
مستخلص الرسالة 
لكل مجتمع من المجتمعات اإلنسانیة فلسفتھ التي بموجبھا تحدد طریقة عیشھ 

التيتأریخھ ، ولكل مجتمـع من المجتمعـات عـدد من القیمحقبمن حقبةفي أیة 

وتدیم عالقاتھ وتفاعالتـھ فالقیم كانت اجزائھتمثل العمود الفقري  لھ وتربط بین 

لباحثین بالدراسات التربویة واالجتماعیة والنفسیة والفلسفیة ومازالت تشغل اھتمام ا

أننا وفالقیمة تمثل مكانة مركزیة في حیاتنا سواء وعینا ذلك أم لم نعھ ،ٍبنحو واسع

في عملیة تقییم مستمر وكل شيء یعرض لنا نحكم علیھ بالحسنى او القبح بالخیر أو 

یة واالجتماعیة وتدفعھ إلى التواصل الشر ولكل  مجتمع مُثل وقیم تمثل حاجاتھ النفس

.وتعزیز البناء والتماسك االجتماعي بین أفراده وتحقیق مصالحة 

كلیات التربیةإلعداد طلبةزمة من القیم الالمنظومةطرح البحث الحالي  یو 

الطالبي في الواقعفمن خالل مشاھدة ومراقبة ,التدریسیینمن وجھة نظر 

األدبیاتومن خالل االستنارة واالستفادة من ) معةالجا(المؤسسة التعلیمیة

والدراسات التي تناولت التغیرات المعاصرة المختلفة والتحوالت والتبدل في الحیاة 

االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة التي یشھدھا العالم المحیط بنا والذي 

بدالت التي یشھدھا منھ والسیما مناخنا الثقافي والتیتجزأًجزءا ال أصبحنا

مسألة التعلیم مؤسسسة تبنىفت، . وانعكاساتھا على مؤسسات مجتمعنا المختلفة 

التربوي، لیس فقط  في الجوانب الكمیة، وإنما في الجوانب الكیفیة أیضا، االعداد

التي تتمثل في الصفات الشخصیة المرغوبة من قیم واتجاھات ومیول وأنماط 

.خال..... وتذوق والتفكیر 

التربیة في جوھرھا عملیة قیمیة، والمؤسسة التربویة بشكل عام تسعى إن 

اإلعدادإنمن المعروف وًقیمیاًإلى بناء اإلنسان في جمیع جوانب شخصیتھ بناء 

إعداداالتربیة ، والمدرس المعد كلیاتالتربوي ومستلزماتھ الناجحة ھي من مھمات 

ًسلیما وناجحا ھو ذلك المدرس القادر  یقومإنالتي یجب أدوارهعلى تحقیق معظم ً

.بھا  



التربیة یتطلب تحدید أدوار اتكلیبةلالتربوي الناجح لطاإلعدادوإن

ان أدراك التربیة ألھمیة القیم وتضمینھا .قیمیةاجل تربیة المدرس المستقبلیة من 

لتكوین في أھدافھا لتكون مراجع ھامة لسلوك المتعلمین جعل منھا حاملة مسؤولیة

ودعم, الشخصیة العربیة

التفاعل الحي بین المواطن وأحوال مجتمعھ والتفاعل مع المتغیرات المختلفة في 

الن التربیة ھي , ًولھذا أصبح العمل التربوي العربي عمال أخالقیا . العالم المحیط

سواء كانت تربیة للذات أم تربیة)قصدیا(یكون ًملیة توجیھ اإلفراد توجیھا قد ع

ًیمكن ان یحدث فیھا النمو مستقبال والسیما أن تلآلخرین مادامت ھنالك اتجاھا

الھدف األساسي من التربیة ھو أصالح المجتمع والوصول إلى معرفة الخیر وتنمیة 

المعرفة

اآلتيالھدفوفي ضوء ذلك فإن البحث الحالي یسعى إلى تحقیق 

التدریسیینن وجھة نظر إلعداد طلبة كلیات التربیة مبناء منظومة قیمیة -

في كلیات التربیة في جامعتي ) التدریسیین الجامعیین( بـوقد تحدد البحث الحالي 

) . ٢٠١٠/٢٠١١( بغداد والمستنصریة للعام الدراسي 

ثمان من تكونالتي تلقیم امنظومةببناء ةالباحــثتالبحث قاملھدف ًوتحقیقا 

، القیـم األخالقیة القیم اإلیمانیة والعقائدیة ،القیم االجتماعیة: (مجاالت ھي 

، القیم االقتصادیة، القیم المعرفیة ، القیم لتربویة والثقافیة ، القیم اوالشخصیة 

في ضوء اإلستبانات ةھا الباحثتحدد) ، القیم السیاسیة والوطنیةالترویحیة الجمالیة

وعلیھ فإن المنھج المناسب إلجراء ھذه . السابقة والدراسات واألدبیات االستطالعیة

.الدراسة ھو المنھج الوصفي البنائي 

كلیات التربیة في جامعتي بغداد يوقد تم اختیار مجتمع البحث من تدریسی

ابن التربیة–كلیة التربیة للبنات ( والتي تمثلتالذكور واإلناث منوالمستنصریة 

في جامعة ) التربیة الریاضیة–بیة الریاضیة للبنات التر–التربیة ابن الھیثم -رشد

ي الجامعة ف) التربیة الریاضیة-التربیة األساسیة–كلیة التربیة ( بغداد و 

.اتدریسی) ٢٢٧٤(وقد بلغ عددھم المقصودالمجتمعوھو. المستنصریة



ددھاطبقیة بلغ عبعد إن حددت الباحثة مجتمع البحث اختارت الباحثة عینة عشوائیة 

مستنصریة جامعتي بغداد والوفيًتدریسا موزعین على أقسام كلیات التربیة ) ٢٠٠(

معلومات البحث من اجل الحصول على أداةالباحثة االستبانة توقد استخدم.

ھما الباحثة نوعان من الصدق توللتحقق من صدق األداة فقد استخدمالمطلوبة 

من الخبراء ھم على مجموعة فقرات األداةتعرضحیث) الصدق الظاھري(

لمعرفة مدى صالحیة تدریسیا)١٣( في كلیة التربیة بلغ عددھم التدریسیین

یجة لمالحظات ونت, أو تعدیلھا وذلك بحذف أو إضافة قیم جدیدة , الفقرات  

كما عدلت بعض القیم , قد تم حذف القیم التي لم تحرز اتفاق الغالبیة منھمف, الخبراء

خبراء علیھا من ال%) ٨٠( وعدت القیمة صالحة بعد اتفاق أكثر من ,في المنظومة

)  ٨(تتوزع على فقرة )١٣٠(من فقرة بدال)١٢٥(عدد الفقراتوبذلك أصبح 

عالقة درجة الفقرة بالدرجة تحقق من خاللفقد) صدق البناء( اما قیمیة مجاالت

ھ وقد استخدم معاملیعطي ھذا األسلوب مقیاسا متجانسا في فقراتحیثالكلیة

الستخراج العالقة أالرتباطیھ بین درجة كل فقرة من الفقرات ارتباط بیرسون 

دالة إحصائیا عند مستوى والدرجة الكلیة وقد تبین إن جمیع معامالت االرتباط

)١٠٨(درجة حریة ب)٠.٠٥(

ًثانیا ) ي النظر( أوال االستنتاج النوعي من االستنتاجننوعیالباحثةوقد استنتجت 

والتي كانت استعراض الباحثة للمنظومة القیمیةعند ) العملي (االستنتاج الكمي 

.قیمة) ١٢٥(تتضمن على 

) ٠‚987(على) ورسلھُكتبھوجمیعهللابوجوداإلیمان(الفقرةحصلتوقد

) والعملالقولفيوالصدقوالصداقةوالدقةالوضوح(الفقرةحصلتبینما

مترابطةعملیةھيالقیمیھالمنظومةإنبما.قیمةأدنىيوھ) ٠‚820(على

بعضإنالباحثةاستنتجتھإنأالأخرىعلىقیمةفضیلتیمكنال

بلمتكاملةبصورةالمنظومةاستخدامضرورةإلىیمیلونالالتدریسیین

ىرأخعلىقیمتفضیلوااظھر
شـكر


