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 بناء مقياس القيم المفضلة في شخصية طلبةالجامعات األردنيَّة

 
 

 *حممد شحاده أبو السل. د 
 **حممد علي أبو العناز.د

 
 الملخص

 
هددت ه هددددر التلاندددم لبسددداي  الدددال الادددلي اللبة ددجم  دددا ردندددلم  جبدددم ال ا  دددا  ا ل  ل دددم  

ق ذلددت تحت ددت تجددت الاددلي  لدددلت ادداب الباقثددال قبسدداي  الددال لجاددلي اللبةددجم  ددا ب تحالددوتطج دد
والندت  وا  ا دم  و ا دإل اا  داا  وال جللدم    الو سل دم: ردنلم الطالدب ال دا  ا ا ل  دا وهدا

 ادد    قواادددإل ( 28)والنددب   وتحلددم الليدد،ولل م  وال يدددا غ  قلددث قجددل قددت   اددد ا  اللالددال 
 اد    يدل ه قط  ادم ( 22)ال   اقتا  ا إل اا  اا وال جللدم  جكدم  سالدا  ا   لكمِّ  ال( 28)

 (. ائلاً  أقلا اً   ا لاً )اللوااف الجبظلم 
 البداً و البدم  د   جبدم ال ا  دا  ا ل  ل دم  ( 044)وتي  تطبلق اللالال قجد  قلسدم  ،لبدم  د  

الندددت  ال ل،سددا  ويدددت  : ل اددت     ا دددم تلللددا الباددد ا   و  ا ددم يدددتااا قث  ددم  ،رددد ا  هددا
  أ دددا   ا دددم  بدددا  (48.4 - 4820)البسددداي  والندددت  ال  ا دددا  قلدددث ت اوقددده اللادددا قدددل  

  (ANOVA)تحجلدددم ال بدددا   الثسدددائا قدددتول تباقدددم : اللاددا لا الب قلدددم قيدددبه قطددد  ا ل  هلدددا
 (. ..48  -   48.2)و  ا لم هو ه  وت اوقه اللاا قل  
م لجلادا لا الب قلدم  و ويدا الباقثدال قد د اي  لاندم  لا جدم كلا ار ا،ه   ا ل  ال تب اللئلسلد

 (.الل أ   الل جلل ) ا الاطاقا  ا خ ى    الل  لإل ا ل  ا
 
 

 

 

 
 .كلية الرتبية، جامعة دمشق، سورية* 

 .كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن** 
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 :مقدمة -1

والوبداايةة والةن ح ك ةيةةا  اساسةان ةمةا  هتتم الرتبية بتنميةة شصيةية اساسةان جةا بواااملةا اةع  يةة
بناء جتكاجل  يه دجاغ ي ك ا وبسةد يتحة  ا وبلةش ي ةع  وينةا ا وَّ  ةتم  (:" 7002اجلالدا )يقول 

الرتبية اليحيحة لإلاسان إَّ مب اعاة هذه اجلوااش بيورة جتكاجلة وجتوازاةا أجةا إن روعةي بااةش و ة   
ةا  مةةا بيمةةة اةع  ةةة العقليةةة ا ةة  دة عةةا اسكسةةا  والوبةةدان آخةة   ةةذن  يلةة  ينةةتغ شصيةةية  ةة  جتوازاةة

وجةةا بيمتملةةا عنةةدجا  سةةلن علةة  اساسةةان َّ دمايتةةه بةةل لتةةدج ه و  يقةةها وجةةا أ يةةة ا وال ةةعور بةةانخ يا
وجةةا بيمةةة الوبةةدان والقلةةش ا اجلسةةد اجلميةةل عنةةدجا بلةةو بلةةش كاجلةةه جةةا القةةيم النايلةةة والسةةلو  القةةوم

 ".العقل الواعي واجلسد السليم عندجا َّ يالبي
 اساسةةان بةةوه   اإن  للقةةيم  ةةبا  بةةالس و السةةلو  اساسةةاق الةةذع يتحقةةد بةةه جعةة  الوبةةود الا ةة ع

الوبود وعنوااه ادقيقيا  قد اعت  اسسالم بالقضةايا القيميةة عنايةة وا ةحة وَّسةيما عنةد ادةدي  عةا 
 ا تمعات  تمةاي  وتتلةع عةا بعضةملا الةاع  مبةا .ال وحالقيم اخللقية اةتعلقة بتملذيش الن ح والسمو ب

وجةةا هنةا  ةةذن اد ةاه علةة  هويةةة ا  تانةاه جةةا أ ةول اقا يةةة وجعةاي  بيميةةة   ةمل اةةواكي اديةةاة اةصتل ةة
لةةةي هةةةي بةةة ء جةةةا عموجيا ةةةه واا ا تمةةةن  ناةةةن جةةةا ا ا اةةةة علةةة  جعةةةاي ه القيميةةةة اةتب ةةةلة لةةةد  أ ةةة اده

. القيم  ذن يل  يكةون جششة اع علة   ةعع ا ويةة اةمية ة للمضتمةن و ةياعملا  ذن زع عت هذه االثقا ية
جا هنةا دةد أن  ا تمعةات الةي هتةدا إم اسةتم ار  اسةكملا واسةتق ارها (:" 7002اا  ا )وةما يقول 

 ُويل اهتماجات خا ة بالانةاء القيمةي ر  ادهةا مبةا يةتالءم جةن  لسة اهتا وأهةدا ملاا رن هنةا  الكثة  جةا 
 ".لكنملا َّ  يلح رجة أخ   أو ل جان آخ ا لقيم بد  يلح و جكان حمدد أو رجة بعينملاا

بةل إن بقاءهةا  ا  تحدد باةعاي  اةادية وكةدهاو  ملد ادقيقة التاربية أن  بوة ا تمعات و ع ملا َّ
ملةةات السةةلوةية  ملةةي ارسةةح واةوب اا  تلكةةه جةةا جعةةاي  بيميةةة وخلقيةةةووبودهةةا واسةةتم اريتملا ج هةةون مبةة

الةةةي يُاةةة  عليملةةةا  قةةةد م ا تمعةةةات وربيملةةةاا والةةةي و إتارهةةةا يةةةتم اديةةةد اةسةةةارات ادضةةةاري ة واساسةةةااي ةا 
ورسةةةم جعةةةاو التلةةةور والتمةةةدن الا ةةة عا وو كالةةةة اخةةةتالل اةةةةوازيا و قةةةدان الانةةةاء القيمةةةي السةةةليم  ةةةذن  

و لةة  سةةنشة ب ةة ية أااتملةةا ا والت كةة  واَّايةةارعوابةةش يلةة  َّحمالةةة وخيمةةة  ةةشول بةةا تمن إم الضةةعع 
 .التاريخ اساساق

ور م  عدد ال لس ات والتيورات القيمية إَّ أن جوب ملا جا أ ية القيم و ة ورهتا للسةلو  اساسةاق 
و ع ي ةه  ا ةكيل سةلو  اساسةانا وبنةاء شصيةيتهإي يت ةد اجلميةن علة  أا هةا الاةالس و  ا واكد َّ يتغ 

يكتسةةةةةاملا ال ةةةةة د ويت ةةةةة شالا  ةةةةةدرتياع جةةةةةا خةةةةةالل عمليةةةةةة التن ةةةةة ة اَّبتماعيةةةةةة والت اعةةةةةل   ةةةةةالقيم. بذا ةةةةةه
 شا  القيم و سلو  ال  دا ويكون النسد اَّبتماعي جتماسكا عندجا  تقارب بةيم ار ة اد ا اَّبتماعي

 (. 7002 ليه وعاد ا يدا )والعكح  حيح  ا بعضملا الاع جا 
 حية الكرب  جا   ات ال ةااب ارردق ويكةاد لثلةه  ق ياةاعا رن  وي كل تلاة اجلاجعات اررداية ال 
لذل   ملم لثلون ال  حية الواعية و ا تمن الي  تاةوأ أجةاةا ا جعام ال ااب يتضملون للدراسة اجلاجعية
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بيادية و جعام جيادينه وجماَّ ه بعد إةما م الدراسة ودخةو م سةوا العمةل واساتةا  وةا يوبةش جع  ةة 
ويلةةة  بغيةةةة  ةةو   بةةة اجغ لل عايةةةة أو ا يم اة ضةةةلة و شصيةةية تلاةةةة اجلاجعةةةة و ةةوا   جقيةةةا  لقياسةةملاالقةة

 .جا هنا باءت أ ية هذه الدراسة او  نمية هذه القيم  لد  الللاة التوبيه الي  ساهم
 :مشكلة الدراسة -2

و سةةع  . ات ارردايةةةالغة   جةةا هةذه الدراسةةة بنةةاء جقيةا  القةةيم اة ض ةلة و شصيةةية تلاةةة اجلاجعة
 : هذه الدراسة لإلبابة عا ارس لة ان ية

جةا دََّّت اخليةةاال السةيكوجرتية ل قةة ات ةةةل  جقيةا    عةةي جةةا جقةاييح القةةيم اة ض ةةلة  -8-2
 ؟شصيية تلاة اجلاجعات اررداي ة و

شصيةةةةةية تلاةةةةةة  جةةةةا دََّّت  ةةةةةدا ةةةةةةل  جقيةةةةةا    عةةةةةي جةةةةةا جقةةةةةاييح القةةةةةيم اة ض ةةةةةلة و -8-8
 ؟اجعات اررداي ةاجل

جةةةةا دََّّت ااةةةةات دربةةةةات اةقةةةةاييح ال  عيةةةةة ةقيةةةةا  القةةةةيم اة ض ةةةةلة و شصيةةةةية تلاةةةةة  -8-3
 اجلاجعات اررداي ة؟

جةةةا جعةةةاي  دربةةةات تلاةةةة اجلاجعةةةات ارردايةةةة علةةة  ةةةةل جقيةةةا    عةةةي جةةةا جقةةةاييح القةةةيم  -8-0
 ؟شصيية تلاة اجلاجعات اررداي ة اة ض لة و
 :للدراسة ادالية أ ية اا ية وأخ    لايقية :سةأهمية الدرا -3
 :األهمية النظرية -3-1

 ةةبم جةةةا أ يةةة القةةةيم  ملةةةي   ةةكل ارسةةةح واةوبشملةةةات السةةلوةية الةةةي  اةةة  عليملةةا  قةةةد م ا تمعةةةات 
ايسةاع وربيشملا والي و إتارهةا يةتم اديةد اةسةارات ادضةاري ة واساسةااي ةا باس ةا ة إم أاةا   ةكل حمةوراع ر 

جةةةا اقا ةةةة ا تمةةةنا ةمةةةا  ةةةشجا القةةةيم كيةةةناع راسةةةصاع جةةةا السةةةلوةيات والقةةةيم وارخةةةالا الةةةي ا ةةة  لةةةه 
جثلةها  سةةوده بةيم ادةةد وال ضةةيلة سةالجته جةةا اةاةاه  السةةلوةية ال اسةةدةا وةا تعلةةه جمتمعةاع بويةةاع بقيمةةه و 

ا هةا و ا ا اةة علة  بنةاء ا تمةن اسكسانا واارب  يه بيم ال   وال سادا وا ي يد جةا أ يةة القةيم وأو 
 . حياع وااي اع جا السلوةيات السلاية

 :األهمية التطبيقية -3-2

إن  جقيةا  القةةيم اة ضةلة و شصيةةية تلاةة اجلاجعةةات اررداي ةةا  يةةو   للضملةات اةسةةشولة عةا رعايةةة 
لاةا وبالتةايل  ةو   ال ااب وَّسيما عا تلاة اجلاجعةا أداة لكا أن  ك ع عا القيم و شصيية الل

ةمةا يةو   للاةاكثد أداة لكةا اسةتصداجملا و . ب اجغ لل عاية أو التوبيه و  وء اتااغ بيا  هذه القيم
 .أحبااملم
 :حدود الدراسة -4

 نولوبياا وباجعة العلوم والتكا باجعة ال جو )ة ادكوجية و ارردن ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ات ارردايش ةةةةةةةةةةةةةة اجلاجعةةةةةتلا 
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 (.  7000 – 7000)و العام الدراسي ( وباجعة أل الايتا واجلاجعة اررداي ةا وباجعة جش ة
 :التعريف اإلجرائي للمصطلحات -5

 :اللالال -
جمموعة جا اةث ات الي أعدت عل  شكل جوابع ل ايةةا لتقةيح ةميةاع القةيم اة ضةلة و شصيةية 

 . تلاة اجلاجعات اررداي ة
    :الالي -

ا  ع شا ج اهيم جم دة  عرب عا أككام ابتماعيةة ج  ةوبف  يملةاا و قةا  إب اايةاع و هةذا الاحة  : ببا 
 .حييل عليملا ا يش جا خالل إبابته عا اةقيا  الذع أعد  لقياسه بالدربة الي

 : الالي اللبةجم -
 كةةةون بنسةةةاة و  رداي ةةةةوهةةةي القةةةيم يات ارولويةةةة الةةةي تةةةش  وا  هةةةا و شصيةةةية تلاةةةة اجلاجعةةةات ار

 .   بةث  جا دربات    يش اخلرباء للقيم و د أ يتملا 20٪
 :الشدنلم -

ا أعل  دربةة حييةل عليملةا اةسةتضيش و أعش جةا اةقةاييح السة   عيةة ةقيةا  القةيماعة ال و ع شا ببا 
 .اة ضلة
 :اإلطار النظري -6

 :مفهوم القيم -6-1

والسياسة وال عايةةا واليةالح ا الدلوجة والثاات: انف عدة جنملااستصدم الع ب القيم للدَّلة عل  جع
 ضةةةةوه  الوبةةةةةود .  ةةةةالقيم هةةةةةي بضةةةةية اساسةةةةةان اروما وجنللةةةةد   كةةةةة ها وحمةةةةن  بجال ةةةةةه. واَّسةةةةتقاجة

اكةم   اعلةةه جةن عةواو ار كةةار  اساسةاق يقةوم عليملةاا ويشسةةح  ةاا إي َّ جعة  ديةاة اساسةةان بةال بةيم
وعنةةدجا يتضةة  د اساسةةان جةةا بيمةةه ال ا ةةلة  ذاشةةه يتضةة  د و وابةةن ارجةة  جةةا كقيقةةة ارشةةياء جةةا كولةةها و 

 (. 7002ا اجلالد) إاساايته وجعناها ووبودها
 :تعريف القيم -6-2

ةا  (shaver & strong, 1976)ع   ملةا شةي   وسةرتواغ اةقةاييح واةاةادا الةي اسةتعململا : بباش
ةةا بيةدةا وبيمةةةا وج  ةةوب للحكةم علةة  بيمةةة ال ةيءا وهةةي جعةةاي  ح كةم جةةا خال ةةا علة  ارشةةياء ببا 
ا سي ةا وَّ بيمة   . ا أو بايحة ا الا أو عل  عكح يل  ببا 

ةةةا( 7000)وع ش ملةةا جلحةةم  ار كةةار الةةةي اةةدد جةةةا هةةو كسةةا جقاةةةول وجةةا هةةةو سةةيء ج  ةةةو ا : ببا 
ا بةةةل حي  ةةةون علةةة  اسةةةتم ارها  وهةةةي جت ةةةد عليملةةةا بةةةد  الايةةةة أعضةةةاء ا تمةةةن ويولواةةةا اكرتاجةةةاع عميقةةةاع 

 .  عرب اربيال اةتعاباة او وارامل
ةةةا جمموعةةة جةةا الت ضةةيالت اةانيةةةة علةة  شةةعور اساسةةةان ( Thorndike) ةمةةا ع   ملةةا اوراةةداي  ببا 

 ذان يعدان ا كد ال ايسد للحكم عل  القيم و كوااا  تمس  اساسان بالقيم ةةةةةةةةذة أو اروا وهةةةةبالل
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 (.0290ديابا ) ط إجا بتحقيد لذة أو بد ن أوجنا
أن  القةيم الةي يتاناهةا ارشةصاا عواجةل جملمةة وحمةددة ( Bayer and Tofler)ورأ  بةاي  و ةو ل 

 ذا ةه ي عةل هةذا وو يهنةه أن  السةلو  ا لسلوةملما  عنةدجا يةشدع اةة ء سةلوةاع جعينةاعا أو بتةار جسةاراع آخة 
 (. 0290كسدا )قيد بع  جا بيمه أ ضل جا السلو  انخ  أو اةسار ارول يساعده عل  ا

ةا( Halstead, 1996)ةما ع  ا  اةاةادا واةعتقةدات ارساسةيةا واةثةلا واةقةاييح أو : القةيم ببا 
را أو لتقةةةوم اةعتقةةةدات أمنةةةاط اديةةةاة الةةةي  عمةةةل ج شةةةداع عاجةةةاع للسةةةلو  أو اقةةةاط   ضةةةيل و  ةةةنن القةةة ا

 .ان ار ااتاع وايقاع بالسمو اخللقي والذام لألشصااوالي     وار عالا
أجةا علمةاء الةن ح وَّسةيما علمةاء الةن ح اَّبتمةاعيا الةذيا حيةددون ااة هتم للقةيم و  ةات ال ة د 

وي ةةةة ون علةةة  القةةيم ال  ديةةةةا وحمةةدداهتا سةةةواء أةااةةةت ا واسةةتعدادا ه واسةةةتضابا ه  يمةةا يتيةةةل بةةانخ يا
وهةةذا جةةا بعةةل ااةة هتم للقةةيم ااةة ة ج  الةةة بةةال  د  نةة اهم ي بلةةون بةةد ا سةةية أم ابتماعيةةة أم بسةةميةا 

خلي ةةةةةا )والسةةةماتا واَّااهةةةاتالقةةةيم وادابةةةاتا والةةةدوا نا واَّهتماجةةةاتا واةعتقةةةةداتا والسةةةلو ا 
0227.) 
 : أهم خصائص القيم -6-3

 :القيم ذاتية وشخصية -6-3-1

ملةةةةة  لديةةةةةه علةةةةة  شةةةةةكل  ةةةةةور  تل ةةةةةة جةةةةةا  ةةةةة  ان القةةةةةيم ب صيةةةةةية ال ةةةةة د ويا ةةةةةه ار ااتةةةةةاع وايقةةةةةاع و ا
واَّختيةةةاراتا وادابةةةاتا وارككةةةاما وةةةا تعلملةةةا بضةةةية يا يةةةة شصيةةةية ا الت ضةةةيالتا واَّهتماجةةةات

 ملةي بةذل   ةشا  و تةبا  بذا يةة ال ة د . بتلع النا  كول أ يتملا و ثلملةا بةاختالا يواهتةم وشصيةياهتم
ا  ت ةاوت النةا  واخةتال ملم و ادكةم علة  ارشةياء واهتماجا ه وجيوله ور اا ه و بجال ةه وتايعتةها ويوبةه

 غة   التيةورات واةعتقةدات هةو جناةن ا إمنا بةاء اتيضةة َّخةتالا بنةااملم ال صيةي وةعتقةداهتم كو ةا
 . إ دار ارككام عل  ارشياء وإةساالا بيمتملا

 :القيم نسبية -6-3-2

ةا تتلةع بةاختالا ال جةةان واةكةان واس وبةةدواها  اسةانا  تقةدي ها وبيةان أ يتملةا عة  اسةاية القةيم أا 
 .وجا جكان إم جكانا وجا زجان إم زجان تتلع جا إاسان إم آخ ا

 :القيم جتريدية -6-3-3

للقةةيم جعةةانف جمةة دة  تسةةم باةو ةةوعية واَّسةةتقالليةا  تضةةح جعاايملةةا ادقيقيةةة و السةةلو  الةةذع  ثلةةه 
مةةل جعةة  يهنيةةا جمةة دا  ةة  حمسةةو ا لكنةةه يتصةةذ والوابةةن الةةذع  عي ةةها  العةةدل جةةا كيةة  هةةو بيمةةة حي

ورن القيمةةة  لتةةاح بال جةةان واةكةةان لةةذا  .بيمتةةه جةةا الوابةةن الةةذع  تةة    يةةه القيمةةة ا ةة دة بعةةاو ارشةةياء
 (.0222بدوعا )  الذع يعي ه اساسانلكا القول إاه َّ جمال ل ملمملا إَّ و السلو 

 :القيم متدرجة -6-3-4

ا  نتام و سلم بيمي جتغ  وجت اعلا كي   رت ش القيم عند ال  د    يااع ةةةةةةةةةة  القيدر ةةةةةةةةةةوجع     م أاش
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 .ه جياع هتيما  يه بع  القيم عل  بعضملا انخ 
 :تصنيفات القيم -6-4

ة عةةةةا  لسةةةة ة أ ةةةةحاالا وااةةةة هتم للقةةةةيم ةم ملةةةةوم واا يةةةةة وجناوجةةةةةا  ةةةةنالك   بةةةةاءت القةةةةيم جعةةةةربش
ةا وأخةة   لعلمةةاء الةةن ح والرتبيةةةا وةةةل  يةةنيع جنملةةا يعتمةةد جعيةةاراع حمةةدداع  يةةني ات خا ةةة بال السةة 

وا تعةل هةذه التيةني ات وبملةات ااة  ا حماوَّع أن يضم اته جناوجة القيم اخلا ة بالعلم الذع يعاجله
؛ اا ةةةة ا 0290ديةةةةابا )تيةةةةني ات لكةةةةلش جنملةةةةا إتابيا ةةةةه وسةةةةلايا ها واعةةةة    يمةةةةا يةةةةبم أهةةةةم هةةةةذه ال

 (:7002ا ؛ اجلالد7002
جا أشمل  التيني ات الي اعتمدت هذا اةعيار  يةنيع عةاو  :معيار حمتوى القيمة –6-4-1

و ةتابه أمناط ال بةالا كية  بسةم النةا  إم سةتة أمنةاط بنةاء علة  القةيم (Spranger) الن ح ارةاق
نةا  و كيةاهتما ارساسية الي يعتقدون الةاا وبةاء  يةني ه هةذا بنةاء علة  دراسةته وجالكاتةه لسةلو  ال

 :وهي ةانم
 عةة  اَّهتمةةام باةع  ةةة واةت ةةاا ادقيقةةةا والسةةعي إم جع  ةةة القةةوااد وكقةةااد  :الاددلي السظ  ددم -

 .ارشياءا و ثل منن العاو وال يلسوا
و تضةةةما اَّهتمةةةام باةن عةةةة اَّبتيةةةادية واةاديةةةةا والسةةةعي إم اةةةةال والثةةة وة  :الادددلي اصا ندددا  م -

 . ت يد اساتا  واستثمار ارجوالا وهي  ثل منن ربال ارعمال واَّبتياد وزيادهتا عا
 عةةةةرب عةةةةا اَّهتمةةةةام باجلمةةةةال وبال ةةةةكل والتناسةةةةدا وهةةةةي  ثةةةةل ال ةةةةصل يو  :الاددددلي ال لاللددددم –

 .اَّهتماجات ال نية
و تضةةةما اَّهتمةةةام بالنةةةا  وحماةةةتملم وجسةةةاعدهتم وخةةةدجتملما والناةةة  إلةةةيملم  :الادددلي اصد لاقلدددم –
 .اتابية ةغايات َّ وساال لتحقيد أهداا شصيية واسم منن ال  د اَّبتماعياا ة 
 تضةةةةما عنايةةةةة ال ةةةة د بةةةةالقوة والسةةةةللة والةةةةتحكم و ارشةةةةياء أو ارشةةةةصاا  :الاددددلي اليلانددددلم -

 .والسيل ة عليملا
و تضةةما اَّهتمةةام باةعتقةةدات والقضةةايا ال وكيةةة والدينيةةة والغيايةةة والاحةة  عةةةا  :الاددلي الت سلددم –

 .كقااد الوبود وأس ار الكون
 : نقسم القيم باعتاار جقيدها إم بسمد :معيار املقصد من القيمة –6-4-2
 .وهي الي  عدش وسيلة لغايات أبعد :الي ونائجلم –
 .وهي القيم الي  كون  اية و كد ياهتا :الي غائلم –
اسلة ام الةي     ةملا علة  أو مةا دربةة :  ة  ان شةدة القةيم بةبج يا :معيار شدة القيمة –6-4-3

ال ةة دا وااايملمةةةا اجلةة اء أو العقوبةةةة الةةي  ق رهةةةا و وبعملةةا علةةة  جةةا بةةةالع القيمةةةا ومبقةةةدار دربةةة اسلةةة ام 
 : والقيم  نقسم باعتاار شدهتا إم االاة أبسام. واجل اء  كون شدة القيمة أو  ع ملا
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ديداعا وهةي  الاةةاع  تعلةةد باةيةةلحة تةش اَّلتةة ام الةةا ويكةةون بة اء جةةا بال ملةةا شةة :الاددلي اللجا ددم –
العاجةا ومبا  عارا عليةه ا تمةن جةا بةيم و ضةاال اقةد أجنةه واسةتق اره ومنةوها وجةا أجثا ةا القةيم اةتعلقةة 

 .باةعتقدات الدينيةا واَّلت ام مبعاي  ا تمن اخللقية
ملةةا بيةةورة   ضةةيلية وهةةي القةةيم الةةي ي ضةةل أن  كةةونا وي ةةضن ال ةة د علةة   ثل :الاددلي ال بةددلجلم -

 .   جل جةا وجا أجثلتملا إة ام الضيعا واسكسان إم اجل انا و لة ارركام
 وهي القيم الي يُ ب  أن  كونا والي يتللن النا  إم  ثلملا و سلوةملم  :الالي اللثاللم –

عمةةل علةة  ولكةنملم ي ةةع ون بيةةعوبة اققملةةا ب ةكل دااةةم وبيةةورة ةاجلةةةا وهةةذه القةيم هاجةةة رن أا هةةا ي
 وبيةةةه سةةةلو  ار ةةة اد حةةةو اةثةةةل العليةةةاا ويعلةةةي بةةةدوة كسةةةنة لاخةةة ياا وجةةةا أجثلتملةةةا ال هةةةد و الةةةداياا 

 .واسيثار والتضحية والاذل والعلاء
ويقيةد الةذا اةعيةار جةد  شةيوي القيمةة واات ةارهاا و يةنع  :القيمةة  ةمعيار عمومي –6-4-4

 : القيم  يه إم  ن د  ا
 ثل هذه القيم استار القيمةي العةام الةذع حيةتكم إليةه أ ة اد ا تمةن و سةلوةياهتم و  :الالي ال ا م –

و ناةةةةن أ يةةةةة هةةةةذه القةةةةيم و اقيةةةةد التضةةةةااح والتكاجةةةةل بةةةةد ار ةةةة ادا و وكيةةةةد اااهةةةةاهتما . وأككةةةةاجملم
بةد والتص يع جا كدة الي اي القيميارن  الي اي القيمةي لثةل كالةة جةا عةدم التوا ةد والتضةااح الةي 

اةعتقةةةدات الدينيةةةةا والةةة وا   :ا  ثجدددم قجددد  الادددلي ال ا دددم ةةةشدع إم الت كةةة  واخةةةتالا ار ةةة ادا وجةةةا 
 .وارس ةا ورعاية الوالدياا والتكا ل اَّبتماعي

: وجةا أجثلتملةةا: وهةي القةيم الةي  ة  ان ب  ةة جعينةة أو اةدد ب جةان وجكةان جعينةد :الادلي الدايدم –
 .اليالة و جيل  العيدا واَّكت ال باةناساات الدينيةا والثبرإخ ا  ال ةاة و شمل  رجضانا و 

 : نقسم إم بسمد :معيار وضوح القيمة –6-4-5
 .وهي القيم الي يي ح الا ال  د ويعلا عنملا بالكالم :الالي الن  حم –
وهةةي القةةيم الةةةي يسةةتدلش عليملةةةا جةةا خةةالل السةةةلو  اةنةةتام الةةةذع ييةةدر عةةةا  :الاددلي الةدددلسلم –
 . ادا ولذل   عترب بيماع كقيقية  ادبةا وأ ضل جا يدلش عل  القيمة هي اناار الااه ة و السلو ار   
 : نقسم إم بسمد :معيار دوام القيمة –6-4-6
ةةا  وبةد لوبةت بية  جشبة :ادلي قداق   – َّر ااتملةا حبةدم جةةا  توهةي القةيم الةي َّ  ةدوم تةويالع وإمن 

 .أو ظاه ة   ول ب وا ا
و تصةذ  ة ة اسلة ام والتقةدي   ا وهي الي  دوم تويالع ويتنابلملا النةا  جةا بيةل رخة  :مالي  ائل –

 ".ةالقيم اخللقية جا  دا وأجااة وعدل
 :مصادر القيم -6-5

هنةةا  عةةةدة جيةةةادر للقةةةيم سةةةاعدت علةةة    ةةكيل جناوجةةةة بيميةةةة أاتضملةةةا ار ةةة اد و كيةةةاهتما هةةةذه 
 : اةيادر  ثلت و
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ْعت اة ةةةُ  القةةةيم الدينيةةةة أكةةةد اةيةةةادر ا اجةةةة و   ةةةكيل بةةةيم ار ةةة ادا  ةُ  :القةةةيم الدينيةةةة –6-5-1
 الكتةش السةماوية جنةذ بدايةةة اخللةد سةا ت و   ةكيل أمنةةاط وبةيم وجعةاق  ةا جةةدلوَّهتاا . واجلماعةات

كية  رةة ت هةذه اةيةةادر علة  جناوجةة القةةيم اَّبتماعيةة للو ةول إم بنةاء اسةةيغ جتكاجةل يقةوم علةة  
 .ة وش ي ة و   كياة ة ل

  كل التن  ة اَّبتماعية والاي ية الي يعيش الةا ال ة د جيةدراع  :التنشئة االجتماعية –6-5-2
جملماع للقيما كي   ةشا  ت يقةة   بيةة ال ة د وا ةب ه و  كةويا جمموعةة بةيم   ةكل جيةدراع جملمةاع لسةلوةه 

 .اساساق
ا ار ة اد خةالل كيةاهتم دوراع  لعةش اخلةربات والتضةارب الةي جة ش الة :اخلربات السابقة –6-5-3

بةةةةارزاع و   ةةةةكيل جمموعةةةةة القةةةةيما وياملةةةة  دور اخلةةةةربة ال صيةةةةية جةةةةا خةةةةالل ارككةةةةام الةةةةي ييةةةةدرهاا 
 .  لألشياء الي وابملته خالل كيا ه

  ةةكل اجلماعةة جيةةدراع جملمةاع جةةا جيةةادر القةيما  اجلماعةةة الةي ينتمةةي  ةةا : اجلماعةةة –6-5-4
 .لديها و ساعده عل    كيل و غي  أمناط سلوةية جعينةال  د   سخ جمموعة جا القيم 

 :مقاييس القيم -6-6

 : جا أهم اردوات الي لكا جا خال ا بيا  القيم
كيةة  يةةتمش جةةا خال ةةا ر ةةد اسةةتضابات اةةةتعلم  :اللشدداهت  أو الل قظددم اللسظلددم –6-6-2

عةةه ويسةةةضل ةةةلش جالكاا ةةه ببجااةةةة ةثةة ات حمةةددة؛   ةةي اةالكاةةةة ي ةةاهد اةعلةةم سةةةلو  اةتعلمةةد ويتتا
ةةةا  ك ةةةع عةةةا جاةةةاه  السةةةلو  بيةةةورة  لقاايةةةة ع ويةةةة  وبدبةةةة وجو ةةةوعيةا واةيةةة ة ال ايسةةةة للمالكاةةةة أاش
ةا جةا  بعيداع عا الت ييع والتيننا وَّسيما إيا  ت بغ لة عا ال ة د أو ار ة اد جو ةوي الدراسةةا ةمةا أاش

 ةةغار السةةا الةةذيا َّ يسةةتليعون التعاةة  والو ةةةع  أةثةة  أدوات القيةةا  جالءجةةة عنةةد دراسةةة ارت ةةةال
 :ولكا أن  سضل اةالكاة بعدة ت ا. الل اي رمناط السلو 

 :إد اي اللسااشا  النبلم –
كيةة  ييةةمم الااكةة  بلابةةات خا ةةة لتةةدويا اةالكاةةات كةةول بيمةةة :إقددتا  قطااددم   قظددم –

 .حمددة أو سلو  جعد
الااكةة  جمموعةةة جةةا ارسةة لة اة توكةةة أو اةغلقةةة و يملةةا يوبةةه  :املقابلةةة الشخصةةية  –6-6-2

للم حواا ويللش جنه اسبابة عنملا ش وياعا وجةا خةالل ادةوار واةناب ةةا والسةشال واجلةوابا و اةادل 
ولكةةا أن  كةةون اةقابلةةة . ار كةةار وانراء حيةةدد اةعلةةم جةةد  اسةةتضابة اللالةةش وجوب ةةه جةةا بيمةةة جعينةةة

 .ك ة أو جقيدة
 يةةةمم خيييةةاع لقيةةا  القةةيم واَّااهةةةات و  توهةةي جقةةاييح واسةةتايااا :ساملقةةةايي –6-6-3

جو ةةةوي بيمةةةي حمةةةددا ويتضةةةما اةقيةةةا  جمموعةةةة جةةةا ال قةةة ات التق ي يةةةة أو اسخااريةةةةا جيةةةا ة بل يقةةةة 
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سةةلاية أو إتابيةةة وج  الةةة باةو ةةوي الةةذع تةة ع  قولةةها ويسةةتضيش اة حو ةةد علةة  ةةةل  قةة ة بو ةةةن 
بةةةة الةةةي  عةةةرب عةةةا رأيملةةةم و اااهةةةاهتم وبةةةيمملما وبعةةةد اديةةةول علةةة  اسةةةتضابات إشةةةارة علةةة  رجةةة  اسبا

 .اةتعلمد عا ةلش  ق ة جا  ق ات اةقيا  يتمش التو ل إم النتااغ واليلملا و  س ها
جةةةا هنةةةا دةةةد أن  ا تمعةةةات الةةةي هتةةةدا إم اسةةةتم ار  اسةةةكملا واسةةةتق ارها  ةةةويل اهتماجةةةات خا ةةةة 

ها مبا يتالءم جن  لس اهتا وأهدا ملاا  ال  د يتعلم القةيم ويكتسةاملا ويةدخلملا  ةدرتياع بالاناء القيمي ر  اد
 (.7009ا ربين)أاناء عملية التلاين اَّبتماعيا  ملي  شا  و سلوةه وشصييته 

 : الدراسات السابقة -7

 : الدراسات العربية -7-1

يمةةةي لةةد  تلاةةة اجلاجعةةةة لقبدراسةةة هتةةةدا إم جع  ةةة الانةةاء ا (4..2  الددبطو والطو دددم)ادداب  -
و بل ةت .واقيقاع لذل  استصدم الااك  جقيا  روةيش ةح القيم بعد أن ةي  ه للاي ةة اررداي ةة اررداي ةا

واَّختيةةاا واخلل يةةةة اَّبتماعيةةةةا ا تالاةةةاع وتالاةةةة و قةةاع ةتغةةة ات اجلةةةنح( 7000)عينةةة الدراسةةةة جةةا 
تلةت بيمتةا التةديا والعمةل لليةوم انخة  ال  اةة اروم و اك: و و لت الدراسة إم عدد جا النتةااغ جنملةا

 . واكتلت بيمة التضحية ال  اة اروم و ه م القيم الوسيلية لللاة اجلاجعة اررداي ة. ه م القيم الغااية
بدراسة هتدا إم بنةاء جقيةا  لقيةا  التوبةه القيمةيا  كةون جةا ( 2..2قو تا   )كلا ااب   -

بيمةةةا وبةةد  كواةةت ةةةل  قةة ة جةةا كةةدم وابعةةي أو ج ةةكلة شةةااعةا ا اعةةت ( 09) قةة ةا   ثةةل  ( 63)
بثالاةة خيةةارات لثةةل ةةةل واكةد جنملةةا  وبملةةاع بيميةةاع سةةااداعا أو جتنحيةاعا أو كالةةة اةةولا  ةةيغت ال قةة ات 

ا وبد ا رت  أن  اَّختيارات  وبملات بيميةة جوبةودة و تعل  شكل كدم وابعي أ ان بثالاة اختيارا
يةةةة لللالةةةشا لكن ملةةةا جتااينةةةة و دَّلتملةةةاا وو دربةةةة شةةةيوعملا بةةةد أ ةةة اد ا تمةةةنا وبعةةةد يلةةة  اديةةةاة اليوج

ا (أعضةاء هي ةة  ةدريح علةم ا ةح وابتمةاي و اجلاجعةة ارردايةة)ع   الااكة  ال قة ات علة  حمكمةد 
ا   قةة ةا علةة   ةة د جةة( 25)َّختاةةار  ةةدبملا اةنلقةةيا أج ةةا  ةةدا الانةةاء  قةةد وزي اةقيةةا  اةكةةون جةةا 

تالاةةةاع وُكسةةش جعاجةةةل ار اةةةاط ال قةة ة باَّختاةةةار الكلةةيا واختةةة ت أعلةةة  ( 005)ةليةةة الرتبيةةةة عةةددهم 
ا أج ةةا ( 0109) قةة  د ار ااتةةاع لتمثيةةل ةةةل بيمةةةا علةة  أن َّ يقةةل بيمةةة أيةةاع جةةا جعةةاجالت اَّر اةةاط عةةا

 (.0190)ااات اَّختاار  قد ُكسش جا إعادة التلايد بعد أساوعد  كان 
دراسةةةة ةةةةةان هةةةد ملا بنةةةاء جقيةةةا  القةةةيم اَّبتماعيةةةةة و  (2..2وآخددد ول  قبدددت اه)وأدددد ى  -

 قةة ةا لقيةةا  سةةاعة جمةةاَّت  ةةيغت علةة  شةةكل جوابةةع ل ايةةةا ( 20)اسسةةالما  يتكةةون اةقيةةا  جةةا 
لاةةداال يقةةيح القيمةةةا وانخةة ان وةةةل جوبةةع لةةه االاةةة بةةداال لإلبابةةةا علةة  شةةكل  قةة ات أكةةد هةةذه ا

تالاةةةاع وتالاةةةةا جةةةا باجعةةةة ال جةةةو  للعةةةام ( 599)اشةةةد اةقيةةةا  علةةة  عينةةةة  جةةةا يقيسةةةان القيمةةةةا وتَّ
ك وااةةةافا  كةةةان جعاجةةةل الثاةةةات اةقيةةةا   باسةةةتصدام جعادلةةةة أل ةةةا ل ا و ةةةد ااةةةات( 20-20)الدراسةةةي 

مت )ا ومت التحقةةةد جةةةةا  ةةةةدبه مبششةةةة يا  ةةةةا  ةةةةدا ا تةةةةو ا وبعةةةة  جششةةةة ات  ةةةةدا الانةةةةاءا (0197)
بةةةذب اءات  تل ةةة وجتعةةةددة جنملةةا بدر ةةه علةةة  التمييةة  بةةةد  ةةح جمموعةةةات التبةةةد جةةا  ةةةدا اةقيةةا  



 أبو العناز. ، دأبو السل. د ........................ةبناء مقياس القيم المفضلة في شخصية طلبة الجامعات األردني
 

 

 56 

جسةةتواها ارةةةادلي كيةة  ةااةةت هةةذه ال ةة وا دالةةة إكيةةااياعا ةةةذل  كسةةات ال ةة وا بةةد  جتااينةةة و
 (.  دالة إكيااياع  يا والدايا عل  اةقيا  وةااتال  ة العل
بنةاء جقيةا  جقةنا للقةيم اة ضةةلة و بةذب اء دراسةةة هتةدا إم  (...2اليدا  ائا  )كلدا اداب   -

بةةيما كةةددت و  ةةوء دراسةةة ( 9)العةة ااا ةةةان عةةدد هةةذه القةةيم  شصيةةية جعلةةم اة كلةةة اَّبتداايةةة و
 قة ات لكةل بيمةةا بيةيغة اةوابةع الل ايةةا وةةل ( 00) ق ة لقياسةملا بوابةن ( 90)استلالعيةا أعدت 

مةةةة بدربةةةة عاليةةةةا وانخةةة  يقيسةةةملا بدربةةةة بةةةداال جتدربةةةة لإلبابةةةةا أكةةةدها يقةةةيح القي( 6)جوبةةع لةةةه 
 .جنص ضةا والثال  َّ يقيح القيمة

ُكللةةةت ال قةةةة ات جنلقيةةةةاع جةةةا خةةةةالل آراء اخلةةةةرباء بيةةةالكية ةةةةةل  قةةةة ة ا وإكيةةةااياع دسةةةةاب القةةةةوة 
جعلةم وجعلمةة جةا أعضةاء ا ي ةات التدريسةية ( 500)التميي ية بعد  لايد اةقيا  عل  عينةة جكواةة جةا 

سةةاب جعاجةةل ار اةةاط ةةةل  قةة ة بالدربةةة الكليةةة لكةةل جقيةةا    عةةي باسةةتصدام دربةةات و بغةةداد ا ود
وُكسةات جعةةاجالت . جعلةةم وجعلمةةا سةحات ع ةةوااياع جةا عينةة  ييةة  ال قة ات( 000)عينةة جكواةة جةا 

ا واليةةةل التاةةةةاياا (0120-0125)ااةةةات اةقةةةةاييح ال  عيةةةة بلةةةة يقي إعةةةادة اَّختاةةةةارا  رتاوكةةةت بةةةةد 
ا أجةةةةا اليةةةدا  ةةةتم التحقةةةد جنةةةه مبششةةةة ع (0192-0122)ة هويةةةتا  رتاوكةةةت بةةةد واسةةةتصدام جعادلةةة

اليةةةدا الاةةةةاه عا و ةةةةدا الانةةةةاءا واشةةةةتقت للمقةةةةاييح جعةةةةاي  ال  ةةةةش اة ينيةةةةةا واةعةةةةاي  التاايةةةةةا بعةةةةد 
 (.0222الساج اايا)جعلم وجعلمة (972) لايقملا عل  عينة جكواة جا 

ة القةةيم لةد  تلاةةة باجعةةة دا إم جع  ةةة جية و بدراسةة هتةة (...2ال  ددوب والدندداو م  )اداب  -
ا القةةةيم اَّبتماعيةةةة)كيةةة  بةةةام الااكةةة  بانةةةاء أدا ةةةد للدراسةةةة اروم لقيةةةا  بةةةوة جمةةةاَّت  آل الايةةةتا

والثاايةةة ةع  ةةة بةةوة القةةةيم ا لةةد  تلاةةة باجعةةة آل الايةةةت( واجلماليةةةةا واَّبتيةةاديةا واةع  يةةةا والسياسةةية
 و ةةل الااكثةةان إم . تالاةةاع وتالاةةة( 769)وبةةد  ةةبلع العينةةة جةةا ا ةال  عيةةة  ةةما هةةذه ا ةةاَّت السةةت
إن  جناوجةةةةةةة القةةةةةيم الدينيةةةةةةة بةةةةةةاءت و ال  اةةةةةة اروما  لتملةةةةةةا القةةةةةةيم : جمموعةةةةةة جةةةةةةا النتةةةةةةااغ جةةةةةا أ ملةةةةةةا
 . واَّبتياديةا واجلماليةا اَّبتماعيةا واةع  يةا والسياسية

ا القةةيم الرتبويةةة اةمارسةةة لةةد  تلاةةةة  دراسةةة هتةةةدا إم  عةة ش  (8444  ال وال ددم)كلددا أددد ى  -
بيمةة   بويةة ( 25)ةلية ال ة يعة و باجعةة ال جةو ا كية  بةام الااكة  بتلةوي  اسةتاااة اشةتملت علة  

موعةةة وبيةةان أاة  جم قةةيم اَّبتماعيةةا والقةةيم اجلماليةةاالقةةيم ال ك يةةا وال: جوزعةة علةة  أربعةة جمةةاَّت هةي
تالاةةةاع وتالاةةةة وضيةةةن أعضةةةاء هي ةةةة ( 762)الدراسةةةة جةةةا   بل ةةةت عينةةةة جةةةا اةتغةةة ات و هةةةذا ا ةةةداا

 . عضو هي ة  دريح( 762)التدريح الاالس عددهم 
أن  جمةةاَّت القةةةيم الرتبويةةة اةمارسةةة لةةد  ةليةةةة :  و ةةل الااكةة  إم جمموعةةة جةةا النتةةةااغ جةةا أ ملةةا
وا ةال  ا ةال ال كة عا ةال اَّبتيةادعا و ا: )ال  يعة و باجعة ال جةو  بةاء    ياملةا علة  النحةو انم

 .اَّبتماعيا وا ال اجلمايل
دراسةةةةة هتةةةةدا إم إبةةةة اء جقاراةةةةة شةةةةاجلة بةةةةد عينةةةةة جةةةةا الللاةةةةةة  (8448   دائلددددم)وأددددد ى  -

اجلةةاجعيد السةةوريد وعينةةةة أخةة   جةةةا الللاةةة اجلةةاجعيد السةةةكو لنديد و القةةيم الةةةي يتضةةمنملا اةقيةةةا  
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ا وو  ةةوء (القةةيم و  ةةوء جتغةة ع اجلةةنح والتحيةةيل الدراسةةيجقيةةا  ) -اةعةة وا بقاامةةة أدوار اديةةاة
تالاةاع وتالاةةا وتاشقةت اليةورة ( 620)هذا ا ةدا تاشةد اةقيةا  بيةور ه الع بيةة علة  عينةة جشل ةة جةا  

عةدد أ  ادهةةا واساسةةاايات و باجعةة  السةغو بلةةس  ة علةة  عينةة جةا تلاةةة ةليةي العلةومااربنايةة ار ةلي
مث أخضةةةةعت النتةةةةااغ اةتحيةةةةلة جةةةةا هةةةةذا التلايةةةةد  للمعاجلةةةةة اسكيةةةةااية الةةةةي  اتالاةةةةاع وتالاةةةةة( 035)

لتحديد دَّلةة ال ة وا بةد اةتوسةلاتا إ ةا ة (  ا)استندت إم اليل التاايا الثالاي واستص ا  بيم 
 .عند الل وم( ت)إم استص ا   بيم 

 وريد واا ااملم السكو لنديد و و لت اتااغ الدراسة إم ظملور   وا دالة إكيااياع بد الللاة الس
 و بع  القيم يات اللايعة اجلمالية واَّبتماعية ةاجلمالياتا والغ يةا والتقدشما و كد   وشا 

ومنةةن اديةةاةا ةمةةا أسةة  ت  بتيةةادياتاالسةكو لنديد و بعةة  القةةيم يات اللايعةةة اةاديةةة وال  ديةة ةاس
الةذةور و اةقةاييح اخلا ةة بقةيم السةللةا والن ةةاط إي   ةوا  دراسةة عةا ظملةور  ة وا  ة  ان بةاجلنحاال

 .الادقا واةصات ةا والليابة الاداية و كد   وبت اساام و اجلمالياتا والغ يةا ومنو ال صيية
دراسةةةة هتةةةدا إم بنةةةاء جقيةةةا  القةةةيم اة ضةةةلة و شصيةةةية اةةةةة أة  (8443ندددجلال  )وأدددد ى  -

 قةةة ة (  20) كةةةددت و  ةةةوء دراسةةةة اسةةةتلالعيةا أعةةةدتبةةةيما ( 2)الع ابيةةةةا ةةةةان عةةةدد هةةةذه القةةةيم 
 قة ات لكةةل بيمةةا بيةةيغة اةوابةةع الل ايةة وب قةة  د لإلبابةةا واكةةدة  ششةة  إم ( 00)لقياسةملاا بوابةةن 

وبود القيمة أو  قيسملا وارخ   َّ  قيح القيمةةا وبةد كللةت ال قة ات جنلقيةاع جةا خةالل آراء اخلةرباء 
دساب القةوة التميي يةة ( 590)عد  لايد اةقيا  عل  عينة جكواة جا بيالكية ةل  ق ةا وإكيااياع ب

ا بلة يقتدا بعةد  لايقةةه علة  عينةةة ةلكةل  قة ة وجعاجةةل  ةدبملاا وُكسةش ااةةات اةقةاييح ال  عيةة التسةةع
ا (0195-0122)جعةاجالت اااهتةا بةد  تت يقة إعادة اَّختاار  رتاوكة: اج أةا  ا( 700)جكواة جا 

ا ومت  (0192-0122)ت جعةاجالت اااهتةا بةد تااياا واستصدام جعادلة هويتا  رتاوكةوبل يقة اليل ال
 ةةدا ا تةةو ا و ةةدا الانةةاءا ةمةةا كسةةش جششةة  :  ةةا االتثاةةت جةةا  ةةدا ةةةل جقيةةا    عةةي مبششةة ي

 .اتااغ اليل التاايا الثنااي اادساسية لكل جقيا    عي ج
 ة جةد  اات ةار القةيم و سلسةة ركةالت هتدا إم جع ش  ةدراس (8443يوالحم  )كلا أد ى  -

مت  ا ة ها جةا باةل دار الةربا و ا وهي جمموعة بييية  بليع الدةتور عمةاد كقةي( اليغ ) دالسند با
ا بيةةا  ناولةت اةوابةن ارا يةة وارجةاةا السةياكية( 05) كواةت عينةة الدراسةة جةا  0292عمةان عةام 

اتةةااغ الدراسةةة أن  القةةيم اَّبتماعيةةة هةةي ارةثةة  و ةة ة و  واةةةدن و اةملكةةة ارردايةةة ا اأيةةةا وأظملةة ت
وأخةة اع بةةاءت القةةيم الدينيةةة و اة  اةةةة  مث   اعتملةةا القةةيم السياسةةيةاا ديةوجةةا مث  القةةيم اَّبتيةةاا السلسةةة

 .اربل و  ة
 ةة القةيم الرتبويةة اةةدشعاة لةد  تلاةة باجعةة راسة هتدا إم جع  د (8442اللداو ا  )وأد ى  -
( 36)كي  بام الااكة  بتلةوي  اسةتاااة اشةتملت علة  ا رباء ارهلية جا وبملة اا  الللاة أا سملمال  

والقةةيم اَّبتيةةاديةا  م ال ك يةةة والعقديةةةا واَّبتماعيةةةاالقةةي: جمةةاَّت هةةي( 5)بيمةةة   بويةةة جوزعةةة علةة  
و و ةلت اتةااغ . دنتالااع وتالاة جا باجعةة ال ربةاء ارهليةة بةارر ( 253)والقيم اجلماليةا تاشقت عل  
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الدراسةةةةة إم أن  القةةةةيم اةوبةةةةودة لةةةةد  تلاةةةةة اجلاجعةةةةة هةةةةي القةةةةيم ال ك يةةةةةا والقةةةةيم اَّبتماعيةةةةةا والقةةةةيم 
 .اجلماليةا والقيم اَّبتيادية

 :الدراسات األجنبية -7-2

بدراسةة هتةدا إم الوبةوا علة  اةتغةة ات  (Huntley & Davis, 1985)اداب كدم،  د    -
مت  ا تالاةةةاع باجعيةةةاع ( 567)و بل ةةةت عينةةةة الدراسةةةة جةةةا ا ة اجلةةةاجعيد بعةةةد تةةة بملمالقيميةةةة لةةةد  اللالاةةة
 و ةةل الااكثةةان إم (. َّلاةةورت   اةةون ولنةةدزع)ويلةة  باسةةتصدام جقيةةا  القةةيم ا  تةةاعملم بعةةد تةة بملم

أن  هنةةةةا   غةةةةة اع و الانةةةةاء القيمةةةةيا حيةةةةةدم بتقةةةةدم العمةةةة  والتغةةةةة ات : جمموعةةةةة جةةةةا النتةةةةااغ جةةةةةا أ ملةةةةا
 .تماعية والتاربيةاَّب
علةةة  عينةةةات ةاةةة ة جةةةا الللاةةةة جةةةا ع ةةة ة بلةةةدان ( B.Sverko,1995) و دددا  لاندددم أد اهدددا -

جقيةةا  القةةيما ة ةةع سةة  ةو عةةا بةةيم كايةةت بالتقةةدي   – تل ةةة واسةةتصدم  يملةةا باامةةة أدوار اديةةاة 
  اردىن  ا واَّات ةةةةاي باةقةةةةدرةا والتحيةةةةيلا وبةةةةةيم أخةةةة   االةةةةت التقةةةةةديجثةةةةل النمةةةةو ال صيةةةةةي ارعلةةةة 

والسةةةللة لةةةد  سةةاا  هةةةذه العينةةةات  ق ياةةةاع وةةا ي ةةة  إم وبةةةود بواسةةم ج ةةةرتةة بينملةةةا علةةة  ا ةاةصةةات ة
وو الوبت ا سةه  و ةلت هةذه الدراسةة والتحلةيالت العاجليةة الةي . ال  م جا ااتماءاهتا القوجية اةصتل ة

.  اع مبضموعةة جعينةة جةا القةيمدقت الا إم استصالا اةالم جمموعةات جةا الالةدان  املة  ةةل جنملةا  يشة
  ةةةي كةةةةد   وبةةةةت جمموعةةةة الالةةةةدان الةةةةي  نتمةةةي إم العةةةةاو اجلديةةةةد والةةةي  ضةةةةمنت الوَّيةةةةات اةتحةةةةدة 
ارج يكيةا وأسرتالياا وةنداا بقةيم التحيةيلا واَّبتيةادياتا والتقةدما أعلةت جمموعةة الالةدان اروربيةة 

والرب غةةةال التقةةةدي  ارعلةةة  لةةةاع  القةةةيم اَّبتماعيةةةة والةةةي  ضةةةمنت بلضيكةةةا وإيلاليةةةا وة وا يةةةا وبولوايةةةا 
وال صيية ةالعالبات اَّبتماعية ومنن ادياةا واَّستقاللا بينما أعل  الياباايون الوزن ارةةرب للقةيم 

 .اة  الة باجلماليات واسبداي
 :نتائج الدراسات -7-3
م الرتبويةةة الةةي يكتسةةاملا يلقةةد أجةةدشت الدراسةةات والاحةةوم السةةابقة الااكةة  ب  يةةة وا ةةحة عةةا القةة 

ةما أو حت هذه الدراسةات السةابقة أ يةة القةيم و  عةديل سةلو  ار ة اد و وبيملةها باس ةا ة   الللاةا
وهةذه القةيم  ت ةابه بةد ال ةعوب وا تمعةات اةصتل ةة و  وبملاهتةا . إم  لاية كابةاهتم وإشةااي ر اةاهتم

كية  أن  ا تمعةات  اربنايةة )عةا ا تمعةات اربنايةة القيمية العاجةا بينمةا تتلةع ا تمعةات الع بيةة 
أةث   سكاع بالقيم اةادية الن عيةا إ ا ة إم القةيم ارةثة  ار ااتةاع بالتنةا ح والن ةوي والن عةة إم التسةلن 

 (. واَّستعالء
لدراسةة عةا الدراسةات السةابقة أن  الااكة  هةو الةذع بةام بانةاء أداة الدراسةة وأن  جا  تمية  بةه هةذه ا

بينمةةةةا الدراسةةةةات السةةةةابقة اعتمةةةةد جعامملةةةةا علةةةة  اةقةةةةاييح اربنايةةةةة كيةةةة  بةةةةام الااكةةةة  بتع ياملةةةةا أو 
 .   لوي ها
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 :الطريقة واإلجراءات -8

: رداي ةة ادكوجيةة كةو ن جمتمةن الدراسةة جةا ضيةن تلاةة اجلاجعةات ار :جمتمع الدراسةة  -8-1
 .باجعة ال جو ا وباجعة العلوم والتكنولوبياا وباجعة جش ةا وباجعة أل الايتا واجلاجعة اررداي ة

تالاةةاع وتالاةةة جةا تلاةةة اجلاجعةةات ( 500) كواةت عينةةة الدراسةةة جةا  :عينةةة الدراسةةة -8-2
عةةةةة العلةةةةوم والتكنولوبيةةةةاا باجعةةةةة ال جةةةةو ا وباج)اررداي ةةةة ادكوجيةةةةةا جةةةةوزعد علةةةة  اجلاجعةةةةات اخلمةةةةح
ا واخت ت هذه العينة بارسلوب اة كلةي الع ةوااي (وباجعة جش ةا وباجعة أل الايتا واجلاجعة اررداي ة

إي اختةة  جةةا ةةةل باجعةةة ةليةةة واكةةدةا  كااةةت ةليةةة علميةةة جةةا باجعةةة العلةةوم والتكنولوبيةةا وهةةي ةليةةة 
ة اندابا وةلية إاسااية جا باجعة جش ةة وهةي ةليةة ا ندسةا وةلية إاسااية جا باجعة ال جو  وهي ةلي

اندابا وةليةةةة الدراسةةةات الرتبويةةةة جةةةا باجعةةةة آل الايةةةتا وةليةةةة علميةةةة جةةةا اجلاجعةةةة اررداي ةةةةا وجةةةا مث 
تالاةةاع وتالاةةةا وبةةد مت  اختيةةار الللاةةة ع ةةوااياع جةةا تلاةةة جسةةابات جتللاةةات ( 90)اختةة  جةةا ةةةلش ةليةةة 

 :يو ح  وزين أ  اد عينة الدراسة و د اجلاجعة( 0)ا واجلدول ربم اجلاجعة وجتللاات الكلية
 (2)ال تول لاي 

 توا إل أ  ا  قلسم التلانم و ق ال ا  م
 عدد اللالب اجلاجعة

 90 باجعة ال جو 
 90 باجعة العلوم والتكنولوبيا

 90 باجعة أل الايت
 90 اجلاجعة اررداي ة
 90 باجعة جش ة

 500 ا موي
 .سوا يتم  و يحملا َّكقاع  :عينة اشتقاق املعايري -8-3
 :ج شت عملية بناء اةقيا  مبقاييسه ال  عية باسب اءات ان ية :قيا امل بناء خطوات -8-3-1
 :تحت ت الالي اللبةجم  ا ردنلم  جبم ال ا  ا  ا ل  ل م -

الااكثةةان بةةاَّتعالي علةة  جةا أبةةل اديةةد القةةيم اة ضةةلة و شصيةةية تلاةةة اجلاجعةةات اررداي ةةةا بةةام 
اردب النا ع الذع  ناول جو وي القيما وبعة  الدراسةات السةابقة الةي  ناولةت يلة ا باس ةا ة إم 

سشاَّع واكداع عا القيم الي يناغةي أن  كةون و السةلم القيمةي لللاةة  ت قدم استاااه استلالعية  ضمن
وبعة  اةسةةشولد عةا رعايةةة الللاةة واةتصييةةد  اجلاجعةات اررداي ةة إم جمموعةةة جةا أسةةا ذة اجلاجعةات

 .و هذا ا ال
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: بيمةةةةةا وهةةةذه القةةةةيم هةةةةي( 07)وو  ةةةوء اتةةةةااغ هةةةذه الدراسةةةةة اَّسةةةةتلالعية  و ةةةل الااكةةةة  إم 
الوتنيةةةا والثقةةة بةةالن حا والتسةةاجح واةسةةاعدةا واليةةةربا واليةةداا وارج ااةةةا والعلميةةةا والع ةةةا ودا ةةةن 

يةا والتعةةةةةاونا واللمةةةةوحا مث ُع  ةةةةةت هةةةةةذه القةةةةةيم علةةةة  جمموعةةةةةة جةةةةةا اخلةةةةةرباء اَّدةةةةازا وامةةةةةل اةسةةةةةشول
اةتصتيةةةد و العلةةةوم الرتبويةةةة والن سةةةية واَّبتماعيةةةة والدينيةةةةا َّسةةةتلالي آرااملةةةم و دبةةةة اديةةةد هةةةذه 

: بةيما هةي( 2)وو  ةوء آرااملةم وجالكاةاهتم و ة  ياملم  ةذه القةيما بقيةت ا القيم و    ياملا و ةد أ يتملةا
 .يةا واليدا وارجااةا ودا ن اَّدازا والعلميةا واليربا وامل اةسشوليةا والتساجحالوتن
 :تعريف القيم وحتديد مكوناتها  السلوكية -8-3-2

مت   ع يع و  ي لكل بيمةة جةا هةذه القةيم السةاعةا وجةا مث اشةتق ت اةكواةات السةلوةية  ةا بيةيغة 
وو  ةوء جالكاةاهتم وأرااملةم ( 0جلحةد ربةم )اء اةصتيةد أوليةا ةما مت  ع  ملا عل  جمموعة جةا اخلةرب 

ت بعةةةة  اةكواةةةةات  ب ةةةةاح عةةةةددها دعُةةةةدشلت بعةةةة  اةكواةةةةات ودجمةةةةت جةةةةن بعضةةةةملا الةةةةاع  واسةةةةتاع
جكوااع جوزعة بالتساوع عل  القةيم السةاعةا أجةا جةا كية  ار يةة النسةاية لكةل ( 57)بييغتملا النملااية 

 .لكل اةكوااتجكون  قد أعل  اخلرباء أ ية جتساوية 
 :إعداد الفقرات -8-3-3

ار ةب  الااكة  أن يعةدش لكةل جكةون  قة  دا رن  اخلةرباء أعلةوا أ يةة اسةاية جتسةاوية لكةل جكواةات 
أن  ُعةدش هةذه ال قة ات (: "0292الكايسةيا )وية   . القيمةا ولكي َّ يكون اةقيا  العام جلوَّع أيضا

ب يقلةةةل جةةةا اكتمةةةال اَّختيةةةار الع ةةةوااي جةةةا بةةةد بةةةداال هةةةذا ارسةةةلو  ن  ببسةةةلوب اةوابةةةع الل ايةةةة ر
اسبابة عندجا  ياغ ببسةلوب العاةارات التق ي يةة أو اَّسةت ملاجية وجعملةا بةداال جتدربةة لإلبابةةا  ضةالع 

و تكةون  يةه ال قة ة ". عا أن  هذا ارسلوب بد يشدع إم اييد عاجل اة  وبية اَّبتماعية إم كد ةا 
و  ة  جعينةاعا جوب ةاع سةلوةياع لإلبابةا و ةل عاارة جةن اةقدجةة   ةكل جعة   اجةاع أو جا جقدجة وعاار د 

ةةا  قةةيح القيمةةةة لةةد  ا يةةةشا وارخةة   َّ   ةةة  إم  إكةةد  هةةا د العاةةةار د إم وبةةود القيمةةةةا أع أا 
امةةاعا دا)وبةةود هةةذه القيمةةةا ولكةةلش عاةةارة جةةا عاةةارم اسبابةةة  ةةدرش  لإلبابةةة يتضةةما االاةةة بةةداال هةةي 

الثالاةةا و علةة   ا   ةةدرتاهتدوأن  ا يةةش بتةار عاةةارة واكةدة لإلبابةةةا وجةا مث بتةةار إكة( أكيااةاعا اةادراع 
( 6ا 7ا 0)علةة  التةةوايل للعاةةارة الةةي  قةةيح القيمةةةا والةةدربات ( 0ا 7ا 6)عنةةد التيةةحيح الةةدربات

 .عل  التوايل للعاارة الي َّ  قيح القيمة
 : للفقرات التحليل املنطقي  -8-3-4

عةةة   الااكثةةةان اةكوشاةةةات السةةةلوةية جةةةن ال قةةة ات الةةةي أعةةةدشت لقياسةةةملاا علةةة  جمموعةةةة جةةةا اخلةةةرباء 
ا تيةةد و العلةةوم الن سةةية والرتبويةةة وال ةة يعةا وتلةةش جةةنملم  قةةدي  جةةد   ةةالكية ال قةة ات و بيةةا  

باةوا قةةة علةة  اةكةةوشن اةكوشاةةات السةةلوةية الةةي أعةةدشت لقياسةةملا ةمةةا  اةةدو و شةةكلملا الاةةاه عا ويلةة  
السلوةي وال قة ات أو ابةرتاح اسةتاعاد هةذه ال قة ات أو إبة اء التعةديل اةناسةش عليملةاا وو  ةوء أرااملةم 

جةةنملما حبيةة   ٪90عةدشلت بعةة  ال قةة اتا وكايةةت ضيعملةا مبوا قةةة اخلةةرباء وبنسةةاة ا  ةاا و  قةةل عةةا 
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( 07)اييح ال  عيةةة للقةةيم السةةان بوابةةن  قةة ةا جوزعةةة علةة  اةقةة(  97)أ ةةاح عةةدد ال قةة ات جلميةةن القةةيم
.  قة ة لكةلش جنملمةا( 00) ق ة لكل جقيا    عيا باستثناء جقياسي دا ن اسداز والعلميةة كية  أ ةاح 

 (.7اةلحد ربم)وبذل  ُشكشلت اليورة ارولية للمقيا  
 : التثبت من وضوح التعليمات وفهم العبارات من اجمليبني على املقيا   -8-3-5

ة جد  و وح التعليمات و ملم العاارات جا اةستضيادا تاد اةقيا  أجام الااك  علة  عينةة ةع ش 
تالب جةا ةةلش باجعةةا اختة ت جةا تلاةة السةنة اروم و ( 00)تالااع وتالاةا بوابن ( 20)جكواة جا
ن ا للةةةةةةتمكا جةةةةةةا ضةةةةةة(ال جةةةةةةو ا والعلةةةةةةوم والتكنولوبيةةةةةةاا وأل الايةةةةةةتا واررداي ةةةةةةةا وجش ةةةةةةة )باجعةةةةةةات 

 اةالكاةات و بشةة  بوااةش الغمةةو  و التعليمةةات واديةد العاةةارات أو الكلمةةات  ة  اة ملوجةةةا  اةةد
التقةة يل لإلبابةةة  الةة جاجتوسةةن  وأن  التعليمةةات وا ةةحة والعاةةارات ج ملوجةةة جةةا ا ياةةدا  بعةةد  يلةة  أن  

 . اارات أو التعليماتا لذل  و يكا هنا  أع  عديل أو  غي  و العدبيقة( 60)عا اةقيا  كوايل 
 :األساليب اإلحصائية -8-4

إن  جعاةةةةةم ارسةةةةةاليش اسكيةةةةةااية الةةةةةي اسةةةةةتصدجت و الاحةةةةة  ادةةةةةايل ُكسةةةةةات بوسةةةةةاتة ب اةةةةةاجغ 
 :وهي( spss)اداسوب انيل 

 .دساب القوة التميي ية ل ق ات جقاييح القيم :t-testاختاار النساة التااية لعينتد جستقلتد  -
دسةةاب جعةةاجالت  ةةدا ال قةة ات جةةا :   Pearson's Corr .cofب سةةون جعاجةل ار اةةاط -

خةالل ار اةةاط درباهتةةا بالدربةةة الكليةةةا وةةةذل  و كسةةاب جيةة و ة اَّر ااتةةات الداخليةةة بةةد  قةة ات  
 .ةل جقيا 

 .لتحليل دربات عينة الثاات:  ANOVAاليل التاايا الثنااي -
دساب اةعاي  لكةل جقيةا    عةي لكواةا  تمية   :   Percentile Ranksجعادلة ال  ش اة ينية -

 .بقدرهتا عل     يش دربة ال  د بالنساة إم جمموعته
 :لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت إجراء ما يلي -9

جةةةا دََّّت اخليةةةاال السةةةيكوجرتية ل قةةة ات ةةةةل  جقيةةةا    عةةةي جةةةا  :السةةة األ األوأل -9-1
 ت اررداي ة ؟جقاييح القيم اة ضلة و شصيية تلاة اجلاجعا

 :الاو  ال لللا م لجبا ا  -
تالاةةاع وتالاةة    ياةاع  نازليةةاعا مث كةددت ا موعتةةان ( 500)مت     يةش دربةات الللاةةة الاةالس كضمملةا 

جةةةةا أ ةةةة اد العينةةةةة و ةةةةةل جمموعةةةةةا رن  هةةةةذه النسةةةةاة اعةةةةل ( ٪72)اةتل  تةةةةان بالدربةةةةة الكليةةةةة بنسةةةةاة 
والةذا (. Stanly and Hopkins ,1972)م و ةاي  بيةد بينملمةا ا موعتان بب ضل جا لكا جا كض

تالاةاع وتالاةة ا وكسةش الااكثةان ( 009)أ اح عةدد ار ة اد و ةةل جمموعةة جةا ا مةوعتد اةتلة  تد 
 ق ة باستصدام اختاار النسةاة التاايةة لعينتةد ( 97)جعاجل التميي  ل ق ات اةقاييح الساعة الاالس عددها
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 ةةة دَّلةةة ال ةة ا بةةد جتوسةةلي دربةةات ةةةل  قةة ة بةةد ا مةةوعتد اةتلةة  تد و ةةةل جقيةةا  جسةةتقلتد ةع  
 (.(Edwards,1957و ثل القيمة النااة القوة التميي ية لل ق ة 

وا ضةةح جةةا اتةةااغ كسةةاب جعةةاجالت  ييةة  ال قةة ات أن  هنةةا   قةة  د و  كواةةا ويةة  د عنةةد جسةةتو  
 قة ة ةااةت وية ة عنةد ( 97)قةاييح بيةيغتملا النملاايةة وأن  هنةا  لذل  استاعدت جةا اة( 0102) دَّلة

و ( 01000)و بعضةةةملا وعنةةةد جسةةةتو  ( 0100)و بعضةةةملاا وعنةةةد جسةةةتو  ( 0102)جسةةةتو  دَّلةةةة 
القةةوة التميي يةةة لل قةةة ات الةةي اسةةتاقيت و اةقةةاييح ال  عيةةةة ( 7)بعضةةملا انخةة ا ويو ةةح اجلةةةدول ربةةم 

 .بييغتملا النملااية
 :  ا يت  البا -

بةام الااكة  حبسةةاب جعاجةل ار اةاط  ب سةةون  بةد دربةة ال قةة ة والدربةة الكليةة لكةةل جقيةا    عةةي 
أن  ضيةةن ال قةة ات ةااةةت  ح ا ضةة SPSSباعتاارهةةا حمةة  داخلةةي بواسةةلة ب اةةاجغ التحليةةل اسكيةةااي 

و ( 01000)و بعضةةةملا وعنةةةد جسةةةتو  ( 0100)و بعضةةةملا وعنةةةد ( 0102)ويةةة ة عنةةةد جسةةةتو  دَّلةةةة
جعةةاجالت  ةةدا  قةة ات اةقةةاييح ال  عيةةة بيةةيغتملا النملاايةةة ( 7)ويو ةةح اجلةةدول ربةةم . بعضةةملا  انخةة 
 .و اةقيا  ةلملا

 : با   لدا  البا ا  -
اعتمةةد الااكةة  و كسةةاب جششةة  ااةةات دربةةات ةةةلش  قةة ة جةةا  قةة ات ةةةل جقيةةا    عةةيا اةعادلةةة 

   Crocker and)تملا بالدربة الكلية الي  عتمد عل    ب اَّح اا اةعيارع و جعاجل ار اا
Algina,1986 ) وعليةةه ةااةةت جششةة ات  ااةةات  قةة ات ةةةل جةةا اةقةةاييح ال  عيةةة السةةاعة ةمةةا و

 : انم( 7)اجلدول ربم 
 (8)ال تول لاي 

 لبا ا  اللاا لا الب قلم و  ا    يتااا و ،ر ا   باتاا(  )اخ بال 

 
 
 
 
 

  سلسل
 جقيا  العلمية جقيا  دا ن اَّداز ةجقيا  اليدا وارجاا جقيا  الوتنية

ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 ال ق ة

ت )اختاةةةةةار 
) 

جعاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 اليدا

جششةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 الثاات

ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 ال ق ة

اختاةةةةةةةةةةةةةةةةار 
 (ت )

جعاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 اليدا

جششةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 الثاات

ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 ال ق ة

اختاةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
 (ت )

جعاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 اليدا

جششةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 الثاات

ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 ال ق ة

اختاةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
 (ت )

جعاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 اليدا

جششةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 الثاات

0 0/0 5122 0162 0157 7/7 9122 0123 0123 6/6 2177 0162 0132 5/5 9166 0162 0195 
7 9/0 5133 0167 0120 2/7 9152 0152 0192 00/6 2120 0150 0122 00/5 3122 0163 0122 
6 02/0 6122 0172 0159 03/7 2177 0156 0192 02/6 2132 0166 0122 09/5 2170 0150 0193 
5 77/0 2157 0162 0156 76/7 3129 0122 0190 75/6 3102 0169 0125 72/5 9122 0152 0126 
2 72/0 5122 0150 0122 60/7 2120 0150 0190 60/6 2199 0152 0199 67/5 2166 0157 0196 
3 63/0 00192 0122 0126 62/7 5127 0120 0150 69/6 9100 0152 0192 62/5 2165 0160 0126 
2 56/0 3122 0157 0129 55/7 5157 0162 0120 52/6 2106 0162 0122 53/5 9176 0162 0132 
9 20/0 2100 0152 0192 20/7 3100 0150 0127 27/6 3126 0155 0122 26/5 2107 0162 0139 
2 22/0 3120 0155 0193 29/7 2120 0155 0122 22/6 2100 0127 0127 30/5 2100 0165 0120 
00 35/0 2170 0153 0193 32/7 5122 0162 0126 33/6 5199 0159 0126 32/5 9122 0169 0196 
00 20/0 2152 0155 0126 27/7 9122 0122 0127 26/6 5166 0163 0156 25/5 3199 0176 0190 
07 29/0 2102 0152 0120 22/7 3192 0162 0129         
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 (8)ت لم ال تول لاي 
 لبا ا  اللاا لا الب قلم و  ا    يتااا و ،ر ا   باتاا(  )اخ بال 

 جقيا  التساجح جقيا  امل اةسشولية جقيا  اليرب  سلسل

ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  
 ال ق ة

ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 ال ق 

اختاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
 (ت )

جعاجةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 اليدا

جششةةةةةةةةةةةة  
 الثاات

ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 ال ق ة

اختاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
 (ت )

جعاجةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 اليدا

جششةةةةةةةةةةةة  
جعاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  (ت )اختاار  ربم ال ق ة الثاات

 جشش  الثاات اليدا

0 0/0 2/2 00100 0150 0122 3/3 00100 0153 0193 2/2 2103 0153 0132 
7 9/0 07/2 2122 0122 0120 06/3 2123 0155 0190 05/2 9120 0159 0127 
6 02/0 02/2 2153 0157 0129 70/3 9122 0150 0126 70/2 2122 0169 0125 
5 77/0 73/2 9192 0135 0122 72/3 2125 0120 0192 79/2 9133 0120 0122 
2 72/0 66/2 00177 0120 0123 65/3 2122 0150 0126 62/2 3126 0125 0127 
3 63/0 50/2 9122 0159 0123 3/50 3162 0123 0126 57/2 5100 0152 0120 
2 56/0 52/2 2100 0155 0120 59/3 2129 0125 0190 52/2 6102 0162 0152 
9 20/0 25/2 2162 0163 0120 22/3 3179 0152 0132 23/2 2133 0156 0199 
2 22/0 30/2 5122 0155 0150 37/3 2123 0162 0132 36/2 9100 0152 0120 

00 35/0 39/2 00122 0122 0125 32/3 2123 0122 0199 20/2 3152 0156 0122 
00 20/0 22/2 2120 0133 0133 23/3 2100 0150 0120 22/2 9176 0130 0199 
07 29/0 97/2 5133 0162 0122 96/3 3129 0169 0126 95/2 2177 0162 0132 

ما دالالت صدق كلَّ مقيا  فرعي من مقاييس القيم املفضلة : لس األ الثانيا -9-2

 ؟شخصية طلبة اجلامعات األردنيَّة  يف

 ةةةدا ا تةةةو  : هنةةةا  جششةةة ات ليةةةدا اةقةةةاييح الن سةةةية كةةةددت بثالاةةةة جششةةة ات أساسةةةية هةةةي
 .( Lester and Bishop,2000)واليدا اة  ان مبح  و دا الاناء 

  :ىيت  اللح و  -
 مت  إم أن أ ضةةل جةةا يقةةوم بةةالتحقد جةةا  ةةدا ا تةةو  هةةم اخلةةرباءا لةةذل   (Eble, 1972)ي ةة 

 القةيم اة ض ةلة و شصيةية تلاةة اجلاجعةات اررداي ةةة جقيةا  قةة ات عة    التحقةد جةا يلة  جةا خةالل
قيةا  ا كية  أ ةاح عةدد  قة ات اةو القيا  الن سي وعلم الن ح  عل  جمموعة جا اخلرباء اةصتيد

 قةةة ة جوزعةةةةة بالتسةةةاوع علةةةة  جقةةةاييح القةةةةيم عةةةدا جقياسةةةةي دا ةةةن اَّدةةةةاز والعلميةةةة أ ةةةةاح عةةةةدد ( 97)
 . ق ة لكل جقيا ( 07) ق ة لكل جنملماا أج ا بقية اةقاييح بوابن ( 00) ق اهتما 
 :يت  البساي -

يةةةل يسةةةم   ةةةدا الانةةةاء أكيااةةةا بيةةةدا اة ملةةةوم أو  ةةةدا التكةةةويا ال   ةةةيا ويةةةدل علةةة  جةةةد   ث
( 0223 أبةو  ةا ا)النا ية اخلا ة بالسمة اةقيا  لتكويا    ي جعدا ويتللش اديد اَّ رتا ات 

والتحقد جنملا ا ياياع مبلابقة اتااغ القيا  جن التكويا ال   ي للسةمةا  ةذيا  لابقةت النتةااغ التض يايةة 
ششة ات  ةدا الانةاء جةا جن اَّ رتا ات دل  يل  علة   ةدا بنةاء اةقيةا ا ولكةا اَّسةتدَّل علة  ج

خالل ار ااط ةلش  ق ة و ةةلش جقيةا    عةي بالدربةة الكليةة للمقيةا ا وأيضةاع جةا خةالل بةدرة ال قة ات 
وجةةا جششة ات  ةةدا الانةاء أيضةةاع هةو الثاةةات ا سةوب بل يقةةة اليةل التاةةايا الةذع ي ةة  ا علة  التميية 

ومبةةةا أن  الااكثةةةةان كةةةاوَّ أن  كةةةةون  للمقيةةةا اإم اَّ سةةةاا داخةةةل  قةةةة ات اةقيةةةا  والتضةةةااح الكلةةةةي 
جكواةات القةيم  ة  جتداخلةة  يمةا بينملةاا بةةام حبسةاب جية و ة اَّر ااتةات الداخليةة باسةتصدام جعاجةةل 

انما والةةي ياةدو جنملةا أن العالبةة بةةد ( 6)ار اةاط ب سةون  كااةت هةذه اةيةة و ة ةمةا و اجلةدول ربةم 
لكةةةل   جةةةاا إي عنةةةد كسةةةاب جعاجةةةل التاةةةايا اة ةةةرت  دربةةةات اةقةةةاييح ال  عيةةةة عالبةةةة  ةةةعي ة إم كةةةد
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الايةام )وهةذا يعة  أن العالبةة  ةعي ة ( 0172)جعاجل ار ااط جةا خةالل   بيعةه ةااةت ضيعملةا أبةل جةا 
 (.        0222وااناسيو ا 

  نبو م اصلتبا ا  التاخجلم قل  اللاا لا الب قلم اليب م (3)ال تول لاي 

اليةةةةةةةةةةدا  الوتنية 
امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  اليرب العلمية ا ن اَّدازد وارج ااة

 التساجح اةسشولية

        الوتنية 

       01030 اليدا وارج ااة 

 - 01002 دا ن اَّداز
01003      

     01072 01063 0176 العلمية
    01066 01070 - 01070 01002 اليرب 

   01072 0170 010063 01072 01060 امل اةسشولية
  010002 01022 01092 01099 01057 01062 التساجح

 (:ال  ا ا)النت  الل تبط قلحت  -
اليةةدا التالزجةةي باسةةتصدام حمةة  التقةةدي  الةةذاما   دسةةاب اليةةدا اةةة  ان مبحةة  اعتمةةد الااكةة

ُع  ةةت علةة  الللاةةة جةةةن ( جةةا إعةةةداد الااكةة )الةةذع هةةو عاةةارة عةةا اسةةتمارة  قةةةدي  ة ملةةوم ةةةل بيمةةة 
درباتا تُلِةش جةنملم  بشة  دربةة التبييةد أو التةوا   لكةل بيمةة والةي  تةد جةا  ة( 2)جقيا  يتكون جا 

ةةةةةبعل  دربةةةةة لتةةةةوا   القيمةةةةة لةةةةديملما وبةةةةد مت ( 2)ةببةةةةل دربةةةةة  ةةةةوا   للقيمةةةةة إم الدربةةةةة ( 0)دربةةةة 
اخلةرباء وبنسةاة و  ةخالل ع  ملا عل  اخلرباءا إي كايةت مبوا قة االتحقد جا  دا استمارة التقدي  ج

وبعد ضن وربات اسبابة و يحيحملا بام الااك  حبساب جعاجل ار اةاط ب سةون بةد ا ٪90 قل عا 
هذه التقدي ات وجمموي الدربات لكل جقيا  جا اةقاييح الساعة لكل   د جا أ ة اد العينةة باسةتصدام 

وهةي ضيعةا ( 5)ا  كاات النتااغ ةما هةو جو ةح و اجلةدول ربةم  SPSSب ااجغ التحليل اسكيااي 
 .جالت  دا بيدةجعا

   ا    النت  ال  ا ا لجلاا لا الب قلم اليب م (0)ال تول لاي 
 اليدا التالزجي اةقيا 
 0199 الوتنية

 0120 اليدا وارج ااة
 0192 دا ن اَّداز

 0122 العلمية
 0192 اليرب

 0122 امل اةسشولية
 0197  ساجح
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ت اةقةاييح ال  عيةة ةقيةا  القةيم اة ضةلة و جةا دََّّت ااةات دربةا :الس األ الثالة    -9-3
 شصيية تلاة اجلاجعات اررداي ة؟

ويلةةةة  ANOVA مت  كسةةةاب ااةةةات دربةةةات اةقةةةاييح ال  عيةةةة بل يقةةةة اليةةةل التاةةةةايا الثنةةةااي
 : انم( 2)ا وةاات النتااغ ةما هي و اجلدول ربم SPSSباستصدام ب ااجغ التحليل اسكيااي 

ئج تحجلم ال با   الثسائا لتلدا  كم  الال   قا     الال الالي اللبةجم  ا   ا (5)ال تول لاي 
 ردنلم  جبم ال ا  ا  ا ل  ل م

 جتوسن اة بعات دربة اد ية جمموي اة بعات جيدر التاايا اةقيا  ال  عي

 الوتنية

 001720 022 7001237 بد ار  اد
 291253 00 2271760 بد ال ق ات

 71202 7092 99221266 اخللب
 61306 7622 29001672 الكلي

 اليدا وارج ااة

 071776 022 76721220 بد ار  اد
 701027 00 5921692 بد ال ق ات

 61520 7092 35561006 اخللب
 51022 7622 27291627 الكلي

 دا ن اَّداز

 001003 022 70021527 بد ار  اد
 301766 00 2001002 بد ال ق ات

 61663 0220 369921727 اخللب
 21007 7022 20021922 الكلي

 العلمية

 001002 022 70221667 بد ار  اد
 70629 00 5391029 بد ال ق ات

 61903 0220 20721229 اخللب
 61370 7022 22201099 الكلي

 اليرب

 001000 022 70031200 بد ار  اد
 771000 00 2501729 بد ال ق ات

 71322 7092 25371993 اخللب
 51706 7622 90021322 الكلي

 امل اةسشولية
 001607 022 70001622 بد ار  اد
 601227 00 5031227 بد ال ق ات

 61007 7092 36321225 اخللب
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 51239 7622 99221202 الكلي

 التساجح

 001072 022 7026122 بد ار  اد
 701622 00 7221620 بد ال ق ات

 61622 7092 25921202 اخللب
 51922 7622 29231662 الكلي

ا لكواةةةا جششةةة  التضةةةااح الةةةداخلي (Hoyt)ةمةةةا مت  كسةةةاب الثاةةةات باسةةةتصدام جعادلةةةة هويةةةت 
لل قةةةة ات الةةةةي  عتمةةةةد علةةةة   اةةةةايا اخللةةةةب و التاةةةةايا بةةةةد ار ةةةة ادا ويلةةةة  باسةةةةتصدام ب اةةةةاجغ التحليةةةةل 

 :    انم( 3)جعاجالت ااات اةقاييح ال  عية ةما هي و اجلدول ربم ا  كاات SPSSاسكيااي 
 

 (6)ال تول لاي 
 Hoyt  ا    الثبا  لجلاا لا الب قلم اليب م قط  ام   ا لم 

 جعاجل الثاات  اةقيا 

 0122 الوتنية
 0123 اليدا وارج ااة

 0127 دا ن اَّداز

 0122 العلمية

 0122 اليرب

 0199 ليةامل اةسشو 

 0122  ساجح
 .ويتاد لنا أن  ضين جعاجالت الثاات بيدة ولكا اَّعتماد عليملا

جةةا جعةةاي  أداء تلاةةة اجلاجعةةات ارردايةةة علةة  ةةةل جقيةةا    عةةي جةةا  :السةة األ الرابةةع -9-4
 جقاييح القيم اة ضلة و شصيية تلاة اجلاجعات اررداي ة ؟

تالاةةاع وتالاةةةا واةوزعةةة علةةة  ( 300)ةعةةاي  الاةةالس كضمملةةا مت   لايةةد اةقيةةا  علةة  عينةةة اشةةتقاا ا
 : انم( 2)اجلاجعات اخلمحا  ةما و اجلدول ربم 
 ال ا  م و قتوا إل أ  ا  قلسم التلانم  (.)ال تول لاي 

 عدد اللالب اجلاجعة
 072 باجعة ال جو 

 072 باجعة العلوم والتكنولوبيا
 000 باجعة أل الايت
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 020 داي ةاجلاجعة ارر 
 000 باجعة جش ة

 300 ا موي
اسكيةااية لكةل جقيةا   تدساب بع  اةششة اا ( SPSS)واسُتصدم ب ااجغ التحليل اسكيااي 

  عةةةي جةةةا اةقةةةاييح ال  عيةةةة السةةةاعة جثةةةل اةتوسةةةنا واَّحةةة اا اةعيةةةارعا والوسةةةينا واخللةةةب اةعيةةةارعا 
 (:9)ا و اجلدول ربم واَّلتواءا والت  تحا   كاات هذه اةشش ات ةم

  (2)ال تول لاي 
 الل،ر ا  ااقنائلم ل لسم ار اا  الل ا ل 

 ةقيا ا              
اليةةةةةةةةدا  الوتنية اةشش 

 وارجااة
دا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  اليرب العلمية اَّداز

 التساجح اةسشولية

 63 63 63 66 66 63 63 القيمة النا ية القيو 
 76157 77122 72160 70120 09100 77127 02177 اةتوسن
 76100 70100 75100 77100 02162 76 02162 الوسين

 0102 0102 0109 0102 012 0109 0102 اخللب اةعيارع 
 5139 2122 2103 5192 5177 212 5102 اَّح اا اةعيارع 

 0102- 0106 0107 0109- 0176 0102 0103 اَّلتواء 
 0100 0170- 017- 0150 0160 0170- 0120 الت  تح

 :أن  هذه اةشش ات يادو جنملا جا يبم ( 2)استنتغ جا اجلدول ربم  
لد  عينة اشةتقاا اةعةاي  ةااةت بدربةة أةةرب جةا اةتوسةن الناة ع  مأن  جتوسلات دربات القي -

 . و ةل جقيا    عي
كل ةااةةةت دربةةةات الت ةةة تح واَّلتةةةواء  ةةةغ ة بةةةداع و قةةةرتب جةةةا اليةةة   وهةةةذا يةةةدل علةةة  أن  شةةة  -

 .التوزين التك ارع للدربات يقرتب جا التوزين اللايعي 
 .أن  اساة اخللب اةعيارع لكل جقيا    عي  غ ة بداع و  تضاوز ايع دربة -

ومث  كساب جعاي  ال  ش اة ينية لكل جقيا    عي باستصدام جعادلة ال  ش اة ينية ويو ةح اجلةدول 
 :يل ( 2)ربم 

 ( .)ال تول لاي 
 وال تب الللئسلم اللااقجم لاا( الل لال م)  الداب لكم  الال والي ال   ا  اللحولمال   ا

 التساجح امل اةسشولية اليرب العلمية دا ن اَّداز اليدا وارجااة الوتنية
 

ال  اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
خلام اة نية

جة ا
عال
ال

ولة 
 ا 
الجة

الع
 

خلام
جة ا

عال
ال

ولة 
 ا 
الجة

الع
 

خلام
جة ا

عال
ال

 

 ا 
الجة

الع
ولة

 

خلام
جة ا

عال
ال

ولة 
 ا 
الجة

الع
 

خلام
جة ا

عال
ال

ولة 
 ا 
الجة

الع
 

خلام
جة ا

عال
ال

ولة 
 ا 
الجة

الع
 

خلام
جة ا

عال
ال

ولة 
 ا 
الجة

الع
 00 7120- 00 6100 -9 7162- 00 7192- 07 7120- 00 6170- 2 7122- 0160 

00 7172- 07 7120- 2 7120- 00 7166- 06 7100- 07 7122- 00 7130- 0120 
07 0162 -06 7100- 00 0122- 07 0160- 05 0120- 06 0150- 00 7102- 0100 
06 0100- 05 0129- 00 0120- 06 0102- 02 0132- 05 0100- 07 7100- 0130 
05 0126 -02 0120- 07 0172- 05 0122- 03 0100- 02 0129- 06 0132- 7100 
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02 0122- 03 0120- 06 0100- 02 0126- 02 0192- 03 0196- 05 0107- 2100 
03 0120- 02 0100- 05 0170 03 0120- 09 0120- 02 0132- 02 0100- 0510 
02 0160- 09 0120- 02 0120 02 0102- 02 0122- 09 0162- 03 0106 6010 
09 0102- 02 0100- 03 0192 09 0103- 70 0120- 02 0172- 02 0100 2010 
02 0100 70 0102 02 0122 02 0109- 70 0172- 70 0120 09 0172 3010 
70 0109 70 0100 09 0100 70 0105- 77 0107- 70 0100 02 0127 2010 
70 0162 77 0176 02 0160 70 0100- 76 0100 77 0102 70 0122 2710 
77 0127 76 0150 70 0130 77 0100 75 0100 76 0160 70 0192 2610 
76 0122 75 0120 70 0122 76 0100 72 0170 75 0120 77 0100 2510 
75 0123 72 0120 77 7100 75 0177 73 0160 72 0120 76 0130 2210 
72 0130 73 0120 76 71772 72 0133 72 0155 73 0120 75 0122 2310 
73 7105 72 7100 75 7160 73 7102 79 7102 72 7100 72 7159 2210 
72 7150 79 7120 72 7122 72 7172 72 71020 79 7122 73 7122 2910 
79 7139 72 7192 73 7130 79 7162 60 7150 72 6102 72 7122 2212 

جةةةا دََّّت اخليةةةاال السةةةيكوجرتية ل قةةة ات ةةةةل  جقيةةةا  : جناب ةةةة النتةةةااغ اةتعلقةةةة بالسةةةشال ارول
   عي جا جقاييح القيم اة ضلة و شصيية تلاة اجلاجعات اررداي ة ؟

ة اةتعلقةةةة باخليةةةاال السةةةيكوجرتية ةقيةةةا  القةةةيم اة ضةةةلة و شصيةةةية تلاةةةة أشةةةارت اتةةةااغ الدراسةةة
ا و ةةةدا حمتةةةو  بيةةد اسةةةتناداع إم أراء ا كمةةةدا اجلاجعةةات اررداي ةةةةا إم أن  ل ق ا ةةه بةةةوة  يي يةةةة بيةةدة

جةا خةالل ار اةاط دربةة ال قة ة بالدربةة الكليةةا و ةدا  الزجةي بيةدا وااةات بيةد ا و دا بناء بيةد
اتا ويعةود السةاش و يلة  إم التحليةل الةةدبيد ةضةاجد القةيم اةصتل ةة و  ةوء اة ابعةة اةكث ةةة لل قة  

والدبيقةةةةةةة لةةةةةةألدب الناةةةةةة ع والدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة اةتعلقةةةةةةة بةةةةةةذل  واةناب ةةةةةةة اةااشةةةةةة ة جةةةةةةن يوع اخلةةةةةةربة 
بكةلش بيمةة واَّختياا للو ول جعملم إم أشاه جا لكا  سةميته بذضةاي اخلةرباء علة  ال قة ات اخلا ةة 

جةةا القةةيم اة ضةةلة و شصيةةية تلاةةة اجلاجعةةاتا وبالتةةايل  كةةون لةةد  الااكةة   يةةور وا ةةح عةةا ةةةل 
بيمةةة جةةا القةةيم اة ضةةلة و شصيةةية الللاةةةا وهةةذا جةةا سةةاعده و  ةةيا ة  قةة ات جقيةةا  ةةةلش بيمةةة جةةا 

 . هذه القيم بيورة دبيقة ووا حة أدت إم ظملور اتااغ بيدة
جةةةا دََّّت  ةةةدا ةةةةل  جقيةةةا    عةةةي جةةةا جقةةةاييح القةةةيم : بالسةةةشال الثةةةاق جناب ةةةة النتةةةااغ اةتعلقةةةة

 اة ضلة و شصيية تلاة اجلاجعات اررداي ة ؟
أشةةارت اتةةااغ الدراسةةة اةتعلقةةة بةةالتحقد جةةا  ةةدا اةقيةةا  أا ةةه يتمتةةن بيةةدا حمتةةو  بيةةد اسةةتناداع 

اء بيةةةةد جةةةةا خةةةةالل كسةةةةاب إم آراء جمموعةةةةة جةةةةا اخلةةةةرباء اةصتيةةةةد و القيةةةةا  الن سةةةةيا و ةةةةدا بنةةةة
جيةة و ة اَّر اةةةاط الداخليةةة باسةةةتصدام جعاجةةةل ار اةةاط ب سةةةونا وجةةا خةةةالل ار اةةةاط ةةةل  قةةة ة بالدربةةةة 

 (. 0120– 0190)  اوح بد الكلية للمقيا ا و دا  الزجي وتاز إي 
قةةيم جةةا دََّّت ااةةات دربةةات اةقةةاييح ال  عيةةة ةقيةةا  ال: جناب ةةة النتةةااغ اةتعلقةةة بالسةةشال الثالةة 

 ؟شصيية تلاة اجلاجعات اررداي ة اة ض لة و
أشةةةةارت النتةةةةااغ اةتعلقةةةةة بثاةةةةةات دربةةةةات اةقيةةةةا  إم أن  ضيةةةةن جعةةةةةاجالت الثاةةةةات بيةةةةدة ولكةةةةةا 

 .اَّعتماد عليملا
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جةةةا جعةةاي  أداء تلاةةةة اجلاجعةةات ارردايةةة علةةة  ةةةل جقيةةةا  : جناب ةةة النتةةااغ اةتعلقةةةة بالسةةشال ال ابةةن
 قيم اة ضلة و شصيية تلاة اجلاجعات اررداي ة ؟  عي جا جقاييح ال

أظملةة ت النتةةةااغ اةتعلقةةة باسبابةةةة عةةا السةةةشال ال ابةةن اخةةةتالا و ال  ةةش اة ينيةةةة اةقابلةةة للةةةدربات 
اخلةام اةت ةابه ةقيةا  ةةلش منةن وهةذا يةةدل علة  أن  القةيم اة ضةلة و شصيةية تلاةة اجلاجعةات اررداي ةةةا 

 . عات اررداي ة وزعت بد تلاة اجلاج
 :مقرتحات البح  -9

و  ةةوء النتةةااغ الةةي  و ةةلت إليملةةا الدراسةةة يقةةرتح الااكةة  باسةةتصدام اةقيةةا  لأل ةة ا  اةصتل ةةة 
اةةةةةة أةا )الةةةةي لكةةةةا اس ةةةةادة جنملةةةةاا وإبةةةة اء دراسةةةةةة واالةةةةة و القلاعةةةةات ارخةةةة   جةةةةا ا تمةةةةن ارردق 

 (.اةعلمد
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 املراجع

 :العربية املراجع

 .اليما وزارة الرتبية والتعليم :القيا  والتقوم(.  0223) .وآخ ون اأبو  ا ا حممد كسد -
 .ا الكويتارخالا النا ية(.  0222) .بدوعا عاد ال محا -
الانةاء القيمةي لةد  تلاةة اجلاجعةة (.  0220) .وليدا واللويلا هاق عاةد الة محا االالشا حممد -

 .063 – 26ا (6)ا 02ا ا سلسلة العلوم اساساايةا اجلاجعة اررداي ةراساتجملة داررداي ةا 
ا اسكيةةةةةاء الو ةةةة ي واَّسةةةةةتدَّيل(.  0222) .ا وااناسةةةةيو ا زة يةةةةةا زةةةةةيالايةةةةاما عاةةةةد اجلاةةةةةار -
 .وزارة التعليم العايل والاح  العلمي: بغداد
ار اةسة ة للن ة  والتوزيةةن د: عمةان( 7ط)ا  علةم القةيم و عليمملةا(. 7002) .اجلةالدا جابةد زةةي -

 . واللااعة
القةةيم الرتبويةةة اةمارسةةة لةةد  تلاةةة ةليةةة ال ةة يعة و باجعةةة (.  7000) .اةعتيةةم بةةاه اجلواراةةةا -
 اجابست     جن ةورةا بسةم اسدارة وأ ةول الرتبيةةا ةليةة الرتبيةةا باجعةة ال جةو ا اربةدرسالة  اال جو 
 .ارردن
 .دار اةعارا :ا القاه ةالقيم اخلا ة لد  اةادعد(.  0290) .كسدا حمي الديا -
ا (030)سلسةةة عةةاو اةع  ةةة  ا(دراسةةة ا سةةية )ار قةةاء القةةيم  (.0227) .خلي ةةةا عاةةد اللليةةع -

 . الكويتا ا لح الوت  للثقا ة وال نون وانداب
 .ع بيةدار النملضة ال: ب وتا القيم والعادات اَّبتماعية(.  0290) .ديابا  وزية -
 .دار اةس ة للن   والتوزين: ارردنا بيا  ال صيية(. 7009) .ربينا حممد شحا ه -
بنةةاء جقيةةا  جقةةنا للقةةيم اة ضةةلة و شصيةةية جعلةةم اة كلةةة . (0222. )ا حممةةد أاةةورالسةةاج ااي -

 .ا باجعة بغدادا الع ااا رسالة جابست     جن ورةاَّبتدااية
ا بنةاء جقيةا  القةيم اة ضةلة و شصيةية اةة أة الع ابيةة(.  7006) .ا  اال جملدع  ا سلمان -

 .رسالة جابست     جن ورةا باجعة بغدادا الع اا
جملةةة دراسةةة اليليةةة لوابةةن القةةيم و عينةةة جةةا بيةةل ارت ةةالا  .(7006) .حممةةد أمحةةد  ةةوادةا -

 .(5) 0 ااااد اجلاجعات الع بية
ا دار                                                                                        ة اسةةةةةةةةةةةة التعليمةةةةةةةةةةةات( 7)تاةةةةةةةةةةةار القةةةةةةةةةةةيم اخ(. 0225) .عاةةةةةةةةةةةد الغ ةةةةةةةةةةةارا عاةةةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةةةالم -

 .ا القاه ةالنملضة الع بية
بنةةةاء جقيةةةا  القةةةيم (.  0220) .ا عاةةةد الةةة محاا وعالواةةةةا شةةة يدا وبةةة  خالةةةدا كسةةةدعاةةةد اه -

 .(6)ا 3ا ة للاحوم والدراساتجش اَّبتماعية و اسسالما 
جملةةة  ة القةةيم لةةد  تلاةةة باجعةةة آل الايةةتاجيةة و (. 0222) .وخيةةاواةا أجةةل االعتةوما عةةداان -
 .25– 6  (2) 5 .اةنارة
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 ا 09ا دراسةةةاتا  وبملةةةات القةةةيم لةةةد  تلاةةةة اجلاجعةةةة ارردايةةةة(. 0220) .ا عاةةةد اهعويةةةدات -
 .750-702ا (6)

شسسةةةةات السةةةةلو  التنايمةةةةي و إدارة اة(.  7002) .اروا عاةةةةدهوعاةةةةد ا يةةةةدا حممةةةةدا  ةةةة  يلةةةةها -
 .    ارردن: ا عماندار اةس ة للن   والتوزين التعليميةا
بنةةةاء و قنةةد جقيةةةا  لقيةةةا  ال صيةةية يات ارولويةةةة للقاةةةول (. 0292. )الكايسةةياةاجل اةةةاج  -

وكةةةةة دةتةةةةوراه  ةةةةة  ا أت  و الكليةةةةات العسةةةةك ية لةةةةد  تالةةةةش اليةةةةع السةةةةاد  اسعةةةةدادع و العةةةة اا
 .جن ورها باجعة بغدادا الع اا

اةةة دراسةةة جقاراةةة للقةةيم وبةةيم العمةةل السةةاادة لةةد  عينةةة جةةا اللل(.  7007) .جلةةاايو   اايةةلا -
 .(7) 0 اجملة اااد اجلاجعات الع بية اجلاجعيد و سورية وسكو لنداا

جملةةةة باجعةةةة  اربةةةاء ارهليةةةةالقةةةيم اةةةةدشعاة لةةةد  تلاةةةة باجعةةةة ال  (.  7009) .اا ةةة  اةص وجةةةيا -
 . (7)ا 75 ادج د
دار اةسة ة للن ة  : ارردنا عمةانا الةتعلم والتعلةيم سيكولوبية(. 7000). جلحما ساجي حممد -
 .    والتوزين
 .دار واال: اَّردنا عمانا الرتبية ارخالبية. (7002) اا  ا إب اهيم  -
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