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 الملخص
قدددددذرة االددددددع الرتبيدددددة العةليدددددة املتدددددذرب َنامعددددددة بيشدددددة علددددد   وجيدددددد   علددددد  تعدددددد  ال إىل هدددددذه  هددددد   الذراسدددددة  

عةليددددددددة ملدددددددد  ل   الددددددددذبلوم، الن جمتةددددددددة الذراسددددددددة مدددددددد  ٗنيددددددددة ال ددددددددة الرتبيددددددددة  كددددددددو  ، و دمارسددددددددة الوددددددددي  الرتبو ددددددددة ىلإاالبدددددددد  
( مل  لددددددة 22ا مدددددد    ( اال ًدددددد01ندددددد  مددددد   أمدددددا عيدددددددة الذراسدددددة هتكو   ،ا( اال ًدددددد021، وال ددددددالم عدددددذده   (سو ر و وال كدددددال
مت اختيدددددددداره  بالق  وددددددددة الوفددددددددذ ة  ولتدويدددددددد  هددددددددذ  الذراسددددددددة، مت اسددددددددت ذام  ر وسو ال كددددددددال( مل  لددددددددة 22و  ،الددددددددذبلوم

 يددددددد  مت   دددددددور  ،أثدددددددداا ارفددددددد  الذراسدددددددية يف داخددددددد  ال فددددددد  وا و ددددددداة والددددددد  صدددددددةة ا ال ا ددددددد  بقاقدددددددة املال  ددددددد
 عدذ ك  االع متذرب   فتٌن

 ىلإقددددددذرة االددددددع الرتبيددددددة العةليددددددة املتددددددذرب َنامعددددددة بيشددددددة علدددددد   وجيدددددد  االبدددددد  أظ دددددد ت نتددددددان  الذراسددددددة أن 
،  يددددددد  اسدددددددت دااوأن ٗنيددددددة ااددددددداةت جددددددداات متوسددددددقة دون  ،متوسدددددددقةقدددددددذ جددددددداات بذرجددددددة  ،دمارسددددددة الودددددددي  الرتبو ددددددة

، وبعددددددددددذها الفدددددددددددية،   امل   ددددددددددة املوىل  ليدددددددددد  املع هيددددددددددة، هاةجتةاعيددددددددددة،   ال ياسددددددددددية الوددددددددددي  ا سددددددددددالمية تدددددددددد  جمددددددددددال ا
وجدددددود هددددد و  ذات دةلدددددة إ فدددددانية يف  أظ ددددد ت نتدددددان  الذراسدددددةكةدددددا ا جددددداا جمدددددال الودددددي  ا ةاليدددددة   خدددددًنً أاةقتفددددداد ة، و 
  عددددددد ى ملت دددددددًندمارسدددددددة الودددددددي  الرتبو دددددددة، إىل رب َنامعدددددددة بيشدددددددة علدددددد   وجيددددددد  االبددددددد  ع الرتبيدددددددة العةليدددددددة املتدددددددذقددددددذرة االددددددد

 ، كةا  وصل  لعذد م  التوصيات امل  لة، وذلك لفاحل ال ة الذبلوم الرتبوي
 ( ةبيشجامعة ، الرتبية العةلية، الوي  الرتبو ة ،القالع املتذرب  الكلةات امل تا ية 
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Abstract 

The ability of practical education trainees in Bisha university to guide their 

students to practice the educational values. 
The present study aims at identifying the ability of the practical education 

trainees in Bisha University to guide their students to practice the educational values. 

The population of the study was all (120) students of practical education (Diploma and 

Bachelor), while the sample of the study consisted of 50 purposively chosen students 

divided into 23 students in diploma and 27 in bachelor's degree. The researcher 

designed observation card and used it in the classrooms to collect the data in which he 

attended two classes for every trainee.   
The results of the study revealed that the ability of practical education trainees to 

guide their students for practicing the educational values was at medium level in all 

fields. That is, the religious values ranked first followed by cognitive, social, political, 

health, economic, and finally aesthetic values. Further, there are statistically significant 

differences in the ability of practical education trainees to guide their students to 

practice the educational values due to the level of study in favor of educational diploma 

trainees. 
Keywords: Trainee, Educational Values, Practical Education, Bisha University 
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 :   المقدمة
 أن م دددددددة التعلددددددي  قذديددددددة قددددددذميف   شددددددك  عددددددذ التعلددددددي  الوسدددددديلة الو يددددددذة للتوددددددذم وال ددددددداا والعةدددددد ان ومددددددا مدددددد

اردددددددد    ن   ددددددددًنت أسددددددددالي  ا وا انو ددددددددا بددددددددداا علدددددددد    ددددددددار  املت ددددددددًنات ال مانيددددددددة واملكانيددددددددة ولدددددددد لك كددددددددانإو  ،ا ن ددددددددان
 ،إعددددذاد املعلدددد  الوددددادر علدددد  م ددددا  ة ٗنيددددة الت ددددًنات ال مانيددددة واملكانيددددةعلدددد  الشددددذ ذ مدددد  كاهددددة دول العددددا  وااتةعددددات 

 د  دددددي أن  دددددوه  لددددد  معلددددد  متةيددددد    دددددت  لددددد    م دددددتو ل ا بدددددذا  والتةيددددد  يفعلددددد   اقدددددادرً  امتةيددددد ً  اذلدددددك أنددددددا إذا أردندددددا اال ًددددد
  هددددو  لدددد  ال او ددددة يف ن املعلددددإوعلدددد  ذلددددك هدددد ،و  ددددتد  ااقا دددد  للددددتعل  والتعلددددي  ،م ددددالي  العلدددد ، و  ددددتد   قذرا دددد 

 (040: 2100 ة، اخل اعل  العةلية الرتبو ة  فل  بفال   وهت  بوهد 
ال   عذ  الرتبيةم  خالل كليات  ،ا شاماًل م دي   اونتيلة ملمهية املعل  هوذ ب ل  ا  ود ار ي ة  عذاد  إعذادً 

يف ا عذاد امل ين، وم   ال و ي العةود ال ي دي   العةليةا م  خالل ب نام  الرتبية ا، و عذ  عةلي  ن      القالع املتذرب
  دةو هي او دتو  يف هرتة الرتبية العةلية م  موقف املتعل  إىل موقف املعل  بفورة متذرجة  القالع املتذرب تذرب  خالل 

: 2102  ارذاد،  م ارا   امل دية عل  أسس علةية  ويس ٕنكد  م  م ارات ة غىن عد ا يف  كو   املعل  الكفا
222 ) 

 اوم ودً  ،اعلةي   امتةكدً  القالع املتذرب، ُني   كون اوموددً  ا كون دمد لً بذ أن  ةال لي   كةا أن ا عذاد
، ال  م  خالهلا  ت  الرتبو ةعل  الوي   ةمة االب  بامليذان، م  ك   ة ذر س  ذ  ة،   تقية دمارست ا ب اعلي بأساليع
 داا، والوذرة يف العقاا يف امل املمانةىل إاة تكام 

ا متةي ً  ان  ف   معلةً أمل     ذ  عذاد ال لي يف ا  ةه  نواأهو  الرتبو ة م  الوي القالع املتذرب  ٕنكٌنإن 
ملهنا  شة  ٗنية م اه  الدشاط  ،ال كان  ال ني ة يف ارياة ا ن انية ى ذإ ا، وذلك م  كون أن الوي   عذوموضوعي  

    ط ف ها   وسلوكيا  ، و  اتتشك  وهو ا قداعات ال  د و ذور  وهلل جعي املاار ا  كةا  عذ ،اريوي لل  د وااتةة
 (020: 2112  اخل ابشة،  وٓن    إىل اةر واا بد    وٓنوي  إن انيت  ،و وج  هك   وسلوك 

و ت   مة التوجي ات العوذ ة  ،م العامة ال   ت   بال  ات واةستو اروالوي  جمةوعة م  املعا ًن وامل كا
 سعادة   وأساليع متدوعة ،م  خالل وسان  متعذدة ،واملخالقية ال    ع  امل بون إىل غ س ا يف وجذان القل ة

يف املذارس  القل ةلذى  الرتبو ة و أصيل ا وم  هدا انقلو  املؤس ات الرتبو ة بذراسة الوي ، (214 :0222 ،وإب اهي 
وهي  ،ةة لل لوك اةجتةاعي ونتاج اةهتةامات ونشاط ال  د وا ةاعة ، ه ي  ع ًن ع  أ ذ احملذدات املوا امعات

  ةي، والد  د كي، و وة ق   ك ًنجوه  ال عذ الوجذاين للش فية ا ن انية ال   تكام  هي ا ال عذ العولي املع يف، وا 
 (2112 خمادمة،   املؤس ات الرتبو ة وااتةةواكت اهبا و عذ ل ا عل  عا    م  م ؤولية  كو د ا

ال ديكد  أن  كدون ه ،ا  ذخ  يف  كو   اآلخ ة عين أن ك  وا ذ مد  ار  ااية بٌن الرتبية والوي  عالقة العالقةو   
 اًمددوالرتبيددة  وددوم علدد  غدد س الوددي  باعت ارهددا معددا ًن وأ كا ،كةددا ة ديكدد  أن  كددون هددداك قددي  بددذون   بيددة  ،  بيددة بددذون قددي 

 (44: 0222خياط،    مة املواقف التعليةية  تكون لذى ال  د م  خالل   اعل 
 ، ليت ددىن لددد ا كددداماًل عددذادً إ هادعدددذاإامل ةددة الددد   ددت    ددا هدددو أ ددذ الويدددادات الرتبو ددةنأثدايف واملعلدد  ق دد  اخلذمدددة و 

ملدا لد  مد   دأثًن م اشد  علدد   ه دو الودادر علد  ذلدك، يف م ا د  ودومه  امل تل دة وال دلوكيات امل غوبدةإك داب الدد ا الودي  
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وذلدك ب د س و ع  د  الودي  الرتبو دة،  ،دور  امل د  يف  شدكي  ش فدية القالدع ةأثداا قيام  بأدوار  امل تل ة، خاصديف ال ت  
حيدددذث التدددأثًن املدشدددود إة عددددذ وجدددود املعلددد  الددد ي ديتلدددك   ولددد ا هدددإن أي عةددد    بدددوي لددد  ضددداهة إىل املدوار املخددد ى لددد إ

: 2110بددو ودد ة، أ   الك ا ددات وامل ددارات الالزمددة ليوددوم بعةلدد  ونودد  أهكددار  ب دد ولة و  دد  وهاعليددة و كددون قددذوة لقالبدد 
000)    

 إىلم  خالل كليات الرتبية هي ا، هو م  أه  ال واهذ للةيذان الرتبوي، وال    ع  ا امعة  القالع املتذربإن 
لي  إ لي  بذور ، وديكد  م  الويام بامل ؤوليات املوكلة  اعذادً إ اا بالك ااة العلةية والرتبو ة، معذ  متةي ً  ،اا   بو   أن  كون خم جً 
 ب اعلية واقتذار 

 :  وأسئلتهامشكلة الدراسة 
و أهيلددد   املتدددذرب العةليدددة الرتبيدددةاةهتةدددام بقالدددع و العةليدددة يف كليدددات الرتبيدددة  الرتبيدددةرددداح علددد  بددد ام  ا  دا د ددد

للة اهي  والد   ات الرتبو ة ال   االقالع املتذرب م دة التذر س بفورة عةلية  ق يوً  لكي ديارس لتشكي  ش فية االب ،
: 2102  عي دد ،  هي ددا ع داا هيةددة التدذر سأوالوددي  الرتبو ددة الد   شدد هبا مد  با ددة ا امعددة و  ،درسد ا يف املودد رات الد   دة

221) 
مددواا  الوددوة وال ددعف   مدد   ال ددا املتت ددة للد كددة الرتبو ددة اةهتةددام الواضدد  بددعام  الرتبيددة العةليددة ملددا  ددعز كةددا 

 (41: 2112 غ اري،  أبو شدذي، أبو شعًنة، عل   وجي  االب   تذربلذى قذرة القالع امل
علد   وجيد  االبد  ملةارسدة الودي  الرتبو دة خدالل هددرتة  القالدع املتدذربقدذرة وقدذ جداات هد   الذراسدة للوقدو  علد  

بكي يددة إددداد  اا لدد  علدد  الت كددًن جددذ    م دداعذً علدد  قددذرة القالددع املتددذرب ليكددون عدداماًل ولوقددو  ال ا دد  الرتبيددة العةليددة 
 مشكلة الذراسة عل  الددو التايل:وقذ صي   وانتواا املساليع التع    ة ملواا  الووة،   ، ّنواا  ال عف لذ لول   بو ة 

وبددداا علدد  ذلددك ٓندداول  «الوددي  الرتبو ددة إىل دمارسددةقددذرة االددع الرتبيددة العةليددة املتددذرب َنامعددة بيشددة علدد   وجيدد  االبدد  »
 يٌن:تالال ؤالٌن الالذراسة ا جابة ع  

 ؟دمارسة الوي  الرتبو ةإىل قذرة االع الرتبية العةلية املتذرب َنامعة بيشة عل   وجي  االب   ما -0

بداختال  دمارسدة الودي  الرتبو دة إىل رب َنامعة بيشدة علد   وجيد  االبد  قذرة االع الرتبية العةلية املتذ ه  ٔنتلف -2
 مت ًن امل  لة؟

 :   أهمية الدراسة
 :ال ي  تداول ، و عز أمهيت ا يف أمهية املوضو  أيت أمهية ه   الذراسة م  

الوي  الرتبو ة ليت   دمارسةإىل  االب   وجي قذرة االع الرتبية العةلية املتذرب َنامعة بيشة عل  الكشف ع    -
  العةلية التعليةية التعلةية م  سو ة  ورهة ارلول املةد لة واقرتاحالواقة  معا ة

 ع    الووة ومعا ة ليت   ،يف ذلك ةقذرة القل ة املتذربٌن وع  الوو الوفور يف الكشف ع  مواا  ال عف و   -
  ال عف

 وجي  االب  الوي  الرتبو ة وقذرة القالع املتذرب يف التدلي  الذراسات ال   تداول بالذراسة و نذرة ال دوث و  -
  ا يف جامعة بيشةوخفوصً ، ملةارست ا
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  قو   لرتبية وب نام  الرتبية العلةية يفصانعي الو ار والوانةٌن عل  كلية اأن   اعذ نتان  ه   الذراسة   توقة   -
و ا لقل ت  عل   ق يا قادرً  ،ا بالوي  الرتبو ةمتة كً بالعل  واملع هة  امت لدً  ا مؤهاًل د املعل  وكيف  كون معلةً عذاإ

  وٕني  بذا  إبامليذان، بك  
 نتان  ه   الذراسة إىل  شلية ال ا  ٌن إىل إج اا امل  ذ م  الذراسات  ول ه ا املوضو   توقة أن  وود  -

 :  أهداف الدراسة
 :اآليتىل إهذه  ه   الذراسة 

  الوي  الرتبو ة إىل دمارسةالتع   عل  قذرة االع الرتبية العةلية املتذرب َنامعة بيشة عل   وجي  االب    -

دمارسة إىل ر وس يف الوذرة عل   وجي  االب  القالع املتذرب يف م  لة الذبلوم وال كالو ل  ال  و  بٌن عالتع    -
 الوي  الرتبو ة  

 : حـدود الدراسـة
  ية:ٓنذدت الذراسة باحملذدات اآل

ذربٌن باملدذارس اركوميدة الد ار دة لل ددٌن تدال ة الرتبيدة العةليدة َنامعدة بيشدة امل الذراسة عل  ا و  :ارذود املكانية  -
   بيشةّندقوة 

 هد0428/0422م  العام الذراسي  ال اينالذراسي متم  ق ي  ه   الذراسة خالل ال ف   :ارذود ال مانية  -
   بيشةذربٌن باملذارس اركومية الد ار ة لل دٌن ّندقوة تالرتبية العةلية َنامعة بيشة امل باال :ارذود ال ش  ة  -
 املداةٓنددذدت نتددان  هدد   الذراسددة بددذةةت كةددا املةارسددة،  دقددة  يفارددذود املد ليددة:  تدددذد نتددان  هدد   الذراسددة  -

 وا ج ااات ال  است ذم  هي ا  املعذة هل   الذراسة، م   ي  صذق ا وث اهتا
 :   اإلجرائيةالتعريفات 

ىل امليذان الرتبوي، ليت  إرسال  إهن  متقل ا   ا امعية، ومت أهو القالع ال ي  : القالع املعل ( املتذرب القالع
 املذارس احملذدة ل  م  ق ة  ب وخعا   الد   ة يف قالع عةلي مة اال  صو  معاره

جمةوعددة املعةددال واملةارسددات واملنشددقة والتوجي ددات وا رشددادات والتد ي ددات والدفددان  الدد   هبددا وفددذ  :الوددذرة
 املتذرب، و  ت ذم ا، ليةك  االب  م  دمارست ا القالع  ووم هبا 

م اعذة القل ة املعلةٌن  هبذ  ،ي معم  ومد    وذم  كليات العلوم الرتبو ةلةب نام  ع هيالرتبية العةلية: 
ا ذً هت  التعليةية يف غ هة الفف أو خارج ا ٕن ياأدان   مل ار  عل  اكت اب الك ا ات امل دية وامل لكية ال  حيتاجوهنا يف

  بإش ا  هيةة التذر ع وا ش ا   عذاده  مل دة التذر س
الفدد ية لت و ددذ  ةداخدد  ارفددومددا  ت دد   مدد  قدد ارات  ملةارسددات االددع الرتبيددة العةليددة املتددذربا اددار امل جعددي  هددي :الوددي 

 :لوي  ال  عة التاليةباال ا    ودةل ا  ال ت  بالوي  الرتبو ة
 وأسد ار الوجدود عد   ودان  وال دد  وال ي يدة والذ ديدة ال و يدة والو دا ا باملعتودذات اةهتةدام وهدي :يةإسدالمقدي   -

  الكون
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  املشياا و وان  عل  الووانٌن للتع   وال عي ارويوة وباكتشا  باملع هة باةهتةام و عتين :(ن   ة  مع هية قي  -

  واةست ةار وا نتاج املال وال  وة إىل وال عي واملالية اةقتفاد ة باملد عة اةهتةام و  ك  عل  :قي  اقتفاد ة -

  وبالتداس  وبالشك  با ةال اةهتةام و عع ع  :قي  ٗنالية -

  إدابية ن  ة إلي   وخذمت   والد   وم اعذهت  الداس وحم ة با ن ان اةهتةام عل  و  ك  :قي  اجتةاعية -

  و  ك  عل  عدا ة ال  د بالووة وال لقة والتدك  يف املشياا أو املش ا  وال يق ة :قي  سياسية -

  وهي ال    ك  عل  اةهتةام بالفدة ون اهة ال  اا وامل ك  وسالمة ال يةة :قي  صدية -
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 طار النظري والدراسات السابقةاإل
ا خًنً أ، و الرتبو ةالوي  ىل إمهيت ا ل لك، ومت التق   أو  العةلية والرتبية، القالع املتذرب داول ه ا ال ف   

 الذراسات ال ابوة 
 :  الطالب المتدرب
و أهيلددددددد  مددددددد  املمدددددددور الددددددد  ٓنتددددددد  مكاندددددددة م ةدددددددة وضددددددد ور ة د القالدددددددع املتدددددددذرب  القالدددددددع املعلددددددد ( إن إعدددددددذا

  عددددددذ واملداة الدددددد  املسدددددداسعةدددددداد الت ييددددددد ، واملدددددددذخ  ذ  ااتةعددددددات ٗنيع ددددددا  هالرتبيددددددة  عددددددللتقددددددور والتوددددددذم ار دددددداري يف
التقددددورات امل تل ددددة، مدددد   يدددد  ا عددددذاد  ددددوهًن املعلدددد  الوددددادر علدددد  مواك ددددة  االددددع اليددددوم ليكددددون معلدددد  ال ددددذ، لدددد ا هددددإن

 (020-021: 2112 الع ادي،   يف غا ة املمهيةأم  
وم دددددددتوى املعلددددددد  مؤشددددددد  علددددددد  ك دددددددااة التعلددددددددي ،  ك دددددددااة ، ملنابإعدددددددذاد املعلددددددد  مدددددددعرً  امو  دددددددذو هددددددد ا اةهتةددددددد 

ااتةدددددة، بإعدددددذاد و أهيددددد  املعلددددد  يف ملعلةدددددٌن دم لددددًة با امعدددددات وكليدددددات مؤس دددددات إعدددددذاد ا التالميدددد ، وعلددددد  ذلدددددك هتدددددت 
والدددددد ي  عددددددذ العنددددددام  ال اعدددددد  العةليددددددة جدددددد  اهتةام ددددددا لعنددددددام  الرتبيددددددة  ةموليددددددملدانيددددددة وال ددددددلوكية، ا وانددددددع املع هيددددددة وا

   بوي عةلي  شًن و ؤكذ عل  م دة التذر س لتد ي   فيلة ما  علة  القالع يف قالع 
 :  التربية العملية

 ويوة ملةارسة ما   وه  ل  ه ًصا ي ه ه  اخلعاتأ القالع املتذربمداخ  ق يوي  كت ع هي  الرتبية العةلية   عذ  
و تق   هي ا ما  علة   مت دراست  يف امل اقات املكادديية وامل دية وال واهية يف ال يةة املذرسية ال  قذ  عة  هي ا بعذ الت  ج

 يف املواقف الرتبو ة واملداه  وا   التذر س والوسان  التعليةية و ق يواهتا العةلية دارة الرتبو ةن   ات عل  الد س وا  م 
 (222 :2104 الرتكي، والتعليةية داخ  الفف وخارج   

 لتق ي  امل ادئ والد   ات الرتبو ة يف غ هة القالع املتذرب والرتبية العةلية  كون ّن ابة خمتع   بوي  ووم ب   
 العةليةا ا  أخالل ب نام  الرتبية العةلية و عامل  مة  كع هانذة حيوو ا هي ال   ت  م أن أالفف ُني   ذرك 

 .واقعي و الفعوبات ال   واج   يف امليذان الرتبوي بشك أ ، و تةك  بعذ ذلك م  اكتشا  املشكالتالتعلةيةالتعليةية 
 :  ةأهمية التربية العملي

 (022: 2102 العيذان، ال  ًني، احمل وب،:  هيةا  أيتمهية الرتبية العةلية أ عز 
 .والتق ي   اعذ عل  سذ ال لوة بٌن الد   ة   -

 مواك ة اةْناهات الرتبو ة املعاص ة يف عةلية إعذاد املعل  و ذر     -

 الالزمة للةعل  م  أساليع التذر س وإدارة ال ف   ةيلةامتالك الك ا ات الع -

 رمو م دة التعلي   القالع املتذرب كو   اْنا  إدايب لذى  -
الف ية، وذلك م  خالل   د ي ها وض ط ال يةدةاكت اب م ارة  فةي  الذروس و  م القل ة املعلةٌن  ٕنكٌن  -

 .ام اش ً  ا ع   جو املذرسة ومكونا    ع هً 
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 :  اأغراض التربية العملية وأهدافه
املغ اض املساسية للرتبية العةلية  ا، وم ا وم دي   عذ الرتبية العةلية املساس ال ي   ىن علي  إعذاد املعل  أكادديي    

ملذرسية، دما   اعذ  عل  بالتذر دس م  خالل التل بة الواقعية يف ال يةة ا قذرا   عل  الويام املتذربالقالع أن  كتشف 
  قيادة العةلية الرتبو ة دور  يف القالع املتذربب عل  أخ  مة م ددة امل تو   واةستة ار هي ا، وك لك التذر  التكيدف

 (221: 2114 ،أبو دقةو  صعي 
 :  أهداف التربية العملية

 :(00: 2104 ال ٘ن ، ع ذ  م  أمه اد أهذا  الرتبية العةلية و عذت 
ساسية يف التعلي  م  خالل التذر ع عل  عةلية وصف وٓنلي  ونوذ املامل ارات  القالع املتذربإك اب  -

يف اكت اهبا،  الالزمة ال   تقل  ا ا يعة عة  املعل ، والتذرجال لوك التعليةي ودمارست  ال علية يف امليذان الرتبوي 
 ة م  خالل املةارس ام  امل ارات ال  لة إىل املك    عويذً  ابتذاا

ا يف  ا ميذاني   ق يووالد   ات الرتبو ة والد  ية ال   علة ا و  ئإ ا ة ال  صة للقالع املعل  لتق ي  وْن  ع امل اد -
  مذرس التعلي  العام 

 عليةية م  الواقة وإث اا مع هت  الد   ة و قورها لتتالام مة واط أعل  اكتشا   وان  و  القالع املتذربم اعذة  -
  لية للةذرسةال يةة احمل

 للتع   عل  ا و املكادديي والد  ي واةجتةاعي وامل ين للةذرسة إ ا ة ال  صة للقالع املعل    -

  ففوك التعليةي م اش ة يف قاعة العل  اكت اب م ارة وصف وٓنلي  ال ل القالع املتذربم اعذة  -

  يف الدوذ والتويي  ال ايت ل لوك  التعليةي يف إاار العة  عل  الدةو امل ين القالع املتذرب دةية امل ارة عدذ  -

  لتعليةي ملعا ة نواط ال عف لذ  نوذ و ويي  اآلخ    ل لوك  او  القالع املتذربدايب عدذ  دةية اةْنا  ا  -
 :  القيم

م  أنوا   اول إلي ا، كةا  ُعَتع الوي  نوعً قيٍ  ُمعيمدٍة  ُق مو ا أو َ  ع  للوص عي  ا ن ان يف ه   ارياة وه    
ُدذمدات أو ال ا ات، و ُعذم الوصول إلي ا نوعً 

م  أنوا  الدملاح، وعالمًة ُ ؤشم  عل      َسًنر العة  يف َم ا ل   اامل
  ة العك يمة أو ال ماجعةابوة، أو ما  ُقل  علي  بالت   ال م 
 المدلول اللغوي للقيم:  -
 عل  ذم   : إذا ، وما ل  قيةةالوي وا ذة » :( هي( إىل أن  الويةة0482 :هد0412ال ًنوزبادي   شًن   

ُت   ، وقوممشيا توةر  وقومم،  الوي  وا ذة الوي»: ( أن282: 0288ال ازي يف خمتار الفداح   وذك ، «: ٖنمدت ال لعة واسر
الوي  ٗنة »( بأن: 020: 0220يف املعل  الوجي    وورد، «، وقيةة الشيا أي: قذر  توي م ه و قوًن اووديً الشيا  

، وقيم  وٖنمد ا سعم ها: عة، وقومم ال لج : عذمل  وأزال اعوجاالشيا: قذر ، وقيةة املتا : ٖند ، وقومم املعوجقيةة، وقيةة 
   «يةا: قذمر قيةت الشيا  وي

،  ذور  ول معاين: الذوام، وال  ات ةت، وه   الذةال ابوة أن للوي  عذة دةةت عاينم  امل ون ت ل   
    ، وال ة روالوذ
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 :للوي  صقال ياة املذلول -
ه   التع   ات ُن ع  ا د ، وقذ   هلا  ع   ات متعذمدة وأوردوا(  الوي  مفقل العذ ذ م  ال ا  ٌن   داول  

  :مد  ، وم  ه   التع   ات ما  لي ذٍ ال او ة ال   د   م  خالهلا ك  وا 
وإن كان  يف ارويوة اهتةامات أو  ،اهتةامات أو اْناهات معيدة  يال أشياا أو مواقف أو أش ا » -

 (22: 0280 ،  ٌن   «ْناهات عامة ولي   نوعية أو خاصةا

أو امل غوب هي  وغًن  ،معا ًن   ة املهعال وا   ال لوك وأهذا  املعةال عل  م توى املو ول وغًن املو ول» -
 ( 080: 0280 ،علي   «أو امل تد   وامل ت ل  ،امل غوب هي 

، و ت   مة التوجي ات العوذ ة مة ال   ت   بال  ات واةستو اروالوي  جمةوعة م  املعا ًن وامل كام العا -
، وأساليع متدوعة، وللوي   بون إىل غ س ا يف وجذان القل ة، م  خالل وسان  متعذدةواملخالقية ال    ع  امل

، و ولذ عدذ  الوذرة ي   ود  با   اس لك  ما  ووم ب ، ه  شكي  الكيان الد  ي لل  داملخالقية دور يف 
عل   قور عل  ٕنيي  الفواب واخلقأ وار   م  الو ي    ي   تكون لذى ال  د ن ام م  الوي   وود سلوك  وْن

 (214 :0222 اهي ، وإب ،   سعادةوط ارياة ال  حيياها

خيتارها ا ن ان ُن  ة بعذ   ك   ،جمةوعة م  املعتوذات والتفورات املع هية والوجذانية وال لوكية ال اس ة» -
 ، شك  لذ   مد ومة م  املعا ًن حيك  هبا عل  املشياا بار   أو بالو   ،اا جازمً و عتوذ هبا اعتوادً  ،و أم 

 (02: 2112 ،ا الد   «مدت    تةي  بال  ات والتك ار واةعت از و فذر عد ا سلوك ،ال دبوبالو ول أو 

هرتات زمدية  عل  معيار ة الوي  واستة ارها خاللأن ال ا  ٌن بيد   ا  ا   ت   للوي  التع   ات ال ابوة وم   
و شك  ا اار امل جعي  ،ال   عة  عل   وجي  ال  د ،اةْناهات واملعا ًن واملعتوذات والتفورات  ي   شة مت او ة 

   ؤدي يف الد ا ة إىل شعور  باةر ياح ،لتف ها   وما  ت    م  ق ارات
 :  تصنيف القيم

إما  ،وإوا جاات ه   التفدي ات متدوعة ،   ك  هداك إٗنا  أو ا  ا  بٌن العلةاا  ول  فديف معٌن للوي    
  ُن ع احملتوى إماو  ،ُن ع امل توى إماو  ،ُن ع املوفذ

 ،وقي  وسانلية ،م    ع ال واا ،أي  عتع غا ة يف  ذ ذاهتا ،قي  غانية :هة   ي  املوفذ  دو   الوي  إىل  
 (02 :2111 ،جع   أي ال   عتع وسان  ل ا ات أبعذ

وهي الوي  املوذسة ال   ،و شة  املوام  والدواهي ،الوي  ا ل امية :أما م   ي  م تو ات الوي  هتدو   إىل  
وهي الوي  ال   شلة ااتةة  :والوي  الت  يلية ،اا صارمً وال   عاقع اخلارج علي ا عوابً  ،دع اةلت ام هبا واحملاه ة علي ا
ي ال  وه ،والوي  امل الية  م   قيةة الدلاح يف ارياة ،لكد ا ة   ق  إىل مكانة املوىل ،أه اد  للويام هبا و كاهة   علي ا
 ، ا        موابلة ا سااة با   انم ،ا يف  وجي  سلوك ال  دا قو   وقذ  ؤث   أثًنً  ،حي   ٓنويو ا بفورة كاملة

  (222ه: 0402

 ،ال وةي الوي  إىل ستة جماةت  ( صدفSpranger  سعاذم  الد س أما م   ي  احملتوى هدلذ أن عا   
 :وهي (22 ه:0421
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  الكون وأس ار الوجود ع   وان  وال د  وال ي ية والذ دية ال و ية والو ا ا باملعتوذات اةهتةام وهي :قي  د دية -0

  املشياا و وان  عل  الووانٌن للتع   وال عي ارويوة وباكتشا  باملع هة باةهتةام و عتين :(ن   ة  مع هية قي  -2

   واةست ةار وا نتاج املال وال  وة إىل وال عي واملالية اةقتفاد ة باملد عة اةهتةام و  ك  عل  :قي  اقتفاد ة -2

  وبالتداس  وبالشك  با ةال اةهتةام و عع ع  :قي  ٗنالية -4

  إدابية ن  ة إلي   وخذمت   والد   وم اعذهت  الداس وحم ة با ن ان اةهتةام عل  و  ك  :قي  اجتةاعية -0

   و  ك  عل  عدا ة ال  د بالووة وال لقة والتدك  يف املشياا أو املش ا  وال يق ة :قي  سياسية -2

 : أهمـية القيـم

-20: 0288 ،وديك   وضي  ه   املمهية هيةا  لي:  أبو العيدٌن ،وللةلتةةإن الوي  هلا أمهية بال ة لأله اد   
22) 

 :و تة   ه   املمهية يف الدواط التالية :ل  دإىل اأمهيت ا بالد  ة  ( أ
يف  شكي  الش فية  اة   م اه ي  لعع دورً  ،أهنا هتيئ لأله اد اختيارات معيدة ٓنذد ال لوك الفادر عد   -0

 ال  د ة وٓنذ ذ أهذاه ا يف إاار معياري صدي  

  رة إدابيةعل  التكيف والتواه  بفو  اأهنا  عقي ال  د إمكانية ما هو مقلوب مد  ليكون قادرً  -2

 ٓنو  لل  د ا   اس باملمان ه و   تعٌن هبا عل  مواج ة ضعف ن    والتدذ ات ال   واج   يف  يا    -2

  عقي ه صة لل  د للتع ًن ع  ن    و أكيذ ذا    -4

 ذهة ال  د لتد   إدراك  ومعتوذا   لتت   ال ؤ ة أمام  وبالتايل   اعذ  عل  ه   العا  م   ول  و وسة  -0
 مل جعي يف ه    يا   وعالقا   إاار  ا

 و وج   رمو ا   ان واخلًن والواجع  اوخلوي   ا عة  عل  إصالح ال  د ن  ي   -2

  عة  عل  ض ط ال  د لش وا   كي ة  ت لع عل  عول  ووجذان   -2

 :اتةة: و تة   ه   املمهية يف الدواط التاليةإىل اب( أمهيت ا بالد  ة 

 هتدذد ل  أهذا   يا   وم ل  العليا وم ادن  ال ابتة  ،ٓناها عل  ٕناسك ااتةة -0

  اعذ ااتةة عل  مواج ة الت ًنات ال  ٓنذث هي  بتدذ ذها اةختيارات الفديدة وذلك حي ا للةلتةة  -2
 استو ار  وكيان  يف إاار مو ذ 

 اد   اةجتةاعية أساسً كةا أهنا  عة  عل  إعقاا ال  ، ىت   ذو متداسوة ب ع  بع  ا  بط أج اا ثواهة ااتةة  -2
 ه   ال واهة إىل يف ذه  أع اا ااتةة املدتةٌن   ف   عويذة اعولي  

ي اهلذ  ال ي هالوي  وامل ادئ يف أي ٗناعة ه ، وي ااتةة م  املنانية امل  اة والد عات والش وات القانشة -4
 لوصول إلي  إىل ا  ع  ٗنية أع ان ا 

 هبا مة العا  وٓنذد ل  أهذا  ومعرات وجود     ود ااتةة بالفي ة ال   تعام  -0
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م  خالل ما س    ت ٌن لل ا   بأن الوي  الرتبو ة أ ذ م  ك ات العة  الرتبوي، ب  هي م  أه  أهذاه  ووظان  ، وه   
، و    دابيةوٗنيع     ع  إىل  أكيذ الوي  ا  ،الوي  هذ  اآلباا واملعلةٌن وكاهة املؤس ات الرتبو ة داخ  ااتةة

  الوي  ال ال ة ال   عو    كة التدةية أو  ويذ القاقات
 :املعل  يف  ع    الوي  دور

،  ااتةة وقية  ا ًنال  د وصياغت  وه  مع ي   اد م  خالهلا  شك تلذدةالرتبية بأهنا عةلية استة ار ة م  ُع    
 و   ًن  وا ضاهة إلي  و عذ ل   اثنو  الرت   اأداة  ت  بواسقت اأهن كةا
نا   للرتبية هو  أه ب  إن  ،لذى أبدان ا  س اإىل غ عليةيةقيةية   ع  املؤس ات الت ةليةع ه هايف جو  والرتبية  

املتعل  ال ي ة  وج    هالش  ، مله ادا وهلاو لتف   ،ال  ٔن ة هلا ا ةاعة ال دااةأن  ت   هلا جمةوعة م  الوي  
م ؤولية   لويةيا  دااوإن عةلية ال ،تةع ن    وعل  جم عل ا ذرا   رمو أهذا  قيةية  ت  ها لد     ف   خق ً معاره  وق

 (    082: 2112، ال ديوين واخلوالذة  م  ل  عالقة بالرتبية والتعلي    ك
وة  ل  ان ،املجيال عل  الوي  وا بيةللةعلةٌن الوذوات ال     وومون برت  حيتاج لداشةةيف ن وس ا الوي  و ع     

أن  ؤث  يف إج ااات  شكي   املعل هإن عل   ؛ ول ااا و  بو   خلوي    ال املعلةٌن  ديك  أن  فل   ال التعلي  إة إذا صل
 وإداد ه   يف احملتوى التعليةي ال ي  وذم هل  بشك  قذ  وود إىل ه   ،وإداد بيةة  عليةية مداس ة ت الوي  عدذ ال 

، اخلوالذة  تأثًن م  الوي  اخلاصة باملعل  و وجي  قي  التالمي  ب ،عدذ ك   لةي  ت اهبا ج ااات  قو   الوي  واكواض  
ب ل  ا امعات ج ود ك ًنة يف وقذ  ،عذ ذة وارأن  ووم ّن امم وأد عل امل  ه ض التعلي  املعاص  عل ، وقذ(22 :2110
إعذاًدا أكادديي ا وم لكي ا، وملا كان إعذاد املعل  إعذاًدا متكاماًل هو املساس يف العةلية التعليةية،  القالع املتذربإعذاد 

هوذ وج   ا امعات م  خالل كلياهتا الرتبو ة، إىل أن  كون ب نام  الرتبية العةلية مد ًةا  د يًةا دقيًوا خمققًا ل ، 
بد   ، وٕنكيد  م  أداا أدوار  يف أثداا اخلذمة مة االب  ب اعلية  ع املتذربالقالهادهًا، ل  املث  املكع يف ز ادة ثوة 

 :(282 -228: 2111 ،اخلةي ي   أيتما  م  أه م أدوار  ، و واقتذار
ملةما ّن تلف ج نياهتا  ،م  مادة ٔنفمف    أن  كون متةكمًدا: وه ا الذور    ض عل  املعلف  أكاددييم  دور  كةت -أ

   وامل ار ة املع هية واملعلوما ية
ب  هو إىل جانع ذلك  ،: إنم املعل  ليس جم مد  ام  مع هة   و  مع هة  المي  يف ا   التعلي  دور  كةت فم  -ب 

ال   ذ   هبا  إداري  ت ل  ّنلةوعة م  امل ارات و أ ً اوه ،صا ع ا  وة أو ا    عل  هبا وم  خالهلا ماد   الذراسية
   هبا ص   الذراسي موق   التعليةي و   ط

وة  وتف  دور  عل   ، عذ املعل   ل  زاو ة العةلية الرتبو ة يف صورة شاملة ومتكاملة :دور  كة بٍّ للش فية -ج
  املخال  إك اب االب  املع هة هد ع ب   شة  دور  بداا ش فية االب  وإك اب  الوي  الرتبو ة، و دةمي لذ  

   العادات ال لوكية ا دابية  كةا    س هي   ،واملعا ًن اخلُُلوية الوودية
وانتةاؤ  ا داري  ،هاملعل  ج ا م  الد ام املذرسي وبالتايل هو ج ا م  الد ام التعليةي :دور  كع و يف هيةة التذر س -د

   وامل ين للد امٌن    ض علي  جمةوعة م  املدوار والعالقات ا دار ة وامل دية واةجتةاعية
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وذلك م  خالل دور  الويادي مة  المي   ُني   ،ه و دي   جمتةع  ال ي هو ع و هي  :دور  كع و يف ااتةة -هد
وم  خالل دور  ال  ادي عل  م توى  ،بيٌن يف جمتةع   وج    و  شذه  و   وي بش فياهت  ليف دوا أع اا إدا
   ااتةة احمللي احمليط باملذرسة ُني       يف  قو    و دةيت 

هاملعل  عدذ قيام  بذور  امل ين ووهان  بالت اما   ْنا  م دت       إىل  ذم ك ًن يف بواا امل دة  :دور  كع و يف م دة -و
   ومسومها

 واج  مشكالت متدوعة ومت ًنات م تدذثة  دعكس عل  دور  الرتبوي والتعليةي وعل  دمارسا    املعل  :دور  ك ا   -ز
وذلك عل   ،م  املشكالت ال   واج   اللويام بذور ال ا   ليد م ك ًنً  وعل  ذلك هإن املعل  ُناجة ،داخ  املذرسة

  أسس علةية واقعية
 :   السابقةالدراسات 

ذا ما مت ذلك إوكي ية دمارست ا ومعيوات  د ي ها، و  ال   داول  موضو  الوي  الرتبو ةعذ ذ م  الذراسات هداك   
الرتبية االع أما الذراسات ال   داول  دور  أثداا اخلذمة،يف هوذ كان م  خالل العاملٌن الرتبو ٌن يف ك  هةاهت  وذلك 

 ، ذود عل  ال ا  يف  أو ة وجود هلا ةقذ  كون نادر  هناإالوي  الرتبو ة، ه يف  وجي  االب  إىل دمارسةاملتذرب العةلية 
 ىل دراست ، ومد ا:إول ا هوذ اختار ال ا   الذراسات املق ب 

ىل التع   عل  إ  هذه  الذراسة «قي  املعل  كةدذد ملداخ ال ف »بعدوان ( Smith ،2016  دراسة مسي   
 كون  عيدة  ،يف املذارس التابعة  امعة جدوة بإ قاليا ال ف  وج ة ن   املعلةٌن والقالب  ول قي  املعل  وعالقت ا ّنداخ

بذرجة  الوي املعل  ديارس  أن لي ا الذراسةإال  أشارت  وم  أه  الدتان  ( االع،211 معل  و (211الذراسة م   
، ولفاحل امل  لةوي  يف املداخ ال فلي  ع ى ملت ًن لووجود ه و  يف  وذ  ات القالب  ول است ذام املعلةٌن ل متوسقة،

 القل ة م  الذراسات العليا 
،  كون  عيدة الذراسة «م  كيونالوي  ال   عتدو ا املعلةون امل»دراسة بعدوان  ( Slater،2014  سلتًن وأج ى  

أن  الذارسةلي ا إه  الدتان  ال   وصل  أساسية، وم  امل ايني ور كالا ومعلةة م  معلةي مذارس وة ة  ( معلةً 221م   
، ا ذ ة يف  خ  ا رتام الك ًن،  وذ   اآل ،قي  العة »ه  الوي  ال   عتدو ا املعلةون و وومون بتعلية ا لقالهب  هي أ

   ا املعلةون بذرجة ك ًنةه   الوي  كان ديارس نأ، و «التعام ، اةلت ام باملواعيذ
عيدة الذراسة  ن قي  االهب ،  كو  ىل مع هة  أثًن قي  املعلةٌن عل إ دراسة هذه  (kim، 2012  كي   ج ىأو   

ي  قأث   ه   الذراسة   ب ز نتانأا م  مذارس الفٌن يف وة ة بيكٌن وشد  اي، وم  ( معلةً 02و  ،ا( اال ً 0202م   
  بذرجة ك ًنة معلةي  بوي   القالب

سالمية لذى دور معلةي امل  لة ال انو ة يف  ع    الوي  ا   ع   إىل هذه  بذراسة (2101قشالن  وقام   
ن دور ألي ا الذراسة إا، وم  أه  الدتان  ال   وصل  ( اال ً 224 كون  عيدة الذراسة م    ،االهب  يف حماه ة غ ة

( وهو دور متوسط   ع املعادلة امل ت ذمة يف الذراسة، 2 22سالمية بلم  معلةي امل  لة ال انو ة يف  ع    الوي  ا 
 امل   ةعل   اةجتةاعيةالوي   و فل  ،ال انية امل   ةعل   املع هيةوالوي   ،وىلامل امل   ةوأن الوي  اخللوية قذ  فل  عل  

 ، وٗنية اااةت جاات متوسقة ال ابعة امل   ةيف  الوجذانية، وجاات الوي  ال ال ة
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ساسي يف دور املعل  يف  دةية الوي  لذى  المي  م  لة التعلي  امل»بعدوان  دراسة (2112  ا ةايل أج ى  
لي ا الذراسة أن دور املعل  إ، وم  أه  الدتان  ال   وصل  ةومعلة ( معل 211كون  عيدة الذراسة م     ،«العاصةة

  اجاا متوسقً 
م توى أداا التذر س لذى االع الرتبية  عل لتع   إىل اه  الذراسة هذ (2112دراسة جدلوح و٘نذان    

، وم  ةا واال ( اال ً 020  م  قف ،  كون  عيدة الذراسةيف جامعة امل املساسيةٔنف   علدي  امل  لة  العةلية املتذرب
قف  يف جامعة امل لي ا الذراسة أن م توى أداا التذر س لذى االع الرتبية العةلية املتذربإأه  الدتان  ال   وصل  

  اجاا متوسقً 
خالقية لذى االب امل  لة ال انو ة وي  امل ع   دور املعل  يف  دةية ال هذه  إىل( بذراسة 2112قام الفانم   

لي ا الذراسة أن املعلةٌن إا، وم  أه  الدتان  ال   وصل  ( معلةً 248يف مذ دة ال  اض،  كون  عيدة الذراسة م   
   عالية ةيف  دةية الوي  اخللوية لذى االهب  بذرج ؤدون دوره  
إس ام معلةي ومعلةات الرتبية ا سالمية يف  التع   عل  مذى إىل دراسة هذه  (2110 ،اخلوالذة  وأج ى 

وكان م  أه  نتان    واال ة ا( اال ً 402و كون  عيدة الذراسة م    ،اكت اب ال ة التعلي  ال انوي للوي  اةجتةاعية
علي  ال انوي عل  الذراسة أن درجة إس ام معلةي ومعلةات الرتبية ا سالمية يف  وذًن مواقف  عليةية   اعذ ال ة الت

  بذرجة متوسقة جااتاكت اب الوي  اةجتةاعية 
زه  هذه  اىل إظ ار مدواا  الد عف هدي بعد  دمارسات دراسة بكلية الرتبية َنامعة امل (2111 أج ى   ب 

 والعةليا انع الد  ي  :كشف العالقة بٌن م تو ي  إىل القالب املعلةٌن للك ا ات العامة يف املداا الف ي، كةا هذه 
ه  أوم   ،سلوب املال  ةأ، وقذ است ذم ال ا   ةا واال ( اال ً 20 كون  عيدة الذراسة م    ،هدي جمدال إعذاد املعل 
لي ا الذراسة أن دمارسات القالب املعلةٌن للك ا ات العامة يف املداا الف ي   ع بقاقة املال  ة إالدتان  ال   وصل  

 جاات متذنية 

ّنذارس امل  لة ال انو ة املتعل   إىل ٓنذ ذ الوي  ا ةالية امل اد  دةيت ا لذى بذراسة هذه  (0222 ،سعيذ  قام 
، وم  أه  نتان  الذراسة أن أه اد العيدة ديارسون الوي  ومعلةة ا( معلةً 241   كون  عيدة الذراسة م  ،يف حماه ة املديا

 ا ةالية بذرجة متوسقة 
 :   تعقيب على الدراسات السابقة

بشك  عام ع   الرتبو ة ال ا م  خالل الذراسات ال ابوة   كي  بع  ا عل  دمارسات املعلةٌن للوي   
 ا ةايلودراسة  ( kim،2012 و (Slater، 2014 و( Smith، 2016كذراسة    م  الوي  ل او ة معيدة إخ اع ا

خالقية كذراسة م   داول الوي  امل، ومد ا (2101قشالن  كذراسة   ا سالمية، وبع  ا درس الوي  اأ  ً  (2112 
، و ال ا (0222 ،سعيذ كذراسة  ا ةاليةوالوي   (2110 ،اخلوالذة كذراسة ، والوي  اةجتةاعية  (2112الفانم  

 ،(2112جدلوح و٘نذان  كذراسة   العةلية الرتبيةقل ة ل داا التذر  ياملأن بع  ا جاا ليتع   عل  م توى ا أ  ً 
، و تةي  ه   الذراسة ع  غًنها م  الذراسات ال ابوة بأهنا (2111   ب داا كذراسة ومواا  ال عف يف ه ا امل

ا بأهنا قذ  كون   ً أ ، و تةي دمارسة الوي  الرتبو ةإىل لعةلية املتذرب عل   وجي  االب  قذرة االع الرتبية اجاات لتتع   
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 تةي  بذراسة خم جات ن امي ا عذاد  هناأذرب ودمارست  للوي  الرتبو ة، كةا الذراسة الو يذة ال   داول  القالع املت
أثداا الرتبية  رتبويالذبلوم اله  االب و ر وس، وا عذاد التتابعي االب ال كالو  الرتبوي ومها: ا عذاد التكاملي وه 

 ا ل قاقة املال  ة كأداة  ةة ال يانات    ً أ، واست ذام ا العةلية يف آن وا ذ

 :  الدراسة وإجراءاتها منهج
 :  منهج الدراسة

ال ي  ووم عل  وصف ال اه ة َنةة ال يانات عد ا و  و   ا وٓنليل ا  امل دي ا  ع  الذراسة املد   الوص ي 
وال بط بٌن مذلوةهتا، للوصول إىل ه   ال اه ة املذروسة واملت ًنات املؤث ة هي ا باست ذام املال  ة، ك لك هوذ   ةد  

   ة املالنةة ملهذا  الذراسةا لعيدة الذراسة، واملداة امل ت ذمة هي ا وا  وة  ق يو ا والتدليالت ا  فانيٓنذ ذً 
 :  مجتمع الدراسة

 ل اينا الرتبية العةلية املتذربٌن امللتدوٌن بامليذان الرتبوي لل ف  الذراسي االب كون جمتةة الذراسة م  ٗنية   
   ااال ً  021 وال الم عذده  هد0428/0422م  العام الذراسي 

 :  عينة الدراسة
لو ب املذارس امل تارة م  ال ا   و عاون إدارة ه   املذارس مة اختار ال ا   عيدت  بالق  وة الوفذ ة  

يف م  لة  ا( اال ً 22  ،يف م  لة الذبلوم ا( اال ً 22   كون  م   ي ال ا   للتق ي  وه  ا ذول ال مين املعذ، 
   ال كالور وس

  
 :  أداة الذراسة

دب الد  ي والذراسات ال ابوة املتعلوة بالوي  بعذ ٓنذ ذ اهلذ  مد ا، واةاال  عل  امل ال قاقةلوذ قام ال ا   ب داا 
 ،الوي  اةقتفاد ة ،الوي  اةجتةاعية ،الوي  املع هية ،الوي  ا سالمية، وقذ مت أخ  س عة جماةت للةال  ة وهي  الرتبو ة

ك  جمال م  ه   اااةت مت اختيار خفان  مداس ة لك  جمال، ويف   (الوي  الفدية الوي  ال ياسية، ،الوي  ا ةالية
القالع املتذرب  م  ق  فيفة ع ارات   ٌن كيف  ت  دمارسة ه   اخل صياغةمت م  ه   اخلفان  خفيفة ك  ويف  

 ا وسلوكً ا  ا و ش هبا وأناذها مد لً ةلب  داخ  ال  هة الف ية ليت   عو وجي  اال ال ني ة، داخ  الوي  الرتبو ة
 :  صدق أداة الدراسة

ويف ضوا ، م  احملكةٌن م  ذوي اةختفاصات بع ض أداة الذراسة بفورهتا املولية عل  عذد ال ا  قام   
 (  وض  بقاقة املال  ة يف صورهتا الد انية 0و امللد  رق   ،التوجي ات ال  أبذاها احملكةون مت إج اا التعذ الت

 : ثبات أداة الدراسة
الذراسة،  م  خارج عيدة( االب م  القل ة املتذربٌن 2 للتأكذ م  ث ات بقاقة املال  ة مت  ق يو ا عل   

اةستو ار، وذلك معام  ور اب ث ات بقاقة املال  ة مت   اب ك  م    ي  ٕن  مال  ت   م  ق   ال ا  ،
 ( 22 1وبلم  ل ا أذام معادلة ك ن اخ و  اب معام  التلانس باست  (82 1  باست ذام معام  ار  اط بًنسون وبلم
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 :  تطبيق أداة الدراسة
لت يةة امليذان الرتبوي يف م  لة  ال مالام   وثالثة بتد ي  و عاون م  إدارة املذراسقام ال ا   بتق ي  بقاقة املال  ة 

يف هرتات مت اعذة   ع ب نام  أعذ ل لك، وكان  مذة   فتٌنمت مال  ة ك  االع متذرب يف وقذ   ق ي  ال ا  ،
وبعذ انت اا املال  ات قام ال ا   ّن اجعة  (011 دقيوة، وبلم جمةو  ارف  ال  ٕن  مال  ت ا  (40 ارفة 
 والتوص  إىل اعتةادها للتدلي   ال ا  املةارسة للقالع املتذرب ال  سلل ا   ك ارات

 :  تصحيح البطاقة
وكان  عل  الددو اآليت:  هو ةخانات أمام ك   أربةو فدي  بقاقة املال  ة: قام ال ا   بوضة   ويي ا  وة  
 ج اا بذرجة قليلة: وه ا  عين أن القالع املتذرب    و  ّنةارسة ه ا ا ج اا داخ  ال  هة الف ية وقذ مت اديارس 

ا ج اا م ً  وا ذة خالل  ةن القالع املتذرب قام ّنةارسين أ(  وديارس ا ج اا بذرجة متوسقة: وه ا  عاإعقاؤ   ص  ً 
 عين أن القالع املتذرب قام ّنةارسة  ديارس ا ج اا بذرجة عالية: وه او   ة، ومت إعقاؤ   درجة وا ذة(يارفة الذراس

 عين أن القالع  ا: وه اا ج اا م  ٌن خالل ارفة الذراسية، ومت إعقاؤ   درجتٌن(  وديارس ا ج اا بذرجة عالية جذ  
 املتذرب قام ّنةارسة ا ج اا ثالث م ات هأك   خالل ارفة الذراسية الوا ذة، وقذ مت إعقاؤ   ثالث درجات( 

م تو ات، وذلك م  خالل ا ح ارذ  2مت ق ةة ال    بٌن ارذ   عل   ،الوي  الرتبو ةولتع   درجة دمارسة  
 ( 2  (   اوي0 ارذ املدىن لل ذان   -( 2املعل  لل ذان   

لك  ع ارة،  الك  عالمة وهوً  22 1دي   درجة وا ذة، عدذها مت ز ادة  املتوسطهعدذما كان ارذ   22 1= 2 ÷ 2
 كآةيت: وهك ا  ف   أوزان ال و ات

  ة متوسقةجذر ديارس ب (22 0 - 0   • 
  عاليةة جذر ديارس ب( 22 2 -22 0    •
 ا ة عالية جذ  جذر ديارس ب( 2 – 24 2    •

 :  ئيةأساليب المعالجة اإلحصا
بشك  عام ع  ك  هو ة م   للوي  الذراسة أه اد ملةارساتمت است  اج املتوسقات ار ابية واةرم اهات املعيار ة    

  (الذبلوم العايل ،سو بكالور  امل  لة   د   أثًن مت ًنل (ت است ذم اخت ار  ا، كةامد  دً هو ات املداة وعل  ك  جمال 
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 :  نتائج الدراسة ومناقشتها
 دمارسة الوي  الرتبو ة؟ ىلإقذرة االع الرتبية العةلية املتذرب َنامعة بيشة عل   وجي  االب  ما  :السؤال األول

، وللوي   لإلجابة ع  ه ا ال ؤال مت است  اج املتوسقات ار ابية واةرم اهات املعيار ة للوي  الرتبو ة لذى القالع املتذرب
  وض  ذلك  (0وا ذول رق    كك ،

 (0جدول )
 اتنازلي   ةمرتب من قبل الطالب المتدرب وللقيم ككل الممارسةللقيم التربوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

رقم 
 المجال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
على  القدرةدرجة 

 الممارسة
 متوسقة  08 22 0 الوي  ا سالمية 0
 متوسقة  22 02 0 الوي  املع هية 2
 متوسقة  22 02 0 الوي  اةجتةاعية 2
 متوسقة  21 00 0 ال ياسيةالوي   4
 متوسقة  22 42 0 الفديةالوي   0
 متوسقة  82 21 0 اةقتفاد ةالوي   2
 متوسقة  20 24 0 ا ةاليةالوي   2

 متوسقة  22 42 0 املداة كك 
، دمارست ا للقل ة م  ق   القالع املتذرب جاات بذرجة متوسقة  ادامل( أن الذرجة الكلية 0  ا ذول ت ٌن م    

الوي   إىل دمارسةال ت    وجي ىل احملاولة ا ادة م  القالع املتذرب يف إ( ولع  ذلك  عود 42 0   ّنتوسط   ايب قذر 
ىل أن إضاهة إ، ةوخل  بيةة   بو ة آمد ،يف  وذم العةلية التعلةيةا مد  بأن ه   الوي  هلا دور ك ًن ديانً إالرتبو ة، وذلك 

يف صو   اك ًنً   اا دورً   ً أأن لللامعة نواع ا، كةا أالقالع املتذرب قذ نشأ يف جمتةة حماها متة ك بالوي  َنةية 
( Smith، 2016  اسةنتان  ه   مة در  ودمارست ا  و ت  ش فية القالع املتذرب، و    عل  اةلت ام بالوي  الرتبو ة 

جدلوح  ت   مة دراسة ، كةا أن املعل  ديارس الوي  بذرجة متوسقة ك  مد ةا  ال  بيد ( 2112 ا ةايل ودراسة
قف  جاا يف جامعة امل أن م توى أداا التذر س لذى االع الرتبية العةلية املتذربال  بيد   (2112و٘نذان  
، ودراسة بذرجة ك ًنة الوي  ديارسونال  بيد  أن املعلةٌن  (Slater، 20014 ، ؤنتلف مة نتان  دراسة امتوسقً 

 kim، 2012)  ال   (2111   ب ٔنتلف مة دراسة كةا   ،ي  القالب بوي  معلةي   بذرجة ك ًنةق أث   ال  بيد
 متذنية أن دمارسات القالب املعلةٌن للك ا ات العامة يف املداا الف ي   ع بقاقة املال  ة جاات بيد  
وىل ّنتوسدط بامل   دة امل جمدال الودي  ا سدالمية متوسقة وقذ جاا بذرجة ن ٗنية اااةت قذ جااتأ ت ٌن م  ا ذول كةا 

 (  24 0  خًنة، ّنتوسط   ايب( يف  ٌن جاا جمال الوي  ا ةالية بامل   ة ال ابعة وامل22 0  ايب  
 التايل:وهيةا  تعل  ِنفان  ك  قيةة كان  عل  الددو 
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 القيم اإلسالمية: ولالمجال األ
 الوي  ا سالمية إىل دمارسة وجي  االب  عل   القالع املتذرب لوذرةمت   اب املتوسقات ار ابية واةرم اهات املعيار ة 

 (  وض  ذلك:2  وا ذول
 (2) جدول

 امرتبة تنازلي   القيم اإلسالمية لخصائصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ص القيمئخصا المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

على  القدرةدرجة 
 الممارسة

 ا سالميةالوي  

 متوسقة  02 20 0 املعتوذات
 متوسقة  08 22 0 الع ادات
 متوسقة  24 21 0 املعامالت

 متوسقة  04 22 0 توسط الكليامل
ذلدددك  و عددد ى( 20 0    دددايب ّنتوسدددط ت ددد  مددد  ا دددذول ال ددداب  أن املعتودددذات  فدددل  علددد  امل   دددة املوىل 

، ض ورة غ س العويذة ا سالمية الفاهيةو  ،يف  شكي  ش فية املتعل  و  كي  أهذا  التعلي  بشك  عام املعتوذاتملمهية 
وهدد ا  عددد ى  (22 0ّنتوسدددط   لي دددا الع ددادات  القالددع املتدددذرب علدد   أصددديل ا يف ن ددوس االبددد  بامليددذان الرتبددوي، و  كيدد 

؛   خددا  يف امل ا دد  املوىل مدد  عةدد  و تأكددذ هدد ا بشددك ،أمهيددة هدد ا ا انددع لددذى الق دد  يف املتددذربالقالددع ةستشددعار 
 والرتكي  ا سالمملمهية املعامالت يف  وه ا  عود (21 0ّنتوسط    املعامالت  ،ليدو  ال ا ة م  خل  اهلل  عاىل لإلن ان

الوددي   فد  جمددال  م هوددذاوبشددك  عد  سدد  القالدع وبواندد  داخد  أسدد    بشدك  أكددع وعددذم خ وجد  للعةدد  اخلدارجيعلد  
م  وسددة يف ن ددوس  سددالميةالوددي  ا  و عدد ى ذلددك إىل أن( 22 0ة متوسددقة، ّنتوسددط   ددايب قددذر   جددعلدد  در  ا سددالمية

ن والد  بيدد  أ( 2101قشدالن  مدة دراسدة  الذراسة و ت   نتان  ه   نشأة املوىل يف جمتةة م ل  ومتذ   ا ال مد  امل
  جاا بذرجة متوسقةسالمية دور معلةي امل  لة ال انو ة يف  ع    الوي  ا 

 المجال الثاني: القيم المعرفية
الوي   إىل دمارسة وجي  االب  مت   اب املتوسقات ار ابية واةرم اهات املعيار ة لوذرة القالع املتذرب عل    

 (  وض  ذلك:2  املع هية وا ذول
 (2  جذول

 ااملتوسقات ار ابية واةرم اهات املعيار ة خلفان  الوي  املع هية م   ة  دازلي  

 خصائص القيمة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

على  القدرةدرجة 
 الممارسة

 املع هيةالوي  

 متوسقة  22 22 0 ال د  ع  املع هة
 متوسقة  20 02 0 است ذام املع هة

 متوسقة  22 00 0 العل  
 متوسقة  02 02 0 توسط الكليامل
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يف الوي  املع هية  ي  بلم  املوىل امل   ة فل  عل   (ال د  ع  املع هة خفيفة أن  (2  ت   م  ا ذول   
أكدددع قدددذر دمكددد  مددد  املعدددار   التالميددد و عددد ى ذلدددك إىل   كيددد  املدددداه  ومددد   ذرسددد ا علددد  إك ددداب ( 22 0  متوسدددق ا
   لت ددا  (02 0  ايب ددّنتوسددط  اسددت ذام املع هددة خفيفددة  لي ددا  ،وغدد س  ددع العلدد  وال ددد  عدد  املع هددة ،وامل ددارات
( 02 0  للةلددالوبشددك  عددام هوددذ كددان املتوسددط العددام   (00 0  متوسددق ا ار ددايبالعلدد  وأمهيتدد   يدد  بلددم خفيفددة 
الوي  وامل دارات واملعدار  لفدو   ال ي   ك  عل ل  ا يعة املو ر الذراسي عوديك  أن  ذل ذلك  ة متوسقة،جو عكس در 

ن معلةدددي امل  لدددة أالددد  بيددد  ( 2101قشددالن  و ت دد  هددد   الدتددان  مدددة نتددان  دراسدددة  ا وم ار  ددد اي ددش فددية القالدددع علة
  بذرجة متوسقةالوي  املع هية  ال انو ة ديارسون

 المجال الثالث: القيم االجتماعية
جتةاعية اة الوي  إىل دمارسة وجي  االب  مت   اب املتوسقات ار ابية واةرم اهات املعيار ة لوذرة القالع املتذرب عل  

 (  وض  ذلك:4  وا ذول
 (4) جدول

 االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لخصائص القيم االجتماعية مرتبة تنازلي  

 خصائص القيمة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

على  القدرةدرجة 
 الممارسة

 اةجتةاعيةالوي  

 متوسقة  21 24 0 املعةال اخلًن ة 
 متوسقة  22 04 0 التعام  مة اآلخ    

 متوسقة  22 00 0 ولية اةجتةاعيةؤ امل 
 متوسقة  20 02 0 توسط الكليامل

 ،(24 0  يد  بلدم  متوسدط   دايب فدل  علد  أعلد   (املعةال اخلًن دة أن قيةة  (4 ال ا م  ا ذول    
ّنتوسددط   ددايب ولية اةجتةاعيددة ؤ امل دد وبعددذها جدداات (04 0  بلددم متوسددق ا ار ددايب لت ددا التعامدد  مددة اآلخدد     يدد  

 قددذرةذلددك إىل  ( وقددذ  عدد ى02 0تدد  متوسددقة، ّنتوسددط   ددايب قددذر   جأمددا ااددال ككدد  هوددذ كاندد  در   (00 0قددذرة  
و ت دد  هدد     هالددذال علدد  اخلددًن ك اعلدد  ،يف  دد  االبدد  علدد  الويددام باملعةددال اخلًن ددة و ددوجي    إلي ددا القالددع املتددذرب
ن املعلةدٌن ديارسدون الودي  اةجتةاعيدة بذرجددة أا ةدودراسدة اخلوالدذة الد  بيددد  كد  مد  (2101قشدالن  الدتدان  مدة دراسدة 

 متوسقة 
 المجال الرابع: القيم االقتصادية

الوي   ةإىل دمارسعل   وجي  االب  مت   اب املتوسقات ار ابية واةرم اهات املعيار ة لوذرة القالع املتذرب   
 (  وض  ذلك:0  اةقتفاد ة وا ذول
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 (5) جدول
 االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لخصائص القيم االقتصادية مرتبة تنازلي  

 خصائص القيمة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

على  القدرةدرجة 
 الممارسة

 اةقتفاد ةالوي  
 متوسقة  82 41 0 دمارسة العة 

 متوسقة  20 21 0 ال لوك اةقتفادي

 متوسقة  82 21 0 توسط الكليامل

 ّنتوسددددط   ددددايب قددددذر  ،املوىل بامل   ددددة جددددااتأن الوددددي  اةقتفدددداد ة املتعلوددددة بالعةدددد   (0ت ددددٌن مدددد  ا ددددذول     
جمددال الوددي  اةقتفدداد ة   بيدةددا  فدد  (21 0  متوسددق ا ار ددايب   لت ددا قيةددة ال ددلوك اةقتفددادي  يدد  بلددم  ،(41 0 

علدد  امل   ددة ال ادسددة وق دد  الوددي  اةقتفدداد ة   فددول( ولعدد  سدد ع 21 0  ة متوسددقة ّنتوسددط   ددايبجدددر ككدد  علدد  
 ،الرتكي  عل  ه   الوي  لذى االب  يف م   ه ا ال   بعذم ا ذوى واملمهية م  القالع املتذرب شعور،  عود إىل املخًنة

  لذ   يف املمور املاد ة واةقتفاد ة بشك  ك ًن ي   كون اعتةاده  عل  الوا
 ااال اخلامس: الوي  ا ةالية

الوي  ا ةالية  إىل دمارسة وجي  االب  مت   اب املتوسقات ار ابية واةرم اهات املعيار ة لوذرة القالع املتذرب عل  
 (  وض  ذلك:2  وا ذول

 (6) جدول
 االمعيارية لخصائص القيم الجمالية مرتبة تنازلي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 خصائص القيمة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

على  القدرةدرجة 
 الممارسة

 ا ةاليةالوي  
 متوسقة  22 22 0 الت و  ا ةايل

 متوسقة  22 02 0 ا بذا  ا ةايل

 متوسقة  20 24 0 توسط الكليامل

(،  لت دا 22 0   فل  عل  أعل  متوسط   ايب،  ي  بلم (الت و  ا ةايل أن قيةة  (2   ال ا م  ا ذول 
( أمدا اادال ككد  هودذ  فد  علد  امل   دة ال دابعة واملخدًنة ّنتوسدط 02 0قيةة  ا بذا  ا ةدايل( ّنتوسدط   دايب قدذر   

اسددت ذام القدد   التوليذ ددة يف  ددذر س الرتبيددة ال ديددة إىل ولعدد  ذلددك  عدد ى  ة متوسددقة،جددو عكددس در  (24 0  ددايب قددذر   
مدة و ت د  نتدان  هد   الذراسدة   وعذم  عو ذ االب ه   امل  لة عل  الت و  مد  خدالل اركد  علد  العةد  ال دين ،ةللقل 
 ديارسون الوي  ا ةالية بذرجة متوسقة  م  املعلةٌن أن أه اد العيدةوال  بيد   (0222 ،سعيذ  دراسة
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 السياسية: القيم السادسالمجال 
 ال ياسيةالوي   إىل دمارسة وجي  االب  مت   اب املتوسقات ار ابية واةرم اهات املعيار ة لوذرة القالع املتذرب عل  

 (  وض  ذلك:2  وا ذول
 (7) جدول

 امرتبة تنازلي   السياسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لخصائص القيم 

 المتوسط الحسابي خصائص القيمة المجال
االنحراف 
 المعياري

على  القدرةدرجة 
 الممارسة

 ال ياسيةالوي  

 متوسقة  84 02 0 املن ةة والووانٌن

 متوسقة  82 00 0 املواادة

 متوسقة  88 04 0 الوةا
 متوسقة  20 00 0 توسط الكليامل

وه ا  (02 0   ي  بلم (املن ةة والووانٌن أن أعل  متوسط   ايب كان لويةة   ال ا م  ا ذول ال اب   
لوذوم الق   م   ا ع ى لويام املذرسة عل   عو ذ القالب عل  اةلت ام بأن ةة وقوانٌن املذرسة و  كي ها عل  ذلك ن  ً 

(  04 0  الوةا ّنتوسط   ايبخفيفة (   00 0ّنتوسط   ايب   لي ا املواادة  ،املس ة وما  تةتة ب  م     ة كاملة
ولع  ذلك  عود إىل     املعل  عل  ض ط القالب م   (00 0  ة ااال كك  متوسقة ّنتوسط قذر جبيدةا كان  در 

  التوجي ات املتعلوة ب  خالل الد ام املذرسي و  كي   عل  حماه ت   عل   ق ي 
 : القيم الصحيةالسابعالمجال 

الوي  الفدية  إىل دمارسة وجي  االب  مت   اب املتوسقات ار ابية واةرم اهات املعيار ة لوذرة القالع املتذرب عل  
 (  وض  ذلك:8  وا ذول

  ( 8) جدول
 االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لخصائص القيم الصحية مرتبة تنازلي  

 خصائص القيمة لاالمج
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري
على  القدرةدرجة 

 الممارسة

 الفديةالوي  

 متوسقة  22 08 0 صدة ال  د
 متوسقة  24 01 0 صدة ااتةة

 متوسقة  80 22 0 صدة ال يةة

 متوسقة  22 42 0 توسط الكليامل

 ّنتوسدط   دايب قدذرةا تلد  امل   دة املوىل يف الودي  الفددية  (ال د دصددة  خفيفة أن ( 8 ت ٌن م  ا ذول    
 ّنتوسددددط   ددددايب صدددددة ال يةددددةخفيفددددة (   01 0 صدددددة ااتةددددة( ّنتوسددددط   ددددايب قددددذر   خفيفددددة  لت ددددا ( 08 0 
ة متوسقة، و ع ى ذلك لتعو ذ الق   يف ه ا جو عكس در  (42 0ار ايب      أما ااال كك  هوذ كان متوسق(22 0 

 املذرسة  م  أمال   بأن   ت  بفدت  واحملاه ة علي ا سواا أكان ذلك م  املس ة 
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الرتبو ة الوي   إىل دمارسةه  ٔنتلف قذرة االع الرتبية العةلية املتذرب َنامعة بيشة عل   وجي  االب   ال ؤال ال اين:
 باختال  مت ًن امل  لة؟

( ملع هدة ال د و  يف قدذرة التةكدٌن بدٌن القالدع املتدذرب مل  لدة test t  (ت ة ع  ه ا ال ؤال، مت اسدت ذام اخت دار لإلجاب
 (   ٌن ذلك 2، وا ذول  ال كالور وسالذبلوم وم  لة 

 (9جدول )
 يبين معرفة الفروق بين الطالب المتدرب لمرحلة الدبلوم ومرحلة البكالوريوس

 الوسط الحسابي المرحلة
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت درجات الحرية

 12 1 28 1 48  22 22 0 الذبلوم
  20 20 0 سو ور لال كا

 
قذرة االع الرتبية العةلية املتذرب َنامعة بيشة  يف  فانيةإ( وجود ه و  ذات دةلة 2ا ذول   ت   م    

ولع  ذلك  عود إىل أن ال ة الوي  الرتبو ة  ع ى ملت ًن امل  لة، ولفاحل االع الذبلوم الرتبوي،  إىل دمارسةال ت    وجي عل  
ىل أن جاات إم  ال ي أدى التذر ع الكايف ق   اخلذمة، امل  لوواا   ً أ ، وأهن   التعلي  م  ق ارسو ماالذبلوم العايل قذ 

ووجود ه و  يف  وذ  ات القالب ال  بيد  ( Smith، 2016 لفار    و ت   نتان  ه   الذراسة مة دراسة ال  و  
 ، ولفاحل القل ة م  الذراسات العليا امل  لة ول است ذام املعلةٌن للوي  يف املداخ ال فلي  ع ى ملت ًن 

 خالصة النتائج والتوصيات:
دمارسددددددة  ىلإأن قددددددذرة االددددددع الرتبيددددددة العةليددددددة املتددددددذرب َنامعددددددة بيشددددددة علدددددد   وجيدددددد  االبدددددد   مدددددد  ذلددددددك  ت ددددددٌن

 تددددد  جمدددددال االوددددي  الرتبو دددددة، قدددددذ جددددداات بذرجددددة متوسدددددقة، وأن ٗنيدددددة ااددددداةت جددددداات متوسددددقة دون اسدددددت داا،  يددددد  
ا خددددددًنً أالوددددددي  ا سددددددالمية امل   ددددددة املوىل  ليدددددد  املع هيددددددة، هاةجتةاعيددددددة،   ال ياسددددددية، وبعددددددذها الفدددددددية،   اةقتفدددددداد ة، و 

لذراسدددددة وجدددددود هددددد و  ذات دةلدددددة إ فدددددانية يف قدددددذرة االدددددع الرتبيدددددة جددددداا جمدددددال الودددددي  ا ةاليدددددة  كةدددددا أظ ددددد ت نتدددددان  ا
دمارسددددددة الودددددي  الرتبو دددددة،  عددددد ى ملت دددددًن امل  لدددددة، وذلدددددك لفدددددداحل إىل العةليدددددة املتدددددذرب َنامعدددددة بيشدددددة علددددد   وجيددددد  االبددددد  

  ال ة الذبلوم الرتبوي
 :  التوصيات

 ويف ضوا نتان  الذراسة  وصي ال ا   ّنا  أيت:
بددأن قددذرة القالددع املتددذرب يف  وجيدد  االبدد  رمددو دمارسددة الوددي  الرتبو ددة متوسددقة، لدد ا  وصددي  بيددد  نتددان  الذراسددة  -0

ا يف ا دميدد ً ، ُنيدد   كددون معلًةددةهاعلدد ةعددذاد القالددع املتددذرب بفددور الذراسددة بددالرتكي  علدد  ب نددام  الرتبيددة العةليددة  
  امليذان الرتبوي 
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 ،الوي  الرتبو ة متوسقة يف ٗنية اااةت إىل دمارسةبيد  نتان  الذراسة بأن قذرة القالع املتذرب يف  وجي  االب   -2
 ةية  اج ار   إكون   «الوي  الرتبو ة» ة   ضاهة مو ر إض ورة ووجود   ا   يف ه ا اااةت، ل ا  وصي الذراسة 

  اا و ق ووها عةلي  سلوكي  هبا القل ة  االب كليات الرتبية، ليتش 

م  زمالن   يف م  لدة ال كدالور وس علد   وجيد  االهبد   ةأن االب الذبلوم الرتبوي أك   قذر بيد  نتان  الذراسة  -2
 دراسدديٌن إىل امليددذان الرتبددوي ملددذة هفددلٌنرسددال القالددع املتددذرب إالوددي  الرتبو ددة، لدد ا  وصددي الذراسددة ب إىل دمارسددة
 متتاليٌن 
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 :  عالمراج
(   ووًن ب نام  الرتبية العةلية يف جامعة ال رقاا 2112الوادر، أبو شعًنة، خالذ حمةذ، غ اري، ثان  أ٘نذ   أبو شدذي،  وسف ع ذ -

    20-22 (،0 2 قو   ، جملة ال رقاا لل دوث والذراسات ا ن انية،  اخلاصة ومورت ات
  مكت ة إب اهي   ليب :ة املدورة داملذ  الوي  ا سالمية والرتبية  (0288  علي خلي  ،أبو العيدٌن -
لقل ة  علي  امل  لة املساسية يف جامعة  ح لتقو   ب نام  الرتبية العةلية فور مورت   (2112٘نذان، حمةذ  و  ،جدلوح، حيٍن -

    001-004(، 00  0 ،راسات يف املداه  وا   التذر سدجملة   املقف 
 ووًن ب نام  الرتبية العةلية يف كليات العلوم الرتبو ة يف ا امعات املهلية يف املردن م  وج ة ن   القل ة   (2110  أبو و ة، حمةذ -

    212-084 ،(2  21لل دوث والذراسات،  ةمؤ   املعلةٌن
 ،كلية الرتبية  غًن مدشورة، ،رسالة ماج تًن  إس ام املس ة يف  دةية الوي  اةجتةاعية لذى الش اب  (0421  م يع حمةذ ،ال وةي -

  جامعة أم الو ى

، 0، جامعة امل قع، كلية الرتبية باخلةس  اخلةس – ووًن ب نام  الرتبية العةلية بكلية الرتبية (  2104  الرتك ، خالذ حمةذ -
 222-222    

رسالة ماج تًن غًن   الوي  الرتبو ة لذى معلةي ومعلةات املذارس ال انو ة يف حماه ات مشال هل قٌن ( 2111  حيٍن زك  ا ،جع -
   جامعة الدلاح الوادية ،كلية العلوم الرتبو ة  ،مدشورة

  2ط ،دار امل ًنة :عةان   عل  الوي  و علية ا  (2112  ماجذ زكي ،ا الد -
رسالة   ساسي يف أمانة العاصةةملدور املعل  يف  دةية الوي  اخللوية لذى  المي  م  لة التعلي  ا  (2112ال ين   ا ةايل، ع ذ -

 جامعة صدعاا  ،ماج تًن غًن مدشورة، كلية الرتبية
ة (  املشكالت الد  ية والرتبو ة ال   واج  اال ات الرتبية العةلية يف كلية الرتبية املساسية بذول2102ارذاد، إق ال ع اس   -

 228-200 ،022  ،42س الكو  ، جملة دراسات اخللي  وا    ة الع بية،
رسالة ماج تًن غًن   املعل  َنامعة املزه  العالقة بٌن م تو ي ا ان ٌن: الد  ي والعةلي يف جمال إعذاد  (2111  ب، سلةان   -

 غ ة، هل قٌن  ،مدشورة
   دار املعار  :الواه ة  الوي  اخلاصة لذى امل ذعٌن ( 0280  حمي الذ   أ٘نذ ،  ٌن -
(  درجة دمارسة اال ات كلية املمًنة عالية ا امعية َنامعة ال لواا التق يوية يف املردن للوي  الرتبو ة  جملة 2112  اخل ابشة، عة  -

 022-002(، 2  8جامعة ال د   ،  ،العلوم الرتبو ة والد  ية
(  دور مش يف الرتبية العةلية يف ٓنوي  م ارات اة فال الرتبوي للقل ة املعلةٌن يف كلي    بية جامعة 2100، حمةذ سلةان  ةاخل اعل -

 022 – 022(، 0  2 ،غ ة سالمية،ل ي   جملة ا امعة ا اال رقاا اخلاصة وآل 
  2111 ،دار الوهاا ،سكدذر ةا  ،الرتبية واملذرسة واملعل  ،ال يذ سالمة ،اخلةي ي -
(  إس ام معلةي الرتبية ا سالمية يف اكت اب ال ة التعلي  ال انوي للوي  اةجتةاعية بذولة ا مارات 2110اخلوالذة، ناص  أ٘نذ   -

    20 – 01( 22  21جملة كلية الرتبية،   الع بية املتدذة
    مكة املك مة ،لو ىجامعة أم ا ،م ك  ال دوث الرتبو ة والد  ية ،والوي  يف الرتبية ا سالمية ادئامل  ( 0222  ٗني  حمةذ ،خياط -
  مكت ة ل دان ،بًنوت ،خمتار الفداح ( 0288 حمةذ ب  بك  ،ال ازي -
جملة جامعة أم  ،دمارسة التعلي  يفدرجة الت ام املعلةٌن بالوي  اةجتةاعية  ( 2112  ٘نذعا ذ أ ،واخلوالذة ،سليةان ذ اب ،ال ديوين -

 0العذد  ،عش االذ التاسة  ،ملك مةمكة ا ،الو ى للعلوم الرتبو ة واةجتةاعية وا ن انية
  مكت ة ال الح ،عةان ،  املذرسي يف الو ن ارادي والعش   املد   ( 0222  اهلل ع ذ ،وإب اهي  ،جودت ،سعادة -
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، ةرسالة ماج تًن غًن مدشور   املتعل  ّنذارس امل  لة ال انو ة يف حماه ة املديا الوي  ا ةالية امل اد  دةيت ا لذى  (0222علي   ،سعيذ -
 مف   ،جامعة املديا

رسالة ماج تًن غًن   (  دور املعل  يف  دةية الوي  اخللوية لذى االب امل  لة ال انو ة ّنذ دة ال  اض2112ال ٘ن  حيٍن   الفانم، ع ذ -
  ال  اض ،سعودجامعة امللك ، مدشورة، كلية الرتبية

جملة ا امعة   دراسة  وييةية لواقة الرتبية العةلية يف كليات الرتبية وا امعات ال ل قيدية  (2114صعي، خولة وأبو دقة، سداا   -
 222-202 ،(0  02 غ ة، ا سالمية  سل لة الذراسات ا ن انية(،

 20الرتبية بععي م  وج ة ن   القال ات املعلةات، االة الرتبو ة، (   ووًن ب نام  الرتبية العةلية يف كلية 2112  الع ادي، حمةذ -
 82 ،)022-020 

دراسة ميذانية م  وج ة  (  واقة ب ام  الرتبية العةلية ب ع  كليات الرتبية با امعات ال ودانية:2104ال ٘ن ، ميةونة علي   ع ذ -
 درمان ا سالمية  ، جامعة أم ن   املشاركٌن يف الرتبية العلةية، رسالة دكتورا

 الواه ة: عا  الكتع   دراسات يف هل  ة الرتبية ( 0280  علي، سعذ -

ن     ووًن ب نام  الرتبية العةلية بكلية الرتبية املساسية م  وج ة(  2102   ال  ًني، ه ذ مساوي ، الك ًن العيذان، عا ذة ع ذ -
 081-020،  جامعة الكو   044 ، 28س، الع بية جملة دراسات اخللي  وا    ة، القالع املعل  بذولة الكو  

 (،22 4 (   ووًن ب نام  الرتبية العةلية يف جامعة الذمام ومورت ات  قو   ، رابقة الرتبو ٌن الع ب،2102عي  ، هااةة حمةذ   -
202-222 

 2ط، مؤس ة ال سالة، وت، بًن الرتاثالواموس احمليط، ٓنوي  مكتع ٓنوي   ( هد0412  ، جمذ الذ   حمةذال ًنوزآبادي -
رسالة   سالمية لذى االهب  يف حماه ة غ ةدور معلةي امل  لة ال انو ة يف  ع    الوي  ا   (2101  الك ًن مدفور قشالن، ع ذ -

 زه ، غ ة ماج تًن غًن مدشورة، جامعة امل

  املعل  الوجي ، الواه ة (0220  لع بيةا الل ة جمةة -

( الوي  الرتبو ة لذى ةعيب املدت  ات الوادية يف املردن، رسالة ماج تًن غًن مدشورة، ا امعة املردنية، 2112  اهلل ع ذ ،ةخمادم -
  عةان

   عا  الكتع   ال  اض:ا سالميةعل  املخال   ( هد0420  موذاد ، ا   -
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