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  وعرفان شكر
        بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي

  

)قل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون(   

 صدق اهللا العظيم

 

محمـد   الفاضـل أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الـدكتور  ، شكر اهللا وحمدهبعد 

تقـدم  أكما  .حسن رعايتهو ،سعة علمهال و ،وقته وجهدهبالذي لم يبخل علي  ،شعيبات

نائـل  نائـل  نائـل  نائـل  الدكتور الدكتور الدكتور الدكتور وووو    ،،،،محمود أبو سمرةمحمود أبو سمرةمحمود أبو سمرةمحمود أبو سمرةررررالدكتوالدكتوالدكتوالدكتو :بجزيل الشكر والعرفان إلى لجنة المناقشة

وشكري ء هذه الرسالة  كما أسهمت في إثرا ؛ه من مالحظات قيمةيالما أبد عبد الرحمنعبد الرحمنعبد الرحمنعبد الرحمن

واتي وإلى من قدم لي يد العون والمساعدة خخوتي وأإو ،إلى والدي العزيزين موصول

  .طوال فترة الدراسة
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:ملخص الدراسة  
 

دورهم في ب" رام اهللا والبيرة"ف إلى مدى قيام مديري مدارس محافظةهذه الدراسة التعر دفته
 المتغيراتفي ضوء حلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المر

على درجة استجابة والتعرف الجنس، ومكان السكن، والجهة المشرفة، والفرع الدراسي،  :اآلتية
دورهم في تعزيز القيم ب" رام اهللا والبيرة"أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدارس محافظة 

  .لثانوية من وجهة نظر الطلبة أنفسهمالتربوية، لدى طلبة المرحلة ا
  

من  )والعلمي العلوم اإلنسانية،( بفرعيها وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة الثانوية،
 )10941( ، والبالغ عددهم2011/2012 للعام الدراسي ،"رام اهللا والبيرة"جميع مدارس محافظة 

 اًطالب) 551(لطريقة الطبقية العشوائية، وتكونت من تم اختيار عينة الدراسة باقد ، وطالبة، واًطالب
 ، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة بتطويرمن مجتمع الدراسة %)5(وطالبة، بنسبة 
مجال القيم االجتماعية، ومجال  :وهي فقرة، موزعة على ثالث مجاالت،) 45(إستبانة مكونة من

الية، وتم التحقق من صدق االستبانة وثباتها بالطرق القيم المعرفية العلمية، ومجال القيم الجم
  .المناسبة واإلحصائيةالتربوية 
  
دورهم في ل "رام اهللا والبيرة"مديري مدارس محافظة مدى ممارسة أنت نتائج الدراسة رأظه

على  "متوسطة"، أنفسهمنظر الطلبة  وجهةتعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من 
كما أظهرت النتائج عدم وجود  ،)3.52(لكلية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الدرجة ا

بين متوسطات استجابة  أفراد العينة )  α ≥0.05(الداللة  ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو
ير دورهم في تعزيز القيم التربوية، تُعزى لمتغب "رام اهللا والبيرة"لمدى قيام مديري مدارس محافظة 

)  α ≥0.05( الداللة  ىالجنس، في حين أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو
دورهم في ب "رام اهللا والبيرة"العينة لمدى قيام مديري مدارس محافظة  أفرادبين متوسطات استجابة 

والجهة المشرفة  ،اإلنسانيةتعزيز القيم التربوية، تُعزى لمتغير الفرع الدراسي لصالح فرع العلوم 
  .لصالح مدارس الحكومة، ومكان السكن لصالح القرى
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مديري المدارس أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات منها، دعوة  وفي ضوء النتائج،
التركيز على القيم  إلىة، والمهتمين بالمناهج التعليمية ي، والقائمين على إعداد المواد الدراسالثانوية

لمديري المدارس الطلبة في هذه الدراسة، والعمل على إعداد دورات تدريبية  التربوية التي يتمثلها
، من قبل وزارة التربية والتعليم، بحيث يتم تبصيرهم بأهم القيم التربوية وطرائق وأساليب الثانوية

  .تعزيزها وتعليمها
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Abstract: 
 

This study aimed to identify the extent to which the headmasters of the schools in the 

"Ramallah and Al-Bireh" area play their role in promoting the educational values among 

the secondary level students from the viewpoint of the students themselves. It also aimed 

to study the effect of variables such as gender, place of residence, supervisory body, and 

study stream, on the degree of the respondents’ responses about the extent to which the 

headmasters of the schools in "Ramallah and Al-Bireh" area play their role in promoting 

the educational values among the secondary level students from the viewpoint of the 

students themselves. 
 

The study community constituted of all secondary level students (10,941 student), in the 

human sciences and scientific stream, in all schools in "Ramallah and Al-Bireh" area, in 

the year 2011/2012. The sample of the study was randomly chosen by the stratified 

method; it consisted of (551) students with the percentage of (5%). To achieve the 

objectives of this study, the researcher prepared a questionnaire which consisted of(45) 

paragraphs in three main areas, namely: the social values, the scientific cognitive values, 

and the aesthetic values. The questionnaire's reliability and persistence were verified by the 

appropriate educational and statistical methods.  

 

The results of the study showed that the role of the headmasters of the schools in 

"Ramallah and Al-Bireh" area in promoting the educational values among the secondary 

level students from the viewpoint of the students themselves was “medium"  on the total 

score, with arithmetic average of (3.52.) The results also showed there were no statistically 

significant differences at a significance level of (α ≤ 0.05) between the average degrees of 

response of the sample to the extent to which the headmasters of the schools in "Ramallah 

and Al-Bireh" area play their role in promoting the educational values due to the variable 

of gender. However, the results showed the presence of statistically significant differences 

at a significance level of (α ≤ 0.05) between the average degrees of response to the sample 

of the extent to which the headmasters of the schools in "Ramallah and Al-Bireh" area play 

their role in promoting the educational values due to. The variable of the school stream 

favor for the human sciences stream, the variable of the supervisory body showed a favor 

for the government schools, while the variable of place of residence showed a favor for the 

villages.  
 



 

 و 
 

According to these results, the researcher called for a set of recommendations: he called 

for the headmasters, the supervisors of the textbooks, and those interested in educational 

curricula to focus on the educational values that the students represent. He also called the 

Ministry of Education to prepare training courses for the headmasters to equip them with 

the necessary educational values as well as the methods of their promotion and education.  
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  مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول

______________________________________________________  
  

  :المقدمة 1.1
  

لذلك نالت اهتمام العديد من المختصـين   المفاهيم الواسعة االنتشار بين عامة الناس، إحدىالقيم 
 أنهـا القيم علـى   إلىواالجتماعية، حيث ينظر  اإلنسانيةوخاصة مجال العلوم  ،في معظم المجاالت

واإلنسان يتميز عن غيره، من المخلوقات، التي تعيش معه فـي   .اإلنسانيلسلوك ل األساسيالموجه 
، التي تهذب روحه وتحكم تصـرفاته،  ويتصرف في إطار مجموعة من القيم هذا الكون، بأنه يحيا،
عن السلوكيات المنحرفة والحيـاة   كيفية التعامل مع المحيطين به، وتنأى به بعيداًوتغرس في نفسه 

تتضمن القيم معظم  إذوالقيم تعتبر المعيار الضابط لسلوك األفراد والمجتمعات واألمم، . الفوضوية
  ).2001 ،حمدأ(الحياة والتفكير والتعامل في المجتمع  أساليب
  
مـن   أصـبح حتى  ومازال هذا االهتمام ينتشر ،اا وحديثًقديماهتم المفكرون بموضوع القيم  الذ

عات، وتـرتبط  اوجم أفراداًسمات المجتمع السائدة في الحياة اليومية، فالقيم تتغلغل في حياة الناس 
عبر عن ، وتُواألهدافبدوافع السلوك وباآلمال  وثيقاً اًترتبط ارتباط ألنها ؛عندهم بمعنى الحياة ذاتها

  شكل قوانين وبرامج للتنظيم االجتماعي والـنظم االجتماعيـة   علىاقف االجتماعية نفسها في المو
  .)2006 السعيد،(

  
ففي حياة الفرد، تقترن القيم بوجوده، فهو بحاجة إلى  ،للقيم أهمية خاصة في حياة الفرد والمجتمعو

ماماتـه، ورغباتـه   فلسفة لحياته تبنى على منظومة قيمية، تمثل القناعات األساسية، لما يحظى باهت
وعالقاته االجتماعية، مع مجتمعه كما تشكل القيم جزءاً من مفهوم الذات، فالقيم هي التـي توجـه   

 ،اقتصـادية أو  ،نيةيأو د ،أو اجتماعية ،لفكرة سياسية ، وهي التي تجعله أكثر ميالًاإلنسانيالسلوك 
، وتشكل الكيان النفسي لـه وتـزوده   كما أن القيم، تحدد الطريقة التي يقدم المرء بها نفسه لآلخرين
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يز الصواب والخطأ، والحسن والقبيح، وتمكنه يوتولد عنده القدرة على تم ،لكل ما يقوم به باإلحساس
من معرفة ما يتوقعه من اآلخرين، وبديهي إذا غابت القيم أو تضاربت، فإن المرء يصبح غريباً عن 

  .)2003 ،التل( إنتاجهمجتمعه، ويفقد دوافعه للعمل ويقل 
  

ن أهميـة  أ) 2007( زيودالفهي هامة أيضاً للمجتمع، ولقد بين  ،القيم هامة بالنسبة للفرد أنوبما 
القيم على المستوى الجماعي تأتي من خالل ما تضمنه من تشابه أهدافه ومثله العليا، وإذا تضاربت 

ك واالنهيار، فهي التي تحدد القيم، أو لم تتضح، فسرعان ما يؤدي ذلك بالتنظيم االجتماعي إلى التفك
. أهداف المجتمع ومثله العليا، وتحافظ على تماسكه، وتعينه على مواجهة التغيـرات والمسـتجدات  

بكافة صورها وأشكالها، فتعمل على تحديد طبيعة عالقات  اإلنسانيةوهي التي تمتد لتمس العالقات 
ويعتمد المجتمع في تكامل . اراتبعض، وتسهم في حل الصراعات، وفي اتخاذ القربالناس بعضهم 

، فكلما اتسع مدى التشابه بينهم، أصبح أفرادهبنائه االجتماعي على تشابه في المنظومة القيمية بين 
  .المجتمع أكثر تقارباً وتماسكاً وقوة

  
فـي نجـاح البـرامج     اًهام اًفي المجال التربوي، فإن للقيم دور أما وهذا دور القيم بشكل عام،

موضوع القيم التربوية يكاد يكون من أهم المسائل  أن إذ، الدارساتبعض  أكدتهوهذا ما  ،التربوية
من كونهـا حجـر    أهميتها، وتحتل هذه القيم اإلطالقعلى  المجتمعاتالتربوية في أي مجتمع من 

 أو ،تتصل بفلسـفة التربيـة   األعمال، سواء كانت هذه أعماللكل ما يتخذ في التربية من  األساس
بطريقة  أو المختلفة التي تمارس، اتالنشاط بألوان أوالتربية،  أهدافاءات التي تُتخذ لتحقيق باإلجر

بغيرها، فكل ما تحدد في إطاره عملية التربية هو في الواقع ترجمة حية لهـذه   أوالتدريس المتبعة 
  ).2009 حمودة،( ، التي هي وليدة القيم السائدة في المجتمعالتربويةالقيم 
  

ذات تأثير فعال في  اجتماعيةمؤسسة نها أل ،في تعزيز القيم لدى االفراد ل دور المدرسة وال نغف
المسـتقبل،   إلـى فهي تنطوي على فرص تربوية منظمة تؤهل الطلبة  ؛سلوك المتعلمين ورعايتهم

). 2010 غا،اآل( طين والمتعاملين معه داخل المدرسةيفالمتعلم يكتسب سلوكه بشكل رئيس من المح
، وتصحيحها توجيهها، وحـذف  لقيمااكتساب المتعلم درسة تمثل واحدة من الحلقات المهمة في فالم

ولهـذا جـاء    ؛على التنشـئة االجتماعيـة   اإلشراف األولىغير المالئم منها، فهي مؤسسة مهمتها 
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ير ت االجتماعية التي تساعدهم على التكيف مع التغااالهتمام بدور العاملين فيها، واكتسابهم المهار
، المنبثقة مـن قـيم   األفرادراً للحكم على سلوك االمستمر، في الوقت الذي تشكل هذه المهارات معي

  ).2005 ،هخوالدال( المجتمع
  
ها من أهمية في بناء وصـقل  لما ل ،في حياة األفراد هامةال اتالمؤسسمن المدرسة هي  فإنلذا  

، اتهم نحو تحقيق أهدافهم المرتبطةموحوتعزيز ط ،و توجيه إدراكاتهم الوجهة الصحيحةشخصياتهم 
  .مع أهداف المجتمع

  
 ،القدرات والمكونات والقيم أهمية أكبر في تهيئةالمؤسسة المدرسية  عطيويترتب على هذا، أن تُ

بع وتعتمد نوالتي تَ ،فالقيم المتصلة بالحق والخير والعدالة. والمهارات التي تريد أن تنميها في الفرد
وثقافية وحضارية، في إطار محلي وقومي، ستصبح وبشكل متزايد تجابه بقـيم  على مصادر دينية 

لعناية بغرس بعض حدد على المستوى العالمي، والمؤسسة المدرسية ستحتاج ليس فقط إلى اتبع وتُتُ
تمكين الفرد من التعامل اإليجابي والواعي والناقـد مـع هـذه القـيم الوافـدة،      و  القيم الوافدة، بل
  .)2005 محسن،(لى النطاق العالمي والمطروحة ع

  
عن سير العملية التربويـة    األولوهو المسؤول  ،الهرم في المدرسة رأسومدير المدرسة هو 

مسـؤولية تحقيـق   مـن   جـزءاً ويتحمل  ،العاملين في العمل التربويأهم  من بينعتبرحيث ي, فيها
الموجـه  ) 2004( عتبره التهـامي وي .)2002 ،عابدين( التربوية و نجاح العملية التعليمية األهداف

في تقويم المعوج من  هاماً والمرشد والمعين والقائد داخل المدرسة، ومن هنا كان دور المدير دوراً
السلوك، وغرس قيم الفضيلة في نفوس الطلبة في هذه المرحلة العمرية  الحساسة، مرحلة الشـباب  

توى المسؤولية تجاه طالبنا في هذه المرحلة، ومن يرتقيان إلى مس اًوإدراك تطلب وعياًتوالرشد التي 
يتحمل مسؤولية ترسيخ وتنمية وإعداد عقليات وشخصيات  تربوياً ليكون قائداً ؛هنا برز دور المدير

  .مؤمنة صادقة اإليمان متفانية في خدمة المثل والقيم التي يتبناها المجتمع
  

ـ   والتعليم الثانوي بوحه ،التعليم بوجه عام أنوالشك  هامـة فـي حياتنـا     ةخاص يحتـل مكان
والقواعـد التـي تأخـذ     األسسوفق مجموعة من  األفرادالمعاصرة، فعن طريق التعليم يتم إعداد 
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السابقة وتكوين  األجياللديهم، كما يتم نقل خبرة  النموباالعتبار طبيعة المرحلة العمرية وخصائص 
نه البد للعاملين في المجال التربوي بوجه عـام  الصاعدة، وبالتالي فإ األجيالالقيم والمعتقدات لدى 

يكونوا حريصين على تقديم كل ما هـو نـافع ومفيـد     أنالمدرسي بوجه خاص  اإلداريوالمجال 
ن يؤدوا دورهم بصورة فعالة في غرس القيم واالتجاهات اإليجابية لـديهم وتعزيزهـا،   أللطلبة، و

  ).2009خيال،(خر آب أوكٍل بحيث يتفاعل الطلبة مع تلك القيم ويتقبلونها بش
 

  مشكلة الدراسة 2.1
  

وأصـبح الحفـاظ علـى     نتشار الثقافي بصورة متسارعة،صبح العالم قرية صغيرة، وإزداد االأ
الهوية الثقافية وصيانة خصوصية هذه الثقافة يقتضي إهتماماً مـن قبـل المؤسسـات اإلجتماعيـة     

رات االجتماعية والثقافية التغي تأثيرالتي بينت في دراستها  )1995( المختلفة، وهذا ما أكدته وطفة
  .ة قيمية بالغة الخطورة واألهميةيعيش صدمة  ثقافيجعلته  ،الفردعلى  المتسارعة

  
برزت مشكلة في المجتمع،  المدرسة مؤسسة من بين أهم المؤسسات التربوية واإلجتماعية  ألنو

دورهم فـي  ب" محافظة رام اهللا والبيرة" ارسمدى قيام مديري مد لىعف تعرللدى الباحثة ل الدراسة
، والتي جرى تناولهـا  أنفسهمتعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة 

  :من خالل اإلجابة عن السؤالين التاليين
  

  :األولالسؤال 

م التربوية لدى طلبة القي دورهم في تعزيزب" محافظة رام اهللا والبيرة"ما مدى قيام مديري مدارس  
  ؟أنفسهمالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة 

  

  :السؤال الثاني

بين متوسطات اسـتجابة   ) α ≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    
دورهم فـي تعزيـز القـيم    ب "رام اهللا والبيرة"أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدارس محافظة 

  الجنس و مكان السكن والجهة المشرفة والفرع الدراسي؟ :اتة، تُعزى لمتغيرالتربوي
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  :فرضيات الدراسة 3.1
  

  :عن السؤال الثاني الفرضيات الصفرية التالية انبثقت
  

بـين  ) α ≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      ال: األولىالفرضية 
ـ " محافظة رام اهللا والبيرة " ى قيام مديري مدراسمتوسطات استجابة أفراد العينة حول مد دورهم ب

  .في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تُعزى لمتغير الجنس
  

بـين  ) α ≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      ال :الفرضية الثانية
دورهم في ب" محافظة رام اهللا والبيرة" سمتوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدرا
  .مكان السكن تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تُعزى لمتغير

  

بـين  ) α ≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      ال :الفرضية الثالثة
ـ " اهللا والبيرة  محافظة رام" متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس دورهم ب

  .في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تُعزى لمتغير الجهة المشرفة
  

بـين  ) α ≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     ال :الفرضية الرابعة
ـ  "بيرة محافظة رام اهللا وال" متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس دورهم  ب

  .في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تُعزى لمتغير الفرع الدراسي
  

  : الدراسة أهداف 4.1
  

دورهم فـي  ب" محافظة رام اهللا والبيرة"ف إلى مدى قيام مديري مدارس الدراسة التعرهذه هدفت 
  .أنفسهمنظر الطلبة من وجهة  ربوية لدى طلبة المرحلة الثانويةتعزيز القيم الت

  

متوسطات استجابة أفراد العينـة   بينالتعرف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية و 
دورهم  في تعزيز القيم التربويـة لـدى   ب" محافظة رام اهللا والبيرة" حول مدى قيام مديري مدارس

  .فة والفرع الدراسيطلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس و مكان السكن و الجهة المشر
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  :أهمية الدراسة 5.1
  

هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو دور المدير فـي تعزيـز القـيم     أهميةتأتي 
ذلك فقد اكتسبت الدراسة أهمية خاصة تتحدد فيمـا   إلىالتربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية، إضافة 

  :يلي
ممـا أثـار    ،دير في تعزيز القيم التربوية لدى الطلبةندرة الدراسات المماثلة في مجال دور الم -1

 .اهتمام الباحثة الختيار هذا الموضوع للبحث والدراسة
نحو أهمية دورهم في تعزيز القيم  المدارس الثانوية توجه مديري أنومن الممكن لهذه الدراسة  -2

 .طلبتهمالتربوية لدى 
والمتمثلـة   ،وصياتها البيئة التربوية بكاملهاتيستفيد من هذه الدراسة ونتائجها و أنتأمل الباحثة  -3

 والطلبة، ، والهيئة التدريسية،المدارس الثانوية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومديري
 .والمجتمع المحلي

 .ثم قد تشكل هذه الدراسة قاعدة بحثية علمية لدراسات الحقة -4
 ن خالل موضوع الدراسـة ونتائجهـا،  وقد تضيف هذه الدراسة شيئاً جديداً لألدب التربوي م -5

  .-على حد علم الباحثة-كونها تمثل الدراسة األولى في فلسطين
  

  :محددات الدراسة 6.1
  

  :لقد تحددت حدود الدراسة بالمحددات اآلتية
  

، حيـث تـم توزيـع    2011/2012ُأجريت هذه الدراسة خالل العـام الدراسـي    :المحدد الزماني
  .من العام الدراسي األولاالستبانات في الفصل 

  

جميع المدارس الثانوية الحكومية والخاصة التي تشرف عليهـا  تمثل هذه الدراسة : المحدد المكاني
وتـم إسـتبعاد    "محافظة رام اهللا والبيـرة "وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في 

  .ساسيةأكونها مدارس لمدارس وكالة الغوث 
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محافظـة رام اهللا  "على طلبة المرحلة الثانوية في مـدارس  اقتصرت هذه الدراسة : المحدد البشري
  .والعلمي اإلنسانيةلعلوم ا يفرع "والبيرة

  

تهـا  االوصدقها وثباتها ومج تحددت نتائج هذه الدراسة بطبيعة األداة المستخدمة :يالمحدد اإلجرائ
  .ومدى شموليتها

  

  .حصائيةاإلالنتائج باألسلوب اإلحصائي المستخدم في المعالجة  توتحدد
  .عينة الدراسة وتمثيلها لمجتمع الدراسة اختيارالنتائج بطريقة  توتحدد

بـدورهم  " رام اهللا والبيرة"قيام مديري مدارس محافظة  مدىتفسير النتائج والحكم على  تكما تحدد
  .المعيار المستخدم في الدراسةفي تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية، من خالل 

  

  .هذه الدراسة بالمفاهيم المستخدمة والمصطلحات الواردة فيها تتحدد: حدد المفاهيميالم
  

  :مصطلحات الدراسة 7.1
  

 تتمحور هذه الدراسة حول مجموعة من المفاهيم األساسية التي يتعين تحديدها وضبطها منعـاً  
القـيم الجماليـة،    ،العلمية جتماعية، القيم المعرفيةالقيم االوهي القيم التربوية،  .لتباس والتداخللإل

  .والدور، ودور المدير، طلبة المرحلة الثانوية، ومحافظة رام اهللا والبيرة
  

هي مجموعة من القيم التي يدين بها المجتمع، ويحرص على غرسها في الـنشء،   :القيم التربوية
م بها، وتحـدد  يتشربها الفرد ويحك االجتماعيةكاألمانة والفضيلة، وهي أحكام مكتسبة من الظروف 

مجاالت تفكيره وسلوكه وتؤثر في تعلمه، فالصدق واألمانة والشجاعة والـوالء والعمـل وتحمـل    
 وتختلف القيم باختالف المجتمعـات . المسؤولية كلّها قيم يكتسبها الفرد من المجتمع الذي يعيش فيه

  ).2008 زيود،(
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 االجتمـاعي  البنـاء  ربط بعملية تقوم التي االجتماعية والمعايير المبادئ مجموعة :القيم االجتماعية

 لـدى  ومقبولـة  منسجمة سلوكياتهم تكون بحيث وتوجيهها األفراد عالقات وتنظيم المختلفة بأجزائه

  .)2001،الهندي( إليها ينتمون التي الجماعة
مجموعة من القيم التي تستهدف تجديد وتحديث التعليم وتوجيه المتعلمـين   :القيم المعرفية العلمية

بتكار في التعلـيم وإتاحـة   إلختيار التخصصات التي تناسبهم والتركيز على اإلبداع واإل وإرشادهم
  ).2002 ،مكروم( الفرص المنافسة والحوار والتعليم الذاتي

  

هي مجموعة القيم التي تهتم بتدريب الحواس، وفتحها على مشاهدة الكون وتنميـة   :القيم الجمالية
  .)2001 عصيدة،( مجاالتالخبرة الجمالية في شتى ال

  

مفهوم حركي يرتبط بالسلوك وال يتم بشكل عفوي أي أن له قصد معـين ووليـد التفكيـر     :الدور
وفي ظرف بيئي بشري محدد،  ،والتدبير وهذا القصد هو أداء وظيفة معينة ترتبط بمكانة شخص ما

 الجديدة المتولدة عن الحركة وله في النهاية طابع تراكمي إنمائي يرتبط بالقدرة علي معالجة القضايا
  .)2011 عبد الشافي،(
   

على المتعلم وتوجهـه   التأثيربهدف  المدرسة األنماط السلوكية التي يقوم بها مديرهي : دور المدير
  .بحيث يكون أكثر إيجابية وتوافقا مع البيئة المحيطة به

  
سيتان وتشمل اومدتها سنتان در ،اسياألسهي المرحلة التالية لمرحلة التعليم  :طلبة المرحلة الثانوية

وتشمل كذلك  ،والشرعية ،والتجارية ،والعلوم اإلنسانية ،الذي يضم الفروع العلمية كاديمياألالتعليم 
والفندقي، حسب تصـنيف وزارة التربيـة    يالتعليم المهني بفروعه الصناعي والزراعي والتمريض

  .المتحان الثانوية العامةنهايتها ويتقدم الطالب في  ،التعليم الفلسطينيةو
  

هي محافظة فلسطينية تقع في وسط الضفة الغربية و تضم مدينتي رام اهللا  :محافظة رام اهللا والبيرة
  .المخيمات المحيطة بهاوالبيرة والقرى و
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  .خلفية الدراسة وإطارها النظري 1.2

.قةالدراسات الساب 13.2
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   :الفصل الثاني

_____________________________________________  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  :الخلفية النظرية
  

هذا الفصل عرضاً لخلفية الدراسة وإطارها النظري، ثم عرضاً للدراسات السـابقة ذات   تضمن
  .العالقة
  
  مفهوم القيم  1.3

  

  :في اللغةمفهوم القيم 

قومت السلعة، فتعني قيمة الشيء، قدره، وقيمة المتـاع  : اللغة مأخوذة من قيم، يقال القيمة في 
 "ما له ثبات ودوام علـى األمـر  : ما لفالن قيمة: ثمنه، ومن اإلنسان طوله، والجمع والقيم، ويقال

  .) 279ص ،2ج ،1985 مجمع اللغة العربية،(
  

فيها كتـب  " :وقوله تعالى. ميل عن الحق والزيغ فيه  المستقيم الذي ال ،القيم" وفي لسان العرب

 ،12ج ابن منظور،( "مستقيمة تبين الحق من الباطل على استواء وبرهان أي، )3ية آ البينة،( "قيمة
  )227-226ص
  
  

 ،بالفرنسية Valeurبالالتينية، وهي  Valueكلمة القيمة " إن) 31ص ،2010( وورد عن بوحناش
  "وهي تدل على القوة والشجاعة وشدة البأس Valeoصرف والمأخوذة من الفعل الالتيني الم
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  االصطالحمفهوم القيم في 

  

وعلـم   كالفلسفةنقطة تالقي مختلف العلوم االجتماعية،  أصبحمفهوم القيم في االصطالح قد  إن
االجتماع، وعلم النفس وهو من المفاهيم التي يشوبها نوع من الغموض والخلط فـي اسـتخدامها،   

الخ، في ...اهتمام كثير من علماء التربية واالقتصاد والسياسة وعلم االجتماع والفلسفةوذلك بسبب 
صاتهم مما أدى إلى هذا الخلط والغموض والبلبلة في تحديـد  تناول مفهوم القيم وربطه بمجال تخص

  ).1996 طهطاوي،( .مفهوم محدد للقيم
 

ي حياته اليومية، وحتى تتمكن الباحثة من ا من أهم الدينمات التي توجه سلوك الفرد ففالقيم عموم
ومـنهم    بد من تصنيف التعريفات التي وردت لبعض البـاحثين،  تحديد مفهوم القيم اصطالحا، فال

رئيسة تم التعامل معها لتوضـيح مفهـوم القـيم      اتجاهات ةهناك ثالث أنالذي بين ) 2007( الجالد
  -:وهي كاآلتي

ويرى ، األشياءموعة من المعايير التي يحكم من خاللها على القيم باعتبارها مج إلىالنظر  - أ 
كم على ح إصدارمكن من خاللها القيم عبارة عن معايير محددة ي أنهذا االتجاه  أصحاب
غير ذلك، ومن التعريفات المجسدة لهذا  أووالتصرفات من حيث كونها جيدة ومقبولة  األشياء
هتمام الشخص إهو جدير ب كل ما" بأنهام للقي) 236ص ،2005(ية لتعريف عس: هاالتجا

دينية، يتشربها الفرد من  أو أخالقية أوجمالية  أوقتصادية إ أوجتماعية إعتبارات الوعنايته، 
ألفاظمن  اعبر عنهخالل ما ي صدر عنه من سلوكوما ي".    

  
ها جتماعية يتشربإلمكتسبة من الظروف ا أحكام" عرفها بأنها) 66، ص2001( وأيضاً ناصر
  ".حدد سلوكه وتؤثر في عمله وتعلمهحدد مجاالت تفكيره، كما تُالفرد ويحكم بها وتُ

 

حيال الظواهر  معيارية تفضيلية، ثابتة نسبياً أحكام" بأنهاعرفتها )13ص ،2003( والتل
 ".والموضوعات واألشخاص واألفكار، تحدد تفاعل المرء معها
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القيم نظـرة فيهـا    إلىتارها الفرد، ينظر هذا االتجاه القيم باعتبارها تفضيالت يخ إلىالنظر   -ب
ربط بعض الباحثين بين القيم والتفضيالت التي يختارها الفرد،  إذدرجة كبيرة من العمومية، 

بحسـب الرغبـة    تأتيالذي بين أن القيمة ) 32ص ،2010( وهذا ما جسده تعريف بوحناش
  ".فتكون لألشياء قيمة طبقا لرغبة الفرد فيها

  
التقويم بما هو قيـاس، وتثمـين لألشـياء    " بأنها) 89ص ،2010(وه ما ذكره عبد اللطيف ونح

  ".والمفاضلة بينها بحسب سلم للقيم يستمد مشروعيته من موقع الذات ومنفعتها الخاصة في الحياة
  
ومعتقدات ترتبط بالفرد، يمثل  واتجاهاتالقيم باعتبارها حاجات ودوافع واهتمامات  إلىالنظر  - ج

ذا االتجاه نظرة علماء النفس للقيم وبالخصوص علماء النفس االجتماعي الذين يحددون ه
، وهذا ما جسده باآلخريننظرتهم للقيم في سمات الفرد واستعداداته واستجاباته فيما يتصل 

توجه اإلنسان  مثل عليا،بأنها مجموعة أهداف وقوانين و) "286ص ،1978( تعريف عفيفي
  ".السماوي أواالجتماعي  أوعالم المادي سواء في عالقته بال

  
المعتقدات حـول األمـور   " بأنهافي تعريفه  )324ص ،1985(عليه أيضاً بركات  أكدوهذا ما 

وتصـرفهم   ومـواقفهم والغايات وأشكال السلوك المفضلة لدى الناس توجه مشاعرهم وتفكيـرهم  
والمكان والزمـان، وتسـوغ    نفسهموأوتنظيم عالقاتهم بالواقع والمؤسسات واآلخرين  واختياراتهم

  ".مواقعهم، وتحدد هويتهم ومعنى وجودهم
  

شـكل  تُهي التي  ، واألفرادالقيم هي ما استقر في وجدان  أنسبق ترى الباحثة ما على  وبناءو
مـع المجتمـع،    همانسجامتحافظ على زجرهم عن الشر، فهي  أوالخير،  إلىالدوافع لسلوك الناس 
  .ق توازن المجتمع وتماسكهوبالطريقة ذاتها تحق

  
التي تسـتخدم فـي   إلى تداخل مصطلح القيم مع عدد من المصطلحات ) 2009(وقد أشار خيال 

  هوصف جوانب معينة من الشخصية البشرية كاالتجاهات  والمعتقدات والميـول وغيرهـا، وهـذ   
تمثلها  ع القيم ولكنها التتطلب الوقوف مع القيم وقفة متأنية لتبين مدلوالتها فهي ترتبط بعالقة ما م
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، لذا فإنه البد من توضيح الفرق والعالقة المتبادلة بين مفهوم القيمة وبعـض المفـاهيم   تاماً تمثيالً
  .األخرى

  :القيم وعالقاتها ببعض المفاهيم 2.2
  

  :القيم والدافع 1.2.2
 

ويمكن النظر  بين القيم والدافع، اًواضح هناك تداخالً أن )Jenna )2009و Allanرى كل من ت
وقد تستخدم القيم بالتبادل مع الدافعيـة، وان   ،هو الدافعية ،شمللقيم بوصفها احد الجوانب لمفهوم أل

هنـاك   أن أوضـحت ذلك من خالل نتائج دراستهما التـي   ع لإلنجاز هو بمثابة القيمة ويظهرالداف
  . كلبين القيم ودافعية تحصيل الطالب لذ وثيقاً اًارتباط
 

تعريف الدافع بأنه حالة شعورية تدفع الكائن الحي نحو هدف معين، وانـه احـد    لكن في ضوء
نوع الهدف في كل منها،  أساسللسلوك، ويمكن المقارنة بين القيمة والدافع على  األساسيةالمحددات 

ك فان القيم ليست مجرد ضغوط للذ إلضافةابفالهدف في القيمة من النوع المطلق ويتسم بالوجوب، 
 أمـا من الضغوط لتوجيه السـلوك،   بل تعني القيم نظاماً ،ى توجيه السلوك في اتجاه معينتعمل عل

ـ  ،لدافع يتولد عنه قيمة معينةا الـدافع   أن اففي حالة عدم وجود قيمة للدافع، فان الدافع يتالشى، كم
ـ   أماهدف معين،  أواستعداد داخلي يسهم في توجيه السلوك نحو غاية  أو حالة توتر ي القيمـة فه

  .)1991 جبيريل البطش،( عبارة عن التصور القائم خلف هذا الدافع
  

  :القيم والحاجة 2.2.2
  

مفهوم القيمة مكافئ لمفهوم الحاجة، وهي التمثيل  أن) 2010( حناشويرى بعض العلماء أمثال ب
 إلـى كان لديه حاجة معينـة يسـعى    إذا إالتوجد قيمة لدى الفرد  أنيمكن  المعرفي للحاجات، وال

 إلى، تتحول فيما بعد، ومع نمو الفرد أولية، فالحاجات  هي بمثابة قيم بيولوجية إشباعها أوتحقيقها 
  .قيم اجتماعية 
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القيمـة تتضـمن    نإالقيم تختلف عن الحاجـات، حيـث    إن) 2001( رى عبد الفتاحتفي حين 
ض الخصائص التي ببع تتضمن هذا الجانب، والقيم تمتاز عكس الحاجة التي ال ،المحتوى المعرفي

عن غيره  اإلنسان، وهذا ما يميز هو الكائن الوحيد الذي يملك قيماً فاإلنسانتوجد في الحاجات،  ال
  .التحويل المعرفي للحاجات أومن الكائنات الحية، فالقيمة هي عبارة عن التمثيل 

  

  :القيم واالتجاهات 3.2.2
 

كون االتجاه عملية تنظيم لعدد  ،ن القيماالتجاهات تختلف ع إن إلى) 2001( لقد أشار الصمادي
اعتقاد مفرد واحد من نوع خاص محـدد،   إلىمن االعتقادات حول موضوع ما، بينما القيمة ترجع 

 إلىوتختلف من موضوع  واألحكامواالتجاهات  األفعالبحيث تتعلق بحالة مرغوبة من السلوك تقود 
ـ الخصائص التي يمكن بها التمي) 1990(وقد لخص البطش والطويل. خرىُأ إلىومن حالة  آخر ز ي

  -:بين القيم واالتجاه على النحو اآلتي
االتجاه فهو مفهوم فردي أما ونظرة الجماعات لها،  األشياءالقيمة مفهوم اجتماعي يتعلق بماهية  - 1

  .والجماعات الصغيرة األفراديتعلق بمواقف 
 .هؤاالتجاه فيمكن إخفا أما على إظهارها في سلوكه اإلنسانال يمكن إخفاء القيمة ويحرص  - 2

 الذي يتكون بسـرعة وال  ،بعكس االتجاه ،تتكون القيمة ببطء لحاجتها لخبرات ومعارف كثيرة - 3
 .خبرات كثيرة إلىيحتاج 

 .ذلك إلىحتاج ي بينما االتجاه ال ،ألفرادهاالقيمة تتطلب موافقة اجتماعية  - 4

  

  :القيم والمعتقدات 4.2.2
  

 ،والمجتمـع  األفرادتبار القيم مجموعة من المعتقدات يتمسك بها اع إلى الباحثينلقد ذهب بضع 
المعتقدات حـول  " نهاأ :ومن التعريفات المقدمة في هذا المجال ،األشياءويحكمون من خاللها على 

السلوك المفضلة لدى الناس التي توجه مشاعرهم وتفكيـرهم ومـواقفهم    وأشكالوالغايات  األمور
 والمكان والزمان، وأنفسهم واآلخرينوالمؤسسات  ،ظم عالقاتهم بالواقعوتن واختياراتهموتصرفاتهم 

  . )324ص ،1985بركات، ( "وتحدد هويتهم ومعنى وجودهم وتسوغ مواقعهم،
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القـيم   أن إلىفأشاروا  ،على ضرورة الفصل بين القيم والمعتقدات شددواحثين ابعض الب أن إال
 أنبينما االعتقـاد يجـب    اس في اتخاذ القرارات،تشمل مجموعة من المعتقدات التي تُستخدم كأس

حقيقياً، وفي مقابل ذلك يفرق  أوحتى يصير قيمة، فهو يعبر عما يعتبر ممكناً به لتزم ننتمسك به و
المعتقدات  أما، السيئالحد الحسن مقابل  إلىشير القيم تُ أن أساسبعضهم بين القيم والمعتقدات على 

بالخاصـية   األخرىزيف، فالمعارف في القيم تتميز عن باقي المعارف الحقيقة مقابل ال إلىشير فتُ
 أنهـا فضل بالنسبة له، كما غير م أوفضل مه ما هو ميمية، حيث يختار الشخص في ضوء تقييالتقي

، التي يتبناهـا الفـرد   األهداف أوولكنها تدور حول المعتقدات  األهداف أوليست مرادفة للمعتقدات 
  .)2008الشهري،( ء المقبول والمرفوضويمكن تصورها في ضو

  

  :القيم واالهتمامات 5.2.2
  

ن القيم تنبع من االهتمام بشيء معـين،  أالقيم واالهتمامات شيء واحد و أنيرى بعض الباحثين 
شيء يجعل هـذا الشـيء ذا    بأياالهتمام  أنالذي بين ) 2006(هذا القول بالروين  أصحابومن 
قيمـاً   األفرادف في يخلّ أنو ،اهتماماتصف بفعل فيه  إذالشيء ذا قيمة يعد ا أيضاًبالعكس  أوقيمة، 

هو الذي يضفي القيمة  هتمامالاف ،جديدة عندما تخلق لديهم اهتمامات جديدة لم تكن موجودة من قبل
 أنبالرغم من  ،نابعة من رغبتنا الداخلية ألنها ؛القيمة داخليةوعلى الموضوع الذي يتعلق به الفرد، 

ألن الـذي   ؛بالذات الراغبة فيه عالقةتربطه  ،وع الذي يوصف بالخيرية أو القيمية خارجياًالموض
  .نرغبه هو خير في حد ذاته وقيمة في نفس الوقت

  
 أشياءجاذبية يشعر بها الفرد نحو  أو ،االهتمام هو ميل بسيط أنفقد وضح ) 2007(بيومي  أما

القيمة تتصل بالتفضـيالت، لـذلك    أمارين كونها ذاتية، معينة، وأنها ذاتية غير قابلة للنقل إلى اآلخ
والقيم ملزمة بعكس االهتمام،  ،االهتمام فال أما ،القيم تعتبر معايير أنعم من االهتمامات، كما أالقيم 

  .االهتمام، مظهر من مظاهر القيم أنولذلك يمكن القول 
  

  :القيم والسلوك 6.2.2
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   Paulم تعتبر محددات هامة لسلوك الفرد والجماعة، ويشير القي أن إلىن ومعظم الباحث أشارلقد 
فضله، وان القيم تحدد بمقتضاه السلوك الذي ي اإلنسانالقيم هي المعتقد الذي يسلك  نأ إلى ) 1996(

وقـد حـدد   . سلوكه، بل وتوجه هذا السلوك برمته أشكالمختلف  هاتجاهات الفرد، كما تقبع وراء
  :ختالف بين القيمة والسلوكبعض نقاط اال) 2009(خيال

نجزم بان ما يعبر الفرد  أننستطيع  ال ألنناوذلك  ال تحدد القيمة نوع السلوك الذي ينتهجه الفرد، •
ـ  أن إلى إضافة، عنه لفظيا، هو ما يرغبه حقاً ة أسلوك الفرد في موقف معين قد يكون تحت وط

حد كبير بموجـب ثقافـة    إلىد حدالقيم تُ أنظروف خارجية متعددة وقد تكون طارئة، في حين 
  .المجتمع الذي يعيش فيه الفرد

• المكون السلوكي(عد السلوك احد مكونات القيمة ي( 

، فهي ليست مجرد سلوك انتقائي بل تتضمن المعايير التي يحـدث  السلوكمن  تجريداً أكثرالقيم  •
 .فاالتجاهات والسلوك هما محصلة للتوجهات القيمية أساسهاالتفضيل على 

  
من الخصائص والصفات التي تميزها عـن غيرهـا مـن     اًللقيم عدد أنيتضح  ذلكعلى  ناءوب

، لذلك رأت الباحثة ضرورة عرض بعض األحيانرغم التشابه والتداخل في بعض  ،المفاهيم السابقة
  .بعض الباحثين دالخصائص التي تميز مفهوم القيم عن غيره من المفاهيم السابقة، حسب ما ورد عن

  

  :صائص القيمخ 3.2
  

كل عدد من الباحثين أهم الخصائص التي تُساهم في توضيح مفهوم القيم، فقد أجملها لقد لخص  
 )1997( واألسـمر ) 2004( ، وعقيل)1999(، وفهمي)2010(، وعبد اللطيف)2008(من عوض
  :ساهم في توضيح هذا المفهومالخصائص التي تُ أهمبقولهم إن ). 2002( وبيومي

 واألفكارتختص بالبشر دون غيرهم، فاالهتمام واللذة واآلالم  إنها، بمعنى نيةإنساإن القيم  •
والمعتقدات واألهداف جميعها ترتبط بالطبيعة النفسية للفرد، حيث تشمل الرغبات والميول 

 .والعواطف، وكلما زادت الرغبات زادت القيم

وهي القدرة على التفاعل في  ،إن القيمة ليست هدفا في حد ذاتها بل هي وسيلة إلدراك غاية أهم •
  .المجتمع والقوة على تجاوز مكامن الضعف
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الموجه والمقوم لسلوكهم، بمعنـى   أنها إن وجود القيم شرط أساسي في حياة األفراد على اعتبار •
القيم لها من الموضوعية ما يجعلها تؤثر في السلوك، فتعمل على توجيهه بمـا يتفـق مـع     أن

  . فإن القيم مترابطة وبالتاليلمجتمع، السلوكيات االيجابية في ا
، وهي بارزة في آلخريختلف من فرد  وأهميتهاوزن القيمة  أنبمعنى  تعد القيم ذاتية اجتماعية، •

  .األخرىوهي التي تحدد نوع العالقات مع الجماعات  ،سلوك العام والخاص للفرد والجماعةال
ها القائمة بين الذات والموضوع، وتتغير نسبية من حيث عالقت أنها أينسبية القيم ومطلقيتها،  •

تبعا لعوامل المكان والزمان والثقافة  آلخروتختلف من مجتمع  ،واألحوالحسب الظروف، 
من صفة االستمرار وعدم ارتباطها بمكان أو زمان  تأتي، أما مطلقيتها، وااليدولوجيا والجغرافيا

 .محدد، مثل القيم الدينية والعقائدية

القيم تعتبر بمثابة معيار  أندرجة اإللزام، وهي معيارية، بمعنى  إلىيوصلها  اًثيروتأللقيم، قوة  •
وتضمن نوعا من الحكم  ،اإلنساني، تقيس وتفسر وتعلل من خاللها السلوك األحكام إلصدار
  .الجماعات أو األفرادفي سلوك  والرأي

شكل البناء الهرمي،  أخذتوبالتالي  ,إن القيم مترابطة وليست عناصر منفصلة عن بعضها البعض •
تتغير، بل ترتفع، وتنخفض، وتعلو، وتهبط، وتتبادل  تتخذ مرتبة ثابتة ال ، والاألهم إلىمن المهم 

 .، ورغباته، واتجاهاتهوأحوالهالمراتب، والدرجات فيما بينها تبعا لظروف الفرد، 

جتماعية بكل جوانبه، تكتسب عن طريق التنشئة اال أيمكتسبة وليست وراثية،  بأنهاالقيم تتسم  •
، والطمأنينة، حيث تشكل مصدراً باألمنالخلف، وكذلك تشعر  إلىتنتقل من السلف  أنهابمعنى 

 .هاماً لالمان، ويعتمد عليها في الكثير من الممارسات السلوكية اليومية

  
 تـأتي  السابقة، وهذه القيم بطبيعة الحال ال بالخصائص التصافهاالقيم، نظراً  أهميةمن هنا تنبع 

  .من فراغ، بل لها أصول وجذور، تستمد منها أشكالها، ومصادرها
 

  مصادر القيم 4.2
  

 مصـطفى و ،)1983( حمدأكل من  إليها أشاركما  لقد تعددت مصادر القيم، ومن هذه المصادر
  :ما يلي) 1985( ، وبركات)2005(
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ور السابقة بما طبيعة العصر، فلكل عصر مميزاته الخاصة التي تميزه عن غيره من العص •
ومن أجل ذلك تعتبر طبيعة العصر ومقوماته هي اإلطار  ،يصاحبه من تطور علمي ومعرفي
 .العام الذي تستقي منه القيم مصادرها

عن باقي  آخرتختلف بشكل أو التي ، فكل مجتمع له خصوصياته وأهدافهطبيعة المجتمع  •
فلسفته، لذلك تساهم طبيعة المجتمع  أو ورؤيتهالمجتمعات األخرى سواء من ناحية اتجاهاته أو 

  .في صياغة القيم وتشكيلها
وتعتبر شخصية الفرد ومالمحها وخصائصها وأهدافها من أهم مصادر القيم على  شخصية الفرد، •

في االنتماء والوالء للمجتمع والتكيف وتطور الوعي  ظهرشخصية الفرد تتم خصائصاعتبار أن 
 .لتغيراتبا

 .مجتمع يعتبر منجم القيم والمثل مع، والدين في أيالدين السائد في المجت •

  

  مكونات القيم 5.2
  

  -:أبرزهاتكوين القيم ومن  شروط ومتطلبات بعض، )2008(لقد بين عوض
  . لديهأي أن الفرد يختار القيم التي يرغب بها حتى تصبح غريزة  حرية االختيار، -1
 والخيارات البدائل من مجموعة بين من ميت االختيار أن بمعنى البدائل من عدد بين من االختيار  -2

  .والتنوع العدد حيث من
 أمامـه  المتاحـة  والخيارات البدائل بدراسة الفرد يقوم أن القدرة على التحليل والتفكير، بمعنى -3

  .المناسب والبديل الخيار وموضوعية يةوبر بينها من ويختار
اإلنسانية أفرادا  لحياة موجهات تعتبر التي للقيم واإلعزاز التقدير الراحة النفسية والقناعة، بمعنى  -4

  . وجماعات
   .عنها والدفاع ومساندتها الفرد يختارها التي القيم على التأكيد بمعنى على أهمية القيم، التأكيد  -5
  .هديها على والسير تخيرناه بما العمل فيه، أي والتأثيراالنعكاس على السلوك   -6
 تتصـف  أن ينبغـي  القيميـة  صـفة  تكتسب حتى القيمة أن بمعنى التكرارأي مالزمته للفرد ، -7

 .حياة المجتمع اً منجزء باالستمرارية والديمومة لتصبح
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القيمة  أنن ي، الذي ب)Rokeach )1973 رأيهو شيوعا بالنسبة لمكونات القيم،  األكثر أيوالر
  -:، وهذه المكونات هياآلخرحدهم عن أمكن فصل ي تتكون من ثالثة مكونات ال

وما لديه من معلومات يكون قد كونها  ،ويقصد به كل ما يعرفه الفرد من خبرات، ون المعرفيالمك
 األول ويشمل المدركات والمفاهيم والحقائق والمعارف، وله ثالث مستويات، ،حول موضوع معين

  .االختيار الحر الثالث، النظر في عواقب وآثار هذه البدائل، والثاني، البدائل الممكنة، استكشاف
 إلىالداخلية، وعن طريقه يميل الفرد  واألحاسيسويشمل االنفعاالت والمشاعر  ،المكون الوجداني

  . قيمة معينة ويتصل هذا المكون بتقدير القيمة واالعتزاز بها ثم التمسك بها
فهـذا   .يسلكها الفرد تجاه موقف معين أنويتمثل في الكيفية والطريقة التي يجب  ،المكون السلوكي

 .سلوك ظاهري حتى تصبح نمـط أو نسـق قيمـي    إلىن هو الذي تظهر فيه القيمة وتترجم المكو
  ).1999فهمي،(
  

االجتماعي  باإلطار يتأثروالمكونات الثالثة السابقة متداخلة ومتفاعلة فيما بينها، وان هذا التفاعل 
حـدها  مكون مـن هـذه المكونـات أو التقليـل مـن أهميـة ا       أييمكن فصل  الثقافي السائد وال

  ).1999الزدجالي،(
  

   :تصنيف القيم 6.2
  

أهدافهم ومقاصـدهم   واختالفاف القيم، نظراً لفلسفات  أصحابها ووجهات نظرهم، يصنتتتعدد 
 مـن  أنـه  من المفكرون، والعلماء كثير لذا رأى النظر للقيم والعالقات الموجودة بينها، إلىإضافة 

 ضمن القيم أنواع تحديد كل أساسها على يمكن اتومجموع أجزاء إلى القيم تصنيف بمكان الصعوبة

ولعل مثل هذا التمايز في تصنيف القيم نابع من كون القيم، على سـبيل المثـال،    محددة، تصنيفات
 السـعيد، ( الجمـالي  أو األخالقـي مساسا بالجانب الشخصي، وبعضها مالمس للجانب  أكثرتبدو 
2006(.  
  

العالم  ءهؤال أمثال، ومن واألمثل األصوب أنها عتقد،وي، هناك من شدد على تصنيفها، ومع ذلك
الذي صنف القيم حسب أبعـاد   ،)2007(الجالد إليهكما أشار ) SPRANGER( سبرانجر األلماني
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اكتشاف  إلىالتي يعبر عنها اهتمام الفرد وميله  أي، )القيم النظرية( وهي، أنماطستة  إلىالمحتوى 
الفـرد   وتوجـه عن اهتمام وميل  عبرتُ، وهي التي )لقيم السياسيةا( أماالحقيقة واتخاذ االتجاهات، 

هتمـام بالنشـاط والعمـل    لال إضافةللحصول على قوة السيطرة على اآلخرين والبيئة من حوله، 
، وهي القيم التي يعبر عنها اهتمام الفرد وميله نحو ما هو مهم ونافع )القيم االقتصادية(السياسي، و

والتـي  ) القيم االجتماعية( تأتيالمختلفة للحصول على الثروة وزيادتها، ثم  باألساليومفيد واتخاذه 
في سـلوكه مـع    اإليثار وإظهارالناس وتعاونه ومحبته لهم،  إلىيعبر عنها الفرد باهتمامه وميله 

الجمالية، ومالحظة ما  باألمورعن اهتمام الفرد  عبرتُحيث ) القيم الجمالية(بعد ذلك  تأتيالناس، ثم 
في النهاية التـي  ) القيم الدينية( وتأتيمن حيث تناسقه،  األشياءفي العالم من انسجام، والحكم على 

  .لكشف عنها ومعرفة ما وراء الطبيعةا، واإللهيةيعبر عنها بما في الكون من دالئل العناية 
  

ي القيم ، وه)1999( رت عنها فهميكما عب ،وأيضا تم تصنيف القيم على أساس الوضوح والدوام
هذه القيم المكافئة،  أمثلة، والتي يعبر عنها لفظياً وتُعد نتيجة ومحصلة نهائية للنشاط ومن )الظاهرة(
بصـفة عشـوائية    بصفة نمطية منتظمة ال األفراد، فهي التي تتكرر في سلوك )الضمنية(القيم  أما

القيم  الضمنية هـي   أن) 2007( زيودالويرى  .وهذه القيم تالزم النشاط نفسه، وتعد متضمنة منه
، اإلنسـان هي القيم التي تظهر في سلوك  ألنهاتعبر عن السلوك نفسه،  ألنهاالميزان الصحيح للقيم 

، فتصنف الى قسمين قيم )القائمة على بعد الدوام(القيم  إما. القيم الظاهرة ليست دائما قيم حقيقية أما
تي التاريخ، والقيم العابرة، وهي ال أعماق إلىا دائمة، وهي التي تدوم زمنا طويال وقد تمتد جذوره

 ).1999فهمي،( تزول بسرعة مثل الموضة وغيرها
  

قيم وسائلية، وهي  إلى وأهدافهاتصنيف القيم حسب غاياتها  من مثل أخرىكما ظهرت تصنيفات 
ائية، وهـي  غ أووسائل لغايات ابعد، وقيم هدفية  أنهاوالجماعات على  األفراد إليهاالقيم التي ينظُر 

التصنيف بحسب شدة القـيم فقـد    أمابنفسها،  واألفراد، والوسائل التي تصنفها الجماعات األهداف
التي تساعد  أو، وهي القيم التي تمس كيان المصلحة العامة، )اآلمرة والناهية( قيم ملزمة إلىقسمت 

 أفـراده ي يشجع المجتمـع  المرغوب فيها، وكذلك القيم التفضيلية وهي القيم الت األنماطعلى تحقيق 
  ).2001عبد الفتاح،( إلزاما يتطلب عقابا لمن يخالفها بمراعاتهايلزم  على التمسك بها، ولكنه ال
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القـيم   نأ)  1994( وبدارنـة ) 2001(حمـد أوهناك تصنيف حسب بعد الشخصية، حيث يرى 
  -:شخصية اإلنسان، وجوانبها تشمل بأبعادالمتعلقة 

  .مستمدة من الدين والعقائد وتنظم عالقة اإلنسان بخالقهالبعد الروحي، وهي ال  -
  .اآلخريناتجاه  األفرادوااللتزام  بالمسؤوليةالبعد الخلقي، وهي التي تتصل   -
  ،إليهاالبعد العقلي، وهي التي تتعلق بالمعرفة وكيفية الوصول  -
  .وهي التي تتصل بمشاعر اإلنسان في الحياة البعد الوجداني، - 
  .االجتماعي، وهي تتعلق في وجود اإلنسان في البيئة االجتماعيةالبعد  -
  .البعد المادي، وهي التي تتصل بالعناصر المادية المساعدة والمعينة لإلنسان -

القيم بشكل عام ما  أنفقد صنفها، قيم صادرة وقيم واردة، على اعتبار ) 2008( أما طارق كمال
قد صنفها ضمن ف) 2001(ناصر  إبراهيم أما الموضوع،عالقة بين موضوعين هما الذات و إالهي 

  .الثاني القيم الدينية مجموعتين كبيرتين، األول القيم الوضعية،
  

تقف جميعها على تصنيف واحد فهي تختلف من حيـث   ال متباينة أنهايتضح من تصنيفات القيم 
، ضوء هذه التصـنيفات  وفيالمحتوى واالتجاه، والمقصد والشدة، والعمومية، والوضوح، والدوام، 

  :إلىقامت الباحثة بتصنيف القيم خدمة لهذه الدراسة، 
  

مفهوم يدل على مجموعة من العايير واألحكام التي تتكون لدى الفرد من خالل  وهو :القيم التربوية
تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية واإلجتماعية، بحيث تمكنه من إختيـار أهـداف وتوجيهـات    

ا جدية لتوظيف إمكانياته، وتتجسد خالل اإلهتمامات أو اإلتجاهات أو السلوك العملي أو لحياته يراه
اللفظي بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وتسهم جميع المؤسسات التربويـة و خاصـة المؤسسـة    
المدرسية في إكسابها لألفراد وتتحول بعد تشبع الفرد بها إلى سلوك ظاهر ملموس عنـد مواجهـة   

بناء الشخصية السوية المتوازنة بالتأكيد على القيم التربوية : ، ومن أهداف القيم التربويةموقف معين
تحقيق مخرجات تعليمية أفضل من خالل توفير البيئـة الصـحية   لواإللتزام بها في القول والعمل، 

ماعيـة،  والقيم التربوية في هذه الدراسة تشمل القـيم اإلجت ). 1988، ابو العنين(السليمة بالمدرسة 
  .والقيم المعرفية العلمية، والقيم الجمالية
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ساسية التي يشترك فيها أعضاء المجتمع  وتسهم فـي  هي المعايير االجتماعية األ: القيم االجتماعية
تحقيق االنسجام والتكامل فيما بينهم، والقيم بهذا المعنى هي أحكام مكتسبة من الظرف  اإلجتماعية 

وتؤثر في تعلمه، وكـل    فهي تحدد مجاالت تفكيره وسلوكياته، يحكم بهاو المتعلم هايكتسب أنيجب 
  ).2009 المالكي،...(ومن أمثلة هذا النوع من القيم، التكافل االجتماعي، والتعاون،قيمة لها معنيان، 

  
التي تتمثل في البحث عن المعرفة واكتشاف قوانين الطبيعة، التي تتصـل  : القيم المعرفية العلمية

ومن أمثلة هذا النوع من القيم، مهارات البحث العلمي، التعلم الذاتي،  إليهاة وطرق الوصول بالمعرف
  ).1996 طهطاوي،( ......التفكير االبداعي، 

  

يتم تشرب هذه القيم عن طريق التربيـة  حيث  هي المتعلقة بأداب السلوك وأنماطه، :القيم الجمالية
ا هو جميل من ناحية الشكل، وكذلك التجانس والتوافـق،  عنى بمتُ، وهي أيضاً والتنشئة االجتماعية

األشياءالجمالية ومالحظة ما في العالم من انسجام والحكم على  باألمورهتمام إلعبر عنها اوأيضا ي 
 ، والتقتصـر علـى مرحلـة عمريـة معينـة، بـل تشـمل الـزمن المعـاش         من حيث تناسقها

  ). 2007البطوش،(
  

مرتبطاً بمجال البحث فقط،  أمراًالتصنيف يعتبر  االمحدودة لهذ ألبعاداختيار إ أنوالجدير بالذّكر 
يمثل كلًا وظيفياً  ألنهتجزئته بهذا الشكل البسيط، نظراً  أويسهل فصله  ن الواقع القيمي المعاش الأل

القيم بشـكل مسـتقل او منفصـل عـن البيئـة       إلىيمكن النظر  ال متفاعالً، وبمعنى أكثر تحديداً،
مكن عزلها تماما عن خصائص المجتمع الذي تعايشه، كما ال ي أوالجماعة،  أواعية للموقف، االجتم

  ).2009 خّيال،( بشكل شمولي إليهاالنظر  األصحالفرد واستعداداته، وخبراته، وتفضيالته، بل 
  

قوالً الفعل، وهي تنعكس على سلوك الفرد  أساسهامرجعياً أو معياراً يقيم على  اًوتعد القيم إطار
  .)2009 حمودة،.(مستوى الفردي واالجتماعيالوعمالً ولها وظيفة على 
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  :القيم وظائف 7.2
  

ع إال إنها تبقـى ذات أهميـة كبـرى للتطـور     يتكون مدركة لدى الجم مضامين القيم قد ال إن
التفاضل بين البشر والمجتمعـات، ونهضـة المجتمعـات، او جمودهـا      أساسجتماعي، فالقيم إلا

معات تنهض بالقيم وتتخلف بها، لذلك برزت أهمية وظائف القيم علـى المسـتوى الفـردي    فالمجت
  ).2008 الشهري،( .واالجتماعي

  
 ومهما بلـغ  القانون، هو القيم غياب في الناس إليه يحتكم الذي البديل أن )1997( األسمر ويشير

 أنلذلك نجـد  . القيم منها عتنب لتيا البشرية النفس داخل من عينب ال فهو واالنضباط الدقة من القانون
فهي التـي تـتحكم فـي     ،والمجتمعات األفراد، في حياة اإلنسانيخاصة على المستوى  أهمية للقيم

  .على المستوى الفردي واالجتماعي وظائف القيم أهمية، ومن هنا تنبع ىوأقوسلوكهم بشكل أعمق 
  

  :الفردي المستوى-1.7.2
  

في  اًاعية للفرد في شخصيته وسلوكه، يتخذها الفرد معيارمات االجتالمكون أهمتعد القيم من حيث 
والمواقف، من حيـث   واألعمال، واألشخاص األفكار، في الحكم على اآلخرينم سلوكه وسلوك يتقي
يحكم تصرفات الفرد في حياته  مرجعياً اًإطارغير مرغوب بها، فهي معيار تمثل  أومرغوب  اانه

، فتعمل على تحديد واألهدافعلى ضبط سلوكه، وتوجيهه الختيار الفعل  العامة والخاصة، وبالتالي
االجتماعي، وتحديد الغايات المرغوب فيها اجتماعياً،  الوسائل التي يحكم بها على الصواب والخطأ

 مـا  المختلفة، عند مواجهة موقـف  أبعادهلذلك فهي بمثابة أوامر ونواه تحدد سلوك الفرد، وتوضح 
  .)2006 السعيد،(

  
من حيث إنها توجه السـلوك   دالألفرالقيم تعمل كموجهات  أن) 1990( البطش والطويل ويرى
 فـي  هامـاً  دوراً تلعب وبالتالي االجتماعي، اإلطارجهة معينة ومحددة، ضمن  إلى عنهم،الصادر 

 ما اءأد إمكانية الفرد عطيتُ أنهاو .صحيح إطار معياري في أهدافها وتحديد الفردية، الشخصية تشكيل
 مع لتجاوبه نفسه عن الرضا وتحقيق والتوافق اإليجابيين، التكيف على القدرة وتمنحه منه، مطلوب هو
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 وأيضاًما،  جيةوأليديولتفضيال  أكثروهي التي تجعل الفرد  ،الصحيحة وعقائدها مبادئها في الجماعة
النظـام القيمـي    أنر عتباإعلى  ،األفرادتخاذ القرارات عند إو الصراعاتلها دور رئيس في حل 

 .صراعاته بما يحقق قيمه وإنهاءتخاذ قراراته إالمتعلمة تساعد الفرد على  المبادئمجموعة من 
  

من االنحرافات، فالقيم  األفرادتعمل على حماية  أنهاحيث للفرد  تهايأهم) 2003(وقد بينت التل
ل وقائي، مما يمكنه من مواجهـة  ك تعمل، كعملالفرد، تقيه من االنزالق في الخطأ، لذ يتبناهاالتي 

  .درجة من االنسجام مع بيئته التي تحيط به إلىوالتخفيف من وطأتها، وبالتالي الوصول  األزمات
  

الممارسات الفردية لهذه الوظائف تتكامل مـع بعضـها حتـى     أن) 2007( وقد وضح البطوش
هذه القـيم ممـا يجعـل    يتمثل فيها التي صور عن هذا المجتمع  يعطتُ  ةياجتماعتصبح وظائف 

االجتماعية، التي لو وجـدت سـتنعكس    األمراضسليماً من  ،حد ما إلىالمجتمع متماسكاً فيما بينه 
  .على الفرد والمجتمع

 

  :االجتماعي المستوى 2.7.2
  

الثقافة بعضها ببعض حتـى   أجزاءتتمثل في دورها في ربط  القيم للجماعة والمجتمع أهمية إن
ـ  أهدافتظهر متناسقة وتحقق  فكـر   أيمحددة، فهي تعمل على توجيه الفكر نحو غايات محددة، ف
 أهـداف ، ما لم يكن مرتبطا بمنظومة قيمية نابعة من بالمجتمعاالرتقاء له سع تي مهما كان نوعه ال

هـة  جالمجتمع، فالمجتمع الذي يمتلك نظاما قيميا، يمتلك مقومات التقدم واالرتقاء، وتساعده في موا
دد الطرق السليمة لمواجهتها، مما يحفظ للمجتمع استقراره وتوازنه، وبالتالي تعمـل  ، وتحاألزمات

نوع من التوازن والثبات في الحياة االجتماعية، وتساعد على الحفاظ  وإيجادعلى استقرار المجتمع 
التـي يتبناهـا    واأليديولوجيـة تمثل همزة وصل بين العقيدة،  وأيضاًعلى هوية المجتمع وتماسكه 

  .)2010 ، والمصري،2010 ،األغا(  جتمع وبين النظم االجتماعيةالم
  

  :ووظائف القيم على المستوى االجتماعي في أهمية )1998( وقد لخص عبد اهللا
 وجود معـايير  خالل من ذلك ويكون  االجتماعي، والثبات التوازن من نوع إيجاد علىتعمل أنها * 

 .عنه والمرغوب فيه المرغوب دتحد المجتمع، أبناء بين عليها ومتفق مشتركة
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 وتحدد قرار االنتماء عليه، تطرأ التي والتغيرات التحديات مواجهة على  المجتمع  القيم تساعد و *

 وأسـاليب  اإلعالم وسائل خالل من الوافدة واإلفساد االنحالل أشكال كل بمقاومة ومقارعة وذلك

 .االنحرافات هذه أمام نيعالم السد هو العليا بالقيم فالتمسك المختلفة، الدمار

 وتحديـد  البقاء، أجل من يجمعهم الذي والهدف الحياة بمعنى المجتمع أعضاء تزويد على تعملو * 
 محاوالت أنها على أعمالهم في يفكرون األفراد يجعل قيمي نسق خالل من العمل، وذلك أخالقيات

  .ذاتها حد في غايات هي أهداف للوصول إلى
مع مع بعضهم البعض، وإيجاد نوع من التفاهم واالنسجام بين أفراد المجتمـع  المجت أفرادوتربط * 

  الواحد
  .وتوحد المجتمع نحو هدف وغاية مشتركة واحدة، وإظهار هوية المجتمع وطبيعة شخصيته* 
  

في المحافظة على هوية المجتمع وطبيعة شخصيته،  أهميتهاوظيفة القيم تتجلى  أنوترى الباحثة 
، الـبعض المجتمع مع بعضهم  أفرادلمجتمع نحو هدف وغاية واحدة مشتركة، وربط وأيضاً توحيد ا

  .بين أفراد المجتمع الواحد واالنسجامنوع من التفاهم  إليجاد
  

   القيم والتربية 8.2
  

العالقة بين القيم والتربية عالقة تبادلية، فمن دون تربية يصعب غرس القيم وتنميتها، ومن دون 
 ية عقيمة ودون فائدة، والقيم هي التي توجه العملية التربوية، فهي تشكل عنصـراً القيم تصبح الترب

في بناء العملية التربوية، فإن التربية في مجملها تعتبر الفرد هو المحور األساسـي   وحيوياً أساسياً
في العملية التربوية، وهي تسعى إلى تشكيل الشخصية السوية المتضافرة فـي جوانبهـا الروحيـة    

من القيم األساسية  عقلية والوجدانية والخلقية واالجتماعية، وهذا يتم من خالل إكساب الفرد عدداًوال
الوظيفية، التي تضفي عليه صالحه األخالقي، ومن هذه القيم حب التقوى، واحترام الذات، والصدق 

قيـد وضـابط   والصبر، والعفة وهذه القيم يسعى إليها في كل زمان ومكان، والقيم في الوقت نفسه 
  ).2009 اليماني،( وقاعدة تنظم التعامل والتواصل بين الناس، وهي وسيلة تربوية وثقافية أساسية

  
من جميع جوانبهـا العقليـة والنفسـية     أبنائهاتنمية شخصية  إلى تهدفمجتمع  أيالتربية في و

بر اللبنـة  توتع بهم، بطريقة تمكنهم من التكيف والنجاح مع البيئة المحيطة والوجدانية واالجتماعية،
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 ،حعبد الفتا( غير مقصودة مأالتي تنطلق منها المبادئ القيمية سواء كانت التربية مقصودة  األساسية
2001(.  
  

وتعمل عل غرسها فـي   تراعي القيم، أنتنجح بدون  التربية ال نأ )1988 ،العنين( أبوويؤكد 
الن فقدان التربية  لتربية وخاصة مجال القيم،ا أموريراجع المفكرون  أنولهذا البد  الناشئة، األجيال

التربوية والغايات واالستراتيجيات ما  األهدافبل إن  للقيم التي تبني عليها الشخصية يفقدها روحها،
 أهميتهـا تفقـد   فإنهاالمختلفة  أبعادهافي  اإلنسانيةلم تشتق من قيم صحيحة سليمة،تراعي العالقات 

  .بناء تربوي مميزالسليم ل األساس فهي وقيمتها،
 

الثقافي للمجتمـع بتوريثـه    اإلطارعلى دور التربية في دمج الفرد في  )2005( ولقد أكد حسن
 التفكير والقيم الموجودة في المجتمع بأنماط سلوكه حتى تصبح مـن مكونـات شخصـيته،    أساليب
من  كهدف ووظيفة، النسق القيمي ومضموناته إحدى الركائز التي يقوم عليها العمل التربوي باعتبار

ثم البحث في تعلمها واكتسابها مـن خـالل التربيـة     خالل معرفة ماهية القيم وتعريفها وتصنيفها،
 .بوظائفها المتعددة

  
من الناحية التربوية، فتكمن في اعتمادها على تعاملها مع مشكلة المحافظة على وحـدة   أهميتهاو

القـيم   أهمهـا من عموميات الثقافة، ومن  األفراد على ما تُكسبه لهؤالءو ، أفرادهالمجتمع وتماسك 
غايات التربية فـي حيـاة    أهمتحقيقها من  إن إذالتربوية التي تعد من مرتكزات العملية التربوية، 

 إصـدار تكون لديه قيم تربوية يرضى عنها المجتمع فهي تسـاعد فـي    أن إلىالفرد، فهو بحاجة 
القـيم التربويـة    أهميةالمربون على  أكدك ليقوم بها، لذعليه في الممارسات العملية التي  األحكام

         وفي توجيـه سـلوك الفـرد والجماعـة لصـالح المجتمـع كلـه         إنسانيودورها في كل نشاط 
 .)1990 والطويل، ، والبطش،2006 السعيد،(

  
نبثق لعملية التربية، كونها ترسم الطريق، وت األساسيالقيم هي الموجه  نأ )2009( وبين حمودة

، لذا اهتم علماء التربية بدراسة القيم، لكونها توجه مسار العملية التعليمية على المسار األهدافعنها 
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الصالح الذي ينفع نفسه ومجتمعه، وينطلق في عمله مـن قـيم    اإلنسانالصحيح، فهي تسعى لبناء 
  .الطريق السليم إلىراسخة توجهه 

  
دعم وترسيخ قيم الحق والعدالة، النابعة مـن العقيـدة    تحقق من خالليإن تعزيز القيم التربوية 

المـتعلم   وإكسـاب  للمجتمع والفـرد،  اإلنسانيالدينية، والتراث الثقافي المحلي والوطني والقومي 
ـ ، المتعـددة  عن المعرفة والحصول عليها مـن مصـادرها  مهارات التعلم الذاتي، والبحث  ة وتنمي

متنوعة من  أنماطوإكساب المتعلم ، ذاته ومنفعة مجتمعه ، لتحقيقشخصية المتعلم من جميع جوانبها
وتطبيق .التفكير وبخاصة التفكير الناقد واإلبداعي والعلمي، ليتمكن من التكيف والمرونة في المجتمع

إلشراك األسرة وأوليـاء األمـور    فكرة المدرسة بال أسوار لتحقيق التواصل مع المجتمع المحلي،
  ). 2005محسن،(رة في بيئة المدرسة والمؤسسات والجمعيات المؤث

  
القيم ترتبط بجميع تفاصيل العملية التربوية، ففي مجـال   أن على ما سبق ترى الباحثة وتأسيساً
  .القيم االجتماعية للمجتمع عند وضعها يتراع أنالتربوية البد  األهداف
  

  : األفرادتعزيز القيم التربوية لدى  أساليب 9.2
  

خاصة، يختلـف عـن    وأساليبومناخ تربوي  اجتماعيوسيط  إلىيحتاج  تعزيز القيم التربوية
وية كمـا  تعزيز القيم الترب وأساليبولعل أهم طرائق  ،األخرىتعليم المواد الدراسية  وأساليبطرق 

  :  اآلتي )1999فرحان،(، و)2007الجالد،(ورد عن 
                                                                                                 

يمتـد   ، عميقة الوقع في عملية التنشـئة والبنـاء،  القدوة مؤثرة شديدة التأثير إن :القدوة الحسنة •
عجب به، بفطرته مولع بالتقليد والتعلق بالنموذج الذي ي واإلنسانتأثيرها ليشمل الصغير والكبير، 
فنرى الطفل يقلد أباه وأمه، فـي   الوجدان، وأصداء النفس، أعماقفللقدوة أثرها الذي يتغلغل في 

ألكثر فاعليـة فـي   االقدوة  أسلوبعتبر ك يلنية، مثل الصالة وغيرها، لذيالروت األفعالكثير من 
وقيم تتبلور في  غرس وتعزيز القيم، وتنمية االتجاهات، والقدوة بناء لمعايير تظهر في السلوك،

القدوة الحسنة يعتبر وسيلة تربوية هامة في غرس القيم  راختياالمعتقدات، وتسليط الضوء على 
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. ونفسياً، وإجتماعيـاً  خلقياً، األفرادالوسائل المؤثرة في إعداد  أهمفهي من  في نفوس المتعلمين،
 إلـى وتعد هذه الطريقة من طرق التعليم غير المقصودة في تعليم القيم التربوية والتـي تشـير   

ى المتعلم نتيجة لتلك العالقـات االجتماعيـة داخـل المؤسسـات     المنهاج الخفي، الذي يؤثر عل
الطالب إعـداد تربويـا    إعدادفي  وأهمهاتعد من انجح الوسائل التربوية  إذنالتعليمية، فالقدوة 

حيث يكون قدوة لطالبه فيكتسبون منه  في تعليم القيم التربوية، مميزفالمعلم يقوم بدور  ميا،يوتعل
 .مون منه باالقتداء والتقليدالخصال الحميدة ويتعل

 األسلوبرغوب فيها في مجتمع ما، ويعد هذا موهو النصح والتذكير بالقيم ال :واإلرشادالتوجيه  •
خالل إعطاء  لنقل القيم وتعزيزها للمتعلمين، ويتم ذلك من مهمةوال ةالتربوية الفعال األساليبمن 

وذلك بعـرض الحجـج    ر وأهميتها،أكث أومجموعة من المعلومات بشكل مباشر حول قيمة ما 
          بهـا  األفـراد المقنعة التي يقتنـع بهـا المسـتمع ويتقبلهـا بهـدف زيـادة وعـي         واألسانيد

 ).2010 المصري،(

 المعنوي، الثواب والعقاب المادي أو األسلوبويستخدم في هذا  :الثواب والعقاب أسلوباستخدام  •
خالل إصـدار   ا من أثر نفسي على المتعلم، ويتم ذلك منلما له القيم التربوية، األفرادفي تعليم 

التحذيرات تجاه المتعلم في المواقـف التعليميـة    أو، المعنوية أومجموعة من المثوبات المادية 
 ).1999العاجز والعمري،( المختلفة

الهدف من هذه المؤسسة االجتماعيـة   أن إذ ،األسرةالثاني بعد  يفالمدرسة هي المرب :المدرسة •
 ألنهافتربية المدرسة هي التربية الفاعلة  س التعليم في حد ذاته، ولكن التعليم من اجل التربية،لي

فالمدرسـة تـؤثر فـي     والهادفة، من خالل البرامج العلمية المدروسة، علمية، سسُأعلى قائمة 
 كما تؤثر في سلوكهم وعقولهم حسب توجه السياسـة التعليميـة،   تكوين المعتقدات لدى الطلبة،

يجابية من خالل المناهج ومن خـالل  إلالقيم ا أفرادهاكسب تُ أنتحاول  فالمدرسة كبيئة تربوية،
لطـالب  لمما يعمل على غرس القيم وتوفير الفـرص   ل المتعلمين مع البيئة المحيطة بهم،تفاع

المجتمع من خـالل   تزانإتعمل على  فهي كبير، اجتماعيفالمدرسة لها دور  لتنمية شخصياتهم،
وتحقيق التكافل والتكامل االجتمـاعي   ونقل التراث الثقافي للمجتمع وصقله، اء النظام القيمي،بن

والمهـارات   السلوكية، واألنماطكتساب االتجاهات والمعارف إمن خالل مساعدة المتعلمين على 
هـي  واالبتكار، والمدرسة  اإلبداعالالزمة للتعامل مع البيئة االجتماعية وإتاحة فرص  األساسية
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 اإلنتـاج فـي عمليـات    لإلسهامالتي تزود المجتمع بالطاقات والكوادر الفنية المدربة والمؤهلة 
 ).2005 ،هخوالدال( المجتمع في ذلك أداة فهي تعتبر والتنمية االجتماعية للمتعلم،

  
لدى  التربويةتعليم القيم  فيعتبر المدرسة أيضا قوة اجتماعية موجهة ومؤثرة يمكن أن تسهم وتُ
، إلى أن تصبح المؤسسات األخرى مثـل األسـرة ووسـائل    وأنشطتهالطالب من خالل مناهجها ا

  .)2001 ،محمود فتوح(هذا الصدد  فيالخ قادرة على أداء دورها … اإلعالم 
  
في تعزيـز القـيم    وتعتمد هذه الطريقة على المواد الدراسية،: التعليم من خالل المواد الدراسية * 

عبارة عن تخطيط هادف لموضوع دراسـي   بأنهاوتعرف هذه الطريقة  لمين،التربوية لدى المتع
 قيمية معينة، أبعاد أورتباط ببعد الاتعليمي ذي المعين، يجمع بين المادة التعليمية وبين المحتوى 
تنظيم المادة الدراسـية   أنهذا االتجاه  أنصارويجد  بحيث تشبع رغبات وميول ودوافع الطلبة،

تسـاعده علـى   التعلميـة  مرور المتعلم بمجموعة من الخبرات التعليمية  إلىي يؤد بهذا الشكل،
 كـي أنها تهيئ المناخ المالئم للمتعلمـين   ومن إيجابيات هذه الطريقة، القيم وتعزيزها، اكتساب

الرغبات والميـول   كوالمدير تليبدوا رغباتهم تجاه مجال دراسي معين، وعندما يكتشف المعلم 
غبات التوجيه المناسب للطلبة مما يكسب المتعلم مجموعة من القيم التربويـة  فإنه يوجه هذه الر

وتعد هذه الطريقة من انسـب الطـرق    ،التي تُساعده في االندماج مع المحيطين به في المجتمع
فالمتعلم في هذه المرحلة يتعلم القيم التربوية من خـالل االحتكـاك اليـومي     للمرحلة الثانوية،
التعليم المستمر والتفكيـر   أهميةوبذلك يدرك  خارجها، أواء داخل المدرسة بالمحيطين معه سو

  ).1998 اهللا، ، وعبد2006 السعيد،( العلمي
على اختيار المعلم والطالب قيمة تربوية  األسلوبحيث يقوم هذا  :االختيار العقالني للقيم التربوية* 

توجيه  أوحول مضمونها  األسئلةتبنيها وذلك من خالل طرح عدد من  أومهمة بهدف تعزيزها 
من الواقع حول  ةأمثلقراءة نص مكتوب حول هذه القيمة ويطلب من الطلبة ذكر  المتعلمين نحو

هذه القيمة ذات أهمية فـي   بأنلدى المتعلمين  بما يشكل قناعة وتفكيراً هذه القيمة ليتم تعزيزها،
تكون صادرة عن تفكير الفرد واختياره القيمة  إنومن مميزات هذه الطريقة  ممارستهم الحياتية،

  ).2006 السعيد،( قابلية للدوام على مر الزمن وأكثرمما يجعلها اشد استجابة للمتعلم 
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والترتيـب   واألحداثالوسائل فعالية في تعزيز القيم،وهي مزيج من الحوار  أكثرتعد من  :القصة *
 لتي تمر بشخصـيات القصـة،  والحاالت االجتماعية ا واألشخاصالزمني، مع وصف لألمكنة 

  ).2010 المصري،( وللقصة دور كبير في تعزيز القيم بشكل عام والقيم التربوية بشكل خاص
  

القيم التربوية لدى الطلبة عرضة للتأثر بمجموعة متنوعة من العوامـل   أن واضحاً امما تقدم بد
، واتجاهـاتهم قـيم الطلبـة   وكنتيجة نهائية يظهر ذلك كله في  والشخصية، المعرفية، واالجتماعية،

وجماعات ومع نواتج  أفرادا اآلخرينكما تظهر في تعاملهم مع  وسلوكهم في التعبير عن هذه القيم،
طلبة يتطلب من النظام التربوي االهتمام لتعدد مصادر القيم وطرائق تعزيزها ل أنو .ثقافة المجتمع

على  آثارهاالتي تنعكس و   ،مثلهالقيم التي يتتفكير مناسبة، وااللتزام با أساليبينمي لدى الطلبة  بأن
 وأهدافهموتؤثر في تشكيل اتجاهاتهم ودوافعهم  األفرادن القيم تتغلغل في حياة إل سلوكه االجتماعي،

  ).1999الزدجالي،( وتطلعاتهم وتظهر في سلوكهم الظاهري الشعوري والالشعوري
  

عمليات متسلسـلة  عدة قيم يحدث عبر اكتساب ال أنالذي يرى ) 1985( نشواتي دوكما ورد عن
على نحو هرمي، تظهر في النشاطات السلوكية الدالة على مدى تمثل الفرد والتزامه بـالقيم التـي   

طبيعة التطورية لعملية العملية على هذه الالقيمية، وتدل  أحكامهتوجه هذه النشاطات السلوكية وتدعم 
وتمر هذه العمليـات بخمسـة    التنشئة االجتماعية،تمثل الفرد لسلوك وقيم مجتمعه من خالل عملية 

  :مستويات
ما في البيئة المحيطة بـه،   شيءوعي الفرد وإحساسه بوجود  إلىويشير  :مستوى استقبال القيم *

  ).2001 قطامي،( موقف محدد أييتخذ منه  أويعني ذلك انه يتأثر به  أنفينتبه له دون 
ر تبدأ من الوعي بالظواهر والمثيراث التي تسـتج  ويمر الفرد في هذا المستوى بثالث مراحل،

توجيه انتباهه لمثيرات معينة،فمرحلـة ضـبط    في بمرحلة رغبة المتعلم مروراً انتباه المتعلم،
  ).1993 عودة،( االنتباه نحو عدد من المثيرات المفضلة لديه

يطة به، وشعوره بالرضا عملية استجابة الفرد للمثيرات المح إلىويشير : مستوى االستجابة للقيم*  
ويمـر   بها من البيئة المحيطة به، إزاء العمل في بعض النشاطات المتعلقة بالمثيرات التي تأثر

لالستجابة، ثم مرحلـة الرغبـة فـي     اإلذعانالفرد بهذا المستوى بثالث مراحل، هي مرحلة 
  ).1985 ، ونشواتي،2001 قطامي،(  االستجابة ثم مرحلة الرضا باالستجابة،
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قيمـة    أهميـة و  ،لمثيرات التي تعرض لهالقدرة الفرد وإدراكه  إلىويشير  :م القيميمستوى تقي *
تقبله وتفضيله لبعض المثيرات على غيرها واختيارها مـن بـين    إشهارمما يقوم على  معينة،

ويمر هذا المستوى بـثالث مراحـل    ،لجعلها جزءاً من النسق القيمي الخاص ،البدائل المتوفرة
  ).1985نشواتي،( االلتزام بالقيمةو ،تقبل القيمة، وتفضيل القيمة :هي

من القيم والمواقف التي  تلك العملية التي يستدخل فيها الفرد عدداً إلىويشير : مستوى تنظيم القيم* 
 أوالمجـال   مجال محدد ليشكل به نسقه القيمي الذي يتصل بـذلك  أوتتصل بموضوع معين، 

فرد هذا المستوى من تعلم القيم االجتماعية،على قدرة الفرد علـى  الموضوع، ويتوقف بلوغ ال
إيجاد عالقات بين عناصر المجموعة القيمية هذه والروابط بينها بشكل واضح ودقيق، مما يزيد 

عبـد  ( تتصل بمنظومة القيم السائدة لديـه  وأقوال أفعاليقين الفرد وإيمانه بما يصدر عنه من 
  ).2001الفتاح،

 قد اخذ يمارس القيم االجتماعية التي تبناها ويلتزم بها، الفرد، أن إلىويشير  :القيم مستوى تمثل *
تشكل عالمة فارقة لـه، يعرفـه    فأصبحتانه جسدها في سلوكه  أي وسلوكه، أعمالهفي كل 

فلسفة  أصبحتكتسبها حول موضوع او مجال معين، إالتي  نماطاألوالناس بها، وسمة تفكيره 
 فـي حياتـه اليوميـة،    واألشخاص واألفكار األشياءلمميزة له في تعامله مع الفرد في حياته ا

  ).2001قطامي،(
  

  :األفرادالعوامل المؤثرة في تكوين القيم لدى  10.2
  

المؤسسات االجتماعيـة   إحدىحلقات النظام االجتماعي، وهي  أهمإحدى  األسرةتشكل : األسرة* 
قيم للفرد منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى المراهقة الرئيسية التي تطلع بدور كبير في تشكيل ال

التي تتولى غـرس وتعميـق قـيم     األوليةالجماعات االجتماعية  أهممن  األسرةوالشباب، وتعد 
 األسرةوقيم  ذاتها، األسرةالعامة للمجتمع ككل وفي الوقت نفسه غرس وتعميق القيم التي تتلقها 

ـ  األسرةا تقوم كم الحياة والتفكير، أساليبتتضمن كل   ادربدور، وسيط في نقل وتقديم القيم لألف
  ).2008 الشهري،(
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هام في تكوين القيم لديـه نتيجـة    للمكان الذي يعيش فيه الفرد، دور :المجتمع والبيئة المحلية •
المستوى الثقـافي   إلىفيها، وتكوين هذه القيم يرجع  يعيش بأفراد المجتمع في بيئته التي احتكاكه
كانت القيم سامية وعالية لدى الفـرد، وهـذا    حضارياً فظاًتمع، فكلما كان مجتمعاً محاا المجلهذ

  ).2008 العلياني،( يكون في الغالب
  

تحوالت االجتماعيـة  المع  األفرادفي تشكيل قيم أثرهم وحساسية  األقران أهميةبرزت  :األقران *
بين  األجيالهور ما يعرف بصراع ، وضعف الروابط بين اآلباء واألبناء، وظاألخيرةفي العقود 
والحياة وما يسود المجتمع مـن أطـر    واإلنسانالواحدة تجاه مواقفهم من الكون  األسرة أعضاء
  ).1999 الزدجالي،( ثقافية

  
والتكنولوجيـة   والعلميةتغيرات الثقافية مفي ضوء ال اإلعالمحيث غدت وسائل : وسائل اإلعالم* 

وذلك لمقدرتها على  ر التأثير في عملية التنشئة االجتماعية،المتزايدة، مصدرا مهما من مصاد
تقديم خبرات متنوعة وثرية وجذابة للصغار والكبار معا، ومن هنا شاركت مؤسسات المجتمع 

 يتعارض مع كون  وسـائل   ، واللألفرادفي عمليات التغير وتطوير المنظومة القيمية  األخرى
تنسجم مع المنظومة القيمية  ال أومستهجنة  أوغير مرغوبة حياناً في بلورة قيم أتسهم  ،اإلعالم

بنقل أنماط السلوك المقبـول فـي    عالماإلقيام  أنللمجتمع ومؤسساته التربوية، ويرى البعض 
المجتمع لهـذه القـيم والمعـايير     أبناءامتصاص  إلىومساندتها تؤدي  األصليةالمجتمع والقيم 
  ).2006 شمس الدين،( ت سمات معينةوبالتالي إكساب شخصية ذا ،االجتماعية

  
حيث تسهم المؤسسات الدينية بشكل كبير في غرس وتعزيز المفاهيم القيمية  :المؤسسات الدينية* 

 إلـى متعددة منها، الترهيب والترغيـب، والـدعوة    أساليب، عن طريق  استخدام أفرادهالدى 
إلى أن  ،)2008( العلياني أشارقد و ،العلمي واإلرشادالخير، وعرض النماذج السلوكية المثالية 

مجتمعاتهم ودياناتهم، وهذا  اختالفعلى  األفرادوقوياً في تكوين القيم لدى  مباشراً اًللدين تأثير
للقيم الدينية في المجتمـع المحـافظ    خر حيث يكون التأثير قوياًآ إلىالتأثير نسبي من مجتمع 

ل على تربية الفرد على القيم والمثل العليا وتأثيرها مباشر على جميع مناحي الحياة، حيث تعم
  .الفاضلة وفقا لمجموعة من القيم الدينية واألخالق
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تعد الثقافة ومكوناتها وما توفره من ظروف من المتغيرات الرئيسية التي تسـهم فـي    :الثقافة -*
مر ، ولكـي تسـت  للمجتمـع من اإلرث الثقـافي   يتجزأ بلورة نظم القيم لألفراد، فالقيم جزء ال
قواعد وأسس ثابتة تقوم على منظومـات مـن    إلىتستند  أنالمجتمعات موحدة متماسكة، البد 

  ).2005(حسن القيم تعبر عن طبيعة المجتمع وخصائصه،
فمن خالل مـرور   أفرادهاوبصماتها على قيم  أثرهاللمؤسسات التربوية،  :المؤسسات التربوية-*

ة تهيؤها لهم المؤسسة التربوية فإنها تغرس فيهم ونشاطات موجه أكاديميةالمتعلمين في خبرات 
قيماً معينة وتصقلها وتنمي قيما أخرى، ولكن في المجتمعات ذات الهوية الواضحة فـإن دور  

، وتعد لألفرادفي بناء وتطوير المنظومة القيمية  األسرةالمؤسسات التربوية يكون داعما لدور 
معايشة الخبرات الدراسية وتفاعلها في ل أن إذلقيمية، للتنشئة ا أساسياًمصدرا  األكاديميةالحياة 

لذا تكون القـيم   ؛األفرادلقرارات  هاماً مرجعاًو مراحل الدراسة المختلفة تجعل من القيم محكاً
تلك الخبرات التي لها دور بارز في هذه الفترة  ةطواعية للتشكل والتعبير من خالل معايش أكثر

  ).2008الشهري،( العمرية
  
، فالمدرسة هي التي تترعرع فيها القيم وهي التـي تتحمـل   المؤسسات التربوية أهم درسةوالم 

ومن هنا برز دور المدير في تعزيز القيم  للقيم التربوية المنشودة، األفرادكبيرة في إكساب  مسؤولية
فـي   ورقيها أهدافها إلىفي إنجاح المدرسة للوصول  األول المسؤولنه هو أ اعتبارالتربوية، على 

  .المجتمع
  

  :القيم التربوية دور المدير في تعزيز 11.2 
  

تتعلق بالمدير نفسه من  :بعدة عوامل منها عوامل داخلية اإلداريالمدرسة في عمله  يتأثر مدير
المدرسية، وعوامل خارجية،  إلدارةابومعرفته  حيث قدراته واتجاهاته وميوله والقيم التي يؤمن بها،

مثل المجتمع المحلي والتقنيات التربوية والتسهيالت التربويـة والطلبـة    ة به،تتعلق بالبيئة المحيط
والطلبة من حيث قـدراتهم   والتسهيالت الممنوحة له، األجهزةوالمعلمين وتوفر  المدرسية، واألبنية

العوامل التي تؤثر في سلوك المدير في داخل المدرسـة   أهموتعد القيم من  واستعداداتهم وميولهم،
  ).2010 الطعاني،( التربوية، لقراراتهتخاذه وفي ا



 

34 
 

العمليـة التعليميـة    وتيسير يريالدور القيادي لمدير المدرسة في تس أهميةويتفق التربويون على 
البد وان يكون لديـه نضـج    ولكي يكون مدير المدرسة ناجحا في مدرسته، التعلمية في المدرسة،

وان يكون لديه نضج مهني، ولديه القدرة على تحمل نوع المرحلة التي هو قائد لها، لعلمي مناسب 
يتطلع مدير المدرسة  لذا ن يتمتع بعقلية علمية منظمة وبأسلوب علمي في التفكير،أو ضغط العمل،
 تهمن تطوير فلسـف  ة لهتكوين خلفية تربوية ممكن إلىواالحترام  من التميز، كبير الذي يتمتع بقدر

 عبد الفتاح،(  هيئة التدريس والطلبة أفرادتوازن المطلوب بين التي تساعده على إحداث ال ةشخصيال
2001(.  
  
المدير في تعزيز القيم  التربوية يأتي من خالل إيجاد  أن دور) 1994(يرى رضوان وزمالؤه و

لجعل الطـالب   ،وتنظيم المناشط الفكرية والبدنيةالمناخ المناسب في تعزيز القيم، عن طريق إيجاد 
طريقة الخبرة المباشرة التي يكون  هيوهذه  .قيم الجماعة واتجاهاتها وأهدافها عتصني يشاركون في

  . من المجتمع المحيط م لهاكتسابهإ، ال من ممن تكوينه كأنهاالطلبة اتجاهاتهم منها، وبالتالي تصبح 
 

ماضيها، وحاضرها، ووظائفها، وعالقاتها باإلطار الثقافي  والمؤسسة التعليمية بحكم ارتباط
الخلقية واالقتصادية والفكرية والسلوكية، وبالتالي  أبعادهامجتمع، مؤسسة تسعى إلى بناء القيم في لل

السلوكية والقيم، والى تكامل  األنماطتوافق  إلىفإن العملية التربوية التي  تسود المجتمع إنما تحتاج 
  ).1999ابراهيم،(شاملة فيما بين مختلف دوائر المؤسسات التربوية ضمن عملية اجتماعية  األدوار

 

، واإلدارية، يشمل جميع النواحي الفنية شامالً اًمفهوم وظيفة مدير المدرسة مفهوم أصبحلذا 
ترتب على مدير المدرسة بعض المسؤوليات  لهذاالمحيط بها، و المجتمعوعالقة المدرسة مع 

  :منها )2004(الفنية كما جاء عن التهامي  واإلداريةالمجتمعية 
بها، ودراسة البيئة المحيطة  المحيطر عالقة وطيدة بين المدرسة والمجتمع المحلي توفي -*

  .بالمدرسة
  .االهتمام بالنواحي الصحية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية -*
  .تعريف المجتمع المحلي بسياسة المدرسة وبرنامجها وأنشطتها وخطة عملها-*
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مدخل الحقيقي للتقدم والتطور داخل الالتعليم هو  أناعتبار للطالب ب األكاديمياالهتمام بالتفوق  -*
  .المجتمع

االهتمام بعمليات التوجيه التربوي والتي من خاللها يزداد تعلقهم بالمدرسة وحبهم للتعليم والتعلم -*
  .المستمر

 

في جوهرها عملية قيمية، فالتربية هي مرآة المجتمع، فهي  أنهاالتربية على  إلىوحيث ينظر 
واتجاهاته، لذا أصبحت األداة  صف بصفاته، الثقافية والسياسية االجتماعية واالقتصادية ونظم قيمهتت

األهم في بناء الشخصية اإلنسانية إلحداث نمو، وتغير وتكيف مستمر للفرد، من جميع جوانبه 
جتمع، لة عن جعله أداة فعالة وقوة موجهة لبناء الموالجسمية والعقلية والوجدانية، فهي المسؤ

  ).2004 محمد،( وتحقيق أهدافه وآماله
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  :الدراسات السابقة 13.2
 

تناولت الباحثة الدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة، وهو مدى قيام مديري مدارس محافظة 
لطلبـة  دورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر ابرام اهللا والبيرة 

  .أنفسهم
  :حثة في ترتيب الدراسات السابقة على النحو التالياوقد سارت الب

 .القديم إلىالتدرج الزمني من الحديث  - 1

 

 .عرض الدراسات باللغة العربية ثم الدراسات باللغة اإلنجليزية - 2

 

  :الدراسات باللغة العربية 1.13.2
  

فـي اكتسـاب القـيم     األدوار ثر استخدام لعـب أ إلى التعرف ،)2010(دراسة المصري هدفت
في محافظة غزة،حيث  األساسياالجتماعية في محتوى كتاب لغتنا الجميلة لدى طلبة الصف الرابع 

قيمة اجتماعية، قسمتها الباحثة ) 28( قامت الباحثة بتحليل محتوى كتاب لغتنا الجميلة، واستخرجت
م، والتعاون، وحسن المعاملـة، والعفـو،   ، والتقدير، والنظافة، والكراألمانة( وهي أبعادثماني  إلى

 البالغ عددهم األساسي، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من طلبة الصف الرابع )وحب اآلخرين
وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعـة التجريبيـة    إلىوطالبة، وخلصت الدراسة  طالباً) 66(

 أنالمجموعة التجريبية البعدي، وهذا يعني الكلية، والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لصالح 
مـن نتـائج    انبثقتثراً في اكتساب القيم االجتماعية، واهم التوصيات التي أ األدوارلعب  ألسلوب

وضرورة التخطـيط  .القيم االجتماعية وتعزيزها إلبرازالتدريس  أساليبالدراسة العمل على تنويع 
  .هايع القيم االجتماعية فيناهج لتحديد كيفية توزمالمسبق عند إعداد ال

  
القيم التربوية المتضمنة في قصص المنهـاج   إلىتعرف لا )2009( دراسة حمودة هدفتكما و

، ووضع تصور مقتـرح  اإلسالميالعليا، في ضوء الفكر التربوي  األساسيةالفلسطيني في المرحلة 
ليم المدرسي، وقد اسـتخدم  لالستفادة من القيم التربوية في قصص المنهاج الفلسطيني في مجال التع

قيمة من كتاب المطالعـة والنصـوص للمرحلـة    ) 42( تحليل المحتوى، واستخرج أسلوبالباحث 



 

37 
 

القـيم   ، القيم التربويـة االجتماعيـة،  اإليمانية، وهي القيم التربوية أبعاد 6العليا، ضمن  األساسية
  .لجمالية، القيم التربوية العقلية، القيم التربوية ااألخالقيةالتربوية 

  

المنظومة القيمة لمديري التربيـة والتعلـيم    ������  إ���  �درا� ه	�، )2008(ا����ي وأ��ى
مملكة العربية السعودية، وعالقتها بسلوكهم القيادي، وقد تكونت عينة الدراسة من الومساعديهم في 

 أدوات، وكانـت  في المملكـة  جميع مديري التربية والتعليم ومساعديهم في جميع المناطق التعليمية
الـبطش،  ( ار مسح القيم الشخصية لروكيش الذي طـوره وعربـه  بختإالقياس المستخدمة، مقياس 

الـذي ترجمهـا وطورهـا    ) Hersey & Blachard( هيرسي وبالنشادر وأداة) 1990، والطويل
  :اآلتية النتائج إلى، وخلصت الدراسة )1998المغيدي والناجي(

خرة احتلت المرتبة االولى في هرم القيم الغائيـة، واحتلـت   ان قيمة التدين والعمل ليوم اآل •
وردعه المرتبة الثانية، وكانت قيمة عالم يسـوده   قيمة األمن الوطني والحماية من العدوان

  .الجمال، جمال الطبيعة والفنون في آخر السلم الهرمي للقيم الغائية
رم القيم الوسيلية من عشـرين  بينما احتلت قيمة الصدق، وقول الحق، المرتبة االولى في ه •

ترتيب الثاني، وآخر قيمة كانـت  القيمة، أما قيمة مسؤول وتحمل المسؤولية فقد جاءت في 
 .من حيث الترتيب لسلم القيم الوسيلية هي، محب، وحنون، ورقيق الشعور

وأشارت النتائج أيضاً إلى ان السلوك القيادي السائد كان السلوك المشارك تـاله السـلوك    •
قيادي المسوق، بينما جاء السلوك القيادي اآلمر في المرتبة األخيرة، أما السلوك القيـادي  ال
المض فلم يسجل أي تكرارفو. 

 إلـى  باإلضـافة  ،القيادية والسلوكيات والوسيلةوجود عالقة بين مجموعة من القيم الغائية  •
والمؤهل العلمـي،  المستوى الوظيفي،  :وهي لمتغيرات الدراسة إحصائيةوجود فروق دالة 

، والتخصص، ومجموعة من القيم في سلم أمشن، والالتعليمية اإلدارةوسنوات الخبرة، ونوع 
في السلوك القيادي لـدى مـديري    إحصائية، وعدم وجود فروق دالة والوسيلةالقيم الغائية 

، المسـتوى الـوظيفي  : التاليـة  عزى لمتغيرات الديموغرافيةتُالتربية والتعليم ومساعديهم 
، باإلضافة الى وجود فـروق  والمؤهل العلمي، ونوع اإلدارة التعليمية، والمنشأ اإلجتماعي

دالة إحصائية في السلوك القيادي لدى مديري التربية والتعليم ومساعديهم تُعـزى لمتغيـر   
 .سنوات الخبرة والتخصص
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عاشـر  مدى التزام طلبـة الصـف ال   إلىالتعرف  إلىهدفت ، دراسة )2007( البطوش أجرى
من طالب وطالبات ) 1084( الدراسة من ، حيث تكونت عينةاإلسالميةبالقيم االجتماعية  األساسي

 أداة أمـا في محافظة الكرك تم اختيارهم بالطريقة العشـوائية العنقوديـة،    األساسيالصف العاشر 
راسـة  فقرة، وقد خلصت الد )39(الدراسة فكانت عبارة عن مقياس تضمن قيما اجتماعية تكون من

درجة إلتزام طلبة الصف العاشر األساسي بالقيم األجتماعية اإلسـالمية جـاءت   : النتائج اآلتية إلى
لصـالح الـذكور،    النـوع اإلجتمـاعي  تعزى لمتغير  إحصائيةوجود فروق دالة ، بدرجة متوسطة

سـتوى  مالالبكالوريوس، وتفاعل النوع اإلجتماعي مـع  فئة لصالح لألب واُألم  لمييعتال ستوىوالم
لصالح الذكور، وعدم وجود فروق دالة إحصائية تُعزى لتفاعـل اإلجتمـاعي مـع     ألبل التعليمي

 .المستوى التعليمي لألم مع المستوى التعليمي لألب

 

في  التعرف والكشف عن تصورات الشباب الجامعي إلىدراسة هدفت  )2007( الزيود وأجرى
والقيم لديهم في ظـل العولمـة والمعلومـات،     جاهاتاالتالبيئة الجامعية في تشكيل  إسهامو اإلردن

وتحقق من صدقها وثباتها فقرة، ) 32( ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم إستبانة مؤلفة من
وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقيـة بنسـبة    اًطالب )1699(وتكونت عينة الدراسة من 

واسـتخدم الباحـث اإلحصـاء     .وطالبة اًطالب) 33981( ممن مجتمع الدراسة البالغ عدده )5%(
فروق دالة إحصائيا، في مجاالت اإلسهام الكلي للبيئـة  وجود وكانت أبرز نتائج الدراسة  ،الوصفي

الطلبة وقيمهم، وفق تصورات أفراد العينة في كل من متغير الجـنس   اتجاهاتالجامعية في تشكيل 
ومكان اإلقامة لصالح المـدن والجامعـة    لبة الكليات العلميةلصالح الذكور ومتغير الكلية لصالح ط

  . لصالح طلبة الجامعات الرسمية
  

العليا في  األساسيةل طلبة المرحلة درجة تمثُ إلىهدفت التعرف فقد ، )2006( السعيد أما دراسة
المدارس الحكومية في محافظة العاصمة، عمان، لمجموعة من القيم االجتماعية، وأثـر كـل مـن    

 ، ومكان سكن الطالب، حيث بلغت عينة الدراسةواألب األممتغيرات جنس الطالب، ومستوى تعليم 
، فقـرة،  )42(بالطريقة العشوائية، واستخدم استبانة مكونة من اختيارهموطالبة، تم  اًطالب) 1930(

فـي   أن تمثُل طلبة المرحلة األساسية العليا في المـدارس الحكوميـة   إلىوخلصت نتائج الدراسة 
وجود إلى  محافظة العاصمة، عمان، لمجموعة من القيم االجتماعية جاءت بدرجة مرتفعة، باإلضافة
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العينة للقيم االجتماعية، تعزى لمتغيـر الجـنس لصـالح     أفرادل في درجة تمثُ إحصائياًفروق دالة 
ى التعليمـي  ، لصالح الطلبة الذي يتصف آباؤهم بالمسـتو واألب األم، ومتغير مستوى تعليم اإلناث
  .المدن أبناء، ومتغير مكان السكن، لصالح الطلبة من األعلى

 

ال وغيـر  ة لكل من المدير الفعيالمنظومة القيم إلى لتعرفا تهدف ،)2006( ودراسة الحمايدة
كانت هناك فـروق فرديـة فـي     إذاومعرفة فيما  األردنال في المدارس الثانوية الحكومية في الفع

وتكونت عينة  ،والمؤهل العلمي اإلداريةة القيم تعزى لكل من الجنس والخبرة درجات تقدير منظوم
ار مسح القـيم الشخصـية لـروكيش،    بوتم تطبيق مقياس واخت ،ومديرة اًمدير) 492(الدراسة من 
ال تختلف عن منظومة القيم لدى المـدير  الفعالمدير منظومة القيم لدى  أننتائج الدراسة  وأظهرت
و ،الغير الفعال ان هناك اتفاقا في ترتيب بعض القيم الغائية والقيم الوسيلية لدى كل من المدير الفع
ذات داللة في تقدير القيم الغائية والوسـيلية تعـزى    هناك فروقاً أنال، كما بينت النتائج وغير الفع

  .اإلداريةللجنس، والمؤهل العلمي والخبرة 
 

فـي بنـاء منظومـة القـيم      األسريةور التربية معرفة د إلىفهدفت ) 2005( حسن دراسة أما
حيث اعتمد الباحث المنهج الوصفي، باستخدام االسـتبانة كـأداة    ،االجتماعية في محافظة الالذقية

 إلـى نتائج الدراسة  تأشار، وقد أسرة) 441(بلغت  طبقيةرئيسة وتم تطبيقها على عينة عشوائية 
ات المشمولين بالعينة حول الجوانب الخاصة بالتربية واألمه باءألاوجود اتفاق شبه كامل بين آراء 

وخارجهـا،   األسـرة ودورها في تعزيز القيم التربوية االجتماعية ضـمن   األسرةاالجتماعية في 
في بناء منظومة القيم االجتماعيـة   األسريةلدور التربية  إحصائيةلعدم وجود فروق دالة  باإلضافة

 .األسرةتعزى لمتغير المستوى التعليمي ودخل 

  
بيان درجة إسهام معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في  إلىهدفت  ،)2005( هالخوالد دراسةو
طلبة التعليم الثانوي للقيم االجتماعية من وجهة نظر الطلبـة، وتكونـت عينـة الدراسـة      كتسابا
ة المتحدة، حيث وطالبة، من طلبة مديرية منطقة العين التعليمية في اإلمارات العربيطالباً  )457(من

كتساب طلبـة التعلـيم   ادرجة إسهام معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في أن خلصت الدراسة إلى 
د فروق دالة إحصائيا في درجة إسـهام  ووج جاءت متوسطة، وأيضاً عدمالثانوي للقيم االجتماعية 
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االجتماعيـة تعـزى    معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية في اكتساب طلبة المرحلة الثانويـة للقـيم  
والتحصيل، وأوصت الدراسة بضرورة عقـد دورة تدريبيـة    ،والفرع الدراسي ،لمتغيرات الجنس

ستراتيجيات تقديم مواقف تعليمية في تعلم القـيم االجتماعيـة،   إتدريبهم على لللمعلمين والمعلمات 
  .اتفي اإلمار" مدرسة القيم"والتوجه نحو تطبيق شعار ،واالهتمام بتربية القيم

  
المنظومة القيمية لطلبة جامعـة الزرقـاء األهليـة     إلىلتعرف هدفت ا، )2003(التـل   ودراسة

وتقصي أثر متغير الجنس والمستوى الدراسي في مجاالت هذه المنظومة، وتحديد نسبة ما تفسـره  
فوفة ولتحقيق ذلك، تم تطبيق مقياس مص. منظومة القيميةالبعض العوامل الديمغرافية من التباين في 

 .وطالبة من طلبة جامعة الزرقاء األهلية طالباً) 560(للقيم على عينة عشوائية عنقودية مكونة من 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن القيم الدينية احتلت المرتبة األولى في هرم المنظومة القيمية لدى 

وقـد  . يم االقتصـادية الق وأخيراً  ،الجمالية، ثم السياسية، وفالمعرفية ،الطلبة، تلتها القيم االجتماعية
وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في درجة تفضـيل كـل مـن القـيم     كشفت النتائج 

االجتماعية والمعرفية والسياسية والجمالية واالقتصادية، كما كشفت النتائج وجـود فـروق دالـة    
  .زى إلى المستوى الدراسيعإحصائية في درجة تفضيل كل من القيم الدينية واالقتصادية تُ

 

واقع البناء القيمي لدى طلبـة الجامعـات    إلىالتعرف  ،)2003( قمحية دراسةهدفت في حين 
ومكـان   والمستوى األكاديمي، والكلية، الجنس،(الفلسطينية ومدى مساهمة المتغيرات الديموغرافية 

خارج واإلقامـة  الوالسفر إلى  السكن، والدخل، والمستوى التعليمي لألب واألم، والمعدل التراكمي،
ستخدمت مقياس ا، تم اختيارهم بطريقة العشوائية، وطالب )700( حيث بلغت عينة الدراسة  )هناك

أكثـر   ن طلبة الجامعات الفلسطينية، أعطوا أهميةأظهرت نتائج الدراسة، أروكيش المعرب للقيم، و
القيم الغائية التالية أهمية اقـل   ا، وأعطو)ذاتاحترام الوالتدين واألمن األسري (للقيم الغائية التالية 

، باإلضافة أن الطلبـة أعطـوا   )االعتراف االجتماعي، عالم يسوده الجمال، المتعة والسرور( وهي
وأعطوا القيم الوسيلية ) متفتح العقل، الصدق الطموح، مكافح،( وهي أهمية أكثر للقيم الوسيلية التالية

، كمـا أظهـرت   )عليه في تحمل المسؤولية، مطيع، السعادة، والهناءيعتمد ( التالية أهمية اقل وهي
يمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى قالنتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية في واقع البناء ال



 

41 
 

لمتغير الجنس والكلية ومكان السكن والمستوى األكاديمي ودخل األسرة والمستوى التعليمي لـألب  
 .هناككمي والسفر إلى الخارج واإلقامة واألم والمعدل الترا

  
هدفت إلى تحديد منظومة القيم لدى مـديري ومعلمـي المـدارس    ) 2001( عبد الفتاح ودراسة

من وجهة الثانوية في مديرتي عمان األولى والثانية معبراً عنها من خالل التقرير اللفظي لكل فئة و
تقـيس  ) Reddin &Rowlled,1981( قيمقائمة ال بتعريب وتطوير نظر فئة باألخرى، حيث قامت

القيم النظرية، قيم السلطة، قيم اإلنجاز، قيم إنسانية، قيم الكد والمثابرة، وأخيراً : ستة أبعاد قيمية هي
وقـد  فرداً،  )336(على عينة عشوائية من المعلمين والمديرين والبالغ عددهم تهاوطبقالقيم المادية، 
ة القيم لدى مديري المدارس الثانوية ومعلميها فـي مـديريتي   أن منظومالدراسة إلى نتائج خلصت 

عمان األولى والثانية جاءت بدرجة مرتفعة، كما وأظهرت أيضاً أن القيم األربـع التاليـة جـاءت    
أما قيم السلطة . قيم اإلنجاز، والقيم النظرية القيم اإلنسانية، قيم الكد والمثابرة،: بتقديرات عالية وهي

عدم وجود فروق دالة إحصائية ألثر أي من كما وأظهرت  فكانت تقديراتهما منخفضة، والقيم المادية
متغيرات الدراسة، الجنس، والعمر وسنوات الخبرة، والتأهيل التربوي على منظومة القيم، معبـراً  
عنها في استجابات المعلمين والمديرين سواء كانت عن أنفسهم أو التي يجب ان تكون عليـه عنـد   

 . خرىالفئة األ

 

هدفت إلى التعرف على مستويات القيم التربوية لدى طلبـة الثـاني   ، )2001( عصيدة ودراسة
عشر في المدارس الثانوية في محافظة نابلس، ومدى مساهمة المتغيرات الجنس، ومكان السـكن،  
غ ودخل األسرة، والتحصيل الدراسي، وفرع الدراسة، واختار الباحث عينة عشوائية، من الطلبة بل

مجاالت للقيم  ةفقرة موزعة على خمس) 60(مكونة منال، واستخدم أداة االستبانة فرداً) 450(حجمها
، )القيم المعرفية، القيم السياسية، القيم الجمالية، القيم االجتماعيـة، والقـيم الدينيـة   ( التربوية وهي،

في المدارس الثانوية في  وبينت نتائج الدراسة أن درجة القيم التربوية لدى طلبة الصف الثاني عشر
محافظة نابلس كانت كبيرة جداً في القيم المعرفية، والقيم االجتماعية، والقيم الدينية، باإلضافة إلـى  
وجود فروق ذات داللة إحصائية في القيم التربوية لدى طلبة الصف الثاني عشر تعـزى لمتغيـر   

داللة إحصائية في القـيم التربويـة    الجنس، والتحصيل الدراسي، بينما تبين عدم وجود فروق ذات
 .تعزى لمتغير مكان السكن، ودخل األسرة، وفرع الدراسي
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فهدفت إلى معرفة مدى قيام المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية  ،)2001( الهندي أما دراسة
الكشف إذا كان هناك فـروق ذات داللـة    في محافظة غزة، وأيضاً لدى طلبة الصف الثاني عشر

 ئية بين متوسطات إجابات الطلبة حول دور المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية تعزى إلىإحصا
طالبـاً  ) 720( ، حيث بلغت عينة الدراسة)تخصص المعلم الجنس، مكان السكن، الفرع الدراسي،(

فقـرة،  ) 70( من مجتمع الدراسة، وتم إعداد أداة االسـتبانة وتكونـت مـن   %) 5(بنسبة  وطالبة،
جاءت طلبة المدى قيام المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى أن نتائج الدراسة إلى  وخلصت

مدى قيام المعلم في تنمية بعض القـيم  في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بدرجة مرتفعة، و
 عزى لمكان السكن، والفرع الدراسي، والجنس، باإلضافة إلى وجود فروقيطلبة الاالجتماعية لدى 

 .دالة إحصائية تعزى لمتغير تخصص المعلم لصالح معلمي اللغة العربية، والتربية اإلسالمية

  
وطالبات القيم االجتماعية لدى طالب  إلى التعرف) 2001(محمود فتوح في حين هدفت دراسة 

 الـذين يسـكنون  ) األدبي، العلمى علوم، العلمى رياضة(المرحلة الثانوية العامة، بأقسامها الثالث 
طالباً وطالبة من طـالب  ) 300( من عينة الدراسةتكونت حيث  .مناطق ريفية أو حضرية أو نائية

 ،العلمـى علـوم  (، بأقسامها الثالث الصفين الثانى والثالث الثانوى العام فيالمرحلة الثانوية العامة 
ح أعمـارهم  ، وممن تتراوأو نائية الذين يسكنون مناطق ريفية أو حضرية) األدبي، العلمى رياضة

من محافظات المنوفية، والقاهرة، وجنوب سـيناء،  العينة تم اختيارها ، وهذه سنة)  17 – 15(بين 
وقام الباحث بإعداد وتصميم أداة لقياس القيم االجتماعية، وخلصت نتـائج   بطريقة عشوائية طبقية،

 لح المناطق النائيـة، ولصا الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية لصالح طالبات المرحلة الثانوي،
  .ولصالح الفرع العلمي

  
أنماط القيم الشخصية السائدة لدى معلمي ومعلمـات   إلى عرفهدفت الت، )2000( جبر ودراسة

المدارس الثانوية في محافظة شمال فلسطين وعالقتها بالجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، 
من %) 25(معلماً ومعلمة بنسبة) 450(اسة نة الدريوالتخصص، وموقع المدرسة ونوعها، وبلغت ع

وهو يقيس سـت مـن القـيم    ، )1974(مجتمع الدراسة، واستعان بمقياس عبد السالم وعبد الغفار
القيم العلمية، وقيم اإلنجاز، وقيم التنوع، وقيم الحسم، وقيم التنظيم، وقيم وضـوح  : الشخصية وهي

الشخصية السائدة لدى معلمي ومعلمات المدارس  أنماط القيمأن وأشارت نتائج الدراسة إلى الهدف، 
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عدم وجود فروق دالة إحصائية فـي  جاءت بدرجة منخفضة، والثانوية في محافظة شمال فلسطين 
 إلىالقيم تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والخبرة، وموقع المدرسة، والتخصص، في حين أشارت 

في القيم العلمية، ولصالح اإلناث في قـيم  وجود فروق دالة إحصائية تعزى للجنس لصالح الذكور 
  .االنجاز والتنظيم

  
لمـدير   اإلداريالقيم المؤثرة في السـلوك  على  عرفالت إلىهدفت  )1999( الزدجالي ودراسة

 ،خدام مقياس البـورت وفرنـون ولنـدزن   المدرسة الثانوية في سلطنة عمان، ولتحقيق ذلك تم است
يري المدارس الحكومية في عشر منـاطق تعليميـة فـي    وتكون مجتمع الدراسة، من مديرات ومد

ترتيب قيم المـديرين   أن إلىمديراً ومديرة، وخلصت الدراسة ) 176( سلطنة عمان والبالغ عددهم
والـى  ) الجماليـة  االقتصادية، السياسية، االجتماعية، النظرية، الدينية،( حسب تفضيلهم لها تنازلياً،
، إلداريلمتغير الجنس في القـيم المـؤثرة فـي السـلوك ا     تعزى إحصائيةعدم وجود فروق دالة 

لمتغير الجنسية في القـيم المـؤثرة فـي السـلوك      إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى إلضافةاب
لمتغير الخبرة والمؤهل العلمي في القيم المـؤثرة   إحصائية، وعدم وجود فروق ذات داللة دارياإل

 .إلداريفي السلوك ا

  
. البناء القيمي لطلبة الجامعة األردنية إلى، فهدفت التعرف )1990( والطويل البطشدراسة  أما

وقد اشتملت على إجراءات تطوير مقياس روكاش لمسح القيم، ومن ثم تطبيقه على عينة عشـوائية  
كليـات  ( لمتغير الجنس والتخصـص  وطالبة تبعاً طالبٍ )2000(من هؤالء الطلبة مؤلفة من طبقية

وقد أشارت نتائج الدراسة أن قيمة التدين ). مدينة، قرية، بادية( الخلفية االجتماعيةو، )علمية وأدبية
رتبة مترتبة األولى في هرم القيم الغائية، بينما احتلت قيمة التضحية الماحتلت ال خراآلوالعمل لليوم 

أثر ذي داللة الدراسة إلى وجود  أشارتكما . األردنيةاألولى في هرم القيم الوسيلية لطلبة الجامعة 
  .إحصائية لمتغير الجنس  ولمتغير التخصص ولمتغير الخلفية االجتماعية
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  :الدراسات باللغة اإلنجليزية 2.13.2
  

��إن ُ����� )  ,200Allan & Jenna( درا��وتوجيه األهداف  )'� &%$�# ا�"!ب �� ا�
 ونجريجعل الطالب ي تالتسباب األوهي من ن قيم مرتبطة في الدافعية، واالهتمامات عبارة ع

األبحاث المرتبطة بالقيم على ضوء الدراسة هذه ال تلذلك سلط. نشاطات للتحصيلالمزيداً من 
 وركما ناقشت تطّ. ووصف ومقارنة كثير من اإلجراءات والمقاييس األكثر تكرارا في هذه القيم

قيم بنتائج التحصيل كما راجعت األبحاث حول عالقات ال. الطالب خالل فترة الطفولة والمراهقة
االقتراحات المتعلقة في األبحاث المستقبلية تتضمن و وعالقاتهم مع بعضهم البعض عبر الوقت،

الفحص النظري للتنبؤات حول كيفية تحصيل الطالب للقيم وتوجيه األهداف واالهتمامات والتي 
أسس وتتغير مع جميعا تتنبأ في مخرجات التحصيل المختلفة مع فحص كيف أن عالقاتهم معا تت

 .الوقت

  
�هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى اكتساب المعرفـة المتعلقـة فـي     )Rahim ,2009( درا

المهارات االجتماعية والقيم االجتماعية من قبل مدربي المؤسسات ومدربي الصناعات في تـدريب  
كيد أن المهارات االجتماعية والقيم االجتماعيـة  المتدربين والبرامج التدريبية في ماليزيا، وقد تم تأ

 ويجب تعليمها لكافة المهن لتعزيز المهارات الوظيفية وكذلك إلزالة أية معيقات أمام المهنبل يمكن 

ميـة تجريبيـة   يحيث، تم تنظيم تدريب المتدربين لمدة أربعة أيام من خالل استخدام نشـاطات تعل 
 وإعطـاء تتطلب التفاعل والمشـاركة   نقاشات والتأمالت التي خارجية مع الكثير من التفاعالت وال

،  بعد ذلك تم عمل تقيـيم  وبين المشاركين ومنظمي ورشة العمل أنفسهمردات فعل بين المشاركين 
باستخدام عبارات وفق مقياس قبلي وبعدي لتحديد كمية المعرفة التي تم اكتسابها من قبل المشاركين 

 يـة ب المهارات االجتماعية والقيم االجتماعية كدليل حيث تم تحديد ثمانوقد تم استخدام كتا. ليكرت
قيم اجتماعية أساسية مرتبطة في مهارات العمل حيث تم التأكيـد   وثمانمهارات اجتماعية أساسية 

فـي معرفـة   % 20بنسبة  نه يوجد زيادةأ وأشارت النتائج  .عليها وتقييمها في البرنامج التدريبي
ن المهارات أتشير النتائج  هارات والقيم االجتماعية بعد البرنامج التدريبي، وأيضاًالمشاركين في الم

م مالئمة وتدريب، ومن خالل توفير بيئة تعلم والقيم االجتماعية يمكن تعليمها من خالل أساليب تعلُ
  .مالئمة
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فريق بين القـيم  إلى بناء أداة تحليلية لفهم القيم االجتماعية، والت هدفت ) ,2009Pan Wei( دراسة
 التـي  وهي المجتمع في القيم القيم األساسية، هي لب واعتبر االجتماعية األساسية وغير األساسية ،

 القيم أما للتغيير، قابلة وغير مستقرة تكون أن يجب التي وهي الرئيسية االجتماعية العالقات تعكس
االجتماعية، واستكشاف الـرابط   اتالعالق في التغير على تعتمد هي التي ساسيةاأل غير االجتماعية

الحكـم علـى    نأوبين الباحث  .نهيار نظام القيم االجتماعية األساسيةإالوظيفي بينها إلظهار كيفية 
القـيم  أن  بين أيضـاً و ،في العالقات االجتماعية هو قيم اجتماعية طأخ أو اًيحكان صح إذاالشيء 

صحيحة  أنها إمالمجتمع يمكن الحكم على القيم مختلفة ومتقاربة بين المجتمعات المختلفة  وحسب ا
وان نظام القيم االجتماعية يمكن أن يبنى وتتم إعـادة   .باألخالقخاطئة وهي تتصل صلة وثيقة  أو
ما كانت صحيحة او خاطئة وهـو مـا يعـرف     إذاهناك دائما مساحة بين الحكم على القيم و. ئهبنا

 أوصحيحة  ماإهناك فقط اتجاه واحد للقيم  أن باحث أيضاًين الوب ،)value orientation( بتوجيه القيم
ومن نتائج هذه الدراسة تأكيد أهمية القـيم   ،خاطئة حتى لو حدث تغيير في حكم المجتمع على القيم
 ن المجتمع سيعاني من التفكك واالنهيار أجالًإوبدون وجود إجماع على نظام من القيم االجتماعية ف

 بـين مجاالت الحياتية ومن ماعية ضرورة لبناء المجتمع في كافة الميادين والالقيم االجت، وام عاجالً
 ضرورة بناء العالقات االجتماعية في المجتمع على القيم االجتماعية ألنها تقود السـلوك  ،توصياته

   .التكامل المجتمعي وتهذبه وتؤدي أيضاً إلى
 

ت في القيم االجتماعيـة فـي   التعرف إلى مدى التغيرا هدفت ) ,2008Guang, etal( دراسة
مدة الوطنية وتـم  تالقيم من قائمة القيم المع أهم وتم اختيار )2007-1976(الواليات المتحدة ما بين

فـي   )1983كاهـل  (علـى أداة    اءبنتحليلها بناء على العمر والجنس والعرق والتعليم و الدخل 
سنة  فـي جامعـة    21فوق عمر  ألشخاص األسئلة إعطاءتم  ،)1976(االستقصاء والمسح لعام 

وبعـد   .متين لديهم من تسعة قيميق أهممقابلة شخصية وجها لوجه للحصول على  وإجراءميشيغان 
، وبعـد أن  نسبة خالل السنة الثالثين الماضية أعلىجمع البيانات حصلت قيمة احترام النفس على 
ن قـيم  أينت هذه الدراسـة،  ، ب)2007الى 1976(تمت مقارنة النتائج مع المسوح الوطنية من عام

ن بعض طرق اإلعالن التقليديـة  أوهذا يشير . قيم كثيرة عبر الوقت في أمريكابالعجز تم استبدالها 
 .بتكتيكات أحدث تتمثل في مزيد من القيم المرتبطة في قيم العجز يجب استبدالها،
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 األهدافيجابية في السلبية واال التغييراتتقييم  إلى تهدف )Salih, & Gülflah 2008( دراسة
على نظام التعليم التركـي   أثرتالتي ، والتطبيقات في المدارس الحديثة وتحديد القيم لدي المعلمين

 50تكونت عينة الدراسة مـن  واآلن، حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي من الثورة التركية وحتى 
بطريقة  ، تم اختيارهمي تركياوكورم ودينزيلي وسامسون ف أنقرةالذين يعيشون في ة /ة متقاعد/معلم

 اآلراءتحديـد  ل تضم أسئلة مفتوحـة ومغلقـة،   أما أداة الدراسة فكانت عبارة عن مقابلة  ،سنوبول
حيـث   .2006و  1940التعليم بين  أهداففي التعليم وظروف المعيشة و األفكارومقارنتها وكذلك 

القيم في  تطور في وقوياً واضحاً راًتغي، نتائج هذه الدارسةوأظهرت  اتبع الباحث المنهج الوصفي،
 .السنينمر نظام التعليم التركي مع 

  
بين قـيم العمـل ومجموعـة مـن      الفروق إلىهدفت التعرف ، )Al_damen, 2006(دراسة 

ببناء الباحث وقام  .وسنوات الخبرة والدرجة العلمية، والجنسية، والتخصص، المتغيرات، كالجنس،
تم تطبيـق األداة علـى عينـة    و ،تمثل جوانب متعددة من قيم العمل فقرة) 42(إستبانة مكونة من 
عضو هيئة تدريس من الذكور واإلناث من كليات مختلفة في سلطنة عمان،  )183(قصدية قوامها 

المعياريـة،   واالنحرافـات  وتحليل البيانات باسـتخدام المتوسـطات،   وتم استخدام تحليل التباين،
راسة، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قيم العمـل وسـنوات   ، وأظهرت نتائج الد)ت(واختبار

الخبرة، والثقافة ومستوى الشهادة العلمية لدى أفراد العينة، وعدم وجود فروق دالة بين قيم العمـل  
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من بينها إيجاد بيئة جامعية تعمل على  والجنس والكليات

  .و األكاديميمملين فيها، وإستغالل التنوع الثقافي في تقدم العمل والنالنو والرضا المهني للعا
  

معرفة طبيعة وتأثير قيم قادة المـدارس   إلىه	�� ه�+* ا�	را��    ) (Carol, etal, 2003دراسة 
وتأثير ذلك على قادة المدارس من حيـث   .العمليات ذات العالقة والمخرجات داخل المدارس على
 .ك قوى السـوق واإلدارة فـي بريطانيـا   سات السياسة التعليمية بما في ذلممارالخطاب والتغيير 

 . مقابالت مع ستة قادة مدارس في بريطانيا حـول قـيمهم وقيـادتهم   الوارتكزت هذه الدراسة على 
ن علـى قـيمهم الشخصـية والمهنيـة     ون ومحافظوقادة المدارس ملتزم إن وبينت نتائج الدراسة،

دراكات قادة المدارس لقيادتهم و عالقاتهم مع طالبهم والطاقم إأثرت على وإن هذه القيم . والتربوية
تؤكـد   ،إن مثل هذه القيمويؤكد مضمون هذه الدراسة . والمجتمع وطموحاتهم وتوقعاتهم لمدارسهم
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على العدالة في التعليم والعدالة االجتماعية وقدرة قادة المدارس كي يكونوا نشطين ومؤثرين وليسوا 
 . بيين لتغييرات السياسة التعليمية والتربوية وخطاب الحكومةمتلقين سل

  
 كشف اثر قيم العمل على قرارات انتقاء المعلمين، إلىهدفت  ،)(Winter, etal, 1998 دراسة

 األساسيةوآثار قيم المديرين وقيم المدرسين والتفاعل بينهما، ومعرفة اثر قيم العمل وخواص المهنة 
مدرساً من ذوي ) 169(وتألفت عينة الدراسة من  المتخذة من قبل المعلمين،على القرارات الرئيسة 

وقد  ،واألمانة ،والعدل ، والغيرة، التحصيلقيم م أداة القياس استخدإتم الخبرة في مجال التربية و قد 
مـن  ) كنتاكي(أظهرت النتائج أن المعلمين يفضلون المرشحين لمجالس المدارس المحلية في والية 

تخاذ قرارات أساسية تتعلق بتفويضهم بتعـديل  إيشتركون معهم في قيم العمل، وذلك من أجل الذين 
  .أو إصالح التشريعات و القوانين المدرسية في الوالية 

  
 في طالبهم إلى بنقلها المعلمون يرغب التي القيم إلى التعرف هدفت )Higgins, 1995( ودراسة
 يستخدمها التي الممارسات إلى التعرف وأيضاً المتحدة، ياتوالوال روسيا من كل في الثانوية المدارس

 مدرسة مدرسات من )6( أجرى الباحث مقابالت مع .طالبهم لدى األخالقية القيم غرس في المعلمون

PS. No.825)( منذ يعملن بعضهن الروسية)مدرسين وأربعة سنوات،) 3( منذ وبعضهن سنة) 15 

 استخدم حيث .سنوات عشر من أكثر بالتدريس قاما مرأتيناو نرجلي األمريكية،SAS )  ( مدرسة من

 اختالفاً هناك أن إلى الدراسة هذه نتائج أشارت وقد.المقارن الوصفي المنهج هذه دراسته في الباحث

 غرس على يركزون الروس المعلمين أن حيث ،القيمي التوجيه في األمريكان و الروس المعلمين بين

 واسـتقالل  الذاتيـة  القـيم  غـرس  على األمريكان يركز بينما للمجتمع، ء، والوال الوطن حب قيمة

 الطلبة تواجه التي المشاكل لحل تفهماً أكثر األمريكان المعلمين ظهرت النتائج أيضاً أنوأ الشخصية،

  .الطالب بها يقتدي أن يجب مثالية نماذج أنفسهم يعتبرون الروس نأ حيث ،الروس المعلمين من
  

وأهميتها وإبراز االتجاهات في تعليم  ،القيم التربوية التعرف إلى هدفت ،)Titus ,1994( دراسة
ستراتيجيات الفعالة في إلوا والقضايا الحاسمة تجاه القيم، القيم في المدارس الثانوية العامة األمريكية،

ليم القـيم  ستراتيجيات تعإتعليم القيم في المناهج الرسمية والمخفية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من 
تعليم الفرد من خالل التركيز علـى معرفـة الطالـب     :ومن أبرزها التي يمكن أن يسلكها المعلم،
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سـتخدام  إختيار المحتوى المناسب الذي يعكـس جـوهر القـيم ومحتواهـا،     إ شاعره،موسلوكه و
لصدق السعي إلى أن تتسم التوقعات العالية للطالب بالوضوح وا قتباسات والرموز والتوجيهات،إلا

واحترام الذات، وان يكـون   تنمية مهارات وقدرة الطالب في حل النزاعات بطرق سلمية، والثبات،
 الرحمـة، ( مثـل  المحوريـة  القيم ويتصف بالخصائص التي تساعد على تعليم المعلم نموذجا جيداً

في السلوك مع  االجتهاد في العمل واالستقامة ،)واالحترام والمسؤولية المثابرة، الشجاعة، االستقامة،
والسعي  وتصحيح أنواع السلوك التي تنافي االحترام واألخالق، الطالب من خالل المديح والتقدير،

وان يشـجع   وتقبل وجهات نظر اآلباء وأفراد المجتمـع،  إلى تحقيق التعاون في العمل بين طالبه،
  .طالبه على الخدمة االجتماعية

  
 والمقـررات  المقترحـة  الخطـة  حصف إلىفت هد Ennis & Catherine ,1994)   ( دراسة

 االجتماعيـة،  القـيم  علـى  تركز التي أهدافهم لتحديد البدنية التربية مدرساً في  عشر ألحد التعليمية

 .الطـالب  دافعيةب األكاديمي المحتوى وعالقة الطالب لخلفية المدرسين استيعاب مدى إلى والتعرف
 على التركيز ضرورة على الدراسة هذه نتائج أشارت وقد، في هذه الدراسة المقارن المنهج وتم إتباع

 والمسئولية واالحترام الفهم وعلى اآلخرين مع العمل في التعليم داخل تصنيفات االجتماعية المسئولية

 األهـداف  لتعلـيم  الحاجة بين التنافر على يؤكدون المدرسين أن الدراسة تؤكد كما و اآلخرين، تجاه

  .االجتماعية بالمسئولية تتعلق مهارات تعليم لىإ األكاديمية والحاجة
  
 االجتماعيـة  القيم لمفهوم المطلوبة المعلومات جمع إلى هدفت(Nimchinda, 1986)  ودراسة

 كما تايالند، في مهاسرخام مقاطعة في الثانوية المدارس في االجتماعية الدراسات مدرسو يتبناه الذي
 ، وسـنوات الجـنس :  اآلتية الديمغرافية والمتغيرات جتماعيةاال القيم بين العالقات تحديد إلى هدفت
 )140( مـن  البحـث  عينة تكونتو، الوصفي المنهج  هذه دراسته في الباحث استخدم حيث .الخبرة
 )30( مـن  تتكـون  استبانة عليهم وزعت حيث مهاسرخام، مقاطعة في االجتماعية للدراسات مدرساً
 مهاسـرخام  مقاطعـة  في االجتماعية الدراسات مدرسي أن إلى الدراسة هذه نتائج أشارت وقد .قيمة

 مـع  انفتاحية كثرأ أوضاع لعكس االجتماعية القضايا مع العالقات في انفتاحاً هناك يكون أن يحبذون

  .االجتماعي والرفاه االجتماعية، القيمة عامل مع وأيضاً االقتصادية، القضايا
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 السابقة على الدراسات يبقتع

  

أنها تعددت واختلفت باختالف البيئات  ل عرض الدراسات السابقة ذات العالقةمن خاليتضح 
يئات أجنبية، وفي ضوء هذه التي تمت بها، فمنها ما تم في بيئات عربية، ومنها ما تم في ب

  : الدراسات تم استخالص النقاط اآلتية
، "جتماعيـة دور المعلـم فـي تعزيـز بعـض القـيم اال     " إلـى دراسات هدفت التعرف هناك  •

الدراســة الحاليــة  أمــا )Titus,1994(و ) 2005 الخوالــدة،(و) 2001الهنــدي،(كدراســة 
ـ مدى قيام مديري مـدارس محافظـة رام اهللا والبيـرة     إلىالتعرف  إلىفهدفت  دورهم فـي  ب

لـم   إذ .أنفسـهم تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية مـن وجهـة نظـر الطلبـة     
مـع العلـم    -على حد علـم الباحثـة  -سابقة تناولت هذا المجتمع من قبل يكن هناك دراسات 

الدراسـات السـابقة    أهـداف الدراسات السابقة كانت في بيئات  مختلفة وبالتالي اختلفـت   أن
  .عن الدراسة الحالية

  
 كدراسـة  ،"منظومـة القـيم لـدى المـدير والمعلـم      "جاءت بعض الدراسات لتؤكد أهميـة   •

 أمــا، )2000 جبــر،(و )2001 عبــد الفتــاح،(و) 2008 الشــهري،(و) 2006 الحمايــدة،(
 اعتبـار معرفة دور المدرين فـي تعزيـز القـيم التربويـة، علـى       إلىالدراسة الحالية سعت 

 .المنشودة أهدافها إلىل والمدرسية في الوص اإلدارة إنجاح عن نوالمسؤولهم  أنهم
  

تحليـل محتـوى المنـاهج     إلـى سـعت   ، فهناك دراساتأدواتهافي ، تباينت الدراسات السابقة •
 أمـا الدراسـة الحاليـة    )2009 حمـودة، (و) 2010 المصـري، ( كدراسـة  لتحديد القيم فيها،
وتوزيعهـا   .ستبانة مسـتفيدة مـن الدراسـات السـابقة واألدب التربـوي     إلقامت ببناء أداة ا

 .بشكل مباشر على أفراد العينة
  

 (Guang, Etal, 2008) هنـــاك دراســـات جـــاء ت للمقارنـــة، كدراســـة ??? •
  .) (Higgins,1995و )(Annis&Catherine,1994و
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&   ,Salih 2008(أثر القيم على سلوك المدير والمعلم، كدراسة  دلتحدي خرىُأسعت دراسات  •
Gülflah( و,etal, 1998), Winter( و )(Nimchinda,1986  و)2009,  Rahim( 

   .)1999 الزدجالي،(و) (Carol, Etal, 2003و
  
دراسـة   أمـا ، ),2006Al_damen( دراسـة  ض الدراسات لقياس قيم العمـل مثـل  عسعت ب •

)2009Pan Wei,(  تحليلية لفهم القيم االجتماعية أداةبناء  إلىفهدفت. 
  
ـ دارتباينت الدراسات في عيناتها، فمنها، ما تم تطبيقه علـى اإل  • ومنهـا مـا    ،ين والمعلمـين ي

) 1990طويــل،لالــبطش وا( ســةدراكتــم تطبيقــه علــى طلبــة المــدارس والجامعــات، 
ــيدة،(و ــة،(و) 2001عص ــود،(و) 2003قمحي ــعيد(و) 2007الزي ــوش(و) 2006 الس  البط
 .)2003التل،(و ).2001، محمود فتوح(و) 2007،

  
تم تطبيقهـا علـى طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي جميـع مـدارس         فقد الدراسة الحالية  أما

بـين   األوعـى يشـكلون الشـريحة    ألنهـم ، محافظة رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصـة منهـا  
نخـراط فـي المجتمـع عـن طريـق      إلا إلىهم الذين يتجهون  ،وأيضاًطالب المراحل السابقة، 
دراسـتهم   أثنـاء  أوبعد فتـرة قصـيرة مـن دخـول الجامعـة       ،المختلفة دخولهم ميادين العمل

  .الجامعية
  

  :مما يلي مراجعة الدراسات السابقة ساعدت الباحثة في االستفادة أن إلى
سـيما فـي يتعلـق     االطالع على الجوانب التي تم التركيز عليها فـي الدراسـات السـابقة،    .1

 .باإلطار النظري المرتبط بالقيم التربوية
المنهجية العلمية التي استخدمتها الدراسات السـابقة فـي صـوغ مشـكلة البحـث وكتابـة        .2

 .الفرضيات ومعالجة النتائج
 .وتحديد مجاالتهااإلعداد لبناء أداة الدراسة  .3
 .مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة .4
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فـي   األولـى قد تميزت عن الدراسات السابقة فـي كونهـا الدراسـة     خيراً الدراسة الحالية،أو
معرفـة مـدى قيـام مـديري مـدارس محافظـة رام اهللا        إلـى حدود علم الباحثة، التي هـدفت  

قيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانويـة مـن وجهـة نظـر الطلبـة      دورهم في تعزيز البوالبيرة 
جـاءت لمعرفـة     أنهـا السـيما   السابقة، الدراسات، وهذا ما ابرز موقع هذه الدراسة بين أنفسهم

الطلبـة هـم محـور ونتـاج العمليـة       أن اعتبـار وجهة نظر الطلبة فـي دور المـدير، علـى    
لـى أهميـة دور المـدير فـي المدرسـة والمجتمـع       وجاءت لتؤكد أيضـاً ع  التعليمية التربوية،

وتربويـاً إلدارة وقيـادة المؤسسـات     أكاديميـاً  وضرورة إعـداده ليكـون مـؤهالً    به، المحيط
  .المدرسية وخاصة المدرسة الثانوية
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   :ثالثالالفصل 

______________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات
  

  تمهيد 1.3
  

 وذلـك وفقا للمـنهج العلمـي،    هامراحل الدراسة لخطواتاعرض بقامت الباحثة في هذا الفصل 
، وإجراءات التحقق مـن  ومتغيرات الدراسة ،المستخدمة تحديد مجتمع الدراسة وعينته، واألدواتب

جة البيانات المتعلقة باستجابة أفـراد  صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معال
  .  العينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

  

  منهج الدراسة 2.3
  

كونه يناسب هذا  ،الباحثة المنهج الوصفي استخدمتلتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، 
دراسة الميدانية فـي  م طبيعة وأهداف الدراسة معتمداً على أسلوب الئالذي يالالنوع من الدراسات، 

  .   جمع المعلومات، ليفي بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها
  

  مجتمع الدراسة  3 .4
  

فـي  العلمـي  والعلوم اإلنسـانية   يلفرعمن جميع طلبة المرحلة الثانوية  مجتمع الدراسة تكون
وطالبة من المـدارس الحكوميـة    اًطالب )10941( عددهم والبالغ" والبيرةمحافظة رام اهللا " مدارس

 التربيـة  وزارة إحصـائيات  ، حسب2011/2012 الدراسي من العام األولالفصل  والخاصة، في

  .الفلسطينية والتعليم
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  عينة الدراسة 4. 3
  

، )10941( البـالغ  وطالبة، من مجموع مجتمع الدراسة، اًطالب) 551(تكونت عينة الدراسة من 
  .تمع الدراسةمن مج% 5بنسبة  أي
  

 طبقـات طبقـاً   إلـى توزيع العينة  أيعينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية،  وقد تم اختيار
إسـتبانة،  ) 551(عينة الدراسة  أفرادوبلغ عدد االستبانات الموزعة على جميع  لمتغيرات الدراسة،

  .الدراسةمن عينة %) 100(بنسبة أيإستبانة، ) 551(المستردة االستباناتوبلغ عدد 
  

  وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  5. 3
  

مـن عينـة   % 43.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، ويظهر أن ) 1.3(يبين الجدول 
ويبين الجدول  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير . من اإلناث% 56.6الدراسة من الذكور، و

طلبـة العلـوم   ، في حين كانت نسبة ية علممن عينة الدراس% 44.6، ويظهر أن  الفرع الدراسي
، ويظهر الجهة المشرفةويبين الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير %. 55.4 اإلنسانية
ويبين أيضاً متغيـر  . %35.9 الخاصة، في حين كانت نسبة حكومةمن عينة الدراسة % 64.1أن 

كانوا من سـكان  % 39.4، ونسبة كانوا من سكان المخيمات% 8.2مكان السكن ويظهر أن نسبة 
       . سكان المدنكانوا من %  52.4القرى،  بينما نسبة 

  .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير
 43.4 239  ذكر  الجنس

 56.6 312  أنثى

 44.6 246  علمي  الفرع الدراسي

 55.4 305  علوم إنسانية

 64.1 353  حكومة  الجهة المشرفة

 35.9 198  خاصة

 8.2 45  مخيم  مكان السكن

 39.4 217  قرية

 52.4 289  مدينة
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  واألشكال التالية تبين ذلك

  
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس): 1.3(شكل 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  الدراسي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الفرع): 2.3(شكل 
  

 012م إ,.-,��
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجهة المشرفة): 3.3(شكل 

  

  
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن): 4.3(شكل 

  

  :أداة الدراسة 5.3
  

التربوي والدراسات السابقة  األدب إلىتم إعدادها من خالل الرجوع قامت الباحثة بإعداد إستبانة 
 ودراسـة ) 2001عصيدة،(و دراسة  ،)2001الهندي،(دراسة  وضوع الدراسة ومنهامذات العالقة ب

  :جزئين تكونت هذه األداة من، و)2002 مكروم،(
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الجهـة   الفرع الدراسـي،  الجنس،( احتوى على معلومات شخصية تتعلق بالمستجيب :األولالجزء 
  ).ومكان السكن المشرفة،

 ،فقـرة  )45(تضمن عدداً من الفقرات بلغـت  التي تو ويشتمل على فقرات اإلستبانة :الجزء الثاني
كل فقرة من فقرات االستبانة وزناً مدرجاً وفق سلم ليكرت الخماسي، لتقدير درجة قيـام   وأعطيت

دورهم في تعزيز القيم التربويـة لـدى طلبـة المرحلـة     ب" محافظة رام اهللا والبيرة"مديري مدارس
  -:وهي تمجاال ةوغطت هذه الفقرات ثالث الثانوية،

 .  القيم االجتماعية -1

 . القيم المعرفية العلمية -2

  .القيم الجمالية -3
عالية، متوسطة،  عالية جداً،( على الفقرات وفق تدرج ليكرت الخماسي، باإلجابةوقام المبحوثين 

  )منخفضة، منخفضة جداً
  

  صدق األداة 6.3
  

بعرضها االستبانة قق من صدق قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التح
بويـة  التر واإلدارةعلى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة في مجال التربيـة  

الفقرات التي  اعتمادوفي ضوء آرائهم ومقترحاتهم تم  ،)1(ملحق رقم محكماً، ) 15(والبالغ عددهم 
الالزمة، من حيث إعادة صياغة  فما فوق من المحكمين، كما تم إجراء التعديالت %80اتفق عليها 

 أوحذف بعض الفقرات التي لم يتفق عليها المحكمون إما بسبب عدم وضـوحها   أوبعض الفقرات، 
ة صياغة بعض الفقرات مثل دففي الجزء الثاني من االستبانة تم إعا.لعدم انتمائها لمجاالت الدراسة

، وفي المجال األولدق من المجال أصبحت يحثني على الص وهي يحثني على الصراحة، )4(الفقرة 
مهـارات التفكيـر   و اإلبداعيوهي ينمي لدي مهارات التفكير ) 32(و) 31(الثاني تم إضافة الفقرة

أمـا المجـال    ،العلمي اإلبداعوهي، ينمي لدى القدرة على  )35( على التوالي، وحذف الفقرة الناقد
  .األول المجال إلى) 43(و )38(و )34( الثالث تم نقل الفقرة
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لفقـرات  من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتبـاط بيرسـون   
واتضح وجود داللة إحصـائية فـي جميـع فقـرات     االستبانة مع الدرجة الكلية لألداة لكل مجال، 

  :والجداول التالية تبين ذلك. داخلي بين الفقرات إتساقاالستبانة ويدل على أن هناك 
لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.3(جدول 

  .القيم االجتماعية
الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم 

  اإلحصائية
1  ي 0.000 **0.65 التعاون من اجل إنجاز العمل  أهميةعزز لدي 

2  0.000 **0.71 العمل إتقانشجعني على ي 

3  عززي  0.000 **0.67 النجاح  أساسهو  خالصاإل شعار أنلدي 

4  0.000 **0.71 ني على الصدقحثُي 

5  0.000 **0.70 شجعني على التضحية من أجل اآلخريني 

6   وأدائها على أتم  المسؤوليةحفزني على تحمل ي
 وجه

0.61** 0.000 

7  0.000 **0.66 ني على الوقوف الى جانب زمالئي وقت الشدةحثُي 

8  االحترام لمن هم أكبر مني سناًلد عززي 0.000 **0.69  ى 

9  0.000 **0.72  شجعني على حسن اختيار القدوة الحسنةي 

10  سلوك التواضع  عززي 0.000 **0.71  لدي 

11  االلتزام بالمحافظة على مرافق المدرسة عززي 0.000 **0.57  لدي 

12  عززي  0.000 **0.63  لمجتمع المدرسة االنتماءلدي 

13  0.000 **0.70  التطوعي لخدمة المجتمع شجعني على حب العملي 

14  0.000 **0.64  القرار اتخاذشجعني على مبدأ المشاورة عند ي 

15  حسن اإلصغاء  عززي 0.000 **0.68  للغير  واالستماعلدي 

16  0.000 **0.57  تقبل أفكار األخرين وآراءهمشجعني على ي 

17  تقبل اي 0.000 **0.62  لنقد البناءعزز لدي 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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لمصفوفة ارتباط فقـرات  ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3.3(جدول 

  .القيم المعرفية العلمية

الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم 
  اإلحصائية

18  0.000 **0.65 كة في األنشطة العلميةشجعني على المشاري 

19  كيفية كتابة التقارير عززي 0.000 **0.69 العلمية  لدي 

20  0.000 **0.68 شجعني على استخدام المختبرات العلميةي 

21  مهارات البحث العلمي للوصول  عززي إلىلدي 
 المعلومة 

0.77** 0.000 

22  حقق من صحة للت ااستغالل التكنولوجي إلى وجهنيي
 المعلومة

0.71** 0.000 

23  الموضوعية في الحكم على صحة المعلومة  عززي 0.000 **0.72 لدي 

24  0.000 *0.61 ني على المطالعة الخارجيةحثُي 

25  0.000 **0.72  شجعني على إثارة األسئلة والتحقق من اإلجابةي 

26  عززي  0.000 **0.70  ت المنهج العلمي في حل المشكال استخداملدي 

27  0.000 **0.64  الوقت في اإلنتاج العلمي  استغاللني على حثُي 

28  الرغبة في التفوق العلمي ي 0.000 **0.64  قوي لدي 

29  القيم األخالقية العلمية  عززي 0.000 *0.70  لدي 

30  التفكير العلمي السليم  عززي 0.000 *0.74  لدي 

31  مهارات ا عززي 0.000 *0.75  لتفكير اإلبداعي لدي 

32  مهارات التفكير الناقد  عززي 0.000 *0.70  لدي 

 0.000 *0.72  يحفز لدي آليات التعلم الذاتي   33

 0.000 *0.72  يحفز لديّ آليات التقييم الذاتي  34
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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لمصفوفة ارتباط فقـرات  ) Pearson Correlation(عامل ارتباط بيرسون نتائج م): 4.3(جدول 

  .القيم الجمالية

الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم 
  اإلحصائية

 0.000 **0.65 بمظهري الخارجي االهتماميحثني على   35

 0.000 **0.75 لدي حب العناية و المحافظة على صحتي  يعزز  36

37  االلتزام بالمي 0.000 **0.64 حافظة على النظام والترتيبعزز لدي 

38  بالمرافق العامة والمحافظة  االهتمامشجعني على ي
 عليها

0.65** 0.000 

39  0.000 **0.72 ني على المحافظة على البيئة الطبيعيةحثُي 

40  اإلحساس بجمال الطبيعة عززي 0.000 **0.73 لدي 

41  نشطة شجعني على إحياء التراث من خالل األي
  المدرسية

0.72** 0.000 

42  عززي  0.000 **0.78  الحرف اليدوية التي تعكس الجمال احتراملدي 

 0.000 **0.75  يشجعني على السياحة الداخلية  43

44   0.000 **0.76  بالمناطق األثرية في الوطن االهتماميعزز لدي 

 0.000 **0.69  يشجعني على دراسة الموسيقى والفنون الجميلة  45
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
  

  ):2(كما يشير إليها ملحق رقم.ووفق هذه المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية
الجنس،الفـرع  (يشتمل هذا الجزء على المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسـة   :األولالجزء 
  .)ومكان السكن مشرفة، الجهة ال الدراسي،

  :وفقراتها كما يلي ةشتمل على مجاالت الدراسة الثالثيو :الجزء الثاني
  17-1فقرة، من) 17(شتمل علىيالقيم االجتماعية، و :األولالمجال 

  34-18فقرة من) 17(شتمل علىيالقيم المعرفية العلمية و: جال الثانيمال
  45-35فقرة من) 11(شتمل علىيالقيم الجمالية، و :المجال الثالث

  .فقرة) 45(مجاالت، و ةوثالث ،جزئينوبهذا شملت االستبانة في صورتها النهائية 
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  ثبات أداة الدراسة  7. 3
  

، )0.96(الدرجة الكلية قيمة ، وكانت ألفاتم احتساب ثبات األداة حسب معادلة الثبات كرونباخ  
  : راض الدراسة، والجدول التالي يبين ذلكبأغ بثبات يفي األداةتمتع هذه  إلىوهذه النتيجة تشير 

  

  االستبانةمعامل ثبات كرونباخ ألفا لمجاالت ): 5.3(جدول 

  معامل الثبات  المجال
  0.92  القيم االجتماعية
  0.93  القيم المعرفية العلمية
  0.91  القيم الجمالية
  0.96  الدرجة الكلية

  

  الدراسة متغيرات 8.3 
  

 :رات اآلتيةاشتملت الدراسة على المتغي
 :المستقلة المتغيرات
   .الجنس متغير
  .)مخيم، قرية، مدينة(وله ثالث مستويات : السكن مكان متغير
  .)حكومة، خاصة( وله مستويين: الجهة المشرفة متغير
  .)علوم إنسانيةو  علمي(وله مستويين : الفرع الدراسي متغير
  

  :التابع المتغير

دورهم في تعزيز القيم ا لتربويـة لـدى طلبـة    بهللا والبيرة مدى قيام مديري مدارس محافظة رام ا
 .أنفسهمرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة مال
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  إجراءات الدراسة  9. 3 
  

ومشاورة أساتذة الجامعة فـي   التربوي والدراسات السابقة، األدبقامت الباحثة بمراجعة  أنبعد 
جراء الدراسـة بإتبـاع أخالقيـات    وتم إ ان الدراسة،قسم الدراسات العليا في التربية تم اختيار عنو

  :البحث العلمي المتعارف عليها والتنسيق مع المسؤولين، وتم تنفيذها بإتباع الخطوات اآلتية
  .التربوي والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة األدبمراجعة  -1
  .التربوي باألدبالدراسة باالستعانة  أداةبناء  -2
  .الدراسة، وثباتها أداةمن صدق  التأكد -3
  .اختيارها وأسلوبمجتمع الدراسة، واختيار عينتها، وتوضيح حجم العينة  أفرادحصر  -4
  .)3(الملحق ) وزارة التربية والتعليم العالي( يةنمن الجهات المع إذنحصول الباحثة على  -5
رحلة الثانوية في المـدارس الحكوميـة   عينة الدراسة من طلبة الم أفرادتوزيع االستبانات على  -6

  .2011/2012من العام الدراسي األولالفصل  مع بدايةوالخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة، 
  .استبانة) 551(والبالغ عددها استرجاع جميع االستبانات التي تم توزيعها، -7
ها باستخدام برنامج الـرزم  الحاسب اآللي لتحليل إلىجمع البيانات وتبويبها وترميزها وإدخالها  -8

 . SPSS اإلحصائية

 .عرض النتائج في جداول خاصة بها، ومناقشتها وكتابة التوصيات الالزمة -9
  

  :المعالجة اإلحصائية  10. 3
  

، وذلـك  )إعطائها أرقاما معينة(والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها  تبعد جمع االستبانا
از الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسـبة، وتحليـل   تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جه
، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات هابياناتوالبيانات وفقا ألسئلة الدراسة 

، واختبـار  )t- test() ت(الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبـار  
ومعامـل  ، للتعرف على الفروق البعدية LSDوكذلك اختبار ، )One Way ANOVA(ألحادي التباين ا

، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية )Cronbach Alpha(ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا  ارتباط بيرسون،
  . )SPSS) (Statistical Package For Social Sciences(للعلوم اإلجتماعية
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محافظة رام اهللا "تحديد الدرجة التي تعبر عن مدى قيام مديري مدارس واعتمدت الباحثة معيار 
دورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من خـالل قـيم المتوسـطات    ب" والبيرة

  :عينة الدراسة على أداة الدراسة وهو أفرادالحسابية الستجابات 
  .)3.68(إذا كان المتوسط الحسابي أعلى من :درجة مرتفعة
  .)3.67-2.34(إذا كان المتوسط الحسابي محصور بين :درجة متوسطة
  .)2.33(إذا كان المتوسط الحسابي أقل من: درجة منخفضة

  



 

 

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

 .عرض النتائج 1.5

  

 .النتائج المتعلقة بالسؤال األول  2.4

  

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  4.4

  

  .ىنتائج الفرضية األول 1.3.4

  

  .نتائج الفرضية الثانية 2.3.4

  

  .نتائج الفرضية الثالثة 3.3.4

  

  .نتائج الفرضية الرابعة 4.3.4
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   :الفصل الرابع

________________________________________________  

  نتائج الدراسة

  

  تمهيد 1.4
  

ضوع الدراسة وهو لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن مو تضمن هذا الفصل عرضاً
دورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة  ب" رام اهللا والبيرة"مدى قيام  مديري مدارس محافظة "

 ،الجنس: التالية كل من المتغيرات في ضوء" أنفسهمالطلبة  المرحلة الثانوية من وجهة نظر
فراد العينة على أداة من خالل استجابة أوذلك  ،ومكان السكن ،والجهة المشرفة ،والفرع الدراسي

وحتى يتم تحديد درجة متوسطات . الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها
  :استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية

  

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

  فأقل 2.33  منخفضة
  3.67- 2.34  متوسطة

  فأعلى 3.68  عالية
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  :رض النتائجع  2.4
  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول  1.2.4

القيم التربوية لدى طلبة   دورهم في تعزيزب" محافظة رام اهللا والبيرة"ما مدى قيام مديري مدارس 

  ؟أنفسهمالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة 

 فـات المعياريـة  لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسـابية واالنحرا 
دور مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة في  مجاالت الستجابات أفراد عينة الدراسة على

) 1.4(، والجدول رقـم أنفسهمتعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة 
  .يوضح ذلك

السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 1.4(جدول 

دور مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة في تعزيز القيم التربوية لـدى طلبـة   لمجاالت 

  .المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم

  عالية 0.75 3.69 القيم االجتماعية  1
  متوسطة 0.85 3.41 فية العلميةالقيم المعر  2
  متوسطة 0.92 3.45 القيم الجمالية  3

 متوسطة 0.74 3.52  الدرجة الكلية

  
حظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات لو

رة في تعزيز القيم أفراد عينة الدراسة على مجاالت دور مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبي
 للدرجـة الكليـة  المتوسط الحسـابي   التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة أن

أن درجة دور مديري المدارس في محافظة رام وهذا يدل على ) 0.74(وانحراف معياري ) 3.52(
هة نظر الطلبة جاءت بدرجة في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وج اهللا والبيرة 
، قد جاء بدرجة عالية أن مجال القيم االجتماعية) 1.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم. متوسطة

رفية العلمية بدرجـة  القيم المع ، ومجال، في حين جاء مجال القيم الجمالية)3.69(بمتوسط حسابيو
  .ليعلى التوا) 3.41(،) 3.45(ا الحسابي هومومتوسطهمتوسطة، 
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  االجتماعيةالقيم : النتائج المتعلقة بالمجال األول
  

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات أفـراد عينـة     ةالباحث تقام  
" محافظـة رام اهللا والبيـرة  "مدى قيام مديري مدارس عن عبر االستبانة التي تُ فقرات الدراسة على

  . )2.4(كما يوضحها الجدول رقم  لدى طلبة  المرحلة الثانوية يةاالجتماعالقيم  دورهم في تعزيزب
  

مدى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 2.4(جدول 

لـدى طلبـة     االجتماعيـة القيم  دورهم في تعزيزب" محافظة رام اهللا والبيرة"قيام مديري مدارس 

  .المرحلة الثانوية

م في الرق
 االستبانه

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

8  االحترام لمن هم أكبر مني سناً عززي عالية 1.07 4.07  لدى  
  عالية 1.03 4.03  يحثني على الصدق  4
6   عالية 0.97 3.98 لية وأدائها على أتم وجهوحفزني على تحمل المسؤي  

 عالية 1.13 3.92  فظة على مرافق المدرسةلدي االلتزام بالمحا يعزز  11

3  عززي  عالية 1.11 3.83 النجاح  أساسهو  اإلخالص شعار أنلدي 

9  عالية 1.08 3.83  شجعني على حسن اختيار القدوة الحسنةي 

7  عالية 1.16 3.79 جانب زمالئي وقت الشدة إلىني على الوقوف حثُي 

15  حسن اإلصغاء  عززي عالية 1.11 3.79  للغير  واالستماعلدي  
2  عالية 1.02 3.78 العمل إتقانشجعني على ي  
1  عززي  متوسطة 1.06 3.66 التعاون من اجل إنجاز العمل  أهميةلدي  

10  سلوك التواضع  عززي متوسطة 1.16 3.66  لدي  
12  عززي  متوسطة 1.22 3.66  لمجتمع المدرسة االنتماءلدي 

13  متوسطة 1.17 3.56  التطوعي لخدمة المجتمع ملشجعني على حب العي 

14  متوسطة 1.14 3.44  القرار اتخاذشجعني على مبدأ المشاورة عند ي 

16  متوسطة 1.19 3.30  تقبل أفكار األخرين وآراءهمشجعني على ي 

17  تقبل النقد البناء عززي متوسطة 1.25 3.24  لدي 

5  متوسطة 1.19 3.19 شجعني على التضحية من أجل اآلخريني 

 عالية 0.75 3.69  الدرجة الكلية
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حظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات لو
محافظة رام اهللا "مدى قيام مديري مدارس فقرات االستبانة التي تُعبر عن أفراد عينة الدراسة على 

لدى طلبة  المرحلة الثانوية من وجهـة نظـر الطلبـة     الجتماعيةاالقيم  دورهم في تعزيزب" والبيرة
 هاأنوهذا يدل على ) 0.75(وانحراف معياري ) 3.69( للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن أنفسهم

  .جاءت بدرجة عالية
  

فقـرات  ) 8(فقرات جاءت بدرجة عاليـة، و  ) 9(أن ) 2.4(كما تشير النتائج في الجدول رقم 
على أعلى متوسـط  " لدى االحترام لمن هم أكبر مني سناً عززي"وحصلت الفقرة . بدرجة متوسطة

 "وحصـلت الفقـرة   ). 4.03(بمتوسط حسابي " يحثني على الصدق "، يليها فقرة )4.07(حسابي 
3.19(على أقل متوسط حسابي " شجعني على التضحية من أجل اآلخرين ي.(  

  
  المعرفية العلميةالقيم : النتائج المتعلقة بالمجال الثاني

  

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ةالباحث تقام
دورهم في ب" محافظة رام اهللا والبيرة"مدى قيام مديري مدارس عن االستبانة التي تعبر فقرات على 
  . أنفسهموجهة نظر الطلبة لدى طلبة  المرحلة الثانوية من  المعرفية العلميةالقيم  تعزيز
  

مدى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 3.4(جدول 

لدى طلبة  المعرفية العلميةالقيم  دورهم في تعزيزب" محافظة رام اهللا والبيرة"قيام مديري مدارس 

  .المرحلة الثانوية

الرقم في 
 االستبانه

 المتوسط الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

28  الرغبة في التفوق العلمي ي عالية 1.18 3.82  قوي لدي  
29  القيم األخالقية العلمية ي عالية 1.12 3.78  عزز لدي  
30  التفكير العلمي السليم  عززي عالية 1.11 3.72  لدي  
18  توسطةم 1.23 3.56 .شجعني على المشاركة في األنشطة العلميةي 

25  متوسطة 1.12 3.49  شجعني على إثارة األسئلة والتحقق من اإلجابةي 
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الرقم في 
 االستبانه

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

27  متوسطة 1.20 3.46  الوقت في اإلنتاج العلمي  استغاللحثني على ي 

31  مهارات التفكير اإلبداعي  عززي متوسطة 1.24 3.40  لدي 

33  آليات التعلم الذاتي ي متوسطة 1.24 3.39  حفز لدي 

34  متوسطة 1.24 3.38  حفز لديّ آليات التقييم الذاتيي 

23  الموضوعية في الحكم على صحة  عززي لدي
 المعلومة 

 متوسطة 1.23 3.37

24  متوسطة 1.24 3.34 ني على المطالعة الخارجيةحثُي 

32  مهارات ا عززي متوسطة 1.22 3.30  لتفكير الناقد لدي 

للتحقق من  ايوجهني الى استغالل التكنولوجي  22
 صحة المعلومة

 متوسطة 1.25 3.24

21  مهارات البحث العلمي للوصول  عززي إلىلدي 
 المعلومة 

 متوسطة 1.26 3.22

26  ي المنهج العلمي في حل  استخدامعزز لدي
  المشكالت 

 متوسطة 1.18 3.21

19  كيفية كتابة التقارير عززي متوسطة 1.21 3.14 العلمية  لدي 

20  متوسطة 1.33 3.11 شجعني على استخدام المختبرات العلميةي 

 متوسطة 0.86 3.41  الدرجة الكلية

  
عبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات  حظ من الجدول السابق الذي يلو

محافظة رام اهللا "مدى قيام مديري مدارس  فقرات االستبانة التي تُعبر عنلى أفراد عينة الدراسة ع
لدى طلبة  المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة  المعرفية العلميةالقيم  دورهم في تعزيزب" والبيرة
جاءت  هاأنوهذا يدل على ) 0.86(وانحراف معياري ) 3.41( للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن

  .متوسطةبدرجة 
  

فقرة بدرجة ) 14(فقرات جاءت بدرجة عالية، و) 3(أن ) 3.4(كما تشير النتائج في الجدول رقم 
على أعلى متوسط حسابي " يقوي لدي الرغبة في التفوق العلمي"وحصلت الفقرة . متوسطة
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الفقرة  ، وحصلت)3.78(بمتوسط حسابي " عزز لدي القيم األخالقية العلمية ي" ، يليها فقرة )3.82(
" 3.11(على أقل متوسط حسابي " شجعني على استخدام المختبرات العلميةي.(  
  

  م الجماليةيالق: النتائج المتعلقة بالمجال الثالث
  

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة   ةالباحث تقام
دورهم في ب" محافظة رام اهللا والبيرة"ام مديري مدارس مدى قي عنعبر االستبانة التي تُفقرات على 
  . لدى طلبة  المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة الجماليةالقيم  تعزيز
مدى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ): 4.4(جدول 

لـدى طلبـة     الجماليـة القـيم   في تعزيز دورهمب" محافظة رام اهللا والبيرة"قيام مديري مدارس 

  .المرحلة الثانوية

الرقم في 
 االستبانه

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 الدرجة

37  االلتزام بالمحافظة على النظام والترتيبي عالية 1.12 3.96 عزز لدي  
36  حب العناية و المحافظة على صحتي  عززي عالية 1.16 3.87 لدي  
38  بالمرافق العامة والمحافظة  االهتمامشجعني على ي

 عليها 

  عالية 1.15 3.83

35  عالية 1.28 3.76 بمظهري الخارجي االهتمامني على حثُي  
39  عالية 1.22 3.68 ني على المحافظة على البيئة الطبيعيةحثُي  
40  اإلحساس بجمال الطبيعة عززي متوسطة 1.29 3.46 لدي 

41  لى إحياء التراث من خالل األنشطة شجعني عي
  المدرسية

 متوسطة 1.27 3.43

42  عززي  الحرف اليدوية التي تعكس  احتراملدي
  الجمال

 متوسطة 1.31 3.16

44  ي متوسطة 1.40 3.09  بالمناطق األثرية في الوطن االهتمامعزز لدي 

43  متوسطة 1.42 2.98  شجعني على السياحة الداخليةي 

45  متوسطة 1.54 2.70  والفنون الجميلة على دراسة الموسيقى شجعنيي  
  متوسطة 0.93 3.45  الدرجة الكلية
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حظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات لو
م اهللا محافظة را"مدى قيام مديري مدارس  فقرات االستبانة التي تُعبر عنأفراد عينة الدراسة على 

 أن لدى طلبة  المرحلة الثانوية من وجهة نظـر الطلبـة   الجماليةالقيم  دورهم في تعزيزب" والبيرة
جـاءت   هـا أنوهذا يدل على ، )0.93(وانحراف معياري ) 3.45( للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي 
  .بدرجة متوسطة

  
فقرات ) 6(الية، وفقرات جاءت بدرجة ع) 5(أن ) 4.4(تشير النتائج في الجدول رقم  كما

على أعلى " يعزز لدي االلتزام بالمحافظة على النظام والترتيب"وحصلت الفقرة . بدرجة متوسطة
بمتوسط " لدي حب العناية و المحافظة على صحتي يعزز"، يليها فقرة )3.96(متوسط حسابي 

على أقل متوسط " والفنون الجميلة الموسيقىشجعني على دراسة ي"، وحصلت الفقرة )3.87(حسابي 
  ).2.70(حسابي 
  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.2.4
  

بين متوسطات استجابة ) α ≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

دورهم في تعزيز القيم ب "رام اهللا والبيرة"أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدارس محافظة 

  الجنس ومكان السكن والجهة المشرفة والفرع الدراسي؟ اتتغيرعزى لمتُالتربوية، 

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية

    
  : نتائج الفرضية األولى

  

متوسطات اسـتجابة   بين )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

دورهم في تعزيـز القـيم   ب" محافظة رام اهللا والبيرة " سأفراد العينة حول مدى قيام مديري مدرا

  "التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس

يبين نتائج  )5.4(والجدول  ،)t-test() ت(اختبار  إستخدامتم  األولى الصفريةلفحص الفرضية و
  .لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية تبعاً لمتغير الجنس) ت(اختبار
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  .لمجاالت أداة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس، )t-test) (ت(نتائج اختبار  ):5.4(جدول 

المتوسط   العدد  الجنس  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   "t"قيمة
  الداللة

  0.127  1.527 0.79 3.74 239  ذكر  االجتماعيةالقيم 

 0.71 3.64 312  أنثى

القيم المعرفية 

  العلمية

  0.300  1.037 0.91 3.45 239  ذكر

 0.80 3.37 312  أنثى

  0.077  1.772 1.00 3.52 239  ذكر  القيم الجمالية

 0.86 3.38 312  أنثى

  0.122  1.592 0.79 3.58 239  ذكر  الدرجة الكلية

 0.68 3.48 312  أنثى

  

، )0.122(ى الداللة ، ومستو)1.592(للدرجة الكلية " ت"تبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 
محافظة " متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس بين أي أنه ال توجد فروق

تعـزى إلـى متغيـر    دورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية ب" رام اهللا والبيرة 
  .ية األولىالجنس، وكذلك لمجاالت االستبانه، وبذلك يتم قبول الفرضية الصفر

  
  : نتائج الفرضية الثانية

  

متوسطات اسـتجابة   بين )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

دورهم في تعزيـز القـيم   بمحافظة رام اهللا والبيرة  " أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

   .ع الدراسيالفرالتربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير 

يـبن  ) 6.4(والجدول رقم ،)t-test() ت( اختبار إستخدام تم الثانية الصفريةلفحص الفرضية و
  .ذلك
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متوسطات اسـتجابة   بين العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  ):6.4(جدول 

ورهم في تعزيـز القـيم   دب" محافظة رام اهللا والبيرة " أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

  تعزى إلى متغير الفرع الدراسيالتربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية 

الفرع   المجال
  الدراسي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   "t"قيمة
  الداللة

القيم 

  االجتماعية

 0.001 3.367 0.77 3.57 246  علمي

علوم 
  إنسانية

305 3.78 0.71 

معرفية القيم ال

  العلمية

 0.669 0.428 0.82 3.39 246  علمي

علوم 
  إنسانية

305 3.42 0.87 

 0.000 3.936 0.89 3.27 246  علمي  القيم الجمالية

علوم 
  إنسانية

305 3.58 0.93 

 0.008 2.675 0.73 3.43 246  علمي  الدرجة الكلية

علوم 
  إنسانية

305 3.60 0.73 

  
، )0.008(، ومستوى الداللة )2.675(للدرجة الكلية " ت"سابق أن قيمة تبين من خالل الجدول ال

محافظة رام " متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس بين توجد فروق هأي أن
تعزى إلى متغير الفـرع  دورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية ب" اهللا والبيرة 
العلـوم  لك لمجال القيم االجتماعية ومجال القيم الجمالية، وكانت الفروق لصالح فرع الدراسي، وكذ

  .للدرجة الكلية والمجالين، وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية الثانية اإلنسانية
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  : نتائج الفرضية الثالثة
  

ابة متوسطات اسـتج  بين )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

دورهم في تعزيـز القـيم   بمحافظة رام اهللا والبيرة  " أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

   .الجهة المشرفةالتربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير 

يبـين  ) 7.4(، والجدول رقم )t-test(" ت"اختبار  إستخدامتم  الثالثة الصفريةلفحص الفرضية و
  .ذلك

متوسـطات   بين العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة  )t-test("ت"تائج اختبار ن ):7.4(جدول 

دورهم في تعزيز ب" محافظة رام اهللا والبيرة " حول مدى قيام مديري مدراساستجابة افراد العينة 

  .الجهة المشرفةالقيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير 

الجهة   المجال
  المشرفة

المتوسط   ددالع
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   "t"قيمة
  الداللة

 0.003 3.014 0.66 3.76 353  حكومة  االجتماعيةالقيم 

 0.86 3.55 198  خاصة

القيم المعرفية 

  العلمية

 0.005 2.850 0.75 3.49 353  حكومة

 0.99 3.25 198  خاصة

 0.000 3.590 0.83 3.55 353  حكومة  القيم الجمالية

 1.04 3.24 198  خاصة

 0.000 3.760 0.65 3.61 353  حكومة  الدرجة الكلية

 0.85 3.37 198  خاصة

  
، أي أنه توجد )0.000(، ومستوى الداللة )3.760" (ت"تبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

" اهللا والبيرة  محافظة رام" متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس بينفروق 
، وكـذلك  الجهة المشرفةدورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير ب

  .لمجاالت االستبانه، حيث كانت لصالح مدارس الحكومة، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة
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  : نتائج الفرضية الرابعة
  

متوسطات اسـتجابة  بين  )α ≥ 0.05( مستوى الداللةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند  "

دورهم في تعزيـز القـيم   بمحافظة رام اهللا والبيرة  " أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

   .مكان السكنالتربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير 

عينة الدراسة  أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة الرابعة الصفريةلفحص الفرضية و
محافظة رام اهللا " مدى قيام مديري مدراسالعينة حول  أفراداستجابة فقرات استبانة متوسطات على 
، مكـان السـكن  لمتغير تبعاً دورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية ب" والبيرة 

  .يبين ذلك) 8.4(والجدول رقم 
  

 بـين  ابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسـة المتوسطات الحس ):8.4(جدول 

دورهم ب" محافظة رام اهللا والبيرة " متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

  .مكان السكنلمتغير  تبعاًفي تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية 
  

المتوسط   العدد  مكان السكن  المجال
  لحسابيا

االنحراف 
  المعياري

 0.88 3.82 45  مخيم  االجتماعيةالقيم 

 0.62 3.80 217 قرية

 0.79 3.58 289 مدينة

القيم المعرفية 
  العلمية

 0.99 3.35 45  مخيم

 0.78 3.47 217 قرية

 0.87 3.36 289 مدينة

 0.98 3.37 45  مخيم  القيم الجمالية

 0.84 3.55 217 قرية

 0.97 3.37 289 مدينة

 0.85 3.54 45  مخيم  الدرجة الكلية

 0.65 3.62 217 قرية

 0.77 3.45 289 مدينة
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متوسطات استجابة أفراد العينـة حـول    بينوجود فروق ظاهره  )8.4(حظ من الجدول رقم لو
دورهم في تعزيز القيم التربوية لـدى طلبـة   ب" محافظة رام اهللا والبيرة " مدى قيام مديري مدراس

األحادي تم استخدام تحليل التباين  ، ولمعرفة داللة الفروقمكان السكنلمتغير  تبعاًمرحلة الثانوية ال
)One way ANOVA( كما يظهر في الجدول التالي:  
  

متوسطات اسـتجابة   بين العينة أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )9.4(لجدو

دورهم في تعزيـز القـيم   ب" محافظة رام اهللا والبيرة " ي مدراسأفراد العينة حول مدى قيام مدير

  .مكان السكنلمتغير  تبعاًالتربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية 

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

القيم 

  االجتماعية

 6.576 3.601 2 7.202  بين المجموعات
 

0.002 
 

300.06  داخل المجموعات
6  

548  0.548  
  

307.26  المجموع
8  

550  

القيم المعرفية 

  العلمية

 1.091 0.795 2 1.589  بين المجموعات
 

0.337 
 

399.07  داخل المجموعات
0  

548  0.728  
  

400.65  المجموع
9  

550  

 2.321 1.991 2 3.982  بين المجموعات  القيم الجمالية
 

0.099 
 

470.04  داخل المجموعات
3  

548  0.858  
  

474.02  المجموع
6  

550  

 3.274 1.773 2 3.546  بين المجموعات  الدرجة الكلية
 

0.039 
 

296.73  داخل المجموعات
7  

548  0.541  
  

300.28  المجموع
3  

550  
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اقل من مستوى هي و )0.039( مستوى الداللةو) 3.274(حظ أن قيمة ف للدرجة الكلية لو
متوسطات استجابة أفراد العينة حول  بينأي أنه توجد فروق دالة إحصائياً ، )α ≥ 0.05(الداللة 

دورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة ب" محافظة رام اهللا والبيرة " مدى قيام مديري مدراس
وللتعرف على داللة عية فقط، ، وكذلك لمجال القيم االجتمامكان السكنمتغير حسب المرحلة الثانوية 

  .ذلك) 10.4(البعدية ويوضح الجدولللمقارنات ) LSD(الفروق هذه  تم إستخدام اختبار
  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسـابية السـتجابات   ) LSD(نتائج اختبار ): 10.4(الجدول 

  أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن

  مستوى الداللة  المتوسطات الفروق في  المتغيرات  المجال

 0.897 0.01572 قرية  مخيم  القيم االجتماعية

 0.042 *0.24181 مدينة

 0.897 -0.01572-  مخيم قرية

 0.001 *0.22609  مدينة

 0.042 *-0.24181-  مخيم مدينة

 0.001 *-0.22609- قرية

 0.500 -0.08139- قرية  مخيم  الدرجة الكلية

 0.458 0.08752 مدينة

 0.500 0.08139  مخيم قرية

 0.011 *0.16891  مدينة

 0.458 -0.08752-  مخيم مدينة

 0.011 *-0.16891- قرية

يبن الجدول ان الفروق الدالة جاءت في الدرجة الكلية بين مدينة وقرية، وتبعاً لقـيم المتوسـطات   
  .سكان القريةتكون الفروق لصالح ) 8.4(الحسابية جدول
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   :الفصل الخامس

________________________________________________  

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 
  

  تمهيد 1.5
  

معرفة مـدى   إلىتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إلها هذه الدراسة، والتي هدفت  
دورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلـة  ب "رام اهللا والبيرةمحافظة "قيام مديري مدارس 

مع الدراسات  اختالفها أومدى توافقها وومقارنة هذه النتائج، . أنفسهمالثانوية من وجهة نظر الطلبة 
السابقة، ثم تقديم بعض التوصيات والمقترحات في ضوء ما تم التوصل إليه من نتـائج، وقـد تـم    

  .النتائج تبعاً ألسئلة الدراسة تصنيف مناقشة
  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 2.5
  

القيم التربوية لدى طلبة   دورهم في تعزيزب" محافظة رام اهللا والبيرة"ما مدى قيام مديري مدارس 

  ؟أنفسهمالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة 

الستجابات أفراد  سابية واالنحرافات المعياريةإلجابة عن هذا السؤال بحساب المتوسطات الحتم ا
دورهم في تعزيز القيم ب "محافظة رام اهللا والبيرة "مدى قيام مديري المدارس في  عينة الدراسة على

المتوسـط الحسـابي    وتبين أن. أنفسهمالتربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة 
مديري المدارس في  قيام أن درجةوهذا يدل على ) 0.74(ري وانحراف معيا) 3.52( للدرجة الكلية
في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية جاءت بدرجة دورهم ب" رام اهللا والبيرة "محافظة 
  . متوسطة
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تكون  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى العديد من العوامل، أهمها أن مضامين القيم التربوية قد ال
، وأيضاً، ربما يعود "رام اهللا والبيرة"دى جميع مديري مدارس المرحلة الثانوية في محافظة مدركة ل

والفنية داخل المدرسـة الثانويـة، فهـو     اإلدارية األمورثقل في دور المدير الم إلىالسبب في ذلك 
، دارةاإل أوالمسؤول عن وضع الخطط واالستراتيجيات اليومية والسنوية، سواء في مجال التعلـيم  

،  األسـئلة على المعلمين، وإعداد الميزانية وكذلك متابعة المنهاج ومراقبـة وضـع    اإلشرافمثل 
وتقويم الطالب ومتابعة شؤونهم، ومتابعة البناء المدرسي وأثاثه، ومتابعة المعلمين الجـدد وعقـد   

أصـبح  لـذا  عليم، من مهام من قبل وزارة التربية والت إليهمدورات تدريبية لهم، والقيام بما يوكل 
غاية في حد ذاتها، ألنهم مطالبين وملزمين بها وفق قوانين نصت عليهـا   اإلداريةأداءهم لمهامهم 

  .التشريعات التربوية من قبل وزارة التربية والتعليم
  

مجال القيم االجتماعية هو األعلـى   أنومن خالل مالحظة المتوسطات الحسابية للمجاالت تبين 
، ثم يأتي في المرتبة الثانية مجال )3.69( للمجالالمتوسط الحسابي راسة، حيث بلغ بين مجاالت الد

ثم يـأتي فـي   . جاء بدرجة متوسطة أي) 3.44(القيم الجمالية حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال
و جـاءت بدرجـة   ) 3.40( مجال القيم المعرفية العلمية بمتوسط حسـابي  األخيروالمرتبة الثالثة 

  .متوسطة
  
ة نحو مدى يلدرجة مرتفعة، فهذا له مدلوالت إيجاب مجال القيم االجتماعيةما بخصوص حصول أ

دورهم في تعزيز القيم االجتماعية لدى طلبة المرحلة ب" محافظة رام اهللا والبيرة"قيام مديري مدارس 
وعة من قبـل  ، وربما تُعزى هذه النتيجة للممارسات التربوية المتنلها اكتسابهملثانوية، ومدى قوة ا

، والتي يتعرض لها الطلبة في هذه المرحلة "رام اهللا والبيرة " مديري المدارس الثانوية في محافظة
 أن إلى يعود السبب أيضاًقد الطلبة للقيم االجتماعية، و  اكتسابوالذي بدوره قد ساعد في تعزيز و 

ـ ، ويشير ذلك األساسفي  إنسانيةالتعليم هي مهنة مهنة التربية و المـدير يمـارس القـيم     أن ىإل
المجتمع الفلسطيني ويتفاعل معها ويتمثلها في كافة مجـاالت الحيـاة    أفراداالجتماعية التي يتمثلها 

 اإلسـالمي عبر عن تمسكه بالتراث الثقافي وقيمه االجتماعية المستمدة مـن الـدين   اليومية والتي تُ
ى التنشئة االجتماعيـة ضـمن مؤسسـاتها    الحنيف، وتلك التوجهات الفكرية والتربوية للقائمين عل

  .المختلفة في المجتمع
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فتعزو  ) 3.44(بالمرتبة الثانية وبدرجة متوسطة، تي جاءتال مجال القيم الجمالية بخصوص أما
الحالة النفسية التي يمر بها مدراء المـدارس جـراء الوضـع السياسـي      إلىالباحثة هذه النتيجة 

عدم االهتمام بما يكفي في هذه القيم،  أدى إلىالفلسطيني والذي  ي يعاني منه الشعبذواالقتصادي ال
ر في المجتمع والسمو والنضج، وهي من نتاج األمن واألمـان  فالقيم الجمالية تشكل منتهى التحض

والطمأنينة النفسية، والمدير والطالب يفتقدون لكل هذا، لذا من الطبيعي أن تـأتي درجـة القيمـة    
قلة االهتمام في تضمين القيم الجمالية ضمن المنـاهج   إلىإلضافة امرتفعة، بالجمالية متوسطة غير 
  .بالنواحي الجمالية وغرسها في نفوس الطلبة اهتمامهاالدراسية من حيث 

  

تعـزو  ف، )3.40(بالمرتبة األخيرة، بدرجة متوسطة تجاءي تالالعلمية  ةمجال القيم المعرفي أما
اإلمكانيات المادية داخل المدرسة، مثل المختبرات والتجهيـزات  عدم توفر  إلىالباحثة هذه النتيجة 

 زدحـام إوزمة، الزات، ونقص الموارد المالية اليالحاسوبية، ونقص في الغرف الخاصة لهذه التجه
الغرف الصفية في عدد الطلبة، كل هذا أثر على دور المدير في تعزيز القيم المعرفية العلمية لـدى  

إلى أن مجتمعنا الفلسطيني ما زال فـي   إضافة، "محافظة رام اهللا والبيرة"في طلبة المرحلة الثانوية 
  .طور الحداثة من حيث التقدم العلمي

  

 ودراسـة ) 2006العسـيد، ( ، ودراسـة )2002الهنـدي، ( هذه الدراسة مع دراسـة  وقد اتفقت
  ، ودراسة)1999الزدجالي،( ، ودراسة)2001عصيدة،( دراسة معواختلفت ، )2000جبر،(

(Al-damen,2006)2009حمودة،( ، ودراسة)2003التل،( ، ودراسة(.  
  

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 3.5

  

بين متوسطات استجابة ) α ≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزيز القيم  دورهم فيب "رام اهللا والبيرة"أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدارس محافظة 

  التربوية، يعزى لمتغير الجنس ومكان السكن والجهة المشرفة والفرع الدراسي؟

  

  :كما يلي الدراسة المنبثقة عنه فرضيات قامت الباحثة بمناقشة نتائج السؤال الثاني من خالل مناقشة
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 : مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.3.5

  

متوسطات اسـتجابة  بين  )α ≥ 0.05( ستوى الداللةال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند م "

دورهم في تعزيـز القـيم   ب" محافظة رام اهللا والبيرة " أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

  .التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس

السـتجابة   لمتوسطات الحسـابية ل" ت"حساب نتائج اختبار ب األولى الصفريةفحص الفرضية تم 
متوسطات استجابة أفراد العينة حول مـدى قيـام مـديري    فقرات استبانة عينة الدراسة على  أفراد
دورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية مـن  ب" محافظة رام اهللا والبيرة " مدراس

توسـطات درجـة   موتبين أنه ال توجد فروق في . متغير الجنسحسب   أنفسهموجهة نظر الطلبة 
دورهم في تعزيـز  ب" محافظة رام اهللا والبيرة " استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

تعزى إلى متغير الجـنس،    أنفسهمالقيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة 
  .وكذلك لمجاالت االستبانه، وتم قبول الفرضية الصفرية األولى

  
الخلفية االجتماعية لكال الجنسين متشابهة، وخاضعة لنفس  أن إلىالباحثة النتيجة في ذلك  ووتعز
الجغرافيـة،   األرضحـدة  والتشابه االجتمـاعي، و  إلى باإلضافةاالجتماعية،  األعرافالقوانين و

فالمحافظة تعيش نفس الظروف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، هذه الظروف جعلـت  
  .طلبة يتمتعون بوحدة فكرية، متجانسةال

  
، ودراسة، )1999الزدجالي،( ، ودراسة)2001عبد الفتاح،( هذه النتيجة مع نتائج دراسة واتفقت
محمود ( ، ودراسة)2005،هالخوالد( ، ودراسة)2008الشهري،( ، ودراسة)2003القمحية،( ودراسة
 ، ودراسـة )2006السعيد،( دراسة، و)1990البطش والطويل،( مع دراسة واختلفت، )2001فتوح،
، )2000جبـر، ( ، ودراسـة )2003التـل، ( ، ودراسة)2007الزيود،( ، ودراسة)2006الحمايدة،(

  ).2007البطوش،( ،)2001الهندي،(، ودراسة )2001عصيدة،( ودراسة
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 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.3.5

  

متوسطات اسـتجابة   بين )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "

دورهم في تعزيـز القـيم   ب" محافظة رام اهللا والبيرة " أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

   .الفرع الدراسيالتربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير 

  

السـتجابة  لمتوسطات الحسـابية  ل" ت"حساب نتائج اختبار ب الثانية الصفريةفحص الفرضية تم 
متوسطات استجابة أفراد العينة حول مـدى قيـام مـديري    فقرات استبانة عينة الدراسة على  أفراد
دورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية مـن  ب" محافظة رام اهللا والبيرة " مدراس

متوسطات درجة في وتبين أنه توجد فروق . متغير الفرع الدراسيحسب   أنفسهموجهة نظر الطلبة 
دورهم في تعزيـز  ب" محافظة رام اهللا والبيرة " استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

تعزى إلى متغير الفرع الدراسي، لمجال القيم  لدرجة الكليةالقيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية 
للدرجـة الكليـة    لعلـوم اإلنسـانية  ا االجتماعية ومجال القيم الجمالية، وكانت الفروق لصالح فرع

  .والمجالين
  

أكثر وضوحاً على طلبة فرع  يكوندور المدراء في تعزيز القيم التربوية وقد يعزى السبب إلى أن 
طلبتـه  اصل مع والتي تتيح للمدير بإن يكون على ت الدراسية موادالطبيعة ل وذلك. اإلنسانيةالعلوم 

مزيداً من التواصـل مـع    يعطيهي ذال صفيال لطة والتفاعل أعن طريق االنش أثناء اليوم الدراسي
ن يبذل جهداً اكبر في توفير المستلزمات ه أيتطلب من الذيفرع العلمي، العلى عكس طلبة  ،المدير

   .قد يؤثر على دور المدير في تعزيز القيم التربوية لديهمهذا كله والتجهيزات العلمية لهم، و
  

الـبطش  (، ودراسـة  )2001محمـود فتـوح،  ( مـع دراسـة   نتائج هـذه الدراسـة   واتفقت 
 مـع دراسـة  واختلفـت  ، )2008الشهري،(، ودراسة)2001الهندي،(، ودراسة )1990والطويل،

  .)2003قمحية،(، ودراسة )2000جبر،(، ودراسة)2001عيصدة،( ، ودراسة)2005خوالدة،(
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  : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.3.5 
  

متوسـطات درجـة   فـي   )α ≥ 0.05( له إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات دال "

دورهم في تعزيز ب" محافظة رام اهللا والبيرة " استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

   .الجهة المشرفةالقيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير 

المتوسطات الحسابية السـتجابة  و" ت"اختبار  حساب نتائجب الثالثة الصفريةفحص الفرضية تم 
محافظة رام اهللا والبيرة " الثانوية مدراسالمدى قيام مديري فقرات استبانة عينة الدراسة على  أفراد
تعـزى   أنفسهمدورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة ب" 

في متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى قيـام  وجد فروق ت وتبين أنه. الجهة المشرفةلمتغير 
دورهم في تعزيز القيم التربوية لـدى طلبـة   ب" محافظة رام اهللا والبيرة " الثانوية مدراسالمديري 

، وكـذلك لمجـاالت   الجهة المشـرفة تعزى لمتغير  أنفسهمالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة 
  .مدارس الحكومة، وتم رفض الفرضية الصفرية الثالثةاالستبانه، حيث كانت لصالح 

  
التربية قبل المدارس الحكومية تعزز فلسفة التعليم القائمة على  أن إلىالباحثة هذه النتيجة  ووتعز
تالي تتمتع بقوى وتأثير الفهي ب ،ان التربية هي مرآة المجتمع التي تستقي منها القيمحيث و، التعليم
بشـكل   الفلسـطينية سلطة الوطنية لن وزارة التربية والتعليم العالي التابعة لتتمتع بدعم وتمويل مو

يكـون الهـدف   قد جماعات مختلفة،  أو أفرادرئيسي، بخالف المدارس الخاصة لتي تمول من قبل 
وقد يعود السبب في ذلك الى  ،أو تكون لها رؤيا محدودة بحسب رؤية مموليهاوتجاري، أمادي منها 
إعطاءهم  بعض الدورات التي تؤهلهم ألن يتم الحكومية الثانوية في المدارس س المدار يريمدأن 
  .زمةالال لديهم الخبرة الميدانية يكون
  

  ).2007الزيود،(، ودراسة )2008الشهري،( نتائج هذه الدراسة، مع دراسةواتفقت 
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  : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.3.5
  

متوسطات اسـتجابة   بين )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالله إحصائية "

دورهم في تعزيـز القـيم   ب" محافظة رام اهللا والبيرة " أفراد العينة حول مدى قيام مديري مدراس

   .مكان السكنالتربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير 

عينة الدراسـة   أفرادتجابة حساب المتوسطات الحسابية السب الرابعة الصفريةفحص الفرضية تم 
دورهم في تعزيز القيم التربويـة  ب" محافظة رام اهللا والبيرة " درجات مدى قيام مديري مدراس على

  .مكان السكنلدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير 
  

متوسطات استجابة أفراد العينة حول مدى قيام مديري  بينوجد فروق دالة إحصائياً توتبين أنه 
، ربوية لدى طلبة المرحلة الثانويةدورهم في تعزيز القيم التب" محافظة رام اهللا والبيرة " مدراس

، وكانت الفروق بين سكان القرى والمدينة لصالح سكان القرى في مكان السكنتعزى لمتغير 
  . الدرجة الكلية، وتم رفض الفرضية الصفرية الرابعة

  
لقيم االجتماعية وعمليات التنشئة االجتماعية التي تتم في أن طبيعة ا إلىتعزو الباحثة هذه النتيجة 

، والتي تمارس األسرةأفرادها؛ تؤكد على مضمون القيم التربوية المحصورة ضمن  اتجاهالقرى 
تلزمهم بالقيم المستمدة من المبادئ الدينية والعادات والتقاليد المحددة في و اًاجتماعي اًعليهم ضبط

حتمت على مدراء  المدارس  األسباب، وهذه انفتاحاًألكثر امجتمع المدينة  المجتمع القروي عنها في
  .متطلبات االجتماعيةلل استجابةفي تعزيز القيم التربوية  هتمامإلاالثانوية 

  
 ، ودراسة)2008الشهري،( ، ودراسة)2001محمود فتوح،( نتائج هذه مع دراسة واتفقت

نتائج هذه  واختلفت ،)1990البطش والطويل،( اسة، ودر)2007الزيود،( ، ودراسة)2006السعيد،(
  ).2001الهندي،( ، ودراسة)2001عصيدة،(، ودراسة )2003قمحية،( الدراسة، مع دراسة
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  :التوصيات 4.5
  

  :في ضوء نتائج الدراسة، فإن الباحثة  تقدم التوصيات اآلتية
بالمناهج التعليمية الى ة، والمهتمين ي، والقائمين على إعداد المواد الدراسمديري المدارسدعوة  - 1

التركيز على القيم التربوية التي يتمثلها الطلبة في هذه الدراسة، بما يكفل تضمينها في عناصر 
التعليمية مما يعززها في نفوس الطلبة  واألنشطةالمناهج الدراسية من حيث المحتوى الفكري 

  .وتمثلهم لها
، بحيث يتم  يري المدارسدورات التدريبية لمدعقد ال أثناءإعطاء القيم التربوية إهتماماً أكثر  - 2

  .القيم التربوية وطرائق وأساليب تعزيزها وتعليمها أهميةتبصيرهم ب
ضرورة تعزيز القيم المعرفية العلمية، لدى طلبة المرحلة الثانوية، من خالل توفير الوسائل  - 3

 .على توفير ذلك يرينوحث المد الزمة،الالعلمية  األجهزةو

القيم الجمالية، لدى طلبة المرحلة الثانوية، من خالل تهيئة المناخ المناسب ضرورة تعزيز  - 4
 .لذلك، من قبل مدراء المدارس الثانوية

دورهم في تعزيز القيم االجتماعية، لدى ب في القيامالمدارس الثانوية  يريمد استمرارضرورة  - 5
 .طلبتهم

 
  

  :ات اآلتيةفي ضوء نتائج هذه الدراسة، فإن الباحثة تقدم االقتراحو

في المدارس  األساسيةبحيث تشمل الطلبة في المرحلة  شبيهة أخرىدراسات  إجراءضرورة  - 1
 .الحكومية والوكالة والخاصة للوقوف على القيم التربوية لدى طلبة هذه المراحل

ضرورة إجراء دراسة مقارنة حول القيم التربوية الموجودة لدى طلبة المرحلة الثانوية وطلبة  - 2
  .األساسيةالمرحلة 

تحديد درجة تمثل طلبة المرحلة الثانوية بفروعها  إلىإجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة تهدف  - 3
الطلبة  معلى غرسها في نفوس أبنائه ديرونوالمهنية للقيم التربوية، التي يحرص الم األكاديمية

  .وتتناول جملة أخرى من العوامل المؤثرة، كأثر الطبقة االجتماعية
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ممارسة القيم اإلدارية اإلسالمية لدى مديري مدارس : )2008( .سعيد بن سهالن بن سعد ،العلياني

جامعـة أم   رسالة ماجستير غير منشورة، ،التعليم العام بمحافظة بلقرن من وجهة نظر المعلمين
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  .القاهرة جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه غير منشورة، ،مقارنة
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 الجامعة اإلسالمية ،في محتوى كتاب لغتنا الجميلة لطلبة الصف الرابع االساسي في محافظة غزة

  ) ماجستير غير منشورةة رسال( ،فلسطين غزة،
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  .القاهرة دار المعرفة الجامعية، ،)1(ط

 

، مجلة لدى طالب المرحلة الثانوية متطلبات تنمية القيم العلمية): 2002( .عبد الودود مكروم،
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96 
 

دور المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طلبـة الصـف   : )2001( .سهيل أحمد ،الهندي

رسـالة  (، فلسـطين ، غـزة  الجامعة اإلسـالمية، . لثاني عشر بمحافظات غزة من وجهة نظرهما

  ).ماجستير غير منشورة
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  :قائمة أسماء المحكمين): 1(ملحق رقم 

  الرقم  اسم المحكم مكان العمل الدرجة العلمية

 دكتوراه
  

 كلية العلوم التربوية رام اهللا
  

  1  محمد عمران.د

 دكتوراه
  

 جامعة القدس
  

  2 محمد عابدين.د

 دكتوراه
  

 جامعة القدس
  

  3 سمرة بوأحمد أ محمود.د

 دكتوراه
  

 جامعة القدس
  

  4 محسن عدس.د

  جامعة القدس دكتوراه
  

  5  زياد قباجة.د

  جامعة القدس دكتوراه
  

  6  عفيف زيدان.د

  جامعة بيرزيت دكتوراه
  

  7  سعدات جبر.د

  جامعة القدس دكتوراه
  

  8  الحلو مسلم ابو.د

  جامعة القدس المفتوحة دكتوراه
  

  9  مفيد عرقوب.د

  اإلشرافقسم /وزارة التعليم العالي دكتوراه
  

  10  راتنعي أميمة  .د

  جامعة القدس المفتوحة دكتوراه
  

  11  إنشراح الجبريني .د

  12  حسين الدواريش .د  جامعة القدس دكتوراه

  13  نبيل رومانة.د  كلية العلوم التربوية رام اهللا دكتوراه

  14  محمد غرابة.د  جامعة بيرزيت دكتوراه

  15  نبيل منصور.أ  كلية العلوم التربوية رام اهللا ماجستير
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  بصورتها النهائية  االستبانة) 2(ق رقم ملح

 جامعة القدس
 

قسم الدراسات العليا  /كلية التربية   
إص تخصة دارة تربوي  

 إستبانة
لدورهم في تعزيز القيم التربوية لدى طلبة" رام اهللا والبيرة"مدى قيام  مديري مدارس محافظة   

المرحلة الثانوية من وجهة نظرالطلبة انفسهم   
طالبة زهور نمر ال:إعداد   

محمد شعيبات :إشراف الدكتور   
 

.األعزاء "محافظة رام اهللا والبيرة"الى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس   
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 

رام اهللا والبيرة"مدارس محافظة تقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى التعرف إلى مدى قيام مديري   
يم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، علما لدورهم  في تعزيز الق 

 بأنه 
 سيتم إجراء دراسة بهذا الخصوص ، وذلك ألغراض البحث العلمي ، واستكمال متطلبات الحصول 
 على شهادة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس، وتم إعداد االستبانة لجمع البيانات 

.التامة  ةة حول هذا الموضوع ،علما بأن جميع البيانات  ستعامل بالسريالالزم  
ولذلك يرجى التكرم بتعبئة االستبانة ، واختيار اإلجابات التي تعبر عن وجهة نظركم، حيث أن 
أهمية هذه الدراسة ستستند على المعلومات المقدمة من طرفكم ، راجين إعادتها إلينا في أقرب 

  .فرصة ممكنة
 

جابة الصحيحةفي المكان المخصص لإل)  Х( ى وضع إشارة يرج  
  أنثى   □ذكر        □:     الجنس   

    علوم إنسانية □علمي      □ :الفرع الدراسي
    خاصة □حكومة   □: الجهة المشرفة

  مدينة □قرية      □مخيم       □: ة /مكان السكن الطالب
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 المجال األول :القيم االجتماعية
 

ة الدوردرجة ممارس  
 

 الفقرة
منخفضة  الرقم

 جداً
 عالية متوسطة منخفضة

عالية 
 جداً

     
 

أهمية التعاون من اجل ي عزز لدي
 إنجاز العمل 

1 

     شجعني على إتقان العملي  2 

اإلخالص هو  لدي أن شعاريعزز       
 أساس النجاح 

3 

     4 ني على الصدقحثُي 

     ة من أجل شجعني على التضحيي
 اآلخرين

5 

      حفزني على تحمل المسؤولية وأدائها ي
 على أتم وجه

6 

     
 

يحثني على الوقوف إلى جانب 
 زمالئي وقت الشدة

7 

     
 

لد عززياالحترام لمن هم أكبر مني  ي
 سناً

8 

     
 

شجعني على حسن اختيار القدوة ي
 الحسنة

9 

     
 

سلوك التواضع  عززي لدي  10 
     

  

االلتزام بالمحافظة على  عززي لدي
  مرافق المدرسة

11 

     االنتماء لمجتمع المدرسة عززي لدي  
 
 
 
 

12 
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   درجة ممارسة الدور
  

  الفقرة           

  
 

 الرقم
منخفضة 

 جداً
 عالية متوسطة منخفضة

عالية 
 جداً

     التطوعي  شجعني على حب العملي
  لخدمة المجتمع

13 
 

     شجعني على مبدأ المشاورة عند اتخاذ ي
 القرار

14 

لدي حسن اإلصغاء واالستماع  يعزز     
 للغير 

15 

     تقبل أفكار األخرين شجعني على ي
 وآراءهم

16 

     تقبل النقد البناءي عزز لدي  17 
 

 المجال الثاني :القيم المعرفية العلمية
 

 درجة ممارسة الدور
 

 الفقرة
قمالر منخفضة  

 جداً
 عالية متوسطة منخفضة

عالية 
 جداً

     شجعني على المشاركة في األنشطة ي
.العلمية  

18 

     كيفية كتابة التقارير عززي العلمية  لدي  19 

     شجعني على استخدام المختبرات ي
 العلمية

20 

     مهارات البحث العلمي  عززي لدي
 للوصول إلى المعلومة 

21 

ا يوجهني إلى استغالل التكنولوجي     
 للتحقق من صحة المعلومة

22 

     الموضوعية في الحكم على  عززي لدي
 صحة المعلومة 

 
 

23 
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 درجة ممارسة الدور
 

 
 الفقرة

 
 

منخفضة  الرقم
 جداً

 عالية متوسطة منخفضة
عالية 
 جداً

 24 يحثني على المطالعة الخارجية     

     على إثارة األسئلة والتحقق شجعني ي
  من اإلجابة

25 

     استخدام المنهج العلمي في ي عزز لدي
 حل المشكالت 

26 

يحثني على استغالل الوقت في اإلنتاج      
 العلمي 

27 

 يقوي لدي الرغبة في التفوق العلمي      
 

28 

     القيم األخالقية العلمية ي عزز لدي  
 

29 

     عززي التفكير العلمي السليم  لدي  
 

30 

لدي مهارات التفكير اإلبداعي  يعزز       
 

31 

لدي مهارات التفكير الناقد  يعزز       
 

32 

 يحفز لدي آليات التعلم الذاتي      
 

33 

 يحفز لديّ آليات التقييم الذاتي     
 

34 
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 المجال الثالث : القيم الجمالية
 

 درجة ممارسة الدور
 
لفقرةا  

الر
منخفضة  قم

 جداً
 عالية متوسطة منخفضة

عالية 
 جداً

يحثني على االهتمام بمظهري      
 الخارجي

35 

     حب العناية و المحافظة  عززي لدي
 على صحتي 

36 

     االلتزام بالمحافظة على ي عزز لدي
 النظام والترتيب

37 

بالمرافق  االهتماميشجعني على      
لمحافظة عليها العامة وا  

38 

يحثني على المحافظة على البيئة      
 الطبيعية

39 

     اإلحساس بجمال الطبيعة عززي لدي  40 

 يشجعني على إحياء التراث من      
 خالل األنشطة المدرسية

41 

     عززي  الحرف اليدوية  احتراملدي
 التي تعكس الجمال

42 

     ليةشجعني على السياحة الداخي  43 
     

 

 بالمناطق األثرية  االهتماميعزز لدي
 في الوطن

44 

     الموسيقىشجعني على دراسة ي 
 والفنون الجميلة

45 

 
"تعاونكم نشكر حسن "  

الباحثة   
 زهور نمر
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  تسهيل مهمة): 3(ملحق رقم 
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  فهرس المحتويات

 أ  ..................................................................................................................................................... داءاإله

 أ  ...................................................................................................................................................... :إقرار

 ب  ........................................................................................................................................... وعرفان شكر

 ج  ...................................................................................................................................... :الدراسة ملخص

Abstract: ............................................................................................................................................. ه 

 1 ........................................................................................................... وأهميتها الدراسة مشكلة: األول الفصل

 1 ............................................................................................................................................. :المقدمة 1.1

 4 ................................................................................................................................... الدراسة مشكلة 2.1

 5 ............................................................................................................................... :الدراسة فرضيات 3.1

 5 .................................................................................................................................. :الدراسة أهداف 4.1

 6 ...................................................................................................................................:الدراسة أهمية 5.1

 6 ................................................................................................................................ :الدراسة محددات 6.1

 7 ............................................................................................................................ :الدراسة مصطلحات 7.1

 10 ............................................................................................ السابقة والدراسات النظري اإلطار :الثاني الفصل

 10 ...................................................................................................................................... :النظرية الخلفية

 10 القيم مفهوم 1.3

 13 ........................................................................................................... :المفاهيم ببعض وعالقاتها القيم 2.2

 16 ................................................................................................................................ :القيم خصائص 3.2

 17 .................................................................................................................................... القيم مصادر 4.2

 18 .................................................................................................................................... القيم مكونات 5.2

 19 ................................................................................................................................... :القيم تصنيف 6.2
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 23 ................................................................................................................................... :القيم وظائف 7.2

 27 ................................................................................................ :األفراد لدى التربوية القيم تعزيز أساليب 9.2

 31 ......................................................................................... :األفراد لدى القيم تكوين في المؤثرة العوامل 10.2

 33 .................................................................................................... :التربوية القيم تعزيز في المدير دور 11.2

 44 ............................................................................................................ :اإلنجليزية باللغة الدراسات 2.13.2

 49 ..................................................................................................................... السابقة الدراسات على تعقيب

 53 .............................................................................................................. واإلجراءات الطريقة :الثالث الفصل

 53 ............................................................................................................................................. تمهيد 1.3

 53 .................................................................................................................................. الدراسة منهج 2.3

 53 ............................................................................................................................. الدراسة مجتمع  3 .4

 54 ................................................................................................................................. الدراسة عينة 4. 3

 54 .................................................................................................... الدراسة عينة أفراد متغيرات وصف  5. 3

 56 ................................................................................................................................... :الدراسة أداة 5.3
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 61 ............................................................................................................................ الدراسة أداة ثبات 7. 3

 61 ............................................................................................................................... الدراسة متغيرات 8.3

 62 ........................................................................................................................... الدراسة إجراءات  9. 3

 62 ......................................................................................................................:اإلحصائية المعالجة  10. 3

 65 ...................................................................................................................... الدراسة نتائج :الرابع الفصل

 65 ............................................................................................................................................. تمهيد 1.4

 66 ................................................................................................................................ :النتائج عرض  2.4

 66 ........................................................................................................ :األول بالسؤال المتعلقة النتائج  1.2.4
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 85 ......................................................................................................... :الرابعة الفرضية نتائج مناقشة 4.3.5

 86 ........................................................................................................................................ :التوصيات 4.5
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  فهرس الجداول

 54 ...................................................................... .الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع): 1.3( جدول

 58 .......... .االجتماعية القيم فقرات ارتباط لمصفوفة) Pearson Correlation( بيرسون ارتباط معامل نتائج): 2.3( جدول

 59 ... .العلمية المعرفية القيم فقرات ارتباط لمصفوفة) Pearson Correlation( بيرسون ارتباط معامل نتائج): 3.3( جدول

 60 ............. .الجمالية القيم فقرات ارتباط لمصفوفة) Pearson Correlation( بيرسون ارتباط معامل نتائج): 4.3( جدول

 61 ................................................................................. االستبانة لمجاالت ألفا كرونباخ ثبات معامل): 5.3( جدول

 في المدارس مديري دور لمجاالت الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 1.4( جدول

 66 ............................ .الطلبة نظر وجهة من الثانوية المرحلة طلبة لدى التربوية القيم تعزيز في والبيرة اهللا رام محافظة

 مدارس مديري قيام لمدى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 2.4( جدول

 67 .......................................... .الثانوية المرحلة  طلبة لدى االجتماعية القيم تعزيز في بدرهم" والبيرة اهللا رام محافظة"

 مدارس مديري قيام لمدى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 4.4( جدول

 70 ........................................... .الثانوية المرحلة  طلبة لدى الجمالية القيم تعزيز في بدورهم" والبيرة اهللا رام محافظة"

للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في متوسطات درجة استجابة أفراد العينة حول مدى " ت"نتائج اختبار ): 5.4( جدول

 لدورهم في تعزيز الفقيم التربوية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر" محافظة رام اهللا والبيرة"قيام مديري مدارس 

 73  ....................................................................................  الطلبة أنفسهم تعزى لمتغير الجنس

 قيام مدى حول العينة أفراد استجابة متوسطات بين العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات" ت" اختبار نتائج): 6.4( جدول

 متغير إلى تعزى الثانوية المرحلة بةطل لدى التربوية القيم تعزيز في بدورهم"  والبيرة اهللا رام محافظة" مدراس مديري

 74 ........................................................................................................................................ الدراسي الفرع

 حول العينة افراد استجابة متوسطات بين العينة أفراد الستجابة المستقلة للعينات) t-test"(ت" اختبار نتائج): 7.4( جدول

 تعزى الثانوية المرحلة طلبة لدى التربوية القيم زيزتع في بدورهم"  والبيرة اهللا رام محافظة" مدراس مديري قيام مدى

 75 ............................................................................................................................. .المشرفة الجهة لمتغير

 العينة أفراد استجابة متوسطات بين الدراسة عينة أفراد الستجابة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ):8.4( جدول

 تبعاً الثانوية المرحلة طلبة لدى التربوية القيم تعزيز في بدورهم"  والبيرة اهللا رام محافظة" مدراس مديري قيام مدى حول

 76 ................................................................................................................................. .السكن مكان لمتغير

 قيام مدى حول العينة أفراد استجابة متوسطات بين العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: )9.4(جدول

 مكان لمتغير تبعاً الثانوية المرحلة طلبة لدى التربوية القيم تعزيز في بدورهم"  والبيرة اهللا رام محافظة" سمدرا مديري

 77 ................................................................................................................................................. .السكن
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 حسب الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات بين البعدية للمقارنات) LSD( اختبار نتائج): 10.4( الجدول

 78 ................................................................................................................................... السكن مكان يرمتغ
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 فهرس األشكال

 55 ............................................................................... الجنس متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع): 1.3( شكل

 55 ..................................................................... الدراسي الفرع متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع): 2.3( شكل

 56 ..................................................................... المشرفة الجهة متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع): 3.3( شكل

 56 ........................................................................ السكن مكان متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع): 4.3( شكل
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  :فهرس المالحق

  رقم الصفحة  الملحق  الرقم

  101  قائمة بأسماء المحكمين  1

  102  االستبانة  .2

  107  كتاب تسهيل مهمة  .3

 


