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دور القولبة الثقافية في تشكيل املنظومة القيمية
لدى الطلبة املراهقني مبحافظات غزة وتصور مقتـرح لضبط ذلك الدور

د .هاني عبدالقادر عثمان األغا

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف دور القولبة الثقافية بالأبعاد
الثالثة (الأ�رسة ،امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�سائل الإعالم) يف ت�شكيل
املنظومة القيمية (االجتماعية ،الأخالقية ،ال�شخ�صية) لدى الطلبة
املراهقني ،كما هدفت الدرا�سة �إىل و�ضع ت�صور مقرتح ل�ضبط ذلك
تكونت عينة الدرا�سة من ( )170مدير مدر�سة ومر�شد تربوي.
الدورّ .
وقد مت اختيار العينة بالطريقة الطبقية الع�شوائية .ولتحقيق هذه
الأهداف قام الباحث ب�إعداد ا�ستبانة ملعرفة دور القولبة الثقافية
بينت الدرا�سة �أن دور
يف ت�شكيل املنظومة القيمية لدى املراهقنيّ .
القولبة الثقافية يف ت�شكيل منظومة القيم كان بدرجة كبرية ،حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي ( )2.63وبوزن ن�سبي ( .)0.88كما �أظهرت
النتائج وجود فروق بح�سب متغري امل�سمى الوظيفي لدور القولبة
الثقافية يف ت�شكيل املنظومة القيمية ل�صالح املدراء ،وكذلك وجود
فروق بح�سب نوع املدر�سة ل�صالح مدار�س الطلبة الذكور.
الكلمات املفتاحية :دور ،القولبة الثقافية ،منظومة القيم،
الطلبة املراهقني ،ت�صور مقرتح.
The Role of Cultural Stereotyping in Forming The
Value System on the Adults Students in Gaza’s Governorates and A Suggestion Proposal to Adjust that
Roles

Abstract
This study aimed to recognize the role of cultural
stereotyping on the three dimensions (the Family,
the educational institutes, and mass media) to form
the value system (social, moral, personality) on the
adults students, as this study aimed to put a suggestion
proposal to adjust that roles. The sample of this study
consisted of (170) headmasters and counselors chosen
in a random way. To achieve this aim, the researcher
developed a questionnaire to recognize the roles of
cultural stereotyping in forming the value system on
the adults students. The study showed that the roles
of cultural stereotyping on the value system was a
high degree, and the mean was (2.63) and by average
(0.88). As the results showed that there are differences
according to job title for headmasters, and there are
’differences according to school type for male students
schools.
Keyword: Role, Cultural Stereotyping, Value
System, Adult Students, Suggestion Proposal.

مقدمة
ي�أتي االهتمام باكت�ساب القيم يف مراحل العمر املختلفة
123

وبخا�صة يف مرحلة املراهقة نظراً ملا تتميز به هذه املرحلة من
�رسعة يف التغريات الإمنائية املختلفة وعالقة هذه التغريات
بالأبنية املعرفية والإدراكية التي ُتعد من �أهم العوامل التي ت�ساهم
يف فهم القيم واكت�سابها واعتبارها موجهات لل�سلوك واتخاذ
القرارات و�إ�صدار الأحكام الأخالقية املختلفة.
ويعد مفهوم القيم ذو �أهمية كبرية يف جمال العلوم النف�سية
واالجتماعية؛ باعتباره �أحد العوامل التي توحد �سلوك الفرد ،وحتقق
وحدة الفكر واحلُكم على ال�سلوك داخل البناء االجتماعي ،حيث تعد
القيم من �أكرث �سمات ال�شخ�صية ت�أثراً بالإطار الثقايف يف املجتمع،
لذلك ُتعد درا�سة القيم مو�ضع عناية واهتمام عديد من الباحثني
واملخت�صني يف جمال العلوم الإن�سانية واالجتماعية.
ويحتل مفهوم القيم يف العلوم النف�سية واالجتماعية �أهمية
كربى؛ باعتباره �أحد العوامل التي توحد �سلوك الأفراد والتي حتقق
وحدة الفكر واحلكم وال�سلوك داخل البناء االجتماعي ،فرتتب على
ذلك نوع من اخللط والغمو�ض يف ا�ستخدام هذا املفهوم من تخ�ص�ص
لآخر ،بل ا�ستخدم املفهوم ا�ستخدامات متعددة داخل التخ�ص�ص
الواحد (عبد الرحمن .)2007 ،فالقيمة لغة كما وردت يف املعجم
والقيوم ا�سم من
الو�سيط :قيمة ال�شيء (قدره) ،وقيمة املتاع (ثمنه)،
ّ
القيمة (امل�ستقيمة
�أ�سماء اهلل احل�سنى ،وكتاب قيم (ذو قيمة) ،والأمة ّ
(و َذلِكَ د ِْي ُن ال َق ِّي َمةِ) (املعجم الو�سيط،
املعتدلة) ،ويف التنزيل العزيز َ
.)2004
�أما من الناحية اال�صطالحية فقد تباينت �آراء املفكرين
والعلماء يف حتديده ،حيث �إنه ال يوجد اتفاق بني العلماء حول
تعريف موحد لهذا املفهوم؛ وذلك الختالف منطلقاتهم الفكرية
واهتماماتهم الدرا�سية .وليت�ضح املفهوم ،ن�ستعر�ض بع�ض تعريفات
العلماء الذين اهتموا بدرا�سة القيم .فيعرفها �أبو جادو ( )2002ب�أنها
عبارة عن معايري وجدانية وفكرية يعتقد بها الأفراد ومبوجبها
يتعاملون مع الأ�شياء بالقبول �أو الرف�ض.
وذهب ديوي �إىل �أن القيم لفظ يدل على موقف االعتزاز ب�شيء
ما دون غريه باعتبار �أنه ثمني ونفي�س من �أجل ذاته ،والقيمة تعني
التقومي؛ مبعنى �أنها عمل عقلي مميز قوامه املقارنة واحلكم ،وهي
ترتبط بالهوى وامليل والرغبة (عبدالرحمن.)2007 ،
وتتجمع القيم لدى الفرد لت�شكل ما ي�سمى مبنظومة القيم،
والتي تت�ألف من جمموعة من القيم املف�ضلة لدى الفرد ،وهي
تختلف تبع ًا للفرد نف�سه ،ولثقافة املجتمع الذي يعي�ش فيه ،فوفق ًا
لروكي�ش و�شوارتز ( )Rokeach, 1973; Schwartz, 1992والدرا�سات
التي �أجرياها حول القيم؛ ف�إن منظومة القيم لدى الفرد تختلف
باختالف الفرد نف�سه ،والثقافة التي يتعاي�ش معها ،ومعرفة القيم
ال�سائدة لدى الأفراد؛ ت�ساعد على معرفة نوع الثقافة ال�شائعة لديهم،
وت�ساعد على حتديد وفهم �سلوكاتهم ،على �أ�سا�س �أن القيم انعكا�س
للأ�سلوب الذي يفكر به الطلبة ،يف �إطار ثقافة معينة ،ويف فرتة
زمنية حمددة (اخلياط و�آخرون.)2012 ،
فالقيم متثل �أ�سا�س تنظيم التعامل والتوا�صل بني النا�س،
هي و�سيلة تربوية وثقافية ،وتقديراً لدور القيم يف تدعيم العملية
الرتبوية ،وحتقيق �أهدافها ويف مقدمتها بناء ال�شخ�صية املتكاملة،
�أ�صبح االلتزام والتم�سك بالقيم االجتماعية والأخالقية وال�شخ�صية
مطلب ًا ملح ًا يقت�ضي �إبرازها والت�أكيد يف تثبيتها من خالل احتواء
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املعارف واخلربات املت�ضمنة فيها ،فهي تنظم عالقة الفرد بخالقه،
وعالقته بالآخرين وبنف�سه.
ومتتاز القيم مبجموعة من اخل�صائ�ص التي متيزها عن
غريها من املفاهيم الأخرى كاحلاجة �أو الواقع �أو املعتقد �أو االجتاه
�أو ال�سلوك ،وهي �إن�سانية تخت�ص بالب�رش دون غريهم ،وهذا ما
مييزها عن احلاجات التي تخ�ص الب�رش وغريهم ،وهي غري مرتبطة
بزمن معني؛ فالقيم �إدراك مرتبط باملا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل،
وهي بهذا املعنى تبتعد عن مفهوم الرغبات �أو امليول التي ترتبط
باحلا�رض فقط ،وهي �أي�ض ًا متتلك �صفة ال�ضدية ،فلكل قيمة �ضدها،
مما يجعل لها قطب ًا �إيجابي ًا وقطب ًا �سلبياً ،فالقطب الإيجابي هو
وحده الذي ي�شكل القيمة ،يف حني القطب ال�سلبي ميكن �أن ن�سميه
�ضد القيمة �أو عك�س القيمة (اخلياط.)2012 ،
كذلك تتميز القيم ب�أنها معيارية؛ فهي تعد معياراً لإ�صدار
الأحكام تقي�س وتقيم وتف�رس وتعلل من خاللها ال�سلوك الإن�ساين،
كذلك هي ن�سبية؛ وهذا يعني �أنها لي�ست مطلقة ،بل متتاز بالثبات
الن�سبي ،وهي تختلف من جمتمع لآخر تبع ًا لعوامل املكان والزمان
والثقافة والأيديولوجيا ،وهي متعلمة؛ �أي �أنها مكت�سبة من خالل
البيئة ولي�ست وراثية؛ مبعنى �أنه يتم تعلمها واكت�سابها عن طريق
م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية املختلفة ،و�أخرياً متتاز القيم بالذاتية؛
مبعنى �أن وزن القيمة و�أهميتها يختلف من فرد لآخر (عقيل و�أبو
الثمن.)2001 ،
لذلك ي�ؤكد املربون على �أهمية القيم ودورها يف ت�شكيل
ال�سلوك الإن�ساين باعتبارها من �أقوى املعايري التي توجه هذا ال�سلوك
نحو الأفعال املقبولة �أو غري املقبولة ،وهي الطريقة التي يقدم بها
الفرد نف�سه للآخرين يف املجتمع .ولعل ما يزيد من �أهمية درا�سة
القيم ودور م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية يف ت�شكيلها والت�أثري
عليها ،التغريات االجتماعية املتالحقة واملت�سارعة التي �أ�صابت
مناحي احلياة كافة يف هذا الع�رص التقني الذي مل يتمكن – على
الرغم من امتالكه �أحدث الو�سائل التكنولوجية – من تقدمي احللول
املنا�سبة عديد من م�شكالت الإن�سان ،وما اال�ضطرابات االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية التي تعاين منها الإن�سانية املعا�رصة �إال
دلي ًال على ف�شل التقدم التقني يف تقدمي البدائل املثلى للقيم التي
غابت ،بل واندثرت من حياة املجتمعات.
وتتبو�أ القيم مكانة مهمة يف حياة كل فرد؛ فهي مبثابة
املر�شد واملوجه لكثري من الأن�شطة احلرة الإرادية للإن�سان ،وت�صطبغ
القيم بال�صبغة االجتماعية ،على �أ�سا�س انطالقها من هذا الإطار
االجتماعي الذي ت�ؤ�س�سه الأ�رسة واحلي والأقران واملدر�سة والإعالم
وخمتلف امل�ؤ�س�سات يف املجتمع ،ثم �إن القيم مكت�سبة يتعلمها الفرد
عن طريق الرتبية االجتماعية والتن�شئة يف �إطار اجلماعة ال�صاحلة،
وهي ذات ثبات وا�ستقرار نف�سي واجتماعي ن�سبيني ،لكن هذا الثبات
ي�سمح دوم ًا بالتغيري والتجديد �إذا رغب الفرد يف ذلك و�أقبل عليه
بعزمية �صادقة.
من هنا ميكن القول �إن للقيم �أثراً بارزاً يف ال�سلوك العام
واخلا�ص للفرد واجلماعة ،ويف حتديد كثري من العالقات مع
�أفراد اجلماعات الأخرى ،حيث ي�شري ك ٌل من :البط�ش وعبد الرحمن
( )1990واحلديد ( )2006وعبد الرحمن (� )2007إىل الدور البارز
ملنظومة القيم يف ال�سلوك العام واخلا�ص للفرد واملجتمع واملتمثل

فيما ي�أتي:
1 .1تت�صل القيم بالأهداف الرتبوية التي ت�سعى الرتبية
لغر�سها لدى النا�شئة ،فتكوين القيم لدى الأفراد ال يقل �أهمية عن
تزويد الفرد باملعلومات والأفكار؛ لأن القيم طاقات للعمل ودوافع
للن�شاط.
2 .2تهيئ القيم للأفراد اختيارات معينة حتدد ال�سلوك ال�صادر
عنهم وحتدد �شكل اال�ستجابات ،فهي بهذا ت�ؤدي دوراً يف ت�شكيل
ال�شخ�صية الفردية وحتديد �أهدافها يف �إطار معياري �صحيح.
3 .3حتقق القيم للفرد الإح�سا�س بالأمان وتعطي له الفر�صة
يف التعبري عن نف�سه ،بل وت�ساعده على فهم العامل املحيط به،
وتو�سع �إطاره املرجعي ،وتوجهه نحو اخلري والإح�سان.
4 .4ت�ساعد القيم على التن�شئة االجتماعية التي تقوم بها
م�ؤ�س�سات الرتبية املتنوعة حيث يت�رشب الأفراد من خالل هذه
امل�ؤ�س�سات الن�سق القيمي ال�سائد والأحكام املعيارية ل�سلوك الأفراد.
5 .5للقيم دور مهم يف توجيه ميول الأفراد واهتماماتهم نحو
�أيديولوجية �سيا�سية �أو دينية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية معينة ،فهي
الو�سيلة التي من خاللها يعرب الفرد عن نف�سه ،وهي ت�ساعده على
التربير املنطقي لل�سلوكيات واالعتقادات واالجتاهات والت�صورات
غري املقبولة اجتماعياً.
6 .6حتفظ القيم متا�سك املجتمع وحتدد لأفراده �أهداف حياتهم
ومثلهم العليا ومبادئهم الثابتة امل�ستقرة ،مما يحفظ للمجتمع
التما�سك والثبات الالزمني ملمار�سة حياة اجتماعية �سليمة.
يت�ضح مما �سبق �أن القيم من �أهم مكونات ال�شخ�صية ،حيث
�إنها تعمل على ت�شكيل الكيان النف�سي للفرد من خالل قيامها بخم�س
وظائف �أ�سا�سية تتمثل يف :تزويد الفرد بالإح�سا�س بالغر�ض مما
يقوم به وتوجهه نحو حتقيقه ،وتهيئة الأ�سا�س للعمل الفردي والعمل
اجلماعي املوحد ،و�أنها ُتتخذ ك�أ�سا�س للحكم على �سلوك الآخرين،
وتمُ كّن الفرد من معرفة ما يتوقعه من الآخرين وماهية ردود الفعل،
وجد لدى الفرد معرفة بال�صواب واخلط�أ.
بالإ�ضافة �إىل �أنها ُت ِ
كما تعد القيم ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان ثقافة �أي جمتمع؛
فالثقافة جمموعة من الأهداف والقيم واملعايري التي ترتجم �أ�سلوب
حياة �أي جماعة ،ومتثل دافع ًا قوي ًا يف توجيه �سلوكها ،كما حتدد
القيم نوع العالقة بني الفرد واملجتمع؛ فالتزام الفرد بقيم جمتمعه
جتعله يحظى بالقبول� ،أما يف حالة تناق�ض قيمه مع قيم جمتمعه
ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل �أزمة اجتماعية على النطاق الفردي واالجتماعي
(�أبو العينني1988 ،؛ الكيالين.)1991 ،
لذلك تربز بالفعل حاجة ما�سة �إىل تر�سيخ ال�سلوك املدين ،الذي
لن نبلغ الغاية منه �إال عن طريق تلقني منظومة القيم عرب م�سالكها
الكربى التي هي الأ�رسة واملدر�سة واملحيط (البيئة) والإعالم،
والهيئات اخلارجية التي ميكن �أن ت�ستقطب الطفل بعد خروجه من
بيت الأ�رسة �أو املدر�سة.
وال تقل منظومة القيم �أهمية بالن�سبة لتف�سري ال�سلوك الإن�ساين
عن �أهمية �سمات ال�شخ�صية؛ لأنها تتيح الفر�صة للنظر �إىل ال�شخ�ص
باعتباره كائن ًا متفاع ًال مع البيئة التي حتيط به ،ولي�س جمرد كائن
مكون من حزمة من ال�سمات النمطية ذات اال�ستقرار �أو اجلمود ،فمن
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دور القولبة الثقافية في تشكيل املنظومة القيمية
لدى الطلبة املراهقني مبحافظات غزة وتصور مقتـرح لضبط ذلك الدور

د .هاني عبدالقادر عثمان األغا

وجهة نظر �أنرثوبولوجية ف�إن القيمة مرتبطة �أ�سا�س ًا بالثقافة التي
�أنتجتها ،وهي معيار عام� ،ضمني �أو �رصيح ،فردي �أو جماعي للحكم
على ال�سلوك االجتماعي (حنورة و�آخرون.)1998 ،
ويت�ساءل البع�ض عن امل�صدر الذي يل ِّقن الفرد منظومة القيم؛
ذلك ب�أنه يتم اكت�ساب القيم عن طريق التن�شئة االجتماعية� ،إذ ي�شرتك
عدد من العوامل الرئي�سة يف تكوينها كالأ�رسة ،والبيئة ،وامل�سجد،
واملدر�سة ،والأندية ،وو�سائل الإعالم .وفيما ي�أتي عر�ض للم�صادر
التي ي�ستهدفها الباحث يف بحثه (عبيدات:)2015 ،
1 .1الأ�رسة :وهي الوحدة االجتماعية الأوىل التي يتفاعل معها
الطفل ويكت�سب من خاللها االجتاهات والقيم والعادات والتقاليد
و�أمناط ال�سلوك االجتماعي .فالأ�رسة لي�ست و�سيلة الكت�ساب القيم
الروحية والأخالقية فح�سب ،ولكنها امل�صدر الذي يكت�سب الطفل
من خالله كثري من العادات واالجتاهات ومعايري ال�سلوك؛ ذلك �أن
الأبوين هما دعامة الأ�رسة وهي �أوىل لبنات املجتمع الذي يتكون
من جمموع الأ�رس.
2 .2املدر�سة :هي امل�ؤ�س�سة االجتماعية التي �أوكل املجتمع
�إليها مهمة ت�شكيل الأجيال من خالل و�سائطها املتعددة من معلم
وكتاب مدر�سي وجو اجتماعي داخلها .فاملدر�سة تعد من �أهم
امل�ؤ�س�سات الرتبوية عناية بالقيم ،حيث تهتم املناهج مبا فيها
من درو�س و�أن�شطة متعددة ب�إي�صال القيم وتو�صيلها �إىل الطلبة،
ويكون الت�أثري �أقوى كلمات كانت الأ�ساليب ناجحة وطرق التدري�س
قائمة على �أ�س�س �سليمة وحديثة ،يقوم بها معلمون حكماء ومربون
ناجحون يعرفون كيف ينمون القيم ويعززونها يف نفو�س النا�شئة.
فاملدر�سة بو�صفها وحدة متكاملة مبا ي�سودها من نظم
ولوائح ،و�إدارة مدر�سية ومكتبة ومعلمني ،كل �أولئك يعدون و�سيلة
مهمة الكت�ساب القيم وتعزيزها ،ف�سيادة روح التفاهم التي تربط
املعلمني مع الطلبة و�إ�شاعة روح الألفة واملحبة والتعاون بني
اجلميع ي�ساعد يف تثبيت القيم وتعزيزها عند الطلبة يف املدر�سة ،وال
تن�سى دور املكتبة املدر�سية والإذاعة املدر�سية ،والإدارة الرتبوية
اءة.
احلكيمة والأقران من �إك�ساب الطلبة قيم ًا جديدة وخربة ب ّن َ
3 .3و�سائل الإعالم :من العوامل امل�ؤثرة يف تنمية القيم و�سائل
الإعالم املرئية واملقروءة وامل�سموعة ،فما يقدمه التلفاز من برامج
متعددة وما تقدمه ال�صحف واملجالت والكتب وما تقدمه الإذاعة
امل�سموعة من برامج ومو�ضوعات ،كل ذلك ميكن �أن يكون و�سيلة
لغر�س القيم �إذا ا�ستثمر اال�ستثمار الأمثل وخطط له التخطيط ال�سليم،
ذلك �أن خطورة و�سائل الإعالم و�أهميتها يف تنمية القيم املعربة
عن حركة املجتمع وا�ضحة ،فهي تقوم بدور رائد وفعال يف هذا
املجتمع ،فو�سائل الإعالم �صارت فاعليتها �أكرث بعد دخول الإنرتنت
وو�سائل التوا�صل االجتماعي املتنوعة معظم البيوت� ،إذ �أنها ت�رشك
�أكرث احلوا�س يف عر�ضها
امل�شوق ،فيتفاعل الفرد معها �صعوداً
ّ
وهبوط ًا وتبني القيم يف داخلها على �أ�سا�سها.
ولأن القيم تلعب دوراً بارزاً يف حتديد وتوجيهه �سلوك
الإن�سان يف املجتمع الذي يعي�ش فيه ،فقد �أ�صبح من امل�سلم به �أن
ثقافة املجتمع يف عالقة تفاعلية مع ن�سق القيم لكل الفرد ،وهي
عالقة على درجة عالية من اال�ستقرار نتيجة خ�ضوع �أفراد املجتمع
مل�ؤثرات طبيعية وعرقية واجتماعية واحدة ،ما ي�ؤدي �إىل وجود
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ت�شابه بني �أفراد املجتمع ،وينتج عنه ما ي�سمى بالطابع القومي
لل�شخ�صية ( ،)National Characterهذا بغ�ض النظر عن اتفاق
جمهور الباحثني �أو اختالفهم حول داللة هذا املفهوم ،حيث يرون
ب�أنه يعبرِّ عن احل�صيلة الكلية للدوافع وال�سمات والقيم التي ي�شرتك
فيها جمموعة ال�سكان يف جتمع قومي معني (.)Patai, 1976
لقد �أ�صبح مو�ضوع الثقافة حمل اهتمام كثري من املهتمني يف
العلوم الإن�سانية ،حيث �إن منهم من يرى �أن الثقافة هي ذلك املركب
الذي ي�شتمل على املعرفة والعقائد والفنون والقيم والعادات التي
يكت�سبها الإن�سان كع�ضو يف املجتمع ،ومنهم من يرى �أن الثقافة
عبارة عن تنظيم ي�شمل مظاهر لأفعال و�أفكار وم�شاعر يعرب عنها
الإن�سان عن طريق الرموز �أو اللغة التي يتعامل معها ،وبهذا املعنى
تكون الثقافة عبارة عن تاريخ الإن�سان املرتاكم عرب الأجيال.
ويلعب مفهوم الثقافة دوراً بارزاً يف خمتلف العلوم الإن�سانية،
و ُيعد (�إدوارد تايلور) �أول من و�ضع تعريف ًا للثقافة ب�أنها ذلك الكل
الذي يت�ضمن املعرفة والعقيدة والفن والأخالق والعادات و�أي
قدرات يكت�سبها الإن�سان (�أبو مغلي و�آخرون .)2002 ،وقدم (حممـد
عفيفي) تعريف ًا �شام ًال للثقافة ،والذي �أورده عامر ( ،)2008فهي
يف نظره تعني كل ما �صنعه الإن�سان يف بيئته خالل تاريخه الطويل
يف جمتمع معني ،وت�شمل اللغة والعادات والقيم و�آداب ال�سلوك
العام والأدوات وامل�ستويات االجتماعية والأنظمة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية والتعليمية والق�ضائية ،فهي متثل الأ�صل
عن اخل�صو�صية التاريخية لأمة من الأمم ،وعن نظرة هذه الأمة �إىل
الكون واحلياة واملوت والإن�سان وقدراته وما ينبغي �أن يعمل ،وما
ال ينبغي �أن يعمل �أو ي�أمل.
يف �ضوء ذلك ميكن القول �أن الثقافة مبا ت�شتمل عليه من ر�ؤى
ومعارف وت�صورات و�أمناط حياة ،وقيم ومعايري ومعتقدات ونظرة
للذات والآخر ،تفرت�ض من املثقفني متثيلها لالرتقاء مبجتمعاتهم؛
نظراً ملا يتوجب عليهم القيام به من دور طليعي.
وعلى امل�ستوى الثقايف ،ف�إن �صوغ فكر الفرد وتنميته و�شحذ
همته وتو�سيع �أفقه ،جتعله يدرك واقع املجتمع ،هذا الأمر قد يكون
له ت�أثري �سلبي �إذا كانت �صياغة الع�ضو الثقافية مغلقة على اجتاه
معني ،ي�سري بطريقة �أحادية وال يلتفت لتنوع الآراء ،حيث �إن حركة
الأفكار يف عقول ه�ؤالء الأفراد تتحكم فيها املجموعة ،عن طريق
مث ًال اعتماد كتب معينة و�أمناط معينة من التفكري ،وا�ستبعاد كتب
و�أمناط تفكري �أخرى ،حتى جنده يفكر بطريقة منطية مت �إعدادها
�سلفاً ،ويف اجتاه واحد فقط ،وتكون املح�صلة هي انغالق فكري
وعزلة عن العامل
وثقايف على بقية االجتاهات الفكرية يف املجتمعُ ،
الوا�سع ،بل وعزلة عن ثقافة املجتمع وفكره بتكويناته الثقافية
والإبداعية.
وتعد ظاهرة الت�رشذم الثقايف وال ُبعد عن االنفتاح على الآخر
من العوامل التي ت�ؤدي �إىل االنغالق الفكري �أو الثقايف؛ ما ي�ؤدي �إىل
التخبط الأيديولوجي وحمدودية الفكر ،بحيث تفتقر املجتمعات �إىل
وجود �أيديولوجية وا�ضحة ترتبط بها بحيث حتدد هذه الأيديولوجية
للمجتمع قيمه الأ�سا�سية و�أهدافه العليا التي ي�سعى �إىل بلوغها.
ومع انت�شار الفكر املغلق ،انت�رشت ظاهرة (القولبة) ،حيث
ت�سعى كل جمموعة �إىل جعل املنتمني �إليها منط ًا واحداً مكرراً ال
يوجد اختالفات بينهم .ويعني م�صطلح (القولبة الثقافية) �سيطرة
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�أو هيمنة ثقافة �أحادية على ثقافات �أخرى ،بحيث تغدو هي النمط
امل�سيطر والنموذج املفرو�ض على الآخر (املغي�ض 2002 ،؛ �Langen
.)hove & Harre, 2010: 462
وت�سهم عملية القولبة يف تهمي�ش التفكري ب�صورة كاملة �أو
جزئية ،حيث ت�شرتك الأنواع املختلفة من القولبة يف قتلها لإبداع
الفرد ،ومن ثم قولبته بالطريقة املحددة ،وو�ضعه يف القالب املراد،
حيث تنت�رش هذه الظاهرة يف املجتمع بكل م�ستوياتها:
1 .1القولبة الأ�رسية :حيث قولبة الأبناء بطريقة الوالد مثالً،
ور�ؤيته للأ�شياء والأحداث والأ�شخا�ص.
2 .2القولبة امل�ؤ�س�ساتية :حيث ي�سعى املدير �إىل قولبة
املوظفني بطريقته يف العمل والإدارة.
3 .3القولبة التنظيمية :ت�سعى التنظيمات جلعل �أفرادها منط ًا
واحداً يف الفهم واحلكم على الأ�شياء.
ويف مواجهة �صدام احل�ضارات دعت دوائر ثقافية عربية
و�إ�سالمية عديدة وم�ؤ�س�سات �إقليمية مثل جامعة الدول العربية
�إىل �أهمية نبذ الهيمنة الثقافية و�أ�سلوب فر�ض التنميط وال�صهر
للثقافات املتعددة ،واحرتام التنوع والتعدد الثقايف وحرية ال�شعوب
يف اختيار نظمها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
املالئمة (ثابت160 :2004 ،؛ .)Zikargae, 2013: 129
ويرى �أ�صحاب نظرية التن�شئة �أن هناك عوامل ثقافية
تربوية ميكن �أن ت�شكل العنا�رص الأ�سا�سية لعملية القولبة الثقافية،
بالإ�ضافة �إىل ت�شكيل املنظومة القيمية لدى الأفراد ،هذه العوامل
تتمثل يف الآتي (الفقي25 – 20 :2007 ،؛ Leon & Giacaman,
2013: 2؛ �رشيف وكامل:)104 :2014 ،
�1 .1أ�سلوب الرتبية يف البيت.
�2 .2صناعة لعب الأطفال.
3 .3نظام التعليم يف املدار�س.
4 .4التفرقة بني اجلن�سني يف �أماكن العمل.
5 .5و�سائل الإعالم واالنرتنت.
6 .6املفاهيم الدينية.
7 .7نظرة املجتمع.
ولقد اهتمت الدرا�سات يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية
بدرا�سة قيم املراهقني من ال�شباب ،على الرغم من اختالف الإطار
الذي يعالج ق�ضاياهم وتباين الأدوار؛ ملا متثله هذه الفئة من قوة
للمجتمع ،حيث �إنهم �أكرث فئات املجتمع حيوية وقدرة على الن�شاط
واالندماج وامل�شاركة يف حتقيق �أهداف املجتمع (بدر:1998 ،
)197؛ لذلك يكت�سب البحث يف هذه الفئة واهتماماتهم والتغريات
التي حتدث يف منظومتهم القيمية �أهميته من كونه مو�ضوع ًا حيوي ًا
يعول عليها املجتمع يف خططه
يرتبط بفئة متثل ثروة ب�رشية ّ
التنموية ،وير�سم يف �ضوئها تطلعاته امل�ستقبلية.
كما اهتمت عديد من الدرا�سات �أي�ض ًا بالك�شف عن دور
امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف املجتمع يف تنمية منظومة القيم لدى فئات
متنوعة يف املجتمع ،نذكر منها درا�سة �أجراها البقمي ( )2008حول
بيان الدور املفرت�ض القيام به من قِبل الأ�رسة من �أجل تنمية القيم

االجتماعية لدى ال�شباب ،وبع�ض الأ�ساليب امل�ساعدة التي ينبغي
الرتكيز عليها لأجل القيام بهذا الدور ،ا�ستخدم فيها املنهجني:
الو�صفي واال�ستنباطي ،واال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات اخلا�صة
بالدرا�سة ،وكان من نتائجها ت�أكيد الدرا�سة على الدور املطلوب من
الأ�رسة يف تنمية القيم االجتماعية وخ�صو�ص ًا ال�شباب ،و�أن عملية
تنمية القيم االجتماعية متر مبراحل ينبغي على الأ�رسة مراعاتها
و�أال تقفز من مرحلة �إىل مرحلة؛ لأن التدريج بني املراحل مطلوب
و�إعطاء كل مرحلة وقتها الكايف والعناية الكافية يثمر منو القيم
االجتماعية واال�ستمرار عليها.
ويف درا�سة عبيدات ( )2015حول دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف
تعزيز منظومة القيم يف املجتمع ،كان من نتائجها �أن امل�ؤ�س�سات
الرتبوية تقوم بدور رئي�س يف تر�سيخ القيم وتعزيزها يف املجتمع،
و�أن من �أبرز امل�ؤ�س�سات الرتبوية التي ت�ؤدي ذلك الدور (الأ�رسة،
املدر�سة ،اجلامعة ،امل�سجد ،الأندية ،املكتبات ،والإعالم ،والرفاق).
و�أجرى احل�سني ( )2015درا�سة حول الك�شف عن دور الأ�رسة
يف التن�شئة والرعاية وتنمية القيم االجتماعية لدى الطفل يف مرحلة
الطفولة املت�أخرة ،و�إدراك جمموعة من الطرائق الرتبوية العملية يف
تن�شئة الأطفال عموم ًا وتنمية القيم االجتماعية لديهم خ�صو�صاً،
ا�ستخدم املنهج الو�صفي واال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات ،وكان
من نتائجها �أن للأ�رسة دوراً يف رعاية وتن�شئة الطفل وتنمية القيم
االجتماعية لديه يف مرحلة الطفولة املت�أخرة.
كذلك �أجرى مكروم ( ،)2002درا�سة هدفت للتعرف �إىل �إ�سهامات
املدر�سة الثانوية يف تنمية القيم العملية لدى طالبها ،وذلك ا�ستنا ًدا
�إىل املعامل املميزة للوظيفة العلمية للرتبية والتعرف �إىل دور املدر�سة
وامل�شكالت التي تعيق فعالية دورها يف هذا املجال ،لتحديد بع�ض
املتطلبات الالزمة للنهو�ض باملدر�سة الثانوية يف جمال تنمية
القيم العلمية لطالبها �إ�ضافة �إىل حتديد بع�ض االعتبارات ل�ضمان
فعالية دورها يف هذا املجال .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك درجة
منا�سبة من الوعي ب�أهمية العلم وعالقته الوثيقة بحياة الإن�سان
وبناء املجتمعات لدى كل من املعلمني والطالب ،وان املناهج
الدرا�سية والبيئية الأكادميية التي يعي�شها الطالب داخل املدر�سة
ت�أتي باملرتبة الأوىل من حيث القوى والعوامل امل�ؤثرة على تنمية
القيم العلمية لدى طالب املرحلة الثانوية.
فيما �أجرى التل ( ،)2003درا�سة هدفت �إىل التعرف على
منظومة القيم لطلبة اجلامعة وتق�صي �أثر متغريي اجلن�س وامل�ستوى
الدرا�سي يف جماالت هذه املنظومة ،وحتديد ن�سبة ما تف�رسه بع�ض
العوامل الدميوغرافية يف التباين يف املنظومة القيمية .وقد بينت
النتائج �أن القيم الدينية احتلت الرتبة الأوىل تلتها القيم االجتماعية
فاملعرفية فال�سيا�سية فاجلمالية ثم االقت�صادية ،وك�شفت الدرا�سة
عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني الذكور والإناث يف درجة
تف�ضيل كل من القيم االجتماعية واملعرفية وال�سيا�سية واجلمالية
واالقت�صادية ،كما ك�شفت النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف درجة تف�ضل كل من القيم الدينية واالقت�صادية تعزى للم�ستوى
الدرا�سي.
ويف درا�سة �أجراها عقل ( ،)2003هدفت �إىل الك�شف عن
منظومة القيم ال�سائدة لدى طلبة املرحلتني املتو�سطة والثانوية
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ومعرفة عالقة ن�سق القيم ببع�ض
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دور القولبة الثقافية في تشكيل املنظومة القيمية
لدى الطلبة املراهقني مبحافظات غزة وتصور مقتـرح لضبط ذلك الدور

د .هاني عبدالقادر عثمان األغا

املتغريات كاجلن�س واملرحلة الدرا�سية وتعليم الأب والأم .و�أ�سفرت
النتائج �إىل وجود توجهات قيمية �سالبة داخل الن�سق القيمي لدى
الطالب فيما يتعلق بالقيم التالية (عدم تقبل الغري ،عدم االعرتاف
باخلط�أ ،عدم التخطيط� ،ضعف االنفتاح املعريف ،عدم ممار�سة احلرية
الفكرية وعدم حتمل امل�س�ؤولية ،و�ضعف االهتمام بقيم العلم).
�أما خليفة ( ،)2004فقد �أجرى درا�سة تناولت مظاهر التغري
و�أ�سبابه يف الن�سق القيمي لدى ال�شباب اجلامعي ،وا�ستخدم الباحث
الأ�سئلة املفتوحة للك�شف عن �أهم القيم واالجتاهات ال�سلبية التي
ظهرت بني ال�شباب اجلامعي .ك�شفت النتائج �أن �أكرث االجتاهات
انت�شارا بني ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر الطلبة هي:
ال�سلبية
ً
التدخني ،واالختالط ،واالهتمام الزائد باملو�ضة ،وتقليد املجتمع
الغربي ،وتربج الفتيات ،وانعدام الثقافة الدينية ،واال�ستهتار
وال�سلبية� ،أما عن �أع�ضاء هيئة التدري�س فر�أوا �أن الإهمال ،وعدم
اجلدية ،وغياب حب العلم ،وانت�شار الألفاظ الغربية ،وال�سلبية
والالمباالة ،واالبتعاد عن الدين ،واالختالط هي �أكرث االجتاهات
انت�شارا بني الطلبة.
ال�سلبية
ً
ويف درا�سة نروين وزمال�ؤها (،)Norwine, etal., 2000
مقيا�سا يتكون
والتي �أجريت على طلبة اجلامعة ،حيث طبق عليهم
ً
من �أربعة جماالت هي :القيم التقليدية ،والقيم غري التقليدية ،وقيم
احلداثة ،وقيم ما بعد احلداثة .ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن قيم الطلبة
تتعلق بال�سعادة والعمل والأ�رسة والتكنولوجيا وقيم تقليدية وقيم
حداثة �أخرى ،يف حيث متثلهم للقيم غري التقليدية كان حمدو ًدا.
�أما درا�سة الر�سون ( ،)Larson, 2002فهي درا�سة حتليلية
تعر�ض بع�ض التغريات ال�رسيعة والتي �أثرت يف �إحداث تغيريات يف
قيم ال�شباب ،ومن العوامل املهمة التي �أحدثت هذه التحوالت �سواء
ال�سلبية منها �أو الإيجابية ،تتمثل يف عوملة االقت�صاد والثقافة،
واالجتاهات املعار�ضة التي ظهرت �ضدها� ،إ�ضافة �إىل ما حدث من
تغريات �سيا�سية ودميقراطية من جانب ،وفاعلية ال�سلطة احلاكمة
وما �أحدثته من فقدان الثقة والتمزق من جانب �آخر� ،أما للتغريات
اهتماما
الإيجابية فنجدها يف امل�ؤ�س�سات غري الربحية التي تويل
ً
بحقوق ال�شباب واحتياجاتهم النمائية.
و�أجرت هلريي راين ( ،)Helary, 1991درا�سة هدفت للتعرف
�إىل القيم املتناق�ضة يف املدر�سة وكيفية قيا�سها وت�سويتها بطريقة
�إبداعية وبناءة .تو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه ميكن ملجموعة من القيم �أن
تعمل كقوة كبرية ت�ساهم يف اهتمام النا�س وحتفيزهم ،و�أن التم�سك
خطريا .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أنه على
الأعمى بالقيم قد يكون
ً
امل�ؤ�س�سات �أن تراجع قيمها مع تفعيل دور املراقبة واملحا�سبة لهذه
القيم.
و�أجرت �سوليفان وياندل (،)Solivam & Yandell, 1990
درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن القيم الدينية والأخالقية املت�ضمنة يف
جمموعة من كتب الأطفال والتعرف على مدى ا�ستيعاب الأطفال لتلك
القيم من خالل حتليل جمموعة من الق�ص�ص اخليالية والواقعية .وقد
�أ�سفرت الدرا�سة عن وجود ق�صور وا�ضح يف املجهود القيمي لتلك
الكتب وبالذات الدينية والأخالقية.
يت�ضح من العر�ض ال�سابق للدرا�سات �أن منظومة القيم
(االجتماعية ،الأخالقية ،ال�شخ�صية) من املوا�ضيع املهمة التي
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تناولتها الدرا�سات ال�سابقة رغم ندرتها يف جمال هذه الدرا�سة،
والدور الكبري للأ�رسة وامل�ؤ�س�سات الرتبوية وامل�ؤ�س�سات املجتمعية
باختالفها يف تعزيز املنظومة القيمية لدى فئة ال�شباب واملراهقني،
كما �أ�شارت الدرا�سات �إىل الدور ال�صحيح (الإيجابي) الذي من
�صحية لدى
املفرت�ض القيام به لأجل احلفاظ على منظومة قيم
ّ
�أفراد املجتمع مبختلف فئاته خا�صة املراهقني .وانطالق ًا من نتائج
هذه الدرا�سات ر�أى الباحث �رضورة �إجراء هذه الدرا�سة ،حيث �إن هذه
الدرا�سات وخ�صو�ص ًا املتعلقة مبنظومة القيم مل تتناول مو�ضوع
القولبة الثقافية والطلبة املراهقني كمتغري م�ؤثر يف القيم.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
تعد درا�سة قيم الأفراد واجلماعات مو�ضع اهتمام املخت�صني
يف جماالت العلوم الإن�سانية واالجتماعية على حد �سواء؛ ذلك
توحد �سلوك الطلبة داخل املدر�سة
لأن القيم من �أبرز العوامل التي ّ
خا�صة فئة املراهقني منهم ،كما ت�سهم يف حتقيق وحدة الفكر
والهدف والغاية لديهم ،و�ضبط �سلوكهم �أثناء حياتهم داخل املدر�سة
وخارجها ،وتعد القيم من �أكرث �سمات ال�شخ�صية ت�أثراً بالإطار
الثقايف يف املجتمع ،ما ي�ؤدي �إىل حدوث تذبذب وعدم ا�ستقرار يف
القيم ،وعدم مقدرة عدد كبري من �أفراد املجتمع وبخا�صة املراهقني
على االنتقاء واالختيار من بني القيم املت�صارعة املوجودة،
وعجزهم عن تطبيق ما قد ي�ؤمنون به من قيم .ونظراً للتغريات
االجتماعية والثقافية التي �أ�صبحت ت�ؤثر يف املجتمعات عامة
واملجتمعات العربية خا�صة ،وحيث �إن فئة الطلبة املراهقني ميثلون
�رشيحة اجتماعية ت�ؤثر وتت�أثر بالتغريات االجتماعية والتكنولوجية
واملعلوماتية املت�سارعة ،وملا لهذه التغريات من ت�أثري مبا�رش
و�رسيع على �سلوكات الطلبة املراهقني داخل جمتمعهم ،كما �أن
للقيم �رضورة اجتماعية ينبغي �أن يتم�سك بها الطلبة املراهقني ملا
لها من �أهمية و�رضورة مبا�رشة يف حتديد ال�سلوك الذي نريد يف
جمتمعنا .يف �ضوء ذلك تظهر احلاجة لإجراء هذه الدرا�سة ،والتي
تعد حماولة للتعرف �إىل املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني،
وتعرف دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل املنظومة القيمية لديهم.
ّ
ومن هنا ميكن �صوغ م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
(ما دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل املنظومة القيمية لدى الطلبة
املراهقني مبحافظات غزة؟ وما الت�صور املقرتح ل�ضبط ذلك الدور؟)،
ويتفرع عنه الأ�سئلة:
◄◄ما دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل املنظومة القيمية لدى
الطلبة املراهقني؟
◄◄ما داللة الفرق يف دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل
املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني من وجهة نظر عينة الدرا�سة
وفق ًا ملتغري (امل�سمى الوظيفي) بعد ا�ستبعاد دور (نوع املدر�سة)؟
◄◄ما داللة الفرق يف دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل
املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني من وجهة نظر عينة الدرا�سة
وفق ًا ملتغري (نوع املدر�سة) بعد ا�ستبعاد دور (امل�سمى الوظيفي)؟
◄◄ما الت�صور املقرتح ل�ضبط ت�أثري القولبة الثقافية يف
ت�شكيل املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني؟

أهداف الدراسة
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تتحدد �أهداف الدرا�سة يف:
1 .1تعرف دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل املنظومة القيمية
(القيم االجتماعية ،القيم الأخالقية ،القيم ال�شخ�صية) لدى الطلبة
املراهقني.
2 .2تعرف داللة الفرق يف دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل
املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني من وجهة نظر عينة الدرا�سة
وفق ًا ملتغري (امل�سمى الوظيفي ،نوع املدر�سة).
3 .3و�ضع ت�صور ل�ضبط دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل
املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني.

ويعرف
خمتلفة يجتمعون حول خ�صائ�ص حمددة ملجموعة واحدةّ .
الباحث القولبة الثقافية يف هذه الدرا�سة ب�أنها ظاهرة جمتمعية
تعمل على جعل جميع الأفراد يف املجتمع منط ًا ثقافي ًا واحداً مكرراً
ال يوجد اختالفات ثقافية بينهم� ،أو جعلهم قوالب ثقافية مت�شابهة
بل متطابقة من حيث الر�ؤية والتفكري واالجتاه؛ ما ي�ؤدي �إىل �ضعف
عملية الإبداع الفكري الذي ينجم عن االختالفات الطبيعية بني
الأفراد ،والتي قد ت�ؤدي �إىل تهمي�ش خا�صية التفكري ب�صورة كاملة
�أو جزئية؛ ما قد ينعك�س على �سلوك الأفراد وقيمهم واملمار�سات
التي يقومون بها يف جمتمعهم".

أهمية الدراسة

املنظومة القيمية :يعرفها من�صور والطالفحة ()50 ،2009
ب�أنها "جمموعة من معايري احلكم على �صحة ال�سلوك �أو خط�إه
للفرد واجلماعة ،وامل�ستندة �إىل العقل وال�رشع) .كما يعرفها زيادة
و�أتول ( )62 ،2010ب�أنها (جمموعة العادات والأعراف ومعايري
ال�سلوك واملبادئ املرغوبة التي متثل ثقافة جمموعة من �أفراد
املجتمع ،وتعد عنا�رص بنائية م�شتقة من التفاعل االجتماعي،
ُتعبرّ عن مكونات �أ�سا�سية للمجتمع الإن�ساين" ،كما �أن درا�ستها تعد
مهمة للبحث االجتماعي .و ُيعرفها الباحث يف هذه الدرا�سة ب�أنها
(جمموعة املعايري والأحكام التي متثل تنظيمات معيارية لأحكام
عقلية وانفعالية مرتبطة مب�ضامني واقعية ،ي�ستند �إليها �أفراد
املجتمع يف تنظيم حياتهم وت�ؤهلهم للحكم على الأقوال والأفعال
واملواقف االجتماعية للأفراد واجلماعات املحيطني ،من خالل
انفعالهم وتفاعلهم مع املواقف املختلفة) .وتت�ضمن املنظومة
القيمية يف هذه الدرا�سة :القيم االجتماعية التي تهتم بالفرد وميله
نحو املجتمع والت�ضحية من �أجله والعمل على حتقيق ال�سعادة
للآخرين ،والقيم الأخالقية التي تعرب عن اهتمام الفرد وميله �إىل
ما هو نافع ومفيد واالهتمام بزيادة الإنتاج وعمليات الت�سويق
وا�ستثمار الأموال .والقيم ال�شخ�صية التي تعرب عن �صفات الفرد
و�سلوكياته مبا يفيد يف تنظيم نف�سه بحكمة ومو�ضوعية.

تظهر �أهمية الدرا�سة يف االعتبارات الآتية:
1 .1املرحلة العمرية التي تركز عليها هذه الدرا�سة من �أهم
املراحل العمرية التي مير بها الإن�سان ،وهي مرحلة املراهقة التي
ت�ستلزم �إعداداً تربوي ًا �سليم ًا من خالل تزويد هذه الفئة بالقيم
ال�صاحلة التي ت�سهم يف تثبيت دعائم املجتمع ب�أ�رسه.
�2 .2سعيها لتحديد �أمناط القيم ال�سائدة لدى الطلبة املراهقني،
املربني توجيههم الوجهة ال�صحيحة؛ لتحقيق التكوين
مما يي�رس على ِّ
النف�سي واالجتماعي املتكامل الذي ي�ستهدفه املجتمع.
3 .3الهدف الذي ت�سعى لت�أكيده ،وهو تقييم دور القولبة
الثقافية والعوامل امل�ؤثرة فيها على املنظومة القيمية لدى الطلبة
املراهقني ،وذلك للوقوف على الت�أثريات ال�سلبية للقولبة الثقافية
فيما يتعلق بت�شكيل املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني وتعزيز
الدور الإيجابي لها.
4 .4قد تفيد الباحثني من خالل تقدمي تو�صيات ومقرتحات
تفتح املجال لدرا�سات وبحوث �أخرى يف جمالها ،كما �أن هذا النوع
من الدرا�سات تفتقرها املكتبات الرتبوية.

حدود الدراسة
تقت�رص الدرا�سة على احلدود الآتية:
1 .1العنا�رص الأ�سا�سية لعملية القولبة الثقافية (�أ�سلوب
الرتبية يف املنزل ،دور امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وو�سائل الإعالم)،
واملنظومة القيمية (االجتماعية ،الأخالقية ،ال�شخ�صية).
2 .2مدراء املدار�س الثانوية واملر�شدين الرتبويني يف املدار�س
الثانوية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم حمافظات غزة – فل�سطني
يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي 2018/ 2017م.

مصطلحات الدراسة
ُعرفت م�صطلحات الدرا�سة كما ي�أتي:
(16

عرف املراهقون ب�أنهم (الأفراد الذين
الطلبة املراهقنيُ :ي ّ
ترتاوح �أعمارهم بني( ( )18 – 12عام ًا ذكوراً و�إناثاً) (�Anita & As
 .)tor, 2002و ُيعرفهم الباحث يف هذه الدرا�سة ب�أنهم (فئة الأفراد
الذين تتحدد حياتهم بني نهاية مرحلة الطفولة املت�أخرة وبداية
الر�شد ،فاملراهق لي�س طف ًال ولي�س را�شداً ،ولكنه يقع يف جمال القوى
وامل�ؤثرات والتوقعات املتداخلة فيما بني مرحلتي الطفولة والر�شد
وترتاوح �أعمارهم من ( 18 – 12عاماً) ذكوراً و�إناثاً).

الطريقة وإجراءات الدراسة:

 )Ganon ,2004,القولبة منهج الدراسة:

عرف
القولبة الثقافيةُ :ي ّ
موجهة
ب�أنها "فكرة تتميز باجلمود يتم بلورتها م�سبق ًا كي تكون ّ
معينة ،و ُتعرف القولبة
جلميع الأفراد املنتمني ك�أع�ضاء ملجموعة ّ
الثقافية" كما يرى ك ٌل من ( )Samovar & Parter 1997: 250ب�أنها
"جمموعة من االفرتا�ضات الزائفة التي جتعل �أفراداً من ثقافات

لتعرف �آراء �أفراد عينة الدرا�سة
اتبع الباحث املنهج الو�صفي؛ ّ
حول دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل املنظومة القيمية لدى الطلبة
املراهقني مبحافظات غزة.
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أداة الدراسة:

جمتمع الدراسة:
متثل جمتمع الدرا�سة يف جميع املدراء واملر�شدين الرتبويني
يف املدار�س الثانوية احلكومية مبحافظات غزة والتابعة لوزارة
الرتبية والتعليم للعام  ،2018/ 2017والبالغ عددهم ()147
مدير و( )147مر�شد ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع �أفراد املجتمع
وفق ًا للم�سمى الوظيفي والنوع.
الجدول (:)1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً للمديرية

املديرية

�شمال
غزة

خان �رشق خان
غرب �رشق
الو�سطى
يون�س يون�س
غزة غزة

رفح

عدد املدراء

23

30

20

24

15

18

17

عدد املر�شدين

23

30

20

24

15

18

17

46

60

40

48

30

36

34

املجموع

249

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )85مدير و( )85مر�شد ،اختريوا
ّ
من جمتمع الدرا�سة بطريقة العينة الع�شوائية الطبقية ،حيث مت
تق�سيم جمتمع الدرا�سة �إىل �سبعة �أق�سام متثل مديريات الرتبية
والتعليم ،ومن ثم حتديد ن�سبة كل مديرية من العينة من خالل ق�سمة
املجموع الكلي لكل مديرية على املجموع الكلي للمجتمع (،)249
ويف �ضوء تلك الن�سب حدد عدد �أفراد العينة من كل مديرية وذلك
ب�رضب ن�سبة املديرية يف عدد �أفرادها ،بحيث تتكون عينات جزئية
يكون احتادها هو العينة الطبقية املطلوبة ،واجلدول ( )2يبني
توزيع �أفراد العينة على املديريات ال�سبعة.
الجدول ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمديرية

املديرية

�شمال
غزة

خان �رشق خان
غرب �رشق
الو�سطى
يون�س يون�س
غزة غزة

رفح

عدد املدراء

13

17

12

14

8

11

10

عدد املر�شدين

13

17

12

14

8

11

10

26

34

24

28

16

22

20

املجموع

170

متغريات الدراسة:
�شملت الدرا�سة املتغريات الآتية:
1 .1دور القولبة الثقافية :وهو ميثل املتغري امل�ستقل والذي
يت�ضمن املجاالت :الأ�رسة ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،وو�سائل الإعالم.
كذلك ميكن اعتبار املتغريات :نوع املدر�سة وطبيعة العمل متغريات
م�ستقلة قد يكون لها ت�أثري على منظومة القيم.
2 .2منظومة القيم لدى الطلبة املراهقني :وهو ميثل املتغري
التابع والذي يت�ضمن :القيم االجتماعية ،والقيم الأخالقية ،والقيم
ال�شخ�صية.
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استبانة دور القولبة الثقافية يف تشكيل املنظومة القيمية
متثلت �أداة الدرا�سة يف ا�ستبانة دور القولبة الثقافية على
املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني ،حيث مت �إعدادها وفقاً
للخطوات الآتية:
1 .1الهدف من اال�ستبانة� :أعدت اال�ستبانة بهدف التعرف �إىل
دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل املنظومة القيمية (االجتماعية،
الأخالقية ،ال�شخ�صية) لدى الطلبة املراهقني (يف املرحلة الدرا�سية
الثانوية) مبحافظات غزة من وجهة نظر املدراء واملر�شدين
تق�سم جماالتها وفق ًا
الرتبويني .وقد مت �إعداد اال�ستبانة بحيث ّ
ملنظومة القيم (االجتماعية ،الأخالقية ،ال�شخ�صية) ،وقد مت بناء
اال�ستبانة بحيث مت دمج املتغريين :القولبة الثقافية واملنظومة
القيمية يف �أداة واحدة ،حيث م ّثلت القيم الثالثة (االجتماعية،
الأخالقية ،ال�شخ�صية) جماالت اال�ستبانة ،فيما مت �صوغ املفردات
لتعك�س دور القولبة يف هذه القيم.
2 .2حتديد جمموعة القيم التي ت�شكل املنظومة القيمية املراد
درا�ستها يف هذه الدرا�سة ،وهي :القيم االجتماعية (االنتماء ،املودة،
امل�شاركة ،التعاون) ،القيم الأخالقية (الأمانة ،الثقة ،التعاطف)،
القيم ال�شخ�صية (التنظيم ،املو�ضوعية ،احلكمة ،امل�س�ؤولية،
الإيجابية).
�3 .3صوغ الفقرات يف �صورتها الأولية :مت �صوغ فقرات
اال�ستبانة يف �صورتها الأولية مبا يراعي الدقة العلمية واللغوية،
ومت �صوغ ( )36فقرة يف ال�صورة الأولية لال�ستبانة مو ّزعة على
القيم الثالثة بهدف حتكيمها ،حيث ُ�صممت اال�ستبانة وفق منط
الفقرات املغلقة الإجابة �أمام مقيا�س ثالثي متدرج لدرجة املوافقة
(�أوافق بدرجة كبرية� ،أوافق بدرجة متو�سطة� ،أوافق بدرجة �ضعيفة).
�4 .4صدق القائمة :مت التحقق من �صدق القائمة من خالل
الآتي:
♦ ♦ال�صدق الظاهري (�صدق املحكمني) :مت عر�ض اال�ستبانة
على جمموعة من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص ،ومت �أخذ �آرائهم
من حيث منا�سبة الفقرات لقيا�س دور القولبة الثقافية على منظومة
القيم ،وانتماء ك ًال منها للمجال املدرجة فيه ،وكذلك و�ضوح
الفقرات و�إن كانت بحاجة �إىل �إعادة �صياغة ،وعلى �ضوء ذلك مت
تعديل �صياغة بع�ض فقرات اال�ستبانة يف �صورتها الأولية .حيث
مت اعتماد الفقرات التي نالت �إجماع من املحكمني بن�سبة ()% 80
لتكوين فقرات اال�ستبانة.
♦ ♦�صدق االت�ساق الداخلي :مت الت�أكد من االت�ساق الداخلي
لال�ستبانة ب�إيجاد معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات
اال�ستبانة ودرجة املجال املدرجة فيه ،كما يتبني من اجلدول (.)3
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جدول (:)3
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة ودرجة المجال المدرجة فيه

املجال ( :)1القيم االجتماعية

املجال ( :)3القيم ال�شخ�صية

املجال ( :)2القيم الأخالقية

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1

0.730

7

0.785

13

0.775

19

0.775

25

0.536

31

0.865

2

0.597

8

0.786

14

0.775

20

0.689

26

0.866

32

0.516

3

0.892

9

0.841

15

0.689

21

0.462

27

0.719

33

0.575

4

0.786

10

0.377

16

0.676

22

0.775

28

0.830

34

0.865

5

0.691

11

0.474

17

0.775

23

0.829

29

0.668

35

0.830

6

0.828

12

0.509

18

0.791

24

0.602

30

0.865

36

0.760

ر(د.ح  ،0.367 = )0.05 ،29ر(د.ح 0.471 = )0.01 ،29

يتبني من اجلدول (� ،)3أن جميع فقرات اال�ستبانة مرتبطة
ارتباط ًا دا ًال مع املجال املدرجة فيه ،وهذا يعني �أن معامالت
االرتباط مقبولة �إح�صائي ًا بني الفقرات واملجاالت املدرجة فيها.
كما مت �إيجاد معامل االرتباط بني درجة كل جمال والدرجة الكلية
لال�ستبانة ،كما يتبني من اجلدول (.)4

يتبني من اجلدول (� ،)4أن جماالت اال�ستبانة مرتبطة ارتباط ًا
دا ًال مع الدرجة الكلية لال�ستبانة ،وهي معامالت مقبولة بني
املجاالت والدرجة الكلية.
♦ ♦ال�صدق التمييزي :حدد ال�صدق التمييزي لال�ستبانة
(املقارنات الطرفية) ،وذلك من خالل الرتتيب التنازيل للدرجات،
وحتديد �أفراد الفئة العليا مرتفعي الدرجات وهم ( )15فرد بواقع
( )% 50من العينة ،وطلبة الفئة الدنيا منخف�ضي الدرجات وهم
( )15فرد بواقع ( )% 50من العينة .ومت ا�ستخدام اختبار مان
ويتني ( )Uللك�شف عن داللة الفرق بني متو�سطي درجات �أفراد
العينة اال�ستطالعية يف الفئتني :العليا والدنيا لال�ستبانة ،واجلدول
( )5يبني ذلك.

جدول (:)4
معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

املجال

االرتباط

البيان

1

القيم االجتماعية

0.939

2

القيم الأخالقيــــة

0.931

3

القيم ال�شخ�صيـــة

0.946

جدول (:)5
معامالت صدق المقارنات الطرفية الستبانة المنظومة القيمية

البيان
القيم االجتماعيـة

القيم الأخالقيــــة

القيم ال�شخ�صيــة

اال�ستبانة ككـــــل

العدد

متو�سط الرتب

جمموع الرتب

املجموعة
مرتفعــو الدرجات

15

22.87

343.00

منخف�ضـو الدرجات

15

8.13

122.00

مرتفعــو الدرجات

15

19.07

286.00

منخف�ضـو الدرجات

15

11.93

179.00

مرتفعــو الدرجات

15

19.67

295.00

منخف�ضـو الدرجات

15

11.33

170.00

مرتفعــو الدرجات

15

21.53

323.00

منخف�ضـو الدرجات

15

9.47

142.00

يتبني من اجلدول (� ،)5أن قيمتي ( )U، Zللقيم الثالثة
ولال�ستبانة ككل دالة �إح�صائياً؛ �أي �أنه يوجد فرق دال �إح�صائي ًا بني
متو�سطي درجات �أفراد العينة اال�ستطالعية يف الفئتني :مرتفعي
الدرجات ومنخف�ضي الدرجات ،وهذا ي�شري �إىل �أن اال�ستبانة �صادقة
من خالل التمييز بني فئتي العينة اال�ستطالعية ،وبالتايل مت

قيمة U

قيمة Z

م�ستوى الداللة

02.000

4.623-

0.000

59.000

2.262-

0.026

50.000

2.612-

0.009

22.000

3.788-

0.000

االطمئنان �إىل �صدقها يف هذه الدرا�سة.
1 .1الت�أكد من ثبات اال�ستبانة :مت الت�أكد من ثبات اال�ستبانة
من خالل ما ي�أتي:
♦ ♦التجزئة الن�صفية :مت الت�أكد من ثبات اال�ستبانة با�ستخدام
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التجزئة الن�صفية من خالل جتزئة اال�ستبانة �إىل ن�صفني :الفقرات
الفردية مقابل الفقرات الزوجية ،وح�ساب معامل ارتباط بري�سون
بني درجات املفردات ذات الرتتيب الفردي واملفردات ذات الرتتيب
الزوجي لال�ستبانة ككل وللقيم الثالثة ،ومن ثم مت التعديل با�ستخدام
معادلة �سبريمان براون ،واجلدول ( )6يبني ذلك.

بناء على ما مت من �إجراءات،
1 .1ال�صورة النهائية لال�ستبانةً :
�أ�صبحت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية بدرجة مقبولة من ال�صدق
مكونة من ( )36فقرة ،وبذلك تنح�رص درجات
والثبات ،و�أ�صبحت ّ
�أفراد عينة الدرا�سة على اال�ستبانة ما بني ( )108 - 36درجة.
واجلدول ( )8يبني توزيع مفردات اال�ستبانة على جماالتها يف
�صورتها النهائية.

معامالت ثبات االستبانة باستخدام التجزئة النصفية (سبيرمان – براون)

جدول ()8

جدول ()6

البيان

عدد املفردات

توزيع مفردات االستبانة على مجاالتها في صورتها النهائية

معامـل االرتباط معامــل الثبات

العدد

ترتيب مفردات كل جمال

جماالت اال�ستبانة
القيم االجتماعية

12

12 - 1

9

21 - 13

15

36 – 22

االجتماعية

12

0.734

0.847

الأخالقيـــــة

12

0.823

0.903

1

ال�شخ�صيـــة

12

0.883

0.938

2

القيم الأخالقية

اال�ستبـانـــة

36

0.872

0.932

3

القيم ال�شخ�صية

يتبني من اجلدول (� ،)6أن قيم معامل الثبات للقيم الثالثة
با�ستخدام التجزئة الن�صفية هي قيم مقبولة �إح�صائياً ،وهذا يدل
على �أن اال�ستبانة على م�ستوى منا�سب من الثبات.
♦ ♦با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ :ا�ستخدمت طريقة �أخرى
من طرق ح�ساب الثبات لإيجاد معامل ثبات اال�ستبانة� ،إذ ح�سبت
قيم معامل �ألفا كرونباخ للدرجة الكلية لال�ستبانة ولكل قيمة من
القيم الثالثة ،واجلدول ( )7يبني ذلك.
جدول ()7
معامالت ثبات االستبانة باستخدام ألفا كرونباخ

البيان

عدد املفردات

الدرجة الكلية

معامل الثبات

االجتماعية

12

36

0.786

الأخالقيـــــة

12

36

0.873

ال�شخ�صيـــة

12

36

0.875

اال�ستبـانــــة

36

108

0.942

نتائج الدراسة
يتناول هذا اجلزء عر�ض ًا للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة،
يف �ضوء بيانات تطبيق �أداة الدرا�سة.
1 .1الإجابة عن ال�س�ؤال الأول
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول (ما دور القولبة الثقافية يف
ت�شكيل املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني مبحافظات غزة؟)
مت ح�ساب التكرار واملتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن
الن�سبي ودرجة الدور لكل فقرة من فقرات كل جمال من جماالت
اال�ستبانة ،وكذلك للمجاالت واال�ستبانة ككل ،ولأجل تف�سري النتائج
�أعتمد الباحث ثالثة م�ستويات حددت وفق ًا للمعادلة الآتية(( :املدى
الأعلى – املدى الأدنى) مق�سوم ًا على ثالثة م�ستويا) �أي (()3–1
 ،0.66 = )3واجلدول ( )9يبني هذه امل�ستويات.
جدول ()9
مستويات التقدير المعتمدة في الدراسة

يتبني من اجلدول (� ،)7أن معامل الثبات للقيم الثالثة
با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ مقبول �إح�صائياً ،ما يدل على �أن
اال�ستبانة منا�سبة من حيث الثبات.

املتو�سط احل�سابي

الن�سبة املئوية

درجة الدور

�أقـل مـن 1.00

�أقل من 0.55

منخف�ضة

1.66 – 1.00

0.77 – 0.55

متو�سطة

من  1.67ف�أكثـر

�أكرث مـن 0.77

مرتفعة

وتبني اجلداول ( )13 ،12 ،11 ،10النتائج ملفردات كل
جمال ولال�ستبانة ككل.

النتائج املتعلقة باجملال األول (القيم االجتماعية)
جدول ()10
التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجة الدور لمفردات المجال األول (القيم االجتماعية)
م()1

ع()2

جمموع
اال�ستجابات

الوزن
الن�سبي

درجة
الدور

1

�إميان الأ�رسة بالتغيري على �أ�سا�س امل�ساواة بني اجلن�سني يزيد ارتباط الأبناء ب�أن�سابهم وعوائلهم.

2.58

0.469

438

0.86

مرتفعــة

2

تعامل الوالدين مع الأبناء بنمط حياتي معني يحد من حمبة الأبناء للآخرين وتقبل حمبتهم لهم.

2.41

0.611

410

0.80

مرتفعــة

3

مت�سك الأ�رسة بتطبيق النظام الذي ورثوه عن �أهلهم وفر�ضه على الأبناء يهدد روح امل�شاركة يف
ال�ش�ؤون الأ�رسية لديهم.

2.71

0.454

461

0.90

مرتفعــة

ترتيبها

املفردات
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م()1

ع()2

جمموع
اال�ستجابات

الوزن
الن�سبي

درجة
الدور

4

احلر�ص على قوة االمتزاج النف�سي مع الأبناء ينعك�س �إيجاب ًا على �سلوكياتهم وت�رصفاتهم جتاه
ممار�سة العمل اجلماعي.

2.85

0.355

485

0.95

مرتفعــة

5

تعامل املعلم مع طلبته بنمط فكري حمدد ُي�ضعف من انتمائهم للمجتمع.

2.66

0.473

453

0.89

مرتفعــة

6

حمافظة املدر�سة على ثقافة احلوار والت�شجيع عليه ي�ساعد يف ن�رش روح املحبة والتفاهم لدى الطلبة.

2.85

0.355

485

0.95

مرتفعــة

7

تفعيل الإجراءات التنظيمية داخل املدر�سة يحد من روح امل�شاركة لدى الطلبة يف الأن�شطة املدر�سية
واملجتمعية.

2.35

0.547

399

0.78

مرتفعــة

8

عدم اهتمام �إدارة املدر�سة بالعمل اجلماعي ي�ؤدي �إىل التقليل من قيمته لدى الطلبة.

2.76

0.425

470

0.92

مرتفعــة

9

املوجهة ُي�ضعف اعتزاز ال�شباب بالوطن واملحبة العميقة له.
انت�شار و�سائل االعالم
َّ

2.12

0.707

361

0.71

متو�سطة

2.76

0.425

470

0.92

مرتفعــة

2.79

0.410

474

0.93

مرتفعــة

2.85

0.355

485

0.95

مرتفعــة

املفردات

ترتيبها

ترويج بع�ض و�سائل الإعالم الجتاهات فكرية معينة ي�ؤثر �سلب ًا يف الروابط املجتمعية ومتكني ال�صلة
بني �أفراده.
تو�ضيح و�سائل الإعالم لعنا�رص الثقافة امل�شرتكة داخل املجتمع ي�ساعد يف تنمية روح امل�شاركة
املجتمعية لدى ال�شباب.
عمل و�سائل الإعالم بطريقة تن�سجم مع ثقافة التغيري داخل املجتمع ي�شجع ال�شباب على العمل
اجلماعي لأجل االرتقاء مبجتمعهم.

10
11
12

( )1المتوسط الحسابي

( )2االنحراف المعياري

يتبني من جدول (� ،)10أن درجة دور القولبة الثقافية على
القيم االجتماعية لدى املراهقني من وجهة نظر عينة الدرا�سة
مرتفعة جلميع املفردات ما عدا املفردة ( )9حيث تراوحت �أوزانها

الن�سبية بني ( ،)0.95 –0.78فيما كانت متو�سطة للمفردة ()9
بوزن ن�سبي (.)0.71

النتائج املتعلقة باجملال الثاني (القيم األخالقية)
جدول ()11
التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجة الدور لمفردات المجال الثاني (القيم األخالقية)

ترتيبها

املفردات

م

ع

الوزن
جممـوع
اال�ستجابات الن�سبي

درجة
الدور

13

مالحظة االبن ومالزمته با�ستمرار ُي�ضعف من نزاهته وتفانيه يف ت�أدية الأعمال املُوكَ لة �إليه.

2.55

0.565

434

0.85

مرتفعــة

14

فر�ض الأ�رسة ل�سلطة الر�أي جتاه الأبناء ي�ؤدي �إىل �شعور الأبناء بغياب الثقة بينهم وبني الوالدين.

2.65

0.629

450

0.88

مرتفعــة

15

متييز الأ�رسة بني الأبناء على �أ�سا�س النوع يهدد طبيعة عالقتهم مع الآخرين واحرتامهم مل�شاعرهم.

2.74

0.601

465

0.91

مرتفعــة

16

�إ�رشاك الطلبة يف التخطيط للأنظمة املدر�سية ي�شجعهم لاللتزام باملحافظة على ممتلكات الغري وعدم
اتالفها.

2.85

0.355

485

0.95

مرتفعــة

17

مراقبة املعلم لطلبته با�ستمرار يت�سبب يف زعزعة ثقتهم ب�أنف�سهم وباملحيطني.

2.58

0.496

438

0.86

مرتفعــة

2.85

0.355

485

0.95

مرتفعــة

2.62

0.486

446

0.87

مرتفعــة

2.68

0.619

456

0.89

مرتفعــة

2.68

0.619

456

0.89

مرتفعــة

18
19
20
21

املناخ التنظيمي الذي توفره املدر�سة والقائم على االحرتام بني العاملني والطلبة ي�شجع الطلبة على
الإح�سا�س مب�شاعر الآخرين.
لتناق�ض بني بع�ض القائمني على الإعالم وبني الأغلبية يف املجتمع يحد من قيم النزاهة والإخال�ص
يف ت�أدية العمل بني ال�شباب.
حتيز و�سائل الإعالم الجتاه معني يف عر�ض وجهات النظر يف الق�ضايا املختلفة يهدد ثقة ال�شباب
ب�أنف�سهم.
تبني و�سائل الإعالم �أمناط فكرية حمددة يف براجمها يهدد فر�صة توجه ال�شباب مل�شاركة الآخرين
م�شاعرهم وانفعاالتهم ومواقفهم امل�ؤملة و َتف ُّهم معاناتهم والإح�سا�س بها.

يتبني من اجلدول (� ،)11أن درجة دور القولبة الثقافية على
القيم الأخالقية لدى الطلبة املراهقني مرتفعة جلميع املفردات حيث

تراوحت �أوزانها الن�سبية بني (.)0.95 – 0.85
132

دور القولبة الثقافية في تشكيل املنظومة القيمية
لدى الطلبة املراهقني مبحافظات غزة وتصور مقتـرح لضبط ذلك الدور

د .هاني عبدالقادر عثمان األغا

النتائج املتعلقة باجملال الثالث (القيم الشخصية)
جدول (:)12
التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجة الدور لمفردات المجال الثالث (القيم الشخصية)

م

ع

جممــــوع
اال�ستجابات

الــوزن
الن�سبــي

درجـــة
الدور

22

تدخل الأ�رسة يف ر�سم م�ستقبل الأبناء وفق ر�ؤيتهم ال�شخ�صية يحد من
ّ
جعلهم منظمني يف حياتهم.

2.66

0.473

453

0.89

مرتفعــة

23

التم�سك بنمط ثقايف واحد داخل الأ�رسة يت�سبب يف �ضعف حيادية الأبناء
يف ت�رصفاتهم.

2.73

0.446

464

0.91

مرتفعــة

24

اعتبار االبناء كيان ًا م�ستق ًال معتمدين على ذواتهم ُيك�سِ بهم القدرة على
الت�رصف ب�شكل �صحيح غالباً.

2.38

0.487

405

0.79

مرتفعــة

25

ترك احلرية لالبن وعدم م�ضايقته ومراقبته ت�ؤهله ليكون رقيب ًا على نف�سه
وم�س�ؤو ًال عن ت�رصفاته.

2.21

0.745

375

0.74

متو�سطة

26

نقد الوالدين لل�سلوك دون انتقاد الأبناء بذاتهم ي�ساعدهم يف مراجعة
�سلوكهم وت�صحيح خطئهم.

2.58

0.496

438

0.86

مرتفعــة

27

مرونة املدر�سة يف العمل لتحقيق التغيري املن�شود لدى الطلبة يحد من
تقبلهم للقوانني داخل املدر�سة وخارجها.

2.35

0.547

399

0.78

مرتفعــة

28

تبني املعلم لأ�سلوب الرتبية باملوعظة ي�ساعد الطلبة يف ت�صحيح �أخطائهم
والبعد عن الأهواء ال�شخ�صية.

2.75

0.436

467

0.92

مرتفعــة

29

ت�شجيع املدر�سة الطلبة ال�ستخدام التفكري العلمي يف مواجهة امل�شكالت
وحلها ينمي لديهم مهارة الت�رصف ال�صحيح يف املواقف املختلفة.

2.85

0.355

485

0.95

مرتفعــة

30

ت�شجيع املدر�سة لفرق العمل الطالبية وتدعيمها يحد من حتملهم
للم�س�ؤولية واعتمادهم على �أنف�سهم.

2.30

0.856

391

0.77

متو�سطة

31

مرونة املعلم يف تقبل �آراء طلبته ي�شجعهم على التفاعل اجليد مع الآخرين.

2.94

0.247

499

0.98

مرتفعــة

32

امتالك و�سائل الإعالم للر�ؤية الفكرية املتوازنة يدفع ال�شباب لتقبل
الأنظمة والقوانني وليكونوا منظمني.

2.94

0.247

499

0.98

مرتفعــة

33

ت�شجيع و�سائل الإعالم ال�شباب للنزوع �إىل التحرر الفكري واالنفتاح على
الآخر ي�ؤدي �إىل تخليهم عن عواطفهم وانفعاالتهم.

2.19

0.904

372

0.73

متو�سطة

34

وجود و�سائل الإعالم املوجه لفئات فكرية حمددة يحد من �إمكانية
الت�رصف ال�صحيح لل�شباب يف املواقف.

2.68

0.619

456

0.89

مرتفعــة

35

عملية توجيه ال�سلوك الفكري الذي متار�سه و�سائل الإعالم ي�ضعف االجتاه
الأخالقي لل�شباب اجتاه نف�سه والآخرين.

2.51

0.501

426

0.84

مرتفعــة

36

املروجة لفكر ما يحد من الأخذ بزمام املبادرة
انت�شار امل�صادر الإعالمية ّ
عند ال�شباب واالعتماد على �أنف�سهم.

2.73

0.446

464

0.91

مرتفعــة

املفردات

ترتيبها

يتبني من اجلدول (� ،)12أن درجة دور القولبة الثقافية على
القيم ال�شخ�صية كانت مرتفعة جلميع املفردات ما عدا املفردات
( )33 ،30 ،25حيث تراوحت �أوزانها الن�سبية بني (– 0.78

 ،)0.98وكانت متو�سطة للمفردات ( )33 ،30 ،25بوزن ن�سبي
( )0.73 ،0.77 ،0.74على الرتتيب.

خالصة النتائج والنسب املئوية للمجاالت ولالستبانة ككل
جدول ()13
التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ودرجة الدور لمجاالت االستبانة ولالستبانة ككل

املجاالت

م

ع

جممــــوع
اال�ستجابات

الـــوزن
الن�سبـي

درجــة الدور

0.466

5391

0.88

مرتفعة

0.525

4115

0.90

مرتفعة

م

البيان

1

القيم االجتماعية

2.64

2

القيم الأخالقية

2.69
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املجاالت
م
3

البيان
القيم ال�شخ�صية
اال�ستبـانـــة ككـــل

م

ع

جممــــوع
اال�ستجابات

الـــوزن
الن�سبـي

درجــة الدور

2.59

0.520

6593

0.86

مرتفعة

2.64

0.504

16099

0.88

مرتفعة

يتبني من اجلدول (� ،)13أن درجة دور القولبة الثقافية على
املنظومة القيمية مبجاالتها الثالثة كانت مرتفعة ،ويعزو الباحث
ذلك �إىل �أن الأ�رسة هي �أول ما يقابل الإن�سان ،وهي ت�سهم ب�شكل
تكون �شخ�صية الأبناء من خالل التفاعل والعالقات
�أ�سا�سي يف ّ
بني �أفراد الأ�رسة؛ لذلك فهي �أوىل العوامل امل�ؤثرة يف التن�شئة
االجتماعية ،حيث يتم داخلها تن�شئة الفرد اجتماعي ًا ويكت�سب منها
كثري من معارفه وقيمه الإيجابية وميوله وعواطفه واجتاهاته يف
احلياة .وي�أتي دور امل�ؤ�س�سات التعليمية بعد دور الأ�رسة يف تنمية
القيم� ،إذ �أن �أحد املحاور الرئي�سة للم�ؤ�س�سات التعليمية هو ن�رش
وتعزيز منظومة القيم لدى الطلبة ،حيث تعمل امل�ؤ�س�سات التعليمية
بو�سائلها املختلفة على تخل�ص الطلبة من رغبتهم يف التمركز حول
ذواتهم �إىل �أهمية تكوين العالقات مع الأقران واملعلمني والهيئة
الإدارية والعاملني فيها ،ويعملون على غر�س القيم الإيجابية
وحماربة ال�سلوك غري ال�سوي وعالجه .كما �أن العالقة بني املنظومة
الإعالمية ومنظومة القيم تعد عالقة فاعلة ومتداخلة ،على اعتبار
�أن و�سائل الإعالم يف املجتمع هي الو�سائل الناقلة لأمناط التفكري
واملعرفة والقيم ،وبالتايل فهي ت�سهم يف خلق جانب كبري من
الثقافة االجتماعية وطريقة حياة �أي �شعب �أو جمموعة �سكانية
معينة.
2 .2الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين «ما داللة الفرق يف دور القولبة
الثقافية يف ت�شكيل املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني
مبحافظات غزة من وجهة نظر عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغري (امل�سمى
الوظيفي) بعد ا�ستبعاد دور متغري (نوع املدر�سة)؟ ،ا�ستخدمت
البيانات الإح�صائية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على اال�ستبانة،
ويبني اجلدول ( )14املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات عينة الدرا�سة وفق ًا للم�سمى الوظيفي لأفراد العينة.
جدول()14
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

امل�سمى الوظيفي
مدير مدر�سة

85

34.33

2.909

مر�شد تربوي

85

29.86

3.110

وطبق حتليل التغاير ملعرفة دور القولبة الثقافية على
منظومة القيم لدى الطلبة وفق ًا للم�سمى الوظيفي بعد ا�ستبعاد دور
نوع املدر�سة ،واجلدول ( )15يبني نتائج حتليل التغاير للدرجات.

جدول (:)15
داللة الفرق في المسمى الوظيفي لدرجات عينة الدراسة في االستبانة بعد استبعاد دور نوع
المدرسة باستخدام ()ANCOVA

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ()F

م�ستوى
الداللة

م�صدر
التباين
نوع
املدر�سة
امل�سمى
الوظيفي

284.770

1

284.770

38.404

0.000

300.051

1

300.051

43.600

0.000

اخلطــــــ�أ

1149.283

167

6.882

الإجمايل

165976.000

169

F0.05 (1، 167) = 3.89، F0.01 (1، 167) = 6.76

يتبني من اجلدول (� ،)15أن قيمة ( )Fبلغت ()43.600
وهي قيمة دالة عند م�ستوى ( ،)0.01ما ي�شري �إىل وجود فرق دال
يف �آراء عينة الدرا�سة بالن�سبة للم�سمى الوظيفي بعد ا�ستبعاد دور
نوع املدر�سة – لدور القولبة الثقافية يف املنظومة القيمية لدى
الطلبة املراهقني وذلك ل�صالح املدراء .وللت�أكد من حجم هذه
الفروق ا�ستخدم الباحث حجم الت�أثري للمتغري امل�ستقل على املتغري
التابع عن طريقة ا�ستخدام معادلة ( fلكوهن)( ،)1حيث بلغت قيمة
حجم الت�أثري ( ،)f = 0.916وهي قيمة قوية( )2ت�شري �إىل �أن ما ن�سبته
( )% 91.6من التغري يف املتغري التابع هو بفعل املتغري امل�ستقل،
بينما ( )% 8.4هو بفعل متغريات �أخرى دخيلة  .ويعزو الباحث
ذلك �إىل �أن مدراء املدار�س هم �أكرث متابعة ل�ش�ؤون الطلبة وتوا�ص ًال
مع املعلمني الذين يكونوا على ات�صال دائم ومبا�رشة مع الطلبة من
املر�شدين �أنف�سهم ،بالإ�ضافة �إىل �أن املدراء هم من يكونون على
توا�صل مع الأ�رسة واملجتمع املحلي مب�ؤ�س�ساته املتعددة مبا فيها
و�سائل الإعالم ،وبالتايل يلم�سون عن ُقرب توجهات الطلبة الفكرية
والثقافية داخل املدر�سة وخارجها ،وامل�شكالت التي ميكن �أن تكون
موجودة فيما يتعلق بالناحية القيمية لديهم.
3 .3الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث (ما داللة الفرق يف دور القولبة
الثقافية يف ت�شكيل املنظومة القيمية لدى الطلبة املراهقني
مبحافظات غزة من وجهة نظر عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغري (نوع
()1

(dfconstract (Fconstract _1

2

=f

N
حيث إن :)FContract( :النسبة الفائية لفيشر مقابل التغاير،
( :)dfconstractدرجات الحرية للتغاير،
( :)Nحجم العينة الكلية.
( )2مستويات حجم التأثير المعيارية لـ ( fكوهن)،هي:
( )0.40كبير )0.25( ،متوسط )0.10( ،صغير.
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املدر�سة) بعد ا�ستبعاد دور متغري (امل�سمى الوظيفي)؟ ،ا�ستخدمت
البيانات الإح�صائية الناجتة عن ا�ستجابة عينة الدرا�سة على
اال�ستبانة ،ويبني اجلدول ( )16املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجات عينة الدرا�سة على اال�ستبانة وفق ًا لنوع املدر�سة
التي يعمل فيها �أفراد العينة.
جدول (:)16
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات عينة الدراسة حسب نوع المدرسة العاملين
فيها

امل�سمى الوظيفي

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

طلبة ذكور

76

97.14

10.689

طلبة �إناث

94

91.68

10.006

وطبق حتليل التغاير ملعرفة دور القولبة الثقافية على
منظومة القيم لدى الطلبة وفق ًا لنوع املدر�سة بعد ا�ستبعاد دور
امل�سمى الوظيفي ،واجلدول ( )17نتائج حتليل التغاير للدرجات.
جدول (:)17
داللة الفرق في نوع المدرسة لدرجات عينة الدراسة في االستبانة بعد استبعاد دور
المسمى الوظيفي باستخدام ()ANCOVA

متو�سط
املربعات

م�ستوى
قيمة ()F
الداللة

م�صدر
التباين
امل�سمى
الوظيفي
نوع
املدر�سة

درجة
جمموع املربعات
احلرية
6500.655

1

6500.655

0.000 93.322

4199.385

1

4199.385

0.000 60.285

اخلطــــــ�أ

11632.968

167

69.658

الإجمايل

1543959.000

169

F0.05 (1، 167) = 3.89، F0.01 (1، 167) = 6.76

يتبني من اجلدول (� ،)17أن قيمة ( )Fبلغت ()60.285
وهي قيمة دالة عند م�ستوى ( ،)0.01ما ي�شري �إىل وجود فرق دال
يف �آراء عينة الدرا�سة بالن�سبة لنوع املدر�سة بعد ا�ستبعاد دور
امل�سمى الوظيفي – لدور القولبة الثقافية يف املنظومة القيمية لدى
املراهقني وذلك ل�صالح مدار�س الطلبة الذكور .وللت�أكد من حجم
هذه الفروق ا�ستخدم الباحث حجم الت�أثري للمتغري امل�ستقل على
املتغري التابع عن طريقة ا�ستخدام معادلة (  fلكوهن) ،حيث بلغت
قيمة حجم الت�أثري ( ،)f = 0.591وهي قيمة قوية ت�شري �إىل �أن ما
ن�سبته ( )% 59.1من التغري يف املتغري التابع هو بفعل املتغري
امل�ستقل ،بينما ( )% 40.9هو بفعل متغريات �أخرى دخيلة .ويعزو
الباحث ذلك �إىل �أن املدراء واملر�شدين يف مدار�س الذكور يكونون
�أكرث قرب ًا واندماج ًا مع املجتمع املحيط بعنا�رصه املختلفة مبا
فيها و�سائل الإعالم والأ�رسة ،وبالتايل فهم يكونوا على دراية �أكرث
بالأبعاد املختلفة على ت�أثريات القولبة الثقافية ب�أبعادها املتعددة
على منظومة القيم لدى الطلبة املراهقني� ،أما مدار�س الإناث
فالن�صيب الأكرب من جمهودات املدراء واملر�شدين يقت�رص على داخل
املدر�سة املغلق ،وقلي ًال ما يكون هناك توا�صل واندماج مع املجتمع
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بعنا�رصه املختلفة.
ت�صور مقرتح ل�ضبط دور القولبة الثقافية يف ت�شكيل املنظومة
القِيمية لدى الطلبة املراهقني
● ●�أوالً :فل�سفة الت�صور
تتبلور فل�سفة الت�صور املقرتح يف �أن املتغريات الع�رصية
التي تواجه املجتمع ب�صفة عامة وتربية و�إعداد فئة املراهقني
ب�صفة خا�صة يف القرن احلادي والع�رشين يف ظل التعددية الثقافية
والعوملة القيمية على و�ضع �إطار عمل ونظام جيد لإعداد ال�شباب
ب�صفة عامة .ومن منطلق الدور الذي تقوم به كل من :الأ�رسة،
وم�ؤ�س�سات التعليم ،وو�سائل الإعالم ،ف�إن هذه الأدوار يجب ان تتغري
حتى ميكن مواكبة هذه التغريات ومواجهة الت�أثريات ال�سلبية للقولبة
الثقافية على املنظومة القيمية لدى فئة املراهقني من ال�شباب يف
املجتمع.
● ●ثانياً :الأ�س�س التي ترتكز عليها فل�سفة الت�صور
ترتكز فل�سفة الت�صور �إىل جمموعة من الأ�س�س التي ينبغي �أن
تلتزم بها (الأ�رسة ،امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�سائل الإعالم) ليمكنها
الت�صدي لت�أثريات القولبة الثقافية ،وذلك على النحو الآتي:
1 .1الظروف امل�صاحبة للقولبة الثقافية ،وما يرتتب عليها
من حتديات للمنظومة القيمية يف املجتمع ،تقت�ضي �أ�ساليب تربوية
لها �سمات خا�صة ،هذه الأ�ساليب تتطلب من :الأ�رسة وامل�ؤ�س�سات
التعليمية الأخذ بها يف �إعداد لل�شباب.
2 .2تختلف جمموعة العمليات واملمار�سات التي تقوم من
خاللها امل�ؤ�س�سات التعليمية بتفعيل دورها يف الت�صدي لدور
كمها ونوعها باختالف دور جماالت القولبة
القولبة الثقافية يف ّ
الثقافية املختلفة يف املجتمع وما تفر�ضه من حتديات.
�3 .3رضورة مراعاة املهام التي ينبغي �أن تلتزم بها الأ�رسة
يف مواجهة ت�أثريات القولبة الثقافية على منظومة القيم لدى
الأبناء ،ومبا ين�سجم مع فل�سفة وثقافة املجتمع العامة.
�4 .4رضورة مراعاة العالقات التي تربط امل�ؤ�س�سات التعليمية
بخارجها من املنظومات الأخرى االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية يف املجتمع ،مع �رضورة مراعاة �أي�ض ًا العنا�رص
الداخلية ملنظومة التعليم من معلم وطالب ومنهج و�أن�شطة
ومنهجيات.
�5 .5رضورة مراعاة املهام والأدوار التي ينبغي �أن تقوم بها
و�سائل الإعالم يف الت�صدي لت�أثريات القولبة الثقافية على املنظومة
القيمية لدى ال�شباب املراهقني.
● ●ثالثاً� :أهداف الت�صور املقرتح
يتحدد الهداف العام للت�صور املقرتح يف� :ضبط دور القولبة
الثقافية من خالل (الأ�رسة ،امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�سائل الإعالم)
يف املنظومة القيمية (االجتماعية ،الأخالقية ،ال�شخ�صية) لدى فئة
الطلبة املراهقني .ويتحقق هذا الهدف من خالل حتقق الأهداف
الفرعية الآتية:
1 .1خف�ض حدة ت�أثري القولبة الثقافية على املنظومة القيمية
لدى ال�شباب املراهقني.
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1 .1م�ساعدة امل�ؤ�س�سات التعليمية يف مواجهة دور القولبة
الثقافية على القيم لدى الطلبة املراهقني.
2 .2تدعيم دور الأ�رسة يف احلد من الت�أثري ال�سلبي للقولبة
الثقافية على القيم لدى الأبناء املراهقني.
3 .3دعم جهود و�سائل الإعالم الرامية �إىل دعم التعددية
الثقافية وتنمية القيم لدى ال�شباب.
4 .4العمل على تنمية املنظومة القيمية (االجتماعية،
الأخالقية ،ال�شخ�صية) لدى ال�شباب املراهقني.
● ●رابعاً� :إجراءات تنفيذ الت�صور املقرتح
يتطلب حتقيق الأهداف ال�سابقة جمموعة من الإجراءات التي
تقع على عاتق (الأ�رسة ،امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�سائل الإعالم) ،هذه
الإجراءات تتحدد يف:
♦ ♦�أ�سلوب الرتبية يف املنزل (الأ�رسة)
1 .1تزويد الأبناء باملعارف املطلوبة حول القيم ،فالقيم وما
يدور حولها من معارف �أمر مهم المتثالها ،حيث �إنه ال يكفي �أن
ُيلزم الأبناء ب�شيء وهم يجهلون هذا الأمر.
2 .2ينبغي �أن تكون عملية بناء القيم على �أ�سا�س متني من
مراعاة الأ�رسة للنمو العقلي للأبناء وتطور املهارات العقلية ومهارة
النقا�ش واال�ستي�ضاح وطلب املزيد من الإقناع باالعتماد �إىل الإقناع
العقلي ،وتقدمي معلومات خالية من التناق�ضات التي �إن اكت�شفها
الأبناء ف�ستكون عائق ًا كبرياً دون تقبل للقيم ف�ض ًال عن امتثاله لها.
3 .3تهيئة جو �أ�رسي �صحي قائم على العالقة احلميمة
والتوا�صل واملحبة؛ ما يجعل الأبناء يلتزمون بقيمهم مبحبة
ورغبة واقتناع ،مع �إميان الأ�رسة بالتغيري على �أ�سا�س امل�ساواة بني
اجلن�سني من الأبناء وعدم التمييز بينهم.
4 .4االبتعاد عن التم�سك بنمط ثقايف وحياتي واحد خالل
التعامل مع الأبناء داخل الأ�رسة ،وال�سماح بالتعددية الفكرية
امل�ضبوطة لدى الأبناء.
5 .5ترك احلرية للأبناء وعدم مراقبتهم ومالزمتهم با�ستمرار
�أو فر�ض �سلطة الر�أي جتاههم ،و�إ�رشاكهم يف ر�سم م�ستقبلهم بعيداً
التفرد بذلك الأمر وفق ًا للر�ؤية ال�شخ�صية للوالدين.
عن ّ
6 .6احلر�ص على قوة االمتزاج النف�سي مع الأبناء مما يقلل
اال�ستبداد الفكري لديهم ،واعتبارهم كيان ًا م�ستق ًال معتمدين على
ذواتهم.
7 .7املرونة يف تطبيق النظام الأ�رسي املوروث عن الأهل،
والتعامل مبرونة يف هذا الأمر مع الأبناء مبا يتنا�سب وطبيعة
الع�رص الذي نعي�ش.
موجه ًا ل�سلوكات
8 .8عند توجيه النقد للأبناء� ،أن يكون
َّ
الأبناء بعيداً عن نقد �شخ�صيتهم.
♦ ♦امل�ؤ�س�سات التعليمية (املدر�سة)
1 .1تب ّني �سيا�سة تعليمية تقوم على �أ�ساليب تدري�سية
متنوعة تقوم على التعلم التعاوين والتعلم بالفريق ولعب الأدوار
وامل�رشوعات – تعطى من خاللها الفر�صة للطلبة لعر�ض �أفكارهم
وم�شاعرهم.

2 .2ت�شجيع الطلبة على االنخراط يف مناق�شات جماعية
تتناول مو�ضوعات ي�شعرون بالراحة يف مناق�شتها يف جو من الألفة
والت�سامح وتقبل الر�أي الآخر ،وتزويدهم بخربات عملية عن كيفية
التعامل واالت�صال بالآخرين الذين يتبنون �آراء و�أفكار خمتلفة،
حتت �إ�رشاف نخبة من املعلمني تتوفر فيهم روح التعاون والإن�صات
لطلبتهم و�إر�شادهم �إىل الطرق ال�صحيحة.
3 .3ترتيب لقاءات بني الطلبة ملناق�شة مو�ضوعات دينية
واجتماعية ومعرفية خمتلفة ،مع توفري جو من الألفة ي�ساعدهم
على �إجراء حوار هادئ.
4 .4تنفيذ �أن�شطة يقوم بها الطلبة تقوم على التعاون فيما
بينهم ،مع �رضورة توظيف �إمكانيات البيئة املدر�سية؛ لتهيئة مناخ
تربوي منا�سب وم�شجع ،لتنمية املنظومة القيمية لدى الطلبة.
�5 .5أن تعمل املدر�سة كم�ؤ�س�سة تربوية على دعم مفهوم
التعددية الثقافية يف �صورتها الأ�صلية ال�شمولية العقالنية ،وذلك
�ضمن املناهج الدرا�سية والرتبوية ،وتدعيم ذلك بو�سائل االت�صال
املختلفة يف �إطار املجتمع ككل.
6 .6ت�شجيع املدر�سة للطلبة على ا�ستخدام التفكري العلمي يف
مواجهة امل�شكالت وحلها.
7 .7توعية الطلبة بدورهم يف ت�أ�صيل ثقافتهم ومفاهيمها
عن مو�ضوعات احلياة يف املجتمع للمحافظة على م�ستقبل الهوية
الثقافية للمجتمع ،مع الإميان بالتعددية الفكرية والثقافية داخل
املجتمع.
8 .8ت�شكيل اجتاهات تربوية عند الطلبة �ضد التع�صب
واالنغالق والإتباع الأعمى ،وبناء قناعات لديهم تقوم على قبول
التنوع املعريف والثقايف ،وتبني القيم الأ�صيلة يف ر�ؤية �سياق
التجديد امل�ستمر.
9 .9العمل على تعزيز مفهوم حق الإن�سان وحرية الر�أي
واحرتام الآخرين داخل املدر�سة ،وبذلك ُيتاح للجميع احلق يف �إبداء
الر�أي بحرية وامل�شاركة الفعالة �ضمن الو�سائل ال�سليمة يف �صنع
القرار.
�1010صوغ ا�سرتاتيجية ت�ساعد الطلبة على التعامل الواعي مع
متغريات الع�رص ،بحيث تقوم هذه اال�سرتاتيجية على تعويد الطلبة
قبول التعددية واالنطالق نحو العاملية مع احلفاظ على هويتنا
وقيمنا الأ�صيلة ،وحتمل امل�س�ؤولية واال�ستقاللية يف �شئونهم العملية،
وااللتزام بالقوانني امل ّتفق عليها من قِبل اجلميع واحرتامها.
1111تبني املعلم لأ�سلوب الرتبية باملوعظة من خالل بيان
احلق وتعرية املنكر ،وامتالك املرونة يف التعامل مع الطلبة من
خالل تقبل �آرائهم وا�ستيعاب التعددية الفكرية لديهم وعدم مراقبتهم
با�ستمرار.
1212تفعيل الإجراءات التنظيمية داخل املدر�سة والتي تتيح
مناخ ًا تنظيمي ًا يقوم على االحرتام املتبادل بني املعلمني والطلبة
من خالل �إ�رشاكهم يف التخطيط للأنظمة املدر�سية.
♦ ♦و�سائل الإعالم
1 .1تكثيف و�سائل الإعالم للربامج الدينية التي من �ش�أنها
تر�سيخ دعائم القيم الإيجابية لدى ال�شباب.
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دور القولبة الثقافية في تشكيل املنظومة القيمية
لدى الطلبة املراهقني مبحافظات غزة وتصور مقتـرح لضبط ذلك الدور

د .هاني عبدالقادر عثمان األغا

2 .2االهتداء مببادئ الدين الإ�سالمي وبثقافة املجتمع
الإيجابية يف ر�سم ال�سيا�سة الإعالمية؛ كي يكون هناك منظومة
قيمية �إ�سالمية ت�ستطيع مواجهة املحاوالت الرامية �إىل عوملة
منظومة القيم.
3 .3اال�ستعانة بخرباء الإعالم يف التخطيط للربامج التلفزيونية
التي تعك�س القيم االجتماعية والأخالقية وال�شخ�صية ذات امل�ستوى
العايل واملتفق مع ثقافة املجتمع.
4 .4قيام و�سائل الإعالم ببث برامج تلفزيونية موجهة
وهادفة تدعم دور الأ�رسة وم�ؤ�س�سات التعليم يف الرتبية لتنمية
القيم والعادات الإيجابية.
5 .5التزام و�سائل الإعالم بالعمل على التقليل من بث
التلفزيون لربامج العنف واجلرمية التي تزيد من ا�ستعداد الفرد
وميله �إىل حماكاة التجربة ،ما يدفعهم لالنحراف و�سلوك �سبل
اجلرمية وتبني قيم تخالف ثقافة املجتمع.
6 .6ا�ستخدام التقانات والأ�ساليب الإعالمية والدعائية
احلديثة يف دعم املنظومة القيمية لدى ال�شباب ،ون�رش عنا�رص الفخر
بالثقافة املجتمعية والعربية.
7 .7تفعيل الرقابة على الربامج التي ُت َبث عرب و�سائل الإعالم
املوجهة لفئات فكرية حمددة ،على �أال تق ِّدم �إال ما يتوافق مع ثقافة
املجتمع.
�8 .8ضبط عملية توجيه ال�سلوك الفكري الذي متار�سه بع�ض
و�سائل الإعالم املتحيزة الجتاه معني يف عر�ض وجهات النظر يف
الق�ضايا املختلفة.
9 .9عمل و�سائل الإعالم مبا ين�سجم مع ثقافة التغيري من خالل
تو�ضيحها لعنا�رص الثقافة امل�شرتكة داخل املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل
ت�شجيع ال�شباب للنزوع �إىل التحرر الفكري واالنفتاح على الآخر.
1010ت�شجيع و�سائل الإعالم لتبني ر�ؤية فكرية متوازنة،
والعمل على خف�ض حدة التناق�ض بني القائمني على و�سائل الإعالم
وبني الأغلبية املجتمعية.
♦ ♦خام�ساً :متطلبات تنفيذ الت�صور املقرتح
يتطلب تنفيذ الت�صور املقرتح وحتقيق نتائجه ما ي�أتي:
1 .1فهم الت�صور والتوعية به من قِبل القيادات الرتبوية
واملجتمعية وقيادات امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
2 .2تعزيز االجتاهات االيجابية لدى عنا�رص املنظومة
الرتبوية واملجتمعية (الأ�رسة ،امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�سائل الإعالم)
نحو التعدد الثقايف و�أهميتها يف تنمية القيم داخل املجتمع.
3 .3تكوين فرق عمل و�إعداد ندوات وور�ش عمل تبحث عن
الإيجابيات وتعززها وعن ال�سلبيات لتفاديها ومعاجلتها �أثناء
تنفيذ الت�صور املقرتح.
4 .4حماولة احلد من ا�ستخدام و�سائل الإعالم كو�سائل للدعاية
للأحزاب ال�سيا�سية �أو لتوجهات فكرية معينة.
5 .5توفري االمكانات والت�سهيالت الالزمة لتنفيذ الت�صور،
وتقدمي الدعم املعنوي واملادي لتنفيذه.
6 .6درا�سة البيئة املجتمعية ومعرفة م�شكالت ال�شباب التي قد
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متنعهم من املحافظة على قيمهم.
�7 .7رضورة العمل على توفري �شبكات الربط بني املنظومة
الرتبوية للم�ؤ�س�سات التعليمية وغريها من املنظومات املجتمعية
والأ�رسة والإعالم.
8 .8املتابعة والتقومي امل�ستمر لتنفيذ الت�صور.
♦ ♦�ساد�ساً :معوقات تنفيذ الت�صور املقرتح
هناك جمموعة من املعوقات التي قد تعيق تنفيذ الت�صور
املقرتح ،وهي تتمثل يف الآتي:
�1 .1ضعف التعاون والتن�سيق بني الأ�رسة وامل�ؤ�س�سات
التعليمية ،و�صعوبة اقناع و�سائل الإعالم بطرح ق�ضايا تنمي لدى
ال�شباب الوعي ب�أهمية التعددية الثقافية وامل�ساعدة يف املحافظة
على املنظومة القيمية لديهم.
2 .2نق�ص الكفاءات الإعالمية �أو عدم قدرتها للو�صول �إىل
و�سائل الإعالم لأ�سباب حزبية.
3 .3االجتاهات ال�سلبية لدى بع�ض الأ�رس نحو التعددية
الفكرية واالنفتاح الثقايف داخل املجتمع وتركيزهم على الأمناط
الفكرية التقليدية املوروثة من الأجداد والأ�سالف.
4 .4و�سائل الإعالم يف معظمها تعك�س وت�سوق برامج
و�سيا�سات ذات اجتاه فكري �أو حزبي بحت.
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