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امللخـــ�ص:
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد درجة تقدير املعلمني للقيم العملية والأخالقية واالجتماعية والوطنية .ومعرفة
دور بع�ض املتغريات املتعلقة ب�أفراد العينة وهي :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة ،والتخ�ص�ص،
وال�صف الذي ُيدر�سه يف درجة ممار�سة طلبة املرحلة الثانوية للقيم الرتبوية يف املدار�س احلكومية يف مدينة نابل�س.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )175معلما ومعلمة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت بناء ا�ستبانة مكونة من( )49فقرة،
وقد مت الت�أكد من �صدقها ،وثباتها� .أظهرت النتائج �أن الدرجة الكلية لتقديرات عينة الدرا�سة من معلمي املرحلة
الثانوية ومعلماتها يف مدنية نابل�س ،كانت متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( .)3,107وقد ح�صلت املجاالت
الأربعة للقيم الرتبوية على درجة تقدير متو�سطة ،مبتو�سط ح�سابي تراوح من ()2,943-3,309؛ حيث ح�صل
جمال القيم الرتبوية الوطنية على املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ()3,309؛ وح�صل جمال القيم الرتبوية
االجتماعية على املرتبة الثانية ،مبتو�سط ح�سابي بلغ (� .)3,245أما جمال القيم الرتبوية العملية فقد ح�صل على
املرتبة الثالثة ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3,002فيما ح�صل جمال القيم الرتبوية الأخالقية على املرتبة الرابعة،
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2,943كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستجابات املعلمني للقيم
الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية؛ تعزى ملتغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة،
والتخ�ص�ص ،وال�صف الذي يدر�سه املعلم.
الكلمات املفتاحية :القيم الرتبوية ،القيم الرتبوية العملية ،القيم الرتبوية الأخالقية ،القيم الرتبوية
االجتماعية ،القيم الرتبوية الوطنية ،طلبة املرحلة الثانوية.

* بريد الباحــث اإللكرتوني :

mzamel@qou.edu
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Abstract :
This study aimed at determining the degree of teacher’s evaluation
of practical, moral, social and national values. It also attempted to identify
the role of some variables related to members of the sample, namely: gender,
academic qualification, the number of years of experience, specialization,
and grade taught by the teacher in the degree of secondary school students in
practicing the educational values in the public schools in the city of Nablus.
The study sample consisted of (175) male and female teachers. To achieve the
objectives of the study, a 49-item questionnaire which was confirmed for its
validity and consistency was constructed. The findings showed that estimates
of the total score for the study sample of secondary teachers of both sexes in
the city of Nablus, were medium, and reached a mean of (3,107). The four
domains of the educational values obtained a medium degree of evaluation
ranging between (2.943) - (3.309). The domain of national educational value
scored the first rank with a mean of (3,309), whereas the domain of social educational values scored the second rank with a mean of (3,245). The domain
of practical educational values scored the third rank with a mean of (3,002),
and finally, the domain of ethical educational values scored the fourth rank
with a mean of (2,943). In addition, the findings showed that there were no
significant differences of teachers’ responses to educational values practiced
by secondary school students attributed to gender, academic qualification,
and the number of years of experience, specialization, and grade taught by
the teacher.
Keywords: educational values, practical educational values, ethical educational values, social educational values, national educational values, secondary school students.

 كما ال ميكن �أن.)2 :2001 ،الإن�ساين(الهندي
،ت�ؤدي الرتبية وظيفتها و�أهدافها مبعزل عن القيم
لأن الرتبية يف حد ذاتها عملية قيمية؛ فالقيم ت�صوغ
.العمل الرتبوي وتوجهه
ً
،ومتثل القيم �إطار ًا مرجعيا يحكم ت�رصفات الفرد
وبالنتيجة ف�إن دورها رئي�س يف تكوين �شخ�صية
 �أو، وت�شكل الطابع القومي،الفرد ون�سقه املعريف
Patrick & Poris, 2003:( ال�شخ�صية القومية

:املقدمة

،تُعد الرتبية حاجة �أ�سا�سية لنمو الفرد وتطوره
 وو�سيلة،و�رضورة رئي�سة لتطور الأفراد واملجتمع
 وو�سيلة مثمرة حلفظ،فاعلة للتغيري والتطوير
.الرتاث والثقافة وبناء احل�ضارة
ولعل ما يجعل الرتبية �رضورة من �رضورات احلياة
يف هذا الوقت �أكرث من �أي وقت م�ضى تردي اجلانب
القيمي لدى الأفراد؛ حيث االنحالل اخللقي املتمثل
 و�ضعف ال�ضمري،يف انت�شار اجلرمية والف�ساد
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 .)32وحتتل القيم الرتبوية �أهميتها كونها تقف
وراء كل ما يتخذ يف الرتبية من �أعمال� -سواء �أكانت
هذه الأعمال تت�صل بفل�سفة الرتبية� ،أو بالإجراءات
التي تتخذ لتحقيق �أهداف الرتبية� ،أو ب�ألوان الن�شاط
املختلفة التي متار�س� ،أو بطريقة التدري�س املتبعة �أو
بغريها (عبود وعبد العال.)63 :1990 ،
وتُعد القيم الرتبوية من �أهم ال�سمات الأ�سا�سية
للتعليم العام ،وتتمثل "يف النزعة اجلماعية ،و�إ�ضفاء
الطابع االجتماعي ،وبذل اجلهد ،وبلوغ كل الطالب
م�ستوى متجان�س ًا عالي ًا ،وحتقيق الإجناز يف احلياة
الالحقة ا�ستناد ًا �إىل النجاح يف االمتحانات ،وغر�س
عادة التعلم ،وهذا النظام ينقل املعرفة ويدعم
املهارات (خان .)59 :1993،
وي�شري بوب (� )Bob,1997: 251إىل تدين م�ستوى
القيم لدى طلبة املدار�س يف املجتمعات الغربية مثل
اململكة املتحدة ،و�أن هناك �رضورة ملحة لالهتمام
بالقيم التي ت�ساعد الطلبة على امل�شاركة والتعاون،
والتطبيق اجليد لها .هذا وقد �أظهر امل�سح القيمى
يف �أوربا ،وجود انحدار يف القيم اخلا�صة باملعتقدات
الدينية ،واالجتاهات القومية ،والثقة يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف كثري من الدول الأوروبية ،والذي
�أ�صبح ظاهرا على امل�ستوى االجتماعي ب�شكل وا�ضح
(.)Mattei,1998

�أما على �صعيد جمتمعنا العربي ،ونتيجة التقدم
الهائل يف التكنولوجيا ،فقد ت�أثر بع�ض الأفراد،
بثقافة املجتمعات الغربية وعاداتها وتقاليدها ،وما
تركته يف احلياة االجتماعية من قيم ال عالقة لها
برتبيتنا وبيئتنا العربية الإ�سالمية ،ومنها القيم
املرتبطة مبجال الرتبية (اجلارحي .)2007 ،فتقليد
الغرب واالجنراف �إىل �أخالقه املادية ،ي�سهم يف تدين
القيم لدى الطلبة.
ويف جمتمعنا الفل�سطيني ت�شري الإح�صائيات �إىل
ازدياد ن�سبة اجلرمية وحاالت الطالق وحماوالت
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االنتحار و�ضعف القيم الإيجابية التي طاملا تفاخر
بها املجتمع الفل�سطيني على �سائر �شعوب العامل
(ناجي.)95 :1997 ،
هذا وقد �أظهر اال�ستطالع الذي قام به الهندي
( )2001اخلا�ص مبدى متثل طلبة املرحلة الثانوية
للقيم االجتماعية الأ�صيلة� ،إىل وجود خلل قيمي
لدى جمموعات من الطلبة يعود لأ�سباب خمتلفة،
�أهمها �أجهزة الإعالم ودورها ال�سيء ،يف بث الأفكار
امل�سمومة والتي ت�ؤثر �سلب ًا على قيمهم و�سلوكهم.
ويرى �إبراهيم (� )1996أن تراجع دور كل من
املدر�سة واملعلم يف كثري من املجتمعات العربية عن
غر�س القيم وبخا�صة التعليم مبعناه ال�صحيح كقيمة،
�أفقد الطالب جوانب مهمة يف عملية الرتبية ،وجعلته
غري قادر� -إىل حد كبري-على التعامل مع الأحداث
عندما يواجه بها ،مما يدفعه �إىل التخبط واالرتباك
والعنف.
وي�شري النجيحي ( � )116 :1981أن " العملية
الرتبوية ال�سليمة البد و�أن توجهها قيم �أ�سا�سية
ترتبط مبا يجب �أن يتجه �إليه النمو الإن�ساين الذي
تعمل الرتبية على حتقيقه يف �أفراد الب�رش ،ومن
ناحية �أخرى تهدف الرتبية يف نهاية املطاف يف جميع
عملياتها املختلفة وب�أ�ساليبها املتنوعة �إىل تكوين
ال�شخ�صية الأخالقية لدى الطلبة.
وي�ؤكد ميت�شل (� )Mitchell, 2012رضورة �أن
متثل املدار�س دور ًا حيوي ًا يف تعزيز القيم العاطفية
والأخالقية ،والتنمية الفكرية املادية االجتماعية
الروحية ،واجلمالية ،ورفاهية ال�شباب ،وهذا ما
�أ�شار �إليه �إعالن ملبورن اال�سرتايل عام ،2008
و�أ�شار �إىل �رضورة دعم ال�شباب من خالل تطوير
املعرفة واملهارات والقيم لديهم .وي�ؤكد الفقي
(� )91 :1994أهمية دور املدر�سة يف �إعداد الطلبة
وت�شكليهم بال�صورة املثلى ،التي تُعدهم مواطنني
�صاحلني ،حيث يتم فيها الإعداد العلمي والفني
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للحياة العلمية ،و�إعداد الطلبة للتفاعل ال�صحيح مع
املجتمع والتوافق معه (الفقي .)9 :1994 ،وي�شري
توما�س وجريالد ()Tohmas & Gerald,1996
�إىل �رضورة اهتمام املدر�سة بغر�س القيم الرتبوية
عند الطلبة ،مل�ساعدتهم يف ممار�سة �سلوك �إيجابي.
وقد اهتمت هذه الدرا�سة بفئة مهمة من فئات الطلبة،
وهم طلبة املرحلة الثانوية ،ملا لهذه املرحلة من �أهمية
وهي مرحلة البلوغ واملراهقة التي هي من �أخطر
املراحل التي تواجه الآباء واملعلمني ،واجتياز
ال�شباب لهذه املرحلة ب�سالم ي�ؤذن ب�أنه �سوف مي�ضي
يف حياته �صحيح النف�س� ،سوي ال�شخ�صية.
ومن هنا برزت احلاجة ملثل هذه الدرا�سة ،التي
تهتم بتقدير القيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة
املرحلة الثانوية يف مدينة نابل�س ،والك�شف عن مدى
ممار�ستها من قبل الطلبة ،وحتديد ُ�سبل تعزيزها
لديهم ،وذلك انطالق ًا من �أهمية القيم الرتبوية يف
حتقيق التعليم والتعلم الفاعلني؛ حيث �إن �سيطرة
القيم الرتبوية الأ�صيلة يف العملية التعليمية التعلمية
يقود �إىل بناء �شخ�صية الفرد املتكاملة واملبدعة ،وهذا
ينعك�س �إيجاب ًا على م�ؤ�س�سات املجتمع وتطويرها.

م�شكلة الدرا�سة

تنظر الرتبية احلديثة �إىل الطالب ،نظرة �شاملة من
جميع جوانب النمو ،ف�ض ًال عن اهتمامها بتزويد
الطلبة بالثقافة العامة الأ�سا�سية وتنمية القيم
واالجتاهات وامليول واملهارات و�أمناط التفكري
املرغوب فيها داخل الغرفة ال�صفية وخارجها(�أبو
العطا.)2 :2006 ،
فالرتبية يف �إطار تناولها للفرد من حيث الت�شكيل
والتوجيه والتقومي ،ويف �إطار املجتمع ومعطياته وما
يحمله من تراث وثقافة وتطلعات وقيم ،ت�سعى من
خالل املجتمع وم�ؤ�س�ساته املختلفة �إىل تربية �أبنائه
عليها ،ومن هذا املنطلق ف�إن القيم الرتبوية هي حمور
رئي�س للرتبية ،وهي حمتوى اجلوانب الأخالقية
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واجل�سمية واالجتماعية والروحية والفكرية التي
ت�سعى الرتبية �إىل حتقيقها.
�إال �أن درا�سات كثرية ،خل�صت �إىل تف�شي بع�ض
الظواهر ال�سلبية بني �أو�ساط طلبة املدار�س بعامة،
وطلبة املرحلة الثانوية بخا�صة ،ومنها �ضعف
الوعي بالق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية والوطنية
والأخالقية وغريها ،وهذا يعود �إىل تدين القيم
الرتبوية لدى الطلبة ،نتيجة ت�أثرهم بالتكنولوجيا،
وبثقافة الغرب وعاداتهم وتقاليدهم .وي�شري
العازمي والنوم�س (� )2011إىل �ضعف الوعي
لديهم بالأمور ال�سيا�سية ،وتال�شي القيم الرتبوية
االجتماعية ال�سليمة.
وبينت درا�سات عربية ،ق�صورا كبريا يف القيم
الرتبوية لدى طلبة املدار�س ،و�أن كثري ًا من و�سائط
الرتبية املعنية بهذه املهمة ت�سهم يف هذا الق�صور
بن�سبة كبرية ،مثل الأ�رسة وو�سائل الإعالم ،ف�ض ًال
عن طبيعة املرحلة النمائية لطلبة املدار�س الثانوية
من ناحية ،والتغريات احلديثة التي فر�ضت نف�سها
على املجتمع اقت�صادي ًا ،و�سيا�سي ًا ،وثقافي ًا ،مما حدا
بها �إىل املناداة ب�رضورة الت�أكيد على حقيقة مهمة
وهي �أن " جوهر ر�سالة التعليم هو �أ�سا�س �أخالقي
بالدرجة الأوىل (اجلارحي.)2007 ،
ويف �ضوء ما �سبق ،ف�إن للقيم دور ًا فاع ًال يف تقدم الفرد
واملجتمعات� ،إال �أن امل�شكالت التي يواجهها طلبة
املرحلة الثانوية ،نتيجة ال�رصاعات التي ميرون بها،
من خالل و�سائل التوا�صل االلكرتونية وغريها ،قد
تت�سبب يف بناء قيم ال تتفق وثقافة املجتمع وعاداته،
ولذا ف�إن م�شكلة الدرا�سة تتحدد بال�س�ؤالني الآتيني:
 .1ما درجة تقدير املعلمني للقيم الرتبوية التي
ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة نابل�س،
و�سبل تعزيزها؟
 .2ما ُ�سبل تعزيز القيم الرتبوية لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف مدنية نابل�س ،من وجهة نظر معلميهم؟
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فر�ضيات الدرا�سة
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الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،من خالل معرفتهم
بالقيم الرتبوية التي ميار�سها الطلبة والقيم التي
يخفق الطلبة يف ممار�ستها ،للعمل على و�ضع املناهج
واخلطط التطويرية الفاعلة يف تعزيز القيم الرتبوية
لدى طلبة املرحلة الثانوية ،كما ت�ساعد على تقدمي
قاعدة �أ�سا�سية بحثية متكاملة ،تفيد طلبة الدرا�سات
العليا والباحثني الآخرين يف درا�سات الحقة.

انبثقت عن �أ�سئلة الدرا�سة الفر�ضيات الآتية:
.1ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
( )α ≥0.05يف املجاالت الأربعة (القيم العملية،
والقيم الأخالقية ،والقيم االجتماعية ،والقيم
الوطنية) على مدى تقدير املعلمني للقيم الرتبوية
التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س
الأ�سا�سية احلكومية يف مدينة نابل�س.
.2ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى
( )α ≥0.05بني متو�سطات ا�ستجابات املعلمني
للقيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية
يف املدار�س احلكومية يف مدينة نابل�س تعزى �إىل
متغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وال�صف الذي
در�سه والتفاعل بينها.
.3ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى
( )α ≥0.05بني متو�سطات ا�ستجابات املعلمني
للقيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية
يف املدار�س احلكومية يف مدينة نابل�س تعزى �إىل
متغريات :امل�ؤهل العلمي وعدد �سنوات اخلربة
والتفاعل بينهما.

�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 .1حتديد درجة تقدير املعلمني للقيم الرتبوية التي
ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة نابل�س،
و�سبل تعزيزها.
 .2حتديد دور متغريات الدرا�سة :اجلن�س ،وامل�ؤهل
العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة ،والتخ�ص�ص،
وال�صف الذي يدر�سه يف درجة ممار�سة طلبة املرحلة
الثانوية للقيم الرتبوية يف املدار�س احلكومية يف مدينة
نابل�س.
 .3حتديد القيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة
الثانوية من حيث القيم العقلية ،والقيم الأخالقية،
والقيم االجتماعية ،والقيم الوطنية.

�أهمية الدرا�سة

م�صطلحات الدرا�سة

اهتمت الدرا�سة احلالية ،بدرا�سة القيم الرتبوية
للطلبة ،وذلك ملا لهذا املو�ضوع من �أهمية يف تقدم
الرتبية وحتقيق �أهدافها ،ومن �أهميتها النظرية
والتطبيقية� ،أنها تكت�سب �أهميتها من �أهمية القيم
نف�سها يف حياة الأفراد واملجتمع ،وت�سهم يف حتديد
القيم التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة نابل�س .وذلك من حيث التعرف
�إىل القيم املتوافرة لديهم ،والقيم التي يخفق الطالب
يف ممار�ستها ،وتعمل على درا�سة درجة ممار�سة
الطلبة للقيم الرتبوية ،وذلك نظر ًا للفائدة التي تعود
على املعلمني و�إدارات املدار�س وامل�س�ؤولني يف وزارة

�أهداف الدرا�سة

تتمثل �أهم املفاهيم �أو امل�صطلحات التي وردت يف
الدرا�سة والتي حتتاج �إىل تو�ضيح يف الآتي:
القيم الرتبوية:
تعرف القيم الرتبوية على �أنها ما ميار�سه الفرد،
فتنعك�س على �سلوكه الذي ميار�سه يف املجتمع.
ويعرفها الزيود (" )23 ،2006ب�أنها جمموعة من
املعتقدات واملبادئ الكامنة لدى الفرد ،وتعمل على
�سلوكه و�ضبطه ،وتنظيم عالقاته يف املجتمع و�سط
اجلماعة يف نواحي احلياة".
ويعرفها الباحث �إجرائي ًا ب�أنها " جمموعة من
املقايي�س واملعايري االجتماعية ،والأفكار واملمار�سات
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وال�سلوكات التي تت�شكل لدى الفرد من خالل تفاعله
مع بيئته االجتماعية مبا حتويه من مواقف وخربات،
بحيث متكنه من اختيار توجيهات ل�سلوكاته ونظام
حياته ،ويف تعامله مع الآخرين ،وتتج�سد يف �صورة
تنظيمات لأحكام عقلية انفعالية تت�صف بالعمومية
نحو الأفراد واملعاين والأ�شياء و�أوجه الن�شاط
املختلفة ،وتقا�س بدرجة ا�ستجابة �أفراد عينة
الدرا�سة لبنود �أداة الدرا�سة املعدة لهذا الغر�ض.
طلبة املرحلة الثانوية:
يعرفهم الباحث �أنهم الطلبة املقيدون بال�صفني
احلادي ع�رش والثاين ع�رش بفرعيها (العلمي /
الأدبي) يف املدار�س احلكومية التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم العايل الفل�سطينية يف مدينة نابل�س ،التي
ترتاوح �أعمارهم ما بني � 17-18سنة.

حدود الدرا�سة

حتددت هذه الدرا�سة و�إمكانية تعميم نتائجها يف
�ضوء احلدود الآتية:
 .1احلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة احلالية على
املدار�س احلكومية الثانوية يف مدينة نابل�س.
 .2احلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة احلالية
على معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها يف املدار�س
احلكومية يف مدينة نابل�س.
 .3احلدود الزمانية� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل
ال ّدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2013/2014م.
 .4احلدود املفاهيمية :تتحدد باملفاهيم وامل�صطلحات
امل�ستخدمة يف الدرا�سة ،وتتحدد مبو�ضوع القيم
الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف
مدينة نابل�س ،من وجهة نظر املعلمني.
 .5احلدود الإجرائية :حتددت الدرا�سة بالأداة
امل�ستخدمة املكونة من ( )49فقرة ،و�صدقها،
وثباتها ،والإجابة عنها ،وجمتمع الدرا�سة وعينتها،
والإجابة عن الأ�سئلة والفر�ضيات التي طرحتها
الدرا�سة احلالية.

اخللفية النظرية والدرا�سات ال�سابقة
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مفهوم القيم الرتبوية:
تعرف القيم على �أنها معيار ينبع من املجتمع على
ت�رصفات �أو �أفعال الفرد �سواء �أكانت �سليمة �أم
غري �سليمة .وهي املعتقدات التي يحملها الفرد نحو
الأ�شياء والظواهر والتي تعمل على توجيه رغباته
واجتاهاته نحوها وحتدد له ال�سلوك املقبول وغري
املقبول.
�أما املفهوم الإجرائي للقيم الرتبوية ،فيعرفها �إدري�س
وحممد( )363 :2013على �أنها املثل واملهارات
واالجتاهات واملعتقدات التي رغب املجتمع يف تنميتها
واحلفاظ عليها عرب املنهج الرتبوي والو�سائط
الثقافية والرتبوية املتعددة.
العالقة بني القيم والرتبية :
تُعد العالقة بني القيم والرتبية عالقة تبادلية؛ �إذ �أن
القيم هي املوجه للعملية الرتبوية بجميع عنا�رصها،
وهي يف الوقت نف�سه بحاجة �إىل اال�سرتاتيجيات
واملعلمني والنظام والقواعد ال�سليمة� ،أي �أنها
بحاجة للرتبية ،وهذا يعني �أنه من ال�صعب تنمية
القيم وغر�سها لدى الطلبة بدون تربية ،وبدون القيم
ت�صبح الرتبية عقيمة .وقد ك�شفت الدرا�سات عن
�أهمية القيم يف خلق بيئة تربوية منا�سبة حتقق املزيد
من فهم التالميذ وا�ستيعابهم ،والتفاعل اجليد بني
املعلم وطلبته (كنعان ،)204 :1996 ،لذا فالرتبية
عملية قيمية يف �أ�سا�سها ،وتعمل على بناء القيم لدى
الأفراد يف جميع جوانبها.
ويف �ضوء ما �سبق ،يت�ضح �أن العالقة بني القيم
والرتبية عالقة متبادلة عالقة ت�أثر وت�أثري ،فكما
�أن الرتبية تت�أثر بقيم الآباء والإعالميني ووا�ضعي
املناهج واملعلمني يف تربية الأبناء وغر�س قيمهم
كذلك ت�ؤثر يف غر�س قيم الأجيال و�إك�سابهم ال�صفات
احلميدة.
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�أهمية غر�س القيم يف الطلبة:
ت�شكل القيم الرتبوية الركيزة الرئي�سة يف حياة الفرد
واملجتمع ،وتزداد �أهميتها يف عاملنا اليوم املتغري
واملتقلب ،الذي بد�أ يتنكر للقيم الأ�صيلة التي متثل
ثقافة املجتمع ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�سهم يف التفكري
ال�سلبي لدى الأفراد ،و�سيطرة اجتاهات �سلبية،
تقوده �إىل الرتاجع ،مما ي�ؤدي �إىل هدم املنظومة
القيمية.
ويف درا�سة م�سحية للمنهج القومي يف �أ�سرتاليا،
�أظهرت ق�صورا فيما يتعلق بالقيم ،وتو�صلوا �إىل
�أنه لكي ت�سهم الرتبية يف القيم وتربيتها فال بد من
االهتمام با�سرتاتيجيتني  :االوىل(معرفة كيفية جعل
قيمة بعينها مت�ضمنة على الدوام يف ميثاق دميقراطي
لرتبية القيم) ،والثانية( توفري قاعدة معرفية
وتعزيز القدرة لدى الطالب على ا�ستجالء القيم
التي �سيختارونها و�سيعي�شون بها) ،لأن عك�س ذلك
�سي�سفر عن �أفراد متمردين� ،أو م�شلولني �أخالقيا
�أكرث منهم مواطنني على قدر امل�س�ؤولية ،وهذا دور
املدر�سة (هيل.)1998 ،
ويعود االهتمام بالقيم الرتبوية وغر�سها يف نفو�س
الأفراد �إىل �أ�سباب عدة ،من �أهمها اتِّ�سام املجتمعات،
باهتزاز القيم ،وا�ضطراب املعايري االجتماعية
والأخالقية ،والتطور التقني ،واالنفجار املعريف،
و�ضعف دور املدر�سة ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف غر�س
القيم لدى التالميذ ،و�صار اهتمام املعلمني من�صب ًا
على تلقني املعارف ،وعلى اخلال�ص من املقررات يف
�أقرب وقت (املجل�س القومي للتعليم والبحث العلمي
والتكنولوجيا .)214-232 : 1993،
ولتعزيز القيم الرتبوية لدى الطلبة ،ال بد �أن يكون
املعلم القدوة لهم ،يف �سلوكه و�أفعاله ،ليكون منوذجا
لهم ،وليك�سبهم القيم الرتبوية النبيلة التي تتفق مع
اجتاهات جمتمعه وثقافته.
ويتطلب من الأ�رسة دور ًا مهم ًا يف م�ساعدة املدر�سة
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يف تنمية كثري من القيم املرتبطة بقيم الوالء والتعاون
والعمل .وي�شري جيم�س وريت�شارد (& James
� )Richard,2000إىل �أن الأ�رسة بتعاونها مع
املدر�سة حتقق جمموعة من الفوائد يف هذا املجال
من �أهمها :م�ساعدة الطلبة على حب املعرفة وتوثيق
الرابطة الع�ضوية باملدر�سة ،وم�ساعدة املعلمني على
�إك�ساب الطلبة معايري ال�سلوك املرغوبة التي يتوقعها
املجتمع منهم.
الأ�ساليب والتقنيات اخلا�صة بتنمية القيم الرتبوية
لدى الطلبة:
يتطلب من املعلم احلر�ص على جعل القيمة منبثقة من
تفكري الفرد واختياره ،وذلك من خالل الأخذ ب�أيدي
طالبه وتوجيههم �إىل اختيار القيم الأ�صيلة ،وتبنيها
بحيث تقودهم �إىل بر الأمان ،وبا�ستخدام الأ�سلوب
الأمثل يف غر�س هذه القيم وتنميتها لديهم ،ومن هذه
الأ�ساليب:
�)1أ�سلوب القدوة ،حتى تكون القدوة م�ؤثرة وفاعلة
يف نفو�س الطلبة ،ال بد للمعلم �أن يكون ملتزم ًا بالقيم
الرتبوية النبيلة ال�صاحلة ،حتى يكون لهم منوذجا
حيا وقدوة ح�سنة( الآغا.)177-178 :1991 ،
وي�ؤكد هان�سن (� )Hansen, 1993: 418أن
�صفات املعلم يحاول �أن يقتدي بها الطالب دائم ًا.
� )2أ�سلوب املمار�سة العملية للمواقف؛ حيث �إن"
القيمة يجب �أن متار�س ويجب �أن ت�ؤثر يف م�سار حياة
�صاحبها .وتظهر وت�ستمر يف �سلوكنا وتتكرر ،حتى
ت�صبح من ن�سيج منط حياتنا(زاهر.)76 :1991 ،
)3ممار�سة التعلم التعاوين؛ حيث �أظهرت �إحدى
الدرا�سات اخلا�صة بالتعلم التعاوين التقدم امللحوظ
يف ال�سلوك التعاوين للمجموعات التي مت تدريبها على
ال�سلوكيات التعاونية (.)Robyn, 2000
ومن �أ�ساليب اكت�ساب القيم الرتبوية وتعلمها
التقليد واملحاكاة ،والتكرار ،واخلربة من توايل ما
يتعر�ض له الطالب من خربات �سارة� ،أو غري �سارة،
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ثم الطريقة االرتباطية باقرتان اخلربة باملوقف
(اجل�سماين.)60 :1994،
ويرى الباحث ،ومن خالل االطالع على الأدب يف هذا
املجال� ،أن تعزيز القيم الرتبوية لدى الطلبة ال يقت�رص
على الأ�ساليب التعليمية �سالفة الذكر فقط ،و�إمنا
يجب �أن تت�ضمن الأن�شطة ال�صفية وغري ال�صفية
التي ينظمها املعلم واملدر�سة ،واملنهاج املدر�سي
بالقيم الرتبوية الواجب توافرها لدى الطلبة.

الدرا�سات ال�سابقة

تتنوع الدرا�سات يف جمال القيم الرتبوية ودورها يف
بناء الأفراد واملجتمعات� ،إال �أن معظمها تركز على
تناول القيم من جوانب خمتلفة ،كالقيم الأخالقية،
والقيم الدينية ،ودور الأن�شطة غري ال�صفية يف بناء
القيم ،وبعد مراجعة الباحث للدرا�سات ال�سابقة،
اختريت خم�س ع�رشة درا�سة لها عالقة بظروف
الدرا�سة احلالية ومتغرياتها .وقد مت مراجعتها
بهدف تعرف الأمور التي ركزت عليها ،واملنهجيات
امل�ستخدمة فيها ،و�أهم نتائجها ،وعالقتها بالدرا�سة
احلالية ،ومن بني هذه الدرا�سات ،درا�سة اخلوالدة
( )2013التي هدفت �إىل معرفة درجة متثل طلبة
املرحلة الثانوية للمنظومة القيمية يف �ضوء التحدي
التكنولوجي من وجهة نظر الطالب ،ولتحقيق هدف
الدرا�سة �أعدت اال�ستبانة ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )1046طالبا وطالبة ،وخل�صت الدرا�سة �إىل
جمموعة من النتائج ،منها� :إن درجة متثل طلبة
املرحلة الثانوية للمنظومة القيمية كانت متو�سطة
ب�صورة عامة ،وجاء جمال القيم الدينية بدرجة
مرتفعة ،وجماالت القيم العملية والقيم االجتماعية
والقيم ال�سيا�سية بدرجة متو�سطة .و�أظهرت وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح
الإناث� ،إىل متغري ال�صف ل�صالح طلبة ال�صف الثاين
الثانوي ،و�إىل متغري مكان ال�سكن ل�صالح �سكان
القرية ملجاالت القيم االجتماعية والدينية والعملية،
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ومل�صلحة �سكان املدينة يف جمال القيم ال�سيا�سية،
و�إىل متغري املعدل ل�صالح الطلبة الذين معدالتهم
�ضمن فئة ممتاز.
وطبق العازمي والرمي�ضي ( )2011درا�سة هدفت
�إىل التعرف �إىل دور املعلمني يف تنمية القيم الوطنية
لدى طلبة املدار�س الثانوية يف دولة الكويت،
وا�ستخدم اال�ستبانة املكونة من ( )40فقرة ،موزعة
على ثالثة جماالت للقيم هي :القيم ال�سيا�سية ،والقيم
االجتماعية ،والقيم االقت�صادية ،وطبقت على عينة
من املعلمني واملعلمات يف مدار�س املرحلة الثانوية،
وخل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج� ،أهمها:
�أن تقديرات �أفراد العينة لدور املعلمني يف تنمية
القيم الوطنية فكان يف املجال االجتماعي ،وكان �أعلى
تقدير لدور املعلمني يف تنمية القيم الوطنية يف املجال
االجتماعي� ،أما �أدنى تقدير لدور املعلمني يف تنمية
القيم الوطنية فكان يف املجال ال�سيا�سي .كما وجدت
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات الرتب
عند م�ستوى الداللة  0.05تعزى ملتغري اجلن�س،
و�سنوات اخلربة ،واملنطقة التعليمية.
و�أجرى او�سات واوماردو (Osaat & Omardu,
 )2011درا�سة هدفت �إىل الرتكيز على تقييم نظام
القيم يف نيجرييا و�أثره على التعليم با�ستخدام
الأ�سلوب الفل�سفي ،ووظفت الدرا�سة اال�ستنتاجات
املنطقية والعبارات النموذجية ،وركزت على �أربعة
�أ�سئلة هي :هل القيم مكت�سبة �أم وراثية؟ هل القيم
ذاتية �أم مو�ضوعية؟ هل القيم ن�سبية �أم مطلقة؟ هل
هناك ترتيب ت�سل�سلي للقيم؟ .وخل�صت الدرا�سة
�إىل �أن القيم عبارة عن معايري التطبيق ،والفعالية
واجلدارة التي يتمتع بها املجتمع ،التي تنتقل من
جيل �إىل �آخر ،كما �أظهرت �أن ف�شل النظام الرتبوي
النيجريي يعود بدرجة كبرية �إىل الذاتية والن�سبية يف
التعامل مع القيم.
وهدفت درا�سة البزم (� )2010إىل حتديد دور الأن�شطة
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غري ال�صفية يف تنمية القيم الأخالقية واالجتماعية
والوطنية ،لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية من وجهة
نظر معلميهم يف حمافظات غزة ،وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدم اال�ستبانة يف
جمع البيانات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()577
معلما ومعلمة .وخل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من
النتائج من �أهمها� :أن الأن�شطة غري ال�صفية لها دور
فعال يف تنمية قيم طلبة املرحلة الأ�سا�سية ،وح�صل
جمال القيم االجتماعية على املرتبة الأوىل ،وجمال
القيم الوطنية على املرتبة الثانية� ،أما جمال القيم
الأخالقية فقد ح�صل على املرتبة الثالثة .كما بينت
نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
جمال القيم الأخالقية واالجتماعية تعزى ملتغيرّ
اجلن�س ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف جمال
القيم االجتماعية والوطنية تعزى ملتغري التخ�ص�ص،
وعدم وجود فروق يف جمال القيم الأخالقية تعزى
ملتغري املنطقة التعليمية ،ووجود فروق يف جمال
القيم الوطنية تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث.
ووجود فروق يف جمال القيم الأخالقية تعزى ملتغري
التخ�ص�ص ل�صالح العلوم الإن�سانية ،ووجود فروق
يف جمال القيم االجتماعية والوطنية تعزى ملتغري
املنطقة التعليمية ،ل�صالح املنطقة اجلنوبية ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا يف
جميع جماالت اال�ستبانة تعزى ملتغريي �سنوات
اخلربة وامل�ؤهل العلمي.
و�سعت درا�سة حمودة (� )2009إىل ا�ستنباط القيم
الإ�سالمية املت�ضمنة يف ق�ص�ص املنهاج الفل�سطيني
يف املرحلة الأ�سا�سية العليا يف �ضوء الفكر الرتبوي
الإ�سالمي ،وو�ضع ت�صور مقرتح للإفادة من القيم
الرتبوية يف ق�ص�ص املنهاج الفل�سطيني يف جمال
التعليم املدر�سي ،وقد ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب
حتليل املحتوى من الناحية الكيفية ك�أحد تقنيات
املنهج الو�صفي ،وذلك بتحليل الق�ص�ص يف املنهاج
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الفل�سطيني يف املرحلة الأ�سا�سية العليا وا�ستخراج
القيم الرتبوية منها .وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة
من النتائج �أهمها :زخر الق�ص�ص يف كتاب املطالعة
والن�صو�ص للمرحلة الأ�سا�سية العليا بالقيم الرتبوية
الإميانية؛ حيث ا�ستنبط الباحث ( )10قيم تربوية
اجتماعية ،و(  )7قيم تربوية عقلية ،و( )5قيم
تربوية جمالية ،و( )4قيم تربوية ج�سمية.
وطبق اجلارحي ( )2007درا�سة هدفت �إىل التو�صل
�إىل ت�صور مقرتح خا�ص بتنمية القيم الرتبوية
مو�ضوع الدرا�سة طلبة احللقة الأوىل من التعليم
الأ�سا�سي يف م�رص .وقد بلغ عدد �أفراد العينة()3200
طالب وطالبة يف ال�رشقية ،القاهرة ،الإ�سكندرية،
�شمال �سيناء� ،أ�سيوط .وا�ستخدم اال�ستبانة �أداة
جلمع البيانات ،كما ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
املقارن ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج
�أهمها� :أن حتققت املمار�سة للقيم الرتبوية املرتبطة
بقيم العمل بدرجة "كبرية" ،وكان �أعالها قيمة
اجلدية بن�سبة مئوية قدرها  ، 72.2%و�أدناها قيمة
�سعة االطالع بن�سبة مئوية قدرها  40.2%وحتققت
املمار�سة للقيم الرتبوية املرتبطة بقيم التعاون
بدرجة " كبرية" ،وكان �أعالها قيمة احلوار مع
الآخرين بن�سبة مئوية قدرها) %( 68.6و�أدناها
قيمة الت�سامح بن�سبة مئوية قدرها  39.7%وحتققت
املمار�سة للقيم الرتبوية املرتبطة بقيم الوالء بدرجة
" كبرية".
و�أجرى �أبو زيد ( )2005درا�سة هدفت �إىل معرفة
القيم الرتبوية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة
ع ّمان كما يراها الطلبة �أنف�سهم ،واختريت عينة طبقية
ع�شوائية بلغت ( )1100طالب وطالبة .وا�ستخدمت
ا�ستبانة ا�شتملت على ( )64قيمة تربوية .وقد
خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج منها� :أن
درجة االهتمام بالقيم الرتبوية كانت عالية يف معظم
بنود �أداة الدرا�سة وجماالتها ب�صورة عامة ،وجاء
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ترتيب جماالت القيم الرتبوية ،وفق �أهميتها لدى
الطلبة على النحو الآتي(القيم ال�سيا�سية ،ثم القيم
الدينية ،ثم القيم االقت�صادية ،ثم القيم الأخالقية،
ثم القيم املعرفية ،ثم القيم اجلمالية ،ثم القيم
االجتماعية) ،و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق
دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري اجلن�س ،ووجود فروق
دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري ال�صف الدرا�سي ،وتعليم
الأب ،وتعليم الأم ،ودخل الأ�رسة ،ومديرية الرتبية.
�أما درا�سة مرجتى( )2004فهدفت �إىل الك�شف عن
درجة ممار�سة طلبة املرحلة الثانوية للقيم الأخالقية
يف حمافظة غزة من وجهة نظر معلميهم .وقد اعتمد
الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
وا�ستخدم ا�ستبانة خا�صة بالقيم الأخالقية موزعة
�إىل ثالثة جماالت هي :عالقة طالب املرحلة الثانوية
باملعلمني ،وعالقة طالب املرحلة الثانوية بالزمالء،
وعالقة طالب املرحلة الثانوية بالإدارة املدر�سية
وموظفيها .وتكونت العينة من (  ) ٢٩٠معلم ًا
ومعلم ًة ،واختريت العينة بالطريقة الع�شوائية
الب�سيطة .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج عدة :منها
�أن الن�سبة املئوية ملمار�سة طلبة املرحلة الثانوية
لإحدى وخم�سني قيمة من القيم ( ،)% ٨٢,٣٤وبينت
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
(  ) 0,05يف مدى ممار�سة طلبة املرحلة الثانوية للقيم
الأخالقية تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الطالبات،
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
(  ) 0,05يف مدى ممار�سة طلبة املرحلة الثانوية للقيم
الأخالقية تعزى ملتغري التخ�ص�ص (علمي�/أدبي).
وهدفت درا�سة كنعان (� )2001إىل معرفة القيم
الرتبوية املت�ضمنة يف الربامج املوجهة للأطفال عرب
و�سائط الإعالم املنت�رشة يف اجلمهورية العربية
ال�سورية ،وتعرف دور و�سائط الإعالم يف تعزيز هذه
القيم .وتكونت عينة الدرا�سة من املجموعات ال�شعرية
ل�شعراء الأطفال يف �سورية ،وبرامج الأطفال يف
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الإذاعة ال�سورية عام (1999م) ،وبرامج الأطفال يف
التلفاز العربي ال�سوري وتطورها منذ عام(1983م)
وحتى عام (1999م) ،و�صحافة الأطفال املنت�رشة يف
�سورية عام (1999م) ،وبرامج الأطفال يف و�سائط
االت�صاالت االلكرتونية واحلا�سوب يف املكتبات
االلكرتونية املنت�رشة يف �سورية عام (1999م).
وخل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها:
�أن ال�شعراء �ضمنوا �أ�شعارهم يف �أدب الأطفال،
واملجموعات ال�شعرية التي �آمنوا بها فجاءت متفاوتة
و�شاملة ل�سلم املجموعات القيمية الع�رش ،حيث بلغت
�أعلى ن�سبة ( )28%كانت من ن�صيب جمموعة القيم
القومية الوطنية ،و�أقلها ( )1%كانت من ن�صيب
جمموعة القيم ال�صحية.
و�أجرى الهندي ( )٢٠٠١درا�سة هدفت �إىل معرفة
مدى قيام املعلم بتنمية بع�ض القيم االجتماعية
لدى طلبة ال�صف الثاين ع�رش يف حمافظة غزة من
وجهة نظرهم .وقد اعتمدت الدرا�سة على املنهج
الو�صفي التحليلي ملعرفة دور املعلم ،وا�ستخدمت
اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات .وخل�صت الدرا�سة
�إىل جمموعة من النتائج من �أهمها :عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني كل من الذكور والإناث يف
تنمية بع�ض القيم االجتماعية ،وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( ) 0.05
بني متو�سطات درجات طلبة ال�صف الثاين ع�رش نحو
دور املعلم يف تنمية بع�ض القيم االجتماعية يعزى
ملكان �سكن الطلبة (�شمال – غزة – خانيون�س)،
ونحو دور املعلم يف تنمية بع�ض القيم االجتماعية،
يعزى لعامل التخ�ص�ص لدى الطلبة (علمي – �أدبي)،
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة (  ) 0.05بني متو�سطات درجات طلبة ال�صف
الثاين ع�رش ،نحو دور املعلم يف تنمية بع�ض القيم
االجتماعية ،يعزى لعامل التخ�ص�ص لدى املعلمني.
وطبق اجلرجاوي ( )2000درا�سة هدفت �إىل معرفة
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�أثر امل�شاركة يف الك�شافة يف تنمية القيم الدينية
واالجتماعية واالقت�صادية والعلمية والفنية املراد
حتقيقها لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية مبدينة اخلليل،
وا�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي ،واعتمد الباحث
اال�ستبانة �أداة للدرا�سة مكونة من خم�سة �أبعاد
ح�سب ت�صنيف الباحث للقيم وهي :القيم الدينية
واالجتماعية واالقت�صادية والعلمية والفنية ،وت�ألفت
عينة الدرا�سة من ( )196طالب ًا ،منهم ( )98ك�شاف ًا
و( )98غري ك�شاف ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة
من النتائج من �أهمها ،وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الك�شافني وغري الك�شافني ول�صالح
الك�شافني ،يف القيم االجتماعية ،والقيم االقت�صادية،
والقيم العلمية ،والقيم الفنية ،كما �أظهرت نتائج
الدرا�سة عدم وجود فروق بني الك�شافني وغري
الك�شافني يف القيم الدينية.
و�سعت درا�سة �أبو دف و�أبو م�صطفى ( ) ٢٠٠٠
�إىل حتديد درجة ممار�سة طالب اجلامعة الإ�سالمية
يف غزة لبع�ض الف�ضائل اخللقية و�أبعادها .وقد
ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي .وخرجت الدرا�سة مبجموعة من النتائج
من �أهمها� ،أن الدرجة الكلية لأبعاد الف�ضائل اخللقية
عالية؛ حيث تراوحت الن�سب املئوية بني (78.33%-
 )81.33%وقد حازت الف�ضائل اخللقية جتاه اخلالق
على املرتبة الأوىل ،يليها الف�ضائل اخللقية جتاه
اجلامعة ،ثم الف�ضائل اخللقية جتاه املحا�رضين،
ويف املرتبة الأخرية جاءت الف�ضائل اخللقية جتاه
الزمالء .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني اجلن�سني يف درجة ( ١٤
) ف�ضيلة خلقية منها ( )١٣ف�ضيلة خلقية ل�صالح
الإناث ،وف�ضيلة واحدة ل�صالح الذكور ،وال يوجد
فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجلن�سني يف درجة
ممار�سة (  ) ٣٢ف�ضيلة خلقية ،وتوجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني طالب كل من الكليات العملية
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والإن�سانية يف درجة ممار�سة ف�ضيلتني خلقيتني هما
جتنب النظر �إىل املحرمات ،واال�ستمرارية يف �شكر
اهلل ،ل�صالح الكليات الإن�سانية ،وال يوجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني طالب كل من الكليات العملية
والإن�سانية يف درجة ممار�سة ( )٤٤ف�ضيلة خلقية.
�أما درا�سة �إمنان ( )Inman, 1999فهدفت �إىل
معرفة مظاهر ال�رصاع القيمي لدى جيلني من ن�ساء
جنوب �رشق �آ�سيا ،وقد مت ا�ستخدام مقيا�س ا�شتمل
على �أربعة جماالت ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )319امر�أة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ال�رصاع
القيمي يختلف وفق الأجيال ،و�أن خربات ال�رصاع
القيمي هي خمرجات حقيقية للتفاعل الثقايف بني
احل�ضارات ،و�أن بناء ال�رصاع القيمي الثقايف متعدد
االجتاهات يحتاج �إىل حتديد للمفاهيم ب�شكل �أكرب.
و�أجرى هيجنز (  )Higgins, 1995درا�سة
ﻫﺩﻓﺕ �ﺇﻰﻟ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ
�ﺇﻰﻟ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻤﻟﺩﺍﺭ�ﺱ الثانوية ﻲﻓ كل ﻤﻥ ﺭﻭ�ﺴﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﺤﺩﺓ ،ﻭ�ﺃﻴ�ﻀﺎ �إىل ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻤﻟﻤﺎﺭ�ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴ�ﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻭﻥ ﻲﻓ ﻏﺭ�ﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍ�ﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﺩﻯ
ﻁﻼﺒﻬﻡ .و�أﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ( )6ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻤﺩﺭ�ﺴﺎﺕ
ﻤﻥ ﻤﺩﺭ�ﺴﺔ ( )PS. No.825ﺍﻟﺭﻭ�ﺴﻴﺔ ﺒﻌ�ﻀﻬﻥ
ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻤﻨﺫ (� )١٥ﺴﻨﺔ ﻭﺒﻌ�ﻀﻬﻥ ﻤﻨﺫ (� )٣ﺴﻨﻭﺍﺕ،
ﻭ�ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺩﺭ�ﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺭ�ﺴـﺔ ( )SASﺍ�ﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ؛
ﺤﻴﺙ ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻲﻓ ﺩﺭﺍ�ﺴﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻤﻟﻨﻬﺞ
ﺍﻟﻭ�ﺼﻔﻲ ﺍﻤﻟﻘﺎﺭﻥ .ﻭﻗﺩ �ﺃ�ﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �ﺇﻰﻟ
�ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭ�ﺱ ﻭﺍ�ﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻲﻓ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ؛ ﺤﻴﺙ �إﻥ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭ�ﺱ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭ�ﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ والوالء ،ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻨﻤﺎ
يركز ﺍ�ﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭ�ﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﻭﺍ�ﺴﺘﻘﻼل
ﺍﻟ�ﺸﺨـ�ﺼﻴﺔ ،ﻭ�ﺃﻥ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤـﻴﻥ ﺍ�ﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ �أكرث ﺘﻔﻬﻤﺎ ﺤﻟل
امل�شاكل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﻤﻥ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭ�ﺱ؛
ﺤﻴـﺙ �إﻥ ﺍﻟـﺭﻭ�ﺱ ﻴﻌدﻭﻥ �ﺃﻨﻔ�ﺴﻬﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ
�ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﺏ.

د.جمدي زامل ،درجة تقدير املعلمني للقيم ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص (2015 ، )182-153

وهدفت درا�سة �إين�س (� ) Ennis,1994ﺇىل فح�ص
اخلطة املقرتحة واملقررات التعليمية لإحدى ع�رشة
مدر�س تربية بدنية لتحديد �أهدافهم التي تركز على
القيم االجتماعية ،وتعرف مدى ا�ستيعاب املدر�سني
خللفية الطالب ،وعالقة املحتوى الأكادميي بحافزية
الطالب؛ ﺤﻴﺙ ﺍ�ﺴﺘﺨﺩمت الدرا�سة ﺍﻤﻟﻨﻬﺞ ﺍﻤﻟﻘﺎﺭﻥ.
ﻭﻗﺩ �ﺃ�ﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �إىل جمموعة من
النتائج من �أهمها� :رضورة الرتكيز على امل�س�ؤولية
االجتماعية داخل ت�صنيفات التعليم يف العمل مع
الآخرين ،وعلى الفهم واالحرتام وامل�س�ؤولية جتاه
الآخرين ،كما وت�ؤكد الدرا�سة �أن املدر�سني ي�ؤكدون
التنافر بني احلاجة لتعليم الأهداف الأكادميية،
واحلاجة �إىل تعليم مهارات تتعلق بامل�س�ؤولية
االجتماعية.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة

من خالل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة ميكن ا�ستخال�ص
الآتي:
.1اهتمت الدرا�سة احلالية ،بدرا�سة القيم الرتبوية
التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدنية نابل�س،
يف حني اهتمت درا�سة العازمي والرمي�ضي ()2011
بتعرف دور املعلمني يف تنمية القيم الوطنية لدى طلبة
املرحلة الثانوية ،واهتمت درا�سة البزم ()2010
بتحديد دور الأن�شطة غري ال�صفية يف تنمية القيم
الأخالقية واالجتماعية والوطنية ،وركزت درا�سة
اجلارحي ( )2007على درا�سة القيم الرتبوية
لدى تالميذ احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي يف
م�رص� ،أما درا�سة اجلرجاوي ( )2000فقد اهتمت
مبعرفة �أثر امل�شاركة يف الك�شافة يف تنمية القيم
الدينية واالجتماعية واالقت�صادية والعلمية والفنية،
واهتمت درا�سة هيجنز ( )Higgins, 1995بالقيم
التي يرغب املعلمون بنقلها �إىل طالبهم يف رو�سيا
والواليات املتحدة.
.2اهتمت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة بدرا�سة القيم
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املت�ضمنة يف الكتاب واملنهاج الدرا�سي ،وذلك كما يف
درا�سة حمودة ( ،)2009ودرا�سة كنعان (،)2001
ودرا�سة �إين�س ( ،)Ennis, 2004وهذا مل تتناوله
الدرا�سة احلالية.
.3تت�شابه الدرا�سة احلالية ،مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة يف درا�سة القيم الرتبوية لطلبة املرحلة
الثانوية وذلك كما جاء يف درا�سة كل من :اخلوالدة
( ،)2013والعازمي ( ،)2011و�أبو زيد (،)2005
ومرجتى (� ،)2004إال �أن الدرا�سة احلالية اختلفت
عن تلك الدرا�سات يف تناولها ملتغريات وبنود مل
تتناولها الدرا�سات ال�سابقة.
.4اهتمت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،بدرا�سة دور
املعلم يف تنمية بع�ض القيم الرتبوية لدى الطلبة مثل
درا�سة الهندي(  ( ،)2001ودرا�سة هيجنز (Hi g
� ،)gins, 1995إال �أن الدرا�سة احلالية اهتمت
بدرا�سة ممار�سة الطلبة للقيم الرتبوية :العملية
والأخالقية واالجتماعية والوطنية.
.5تت�شابه الدرا�سة احلالية يف تناولها لال�ستبانة
�أداة للبحث مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة وهي:
درا�سة اخلوالدة ( ،)2013ودرا�سة البزم(،)2010
ودرا�سة اجلارحي ( ،)2007ودرا�سة �أبو زيد
( ،)2005ودرا�سة مرجتى( ،)2004ودرا�سة
الهندي( ،)2001ودرا�سة �أبو دف و�أبو م�صطفى
( ،)2000ودرا�سة �إمنان ( ،)Inman, 1999ودرا�سة
كنعان ( ،)2001ودرا�سة (،)Higgins, 1995
ودرا�سة �إين�س (.)Ennis, 2004
.6ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة
والإطار النظري يف بناء منهجية الدرا�سة و�أداتها،
كذلك اال�ستفادة منها يف بناء �أ�سئلة الدرا�سة
وفر�ضياتها ،و�ضبط املتغريات ،وو�ضع التف�سريات
املنا�سبة للنتائج التي خرجت بها الدرا�سة.
.7خل�صت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أن الأ�ساليب
الرتبوية الفاعلة ت�سهم يف تعزيز القيم الرتبوية لدى
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الطلبة ،يف حني ك�شفت بع�ضها �أهمية دور البيت
واملدر�سة يف تنمية القيم الرتبوية ال�سليمة لدى
الطلبة� ،إ�ضافة �إىل ت�ضمني ال�شعراء لكثري من القيم
الرتبوية يف �شعرهم ،وخل�صت بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة �إىل اختالف ال�رصاع القيمي باختالف
الأجيال ،و�أن خربات ال�رصاع القيمي هي خمرجات
حقيقية للتفاعل الثقايف بني احل�ضارات.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها

ت�ضمن هذا اجلزء الإجراءات التي تتعلق بت�صميم
الدرا�سة وتنفيذها ،من حيث منهج الدرا�سة ،وحتديد
جمتمع الدرا�سة ،وعينتها ،و�أداة الدرا�سة ،والتحقق
من �صدقها وثباتها� ،إ�ضافة �إىل �إجراءات الدرا�سة،
واملعاجلة الإح�صائية التي ا�ستخدمت يف ا�ستخراج
النتائج.

منهجية الدرا�سة

تعتمد الدرا�سة احلالية على املنهج الو�صفي التحليلي
نظر ًا ملنا�سبته لأغرا�ض الدرا�سة ،وباعتباره املنهج
الذي ي�صف الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة وحتليلها
وبيان مكوناتها ،ووفق ًا لهذا الإطار املنهجي ت�أتي
الدرا�سة احلالية بثالثة حماور وهي :الإطار النظري
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والذي يعتمد على املراجع العلمية املتخ�ص�صة يف
جمال الدرا�سة ،والدرا�سة امليدانية والتي تعتمد على
اال�ستبانة "التطبيق" ،وحتليل النتائج والتو�صيات
املتعلقة بدرجة تقدير املعلمني للقيم الرتبوية التي
ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة نابل�س.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املرحلة
الثانوية ومعلماتها يف املدار�س احلكومية
يف مدينة نابل�س خالل الف�صل الأول من
العام(2013/2014م) ،وقد بلغ عددهم ()270
معلم ًا ومعلمة.

عينة الدرا�سة

اختريت عينة الدرا�سة من معلمي املرحلة الثانوية
ومعلماتها بالطريقة الع�شوائية الطبقية من جمتمع
الدرا�سة الأ�صلي؛ حيث وزعت اال�ستبانة على ()200
معلم ومعلمة ،وا�سرتجع منها ( )183ا�ستبانة،
وبعد درا�ستها تبني وجود( )8ا�ستبانات غري �صاحلة
للتحليل ،وبهذا تكون عينة الدرا�سة ( )175معلم ًا
ومعلمة مبا ن�سبته ( )65%من جمتمع الدرا�سة
الأ�صلي ،واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.

اجلدول( :)1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ملعلمي املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية يف مدينة نابل�س ح�سب متغريات :اجلن�س،
وال�صف الذي يدر�سه
وامل�ؤهل العلمي ،والتخ�ص�ص ،وعدد �سنوات اخلربةّ ،
املتغريات
امل�ستويات
املتغريات الن�سب املئوية التكرارات
امل�ستويات
الن�سب املئوية التكرارات
اجلن�س
ذكر
75
42.9%
عدد
� 5سنوات فما
40
22.9%
�سنوات
دون
اخلربة
�أنثى
100
57.1%
من� 6-أقل
35
20%
من� 10سنوات
املجموع
175
100%
من � 10-أقل من
44
25.1%
� 15سنة
بكالوريو�س امل�ؤهل العلمي
114
82.3%
� 15سنة ف�أكرث
56
32%
�أكرث من
31
17.7%
املجموع
175
100%
بكالوريو�س
املجموع
175
ال�صف 100%
حادي ع�رش
54
30.9%
ّ
علوم �إن�سانية التخ�ص�ص
118
الذي 67.4%
ثاين ع�رش
22
12.6%
علوم تطبيقية
57
احلادي ع�رش يدر�سه 32.6%
99
56.6%
والثاين ع�رش
املجموع
175
100%
املجموع
175
100%
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بناء الأداة والتحقق من �صدقها وثباتها

(�أ)و�صف الأداة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ت�صميم �أداة الدرا�سة
من خالل االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات
ال�سابقة اخلا�صة مبو�ضوع الدرا�سة ،و َعقد لقاء
مع عينة ا�ستطالعية من معلمي املرحلة الثانوية
ومعلماتها يف مدينة نابل�س ،وقد تكونت من ()7
معلمني ومعلمات ،وطرح ال�س�ؤال الآتي" :بر�أيكم
ما هي القيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة
الثانوية؟" ،بعد ذلك مت ت�سجيل �آراء العينة
اال�ستطالعية على درجة تقدير املعلمني للقيم الرتبوية
التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية ،ومتت عملية
التحليل والتنظيم لت�شكل �أداة الدرا�سة.
وبلغ عدد فقرات مقيا�س درجة تقدير املعلمني
للقيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية
يف �صورتها الأولية( )51فقرة ،و( )49فقرة يف
�صورتها النهائية ،م�صممة ح�سب مقيا�س ليكرت
اخلما�سي املتدرج من (.)-1 5
(ب) �صدق الأداة:
ت�أكد الباحث من �صدق الأداة من خالل مراجعة
الأدب الرتبوي يف جمال القيم الرتبوية التي ميار�سها
طلبة املرحلة الثانوية ،وذلك للتحقق من �أن �أداة
الدرا�سة تقي�س ما و�ضعت لقيا�سه.
كما ومت التحقق من �صدق الأداة من خالل اللجوء
�إىل �صدق التحكيم ()Trustees Validity؛ حيث
�شملت املجموعة ( )9حمكمني من ذوي اخلربة
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واالخت�صا�ص يف جمال الرتبية يف بع�ض اجلامعات
الفل�سطينية واملدار�س؛ حيث طلب منهم احلكم على
�أداة الدرا�سة ومدى �صالحيتها للتطبيق ،وقد اعتمد
الباحث ن�سبة ( )84%من االتفاق بينهم ك�أ�سا�س
العتماد الفقرة ،وبنا ًء على مالحظاتهم ومقرتحاتهم
مت التعديل ،ف�أ�صبحت تتكون من ( )49فقرة.
كما مت ا�ستخراج ال�صدق الداخلي ال�ستبانة الدرا�سة،
وذلك من خالل معامل (ارتباط بري�سون) بني كل
جمال من جماالت الأداة والدرجة الكلية ،ونتائج
اجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
يت�ضح من اجلدول (� )2أن معامالت االرتباط بني كل
جمال من جماالت الدرا�سة والدرجة الكلية تراوحت
ما بني ( ،)0.685-0.911وتُعد هذه القيم دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)α ≥0.01وت�شري
�إىل وجود ارتباط دال وقوي بني جماالت اال�ستبانة
والدرجة الكلية ،وهذا يعني �أنها تتمتع بال�صدق
الداخلي القوي.
(ت) ثبات الأداة :
مت التحقق من ثبات اال�ستبانة على �أفراد ال ّدرا�سة
املك ّونة من (  ) 175معلم ًا ومعلمة ،وذلك بطريقة
التجزئة الن�صفية ()Split Half Method
با�ستخدام معادلة (�سبريمان-براون) وبطريقة
كرونباخ �ألفا)Chronbach Alpha(:
( )1طريقة التجزئة الن�صف ّية Split Half Met h(:
ق�سم الباحث الأداة �إىل ن�صفني :فقرات فردية
َّ )od
وفقرات زوجية ،و ّمت ح�ساب معامل االرتباط بني

اجلدول (  :) 2معامالت ارتباط بري�سون بني حماور الدرا�سة والدرجة الكلية لال�ستبانة
املجاالت
رقم املجال
القيم الرتبوية العملية
1
القيم الرتبوية الأخالقية
2
القيم الرتبوية االجتماعية
3
القيم الرتبوية الوطنية
4
*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()α ≥0.01

معامل االرتباط
0.685
0.909
0.911
0.819

م�ستوى الداللة
**0.000
**0.000
**0.000
**0.000
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ا�ستجابات العينة على الفقرات الفردية وا�ستجاباتهم
على الفقرات الزوجية با�ستخدام معادلة) �سبريمان
– براون)؛ حيث بلغ معامل الثبات الك ّلي(.)0.958
وهذه القيم تدل على �أن املقيا�س يتميز بثبات قوي
جد ًا ومرتفع.
( )2معامل االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة)
كرونباخ �ألفا) )Chronbach Alpha(:مت ح�ساب
الثبات بطريقة (كرونباخ �ألفا) لتقدير ثبات الأداة،
وكانت النتائج على جماالت اال�ستبانة وعلى الدرجة
الكلية بح�سب الآتي:
اجلدول( :)3معامل ثبات كرونباخ (Chronbach
 )Alphaملجاالت القيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة
الثانوية يف مدينة نابل�س
رقم املجال

املجاالت

1

القيم الرتبوية
العملية
القيم الرتبوية
الأخالقية
القيم الرتبوية
االجتماعية
القيم الرتبوية
الوطنية

2
3
4

قيمة �ألفا

عدد
الفقرات
8

0.849

18

0.932

13

0.916

10

0.962

يتبني من خالل اجلدول ال�سابق ثبات جماالت
الدرا�سة والدرجة الكلية ،فرتاوحت ما بني (0.849
 )0.962وتُعد معامالت الثبات امل�ستخرجة لهذهالأداة جيدة ،وتفي بغايات الدرا�سة.
ويتبني من خالل ما �سبق� ،أن معامالت ثبات
املقيا�س(اال�ستبانة) ،امل�ستخرجة لهذه الأداة
منا�سبة ،وتفي بغايات الدرا�سة

املعاجلات الإح�صائية

من �أجل حتليل نتائج الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث
الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية (،)SPSS
وذلك بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ،وحتليل التباين متعدد
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القيا�سات املتكررة (،)Repeated Measures
واختبار حتليل التباين الثنائي ،واختبار حتليل
التباين الثالثي ،واختبار ( )LSDللمقارنات البعدية،
وذلك للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة وفر�ضياتها.
وحل�ساب معامالت ال�صدق والثبات لأداة الدرا�سة
مت ا�ستخراج معامالت ارتباط بري�سون ،وا�ستخدام
معادلة (�سبريمان-براون) ،وا�ستخدام معادلة
كرونباخ �ألفا (.)Chronbach Alpha
ولأغرا�ض املعاجلة الإح�صائية فقد مت حتديد
درجة تقدير املعلمني للقيم الرتبوية التي
ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية وفق املعادلة الآتية
(عابدين :)2010،طول الفئة (�أعلى حد لال�ستجابة-
�أدنى حد لال�ستجابة)/عدد م�ستويات درجة الفاعلية
( 1.33 = 3/)5-1

وقد مت ا�ستخدام هذه القيمة لتحديد درجة التقدير
وهي على النحو الآتي:
 .1متدنية �إذا كان املتو�سط احل�سابي(  2.33ف�أدنى)
(�أي احلد الأدنى.)+1.33
 .2متو�سطة �إذا تراوح املتو�سط احل�سابي بني
(.) 2.34-3.67

 .3مرتفعة �إذا كان املتو�سط احل�سابي
ف�أعلى).

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

(3.68

فيما يلي عر�ض للنتائج التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة ومناق�شتها ،تبع ًا ل�س�ؤال الدرا�سة الرئي�س
والفر�ضيات التي مت حتديدها ،وهي على النحو
الآتي:
�أو ًال :نتائج ال�س�ؤال الرئي�س ومناق�شته:
ين�ص ال�س�ؤال الأول على" :ما درجة تقدير املعلمني
للقيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف
املدار�س احلكومية يف مدينة نابل�س؟".
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية
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لتقديرات املعلمني للقيم الرتبوية التي ميار�سها
طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة نابل�س ،و�سيتم عر�ض
الإجابة وفق ًا لكل جمال منفردا كما يف اجلداول()4
و( )5و( )6و(.)7
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وقد ح�صلت جميع عبارات املجال الأول اخلا�ص
بالقيم الرتبوية العملية على درجة تقدير متو�سطة،
ومبتو�سط ح�سابي تراوح من (،)2,588-3,371
ون�صت هذه الفقرات على �أمور كثرية منها :حر�صه

اجلدول( :)4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ودرجة التقدير للقيم الرتبوية العملية التي ميار�سها طلبة
املرحلة الثانوية يف مدنية نابل�س من وجهة نظر معلميهم ،مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا.
الرقم

الرتبة

ن�ص الفقرة

7

1

1

2

6
2

3
4

4

5

3
4
8

6
7
8

يحر�ص على ممار�سة الأن�شطة
.الريا�ضية
ينجز الأن�شطة التي يكلف بها من قبل
.املعلم
.يحافظ على موعد الدوام املدر�سي
يقدر قيمة العمل الذي يقوم به زميله
.يف ال�صف
يقدر الأن�شطة غري ال�صفية التي تنظمها
.املدر�سة
.يقدر قيمة العمل الذي يقوم به املعلم
.يقدر قيمة الوقت
ي�سعى �إىل الإبداع يف الأن�شطة التي
.يقوم بها
املتو�سط الكلي لدرجة تقدير املعلمني
للقيم الرتبوية العملية لدى طلبة
املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية
يف مدينة نابل�س

الدرجة الكلية

 .1املجال الأول :القيم الرتبوية العملية

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة لهذا املجال كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)4
*�أق�صى درجة للفقرة(.)5
يت�ضح من اجلدول (� )4أن الدرجة الكلية ملتو�سطات
تقديرات املعلمني للقيم الرتبوية العملية التي
ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدنية نابل�س
ح�صلت على درجة تقدير متو�سطة ،ومبتو�سط
ح�سابي بلغ (.)3,002

املتو�سطات
*احل�سابية
3.371

االنحرافات
املعيارية
0.847

67.4%

3.108

0.769

62.16%

متو�سطة

3.074
3.068

0.711
0.900

61.48%
61.36%

متو�سطة
متو�سطة

3.068

0.785

61.36%

متو�سطة

2.971
2.771
2.588

0.7688
0.840
0.824

59.42%
55.42%
51.76%

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

3,002

0,563

الن�سب املئوية

درجة
التقدير
متو�سطة

 60,04%متو�سطة

على ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية ،و�إجنازه للأن�شطة
التي يكلف بها من قبل املعلم وغريها .فيما ح�صلت
الفقرة ( )7على �أعلى متو�سط ح�سابي يف هذا املجال،
بلغ( )3,371وتن�ص على" :حر�صه على ممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية "� ،أما الفقرة ( )8التي تن�ص
على " :ال�سعي �إىل الإبداع يف الأن�شطة التي يقوم
بها" ،فقد ح�صلت على �أدنى متو�سط ح�سابي ،بلغ
(.)2,588

ويعزو الباحث هذه النتيجة� ،إىل �إتباع املعلم للأ�ساليب
التعليمية التقليدية يف الغرفة ال�صفية ،التي تركز
على تنمية مهارات التفكري الدنيا �أكرث من مهارات
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التفكري العليا ،والرتكيز على احلفظ والتلقني� ،أكرث
من التحليل ،و�إ�صدار الأحكام� ،إ�ضافة �إىل عدم ربط
املفاهيم النظرية باجلوانب العملية والدينية ،ويعزو
الباحث هذه النتيجة �إىل �سيطرة االهتمامات الفردية
لدى الطلبة ،وبالتايل يجعل كلاّ منهم ينظر �إىل عمله
فقط دون تقدير لعمل الآخرين.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة ،يت�ضح وجود اتفاق بينها وبني بع�ض
نتائج درا�سة اخلوالدة ( )2013التي �أ�شارت بع�ض
نتائجها �إىل ح�صول جمال القيم العملية على درجة
تقدير متو�سطة.

 .2املجال الثاين :القيم الرتبوية الأخالقية

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد جمتمع
الدرا�سة لهذا املجال كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)5
يت�ضح من اجلدول (� )5أن الدرجة الكلية ملتو�سطات
تقديرات املعلمني للقيم الرتبوية الأخالقية التي
ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدنية نابل�س
ح�صلت على درجة تقدير متو�سطة ومبتو�سط
ح�سابي بلغ (.)2,943
وقد ح�صلت جميع عبارات املجال الثاين اخلا�ص
بالقيم الرتبوية الأخالقية على درجة تقدير
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متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي تراوح من
 ،)3,348ون�صت هذه الفقرات على �أمور كثرية
منها :رد احلقوق �إىل �أ�صحابها ،وجتنب �إيذاء
زمالئه ،واملحافظة على م�شاعر زمالئه وغريها .فيما
ح�صلت الفقرة ( )22على �أعلى متو�سط ح�سابي يف
هذا املجال ،بلغ ( )3,348وتن�ص على" :رد احلقوق
�إىل �أ�صحابها"� ،أما الفقرة ( )20والتي تن�ص على:
" مقابلة ال�سيئة باحل�سنة" ،فقد ح�صلت على �أدنى
متو�سط ح�سابي ،بلغ (.)2,571
ويعزو الباحث هذه النتيجة� ،إىل �أمور عدة ،منها
املرحلة التي يعي�ش فيها الطالب وهي مرحلة
املراهقة؛ حيث مييل فيها �إيل الثورة على الأو�ضاع،
والتخل�ص من �سيطرة ويل الأمر ،واملعلم .فيكون يف
هذه املرحلة �أحوج ما يكون �إىل من يفهمه ،ويتفهم
ميوله ،ورغباته ..ف�إذا مل يجد من يفهمه ،ويرعاه،
ينجرف وراء تيارات تدفعه �إىل �أفكار ،و�سلوكيات،
وقيم خاطئة .كما يعزو هذه النتيجة� ،إىل عدم تركيز
املعلم يف �أن�شطته ال�صفية والفعاليات املدر�سية �إىل
تعزيز القيم الرتبوية الأخالقية والإ�سالمية� ،إ�ضافة
�إىل عدم تعامل الوالدين مع �أبنائهم ب�شكل يتفق مع
عادات املجتمع الفل�سطيني وتقاليده وقيمه بال�شكل
املطلوب.

(2,571-

اجلدول( :)5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ودرجة التقدير للقيم الرتبوية الأخالقية التي ميار�سها طلبة
املرحلة الثانوية يف مدنية نابل�س من وجهة نظر معلميهم ،مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا.
درجة التقدير

الن�سب املئوية

متو�سطة

66.96%

االنحرافات
املعيارية
0.829

املتو�سطات
احل�سابية*
3.348

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

64.34%
62.74%
61.48%
61.02%

0.764
0.737
0.844
0.885

3.217
3.137
3.074
3.051

متو�سطة

60.56%

0.943

3.028

ن�ص الفقرة

الرتبة

الرقم

يرد احلقوق �إىل �أ�صحابها
(الأمانة).
يتجنب �إيذاء زمالئه.
يحافظ على م�شاعر زمالئه
يت�سامح مع زمالئه.
يتوا�ضع يف �أثناء تعامله مع
زمالئه �أو املعلم.
يراعي �أدب احلديث مع معلمه.

1

22

2
3
4
5

23
24
12
11

6

18
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متو�سطة

60%

0.844

3.000

متو�سطة

59.64%

0.867

2.982

متو�سطة
متو�سطة

58.84%
58.74%

0.933
0.865

2.942
2.937

متو�سطة

57.94%

0.831

2.897

متو�سطة
متو�سطة

57.82%
57.24%

0.913
0.893

2.891
2.862

متو�سطة
متو�سطة

57.14%
56.22%

0.901
0.790

2.857
2.811

متو�سطة

55.88%

0.905

2.794

متو�سطة

51.42%

0.819

2.571

متو�سطة
متو�سطة

51.42%
58,86%

0.886
0,585

2.571
2,943

.3املجال الثالث :القيم الرتبوية االجتماعية

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد جمتمع
الدرا�سة لهذا املجال كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)6
يت�ضح من اجلدول (� )6أن الدرجة الكلية ملتو�سطات
تقديرات املعلمني للقيم الرتبوية االجتماعية التي
ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدنية نابل�س
ح�صلت على درجة تقدير متو�سطة ومبتو�سط
ح�سابي بلغ (.)3,245
وقد ح�صلت جميع عبارات املجال الثالث اخلا�ص
بالقيم الرتبوية االجتماعية على درجة تقدير
متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي تراوح من (2,937
 ،)3,657ون�صت هذه الفقرات على �أمور كثرية منها:

ي�صغي �إىل معلمه �أثناء احل�صة وال
ي�شو�ش على حديثه.
يحر�ص على ال�شجاعة يف قول
احلقيقة
ي�شكر املعلمني على جهودهم.
يويف بالعهد الذي يعطيه للآخرين
(املعلم ،الطلبة).
ميار�س ال�سلوكات ال�سليمة
املرغوب فيها.
يحافظ على ممتلكات املدر�سة.
يلتزم ال�صدق يف حديثه مع
الآخرين.
يعتذر للآخرين �إذا �أ�ساء �إليهم.
يتقبل النقد من الآخرين ب�صدر
رحب.
يخف�ض �صوته عند خماطبة
الآخرين.
يلتزم ال�صرب يف مواجهة املواقف
ال�صعبة.
يقابل ال�سيئة باحل�سنة.
املتو�سط الكلي لدرجة تقدير
املعلمني للقيم الرتبوية الأخالقية
والإ�سالمية لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف املدار�س احلكومية يف
مدينة نابل�س
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7

19

8

25

9
10

15
16

11

26

12
13

21
10

14
15

14
17

16

13

17

9

20
18
الدرجة الكلية

تقدمي امل�ساعدة للآخرين ،الوقوف مع زميله الذي
يواجه موقفا �صعبا ،بناء عالقات جيدة مع الآخرين
وغريها .فيما ح�صلت الفقرة ( )38على �أعلى متو�سط
ح�سابي يف هذا املجال ،بلغ( )3,657وتن�ص على:
"تقدمي امل�ساعدة للآخرين ،كم�ساعدة زميله املعاق"،
�أما الفقرة ( )29والتي تن�ص على " :حتمل الطالب
م�س�ؤولية عمله داخل الغرفة ال�صفية" ،فقد ح�صلت
على �أدنى متو�سط ح�سابي ،بلغ (.)2,937
ويعزو الباحث هذه النتيجة� ،إىل تن�شئة الطالب
الأ�رسية ،التي تعزز االتكالية لدى الطالب ،وعدم
تعويده على حتمل م�س�ؤولية عمله ،هذا ف�ضال عن
ان�شغال الأ�رسة بالأمور التي ت�سهم يف عدم التوا�صل
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االجتماعي اجليد مع الآخرين ،و ُبعد املعلم عن
االهتمام باجلوانب االجتماعية داخل املدر�سة من
خالل تنظيم العالقات الإن�سانية االجتماعية بني
الطلبة ،مما ي�ؤثر �سلب ًا يف �سلوك الطالب وقيمه،
وهذا ما جعل ح�صول هذا املجال على درجة تقدير
متو�سطة.
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وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة ،يت�ضح وجود اتفاق بينها وبني بع�ض
نتائج درا�سة اخلوالدة ( )2013ودرا�سة العازمي
والرمي�ضي( ،)2011وتعار�ضت هذه النتيجة مع
بع�ض نتائج درا�سة اجلارحي(.)2007

اجلدول ( :)6املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ودرجة التقدير للقيم الرتبوية االجتماعية التي ميار�سها طلبة
املرحلة الثانوية يف مدنية نابل�س من وجهة نظر معلميهم ،مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا.
الرقم

الرتبة

ن�ص الفقرة

38

1

36

2

30
27
37
33
31
35

3
4
5
6
7
8

28
32
34
39
29

9
10
11
12
13

يقدم امل�ساعدة للآخرين ،كم�ساعدة
.زميله املعاق
يقف مع زميله الذي يواجه موقفا
�.صعبا
.يبني عالقات جيدة مع الآخرين
.يتعاون مع زمالئه
.يحر�ص على الوالء لزمالئه الآخرين
.ي�شارك يف العمل اجلماعي
.ي�ساعد الآخرين
يحر�ص على املناف�سة ال�رشيفة مع
.زمالئه
.يخل�ص يف تنفيذ ما يطلب منه
.يحرتم �آراء الآخرين
.ي�صلح بني زمالئه املتخا�صمني
.يلتزم بالتقاليد االجتماعية ال�سليمة
يتحمل م�س�ؤولية عمله داخل الغرفة
.ال�صفية
املتو�سط الكلي لدرجة تقدير املعلمني
للقيم الرتبوية االجتماعية لدى طلبة
املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية
يف مدينة نابل�س

الدرجة الكلية

الن�سب املئوية

درجة
التقدير
متو�سطة

املتو�سطات
*احل�سابية
3.657

االنحرافات
املعيارية
0.785

73.14%

3.422

0.783

68.44%

متو�سطة

3.405
3.388
3.377
3.325
3.285
3.108

0.719
0.828
0.754
0.818
0.764
0.776

68.1%
67.76%
67.54%
66.5%
65.7%
62.16%

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

3.074
3.091
3.097
3.022
2.937

0.802
0.752
0.814
0.877
0.817

61.48%
61.82%
61.94%
60.44%
58.74%

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

3,245

0,560

64,9%

متو�سطة
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.4املجال الرابع :القيم الرتبوية الوطنية

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد جمتمع
الدرا�سة لهذا املجال كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)7
يت�ضح من اجلدول (� )7أن الدرجة الكلية ملتو�سطات
تقديرات املعلمني للقيم الرتبوية الوطنية التي
ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدنية نابل�س
ح�صلت على درجة تقدير متو�سطة ومبتو�سط
ح�سابي بلغ (.)3,309
وقد ح�صلت جميع عبارات املجال الرابع اخلا�ص
بالقيم الرتبوية الوطنية على درجة تقدير متو�سطة،
ومبتو�سط ح�سابي تراوح من (،)3,080-3,462
ون�صت هذه الفقرات على �أمور كثرية منها :تقديره
الدفاع عن وطنه ،ومت�سكه بهويته الوطنية ،واعتزازه
بوطنه وغريها .فيما ح�صلت الفقرة ( )47على �أعلى
متو�سط ح�سابي يف هذا املجال ،بلغ( )3,462وتن�ص
على" :تقديره الدفاع عن وطنه"� ،أما الفقرة ()42
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التي تن�ص على" :اعتزازه بانتمائه للأمة العربية"،
فقد ح�صلت على �أدنى متو�سط ح�سابي ،بلغ
(.)3,080

ويعزو الباحث هذه النتيجة� ،إىل الأو�ضاع التي
يعي�شها الطفل الفل�سطيني منذ والدته حتى وفاته،
ومن مالحمها �سيا�سة القتل ،والت�رشيد ،واالعتقال،
وهدم املنازل من قبل �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي،
ومبعاي�شة الطالب الفل�سطيني لهذا الواقع،
جعل القيم الرتبوية الوطنية تنمو لديه ويقدرها،
و�أ�صبحت حتتل جزء ًا مهم ًا يف �شخ�صيته وحياته،
ولهذا ح�صل هذا املجال على �أعلى درجة تقدير� ،إال
�أن هذه القيم مل ت�صل �إىل امل�ستوى املطلوب.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة ،يت�ضح وجود اتفاق بينها وبني بع�ض
نتائج درا�سة اخلوالدة ( )2013التي �أ�شارت بع�ض
نتائجها �إىل ح�صول جمال القيم ال�سيا�سية على درجة
تقدير متو�سطة.

اجلدول ( :)7املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ودرجة التقدير للقيم الرتبوية الوطنية التي ميار�سها طلبة
املرحلة الثانوية يف مدنية نابل�س من وجهة نظر معلميهم ،مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا.
الرقم

الرتبة

47
46
40
41
48
49
44
45

1
2
3
4
5
6
7
8

9
43
10 42
الدرجة الكلية

املتو�سطات
ن�ص الفقرة
*احل�سابية
3.462
يقدر الدفاع عن وطنه
3.394
.يتم�سك بهويته الوطنية
3.365
.يعتز بوطنه
3.337
.يتحلى بالروح الوطنية
3.325
.يحرتم القيادة ال�سيا�سية
3.325
.ي�شعر مب�شاعر امل�سلمني
3.302
.يقدر الرموز الوطنية
ي�شارك يف الأن�شطة الوطنية التي تنظمها 3.268
.املدر�سة
3.228
.يعتز بانتمائه للأمة الإ�سالمية
3.080
.يعتز بانتمائه للأمة العربية
3,309
املتو�سط الكلي لدرجة تقدير املعلمني
للقيم الرتبوية الوطنية لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف املدار�س احلكومية يف مدينة
نابل�س

االنحرافات
املعيارية
1.021
0.946
1.052
1.085
0.966
1.001
0.973
1.012

الن�سب املئوية

درجة التقدير

69.24%
67.88%
67.3%
66.74%
66.5%
66.5%
66.04%
65.36%

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

1.030
1.030
0,872

64.56%
61.6%
66,18%

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
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ودرا�سة احلالة وغريها ،وح�صلت على ن�سبة (.)86%

ثاني ًا :نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شته

ما ُ�سبل تعزيز القيم الرتبوية لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف مدنية نابل�س ،من وجهة نظر معلميهم؟
اعتمد الباحث يف حتليل البيانات النوعية اخلا�صة
بهذا ال�س�ؤال على الأفكار التي �أجمع عليها �أكرث من
 85%من �أفراد العينة ،وبعد جمع البيانات وحتليلها
وفق ًا ملا �سبق ،ف�إن من �أهم ُ�سبل تعزيز القيم الرتبوية
لدى طلبة املرحلة الثانوية يكون على النحو الآتي:
.1قيام املدر�سة بو�ضع خطة خا�صة بتعزيز القيم
الرتبوية لدى الطلبة ،وذلك ب�إ�رشاك جميع العنا�رص
يف املدر�سة مبا فيهم الطلبة ،وح�صلت على ن�سبة
(.)88%

.2تعزيز القيم الرتبوية من خالل مذكرات حت�ضري
املعلم ،وجعلها جزءا من تقييمه من قبل امل�رشف
الرتبوي ومدير املدر�سة ،وح�صلت على ن�سبة
(.)87%
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.3ممار�سة املعلم لأن يكون قدوة للطلبة ومنوذج ًا
لهم ،حيث تكون القدوة م�ؤثرة وفاعلة يف نفو�س
الطلبة ،و�سلوكه معزز ًا للقيم العليا التي حتر�ص
عليها الأ�رسة ،وح�صلت على ن�سبة (.)87%
.4توظيف املعلم للأ�ساليب اخلا�صة بتعزيز القيم
الرتبوية وتعلمها لدى طلبته كالتقليد واملحاكاة،
والتكرار واخلربة ،والتعلم التعاوين ،والق�صة،

.5حر�ص املعلم على تقدمي القيم الرتبوية للطالب من
خالل املواقف ال�صفية ،وغري ال�صفية وح�صلت على
ن�سبة (..)85%
.6تعزيز القيم الرتبوية يف مواقف ميار�س فيها
الطالب قواعد ال�سلوك الأخالقي ،واملعامالت،
واملواقف العملية؛ حيث �إن القيمة التي متار�س ت�ؤثر
يف م�سار حياة �صاحبها ،وتظهر وت�ستمر يف �سلوكه،
وتتكرر حتى ت�صبح من ن�سيج منط حياته ،وح�صلت
على ن�سبة (.)85%

ثالث ًا :نتائج الفر�ضية الأوىل ومناق�شتها
تن�ص هذه الفر�ضية على �أنه :ال توجد فروق دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α ≥0.05يف املجاالت
الأربعة (القيم العملية ،والقيم الأخالقية ،والقيم
االجتماعية ،والقيم الوطنية) على مدى تقدير
املعلمني للقيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة
الثانوية يف املدار�س الأ�سا�سية احلكومية يف مدينة
نابل�س.
ولفح�ص هذه الفر�ضية ،ا�ستخدم الباحث املتو�سطات
واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ملجاالت
الدرا�سة .والنتائج يو�ضحها اجلدول الآتي (:)8

اجلدول ( :)8املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ملجاالت اال�ستبانة
رقم
املجال
4
3
1
2

الرتبة

املجاالت

1
2
3
4

القيم الرتبوية الوطنية
القيم الرتبوية االجتماعية
القيم الرتبوية العملية
القيم الرتبوية الأخالقية
الدرجة الكلية

املتو�سطات
احل�سابية
3.309
3.245
3.002
2.943
3.107

االنحرافات
املعيارية
0.872
0.560
0.563
0.585
0.539

الن�سب املئوية

درجة التقدير

66,18%
64.9%
60.04%
58.86%
62,14%

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

د.جمدي زامل ،درجة تقدير املعلمني للقيم ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص (2015 ، )182-153

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن تقدير املعلمني
ملمار�سة طلبة املرحلة الثانوية للقيم الرتبوية يف
مدنية نابل�س كان بدرجة متو�سطة يف الدرجة الكلية
واملجاالت الأربعة؛ حيث ح�صلت املجاالت الأربعة
للقيم الرتبوية على درجة تقدير متو�سطة ،مبتو�سط
ح�سابي تراوح من ()2,943-3,309؛ حيث ح�صل
املجال الرابع اخلا�ص بالقيم الرتبوية الوطنية على
املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3,309
وح�صل املجال الثالث اخلا�ص بالقيم الرتبوية
االجتماعية على املرتبة الثانية ،مبتو�سط ح�سابي
بلغ (� ،)3,245أما املجال الأول اخلا�ص بالقيم
الرتبوية العملية فقد ح�صل على املرتبة الثالثة،
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3,002فيما ح�صل املجال
الثاين اخلا�ص بالقيم الرتبوية الأخالقية على املرتبة
الرابعة ومبتو�سط ح�سابي بلغ (.)2,943
ويرى الباحث �أن معاي�شة الطالب الفل�سطيني
للواقع الذي يعي�شه ،من قتل وت�رشيد واعتقال
وهدم للمنازل ،و�إغالق املدار�س وعرقلة حركة
الأفراد ومنع احلريات من قبل �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي ،جعل املجال الرابع املتعلق "بالقيم
الرتبوية الوطنية " يح�صل على املرتبة الأوىل،
وذلك لأن هذه الق�ضايا هي جزء من حياته ،كما
يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل تناول املعلم واملدر�سة
للق�ضايا والأحداث الوطنية وال�سيا�سية التي مير بها
ال�شعب الفل�سطيني �أوال ب�أول يف املواقف ال�صفية
وغري ال�صفية� ،إال �أنها مل ترتق �إىل امل�ستوى املطلوب.
ويعزو الباحث ح�صول املجال الثاين املتعلق "بالقيم
الرتبوية الأخالقية " على املرتبة الأخرية� ،إىل
مرحلة املراهقة التي يعي�شها الطالب يف هذا العمر؛
حيث مييل فيها �إىل الثورة على الأو�ضاع والتخل�ص
من �سيطرة ويل الأمر واملعلم  ..فيكون يف هذه
املرحلة �أحوج ما يكون �إىل من يفهمه ويتفهم ميوله
ورغباته ..ف�إذا مل يجد من يفهمه ويرعاه ،ينجرف
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وراء تيارات تدفعه �إىل �أفكار و�سلوكيات وقيم
خاطئة� ،إ�ضافة �إىل عدم تعامل الوالدين مع �أبنائهم
ب�شكل يتفق مع عادات املجتمع الفل�سطيني وتقاليده
وقيمه بال�شكل املطلوب ،كما �أن �سوء ا�ستخدام
الطالب للتكنولوجيا ،وتفاعله مع الربامج والأفكار
الغربية التي ال تتفق مع ثقافة املجتمع الفل�سطيني
وعاداته وقيمه الدينية ،جعلته يتجه �إىل ممار�سة
ال�سلوكات والقيم التي تتفق معهم ،وهذا يدعونا �إىل
�رضورة الإفادة من التطور التكنولوجي ك�شبكات
التوا�صل االجتماعي ،وغريها يف تعزيز ثقافتنا وبناء
املعرفة ،واملهارات العليا؛ حيث �إن من �أهم الركائز
الرئي�سة لنجاح التعليم والتعلم من ناحية ،والو�صول
�إىل التطور والإبداع من ناحية �أخرى ،هو التم�سك
بالقيم الرتبوية الأخالقية.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة ،يت�ضح وجود اتفاق بينها وبني بع�ض
نتائج درا�سة اخلوالدة ( )2013التي �أظهرت
ح�صول جماالت القيم العملية والقيم االجتماعية
والقيم ال�سيا�سية على درجة متو�سطة ،واتفقت
مع نتائج درا�سة العازمي والرمي�ضي ()2011
التي �أظهرت �أن تقديرات املعلمني يف جماالت القيم
االجتماعية وال�سيا�سية جاءت بدرجة كبرية .واتفقت
�أي�ض ًا مع بع�ض نتائج درا�سة �أبو زيد( )2005التي
�أظهرت ح�صول القيم ال�سيا�سية على املرتبة الأوىل.
وتعار�ضت هذه النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة
البزم ( )2010ودرا�سة �أبو دف و�أبو م�صطفى
( )2000ودرا�سة اخلوالدة ( )2013ودرا�سة �أبو
زيد (.)2005
ومن �أجل حتديد فيما �إذا كانت هناك فروق بني
جماالت الدرا�سة والدرجة الكلية� ،أ�ستُخدم حتليل
التباين متعدد القيا�سات املتكررة (Repeated
 )Measuresا�ستخدم الإح�صائي ولك�س المبدا
( ،)Wilkslambdaواجلدول ( )9يو�ضح ذلك:
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اجلدول ( :)9نتائج حتليل التباين متعدد القيا�سات املتكررة بني جماالت القيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدنية
نابل�س.
قيمة (ف) التقريبية

قيمة اختبار ولك�س
المبدا
42.800
0.573
*دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)α ≥0.05

درجات احلرية الب�سط

اخلط�أ

م�ستوى الداللة

3
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0.000

يت�ضح من اجلدول (� )9أن هناك فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )α ≥0.05يف ممار�سة
القيم الرتبوية بني جماالت الدرا�سة لدى طلبة
املرحلة الثانوية يف حمافظة نابل�س ،ولتحديد الفروق
بينها ،ا�ستخدم اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية
ونتائج اجلدول ( )10يبني ذلك .يت�ضح من اجلدول
رقم (� )10أن الفروق بني جماالت الدرا�سة كانت دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى الداللة( )α ≥0.05بني القيم
الرتبوية العملية والقيم الرتبوية االجتماعية ل�صالح
العملية ،والقيم الرتبوية العملية ،والقيم الرتبوية
الوطنية ل�صالح الأخرية ،والقيم الرتبوية الأخالقية
والإ�سالمية والقيم الرتبوية االجتماعية ل�صالح
الأخرية ،والقيم الرتبوية الأخالقية والإ�سالمية
والقيم الرتبوية الوطنية ل�صالح الأخرية ،بينما مل
تكن املقارنات الأخرى دالة �إح�صائيا .ويعود تدين
ممار�سة الطلبة للقيم الرتبوية العقلية ،و�سيطرة القيم

الرتبوية الوطنية� ،إىل الأو�ضاع التي يعي�شها الطالب
الفل�سطيني ،وانعكا�سها على �شخ�صيته� ،إ�ضافة �إىل
�إحياء املعلم واملدر�سة للمنا�سبات والأحداث الوطنية
من خالل تنظيم االحتفاالت وامل�سابقات ال�صفية
واملدر�سية.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة ،يت�ضح وجود اتفاق بينها وبني بع�ض نتائج
درا�سة البزم ( )2010التي �أ�شارت �إىل ح�صول
جمال القيم االجتماعية على املرتبة الأوىل ،واتفقت
�أي�ضا مع بع�ض نتائج درا�سة حمودة ( )2009يف
تفوق القيم الرتبوية االجتماعية يف ق�ص�ص املنهاج
الفل�سطيني .واتفقت مع نتائج درا�سة العازمي
والرمي�ضي ( ،)2011وتعار�ضت مع بع�ض نتائج
درا�سة اخلوالدة ( )2013التي �أ�شارت �إىل ح�صول
جمال القيم الدينية على �أعلى درجة تقدير.

اجلدول ( :)10نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بني جماالت القيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة
نابل�س.
املجاالت

القيم الرتبوية
العملية
----------

القيم الرتبوية العملية
القيم الرتبوية الأخالقية
القيم الرتبوية االجتماعية
القيم الرتبوية الوطنية
*دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة (.)α ≥0.05

القيم الرتبوية الأخالقية
0.060
-----------

القيم الرتبوية
االجتماعية
*0.243
*0.303-
-----------

القيم الرتبوية الوطنية
*0.306-
*0.366-
0.063------------
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رابع ًا :نتائج الفر�ضية الثانية ومناق�شتها

وتن�ص هذه الفر�ضية على �أنه :ال توجد فروق دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى ( )α ≥0.05بني متو�سطات
ا�ستجابات املعلمني للقيم الرتبوية التي ميار�سها
طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية يف مدينة
نابل�س تعزى ملتغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص،
وال�صف الذي در�سه والتفاعل بينها .والختبار
الفر�ضية ا�ستخدم حتليل التباين الثالثي
( :) 2x 2x 2
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 )0,553 ،1,146وهي قيم غري دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى ( .)α ≥0.05كما �أن م�ستوى الداللة �أكرب
من (.)0.05
ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
تبع ًا ملتغري اجلن�س� ،إىل عدم امتالك املعلم للكفايات
وا�سرتاتيجيات التعامل مع القيم الرتبوية ب�شكل
كاف ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�سهم يف انفتاح الطلبة
على التكنولوجيا والثقافات الغربية املليئة بالأمور
احل�سنة والأمور ال�سيئة ،ف�إذا مل يلق الطالب

اجلدول( :)11املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات املعلمني للقيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف
مدنية نابل�س تبع ًا ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص وال�صف الذي در�سه.
املتغريات
اجلن�س
التخ�ص�ص
ال�صف الذي يدر�سه

م�ستوياتها
ذكر
�أنثى
علوم �إن�سانية
علوم تطبيقية
احلادي ع�رش
الثاين ع�رش
احلادي ع�رش والثاين ع�رش

ولغاية اختبار داللة الفروق وفق ًا ملتغريات (اجلن�س
والتخ�ص�ص وال�صف الذي يدر�سه) ،مت ا�ستخدام
حتليل التباين الثالثي (  ) 2x 2x 2الختبار داللة
الفروق يف متو�سطات درجات تقدير املعلمني للقيم
الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية وفق ًا
للمتغريات امل�ستقلة (اجلن�س والتخ�ص�ص وال�صف
الذي يدر�سه ) والتفاعالت الثنائية والتفاعل الثالثي
بينها .ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )12إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ملتو�سطات درجات
املعلمني للقيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة
الثانوية يف املدار�س احلكومية يف مدينة نابل�س ،وفق ًا
ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص وال�صف الذي يدر�سه
والتفاعل بني املتغريات؛ حيث بلغت قيمة (ف) على
الرتتيب (،0,120 ،0,864،0,134 ،0,021 ،0,180

العدد
75
100
118
75
54
22
99

املتو�سط احل�سابي
3.155
3.072
3.124
3.073
3.175
3.218
3.047

االنحراف املعياري
0.590
0.498
0.520
0.581
0.4649
0.5815
0.5651

التوجيه ال�سليم ،ف�رسعان ما ينجرف وراء الثقافات
والقيم ال�سيئة .فهذا قد ي�ؤثر �سلب ًا يف الطلبة من كال
اجلن�سني يف ممار�ستهم للقيم الرتبوية ،وي�سهم يف
عدم وجود فروق يف تقديرات املعلمني للقيم الرتبوية
التي ميار�سها الطلبة تبع ًا ملتغري اجلن�س.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة ،يت�ضح وجود اتفاق بينها وبني بع�ض نتائج
درا�سة البزم ( ،)2010ودرا�سة �أبو زيد (،)2005
ودرا�سة الهندي ( ،)2001ودرا�سة �أبو دف و�أبو
م�صطفى ( )2000يف عدم وجود فروق بني الذكور
والإناث يف جمال القيم الرتبوية .وتعار�ضت هذه
النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة اخلوالدة ()2013
ودرا�سة العازمي والرمي�ضي ( )2011ودرا�سة
مرجتى ( )2004التي بينت وجود فروق ل�صالح
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الإناث.ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص� ،إىل وحدة الظروف
التي يعي�شها املجتمع الفل�سطيني ،و�إىل �أن الطلبة
واملعلمني من خمتلف التخ�ص�صات يخ�ضعون
�إىل الظروف نف�سها ،والبيئات املدر�سية نف�سها،
فال متييز بني تخ�ص�ص وتخ�ص�ص �آخر� ،إ�ضافة
�إىل ت�شابه الأن�شطة والفعاليات الهادفة �إىل تعزيز
القيم الرتبوية ،ف�ض ًال عن ت�شابه كليات الرتبية
ومعاهد �إعداد املعلمني يف م�ساقاتهم و�أ�ساليب �إعداد
للمعلم من جميع التخ�ص�صات؛ حيث �إن معظم
امل�ساقات اجلامعية تركز على اجلوانب املعرفية،
والتخ�ص�صية �أكرث من تركيزها على اجلوانب
القيمية ،وا�سرتاتيجيات تعزيزها ،مما �أوجد ت�شابه ًا
يف درجات تقديراتهم للقيم الرتبوية التي ميار�سها
طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة نابل�س تبعا ملتغري
التخ�ص�ص.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة ،يت�ضح وجود اتفاق بينها وبني بع�ض نتائج
درا�سة البزم( )2010التي �أ�شارت نتائجها �إىل
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف جمال القيم االجتماعية
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والوطنية تعزى ملتغري التخ�ص�ص .وتعار�ضت هذه
النتيجة مع بع�ض نتائج درا�سة البزم( )2010التي
�أ�شارت نتائجها �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف جمال القيم الأخالقية تعزى ملتغري التخ�ص�ص،
ول�صالح العلوم الإن�سانية .وتعار�ضت �أي�ض ًا مع
بع�ض نتائج درا�سة الهندي ( )2001التي �أ�شارت
�إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف دور املعلم يف تنمية
بع�ض القيم االجتماعية تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
وفق ًا ملتغري ال�صف الدرا�سي� ،إىل �أن طلبة املرحلة
الثانوية يهتمون ب�شكل �أكرث من غريهم يف التعليم
والتعلم؛ لأن هذه املرحلة حتدد م�صريهم ،ف�ض ًال عن
اهتمام املعلمني بطلبة هذه املرحلة ب�شكل جيد ،وذلك
لطبيعة هذه املرحلة ،ولأنها مرحلة حتدد م�ستقبلهم.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع بع�ض نتائج الدرا�سات
ال�سابقة يت�ضح وجود تعار�ض بينها وبني بع�ض
نتائج درا�سة اخلوالدة ( )2013ودرا�سة �أبو زيد
( ،)2005اللتني �أظهرتا وجود فروق تبع ًا ملتغري
ال�صف الدرا�سي.

اجلدول (  :)12نتائج حتليل التباين الثالثي (  ) 2x 2x 3على متغريات املعلمني (اجلن�س والتخ�ص�ص وال�صف الذي در�سه)
والتفاعالت الثنائية والتفاعل الثالثي بينها.
م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات
احلرية
1
0,054
1
0,006
2
0,515
1
0,040
2
0.072
2
0,683
2
0,329

اجلن�س (�أ(
التخ�ص�ص (ب(
ال�صف الذي يدر�سه (ج(
اجلن�س والتخ�ص�ص(�أ  xب)
اجلن�س وال�صف (�أ Xج)
التخ�ص�ص وال�صف(بXج)
اجلن�س  xالتخ�ص�ص xال�صف
(�أ  xب  xج)
48,556
اخلط�أ
1741,032
الكلي
*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α ≥0.05
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متو�سط املربعات
0,054
0,006
0,258
0,040
0,036
0,341
0,165
0,298

قيمة (ف)
املح�سوبة
0,180
0,021
0,864
0,134
0,120
1,146
0,553

م�ستوى الداللة
0,672
0,886
0,423
0,715
0,887
0,321
0,577
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خام�س ًا :نتائج الفر�ضية الثالثة ومناق�شتها

وتن�ص هذه الفر�ضية على �أنه :ال توجد فروق دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى ( )α ≥0.05بني متو�سطات
ا�ستجابات املعلمني للقيم الرتبوية التي ميار�سها
طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س احلكومية يف مدينة
نابل�س تعزى �إىل متغريات :امل�ؤهل العلمي وعدد
�سنوات اخلربة والتفاعل بينهما .والختبار الفر�ضية
ا�ستخدم حتليل التباين الثنائي ( .) 2x 4
ولغاية اختبار داللة الفروق وفق ًا ملتغريي (امل�ؤهل
العلمي وعدد �سنوات اخلربة) ،مت ا�ستخدام حتليل
التباين الثنائي (  ) 2x 4الختبار داللة الفروق يف
متو�سطات درجات تقدير املعلمني للقيم الرتبوية
التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية وفق ًا للمتغريات
امل�ستقلة (امل�ؤهل العلمي وعدد �سنوات اخلربة)،
والتفاعالت الثنائية بينهما.
ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )14إىل عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية متو�سطات درجات
املعلمني للقيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة
الثانوية يف املدار�س احلكومية يف مدنية نابل�س،
وفق ًا ملتغريات امل�ؤهل العلمي وعدد �سنوات اخلربة
والتفاعل بينهما؛ حيث بلغت قيمة (ف) على الرتتيب
( )1,328،1,074 ،0,107وهي قيم غري دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى ( .)α ≥0.05كما �أن م�ستوى
الداللة �أكرب من (.)0.05
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ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تبع ًا
ملتغري امل�ؤهل العلمي� ،إىل �أن طبيعة املهارات واملعرفة
التي ميتلكها املعلم يف جمال القيم الرتبوية مل ترتق �إىل
امل�ستوى املطلوب ،ب�رصف النظر عن امل�ؤهل العلمي
الذي يحمله .و�أن ت�أهيل املعلم يف هذه اجلوانب يعود
�إىل مرحلة البكالوريو�س وخربته يف التدري�س ،وهذا
�أ�سهم يف عدم وجود فروق يف تقديرات املعلمني للقيم
الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة
نابل�س .وعند مقارنتها مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة،
نالحظ �أنها اتفقت مع بع�ض نتائج درا�سة البزم
( )2010التي �أ�شارت نتائجها �إىل عدم وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا يف حتديد دور الأن�شطة غري ال�صفية يف
تنمية القيم الأخالقية واالجتماعية والوطنية.
ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا وفق ًا
ملتغري عدد �سنوات اخلربة� ،إىل عدم تطوير املعلم
نف�سه مهني ًا ،و�إمنا يقت�رص عمله على كيفية التعامل
مع املنهاج الدرا�سي ،و�إعداد االمتحانات ،والأن�شطة
اخلا�صة باجلوانب املعرفية و�إهمال اجلوانب
الأخرى القيمية ،والوجدانية وغريها .مما �أ�سهم يف
عدم وجود فروق يف تقديراتهم للقيم الرتبوية التي
ميار�سها الطلبة تبع ًا ملتغري عدد �سنوات اخلربة.
واتفقت بذلك مع بع�ض نتائج درا�سة البزم()2010
التي �أ�سفرت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف دور الأن�شطة غري ال�صفية يف تنمية القيم
الأخالقية واالجتماعية والوطنية.

اجلدول( :)13املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات املعلمني للقيم الرتبوية التي ميار�سها طلبة املرحلة الثانوية يف
مدينة نابل�س تبع ًا ملتغريي امل�ؤهل العلمي وعدد �سنوات اخلربة.
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
م�ستوياتها
املتغريات
0.825
3.345
144
بكالوريو�س
امل�ؤهل العلمي
1.066
3.141
31
�أكرث من بكالوريو�س
0.5043
3.225
40
�سنوات ما دون 5
عدد �سنوات
اخلربة
0.7091
3.050
35
من � 6أقل من � 10سنوات
0.4324
3.099
44
من � – 10أقل من� 15سنة
0.5205
3.066
56
اكرث من� 15سنة
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اجلدول ( :)14حتليل التباين الثنائي (  ) 2x4على متغريات املعلمني (امل�ؤهل العلمي وعدد �سنوات اخلربة) والتفاعالت الثنائية
بينهما.
م�صدر التباين

جمموع
املربعات
0,031
1,168
0,945

امل�ؤهل العلمي (�أ)
عدد �سنوات اخلربة (ب)
امل�ؤهل العلمي وعدد �سنوات
اخلربة (�أ  xب)
48,976
اخلط�أ
1741,032
الكلي
*دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى()α ≥0.05

التو�صيات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

1
3
3

0,031
0,389
0,315
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0,293

يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سة احلالية من نتائج،
يو�صي الباحث بالآتي:
.1زيادة اهتمام كليات الرتبية ومعاهد املعلمني
بتمكني املعلم من اال�سرتاتيجيات الفاعلة يف تعزيز
القيم الرتبوية لدى الطلبة.
.2ت�شجيع معلمي املرحلة الثانوية ومعلماتها ﻋﻠﻰ
توظيف ﺍ�ﻷﻨـ�ﺸﻁﺔ التعليمية والرتبوية واالجتماعية
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ الرتبوية الأخالقية من
ناحية ،والقيم االجتماعية والوطنية والعملية من
ناحية �أخرى.
.3حث املدار�س الثانوية على تنفيذ الأن�شطة غري
ال�صفية مثل �إقامة املخيمات ال�صيفية وتفعيل الإذاعة
املدر�سية لتلبية ﺤﺎﺠﺎت الطلبة ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ،وذلك بغية
تعزيز القيم الرتبوية لديهم.
.4تركيز معلم املرحلة الثانوية على ا�ستخدام
الأ�ساليب الرتبوية التي تعزز القيم الرتبوية
الأخالقية لدى الطلبة.
.5حر�ص املعلم على �أن يكون للطلبة منوذج يف
ت�رصفاتهم و�سلوكاتهم ،حتى يحقق حالة ان�سجام
بني �سلوك املعلم ،والقيم التي يدعوهم �إليها ،ويعززها
يف �أن�شطته وفعالياته ال�صفية وغري ال�صفية.
.6تدعيم ﺍﻤﻟﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﻴﺔ الفل�سطينية بقدر �أكرب من

قيمة (ف)
املح�سوبة
0,107
1,328
1,074

م�ستوى الداللة
0,744
0,267
0,362

القيم الأخالقية والقيم الرتبوية العملية.
�.7إعداد البحوث والدرا�سات اخلا�صة مبقارنة القيم
الرتبوية لدى طلبة املرحلة الثانوية وطلبة اجلامعة،
وو�ضع الت�صورات والآليات املنا�سبة لتعزيز القيم
الرتبوية لديهم.
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