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ملخص البحث
هدف

لبحثددل لبثدابى لبد

د

"لبنسد لبيميددى بدفل ي ايددى لبي ثاددئ ل ح فل مدئ" ,وقددف نوندي ةمنددئ لبحثددل

ين ( )400ي ايا وي ايئ لخ مد ول حابر ميدئ لب ادول مئ وحاوسداوم لبي ناسدم يدن لبيدفل
يثافظئ لبيافسمئ با ام لبف لسى ( ,)2015-2014وقف حن لبحاثثان ييما
لب ثي ين ثحا ه وصفقه ,وح ف رحم لبييما

ةا لب منئ أظه ي لبن ا ج:

 .1إن لبيدمم بدفل ي ايدى وي ايدداي لبي ثادئ ل ح فل مدئ قددف

ل ح فل مدئ لبثنويمدئ فدى

لبسهماى بانس لبيميى ( )2009و م

حدي لح دفل يددن أةاد قميدئ لبد لفندى قميدئ نددا ى:

لبيميئ ل ج ياةمئ ،ولبيميئ لبفمنمئ ،ولبيميئ لبسماسمئ ،ولبيميئ لبنظ مئ ،ولبيميئ لبجيابمئ ،ولبيميئ ل ق صافمئ.
 .2ة ددفم وج ددوف فد د و للي ف ب ددئ لثص ددا مئ ف ددى لبنسد د لبيمي ددى حابنس ددحئ باي اي ددمن ولبي اي دداي حاسد د ثنا لبيمي ددئ
لبسماسمئ ولبيميئ لبجيابمئ.
الكلمات المفتاحية :لبنس لبيميى ,ي ايى لبي ثائ ل ح فل مئ.
Abstract:
The research aims to identify the current(The System of Values among
primary school teachers),has formed the research sample of (400) teachers were
selected randomly and the manner disproportionate in primary schools in Diwaniyah
province for the academic year (2014-2015), has adopted the researchers measure
Sehili (2009 ) were verified persistence and sincerity, and after the application of the
scale on the sample results showed .
1. The values of teachers in primary school has incurred starting from the highest
value to lowest value as follows: social value, and the value of religious, political
and value, and the theoretical value, and aesthetic value, economic value.
2. There were no statistically significant differences in the pattern of values for the
teachers with the exception of the political value and aesthetic value.
Key Word: Value System, The Primary Teachers
مشكلة البحث:
ف لبيمم إثفل لبيثففلي لوساسمئ باساوك لإلنسانى وهى ن يل ين جمل إب جمل ةن ر م لب ناد ئ

ل ج ياةمددئ ولب عاةددل ل ج يدداةى فلخددل لإلرددا لبث ددا  ,وييددا اددك فمدده أم ددا أن لإلنسددان مث دداا لب د لبيددمم

حاة حا ها ي ما ل وف ابه لبساونمئ ةنفيا م عاةل يد ل خد من ،ولب دى فدى

دو ها ميندن أن مثدفف لب هليا ده وولجحا ده

حددوثى يددن لبيس د وبمئ ل ج ياةمددئ لب ددى مس ا د ها ،ورحم ددى هددلل بددم م ثي د إلل بددم نددن هندداك ف جددئ يددن لب يسددك
حح ض لبيمم لب ى نون هى لبفلف ولبيث ك لوساسى فى ثيل نل يا ماي ةا ةا يه ين يس وبماي.
وحيا أن لبيمم للي ةالقئ وثميئ حاباخصمئ ,بلل فان ي فئ لباخص بي يون لبنس لبيميى لبسدا ف فدى

يثمردده مسددهل ةامدده ةيامددئ فهددم لب ددابم لبيثددمر حدده ,ونايددا لس د را لبع د ف أن م ّح د ةددن قميدده هلف لبددك يددن ولفيدده
لبنعسدى ول ج يدداةى ويدن اد و ف حان عا دده لبدلل ى ،وفددى لبوقددي نعسده أن ةددفم لادحا هددلف لبيددمم أو سديور لبعد ف فددى
ثابددئ لبص د ل حمنهددا وحددمن يددا م تددم حدده لبيج ي د
 .)196وين هنا نين يانائ لبحثل لبثابى فى

د ف إب د سددو ولفيدده و د

ثي دده حنعسدده (لبخابددف :1989،

لب لبنس لبيميى بفل ي ايى لبي ثائ ل ح فل مئ.
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أهمية البحث:

مادهف لبولقد ل ج يداةى فددى حادفنا لب همدده لب د ل –ثابمددا– يادنالي لج ياةمددئ ثدافخ خددل صدو ل يخ اعددئ

يدن ثمدل ي دديونها وث ّدف ها ,خاصدئ له دهله لبيدمم ول در لم لبي ددامم ل ج ياةمدئ ولوخالقمدئ ،لويد لبدلل م يثددل
حو وح فى هلمف أانال ل نث ل  ،ولن اا صو ين لبساوك بم نن يأبوفئ يدن قحدل ييدا مهدفف لويدن ول سد ي ل
ل ج ياةممن وحاوخص ا مثئ لبي ايمن لبلمن من ن

اليملهم.

ساونهم وقميهم ةا

وأن لب غم لي ل ج ياةمئ لبي سا ةئ لب ى ض بها لبيج ي لب لقى قدف لثد ي حادنل ول دي فدى لبنسد
لبيميى وف لفف ،إل لخل لبنس لبيميى لبسا ف م غم ومثل يثاه نس قميى آخ بم منن به وجدوف فدى وق ض
دي ي د ،

ح حا خ لخ ل أن ف جئ لن اا ف حمن أف لف لبيج ي ناني
إن لبيدمم يد

معئ (ثسن. )18 :2003،

و ل ندل نادار إنسدانى ,وبايدمم فو نحمد

فدى ثفمدف سداوك لبعد ف ،وقدف أادا

يو فى ) (Murphyلب أننا إلل أ فنا فهم اخصمئ لبع ف ،وساونه فأنه منحغى أن نف

ينظويئ لبيمم بفمه ،و ف

لبيمم لب ى م حناها لوف لف ةوليل يهيئ يثففخ بساونهم )ثسمن.)15 :1981,
و ف لبيمم لوسا

لبل م نده ةامده لوفد لف فدى لب يممده حدمن لبسداوك لبييحدول وتمد لبييحدول (ةحدف ل ،

 ,)238 :2002حي ن أن قمم لوف لف انل ةوليل يهيئ ويثففلي بساونهم ,فاخ ما لبع ف بساوك يا محند ةاد
أسددا

إة يدداف لبع د ف حددأن هددلل لبسدداوك مسدداةفف فددى ثيمد قميددئ يددا أف ددل يددن قميددئ أخ د ل قددف مثييهددا سدداوك آخد

(صحثى وياث .)130 :2002 ،
وم ف أي لب
لوهيمددئ ،إل ند

ةا ينظويئ لبيمم ( )Values Matrixبفل جمل يدن لوجمدال ةاد ف جدئ ةابمدئ يدن

حنمددئ يصددعوفئ لبيددمم رحم ددئ لب ناد ئ ل ج ياةمددئ لب ددى خ د بهددا لبع د ف يددن ناثمددئ ،و اددم هددلف

لبيصعوفئ إب رحم ئ يوجهاي ويث ناي لبع ل ل ج ياةى إب جانم ي فدئ لبيحدافا لب دى م يسدك حهدا أفد لف ادك

لبع ئ و ح ةن يسنهم حها حصو خ ص مثئ أو
ومخ ا

ينمئ ين ناثمئ ثانمئ (صحثى وياث .)129 :2002 ،

أثم لبيمم فى ساوك لبع ف حثسم يدفل إسد فلف لبدك لبعد ف با عاةدل يد

ادك لبيميدئ ،فيدف حد ه

ول ددثئ بددفل لبددح ض وقددف خ عددى ثددي س د ا يددن لبغيددوض ولب د فف ي ددأث خ حابسددياي لب ايددئ بااخصددمئ (لبنحهددان،
 .) 205 :2001فاخ ما لبع ف بساوك يا منحنى ةا أسا

إة ياف لبع ف حأن هلل لبساوك مسداةفف فدى ثيمد قميدئ

يددا أف ددل يددن أمددئ قددمم أخ د ل قددف ثييهددا سدداونماي أخ د ل ،بددلل م ددف حا سددون ( )Parson, 1968أن لبيددمم يثددل
ل ب ددهلم لب يمد د لب ددل مد د ث ف ددى ةيام ددئ ل خ مددا ولب ع ددمل ح ددمن لبح ددفل ل لبير وث ددئ (ص ددحثى وياثد د :2002 ,
.)103
بلبك يفم هلف لبف لسئ ي اوياي رحم ئ لبنس لبيميى بفل اد مثئ يهيدئ حدلل ها وللي دأثم يحااد ةاد لبيج يد
حثنم رحم ئ لب يل لب حو و نا ئ ل جمال لبيافيئ.
أهداف البحث:

مس هف

لبحثل لبثابى

لب :

 .1لبنس لبيميى بفل لبي ايمن.

 .2لبع و للي لبف بئ ل ثصا مئ فى لبنس لبيميى بفل لبي ايمن .وفيا بي غم لبجن
حدود البحث:

مي ص لبحثل لبثابى ةا لبي ايمن ين لبلنو ولإلنال فى لبيفل

لبيافسمئ وبا ام لبف لسى (.)2015 - 2014

(لنو  ،أنال).

ل ح فل مئ لبثنويمئ فى يثافظئ
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تحديد المصطلحات:

عرفه كل من:
النسق القيمي ( ّ )Value System
 ونمش ) :(Rokeach , 1976نظمم ين لبي يفلي م ص

حابثحاي لبنسحى ومثيل ع مال بغامئ ين

تاماي لبوجوف أو انال ين أانال لبساوك لبيوصوبئ لب هلف لبغامئ ,ولبك فى

و يا يثاه ين أهيمئ

حابنسحئ باع ف (.)Rokeach ، 1976: 227


لب انى( " :)2000مم ينظم بايمم ومايل لبيمم ولبي يدفلي ولبيثدل ول جاهداي وم دم حثسدم أهيم ده يدن
لوورأ إب لوةا وم يل نيوجه بساوك لبع ف ولبجياةئ" (لب انى.)8 :2000،

 لبي (" :)2001يجيوةئ ين لبيمم لب ى م حناها لبعد ف ،ولب دى ثندم سداونه و عد يد حنا ده لباخصدى و حدامن
وظمعما فلخل لرا ي ف ا وين ظم ين لبيميئ لوقل أهيمئ لب لونث أهيمئ" (لبي .)16 :2001،
 لبموس ددعى(" :)2006

م ددم ه ي ددى ي ددن يجيوة ددئ لبيث ددل ولبي ي ددفلي ولبي ددامم لبخاص ددئ حثس ددم لوف ددامئ

باخصمئ لبع ف ولبجياةئ" (لبموسعى.)10 ,2006،
وقدف حند لبحاثثددان د

ونددمش ) (Rokeach , 1976ون هددلل لب مد

ميددوم ةاد آبمددئ نظددمم

لبي يددفلي ومهد م ح ع ددمل قميددئ ةاد أخد ل وم ندده ةاد لبغامددئ يددن هدلل لب ع ددمل ,وهددلل م يااد يد يددا مد وم لبمدده
لبحاثل وم س ي حيمئ لبي غمد لي فدى حثثده ,ولبحاثدل قدف لة يدف ةاد نظ مدئ " وندمش" فدى إردا ف لبنظد

و عسدم

ن ا جه حيا مخص لبنس لبيميى ونلبك لب عنم لبفجيا ى.
أيددا لب م د

بنل قميئ ةا لبييما

لإلج ل ددى :فم يثددل حابثصددمائ لبنها مددئ سد جاحئ ةمنددئ لبحثددل نيددا نسدده لبف جددئ لبنها مددئ

لبي يف فى هلل لبحثل.

إطار نظري ودراسات سابقة

النسق القيمي(:)The System of Values

نظ ل ب نو لبيمم ين ثمل ولجفها بفل لبعد ف وقو هدا ولخ الفهدا يدن جياةدئ إبد أخد ل حسدحم لخد ال

ي يفلي لبع ف وثيافا ه وةافل ه ين يج ي إب آخد  ،نادأي فند خ لبنسد لبيميد وندلبك يدف ا لبيدمم( Hierarchy
 )of valuesإل مادم لبنسد إبد لب نظدمم لب دام بيدمم لبعد ف ولبدلل ثدفف حده أهيمدئ ندل قميدئ يدن هدلف لبيدمم ونمد
ن ظم ويا ةالقئ نل ينها حاوخ ل .أيا لبيف ا فم ن لب مم وو

لبيمم ةاد سدام يدن أنث هدا أهيمدئ إبد أقاهدا

أهيمئ .وسن ناول هنا ثالثئ يعاهمم مسئ ه  :لبنس  ،لبيمم ،ولبنس لبيميى نيا ما :
مفهوم النسق):(System
نايددئ نسد

نددى و د لواددما ح

لإلخ ما ولب ع مل فأن لبك مي

ددها يد ح ددض فددى اددنل يددنظم وينسد ،وبيددا نانددي لبيددمم ي

ى و د لبيدمم فدى ي ل دم ح

دها أةاد يدن ح دض ،فدابيمم

ح ض لبيدمم ةاد ح دض ،وقدف لنحثيدي فند خ نسد لبيدمم يدن صدو يد فلف أنده

ددى

دم ه يمدا بهميندئ

ميندن ف لسدئ قميدئ ي مندئ أو فهيهدا

حي هل ةن لبيمم لوخ ل ،إل موجف حنا أو نظمم اايل بيمم لبع ف ،يثل قميه فدى هدلل لبنسد ةنصد ل يدن ةناصد ف
ف عاةل هلف لب ناص ي ا ب ف وظمعئ ي منئ حابنسحئ باع ف ( خامعئ .)124 :2000،
ولبنس يجيوةئ ين لب القاي لبين ظيئ لبيس ي خ حمن أج له أو ةناص نل ي من وهلف لب ناصد

بنددى د ف وظمعددئ يثددففخ ،فابي يددفلي ن د ظم ةددافخ فددى لنسددا

يدل

صددل حيو ددوةاي يثددل لبددفمن ولبسماسددئ ينونددئ

أمفموبوجم د ددئ لبع ف(،نظي د ددى ،)7 :2001 ،ومد د د ل ون د ددمش ( (Rokeachأن لبنسد د د ما د دديل (نسد د د لبي ي د ددفلي –
لبالي يددفلي) ومادديل نظددمم لبي يددفلي ولبالي يددفلي لباعظمددئ وتم د لباعظمددئ ،لبص د مثئ أو لب ددينمئ أو لب وق دداي
وميثاده حي صددل ( )Continuumثنددا ى لبيرددم ميد ةاد ر فده لوول ساسددائ يددن أنسددا "لبي يددفلي" ميحاهددا لبعد ف,
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ل خ ساسائ نسا " ي يفلي" حي ن ي يفلي م ف ها لبع ف ،أو ح حم آخد

يد ةاد لبرد

لوول نل لبي يفلي ولب وق اي ول ف ل داي لبا و مئ ولبالا و مئ لب ى ميحاها لبع ف فى هين يا ةاد أنهدا ثيميدئ,
ل خد نددل لبي يددفلي ولب وق دداي ول ف ل دداي لبا د و مئ ولبالا د و مئ لب ددى م ف ددها لبع د ف فددى

حمنيددا م ددم لبر د

وم ددفها خار ددئ ,و مين ددن لف د د لض أن ي ددفل أو ا ددفخ ف ددض ن ددل ولث ددف ي ددن لنس ددا

هي ددن ي ددا ةاد د أنه ددا ثي ددا

لبالي يددفلي ي سد ذ
داو ،إل أن لبد فض م يددف ةاد يددفل ادداحه ل نسددا يد يام يددف حدده لبعد ف ،نيددا مينددن ةددف نسد
لبالي يفلي يج ف صو خ ي آ مدئ) )Mirror – Imageبنسد لبي يدفلي فندل ينهيدا بده نمدان خداص( Rokeach,
.)1960: 33

وما ددم نسد د لبي ي ددفلي ةاد د ث ددف حمد د " ون ددمش" لبد د

يو و ي من سول نان هلل لبيو و أاخاصا أم يوق

ص ددو لي لبعد د ف وي ا ف دده ة ددن لل دده أو حا ددأن

أم أاما (تنى.)32 :2005،

وقف ايل " ونمش" يد نسد لبي يدفلي ةاد أنده يجيوةدئ يدن لبي يدفلي ول جاهداي لبي لحردئ فميدا
حمنها ،و ن ظم فى انل حنا ي ف ا ،وأاا لبد أن نسد ل ة يداف ولباللة يداف ( )Belief disbelief systemم دف

نسيا اايال بال جاهاي ولبيمم وأنسا لبيمم (.)Rokeach, 1980: 334
وقدف خ اد

دها فلخدل لبنسد لبيميدى بااددخص لبولثدف ندأن نددون ةندف لباددخص

لبيددمم و دا ض يد ح

قميئ لبن م وقميئ ثم لبيال فى وقي ولثف ،وهنا نجف أن ساونه سو

م وق

ةا

مدم هدلف لبيدمم بفمده ,وهنداك

حددامن نحم د حددمن لونسددا لبيميمددئ بنددل يج ي د يددن لبيج ي دداي ,فعددى ثددمن اددو ح ددض لبيددمم فددى يج ي دداي قددف
نجددفها نددلبك فددى يج ي دداي أخد ل ,وفن د خ

مددم لبيددمم ه يمددا

ددفل فددى لبثيميددئ ولبولقد ةاد أن اددك لبيميددئ بهددا

يوق ثاحي فى سام لبيمم حل أن لبيمم نثم ل يا حافل لبف جاي ولبي ل م فى لبسام لبولثف ( جاح .)290 :2004 ،
و نين أهيمئ لبنس لبيميى فدى أنده ميندن لبعد ف يدن لب نحد أو لب وقد بسداوك ل خد من ،و يننده يدن أفل
لب هليا ه جاف ل خ من ولبيج ي  .لن بانس لبيميى أفول ل يخ اعئ ويهيئ فى لبثماخ سول أناني ةا يسد ول لبعد ف
إل هددف

بحنددا لباخصددمئ لبي ناياددئ ،أو ةا د يس د ول لوفول حا جدداف لبجياةددئ فأنهددا ندده ةا د لبع د ف وفو ف فددى

إرا لبجياةئ ،ف ال ةن يس ول لوفول إ جاف لب ابم ولإلنسانمئ نثو لب ولفد حدمن لبعد ف ولبجياةدئ يدن ناثمدئ ويدا
مسددوف لب ددابم يددن فن د وثيافددئ أنث د يددا منددون نيددار لف د ل أو يددامه .يددن ناثمددئ أخ د ل (خامعددئ -125 :2000،
.)127
وم ندى يعهدوم لبنسد و د لوادما ح

دها يد ح دض فدى ادنل يدنظم ينسد  ،ولبنسد هدو" :يجيوةدئ
دها حدح ض ل صدا حده نسدم  ،بند

د فل إبد تد ض ي دمن ،أو

لبوثفلي لبي حئ

محدا ييصدوفل ،ولبي صدل ح

فميدا حمنهدا ،بند

د فل وظمعدئ ي مندئ ،ومسدهم ندل ينهدا حدوهن ي دمن ثسدم أهيم ده وف جدئ فاةام ده فلخدل

لبنس حأنده " يجيوةدئ يدن لب ناصد بهدا نظدام ي دمن ،و دفخل فدى ةالقداي

بن يوم حوظمعئ خاصئ" .نيا م ّ
فل وظمعئ ي منئ حابنسحئ باعد ف ولبنسد " ةحدا خ ةدن يجيوةدئ يدن لب ناصد لبي عاةادئ
ي ح ها لبح ض ،بن
لبنس "(خامعئ.)36-35 :١٩٩٢ ،


القيم):(Values

إن يو دو لبيدمم هدو ولثدف يدن لبيو دوةاي لبيثمد خ باجدفل فدى إردا لب ادوم لإلنسدانمئ ولبيد حر

حاإلنسدان فدى ث دو ف لبعد ف
مخدص نظ ده وسداونه
يس وما ها لبيخ اعئ.

ولبجي دى ةاد لبسدول  .وثمثيدا وجدف لإلنسدان ،وجدف لبجدفلل وأقميدي لوثندام فميدا

نونهدا ةحد لب القدئ حدمن لبعند ولبسداوك فدى
حدار لبدك يحااد خ حابثمداخ لبمويمدئ ،فدى ّ
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ويعهدوم لبيميدئ يدن لبيعداهمم لب دى لهد م حف لسد ها لب فمدف يدن لبحداثثمن فدى يخ اد

لب خصصداي

نا ق صداف ولبسماسدئ ول ج يدا ولبدفمن وةادم لبدنع  .وقدف أفل لبدك إبد ندو يدن لبخادر ولبغيدوض فدى لسد خفلم
لبيعهدوم يدن خصدص خد  ،حدل فلخدل لب خصدص لبولثدف ،ولبدك خد ال
ناوب ه( .ف ا ,)١٠ :2001،وهلل ل خ ال

لبينرايداي ولبيدللهم لبنظ مدئ لب دى

فى وجهاي لبنظ حاأن ثفمف يعهوم لبيدمم ففد "جدون فمدول" بايدول:

أن ل ل ثول يو و لبيمم عاوي حمن ل ة ياف ين ناثمئ حأن يا مسديى قميدا فدى لبولقد سدول لادا لي لنع ابمدئ
أو غم لي صو مئ و حمن ل ة ياف فى لبر

لبيياحل حأن لبي امم لبيحامئ لب يامئ

و مئ وميوم ةا أساسها نل

ين لبعن ولب ام ولوخال )هله .)١١ :1984،

و ددف لبيددمم يددن لب ناص د لوساسددمئ ب نددومن لبثيافددئ لباخصددمئ ويثددو ل يهيددا بااخصددمئ وي م دا ل أساسددا

باثنددم ةا د صددثئ لولة د الل لبسدداوك وثددم نجدداح لوف د لف ولبينظيدداي فددى ثيم د لوهددفل  ,وهددى إن نددا

ونيددار

لب ناد ئ ل ج ياةمددئ بأفد لف وخاعمددا هم لبثيافمددئ ،فهدى د ثّ ددأثم ل نحمد ل فددى ثمداخ لوفد لف لبخاصددئ ولب يامددئ ،حوصددعها
أثدف لبينوندداي لوساسددمئ بااخصدمئ ومادديل أثم هددا سدداوك لوفد لف ،لول جاهددا هم ،وةالقددا هم .وهدى حددلبك ددوف إرددا ل

يهيدا ب وجمدده سدداوك لوفد لف ولبجياةدداي و نظميدده فلخددل لبينظيداي وخا جهددا ،إل يددوم حدفو لبي لقددم لبددفلخاى لبددل
م لقدم أف دال لبعد ف و صد فا ه ،فابيميددئ هدى يدا م حد ف لبعد ف يهيدا ولل قميدئ فدى ثما دده ،ومسد
ساونه ي سيا  ،وي ولفيا ي يا م ين حه ين قمم ،وبلبك

فل يدا إبد أن منددون

مينن إتعال ف لسئ لبيمم لباخصدمئ ةندف ثامدل لبسداوك

لإلنسانى ،وحاب ابى فهم لبسداوك فهيا مثمر حرحم ه وفولف ه لول جاها ه.

نيددا ددف لبيددمم ن اجددا لج ياةمددا م ايهددا لبعد ف وم اد حها ومسد فخاها ددف مجما وم ددمعها إبد إرددا ف لبي ج ددى

باساوك ين ر م لب نا ئ ل ج ياةمئ وين ر م لب عاةل ل ج ياةى ( هه لن ,)158 :2000 ،بلبك فهى د حر
حابحم ئ لبثيافمئ لب ى م مش فمها لبع ف ،وهى قف غم أو

دفل حثسدم لث ماجداي لبعد ف وظ وفده ( لب ادى:2002 ،

 .)20فددابيمم لبي حرددئ حابوجددفلن لإلنسددانى نددون ياددثونئ ةارعمددا وم د م

محهددا ثسددم لة يدداف لبيج ي د يددن ثمددل

لس د ي ل م ها لولن اددا ها وف جددئ لإلجيددا ثوبهددا ولبث د ص ةا د لب يسددك حهددا و اددنل فددى ينظوي هددا لبه يمددئ لبنظددام

لبيميى بايج ي .
ومخ ا د

لوف د لف فددى لبيددمم لب ددى ثنددم سدداونهم ،ويددن ثددم فددال ت لحددئ فددى أن خ ا د

بأاما أو لبيو وةاي أو لواخاص أو لبيولق
ويددن ثددم منددون ل خ د ال

حاخ ال

لثنددايهم ولف لنددا هم

لبنظام لبيميدى بندل يدنهم ث د فلخدل ل ردا لبولثدف.

أنح د حددمن لور د لبثيافمددئ لبي حامنددئ ،فعددى لبيج ي دداي لب ددى ماددم بددفل أف لفهددا ل ة يدداف

حإينانمئ أن منون لباخص يا م مف أن منون حاب يدل وحدلل لبجهدف ،وهدلل م ندى أن يج ي دا نهدلل م سدم بدفل أفد لفف
قمم لإلنجاه ،و وصل بفمهم لب حر لبفلخاى و ثيل يس وبمئ أنعسهم ول خ من (لبهماي .)547 : 1990 ،

وحهلل مينن أن ن ف لبيمم يثو ل يدن أهدم لبيثداو لب دى سدهم فدى ادنمل لبسداوك فهدى يثدل يعداهمم ةدن
جولنم ي نحدئ يدن لبسداوك لإلنسدانى ،وهدى ي نحدئ بيدا بهدا يدن إ صدال ح فمدف يدن جولندم لبسداوك لوخد ل ندابيمول
ل جاهاي ولبيولق  ,وهى أث حا را لبي فى بإلنسان ين ثمل يا مس يفف ين هلل لإلرا ين يف ناي ،ويدا
م وصددل لبمدده يددن لس د ف

ي ،ويددا م د لنم بفمدده يددن خح د لي ثددم ثصددماها لس د نافل لب د أر د

ع ددمامئ للي حرانددئ

وجفلنمئ ةيميئ.
ولبيميددئ ةنددف " ونددمش" يثمددل بثاجدداي لبع د ف ولبيج ي د أ

صددحي صددابثئ ثسددم قددف ها ةا د إاددحا

لبثاجدداي لوساسددمئ ول ج ياةمددئ بإلنسددان ( لههد  ,)21: 1984،ونددلبك ماددم " ونددمش" إبد إينانمددئ غممد لبيددمم

حأسداوم يولجهدئ لبدللي ( (Self-Confrontationولبدك فل ةاد يياويدئ لبيدمم لبي نهمدئ با غممد  ,فيدف ندون لبيدمم
ي نهمئ ،إ أن لبي يفلي لب ى نف يعهوم لبع ف بنعسه هدى لونثد أهيمدئ يدن وجهدئ نظد ف ،ويدن هدلف لبي يدفلي:
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هومددئ لبع د ف لبجنسددمئ ولب قمددئ و قاحامدداي لبع د ف و نيددار قو دده و د عه لب ارعمددئ ولبجسددفمئ ولبعن مددئ ,ف ددال ةددن أن
يعهددوم لبعد ف ةددن لل دده هددو إثددفل لبوظددا
بلل ه ،حف ين أنه سمس

لوساسددمئ بايددمم ،فددإلل نددان لبعد ف ةاد ةاددم حاب ندداف حددمن قميدده ويعهويدده

ون مغم قميه لبي نهمئ ب همه يعهويه بلل ه (Raven & Rubing, 1983 : 40-

).136

وم ل" ونمش" أنه نايا لهفي ف جئ لب ناقض حمن يا مف نه لبع ف ةا أنها قمم يهيئ ،ويا مف نه ةا أنهدا
قمم ل خ من هلف لبك ين لت لحه ،فيف مغ م لبع ف ةنفيا م ناقض إف لنه ثول يا م يفف ين قمم يهيئ ،ويا مف نده
ةا أنها قمم تم يهيئ).(Rockeach, 1980 : 324
ونمش ( (Rokeachلب أن لبيميئ

وقف أاا

- ١العنصر المعرفي :لإلن يا ةيامئ ةيامئ

ين ثالثئ ةناص هى
دو يدا مع داه لبعد ف .وم يدف

يف ةا لبيولهنئ حمن لويو ةاد

ةا ةيامئ لإلن يا ولإلخ ما لب ى ميوم حها لإلنسان بايمم أثنا عاةاه ي لبحم ئ لبيثمرئ حه ،ولإلن يا فى يجدال
لبيدمم م يدف ةاد ح دض لبي غمد لي لبنعسدمئ ول ج ياةمدئ يثدل سدياي لباخصدمئ ولبيسد ول ل ج يداةى ولبجدن

وتم ها.
- ٢العنصرر الوجرداني :وم حد ةنده ةاد

دو ع دمل لبعد ف بيدمم ي مندئ فون تم هدا أو اد و ف أن قميدا يثدففخ

نون لمجاحمئ أو ي توحئ ،حمنيا نون أخ ل ساحمئ وينحولخ.

- ٣العنصرر السرلوكي أو النزوعري :وم ند هدلل أن لبيدمم هدى حيثاحدئ ي ادف أو يوجده باسداوك،إل أن لبسداوك أو
لبناار لبلل مصف ف لبع ف م ثفف فى

و يا م حناف ين قمم (لبثايوبى .)53 :١٩٩٧ ،

إيدا وبمدام ج هدام سدين ( )William Graham Sumnerفيدف حدر لبيدمم حابثاجداي لبحموبوجمدئ فو د
أ ح قول م ث و ةا لبثاجاي لب
ولبثابثئ

و مئ ولب ى

حر حابثاجاي لبرحم مئ نابر ام أو  ،وثانما لبغ ل ه لبجنسمئ،

حر حابثاجئ إب لب خاص ين ثا ي لبخو  ،ولب لح ئ د حر حابثاجدئ إبد لبههدو .وقدف لسد ن ج أ حد قدمم

ي حرئ حها هى لبيمم لبرحم مئ ول ق صافمئ ولوخالقمئ ولب يامئ (لب انى .)11 :2000،
وين جانم آخ مع

ح ض لب ايا حمن لبثاجاي ولبيدمم ,إل مد ون أن لبيدمم ث دو أو

ي فمئ بثاجاي لبع ف أو لبيج يد بدلبك هدى خد ص حاإلنسدان وثدفف فون سدا

دين يثدمالي

لبنا نداي ل خد ل ،فدى ثدمن وجدف

لبثاجاي بفل جيم لبنا ناي لبثمئ ين إنسان وثمولن( .لبجالف .)25-24 : 2010 ،
تصنيف القيم:

ح د تم ددفف لبيثدداو ي يددن جانددم لبحدداثثمن بو د

ةامه ث

ل ن ،فايف حفأي لبيثاو ي فى هلل لإلرا ينل لبيدفم ثمنيدا ثدفف "أفالردون" لبرحم دئ ولبثد ولبع دمائ،

وبهدلل م ددف صدنم
لب صنم
صنم

صددنم

بايددمم ،إ أندده

موجددف صددنم

ولثددف ي ع د

خا

أفالرددون لبثالثدى يددن أاده وأقددفم صددنمعاي لبيدمم يددن لبناثمدئ لبعاسددعمئ ,وهدلل ي ندداف أن ةيامددئ
حاخ ال

وم ف صنم

لبي ما لبلل صن

ةا أساسه(0حم ويى)161 :1990,

لبيمم أثف لبخرولي لوساسمئ باوصول لب يعهوم ينظم بايمم .وةا لبد تم يدن ةدفم وجدوف

اايل بها ث د ل ن فيدف دففي لب صدنمعاي لبيي ثدئ بايدمم وجدا ي ي حد خ ةدن فاسدعئ أصدثاحها ونظد هم

بايمم نيعهوم ونظ مئ وينظويئ .فنالثظ صنمعاي خاصئ حابعالسعئ ،وأخ ل ب ايدا لبدنع

ولب حمدئ ،وندل صدنم

ينهددا م يددف ي مددا ل يثددففل يثدداو أن م ددم ث دده ينظويددئ لبيددمم لبخاصددئ ح دداب ام لبددل م ابجدده ،ييددا مج ددل هددلف
لب صنمعاي وجهاي نظ بنل ينها لمجاحما ه وساحما ه ،ون ض فميا مأ ى وهم لب صنمعاي لب ى

هى:

يف سد ئ ي دامم
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معيار محتوى القيمة (:)Dimension of Content

يددن أادده لب صددنمعاي لب ددى لة يددفي ي مددا يث ددول لبيميددئ وي دديونها صددنم

سح لنج ( )Sprangerفى ن احه (أنيار لب جدال) ( ,)Types of Menإل قسدم لبندا

ةددابم لبددنع

ل بيددانى

لبد سد ئ أنيدار حندا ةاد

لبيددمم ل ساسددمئ لب ددى م يددفون حهددا ،وقددف جددا صددنمعه هددلل حنددا ةاد يالثظ دده بسدداوك لبنددا

فددى ثمددا هم لبمويمددئ,

وهلف لبيمم هى:
 -1القيم النظرية ) :(Theoretical The Valuesو ندى لإله يدام حابي فدئ ولن ادا
لبيولنمن وثيا

لبثيميدئ ،ولبسد ى لبد

لواما  ،و يثل نير لب ابم ولبعماسو .

ّ
 -2القرريم اتصتصررادية ( :)Economic The Valuesو

ددين لإله يددام حابينع ددئ ل ق صددافمئ ولبيافمددئ،

ولبسد ى إبد لبيددال ولبثد وخ وهماف هددا ةددن ر مد لإلن دداا ول سد ثيا ولويدولل وهددى يثددل نيددر جددال ل ةيددال

ول ق صاف .

 -3القرريم الجماليررة ( :)Aesthetic The Valuesندى لإله يددام حابجيددال وحابادنل وحاب ناسد  ،وهددى يثددل
لباخص لل لإله ياياي لبعنمئ ولبجيابمئ.

 -4القرريم اتجتماعيررة (:)Social The Values
ولبنظ لبمهم نظ خ لمجاحمئ نغاماي

ددين لإله يددام حابنددا

وسا ل ب ثيم لهفل

 -5القيم السياسرية (:)Political The Values

ويثح د هم ويسدداةف هم وخددفي هم

اخصمئ ،و جسف نير لبع ف لإلج ياةى.

دين ةنامدئ لبعد ف حدابيوخ ولبسدارئ ولبد ثنم فدى ل ادما أو

لواخاص ولبسمر خ ةامها.

 -6القررريم الدينيرررة (Values
ولبغمحمئ ولبحثل ةن ثيا



:)Religious The

ددين لإله يددام حابي يددفلي ولبي دداما لب وثمددئ ولبفمنمددئ

لبوجوف ولس ل لبنون.

معيار المقصد من القيمة (:)Dimension of Intent
إن لبيمم ةنف " ونمش" ن ظم لب نوةمن مسمن هيا:

أ .قمم وسمامئ ( :)Instrumental Valuesوهى لبيمم لب ى ام إب أسابمم لبساوك لبي ث خ فى ثصدمل لبن دا ج
و فماها و قف ثي حابيمم لبي ايئ حد:
 . 1لبنعا خ( (Competenceيثل لبريوح ،لب ينن ،لباجاةئ ،س ئ لبخمال.
 . 2لوخال (  )Moralityيثل لب سايي  ،لويانئ ،ثيل لبيس وبمئ.

م .قمم تا مئ ( لبنها مئ) وهى لبيمم لب ى ام إب لوهفل

أو لبثا ي لبغا مئ باوجوف و

ين:

 . 1لبيمم لباخصمئ :يثل لث لم لبللي ،لب تحئ ،لبس افخ.
 .2لبيددمم ل ج ياةمددئ :يثددل لبيسدداولخ ،لبسددالم لب ددابيى ،جيددال لب ددابم)Values

 . (Terminalفثمنيددا نيددول أن

أيددا ي يددفلي ي ايددئ حنيددالا سدداونمئ ي توحددئ ،أو
اخصددا يددا بفمدده قميددئ ،فيددف مث د فددى للهاننددا أن لبيميددئ نددى ّ
لهفل وصعمئ ي توحئ فى لبثماخ.)Debats, 1996: p.15 )Rokeach,1976:p.347(.
وهلل لب يممه ميثدل ةدايال يهيدا

ميندن جاهاده سدول فدى عنم ندا لبنظد

فيددن ناثمددئ نجددف أن لب ددفف لبناددى بايددمم لبنها مددئ أو لبغا مددئ بددم
أخ ل هناك ةالقئ وظمعمئ

أو فدى يثاوب ندا بيمدا

لبيدمم,

حاب د و خ ييدداثال ب ددفف لبيددمم لبوسددمامئ .ويددن ناثمددئ

مينن جاهاها حمن لبيمم لبوسمامئ ولبيمم لبنها مئ .

دراسات سابقة:

ناوبي لبنثم ين لبف لساي لبساحيئ يعهدوم لبنسد لبيميدى ولسد خفيي لبنثمد يدن لبييا حداي لبينهجمدئ فدى

لبيمددا

ولب ثامددل لب ايددى بهددلل لبينددون لب ياددى حهددف

لبنا د

ةددن ثيمي دده و سددامر لب ددو ةا د جولنحدده لبيخ اعددئ

أ.م.د.كاظم عبد نور
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ةاد ن ا جهددا ول س ادداف حهددا فددى يهمددف يددن لبعهددم

بن ا ج لبحثل .
 .1دراسة هيجنز -أن)Higgins- Ann, 1995)١٩٩٥ ،

""Teaching as a Moral Activity: listening to Teachers in Russia and USA

"التدريس كنشاط أخالصي  :اتستماع إلى المعلمين في كل من روسيا وأمريكا "

لبيمم لب ى م تدم لبي ايدون حنياهدا إبد رالحهدم فدى لبيدفل

هففي هلف لبف لسئ إب

لبييا ساي لب ى مس ياها لبي ايون فى ت

نل ين وسما ولبو ماي لبي ثفخ ،وأم ا

لبيمم لوخالقمئ بفل

رالحهدم .أجد ل لبحاثدل ييداحالي يد ( (٦يف سداي يدن يف سدئ ) (PS. No. 825لب وسدمئ ح
يدن) )١٥سدنئ وح
حاب ف م

دهن م يادن

دهن يندل( (٣سدنولي ،وأ حد يف سدمن يدن يف سدئ( (SASل ي منمدئ ,جدالن و لي أ دان قدايول

أنث ين ةا سنولي.للل لس يل لبحاثل فى ف لس ه هلف لبينهج لبوصعى لبييا ن .وقف أاا ي ن ا ج

هدلف لبف لسدئ إبد أن هنداك لخ الفدا حدمن لبي ايدمن لبد و
م نهون ةا ت

قميئ ثم لبورن و لبو

لباخصدمئ ،وأن لبي ايدمن لوي مندان أنثد

لب و

لبثانومدئ فدى

ولوي مندان فدى لب وجمده لبيميدى لل أن لبي ايدمن لبد و

بايج ي  ,حمنيا م نه لوي منان ةا ت

لبيمم لبلل مئ و لس يالل
لل أن

عهيدا بثدل لبيادانل لب دى ولجده لبراحدئ يدن لبي ايدمن لبد و

م ّفون أنعسهم نيالا يثابمئ مجم أن مي ف حها لبرالم ( .)Higgins- Ann, 1995

 .2دراسرررة السرررهيلي ( " )2009المسررررؤولية اتجتماعيرررة وعالصتهرررا بالنسرررق القيمررري لررردى طلبرررة المرحلرررة
اإلعدادية" في العراق

يسد ول لبيسد وبمئ ل ج ياةمدئ بدفل راحدئ لبي ثادئ لإلةفلفمدئ ولبناد

هففي هلف لبف لسئ لب

ةدن

لب القددئ حددمن لبيسد وبمئ ل ج ياةمددئ ويجيوةددئ لبيددمم .وقددف نونددي ةمنددئ لبف لسددئ يددن ( )150رابحددا ورابحددئ لخ مد ول

حابر ميددئ لب ا دول مئ لبحسددمرئ ,وبغ د ض ثيم د ل هددفل
لبيس وبمئ ل ج ياةمئ و حني ييما

لب ددى د وم لبوصددول لبمهددا لبحاثثددئ قايددي حإةددفلف ييمددا

لبيمم إلح لهمم ( ,)1998وح ف ي ابجدئ لبحمانداي حابوسدا ل ل ثصدا مئ لبيناسدحئ

وصاي لبف لسئ لب لبن ا ج ل مئ:
أن لبيس وبمئ ل ج ياةمئ بفل ةمنئ لبحثل ةابمئ جفل.
 ّ ة د فم وجددوف فدد و للي ف بددئ لثصددا مئ ف ددى جيمد د لبيددمم حاس د ثنا لبيميددئ لبسماسددمئ ولبجيابمددئ حددمن لبر ددالمي ع ى لبيس وبمئ ل ج ياةمئ
أظه د ي لبن ددا ج أن لبيددمم قددف

حددي لح ددفل يددن أةا د قميددئ لب د لفنددى قميددئ نددا ى :لبيميددئ ل ج ياةمددئ،

ولبيميئ لبفمنمئ ،ولبيميئ لبسماسمئ ،و لبيميئ لبنظ مئ ،ولبيميئ لبجيابمئ ،ولبيميئ ل ق صافمئ (لبسهماى.)2009,
 .3دراسة الجموعي (" )2013القيم اتجتماعية وعالصتها بالتوافق النفسي اتجتماعي لدي الطالر الجرامعي
دراسة ميدانية بجامعة الوادي" في الجزائر
هففي هلف لبف لسئ إب

لب القدئ حدمن لبيدمم ل ج ياةمدئ و لب ولفد لبنعسدى ل ج يداةى بدفل لبرابدم

لبجداي ى ,وقدف لة يدف لبحاثدل لبيدنهج لبوصدعى لإل حدارى إلثحداي ف

دماي لبحثدل ،لل أجد ل حثثده ةاد ةمندئ

ندون يدن((502رابحدا ًيدن راحدئ لبسدنئ لبثانمدئ و لبسدنئ لبثابثدئ حي هدف لب ادوم ل ج ياةمدئ حجاي دئ لبدولف

دم

لخ ما هدا حر مد ةادول مئ .وقدف وصدل لبحاثدل فدى هدلف لبف لسدئ إبد أن لبيدمم ل ج ياةمدئ بدفل لبرابدم لبجداي ى
د حر ح ولفيدده لبنعسددى ( (r= 0.4نيددا د حر ح ولفيدده ل سد
( )r= 0.4تم د أن لبيددمم ل ج ياةمددئ
(( )r=0.002لبجيوةى :2013 ,ف).

( )r= 0.24ونددلبك د حر ح ولفيدده لبددلل ى ل نع ددابى

د حر ح ولفيدده لبصددثى ( ,) r=0نيددا أن لبيددمم

د حر حجددن

لبرابددم
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 .4محمد ( " )2013األنساق القيمية لدى تالميذ نهاية المرحلة الثانوية دراسة ميدانية" في الجزائر
هدففي هدلف لبف لسدئ لبد

لبف لسدئ),لبييمدا
يخ ادد

لبناد

ةدن نمعمدئ لن ظدام لبيدمم لبسد ئ لب دى ميمسدها ل خ حدا لبيسد يل فدى

لبيسد يل هدو ييمدا

أبحد ي وهيال ده( ,لاد ياي ةمندئ لبف لسدئ ةاد ( )221ايمدلل و ايمدلخ يدن

لبثانوم دداي لخ مد د ول حر مي ددئ ةاد دول مئ ولسد د خفيي لبحاثثددئ ييم ددا " لبح ددو ي وفو ن ددون  "1913وح ددف ثام ددل

لبحماناي حا س انئ حابثيمحئ ل ثصا مئ ( )SPSSوصاي لب لبن ا ج ل مئ:
لونسدا

 -ي وسدراي لب خصصداي لبثالثدئ فدى يخ اد

لبيميمدئ مخ اد

يدا ةدفل فدى لبيميدئ

لخ الفدا فل

ل ج ياةمئ.
 وجوف ف و فلبئ لثصا ما فى لونسا لبيميمئ حمن اليمل لب خصصاي لبدثالل ةادوم ،يندى ،آفلم ،و ظهدلبع و فى نل لبيمم يا ةفل لبيميئ ل ج ياةمئ ،وهلل يا مسيي حيحول لبع
لبع و حمن لب اليمل لوفحممن وتم هم ين لب ايممن ولب ينممن.

مئ لب لح ئ لب دى ادم إبد وجدوف

 لبن دا ج فدى هدلف لبف لسدئ ادم إبد وقدو لبيميدئ لبجيابمدئ فدى أةاد لبنسد لبيميدى بدفل لبراحدئ لب لسدحمن فدىلي ثان لبحنابو ما (يثيف .)27 : 2013,
وهنددلل م

ددي لب حددامن فددى ينهجمددئ لبف لسدداي لبسدداحيئ وفددى أهددفلفها وثجددوم ةمنا هددا ,نيددا م حددمن يددن جددل

لبف لساي لبساحيئ أنه بم منا
خا

ةن لبنس لبيميى بي ايى لبي ثائ ل ح فل مئ ،يا ثاول هلف لبف لسئ لبيمام حه فهى

ةن هلف لبف لساي ين ثمل نوةمئ لبي غم لي لب ى لة يف ها لوي لبل مسدو إجد ل ف لسدئ يدن هدلل لبندو

م يل أن ساهم وبو حيف حسمر فى فهم يننوناي لباخصدمئ لإلنسدانمئ ويدا م

دها يدن ي وقداي ثدف يدن أفل هدا

وفاةام ها .
منهجية البحث واجراءاته

سو
ين صف

ن ا جه .

ض لإلج ل لي لب ى قام حها لبحاثثان ب ثفمف يج ي لبحثل وةمن ه وأةفلف لفلخ سم حابيو وةمئ
وثحاي ،وين ثم لس يال لبوسا ل لإلثصا مئ لبيناسحئ ب ثامل لبحماناي لبخاصئ حابحثل ولس خ لا

اوتا-منهجية البحث:

بيف لة يف لبحاثثان لبينهج لبوصعى "لبل مس

لب

ثفمف لبو

لبثابى باظاه خ لبيف وسئ ،ثم وصعها،

وحابن مجئ فهو م يف ف لسئ لبظاه خ ةا يا ةامه فى لبولق ومه م حوصعها وصعا فقميا" (ياثم.)324 ،2002 ،
وهو يا م ناسم وي غم لبحثل لبثابى ولوهفل

لبي لف ثيميها.

ثانيا-مجتمع البحث:
م أب

يج ي لبحثل لبثابى ين لبي ايمن باي ثائ ل ح فل مدئ يدن لبيدفل

لبثنويمدئ فدى يثافظدئ لبيافسدمئ

با ام لبف لسى ( )2015-2014ولبحابغ ةففهم( )11337يوهةمن ةا أ ح ئ وثدفلي لفل مدئ .وينهدا ()4294يدن
لبلنو و()7043ين ل نال نيا يحمن فى لبجفول(. )1

جفول ( )1يج ي لبحثل يوه ثسم لبوثفلي لإلفل مئ ولبجن

الوحدة اإلدارية

.

الديوانية

الحمزة

الشامية

عفك

المجموع

الذكور

1734

663

1057

840

4294

اتناث

3780

969

1199

1095

7043

المجموع

5514

1632

2256

1935

11337

الجنس
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ثالث ا-عينة البحث:

لس يل لبحاثثان فى لخ ما لب منئ لبر ميئ لب اول مئ( ( )randum stratified sampleياثم2002،

 )251:ولخ م ينها حاوساوم لبي ناسم (  )prepositional allocationةمنئ حاغي ( )400ين لبي ايمن .
وحولق ( )152ي ايا و(  )248ي ايئ .ونيا يحمن فى لبجفول (.)2
جفول ( )2ةمنئ لبحثل يوهةه ثسم لبوثفلي لإلفل مئ ولبجن .
الوحدة

الديوانية

الحمزة

الشامية

عفك

المجموع

اإلدارية
الذكور

62

23

37

30

152

اتناث

133

34

42

39

248

لمجموع

195

57

79

69

400

الجنس

رابع ا-اداة البحث ( مقياس النسق القيمي):
تحديد مجاتت المقياس:

ح ف لرال لبحاثثان ةا لوفحماي ولبف لساي لب ى ناوبي يو و لبنس لبيميى و ثامل لب م

وف نظ مئ لنسا لبي يفلي بد( ونمش  )Rokeachول رال ةا لبييامم
لبسهماى ( )2009وقف لا يل هلل لبييما

لبنظ

للي لبصائ ،حن لبحاثثان ييما

ةا سي يجا ي قميمئ هى (لبنظ  ،ول ق صاف  ،ول ج ياةى،

ولبفمنى ،ولبسماسى ،ولبجيابى) وهى لبيجا ي لل ها فى ييما

(لبحو ي ،وفم نون ،وبمنفه بايمم) ولبل

مثو

ةا يوقعمن بنل في خ ميثل نل ينهيا يجا ي منا فلخل يس رمل،بمخ ا لبيس جمم أثفهيا يع ال إماف ةا
ل خ .
صدق المقياس ):(Validity
ميصف حابصف

لبيما

با ثي

وقف ه ةا

جوفخ لبييما

ين صالثمئ في لي ييما

يجيوةئ ين لبخح ل فى لب حمئ وةام لبنع

لبنس

قما

يا و

وجاه ،وقف قام لبحاثل حاس خ لا صف

لبيميى وحفل ل ل س جاحئ ثم ة ض لبعي لي ولبحفل ل ةا

حاغ ةففهم ( )14خحم ل ياث (,)1باثنم ةا يفل صالثمئ لبعي لي

وحفل ل ل س جاحئ ويفل يال ي ها لولج ل يا م ونه يناسحا ين فمالي،وثل  ،لول افئ ةا في لي لبييما .
وفى و لبيالثظاي لب ى أحفلها لبخح ل  ,حمن أن في لي لبييما قف ثظمي حيولفيئ ( )14خحم ل وحنسحئ
( %)100ي إج ل ح ض لب فمالي لباغومئ لب ى ال م يج ي لبحثل
الثبات:

ماددم لبثحدداي إب د ل سددا فددى لبددف جاي لب ددى مثصددل ةامهددا لواددخاص أنعسددهم فددى أوقدداي يخ اعددئ أو

أو ا يخ اعئ وقف م لس خ لا لبثحاي حر ميئ إةافخ ل خ حا إل رح لبييما

ةا ( )40ي ايا وي ايئ لخ مد ول

ةاول ما ين يج ي لبحثل وح ف ي و أسدحوةمن رحد ةادمهم ثانمدئ وثسدحي ف جداي لب رحميدمن وحاسد خفلم ي ايدل

ل حددار حم سددون بايددمم لبسددي نيددا يو ددي ف ددى لبجددفول ( ،)3وم ددف ه ددلل لبيسدد ول باثحدداي جمددفل" ةنددف ييا ن دده يدد
لبف لساي لوخ ل .وحهلل أصحي ييما

لبيمم جاه له با رحم .

الجدول ( :)3معامل الثبات بإعادة اتختبار لمقياس القيم
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لبيمم

لبنظ مئ

ل ق صافمئ

لبجيابمئ

ل ج ياةمئ

لبسماسمئ

لبفمنمئ

ي ايل لبثحاي

0.76

0.81

0.84

0.79

0.86

0.78

التطبيق النهائي:

أصحي ييما

قمي من ،وةا

لبنس لبيميى فى صمغ ه لبنها مئ م أب

لبيس جمم أن مخ ا لبعي خ لب ى مع اها و ر

و وه لبيمم لبسي ةا لبييما

ين ( )36س ل  ,م ح نل س لل في ان يثالن
ف جئ ولثفخ ,وصع باعي خ لب ى

مع اها,

حي فل ( )12في خ بنل قميئ ،وبغ ض لس خ لا لبف جئ لبنامئ لب ى ثصل ةامها

نل يجال ين لبيجا ي لبيميمئ لبسي ,فيف م ثسام ةفف لب أام لي لب ى ثصاي ةامها يولق

لبيجال لبولثف،

وناني هلف لب أام لي لوثي حمن (صع  )12-ف جاي ،ونه ونيا ّحمنا فيف يي يهلوجئ نل يجال قميى ي
لبيجا ي ل خ ل ي من ،بلبك فأن لبثف لوةا لبل مينن أن ظه حه لبيميئ فى ل س يا خ لبولثفخ هو ()12
لب ى يثل لبك لبيجال لبيميى ,ثم جي

يّخ ،ولبثف لوفن (صع ) إن بم م ا لبرابم ةا أ ّ ين لبيولق
لبف جاي لب ى مثصل ةامها لبراحئ ةن نل في خ ين في لي لبييما  ،ومينن حف ب ها إةرا لبيس جمم ف جاي
بنل قميئ ,ومظه لبييما

تاحئ قمم ةا قمم أخ ل.

ولبانل ( ) 1مو ي لبخصا ص ل ثصا مئ لبوصعمئ بييما

لبنس

لبيميى ومحمن وهم ف جاي أف لف لب منئ

مي م لب ثف نحم ين لب وهم ل ة فلبى.
لبنس لبفمنى

لبنس ل ق صاف

لبنس ل ج ياةى

لبنس لب ايى

لبنس لبسماسى

لبنس لبجيابى
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انل ( :)1الرسم البياني لدرجات عينة التمييز لمقياس لبنس لبيميى حيميه لبسي

خامسا-الوسائل اإلحصائية):(Statistical Means

لس ان لبحاثثان س خ لا ن ا ج لبحثل لبثابى حابثيمحئ ل ثصا مئ وح ض لبوسا ل ل ثصا مئ ل مئ:

.1اتختبار التائي ) (t:testلعينتين مستقلتين :بانا
لبي ايمن ح ا بي غم لبجن .

ةن لبع و للي لبف بئ لإلثصا مئ فى لبنس لبيميدى بدفل

.2معامرل ارتبراط بيرسرون ) :(Pearson Corvelation Coefficientولسد يل ثحداي ييمدا
حر ميئ إةافخ ل خ حا .

لبنسد لبيميدى

.4معادلة اتختبار التائي لعينة واحدة

ولس خفيي بي فئ ف جئ لبنس لبيميى بفل ي ايى لبي ثائ ل ح فل مئ.
نتائج البحث ومناصشتها

الهدف األول -التعرف إلى النسق القيمي لدى المعلمين:
ب ثيم هلل لبهف

لبنس لبيميى ,وب
ييمددا

م ثامل إجاحداي ةمندئ لبحثدل لبحابغدئ ( )400يدن لبي ايمن(لندو ل لولناثدا)  ،ةاد ييمدا

لبنس لبيميى ب منئ لبحثل نندل فيدف لة يدف لبحاثثدان ةاد ي وسدراي ف جداي لبراحدئ ةاد

لبيددمم إل لظه د ي لبن ددا ج أن أةا د قمي دئ فددى لب مددم هددى ل ج ياةمددئ ،إل حاددغ لبي وسددر لبثسدداحى ()6.45

ف جددئ مامهددا فددى لب مددم لبيميددئ لبفمنمددئ لب ددى حاددغ لبي وسددر ( )6.13ف جددئ ،ثددم لبيميددئ لبسماسددمئ لب ددى حاددغ لبي وسددر
لبثسدداحى ( )5.60ف جددئ ،فابيميددئ لبنظ مددئ لب ددى حاددغ لبي وسددر لبثسدداحى( )5.17ف جددئ ،ثددم لبيميددئ لبجيابمددئ ولخم د ل
لبيميئ ل ق صافمئ .ولبجفول ( )4مو ي لبك.

جدول ( )4يبين المتوسطات الحسابية واتنحراف المعياري للقيم الستة
لبيمم
لبي وسراي ول نث ل

لج ياةمئ

فمنمئ

سماسمئ

نظ مئ

جيابمئ

لق صافمئ

لبي ما
المتوسطات

6.45

6.13

5.60

5.17

4.34

4.31

اتنحراف المعياري

1.66

2.30

1.81

1.78

1.97

1.67

وفى

و هلف لبن مجدئ فيدف لصدحثي فدى ييفيدئ لبنسد لبيميدى (لبيميدئ ل ج ياةمدئ) امهدا (لبيميدئ لبفمنمدئ)،

وهددلف لبن مج ددئ ا ددم لبد د أن لبيميددئ ل ج ياةم ددئ ولبفمنم ددئ

عد د حا عددا ف ج ددئ ل ثس ددا

حابيسد د وبمئ ل ج ياةم ددئ

ولبا و لبفمنى ،ومينن عسم لبك حأن لبيمم هى لبيس وبئ ةن ل ثندام لب دى مصدف ها لبعد ف ةاد أ يو دو لو
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ي من وأن لصفل ثنم ي من ةا ق مئ ي ما مئ منحد لساسدا يدن لبيدمم لب دى مد ين

حها ولبيمم لب ى غاغل فى نعو

لوف لف أو ظه فى ساونهم ص لثئ أو

ينا ،محدفأ لبنثمد ون يدنهم فدى لب عنمد

جفما فى لبيمم ل ج ياةمئ ولب عسدم لي ل خالقمدئ وقولةدف لبسداوك وي دامم لبنادار وحهدلل م ندون نظدام لبيدمم لبخداص

حهم.

ومد ل لبحاثثددان أنهددا ددف ن مجددئ رحم مددئ إلل يددا نظ نددا لبد رحم ددئ لب القدداي لب ددى ثنددم لوس د لب لقمددئ يددن
ثمل لب آخى ولب آه ولب نافل ل ج ياةى ولب هلو لبيا م حمنهم فى لبيناسحاي لبسا خ ولب ا خ  ،فهدى ةالقداي قا يدئ
ةا لبيدوفخ وصدائ لبد ثم فهدى بمسدي ةالقداي هايادمئ قا يدئ ةاد لبينع دئ لبلل مدئ ن هدى حان هدا لبهدف

هى ةالقاي قا يئ ةا لب

ثمئ ولب ر

ولبثنان .ومحفو أن هلف لبيميئ ي أصائ فى هلل لبيج ي

ينهدا حدل

تم يدا م انمده

ين آثا حسحم يا ي ين خ لم ل أن أف لفف ياهلبول ي عاةامن لج ياةما.
وفى ساسل لبنسد

دأ ى فدى لبي حدئ لبثانمدئ لبيميدئ لبفمنمدئ و عسدم لبدك م جد لبد أن لب دابمم لبفمنمدئ بمسدي

حيثاحددئ ولجحدداي ع د ض ةامنددا يددن لبخددا ا ،حددل هددى ونمددف و ددفةمم بيددا هددو ندداين فددى لةيددا نعوسددنا يددن نهةدداي
لنسانمئ ،ي أ مئ ين ابمم حانمئ لوحي فلخل لبع ف ،ولصدحي لب يدل حهدا ولجدم يثد م ف

د ه رحم دئ لبوجدوف ولبيدف خ

لإلبهمدئ ولب دى حخالفهددا م ادم لبعد ف حدأن ثسدداحه سدمنون مددوم لبدفمن ،وةامدده فا ي ثدال حد وح لبيميدئ لبفمنمددئ أيد لب لهيددى
مص م ةا لبع ف جاوهف لو لبخ وا ينه خاصئ ولننا ةا ل تام يسايون .وخالصئ لبيول أن ل سالم هو فمن
ل يان ،وفمن لبيس وبمئ ونه فمن لبثماخ وسيوها .
وح فها أ ى فى لب مم لبيميئ لبسماسمئ ولب ى م ج

صدف ها لبد لبو د لبيدا م و حد لبيسدا لبسماسدى

يددن قحددل لوفد لف وبيددا بدده فو فاةددل فددى حاددو خ لبو د ل ق صدداف ول ينددى باحاددف ،أيددا حابنسددحئ بايميددئ لبنظ مددئ لب ددى
جا ي ح ف لبيميئ لبسماسمئ فهلل م نى أن هلف لبا مثئ ين لبي ايمن ياهلبي جه نثو ل ه يدام حاباد ون لب ايمدئ،
ولبثيافئ ،ةا لب تم ين أن لبظ و

لب ى مي حها هلل لبحاف ،ومحفو أن هناك له يايا ي صال حهلل لبجانم ين قحل

لفل خ لبي سسئ لب اميمئ ،و أ ى لبيمم لوخ ل ل ق صافمئ ولبجيابمئ فى لب مم ل خم .
الهدف الثاني-الكشف عن الفروق في النسق القيمي تبعا لمتغير الجنس:

وبا ثي ين ي فئ لبع و فى لبيمم لبس ئ حمن لبي ايمن ولبي اياي فيف لس يل ل خ حا لب ا ى ب من من

يسد يا من وأظهد ي لبن دا ج ةدفم وجدوف فد و للي ف بدئ ي نومددئ فدى جيمد لبيدمم حاسد ثنا لبيميدئ لبسماسدمئ ،ولبيميددئ
لبجيابمدئ ،لب دى نانددي فمهدا لبيميددئ لب ا مدئ لبيثسددوحئ أنحد يددن لبيميدئ لبجفوبمددئ ةندف يسد ول ف بدئ ( )0.05ولبحابغددئ
( )1.96لنظد لبجددفول ( ،)5فعددى لبيميددئ لبسماسددمئ نددان لبعد

بصددابي لبي ايددمن ،ليددا لبيميددئ لبجيابمددئ فنددان لبعد

بصابي لبي اياي.

جدول ( )5المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية لمجموعة القيم والقيم التائية للمعلمين والمعلمات
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المعلمات و عددهم 248
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( )

درجة الحرية

القيم التائية

الدتلة *

0.39

تم فلبئ
تم فلبئ

المتوسط الحسابي

اتنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

اتنحراف المعياري

النظرية

5.59

1.61

5.43

1.94

72

اتجتماعية

6.46

1.72

6.43

1.43

72

0.07

السياسية

3.73

2.04

2.43

1.56

72

3.84

فلبئ

*

الجمالية

3.95

2.09

5.30

1.99

72

2.84-

فلبئ

*

اتصتصادية

4.38

1.72

3.95

1.88

72

1.030

تم فلبئ

الدينية

6.43

1.74

5.92

2.87

72

0.93

تم فلبئ

وةنددفيا ن مددف أن نعس د هددلف لبن مجددئ مينددن أن ن ددوف لب د حمددان خصددا ص لباخصددمئ باي اددم لب ددى ندده

له يايها ةا فهم ويناقائ لبيادنالي لبسماسدمئ ول ج ياةمدئ لب ايدئ فدى لبيج يد حاب اداو ولب داون يد ل خد من
وحلل لبجهدف فدى سدحمل لبيثافظدئ ةاد سدي ئ لبجياةدئ ولبيج يد  ،ولث د لم لبولجحداي لبيايداخ ةادمهم ،وأن ل ثسدا
حابيسد وبمئ ل ج ياةمددئ لب ابمددئ مصدداثحها لثسددا
ليام لل ه فميا م ا حاويو لبيج ي مئ ث

حابيميددئ لبلل مددئ لبي حرددئ حنمددان لبجياةددئ ،أ أندده منددون يسد و

ي ف لب جولنم لبوجوف لإلنسانى.

وهنا مينن أن نام لب أن لبيميئ لبسماسمئ وبف ين ثدم لبيسد وبمئ ل ج ياةمدئ لب دى ماد

حهدا لبدلنو ،

فدال مينددن بددأفول لبسماسددمئ أن ظهد باوجددوف حغمددام لبنمدان ل ج يدداةى ،و ت لحددئ فددى أن ظهد ف لسد نا لبثابمددئ
هددلف لبن مجددئ خاصددئ وأن حاددفنا مي د لبمددوم حددأخر لبي لثددل حسددحم يددا م مادده يددن ظ د و
صدا

وةددفم لس د ي ل أفل لب د

لبيددول لبسماسدمئ ،يددن أجدل ددهةم قمددافخ هدلل لبحاددف ف دال ةددن نثد خ وسدا ل ل ةددالم حجيمد ينونا هددا با ثددفل

ةددن يج مدداي ل يددو ولثددفلثها لبمويمددئ لب ددى نيددل يحاا د خ ويددا مددنجم يددن أثددفلل أينمددئ وسماسددمئ ،فأصددحي لبجانددم
لبسماسى قو ا م هوف حه لبع ف لب لقى ين أجل ي فئ لبيصم .

أيا فميا م ا حابيميئ لبجيابمئ لب ى أظه ي ن مجئ ل خ حا ل ثصا ى ب من من يسد يا من فدأن لبيميدئ لب ا مدئ
لبحابغئ ( )2.84-أنح ين لبيميئ لبجفوبمئ لبحابغئ ( )1.96ةنف يس ول ف بئ ( )0.05وهلل م نى لن هناك ف وقا
للي ف بددئ ي نومددئ ولبعد

هنددا بصددابي لبي ايدداي  ،و حيددا م ددوف سددحم لبددك لبد أن لبنسددا لنثد يددمال لبد

لبجانم لبجيابى ولبلوقى ييا نئ حابي ايمن لبيناغامن حابثماخ لب يامئ ولبسماسمئ.

ع ددمل

اتستنتاجات
فى

و ن ا ج لبحثل لس ن ج لبحاثثان يا مأ ى:

 -1م يمه لبي ايون ةن لق لنهم لبي اياي فى لبيميئ ل ج ياةمئ .
 -2م يمه له يام لإلنال لبي اياي أنث ين لق لنهم لبلنو لبي ايمن فى لبيميئ لبجيابمئ.
 -3صددف ي لبيميددئ ل ج ياةمددئ لبنس د لبيميددى امه دا لبيميددئ لبفمنمددئ ،لبسماسددمئ ،لبنظ مددئ ،لبجيابمددئ ،ل ق صددافمئ,
حابنسحئ وف لف ةمنئ لبحثل ين لبي ايمن ولبي اياي.

التوصيات
(* )لبيميئ لبجفوبمئ ةنف يس ول (1.96 = )0.05
لبيميئ لبجفوبمئ ةنف يس ول (2.58 = )0.01
لبيميئ لبجفوبمئ ةنف يس ول (3.29 = )0.001
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و لبن ا ج لب ى وصل لبمها لبحثل لبثابى موصى لبحاثثان حيا مأ ى:

 -1وظم د

وسددا ل لإلةددالم حنافددئ جولنحهددا لبيسدديوةئ ولبيي د و خ ولبي مددئ فددى سددحمل لب أنمددف ةا د قددمم لبيج ي د

لب لقى و وةمئ لب ا ائ لب لقمئ ح

وخ ت

لبيمم لبنحمائ فى نعو

لحنا هم .

 -2ةاد لبي ايددمن أن م عهيدول لبو د لبد لهن لبدل م مادده أحنددا هدلل لبحاددف ويددا يد حدده يددن ولسدم ،بمنوندول قددفوخ
ثسنئ ب اليملهم وم ياول قف لبيس را فى خا جو مح ل ةا لب عا ل ولبيثحئ ولبا و حابيمم ل صمائ .
 -3لب أنمف ةا لب غمم فى لبيمم ل ج ياةمئ لب لقمئ ي لبثعاظ ةا لب افلي ولب يابمف لب ى ثعظ أسايئ وة لقمئ
لبيمم لبحفمائ.

 -4وفم لبيثعدهلي لبيافمدئ ولبي نومدئ باد مثئ لبي ايدمن و ادجم هم ةاد تد
لبيفوخ لبثسنئ حابنسحئ لب

لبي دانى لبجيمادئ ندونهم ميثادون

اليملهم.

المقترحات

 .1إج ل ف لسئ ةدن لب القدئ حدمن لبنسد لبيميدى وأسدابمم لب ناد ئ ل ج ياةمدئ ،وسدياي لباخصدمئ باد ل ي أخد ل
ين لبيج ي .
 .2إج ل ف لسئ بي فئ لب وليل لبي ث خ فى لبنس لبيميى.
 .3إج ل ف لسئ حثل لبنس لبيميى وةالق ه حأسابمم لب ام.

 .4إج ل ف لسئ حثل لبنس لبيميى وةالق ه حابساوك لب فولنى.
المصادر العربية:


حم ويى ,يثيف أثيف ( " )1990علم اجتماع القيم" ،فل لبي فئ لبجاي مئ ،لإلسننف مئ ،يص .



جاح ،جوفي حنى ( ")2004علم النفس اتجتماعي"،ةيان ،وسر لبحاف :فل لبثيافئ بانا ولب وهم  ,ل فن.




لبجالف ،ياجف هنى ( ")2010تعلم القيم وتعلمها "،ر ,3فل لبيسم خ  ،ةيان.

لبجيددوةى ,يثيددف حنددوش (" )2013القرريم اتجتماعيررة وعالصتهررا بررالتوافق النفسرري اتجتمرراعي لرردي الطال ر

الجررامعي دراسررة ميدانيررة بجامعررة الرروادي" سددابئ ياجس د م تم د يناددو خ جاي ددئ يثيددف خ ددم – حسددن خ,

لبج له .


لبثايوبى ،را ي ( ")1997ل س يالل ل ف لنى وةالق ه حاب عنم لبناقف ولبيمم ( ،مجلة علم الرنفس) ،لبهم دئ



ثسددن ،يثيددوف ادديال( " )2003لبنس د لبيميددى وخرددام ل هيددئ ل ق صددافمئ"( ،مجلرررة المسرررتقبل العربررري)،

لبيص مئ لب ايئ بان ام ،لب فف  , 42سنئ .11

حم وي ،بحنان.

 ,لبياه خ ,يص .



ثسمن ،يثى لبفمن(" )1981القيم الخاصة لدى المبدعين " ،فل لبي ا



لبخابددف  ،أفمددم و جاسددم ،هااددم (")1989لبيددمم لباخصددمئ بددفل راحددئ قسددم لإل ادداف لب حددو "(،مجلررة العلرروم



خامعئ ،ةحف لبارم

( ") 2000المفارصرة برين النسرقي القريم المتصرور و الرواصعي لردى اتنراث الراشردات",



خامعئ ،ةحف لبارم

لبدورنى باثيافدئ

التربوية والنفسية) ،لب فف ،14لبسنئ .15
ف لساي فى ةام ل ج يا  ,فمولن ل يم

,نومي.

( ")1992ارتقاء القيم (دراسة نفسية )" ،ساسدائ ةدابم لبي فدئ لبيجاد

ولبعنون ول فلم ،لب فف ( ,)160لبنومي.

ما (")1984القيم في العملية التربوية" ،ي سسئ لبخامج لب حى.



هله ،



هه لن ،ثايف ةحف لبسالم ( ")2000علم النفس اتجتماعي" ،ر,6ةابم لبن ام ،لبياه خ ,يص .
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لبهماي ،ف ثى يصرع ( ")1990العالصرة برين النسرق القيمري ووجهرة الدربط ودافعيرة اتنجراز لردى عينرة
مررن طرررال جرررامعتي المنصرررورة وام القررررى" ،فل تاماددئ ،حثددول لبي د ي لبسددنو لبسدداف

ب اددم لبددنع

فددى

يص  ،لبجي مئ لبيص مئ باف لساي لبنعسمئ ،لبياه خ ,يص .



لبسددهماى ،ن دول رددا

( ")2009المسرررؤولية اتجتماعيرررة وعالصتهرررا بالنسرررق القيمررري لررردى طلبرررة المرحلرررة

اتعدادية" ( سابئ ياجس م تم يناو خ ) نامئ لب حمئ حناي ،جاي ئ حغفلف.



صددحثى ،مسددم  ،وياثد  ,ف ل ( " )2002ف لسددئ ييا نددئ حددمن لبيددمم لبي فمددئ ول ج ياةمددئ ولبثيافمددئ ولب ايمددئ
ول خالقمددئ براحددئ جاي ددئ آل لبحمددي ولبجاي ددئ ل فنمددئ"( ،مجلررة مركررز البحرروث التربويررة) ،لب ددفف ،21لبسددنئ

 ،11جاي ئ قر .


لب انى ،يها ي هون( ")2000النسق القيمي للمدرسين وانعكاسه على النسق القيمري لطلبرتهم فري المرحلرة

اإلعدادية"( سابئ ياجس م تم يناو خ) ،نامئ لب حمئ ،لبجاي ئ لبيس نص مئ ,لب ل .


ةحددف ل  ،نجددال يثيددوف( " )2002لبيددمم لب نظميمددئ بايددفم من فددى لبجهدداه لبثنددويى لبيرّد

وةالق هددا حدداوفل

لبوظمعى  -ف لسئ ثامامدئ"( ،مجلة مركز البحروث التربويرة ) ،لب دفف  ،22لبسدنئ ،11ي نده لبحثدول لب حومدئ

حجاي ئ قر .


لب اددى ،ياجددفخ هامددل اددغمفل (" )2002القررريم المتجهرررة نحرررو تحقيرررق الرررذات وعالصتهرررا بررراتلتزام األخالصررري



تنددى ،نافمددئ حددان يثيددف ( ".)2005اثررر األسررلو المعرفرري فرري خفررل الجزميررة لرردى طالبررات المرحلررة

واألكاديمي لدى طلبة الجامعة" (لر وثئ فن و لف تم يناو خ) ،نامئ لب حمئ ،لبجاي ئ لبيس نص مئ ,لب ل .
اإلعدادية" ( ،سابئ ياجس م تم يناو خ ) ،نامئ لب حمئ  ،لبجاي ئ لبيس نص مئ ،حغفلف  ،لب ل .



ف د ا  ،يثيددف ( ")2001النسررق القيمرري لرردى الجررانحين واتسرروياء" ( سددابئ ياجس د م تم د يناددو خ) ،نامددئ



لبيد  ،هنددا ةيانو مددل ( ")2001األنمرراط القيميررة للمرواطن العراصرري صبررل الحصررار وطريقره مررن وجهررة نظررر



يثيددف ,س د فمئ سددى ( " )2013لونسددا لبيميم دئ بددفل اليمددل نهامددئ لبي ثاددئ لبثانومددئ ف لسددئ يمفلنمددئ" (مجلررة

ل فلم ،جاي ئ لبهقاهم  ,يص .

التدريسيين الجامعيين" (،سابئ ياجس م تم يناو خ ) ،لبجاي ئ لبيس نص مئ ،نامئ ل فلم.
األكاديميررة للدراسررات اتجتماعيررة واإلنسررانية

جاي ئ لبيسامئ ,لبج له .

 -صسررم العلرروم اتجتماعيررة) لب ددفف ( ,)10ص,38- 27



ياثددم ,سددايى يثيددف (")2002القيرراس والتقررويم فرري التربيررة و علررم الررنفس"  ،ر ،2فل لبيصددم  ,ةيددان,



لبنحهان ،يثيف فدا و ( ")2001أثر القيم الدينية في استقرار األسرة في المجتمعات اتسالمية (أزمة القيم

ل فن.

ودور األسرة في تطور المجتمع المعاصر) " ،يرحوةاي أنافميمئ لبييانئ لبيغ حمئ  ،ساسائ لبفو لي (لبدفو خ

لب حم مئ).


نظيى ،فا

نيدال ةيد (")2001اتعتقراد بعدالرة العرالم وعالصتره بالثقرة اتجتماعيرة المتبادلرة لردى طلبرة

الجامعة" ( .سابئ ياجس م تم يناو خ) ،جاي ئ حغفلف :نامئ ل فلم ,لب ل .


لبموسعى ،ةاى ةحا

ةاى (")2006النسق القيمي وعالصته بمشاهدة البث الفدائي لردى طلبرة الجامعرة"،

(رسالة ماجستير غير منشورة) ،نامئ لب حمئ ،جاي ئ فماب  ,لب ل .

النسق القيمي لدى معلمي المرحلة االبتدائية

أ.م.د.كاظم عبد نور

م.م.حليم صخيل العنكوشي
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ملحق ()1

ت

اللق العلمي

الم َّ
حكمين في صالحية فقرات مقياس النسق القيمي
أسماء السررادة الخبراء ُ
اتسم الكامل

الجامعة والكلية التي يعمل فيها

1

لس ال

ف .حثمنئ ينصو لبثاو

جاي ئ حغفلف – نامئ ل فلم

2

لس ال

ف .ثسمن حم ثياف

جاي ئ حاحل -نامئ لب حمئ با اوم لإلنسانمئ

3

لس ال

ف .ةحف لب همه ثمف

جاي ئ لبيافسمئ -نامئ لب حمئ

4

لس ال

ف .ةاى يثيوف لبجحو

جاي ئ حاحل -نامئ لب حمئ با اوم لإلنسانمئ

5

لس ال يساةف

ف .أثيف ل هم جاو

جاي ئ ن حال  -نامئ لب حمئ با اوم لإلنسانمئ

6

لس ال يساةف

ف .جيال ثيمف قاسم

جاي ئ حغفلف-نامئ لب حمئ لحن لبهمثم

7

لس ال يساةف

ف .جا ماسمن لب حف ل

جاي ئ ن حال  -نامئ لب حمئ با اوم لإلنسانمئ

8

لس ال يساةف

ف .سالم هاام ثافظ

جاي ئ لبيافسمئ – نامئ ل فلم

9

لس ال يساةف

ف .ةحف لبسالم جوفي لبهحمف

جاي ئ حاحل -نامئ لب حمئ لوساسمئ

10

لس ال يساةف

ف.ةاى ثسمن يظاوم

جاي ئ حاحل – نامئ لب حمئ لإلنسانمئ

11

لس ال يساةف

ف.ةياف ثسمن لبي اف

جاي ئ حاحل –نامئ لب حمئ ل ساسمئ

12

لس ال يساةف

ف .تافخ ثانى لبثسن

لبجاي ئ لبيس نص مئ -نامئ ل فلم

13

لس ال يساةف

ف .فا ل جحا جوفخ

جاي ئ حغفلف -لب حمئ -حن لبهمثم

14

لس ال يساةف

نغم هاف ثسمن

جاي ئ لبيافسمئ – نامئ ل فلم








