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 م24/2/2119تاريخ قبولو للنشر:  م12/11/2118تاريخ تسلم البحث: 
 

 ملخص

ىدفت ىذه الدراسة الحاليةة الترةرإ ىلةٍ درتةة تمعةل مرلمةا المةدارس العانويةة للبةيم التربويةة مةن وتيةة       
وقةد عدةد الباحعةان عداة مةونةة  فةا مديريةة التربيةة والترلةيم لمنطبةة الزرقةان العانيةة  نظر طلبة المرحلة العانويةة

مةةن الوةةإ ( طالةةب وطالبةةة 211ة مةةن )وتةونةةت دينةةة الدراسةة  ( فبةةرة  وتةةمت ارتبةةار وةةدقيا وعباتيةةا34مةةن )
تةم اسةتردام المةنيل الووةفا المسةحا. وعظيةرت األول العانوي بفرديو األةاديما والمينا. ولتحبيق عىداإ الدراسةة 

( 4.15لدرتةة تمعةل مرلمةا المةدارس العانويةة للبةةيم التربويةة مةن وتيةة نظةر الطلبةة متوسةط حسةةابا )نتةاجل الدراسةة 
التةةةنس  وتةةةانت ( ترةةةزث ألعةةةر α  =1.15تةةةود فةةةروق ذات دصلةةةة ىحوةةةاجية )لنتةةةاجل و وبدرتةةةة ةبيةةةرة. وعظيةةةرت ا

 الفرع.( ترزث ألعر α  =1.15تود فروق ذات دصلة ىحواجية )و  الفروق لوالح اإلناث  ددم
 .البيم  الطلبة  التربية الكمهات الهفتاحية:

 

Abstract 

      The present study aimed at identifying the degree to which secondary school teachers 

representation of educational values from their students ' viewpoints in the second education 

directorate in Zarqa city. The sample of the study consisted of 200 students studying the  

first secondary grade in academic and vocational streams. To achieve the aim of the study,  

a descriptive survey research design was followed. The study reported the degree of teachers 

' representing educational values as well as an average mean score of (4.05) which indicates 

a large extent. Also, statistical significant differences (a=0.05) relevant to gender variable were 

reported, in favor of female teachers. However, no statistically significant differences (a=0.05) 

were found relevant to the academic stream.  

Keywords: values, students, education. 
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 .املكدمة
ترتلةةإ التربيةةات فةةا المتتمةةي اإلنسةةانا حسةةب المرتبةةدات والبةةيم السةةاجدة فةةا ذلةةك المتتمةةي         

وترد التربية استراتيتية قومية ةبرث لةةل لذلك ترتلإ المبادئ واألىداإ التربوية من متتمي آلرر. 
ل ميةةم فةةا التنميةةة حيةةث ترتبةةر دامةةل ميةةم فةةا التنميةةة اصقتوةةادية للمتتمرةةات  ودامةة م شةةروب الرةةال

اصتتمةادا والوحةدة البوميةة والوطنيةة  ودامةل ميةم فةا ىحةداث الحةةراك  اصتتماديةة  ورةرورة للتماسةك
رسةةان الديمبراطيةةة الوةةحيحة  والتماسةةك اصتتمةةادا والوحةةدة اصتتمةةادا. ورةةرورية لبنةةان الدولةةة الروةةرية  وام

 .)56 :2115 )الةافا  الوطنية
ةةا  تةةدتا  وفرتةال  سةةوان دلةةٍ المسةةتوث الفةةرديت عو دلةةٍ المسةةتوث عيرةا ترتبةةر التربيةةة دنوةةرا    ىامت

التمةةادات  فةةلن وةةلح الفةةرد وةةلح المتتمةةي  ىذ ىنت المتتمةةي دبةةارة دةةن متمودةةة مةةن األفةةراد الةةذين 
يرتبطون فيما بينيم برالقات مرتلفة وىامتة  وللتربية الحسنة عىمتيتة ةبيةرة فةا الةعيةر مةن المتةاصت  

تنشةةجة تيةةل يتحلةةٍ بحسةةن البةةيم  ويةةةون قةةادرا  دلةةٍ الترامةةل مةةي اإلنسةةان اآلرةةر حيةةث تاسةةادد دلةةٍ 
ةا يرفةي ويرلةا مةن قيمةة المتتمةي ةةةلت  ويحستةن  دلٍ عساس عنتو ىنسان ص دلةٍ عيت عسةاس ررةر  ممت
وةةةورتو وسةةةةمرتو عمةةةةام المتتمرةةةةات األرةةةةرث. باإلرةةةةافة ىلةةةةٍ ذلةةةةك فةةةةان التربيةةةةة ترطةةةةا الفةةةةرد قبةةةةوص  

مودةة األفةراد  فالتربيةة الحسةنة تارةفا دلةٍ اإلنسةان درتةو داليةة مةن السةمو فةا واستحسانا  بةين مت
 (.2111)الرنانا   البيم  ومعاليتة تميلة

لةةذلك ترةةد التربيةةة مةةن عىةةم المورةةودات وعقةةدميا التةةا درفيةةا اإلنسةةان منةةذ بةةدن الرليبةةة التةةا  
الةوةةةب. وقةةد مةةارس  لمسةةت فييةةا قةةدماه سةةطح األرض برةةد عن عمةةر او دةةز وتةةل بيبوطةةو ىلةةٍ ىةةذا

اإلنسان التربية بتميي عشةاليا وعنواديا المترددة فا تحبيق عىدافو الفردية والتمادية حتةٍ يةرث او 
 (.385م  2111  سبحانو وترالٍ األرض ومن دلييا( الحيارث

ىن البيم ىا ترتمو فرلية لما تحببو التربية دلٍة عرض الواقةي  حيةث ترتبةر دامةل ميةم فةا ىحةداث  
غيةةةر اصتتمةةةادا  فيةةةا ترنةةةا الحفةةةاظ دلةةٍة المعةةةل الرليةةةا للمتتمةةةي األرالقيةةةة واصقتوةةةادية واإلنسةةةانية الت

النابرةةة مةةن تةةةاريخ األمةةة ومةةةن حرةةارتيا وعبافتيةةةا ومةةن ربراتيةةا المارةةةية ومةةن دينيةةةا  ودمومةةا  تةةةرتبط 
التربويةةةة  وىةةةا الرمليةةة التربويةةةة بعالعةةة عطةةةراإ ىةةةا: المربةةا والمتربةةةا والوسةةةط الةةذي تةةةتم فيةةةو الرمليةةة 

نمةا مبنيةة دلٍة دملية ىادفة ص  نسةانا ص تبةوم دلٍة التلبةين  وام دشةواجية  عي عنيةا دمليةة نمةو اتتمةادا وام
 .(2117التفادل بين طراجبيا الراوة للووول ىلٍ دبل المتربا وللتوتيو وتربيتو )الزبون وناور  

لمورةوع مةن وةلة مباشةرة بتميةي ىن الحديث دةن البةيم لةيس مةن األمةور البسةيطة لمةا ليةذا ا       
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المسةةاجل الوتوديةةة دون اسةةتعنان. فةةالفيم الحبيبةةا والةامةةل لماىيةةة البةةيم ووظيفتيةةا يتطلةةب فيمةةا دقيبةةا 
للذات اإلليية وطبيرة الةون وحبيبة الحياة الةدنيا  وطبيرةة الةذات اإلنسةانية وسةر وتودىةا وموةيرىا 

 (.361م  2113 فا ىذا الةون )الحيارث 
( ىلٍ عن المدرسة بطبيرة نشأتيا مؤسسة اتتمادية عقاميةا المتتمةي 2118:3ير الزبون )ويش       

مةةدادىم  دةةداد األفةةراد للبيةةام بمسةةؤولياتيم فيةةو  مةةن رةةالل قيةةاميم بتربيةةة الطلبةةة وام مةةن عتةةل اسةةتمراره وام
عىمية دةن بالمرلومات واصتتاىات والبيم الالزمة ليم فا الحياة  ىن تةوين البيم لدث الطلبة ص يبل 

المرلومات واألفةار التا نزوده بيا وذلك بسبب عن البيم طاقةات للرمةل  ودوافةي للنشةاط  مةن رةالل 
المرلم الذي يرتبر المةدرب النةاتح الةذي يحسةن اسةتردام الةتةاب المدرسةا  حيةث لعن الرمةل دلٍة ترميةق 

قةةادرين دلةةٍ ت  ويترليةةم قةةيم اإلسةةالم التربويةةة لةةدث الطلبةةة سيسةةاددىم فةةا مواتيةةة الةعيةةر مةةن التحةةديا
 التأعير فا دول الرالم اآلرر بدص من عن يؤعر فييم الغير ويفبدىم ىويتيمل.

وتبوم المدرسة بةدور ةبيةر ةمؤسسةة ترليميةة فةا توتيةو سةلوك األفةراد وترةديل مةواقفيم  وليةذا        
طلبةة الربةرات يتب عن تنظر المدرسة للمةنيل المدرسةا دلةٍ عنةو مةن الروامةل اليامةة فةا ىةسةاب ال

الرلمية واصتتاىات المرغوب فييا  وتسادد فا تدديم البيم وغرسيا لةدث المترلمةين ليوةبح الطالةب 
  (.45م  2113دندىا قادرا دلٍ التفريل واصرتيار الواجب للبيم المرغوب فييا )الشوحة  

تمر مةي عفةراد ويرتلإ دور المرلمين دةن عوةحاب الميةن األرةرث  فيةو يبةوم بالتواوةل المسة       
المتتمي المدرسا المتمعلين فا الطلبة  ولةل مةن ىةؤصن الطلبةة تةذور وروافةد فةا المتتمةي المحةيط 
فا المدرسة  وينظر المتتمي ىلٍ المرلم رالل ىذه الترامالت نظرة فاحوة مدقبة تبحةث دةن توانةب 

توةةرفات  بةةو مةةن الوةةالح والبةةدوة فيةةو  وتبةةيس بمبيةةاس حسةةاس بمةةا يرةةرج دنةةو مةةن سةةلوك ومةةا يبةةوم 
والرالقةة بةةين المرلةةم وطالبةةو تسةةتمر ألدةوام طويلةةة  وةةةم منةةا يتةةذةر ةعيةرا مةةن المرلمةةين الةةذين ترةةةوا 
فينةةةا ععةةةرا باقيةةةا حتةةةٍ اليةةةوم  والةةةدور اصتتمةةةادا للمرلةةةم بةةةالا التةةةأعير  فيةةةو فةةةرد مةةةؤعر فةةةا المتتمةةةي 

 (.211م  2111الفبيا:) المحلا  ويبتدي بو طالبو ويبلدون سلوةو
ص ياستغنٍ دن دور المرلم ميما تطورت تبنيةات الةترلتم والترلةيم  حيةث يرةود لةو الةدور الةبيةر        

فةةةا اإلرشةةةاد والتوتيةةةو والةةةترلتم والترلةةةيم فيةةةو الةةةرةن األسةةةاس فةةةا دمليةةةة الترلةةةيم  وىةةةو قاجةةةد الموقةةةإ 
ة فةةا نفوسةةيم  الترليمةةا ومحةةرتك الرمليةةة الترليميةةة  ولةةو دور فةةا توتيةةو الطلبةةة وغةةرس البةةيم التربويةة

ألنتيا التانب الميم التا ترزز اصنرراط فا دادات سلوةية يمتلةيا الطالب ويتحلٍ بيا لتردمو فةا 
 (.2117)الدرويش  حياتو اليومية
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ىن تميي البيم التا يسرٍ المرلمةون ىلةٍ ترسةيريا فةا نفةوس الطلبةة  يتةب عن تشةةل قوادةد        
البيت عم فا المدرسة عم فةا المتتمةي المحلةا ةةون تميةي  السلوك اإلنسانا لدث المرلمين سوان فا

 عفراد المؤسسة الترليمية فا األردن يتبرون فلسفة تربوية واحدة.
ومن ىنا تتطلي المؤسسات التربوية فةا األردن وفةا مبةدمتيا المةدارس العانويةة ىلةٍ وةبل وبنةان        

المررفةةة مةةن تميةةي توانبيةةا  وتنمةةا شروةةية المرلةةم و الطالةةب مةةن تميةةي توانبيةةا  فيةةا تبةةدم ليةةم 
التفةيةةر لةةدييم  وتنمةةا لةةدييم عيرةةا السةةلوك المرغةةوب فيةةو  لتحةةدث التغيةةر المتةةوازن والمتةامةةل فةةا 
منظومة البيم التا يرتنبونيا  فلذا تم الووول ىلٍ ىةذه المرحلةة فبةد قطرةوا شةوطا ةبيةرا فةا اإلدةداد 

ينة  والردالة التا بيا تزدىةر تميرةا األمةم  وتتبةدم النفسا والفةري مما يولد الشرور باألمن  والطمأن
المتتمرةةات وبةةدونيا فةةان الظلةةم ةفيةةل تميرةةا بلحةةداث الرةةراب والفسةةاد فةةا حيةةاة األفةةراد والمتتمرةةات 
دامة  فالحباجق التاريرية فا قيام األمم والحرارات ترتبةر البةيم المةةون األساسةا والبادةدة الوةلبة 

 .المرتي السابق()والنيرة الحديعة للمحافظة دلٍ الببان والتطور
ونظرا  ألىمية مورةوع البةيم التربويةة وتمعليةا لةدث المرلمةين تةانت فةةرة ىةذه الدراسةة لمررفةة        

درتة تمعل مرلما المدارس العانوية للبيم التربوية من وتية نظةر طلبةة المرحلةة العانويةة فةا مديريةة 
 .التربية والترليم لمنطبة الزرقان العانية

 

 :هفهوم القيم التربوية
ىا لمتمودة الروابط الدارلية التا توتةو سةلوك المسةلم والتةا يحةةم دلةٍ عساسةيا القيم التربوية: 

ويميز بين الريةر والشةر  والوةواب والرطةأ  الفرةيلة والرذيلةة  فةالبيم موتيةات لسةلوك اإلنسةان فةا 
التةيةةإ فةةا البيجةةة التةةا يرةةيش  شةةتٍ توانةةب شروةةيتو النفسةةية والربليةةة والتسةةمية  وتسةةادده دلةةٍ

فييةا  فةالبيم تةةون ىيتابيةة حةةين تبةوم برمةل طيةب يةؤدي ىلةةٍ التأةيةد دلةٍ برةض المناقةب والوةةفات 
الحسنٍ فا شروية الفرد والةٍ ممارسةة دوره الريةادي فةا المتتمةي  وبالتةالا يةةون ىةذا الرمةل مةن 

المطيةةرة  وتةةةون سةةلبية حةةين تةةدل دلةةٍ األفرةةال النبيلةةة والتةةا تفيةةم مةةن سةةياق البةةران والسةةنة النبويةةة 
  )شةومان نيا عو دويان  والتا يفيم عيرا من سياق البران والسنة الشةريفة فةا ووةإ األفرةال السةلبية

 .(71م  ص2111  طو
تسةةتمد البةةةيم التربويةةةة قوتيةةةا ورسةةةوريا مةةةن رةةةالل ارتباطيةةةا بمنظومةةةة فةريةةةة ودباجديةةةة مطلبةةةة        

نة النبويةة. فرسةالة البةررن الةةريم فةا التربيةة قاجمةة دلةٍ البةيم الوارةحة نابرةة مةن البةررن الةةريم والسة
التلية  فاألحةام والتشريرات ص قيمة لممارسةتيا ىن لةم تةؤد ىلةٍ التربيةة اإليمانيةة التةا ترلةق التةوازن 



 عبد اخلالل الزيود وحشو احلياري .......................................................................... درجة متجل معلمي املدارس الجانوية

 

 

                                                                                 (951)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

فةةا ترامةةل اإلنسةةان مةةي رالبةةو والنةةاس والمحةةيط مةةن رةةالل تحبيةةق ىةةذه البةةيم فةةا الةةنفس وتمعليةةا فةةا 
 (.62:2119)سلوم  والتمل   المتتمي
: التزام نحو شان ما وممارستو والحرص دليو  وتمعةل البةيم مرةايير وتدانيةو وفةريةة يرتبةد بيةا القيم

األفةراد  موةدرىا دموميةات عبافةة المتتمةي ودبيدتةو  وىةا تةدلنا دلةٍ مةا يتةب البيةام بةو ومةا ينبغةةا 
المتتمي واتتاىاتيم ومةواقفيم وسةلوةياتيم  ددم البيام بو  ويستدل من ذلك دن طريق قيم األفراد فا

 (.م2116)ررر  
مةن المرةايير التةا تنبعةق دةةن تمادةةة بحيةث ترمةل دلةٍ توتيييةا  ويةةون ليةا  : متمودةلقين هيوا

 (.56م  2115  البوة والتأعير ما يتناسب مةي وةفات الةررورة واإللزام والرمومية )التالد  ماتد زةا
المرةايير واألحةةةام التةا تةةةون المبةادئ الفةريةةة للفةرد وتفادلةةو مةةي  متمودةة مةةنوترةرإ بأنيةةا:  

المواقإ الفردية واصتتمادية بحيث تمةنةو مةن ارتيةار عىدافةو وتوتييةات ذلةك الفةرد لحياتةو  وبحيةث 
 يراىا تديرة بتوظيإ ىمةاناتو  وتتتسةد مةن رةالل اصىتمامةات  عو اصتتاىةات  عو السةلوك الرلمةا  عو

 (.47م  2116مباشرة وغير مباشرة )الزيود  اللفظا بطريبة 
ويمةن ترريفيا عيرا بأنيا: ل المعاليات التةا تسةود فةا األفةراد وتتغلغةل فةا نفوسةيم ويتوارعيةا   

 (.18م  2115 األتيال ويدافرون دنيا قدر اإلمةان )الةافا 
دة مةن فلسةفة وزارة التربيةة البيم التربوية بأنيا: متمودة البيم التربويةة المسةتم ويررإ الباحعان       

 والترليم األردنية والتا تسرٍ الوزارة لغرسيا لدث الطلبة.
 

 :أههية القيم
بشةل رتباطيا   وذلك بسبب االبيمموروع  فا مرتلف الترووات بدراسةعىل الرلم اىتم        

 لدينيةالتمالية ًا  السياسية  األرالقية  اإلقتوادية  الحياة اإلتتماديةعساسةةةةةةةةةةةا بشةةةةةةةةةةةتٍ نةةةةةةةةةةةواحا 
فا تحديد  ةبيةةةر ادًر ا لمةونةةةات المتتمةةةي دلةةةٍ مسةةةتوث األفةةةراد والمتتمةةةي  و تةةةؤدي البةةةيم التربويةةةة 

تةةةةةةةةةةوىري بالبيم ألنيا ترطا لًتًدىم اإلنسانا مرنٍ يلتزمةةةةةةةةةون ًالناس   تًانب السلًك اإلنسانا
ٌ ان مستًڪًميما الحية األرةرث  دن الكاجنات ىم ًىا التا تميزوةبير ينرةس دلٍ حياتيم  

بالنسبة ةةل شةان ألن البيمة فا النياية ىا التحلا بالبيم الحميدة ص يستطيي أن يريش بدًن الفرد 
 (.م1998عبو تادو  والح  )   ودلييا تبوم عرالقةلو
 

 :دور الهعمم في بناء أخالقيات الطمبة
 ترسيخة  وذلك فا من األدوار اليامة للمرلم ةباجد وموتو ومرشد تربوي ىو البنان األرالقا للطلب        
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 :األمور األرالقية وتدديميا لدييم  ومن ىذه األدوار
 : حيةث يلتةزم الطلبةة السةلوك الريةر  ويسةرون لتحبيةق الريةر للنةاس مةا اسةتطادوا ىلٍةتكوين الخير   -9

 ذلك. 
: بحيث يغرس فا نفس الطفل منةذ وةغره عن ىنسةانيتو تبترةا عن تكوين روح األخوة اإلنسانية   -1

 لٍ الناس ةما ينظر ىلٍ نفسو. ينظر ى
: حيةث ىن الحيةاة اصتتماديةة تتةأعر بأدمةال الفةرد الريتةرة  تكوين الوويي بوحودة الحيواة اماتهاييوة   -1

 عو الشريرة. 
: وىةا رةرورية للبنةان اصتتمةادا  فتةتةون ىةذه الةروح تكوين روح الخضووع لمنظوام األخالقوي   -4

طيم ووحةةدتيم  وررةةوع األفةةراد ليةةذا النظةةام طواديةةةة يةةؤدي ىلةةٍ تماسةةك عفةةراد المتتمةةي وتةةراب
 يؤدي ىلٍ تطبيريم لو فا السر والرلن ص روفا من السلطة. 

: حيث ىن األفراد عقويان الشروةية متحةدي الةذات تةةون شروةية تكوين شخصية هتحدة الذات   -5
 (.284-283: 2116متتمريم ةذلك )ناور  

 

 :قيم التربويةأهم الهؤسسات التي تعهل يمى تنهية ال
تارتبةةةر األسةةةرة عقةةةدم مؤسسةةةة تربويةةةة درفيةةةا اإلنسةةةان لمةةةا ليةةةا مةةةن عىميةةةة بالغةةةة فةةةا حيةةةاة األسووورة: أوًم: 

اإلنسان  فيا ترلم وتيةذب وتنبةل الربرات بةل عمانة وودق  فيا البيجة األولٍ واألساسية التةا يةترلم 
ويوتيةةةان ويحسةةةنان التربيةةةة نشةةةأ األطفةةةال فييةةةا األطفةةةال  فةةةلذا وتةةةد األبةةةوان الوةةةالحان الةةةةلذان يرديةةةان 

نةةةافرين ألنفسةةةيم وعوةةةبحوا عدرةةةان فةةةادلين فةةةا المتتمةةةي وعداة حسةةةنٍ لفرةةةل الريةةةر ونشةةةره  وبالتةةةالا 
 (.24: 2117يوبحون مطيرين لربيم منتين عنفسيم وعىلييم من دباب او وسرطو )عبو لباد  

ت العةةانا لطالةةب الرلةةم برةةد المنةةزل واألسةةرة  المدرسةةة ىةةا المةةةان الحيةةوي والبيةة ترتبةةر :ثانيووًا: الهدرسووة
فيةةا بمعابةةة المؤسسةةة األوليةةة التةةا عنةةةشجت لتوتيةةو نمةةو الطفةةل ونبلةةو مةةن مرحلةةة ألرةةرث  حيةةث تسةةادد 
األسرة فا نمو ميارات الطالب المررفية  وقدرتو دلٍ البةرانة والةتابةة  ةمةا عنيةا تةةؤعر بشةةل ةبيةر فةةا 

و الةةدوافي والميةةول واصتتاىةةات والبةةيم والميةةةارات وعنمةةاط الحيةةاة نمةةو الطفةةل وذلةةك دةةن طريةةق زيةةادة نمةة
 .(34: 2114المرتلفة  باإلرافة ىلٍ تبدير الطفل لذاتو وحبو لوني مستببلو )وطفة والشياب  

يرتبةةر المرلةةم الرنوةةر األىةةم والموتةةو األساسةةا فةةا الرمليةةة التربويةةة دلةٍة تنةةوع مسةةتوياتيا  الهعمووم:  :ثالثوواً 
تبةةاره النمةةوذج الراجةةد والبةةدوة الحسةةنٍ للطلبةةة الةةذين يبةةود دمليةةة ىدةةدادىم وتةةأىيليم ليةونةةوا وذلةةك بسةةبب اد

األساسةةية التةةا تؤىلةةو دنوةرا فةةادال فةةا ردمةةة متةةتمريم ووطةةنيم  لةةذلك صبةةد للمرلةةم عن يتمعةةل الوةةفات 
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  يالحيةةار للبيةةام بيةةذا الةةدور التربةةوي الريةةادي والميةةم فةةا المؤسسةةات التربويةةة فةةا المتتمةةي التربةةوي )
  (.132: م2111

 

 .مشكلة الدراسة

 درتةةفا رون ما تم دررو فا الوفحات الساببة تتحدد مشةةلة الدراسةة فةا الترةرإ دلةٍ        
فا مديرية التربيةة  تمعل مرلما المدارس العانوية للبيم التربوية من وتية نظر طلبة المرحلة العانوية

 والترليم لمنطبة الزرقان العانية.
 

 .الدراسة أسئلة

 درتة تمعل مرلما المدارس العانوية للبيم التربوية من وتية نظر الطلبة؟ هاالسؤال األول: 
فةا  =a) 1.15) ىةل توتةد ىنالةك فةروق ذات دصلةة ىحوةاجية دنةد مسةتوث الدصلةةالسوؤال الثواني: 

لتربيةة والترلةيم فةا مديريةة ا درتة تمعل مرلما المدارس العانوية للبيم التربوية من وتية نظر الطلبةة
 ؟ترزث صرتالإ متغيري التنس والفرع لمنطبة الزرقان العانية

 

 .أهداف الدراسة

 :يأتاىدفت ىذه الدراسة ىلٍ ما        
مةن درتةة تمعةل مرلمةا المةدارس العانويةة للبةيم التربويةة مةن وتيةة نظةر الطلبةة الوقوإ دلةٍ        

 .عتل التررإ دلٍ نباط البوة والررإ ومرالتتيا
 

 .أهمية الدراسة

 تةمن عىمية الدراسة الحالية فا تانبين ىما:       
تبديم مررفة تديدة لدث الراملين فا المؤسسات الترليمية فا األردن تشةل مودر ا  الاانب النظري:

يددم التانب المررفا بمةا يترلةق بةالبيم التربويةة بمرتلةإ عشةةاليا وعنواديةا التةا تسةرٍ وزارة التربيةة 
 ليم األردنية ىلٍ غرسيا لدث طلبة المرحلة العانوية فا مدارس محافظة الزرقان.والتر

: اصسةتفادة مةن النتةاجل المتوقرةة مةن تطبيةق ىةذه الدراسةة بتزويةد عوةحاب البةرار فةا الاانب العهمي
 وزارة التربية والترليم ومديري المدارس والمرلمين فا اإلرشةاد والتوتيةو التربةوي  والرمةل دلةٍ تةدريب

المرلمةةين والطلبةةة وتةةأىيليم مةةن عتةةل ىدةةادة تةةوتيييم وفبةةا لمةةا يرتبةةدون ويمارسةةونو مةةن قةةيم تربويةةة 
  ويمةن عن يستفيد من نتاجل ىذه الدراسة:لينرةس ععرىا اإليتابا دلييم.
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وذلك من رالل الترةيز دلةٍ البةيم التربويةة التةا حوةلت دلةٍ درتةة تمعةل  الهدارس:هديرو  •
 متوسطة عو منرفرة.

: مررفة البةيم التربويةة وغرسةيا لةدث الطلبةة  ومتابرةة تطبيبيةا وتمعةل الطلبةة ليةا فةا عمهوناله •
   والترةيز دلٍ تمعل البيم التربوية التا حولت دلٍ درتة تبدير متوسط عو اقل.سلوةيم

ليتمةنوا من متابرة المرلمين فا درتة تمعليم ليذه البيم والترةيز دلييةا  والتةذةير  الهشرفون: •
 لدث زياراتيم اإلشرافية. بيا 

للترةيةةز دلةةٍ ىةةذه البةيم  وعن تةةةون وارةةحة للمرلةةم والطالةةب  القوواوهون يمووى وضووا الهنوواه : •
 من رالل ىبرازىا فا الرطوط الرريرة واألىداإ التربوية للمبررات الدراسية. 

 

 .حدود الدراسة وذلدداتها

 :أتاتمعلت حدود الدراسة فيما ي      
: اقتوةةرت ىةةذه الدراسةةة دلةةٍ بيةةان درتةةة تمعةةل مرلمةةا المةةدارس العانويةةة يةالهوضوووي الحوودود   -9

 للبيم التربوية من وتية نظر الطلبة. 
% من طلبةة المرحلةة 5: اقتورت ىذه الدراسة دلٍ دينة طببية دشواجية بنسبة البشرية الحدود   -1

 .ة الزرقان العانيةمديرية التربية والترليم لمنطبالعانوية بفردييا األةاديما والمينا فا 
: اقتورت ىذه الدراسة دلٍ المدارس العانوية التابرةة لمديريةة التربيةة والترلةيم الهكانية الحدود   -1

       لمنطبة الزرقان العانية.
 م.2117/2118: طببت ىذه الدراسة فا الفول الدراسا األول من الرام الدراسا الزهنية الحدود   -4

 

 .مصطلحات الدراسة

متمودةةة مةةن الرةةوابط الدارليةةة التةةا توتةةو سةةلوك اإلنسةةان المسةةلم  والتةةا بواسةةطتيا " م التربويووة:القووي
يحةةةم دلةةٍ سةةلوةو  ويميةةز بةةين الريةةر والشةةر  والوةةواب والرطةةأ  والحةةق والباطةةل  الفرةةيلة والرذيلةةة  

والنفسةية فالبيم ىا محددات لسلوك اإلنسةان فةا ةافةة توانةب شروةيتو: الدينيةة والرلبيةة واصتتماديةة 
والربليةة والتسةمية  ومةن ناحيةةة عرةرث تسةادد ىةذه البةةيم الطالةب دلةٍ التةيةإ فةةا البيجةة الدراسةية التةةا 
يترلم من رالليةا والمتتمةي التةا يرةيش فييةا. فةالبيم تةةون ىيتابيةة حةين ترتبةك بةأمر والرمةل بةو وتةةون 

الرمةةل مةةن األفرةةال ىةةذا  سةةلبية دنةةدما تةةةون وةةراع دارلةةا يرمةةل دلةةٍ زدزدةةة الةةنفس البشةةرية  ويةةةون
النبيلة والتا تفيم من سياق البران والسنة النبوية المطيرة  وتةون سةلبية عيرةا حةين تةدل دلةٍ نيةا 
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عو دويان  والتا يفيم عيرا من سياق البران والسنة الشريفة فا ووإ األفرال السلبيةل )شومان  
 (.71م  2111  طو

فةةا األردن حسةةب فلسةةفة وزارة التربيةةة والترلةةيم األردنيةةة  ترةةرإ المدرسةةة العانويةةة الهدرسووة الثانويووة:
بأنيا تلك المؤسسة التربوية التا تسرٍ مةن رةالل ةوادرىةا البشةرية  والمنةاىل المرمةول بةو فةا وزارة 
التربيةةةة والترلةةةيم ىلةةةٍ تبةةةديم الربةةةرات والمرةةةارإ العبافيةةةة والرلميةةةة والمينيةةةة المترووةةةة ىلةةةٍ الطلبةةةة 

بحيةةةةث تلبةةةةا حاتةةةةات المتتمةةةةي األردنةةةةا. ويسةةةةادد تبةةةةديم تلةةةةك المرةةةةارإ حسةةةةب ميةةةةوليم ورغبةةةةاتيم  
والربةةرات ىلةةٍ تنميةةة الةةوازع الةةدينا والحةةس الةةوطنا والشةةرور بالمسةةؤولية تتةةاه ذلةةك المتتمةةي وبشةةةل 

التربيةة يشتي ىؤصن الطالب ىلٍ مواولة الترليم الرالا فةا التامرةات وتحبيةق عىةدافيم وتطلرةاتيم )وزارة 
 (.م2117نية  والترليم األرد

: يررفيةةا الباحعةةان ىتراجيةةا بأنيةةا المرحلةةة العانيةةة مةةن مراحةةل الترلةةيم الرةةام فةةا األردن الهرحمووة الثانويووة
ومدتيا سنتان  وىا ارتياريو غير ىلزامية  وترد حلبة الووةل بةين الترلةيم األساسةا والترلةيم التةامرا  

ترلةةيم المينةةا الشةةامل. ويتلةةس الطالةةب فةةا وتتةةةون مةةن مسةةارين: الترلةةيم األةةةاديما الشةةامل  ومسةةار ال
 المدرسية بنتاح.نيايتيا لتأدية امتحان شيادة الدراسة العانوية الرامة شريطة اتتيازه ةافة اصرتبارات 

ةل من يتولٍ الترليم عو عي ردمة تربوية مترووةة فةا عي مؤسسةات ترليميةة حةوميةة عو  الهعمم:
 راوة.

م التةا تتشةةل تلباجيةا دنةد الطالةب فةا رةون البةيم الةواردة فةا منةاىل المفةاىي القيم التربويوة إاراويوا:
 وزارة التربية والترليم األردنية  وتشةل المحور األساسا ألنماط سلوةو الفةرية  والتا تمعلةت فةا فبةرات

 عداة الدراسة والتا عتاب دلييا عفراد دينة الدراسة.
 الدراسة فا عداة درتة تمعل البيم التربوية. الدرتات التا يحول دلييا عفراد دينة دراة التهثل:

 

 .الدراسات الشابكة

قام الباحث بمراترة ددد من الدراسةات السةاببة  ذات الوةلة بمتغيةرات الدراسةة الحاليةة  وقةد ارتةار       
 التسلسل الزمنا.الباحث برض ىذه الدراسات مباشرة  ليا دالقة مباشرة  وسيتم درريا مرتبة حسب 

( دراسةة فةةا غةزة بفلسةةطين ىةدفت ىلةٍة الترةرتإ دلةٍة مةدث قيةةام المرلةم بةةدوره م2119برىةةوم ) عتةرث      
فا ترزيز البيم التربوية لدث طلبة المرحلةة العانويةة فةا قطةاع غةزة  وااسةتردم فةا الدراسةة المةنيل التحليلةا 

إليمةةةان للحوةةةول دلةةٍة المرلومةةةات  ووازدةةةت اسةةةتبانو شةةةملت سةةةتة محةةةاور ىةةةا: اإليمةةةان بةةةاو ترةةةالٍ وا
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بالمالجةة والرسةل والةتةب السةماوية واليةوم اآلرةر والبرةان ريةره وشةره  وةشةفت الدراسةة وتةود فةروق ذات 
دصلة ىحواجية نحو دور المرلم فا ترزيز البيم اإليمانية تارزث لرامل التنس وةان لوةالح اإلنةاث والفةرع 

 العانا دشر. ( طالب وطالبة من الوإ411األةاديما وتروص المرلم  طاببت دلٍ )
لدور المدرسةة العانويةة األردنيةة فةا تشةةيل البةةيم  :( دراسةة برنةوان2116وعتةرث بنةا يةونس  رالةد )      

 .عنفسيملالتربوية لدث الطلبة والمرلمين فا مديرية تربية لوان الةورة من وتية نظر الطلبة والمرلمين 
ة فا تشةيل البيم التربوية لدث الطلبة ىدفت ىذه الدراسة لمررفة دور المدرسة العانوية األردني 

والمرلمين فا مديرية لوان الةورة من وتية نظةر الطلبةة والمرلمةين عنفسةيم. اسةتردم الباحةث المةنيل 
الووفا المسحا. ولتحبيق عىداإ الدراسةة قةام الباحةث ببنةان اسةتبانتين  اسةتبانو للطلبةة مةونةة مةن 

( فبةرة موزدةة دلةٍ عالعةة 46نة للمرلمةين مةونةة مةن)( فبرة موزدة دلةٍ عربرةة متةاصت  واسةتبا54)
 متاصت  برد التأةد من ودقيما وعباتيما.

( مرلمةةا ومرلمةةة مةةن الةةذين يدرسةةون منيةةاج الوةةإ األول العةةانوي 251تةونةةت دينةةة الدراسةةة مةةن ) 
ا األةةةاديم( وطالبةةا وطالبةةة مةةن طلبةةة الوةةإ األول العةةانوي بفرديةةو 334بفرديةةو األةةةاديما والمينةةا و)

 والمينا فا المدارس العانوية تم ارتيارىم بالطريبة الطببية الرشواجية.
عظيةرت نتةةاجل الدراسةةة عن تبةةديرات المرلمةةين لةةدور المدرسةةة العانويةةة األردنيةةة فةةا تشةةةيل البةةيم   

التربوية لدييم فا مديرية لوان الةورة قد تانت بدرتة موافبة متوسطة  وعظيرت نتاجل الدراسة وتود 
عفةةراد ( بةةين المتوسةةطات الحسةةابية إلتابةةات α=1.15ات دصلةةة ىحوةةاجية دنةةد مسةةتوث الدصلةةة )فةةروق ذ

 دينة المرلمين ترزث ألعر متغير )التنس( تانت الفروق لوالح اإلناث.
وعظيةةرت النتةةاجل دةةةدم وتةةود فةةروق ذات دصلةةةة ىحوةةاجية بةةين المتوسةةةطات الحسةةابية إلتابةةةات   

ات )المؤىةةل الرلمةةا  الربةةرة  التروةةص(  ةمةةا عشةةارت نتةةاجل الدراسةةة عفةةراد دينةةة المرلمةةين تبرةةا لمتغيةةر 
ىلةةٍ عن تبةةديرات الطلبةةة لةةدور المدرسةةة العانويةةة األردنيةةة فةةا تشةةةيل البةةيم التربويةةة لةةدييم تةةانت بدرتةةة 

( α= 1.15متوسطة. وعظيرت نتاجل الدراسة وتةود فةروق ذات دصلةة ىحوةاجية دنةدا مسةتوث الدصلةة )
فةةروق ة ترةةزث ألعةةر متغيةةر )التةةنس( وتةةانت الفةةروق لوةةالح اإلنةةاث  ودةةدم وتةةود فةةا تبةةديرات الطلبةة

 ذات دصلة ىحواجية ترزث لمتغير)الفرع(.
 ( دراسةة ىةدفت الترةرإ ىلٍة مؤشةراتTurk & Vignijevic, 2016وعترث تورك وفيتةين تيفةك )  

القيةات دمةل المرلةم  وتةونةت عرالقيات الرمل لدث المرلمين المتمعلة بةالبيم التربويةة وتبيةيم الطلبةة ألر
( طالبا  وطالبة من الوإ العانا والعالث العانوي فا ةرواتيا  ولتحبيق عىةداإ 117دينة الدراسة من )
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الدراسةةة تةةم اسةةتردام اصسةةتبانة  وتووةةلت الدراسةةة ىلةةٍ الرديةةد مةةن النتةةاجل منيةةا: عن المرلمةةين نةةادرا  مةةا 
ة فةةا الترامةةل مةةي المرلمةةين الةةذين ص يلتزمةةون ببوادةةد يبةةدرون تيةةد الطلبةةة  وشةةرور الطلبةةة ببلةةة الراحةة

 السلوك األرالقا  وشرور الطلبة بالبلق نتيتة ىىانة المرلمين ليم.
اإلسةالمية لدرتةة ممارسةة البةيم اصتتماديةة : ( دراسةة برنةوانم2117) ةما عترت اليياتنة  بران      

 : مريبات وحلولل.لدث مرلمات وطالبات المرحلة العانوية فا لوان بنا دبيد
ىةةةدفت ىةةةذه الدراسةةةة للترةةةرإ دلةةةٍ درتةةةة ممارسةةةة البةةةيم اصتتماديةةةة اإلسةةةالمية لةةةدث مرلمةةةات       

وطالبةةات المرحلةةة العانويةةة فةةا لةةوان بنةةا دبيةةد  ةمةةا ىةةدفت ىلةةٍ الةشةةإ دةةن مريبةةات وحلةةول لممارسةةة 
ة نظةرىم عنفسةيم  ولتحبيةق البيم اصتتمادية اإلسالمية لدث مرلمات وطالبات المرحلة العانوية من وتية

عىةةداإ الدراسةةة  اسةةتردمت الدراسةةة المةةنيل الووةةفا المسةةحا والمةةنيل النةةودا التحليلةةا  حيةةث قامةةت 
( 41الباحعة ببنان استبانتين لغرض ىذه الدراسة: األولٍ موتية لمرلمات المرحلة العانوية مةونةة مةن )

 ودقيما وعباتيما.( فبرة  برد التأةد من 41) فبرة والعانية موتية لطالبات المرحلة العانوية ومةونة
( مرلمةةة مةةن 141وتةونةةت دينةةة الدراسةةة مةةن متتمةةي الدراسةةة ةةةامال مةةن المرلمةةات البةةالا دةةددىم )      

( طالبةةة مةةن طالبةةات المرحلةةة 419اللةةواتا يدرسةةن المرحلةةة العانويةةة فةةا مديريةةة تربيةةة لةةوان بنةةا دبيةةد  و )
 النسبية. نا دبيد  حيث تم ارتيارىا بالطريبة الطببية الرشواجية العانوية فا مديرية تربية لوان ب

وعظيرت نتاجل الدراسة عن درتة ممارسة المرلمات المرحلة العانويةة للبةيم التربويةة اصتتماديةة       
اإلسةةالمية ةانةةت متوسةةطة  وان درتةةة ممارسةةة الطالبةةات المرحلةةة العانويةةة للبةةيم التربويةةة اصتتماديةةة 

 ةانت متوسطة. اإلسالمية
 

 .مههج الدراسة

بادتباره األنسب لتحبيق عىداإ الدراسة  وذلك من رةالل تم استردام المنيل الووفا المسحا        
تمي البيانات وتحليليا وتحليل النتاجل وتفسيرىا من رالل ارتباطيا بالواقي  وفا رون ذلك تةم الترةرإ 

فةةةا  التربويةةةة مةةةن وتيةةةة نظةةر طلبةةةة المرحلةةةة العانويةةةةىلةةٍ درتةةةة تمعةةةل مرلمةةةا المةةةدارس العانويةةة للبةةةيم 
 .مديرية التربية والترليم لمنطبة الزرقان العانية

 

 .دلتمع الدراسة وعيهتها

 انةالزرقةالتربية والترلةيم لمنطبةة  تميي طلبة المدارس العانوية فا مديريةيتةون متتمي الدراسة من       
 ( 4111%مةن متتمةةي الدراسةة للطلبةةة البةالا دةةددىم )5بنسةةبة العانيةة  وتةم ارتيةةار دينةة طببيةةة دشةواجية 
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والتةدول ( طالب وطالبة من الوةإ األول العةانوي بفرديةو األةةاديما والمينةا  211بلغت الرينة ) حيث
 التالا يورح توزيي عفراد دينة الدراسة تبرا  للمتغيرات الشروية

 

 (9الادول رقم )
 ر الانستوزيا أفراد يينة الدراسة تبعًا لهتغي

 العدد النسبة الهووية الهستوى الهتغير
 112 56.3 ذةر التنس
 87 43.7 انعٍ 
 141 .45 عدبا الفرع
 59 .46 دلما 

 

 .أداة الدراسة

لتحبيق عىداإ الدراسةة  قةام الباحعةان بلدةداد وبنةان اسةتبانو لمررفةة درتةة تمعةل مرلمةا المةدارس       
فةا مديريةة التربيةة والترلةيم لمنطبةة الزرقةان  ظةر طلبةة المرحلةة العانويةةالعانوية للبيم التربوية من وتية ن

وذلةةةك برةةةد الرتةةةوع ىلةةةٍ قاجمةةةة البةةةيم التربويةةةة التةةةا تتبناىةةةا وزارة التربيةةةة والترلةةةيم والمرتمةةةدة مةةةن  العانيةةةة 
 ( قيمة تربوية.34مديرية المناىل فا الوزارة  والبالا دددىا )

 

 .صدم احملتوى
دق محتةةةوث اصسةةةتبانة تةةةم دررةةةيا دلةةٍة دةةةدد مةةةن المحةمةةةين مةةةن عوةةةحاب الربةةةرة للتحبةةةق مةةةن وةةة      

( محةمةةا   21واصرتوةةاص فةةا متةةال عوةةول التربيةةة  واإلدارة التربويةةة  والمنةةاىل التربويةةة  والبةةالا دةةددىم )
وذلةةك لبةةرانة فبةةرات عدوات الدراسةةة  إلبةةدان ملحوظةةاتيم دلييةةا مةةن حيةةث مةةدث مالجمةةة اصسةةتبانة بشةةةل دةةام  

مةةدث مناسةةةبة الوةةةياغة اللغويةةةة. حيةةث تةةةم ىدةةةادة وةةةياغة برةةةض الفبةةرات  واسةةةتبدال برةةةض المفةةةردات فةةةا و 
( فبةرة  حيةث ةانةت تتةةون فةا وةورتيا 34برض الفبرات  وبنةان  دلٍة ذلةك عوةبحت اصسةتبانة مةونةة مةن )

 ( فبرة.31األولية من )
 

 .ثبات أداة الدراسة

دادة اصرتبار )للتأةد من عبات عداة الدراسة  فبد ت        .(test-retestم التحبق بطريبة اصرتبار وام
نةةة مةةن         دةةادة تطبيبةةو برةةد عسةةبودين دلةٍة متمودةةة مةةن رةةارج دينةةة الدراسةةة مةوت بتطبيةةق المبيةةاس  وام

 (.1.93ذ بلا )ى( طالب وطالبة  ومن عم تم حساب مرامل ارتباط بيرسون بين تبديراتيم فا المرتين 21)
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حساب مرامل العبات بطريبة اصتساق الةدارلا حسةب مرادلةة ةرونبةاخ علفةا  ىذ بلةا وتم عيرا        
 .( وادتبرت ىذه البيم مالجمة لغايات ىذه الدراسة1.91)

 

 .املعيار اإلحصائي

ادتمةةاد سةةلم ليةةةرت الرماسةةا لتوةةحيح عدوات الدراسةةة  بلدطةةان ةةةل فبةةرة مةةن فبراتةةو درتةةة تةةم   
  4  5( وىا تمعل رقميةا  )قليلة تدا  قليلة  متوسطة  ةبيرة  رة تداةبيواحدة من بين درتاتو الرمس )

 وقد تم ادتماد المبياس التالا ألغراض تحليل النتاجل: ( دلٍ الترتيب 1  2  3
 .قليلة 2.33عقل  - 1.11من 
 .متوسطة  3.66عقل  - 2.33 من
 .ةبيرة  5.11 - 3.66 من

 تردام المرادلة التالية:وقد تم احتساب المبياس من رالل اس       
      1.33= 3÷4  =  1-5    = (1الحد األدنٍ للمبياس ) -( 5الحد األدلٍ للمبياس )

                         3          3 
 ىلٍ نياية ةل فجة. (1.33)ومن عم ىرافة التواب        

 
 .متغريات الدراسة

 :الهتغيرات الهستقمة
 .رتة تمعل مرلما المدارس العانوية للبيم التربويةي: دالهتغيرات الهستقل الرويس

 التنس ولو فجتان )ذةر  عنعٍ(  والفرع ولو مستويان: )عةاديما  مينا(.  الهتغيرات الهستقمة الوسيطة:
 

 .نتائج الدراسة ومهاقشتها

يوة لمقويم دراوة تهثول هعمهوي الهودارس الثانو هوا  أوًم: النتاو  الهتعمقة باإلاابة ين السؤال األول:
 التربوية هن واهة نظر الطمبة؟

المريارية لدرتة تمعةل لإلتابة دن ىذا السؤال تم استرراج المتوسطات الحسابية واصنحرافات        
 ( يورح ذلك.2والتدول ) مرلما المدارس العانوية للبيم التربوية من وتية نظر الطلبة 



 عبد اخلالل الزيود وحشو احلياري .......................................................................... درجة متجل معلمي املدارس الجانوية

 

 

                                                                                 (961)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 (:1) ادول
لدراة تهثل هعمهي الهدارس الثانوية لمقيم التربوية هن يارية الهتوسطات الحسابية وامنحرافات الهع

 .هرتبة تنازلياً  واهة نظر الطمبة

الهتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

امنحراف 
 الهعياري

 الدراة

 ةبيرة .95 4.3 يأرذ المرلم بأسلوب الشورث فا تراملو مي الطلبة 21 1
 ةبيرة .85 4.3 فا تراملو مي الطلبة يحرص المرلم دلٍ بيان عىمية ةرامتو 1 2
 ةبيرة .74 4.3 يحرص المرلم دلٍ تحري الودق فا تراملو مي الطلبة. 4 3
 ةبيرة .88 4.2 يحرص المرلم دلٍ نبل ربرتو ىلٍ الطلبة بلرالص 3 4
 ةبيرة .87 4.1 يحفز المرلم الطلبة دلٍ انتاز ما ىو مطلوب منيم. 7 5
 ةبيرة .87 4.1 فا تراملو مريم.يحترم المرلم الطلبة  5 6
 ةبيرة .91 4.1 يرةز المرلم دلٍ عىمية تبوث او ترالٍ فا تراملو مي الطلبة. 28 6
 ةبيرة .84 4.1 ينفذ المرلم المنياج الدراسا بلرالص. 13 8
 ةبيرة .82 4.1 يتحلٍ المرلم بالشتادة فا تراملو مي الطلبة. 16 9

11 19 
مي الطلبة دلٍ عىمية طادةة مرلمةييم  يرةز المرلم فا تراملو

 وعوليان عمورىم.
 ةبيرة .91 4.1

 ةبيرة .78 4.1 يتراون المرلم مي الطلبة فا حل مشةالتيم الدراسية. 2 11
 ةبيرة .89 4.1 يلتزم المرلم باألنظمة فا تراملو مي الطلبة. 17 11
 ةبيرة .86 4.1 يظير المرلم الوصن للوطن من رالل حديعو مي الطلبة. 6 13
 ةبيرة .97 4.1 يحترم المرلم حرية التربير فا تراملو مي الطلبة. 27 13
 ةبيرة .96 4.1 يؤةد المرلم دلٍ حب الوطن والوصن لو من رالل تدريسو للطلبة 29 13
 ةبيرة .96 4.1 يرةز المرلم دلٍ عىمية المعابرة فا انتاز الرمل للطلبة. 31 13

17 12 
عىمية تبوث ونبذ الرنةإ بتميةي عشةةالو بةين يرمل المرلم دلٍ 

 الطلبة.
 ةبيرة .94 4.1

 ةبيرة .95 4.1 يحترم المرلم الرعي والرعي اآلرر فا تراملو مي الطلبة. 21 18
 ةبيرة .79 4.1 يحرص المرلم دلٍ عن يةون قدوة حسنة لطلبتو 22 18
 ةبيرة .96 4.1 بة.يرسخ المرلم دلٍ عىمية مفيوم الحيان فا تراملو مي الطل 25 21
 ةبيرة .88 4.1 يترامل المرلم بردل مي الطلبة. 11 21
 ةبيرة .98 4.1 يترامل المرلم مي طلبتو بأسلوب المساواة. 33 21
 ةبيرة .82 4.1 يبدم المرلم المساددة للطلبة فا حل المشةالت التا تواتييم. 8 23
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 الفقرات الرقم الرتبة
الهتوسط 
 الحسابي

امنحراف 
 الدراة الهعياري

 ةبيرة .91 3.9 .يتحلٍ المرلم بالتواري فا الترامل مي الطلبة 11 24
 ةبيرة .89 3.9 يحرص المرلم دلٍ عن يةون معاص فا اإليعار للطلبة. 14 24
 ةبيرة .97 3.9 المرلم مي الطلبة بأسلوب ودي يترامل  24 26
 ةبيرة .97 3.9 ينما المرلم قيمة الرطان فا تراملو مي الطلبة. 23 27
 رةةبي .91 3.8 يفا المرلم بودوده مي الطلبة. 18 28
 ةبيرة .93 3.8 يحرص المرلم دلٍ بيان عىمية الشةر لآلررين. 31 28
 ةبيرة .99 3.8 يتحلٍ المرلم بأسلوب اللين فا تراملو مي الطلبة. 15 31
 ةبيرة 1.11 3.8 يحرص المرلم دلٍ عن يةون متسامحا مي الطلبة. 26 31
 ةبيرة .96 3.8 يترامل المرلم مي مشةالت الطلبة بوبر 9 32
 ةبيرة 1.17 3.7 يرفو المرلم دمن عسان ىليو من الطلبة. 32 33
 متوسطة 1.15 3.6 يشارك المرلم الطلبة فا تميي المناسبات اصتتمادية 34 34
 ةبيرة .461 4.1 الدرتة الةلية  

 

  وعن مرظةم (4.39-3.67المتوسطات الحسةابية قةد تراوحةت مةا بةين )عن ( 2يبين التدول )       
حولت دلٍ درتة تبدير ةبيرة  وددد محدود من الفبرات حولت دلٍ درتةة تبةدير متوسةطة   اإلتابات

فةةا ل الطلبةةةيأرةةذ المرلةم بأسةةلوب الشةةورث فةةا تراملةو مةةي ل والتةا تنوةةص دلةٍة( 21رقةةم ) ةوتةانت الفبةةر 
يشةارك المرلةم لونوةيا ( 34)رقةم  ةبينما تانت الفبر   (4.39المرتبة األولٍ وبمتوسط حسابا بلا )

وبلةةةةا . (3.67بالمرتبةةةةة األريةةةةرة وبمتوسةةةةط حسةةةةابا بلةةةةا )طلبةةةةة فةةةةا تميةةةةي المناسةةةةبات اصتتماديةةةةةل ال
 (.4.15)المتوسط الحسابا لدرتة تمعل مرلما المدارس العانوية للبيم التربوية من وتية نظر الطلبة 

 

التربويوة  دراوة تهثول هعمهوي الهودارس الثانويوة لمقويمهوا هناقشة النتاو  الهتعمقة بالسوؤال األول: 
  واهة نظر الطمبة؟ هن

درتةة تمعةل مرلمةا المةدارس العانويةة للبةيم التربويةة مةن فةا عظيرت النتاجل وتود درتة ةبيرة        
( حيةث بلةا المتوسةط الحسةابا 2  ةمةا يالحةظ مةن التةدول )وتية نظر الطلبة فا محافظةة الزرقةان

لدراسةة الحاليةة مةي نتيتةة دراسةة الفبيةا (. واتفبةت نتيتةة ا461( وبانحراإ مريةاري مبةداره )4.15)
( فا عن دور مرلما المرحلة العانوية فا ترزيز البيم التربوية لةدث طالبيةم مةن وتيةة نظةر 2111)

( التةا عشةارت بةأن درتةة ممارسةة البةيم 2119الطلبة ةانت بدرتةة داليةة. ونتيتةة دراسةة المنةادا )
 ةانت مرتفرة.التربوية من قبل طلبة تامرتا األردنية واليرموك 
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 ( التةا عشةارت ىلةٍ عن تبةدير الطلبةة2115وارتلفت نتيتة الدراسة الحالية مي نتيتة دراسةة عبةو دلةيم )
 لدرتة تمعل المرلمين للبيم التربوية تانت بدرتة منرفرة.

البنةان ويرزو الباحعان ىذه النتيتة ىلٍ الرالقة اإليتابيةة بةين المرلمةين وةعيةر مةن الطلبةة بسةبب        
 رةاجز التدريس الوحيحة ومنيا: السليم الذي شيده المرلم وذلك من رالل وري

بنةةةان دالقةةةة طيبةةةة وسةةةوي ة وةةةحيحة بةةةين المرلعةةةم والطالةةةب  بحيةةةث يرةةةرإ فييةةةا الطالةةةب واتباتةةةو        
تاببةةةا دلةةةٍ تمي ةةةزه  قيةةةا م بشةةةةل تيعةةةد  وتتحب ةةةق بيةةةا ةرامتةةةو اإلنسةةةانية  وتحفةةةظا للمرلةةةم مةانتةةةو الرفيرةةةة  و 

الرالقةةة دلةةٍ اصحتةةرام المتبةةادل بةةين المرلعةةم والطالةةب  ترةةل الرملي ةةة الترليميةةة الباسةةم المشةةترك فةةا ىةةذه 
الرالقة  مم ا يحبعق النفي للطالب بالترل م  وللمرلعم بأدان رسالتو دلٍ عفرل وعةمل وتو  ارتةاز الرالقةة 

ةةةة  احتفةةةاظ المرلةةةم ببيمتةةةو ال ىةةةذه رليةةةا ةحامةةةل لرسةةةالة الرلةةةم  بمةةةا يحفةةةظ دلةةةٍ األرةةةالق األوةةةيلة الرامت
 الرسالة من ىيع ىسانة عو تشويو.

ومن عمار حسن الرالقة بين المرلعم والطالةب  ىن  الرالقةة بةين المرلةم والطالةب متةٍ قامةت دلةٍ        
دراك الطالةةب لواتباتةةو و  دوره عسةةس سةةليمة وارةةحة فالنتيتةةة تةةنرةس ىيتابي ةةا  دلةةٍ الرسةةالة الترليمي ةةة  وام

فييا  مما يترك رعارا  طيعبة دلٍ تحوةيلو الرلمةا مةن تانةب  ومةن تانةب ررةر مبةدرة المرلعةم دلةٍ عدان 
رسالتو الترليمي ة بشةل مناسب  وفا المبابل فلن  ددم تحببيا بالشةةل المناسةب يتةرك رعةارا  دلةٍ دمليتةة 

تتسةبب بوتةود فتةوة نفسةيتة  الترليم بشةةل دةام  ودلةٍ الطالةب ومسةتببلو الدراسةا بشةةل رةاص  بحيةث
ةةا يةةؤعر سةةلبا  دلةةٍ تحوةةيلو الرلمةةا. وفةةا ىةةذا  بةةين المرلةةم والطالةةب  وبةةين الطالةةب ورسةةالة الرلةةم  ممت
المورةةي فةةان الباحعةةان يةةرث مةةن الرةةرورة بمةةةان مةةن التأةيةةد دلةةٍ عىميةةة الرالقةةة بةةين المرلةةم والطالةةب 

 برم تيا.بق فواجد دظيمة للرملية الترليمي ة بحيث تسادد دلٍ حفظ المةانة الرظيمة للمرلعم  مم ا يح
ومةةةن ناحيةةةة عرةةةرث يؤةةةةد الباحعةةةان للمرلعةةةم واتبةةةات عرالقي ةةةة نحةةةو الطالةةةب  ومةةةن مظةةةاىر ىةةةذه        

ةا يرةود بةالنفي وذلةك بالتغل ةب دلةٍ  الواتبات: حروو دلةٍ الطالةب ةحةرص الوةديق دلةٍ وةديبو  مم 
الرلمةا  ذات المنشةةأ المترلعةق برةةدم البةدرة دلةةٍ الحفةظ والفيةةم قسةم ةبيةةر مةن مريبةةات الةترل م والتحوةةيل 

واصستيراب  وددم توف ر قابلية الترل م والدافي لو دند الطالب  ىيتاد تةوت مدرسةا وبيجةة مدرسةية سةليمة  
ما مةن رالليةا وتنم ةٍ ىةذه الرالقةة  من مرافةق وسةاحات وغةرإ وةفيتة ومةتبةة مدرسةي ة وغيةر ذلةك  تات ةرت 

اجز من الرلم والمررفة  والموةلحة الترليميتةة. ويةددو الباحعةان ىلةٍ اصىتمةام بمشةارةة المرلمةين دلٍ رة
فةةا برةةض المناسةةبات اصتتمادي ةةة للطةةالب  ةتبةةديم واتةةب الرةةزان  واصطمجنةةان دلةةٍ عورةةاع الطالةةب 

الرالقةة. ىن  الوحيعة فا حال المرض بالزيارة عو بالسؤال دنو حيث انو لو ععر دظيم فا ىيتابيةة ىةذه 
واصطمجنةان دلةييم فةا تشةيل لتان مدرسي ة اتتماديعة من الطالب  توتةد فروقابرةة عورةاع الطةالب  
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المناسةةبات المرتلفةةة  ومتابرةةة انرةةباط حسةةن دالقةةة الطالةةب بمدرسةةيو  مةةن رةةالل وسةةاجل ةالنوةةح 
سةيخ وترميةق الرالقةة بةين واإلرشاد والمشارةة اإليتابية فا األنشطة الترليمي ة  لو دور دظةيم فةا تر 

 .الطالب والبيجة المدرسي ة بشةل دام
 

ىةةل توتةةد فةةروق ذات دصلةةة ىحوةةاجية دنةةد مسةةتوث النتوواو  الهتعمقووة باإلاابووة يوون السووؤال الثوواني: 
فا  فا درتة تمعل مرلما المدارس العانوية للبيم التربوية من وتية نظر الطلبة =a)1.15الدصلة )

 ؟ترزث صرتالإ متغيري التنس والفرع يم لمنطبة الزرقان العانيةمديرية التربية والترل
لدرتة تمعةل تم استرراج المتوسطات الحسابية واصنحرافات المريارية  لإلتابة دن ىذا السؤال       

فةةا مديريةةة التربيةةة والترلةةيم لمنطبةةة  مرلمةةا المةةدارس العانويةةة للبةةيم التربويةةة مةةن وتيةةة نظةةر الطلبةةة
 ( يبين ذلك.3) التدول التنس والفرع.حسب متغيري ترزث  يةالزرقان العان

 
 (:1) ادول

دراة تهثل هعمهي الهدارس الثانوية لمقيم التربوية هن الهتوسطات الحسابية وامنحرافات الهعيارية ل
 زالانس والفريحسب هتغيري تعزى  في هديرية التربية والتعميم لهنطقة الزرقاء الثانية واهة نظر الطمبة

 العدد امنحراف الهعياري الهتوسط الحسابي الفوات هتغيرال

 112 .59 3.9 ذةر التنس
 87 .14 4.1 انعٍ 
 141 .45 4.1 عدبا الفرع
 59 .46 4.1 دلما 

 

درتةة تمعةل ( تباينا  ظاىريا  فا المتوسطات الحسةابية واصنحرافةات المرياريةة فةا 3) يبين التدول       
فا مديرية التربية والترليم لمنطبةة الزرقةان  للبيم التربوية من وتية نظر الطلبة مرلما المدارس العانوية

التةنس والفةرع ولبيةان دصلةةة الفةروق اإلحوةاجية بةين المتوسةةطات صرةتالإ فجةات متغيةةري  ترةزث العانيةة
 (.4الحسابية تم استردام تحليل التباين العناجا تدول )
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 (:4) ادول
دراة تهثل هعمهي الهدارس الثانوية لمقيم التربوية هن يمى  الانس والفرعر تحميل التباين الثناوي ألث

 .تعزى في هديرية التربية والتعميم لهنطقة الزرقاء الثانية واهة نظر الطمبة
 اإلحصاوية الدملة قيهة ف هتوسط الهربعات دراات الحرية هاهوع الهربعات هصدر التباين

 .144 4.1 .85 1 .856 التنس
 .718 .13 .12 1 .127 الفرع
   .21 196 41.9 الرطأ
    198 41.8 الةلا

 

 اآلتا: (4) يتبين من التدول       
  و( تود فروق دصلة ىحواجيةα  =1.15 ترزث ألعر ) 4.193التنس  حيةث بلغةت قيمةة إ 

   وتانت الفروق لوالح اإلناث.1.144وبدصلة ىحواجية بلغت 
 تود فروق ذات دصلة ىحواجو  ددم( يةα  =1.15 ترةزث ألعةر ) الفةرع  حيةث بلغةت قيمةة إ

 . 1.718وبدصلة ىحواجية بلغت  1.131
 

هوول تواوود هنالوو  فوورول ذات دملووة إحصوواوية ينوود هسووتوى " :هناقشووة النتوواو  الخاصووة بالسووؤال الثوواني
فوي  نظر الطمبوةفي دراة تهثل هعمهي الهدارس الثانوية لمقيم التربوية هن واهة  =a)1.15الدملة )

 ؟"تعزى مختالف هتغيري الانس والفرع هديرية التربية والتعميم لهنطقة الزرقاء الثانية
 

 :هتغير الانس
التةةةنس  حيةةةث ( ترةةةزث ألعةةةر α  =1.15تةةةود فةةةروق ذات دصلةةةة ىحوةةةاجية )و عظيةةةرت النتةةةاجل        

زو وتةةةانت الفةةةروق لوةةةالح اإلنةةةاث. قةةةد يرةةة 1.144وبدصلةةةة ىحوةةةاجية بلغةةةت  4.193بلغةةةت قيمةةةة إ
الباحعةةان تفسةةير ىةةذه النتيتةةة ىلةةٍ عن طبيرةةة المرلمةةات اإلنةةاث لةةديين عةعةةر قابليةةة للترامةةل مةةي مورةةوع 
البةةيم  حيةةث عن المرلمةةةات اإلنةةاث عةعةةةر قربةةا وتتانسةةةا مةةي الطالبةةات مةةةن حيةةث ةةةةونين يحملةةن رسةةةالة 

ععبتةةت الرديةةد  المرلمةةة األم ىةةا موةةدر الردايةةة والحنةةان والترلةةيم فةةا المدرسةةة  وقةةداألمومةةة  حيةةث عن 
من الدراسات عنت الطفل بحاتةة فةا مراحلةو الرمريتةة األولةٍ ىلةٍ الردايةة واصىتمةام واةتسةاب البةيم عةعةر 
من حاتتو ىلٍ األمور الماديتة. فاألم ترتبر المرلم الوحيد لطفليا ووظيفتيا التربويتة ذات ععر دميق فةا 

 بنفسو. نفوسو  لما ليا من دور فا تنمية وديو بذاتو  وعبتو 
 فا( 2116الزيود ) (  ونتيتة دراسة2113دراسة التل )واتفبت نتيتة الدراسة الحالية مي نتاجل         
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 وتود فروق ذات دصلة ىحواجية ترزث لرامل التنس لوالح متغير اإلناث  ونتيتة دراسة التوارنة
الممارسةةة مةةن قبةةل تشةةير ىلةةٍ وتةةود فةةروق ذات دصلةةة ىحوةةاجية فةةا البةةيم التربويةةة التةةا  (2111)

وارتلفت نتيتة الدراسة الحالية مي نتاجل دراسةة الينةدي  الطلبة ترزث لمتغير التنس لوالح اإلناث.
( فا ددم وتود دصلة ىحواجية لتأعير دامةل التةنس فةا تنميةة برةض البةيم األرالقيةة لةدث 2111)

ين الذةور واإلناث فا ( فا ددم وتود فروق ذات دصلة ىحواجية ب2118الطلبة  ودراسة الواجا )
تنمية برض البيم التربوية لدث الطلبةة فةا رةون تةأعير المتغيةرات المراوةرة  ونتيتةة دراسةة عبةو زيةد 

 ( بردم وتود فروق ذات دصلة ىحواجية ترزث لمتغير التنس لوالح اإلناث.2117والزيود )
 

 :هتغير الفرع
  حيةث الفةرع( ترةزث ألعةر α =1.15ة )تود فروق ذات دصلةة ىحوةاجيو  عظيرت النتاجل ددم       

  .718وبدصلة ىحواجية بلغت  .131 بلغت قيمة إ
قد يرزو الباحعةان تفسةير ىةذه النتيتةة ىلٍة عن الطلبةة سةوان ةةانوا ممةن يدرسةون الفةرع األةةاديما عو        

ن ىةةةؤصن الفةةةرع المينةةةا فيةةةم يتلبةةةون نفةةةس المرةةةارإ والرلةةةوم مةةةن نفةةةس الشةةةريحة مةةةن المرلمةةةين وبالتةةةالا فةةةا
والميةةارات الدراسةةية وغةةرس المرلمةين حريوةةون ةةةل الحةةرص دلةٍة ىةسةةاب ىةؤصن الطلبةةة نفةةس المرةةارإ 

 البيم التربوية واألرالق الحميدة لدث الطلبة.
( 2119(  ونتيتةة دراسةة المنةادا )2113واتفبت نتيتة الدراسةة الحاليةة مةي نتةاجل دراسةة قمحيةة )       

التةا  Arkinson (2114) ةىحواجية ترزث لوالح الفةرع  ونتيتةة دراسةفا ددم وتود فروق ذات دصلة 
دةةدم وتةةود ارةةتالإ فةةا درتةةة تمعةةل المرلمةةين لمورةةوع البةةيم يرةةزث لمتغيةةر الفةةرع. وارتلفةةت  تشةةير ىلةٍة

( فةةا دةةدم وتةةةود 2111( ودراسةةة التوارنةةة )2111نتيتةةة الدراسةةة الحاليةةة مةةي نتةةاجل دراسةةة الرتلةةونا )
 دامل الفرع فا ممارسة الطلبة للبيم التربوية.دصلة ىحواجية لتأعير 

 

 .التوصيات
 فا رون نتاجل الدراسة فان الباحعان يوويان بما يلا:       

 ىتران دراسات دلمية فا موروع البيم دلٍ دينات مرتلفة فا مديريات التربية والترليم فا األردن. -1
فةةا ترزيةةز المرلةةم لاللتةةزام بأرالقيةةات  تبنةةا السةةبل المبترحةةة التةةا تووةةلت ىلييةةا نتةةاجل ىةةذه الدراسةةة -2

 مينة الترليم والبيم التربوية وغرسيا لدث الطلبة.
 ةةتشتيي المرلمين فا المدارس العانوية فا األردن بررورة الترةيز دلٍ منظومة البيم التربوي -3
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 للرمل بيا.
ل اإلدةالم  الرمل دلٍ التنسيق والترةاون المشةترك بةين المدرسةة واألسةرة ودور الربةادة  ووسةاج -4

 .وتفريل دور المرلم  إلبراز ىذه البيم وترسيريا لدث المرلمين والطلبة
فةا عن يةون ىنالةك تةاجزة للمرلةم المعةالا وةاحب البةيم المعلٍة ةةا يةةون ذلةك دافرةا لببيةة الةزمالن  -5

 محاولة لالرتبان بالنفس وتحسين الذات.
 

 .املراجع
 :بالمغة العربيةالهرااا 

  الهرحمووة طمبووة لوودى التربويووة القوويم(. 2117الزيةةود  محمةةد وةةايل. )-عحمةةدعبةةو زيةةد  مةةريم 
 ( 34  دراسةةات للرلةةوم التربويةةة  المتلةةد )أنفسووهم الطمبووة يراهووا كهووا يهووان هحافظووة فووي الثانويووة

   األردن.ىربدتامرة اليرموك  
 ( .2117عبةةو لبةةاد  ياسةةر دبةةد المتيةةد .) اهايووات الرفووال فووي الهوودارس: خصاوصووها وأنهوواط

 . األردن: دار ترير.اماتهايية سموكها
 ( .2115عبةةةو دلةةةةيم  فاطمةةةةة دبةةةةد الطالةةةةب).  القوووويم التربويووووة الهنظهووووة فووووي كتوووواب الثقافووووة

اإلسالهية لمهرحمة الثانوية الهستوى الثالث ودراة تهثل الهعمهين والطمبوة لهوا فوي هودارس 
 دن.  األر ىربد  عطروحة دةتوراه غير منشورة  تامرة اليرموك  هحافظة الهفرل

   (. دور الهعمووم فووي تعزيووز القوويم اإليهانيووة لوودى هرحمووة طمبووة 2009موسةةٍ. ) عحمةةدبرىةةوم
. رسةالة ماتسةتير غيةر يوونس ورورب روزة هون واهوة نظور الطمبوة-الثانوية بهوديريتي خوان 

 منشورة. التامرة اإلسالمية غزة.
 ( .دور الهدرسة الثانوية األردنية فوي تشوكيل القويم 2016بنا يونس  رالد .) التربويوة لودى

. الطمبووة والهعمهووين فووي هديريووة لووواء الكووورة هوون واهووة نظوور الطمبووة والهعمهووين أنفسووهم
   األردن.ىربدعطروحة دةتوراه غير منشورة  ةلية التربية  تامرة اليرموك  

 ( .2113التةةل  شةةادية .)مؤتةةة للبحةةوث الهنظوهووة القيهيووة لطمبووة ااهعووة الزرقوواء األهميووة  
 (.1(  الردد)18لرلوم اصنسانية واصتتمادية  المتلد )والدراسات  سلسلة ا

 ( .2115التالد  ماتد .)دمان: دار المسيرة.تعمم القيم وتعميهها . 
 ( .2111التوارنةة  المرتوةم بةاو .) القوويم التربويوة الههارسوة لوودى طمبوة كميووة الشوريعة فووي

   األردن.ىربداليرموك  رسالة ماتستير غير منشورة  تامرة اليرموك  ااهعة 
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  ىربةد  1ط هعوالم فوي الفكور التربووي لمهاتهوا اإلسوالهي  (.2111. )عحمةدالحيارث  حسن  
 األردن  دار األمل للنشر والتوزيي.

 ( .2113حسن)  دار اليازوري.ىربد. أصول الثقافة التربوية في الهاتها اإلسالهي : 
 ( .2116ررر  فرري رشيد  )ار المسيرة  دمان  األردن.  داماتهايية الدراسات تدريس طراول 
 ( .2117الدرويش  محمةد .)الريةاض: دار الةوطن للنشةر تربية الشباب باألهداف والوسواول .

 والتوزيي.
 (  2118الزبون  حمدان محمد تميل .) القيم الهتضهنة في كتب التربية امسالهية الهطورة

ولوة امهوارات العربيوة لصفوف الهستوى األول في الحمقة األولى في التعمويم األساسوي فوي د
 . اصردن.ىربد. رسالة ماتستير غير منشورة  تامرة اليرموك. الهتحدة

 ( 2117الزبون  محمد وناور  ىبراىيم .) دمةان: دار هبادئ في التربيوة  إضواءات هفاهيهيوة 
 واجل للنشر.

 ( .2116الزيود  ماتد .)وزيي.. دمان: دار الشروق للنشر والتالشباب والقيم في يالم هتغير 
 ( .2119سلوم  طاىر والتمل  محمد .)التربية األخالقية القيم هناهاهوا وطراوول تدريسوها .

 اإلمارات: دار الةتاب التامرا.
   القيهة التربوية الهتضهنة في كتب التربية امسالهية الهقررة (. 2113) مزيد عحمدالشوحة

   األردن.ىربدامرة اليرموك  رسالة ماتستير غير منشورة  ت لمهرحمة األساسية في األردن.
 ( .2111شومان  طو  ) .مةتبة الرشد  دمان.دور الحضانة ورياض األطفال 
 المسيرة.  دار 1  طسيكولواية التنشوة اماتهايية(: 1998) والح محمد دلا  عبو تادو 
 ( .2118الواجا  دبد الرحمن.)  دور الهعموم فوي تنهيوة القويم الخمقيوة لودى طوالب الهرحموة

 ماتستير غير منشورة  تامرة الملك سرود  المملةة الرربية السرودية. رسالةوية. الثان
 ( .2111الرتلونا  رروان .)األردنيوة الااهعوات فوي التودريس هيووة أيضواء لدى القيم هنظوهة .

 رسالة ماتستير غير منشورة  تامرة الروح البديس  لبنان.
 (  2111الرنةانا  محمةةود ىبةةراىيم .) بويووة ودورهووا فووي تعزيووز القوويم فووي الهاتهووا الهؤسسووات التر 

 الرياض: مةتبة ىبراىيم حلبا.
 ( 2111الفبيا  شمس الدين .) البةاىرةكيوف تكوون هعمهوا نااحوا: أسوس وههوارات الهعموم النواا    

 مةتبة اصنتلو المورية.
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 ( .2113قمحية  تياد نريم .)تير  رسةالة ماتسةالفمسوطينية الااهعوات طالبات لدى القيهي البناء 
 غير منشورة  تامرة النتاح  نابلس  فلسطين.

 ( .2115الةافا  عسماديل دبد الفتاح .)مور  اإلسةندرية.اإلسالهية واألخالل القيم هوسوية . 
 ( .2119المنةةةادا  رانيةةةا.) الااهعوووة فوووي والطمبوووة التووودريس هيووووة أيضووواء ههارسوووة دراوووة 

. رسةالة دةتةوراه غيةر منشةورة  ردنوياأل  الهاتهوا فوي السواودة لمقويم اليرهو  وااهعة األردنية
   األردن.ىربدتامرة اليرموك  

 ( .2116ناور  ىبراىيم .)دمان: دار واجل للطبادة والنشر والتوزيي.األخالقية التربية . 
 ( .2111اليندي  سةييل.) طمبوة الصوف  ىدور الهعمم في تنهية بعض القيم اماتهايية لود

رسةةةالة ماتسةةةتير غيةةةر منشةةةورة  التامرةةةة  م.الثووواني يشووور بهحافظوووة روووزة هووون واهوووة نظوووره
 اصسالمية  غزة  فلسطين.

 ( .2117اليياتنة  بران .) دراة ههارسة القيم اماتهايية اإلسالهية لدى هعمهات وطالبوات
   عطروحةة دةتةوراه غيةر منشةورة  تامرةةالهرحمة الثانوية في لواء بني يبيد: هعيقات وحمول

   األردن.ىربداليرموك  
 2117تربية والترليم األردنية  وزارة ال. 
 ( .2114وطفة  دلا اسرد  الشياب  دلا تاسم .)بيةروت: متةد الهدرسوي اماتهواع يموم .

 التامرة النشر والتوزيي.
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