استراتيجيات غرس القيم

الطبعة األولى
حقوق اإلعداد والطبع والتوزيع محفوظة لـ:
للمؤلف ،ومركز معاهد لالستشارات
0114459049
info@m3ahed.net
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استراتيجيات غرس القيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا...
ميتاز واقعنا ادلعاصر بسرعة التطوير يف العمل ادلؤسسي ،السيما يف تطوير وتنمية ادلوارد البشرية ،وللعاملني يف ميادين
تعليم القرآن أحقية الصدارة هبذا التطوير والنمو؛ لشرف انتساهبم إذل القرآن الكرمي لقولو صلى اهلل عليو وسلم ( :خريكم
من تعلم القرآن وعلمو  ).وقد شهدت حلق حتفيظ القرآن الكرمي ومدارسو ودوره إقباالً يثلج الصدر  ،فوصل عدد
الطالب والطالبات يف ىذه احللق وادلدارس قرابة (ادلليون) يف ادلملكة العربية السعودية ،وقد دعا ىذا اإلقبال إذل افتتاح ما
يزيد عن ( )111معهداً دلعلمي ومعلمات القرآن الكرمي.
فكانت احلاجة ملحة إذل إنشاء "مركز معاىد لالستشارات الرتبوية والتعليمية" وىو بيت خربة يف تأسيس وتطوير
ادلعاىد القرآنية ،ليليب احتياجات ادلعاىد القرآنية بتقدمي برامج متنوعة ،من خالل أساليب عالية وجادة وكفيلة-بإذن اهلل -
بتطوير بيئة معاىد معلمات القرآن وكفايات منسوباهتا ،ومنها" برنامج النمو ادلهين والرتبوي دلنسوبات ادلعاىد القرآنية"
الذي يهدف إذل منو منسوبات ادلعاىد القرآنية – أعضاء ىيئة التدريس واإلداريات -وتطويرىن يف اجلانبني ادلهين والرتبوي
وفق منهجية علمية (التطوير ادلهين التشاركي) الذي يتبناه ادلركز كسياسة يف التطوير ادلهين والرتبوي دلنسوبات ادلعاىد خالل
مدة زمنية زلددة ،حيث بذل ادلركز عناية كاملة يف اإلعداد ذلذا الربنامج واإلشراف على تنفيذه ،وبذل الكثري من الوقت
واجلهد وادلال يف ذلك؛ دلا يؤمل منو من أثر يف حتسني وتطوير منسوبات ادلعاىد القرآنية.
ويقدم الربنامج التطوير باستخدام ( )11أداة تطويرية (دورة تدريبية – ورشة عمل -قراءة موجهة – لقاء خبري -موضوع
تعلم – مشروع – شلارسة عملية – مساع موجو – زيارة – نشرة – ندوة – مهمة أدائية( .
ومننن النندورات التدريبيننة دورة "اسنرتاتيجيات مننرس القننيم" الننب بننني يننديك ،إعننداد عضننو اللجنننة اإلش نرافية لربنننامج
النمنو ادلهننين والرتبنوي دلنسننوبات ادلعاىنند القرآنينة ،النندكتور  /فنؤاد مننرداد ،ادلشننرف وادلؤسنس لبيننت اخلنربة (قننيم) يف الدراسننات
واالستشارات القيمية يف جامعة ادللك عبدالعزيز جبدة ،والدورة حتت إشراف مركز معاىد لالستشارات.
نسأل اهلل أن ينفع هبذه الدورة وبالربنامج ،وأن يكتب األجر لكل من ساىم ويساىم يف ىذا الربنامج.
ويأمل المركز ممن لديه مالحظات أو مقترحات على الدورة أن يتكرم بإرسالها على بريد المركز
m3ahed@gmail.com

مركز معاىد لالستشارات
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تعريف بالمدرب
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معلومات البرنامج :
استراتيجيات غرس القيم

اسم البرنامج
المدرب
الهدف العام

اكساب ادلشارك ادلهارات الب تساعده على مرس القيم يف نفوس ادلستهدفني

مدة البرنامج

(  )5ساعة تدريبية

الفئة المستهدفة

القيادات التعليمية بالمعاىد القرآنية

أىداف البرنامج
األىداف التفصيلية للدورة :
سيكون دبقدور ادلشارك – بإذن اهلل – بنهاية الدورة أن :
 .1يبني مفهوم القيم .
 .1يذكر مكونات القيم.
 .3يعدِّد نظريات تفسري القيم .
يوضح أمهية البناء القيمي .
ِّ .4
يبني اساليب مرس القيم
ِّ .5

 .6يوضح أدوار مارس القيم
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الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي
الموضوع
 -1فهرس المحتويات
 -2مقدمة
 -3اإلرشادات
أ.إرشادات للمدربني
بن .إرشادات للمتدربني
 -4التجهيزات والمستلزمات
 -5دليل البرنامج
 -6الوحدات المعرفية والمهارية لبرنامج الدورة
 -7خطة البرنامج
 منهاج الربنامج -8الخطة التفصيلية وإجراءات دورة استراتيجيات غرس القيم
(أ)الوحدة األولى :مفهوم القيم
-

الجلسة رقم (: )1

 نشاط رقم ()1اختبار قبلي عن ادلعرفة العامة للمتدرب بربنامج مرس القيم -نشرة مرجعية :
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رقم الصفحة

استراتيجيات غرس القيم

 أوالً :التعريف اللغوي-

ثانياً :التعريف االصطالحي

-

ثالثاً:الربط باألدلة الشرعية

-

رابعاً:أمهية البناء للمنظومة القيمية
الموضوع

(ب)الوحدة الثانية ::النظريات العلمية في تفسير القيم
-

الجلسة رقم (: )2

 نشرة مرجعية : أوالً :نظرية موضوعية القيم ثانياً :نظرية شعورية القيمة ثالثاً :النظرية العامة للقيمة(نظرية ِّبري) رابعاً :نظرية (إرينك فنروم)(ج) الوحدة الثالثة :مكونات القيمة
الجلسة رقم (:)3
نشاط رقم (:)1دراسة حالة ( :)1قيمة االنتماء .
 نشرة مرجعية : -أوالً:ادلكون ادلعريف
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رقم الصفحة

استراتيجيات غرس القيم

ثانياً:ادلكون الوجداين ( االنفعارل )ثالثاً :ادلكون السلوكي (التطبيقي )(ه) الوحدة الرابعة  :أساليب غرس القيم -
-

الجلسة رقم (: )4

 نشاط رقم (:)4من أين تستمد القيم ؟عصف ذىين نشرة مرجعية : أوالً:أساليب الغرس ()1أساليب من القرآن ()1أساليب من السنة ()3أساليب تربوية عامة ثانياً :مراحل مرس القيم ادلرحلة األوذل  :مرحلة التوعيةالتفهم
ادلرحلة الثانية  :مرحلة ّ
ادلرحلة الثالثة  :مرحلة التطبيق
ادلرحلة الرابعة  :مرحلة التعزيز
( -و) الوحدة الخامسة  :أدوار غارس القيم
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-

الجلسة رقم (: )5

 نشاط رقم (:)6مقومات ادلريب القيمي(استبانة) الدور الذايت الدور التصنيفي الدور االجرائي -9المراجع
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة ادلؤلف
احلمنند هلل والصننالة والسننالم علننى أشننرف األنبينناء وادلرسننلني ،نبينننا زلمنند وعلننى آلننو وصننحبو والتننابعني ذلننم بإحسننان إذل يننوم
الدين...
إن الرتبية اإلسالمية تنظر لإلنسان ككائن متكامل ،الغاية من وجوده توحيد اهلل وعبادتو ،وال ميكن أن تتحقق ىذه الغاية
السامية ،إال بإعداد ادلسلم إعداداً يأخذ بعني االعتبار اجلانب الروحي والعقلي واخللقي واجلسمي ،ويتفرع عن ىذه األربعة
كل اجلوانب األخرى كالرتبية اجلمالية و السياسية و االجتماعية و البيئية...إخل.
ىذا على األقل من الناحية النظرية ،لكن من ادلالحظ يف الواقع أن النظام الرتبوي (من االبتدائية إذل الدكتوراه) يف العادل
ُ
اإلسالمي ال يراعي ىذه الشمولية ،الب ختتص هبا النظرية الرتبوية اإلسالمية ،وال أريد ىنا أن أسرد مظاىر التقصري يف
تنمية كافة جوانب شخصية ادلسلم ،لكنين أكتفي باإلشارة إذل قضية خطرية باتت ُدتيز النظام الرتبوي يف العادل اإلسالمي،
وىي اخللل الرتبوي ادلتمثل يف تزايد الفجوة بني تقدمي ادلعرفة اجملردة و مرس القيم الرتبوية.
ومن ىنا كان من الضروري أن نعيد النظر يف اسرتاتيجيات وشلارسات الرتبية لنصل إرل اذلدف ادلنشود وىو إعداد جينل يعتنز
بقيمو وحيافظ عليها
ويف ى ننذا الربن ننامج نق نندم تص ننور مع ننريف دبف نناىيم البن نناء القيم نني كقاع نندة أولي ننة ا ننطل ننق إرل اكس نناب ادلش نناركني وادلش نناركات
ادلهارات األساسية يف البناء القيمي للجيل .
تعت ننرب ى ننذه احلقيب ننة إحن ندى سلرج ننات بي ننت اخل ننربة (ق ننيم) البي ننت األول ادلتخص ننص يف الدراس ننات واالستش ننارات القيمي ننة يف
اجلامعات السعودية والذي كان لو السبق يف تقدمي األدلة والربامج العملية والتطبيقية للجهات ادلختلفة
سننائلني ادلننوذل سننبحانو وتعنناذل أن يرزقنننا االخننالل يف القننول والعمننل وأن حتقننق ىننذه احلقيبننة أىنندافها دبننا يلمننس واضننحاً يف
ادلخرجات.
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العناصر الرئيسة للدورة

1
المفهوم واألهمية

2
2

النظريات العلمية في تفسير القيم

3
3
3مكونات القيمة
3

5
أدوار غارس القيم

02

4
4
4
أساليب4غرس القيم
2
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إرشادات للمتدرب

 االطالع الجيد على الحقيبة التدريبية قبل البرنامج
 إحضار الحقيبة التدريبية في جميع الجلسات.
 تبدأ الجلسات الساعة (  8صباحاً ) وتنتهي الساعة (  12ظهراً )
 تبدأ فترة الراحة األولى الساعة (  )11:11وتنتهي الساعة ( )11:15
 المشاركة الفعالة وتبادل الخبرات من أىداف البرنامج التدريبي.
 إغالق أجهزة الجوال أو تحويلها على الصامت داخل القاعة يوفر بيئة تدريبية فاعلة
 تعبئة نموذج تقييم البرنامج يساعد على نجاحو وتطويره.
 تطبيق المهارات المكتسبة أىم أىداف التدريب
 األسئلة الفاعلة تثري البرنامج وتساعد على نجاحو وتحقيق أىدافو
 كن مشاركاً في جميع األنشطة
 احترم أفكار المدرب والزمالء
 أنقد أفكار المدرب والزمالء بأدب إن كانت ىناك حاجة .
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 احرص على استثمار الوقت
 تقبل الدور الذي يسند إليك في المجموعة
 حفز أفراد مجموعتك في المشاركة في النشاطات
 احرص على بناء عالقات طيبة مع المدرب والزمالء أثناء البرنامج التدريبي
 احرص على ما تعلمتو في البرنامج وطبقو في الميدان
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الوحدة التدريبية األولى
الوحدة األولى  /الجلسة األولى  /النشاط األول (  11دقيقة )
النشاط 1/1/1

بين يديك استبيان يقيس مدى إلمامك بالتربية القيمية ...نامل تعبئة االستبيان بدقة

م

العنصر

1

افرق بين مفهوم القيم ومفهوم االتجاه

2

اميز بين مكونات القيم الثالث

3

اعرف األدوار الثالث لغارس القيم (الذاتي-التصنيفي-اإلجرائي)

4

أنوع في أساليب غرس القيم

5

أعرف مراحل الترقي القيمي في النفس البشرية

6

أعرف المؤشرات الدالة على مراحل الترقي القيمي في النفس البشرية

7

أستطيع وضع أىداف قيمية واضحة ومحددة وقابلة للقياس

8

أستطيع وضع خطة قيمية متكاملة

9

أستطيع تحويل القيم إلي مؤشرات سلوكية دالة عليها

11

امتلك كفايات غارس القيم

درجة اتقان العنصر
عالي
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متوسط

منخفض
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الوحدة التدريبية الثالثة
مكونات القيمة
الوحدة الثالثة  /الجلسة الثالثة  /النشاط األول (  11دقيقة )
بين أيديكم حالة بالتعاون مع أفراد المجموعة نامل دراستها:يعانيكثر من األسر اليوم
من ضعف أبنائهم من اإلنتماء إلي األسرة ويظهر ذلك من خالل مجموعة من
النشاط 3/3/1

السلوكيات ..عدم معرفة معنى بر الوالدين بشكل صحيح ...عدم التواجد في
المنزل...عدم االحترام  ,,,عدم الشعور بأىمية الوالدين
من خالل الحالة السابقة ىل يمكن تحديد مكونات قيمة بر الوالدين؟
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الوحدة التدريبية الرابعة
أساليب غرس القيم:
الوحدة الرابعة  /الجلسة الرابعة  /النشاط األول (  11دقيقة )
النشاط 4/4/1
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من أين تستمد القيم ؟عصف ذىني فردي

استراتيجيات غرس القيم

الوحدة التدريبية الخامسة
أدوار غارس القيم:
الوحدة الخامسة  /الجلسة الخامسة  /النشاط األول (  11دقيقة )
النشاط 5/5/1

بين يديك استبانة تعرف من خاللها مدى امتالكك لمقومات غارس القيم ...نأمل
تعبئتو بدقة ووضوح لتستفيد من نتيجتها

اسم ادلعلم  /نة  ..............................................:ادلستوى التعليمي
..............................
إذل أي مدى ترى أن العبارة متحققة لديك :
احملور

م

الكفايات العلمية

1

حفظ أجزاء من القرآن الكرمي

1

اإلدلام بادلعارف األساسية لعلوم القرآن وتدبره

3

معرفة عامة بادلنهج النبوي يف التعليم والرتبية

4

اإلدلام بادلعارف األساسية يف علم التوحيد

5

اإلدلام بادلعارف األساسية يف علوم الفقو

6

اإلدلام بادلعارف األساسية يف علوم احلديث

7

اإلدلام بادلعارف والدراسات اخلاصة بالقيم .

8

اإلدلام بادلعارف اخلاصة بكل قيمة يريد مرسها .

9

اإلدلام بادلعارف اخلاصة باسرتاتيجيات مرس القيم .

11
الرتبوية

الكفايات

08

العبارة

11

حرل ادلعلم/نة على االستمرار يف منوه العلمي يف رلال القيم ( حبوث  -قراءة موجهة
– دورات – مهارات ...اخل )

إدلام ادلعلم/نة بأمناط الشخصية وتفعيلها يف مرس القيم

 11اإلدلام خبصائص منو ادلراحل العمرية للمتعلمني .

درجة حتقق العنصر
مرتفع متوسط منخفض

استراتيجيات غرس القيم

احملور

العبارة

م
13

اإلدلام بطرائق التعامل الرتبوية وتفعيلها يف الغرس .

14

حرل ادلعلم/نة على توفري البيئة الرتبوية ادلناسبة للغرس

 15حرل ادلعلم/نة على توفري ادلناخ العاطفي واالجتماعي ادلناسب للغرس
 16حرل ادلعلم/نة على التعامل األبوي للمتعلمني .
17

حرل ادلعلم/نة على النمو يف اجملال الرتبوي ( دورات – نشرات –
مهارات – مواقع إلكرتونية  ...اخل ) .

 18قدرة ادلعلم/نة على االتزان العاطفي واالنفعارل
 19النظرة اإلجيابية للمتعلمني .
 11اإلدلام بأساليب االتصال الفاعل.
 11التمتع بوسائل اتصال جيدة ( النطق  ،السمع ..اخل) .
كفايات االتصال

 11القدرة على تغيري اسرتاتيجية مرس القيمة حسب ما يقتضيو ادلوقف.
 13القدرة على تبسيط ادلعلومة دبا يتناسب مع خصائص ادلتعلمني .
 14القدرة على التغلب على عوائق االتصال الب تواجهو .
 15القدرة على احلوار البناء .
 16التفكري اإلبداعي و االبتكاري

كفايات ادلهارات احلياتية
كفايات الغرس
09

 17القدرة على اختاذ القرار
 18القدرة على إدارة الوقت بشكل جيد
 19القدرة على حل ادلشكالت الرتبوية
 31القدرة على استخدام العمليات العقلية ادلختلفة وتفعيلها يف مرس القيم
31
31

القدرة على التخطيط للربامج القيمية ( التحليل – تقدير االحتياج القيمي
– صيامة األىداف القيمية )
القدرة على تنفيذ اخلطة القيمية .

درجة حتقق العنصر
مرتفع متوسط منخفض

استراتيجيات غرس القيم

احملور

العبارة

م
33

اإلدلام باسرتاتيجيات الغرس والقدرة على تطبيقها .

34

القدرة على متابعة مراحل الغرس .

 35اإلدلام بأساليب القياس والتقومي والقدرة على استخدامها
 36حرل ادلعلم/نة على استخدام وتنويع الوسائل ادلساعدة يف الغرس .
37

احلرل على استثارة دافعية الطالب لتعلم القيم .

 38تشجيع ادلتعلمني باحلوافز ادلناسبة.
كفايات التحفيز

39

إجياد روح التنافس بني ادلتعلمني .

 41استخدام األساليب ادلناسبة حلفز الطالب واستثارة دافعيتهم
41

مهارة ربط التحفيز دبستوى اإلصلاز

 41احلرل على مناسبة ادلكافأة للمرحلة العمرية .
43

اإلنصاف والعدل بني ادلتعلمني

44

حسن اخللق

الكفايات الشخصية

 45حسن ادلظهر
 46البشاشة و طالقة الوجو
47

التحلي بالصرب

 48احللم واألناة
 49االستزادة من الطاعة واألعمال الصاحلة .
 51رلاىدة النفس على اإلخالل .
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درجة حتقق العنصر
مرتفع متوسط منخفض

استراتيجيات غرس القيم

ادلراجع :

مراجع كتب األخالق
 )1إحياء علوم الدين ،أبو حامد زلمد بن زلمد الغزارل ،القاىرة :دار الشعب ،كتاب الشعب ،د.ت.
 )2آداب العشرة وذكر الصحبة واألخوة ،الغُّزي ،حتقيق :عبدالغفار سليمان ،القاىرة ،مكتبة الرتاث اإلسالمي ،د.ت.
 )3أدب الدنيا والدين ،ادلاوردي ،الطبعة األوذل ،بريوت :دار الريان للرتاث 1411ه.

 )4األدب ادلفرد ،البخاري ،حتقيق:زلمد فؤاد عبدالباقي ،دار البشائراإلسالمية ،الطبعة الثالثة1419 ،ه.
 )5مشائل الرسول  ودالئل نبوتو وفضائلو وخصائصو ،ابن كثري ،الطبعة الثانية ،حتقيق :مصطفى عبدالواحد ،بريوت1987 :م.
 )6مكارم األخالق ،ابن أيب الدنيا ،حتقيق :ج.أ .بادلي ،أدلانيا ،بادن بادن1973 ،م.
 )7مكارم األخالق ،ابن تيمية ،إعداد عبداهلل بدران ،ومحد عمر احلاجي ،مكة ادلكرمة1414 ،ه.
 )8مكارم األخالق ،الطرباين ،حتقيق :فاروق محادة ،الطبعة الثالثة ،الدار البيضاء :دار الثقافة ،د.ت.
 )9أخالق أىل القرآن ،أبوبكر زلمد بن حسني اآلجري ،حتقيق :زلمد عمرو عبداللطيف ،بريوت :دار الكتب العلمية 1416ىن .
 )11األخالق يف اإلسالم والفلسفة القدمية ،د.أسعد السحمراين ،دار النفائس ،بريوت1988 :م.
 )11أخالق النيب  وآدابو ،األصفهاين ،حتقيق :أمحد زلمد مرسي ،القاىرة :دار النهضة ادلصرية1971 ،م.
 )12أدب ادلسلم يف اليوم والليلة ،الغزارل ،حتقيق :زلمد عثمان اخلشب ،القاىرة :مكتبة القرآن ،د.ت.
 )13أعمال القلوب ،أو ادلقامات واألحوال ،ابن تيمية ،الطبعة األوذل ،دار الصحابة للرتاث1411 ،ه1991-م.
 )14التبيان يف آداب محلة القرآن ،أبو زكريا شرف الدين النووي ،حتقيق :عبدالقادر األرناؤوط ،جدة :ادلملكة العربية السعودية 1987م.
 )15هتذيب األخالق ،ابن مكويو ،الطبعة الثانية ،بريوت :دار الكتب العربية1411 ،ه1981/م.
 )16ماية السول يف خصائص الرسول  ، أليب حفص عمر ابن علي األنصاري الشهري بابن ادللقن ،حتقيق :عبداهلل حبر الدين بن عبداهلل ،بريوت:
دار البشائر1414 ،ه.
 )17مذاء األلباب شرح منظومة اآلداب ،اإلسفراييين احلنبلي ،مكة ادلكرمة1393 ،ه.
 )18فتح اخلالق يف مكارم األخالق ،أمحد سعيد الدجوي ،حتقيق :عبدالرمحن مرديين ،دمشق1991 :م.
 )19معادل يف السلوك وتزكية النفوس ،عبدالعزيز بن زلمد العبداللطيف ،الطبعة األوذل ،الرياض ،دار الوطن للنشر1414 ،ه ،دار طيبة1414 ،ه.
 )21مكارم األخالق ومعاليها ،اخلرائطي ،مطبعة ادلدين1991 ،م ،حتقيق :سعاد سليمان اخلندقاوي ،مصر.
 )21زاد اخلطباء،علي بادحدح ،الطبعة الثانية ،دار ابن حزم1433 ،ه1111-م.

ادلراجع وادلصادر العامة
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استراتيجيات غرس القيم

)1

القيم اإلسالمية يف ادلنظومة الرتبوية ،أ.د .خالد الصمدي ،منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 1419 ،ىن /
1118م

)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)11
)11
)12

األخالق اإلسالمية وأسسها  .عبدالرمحن حسن حنبكة ادليداين .دار القلم1411 .ىن

)13
)14
)15

آدب ادلعلمني البن سحنون ،رسالة ضمن الرتبية يف اإلسالم أمحد فؤاد األىواين.
اإلميان البن منده .حتقيق د .علي ناصر فقيهي .مؤسسة الرسالة 1416
األدب ادلفرد للبخاري .حتقيق  :زلمد فؤاد عبدالباقي دار البشائر اإلسالمية – بريوت 1419ىن
البدائع يف علوم القرآن البن القيم اجلوزية :حتقيق يسري السيد زلمد .دار ادلعرفة بريت1414.ىن.
الرتبية اإلسالمية .د.إبراىيم عبدالعزيز الدعيلج .مكتبة دار القاىرة 1117م
حتليل العملية التعليمة مدخل إذل علم التدريس .زلمد الدريج .دار عادل الكتب1414 .ىن.
ترتيب القاموس احمليط على طريقة ادلصباح ادلنري وأساس البالمة :الطاىر أمحد الزاوي .الدار العربية للكتاب1411 .ىن.
التعلم والتعليم الص ّفي.د /نادر فهمي الزيود  ،د /صاحل ذياب ىندي ،ىشام عامر عليان  ،تيسري مفلح.دار الفكر1419.ىن.

القيم واألعراف األخالقية يف احلضارة العربية اإلسالمية.زلمد فيصل شيخان.مطبعة اليمامة1997.م.
القيم وطرق تعلُّمها وتعليمها د .فؤاد علي العاجز/عطيو العمري ادلؤدتر ادلنعقد يف جامعة الريموك يف الفرتة من 1999/7/19-17م إربد
 ،األردن
الثقافة اإلسالمية جبامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية لعام 1411ىن.
أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت وادلدرسة واجملتمع  .عبد الرمحن النحالوي  ،دار الفكر  ،الطبعة :اخلامسة والعشرون
1418ىن1117-م .

)16
)17

العملية اإلرشادية  ،زلمد زلروس الشناوي  ،دار مريب للطباعة والنشر  ،الطبعة :األوذل 1416ىن 1996 -م .
القيم وطرق تعلُّمها وتعليمها  ،فؤاد علي العاجز ،عطيو العمري  ،دراسة مقدمة إذل مؤدتر كلية الرتبية والفنون حتت عنوان " القيم
والرتبية يف عادل متغري "  ،وادلنعقد يف جامعة الريموك  ،إربد  ،األردن1999/7/19-17م

)18
)19
)21
)21
)22
)23

دور الرتبية باللعب يف تنمية القيم اخللقية لطالب ادلرحلة االبتدائية ،امحد عوض زلمد الشهري ،رسالة جامعية ،أم القرى

)24
)25
)26

22

نظرية القيم يف الفكر ادلعاصر  .د /صالح قنصوه  .التنوير للنشر  1111 .م
منظومة القيم ادلرجعية يف اإلسالم  .د /زلمد الكتاين  .مركز األحباث والدراسات يف القيم 1433.ىن
بناء  1ادلريب القائد  .مؤسسة اخلربات الذكية للتعليم والتدريب 1431ىن
برنامج القيم األخالقية الرتبوي أنشطو القيم احليَّة لألوالد بني  8و 14سنة  .ديان تيلمان  .الدار العربية للعلوم – ناشرون 1417ىن -
1116م
السلسلة العادلية لتطوير التعليم  /مرس ادلهارات االجتماعية لدى األطفال  .كاي ميثيسن  .دار الفاروق لالستثمارات الثقافية 1117 .م
مستقبل الرتبية على القيم يف ظل التحوالت العادلية ادلعاصرة  ،أ.د .خالد الصمدي ،مقالة منشورة يف رللة البيان .
القيم والرتبية  .د /لطفي بركات أمحد  .دار ادلريخ للنشر 1413 .ىن 1983 -م

استراتيجيات غرس القيم

)27
)28
)29
)31
)31

23

منظومة القيم ودورىا يف التجديد والنهضة  .أ.د  /إبراىيم أو دبحمد .دار العواصم للنشر والتوزيع 1119م
أطفالنا خطة عملية للرتبية اجلمالية سلوكاً وأخالقاً .عبد اهلل زلمد عبد ادلعطي  .دار التوزيع والنشر اإلسالمية 1414 .ىن 1113 -م
نظريات التعلم وتطبيقاهتا الرتبوية  .د  /جودت عبد اذلادي .دار الثقافة للنشر و التوزيع 1117م

سيكولوجية القيم اإلنسانية  .د عبد اللطيف خليفة .دار مريب للطباعة والنشر والتوزيع 1111م
مناء منهج بناء الشخصية اإلسالمية من الرضاعة إذل ما بعد اجلامعة  .مؤسسة ادلريب – الرياض 1431ىن

