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 اإلسالمية ببجلبمعة التدريس هيئة أعضبء إسهبم مدى
  طالبهم لدى الرتبوية القيم تنمية يف املنورة ببملدينة

ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى مدى إسيام  _ممخص ال
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في تنمية 
القيم التربوية )الدينية، واالجتماعية، والمعرفية، واالقتصادية( لدى 
طالبيم. استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات ذات العالقة 

لباحث المنيج الوصفي. وأظيرت نتائج البحث بالموضوع. واستخدم ا
ان إسيامات أعضاء ىيئة التدريس في تنمية القيم الدينية لدى طالبيم 
في الترتيب األول بين قائمة القيم، وجاءت القيم التربوية االقتصادية 
في الترتيب الرابع واألخير. وأن أبرز القيم الدينية التي أسيم أعضاء 

 ني عمى االلتزام بالكتاب والسنة( بينما جاءتىيئة التدريس في )يحث
القيم في )يرغبني في نوافل العبادات(. كما كانت أبرز القيم أقل 

المعرفية التي أسيم أعضاء ىيئة التدريس في تنميتيا )يذكرني بأن 
القيم )يشجعني عمى االستفادة أقل  طمب العمم عبادة( بينما جاءت

وأظيرت النتائج أن أبرز القيم المنضبطة من عموم اآلخرين(. كما 
االجتماعية التي أسيم أعضاء ىيئة التدريس في تنميتيا )يحثني عمى 

القيم )يرغبني في المشاركة في أقل  التسامح مع اآلخرين( بينما جاءت
أعمال المجتمع التطوعية(. وكانت أبرز القيم االقتصادية التي أسيم 

في أداء حق اهلل في اممك( أعضاء ىيئة التدريس في تنميتيا )يذكرني 
القيم في )يشجعني عمى العمل خارج أوقات الدوام أقل  بينما جاءت

الرسمي(، وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة 
الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسة. وأوصى الباحث أن يعمل أعضاء 

وس الطالب ىيئة التدريس في الجامعة عمى تأصل القيم الدينية في نف
قامة المناشط المتنوعة لمتذكير بأىمية االلتزام  وتذكيرىم بيا دومًا. وا 

 .بالقيم التربوية لممجتمع المسمم
 .: القيم التربوية، القيم، أعضاء ىيئة التدريسالكممات المفتاحية 

 المقدمة. 1
يعد موضوع القيم من أبرز الموضوعات التي اىتمت بيا       

الدراسات والبحوث التربوية لما ليا من أثر في تكوين شخصية 
الفرد وتوجيو سموكو، وتزداد أىمية البحث والدراسة ليذا 
الموضوع في ىذا العصر الذي تردى فيو الجانب القيمي لدى 

الدراسات  بعض األفراد عمى المستوى العالمي كما أشارت بعض
[ بل وحتى عمى المستوى العربي واإلسالمي؛ إذ بدأت تظير 1]

بعض من مظاىر التمرد عمى تعاليم الدين اإلسالمي، واتيامو 
بأنو سبب الرجعية والتخمف. وتتأكد أىمية القيم والبحث فييا 
عندما يكون المستيدف طالب المرحمة الجامعية إذ يمثل الشباب 

وأمميا في ترسيخ ىويتيا ورسم  الجامعي عماد المجتمعات
مستقبميا وتولي قيادتيا. كما أنيم في الوقت نفسو يمثمون ضحية 
تصارع القيم وتغيرىا المتسارع مما يزيد األمر تعقيدُا ويدعو إلى 
غرس القيم المرغوب فييا وتنميتيا أثناء العممية التعميمية لما ليا 

اره؛ إذ تشكل من أثر في توجيو سموك الطالب الجامعي واستقر 
الحياة الجامعية " مصدرًا أساسيًا لمنمو القيمي حيث أكدت 
الدراسات أن طالب الجامعة في السنوات النيائية لدراستيم 
يكونوا أكثر تعاماُل مع القيم، وأكثر اتساعُا لألفق من طالب 
السنة األولى، وأن المعايشة والخبرة مع الحياة الجامعية جعمت 

 ].2" ] الطمبة أميل لمقيم
يعد أعضاء ىيئة التدريس أكثر مكونات الحياة الجامعية      

تأثيرُا في بناء القيم لدى الطالب بحكم قربيم من المستيدفين 
وتفاعميم الدائم معيم، ولذا ينبغي أن ال يقتصر دور األستاذ 
الجامعي عمى تزويد الطالب بالمعارف العممية بل يتجاوز ذلك 

تكاممة وراسخة من القيم التربوية إلى تزويدىم بمنظومة م
المتوافقة مع معتقداتيم اإلسالمية وحياتيم االجتماعية، ويتأكد 
ىذا الدور ألعضاء ىيئة التدريس في ىذا الوقت "الذي تشيد فيو 
الثقافة العربية واإلسالمية ـ وبشكل غير مسبوق ـ منظومة من 

تعارض مع التحديات التاريخية...قواميا اندفاع قيم اغترابية ت
وطالب المرحمة الجامعة جزء  .[3القيم العربية واإلسالمية " ]

من ثقافة األمة وىويتيا. فيذه التحديات تفرض عمى أعضاء 
ىيئة التدريس مضاعفة الجيد، واستشعار المسؤولية تجاه الواقع 
الذي يعيشو الطالب في ىذه المرحمة، ومحاولة مساعدتيم عمى 

وقوع ضحية لصراع القيم المتناقضة، تجاوزىا، وحمايتيم من ال
وذلك باالنتقال من الدور التقميدي كمصدر لممعمومة إلى التأثير 
في سموك الطالب وتزويدىم بالقيم التربوية الالزمة من خالل 
القدوة والممارسة حتى تصبح مبادئ وقناعات ييتدي بيا الطالب 
ي الجامعي؛ وبذلك يمكن لألستاذ الجامعي أن يؤدي دوره ف

منظومة الحياة الجامعية التي ينبغي أن تسير وفق خطط 
واضحة المعالم لتنمية القيم لدى طالبيا كما أوصت بذلك بعض 

والجامعة اإلسالمية بأساتذتيا وطالبيا ليست  .[4الدراسات ]
بمنأى عن ىذه التحديات والصراعات القيمية مما يؤكد عمى 
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لياتيم في تنمية القيم أعضاء ىيئة التدريس القيام بواجبيم ومسؤو 
لدى طالبيم وىذه الدراسة تحاول التعرف عمى مدى إسيام 
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية في تنمية القيم 

 .التربوية لدى طالبيم
 مشكمة الدراسة. 2

تتمثل مشكمة الدراسة بأن المجتمعات ما زالت تمقي       
يا عمى المؤسسات المسؤولية في تربية وغرس القيم لدى أبنائ

التعميمية المختمفة، والتي تمثل الجامعات آخر مراحميا وأىميا 
باعتبارىا المسؤولة عن إعداد قادة المستقبل من شباب المجتمع 
والذي يعول عمييم في تطوير مجتمعاتيم والرقي بيا ومنى ىنا 
كان عمى الجامعة مسؤولية كبرى في تنمية القيم التربوية لدى 

خالل قيام أعضاء ىيئة التدريس بدورىم تجاه ىذه طالبيا من 
القيم، ومع ىذه األىمية لدور الجامعات في غرس قيم التربية 

[ تشير إلى أن 5اإلسالمية لدى طالبيا إال أن بعض الدراسات ]
الشباب مازال يعاني من مشكالت متعددة ذات عالقة بالقيم 

في التعميم  التربوية بشكل عام. بل إن "مراجعة دراسات القيم
الجامعي في البمدان العربية لم تكشف عن وجود أية برامج أو 

[ والجامعة 6مواد دراسية محددة تتعمق بتعميم القيم وتقويميا" ]
اإلسالمية جزء من تمك المنظومة والتي يرغب الباحث من خالل 
ىذه الدراسة في معرفة مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس فييا 

 .تربوية لدى طالبيمفي تنمية القيم ال
 أسئمة الدراسةأ. 
 :تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي    
ما مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية  -

 بالمدينة المنورة في تنمية القيم التربوية لدى طالبيم؟
 :ويتفرع عنو األسئمة التالية

التدريس بالجامعة اإلسالمية ما مدى إسيام أعضاء ىيئة  -
  بالمدينة المنورة في تنمية القيم الدينية لدى طالبيم؟

ما مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية  -
 بالمدينة المنورة في تنمية القيم المعرفية لدى طالبيم؟

ما مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية  -
 في تنمية القيم االجتماعية لدى طالبيم؟بالمدينة المنورة 

ما مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية  -
 بالمدينة المنورة في تنمية القيم االقتصادية لدى طالبيم؟

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد  -
عينة الدراسة حول مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس في تنمية 

يم التربوية لدييم تعزى الختالف المتغيرات: )المستوى الق
 ؟(العمر –المعدل التراكمي  –الدراسي 

 أىداف الدراسةب. 
 :تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية    

 .تحديد مفيوم القيم التربوية، وخصائصيا، وأنواعيا، وأىميتيا. 1
بالجامعة التعرف عمى مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس . 2

 .االسالمية في تنمية قيم التربية التربوية لدى طالبيم
اطالع االدارة العميا في الجامعة عمى مدى إسيام أعضاء  .3

ىيئة التدريس بالجامعة في تنمية قيم التربية التربوية لدى 
 .طالبيم

تقديم بعض المقترحات المناسبة لرفع مستوى مشاركة . 4
 .ة القيم التربوية لدى طالبياأعضاء ىيئة التدريس في تنمي

 أىمية الدراسةج. 
 :تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من خالل   
 .أىمية القيم التربوية وأثرىا في توجيو سموك الطالب -
 أنيا تكشف عن مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  -

 .اإلسالمية في تنمية القيم التربوية لدى طالبيم
الجامعية وتأثيرىا المباشر في تنمية القيم أىمية المرحمة  -

 .التربوية لدى الطالب
  تأتي ىذه الدراسة في ىذه الفترة الزمنية التي تعاني فييا األمة  -
من اليجمات المتتالية عمى  - الشباب عمى وجو الخصوص –

 .قيميا وثوابتيا
تبرز ىذه الدراسة مجموعة من القيم التي يجب عمى أعضاء  -

دريس بالجامعة اإلسالمية أن يسيموا في تنميتيا لدى ىيئة الت
 .طالبيم

 حدود الدراسةد. 
الحدود الموضوعية: ستقتصر الدراسة عمى معرفة مدى إسيام 
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية في تنمية القيم 

 .التربوية لدى طالبيم
البكالوريوس الحدود المكانية: ستطبق الدراسة عمى طالب مرحمة 

 .بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
الحدود الزمانية: ستطبق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمعام 

 .ىـ1437 -ىـ 1436الدراسي 
 مصطمحات الدراسةه. 

أعضاء ىيئة التدريس: ىم جميع من يقوم بالتدريس في المرحمة 
 عدين ومن في الجامعية من أساتذة وأساتذة مشاركين وأساتذة مسا
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 .حكميم من محاضرين ومعيدين
التنمية: عممية يتم بمقتضاىا تزويد الطالب بمجموعة من القيم 
التربوية )الدينية، واالجتماعية، والمعرفية، واالقتصادية( الالزمة 

 .والعمل عمى تثبيتيا
القيم التربوية: ىي مجموعة المبادئ التي يمتمكيا الطالب أو 

ون موجية وحاكمة لسموكو وعالقتو يسعى الكتسابيا وتك
باآلخرين، ويقصد بيا القيم التربوية الدينية والمعرفية واالجتماعية 

 .واالقتصادية
  اإلطار النظري. 3

 :مفيوم القيم
 القيم لغة: وردت تعريفات عدت لمقيم في المغة " فقيمة الشيء
 قدره، وقيمة المتاع ثمنو ومن اإلنسان طولو، والجمع قيم، ويقال

 ].7ما لفالن قيمة ما لو نيات ودوام عمى األجر " ]
والقيمة واحد القيم وقوم السمعة تقويمُا، وأىل مكة يقولون استقام 
السمعة وىما بمعنى واحد، واالستقامة االعتدال يقال استقام لو 

 (.6سورة فصمت اآلية ) (()فاستقيموا إليو: )األمر قولو تعالى
ة ويقّوم الشيء تقويمُا فيو قويم أي أي في التوجو اليو دون اإللي

 ].8مستقيم ]
والقيمة واحد القيم وأصمو الواو ألنو يقوم مقام الشيء،       

ذ انقاد  والقيمة ثمن الشيء بالتقويم، تقول تقاوموه فيما بينيم، وا 
الشيء واستمرت طريقتو فقد استقام توجيو ويقال كم قامت ناقتك 

ائة دينار أي بمغت قيمتيا مائة أي كم بمغت، وقد قامت األَمة م
[ ويظير من التعريفات 9دينار، وكم قامت أَمتك أي بمغت ]

المغوية أن القيم ىي ما يبنى عميو قيمة الشيء، وىو كذلك في 
اإلنسان فقيمتو بما يحمل من قيم، كما أن من المعاني الظاىرة، 

 .أن بعض القيم قابمة لمتغيير والتحول وعدم الثبات
الحَا: اختمفت تعريفات القيم تبعَا الختالف المنطمقات القيم اصط

واالتجاىات والمبادئ التي يؤمن بيا كل فرد فقد عرفت بأنيا" 
اىتمام أو اختيار أو تفضيل أو حكم يصدره اإلنسان عمى شيء 
ما ميتديَا بمجموعة من المبادئ والمعايير التي وضعيا المجتمع 

فيو والمرغوب عنو " الذي يعيش فيو والذي يحدد المرغوب 
مجموعة من المعتقدات والمبادئ " :بأنيا أيضاً [، وعرفت 10]

الكامنة لدى الفرد والتي تعمل عمى توجيو سموكو وضبطو 
 ].11وتنظيم عالقتو في المجتمع في جميع نواحي الحياة ]

ومن التعريفات الواردة لمقيم " أنيا مجموعة من المقاييس 
ناس يتفقون عمييا فيما بينيم ويتخذونيا والمعايير المعنوية بين ال

ميزانًا يزنون بيا أعماليم ويحكمون بو عمى تصرفاتيم المادية 
 ].12والمعنوية ]
 :أىمية القيم

تظير أىمية القيم من خالل مكانتيا وتأثيرىا في األفراد     
والمجتمعات ومن خالل ما تقدمو من معنى إذ تسعى دومًا إلى 

ما تبرز أىميتيا من خالل عدة أمور منيا تنمية شخصية الفرد ك
"أنيا تتصل اتصااُل مباشرُا باألىداف التي تسعى التربية إلى 
تحقيقيا في الطالب، ذلك ألن أية أىداف تربوية ليست في نياية 
التحميل إال تعبيرُا عن أحكام قيمية، سواُء كان ىذا التعبير عن 

قيم من خالل [، وتتجمى أىمية ال13وعي أو عن غير وعي " ]
 :ما يمي

نيا تعمل عمى تنظيم المجتمع وضبطو واستمراره وتحافظ أ 1
 .عمى البناء االجتماعي

 .نيا تسيم بدور كبير في بناء الشخصية الفرديةأ. 2
أنيا تعمل كمعيار لتوجيو القول والفعل والسموك الصادر عن . 3

 .األفراد في المواقف المختمفة
 .ىوية المجتمع وثقافتوتعمل عمى الحفاظ عمى . 4
 .تساعد األفراد عمى التكيف مع مستجدات الحياة. 5
تحقق التكامل والتضامن في المجتمع من خالل نسق القيم . 6

 .العامة التي تعطي شرعية لمصالح األىداف، وتحدد المسؤولية
تساعد في حل الصراعات واتخاذ القرارات، وذلك أن القيم . 7

لتي يتعمميا الفرد لتساعده عمى ىي مجموعة من المبادئ ا
االختيار بين البدائل المختمفة وحل الصراعات واتخاذ القرارات 

 ].14] في المواقف التي تواجيو
 :خصائص القيم

تختص القيم بمجموعة من الخصائص التي تميزىا عن     
 :غيرىا ومن تمك الخصائص

 .أنيا إنسانية أي أنيا مختصة بالبشر دون غيرىم. 1
 .يا مرتبطة بزمن معينأن. 2
أنيا معيارية أي أن القيم أحكام يصدرىا اإلنسان عمى . 3

 .األشياء
أنيا مكتسبة أي يكتسبيا اإلنسان من خالل تفاعمو مع . 4

 .األفراد المحيطين بو
 .أنيا نسبية أي ليست مطمقة فيي تختمف من مجتمع آلخر. 5
        أن ليا صفة الضدية أي لكل قيمة من القيم ما. 6

 ].15] يضادىا
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 :دور الجامعة في تعميم القيم
تتحمل الجامعة ميمة غرس وتنمية القيم في نفوس طالبيا      

لحمايتيم من تصارع القيم الذي أصبح ظاىرة أكثر من أي وقت 
لذا أصبح من الضرورة أن تتضافر الجيود داخل  مضى؛

؛ طتيامناىجيا، وأساتذتيا، وأنشو  الجامعة من خالل إدارتيا
لتنمية القيم لدى الطالب، والذين قد يختمفون في درجة إيمانيم 
ببعض القيم، كما أنيم يختمفون في درجة ما يممكونو من قيم وما 

 .يسعون إليو من أىداف
ويمكن أن نجمل دور الجامعة في تنمية القيم وتعميميا      

 ]:16لطالبيا فيما يمي ]
ار الصراع الذي يعيشو أن تعمل الجامعات عمى مواجية تي. 1

 .طالبنا ما بين الماضي والحاضر والمستقبل
أن يضع المخططون لممناىج وواضعوا السياسات التعميمية . 2

نصب أعينيم عند تحقيق أىدافيم التعميمية نوعية القيم التي 
 .يسعون إلى تحقيقيا، ومدى مناسبتيا ألفكار وأىداف المجتمع

القيم الدينية، والخمقية، والقيم  أن تعمل الجامعات عمى تنمية. 3
األخرى لدى طالبيا، لما ليا من دور في تشكيل شخصية 

 .الطالب
عمى الجامعات أن تتبنى مناخُا جامعيُا ممتزم بالقيم والفضائل . 4

 .ليسيم في بناء األفراد من فئات البيئة الجامعية كميا
الطالب استخدام طرق واستراتيجيات تدريس لممناىج تشجع . 5

عمى التعاون، والمسؤولية والمشاركة الموضوعية في الحوار ومن 
 .ىذه الطرق التعمم التعاوني، وتعمم الفريق، وحل المشكالت

أن تتميز الجامعة بتنوع األنشطة الطالبية في كافة . 6
المجاالت والتي تساعد الطالب عمى التفاعل مع زمالئو وأساتذتو 

بادئ، وسموكيات وجدانية مخطط ليا ويتعمم من خالليا قيمًا، وم
 .من قبل إدارة الجامعة

االىتمام ببرامج إعداد المعممين لمينة التعميم داخل كميات . 7
التربية، وذلك من خال التركيز عمى القضايا الخاصة بتربية 
القيم، والقيم التربوية باإلضافة إلى الجوانب األكاديمية، والفنية 

م حتى يتحمل المعممين مسؤولية تعميم والتنظيمية لعممية التعمي
 .القيم في مراحل التعميم المختمفة

أن تقدم الجامعات برنامجُا متكاماُل من المواد اإلجبارية . 8
واالختيارية إضافة إلى النشاطات العممية الموجية لتعزيز 

 .السموك القيمي لدى طالبيا
 ا يساعد عمى ــات بمــمعاـــي لمجـــاد النفســـدور اإلرشــام بـــاالىتم. 9

 .ضبط القيم الالزمة لطالب الجامعات
 :أنواع القيم

اختمفت تصنيفات الميتمين بيذا الموضوع فيناك من صنفيا 
باعتبار محتواىا إلى )دينية، اجتماعية، سياسية، واقتصادية...( 

[، وصنفت بحسب شدتيا إلى )قيم إلزامية، قيم مفضمة، قيم 17]
وىناك من صنف القيم بحسب محتواىا إلى )قيم [، 18مثالية( ]

نظرية، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية، وجمالية، ودينية( وىو 
لمقيم وىو احد  (spranger) سبرانجر ما يعرف بتصنيف

 ].19] التصنيفات االكثر انتشارا لمقيم
وىناك من قسميا إلى بحسب مقاصدىا إلى )وسائمية، وغائية( 

بحسب تاريخيا إلى )تقميدية، ومنبثقة(  أيضاً [، وقسمت 20]
[ وغيرىا من التقسيمات، والباحث سيتناول بعض من القيم 21]

في ىذا البحث باعتبارىا تقسيميا بحسب محتواىا وىي القيم 
)القيم الدينية، القيم المعرفية، القيم االجتماعية، القيم 

 (.االقتصادية
 الدراسات السابقة. 4

التربوية من أبرز الموضوعات التي تناوليا تعد القيم       
الباحثون، وقد اطمع الباحث عمى بعض من تمك البحوث 

 :والدراسات ذات الصمة بموضوع القيم ويمكن إجماليا فيما يمي
إلى التعرف عمى واقع القيم  [22ىدفت دراسة الصقرات ]     

ية التربوية الممارسة لطالب كمية معان الجامعية باألردن من وج
نظرىم، وبيان أثر مجموعة من المتغيرات في ىذا اليدف 
والمتمثمة ب )الجنس، والتخصص األكاديمي، والمعدل 

قد و  طالبة،و  ( طالبا104التراكمي(.تألفت عينة البحث من )
اختيرت بالطريقة العشوائية البسيطة، ومن اجل تحديد واقع القيم 

باألردن، قامت  التربوية الممارسة لطالب كمية معان الجامعية
( قيمة تربوية موزعة 49الباحثة بتطوير استبانة اشتممت عمى )

( مجاالت ىي: )القيم المعرفية، القيم االجتماعية، القيم 4)
الدينية، القيم االقتصادية(، وقد أسفر البحث عن النتائج اآلتية: 
 كانت ممارسة طالب كمية معان الجامعية لمقيم التربوية ايجابية،

مرتفعة جدا عمى معظم فقرات أداة البحث. وجاءت  بدرجةو 
مجاالت القيم التربوية الممارسة لطالب كمية معان الجامعية 
عمى الترتيب اآلتي( :مجال القيم الدينية، مجال القيم 

 (.االجتماعية، مجال القيم االقتصادية، مجال القيم المعرفية
عمى دور فقد ىدفت إلى التعرف  [23أما دراسة تيامي ]      

الجامعة في دعم القيم لدى طالبيا في ضل انتشار شبكات 
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التواصل االجتماعي، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي كما 
استخدم االستبانة كأداة لمدراسة، وكانت عينة الدراسة من 

( عضو ىيئة تدريس، وقد 54أعضاء ىيئة التدريس، وقد بمغت )
من أبرزىا أن التوعية  توصل الباحث إلى عدد من النتائج كان

الدينية ليا دور بارز في غرس تمك القيم، كما أكدت عمى دور 
الجامعة في تدعيم قيم الوالء واالنتماء، وأن شبكات التواصل 
 .االجتماعي تؤدي إلى تزييف وعي الشباب بقيم االنتماء لموطن

[ إلى التعرف عمى دور 24وىدفت دراسة اليجيوج ]      
ي في تنمية القيم األخالقية لدى الطالب األستاذ الجامع

( قيمة من القيم األخالقية التي 12الجامعيين وقد حدد الباحث )
ينبغي أن يكون لألستاذ الجامعي دور في تنميتيا ومن أبرز 
النتائج التي توصل الييا الباحث أن أكثر األساليب التي يستطيع 

ية لدى طالبو األستاذ الجامعي من خالليا تنمية القيم األخالق
ىي )األسموب النقدي، وأسموب القصة، وأسموب النصح، 
       وأسموب القدوة، وأسموب الترغيب والترىيب، وأسموب 

 (.ضرب المثل
[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى 2أما دراسة الخوالدة ]      

مستوى دور أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية في 
ل بعض المتغيرات، وقد استعممت تنمية قيم المواطنة في ض

( فقرة، أما عينة الدراسة 48االستبانة، وىي أداة الدراسة عمى )
( طالبُا وطالبة، وكان من أبرز النتائج أن 628فتكونت من )

دور أعضاء ىيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة كان متوسطُا 
بصورة عامة في كافة المجاالت، كما أوصى الباحث بأن تقوم 

دارة الجامعة بإيالء موضوع قيم المواطنة جل االىتمام إ
 .وتضمينيا المناىج، واإليعاز ألعضاء ىيئة التدريس بتعزيزىا

[ إلى التعرف عمى تأثير 25نما ىدفت دراسة مناعي ]يب     
الدراسة بجامعة اليرموك عمى تنمية القيم لدى المعممين من 

ف الدراسة فقد وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، ولتحقيق ىد
استخدم الباحث المنيج الوصفي، كما استخدم االستبانة كأداة 

( عضو من أعضاء 243لمدراسة ن وتكونت عينة الدراسة من )
ىيئة التدريس، وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أبرزىا أن دور 

 .الجامعة في تنمية القيم لدى المتعممين كان بدرجة كبيرة
فقد ىدفت إلى التعرف  [26ساكور ] أما دراسة عمر وابو      

عمى دور جامعة القدس المفتوحة في تنمية قيم المجتمع المدني 
في محافظة الخميل من وجية نظر الطمبة، وفق متغيرات 
)العمر، الجنس، والسكن، والتخصص، والسنة الدراسية( وقد 

تكون مجتمع الدراسة من طمبة جامعة القدس بالخميل وعددىم 
بًا وطالبة، لمفصل الثاني من عام ( طال10000)
( طالبًا وطالبة، وكان 1000م( وبمغت العينة )2009/2010)

من أبرز النتائج: أن دور جامعة القدس المفتوحة في تنمية 
( ولم يكن ىناك فروق 3.53المجتمع المدني كان متوسطيا )

ذات داللة تعزى لمتغير الجنس، بينما وجدت فروق ذات داللة 
 .لمتغيرات تعزى لبقية

[ لتيدف إلى التعرف عمى مفيوم 27وجاءت دراسة داؤد ]      
المواطنة، والمكونات األساسية لممواطنة، ودور الجامعة في 
تنمية قيم المواطنة لدى طالبيا، واستخدم الباحث االستبانة كأداة 

( طالب وطالبة من 200لمدراسة، وقد بمغ أفراد عينة الدراسة )
 .م2011م/2010الرابعة بالجامعة لمعام الجامعي الفرقة الثالثة و 

فقد ىدفت إلى الكشف عن  [28أما دراسة العوضي ]      
 انماط القيم لدى طمبة كمية التربية، بجامعة األزىر بفمسطين

عالقتيا باألنماط القيادية لدييم، ومعرفة ترتيب القيم لدى الطمبة و 
الباحث المنيج الوصفي . اتبع وما النمط القيادي األكثر شيوعاً 

طالبات كمية تمثل مجتمع الدراسة بجميع طمبة و التحميمي، و 
التربية، في جامعة األزىر بغزة في المستوى األول، والمستوى 
الرابع، المسجمون لمفصل الدراسي األول، من العام الجامعي 

( 747( طالبًا و)465(، والبالغ عددىم )2003-2004)
البًا، استخدم الباحث استبانتين، ( ط1212طالبة، بمجموع )

واحدة لقياس أنماط القيادة، واألخرى لقياس القيم، وقد توصمت 
الدراسة إلى نتائج من أبرزىا: حصول القيم الدينية عمى أعمى 

بينما حصمت القيم االقتصادية عمى  %(،63.4وزن نسبي )
وقد حصل  %(،51،5أدنى وزن نسبي من بين القيم، إذ بمغت )

القيادي الديمقراطي، عمى أعمى وزن نسبي، قدره النمط 
%(، بينما حصل النمط الترسمي عمى أدنى وزن نسبي، 81،7)

%(، وىكذا كان النمط القيادي الديمقراطي 55،78اذ بمغ قدره )
ىو النمط األكثر شيوعًا، من بين األنماط القيادية لدى طمبة 

وجود  أيضاً كمية التربية، بجامعة األزىر بغزة، ومن النتائج 
النمط و  ارتباط موجب بين كل من القيم الدينية واالجتماعية

 .القيادي الديمقراطي
[ إلى التعرف عمى القيم 29وىدفت دراسة إسماعيل ]        

التربوية الممارسة لدى طالبات جامعة تعز من وجية نظر 
الطالبات أنفسين، وتكون مجتمع الدراسة من طالبات جامعة 

م(، وتكونت عينة الدراسة 2001( لعام )8001تعز وعددىن )
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( طالبة، اختيرت بطريقة عشوائية، واشتممت أداة 801من )
( قيمة تربوية موزعة عمى 65الدراسة وىي االستبانة عمى )

أربعة مجاالت ىي )القيم الفكرية والعقدية، القيم االجتماعية، 
ى نتائج القيم االقتصادية، القيم الجمالية(، وتوصمت الدراسة إل

كان من أبرزىا أن ممارسة طالبات جامعة تعز لمقيم التربوية 
كانت ايجابية وبدرجة عالية عمى معظم فقرات الدراسة ومجاالتيا 

(، وجاءت القيم 4( من )3.07حيث بمغ متوسطيا الحسابي )
التربوية الممارسة عمى الترتيب التالي )المجال الفكري والعقدي، 

 (.ل االجتماعي، المجال االقتصاديالمجال الجمالي، المجا
[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى القيم 30أما دراسة الجوارنة ]     

التربوية الممارسة لدى طمبة كمية الشريعة في جامعة اليرموك 
من وجيتي نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة، وقد تكون 

طالب وطالبة وكانت عينة الدراسة  940مجتمع الدراسة من 
طالبًا وطالبة، أما أعضاء ىيئة التدريس  235من مكونة 

عضو 35فتكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة البالغ عددىم 
ىيئة تدريس، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لمدراسة، وقد 

قيمة تربوية، وكان من أبرز نتائج الدراسة، أن 54اشتممت عمى 
ة الشريعة كانت ترتيب القيم التربوية الممارسة لدى طالب كمي
 ،المجال الفكري ،عمى الترتيب التالي )المجال االقتصادي

 (.المجال الجمالي ي،االجتماعالمجال 
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنيا جميعُا      
تبحث في موضوع القيم لدى الطمبة الجامعيين، كما أنيا جميعا 

المنيج الوصفي في البحث، وكانت االستبانة ىي أداة استخدمت 
 .الدراسة المستخدمة في ىذه الدراسات جميعاُ 

وتختمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنيا تبحث في       
مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية في 

دراسات تنمية القيم التربوية لدى طالبيم، وىو ما لم تتطرق لو ال
[ 30السابقة، كما أنيا تختمف عن دراسة كاُل من الجوارنة ]

[ بأن ىاتين الدراستين تبحثان في مدى 29ودراسة إسماعيل ]
ممارسة الطمبة الجامعيين لمقيم التربوية، أما ىذه الدراسة فتبحث 

في مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس في تنمية القيم لدى 
 .طالبيم
الدراسة عن دور أعضاء ىيئة التدريس كما تبحث ىذه       

فقط دون غيرىم من مكونات الجامعة في تنمية القيم وىو ما 
[ والتي تبحث في دور جميع 23تختمف فيو عن دراسة تيامي ]

 .مكونات الجامعة الرئيسة في تنمية القيم
وتبحث ىذه الدراسة في مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس       

لقيم وىو ما تختمف فيو عن دراسة في تنمية مجموعة من ا
[ التي اقتصرت عمى القيم األخالقية دون غيرىا 24اليجيوج ]

[ التي تناولت دور 25[ ومناعي ]2من القيم ودراسة الخوالدة ]
عضو ىيئة التدريس في تنمية قيم المواطنة دون بقية القيم 

 .األخرى
الجانب وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء      

النظري واالطالع عمى المزيد من الدراسات والبحوث حول 
موضوع البحث، كما استفاد منيا في بناء أداة البحث ليذه 

 .الدراسة
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منيج الدراسةأ. 
بناًء عمى أىداف الدراسة وأسئمتيا فقد اتبعت الدراسة الحالية 

 .المنيج المسحي الوصفي
 وعينتيامجتمع الدراسة ب. 
تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طالب الجامعة      

اإلسالمية بالمدينة المنورة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 
 .ه1437-1436الدراسي 

 عينة الدراسةج. 
( طالبًا من طالب الجامعة 300تكونت عينة الدراسة من )      

( 280وتم استرجاع ) اإلسالمية تم اختيارىم بالطريقة العشوائية
( استبانات غير 10استبانة وبعد مراجعتيا تم استبعاد عدد )

صالحة لمتحميل اإلحصائي وبذلك يصبح العدد الفعمي لعينة 
وجاء توزيع أفراد العينة عمى النحو التالي  .( طالباً 270الدراسة )
 التالي:لجدول اكما في 

 1جدول 
 توزيع عينة الدراسة وفق معموماتيم األولية

 النسبة العدد التصنيف المتغيرات
 14.4 39 الخامس فأقل المستوى الدراسي

 24.8 67 السادس
 10.4 28 السابع
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 47.4 128 الثامن
 3.0 8 لم يحدد

 13.0 35 3إلى  2.5من  المعدل التراكمي
 27.4 74 4إلى  3من 
 55.9 151 5إلى  4من 

 3.7 10 لم يحدد
 38.9 105 سنة 25-19من  العمر

 59.3 160 سنة 25أكبر من 
 1.9 5 لم يحدد

 100.0 270 المجموع
  الدراسة د. أداة
 صورتيا في وجاءت لمدراسة أداة االستبانة الباحث استخدم      
 الدراسة لعينة بالمتغيرات ويتعمق األول جزأين من مكونة النيائية
 ىيئة أعضاء يسيم أن يمكن التي بالقيم يتعمق الثاني والجزء
: األول المحور: محاور أربعة من وتكون تنميتيا في التدريس

: الثالث المحور المعرفية، القيم: الثاني والمحور الدينية، القيم
 .االقتصادية القيم: الرابع المحور االجتماعية، القيم

 :الدراسة أداة بناء مراحل
 .الجامعية المرحمة في القيم حول كتب ما مراجعة: أوالً 
 االطالع خالل من االستبانة فقرات بأعداد الباحث قام: ثانياً 
 وتم البحث موضوع حول السابقة والدراسات البحوث عمى

 .التدريس ىيئة أعضاء من المحكمين من مجموعة عمى عرضيا
 يمزم ما وتعديل المحكمين مالحظات عمى االطالع بعد: ثالثاً 
 عمى توزيعيا وتم النيائية صورتيا في صياغتيا الباحث أعاد
 .الطالب من الدراسة عينة
 خالل من االستبانة صدق من بالتحقق الباحث قام: األداة صدق
 :اآلتي
 عمى االستبانة عرض خالل من الظاىري الصدق حساب: أوالً 

 اإلسالمية، التربية في المتخصصين األساتذة من مجموعة
 عمى بناءً  التعديالت بعض بأجراء الباحث وقام التربوية، واإلدارة

ضافة حذف خالل من المحكمين ممحوظات من ورد ما  بعض وا 
 االستبانة خرجت حتى اآلخر البعض وتأخير وتقديم العبارات،

 .األولية صورتيا في
 الداخمي الصدق حساب: ثانياً 
 االتساق معامل حساب طريق عن األداة صدق حساب تم     

 الذي لممحور الكمية الدرجة مع عبارة كل درجة بين الداخمي
 أن إلى( 2) رقم الجدول في المبينة النتاج وتشير إليو تنتمي
( 10) عددىا والبالغ األول المحور عبارات ارتباط معامل
-0.7719) بين تراوحت األول لممحور الكمية بالدرجة

 حين في ،(0.01) مستوى عند دالة كانت وجميعيا( 0.9470
 عددىا والبالغ الثاني المحور عبارات ارتباط معامالت تراوحت

 -0.7349) بين الثاني لممحور الكمية بالدرجة( 11)
 أما ،(0.01) مستوى عند دالة كانت وجميعيا( 0.8560
( 9) عددىا والبالغ الثالث المحور عبارات ارتباط معامالت
-0.8618) بين تراوحت فقد الثالث لممحور الكمية بالدرجة

 بمغت كما ،(0.01) مستوى عند دالة كانت وجميعيا( 0.9562
( 9) عددىا والبالغ الرابع المحور عبارات ارتباط معامالت
 -0.7955) بين تراوحت فقد الرابع لممحور الكمية بالدرجة

 (.0.01) مستوى عند دالة كانت وجميعيا( 0.9280

 2 جدول
 (33 = ن: االستطالعية العينة) إليو المنتمية لممحور الكمية بالدرجة األداة بنود ارتباط معامالت

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور
 **0.8171 9 **0.8650 5 **0.8329 1 القيم الدينية

2 0.8822** 6 0.8796** 10 0.8637** 
3 0.8888** 7 0.9383**   
4 0.9470** 8 0.7719**   

 **0.7479 9 **0.7970 5 **0.8285 1 القيم المعرفية
2 0.8523** 6 0.8158** 10 0.7628** 
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3 0.8560** 7 0.8340** 11 0.7349** 
4 0.8173** 8 0.7786**   

 **0.9440 7 **0.8618 4 **0.9088 1 القيم االجتماعية
2 0.8948** 5 0.9562** 8 0.8916** 
3 0.9246** 6 0.9477** 9 0.9112** 

 **0.8966 7 **0.8975 4 **0.9016 1 القيم االقتصادية
2 0.9124** 5 0.8432** 8 0.8144** 
3 0.9280** 6 0.8405** 9 0.7955** 

 معامالت حساب طريق عن األداة صدق قياس تم كما     
 في كما لألداة الكمية والدرجة األداة عبارات بين الداخمي االتساق
 بين االرتباط معامالت تراوحت وقد( 3) رقم الجدول

 مستوى عند دالة كانت وجميعيا( 0.9051 -0.5520)
(0.05.) 
 األداة، بنود بين العالقة لقياس بيرسون ارتباط معامالت -1-2

 :الكمية بالدرجة
 3 جدول

 (33 = ن: االستطالعية العينة) الكمية بالدرجة األداة بنود ارتباط معامالت
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0.6145** 11 0.7338** 21 0.5520** 31 0.8144** 
2 0.8008** 12 0.7599** 22 0.8833** 32 0.8399** 
3 0.7978** 13 0.7002** 23 0.8617** 33 0.8642** 
4 0.8618** 14 0.7137** 24 0.8552** 34 0.8457** 
5 0.7362** 15 0.6473** 25 0.8656** 35 0.7343** 
6 0.7148** 16 0.6482** 26 0.9051** 36 0.8147** 
7 0.8006** 17 0.8425** 27 0.8704** 37 0.8066** 
8 0.7053** 18 0.7610** 28 0.8934** 38 0.6528** 
9 0.8341** 19 0.8236** 29 0.8657** 39 0.6881** 
10 0.8832** 20 0.7740** 30 0.8418**   

حساب معامل االتساق  أيضاً ولقياس صدق األداة فقد تم 
الداخمي بين محاور األداة الثالثة والدرجة الكمية لألداة كما في 

( وكانت درجة االرتباط لممحور األول والثاني 4الجدول رقم )
- 0.9429 - 0.9078 - 0.8920والثالث عمى التوالي )

( وبشكل 0.01( وجميعيا دالة عند مستوى الداللة )0.8940

( تشير إلى 4،3بينة في الجدولين رقم )عام فإن النتائج الم
تماسك االستبانة وصدقيا في قياس ما وضعت لقياسو. 
معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين محاور األداة، 

 :بالدرجة الكمية

 4جدول 
 (33 = : نمعامالت ارتباط محاور األداة بالدرجة الكمية )العينة االستطالعية

 معامل االرتباط المحور
**0.8920 القيم الدينية  
**0.9078 القيم المعرفية  
**0.9429 القيم االجتماعية  
**0.8940 القيم االقتصادية  

 :األداة ثبات: ثانياً 
 ألفا معامل باستخدام االستبانة ثبات معامل إيجادتم       
 شممت استطالعية عينة عمى المقياس تطبيق بعد وذلك كرنباخ

 لألداة الثبات مقياس وبمغ الجامعة طالب من طالباً ( 33)
 تشير مرتفعة قيمة ذات وىي( 5) رقم الجدول في كما( 0.98)

 سالمة عمى يؤكد مما الثبات من عالية بدرجة األداة تمتع إلى
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 (.0.98 ،0.95) بين تراوحت حيث ما حد إلى مرتفعة لممحاور الثبات معدال كانت كما بنتائجيا والوثوق االستبانة استخدام
 5 جدول

 (33 = ن: االستطالعية العينة) الدراسة لمحاور كرونباخ ألفا ثبات معامالت
 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود المحور

 0.96 10 القيم الدينية
 0.95 11 القيم المعرفية
 0.98 9 القيم االجتماعية
 0.96 9 القيم االقتصادية
 0.98 39 الثبات الكمي لألداة

 :الدراسة أداة تصحيح
 التالي األسموب الباحث استخدم النتائج تفسير لتسييل     
 وزن إعطاء تم حيث. األداة بنود عمى اإلجابة مستوى لتحديد
 = ضعيفة ،3 = متوسطة ،4 = كبيرة ،5 = جداً  كبيرة: )لمبدائل

  خمسة إلى اإلجابات تمك تصنيف تم ثم ،(1 = جداً  ضعيفة ،2
 :التالية المعادلة خالل من المدى متساوية مستويات

=  األداة بدائل عدد( ÷ قيمةأقل  - قيمة أكبر= ) الفئة طول
 :التالي التصنيف عمى لنحصل 0.80=  5( ÷ 5-1)

 6 جدول
 البحث أداة في المستخدم التدرج وفق لمفئات توزيع

 مدى المتوسطات الوصف
 5.00 – 4.21 كبيرة جداً 
 4.20 – 3.41 كبيرة

 3.40 – 2.61 متوسطة
 2.60 – 1.81 ضعيفة

 1.80 – 1.00 ضعيفة جداً 

 نتائج. ال6
نتائج السؤال األول والذي ينص عمى: ما مدى إسيام أعضاء 
ىيئة التدريس في تنمية القيم التربوية لدى طالبيم من وجية 

 نظر طالب الجامعة؟

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لمدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس في 

 :لدييم كما ىو موضح في الجدول التالي تنمية القيم التربوية

 7جدول 
 المتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس في تنمية القيم التربوية لدييم

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط* الحسابي المحاور
 1 0.86 4.04 الدينية القيم

 2 0.87 3.78 القيم المعرفية
 3 0.97 3.72 القيم االجتماعية
 4 1.08 3.37 القيم االقتصادية

  0.84 3.74 الدرجة الكمية لمدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس في تنمية القيم التربوية
 حول الدراسة عينة إجابات أن إلى( 7) رقم الجدول يشير      
 لدييم التربوية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام مدى
 :كاآلتي الدراسة محاور وفق مرتبة جاءت

 لدى الدينية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام جاء -
 وبمتوسط الدراسة محاور بين من األول الترتيب في طالبيم
 (.4.04) حسابي

 في التدريس ىيئة أعضاء إسيام الثاني الترتيب في جاء بينما -
 (.3.78) حسابي وبمتوسط طالبيم لدى المعرفية القيم تنمية

 االجتماعية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام وجاء -
 الدراسة محاور بين من الثالث الترتيب في طالبيم لدى

 (. 3.72) حسابي وبمتوسط
  ةــىيئ  اءــأعض  امــإسي  جاء  واألخير  الرابع  الترتيب  وفي  -
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 وبمتوسط طالبيم لدى االقتصادية القيم تنمية في التدريس
 (.3.37) حسابي
 أعضاء إسيام أن يظير السابقة المتوسطات خالل ومن      
 لدى التربوية القيم تنمية في اإلسالمية الجامعة في التدريس ىيئة

 لمحاور الحسابية المتوسطاتأقل  أن وذلك عالياً  كان طالبيم
 محور كان تنميتيا في التدريس ىيئة أعضاء يسيم التي القيم
 دلـي وـــوى( 3.37) يـــابـــالحس وــمتوسط انـــوك ةــاديــاالقتص مـــالقي

 .كبيرة بدرجة القيم تمك تنمية عمى
 أعضاء إسيام مدى ما: عمى ينص والذي الثاني السؤال نتائج
 نظر وجية من طالبيم لدى الدينية القيم تنمية في التدريس ىيئة

 الجامعة؟ طالب
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عمى لإلجابة      

 في التدريس ىيئة أعضاء إسيام لمدى المعيارية واالنحرافات
 :التالي الجدول في موضح ىو كما الدينية القيم تنمية

 8 جدول
 لدييم الدينية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام مدى حول الدراسة إلجابات عينة الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 درجة إسيام عضو ىيئة العبارات )القيم( م
 التدريس في غرس ىذه القيمة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوصف الترتيب

كبيرة 
 جداً 

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
 جداً 

كبيرة  1 0.89 4.37 2 9 35 64 158 ت يحثني عمى االلتزام بالكتاب والسنة. 6
 0.7 3.4 13.1 23.9 59.0 % جدا

يذكرني بان الدعوة إلى اهلل من أفضل  1
 اإلعمال.

كبيرة  2 1.00 4.35 5 13 35 46 171 ت
 1.9 4.8 13.0 17.0 63.3 % جدا

يذكرني بان تكون أقوالي وأعمالي  5
 خالصة هلل..

كبيرة  3 0.93 4.26 1 15 39 72 141 ت
 0.4 5.6 14.6 26.9 52.6 % جدا

كبيرة  4 1.05 4.21 6 15 44 57 148 ت يذكرني بمراقبة اهلل في السر والعمن. 2
 2.2 5.6 16.3 21.1 54.8 % جدا

بالتوكل عمى اهلل في جميع يذكرني  7
 شؤوني.

 كبيرة 5 1.07 4.10 7 16 50 66 129 ت
% 48.1 24.6 18.7 6.0 2.6 

 كبيرة 6 1.11 4.09 9 19 41 68 131 ت يحثني عمى أداء الفرائض والواجبات. 3
% 48.9 25.4 15.3 7.1 3.4 

يذكرني بأىمية األمر بالمعروف والنيي  4
 عن المنكر.

 كبيرة 7 1.10 3.98 7 23 55 68 117 ت
% 43.3 25.2 20.4 8.5 2.6 

 كبيرة 8 1.17 3.80 13 26 61 71 99 ت يحثني عمى تذكر اآلخرة واالستعداد ليا. 10
% 36.7 26.3 22.6 9.6 4.8 

يذكرني بأن االختالف في بعض أحكام  8
 الدين رحمة.

 كبيرة 9 1.12 3.75 9 29 69 74 88 ت
% 32.7 27.5 25.7 10.8 3.3 

يرغبني في المحافظة عمى نوافل  9
 العبادات.

 كبيرة 10 1.23 3.53 20 36 68 72 73 ت
% 27.1 26.8 25.3 13.4 7.4 

 كبيرة 4.04 المتوسط* العام
  0.86 االنحراف المعياري

 الحسابية المتوسطات إلى( 8) رقم الجدول يشير      
 المحور عبارات حول العينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات

 لمرتبطة لمعبارات العام المتوسط أن الجدول من ويظير األول
 عمى يدل مما( 4.04) بمغ قد( الدينية القيم) األول بالمحور
 كبيرة، بدرجة القيم ىذه تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام

 يتفق ما وىو الدراسة محاور بين من األول الترتيب في جاء وقد
 تراوحت وقد ،[22] والصقرات ،[28] العوضي دراسة مع

_  4.37) بين المحور بيذا المرتبطة العبارات متوسطات
 تنميتيا في التدريس ىيئة أعضاء يسيم جميعا وىي( 3.53

 عبارات مقدمة في جاءت وقد ،(جداً  وكبيرة – كبيرة بدرجة)
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 عمى يحثني) وىي( 6) رقم العبارة األول الترتيب وفي المحور
 أن إلى تشير والتي( 4.37) وبمتوسط( والسنة بالكتاب االلتزام
 ،(جداً  كبيرة بدرجة) تنميتيا في يسيمون التدريس ىيئة أعضاء
 أيضاً [ 22] والصقرات ،[28] العوضي دراسة مع ذلك في وتتفق
 من تقدمو وما الجامعة في الدراسة لطبيعة نظراً  متوقع أمر وىو

( 1) رقم العبارة جاءت الثاني الترتيب وفي الشرعية، العموم
 وبمتوسط( اإلعمال أفضل من اهلل إلى الدعوة بان يذكرني)
 التدريس ىيئة أعضاء أن إلى أيضاً  تشير والتي( 4.35)

 رقم العبارة جاءت وقد (.جداً  كبيرة بدرجة) تنميتيا في يسيمون
 في.( العبادات نوافل عمى المحافظة في يرغبني) وىي( 9)

( 3.53) حسابي وبمتوسط المحور عبارات بين األخير الترتيب
 في يسيمون التدريس ىيئة أعضاء أن إلى أيضاً  تشير أنيا إال

 (. كبيرة بدرجة) تنميتيا
 أعضاء إسيام مدى ما: عمى ينص والذي الثالث السؤال نتائج
 وجية من طالبيم لدى المعرفية القيم تنمية في التدريس ىيئة
 الجامعة؟ طالب نظر

 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عمى لإلجابة      
 في التدريس ىيئة أعضاء إسيام لمدى المعيارية واالنحرافات

 :التالي الجدول في موضح ىو كما لدييم المعرفية القيم تنمية

 9 جدول
 لدييم المعرفية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام مدى حول الدراسة إلجابات عينة الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 درجة إسيام عضو ىيئة العبارات )القيم(  م
 التدريس في غرس ىذه القيمة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الترتيب
 الوصف

كبيرة 
 جداً 

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
 جداً 

كبيرة  1 0.84 4.27 2 5 40 92 129 ت يذكرني بأن طمب العمم عبادة. 1
 0.7 1.9 14.9 34.3 48.1 % جدا

 كبيرة 2 1.07 4.07 8 18 42 78 121 ت يذكرني بأىمية األمانة العممية. 9
% 45.3 29.2 15.7 6.7 3.0 

 كبيرة 3 1.10 3.97 10 17 54 77 110 ت يحثني عمى اخذ المعرفة من مصادرىا. 5
% 41.0 28.7 20.1 6.3 3.7 

يشجعني عمى كثرة االطالع والبحث عن  6
 المعمومة.

 كبيرة 4 1.10 3.92 8 21 62 71 107 ت
% 39.8 26.4 23.0 7.8 3.0 

 كبيرة 5 1.06 3.87 8 21 59 91 91 ت عمى التخطيط الجيد لطمب العمم.يحثني  2
% 33.7 33.7 21.9 7.8 3.0 

 كبيرة 6 1.14 3.82 9 28 64 70 98 ت يذكرني بأىمية التميز في طمب العمم. 4
% 36.4 26.0 23.8 10.4 3.3 

يحثني عمى االعتدال مع المخالفين في  8
 الرأي.

 كبيرة 7 1.18 3.69 12 32 73 62 89 ت
% 33.2 23.1 27.2 11.9 4.5 

يشجعني عمى أعمال العقل والتفكر  3
 المنضبط.

 كبيرة 8 1.21 3.55 13 44 72 60 78 ت
% 29.2 22.5 27.0 16.5 4.9 

يحترم رأيي عند االختالف معو في  10
 بعض القضايا المعرفية.

 كبيرة 8 1.25 3.55 23 27 76 64 78 ت
% 29.1 23.9 28.4 10.1 8.6 

يشجعني عمى حل المشكالت بالطرق  7
 العممية.

 كبيرة 10 1.26 3.54 17 40 77 44 86 ت
% 32.6 16.7 29.2 15.2 6.4 

يشجعني عمى االستفادة المنضبطة من  11
 عموم المخالفين.

 متوسطة 11 1.30 3.30 26 53 71 52 67 ت
% 24.9 19.3 26.4 19.7 9.7 

 كبيرة 3.78 المتوسط* العام
  0.87 االنحراف المعياري
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( إلى المتوسطات الحسابية 9يشير الجدول رقم )     
واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة حول عبارات المحور 

المتوسط العام لمعبارات لمرتبطة الثاني، ويظير من الجدول أن 
( مما يدل عمى 3.78بالمحور الثاني )القيم المعرفية( قد بمغ )

إسيام أعضاء ىيئة التدريس في تنمية ىذه القيم بدرجة كبيرة، 
وقد تراوحت متوسطات العبارات المرتبطة بيذا المحور بين 

( وىي جميعا يسيم أعضاء ىيئة التدريس في 3.30_  4.27)
ومتوسطة(، وقد جاءت في  -وكبيرة–ا )بدرجة كبيرة جدًا تنميتي

( وىي 1مقدمة عبارات المحور وفي الترتيب األول العبارة رقم )
( والتي تشير 4.27)يذكرني بأن طمب العمم عبادة.( وبمتوسط )

إلى ان أعضاء ىيئة التدريس يسيمون في تنميتيا )بدرجة كبيرة 
( )يذكرني بأىمية 9ارة رقم )جدًا( وفي الترتيب الثاني جاءت العب

إلى ان  أيضاً ( والتي تشير 4.07األمانة العممية( وبمتوسط )
 أعضاء ىيئة التدريس يسيمون في تنميتيا )بدرجة كبيرة(،

 [ حيث جاءت ممارسة22وتختمف في ذلك مع دراسة الصفرات ]

 .الطالب لألمانة العممية في آخر قائمة القيم المعرفية
( وىي )يشجعني عمى االستفادة 11وقد جاءت العبارة رقم )

المنضبطة من عموم المخالفين..( في الترتيب األخير بين 
 أيضاً ( والتي تشير 3.30عبارات المحور وبمتوسط حسابي )

إلى أن أعضاء ىيئة التدريس يسيمون في تنميتيا بدرجة 
 [،22متوسطة، وىي تتفق في ذلك مع دراسة الصفرات ]

وذلك يجعل أعضاء ىيئة التدريس اما مسؤولية  [،28عوضي ]وال
 تحتم عمييم حث طالبيم عمى االستفادة من عموم اآلخرين بقدر 

 .منضبط بما ال يؤثر سمبًا عمى معتقداتيم واتجاىاتيم
نتائج السؤال الرابع والذي ينص عمى: ما مدى إسيام أعضاء 

طالبيم من وجية ىيئة التدريس في تنمية القيم االجتماعية لدى 
 نظر طالب الجامعة؟

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لمدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس في 
 :تنمية القيم االجتماعية لدييم كما ىو موضح في الجدول التالي

 مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس في تنمية القيم االجتماعية لدييملنسب المئوية والمتوسطات الحسابية التكرارات وال. 11جدول 
 درجة إسيام عضو ىيئة العبارات )القيم(  م

 التدريس في غرس ىذه القيمة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوصف الترتيب

كبيرة 
 جداً 

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
 جداً 

 كبيرة 1 1.07 3.91 9 16 63 82 99 ت يحثني عمى التسامح مع اآلخرين. 6
% 36.8 30.5 23.4 5.9 3.3 

 كبيرة 1 1.10 3.91 10 20 56 81 101 ت يحثني عمى احترام اآلخرين. 5
% 37.7 30.2 20.9 7.5 3.7 

 كبيرة 3 1.08 3.88 10 19 58 89 93 ت يرغبني في االجتماع ونبذ الفرقة. 2
% 34.6 33.1 21.6 7.1 3.7 

يشجعني عمى المرونة في التعامل مع  1
 اآلخرين.

 كبيرة 4 1.15 3.74 14 25 61 85 84 ت
% 31.2 31.6 22.7 9.3 5.2 

يشجعني عمى التواصل االيجابي مع  7
 اآلخرين.

 كبيرة 5 1.16 3.73 15 24 62 84 83 ت
% 31.0 31.3 23.1 9.0 5.6 

يحثني عمى احترام العادات والتقاليد  3
 االجتماعية الصحيحة.

 كبيرة 6 1.17 3.72 13 31 62 76 88 ت
% 32.6 28.1 23.0 11.5 4.8 

يحثني عمى تحمل المسؤولية  9
 االجتماعية.

 كبيرة 7 1.16 3.71 12 33 59 83 83 ت
% 30.7 30.7 21.9 12.2 4.4 

عمى تقديم مصمحة المجتمع عمى يحثني  8
 مصمحتي الخاصة.

 كبيرة 8 1.26 3.55 24 28 73 65 79 ت
% 29.4 24.2 27.1 10.4 8.9 

يرغبني في المشاركة في أعمال المجتمع  4
 التطوعية.

 متوسطة 9 1.35 3.38 30 43 71 47 79 ت
% 29.3 17.4 26.3 15.9 11.1 

 كبيرة 3.72 المتوسط* العام
  0.97 االنحراف المعياري
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 الحسابية المتوسطات إلى( 10) رقم الجدول يشير     
 المحور عبارات حول العينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات

 لمرتبطة لمعبارات العام المتوسط أن الجدول من ويظير الثالث
 يدل مما( 3.72) بمغ قد( االجتماعية القيم) الثالث بالمحور

 بدرجة القيم ىذه تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام عمى
 المحور بيذا المرتبطة العبارات متوسطات تراوحت وقد كبيرة،
 يسيمون التدريس ىيئة أعضاء أن وىي( 3.38_  3.91) بين
 مقدمة في جاءت وقد ،(متوسطة – كبيرة بدرجة) تنميتيا في

 يحثني) وىي( 6) رقم العبارة األول الترتيب وفي المحور عبارات
 الصفرات دراسة مع تختمف وىي.( اآلخرين مع التسامح عمى

 إلى يعود ذلك ولعل االجتماعية، القيم اخر في جاء حيث [22]
 المختمفين الدراسة مجتمعا في الجامعية الحياة طبيعة اختالف

 يحثني( )5) رقم والعبارة االجتماعي، والوضع التخصص في
 إلى جميعاً  تشير والتي( 3.91) وبمتوسط اآلخرين احترام عمى

 (.كبيرة بدرجة) تنميتيا في يسيمون التدريس ىيئة أعضاء أن
 في المشاركة في يرغبني) وىي( 4) رقم العبارة جاءت وقد

 عبارات بين األخير الترتيب في..( التطوعية المجتمع أعمال
 أن إلى أيضاً  تشير والتي( 3.38) حسابي وبمتوسط المحور
( متوسطة بدرجة) تنميتيا في يسيمون التدريس ىيئة أعضاء
 تصدرت حيث[ 26] ساكور وأبو عمرو دراسة مع تختمف وىي
 في الطالب يرغب التي االجتماعية القيم قائمة القيمة ىذه

 .ممارستيا
 أعضاء إسيام مدى ما: عمى ينص والذي الخامس السؤال نتائج
 وجية من طالبيم لدى االقتصادية القيم تنمية في التدريس ىيئة
 الجامعة؟ طالب نظر

 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عمى ولإلجابة
 في التدريس ىيئة أعضاء إسيام لمدى المعيارية واالنحرافات

 :التالي الجدول في موضح ىو كما لدييم االقتصادية القيم تنمية
 11 جدول

 لدييم االقتصادية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام مدى حول الدراسة إلجابات عينة الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات
 درجة إسيام عضو ىيئة العبارات )القيم( م

 التدريس في غرس ىذه القيمة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوصف الترتيب

كبيرة 
 جداً 

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
 جداً 

 كبيرة 1 1.10 4.05 9 18 47 72 124 ت يذكرني بأداء حق اهلل في ما اممك. 9
 % 45.9 26.7 17.4 6.7 3.3 

يحثني عمى اعطسا الحقوق المالية  7
 ألىميا.

 كبيرة 2 1.29 3.59 25 31 60 68 86 ت
% 31.9 25.2 22.2 11.5 9.3 

 كبيرة 3 1.32 3.50 25 42 61 57 85 ت يذكرني بعاقبة اإلسراف والتبذير. 4
% 31.5 21.1 22.6 15.6 9.3 

 كبيرة 4 1.29 3.45 23 46 63 63 75 ت يحثني عمى السعي في طمب الرزق. 1
% 27.8 23.3 23.3 17.0 8.5 

 متوسطة 5 1.34 3.39 31 39 71 51 77 ت بضرورة توثيق العقود وتدوينيا.يذكرني  8
% 28.6 19.0 26.4 14.5 11.5 

 متوسطة 6 1.30 3.22 32 51 70 58 58 ت يحثني عمى االقتصاد في اإلنفاق. 3
% 21.6 21.6 26.0 19.0 11.9 

يحثني عمى االلتحاق باألعمال المناسبة  6
 لمتخصص.

 متوسطة 7 1.40 3.19 44 44 60 54 65 ت
% 24.3 20.2 22.5 16.5 16.5 

يذكرني بالطرق المناسبة لمتغمب عمى ما  2
 يواجيني من مشكالت اقتصادية.

 متوسطة 8 1.38 3.06 49 51 56 63 51 ت
% 18.9 23.3 20.7 18.9 18.1 

يشجعني عمى العمل خارج أوقات  5
 الدراسة.

 متوسطة 9 1.55 2.90 76 42 50 34 67 ت
% 24.9 12.6 18.6 15.6 28.3 

 متوسطة 3.37 المتوسط* العام
  1.08 االنحراف المعياري
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  واالنحرافات الحسابية المتوسطات إلى( 11) رقم الجدول يشير
 الرابع المحور عبارات حول العينة أفراد الستجابة المعيارية
 بالمحور لمرتبطة لمعبارات العام المتوسط أن الجدول من ويظير
 إسيام عمى يدل مما( 3.37) بمغ قد( االقتصادية القيم) الرابع

 وقد متوسطة، بدرجة القيم ىذه تنمية في التدريس ىيئة أعضاء
 وىي الدراسة محاور بين من واألخيرة الرابعة المرتبة في جاءت
 متوسطات تراوحت وقد ،[28] العوضي دراسة مع ذلك في تتفق

 وىي( 2.90_ 4.05) بين المحور بيذا المرتبطة العبارات
 – كبيرة بدرجة) تنميتيا في التدريس ىيئة أعضاء يسيم جميعا

 الترتيب وفي المحور عبارات مقدمة في جاءت وقد ،(متوسطة
( اممك ما في اهلل حق بأداء يذكرني) وىي( 9) رقم العبارة األول

 التدريس ىيئة أعضاء أن إلى تشير والتي( 4.05) وبمتوسط
 جاءت الثاني الترتيب وفي( كبيرة بدرجة) تنميتيا في يسيمون
( ألىميا المالية الحقوق إعطاء عمى يحثني( )7) رقم العبارة

 ىيئة أعضاء ان إلى أيضاً  تشير والتي( 3.59) وبمتوسط

 ذلك في تتفق وىي ،(كبيرة بدرجة) تنميتيا في يسيمون التدريس
 ظل في إغفالو يمكن ال أمر وىو[ 22] الصقرات دراسة مع

سرافيم الحقوق لتمك الناس بعض تجاىل . حق بغير أكميا في وا 
 خارج العمل عمى يشجعني) وىي( 5) رقم العبارة جاءت وقد

 المحور عبارات بين األخير الترتيب في( الدراسة أوقات
 أعضاء أن إلى أيضاً  تشير والتي( 2.90) حسابي وبمتوسط

 (.متوسطة بدرجة) تنميتيا في يسيمون التدريس ىيئة
 ذات فروق ىناك ىل: عمى ينص والذي السادس السؤال نتائج
 مدى حول الدراسة عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة
 تعزى لدييم التربوية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام

 – التراكمي المعدل – الدراسي المستوى): المتغيرات الختالف
 ؟(العمر

 محاور عدة إلى السؤال تقسيم تم السؤال ىذا عمى ولإلجابة
 :التالي النحو عمى المتغيرات ىذه بحسب

 :الدراسي المستوى باختالف الفروق: أوالً 
 12 جدول

 لدييم التربوية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام مدى حول الدراسة عينة استجابات في الفروق لداللة األحادي التباين تحميل اختبار
 الدراسي المستوى باختالف

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعميق

 0.01دالة عند مستوى  0.000 9.30 6.21 3 18.62 بين المجموعات القيم الدينية
 0.67 258 172.25 داخل المجموعات

 0.01دالة عند مستوى  0.000 9.63 6.73 3 20.19 بين المجموعات القيم المعرفية
 0.70 258 180.27 داخل المجموعات

 0.01دالة عند مستوى  0.000 8.54 7.24 3 21.71 بين المجموعات القيم االجتماعية
 0.85 258 218.67 داخل المجموعات

 0.01دالة عند مستوى  0.000 10.97 11.55 3 34.65 بين المجموعات القيم االقتصادية
 1.05 258 271.70 داخل المجموعات

الدرجة الكمية لمدى 
 تنمية القيم التربوية

 0.01دالة عند مستوى  0.000 12.17 7.57 3 22.72 بين المجموعات
 0.62 258 160.61 المجموعاتداخل 

 عند دالة( ف) قيم أن( 12) رقم الجدول من يتضح      
 القيم المعرفية، القيم الدينية، القيم: )المحاور في 0.01 مستوى

 إسيام لمدى الكمية الدرجة وفي ،(االقتصادية القيم االجتماعية،
 إلى يشير مما التربوية، القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء
 الدراسة عينة استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 التربوية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام مدى حول
 ألفراد الدراسي المستوى الختالف تعود المجاالت، تمك في لدييم
 الفروق تمك مصدر عن لمكشف شيفيو اختبار وباستخدام. العينة
 الجدول التالي: في كما
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 13 جدول
 لدييم التربوية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء مدى إسيام حول الدراسة عينة استجابات في الفروق مصدر لتوضيح شيفيو اختبار

 الدراسي المستوى باختالف
المتوسط  المستوى الدراسي المحور

 الحسابي
الخامس 

 فأقل
 الفرق لصالح الثامن السابع السادس

 الخامس فأقل *    4.45 الخامس فأقل القيم الدينية
 السادس *    4.31 السادس
      4.02 السابع
      3.80 الثامن

 الخامس فأقل *    4.30 الخامس فأقل القيم المعرفية
 السادس *    3.95 السادس
      3.83 السابع
      3.53 الثامن

 الخامس فأقل *    4.10 الخامس فأقل القيم االجتماعية
 السادس *    4.03 السادس
      3.88 السابع
      3.45 الثامن

 الخامس فأقل *    4.05 الخامس فأقل القيم االقتصادية
 السادس *    3.61 السادس
      3.43 السابع
      3.06 الثامن

الكمية لمدى تنمية  الدرجة
 القيم التربوية

 الخامس فأقل *    4.24 الخامس فأقل
 السادس *    3.98 السادس
      3.80 السابع
      3.47 الثامن

 عند دالة فروق وجود( 13) رقم الجدول من يتضح      
 :التالي النحو عمى 0.05 مستوى

 في الطالب بين الدينية القيم محور في دالة فروق توجد -1
 الدراسي المستوى في الطالب وبين ،(الثامن) الدراسي المستوى

 الدراسي المستوى في الطالب لصالح وذلك ،(فأقل السادس)
 (.فأقل السادس)
 في الطالب بين المعرفية القيم محور في دالة فروق توجد -2

 الدراسي المستوى في الطالب وبين ،(الثامن) الدراسي المستوى
 الدراسي المستوى في الطالب لصالح وذلك ،(فأقل السادس)
 (.فأقل السادس)
 في الطالب بين االجتماعية القيم محور في دالة فروق توجد -3

 الدراسي المستوى في الطالب وبين ،(الثامن) الدراسي المستوى

 الدراسي المستوى في الطالب لصالح وذلك ،(فأقل السادس)
 (.فأقل السادس)
 الطالب بين االقتصادية القيم محور في دالة فروق توجد -4
 المستوى في الطالب وبين ،(الثامن) الدراسي المستوى في

 المستوى في الطالب لصالح وذلك ،(فأقل السادس) الدراسي
 (.فأقل السادس) الدراسي

 ىيئة أعضاء إسيام لمدى الكمية الدرجة في دالة فروق توجد -5
 المستوى في الطالب بين التربوية القيم تنمية في التدريس
 السادس) الدراسي المستوى في الطالب وبين ،(الثامن) الدراسي
 السادس) الدراسي المستوى في الطالب لصالح وذلك ،(فأقل
 (.فأقل
 :التراكمي المعدل باختالف الفروق: ثانياً 
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 14 جدول
 لدييم التربوية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء مدى إسيام حول الدراسة عينة استجابات في الفروق لداللة األحادي التباين تحميل اختبار

 التراكمي المعدل باختالف
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور

 الحرية
متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعميق

 غير دالة 0.186 1.69 1.28 2 2.57 بين المجموعات القيم الدينية
 0.76 257 194.68 داخل المجموعات

 غير دالة 0.194 1.65 1.27 2 2.55 بين المجموعات القيم المعرفية
 0.77 257 198.69 داخل المجموعات

 دالةغير  0.293 1.23 1.17 2 2.34 بين المجموعات القيم االجتماعية
 0.95 257 243.93 داخل المجموعات

 0.05دالة عند مستوى  0.044 3.15 3.66 2 7.32 بين المجموعات القيم االقتصادية
 1.16 257 298.00 داخل المجموعات

الدرجة الكمية لمدى 
 تنمية القيم التربوية

 غير دالة 0.110 2.22 1.58 2 3.17 بين المجموعات
 0.71 257 182.99 داخل المجموعات

 في دالة غير( ف) قيم أن( 14) رقم الجدول من يتضح     
 وفي ،(االجتماعية القيم المعرفية، القيم الدينية، القيم: )المحاور
 القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام لمدى الكمية الدرجة

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير مما التربوية،
 ىيئة أعضاء إسيام مدى حول الدراسة عينة استجابات بين

 تعود المجاالت، تمك في لدييم التربوية القيم تنمية في التدريس
 .العينة ألفراد التراكمية المعدالت الختالف

 عند دالة( ف) قيمة أن( 14) رقم الجدول من يتضح كما     
 إلى يشير مما ،(االقتصادية القيم: )محور في 0.05 مستوى
 الدراسة عينة استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود
 التربوية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام مدى حول
 ألفراد التراكمية المعدالت الختالف تعود المجال، ىذا في لدييم
 الفروق تمك مصدر عن لمكشف شيفيو اختبار وباستخدام. العينة
 (:15 رقم جدول) كما في

 15 جدول
 لدييم االقتصادية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء مدى إسيام حول الدراسة عينة استجابات في الفروق مصادر لتوضيح شيفيو اختبار

 التراكمي المعدل باختالف
 الفرق لصالح 5إلى  4من  4إلى  3من  3إلى  2.5من  المتوسط الحسابي المعدل التراكمي

     3.37 3إلى  2.5من 
 4إلى  3من  *   3.63 4إلى  3من 
     3.25 5إلى  4من 

 مستوى عند دالة فروق وجود( 15) رقم الجدول من يتضح     
 عمى الحاصمين الطالب بين االقتصادية القيم محور في 0.05
 عمى الحاصمين الطالب وبين ،(5 إلى 4 من) تراكمي معدل

 الحاصمين الطالب لصالح وذلك ،(4 إلى 3 من) تراكمي معدل
 (.4 إلى 3 من) تراكمي معدل عمى
 :العمر باختالف الفروق ثالثاً 

 16 جدول
 العمر باختالف لدييم التربوية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيام مدى حول الدراسة عينة استجابات في الفروق لداللة( ت) اختبار

المتوسط  العدد العمر المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 التعميق

 25-19من  القيم الدينية
 سنة

دالة عند مستوى  0.007 2.75 0.94 3.85 105
0.01 

 25أكبر من 
 سنة

160 4.15 0.79 
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 25-19من  القيم المعرفية
 سنة

دالة عند مستوى  0.005 2.84 0.86 3.59 105
0.01 

 25أكبر من 
 سنة

160 3.9 0.86 

 25-19من  القيم االجتماعية
 سنة

دالة عند مستوى  0.013 2.51 0.98 3.54 105
0.01 

 25أكبر من 
 سنة

160 3.84 0.94 

 25-19من  القيم االقتصادية
 سنة

دالة عند مستوى  0 3.68 1.07 3.07 105
0.01 

 25أكبر من 
 سنة

160 3.56 1.06 

الدرجة الكمية لمدى تنمية القيم 
 التربوية

 25-19من 
 سنة

دالة عند مستوى  0.001 3.38 0.85 3.52 105
0.01 

 25أكبر من 
 سنة

160 3.87 0.81 

( أن قيم )ت( دالة عند مستوى 16الجدول رقم ) يتضح من     
في المحاور: )القيم الدينية، القيم المعرفية، القيم  0.01

االجتماعية، القيم االقتصادية(، وفي الدرجة الكمية لمدى إسيام 
أعضاء ىيئة التدريس في تنمية القيم التربوية، مما يشير إلى 

عينة الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات 
حول مدى إسيام أعضاء ىيئة التدريس في تنمية القيم التربوية 
لدييم في تمك المجاالت، تعود الختالف أعمار أفراد عينة 
الدراسة، وكانت تمك الفروق لصالح الطالب في عمر )أكبر من 

 (.سنة 25
 :جتائنلا صخمم

 التربوية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيامات اءتج -
 لدى (االقتصادية-االجتماعية– المعرفية– الدينية) عام بشكل
 التربوية القيم تنمية في  دورىم وجاء .كبيرة بدرجة طالبيم

 ،التربوية القيم قائمة بين األول الترتيب في طالبيم لدى( الدينية)
 التربوية القيم تنمية في التدريس ىيئة أعضاء إسيامات وجاءت

 قائمة في واألخير الرابع الترتيب في طالبيم لدى(  االقتصادية)
 .التربوية القيم
 في التدريس ىيئة أعضاء أسيم التي التربوية القيم أبرز كانت -

 االلتزام عمى يحثني) الدينية القيم قائمة في طالبيم لدى تنميتيا
 يرغبني) القائمة ىذه في القيمأقل  جاءت بينما( والسنة بالكتاب

 .(العبادات نوافل في
 في التدريس ىيئة أعضاء أسيم التي التربوية القيم أبرز كانت -

 طمب بأن يذكرني)  المعرفية القيم قائمة في طالبيم لدى تنميتيا

 يشجعني) القائمة ىذه في القيمأقل  جاءت بينما (عبادة العمم
 .(اآلخرين عموم من المنضبطة االستفادة عمى
 في التدريس ىيئة أعضاء أسيم التي التربوية القيم أبرز كانت -

 عمى يحثني)  االجتماعية القيم قائمة في طالبيم لدى تنميتيا
 القائمة ىذه في القيمأقل  جاءت بينما (اآلخرين مع التسامح

 (.التطوعية المجتمع أعمال في المشاركة في يرغبني)
 في التدريس ىيئة أعضاء أسيم التي التربوية القيم أبرز كانت -

 أداء في يذكرني) االقتصادية القيم قائمة في طالبيم لدى تنميتيا
 القائمة ىذه في القيمأقل  جاءت بينما( ممكأ في اهلل حق
 (.الرسمي الدوام أوقات خارج العمل عمى يشجعني)
 تعزى الدراسة عينة بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 . الدراسة لمتغيرات
 التوصيات. 7

أن يعمل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة عمى تأصل القيم  -
 .الدينية في نفوس الطالب وتذكيرىم بيا دوماً 

إقامة المناشط المتنوعة لمتذكير بأىمية االلتزام بالقيم التربوية  -
 .لممجتمع المسمم

إعادة النظر في الجيود المبذولة من قبل أعضاء ىيئة  -
التدريس في مجال المساىمة في تنمية القيم االقتصادية لدى 

 .طالبيم
ب في األعمال التطوعية التي تنفذىا ضرورة إشراك الطال -

  .الجامعة لخدمة اآلخرين
 ات والبحوث ذات العالقة بنشر ثقافة ن الدراســد مــراء المزيـــإج -
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  .القيم بين طالب الجامعات
 المقترحات

إجراء دراسة حول مدى التزام أعضاء ىيئة التدريس بالقيم  -
 .التربوية في تعامالتيم مع طالبيم

عن واقع القيم التربوية الممارسة من قبل طالب  إجراء دراسة -
 .الجامعة اإلسالمية

قياس مدى إسيام المقررات الدراسية في تنمية القيم لدى  -
طالب الجامعة اإلسالمية من وجية نظر أعضاء ىيئة 

 .التدريس
حصر الحاجات التدريبية في مجال التربية عمى القيم لدى  -

 .زوجات طالب المنح بالجامعة
 مراجعال

 القرآن الكريم -
( دور المعمم في تنمية القيم 2001اليندي، سييل أحمد، ) [1]

االجتماعية لدى طالب الصف الثاني عشر بمحافظة غزة 
من وجية نظرىم، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 

 .2التربية، قسم أصول التربية، جامعة غزة، ص
( مستوى وعي أعضاء ىيئة 2003الخوالدة، تيسير ) [2]

التدريس في الجامعات األردنية لظاىرة العولمة وتصوراتيم 
النعكاساتيا عمى التعميم الجامعي، رسالة دكتوراه غير 

 منشورة، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، األردن.
 ( الثقافة العربية2003وطفة، عمي، ومحمد عبد الغفور ) [3]

واإلسالمية إزاء تحديات العولمة وفرضيا، مجمة اتحاد 
، 140 ، عمان ص41 الجامعات العربية، ابريل، ع

 بتصرف.
توصيات مؤتمر جامعة الزرقاء األىمية السنوي الثاني  [4]

( الشباب الجامعي ثقافة وقيم في عالم متغير، 2004)
 يوليو. 29 - 27األردن، 

ربية اإلسالمية الالزمة لطمبة الطخاني: محمد عبيد، قيم الت [5]
المرحمة الثانوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة وتحميل 
محتوى الكتاب في ضوئيا، مجمة القراءة والمعرفة، مصر 

 .200م، ص 2011، 120ع 
ممكاوي: فتحي حسن، تعميم القيم في الجامعات، كتاب  [6]

ديسمبر  19 - 18المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر 
 م(.2004)

، مادة 4 (، مكتبة الشرق الدولية، ط1425المعجم الوسيط ) [7]
 .798قام، ص 

( مختار الصحاح مكتبة 1415الرازي، محمد بن أبي بكر ) [8]
 .232 ، ص1 لبنان، بيروت، تحقيق محمود خاصر، ج

ابن منظور، محمد بن مكرم )د. ت( لسان العرب، دار  [9]
 .500 ، ص12 صابر، بيروت، ج

( عمى سيكولوجية التنشئة 1998أبو جاد، محمد صالح ) [10]
 .316 االجتماعية، عمان، دار الميسرة، ص

( الصراع القيمي لدى 2004الزيودي، ماجد محمد ) [11]
الشباب الجامعي في األردن في ضوء التغيرات العالمية 
المعاصرة. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان 

العميا، كمية الدراسات التربوية العميا، قسم العربية لمدراسات 
 .20 اإلدارة وأصول التربية، ص

( االشتراكية العربية 1971الشافعي، إبراىيم محمد ) [12]
، القاىرة، مكتبة النيضة المصرية، 2كفمسفة لمتربية، ط

375. 
( موقع القيم في بعض 1998محمد عبد الراضي إبراىيم ) [13]

 ،19 مة دراسات تربوية، مصر، جالفمسفات التربوية، مج
 .11 ص

( البناء القيمي 1990البطش، محمد، وىاني عبدالرحمن ) [14]
لدى طمبة الجامعة األردنية، مجمة دراسات، الجامعة 

 .105 ص ،39 ع ،17 ج األردنية،
( دراسة لبعض القيم 2005ىيبة، حسام إسماعيل ) [15] 

كتاب المؤتمر الخمقية السائدة لدى طالب كميات التربية، 
السنوي الثاني عشر لمركز اإلرشاد النفسي بجامعة عين 
شمس. )اإلرشاد النفسي من أجل التنمية في عصر 

 .792، 1 ج مصر، العولمة(،
( دور اإلرشاد النفسي 2004الشخص، عبدالعزيز السيد ) [16]

في الجامعات العربية في عصر المعمومات، كتاب المؤتمر 
عشر لمركز تطوير التعميم  القومي السنوي الحادي

الجامعي، بعنوان التعميم الجامعي آفاق اإلصالح 
 ،264 ص ،1 ج ديسمبر، 19-18والتطوير، في الفترة 

 بتصرف.
( االنفتاح وتغير القيم في مصر، 1993أنور، محمد ) [17]

 .55مصر العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ص
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القيمي لدى الشباب ( الصراع 1994السرحان، محمود )[18] 
العربي، دراسة حالة، األردن، المكتبة الوطنية، عمان، 

 األردن.
( المدخل الى 1994الرشدان، عبد اهلل، نعيم جعنيني ) [19]

 .209 التربية والتعميم، دار الشروق، رام اهلل، فمسطين، ص
( 1984سويف، مصطفى، مقدمة عمم النفس االجتماعي ) [20]

 .325ص القاىرة، لمصرية،مكتبة االنجمو ا ،2ط
 ( القيم التقميدية والقيم المنبثقة، ص1997الحطاب، سيام ) [21]

111. 
( واقع القيم التربوية 2015الصقرات، ثروت عبد المجيد ) [22]

الممارسة لطالب كمية معان الجامعية باألردن من وجية 
 ، ج39 ع نظرىم، مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس،

3. 
( دور الجامعة في تعزيز القيم 2015ي، جمعة سعيد )تيام [23]

لدى طالبيا في ظل انتشار شبكات التواصل االجتماعي( 
كتاب المؤتمر القومي التاسع عشر لمركز التطوير 

 .30 الجامعي بجامعة عين شمس، ع
( دور األستاذ الجامعي 2013اليجيوج، سعد بن ذعار ) [24]

ب الجامعة، مجمة في تنمية القيم األخالقية لدى طال
 .2 مج ،152التربية، جامعة األزىر، مصر، ع

( الدراسة بجامعة 2013مناعي، رانيا عبد المولى ) [25]
اليرموك وتأثيرىا عمى تنمية القيم لدى المتعممين من وجية 

 نظر أعضاء ىيئة التدريس مجمة العموم التربوية والنفسية،
 ، مارس.1 ،ع14 مج

( دور جامعة 2011كور تيسير )عمر، نعمان وأبو سا [26]
القدس المفتوحة في تنمية قيم المجتمع المدني في محافظة 
الخميل من وجية نظر طمبتيا، مجمة جامعة القدس 

 .1 (، مج23ع ) المفتوحة،
( دور الجامعة في تنمية 2011داؤد، عبدالعزيز أحمد ) [27] 

قيم المواطنة لدى الطمبة، دراسة ميدانية بجامعة كفر 
يخ، المجمة الدولية لألبحاث التربوية، جامعة اإلمارات الش

 .282ص  - 252 ، ص30 ع العربية المتحدة،
بة ( أنماط القيم السائدة لدى طم2005العوضي، رأفت ) [28]

عالقاتيا باألنماط القيادية كمية التربية بجامعة األزىر و 
لدييم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر، غزة 

 فمسطين.
( بنت عبداهلل )القيم التربوية 2002إسماعيل: فائزة ) [29]

الممارسة لدى طالبات جامعة تعز في الجميورية اليمنية(، 
 جامعة اليرموك، كمية التربية، قسم اإلدارة وأصول التربية.

( القيم التربوية 2001الجوارنة: المعتصم باهلل بن سميمان ) [30]
الشريعة في جامعة اليرموك، الممارسة لدى طمبة كمية 

جامعة اليرموك، كمية التربية والقانون، قسم اإلدارة وأصول 
 التربية.
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ABSTRACT_ This research aims to check the scope at which faculty members at the Islamic 

University of Madinah contribute to the development of educational values (religious, social, 

cognitive and economic) among their students. The researcher used a questionnaire as the tool for 

compiling information relating to the topic. The researcher employed the descriptive methodology 

and the research hereby unveils the following findings: Contributions of faculty members to the 

development of educational values among their students came in the foremost position in the list of 

values, while economic educational values came in the fourth and last position, The most 

prominent religious value, which faculty members contributed to its development was (He 

encourages me to abide by the Holy Qur'an and Sunnah), while the least value was (He exhorts me 

to perform supererogatory acts of worship), The most prominent cognitive value which faculty 

members contributed to its development was (He reminds me that seeking knowledge is an act of 

worship), while the least value was (He exhorts me to take regular advantage of the sciences of 

others) , The most prominent social value, which faculty members contributed to its development 

was (He urges me to be tolerant with others) , while the least value was (He exhorts me to partake 

in volunteer social works) , The most prominent economic value, which faculty members 

contributed to its development was (He reminds me to observe the right of Allah in what I have), 

while the least value was (He encourages me to work outside the official working hours) And 

There are statistically significant differences between the research sample, attributable to its 

variables. The researcher recommends that faculty members at the Islamic University of Mdinah 

should endeavor to inculcate religious values in the minds of students and remind them of them 

regularly, and to conduct various activities to remind of the importance of abiding by educational 

values of the Muslim community. 
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