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شكر وتقدير

﴿ رب أوزعني أف أشكر نعمتؾ التي أنعمت عمي وأف أعمؿ صالحاً ترضاه وأدخمني ٍبرحمتؾ في عبادؾ
الصالحيف ﴾ (النمؿ ،آية )19:
أح ىم يد ا﵀ العمي القدير حمد الشاكريف ،المقريف بفضمو ،كجميؿ آالهئو ،كفيض كرمو ،كأسجد لو شك انر عمى ما
ٍ
كىبني مف جيد كمثابرة كقكة حتى تـ ىذا العمؿ المتكاضع كالصبلة كالسبلـ عمى خير خمقو أجمعيف،
المبعكث رحمة لمعالميف نبينا محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ،أما كقد شارفت قافمة الرسالة الكصكؿ بنا إلى بر
األماف كاالطمهئناف لجني ثمار ىذه المسيرة العممية ،فإف كاجب الشكر يقضي بشكر كؿ مف كانت لو يد

بيضاء عمى ىذه الدراسة ،كلكؿ مف أسيـ في إغناهئي بكممة قاليا أك مبلحظة نافعة أبداىا أك مصدر أغنى

قيمتو العممية أك أكحى بفكرة فتحت أمامي اآلفاؽ ،ال سيما منارة العمـ جامعة األزىر ممثمة برهئيسيا األستاذ

الدكتكر /عبد الخالؽ الفرا ،كعمادة الدراسات العميا ممثمو بالدكتكر /أميف حمد ،ككمية التربية ممثمة بعميدىا
الدكتكر /محمد عمياف لما تقدمو لطمبة الدراسات العميا مف مساعدة كتسييبلت كاالرتقاء بمستكل الجامعة.

كما كيشرفني أف أتقدـ بعظيـ الشكر كاالمتناف إلى األستاذ الدكتكر  /عامر يكسؼ الخطيب
كالدكتكر /عبد السبلـ محمد نصار المشرفيف عمى الرسالة عمى ما بذاله مف كقت و
غاؿ كفكر ثاقب  ،كلما

قدماه مف عكف صادؽ  ،كتكجييات عممية بناءة فجزاىـ ا﵀ عني ألؼ خير..

كما أتقدـ بخالص الشكر كاالمتناف إلى كؿ مف األستاذ الدكتكر /زياد جرجاكم.

كالدكتكر /محمد ىاشـ آغا ،لتفضميما بالمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة.

ال لقكلو تعالى ﴿ أف أشكر لي ولوالديؾ إلي المصير ﴾ )لقماف ،آية (14:
كامتثا ن
ال يسعني إال أف أتكجو بكؿ مشاعر الحب كالعرفاف بالجميؿ  ،إلى مف تعجز كؿ الكممات عف أف تكفييـ

حقيـ ،إلى مف طكقكا العنؽ بالديف الكبير الذم يصعب عمي الكفاء بو  ،إلى مف شممكني بدعكاتيـ

كرضاىـ ما يسر لي عممي حتى أكصمكني إلى ىذه المرحمة ،إلى أحب كأعز الناس إلى قمبي كالدم الكراـ،

كختامان إلى مف ساندكني طيمة أياـ الدراسة كتحمميـ الصبر كالمشقة كالتعب معي مف أجؿ إتماـ ىذه
الدراسة أخكتي كأخكاتي  ،أطاؿ ا﵀ في عمرىـ كأمدىـ بالصحة كالعافية.

كأخي انر أشكر كؿ مف أفادني كلك بكممة كاحدة أك أعاف بنصح أك نظر بعيف الرضا في سبيؿ إعداد ىذه
الرسالة ،كأعتذر عف كؿ جيد فاتني أف أذكره بحسف نية  ،فإف كنت قد كفقت فيما قدمت ،فبفضؿ ا﵀ ،كاف
كانت األخرل سألتؾ السداد كالرشاد ،فحسبي أنني اجتيدت ،فالنقص صفة اإلنساف كالكماؿ ﵀ كحده ،كىك

حسبنا كنعـ الككيؿ.

﴿ ذلؾ فضؿ المو يؤتيو مف يشاء والمو ذو الفضؿ العظيـ ﴾ (الجمعة ،آية( 4:
كا﵀ كلى التكفيؽ

ت
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ملخص الرسالة باللغة العربية
تتطمع الباحثة إلى الدكر الفاعؿ كالمأمكؿ ألعضاء ىيهئة التدريس باعتبارىـ العمكد الفقرم في
العممية التربكية  ،لذا ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات
التربية في الجامعات الفمسطينية في تنمية القيـ التربكية في ضكء متغيرات  ( :الجنس  ،الجامعة،

المستكل الدراسي ،المستكل التحصيمي) كما ىدفت إلى التكصؿ لسبؿ تطكير ىذا الدكر مف كجية
نظر رؤساء األقساـ كعمداء كميات التربية بالجامعات الفمسطينية .

ك قد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي  ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة
اشتممت عمى ( )47فقرة مكزعة عمى ستة مجاالت كىي (:القيـ األخبلقية  ،القيـ االجتماعية  ،القيـ
العممية  ،القيـ السياسية  ،القيـ االقتصادية  ،القيـ الجمالية)  .كتككف مجتمع الدراسة مف طمبة

كميات التربية ( بجامعة األزىر  ،كجامعة األقصى  ،كالجامعة اإلسبلمية) المسجميف لمفصؿ الثاني
مف العاـ

لمعاـ الدراسي) )2013- 2012كالبالغ عددىـ ) )23410منيـ ) )5560طالبان

) )17850طالبة كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشكاهئية طبقية قكاميا ( )917طالبان كطالبة أم
ما يمثؿ ) )4%تقريبان مف مجتمع الدراسة  .كما قامت الباحثة بإجراء مقابمة مع رؤساء األقساـ
كعمداء كميات التربية بالجامعات الفمسطينية بغزة لبحث سبؿ تطكير ىذا الدكر .
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج فيما يمي أىميا :

 .1أف الدرجة الكمية

حكؿ مدل قياـ أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في الجامعات

الفمسطينية بدكرىـ في تنمية القيـ التربكية لدل طمبتـ بمغت
متكسطة .

نسبتيا ( )%63.59بدرجة

 .2حصؿ مجاؿ القيـ األخبلقية عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي ( )%67.85تبله مجاؿ القيـ
االجتماعية بكزف نسبي ( ،)%66.59ك في المرتبة الثالثة حؿ مجاؿ القيـ العممية بكزف نسبي

(،)%66.35أما المرتبة الرابعة فحصؿ عمييا مجاؿ القيـ السياسية بكزف نسبي ()% 62.89
تبله المرتبة الخامسة مجاؿ القيـ االقتصادية بكزف نسبي ( ،)%61.92ككانت القيـ الجمالية

أقؿ القيـ التي يعمؿ أعضاء ىيهئة التدريس عمى تنميتيا إذ جاءت بكزف نسبي بمغ (.)%54.26
 .3تكجد فركؽ ذات دالة إحصاهئية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر أعضاء ىيهئة
التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ التربكية تعزل لمتغير الجامعة ككانت الفركؽ لصالح

أفراد عينة جامعة األزىر في بعد (القيـ االجتماعية  ،كالقيـ السياسية ،كالدرجة الكمية ) عمى
أفراد عينتي الجامعة االسبلمية ك جامعة األقصى ،كما تفكؽ أفراد عينة جامعة األزىر كذلؾ
في بعد القيـ العممية عمى أفراد عينة جامعة األقصى  ،فيما لـ تكجد فركؽ بيف األزىر
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كاالسبلمية عمى ىذا البعد  .أما الجامعة االسبلمية فقد تفكقت في بعد القيـ األخبلقية عمى كؿ

مف جامعتي األزىر كاألقصى كأخي انر تفكقت كؿ مف جامعة األزىر ك الجامعة االسبلمية في
بعد ( القيـ االقتصادية  ،كالقيـ الجمالية ) عمى جامعة األقصى .

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصاهئية تعزل لمتغير الجنس في بعد (القيـ األخبلقية  ،القيـ
االجتماعية  ،كالقيـ الجمالية ،كالدرجة الكمية لبلستبانة) في حيف ظيرت فركؽ تعزل لمتغير
الجنس في بعد (القيـ السياسية  ،كالقيـ االقتصادية) كانت لصالح الذككر كفي بعد القيـ العممية

كانت لصالح اإلناث .

 .5تكجد فركؽ ذات داللة احصاهئية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر أعضاء ىيهئة

التدريس في تنمية القيـ التربكية تعزل لمتغير المستكل الدراسي في بعد القيـ االقتصادية ككانت
الفركؽ لصالح ذكم المستكل الرابع عمى باقي المستكيات  ،كما كجدت الفركؽ في بعد القيـ

الجمالية ككانت الفركؽ المستكل الرابع عمى ذكم المستكل الثالث فيما لـ تكجد فركؽ في

الدرجة الكمية بيف باقي المستكيات بعضيا ببعض .

ككذلؾ تكجد فركؽ في الدرجة الكمية لبلستبانة ،كظيرت الفركؽ بيف ذكم المستكل الرابع
مف جية كالمستكيات األكؿ كالثالث ككانت الفركؽ لصالح ذكم المستكل الرابع فيما لـ
تكجد فركؽ في الدرجة الكمية بيف باقي المستكيات الدراسية .
كذلؾ لـ تظير فركؽ ذات داللة احصاهئية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر
أعضاء ىيهئة التدريس تعزل لمتغير المستكل الدراسي في األبعاد  ( :القيـ األخبلقية  ،القيـ
االجتماعية  ،القيـ العممية  ،القيـ السياسية ) .
.6

تكجد فركؽ ذات داللة إحصاهئية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر أعضاء ىيهئة

التدريس بكميات التربية تعزل لمتغير المستكل التحصيمي في بعد القيـ السياسية  ،كظيرت

الفركؽ بيف ذكم المستكل الممتاز مف جية كبيف ذكم المستكياف الجيد جدان كالجيد مف جية

أخرل  ،ككانت الفركؽ لصالح المستكييف الجيد جدان  ،كالجيد .

كذلؾ تكجد فركؽ في بعد القيـ االقتصادية  ،كظيرت الفركؽ بيف ذكم المستكل الجيد جدان مف

جية كباقي المستكيات التحصيمية مف جية أخرل ككانت الفركؽ لصالح ذكم المستكل

التحصيمي الجيد جدان.
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كما تكجد فركؽ في بعد القيـ الجمالية  ،كظيرت الفركؽ بيف ذكم المستكل الجيد جدان مف جية
كذكم المستكيات الجيد كالمقبكؿ مف جية أخرل  ،ككانت لصالح ذكم المستكل التحصيمي

الجيد جدان .

فيما ال تكجد فركؽ ذات داللة احصاهئية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر أعضاء

ىيهئة التدريس بكميات التربية تعزل لمتغير المستكل التحصيمي في األبعاد ( القيـ األخبلقية ،
القيـ االجتماعية  ،القيـ العممية  ،كالدرجة الكمية لبلستبانة ) .

وفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة  ،فإنيا توصي بما يمي :

 .1التركيز عمى دكر التربية غير المقصكدة كالمناىج الخفية في بث القيـ التربكية كنشرىا بيف
الطبلب بطرؽ غير مباشرة.

 .2تضميف القيـ التربكية في المناىج الجامعية  ،كاألنشطة الطبلبية ،بحيث يتشربيا طبلب
مميز في سمككيـ.
منيجا نا
الجامعة بشكؿ مباشر كتمقاهئي ،فتصبح
ن

 .3عقد المحاضرات كالمؤتمرات التربكية ألعضاء ىيهئة التدريس التي تختص بكيفية تنمية القيـ
التربكية كغرسيا لدل الطمبة.

 .4ضركرة اىتماـ أعضاء ىيهئة التدريس بالقيـ التربكية المستمدة مف المصادر اإلسبلمية.
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ملخص الرسالة باللغة اإلجنليزية
Abstract
As they are the cornerstone in the educational process, The researcher aims
at identifying the role of teaching staff at faculties of Education in the
Palestinian universities in developing educational skills in the light of
variables of gender, university, study level and accumulative average. It
also seeks to identify methods of developing such role from the viewpoint
of heads of department and faculty deans.
The study adopted the descriptive analytical method and the researcher
prepared a 47-item questionnaire. It included six sections such as; ethical
values, social values, academic values, political values, economic values,
and aesthetic values. Study group consisted of 23410 education students
(5560 males and 17850 females) from Al Azher University, Islamic
University and Al Aqsa University, who are registered for the second
academic semester – year 2012-2013. This total number represents nearly
4% of the whole study group, in addition the researcher conducted
interviews with heads of department and faculty deans to discuss methods
of developing the aspired role of education teachers.
Study results:
1. Total percentage of teaching staff who assume their role in promoting
educational values in the Palestinian universities was 63.59%, with an
average grade.
2. Ethical values got the first place with relative weight 67.85%, secondly
came social values with 66.56%, in the third place were academic
values with 66.35%, then political values got 62.89%, in the fifth place
were economic values with 61.92% and finally aesthetic values were
less common with 54.26%.
3. There are statistical dissimilarities among estimation averages of
teachers role attributed to university variable, and they were in favour
of Al Azher in terms of (ethical, economic and political values), while
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other dissimilarities were in favour of Islamic University concerning,
except for aesthetic and ethical values.
4. There are no statistical dissimilarities attributed to gender regarding
(social, ethical, and aesthetic values). Meanwhile, the study found
differences for the same variable in the (political and economic values)
and they were in favour of males. For academic values, they were in
favour of females.
5. There are statistical dissimilarities among study sample estimation
averages attributed to study level in economic and aesthetic values in
favour of senior students, and the study did not find differences in other
values for the same variable.
6. There are statistical dissimilarities among study sample estimation
averages attributed to accumulative average in favour of (good and very
good).
Study recommendations:

- Concentrate on the role of alternative (non-traditional) education and
hidden methods in spreading educational values among students
indirectly.
- Involve educational values in university curricula and activities to be
directly and spontaneously absorbed by students and became distinct
approach in their behaviours.
- Hold educational conferences and lectures for teaching staff about
values and methods of inculcation in students.
- Focus, by the teachers, on educational values derived from Islamic
resources
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الفصؿ األوؿ

الخمفية النظرية لمدراسة
المقدمة:

تسػ ػػعى التربيػ ػػة إلػ ػػى بنػ ػػاء اإلنسػ ػػاف القػ ػػادر عمػ ػػى التكيػ ػػؼ مػ ػػع كاقعػ ػػو االجتمػ ػػاعي كالثقػ ػػافي

كالحضػػارم ،كالعمػػؿ عمػػى اسػػتيعاب كافػػة المتغي ػرات الس ػريعة كالمتداخمػػة التػػي تصػػاحب نمػػك كتقػػدـ
المجتمعػػات ،مػػع التأكيػػد عمػػى ىكيتػػو الثقافيػػة كجػػذكره العقاهئديػػة كالحضػػارية كاالجتماعيػػة خاص ػة فػػي
ظػػؿ التحػػديات التػػي يكاجييػػا التعمػػيـ كأدكاتػػو فػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ بمػػا فييػػا المؤسسػػات التعميميػػة عمكم ػان
كالتعميـ الجامعي بصفة خاصة.
فقػػد أدت الثػػكرة العمميػػة كالتكنكلكجيػػة كغيرىػػا مػػف عكامػػؿ التغيػػر الثقػػافي إلػػى إعػػادة تشػػكيؿ
العديد مف معػارؼ كمفػاىيـ كأفػراد المجتمػع ،كجعمػت أغمػب تصػكرات اإلنسػاف عػف ذاتػو كعػف عالمػو
مكضػػع تسػػاؤؿ كاسػػتفياـ ،األمػػر الػػذم أدل كبدرجػػة كبي ػرة إلػػى التذبػػذب كعػػدـ االسػػتقرار فػػي القػػيـ
المكركث ػػة كالمكتس ػػبة عم ػػى ح ػػد سػ ػكاء ،كع ػػدـ مق ػػدرة الكثيػ ػريف م ػػف أفػػراد المجتم ػػع عم ػػى التميي ػػز ب ػػيف
الص ػكاب كالخطػػأ أمػػا العامػػؿ اآلخػػر فيػػك البحػػث الجػػدم عػػف معكقػػات التنميػػة المجتمعيػػة كخاصػػة
العكامؿ القيمية المعكقة لحركة اإلنساف الذم ىك أساس كؿ تنميو كغايتيا" (حماد.)1:2007 ،
كتعد منظكمة القيـ مف المرتكزات الرهئيسة لممجتمع ،حيث يمكف فيـ سمكؾ الفرد مف خبلؿ
االسػػتعانة بنظامػػو القيمػػي ،كمػػا يعػػد المنظػػكر القيمػػي مػػف أىػػـ مصػػادر اإلحسػػاس الػكاعي لػػدل الفػػرد
بالذات كباآلخريف ،كمف ىنا تبرز أىمية القيـ التربكية في بناء اإلنسػاف كالجماعػات فػإذا كانػت القػيـ
تشكؿ األىداؼ التي تسعى المجتمعات لتحقيقيا فإف التربية ىي األداة في تنفيذىا (سفياف:1998 ،
.)6
لػػذا تعػػد القػػيـ التربكيػػة حجػػر الزاكيػػة فػػي العبلقػات االجتماعيػػة بػػيف األفػراد ،فمػػف خبلليػػا يػػتـ
قياس مكاقفيـ كتقديرىا.
كتأخػػذ القػػيـ أىمي ػػة خاصػػة ف ػػي العمميػػة التعميميػػة ،ذل ػػؾ أف التقػػدـ العمم ػػي كسػػيطرة كس ػػاهئؿ
اإلعبلـ كالعكلمة قد أكرثت تغي انر في القيـ كالمنظكمات التعميمية بشكؿ يحتاج إلى جيكد منظمػة مػف
الق ػػاهئميف عم ػػى عممي ػػة التعم ػػيـ كالمعمم ػػيف م ػػنيـ عم ػػى كج ػػو الخص ػػكص نظػ ػ انر ألني ػػـ األكث ػػر احتكاكػ ػان
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كخاصػػة فػػي تعمػػـ الم ػكاد اإلنسػػانية التػػي تحػػدد شػػكؿ المجتمػػع كثقافتػػو فػػالمعمـ يحػػاكؿ أف يػػؤثر فػػي
إجراءات تشكيؿ القيـ كايجاد فرص في المحتكل التعميمػي الػذم يقػدـ لمطمبػة بشػكؿ قػد يقػكد إلػى فيػـ
اإلجراءات كتقكيميا عند كؿ طالب.
كالناظر إلى الكضع الراىف يجد بأننا حقان نعيش أزمة قيمية  ،كىذه األزمة كلدت الكثير مػف
السػػمككيات الخاطهئػػة التػػي عززىػػا االنفتػػاح الثقػػافي المباشػػر ،عمػػى جميػػع أنحػػاء العػػالـ عبػػر كسػػاهئؿ
اإلع ػػبلـ بمختم ػػؼ كس ػػاهئميا ،كالت ػػي تمخ ػػض عني ػػا االنحػ ػراؼ ف ػػي مفي ػػكـ الق ػػيـ كأصػ ػبح الف ػػرد يع ػػيش
مضطربان بيف أصالة قيمو األصيمة كىشاشة كزيؼ القػيـ الكافػدة ،كأصػبح المجتمػع يعػاني الكثيػر مػف
المشػكبلت الناجمػة عػف تبػدؿ القػيـ فالكػذب أصػبح صػدقان كالنفػاؽ أصػبح مجاممػة ،كضػعؼ الضػػمير
اإلنساني (اليندم.)8 :2001 ،
فممقيـ مكانة ميمة في حياة الفرد كالمجتمع  ،كليا أىميتيا بالنسبة لمطمبة الجامعيف فتعمؿ
عمػى كقػايتيـ مػف االنحػراؼ ،كتسػاىـ فػي بنػاء شخصػيتيـ كقػدرتيـ عمػى التكيػؼ مػع الحيػاة
كمشػكبلتيا ،كمػا أنيػا تعمػؿ كمكجيػات ليػـ فػي مجػاالت الحيػاة المختمفػة  ،فػتجعميـ أكثػر قػدرة عمػى
اتخاذ ق ارراتيـ كمكاجية تحدياتيـ.
كقد ركزت ىذه الدراسة عمى طمبة الجامعات لما ليذه المرحمة مف أىمية تكمف في أنيا مف
أخطػر الم ارحػؿ ،فاجتيػاز الشػباب ليػذه المرحمػة بسػبلـ يػؤذف بأنػو سػكؼ يمضػي فػي حياتػو صػحيح
الػنفس ،سػكم الشخصػية فالشػباب ىػـ أمػؿ األمػة كعمػاد نيضػتيا كحمػاة عقيػدتيا كأرضػيا ،كقػادة
مسػػتقبميا كلػػذلؾ فػػإف تنميػػة الق ػيـ تعتبػػر ضػػركرة قكميػػة ،خاصػػة بػػيف شػػباب الجامعػػة كذلػػؾ مرىػػكف
بتحريرىـ فكريان كاجتماعيان كثقافيان كسياسيان مف المعكقات التي تحكؿ دكف تنمية القيـ لدييـ ،كالجامعة
ىي المنكطة بتربية الشػباب حتػي يصػبحكا مػكاطنيف مكتممػي المكاطنػة ،كىػذا يتطمػب ضػركرة تعميػؽ
قيـ االنتماء كالكالء لمكطف ،كتدعيـ اإلحساس باالنضباط كمراعاة الجدية في السمكؾ.
كاذا نظرنا إلى كاقع العالـ العربي اليكـ نجد أف القيـ الساهئدة فيو ال تعبر عف قػيـ اإلسػبلـ
كحضارتو ،كىذا يضيؼ إلى معاناتو ،كيزيد مف كاجب المربيف كالمصمحيف إزاء تضييؽ الفجكة بيف

القيـ اإلسبلمية األصيمة كبيف الحياة المعاشة في الكاقع )فرحاف.)78 :2000 ،
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فمسؤكلية تنمية القيـ التربكية ىي مسػهئكلية كبيػرة تقػع عمػى عػاتؽ كافػة المؤسسػات التعميميػة

كبما أف الجامعات ىي رأس اليػرـ المسػتنير فإنػو يقػع عمػى عاتقيػا مسػهئكلية كبيػرة فػي إعػداد أجيػاؿ
متمسكيف بالقيـ األصيمة قادريف عمى المكاهئمة ما بيف الحداثة كاألصالة .
كال يمكف لمجامعة بأم حػاؿ مػف األحػكاؿ ميمػا كانػت تمتمػؾ مػف إمكانػات ماديػة كاقتصػادية
أف تحقؽ غايتيا بشكؿ إيجابي إال مػف خػبلؿ الجيػكد العمميػة كالعمميػة المتكاصػمة مػف خػبلؿ العطػاء
الفكرم العميؽ ألعضاء ىيهئة التدريس فييا (المزيني.)74 :2009 ،
كأعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية  ،تنحصػػر مسػػهئكلياتيـ بتحػػديث عمميتػػي
التعميـ كالتعمـ في اطار ميمة كطنية تػكفر متطمبػات التقػدـ كالتطػكر ،كمسػاعدة الطمبػة عمػى امػتبلؾ
الق ػػدرات كالمي ػػارات كالق ػػيـ التربكي ػػة الت ػػي تمك ػػنيـ م ػػف التفاع ػػؿ الػ ػكاعي  ،كبالت ػػالي تخ ػػريج متعمم ػػيف
يمتمككف ثقافة اإلبداع بما يحقؽ لمكطف األمف كاالستقرار(درباشي.)79 :2004 ،
فال ػػدكر المي ػػـ ال ػػذم يؤدي ػػو عض ػػك ىيهئ ػػة الت ػػدريس ف ػػي تكجي ػػو الط ػػبلب كتع ػػديؿ اتجاى ػػاتيـ
كسػػمككياتيـ كتنميػػة القػػيـ الفضػػمى كالمثػػؿ الرفيعػػة لػػدييـ ،كمػػف خػػبلؿ تمثمػػو ىػػك بيػػذه القػػيـ اعتقػػادان
كسمككان ،ككنو القدكة كالمثؿ األعمى لطمبتو ،كمف ىنا كػاف ل ازمػان عمػى أعضػاء ىيهئػة التػدريس التحمػي
و
كبسمات شخصية تتكافؽ مع طبيعة ىذا الدكر (عبد الرازؽ.)31 :2004 ،
بالقيـ الرفيعة

ك لمكاجية الغزك الثقافي القادـ بفعؿ انييار السدكد كالحػدكد أمػاـ طكفػاف العكلمػة كانسػياب
الثقاف ات كاألفراد كأساليب العيش ،كتداخؿ المصالح كالحاجات كالسياسات فيما بيف الدكؿ كالشعكب،
كلكف رغـ قتامة الصػكرة ،يبقػى الجانػب المشػرؽ فػي اإلنسػانية المعذبػة حيػان كمكافحػان لتسػتمر حمقػات
الصػراع األبػػدم بػػيف الخيػػر كالشػػر كيعمػػك الضػػمير اإلنسػػاني كيصػػدح األخيػػار مػػف كػػؿ زمػػاف كمكػػاف
كبك ػػؿ ى ػػاتؼ بض ػػركرة المحافظ ػػة كتنمي ػػة الق ػػيـ التربكي ػػة كالمن ػػكط بيػ ػـ القي ػػاـ بمث ػػؿ ى ػػذا ال ػػدكر ف ػػي
المحافظػػة عمػػى ىػػذه القػػيـ بحكػػـ دكرىػـ التربػػكم كبحكػػـ مػػا يتمتع ػكا بػػو مػػف مكانػػة اجتماعيػػة مرمكقػػة
تجعميـ قادريف عمى التأثير في نفكس طمبتيـ ىـ أعضاء ىيهئة التدريس .
لذا فإف ىذه الدراسة تحاكؿ معرفة دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنميػة القػيـ
التربكية كالبحث عف سبؿ تطكير ىذا الدكر .
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مشكمة الدراسة:

تنبػع مشػػكمة الد ارسػػة الحاليػػة مػػف شػػعكر الباحثػة باضػػطراب فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني كمػػركره

بمرحمػة حرجػػة بشػػكؿ عػػاـ كطمبػة الجامعػػات بشػػكؿ خػػاص ،كالػػذم رافقػو اضػػطراب كاىتػزاز فػػي القػػيـ
كالمع ػػايير االجتماعي ػػة كاألخبلقي ػػة ككثػ ػرة الخ ػػركج ع ػػف تع ػػاليـ اس ػػبلمنا الحني ػػؼ كالع ػػادات كالتقالي ػػد
المجتمعيػػة حيػػث الحظػػت الباحثػػة مػػف خػػبلؿ معايشػػتيا لمكاقػػع فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية أف طمبػػة
الجامعات يعانكف مف غمكضان في اليكية كضػياعان فػي األىػداؼ كالشػعكر بػاالغتراب  ،خاصػة بعػد
األزمػات كاليػزات االجتماعيػػة كالسياسػية العميقػة التػػي عصػفت بعالمنػا المعاصػػر ،كمػف الطبيعػػي أف
تؤدل التغيرات الحادثة في المجتمع العربي ،عامة كالفمسطيني خاصة إلى تغير قيمي لدل المجتمػع
خاصة طمبة الجامعات ،كمف ثـ تغيػر فػي أكلكيػات ىػذه القػيـ لػدييـ كبمػا أف أعضػاء ىيهئػة التػدريس
ىػـ األكثػر احتكاكػان بالطمبػة فسػػيحاكؿ ىػذا البحػػث التعػرؼ عمػػى دكرىػـ فػػي تنميػة القػػيـ التربكيػة لػػدل
طمبتيـ كىنا يجد طمبة الجامعات أنفسيـ اليكـ مكزعيف بيف أىداؼ كغايات متعددة كما يتطمبيا مف
قيـ متنكعة ،مع الرغبة لبمكغ التكامؿ كالكحدة كي يتييأ ليـ السبلـ مع النفس كالعالـ أجمع.
ومف ىنا تمثمت مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما دور أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في الجامعات الفمسػطينية فػي تنميػة القػيـ التربويػة
لدى طمبتيـ؟ و ما سبؿ تطويره؟
كيتفرع مف السؤاؿ الرهئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -1ما دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية بدكرىـ في تنمية القيـ
األخبلقية لدل طمبتيـ؟
 -2ما دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية بدكرىـ في تنمية القيـ
االجتماعية لدل طمبتيـ؟
 -3ما دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية بدكرىـ في تنمية القيـ
العممية لدل طمبتيـ؟
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 -4ما دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية بدكرىـ في تنمية القيـ
السياسية لدل طمبتيـ؟
 -5ما دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية بدكرىـ في تنمية القيـ
االقتصادية لدل طمبتيـ؟
 -6ما دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية بدكرىـ في تنمية القيـ
الجمالية لدل طمبتيـ؟
 -7ىؿ تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػاهئية عنػد مسػتكل داللػة ( )0.05بػيف متكسػطات تقػديرات
عينة الدراسة حكؿ دكر أعضػاء ىيهئػة التػدريس بكميػات التربيػة فػي الجامعػات الفمسػطينية فػي
تنمية القيـ التربكية تعزل لمتغيػرات اآلتيػة ( :الجػنس ،الجامعػة ،المسػتكل الد ارسػي ،المسػتكل
التحصيمي)؟
 -8مػػا سػػبؿ تطػػكير دكر أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي
تنمية القيـ التربكية لدل طمبتيـ مف كجية نظر رؤساء األقساـ كعمداء كميات التربية؟

أىداؼ الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يمي :
 -1الكقكؼ عمى مدل قياـ أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية بالجامعػات الفمسػطينية بػدكرىـ فػي
تنمية القيـ االخبلقية لدل طمبتيـ.
 -2الكقكؼ عمى مدل قياـ أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية بالجامعػات الفمسػطينية بػدكرىـ فػي
تنمية القيـ االجتماعية لدل طمبتيـ.
 -3التعرؼ عمى مدل قياـ أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربيػة بالجامعػات الفمسػطينية بػدكرىـ فػي
تنمية القيـ العممية لدل طمبتيـ.
 -4الكشؼ عف مدل قياـ أعضػاء ىيهئػة التػدريس بكميػات التربيػة بالجامعػات الفمسػطينية بػدكرىـ فػي
تنمية القيـ السياسية لدل طمبتيـ.
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 -5الكقكؼ عمى مدل قياـ أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية بالجامعػات الفمسػطينية بػدكرىـ فػي
تنمية القيـ االقتصادية لدل طمبتيـ.
الكشؼ عف مدل قياـ أعضػاء ىيهئػة التػدريس بكميػات التربيػة بالجامعػات الفمسػطينية بػدكرىـ

-6

في تنمية القيـ الجمالية لدل طمبتيـ.
 -7الكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصاهئية عند مستكل الداللة ( a ≤ (0.05بيف متكسػطات
تقديرات عينة الدراسة لدكر أعضاء ىيهئػة التػدريس بكميػات التربيػة فػي الجامعػات الفمسػطينية فػي
تنمية القيـ التربكية تعزل لمتغير( الجنس  ،الجامعة  ،المستكل الدراسي ،المستكل التحصيمي).
 -8تحديػد أىػـ السػبؿ لتفعيػؿ دكر أعضػاء ىيهئػة التػدريس بكميػات التربيػة فػي الجامعػات الفمسػطينية
في تنمية القيـ التربكية لدل طمبتيـ مف كجية نظر رؤساء األقساـ كعمداء كميات التربية.

أىمية الدراسة:

تكمف أىمية الدراسة :
-1أنيػػا تعػػالج مكضػكعان غايػػة فػػي األىميػػة أال كىػػك النسػػؽ القيمػػي لػػدل طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية
حي تقؼ ال القيـ كراء أنشػطة الطالػب كتكجياتػو االجتماعيػة كاالقتصػادية كالسياسػية ككافػة منػاحي
الحياة كفي نظرتو لنفسو كلمعالـ المحيط بو .
 -2تتنػػاكؿ ىػػذه الد ارسػػة فهئػػة ميمػػة فػػي المجتمػػع كىػػـ طمبػػة الجامعػػات التػػي تقػػع عمػػى عػػاتقيـ ميمػػة
بناء مجتمعيـ .
 -3كمف المتكقع أف يستفيد مف الدراسة الفهئات التالية :
أ-

أعضػػاء الييهئػػة التدريسػػية بكميػػات التربيػػة مػػف خػػبلؿ تزكيػػدىـ بكجيػػات نظػػر طمبػػتيـ حػػكؿ
دكرىـ في تنمية القيـ التربكية ،ك في معرفة أىـ السبؿ المقترحة لتنمية القيـ التربكية.

ب -إدارة الجامعػػة باطبلعيػػا عمػػى كاقػػع الػػدكر الحقيقػػي لعضػػك ىيهئػػة التػػدريس فػػي تنميػػة القػػيـ
التربكية.
ت -كاضػػعي المنػػاىج الجامعيػػة نحػػك تعزيػػز كاثػراء المقػػررات الجامعيػػة بػػالقيـ التربكيػػة المرغػػكب
بيا.
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ث -المؤسسػػات المجتمعيػػة التربكيػػة فػػي كضػػع خطػػط كب ػرامج كأنشػػطة تعػػزز القػػيـ التربكيػػة فػػي
نفكس الطمبة.
ج-

قسـ األنشطة الطبلبية مف خبلؿ كضع البرامج كاألنشطة لتعزيز القيـ التربكية.

ح -يمكػػف أف يسػػتفيد مػػف نتاهئجيػػا الطمبػػة أنفسػػيـ فػػي تحػػدم الكثيػػر مػػف المتغيػرات الثقافيػػة التػػي
تحكؿ بينيـ كبيف التكيؼ االجتماعي.
خ -قد تسيـ نتػاهئج ىػده الد ارسػة كتكصػياتيا فػي إفػادة المسػهئكليف فػي المؤسسػات التعميميػة كذلػؾ
بإثراء المناىج الدراسية بمػا تسػتمزمو كتتطمبػو احتياجػات العصػر الحػالي بمػا يتفػؽ كالمعػايير
القيمية التي يرتضييا المجتمع.

حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية :
 حد الموضوع  :التعرؼ دكر أعضاء ىيهئة التدريس في تنمية القيـ التربكية كسبؿ تطكيرىا.
 الحػػػػػػد المؤسسػػػػػػاتي :الجامع ػ ػػات اآلتي ػ ػػة ( :جامع ػ ػػة األزى ػ ػػر -جامع ػ ػػة األقص ػ ػػى – الجامع ػ ػػة
اإلسبلمية).
 الحػػد البشػػري :عينػػة مػػف طمبػػة كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف كػػبل الجنسػػيف ،
كعمى رؤساء األقساـ كعمداء كميات التربية .
 الحد المكاني :محافظات غزة.
 الحد الزماني :الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي  2014/2013ـ.

مصطمحات الدراسة:

تشتمؿ الدراسة الحالية عمى المصطمحات التالية:

الدور :يعرفو مرسي( )2001بأنو" :مجمكعة األنشطة المرتبطة أك األطر السػمككية التػي تحقػؽ مػا
ىػػك متكقػػع فػػي مكاقػػؼ معينػػة ،كتترتػػب عمػػى ىػػذه األدكار إمكانيػػة التنبػػؤ بسػػمكؾ معػػيف فػػي المكاقػػؼ
المختمفة "(مرسي.)133: 2001 ،
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فيمػػا يعرفػػو الحػػاج (  )2006بأنػػو " :مفيػػكـ يشػػير إلػػى عمػػؿ أك كظيفػػة أك مكقػػع يقػػكـ بػػو

بعض أفراد المجتمع ،كيفرض أنماط سػمككية محػددة يتكقعيػا المجتمػع عػادة مػف القػاهئميف بػو كيتحػدد
عم ػػى أساس ػػو م ػػكقعيـ االجتم ػػاعي ،بغ ػػض النظ ػػر ع ػػف تن ػػكع ىػ ػذه األدكار كمراكحتي ػػا ب ػػيف م ػػا ى ػػك
اضطرارم كدكر األب مثبل كما ىك اختيارم كدكر المعمـ"(الحاج.)1: 2006 ،
وتعرفػػػو الباحثػػػة إجرائيػػػاً بأنػػػو  :مػػا يقػػكـ بيػػا عضػػك ىيهئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات
الفمسػػطينية مػػف تكجيػػو كارشػػاد تربػػكم لطمبتػػو مػػف خػػبلؿ المحاضػرات كالنػػدكات كالمػػؤتمرات كالمقػػاءات
الطبلبيػػة سػكاء داخػػؿ الجامعػػة أك خارجيػػا مػػف أجػػؿ تنميػػة القػػيـ التربكيػػة لػػدل طمبتػػو كتقػػاس بالدرجػػة
التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى أداة الدراسة.
عضو ىيئة التدريس:
ىك الذم تتعاقد معو ادارة الجامعة بناءان عمى مؤىبلتيـ كخبػراتيـ لمعمػؿ فػي مجػاؿ التػدريس
مف حممػة الػدكتكراه كالماجسػتير كمػف ذكم الرتػب األكاديميػة :أسػتاذ  ،أسػتاذ مشػارؾ  ،أسػتاذ مسػاعد
،محاضر  ،أك مدرس (الديمجاف . )2 :2011،
 تعرفو الباحثة إجراهئيان بأنو  :كؿ مف يعمػؿ بالتػدريس مػف األسػاتذة كاألسػاتذة المسػاعديف كاألسػاتذةالمشػػاركيف المتفػػرغيف فػػي كميػػات التربيػػة س ػكاء فػػي جامعػػة األزىػػر أك الجامعػػة اإلسػػبلمية أك جامعػػة
األقصى كالمتكقع منو القياـ بدكر في تنمية القيـ التربكية لدل طمبتو.
الجامعة:
تعرفيا ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية بأنيا" :المؤسسػات التػي تضػـ كػؿ منيػا مػا ال
يقػػؿ عػػف ثػػبلث كميػػات جامعيػػة كتقػػدـ ب ػرامج لمد ارسػػات العميػػا تنتيػػي بمػػنح درجػػة الػػدبمكـ العػػالي أك
الماجس ػػتير أك ال ػػدكتكراه كيج ػػكز لي ػػا تق ػػديـ بػ ػرامج تعميمي ػػة تنتي ػػي بمن ػػع ش ػػيادة ال ػػدبمكـ كف ػػؽ أنظم ػػة
الدبمكـ) " (ك ازرة لتربية كالعميـ العالي2008 ،ـ).
وتعرؼ الباحثة الجامعة اجرائياً:
ىػػي مؤسسػػة تربكيػػة تقػػدـ خػػدمات التعمػػيـ الجػػامعي كفػػؽ الػػرخص التػػي منحػػت ليػػا مػػف ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي .
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القيـ التربوية:

تعرؼ بأنيا  ":مجمكعة مف المبادئ كالقكاعد كالمثؿ العميا ،التي يػؤمف بيػا النػاس ،كيتفقػكف
عمييػػا فيمػػا بيػػنيـ ،كيتخػػذكف منيػػا مي ازنػان يزنػػكف بػػو أعمػػاليـ ،كيحكمػػكف بيػػا عمػػى تصػرفاتيـ الماديػػة
كالمعنكية" (طيطاكم.)42 :1996 ،
كىي  " :مجمكعة مف المعيارية المتصمة بمضاميف كاقعية ،يتشربيا الفرد مػف خػبلؿ انفعالػو
كتفاعمػػو مػػع المكاقػػؼ كالخب ػرات المختمفػػة ،كيشػػترط أف تنػػاؿ ىػػذه قب ػكالن مػػف جماعػػة اجتماعيػػة حتػػى
تتجسد في سياقات الفرد السمككية كالمفظية أك اتجاىاتو كاىتماماتو"( زاىر.)24 :1996 ،
وتعرؼ الباحثة القيـ التربوية إجرائياً بأنيا:
مجمكع ػ ػػة م ػ ػػف الضػ ػ ػكابط المعياري ػ ػػة الت ػ ػػي يحك ػ ػػـ بي ػ ػػا عم ػ ػػى س ػ ػػمكؾ االنس ػ ػػاف الخمق ػ ػػي  ،أك
االجتماعي  ،أك العممي ،أك االجتماعي  ،أك االقتصادم  ،أك السياسي أك الجمالي.
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الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة

تمييد:

تتنػػاكؿ الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ بعػػض الد ارسػػات التػػي أجريػػت فػػي ىػػذا المجػػاؿ فػػي البيهئتػػيف

العربي ػػة كاألجنبي ػػة كالت ػػي ت ػػـ االط ػػبلع عميي ػػا مم ػػا تػ ػكافر ف ػػي المكتب ػػات العربي ػػة كالمحمي ػػة كال ػػدكريات
المحكمة كالرساهئؿ العممية (الماجستير كالػدكتكراه) كعبػر الشػبكة العنكبكتيػة  ،كالتػي يمكػف أف تسػتفيد
منيػػا الد ارسػػة الحاليػػة حيػػث تػػـ عرضػػيا متسمسػػمة زمني ػان مػػف األحػػدث إلػػى األقػػدـ كتػػـ تقس ػيميا إلػػى
محكريف:

أوالً -الدراسات العربية:

[ - ]1دراسػػة قشػػالف ( .)2010بعنػػواف :دور معممػػي المرحمػػة الثانويػػة فػػي تعزيػػز القػػػيـ

اإلسالمية لدى طمبتيـ.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ دكر معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة فػػي تنميػػة القػػيـ اإلسػػبلمية لػػدل
طمبتيـ .كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كتككف مجتمع الدراسة مف جميػع الطػبلب الػذككر
فػػي المػػدارس الثانكيػػة الحككميػػة بمحافظػػات غ ػزة النظػػاميف فػػي الصػػفيف الحػػادم كالثػػاني عشػػر فػػي
فرعي العمكـ اإلنسانية كالفرع العممين كقاـ الباحث بتطبيؽ أداة الدراسة كىي عبارة عف استبانة مف
إعػداد الباحػػث مككنػػة مػػف (القػػيـ الخمقيػػة ،القػػيـ االجتماعيػة  ،القػػيـ المرتبطػػة بػػالعمـ) كقػػد تػػـ تطبيقيػػا
عمى عينة عشكاهئية مككنة مف ( )624طالبان.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛ كاف مف أىميا:
 .1إف دكر معممي المرحمة الثانكية في تعزيػز القػيـ اإلسػبلمية بمحافظػات غػزة مػف كجيػة نظػر
الطػػبلب بمغ ػػت ( )%67.7كق ػػد حص ػػمت الق ػػيـ الخمقي ػػة عم ػػى الترتي ػػب األكؿ ث ػػـ تمتي ػػا الق ػػيـ
المرتبطة بالعمـ ثـ القيـ االجتماعية .
 .2تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاهئية حػػكؿ دكر المعمػػـ الثػػانكم فػػي تعزيػػز القػػيـ الشخصػػية لػػدل
طمبتو ككانت الفركؽ لصالح الذككر.

12

الدراداتىالدابقة

الفصلىالثاني
الدراداتىالدابقة ى

 .3ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػاهئية ح ػػكؿ دكر المعم ػػـ الث ػػانكم ف ػػي تعزي ػػز الق ػػيـ الخمقي ػػة
كاالجتماعيػػة كقػػيـ العمػػـ كفػػي االسػػتبياف ككػػؿ لػػدل طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة بمحافظػػات غ ػزة
تعزل لمتغير التخصص(عمكـ إنسانية -الفرع العممي).
[ - ]2دراسة المناعي ( .)2009بعنواف :درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس والطمبة في

الجامعة األردنية وجامعة اليرموؾ لمقيـ السائدة في المجتمع األردني.

ىدفت الدراسة إلػى تعػرؼ درجػة ممارسػة أعضػاء ىيهئػة التػدريس كالطمبػة لمقػيـ السػاهئدة فػي المجتمػع
األردنػػي ،كقػػد اتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف طمبػػة الجامعػػة
األردنيػػة كجامعػػة اليرمػػكؾ كأعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس فييػػا بمػػا يمثػػؿ %5مػػف المجتمػػع األصػػمي كتػػـ
تطبيؽ استبانة مف إعداد الباحثة تككنت مف ( )60فقرة مكزعة عمػى أربػع قػيـ (فكريػة -اجتماعيػة –
اقتصادية -عقاهئدية).
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج؛ كاف مف أىميا:
 .1أف ممارسػػة أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس كالطمبػػة لمقػػيـ السػػاهئدة مرتفعػػة مػػف كجيػػة نظػػرىـ ،كقػػد جػػاء
مجاؿ القيـ الفكرية كالعقدية في المرتبة األكلى ثـ القيـ الجمالية ،كجاء مجاؿ القيـ االجتماعيػة
في المرتبة الثالثة ،كالقيـ االقتصادية في المرتبة الرابعة.
 .2ال تكجد فركؽ دالة إحصاهئيان فػي درجػة ممارسػة الطمبػة فػي الجامعػة األردنيػة كجامعػة اليرمػكؾ
لمقيـ الساهئدة في المجتمع تعزل لمتغيرات الجامعة كالتخصص.
[ -]3دراسة المزيف ( .)2009بعنواف :دور الجامعات الفمسطينية في تعزيز قيـ التسامح بيف

الطمبة مف وجية نظرىـ.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ عمػػى دكر الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي تعزيػػز قػػيـ التسػػامح لػػدل
طمبتيػػا مػػف كجيػػة نظػػرىـ .كاتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف
طمبة المستكل الثالث كالرابع أم ممف ىـ في مرحمة التخػرج مػف الجامعػات الػثبلث( :جامعػة األزىػر
– جامعػة األقصػى – كالجامعػػة اإلسػبلمية) كقػػد تػـ تطبيػؽ الد ارسػػة عمػى عينػػة قكاميػا ( )294طالبػان
كطالبة ،كقاـ الباحث بتصميـ استبانة مككنة مف ستة محػاكر ىػي( :التسػامح االجتمػاعي ،كالتسػامح
الديني ،كالتسامح العممي ،كالتسامح الفكرم ،التسامح السياسي) لتغطي أبعاد الدراسة.
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وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف؛ مف أىميا:
 .1أف قيـ التسامح االجتماعي ىي أكثر قيـ التسامح التي تعمؿ الجامعات عمى تنميتيا تمييا
التسامح العممي ثـ التسامح الديني ثـ التسامح الفكرم كالثقافي كأضعؼ المجاالت ىي التسامح

السياسي.
 .2تكجد فركؽ ذات داللة احصاهئية بيف الجامعات بمحافظات غزة في كاقع التسامح كتعزيزىا
لتسامح الفكرم كالثقافي  ،كالتسامح السياسي  ،كالتسامح العممي تعزل لمتغير الجامعة لصالح

جامعة األزىر  ،ثـ الجامعة االسبلمية.
 .3ال تكجد فركؽ دالة إحصاهئيان في دكر الجامعات في تعزيز قيـ التسامح لتعزل لمتغير الجنس.
 .4تكجد فركؽ دالة إحصاهئيان في دكر أعضاء ىيهئة التدريس في تعزيز قيـ التسامح تعزل لمتغير
الجامعة لصالح جامعة األزىر ثـ جامعة األقصى ثـ الجامعة اإلسبلمية.

[ - ]4دراسة المزيف ( .)2009بعنواف :دور المعمـ في تعزيز القيـ اإليمانية لدى طمبة المرحمة
الثانوية بمديرتي خاف يونس وغرب غزة مف وجية نظر الطمبة

حيػػث ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكقػػكؼ عمػػى مػػدل قيػػاـ المعمػػـ فػػي تعزيػػز القػػيـ اإليمانيػػة لػػدل
طمبتو ،كالكشؼ عف الفركؽ بيف الجنسيف في متكسطات درجات الطمبػة نحػك دكر المعمػـ فػي تعزيػز
القػػيـ اإليمانيػػة ل ػدييـ مػػف كجيػػة نظػػرىـ ،كاتبع ػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كبمغػػت عينػػة
الدراسة حكالي ( )400طالب كطالبة مف الصؼ الثاني عشر في مديريتي خاف يكنس كغرب غزة ؛
حيث تـ اختيار العينة بطريقة العينػة العنقكديػة العشػكاهئية بنسػبة ( )%25مػف عػدد المػدارس الثانكيػة
فػي المػديريتيف ،كاسػتخدـ الباحػث اسػتبانة تككنػت مػف ( )69فقػرة مكزعػة عمػى سػت مجػاالت ،كىػي:
(اإليماف با﵀ ،اإليماف بالمبلهئكة ،اإليماف بالكتب السماكية ،اإليماف بالرسؿ ،اإليماف باليكـ األخر).
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف؛ مف أىميا:
 .1يقكـ المعمـ بتعزيز القيـ اإليمانية لدل طمبة المرحمة الثانكية بنسبة جيدة بمغت (.)%77.4
 .2تكجد فركؽ دالة إحصاهئيان في المجاالت كالدرجة الكمية في متكسطات درجػات أفػراد العينػة حػكؿ
دكر المعمـ في تعزيز القيـ اإليمانية تعزل لعامؿ الجنس (ذكػر – أنثػى) لصػالح اإلنػاث مػا عػدا
مجاؿ اإليماف بالرسؿ الكراـ غير داؿ إحصاهئيان.
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 .3ال تكجد فركؽ دالة إحصاهئيان في المجاالت كالدرجة الكمية كمتكسطات درجات أفػراد العينػة حػكؿ
دكر المعمـ في تعزيز القيـ اإليمانيػة يعػزل لعامػؿ المديريػة ماعػدا مجػاؿ اإليمػاف بالمبلهئكػة فيػي
دالة عند مستكل(  )0.05≥aلصالح مديرية خاف يكنس.
[ -]5دراسة المخزومي ( .)2008بعنواف :القيـ المدعاة لدى طمبة جامعة الزرقاء األىمية.
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ القيـ التربكية المدعاة لدل طمبة جامعة الزرقاء األىميػة مػف كجيػة
نظر الطمبة أنفسيـ كبياف أثر مجمكعة مف المتغيرات المتمثمة ب(:الكميػة ،المسػتكل الد ارسػي ،البيهئػة
االجتماعيػػة  ،الحالػػة االقتصػػادية) كاتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتألفػػت عينػػة الد ارسػػة
مػػف ( )564طالب ػان كطالبػػة ،كقػػد اختيػػرت بطريقػػة عش ػكاهئية طبقيػػة ،كمػػف أجػػؿ تحديػػد القػػيـ التربكيػػة
المػػدعاة لػػدل طمبػػة جامعػػة الزرقػػاء قػػاـ الباحػػث بتطػػكير اسػػتبانة اشػػتممت عمػػى ( )63قيمػػة تربكيػػة
مكزعة عمى أربعة مجاالت ىي( :القيـ الفكرية كالعقيديػة ،القػيـ االجتماعيػة ،القػيـ االقتصػادية ،القػيـ
الجمالية).
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف؛ مف أىميا:
 -1إف ادعاء ممارسة طمبة جامعة الزرقاء األىمية لمقيـ التربكية كانت إيجابية كبدرجة مرتفعة
جدان عمى معظـ فقرات أداة الدراسة.
 -2إف مجاالت القيـ التربكية المدعاة لدل طمبػة جامعػة الزرقػاء األىميػة جػاءت عمػى الترتيػب
اآلتي (القيـ الفكرية كالعقيدية ،المجاؿ االجتماعي ،المجاؿ الجمالي ،المجاؿ االقتصادم)
 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصاهئية عند مستكل الداللة ( )a=0.05في درجة ادعاء القيـ
التربكية لدل طمبة جامعة الزرقاء األىمية مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ تعػزل إلػى متغيػر
المستكل الدراسي.
 -4تكجد فركؽ ذات داللة إحصاهئية عند مستكل الداللػة ( )a=0.05فػي درجػة ممارسػة القػيـ
التربكية لدل طمبة جامعة الزرقاء األىمية مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ تعػزل إلػى متغيػر
الكمية ككانت الفركؽ لصالح كمية اآلداب.
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 -5ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاهئية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )a=0.05فػػي درجػػة ممارسػػة
القيـ التربكية لدل طمبة جامعة الزرقاء األىمية مػف كجيػة نظػر الطمبػة أنفسػيـ إلػى متغيػر
(الحالة االقتصادية ،كالبيهئة االجتماعية).
[ - ]6دراسػػة نصػػار ( .)2006بعنػواف :فاعميػة الوسػػائط اإلعالميػػة فػػي تػػدعيـ القػػيـ األخالقيػػة
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية لدى طمبة الثانوية العامة بمحافظات غزة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى مدل فاعمية الكساهئط اإلعبلميػة الفمسػطينية فػي تػدعيـ
القيـ األخبلقية كاالجتماعية كاالقتصػادية كالسياسػية لػدل طمبػة الثانكيػة العامػة بمحافظػات غػزة .كقػد
اعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كقػػاـ الباحػػث ببنػػاء اسػػتبانة تضػػمنت ( )56فق ػرة
مكزع ػػة عم ػػى أرب ػػع مج ػػاالت تمث ػػؿ الق ػػيـ األساس ػػية الت ػػي م ػػف المتكق ػػع أف تق ػػكـ الكس ػػاهئط اإلعبلمي ػػة
الفمسػػطينية بػ و
ػدكر ميػوػـ فػػي تػػدعيميا لػػدل طمبػػة الثانكيػػة العامػػة بمحافظػػات غػزة كىػػي القػػيـ األخبلقيػػة
كاالجتماعيػ ػػة كاالقتصػ ػػادية كالقػ ػػيـ السياسػ ػػية .كطبقػ ػػت االسػ ػػتبانة عمػ ػػى عينػ ػػة عش ػ ػكاهئية مككنػ ػػة مػ ػػف
( )1122طالبان كطالبػة ،كىػي تمثػؿ حػكالي ( )%5مػف المجتمػع األصػمي لمد ارسػة مػف طمبػة الثانكيػة
العامػػة مػػكزعيف عمػػى ( )10مػػدارس مػػف بػػيف مجمػػكع المػػدارس الثانكيػػة األكاديميػػة بمحافظػػات غ ػزة
التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي لمعاـ الدراسي2006-2005.ـ .
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف؛ مف أىميا:
 .1أظيرت الدراسة فاعميػة الػدكر الػذم تقػكـ بػو الكسػاهئط اإلعبلميػة الفمسػطينية فػي تػدعيـ القػيـ
األخبلقية ،كاالقتصادية ،كالسياسية بدرجة كبيرة لدل طمبة الثانكية العامة.
 .2تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػاهئية تع ػػزل لمتغي ػػر الج ػػنس لص ػػالح اإلن ػػاث ب ػػيف متكس ػػطات
تقػ ػػديرات طمبػ ػػة الثانكيػ ػػة العامػ ػػة لفعاليػ ػػة الكسػ ػػاهئط اإلعبلميػ ػػة الفمسػ ػػطينية فػ ػػي تػ ػػدعيـ القػ ػػيـ
األخبلقية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،كالسياسية لدييـ ،فيما أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصاهئية تعزل لمتغير الجنس في تدعيـ القيـ االجتماعية لدييـ.
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[ -]7دراسة الحازمي( .)2006بعنواف :موقؼ طالب الجامعة مف بعض القيـ التربوية في
المجتمع السعودي دراسة ميدانية عمى طالب وطالبات جامعة طيبة في المدينة المنورة.

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػى مكقػػؼ طػػبلب الجامعػػة مػػف بعػػض القػػيـ التربكيػػة المتمثمػػة فػػي
قيمػػػة الكقػػػت ،كقيمػػػة المعرفػ ػػة ،كقيمػػػة تحمػ ػػؿ المسػػػهئكلية ،كتحديػ ػػد أث ػػر متغي ػ ػرات :الج ػػنس ،الكميػ ػػة،
كالمستكل الجامعي ،كالحالة االجتماعية لمطالب الجامعي عمى مكقفو مف تمؾ القيـ .كاتبعت الد ارسػة
المػنيج الكصػػفي ؛كقػػد طبقػػت الد ارسػة عمػػى طػػبلب كطالبػػات جامعػػة طيبػة ،كبمػػغ أفػراد عينػػة الد ارسػػة
( )415طالبػ ػان كطالب ػػة ،أم م ػػا يع ػػادؿ ( )%5م ػػف مجتم ػػع الد ارس ػػة األص ػػمي م ػػف مختم ػػؼ الكمي ػػات
كالمستكيات الجامعيػة ،كاسػتخدمت الباحثػة اختبػار المكاقػؼ كػأداة لد ارسػتيا مػكزع عمػى ثبلثػة محػاكر
كؿ محكر يمثؿ قيمة مف القيـ التربكية الثبلث :الكقت ،المعرفة ،تحمؿ المسهئكلية.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف؛ مف أىميا:
 .1يكجد فركؽ ذات داللة إحصػاهئية فػي مكقػؼ الطػبلب مػف قػيـ التربكيػة تعػزل لمتغيػر الجػنس فػي
قيمة تحمؿ المسهئكلية كذلؾ لصالح الذككر ،في حيف لـ تظير فػركؽ دالػة بػيف الػذككر كاإلنػاث
في مكقفيـ مف قيمتي الكقت كالمعرفة .
 .2تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػاهئيان فػػي مكقػػؼ الطػػبلب مػػف القػػيـ الػػثبلث جميعيػػا ،بالنسػػبة لقيمػػة الكقػػت
كانت الفركؽ لصالح طبلب كمية الدعكة كالمجتمع كعمكـ الحاسبات.
 .3كبالنسػػبة لقيمػػة المعرفػػة كانػػت الفػػركؽ لصػػالح طػػبلب كميػػة الػػدعكة ،كبالنسػػبة لتحمػػؿ المسػػهئكلية
كانت الفركؽ لصالح طبلب كمية التربية كالدعكة.
 .4أما بالنسبة لمتغير المستكل الجامعي :فقػد ظيػرت فػركؽ دالػة إحصػاهئيان فػي مكقػؼ الطػبلب مػف
قيمػػة الكقػػت لصػػالح طػػبلب المسػػتكل األكؿ ،فػػي حػػيف لػػـ تظيػػر فػػركؽ دالػػة فػػي مكقػػؼ طػػبلب
المستكيات المختمفة نحك قيمتي المعرفة كتحمؿ المسهئكلية.
[ - ]8دراسة العاجز ( )2006بعنواف :دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيـ مف وجية
نظر طمبتيا.

ىدفت ىذه الدراسة تعرؼ أىـ القيـ التي تنمييػا الجامعػة اإلسػبلمية لػدل طمبتيػا ،مػف كجيػة
نظػػرىـ ككػػذلؾ الكشػػؼ عمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات الطمبػػة نحػػك دكر الجامعػػة
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فػػي تنميػػة بعػػض القػػيـ لػػدييـ ،مػػف كجيػػة نظػػرىـ تعػػزل إلػػى المتغي ػ ارت التاليػػة (:الجػػنس ،المسػػتكل
األك ػػاديمي ،ن ػػكع الكمي ػػة ،المنطق ػػة التعميمي ػػة) .كاتبػ ػػع الباح ػػث الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي كاسػػػتخدـ
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،ككانت مف إعػداد الباحػث كتككنػت مػف ( )30فقػرة تػدكر حػكؿ القػيـ،
كمث ػػؿ مجتم ػػع الد ارس ػػة جمي ػػع ط ػػبلب كطالب ػػات الجامع ػػة اإلس ػػبلمية ككان ػػت العين ػػة ممثم ػػة لممجتم ػػع
األص ػػمي إذ تككن ػػت م ػػف ( )505طالبػ ػان كطالب ػػة ،م ػػنيـ ( )233طالبػ ػان ،ك ( )272طالب ػػة ،كق ػػد ت ػػـ
اختيار العينة بطريقة عشكاهئية طبقية.
قد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج ؛ مف أىميا :
 .1إف أىػػـ قيمتػػيف تنمييػػا الجامعػػة لػػدل طمبتيػػا الشػػعكر بالرضػػا بقض ػاء ا﵀ كقػػدره ،كاالعتقػػاد بػػأف
رضا ا﵀ مف رضا الكالديف).
 .2ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػاهئيان فػػي اسػػتجابات الطػػبلب ،نحػػك دكر الجامعػػة فػػي تنميػػة القػػيـ لػػدل
طمبتيا مف كجية نظرىـ تعزل إلى عاممي (الجنس ،كالمنطقة التعميمية).
 .3تكجػػد فػػركؽ تعػػزل لمتغيػػر نػػكع الكميػػة كلصػػالح كميػػات العمػػكـ الشػػرعية ،عمػػى الكميػػات اإلنسػػانية
كلصالح الكميات اإلنسانية عمى الكميات التطبيقية.
 .4تكجد فركؽ دالة إحصاهئيان تعزل إلى عامؿ المسػتكل األكػاديمي ،كذلػؾ لصػالح المسػتكيات العميػا
(الثالث ،كالرابع ،كالخامس).
[ - ]9دراسة العوضي ( .)2005بعنواف :أنماط القػيـ السػائدة لػدى طمبػة كميػة التربيػة بجامعػة
األزىر وعالقتيا باألنماط القيادية لدييـ.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أنماط القيـ لدل طمبة كمية التربيػة بجامعػة األزىػر كعبلقتيػا
باألنماط القيادية لدييـ ،كمعرفة ترتيب القيـ لدييـ ،كالنمط القيادم األكثر شيكعان.
كاتبعػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتمثػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة بجميػػع طػػبلب كطالبػػات
كمية التربية ،في جامعة األزىر بغزة في المستكل األكؿ كالمستكل الرابع ،كتككنت عينػة الد ارسػة مػف
( )309مػػف الطػػبلب كالطالبػػات مػػا نسػػبتو ( )%25مػػف مجتمػػع الد ارسػػة األصػػمي ،كاسػػتخدـ الباحػػث
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اسػػتبانتيف ،كاحػػدة لقيػػاس أنمػػاط القيػػادة كاألخػػرل لقيػػاس القػػيـ ،مػػف إعػػداد "البػػكرت كفرنػػكف كلنػػدزم
"ترجمة عطية ىنا مع تعديؿ بعض الفقرات بما يتناسب مع المجتمع الفمسطيني.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف؛ مف أىميا:
 .1حص ػػكؿ الق ػػيـ الديني ػػة عم ػػى أعم ػػى كزف نس ػػبي ( )%63.4ث ػػـ الق ػػيـ السياس ػػية ب ػػكزف نس ػػبي
( )%59.3كحصػ ػػكؿ القػ ػػيـ االقتصػ ػػادية عمػ ػػى أدنػ ػػى كزف نسػ ػػبي مػ ػػف بػ ػػيف القػ ػػيـ ،إذ بمغػ ػػت
( )%51.5كك ػػاف الترتي ػػب عم ػػى النح ػػك الت ػػالي :الق ػػيـ الديني ػػة ،ث ػػـ الق ػػيـ السياس ػػية ،ث ػػـ الق ػػيـ
االجتماعية ،ثـ القيـ الجمالية ،ثـ القيـ االقتصادية.
 .2يكجد ارتباط مكجب بيف كؿ مف القيـ الدينية كاالجتماعية كالنمط القيادم الديمقراطي.
[ - ]10دراسة حافظ ( .)2004بعنواف :التغير القيمي لدى طالب الجامعة :دراسة مستقبمية
ىدفت الدراسة إلى رصد القيـ الحالية لػدل الشػباب الجػامعي فػي مصػر ،كالتكصػؿ إلػى أىػـ
المتغي ػرات القيميػػة المسػػتقبمية المتكقػػع حػػدكثيا فػػي تمػػؾ القػػيـ ،باإلضػػافة إلػػى رصػػد العكامػػؿ المحميػػة
كالعالمية المؤثرة فييا .كبسب طبيعة الدراسة المسػتقبمية فقػد اسػتخدمت الباحثػة أسػمكب دلفػام كػأداة
لمبحث ،كالفكػرة األساسػية ليػذا األسػمكب ىػك التكصػؿ إلػى صػكرة المسػتقبؿ الممكػف أك المرغػكب فيػو
استنادا إلى آراء عدد مف المتخصصػيف الػذيف يجمعػكف بػيف الخبػرة كمكضػكع البحػث كتكػكف مجتمػع
الد ارس ػػة م ػػف طمب ػػة ،كجمع ػػت الباحث ػػة ب ػػيف االس ػػتبانة كالمقابم ػػة الشخص ػػية لرص ػػد آراء مجمكع ػػة م ػػف
الخبراء في مجاؿ القيـ بمغ عددىـ ( )18خبي انر .كاختػارت الباحثػة أربعػة مجػاالت قيميػة سػاهئدة لػدل
الشباب الجامعي ،كىي القيـ التربكية ،كالقيـ األسرية ،كقيـ العمؿ ،كقيـ الحكار مع اآلخر.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف؛ مف أىميا:
 .1مف أىـ القيـ التربكية الساهئدة لدل الشباب الجامعي :الجامعة ىي المصػدر األساسػي كالمػنظـ
لممعرفة اإلنسانية ،االتجاه السمبي نحك التثقيؼ الذاتي ،التعمػيـ لقضػاء كقػت الفػراغ ،البلمبػاالة
كعػػدـ االىتمػػاـ بتليػػات الػػتعمـ المعاصػرة ،انعػػداـ الصػػمة بػػيف مػػا يعمػػـ كمػػا يمػػارس .. .أمػػا أىػػـ
القػػيـ التربكيػػة المتكقعػػة لػػدل الشػػباب الجػػامعي :الػػتعمـ الػػذاتي أداة العصػػر ،االىتمػػاـ بمصػػادر
المعرفة المتجددة ،إتقاف ميارات التعمـ بالحاسكب ،التكجو السمبي نحك القراءة ،التعمـ مف اجؿ
الكظيفة ،االلتحاؽ بالجامعة ليس شرطان لمدخكؿ إلى عالـ المعمكمات.. .
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 .2أظيػػرت نتػػاهئج الد ارسػػة ارتفػػاع نسػػبة االتفػػاؽ عمػػى قػػيـ العمػػؿ السػػاهئدة لػػدل الشػػباب الجػػامعي
كأىميػػا قيمػػة عػػدـ الرضػػا المينػػي ،كع ػدـ االلت ػزاـ بأكقػػات العمػػؿ الرسػػمية ،كضػػعؼ التعامػػؿ
الحضارم مع الكقت.
 .3أمػػا بالنسػػبة لقػػيـ الح ػكار السػػاهئدة لػػدل الشػػباب الجػػامعي؛ فقػػد تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى كجػػكد قػػيـ
سالبة مثؿ :سذاجة مجاالت الحكار ،كضعؼ المستكل المعرفػي ،كاسػتخداـ العبػارات السػكقية،
ك تدني آداب االستماع.
 .4أما بالنسبة لقيـ الحكار فقد أسفرت الدراسة عف تكقع قيـ مكجبة كنبذ التعصب لآلراء ،كاحتراـ
االختبلؼ في الرأم ،كتقبؿ اآلخر.
[ - ]11دراسة أبو شنب ( .)2004بعنواف :دور وسائؿ اإلعالـ في تنمية القيـ التربوية لدى

الشباب الجامعي الفمسطيني.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى القػػيـ التربكيػػة المتضػػمنة فػػي كسػػاهئؿ اإلعػػبلـ الفمسػػطينية،
مػػف خػػبلؿ رأم الشػػباب الجػػامعي كمػػدل إقبػػاؿ الشػػباب الجػػامعي عمػػى كسػػاهئؿ اإلعػػبلـ الفمسػػطينية،
كاتبػػع الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كمثػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة مجمػػكع طػػبلب كطالبػػات الجامعػػات
الفمسػػطينية ،بمحافظػػات غ ػزة( ،جامعػػة األزىػػر ،ك الجامعػػة اإلسػػبلمية ،كجامعػػة األقصػػى) فػػي حػػيف
تككنت عينة الدراسة مػف ( )450طالبػان كطالبػة مػف الجامعػات الػثبلث .ككانػت أداة الد ارسػة صػحيفة
االستقصػػاء لجمػػع البيانػػات مػػف عينػػة الد ارسػػة؛ ،حيػػث تػػـ تصػػميميا مػػف خػػبلؿ منظكمػػة مػػف القػػيـ
السياسية كالكطنية كاالجتماعية كاألخبلقية كالدينية كالثقافية كالتربكية.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج؛ كاف مف أىميا:
 .1جػػاءت قيمػػة المشػػاركة اإليجابيػػة كتعزيػػز الكحػػدة الكطنيػػة فػػي المرتبػػة األكلػػى ،فػػي محػػكر القػػيـ
السياسية ،في حيف جاءت التعددية السياسية كالكعي الديمقراطي ،كتدعيـ حرية الرأم كالتعبير
في المرتبة الثالثة.
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 .2كانت قيـ اإليماف با﵀ كاحتراـ المقدسات كااللتزاـ بأحكاـ الشرع كقيـ الصػدؽ كاألمانػة كاحتػراـ
العقيدة في المرتبة األكلػى ،فػي محػكر القػيـ الدينيػة ،فػي حػيف حصػمت قػيـ التسػامح كالتكاضػع
عمى المرتبة السادسة.
 .3تكجد فركؽ دالة إحصاهئيان تعزل لمتغير الجامعة كلصالح جامعة األزىر.
 .4تكجد فركؽ دالة إحصاهئيان تعػزل لمتغيػر الجػنس لػدكر كسػاهئؿ اإلعػبلـ فػي تنميػة القػيـ التربكيػة
تعزل لمتغير الجنس في بعد القيـ السياسية كلصالح الذككر.
[ - ]12دراسة درباشي ( .)2004بعنواف :دور الجامعات الفمسطينية بغزة في تنمية النسؽ
القيمي لدى الطمبة.

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى تع ػػرؼ عم ػػى دكر الجامع ػػة ف ػػي تنمي ػػة النس ػػؽ القيم ػػي ل ػػدل طمب ػػة
الجامعػػات الفمسػػطينية بمحافظػػات غ ػزة ،باإلضػػافة إل ػػى رصػػد النسػػؽ القيمػػي لػػدييـ .كمثػػؿ مجتم ػػع
الدراسة جميع طمبة المستكل الرابع المسجميف فػي الجامعػات الفمسػطينية فػي محافظػات غػزة ،كىػي:
(الجامع ػػة اإلس ػػبلمية ،جامع ػػة األزى ػػر ،جامع ػػة األقص ػػى)  ،كق ػػد ت ػػـ اختي ػػار عين ػػة عشػ ػكاهئية طبقي ػػة
بس ػػيطة ،تألف ػػت م ػػف ( )600طالبػ ػان كطالب ػػة ،ف ػػي جمي ػػع الف ػػرؽ كالتخصص ػػات المختمف ػػة ،م ػػف ذكم
الخمفي ػػات االجتماعي ػػة كالجغرافي ػػة المختمف ػػة ،كق ػػد مثم ػػت العين ػػة م ػػا نس ػػبتو ( )12.3%م ػػف المجتم ػػع
األصمي.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف؛ مف أىميا:
 .1أف القػػيـ الدينيػػة تػػأتي فػػي قمػػة اليػػرـ القيمػػي لػػدل طمبػػة الجامعػػات بصػػفة عامػػة تمييػػا القػػيـ
االجتماعية ،ثـ القيـ الثقافية ،ثـ القيـ السياسية ،ثـ االقتصادية.
 .2تتكفر القيـ الدينية كاالجتماعية كالثقافية لػدل الطالبػات بنسػبة أكبػر مػف الطػبلب ،بينمػا تتػكفر
القيـ السياسية كالقيـ االقتصادية لدل الطبلب بنسبة أكبر مف تكافرىا لدل الطالبات.
 .3ال تكجػد فػػركؽ دالػػة احصػػاهئيان حػػكؿ اخػتبلؼ تبنػػي القػػيـ  (:السياسػػية  ،االجتماعيػػة ،الثقافيػػة )
لدل طمبة الجامعة يمكف أف يرجع لمتغير الجامعة  ،بينما ىنػاؾ فػركؽ فػي تبنػي القػيـ الدينيػة
لصالح الجامعة االسبلمية  ،ك في تبني القيـ االقتصادية كانت لصالح جامعة األزىر.
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 .4تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػاهئية بػػيف متكسػػطات اسػػتجابة الطمبػػة لػػدكر األسػػتاذ الجػػامعي فػػي
تنمية القيـ التربكية تبعان لمتغير المستكل التحصيمي لصالح المستكل الجيد كالجيد جدان.
[]13

 -دراسة األستاذ وحمداف ( .)2004بعنواف :تقويـ دور الجامعة كنظاـ في بناء

شخصية الشباب مف منظور قيمي.

ىدفت الدراسة إلػى تقػكيـ دكر الجامعػة فػي تشػكيؿ منظكمػة القػيـ لػدل الطمبػة كبحػث عبلقػة
ذلػؾ بػبعض المتغيػرات مثػؿ الجػػنس كالتخصػص كالمنطقػة السػػكنية كاتبعػت الد ارسػػة المػنيج الكصػػفي
التحميمػ ػػي ،كاشػ ػػتممت عين ػ ػػة الد ارسػ ػػة عم ػ ػػى ( )750طالب ػ ػان كطالب ػ ػػة عمػ ػػى طمب ػ ػػة الجامعػ ػػات ال ػ ػػثبلث
(اإلسبلمية ،األقصى ،ألزىر) تـ اختيارىـ بطريقة عشكاهئية طبقية ،كأعد الباحثاف استبانة لتقييـ دكر
الجامعة في بناء شخصية الطالب مف منظكر قيمي.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛ كاف مف أىميا :
 .1أف الق ػػيـ األكث ػػر إلحاحػ ػان كالت ػػي يع ػػاني الطمب ػػة م ػػف نقص ػػيا كقص ػػكرىا ى ػػي بالترتي ػػب (:الق ػػيـ
االقتصادية ،السياسية ،الثقافية ) .
 .2ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػاهئيان فػػي آراء الطمبػػة حػػكؿ جميػػع أدكار الجامعػػة تعػػزل لمجػػنس ،أمػػا
بالنسبة لمتغير التخصص(عممي ،أدبػي) فمػـ تكػف الفػركؽ دالػة إحصػاهئيان باسػتثناء اآلراء حػكؿ
دكر األسػػتاذ الجػػامعي ،أمػػا بالنسػػبة لمتغيػػر الجامعػػة فقػػد كانػػت الفػػركؽ دالػػة إحصػػاهئيان لصػػالح
الجامعة اإلسبلمية أكال – ثـ جامعة األقصى ثانيان.
 .3ال تكجد فركؽ دالة إحصاهئيان لمتغير السكف في آراء الطمبة في جميع أدكار الجامعة.
[ٍ - ]14دراسة التؿ ( .)2003بعنواف :المنظومة القيمية لطمبة جامعة الزرقاء األىمية.
كقد ىدفت إلى تعرؼ المنظكمة القيمية لطمبة جامعة الزرقػاء األىميػة ،كتقصػي أثػر متغيػرم
الجنس كالمستكل الدراسي ،باإلضافة إلى محاكلة التعرؼ عمى بعض المتغيرات كالعكامؿ التي تسيـ
في تشكيؿ قيـ الطبلب كتكجيييا ،كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمػي ،كتككنػت عينػة الد ارسػة
م ػػف ( )650طالبػ ػان كطالب ػػة مكزع ػػة ب ػػيف ( )302طالبػ ػان ،ك( )258طالب ػػة م ػػف طمب ػػة جامع ػػة الزرق ػػاء
األىمية باألردف.
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كاس ػػتخدمت الباحث ػػة مقي ػػاس مص ػػفكفة الق ػػيـ ال ػػذم ط ػػكر ع ػػف مقي ػػاس (الب ػػكرت ،كفرين ػػكف،

كلين ػػدزم) كيتك ػػكف م ػػف جػ ػزأيف :الج ػػزء األكؿ خ ػػاص بجم ػػع المعمكم ػػات المتعمق ػػة بمتغيػ ػرات الد ارس ػػة
كبعض المعمكمات الديمكغرافية األخرل ،كالجػزء الثػاني عبػارة عػف ( )60فقػرة تتنػاكؿ كػؿ فقػرة مكقفػان
يمث ػػؿ قيم ػػة م ػػف س ػػت مج ػػاالت لمق ػػيـ ى ػػي :الق ػػيـ الديني ػػة ،الق ػػيـ المعرفي ػػة ،السياس ػػية ،االقتص ػػادية،
الجمالية ،االجتماعية.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج؛ كاف مف أىميا:
 .1احتمػػت القػػيـ الدينيػػة المرتبػػة األكلػػى مػػف حيػػث درجػػة تفضػػيؿ الطمبػػة ،تمتيػػا فػػي التفضػػيؿ :القػػيـ
االجتماعية ،ثػـ القػيـ المعرفيػة ،فػالقيـ السياسػية ،فػالقيـ الجماليػة ،بينمػا احتمػت القػيـ االقتصػادية
المرتبة األخيرة.
 .2فيما يختص متغير الجنس :احتمت القيـ الدينية ،فاالجتماعية ،فالمعرفية الم ارتػب الثبلثػة األكلػى
عمػػى الترتيػػب لػػدل كػػؿ مػػف الػػذككر كاإلنػػاث ،بينمػػا ظيػػر االخػػتبلؼ فػػي بػػاقي القػػيـ ؛ إذ احتمػػت
القػػيـ السياسػػية المرتبػػة الرابعػػة لػػدل الػػذككر ،تمتيػػا القػػيـ االقتصػػادية ،فالجماليػػة فػػي حػػيف احتمػػت
القيـ الجمالية المرتبة الرابعة لدل اإلناث ،تمتيا القيـ السياسية ،فاالقتصادية.
 .3كفيمػػا يتعمػػؽ بمتغيػػر المسػػتكل الد ارسػػي :فقػػد كشػػفت الد ارسػػة عػػف كجػػكد مؤشػرات عمػػى انخفػػاض
القيـ الدينية لطمبة الجامعة مع تقدـ سنكات الدراسة.
[ - ]15دراسة إسماعيؿ ( .)2002بعنواف :القيـ التربوية الممارسة لدى طالبات جامعة تعز

في الجميورية اليمنية.

ىدفت الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى القػيـ التربكيػة التػي تتبناىػا طالبػات جامعػة تعػز مػف كجيػة

نظر الطالبات أنفسيف ،كبياف أثر مجمكعة مف المتغيرات في ذلؾ كىي :الكميػة ،المسػتكل الد ارسػي،
البيهئػػة االجتماعيػػة ،الحالػػة االقتصػػادية كاتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي .ك تككنػػت عينػػة
الد ارس ػػة م ػػف ( )801طالب ػػة اختي ػػرت بطريق ػػة عشػ ػكاهئية طبقي ػػة م ػػف كمي ػػات :التربي ػػة كاآلداب كالعم ػػكـ
كالتجػػارة بجامعػػة تعػػز ،كاسػػتخدمت الباحثػػة اسػػتبانة اشػػتممت عمػػى ( )65قيمػػة تربكيػػة مكزعػػة عمػػى
أربعة مجاالت ىي :القيـ الفكرية ،كالعقاهئدية ،القيـ االجتماعية ،القيـ االقتصادية ،القيـ الجمالية.
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وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛ كاف مف أىميا:
 .1إف ممارسػػة طالبػػات جامعػػة تعػػز لمقػػيـ التربكيػػة كانػػت إيجابيػػة بدرجػػة عاليػػة كبصػػفة عامػػة عمػػى
مجاالت القيـ األربعة.
 .2احتمت القيـ الفكرية كالعقاهئدية المرتبة األكلى في درجة الممارسة مف طالبات جامعة تعػز ،تمتيػا
القيـ الجمالية ،فالقيـ االجتماعية ،فالقيـ االقتصادية.
 .3بالنسػػبة لمتغيػرات الد ارسػػة ،أسػػفرت الد ارسػػة عػػف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات إحصػػاهئية تعػػزل لمتغيػػر
الكمية كالمستكل الدراسي.
 .4ف ػػي ح ػػيف ك ػػاف ىن ػػاؾ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػاهئية بالنس ػػبة لمتغي ػػر البيهئ ػػة االجتماعي ػػة كلص ػػالح
طالبات الريؼ ،كلمتغير الحالة االقتصادية لصالح الطالبات ذكم الحالة االقتصادية المرتفعة.
[ - ]16دراسة استيتة وصبحي )2002( ،بعنواف :دراسة مقارنة بيف القيـ المعرفية االجتماعية
والثقافية والعممية واألخالقية لطمبة جامعة آؿ البيت والجامعة األردنية.

كقد ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر متغيرات المؤىؿ العممي كالجنس لطمبػة جامعػة آؿ البيػت
كالجامعة األردنية.
كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )464طالبػان كطالبػػة تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عشػكاهئية طبقيػػة مػػف
المسػػتكل ال اربػػع إلػػى المسػػتكل األكؿ مػػف الطمبػػة األردنيػػيف كالطمبػػة المػػاليزييف فػػي كػػؿ مػػف الجامعػػة
األردنية كجامعة آؿ البيت يمثمكف كميات مختمفة :اآلداب كالشريعة كالحقػكؽ كاالقتصػاد كالعمػكـ إدارة
األعماؿ كالتربية كعمـ النفس كاستخدـ الباحثاف استبانة القيـ بعد تطكيرىا لتشمؿ ( )168فقػرة تتػكزع
عمػػى خمسػػة مجػػاالت قيميػػة ىػػي :القػػيـ العمميػػة كالتقانيػػة ،القػػيـ النفسػػية كالتربكيػػة ،القػػيـ االجتماعيػػة
كاألخبلقية كاالقتصادية ،القيـ السياسية.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج؛ كاف مف أىميا:
 .1بالنسػػبة لمتغيػػر الجامعػػة :تفػػكؽ طمبػػة الجامعػػة األردنيػػة فػػي ثبلثػػة أبعػػاد :القػػيـ العمميػػة كالتقانيػػة،
كالقيـ النفسية كالتربكية ،كالقيـ السياسية .بينما تفكؽ طمبة جامعة آؿ البيت في البعديف الباقييف:
القيـ االجتماعية كاألخبلقية كاالقتصادية ،كالقيـ الثقافية.
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 .2كبالنسبة لمتغير المؤىؿ التعميمي ،فقد كشفت الدراسة أف القيـ تميؿ إلى الزيػادة التصػاعدية عنػد
االنتقاؿ مف مستكل تعميمػي إلػى مسػتكل تعميمػي أعمػى منػو ،فقػد تفػكؽ طمبػة السػنة الثانيػة عمػى
طمبة السنة األكلى في كمتا الجامعتيف ،كذلؾ فيما يخص درجات المقياس.
 .3أما بالنسبة لمتغير الجنس ،فقػد تفػكؽ الػذككر عمػى اإلنػاث فػي الجامعػة األردنيػة عمػى بعػد القػيـ
العممية كالتقانية ،كتفكؽ الذككر عمى اإلناث في جامعة آؿ البيت عمى ثبلثة أبعاد :القيـ العممية
كالتقانية ،القيـ االجتماعية كاألخبلقية كاالقتصادية ،القيـ الثقافية.
 .4كفيما يخص جنسية الطالبة ،تفػكؽ الطمبػة المػاليزيكف عمػى الطمبػة األردنيػيف فػي كػبل الجػامعتيف
فيما يخص بعدم القيـ العممية كالتقانية ،كالقيـ االجتماعية كاألخبلقية كاالقتصادية.
[ -]18دراسة الجوارنة ( .)2000بعنواف :القيـ التربوية لدى طمبة كمية الشريعة في جامعة

اليرموؾ.

كقد ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف منظكمة القيـ التربكية التي يمارسػيا طمبػة كميػة الشػريعة
فػػي جامعػػة اليرمػػكؾ عمػػى ضػػكء متغيػرات  :الجػػنس ،كالمسػػتكل الد ارسػػي ،البيهئػػة االجتماعيػػة لمطمبػػة،
كالخبػرة ،كالتخصػػص ألعضػاء ىيهئػػة التػػدريس .كاتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػفي التحميمػػي .كتككنػػت
عينتيػا مػف ( )235طالبػان كطالبػة ،كمػف جميػع أعضػػاء ىيهئػة التػدريس بكميػة الشػريعة كالبػالغ عػػددىـ
( )35عضػكان .كاسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة مككنػػة مػػف ( )54قيمػػة تربكيػػة مكزعػػة عمػػى أربعػػة مجػػاالت
ىي :القيـ الفكرية ،القيـ االجتماعية ،القيـ االقتصادية ،كالقيـ الجمالية.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛كاف مف أىميا:
 .1أف مجػػاؿ القػػيـ التربكيػػة الممارسػػة لػػدل طالبػػة كميػػة الش ػريعة بجامعػػة اليرمػػكؾ قػػد جػػاءت عمػػى
الترتيب التالي :المجاؿ االقتصادم ،المجاؿ الفكرم ،المجاؿ االجتماعي ،كالمجاؿ الجمالي.
 .2ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاهئية بػػيف تقػػدير الطمبػػة كتقػػدير أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس لدرجػػة
ممارسة القيـ التربكية لدل الطمبة.
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 .3بالنسػػبة لمتغي ػرات الد ارسػػة الخاصػػة بالطمبػػة ،فقػػد أسػػفرت أنػػو الد ارسػػة عػػف ال تكجػػد فػػركؽ ذات
داللة إحصاهئية تعزل لمتغيرم المستكل الدراسي كالبيهئػة االجتماعيػة ،فػي حػيف تكجػد فػركؽ ذات
داللة إحصاهئية تعزل لمتغير الجنس كلصالح اإلناث.
 .4كبالنسبة لمتغيرات الدراسة الخاصة بأعضاء ىيهئػة التػدريس ؛ فقػد تكصػمت الد ارسػة إلػى ال تكجػد
فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػاهئية تعػػزل لمتغيػػر الخب ػرة ،بينمػػا تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة تعػػزل لمتغيػػر
التخصص كلصالح تخصص الفقو.
[  - ]19دراسة الرشيد ( .)2000بعنواف :بعض العوامؿ المرتبطة بالقيـ التربوية لدى طالب
كميات التربية بجامعة الكويت -دراسة ميدانية.

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى القػػيـ السػػاهئدة لػػدل طمبػػة كميػػة التربيػػة بجامعػػة الككيػػت،
كالكشؼ عف الفركؽ بيف آراء الطمبة حكؿ بعض القيـ التربكية ،كتأثرىا ببعض العكامؿ كالتخصص
كالعمر كالجنس .كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي .كتككنت عينة الدراسة مػف ( )300طالػب كطالبػة
تـ انتقاهئيـ عشكاهئيان مف كمية التربية بجامعة الككيت .كاستخدـ الباحث استمارة تشتمؿ عمى تسع قػيـ
تربكيػ ػػة ىػ ػػي :أداء الكاجػ ػػب ،االلت ػ ػزاـ بالنظػ ػػاـ ،حريػ ػػة الح ػ ػكار كالمناقشػ ػػة ،التعػ ػػاكف ،األمانػ ػػة ،حػ ػػب
االستطبلع كالرغبة في المعرفة ،تنمية الميكؿ كالمكاىب ،الطمكح العممي ،االستقبللية.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛ كاف مف أىميا:
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصاهئية بػيف مكاقػؼ الطػبلب مػف القػيـ التربكيػة تعػزل لمتغيػرم
التخصص كالجنس.
 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصاهئية تعزل لمتغيػر العمػر ألغمػب القػيـ التربكيػة (أداء الكاجػب،
االلتػزاـ بالنظػػاـ ،الحػكار كالمناقشػة ،التعػػاكف كحػػب االسػتطبلع ،كاالسػػتقبلؿ) كذلػػؾ لصػػالح
الطبلب ذكم األعمار الكبيرة.
 .3تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف دكر الجامعػػة ال ي ػزاؿ قاص ػ انر حػػكؿ تكظيػػؼ إمكاناتيػػا كفعالياتيػػا
لترجمة القيـ إلى كاقع عممي.
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[ - ]20دراسة زقوت ( .)2000بعنواف :االتجاه نحو التحديث لدى طالبات الجامعة اإلسالمية

بغزة في ضوء بعض القيـ السائدة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر بعض القػيـ السػاهئدة لػدل طالبػات الجامعػة اإلسػبلمية
بغ ػزة ف ػػي اتج ػػاىيف نحػػك التح ػػديث عم ػػى ضػػكء المتغيػ ػرات اآلتي ػػة :المسػػتكل الد ارس ػػي ،كالتخص ػػص،
كالمسػػتكل الثقػػافي األسػػرم ك مػػف ضػػمف القػػيـ التػػي عنيػػت بيػػا الد ارسػػة :االلتػزاـ ،كتحمػػؿ المسػػهئكلية،
كاالنتماء ،كالقراءة كالمطالعة ،كحب المعرفة ،كالتفكر كالتأمؿ ،كاإلحسػاس بػالزمف ،كالمثػابرة .كاتبعػت
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي  ،كتككنت عينػة الد ارسػة مػف ( )663طالبػة مػف طالبػات الجامعػة
اإلسبلمية بغزة .كاتبعت الدراسة مجمكعة مف األدكات أىميا :استبانة القيـ الساهئدة كمقياس المستكل
الثقافي األسرم ،كالمقاييس الفرعية لبلتجاىات نحك التحديث.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛ كاف مف أىميا:
 .1كجػكد ارتبػػاط داؿ إحصػػاهئيان بػػيف القػػيـ السػػاهئدة كاالتجػاه نحػػك التحػػديث لػػدل طالبػػات الجامعػػة
اإلسبلمية بغزة.
 .2كاف لممستكل الثقافي األسرم المرتفع دكر إيجابي في اتجاه الطمبة نحك التحديث.
 .3ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحصػ ػػاهئية ف ػػي تج ػػاه الطالب ػػات نح ػػك التح ػػديث تع ػػزل لمتغيػ ػػرم
المستكل الدراسي كالتخصص.
[ ]21دراسة عسمية ( .)2000بعنواف القيـ وعالقتيا باالنتماء لدى طمبة الجامعة.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الترتيب اليرمي لمقيـ لدل عينػة مػف طمبػة الجامعػة كالكشػؼ
عػػف الفػػركؽ بػػيف أبعػػاد القػػيـ لػػدل طمبػػة الجامعػػة ككػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى أثػػر كػػؿ مػػف متغيػػر الجػػنس
كالمستكل الدراسي في كؿ مف نظاـ القيـ كنظاـ االنتماء كاتبعت الد ارسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي
كطبؽ الباحث اختبار القػيـ مػف إعػداد ألبػكرت كفرنػكف كلنػدزم كالػذم ترجمػو إلػى العربيػة عطيػة ىنػا
كمقياس االنتماء مف إعداد الباحث نفسو ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )710مف الطمبة.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج؛ كاف مف أىميا:
 .1تصػػدرت القػػيـ السياسػػية سػػمـ اليػػرـ القيمػػي لػػدل طمبػػة الجامعػػة ثػػـ الدينيػػة كاالجتماعيػػة
كاالقتصادية كجاءت القيـ الجمالية في أدنى اليرـ القيمي

27

الدراداتىالدابقة

الفصلىالثاني
الدراداتىالدابقة ى

 .2تكج ػػد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػاهئيان تع ػػزل لمتغي ػػر الج ػػنس فتف ػػكؽ ال ػػذككر ف ػػي الق ػػيـ السياس ػػية
كاالجتماعية؛ ككانت الفركؽ لصالح اإلناث في القيـ االجتماعية كالدينية.
 .3تكجد فركؽ دالة إحصاهئيان تعزل لمتغير المستكل الدراسي لصالح المستكل الرابع .

ثانياً -الدراسات األجنبية:
[ -]1دراسة ألوجا وجارسيا.)2004( Garcia & Aluja

بعنواف  :العالقة بيف أبعاد الشخصية اإلنسانية الخمسة.
"Values & Relationships between Big Five personality Factor
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى بح ػػث العبلق ػػة ب ػػيف أبع ػػاد الشخص ػػية اإلنس ػػانية الخمس ػػة ( :الج ػػكارح،
كاإلدراؾ ،العداهئية ،العقؿ ،االنفعالية) كالقػيـ فػي المجتمػع اإلسػباني كتككنػت العينػة مػف ( )635فػردان
مف طبلب جامعة ليدا بإسبانيا  )288(:طالبان ( )347طالبة.
كاس ػ ػ ػػتخدـ الباحث ػ ػ ػػاف أدات ػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػػي د ارس ػ ػ ػػتيما :األداة األكل ػ ػ ػػى تع ػ ػ ػػرؼ بمقي ػ ػ ػػاس جكل ػ ػ ػػدبيرغ
 Goldberg'sكيشػػتمؿ عمػػى مهئػػة صػػفة أساسػػية لمشخصػػية اإلنسػػانية مكزعػػة عمػػى أبعػػاد الشخصػػية
الخمس ،كاألداة الثانية خاصة بقاهئمة القيـ االجتماعية كتحتكم عمى( )30قيمة إنسانية مكزعػة عمػى
ثبلثة أبعاد رهئيسة :
 قيـ القكة االجتماعية (القكة ،الشيرة ،المنافسة ،الماؿ ،الطمكح). قيـ النظاـ (النظاـ ،الترتيب ،المسؤكلية ،المثابرة). قيـ الخير (الصدؽ – االستقامة – التكاضع -اإلخبلص -التعاكف – العدؿ – الحرية).وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛ كاف مف أىميا:
 .1يرتبط بعد اإلدراؾ ارتباطان قكيا بقيـ النظاـ ،كفي حيف أف بعد العداهئيػة يػرتبط ارتباطػان مكجبػان
بقيـ القكة االجتماعية ،كيرتبط بشكؿ سمبي بقيـ النظاـ كقيـ الخير.
 .2يػرتبط بعػػد العقػؿ كالجػكارح ارتباطػان مكجبػان بقػػيـ القػكة االجتماعيػػة كقػػيـ النشػاط فػػاألفراد الػػديف
يتميزكف بالذكاء كالنشاط كالطاقة كالقدرة عمى االبتكار يقدركف قيـ القكة كالشيرة كما يقدركف
قيـ النظاـ كالمسؤكلية.
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 .3لـ يظير بعد العصبية أم ارتباط (مكجبان أك سالبان) بمجمكعات القيـ الثبلث.
 .4لـ تظير فركؽ دالة بيف الذككر كاإلناث فيما يتعمؽ بأبعاد :الجكارح  ،اإلدراؾ العداهئية،
العصابية.
[ -]2دراسة رانيف وزمالئو .) 2004( Rann &.oth

بعنواف :االستفتاء المطور حديثاً عمى المجتمع النمساوي والتأكد مف صالحيتو في قياس

اتجاىات األفراد نحو القيـ اإلنسانية المرتبطة بقضايا الصحة والديف.
" Human Values as predictors for political, Religious ,and Health
Attitudes :A Contribution towards Validating the Austrian Value
" Questionnaire( AVQ) by Structural Equation Modeling
كقد ىدفت الدراسة إلى تطبيؽ االستفتاء المطكر حػديثان عمػى المجتمػع النمسػاكم كالتأكػد مػف
صبلحيتو في قياس اتجاىات األفػراد نحػك القػيـ اإلنسػانية المرتبطػة بقضػايا الصػحة كالػديف ،كمعرفػة
اثر بعض المتغيرات عمى تمػؾ االتجاىػات كىػي :الجػنس كالعمػر كمكػاف النشػأة كالمسػتكل التعميمػي.
كتـ تطبيؽ االستفتاء عمى ( )421شابان نمساكيان ال يتجاكزكف الخامسة كالثبلثيف مػف العمػر مػكزعيف

عمى )221( :امرأة ك( )200رجبلن ،يحمؿ ( )95شخصان منيـ درجات عالية في التعميـ .أما األداة
المسػػتخدمة فيػػي عبػػارة عػػف اسػػتمارة مطػػكرة تعػػرؼ باسػػتفتاء القػػيـ النمسػػاكية ( )AVQكتحتػػكم عمػػى
مجمكعة كبيرة مف العبارات الخاصة بقياس قيـ مختمفة ،كػالقيـ الكطنيػة كالقكميػة ()5عبػارات ،كالقػيـ
االجتماعية ( )21عبارة ،كالقيـ الدينية () 24عبارة.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛كاف مف أىميا :
 .1حصؿ األفػراد ذكم التفكيػر المنغمػؽ عمػى درجػات عاليػة مػف التمسػؾ االجتماعيػة كالتعصػب
الديني كرفض التغيير ،كعمى غير المتكقع ،ارتفعت لدييـ قيـ كذلؾ قيـ المكاطنة.
 .2تكصمت الدراسة بشكؿ عاـ إلى أف القيـ القكمية كالقيـ الدينية تدعـ االتجاىات الكطنية.
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[ - ]3دراسة زوريكا وديوؾ .)2004( , Diuk& Zorkaia

بعنوان :قيـ الشباب الروسي واتجاىاتيـ
""Values and Attitudes of Young Russians
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ عمػػى قػػيـ الشػػباب الركسػػي كاتجاىػػاتيـ ،كشػػممت العينػػة فهئػػة مػػف
الشباب تتراكح أعمارىـ بيف ( ،)35-16كاشتممت أداة الدراسة عمى عدة بنكد تتعمؽ بػالقيـ السياسػية
كالديمقراطية ،كالتعميمية كاالجتماعية.

و توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛ كاف مف أىميا :
 .1أف الشػػباب أكثػػر رضػػا كسػػعادة مػػف أبػػاءىـ ،كىػػـ أكثػػر تقػػدي انر كتعميم ػان لمتعمػػيـ العػػالي ،إذ
يركف أف النجاح في الحياة يعتمد أساسا عمى مستكل التعميـ.
 .2يتمتػع الشػػباب الركسػػي بالفرديػػة كاالسػتقبللية ،كركح المبػػادرة الشخصػػية ،كيقػػدركف الرفاىيػػة
المادية .
 .3تناقصت اتجاىات الشباب الركسي نحك التقدير االجتماعي كالحرية االجتماعية.
[ - ]4دراسة كيمممير .)2001( , Kemmelmeir

بعنوان :دور الضمير الذاتي في الربط بيف اتجاىات الفرد والقيـ االجتماعية السائدة في مجتمعو
Private Self-: Consciousness as a Moderator of the Relationship
" Between Value Orientations and Attitudes
كقػػد ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة دكر الضػػمير الػػذاتي فػػي ال ػربط بػػيف اتجاىػػات الفػػرد كالقػػيـ
االجتماعية الساهئدة في مجتمعو ،كتككنت الد ارسػة مػف مسػحييف متتػالييف لعينتػيف مػف طػبلب جامعػة
متشغاف بمغ مجمكعيػا(  )162طالبػان كطالبػة أعمػارىـ بػيف ( )23-17عامػان ،كاسػتخدـ الباحػث عػدة
اختبارات كمقاييس أىميا( الفردية – الجماعية) ،كمقياس الضمير الفردم /الجماعي.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف ؛مف أىميا:
 .1أظي ػػرت الد ارس ػػة أف ذكم االس ػػتجابات المرتفع ػػة ف ػػي مقي ػػاس الض ػػمير أكث ػػر ثبات ػػا كارتباطػ ػان ف ػػي
اتجاىاتيـ نحك القيـ كالقضايا االجتماعية مف ذكم االستجابات المنخفضة.
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 .2كمػػا أف اتجاىػػات الشػػباب كالم ػراىقيف نحػػك القػػيـ االجتماعيػػة تبػػدك متذبذبػػة كغيػػر ثابتػػة مقارنػػة
باتجاىػػات ال ارشػػديف ؛كػػكف الشػػباب مػػف طػػبلب الجامعػػة أكثػػر تػػأث ار بػػالمتغيرات المحيطػػة كاقػػؿ
تأسيسا كاىتمامان بالشهئكف االجتماعية مف الراشديف.
 .3تكصمت الدراسة بشكؿ عاـ إلى عدـ كضكح ما يربط بيف قيـ الطػبلب كاتجاىػاتيـ نحػك القضػايا
االجتماعية المختمفة.
[ - ]5دراسة اسكوبار واورتمؼ . )2001(, Escobar &Ortloff

بعنواف :القيـ التربوية خالؿ ثالثيف عاماً ،وتحديد العوامؿ التي أدت إلى ىذا التحوؿ.
"."Education the of Educational Values in Today's Society Higher
ىدفت إلى تعرؼ عمى مدل التحكؿ فػي القػيـ التربكيػة خػبلؿ ثبلثػيف عامػان ،كتحديػد العكامػؿ
التي أدت إلى ىذا التحكؿ ،كدكر التعميـ العالي في مكاجية ىذه القضػية ،كاسػتخدـ الباحثػاف المػنيج
المقارف مف خبلؿ المقارنة بيف نتاهئج دراستيف يفصؿ بينيما () 31عامان :دراسة رككػاش (Rokeac

 ،)1968،كد ارسػة( اسػككبار – اكرتمػؼ )(  )1999،E scobar –Ortloffكتتشػابو الد ارسػتاف فػي
الي ػػدؼ كاألداة كمجتم ػػع الد ارس ػػة ،إذ ى ػػدفت كبلمي ػػا إل ػػى تحدي ػػد مكان ػػة بع ػػض الق ػػيـ التربكي ػػة ،ف ػػي
المجتمػػع األمريكػػي (طػػبلب جامعػػة ميسيسػػبي) باسػػتخداـ مقيػػاس( رككػػاش) لمقػػيـ التربكيػػة ،كيحتػػكم
المقيػػاس عمػػى ( 18قيمػػة مجتمعيػػة غاهئيػػة) )18( ،قيمػػة فرديػػة كسػػيميو ،كقػػد حػػدد رككػػاش منيػػا أربػػع
ػاء عمػى مقػاييس معتمػدة مػف المؤسسػات الجامعيػة،
قيـ غاهئية كأربع قيـ كسػيميو تمثػؿ القػيـ األكثػر بن ن
كآراء الخبراء مف األكاديمييف كالمشرفيف كمديرم المدارس .كىذه القيـ:

القيـ الغاهئية (المجتمعية) :اإلحساس باإلنجاز ،تقدير الذات ،الحكمة ،الحرية.
القيـ الكسيمية (الفردية) :المسهئكلية ،الجدارة كالقدرة ،االنفتاح ،التعقؿ.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛كاف مف أىميا:
 -1تراجع ػػت جمي ػػع الق ػػيـ الميم ػػة الس ػػابؽ ذكرى ػػا ل ػػدل ط ػػبلب الجامع ػػة باس ػػتثناء قيمت ػػي اإلحس ػػاس
باإلنجاز كالتعقؿ .
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[ - ]6دراسة فرناندز .)1999( ,Fernandes
بعنواف :القيـ الفردية "أساس القيـ التربوية".

""Value Personalization :A Base for Value Education
ىػدفت الد ارسػػة إلػػى تػػدريب الطػػبلب الجػػامعيف عمػػى تمثػػؿ القػػيـ كمراعاتيػػا كجعميػػا جػػزءان مػػف

شخصػػياتيـ بعػػد تخػػرجيـ مػػف الجامعػػة كانخ ػراطيـ فػػي ميػػداف العمػػؿ ،كركػػزت الد ارسػػة عمػػى طػػبلب
السنة األخيرة مف كمية التربية كالمتػدربيف فػي المػدارس .فكانػت العينػة أربعػيف طالبػان متػدربان مػف كميػة
التربية في اليند  ،مكزعيف عمى ثماف تخصصات مختمفة عممية كأدبية.
كاس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػنيج التجريب ػػي م ػػف خ ػػبلؿ برن ػػامج مكث ػػؼ يق ػػكـ الط ػػبلب المت ػػدربكف
بتطبيقػػو أثنػػاء شػػرحيـ لمػػدركس ،كفيػػو يركػػزكف عمػػى المعنػػى القيمػػي لكػػؿ درس .كطبقػػت الباحثػػة مػػف
المتدربيف االلتزاـ بتدكيف مبلحظاتيـ كنتػاهئج جيػكدىـ كتجػاربيـ حػكؿ تطبيػؽ البرنػامج بشػكؿ يػكمي،
كما قامت بتكزيع استمارات يكمية لممتدربيف كطبلبيـ لمحصكؿ عمى أفكارىـ حكؿ البرنامج المطبؽ.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛ كاف مف أىميا:
 .1أصبح الطبلب المتدربكف أكثر نشاطان كحركػةن كاقبػاالن عمػى شػرح الػدركس ،كػكنيـ أدركػكا المعنػى
القيمػػي لمػػا يشػػرحكنو ،كمػػا أصػػبح الطػػبلب أكثػػر سػػعادة كتقػػببل لدركسػػيـ كاالىػػـ مػػف ذلػػؾ صػػار
المعمـ مثاالن يتجسد فيو القيـ التربكية ،كنمكذجان يحتذم بو الطبلب بشكؿ مباشر كصحيح.
 .2أثبػػت الد ارسػػة أف القػػيـ يمكػػف تجسػػيدىا كتمثميػػا فػػي جميػػع المقػػررات الد ارسػػية ،كالعمميػػة كاألدبيػػة
كعمى جميع مستكيات المراحؿ الدراسية المختمفة.
 .3تربية القيـ مف خبلؿ الدركس تعطي قكة كصبلبة لمينة التعميـ ،كتجعؿ ليػا ىػدفان ركحيػان سػاميان،
باإلضافة إلى األىداؼ العقمية كالمعرفية.
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[ - ]7دراسة جيسف (.)1995، Gates

بعنواف :القيـ األخالقية الممارسة في التعميـ العالي

" Moral Education :Current Instruction and Practice Three Higher
" Education Disciplines

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى القػػيـ األخبلقيػػة الممارسػػة فػػي التعمػػيـ العػػالي ،كتحديػػد اثػػر
التخصػػص فػػي اكتسػػاب الطػػبلب لتمػػؾ القػػيـ ،مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى ثبلثػػة فػػركع عمميػػة منتميػػة

لجامعػػة داخميػػة كاسػػعة شػػماؿ غػػرب المحػػيط اليػػادم .كشػػممت العينػػة  46صػػفان د ارسػػيان جامعي ػان مػػف
ثبلثة تخصصات :العمكـ البحتة ،كالعمكـ االجتماعية ،كاإلنسانيات.
كاعتم ػػد الباح ػػث قاهئم ػػة ركك ػػاش لمق ػػيـ الغاهئيػػػة كالق ػػيـ الكس ػػيمة ف ػػي د ارس ػػتو كاس ػػتخدـ الباحػػػث
المبلحظ ػػة كاألش ػػرطة المس ػػجمة كد ارس ػػة تقي ػػيـ الط ػػبلب كدرج ػػاتيـ عم ػػى م ػػدل ثبلث ػػة فص ػػكؿ د ارس ػػية
متتابعة.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ؛ كاف مف أىميا :
 .1كش ػػفت الد ارس ػػة العبلق ػػة ب ػػيف الكمي ػػة كمض ػػمكنيا كالطال ػػب ،فالكمي ػػة تحم ػػؿ الط ػػبلب أى ػػدافا
أخبلقية مقصكدة أك غير مقصكدة مف خبلؿ التدريس كاألنشطة الممارسة.
 .2اختمػػؼ الطػػبلب فػػي نظػرتيـ لممعرفػػة ،أم أف المعرفػػة مسػػتقمة ،كعمػػى اإلنسػػاف أف يسػػعى ال
كتسػػابيا .بينمػػا يػػرل طػػبلب العمػػكـ االجتماعيػػة كاإلنسػػانيات أف المعرفػػة إنسػػانية كخاضػػعة
لمسهئكليتو ،فاإلنساف ىك مصدر المعرفة كىدفيا.
 .3أكػدت الد ارسػػة عمػػى ضػركرة دعػػـ القػػيـ األخبلقيػة لػػدل طػػبلب الجامعػة مػػف خػػبلؿ تضػػمينيا
في تدريس المحاضرات كممارسة األنشطة المختمفة.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

بعد االطبلع عمى ما تكفر مف دراسات عربيػة كأجنبيػة ذات صػمة بمكضػكع الد ارسػة الحاليػة

اختػػارت الباحث ػػة أكثقي ػػا ص ػػمة بمكض ػػكع د ارس ػػتيا الحالي ػػة حي ػػث تناكل ػػت األبع ػػاد كالمح ػػاكر المختمف ػػة
لمكضكع دراستيا فمنيا ما دار حكؿ الجامعات كدكرىا في تنميػة كتعميػؽ منظكمػة القػيـ سػكاء كانػت
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أخبلقي ػػة اجتماعي ػػة سياس ػػية ثقافي ػػة كمني ػػا أيضػ ػان م ػػا تن ػػاكؿ ق ػػيـ طمب ػػة الجامع ػػات كعبلقتي ػػا ب ػػبعض
المتغيرات الديمغرافية كأثرىا عمى النسؽ القيمي لمطمبة.
 أوجو االتفاؽ واالختالؼ بيف الدراسات السابقة .مػف خػػبلؿ التباينػات المتصػػمة بمكضػػكع الد ارسػة كأىػػدافيا كمنيجيػػا كأدكاتيػا كعيناتيػػا ككػػذلؾ
نتاهئجيا يمكف الكصكؿ إلى ما يمي.
أ -مف حيث األىداؼ:
 بعض الدراسات ىدفت إلى قياس دور المعمـ في تنمية القيـ التربوية مثؿ:
دراسة قشبلف( )2010كدراسة المزيف ( )2009كدراسة اليندم(.)2001
بينما ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى أنماط القيـ الساهئدة لدل طمبة الجامعات.
كد ارس ػػة المخزكم ػػي( )2008كد ارسػ ػػة الح ػػازمي( )2006كد ارس ػػة التػ ػػؿ ( )2003كد ارس ػػة الجكارنػػػة
( )2002كدراسة إسماعيؿ ( )2002ودراسة الرشيد (.)2000
 ىدؼ بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى دور الجامعة في تنمية القيـ التربوية:
كد ارسػػة (العػػاجز )2006 ،كد ارسػػة (درباشػػي )2004 ،كد ارسػػة (األسػػتاذ كحمػػداف )2004 ،كد ارسػػة
المزيف (.)2009
 في حيف ىدفت بعض الدراسات إلى قياس درجة ممارسة القيـ التربوية مف قبؿ الطمبة
مث ػػؿ د ارس ػػة المن ػػاعي  )2009 (،كد ارس ػػة الت ػػؿ (  ،) 2003كد ارس ػػة إس ػػماعيؿ )2002 (،كد ارس ػػة
الجكارن ػ ػػة ( ، )2001كد ارس ػ ػػة المخزكم ػ ػػي( ، )2008كد ارس ػ ػػة الح ػ ػػازمي( ،)2006كد ارس ػ ػػة ح ػ ػػافظ
(.)2004
 وىدفت بعض الدراسات لدراسة عالقة القيـ التربوية ببعض المتغيرات:
مثػؿ د ارسػػة العكضػػي ( ،)2005كد ارسػػة الرشػػيد (  ،)2000كد ارسػػة زقػػكت (  )2000د ارسػػة عسػػمية
( )2000كد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة كيمممي ػ ػ ػ ػ ػػر  )2001( Kemmelmeirكد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة أكلج ػ ػ ػ ػ ػػا كجارس ػ ػ ػ ػ ػػيا & Aluja
. )2004(Garcia
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 ودراسات ىدفت إلى المقارنة بيف مجتمعيف أو أكثر في القيـ السائدة:
كد ارسػ ػػة اسػ ػػتيتة كصػ ػػبحي ( ، )2002كد ارسػ ػػة اسػ ػػككبار كاكرتمػ ػػؼ )2001( Escobar &Ortloff
بمقارنة نفس المجتمع بعد بيف نتاهئج دراستيف يفصؿ بينيـ ( ) 31عاـ.
 تتبع التغير القيمي خالؿ فترة مف الزمف:
كدراسة حافظ ( )2004كدراسة )2001( Escoar& Ortloff
 بعض الدراسات تناولت دور وسائؿ اإلعالـ في تنمية القيـ :
مثؿ دراسة نصار ( )2006تناكلت دكر الكساهئط اإلعبلمية في تنمية القيـ (األخبلقية ،االجتماعية،
االقتصادية ،كالسياسية) لدل طمبة الثانكية العامة .
كدراسة أبك شنب (  )2004أيضان تناكلت فعالية كسػاهئؿ اإلعػبلـ فػي تنميػة القػيـ (القػيـ االجتماعيػة،
السياسية ،الدينية ،االقتصادية ،الثقافية) لدل الشباب الجامعي.
ب -مف حيث المنيج المتبع:

اتبعػػت غالبيػػة الد ارسػػات المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،بينمػػا د ارسػػة اسػػتيتة كصػػبحي ( )2002اتبعػػت

الم ػػنيج المق ػػارف أم ػػا د ارس ػػة ح ػػافظ ( )2004اس ػػتخدمت أس ػػمكب دلف ػػام فيم ػػا د ارس ػػة Ferrandes
( )1999اتبعت المنيج التجريبي .
ت -عينة الدراسة:
تتفػػؽ أغمػػب الد ارسػػات مػػف حيػػث اختيػػار طمبػػة الجامعػػات مػػا عػػدا د ارسػػة (قشػػبلف )2010 ،كد ارسػػة
الم ػزيف ( ،)2009كد ارسػػة نصػػار (، )2006كد ارسػػة الين ػػدم ( )2001فػػي تطبيػػؽ د ارسػػاتيـ عم ػػى
طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة كغالبيػػة الد ارسػػات اسػػتيدفت الطمبػػة مػػف الجنسػػيف مػػا عػػدا د ارسػػة إسػػماعيؿ
(  )2002ك د ارس ػػة كزق ػػكت ( )2000اقتص ػػرت فق ػػط عم ػػى الطالب ػػات دكف الط ػػبلب كك ػػذلؾ د ارس ػػة
( Rann &.oth (2004اختارت عينة مف المجتمع ممف ال يتجاكزكف 35عامان.
ككػػذلؾ د ارسػػة (حػػافظ )2004 ،طبقػػت عمػػى مجمكعػػة مػػف المختصػػيف فػػي مجػػاؿ القػػيـ كمػػع ذل ػؾ
اس ػػتيدفت طمب ػػة الجامع ػػات كك ػػذلؾ د ارس ػػة المن ػػاعي ( )2009كالجكارن ػػة ( )2000اس ػػتيدفت طمب ػػة
الجامعات كأيضان أعضاء ىيهئة التدريس.
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ث -مف حيث األداة:

 استخدمت غالبية الدراسات االستبانة كأداة لمدراسة:
كد ارس ػ ػػة قش ػ ػػبلف ( )2010كد ارس ػ ػػة المن ػ ػػاعي ( )2009كد ارس ػ ػػة المػ ػ ػزيف ( )2009كد ارس ػ ػػة نص ػ ػػار
( )2006كد ارسػػة العػػاجز ( )2006كد ارسػػة الحػػازمي ( )2006كد ارسػػة درباشػػي ( )2004كاالسػػتاذ
كحمداف ( )2004كدراسة إسماعيؿ  )2002كد ارسػة اسػتيتة كصػبحي ( )2002كالجكارنػة ()2000
دراسة اليندم ( )2001كدراسة الرشػيد ( )2000كد ارسػة زقػكت ( )2000فيمػا جمعػت د ارسػة اكلجػا
كجارسػػيا  (2004 )Garcia & Alujaمػػا بػػيف مقيػػاس معػػد مسػػبقان كمقيػػاس جكلػػد بػػرج كاسػػتبانة
لقياس القيـ االجتماعية.
كتميزت دراسة ( Kemmelmeir ) 2010بأنيا استخدمت اختبار المكاقؼ.
 ودراسات استخدمت بعض المقاييس الجاىزة مثؿ مقياس البورت و فرنوف:
كدراسة التؿ ( )2003كدراسة العكضي ( )2005كدراسة( ، Rann&oth )2004كد ارسػة)(1995
 ،Gatesد ارس ػ ػ ػ ػػة عس ػ ػ ػ ػػمية ( )2000بينم ػ ػ ػ ػػا اتبع ػ ػ ػ ػػت د ارس ػ ػ ػ ػػة (ح ػ ػ ػ ػػافظ )2004 ،أس ػ ػ ػ ػػمكب دلف ػ ػ ػ ػػام
كد ارس ػ ػػة( Fernandes (1999برنامجػ ػ ػػان تجريبي ػ ػ ػان .كد ارسػ ػ ػػة( Kemmeimeir (2001اسػػ ػػتخدمت
مقياس ألبكرت كفرنكف بينما استخدمت دراسة عسمية ( )2000مقيػاس ألبػكرت كفرنػكف كاسػتبانة مػف
إعداد الباحث نفسو لقياس االنتماء.
 تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بيدفيا الرئيس؛ حيث إنيا
تػػدرس دكر أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس فػػي كميػػات التربيػػة فػػي تنميػػة القػػيـ التربكيػػة لػػدل طمبتيػػا كسػػبؿ
تط ػػكيره كتمي ػػزت باس ػػتخداميا المقابم ػػة لرؤس ػػاء األقس ػػاـ كعم ػػداء الكمي ػػات لبح ػػث س ػػبؿ تط ػػكير الق ػػيـ
التربكية.
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المبحث األوؿ

رسالة التعميـ العالي ونشأة كميات التربية
تمييد:

لمػػا كػػاف التعمػػيـ ىػػك السػػبيؿ إلػػى النيضػػة كتجػػاكز حالػػة التخمػػؼ إلػػى النمػػاء كالتقػػدـ ،فػػإف

التعمػػيـ الجػػامعي ىػػك الرافعػػة كالعنصػػر الفعػػاؿ لتحقيػػؽ ذلػػؾ  ،مػػف خػػبلؿ اسػػتيعاب منجػزات العصػػر
كاإلسياـ فييا كالتعميـ العػالي كنظػاـ يشػمؿ كافػة المؤسسػات التعميميػة ،بمػا فييػا الجامعػات كالكميػات
فيي العمكد الفقرم لتقدـ كرقي المجتمعات في كافة المجاالت.

فمسفة وأىداؼ التعميـ العالي الفمسطيني:

"اعتمدت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي رؤية كفمسفة لمتعميـ العاـ كالعالي تعطي اتجاىان لمعمؿ

بعيد المدل لتطكير التعميـ ،بما في ذلػؾ صػياغة السياسػات التعميميػة كالتخطػيط االسػتراتيجي ،كىػذه
الرؤية كالفمسفة ىي ":إعداد إنساف فمسطيني يعتز بدينو كقكميتو ككطنو كثقافتػو العربيػة كاإلسػبلمية،
كيسيـ في نيضة مجتمعو ،كيسعى لممعرفة كاإلبداع كيتفاعؿ بإيجابيو مػع متطمبػات التطػكر العممػي
كالتكنكلػػكجي كقػػادر عمػػى المنافسػػة فػػي المجػػاالت العمميػػة كالعمميػػة ،كمنفػػتح عمػػى الثقافػػات اإلقميميػػة
كالعالميػػة ،كقػػادر عمػػى بنػػاء مجتمػػع يقػػكـ عمػػى المسػػاكاة بػػيف الجنسػػيف ،كالتمسػػؾ بػػالقيـ اإلنسػػانية
كالتسامح الديني" (ك ازرة التربية كالتعميـ.)11 :2008 ،
كيتكػػكف قطػػاع التعمػػيـ العػػالي الفمسػػطيني مػػف جميػػع المؤسسػػات التػػي تقػػدـ ب ػرامج أكاديميػػة
كتدريسية بعد مرحمة الثانكية العامة ،كيضـ ىذا القطاع اليكـ ( )43مؤسسة تعميـ عالي مكزعة عمى
الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػزة كالقػػدس ،مػػف بينيػػا عشػػر جامعػػات تقميديػػة ،كجامعتػػاف منفردتػػاف لمتعمػػيـ
المفتػػكح ،جامعػػة القػػدس المفتكحػػة المنتش ػرة فػػي محافظػػات قطػػاع غ ػزة كالضػػفة كجامعػػة األمػػة أيض ػان
لمتعمػػيـ المفتػػكح إلػػى جانػػب ( )13كميػػة جامعيػػة ( )19كميػػة متكسػػطة (ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي
الفمسطينية.)18 :2011 ،
كييػػدؼ التعمػػيـ العػػالي الفمسػػطيني إلػػى جممػػة مػػف األىػػداؼ حسػػب المػػادة الرابعػػة مػػف قػػانكف
التعميـ العالي في فمسطيف ،كالتي تنصب في اليدؼ األسمى كالحمـ األكبر كىػك التحػرر كبنػاء دكلػة
مستقمة.
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رسالة التعميـ العالي الفمسطيني:

رس ػػالة إس ػػبلمية ككطني ػػة إنس ػػانية تي ػػدؼ إل ػػى ج ػػكدة مخرج ػػات التعم ػػيـ ،كتمبي ػػة االحتياج ػػات

التعميمي ػػة كالثقافي ػػة لممجتم ػػع الفمس ػػطيني ،كتييهئ ػػة إنس ػػاف فمس ػػطيني يعت ػػز بكطن ػػو كقكميت ػػو كعركبت ػػو،
كيسيـ في نيضة مجتمعو ،كيسعى لممعرفة كاإلبداع كيتفاعؿ بإيجابية مػع متطمبػات التطػكر العممػي
كالتكنكلكجي ،كقادر عمػى المنافسػة فػي المجػاالت العمميػة كالعمميػة ،كمنفػتح عمػى الثقافػات كاألسػكاؽ
اإلقميمي ػػة كالعالمي ػػة ،كق ػػادر عم ػػى بن ػػاء مجتم ػػع يق ػػكـ عم ػػى المس ػػاكاة ب ػػيف الجنس ػػيف ،كالتمس ػػؾ ب ػػالقيـ
اإلنسانية كالتسامح الديني(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)2 :2008 ،
ويسعى التعميـ العالي الفمسطيني إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ:
 .1فتح المجاؿ أماـ جميع الطمبة المؤىميف لبللتحاؽ بالتعميـ العالي ،كمتابعػة الكفػاءات العمميػة فػي
الداخؿ كالخارج كتنميتيا.
 .2تش ػػجيع حرك ػػة الت ػػأليؼ كالترجم ػػة كالبح ػػث العمم ػػي ،كدع ػػـ بػ ػرامج التعم ػػيـ المس ػػتمر الت ػػي تق ػػدميا
مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية.
 .3تمك ػػيف المجتم ػػع الفمس ػػطيني م ػػف التعام ػػؿ م ػػع المس ػػتجدات العممي ػػة كالتكنكلكجي ػػة كالمعمكماتيػػػة
كاستثمارىا كتطكيرىا.
 .4اإلسياـ في تمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني مف الككادر البشرية المؤىمة.
 .5تكثيؽ أطر التعاكف العممي مع الييهئات العممية كالدكليػة كدعػـ كتطػكير مؤسسػات التعمػيـ العػالي
كمراكز البحث.
 .6العنايػػة بد ارسػػة الحضػػارة العربيػػة كاإلسػػبلمية ،كاكسػػاب الطمبػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد كتشػػجيع
اإلبداع كاالبتكار العممي.
 .7تنمي ػػة الق ػػيـ العممي ػػة كالركحي ػػة ،كتنش ػػهئة أفػ ػراد منتم ػػيف ل ػػكطنيـ كع ػػركبتيـ كتعزي ػػز ركح التع ػػاكف
كالعمؿ الجماعي لدل الطمبة(ك ازرة التربية كالتعميـ)5:2011 ،
كترل الباحثة مػف خػبلؿ مػا سػبؽ أف رسػالة كأىػداؼ التعمػيـ العػالي قػد تركػزت كبشػكؿ كبيػر
عمػػى تنميػػة القػػيـ التربكيػػة األمػػر الػػذم يكضػػح لنػػا مػػدل أىميتي ػا كضػػركرتيا فػػي العمميػػة التعميميػػة
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خاصة في ظؿ ما يكاجيو الشباب مف غزك ثقافي يعمؿ عمى إحبلؿ قيـ غريبة عف قيمنا اإلسبلمية
األصيمة فقد اشتممت عمى العديد مف القيـ التربكية التي ليا أىمية كبيرة في نشأة الشباب الفمسطيني
متمسكان بقيمو األصيمة .

نبذة تاريخية عف نشأة الجامعات الفمسطينية وكميات التربية فييا:

لقد كانت رسالة الجامعة ككميات التربية إعػداد الكػكادر البشػرية القػادرة عمػى قيػادة المجتمػع،

كتحقيػػؽ التطػػكر كالتقػػدـ فيػػو ،مػػف خػػبلؿ تحقيػػؽ الت ػكازف بػػيف اإلنسػػاف كالبيهئػػة ،إال أنػػو بمػػركر الػػزمف
كتعق ػػد الحي ػػاة اتس ػػعت مس ػػهئكليات الجامع ػػة ،كتع ػػددت أنش ػػطتيا ككظاهئفي ػػا ،حي ػػت أص ػػبحت عبلقتي ػػا
ببيهئتيػػا متشػػابكة كمعقػػدة ،لتشػػمؿ القيػػاـ بالتػػدريس كالبحػػث العممػػي كخدمػػة المجتمػػع ،كالتفاعػػؿ معػػو
كالسعي إلى تطكيره نحك األفضؿ كاألمثؿ ،مف خبلؿ استثمار مكارد البيهئة.
كانطبلقػان مػػف طبيعػة الجامعػػة بشػكؿ عػػاـ ،ككميػات التربيػػة بشػكؿ خػػاص كمؤسسػات عمميػػة
تربكيػػة كتعميميػػة تعمميػػة تنمكيػػة فػػإف األنظػػار داهئمػان تتكجػػو إلييػػا فػػي إعػػداد الكػكادر كالطاقػػات كالقػػكل
البشػرية المؤىمػػة .كػػذلؾ غػػرس قػػيـ كمعتقػػدات المجتمػع فػػي نفػػكس الطمبػػة كتكػػكيف اتجاىػػات إيجابيػػة
نحكىا كؿ ذلؾ يحدث عمى اعتبار أف ىؤالء الطمبة ثركة الكطف ككسيمة التنمية الشاممة كغايتيا (أبك
حشيش.)251 :2010 ،
كيػػؤدم اىتمػػاـ كميػػات التربيػػة بقضػػايا المجتمػػع كالتحػػديات التػػي تكاجيػػو إلػػى المسػػاعدة فػػي
صياغة مصادر الثركة الطبيعيػة ،كحسػف اسػتثمارىا عمػى الكجػو األمثػؿ ،بصػكرة رشػيدة كاعيػة تحقػؽ
تقدـ المجتمع الفمسطيني ،كما أف ارتباط كميات التربية بخدمة المجتمػع يػؤدم إلػى تطػكير المجتمػع،
مف خبلؿ تمكينو مف مكاجية ما يكاجيو مف مشكبلت كتحديات؛ بكاسطة أفراده الػذيف يعػدىـ إعػدادان
جي ػ ػدان لمحيػ ػػاة ،مػ ػػف خػ ػػبلؿ المفػ ػػاىيـ ،كالمػ ػػركر بػ ػػالخبرات كاكتسػ ػػاب الميػ ػػارات ،كتكػ ػػكيف االتجاىػ ػػات
اإليجابية الفاعمة ،كالكاعية لممجتمع بما يحقؽ تقدمو كازدىاره في مجاالت الحياة المختمفػة(الخطيب،
.)249-248 :1998
كادراكان مف رجاؿ الفكر التربكم لمكانػة كميػات التربيػة فػي العصػر الػراىف باعتبارىػا مػف أىػـ
المقكمات األساسية إلعداد كتدريب المعمميف القادريف عمى تربية األجيػاؿ الصػاعدة ،التػي تسػيـ فػي
تككيف المجتمع كبمكرة مبلمحو في الحاضر كنحك المستقبؿ ،ك بدكرىا الذم ال ينحصر فػي مكاجيػة
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المشػػكبلت كالتحػػديات اآلنيػػة فقػػط ،بػػؿ يتعػػدل ىػػذا اإلطػػار الزمنػػي ليمتػػد إلػػى التنبػػؤ بتمػػؾ التحػػديات
المستقبمية ،كاتخاذ البلزـ لكضع الحمكؿ المناسبة لمكاجيتيا (أغا.)66 :2002 ،
كنظ ػ انر لؤلىميػػة الخاصػػة لمتعمػػيـ الجػػامعي ،كتيافػػت الطمب ػة عمػػى مكاصػػمة التعمػػيـ ك تبلفػػي
معاناة الطمبػة فػي السػفر لمخػارج كنظػ انر ألف التعمػيـ ،يعػد ضػركرة مػف الضػركريات مػف أجػؿ اسػتمرار
الكفػػاح لمتصػػدم لبلحػػتبلؿ كبمػػا أنػػو يعتبػػر الثػػركة الكامنػػة بالنسػػبة لشػػعب سػػمبت ىكيتػػو كىجػػر مػػف
أرضػػو كػػاف البػػد ،مػػف العمػػؿ عمػػى تأسػػيس الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي محافظػػات غ ػزة اعتمػػادان عمػػى
الجيكد الذاتية كالتبرعات ،كمف ىنػا كػاف إقبػاؿ أبنػاء محافظػات غػزة عمػى التعمػيـ العػالي إقبػاالن كبيػ انر
منػػذ االنطبلقػػة األكلػػى لفػػتح أكلػػى مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي متمثمػػة بالجامعػػة اإلسػػبلمية تمتيػػا كميػػة
التربيػػة الحككميػػة كالتػػي تطػػكرت لتصػػبح جامعػػة فػػي عػػاـ  ،2001فػػاألزىر كأخي ػ انر القػػدس المفتكحػػة،
كلذا البد مف تقديـ نبذة بسيطة عف نشأة كميات التربية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة.

أوالً -الجامعة اإلسالمية:

أنشهئت الجامعة اإلسبلمية بغزة عاـ1987ـ انبثاقان عف المعيد الديني (األزىر) كىي جامعة

إسػػبلمية الفمسػػفة كاليكيػػة ،كالجامعػػة اإلسػػبلمية بغ ػزة ىػػي مؤسسػػة أكاديميػػة مسػػتقمة مػػف مؤسسػػات
كزرة التربيػة كالتعمػيـ العػالي ،كالجامعػة اإلسػبلمية عضػك فػي عػدد مػف
التعميـ العالي ،تعمؿ بإشراؼ ا
االتحادات كمنيا:
 اتحاد الجامعات العربية.
 اتحاد الجامعات اإلسبلمية.
 رابطة جامعات البحر األبيض المتكسط.
 االتحاد الدكلي لمجامعات.
 كتربطيػػا عبلقػػات تعػػاكف بالعديػػد مػػف الجامعػػات العربيػػة كاألجنبيػػة .كتعتمػػد الجامعػػة اإلسػػبلمية
نظ ػػاـ الس ػػاعات المعتم ػػدة كيكج ػػد ف ػػي الجامع ػػة ع ػػدد م ػػف الكمي ػػات (أص ػػكؿ ال ػػديف – التربي ػػة –
اليندسة -تكنكلكجيا المعمكمات– عمكـ الصحة).
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 كتمنح الجامعة درجة البكالكريكس كالماجستير في غالبية التخصصات تقريبان كتمنح أيضان درجة
الدبمكـ العاـ كالدبمكـ العالي (دليؿ الجامعة اإلسبلمية.)25 :2011 ،
أىداؼ كمية التربية في الجامعة اإلسالمية:
 إعداد حممة الثانكية العامة كما يعادليا لمينة التدريس.
 إجراء البحكث العممية في المجاالت المختمفة لمعمكـ التربكية كالنفسية خدمة لممجتمع الفمسػطيني
كاعداد المكاطف الصالح.
 ت ػػدريب المعمم ػػيف كالمس ػػتكيات اإلداري ػػة كالمشػ ػرفيف أثن ػػاء الخدم ػػة كعق ػػد ال ػػدكرات التدريبي ػػة لي ػػـ
بالصػػكرة التػػي تمكػػنيـ مػػف زيػػادة كفػػاءتيـ كتجديػػد أداهئيػػـ كتمكػػنيـ مػػف مبلحقػػة مػػا يسػػتحدث فػػي
مجاؿ التربية كعمـ النفس.
 اإلسػػياـ فػػي خدمػػة كتنميػػة كتطػػكير المجتمػػع الفمسػػطيني كاعػػداد االختصاصػػيف فػػي المجػػاالت
التربكيػػة النفسػػية كالقيػػاـ باألبحػػاث كب ػرامج كنػػدكات كمشػػركعات لخدمػػة البيهئػػة كتنميػػة المجتمػػع
الفمس ػػطيني الػ ػذم ع ػػانى الكثي ػػر م ػػف القي ػػر كالظم ػػـ عب ػػر تاريخ ػػو الطكي ػػؿ (الجامع ػػة اإلس ػػبلمية،
.)5 :1995

ثانياً -جامعة األزىر:

بق ػرار مػػف القيػػادة الفمسػػطينية الممثمػػة بمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية أثنػػاء كجكدىػػا فػػي تػػكنس

كذلؾ لئلسياـ في إتاحة فرصة التعميـ الجامعي ألكبر عدد ممكف مف الشػباب الفمسػطيني لممحافظػة
عمى بقاهئيـ داخؿ الكطف ،كمنعيـ مف اليجرة إلى الخػارج طمبػان لمعمػـ ،بػدأت جامعػة األزىػر مسػيرتيا
ف ػػي ( )1991-10-18بكميت ػػي الشػ ػريعة كالق ػػانكف كالتربي ػػة ،كق ػػد كض ػػعت مناىجي ػػا الد ارس ػػية طبقػ ػان
لمنػػاىج األزىػػر الش ػريؼ بالقػػاىرة ،ثػػـ تتػػابع تطكرىػػا بإنشػػاء كميػػات جديػػدة ،ففػػي العػػاـ ( )1992تػػـ
إنشاء أربع كميات أخرل ىػي كميػة اآلداب ككميػة العمػكـ اإلنسػانية ككميػة العمػكـ ككميػة الز ارعػة ككميػة
الصيدلة ،كفي عػاـ ( )1993تػـ إنشػاء كميػة االقتصػاد كالعمػكـ اإلداريػة ،كفػي عػاـ ( )1996أنشػأت
كمية الدراسات المتكسطة ،كفي ( )1997تػـ إنشػاء كميػة العمػكـ التطبيقيػة ،كفػي عػاـ ( )1999تمػت
المكافقة عمى إنشاء كمية طب فمسطيف فرع جامعة األزىر حيث باشر طمبة كمية الطب فػي د ارسػتيـ
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األكاديمية ،كفي عاـ ( )2001أنشأت كمية ىندسة الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات  ،أخي انر في عاـ
( )2007تـ إنشاء كمية طب األسناف (الدليؿ العاـ لجامعة األزىر.)4 :2009،
تعتمػػد جامعػػة األزىػػر نظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ،كيكجػػد بيػػا برنػػامج لمد ارسػػات العميػػا كالبحػػث
العممػػي ،كتمػػنح درجػػة الماجسػػتير فػػي معظػػـ التخصصػػات تقريب ػان ،كمػػا كيكجػػد بيػػا برنػػامج الػػدبمكـ
المتكسػػط بتخصصػػات مختمفػػة .كتضػػـ الجامعػػة مكتبػػة كبيػرة تحتػػكم عمػػى كتػػب كدكريػػات عمميػػة فػػي
شػػتى التخصصػػات .كتتمتػػع الجامعػػة بشػػبكة كاسػػعة مػػف العبلقػػات كبػػاعتراؼ عربػػي كدكلػػي ،كتنسػػج
عبلقات مع االتحادات كالمنظمات العربية كالدكلية ،فتمتاز الجامعة بعضكيتيا في:
 اتحاد الجامعات العربية.
 اتحاد الجامعات اإلسبلمية.
 االتحاد الدكلي لرؤساء الجامعات.
 الشبكة العربية األكركبية لمبحكث العممية.
 المنظمة العربية لممسهئكليف عف القبكؿ كالتسجيؿ في الجامعات العربية.
 االتحاد الدكلي لجامعات حكض البحر المتكسط.
 كم ػػا تمت ػػاز الجامع ػػة بعبلق ػػة تكأم ػػة م ػػع جامع ػػة (اك ػػس مرس ػػيميا) كجامع ػػة (دانم ػػرؾ) "بفرنس ػػا
كجامعػػة" (قنػػاة السػػكيس) ك (القػػاىرة) بمصػػر كتربطيػػا عبلقػػات تعػػاكف أكػػاديمي مػػع عػػدد مػػف
الجامعػػات العربيػػة كاألجنبيػػة مثػػؿ جامعػػة (بػػكـ بسػػت) بمانشسػػتر فػػي بريطانيػػا كجامعػػة (ميمػػي
ماربكرج) بألمانيا كجامعة (مربي) في برككسؿ ببمجيكا .كتتمتع جامعة األزىر بعبلقات تعاكف
مع العديد مثؿ المركز البريطاني المركز الفرنسي كمركز االميديست.
أىداؼ كمية التربية بجامعة األزىر:
 إعداد معمميف مؤىميف عمميان كتربكيان لسد حاجة قطاع غزة في مختمؼ مراحؿ التعميـ العاـ.
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 السعي لئلسياـ فػي تطػكير نظػاـ التعمػيـ فػي الػكطف العربػي بشػكؿ عػاـ كقطػاع غػزة بشػكؿ
خػاص ،كرفػع كفايتػو التربكيػة مػف حيػث أىدافػو كمناىجػو ككسػاهئمو بالتعػاكف مػع كافػة
المؤسسات التربكية في الداخؿ كالخارج.
 إجػراء البحػكث كالد ارسػات التربكيػة التػي مػف شػأنيا أف تسػيـ فػي إغنػاء المعرفػة التربكيػة
كاإلفادة منيا في مجاالت التنمية الشاممة في الببلد.
 تدريب المعمميف أثناء الخدمة ككذلؾ رفع مستكيات أداهئيـ ككفايتيـ المينية.
 اإلسػياـ فػي تػدعيـ كتنشػيط الحركػة الثقافيػة كالفكريػة فػي األ ارضػي المحتمػة بمػا يحقػؽ
احتياجاتيا المتطكرة (الدليؿ العاـ لجامعة األزىر.)14 :2009 ،

ثالثاً -جامعة األقصى:

تـ اعتماد جامعة األقصػى كمؤسسػة تعمػيـ عػالي فمسػطينية حككميػة فػي محافظػات غػزة فػي

فمسػػطيف بمكجػػب ق ػرار رهئاسػػي فػػي ( )2001-9-21كذلػػؾ تطػػك انر عػػف كميػػة التربيػػة الحككميػػة التػػي
أنشهئت عاـ( )1991كالجامعة مؤسسة مستقمة عمميان كأكاديميان كفقا لكؿ مف قانكف التعميـ العالي رقـ
( )11لمعاـ ( )1998كاألنظمة الصادرة بمقتضاه عف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية كتعتمد
جامعػػة األقصػػى نظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ،كتمػػنح درجتػػي الماجسػػتير كالػػدكتكراه فػػي التربيػػة كاآلداب
مع جامعة عيف شمس بالقاىرة .
تضـ جامعة األقصى ست كميات كىي كمية(اآلداب – التربية -العمكـ التطبيقية -اإلعبلـ-
التربية –الفنكف الجميمة -كاإلدارة كالتمكيؿ) .
كلجامعػػة األقص ػػى ثبلث ػػة فػػركع ف ػػرع العم ػػكـ ،كفػػرع التربي ػػة كى ػػذاف الفرعػػاف ف ػػي غػػزة ،كف ػػرع
اآلداب كالفنكف الجميمة في خاف يكنس(دليؿ جامعة األقصى.)11 :2012-2011 ،
كلـ يقتصر نشاط ىذه الكمية عمى العممية التدريسية لطمبتيا إلعػدادىـ معممػيف قػادريف عمػى
حمؿ أعباء كمسهئكلية التدريس كالمستكيات اإلشراقية كاإلدارية األعمى؛ بؿ امتػد نشػاطيا إلػى البحػث
العممي كخدمة المجتمع المحمي كالكطني كالقكمي.
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أىداؼ كمية التربية في جامعة األقصى:
 إعداد المعمميف أكاديميان كثقافيان كمينيان بالصكرة التي تمكنيـ مف تحقيؽ أىداؼ العممية التربكية.
 رفع المستكل العممي كالثقافي كالميني لمعامميف في مينة التعميـ مف معمميف كمديريف كمشرفيف.
 ..الخ .كذلؾ مف خبلؿ فتح مجاؿ برامج استكماؿ التأىيؿ كفتح برامج الدراسات العميا أماميـ
 القياـ باألبحاث كالدراسات مف قبؿ أعضاء ىيهئػة التػدريس كالطمبػة لمعالجػة المشػكبلت كمكاجيػة
التحػػديات التػػي تكاجػػو الشػػعب الفمسػػطيني بصػػفة خاصػػة كالعربيػػة كاإلسػػبلمية كاإلنسػػانية بصػػفة
عامة.
 تقػػديـ المعكنػػة كالمشػػكرة لممؤسسػػات الكطنيػػة كنشػػر األبحػػاث العمميػػة كالتربكيػػة ؛إلتاحػػة الفرصػػة
لممؤسسات المختمفة لبلستفادة منيا.
 اإلسػػياـ فػػي تطػػكير الفكػػر التربػػكم كمبلحقػػة كػػؿ مػػا يسػػتحدث فػػي مجػػاؿ التربيػػة كعمػػـ الػػنفس
؛لتبقى الكمية مكاكبة لطبيعة العصر الذم نعيش فيو – عصر االنفجار المعرفي.
(دليؿ الطالب اإلرشادم.)10 :2012 ،
وتمخص الباحثة أبرز األىداؼ التي تشترؾ بيا كميات التربية في الجامعات الفمسطينية كالتالي:
 .1البح ػػث العمم ػػي :حي ػػث يق ػػع عم ػػى كمي ػػات التربي ػػة دكر مي ػػـ ف ػػي تممي ػػؾ الطال ػػب مف ػػاتيح المعرف ػػة
كانماهئيا كتطكيرىا مف خبلؿ ما تقػكـ بػو مػف أنشػطة البحػث العممػي الػذم يعتبػر ركنػا رهئيسػان مػف
أرك ػػاف الجامع ػػة  ،كال يمك ػػف أف تك ػػكف ىن ػػاؾ جامعػ ػة ب ػػالمعنى الحقيق ػػي إذا ى ػػي أىمم ػػت مف ػػاتيح
المعرفة كالبحث العممي لمطالب ألنو قكاـ الجامعة كعدتيا ،كمصدر مشركعيتيا.
 .2تػػزكد الفػػرد بالمعمكمػػات كالخب ػرات كالميػػارات كالمفػػاىيـ كالقػػيـ كاالتجاىػػات مػػا يجعمػػو قػػاد انر عمػػى
تنمي ػػة نفس ػػو كف ػػرد ككشخص ػػية إنس ػػانية متكامم ػػة كش ػػاممة الجكان ػػب العقمي ػػة كالركحي ػػة كالجس ػػمية
كاالنفعالية كاألخبلقية كالجمالية ،فكؿ جانب يكمؿ الجكانب األخػرل كيكازيػو ،أم ال ينمػك جانػب
عمى حساب الجانب األخر
 .3تكػػكيف الكف ػاءات تككين ػان جيػػدان كتزكيػػدىا بالمعرفػػة التعميميػػة التػػي تحتػػاج إلييػػا قطاعػػات التنميػػة
االجتماعية المختمفة.
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 .4اطبلع طمبة كميات التربية عمػى ركاهئػع المخػزكف فػي التػراث العربػي كالعػالمي الػذم أنتجتػو خبػرة
العقػػكؿ فػػي العصػػكر الماضػػية كالحاض ػرة ،كد ارسػػة العمػػكـ اإلنسػػانية كالطبيعيػػة كالفنػػكف كغيرىػػا
بطريقة عممية نقدية كبناءة لتحرر العقكؿ مف الجيؿ كالخرافات.
 .5باعتبػار أف كميػػات التربيػػة م اركػػز لئلشػعاع العممػػي كالحضػػارم فػػي أم مجتمػع فعمييػػا تقػػع ميمػػة
إيجػػاد الحم ػػكؿ لممش ػػاكؿ االجتماعي ػػة المختمف ػػة ،ل ػػذلؾ تض ػػطمع ب ػػإجراء البح ػػكث كالد ارس ػػات لي ػػذا
الغرض ،كأيضان تساىـ في تطكر العمكـ كاآلداب.
 .6إعداد القكل البشرية لممارسة أدكارىا في المستقبؿ مف خبلؿ التخصص الػذم يقػكـ عمػى أسػاس
تعميـ عاؿ متخصص كمستكل عاؿ مف المعرفة ،كتزكدىـ بالميػارات التػي تمكػنيـ مػف تحصػيؿ
المعرفة بأنفسيـ.
 .7تيػػدؼ كميػػات التربيػػة بشػػكؿ رهئػػيس إلػػى إعػػداد الك ػكادر البش ػرية المؤىمػػة لمعمػػؿ فػػي المؤسسػػات
التربكية سكاء أكاف تعميـ أك إدارة كاشراؼ كما إلى ذلؾ مف خدمات.
مركػػز التعمػػيـ كالػػتعمـ فػػي الػػببلد ،كىػػي تػػدرب البػػاحثيف كالمختصػػيف
كالجامعػػات ىػػي أضػػخـ ا
كالمعمميف في كؿ مياديف العمكـ اإلنسانية كالطبيعية عمى السكاء كطالما أف الجامعات الفمسطينية قد
كض ػػعت أى ػػدافان كاض ػػحة كمح ػػددة في ػػذا يعن ػػي أني ػػا ق ػػادرة عم ػػى الس ػػعي ال ػػدؤكب نح ػػك تحقي ػػؽ ى ػػذه
األىداؼ.
يتضح مف العرض السػابؽ لفمسػفة كأىػداؼ التعمػيـ العػالي ككػذلؾ أىػداؼ كميػات التربيػة فػي
الجامعات الثبلث مكضع الد ارسػة مػدل االىتمػاـ بػالقيـ التربكيػة فالمؤسسػات التعميميػة قبػؿ أف يكػكف
ىػػدفيا إثػراء العقػػكؿ بػػالعمـ فيػػدفيا المحافظػػة عمػػى قػػيـ المجتمػػع كالعمػػؿ عمػػى تنميتيػػا كحمايػػة أمنيػػا
الفكرم كنسيجيا االجتماعي مف أم غزك فكرم يحاكؿ إحبلؿ قيـ بعيدة عف ثقافة كقيـ المجتمع .
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املبحث الثاني
أدوار أعضاء هيئة التدريس
تمييد
أوالً :خصائص وسمات أعضاء ىيئة التدريس
 الخصاهئص الشخصية
 الخصاهئص االجتماعية
 الخصاهئص األكاديمية
 الخصاهئص الكظيفية
 الخصاهئص المينية
ثانياً :أدوار عضو ىيئة التدريس الجامعي
 دكره في عممية التدريس
 دكره في البحث العممي
 دكره في خدمة المجتمع
 دكره في تفعيؿ العبلقات اإلنسانية بينو كبيف طمبتو
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المبحث الثاني
أدوار عضو ىيئة التدريس

تمييد:

إف الجامع ػػة كمؤسس ػػة اجتماعي ػػة ذات أى ػػداؼ س ػػامية تتطػ ػكر كتأخ ػػذ مكانتي ػػا ف ػػي المجتم ػػع

بمقػػدار كفػػاءة أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس فييػػا ،كمػػدل تميػػزىـ كتطػػكر أداهئيػػـ ،كأعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس
يمثمكف إلػى حػد كبيػر المػرآة الحقيقيػة لقػكة الجامعػة كنشػاطيا كحيكيتيػا ،إذ يعػدكا مػف أىػـ المػدخبلت
الرهئيسػػة فػػي التعمػػيـ الجػػامعي ؛ فكممػػا كػػاف أعضػػاء ىيهئػػة الت ػدريس فػػي الجامعػػة قػػادريف عمػػى أداء
األعماؿ المككمة كمما كانت الجامعة قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا.
فقػد ارتبطػت مكانػة الجامعػػة منػذ نشػأتيا األكلػى بمكػػانتيـ كأصػبحت سػمعة الجامعػات تقػػاس
بارتفاع أداهئيـ كأف أم محاكلة لبلرتقاء بالمستكل الجامعي في أم جانب مف الجكانب سكاء أكاديميان
أك اجتماعيػان البػػد أف تمػػر بركػػاهئز أساسػػية مػػف أىميػػا عضػػك ىيهئػػة التػػدريس ،إذ يعػػدكا عمػػاد العمميػػة
التربكية (العازمي كآخركف.)32 :2008 ،
كقػػديمان قيػػؿ أف رقػػي الجامعػػات كتطكرىػػا ال يقػػاس بمبانييػػا كسػػاحتاىا كانمػػا يقػػاس بج ػدارتيـ
فييا فيـ يمثمكف القمب النابض في الجامعة؛ إذ ال تحيى الجامعة بدكنيـ لذا ارتبطت مكانة الجامعػة
منذ نشأتيا األكلى بمكانتيـ (زاىر.)22 :1995 ،
فمينة التعميـ مينة جميمة كعظيمػة ،كىػي قبػؿ أف تكػكف مينػة فيػي رسػالة تقتػرب مػف رسػالة
األنبياء كالرسؿ ،ككؿ معمـ يػدخؿ ىػذه المينػة الشػريفة البػد أف يستشػعر قداسػتيا ً
كعظػـ مسػؤكلياتيا،
ػاءا مسػتم انر
كيتكجب عميو أداء حؽ االنتماء إلييا إخبلصان في العمؿ كصدقان مػع الػنفس كالنػاس كعط ن

كقضاء عمى الجيؿ كالشر (دياب.)2 :2006 ،
لنشر العمـ كالخير،
ن

كعمػػى الػػرغـ مػػف تم ػؾ االتجاىػػات المعاص ػرة فػػي النظ ػرة إلػػى طبيعػػة العمميػػة التربكيػػة إال أف
األنظػػار سػػكؼ تظػػؿ متجيػػة نحػػكىـ التػػي تكػػاد تجمػػع اآلراء أني ػـ يشػػغمكا الػػدكر ال ػرهئيس فػػي العمميػػة
التربكية فنجاح أك فشؿ ىذه العممية التربكية مرىػكف بمػا يتمتػع بػو سػمات .كاذا كانػت الجامعػة مكانػان
لبناء العقكؿ ،فإف عضك ىيهئة التدريس ىك مف يبني تمؾ العقكؿ بجدية كاخبلص فيك األداة لتحكيؿ
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ىػػذه األىػػداؼ إلػػى كاقػػع مممػػكس ،لػػذلؾ نجػػد أف نجػػاح عضػػك ىيهئػػة التػػدريس فػػي عممػػو ىػػك نجػػاح
لمعممية التعميمية بأسرىا .
وبالتالي فإف مف مياـ عضو ىيئة التدريس الناجح أف يكوف قاد ارً عمى تحقيؽ ما يمي :
 .1تحمؿ أعباء التدريس بكفاءة عالية كجكدة كاتقاف حتى يستطيع مكاجية تحديات القرف المقبؿ.
 .2أف يكػػكف إعػػداده إعػػدادان جيػػدان بشػػكؿ يجعمػػو قػػاد انر عمػػى كضػػع خطػػط إلصػػبلح التعمػػيـ الجػػامعي
كتطكيره.
 .3أف يربط محتكل الدراسة لطمبتو بقضايا المجتمع كمشكبلتو.
 .4أف يظير اىتمامان كافيان بالمجاالت العممية كالتطبيقية.
 .5أف يكػػكف قػػادر عمػػى تطبيػػؽ النظريػػات التربكيػػة كالسػػيككلكجية مثػػؿ مقػػررات التربيػػة كمشػػكبلت
المجتمع (نصر.)62 :1999 ،
كترل الباحثة أف المسهئكلية الممقػاة عمػى عػاتؽ عضػك ىيهئػة التػدريس الجػامعي ىػي مسػهئكلية
جسيمة ككنو يمثؿ بالنسبة لطمبتو مثبلن أعمى في كافة تصرفاتو كسمككياتو ،فينبغي أف يككف كػالمرآة
يعكػػس كافػػة القػػيـ كالمثػػؿ العميػػا كلقػػد تبمػػكرت لػػدل التربػػكييف عػػدة معػػايير تبػػيف مػػدل نجػػاح األسػػتاذ
الجػػامعي فػػي تحسػػيف أداهئػػو مػػف خػػبلؿ التمتػػع بالمقكمػػات الشخصػػية كاألكاديميػػة ،كالتػػي تظيػػر فػػي
العديػػد مػػف الصػػفات مػػف أىميػػا :المقكمػػات الشخصػػية ،المقكمػػات األكاديميػػة كالمياريػػة ،المقكمػػات
المينية.

أوالً :خصائص أعضاء ىيئة التدريس
أ -الخصائص العامة لمشخصية:
وتشمؿ:
 التمتع بالصفات الجسدية البلزمة لمعمؿ :قدرة بدنية ،قدرة عصبية ،تحمؿ ،نشاط ،حيكية. سرعة التفكير ،كحسف التصرؼ في المكاقؼ الطارهئة كايجاد المخارج المناسبة. -امتبلؾ الطبلقة المغكية ،كالقدرة عمى التعبير الكاضح.
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 الثقة بالنفس كالتحمس لتنفيذ العمؿ كالقدرة عمى تحمؿ المسؤكلية. القدرة عمى :القيادة كالريادة كاالبتكار كاإلقناع. المكضكعية كالعدالة كعدـ التحيز. الميؿ كالرغبة نحك مينة التعميـ  ،كاحتراـ أنظمة كقكانيف المينة. القدرة عمي التغيير اإليجابي في المجتمع مع الميؿ لمخدمة االجتماعية. سعة األفؽ كالميؿ لمكاكبة كؿ جديد في التعميـ كالتعمـ كالعمـ. بناء عبلقات إنسانية جيدة مع الطمبة كالرؤساء. الثقة بقدرات اآلخريف متقببلن ألفكارىـ كمباد انر كمساعدان عمى أداء أدكارىـ. التحم ػػي بالشخص ػػية المتكامم ػػة؛ االس ػػتقامة ،األمان ػػة ،اإلخ ػػبلص ،االنس ػػجاـ م ػػع ال ػػذات ف ػػيالسمكؾ كالرقابة الذاتية (العاجز.)57 :2006 ،
ب -الخصائص األكاديمية والميارية:
 استخداـ طراهئؽ كأساليب تدريس حسب متطمبات كؿ مقرر دراسي .
 إثارة الرغبة لدل الطمبة في التعمـ.
 ال ػػتمكف م ػػف م ػػادة االختص ػػاص م ػػع زي ػػادة الثقاف ػػة العام ػػة كالعم ػػؿ ض ػػمف أى ػػداؼ الم ػػنيج
الدراسي مف جية ك حاجات الطمبة مف جية أخرل.
 زيادة التحمس لممكضكع الذم يي ىدرسو ،مع ربط مكضكع المحاضرة بالكاقع.
 استخداـ أسمكب الحكار كالمناقشة كتجنب أسمكب السرد كالخطابة كانتقاء الطريقػة المناسػبة
لكؿ مكقؼ تعميمي بالطريقة كاألسمكب المناسبيف.
 المكضكعية في تقكيـ أداء الطمبة.
 استخداـ ميارة النقد ،كحرية التعبير عف الرأم لدل الطمبة.
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 ضبط الطمبة بحزـ مع الحػرص عمػى متابعػة الغيػاب كتفقػد الغاهئػب كالسػؤاؿ عنػو (العػاجز،
.)59-57 :2006
ج -الخصائص المينية:
 سعة األفؽ واالطالع:
"ىذه الصفة تتطمب مف عضك ىيهئة التدريس أف يكاظب عمى المطالعة كالبحػث كأف يشػارؾ
فػػي النػػدكات كالمػػؤتمرات العمميػػة كالتربكيػػة ،بمػػا ينمػػي معارفػػو كقد ارتػػو كيكسػػع مداركػػو كيعمػػؽ نظرتػػو
لؤلمكر ،كىذا ال يمكف أف يتحقؽ إال إذا كاف كاسع المعرفة ،كعمػى د اريػة بتخصصػو العممػي ،مطمعػان
عمػػى العمػػكـ األخػػرل ،كعمػػى د اريػػة بالقضػػايا المعاص ػرة ،كالمشػػكبلت المسػػتجدة " (عبػػد ا﵀:1997 ،
.)334
كفي رأم الباحثة أنو مف أىـ األمكر التػي تجعػؿ الطالػب الجػامعي يتقبػؿ مػا يقكلػو األسػتاذ
ىك غ ازرة معمكماتو كسعة اطبلعو ،كأف يحترـ رأيو حتى لػك اختمػؼ معػو كذلػؾ ألنػو يتعامػؿ مػع فهئػة
عمرية تكػكف شػغكفة بمعرفػة كػؿ مػا ىػك جديػد عمػى عضػك ىيهئػة التػدريس عمػى معرفػة كاطػبلع بكػؿ
حديث مستحدث في مجاؿ تخصصو فالعمـ كالمعرفة في حالة تجدد باستمرار ،حتى يستطيع مكاكبة
كافة التطكرات العممية .
 األستاذ ٍ
ناـ مينياً:
"فا﵀ عز كجؿ أمر نبيو ( )أف يسألو االستزادة مف العمـ ،فقاؿ تعالى ﴿ :وقؿ ربػي زد ينػي
عمم ػاً﴾ (ط ػو ،آيػػة .)114 :فيػػذه اآليػػة تحثنػػا عمػػى المزيػػد مػػف العمػػـ ،ف ػالمعمـ الجيػػد يكاصػػؿ البحػػث
كالتنقيػب ليحسػف مػف أداهئػو ،كيتعػػرؼ عمػى خصػاهئص طبلبػو كالسػبؿ الكفيمػػة بإحػداث أكبػر فاهئػدة فػػي
الكقت المحدد لمعمميػة التعميميػة .فيػا ىػك رسػكلنا ( )يحثنػا عمػى البحػث كالتنقيػب فيقػكؿ " :الحكمػة
ضالة المؤمف حيث كجدىا فيك أحؽ بيا " (ابف ماجة.)4169/593 :1998 ،
 التمكف مف مادتو العممية:
أكد البكىي ( )2002عمى أىمية تمكػف األسػتاذ مػف مادتػو العمميػة فقػاؿ " :األسػتاذ النػاجح
المتمكف مف عممػو يمكنػو التفاعػؿ مػع المتعممػيف فػي جػك مػف االحتػراـ المتبػادؿ ممػا يػؤدم إلػى عػدـ
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الخكؼ مف األستاذ نظ انر لسمطتو كخبراتو فبدالن مف ذلؾ يحظى مف طمبتو بالحب كالتكػريـ كاالحتػراـ"
(البكىي.)77 :2002 ،
كلكي يككف عضػك ىيهئػة التػدريس الجػامعي متمكنػان مػف مادتػو كاثقػان مػف قد ارتػو يمزمػو أف يمػـ
بطبيعتيػػا مػػف حيػػث محتكاىػػا كمػػا تشػػمؿ عميػػو مػػف تفاصػػيؿ كفػػركع حتػػى يكػػكف مسػػتكعبان ليػػا متفيمػان
ألصكليا.
 اإللماـ بالثقافة العامة وثقافة مجتمعو:
حتى يككف األستاذ الجامعي مقبكالن لدل مف يعمميـ فيجب أف يحمؿ ىمكميـ ،كيككف عالمان
بمػػا يػػدكر حػػكليـ كمػػا يػػؤثر فػػييـ سػػمبان أك إيجابػان فيػػذا أدعػػى لقبكلػػو بػػيف طبلبػػو ،كليػػذا مػػف ا﵀ عمػػى

اء يك ٍـ ىر يس ٍك هؿ ًم ٍف أ ٍىنفيس يك ٍـ ىعز هيز ىعمى ٍيػو ىمػا
المؤمنيف حينما بعث إلييـ رسكالن منيـ بقكلو تعالى "﴿ :لىقى ٍد ىج ى
ً
ؼ ىرًحيً ٍـ ﴾ (التكبة ،آية ( )128:أبك نمر.)78 :2006 ،
ص ىعمى ٍي يك ٍـ باٍل يم ٍؤ ًمنًيً ٍف ىريؤيك ه
ىعنتي ٍـ ىح ًرٍي ه
كتػػرل الباحثػػة أف ىػػذه الخاصػػية تعػػد مػػف أىػػـ الخ ػكاص التػػي مػػف الضػػركرم أف يتحمػػى بي ػا
عضك ىيهئة التدريس الجػامعي ،حتػى يكػكف عمػى عمػـ كد اريػة بػأحكاؿ طمبتػو كبطبيعػة المجتمػع حتػى
يستطيع التكاصؿ كبالتالي تحقيؽ النتاهئج المرجكة.
 استثارة دافعية طالبو:
كيمكػػف اس ػػتثارة دافعي ػػة طمبت ػػو ع ػػف طري ػػؽ الح ػكافز ،كتتمث ػػؿ الحػ ػكافز الداخمي ػػة ف ػػي الش ػػعكر
بالرغبػة فػي التحصػػيؿ أك التفػكؽ أك أداء العمػػؿ المطمػكب بشػيء مػػف اإلتقػاف ،كيمكػػف اسػتغبلؿ مثػػؿ
ىػذه الحػكافز عػػف طريػػؽ تػػكفير فػػرص النجػػاح التػي تشػػجع عمػػى اسػػتمرار العمػػؿ كفػػي إشػػعار المػػتعمـ
بمػػدل أىميػػة المػػادة التعميميػػة ،كبأنيػػا ذات معنػػى فػػي حياتػػو ،كػػذلؾ يمكػػف تقكيػػة الػػدكافع عػػف طريػػؽ
تحديػػد أىػػداؼ ممكنػػة التحقيػػؽ ،ألف األىػػداؼ صػػعبة المنػػاؿ تػػؤدم إلػػى الشػػعكر باإلحبػػاط (القػػذافي،
.)113 :1990

ثانياً -أدوار عضو ىيئة التدريس:

تنحصر أدكار عضك ىيهئة التدريس في مجاالت رهئيسػة  ،كبغػض النظػر عػف نمػط الجامعػة

التي يعمؿ بيا فيمكف حصرىا باألىداؼ التالية كما تمخصيا الباحثة :
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 تنمية الككادر البشرية بما يؤىميا لقيادة حركة التفكير كالتجديد في المجتمع.
 إعداد المتخصصيف في كافة المجاالت كتشكيؿ شخصيتيـ.
 المساىمة في حؿ كافة المشكبلت التي يتعرض ليا المجتمع.
 االرتقػػاء بمجػػاالت البحػػث العممػػي بيػػدؼ حػػؿ المشػػكبلت المجتمعيػػة كالمسػػاىمة فػػي ارتقػػاء
الكطف.
 كعمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذه األىػػداؼ مكجيػػة إلػػى الطمبػػة كالمجتمػػع ،كلكػػف المنػػكط بػػو تحقيقيػػا
ى ػػك األس ػػتاذ الج ػػامعي كى ػػذا يؤك ػػد ص ػػعكبة ال ػػدكر الممق ػػى عم ػػى كاىم ػػو؛ كلي ػػذا ف ػػإف حج ػػـ
المسؤكليات الممقاة عمى عاتقو ىي متعددة كشاقة.
كىذه األدكار في مجمميا تناط في حجميا األكبػر بأعضػاء ىيهئػة التػدريس باعتبػارىـ يمثمػكف
حجر الزاكية في المسيرة الجامعية ،حيث ال يمكف لمجامعة أف تؤدم كظاهئفيا كتحقؽ أىدافيا بصكرة
فعالػػة بمعػػزؿ عػػف تػػكفر القػػكل البش ػرية المؤىمػػة كالم ػكارد الماليػػة البلزمػػة ،لػػذلؾ تعمػػد الجامعػػات إلػػى
تحديد أدكار ك مسؤكليات أعضػاء ىيهئػة التػدريس فييػا ،كيتكقػع مػنيـ أف يػؤدكا أدكارىػـ بصػكرة فرديػة
أك جماعية مما يجعؿ عممية االستثمار في مؤسسات التعمػيـ العػالي تحقػؽ أىػدافيا المرجػكة (مػاتيرك
كآخركف.)26 ،2000 ،
كالجػػدير بالػػذكر ىنػػا أف ىػػذه األدكار يكمػػؿ بعضػػيا بعض ػان ،كمػػف نافمػػة القػػكؿ االدعػػاء بػػأف
أدكار عضك ىيهئة التدريس ال تتعدل التدريس كالبحػث العممػي كخدمػة المجتمػع ،كذلػؾ ألف التغيػرات
كالتطكرات العممية ك التكنكلكجية كالتحكالت االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية في العالـ تقتضي أف
يكػكف عضػػك ىيهئػة التػػدريس عػامبلن مػػؤث انر فػي مجتمعػػو ،كلػذلؾ ال بػػد مػف المكاظبػػة عمػى تطػػكير ذاتػػو
كأداء أدكاره بما ينسجـ كركح العصر (مايتركك كآخركف.)29 :2002 ،
كعمى ضكء ذلؾ فإف دكر عضك ىيهئة التدريس يمثؿ أساسان مف أسس البنػاء الجػامعي ،كمػا
أف دكره يتعدل التدريس إلى التأثير في شخصيات الطبلب مف خبلؿ البرامج كالنشاطات العممية.
فتغي ػػرت النظػ ػرة إل ػػى كظيف ػػة األس ػػتاذ الج ػػامعي كأدكاره كمس ػػؤكلياتو بتغي ػػر متطمب ػػات الحي ػػاة
العص ػرية ،كخاصػػة فػػي ظػػؿ المتغي ػرات الس ػريعة كالمتداخمػػة فػػي مختمػػؼ جكانػػب الحيػػاة األمػػر الػػذم
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ترتػػب عميػػو زيػػادة األدكار الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ األسػػتاذ الجػػامعي  ،فمػػـ يعػػد دكره مقتص ػ انر عمػػى نقػػؿ
المعمكمات كتكصيميا إلى أذىػاف المتعممػيف فتعػدل األمػر إلػى التػأثير أيضػان فػي شخصػية طمبتػو فػي
كافة الجكانب  ،كممارسة اإلرشاد كالتكجيو كخدمة مجتمعػو  ،كمسػؤكليات البحػث العممػي ،باإلضػافة
إلى األعباء اإلدارية الممقاة عمى كاىمو نتيجة لتكليو مناصب إدارية.
كيمكف إيجاز أدكار عضك ىيهئة التدريس المتعددة مف خبلؿ الشكؿ التالي:

شكؿ رقـ ()1
كيؤكػػد أبػػك ن ػكار( )1995عمػػى أىميػػة دكر عضػػك ىيهئػػة التػػدريس بقكلػػو  " :إف أىميػػة دكر
عضك ىيهئة التدريس الجامعي ازدادت في ىذا العصػر حيػث؛ لػـ يعػد قاصػ انر عمػى زيػادة المعرفػة بػؿ
تعداىا لممساىمة في تغيير النظاـ التربكم مف أجؿ تحقيؽ التعميـ المبلهئـ كالكظيفي .إف عضك ىيهئة
التدريس الجامعي يجب أف يككف ممتزمان تجػاه مجتمػع عمػاده العػدؿ كالمسػاكاة ،كلػذا فيػك يعمػؿ عمػى
ترسيخ ىذه القيـ التربكية كنشر المعرفة كالميارات فػي المجتمع" (أبك نكار .)121 :1995 ،
و تستعرض الباحثة أدوار أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو التالي:
 الدور األوؿ التدريس:
كيعد التدريس الجامعي عممية ذات طبيعة معقدة ككنيا تتأثر بعػدد كبيػر مػف العكامػؿ ،منيػا
ما يتصؿ بعضك ىيهئة التدريس مف حيث إعداده العممي كتعمقو فػي التخصػص كاعػداده المينػي فػي
التػػدريس الجػػامعي ،كسػػمات شخصػػيتو كصػػبلتو البيهئيػػة مػػع الطمبػػة كتعاممػػو معيػػـ ،كمنيػػا مػػا يتصػػؿ
بالطالػػػب الجػ ػػامعي نفسػػػو مػ ػػف حيػ ػػث خصاهئصػػػو الشخصػ ػػية كقد ارتػ ػػو كميكل ػػو كمسػ ػػتكاه االقتصػ ػػادم
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كاالجتماعي ،كاستعداده لمتعمـ الجامعي كمنيا ما يتصؿ بطبيعة المناىج الجامعية كالخطػط الد ارسػية
كالتدريس ػػية ف ػػي الجامع ػػة م ػػف حي ػػث طبيعتي ػػا ،كأى ػػدافيا ،كمحتكاى ػػا ،كتقكيمي ػػا كمتطمباتي ػػا األخ ػػرل
(زيتكف.)20 :1995 ،
كتػػرل الباحثػػة أف مينػػة التػػدريس ىػػي مينػػة منظمػػة كمخططػػة كمحػػددة األىػػداؼ مسػػبقان تػػتـ
بخطػكات عمميػة مدركسػػة مػف أجػػؿ الكصػكؿ إلػػى تحقيػؽ األىػداؼ المرجػػكة فيػي مينػػة شػاقة كيترتػػب
عمييا مسهئكليات جمة فيي ليست مينة مف ال مينة لو ؛ كانما مينة إعداد أجياؿ المستقبؿ مف أجػؿ
رفع لكاهئو كالمساىمة في نيضة المجتمع كتطكره.
ويمكف تفعيؿ ىذه الميمة مف خالؿ:
أ -م ارعػػاة متطمبػػات الميمػػة التدريسػػية :المػػادة العمميػػة أقػػؿ أىميػػة مػػف طريقػػة التػػدريس ،كأف الس ػؤاؿ
:كيؼ ندرس ؟ أىـ مف السؤاؿ ماذا ندرس؟ فمـ يعد ييـ حفظ المعمكمات كاسػترجاعيا ،بػؿ الميػـ أف
تعرؼ كيؼ كأيف تجد المعمكمات كحسف تكظيفيا(حامد.)486 :1993 ،
حيث أف الكثير مف مكاد التدريس سرعاف ما تصبح متخمفة كفي طػي النسػياف ،كلكػف طػرؽ
التػػدريس الصػػحيحة تصػػبح جػػزءان ميمػان مػػف شخصػػية المػػتعمـ كتبلزمػػو طيمػػة حياتػػو ،كمعنػػى ذلػػؾ أنػػو
تتاح لعضك ىيهئة التدريس الجامعي الفرصة البلزمة لتكافر اتجاه فكػرم متجػدد كعقميػة منفتحػة كقػدرة
عمى التحميؿ كالتفكير الناقد فالتجدد الفكرم سمة رهئيسة الزمة لنجاحو في ميمتو التدريسية
ب -م ارعػػاة تحسػػيف الميمػػة التدريسػػية :حيػػث يػػتـ تحسػػيف الميمػػة التدريسػػية لعضػػك ىيهئػػة التػػدريس
الجامعي مف خبلؿ تبصيره باألساليب كالطراهئؽ التدريسية الجديدة ،كمدل اعتمادىا عمى التكنكلكجيا
المتطػػكرة ،ككػػذلؾ مػػف خػػبلؿ تمتػػع عضػػك ىيهئػػة التػػدريس الجػػامعي باالسػػتقبللية كالحريػػة األكاديميػػة
كالمينيػػة فاالىتمػػاـ باالسػػتقبللية كالحريػػة األكاديميػػة فػػي الميمػػة التدريسػية لػػيس مػػف كماليػػات النظػػاـ
التعميمي كلكنيا مف أساسياتو(بركات.)6 :2006 ،
ج -التقػػكيـ المسػػتمر ل ػػؤلداء التدريسػػي لعضػػك ىيهئ ػػة التػػدريس الجػػامعي :فين ػػاؾ مػػدخبلف أساس ػػياف
لمتق ػػكيـ ،األكؿ يس ػػمى م ػػدخؿ العممي ػػات كالث ػػاني النػ ػكاتج ؛كال ػػذم يس ػػتند ف ػػي تقييم ػػو لفعالي ػػة الميم ػػة
التدريسية إلى نتاهئج تحصيؿ الطمبة كانجازاتيـ ،فتحصيؿ الطمبة ىك المحؾ لمحكػـ عمػى ىػذا األداء،
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كالمػدخؿ الثػاني مػدخؿ األحكػاـ التقييميػة كالػذم يسػػتند إلػى أحكػاـ كتقػديرات الػزمبلء كالقػاهئميف بميػػاـ
اإلدارة الجامعية.
كنظ انر ألىميػة الميمػة التدريسػية لممػدرس الجػامعي فػإف غالبيػة الجامعػات قػد اىتمػت بتنظػيـ
دكرات تدريبية كعقد لقاءات كمشاغؿ تربكية لمنيكض بأداء المدرس الجػامعي كرفػع كفاياتػو التدريبيػة
التي يحتاجيا في ظؿ التطكرات كالتغيرات (عبلـ.)52 :1991 ،
د -االطػػبلع عمػػى المسػػتجدات كالمعػػايير العالميػػة فػػي مجػػاؿ تخصصػػو كتحديػػد الرؤيػػة كاألىػػداؼ
التعميمية في ضكهئيا.
ج -إعػػداد ب ػرامج تعميميػػة جامعيػػة كد ارسػػات عميػػا ذات جػػكدة أكاديميػػة عاليػػة تتكافػػؽ مخرجاتيػػا مػػع
متطمبات تمؾ المستجدات كسكؽ العمؿ.
ح -تنفيذ مراجعة دكرية منتظمػة لمبػرامج التعميميػة بكميػات الجامعػة لمتأكػد مػف اسػتمرار جػكدة كطػرؽ
التػػدريس مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػى جػػكدة المخرجػػات كالتقػػكيـ المسػػتمر لػػؤلداء التدريسػػي لعضػػك
ىيهئة التدريس (الديمجاف.)11 :2011 ،
كنظ انر ألىمية دكر عضػك ىيهئػة التػدريس فػي الميمػة التدريسػية  ،فػإف غالبيػة الجامعػات قػد
اىتمت بتنظيـ دكرات تدريبية ،كعقد لقاءات ككرش عمؿ تربكية لمنيكض بأداء عضك ىيهئة التدريس
الجامعي كرفػع كفاياتػو كخاصػة فيظػؿ عصػر التطػكرات السػريعة كالمتبلحقػة كذلػؾ حتػى يسػتطيع أف
يكاكب كافة المستجدات العممية.
 الدور الثاني  -البحث العممي:
يعتمد نجاح الجامعات عمى مدل االلتزاـ بمناقشة الميػارات البلزمػة لتطػكير التعمػيـ العػالي،
كعنػ ػػدما ينتقػ ػػؿ البحػ ػػث العممػ ػػي مػ ػػف مجػ ػػرد الصػ ػػكرة الذىنيػ ػػة ،إلػ ػػى الممارسػ ػػات التطبيقيػ ػػة لممعػ ػػايير
الضػػركرية لمتطػػكير ،فػػإف الحاجػػة إلػػى التخطػػيط لػػدكر عضػػك ىيهئػػة التػػدريس لممشػػاركة الفاعمػػة فػػي
البحػػكث العمميػػة المتميػزة يعػػد مػػف المػكازـ الميمػػة فػػي العصػػر الحػػديث لمعالجػػة أىػػـ المشػػكبلت التػػي
تكاجو مرحمة التطكير كالتنمية لمجامعات في المجتمع المعاصر (الديمجاف.)14 :2011 ،
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كيع ػػد كاق ػػع المعرف ػػة المتط ػػكر كالمتػ ػراكـ كم ػػا تخمف ػػو م ػػف مش ػػكبلت تتعم ػػؽ ب ػػالفرد كالمجتم ػػع
يسػػتكجب مػػف أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس التػػدقيؽ كالبحػػث العممػػي الجػػاد مػػف أجػػؿ إيجػػاد الحمػػكؿ لكافػػة
المشكبلت التي تكاجو الفرد كالمجتمع ككنيـ النخبة التي يعتمد عمييا.
وتزداد أىمية البحث العممي لعضو ىيئة التدريس مف خالؿ اآلتي:
 .1اسػػتخدامو فػػي مجػػاالت مختمفػػة كتحميػػؿ النشػػاطات الصػػفية عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ كتسػػجيؿ
محاضػ ػرة أك مناقش ػػة داخ ػػؿ غرف ػػة الفص ػػؿ عم ػػى شػ ػريط لغاي ػػات التحمي ػػؿ ال ػػذاتي لمي ػػارات
التدريس.
 .2تقديـ اقتراحات جديدة لتحسيف العممية التدريسية.
 .3تس ػ ػػاعد معرف ػ ػػة األس ػ ػػتاذ بخطػ ػ ػكات البح ػ ػػث العمم ػ ػػي عم ػ ػػى تقي ػ ػػيـ األداء م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ بن ػ ػػاء
االستبيانات أك االختبارات كتحميؿ نتاهئجيا.
 .4يسػػاعد البحػػث العممػػي عضػػك ىيهئػػة التػػدريس عمػػى النمػػك ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اطبلعػػو عمػػى
الدراسات كاألبحاث الحديثة فػي مجػاؿ تخصصػو كالػذم يػنعكس بالتػالي عمػى أداهئػو (التػؿ،
.)522-520 :1997
فالبحث العممي ىك أحد أدكار عضك ىيهئة التدريس لػيس لغػرض النمػك المينػي كمبلحقػة مػا
يستحدث فقط بؿ لتعزيز كاجباتو في نقؿ المعرفة كتطكرىا كخدمة المجتمع.
كتػػرل الباحثػػة أف البحػػث العممػػي ىػػك أىػػـ مػػا يميػػز األسػػتاذ الجػػامعي ،حيػػث أصػػبح ضػػركرة
عصرية ،كلو أىمية عظمػى فػي حيػاة البشػرية ،فبكاسػطتو يقػكـ تتطػكر العمػكـ كتحػؿ كافػة مشػكبلت
الحاضػػر كيشػػرؽ أمػػؿ المسػػتقبؿ كعضػػك ىيهئػػة التػػدريس قػػد يمعػػب دكر فعػػاؿ فػػي تأكيػػد أىميػػة البحػػث
العممي كغرسو كتنميتو في نفكس الطمبة أثناء دراستيـ الجامعية كذلؾ لككنو أحد أىـ مصادر الثركة
الكامنة.
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 الدور الثالث  -دوره في خدمة المجتمع:
الجامعة كمؤسسة اجتماعية تتػأثر بحركػة التغيػر كالبنػاء االجتمػاعي فيػي جػزء ال يتجػ أز مػف
المجتمػػع كلػػذلؾ يسػػتكجب عمييػػا أف تتبلقػػى أىػػدافيا مػػع أىػػداؼ كاحتياجػػات المجتمػػع فالجامعػػة ىػػي
مركز اإلشعاع العممي كالحضارم القادرة عمى قراءة كاقع المجتمع كاإلسياـ في تنميتو.
إف خدمة المجتمع ىػي الجيػكد التػي يقػكـ بيػا األفػراد أك الجماعػات أك المنظمػات أك بعػض
ٌ

أفػراد المجتمػع لتحسػيف األكضػاع االجتماعيػة أك االقتصػادية ،عػف طريػؽ تحديػد االحتياجػات

المجتمعية لؤلفراد كالجماعات كالمؤسسات ،كتصػميـ األنشػطة كالبػرامج التػي تمبػي ىػذه االحتياجػات
عف طريؽ الجامعة ككمياتيا كمراكزىا البحثية المختمفة بغية إحداث تغيرات تنمكية كسمككية مرغكب
فييػا ،كمػا أف الجامعػة تخػدـ المجتمػع عػف طريػؽ حػ ٌؿ مشػكبلتو ،كتحقيػؽ التنميػة الشػاممة فػي
المجاالت المتعػددة ،كتيػدؼ إلػى تمكػيف أفػراد المجتمػع كمؤسسػاتو كىيهئاتػو مػف تحقيػؽ أقصػى إفػادة
ممكنة مػف الخػدمات المختمفػة التػي تقدمػو ا الجامعػة بكسػاهئؿ كأسػاليب متنكعػة تتناسػب مػع ظػركؼ
المستفيد كحاجاتو الفعمية (مصطفى . )6 :2002 ،
كتػرل الباحثػة أنػػو إذا لػـ تقػػـ الجامعػة بػػالكقكؼ عمػى مشػاكؿ المجتمػػع كلػـ تعمػػؿ عمػى حميػػا
فبل فاهئدة ليا ،فمف الكاجبات األساسية التي أنشأت ألجميا الجامعات قيادة المجتمع كالتػأثير فيػو مػف
خػػبلؿ تحمػػؿ مسػػهئكلياتيا فػػي دفػػع عجمػػو التغيػػر كحػػؿ كافػػة مشػػكبلتو كأف نجػػاح أم جامعػػة مرىػػكف
بمدل تفاعميا مع المجتمع كتقاربيا منو ،كتتمثؿ خدمة المجتمع في تكفير التعمػيـ المسػتمر كالتربيػة
المستدامة ككذلؾ في عقد المؤتمرات كالندكات كبرامج التدريب كالتنمية البلزمة ألفػراده ،كتػكفير كافػة
المعمكمات كالخبرات البلزمة إزاء كافة المشكبلت التي يعاني منيا المجتمع.
وتتمخص ممارسات أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ خدمة المجتمع يمكف حصرىا فيما يمي :
 .1تزكيد المجتمع بحاجاتو مف القكل العاممة المدربة تدريبان يتناسب كطبيعة تطكر الميف.
 .2تدريب الطبلب عمى ممارسة األنشػطة االجتماعيػة مثػؿ مكافحػة األميػة كاإلدمػاف ،كنشػر الػكعي
الصحي.
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 .3تككيف العقمية الكاعية لمشاكؿ المجتمع عامة كالبيهئة المحمية خاصػة كربػط المؤسسػات اإلنتاجيػة
في عبلقة متبادلة.
 .4الربط بيف نكعية األبحاث العممية كمشاكؿ المجتمع المحمي.
 .5تفسير نتاهئج األبحاث كنشرىا لبلستفادة منيا في المجتمع.
 .6تكعية المكاطنيف عف طريؽ المحاضرات كالندكات.
 .7تقديـ االستشارات المتنكعة في المجاالت المختمفة ألفراد المجتمع.
 .8تكفير برامج عامة لخدمة أفراد المجتمع في إطار حاجاتيـ كحاجات المجتمع بغػض النظػر عػف
ككنيـ مؤىميف أك غير مؤىميف.
 .9عقد دكرات تدريبية تقدـ ألصحاب الميف مف أطباء كميندسيف ،كىي غالبان ما تككف قصيرة.
.10

الػػدعكة إلػػى محاض ػرات تثقيفيػػة باالتفػػاؽ مػػع مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني لمكاكبػػة التطػػكرات

العممية.
وىناؾ العديد مػف الوسػائؿ لتفعيػؿ جيػود عضػو ىيئػة التػدريس فػي مجػاؿ خدمػة المجتمػع تتمثػؿ
فيما يمي:
 .1تميػ ػػيف التعمػ ػػيـ الجػ ػػامعي ،كالسػ ػػعي إلػ ػػى تقػ ػػدير حاجػ ػػات المجتمػ ػػع كقطاعاتػ ػػو الصػ ػػناعية
كالتجاريػػة كربػػط ذلػػؾ بسػػكؽ العمالػػة ،كالتأكػػد مػػف مناسػػبة التخصصػػات المقترحػػة كاسػػقاط
الميارات المناسبة في المساقات التدريسية.
 .2المشاركة في مجالس المؤسسات الجامعية لزيادة الركابط بيف الجامعات كالمجتمع.
 .3ارتبػ ػػاط الجامعػ ػػات بمػ ػػا يجػ ػػرم حكليػ ػػا مػ ػػف خػ ػػبلؿ انغماسػ ػػيا فػ ػػي تعمػ ػػيـ الكبػ ػػار ،كتقػ ػػديـ
االستشارات الفنية ،كاإلسياـ في الخدمات الصحية ،كفي إجراء التجارب كالتدريب كتخريج
معممي التعميـ قبؿ الجامعي.
 .4عقػػد اتفاقيػػات مػػع مؤسسػػات لتزكيػػد الجامعػػات كالكميػػات بػػاألمكاؿ البلزمػػة إلج ػراء البحػػكث
كدعميا باألجيزة التكنكلكجية (حسيف كحنفي.)216-215 :2000 ،
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كترل الباحثة أف أعضاء ىيهئة التدريس مطالبيف بالقياـ بأدكارىـ في خدمة المجتمع الفمسطيني
كمساعدتو مف الخركج مف أزماتو الحالية ،كالتي أقكاىا فتكان ىك االنقسػاـ السياسػي التػي يعػاني
منػ ػػو الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني كشػ ػػيكع القػ ػػيـ التعصػ ػػب كاالنغػ ػػبلؽ ،كاالنتقػ ػػاـ بػ ػػيف أبنػ ػػاء المجتمػ ػػع
الفمسطيني كذلؾ ككنو يتعامؿ مع أىـ فهئة في المجتمع كىـ طمبة الجامعات .
 الدور الرابع -دوره في تفعيؿ العالقة اإلنسانية بينو وبيف طمبتو:
الجامع ػػة كنظ ػػاـ اجتم ػػاعي تحكم ػػو عبلق ػػات متبادل ػػة ب ػػيف منتس ػػبييا ،ت ػػؤدم ى ػػذه العبلق ػػات
اإلنسانية دك انر بار انز في تحديد سمكؾ األفراد كتكجياتيـ داخؿ بناءىا االجتماعي.
فأىمية المؤسسات التعميمية في المجتمعات الحديثة ليس فيما تـ التعارؼ عميو في المناىج
الد ارسػية فقػط  ،كال فيمػا تعممػو مػف معػارؼ كميػارات معرفيػة  ،إنمػا فػي بيهئػة التنظػيـ االجتمػاعي
لممؤسسػة نفسػيا  ،أم  :فػي نكعيػة كشػكؿ العبلقػات االجتماعيػة داخػؿ المؤسسػة ألنيػا تعمػؿ عمػى
غػرس كتأكيػد القػيـ مثػؿ :الػكالء ،الطاعػة ،التعػاكف ،التنػافس ،الجػد ،المثػابرة ،كىػي قػيـ مطمكبػة
الستقرار العمؿ فييا (الخكالدة .)393: 1996،
الجوانب اإليجابية لمعالقات اإلنسانية بيف عضو ىيئة التدريس والطمبة:
 .1إقباؿ الطمبة عمى الدراسة كتفضيميا عما سكاىا.
 .2االقتداء بعضك ىيهئة التدريس تمؾ المادة في كؿ حركاتو كسكناتو ،كاتجاىاتو القراهئية.
 .3االلت ػزاـ بكػػؿ مػػا يقكل ػو عضػػك ىيهئػػة التػػدريس مػػع العمػػؿ عمػػى تنفيػػذه (الشػػمكلي:1998 ،
.)118
 .4رعاية مكاىب الطالب كصقميا مع المساىمة في حؿ مشاكمو (نزاؿ.)37 :1994 ،
وترى الباحثة أنو في ظؿ المتغيرات العالميػة المتسػارعة كتحػديات القػرف الحػالي تحػكؿ دكر
األستاذ الجامعي مف ناقؿ لممعرفة ،إلى متعمـ كمتدرب كمكاكب داهئػـ لمتطػكرات لينمػك كيتطػكر مينيػان
كأكاديميان كػي يػتمكف مػف أداء دكره المعيػكد فػي ظػؿ ىػذه المتغيػرات كفػي مختمػؼ جكانػب الحيػاة؛ إذ
أصبحت ميامػو تتعػدل دكر التعمػيـ إلػى البحػث كالتقصػي كممارسػة الػدكر التربػكم كاإلرشػادم كغيػر
ذلػػؾ مػػف األدكار ليس ػيـ فػػي بنػػاء شخصػػية المػػتعمـ كتنميتيػػا فػػي جميػػع الجكانػػب ،ف ػدكر عضػػك ىيهئػػة
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التػػدريس لػػـ يعػػد مقتص ػ انر فقػػط عمػػى حشػػك أذىػػاف الطمبػػة بالمعمكمػػات ،بػػؿ امتػػد دكره إلػػى االىتمػػاـ
بػػاألدكار األخػػرل كالػػدكر االجتمػػاعي كالثقػػافي ،كالػػدكر المينػػي كدكرىػػـ فػػي تنميػػة القػػيـ التربكيػػة مػػف
أىػػـ األدكار التػػي يؤديي ػا عضػػك ىيهئػػة التػػدريس ،كذلػػؾ لمػػا لػػو مػػف أىميػػة فػػي بنػػاء شخصػػية طمبػػتيـ
كاعػػدادىـ لمتكيػػؼ مػػع قػػيـ كعػػادات كتقاليػػد مجػػتمعيـ كثقافػػة أمػػتيـ العربيػػة كاإلسػػبلمية كبمػػا يؤصػػؿ
القػػيـ التربكيػػة األصػػيمة ،كيحصػػنيـ مػػف الغػػزك الفكػػرم كالعكلمػػة المفركضػػة مػػف العػػالـ الغربػػي عمػػى
العالـ العربي كاإلسبلمي.
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المبحث الثالث
اإلطار المرجعي لمقيـ التربوية

تعػػددت كجيػػات النظػػر بشػػأف تحديػػد مفيػػكـ القيمػػة عمػػى الػػرغـ مػػف التطػػكرات الكثي ػرة التػػي
طرأت عمى ىػذا الميػداف المعرفػي ،كيرجػع ذلػؾ إلػى عػدـ كضػكح المفيػكـ مػف ناحيػة كتعػدد مجػاالت
القػػيـ مػػف الناحيػػة األخػػرل ،باإلضػػافة إلػػى اخػػتبلؼ االعتبػػارات األيديكلكجيػػة كالمػػدارس الفمسػػفية لػػدل
المفكػريف كالعممػػاء كالفبلسػفة؛ لػػذا يصػعب الكقػػكؼ عمػػى الػدالالت االصػػطبلحية لمقيمػة كمػػا تتضػػمنو
مف معاف عند مف يستعممكنيا كافة.
لػػذا تسػػتعرض الباحثػػة بعض ػان مػػف ىػػذه التعريفػػات كتقػػؼ عنػػد التعريػػؼ المناسػػب لمتغي ػرات
بحثيا.

تعريؼ القيـ لغوياً:

ال تتبايف المعاجـ المغكية العربية في تفسيرىا لمعنى القيمة ،بػؿ تقتػرب مػف بعضػيا الػبعض

في إعطاء معنػى مكحػد لمقػيـ؛ فقػد كرد فػي " لسػاف العػرب" أف ً
الق ىػي ىـ مصػدر بمعنػى االسػتقامة ،كفػي
ً ً ً َّ ً ً
يـ ىحنً ٍيفىػان ﴾ (األنعػػاـ ،آيػػة  )161:كقػػاؿ أبػػك إسػػحاؽ :القىػػي يـ ىػػك
التنزيػػؿ العزيػػز﴿ :د ىينػان ق ىي ىمػان ممػةى إ ٍبػ ىػراى ى
المستقيـ ،ك ً
الق ىي يـ :مصدر كالصغر كالكبر(ابف منظكر711 ،ى .)594:

أمػػا فػػي "المعجػػـ الكسػػيط" فالقيمػػة " :قيمػػة الشػػيء قػػدره ،كقيمػػة المتػػاع ثمنػػو ،كمػػف اإلنسػػاف
طكلػػو ،كالجمػػع ًقػ ىػيـ ،كيقػػاؿ :مػػا لفػػبلف قيمػػة :مػػا لػػو ثبػػات كدكاـ عمػػى األمػػر" (مجمػػع المغػػة العربيػػة،

 .)789: 1985كالقػػيـ مشػػتقة م ػػف الفعػػؿ " ييقػػيـ" ال ػػذم يعنػػي تحدي ػػد فاهئػػدة شػػيء م ػػا ،فعنػػدما يق ػػكؿ
شخص مػا :أنػا أنقػيـ صػداقتؾ ،أم أدرؾ مػدل مػا يعػكد عمػي مػف فكاهئػدىا (المقػاني كالجمػؿ:1999 ،

.)185
كالقيـ كذلؾ كؿ ما تقكـ بو أك يعطى قيمة لسكاه ،كأحيانان تطمؽ القيمة عمى :الػثمف ،الشػيء
المػػثمف ،الثمػػيف ،المرغػػكب ،المنشػػكد ألسػػباب ذاتيػػة أك العتبػػارات نفسػػية – اجتماعيػػة أك اقتصػػادية،
قيمة الشيء النادر(خميؿ.)334 :1995 ،
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مما سبؽ تالحظ الباحثة أف التعريفات المغوية السابقة اشتممت عمى عدة معاني لمقيمة منيا:
 االستمرار.
 االستقامة.
 كقيمة الشيء أم مكانتو كقدره.
 الثبات كالتغير.
 التنكع.

عالقة القيـ بالتربية:

التربيػػة فػػي جكىرىػػا عممي ػػة قيمػػة س ػكاء عب ػػرت عػػف نفسػػيا ف ػػي صػػكرة كاضػػحة أك ض ػػمنية

كالمؤسسػػة التعميميػػة بحكػػـ ماضػػييا كحاضػػرىا ككظاهئفيػػا كعبلقتيػػا باإلطػػار الثقػػافي الػػذم تعػػيش فيػػو
ىي مؤسسة تسعى إلى بناء القيـ في كؿ مجاالتيا الخمقية كالنفسية كعمى ضكء ىذا؛ تقكـ المؤسسػة
التعميمية لتعكس صكرة الكاقع الذم نعيش فيو كالمستقبؿ الذم نتطمع إليو.
يرجع اىتماـ عمماء التربية لمكضكع القيـ إلى أف ىذه القيـ تتصؿ اتصاالن مباش انر باألىػداؼ
التػػي تسػػعى التربيػػة لتحقيقيػػا فػػي المػػتعمـ ،مػػف حيػػث تقػػكيـ الػػنظـ التربكيػػة فػػي المجتمعػػات المختمفػػة
بتقػ ػػديـ الخب ػ ػرات اإلنسػ ػػانية كالقػ ػػيـ كاالتجاىػ ػػات كأسػ ػػاليب الحيػ ػػاة إلػ ػػى األف ػ ػراد عػ ػػف طريػ ػػؽ التنشػ ػػهئة
االجتماعيػػة التػػي تركػػز عمػػى القػػيـ ممػػا يػػؤدم إلػػى التكافػػؽ فػػي أنمػػاط السػػمكؾ المختمفػػة (طنطػػاكم،
.)23 :1996
لػذا أكػػد العديػػد مػػف المػربيف كالميتمػػيف بعمػػـ التربيػػة عمػى دكر القػػيـ كأسػػاس ال تسػػتغني عنػػو
التربيػػة – أيػػا كػػاف نكعيػػة المجتمػػع كفمسػػفتو ،كمػػف ىػؤالء (اب ارىػػاـ ماسػػمك) الػػذم يؤكػػد عمػػى أف ىنػػاؾ
حي انز أساسيان كجكىريان فػي التربيػة لتعمػيـ القػيـ الركحيػة كاألخبلقيػة ،كمػا انتقػد (ثيػكدكر ركزاؾ) التربيػة
كالعمـ المجرديف مف القيـ ككصفيما باالنتقاصية كالقصكر (الشايع.)72 :2001 ،
كلذلؾ يعتقد عبد الغفار (" )1994أف تربيػة اإلنسػاف ليسػت مجػرد تزكيػده بكػـ مػف المعرفػة
سكاء كانت كثيرة أـ قميمة ،كلكنيا بالدرجة األكلى نسؽ مف القيـ يسيـ في تشكيؿ الضػمير أك الػكازع
الداخمي الذم يضػبط سػمككو كبالتػالي فالمعرفػة النظريػة البػد أف تقتػرف بالممارسػة كالعمػؿ كأف تتػرجـ
إلى سمكؾ كقيـ (عبد الغفار.)179: 1994 ،
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كتػػرل الباحثػػة أف كظيفػػة التربيػػة الرهئيسػػة ،ىػػي أف تسػػعى إلػػى تمكػػيف المتعممػػيف مػػف تنميػػة

شخصػياتيـ فػي جميػع جكانبيػا حتػى يبمغػكا إلػى مػا ىػك مسػتطاع مػف التكامػؿ كالصػبلح كال يػتـ ذلػؾ
بدكف تضميف ىذه القيـ في العممية التربكية فالتربية بدكف القيـ ىي تربية جكفاء ال معنى ليا.
ف ػالقيـ ىػػي األسػػاس التربػػكم السػػميـ لبنػػاء تربػػكم متميػػز فالتربيػػة ال تسػػتطيع أف تػػؤدم أدكارىػػا مػػا لػػـ
تراعي القيـ كتعمؿ عمى غرسيا كتنميتيا ففقداف التربية لمقيـ يفقد الشخصية اإلنسانية ركحيا.
وتستخمص الباحثة أبرز األدوار التي تؤدييا القيـ في العممية التربوية:
 .1تحدد مجمكعة األىداؼ الكجدانية التي تسعى العممية التربكية لتحقيقيا لدل الناشهئة .
 .2تسػػاعد عمػػى التنشػػهئة االجتماعيػػة التػػي تقػػكـ بيػػا التربيػػة بمؤسسػػاتيا المختمفػػة ،كالتػػي بكاسػػطتيا
يتشرب الفرد معايير النسؽ القيمي الساهئد في المجتمع.
 .3تعمؿ عمى تككيف المعايير التي بكاسطتيا يستطيع الفرد التمييز بيف الصكاب كالخطأ.
 .4تعمؿ عمى محاربة كافة أنكاع القيـ السمبية الساهئدة في المجتمع كاستبداليا بػالقيـ اإليجابيػة التػي
تعمؿ عمى مكاكبة النمك كالتطكر الحضارم لممجتمع.
 .5تدعك القاهئميف عمى العممية التربكية إليجاد اسػتراتيجيات تسػاعد فػي غرسػيا لػدل األفػراد بطريقػة
صحيحة.
 .6تعمػػؿ عمػػى مسػػاعدة الطمبػػة فػػي تكػػكيف اتجػػاه إيجػػابي لػػدل األفػراد نحػػك مجػػتمعيـ كالنفػػكر مػػف
االتجاىات السمبية التي تحاكؿ أف تغزكه .
كتقدي انر لدكر القيـ في تدعيـ العممية التربكية كتحقيؽ أىدافيا كفي مقدمتيا بناء الشخصػية المتكازنػة،
فق ػػد ح ػػث عمم ػػاء التربي ػػة طمب ػػة العم ػػـ عم ػػى االلتػ ػزاـ كالتمس ػػؾ ب ػػالقيـ التربكي ػػة كاألخبلقي ػػة كاإلنس ػػانية
كالركحية.
وبناء عمى ما تقدـ سابقاً ،ترى الباحثة أف التربية تعمؿ عمى تحقيؽ ما يمي:
ً
 .1تكػػكيف تكجػػو سػػمبي نحػػك القػػيـ المسػػتيدؼ تعػػديميا حتػػى تيػػكم عػػف السػػمـ القيمػػي لممجتمػػع كتفقػػد
كظاهئفيا االجتماعية كتتحكؿ لمجرد أىداؼ ىامشية.
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 .2تك ػػكيف تكج ػػو إيج ػػابي نح ػػك الق ػػيـ المس ػػتيدفة كتقن ػػيف كظاهئفي ػػا االجتماعي ػػة فتص ػػعد عم ػػى الس ػػمـ
القيمي.
 .3العنايػػة بالتكجػػو نحػػك القػػيـ القديمػػة التػػي لػػـ تفقػػد كظيفتيػػا االجتماعيػػة بعػػد كفق ػان لمنظػػاـ الجديػػد
كالعمؿ عمى إدراجيا في السمـ القيمي كفقان لمكانتيا بيف القيـ المختمفة.
 .4تح ػػدد الم ػػداخؿ التربكي ػػة الس ػػميمة لتك ػػكيف ق ػػيـ إيجابي ػػة س ػػميمة تس ػػاعد عم ػػى المش ػػاركة اإليجابي ػػة
السميمة في المجتمع.

مفيوـ القيـ التربوية:

يػ ػ ػػرل طيطػػ ػػاكم (  )1996أف مفيػػ ػػكـ القػػ ػػيـ قػ ػ ػػد أص ػ ػػبح نقط ػ ػػة تبلق ػ ػػي مختم ػ ػػؼ العمػ ػ ػػكـ

االجتماعيػػة ،كالفمس ػػفة ،كاالجتم ػػاع ،كاألنثركبكلكجي ػػا ،كعم ػػـ ال ػػنفس ،فنج ػػد أف ك ػػؿ عم ػػـ مني ػػا تناكل ػػو
كاستخدمو بمعنى يختمؼ عف المعنى الذم أخذ بو عمـ أخر مما أدل إلى نكع مف الغمكض.
وىناؾ العديد مف التعريفات لمقيـ التربوية؛ وىي كاآلتي:
تعرؼ القػيـ التربكيػة بأنيػا  ":مجمكعػة مػف المبػادئ كالقكاعػد كالمثػؿ العميػا ،التػي يػؤمف بيػا
النػػاس ،كيتفقػػكف عمييػػا فيمػػا بيػػنيـ ،كيتخػػذكف منيػػا مي ازن ػان يزنػػكف بػػو أعمػػاليـ ،كيحكمػػكف بيػػا عمػػى
تصرفاتيـ المادية كالمعنكية "( طيطاكم.)42 :1996 ،
كيعرفيا زاىر ( )1996بأنيا  ":مجمكعة مف المعيارية المتصمة بمضػاميف كاقعيػة ،يتشػربيا
الفػػرد مػػف خػػبلؿ انفعالػػو كتفاعمػػو مػػع المكاقػػؼ كالخب ػرات المختمفػػة ،كيشػػترط أف تنػػاؿ ىػػذه قب ػكالن مػػف
جماعػػة اجتماعيػػة حتػػى تتجسػػد فػػي ممارسػػات الفػػرد السػػمككية كالمفظيػػة أك اتجاىاتػػو كاىتماماتػػو "(
زاىر.)24 :1996 ،
كيعرفيػا الغػكراني( )2001بأنيػا  :نػكع مػف االتجاىػات التػي تتكػكف لػدل الفػرد فػي جميػع
المكاقػؼ كالتػي تحػدد اختيػارات الفػرد نحػك مػا ىػك مفضػؿ أك غيػر مفضػؿ تجػاه المكجيػات لسػمككو
كتصرفاتو عمى المدل الطكيؿ مف عمره" (الغكراني.)39 :2001 ،
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وتعرؼ الباحثة القيـ التروية إجرائياً:
مجمكع ػ ػػة م ػ ػػف الضػ ػ ػكابط المعياري ػ ػػة الت ػ ػػي يحك ػ ػػـ بي ػ ػػا عم ػ ػػى س ػ ػػمكؾ االنس ػ ػػاف الخمق ػ ػػي ،أك
االجتماعي ،أك العممي ،أك االجتماعي ،أك االقتصادم ،أك السياسي أك الجمالي.
وبػػالنظر إلػػى التعريفػػات السػػابقة يجػػد العديػػد مػػف البػػاحثيف أمثػػاؿ الف ػرا( )2010نصػػار ()2006
العجرمي ( )2012بعض القواسـ المشتركة لمقيـ التربوية وىي كاآلتي:
 .1أنيا تمثؿ معيار لمحكـ عمى سمككيات كتصرفات األفراد كفؽ ما ارتضتو ىذه القيـ.
 .2يحمؿ مفيكـ القيمة صفة االنتقاهئية.
 .3أف القيـ ممزمة ألفراد المجتمع كمف يخالفيا يعد منحرفان عف المثؿ العميا ك يتعرض لبلستيجاف.
 .4لمقيـ مصدر متفؽ عميو بيف جميع األفراد.
 .5أنيػػا تختمػػؼ مػػف مجتمػػع إلػػى أخػػر إال أنػػو ىنػػاؾ اتفػػاؽ عمػػى بعػػض القػػيـ الجكىريػػة كالصػػدؽ
كاألمانة كالخير كالحؽ.
 .6أنيا تمثؿ أىداؼ كغايات مرغكبة يسعى الفرد لمكصكؿ إلييا كالعمؿ كفقان ليا.

األطر النظرية المفسرة لمفيوـ القيـ التربوية:

إف القيـ مف المكضكعات الجكىرية التي تمس جميع جكانب الحياة ،األمر الػذم جعميػا مػف

أىـ الكساهئؿ التي مػف خبلليػا يػتـ التميػز بػيف أنمػاط حيػاة األفػراد كالجماعػات؛ حيػث تقػؼ القػيـ كراء
كػؿ عمػػؿ كسػمكؾ إنسػػاني ،ككراء كػػؿ تنظػيـ اجتمػػاعي ،كمكضػػكع القػيـ فػػي األسػػاس إنمػا ىػػك عبلقػػة
اإلنساف بالمجتمع الذم يعيش فيو ،كىذا ما يفسر اىتماـ الفبلسفة كعمماء النفس كاالجتمػاع كالتربيػة
بمكضكع القيـ عمى حد سكاء.
"كالتربية في محصمتيا النياهئية ،كما يراىا البعض ،إنما ىي مجيػكد قيمػي مخطػط يسػتيدؼ
تحميؿ كتقديـ القيـ الفردية كالمجتمعية كغرسػيا كتعزيزىػا لػدل األجيػاؿ فػي المجتمػع ( ازىػر:1995 ،
.)11
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كبالتالي فإننا بحاجة إلى تكضيح بعض المفػاىيـ كعبلقتيػا بػالقيـ كمػدل التمييػز بينيػا كبػيف
القيـ نظ انر لتداخؿ الكثير مف التعريفات كالتداخؿ في ما بينيا كمف ىذا المنطمؽ سكؼ نتناكؿ عبلقػة
القيـ بتمؾ المفاىيـ حتى نستطيع الكصكؿ إلى معنى أكضح لتمؾ القيـ.
أوالً :القيمة التربوية كرغبة واىتماـ:
ينظر أصحاب ىذا اإلطار إلى القيمة عمى أنيا أشياء مرغكب فييا أك مرغكب عنيا ،حيث
إف القيمػػة عبػػارة عػػف مشػػاعر تػػدكر حػػكؿ األشػػياء المرغكبػػة أك غيػػر المرغكبػػة أك السػػمككيات التػػي
يجب أف يككف ليا كجكد ،إف العممػاء يػركف أف القيمػة مرادفػة لبلىتمػاـ كأف الشػيء مكضػع االىتمػاـ
حتم ػان يكتسػػب قيمػػة  .كيعػػد" بػػاتركف بيػػرم ( )1957مػػف أبػػرز ركاد ىػػذا االتجػػاه فيػػك الػػذم كضػػع
النظرية العامة لمقيـ مف منظكر االىتماـ ككنو ينظر إلى القيمة عمى أنيا كػؿ مػا لػو أىميػة فػي ذاتػو
كييػتـ بػػو اآلخػركف ،كىػػك يعػػرؼ القيمػة بأنيػػا "تعبيػ انر عػف أم شػػيء ذا أىميػػة لمػذات اإلنسػػانية ،كأنيػػا
تككف كامنة في الشيء عندما يككف ىػذا الشػيء مكضػع اىتمػاـ مػف قبػؿ الفػرد كالقػيـ ىػي اىتمامػات
كرغبات متفؽ عمييا اجتماعيان تربط الفرد باآلخريف (بدكم.)83 :1996 ،
ويذكر( الجالد )26 :2010 ،أبرز االختالفات التي ذكرىا العمماء بيف مفيوـ القيمة واالىتماـ:
 االىتمػػاـ عبػػارة عػػف ميػػؿ نحػػك األشػػياء يقػػكده الشػػعكر بالجاذبيػػة نحكىػػا ،بينمػػا القػػيـ آراء
كتفصيبلت تتصؿ بمكضكعات اجتماعية.
 االىتمػػاـ ىػػك أحػػد مظػػاىر القيمػػة ،كعميػػو فمفيكمػػو أضػػيؽ مػػف مفيكميػػا ،كال يتضػػمف نكعػان
مف السمكؾ أك الغايات كال يمثؿ معيا انر لو صفة الكجكب كالقيمة.
كقد أكد في نقده ليذا االتجاه (خميفة )46 :1992 ،بأف االىتماـ مظير مف مظاىر القيمػة
كليس مرادفان ليػا كمػف الصػعب عمينػا قيػاس القيمػة مػف منظػكر االىتمامػات ،كمػا أف االىتمػاـ يػرتبط
بالتفضيؿ الذم ال يستمزـ الكجكب أك اإللزاـ بخبلؼ القيمة كما تتميز بو مف إلزامية.
كالباحثػػة تؤيػػد كجيػػة نظػػر خميفػػة ( )1992كتػػرل أف االىتمػػاـ ىػػك أحػػد جكانػػب القيمػػة كأف
االىتمػاـ جػػزء مػف القيمػػة فيػك اتجػػاه تفضػيمي أك غيػػر تغيػر تفضػػيمي نحػك األشػػياء كال يمكػف اعتبػػار
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ىذا التفضيؿ نمط مثالي لمسمكؾ مثؿ القيمة فقد يكػكف ىػذا التفضػيؿ كلكػف بشػكؿ منػافي لمقػيـ كلكػف
القيمة ال يمكف أف نطمؽ عمييا قيمة إال اذا انطكت عمى ما ىك نافع كمفيد.
ثانياً -القيـ التربوية والسمات:
كمفيػػكـ السػػمة مػػف المفػػاىيـ األساسػػية فػػي بنػػاء الشخصػػية كىػػي صػػفة أك خاصػػية لمسػػمكؾ
تتصؼ بقدر مف االستمرار كيمكف مبلحظتيا كقياسيا (خميفة.)46 :1992 ،
كيعتبر "جيمفكرد " القيـ تعد مػف سػمات الشخصػية ،بينمػا يميػز" خميفػة " بػيف القػيـ كالسػمات
فيػرل أف القيمػػة أكثػر تحديػػدان كنكعيػػة مػف السػػمة ،كتشػػتمؿ عػادة عمػػى جانػػب إيجػابي كآخػػر سػػمبي -
بينما السمات ليست كذلؾ ،كما تتسـ القيـ بإمكانية تغييرىا (خميفة.)47 :1992 ،
كتؤيد الباحثة كجية نظر "خميفة" في كجكد تبايف بيف السمة كالقيمة بأف القيمػة أكثػر تحديػدان كنكعيػة
مف السمة.
ثالثاً -القيـ التربوية كمعتقد:
إف أنصػػار ىػػذا اإلطػػار يػػركف أف القػػيـ لػػف تكػػكف قيم ػان إال إذا كصػػمت إلػػى مسػػتكل العقيػػدة،
فقكتيا في حفزىا النفسي كالياميا الشعكرم لئلنساف ،إذا أىيف الفرد في قيمة فإنمػا يتعمػؽ ذلػؾ بدينػو
كعرضو ككرامتو.
كيعتبر رككتش مف أىـ ممثمي ىذا االتجاه ،حيث يعرؼ القيمػة "بأنيػا معتقػد كاحػد ذم خػط
داهئػػـ يحمػػؿ فػػي فح ػكاه تفضػػيبلن شخصػػيان أك اجتماعي ػان لغايػػة مػػف غايػػات الكجػػكد أك نػػكع مػػف أنػػكاع
السمكؾ المؤدم إلى ىذه الغاية.
ويشير سعيد(  )2008إلى أف ىناؾ ارتباطاً بيف القيمة والمعتقد في المحاور التالية:
 تميز الحؽ عف الباطؿ.
 تحديد ما ىك حسف كما ىك قبيح.
 الترغيب في بعض األفعاؿ كالتحذير مف أخرل (سعيد.)27 :2008 ،
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كقػػد أكرد عػػدد مػػف البػػاحثيف أمثػػاؿ (:خميفػػة( ،)48 :1992 ،ناصػػؼ )25 :1992 ،بعػػض
الفركقات بيف القيمة كالمعتقد مف أىميا:
 .1إف المعتقد يتسـ بالثبات كالرسكخ كالقيـ تتسػـ بالمركنػة كالتغيػر كمػا أف المعتقػد ال يحتػاج لعمميػة
تقكيـ ،ألف الفرد يسمـ أف ىػذه المعتقػدات حقػاهئؽ ال تحتػاج إلػى تقػكيـ ،بينمػا القػيـ تحتػاج لعمميػة
تقكيـ في ضكء النتاهئج.
 .2إف القيـ تعبر عف مشاعر حياؿ األشياء أما المعتقدات فيي أفكار حكؿ المكضكعات يعتقد أنيا
حقاهئؽ فالقيـ تشػتمؿ عمػى ثبلثػة عناصػر :معرفيػة ،كجدانيػة ،سػمككية بينمػا المعتقػد يحتػكم عمػى
ثبلثة جكانب أخرل مثؿ :كصػفية تصػؼ الصػحة كالزيػؼ ،تقكيميػة لمحكػـ ،مكجيػة مانعػة لمحكػـ
عمى جدكل الكساهئؿ كأىميتيا.
كالباحثة تؤيد كجية نظر (خميفة كناصؼ) التي تراىا قد حددت أىـ الفركقات بيف القيمة كالمعتقد.
رابعاً -القيـ التربوية كاتجاه:
ي ػػذكر س ػػعيد ( )2008أف ىن ػػاؾ م ػػف يع ػػرؼ الق ػػيـ "بأني ػػا مفي ػػكـ ي ػػدؿ عم ػػى مجمكع ػػة م ػػف
االتجاىات المعيارية المركزيػة لػدل الفػرد تحػدد لػو أىدافػو العامػة فػي الحيػاة كالتػي تتضػح مػف خػبلؿ
سمككو العممي كالمفظي ،مف أشير ركاد ىذا االتجاه ألبرت ( )Albertالذم يذكر أف القيـ عبارة عػف
اتجاىات معينة حياؿ األشياء أك المكاقؼ أك األشخاص (سعيد.)27 :2008 ،
كي ػػذكر أف عمم ػػاء ال ػػنفس كاالجتم ػػاع اىتمػ ػكا ف ػػي د ارس ػػتيـ لمق ػػيـ بمعالج ػػة االتجاى ػػات حي ػػث
أدرك ػكا أنػػو يمكػػف د ارسػػة كتحميػػؿ القػػيـ مػػف خػػبلؿ مؤشػػر االتجاىػػات كىػػك فػػرؽ بػػيف العػػاـ كالخػػاص
(بدكم.)82 :1995 ،
كأكػػد الػػبعض األخػػر عمػػى كجػػكد فػػرؽ بػػيف المصػػطمحيف رغػػـ االرتبػػاط بينيمػػا ،كيتمثػػؿ ىػػذا
الفرؽ في درجة التجريد كالثبات كالتككيف كالعمكمية؛ كالمكافقة االجتماعية كدرجة الػكعي فػالقيـ أكثػر
تجريدان كأكثر ثباتان مف االتجاىات كليا صفة العمكمية ألنيا تعبر عف أحكػاـ عامػة بدرجػة أكثػر مػف
االتجاىات .ىذا باإلضافة إلى بعض االختبلفات األخرل التي أكد عمييا بعض الباحثيف ،كتتمخص
فػي أف القػػيـ أعػػـ كأشػمؿ مػػف االتجاىػػات فتشػػكؿ مجمكعػة االتجاىػػات فيمػػا بينيػا عبلقػػة قكيػػة لتكػػكف
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قيمػػة معينػػة؛ كنتيجػػة لػػذلؾ تمثػػؿ القػػيـ مكقع ػان أكثػػر أىميػػة مػػف االتجاىػػات فػػي بنػػاء شخصػػية الفػػرد
(الجمؿ.)18 :1996 ،
كترل الباحثة أف القيـ ىي أكثر ثباتان كأكثر عمكمية كتجريدان مف االتجاىات كغالبان ما تككف
القيـ إيجابية كترتبط بالمجتمع بينما االتجاه يرتبط بالفرد نفسو كاالتجاه ممكف تغيره كتبديمو باختبلؼ
المكاقػػؼ بينمػػا القػػيـ أكثػػر رسػػكخان كثبات ػان .كالقيمػػة ال يمكػػف أف نطمػػؽ عمييػػا قيمػػة إال إذا عبػػرت عػػف
أشياء إيجابية بينما قد يحمؿ االتجاه في طياتو بعض النكاحي السمبية.
خامساً -القيـ التربوية كأحكاـ:
ينظر أصحاب ىذا االتجاه إلى القيـ مف منظكر األحكاـ كقػد تكػكف تفضػيمية أك تقكيميػة أك
معيارية ،كقد حظي ىذا االتجاه باستحساف الكثير مف عمماء التربية عمى اختبلؼ كجيػاتيـ ،كتشػير
دياب ( )2003إلى أف القيمة نظاـ معقد يتضمف أحكامان تنظيمية إيجابية أك سمبية تبدأ بالقبكؿ إلى
ال ػ ػ ػرفض ذات ط ػ ػ ػػابع فك ػ ػ ػػرم م ازجػ ػ ػػي نح ػ ػ ػػك األش ػ ػ ػػياء أك المكضػ ػ ػػكعات أك األش ػ ػ ػػخاص المتص ػ ػ ػػميف
بالفرد"(دياب.)229 :2003 ،
كيشير (حافظ )229 :2000 ،إلى أف القيمة نظاـ معقد يتضمف أحكامان تقيميػو إيجابيػة أك
سمبية تبدأ بالقبكؿ إلى الرفض ذات طابع فكرم مزاجي نحك األشياء أك المكضػكعات أك األشػخاص
المتصميف بالفرد.
إال أف الباحثة تكافؽ الرأم مف ناحية أف القيـ ترتبط باألحكػاـ فينػاؾ قػيـ تتخػذ صػفة اإللػزاـ
كيبلقي كؿ مف يخرج عنيا النفكر مف المجتمع كالقيـ في ضكهئيا يتـ تحديد مػا ىػك مقبػكؿ اجتماعيػان
كما ىك مرفكض ،كلكف ىناؾ بعض القيـ ال تأخذ ىذه الصفة اإللزامية مثؿ بعض القػيـ االجتماعيػة
كالكرـ مثبلن.
وخمصت الباحثة إلى عالقة القيـ التربوية بتمؾ المفاىيـ :
 أف المعتقدات تشكؿ أساسان قكيان لمقيـ.
 تتضمف القيـ تكجييان لمفعؿ اإلنساني.
 تمثؿ القيـ مكضكعان مرغكبان لدل معتنقييا.
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 تتضمف القيـ معايير؛ حيث أنو مف الممكف الحكـ عمى السمكؾ مف خبلليا.
 تعبر القيـ عف أحكاـ حيث أنو في ضكهئيا ييحكـ عمى ما ىك مقبكؿ كما ىك غير مقبكؿ.
استعرض األطر النظريػة السػابقة فػي تفسػير القػيـ التربكيػة كجػدت أف
ا
كترل الباحثة أنو بعد
ىناؾ تبايف في كجيات النظر السابقة ،كيرجع ذلؾ إلى اختبلؼ المنطمقات الفمسفية في تناكليا كلما
ليا مف أبعاد ثقافية كمعرفية.

مكونات القيـ التربوية:

إف القػػيـ التربكيػػة ل ػػيس مفيػػكـ مجػػرد يص ػػعب اد اركػػو  ،بػػؿ يمك ػػف اسػػتعياب مفيػػكـ الق ػػيـ

التربكية مف خبلؿ دراسة كتعريؼ مككناتيا  ،كالتي تتمثؿ بما يمي :
أوالً -المكوف المعرفي:
كمعياره أم انتقاء القيمة مف بػيف بػداهئؿ مختمفػة بحريػة كاممػة بحيػث ينظػر الفػرد فػي عكاقػب
انتق ػػاء ك ػػؿ ب ػػديؿ كيتحم ػػؿ مس ػػؤكلية انتقاهئ ػػو بكاممي ػػا ؛ ى ػػذا يعن ػػي أف االنعك ػػاس ال ػػبلإرادم ال يش ػػكؿ
اختيػار يػرتبط بػػالقيـ حيػػث أف التطػػكر المعرفػػي يشػػمؿ ثبلثػػة مككنػػات افت ارضػػية يمكػػف تمييزىػػا ،كىػػي
الحكػـ الخمقػي كاألخػبلؽ العاطفيػة كالسػمكؾ الخمقػي ،حيػث أف التطػكر النمػكذجي يشػمؿ االنتقػاؿ مػػف
مستكل الحدكد الخارجية (العقاب كالثكاب) في الطفكلة نحك المستكل االجتماعي في االلتػزاـ الخمقػي
كالثبػكت المنطقػي فػي اسػتيعاب القػيـ كيعػد االختيػػار المسػتكل األكؿ فػي سػمـ الػدرجات المؤديػة ،إلػػى
القيـ كيتككف مف ثبلث درجات أك خطكات متتالية ىي استكشاؼ البداهئؿ الممكنة كالنظر في عكاقب
كؿ بديؿ ،ثـ االختيار الحر.
ثانياً -المكوف الوجداني :
كمعياره التقدير الذم ينعكس في التعمؽ بالقيمة كاالعتػزاز بيػا ،كالشػعكر بالسػعادة الختيارىػا
كالرغبػػة فػػي إعبلنيػػا عمػػى المػػؤل ،كيعػػد التقػػدير المسػػتكل الثػػاني فػػي سػػمـ الػػدرجات المؤديػػة إلػػى القػػيـ
كيتككف مف خطكتيف متتاليتيف :ىما الشعكر بالسعادة الختيار القيمػة ،كاعػبلف التمسػؾ بالقيمػة عمػى
المؤل.
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ثالثاً :المكوف السموكي:

كمعياره الممارسة كالعمؿ كيشمؿ الممارسػة الفعميػة لمقيمػة أك الممارسػة عمػى نحػك يتسػؽ مػع
القيمػػة المنتقػػاة عمػػى أف تتكػػرر الممارسػػة بصػػكرة مسػػتمرة فػػي أكضػػاع مختمفػػة كممػػا سػػنحت الفرصػػة
لػػذلؾ ،كتعػػد الممارسػػة المسػػتكل الثالػػث فػػي سػػمـ الػػدرجات المؤديػػة إلػػى القػػيـ ،كتتكػػكف مػػف خطػػكتيف
متتاليتيف كىي ترجمة القيمة إلى ممارسة أك بناء نمط قيمي(العاجز.)8-7: 1999 ،
وظائؼ النسؽ القيمي:
 الوظيفة الدفاعية :حيث يكجو النسؽ القيمي األفعاؿ اإلنسػانية فػي المكاقػؼ التػي يتعػرض
ليػػا الفػػرد ،كيعتبػػر النسػػؽ القػػيـ مككن ػان دفاعي ػان قكي ػان ،حيػػث تقػػكـ القػػيـ بكظيفتيػػا الدفاعيػػة،
باعتبارىا أدكات الستمرار صكرة الفرد كتحسينيا.
 الوظيفة التوافقية :يؤدم النسػؽ القيمػي إلػى تحقيػؽ التػكازف النفسػي كاالجتمػاعي لمفػرد مػع
مجتمعو مف حيث القكاعد كالمعايير االجتماعية الساهئدة في المجتمع.
 وظيفػػػة الػػػدفاع عػػػف األنػػػا :حي ػػث ي ػػرل المحمم ػػكف النفس ػػيكف أف الق ػػيـ ال تق ػػؿ أىمي ػػة ع ػػف
االتجاىات في مجاؿ الدفاع عف األنا؛ حيث تساعد القيـ الفرد عمى تبريرات معينة لتػأميف
حياتو.
 وظيفػػة تحقيػػؽ الػػذات :تعنػػي البحػػث عػػف المعرفػػة كالفيػػـ ،كاالتجػػاه لعمػػؿ أفضػػؿ تصػػكر
كتنظيـ ممكف بيدؼ الكضكح كاالتساؽ (خميفة.)155-154 :1992 ،

أىمية القيـ التربوية:

تحتؿ القيـ مكانة كبيرة في كافة المياديف العممية كالحياتيػة فػرغـ تعػدد الفمسػفات كالتصػكرات

لمقضػػية القيميػػة إال أف مكقفيػػا مػػف أىميػػة القػػيـ كضػػركرتيا لمسػػمكؾ اإلنسػػاني كاحػػد ال يتغيػػر ؛ حيػػث
أنيا تمثؿ إحدل األسس العامة لعمميات التعميـ كالتكيؼ اإلنساني ،كىي مف أىـ الكساهئؿ في تحقيؽ
الت ػكازف كالتماسػػؾ االجتمػػاعي ،كال تقػػؼ أىميػػة القػػيـ التربكيػػة داخػػؿ نط ػاؽ الفكػػر الفمسػػفي فقػػط بػػؿ
تتعػػداه إلػػى جميػػع ميػػاديف الحيػػاة فتظيػػر عمػػى شػػكؿ اتجاىػػات كسػػمككيات لػػدل األف ػراد .كال ينػػتظـ
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المجتمع اإلنساني إال بتكافر قدر مناسب مػف التماسػؾ كىػذا ال يػتـ إال مػف خػبلؿ منظكمػة مػف القػيـ
المتكافؽ عمييا (ىندم . )78 : 1995 ،
أىمية القيـ التربوية لدى الطمبة الجامعييف باعتبارىـ أحد أىـ شرائح المجتمع:
 .1لمقيـ التربكيػة دك انر فػاعبلن فػي تحقيػؽ التكيػؼ كالتكافػؽ النفسػي كاالجتمػاعي لؤلفػراد كمػا كتػؤدم
دك انر ىام ػان فػػي عمميػػات اإلرشػػاد الػػذم ييػػدؼ إلػػى تعػػديؿ السػػمكؾ ،كعميػػو فػػإف فقػػداف اإلنسػػاف
لقيمو يؤدم إلى فقداف التكازف النفسي كاالجتماعي كمف ثـ الشعكر بالضياع كما يصػبحو مػف
قمؽ كتكتر.
 .2تساعد عمى التنبؤ بسػمكؾ صػاحبيا ،فمتػى عرفنػا مػا لػدل الفػرد مػف قػيـ اسػتطعنا أف نتنبػأ بمػا
سيككف عميو سمككو في المكاقػؼ المختمفػة ،فػالقيـ تسػتخدـ بمثابػة معػايير كمػكازيف كيقػاس بيػا
العمؿ كيقكـ (طيطاكم.)160: 1996 ،
 .3يمك ػػف أف نتنب ػػأ بس ػػمكؾ الف ػػرد إذا ع ػػرؼ م ػػا لدي ػػو م ػػف ق ػػيـ كأخبلقي ػػات ف ػػي المكاق ػػؼ المختمف ػػة
كبالتالي يككف التعامؿ معو في ضكء التنبؤ بسمككو.
 .4تحقؽ لمفرد اإلحساس باألماف ،فيك يستعيف بالقيـ عمى مكاجية ضعؼ نفسػو كالتحػديات التػي
تصادفو في حياتو (مرسي.)6 :2001 ،
 .5تػػدفع الطمبػػة إلػػى العمػػؿ ،كتكجػػو نشػػاطيـ كتعمػػؿ عمػػى حفػػظ نشػػاطات األف ػراد كبقاهئيػػا مكحػػدة
كمتناسقة كصيانتيا مف التناقض كاالضطراب (رضكاف.)31 :2001 ،
 .6تساعد الطمبة فػي الحصػكؿ عمػى استحسػاف كرضػا الجميػع ممػف حػكليـ ؛ فمػف يتحمػى بػالقيـ
يككف محؿ اعتزاز كتقدير مف جميع أفراد المجتمع كالعكس صحيح (اليماني.)90: 2009 ،
 .7تسػػاىـ فػػي كقايػػة الفػػرد مػػف االنح ػراؼ ،فػػالقيـ الدينيػػة كاالجتماعيػػة التػػي يتبناىػػا الفػػرد بمثابػػة
حصػػانة ككقايػػة لػػو مػػف االن ػزالؽ فػػي األخطػػاء المؤديػػة لبلنح ػراؼ كمسػػبباتو (بيػػكمي:2000 ،
.)185
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أىمية القيـ التربوية لممجتمع:
 .1لمقػيـ دك انر بػار انز فػي تحقيػؽ األمػػف القػكمي كالػكطني ،فمكػؿ مجتمػػع نظامػاف يحمػي بيمػا سػػياجو
القػػكمي مػػف الخطػػر ،أحػػدىما عسػػكرم تقنػػي يخػػتص بالػػدفاع عػػف الػػكطف كحمايتػػو ضػػد الغػػزك
المسػػمح مػػف الخػػارج .كاآلخػػر قيمػػي يخػػتص بالػػدفاع عػػف الػػكطف ضػػد الغػػزك الفكػػرم (عقػػؿ،
.)73 :2001
كت ػػرل الباحث ػػة أف الغ ػػزك الفك ػػرم ال ػػذم ال يتمش ػػى م ػػع فمس ػػفة المجتم ػػع كقيم ػػو م ػػف أخط ػػر
األسمحة فتكان كتدمي انر لممجتمع  ،ذلؾ ألنو يصؿ إلى كافة شراهئح المجتمع.
 .2كيمكف القكؿ أف القيـ تشكؿ مضمكف الثقافة كمحتكاىػا ،كالثقافػة ىػي التعبيػر الحػي عػف القػيـ.
(الرشيد)20 :2000 ،
 .3تػزداد أىميػػة بمػػكرة القػػيـ التربكيػػة فػػي أم مجتمػػع بسػػب ازديػػاد تعقيػػد ظػكاىر االجتمػػاع البشػػرم،
كحاج ػػة اإلنس ػػاف المعاص ػػر إل ػػى اإلحس ػػاس بيكيت ػػو كانتماهئ ػػو ،كأص ػػالتو كتنظ ػػيـ عبلقت ػػو بغيػ ػره
(الشايع.)71 :2001 ،
 .4تسػػاعد القػػيـ عمػػى إظيػػار شخصػػية المجتمػػع المتمي ػزة عػػف غي ػره مػػف المجتمعػػات؛ حيػػث تػػزكد
القيـ أفراد المجتمع بقدر مشترؾ مف الثقافة ،كتكجو سمككيـ نحك ىدؼ مشترؾ مما يساعد في
إيج ػػاد الشخص ػػية العام ػػة لجمي ػػع أفػ ػراد المجم ػػع .كبالت ػػالي تح ػػدد الق ػػيـ لممجتم ػػع طريق ػػة تعامم ػػو
كطبيعػػة عبلقاتػػو مػػع العػػالـ مػػف حكلػػو بحيػػث تسػػكد ىػػذه العبلقػػة ركح الخيػػر ،فيسػػعى لخيػػر
الجميع ،كيحارب الشركر كالمنكرات (سمارة.)39 :2001 ،
 .5تؤلػػؼ مجمكعػػة القػػيـ التربكيػػة المكتسػػبة نسػػقان متماسػػكان لمقػػيـ فتحتػػؿ كػػؿ قيمػػة فػػي ىػػذا النسػػؽ
أكلكيػػة خاصػػة بالقيػػاس إلػػى القػػيـ األخػػرل كىػػذا الترتيػػب لمقػػيـ يمكػػف مػػف د ارسػػة الثبػػات كالتغيػػر
الذم يط أر عمى أنساؽ القيـ في المجتمع.
 .6تػػدفع القػػيـ التربكيػػة األف ػراد فػػي المجتمػػع إلػػى العمػػؿ كتكجػػو نشػػاطيـ كتعمػػؿ عمػػى حفػػظ ىػػذا
النشاط مكحدان كمتماسكان كيصكنو مف التناقض كاالضطراب.
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 .7تربط أجزاء ثقافة المجتمع بعضيا ببعض حتى تبدك متناسقة كتعطييا أساسان عقميػان يسػتقر فػي
أذىاف أفراد المجتمع (فيمي.)105 :1999 ،
 .8تػزكد المجتمػع بالكيفيػة التػي يتعامػؿ بيػا مػع المجتمعػات اإلنسػانية األخػرل إذ تحػدد لػو أىدافػو
كمبػػررات كجػػكده فيسػػمؾ أفػراده فػػي ضػكهئيا الطريػػؽ المناسػػب ،كتعطػػي المجتمػػع شػػكمو المتميػػز
كتحػػدد ل ػػو م ػػا يجػػب أف يك ػػكف عمي ػػو كالػػذم ينبغ ػػي عم ػػى أف ػراده االلتػػزاـ ب ػػو (اليم ػػاني2009 ،
.)91:
ىذا كترل الباحثة أف كظاهئؼ القيـ التربكية بالنسبة لطمبة الجامعات ،كالمجتمع تتكامؿ مف
أجػؿ صػػياغة مجتمػػع متمسػؾ بػػالقيـ كالمثػػؿ العميػػا؛ كمػا أنيػػا تمثػػؿ ركنػان أساسػيان فػػي تكػكيف العبلقػػات
بػػيف الفػػرد كالمجتمػػع؛ فػػالقيـ خاصػػية إنسػػانية تميػػز اإلنسػػاف عػػف غيػره حيػػث أنػػو إذا فقػػدىا أصػػبح ال
فرؽ بينو كبيف الكاهئنات األخرل فالحياة الخالية مف القيـ ىي حياة ببل ركح.

خصائص القيـ التربوية:

إف لمقيـ التربوية خصائص متعددة ومتنوعة ،ومف ىذه الخصائص:
 .1أف القيـ نسبية:
يقصد بنسبية القيـ أف معناىا ال يتحدد كال يتضػح بػالنظر إلييػا كالحكػـ عمييػا فػي حػد ذاتيػا
مجػػردة عػػف كػػؿ شػػيء بػػؿ البػػد مػػف النظػػر إلييػػا مػػف خػػبلؿ الكسػػط الػػذم تنشػػأ فيػػو كالحكػػـ عمييػػا ال
حكمػان مطمقػان بػػؿ حكمػان ظرفيػان كمكقفيػان ،كذلػػؾ بنسػػبتيا إلػػى المعػػايير التػػي يضػػعيا مجتمػػع معػػيف فػػي
زمف معيف (األسمر.)391 :1997 ،
 - 2تصطبغ القيـ بالصبغة االجتماعية:
فيي تتككف مف خبلؿ نتاج تفاعػؿ اجتمػاعي ،حيػث يػتعمـ الفػرد القػيـ كيكتسػبيا ك يشػربيا ك
يسػػتخدميا تػػدريجيان أك يضػػيفيا إلػػى إطػػاره المرجعػػي لمسػػمكؾ ،كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ عمميػػة التنشػػهئة
االجتماعية في األسرة كمؤسسات التعميـ النظامية كغير النظامية (سنك.)19 :1997 ،
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 -3موضوعية:

كيقصػػد بيػػا أف القػػيـ مترابطػػة كخارجػػة عػػف ذكات األفػراد كتجسػػيداتيـ الفرديػػة (عبػػد الفتػػاح:1990 ،
.)32
 -4متغيرة وليست ثابتة:
فترتيػػب الشػػخص لمقيمػػة بالنسػػبة لؤلشػػخاص كاألشػػياء ال يظػػؿ عمػػى حػػاؿ ثابػػت ،بػػؿ تتغيػػر
كتتبدؿ كفؽ نظرية الشخصية لمحياة عمى العمكـ ،كبالنسػبة لتطػكره كنمػكه كنضػجو الجسػمي كالعقمػي
كبتغير الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا (فرج.)46 :2001 ،
فسمكؾ اإلنساف كرغباتو كميكلو كاىتماماتو كقيمو تتأثر كتتغير تبعان لظركؼ زمانية كمكانية
كال يسػتثنى مػف ذلػؾ سػكل القػيـ المطمقػة التػي ىػي مػف عنػد رب العػالميف كالكفػاء بالعيػد ،كالعػدؿ
كالتراحـ …كىي التي ال اجتياد فييا ،أما تمؾ التػي ال نػص فييػا فيػي نسػبية كتخضػع لبلجتيػاد أك
اإلجماع إلقرارىا.
-5الترتيب اليرمي:
إف القيـ تقتضػي االختيػار كالتفضػيؿ لػذا يبلحػظ أف بعػض القػيـ بػدأت بالييمنػة عمػى غيرىػا
أك الخضػػكع ليػػا ،ممػػا حػػدا بالبػػاحثيف إلػػى إيجػػاد مػػا يسػػمى بالسػػمـ القيمػػي ،لكػػي يػػتـ ترتيبيػػا ىرميػػا،
كيتػأتى ذلػؾ مػف اخػتبلؼ القػيـ كتنكعيػا كأىميتيػا عنػد الشػخص الكاحػد حسػب المكاقػؼ العديػدة التػػي
تممي عميو المفاضمة كاالختيار (عمكاف.)22 :2000 ،
-7المعرفة بيا قبمية:
أم قبؿ السمكؾ ،كاإلنساف يدرؾ القيمة بنكع مف الرؤية الباطنػة أم أف إدراؾ القػيـ ينبػع مػف
الكجػػداف كالعاطفػػة ،كاف لػػـ يغػػف ذلػػؾ عػػف العقػػؿ الستشػػعار عظمػػة القػػيـ كاكتسػػاب القػػكة فػػي تكجيػػو
اإلنساف.
كترل الباحثة أنو يمكف ألعضاء ىيهئة التدريس االسػتفادة مػف ىػذه الخصػاهئص كذلػؾ عنػد
تضمينيا لممناىج الدراسية كذلؾ لمعرفة مدل مكاكبتيا لطبيعة كمتطمبات العصر كالمتغيرات العممية
كالتكنكلكجي ػػة كحاج ػػات المجتم ػػع كأكلكيات ػػو كأكض ػػاعو االجتماعي ػػة كاالقتص ػػادية كالسياس ػػية كم ػػدل
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مبلهئمتيػػا أيض ػان لحاجػػات الطمبػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة العمريػػة لتحقيػػؽ األثػػر الفعػػاؿ لمتعمػػيـ فػػي قػػيميـ
كسمككيـ .

كيفية تكويف القيـ التربوية:

تمػػر القيمػػة بعػػدة م ارحػػؿ إلػػى أف تصػػؿ إلػػى مسػػتكل الثبػػات كاالسػػتقرار ،كلكػػي تتكػػكف القيمػػة

عمميان البد أف تمر بعدة مراحؿ:
 -1مستوى االستقباؿ:
"كيعنػي إبػػداء المػتعمـ رغبػػة فػػي مكضػكع أك حادثػػة أك قضػية تطػػرح عميػػو كتقبمػو كعػػدـ تقبمػػو
بمعنى أف دكر المتعمـ ىنا يتحدد باالنتباه كالمشاركة الكجدانية كالرغبة فييا (عطية.)88 :2008 ،
كيتـ تقسيـ ىذا المستكل إلى ثبلث مراحؿ:
 -2مرحمة الوعي:
كىػي تمثػػؿ المرحمػػة الػػدنيا فػػي ىػػذا المسػػتكل فػي المجػػاؿ الكجػػداني ،كتشػػير إلػػى أنمػػاط كعػػي
المتعمـ بالظكاىر أك المثيرات التي تثير انتباىو كسمككو الشعكرم كمبلحظة منظر معيف.
 -3مرحمة الرغبة في االستقباؿ:
كيشػػير ىػػذا المسػػتكل إلػػى الرغبػػة فػػي تكجيػػو االنتبػػاه إلػػى مثي ػرات معينػػة بحيػػث تت ػراكح ىػػذه
الرغبة بيف التساىؿ كاالنتباه الشديد
 -4مرحمة ضبط االنتباه:
ىػػذه العمميػػة تػرتبط بقػػدرة المػػتعمـ عمػػى الػػتحكـ فػػي عمميػػة االنتبػػاه كتكجيييػػو نحػػك المثيػرات المفضػػمة
لديو كذلؾ رغما عف كجكد مثيرات أخرل (مطر.)33 :1999 ،
 -5مستوى االستجابة:
كيندرج تحت ىذا المستكل ثبلث مستكيات وفيها يتعدل الفرد مجرد االنتباه إلػى االسػتجابة
كاالندماج كالمشاركة الفعمية في المكاقؼ المحيطة (شبر كآخركف.)53 :2010 ،
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مستوى االستقباؿ  :كيمثؿ أدنى مستكل حيث يقكـ الطالب باالستجابة كلكنو لـ يتقبػؿ ضػركرة
فعؿ ذلؾ السمكؾ كلكنو رغبة في مسايرة قكاعد الصحة.

 الرغبة في االستجابة :كفي ىذا المستكل يظير المتعمـ التزامو بالسمكؾ لدرجة أنو ال يفعػؿ ذلػؾ
لمجرد خكفو مف النبذ االجتماعي كلكف بمبادرة منو كبمحض إرادتو كبالتالي فيػك مسػتكل يظيػر
فيو السمكؾ االختيارم كاإلرادم.
 االرتيػػػػاح لالسػػػػتجابة :كفػ ػػي ىػ ػػذا المسػ ػػتكل ال يكتفػ ػػي الطالػ ػػب بالرغبػ ػػة كاإلرادة إنمػ ػػا يصػ ػػاحب
االستجابة شعكر بالرضا كاالرتياح كاالستمتاع أثناء قيامو بعمؿ مػف األعمػاؿ (الجمػؿ:1996 ،
.)33
 -6مستوى التقييـ:
كيقصػػد بػػو القيمػػة التػػي يعطييػػا الطالػػب لشػػيء معػػيف أك ظػػاىرة أك سػػمكؾ محػػدد ،كتتعمػػؽ
نكاتج التعمـ في ىذا المستكل بذلؾ السمكؾ الثابت إلػى درجػة كافيػة يمكػف معيػا التعػرؼ عمػى القيمػة
بكضكح.
ويتضمف التقييـ ثالثة مستويات ثانوية:
 قبوؿ القيمة :تقبؿ أىمية أىداؼ العمـ كأغراضو في النكاحي االجتماعية.
 تفضيؿ القيمة :إعطػاء أكلكيػات كتفضػيؿ القيمػة ،كمػا فػي المبػادرة لتكضػيح أىػداؼ العمػـ كدكره
في حياة الناس كالمجتمع.
 االلتزاـ :التعيد بالقيمة (زيتكف.)68 :2001 ،
 -7مستوى التنظيـ:
يشػير التنظػػيـ القيمػػي إلػى الجمػػع بػػيف أكثػػر مػف قيمػػة كحػػؿ التناقضػات بينيمػػا ،كتبنػػي نظػػاـ
يتسـ باالتساؽ الداخمي كالثبات المرتفع كتتسػـ األىػداؼ ىنػا بالمقارنػة كالتحميػؿ (المحيسػف:1999 ،
.)76
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 -8مستوى تمثؿ القيـ وتجسدىا :تعني أف يقدر الفرد األشياء كالظكاىر مف حكلو مثؿ إيماف الفرد
بأف الصدؽ سمة مف سػمات المعمػـ فيػك يمارسػيا عػف اقتنػاع كأنيػا مفضػمة لديػو كأف يحتػرـ كػؿ مػف
يحمؿ تمؾ الصفات (إبراىيـ.)177 :2002 ،
ىناؾ عدة طرؽ ووسائؿ إلكساب الفرد لمقيـ التربوية ؛ مف أىميا:
 إتباع القدكة أك المثؿ األعمى.
 تحديد نكاحي االختيار ،أم إعطاء بداهئؿ محددة يتـ االختيار مف بينيا.
 الخضكع لقكانيف كقكاعد تحتـ عمى الفرد سمككان معينان خكفان مف المساءلة االجتماعية.
 المجػػكء إل ػػى ض ػػمير الف ػػرد ،باعتبػػاره ق ػػكة داخمي ػػة تحث ػػو عم ػػى الخيػػر كتمنع ػػو م ػػف الش ػػر (زق ػػكت،
.)60- 59 :2000
وتتطمب عممية تكويف القيـ التربوية عناصر مجتمعة فتكوف أسموباً متكامالً لتبني القيـ التربوية:
 االختيار الحر.
 االختيار مف بيف بداهئؿ.
 االختيار بعد تفكير عميؽ في عكاقب كؿ بديؿ.
 االعتزاز كالتقدير.
 التأكيد كاعبلف القيمة.
 العمؿ بما اختاره الفرد كالعمؿ بو.
 التكرار كتبني القيمة (أحمد.)262 :2003 ،
كترل الباحثة ضركرة أف يقتنع الفرد بالقيـ كأف يختارىا بمحض إرادتو ثػـ يتبناىػا كذلػؾ إذا اقتنػع بيػا
الفػػرد يمارسػػيا عػػف قناعػػة ذاتيػػة منػػو بػػدكف أف يحتػػاج إلػػى رقابػػة أك إجبػػار أك قػػانكف يحاسػػبو كانمػػا
سكؼ يحرص ىك ذاتيان عمى تحقيقيا كالتمسؾ بيا.
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ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر في البناء القيمي لدى األفراد:
 -1الجنس:
يكج ػد اختبلفػػات فػػي التركيػػب القيم ػي لػػدل الػػذككر كاإلنػػاث ؛ حيػػث تعمػػؿ المجتمعػػات عمػػى
تنشهئة كؿ منيما ليؤدم دك انر اجتماعيان مختمفان كمتمي انز عف األخر.
 -2الطبقة االجتماعية:
كييعني بيا المستكل االقتصادم كاالجتماعي لؤلسرة فنجد قيما كالمظيرية كاالستيبلؾ كالقيـ

الجمالية بارزة لدل طبقة األغنياء ،بينما تبرز قيـ الكفاح كالطاعة كالقيـ المادية لدل الفقراء.
 -3التحصيؿ العممي:

فالمستكل التعميمي لمفرد لو دكر كبير في التأثير عمى قيمو ،كقد تكصػمت د ارسػة لػرككتش "
إل ػى أف قػػيـ النظافػػة كاإلحسػػاس بالمسػػهئكلية كالعقبلنيػػة تميػػز المتعممػػيف عػػف غيػػر المتعممػػيف بشػػكؿ
كاضح.
 -4العمر:
كىػػك مػػف العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي النظػػاـ القيمػػي لمفػػرد ،فقػػيـ األطفػػاؿ تختمػػؼ عػػف قػػيـ الشػػباب
كىػػذه بػػدكرىا تختمػػؼ عػػف قػػيـ ال ارشػػديف ،كىػػك مػػا يػػؤدم إلػػى الص ػراع القيمػػي بػػيف األجيػػاؿ كالػػذم ال
يمكف حمو إال بتفيـ كؿ فهئة عمرية لمتطمبات الفهئة األخرل.
 -5الثقافة:
تعتبػػر ثقافػػة المجتمػػع أىػػـ عامػػؿ مػػؤثر فػػي بنػػاء النسػػؽ القيمػػي لؤلف ػراد ،كيػػأتي عمػػى رأس
الثقافػػة الػػديف أك العقيػػدة المتبعػػة ،فالػديف ىػػك المنبػػع الحقيقػػي لمقػػيـ ،كغالبػان مػػا تكػػكف تمػػؾ القػػيـ ثابتػػة
كراسخة يصعب زعزعتيا أك تغيرىا كيأتي بعد ذلؾ التقاليد كالعادات كاألعراؼ ،كالتي ال يخفى أثرىا
في التككيف القيمي ألفراد لمجتمع (البطش كعبد الرحمف.)99-97 :1990 ،
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طرؽ قياس القيـ التربوية:

ىناؾ عدة طرؽ إجرائية يمكف مف خالليا قياس القيـ:
كانت النظرة الساهئدة إلى القيـ عمى أنيا مثالية ميتافيزيقية تستبعد إمكانية قياسيا ،كلكف فػي

الكقت الحالي ىناؾ نزعة إلى تحديد القيـ عمى أساس الدقة مف خبلؿ قياسيا بطرؽ إجراهئية.
كىناؾ العديد مف الطرؽ اإلجراهئية العممية التي يمكف مف خبلليا قياس القيـ؛ كمنيا:
-1المالحظة المنظمة :Systematic Observation
تيتـ المبلحظة المنظمة باألنشػطة السػمككية المختمفػة لمفػرد فػي المكاقػؼ المختمفػة ،كتسػجيؿ
كتحمي ػػؿ ى ػػذه النش ػػاطات كالس ػػمككيات ،كاس ػػتنتاج الق ػػيـ الت ػػي كجي ػػت ذلػ ػؾ النش ػػاط أك الس ػػمكؾ .كت ػػتـ
المبلحظة المنظمة بكاسطة مبلحظ خارجي .في الكقت التي يندر استخداـ المبلحظة كطريقة لقياس
القيـ لعدة أسباب منيا:
 اىتمػ ػػاـ البػ ػػاحثيف بالجانػ ػػب الكمػ ػػي فػ ػػي قيػ ػػاس الظ ػ ػكاىر مػ ػػف خػ ػػبلؿ اسػ ػػتخداميـ لممقػ ػػاييسكاالختبارات أك المقاببلت المقننة.
 عػػدـ كفػػاءة القيػػاـ بيػػا بشػػكؿ مػػنظـ كدقيػػؽ مػػف جانػػب المتخصصػػيف فػػي المجػػاؿ (سػػعدات،.)43 :2001
 -2المقابمة الشخصية : Interview
كيقصد بيا مجمكعػة مػف األسػهئمة أك مػف كحػدات الحػديث يكجييػا الباحػث إلػى اآلخػريف فػي
مكقػػؼ حسػػب خطػػة معينػػة لمحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات أك أراء أك اتجاىػػات أك دكافػػع سػػمكؾ معػػيف،
كاسػػتخدمت المقابمػػة الشخصػػية بشػػكؿ أكثػػر انتشػػا ار مػػف المبلحظػػة فػػي مجػػاؿ قيػػاس القػػيـ كاألحكػػاـ
األخبلقيػػة .كىنػػاؾ أشػػكاالن كثي ػرة لممقابمػػة منيػػا :القصػػص ذات النيايػػات المفتكحػػة ،المقابمػػة المفظيػػة
كأسمكب الرسـ (رضكاف.)35 :2001 ،
 -3تحميؿ المضموف : Content Analysis
ىػػك أحػػد الكسػػاهئؿ المسػػتخدمة فػػي د ارسػػة مضػػمكف الكسػػاهئؿ المكتكبػػة أك المسػػمكعة بكضػػع
خطة منظمة تبدأ باختيار عينة مف المادة محؿ التحميؿ كتصنيفيا كتحميميا كميان ككيفيان.
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كقػد اسػػتخدـ ىػػذا األسػػمكب فػي الكشػػؼ عػػف القػػيـ مػػف خػبلؿ تحميػػؿ مضػػمكف رسػػالة ؛ سػكاء
كانت ىذه الرسالة مسمكعة أك مقركءة أك مرهئية.
 -4المقاييس واالستخبارات: Testing's Questionnaires ,Psychometric :
كىي مف أكثر الطرؽ انتشا انر في مجاؿ قياس القيـ ،كيكجد العديد منيػا يمكػف إدراجيػا تحػت
فهئتيف أساسيتيف ىما:
المقاييس أو االستبيانات التي تشتمؿ عمى أسئمة االختيار مف بدائؿ وأشيرىا :
 مقياس ألبكرت كفيرنكف كليندزم ،كىك مف أكاهئؿ المقاييس التي استخدمت في مجػاؿ قيػاس القػيـ
ذات التصنيؼ السداسي الذم كضعو سبرانجر.
 مقيػػاس القػػيـ الفارقػػة الػػذم أعػػده  ،Princeكيقػػكـ عمػػى أسػػاس تصػػنيؼ القػػيـ إلػػى نػػكعيف :قػػيـ
تقميدية كقيـ عصرية.


المقاييس أك االسػتبيانات التػي تقػيس القػيـ مػف خػبلؿ ترتيػب الفػرد لعػدد مػف البػداهئؿ المقدمػة لػو
حسب أىميتيا بالنسبة لو ،كأشيرىا :

 مقيػػاس د ارسػػة االختبػػارات ،كأعػػده كدركؼ  woodruffكيتضػػمف ثػػبلث مشػػكبلت رهئيس ػة ينػػدرجتحت كؿ منيا ثمانية حمكؿ ،كيطمب مف الفرد ترتيبيا حسب أىميتيا.
 مقياس القيـ الشخصية الذم صممو ىككس  Hawkesكيتككف مف ( )90بندان خصصت لقياسعشر قيـ كالصداقة كالحياة األسرية كالسيطرة.. .
 مقيػػاس قػػيـ العمػػؿ ،كقػػاـ بإعػػداده سػػكبر  Superلقيػػاس  15قيمػػة كاإلبػػداع كاألمػػف ،كالمكانػػةاالجتماعية ،كالتعاكف(... .سعدات.)48 :2001 ،
كى ػػذه الط ػػرؽ لك ػػؿ مني ػػا مميزاتي ػػا كس ػػمبياتيا كي ػػتـ اختي ػػار أم مني ػػا كذل ػػؾ حس ػػب مبلهئمتي ػػا
لطبيعة الدراسة سكاء كانت(مسحية ،عامميو ،مقارنة)... .
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كالباحث ػػة ف ػػي ى ػػذه الد ارس ػػة تس ػػتخدـ االس ػػتبيانات كذل ػػؾ لمبلهئمتي ػػا لطبيع ػػة المرحم ػػة العمري ػػة
فاختيار الكسيمة المناسبة لقياس القيـ يعتبر مف العكامؿ الميمة لنجاح الدراسة التي يمر بيا الشباب
كطبيعة الدراسة الحالية ،باإلضافة إلى المقابمة الشخصية لبحث سبؿ التطكير.
وتطرح الباحثة أىـ القيـ التربوية التي تتطرؽ إلييا الدراسة الحالية :

أوالً -القيـ األخالقية :

لمػػا كػػاف التعمػػيـ الجػػامعي يمثػػؿ أخطػػر م ارحػػؿ التعمػػيـ كأشػػدىا تػػأثي انر ،كأبعػػدىا عمق ػان فػػي

تكجي ػػات حرك ػػة الفك ػػر بكج ػػو ع ػػاـ  ،كال ش ػػؾ أف مكق ػػع الجامع ػػة يظ ػػؿ مرىكنػ ػان بم ػػدل ق ػػدرة الك ػػادر
التدريسي فييا عمػى أداء األدكار المتكقػع مػنيـ ممارسػتيا لتجديػد حركػة الفكػر الشػاخص لػدل الطمبػة
كتنمية قيميـ لمتكاهئـ مع مجتمعػاتيـ  ،كبمػا أف القػيـ األخبلقيػة ىػي عصػب الحيػاة الػذم يػؤثر عمػى
الفرد نفسو كعمى المجتمع فيذا ما يبرر أىمية التطرؽ إلييا.
كتع ػػد الق ػػيـ األخبلقي ػػة م ػػف أى ػػـ مج ػػاالت الق ػػيـ ،لمػ ػا لي ػػا م ػػف دكر ب ػػارز ف ػػي تحدي ػػد مع ػػالـ
الشخص ػػية ،كي ػػؼ ال كأس ػػاس بعث ػػة رس ػػكلنا(  )بم ػػكغ الف ػػرد مرتب ػػة مشػ ػرقة م ػػف األخ ػػبلؽ الحمي ػػدة..
ػؾ لى ىعمىػػى يخمي ػ و
ؽ ىع ًظػ ٍػي ٍـ﴾
كألىميػػة القػػيـ األخبلقيػػة جػػاء الثنػػاء مػػف ا﵀ عػػز كجػػؿ لرسػػكلو الك ػريـ ﴿ك ٍانػ ى

(القمـ،آية.) 4:

إف داللة ىذه المفتة مف رب العباد ،ليي داللة عمى تمجيد العنصر األخبلقي فػي ميػزاف ا﵀
ع ػػز كج ػػؿ ،كأص ػػالة ى ػػذا العنص ػػر ف ػػي الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية ،كالن ػػاظر لس ػػيرة المص ػػطفى ) )يج ػػد
العنصر األخبلقي بار انز أصيبلن فييا ،فالدعكة إلى الصدؽ كالعدؿ كالرحمة ،كالنيي عف الجكر كالظمـ
كالغػػش كاشػػاعة الفاحشػػة بػػأم صػػكرة مػػف الصػػكر كػػؿ ىػػذا لحمايػػة العنصػػر األخبلقػػي فػػي الشػػعكر
كالس ػػمكؾ ،كف ػػي أعم ػػاؽ الض ػػمير ،كف ػػي العبلق ػػات الفردي ػػة كالجماعي ػػة عم ػػى السػ ػكاء (قط ػػب:2004،
.)675
كيعػػرؼ صػػالح ( )2001القػػيـ األخبلقيػػة بأنيػػا :معػػايير إلصػػدار األحكػػاـ التػػي يسػػتخدميا
الفػػرد كالجماعػػة لبلختيػػار مػػف بػػيف البػػداهئؿ المختمفػػة فػػي المكاقػػؼ التػػي تتطمػػب ق ػ اررات أك سػػمككيات
معين ػػة ،كى ػػي تمث ػػؿ معتق ػػدات ل ػػدل الف ػػرد تق ػػكـ بتكجي ػػو س ػػمككو كاختيا ارت ػػو ،كم ػػا يج ػػب عمم ػػو كادراؾ
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الصكاب كالخطأ انطبلقان مف المعايير الدينية كاالجتماعية لممجتمع كىي جكانب مكتسبة تؤلؼ جانبان
ميمان في شخصية الفرد كتؤثر بشكؿ داؿ في سمككياتو كمشاعره كمدركاتو (صالح.)43 :2001 ،
كالقػػيـ األخبلقيػػة تتعػػدد كتتنػػكع مػػا بػػيف أمػ وػة كأمػػة ك مػػا بػػيف عصػػر كعصػػر كذلػػؾ الخػػتبلؼ
ػرف
طباهئع الناس ،كلكف أخبلقنػا نحػف المسػمميف كاحػدة ال تتجػزأ ،كال تتغيػر كذلػؾ ألنيػا نابعػة مػف الق آ
الكريـ كالسنة النبكية.
فالقيـ األخبلقية تشكؿ "معايير إلصدار األحكاـ األخبلقية التي يستخدميا الفرد أك الجماعة
لبلختيػػار بػػيف البػػداهئؿ المختمفػػة فػػي المكاقػػؼ التػػي تتطمػػب ق ػ اررات أك سػػمككيات معينػػة ،كى ػي تمثػػؿ
معتق ػػدات ثابت ػػة نس ػػبيان ل ػػدل الف ػػرد تق ػػكـ بتكجي ػػو س ػػمككو كاختيا ارت ػػو ،كم ػػا يج ػػب عمي ػػو عمم ػػو ،كادراؾ
الص ػكاب كالخطػػأ انطبلق ػان مػػف المعػػايير االجتماعيػػة كالدينيػػة لممجتمػػع ،كىػػي جكانػػب مكتسػػبة تؤلػػؼ
جانبان ميمان مف شخصية الفرد كتؤثر بشكؿ داؿ في سمككياتو كمشاعره كمدركاتػو (صػالح:2001 ،
.)43
"كلمقػػيـ األخبلقيػػة أثػػر بػػالغ فػػي حيػػاة اإلنسػػاف ألنيػػا تػػزكده بمجمكعػػة مػػف األخػػبلؽ كاآلداب
الفاضمة كالتي تعمؿ عمى تككيف الرقيب األخبلقي الذاتي النابع مف ضمير الفرد كالضابط لتصرفاتو
كالمحاسب لو عمى أخطاهئو كذنكبو كمعاصيو كالمحرؾ المستمر لجكانب الخير كاالستقامة في نفسو،
كما أنيا تعمؿ عمى تقكية إرادة الفرد كاحساسو بمسهئكلياتو الذاتية في تيذيب سمككو كضبط انفعاالتو
الخمقيػة
كاشباعيا بالطريؽ السكم كالمشركع دينيان كأخبلقيان ،كما تيتـ في تنشهئة اإلحساس بالمسهئكلية ي
تجاه المجتمع"(الزنتاني.)760 :1993 ،

كمػا أنيػػا تعنػػى بػػالقيـ الحقيقيػػة التػػي تحكػػـ السػػمكؾ الحػػر ال مجػػرد أنمػػاط معينػػة مػػف السػػمكؾ
المقبكؿ اجتماعيان ،كال يكفي أف نعمـ الطالػب فػي ىػذه المرحمػة كيػؼ عميػو أف يسػمؾ بتعميمػو كتدريبػو
عمى الطاعة العمياء لما يسمى بالقانكف األخبلقػي لمسػمكؾ أك أف تقػدـ لػو مجمكعػة مػف المثػؿ العميػا
التي قد ينافؽ في الحديث عنيا كيتخػذىا كسػيمة لتبريػر نفسػو لنفسػو أك حتػى أمػاـ اآلخػريف ،لػذا فػإف
العمؿ المناسب لمقيـ األخبلقية أف تعمؿ عمى مساعدة الطالػب عمػى نمػك شخصػية أخبلقيػة تقػدر لػو
الخير كالحؽ عف قناعة تامة.
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القيـ األخالقية الفرعية:
 -األمانة :

تعنػ ػػي مػػػدل الت ػ ػزاـ الفػ ػػرد بالمحافظػػػة عمػ ػػى ممتمكػ ػػات الغيػ ػػر ،كعػ ػػدـ إتبلفيػ ػػا إعطػ ػػاء الحػ ػػؽ
ألصحابو كرد األمانات إلى أىميا"(لشيباني.)30 :1997 ،
إف أداء األمانػػة خمػػؽ رفيػػع ،كقيمػػة فضػػمى  ،كأدب الزـ ال تسػػتقيـ الحيػػاة إال بػػو ،كال تقػػكـ
المعامبلت إال عمييا كيحتاجيا الناس كافة كفي كؿ المسػتكيات ،كاإلسػبلـ يريػد لممسػمـ أف يكػكف ذا
ضمير حػي كيقػظ ،يصػكف حقػكؽ ا﵀ كحقػكؽ النػاس  ،كلػذلؾ أكجػب عمػى المسػمـ أف يصػكف حقػكؽ
ا﵀ كحقكؽ الناس (المزيني . )186 : 2009 ،
كمعظػػـ النػػاس يقتصػػركف األمانػػة فػػي أضػػيؽ معانييػػا كىػػي حفػػظ األمانػػات كالكداهئػػع  ،كلكػػف
حقيقتيا في ديف ا﵀ أعـ كأكبر  ،فمف األمانة كضع الشخص المناسب في المكاف المناسػب  ،كعػدـ
اسػػتغبلؿ المناصػػب ألغػراض كمصػػالح شخصػػية  ،فاإلنسػػاف مػػؤتمف عمػػى كقتػػو كعمػػى جسػػده فيػػي
كداهئع ا﵀ عندؾ كسكؼ تسأؿ عنيا .
حيث تـ ذكر األمانة في كتاب ا﵀ عز كجؿ أكثػر مػف أربعػيف مػرة منيػا قكلػو تعػالى ﴿ :إف
ا﵀ يأمركـ أف تؤدوا األمانات إلى أىميا ﴾(النساء ،آية ) 58:
كالمجتمػػع الػػذم ال أمانػػة فيػػو ،تعبػػث فيػػو الكسػػاطات كالشػػفاعات بالمصػػالح العامػػة ،كتيضػػـ
حقكؽ الرجاؿ األكفاء فيو ،كتقدـ مف دكنيـ كىذه مف مظاىر الفساد كضياع األمانة ،قاؿ النبػي()
في جكابو سؤاؿ رجؿ ،جاءه يسألو متى تقكـ الساعة ؟ فقاؿ لػو" :إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة
!قاؿ وكيؼ أضاعتيا ؟ قاؿ إذا وسد األمر لغير أىمو فانتظر الساعة"(البخارم.)59: 1978،
ض ىػنا اى ٍألىم ىانػة عمىػى اٍلس ً
لج ىب ً
ض كٍا ً
ؽ ًم ٍنيىػا
ىف ىي ٍح ًمٍم ىنيىػا ىكأى ٍشػفى ى
كيقكؿ تعالى ﴿:إًَّنا ىع ىر ٍ
ػاؿ فىػأ ىىب ٍي ىف أ ٍ
ى
ى
ى
َّػم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى ى
ً
ًً
ك ىحممىياى ًٍ
آمينػكا ىال
اف ى
اإل ٍن ىس ٍ
ظمي يك ىمان ىجيي يكالن﴾ (األحػزاب ،آيػة ) 72:كقكلػو أيضػان :ى
اف إًَّنوي ك ى
﴿يػا أىيهيىػا اىٍلػذي ىف ى
ى ى
ىم ىاناتً يك ٍـ ىكأ ٍىنتي ٍـ تى ٍعمى يم يكف ﴾(األنفاؿ ،آية )27:
تى يخ يكينكا ا﵀ ىكاىٍل ىر ٍس يك ىؿ ىكتى يخ يكينكا أ ى
-2الصدؽ:
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نق ػػيض الك ػػذب "ص ػػدؽ "ص ػػدقان كص ػػدقا كتص ػػادقان كص ػػدقو الح ػػديث أم أنب ػػأه بالص ػػدؽ(.ابف
منظكر 713،ق ج.)1410 :1
الصدؽ اصطالحاً :كتعني كذلؾ مدل التزاـ الفرد بقكؿ ما يعتقد أنػو الحػؽ كعػدـ الكػذب ،كال يقتصػر
قكؿ الحؽ أك اإلخبار بو عمى القكؿ فقط بػؿ قػد يكػكف بالفعػؿ كاإلشػارة باليػد أك ىػز الػرأس كمػا إلػى
ذلؾ (صالح.)44:2001،
كتتبنى الباحثة تعريؼ (صالح .)2001،
كلقد حث اإلسبلـ عمى الصدؽ فأمر عباده المؤمنيف بالصدؽ في مكاضع كثيرة حيث قاؿ تعالى:
﴿وﺇذكر في الكتاب إسماعيؿ إنو كاف صادؽ الوعد﴾ (مريـ ،آية .)54:
كقاؿ أيضان﴿ :يا أييا الذيف آم ًنوا اتقوا ا﵀ وكونوا مع الصادقيف﴾ (التكبة  ،آية .)119:
كقاؿ ﴿:ى ىذا يكـ ي ٍنفىع اٍلص ًاد ًق ٍيفً ً
ص ٍدقىييـ﴾(الماهئدة ،آية .)119:
ى ىٍ ى ى ٍ ى ى
إف ا﵀ خمؽ السمكات كاألرض بالحؽ ،كأمر الناس بأف يبنكا حيػاتيـ عمػى الحػؽ ،فػبل يقكلػكا
إال حقػان كالصػػدؽ فػػي األقػكاؿ يػؤدم بصػػاحبو إلػػى الصػػدؽ فػػي األعمػاؿ كالصػػبلح فػػي األحػكاؿ ،فػػإف
حػرص اإلنسػاف عمػػى التػزاـ الحػػؽ فيمػا ينسػػب إليػو يجعػؿ ضػػياء الحػؽ يسػػطع عمػى قمبػػو كعمػى فكػره
كالعمػػؿ الصػػادؽ ىػػك العمػػؿ الػػذم ال ريػػب فيػػو ،ألنػػو كليػػد اليقػػيف حيػػث أمرنػػا ا﵀ عػػز كجػػؿ بتحػػرم
كنػ ٍػكا ىمػ ٍػع
﴿يػػا أيىييىػػا اٍل ػ ىذ ٍي ىف اى ىمينػ ٍػكا اتىقيػ يػكا اى﵀ ىك يك ي
الصػػدؽ فػػي األق ػكاؿ كاألفعػػاؿ؛ إذ يقػػكؿ ا﵀ عػػز كجػػؿ :ى
ص ًاد ًقيً ٍف"﴾ (التكبة ،آية. )129 :
اٍل ى
﴿ن ٍحػ يػف ىخمى ٍق ىنػػا يكـٍ ىفمػ ٍػكىال
ككػػاف أيضػان الحػػث عمػػى التصػػديؽ بالتػػذكير بخمقيػػـ ،حيػػث قػػاؿ تعػػالى ى

كف﴾ (الزمػػر ،آيػػة  )74:أم تصػػدقكف مػػا سػػيككف عمػػيكـ مػػف عػػذاب لتكػػذيبكـ كعصػػيانكـ مػػا
صػػدقي ٍ
تي ى

أمرتكـ بو .

كقػػاؿ الرسػػكؿ(  ) عمػػيكـ بالصػػدؽ ،فػػإف الصػػدؽ ييػػدم إلػػى البػػر ،كاف البػػر ييػػدم إلػػى
الجنػػة ،كمػػا يػزاؿ الرجػػؿ يصػػدؽ كيتحػػرل الصػػدؽ ،حتػػى يكتػػب عنػػد ا﵀ صػػديقان ،كايػػاكـ كالكػػذب فػػاف
الكػػذب ييػػدم إلػػى الفجػػكر كاف الفجػػكر ييػػدم إلػػى النػػار كمػػا ي ػزاؿ العبػػد يكػػذب حتػػى يكتػػب عنػػد ا﵀
كذابا " (الغزالي.)49 :1970 ،
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أىميتو قيمة الصدؽ:

 لمصػػدؽ ثم ػرات فػػي حيػػاة الصػػادقيف ،منيػػا ارحػػة الضػػمير كطمأنينػػة الػػنفس كىػػدأة الػػركح ،لقػػكؿالنبػػي ":دع مػػا يربيػػؾ ،فػإف الصػػدؽ طمأنينػػة ،كالكػػذب ريبة"(الترمػػذم  ،ب ت  )2442:فيعمػػؿ
عمى البركة بالرزؽ ،كزيادة الخير ،كالفكز بمنزلة الشيداء ،لقكؿ الرسكؿ  :مف سأؿ ا﵀ الشػيادة
بص ػػدؽ ،بمغ ػػو ا﵀ منزل ػػة الش ػػيداء كاف م ػػات عم ػػى فراشو"(مس ػػمـ ،ب ت )1937:كم ػػف ثمػ ػرات
الصدؽ النجاة مف المكركه فقد جاء في األثػر َّ
:أف ىاربػان لجػأ إلػى أحػد الصػالحيف ،كقػاؿ اخفنػي
مف طالبي ،فقاؿ :ىن ٍـ ىنا ،كألقى عميو حزمة مف خكص ،فمما جاء طالبكه كسألكا عنو قاؿ ليػـ:
ىػػا ىػػك تحػػت الخػػكص ،فظن ػكا أنػػو يسػػخر مػػنيـ ،فتركػػكه ببركػػة صػػدؽ الرجػػؿ الصػػالح (الزيػػاف

كآخركف.)243-242 :2003 ،
 كيكصػػي اإلسػػبلـ بغػػرس فضػػيمة الصػػدؽ فػػي نفػػكس األف ػراد ،حتػػى يشػػبكا عميػػو كيػػألفكه فػػيأق ػ ػكاليـ كفػ ػػي كػ ػػؿ سػ ػػمككيـ ،حيػ ػػث يقػ ػػكؿ": مػ ػػف قػ ػػاؿ لصػ ػػبي ىػ ػػاؾ ثػ ػػـ لػ ػػـ يعطػ ػػو ،فيػ ػػي
كذبو"(أحمد )4960 ،كذلؾ حت يشبكا عميو (العاجز.)381-382 :2006 ،
 -3التواضع:
كيعني عدـ تعالي الطالب عمى اآلخريف أثناء تعاممو معيـ ،كنبذ التكبر كالغركر في سمككو
أك سمكؾ اآلخريف معو ،كالعمؿ مع األفراد في إطار األلفة كالمحبة.
كالتكاضػػع نقيض ػان لمكبػػر كالتعػػالي .فيػػا ىػػك قػػكؿ ا﵀ مبين ػان صػػفات المػػؤمنيف ﴿ أًىذلَّػ وػة ىعمىػػى

ىع َّ وزة عمىى اٍل ىك ًاف ًريف﴾ (الماهئدة :آية .)54 ،كمحذ انر سبحانو مف الكبر﴿ .كأ َّ ًَّ
اٍلمؤ ًمنًيف أ ً
استىٍن ىكفيكا
ى
ىما الذ ى
ى
يٍ ى
يف ٍ
ى
كف المَّ ًػو كلًيػان كال ىن ً
ً
كف لىييػ ٍػـ ًم ٍػف يد ً
ص ٍػي انر﴾ (النسػاء ،آيػػة.)173 :
اسػتى ٍك ىب يركا فىيي ىعػذيبيي ٍـ ىعػ ىذابان أىليمػان ىكال ىي ًج يػد ى
ىك ٍ
ىٌ ى
ػاىبً ٍ ً
ىف
ػكف لىػ ى
ككػػاف ج ػزاء المتكبػػر األكؿ إبمػػيس لعنػػو ا﵀ متمػػثبلن فػػي قكلػػو ﴿ .قىػ ى
ػاؿ فىػ ٍ
ػؾ أ ٍ
ط م ٍنيىػػا فى ىم ػا ىي يكػ ي
ً
ً
يف ﴾(األعراؼ ،آية 13 :كقكؿ األميف " أال أخبركـ بأىؿ الجنػة؟
تىتى ىكب ىَّر ًفييىا فى ٍ
اخ يرٍج إًَّن ىؾ م ىف الصَّاغ ًر ى
كػػؿ ضػػعيؼ متضػػاعؼ لػػك أقسػػـ عمػػى ا﵀ ألبػره .أال أخبػػركـ بأىػػؿ النػػار؟ كػػؿ عتػػؿ جػكاظ مسػػتكبر"

(العسقبلني.)584 :1996 ،
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أىمية التواضع  :كمف سمككيات الرسكؿ  -صمي ا﵀ عميو كسمـ – في التكاضع ،أنو كاف

يرقع ثكبو ،كيحمب الشاة ألىمو ،كيعمؼ البعير ،كيأكؿ مع الخدـ  ،كيجالس المساكيف ،كيجيب دعكة
مػف دعػاه  ،كيعػكد المػريض ،كيركػب الحمػار  ،كيسػمـ عمػي الصػبياف إذا مػر عمػييـ  ،كاذا أكػؿ لعػؽ
أصابعو الثبلثة ،كلـ يحاكؿ أف ينتقـ لنفسو قط ،حتى مف طعنكه في عرضو كشرفو ،كابف سمكؿ
في حديث اإلفؾ .فما أحرانا لك اقتدينا بسنة الرسكؿ (العاجز.)390 :2006 ،
فالتكاضػػع فضػػيمة إنسػػانية كبػػرل  ،فيػػو جبػػر لمخ ػكاطر  ،كتعزيػػز إلنسػػانية البسػػطاء كالفق ػراء
كالمستضػػعفيف  ،كفيػػو رحمػػة كلػػيف كسػػماحة نفػػس فمػػا أح ارنػػا لػػك تمسػػؾ المجتمػػع بيػػذه الفضػػيمة التػػي
تكجب المحبة كالمكدة بيف الناس كقبميا محبة ا﵀ كرضكانو (المزيف.)180 :2009 ،
 -4الوفاء بالعيد:
مدل التزاـ الطمبة الكفاء بالعيكد التي قطعكىا عمى أنفسيـ ميما كانت الظركؼ.
آد ٍـ ًم ٍف قىٍبؿ فىىن ًسي ىكلى ٍـ ىن ًج ٍد لىوي ىع ٍزىمان ﴾ (طو ،آية .)115 :
﴿كلىقى ٍد ىع ًي ٍد ىنا إًلىى ىبنً ٍي ى
قاؿ تعالى :ى

اعبػ يػدكنًي ى ػ ىذا ً
صػ ىا
ػرطه
ىف ىال تى ٍعيبػ يػد ٍكا اٍل ىشػ ٍػي ى
ػي ى
ى
ػيف ىكأ ٍ
اف إً ٍنػػوي لى يكػ ٍػـ ىعػ يػد هك يمبًػ ٍ
ط ٍ
آدـ أ ٍ
ىف ٍ ي
﴿أىلىػ ٍػـ ىن ٍعيىػ ٍػد إلىػ ٍػي يك ٍـ ىيػػا يب ىنػ ٍ
ضػػمً ًو
اىػ ىػد المَّػػوى لىػػهئً ٍف آىتى ىانػػا ًمػ ٍػف فى ٍ
يم ٍسػػتى ٍقيـ"﴾ (يػػس ،آيػػة )61-60 :كقػػاؿ تعػػالى أيض ػان ﴿ ىك ًمػ ٍػنيي ٍـ ىمػ ٍػف ىع ى
كن َّف ًمف الصَّالً ًحيًف ( )75ىفمى َّما آىتىاىـ ًمف فى ٍ ً ً ً
ً َّ
لىىنص َّ
ػكف ()76
يٍ ٍ
ضػمو ىبخميػكا بًػو ىكتى ىكل ٍػكا ىك يى ٍػـ يم ٍع ًر ي
ض ى
ى
َّدقى َّف ىك لىىن يك ى ى
ً
كف ﴾(التكبػة ،آيػة :
ىعقىىبيي ٍـ نًفىاقنا ًفي يقميكبً ًي ٍـ إًلىى ىي ٍكًـ ىيٍمقى ٍكىنوي بً ىما أ ٍ
ىخمىفيكا المَّوى ىما ىك ىع يدكهي ىكبً ىمػا ىك ي
فىأ ٍ
ػانكا ىي ٍكػذيب ى
.)77-75

كقد حدثت السنة النبكيػة عمػى ذلػؾ حيػث قػاؿ رسػكؿ "" : مػف حمػؼ عمػى يمػيف فػرأل فػي
غيرىا خي انر منيا فميكفر عف يمينو كليفعؿ الذم ىك خير"(البخارم ،ب.ت ،ج ،2ص)234:
 -5اإلحساف:
مػدل التػزاـ الطالػب بػػاألمر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػػر كمسػاعدة األفػراد بػدكف إجبػػار أك
إكراه كانما يككف نابعان مف ذاتو.
ً
ىسأٍتي ٍـ فىعمىىييىا ﴾ (اإلسػراء ،آيػة .)7 :كقكلػو عػز كجػؿ
ىح ىس ٍنتي ٍـ أ ٍ
قكؿ ﴿إً ٍف أ ٍ
ىح ىس ٍنتي ٍـ ىأل ٍىنفيس يك ٍـ ىكًا ٍف أ ى
اف إً َّال ًٍ
اء ًٍ
اإل ٍح ىس ً
اف ﴾ (الرحمف ،آية .)60:
اإل ٍح ىس ي
أيضان مبينان جزاء اإلحساف؛ ﴿ ىى ٍؿ ىج ىز ي
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 -6القناعة:

ىي الرضا بما قسـ ا﵀ لنا كلك كاف قميبلن ،كىي عدـ التطمع إلى ما في أيدم اآلخريف.
ً
﴿كىال تى يمػ يػد ىف ىع ٍي ىن ٍيػ ى
اجػػان ًم ػ ٍنيي ٍـ ىزٍىػ ىػرة اىٍل ىح ىيػػاةى
ػؾ إلىػػى ىمػػا ىمتى ٍع ىنػػا بًػو أ ٍىزىك ى
فيقػػكؿ ا﵀ سػػبحانو كتعػػالى فػػي ىػػذا  :ى
ؽ ىريب ىؾ ىخ ٍيهر ىكأ ٍىبقىى﴾ ( طو ،آية .)131:
اىٍل يد ٍن ىيا لً ىن ٍفتًىنيي ٍـ ًف ٍيو ىكًرٍز ي
أىميتيا:
تعتقد الباحثة أف أىميػة ىػذه القيمػة تنبػع مػف ككنيػا تعمػؿ عمػى بػث الرضػا  ،فػي نفػكس الشػباب فػبل
يطمعػ ػكا ف ػػي أش ػػياء ال يممككىػ ػا ،ك كال يس ػػمككا طرقػ ػان غي ػػر ش ػػرعية لمكس ػػب ك الحص ػػكؿ عم ػػى م ػػا ال
يممككف باإلضافة أنيا تحرر الطمبة مف الطمع.

 -7أدب الحديث:
لقد اىتـ اإلسبلـ بالحديث كطريقة أداهئو ،حيث إف الحديث يعبر عف طبيعة كعقػكؿ األفػراد،
كىك المرآة التي تعكس سمكؾ المسمـ كمدل تغمغؿ الفضػاهئؿ اإلسػبلمية فيػو ،كاإلعػراض عػف الكػبلـ
كالحديث حينمػا ال يكػكف لػو ضػركرة فيػك عبػادة تجػزل مػف ا﵀ كأدب الحػديث يقتضػي صػكف المسػاف
عف فضكؿ الكبلـ كفحشاء الحديث ،كبذاءة األلفاظ كعف الغيبة كالنميمة.
ػخبا يػذىب معػو الرشػد كالحكمػة ،بينمػا الصػمت دليػؿ عمػى التفكػر
ػجيجا كص ن
إف لمثرثػرة ض ن

كاسترجاع الذاكرة كالعقؿ( .المزيف.)194 :2009 ،

ًً
كالشكاىد التي تؤكد عمييا قكلو تعالى ﴿ :اىٍلًذ ٍي َّف يىـٍ ًفػي ى ً ً
وكاٍل ًػذيً ىف يى ٍػـ ىع ٍػف
ص ىػبلتي ٍـ ىخاشػع يك ٍف ى
ض يك ٍف ﴾ (المؤمنكف ،آية)3-1 :
اىٍل ٍ
مغ ًك يم ٍع ًر ي
فيقكؿ الرسكؿ صمي ا﵀ عميو كسمـ ألبي ذر" :عميؾ بطكؿ الصمت ،فإنو مطردة لمشيطاف ،كعكف
لؾ عمى أمر دينؾ( " )البييقي في شعب اإليماف ،ب ت )4942 :كقاؿ( : ال يستقيـ إيماف عبد
حتى يستقيـ قمبو ،كال يستقيـ قمبو حتى يستقيـ لسانو( ")أحمد .)1575:
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أىمية القيـ األخالقية:

تتمثؿ أىمية القيـ األخالقية في النقاط التالية :
 .1ضركرية لتحقيؽ التماسؾ كالتجانس االجتماعي ،كمف ثـ تحقيؽ النيضة االجتماعية
 .2كسيمة لبناء خير فرد كخير مجتمع كخير دكلة كخير حضارة إنسانية ( يالجف.)6 :2002 ،
 .3تجعؿ الفرد يطمهئف إلى أخبلقيات مف يتعامؿ كيتعاكف كيعمؿ معيػـ ،فػبل يخشػى غػد انر أك خيانػة
كال غشان كال تزكي انر ،فتعـ الجميع ثقة متبادلة (األسمر.)407 :1997 ،
 .4تسػػاعد المجتمػػع عمػػى مكاجيػػة التغي ػرات التػػي تحػػدث فيػػو بتحديػػدىا االختيػػارات الصػػحيحة التػػي
تسيؿ لمناس حياتيـ كتحفظ لممجتمع استق ارره ككيانو( طيطاكم.)24 :1996 ،
 .5تزكيد أعضاء المجتمع بالقيـ التي تعطي معنى لمحياة ،كباليػدؼ الػذم يجمعيػـ مػف أجػؿ البقػاء
كذلؾ ألنيا تستخدـ بمثابة معايير يقاس بيا العمؿ ،كيقيـ بمقتضاىا السمكؾ (المزينػي:2001 ،
.)26
 .6تعمؿ عمى تحقيؽ التكازف في شخصية الفرد كتكامميا مف جية كدكاـ الحياة االجتماعية كتقدميا
مػف جيػػة أخػػرل ،ككػػؿ تقػدـ فػػي مجػػاؿ مػػف مجػاالت الحيػػاة ىػػك رىػػف بمػا لػػدل األفػراد مػػف إيمػػاف
كتمسؾ بالقيـ األخبلقية (مرتجى.)63 :2004 ،
 .7حفظ اإلنساف مف االنحػراؼ النفسػي كالجسػدم كاالجتمػاعي كبػدكنيا يكػكف اإلنسػاف عبػدا لغ ارهئػزه
كأىكاهئو كشيكاتو.
 .8تعمػػؿ القػػيـ األخبلقيػػة عمػػى تكػػكيف ركح الخيػػر لػػدل الفػػرد ،بحيػػث يمتػػزـ السػػمكؾ الخيػػر كيتجنػػب
السمكؾ الشرير دكف الكقكع فيو (يالجف.)138 :2002 ،
ى ػػذا كق ػػد تن ػػاكؿ ع ػػددان م ػػف الب ػػاحثيف مجمكع ػػة م ػػف الق ػػيـ األخبلقي ػػة الكاج ػػب إكس ػػابيا لمطمب ػػة
(مرتجػ ػ ػػى ،)2004 ،درباشػ ػ ػػي( ،)2004 ،سػ ػ ػػمارة( ،.)2000 ،طيطػ ػ ػػاكم ، )1996 ،ك( نصػ ػ ػػار،
.)2006
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كتػػرل الباحثػػة مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ مػػدل أىميػػة القػػيـ األخبلقيػػة خاصػػة كأنيػػا تنسػػجـ مػػع تعػػاليـ
الديف اإلسبلمي الحنيؼ فإذا ما تخمى الفرد أك المجتمع عف القيـ كالفضاهئؿ الخمقية يعيش في ظبلـ
دامس كجاىمية حمقاء ،كبدكف األخبلؽ التي تعتبر الضكابط النفسية كاالجتماعية لمفرد كالمجتمع ال
يتميػز المجتمػع اإلنسػاني عػف بػاقي المجتمعػات فػي شػيء يػذكر ،كليػذا ال أحػد يسػتطيع أف ينكػر
أىميػػة األخػػبلؽ فػػي شػػتى مجػػاالت الحيػػاة ف ػاألخبلؽ الحسػػنة مػػف عكامػػؿ النيػػكض كاالسػػتقرار فػػي
المجتمع ػػات ف ػػي حػػػيف أف س ػػكء الخمػ ػػؽ م ػػف أب ػػرز األسػػػباب النيي ػػار المجتمعػ ػػات فالتمس ػػؾ بػ ػػالقيـ
األخبلقية ،كخاصة لؤلجياؿ الناشهئة تعػد ضػركرة حتميػة كذلػؾ؛ حتػى تكػكف قػادرة عمػى مكاجيػة كافػة
المتغيرات كالعكامؿ التي تعمػؿ اضػطراب القػيـ األخبلقيػة  ،كىػذا مػا يبػرر أىميػة ىػذه الد ارسػة بػإبراز
دكر أعضاء ىيهئة التدريس في تنمية القيـ األخبلقية .

ثانياً -القيـ االجتماعية:

إف اإلنسػػاف اجتمػػاعي بطبعػػو ،كيسػػعى ألف يكػػكف عض ػكان فػػاعبلن فػػي مجتمعػػو ،لػػذلؾ يعمػػؿ

جاىػػدان عمػػى تمثػػؿ النسػػؽ القيمػػي لمجتمعػػو ،كىػػك يسػػعى لئلبقػػاء عمػػى ىػػذا النسػػؽ كيبػػذؿ الكثيػػر مػػف
الجيد كالكقت مف أجؿ ىػذا حتػى كلػك كػاف فيػو تعػارض التجاىاتػو كميكلػو كرغباتػو كاال تعػرض لنقػد
مف أفراد مجتمعو (الكقاد.)3 :1994 ،
فممق ػػيـ االجتماعي ػػة أثػ ػ انر بالغػ ػان ف ػػي حي ػػاة الف ػػرد كالمجتم ػػع ،في ػػي تس ػػيـ ف ػػي تك ػػكيف العبلق ػػات
االجتماعية التي تربط الفرد باآلخريف ،سكاء أكانكا أعضػاء فػي أسػرتو أك فػي حيػو أك حتػى مجتمعػو
الكبي ػػر أك البشػ ػرية عام ػػة كتش ػػده إل ػػييـ كتحمم ػػو تج ػػاىيـ مس ػػهئكلية الب ػػد م ػػف القي ػػاـ بي ػػا عم ػػى الكج ػػو
المرضي ،الذم يكفؿ لو حسف التكيؼ النفسي كاالجتماعي كتجعؿ لو عمييـ حقػكؽ البػد مػف اإليفػاء
بيا ،كتحدد دكره االجتماعي لكي يشارؾ في تطكير الحياة االجتماعية (الزنتاني.)779 :1993 ،
كتي ػػدؼ الق ػػيـ االجتماعي ػػة إل ػػى تحقي ػػؽ الثب ػػات كالتماس ػػؾ كاالس ػػتم اررية ف ػػي حي ػػاة المجتم ػػع
بطريق ػػة س ػػميمة م ػػف خ ػػبلؿ الت ػػأثير ،ف ػػي س ػػمكؾ الن ػػاس كاىتمام ػػاتيـ م ػػف أج ػػؿ الح ػػد م ػػف االنح ارف ػػات
السػػمككية لػػدييـ ،كتعػػديؿ م ػكاقفيـ إزاء رغبػػاتيـ المتنافيػػة مػػع قػػيـ المجتمػػع  ،كجممػػة القػػكؿ إف القػػيـ
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االجتماعية تيدؼ إلى إيجاد اإلنساف الصالح المتعاكف الػذم يػؤثر اآلخػريف عمػى نفسػو كيسػعى إلػى
إرضاهئيـ بحيث يجد في ذلؾ سعادتو (اليندم.)20 :2001 ،
كتعتقد الباحثة أف القيـ االجتماعية ىي األساس المتيف الذم يعمؿ عمى تنظيـ عبلقػة الفػرد
بػػاآلخريف كيػػكجييـ بحيػػث تكػػكف سػػمككياتيـ منسػػجمة مػػع الكسػػط الػػذم يعيشػػكف فيػػو فتكػػكف بمثابػػة
الترجمػػاف كالػػدليؿ لكيفيػػة التصػػرؼ كفق ػان لمقػػيـ التػػي يرتضػػييا مجتمعػػو حتػػى ال ييعػػرض نفسػػو لمنبػػذ

االجتماعي.

تعريؼ القيـ االجتماعية
يعرفيا الخطيب" :القيـ التي تستند عمى المنافع المتبادلة بػيف الفػرد كبػاقي األفػراد كالكالػديف،
كاإلخػ ػػكة ،كاألقػ ػػارب ،كاألصػ ػػحاب ،كالت ػ ػػي يتػ ػػكفر مػ ػػف خبلليػ ػػا الح ػ ػػب كالعطػ ػػؼ كاإلشػ ػػباع النفس ػ ػػي
كاالجتماعي الذم يحتاج إليو الفرد في حياتو"(الخطيب.)70 :1995 ،
كتعرفيا الباحثة إجراهئيان :بأنيا مجمكعة مف المبادئ كالمعػايير االجتماعيػة التػي تقػكـ بعمميػة
ربػػط البنػػاء االجتمػػاعي بأج ازهئػػو المختمفػػة كتػػنظـ عبلقػػات طمبػػة الجامعػػات مػػع مجػػتمعيـ كتكجييػػا
بحيث تككف سمككياتيـ منسجمة كمقبكلة لدل المجتمع الذم ينتمكف إليو ،كالتي مف المتكقع أف يقكـ
عضك ىيهئة التدريس بكميات التربية بدكر في تنميتيا لدل طمبتيـ .
وفيما يمي استعراض ليذه القيـ االجتماعية الفرعية بشكؿ أكثر عمقاً ،وىي:
 التعاوف:مشػػتقة مػػف الفعػػؿ الثبلثي(عػػكف) كالعػػكف الظييػػر عمػػى األمػػر ،كيقػػاؿ أعنتػػو إعانػػة كاسػػتعف
فأعػػانني كتعػػاكنكا عمػػي كاعتكنن ػكا أم أعػػاف بعضػػيـ بعض ػان ،كتعاكنػػا أعػػاف بعضػػنا بعض ػان كالمعكنػػة"
اإلعانة" (ابف منظكر 711 ،ق ،ج.)1410 :13
وتعرؼ الباحثة التعاوف إجرائياً بأنو :
ى ػػك المي ػػؿ الكج ػػداني كالعقم ػػي كالنفس ػػي لطمبػ ػة الجامع ػػات كالتب ػػادؿ كالتنس ػػيؽ م ػػع زمبلهئيػ ػـ،
كالعػػيش معيػػـ بػػركح الفري ػػؽ فػػي كافػػة نش ػػاطاتيـ كالتعػػاكف معيػػـ فػػي ك ػػؿ المكاقػػؼ كتكطيػػد عبلق ػػة
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الطالػػب بزمبلهئػػو كبػػالمجتمع مػػف خػػبلؿ إظيػػار الػػركح التعاكنيػػة فػػي كافػػة المكاقػػؼ كتبػػادؿ المصػػالح
المشركعة بينيـ.
َّ
يقكؿ ا﵀ عز كجؿ ﴿كتى ىعاكينكا ىعمىى اٍلبًػر كالتَّ ٍقػكل كال تى ىعػاكينكا ىعمىػى ًٍ
اإلثٍ ًػـ ىكاٍل يع ٍػد ىك ً
اف ىكاتَّقيػكا المػوى
ى
ى ى ى
ى ى
يد اٍل ًعقى ً
ػاؿ ىمػا ىم َّكنػي
اب﴾ (الماهئدة  ،آية .)2 :كفي سكرة الكيؼ عمى لساف ذك القػرنيف ﴿قى ى
إً َّف المَّوى ىشًد ي
ًفيػ ًػو ربػػي ىخ ٍيػػر فىػ ػأ ً
كـ ىكىب ٍيػ ىػنيي ٍـ ىرٍدم ػان ﴾ (الكي ػػؼ ،آيػػة .)95:كقكلػػو" الم ػػؤمف
ىع يينكنًي بًقيػ َّػكوة أ ٍ
ه
ىج ىعػ ٍػؿ ىب ٍي ػ ىػن ٍ
ى
لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضان ،ثـ شبؾ بيف أصابعو" (العسقبلني.)518 :1996 ،

كتػػرل الباحثػػة أف التعػػاكف يعمػػؿ عمػػى تكطيػػد العبلقػػات االجتماعيػػة كاإلنسػػانية بػػيف الطمبػػة
كيسػػيـ فػػي تبػػادؿ الخبػرات بيػػنيـ كانجػػاز األعمػػاؿ بشػػكؿ أسػػرع كمػػتقف كيػػؤدم إلػػى إشػػباع الحاجػػات
المادية كاالجتماعية لمطمبة التي ال يمكف إشباعيا بعيدان عف اآلخريف.
كتكمف أىمية التعاكف في حياة الطالب مف خبلؿ مػا يمػي :تبػرز أىميػة قيمػة مسػاعدة اآلخػريف
فػػي أنيػػا تيعمػػي مػػف شػػأف أكاصػػر التػرابط بػػيف أفػراد المجتمػػع ،كتقػػكم العبلقػػات االجتماعيػػة بػػيف
النػػاس ،فيعيش ػكا فػػي سػػعادة كىن ػاء ،كىػػذا يسػػاىـ فػػي تقكيػػة الػػركح االجتماعيػػة داخػػؿ المجتمػػع
(سمارة.)152:2000،
باإلضافة إلى أنيا تساعده عمػى تنميػة خب ارتػو كميػاراتيك تمنحػو الثقػة بػالنفس مػف خػبلؿ القػدرة
عمػػى المشػػاركة فػػي العديػػد مػػف األعمػػاؿ الكبيػرة الناجحػػة كتنمػػي اسػػتعداد الطالػػب لمتمقػػي كالنمػػك
كالترقي كتشبع حاجاتو مف الحب كالتقدير ،كتمنحو االستقرار النفسي كالعاطفي
 التسامح:يعرفو محفكظ ( : )2004ىك القبكؿ باآلخر كالتعامػؿ معػو عمػى أسػاس العدالػة كالمسػاكاة،
بغػػض النظػػر عػػف أفكػػاره كقناعاتػػو كلكنػػو ال يعنػػي بأيػػة حػػاؿ مػػف األحػكاؿ التنػػازؿ عنيػػا " (محفػػكظ،
.)8 :2004
كتعرفو الباحثة إجراهئيان :السمكؾ المعبر عف امتثاؿ الطمبة في كميات التربية لمصػفح كاإلخػاء
كالتسامح كتقبػؿ اآلخػر كاحتػراـ الػرأم كنبػذ التعصػب كغيرىػا مػف الصػفات التػي تشػيع المحبػة كالسػمـ
في المجتمع  ،كالتي مف المتكقع أف يقكـ أعضاء ىيهئة التدريس بدكر في تنميتيا لدل طمبتيـ .
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كالتسامح خمػؽ رفيػع كفضػيمة محببػة لمنفػكس ،كقػد دعػا الػديف اإلسػبلمي إلػى الصػفح كالعفػك
ً
احػ ىذ يريك يىـ ىكًا ىف
إف ًم ٍف أ ٍىزىكاج يك ٍـ ىكأ ىىكىال ىد يك ٍـ ىع يد هك لى يك ٍـ فى ٍ
كالتسامح ؛ حيث قاؿ تعالى ﴿ :ىيا أيىييىا اٍلذ ٍي ىف اى ىم ىن ٍكا ى
صفى يح ىكا ىكتى ٍغ ً
فركا فىًا ىف ا﵀ ىغفي ٍكهر ىرًح ٍي ٍـ" ﴾(التغابف ،أية)14:
تى ٍعفيكاي ىكتى ٍ
﴿عفىػػا ا﵀
كيحثنػػا ا﵀ عػػز كجػػؿ عمػػى التسػػامح فػػي كثيػػر مػػف اآليػػات فيقػػكؿ سػػبحانو كتعػػالى" ى

ؼ﴾ (الماهئدة ،آية .)95:
ىع ىما ىسمى ٍ

كىػػذا أمػػر مػػف ا﵀ عػػز كجػػؿ بػػالعفك كالصػػفح .كأيضػاى مػػف اآليػػات الدالػػة عمػػى التسػػامح قكلػػو

ً
ً ً
ػي
الس ٍي ىهئة ا ٍدفى ٍع بًالىتًي ًىي أ ٍ
﴿"كىال تى ٍستىكم اىٍل ىح ىس ىنة ىكالى ى
تعالى :ى
ىح ىس ٍف فىإ ىذا اٍلذم ىب ٍي ىن ىؾ ىكىب ٍي ىنوي ىع ىػد ىاكة ىكأ ىىنػوي ىكل ه
ىح ًميً ٍـ"﴾(فصمت  ،آية .)34:
أىمية التسامح:
"كالتسامح خمؽ رفيع كفضيمة محببة لمنفكس ،كىك شرط لمكهئاـ كالسبلـ في سياؽ االختبلؼ،
كغيابػػو يعنػػي انتشػػار العنػػؼ كالتعصػػب كسػػيادة عقميػػة التح ػريـ كالتج ػريـ كالتنمػػيط ،س ػكاء كػػاف عمػػى
الصػػعيد الفكػػرم أك الثقػػافي أك السياسػػي ،أك مػػا يتعمػػؽ بػػنمط الحيػػاة كمػػع ذلػػؾ كمػػو إال أننػػا ال نأخػػذ
التسػػامح عمػػى إطبلقػػو ،فيجػػب أف نفػػرؽ مػػا بػػيف التسػػامح بػػدعكل االنصػػياع كالضػػعؼ كالتخمػػي عػػف
الحقػػكؽ كالتنػػازؿ عنيػػا كمػػا بػػيف التسػػامح بػػدعكل التعػػايش كاحت ػراـ األف ػراد حتػػى كلػػك اختمفنػػا عػػنيـ
باالتجاىات كالمبادئ (المزيف.)119: 2009 ،
 اإليثار:ىك أف تجكد بالماؿ أك المتاع أك غيره ،كأنت بحاجة إليو ،كىك ضرب مػف ضػركب المثاليػة
فػػي األخػػبلؽ ،لػػذلؾ ىػػك ف ػػكؽ األخػػبلؽ المتصػػمة بالمػػادة :الس ػػخاء كالزىػػد كالكفػػاء كالقناعػػة ،كالعػػزة
كالكرع ،كىك كذلؾ فكؽ األخبلؽ المعنكية المتعمقة بالمعنى  :الرحمة كالسماحة كالحمـ كالعفػك (مػراد،
.)369 :2005
كاإليثػػار المقصػػكد بػػو إجراهئي ػان ":ميػػؿ طمبػػة الجامعػػات إلػػى مسػػاعدة اآلخ ػريف كالعمػػؿ عمػػى
إس ػػعادىـ دكف تكق ػػع الحص ػػكؿ عمػ ػى مقاب ػػؿ م ػػادم ل ػػذلؾ ،كدكف طم ػػب م ػػنيـ ،مث ػػؿ القي ػػاـ باألعم ػػاؿ
التطكعية ،كمساعدة الزمبلء.
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أىمية التمسؾ بيا:

كاإليثار كخمؽ إذا انتشر في المجتمع ؛أدل إلػى تكافػؿ المجتمػع كرخاهئػو كرقيػو ،فيػذا الخمػؽ
يقػػكم كيعػػزز الػػركابط االجتماعيػػة ،كينمػػي الكحػػدة كالتػػتلؼ بػػيف أفػراد المجتمػػع كيؤكػد حقيقػػة االنتمػػاء
لممجتمع ،فيترقى المجتمع بأبناهئو كيتماسؾ كتقكل شكيمتو.
ؽ يش ىح ىن ٍف ىسوي فىأيكلىىهئ ىؾ يى ٍـ
قاؿ تعالى ى
اصة ىك ىم ٍف يي ٍك ى
 ﴿:ىكيي ٍؤ يثريك ٍف ىعمىى أ ٍىنفيسيي ٍـ ىكلى ٍك ىك ى
ص ى
بيـ ىخ ى
اف ٍ
كف"﴾(الحشر ،أية.)9 :
مح ٍ
اىٍل يم ٍف ي
ككػػاف النبػػي إمػػاـ المػػؤثريف كمػػثميـ األعمػػى  ":فقػػد جػػاءه ثػػكب ىديػػة ،ككػػاف محتاجػػا إليػػو،
فتتزر بو ،ثـ طمبو أحد أصحابو لنفسو ،فتثره النبي بو عمى نفسو"(البخارم.)1277 :2003،
ككاف النبي  يحث عمى ىذا الخمؽ؛ فعف أبي سعيد الخدرم قاؿ بينما نحف في سػفر مػع
النبي إذ جاء رجؿ عمى راحمة لو قاؿ فجعؿ يصرؼ بصره يمينان كشماالن ،فقاؿ رسكؿ ا﵀ ):مػف كػاف
معو فضؿ ظير فميعد بو عمى مف ال ظير لػو ،كمػف كػاف عنػده فضػؿ زاد فميعػد بػو عمػى مػف ال زاد
لو) قاؿ فذكر مف أصناؼ الماؿ ما ذكر حتػى رأينػا أنػو ال حػؽ ألحػد منػا فػي فضػؿ (مسػمـ ،ب ت:
.)614
 بر الوالديف:المقصػػكد ببػػر الكالػػديف "ى ػػك مػػدل الت ػزاـ االب ػػف بخدمػػة كالديػػو كالت ػػذلؿ ليمػػا ،كالسػػير عم ػػى
راحتيما ،ككسب رضاىما ،كالدعاء ليما بالرحمة ،كاحتراميا في الكبر (نصار.)91 :2006 ،
أىميتيا:
تتجمى أىمية قيمة بر الكالديف كطاعتيـ بانعكاسيا إيجابان عمى األسرة كالمجتمع ،فيشيع جك
مف األلفة كالمحبة داخؿ األسػرة ،كمػف ثػـ داخػؿ المجتمػع فيعيشػكا جميعػان فػي سػعادة كرخػاء (سػمارة،
.)145 :2000
ػؾ أ َّىال تى ٍعيب يػدكا إً َّال إًَّيػاهي ىكبًاٍل ىكالً ىػد ٍي ًف إً ٍح ىسػانان إً َّمػا ىي ٍػبمي ىغ َّف ًع ٍن ىػد ىؾ اٍل ًك ىب ىػر
ضػى ىرهب ى
يقكؿ عز كجؿ ﴿ :ىكقى ى
ً
ػاح ال هػذؿ ًم ىػف
بلى ىما فىبل تىيق ٍؿ لىيي ىما أيؼ ىكال تىٍنيى ٍريى ىما ىكيق ٍؿ لىيي ىما قى ٍكالن ىك ًريمان ،ىك ٍ
اخ ًف ٍ
ىح يد يى ىما أ ٍىك ك ي
ػض لىيي ىمػا ىج ىن ى
أى
ً
َّ ً
ص ًػغي انر ﴾ (اإلسػراء ،آيػة  .23-24:كعػف عبػد ا﵀ بػف مسػعكد
الر ٍح ىمة ىكيق ٍؿ ىرب ٍار ىح ٍميي ىما ىك ىما ىرب ىَّيػاني ى
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قػػاؿ :قمػػت :ي ػػا رسػػكؿ ا﵀ أم األعمػػاؿ أفض ػػؿ؟ قػػاؿ :الصػػبلة لميقاتي ػػا ،قمػػت :ثػػـ م ػػاذا ؟ قػػاؿ :ب ػػر
الكالػػديف (الترمػػذم ،ب ت  .)213 :كقػػكؿ األمػػيف كػػذلؾ " الػػرحـ شػػجنةه مػػف الػػرحمف ،فقػػاؿ ا﵀ :مػػف
كصمؾ ،كصمتو ،كمف قطعؾ قطعتو".
 تحمؿ المسئولية:تحمؿ الشخص نتيجػة كق ار ارتػو كاختيا ارتػو ك التزاماتػو العمميػة مػف الناحيػة اإليجابيػة كالسػمبية
أم ػ ػػاـ ا﵀ ف ػ ػػي الدرج ػ ػػة األكل ػ ػػى ،كأم ػ ػػاـ ض ػ ػػميره ف ػ ػػي الدرج ػ ػػة الثاني ػ ػػة ،كأم ػ ػػاـ المجتم ػ ػػع ف ػ ػػي الدرج ػ ػػة
الثالثة"(الفكزاف.)31 :2001 ،
تعػػرؼ الباحثػػة تحمػػؿ المسػػهئكلية إجراهئيػان :ىػػي اسػػتعداد طمبػػة الجامعػػات ألداء كػػؿ مػػا يككػػؿ
إلػػييـ مػػف ميػػاـ كمسػػهئكليات فػػي مختمػػؼ المكاقػػؼ عمػػى أكمػػؿ كجػػو كتحمػػؿ نتيجػػة ق ػ اررتيـ كأفعػػاليـ
ميما كانت.
ً
ً
اج ىعٍمنًػػي ىعمىػػى ىخػ ىػزاهئً ًف ٍاأل ٍىر ً
ػيـ﴾ (يكسػػؼ ،آيػػة )55:
يق ػكؿ تعػػالى ﴿ :قىػ ى
ػاؿ ٍ
ض إًنػػي ىحفػػيظه ىعمػ ه
ً
ً
ً
ً
ً ً
يمػكا الصَّػبلةى
ص ىر يبييكتان ىك ٍ
كسى ىكأىخيو أ ٍ
ىف تىىب َّكءا لقى ٍك ًم يك ىما بًم ٍ
﴿كأ ٍىك ىح ٍي ىنا إًلىى يم ى
اج ىعميكا يبييػكتى يك ٍـ قٍبمىػةن ىكأىق ي
كقكلو ى
ً
يف ﴾(.ي ػػكنس ،آيػػة .)87 ،كف ػػي السػػنة الش ػريفة ق ػػكؿ خيػػر البش ػػر " كمكػػـ راع ،ككمك ػػـ
ىكىبشػ ًػر اٍل يمػ ٍػؤ ًمن ى
مسهئكؿ ،فاإلماـ راع كىك مسػهئكؿ عػف رعيتػو ،كالرجػؿ راع فػي أىمػو كىػك مسػهئكؿ عػف رعيتػو ،كالمػرأة

راعية عمى بيت زكجيا كىي مسهئكلة عف رعيتيا ،كالخادـ راع في ماؿ سيده كىك مسهئكؿ عف رعيتو"
(البخارم.)188 :2003 ،
 العمؿ التطوعي:ىك ما يبذلو الطالب مف جيد في الخدمات كاألنشطة التي تعكد بالنفع عمى المجتمػع كعمػى
أفػراده انطبلقػان مػػف رغبػة شخصػػية لمعطػاء كخدمػػة المجتمػع دكف إلػزاـ مػف اآلخػريف أك انتظػار مقابػػؿ
مػػادم نظيػػر ىػػذه الخػػدمات كاألنشػػطة س ػكاء كػػاف يقػػكـ بيػػذه الخػػدمات بشػػكؿ فػػردم أك بانضػػمامو
لمنظمات أك جمعيات غير حككمية ىػدفيا خدمػة المجتمػع كالعمػؿ عمػى تنميتػو سػكاء عمػى المسػتكل
المحمي أك القكمي (درباشي.)124 :2004 ،
أىمية العمؿ التطوعي:
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 .1تكمي ػػؿ العم ػػؿ الحك ػػكمي كتدعيم ػػو لص ػػالح المجتم ػػع ع ػػف طري ػػؽ رف ػػع مس ػػتكل الخدم ػػة أك
تكسيعيا.
 .2التطػػكع ظػػاىرة ميمػػة لمداللػػة عمػػى حيكيػػة الجمػػاىير كايجابيتيػػا ،لػػذلؾ يؤخػػذ مؤش ػ انر لمحكػػـ
عمى مدل تقدـ الشعكب كتماسكيا.
 .3إبراز الصكرة اإلنسانية لممجتمع كتدعيـ التكامؿ بيف الناس كتأكيد الممسػة الحانيػة المجػردة
مف الصراع كالمنافسة.
 .4إف العمػػؿ التطػػكعي يزيػػد مػػف لحمػػة التماسػػؾ الػػكطني .كىػػذا دكر اجتمػػاعي ىػػاـ يقػػكـ بػػو
العمػػؿ التطػػكعي ،فمػػثبلن :إف إيجػػاد الجػػك المناسػػب لمجميػػكر لمتبػػرع بحريػػة بػػدميـ لمسػػاعدة
شخص ال يعرفكنو يعد مككف أساسي لممجتمع الصالح.
 الصداقة:صػػمة مػػف الصػػبلت التػػي ت ػربط الفػػرد بأشػػخاص يػػؤثركف فيػػو كيتػػأثركف بػػو ،ك يقتربػػكف مػػف
حياتو اقترابان خطي انر ألمد طكيؿ (الغزالي.)1980:184 ،
ً
ًو
َّ
ً َّ
ضيي ٍـ لً ىب ٍع و
يف ﴾(الزخرؼ ،آية
كيقكؿ المكلى عز كجؿ ٍ ﴿ :األىخبل يء ىي ٍك ىمهئذ ىب ٍع ي
ض ىع يد ٌّك إًال اٍل يمتَّق ى
 .)67:كتحذيره تعالى مف مصاحبة المضميف؛ فيقكؿ عز كجؿ ﴿ ىكىي ٍكىـ ىي ىع ه
ض الظَّالً يـ ىعمىى ىي ىد ٍي ًو ىيقيػك يؿ
ً
ً
ً
الرس ً
ىضػمَّنًي ىع ًػف الػذ ٍك ًر ىب ٍع ىػد
ىيا لى ٍيتىنًي اتَّ ىخ ٍذ ي
كؿ ىسبًيبلن ،ىيا ىكٍيمىتىى لى ٍيتىني لى ٍـ أىتَّخػ ٍذ فيبلنػان ىخمػيبلن ،لىقى ٍػد أ ى
ت ىم ىع َّ ي
إً ٍذ ج ػ ً
ػاف َّ
اف لً ٍ ً
ئل ٍن ىس ػ ً
ػاف ىخػ ػ يذكالن ﴾ (الفرقاف،آي ػػة .)27-29:كقكل ػػو مبينػ ػان أىمي ػػة اختي ػػار
الش ػ ٍػيطى ي
ػاءني ىك ىك ػ ى
ى ى
الصديؽ " المرء عمى ديف خميمو فمينظر أحدكـ مف يخالؿ ".
 -8الرحمة:
تعن ػػي كج ػػكد اتج ػػاه ل ػػدل الف ػػرد نح ػػك مش ػػاركة اآلخػ ػريف ف ػػي مش ػػاعرىـ كانفع ػػاالتيـ كمػ ػكاقفيـ
المؤلمة كتفيـ معاناتيـ كاإلحساس بيا (صالح.) 44 :2001 ،
أىمية التحمي بو:
الرحمة قيمة عظيمة ،كخاصية سامية ،بمعناىا كمضامينيا ،ىي صفة كماؿ كجبلؿ ،تجعؿ
المػػرء يػػرؽ آلالـ النػػاس ،كيسػػعى لمسػػاعدتيـ كالتخفيػػؼ عػػنيـ ،كيشػػاركيـ ىمػػكميـ كيحػػزف عمػػييـ،

99

اإلطارىالنظري

الفصلىالثالث
اإلطـــارىالنـظري ى

كيرجػػك ليػػـ الصػػبلح كاليػػدل ،كمػػف الرحمػػة تكػػكف العاطفػػة الحانيػػة النابضػػة بالحػػب كال أرفػػة كالحنػػاف،
فمػػف رحم ػة ا﵀ أكدع الرحمػػة فػػي قمػػكب الرحمػػاء مػػف خمقػػو ،فتفػػيض نفكسػػيـ مػػكدة كعطػػؼ كرحمػػة
بالناس مف الضعفاء كالمصابيف كالمساكيف (المزيف.)174 :2006 ،
ً
ً
يف
يقػػكؿ تعػػالى "﴿:ىكىر ٍح ىمت ػػي ىك ًسػ ىػع ٍ
ػكف ىكيي ٍؤتيػ ٍ
ذيف ىيتىق ػ ٍ
ػكف اىٍل ىزىكػػاة ىكاٍل ػػذ ى
ػيء فى ىسػػأكتيىبيىا لمى ػ ى
ت يكػ ىػؿ ىش ػ ٍ
ػت ىخ ٍي ػ يػر
من ػ يػك ٍف" ﴾(األعػ ػراؼ ،آي ػػة .)156:كق ػػاؿ أيضػ ػان ﴿:ىكيق ػ ٍػؿ ىر ًب ٍ
اغ ًف ػ ٍػر ىكٍا ٍر ىح ػ ٍػـ ىكأ ٍىن ػ ى
يى ػػـٍ بًت ىىيات ىن ػػا يي ٍؤ ي
اىٍلر ً
اح ًميً ٍف ﴾ (المؤمنكف ،آية )118 :
ى
أىمية ترسيخ القيـ االجتماعية لطمبة الجامعات :
 .1تكقظ في الطالب حب االنتماء كاالندماج في مجتمعو.
 .2تساعد الطمبة عمى أف يككف ليـ دكر فعاؿ في حفظ تراث المجتمع كتطكيره.
 .3القيـ االجتماعية ضركرية لمتماسؾ االجتماعي كالكحدة القكمية كاالجتماعية كتساعدىـ في خمؽ
كحدة فكرية تؤدم إلى التفاعؿ كترابط المجتمع كتماسكو (جرادات.)49: 1997 ،
 .4القػػيـ االجتماعيػػة ىػػي رمػػكز أك صػػكر المجتمػػع فػػي عقػػكؿ األف ػ ارد فيػػي تكج ػو السػػمكؾ بط ػػرؽ
مختمفة؛ حيث تكجو إلى أخذ مكاقؼ معينة مف القضايا االجتماعية.
.) .5
 .6تنمية إحساس الفرد بػركح المسػهئكلية االجتماعيػة كترسػيخ دكره اإليجػابي الفعػاؿ فػي تطػكير حيػاة
الجماعة كتحسيف مستكاىا كصكف تراثيا االجتماعي كالمساىمة بفعالية في د أر المخاطر المادية
كاالجتماعية التي تيدد كيانيا كتستيدؼ سبلمتيا (الزنتاني.)827 :1993 ،
 تنشهئة الشباب عمى غرس قػيـ العمػؿ لخيػر المجتمػع ىػك جػزء مػف رسػالة المعمػـ فػي الحيػاة،كبالتػػالي يكػػكف الفػػرد عضػػك نػػافع فػػي مجتمعػػو يتقبػػؿ الخيػػر كيػػدعك لػػو كيك ػره السػػر كينيػػي
كيبتعد عنو (القرضاكم.)50 :1992 ،

ثالثاً -القيـ العممية:

يحتاج المتعمـ في ىذا العصر إلى تنمية األسس المعرفية كفؽ أطر نظرية حػكؿ التطبيقػات

العمميػػة  ،كتكظيػػؼ التقانػػة خاصػػة كأف مشػػكمة العمػػـ المعاصػػر ذات صػػمة كثيقػػة بمػػدل كعػػي الفػػرد
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بقيمػػة العمػػـ كأىميتػػو تطبيقاتػػو ،لتػػزداد الحاجػػة إلػػى تنميػػة الثقافػػة العمميػػة لػػدل المتعممػػيف فػػي كػػؿ مػػا
يتعمؽ بمساهئؿ الحضارة (فضؿ كبكقحكص.)32 :1997 ،
إف القيـ العممية تساعد الفرد عمى التفكير فيما يسعى أف يفعمو ،كعمى التفكير في األساليب
كالكسػػاهئؿ التػػي يختارىػػا فػػي المكقػػؼ المشػػكؿ  ،كمػػف ىنػػا تجػػد أف ىنػػاؾ عبلقػػة كثيقػػة بػػيف التفكيػػر
العممػػي كالقػػيـ العمميػػة ،فػػالفرد الػػذم يفكػػر تفكي ػ انر عممي ػان سػػميمان البػػد أف تكػػكف لديػػو رغبػػة ممحػػة فػػي
المعرفػػة كالفيػػـ؛ كمػػا أنػػو يكػػكف كثيػػر مػػف التسػػاؤؿ عػػف األشػػياء كالظ ػكاىر كاألحػػداث التػػي حكلػػو،
كيستخدـ المنطؽ السميـ في التفكير نابػذا لمخ ارفػات كلديػو الرغبػة فػي اإلثبػات كالتحقػؽ بشػتى الطػرؽ
مف النتاهئج التي يتكصؿ إلييا عف طريؽ العمـ (بدكم.)95 :1996 ،
لذا تكمف أىمية القيـ العممية فػي إكسػاب الطمبػة نمػط التفكيػر العممػي الػذم يمكػف أف يشػكؿ
اتجاىاتيـ العممية ،مما ينعكس عمى سمككيات الطمبة أكاف ذلؾ بتكجيو تفكيرىـ إلى التفكيػر الخػبلؽ
كالبناء ،أك بزيادة الكعي بقيمة العمـ ،كبأىميػة تطبيقاتػو فػي شػهئكف الحيػاة اليكميػة (خزعمػي:2009 ،
.)124
ك يعػد التعميـ العػالػي كالجػامعي مرحمػة متقدمػة فػي سػمـ التعمػيـ فػي المجتمػع .كيمثػؿ طبلبػو
شريحة ميمة في منظكمة أفػراد المجتمػع ،كتبذؿ الحكػكمات الغالػػي كالنفػػيس مػف أجػػؿ تػكفير أسػباب
تحصػػيؿ التعمػػيـ العػػالي كالجػػامعي عمػػى نح ػػك س ػػميـ ،يمػك ػػف طػبلب ػػو م ػػف مػكاجػي ػػة تح ػػديات العػص ػػر
الػ ارىػ ػػف باقػتػػدار .إذ يستطيػع ػكا أف يتػػجردكا مػػف ع ػكاطػػفيـ فػػي أثنػػاء الحػكار كالنػزاع الفكػػرم ،كأف ال
يقبمػكا فكػ انر أك أريػان إال إذا تػكافر دليػػؿ عمػػى صػػحتو ،كأف ال يسخط ػػكا م ػػف اآلراء عػػنيـ إذا ظيػػر ليػػـ
صكابيا ،كأف يككنكا قػادريف عمى ضػبط أنفسػػيـ ،كأف يكلكا الفك ػرة محػؿ الد ارس ػػة غػػاية عنػايتيـ ،كأف
يككنكا أىبلن لممسهئكلية التي تمقى عمى عكاتقيـ (النكح.)3 :2007 ،
كمما تجدر اإلشػػارة إليو أف االىتم ػػاـ بالقػػيـ العممػػية لػػيس كليػد العصػػر الػراىف ،إذ تضػمنت
مص ػػادر التشػ ػريع اإلس ػػبلمي م ػػف القػ ػرآف الكػ ػريـ كالس ػػنة المطيػ ػرة كتػ ػراث السػ ػػمؼ الصػ ػػالح ككصػ ػػايا
المؤدبيػف القدامػى عددان مف القػيـ العمميػة كضكابط ػػيا كفضمػػيا لػيس لممعمػـ فحسػب بػؿ لممػتعمـ كذلػؾ
عمى
قى ٍك ىمػان

سؽ بًىنب ػوأ فىتىب ٍيػ يػنكا أىف تي ً
ً
ً
ص ٍيػ يػبكا
ػاء يكػ ٍػـ فىا ػ ه ى ى ٍ ٍ
آم يػن ٍكا إً ٍف ىج ى
حػد سكاء .كمػػف ذلؾ قػػكلو تعالى﴿ :أىيييىػاى اىٍلػذ ٍي ىف ى
صبً يح ٍكا ىعمىى ىما فى ىعٍمتي ٍـ ىن ًاد ًميً ٍف ﴾(الحجرات ،آيػة. )6 :إذ يحػػث المػكلى تػػبارؾ كتعػالػػى
بً ىجيىػالىة فىتي ٍ
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إلػى األخػذ بالػعػقبلنية في مكاجية المكاقؼ كىذه قيمػة عمميػػة تنػػادم بيػػا الكتابػات المعاصػ ػرة العربيػة
ك األجنبيػػة كط ػػبلب كمي ػػات التربيػػة ،ىػػـ معممػػك المسػػتقبؿ ،عمػػييـ مسػػهئكلية إعػػداد األجيػػاؿ الناشػػهئة
لمكاجي ػػة التح ػػديات التػػي تصػػادفيـ .فػػإذا كػػانكا ى ػؤالء المعممػػيف يفتقػػدكف القػػيـ التربكيػػة كمنيػػا القػػيـ
العممية التي تحكـ سمككيـ كتكجو تفكيرىـ ،فإنيـ قد يخفقكا في أداء رسالتيـ التربكية.
ومف القيـ العممية الفرعية التي تتناوليا الدراسة ما يمي:
-1التخطيط:
كتعني ىذه القيمة تحديد اليدؼ قبؿ البدء بعمؿ ما ،فبدكف ىدؼ ال يككف لمتفكير أم معنى
كذل ػػؾ برس ػػـ خط ػػة عم ػػؿ تتض ػػمف م ارح ػ ػػمو ،كال ػػذم يفت ػػرض ترابطي ػػا م ػػع بعض ػػيا ال ػػبعض (اس ػػتيتة،
.)133 :2002
-2األمانة العممية:
كىي قيـ تترجـ مف خبلؿ سمككيات يتبناىا طمبة كمية التربية ،كيستدؿ عمييا مف خػبلؿ كتابػة
المبلحظات كتدكينيا كاالعتراؼ بفضػؿ اآلخػريف كجيػكدىـ كاألخػذ بجميػع المعمكمػات كالبيانػات عنػد
عمػػؿ التعميمػػات كعػػدـ إنكػػار فضػػؿ البػػاحثيف كالعممػػاء كنسػػب األفكػػار إلػػى نفسػػو( النػػكح :2007 ،
.)6
-3تقبؿ النقد:
كىػػي أف يتمتػػع طمبػػة كميػػة التربيػػة بتقبػػؿ انتقػػادات اآلخ ػريف كعػػدـ إىماليػػا كاالسػػتيتار بيػػا
ػاء عمػػى ىػػذه االنتقػػادات كأف ال يعتبرىػػا إىانػػة
كاالسػػتفادة منيػػا بػػدكف تػػذمر كالتعػػديؿ فػػي م ػكاقفيـ بنػ ن

شخصية.

-4حب االستطالع:
كىي قيـ تترجـ مف خبلؿ سمككيات يتبناىا الفرد مف أىميا أنو ال يقبػؿ التفسػيرات الغامضػة
لؤلشياء ،كيؤمف بأىمية العمـ في عممية التنبؤ كيستخدـ الطرؽ العممية في عمميات التفكير كيحرص
عمػػى االعتػراؼ بأنػػو ال حػػدكد لؤلسػػهئمة ،كمػػا يحػػرص عمػػى التسػاؤؿ عػػف جميػػع األشػػياء التػػي تحػػدث
حكلو ميتما بالككف مف أجؿ كشؼ الحقيقة ،كييتـ بالقراءة كاالطبلع كالمناقشة كاالستفسار.
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-5اليقينية:

كتتبيف ىذه القيمة مف عدـ قبكؿ فكرة ما إال إذا تكافر دليػؿ عمػى صػحتيا سػ ػكاء أكػاف ى ػػذا
ال ػػدليؿ تجريبػػي أك إحصػػاهئي أك منطقػػي كصػ ػػاحب ال ػ ػػرؤية العػ ػػممية ال يتأث ػػر بالشع ػػارات كالعب ػػارات
الرنانة كالمنمقة ،كينظر لممعارؼ نظرة إيجابية كمتطكرة مع أخذ الحذر داهئمان مف الكقكع في الخطأ.
-6العقالنية:


كتتمثػػؿ فػػي مقػػدرة الفػػرد عمػػى اختيػػار اآلراء السػػاهئدة بػػذىف ناقػػد ،فػػبل يقبػػؿ إال مػػا يبػػدك لػػو
مقنعػ ػان عم ػػى أس ػػس عقمي ػػة كعممي ػػة ،كى ػػك عم ػػى النق ػػيض مػ ػػف الفكػ ػػر الخ ارف ػ ػػي الػ ػػذم يأخػ ػػذ
باألحداث التػي ال تستند إلى برىػػاف يقبمو العقؿ السميـ لمتخمص مف المشكبلت التي تكاجيػو
تخمصان كىميان( .النكح)8 :2007 ،

كت ػػرل الباحث ػػة أف الق ػػيـ العممي ػػة تنبث ػػؽ أىميتي ػػا فػ ػػي حيػ ػػاة الفػ ػػرد عػ ػػامة كالطمبػ ػة خاص ػ ػػة باعتبارى ػػا
مكجيات لمسػمكؾ العممػي لػو كمػا تنبثػؽ أىميتيػا لطػػالب العمػػـ ؛ الػذم مػف المفتػرض أف يمتمػؾ عػددان
مػػف مصػػفكفة القػػيـ التربكيػػة كمنيػػا القػػيـ العمميػػة؛ ليكػػكف لديػػو القػػدرة عمػػى غرسػػيا لػػدل األجيػػاؿ التػػي
يتػػكلى تربيتيػػا كتعميميػػا فػػي المسػػتقبؿ كتسػػيـ بنصػػيب كافػ ػػر فػ ػي تكػػكيف شخصػػيتو ؛لػػذا تحػػاكؿ ىػػذه
الدراسة التعرؼ عمى دكر أعضاء ىيهئة التدريس في تنميتيا لدل الطمبة .

رابعاً -القيـ السياسية:
ىي مجمكعة القيـ التي تسعى لبناء كتنظيـ المجتمع  ،كتعمؿ عمى إعداد اإلنساف الصالح الذم

يحافظ عمى مصالح مجتمعو كأمتو العربية كاإلسبلمية كيقؼ ضد أعداهئو  ،كيعبر عنيا باىتماـ
الفرد بالنشاط السياسي كحؿ مشكبلت الجماىير  ،كالنضاؿ مف أجؿ ببلده كببلد المسمميف (العرجا،

.)13 :2001

كتػأتي أىميػة القػػيـ السياسػية مػػف أنيػا عمميػػة لنقػؿ كابػػبلغ حاجػات المػكاطنيف إلػى الحككمػػة،
كالت ػػأثير عم ػػى س ػػمكؾ الحك ػػاـ ،كالض ػػغط عم ػػييـ ليعممػ ػكا كف ػػؽ ى ػػذه األكلكي ػػات ،كبي ػػذا تتسػ ػع ف ػػرص
المشاركة فتقؿ عمميات استغبلؿ السػمطة كالشػعكر بػاالغتراب .إذ تقػكـ المؤسسػات التعميميػة الرسػمية
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مػػف خػػبلؿ الكتػػب الد ارسػػية فػػي غػػرس القػػيـ السياسػػية لػػدل الطػػبلب كمنيػػا التربيػػة القكميػػة.. .الػػخ
باإلضافة إلى كافة الكتب حكؿ الجغرافيا العربيػة كاإلسػبلمية ،كبػذلؾ تػنعكس القػيـ كاالتجاىػات التػي
يكتسبيا الطالب في حياتو المدرسية عمى خبرتو في الجامعة (النشاط.)109 :1992 ،
كتكػػكيف القػػيـ السياسػػية يتطمػػب إعػػدادان جيػػد مػػف قبػػؿ كافػػة المؤسسػػات االجتماعيػػة كالتربكيػػة
كمف بينيا الجامعات.
كالجامعة تككف منبثقة كمتكافقة مع فمسفة النظاـ السياسي لمدكلة ،كبحيث تككف غايتيا خمؽ
مكاطف صالح يشعر باالنتماء الفمسطيني كالعربي اإلسبلمي كيؤمف بالديمقراطيػة كالتعدديػة السياسػية
كالحرية كاحتػراـ اآلخػريف .كتقػديس العدالػة كاالنضػباط كاحتػراـ القػانكف كالشػعكر بتقػدير الػذات ككػكف
أعضػػاء ىيهئػػة التػدريس ىػػـ األكثػػر تكاصػبلن مػػع الطمبػػة كأكثػػر قػػدرة عمػػى التػػأثير عمػػييـ فػػإنيـ قػػادريف
عمى تحقيؽ كتنمية الكعي السياسي لدل الطمبة.
ل ػػذلؾ م ػػف مي ػػاـ الجامع ػػات كمؤسسػ ػات التنش ػػهئة كالق ػػاهئميف عم ػػى أمرى ػػا أف تض ػػع ب ػػيف ي ػػدم
الشػػباب كافػػة القضػػايا كالمسػػتجدات التػػي تفػػرض نفسػػيا عمػػى المجتمػػع فػػي لغػة سػػيمة كبسػػيطة بعيػػدة
عػػف الغمػػكض كالتجريػػد متحاشػػية اسػػتخداـ األسػػاليب الخطابيػػة الرنانػػة ،كايجػػاد الصػػيغ المقبكلػػة التػػي
تسػمح بنقػؿ المعػاني مػف ثقافػات أخػرل مػػع تكضػيح انعكاسػات ىػذه الثقافػات عمينػا (السػيد كمحمػػكد،
.)80 :2000
كترل الباحثة أف القيـ السياسية ىي القيـ التي تسعى لبناء كتنظيـ المجتمعات ،كتعمؿ عمى
إعداد المكاطف الصالح الذم يحافظ عمى مصالح كطنو كيعتز بأمتو اإلسبلمية كالعربية ،كيقؼ ضد
أعداهئيا كذلؾ مف خبلؿ النضاؿ كالجياد دفاعان عف كرامتيا كرفع لكاهئيا.
كككف أعضاء ىيهئة التدريس ىـ األكثر احتكاكان بالطمبة لػيس فقػط فػي تنميػة القػيـ السياسػية

فحسػػب بػػؿ فػػي مسػػاعدة ى ػؤالء الطمبػػة عمػػى تقييميػػا كفحصػػيا ،كاعػػادة تشػػكيميا ،فالثقافػػة السياسػػية
تشمؿ معمكمات ،كمفاىيـ غير دقيقة يجػب تصػحيحيا كقػيـ كاتجاىػات يجػب تعػديميا .كيػتـ ذلػؾ مػف

خػػبلؿ المحاضػرات كالنػػدكات كاألنشػػطة الثقافيػػة كفػي ضػػكء ذلػػؾ يمكػػف أف تحػػدد أىػػـ القػػيـ السياسػػية

المرغكبة:
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وفيما يمي استعراض ليذه القيـ السياسية الفرعية بشكؿ أكثر عمقاً؛ وىي:
-1العدؿ:
يعرفيا:
كتعرفيػػا الباحثػػة إجراهئيػان " ىػػي حالػػة كقػػكة لمػػنفس تسػػكس الغضػػب كالشػػيكة كتحمميػػا مقتضػػى
الحكمة كتدفع الفرد إلى تجاكز كؿ العصبيات التي يمكف أف تقكد إلى الظمـ كالجكر كتدفع الفرد إلى
إعطاء كؿ ذم حؽ حقو كلك كاف عمى حساب نفسو (نكرىاف . )22 :1999 ،
كنظ انر ألىمية العدالػة التػي تشػكؿ النظػاـ السياسػي كتتشػكؿ مػف خبلليػا كافػة القػيـ السياسػية
ػرف الك ػريـ فع ػبلن كمصػػد ارن فػػي ثمػػاني كعش ػريف مكضػػعان،
األخػػرل ،فبقػػد تكػػررت كممػػة العػػدؿ فػػي القػ آ
كجاءت بكممات مرادفة كألفاظ أخرل مثؿ القسط خمس كعشريف مرة كتستنتج مػف ذلػؾ اىتمػاـ الػديف
اإلسػػبلمي بالعػػدؿ كاقامتػػو كذلػػؾ ألنػػو قاعػػدة مػػف قكاعػػد الحيػػاة فػػي جميػػع جكانبيػػا المختمفػػة سياسػػية
كاجتماعية كاقتصادية كبو يتحقؽ األمف كاالستقرار.
وىناؾ العديد مف األدلة عمى وجوب وأىمية إقامة العدؿ في القرآف الكريـ ومنيا:
﴿يػا أيىييىػا
يقكؿ المكلى عػز كجػؿ  :ى

اء ﵀ ىكلى ٍػك ىعمنػى أ ٍىنفي ٍسػ يك ٍـ أ ٍىك
اميف
اىٍل ٍ
ػذي ىف اى ىم ىنػكا يك يكينػكا قى ىػك ٍ
ٍ
بالقسػطٍ يشػيى ىد ى
ً
ػاف
يمػا فىػبلى تىتىبًع يػكا اىٍليى ىػكل ىكاى ٍف تىٍم يػككا أ ٍىك تي ٍع ًر ي
ضػكا فى ى
فى ٍقيػ انر فىػا﵀ أ ٍىكلىػى ب ى

إف ىي يك ٍف ىغ ٍنيػان أ ٍىك
اىٍل ىك ى
بيف ٍ
الد ٍي ٍف ىكاألى ٍق ىر ٍ
ػات إلىػػى
ػؤدكا اىأل ىىم ىانػ ٍ
ىف تيػ ي
ٍم يريك ٍـ أ ٍ
بم ػاى تى ٍع ىممىػ يػك ٍف ىخبً ٍي انر"﴾(النسػػاء ،آيػػة )135:كقكلػػو أيض ػان :ى
﴿إف ا﵀ ىي ػأ ي
ا﵀ ى
ىف تى ٍح يك يم ػكا باٍل ىع ٍدؿ﴾(النسػػاء ،آيػػة  )58:ككرد فػػي محكػػـ التنزيػػؿ قكلػػو
أٍ
ػاس أ ٍ
ىىميىػػا ىكا ىذا ىح ىك ٍمػػتي ٍـ ىبػ ٍػي ىف اىٍل ىنػ ٍ
ب مػ ٍػف ىحمػ ٍػي ٍـ
ػذيف أ ٍيب ًس ػميكا بً ىمػػا ىك ىسػ يػبكا لىييػ ٍػـ ىشػ اى
اف تى ٍعػ ٍ
ؤخ ػ ٍذ مني ػاى أيكلىهئػ ى
ػدؿ يكػ ىػؿ ىعػ ٍػدؿ ىال يي ى
ػر ه
﴿ك ٍ
ػؾ اىٍلػ ى
تعػػالى  :ى

ك ىعػ ػ ىذ ه ً ً
ٍم ٍر باٍل ىع ػ ٍػد ٍؿ
بم ػػا ىك ػ ي
ػانكا ىي ٍكفيير ٍ
كف﴾"(األنع ػػاـ ،آي ػػة  )70:كأخيػ ػ انر قكل ػػو تع ػػالى  :ى
﴿إف اى﵀ ىيػ ػأ ي
اب أىلػ ػي ٍـ ى
ى
ظ يك ٍـ لى ىعمى يك ٍػـ تىػ ىذ ىك يريك ٍف "﴾(األنعػاـ،
اف ىكايتىاء ًذم اىٍلقي ٍرىبى ىكىي ٍنيىى نع ٍف اىٍلفى ٍح ىشاء ىكاٍل يم ٍن ىك ٍر ىكاىٍل ىب ٍغي ىكىي ًع ى
ىك ٍاإل ٍح ىس ٍ
آية .)151:
-2الحرية:
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انطػػبلؽ الفػػرد كالمجتمػػع بكػػؿ طاقػػة دكف تقييػػد أك إعاقػػة فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ م ػا ي ػراه حق ػان لػػو دكف أف
يخالؼ حدكد شرع ا﵀ ،كتػدخؿ ضػمف قيمػة الحريػة حريػات مثػؿ حريػة الفكػر كالػرأم كالنقػد كالتعبيػر،
كحرية التممؾ كالتصرؼ إلى غير ذلؾ مف األمكر (بكر.)153:1983،
وتعرفيا درباشي( : )2004مدل ما يتكفر لمطالب مف مساحة لمتعبير عف أريػو بكػؿ حريػة
دكف إجبػػار أك إكػراه فحريتػػو فػػي التعبيػػر عػػف أريػػو ،كفػػي تحديػػد مسػػتقبمو ،كفػػي اختيػػار د ارسػػتو ،كفػػي
اختيار مينتو أك فعؿ أم شيء طالما أنو ال يتعدل عمى حريات اآلخريف (درباشي)126 :2004 ،
كتتبنى الباحثة تعريؼ درباشي (. )2004
-3الشورى:
كىي مشتقة مف مبدأ اإلجمػاع الػذم يعتبػر أصػبلن مػف أصػكؿ األحكػاـ الشػرعية فػي اإلسػبلـ
كقاعدة مف قكاعد الحكـ كعميو تقكـ الديمقراطية.
تعرفيا درباشي ( :)2004مدل اىتماـ الطمبة بالتعرؼ عمى آراء اآلخريف عند شركعو عنػد
اتخاذ أم قرار سػكاء أكػاف ىػذا المكضػكع خػاص بػالفرد أك بالجماعػة التػي ينتمػي إلييػا مػع السػتعداد
لتنازؿ عف تنفيذ رأيو الشخصي إذا كاف مخالفان لرأم الجماعة كيضر بمصػمحتيا (درباشػي :2004،
.)126
كيقصػد بيػػا إجراهئيػان :رغبػة الطالػػب كميمػػو الستشػارة اآلخػريف قبػػؿ اتخػاذ أيػػة قػ اررات ،كعػػدـ
االنفراد بالرأم كاالستماع لرأم اآلخريف كمناقشتيـ كتبني نيج الحكار لمكصػكؿ إلػى الػرأم الصػحيح،
كعدـ التعصب لمرأم الذاتي الذم قد يحتمؿ الخطأ ،كاستعداده لتغييره إف تبيف خطؤه .
بيـ
﴿كٍالػ ٍ
ػذيفٍ ،
اسػػتى ىج ٍابكا لػ ىػر ٍ
مػػف األدلػػة فػػي الق ػرآف الك ػريـ عمػػى كجػػكب الشػػكرل :قػػاؿ تعػػالى :ى
اى ٍـ يي ٍنفقي يك ٍف﴾ (الشكرل :آية )38:
صبلىةى كأ ٍىم يريى ٍـ يش يكىرل ىب ٍي ىنيي ٍـ ىك ًم ىما ىرىزٍق ىن ي
ام يكا اٍل ى
ىكأىقى ٍ
ػؾ
ظػان ىغمًػ ٍػي ى
ػت فى ى
ضػ يػكا ًمػ ٍػف ىحكلًػ ى
ظ اىٍل ىقٍمػ ٍ
ػت لىييػػـٍ ىكلىػ ٍػك يك ٍنػ ى
بمػػا ىر ٍح ىمػػة ًمػ ىػف ا﵀ى لنًػ ى
ػب ىال ىنفى ي
كقكلػػو تعػػالى أيضػان ﴿:فى ى
ً
ػب اٍل يمتى ىػك ًكمً ٍيف﴾
ؼ ىع ٍنيي ٍـ ىكًا ٍستى ٍغ ًف ٍر ليي ٍـ ىك ىش ًاكٍريى ٍـ ًفػي اى ٍأل ٍىمػر فىػًإ ىذا ىع ىزىم ٍ
اع ي
فى ٍ
ػت فىتى ىك ىك ٍػؿ ىعمىػى ا﵀ إً ىف ا﵀ ييح ي

(آؿ عمراف ،آية .)59:
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 -4المشاركة باالنتخابات:
كىػي مػدل اىتمػاـ الطالػب بالمشػػاركة باالنتخابػات كاإلدالء بصػكتو كأف يكػكف لػو دكر فعػػاؿ
في اختيار مف يمثمكنو سكاء في المجالس المحمية أك حتى الشعبية كحتى في مجالس الطمبة .
-5الوحدة الوطنية:
ىػػك انضػػماـ الطالػػب إلػػى مجتمعػػو الفمسػػطيني كمػػف ثػػـ العربػػي كاإلسػػبلمي كالتمسػػؾ بمبادهئػػو
كاالندماج فيو كالعمؿ عمى رفعتو كالدفاع عنو كايمانو الشديد بأف قكة األمة تنبع مف كحدتيا.
كىناؾ العديد مف األدلة التي تشير إلى ضركرة التمسؾ بكحدة األمة كاف قكتيا بكحدتيا:
يمةن ك ً
اعيب يد ً
كف﴾ (األنبياء ،آية.) 92 :
قكؿ المكلى عز كجؿ ﴿:إً َّف ىىًذ ًه أ َّ
اح ىدةن ىكأ ىىنا ىرهب يك ٍـ فى ٍ
يمتي يك ٍـ أ َّ ى
َّ ً
اختىمىفيػكا ًم ٍػف
يف تىفىَّرقيػكا ىك ٍ
كيحذر ا﵀ سبحانو المسمميف مف الفرقػة فيقػكؿ عػز كجػؿ  ﴿ :ىكال تى يك ي
كنػكا ىكالػذ ى
ات كأيكلىهئً ىؾ لىيـ ع ىذ ه ً
ً
يـ ﴾ (آؿ عمراف،آية.)105:
يٍ ى
ىب ٍعد ىما ىج ى
اب ىعظ ه
اء يى يـ اٍل ىبي ىن ي ى
 -6المساواة:
كجكد يقيف تػاـ لػدل الفػرد بأنػو ال يختمػؼ عػف بػاقي أفػراد مجتمعػو مػف حيػث أصػؿ خمقػتيـ،
كأنيـ جميعان متساككف مع بعضيـ في أنيـ قد خمقكا مف طيف الزب (سػمارة .)147 :2000 ،كتػدؿ
قيمػػة المسػػاكاة عم ػى أف التفػػاكت إنمػػا يكػػكف فيمػػا لئلنسػػاف عمػػؿ أك إرادة فيػػو ،كلػػيس فيمػػا ال رأم كال
إرادة كال عمؿ لو فيو (األسمر.)247 :1997 ،
ػالن ٍف ً
ىف الػ َّػن ٍف ىس بًػ َّ
﴿ك ىكتىٍب ىنػػا ىعمىػ ٍػي ًي ٍـ ًفييىػػا أ َّ
ػؼ
س ىكاٍل ىعػ ٍػي ىف بًػػاٍل ىع ٍي ًف ىك ٍاأل ٍىنػ ى
كمػػا يؤكػػد ىػػذه القيمػػة قػػكؿ  :  ى
ً
ً
اص ﴾ (الماهئدة ،آية.)45:
ص ه
بً ٍاأل ٍىنؼ ىك ٍاألي يذ ىف بً ٍاألي يذ ًف ىكالس َّف بًالسف ىكاٍل يج يرك ىح ق ى
 -7االنتماء:
م ػػدل شػ ػػعكر الطالػػػب باالرتبػػػاط الكثيػ ػػؽ بكطنػػػو كال ػ ػكالء ل ػػو كاعت ػ ػ اززه ب ػػو كبقكميتػ ػػو العربيػػػة
كاإلسػػبلمية كشػػعكره باألمػػاف فيػػو كحزنػػو لمػػا يصػػيبو مػػف مصػػاهئب كأزمػػات ،كفرحتػػو لمػػا يحقق ػو مػػف
إنجػػازات ككراىيتػػو لمػػف يقػػدـ عمػػى خيانػػة بمػػده كمحاكلتػػو تقػػديـ كػػؿ مػػا يسػػيـ فػػي تقدمػػو (درباشػػي،
.)126 :2004
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تعرفو الباحثة إجراهئيان :مدل شعكر الطالب بالكالء لكطنو فيحبو كيدافع عنو كلديػو االسػتعداد
لبػذؿ الغػػالي كالنفػيس فػػي سػػبيمو كالتضػحية مػػف أجمػو كيتضػػح ذلػػؾ مػف خػػبلؿ تمسػكو بد ارسػػتو كقيمػػو
حتى يككف مكاطنانن صالحانن
أىمية القيـ السياسية لطمبة الجامعات:
 .1تنقيػػة الفكػػر السياسػػي لمطالػػب مػػف المغالطػػات التػػي أكقعيػػـ بيػػا أعػػداء اإلسػػبلـ ،كالتػػي مػػف
أبرزىا إطبلؽ عدد مف الشعارات الخادعة الجكفاء ،كبذلؾ يككف دكرىـ تنقية أفكػار الطػبلب
مف ىذا الباطؿ ،كتصحيحيا (محمكد.)350 :1994 ،
 .2لمقػػيـ السياسػػية دكر بػػارز فػػي صػػقؿ شخصػػية الطالػػب الجػػامعي؛ حيػػث تعمػػؿ عمػػى تمكػػيف
الطالػػب مػػف ممارسػػة حقكقػػو كأداء كاجباتػػو السياسػػية ليحيػػا حيػػاة تمكنػػو مػػف تحقيػػؽ كرامتػػو
اإلنسانية كمصالحو كالتأكيد عمى ضركرة أداهئيا ،كمنيا ما يمي:
أ -ت ػ ػػدريب الطال ػ ػػب عم ػ ػػى ممارس ػ ػػة الحق ػ ػػكؽ كالكاجب ػ ػػات داخ ػ ػػؿ الجامع ػ ػػات إلكس ػ ػػاب
الميارات.
ب -إدراؾ الطالب مفيكـ التربية السميمة القاهئمة عمى احتراـ المجتمع كتقاليده
ت -احت ػراـ أداء كآراء اآلخػ ػريف حت ػػى كلػػك اختمفن ػػا معي ػػـ كتعميػػؽ مفي ػػكـ إف االخ ػػتبلؼ
بالرأم ال يفسد لمكد قضية.
ث -تسيـ القيـ السياسية في تغيير بؤرة االىتماـ لدل الشباب مف االىتمامػات المحميػة
إلى االىتمامات الكطنية ثـ االىتمامات القكمية كاإلنسانية )الشيخ) 36:1996،
ج -إكساب الطبلب القدرة عمى ممارسة الديمقراطية في تسير أمكرىـ الجامعية (يعقكب
كنشكاف.)190 :2000 ،
كمما سبؽ يتبػيف لمباحثػة مػدل أىميػة تنميػة القػيـ السياسػية لطمبػة الجامعػات كذلػؾ مػف خػبلؿ
قياـ أعضاء ىيهئة التدريس بدكرىـ في تعميؽ ىذه القيـ في نفكس طمبتيـ كخاصة في ظػؿ الظػركؼ
الحاليػػة التػػي يعػػاني منيػػا الشػػعب الفمسػػطيني ج ػراء تػػدىكر األكضػػاع السياسػػية كالفرقػػة السػػاهئدة بػػيف
أكصاؿ الكطف فنحف بأمس االحتياج إلى تعميؽ ىذه القيـ السياسية كقيـ االنتمػاء كالكحػدة كالمسػاكاة
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فػػي الحقػػكؽ فػػي نفػػكس الطمبػػة فيػػـ الس ػكاد األعظػػـ فػػي المجتمػػع كعمػػى أكتػػافيـ يبنػػى المسػػتقبؿ فيػػـ
بحاجة إلى مف يأخذ بأيدييـ مف أجؿ نبذ قػيـ الفرقػة كالتعصػب كتعميػؽ قػيـ الكحػدة كاالنتمػاء كالػكالء
لمكطف .

خامساً -القيـ االقتصادية:

"يقصػد بيػا مجمكعػة القػيـ التػي تعبػر عػف اىتمػاـ الفػرد كتنظيمػو عبلقػات البيػع كالشػراء

كاإلنتػاج ،كمػا يتبػع ذلػؾ مػف عبلقػات كنتػاهئج متبادلػة فػي عػالـ االقتصػاد كالتسػكيؽ كالعمػؿ ،كعػدـ
التعامؿ بالربا ،كاحتراـ الممكية الخاصة ،كتشجيع المنتج الكطني (المقاني كالجمؿ.)185:1999 ،
كلمقيـ االقتصادية األثر العظيـ عمى الفرد مف خبلؿ ازدياد ثقتو بنفسو ،كاعتماده عمييا ،فبل
يككف عالة عمى غيره ،كعمى المجتمع مف خبلؿ اعتماده عمى أفراده ،مما يؤدم إلى ارتفاع معدالت
اإلنتاج ،فتكثر صادراتو ،كيقؿ معػدؿ اسػتيراده لممنتجػات كالبضػاهئع مػف الػدكؿ كالمجتمعػات األخػرل،
كتكثػػر األم ػكاؿ كتػػزداد المشػػاريع المنتجػػة ،كيسػػير المجتمػػع فػػي ركػػب النيضػػة كالحضػػارة الصػػناعية
كالزراعية كالتجارية (سمارة.)172 :2000 ،
كتعتمد الباحثة عددان مف القيـ االقتصادية الفرعية التي كجدتيا مف خبلؿ ما تناكلتو دراسات
العدي ػ ػػد م ػ ػػف الب ػ ػػاحثيف -أمث ػ ػػاؿ (س ػ ػػمارة( ،)2000 ،بػ ػ ػربخ( ،)2000 ،زق ػ ػػكت( ،)2000 ،العرج ػ ػػا،
( ،)2001ض ػػحيؾ( ،)2004 ،درباش ػػي)2004 ،عم ػػى ككني ػػا ق ػػيـ اقتص ػػادية أساس ػػية ،كالت ػػي تق ػػكـ
الدراسة الميدانية بالتعرؼ عمى دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية فػي تنميتيػا لػدل طمبتيػا،
كفيما يمي استعراض ليذه القيـ االقتصادية الفرعية بشكؿ أكثر عمقان؛ كىي:
 المحافظة عمى الممتمكات العامة:تظير مف خبلؿ مجمكعة األنشطة السمككية التي يمارسيا الطالب كتشير إلى حرصو عمػى
الممتمكات العامة كالعمؿ عمى الحفاظ عمييا بطرؽ متعددة بدءان مف حث اآلخػريف عمػى ذلػؾ أك مػف
خػػبلؿ محاكلػػة لفػػت نظػػر المخػػالفيف أك بػػإببلغ الجيػػات المسػػهئكلة عػػف ذلػػؾ كيظيػػر ىػػذا فػػي سػػمككو
كتعامبلتو اليكمية.
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﴿ى ىك الًَّذم ىج ىع ىػؿ
كمف الشكاىد التي تؤكد أىمية قيمة المحافظة عمى الممتمكات العامة ،قكلو تعالى :ي
ًً ً
ً
ً
ًً
كر﴾ (الممؾ ،آية )15:
لى يك يـ ٍاأل ٍىر ى
ض ىذليكالن فى ٍ
ام يشكا في ىم ىناكبيىا ىك يكميكا م ٍف ًرٍزقو ىكًالى ٍيو الهن يش ي
 قيمة ترشيد االستيالؾمفيكميا:
االستغناء عف الفضكؿ ،كاالكتفاء بالضركرات (الغزالي.)1980:143 ،
فػػبل يكجػػد بػػيف األف ػراد غيػػر مسػػتيمؾ ،كقػػد يكػػكف االسػػتيبلؾ مشػػبعان لحاجػػات ضػػركرية ،ال
يمكػف االسػتغناء عنيػػا ،كقػد يكػػكف االسػتيبلؾ مشػػبعان لحاجػات ثانكيػػة ،كىػذا ىػػك اسػتيبلؾ الكماليػػات
)مرسي كالنكرم ( 145 :1997،فالمقصكد ىك االبتعػاد عػف التػرؼ كالمبالغػة كالتكمػؼ فػي اسػتخداـ
المكارد المادية كالبشرية كالعمؿ عمى استغبلليا االستغبلؿ األمثؿ.
كمػف الشػكاىد التػي تؤكػد أىميػة قيمػة ترشػيد االسػتيبلؾ؛ قكلػو تعػالى  :يكميػكا ًمػ ٍف ثى ىم ًػرًه ًإ ىذا أىثٍ ىم ىػر ىكآتيػكا
ػب اٍلمس ًػرًفيف ( األنعػاـ ،آيػة  (141:كقكلػو تعػالى  ك ً
ً
حقَّو يػكـ ح ً ً
آت ىذا
صػاده ىكال تي ٍس ًػرفيكا إًَّنػوي ال ييح ه ي ٍ ى
ى ي ىٍى ى ى
ى

الش ػػي ً
ً
ً ً
السػ ػبً ً
اط ً
ػاف
يف ىك ٍاب ػ ىػف َّ
يف ىك ػ ي
اف َّ ى
يف ىك ىك ػ ى
ػانكا إً ٍخ ػ ىػك ى
يؿ ىكال تيىب ػػذ ٍر تىٍب ػػذي انر ،إً َّف اٍل يم ىب ػػذ ًر ى
اٍلقي ٍرىب ػػى ىحقَّ ػػوي ىكاٍلم ٍس ػػك ى
َّ
اف لً ىرب ًو ىكفيك انر) اإلسراء ،آية. (27-2 :
الش ٍي ى
ط ي
 -4إتقاف العمؿ
مػػدل قػػدرة الطالػػب عمػػى أداء األعمػػاؿ المككمػػة إليػػو بػػدكف أم خمػػؿ فييػػا كأداهئيػػا عمػػى أكمػػؿ
كجو.
عػػف عاهئشػػة رضػػي ا﵀ تعػػالى عنيػػا قالػػت :قػػاؿ رسػػكؿ ا﵀ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ " إف ا﵀ يحػػب إذا
عمؿ أحدكـ عمبلن أف يتقنو (الغزالي.)1980:144 ،
 -5تنظيـ الوقت:
كيعػرؼ":بأنػو الميػارة كالقػدرة عمػى اسػتغبلؿ الكقػت بكفػاءة أعمػى بحيػث ينػتج الفػرد أكثػر فػػي
كقت اقؿ كبدرجة مناسبة مف اإلتقاف( )أبك سمطانة.)11 :2000 ،
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فالكقت جزء ال يتج أز مف الثقافة كالديف ،فقد أكحى اإلسبلـ بأىمية الكقت مػف خػبلؿ مكاعيػد
الصبلة كالعبادات ،كضركرة االلتزاـ بػو حيػث ربػط العبػادات بأكقػات معينػة مثػؿ الصػياـ قػاؿ تعػالى:
ً
ص ٍمو﴾ (البقرة ،آية)185 :
﴿"فى ىم ٍف ىش ًي ىد م ٍن يك ٍـ الى ىش ٍير ىفٍم ىي ي
ت﴾ (البقػرة ،آيػة )197 :كقػكؿ المػكلى عػز كجػؿ ",
ػج أى ٍشػييهر ىم ٍعمي يك ىمػاى ٍ
كمكعػد الحػج قػاؿ تعػالى﴿ :اىٍل ىح ي
النيار لًتىس يكينكا ًف ً
ًً
َّ
ضمً ًو ىكلى ىعمَّ يك ٍـ تى ٍش يك يريك ىف( ")القصص ،آيػة
يو ىكلًتىٍبتى يغكا ًم ٍف فى ٍ
ىك ًم ٍف ىر ٍح ىمتو ىج ىع ىؿ لى يك يـ المٍي ىؿ ىك َّ ى ى ٍ

الني ً ً
َّ ً
َّ
ىف ىي َّػذ َّك ىر أ ٍىك أ ىىر ىاد يشػ يكك انر 
ػار خٍمفىػةن ل ىم ٍػف أ ىىر ىاد أ ٍ
 (. 3-7:كقكلػو تعػالى   :ىك يى ىػك الػذم ىج ىع ىػؿ المٍي ىػؿ ىك َّ ى ى
(الفرقاف ،آية .)62:
كقد قاؿ رسكؿ ا﵀  لرجؿ كىك يعظو " :اغتنـ خمسان قبؿ خمس :ىشبابؾ قبؿ ىرمؾ ،كصحتؾ قبؿ
سقمؾ ،كغناؾ قبؿ فقرؾ ،كفراغؾ قبؿ شغمؾ ،كحياتؾ قبؿ مكتؾ( ")البغدادم.)126 :1996 ،
كتبػرز قيمػػة الػػكعي بقيمػة الكقػػت فػػي مجػاؿ التربيػػة كالتعمػػيـ ليكػكف ذلػػؾ دافعػان قكيػان كعػػامبلن ميمػان فػػي
التخمص مف مشكمة ىدر الكقت كضياعيا في اتجاىات سمبية مضادة لمتربية السميمة المنسجمة مػع
عقيدة ىذه األمة كفكرىا كعادتيا كتقاليدىا.
 – 6احتراـ العمؿ اليدوي
مدل تقدير كاحتراـ الطالب لمحرفييف كاستعداده لمقياـ باألعماؿ اليدكية كتشجيعيا كالفخر بيا.
أىمية القيـ االقتصادية لطمبة الجامعة:
 -1تكجيو الشباب نحك إشباع حاجاتيـ المختمفة بطرؽ مشركعة.
 -2تنمية قيـ اإلخبلص كاالعتماد عمى الذات بدالن مف االتكالية كالتكاكؿ.
 -3تشجيع قيـ العمؿ الجاد كطريؽ لتحسيف مستكياتيـ االقتصادية.
 -4تعزيز التكجو الجماعي كالمشاريع الجماعية بدالن مف الجيكد الفردية الضعيفة.
-5الدعكة الحتراـ مبدأ الممكية الخاصة كالحفاظ عمى الممتمكات العامة (نصار.)101 :2006 ،
كتػػرل الباحثػػة مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ مػػدل أىميػػة القػيـ االقتصػػادية لمطمبػػة فيػػـ س ػكاعد األمػػة كىػػـ مػػف
س ػػيتحممكف المس ػػهئكليات ل ػػذا فم ػػف الض ػػركرم تنمي ػػة الق ػػيـ االقتص ػػادية كتعمي ػػؽ مفاىيمي ػػا م ػػف خ ػػبلؿ
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أعض ػػاء ىيهئ ػػة الت ػػدريس كذل ػػؾ أف تنميتي ػػا ل ػػدل الطمب ػػة ي ػػنعكس إيجابػ ػان عم ػػى الطمب ػػة أنفس ػػيـ كعم ػػى
المجتمع كيكفؿ ليـ حياة كريمة.

سادساً -القيـ الجمالية:

تع ػػد الق ػػيـ الجمالي ػػة مح ػػددا م ػػف مح ػػددات الس ػػمكؾ اإلنم ػػاهئي .إذ تم ػػس العبلق ػػات اإلنس ػػانية

بصكرىا كافة كتعد القيـ في ىذا المجاؿ مف الكساهئؿ المغيرة ألنماط الحياة فيي ترتبط ارتباطػان كثيقػان
بػػدكافع السػػمكؾ كأىػػداؼ األف ػراد كلعػػؿ قيػػاـ الفبلسػػفة كالعممػػاء بد ارسػػة مكضػػكع الق ػيـ يعكػػس العنايػػة
الكبيػ ػرة بتحمي ػػؿ طبيعتي ػػا كذل ػػؾ أني ػػا تتص ػػؿ بك ػػؿ مج ػػاالت الحي ػػاة االجتماعي ػػة االقتص ػػادية كالديني ػػة
كاألخبلقية لؤلفراد كالجماعات (خركؼ.)69 :2003 ،
كتعد الحاجة إلػى القػيـ الجماليػة ليسػت مػف بػاب الكماليػات لئلنسػاف كمػا يتصػكرىا الػبعض،
كانمػػا ىػػي حاجػػة أساسػػية فطريػػة مكركثػػة يكلػػد اإلنسػػاف مػػزكد بيػػا ،فكمػػا يحتػػاج أحػػدنا أف يربػػي عقمػػو
كيربي نفسو كيربي جسده ىك بحاجة إلى الجماؿ كالمذة كالمتعة (الجرجاكم.)4 :2011 ،
كتمثػػؿ الفنػػكف كالجماليػػات الكاجيػػة الحضػػارية ألم مجتمػػع كلكػػف مػػف المبلحػػظ أف المجتمػػع
الغزم بما فيو المجتمع الفمسػطيني يعػاني مػا يسػمى باألميػة الجماليػة كالفنيػة كالتػي تظيػر آثارىػا فػي
سمككيات الطمبة اليكمية.
ػالقرف
كتػػرل الباحثػػة أف الجمػػاؿ أيض ػان م ػرتبط بالصػػفة الربانيػػة فيمػػا خمػػؽ مػػف مخمكقػػات؛ فػ آ
الكريـ ،يدعك إلى القيـ الجمالية فالنص القرآنػي فػي حػد ذاتػو جميػؿ فػي آياتػو كفػي لفضػو فقػد كردت
القرف الكريـ ككذلؾ فيما يػدعك إليػو مػف تفكػر كتػدبر
العديد مف اآليات التي تحمؿ لفظة الجماؿ في آ
كتعبير كتصكير ،كىكذا فإف كؿ ما خمؽ ا﵀ إال كيحمػؿ معنػى مػف معػاني الجمػاؿ ،قػد يكػكف ظػاى انر
في األشكاؿ كقد يككف ظاى انر في المعاني.
ػر
كقػد كردت كممػة الجمػػاؿ أك الجميػؿ فػي القػرآف؛ حيػث قػاؿ تعػػالى"﴿:قىػاىؿ ىب ٍػؿ ىسػ ٍػكلىت لى يك ٍػـ أ ٍىنفي ىسػ يك ٍـ أ ٍىمػ ىان
ص ٍب ىانر ىج ًمٍيؿ ىكا﵀ي اىٍل يم ٍستىعاى ٍف"﴾ (يكسؼ ،آية )82:
فى ى
يم ػػتٍ ٍع يكف
ػي يق ػ ٍػؿ أل ٍىزىكاج ػ ى
إف يك ٍن ػػتيف تيػ ٍ
ػؾ ٍ
ػرد ىف اىٍل ىح ىي ػػاة اىٍل ػ يػد ٍن ىيا ىكز ىينتىيى ػػا فىتى ىعػ ػاى ٍلي ٍف أ ى
كق ػػاؿ أيض ػػا ﴿:ىي ػػا أيىييى ػػا اىٍل ىنب ػ ٍ
احان ىج ًمٍيؿ"﴾ )|األحزاب ،آية )29-28:
ىكأي ىس ٍر ٍح يك ىف ىس ىر ى
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عن ىد يك ًؿ ىم ٍس ًج ٍد) األعراؼ ،آية (31 :
ذي ىف اى ىمينكا يخ يذكا ًزٍي ىنتى يك ٍـ ٍ
قاؿ تعالى " :ىيا أيىييىا اىٍل ٍ
اى يج ٍريى ٍـ ىى ٍج ىانر ىج ىميًبلن ﴾ (المزمؿ ،آية)10 :
اص ٍبر ىعمىى ىما ىيقيكلي يك ٍف ىك ٍ
﴿ك ٍ
كقاؿ أيضان :ى
ػب ﴾
كقد كضػع ا﵀ الكػكف فػي صػكرة بييػة حيػث قػاؿ تعػالى ﴿ :إً ىنػا ىزٍي ىنػاى اىٍل ىس ىػماى ٍء اىٍل يػد ٍن ىيا بً ًزٍي ىنػة اىٍل ىك ىكا ىك ٍ
﴿كلى يك ٍػـ ٍفيًيىػا ىج ىمػا هؿ ًح ٍػي ىف تيرٍي يح يػك ٍف ىك ًح ٍػي ىف تى ىس ىػريح يك ٍف ﴾ )النحػؿ،
(الصافات  ،آيػة )6:كقػاؿ جػؿ عػبله  :ى
آية )6:

أىمية القيـ الجمالية لطمبة الجامعة:
 .1إدراؾ العبلقات بيف الكاهئنات أك الخبلهئؽ بعضيا البعض.
 .2التمييز بيف األشكاؿ كاأللكاف كاألحجاـ.
 .3استغبلؿ اإلمكانيػات البشػرية فػي اإلنسػاف لكػي تجعػؿ منػو إنسػانا فنانػا عػف طريػؽ تنميػة التػذكؽ
لمفف
 .4إنماء عاطفة الجماؿ الكامنة في النفس مف خبلؿ تقديرنا لو.
 .5تنمية القدرة عمى تقدير الجماؿ كتشجيع األفراد عمى االبتكار كاإلبداع إف كجد فييـ (الجرجاكم،
.)14 :2011
كتػػرل الباحثػػة مػػف خػػبلؿ ممػػا سػػبؽ مػػدل أىميػػة القػػيـ الجماليػػة لمطمبػػة فالجمػػاؿ جػػزء مػػف العقيػػدة،
الخميقيػة أك التربيػة العقميػة أك التربيػة
كالتربية الجمالية ال تقػؿ أىميتيػا عػف التربيػة الركحيػة أك التربيػة ي

الجسديةَّ ،
ألف كػؿ أنػكاع التربيػة تيػتـ باإلنسػاف كىػك ركح كجسػد ،كخمػؽ كعقػؿ فالحاجػة إلػى التربيػة

الجمالية ليست مف باب الكماليات لئلنساف كما يتصكرىا الػبعض ،كانمػا ىػي حاجػة أساسػية فطريػة
مكركثة يكلد اإلنساف مزكد بيا.
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املبحث الرابع
العوامل اليت أدت إىل التغري القيني
 المشكالت التي أدت إلى تغير النسؽ القيمي لدى طمبة الجامعات
 .1العولمة
 .2التغيرات العممية والتكنولوجية
 .3الغزو اإلعالمي
 .4الصراع القيمي
 .5التناقض القيمي
 .6غياب الرؤية المستقبمية لممنظومة القيمية


أىمية المرحمة الجامعية في تنمية القيـ التربوية

 دور أعضاء ىيئة التدريس في تنمية القيـ التربوية
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المبحث الرابع
العوامؿ التي أدت إلى التغير القيمي

تمييد:

واف أزمة القيـ التي يعانى منيا اإلنساف المعاصر نتيجة لمتغيرات المتسارعة التي يعيشيا العالـ أكثر
حدة عند الطمبة الجامعييف الذيف يعانكف مف غمكضان في اليكية كضياعان في األىداؼ ،حيث أدت
التغيرات العالمية المتسارعة إلى عدـ مقدرتيـ عمى التمييز بيف ما ىك صكاب كما ىك خطأ،
كبالتالي ضعفت قدرتيـ عمى االنتقاء كاالختيار مف بيف القيـ المتصارعة المكجكدة ،كاغترابيـ شبو

التاـ عف القيـ التي جاءت بيا الثكرة العممية التكنكلكجية كعجزىـ عف تطبيؽ ما يؤمنكف بو مف قيـ.

فنتيجػػة ليػػذه التغي ػرات المتسػػارعة التػػي يعيشػػيا العػػالـ ،كقػػع الطمبػػة فػػي تشػػتت كاضػػح فػػي

األىداؼ كالغايات ،حيث أدت التغيرات العالميػة المتسػارعة إلػى عػدـ مقػدرتيـ عمػى التمييػز الكاضػح
بػػيف مػػا ىػػك صػكاب كمػػا ىػك خطػػأ ،كبالتػػالي ضػػعفت قػػدرتيـ عمػػى االنتقػػاء كاالختيػػار مػػف بػػيف القػػيـ
المتصارعة المكجكدة ،كعجػزىـ عػف تطبيػؽ مػا يؤمنػكف بػو مػف قػيـ ،كػؿ ىػذا أدل إلػى حػدكث "أزمػة
قيمية" كاف ليا أثر كبير في دفع الشباب لمتمرد كالثػكرة عمػى قػيـ المجتمػع ،كاغتػرابيـ شػبو التػاـ عػف
القيـ التي جاءت بيا الثكرة العممية التكنكلكجية (زاىر.)8-7 :1996 ،
كمػػف الكاض ػػح أف طمبػػة الجامع ػػات الفمسػػطينية ل ػػيس بمع ػػزؿ عػػف ى ػػذه التغي ػرات فق ػػد ت ػػأثركا
بصػػكرة كاعيػػة أك غيػػر كاعيػػة بمكجػػات عالميػػة متبلحقػػة فػػي أحػػداثيا كمنجزاتيػػا كػػاف ليػػا تػػأثير كبيػػر
عمى قيـ المجتمع كخاصة الشباب  ،كتمثمت ىذه المكجات في مجمكعة مف التحكالت العالمية ىي:

 -1العولمة وتأثيرىا عمى قيـ طمبة الجامعات:

إف العكلمة تشير إلى أف ىناؾ حضارة غربيػة قاهئمػة ليػا قػيـ كمعػايير معينػة ،كعمػى الجميػع

أف يتػكاءـ معيػػا  ،كأف يعتنػؽ مبادهئيػػا كنظميػا إذا أراد لنفسػػو مكانػان فػي مسػػيرة العػالـ ،كىػػذا يعنػػى أف
تسكد حضارة كاحدة بقيميػا كمثميػا ،كأف يترسػخ مفيػكـ العكلمػة بػالمنطؽ األمريكػي أك القطػب الكاحػد
في األذىاف (ىنيدم. )63 :1998،
ك يمكػػف النظػػر إلػػى العكلمػػة عمػػى أنيػػا نظريػػة اقتصػػادية فػػي المنطمػػؽ سياسػػية ،اجتماعيػػة،
ثقافيػػة ف ػػي النتػػاهئج ،ى ػػدفيا ف ػػتح األس ػكاؽ االقتص ػػادية ،كتطبيػػؽ سياس ػػة الس ػػكؽ فييػػا بإلغ ػػاء الرس ػػكـ
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الجمركية ،كاقرار حرية تنقؿ رأس الماؿ كالبضاهئع كالخدمات بيف الػدكؿ دكف أيػة قيػكد ،كفػتح الحػدكد
الكطنيػػة فػػي المجػػاؿ السياسػػي كالتػػركيج لثقافػػة نمطيػػة عالميػػة كاحػػدة ىػػي ثقافػػة القػػكة المييمنػػة عمػػى
العالـ .
األمر الذم أدل إلى تفاقـ الشعكر باالغتراب لدل الطمبة ،ككقكعيـ في أزمة حضػارية كفػى
ص ػراع ،ألنيػػـ يحيػػكف كيعيشػػكف بػػيف "ثقػػافتيف متعارضػػتيف فػػي كقػػت كاحػػد ،إحػػداىما خػػارج الػػنفس
كاألخ ػػرل مدسكس ػػة ف ػػي ثناياى ػػا ،فت ػػرل حض ػػارة العص ػػر ف ػػي البي ػػكت كالشػ ػكارع ،بينم ػػا تج ػػد حض ػػارة
الماضي رابطة خمؼ الضمكع (شبؿ)268 :1997 ،

.

 -2التغيرات العممية والتكنولوجية:

كمف ىذه االنعكاسات العممية كالتكنكلكجية التي أثرت عمى قيـ طمبة الجامعات:

 -1زي ػػادة التػ ػرابط ب ػػيف بق ػػاع الع ػػالـ كاالعتم ػػاد المتب ػػادؿ ب ػػيف األطػػراؼ الرهئيسػ ػة لي ػػذا التق ػػدـ العمم ػػي
كالتكنكلكجي
 -2الت ػراكـ الكبيػػر فػػي المعمكمػػات كالمعػػارؼ العمميػػة كالتقنيػػة ،فالنظريػػات العمميػػة التػػي كانػػت فػػي
الماضي مجرد كتابات نظرية فقط ،صػارت اآلف تمثػؿ العديػد مػف االخت ارعػات كاالكتشػافات المذىمػة
التػػي أخػػذت بيػػد الحككمػػات كالػػدكؿ لمتقػػدـ كالرقػػى فػػي العديػػد مػػف الجكانػػب االجتماعيػػة كاالقتصػػادية
(دىشاف.)188 :1996 ،
 -3االتجػػاه المت ازيػ ػد نحػػك اس ػػتخداـ اآللػػة ف ػػي مجػػاالت الحي ػػاة المختمفػػة ،كتط ػػكر تكنكلكجي ػػا اآلالت
المتناىية في الصغر ،كاألجيزة عالية الطاقة ذات التكمفة الزىيدة ،كالتي مف المتكقػع أف تقمػب الػنظـ
االقتصادية كاالجتماعية رأسان عمى عقب (مكركـ.)86: 2002 ،
 -4إح ػػداث تغييػ ػرات ف ػػي البن ػػى االجتماعي ػػة ،ألف التق ػػدـ التكنكل ػػكجي س ػػيعكض ع ػػف العمال ػػة الت ػػي
تتطمبيػػا الصػػناعة اآلليػػة الكبيػرة ،كمػػف ثػػـ أصػػبح ذلػػؾ مصػػد انر لمبطالػػة كخاصػػة بػػيف الشػػباب ،األمػػر
الػػذم أدل إلػػى كجػػكد ف ػراغ كبيػػر لػػدل الطبقػػة المػػؤثرة فػػي المجتمػػع ،كبالتػػالي أدل ىػػذا الف ػراغ إلػػى
اكتساب الشباب العديد مف القيـ التي تتعػارض مػع القػيـ المطمكبػة فػي المجتمػع ،فاتجػو الشػباب إلػى
العنػػؼ لمتنفػػيس عػػف الطاقػػة التػػي لػػدييـ ،أك اتجي ػكا إلػػى عػػدـ ال ػكالء كاالنتمػػاء لمجػػتمعيـ بالصػػكرة
المطمكبػػة ،ألف المجتمػػع لػػـ يحقػػؽ ليػػـ أىػػدافيـ ،كمػػا اعتمػػدكا عمػػى االتكاليػػة كالسػػمبية كعػػدـ تحمػػؿ
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المس ػػهئكلية ،كاذا كان ػػت ىػػػػذه بعػ ػض الس ػػمبيات إال أف الث ػػكرة العممي ػػة كالتكنكلكجي ػػة أدت إل ػػى ظي ػػكر
كظاهئؼ جديدة تتماشى مع ىذا التقدـ.
 -5أف التقدـ التكنكلكجي كالعممي أدل إلى إعادة فحػص النسػؽ القيمػى المكجػكد ،حيػث بػدأت كثيػر
مف القيـ في االنتشار لدل الشباب كخاصة تمػؾ المرتبطػة بالسػبلـ كالمحبػة كاحتػراـ البيهئػة كحمايتيػا،
كبدأت الدعكة إلى قيـ إنسانية جديدة كاحتراـ الحياة كالمسهئكلية تجاه األجيػاؿ القادمػة كحمايػة البيهئػة،
كب ػػات م ػػف الم ػػألكؼ في ػػـ أف ى ػػذه الق ػػيـ كغيرى ػػا عناص ػػر أخبلقي ػػة يبن ػػى عميي ػػا الض ػػمير الع ػػاـ الق ػػيـ
اإلنسانية كميا (باىي.)30-29 :2002 ،
كفى الكقت نفسو ظيرت العديد مف القيـ السمبية التي اعتنقيا الغرب ككاف ليا تأثيرىػا عمػى
مجتمعاتنا ،كمف ىذه السمبيات عدـ اقتراف العمـ باألخبلؽ.

 -3الغزو اإلعالمي:

إف أىـ المستجدات التي طػرأت عمػى النظػاـ اإلعبلمػي العربػي عمػى مشػارؼ القػرف الحػادم

كالعشريف تمثمت في :تعثر النظاـ اإلعبلمي العربي في االستجابة لتحديات عكلمة اإلعػبلـ ،كاألداء
الضعيؼ كالتنافس السمبي ،كضعؼ اليياكؿ التمكيمية كالفنية
األم ػػر ال ػػذم أدل إل ػػى زي ػػادة الض ػػغكط لف ػػرض أس ػػس ثقافي ػػة نمطي ػػة تس ػػتغؿ مني ػػا دع ػػاكل
الديمقراطية كالمشاركة كالمكاشفة كحقكؽ اإلنسػاف ،كصػارت أدكات االتصػاؿ كالمعمكمػات تعمػؿ بكػؿ
قكاىا لغرس قيـ معينة ،كتمجيد ثقافة عالمية جديرة باالعتبار(.)Waters,1996: 145
كنمح ػػظ ىػػػذا التػ ػػأثير عمػ ػػى التعػ ػػامبلت العربيػػػة فػ ػػي صػ ػػحفنا كمجبلتنػ ػػا ،بػ ػػؿ كفػ ػػى المكحػ ػػات
اإلعبلني ػػة كالتجاري ػػة ،كحت ػػى ف ػػي بع ػػض التع ػػامبلت العادي ػػة الت ػػي ال تس ػػتمزـ مطمقػ ػان اس ػػتخداـ المغ ػػة
األجنبيػػة ،مث ػؿ إقحػػاـ الشػػباب لػػبعض الكممػػات األجنبيػػة فػػي الكػػبلـ دكف الحاجػػة لػػذلؾ سػػكل التػػأثر
البلكعي بمعطيات العصر أك التفاخر بذلؾ ،أك التحرج مف استخداـ لغتو الكطنية ،كما يظير تػأثير
ذلؾ في العديد مف السمككيات اليكمية مثؿ  :ارتداء بعض الشباب المبلبس كالقبعات المرسكـ عمييا
العمـ األمريكي ،بؿ كلصؽ تمؾ الرسكـ عمػى سػياراتيـ ،كاطػبلؽ المسػميات األمريكيػة كاألكربيػة عمػى
بعض المحبلت التجارية ،ليس ىذا فقط بؿ حتى عمى مستكل المتعمميف ممػف حصػمكا عمػى درجػات
عممية رفيعة ،نبلحظ أف البعض منيـ يتباىى بأنو حصؿ عمى درجتو العمميػة مػف إحػدل الجامعػات
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األكربية أك األمريكية كىذا يدؿ عمى اعتزاز ىػؤالء بػالنمكذج األجنبػي عمػى حسػاب النمػكذج الػكطني
(حجازم.)101-100 :2001 ،
فالغزك اإلعبلمي يعتبر مف أكثر األسمحة فتكان بالمجتمعات كعف طريقو يمكف الكصكؿ إلى
كافػػة ش ػراهئح المجتمػػع دكف أم عنػػاء كدس السػػـ فػػي العسػػؿ كغػػرس القػػيـ التػػي يريػػدكف منيػػا زعزعػػة
الشػػباب عػػف قػػيميـ اإلسػػبلمية األصػػيمة بػػدعكل الحضػػارة كالتقػػدـ  .كمػػا يشػػاىد الشػػباب المسمسػػبلت
األجنبيػػة عمػػى شاشػػات التميفزيػػكف العربيػػة ،تمػػؾ المسمسػػبلت المميهئػػة بػػالقيـ السػػمبية ،كمػػا أف معظػػـ
المكضكعات المقدمة في تمؾ المسمسبلت ال تناسب قيمنا نحف المسمميف كانما ىػي تسػتيدؼ إحػبلؿ
قيـ بعيدة عف القيـ العربية اإلسبلمية.
كىك ػػذا يتض ػػح لمباحث ػػة أف انحػ ػراؼ الش ػػباب ج ػػاء نتيج ػػة لغي ػػاب المث ػػؿ العمي ػػا الت ػػي يمك ػػف
االحتذاء بيا ،كليس االكتفاء بذلؾ بؿ تـ إحبلؿ يمثؿ أخرل غير سميمة محميا.

 -5مشكمة التناقض القيمي:

كينػػتج عػػف الص ػراع القيمػػي مشػػكمة قيميػػة أخػػرل ىػػي التنػػاقض القيمػػي أك المفارقػػة القيميػػة،

كتعني بالتناقض بيف ما يعتقد بو اإلنساف كبيف ما يصدر عنو مػف سػمكؾ ،كتنػاقض بػيف فكػره كبػيف
قكلػػو كعممػػو ،فقػػد كشػػفت العديػػد مػػف الد ارسػػات أف اإلنسػػاف المعاصػػر يقػػكؿ شػػيهئان كيفعػػؿ شػػيهئان آخػػر
كيبطف غير مػا يظيػر ،ممػا يعنػي عػدـ كجػكد اتسػاؽ قيمػي كاضػح بػيف القػيـ كالسػمكؾ الفعمػي ،كىػذه
االزدكاجيػػة فػػي البنػػاء الشخصػػي تكلػػد مجمكعػػة مػػف المشػػكبلت النفسػػية كػػالقمؽ كالحي ػرة كعػػدـ تقػػدير
الػػذات ،كمػػا يػػؤثر فػػي معػػايير التفاعػػؿ االجتمػػاعي حيػػث تضػػعؼ ثقػػة النػػاس ببعضػػيـ كتفقػػد القػػيـ
االجتماعية مما يؤدم إلى تفككؾ العبلقات األسرية كاالجتماعية التي تعيؽ نمػك المجتمعػات (عقػؿ،
.)79 :2001
ك ترل الباحثة أف ىذه المتغيرات المجتمعية أكجدت كاقعان اجتماعيان جديدان لو معاييره كقيمو
الجديدة التي اعتنقيا الكثير مف الشباب  ،بؿ كصؿ األمر ببعضيـ باالبتعاد عف بعض القيـ
االجتماعية باعتبارىا قيدان عمي حركتو ،كاعتبار أف التمسؾ بيا مدعاة إلى التخمؼ كالرجعية ،
األمر الذم انعكس عمى المجتمع بأزمة قيمية بيف قيمنا األصيمة كبيف القيـ الكافدة التي صاحبت
المتغيرات المستحدثة لذلؾ كمو ،فإف الباحثة تأمؿ أف يككف ىناؾ دكر التربكم ألعضاء ىيهئة
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التدريس في مكاجية التحديات الثقافية كاالجتماعية كالتربكية كالعممية التي يعاني منيا الطمبة كذلؾ
مف خبلؿ مساىمتيـ في القياـ بأدكارىـ المسندة إلييـ في حماية ثقافة ككعي الطمبة كاتجاىاتيـ
كقيميـ األصيمة  ،كحصانتيـ مف االنبيار الزاهئد بالفكر الغربي كبتياراتو الثقافية المستكردة
كبتحدياتو الصارخة ،كمساعدتيـ عمى المكاءمة ما بيف الثقافات كاألخذ منيا ما يتفؽ كسمات كقيـ
المجتمع العربي المسمـ.

دور عضو ىيئة التدريس في تنمية القيـ التربوية:

يعد عضك ىيهئة التدريس حجر الزاكية في العممية التعميمية إال أنو ال يسمـ مف اليجكـ كمما

ظيػػرت شػػككل مػػف ىػػذه العمميػػة أك نشػػأت حاجػػة لتطكرىػػا ،كالشػػككل قاهئمػػة بالفعػػؿ س ػكاء مػػف حيػػث
مػػدخبلت التعمػػيـ؛ أم مػػا يتمقػػاه الطمبػػة داخػػؿ جػػدراف الجامعػػة أك مػػف حيػػث نكعيػػة الخػػرجيف ،فعضػػك
ىيهئة التدريس بمغة اإلحصاء كمناىج البحث ىك المتغير الكسػيط الػذم تسػتند إليػو ميمػة إعػداد قػادة
المستقبؿ.
فيعتبػػر عضػػك ىيهئػػة التػػدريس المحػػكر األسػػاس فػػي النظػػاـ التربػػكم ،حيػػث يقػػع عمػػى عاتقػػو
العبء األكبر في تحقيؽ األىداؼ التربكية ،فيك حمقة الكصؿ بيف النظاـ التربكم كالطمبة ،كلذلؾ ال
يمكػػف االسػػتغناء عػػف دكره ميمػػا اكتشػػفت مػػف نظريػػات كطػػرؽ ككسػػاهئؿ تعميميػػة ،عمػػى أف ىػػذا الػػدكر
البػد لػو أف يتطػكر بمػا يكاكػب تطػكرات العصػر ،كبالتػالي بنػاء أجيػاؿ تسػتطيع أف تتماشػى مػع ركػػب
الحضارات.
كعضك ىيهئة التدريس الجامعي مكضع تقدير كاحتراـ المجتمػع ،كىػك لػذلؾ حػريص عمػى أف
يككف في مستكل ىذه الثقة كذلؾ التقػدير كاالحتػراـ ،فيقػكـ بػأدكار عديػدة فػي المجتمػع بحسػب مجػاؿ
خبرتو كمعرفتو ،كيمتنع عف كػؿ مػا يؤخػذ عميػو مػف قػكؿ أك فعػؿ ،كيحػرص دكمػان عمػى مػا يؤكػد ثقػة
المجتمع بو (دياب.)3 :2005 ،
مما سبؽ يتبيف أنو يمكف لعضك ىيهئة التدريس اإلسياـ بتنمية القيـ مف خبلؿ األدكار التالية.
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أوالً -األدوار النظرية:

 .1شػػعكر عضػػك ىيهئػػة التػػدريس بأىميػػة دكره فػػي تعمػػيـ القػػيـ كأنيػػا جػػزء رهئػػيس مػػف عممػػو التربػػكم،
كاالىتماـ بالمكضكعات القيمية كابرازىا مف خبلؿ المضمكف التعميمي كاألىداؼ التعميمية
 .2تعريؼ الطمبة بأىمية القيـ ،ألنيا معيار تفضيؿ اإلنساف عمى غيره مف المخمكقات األخرل.
 .3رصد منظكمة القيـ الساهئدة بيف الطمبة ،كتصنيفيا إلى قيـ إيجابية يجػب تعزيزىػا ،كأخػرل سػمبية
يجب محاربتيا ،كالكشؼ عف أضرارىا لمفرد كالمجتمع.
 .4رب ػػط الق ػػيـ بالعقي ػػدة اإلس ػػبلمية الس ػػمحة ،بقكاع ػػد الس ػػمكؾ اإلس ػػبلمي الق ػػكيـ ال ػػذم يش ػػعر الف ػػرد
بػ ػػاالعتزاز ،كالسػ ػػعادة النفسػ ػػية ،كتقػ ػػدير الػ ػػذات ،كاحت ػ ػراـ اآلخ ػ ػريف ،كمػ ػػا يحقػ ػػؽ لممجتمػ ػػع قكتػ ػػو
كاستق ارره.
 .5الكش ػػؼ ع ػػف مظ ػػاىر الصػ ػراع القيم ػػي كأس ػػبابو ،كخط ػػكرة الق ػػيـ الس ػػمبية الكاف ػػدة عم ػػى الناش ػػهئيف
كالمتعمميف (العجرمي.)29 :2012 ،
 .6تكثيؼ الجيكد الرامية إلى تنمية القػيـ كالمبػادئ لػدل الطمبػة كاسػتثمار الكسػاهئؿ ،كالطػرؽ العمميػة
المناسبة لتكظيؼ كتأصيؿ تمؾ المبادئ كالقيـ (سالـ.)177 :2006 ،
 .7يجػب عمػى عضػك ىيهئػة التػػدريس أف يحػدد لمطمبػة القيمػة كبطريقػػة مبسػطة ،كيشػرحيا ليػـ بػػنفس
الطريقة التي يشرح فييا المفيكـ ،كأف يحرص عمى تكفير المناخ الكدم نفسػيان كاجتماعيػان كماديػان
(مرعي كالحيمة.)223 : 2005 ،
ثانياً -األدوار التطبيقية:
 .1انتياج السمكؾ الشخصي المتكافؽ مع القيـ الحميدة باعتبار المعمـ أسكة كقدكة حسنة.
 .2السماح لمطمبة بالتعبير عف آراهئيـ كمكاقفيـ بحرية.
 .3تقديـ نماذج كأمثمة إيجابية تكضح نتاهئج االلتزاـ بالقيـ الحميدة.
 .4تكظيؼ طراهئؽ كاستراتيجيات تعميـ القيـ المختمفة في المكاقؼ التعميمية.
 .5تكفير فرص لمحكار كالمناقشة حكؿ األبعاد القيمية لممحتكل الدراسي.
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 .6المقارنة بيف أنماط السمكؾ القيمي الحميد كما يقابمو مف أشكاؿ السمكؾ المذمكـ.
 .7تخصيص قراءات تيتـ بالجانب القيمي ضمف مكضكعات الدراسة األكاديمية.
 .8تضميف أساليب التقكيـ مكاقؼ تتعمؽ بالسمكؾ القيمي (منسي.)3 :1991 ،
لذا تحرص الجامعات عمى أف تتكافر في أساتذتيا الكفايات المأمكلة لمقياـ بيذا الدكر ،فيي
تتكقع مف عضك ىيهئة التدريس فييا أف يككف ذا ق اررات كخصاهئص متميزة أكاديميان كمينيان ماى انر فػي
التدريس باحثان متابعان لما يستجد في عالـ المعرفة ،مثاب انر متحمسان غيك انر عمى مينتو ،عامبلن كمشاركان
في حؿ مشكبلت مجتمعو ،إلى جانػب مػا يتمتػع بػو مػف صػفات إنسػانية راقيػة ،ككػذلؾ يتمتػع عضػك
ىيهئة التدريس الفعاؿ برؤل تطكيرية يؤكد فييا ذاتػو ،كيشػجع طمبتػو عمػى تأكيػد ذكاتيػـ عبػر ممارسػة
التأمؿ في التعميـ كتعزيز التفاعؿ بيدؼ إيجاد تحكؿ نكعي في تعممو.
)(Burns and sifield,2004: 22
كتػ ػػرل الباحثػ ػػة أف دكر عضػ ػػك ىيهئػ ػػة التػ ػػدريس مػ ػػع طبلبػ ػػو جػ ػػد خطيػ ػػر ،كميمتػ ػػو عظيمػ ػػة
كحساسة ،بؿ كفي غاية الحساسية .فقد يككف مف دكف قصد معكؿ ىدـ لكثيػر مػف القػيـ .كمػا يمكػف
البنػػاء فػػي شخصػػيات طمبتػػو .فعضػػك ىيهئػػة
أف يكػػكف لػػو دكر فػػي غايػػة الفعاليػػة فػػي التػػأثير اإليجػػابي ٌ
التػػدريس ىػػك العمػػكد الفقػػرم كالمكجػػو كالمرشػػد كالمعػػيف لطبلبػػو ،كمػػف ىنػػا كػػاف دكره ىامػػا كضػػركريا

لتقػػكيـ المعػػكج مػػف السػػمكؾ كغػػرس قػػيـ الفضػػيمة كالخيػػر فػػي نفػػكس الطمبػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة العمريػػة
الخطيرة التي تتطمب كعيا كادراكا يرتقي إلى حجـ المسؤكلية الممقاة عمى كاىميـ.
مػػف أجػػؿ أف يقػػكـ عضػػك ىيهئػػة التػػدريس الجػػامعي بيػػذا الػػدكر عميػػو أف يسػػتخدـ كافػػة السػػبؿ
مػػف قػػدكة صػػالحة كمػػف النصػػح كاإلرشػػاد ،كتبيػػاف أىميػػة التمسػػؾ بػػالقيـ ال ارسػػخة الصػػحيحة كاالبتعػػاد
عف كؿ ما ىك سمبي ،كعميو أيضان إتاحة الفرصة لمطمبة لمقياـ باألنشطة المختمفة التػي تكسػبيـ ىػذه
القيـ كاالتجاىات (درباشي.)79 :2004 ،
حيػث أف سػمككان اقتػداهئيان كاحػدان ،قػد يعػد جرعػة لممقتػدم مػدل الحيػاة كقػد يكفيػو أقػؿ مػف ذلػؾ
تبعػان لنػػكع كمسػتكل المقتػػدل بػػو كالمربػي القػػدكة ىػك الػػذم يسػػتطيع أف يمػنح ىػػذه القػدكة بػػالكـ كالكيػػؼ
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الػػذم يمكنػػو مػػف ذلػػؾ كأف مربيػػا قػػدكة يممػػؾ مػػف القػػدرات كاإلمكانيػػات يمكنػػو التػػأثير فػػي طمبتػػو مػػا ال
تسطيعو أكثر التقنيات كالكساهئؿ تطك ار كتقنية (الخطيب.)24 :1997 ،
كال يحتاج القدكة إلى الكثير مف القكؿ فيكفي لما يؤمف بو كما يعتقده كيتمثػؿ بػو أمػاـ طمبتػو
ليككف لو كقع السحر عمييـ .كىا ىك الطفيؿ ابف عمرك الدكسي يػرل الرسػكؿ يصػمي فػي الكعبػة،
فيعجبو منظر الرسكؿ فيتبعو كيؤمف بو.
فعضك ىيهئة التدريس الجامعي يمثؿ قدكة حسنة لطمبتو ،يستطيع تكجيييـ في المشاكؿ التي
تعترضيـ ،كيمكنو تقديـ النصح الكاجب ليـ ،كيرشدىـ إلى سػبؿ الحصػكؿ عمػى المعمكمػات ،كاألىػـ
مف ذلؾ ىك مساعدة الطمبة في اكتساب االتجاىات كالميكؿ كالقيـ اإليجابية التي تتناسب مع طبيعة
المجتمع كمع المتغيرات التي تفرض نفسيا عمى الكاقع (حسف.)233 :2001 ،
ليػػذا فػػإف عضػػك ىيهئػػة التػػدريس ينبغػػي أف يكػػكف مسػػمحان بالكفايػػات الشخصػػية ،كالمعرفيػػة،
كاألداهئية التي تمكنو مف أداء ىذه األدكار بفاعمية ،ك يكرد أبك نكار ( )1995أريػان لجكيػؿ يػرل فيػو "
أف أىمي ػػة دكر الم ػػدرس الج ػػامعي المعاص ػػر ازدادت ف ػػي ى ػػذا العص ػػر حي ػػث ل ػػـ يع ػػد قاصػ ػ انر عم ػػى
تكصػػيؿ المعرفػػة بػػؿ تعػػداىا لممسػػاىمة فػػي تغييػػر النظػػاـ التربػػكم مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ التعمػػيـ المبلهئػػـ
كالػ ػػكظيفي ،إف المػ ػػدرس الجػ ػػامعي المعاصػ ػػر يجػ ػػب أف يكػ ػػكف ممتزم ػ ػان تجػ ػػاه مجتمػ ػػع عمػ ػػاده العػ ػػدؿ
كالمساكاة ،كلذلؾ ينبغي عميو العمؿ عمى ترسيخ ىذه القيـ كنشر المعرفة كالميارات فػي المجتمع".
(أبك نكار )121 :1990 ،
كما أنو يؤثر تأثي انر كبي انر في تكجيو أفكار كاتجاىات طبلبو في حاضرىـ كمستقبميـ كبالتالي
ف ػإف عم ػؿ األسػػتاذ الجػػامعي يتطمػػب منػػو العديػػد مػػف الخب ػرات كالميػػارات كالمسػػؤكليات ،كمػػف الميػػـ
اإلشػػارة إلػػى أف عضػػك ىيهئػػة التػػدريس ىػػك الحصػػف الحصػػيف لضػػماف سػػبلمة كأمػػف الطػػبلب مػػف أم
غػػزك فكػػرم أك ثقػػافي يحػػاكؿ اخت ػراؽ عقػػكليـ ،كمػػف كاجباتػػو الرهئيس ػة التصػػدم لمشػػكبلت المجتمػػع
كدراستيا ،كتقديـ الحمكؿ الصحيحة التي تعكد بالفاهئدة كالنفع عمى الكطف (إبراىيـ.)60 :1994 ،
كيتضػػح ممػػا سػػبؽ الػػدكر المنػػكط بعضػػك ىيهئػػة التػػدريس فػػي التػػأثير عمػػى شخصػػيات الطمبػػة
كتنميػة قػيميـ كتعػديؿ اتجاىػاتيـ كذلػؾ بيػدؼ تزكيػد طمبػتيـ بحصػانة دينيػة كثقافيػة كاجتماعيػة
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كعقاهئدية كتربكية  ،تمؾ الحصانة التي تجعميـ قػادريف عمػى مقاكمػة عكلمػة االستسػبلـ  ،بعيػدان عػف
االلتحػاؽ كالتبعيػة فػي الفكػر كالمعتقػدات كالقػيـ كاالتجاىػات كالسػمكؾ  ،كذلػؾ باعتبػارىـ قػدكة كمػثبلن
أعمى يحتذم بو فمطمكب مػنيـ أف يتحمػكا بيػذه القػيـ فكػ انر كاتجاىػان كسػمككان ،كأف يعممػكا عمػى تنميتيػا
في نفكس طمبتيـ ،فبل يمكف لمجامعة ميما بمغت قكتيا كمكانتيا االقتصػادية كاالجتماعيػة أف تػؤثر
في شخصية طمبتيا كتحقؽ غاياتيا إال مف خبلؿ أعضاء ىيهئتيا التدريسية.
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الفصؿ الرابع
إجراءات الدراسة الميدانية

تمييد:
يتنػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان مفصػبلن لئلجػراءات التػػي اتبعتيػػا الباحثػػة فػػي تنفيػػذ الد ارسػػة ،كمػػف
ذلػػؾ تعريػػؼ مػػنيج الد ارسػػة ،ككصػػؼ مجتمػػع الد ارسػػة ،كتحديػػد عينػػة الد ارسػػة ،كاعػػداد أداة الد ارسػػة
(االس ػػتبانة) ،كالتأك ػػد م ػػف صػػػدقيا كثباتي ػػا ،كبي ػػاف خطػ ػكات الد ارسػػػة ،كاألس ػػاليب اإلحص ػػاهئية التػػػي
استخدمت في معالجة النتاهئج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

أوالً  -منيج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي الذم يصػؼ الظػاىرة كيحمػؿ كيقػارف كيقػيـ أمػبلن

فػي التكصػػؿ إلػػى حقػػاهئؽ عػػف مشػػكمة الد ارسػػة مػف خػػبلؿ د ارسػػة ماضػػييا دكف اسػػتغراؽ فيػػو مػػف أجػػؿ
أخذ العظة كالعبػرة ثػـ تشػخيص حاضػرىا مػف أجػؿ تحديػد أكجػو القػكة كالقصػكر كتػدعيـ جكانػب القػكة
كمكاجي ػػة أكج ػػو القص ػػكر ث ػػـ التنب ػػؤ بم ػػا س ػػتككف عمي ػػو ف ػػي المس ػػتقبؿ أك بم ػػا س ػػيتخذ ف ػػي أمرى ػػا ف ػػي
المستقبؿ مف ق اررات (الخطيب.)22 : 2004 ،
فق ػػد حاكل ػػت م ػػف خبلل ػػو كص ػػؼ الظ ػػاىرة مكض ػػكع الد ارس ػػة (دور أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس
بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية فػي تنميػة القػيـ التربويػة وسػبؿ تطػويره) كتحميػؿ بياناتيػا
كبياف العبلقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح حكليا كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا.

ثانياً  -مجتمع الدراسة:

يتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع طمبػػة كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية (جامعػػة

األزىػر – جامعػػة األقصػى – الجامعػػة اإلسػػبلمية) بمحافظػات غػزة لمفصػػؿ الد ارسػي األكؿ مػػف العػػاـ
الجامعي 2014-2013ـ ،كالبالغ عددىـ ( )23374كفقان لئلحصاهئيات الرسمية لمجامعات الثبلث.
كالجدكؿ رقـ ( )1يبيف ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ()1

يبيف إحصائية أعداد الطمبة موزعيف في جامعة األزىر واألقصى واإلسالمية
جامعة األقصى

الجنس

المجموع

ذكر

أنثى

جامعة اإلسالمية

759

4586

5345

جامعة األ زىر

1230

3099

4329

جامعة األقصى

3580

10120

13700

المجموع

5569

17805

23374

ثالثاً -عينة الدراسة:

والتي انقسمت عينة الدراسة إلى قسميف:

أ -العينة االستطالعية:
تككنػ ػػت العينػ ػػة االسػ ػػتطبلعية مػ ػػف ( )60طالب ػ ػان كطالبػ ػػة مػ ػػف طمبػ ػػة كميػ ػػات التربيػ ػػة فػ ػػي الجامعػ ػػات
الفمسػػطينية فػػي محافظػػات غ ػزة مػػف خػػارج أف ػراد العينػػة األصػػمية ،كذلػػؾ بغػػرض تقنػػيف أداة الد ارسػػة،
كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا.
ب -العينة األصمية  :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة عشكاهئية طبقية مف طمبة كميات التربيػة فػي
الجامعات الفمسطينية ( جامعة األزىر ،الجامعػة اإلسػبلمية ،كجامعػة األقصػى) لمفصػؿ الد ارسػي
األكؿ مف العاـ الجامعي  2014 -2013ـ مع مراعاة تمثيؿ متغيرات الدراسة.
كق ػػد بمغ ػػت عين ػػة الد ارس ػػة األص ػػمية ( )917طالبػ ػان كطالب ػػة م ػػف طمب ػػة كمي ػػات التربي ػػة ف ػػي
الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي محافظػػات غ ػزة لمعػػاـ  2013بكاقػػع ( )%4تقريب ػان تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة
عش ػكاهئية طبقي ػة مػػف المجتمػػع األصػػمي حيػػث قامػػت الباحثػػة بتكزيػػع ح ػكالي ( )977اسػػتبانة ،ككػػاف
العاهئػد منيػػا حػكالي ( )917كالبػػاقي منيػػا أىػػدرت بسػػبب الضػػياع أك نقػػص بياناتيػػا كالجػػداكؿ التاليػػة
تكضح تكزيع عينة الدراسة حسب متغيراتيا:
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جدوؿ رقـ ()2

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

223

24.32

أنثى

694

75.68

المجموع

917

100.00

جدوؿ رقـ ()3

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة
الجامعة

العدد

النسبة المئوية

الجامعة اإلسالمية

263

28.68

جامعة األزىر

241

26.28

جامعة األقصى

413

45.04

المجموع

917

100.00

جدوؿ رقـ ()4

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التحصيمي
المستوى التحصيمي

العدد

النسبة المئوية

ممتاز

141

15.37

جيد جدا

436

47.55

جيد

305

33.26

مقبوؿ

35

3.82

المجموع

917

100.00

رابعاً  -أدوات الدراسة:

قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة رئيس ػة لمعرفػػة دور أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػات
التربية في الجامعات الفمسطينية في تنمية القيـ التربوية لدى طمبتيـ.
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يكثر استخداـ االستبانة في البحكث التربكية كالسيما الكصفية منيا ؛ حيث تسعى االسػتبانة
إلى الحصكؿ عمى معمكمات كحقاهئؽ محددة عف مشكمة معينة( .األغا . )132 :2000 ،
ولقد تـ بناء االستبانة ضمف الخطوات التالية:
بع ػػد االط ػػبلع عم ػػى األدب الترب ػػكم ال ػػذم س ػػبؽ أف عرض ػػناه ،كف ػػي ض ػػكء الد ارس ػػات الس ػػابقة
المتعمقة بمشكمة الدراسة التي تـ االطبلع عمييا ،كفػي ضػكء اسػتطبلع رأم عينػة مػف المتخصصػيف
عػػف طريػػؽ المقػػاببلت الشخصػػية ،التػػي استخمص ػت الباحثػػة منيػػا أبعػػاد معينػػة ،قامػػت الباحثػػة ببنػػاء
االستبانة كفؽ الخطكات اآلتية :
-

-

تـ تحديد األبعاد الرهئيسة التي تتككف منيا االستبانة.
صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ بعد.

إعػػداد االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا األكليػػة التػػي شػػممت ( )64فقػرة مكزعػػة عمػػى( )6أبعػػاد لبلسػػتبانة
كىي ( القيـ األخبلقية  ،القيـ االجتماعية  ،القيـ العممية  ،القيـ السياسية  ،القيـ االقتصػادية ،

القيـ الجمالية ) كالممحؽ رقـ ( )1يكضح االستبانة في صكرتيا األكلية.

عرض االستبانة عمي المشرؼ مف أجؿ الحكػـ عمػى مػدل مبلءمتيػا لجمػع البيانػات مػف كجيػة

نظره.

تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.

عػػرض االسػػتبانة عمػػى ( )13مػػف المحكمػػيف المختصػػيف ،بعضػػيـ أعضػػاء ىيهئػػة تػػدريس فػػي
جامعة األزىر كالجامعة اإلسبلمية كجامعة األقصػى ك جامعػة القػدس المفتكحػة ،كالممحػؽ رقػـ

( )2يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.
-

بعد إجراء التعديبلت التي أكصى بيا المحكمكف تـ حذؼ كاضافة عدد مف الفقرات ،ككذلؾ تػـ
تعديؿ كصياغة بعض الفقرات ،كقد بمغ عدد فقرات االستبانة بعد الصياغة النياهئيػة ( )47فقػرة

مكزعة عمى ستة أبعاد ،حيث أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفػؽ مقيػاس ليكػرت الخماسػي حسػب
الجدكؿ التالي:

جدوؿ رقـ ( :)5مقياس ليكرت

االستجابة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جداً

الدرجة

5

4

3

2

1
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كبػػذلؾ تنحصػػر درجػػات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة مػػا بػػيف ( )235-47درجػػة كالممحػػؽ رقػػـ ( )3يكضػػح
االستبانة في صكرتيا النياهئية التي تتككف مف ( )47فقرة مكزعة عمى ستة أبعاد كما يكضح الجدكؿ
التالي:
جدوؿ رقـ ( :)6أبعاد االستبانة بعد التعديؿ
عدد الفقرات

ـ

البعد

1

البعد األوؿ :القيـ األخالقية

8

2

البعد الثاني :القيـ االجتماعية

9

3

البعد الثالث :القيـ العممية

8

4

البعد الرابع :القيـ السياسية

8

5

البعد الخامس :القيـ االقتصادية

7

6

البعد السادس :القيـ الجمالية

7

الدرجة الكمية

47

الخصائص السيكو مترية ألداة الدراسة :
أ -صدؽ االستبانة:
كيقصػد بصػدؽ االسػتبانة :أف تقػيس فقػرات االسػتبانة مػػا كضػعت لقياسػو كقامػت الباحثػة بالتأكػد مػػف
صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -1صدؽ المحكميف:
تـ عرض االستبانة في صػكرتيا األكليػة عمػى مجمكعػة مػف األسػاتذة الجػامعييف المختصػيف
ممف يعممػكف فػي الجامعػات الفمسػطينية  ،حيػث قػامكا بإبػداء آراهئيػـ كمبلحظػاتيـ حػكؿ مػدل مناسػبة
فقػرات االسػتبانة ،كمػدل انتمػاء الفقػرات إلػى كػؿ بعػد مػف أبعػاد االسػتبانة ،ككػذلؾ كضػكح صػػياغاتيا
المغكية ،كفي ضكء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعػض الفقػرات كتعػديؿ بعضػيا اآلخػر ليصػبح عػدد فقػرات
االستبانة ( )47فقرة .
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جدوؿ رقـ ()7

يبيف المجاالت الستة لالستبانة وعدد فقرات كؿ بعد قبؿ تعديالت المحكميف
رقـ البعد

عدد الفقرات

اسـ البعد

1

القيـ األخبلقية

11

2

القيـ االجتماعية

12

3

القيـ العممية

11

4

القيـ السياسية

15

5

القيـ القتصادية

8

6

القيـ الجمالية

7
64

المجموع

جدوؿ رقـ )(8

يبيف المجاالت الستة لألداة وعدد فقرات كؿ مرحمة بعد تعديالت المحكميف
رقـ البعد

عدد الفقرات

اسـ البعد

1

القيـ األخبلقية

8

2

القيـ االجتماعية

9

3

القيـ العممية

8

4

القيـ السياسية

8

5

القيـ االقتصادية

7

6

القيـ الجمالية

7
47

المجموع

بالنظر إلى الجدكليف المذككريف أعبله  ،يتضح حجـ التعديؿ في عدد فقرات كؿ بعػد -قبػؿ
كبعػد التحكػيـ  ،-فنجػد أف البعػد األكؿ تػـ تعديمػو مػا بػيف دمػج بعػض الفقػرات ،كحػذؼ أخػرل إمػا
لتكرارىا ،أك لعدـ انتماهئيػا ،كأصػبحت فقػرات البعػد األكؿ بعػد التعػديؿ ) (8فقػرة  ،كأف البعػد الثػاني
أصبح عدد فقراتو ) (9فقػرة  ،فيمػا أصػبح البعػد الثالػث بعػد التعػديؿ ) (8فقػرات  ،كأف البعػد ال اربػع
بعػد التعػديؿ أصػبح عػدد فق ارتػو ) (9فقػرات  ،كأف البعػد الخػامس نقػص فقػرة كاحػدة ،فأصػبح عػدد
فقراتو ) (7فقرات  ،أما البعد السادس فمـ يط أر عميو أم تعديؿ فبقيت عدد فقراتو ) (7فقرات.
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 -2صدؽ االتساؽ الداخمي:
تـ التحقػؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لبلسػتبانة بتطبيػؽ االسػتبانة عمػى عينػة اسػتطبلعية
مككنة مف ( )60طالبان كطالبة مف خارج أفراد عينة الدراسة ،كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بػيف
كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ،ككػذلؾ تػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط
بيرسكف بيف درجات كؿ بعد مف أبعػاد االسػتبانة كالدرجػة الكميػة لبلسػتبانة ،كذلػؾ باسػتخداـ البرنػامج
اإلحصاهئي (.)SPSS
جدوؿ رقـ ()9

معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد األوؿ :القيـ األخالقية والدرجة الكمية لفقراتو
ـ

معامؿ

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

1

يحث عمى أداء األمانة إلى اآلخريف حتى كلك كاف معيـ خصكمة

0.672

دالة عند 0.01

2

يعزز قيمة الصدؽ مف خبلؿ تكافؽ أقكالو مع أفعالو

0.721

دالة عند 0.01

3

ينمى لدم سمكؾ التكاضع في معامبلتي مع اآلخريف

0.614

دالة عند 0.01

4

يعزز لدم القدرة عمى قكؿ الحؽ في جميع المكاقؼ كدعـ الحقيقة

0.810

دالة عند 0.01

5

يشجع عمى األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر

0.755

دالة عند 0.01

6

يحث عمى الرضا ،كالقبكؿ بما يتكفر لي مف حاجات

0.788

دالة عند 0.01

7

يعزز لدم مبدأ الكفاء بالعيد في تعامبلتي مع الجميع

0.768

دالة عند 0.01

8

يحثني عمى االلتزاـ بتداب الحديث

0.749

دالة عند 0.01

وور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.325 = )0.01
ور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.250 = )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعػد كالدرجػة الكميػة لفق ارتػو ،كالػذم
يبػيف أف معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ( ،)0.01كمعػامبلت االرتبػاط محصػكرة
بيف المدل ( ،)0.810-0.614كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
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جدوؿ رقـ ))10

معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني :القيـ االجتماعية والدرجة الكمية لفقراتو
معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

ـ

0.662

دالة عند 0.01

0.490

دالة عند 0.01

3

يعزز لدم أىمية احتراـ الكالديف كخدمتيما كطاعتيما

0.590

دالة عند 0.01

4

ينمي لدم قيمة تحمؿ المسهئكلية تجاه قضايا اآلخريف

0.600

دالة عند 0.01

5

يحثني عمى مراعاة مشاعر كأحاسيس اآلخريف

0.700

دالة عند 0.01

0.613

دالة عند 0.01

0.719

دالة عند 0.01

0.716

دالة عند 0.01

0.791

دالة عند 0.01

1
2

6
7
8
9

الفقرة
يشجع عمى تقديـ العكف كالمساعدة لمزمبلء كقت الشدة
ينظـ أنشطة تنمي لدينا حب العمؿ الجماعي كالتعاكف مع

اآلخريف

ييتـ بتكفير مناخ تعميمي لتنمية التعاكف مع األصدقاء كالعمؿ
معيـ
يشجع عمى المشاركة في األعماؿ التطكعية سكاء داخؿ الجامعة
أك خارجيا
يحثني عمى مساعدة زمبلهئي كالكقكؼ بجانبيـ
يدعك إلى انتياج مبدأ التسامح بدال مف التطرؼ داخؿ الجامعة

كخارجيا

وور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.32 = )0.01
ور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.250 = )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد كالدرجة الكمية لفقراتو ،كالذم
يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ( ،)0.01كمعامبلت االرتباط محصكرة
بيف المدل ( ،)0.791-0.490كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
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جدوؿ رقـ ()11

معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث :القيـ العممية والدرجة الكمية لفقراتو
ـ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

الفقرة

1

ينمى تقبؿ النقد العممي مف اآلخريف مع اختبلؼ كجيات النظر

0.600

دالة عند 0.01

2

يكجو االىتماـ لتحرم الدقة عند نقؿ المعمكمات كاألمانة في تكثيقيا

0.709

دالة عند 0.01

3

يشجع عمى مكاكبة كافة التطكرات العممية كالتكنكلكجية

0.809

دالة عند 0.01

4

يحثني عمى التخطيط مسبقا لؤلعماؿ قبؿ القياـ بيا

0.679

دالة عند 0.01

5

يعزز لدم الحرص عمى تقبؿ النقد مف اآلخريف

0.733

دالة عند 0.01

6

ينمى تقبؿ النقد العممي مف اآلخريف مع اختبلؼ كجيات النظر

0.741

دالة عند 0.01

7

يعزز لدم المكضكعية في إصدار األحكاـ

0.720

دالة عند 0.01

8

ينصح بالبعد عف االرتجالية كالعشكاهئية في المناقشات العممية

0.700

دالة عند 0.01

وور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.325 = )0.01

ور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.250= )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد كالدرجة الكمية لفقراتو ،كالذم

يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ( ،)0.01كمعامبلت االرتباط محصكرة
بيف المدل ( ،)0.809-0.600كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
جدوؿ رقـ ()12

معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الرابع( :القيـ السياسية ) والدرجة الكمية لفقراتو
ـ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

الفقرة

 1يعمؿ عمى تنمية االنتماء لمكطف كاالعتزاز بو

0.621

دالة عند 0.01

 2يؤكد عمى ضركرة إعطاء كؿ ذم حؽ حقو

0.771

دالة عند 0.01

 3يعزز مبدأ المكضكعية في إصدار األحكاـ

0.460

دالة عند 0.01

0.590

دالة عند 0.01

 5يعزز مبدأ الكحدة الكطنية بيف مختمؼ فهئات الشعب

0.752

دالة عند 0.01

 6يحثني عمى األخذ برأم اآلخريف كاستشارتيـ قبؿ اتخاذ الق اررات

0.845

دالة عند 0.01

 7يشجعني عمى المشاركة في االنتخابات

0.840

دالة عند 0.01

 8يحث عمى المشاركة في صنع الق اررات الكطنية

0.640

دالة عند 0.01

4

يحثني عمى عدـ التفرقة في المعاممة مع اآلخريف بغض النظر عف العرؽ
كالجنس كالمكف كالديف

وور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.325 = )0.01

ور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.250= )0.05
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يبيف الجدكؿ السابؽ معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد كالدرجة الكمية لفقراتو ،كالذم
يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ( ،)0.01كمعامبلت االرتباط محصكرة
بيف المدل ( ،)0.845-0.460كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
جدوؿ رقـ ()13

معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الخامس( :القيـ االقتصادية) والدرجة الكمية لفقراتو
ـ

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

الفقرة

1

يدعك إلى المثابرة كاستثمار الكقت في األشياء النافعة

0.754

دالة عند 0.01

2

ينمي االعتماد عمى النفس بدال مف االتكالية

0.728

دالة عند 0.01

3

يغرس في نفسي احتراـ العمؿ كالعامميف ميما كاف نكع عمميـ

0.748

دالة عند 0.01

4

ينمي لدم مبدأ المحافظة عمى الممتمكات العامة

0.726

دالة عند 0.01

5

يحثني عمى أداء األعماؿ المككمة إلي بإتقاف

0.696

دالة عند 0.01

6

كفعاال في المجتمع
يشجعني عمى أف أككف مكاطنان منتجان
ن

0.786

دالة عند 0.01

0.665

دالة عند 0.01

7

يشجعني عمى التخطيط لمشاريعي المستقبمية قبؿ القياـ بيا

وور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.325 = )0.01
ور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.250 = )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد كالدرجة الكمية لفقراتو ،كالذم
يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ( ،)0.01كمعامبلت االرتباط محصكرة
بيف المدل ( ،)0.786-0.665كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.

134

إجراءاتىالدرادة

الفصلىالرابعى
إجراءاتىالدرادة ى

جدوؿ رقـ ()14

معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد السادس( :القيـ الجمالية ) والدرجة الكمية لفقراتو
ـ

معامؿ

الفقرة

االرتباط

مستوى الداللة

1

يشجعني عمى زيارة المعارض الفنية التي تقاـ سكاء بالجامعة أك خارجيا

0.693

دالة عند 0.01

2

يحثني عمى حضكر الندكات كاألمسيات الشعرية

0.559

دالة عند 0.01

3

ينمي لدم حس التأمؿ في جماؿ الطبيعة

0.589

دالة عند 0.01

4

يحث عمى االىتماـ بحسف المظير بدكف مبالغة

0.782

دالة عند 0.01

5

يدفع الطمبة إلى المشاركة في البرامج الثقافية كالترفييية في الجامعة

0.699

دالة عند 0.01

6

يشجع عمى التعرؼ عمى األماكف األثرية كزيارتيا

0.466

دالة عند 0.01

7

يحث عمى االستفادة مف أكقات الفراغ في المشاركة باألنشطة الجامعية

0.513

دالة عند 0.01

وور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.325 = )0.01
ور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.250 = )0.05

يبيف الجدكؿ السابؽ معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد كالدرجة الكمية لفقراتو ،كالذم
يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ( ،)0.01كمعامبلت االرتباط محصكرة
بيف المدل ( ،)0.782-0.466كبذلؾ تعتبر فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
كلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلبعاد ،قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة
كؿ بعد مف أبعاد االستبانة كاألبعاد األخرل ،كذلؾ كؿ بعد بالدرجة الكمية لبلستبانة كالجدكؿ ()12
يكضح ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ()15

مصفوفة معامالت ارتباط كؿ بعد مف أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى لالستبانة
وكذلؾ مع الدرجة الكمية.

الدرجة الكمية البعد األوؿ البعد الثاني

البعد

الثالث

البعد

الرابع

البعد

الخامس السادس

البعد األوؿ :القيـ األخالقية

0.802

1

البعد الثاني :القيـ االجتماعية

0.824

0.679

1

البعد الثالث :القيـ العممية

0.726

0.406

0.478

1

البعد الرابع :القيـ السياسية

0.847

0.652

0.668

1 0.574

البعد الخامس :القيـ االقتصادية 0.802

0.525

0.579

1 0.568 0.533

0.613

0.338

0.306

0.511 0.430 0.441

البعد السادس :القيـ الجمالية

البعد

1

وور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.325 = )0.01
ور الجدكلية عند درجة حرية ( )58كعند مستكل داللة (0.250 = )0.05

يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف جمي ػػع األبع ػػاد تػ ػرتبط ببعض ػػيا ال ػػبعض كبالدرج ػػة الكمي ػػة لبلس ػػتبانة
ارتباطان ذا داللة إحصاهئية عنػد مسػتكل داللػة ( ،)0.01كىػذا يؤكػد أف االسػتبانة تتمتػع بدرجػة عاليػة
مف الصدؽ كاالتساؽ الداخمي.
ب -ثبات االستبانة :
يعنػػي الثبػػات أنػػو إذا طبػػؽ مقيػػاس عمػػى مجمكعػػة مػػف األف ػراد كرصػػدت درجػػات كػػؿ فػػرد فػػي ىػػذا
المقياس ثـ أعيد إجراء نفس المقياس عمى نفس ىذه المجمكعة كرصدت أيضان درجات كؿ فرد ،فإف
الترتيػ ػػب النسػ ػػبي لؤلف ػ ػراد فػ ػػي الم ػ ػرة األكلػ ػػى يكػ ػػكف قريب ػ ػان لت ػ ػرتيبيـ النسػ ػػبي فػ ػػي الم ػ ػرة الثانيػ ػػة (أبػ ػػك
ناىية .)179:2000،كقد قامت الباحثة بحساب ثبات األداة بالطريقتيف التاليتيف:
 -1طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Coefficient
تػػـ اسػػتخداـ درجػػات العينػػة االسػػتطبلعية لحسػػاب ثبػػات االسػػتبانة بطريقػػة التجزهئػػة النصػػفية ،حيػػث
قامػػت الباحثػػة بتجزهئػػة االسػػتبانة إلػػى نصػػفيف ،الفق ػرات الفرديػػة مقابػػؿ الفق ػرات الزكجيػػة لكػػؿ بعػػد مػػف
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أبعػػاد االسػػتبانة ،كذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف النصػػفيف :ر= ف مػػج (س×ص) – مػػج
س× مج ص ] /ف مج س( - ²مج س)] × ½[ ²ف مج ص(- ²مج ص)½[²
كقػػد تػػـ تعػػديؿ طػػكؿ األداة باسػػتخداـ معادلػػة سػػبيرماف ب ػراكف لممجػػاالت الزكجيػػة الفق ػرات (النصػػفيف
متساكييف) ،كبمعادلة جتماف لممجاالت فردية عدد الفقرات (النصفيف غير متساكييف) كالجدكؿ التالي
يبيف قيـ الثبات (االرتباطات) قبؿ كبعد التعديؿ:
كالجدكؿ رقـ ) )16يكضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()16

يوضح معامالت االرتباط بيف نصفي كؿ بعد مف أبعاد االستبانة وكذلؾ االستبانة ككؿ قبؿ
التعديؿ ومعامؿ الثبات بعد التعديؿ
عدد الفقرات

البعد

االرتباط قبؿ
التعديؿ

معامؿ الثبات بعد التعديؿ

البعد األوؿ :القيـ األخالقية

8

0.759

0.863

البعد الثاني :القيـ االجتماعية

*9

0.642

0.645

البعد الثالث :القيـ العممية

8

0.778

0.788

البعد الرابع :القيـ السياسية

8

0.523

0.687

البعد الخامس :القيـ االقتصادية

*7

0.812

0.831

البعد السادس :القيـ الجمالية

*7

0.663

0.684

الدرجة الكمية

47

0.769

0.870

و تـ استخداـ معادلة جتماف ألف النصفيف غير متساكييف

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)0.870كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع
بدرجة عالية مف الثبات تطمهئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

* طريقة ألفا كرونباخ ( :)Gronbach Alphaتـ حساب ثبات االستبانة باستخداـ معادلة ألفا
كركنباخ ،كحيث أف حساب معامؿ ألفا كركنباخ يتطمب حساب تبايف استجابات الطبلب عمى

كؿ فقرة مف الفقرات ككذلؾ حساب تبايف الطبلب عمى االختبار ككؿ (أبك ناىية:1994 ،

 .)361فقد تـ حساب ثبات االستبانة باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ مف خبلؿ تبايف درجات
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أفراد العينة االستطبلعية عمى كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ككؿ كمف ثـ حساب ثبات االستبانة

مف خبلؿ معادلة ألفا كركنباخ التالية:

كالجدكؿ ( )17يكضح ذلؾ:
جدوؿ رقـ ()17

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة وكذلؾ لالستبانة ككؿ
عدد الفقرات

معامؿ ألفا كرونباخ

البعد
البعد األوؿ :القيـ األخالقية

8

0.878

البعد الثاني :القيـ االجتماعية

9

0.829

البعد الثالث :القيـ العممية

8

0.837

البعد الرابع :القيـ السياسية

8

0.842

البعد الخامس :القيـ االقتصادية

7

0.852

البعد السادس :القيـ الجمالية

7

0.704

الدرجة الكمية

47

0.944

يتضح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف معامػؿ الثبػات الكمػي ( ،)0.944كىػذا يػدؿ عمػى أف االسػتبانة تتمتػع
بدرجة عالية مف الثبات تطمهئف الباحثػة إلػى تطبيقيػا عمػى عينػة الد ارسػة ،كيعنػي ذلػؾ أف ىػذه األداة

لك أعيد تطبيقيا عمى أفػراد الد ارسػة أنفسػيـ أكثػر مػف مػرة لكانػت النتػاهئج مطابقػة تقريبػان كيطمػؽ عمػى
نتاهئجيا بأنيا ثابتة.

تصحيح االستبانة:
تـ احتساب درجة المفحكص عمػى االسػتبانة بجمػع درجاتػو عمػى كػؿ بعػد كجمػع درجاتػو عمػى جميػع
األبعاد لحساب الدرجة الكمية لدكر أعضاء ىيهئة التػدريس بكميػات التربيػة بالجامعػات الفمسػطينية فػي
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تنميػة القػيـ التربكيػة لػدل طمبػتيـ  ،كتتػركاح الدرجػة الكميػة لبلسػتبانة ( ) 235 -47درجػة  ،كتعبػر
الدرجػػة المنخفضػػة عػػف ضػػعؼ دكر أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس فػػي تنميػػة القػػيـ التربكيػػة لػػدل طمبػػتيـ ،
فيمػػا تعبػػر الدرجػػة المرتفعػػة عػػف قػػكة ىػػذا الػػدكر  ،كفيمػػا يمػػي تكضػػيح لممحػػؾ المسػػتخدـ فػػي الد ارسػػة
لمحكـ عمى النسب المهئكية لمنتاهئج.
جدوؿ رقـ ()18

المحؾ المستخدـ في الدراسة
درجة الموافقة

بدرجة كبيرة جدا

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعيفة

بدرجة ضعيفة جدا

الوزف

5

4

3

2

1

الفترة

402- 500-

3.40-4.20

2.6-3.40

1.8-2.60

1-1.80

 52-68أكثر مف

 36-52أكثر مف

الكزف النسبي

84-100أكثر مف

68-84أكثر مف

20-36

كمف الجدكؿ السابؽ يتضح لنا بأف الدرجة التي ستحصؿ عمييا أبعاد االستبانة سيتـ اعتمادىا كفؽ
ىذا المحؾ.
إجراءات تطبيؽ أدوات الدراسة:
بعػػد أف تػػـ إعػػداد االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا النياهئيػػة؛ قامػػت الباحثػػة بإيصػػاؿ كتػػاب مػػف عمػػادة

الد ارس ػ ػػات العمي ػ ػػا بجامع ػ ػػة األزى ػ ػػر إل ػ ػػى الش ػ ػػهئكف األكاديمي ػ ػػة ف ػ ػػي جامع ػ ػػة (األزى ػ ػػر -كاألقص ػ ػػى–
كاإلسػػبلمية) لمسػػماح لمباحثػػة بتطبيػػؽ الد ارسػػة ،كقػػد تػػـ الحصػػكؿ عمػػى مكافقػػة الجيػػات المعنيػػة فػػي

الشؤكف األكاديمية في الجامعات الثبلث (انظر ممحؽ.)6،5،4
كلقػػد قامػػت الباحثػػة بتكزيػػع االسػػتبانة عمػػى طػػبلب كطالبػػات كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات
الثبلث التي تـ اختيارىا لتطبيؽ الد ارسػة الميدانيػة؛ حيػث قامػت الباحثػة بتكزيػع االسػتبانة عمػى عينػة

اسػػتطبلعية بمغػػت ( )60طالػػب كطالبػػة مػػف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف كميػػات التربيػػة  ،كذلػػؾ لمتأكػػد مػػف
صدؽ االستبانة كثباتيا كبعد التأكد مف الصػدؽ كالثبػات يكزعػت حػكالي ( )977اسػتبانة كتػـ اسػترداد
( )917صالحة لمتحميؿ اإلحصاهئي؛ حيث أىدرت باقي االستبانات لنقص بيانتيػا كلعػدـ اسػتردادىا،
كىػػذا العػػدد يشػػكؿ نسػػبة ح ػكالي ( )%4مػػف المجتمػػع األصػػمي ،كبعػػد جمػػع البيانػػات كنظ ػ انر لصػػعكبة
التحميػػؿ اليػػدكم لمبيان ػػات لكث ػرة عػػدد الفقػ ػرات كضػػخامة ع ػػدد أف ػراد العينػػة لج ػػأت الباحث ػة الس ػػتخداـ

برنامج ( SPSSبرنامج الرزـ اإلحصاهئية لمعمكـ االجتماعية) لتفريغ كتحميؿ البيانات لمتكصؿ لنتاهئج
الدراسة.
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خامساً  -المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

-1تػـ اسػتخداـ البرنػامج اإلحصػاهئي )Statistical Package for (SPSS

Social

 ، Scienceلتحميؿ البيانات كمعالجتيا.
-2تـ استخداـ المعالجات اإلحصاهئية التالية لمتأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة:
 معامؿ ارتباط بيرسكف :التأكد مف صدؽ االتسػاؽ الػداخمي لبلسػتبانة ،كذلػؾ بإيجػاد
معامؿ "ارتباط بيرسكف" بيف كػؿ فقػرة كالبعػد الػذم تنتمػي إليػو  ،كػذلؾ بػيف كػؿ بعػد
كاألبعػ ػػاد األخػ ػػرل لبلسػ ػػتبانة كالدرجػ ػػة الكميػ ػػة ليػ ػػا اليجػ ػػاد الثبػ ػػات بطريقػ ػػة التجزهئػ ػػة

النصفية .

 معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتجزهئػة النصػفية المتسػاكية ،كمعادلػة جتمػاف لمتجزهئػة
النص ػػفية غيػ ػػر المتسػ ػػاكية ،كمعامػ ػػؿ ارتبػػػاط ألفػ ػػا كركنبػ ػػاخ :لمتأك ػػد م ػػف ثبػ ػػات أداة

الدراسة.

 - 3التكرارات ” ” Frequenciesأداة تعطي التكزيع التكرارم لممتغيرات النكعية أك الكمية

ػررات كالنسػػب المهئكيػػة بيػػدؼ إيجػػاد
بعػػد تقسػػيميا إلػػى فهئػػات كالنسػػب المهئكيػػة .كقػػد اسػػتخدمت التكػ ا
الدرجة الكمية الستجابات الطمبة عمى فقرات االستبانة.
 اختب ػػار" ت"  : T-testلمكش ػػؼ ع ػػف دالل ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات عينت ػػيف مس ػػتقمتيف.الجنس (ذككر  -إناث).
 تحميػؿ التبػايف األحػادم " : "One- way ANOVAلمتعػرؼ عمػى داللػة الفػركؽ بػيف متكسػطاتدرجػػات مجمكعػػات أفػراد عينػػة الد ارسػػة (ثػػبلث مجمكعػػات فػػأكثر) حسػػب متغيػػر الجامعػػة( :األزىػػر–
األقص ػػى– اإلس ػػبلمية) ،كمتغي ػػر المس ػػتكل الد ارس ػػي (األكؿ – الث ػػاني – الثال ػػث – ال ارب ػػع) كمتغيػ ػػر
المستكل التحصيمي (ممتاز – جيد جدان – جيد – مقبكؿ) .
 المتكسط الحسابي :كىك عبارة عف مجمكع القيـ عمى عددىا. االنحراؼ المعيارم :كىك عبارة عف انحراؼ القيـ عف متكسطيا الحسابي. -اختبار شيفيو : Scheffe Testلتحديد اتجاه الفركؽ بيف ثبلث عينات فأكثر في حاؿ كجكدىا.
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نتبئح انذراست ًتفسريىب
 النتائج المتعمقة بالتساؤؿ األوؿ وتفسيرىا.
 النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الثاني وتفسيرىا.
 النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الثالث وتفسيرىا.
 النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الرابع وتفسيرىا.
 النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الخامس وتفسيرىا.
 النتائج المتعمقة بالتساؤؿ السادس المفتوح.

نتائجىالدرادةىوتفدورها

الفصلىالخامسى
نتائجىالدرادةىوتفدورها ى

الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا

قام ػػت الباحث ػػة ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ بع ػػرض نت ػػاهئج الد ارس ػػة  ،كذل ػػؾ باإلجاب ػػة عم ػػى التس ػػاؤالت

باستخداـ األساليب اإلحصاهئية المناسبة لكؿ منيا  ،كما تـ تفسير كمناقشة النتاهئج التػي تػـ التكصػؿ

إلييا في ضكء ما كرد مف األدب التربكم كاالطار النظرم كنتػاهئج الد ارسػات السػابقة .كذلػؾ لمتعػرؼ
عمػػى دكر أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بػػدكرىـ فػػي تنميػػة القػػيـ

التربكية  ،كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمػى (الجػنس ،الجامعػة ،المسػتكل الد ارسػي،
المستكل التحصيمي).

أوالً :النتائج المتعمقة بالتساؤؿ األوؿ:

الذي ينص عمى  :ما مدى قياـ أعضاء ىيئة التدريس بكميػات التربيػة فػي الجامعػات الفمسػطينية
بدورىـ في تنمية القيـ التربوية لدى طمبتيـ؟

كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ التك اررات كالمتكسػطات كالنسػب المهئكيػة ،لػدرجات

أفػراد العينػػة عمػػى االسػػتبانة ككػػؿ كأبعادىػػا السػػتة (القػػيـ األخبلقيػػة ،القػػيـ االجتماعيػػة ،القػػيـ العمميػػة،
القيـ االقتصادية ،القيـ السياسية ،القيـ الجمالية) كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
جدوؿ رقـ ()19

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ بعد مف أبعاد المقياس وكذلؾ
ترتيبيا في المقياس (ف = ) 917
عدد الفقرات

مجموع

 1البعد األكؿ :القيـ األخبلقية

8

24975

27.235

 2البعد الثاني :القيـ االجتماعية

9

27477

29.964

66.59 5.581

 3البعد الثالث :القيـ العممية

8

24286

26.486

66.20 4.685

3

 4البعد الرابع :القيـ السياسية

8

23067

25.155

62.89 5.778

4

 5البعد الخامس :القيـ االقتصادية

7

19874

21.672

61.92 5.137

5

 6البعد السادس :القيـ الجمالية

7

17415

18.991

54.26 5.103

6

47

137094

63.6 24.181 149.503

البعد

ـ

الدرجة الكمية

االستجابات

يتضح مف الجدكؿ ()19
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المتوسط

االنحراؼ

الوزف

5.424

68.1

1
2

المعياري النسبي

الترتيب
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الفصلىالخامسى
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أف متوسػػط تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ مػػدى قيػػاـ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة فػػي
الجامعات الفمسطينية بدورىـ في تنمية القػيـ التربويػة لػدى طمبػتيـ جػاءت بػوزف نسػبي (63.6
 )%وىي درجة متوسطة نسبيا وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:
-

تنكع األيدكلكجيات الفكرية ألعضاء ىيهئػة التػدريس أدل إلػى اخػتبلؼ كجيػات النظػر فػي تنميػة
كتدعيـ القيـ التربكية.

-

عػدـ كضػػكح األىػػداؼ التربكيػػة بصػكرة محػػددة كدقيقػػة فػػي أذىػاف بعػػض أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس
بكميات التربية.

-

االنقساـ كالصراع بيف بعض التنظيمات أدل إلى تشتت الترسيخ كالتنمية لبعض القيـ التربكية،
كتقديـ ما ينمي االنتماءات السياسية عمى حساب القيـ التربكية.

-

أف طمػػكح الطالػػب الفمسػػطيني يكػػكف كبيػػر كتطمعاتػػو أكبػػر فػػي أسػػاتذتو فػػي تنميػػة القػػيـ التربكيػػة
لدييـ نظ انر لمكانتو االجتماعية كاألكاديمية .

-

كثػرة األعبػػاء الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ عضػػك ىيهئػػة التػػدريس كتركيػػز أغمػػب جيػػده إلنجػػاز المقػػررات
الد ارسػػية قػػد تحيػػؿ دكف التفػػرغ لتنميػػة القػػيـ التربكيػػة .إال أف الباحثػػة تػػرل أف ىػػذه النسػػبة غيػػر
كافية لدكر عضك ىيهئة التدريس في تنمية القيـ التربكية ،مقارنة بما يتمتع بو مف تأثير كمكانة

فػػي نفػػكس الطمبػػة كككنػػو ىػػك األكثػػر تػػأثي انر بيػػـ كككنػػو يمثػػؿ الحصػػف الحصػػيف ،لمنػػع أم غػػزك
فكرم يؤدم إلى زعزعة النسؽ القيمي لمطمبة إال أننػا ال نسػتطيع إنكػار أك إغفػاؿ سػعييـ الجػاد
نحك القياـ بكاجبيـ الديني كالكطني تجاه طمبتيـ عمى الرغـ مف كثرة أعباهئيـ  ،كليس أدؿ عمى

ذلؾ مف أكلهئؾ الطمبة الذيف تبكهئكا مكانة عالية في المجتمع عدـ إنكارىـ فضؿ أساتذتيـ الػذيف

زرعكا معني الكفاء كالعطاء كمعاني االعتزاز لكؿ الفضاهئؿ كالقيـ.

ولتفسػير النتػائج المتعمقػة بمسػتوى دور أعضػاء ىيئػة التػدريس بكميػات التربيػة فػي الجامعػات
الفمسطينية بدورىـ في تنمية القيـ التربوية كما جاءت بالجدوؿ السابؽ رقـ ()19
حيث حصؿ بعد القيـ األخبلقية المرتبة األكلى بكزف نسبي ( ،)68.1%كتعزك الباحثة المفاضمةفػي دكر أعضػاء ىيهئػػة التػدريس فػػي تنميػة القػيـ التربكيػػة إلػى أف الطمبػػة يتتممػذكف عمػى يػػد نخبػة مػػف
أعض ػػاء ىيهئ ػػة الت ػػدريس الق ػػدكات كالم ػػؤىميف تربكيػ ػان كخاص ػػة أف معظمي ػػـ مم ػػف ينتم ػػكف إل ػػى ال ػػديف
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اإلسبلمي الذم يحث عمى التمسؾ بالقيـ األخبلقية النابعة مػف القػرآف كالسػنة النبكيػة كتعتقػد الباحثػة
أف ىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع سػػمات المجتمػػع الفمسػػطيني المتمسػػؾ بػػالقيـ األخبلقيػػة الرفيعػػة كيػػؼ ال
كالكثير مف الشباب الفمسطيني يضحي بأغمى ما يممؾ في سبيؿ الدفاع عف األرض كالمقدسات .
كتتفػػؽ نتػػاهئج ىػػذا البعػػد مػػع د ارسػػة نصػػار ( )2006فػػي أنػػو حصػػمت القػػيـ األخبلقيػػة عمػػى الترتيػػب
األكؿ كتختمػػؼ مػػع د ارسػػة العكضػػي ( )2005حصػػمت القػػيـ الدينيػػة عمػػى الترتيػػب األكؿ كاختمفػػت
أيضان مع دراسة درباشي ( )2004حيث احتمت القيـ الدينية المرتبة األكلى.
-

ك حصمت القيـ االجتماعية عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي ( ، )%66.59كتعزك الباحثة ىذه
النتيجة إلى :أف عضػك ىيهئػة التػدريس يػرل فػي تعزيػز القػيـ االجتماعيػة بػيف طمبػة كميػة التربيػة
تسيـ في الحفاظ عمى الركابط االجتماعية كرسكخ ىذه القيـ لدل الطمبة يؤدم إلى نشػأة أجيػاؿ
فمسػػطينية تسػػتطيع الصػػمكد فػػي كجػػو التحػػديات كالمحػػف ،كالتكػػاثؼ كالتضػػامف ىػػذه مػػف أىػػـ
عناصر القكة في كجو االحتبلؿ الصييكني كأيضان الدكر الذم تمعبو كميات التربية مف خبلؿ
مساىماتيا في بعض المساقات كاف كانت ال ترقي إلى المستكل المطمكب في التركيز عمى
الجانػب القيمػي لػدل المعممػيف ،فػالمعمـ نمكذجػان كقػدكة لطمبتػو؛ فكممػا كػاف ىػذا النمػكذج صػالحان
كتتفؽ ىذه النتيجػة نتػاهئج د ارسػة المخزكمػي ( )2008كد ارسػة درباشػي ( )2004حيػث احتمػت
القيـ االجتماعية الترتيب الثاني في درجة ممارسة طمبة جامعة الزرقاء لمقيـ التربكيػة ،كاختمفػت
مع دراسة العكضي ( )2005حيث حصؿ بعد القيـ االجتماعية عمى الترتيب الثالث.

-

كالق ػػيـ العممي ػػة حص ػػمت عم ػػى المرتب ػػة الثالث ػػة ب ػػكزف نس ػػبي ( ،)% 66.2كتع ػػزك الباحث ػػة ى ػػذه
النتيجة إلى :أف عضك ىيهئة التدريس لديو حرص عمى تنمية القػيـ العمميػة كذلػؾ لككنيػا ىػي
أحد ركاهئز التعميـ المتميز كالمسهئكلة عف اتساع المعرفة النافعة كالكعي بأساليب التعامؿ معيا،
كما أنيا تعمؿ عمى إنماء ميػارات الطمبػة المتصػمة بػالعمـ كمػف شػأنيا أف تسػيـ فػي دفػع حركػة
البحػػث العممػػي ،إال أف ىػػذه النسػػبة غيػػر كافيػػة كقػػد تعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى قمػػة مػػا تقػػكـ بػػو
الجامعات مف تطبيؽ ما يستحدث في مجاؿ التدريس لمكاكبة تغيػرات العصػر الحػديث كالتقػدـ
العمم ػػي باإلض ػػافة إل ػػى ،أف ط ارهئ ػػؽ الت ػػدريس الت ػػي يتبعي ػػا أعض ػػاء ىيهئ ػػة الت ػػدريس ى ػػي ط ػػرؽ
تقميديػػة تركػػز عم ػػى الجانػػب النظ ػػرم عمػػى حسػػاب الجان ػػب العممػػي  ،كم ػػا أف المنػػاىج كالبني ػػة
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التحتية الفمسطينية تفتقر إلى البنية البحثيػة (مختبػرات عمميػة كتقنيػة كم اركػز بحثيػة  ،كمصػادر

تعمـ) مما يقمؿ مػف فعاليػة دكر عضػك ىيهئػة التػدريس لتحكيػؿ مػا يقكلػو إلػى قػيـ عمميػة ممارسػة
في الكاقع كاختمفػت مػع د ارسػة درباشػي ( )2004كد ارسػة قشػبلف ( )2010حيػث حصػمت القػيـ
العممية عمى الترتيب الثاني.
-

بينما حصؿ بعد القيـ السياسية عمى المرتبة الرابعة بكزف نسبي ( ،)%62.89كتعػزك الباحثػة
ىذه النتيجة إلى :شعكر الطالب بأف حالة الجبف السياسػي السػاهئدة فػي السػاحة الغزيػة كالناجمػة
عف االنقساـ الفمسطيني كالممارسػات القمعيػة لمسػمطة المسػيطرة أثػرت عمػى سػمكؾ عضػك ىيهئػة
التػػدريس الػػذم ين ػئ بنفسػػو عػػف فػػتح أم مجػػاؿ لمح ػكارات السياسػػية أك طػػرح أم أفكػػار أك آراء
تعبر عف أم قيـ سياسػية  ،كمػا قػد ترجػع ىػذه النتيجػة أيضػان إلػى فقػداف الطمبػة الثقػة كخاصػة
فػي ىػذه المرحمػة مػف كافػة القػكل السياسػية كضػعؼ كتمبيتيػا لطمكحػات الطمبػة عمػى الػرغـ مػف
تعددىا إضافة إلى اإلجراءات القمعية التػي قػد تتخػذ بحػؽ الطمبػة إذا مػا تػـ الحػديث أك إبػداء
اآلراء المخالفػػػة لمسػ ػػمطة السػ ػػاهئدة السياسػػػية ،كذلػ ػػؾ ألف الجامعػ ػػات بك ػػؿ أس ػػؼ أصػ ػػبحت أذرع
لتنظيمػػات معينػػة داخػػؿ  ،أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف فػػتح المجػػاؿ مػػف قبػػؿ أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس
يسػػتغرؽ الكثيػػر مػػف الكقػػت الػػذم يحتاجػػو لئلنفػػاؽ عمػػى المحاض ػرات كالمقػػررات كاالمتحانػػات
كاألبح ػػاث كالمتطمب ػػات األكاديمي ػػة ...ال ػػخ  .كت ػػرل الباحث ػػة م ػػف خ ػػبلؿ النتيج ػػة الس ػػابقة لمق ػػيـ
السياسػػية أف ىنػػاؾ اتجػػاه محػػدكد لػػدل الطمبػػة لمقػػيـ السياسػػية كيعػػكد السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى سػػكء
الكضػع السياسػي الػػذم يعيشػو الشػػعب الفمسػطيني كقمػة الثقافػػة السياسػية كالػػكعي السياسػي لػػدل
الطمبػػة كعػػدـ إتاحػػة الفرصػػة ليػػـ لممشػػاركة السياس ػية كالتعبيػػر عػػف آراهئيػػـ السياسػػية بكػػؿ حريػػة
كثقافػػة اليػػأس السياسػػي التػػي أصػػبحت لػػدل أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس األمػػر الػػذم انعكػػس عمػػى
الطمبة.
كاتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة نصػػار( )2006فحصػػمت القػػيـ السياسػػية عمػػى الترتيػػب ال اربػػع
كاختمفت نتاهئج ىذه الدراسة مع دراسة العكضي ( )2005في حصكؿ بعد القيـ السياسية عمى
الترتيب الثاني.
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كحصمت القيـ االقتصادية عمى المرتبة الخامسة بكزف نسبي ( ،)%61.92كتعزك الباحثة ىذه
النتيجة إلى :أف أعضػاء ىيهئػة التػدريس يحػاكلكف بنػاء شخصػية معتمػدة عمػى نفسػيا؛ بمػا يتفػؽ
كالحاجة الماسة لبناء مجتمع ذم استقبلؿ اقتصادم فػي ظػؿ ظػركؼ اقتصػادية قػاىرة يمػر بيػا
المجتمع الفمسطيني مف أىميا ازدياد نسب الخريجيف لتصػؿ إلػى أعمػى نسػبيا كسػكء األكضػاع
االقتصادية التي يعيشيا أبناء الشعب الفمسطيني كانتشار البطالػة بػيف الشػباب الخػريجيف كعػدـ
حصػػكليـ عمػػى أم فرصػػة عمػػؿ باإلضػػافة إلػػى تػػردم األكضػػاع السياسػػية مػػف حصػػار كاغػػبلؽ

أيض ػان أثػػرت عمػػى الناحيػػة االقتصػػادية ،كلكػػف ىػػذا الػػدكر لعضػػك ىيهئػػة التػػدريس لػػـ يرتقػػي إلػػى
المستكل المطمكب في تنمية القيـ االقتصادية لكجػكد فػارؽ فػي المسػتكل االقتصػادم بػيف طبقػة
أعضاء ىيهئة التدريس كبيف بعض الطمبة ،األمر الذم ينعكس عمى شكؿ تصػرفات كسػمككيات
بعض أعضاء ىيهئة التدريس مما يفقدىـ القدكة كالنمكذج لذكم القيـ االقتصادية المرغكبة كترل
الباحثػة أف اتجػػاه الطمبػػة نحػك القػػيـ االقتصػػادية غيػػر كػاؼ كفقػان لممرحمػػة العمريػة التػػي ىػػـ فييػػا
كالتي تتميز بالنشاط كالحيكية كالمثابرة كػكنيـ مقبمػيف عمػى تأسػيس حيػاه جديػدة كلكػف قػد يكػكف
السػػبب فػػي ذلػػؾ غمبػػة الجانػػب النظػػرم فػػي المنػػاىج الجامعيػػة ،باإلضػػافة إلػػى سػػكء األكضػػاع
االقتصػادية التػػي يعػاني منيػػا قطػاع غػزة مػػف حصػار كاغػػبلؽ كازديػاد أعػػداد الخػريجيف  ،أدت
إلى فتكر ىمـ أعضاء ىيهئة التدريس كبالتالي انعكس ىذا عمى الطمبة .
كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة المخزكمي ( )2008حيث جاءت القػيـ االقتصػادية فػي المرتبػة
الخامس ػػة كاتفق ػػت أيضػ ػان نت ػػاهئج ى ػػذا البع ػػد م ػػع د ارس ػػة الت ػػؿ ( )2003حي ػػث ج ػػاء ترتي ػػب الق ػػيـ
االقتصادية الترتيب الخامس ،بينما اختمفت مع د ارسػة نصػار ( )2006حيػث حصػؿ بعػد القػيـ
االقتصادية عمى الترتيب الثالث.
-

كأخيػ انر حمػػت القػػيـ الجماليػػة فػػي المرتبػػة السادسػػة بػػكزف نسػػبي ( )%54.26حيػػث تعتبػػر ىػػذه
النسبة ضػعيفة كتعػزك الباحثػة ىػذه النتيجػة إلػى :انشػغاؿ أعضػاء ىيهئػة التػدريس ككثػرة األعبػاء
الممق ػػاة عم ػػى ك ػػاىميـ كقم ػػة اإلمكاني ػػات المتاح ػػة أض ػػؼ إل ػػى ذل ػػؾ س ػػكء األكض ػػاع االقتص ػػادية
كاالجتماعيػػة كحجػػـ الضػػغكطات التػػي يعػػاني منيػػا شػػعبنا تجعمنػػا ال نمتفػػت إلػػى ىػػذه القػػيـ التػػي
تسكد في المجتمعات المترفة كالمستقرة ،كربما يرجع ذلؾ أف عضك ىيهئة التدريس قد يكػكف ىػك
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نفسو ال يمتمؾ القيـ الجمالية حتى ينمييا لدل طمبتو ففاقد الشػيء ال يعطيػو ،كتػرل الباحثػة أف

االىتم ػػاـ ب ػػالقيـ الجمالي ػػة محػ ػدكد لمغاي ػػة كق ػػد يرج ػػع ذل ػػؾ إل ػػى افتق ػػار المن ػػاىج الجامعي ػػة لمق ػػيـ
الجمالية كافتقار بعض أعضاء ىيهئة التدريس أنفسيـ ليذه القيـ عمى الرغـ مف أىميتيا.
كاختمفت مع د ارسػة المنػاعي ( )2009حيػث احتمػت القػيـ الجماليػة المرتبػة الثانيػة كد ارسػة التػؿ
( )2003كدراسة المخزكمي ( )2008حيث حصؿ بعد القيـ الجمالية عمى الترتيب الثاني.
جدوؿ رقـ ()20

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات القيـ األخالقية
وكذلؾ ترتيبيا في المقياس (ف = )917

ـ
1

مجموع

الفقرة

االستجابات

يحث عمى أداء األمانة إلى اآلخريف حتى كلك كاف

المتوسط

االنحراؼ الوزف

المعياري النسبي

الترتيب

3116

3.398

67.96 0.911

6

 2يعزز قيمة الصدؽ مف خبلؿ تكافؽ أقكالو مع أفعالو

3142

3.426

68.53 0.903

2

 3ينمى لدم سمكؾ التكاضع في معامبلتي مع اآلخريف

3041

3.316

66.32 0.930

7

3131

3.414

68.29 0.929

3

 5يشجع عمى األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر

3271

3.567

71.34 0.837

1

 6يحث عمى الرضا ،كالقبكؿ بما يتكفر لي مف حاجات

3124

3.407

68.14 0.997

4

 7يعزز لدم مبدأ الكفاء بالعيد في تعامبلتي مع الجميع

3122

3.405

68.12 0.996

5

 8يحثي عمى االلتزاـ بتداب الحديث

3028

3.302

66.04 0.969

8

4

معيـ خصكمة

يعزز لدم القدرة عمى قكؿ الحؽ في جميع المكاقؼ
كدعـ الحقيقة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
-

إف دكر أعضاء ىيهئة التدريس بالجامعات الفمسطينية في تنمية القيـ األخبلقية بحسب تقػديرات
عين ػػة الد ارس ػػة تراكح ػػت أك ازنػ ػو النس ػػبية م ػػا ب ػػيف ( )71.34-66.04كى ػػي نس ػػبة تق ػػع م ػػا ب ػػيف
متكسطة ككبيرة.

وكانت أعمى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:
الفقػرة ( )5كالتػػي نصػػت عمػػى( :يشػػجع عمػػى األمػػر بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػػر) كقػػد احتمػػتالمرتبة األكلى بكزف نسبي قدره (.)%71.34
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كتعػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى حػػرص عضػػك ىيهئػػة التػدريس كخاصػػة أف يجميػػـ ممػػف ينتمػػكف إلػػى الػػديف
اإلسبلمي فيحرصكف عمى غرس ىذه القيمة لػدل طمبػتيـ خاصػة فػي ظػؿ انتشػار بعػض السػمككيات
المخالفة لمشرع كانطبلقان مف أف المؤمف كالمؤمنة يأمركف بكػؿ جميػؿ كخيػر يجمػب رضػا ا﵀ كينيػكف
عف كؿ قبيح يجمب سخطو كذلػؾ اسػتجابة لحػديث رسػكؿ " كالػذم نفسػي بيػده لتػأمرف بػالمعركؼ

كلتني كف عف المنكر أك ليكشكف ا﵀ أف يبعث عميكـ عقابو ،ثـ تدعكنو فبل يسػتجيب لكػـ" (الترمػذم،
ب–ت ،ج.)468 :4
الفقػرة ( )2كالتػػي نصػػت عمػػى( :يعػػزز قيمػػة الصػػدؽ مػػف خػػالؿ توافػػؽ أقوالػػو مػػع أفعالػػو) احتمػػتالمرتبة الثانية بكزف نسبي قدره (.)%68.53
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى :إدراؾ أعضاء ىيهئة التدريس ألىمية الصدؽ  ،فيحاكلكا غرس ىذه القيمػة

لدل طمبتيـ نظ انر ألىميتيا ،بحيث يككنػكا صػادقيف مػع أنفسػيـ كمػع اآلخػريف فػإذا اعتػادكا الصػدؽ
كقػػكؿ الحػػؽ كى ػـ طمب ػة حتػػى فػػي أبسػػط األمػػكر اعتػػادكا عمييػػا فػػي بقيػػة حياتػػو كذلػػؾ ألف الصػػدؽ

طمأنينة كالكذب ريبة  ،كال ترجع حيرة البشر كشقاؤىـ إال لذىكليـ عف ىذا األصؿ الكاضح  ،كالػى

تسػػمط األكاذيػػب عمػػى أفكػػارىـ كأنفسػػيـ ممػػا يبعػػدىـ عػػف طريػػؽ الحػػؽ كعػػف الحقػػاهئؽ التػػي البػػد مػػف
االلتػزاـ بيػػا كالصػػدؽ فضػػيمة يترتػػب عمييػػا فضػػاهئؿ أخػػرل؛ لػػذا نجػػد أف دكر أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس

كاضح كجمي في غرس ىذه القيمة في نفكس الطمبة.
وأف أدنى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:

الفقػرة ) )7كالتػػي نصػػت عمػػى( :ينمػػى لػػدي سػػموؾ التواضػػع فػػي معػػامالتي مػػع اآلخػػريف) احتمػػتالمرتبة السابعة بكزف نسبي قدره ( )% 66.32كتعزك الباحثة ذلؾ إلى :أف الطمبػة فػي ىػذه المرحمػة
العمرية يككنكا لدييـ نكع مف العزة في محاكلة إظيار قدراتيـ كمياراتيـ أماـ اآلخريف.
كالفقرة ( ( 8كالتي نصت عمى( :يحثني عمى االلتػزاـ بػاداب الحػديث) احتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف
نسػػبي( )%66.04كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى :إدراؾ عضػػك ىيهئػػة التػػدريس أف الطمبػػة يككنػكا منػػدفعيف

أحيان ػان بالحػػديث نظ ػ انر لت ػزاحـ األفكػػار لػػدييـ  ،كمػػا أف ىػػذه المرحمػػة تتميػػز بػػالثكراف كاالنػػدفاع أحيان ػان
بالحػػديث إلثبػػات آراهئيػػـ ،كيكػػكف مػػف المحػػرج عمػػى عضػػك ىيهئػػة التػػدريس أف يقػػكـ باإلفصػػاح عنيػػا
بصكرة كاضحة كذلؾ لعدـ إيقاع أم طالب بنكع مف الحرج فيككف التنكيو عنيا بصكرة مبطنة كغيػر

مباشرة.
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البعد الثاني :القيـ االجتماعية
جدوؿ رقـ ()21

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات القيـ االجتماعية
وكذلؾ ترتيبيا في المقياس (ف = ) 917

ـ
1

مجموع

الفقرة

االستجابات

يشجع عمى تقديـ العكف كالمساعدة لمزمبلء كقت الشدة

المتوسط

االنحراؼ الوزف

المعياري النسبي

الترتيب

3140

3.424

68.48 0.905

3

3228

3.520

70.40 0.939

2

3

يعزز لدم أىمية احتراـ الكالديف كخدمتيما كطاعتيما

3404

3.712

74.24 0.906

1

4

ينمي لدم قيمة تحمؿ المسهئكلية تجاه قضايا اآلخريف

3135

3.419

68.38 0.889

4

5

يحثني عمى مراعاة مشاعر كأحاسيس اآلخريف

3039

3.314

66.28 0.905

5

2927

3.192

63.84 0.895

6

2806

3.060

61.20 1.002

9

2880

3.141

62.81 0.959

8

2918

3.182

63.64 0.936

7

2

6
7
8
9

ينظـ أنشطة تنمي لدينا حب العمؿ الجماعي كالتعػاكف

مع اآلخريف

ييػ ػ ػػتـ بتػ ػ ػػكفير منػ ػ ػػاخ تعميمػ ػ ػػي لتنميػ ػ ػػة التعػ ػ ػػاكف مػ ػ ػػع
األصدقاء كالعمؿ معيـ
يش ػػجع عم ػػى المش ػػاركة ف ػػي األعم ػػاؿ التطكعي ػػة س ػػكاء
داخؿ الجامعة أك خارجيا
يحثني عمى مساعدة زمبلهئي كالكقكؼ بجانبيـ
يػػدعك إلػػى انتيػػاج مبػػدأ التسػػامح بػػدال مػػف التطػػرؼ
داخؿ الجامعة كخارجيا

يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
كأف دكر أعضػػاء ىيهئػة التػػدريس بالجامعػػات الفمسػػطينية فػػي تنميػػة القػػيـ االجتماعيػػة بحسػػب تقػػديرات
عينة الدراسة تراكحت ما بيف ( )74.24-61. 20كىي نسبة ما بيف متكسطة ككبيرة.

وأف أعمى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:
الفقرة ( )3كالتي نصت عمػى( :يعزز لػدي أىميػة احتػراـ الوالػديف وخػدمتيما وطاعتيمػا) احتمػتالمرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره ( .)%74.24كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى :مبلحظػػة أعضػػاء ىيهئػػة
التدريس انتشار ظاىرة عقكؽ الكالديف في المجتمع كاإلساءة الييـ كالسخرية منيـ كعدـ طاعتيـ كقد
يصؿ األمػر إلػى االعتػداء عمػييـ بالضػرب أك كضػعيـ فػي دار المسػنيف لػذلؾ يحػاكؿ أعضػاء ىيهئػة
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الفصلىالخامسى
نتائجىالدرادةىوتفدورها ى

التدريس غرس ىذه الفضيمة لدل الطمبة ككنيـ في مقتبؿ العمر كذلػؾ مػف خػبلؿ تػذكيرىـ بػأف رضػا
ا﵀ مف رضا الكالديف كتذكيرىـ بالنصكص القرآنية كاألحاديث النبكية التي تحث عمى طاعتيـ.
الفق ػرة ( )2كالتػػي نصػػت عمػػى( :يػػنظـ أنشػػطة تنمػػي لػػدينا حػػب العمػػؿ الجمػػاعي والتعػػاوف مػػعاآلخريف) احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ( )%70.40كتعزك الباحثة ذلؾ إلى شعكر عضػك
ىيهئػػة التػػدريس بعمػػؽ االنقسػػاـ الػػذم يعػػاني منػػو المجتمػػع الفمسػػطيني بكافػػة فهئاتػػو ،كمػػف ىنػػا يحػػرص
عضك ىيهئة التدريس عمى تنمية قيمة حب العمؿ الجماعي ،مف خبلؿ تنظيـ أنشطة تربكيػة مسػتغبلن
طبيعػػة المرحمػػة التػػي تتميػػز بػػركح العطػػاء كالتعػػاكف فيقػػؼ الطمبػػة بجانػػب بعضػػيـ الػػبعض بكافػػة
المكاق ػػؼ الت ػػي يم ػػركف بي ػػا كخاص ػػة أني ػػـ يمثم ػػكف مك ػػكف أساس ػػي م ػػف مككن ػػات الش ػػعب الفمس ػػطيني
كخاصػة فػػي ظػؿ مػػا يعانيػػو المجتمػع مػػف أزمػػات كضػيؽ تجعػػؿ النػاس فػػي أشػػد الحاجػة إلػػى مػؤازرة
بعضيـ البعض ،حيث أنو كمما تعاكف الجميع مع بعضنا في كافة قضايا الحياة اسػتطاعكا الصػمكد
كالكقكؼ مف أجؿ تحقيؽ كؿ الطمكحات كاآلماؿ بالنصر كالتحرر كالصمكد.
وأف أدنى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:
الفق ػرة ( )8كالتػػي نصػػت عمػػى  ( :يحثنػػي عمػػى مسػػاعدة زمالئػػي والوقػػوؼ بجػػانبيـ ) احتمػػتالمرتبة الثامنػة بػكزف نسػبي قػدره ( ، )%62.81كتعػزك الباحثػة ذلػؾ  :إلػى طبيعػة المرحمػة العمريػة
التي يعيشيا الطمبة ،كالتي تتميز بركح العطاء كاإليثار في ىذه السف ،حيث يحاكؿ الطمبػة الكقػكؼ
إلػى جانػب زمبلهئيػـ كالػذكد عػنيـ كالتضػحية مػف أجميػـ حتػى كلػك كمفيػـ ذلػؾ الشػيء الكثيػر كربمػا
كانت طبيعة الظػركؼ التػي يعيشػيا أبنػاء الشػعب الفمسػطيني اليػكـ مػف أكضػاع سياسػية كاقتصػادية
صعبة تحرؾ المشاعر كالعكاطؼ  ،ككؿ ذلؾ كغيره ال يحتاج مف أعضاء ىيهئة التدريس أف يؤكدكا
عمى أىمية ىذه القيمة لدل طمبتيـ التي ىي مف أصكؿ ديننا الحنيؼ بحيث يعيش اإلنساف المسمـ
حياتو مقدامان معطاء جكادان ،ال ينتظر الجزاء كاألجر إال مف رب العالميف – سبحانو كتعالى  -فإذا
كاف اإلنساف المسمـ مطالب أف يجكد كيضحي بدمو مف أجؿ دينو ككطنو ،فيػك أيضػان مطالػب بػأف
يكػكف مثػاالن لممسػمـ الػذم يضػحي بكقتػو كجيػده أك بمالػو مػف أجػؿ زميػؿ محتػاج إليػو ،كىػذا أمػر ال
يحتاج إلى الكثير مف الحث فكاقع الحاؿ يغني عف الكبلـ.
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الفصلىالخامسى
نتائجىالدرادةىوتفدورها ى

الفق ػرة ( )7كالتػػي نصػػت عمػػى( :يشػػػجع عمػػػى المشػػػاركة فػػػي األعمػػػاؿ التطوعيػػػة سػػػواء داخػػػؿالجامعة أو خارجيا ) كقد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره ( )%61.20كتعػزك الباحثػة ذلػؾ
إلى :ادراؾ عضك ىيهئة التدريس ضيؽ الفصؿ الدراسي كالطمبة يككنػكف مشػغكليف بأعبػاهئيـ الد ارسػية
األمػػر الػػذم يعػػيقيـ عػػف المشػػاركة فػػي األعمػػاؿ التطكعيػػة حيػػث أنػػو بحاجػػة إلػػى تفػػرغ تػػاـ مػػف قبػػؿ
الطالب كىذا ال يتحقؽ مع طالب جػامعي يسػعى إلػى النجػاح كالتفػكؽ  .كالتطػكع غالبػان مػا يكػكف فػي
مجتمعات مترفة ماديان كليس بمجتمع يعاني مف أزمات اقتصادية كسياسػية فنجػد أف تشػجيعو لمطمبػة
عمػى المشػاركة فػي األعمػاؿ التطكعيػة ال يجػده مػف الكاقعيػة لضػيؽ الكقػت أك ضػيؽ الحػاؿ كالكضػع
االقتصادم لمطمبة .
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الفصلىالخامسى
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البعد الثالث :القيـ العممية

جدوؿ رقـ ()22

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات القيـ العممية
وكذلؾ ترتيبيا في المقياس (ف = ) 917

ـ

1

مجموع

الفقرة

االستجابات

ينمى تقبؿ النقد العممي مف اآلخريف مع اختبلؼ

المتوسط

االنحراؼ الوزف
المعياري النسبي

الترتيب

3052

3.328

66.56 0.860

3

2994

3.265

65.30 0.892

5

3211

3.502

70.04 0.861

1

4

يحثني عمى التخطيط مسبقا لؤلعماؿ قبؿ القياـ بيا

3013

3.286

65.72 0.907

4

5

الحرص عمى تقبؿ النقد مف اآلخريف

2990

3.262

65.24 0.973

6

3061

3.338

66.76 0.918

2

2976

3.245

64.91 0.949

8

2989

3.260

65.19 0.971

7

2
3

6
7
8

كجيات النظر
يكجو االىتماـ لتحرم الدقة عند نقؿ المعمكمات
كاألمانة في تكثيقيا

يشجع عمى مكاكبة كافة التطكرات العممية
كالتكنكلكجية

ينمى تقبؿ النقد العممي مف اآلخريف مع اختبلؼ
كجيات النظر
يعزز لدم المكضكعية في إصدار األحكاـ
يحث عمى المالحظة والتجريب العممي لمتأكد مف
حقيقية المعرفة العممية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
إف دكر أعضاء ىيهئة التػدريس بالجامعػات الفمسػطينية فػي تنميػة القػيـ العمميػة بحسػب تقػديرات عينػة
الد ارس ػػة فتراكح ػػت األكزاف النس ػػبية لفقػ ػرات ى ػػذا البع ػػد م ػػا ب ػػيف ( )70.03 -64.91م ػػا ب ػػيف كبيػ ػرة
كمتكسطة.
فأعمى فقرتيف في ىذا البعد كانتا :
الفقرة ( )3كالتي نصت عمى( :يشجع عمى مواكبة كافة التطورات العممية والتكنولوجية ) احتمتالمرتبة األكلى بكزف نسبي قػدره ( ، )%70.04كتعػزك الباحثػة ذلػؾ إلػى كعػي عضػك ىيهئػة التػدريس
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الفصلىالخامسى
نتائجىالدرادةىوتفدورها ى

بػأف العصػر الػذم نعػيش فيػو ىػك عصػر التقػدـ العممػي كالمعرفػي .كمػا أف عػدكنا يحاربنػا مػف خػبلؿ

التطػػكر العممػػي كالتكنكلػػكجي ،لػػذلؾ يشػػجع الطمبػػة عمػػى مكاكبػػة كافػػة التطػػكرات العمميػػة كالتكنكلكجيػػة
لكي يتمكنكا مف امتبلؾ أحد أسمحة المكاجية مع ىذا العدك الشرس .
الفقرة ( )6كالتي نصت عمػى(:ينمى تقبؿ النقد العممي مف اآلخريف مع اختالؼ وجيػات النظػر)احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره ( )%66.76كتعزك الباحثة فعالية دكر عضك ىيهئػة التػدريس

في تنمية ىذه القيمة ك ذلؾ إلى طبيعػة المرحمػة العمريػة التػي يمػر بيػا الطالػب التػي يعتقػد فييػا أف
االنتقاد الذم يكجو إليو إنما يكجو إلػى شخصػو كفيػو إىانػة لػو كيأخػذ ىػذا األمػر بحساسػية شػديدة ؛
لػػذا يحػػرص عضػػك ىيهئػػة التػػدريس عمػػى غػػرس ىػػذه القيمػػة فػػي نفػػكس الطمبػػة ككنيػػا تسػػاعدىـ عمػػى
صقؿ أفكارىـ  ،كأف ال يأخذكا النقد بتحسس كخجؿ كانما يستفيدكا منو لصقؿ أفكارىـ كأف يتبنكا ىذا

النقد بشكؿ مكضكعي عممي كليس ذاتي.
وأف أدنى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:

 -الفقرة ( )8والتي نصت عمى  ( :يحػث عمػى المالحظػة والتجريػب العممػي لمتأكػد مػف حقيقيػة

المعرفة العممية) احتمت المرتبة السابعة بكزف نسبي قدره ( ، )% 65.19كتعزك الباحثة ذلؾ إلى
:تػ ػزاحـ المق ػػررات الد ارس ػػية كقم ػػة االمكاني ػػات المادي ػػة ل ػػدل الجامع ػػات كغمب ػػة الجان ػػب النظ ػػرم عم ػػى
الجانػػب العممػػي التجريبػػي يحتػػاج إلػػى كقػػت أطػػكؿ باإلضػػافة إلػػى ازديػػاد أعػػداد الطمبػػة داخػػؿ الشػػعب

الدراسية األمر الذم يشكؿ عاهئؽ في كثير مف األحياف .

 الفقػرة ( )7كالتػػي نصػػت عمػػى  (:يعػػزز لػػدي الموضػػوعية فػػي إصػػدار األحكػػاـ ) احتمػػت المرتبػػةاألخيرة بكزف نسبي قدره ( ، )% 64.91كتعزك الباحثة ذلؾ إلػى :أف بعػض أعضػاء ىيهئػة التػدريس
ال يمارسكف المكضكعية مع طمبتيـ عند تقيميـ أك التعامؿ معيـ مما يتػرؾ أثػا انر سػمبية عمػى الطمبػة
فيػػـ قػػد يػػركف أف ىػؤالء األعضػػاء فاقػػدكف لممكضػػكعية فػػي اصػػدار األحكػػاـ كبالتػػالي فاقػػد الشػػيء ال

يعطيو كمف ىنا يصعب عمييـ الشعكر بأف أعضاء ىيهئة التدريس يعززكف لدييـ المكضكعية .
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البعد الرابع :القيـ السياسية

جدوؿ رقـ ()23

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات القيـ السياسية
وكذلؾ ترتيبيا في المقياس (ف = ) 917

ـ

مجموع

الفقرة

االستجابات

المتوسط

االنحراؼ الوزف

المعياري النسبي

الترتيب

 1يعمؿ عمى تنمية االنتماء لمكطف كاالعتزاز بو

2974

64.86 0.924 3.243

1

 2يؤكد عمى ضركرة إعطاء كؿ ذم حؽ حقو

2909

63.45 0.972 3.172

3

 3يعزز مبدأ المكضكعية في إصدار األحكاـ

2907

63.40 0.966 3.170

4

2883

62.88 0.973 3.144

5

2940

64.12 1.015 3.206

2

2833

61.79 0.978 3.089

6

 7يشجعني عمى المشاركة في االنتخابات

2811

61.31 1.027 3.065

7

 8يحث عمى المشاركة في صنع الق اررات الكطنية

2810

61.29 0.915 3.064

8

4

يحثني عمى عدـ التفرقة في المعاممة مع اآلخريف بغض
النظر عف العرؽ كالجنس كالمكف كالديف

 5يعزز مبدأ الكحدة الكطنية بيف مختمؼ فهئات الشعب
6

يحثني عمى األخذ برأم اآلخريف كاستشارتيـ قبؿ
اتخاذ الق اررات

يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
أف دكر أعضاء ىيهئة التػدريس فػي الجامعػات الفمسػطينية فػي تنميػة القػيـ السياسػية بحسػب تقػديرات
عينة الدراسة تراكحت األكزاف النسبية ما بيف ( )64.86- 61.29كىي نسبة
وأف أعمى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:
الفقرة ( )1كالتي نصت عمى ( :يعمؿ عمى تنمية االنتماء لموطف واالعتػزاز بػو ) احتمػت المرتبػةاألكلػ ػػى بػ ػػكزف نسػ ػػبي قػ ػػدره ( )%64.86كتعػ ػػزك الباحثػ ػػة ذلػ ػػؾ إلػ ػػى :كعػ ػػي عضػ ػػك ىيهئػ ػػة التػ ػػدريس
بضػػركرة تعزيػػز االنتمػػاء لمػػكطف كاألرض كاليكيػػة  ،كذلػػؾ ألننػػا شػػعب ىجػػر مػػف أرضػػو كحمػػت بػػو
النكبات المتتالية بحاجة إلى أف ينتمكا لقضيتيـ ككطنيـ كي يسػتطيعكا الػدفاع عنيػا بكػؿ مػا يممكػكا
مػػف قػػكة كال يتحقػػؽ ذلػػؾ إال مػػف خػػبلؿ الشػػعكر الحقيقػػي باالنتمػػاء لم ػكطف كاالعت ػزاز بػػو ككنػػو كطػػف
المقدسات اإلسبلمية كالمسيحية.
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الفقرة ( )5كالتي نصت عمػى ( :يعزز مبدأ الوحدة الوطنيػة بػيف مختمػؼ فئػات الشػعب ) احتمػتالمرتبة الثانية بػكزف نسػبي قػدره ( ، )%64.12كتػرل الباحثػة أنيػا نتيجػة طبيعيػة كخاصػة فػي ظػؿ
حالة االنقساـ الكضح الذم يعيشو أبناء الشعب الفمسطيني  ،فيـ فػي أمػس االحتيػاج إلػى أف يككنػكا
يد كاحدة كي يستطيعكا استرداد الحقكؽ المسمكبة كعضك ىيهئة التدريس مدركان أنو ال يتـ ذلؾ إال مف
خبلؿ كحدتنا؛ لذا يعمؿ عمى تنميتيا كغرسيا بيف طمبتو.
وأف أدنى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:
الفق ػرة ( )7كالتػػي نصػػت عمػػى  ( :يشػػجعني عمػػى المشػػاركة فػػي االنتخابػػات ) احتمػػت المرتبػػةالسابعة بكزف نسبي قدره ( )%61.31كتعزك الباحثة ذلؾ إلى :شػعكر عضػك ىيهئػة التػدريس باليػأس
كاإلحباط حتى لك تغيرت القكل السياسية الحاكمة ككننا نخضع إلى ىيمنة مف قبؿ االحػتبلؿ تمنعنػا
مف تطبيؽ سياساتنا كتنفيذ ق ارراتنا  ،كأف مف انتخبناىـ سابقان كمف سػننتخبيـ الحقػان لػـ يقػدمكا الكثيػر
لممػكاطف كخاصػػة الشػباب ؛ لػػذا نجػػد أف عكامػؿ اليػػأس مػػف اإلقبػاؿ عمػػى االنتخابػػات غالبػة بػػيف ىػػذه
الفهئة العمرية مف الشباب كالعمؿ السياسػي محػاط بالمخػاكؼ كيجمػب المشػاكؿ لمطمبػة ،ككػكف الطمبػة
أدرككا أنو ميما تغيرت كزف القكل السياسية فإف ىذا لف يغير في الكاقع شيهئان باإلضافة إلى ضعؼ
الثقػػة بكافػػة القػػكل السياسػػية ،كتػػرل الباحثػػة أف ىػػذا األمػػر جػػد خطيػػر إذا استشػػرت ىػػذه الثقافػػة بػػيف
الطمب ػػة ل ػػذا عم ػػى أعض ػػاء ىيهئ ػػة الت ػػدريس أف ي ػػدرككا ى ػػذا كيعممػ ػكا عم ػػى بم ػػكرة فك ػػر جدي ػػد ،كأف ىػ ػذه
االنتخابات يمكف أف تككف مجدية كنافعة إذا تـ اختيار مف يستحؽ فعبلن .
الفقرة ( )8كالتي نصت عمػى( يحث عمى المشاركة في صنع الق اررات الوطنيػة ) احتمػت المرتبػةاألخي ػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره ( )%61.29كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى  :سػػكء األكضػػاع التػػي يمػػر بيػػا
الشػػعب الفمسػػطيني كسػػكء األكضػػاع السياسػػية كأف صػػنع الق ػ اررات الكطنيػػة محتكػػر عمػػى فهئػػة قياديػػة
معينيػػة ال تمػػح لآلخ ػريف بمشػػاركتيا فػػي صػػنعيا فينػػاؾ أحاديػػة لػػدل أغمػػب التيػػارات السياسػػية فػػي
صنعيا لمق اررات الكطنية كبما يخدـ المنطمؽ الحزبي ليا .
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البعد الخامس :القيـ االقتصادية
جدوؿ رقـ ()24

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات القيـ االقتصادية
وكذلؾ ترتيبيا في المقياس (ف = ) 917

ـ

مجموع

الفقرة

االستجابات

المتوسط

االنحراؼ الوزف

المعياري النسبي

الترتيب

 1يدعك إلى المثابرة كاستثمار الكقت في األشياء النافعة

2924

3.189

63.77 0.898

3

 2ينمي االعتماد عمى النفس بدال مف االتكالية

2950

3.217

64.34 0.963

2

2922

3.186

63.73 0.985

4

 4ينمي لدم مبدأ المحافظة عمى الممتمكات العامة

2843

3.100

62.01 0.977

5

 5يحثني عمى أداء األعماؿ المككمة إلي بإتقاف

2959

3.227

64.54 0.998

1

2818

3.073

61.46 1.020

6

2458

2.680

53.61 1.002

7

3

6
7

يغرس في نفسي احتراـ العمؿ كالعامميف ميما كاف نكع
عمميـ

كفعاال في
يشجعني عمى أف أككف مكاطنان منتجان
ن
المجتمع

" يشجعني عمى التخطيط لمشاريعي المستقبمية قبؿ
القياـ بيا

يتضح مف الجدكؿ السابؽ. :
أف دكر أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس فػػي تنميػػة القػػيـ االقتصػػادية بحسػػب تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة تراكحػػت
األكزاف النسبية لفقرات ىذا البعد ما بيف ( )64.54-53.61بدرجة متكسطة.
فكانت أعمى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:
الفقرة ( )5كالتي نصت عمػى (:يحثنػي عمػى أداء األعمػاؿ الموكمػة إلػي بإتقػاف ) احتمػت المرتبػةاألكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره ( )%64.54كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى  :ادراؾ عضػػك ىيهئػػة التػػدريس إلػػى
طبيعة الدكر المنكط بيؤالء الطمبة بعد التخرج ،فيـ سيككنكا مسػهئكليف عػف أداء عمػؿ أك كظيف وػة مػا
فمف الكاجب عمييـ أف يتعممكا إتقاف كؿ األعماؿ التي تككؿ إليو حتى ال يتعرضػكا إلػى أم عقكبػات
أك يفقػػدكا كظيفػػتيـ ككػػكف أف إتقػػاف العمػػؿ ىػػي إحػػدل القػػيـ الفاضػػمة التػػي حثنػػا عمييػػا الرسػػكؿ 
فيعمؿ عضك ىيهئة التدريس عمى تنميتيا كغرسيا في نفكسيـ.
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الفقػرة ( )2كالتػػي نصػت عمػػى( :ينمػػي االعتمػػاد عمػػى الػػنفس بػدال مػػف االتكاليػػة) احتمػػت المرتبػػةالثانيػة بػػكزف نسػػبي قػػدره ( )%64.34كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى ادراؾ عضػػك ىيهئػػة التػػدريس كػػكف أف
ىؤكال ء الطمبة ىـ في مقتبؿ العمر كمقبميف عمى حيػاة جديػدة كىػذا يحتػاج مػنيـ إلػى االعتمػاد عمػى
أنفسيـ كأف يتحممكا المسهئكلية فقيمة االعتماد عمى النفس لدل الطالب في ىذه المرحمة مف أىـ القيـ
التػػي يجػػب ترسػػيخيا ألنػػو يترتػػب عمييػػا أغمػػب القػػيـ األخػػرل فػػإذا اعتمػػد الطالػػب عمػػى نفسػػو كأحػػس
بمسؤكلياتو تجاه كطنو كدينو كذاتو كمجتمعو يستطيع أف ينجز أعمالو كينجح بحياتو فبل يككف عالة
عمى أحد بؿ يككف مثاب انر معتمدان عمى نفسو.
وأف أدنى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:
ػاال فػػي المجتمػػع )
الفقػرة ( )6كالتػػي نصػػت عمػػى  ( :يشػػجعني عمػػى أف أكػػوف مواطنػاً منتجػاً وفعػ ًاحتمػػت المرتبػػة السادسػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره ( ، )%61.46كتعػػزك الباحثػػة ذل ػؾ إلػػى  :ادراؾ عضػػك
ىيهئػػة التػػدريس أف الطالػػب فػػي ىػػذه المرحمػػة العمريػػة  ،قػػد أصػػبح كاعي ػان كمػػدركان ألف يكػػكف مكاطن ػان
فعػػاالن كمنتج ػان فػػي مجتمعػػو  ،كاال لمػػا اسػػتطاع اجتيػػاز الم ارحػػؿ الد ارسػػية السػػابقة ليصػػؿ إلػػى ىػػذه
الدرجػػة العمميػػة فأبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني يسػػعكف السػػعي الػػدؤكب مػػف أجػػؿ أف يككن ػكا م ػكاطنيف
صالحيف ،لكي يقدركا أف يبنكا دكلتيـ التي سمبيـ إياىا االحتبلؿ.
الفقرة ( )7كالتي نصت عمى (:يشػجعني عمػى التخطػيط لمشػاريعي المسػتقبمية قبػؿ القيػاـ بيػا )احتمػػت المرتبػػة األخيػرة بػػكزف نسػػبي قػػدره ( ،)%53.61تعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى :ادراؾ عضػػك ىيهئػػة
الت ػػدريس لع ػػدـ االس ػػتقرار ال ػػذم يعيش ػػو قط ػػاع غػ ػزة سػ ػكاء م ػػف حي ػػث ت ػػردم األكض ػػاع االقتص ػػادية
كالسياسية ،األمر الذم يفقد الطمبة األمػؿ فػي نجػاح التخطػيط لمشػاريع مسػتقبمية باإلضػافة الرتفػاع
نسب البطالة بيف خريجي الجامعات األمر الذم بث اليأس في نفكس الطمبة.
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البعد السادس :القيـ الجمالية
جدوؿ رقـ ()25

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات القيـ الجمالية
وكذلؾ ترتيبيا في المقياس (ف = ) 917

ـ
1

مجموع

الفقرة

االستجابات

يحثني عمى زيارة المعارض الفنية التي تقاـ سكاء

المتوسط

االنحراؼ الوزف
المعياري النسبي

الترتيب

2602

2.838

56.75 0.948

1

2

يحثني عمى حضكر الندكات كاألمسيات الشعرية

2494

2.720

54.39 0.955

4

3

ينمي لدم حس التأمؿ في جماؿ الطبيعة

2433

2.653

53.06 1.034

6

2434

2.654

53.09 1.000

5

2358

2.571

51.43 1.037

7

2540

2.770

55.40

3

2554

2.785

55.70 1.000

2

4
5
6
7

بالجامعة أك خارجيا

يدفع الطمبة إلى المشاركة في البرامج الثقافية
كالترفييية في الجامعة
يشجع عمى زيارة األماكف األثرية كالتعرؼ عمى
جماليا
 .يحث عمى االىتماـ بحسف المظير بدكف مبالغة
يحث عمى االستفادة مف أكقات الفراغ في المشاركة
باألنشطة الجامعية

1.002

يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
أف دكر أعضاء ىيهئة التدريس بالجامعات الفمسطينية في تنمية القػيـ الجماليػة بحسػب تقػديرات عينػة
الدراسة تراكحت األكزاف النسبية لفقرات ىذا البعد بيف ( )56.75- 51.43بدرجة ضعيفة كمتكسطة
فكانت أعمى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:
الفقرة ( )1كالتي نصت عمػى  (:يشجعني عمى زيارة المعارض الفنية التي تقػاـ سػواء بالجامعػةأو خارجيا) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره ( ، )%56.75كتعزك الباحثة ذلػؾ إلػى  :كجػكد
قناعػػة لػػدل أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس بأىميػػة دكر المعػػارض الفنيػػة فػػي إحيػػاء التػػذكؽ الجمػػالي لػػدل
الطمبػػة لمػػا تحتكيػػو مػػف لكحػػات كرسػػكمات فنيػػة تعمػػؿ عمػػى إث ػراء القػػيـ الجماليػػة لػػدل الطمبػػة كتنميػػة
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الحػػس الجمػػالي لػػدييـ ،لػػذا ىػػـ يحرصػكا عمػػى تشػػجيع كحػػث طمبػػتيـ عمػػى زيػػارة ىػػذه المعػػارض التػػي
تق ػػاـ داخ ػػؿ الجامع ػػة م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتغبلؿ األكق ػػات ب ػػيف المحاضػ ػرات كىن ػػا أيضػ ػان تش ػػجيعيـ عم ػػى
االستفادة مف أكقات الفراغ.
الفقرة ( )7كالتي نصت عمػى (:يحػث عمػى االسػتفادة مػف أوقػات الفػ ارغ فػي المشػاركة باألنشػطةالجامعيػػة) احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره ( ،)%55.70كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى :ادراؾ
أعضاء ىيهئة التػدريس ألىميػة الكقػت تصػديقان لمقػكؿ الشػاهئع( :الكقػت كالسػيؼ إف لػـ تقطعػو قطعػؾ)
كما ال يخفى عمى أعضاء ىيهئة التدريس أف كقػت الفػراغ إف لػـ ييسػتغؿ فيمػا ىػك مفيػد فإنػو سيسػتغؿ

فػػي أمػػكر كأشػػياء تػػدفع إلػػى الفشػػؿ كاالنحػراؼ ،حيػػث أف الطمبػػة ىػػـ فػػي بيهئػػة حيكيػػة مميهئػػة باألنشػػطة
الجامعيػػة فجػػاء حػػث أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس لطمبػػتيـ باسػػتغبلؿ أكقػػات الف ػراغ ،بالمشػػاركة باألنشػػطة
كالفعاليػات التػي تقيميػا الجامعػة كلمػا تعػكد بػو بالفكاهئػد التعميميػة كاكتسػاب الميػارات الحياتيػة كتعزيػػز
القيـ اإليجابية .
وأف أدنى فقرتيف في ىذا البعد كانتا:
الفق ػرة ( )6كالتػػي نصػػت عمػػى  (:يشػػجع عمػػى زيػػارة األمػػاكف األثريػػة والتعػػرؼ عمػػى جماليػػا )احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره ( ،)%51.43كتعزك الباحثػة ذلػؾ إلػى :قمػة األمػاكف األثريػة
المكجكدة في قطاع غزة كنظ انر لمظركؼ االقتصادية السيهئة أيضان  ،فالطالب تككف استجابتو لتشػجيع
عضك ىيهئة التدريس لو بزيارة األماكف األثريػة تكػكف ضػعيفة لكػكف أكلكيػات الطمبػة تكػكف فػي تػكفير
المتطمب ػػات الد ارس ػػية كالجامعي ػػة كمكاص ػػبلتو ؛ ل ػػذلؾ ت ػػرل الباحث ػػة أن ػػو يتكج ػػب عم ػػى أعض ػػاء ىيهئ ػػة
التدريس أف تكضح لمطمبة أىمية التعرؼ عمى األماكف األثرية كالقراءة عنيا كمعرفػة كافػة التفاصػيؿ
عنيا حتػى كاف لػـ يتسػنى لنػا زيارتيػا فيكفػي أف نعػرؼ كػؿ التفاصػيؿ عػف أثارنػا التػي تحفػظ تاريخنػا
كتاريخ أجدادنا الذم يحاكؿ االحتبلؿ جاىدان سمبو تزكيره.
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ثانياً– النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الثاني:

الػػذي يػػنص عمػػى" :ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة (

 )αبػػيف

متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة لػػدور أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات
الفمسطينية بدورىـ في تنمية القيـ التربوية لدى طمبتيـ تعزى لمتغير الجنس؟
كلئلجابػة عمػى السػؤاؿ السػابؽ قامػت الباحثػة باسػتخداـ اختبػار " "T. testكالجػدكؿ ((26
يكضح ذلؾ:
جدوؿ رقـ ()26

المتوسطات واالنحرافات البعدية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس(ذكر ،أنثى) وكذلؾ
ترتيبيا في المقياس (ف=)917

األبعاد
البعد األوؿ :القيـ األخالقية
البعد الثاني :القيـ االجتماعية
البعد الثالث :القيـ العممية
البعد الرابع :القيـ السياسية
البعد الخامس :القيـ االقتصادية
البعد السادس :القيـ الجمالية
الدرجة الكمية

االنحراؼ

الجنس

العدد

المتوسط

ذكر

223

26.919

5.459

أنثى

694

27.202

5.414

ذكر

223

29.717

5.885

أنثى

694

30.043

5.482

ذكر

223

22.516

4.793

أنثى

694

23.451

4.630

ذكر

223

26.395

5.512

أنثى

694

24.756

5.809

ذكر

223

22.623

4.959

أنثى

694

21.367

5.159

ذكر

223

18.865

5.831

أنثى

694

19.032

4.850

ذكر

223

147.036

25.341

أنثى

694

145.852

23.803

البعدي

قيمة "ت" قيمة الداللة

مستوى الداللة

0.676

0.499

غير دالة إحصاهئية

0.758

0.449

غير دالة إحصاهئية

2.602

0.009

دالة عند 0.01

3.709

0.000

دالة عند 0.01

3.192

0.001

دالة عند 0.01

0.423

0.672

غير دالة إحصاهئية

0.636

0.525

غير دالة إحصاهئية

قيمػػة "ت" الجدكليػػة عنػػد درجػػة حريػػة ( )915كعنػػد مسػػتكل داللػػة (1.96 = )0.05قيمػػة "ت" الجدكليػػة عنػػد درجػػة
حرية ( )915كعند مستكل داللة (2.58 = )0.01

يتضح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف قيمػة "ت" المحسػكبة أقػؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػة فػي القػيـ األخبلقيػة
كاالجتماعي ػػة كالجمالي ػػة كالدرج ػػة الكمي ػػة لبلس ػػتبانة ،كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أن ػػو ال يكجػ ػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
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إحصاهئية تعزل لمتغير الجنس(ذككر ،إناث) فػي ىػذه األبعػاد ،كأف جميػع الطمبػة أقػركا بغػض النظػر

عػػف جنسػػيـ بكجػػكد دكر متكسػػط لعضػػك ىيهئػػة التػػدريس بتنميػػة القػػيـ التربكيػػة ككػػؿ كفػػي تنميػػة القػػيـ
األخبلقية  ،القيـ االجتماعية كتعزك الباحثة النتيجة السابقة إلى ما يمي:
 البيهئػػة الجغرافيػػة كاحػػدة بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث بحيػػث ال يكػػكف ىنػػاؾ مجػػاؿ لمتمػػايز مػػف حيػػث
التأثير الجغرافي الذم مف الممكف أف يؤثر باالستجابة.

 طبيعة المصادر التي يتمقى منيا الطمبة ىذه القيـ مف كبل الجنسيف ىي تقريبان كاحدة.

 أف الطمب ػػة(ذككر ،كان ػػاث) ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية يعيش ػػكف نف ػػس الكاق ػػع كالمن ػػاخ التعميم ػػي
كيتأثركف بنفس حيثيات الجامعة كبنفس أسمكب األساتذة باإلضافة إلى كجكد تماثؿ في مستكل

النضج كالكعي لدل الطبلب كالطالبات.

 أف أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس الػػذيف يعممػػكف اإلن ػاث ىػػـ الػػذيف يعممػػكف الػػذككر لػػذا ال يكػػكف ىنػػاؾ
مجاؿ لمتمايز.

كتتف ػػؽ النتيج ػػة م ػػع د ارس ػػة نص ػػار ( )2006الت ػػي أظي ػػرت ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ف ػػي بع ػػد الق ػػيـ
االجتماعي ػػة ب ػػيف ال ػػذككر كاالن ػػاث ،ك ػػذلؾ تتف ػػؽ النتيج ػػة الس ػػابقة م ػػع د ارس ػػة الع ػػاجز ()2006

كالرشػػيد ( )2000بأنػػو ال تكجػػد فػػركؽ فػػي دكر الجامعػة فػػي تنميػػة القػػيـ تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس،

فػػي حػػيف اختمفػػت مػػع د ارسػػة الجكارنػػة ( )2000بكجػػكد فػػركؽ تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس كلصػػالح
االناث.

كما يتضح مف الجدكؿ أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية في أبعاد القػيـ العمميػة
ك القيـ السياسية كاالقتصادية  ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصاهئية تعزل لمتغيػر النػكع
(ذككر ،إناث) كلقد كانت الفركؽ لصالح اإلناث في القيـ العممية كلصالح الذككر في القيـ السياسية

ك القيـ االقتصادية ،كترل الباحثة أف ىػذه النتيجػة طبيعيػة فػالطبلب داهئمػان أكثػر اىتمامػان مػف اإلنػاث
ب ػػاألمكر كالقض ػػايا السياس ػػية كالحزبي ػػة كأيضػ ػان يككن ػػكف أكث ػػر حرصػ ػان عم ػػى الق ػػيـ االقتص ػػادية ك ػػكنيـ

يبحثكف عف فرص عمؿ بحكـ الدكر االجتماعي الممقى عمى كاىميـ كمف أجؿ أيضان التخطيط لبػدء

حياتو الجديدة يجعميـ أكثػر كعيػان ليػذه القػيـ االقتصػادية كالسياسػية ككػكنيـ ىػـ مػف يتحمػؿ مسػؤكلية

الػػدفاع عػػف الػػكطف لػػذا فيػػـ أكثػػر اىتمامػػا بػػالقيـ السياسػػية بينمػػا نجػػد أف الفتيػػات يكػػف أكثػػر تفرغ ػان
كاىتمامان بالعمـ.

كتتفػػؽ النتيجػػة السػػابقة عسػػمية مػػع د ارسػػة ( )2000بكجػػكد فػػركؽ فػػي دكر الجامعػػة فػػي تنميػػة القػػيـ

السياسية تعزل لمتغير الجنس كلصالح الذككر كد ارسػة ابػك شػنب ( )2004فػي دكر كسػاهئؿ االعػبلـ
في تنمية القيـ السياسية تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر.
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ثالثاً – النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الثالث:

 )αبػػػيف
الػػػذي يػػػنص عمػػػى :ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة (
متوسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة لػػػدور أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بكميػػػات التربيػػػة فػػػي الجامعػػػات
الفمسطينية بدورىـ في تنمية القيـ التربوية لدى طمبػتيـ تعػزى لمتغيػر الجامعػة (اإلسػالمية ،األزىػر،
األقصى)؟.

كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم .One Way ANOVA
جدوؿ رقـ ()27
مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى الداللة
تعزى لمتغير الجامعة
األبعاد

البعد األوؿ :القيـ األخالقية

البعد الثاني :القيـ االجتماعية

البعد الثالث :القيـ العممية

البعد الرابع :القيـ السياسية

مصدر التبايف

مجموع
المربعات

بيف المجمكعات

995.711

المجمكع

26943.769

داخؿ المجمكعات 25948.057
بيف المجمكعات

333.908

المجمكع

28529.813

داخؿ المجمكعات 28195.905
بيف المجمكعات

342.513

المجمكع

20105.171

داخؿ المجمكعات 19762.658
بيف المجمكعات

2271.172

المجمكع

30580.011

داخؿ المجمكعات 28308.839
بيف المجمكعات

1548.857

المجمكع

24171.854

البعد الخامس :القيـ االقتصادية داخؿ المجمكعات 22622.997

البعد السادس :القيـ الجمالية

الدرجة الكمية

بيف المجمكعات

606.587

المجمكع

23855.931

داخؿ المجمكعات 23249.344
بيف المجمكعات

26987.251

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

914

28.390

2

166.954

2

916
914

30.849

2

171.257

916
914

21.622

2

1135.586

916
914
2

774.428

916
914

24.752

2

303.293

916
914

25.437

2

13493.625

916

916 535432.133

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )914.2كعند مستكل داللة (4.61 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )914.2كعند مستكل داللة (3.00 = )0.05
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0.000 17.536

دالة عند
0.01

0.005 5.412

دالة عند
0.01

0.000 7.920

دالة عند
0.01

0.000 36.664

دالة عند
0.01

0.000 31.287

دالة عند
0.01

0.000 11.923

دالة عند
0.01

0.000 24.257

دالة عند
0.01

.

30.972

داخؿ المجمكعات 914 508444.882
المجمكع

497.856

قيمة
قيمة "ؼ"
الداللة

مستوى
الداللة

556.285
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسػكبة اكبػر مػف قيمػة "ؼ" الجدكليػة عنػد مسػتكل داللػة
( )0.05في جميع األبعاد والدرجة الكمية لالستبانة ،أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصاهئية تعزل
لمتغير الجامعة.
كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
جدوؿ رقـ ()28

يوضح اختبار شيفيو في البعد األوؿ :القيـ األخالقية تعزى لمتغير الجامعة
الجامعة اإلسالمية

جامعة األزىر

جامعة األقصى

28.639

27.174

26.150

الجامعة اإلسالمية
28.639

جامعة األزىر
27.174

جامعة األقصى
26.150

0
*1.465

0

*2.489

1.024

0

ودالة عند 0.01
يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ بػػيف الجامعػػة اإلسػػبلمية كجامعػػة األزىػػر لصػػالح الجامعػػة
اإلسبلمية  ،كبيف جامعة األزىر كاألقصػى لصػالح جامعػة األزىػر ،كتعػزك الباحثػة ذلػؾ إلػى :طبيعػة
االخػتبلؼ بػيف جامعػة األزىػر ك الجامعػة اإلسػبلمية مػف الناحيػة الفكريػة كالفمسػفية كمػف الناحيػة
أيضػا عمػى الييهئػة التدريسػية،
العممية ،فالجامعة اإلسبلمية تستند إلى فمسفة دينية  ،ك ينطبؽ ذلؾ ن

حيث أنيـ في معظميـ ينتمكف إلى التيار اإلسػبلمي ،كبالتػالي يتبنػكف كجيػة نظػر الجامعػة كبالتػالي
يؤثركا في طمبتيـ  ،ككذلؾ تشػترط الجامعػة اإلسػبلمية عمػى طالباتيػا لػبس الػزم الشػرعي كالسياسػة
المتبعة بعزؿ الطبلب عف الطالبات.
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جدوؿ رقـ ()29

يوضح اختبار شيفيو في البعد الثاني :القيـ االجتماعية تعزى لمتغير الجامعة
الجامعة اإلسالمية

جامعة األزىر

جامعة األقصى

29.390

30.894

29.707

الجامعة اإلسالمية

0

29.390
جامعة األزىر
30.894
جامعة األقصى
29.707

*1.504

0

0.317

*1.187

0

ودالة عند 0.01
يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ بػػيف الجامعػػة اإلسػػبلمية كجامعػػة األزىػػر لصػػالح جامعػػة

األزىػػر ،كبػػيف جامعػػة األزىػػر كاألقصػػى لصػػالح جامعػػة األزىػػر كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى  :سياسػػية
االنفت ػػاح الت ػػي تتبعي ػػا جامع ػػة األزى ػػر الت ػػي تعم ػػؿ عم ػػى تكطي ػػد العبلق ػػات االجتماعي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ

المػؤتمرات كالمشػاركات كالتعػاكف بػيف جميػع أطيػاؼ كمؤسسػات المجتمػع المػدني ممػا يػنعكس إيجابػان
عمى أعضاء ىيهئة التدريس بجامعة األزىر في قياميـ بدكرىـ في تنمية القيـ االجتماعية ،كاختمفػت

مع دراسة درباشي ( )2004بعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجامعة في مجاؿ القيـ االجتماعية.
جدوؿ رقـ ()30

يوضح اختبار شيفيو في البعد الثالث :القيـ العممية تعزى لمتغير الجامعة

الجامعة اإلسالمية

23.402

جامعة األزىر
24.038
جامعة األقصى
22.600

الجامعة اإلسالمية

جامعة األزىر

جامعة األقصى

23.402

24.038

22.600

0
0.636

0

0.802

*1.438

ودالة عند 0.01
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يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ بػػيف جامعػػة األزىػػر كاألقصػػى لصػػالح جامعػػة األزىػػر ،كلػػـ

يتضػػح فػػركؽ فػػي الجامعػػة األخػػرل كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى :السياسػػية التػػي تتبعيػػا جامعػػة األزىػػر
كبالتالي أعضاء ىيهئة التدريس مف تنمية لمقيـ العممية مف خبلؿ إدراج ىذه القيـ في مناىجيا ككجكد

مختبرات عممية كمعامؿ نفسية كتدريب ميػداني يمػزـ أعضػاء ىيهئػة التػدريس بتنميػة القػيـ العمميػة مػف

خبلؿ تفعيؿ أنشطتيا .

جدوؿ رقـ ()31

يوضح اختبار شيفيو في البعد الرابع :القيـ السياسية تعزى لمتغير الجامعة

الجامعة اإلسالمية
24.689

جامعة األزىر
27.582

جامعة األقصى
23.881

الجامعة اإلسالمية

جامعة األزىر

جامعة األقصى

24.689

27.582

23.881

0
*2.893

0

0.808

*3.701

0

ودالة عند 0.01

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ بػػيف الجامعػػة اإلسػػبلمية كجامعػػة األزىػػر لصػػالح جامعػػة

األزىر ،كبيف جامعة األزىر كاألقصى لصالح جامعة األزىر ،كتعزك الباحثة تقدـ جامعة األزىر في
تنمية القيـ السياسية لئلدارة الجامعية كالسياسية التي تتبناىا الجامعة ؛ حيث أنيا تتسـ بتػكفير منػاخ
جامعي مفتكح تسمح لمطمبة بالتعبير عف آراهئيـ الفكرية كالسياسية كعدـ صبغ الجامعة بمكف سياسي

معيف باإلضافة إلى تعدد األيدكلكجيات الفكرية ألعضاء ىيهئة التدريس فييا كغالبيتيـ مف المستقميف
ك ػػؿ ى ػػذه األم ػػكر س ػػاىمت بتف ػػكؽ جامع ػػة األزى ػػر ف ػػي تنمي ػػة الق ػػيـ السياس ػػية ف ػػي ح ػػيف أف الجامع ػػة
اإلس ػػبلمية مص ػػبكغة بم ػػكف سياس ػػي مع ػػيف م ػػف حي ػػث االنتم ػػاء؛ خاص ػػة كأف غالبي ػػة أعض ػػاء ىيهئ ػػة
تدريسػػيا كطمبتيػػا مػػف انتمػػاء سياسػػي معػػيف بينمػػا جامعػػة األقصػػى قػػد تػػأثرت ب ػالظركؼ السياسػػية

كخاصة بعد االنقساـ نجد أف ىنػاؾ ريبػة كتخػكؼ مػف قبػؿ العػامميف فييػا ككنيػا جامعػة حككميػة قػد
تأثرت بتداعيات االنقساـ.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة المػزيف ( )2009بكجػكد فػركؽ تعػزل لمتغيػر الجامعػة فػي تنميػة القػيـ

التربكية كلصالح جامعة األزىر.
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جدوؿ رقـ ()32

يوضح اختبار شيفيو في البعد الخامس :القيـ االقتصادية تعزى لمتغير الجامعة
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
22.394
جامعة األزىر
23.205

جامعة األقصى
20.276

22.394

جامعة األزىر
23.205

جامعة األقصى
20.276

0
0.811

0

*2.118

*2.929

0

*دالة عند 0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجػكد فػركؽ بػيف الجامعػة اإلسػبلمية ك جامعػة األقصػى لصػالح الجامعػة

اإلسػػبلمية ،كبػػيف جامعػػة األزىػػر كاألقصػػى لصػػالح جامعػػة األزىػػر ،كتػػرل الباحثػػة أف تقػػدـ جػػامعتي

اإلسبلمية كاألزىر في تنمية القيـ االقتصادية إلى السياسية التي تتبعيػا الجامعتػاف ككنيمػا جامعتػاف
ربحيتاف األمر الذم انعكس عمى فكر الجػامعتيف كسياسػتيما ممػا أدل إلػى تػأثر ىيهئػة التػدريس فييػا
بالقيـ االقتصادية األمر الذم انعكس إيجابان عمى دكرىـ في تنمية ىذه القيـ.

كاتفق ػػت نتيجػػػة ىػػػذا البع ػػد مػ ػػع د ارسػػػة درباش ػػي ( )2004بتق ػػدـ جامعػ ػػة األزى ػػر فػػػي تنميػػػة الق ػ ػيـ

االقتصادية .

جدوؿ رقـ ()33

يوضح اختبار شيفيو في البعد السادس :القيـ الجمالية تعزى لمتغير الجامعة
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
20.095
جامعة األزىر
19.293

جامعة األقصى
18.155

20.095

جامعة األزىر
19.293

جامعة األقصى
18.155

0
0.802

0

*1.940

*1.138

0

*دالة عند 0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف الجامعة اإلسبلمية كاألقصى لصالح الجامعة

اإلسبلمية ،كبيف جامعة األزىر كاألقصى لصالح جامعة األزىر ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى دكر إدارة
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الجامعة اإلسبلمية ك اىتماميا بالقيـ الجمالية األمر الذم انعكس إيجابان عمى أداء أعضاء ىيهئة

التدريس فييا كما تعد الجامعة االسبلمية مف أكثر الجامعات اىتمامان بالحداهئؽ كالمساحات
الخضراء داخؿ الجامعة مما يعطي انطباعان جيدان في نفكس العامميف بما فييـ أعضاء ىيهئة

التدريس فييا.

جدوؿ رقـ ()34

يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية تعزى لمتغير الجامعة

الجامعة اإلسالمية
147.145

جامعة األزىر
153.650
جامعة األقصى
140.770

الجامعة اإلسالمية

جامعة األزىر

جامعة األقصى

147.145

153.650

140.770

0
*6.505

0

*6.375

*12.880

0

*دالة عند 0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف الجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر لصالح

جامعة األزىر ،كبيف الجامعة اإلسبلمية كاألقصى لصالح الجامعة اإلسبلمية ،كبيف جامعة األزىر

كاألقصى لصالح جامعة األزىر .كتعزك الباحثة تفكؽ جامعة األزىر عمى الجامعة اإلسبلمية

كجامعة األقصى إلى دكر أعضاء ىيهئة التدريس في تنمية القيـ التربكية إلى سعييـ لتمكيف تنمية
النسؽ القيمي لدل الطمبة كالكعي بأىمية القيـ التربكية في نفكسيـ لما ليا مف أىمية في اكسابيـ
أدكات كمتطمبات بناء الشخصية المتعممة كالمؤىمة لتعميـ أبناءنا الطمبة ،ىذا الدكر الميـ الذم
يشكمو أعضاء ىيهئة التدريس في جامعة األزىر خاصة في ظؿ التعصب الحزبي كاالنغبلؽ الفكرم

لمتيارات المتأسممة كحرؼ بكصمة القيـ الكسطية إلى قيـ التكفير كالقتؿ فكاف حريان بجامعة ترفع
شعار الكسطية كاالعتداؿ أف يقكـ أعضاء ىيهئتيا التدريسية بالدكر المنكط بيـ في ىذا الكقت

العصيب.

اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة درباشي ( )2004كدراسة المزيف ( )2009مف كجكد فركؽ

تعزل لمتغير الجامعة كلصالح جامع األزىر بتقدـ الجامعة اإلسبلمية في بعد القيـ األخبلقية

كجامعة األزىر في بعد القيـ االجتماعية كالسياسية ،كاختمفت مع دراسة المناعي( )2009بعدـ

كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجامعة .
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رابعاً – النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الرابع:

 )αبيف متكسطات
ينص عمى :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصاهئية عند مستكل داللة (
تقديرات عينة الدراسة لدكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية بدكرىـ
في تنمية القيـ التربكية لدل طمبتيـ تعزل لمتغير المستكل الدراسي( األكؿ – الثاني – الثالث-
الرابع) ؟
كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم One Way
. ANOVA
جدوؿ رقـ ()35
مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى الداللة
تعزى لمتغير المستوى الدراسي
األبعاد

مصدر التبايف

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

45.683

البعد األوؿ :القيـ األخالقية داخؿ المجمكعات
المجمكع

البعد الثاني :القيـ
االجتماعية

البعد الثالث :القيـ العممية

بيف المجمكعات

البعد السادس :القيـ
الجمالية

الدرجة الكمية

26898.085

913

29.461

46.951

3

15.650

26943.768

916

داخؿ المجمكعات

28482.862

913

بيف المجمكعات

138.040

3

46.013

المجمكع

28529.813

916

داخؿ المجمكعات

19967.131

913

21.870

بيف المجمكعات

197.149

3

65.716

المجمكع

المجمكع

االقتصادية

3

15.228

الحرية

المربعات

31.197

البعد الرابع :القيـ السياسية داخؿ المجمكعات
البعد الخامس :القيـ

درجات

متوسط

بيف المجمكعات

20105.171

916

30382.862

913

33.278

860.970

3

286.990

30580.011

916

داخؿ المجمكعات

23310.884

913

25.532

بيف المجمكعات

395.473

3

131.824

المجمكع

24171.854

916

داخؿ المجمكعات

23460.457

913

25.696

بيف المجمكعات

5101.692

3

1700.564

المجمكع

23855.930

916

داخؿ المجمكعات 913 530330.441
المجمكع

916 535432.133

580.866

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )913.3كعند مستكل داللة (3.80 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )913.3كعند مستكل داللة (2.61 = )0.05
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قيمة "ؼ"

قيمة

الداللة

0.671 0.517

0.681 0.502

0.098 2.104

0.116 1.975

0.000 11.240

0.002 5.130

0.033 2.928

مستوى الداللة
غير دالة
إحصاهئية

غير دالة
إحصاهئية

غير دالة
إحصاهئية

غير دالة
إحصاهئية
دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.05
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يتضػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػة "ؼ" المحسػػكبة أقػػؿ مػػف قيمػة "ؼ" الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة

( )0.05فػػي القػػيـ األخالقيػػة واالجتماعيػػة والعمميػػة والسياسػػية ،أم أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة
إحصػػاهئية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة مػػف طمبػػة الجامعػػات لػػدكر أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس
بكميػػات التربيػػة فػػي تنميػػة ىػػذه المجمكعػػة مػػف القػػيـ تعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل الد ارسػػي ،كتعػػزك الباحثػػة

النتيجة السابقة إلى :أف أعضاء ىيهئة التدريس يعممكا عمى تنمية ىذه القيـ بغض النظر عف مستكل

الطمبة الدراسي.

كمػػا يتضػػح أف قيمػػة "ؼ" المحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة "ؼ" الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05فػػي

القيـ االقتصادية والجمالية والدرجة الكمية ،أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصاهئية بيف متكسطات
تقديرات عينة الدراسة مف طمبة الجامعات لدكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القػيـ

السابقة (االقتصادية  ،كالجمالية كالقيـ التربكية ككؿ) تعزل لمتغير المستكل الدراسي.

كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
جدوؿ رقـ ()36

يوضح اختبار شيفيو في البعد الخامس :القيـ االقتصادية تعزى لمتغير المستوى الدراسي

المستوى األوؿ

20.817

المستوى الثاني

20.837

المستوى الثالث

21.086

المستوى الرابع

22.946

المستوى األوؿ

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

20.817

20.837

21.086

22.946

0
0.020

0

0.269

0.249

0

*2.129

*2.109

*1.860

0

ودالة عند 0.01
يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ بػػيف المسػػتكل األكؿ كال اربػػع لصػػالح المسػػتكل ال اربػػع  ،كبػػيف

الثػػاني كال اربػػع لصػػالح ال اربػػع ،كبػػيف الثالػػث كال اربػػع لصػػالح ال اربػػع ،كلػػـ يتضػػح فػػركؽ فػػي المسػػتكيات

األخرل ،أم أنو تكجد فركؽ بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة مف طمبة الجامعات لدكر أعضاء
ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ القتصادية ،ككانت لصالح المستكل الرابع.

كتعزك الباحثة النتيجة السابقة إلػى :إدراؾ أعضػاء ىيهئػة التػدريس أف الطمبػة اآلف فػي مرحمػة التخػرج

كقد كصمكا إلى مرحمة كافية مف النضج كالكعي كمرحمة التييؤ لمبحث الجدم عف فػرص لمعمػؿ مػف
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أجؿ الشركع في تأسيس حيػاة مسػتقمة فيكػكف الطمبػة أنفسػيـ مػدركيف ألىميػة القػيـ االقتصػادية فػي

المستكل الرابع أكثر مف المستكيات األخرل كأكثر حرصان عمى التمسؾ بيا .
جدوؿ رقـ ()37

يوضح اختبار شيفيو في البعد السادس :القيـ الجمالية تعزى لمتغير المستوى الدراسي
المستوى الثاني

المستوى األوؿ
19.183

المستوى األوؿ
19.183

18.724

المستوى الرابع

المستوى الثالث

19.769

18.169

0

المستوى الثاني
18.724

المستوى الثالث
18.169
المستوى الرابع
19.769

0.459

0

1.014

0.555

0

0.587

1.045

*1.600

0

*دالة عند 0.01

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ بػػيف المسػػتكل الثالػػث ك المسػػتكل ال اربػػع لصػػالح المسػػتكل

ال اربػػع ،كلػـ يتضػػح فػػركؽ فػػي المسػػتكيات األخػػرل ،بمعنػػى أنػػو تكجػػد فػػركؽ بػػيف متكسػػطات تقػػديرات
عينػػة الد ارسػػة مػػف طمبػػة الجامعػػات لػػدكر أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس فػػي تنميػػة القػػيـ الجماليػػة ككانػػت

لصػػالح طمبػػة المسػػتكل ال اربػػع  ،كتعػػزك الباحثػػة النتيجػػة السػػابقة إلػػى  :أف طمبػػة المسػػتكل ال اربػػع قػػد
كصػمكا إلػػى مرحمػػة مػػف النضػػج كالتفكػػر كاإلدراؾ كتعرفػكا أكثػر عمػػى أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس عمػػى مػػا
يؤىميـ إلى ادراؾ القيـ الجمالية التي يعمؿ أعضاء ىيهئة التدريس عمى تنميتيا.
جدوؿ رقـ ()38

يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية تعزى لمتغير المستوى الدراسي
المستوى األوؿ
المستوى األوؿ
142.671

المستوى الثاني
145.972

المستوى الثالث
143.737
المستوى الرابع
148.949

142.671

المستوى الثاني
145.972

المستوى الثالث
143.737

المستوى الرابع
148.949

0
3.301

0

1.066

2.235

0

*6.278

2.977

*5.212

*دالة عند 0.01
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يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ بػػيف المسػػتكل األكؿ كال اربػػع لصػػالح المسػػتكل ال اربػػع ،كبػػيف

المسػتكل الثالػػث كال اربػع لصػػالح المسػتكل ال اربػػع  ،كلػـ يتضػػح فػركؽ فػػي المسػتكيات األخػػرل ،كتعػػزك
الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف الطمبػػة فػػي المسػػتكل ال اربػػع يككن ػكا قػػد تعرف ػكا أكثػػر عمػػى أعضػػاء ىيهئػػة
التدريس كعمى نظاـ الجامعة ،فالمدة التي قضكىا في الجامعة أكبر مف تمؾ التي قضاىا الطمبة في
المستكل ( األكؿ كالثاني كالثالث) ،كما أف قدرة الطمبة في المستكيات العميا عمى تحديد القيـ تككف

أكبر ممف سكاه كأنيـ كصمكا إلػى مرحمػة مػف التعقػؿ كالنضػج تتػيح لػو الحكػـ عمػى الكثيػر مػف القػيـ

كيككف أكثر جدية كانضباط كقد تخمص نياهئيان مف مرحمة المراىقة كصؿ إلى الرشػد فيتمسػككا أكثػر
بالقيـ التربكية لنيؿ رضا مجتمعيـ ،كيرجع ذلؾ إلػى أنيػـ فػي نيايػة مػرحمتيـ الجامعيػة كأنيػـ مقبمػيف

عمى حياة جديدة يبحثكف فييا عف الكظيفة كاالستقبلؿ المادم كالمعنكم كمرحمة تككيف أسرة إضافة

إلػػى أنيػػـ أكثػػر تعقػػؿ كنضػػج ككعػػي كيسػػتطيعكا أف يبمػػكركا رأيي ػـ بمكضػػكعية كشػػفافية بينمػػا طمبػػة
المستكل األكؿ كالثاني يككنكا في بداية حياتيـ الجامعية كيككنكا منبيريف بالحيػاة الجامعيػة الجديػدة

كغيػػر مػػدركيف لمقػػيـ كلػػـ يككنػكا قػػد تعرفػكا عمػػى الجامعػػة كال عمػػى الكثيػػر مػػف أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس

كأساليبيـ.
واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة:
د ارسػػة العػػاجز ( )2006ك د ارسػػة اسػػتيتة كصػػبحي ( )2002بكجػػكد فػػركؽ تعػػزل لممسػػتكل الد ارسػػي
لصػػالح المسػػتكيات العميػػا .كاختمفػػت مػػع د ارسػػة المخزكمػػي( )2008بعػػدـ كجػػكد فػػركؽ تعػػزل لمتغيػػر
المستكل الدراسي  ،كاختمفت مع دراسة الحازمي ( )2006بكجكد فركؽ فػي المسػتكل الد ارسػي كلكػف
لصالح المستكل األكؿ كعدـ كجكد فركؽ في المستكيات األخرل.

171

نتائجىالدرادةىوتفدورها

الفصلىالخامسى
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خامساً – النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الخامس:

 )αبػػيف
الػػذي يػػنص عمػػى :ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة (
متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة لػػدور أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات
الفمسػػطينية بػػدورىـ فػػي تنميػػة القػػيـ التربويػػة لػػدى طمبػػتيـ تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى التحصػػيمي
(ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبوؿ) ؟

كلئلجابػة عػف ىػذا التسػاؤؿ قامػت الباحثػة باسػتخداـ أسػمكب تحميػؿ التبػايف األحػادم One Way
. ANOVA
جدوؿ رقـ ()39
مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ؼ" ومستوى الداللة
تعزى لمتغير المستوى التحصيمي
األبعاد
البعد األوؿ :القيـ
األخالقية

البعد الثاني :القيـ
االجتماعية

البعد الثالث :القيـ
العممية

البعد الرابع :القيـ
السياسية

البعد الخامس :القيـ
االقتصادية

البعد السادس :القيـ
الجمالية

الدرجة الكمية

مصدر التبايف

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

91.931

درجات

متوسط

3

30.644

الحرية

المربعات

داخؿ المجمكعات

26851.837

913

29.411

بيف المجمكعات

54.171

3

18.057

المجمكع

916

26943.769

داخؿ المجمكعات

28475.641

913

31.189

بيف المجمكعات

29.399

3

9.800

المجمكع

916

28529.812

داخؿ المجمكعات

20075.772

913

21.989

بيف المجمكعات

342.130

3

114.043

المجمكع

916

20105.171

داخؿ المجمكعات

30237.881

913

33.119

بيف المجمكعات

444.001

3

148.000

المجمكع

916

30580.011

داخؿ المجمكعات

23727.853

913

25.989

بيف المجمكعات

229.835

3

76.612

المجمكع

916

24171.854

داخؿ المجمكعات

23626.095

913

25.877

بيف المجمكعات

2254.069

3

751.356

المجمكع

داخؿ المجمكعات
المجمكع

916

23855.930
533178.064
535432.133

913
916

583.985

ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )913.3كعند مستكل داللة (3.80 = )0.01
ؼ الجدكلية عند درجة حرية ( )913.3كعند مستكل داللة (2.61 = )0.05
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قيمة "ؼ"

قيمة

الداللة

0.373 1.042

0.629 0.579

0.720 0.446

0.016 3.443

0.001 5.695

0.031 2.961

0.278 1.287

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصاهئية

غير دالة
إحصاهئية

غير دالة
إحصاهئية
دالة عند
0.05

دالة عند
0.01

دالة عند
0.05

غير دالة
إحصاهئية

نتائجىالدرادةىوتفدورها

الفصلىالخامسى
نتائجىالدرادةىوتفدورها ى

يتضػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػة "ؼ" المحسػػكبة أقػػؿ مػػف قيمػة "ؼ" الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة
( )0.05فػػي القػػيـ األخالقيػػة واالجتماعيػػة والعمميػػة والدرجػػة الكميػػة  ،أم أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات
دالل ػػة إحص ػػاهئية ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف طمب ػػة الجامع ػػات ل ػػدكر أعض ػػاء ىيهئ ػػة
التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ السابقة (األخبلقية كاالجتماعية كالعممية ،كالدرجة الكمية لمقػيـ
التربكية) تعزل لمتغيػر المستوى التحصيمي ،كتعػزك الباحثػة النتيجػة ،إلػى أف الطمبػة ذكم التحصػيؿ
المػ ػػنخفض ال يصػ ػػغكف كثي ػ ػ انر إلػ ػػى مػ ػػا يقكلػ ػػو أسػ ػػاتذتيـ ،كقػ ػػد ال يكاظبػ ػػكف كثي ػ ػ انر عمػ ػػى حضػ ػػكرىـ
لممحاضرات بينما؛ الطمبػة ذكم التحصػيؿ المرتفػع قػد يتطمعػكا كيطمحػكا كيػأممكا مػف أسػاتذتيـ القيػاـ
بدكر أكبر مف الذم يقكمكا بو مف أجؿ تنمية القيـ األخبلقية  ،كاالجتماعيػة  ،كالعمميػة ؛ ليػذا قػد ال
يكػػكف ىنػػاؾ فػػرؽ بالنسػػبة لعينػػة الد ارسػػة فػػي دكر أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس فػػي تنميػػة ىػػذه القػػيـ يعػػزم
لممستكل التحصيمي.
كمػػا يتضػػح أف قيمػػة "ؼ" المحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة "ؼ" الجدكليػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05فػػي
القػػيـ السياس ػػية كاالقتص ػػادية كالجمالي ػػة ،أم أن ػػو تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػاهئية ب ػػيف متكس ػػطات
تقديرات عينة الدراسة مف طمبة الجامعات لدكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القػيـ
السياسية كاالقتصادية كالجمالية تعزل لمتغير المعدؿ التراكمي.
كلمعرفة اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدم كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
جدوؿ رقـ ()40

يوضح اختبار شيفيو في البعد الرابع :القيـ السياسية تعزى لمتغير المستوى التحصيمي

ممتاز
23.730
جيد جداً
25.427
جيد
25.361
مقبوؿ
25.714

جيد جدا
25.427

ممتاز
23.730

جيد
25.361

مقبوؿ
25.714

0
*1.697

0

*1.631

0.066

0

1.984

0.287

0.353

ودالة عند 0.01
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يتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػاهئية بػ ػػيف الطمبػ ػػة مػ ػػف ذكم المسػ ػػتكل

التحصػػيمي الممتػػاز كالجيػػد جػػدان لصػػالح الجيػػد جػػدان كبػػيف المسػػتكل التحصػػيمي الممتػػاز ك المسػػتكل

التحصيمي الجيد لصالح المستكل التحصيمي الجيد  ،كلـ يتضػح فػركؽ فػي المسػتكيات التحصػيمية
األخرل.

جدوؿ رقـ ()41

يوضح اختبار شيفيو في البعد الخامس :القيـ االقتصادية تعزى لمتغير المستوى التحصيمي

ممتاز
20.865
جيد جدا
22.360
جيد
21.249
مقبوؿ
20.057

ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبوؿ

20.865

22.360

21.249

20.057

0
*1.495

0

0.384

*1.111

0

0.808

*2.303

1.192

0

ودالة عند 0.01

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ بػػيف المسػػتكل التحصػػيمي الممتػػاز كالمسػػتكل الجيػػد جػػدان

لصػػالح المسػػتكل التحصػػيمي الجيػػد جػػدان كبػػيف الجيػػد جػػدان كالجيػػد لصػػالح المسػػتكل الجيػػد جػػدان  ،كبػػيف
المسػػػتكل الجيػ ػػد جػ ػػدان كالمقبػػػكؿ لصػػػالح المسػ ػػتكل الجيػ ػػد جػ ػػدان ،كلػ ػػـ يتضػ ػػح فػ ػػركؽ فػ ػػي المسػ ػػتكيات
التحصيمية األخرل.

جدوؿ رقـ ()42

يوضح اختبار شيفيو في البعد السادس :القيـ الجمالية تعزى لمتغير المستوى التحصيمي
ممتاز
18.823
جيد جدا
19.429
جيد
18.643
مقبوؿ
17.257

جيد جدا
19.429

ممتاز
18.823

جيد
18.643

مقبوؿ
17.257

0
0.606

0

0.180

*0.786

0

1.566

*2.172

1.386

ودالة عند 0.01
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف المعدؿ الجيد جدان كالجيػد لصػالح الجيػد جػدان كبػيف الجيػد
جػػدان كالمقبػػكؿ لصػػالح الجيػػد جػػدان ،كلػػـ يتضػػح فػػركؽ فػػي المعػػدالت األخػػرل كتعػػزك الباحثػػة النتيجػػة
السػػابقة الختبػػارات شػػيفيو كالتػػي جػػاء بيػػا أف الفػػركؽ فػػي دكر أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة
ف ػػي تنمي ػػة الق ػػيـ االقتص ػػادية كالجمالي ػػة لص ػػالح الطمب ػػة م ػػف ذكم المس ػػتكل التحص ػػيمي الجي ػػد ج ػػدان
كىذه؛ النتيجة كانت لممستكل التحصيمي األعمى كترل الباحثة أف ىذه النتيجة طبيعية فالطمبة ذكم
التحصيؿ المرتفع يككنكا أكثػر حرصػان عمػى اإلصػغاء إلػى أسػاتذتيـ بكػؿ كممػة ينطقػكف بيػا كيقتػدكف
بيػػا كػػكف العبلقػػة بيػػنيـ كبػػيف أسػػاتذتيـ عبلقػػة أساسػػيا االحت ػراـ كالثقػػة لػػذا يعتبػػركنيـ قػػدكة ككػػكنيـ
يتمتعػػكف بدرجػػة مػػف الػػكعي كالحػػرص أكثػػر مػػف الطمبػػة ذكم التحصػػيؿ المػػنخفض فيسػػعكف لمتمسػػؾ
بكافة القيـ التربكية كأف الطمبة ذكم التحصيؿ الد ارسػي الممتػاز لػـ تكػف النتػاهئج لصػالحيـ فيػذا يعػكد
بنظر الباحثة إلػى أنيػـ ال تشػغميـ سػكل د ارسػتيـ كتفػكقيـ كحصػكليـ عمػى معػدالت د ارسػية مرتفعػة
كي تفسح ليـ الفرصة أكثر مف غيرىـ بالحصكؿ عمى كظيفة لتحسيف كضعيـ االقتصادم.
كاتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة درباشػػي ( )2004بكجػػكد فػػركؽ تعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل التحصػػيمي
لصالح المستكل الجيد  ،كالجيد جدان في الدرجة الكمية.
مناقشة النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الخامس:
يػػنص التسػػاؤؿ السػػادس مػػف تسػػاؤالت الد ارسػػة عمػػى :مػػا سػػبؿ تطػػوير دور أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية في تنمية القيـ التربوية لدى طمبتيـ؟
كلئلجابػػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ قامػػت الباحثػػة بتكجيػػو س ػؤاؿ مفتػػكح إلػػى رؤسػػاء األقسػػاـ كعمػػداء كميػػة
التربيػة ،كتػكرد الباحثػة فيمػا يمػي أىػـ المقترحػات التػي اقترحيػا أفػراد عينػة الد ارسػة فػي إجابػاتيـ عمػى
ىذا التساؤؿ:
مف وجية نظركـ ما سبؿ تطوير دور أعضاء ىيئة التػدريس فػي بعػد القػيـ األخالقيػة ،عممػاً بػأف
الوزف النسبي بكميات التربية في تنمية القيـ التربوية في بعد القيـ األخالقية حيث حصػؿ عمػى
( )% 68.1؟
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وكانت االقتراحات عمى النحو التالي:
 تعزيػػز دكر القػػدكة فػػي التعمػػيـ مػػف خػػبلؿ األصػػيمة فػػي المجتمػػع كاحيػػاء التػراث الفكػػر التربػػكماإلسبلمي.
-

كضع معايير تربكية كأخبلقية الختيار عضك ىيهئة التدريس قبؿ تعينو في الجامعات.

 تذكير أعضاء ىيهئة التدريس بدكرىـ األخبلقي كالتربكم تجاه طمبتيـ (بغض النظر عفتخصصاتيـ) في بناء القيـ التربكية.

 اطػػبلع أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس عمػػى القػػيـ االجتماعي ػة المتناكلػػة فػػي الق ػرآف الك ػريـ كتشػػجيعالطمبة لقراءة سير الصالحيف.
 إعػػداد قاهئمػػة بػػأىـ القػػيـ األخبلقيػػة الم ػراد تنميتيػػا لػػدل الطمبػػة كطرحيػػا عمػػى أعضػػاء ىيهئػػةالتدريس لتبنييا ضـ المنياج الذم يؤدكنو خبلؿ تدريسيـ لمطمبة كىك منيا مف خبلؿ القدكة.
 إعداد كرش عمؿ مػف قبػؿ أعضػاء ىيهئػة التػدريس متخصصػة لمناقشػة القػيـ األخبلقيػة المػرادتنميتيا كذلؾ بمشاركة الطمبة أنفسيـ.
-

تشػػجيع أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس عمػػى إجػراء البحػػكث كالد ارسػػات مػػف أجػػؿ الكقػكؼ عمػػى أىػػـ
المشكبلت األخبلقية مف أجؿ محاكلة معالجتيا كتقكية كتعزيز نقاط القكة.

مف وجية نظركـ ما سبؿ تطوير دور أعضاء ىيئة التدريس في بعد القيـ االجتماعيػة ،عممػاً
بأف الوزف النسبي بكميات التربية في تنمية القيـ التربوية في بعد القػيـ االجتماعيػة حصػؿ
عمى()66.59%؟
وكانت االقتراحات عمى النحو التالي:
-

تعزيز التكافؽ االجتماعي ما بيف الجامعة كالفرد كالجامعة كالمجتمع.

 تعزي ػػز النش ػػاطات المش ػػتركة ب ػػيف أعض ػػاء ىيهئ ػػة الت ػػدريس كطمب ػػتيـ لتس ػػيـ ف ػػي تقكي ػػة الق ػػيـكالتكاصؿ االجتماعي سكاء كانت نشاطات (عممية – ثقافية – رياضية  ....الخ).
 -تعزيز العمؿ التشاركي بيف الطمبة كبينيـ كبيف أعضاء ىيهئة التدريس.
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-

المشاركة بفعالية في الندكات كالمحاضرات التي تدعك إلييا كتنظميا الجامعات كالمؤسسػات

العامة كالخاصة التي تتناكؿ القضايا االجتماعية.
 لفت االنتباه بضركرة تمتع أعضاء ىيهئة التدريس بالعبلقات اإلنسانيةى كاالجتماعية . المشاركة بفعالية في كافة المناسبات االجتماعية كالكطنية .مػػف وجيػػة نظػػركـ مػػا سػػبؿ تطػػوير دور أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة فػػي تنميػػة القػػيـ
التربوية في بعد القيـ العممية حصؿ عمى()65.4%؟
وكانت االقتراحات عمى النحو التالي:
 حػث أعضػػاء ىيهئػػة التػدريس لبػػذؿ مزيػػد مػف االىتمػػاـ باألنشػػطة اإلثراهئيػة المرتبطػػة بػػالمقرراتالدراسية كالتي تضع الطالب في مكاقؼ عممية تتطمب التعبير عف القيـ العممية.
 االىتماـ بإظيار الجانب العممي لمقيمة العممية مف خبلؿ ضرب األمثمة. إقامة برامج متنكعة تستيدؼ تنمية الثقافة العممية لدل أعضاء ىيهئة التدريس بكميػات التربيػةليككف لدييـ القدرة عمى تنميتيا لدل طمبتيـ كاال فاقد الشيء ال يعطيو .
 إقام ػػة دكرات تدريبي ػػة كحمق ػػات نقاش ػػية بص ػػفة دكري ػػة ألعض ػػاء ىيهئ ػػة الت ػػدريس تتنػ ػاكؿ أب ػػرزالمشكبلت التي يتعرضكف ليا في تعامميـ مع طبلبيـ كالتي تعيؽ تنمية القيـ العممية.
 إعادة النظر في الخطط الدراسية المعمػكؿ بيػا فػي ىػذه الكميػات بحيػث تشػتمؿ عمػى مقػرراتكمكضكعات تتعمؽ بالقيـ العممية.
 تعكيد الطالب الجامعي عمى استخداـ تقنيات العصر كالمنيج العممي كطرؽ البحث المختمفةمف خبلؿ تكميفو بكاجبات كمتطمبات تعمؿ عمى تنمية القيـ العممية لدل الطبة.
 إعطاء الطالب الجامعي الفرصة لكضع جدكلو الدراسي كاختيار المقػررات الد ارسػية فػإف ذلػؾمف شأنو اإلسياـ في تحمؿ المسهئكلية كتنظيـ الكقت لدييـ.
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مػػف وجيػػة نظػػركـ مػػا سػػبؿ تطػػوير دور أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة فػػي تنميػػة القػػيـ
التربوية في بعد القيـ السياسية حصؿ عمى ()62.89 %؟
وكانت االقتراحات عمى النحو التالي:
 تعزيز قيـ الكالء كاالنتماء لؤلرض كالكطف كاليكية . دعػػكة رهئاسػػة الجامعػػة ألعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس إلحيػػاء تراثنػػا الفمسػػطيني مػػف خػػبلؿ التعريػػؼبثقافة حؽ العكدة لفمسطيف التاريخية.
 تضميف مقررات الجامعية بالقيـ السياسية كالبعد عف التعصب كالحزبية داخؿ الجامعات. تعزيز دكر األستاذ الجامعي السياسي كربطو بالمجتمع كالءان كانتماءان. إقامػػة الحمقػػات النقاشػػية ككرش العمػػؿ بػػيف الطمبػػة كأعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس لمناقشػػة القضػػاياالسياسية بأسمكب حكارم متفتح.
 االىتمػاـ بم ارعػػاة جانػب القػػدكة فػي الممارسػػات الحكاريػة لػػدل الطمبػة فالطمبػػة شػديدكا التقميػػدلمف يحبكنيـ مف أساتذتيـ.
مػػف وجيػػة نظػػركـ مػػا سػػبؿ تطػػوير دور أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة فػػي تنميػػة القػػيـ
التربوية بعد القيـ االقتصادية حصمت عمى ()%61.92؟
 تضميف القيـ االقتصادية ضمف بعض المقررات الجامعية. عقد كرش عمؿ لمبحث في كيفية تطكير القيـ االقتصادية لدل الطمبة اس ػػتغبلؿ أعض ػػاء ىيهئ ػػة الت ػػدريس بع ػػض الكمي ػػات المنتج ػػة كاالس ػػتفادة م ػػف خبػ ػرات الطمب ػػةكتسكيؽ منتجاتيـ.
مػػف وجيػػة نظػػركـ مػػا سػػبؿ تطػػوير دور أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة فػػي تنميػػة القػػيـ
التربوية في بعد القيـ الجمالية حيث حصؿ عمى()54.26%
 تجسػػيد الحػػس الجمػػالي لػػدل أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس ليككنػكا قػػدكة لػػدل طمبػػتيـ كقػػادريف عمػػىتنمية الحس الجمالي.
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 رعايػػة أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس ل ػبعض النشػػاطات الطبلبيػػة التػػي تنمػػي الحػػس الجمػػالي لػػدلالطمبة (كالشعر كاألدب كالقصص كالرسـ.
 سػػعي أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس إلقامػػة النػػدكات كاألمسػػيات الشػػعرية كاألدبيػػة؛ كتشػػجيع الطمبػػةلزيارتيا كالمشاركة كفييا.
 االىتمػػاـ ببيهئػػة الجامعػػات الجماليػػة التػػي مػػف شػػأنيا أف تسػػيـ فػػي تنميػػة القػػيـ الجماليػػة لػػدلأعضاء ىيهئة التدريس ككذلؾ الطمبة .

وفي ضوء نتائج الدراسة تتقدـ الباحثة بعدة توصيات:
 .1تعريؼ أعضاء ىيهئة التدريس بمجكعة القيـ التربكية المراد تنميتيا لدل طمبػتيـ كذلػؾ مػف خػبلؿ
نشرة تكزع عمى أعضاء الييهئة التدريسية لمتذكير بأىـ القيـ المراد تنميتيا لدل الطمبة.
 .2أف يح ػػرص عض ػػك ىيهئ ػػة الت ػػدريس عم ػػى تض ػػميف ق ػػيـ المجتم ػػع ال ػػذم ينتم ػػي إلي ػػو الطمب ػػة عن ػػد
التخطيط لمكقؼ تعميمي.
 .3تضميف القيـ التربكية في المناىج الجامعية ،كاألنشطة الطبلبية ،بحيث يتشربيا طبلب الجامعة
مميز في سمككيـ.
منيجا نا
بشكؿ مباشر كتمقاهئي ،فتصبح
ن

 .4مشاركة أعضاء ىيهئة التدريس في المقاءات التي تيتـ بالقضايا كالمشكبلت التربكية كآليات
كضع الحمكؿ لتمؾ القضايا التربكية.
 .5تكعية أعضاء ىيهئة التدريس بأىمية الرجكع إلى أحكاـ الديف اإلسبلمي ألف فييا الحؿ لمكثير
مف المشكبلت التربكية.
 .6العمؿ عمى حصر القيـ التربكية المراد تنميتيا ،كاالعتماد عمى التصنيؼ العالمي  T-A-Bفي
السمـ القيمي كالمعايير التربكية البلزمة ألعضاء ىيهئة التدريس.
 .7اإلسياـ في تكفير المناخ التربكم كتنشهئة الشباب الجامعي عمى ىذه القيـ ،كذلؾ مف خبلؿ

اعتماد أعضاء ىيهئة التدريس أسمكب الحكار كالمناقشة حكؿ القيـ اإلنسانية كاالجتماعية التي

تعمؿ عمى تكجيو سمككيـ في كافة المكاقؼ.

 .8إجراء عممية تقكيـ مستمرة لما تـ إكسابو لمطمبة مف قيـ تربكية مف خبلؿ تكزيع االستبيانات أك
إجراء المقاببلت.
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 .9عقػػد المحاضػرات كالمػػؤتمرات التربكيػػة ألعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس التػػي تخػػتص بكيفيػػة تنميػػة القػػيـ
التربكية كغرسيا لدل الطمبة.
 .10اإلكثار مف الفعاليػات التػي تسػيـ فػي تنميػة القػيـ الجماليػة كإقامػة الميرجانػات كاقامػة المعػارض
الفنية.
 .11تكجيو أعضاء ىيهئة التدريس ألىمية غرس كتنمية القيـ التربكية لدل طمبتيـ منذ بداية التحاقيـ
بالدراسة الجامعية كاستمرار ذلؾ حتى نياية مسيرتيـ الجامعية.

مقترحات الدراسة:

 إجراء د ارسػة مشػابية لمتعػرؼ عمػى مػدل مسػاىمة أعضػاء ىيهئػة التػدريس فػي كميػات أخػرل فػيترسيخ القيـ التربكية.
 إجراء دراسة متكاممة تحدد مكقع أعضاء ىيهئة التػدريس بػيف المػؤثرات األخػرل فػي ترسػيخ القػيـالتربكيػة ،كادراج متغيػرات أخػػرل فػػي د ارسػػة القػػيـ كمسػػتكل تعمػػيـ الكالػػديف كالمسػػتكل االقتصػػادم
كاالجتماعي.
 -استخداـ أساليب مختمفة في دراسة القيـ كأسمكب المبلحظة كأسمكب دلفام لمدراسة المستقبمية.
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املصبدر ًاملراخغ
أوالً -المصادر:
 القرآف الكريـ.

ثانياً -المراجع:

 .1إبراىيـ ،محمد سعيد ) :( 1994القيـ المتضمنة في كتاب عمـ االجتماع بالمرحمة الثانكية في
مصر كالمممكة العربية السعكدية ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر العممي السادس حوؿ مناىج
التعميـ بيف اإليجابيات كالسمبيات ،مجؿ ). (2
 .2ابف حنبؿ ،أحمد ) :(2001مسند اإلماـ أحمد ،ج ،4مؤسسة رسالة ،بيركت.
 .3ابف ماجة ،أبك عبد ا﵀ محمد بف يزيد ) :(1998سنف ابف ماجة ،تحقيؽ بشار عكاد معركؼ،
دار الجيؿ ،بيركت.
 .4ابف منظكر ،جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكركـ ( 711ق)  :لساف العرب ،تحقيؽ عامر
حيدر ،الجزء الثاني عشر ،دار الكتب العممية ،بيركت .
 .5أبك جاكد ،صالح محمد عمي ) :(2000سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،دار المسيرة ،عماف
 .6أبك حشيش ،بساـ) :(2010دكر كميات التربية في تنمية قيـ المكاطنة بمحافظات غزة ،مجمة
جامعة األقصى ،المجمد ،14العدد األكؿ ،ص.250- 279

 .7أبك دؼ ،محمكد خميؿ ( : (2004مظاىر التغير السمبي في كاقع المسمميف المعاصر كما

بينتيا السنة النبكية كسبؿ مكاجيتا في ضكء التكجيو التربكم اإلسبلمي ،مؤتمر كمية التربية

األوؿ :التربية في فمسطيف ومتغيرات العصر ،المنعقد مف  23-24نكفمبر ،الجامعة اإلسبلمية
غزة ،ص. 215 - 178
 .8أبك سمطانة ،نجبلء سعيد) : (2000ميارة تنظيـ الكقت كالتحصيؿ الدراسي في ضكء بعض
المتغيرات لدل طمبة جامعة اليرمكؾ ،رسالة ماجستير  ،جامعة اليرمكؾ ،اربد.

 .9أبك شنب ،حازـ ( :)2004دكر كساهئؿ اإلعبلـ في تنمية القيـ التربكية لدل الشباب الجامعي

الفمسطيني ،رسالة ماجستير  ،برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف كمية البنات بجامعة عيف

شمس – ككمية التربية بجامعة األقصى .
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 .10أبك ناىية ،صبلح الديف ( :)2000الطرؽ اإلحصائية في البحث والتدريس  ،مكتبة األنجمك
المصرية  ،القاىرة .
 .11أبك نكار ،كلينة كبكبطانة ،عبد ا﵀ ) : (1990الحاجة إلى التطكر الميني ألعضاء الييهئات

التدريسية في الجامعات العربية ،مجمة التربية الجديدة ،عدد) ،(51السنة، 17ص-119
.143

 .12أحمد ،حافظ فرج ( :)2003التربية وقضايا المجتمع المعاصر ،عالـ الكتب ،القاىرة.
 .13استيتة ،دالؿ كصبحي ،تيسير) :( 2002دراسة مقارنة بيف القيـ المعرفية كاالجتماعية كثقافية

كعممية كأخبلقية لطمبة جامعة آؿ البيت كالجامعة األردنية ،مجمة مركز البحوث التربوية،

جامعة قطر ،ص . 165- 129
 .14إسماعيؿ ،فاهئزة عبد ا﵀ ) :(2002القيـ التربكية الممارسة لدل طالبات جامعة تعز في
الجميكرية اليمنية  ،رسالة ماجستير  ،جامعة اليرمكؾ ،إربد.

 .15األسمر ،أحمد ( :)1997فمسفة التربية في اإلسالـ انتماء وارتقاء ،دار الفرقاف لمنشر
كالتكزيع ،عماف .
 .16األغا ،إحساف) : ( 1994أساليب التعميـ والتعمـ في اإلسالـ ،مكتبة الرنتيسي ،غزة.
 .17األغا ،إحساف) : (2000البحث التربوي عناصره وأدواتو ومناىجو ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة
 .18أغا ،محمد ىاشـ( : ( 2002دكر كميات التربية في الجامعات الفمسطينية بمحافظة غزة في
تحقيؽ جكانب التربية المدنية لدل طمبتيا ،رسالة ماجستير  ،جامعة األزىر ،غزة.

 .19البجارم ،أحمد يكنس ،محمد عمي ،قيس(: )2012القيـ الجمالية لدل طبلب معيد الفنكف
الجميمة ،مجمة جامعة كركوؾ لمدراسات اإلنسانية ،المجمد ،7:العدد ،3ص.23-1

 .20البخارم  ،محمد عبد الرحمف) : (2002المقاصد الخفية في بياف كثير األحاديث المشتيرة
عمى األلسنة ،دراسة كتحقيؽ محمد عثماف ،دار الكتاب العربي ،بيركت .

 .21البخارم ،محمد بف إسماعيؿ ( .)2003صحيح البخاري  ،تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ سعد،
مكتبة اإليماف ،.المنصكرة
 .22البخارم ،محمد بف إسماعيؿ) : (1987الجامع الصحيح المختصر ،تحقيؽ مصطفى البغا،
مكتبة ابف كثير ،بيركت.
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 .23بدكم ،عبد ) : (1996ممحؽ موسوعة عمـ النفس ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
بيركت.
 .24بدكم ،فايز محمد) : (1995فعالية استخداـ مدخؿ سير العمماء في تنمية القيـ العممية لدل
معممي التعميـ األساسي ،مجمة كمية التربية ببنيا ،المجمد ،2العدد ،22ص.123-93

 .25البطش ،محمد كليد ،كعبد الرحمف ىاني ) : (1990البناء القيمي لدل طمبة الجامعة األردنية،
دراسات العموـ اإلنسانية ،المجمد ، 17العدد ،3ص . 136-92

 .26البكىي ،لطفي) : (1999أساليب التعميـ والتعمـ في اإلسالـ ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 .27البييقي  ،أحمد بف الحسيف بف عمي ( ،ب ت) السنف الكبرل  ،دار القمـ ،الككيت.
 .28الترمذم ،أبك عيسى(ب ت) ،الجامع الكبير ،دار إحياء التراث ،بيركت.
 .29التؿ ،سعيد ) :(1997قواعد التدريس في الجامعة ،دار الفكر لمنشر ،عماف.
 .30التؿ ،شادية ) : (2003المنظكمة القيمية لطمبة جامعة الزرقاء األىمية  ،مجمة مؤتة لمبحوث
والدراسات ،سمسمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،المجمد رقـ ،18العدد ،1ص.43-11

 .31التمكلي ،يحيى ) :(2001القيـ في كتب القراءة كالنصكص لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع ،
في مرحمة التعميـ األساسي بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة األزىر،
غزة
 .32جامعة األزىر :(2004) ،القوانيف واألنظمة ،مطابع جامعة األزىر ،غزة.
 .33جامعة األزىر :(2009) ،الدليؿ العاـ ،داهئرة العبلقات العامة ،مطبعة دار األرقـ ،غزة.
 .34الجامعة اإلسبلمية :(2004) ،الدليؿ العاـ  1423-1424ق ،مطابع الجراح ،غزة.
 .35جامعة األقصى :(2012) ،دليؿ الطالب ،عمادة القبكؿ كالتسجيؿ بجامعة األقصى ،غزة.
 .36جرادات ،عزت) : (1997مبادئ التربية ،كمية التربية الحككمية ،غزة.
 .37الجبلد ،ماجد زكي ) : (2007تعمـ القيـ وتعميميا ،دار المسرة لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .38الجمؿ ،عمي أحمد ) :(1995القيـ ومناىج التاريخ اإلسالمي ،مكتبة عالـ الكتب لمنشر،
القاىرة.
 .39الجمؿ ،عمي أحمد ): (1996القيـ ومناىج التاريخ اإلسالمي ،مراجعة كتقديـ أحمد المقاني،
عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
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 .40الجمؿ ،عمي) :(1995القيـ ومناىج التاريخ اإلسالمي  ،مكتبة عالـ الكتب ،القاىرة .
 .41الجكارنة ،المعتصـ با﵀( .)2001القيـ التربكية الممارسة لدل طمبة كمية الشريعة في جامعة
اليرمكؾ .رسالة ماجستير ،جامعة اليرمكؾ ،إربد.

 .42حافظ ،إيماف عبده ( :)2004التغير القيمي لدل طبلب الجامعة دراسة مستقبمية ،مجمة كمية
التربية ،جامعة المنصكرة ،العدد  ،٤٥الجزء الثاني ،يناير  ،2004ص.248 -159

 .43حافظ ،نبيؿ كآخركف ( :)2000عمـ النفس االجتماعي ،مكتبة زىراء الشرؽ ،القاىرة
 .44حافظ ،ىندكام محمد ): (1995إدارة األزمة التعميمية المفيكـ كالنظرية ،مف بحوث المؤتمر
إدارة التعميـ في الوطف العربي ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .45حامد ،عبد السبلـ ( :)1993النمك الميني لعضك ىيهئة التدريس بكميات التربية المصرية –
دراسة تقكيمية ،بحث مقدـ لمؤتمر كمية التربية الوطف العربي في عالـ متغير ،الجمعية

المصرية لمكتاب.

 .46حجازم ،أحمد مجدل ( :)2001اآلثار االجتماعية كالثقافية لمتغيرات العالمية المعاصرة عمى
قطاعات الشباب في الدكؿ النامية – العكلمة كالتيميش االجتماعي ،الشباب كمستقبؿ مصر،

مركز البحوث والدراسات االجتماعية بكمية آداب القاىرة ،مشركع تكثيؽ اإلنتاج العربي في

عمـ االجتماع ،القاىرة ، ،2001 ،ص . 101-100
 .47حسف ،أحمد شحاتة) : (2001العوامؿ المؤثرة عمى االلتزاـ القيمي لدل طبلب كميات التربية،

مجمة كمية التربية ،المجمد ، 15العدد ، 1األمانة لمطباعة ،جامعة المنيا مصر ،ص- 211

.245
 .48الحسكف ،عبد الرحمف عيسى كآخركف  ،)1994( :طرائؽ التدريس العامة ،ط ، 8مكتب فرح
لمطباعة ،بغداد.
 .49حسيف ،حسيف كحنفي ،طو ( :)2000تقكيـ المياـ الكظيفية ألعضاء ىيهئة التدريس

بالجامعات المغربية عمى ضكء بعض االتجاىات العالمية المعاصرة ،مجمة كمية التربية،

القاىرة ،عدد ،24ص .202-200
 .50خركؼ ،حميد) : ( 2003القيـ الجمالية مف منظكر اجتماعي ،مجمة العموـ اإلنسانية ،العدد
 ،20مجمد  ،12جامعة فتكرم ،الجزاهئر ،ص. 85 -68
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 .51خزعمي ،قاسـ ) :(2009منظكمة القيـ العممية المتضمنة في كتب العمكـ لصفكؼ المرحمة

األساسية األكلى في األردف ،المجمة األ ردنية في العموـ التربوية ،مجمد ،5عدد ،2ص135-

.115
 .52الخطيب ،عامر ( :)1995فمسفة التربية نظريات وتطبيقات ،مكتبة مقداد ،غزة.
 .53الخطيب ،عامر يكسؼ ( :)2004محاضرات في مناىج البحث العممي ،مكتبة القدس ،غزة .
 .54الخطيب ،محمد شحات) :(1997القدوة وأثرىا في التنشئة االجتماعية لتالميذ المرحمة
االبتدائية ،مكتبة التربية لدكؿ الخميج ،الرياض.

 .55الخمؼ ،معيف محمد طو) :(1996القيـ التربكية الكاجب تكفرىا لدل طمبة كمية التربية
الرياضية مف كجية نظرىـ ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرمكؾ ،األردف .

 .56خميفة ،عبد المطيؼ محمد) :(1992ارتقاء القيـ دراسة تقيمية ،المجمس الكطني لمثقافة
كالفنكف كاآلداب ،الككيت.
 .57خميفة ،عبد المطيؼ محمد) :(1996المفارقة بيف نسقي القيـ المتصكر كالكاقعي لدل اإلناث
الراشدات ،شئوف عربية ،العدد ، 49ص. 51- 78

 .58خميؿ ،أحمد خميؿ ( :)1995معجـ المصطمحات االجتماعية ،دار الفكر المبناني ،بيركت
 .59الخميسي ،السيد سبلمة ) :(1993تربية التسامح الفكرم صيغة تربكية مقترحة لمكاجية
التطرؼ ،سمسمة أبحاث تصدر عف رابطة التربية الحديثة ،العدد) ،(26دار المعرفة

الجامعية ،اإلسكندرية.
 .60درباشي ،ىدل ( :)2004دكر الجامعات الفمسطينية بغزة في نمية القيـ التربكية في تنمية
النسؽ القيمي لدل الطمبة ،رسالة دكتوراه  ،برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف كمية البنات
بجامعة عيف شمس – ككمية التربية بجامعة األقصى.
 .61الدىشاف ،جماؿ عمى خميؿ ( : )1996الجديد في تطكير التعميـ الجامعي ،مؤتمر جامعة

المنوفية التعميـ العالي في مصر وتحديات القرف  ،21مركز إعداد القادة – الجياز المركزم
لمتنظيـ كاإلدارة 21-20 ،مايك  ،1996ص .188

 .62دياب ،فكزية) :(2003القيـ والعادات االجتماعية ،الطبعة الثانية  ،مكتبة األسرة الييهئة
المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.
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 .63دياب ،فكزية ) :(1996القيـ والعادات االجتماعية ،دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع،
 .64الديمجاف .ىدل بنت الديمجاف ) :(2011دكر عضك ىيهئة التدريس في التخطيط لتحقيؽ

الجكدة ،بحث مقدـ إلى المؤتمر الدولي العربي لمجودة في الجامعات العربية المنعقد في

الفترة  ،2011 /5 /12-10جامعة الزرقاء ،األردف.

 .65الديممي  ،إبراىيـ مصحب ( : )2003التنشهئة االجتماعية لمطفؿ العربي في ظؿ العكلمة،
مجمة شئوف عربية ،عدد ،115مطابع جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة ،خريؼ 2003ـ ،ص

. 134 -130
 .66الرشيد ،محمد فالح ): ( 2000بعض العكامؿ المرتبطة بالقيـ التربكية لدل طمبة كمية التربية
بجامعة الككيت دراسة ميدانية ،المجمة التربوية ،مجمس النشر العممي بجامعة الككيت العدد

) ،(56المجمد) ، (14ص. 63-13
 .67رضكاف ،نجاة محمد ): (2001ادراؾ طالبات الصؼ الثالث الثانكم بالمدينة المنكرة لمقيـ
اإلسبلمية في المكاقؼ االجتماعية ،رسالة ماجستير  ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،المدينة

المنكرة.
 .68رياض ،سعد) : (2004عمـ النفس في القرآف الكريـ ،مؤسسة اقرأ ،القاىرة.
 .69زاىر ،ضياء) : (1995القيـ كالمستقبؿ ،مجمة مستقبؿ التربية ،المجمد األكؿ ،مركز ابف
خمدكف لمدراسات اإلنماهئية ،جامعة حمكاف.
 .70زاىر ،ضياء ( :)1996القيـ في العممية التربوية،

سمسمة معالـ تربكية ،مركز الكتاب

لمنشر ،القاىرة. ،
 .71الزحيمي ،كىبة ) :(1998التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج ،دار الفكر ،بيركت .
 .72زقكت ،حناف فبلح ): (2000االتجاه نحك التحديث لدل طالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة في
ضكء بعض القيـ الساهئدة ،رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .73الزنتاني ،عبد الحميد ) :(1993أسس التربية اإلسالمية في السنة النبوية ،الدار العربية
لمكتاب.
 .74الزياف ،رمضاف كآخركف) :(2003محاضرات في الثقافة اإلسالمية ،منشكرات جامعة
األقصى ،مطبعة دار المنارة ،غزة.

187

المصادرىوالمراجع ى

 .75زيتكف عايش محمكد ) :(1995أساليب التدريس الجامعي ،دار الشركؽ لمنشر التكزيع،
عماف.
 .76زيتكف ،عايش ) :(1993أساليب تدريس العموـ ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .77الزيكد ،ماجد) :(2006الشباب والقيـ في عالـ متغير ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .78سالـ ،راهئدة ( :)2006المدرسة والمجتمع  ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .79سعدات ،محمكد فتكح ): (2001القيـ االجتماعية لدل طبلب المرحمة الثانكية دراسة مقارنة،
رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 .80سعيد ،سعاد جبر ( :)2008القيـ العالمية وأثرىا في السموؾ اإل نساني،

عالـ الكتب

الحديث ،األردف.
 .81سمكت ،نكر ) :(2005مفاىيـ القيـ المتضمنة في األناشيد المقدمة لطمبة المرحمة األساسية
الدنيا في مدارس فمسطيف ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .82سمارة ،سامي محمد ) :(2000القيـ التربكية المتضمنة في شعر عمي بف أبي طالب رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة

 .83الشايع ،عبد ا﵀ بف عثماف) : (2001التفكير العممي والوعي اإليجابي بيف وسائؿ اإلعالـ
ومناىج التعميـ في المممكة العربية السعودية ،مطبكعات النادم ،المدينة المنكرة.

 .84الشريؼ ،عكف) :(2000تنمية الذوؽ الجمالي في اإلسالـ ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،
عماف .
 .85الشكممي ،خميفة كآخركف ( :)1998توطيد التوجيو والتدريب بالمدارس،

ك ازرة التربية

كالتعميـ ،البحريف .
 .86الشيباني ،عبد الرحمف بف عمي ( :)1997تيسير الوصوؿ إلى جامع األصوؿ مف أحاديث
الرسوؿ ،الجزء األكؿ ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت.

 .87صالح ،عايدة شعباف ديب ( :)2001برنامج مقترح لتنمية القيـ األخبلقية لدل أطفاؿ الرياض
بمحافظة غزة ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 .88طيطاكم ،سيد أحمد) :(1996القيـ التربوية في القصص القرآف،
القاىرة.
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 .89العاجز ،فؤاد) :(2006السمات الشخصية كاألكاديمية ألعضاء ىيهئة التدريس في ضكء معايير

االعتماد كضماف جكدة التعميـ العالي بكميات التربية بالجامعات الفمسطينية ،مؤتمر الجودة في

التعميـ ،المجمد  ،2العدد ، 1ص .42-61

 .90العاجز ،فؤاد عمي ) :(1995دراسات لبعض مشكبلت طمبة جامعات دكلة فمسطيف في ضكء
ظركؼ االحتبلؿ ،رسالة دكتوراه  ،كمية التربية ،جامعة أـ درماف اإلسبلمية ،السكداف.

 .91العاجز ،فؤاد عمي ) : (1999تدريب القيادات الجامعية الفمسطينية كأحد مجاالت تطكر القيـ
كالمستقبؿ دعكل لمتأمؿ " اإلدارة الجامعية في فمسطيف ،مف بحوث اإلدارة الجامعية في

الوطف العربي المنعقد في جامعة عيف شمس ،المنعقد في الفترة  23-25يناير ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.
 .92العاجز ،فؤاد عمي ( :)2002دكر الجامعات في تحقيؽ التنمية الشاممة ،بحث مقدـ لمؤتمر
الجامعة وقضايا المجتمع العربي في عصر المعمومات ،المؤتمر السنكم العاشر المنعقد في

/ 27 -26يناير ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .93العاجز ،فؤاد عمي) :(2006دكر الجامعة اإلسبلمية في تنمية بعض القيـ التربكية مف كجية

نظر طمبتيا ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد) ،(15العدد األكؿ ،يناير 2007 ،ص 371
.410-

 .94عامر ،طارؽ عبد الرؤكؼ) :(2007تصكر مقترح لتطكير دكر الجامعة في خدمة المجتمع

في ضكء االتجاىات العالمية الحديثة ،مجمة البحث اإلجرائي في التربية ،المجمد األكؿ،

العدد. 4 :
 .95عبد الرازؽ  ،نصار ( : )2004رؤية تقكيمية ألداء عضك ىيهئة التدريس في ضكء كؿ مف

أىداؼ مؤسسات التعميـ الجامعي كالتحديات ،ورقة عمؿ مقدمة إلى ندوة بعنواف  :تنمية
أعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميـ العالي وتحديات والتطوير /14،ديسمبر ،جامعة

الممؾ سعكد.
 .96عبد الغفار ،أحبلـ) : (1994التطكر القيمي لطبلب كمية التربية النكعية بالقاىرة ،مجمة
التربية المعاصرة ،العدد  30يناير  ،1/ص.153

 .97عبد ا﵀ ،الحامدم) : ( 1996الميارات التدريسية البلزمة لممعمميف مف كجية نظر المعمميف
كالمكجييف في المراحؿ الثانكية ، ،رسالة ماجستير ،جامعة قطر.
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 .98عبد ا﵀ ،عبد الرحمف صالح) : (1997أساليب التدريس والتقويـ في التربية اإلسالمية،
دار البشير ،عماف-.
 .99عزيز ،حنا داككد) :( 1989الفكر التربوي المنظومي ،كمية التربية ،جامعة بغداد.
 .100العسقبلني ،أبي فضؿ أحمد بف عمي) : (1996فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،
تحقيؽ سيد الجميمي كأميف الدمشقي ،الجزء الثالث عشر ،دار أبي حياف ،القاىرة.
 .101عفيفي ،محمد) : (1995األصوؿ الفمسفية لمتربية ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة.
 .102عقؿ ،محمكد) : (2001القيـ السموكية لدى طمبة المرحمتيف المتوسطة والثانوية في دوؿ
الخميج العربية ،مكتبة التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض .

 .103عبلـ ،صبلح الديف) : (1991أثر خصاهئص المعمـ الجامعي كالطالب كالفصؿ في تقييـ،
الطبلب لفاعمية أداء معممي المقررات التربكية ،مجمة التربية ،جامعة األزىر ،العدد. 1

 .104عمكاف ،نعمات شعباف( :)2001القيـ الدينية كعبلقتيا ببعض سمات الشخصية لدل طمبة
الجامعات في محافظة غزة  ،رسالة دكتوراه ،برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف كمية البنات
بجامعة عيف شمس – ككمية التربية بجامعة األقصى  ،غزة .
 .105عمي ،حسيف) : (1999إعداد المعمـ في المجتمع المعاصر،
اإلنسانية ،كمية التربية ،العدد ، 5ص. 188

مجمة واسط لمعموـ

 .106العكضي ،رأفت ) : (2005أنماط القيـ الساهئدة لدل طمبة كمية التربية بجامعة األزىر
كعبلقتيا باألنماط القيادية لدييـ ،رسالة ماجستير  ،جامعة األزىر ،غزة.

 .107الغامدم ،عمي خمؼ ( :)1995التكيؼ االجتماعي كأثره عمى تحصيؿ الطبلب في
المدارس الثانكية ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب  ،قسـ عمـ االجتماع.

 .108الغزالي ،أبك حامد محمد بف محمد ) :(1972منياج العابديف  ،تقديـ الشيخ محمد
مصطفى أبك العبل ،مكتبة الجندم ،القاىرة
 .109الغزالي ،أبك حامد محمد بف محمد) :(1980خمؽ المسمـ ،دار العمـ ،دمشؽ.
 .110الغكراني ،أيمف شحدة ) :(2001دكر برنامج إعداد طمبة كمية التربية الحككمية بغزة في
تنمية القيـ البيهئية لدييـ رسالة ماجستير  ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس بالتعاكف مع

جامعة األقصى ،غزة.
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 .111فرحاف ،اسحاؽ أحمد ( :)2000القيـ كالتربية في عالـ متغير،
الزرقاء ،األردف ،ص .94 -78

مجمة آفاؽ ،جامعة

 .112فضؿ ،نبيؿ كبكقحكص ،خالد ) :(1999تقييـ محتكل كتب العمكـ في ضكء أىداؼ
التربية الفعمية مف كجية نظر معممي العمكـ ،المؤتمر العممي لمجمعية المصرية لمتربية
العممية ،اإلسماعمية ،ص. 1-26.

 .113فيمي ،نكرىاف ( :)1999القيـ الدينية لمشباب مف منظور الخدمة االجتماعية ،المكتب
الجامعي الحديث ،اإلسكندرية .
 .114الفكزاف ،ىيفاء يكسؼ) : (2001مدل اىتماـ المعممات بالتكجييات التي جاءت بيا التي
جاءت بيا التربية اإلسبلمية في تيذيب األخبلؽ لدل طالبات المرحمة الثانكية بمدينة الرياض،
رسالة ماجستير  ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.

 .115القذافي ،رمضاف محمد ): (1990نظريات التعميـ والتعمـ  ،الجامعة المفتكحة ،طرابمس.
 .116القرضاكم ،يكسؼ) :(1992التربية اإلسالمية ومدرسة حسف البنا ،مكتبة كىبة ،القاىرة.
 .117قشبلف ،عبد الكريـ منصكر( :)2010دكر معممي المرحمة الثانكية تعزيز القيـ اإلسبلمية
لدل طبلبيـ في محافظات غزة ،رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .118قطامي ،كآخركف) : (2000تصميـ التدريس ،دار الفكر لمطباعة ،عماف .
 .119المقاني ،أحمد كالجمؿ ،عمي) : (1999معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج
وطرؽ التدريس ،عالـ الكتب ،القاىرة.

 .120مايترك ،بارب ار كآخركف) :(2002األساليب االبداعية في التدريس الجامعي ،دار الشركؽ،
عماف.
 .121مجمع المغة العربية ) :(1985المعجـ الوسيط  ،الجزء الثاني ،القاىرة.
 .122مجمع المغة العربية ) : (1973المنجد في المغة واالعالـ  ،دار المشرؽ ،بيركت.
 .123محفكظ ،محمد (: )2004التسامح كجذكر أال تسامح – معنى التسامح كآفاؽ السمـ األىمي

،مجمكعة دراسات فمسفة الديف ،مجمة قضايا اسالمية معاصرة  ،العدد ،23ص ،29-28

بغداد.
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 .124المخبلفي ،محمد سرحاف خالد ): (2002بناء أداة لتقييـ كفاءة األداء التدريسي لعضك

ىيهئة التدريس الجامعي في جامعة صنعاء ،مجمة البحوث والدراسات التربوية ،العدد)، (51

المجمد رقـ) ،(22ص. 132- 116
 .125المخزكمي ،ناصر (( : 2008القيـ المدعاة لدل طمبة جامعة الزرقاء األىمية مجمة جامعة
دمشؽ ،المجمد ( )24العدد الثاني  ،ص.359-397

 .126مراد ،مصطفى) : (2005خمؽ المؤمف ،دار الفجر لمتراث ،القاىرة.
 .127مرتجى ،عاىد ): ( 2004مدل ممارسة طمبة المرحمة الثانكية لمقيـ األخبلقية مف كجية
نظر معممييـ في محافظة غزة  ،رسالة ماجستير  ،جامعة األزىر ،غزة.

 .128مرسي ،محمد عبد العميـ) : (1995الثقافة والغزو الثقافي في دوؿ الخميج العربية،
مكتبة العبيكاف ،الرياض.
 .129مرسي ،محمد منير ): ( 2001االدارة التعميمية أصوليا وتطبيقاتيا ،عالـ الكتب ،القاىرة
 .130مرسي ،محمد منير ): (2002االتجاىات الحديثة في التعميـ الجامعي المعاصر وأساليب
تدريسو ،عالـ الكتب ،القاىرة.

 .131مرسي ،محمكد ): (1991عمـ النفس التربوي لممعمميف ،دار المعرفة الجامعية،
االسكندرية.

 .132مسمـ ،اإلماـ أبي الحسف ) ب.ت (صحيح مسمـ ،تحقيؽ ) محمد عبد الباقي( دار إحياء
التراث العربي ،بيركت.
 .133مرعي ،تكفيؽ أحمد كالحيمة ،محمد محمكد) :)2000المناىج التربوية الحديثة مفاىيميا
وعناصرىا وأسسيا ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .134المزيف ،محمد :(2009) :دكر الجامعات الفمسطينية في تعزيز قيـ التسامح لدل طمبتيا
مف كجية نظرىـ ،رسالة ماجستير  ،جامعة األزىر ،غزة.

 .135المزيني ،أسامة عطية ( :)2001القيـ الدينية كعبلقتيا باالتزاف االنفعالي كمستكياتو لدل
طمبة الجامعة اإلسبلمية ،رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة .

 .136مسمـ ،اإلماـ أبي الحسف ) ب.ت) صحيح مسمـ ،تحقيؽ (محمد عبد الباقي ( دار إحياء
التراث العربي ،بيركت .
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 .137مصطفى ،مجدم محمد ( : )2002تحديد أكلكيات خدمة المجتمع مف منظكر الخدمة

االجتماعية دراسة تطبيقية عمى مجاالت التعميـ كالصحة كالشهئكف االجتماعية بمدينة العيف،
مجمة التربية – كمية التربية جامعة األزىر ،عدد  ،109الجزء الثاني ،يكنيو .2002

 .138مكركـ ،عبد الكدكد ): (2002متطمبات تنمية القيـ العممية لدل طبلب المرحمة الثانكية،
مجمة مستقبؿ التربية ،المركز العربي لمتعميـ والتنمية ،مجمد ،8عدد . 27

 .139المناعي ،رانيا ) :(2009درجة ممارسة أعضاء ىيهئة التدريس كالطمبة في الجامعة األردنية
كجامعة اليرمكؾ لمقيـ الساهئدة في المجتمع األردني ،رسالة دكتوراه ،جامعة اليرمكؾ ،األردف.

كزرة التربية كالتعميـ،
 .140منذر ،نصر ا﵀ ) : (1999تقرير النشاطات التعميمية في مؤسسات ا
راـ ا﵀  -فمسطيف.
 .141ناصؼ ،محمد يحيى ): (1995القيـ المرتبطة بمينة التدريس لدل معممي المرحمتيف
اإلعدادية كالثانكية بمحافظة الشرقية ،رسالة ماجستير  ،جامعة الزقازيؽ.

 .142النباىيف ،عمي سالـ) : (1995أصوؿ التربية اإلسالمية ،مطبعة مقداد ،غزة.
 .143النجدم ،أحمد ،اخركف) : ( 2002تدريس العموـ في العالـ العربي مدخؿ في تدريس
العموـ ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .144نزاؿ ،سييؿ ( :)1994خصائص تالميذ المرحمة اإلعدادية وانعكاساتيا عمى تنظيـ
تعمميـ ،معيد التربية ،داهئرة التربية كالتعميـ األكنركا ،عماف ،األردف .

 .145النشاط ،عبد المنعـ) : (1992التربية والسياسية ،مكتبة ابف خمدكف ،القاىرة.
 .146نشكاف ،يعقكب ) :(2000التربية في الوطف العربي ،غزة  ،فمسطيف.
 .147نصار ،عبد السبلـ) ": ( 2006فعالية الكساهئط اإلعبلمية في تدعيـ القيـ األخبلقية

كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية لدل طمبة المرحمة الثانكية العامة بمحافظة غزة ،رسالة

ماجستير  ،جامعة األزىر ،غزة.

 .148نصر ا﵀ ،منذر ( :)1999تقرير النشاطات التربوية في مؤسسات التعميـ العالي ،ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي ،راـ ا﵀ ،فمسطيف .
 .149النقيب ،عبد الرحمف) : (2002الجامعة وقضايا المجتمع في عصر المعمومات ،المؤتمر
السنكم العاشر المنعقد  26- 27يناير.
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 .150اليندم ،سييؿ أحمد ): (2001دكر المعمـ في تنمية بعض القيـ االجتماعية لدل طمبة

الصؼ الثاني عشر بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية،
غزة.

 .151ىندم ،صالح ذياب ( :)1990أثر وسائؿ اإلعالـ عمى المجتمع ،جمعية عماؿ المطابع
التعاكنية ،األردف .

 .152ىنيدل ،احساف ( : ) 1998العكلمة كأثرىا السمبى عمى سيادة الدكؿ ،معمومات دولية،
مركز المعمكمات القكمى  ،السنة  ،6عدد  ،58خريؼ  ،1998ص .85-63
 .153ك ازرة التربية كالتعميـ العالي (  :(2011سمسمة التقارير والدراسات تقرير رقـ) ، (1االدارة
العامة لمتطكير كالبحث العممي ،راـ ا﵀ – فمسطيف.
 .154ك ازرة التربية كالتعميـ العالي : (2008) ،الخطة الخمسية) ، (2007-2012االدارة
العامة لمتطكير كالبحث العممي راـ ا﵀  ،فمسطيف.
 .155ك ازرة التربية كالتعميـ العالي: (1998) ،الوقائع الفمسطينية– قانوف التعميـ العالي رقـ
 ،11ىيهئة االعتماد كالجكدة كالكثاهئؽ ،ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،راـ ا﵀ ،فمسطيف.

 .156الكقاد ،مياب محمد جماؿ الديف) : (1994دراسة في تنمية بعض القيـ االجتماعية لدل
مجمكعة مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة ماجستير  ،جامعة عيف شمس.

 .157يالجف ،مقداد ) : ( 1996دور التربية األخالقية اإلسالمية في بناء الفرد والمجتمع
والحضارة اإلنسانية  ،مكتبة دار عالـ الكتب ،الرياض.

 .158اليماني ،عبد الكريـ عمي( :)2009فمسفة القيـ التربوية ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،
عماف.
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يهحق رقى ()1

استببنت نذراست ػهًيت

جامعة األزىر -غزة

عمادة الدراسات العميا والبحث العممي

كمية التربية -قسـ أصوؿ التربية

دًر أػضبء ىيئت انتذريس بكهيبث انرتبيت يف اجلبيؼبث انفهسطينيت
يف تنًيت انقيى انرتبٌيت نذٍ طهبتيى ًسبم تطٌيره

The role of teaching staff at faculties of Education in the
Palestinian universities in developing educational skills
for their students and ways of developing them

إعداد الطالبة

هالة محمد السعود
اشراف
األستاذ الدكتور

الدكتور

عامر يوسف اخلطيب
أستاذ أصول الرتبية

عبد السالم حمند نصار
أستاذ أصول الرتبية املساعد

درجة املاجستري يف أصول الرتبية من كلية الرتبية جبامعة األزهر
العاـ الدراسي  1436ق2014/ـ
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يهحق رقى ()1

االستببنت يف صٌرتيب األًنيت
انسيذ انذكتٌر ............ /حفظو اهلل

انسالو ػهيكى ًرمحت اهلل ًبركبتو

املٌضٌع حتكيى استببنت

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف  /دور أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في الجامعات
الفمسطينية في تنمية القيـ التربوية لدى طمبتيـ وسبؿ تطويره وذلؾ استكماالً لنيؿ درجة
الماجستير في أصوؿ التربية .

كتيػػدؼ الد ارسػػة إلػػى :التعػػرؼ إلػػى مػػدل قيػػاـ أعضػػاء ىيهئػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة بالجامعػػات

الفمس ػػطينية ب ػػدكرىـ فػ ػي تنمي ػػة الق ػػيـ التربكي ػػة ل ػػدل طمب ػػتيـ ،كالكش ػػؼ ع ػػف كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصػاهئية عنػد مسػتكل الداللػة ((0.05 ≤ a

بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة لػدكر أعضػاء

ىيهئة التدريس بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية في تنمية القيـ التربكية تعزل لمتغير( الجنس

 ،الجامعة  ،المستكل الدراسي  ،المستكل التحصيمي).

ليػػذا كنظػ ار لثقػػة الباحثػػة كتقػػديرىا العػػالي لػرأيكـ كمصػػداقيتو كلمػػا تمتعػػكف بػػو مػػف مصػػداقية بصػػفتكـ

أحػد النخػػب التربكيػة الفكريػػة كاألكاديميػة فػػاف الباحثػة تييػػب بكػرمكـ كنبػػؿ عطػاهئكـ بتحكػػيـ االسػػتبانة
بػالحكـ عمػى مػدل مناسػبتيا لمكضػكع الد ارسػة مػف حيػث االنتمػاء كمػدل مبلهئمتيػا لمكضػكع كأىػػداؼ

الدراسة حيث ستقكـ الباحثة باألخذ ممتنو بكافة مبلحظاتكـ مف حذؼ كاضافة كتعديؿ.
شاكريف لكـ حسف تعاونكـ

وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير
الباحثة /ىالة السعود
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عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب:

تحية طيبة وبعد...

أضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة؛ كالتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات
التربية في الجامعات الفمسطينية في تنمية القيـ التربكية كسبؿ تطكيره .

الرجاء التكرـ بقراءة فقرات االستبانة بدقة كتمعف ،كاإلجابة عف كؿ فقرة بتحديد درجة رأيؾ فييا
بكضع عبلمة ( √) في الخانة المناسبة أماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،كأرجك منؾ عدـ ترؾ أية
فقرة بدكف إجابة ،كذلؾ لؤلىمية كالضركرة .كف كاثقا أف كؿ ما تذكره مكضع سرية كال يستخدـ إال
لمدراسة العممية فقط ،كلكي تطمهئف ال داعي لذكر اسمؾ..

شاك ارً لكـ عمى حسف تعاونكـ مع أمنياتي لكـ النجاح والتوفيؽ
الباحثة /ىالة السعود

أوالً /البيانات الديمغرافية :الرجاء تعبهئة البيانات التالية ككضع عبلمة " √ " أماـ المناسب.
 -1جنس الطالب/ة( :

 -2الجامعة /ة:

(

) ذكر

(

) اإلسبلمية

(

) األزىر

) أنثى

(

) األقصى( )

 -3المستوى الدراسي :األكؿ ( ) الثاني ( ) الثالث ( ) الرابع
-4المستوى التحصيمي:

(

) ممتاز جيد جدان ( ) جيد جدا (
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ثبنيبً /استببنة دور أعضبء هيئة التدريس بكليبت التربية في تنمية القيم التربوية
ـ

مدل انتماء الفقرات

مدل مناسبة

لؤلبعادىا

الفقرات مف حيث

الفقرة
تنتمي

البعد األوؿ القيـ االخالقية
-1
-2

يرشد إلى ضركرة مطابقة الفعؿ لمقكؿ

-3

يكجيني إلى عدـ المبالغة في االىتماـ بالمظاىر

-4

يحث عمى التكاضع في التعامؿ مع الزمبلء

-5

يغرس لدم بأف التكاضع مف شيـ األنبياء كالرسؿ
يعزز لدم مبدأ مقابمة اإلساءة باإلحساف كخاصة لمف أساء
إلي

-7

ينفر مف نماذج الغركر كالكبرياء

-8

يحث عمى الكفاء بالعيد في التعامؿ مع اآلخريف

-9

يعزز لدم مبدأ القناعة كنز ال يفنى

-10

يشجع عمى األمر بالمعركؼ  ،كالنيي عف المنكر

-11

يحث عمى الرضا ،كالقبكؿ بما يتكفر لي مف حاجات

ـ
-1
-2
-3
-4

مناسبة

غير
مناسبة

يحث عمى أداء األمانة إلى اآلخريف حتى كلك مع الخصـ

-6

ال تنتمي

الصياغة

البعد الثاني القيـ االجتماعية
يشجع عمى تقديـ العكف كالمساعدة لمزمبلء كقت الشدة
ينظـ أنشطة تنمي لدينا حب العمؿ الجماعي كالتعاكف مع
اآلخريف
يعزز لدم أىمية احتراـ الكالديف كتقديرىما
يحثني لمعمؿ عمى رضا الكالديف

-5

يشجع عمى ضركرة اإلحساف إلى كالدم بعد كفاتيما

-6

يحث عمى تحمؿ نتاهئج الق اررات
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-7

ينمي لدم حس المسهئكلية تجاه قضايا اآلخريف

-8

يحث عمى مراعاة مشاعر كأحاسيس اآلخريف

-9
-10
-11
-12
ـ
-1
-2

ييتـ بتكفير مناخ تعميمي لتنمية التعاكف مع األصدقاء

كالعمؿ معيـ

يحث عمى المشاركة في األعماؿ التطكعية سكاء داخؿ
الجامعة أك خارجيا
يسيـ في تنقية ثقافة المجتمع مف مظاىر التعصب
كاالنغبلؽ
يدعك إلى انتياج التسامح بدال مف التطرؼ
البعد الثالث القيـ العممية
يحث عمى تقبؿ النقد العممي البناء مف اآلخريف
يكجو إلى االىتماـ بنقد اآلخريف أكثر مف االىتماـ
بشخصيتيـ

-3

يكجو الطمبة لتحرم الدقة عند نقؿ المعمكمات

-4

يحث عمى تطكير جكانب الشخصية عمميان

-5
-6
-7
-8

يحث عمى االعتراؼ بالخطأ عند نقؿ المعمكمات غير
المؤكدة
يكصي ببذؿ الجيد الكتساب المعرفة العممية الجديدة
يحث عمى المبلحظة كالتجريب العممي لتأكد مف حقيقة
المعرفة العممية
يدعك إلثراء المعمكمات العممية التي تـ دراستيا في
المقرر

-9

يشجع عمى مكاكبة كافة التطكرات العممية

-10

يحث عمى استخداـ مصادر المعرفة المتنكعة

11
ـ
-1

ينصح بالبعد عف االرتجالية كالعشكاهئية في المناقشات
العممية
البعد الرابع القيـ السياسية
يشجع عمى معرفة حقكقي كممارستيا كالتمسؾ بيا
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-2

يشجع عمى ضركرة اعطاء كؿ ذم حؽ حقو

-3

يعزز مبدأ المكضكعية في إصدار األحكاـ

-4

يغرس لدم مبدأ أف المفاضمة بيف الناس فقط بالعمؿ

الصالح

-5

يعزز مبدأ الكحدة الكطنية بيف مختمؼ فهئات الشعب

-6

يعمؿ عمى تكعية الطمبة بأىمية نبذ الخبلفات

-7

يعمؿ عمى تنمية االنتماء لمكطف كاالعتزاز بو

-8

يحث عمى المشاركة في صنع الق اررات الكطنية

-9
-10
-11

ينمي لدم الكعي بأىمية اف ال تمحؽ االغمبية االذل
بمصالح االقمية
يشجعني عمى إبداء رأيي بكؿ شجاعة
يعزز لدم مبدأ أف االختبلؼ في الرأم ال يفسد لمكد
قضية

-12

ينمي لدم مبدأ المشاكرة كاألخذ بالرأم

-13

يغرس لدم االلتزاـ برأم الجماعة

-14
-15
ـ
-1
-2

يشجع عمى االنضماـ إلى األحزاب السياسية التي التقي
معيا فكريا
يحث عمى المشاركة باالنتخابات كاإلدالء بصكتي بكؿ
أمانة
البعد الخامس القيـ االقتصادية
يعزز المثابرة كاستثمار الكقت في األشياء النافعة
يدفعني إلى المساىمة في بعض المشركعات كالشركات
الكطنية بحسب الفراغ المتاح لدم لبلستفادة منو

-3

ينمي االعتماد عمى النفس بدال مف االتكالية

-4

يغرس ألف العمؿ يعطي قيمة لمحياة

-5

ينمي لدم مبدأ المحافظة عمى الممتمكات العامة

-6

يحث عمى أداء األعماؿ المككمة إلي بإتقاف

-7

كفعاال في المجتمع
يحث عمى أف أككف مكاطنان منتجان
ن
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-8
ـ
-1

يعزز مبدأ السعي مف اجؿ طمب الرزؽ
البعد السادس القيـ الجمالية
يحث عمى زيارة المعارض الفنية التي تقاـ سكاء بالجامعة

أك خارجيا

-2

يشجع لحضكر الندكات كاألمسيات الشعرية

-3

يحث عمى االىتماـ بحسف المظير بدكف مبالغة

-4

ينمي لدم حس التأمؿ في جماؿ الطبيعة

-5
-6
-7

يدفع الطمبة إلى المشاركة في البرامج الثقافية كالترفييية في
الجامعة
يشجع عمى التعرؼ عمى األماكف األثرية كزيارتيا
يحث عمى لبلستفادة مف أكقات الفراغ في المشاركة

باألنشطة الجامعية
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يهحق رقى ()2

قبئًت بأمسبء احملكًني

ـ

االسـ

ا-

أ .د .زياد جرجاكم

التخصص

الجامعة

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

-2

د .محمد ىاشـ اغا

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

-3

د  .فايز األسكد

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

-4

د .عبد الكريـ لبد

مناىج كطرؽ تدريس

جامعة االزىر

-5

د .عبد العظيـ المصدر

عمـ نفس

جامعة االزىر

-6

د .محمكد األستاذ

مناىج كطرؽ تدريس

جامعة األقصى

-7

د .صبلح حماد

أصكؿ تربية

جامعة االقصى

-8

د .محمد سمماف

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

-9

د  .ناجي سكر

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

 -10د .حمداف الصكفي

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسبلمية

 -11د .جماؿ الفميت

مناىج كطرؽ تدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ

 -12د .فايز أبك حجر

مناىج كطرؽ تدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ

 -13أ.د.عبد ا﵀ عبد المنعـ

مناىج كطرؽ تدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ
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يهحق رقى ()3

االستببنت يف صٌرتيب اننيبئيت

جامعة األزىر -غزة

عمادة الدراسات العميا والبحث العممي

كمية التربية -قسـ أصوؿ التربية
عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب:
تحية طيبة وبعد...

أضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة؛ كالتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى دكر أعضػاء ىيهئػة التػدريس بكميػات
التربية في الجامعات الفمسطينية في تنمية القيـ التربكية كسبؿ تطكيره .

الرجػػاء التكػػرـ بق ػراءة فقػرات االسػػتبانة بدقػػة كتمعػػف ،كاإلجابػػة عػػف كػػؿ فق ػرة بتحديػػد درجػػة أريػػؾ فييػػا

بكضع عبلمة ( √) في الخانة المناسبة أماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،كأرجك منؾ عدـ ترؾ أية

فقرة بدكف إجابة ،كذلؾ لؤلىمية كالضركرة .كف كاثقا أف كؿ مػا تػذكره مكضػع سػرية كال يسػتخدـ إال
لمدراسة العممية فقط ،كلكي تطمهئف ال داعي لذكر اسمؾ..

شاك ارً لكـ عمى حسف تعاونكـ مع أمنياتي لكـ النجاح والتوفيؽ
الباحثة /ىالة السعود

أوالً /البيانات الديمغرافية :الرجاء تعبهئة البيانات التالية ككضع عبلمة " √ " أماـ المناسب.
 -1جنس الطالب/ة( :
 -2الجامعة /ة:

(

) ذكر

) اإلسبلمية

) أنثى

(

(

) األزىر

 -3المستوى الدراسي :األكؿ ( ) الثاني ( ) الثالث

(

) األقصى

( ) الرابع

-4المستوى التحصيمي ) ( :ممتاز ( ) جيد جدان ( ) جيد جدا ( ) مقبكؿ
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ثانياً /استبانة دور أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ التربوية
درجة الكاقعية

البعد األوؿ /القيـ األخالقية
كبيرة

القيـ األخالقية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
ـ
-1

-2

-3

جدا

يحث عمى أداء األمانة إلى اآلخريف حتى كلك
كاف معيـ خصكمة
يعزز قيمة الصدؽ مف خبلؿ تكافؽ أقكالو مع

أفعالو

ينمى لدم سمكؾ التكاضع في معامبلتي مع
اآلخريف
يعزز لدم القدرة عمى قكؿ الحؽ في جميع
المكاقؼ كدعـ الحقيقة
يشجع عمى األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف
المنكر
يحث عمى الرضا ،كالقبكؿ بما يتكفر لي مف
حاجات
يعزز لدم مبدأ الكفاء بالعيد في تعامبلتي
مع الجميع
يحثني عمى االلتزاـ بتداب الحديث
البعد الثاني /القيـ االجتماعية
يشجع عمى تقديـ العكف كالمساعدة لمزمبلء
كقت الشدة
ينظـ أنشطة تنمي لدينا حب العمؿ الجماعي
كالتعاكف مع اآلخريف
يعزز لدم أىمية احتراـ الكالديف كخدمتيما
كطاعتيما
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة

ضعيفة

بدرجة

ضعيفة جدا
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-4

-5

-6

-7

-8

-9

ـ

-1

2

-3

-4

-5

ينمي لدم قيمة تحمؿ المسهئكلية تجاه قضايا
اآلخريف
يحثني عمى مراعاة مشاعر كأحاسيس
اآلخريف
ييتـ بتكفير مناخ تعميمي لتنمية التعاكف مع
األصدقاء كالعمؿ معيـ
يشجع عمى المشاركة في األعماؿ التطكعية
سكاء داخؿ الجامعة أك خارجيا
يحثني عمى مساعدة زمبلهئي كالكقكؼ بجانبيـ
يدعك إلى انتياج مبدأ التسامح بدال مف
التطرؼ داخؿ الجامعة كخارجيا
البعد الثالث /القيـ العممية
ينمى تقبؿ النقد العممي مف اآلخريف مع
اختبلؼ كجيات النظر

يكجو االىتماـ لتحرم الدقة عند نقؿ
المعمكمات كاالمانة في تكثيقيا

يشجع عمى مكاكبة كافة التطكرات العممية
كالتكنكلكجية
يحثني عمى التخطيط مسبقا لؤلعماؿ قبؿ
القياـ بيا
يعزز لدم الحرص عمى تقبؿ النقد مف
اآلخريف
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-6

-7

-8

ـ
-1

ينمى تقبؿ النقد العممي مف اآلخريف مع
اختبلؼ كجيات النظر
يعزز لدم المكضكعية في اصدار االحكاـ
يحث عمى المالحظة والتجريب العممي لمتأكد
مف حقيقية المعرفة العممية

البعد الرابع /القيـ السياسية
يشجعني عمى معرفة حقكقي السياسية
كممارستيا كالتمسؾ بيا

-2

يؤكد عمى ضركرة اعطاء كؿ ذم حؽ حقو

-3

يعزز مبدأ المكضكعية في إصدار األحكاـ
يحثني عمى عدـ التفرقة في المعاممة مع

-4

اآلخريف بغض النظر عف العرؽ كالجنس
كالمكف كالديف

-5
-6
-7
-8
ـ
-1

يعزز مبدأ الكحدة الكطنية بيف مختمؼ فهئات
الشعب
يحثني عمى األخذ برأم اآلخريف كاستشارتيـ
قبؿ اتخاذ الق اررات
يعمؿ عمى تنمية االنتماء لمكطف كاالعتزاز بو
يحث عمى المشاركة في صنع الق اررات
الكطنية
البعد الخامس /القيـ االقتصادية
يدعك إلى المثابرة كاستثمار الكقت في األشياء
النافعة

218

المالحـــــق ى
-2
-3
-4

ينمي االعتماد عمى النفس بدال مف االتكالية
يغرس في نفسي احتراـ العمؿ كالعامميف ميما
كاف نكع عمميـ
ينمي لدم مبدأ المحافظة عمى الممتمكات
العامة

-5

يحثني عمى أداء األعماؿ المككمة إلي بإتقاف

-6

كفعاال
يشجعني عمى أف أككف مكاطنان منتجان
ن
في المجتمع

-7
ـ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

يشجعني عمى التخطيط لمشاريعي المستقبمية
قبؿ القياـ بيا
المجاؿ السادس /القيـ الجمالية
يحثني عمى زيارة المعارض الفنية التي تقاـ
سكاء بالجامعة أك خارجيا
يحثني عمى حضكر الندكات كاألمسيات
الشعرية
ينمي لدم حس التأمؿ في جماؿ الطبيعة
 .يحث عمى االىتماـ بحسف المظير بدكف

مبالغة

يدفع الطمبة إلى المشاركة في البرامج الثقافية
كالترفييية في الجامعة
يشجع عمى زيارة االماكف األثرية كالتعرؼ
عمى جماليا
يحث عمى االستفادة مف أكقات الفراغ في
المشاركة باألنشطة الجامعية
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يهحق رقى ()4

منٌرج يقببهت شخصيت
السيد الدكتكر ................................................. /المحترـ

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة كبحث مكمؿ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية بعنكاف:

دور أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية في تنمية القيـ
التربوية لدى طمبتيـ وسبؿ تطويره

كقد تمخضت الدراسة عف النتاهئج التالية:

أف الدرجة الكمية لدكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية في تنمية

القيـ التربكية ككؿ لدل طمبتيـ حصمت عمى كزف نسبي ( )% 63.6كىك دكر متكسط ،فيما حصؿ
بعد دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ األخبلقية عمى كزف نسبي ()%68.1
كىك دكر متكسط ،تبله بعد دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ االجتماعية

الذم حصؿ عمى كزف نسبي ( )% 66.59كىك دكر متكسط ،فيما حصؿ بعد دكر أعضاء ىيهئة

التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ العممية عمى كزف نسبي ( )% 66.2كىك دكر متكسط ،أما
بعدم دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ السياسية ،كالقيـ االقتصادية فقد

حصمتا عمى كزف نسبي ( )%61.92( )% 62.89عمى التكالي كىك دكر متكسط ،كأخي ار حصؿ
بعد دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ الجمالية عمى أدنى كزف نسبي بمغ

( )%54.26كىك دكر متكسط ،كىك األقؿ نسبيان كأىمية في دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات
التربية في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر عينة الدراسة.

مف كجية نظركـ كفي ضكء النتاهئج التي تـ التكصؿ الييا في االبعاد المذككرة أعبله .

ما سبؿ تطكير دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية في تنمية القيـ

األخبلقية لدل طمبتيـ؛ حيث حصؿ عمى ( )68.1 %؟
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مف كجية نظركـ ما سبؿ تطكير دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ التربكية
في بعد القيـ االجتماعية حيث حصؿ عمى (: )66.59 %
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مف كجية نظركـ ما سبؿ تطكير دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ التربكية
في بعد القيـ العممية حيث حصؿ عمى(: )66. 2%
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مف كجية نظركـ ما سبؿ تطكير دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ التربكية

في بعد القيـ السياسية؛ حيث حصؿ عمى ()62. 89%
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مف كجية نظركـ ما سبؿ تطكير دكر أعضاء ىيهئة التدريس بكميات التربية في تنمية القيـ

التربكية في بعد القيـ الجمالية حيث حصؿ عمى(: )54.26%
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شاكرة لكـ عمى حسف تعاونكـ
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