طلبة الصف التاسع بمدينة                             
 . طرابلس

 
فالمعلم هو العمود الفقري للمدرسة والموجه والمرشد والمعين لطالبه، ومن هنا آان دوره دورًا هامًا وضروريًا لتقويم                          
المعوّج من السلوك، وغرس قيم الفضيلة والخير في نفوس أبنائنا في هذه المرحلة العمرية الخطيرة، مرحلة المراهقة التي                  

 ).    70 :1983أحمد، (تتطلب وعيًا وإدراآًا يرتقيان إلى مستوى المسئولية تجاه طالبنا الذين هم أمانة في أعناقنا 
 

و يرجع سبب اهتمام علماء التربية بموضوع القيم إلى أن هذه القيم تتصل اتصاًال مباشرًا باألهداف التي تسعى التربية إلى  
تحقيقها في المتعلم، من حيث تقويم النظم التربوية في المجتمعات المختلفة بتقديم الخبرات اإلنسانية والقيم واالتجاهات 
وأساليب الحياة إلى األفراد عن طريق التنشئة االجتماعية التي ترآز على القيم مما يؤدي إلى التوافق في أنماط السلوك    

؛ لذا يرى آثير من المفكرين ومن يعملون في مجال التربية والتعليم ضرورة غرس )23 : 1996طهطاوي، (المختلفة 
القيم المرغوب فيها في العملية التربوية وتنميتها، وذلك لما لها من أثر آبير في سلوك األفراد والجماعات، فعلى نطاق   
الفرد، تعمل القيم عل تكامل شخصيته واتزان سلوآه وتنمي لديه القدرة على مواجهة القيم المنحرفة ومقاومتها والموازنة         
بين مصالحه وحاجاته الشخصية ومصالح المجتمع وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى نطاق المجتمع     
تعمل القيم على الحفاظ على ثقافته وهويته وأصالته ومتانة بنيانه، آما تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث     

ما درجة إسهام المعلمين في إآساب القيم االجتماعية لدى طلبة      : وبناء على ذلك فأسئلة الدراسة لإلجابة على السؤال        .  فيه
 الصف التاسع، من وجهة نظر المعلمين ؟   

 
 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 
 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة االستبيان ومقياس القيم االجتماعية وتحليل المحتوى، والمنهج الكيفي باستخدام

آرونباخ وتم استخراج صدق أداة االستبيان باستخدام صدق المحكمين، والثبات باستخدام معادلة ألفا                                  . أداة المقابلة  
Cronbach's Alpha)( أما قياس ثبات تحليل المحتوى فقد تم باستخدام معادلة هولستي ،Holisti)   (عن طريق إعادة التحليل 

 )Landis and Kosh, 1977: 159-174(بمعرفة باحثين أخرين، أما قياس ثبات المقابلة فقد تم االعتماد على طريقة                
 . عن طريق ثبات الفاحصين
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 مجتمع الدراسة
 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الصف التاسع من التعليم األساسي بالمدارس الحكومية بمدينة طرابلس، وبلغ                              
أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها باستخدام          . حسب السجالت الرسمية المسجلة بوزارة التعليم بطرابلس          (5674(عددهم  

باستخدام معادلة    Krejcie and Morgan) 1970(الطريقة العنقودية العشوائية وتم االعتماد على جدول تحديد العينة لـ          
 .  معلمًا في الصف التاسع من مرحلة التعليم األساسي) 383(العينة، وقد بلغ إجمالي عينة المعلمين 

  
          أداة الدراسة

 
الصف  قامت الباحثة بإعداد االستبيان للتعرف على درجة إسهام المعلمين في إآساب القيم االجتماعية لطلبة                     :االستبيان

وقد تم بناء االستبيان من خالل االستفادة من األدب التربوي في مجال القيم االجتماعية ودور                  . التاسع من التعليم األساسي   
ومن أجل   . المعلم في تنميتها، والدراسات السابقة واألبحاث المتخصصة في مجال الدراسة ومن ثم أراء المحكمين                                

استخدام صدق المحتوى فقد تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على محكمين من أعضاء هيئة التدريس بكليات                        
التربية والخدمة االجتماعية بالجامعة الوطنية الماليزية والجامعة اإلسالمية العالمية وجامعة طرابلس وأآاديمية الدراسات               

وأما ثبات  . العليا بليبيا؛ وذلك للتأآد من درجة مناسبة الفقرات ووضوحها و وانتمائها للمحور وسالمة الصياغة اللغوية                      
للتأآد من ثبات أداة الدراسة         (Cronbach's Alpha(أداة االستبيان فقد استخدمت الباحثة طريقة ألفا آرونباخ للثبات                  

 . ومدى االرتباط بين الفقرات
 

 المعالجة اإلحصائية
 

تم استخدام األساليب االحصائية مثل التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية؛ وذلك                        
. لحساب القيمة التي يعطيها أفراد عينة الدراسة لكل فقرة، وآذلك النسبة المئوية والمتوسط الحسابي العام لكل محور                               

 .وتم االعتماد على مقياس ليكرت الخماسي في استجابات أفراد العينة. ومعامل ألفا آرونباخ للثبات
 

      تحليل النتائج
 

 .لطلبة الصف التاسع، من وجهة نظر المعلمين) المدرسة (إسهام المعلم في إآساب القيم االجتماعية في مجال
 

فقرة، وقد اتفق أفراد العينة على أن المعلمون            ) 21(تكون هذا المجال من        :محور القيم االجتماعية في مجال المدرسة        
(يسهمون في إآساب الطلبة القيم االجتماعية في مجال األسرة بدرجة عالية جدًا، حيث آانت المتوسط الحسابي للمجال                         

 :، وفيما يلي عرض لهذه الفقرات(4.42
 

" أحث الطالب على احترام المعلمين والموظفين بالمدرسة واحترام زمالءه              ”)2(رقم    أن الفقرتين   1يتضح من الجدول     
قد سجلتا الترتيب األول من حيث          "   أشجعه على المحافظة على مرافق المدرسة والترتيب والنظام فيها               ) "21(ورقم  

وبلغ   (89.0)  %)90.6( درجة إسهام المعلم في إآسابها للطالب، وآانت نسبة اإلسهام عالية جدًا حيث بلغت                                         
" أدعو الطالب إلى االلتزام بقواعد وتعليمات المدرسة            " (1(رقم    وجاءت الفقرة   .(4.84) (4.88(متوسطهما الحسابي     

أعزز )6(رقم   آما حازت آل من الفقرات ).4.83(وبلغ المتوسط الحسابي %)  87.5(بالترتيب الثاني بنسبة إسهام بلغت 
أرغب الطالب في تبادل اآلراء مع          " (17(ورقم  " لديه مبدأ االعتذار والمسامحة للمعلمين والزمالء عن خطأ وقع منه                

) 4.65)  (4.62(وبلغ المتوسط الحسابي         (%73.9).%)  74.4(الترتيب الثالث بنسبة إسهام بلغت         " زمالءه اآلخرين 
أشجع الطالب على   " (13(ورقم  " أرغبه في زيارة المرضى من الطلبة     ”) 8(ومن حيث الضعف فقد جاءت الفقرتين رقم         

 ).3.25 (%) 69.3 (متوسط حسابي (%26.6)  %) 28.7 (بنسبة إسهام متوسطة بلغت" رد الحقوق ألصحابها
 

 تفسير النتائج 
 

م،            (4( وتشير نتائج الجدول     ل ع م الى أن مجال المدرسة قد تحصل على الترتيب الثاني من بين المجاالت من حيث إسهام ال
رات                              ) 4.42( فقد بلغ المتوسط حوالي      ق ف ى أن ال درسة إل م مجال ال ة ب ق ل ع جاءت  )   6،   1،   21،   2( ، وتشير النتائج المت

ى  )   13، 8، 7، 5، 4( بمتوسطات عالية بينما الفقرات      جاءت ضعيفة، أما بقية الفقرات فقد جاءت متوسطة، ويرجع ذلك ال
رام     :   " أن المعلمين آان اهتمامهم بالفقرات التي نصت على         أحث الطالب على احترام المعلمين والموظفين بالمدرسة واحت

ا " و   "   ز م ال ء ه  ه ي ا م   ف ظ ن و ا عد   " و   "   أ ش ج ع ه   ع ل ى   ا ل م ح ا ف ظ ة   ع ل ى   م ر ا ف ق   ا ل م د ر س ة   و ا ل ت ر ت ي ب   و ا ل أ د ع و   ا ل ط ا ل ب   إ ل ى   ا ال ل ت ز ا م   ب ق
ه " و   "   و ت ع ل ي م ا ت   ا ل م د ر سة  ن ع   م أ   و ق ك   إل د ر ا ك " أ ع ز ز   ل د ي ه   م ب د أ   ا ال ع ت ذ ا ر   و ا ل م س ا م ح ة   ل ل م ع ل م ي ن   و ا ل ز مال ء   عن   خط  ؛   و ذ ل
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  يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية إلجابات المعلمين  في محور القيم االجتماعية في 1جدول 
 )المدرسة(مجال 

 

 

راف  % البدائل  ح االن
 المعياري

ط    وس ت م ال
 الحسابي

ة  الفقرات درج
 االسهام

 

      دائمَا غالبَا أحيانًا نادرَا مطلقَا

0 
0.00 

1 
0.3 

13 
3.4 

34 
8.9 

335 
87.5 

مات      4.83 0.47 ي أدعو الطالب إلى االلتزام بقواعد وتعل
 1 عالية جدا .المدرسة

0 
0.00 

0 
0.00 

7 
1.8 

29 
7.6 

347 
90.6 

ن              4.88 0.36 ي م ل ع م رام ال ت ى اح ل ب ع ال ط أحث ال
 2 عالية جدا .والموظفين بالمدرسة واحترام زمالءه

2 
0.5 

4 
1.0 

48 
12.5 

113 
29.5 

216 
56.4 

 3 عالية جدا .أشجع الطالب على تكوين صداقات طيبة 4.40 0.78

0 
0.00 

6 
1.6 

75 
19.6 

101 
26.4 

201 
52.5 

ة في األنشطة             4.29 0.83 أشجع الطالب على المشارآ
 4 عالية جدا .واألعمال المدرسية

0 
0.00 

17 
4.4 

86 
22.5 

108 
28.2 

172 
44.9 

ه على حل               4.13 0.91 أحث الطالب على مساعدة زمالئ
 5 عالية .مشاآلهم والوقوف معهم وقت الشدة

0 
0.00 

3 
0.8 

40 
10.4 

55 
14.4 

285 
74.4 

ة             4.62 0.70 ح ام س م ذار وال ت دأ االع ب ه م دي أعزز ل
 6 عالية جدا .للمعلمين والزمالء عن خطأ وقع منه

3 
0.8 

15 
3.9 

57 
14.9 

124 
32.4 

184 
48.0 

ن زمالءه               4.22 0.89 ي أشجع الطالب على اإلصالح ب
 7 عالية .المتخاصمين

16 
4.2 

42 
11.0 

95 
24.8 

120 
31.3 

110 
28.7 

 8 متوسطة .أرغبه في زيارة المرضى من الطلبة 3.69 1.12

1 
0.3 

14 
3.7 

53 
13.8 

86 
22.5 

229 
درسة               4.37 0.87 59.8 م ال اعي ب أنّمي لديه حب العمل الجم

 9 عالية جدا .والتعاون مع اآلخرين

6 
1.6 

17 
4.4 

56 
14.6 

62 
16.2 

242 
63.2 

ع       4.34 0.89 أحّبب لدى الطالب المرونة عند التعامل م
 10 عالية جدا .اآلخرين

0 
0.00 

1 
0.3 

25 
6.5 

82 
41.4 

275 
71.8 

ع                 4.64 0.61 امل بصدق م ع ت ى ال طالب عل أحث ال
 11 عالية جدا .المعلمين وزمالءه الطلبة

4 
1.0 

22 
5.7 

54 
14.1 

76 
19.8 

227 
59.3 

أحث الطالب على تبادل الزيارات االجتماعية       4.30 0.98
 12 متوسطة .بين األصدقاء لزيادة المحبة

24 
6.3 

39 
10.2 

135 
35.2 

83 
21.7 

102 
26.6 

 13 عالية جدا .أشجع الطالب على رد الحقوق ألصحابها 3.52 1.16

1 
0.3 

4 
1.0 

46 
12.0 

71 
18.5 

261 
68.1 

ع               4.53 0.76 د م ه ع ال اء ب وف ى ضرورة ال ل ه ع ث أح
 14 عالية جدا .اآلخرين

0 
0.00 

4 
1.0 

39 
10.2 

70 
18.3 

270 
70.5 

 15 عالية جدا .أدعو الطلبة الى سلوك التواضع فيما بينهم 4.58 0.71

0 
0.00 

4 
1.0 

30 
7.8 

75 
19.6 

274 
 16 عالية جدا .أوجه الطلبة نحو االعتماد على أنفسهم 4.61 0.67 71.5

0 
0.00 

4 
1.0 

25 
6.5 

72 
18.8 

283 
ع زمالءه          4.65 0.63 73.9 أرغب الطالب في تبادل اآلراء م

 17 عالية جدا .اآلخرين

3 
0.8 

12 
3.1 

59 
15.4 

95 
24.8 

214 
موضوعي               4.31 0.89 55.9 د ال ق ن أرغب الطالب في تقبل ال

 18 عالية .والتحّلي بالروح الرياضية

9 
2.3 

11 
2.9 

78 
20.4 

70 
18.3 

215 
د                4.22 1.02 56.1 ن و ع ف ع أشجع الطالب على تطبيق مبدأ ال

 19 عالية .المقدرة

4 
1.0 

8 
2.1 

75 
19.6 

81 
21.1 

215 
 20 عالية جدا .أشجع الطالب على احترام رأي األغلبية 4.29 0.92 56.1

0 
0.00 

1 
0.3 

14 
3.7 

27 
7.0 

341 
أشجعه على المحافظة على مرافق المدرسة        4.84 0.46 89.0

 21 عالية جدا .والترتيب والنظام فيها

درسة                    م مجال ال اري ل المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
88.4% 0.93 4.42    



75  Teachers Contribution to Give The Social Values of The Ninth Grade Students 

ة مع                              ب طي م ال ه ات ى عالق ظة عل المعلمين لمسئولياتهم فيما يخص توجيه وارشاد الطلبة نحو االهتمام بمدرستهم والمحاف
درسة                       م م في ال المعلمين والزمالء وذلك بمساعدة المناهج الدراسية واألنشطة المدرسية؛ ألن الطلبة يقضون معظم اوقاته
ود                       ع ت ن وال مما يجعلها بمثابة األسرة الثانية للطالب، فتلك القيم تساعدهم على تكوين العالقات االجتماعية واحترام االخري
م                  على النظام والتعاون والعادات الحسنة، فالطلبة في هذه المرحلة العمرية بحاجة لمثل هذه القيم فهي أساس لنجاح عالقاته
ساطة                              ب يست ب م ل ي ق االجتماعية باآلخرين وربما يكون ذلك بتمثيل المعلم لمثل هذه القيم ليكون نموذجا وقدوة للطالب، فال
ا                                    ه ا وإدارت ه ي ا ومشرف ه ي م ل ع م حديث عابر أو عبارات مكتوبة في أوراق، بل يجب أن تكون متمثلة في حياة المدرسة ب

ا                      ،  )Brown, 1993, p10(وطالبها ومناهجها وفلسفتها ونشاطاتها المختلفة التي يقوم بها التالميذ في ساحة المدرسة أو خارجه
ر                            ي اي ع م جاهات وال ويرى اصحاب نظرية التعلم ان السلوك االنساني يكتسب بفعل المشاهدة والمالحظة، وان معظم االت

وآي             حسن،  ( والقيم تكتسب عن طريق النموذج، وهذا يتطلب ان يكون هناك نموذجًا لكي يتم من خالله نمذجة النمط السل
م       ) .   190:   2001 ظره وللنموذج في سياق هذه النظرية أهمية خاصة في تكوين الضبط الذاتي، في تعلم القيم، فالفرد في ن

موذج                      ن رد ل ف  يتعلم الكتب من خالل ما يراه من نماذج حية او رمزية خاصة اذا اقترن سلوك هذا النموذج بنتائج معززة، فمشاهدة ال
ج        ائ ت اثيب وعوقب على القيام بسلوك ما يخلق توقعا لدى هذا المالحظ بان قيامه بسلوك مشابه لسلوك النموذج سيجلب له ن

ه                    ا ل ه وم   )  Hjelle & Ziejler,1992,p88(مماثلة  اذا قام بتقليده، وبذلك يتجنب النتائج المؤلمة آعدم رضا الجماعة او ل
ة        :   "  حين جاءت الفقرات اآلتية ضعيفة وهي      في درسي م ال ال أحث  " و   "   أشجع الطالب على المشارآة في األنشطة واألعم

ن زمالءه      " و "   الطالب على مساعدة زمالئه على حل مشاآلهم والوقوف معهم وقت الشدة     ي أشجع الطالب على اإلصالح ب
ك    " أشجع الطالب على رد الحقوق ألصحابها " و  "   أرغبه في زيارة المرضى من الطلبة     " و  "   المتخاصمين ، وربما يعود ذل

ة يشعرون                                   ب طل جعل ال ا ي م س، م ل طراب الى عدم توفر األنشطة المدرسية بشكل آبير أصًال، وهذا ما تعانيه المدارس ب
مشكالت                          ة ال ك جاءت نسب ذل ة، ل بالروتينية الصفية ويسعون الى اثبات ذاتهم بطرق أخرى ربما تكون بسلوآيات خاطئ
فس              ن ت السلوآية لدى طلبة الصف التاسع عالية حسب تقارير وزارة التربية والتعليم بطرابلس، فاألنشطة المدرسية تعتبر م
ة                                         ي وآ ل ا يسبب مشاآل س ه ي نقص ف ال ة، ف ق راه م لطاقات الطلبة والتعبير عن ميولهم واتجاهاتهم وخصوصا في سن ال

ن،           .   واجتماعية للطلبة في المدارس    ي ق راه حيث تظهر في مرحلة البلوغ الدوافع الجنسية من بين الحاجات الجسمية عند الم
م،           ه دي  وهو من الحاجات التي على المراهقين والقائمين عليهم إعالئها وتهذيبها واستبدالها بما يستهلك طاقتهم، ويخفض التوتر ل

 ،) 135-133   :1979دسوقي،   (أي بمزاولة األنشطة المدرسية، واألنشطة االجتماعية، من ألعاب، ومسابقات، وفرق رياضية            
تخلص                 ى ال وعدم القدرة على إشباع الحاجات الجسمية قد يؤدي بالمراهق إلى سوء التوافق، وقد يسبب له توتًرا يسعى إل

درسة                    ) .   26:   1413الخراشي، (منه ضماًنا لصحته الجسمية   م ة في ال ب طل ن ال ي ات ب آذلك بالنسبة للمخاصمات والخالف
جاءت ضعيفة فربما تكون بسبب اعتقاد المعلمين بأن هناك أنظمة وتعليمات خاصة بالمدرسة فال تعتبرونها من مسئوليات                 
راحل                         م الطالب التدخل فيها، فالمدرسة تعتبر عنصر هام وعامل من أآبر العوامل في التأثير االجتماعي خصوصًا في ال
م                                              ي ق جاهات وال ول واالت ي م ع وال دواف و ال م ق ن ك عن طري اء وذل ن األولى من تربية النشء، آما أنها تؤثر في نمو األب

ه   ة                     ) .   333  :   1979األشول،    .   (   والمهارات االجتماعية، باإلضافة إلى تقدير الطفل لذات ئ ي ب اتساع ال درسة ب م ز ال ي م ت ت ف
اط                              االنضب ا ب زه ي م االجتماعية وأنها  تقوم على أساس تنقية وغربلة الثقافة مما قد يتخللها من فساد وانحرافات، وأيضا ت

 . والتنظيم
 

فيما يتعلق بدور المعلم في اآساب القيم االجتماعية للطلبة فقد أشارت النتائج              ) 2001(وهذا ما أشارت اليه دراسة الهندي        
وتختلف النتائج مع   %). 70.6(الى أن دور المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية في نفوس الطلبة، بلغت النسبة حوالي                   

التي تؤآد على قصور المدرسة في االهتمام بالقيم األخالقية األربعة وهي الصدق،             ) 1988(ما جاءت به دراسة الجالدي      
األمانة، الحياء، الشجاعة، وهذه المؤشرات تتناول مؤشرات خاصة بالمدرسة والمعلم والعاملين في المدرسة والمتعلمين                   
وبأن هناك معوقات تقف في سبيل تحقيق المدرسة لدورها في إآساب التالميذ القيم آذلك القصور في توظيف األنشطة                           

إلى أن المعلمين    ) 1998(آما تختلف النتائج مع ما توصلت اليه دراسة عبيدات                 . التربوية وعجزها عن تحقيق أهدافها       
) 1981(آذلك ما أوصت به دراسة مطاوع       .  يسهمون في ترسيخ القيم االجتماعية التي تتعلق بالمدرسة في المرتبة الثالثة          

 .بأن يكون هناك فريق من الباحثين لدراسة العوامل التي تؤثر في القيم وتعمل على تدعيمها أو تثبيطها
 

 الخالصة 
 

واستنتاجاتها توصي الباحثة المعلمين بضرورة العمل على تنمية القيم االجتماعية التي برز                          من خالل نتائج الدراسة      
 إسهامهم في إآسابها للطالب بدرجة ضعيفة وآذلك التأآيد على القيم االجتماعية التي يسهمون في إآسابها بدرجة عالية                        

القيم االجتماعية التي تخص المدرسة، ويكون ذلك من خالل إعداد المعلمين إعدادًا                   والعمل على زيادة  إآساب الطالب        
من خالل آليات التربية وإعداد المعلمين، آذلك من خالل اهتمام المسئولين                   متكامًال من حيث تزويدهم بالثقافة الالزمة        

والتربويين بالقيم االجتماعية والترآيز عليها في عقد الندوات والدورات التدريبية للمعلمين وبيان أهميتها للطالب                                    
باالهتمام بتدريب المعلمين على األساليب والطرق المختلفة والحديثة            خصوصًا في مرحلة المراهقة، آما توصي الباحثة        

في تعليم القيم االجتماعية ومراعاة الفروق الفردية بين الطالب، آذلك ضرورة اهتمام المدرسة باألنشطة المدرسية التي                      
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تتيح للطالب المشارآة الفعلية وبالتالي اآتساب بعض القيم االجتماعية عن طريق الممارسة العملية، آما يجب على جميع                   
مؤسسات المجتمع التربوية مثل األسرة والمدرسة والمسجد والنادي ووسائل اإلعالم، المساهمة في إآساب القيم                                       

  .هناك تواصل وتعاون وتنسيق بين مؤسسات المجتمع االجتماعية للنشء وأن يكون
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