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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على ت�أثري الدرا�سة بجامعة الريموك على تنمية
القيم لدى املتعلمني من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ولتحقيق هدف الدرا�سة
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي من خالل ت�صميم ا�ستبانة تكونت من ( )27فقرة
موزعة على �أربعة جماالت بعد �أن مت الت�أكد من �صدقها وثباتها ،حيث مت توزيعها على
عينة الدرا�سة واملكونة من ( )243ع�ضو هيئة تدري�س يف جامعة الريموك ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن ت�أثري الدرا�سة بجامعة الريموك على تنمية القيم لدى املتعلمني كان
بدرجة تقدير كبرية ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر متغريي
الرتبة الأكادميية ،واجلن�س ل�صالح الإناث ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )0.05 = αتعزى لأثر الكلية ،وبناء على نتائج الدرا�سة �أو�صت الباحثة
بعدد من التو�صيات منها �رضورة �أن تت�سم الإدارة اجلامعية باملرونة والإبداع يف تعاملها
وقراراتها و�أن تتبنى فل�سفة وا�ضحة يف ذلك مبا يتيح لها فر�صة حتقيق �أهداف قيمية
عالية لدى طلبة اجلامعة.
الكلمات املفتاحية :القيم ،دور اجلامعة� ،أع�ضاء هيئة التدري�س.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/9/22 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/10/20 :م
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Studying at Yarmouk University and its Effect on the
Development of Values Among Students from
the Viewpoint of Faculty Members
Dr. Rania A. Manaee
Dept. of Education and Psychology
Faculty of Arts and Sciences - University of Dammam

Abstract
The present study aimed to identify the study at Yarmouk University and
its effect on the development of values among students from the viewpoint
of faculty members. To achieve the objective of the study the researcher used
the descriptive approach by designing a questionnaire consisting of (27) items
distributed to the four areas after it was confirmed valid and reliabile, it was
distributed among the study sample consisting of (243) faculty members at
University of Yarmouk. The study found that the role of Yarmouk University
in the development of values among the students was a degree of praise, and
the presence of statistically significant differences (α = 0.05) due to the impact
of variables of academic rank, and sex in favor of females, and the absence of
statistically significant differences in the significance level (α = 0.05) due to
the impact of the college. Based on results of the study the researcher recommended a number of recommendations including the need for the university
administration to flexibility and creativity in their dealings and decisions, and
adopt a clear philosophy in that, allowing them the opportunity to achieve the
goals of great value among the students of the university.
Key words: values, the role of the university, faculty members.
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املقدمة

ت�شكل القيم ق�ضية مهمة �شغلت الفكر الإن�ساين ب�شكل عام والفكر الرتبوي ب�شكل

خا�ص ،واهتمت فيها الديانات والفل�سفات والتنظيمات االجتماعية ،والقيم متثل جانبا ً رئي�سيا ً
من الثقافة يف �أي جمتمع ،لذلك ال ميكن �أن ينه�ض جمتمع ويزدهر دون �أن يعتمد على
جمموعة من القيم والأخالق التي ت�ؤيده وتدعمه (ا�سماعيل.)1996 ،

«وي�شكل مو�ضوع القيم جماال ً خ�صبا ً وح�سا�سا ً للبحث يف وقتنا الراهن ،فهو جمال

خ�صب باعتبار مركزيته يف بناء �شخ�صية الفرد ومن القيم ال�سائدة لدى الأفراد يت�شكل
ال�ضمري اجلمعي لأمة ف�إذا �صلحت القيم �صلح اجل�سد كله ويف ف�سادها ف�ساده ،وهو مو�ضوع
ح�سا�س يف وقتنا احلا�رض اعتبارا ً ملركزيته يف اهتمامات املدار�س وامل�ؤ�س�سات والدول وخا�صة
بعد �أحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب حيث انتبه العامل �إىل �أن املنظومة الفكرية املبنية على

قيم وقناعات حمددة ت�شكل عامال ً حا�سما ً يف التعامل مع الق�ضايا االقت�صادية وال�سيا�سية

واالجتماعية ،وقد ت�ؤدي �إىل توافق كما قد ت�ؤدي �إىل �صدام احل�ضارات» (ال�صمدي.)2004 ،

والقيم هي اال�سا�س ال�سليم لبناء تربوي متميز لإن فقدان الرتبية للقيم التي تبنى عليها

ال�شخ�صية ،يفقدها روحها بل �إن الأهداف الرتبوية والغايات واال�سرتاتيجيات ما مل ت�شتق من

قيم �صحيحة �سليمة تراعي العالقات االن�سانية يف ابعادها املختلفة فانها تفقد اهميتها
وقيمتها.

“ولعل ما يجعل الرتبية �رضورة هامة من �رضورات احلياة يف هذا الوقت �أكرث من �أي وقت

م�ضى تردي اجلانب القيمي لدى الأفراد� ،سواء على م�ستوى عاملي حيث الإنحالل اخللقي

املتمثل يف انت�شار اجلرمية والف�ساد و�ضعف ال�ضمري الإن�ساين ،وتغليب امل�صلحة اخلا�صة،

ومتكن القوي وا�ستنزافه خلريات ال�ضعيف� ،أو على امل�ستوى العربي والإ�سالمي حيث اهتزاز

القيم وا�ضطراب املعايري االجتماعية والأخالقية ،والتمرد يف بع�ض الأحيان على تعاليم الدين

الإ�سالمي ،وحماولة البع�ض ممن ا�ستهوتهم احلياة املادية من �إل�صاق التهم بالعقيدة واتهامها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بالرجعية” (الهندي.)2001 ،

امل�ستقبل ،ف�إنه يقع على عاتقهم جزء من التطوير ،وقد �أ�صبحت درا�سة القيم لدى الفرد

واجلامعات مركز اهتمام العديد من املخت�صني يف جماالت العلوم االجتماعية على ح ٍد �سواء.
ولعل ال�سبب الرئي�سي لدرا�سة القيم من قبل املخت�صني يف جماالت العلوم االجتماعية

واالن�سانية هو �أن القيم حمدودة العدد مما ي�سهل عملية قيا�سها والتعرف عليها ،ولوجودها
لدى جميع النا�س لأنها مكون �أ�سا�سي من مكونات ثقافة �أي جمتمع ،ولأن القيم تنتظم مع
بع�ضها البع�ض لت�شكل نظاما ً قيميا ً يتحكم ب�سلوك الفرد ويقرره ويوجهه ،ولإنها قابلة

للتوريث من جيل �إىل �آخر من خالل الثقافة واملجتمع وم�ؤ�س�ساته( .البط�ش والطويل.)1990 ،

والطالب اجلامعي ي�أخذ يف التعامل مع القيم بطريقة خمتلفة عن تعامله معها يف

البيئة الأ�رسية والبيئة املدر�سية ،حيث ت�سود فيهما عمليات التكيف االجتماعي وت�ؤثر قوى
ت�رشب القيم بطريقة غري واعية .على حني ي�شعر الطالب اجلامعي باال�ستقاللية يف التفكري

واتخاذ القرارات واالختيار الواعي للتوجهات القيمية« .ومن املتوقع �أن تكون القيم �أول ما

يتعر�ض للتغيري يف احلياة اجلامعية ،حيث تتزعزع منظومة القيم التي كانت �سائدة يف مرحلة

ما قبل اجلامعة ويعاد ت�شكيلها ،وعليه فلي�س من امل�ستغرب �أن حتاول كل الإيديولوجيات
املت�صارعة يف املجتمع الت�أثري يف قيم ال�شباب اجلامعي لتكون �أ�سا�س التغيري يف املجتمع».

(.)Bligh, 1999

وميكن تعريف القيم ب�أنها عبارة عن جمموعة من الديناميات التي توجه �سلوك الفرد يف

حياته اليومية ،حيث ي�ستخدمها للحكم على الأ�شياء مادية كانت �أو معنوية يف مواقف
التف�ضيل واالختيار( .عبد الرحمن.) 1990،

ويعرفها �أبو جادو ( )1998ب�أنها “اهتمام �أو اختيار �أو حكم ي�صدره الإن�سان على �شيء ما

مهتديًا مبجموعة من املعايري التي و�ضعها املجتمع الذي يعي�ش فيه والذي يحدد املرغوب فيه
واملرغوب عنه”.

وعرفها خليفة ( )1992ب�أنها “عبارة عن الأحكام التي ي�صدرها الفرد بالتف�ضيل وعدم

التف�ضيل للموا�ضيع �أو الأ�شياء ،وتتم هذه العملية من خالل التفاعل بني الفرد ،مبعارفه

وخرباته وبني ممثلي الإطار احل�ضاري الذي يعي�ش فيه ،ويكت�سب من خالله هذه اخلربات
واملعارف.

ويعرف علماء االجتماع والرتبية القيم ب�أنها حمكات ومقايي�س نحكم بها على الأفكار
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وقيمتها والرغبة بها� ,أو من حيث �سو�ؤها وعدم قيمتها وكراهيتها او يف منزلة معينة ما بني

هذين احلدين (الكيالين.)1997 ,

وميكن تعريف القيم كما ترى الباحثة ”:جمموعة من الأحكام والقوانني واملقايي�س املعربة

عن وجهة نظر الفرد واملت�صلة بواقعه الإجتماعي والتي يكت�سبها الفرد من خالل تفاعله مع

من حوله يف املجتمع ،لت�شكل يف جمموعها نظاما للقيم ميار�س الفرد من خاللها �سلوكه
لتكون معيارا ً للحكم على �أفعاله وت�رصفاته.

وي�شري الق�ضاة (� )2008إىل �أنه �إىل عهد قريب كان االهتمام بالقيم من قبل البحث

العلمي واملثقفني قليالً ،فعلى الرغم من احل�ضور االجتماعي الدائم والدور الهام الذي ت�ؤديه
القيم يف توجيه ن�شاط الفرد و�سلوكه� ،إال �أنها بقيت مو�ضوع درا�سات هام�شية لفرتة قريبة

ن�سبياً .ورمبا كانت ال�صعوبات املنهجية لدرا�سة هذه الظاهرة بذاتها �أو بعالقاتها مع نظائرها

من الظواهر االجتماعية الأخرى� ،أحد �أهم الأ�سباب النظرية يف ذلك .على �أن ح�سا�سيتها

والتوظيف الأيديولوجي للقيم يف خدمة الأهداف الأيديولوجية ،كانا على الأرجح ال�سبب
العملي .وحني نفت�ش يف الأعمال الفكرية عرب التاريخ عن كيفية ومكانة تناولها للقيم،
نالحظ دون عناء �أنه با�ستثناء النادر من الأعمال ،كان تناوال ً حتديديا ً للأ�سمى والأقيم دون
اخلو�ض يف املفهوم القيمي ذاته وارتباطاته وانعكا�ساته.

ونال مو�ضوع القيم االهتمام الكبري من قبل الباحثني حيث �أجرى �سريو ()serow, 1990

درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن قيم العمل التطوعي كن�شاط من الأن�شطة الطالبية يف
خدمة املجتمع املحلي ،وكانت عينة الدرا�سة مكونة من ( )965طالبا ً من طالب الفرقة

الرابعة ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ومت قيا�س �أداء الطالب من خالل �أداة كوملان،

وهوفر وكلجور ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن خدمة املجتمع مرتبطة بالناحية الأخالقية داخل

اجلامعة ،و�أن امل�شاركة يف اخلدمة االجتماعية غالبا ً ما تكون نتيجة خلربة ال�شخ�ص املتطوع
وبيئته الرتبوية ،كما تو�صلت �إىل �أن العمل التطوعي يجعل الفرد �أكرث مرونة يف حتديد دوره

يف املجتمع وقد �أ�شار ( )%26من الطالب �أنه �شارك يف العمل التطوعي يف خدمة املجتمع،

و( )%40من الطالب �أنه �شارك يف العمل التطوعي يف بع�ض الأحيان� )%21( ،شارك مرة واحدة

يف ال�شهر ،و(� )%13شارك مرتني يف ال�شهر.

ويف درا�سة �أجراها (عبد الرحمن )1992 ،هدفت �إىل تنمية القيم لدى الطالب يف املجتمع

امل�رصي ،باعتبار �أن الوظيفة القيمية للرتبية ال تقل �أهمية عن وظائف الرتبية املتعددة:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
االقت�صادية ،وال�سيا�سية ،وغريها ،ت�ضمنت عينة الدرا�سة  810طالب وطالبات من جميع
تدري�س ،و 36طالبا ً وطالبة من الدبلوم اخلا�ص ،ومت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،ومن
�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أنه لي�س ل�سنوات الإعداد بكلية الرتبية دور وا�ضح يف
تنمية وتدعيم القيم ال�سيا�سية ،والقيم الدينية ،والقيم االجتماعية �أما التخ�ص�ص واجلن�س

فكان لها دور حمدود يف تنمية وتدعيم بع�ض القيم املعرفية ،وبع�ض القيم االقت�صادية،
ومن نتائجها �أي�ضا ً �أن القيم املعرفية ت�أتي يف قمة الن�سق القيمي ،بينما ت�أتي يف القيم

ال�سيا�سية يف �أ�سفل الن�سق القيمي لدى طالب كلية الرتبية.

و�أجرى عبيدات ( )1998امل�شار �إليه يف العاجز ( )2007هدفت �إىل التعرف على مدى م�ساهمة

معلمي الدرا�سات االجتماعية يف تر�سيخ القيم االجتماعية ،لدى طلبة التعليم الأ�سا�سي
من وجهة نظر املعلم والطلبة ،وقد �أ�شارت نتائج هذه الدرا�سة �إىل �أن املعلمني ي�سهمون يف

تر�سيخ القيم االجتماعية التي تتعلق بالأ�رسة يف املرتبة الأوىل وجاءت يف املرتبة الثانية القيم

االجتماعية التي تتعلق باملجتمع .يف حني احتلت القيم االجتماعية التي تتعلق باملدر�سة
املرتبة الثالثة ،و�إن تقديرات املعلمني لدى م�ساهمتهم يف تر�سيخ القيم االجتماعية �أعلى
من تقديرات الكلية ،كذلك عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف مدى م�ساهمة معلمي

الدرا�سات االجتماعية يف تر�سيخ القيم االجتماعية تعزى للتخ�ص�ص واجلن�س واخلربة لدى
املعلمني.

ويف درا�سة قام بها منتوو�سكي ( )Mentkowski, 2000مت تطبيقها على جمموعة من

طالبات جامعة �سان فران�سي�سكو يف الواليات املتحدة الأمريكية يف �أربع مراحل ،مت فيها

قيا�س �أداء �أفراد العينة على جمال احلكم الأخالقي .املرحلة الأوىل عند دخول الكلية والثانية
بعد مرور �سنتني يف الدرا�سة اجلامعية ،والثالثة عند التخرج ،والرابعة بعد مرور خم�س �سنوات

بعد التخرج وااللتحاق بفر�ص العمل .وقد ك�شفت الدرا�سة عن منو ملحوظ عند الطالبات
على التفكري الأخالقي مع تقدم �سنوات الدرا�سة اجلامعية ،ولكن م�ستوى هذا التفكري يقف

عند عتبة التخرج ،مما ي�ؤكد �أن النمو الدراماتيكي يف هذه القدرات يتم يف �أثناء الدرا�سة ،وال

يوازيه من ٌّو مماثل بعدها ،كما ي�ؤكد �أن م�ستوى القدرة الذي يكت�سبه الطالب اجلامعي يحافظ

عليه بعد التخرج ،حتى بعد مرور خم�س �سنوات على التخرج.

ويف درا�سة قام بها الأ�ستاذ وحمدان ( )2004هدفت �إىل تقومي دور اجلامعة كنظام يف

بناء �شخ�صية ال�شباب من منظور قيمي ،وقد مت تطبيق الدرا�سة على عينة قوامها ()750
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طالبا ً وطالبة مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية ،وقد اتبع الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي،
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ومت ا�ستخدام �أداة الدرا�سة وهي اال�ستبانة مبجاالتها اخلم�سة من ( )75فقرة وتبني من نتائج

الدرا�سة �أن الطلبة بحاجة �إىل مزيد من القيم ال�سيا�سية واالقت�صادية ،ومل توجد فروق يف
�آراء الطلبة حول دور اجلامعة كنظام تعزى �إىل متغري اجلن�س �أو التخ�ص�ص �أو نوع اجلامعة �أو

امل�ستوى التح�صيلي.

و�أجرى العاجز ( )2007درا�سة هدفت �إىل التعرف على �أهم القيم التي تنميها اجلامعة

الإ�سالمية لدى طلبتها من وجهة نظرهم ،ولتحقيق هدف الدرا�سة مت �إعداد ا�ستبانة ملعرفة
�أهم القيم التي تنميها اجلامعة الإ�سالمية لدى طلبتها ،وقد تكونت اال�ستبانة من ()30
فقرة يف �صورتها النهائية ،وقد مت تطبيق هذه اال�ستبانة على عينة من طلبة اجلامعة بلغ

عددها ( )505من الطالب والطالبات .وقد تبني من نتائج الدرا�سة �أن �أهم قيمتني تنميهما
اجلامعة لدى طلبتها (ال�شعور بالر�ضا بق�ضاء الله وقدره ،واالعتقاد ب�أن ر�ضا الله من ر�ضا

الوالدين) ،كما تبني �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا يف ا�ستجابات الطالب نحو دور اجلامعة يف
تنمية القيم لدى طلبتها ،من وجهة نظرهم تعزى �إىل عاملي اجلن�س ،و املنطقة التعليمية
ولكن توجد فروق تعزى �إىل نوع الكلية .وكذلك وجود فروق دالة �إح�صائيًا تعزى �إىل عامل

امل�ستوى الأكادميي.

و�أجرى املطارنة ( )2008درا�سة هدفت �إىل ا�ستنباط القيم الرتبوية يف نظام احل�سبة

الإ�سالمي وعقد مقارنة ما بينها وبني تطبيقاتها املعا�رصة يف النظم الأردنية ،ومت ا�ستخدام
املنهج التحليلي يف الدرا�سة للخروج بالنتائج ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن نظام احل�سبة
الإ�سالمي نظام قيمي ذو �أ�صول �رشعية لفظا ً ومعنى ،وفاعلية واقعية يف ال�سلوك ،و�أن

املنظومة القيمية يف الإ�سالم �أحكام �رشعية ت�ستند �إىل الكتاب وال�سنة وهي نظرية وعملية،
و�إيجابية و�سلبية ،وهنالك عالقة ما بني احل�سبة والقيم الرتبوية حيث تعمل احل�سبة على

غر�س القيم ب�أ�سلوبني وعظي توجيهي ،وت�أديبي تعزيري عقابي.

ولقد اختارت الباحثة مو�ضوع الدرا�سة باجلامعة وت�أثريها على القيم لدى املتعلمني

كمح�ضن من حما�ضن الرتبية والثقافة باعتبارها من امل�ؤ�س�سات التي تلتزم بالقيم نوعا ً ما،
وتدعو دائما ً �إىل �إعداد عقليات و�شخ�صيات م�ؤمنة متفانية يف خدمة املجتمع ،للتعرف على
مدى قيامها بتنمية القيم لدى طلبتها من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ،وعلى

اعتبار �أن الطلبة يف هذه الفرتة من العمر يعانون من القلق وعدم اال�ستقرار والتمرد الذي قد
خ�صو�صا من قبل
ينجم عن م�شكلة غياب الهوية ال�سيا�سية� ،أو �ضعف التوجيه الأ�رسي،
ً

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الوالدين لأبنائهم يف هذه املرحلة العمرية اخلطرية بالإ�ضافة �إىل �ضعف الإمكانيات على

م�شكلة الدرا�سة

تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف �أن املجتمع يلقي امل�س�ؤولية يف الرتبية على امل�ؤ�س�سات

التعليمية والرتبوية ب�إعتبار �أن لها الدور الأكرب يف ت�شكيل �شخ�صياتهم مبا تغر�سه من

معرفة وقيم واجتاهات وميول و�سلوكيات ،وتعترب اجلامعة �إحدى هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية
امللُقى على عاتقها غر�س القيم يف نفو�س الطلبة ،حيث تعترب اجلامعات مراكز العلم ومنارات
الهدى ويدر�س فيها خرية �شباب املجتمع واملعول عليهم اال�سهام يف تطور االمة واالعالء من

�ش�أنها ،لذلك ال بد ان يكون للجامعات دور حموري يف تنمية القيم لدى طلبتها مبا تتمتع
به من ميزات وما متتلكه من امكانات .ومن هنا برزت م�شكلة الدرا�سة لدى الباحثة للتعرف

على دور الدرا�سة وت�أثريها يف تنمية القيم لدى املتعلمني يف جامعة الريموك من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها.

�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على دور جامعة الريموك يف الأردن يف تنمية القيم لدى

طلبتها من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ،وذلك من خالل حماولة الباحثة الإجابة

عن �س�ؤايل الدرا�سة

�أ�سئلة الدرا�سة

ال�س�ؤال الأول :ما دور جامعة الريموك يف تنمية القيم لدى طلبتها من وجهة نظر �أع�ضاء

هيئة التدري�س فيها؟

ال�س�ؤال الثاين :هل هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة
حول دور اجلامعة يف تنمية القيم من وجهة نظرهم يعزى ملتغريات اجلن�س والكلية والرتبة

الأكادميية؟

�أهمية الدرا�سة

تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من خالل �أهمية القيم يف العملية الرتبوية والتكيف االجتماعي
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ودورها يف توجيه �سلوك الأفراد ،حيث �أن ق�ضايا القيم والأخالق تعترب حمددات و�ضوابط
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ومتيز النوع الإن�ساين عن غريه من املخلوقات ،كما
ل�سلوك النا�س ،ترتبط بالكرامة الإن�سانية،
ّ

ترتبط مبتطلبات االجتماع الإن�ساين والعي�ش امل�شرتك.

وت�أتي �أهمية الدرا�سة من موقع التعليم اجلامعي يف برامج التنمية والتطوير والتقدم يف

املجتمعات احلديثة من جهة ومن موقع القيم يف البنية الثقافية واحل�ضارية لهذه املجتمعات

من جهة �أخرى بو�صف القيم ر�أ�س مال املجتمع و�أ�سا�س �أي �إ�صالح تربوي فيه .فقد �أ�صبحت
اجلامعات م�س�ؤولة عن �إعداد املعلمني يف جميع مراحل التعليم ،مما يجعل من ال�رضوري فهم

انعكا�سات موقع القيم يف التعليم اجلامعي على النظام الرتبوي العام.

وميكن �أن ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة �إدارة اجلامعة من خالل تعريفها بتقديرات

طلبتها لدور جامعتهم يف تنمية بع�ض القيم ،و ميكن �أن ي�ستفيد من نتائجها املهتمون
مبجال التن�شئة االجتماعية ودور اجلامعة يف ذلك وميكن �أن ي�ستفيد من نتائجها الطلبة

�أنف�سهم يف حتدي الكثري من املتغريات الثقافية التي حتول بينهم وبني التكيف االجتماعي.

ومن هنا ت�أتي �أهمية درا�سة موقع القيم يف التعليم اجلامعي للك�شف عن اجلهود املبذولة

للعناية مبو�ضوع القيم من خالل �إبراز دور اجلامعة يف تنمية القيم لدى طلبتها .و�إذا كان

خريجو اجلامعات ميار�سون عملهم يف املجتمع على �أ�سا�س ما تزودوا به من معارف ومهارات
متخ�ص�صة ،ف�إن ذلك يتم يف حقيقة الأمر يف �إطار من القيم التي حتدد �سلوكهم وتوجهاتهم
نحو احلياة ونحو املجتمع.

حدود وحمددات الدرا�سة

 -اقت�رصت الدرا�سة على درا�سة دور جامعة الريموك يف تنمية القيم من وجهة نظر �أع�ضاء

هيئة التدري�س العاملني يف جامعة الريموك يف العام اجلامعي (.)2009/2008

 -كما تتحدد نتائج الدرا�سة مبدى م�صداقية ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة

الدرا�سة.

 -ويقت�رص تعميم نتائج الدرا�سة على عينة الدرا�سة والعينات امل�شابهة لها.

امل�صطلحات الدرا�سة

القيم :جمموعة من الأحكام والقوانني واملقايي�س املعربة عن وجهة نظر الفرد واملت�صلة

بواقعه الإجتماعي والتي يكت�سبها الفرد من خالل تفاعله مع من حوله يف املجتمع ،لت�شكل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف جمموعها نظاما للقيم ميار�س الفرد من خاللها �سلوكه لتكون معيارا ً للحكم على �أفعاله
�أع�ضاء هيئة التدري�س: :يق�صد بهم يف هذه الدرا�سة :حملة �شهادة الدكتوراة يف جامعة

الريموك ممن هم يف رتب �أ�ستاذ ،و�أ�ستاذ م�شارك ،و�أ�ستاذ م�ساعد الذين تتمثل �أهم واجباتهم
املهنية يف التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

اجلامعة :م�ؤ�س�سة تعليمية كربى تقدم العديد من اخلدمات كخدمة املجتمع وتعنى بالبحث

العلمي وتدري�س الطلبة لأك�سابهم املعارف واملهارات ال�رضورية للحياة.

منهج الدرا�سة

ا�ستخدمت الباحثة يف درا�ستها املنهج امل�سحي التحليلي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني يف جامعة الريموك للعام
ّ

الدار�سي ( )2009/2008والبالغ عددهم ( )755ع�ضو هيئة تدري�س ،ح�سب الإح�صائيات

املقدمة من عمادة البحث العلمي بجامعة الريموك.

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من ( )243ع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة الريموك للعام الدار�سي

ممن هم من رتبة (ا�ستاذ ،ا�ستاذ م�شارك ،ا�ستاذ م�ساعد) ،حيث مت اختيارهم بالطريقة الب�سيطة

(العينة املتوفرة) ( )available sampleل�سهولة الو�صول �إليهم ،حيث بلغت ن�سبة عينة

الدرا�سة ( )%32.2من جمموع �أفراد جمتمع الدرا�سة واجلدول رقم ( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة
الدرا�سة ح�سب متغريي الرتبة الأكادميية واجلن�س:

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريي الرتبة االكادميية واجلن�س
الرتبة الأكادميية /اجلن�س
�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�ساعد
املجموع

ذكر
28
59
97
184

�أنثى
6
17
36
59

املجموع
34
76
133
243
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�أداة الدرا�سة
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قامت الباحثة بت�صميم �أداة الدرا�سة وفقا ً ملا تتطلبه الدرا�سة بعد الإطالع على الأدب

النظري والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة والتي هدفت �إىل الوقوف على ت�أثري
الدرا�سة بجامعة الريموك يف تنمية القيم لدى املتعلمني من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة

التدري�س فيها ،مثل درا�سة (املطارنة ،)2008 ،ودرا�سة (العاجز ،)2007 ،ودرا�سة (اال�ستاذ وحمدان،

 ،)2004وكذلك ا�ستطالع �آراء جمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك حول دور

اجلامعة يف تنمية القيم من �أجل حماولة ت�صميم اال�ستبانة.

وتكونت �أداة الدرا�سة يف �صورتها الأولية قبل التحكيم من ( )29فقرة ،وا�ستقرت يف

�صورتها النهائية على ( )27فقرة بعد �إ�ضافة بع�ض الفقرات التي اقرتحها املحكمني وحذف

البع�ض الآخر ،وقد ا�شتملت اداة الدرا�سة على ق�سمني هما:

الق�سم الأول :معلومات �أ�سا�سية عن �أفراد العينة ت�ضمنت (اجلن�س ،الكلية ،والرتبة

الأكادميية).

الق�سم الثاين :فقرات �أداة الدرا�سة وتكونت من ( )27فقرة موزعة على �أربعة جماالت

كالآتي:

املجال الأول :دور الإدارة اجلامعية وتكون من �سبع فقرات.

املجال الثاين :دور ع�ضو هيئة التدري�س وتكون من ت�سع فقرات.
املجال الثالث :دور املناهج اجلامعية وتكون من خم�س فقرات.
املجال الرابع :دور املكتبة اجلامعية وتكون من �ست فقرات.

و�أعتمدت الباحثة مقيا�س ليكرت اخلما�سي لدرجة التقدير وهي (كبرية جداً ،كبرية،

متو�سطة ،منخف�ضة ،منخف�ضة جداً) ،وقد مت اعتماد املعيار التايل لأغرا�ض حتليل النتائج:
 من (� )1إىل �أقل من ( )1.8درجة تقدير منخف�ضة جداً. من (� )1.8إىل �أقل من ( )2.6درجة تقدير منخف�ضة. من (� )2.6إىل �أقل من ( )3.4درجة تقدير متو�سطة. -من (� )3.4إىل اقل من ( )4.2درجة تقدير كبرية.

� -أكرث من ( )4.2درجة تقدير كبرية جداً.

�صدق �أداة الدرا�سة

للت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة قامت الباحثة بعر�ضها على ( )6حمكمني من ذوي اخلربة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
واالخت�صا�ص من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك ،واجلامعة الأردنية ،وطلب منهم
 مدى مالءمة فقرات املقيا�س للمجال الذي يندرج �ضمنه. -مدى �سالمة ال�صياغة اللغوية لكل فقرة.

 �إ�ضافة �إىل �أية مالحظات �أخرى يراها املحكمون �رضورية حتى يتم تقدير مدى �صدقو�شمولية الفقرات للغر�ض الذي �أعدت من �أجله.

 -فقرات ميكن �إ�ضافتها �أو حذفها �أو تعديلها.

ن�سخ من الأداة بعد حتكيمها ،وبناء على مالحظات جلنة التحكيم
وقد مت ا�سرتجاع ()5
ٍ

فقد مت اعتماد الفقرات التي باجماع املحكمني ،كذلك قامت الباحثة ب�إجراء التعديالت التي
ا�شار اليها املحكمون وكان من بينها تعديل �صياغة الفقرات ذات االرقام (،)14 ،11 ،8 ،6
وحذف ( )3فقرات وهي الفقرات ( )24 ،5 ،1و�إ�ضافة ( )2فقرتني وهي الفقرات ( ،)24 ،1حيث

بلغ جمموع الفقرات التي ا�ستقرت عليها االداة ب�صورتها النهائية ( )27فقرة ،موزعة على
�أربعة جماالت.

ثبات �أداة الدرا�سة

بهدف الت�أكد من ثبات االداة مت ا�ستخدام االختبار واعادة االختبار ( )test - retestوذلك

بتطبيقها على عينة جتريبة مكونة من ( )45ع�ضو هيئة تدري�س من خارج عينة الدرا�سة

التي مت �أختيارها وبفارق ا�سبوعني بني التطبيق الأول وا�ستجابتهم يف التطبيق الثاين ،ومت
ح�ساب معامل ارتباط بري�سون للأداة بني �أداء هذه العينة يف كل مرة ،وبلغ معامل االرتباط
الكلي للأداة ( )0.91كما مت ح�ساب معامل االت�ساق الداخلي للأداة با�ستخدام معامل “�ألفا

كرونباخ” ) (Cornbach-Alphaفبلغ معدل الثبات للأداة ككل ( )0.89وهذا م�ؤ�رش ثبات

عايل �أما بالن�سبة ملعامل الثبات لكل جمال من املجاالت الرئي�سية للدرا�سة

�إجراءات تنفيذ الدرا�سة

 .1قامت الباحثة مبراجعة الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة،
ومت االعتماد على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة يف �إعداد �أداة الدرا�سة يف �صورتها الأولية،

ومن ثم التحقق من دالالت �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها من خالل عر�ضها على جمموعة من
ِّ
املحكمني املخت�صني ومت الأخذ ب�آرائهم ومقرتحاتهم.
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 .2قامت الباحثة بالت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة من خالل تطبيقها على عينة ع�شوائية من
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مكونة من ( )45قائدا ً �أكادمييا ً و�إدارياً ،ومن ثم ح�ساب معامل �ألفا
خارج نطاق عينة الدرا�سة
َّ
كرونباخ لالت�ساق الداخلي ،وبعد التحقق والت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها ،مت توزيع

اال�ستبانة على �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الريموك من قبل الباحثة نف�سها مع م�ساعدة
زميلتها و�أبديت املالحظات والإر�شادات الواجب �إتباعها �أثناء �إجابتهم على فقرات اال�ستبانة،

�إ�ضافة �إىل الإجابة عن �أية ا�ستف�سارات �أو ت�سا�ؤالت يوجهونها للباحثة وقد ا�ستغرق ذلك
حوايل �شهرٍ متوا�صلٍ من الزيارات واللقاءات بني الباحثة واملفحو�صني.

 .3قامت الباحثة بجمع اال�ستبانات مب�ساعدة بع�ض الزمالء ،وكان عدد اال�ستبانات املرجتعة

( )256من �أ�صل ( )270ا�ستبانة مت توزيعها وبلغت ن�سبة اال�سرتجاع ( ،)%94.8ومت ا�ستبعاد ()13

ا�ستبانة من اال�ستبانات امل�سرتجعة لعدم �صالحيتها للتحليل حيث بلغ عدد اال�ستبانات
النهائي ( )243وبذلك تكون عينة الدرا�سة التي مت �أعتمادها يف الدرا�سة هي ( )243ع�ضو
هيئة تدري�س.

 .4قامت الباحثة بتفريغ البيانات حا�سوبياً ،ومن ثم �إجراء التحليالت الإح�صائية املنا�سبة.

املعاجلات الإح�صائية

مت ا�ستخدام برنامج الرزم االح�صائية للعلوم االجتماعية ( ،)spssحيث مت ا�ستخدام

اال�ساليب االح�صائية االتية:

( )1لالجابة عن ال�س�ؤال الأول مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة

لكل فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة ،وكل جمال من جماالت الأداة ،والأداة ككل.

( )2للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام

اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية.

( )3للتحقق من ثبات اداة الدرا�سة مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون كم�ؤ�رش للثبات ومعامل

كرونباخ �ألفا لالت�ساق الداخلي.

متغريات الدرا�سة

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات االتية:

�أوالً :املتغري امل�ستقل:

الدرا�سة يف جامعة الريموك وت�أثريها على القيم ولها �أربعة م�ستويات( :دور الإدارة اجلامعية،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
دور ع�ضو هيئة التدري�س ،دور املناهج اجلامعية ،دور املكتبة اجلامعية).
ت�أثري الدرا�سة على القيم لدى املتعلمني من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ولها

املتغريات الدميغرافية الآتية:

 .1اجلن�س وله فئتان(ذكر� ،أنثى).

 .2الكلية :ولها م�ستويان( :علمية� ،إن�سانية)

 .3الرتبة الأكادميية :ولها ثالث م�ستويات�( :أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد).

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها:

ن�ص هذا ال�س�ؤال على" :ما دور جامعة الريموك يف تنمية القيم لدى طلبتها من وجهة

نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها؟"

متت الإجابة عن هذا ال�س�ؤال من خالل ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س على فقرات �أداة الدرا�سة ككل كما هو مبني يف اجلدول

رقم ( ،)2وعلى جميع جماالت �أداة الدرا�سة:

الرقم
2
3
1
4

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة
الدرا�سة على كل جمال من جماالت الأداة والأداة ككل
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجة التقدير
املجال
الرتبة
كبرية
0.656
3.63
دور ع�ضو هيئة التدري�س
1
كبرية
0.736
3.46
دور املناهج اجلامعية
2
متو�سطة
0.704
3.32
دور الإدارة اجلامعية
3
متو�سطة
0.775
3.24
دور املكتبة اجلامعية
4
كبرية
0.664
3.41
الأداة ككل

يبني اجلدول رقم ( )2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد عينة

الدرا�سة على كل جمال من جماالت الأداة والأداة ككل من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س

فيها ،حيث جاء جمال دور ع�ضو هيئة التدري�س يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ
( ،)3.63وبدرجة تقدير كبرية ،تاله يف املرتبة الثانية جمال دور املناهج اجلامعية مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)3.46وبدرجة تقدير كبرية ،ثم جمال دور الإدارة اجلامعية يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
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ثانياً :املتغري التابع:
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ح�سابي ( ،)3.32وبدرجة تقدير متو�سطة ،بينما جاء جمال دور املكتبة اجلامعية يف املرتبة
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الأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.24وبدرجة تقدير متو�سطة .وبلغ املتو�سط احل�سابي لدور
اجلامعة ككل ( ،)3.41وبدرجة تقدير كبرية.

كما مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة

على فقرات كل جمال من املجاالت ،حيث كانت على النحو التايل:

املجال الأول :دور ع�ضو هيئة التدري�س:

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على

فقرات جمال دور ع�ضو هيئة التدري�س ،واجلدول رقم ( )3يبني ذلك.

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال دور ع�ضو هيئة التدري�س
مرتبة تنازليا ً ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

4

2
3

5
1

4

9

5

7

6
7
8
9

6
8
2
3

التزم بالقيم العربية واال�سالمية يف �سلوكي داخل وخارج
املحا�ضرة
ُ
�أربط مفردات امل�ساقات التي �أدر�سها بالقيم املتعلقة بها
�أُعزز و�أُ�شجع الطلبة على االلتزام بالقيم
�أُناق�ش القيم مع الطلبة خالل املحا�ضرات لربطها بحياة
الطالب
�أكون على ا�ستعداد البداء الن�صح ملن يطلب من الطلبة
وم�ساعدتهم يف حل م�شكالتهم
�أحاور الطلبة باحرتام
�أقوم بت�ضمني خطط امل�ساقات التي �أُدر�سها مراجع تهتم بالقيم
�أً�ضمن امل�ساقات التي �أقوم بتدري�سها ف�صو ًال عن القيم
�أُ�شارك الطلبة بدرا�سات ميدانية ال�ستق�صاء القيم ال�سائدة
املجال ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
التقدير

3.94

0.812

كبرية

3.73
3.71

0.926
0.860

كبرية
كبرية

3.68

0.890

كبرية

3.67

0.801

كبرية

3.64
3.59
3.48
3.21
3.63

0952
0.938
0.928
0.930
0.656

كبرية
كبرية
متو�سطة
متو�سطة
كبرية

يبني اجلدول رقم ( )3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال دور ع�ضو

هيئة التدري�س مرتبة تنازليا ً ح�سب املتو�سطات احل�سابية حيث تراوحت املتو�سطات ما بني

( 3.94و ،)3.21حيث جاءت الفقرة رقم ( )4والتي تن�ص على «التزم بالقيم العربية واال�سالمية
يف �سلوكي داخل وخارج املحا�رضة» يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.94وبدرجة تقدير

كبرية ،تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )5والتي تن�ص على «�أرتباط مفردات امل�ساقات
التي �أُدر�سها بالقيم املتعلقة بها» مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.73وبدرجة تقدير كبرية ،يف حني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
جاءت الفقرة رقم ( )3والتي تن�ص على «�أُ�شارك الطلبة بدرا�سات ميدانية ال�ستق�صاء القيم
ككل ( )3.63وبدرجة تقدير كبرية.

وهذا يعني �أن لع�ضو هيئة التدري�س الدور الفعال والوا�ضح يف تنمية القيم لدى الطلبة

وهذا الأمر لي�س بغريب حيث �أن لع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعة الدور الكبري حيث �أن التزام
ع�ضو هيئة التدري�س بالقيم العربية واال�سالمية يف �سلوكه داخل وخارج قاعة املحا�رضة ويف

املكتب ي�شكل الت�أثري االكرب يف تنمية القيم عند الطلبة ،كما ان ع�ضو هيئة التدري�س هو

�أل�صق النا�س بطلبته فهو الرفيق احلميم يف جميع مراحل درا�سته يف اجلامعة فاخلري عند
الطالب ما يراه ع�ضو هيئة التدري�س خريا ً وال�سوء عنده ما يراه �سوءاً ،وهذه النتيجة طبيعية
الن مهمة التدري�س هي من �أعظم املهام و�أكرثها ت�أثريا ً فهي التي تبنى النفو�س والعقول
واالرواح ،وميكن تف�سري هذه النتيجة ان ع�ضو هيئة التدري�س يعترب �أن له الدور االكرب يف الت�أثري

على �شخ�صية الطالب لإن الذي �أجاب على اال�ستبانة هم �أع�ضاء هيئة التدري�س ولي�س
غريهم وهذا �شيء �إيجابي لإنه يُ�شعر ع�ضو هيئة التدري�س ب�أهمية دوره وعظم م�سئوليته
واالمانة امللقاة على كاهله.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اخلطيب ( ،)2005ونتيجة

درا�سة عبيدات (.)1998

املجال الثاين :دور املناهج اجلامعية:

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على

فقرات جمال املناهج اجلامعية ،واجلدول رقم ( )4يبني ذلك.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال دور املناهج
اجلامعية مرتبة تنازليا ً ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

11

2

13

3

10

4

11

5

12

تتنوع القيم يف املناهج اجلامعية
�أجتنب اختيار الن�صو�ص احلاملة للقيم ال�سلبية و�إن كانت حتمل
�إبداع ًا لغوي ًا
اختار ن�صو�ص من الثقافة العاملية املكتوبة باللغات الأجنبية ال يناق�ض
حمتواها القيم والت�صورات الإ�سالمية وتدعو �إىل الأخالق والآداب
العامة
تعمل املناهج على الإح�سا�س ب�إيجابية توظيف مهارات الطلبة التقنية
يف التوعية بالقيم
تعمل املناهج على تهذيب اخللق العام والأحا�سي�س الذاتية للمتعلم
املجال ككل

درجة
التقدير
كبرية

املتو�سط
احل�سابي
3.55

االنحراف
املعياري
1.006

3.49

1.010

كبرية

3.47

1.005

كبرية

3.46

0.952

كبرية

3.34
3.46

1.093
1.02

متو�سطة
كبرية
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يبني اجلدول رقم ( )4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال دور املناهج
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اجلامعية مرتبة تنازليا ً ح�سب املتو�سطات احل�سابية حيث تراوحت املتو�سطات ما بني (3.55
و ،)3.34حيث جاءت الفقرة رقم ( )11والتي تن�ص على «حتتوي املناهج اجلامعية قيم العدل

واحلرية والكرامة والقيم الإ�سالمية الرفيعة” يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي بلغ ()3.55

وبدرجة تقدير كبرية ،تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )13والتي تن�ص على “�أجتنب اختيار
الن�صو�ص احلاملة للقيم ال�سلبية و�إن كانت حتمل �إبداعا ً لغويا ً” مبتو�سط ح�سابي بلغ ()3.49
وبدرجة تقدير كبرية ،يف حني جاءت الفقرة رقم ( )12والتي تن�ص على “تعمل املناهج على

تهذيب اخللق العام والأحا�سي�س الذاتية للمتعلم وا�ستثمار ذلك يف تعامله مع املحيط
كحر�صه على النظافة والنظام وغري ذلك» مبتو�سط ح�سابي ( )3.34وبدرجة تقدير متو�سطة،

وجاء املتو�سط العام على املجال ككل ( )3.46وبدرجة تقدير كبرية.

وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن هنالك عددا ً من امل�ساقات التي يلزم الطالب درا�ستها خالل

درا�سته اجلامعية واملتمثلة بالثقافة اال�سالمية واللغة االجنليزية واللغة العربية والريا�ضة
وغريها ،حيث ميكن للمادة من خالل حمتوياتها و�أن�شطتها وتكييف طرق وو�سائل تدري�سها ان
ت�شكل العمود الفقري للنظام التعليمي الذي له �صلة مبا�رشة بالقيم وباقي املواد الأخرى
تدور يف فلكها من حيث التكامل يف حملها للقيم ،حيث حتتوي هذه امل�ساقات على الكثري

من القيم من املمكن �أن يت�أثر بها الطالب اجلامعي ،وهذا يعني ان �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة الريموك يرون �أن املناهج اجلامعية تركز على كرامة الطالب و�أحرتامه و�إعالء

قيمته ك�إن�سان ومتتعه باحلرية املنظمة املبنية على احرتام حقوق االخرين والتوفيق بني اهدافه
وال�صالح العام وبني حريته والقواعد والقوانني املتفق عليها ك�أ�س�س ل�سلوك الأفراد وتنمية
احل�س االجتماعي والقيم ب�أنواعها خلدمة جمتمعهم املحلي.

املجال الثالث :دور الإدارة اجلامعية:

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على

فقرات جمال دور الإدارة اجلامعية ،واجلدول رقم ( )5يبني ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال دور الإدارة
اجلامعية مرتبة تنازليا ً ح�سب املتو�سطات احل�سابية
1

15

2

17

3

14

4

20

5
5

16
19

7

18

ت�ضع الإدارة اجلامعية قانون ملعاقبة الطلبة غري امللتزمني بالقيم
حتر�ص اجلامعة على تعيني املعروفني بالتزامهم بالقيم العربية
واال�سالمية
ت�ضع الإدارة اجلامعية نظام ًا للحوافز واجلوائز التقديرية للطلبة
الذين يلتزمون بالقيم
ت�صدر اجلامعة ن�شرات تعريفية بالقيم العربية واال�سالمية وترغيب
الطلبة بااللتزام بها
احد اهداف اجلامعة تنمية القيم املختلفة لدى الطلبة
تواجد رجال االمن بني الطلبة وحثهم على االلتزام بالقيم
حتر�ص اجلامعة على عمل دورات متخ�ص�صة لأع�ضاء هيئة
التدري�س واالداريني تتعلق بالقيم وكيفية تنميتها
املجال ككل

املتو�سط
احل�سابي
3.49

االنحراف
املعياري
1.108

درجة
التقدير
كبرية

3.42

0.907

كبرية

3.40

1.066

كبرية

3.33

0.831

متو�سطة

3.22
3.22

0.872
0.872

متو�سطة
متو�سطة

3.19

1.073

متو�سطة

3.32

0.704

متو�سطة

يبني اجلدول رقم ( )5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال دور الإدارة

اجلامعية مرتبة تنازليا ً ح�سب املتو�سطات احل�سابية حيث تراوحت املتو�سطات ما بني (3.49

و ،)3.19حيث جاءت الفقرة رقم ( )15والتي تن�ص على «ت�ضع الإدارة اجلامعية قانونا ً ملعاقبة

الطلبة غري امللتزمني بالقيم» يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.49وبدرجة تقدير

كبرية ،تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )17والتي تن�ص على «�أجتنب اختيار الن�صو�ص

احلاملة للقيم ال�سلبية و�إن كانت حتمل �إبداعا ً لغويا ً” مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.42وبدرجة

تقدير كبرية ،يف حني جاءت الفقرة رقم ( )18والتي تن�ص على “حتر�ص اجلامعة على عمل
دورات متخ�ص�صة لأع�ضاء هيئة التدري�س واالداريني تتعلق بالقيم وكيفية تنميتها” مبتو�سط
ح�سابي ( )3.19وبدرجة تقدير متو�سطة ،وجاء املتو�سط العام على املجال ككل ( )3.32وبدرجة

تقدير متو�سطة.

وهذا يعني �أن دور الإدارة اجلامعية مل يكن بامل�ستوى املطلوب ويعزى الأمر �إىل �أن الإدارة

اجلامعية لي�س لها دور يف االحتكاك مع الطلبة داخل احلرم اجلامعي على الرغم مما تقدمه

من ندوات ون�رشات تعريفية وم�ؤمترات ومعار�ض ورحالت تعليمية وترفيهية واللقاء بالطلبة
امل�ستجدين� ،إال �إن دورها ما زال لي�س بامل�ستوى املطلوب وامل�أمول ،وهذا يتطلب من الإدارة
اجلامعية النزول من برجها العاجي �إىل �ساحة اجلامعة ودرا�سة �أحوال الطلبة ومعرفة الكيفية
التي يتم بها من خاللها تنمية القيم لدى الطلبة.

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

الرتبة

الرقم

الفقرات

363

د .رانيا مناعي

الدرا�سة بجامعة الريموك وت�أثريها على تنمية القيم

364

املجال الرابع :دور املكتبة اجلامعية:
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مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على

فقرات جمال دور املكتبة اجلامعية ،واجلدول رقم ( )6يبني ذلك.

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال دور املكتبة
اجلامعية مرتبة تنازليا ً ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
التقدير

1

23

2

21

3.27

0.961

متو�سطة

3

25

3.22

1.002

متو�سطة

4

22

3.16

1.035

متو�سطة

5

26

3.13

0.890

متو�سطة

6

24

حتتوي املكتبة اجلامعية على الكتب التي حتتوي على العديد من
القيم
ً
ت�ساهم املكتبة يف بناء �شخ�صية للطالب و�إك�سابه قيما �إجتماعية
�إيجابية
تقدم املكتبة القيم والف�ضائل من خالل حمتواها
تبث املكتبة القيم واالجتاهات التي متثل ثقافة املجتمع و�إطاره
احل�ضاري
تعمل املكتبة على امداد الطالب باملعلومات واملعارف التي تعمق
نظرته للحياة
تعمل املكتبة على توفري مادة مكتبية متنوعة وم�شوقة متعلقة بالقيم
وااللتزام بها
املجال ككل

3.54

0.892

كبرية

3.09

0.954

متو�سطة

3.24

0.775

متو�سطة

يبني اجلدول ( )6املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال دور املكتبة

اجلامعية مرتبة تنازليا ً ح�سب املتو�سطات احل�سابية حيث تراوحت املتو�سطات ما بني (3.54
و ،)3.09حيث جاءت الفقرة رقم ( )23والتي تن�ص على «حتتوي املكتبة اجلامعية على الكتب
التي حتتوي على العديد من القيم» يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.52وبدرجة

تقدير كبرية ،تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )21والتي تن�ص على «ت�ساهم املكتبة
يف بناء �شخ�صية للطالب و�إك�سابه قيما ً �إجتماعية �إيجابية «مبتو�سط ح�سابي بلغ ()3.27
وبدرجة تقدير متو�سطة ،يف حني جاءت الفقرة رقم ( )24والتي تن�ص على «تعمل املكتبة

على توفري مادة مكتبية متنوعة وم�شوقة متعلقة بالقيم وااللتزام بها» مبتو�سط ح�سابي
( )3.09وبدرجة تقدير متو�سطة ،وجاء املتو�سط العام على املجال ككل ( )3.24وبدرجة تقدير

متو�سطة.

حيث �أبدى �أع�ضاء هيئة التدري�س �أن الطلبة نادرا ً ما يرتددون على املكتبة اجلامعية �إال

وقت ال�رضورة عندما يكونون مكلفني ب�إعداد بحث �أو ورقة عمل الأمر الذي يتطلب تتفعيل
دور املكتبة اجلامعية وت�شجيع الطلبة على ارتيادها واال�ستفادة منها وخ�صو�صا ً �أن املكتبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
احل�سينية يف جامعة الريموك حتتوي على ع�رشات الآالف من الكتب املتنوعة يف التخ�ص�صات
والثقافية والرتبوية وغريها ،لكن هنالك عزوف من قبل الطلبة عن ارتياد املكتبة اجلامعية

لتوفر االنرتنت من جهة وتوفر مراكز اخلدمات الطالبية التي �أ�صبحت تقدم خدمات كتابة

االبحاث وم�شاريع التخرج وحتى كتابة الر�سائل اجلامعية.

ال�س�ؤال الثاين :هل هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة

حول دور اجلامعة يف تنمية القيم من وجهة نظرهم يعزى ملتغريات اجلن�س والكلية والرتبة

الأكادميية؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدور جامعة

الريموك ،تبعا ملتغريات اجلن�س ،والكلية ،والرتبة الأكادميية ،واجلدول رقم ( )7يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للممار�سات الإدارية ال�سائدة
يف اجلامعات الأردنية تبعا ملتغريات اجلن�س ،والكلية والرتبة الأكادميية
دور دور ع�ضو هيئة دور املكتبة دور اجلامعة
دور
ككل
اجلامعية
التدري�س
املناهج الإدارة
3.26
3.11
3.52
3.22 3.19
�س
اجلن�س
ذكر
0.62
0.71
0.65
0.71 0.66
ع
3.46
3.13
3.80
3.37 3.53
�س
�أنثى
0.66
0.87
0.63
0.68 0.81
ع
3.35
3.11
3.65
3.30 3.37
�س
علمية
الكلية
0.63
0.78
0.62
0.68 0.79
ع
3.30
3.13
3.59
3.25 3.26
�س
�إن�سانية
0.66
0.76
0.71
0.74 0.65
ع
3.41
3.17
3.61
3.39 3.47
�س
الرتبة العلمية �أ�ستاذ م�ساعد
0.63
0.78
0.59
0.66 0.78
ع
3.25
3.09
3.53
3.08 3.33
�أ�ستاذ م�شارك �س
0.54
0.60
0.58
0.66 0.59
ع
3.31
3.07
3.77
3.34 3.10
�س
�أ�ستاذ
0.77
0.94
0.80
0.78 0.78
ع

�س= املتو�سط احل�سابي ع=االنحراف املعياري

يبني اجلدول رقم ( )7تباينا ً ظاهريا ً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدور

جامعة الريموك ب�سبب اختالف فئات متغريات اجلن�س (ذكر� ،أنثى) ،والكلية (علمية� ،إن�سانية)،

والرتبة العلمية (�أ�ستاذ م�ساعد� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ) ،يف املجاالت ويف الأداة ككل.

ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد
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على املجاالت جدول رقم ( )8وحتليل التباين للأداة ككل جدول رقم (.)9
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اجلدول رقم ()8
حتليل التباين املتعدد لأثر اجلن�س والكلية والرتبة العلمية
على جماالت دور جامعة الريموك
م�صدر التباين

املجاالت

دور املناهج اجلامعية
اجلن�س
دور الإدارة اجلامعية
هوتلنج= 0.189
دور ع�ضو هيئة التدري�س
ح= 0.000
دور املكتبة اجلامعية
دور املناهج اجلامعية
الكلية
دور الإدارة اجلامعية
هوتلنج= 0.008
دور ع�ضو هيئة التدري�س
ح= 0.638
دور املكتبة اجلامعية
دور املناهج اجلامعية
الرتبة العلمية
دور الإدارة اجلامعية
ويلك�س= 0.768
دور ع�ضو هيئة التدري�س
ح= 0.000
دور املكتبة اجلامعية
دور املناهج اجلامعية
اخلط�أ
دور الإدارة اجلامعية
دور ع�ضو هيئة التدري�س
دور املكتبة اجلامعية
دور املناهج اجلامعية
الكلي
دور الإدارة اجلامعية
دور ع�ضو هيئة التدري�س
دور املكتبة اجلامعية
*ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α

جمموع
املربعات
10.421
1.819
5.355
0.233
0.370
0.037
0.324
0.130
6.310
4.422
1.984
0.425
149.647
146.436
125.608
185.710
166.748
152.714
133.271
186.498

درجات
احلرية
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
306
306
306
306
311
311
311
311

متو�سط
املربعات
10.421
1.819
5.355
0.233
0.370
0.037
0.324
0.130
3.155
2.211
0.992
0.213
0.489
0.479
0.410
0.607

قيمة ف
*21.309
3.802
*13.044
0.383
0.757
0.077
0.789
0.215
*6.452
*4.620
2.416
0.350

الداللة
الإح�صائية
0.000
0.052
0.000
0.536
0.385
0.782
0.375
0.644
0.002
0.011
0.091
0.705

يتبني من اجلدول رقم ( )8الآتي:

 -وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر اجلن�س يف جمايل دور املناهج اجلامعية

ودور ع�ضو هيئة التدري�س ،حيث بلغت قيمة ف ( 21.309و )13.044على التوايل ،وعدم وجود
فروق دالة �إح�صائيا ً يف جمايل دور املكتبة اجلامعية ودور الإدارة اجلامعية ،وجاءت الفروق ل�صالح

الإناث.

 -عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05= αتعزى لأثر الكلية يف

جميع املجاالت.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر الرتبة الأكادميية يف جمايل دور الإدارةفروق دالة �إح�صائيا ً يف باقي املجاالت ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة �إح�صائيا بني املتو�سطات

احل�سابية مت ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �شفيه كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)10

اجلدول رقم ()9
حتليل التباين لأثر اجلن�س والكلية والرتبة العلمية على دور
جامعة الريموك يف تنمية القيم ككل
جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة ف الداللة الإح�صائية
م�صدر التباين
0.004
3.485
1
3.485
اجلن�س
*8.621
0.498
0.459
0.186
1
0.186
الكلية
0.308
1.183
0.478
2
0.957
الرتبة العلمية
0.404
306
123.691
اخلط�أ
311
128.911
الكلي

*م�ستوى عند داللة ()0.05 = α

يتبني من اجلدول رقم ( )9الآتي:

 -وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر اجلن�س حيث بلغت قيمة ف (،)8.621

وجاءت الفروق ل�صالح �أع�ضاء هيئة التدري�س من الإناث ،ورمبا تعزى هذه النتيجة �إىل كرثة

اهتمام �أع�ضاء هيئة التدري�س من الإناث بالقيم الدينية واالجتماعية لطبيعة نظرة املجتمع

�إىل املر�أة و�رضورة �أن تكون ملتزمة بالأخالق الإ�سالمية الأمر الذي كان له ت�أثري على ا�ستجابة

ع�ضوات هيئة التدري�س على �أداة الدرا�سة .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبدالرحمن
( ،)1992وتختلف مع نتيجة كل من درا�سة عبيدات ( ،)1998اال�ستاذ وعبدالرحمن (،)2004

ودرا�سة العاجز (.)2007

 -عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر الكلية .وميكن تف�سري هذه

النتيجة ب�أن الطلبة �سواء يف الكليات العلمية �أوالإن�سانية لديهم التزام بالقيم نتيجة

لدرا�ستهم العلوم الدينية نظريًا وتطبيقيًا ،على الرغم من �أن طلبة كليات العلوم الإن�سانية
�أكرث اهتماما من حيث الدرا�سة بعمليات التغري االجتماعي وال�سلوك الإن�ساين من طلبة

الكليات العلمية التي تُعنى باملقام الأول بالنتائج والنظريات العلمية �إال �أن �أع�ضاء هيئة

التدري�س فيها يرون �أن اجلامعة لها دور يف تنمية القيم لدى الطلبة ب�شكل عام �سواء يف

الكليات العلمية �أو الإن�سانية .وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة العاجز (.)2007

 -عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αتعزى لأثر الرتبة الأكادميية على �أداة الدرا�سة
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اجلامعية ودور املناهج اجلامعية ،حيث بلغت قيمة ف ( 6.452و )4.620على التوايل ،وعدم وجود
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ككل ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبيدات (.)1998
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اجلدول رقم ()10
املقارنات البعدية بطريقة �شيفيه لأثر الرتبة العلمية على التخطيط والتنفيذ
املتو�سط احل�سابي �أ�ستاذ م�ساعد �أ�ستاذ م�شارك �أ�ستاذ
3.47
�أ�ستاذ م�ساعد
دور املناهج اجلامعية
0.15
3.33
�أ�ستاذ م�شارك
0.22
3.10
�أ�ستاذ
*0.37
3.39
�أ�ستاذ م�ساعد
دور الإدارة اجلامعية
3.08
�أ�ستاذ م�شارك
*0.31
*0.26
0.05
3.34
�أ�ستاذ

*دالة عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α

يتبني من اجلدول رقم ( )10الآتي:

 -وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αبني �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�ساعد وجاءت الفروق ل�صالح

�أ�ستاذ م�ساعد ،يف جمال دور املناهج اجلامعية ،وتعزى النتيجة لطبيعة االهتمام الذي يوليه
ع�ضو هيئة التدري�س ممن هو يف رتبة ا�ستاذ م�ساعد يف امل�ساقات التي يقوم بتدري�سها

وطبيعة املراجع التي يعتمدها يف تدري�س م�ساقاته رمبا لكونه قريب عهد بالتدري�س.

 -وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 = αبني �أ�ستاذ م�شارك و�أ�ستاذ م�ساعد وجاءت الفروق

ل�صالح �أ�ستاذ م�ساعد ،وتعزى النتيجة لطبيعة االهتمام الذي يوليه ع�ضو هيئة التدري�س
للإدارة اجلامعية والذي يحاول من خاللها حت�سني �صورته �أمام الإدارة اجلامعية الأمر الذي كان

له ت�أثري يف ا�ستجابة �أع�ضاء هيئة التدري�س ممن هم يف رتبة ا�ستاذ م�ساعد على �أداة الدرا�سة،
كما تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أ�ستاذ و�أ�ستاذ م�شارك وجاءت الفروق ل�صالح
ممن هم يف رتبة �أ�ستاذ ،يف جمال دور الإدارة اجلامعية ،وتعزى هذه النتيجة لطبيعة اخلربة التي

اكت�سبها �أع�ضاء هيئة التدري�س ممن هم يف رتبة �أ�ستاذ من جهة ومن جهة �أخرى نتيجة توليه
منا�صب �إدارية كرئي�س ق�سم وعميد كلية �أو نائب عميد الأمر الذي ي�ضعه يف مكان يكون
فيه على �أطالع مبا�رش للأدوار التي تقوم بها الإدارة اجلامعية يف �شتى جماالت اجلامعة ومنها

الدور الذي ت�ضطلع به جتاه تنمية القيم لدى الطلبة.

التو�صيات واملقرتحات

بناء على النتائج التي تو�صلت �إليها الباحثة ف�إنها تو�صي مبا يلي:

� -رضورة قيام اجلامعة بو�ضع خطة وا�ضحة املعامل حول الأن�شطة التي ميكن ممار�ستها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بحيث تكون متنوعة و�شاملة وتعود باملنفعة على جميع الطلبة فتنمي لديهم قيم ال ميكن

 الت�أكيد على تعليم الطلبة من خالل التعلم بالقدوة ،حيث ميثل �سلوك �أع�ضاء هيئةالتدري�س اجلامعي قدوة لطلبتهم ،لذلك يجب على ع�ضو هيئة التدري�س �أن يكون الأخ
املخل�ص ،والأب احلنون ،يف كافة ت�رصفاته مع الطلبة ،لأن املناهج منفردة ال تكفي للتعلم �إذا
كانت تهمل اجلانب العملي وامليداين يف ال�سلوك.

� -رضورة حتديث املكتبات اجلامعية باملرافق املنا�سبة والتقنيات احلديثة واملراجع املعا�رصة،

وكذلك االهتمام بتنوع م�صادر املعرفة والعمل على خلق �أجواء مكتبية منا�سبة للبحث

يف ع�رص العوملة واملعلوماتية ،وت�شجيع الطلبة على ارتياد املكتبة من خالل احلوافز و�إجراء
امل�سابقات الثقافية وغريها.

 �إجراء درا�سات �أخرى حول دور اجلامعة يف تنمية القيم الدينية والرتبوية وال�سيا�سيةواالجتماعية من وجهة نظر الطلبة والقادة االكادمييني والإداريني.
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