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 مقدمة:

تحتل القيم أهمية كبيرة في حياة الفرد واملجتمع. وقد كانت مركز  اهتمزاو واغاز ال الفة زفة والء مزا      

منزززززد القزززززدو ااحتكروهزززززا امللزززززرا او اخزززززهي ل ضززززز ىا الءزززززاو وا  زززززا   و زززززي أا زززززل وأ ززززز   مزززززا  ر ززززز  ايززززز  

االمكر قية في الء ىو النفضية والتربىية ازداد االهتماو بها أكثر من اإلغضان في الىجىد. ومع تطىر البحىث 

 اجل تفءي ها وا تثمارها في مصللة الفرد وا جماحة.

أهدااها .كما تضاحد الفرد حلى اهم  االقيم ت ء  دورا هاما في تاكيل الش صية الفرد ة وتحد د

املجتمع وا تقراره وكيان  في إطار مىج   الءالم املليط ب  ومن جهة أخرى تضاهم القيم في ا لفاظ حلى

(. كما تتيح القيم الش صية ل فرد الاءىر با لياة والتمتع بنااطات  أكثر وقد أا ت 2004)الداودي 

أن ا لياة ليضت  ا ة وجىدنا   وإنما  ي  (Reiss,S)نتائج أبحاث حالم الدوااع اومريكي  تيفن رايس 

.االناجىن من مءضكر االحتقال  لم  تجاوزوا هده امللنة ونهم تتيح لنا تحقيق ما هى ذي قيمة لنا 

اتبءىا ) ري ة بيىلىجية ( ل بقا   وإنما ونهم تمكنىا من ا لفاظ حلى قيم جء ت ا لياة بالنضبة لهم 

ذات مءن  حلى نحى هدف مضاحدة اآلخرين أو اومل ب قا  اووالد واو رة ثانية أو اإلحضاس بجمال 

 اس د.ت(.الطبيءة )اندري

كمززا تززادي القززيم تززادي دورا هامززا حلززى مضززتىى الفززرد حيززأ تتززيح لزز  إمكانيززة أدا  مززا هززى مط ززى  منزز . كمززا 

أمززا حلززى ا ضززتىى االجتمززا ي  .تحززدد لزز   زز ىك  ا ر ززى   و ززي حامززل اءززال فززي دمززج الفززرد داخززل ا جماحززة

بط االجتماحيززة واززراده. لززدل  اززان القززيم تضززاهم فززي ا لفززاظ حلززى الىحززدة الثقاايززة ل مجتمززع وتءزز ز الززروا

نرى الكثير من الباحثين وا ةحظين خصىصا في املجتمءات ال ربية   حدرون من تفك  املجتمع واو رة 

بضزز   اززياق القززيم واغ،ززلاقها  حيززأ تاززير درا ززات أن انهيززار القززيم وانحززةل الش صززية أدى إ ززى خ ززق 

دور فزي املجتمزع ولزم  بزق إال ا زم    لزدل  از ن )مجتمع  كرنيتيكي(  حر مزن الءمزل حيزأ لزم  صزبح لز   

( والةقزيم حنزد الاززبا  تمثزل مازك ة حىيصزة تىاجزز  Plastic personality"الش صزية البة زتيكية" )

 .( Dator,1997املجتمع ال ربي مضتقبة ويكمن ا لل في ارورة ت يير املليط بتىظيف القيم )

ارق وتيرة التقدو جءل القيم تأخد مكانة هامة حلى أكثر من إن االنفجار ا ءرفي والتطىر التكنىلىجي وتض

صززززءيد   حيززززأ  ززززارق ا هتمززززىن إ ززززى ربطهززززا بالتنميززززة االقتصززززاد ة والبحززززأ حززززن أثرهززززا فززززي تطززززىير الءةقززززات 

االجتماحية كما تضعى اوبحاث إ ى مءراة تأثير القيم من خةل) نقل التكنىلىجيا( إ ى املجتمءات النامية 

 (.2005)مقداد 

 فزززي تكزززىين الش صزززية الفءالزززة كمصزززدر هزززاو  والتء ي زززي اتظهزززر القزززيم  الف زززا  ا درخزززهيأمزززا حلزززى مضزززتىى 

التززززززززي تتفاحززززززززل مززززززززع محيطهززززززززا با جابيززززززززة  وتنززززززززتج أاززززززززرادا يءزززززززز زون قززززززززيم النجززززززززا  والثقززززززززة بززززززززالنفس ل ت ميززززززززد 

لم إ زززززى واال زززززتقةلية واالن زززززباف وحززززز  ا ءرازززززة . وحلزززززى هزززززدا او زززززاس  زززززارحت اونظمزززززة التربىيزززززة فزززززي الءزززززا

االحتنا  بمىاىق القيم  وإدراج  في الكرامج التربىية وت مينها في الكتا  ا درخهي باحتبار أن تنمية القيم 

هى جىهر الءم ية التربىية وهداها او اخهي  ون التربية في تح ي ها النهائي مجهىد قي ي مخطط يهدف إ ى 

ر زززها فزززي نفزززىس الزززنب  ") خ يزززل حبزززد الفتزززا   تح يزززل وتقزززد م القزززيم الفرد زززة واملجتمءيزززة واإلغضزززانية و 

وا ج ائر  ي من الدول التي أقدمت حكر اإلصةحيات التربىية ا جد زدة حلزى إدرام مىازىق القزيم  (. 2007
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فزززي الكزززرامج التء يميزززة قصزززد  زززرس القزززيم اال جابيزززة فزززي الناازززلة . و ءتكزززر كتزززا  الضزززنة الثالثزززة مزززن التء زززيم 

ء زززىو اإل زززةمية " أهزززم مرجزززع مدرخزززهي احتنززز  بزززأنىاق القزززيم الىاجززز  إكضزززابها الثزززانىي ا ضززز   "ا فيزززد فزززي ال

وتء يمهززا ل ت ميززد   حيززأ احتززىى حلززى خمضززة م فززات حززىل مىاززىق القززيم و ززيدالقيم اإل مانيززة والتءبد ززة 

 القزززززززيم اإلحةميزززززززة والتىاصززززززز ية  القزززززززيم ا اليزززززززة واالقتصزززززززاد ة  القزززززززيم االجتماحيزززززززة واو زززززززرية  ثزززززززم القزززززززيم 

 . ا لقىقية

ومن هدا ا نط ق تضعى الدرا ة الراهنة ا ى القا  ال ى  حلى نىحية ومضتىى القيم التي  تمث ها الابا  

 ا تمدرس نحى الءمل ا درخهي امن الف ا  ا درخهي الءاو.

 

 مشكلة الدراسة

 تنبع ماك ة الدرا ة ا لالية من حالة التاظي التي  تءرض لها املجتمع الءربي وا ج ائري حلى وج 

جرا  االهتزازات والت يرات الضيا ية واالجتماحية والثقااية واالقتصاد ة  مما اثر باكل أو  ا  صى 

بآخر حلى بنية تفكير الابا  ا تمدرس و اهم في ت يير اتجاهات  وقيم  وإحادة تاكيل تمثةت  نحى 

اق ا ن القيم اإل جابية وفي هدا الضيالءمل ا درخهي والنجا  الدراخهي  الاهادة  بدل ا جهد  التفىق. 

)الدااءة( والض بية ) ير الدااءة( أصبحت تاكل تحد ا أماو ا نظىمة التربىية   ولقد أدرا املج س 

( حلى ارورة ,CNES 2002الىطني االقتصادي االجتما ي هده ا لقيقة حيأ أوصه  في احد تقاريره)

م اال جابية تجاه مخت ف النااطات إدرام امن اوهداف التربىية ت قين الطفل تقد ر وتثمين القي

من هنا جا ت إاكالية الدرا ة  كقيم ا ءراة إ ى جان  القيم االجتماحية والض ىكية والقيم الءم ية.

مضتىى تمثل الابا  ل قيم اإل جابية والض بية تجاه الءمل ا درخهي والف ا  ا درخهي لتبحأ حن 

 باكل حاو.

 تساؤالت الدراسة:

 الءمل ا درخهي؟   بية(التي  تمث ها الابا  ا تمدرس تجاه- جابيةالقيم )إما طبيءة 

 هل تىجد اروق دالة احصائيا في تمثل القيم لدى الابا  ا تمدرس تء ى ا ى مت ير ا جنس؟

هل تىجد اروق دالة احصائيا في تمثل القيم لدى الابا  ا تمدرس تء ى ا ى مت ير التخصص 

 الدراخهي؟

 تحديد املفاهيم:

( بأنها " نظاو مءقد  ت من أحكاما تقىيمية  ا جابية أو   بية   تبدأ من 1985يءراها أبى النيل ) :القيم

القبىل إ ى الراض ذات طابع اكري وم اجي  نحى اوايا  ومىاىحات ا لياة امل ت فة ونحى 

 ية اوش ا   كما تءكس القيم أهداانا وحاجاتنا والنظاو االجتما ي والثقااة والنىاحي الضيا

 والد نية والء مية".   

أما إجرائيا االقيم  ي ما تقيض  اقرات اوداة ا ضتخدمة في الدرا ة ا لالية و ي تاتمل حلى مجمىحة 

مدر ية   من القيم اال جابية والض بية مت منة في خمضة أبءاد)ش صية  اجتماحية  اقتصاد ة  

 د نية(.
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أن القيم اال جابية مر ى  ايها وتاترف قبىال  (1984،3) رى حاطف  يأ لقيم االيجابية )الدافعة(:ا

من ا جماحة   و ي في هده الدرا ة القيم ا ءكرة حن اووصاف والض ىكات اال جابية التي  تحلى بها 

 .الت ميد ويت ناها باحتبارها احتقادا أو قناحة راس ة تداء  نحى النجا  والتفىق الدراخهي

ا ن القيم الض بية مر ى  حنها من  (1984،4)لنضبة إ ى حاطف  يأبا القيم السلبية )غير الدافعة(:

ا جماحة   و ي في هده الدرا ة القيم ا ءكرة حن اووصاف والض ىكات الض بية التي  تحلى بها الت ميد 

 ويت ناها باحتبارها احتقادا أو قناحة راس ة تثبط  حن الءمل وتض   ل  الفال الدراخهي.

لت ميد داخل الف ا  ا درخهي وا ىج  أ ا ا ا ى تحقيق النجا  والتفىق د غااف االعمل املدرس ي

الدراخهي وبدل ا جهد. ويقاس اجرائيا من خةل الفقرات الدالة حلى القيم اإل جابية ا دحمة وامللف ة 

 حلى الءمل ا درخهي والقيم الض بية الكابحة ل ءمل ا درخهي.

 اطار مرجعي للموضوع:

ن ا فزززاهيم التزززي اززز  ت تفكيزززر الفة زززفة منزززد القزززدو  إال أن ا ىازززىق أخزززد قضزززطا مفهزززىو القزززيم مززز       

كبيزززززرا مزززززن البحزززززأ والتح يزززززل داخزززززل حقزززززىل الء زززززىو اإلغضزززززانية واالجتماحيزززززة ا ءاصزززززرة   حيزززززأ تنزززززاول كزززززل 

تخصص القيم من منظىره ا  ا    وبدل  تءددت ا زتخدامات  ومدلىالتز  ازة غءثزر حلزى تءريزف واحزد 

 يع الباحثين.مءتمد لدى جم

 رى كاظم أن القيم " من ا فاهيم الضه ة ا متءة   اهي  ه ة بضيطة وا ءة االنتاار بين حامة الناس  

تضزززتخدو لىصزززف مزززاهى مر زززى  ايززز  ومف زززل مزززن أنمزززاف الضززز ىا و زززي مءقزززدة الرتباطهزززا بتزززراث ا ضزززفي 

النتزائج ا ثمزرة التزي تىصززل  (. ور زم2002 4 متزد إ زى وجزىد اإلغضزان حلزى  زطح ا ءمززىرة  " ) كزاظم مهزدي 

إليها باحثىا " القيم " إال أن ا ىاىق بقي من أقل الق ا ا مناقاة ودرا ة ويرجع ذل  حض  تيم كا ير 

(Kasser,2002,129إ ى ثةثة أ با  رئيضية )د 

 د أن البحأ في مىاىق القيم هى من أكثر ا ىاايع التي تخ ع إ ى الداتية.أوال

يم لزززززم  ج ززززز  اهتمزززززاو ح مزززززا  الزززززنفس  حيزززززأ انحصزززززرت االهتمامزززززات حلزززززى نظريزززززات د أن مىازززززىق القزززززثانياااااا

 محدودة ال تتءدى ا لد أ حن بنا  القيم اقط .

 د كل النظريات التي تطرقت ل قيم كانت مجرد نظريات لم تخ ع ل مةحظة واالختبارات الفء ية.ثالثا

 & Hiltin)ائزززززززق أ ا زززززززية ايءتقزززززززد أن درا زززززززة القزززززززيم يءترازززززززها أربءزززززززة حى   (Hechter)أمزززززززا هيازززززززتر

Piliavin,2004,360)  تتمثل فيد 

تفضززيرات  زز ىكية  – 3؛ النظريززات ا جاريززة تءطززه تىجيزز  صزز ير ل فهززم – 2أنهززا  يززر قاب ززة ل مةحظززة  – 1

  ير مقنءة

 .وجىد مااكل صءبة في قياس القيم – 4

 ززززى أن محتززززىى القززززيم كمززززا   ززززيف الباحثززززان ه ززززتن و بي يززززاان أن تبززززاطا البحززززأ فززززي مىاززززىق القززززيم يءززززىد إ

- ت زززززززمن مت يزززززززرات تاريخيزززززززة و ثقاايزززززززة كمزززززززا أن القزززززززيم فزززززززي  الززززززز  اوحيزززززززان تخزززززززت ط  بزززززززالظىاهر النفضزززززززية

( ازز ن تززأخر االهتمززاو بدرا ززة القززيم يءززىد إ ززى وجززىد احتقززاد  (Levitonوبالنضززبة إ ززى لفيتززىن  االجتماحيززة.

ى  االمبير قية   كما أنها ال تخ زع لدى ح ما  النفس بأن درا ة اوحكاو القيمية تقع خارم نطاق الفح
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ويززده  البيززىمي فززي نفززس  .)14  1992خ يفززة حبززد ال طيززف  (ل قيززاس بحكززم أنهززا قززىى حميقززة ال حقةنيززة 

االتجززاه   إذ  ززرى انزز  مززن الصززء  تحد ززد غضززق القززيم فززي أي مجتمززع نظززرا إ ززى أن القززيم )ذ ززا  وا  ىالززدة  

 (د  2007 187

 بطبيءتها  ير ظاهرة؛  -   

 ؛هناا نىق من ا قاربة الةاءىرية نحى التءرف إليها -   

 ؛لم تتطىر بءد أدوات ثابتة لقياس القيم أو الكاف حنها -   

إن هده الصءىبات داءت الء ما  في ازت  التخصصزات إ زى تنزاول ا فهزىو مزن مزداخل مخت فزة ويحزدد      

قيم   كء م االجتماق   ح م النفس   ( حدد من ا ياد ن التي  اهمت وطىرت مفهىو الRokeachروكيب)

(  Florenceو اززير ا ززىراغس)  .(Dalmas,2007)الف ضززفة والبحززىث ا كر ززة فززي ح ززىو التضززيير واالتصززال 

إ ززى وجززىد خمضززة حقززىل بحثيززة تل ززص التطززىر التززاريتي  فهززىو القززيم  تضززتجي   قاربززات مخت فززة و ززيد 

 .(Dalmas,2007)لنفس وح م النفس االجتما ي الف ضفة  االنثروبىلىجيا  ح م االجتماق  ح م ا

 :املدرسة السيكولوجيةالقيم في 

حاول امل تصىن في ح م النفس وح م النفس االجتما ي إخرام درا ة مفهىو القيم من املجال       

التخميني الف ضفي وإخ اح  إ ى التجري  وابط  امكر قيا . كما قامىا بتمييزه حن جم ة من ا فاهيم 

 يرات النفضية واالجتماحية قصد تدقيق  وإبراز مكىنات  الداخ ية . وبخةف ح ما  االجتماق الد ن وا ت

 رك ون حلى القيم ا جمالية  ا ن ح ما  النفس  رك ون اهتمامهم حلى قيم الفرد ومحدداتها  ىا  كانت 

 (.34 1992نفضية أو اجتماحية أو جضمية )خ يفة 

)خ يفة حبد   Thurston.L  بدرا ة القيم حلى  د الءالم ثر تىن تاريخيا بدأ ح م النفس اهتمام

  حندما صنف أنماف ال ار  إ ى  1928حاو  Spranger(   وا فكر او اغي  كرنجر 34 1992ال طيف

 ( . 15 2002كاظم   النمط النظري   االقتصادي   ا جما ي   الضياخهي و أخيرا النمط الد ني )

مجال بحأ القيم نحى اوماو إال أن هده ا جهىد لم تخل من الث رات   حيأ ور م جهىد  كرنجر في داع 

نظرية  كرنجر ماكدا أن اونماف ا قترحة مبالغ ايها  ونها واءت الطبيءة  Allportانتقد آلبىرت   

ال ارية في مثالية حالية   وأهم ت القيم التي تظهر أ ا ا حند كثير من اوش ا  كقيم ال دات وا تع 

(1973,76  Goyer-Michaud, Debuyst. ) 

ومع تطىر ميدان درا ة القيم واختةف ا قاربات و ا داخل ا ءتمدة اي  ظهرت إ ى الىجىد تءاريف 

متءددة ومخت فة حىل مدلىل ك مة " القيمة "    ير أن ا تأمل في هده التءريفات يءثر حلى اتجاهين 

  دأ ا يين في تحد د مفهىو القيم

 األول:االتجاه 

 رى أن القيم تاير إ ى االهتمامات وا لاجات واوهداف والدوااع أو ا لىاا  التي  حم ها الفرد أو 

ا جماحة. وينقل الدقس وأبى حى   حن روبين وليام  تحد ده ل قيم بأنها د " مجمىحة من الر بات 

اجات وأاكال أخرى من واوولىيات والىاجبات وااللتزامات ا   قية واومنيات وا تط بات واالحتي

(.و اير آخر حلى أنها " كل ما يءتكر جد را باهتماو 190 2007االهتمامات اإلختيارية )خىالدة ومىخه   
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( . ويده  251 1993الفرد وتف ي   مقارنة بما هى  ير مف ل و ير جد ر باالهتماو " ) مقدو 

ما  ي إال إاباق  لاجات أ ا ية  إ ى ربط القيم با لاجات  حيأ يءتكر أن القيمة ) (Maslawما  ى

(.أما د ىي ايءتكر القيم كأنىاق من 1998 4  طان   ( ر   ايها الفرد من خةل   ىا مءين  نتهج 

-Goyer 1973,اوحكاو التطبيقية   وا ىاىحية تأتي نتيجة دخىل الر بات امل ت فة في صراق داخلي)

Michaud, Debuyst) . 

جاه أن القيم تت من مجمىحة من الدوااع او ا ية تقىو بتىجي  من جهة أخرى يءتقد هدا االت

 الض ىا وتقىيم  وبالتا ي تءطي الدااءية و التحفيز حلى غااط  . 

 االتجاه الثاني :

يءتكر القيم كاتجاهات و  ىكات )أاءال( تظهر حند الفرد وا جماحة   وبءبارة أخرى ما  ي إال       

( ويرى 129  1992اة اواراد ثم اتضمت بالثبات والترابط )حاىي  مجمىحة اتجاهات تراكمت حكر حي

( أن القيم  ي البنا  ا رك ي الدي  ربط ا فهىو الدهني واالتجاهات ا  اصة Thomas ,1997تىماس )

 كءناصر مف  ة.

د أحد الروا  Rokeachويده  هدا االتجاه إ ى احتبار القيم  ي ح م الض ىا التف يلي  إذ يءتكر روكب 

الد ن طىروا مفهىو القيم بنا  حلى هدا ا ءن    اا ءتقدات حند روكب  ي ثةثة د ا ءتقدات الىصفية 

وا ءتقدات التقىيمية وا ءتقدات اآلمرة أو الناهية والقيم في نظر روكب  ي من النىق الثالأ  ) مقداد  

و ا ية التي تجءل نمطا   ىكيا (.امن هده ال اوية يءرف روكب القيم بأنها " القناحات ا 2005 190

مءينا أو  ا ة في الىجىد مف  ة ش صيا أو اجتماحيا حلى نمط   ىكي مناقض أو  ا ة أخرى في 

( اكل ارد  تصرف و ض   حض  تف يةت  ل قيم ذات اوهمية 2007 197الىجىد ) ا  راباة  

 (.2000 3بالنضبة ل  ) باير مءمرية  

أن القيم تصدر حما هى مر ى  اي    وح ي  ا ن االختيار  كىن التجاه  إ ى Woodroftويده  وود روات 

بينما يءراها حطية هنا   (.Goyer-Michaud, Debuyst 1973,الض ىا ويكىن تبءا ل تف يةت )

كتنظيمات مءقدة وحكاو حق ية انفءالية مءممة نحى اوش ا  واوايا  أو ا ءاغي  ىا  كان 

تقد رات ا تفاوتة صريحا أو امنيا   وإن كان من ا مكن أن نتصىر هده التف يل الناشهئ حن هده ال

 (. 2004التقد رات حلى أ اس أن  امتداد بالتقبل ويمر بالتأمل وينتهي بالراض ) ا جءفري 

أما الهيفي ايءتكرها " مءيار لللكم  حدد ا ر ى  اي  من اوهداف أو ا ر ى  حن    وتكىن امنية 

( و ي  2002 5تائج الض ىا أو صريحة ياار إليها باكل مباار ) الناجي والرواجفة  يضتدل ح يها من ن

حند البطب والطىيل " مكىنا ل ش صية ومءا ير تىج  الض ىا الصادر حن اواراد إ ى جهة مءينة 

 ( .2007 190ومحددة امن اإلطار ا جما ي ") خىالدة ومىخه   

يم ليضت أهدااا واءال م مى ة وصفية احض  بل  ي  اكد بءض الباحثين في هدا االتجاه أن الق

وهى نفس ما تىص ت إلي  أبحاث  (Gauferth &Rehman,2005)مءا ير بىا طتها تختار اوهداف

  (Renner(. أما رينير ) Schwartz ,1999,28اىارت  و زمة ه حيأ القيم لد   تتجاوز ا ءا ير واوهداف )

تءكر حن تف يةت اواراد نحى أهداف ا لياة وا بادئ وأولىيات  ايرى ان القيم  ي تركيبات مءراية
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(من هدا ا نظىر ا ن القيم تصبح " القرار الدي  صدره Gauferth &Rehman,2005  ىكاتهم )

اإلغضان بالنضبة ومر ما بنا  حلى د تىر من ا بادئ وا ءا ير التي تميز بين ا جىان  القيمية الثةثة التي 

 (. 2002 5ة اإلغضانية د ا لق وا  ير وا جمال ) الناجي والرواجفة  ت مها ا  كر 

ايءراها بأنها "مءا ير اجتماحية ذات صب ة الفءالية قىية وحامة تتصل من قري   (Goodأما  ىد )  

با ضتىيات ا   قية التي تقدمها ا جماحة و  كتضبها الفرد من بيئت  االجتماحية ا  ارجية  و  قيم منها 

ن  كرر بها أاءال    ويتخدها هد ا ومرادا  وتنتار هده القيم في حياة اواراد اتحدد لكل منهم مىازي

( القيم بأنها "حبارة حن 1992 92( ويحدد حبد ال طيف خ يفة )2004أصلاب  و أحدا ه ) راىان   

اى  تقىيم   اوحكاو التي  صدرها الفرد بالتف يل أو حدو التف يل ل مىاىحات أو اوايا    وذل  في

أو تقد ره لهده ا ىاىحات أو اوايا  .وتتم الءم ية من التفاحل بين الفرد بمءارا  وخكرات   و بين 

 ممثلي اإلطار  ل اري الدي يءيب اي  و  كتض  من خةل  هده ا  كرات وا ءارف ".

د تصراات ( ايءراها بقىل  "أنها مجمىحة مبادئ واىابط   ىكية أخةقية تحدNobbsأما نىبس )

اواراد وا جماحات امن مضارات مءينة   إذ تصبها قي قال  من،جم مع حادات وتقاليد وأحراف 

(.االقيم بهدا ا فهىو  ي مءا ير   ىكية وأخةقية  حددها اإلطار الءاو 2003 14املجتمع" ) ياث 

 (.89  1990ل مجتمع وا رح ة ا ل ارية التاريخية التي  مر بها )ا لضن  

رف مفهىو القيم تطىرا في ميدان ح م النفس االجتما ي من خةل نظرية املجال وقد ح

و مفادها أن كل اوحداث الضيكىلىجية   تدرا حلى أنها نتيجة ل مجال   Field  psychologyالضيكىلىجي

 الدي  تكىن من الفرد والبيلة   وهدا التفاحل  كىن نتيجة تدخل حدة حىامل ايما بينها  ) الضيد أبى

 ( .1985 176النيل   

حلى اى  هده التءريفات امل ت فة  مكن أن نخ ص إ ى أن القيم  ي كل ت   الءناصر التي أكد ح يها  

الباحثىن من كة االتجاهين أي  ي كل ما هى مر ى  اي  ومر ى  حن    كما أنها تت من ا بادئ   

اهات والض ىكات والتف يةت التي تتجضد في االهتمامات   ا ءا ير   ا لاجات واوهداف إ ى جان  االتج

 أغاطة اواراد وا جماحات وتىج    ىكهم وتىجهاتهم امن  ياق ثقافي وح اري مءين.

إ ى اىارت  وزمة ه الف ل في اوبحاث ا جارية حىل القيم خةل ا  مضة حار  نة اوخيرة )  ى و ء  

Furrer, 2006 Perrinjaquet,)  مر ى  ايها تىج  او الي  االجتماحية حيأ يءرف القيم كتصىرات

 Schwartz , 1999ل ش ا  واختيار أاءالهم   وتقىيم اوحداث   كما تار    ىكات اواراد وتقييمها )

بتل يص الضمات ا اتركة ل قيم بين مءظم  (Schwartz & Bilsky,1987 (. وقد قاو اىارت  وبي ضكي ) 

ارو   تتء ق ب ر  من -2؛ مفاهيم و تصىرات -1 ات داوبحاث والتءريفات وحصرها في خمضة  م

 -5؛ ترت  حض  أهميتها النض ية -4؛ تضمى أو تتجاوز ا ىاقف النىحية -3؛ الض ىا أو  ا ة من ال ا ات

  ا ة من ال ا ات.

 تكوين القيم:



357 

 

وكزيب إذ ن القيم مث ها مثل االتجاهات لها نفزس التكىينات.وهزدا هزى منظزىر ر أ ده  ح ما  النفس ا ى   

 زززززززرى ان ل قزززززززيم ثةثزززززززة مكىنزززززززات رئيضزززززززية د ا كزززززززىن ا ءرفزززززززي  ا كزززززززىن الىجزززززززداغي وا كزززززززىن الضززززززز ىكي )ح يزززززززان 

 (.2004وحض ة 

البءززززد ا ءرفززززي د ويت ززززمن خكززززرات الفززززرد وا ء ىمززززات التززززي اكتضززززبها منززززد طفىلتزززز  حززززىل مىاززززىق  - أ

 مءيت  و ي تامل ا دركات وا فاهيم وا لقائق وا ءارف.

غيد وهززى ياززمل الشززلنة االنفءاليززة التززي تصززنع  زز ىا الفززرد  و ززي تخت ززف حمقزززا البءززد الىجززدا -  

 وادة وكما تبءا لقىة القيمة او اءفها.

البءززززد اليزو ززززي )الضزززز ىكي(د  تمثززززل فززززي الكيفيززززة التززززي  جزززز  ان يضزززز كها الفززززرد تجززززاه مىقززززف مءززززين  - ت

 (.1995 142)مبارا 

فاحززل ايمززا بينهززا لتءطززي ل قززيم د ناميكيززة وتمثززل هززده االبءززاد وحززدة ا ا ززية فززي ش صززية الفززرد حيززأ تت

خاصززة تضززمح لهززا بالتءامززل مززع امللززيط ا  ززارجي وتتفاحززل مززع البيلززة الءامززة. لززدل   ن زز  بززاحثىا "القززيم" 

( 1998 156(.ويرى الرادان)Kasser,2002,124بدرا ة القيم كنظاو متداخل ومترابط حند الش ص )

ثةد االدراكية والىجدانية واليزوحية ا ىجىدة باكل مندمج ان القيمة تت من دائما الى ي بمظاهره الثة

ن تكزىين أ( نقزة حزن ابزى الءينزين 2004ومتداخل  صء  مء  اصل احدهما حزن اآلخر.ويزدكر ا  طيز  )

 -د تف يل القيمة؛ -ت تقبل القيمة؛ -  جد  انتباه ا تء م نحى القيمة؛ -أ القيم  مر بضت مراحل  يد

 .تمييز القيمة-و تنظيم القيمة )ترتيبها(؛ -ه االلتزاو بالقيمة؛

ان طبيءززة القززيم جء ززت البززاحثين يءتقززدون با ززتحالة اصززل القززيم حززن  ززياقها االجتمززا ي وا ل ززاري   

( فززززي هززززدا الصززززدد نمىذجززززا  حززززدد ايزززز  الءىامززززل االجتماحيززززة ا ضززززاهمة فززززي تكززززىين O’Brienويقززززدو اوبززززرا ن)

اوض و ي الءم يات ا تأثرة بالءةقات االجتماحيزة والثقاايزة النضق القي ي ل فرد كا لىار والنقاش والتف

 ( .Garforth,C ;Rehman,T,2005)والتاريخية وا ج رااية ل مجتمع والفرد 
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 (Garforth,C ;Rehman,T,2005)نموذج اوبراين لتكوين القيم ( 1اكل )

 تغيير القيم:

ةت التي  حم ها الفرد وا جماحات ا نها إذا كانت القيم  ي جم ة التصىرات واالتجاهات والتف ي    

كباقي ا جىان  الضيكىلىجية اوخرى مءراة ل ت يير والتحىيل خةل تفاح ها مع ا ىاقف االجتماحية 

 امل ت فة واإلطار الثقافي وا ل اري الدي تتفاحل مء .

و ى بأنها الءم ية او  Rescherريشرويميز الباحثىن بين حم ية اكتضا  القيم وت يير القيم. حيأ يءرف 

التي  تبن  الفرد من خةلها مجمىحة من القيم مقابل التخلي حن القيم اوخرى . أما ت يير القيم ايقصد 

بها تحرا واع القيمة حلى محىر)التبني والتخلي( داخل النضق القي ي  وبالتا ي اهى  ت من إحادة تىز ع 

(. وتتخد حم ية ت يير القيم حدة 1992 72خ يفة الفرد لقيم   ىا  حلى ا ضتىى الفردي أو ا جما ي)

 إاكال  ىردها وي يام  كالتا ي د

و ي بروز محكا تقىيميا أو مءتقد ما  من واقع خكرة جد دة بحيأ يءيد تاكيل   Créationا   ق  -1

 .نمط   ىا الفرد من جد د

   ر ع لقيمة نتيجة ويقصد بها انطفا Value sudden destructionاالنطفا  ا فاجئ ل قيمةد  -2

  ظهىر مء ىمات جد دة.

 ويقصد ب  التناقص في تء يد الفرد الىجداغي لقيمة مءينة .  Value atténuationوهن القيمةد -3

 ياير ا ى اتضاق رقءة االحتكاو ا ى القيمة   Value extensionامتداد القيمة  -4
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زها وت    ها في الضياق االجتما ي  الثقافي  تكر ر القيمة وترمي Value Elaborationتفصيل القيمة د -5

. 

و ءني االحتكاو ا ى القيمة في مىاقف مءينة دون  يرها   Value Spécificationالتحد د والتخصيص د -6

. 

أي انحصار القيمة في حدود مءينة نتيجة ان ىائها أو تءاياها  Value limitationحدود القيمةد  -7

 .ضق القي ي ل فردمع حدد أخر من القيم في الن

وهى التأثير حلى قيمة مءينة من خةل و ائل ت يير  Value Explicationإ  ا  القيمةد  -8

 االتجاهات و القيم.

 أي االتضاق بين ما  مارس من   ىا وبين م مىن القيمة.  Cansistencyاالتضاق  -9

ص أو تراجءها حن هدا ا رك  أي تحرا القيمة ا ى مرك  ا اخهي من بنا  الش  Intensityالادةد  -10

 (2004نتيجة لتىلد خكرات ماد ة إ ى ذل  )خ يفة 

وقد خ صت الدرا ات في حقل الء ىو االجتماحية ا ى بروز حدد من النظريات التي تفضر حم ية ت يير 

 ( إ ى ثةثة نظريات أ ا ية نىج ها ايما  لي دFrankland & Otherالقيم    صنفها ارانكةند وزمة ه)

ترى إن قيم اواراد تخت ف باختةف أحمارهم اك ما تقدو الضن  (Life Cycle)نظرية دورة ا لياة  -1

 بالفرد اان قيمة تصبح متطابقة مع قيم الكبار.

وترى إن كل جيل  حاول إن يءتنق قيما مءاكضة للجيل (Interaction theory) نظريات التفاحلد -2

 الدي  بق . 

حيأ ت ء  اوحداث والتجار  التي مرت بالفرد أثنا   Expérientiel theory))النظريات التجري ية  -3

 نمىه دورا في تحد د قيم .

( ليفضر بها الت يير في Inglehart( أط قها انج هارت )Silent révolutionنظرية الثىرة الصامتة ) -4

ق االحتياجات او ا ية من تءطي اوولىية إلابا(Material Values)قيم أوروبا ال ربية من قيم ماد ة 

تءطي اوولىية لةنتما  وتحقيق الدات )الءتيبي (Postmaterial Values)ال دا  وا ضكن واومن إ ى القيم 

97 2003.) 

وما  مكن إن غضتخ ص  من هده النظريات أن حم ية ت يير القيم تخ ع إ ى مجمىحة من الءىامل 

 ق بتطىر الفرد ومراحل نمىه حيأ تت ر ا ءا ير والقىاحد التي الداتية والءىامل ا ىاىحية  ااوو ى تتء

تحكم تصراات  و  ىكيات  واحكام  حلى ما هى صىا  و خطأ وما هى أخةقي أو  ير أخةقي تبءا لنمى 

 ( 2001 388الفرد و تقدم  في الءمر )خ يفة و يد حبد هللا  

همية لها وا لكم ح يها باإل جا  أو الض   تتماشه  إن إدراا الفرد ل ايا  وتف ي ها وترتيبها وإحطا  او 

مع طبيءة ودرجة النمى البيىلىجي والدهني ل فرد.امثة نظرة الت ميد إ ى قيمة الء م والبحأ حن ا ءراة 

وإدراا أهمية تحقيق النجا  في الدرا ة وا لياة تبدأ مند طفىلت  وتتءاظم هده اوهمية في مرح ة 

 ا حلى ممار ة هده القيم في إطار تىار الاروف البيىلىجية والءق ية.ا راهقة حيأ  صبح قادر 
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من جهة أخرى تتأثر حم ية ت يير القيم نتيجة حىامل مىاىحية تتء ق بطبيءة التحىالت االجتماحية 

 واالقتصاد ة والثقااية ا جارية في محيط الفرد بىتيرة متضارحة . 

أو أخدت مىاقع مخت فة في   م اوهمية والتف يل. كما  اهناا الكثير من القيم التي تةات مع ال من

تحىلت قيم من الض بية إ ى اال جابية ومن اإل جابية إ ى النظرة الض بية وهدا ك   نتيجة ل غضاق 

 االجتماحية واالقتصاد ة والفكرية ا تحىلة مح يا وحا يا  با تمرار . 

ضنة الثالثة ثانىي من اء  ح مية وأدبية ب غ اختيرت حينة حاىائية من تةميد ال عينة الدراسة:

 .  ا جدول التا ي  ىض  خصائص الءينة308حددها 

 (  بين تىز ع حينة الدرا ة او ا ية حض  التخصص وا جنس 1ا جدول )

              

 التخصص

 النسبة الجنس

  مج اناث ذكور

 32.80 101 51 50 الشعب العلمية

 67.20 207 117 90 الشعب األدبية

 100 308 168 140 المجموع

  100 54.55 45.45 النسبة

 أداة الدراسة:

حةقتها لضابقة والتي تناولت مىاىق القيم باكل حاو والقيم و بمراجءة بءض الدرا ات ا الباحأ قاو 

وكدل  تم االطةق حلى بءض ا صادر  (Roy,2006؛ 2004)ا جءفري    بالنجا  الدراخهي باكل خا

اليزول ا ى . من جهة أخرى تم  ا ى مىاىق القيم و ي نىحين د مصادر حربية ومصادر أجن ية التي تطرقت

ا يدان لةحتكاا مع جميع ا تدخ ين في ا ا ضة التء يمية من تةمدة وأ اتدة ومضاحد ن قصد 

االطةق االقترا  اكثر من وجهات نظرهم حىل القيم اال جابية والقيم الض بية الضائدة لدى التةميد و 

وقد  .باكل خا  لنجا  الدراخهيبالءمل ا درخهي وا وتمثةتهم  لكل غااف  رتبط  كدل  حلى تصىراتهم

كانت الءد د من اواكار والءبارات وا قىالت ا كتىبة حلى الطاوالت وا جدران مصدر مهما لبنية اوداة 

حيأ وصل   ة اقرات اال تمارةفي كتابة وصيا وصيا ة اقراتها. وفي ا رح ة الةحقة ارق الباحأ 

 .( اقرة106الءدد االجما ي ا ى)

 اجراء عمليات القياس السيكومتري:

  ى  التج ئة النصفية  لضا  مءامل الثبات وهى احد الطرق أد احتمد الباحأ حلى قياس الثبات - أ

صبح أبراون  -( وبءد ت ليح  بمءادلة  بيرمان0.71ب غ مءامل الثبات ) حيأالاائءة اال تءمال 

داة القياس تتمتع بقدر حال من الثبات تاه ها أن قىل أوبهدا  مكن ال .(0.83مءامل الثبات يضاوي )

 إلجرا  الكاف حن القيم لدى تةميد التء يم الثانىي.

تم التحقق من صدق اوداة من خةل صدق امللكمين حيأ قدو او اتدة ا  كرا  د قياس الصدق -  

بحدف اقرات وااااة أخرى والت ليح ال  ىي وادمام بءض مجمىحة من ا ةحظات ا تء قة 

داة حضا  الصدق الداته حن طريق ا جدر التربيعى ل ثبات وكان صدق او  الفقرات مع بء ها. كما تم

 (  وهدا يءن  أن االختبار ل  درجة صدق مقبىلة.0.84يضاوى )
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اقرة مقضمة حلى  80مكىنة من  وبنا  حلى نتائج الصدق والثبات أصبحت اوداة في صىرتها النهائية

 خمضة ابءادد القيم الش صية  القيم االجتماحية  القيم االقتصاد ة  القيم ا در ية  القيم الد نية. 

 املعالجة اإلحصائية:

 ا تخدو الباحأ في مءا جة بيانات الدرا ة او الي  اإلحصائية ا نا بة  التاليةد

 النحرااات ا ءيارية.ا تى طات ا لضابية واالنض  ا لىية و  -1

  لضا  ثبات اوداة. (Alpha Crombachمءامل ألفا كرونباخ ) -2

 .( لدرا ة الفروق بين الدكىر واإلناثt. testاختبار ت ) -3

  لضا  داللة الفروق في التخصص الدراخهي ANOVAتح يل التبا ن اوحادي  -4

 النتائج:وتفسير عرض 

 أوال: عرض النتائج:

الابا  في الف ا    بية( التي  تمث ها  -طبيءة القيم )إ جابية ونص د " ما حرض وتفضير الضاال اوول 

 جابة حن الضاال تم ا تخرام النض  ا لىية والتكرارات لكل اقرات االبءاد ا  مضةل ل ا درخهي؟

 ( تمثل القيم اإل جابية والض بية حلى بءد القيم الش صية2جدول )

 % ال % نعم الفقرات الرقم

     يجابيةالقيم اال 

 5 16 95 293 أحب العلم كطريق للنجاح في الحياة 1

 11 34 89 275 الجهد  ضروري لتحقيق النجاح 10

 13 39 87 270 اعمل دائما على وضع أهداف وتحديد أولوياتي 9

 14 44 86 265 الحصول على الشهادات أمر مهم بالنسبة لي 2

 15 47 85 262 مواصلة دراستي أهم شئ بالنسبة لي حاليا 14

 22 69 78 240 أطمح إلى التفوق أكثر من الحصول على  الشهادة 15

 26 79 74 230 من المهم بالنسبة لي أن أكون مستقال 6

 30 92 70 217 ال أتقيد بأسلوب اآلخرين في العمل والمراجعة 5

 % نعم % ال القيم السلبية 

 13 39 87 270 ال اهتم بوضع أهداف في حياتي 7*

 15 45 85 264 اهتم كثيرا بتقليد أصدقائي 12*

 17 52 83 257 أوافق على المقولة " اللي قرا ، قرا  بكري" 16*

 18 56 82 253 النجاح هو ضربة حظ ال يحتاج للدراسة  8*

 18 56 82 253 كثيرا ما يدور في ذهني :" ألي قرا واش دار" 13*

 26 80 74 239 راجعتهماحرص على تقليد أصدقائي في طريقة م 11*

 33 102 67 207 لو أتيح لي أي عمل مثمر لتركت الدراسة 3*

 48 147 52 162 المهم الباك و البركة في القليل 4*

ممن  رون أن  لى أتيح لهم أي حمل مثمر  %33( حلى غضبة 3نةحظ من خةل ا جدول حصىل الفقرة )

ن التةميدالد ن  امنىن با قىلة " ا هم الباا والكركة م % 48( حلى 4لتركىا الدرا ة  وحص ت الفقرة )

في الق يل". في حين نةحظ  يطرة  القيم اإل جابية لدى التةميد مثلد احة  من قيمة الء م  بدل 

 ا جهد  واع اوهداف  ا لصىل حلى الاهادة  التفىق والطمى  واال تقةلية.
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 لى بءد القيم االجتماحية( تمثل القيم اإل جابية والض بية ح3جدول )

     الفقرات 

 % ال % نعم القيم االيجابية 

 7 23 93 286 نجاحي في الدراسة يسعد عائلتي 22

 10 30 90 279 والداي يقدران الدراسة و يرفعان من شأنها 28

 11 33 89 276 والداي يحفزاني على الدراسة 23

 13 41 87 268 ة االجتماعية الالئقةمن المهم النجاح في الدراسة لتحقيق المكان 26

 13 40 87 269 أهتم بالتعاون مع اآلخرين 30

 14 40 86 267 من المهم النجاح إلرضاء والداي 31

 19 59 81 250 من المهم النجاح لخدمة وطني 18

 28 87 72 222 مازال العلم يتمتع بأهمية في مجتمعنا 17

 45 140 55 169 اآلخرينأحب العمل بمفردي و ال احتاج إلى  19

 % نعم % ال القيم السلبية 

 8 26 92 283 والداي ينظران الى الدراسة باحتقار 27*

 9 27 91 282 نجاحي في نهاية السنة ال يعني اي شئ بالنسبة ألسرتي 29*

 11 33 89 276 ال أجد اي اهتمام على الدراسة من قبل والداي 24*

 13 40 87 269 هتم به والداينجاحي الدراسي  امر ال ي 20*

 21 65 79 244 الهجرة )الحرقة( هي أفضل طريقة للنجاح 21*

 31 96 69 213 ال قيمة للدراسة في مجتمعنا 32*

*25 
بعض الناجحين )مثل الالعبين والفنانين( لم يحتاجوا الى أي مستوى 

 .تعليمي عال

150 49 159 51 

من  % 45( والتي حكر ايها 19في البءد االجتما ي با تثنا  الفقرة )أظهر ا جدول ارتفاق القيم اإل جابية 

التةميد حن حاجاتهم ا ى اآلخرين من اوقران ل قياو بأحمالهم. بينما نةحظ تراجع القيم الض بية في هدا 

ن( لم من التةميد أن الكثير من الناجلين )الةحبين والفناني %51( والتي رأى 25املجال با تثنا  الفقرة )

  حتاجىا ا ى أي مضتىى ح  ي حال  وهدا ما  رب  لديهم منظىمة القيم واالتجاهات.

 ( تمثل القيم اإل جابية والض بية حلى بءد القيم االقتصاد ة4جدول )

 % ال % نعم الفقرات 

     القيم اإليجابية 

 8 25 92 284 أفضل األصدقاء المهتمين بالدراسة والثقافة 42

 12 38 88 271 دراستي لتحقيق مستوى مهني جيد اجتهد في 36

 13 41 87 268 أضحي  بأكثر أوقاتي  من اجل النجاح في المستقبل 43

 17 54 83 255 من المهم اعتبار ذوي الكفاءات قدوة لي 35

 18 55 82 254 اهتم بإتقان اي عمل وال اكتفي بأدائه فقط 39

 18 57 82 252 اسيمستقبلي المهني متوقف على نجاحي الدر 46

 22 67 78 242 مكانة الفرد فيما يملكه من مستوى علمي 38

 27 82 73 227 النجاح في الدراسة ال يوازيه المال والثراء 47

 % نعم % ال القيم السلبية 

 12 38 88 271 أقضي وقتي اليومي في االستهالك المادي و الترفيه 48*

 15 47 85 262 قانالمهم أداء العمل و لو بدون إت 44*

 24 74 76 235 ال اهتم حاليا بالتفكير في مهنة المستقبل 40*



363 

 

 29 89 71 220 أفضل اي نشاط لجمع المال على الدراسة 33*

 34 105 66 204 مكانة الفرد فيما يملكه من مال 34*

 35 108 65 201 لم تعد الكفاءة تهم في المجتمع 37*

 55 169 45 140 عليا ال يملكون شهادات علميةالكثير ممن يشغلون مناصب  41*

 64 199 36 110 أحب ان يكون أصدقائي من الناجحين اجتماعيا )في التجارة مثال( 45*

باكل م فت  في حين كانت هناا أربع قيم ما  ظهره ا جدول في هدا البءد هى بروز القيم اإل جابية 

يءتقدون أن  لم  %35الفرد ايما  م ك  من مال  و من التةميد أن مكانة %34  بية بارزة  حيأ حكر 

من التةميد  رون ان الكثير ممن يا  ىن مناص  ح يا ال  % 55تءد الكفا ة تهم في املجتمع  بينما كان 

من التةميد  % 64 م كىن اهادات ح مية مما يءني أنهم  ير ماه ين وال يضتحقىن ت   ا ناص . بينما 

 قا هم من الناجلين اجتماحيا كالتجارة مثة. مي ىن ا ى أن  كىن أصد

 ( تمثل القيم اإل جابية والض بية حلى بءد القيم ا در ية5جدول )

 % ال % نعم الفقرات 

     القيم االيجابية 

 39 122 61 187 أجد االرتياح داخل مؤسستي أكثر من أي مكان آخر 50

 41 126 59 183 ال أبالي بالفشل واعتبره فرصة لتجنب أسبابه 51

 20 62 80 247 من علمني حرفا كنت له عبدا 54

 18 55 82 254 كل ما ادرسه في الثانوية له منفعة في حياتي 55

 19 60 81 249 أجد متعة في كل ما أتعلمه داخل الثانوية 58

 15 45 85 263 أنا أؤمن بالقول : "من جد وجد ومن زرع حصد "  59

 16 50 84 259 ودي الشخصي في االمتحاناتاهتم و اعتمد على مجه 62

 21 66 79 243 الثانوية مكان جيد إلبراز قدراتي 63

 % نعم % ال القيم السلبية 

 45 141 54 168 الثانوية ال تهتم بمبادرات التلميذ وال تحفزه 49*

 19 59 81 250 الثانوية مملة وغير مفيدة 52*

 45 139 55 170 اناتالفشل هاجس يالزمني أثناء االمتح 53*

 25 78 75 231 من المهم اللجوء إلى الطرق الملتوية لتحقيق الهدف 56*

 38 118 62 291 بعض المواد ال أهمية لها في  حياتي 57*

 24 73 76 236 أحيانا أرى ان ما أدرسه مضيعة للوقت 60*

 28 86 72 223 وضع األستاذ االجتماعي )المادي( ال يجلب له االحترام 61*

 29 91 71 218 انا مع الذين يرون انه: "من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه" 64*

من التةميد ال  جدون أو ياءرون باالرتيا  دال  % 39 بين ا جدول في مجال القيم اإل جابية ان 

تجاوز صءىبات . من التةميد  ير قادرين حلى مىاجهة الفال و  %41ا ا ضة التء يمية  في حين وجد 

من التةميد أن الثانىية ال تهتم بمبادرات الت ميد وال تحف ه   %45أما في مجال القيم الض بية اقد حكر 

من التةميد أن بءض ا ىاد ال  %38 رون أن الفال هاجس  ةزمهم أثنا  االمتحان  بينما يءتقد  %45و

 أهمية لها في حياتهم.
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 جابية والسلبية على بعد القيم الدينية( تمثل القيم اإلي6جدول )

 % ال % نعم الفقرات 

     القيم االيجابية 

 7 23 93 286 طلب العلم فريضة 70

 9 29 91 280 العلم مهم في التعرف إلى هللا 79

 10 30 90 279 إيماني باهلل يدفعني الى العلم 66

 10 31 90 278 اهتم ببذل الجهد  والتوفيق من هللا  68

 11 34 89 275 الصدق واألمانة و اإليثار أمور مهمة في حياتي 76

 13 41 87 268 كل ما ادرسه مهم لي في الدنيا واآلخرة 67

 13 41 87 268 ما ادرسه يقوي إيماني  75

 14 43 86 266 أشعر وأنا ادرس ان هللا  راض عني 71

 % نعم % ال القيم السلبية 

 19 59 81 250 لم العلوم الشرعية ال غير.ديننا الحنيف حث على تع 72*

 21 66 79 243 أوافق من يرى ان األخالق لم تعد تنفع  في  وفتنا الحالي 69*

 23 72 77 237 ال أرى أي عالقة بين ما أدرسه وإيماني باهلل  65*

 23 71 77 238 ال أهمية لالجتهاد فكل شئ  بالمكتوب 78*

 32 99 68 210 في دينيبعض ما ادرسه ال أهمية له  73*

 36 110 64 199 أحيانا أتهاون في دراستي و ال أشعر بأي حرج او قلق 74*

 36 110 64 199 ما جاء به ديننا يغنينا عن العلم 80*

 37 114 63 195 بعض العلوم تؤدي االبتعاد عن الدين 77*

ت بءض القيم الض بية ا ضيطرة بروز القيم اإل جابية لدى حينة الدرا ة  في حين ظهر تبين النتائج 

 %36منهم حن تهاونهم في الدرا ة دون الاءىر با لرم أو الق ق. و % 36لدى التةميد  حيأ حكر 

من التةميد  رون أن بءض الء ىو  %37يءتقدون أن ماجا  ب  الد ن اإل ةمي ي ني حن الء م  بينما 

 تادي ا ى االبتءاد حن الد ن. 

ص د " هل تىجد اروق  دالة في تمثل القيم  الضائدة لدى الابا   في الف ا  ون عرض السؤال الثاني

ا درخهي تء ى ا ى ا جنس ؟ وللجابة حن الضاال تم ا تخداو اختبار"ت"  ءراة الفروق بين ا جنضين 

 كما هى مىض  في ا جدول.
 اذلكور والاانثاختبار "ت" دلالةل الفروق بني  (7اجلدول )

ت'  اناث ذكور العينة البعد

 المحسوبة

'ت' 

 الجدولية

مستوى 

 ع م ع م الداللة

القيم في الفضاء تمثل 

 المدرسي

308 139.76 14.02 144.83 10.43 -3.63 1.97 0.00 

أظهر اختبار "ت" حن وجىد اروق دالة في تمثل القيم لدى التةميد في الف ا  ا درخهي تء ى ا ى مت ير 

( في حين ب غ ا تى ط ا لضابي 144.83حيأ ب غ ا تى ط ا لضابي )ا جنس  وكانت لصا   االناث 

 (.139.76ل دكىن )

د ونص د " هل تىجد اروق  دالة في تمثل القيم  الضائدة لدى الابا  في عرض وتفسير السؤال الثالث 

 الف ا  ا درخهي تء ى ا ى التخصص الدراخهي؟ وللجابة حن الضاال تم ا تخداو اختبار  "ت" لداللة

 الفروق كما هى مىض  في ا جدول التا ي.
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 ( اختبار "ت"  لضا  داللة الفروق في تمثل القيم تء ى ا ى التخصص8جدول )

 

ت'  أدبيين علميين البعد

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

'ت' 

 الجدولية

مستوى 

 ع م ع م الداللة

القيم في الفضاء تمثل 

 المدرسي

140.96 11.77 143.29 12.70 1.97 306 -1.58 1.11 

 بين ا جدول حدو وجىد اروق دالة في تمثل القيم لدى التةميد تء ى ا ى مت ير التخصصات )ح ميين 

 وأدبيين(. وهى ما  مكننا من القىل أن التخصص الدراخهي ليس ل  تاثير  حلى قيم التةميد. 

 

 ثانيا: تفسير النتائج:

حصائية ماارات لتمثل القيم اإل جابية لدى التةميد تظهر النتائج التي تم ا تخةصها حكر ا جداول اإل 

في الف ا  ا درخهي  وهى ما يءني وجىد نىق من الثبات والصةبة في مىاجهة التحد ات التي تءمل حلى 

تفكي  القيم واغ،لاقها. ور م ذل  الزالت الكثير من القيم التق يد ة تءمل اد اءالية الفرد ونةحظ 

نتيجة تءكس  ي " ا هم الباا و الكركة في الق يل" و  مفهىو الكركة لدى التةميد هدا باكل بارز في تمثل

مدى تابع التةميد بالقيم التي تحأ حلى الراا بما هى متىار وحدو بدل ا جهد أكثر ل تفىق و الطمى  

 ائرية ومفهىو " الكركة في الق يل" من ا فاهيم والقيم الض بية التي تر  ت في الثقااة ا ج .الءا ي

(  أن مفهىو "الكركة" Rachik,2004وأصبحت ج  ا من الض ىا االجتما ي الءاو. وقد كافت درا ة )

 حتل حيزا وا ءا في" سجل القيم التق يد ة " وتىص ت إ ى أن مفهىو "الكركة" يءمل حلى ا لد من أاق 

يق  مىجىدة ايما يضر ل  " وتىاDon de Dieuالفرد ويثني  حن ا  يد من ا جهد مءتقدا أن غءمة هللا "

ور م ما يءرا  مفهىو  .وما تحصل ح ي   وبهدا ا ءن   صبح مفهىو "الكركة" كابحا ل دااءية الداخ ية

الكركة من تراجع في الفترة ا لد ثة نتيجة لءىامل حد دة كتطىر الءةقات االجتماحية  والت يرات حلى 

الدي كان  خ ع قد ما إ ى الءةقات ال ي ية مضتىى تكاليف ا لياة ونتيجة لتطىر مفهىو النجا  

(Rachik, 2004 ا ن  مازال حاارا في الى ي ا جمعي  تجلى من خةل ا ىاقف التي  جد ايها الفرد   )

 نفض  حاج ا حن الءطا  و بدل ا جهد. 

ر حن تف ي هم ل ءمل ا ثموا من جان  آخر ا ن مكىن "قيمة الاهادة"  تراجع لدى التةميد حيأ حكر

الدرا ة  وهى ما ياير إ ى محدود ة الطمى  الدراخهي وحدو التءىيل أكثر حلى الاهادة مىاص ة  حلى 

  ويمكن كقيمة في ذاتها. كما تىحي هده النتيجة  إ ى ح ىر النجا  االجتما ي حلى النجا  الدراخهي

ا  جء هم  فكرون في تفضير ذل  ا ى محدود ة القدرة الارائية لة رة مما اغءكس   با حلى اوبنا  مم

تتفق هده النتيجة مع درا ة حربية مماث ة تىص ت إ ى أن )  . مضاحدة أوليا هم حلى متاح  ا لياة

( من الط بة و الطالبات مضتءدون ل تخلي حن الدرا ة في حالة حثىرهم حلى منص  ا ل  و ℅56.4

(  رون ℅36دة و)( من الابا   رون بأن ا لصىل حلى حمل أهم من ا لصىل حلى الاها℅43)

ومن جهة أخرى أكدت النتائج أهمية ا   فية اال رية والقيم الىالد ة حلى  (.Rachik,2005الءكس )

( التي تىص ت إ ى أن التءاون Brummelدرا ة برومل )وهدا ما تده  الي  تحضين الءمل ا درخهي لةبنا  
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إّن أاراد الءائ ة و  (.2007)ا  راباة الءائلي ا درخهي يشجع حلى إ جاد القيم اال جابية لدى الط بة 

   ءبىن دورا أ ا يا في  رس القيم اإل جابية نحى ا در ة والنجا  وهى ما  ىار 
ً
الىالد ن خصىصا

 ل ت ميد دااءا ذاتيا  ناط   ىك  ويىجه  نحى ا لر  حلى ا تراتيجيات بد  ة ل نجا .

  نجا  في ا لياة مما يءني أن قيمة الء م ل أظهرت حينة الدرا ة اهتمامها وتقد رها ل ء م كطريق لو 

لهم دااع قىي   وهى ماياير  ا ى أن الابا  أهمية اجتماحية و مازال  حتفظ بهده اوهمية في املجتمع

وهده النتيجة تءطي داللة حلى أن ا كانة االجتماحية والاهرة  .تحرك  قيمة التقد ر االجتما ي ل ء م

لاهادة لها تأثير مىج  حلى تفءيل أدا ه وتحضين مردوده  وهى ما تاكده وا لفاوة التي   قاها صاح  ا

( من أّن النجا  في اهادة الباكالىريا  كتسهي هالة اجتماحية تاه   ليكىن  Belarouci ,1998ب ءروخهي ) 

 .نقطة جد  ومرك  اهتماو اواراد والءائةت ا ج ائرية

ئج أّن القيم اإل جابية بمكىناتها اوربءة في هدا البءد و وايما  تء ق بالقيم االقتصاد ة اقد بينت النتا

  ي د إتقان الءمل  الكفا ة والطمى  ا نهي  التفكير الةمادي   احتبار ا ال و ي ة ال  ا ة   كان لها 

مع نتائج "درا ة تكضاس" التي أجريت  نة ا ى حد ما  تتماشه  ح ىر في تمثةت التةميد. هده النتيجة 

لتامل دول مخت فة وكافت حن وجىد اروق بين ط بة  1992طال  وتى ءت  نة  1600 حلى 1991

جامءات الءينة من الءبارة التالية د" ج  أن تكىن ا جدارة  ي او اس في تحد د مكانة الش ص في 

ط بة جامءة كىلىرادوا  من ( %33ط بة جامءة لىي يانا )و.و.أ( و ) ( من%42املجتمع" حيأ حكر حنها )

( %54ط بة جامءة قطاق   ة و) ( من%100ط بة جامءة قاليا ري و )الايلي( و ) ( من%85و.أ( و ))و.

 (.140  1994ط بة جامءة  يىل بكىريا )برونر وزمةؤه   من

وفي ما  خص الضاال الثاغي اقد تبين وجىد اروق دالة لصا   االناث في تمثل القيم داخل الف ا  

حفاظا حلى   ي اوكثر بيءة املجتمع ا ج ائري الدي ال ت ال اي  ا رأة ذل  ا ى ط ح و ا درخهي  ويمكن 

اإل جابية تجاه التء م وا لصىل حلى اهادات ح يا   وما تء ق بالقيم مكىنات والرمىز الثقااية ل مجتمع

( التي أثبتت 2004)امل  ومي  . تتفق هده النتيجة ج ئيا مع درا ةوالىاقع  ث ت هده النتيجة باكل جلي

وجىد اختةف في القيم النظرية واالقتصاد ة لصا   اإلناث و اروق دالة في القيم االجتماحية والد نية 

( التي 2000وايما  خص الفروق في التخصص االنتيجة تتفق مع درا ة  )الرايد  لصا   الدكىر. 

ل القيم. كما تىص ت إ ى أن حامل التخصص لم  كن ل  أي تأثير حلى ا تجابات حينة الدرا ة في مجا

أن طبيءة ا رح ة الءمرية ل تةميد ب ض النظر حن تخصصاتهم الدرا ية تتضم بتكىين منظىمة قيمية 

 متقاربة ومتما كة لدى التةميد ككل.
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 توصيات:

 من خةل النتائج ا تىصل اليها امكننا واع بءض التىصيات ذات الءةقة با ىاىق

 تثمارها في الكرامج التء يمية و اإلرااد ة وبنا  اوهداف صيا ة ابكة ل قيم اإل جابية وا -1

 التربىية. 

ت مين الكرامج التء يمية والكت  ا در ية بق ا ا تء ز القيم اإل جابية ا ر ى  ايها   -2

 وامللف ة حلى النجا  وح  التء م لدى التةميد بما  خدو ويرسخ اوهداف التربىية الءامة .

 أخد بءين االحتبار  درخهيا  لف ا الاامل في مءا جة ودرا ة ا احتماد ا دخل ا نظىمي -3

 مجال النضق القي ي.

ارورة القياو بدرا ات مى ءة حىل تحىل القيم في املجتمع ا ج ائري ومدى تأثيره حلى  -4

 ا نظىمة التربىية وا ردود الدراخهي.
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 املراجع:

 النفس االجتما ي  دار النه ة الءربية  لبنان. (  ح م1985أبى النيل محمىد الضّيد) -

 (  الدااءية لةنجاز  دار  ري   مصر.2000خ يفة حبد ال طيف محمد ) -

   املج س الىطني160(  ارتقا  القيم    ض ة حالم ا ءراة  حدد1992خ يفة حبد ال طيف محمد ) -

  ل ثقااة و الفنىن و اآلدا   الكىيت.

(. ا نظىمة القيمية لط بة جامءة الض طان قابىس  بحأ مقدو 2004ا جءفري   صن بن هةل ) -

 ىليى جامءة ال رقا   29-27ا ى ا اتمر الدو ي جىاللابا  ا جامعي ثقاات  وقيم  في حالم مت ير  

 اوردن.

(  إ هاو مء  ي التربية اإل ةمية في اكتضا  ط بة التء يم الثانىي  2005ا  ىالدة ناصر أمحمد) -

احية بدولة اإلمارات الءربية ا تحدة  مج ة ك ية التربية جامءة اإلمارات الءربية ل قيم االجتم

 (.95-65   )20  الضنة 22ا تحدة الءدد

 (  ح م االجتماق   دار ا ءراة ا جامءية  اإل كندرية1984 يأ محمد حاطف ) -

نة في كتا  ( درا ة تح ي ية ل قيم الش صية ا ت م2002الناجي حضين حلي والراجفة ذ ابة) -

الء ىو الءامة ل صف الثامن او اخهي في اوردن  مج ة ك ية التربية  جامءة اإلمارات الءربية 

 19 الءدد17ا تحدة الضنة 

 (  الدااءية لةنجاز  دار  ري   مصر.2000خ يفة حبد ال طيف محمد ) -

   املج س الىطني160(  ارتقا  القيم    ض ة حالم ا ءراة  حدد1992خ يفة حبد ال طيف محمد ) -

 ل ثقااة و الفنىن و اآلدا   الكىيت.

 ( ح م النفس االجتما ي  دار  ري   مصر.2001خ يفة حبد ال طيف محمد و يد حبد هللا مءتز) -

 (  ح م االجتماق   دار ا ءراة ا جامءية  اإل كندرية1984 يأ محمد حاطف ) -

    ل نار و التىز ع. القيم الثقااية والتضيير دار ال ر  (2003 ياث بىالجة ) -

(  أثر اإلدارة بالقيم في التنمية ال ارية ا ضتدامة  ورقة بحأ قدمت إ ى 2004الداودي الطي ) -

 -09ا  تقه الدو ي حىل التنمية ال ارية و ار  االندمام في اقتصاد ا ءراة و الكفا ات ال ارية 

   جامءة ورق ة  ك ية ا لقىق و الء ىو اإلدارية.2004مارس 10

( مءن  ا ءن  في حصر مابءد ا ءن   املج ة الدولية 1994برون   و  كيااو.أ  نىروين.م  بريدا.و ) -

 (.143-135  ىنيى  اليىغضكى   ) 140ل ء ىو االجتماحية  الءدد 

 ( الت ير في غضق القيم لدى الابا  ا جامعيدمظاهره وأ باب   2004خ يفة حبد ال طيف محمد ) -

 ية الء ىو التربىية الثاغيد"الابا  ا جامعيد ثقاات  و قيم  في حالم مت ير " بحأ مقدو إ ى ماتمر ك

 .2004 ىليى 29-27جامءة ال رقا   اوردن

(  تطىرات في قيم الط بة  درا ة تتبءي  لقيم الطة  في خمس 1965كاظم محمد إبراهيم) -

ي البةد الءربية  ا ج   لى س كامل م يك )محرر( قرا ات في ح م النفس االجتما ي ف- نىات   في 

 اوول 
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(  القيم الثقااية و دورها في نقل التكنىلىجيا  مج ة ثقااات ك ية اآلدا  2005مقداد محمد)  -

 (200-188    )13جامءة البحرين الءدد 

 (  بحأ في حاجات الطة   مرك  البحىث القىمي  القاهرة.1998  طان حماد الد ن ) -

ارتقا  القيم لدى مجمىحة حمرية مخت فة من ا جنضين  مج ة  ( الت ير في2000مءمرية باير ) -

 . 15الء ىو اإلغضانية  جامءة منتىري   الءدد 

 (  اإلحصا  و القياس النفسهي و التربىي  د ىان ا طبىحات ا جامءية.1999مقدو حبد ا لفيظ ) -

ن التء يم او اخهي (  القيم االجتماحية الةزمة لتةميد ا ل قة الثانية م1995مبارا اتحي  ى ف) -

  الءدد 12املج ة الءربية ل تربية   املج د ا ىاد االجتماحية في تنميتها ل طال    ودور مناهج 

 (177-133 صص)1
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