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 الملخص

ُّْْ ْْْْْْْْْْْْْْأْلا   َُ فُ  عر ة تْا ر لل  لباألخ لية لأْلا ْبُي اُْي ل لبأل اْعا لي ْْْْْْْْْْْْ َر ُّْْبلل بع ْْد ف لب ُف لبََ ُف لل ر بأْلا  َيهْد

َْْاَُّنا   اُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين. وقُ ل َْْْْْ ُابا لبَُّاما لبأللهص لب حْْْْْ لص اي  رخ راْْْْْألألخ ل ْْْ

نْب  يلْْا لبَْْْ  ان   ( اُعخ واُعألْْا لل اُْل ر ر بألْْا ت شص ورخ لةَألُّْْ  خ  185كْدةل  بمأل  لبيألُّْْنُّْتص ورت ر

ر لل  لباألخ لية لألا بُي اُي ل لبأل اعا بُّبط يقا لبألَألسْ  . وقُ شاُّْ ت لبلَُّ ص ىبر اسَْ ي  اَ  ْل(  بُ تا 

لي ُّْْْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْْْألا لل ر بألا اُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألينص وتُّة لبألمُّر  لباألخ لب عاألا( بُّبأل رَا ليوبر 

ْْطاص يعألج لبألمُّر لباألخ لبَ ب يا(   ْْألا( بُّبأل رَا لبمُّنألا بُ تا اَ  ْْْ ْْ اْْْ ْْطاص يعألج لبألمُّر لباألخ لب(ْْْ بُ تا اَ  ْْْ

(  α =0.05ا اَ  طا. وكذبك شاُّ ت لبلَُّ ص ىبر  ُم وت ة ل وق ذلت ةالبا ىااُّ ألا  بُّبأل رَا لبمُّبما بُ ت

َزي يث  اَغي ل لبملس  ولب ي   لبَُ يسألا  لل لبألمُّالت  لباألخ لب عاألا ص لباألخ لبَ ب يا ص لباألخ لب( األا( ُد  . رف
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Abstract.  

The degree of availability of moral values among the principals of the basic stage 

in the education of Jerash Governorate from the point of view of teachers 

The current research aims to identify the degree of availability of moral values 

among the principals of the basic stage in the education of Jerash Governorate 

from the point of view of teachers. The researcher used the descriptive approach, 

where a questionnaire was designed as a tool for data collection, and the research 

sample consisted of (158) male and female teachers in Jerash schools, and they 

were selected in the available way. The results indicated a (medium) level of the 

degree of availability of moral values among the principals of the basic stage in the 

education of Jerash Governorate from the teachers’ point of view. Educational 

values) ranked third, moderately. The results also indicated that there were no 

statistically significant differences (α = 0.05) due to the effect of the variables of 

gender and teaching experience in the areas (moral values, educational values, 

personal values). 

Keywords: primary school principals, moral values, teachers. 
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 . اقُاا 

لبُلا  لي ُّ ل لل نمُّح لبُألعألا لبَ ب ياص وإن ر لل  لبا ُّت لبميُ  َ ُل لإلةل   لبألُ  ألا  ُف ت

وان   اهلَج.  لل  نمُّاج  رسهل  لبَل  لبألهألا  ليا    ان  رُُ  لبألُ  ا  اُي   بهُّ  يَْعر  لبَل 

لةَ ُ   لية لألا  عر  لباألخ  لبألُ  ا  اُي   لل  رَ لل   وشن  بفُر  ال  لبَل  ولبا ُّت  لب اُّ ص 

ولالاَ  كُّباُقص  ورل  هُّ  ولب ُل  رُُة ُّ  بُّبق ر  ولالبَزلم  لبُأللص  لل  ولية ص  ولياُّناص   لمص 

 وغي  ُّ ان لبا ُّت لاليمُّبألا . 

بقُ بُيب لبَ بألا الذ قُم لبَُّ يخ لبُو  لبتيي  لل رتيألف لإلنسُّن وإ ُلةه بألك ن  لا ل لُُّال لل  

ييهُّ ان امَأل   لبألمَأل  ولبييئا لبَل يلَألل ىبيهُّ. ور ُّورب شاكُّر لبَ بألا وشنألُّطهُّ وط قهُّ وش ُّب

آلة . وذبك كل اسب لعس َج وشح بج ونظ رج بع ت ة وش  ل ه. وان  لُّ يألكن لبق ر شن لألخ لب  ة 

لبألسعخ ريلر  عر ش ُّر اُّ ر(كل بع  ة ان را   وا ُّهألخ ا ر نظ رج بعألسُّ ل لب ت ةيا امل  

 بععأل اص  ن و كذل  لبلظ   ىبر هللا  ز وتلص لبلظ   ىبر لبت نص لبلظ   ىبر لبغُّيا ان ةعق لإلنسُّ

2011 .) 

ولبَ بألا ان ش خ وشقُم لبأل ض  ُّت لبَل   لهُّ لإلنسُّنص واُّ  هُّ ب  ُّ عهُّ وشنألُّطهُّ لبألَُُة  الذ  

لم  رُّ ي ج؛ بَْقيق ش ُللج لب  ةيا ولبمألُّعألا اَر ي ث هللا  َُّْنج ورُإبر لي ض وان  عيهُّص  

ُفا   ليفوبر ردةذ طُّب  لبَقعيُ ول ة لبألمَأل   لبألألُّ  ا ولبألُّْكُّ ؛ بَد يل شل  وكُّنب لبَ بألا لل لب
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ولبسألُّ ألا   ولبز لعألا  ولالقَاُّةيا  لالتَألُّعألا  ش ُللهخ  بَْقيق  ولب ي لتص  بُّبألهُّ لت  ورزويُ خ 

ان تيٍل آلة  وان اُ  ا لت يا ىبر اُ  ا  ا ه م لبَ بألاوي َعف  ولبُسك يا ولب ت يا ولبمقُّفألاص  

األُّ شفة يص  و  لت يا  لبألُل ر  ظه    ىبر  ليل لة شةي  اُّتا  بَفعيل  لبأل َع ا؛  لب عسفألا  لآل لة 

ولبألمَألُُّت بد ُّبيب  عألرألاص وتُل لإلنسُّن يفط ر  و ُّ ل ر بيَج  عر لاَُلة ليزالا ولبُا    

 . ( 358ص 2001بَلُّ ب لبَقُم لبُعألل ولبْضُّ ل ولبَتل ب تل لبذل يلَألل ىبألج لبْألُّ لص  

اُّ يَهُّ   ىبر  بع ح ر  لإلنسُّنص  لبألسي    عر  ليا    ان  بألس  لية لألا  لباألخ  ولبُْي   ن 

ولبَُُ   عر شن ل هُّص بألُّ بهذل لبأل ض ع ان حعا اَُّا   بمألأل  لبألسُّ ل لب ت ةيا ةون ل َملُّةص  

يألُا وإن لب هخ لبْاألقل لبُقيق بعاألخ لية لألا يَطعب ان لبَُّا  لهأًلُّ ةلألًقُّ بعذلت لإلبهألاص وط

لبت نص وااألقا لبْألُّ  لبُنألُّص وطيألُا لبذلت لإلنسُّنألاص و   وت ة ُّ وااي  ُّ لل  ذل لبت نص  

وبقُ بزم ا ه م لباألخ لية لألا لإلنسُّن الذ بُليا ةعقجص اَر ي ث لبْق  َُّْنج ورُإبر لي ض  

لبَ(    ان  ر(كل  وإيألُّة   وان  عيهُّ  لبَل  لبْاألاألا  لية ق  ان  لإلنسُّن  ل َ ُّة   ق ل ُ  ىبر 

لالنط ق بألسي رج لل لبْألُّ  لبُنألُّ لدنرهُّ  ُ  رُ ة بُّب  ل ُ لبمألا  عألج لل لبي م لآلة   لبْألُّ لص  

 (.  361ص 2013

و  ل  ألا    لب لاُ,  لبألمَأل   ش ضُّة  بين  لبَُُّال  لل  لبْسخ  لبَ ب يرا  ل  ُّال  لباألخ  ىنر 

ت لباألخ لبَ ب يا َُ لبْسلا لمألرا لبْضُّ   ولب رقل ولبَرقُمص   لبألفمَألُُّت لب رللألا لبألفَْضر  ص لديلألُّ وفتا
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ولنَ(ُّ  لألخ لبَسُّاح ولبت لاا ولبُُر ةبيل  عر وت ة لبألمَأل  لباُّبحص وبألرُّ ش  ل هللا رُإبر نيألرج  

تُل ان شوب يُّت لبُ    ىبر هللا وبسل ش س لبْألُّ  لبت يألا    -حعر هللا  عألج و عخ    – اْألرُ  

ويفتألرعهُّص لباألخ  يفَخر  شن  لياخ    وحألألخ   ُّبَج  ب   خ  ا ت ة   ل  ا  لبْألُّ    ش ُّر  لُّباألخ  ل 

ون(  اهُّ قيل لبلي ر  ولبَُماص غي  شنرهُّ كُّنب نُّقاا اسع با لب وح ولبألضأل ن لمُّة لبلهص لإلبهل  

لبألَألمل بُّبق آن لبت يخ ولبيألُّن لبلي ل لب( يف بألكألرعهُّ ويفمألرعهُّ وَيمُعهُّ لل شاسن ح     بععأل اص  

2011 .) 

خ ياكن اعربُّرهاُّ وتهُّن بعاعا واادة لاألُّم لبَ بألا ا رتز  عر اي س ابروايا  وابرربيا ولباأل 

طرا قهُّ   بتاي   لبَ بألا  ش ُلُ  ان  لبميل  ُُ  لل  عايا  ابةف وابقْيم  ابابُّدئ  ورلألألا  وابةعاياص 

وااروا ُّ ون(ُّطُّرهُّ؛ بْربط لبألَْ ي اب كري وابروال بُّبواق  ابعاعل ابذي يعياج شل لة لبألمَأل   

(. ولبُ قا بين لبَ بألا ولباألخ   قا  2007ابايم اوض  ابرطبيق وابااُّر ا لبُويشص    برحبح هذه

ةلةل   اب ْرد  بدى  رركون  وأاكُّم  اُُّيير  بُّعربُّر ُّ  ابايم  غرس  راوم  عر  لُّبرربيا  ط ةيج؛ 

أثر ُّ  لل   ابفرديا واالتراُّعيا؛ فيظهر  وابةبرات  ولبَمُّ ب  اباوالف  بُّبَ ُّ ل ا   لبألمَأل  

ىنر   ع كج فيرّحف   لبق ر  لبَ ب ياص ويألكن  بعايم  ابوا ل  ابروتيج  ابنُّرتا عن  عند ُّ بُّية ق 

ابرربيا لل راعيعهُّ ابنهُّ ل  ل اتهود لياْل الظخ  ي رهدف راعير ابايم اباوتودة لل اباترا   
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بُّبدرتا   أ ُّْس أة قْل  ابرُعيم  ابارُعاين؛ ينر ر ُّبا  ابارغوب انهُّْ لل  ثمر غرس  وناد ُّص 

 (. 2006 ايوبر  لبزي ةص

 مشكلة الدراسة :

ة ر  ألل لبَُّامج لل لبأليُلن لبَ ب ل لال ةنل صالاظب شنر  لُّبك رَُّيلُّ لل لاَ ك لبألُعألين    ان

 كيز  ش ُّ ألا ية لألُّت اهلا لبَُعألخ لبَل بخ ر رقا ىبر اُ كيي  ىبر بتمي  ان لباألخ لبَل رَُي   

اسَ ي لبَطييق, بُّالضُّلا ىبر ضُف رألمل  ؤالة لبألُ لة بعاألخ لية لألا لبَل ر تج  ع كهخ.  

اي  تُّةت  ذه لبُ ل ا بََُُ  ىبر ولق  شة لألُّت اُي ل لبألُل ر لبمُّن يا لل اُي يا لبَ بألا  

و ل ا اعا ى ُلة تيل لب(َُّب بعألسَقيل لب ل ُ    لبز قُّة لبمُّنألا و يل رُزيز ُّ,ولبَُعألخ لل الطقا  

بهذه لياا, وبُّبَُّبل ال بُر ان لبَ كيز  عر  ذل لبمُّنب بيلُّة ش ُّر لألألل شة قل يعَزم بج تيل  

لبَُُ   عر لل  رَُْة  لبُ ل ا  ا(كعا  لإنر  واألُّ  يق  لبألُل ر     لبي مص  اُعألل   رألمل  ة تا 

ألخ لالة قا ان وتها نظ  اُي ل لبألُل ر لل ر بألا اُّْلظا ت ش ان وتها نظ   لي ُّ ألا بعا

 ان ة ر لإلتُّبا  عر لي ئعا لبَُّبألا: وذبك  لبألُعألين

لبسؤلر ليور: اُّ ة تا ر لل  لباألخ لية لألا بُي اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا  

 ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين؟ 
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( لل اَ  ل  α=0.05ل وق ذلت ةالبا ىااُّ ألا  لُ اسَ ي لبُالبا     لبسؤلر لبمُّنل:  ل  لُّك 

ر لل  لباألخ لية لألا بُي اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا   ل َمُّبُّت لبألُعألين بُ تا

َزي بألَغي لت  لبملسص لب ي   لبَُ يسألا(؟  ُد  ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين رف

 أهداف الدراسة :

 ْقيق لي ُلُ لآلرألا:  َسُر لبُ ل ا ىبر ر  

ر بألا   - لل  لي ُّ ألا  لبأل اعا  اُي ل  بُي  لية لألا  لباألخ  ر لل   ة تا  لبَُُ   عر 

 اُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين. 

ر لل     لبت(ف  ن لب  وق ذلت ةالبا ىااُّ ألا لل اَ  ل ل َمُّبُّت لبألُعألين بُ تا -

 ْ ُّلظا ت ش ان وتها نظ   لباألخ لية لألا بُي اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا ا

َزي بألَغي لت  لبملسص  لب ي   لبَُ يسألا(.  ُد  لبألُعألين رف

 أهمية الدراسة  

 رتألن ش ألألا لبُ ل ا لبُّْبألا لل تُّنيين  ألُّ:  

يَُعق بُّباألخ لية لألا  رقُيخ اُ لا تُيُ  ر(كل ااًُ ل يُ خ لبمُّنب لبألُ لل بألُّ    الجانب النظري:

ولبألُعأل ن   ولبألُ لة  لبَ ب ل  بُّبُألل  لبألهَأل ن  الهُّ  يسَ يُ  قُ  ولبَل  وشن ل هُّص  شاكُّبهُّ  بأل َعف 
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 ولبَُّام ن. 

لال َ ُّة  ان لبلَُّ ص لبألَ قُا ان رطييق  ذه لبُ ل ا بَزويُ شحُّْب لبق ل  لل :  الجانب العملي

ألين لل   خ لال َ لرألمألُّت ولإل اُّة ولبَ تألج لبَ ب لص  وزل   لبَ بألا ولبَُعألخ واُي ل لبألُل ر ولبألُع

ولبُألل  عر رُ يب لبألُ لة ولبألُعألين ورد يعهخ ان شتل ى ُّة  ر تيههخ ولقُّ بألُّ يَُقُون ويألُّ   نج  

 ان لألخ شة لألا ر ب يا  وا األا بيلُكس شث  ُّ لإليمُّبل  عيهخ. 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية: 

 ل عَُّ    ن لبأل ُّهألخ ولبألَُّةئ ولبألُُّيي  ولبألمل لبَ ب يا لبَل  : "ًحاالقيم األخالقية إصطال -

ل َمُّبا  لبْألُّ   بل(ُّطُّت  األُّ  َهُّ  شو  لباألألألا  لاكُّاهُّ  ىحُل   لل  لبطعَا  يسَ ُاهُّ 

 (. 75ص 2020"  لب عأل ُّتص .بألَغي لرهُّ لب ت يا شو لبُعألألا 

رلظخ  ع ك لب  ة ولبمألُّ ا    ل امأل  ا لبألَُّةئ ولبض لبل ولبألُُّيي  لبَلوُتعَرف إجرائًيا: -

لبألسَألُ  ان لبق آن لبت يخ ولبسلا لبلي يا لب( ي اص ورُي   ن ةعق اُي ل لبألُل ر لل  

رُُّاعهخ ا   لبألُعألين وشبلُّة لبألمَأل  لبذين يَ ُّ ل اُهخص ورقُّر بُّبُ تا لبَل يْال  

 .  عيهُّ لبأل ْ ص  عر ل َاَُّنالباألخ لية لألا لبألُُر يغ لض لبُ ل ا لبُّْبألا

ةف لبُ ل ا لبُّْبألا لل ض ة لبُْوة لآلرألا:   َرَََُّْ
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بُي اُي ل  الحدود الموضوعية:   - لباألخ لية لألا  ر لل   لبُ ل ا  عر ة تا  لقَا ت  ذه 

 . لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين

 ذه لبُ ل ا  عر اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل اُل ر ر بألا اُّْلظا  شفت يب  الحدود المكانية:   -

 ت ش. 

 لقَا ت  ذه لبُ ل ا  عر اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا. الحدود البشرية: -

شفت يب  ذه لبُ ل ا  عر اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا  الحدود الزمانية:  -

 . 2021/2022ت ش لل لب ال لبُ ل ل ليور ان لبُُّم لبُ ل ل 

 األدب الّنظري والدراسات السابقة 

 مفهوم القيم األخالقية:

لبُعألألا  ور(ي  شةبألُّت لبَْ   عر شنر لباألخ لية لألا لبَ ب يا رَْل اكُّنا كيي   لل كُّلا لبألألُّةين  

ولبْألُّرألا بداكُّبهُّ وشب لنهُّ لبأل َع اص ورألمل ىاُي لي س لبهُّاا بُألعألُّت لبَُعخ ولبَتألف لإلنسُّنلص  

بُّ ََُّ  ُّ شاُ لب  ُّ ل لبَ ب يا لبألسَ ُاا لل رْقيق لبَألُّ ك لالتَألُّ لص ولإلنمُّز ولبَ  قص كألُّ 

لبأل لكز   ىبر  لب ح ر  لل  لبَ( ل  لبسع ك  اق اُّت  ىاُي  ُل  َُ رف ولبْألُّرألا  شنرهُّ  لالتَألُّعألا 

 (.   (Selevens,2008لبألَقُاا
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( ىبر شنر لباألخ لية لألا لبَ ب يا شاُ ا رتزلت لبُألل لبَ ب لص بل  ل  2007وشاُّ  ا ُّةاا   

ةلةل   لبَ ب يا  لبألؤ سُّت  وكُّلا  ولبألُ  ين  لآلبُّة  لباألخ  ُُ  و ذه  ووظُّ  جص  ش ُللج  ش خ  ان 

لإليمُّبألاص واذُ لباألخ لبسعيألا لبَل رُيق ا كا لبَلألألا  لبألمَأل  وتألألُهخ يسُر ىبر ردكيُ لباألخ  

شو رقيُ لبطُّقُّتص ذبك شنر لبقُّ ألين  عر شا   لبَ بألا يهُل ن ىبر حلُّ ا لب  ة لبقُّة  ولبأل(ُّ ك  

 ولبألؤث  لل ا كا لبَلألألا ةلةل لبألمَأل .  

قألْألا    لال 2013و ُ   رْقق  لبَل  لبألُُّيي   ان  امأل  ا  بدنرهُّ:  لية لألا  لباألخ  طألئلُّن  ( 

لبقُّةاا   ليتألُّر  ىبر  بَقُيألهُّ  ويكُّلْ ن  اسلا  بدنرهُّ  لبلرُّر  ويْكخ  عيهُّ  لإلنسُّنألا  بعُّْتُّت 

 ويْ ح ن  عر لإلبقُّة  عيهُّ. 

ُ  لباألخ لية لألا بألهلا لبَُعألخ بدنرهُّ: لبألَُّةئ ولبألُُّيي  لبَل رَُي  ش ُّ ُّ بسع ك شل لة لبألهلا   ورُف

وا ل  بُّبَزلاهُّ  يَُهُون  ولبَل  شاكُّاهُّ  لبأل( ةلصلبألسَْب  لب  وج  عر  و ُم  ص  2003 ُّرهُّ 

85  .) 

( بدنر لباألخ لية لألا بألهلا لبَُعألخ : امأل  ا ان لي  لُ ولبَقُّبيُ  90ص  2014وشاُّ  األُّةنا  

ولباألخ لبَل يَ ق ويَُُُّ   عيهُّ ا ر اُّ     ُر واق لل نظ  خص  واُّ يَُي ونج ش ًُّ ُّ بَُُّاعهخص  

 خ ص ويسَلت  لبألمَأل   لب  وج  ن  ذه لباألخ لية لألا بداكُّر  ورسُّ خ بَلظألخ  ع كهخ وشا   

 ا َع ا رَ لوح بين  ُم لب ضر ولال َألُّة وبين لبألقُّطُا ولبُق بُّت لبألُّةيا. 
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 أهمّية القيم األخالقية وخصائصها :

ىنر لباألخ لية لألا رعُب ةوً ل كييً ل لل ر تألج  ع ك لب  ة ولبمألُّ اص وردةذ اكُّنهُّ لل حألُّغا  

( األا لإلنسُّنألا لل لبُألعألا لبَ ب يا بكل شبُُّة ُّص ىذ شنرج بقُ  اُّ لل لبأللُّ ص لبُ ل ألا ان لألخ  لب

وشة ق رت ن ا  تُّت لبألمَأل  لُّ عا وحُّبْاص وكعألُّ كُّنب رعك لبأللُّ ص رَضألن لألخ  عيألاص  

  وثقُّلُّت شتليألا ر ُّبف ثقُّلا لبألمَأل  لإل  الص كُّنب لبأل  تُّت اُ ر  ُم بعاألخ بظه   تيل

بُيُ  ن ةيلج و قيُرجص وبذبك رَ بُ بُيج لألأًلُّ  عيألًا رت ن نًَُّتُّ بَعك لبأللُّ ص لبَل رُ    ىبر  

لبَر عل  ن   يَج لإل  األا لب عاألا. ولباألخ لية لألا ظُّ     ُّاا واُّاعا ر تُ لل لبألمَألُُّت  

لص لقُ تذبب ة ل ا لإلنسُّنألا تألألُهُّْص ونظًْ ل بُْو  ُّ لي ُّ ل ولبألهخ لل ر(كيل لبيلُّة لالتَألُّ 

لب ت ياص   واُل  هخ  ر تهُّرهخص  لةَْ ُ  لبَُّامين  عْر  ان  كمي   ل َألُّم  لية لألا  لباألخ 

ور ااُّرهخ لبُعألألا نظً ل بألُّ رَسخ بج ة ل ا لباألخ ان ةيلُّاألكألا ةُّحا رمُعهُّْ شاُ لبألألُّةين  

 (. 34ص 2001 حُّبحص لب اَا لل ة ل ا لبُع م لالتَألُّعألا 

ألا اكُّنا اهألا لل األُّ  ليل لة ولبألمَألُُّتص لُّبألمَأل  لبذل رغيب فألج لباألخ  رَْل لباألخ لية ل  

لية لألا شو ر َل ورضط ب ورْل اكُّنهُّ لباألخ لبسعيألاص لعن يسَطأل  لبله ض؛ وبْن يْسَطأل   

لبألُّْلظا  عر نهضَج ورقُاج ىذل كُّن اَقًُاُّ لل امُّر لبلهضا ولبْضُّ  ص لتدنر لباألخ لية لألا  

 كُّْن لي ُّ ألا لل لألُّم لبألمَألُُّت ولبألُّْلظا  عر لباألخ لإل  األاص ولباألخ لية لألا  ر(كل شاُْ لي
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ا رَطا بُّإلنسُّن ك ن لإلنسُّن يَت ن ان اُّة  و وحص لُّب( يُا لإل  األا  ل ب  ذل لبَت ينص  

وكذبك  ل ب  اَ زلًنُّص  اَتُّاً   نألً ل  ظعهُّ  لل  لبألسعخ  لإلنْسُّن  بيلألْ   لإل  األا  بُّباألخ    وتُّةت 

لبألمَأل  واُّتُّرجص و ل ا نج؛ لُّإل  م ي سح حُْ ه بعَغيْ  ولبَط   بُّةَ ُ ليزالا ولبييئُّت  

لبَُّ يخ  لبُ ضلص   ا   ولياخ  عر  لبْضُّ لت  ولكيب  لبَل  لإل  األا  لبَ بألا  ا   يَلُّ ب  بألُّ 

 (. 66ص 2005

ورَُ   عر األُّيْا  ورلَ  ش ألألا لباألخ ان ك نهُّ ر تج  ع ك لب  ة ولبألمَأل  نْ  لب ي  ولب ضيعاص   

لباألخ   ىغ ُّر  لب طد ولب ط   لألن  لالنْ ر ولالنْ لُ  لب سُّة و  لال  آلُّت  ولبألمَأل  ان  لب  ة 

لية لألا وإ ألُّبهُّْ لْل امُّالت لبْألُّ  كُّلا وان ش ألهُّ لبَ بألاص وبُّبلسَا ي ألألا لباألخ  عر اسَ ي  

لبألم  شن  لبألُع م  لبألمَأل  لألن  ليل لة  خ اك نُّت  شل شن  ولب  ة ليل لةص  شل لةص  يَت ن ان  َألْ  

بُّْتا اُّ ا بتل يَُُّال ا  لآلة ين شن يك ن بج  حيُ ان لألخ يؤان بهُّ ويلَألل بهُّ اَر رت ن  

بج ا ايَج لبألسَقعا ويلطعق لل شلتُّ ه و ع كألُّرج ان رعك لباألخ ولبألَُّةئ لبَل يؤان بهُّص وريْ ز  

 (: 41-39ص 2006  قلص  ش ألألا لباألخ  عر اسَ ي ليل لة لل لبلقُّط لآلرألا 

رسُّ ُ لل بلُّة األُّ  لب  ة ور(كيل ا ايَجص ورُْيُ غُّيُّرج وش ُللج و ل و ُّ ل رْقيق   -

 . ْذه لبغُّيُّْت
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رألمل  كًلُّ ش ُّ أًلُّ لل رت ين لبُ قُّت بين ليل لةص ورسهخ ب(كل لُُّر لل رُْيُ طيألُا   -

 لبَُُّال بيلهخ. 

يْكخ   - لباألخ لية لألا اعألًُّ ل ر ضيعأًلُّ  ُل  لبُُّاا ولب ُّحا  رُف را لُّت لإلنسُّن لل األُّرج 

وبُّبَُّبل رُألل  عْر ضَْل  ع كج ور تيهجص لُّياُّنا لألألا ىذل ريلُّ ُّ لب  ة وتهب  ع كج  

لب(ُل ُ واقُّواا لبضُف   رْألل  لبسع ك نْ   لألألْا ر تْج  لبغش ولب ألُّناص ولباي   ضُ 

 لبَ( ل.

 عر لبَتألف ولبَ للق بْا     رُطل لب  ة ىاكُّنألا شةلة اُّ    اطع ب الج بألك ن قُّةً ل   -

ىيمُّبيْا لُّب  ة يسَطأل  شن يُْة  ع كألُّرج وا لق ج ولق اُّ يألعك ان لألخ ىذ رت ن بج لبقُ    

  عْر لبْكخ  عر لياألُّة ولبأل لقف ان الطعق لألألل ولضح. 

رؤةل لباألخ لية لألا ةوً ل وقُّ أًلُّ رْألل لب  ة ان لب ق ع لل لالنْ للُّت لب ت يا ولبسع كألا   -

ُج ان لالنسألُّق و لة كل نُّ قص لاألألا ييألُّن بُّهلل رُإبر رُألق لل ن س لب  ة و ع كج  ورألل 

 ل َ(ُُّ   ظألا هللا رُإبر ولب ُ  الج ولبَطع  ىبر  ضُّه واغ  رج. 

لباألخ لية لألا بهُّ ةو   ظألخ لل رلألألا لب قُّبا لبذلرألا بع  ة وبُّبَُّبل شث  ُّ  عر  ع كج  -

لب قُّبا لبذلرألا شق ي وشكم  لُّ عألا لُّباألخ بهذل لال ََُّ     لألَر كُّن بع  ة لبَزلم لألألل كُّنب
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شبعغ شثً ل ان لبقْ لنين ولينظألْا وإن كُّنب حُّ اا ا  ش ألألا شن يك ن  لُّك نظخ وق لنين  

 رْكخ  ع ك ليل لة ورلظخ األُّرهخ. 

 : دور مدير المدرسة في تنمية القيم األخالقية 

بُّ لبألكعف  لبَ ب ل  لبقُّ ُ  لبألُ  ا  لبألُ  اص  يُُ اُي   باألُّم بمألأل  ليعَُّة لب ظألفألا لل 

بُّب عق   رَألَ   بيلَص ان ة ر ذبك حألُّغا  عألألا  عألألا  لبألُعأل نص  ذبك  ويسُّ ُه لل 

( ىبر شن بألُي  لبألُ  ا لبُو  لبتيي  لل ح ح لبألُ  ا 2008لبق لص ىذ شاُّ   ُّبُين   

 شو لسُّة ُّص وشنر لسُّة لبألُي  يؤث  لل لبألُ  ا ان نُّايَين و ألُّ: 

 رُنل لاَ لم لبأل ؤو ين بعألُي  وبأل كزه لباألُّةل األُّ يؤث  لل   قا لبألُي  ا  لبألُعألين.  -

ايل لبألُي ين لبضُُُّ الةَألُّ  قعيعل لب ي   بأللة لب ظُّ ف لب(ُّغ   ور بل لبألسؤوبألا األُّ   -

 . يؤث  لل لباألُّة  لية لألا بعألُي 

لبُألل لبمألُّ لص ولبُألل ب  - رلظألخ  لبألُ  ا اسؤواًل  ن  لبألُ  ا يُُ اُي   ُّبألُ  اص ينر 

شةلة   لل  ونمُّاهُّ  لبألُ  ا  ولُّ عألا  ولبَرُعخ  لبَرُعألخ  لل  ألعألُّت  لبأل كزيا  لب اُ   رَُي  

اهألَهُّص وبذبك يك ن اُي  لبألُ  ا    ا َُّح  ذه لبُألعألرا لإلةل يا لبَلظألألألا بهذل لبأل لق  

رلظألخ لبُألل    لبْي ل لبُُّمص وان لبُ لال لبألسُّ ُ  لل رْقيق اسؤوبألا اُي  لبألُ  ا  ن

 ( اُّ يدرل: 2012لبمألُّ لص ولبُألل بُّبألُ  ا    يُلص 
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 ر(مأل  كل اُعخ  عر لإلاسُّر بإنَسُّبج بهيئا لبَُ يس بُّبألُ  ا. -

 ر لي  لبمقا بين اُعألل لبألُ  ا ولإلةل  . -

 رألكين تألأل  لبُُّاعين بُّبألُ  ا ان ىبُلة ش ل اهخ بْ يا.  -

عر لبألُعألين ولًقُّ بألقُ لرهخ ول َُُلةلرهخ  ر زي  ليعَُّة لبَُ يسألا ولين(طا لب حفألا   -

 وظ ولهخ. 

 اسُّ ُ  لبألُعألين لل لبلأل   عألألًُّّ واهلألًُّّ.  -

 دور مدير المدرسة في تنمية القيم التربوية  

لُّإلةل     - بعألُعخص  لب زاا  لبألهلألا  لبت ُّيُّت  رلألألا  لل  لُُّر  ب(كل  لبألُ  ا  اُي   يسُّ خ 

ا لبسع كألا لبألمل لي عر لل رُُّال لبُُّاعين  لبألُ  ألا رُُ قُو  بعُُّاعينص و ل ان لبلُّاأل 

يق ل  لإلةل    بُُلبا  لبألُعخ  واُ    ليا  ص  شوبألُّة  وا   لبطعَا  وا   بُض  ا   بُضهخ 

ا(ُّ   لإليمُّبألا نْ  ُّ ويلألل  وح لنَألُّ ج بألهلَج األُّ يُلُج ىبر بذر شقار ته ةه ب ل  

بعطعَاص  ن ط يق ى اُّة خ   اسَ ي شةل ج وإنَُّتيَج لل رُزيز واهُّ   ىكسُّب لباألخ لب زاا

واسُّ ُرهخ لل لكَسُّب  ذه لباألخ  ن ط يق لبألُ لا ولبألهُّ لت لب زاا بألألُّ  ا لب ي لت 

لبأللظألا لبهُّةلا لب زاا بَت ين لباألخ لب عاألا ان ة ر اُُّاعا لبطعَا بُّبألسُّول  ورألييز  

أل  خ لبألَتُّال  لب  وق لب  ةيا ان شتل رعيألا اُّتُّرهخ ور(مألُهخ بعُألل لبذل يَلُّ ب ا  ن
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ولاَ لم اق كل لبطعَا لل لبْا ر  عر لبألُ لا لب زاا بَُْيُ ش ُللهخ لب ُّحا ور تيههُّ  

  (.25-24: ص 1993نْ  ش ُلُ اقي با لتَألُّعألُّ  تي ص 

وال بُ شن رق م لإلةل   لبألُ  ألا بُّبضَل لالتَألُّ ل ان الظ   لإل  م لبذل ال يسَهُُ   -

  -ن س شو لي  لض ا  ش أليَهُّ وبتلج يسَهُُ شواًل  ام ة لبألُّْلظا  عر ليا لر شو لي

الة كل  ب برهُّ    - وقيل  حعَهُّ  ولبْ ُّظ  عر  ولبقع ب  لي ولح  طهُّ    لبألُّْلظا  عر 

بُّ ََُّ  ُّ اْ   لب ت ة لْل لبُنألُّ ولآلة  ص وشور لبضَل وش ألج اُّ كُّن اليمقًُّ  ن رق ي هللا  

ألألاص ثْخ ان لبَل(ئا لالتَألُّعألا لبسعألألا  وا لقيَج لْل كل ق ر ولُل لنط قًُّ ان لب ط   لبسع 

لبَْل رغ ر اُ لا هللا  ز وتل واَج ورق له لْل ن  ر لب(َُّب وقع بْهخ لَ  ج ليلُُّر  

 (. :201166ص اسَميَا بطيألَُهُّ بَعك لبُ لطف لبلييعا  األ  ل 

  جا و عر اُي ا لبألُ  ا شند يُألل تلًَُّ ىبر تلب بُّبَُُّونا ا  اُعألألج وتألأل  لبُُّاعين بُّبألُ

َرياهخ لب ظألفألاص وا  شل لةا امَألُج لبألْعلص ان شتلا  رلألألاا ورُزيزا   ُا ا لقُهخ و ف  عر لةَ 

ولتَُّرج   يؤةل  شنَّج  لبألؤكُا  ان  شة لألًُّ  لبألسؤور  لُّإلنسُّن  ن   هخص  لل  لية لألا  لباألخ 

 واسؤوبألُّرج بم ةٍ   ُّبألٍا. 
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 الدراسات السابقة :

ض ع لبَْ ص وقُ   يَضألرن  ذل لبمزة   ًضُّ بعُر ل ُّت لبَل رلُّوبب ليةب لبلرظ ل لبألف رَاطا بأل د

 رخ   ضهُّ ولق رسعسعهُّ لبزالل ان ليقُم ىبر لياُث. 

ىبر  (  Harris, Ballenger, leonard, 2004أجرى كل من هاريس ويلنجر ولونرد ) ة ل ا  ُلب 

لبألس لبألُي ين  وإت لةلت  ىة لكُّت  رَُعق رُْيُ  لبَل  لية لألاص  بُّبألُُّيي   لبَزلاهخ  نْ   َمُين 

( اُي ً ص األن اُّ ك ل لل ب نُّاص رد يل  106( اُيً ل و  53بُّباألُّة  لبَ ب ياص ورت نب لبُ ل ا ان  

لبألُي ين لل رتسُّرص ورخ لبْا ر  عر لبيألُّنُّت بُّ َيألُّنُّتص بليب بَاألس ة تا لبَزلم لبألُي ين  

ل رَُعق بُّبقُّة  لبَ ب ياص وشظه ت لبلَُّ ص شنر لبألُي ين شاُّ ول ىبر شن نْ  لبألُُّيي  لية لألا لبَ 

اُي ل لبألُ لر افعََزاا َن بُّبألُُّيي  لية لألا لب ُّحا بُّبُألعألا لبَ ب ياص لل اين شاُّ ول ىبر وت ة 

بُض   لبَزلم  ىبر  ُم  شيًضُّ  وشاُّ ول  لية لألُّتص  بألمل  ذه  لبألُي ين  بُض  لبَزلم  لل  ضُف 

 ك لية لألُّت. لبألُي ين بَع

( كاراكوز  اُي ل  (  Karakose, 2007أجرى  األُّ  ا  اسَ ي  ة تا  ىبر  لبَُُ   ة ل ا  ُلب 

لبألُل ر لبُعألُّ بَ كألُّ بعاألُّة  لية لألا كألُّ يُ كهُّ لبألُعأل ن لل رعك لبألُل رص ول َ ُاب لبُ ل ا 

شنق   وزع    ( اُعألُّف واُعألا ان اُل ر416لبأللهص لب ح ل لبألسْلص ورت نب  يلا لبُ ل ا ان  

 عيهخ ااألًُّ ُّ بعاألُّة  لية لألا. وبيلب نَُّ ص لبُ ل ا شن اُي ل لبألُل ر لل شنق   يألُّ   ن لباألُّة  
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لية لألا بُ تا  ُّبألاص كألُّ بيلب لبلَُّ ص ووت ة ل وق ذلت ةالبا ىااُّ ألا لل رقُي لت لبألُعألين  

َزي بألَغي  لبملس و  ُد  باُّبح لبذك  . بُ تا األُّ  ا اُي يهخ بعاألُّة  لية لألا رف

أبو طبيخ ) لبألُ لر لي ُّ ألا    (2008أجرى  لبَزلم اُي ل  لبَُُ   عر اُي  ىبر  بُ ل ا  ُلب 

اهلا لبَُعألخ بألُّْلظا غز  ان وتها نظ  لبألُعألينص وبقُ ل َألُ لبَُّا   عر  لبُنألُّ بدة لألُّت  

( لق  . ور حعب لبُ ل ا ىبر وت ة ل وق  63لبأللهص لب ح لص اي  قُّم بيلُّة ل َاَُّنااك نا ان  

َزي   ُد رف لبألهلا  بدة لألُّت  لبُنألُّ  لي ُّ ألا  لبألُل ر  لبَزلم اُي ل  لل ة تا  ىااُّ ألا  ةالبا  ذلت 

لب ي   لبألُل ر بألَغي   اُي ل  لبَزلم  ة تا  لل  ىااُّ ألا  ةالبا  ذلت  ل وق  كُّنب  لُّك  بيلألُّ  ص 

َزي بألَغي  لبملس وباُّبح لإلنُّث. بيلألُّ كُّن  لُّك رَُّين   ُد لي ُّ ألا لبُنألُّ بدة لألُّت لبألهلا رف

لل ر ريب شة لألُّت لبألُي  بألمُّالت لال ََدنراص اي  كُّن لبَ ريب ليور شة لألُّت لبألُي  رمُّه  

ر ه امُّر شة لألُّت لبألُي  رمُّه لبأل للق لبألُ  ألاص شاُّ شة لألُّت لبألُي  رمُّه لبأللُّ ص لبطعَاص  

 لبُ ل ألا لقُ اعب لل لبأل رَا لب ُّاسا وليةي  .

 ُلب ىبر لبَُُ   عر ة تا األُّ  ا شة لألُّت لبُألل ليةل ل   ة ل ا  (2009وأجرت الغامدي )

ب ظأل ل ولب الة لبَلظألألل بعألُعألُّت بأللطقا لبَُّاا  بُي اُي لت لبألُل ر لبمُّن يا و  قَهُّ بُّيةلة ل

بأللُّ يَج   لال رَُّطل  لب ح ل  لي ع ب  ل َ ُاب  وقُ  لبسُ ةياص  لبُ بألا  لبألألعتا  لل  لبَُعألألألا 

بطيألعألا لبُ ل اص كألُّ ط  ت ل َاَُّنا بغ ض تأل  لبألُع اُّتص ورت ن امَأل  لبُ ل ا ان تألأل   
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(  650( اُي   و   47َُّاا لبَُعألألألاص لبَُّبغ  ُة ن  اُي لت واُعألُّت لبأل اعا لبمُّن يا بأللطقا لب

( لل األُّ  ا 0.05اُعألاص وقُ ر حعب ىبر  ُم ل وق ذلت ةالبا ىااُّ ألا  لُ اسَ ي لبُالبا  

َزي بألَغي  لبألؤ ل لبُعألل و ل لت لب ي  .  ُد  اُي لت لبألُل ر ية لألُّت لبُألل لإلةل ل يف

ة تا لالبَزلم بألألُّ  ا لبألُونا لية لألا لل    بُ ل ا  ُلب بعَُُ   عر(  2009قامت الهدبان ) 

لبسع ك لإلةل ل بُي اُي ل لبألُ لر لي ُّ ألا لل اُي لت ر بألا  ألُّن لبتي ي. ورت نب لبُيلا  

( اُعأًلُّ واُعألا. وقُ ر حعب لبُ ل ا ىبر شند اَ  ل ة تا لبَزلم 812( اُيً ل واُي  ص  203ان  

ر بألا   بألُي لت  لي ُّ ألا  لبألُ لر  لبألُي ين  اُي ل  نظ   وتها  ان  لبألهلا  بدة لألُّت  ألرُّن 

لبُ ل اص كألُّ ر تُ ل وق ذلت ةالبا   لبأل ر   بمألأل  امُّالت  لبَزلم  ولبألُعألين قُ وقُب ضألن 

َزي بألَغي  لبملس ان وتها نظ  لبألُعألين.  ُد  ىااُّ ألا لل ة تا لبَزلم لبألُي ين رف

" ثقُّلا لباألُّة  لية لألا"  ُلب    بُل لن(  Dufrense & Makenzie, 2009أجرى ديفرنسي وماكنزي )

ىبر لبَُُ  با ُّت اُي ل لبألُ لر لية لألا لل  ُة ان لبألُ لر لل اُيلا ب  طن ليا يكألاص  

( اُيً ل واُي   بألُل ر اَ  طا وثُّن ياص رخ لةَألُّ  خ  ( ل أًلُّص ان  18رت نب  يلا لبُ ل ا ان  

لبلَُّ ص شنر اُي  لبألُ  ا لية لألا    اُل ر ب  طن ل َ ُاب لبُ ل ا بطُّقا لبأل اظاص شاُّ ت

يُألل  عر ىيمُّة ل ص لالراُّر ولبَ لحل ا  لبألُعألين لل لبألُ  اص وشنج يقُ  ويمألن اسُّ ألُّت  
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بين   لبَُُّال  ل ص  ان  يسهل  لية قل  لبألُي   وشن  لبألُ  ألا.  لإلةل    لل  ولبُُّاعين  لبألُعألين 

  ا. لبُُّاعين ولبألُ  ين ان شتل رْقيق لبألاعْا لبُُّاا بعألُ  

( الطعاني  لل    (2010وأجرى  لبألُ لر  بألُي ل  لباألألألا  لبأللظ اا  لبَُُ   عر  ىبر  ة ل ا  ُلب 

لبُ ل ا ان  لبألُ  ا. رت ن امَأل   لبُعألل ولب ي   واسَ ي  بُّبملس ولبألؤ ل  لي ةن و  قَهُّ 

( اُي ًل واُي   ولةَي ت  225تألأل  اُي ل واُي لت لبألُل ر لل اُّْلظا لبت كص وكُّن  ُة خ  

( اُي ًل واُي  . طَقب  ذه لبُ ل ا ااألُّر  120ا لبُ ل ا بط يقا  ( ل ألاص ىذ بعغ  ُة ُّ    يل 

 ت  ةن( وذبك بُُ رُُيعج ول َ  لج ةالالت لباُق واُُّال لبمَُّتص ر حعب لبُ ل ا ىبر شن  

ر ريب لينألُّط لبسُّ ُ  بُي اُي ل لبألُل ر ان وتها نظ  خ اسب ة تا ش أليَهُّ  عر لبلْ   

لألخ  كألُّ   لآلرل:  لباألُّة ص  ولألخ  لال َق بألا  ولألخ  لبُ خ  ولألخ  لب ي يرا  ولألخ  لالاَمُّر  ولألخ  لالنَألُّة 

اُي ل   وباُّبح  لبألُ  ا  بألسَ ي  رُ ة  ىااُّ ألا  ةالبا  ذلت  ل وق  وت ة  ىبر  لبُ ل ا  شاُّ ت 

 لبألُل ر لبمُّن يا. 

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها: 

بسُّبقا ي اظ شنرهُّ  كزت  عر ش ألألا لباألخ بُي لبألُي  و عر لبُ لال لبألؤث   بألطُّبُا لبُ ل ُّت ل

 عر لبأللُّخ لية قل لل لبألُل رص ورخ لال َ ُّة  ان لبُ ل ُّت لبسُّبقا لل ىث لة لبمُّنب لبلظ ل  
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لبألََُاص   لإلااُّ ألا  ولي ُّبيب  لبُ ل اص  الهص  ولةَألُّ   لبُ ل اص  شةل   ورط ي   لبُّْبألا  بعُ ل ا 

 لبلَُّ ص ور سي  ُّ واقُّ نَهُّ.  والُّق(ا

و عر لب غخ ان رقُّ ب ا ض ع لبُ ل ا لبُّْبألا ان ا ض  ُّت لبُ ل ُّت لبسُّبقاص ىالر شنر لبُ ل ُّت  

لبَل رَلُّور ا ض ع لباألخ لية لألا بعألُ لة لل اُّْلظا ت شص وقُ  ُب لبُ ل ا لبُّْبألا ىبر 

لبَُ يسألا   ردثي  لةَ ُ اَغي لت لبملس ولب ي    بعاألخ لية لألاص  اُ لا  عر ة تا األُّ  َهخ 

 وان  لُّ ر ي لبَُّاما شن  لُّك اُّتا اعْا إلت لة  ذه لبُ ل ا. 

 :منهجية الدراسة 

ل  لرَُب   لبُ ل ا لبُّْبألا لبأللهص لب ح لص بُ ل ا ا(كعا اُّ شو ظُّ     عألألا اُيَّلا؛ بغألا لبَ حل

بُ ل ا   لي ع ب  ل َ ُلم  ذل  بهُّص ورخ  ر سي لت الطاألا  بُي  ىبر  لباألخ لية لألا  ر لل   ة تا 

 . اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين

 مجتمع الدراسة:  

رت ن امَأل  لبُ ل ا ان تألأل  لبألُعألين ولبألُعألُّت لل اُل ر ر بألا ت ش بُي اُي يا لبَ بألا  
 اُّْلظا ت ش.  ولبَُعألخ

 

 

 



 

 

 

22 
 

 

 عينة الدراسة: 

( اُعخ واُعألا لل اُل ر ر بألا اُّْلظا ت ش ص رخ لةَألُّ  خ  185رت نب  يلا لبُ ل ا ان  
شل لة  يلا لبُ ل ا ولًقُّ بألَغي لت لبُ ل ا  لبملسص    ( ييين ر زي  1بُّبط يقا لبألَألس  ص ولبمُور  

 لب ي   لبَُ يسألا(. 

 (1الجدول )                                 
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للخصائص الشخصية             
 النسبة المئوية%  التكرار التصنيف  المتغير

 الجنس 
 10.3 19 ذكر 

 89.7 166 أنثى

 100.0 185 المجموع

 الخبرة التدريسية 

 13.0 24 سنوات  5أقل من 

 16.2 30 سنوات  10 -سنوات  5من 

 70.8 131 سنوات  10أكثر من 

 100.0 185 المجموع

 
 أداة الداسة : 

ةو  لإلةل   لبألُ  ألا لل  بُُ شن رخ ليط ع  عر ليةب لبلظ لص ولبُ ل ُّت لبسُّبقا لبألَُعقا بْ  
ر ُيل لب( لكا بين لبألُ  ا وبين لبألمَأل  لبألْعل لل اُل ر لبأل اعا لي ُّ ألا لل اُي يا ر بألا 

بألُع اُّت  ص قُّاب لبَُّاما بُّ َ ُلم لال َاَُّناكدةل  بمأل  لاُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين  
ولبيألُّنُّت لبألَُعقا بهذه لبُ ل ا؛ بَلُّ يهُّ ا  طيألُا لبُ ل ا ان اي  ش ُللهُّص والهمهُّص وبقُ رهُّ  
 عر تأل  لبيألُّنُّت ولبألُع اُّت ولبْقُّ ق ب لق  اُين ولل وقب قاي  نسيأًلُّ. وقُّاب لبَُّاما بيلُّة  

ا بأل ض ع لبُ ل ا. وقُ ااألُّر ان ة ر لال َُُّنا بُّبُ ل ُّت وليبُّْث ولب  ُّ ل لبَل بهُّ   ق
لبلهُّ ألا  با  رهُّ  ليةل   ليور:  23رضأللب  لبألمُّر  امُّالتص  ث ثا  ا ز ا  عر  لق    القيم  ( 

لبمُّنل:  9   الخلقية لبألمُّر  لق لتص  التربوية  (  لبمُّب 8ب لق   القيم  ولبألمُّر  لق لتص  القيم    :( 
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( لق لتص اي  رخ حألُّغا لب ق لت بط يقا  عسا ولضْا, يسَطأل  شل لة  يلا  6   الشخصية بواقع 
بَُ ج ةألُّ ل  ا للق ب(ُ ص ا للقص اُّْيُص غي    لبألاألُّر  لبُ ل ا ان لإلتُّبا  عيهُّص وحألخ 

(. وقُ  1,  2,  3,  4ص  5ا للقص غي  ا للق ب(ُ ( وقُ ش طيب ة تُّت  قألألا بعغب  عر لبَ لبل:   
 ُّت لبألاألُّر بط يقا لباُق لبظُّ  لص ولالرسُّق لبُلةعل.  رخ لبَْقق ان حُق  وثَ 

 الصدق الظاهري: 

( اْكألين    4ورخ لبَْقق ان لباُْْْْْْْْْْْْق لبظُّ  ل ب  َْْْْْْْْْْْْاَُّنا بُ ضْْْْْْْْْْْْهُّ  عر بملا اك نا ان  
ُْْْْْلُ   ْْْْْق ش ْ ْْْْْر راايْ ُْْْْْ   ليةل   عْ ْْْْْا وقْ ُْْْْْي ا  اْ ْْْْْن اْ ُْْْْْ اْ اَ ااين لل لإلةل   لبَ ب يا بعردكْ

ُّْْ ش لق ْْْْ ْْاص كاْْ ْْْْ ُّْْة  عْْْْر  لبة ل ْْ ْْْْ ْْربُّنا بنْْ ُْْبت لال ْْ ْْْْْْ  ليةل ص و ْْ ُْْللهُّ اْْ ْْْْ ْْا وش ْْ ْْْْ ْْ عا لبة ل ْْ ْْْْ ْْْْْْب ش ْْ ْْ
لبا اظُّْْْْت ولبرُُْْي ت لبا لقْْا اْْْْن لبْْل لبااكاْْين؛ بعةْْْْ وج بدفضر شةل  قُّة    عر راثير اُّ 
شعةت ان شتر ليُّ ج. وقُ رخ لبَْقق ان حُْْْْْْْْْْْْق وثَُّت لبألاألُّر بط يقا لباُْْْْْْْْْْْْق لبظُّ  لص 

 .لولالرسُّق لبُلةع
 ورخ ل َألُّة لبألاألُّر لالرل بَاْألح لبألاألُّر لب ألُّ ل

 (  1لبُْ ليةنر بعألاألُّر  -( 5لبُْ لي عر بعألاألُّر  

 ( 3 ُة لب ئُّت لبألطع با               

     =1.33 

 ( ىبر نهُّيا كل لئا. 1.33وان ثخ ىضُّلا لبم لب   

 وبلُّة  عر ذبك يك ن:  

 بُ تا ال  ضا  2.33 -1.00ان 

 بُ تا اَ  طا  3.67 -2.34ان 
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 بُ تا ا ر ُا  5.00 -3.68ان 

 حساب الصدق والثبات : 

رطيألقهُّ  عر  يلا   رخ  ليةل ص  بلُّة  رَت ن ان  وبعَْقق ان حُق  ل ًةل ان  30ل َط عألا   )
ل رَُّط   لبألسَهُلاص وذبك بْسُّب لألخ اُُّا ت  لبُ ل ا  لبُ ل اص وبتن ان ةُّ ج  يلا  امَأل  

 (. 2بي   ن بُ قا لب ق لت بُّبألمُّر لبذل رلَألل ىبألج وذبك كألُّ لل تُور  

 2جدول                                           

 ارتباط فقرات كل  مجال مع الدرجة الكلية                             

معامل ارتباط   رقم الفقرة  معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة 
 معامل ارتباط بيرسون  رقم الفقرة  بيرسون 

 القيم الشخصية  القيم التربوية القيم الخلقية 

1 .798** 1 .694** 1 
.868** 

2 .746** 2 .749** 2 
.766** 

3 .608** 3 .668** 3 
.746** 

4 .746** 4 .860** 4 
.710** 

5 .640** 5 .703** 5 
.658** 

6 .854** 6 .844** 6 
.777** 

7 .770** 7 .853**   



 

 

 

25 
 

 

8 .621** 8 .742**   

9 .743**     

 ةلبا ىااُّ ألُّ. بألمُّالت ليةل   ل لألخ   ىبر شن اُُّا ت لال رَُّط  2ر(ي  بألُّنُّت تُور

 الثبات :   

شو   لبَ للق  اُي  شل  لبَليؤ  وقُ رهُّ  عر  ول َألُّةيَهُّ  لبلَُّ ص  ل َق ل   لبُ ل ا  شةل   بمَُّت  يقاُ 
طيق شكم  ان ا   لل ظ ُو األُّثعاص وقُ رخ ل َ ُلم لةََُّ   لالرسُّق لل نَُّ ص لال َيألُّن ىذل  
(ص ىذ ياألس اُي لبَلُّ ق لل ىتُّبُّت شل لة Cronbach Alphaلالرسُّق لبُلةعل ك ونَُّخ شب ُّ  

 يلا لبُ ل ا  ن كل لي ئعا لبأل ت ة  لل لبألاألُّرص كألُّ يألكن ر سي   شب ُّ( بدنرهُّ اُُّال لبمَُّت  
(  1-0ر ل ر ُّع لألألَج  عر ة تا ل ر ُّع لبمَُّت ويَ لوح اُّ بين   لبُلةعل بين لإلتُّبُّتص ويُر  ع

%( واُّ  70%( واُّ ل قص ولل ة ل ُّت شة ي رت ن اقي با  لُ  60ورتن لألألَج اقي با  لُ  
 ( ييين ذبك. 3ل ق وبْسب ولبمُور لبَُّبل  

 3جدول                                               

 معادلة كرونباخ ألفا و معامل االرتباط بيرسون للمجال مع األداة ككل معامل االتساق الداخلي حسب 

 معامل االرتباط للمجال باألداة ككل كرونباخ الفا  عدد الفقرات  المجال  الرقم

 **751. 0.832 9 القيم الخلقية 1

 **884. 0.842 8 القيم التربوية 2

 **865. 0.801 6 القيم الشخصية 3

 - 0.847 20 كلي لألداة  
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 (0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

 ( 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )**

بألُّنُّت تُور ككل    3ر(ي   بألةل   شب ُّ  ك ونَُّخ  اُُّةبا   لبُلةعل اسب  لالرسُّق  اُُّا ت  شَن 
 . ( و ل لألخ ا ر ُا ةلبا ىااُّ ألُّ ور(ي  ىبر ثَُّت ليةل  0.847 

 إجراءات الدراسة: 

 قُّاب لبَُّاماف بُّإلت لةلت لآلرألا: 

 لالط ع  عر ليةب لبَ ب لص ولبُ ل ُّت لبسُّبقا ذلت لباعا بأل ض ع لبُ ل ا لبُّْبألا. -

 رُْيُ  ُة شل لة امَأل  لبُ ل ا ولبُيلا   -

بُُ لالط ع  عر ليةب لبَ ب ل ولبُ ل ُّت ذلت لباعا    ى ُلة شةل  لبُ ل ا با  رهُّ ليوبألا  -
 بأل ض ع لبُ ل ا.

 لبَْقق ان ةالالت حُق شةل  لبُ ل ا وثَُّرهُّ بع  وج بُّبا    لبلهُّ ألا بألةل . -

 رطييق شةل  لبُ ل ا با  رهُّ لبلهُّ ألا  عر شل لة  يلا لبُ ل ا لبألسَهُلا لل لبأل  ُ لبألُْة.  -

ر ايز لبيألُّنُّت واُُّبمَهُّ ىااُّ أًلُّ بإلتُّبا  ن ش ئعا لبُ ل اص ولب  وج بُّبَ حألُّت لبأللُّ َا   -
 .لل ض ة لبلَُّ ص لبَل ر حعب ىبيهُّ لبُ ل ا

 متغيرات الدراسة: 

 لبُ ل ا  عر لبألَغي لت لبَُّبألا:ر(ألل 

 أواًل المتغيرات التصنيفية: 

 لبملس:  وبج اسَ يُّن  ذك ص شنمر(.  -
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 ل لتص   10 ل لت ىبر   5 ل لتص ان  5لب ي   لبَُ يسألا: وبج ث ثف لئُّت  شقل ان  -
  ل لت(.  10شكم  ان 

 ثانيًا: المتغير الرئيسي: 

ي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا ت ش ان وتها نظ   ة تا ر لل  لباألخ لية لألا بُي اُي ل لبأل اعا ل
 . األساليب اإلحصائية المستخدمة: لبألُعألين 

بلُّة  عر طيألُا لبُ ل ا ولي ُلُ لبَل  ُب ىبر رْاألقهُّص رخ رْعيل لبيألُّنُّت بُّ َ ُلم ب لاص  
لالتَألُّعألا   بعُع م  لإلااُّ ألا  لإلااُّ ألا  SPSSلبْزاا  بأل ُّبيب  ولًقُّ  لبلَُّ ص  ول َ  لج  (ص 

 بألا:لبَُّ

 اُُّال ل رَُّط بي   ن  -1
 اُُّال شب ُّ ك ونَُّخ: بْسُّب لبمَُّت يةل  لبُ ل ا.  -2
 لبَت ل لت ولبلسب لبألئ يا بعألَغي لت لب( األا.  -3
( عر لبألَغي  لبَُّب   ة تا ر لل  لباألخ  لب ي   لبَُ يسألارْعيل لبََُّين لياُّةل يث  اَغي    -4

 (. لية لألا بُي اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين 
لةََُّ   ت( يث  لبملس ولبألؤ ل لبُعألل  عر لبألَغي  لبَُّب   ة تا ر لل  لباألخ لية لألا   -5

 نظ  لبألُعألين(.   بُي اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا ت ش ان وتها
 لبألَ  طُّت لبْسُّبألا ولالنْ للُّت لبألعألُّ يا بألمُّالت ولق لت ليةل .  -6

 
 نتائج الدراسة :

لدى مديري المرحلة األساسية في تربية محافظة جرش من  السؤال األول: ما درجة توافر القيم األخالقية 
 وجهة نظر المعلمين؟ 
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ة تا ر لل  لباألخ  بإلتُّبا  ن  ذل لبسؤلر, رخ اسُّب ليو ُّط لبْسُّبألا ولالنْ للُّت لبألعألُّ يا بْ 
ا   لية لألا بُي اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين ص  

بأًلُّ ولًقُّ إلو ُّطهُّ, وتُور   ا ل ُّ  ر رييهُّ  .   ( ي ضح ذبك4رلُّزف

 (4جدول)                                          

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة، مع مراعاة ترتيبها تناُزليًا وفًقا إلوساطها  
 ( 185الحسابية)ن=

 المستوى  الرتبة نحراف المعياري اال  الوسط الحسابي  المجاالت رقم المجال

 القيم الخلقية 1
2.60 1.06 

 متوسط 1

 القيم الشخصية  3
2.51 1.23 

 متوسط 2

 القيم التربوية 2
2.50 1.18 

 متوسط 3

 األداة ككل 
2.54 1.06 - 

 متوسط

( شن لبألَ  طُّت لبْسُّبألا بألمُّالت ةو  لإلةل   لبألُ  ألا لل 4ي اظ ان لبلَُّ ص لل تُور  
ر ُيل لب( لكا بين لبألُ  ا وبين لبألمَأل  لبألْعل لل اُل ر لبأل اعا لي ُّ ألا لل اُي يا ر بألا 

( وتُّة لبألمُّر لبمُّب   لباألخ  2.60  - 2.50  اُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين ر لواب بين
( وبُ تا اَ  طا وبُّبأل رَا ليوبرص ور ه لبألمُّر لبمُّنل  2.60عاألا( بألَ  ل اسُّبل بعغ  لب  

( وبُ تا اَ  طا وبُّبأل رَا لبمُّنألاص ور ه لبألمُّر  2.51 لباألخ لب( األا( بألَ  ل اسُّبل بعغ  
  ( وبُ تا اَ  طا وبُّبأل رَا لبمُّبما وليةي  ص2.50ليور  لباألخ لبَ ب يا( بألَ  ل اسُّبل بعغ  

 ( وبُ تا اَ  طا. 2.54وبعغ لبألَ  ل لبْسُّبل بألةل  ككل  
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ورُزو لبَُّاما لبلَألما ىبر وت ة لرمُّ ُّت ىيمُّبألا بُي لبألُعألين ا ر ة تا ر لل  لباألخ لية لألا 
بُي اُي ل لبألُ لر لي ُّ ألاص األُّ يُكس لبَزلم لبألُي ين بُّباألخ لية لألا لبَ ب يا لب زم ر لل  ُّ 

ذل ي(ي  ىبر اسَ ي لالبَزلم لية قل لبتيي  لبذل يَألَ  بج اُي و لبألُل ر  بُي لبألُي ينص و 
لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا ت شص وقُ يُ ة ذبك ىبر اسَ ي ردثي  لباألخ لية لألا ولباألألألا بُي  
لبألُي ين ولبَزلاهخ بُّبق ل ُ لية لألا ولبألهلألا بألُي ل لبألُل ر بُّإلضُّلا ىبر ةي رهخ  لبط يعا لل  

ر لإلةل   لبألُ  ألا األُّ ي  ض  عيهخ  ع كألُّت شة لألا رَلُّ ب ا  اكُّنَهخ لب ظألفألا. وب بألُّ  امُّ
لبَزلاج   ة تا  رؤث   عر  األُّ  لبألُ  ا  اُي   بهُّ  يَْعر  لبَل  لالتَألُّعألا  بعسألُّت  ذبك  يُ ة 
بدة لألُّت اهلَج كأل(ُّ كَج بعألُعألين لل الُّ َُّرهخ لالتَألُّعألا ولال َألُّع ىبر ا(ُّكعهخ ورعيألا  

 ألُّتُّرهخ. لاَ 

( ولبَل شاُّ ت Harris, Ballenger, leonard, 2004ورَ ق ا  ة ل ا  ُّ يس ويعلم  وب ن ة  
ىبر  شنر اُي ل لبألُ لر يعَزا ن بُّبألُُّيي  لية لألا لب ُّحا بُّبُألعألا لبَ ب ياص لل اين شاُّ ول 

 ُم لبَزلم   ىبر وت ة ضُف لل لبَزلم بُض لبألُي ين بألمل  ذه لية لألُّتص وشاُّ ول شيًضُّ ىبر 
 بُض لبألُي ين بَعك لية لألُّت. 

لبغُّاُل    ا   األُّ  ا  2009ور َعف  لل  تُل  ا ر ُا  لبألُل ر   اُي لت  ىبر  شاُّ ت  ولبَل   )
 ية لألُّت لبُألل لإلةل ل . 

 القيم الخلقية المجال االول:  

لباألخ لب عاألا " ا  ا ل ُّ  ر رييهُّ رلُّزفبأًلُّ ولًقُّ    ورخ اسُّب ليو ُّط لبْسُّبألا ولالنْ للُّت لبألعألُّ يا ب ق لت امُّر "
 (.5يو ُّطهُّ لبْسُّبألا كألُّ    ايين لل تُور  
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 (5جدول )                                                 

 (185األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال القيم الخلقية )ن=               

المتوسط  الفقرة  الرقم
 الحسابي 

االنحراف  
المستو الرتبة المعياري 

 ى

 متوسط 1 1.31 2.75 يتصف باإليثار والتضحية من أجل اآلخرين 2

 متوسط 2 1.41 2.71 يعمل على ترشيد استهالك المياه والكهرباء  7

1 

يراعي شعور المعلمين واليشعر باالنزعاج منهم لموقف  
 1.38 2.68 ما

3 
 متوسط

 متوسط 4 1.37 2.63 يتصف بالوفاء بالعهد لآلخرين  6

8 

في  اإليثار  في  مثاال  يكون  أن  على  المدير  يحرص 
 1.38 2.63 تعامله مع اآلخرين. 

5 
 متوسط

4 

في   المجتمع  تخدم  التي  الخيرية  األعمال  في  يساهم 
 1.39 2.61 سبيل تحقيق الخير العام 

6 
 متوسط

 متوسط 7 1.39 2.54 لديه المقدرة على اإلصغاء للمتحدث وعدم مقاطعته 5

3 

الجمال  للمدرسة من حيث  العام  المظهر  يحافظ على 
 1.43 2.47 والنظافة 

 متوسط 8

 9 1.39 2.38 يحافظ المدير على سرية المعلومات المدرسية.  9
 متوسط

 المجال  ككل
2.60 1.06 - 

 متوسط

لبمُور   ان  "5يظه   ب ق لت امُّر  لبْسُّبألا  لبألَ  طُّت  شن  بين    (  ر لواب   " لب عاألا  لباألخ 
( ولبَل رلصل  عر "يَاف بُّاليمُّ  ولبَضْألا ان  2(ص كُّن ش   ُّ بع ق    قخ   2.75 -2.38 

( ولبَل رلص  عر  7( وبُ تا اَ  طا ص رعيهُّ لب ق    قخ  2.75شتل لآلة ين" بألَ  ل اسُّبل  
( وبُ تا اَ  طا وبُّبأل رَا  4.32 عر ر ايُ ل َه ك لبألألُّه ولبته بُّة" بألَ  ل اسُّبل  "يُألل  

( ولبَل رلص  عر "يُّْلظ لبألُي   عر   يا لبألُع اُّت  9لبمُّنألاص وبُّبأل رَا ليةي   لب ق    قخ  
لبْسُّبل بألمُّر "2.38لبألُ  ألا." بألَ  ل اسُّبل   لبألَ  ل  لباألخ   ( وبُ تا اَ  طا, وبعغ 

( وبُ تا اَ  طا. ورُزو لبَُّاما لبلَألما رُزو لبَُّاما لبسيب لل ذبك  2.60ا " ككل  لب عاأل 
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ىبر شن لبألُ لة يُُّاع ن لبألُعألين بُ قا وةر ولاَ لم ور لض ص وييَُُون  ن كل اُّ يسلة ىبيهخ  
 بَل(د بيلهخ   قا طيَا قُّ ألا  عر لالاَ لم لبألََُّةر. 

 المجال الثاني: القيم التربوية 

لباألخ لبَ ب يا "ص ا  ا ل ُّ    ورخ اسُّب ليو ُّط لبْسُّبألا ولالنْ للُّت لبألعألُّ يا ب ق لت امُّر "
بأًلُّ ولًقُّ يو ُّطهُّ لبْسُّبألا كألُّ    ايين لل تُور    (. 6ر رييهُّ رلُّزف

 (6جدول )                                              

 (185األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال القيم التربوية )ن=              

المتوسط  الفقرة  الرقم
 الحسابي 

االنحراف  
المستو الرتبة المعياري 

 ى

 متوسط 1 1.42 2.59 يظهر المدير قيمة العطاء في تعامله مع اآلخرين. 7

 متوسط 2 1.40 2.54 مدير المدرسة مع المعلم في إنجاز العمل.يتعاون  2

3 

يقدم المدير المساعدة للمعلم في حل المشكالت التي  
 1.41 2.52 تواجه الطلبة .

3 
 متوسط

 متوسط 4 1.41 2.52 يفي المدير بوعوده مع اآلخرين. 5

4 

المدير الرأي والرأي اآلخر في تعامله مع  يتقبل 
 1.38 2.51 اآلخرين.

5 
 متوسط

 متوسط 6 1.41 2.51 يتحلى المدير بالصبر في تعامله مع اآلخرين  8

 متوسط 7 1.42 2.44 يظهر المدير جانب الود في تعامله مع اآلخرين. 6

1 

المدير على نشر المحبة ونبذ العنف في تعامله يعمل 
 1.41 2.35 مع اآلخرين . 

 متوسط 8

 المجال  ككل
2.50 1.18  

 متوسط

لبمُور    "6يظه  ان  ب ق لت امُّر  لبْسُّبألا  لبألَ  طُّت  شنر   )    " لبَ ب يا  بين  لباألخ  ر لواب 
( ولبَل رلص  عر "يظه  لبألُي  لألألا لبُطُّة لل  7(ص كُّن ش   ُّ بع ق    قخ    2.59  -2.35 



 

 

 

32 
 

 

( ولبَل رلص  2( وبُ تا اَ  طاص رعيهُّ لب ق    قخ  2.59رُُّاعج ا  لآلة ين" بألَ  ل اسُّبل  
اَ  طا    ( وبُ تا 2.54 عر "يَُُّون اُي  لبألُ  ا ا  لبألُعخ لل ىنمُّز لبُألل" بألَ  ل اسُّبل   

( ولبَل رلص  عر "يُألل لبألُي   عر ن(  لبألَْا  1وبُّبأل رَا لبمُّنألاص وبُّبأل رَا ليةي   لب ق    قخ  
( وبُ تا اَ  طا ص وبعغ لبألَ  ل  2.35ونيذ لبُلف لل رُُّاعج ا  لآلة ين " بألَ  ل اسُّبل  

ا لبلَألما رُزو  ( وبُ تا اَ  طا. ورُزو لبَُّام 2.50لباألخ لبَ ب يا " ككل    لبْسُّبل بألمُّر "
لبَُّاما لبسيب لل ذبك ىبر شنر لبألُ لة يَْع ن بُّباألخ لإل  األا لباْألْا لل اُيمهخ ا  لبت لة   
لبُُّاعاص لهخ ا ت ةين ب ُاَهخ ورسيي  ااُّبْهخص ورمألُهخ   قا اَْا ولاَ لمص وإذل حُ  ان  

 لبألُ لة شل راُ  غي  ال ق لإنرهخ يسُ ن اَُّا   ب  َذل  بهخ. 
 

 المجال الثالث: القيم الشخصية
لباألخ لب( األا "ص ا  ا ل ُّ    ورخ اسُّب ليو ُّط لبْسُّبألا ولالنْ للُّت لبألعألُّ يا ب ق لت امُّر "
بأًلُّ ولًقُّ يو ُّطهُّ لبْسُّبألا كألُّ    ايين لل تُور    (. 7ر رييهُّ رلُّزف

  (7جدول )                                             

 ( 185بية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال القيم الشخصية )ن=األوساط الحسا

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف    
 المستوى  الرتبة المعياري 

 متوسط 1 1.39 2.61 يعزز الشعور باالقتداء بالشخصيات التربوية البارزة  6

الفرصة للمعلمين للتعبير عن آراِئهم. يتيح  1  متوسط 2 1.42 2.60 

بالمقدرة على ضبط النفس يتحلى 3  متوسط 3 1.41 2.51 

 متوسط 4 1.40 2.50 يهتم بتنمية الثقة بالنفس واحترام الذات مع الزمالء  5

 متوسط 5 1.43 2.48 يوفر جوًّا من األمان والحرية داخل المدرسة  4

 متوسط 6 1.41 2.42 يتواضع في تعامله مع المعلمين. 2

 المجال  ككل
2.51 1.23  

 متوسط
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ر لواب بين  لباألخ لب( األا "    ( شنر لبألَ  طُّت لبْسُّبألا ب ق لت امُّر "7يظه  ان لبمُور  
بع ق    قخ    2.61  -2.42  ش   ُّ  كُّن  بُّالقَُلة  6(ص  لب(ُ    "يُزز  رلص  عر  ولبَل   )

(  1( وبُ تا اَ  طا ص رعيهُّ لب ق    قخ  2.61بُّب( األُّت لبَ ب يا لبَُّ ز ." بألَ  ل اسُّبل   
بعَُيي   ن آ لة خ" بألَ  ل اس بعألُعألين  لب  حا  "يَألح  لبمُّنألا ولبَل رلص  عر  ُّبل  بُّبأل رَا 

( ولبَل رلص  عر "يَ لض  لل رُُّاعج  2( وبُ تا اَ  طاص وبُّبأل رَا ليةي   لب ق    قخ  2.60 
لباألخ   ( وبُ تا اَ  طا ص وبعغ لبألَ  ل لبْسُّبل بألمُّر "2.42ا  لبألُعألين." بألَ  ل اسُّبل  

ر  ( وبُ تا اَ  طا. ورُزو لبَُّاما لبلَألما ىبر شن ة ر لبَ كيز  ع 2.51لب( األا " ككل  
لالن  لط   بقُ رج  عر  بعألُي   لية لألا  لباألخ  و بل  شة لأًلُّص  بعألُ لة  لبس يا  لب( األا  بلُّة 

لبَل   بُّبألُعألين ورْألل كُّلا لبألسؤوبألُّت لإلةل يا لبَل رَ رب  عر ك نج شاُ ش ضُّة  ذل لبألُ  ا
ولق ش ُلُ   يق   عيهُّ اسؤوبألا كيي   لل  ألعألا لبَل(ئا لباألألألا بيلُّ  لبألسَقيلص ور تألج اسُّ لرهُّ

 اُْة ص رضألن لألُّم كل اُي  بألهُّاج واسؤوبألُّرج لب ُّحا بج. 
 

( في  درجة توافر  α= 0.05السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
في تربية محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين ُتْعَزى  القيم األخالقية لدى مديري المرحلة األساسية 

 لمتغيرات )الجنس،  الخبرة التدريسية(؟ 

 أواًل: الجنس 

لبألعألُّ يا بْ ة تا ر لل  لباألخ لية لألا بُي  لقُ رخ ل َ  لج لبألَ  طُّت لبْسُّبألا ولالنْ للُّت  
َزي بألَغي  لبملسص   ُد اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين رف
شل لة  بين اَ  طُّت ل َمُّبُّت  لب  وق لإلااُّ ألا  بعت(ف  ن ةالبا  لةََُّ   ت(  ورخ اسُّب 

  يلا لبُ ل ا. 
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 ( 8جدول )

داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة درجة توافر القيم  ( للكشف  tنتائج اختبار )
تُْعزَى لمتغير   المعلمين  تربية محافظة جرش من وجهة نظر  المرحلة األساسية في  األخالقية لدى مديري 

 )الجنس( 

الخطأ احتمالية  درجة الحرية  قيمة )ت(  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفئة المجال   

القيم 
 الخلقية 

 ذكر 
2.89 1.11 1.284 183 

0.201 

 أنثى
2.57 1.05 

القيم 
 التربوية 

 ذكر 
2.55 1.29 0.215 183 

0.830 

 أنثى
2.49 1.17 

القيم 
 الشخصية

 ذكر 
2.82 1.39 

1.132 
183 

0.259 

 أنثى
2.48 1.21 

 الكلي
 ذكر 

2.76 1.18 0.922 183 

0.358 

 أنثى
2.52 1.05 

نَُّ ص تُور   لبُالبا لإلااُّ ألا  8ر(ي   (  ُم وت ة ل وق ذلت ةالبا ىااُّ ألا  لُ اسَ ي 
 05.0 =αبألَغي  لبملس ُّ ًُ  . ( لل  لباألخ لب عاألاص لباألخ لبَ ب ياص لباألخ لب( األاص لبتعل( رَ

 : الخبرة التدريسية ًياثان
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 (9جدول)                                            

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية درجة توافر القيم األخالقية لدى مديري المرحلة األساسية في  
 تربية محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين تُْعزَى لمتغير )الخبرة التدريسية(

  الفئة المتغير
القيم 
 الخلقية 

القيم 
 التربوية 

القيم 
 الدرجة الكلية الشخصية

 الخبرة التدريسية 

 سنوات  5أقل من 
 س

2.44 2.08 2.02 2.20 

 ع
0.96 1.15 1.18 1.00 

 سنوات  10 -سنوات   5من
 س

2.77 2.45 2.54 2.60 

 ع
0.99 1.02 1.20 0.94 

 سنوات  10أكثر من 
 س

2.59 2.58 2.60 2.59 

 ع
1.10 1.21 1.23 1.10 

 المتوسط الحسابي                                       ع: االنحراف المعياري س: 

ة تا ر لل  لباألخ  ( رَُّيًلُّ ظُّ  ًيُّ لل لبألَ  طُّت لبْسُّبألا ولالنْ للُّت لبألعألُّ يا بْ  9ييين تُور  
ُّ  لية لألا بُي اُي ل لبأل اعا لي ُّ ألا لل ر بألا اُّْلظا ت ش ان وتها نظ  لبألُعألين   ًُ رَ

غي  لبُ ل ا  لب ي   لبَُ يسألا(ص وبيألُّن ةالبا لب  وق لإلااُّ ألا بين لبألَ  طُّت لبْسُّبألا رخ  بألَ 
 .( ي ضح ذبك10  ل َ ُلم رْعيل لبََُّين لياُّةل  عر لبألمُّر وليةل  ككل تُور
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 10جدول                                                 

ريسية( لدرجة توافر القيم األخالقية لدى مديري المرحلة األساسية  تحليل التباين األحادي ألثر )الخبرة التد
 في تربية محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين 

 الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  المجاالت

القيم 
 الخلقية 

 بين المجموعات 
1.495 2 0.748 0.663 0.517 

 داخل المجموعات 
205.248 182 1.128     

 الكلي
206.743 184       

القيم 
 التربوية 

 بين المجموعات 
5.131 2 2.566 1.849 0.160 

 داخل المجموعات 
252.493 182 1.387     

 الكلي
257.624 184       

القيم 
 الشخصية

 بين المجموعات 
6.788 2 3.394 2.289 0.104 

 داخل المجموعات 
269.840 182 1.483     

 الكلي
276.628 184       

الدرجة 
 الكلية

 بين المجموعات 
3.134 2 1.567 1.390 0.252 

 داخل المجموعات 
205.278 182 1.128     

 الكلي
208.412 184       
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 اآلتي: 10يتبين من جدول  

لبَُ يسألا  لباألخ  α  =0.05 ُم وت ة ل وق ذلت ةالبا ىااُّ ألا   - َزي يث  لب ي    ُد رف  )
 .   لب عاألاص لباألخ لبَ ب ياص لباألخ لب( األاص لبتعل(

 

 :   التوصيات

المديرين لها على إجراء دراسة بحثية شاملة لموضوع القيم ومدى ممارسة وتمثل  -

 أرض الواقع في مناطق جغرافية أخرى. 

عقد ورشات ودورات تدريبية للمدراء خاصة بموضوع القيم األخالقية وربطها ببعض   -

 المتغيرات .

تبني السبل المقترحة التي توصلت إليها نتائج هذه الدراسة في تعزيز المدير لاللتزام    -

 وغرسها لدى المعلمين. بأخالقيات مهنة التعليم والقيم التربوية 

تفعيل قنوات االتصال بين المديرين والمعلمين بشكل أمثل، من خالل اللقاءات   -

المباشرة، ومواقع التواصل االجتماعي التي تختص بأخالقيات وقيم مهنة التعليم وما 

 يعزز التزامهم بها. 

مة  ضرورة تشجيع المديرين في المدارس األساسية في  بضرورة التركيز على منظو -

 القيم األخالقية للعمل بها .

 المراجع العربية: 

(. اُي لبَزلم اُي ل لبألُل ر لي ُّ ألا لبُنألُّ بدة لألُّت اهلا  2008شب  طيألخص  (ُّم نعألخ.   

لبَُعألخ لل اُّْلظا غز  ان وتها نظ  لبألُعألينص   ُّبا اُّتسَي  غي  ال(   ص لبمُّاُا  

 لي  األاص غز .  
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امعا  . القيم في المناهج التربوية ودورها في تعزيز األمن الفكري منظومة  (.  2011بععأل اص شاين. 

 . 128-105(. 9 لبْق ق ولبُع م لإلنسُّنألا. ع 

:  دور المدرسة في اكتساب القيم ورقة مقدمة للمؤتمر التربوي الثالـث(.  1993تي ص اُين.  

ت ور حألُّت  اُلة ت ونقُّاُّ  –18/  6/  1993لبقْألخ وةو  ُّ لل لبُألعألا لبَ ب يا لبأللُقُ لل  

 . 29- 17لبألؤرأل ص اْ( وع لإل  م ولبَلسيق لبَ ب لص  لم هللاص ص ص

(. ة تا لبَزلم ا( لل لب يُّضألُّت بدة لألُّت اهلا لالا لُ لبَ ب ل ان  2014األُّةناص اؤنس.  

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث  وتها نظ  اُعألل لب يُّضألُّت لل اُّْلظا لبأل  ق.  

 . 267-231(ص 13 نفسية، والدراسات التربوية وال

  دور المدرسة في ترسيخ ثقافة الحوار من منظور إسالمي،(. 2011األ  لص ة با الا  .  

   ُّبا اُّتسَ ص تُّاُا لبي ا كص ى بُص لي ةن. 

ى بُ: لي ةنص ةل  ليال  .  معالم في الفكر التربوي للمجتمع اإلسالمي (.  2001لبْألُّ لص اسن.   

 بعل(  ولبَ زي . 

ى بُ:    أصول الثقافة التربوية في المجتمع اإلسالمي دراسة مقارنة.(.2013لبْألُّ لص اسن.  

 لي ةنص ةل  لبألُّزو ل. 

اْألُ.  والوسائل(.  2007لبُويشص  باألهداف  الشباب  بعل(  تربية  لب طن  ةل   لب يُّض:   .
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 ولبَ زي . 

 .  ألُّن: ةل  لب( وق بعل(  ولبَ زي . باب والقيم في عالم متغيرالش(.  2006لبزي ةص اُّتُ. 

ُّْْبحص  ُّبُ .   برنامج مقترح لتنمية القيم األخالقية لدى أطفال الرياض بمحافظة  (.  2001حْْْْْْ

 شط واا ةكَ  له غي  ال(   ص كعألا لبَ بألاص تُّاُا ليقارص غز . غزة.

 لر لل لي ةن و  قَهُّ بُّبملس  (. لبأللظ اا لباألألألا بألُي ل لبأل2010ُلبطُُّنلص اسن.  

 (. 2+ 1   26ولبألؤ ل لبُعألل ولب ي   واسَ ي لبألُ  اص امعا تُّاُا ةا(قص 

لبألَغي لت  2008 ُّبُينص  مألُّن.    بُض  لل ض ة  لبألُ  ألا  بعاألُّة   لية لألا  لبألَطعَُّت   .)

وقضُّيُّ لبَُعألخ  لبمُّب ص  لبُ بل  لبُعألل  لبألؤرأل   رْعيعاص  ة ل ا  لبألُُّح  :    لالتَألُّعألا 

 لبألمَأل  لبألُُّح ص لبُعخ ولإليألُّن بعل(  ولبَ زي . 

ــطة والثانوية في الدول  (.  2006 قلص اْأل ة.   ــلوكية لدى طلبة المرحلتين المتوسـ القيم السـ

ــب التربية العربي لدول الخليج دراســـــــة: نظرية وميدانية.   لب يُّض: األعضـــــــاء بمكتــــــــــــــ

 لبسُ ةياص اكَب لبَ بألا لبُ بْل.
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أنمـاط القيم الســـــــــاـئدة ـلدى طلـبة كلـية التربـية بجـامعـة األزهر  (.  2005لبُ ضْْْْْْْْْْْْْْلص  شلْب.  

ُّْْبا اُّتسَْْْْْْْْي  غي  ال(ْْْْْْْْ   ص كعألا لبَ بألاص تُّاُا  وعالقتها باألنماط القيادية لديهم ْْْْْْ   .

 ليز  ص غز .

ةل ل بُي اُي لت لبألُ لر لبمُّن يا  (. شة لألُّت لبُألل لإل2009لبغُّاُلص  األا اْألُ   

و  قَهُّ بُّب ضُّ لب ظأل ل ولب الة لبَلظألألل بعألُعألُّت بأللطقا لبَُّاا لبَُعألألألاص شط واا ةكَ  له  

 غي  ال(   ص تألعألا لم لبق يص اكا لبألك ااص لبسُ ةيا. 

    ُّْبا اُّتسَْي  غي    البناء القيمي لدى طلبة الجامعات الفلسـطينية.(.  2013قألْألاص تهُّة.  

 ال(   ص تُّاُا لبلمُّح لب طلألاص نُّبعس: لعسطين.

ُّْْبا    القيم التربوية لدى العبي المنتخبات الوطنية في األردن.(.  2007ا ُّةااص  يُ هللا.   ْْْْْ  

 : لي ةن.اُّتسَي  غي  ال(   ص لبمُّاُا لي ةنألاص  ألُّن

امعة الملك  مجلة ج(. شة لألُّت اهلا لب  لقا لل لبْضُّ   لإل  األا.2003لبأل( ةلص  ُّبُ.   

 . 98-75(ص 2 15سعود، 

ص ل  م اْألُ.    (. ة تا لبَزلم بَألُّ  ا لبألُونا لية لألا لل لبسع ك لإلةل ل 2009لبهُبدنر

بُي اُي ل لبألُل ر لي ُّ ألا لل اُي لت ر بألا  ألُّن لبتي يص   ُّبا اُّتسَي  غي  ال(   ص  

 لبمُّاُا لي ةنألاص  ألُّنص لي ةن. 
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ل ج.   ا2012  يُلص  ةو   لي ُّ ألا  (.  اُل ر  لل  بعألُعخ  لبألهلل  لبلأل   رمُّه  لبألُ  ا  ُي  

 ولبمُّن ياص تُّاُا  أل  لبأل َُّ ص لبألغ ب. 
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