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 والقيم فهم الكفاءات: 4 الوحدة

 ما هي القيم؟ 4.3
 

 المادة التوجيهية

  إطار الكفاءات الطالبيةمقدمة مختصرة عن قيم. 
 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  عند تعريف جميع العاملين في المدرسة بالقيم لدعمهم في تطبيق
 الدراسية.هذه القيم األساسية في المدرسة وداخل الصفوف 

 متى يمكنك تطبيق هذه المادة التوجيهية؟
 
 

 استخدام هذه المادة  كمع من يمكن جميع فريق عمل المدرسة: كل من يعمل في المدرسة
 التوجيهية؟

 عبر: إطار الكفاءات الطالبيةتعريف فريق عمل المدرسة ب 

 إطار الكفاءات الطالبيةهيكل  نشاط 1.2 -
 قةلسابنشاط العصف الذهني المبني على المعرفة ا 1.4 -
 نشاط التوصيل بين المفاهيم والتعريفات 1.3 -

 

 هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟
 
 

 :يمكن استخدام هذه المادة بطرق مختلفة، منها 
استخدامها في اجتماعات مختلفة في المدرسة ويحضرها  -

دة والهيئة التعليمية المسان)الهيئة اإلدراية، والهيئة التعليمية، 
 والمنظفون وسائقي الحافالت، إلخ(

مناقشة األفكار عن كيفية تطوير أسلوب تطبيق المدرسة  -
 للقيم.

  الدليل اإلرشادي للمزيد من المعلومات عن القيم، قم بقراءة قسم
للمدارس الخاصة لمجلس  طار الكفاءات الطالبيةإلللمدارس 

أبوظبي للتعليم: كفاءات متعلمي القرن الحادي والعشرون 
(2014) 

 كيف يمكنك تطبيق هذه المادة التوجيهية؟

 .نسخ من المادة المرفقة أدناه 
 

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟

  إطار الكفاءاتعندما يقوم فريق عمل المدرسة بمناقشة معنى قيم 
 يجب بعدها تقديم المواد التوجيهية التالية لهم:، الطالبية

 أنشطة مقترحة لتطبيق القيم في المدرسة  4.4 -
 تدريس القيم في الصفوف الدراسية 5.15 -

 
 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 ما هي القيم؟ 4.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة

 ويمكن الحصول على معلومات أكثر من المصادر المرفقة أدناه. إطار الكفاءات الطالبيةيعطي هذا البحث الملخص خلفية عن قيم 

هاماً ويمكن مالحظة هذه القيم من طريقة تفكير الشخص وسلوكياته، فتعكس جميع القيم هي اعتقادات الشخص لما يعتبره 

الحوارات التي تدور في بيئة المدرسة القيم التي يؤمن بها كل فرد وكافة القيم التي تؤمن بها المؤسسة ككل. يعّبر عن تدريس 

. لقد بدأ تعليم ء الشخصية، والتعليم المدني، وتعليم الفلسفةالقيم بمفردات متنوعة في مختلف الهيئات التعليمية، منها: تعليم أسس بنا

(. ويعتبر تطوير القيم في 2011القيم أكاديمياً منذ قديم األزل؛ فبدأت من دروس أرسطو وأفالطون وسقراط )بارتلت إت. آل.، 

 كل الثقافات هو األساس للبرامج التعليمية الفّعالة.

تطوير القيم واألخالقيات هو ما يهم القادة الدينيين والهيئات الدينية. ومع تطور نظام التعليم منذ األيام األولى في التعليم، كان 

العام، بدأ تعليم القيم واألخالقيات في المدارس العامة. على سبيل المثال: في الواليات المتحدة، كان جون ديوي يكتب عن هذا 

تم التعبير بشدة عن إدراك الحاجة الملحة إلى تدريس القيم  1960( وخالل منتصف 1916)ديوي،  1900الموضوع منذ أوائل 

تطوير نظرية كولبرغ التعليمية في نمو التفكير  1980(. وقد تبع ذلك في أواخر 1969في نظام التعليم األمريكي )كريمن، 

( وتعتبر 2011ل األلفية )وات، (. مرت عملية تعليم القيم بمرحلة انبعاث جديدة خالل التسعينات وأوائ1981األخالقي )كولبرغ، 

 األنظمة التعليمية. -إن لم يكن كافة–القيم اآلن جزء أساسي في معظم 

 قيم إطار الكفاءات الطالبية

والمشاركة  واالحترام، المرونة، :يلي ما أبوظبي بإمارة الخاص الطالبية الكفاءات إطار في تضمينها المقترح الرئيسية القيم تشمل

 الثقافات؛ متعدد أبوظبي لمجتمع بالنسبة خاص بشكل جوهرية سمات وهي والتسامح والرعاية، واألمانة، والنزاهة، الوجدانية،

ا موقًفا لدى الطلبة القيم هذه تشكل من  متطلبات اإلطار وأمثلة عليه"يحدد قسم " .الطالبية الكفاءات إطار إلنشاء وأساًسا إيجابّيً

 ( التعريفات السبعة للقيم.20 - 18( )الصفحات 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةكتاب 

 

 

 

 

 التعريف

 الكفاءات لتنمية مهمة واآلداب( باألخالقيات أيضا )وتعرف الرئيسية القيم وتطوير تحديد ويعد المرء، شخصية القيم "تحدد
 إطار على تضفي التي الخلفية بمثابة وتعد الطالبية الكفاءات إطار محور هي القيم فهذه بنجاح؛ الطالب لدى العامة

 "فعالين دارسين يصبحوا لكي للطلبة مناسبة تعليمية ثقافة تشكل كما التفرد، صفة الكفاءات
 

( )صفحة 2014للمدارس إلطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ))قسم الدليل اإلرشادي 
4)) 
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( 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةمن كتاب  متطلبات اإلطار وأمثلة عليه"قسم "

 وأمثلة لكل قيمة من القيم السبعة في إطار الكفاءات الطالبية ( التعريفات السبعة للقيم20 - 18)الصفحات 

 

 :القيمة
 

  التعريف

 ما أو االهتمام به ءحيال شخص ما أو شي عاطفةالشعور بالقلق أو ال :في هذا السياق يقصد بها االهتمام
 .احتياجات اآلخرين عاةمرا، وإضفاء أهمية أو اهتمام بشخص ما أو شيء ماو

القدرة على رؤية األشياء من منظور آخر واستخدام خيال المرء للدخول إلى  :يقصد به التعاطف التعاطف
 محل شخص آخر.النفس الحالة الذاتية لشخص آخر. واألساس هنا هو القدرة على وضع 

لي والتح ،معرفة الصواب والخطأ والتمييز بينهما والتصرف بإنصاف سمة :األمانة يقصد بها األمانة
 .بالصدق

 لاخسواء د هاالتحلي باألمانة وحمل مبادئ أخالقية قوية في األفعال جميعسمة  :النزاهة يقصد بها النزاهة
النزاهة هي عبارة عن كيفية ترجمة  -األسرة أو في التعليم أو في العمل. النزاهة ترتبط باألمانة

 ما هو صواب.ب القياموشجاعة  سمة -األمانة إلى تصرفات

المرونة يقصد بها القدرة على التعافي بسرعة من الصعوبات. تتضمن المرونة الثقة بالنفس   المرونة
 .والصالبة العقلية في األفراد

ما مهم أو جاد أو يستحق ويجب معاملته بطريقة  ئاما أو شي ااالحترام شعور أو فهم بأن شخص االحترام
 .الئقة

 .مشاعر أو عادات أو معتقدات تختلف عن تلك التي تملكها تقبلغبة في رهو ال التسامح التسامح

 

 كيف نقوم بتدريس القيم؟

إن األسلوب الذي تتبعه مدرستكم في تدريس وتطوير القيم، سيكون موضوع نقاش بين جميع أصحاب الشأن في المدرسة. يجب 

أن يتم إشراك جميع أعضاء فريق عمل المدرسة في تطوير القيم في المدرسة. كلما شاهد الطالب تطبيق القيم في تصرفات 

درين على تعلمها وفهمها جيداً فيجسد كل شخص راشد القيم في المدرسة. يجب وتعامالت الراشدين في المدرسة كلما كانوا قا

 إشراك مجتمع أولياء األمور والطالب واستشارتهم لتضمين أفكارهم في برنامج القيم الذي تعدونه. 

 يتصرف عندما األثر أبلغ له التمثيل فهذا رسمي؛ بشكل تقييمها يمكن وال بها، يحتذى نماذج تمثلها أن يجب القيم وهذه

 أن المتوقع للطلبة. ومن إيجابية قدوة يجعلهم مما الحسنة الصفات هذه يبرز نحو على ويتحدثون المدارس في والكبار المعلمون

 للطلبة. شرحها وكيفية لدروسهم والتخطيط عملهم أثناء الرئيسية بالقيم والتمثل بالنزاهة، المعلمين جميع يلتزم
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 على وجود القيم في جميع جوانب الحياة في المدرسة ومنها: يجب أن تتوفر األدلة

 رؤية المدرسة وثقافتها وأخالقياتها 

 .برامج األنشطة الالصفية، ورحالت الطالب خارج المدرسة، إلخ 

 المنهاج التعليمي: في كل مادة من مواده 

  عالقات فريق عمل المدرسة مع بعضهم البعض ومع الطالب: ومنهم

 كافتيريا المدرسة وسائقي الحافالت، إلخ.العاملين في 

 .عالقات الطالب مع فريق عمل المدرسة ومع بعضهم البعض 

يجب أن ُتماَرس القيم في كل جوانب الحياة المدرسية، وفي كل حوار أو تعامل بين 

 ةإطار الكفاءات الطالبياألفراد في المدرسة. لذلك من المهم في عملية تطوير قيم 

من يعمل في المدرسة في اجتماعات ونقاشات فريق العمل. يؤدي  أن يتم إشراك كل

تطبيق األسلوب التعاوني لتطوير القيم إلى بناء فهم والتزام تام بها عندما يبدأ الجميع 

 بالعمل بها.

 من اآلتي: إطار الكفاءات الطالبيةيتمكن الطالب حين تطوير قيم 

 التعرف على قيمهم وقيم األشخاص المحيطين بهم 

 اكتساب وعي بالقيم األساسية إلمارة أبوظبي 

 تجربة قيم مبنية على اتخاذ القرارات في جميع جوانب المدرسة 

 وبالتالي يجب أن تقوم المدرسة بتطوير أنشطة محددة يكون الطالب من خاللها قادرين على:

 التعبير عن قيمهم بشكل واضح 

 اكتشاف قيم األفراد من حولهم 

  ط قيمهم بقراراتهم المتخذةالرتباالتحليل النقدي 

 .اتخاذ قرارات أخالقية مبنية على قيمهم الخاصة 

 

 ما الذي يجب أن نفعله؟

تعليم للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي لل إطار الكفاءات الطالبيةيجب إتمام األنشطة التالية في مدرستكم للبدء في تطبيق قيم 

(2014:) 

في المدرسة على أن تكون مسؤوليتها تطوير قيم اإلطار، وتتضمن  الكفاءات الطالبيةإطار إنشاء لجنة فرعية في فريق تنفيد 

 مهامها:

  إطار الكفاءات الطالبيةمقارنة قيم المدرسة الحالية مع قيم. 

 مناقشة إمكانية استمرار تطبيق المدرسة للقيم اإلضافية كجزء من ثقافة المدرسة 

 عمل.تجهيز المصادر المطلوبة الجتماعات فريق ال 

  عقد عدة اجتماعات لفريق العمل مع األقسام المختلفة في المدرسة لمشاركة هذه المادة للبدء في تطوير استراتيجية

 المدرسة في تدريس الكفاءات
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 نشاط توصيل المفاهيم  1.3نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة السابقة و 1.2 المواد التوجيهية استخدام

 لم يطبقوا هذين النشاطين بعد  األقسام الذينبالتعريفات، مع أعضاء 

  توزيع قائمة بالقيم المتفق عليها وتعريفاتها إلى مجتمع أولياء األمور والطالب للمناقشة وطرح أفكارهم في برنامج قيم

 المدرسة.

  .مناقشة القيم التي سيتم دمجها في مخططات العمل وتخطيط وشرح الدرس مع الهيئة التعليمية 

  طريقة للطالب ليستطيعوا تمييز تصرفاتهم عندما تتمثل فيهم القيم خالل اليوم المدرسي.إعداد 
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