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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على طبيعة الن�سق القيمي لدى طلبة جامعة الريموك ومدى ت�أثرها
باملتغريات( :اجلن�س ،والكلية ،والدخل االقت�صادي ،وعدد ال�ساعات املنجزة ،وم�ستوى تعليم الأب) .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )952طالب ًا وطالبة مت اختيارهم ع�شوائي ًا من �شعبتي العلوم الع�سكرية والتي ت�ضم طلبة
ميثلون جميع التخ�ص�صات وخمتلف امل�ستويات .وجلمع البيانات مت ا�ستخدام مقيا�س املنظومة القيمية،
حيث مت الت�أكد من �صدقه وثباته .ولتحليل البيانات �إح�صائي ًا ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية وحتليل التباين اخلما�سي عدمي التفاعل وحتليل التباين املتعدد.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن القيم الدينية جاءت يف املرتبة الأوىل تلتها القيم ال�سيا�سية ،والقيم املعرفية،
والقيم االجتماعية ،والقيم االقت�صادية ،والقيم اجلمالية على التوايل .كما ك�شفت النتائج عن وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريي اجلن�س وم�ستوى تعليم الأب يف القيم الدينية والقيم املعرفية والقيم
االقت�صادية والقيم اجلمالية ،حيث كانت الفروق ل�صالح الإناث يف القيم الدينية والقيم املعرفية والقيم
ال�سيا�سية والقيم اجلمالية .كما ك�شفت النتائج �أن الطلبة الذين كان م�ستوى تعليم �أبائهم بكالوريو�س فما
دون ح�صلوا على م�ستويات �أعلى مقارنة مع من كان م�ستوى تعليم �أبائهم ماج�ستري ف�أكرث يف جماالت القيم
الدينية واالقت�صادية وال�سيا�سية� ،أما يف جمال القيم املعرفية فقد كانت الفروق ل�صالح الطلبة الذين كان
تعليم �أبائهم دبلوم �أو بكالوريو�س على ح�ساب من كان م�ستوى تعليم �أبائهم ماج�ستري ف�أعلى ثم توجيهي فما
دون.

الكلمات املفتاحية :املنظومة القيمية ،الطلبة اجلامعيني.
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Abstract
This study proposed to determine the nature of the values system among Yarmouk
University student, and to examine the effects of gender, college type, family percapita, father education, and students study leve. (952) students were randomly
selected from university requirement course (Military Sciences) in which student
from all university colleges and different study levels were represented. To collect
data a scale of values system were developed, validity and reliability of the scale
were ensured. Means, standard deviations, 5-WAYS ANOVA, 5-WAYS MANOVA,
were used to analyze collected data.
The study pointed out that the students values systems are arranged as follows:
religion, political, knowledge, social, economic, and artistic accordingly. Significant
differences were reported and contribute to student gender and fathers level of
education in the values of religion, knowledge, economic and artistic, these differences
in favor of female students in values of religion, knowledge, political, and artistic.
Also, outcomes of the study revealed that student of fathers with Bachelor degree or
less scored higher than students of fathers with Masters Degree or higher in religion,
economic, and political values. Finally, students of fathers with Diploma or Bachelor
degree scored higher than student of fathers with General Education degree or less
and with Master degree or higher. Several recommendations were suggested.

Keywords: Values system; college students.
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مقدمة:
ال �شك �أن الأحداث التي ي�شهدها العامل قد
�أثرت على البيئة اجلامعية ،ومتخ�ض عنها تغريات
اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية ومعرفية وثقافية،
الأمر الذي �أدى �إىل تغيري يف املنظومة القيمية
لأفراد املجتمع ب�شكل عام ولطلبة اجلامعات
ب�شكل خا�ص �سعي ًا منهم ملواكبة احلداثة واملدنية.
و�أ�صبحت العديد من ال�سلوكات ال�صادرة عن طلبة
اجلامعات مت�أثرة باملنظومة القيمية التي يتبنونها
والتي قد تكون انعكا�س ًا ملا يعاي�شوه من �أحداث �أدت
�إىل تغري يف منظومتهم القيمية.
وتعد ق�ضايا ال�شباب يف الوقت الراهن من
�أهم الق�ضايا التي تثري االهتمام ،مما يتوجب على
املجتمع درا�سة احتياجاتهم ومواجهة م�شكالتهم،
�إذ �أن بع�ض ًا من ال�شباب ال ي�ستطيع �إ�شباع حاجاته
ورغباته بالأ�ساليب امل�شروعة ،في�صبح فري�سة
لتيارات وجماعات يعجب بقيمها فيتبعها وي�سلك
�سلوكها ويدين بتقاليدها مقابل �إ�شباع حاجاته.
واجلامعات هي امل�ؤ�س�سات التعليمية التي ت�ضم
عدد ًا كبري ًا من ال�شباب فيجب �أ ّال يقت�صر دورها
على تهيئتهم لي�صبحوا �أع�ضاء منتجني يف املجتمع
بل يكمن دورها يف االهتمام بالتوجهات القيمية
جلعل �سلوكات الطلبة متوافقة مع الفل�سفة الرتبوية
للدولة (ال�سامرائي.)2005 ،
http://journals.uob.edu.bh
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مفهوم القيم:
يع ّرف باكمان ( )Backman, 1959القيم على
�أنها �أفكار حول ما هو مرغوب فيه �أو غري مرغوب
فيه بالن�سبة للت�صرفات والأمور املختلفة يف ثقافة
ما .ويع ّرف العتوم واخل�صاونة ( )1999القيم
على �أنها �أحكام عقلية جمردة ي�صدرها الفرد
على الأ�شياء �أو املواقف �أو الأ�شخا�ص لتحدد
عالقته وطريقة تعامله مع مو�ضوع القيمة ،كقيم
النظافة والإميان والربح والدميقراطية والفن.
وي�شري مفهوم القيم �إىل جمموعة من املعتقدات
والت�صورات املعرفية والوجدانية وال�سلوكية
الرا�سخة يختارها الإن�سان بحرية بعد تفكر وت�أمل،
حيث ت�شكل لديه منظومة من املعايري يحكم
بها على الأ�شياء باحل�سن �أو القبح ،وبالقبول �أو
الرف�ض ،وي�صدر عنها �سلوك منتظم يتميز بالثبات
والتكرار (اجلالد.)2008 ،
وعلى �صعيد �آخر كانت هناك حماوالت كثرية
من قبل الباحثني لت�صنيف القيم ،حيث تو�صل
البع�ض منهم �إىل ت�صنيفات خمتلفة؛ فقد �صنف
كاندي ( )Candee, 1986القيم �إىل قيم فردية
وقيم اجتماعية� ،أما كالكهون ()Kluckhohn, 1981
فقد �صنفها �إىل قيم جمالية وقيم معرفية وقيم
�أخالقية .يف حني �صنف هوارد (( )Howardامل�شار
�إليه يف ال�شريدة والعلوان )2007 ،القيم �إىل قيم
مادية وجمالية وقيم �أخالقية وقيم اقت�صادية
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وقيم اجتماعية وقيم �سيا�سية وقيم دينية وقيم
عقلية .ومن جانب �آخر يرى �أحمد (� )1983أن
م�صادر القيم هي الر�ساالت ال�سماوية التي حثت
النا�س على االلتزام ببع�ض القيم املركزية والثابتة
كالقيم املتعلقة بالعبادات ،واملعامالت ،والت�سامح،
واملحبة ،وخمافة اهلل ،والزهد ،واخل�شوع ......
�إلخ .واملوروث االجتماعي الذي يت�ضمن العادات
والتقاليد التي تنطوي على االحرتام والطاعة
والكرم وال�شجاعة والنخوة ،وهي قيم فرعية
يكت�سبها الفرد من خالل تفاعله مع م�ؤ�س�سات
املجتمع ،وال تقل �أهميتها عن القيم الأ�سا�سية
يف الت�أثري يف �سلوك الفرد� ،إال �أنها �أقل ثبات ًا،
بالإ�ضافة �إىل التغري االجتماعي الذي ي�ؤدي �إىل
تطور املجتمع ثقافي ًا واجتماعي ًا وتكنولوجي ًا،
مما ي�ؤدي �إىل ظهور قيم اجتماعية جديدة كقيم
احلرية وامل�ساواة و�سرية املعلومات.
ورغم التفاوت يف الت�صنيفات �إال �أن �أغلب
الدرا�سات �صنفت القيم �إىل �ستة جماالت
هي :القيم الدينية ،والقيم املعرفية ،والقيم
االجتماعية ،والقيم االقت�صادية ،والقيم اجلمالية،
والقيم ال�سيا�سية .حيث ت�ضمنت القيم الدينية
االهتمام باملعتقدات ال�شرعية والبحث عن حقائق
الوجود و�أ�سرار الكون .وت�ضمنت القيم املعرفية
االهتمام باملعرفة واكت�شاف احلقيقة ،وال�سعي �إىل
التعرف على القوانني وحقائق الأ�شياء .وت�ضمنت
القيم االجتماعية االهتمام بالنا�س وحمبتهم
وم�ساعدتهم وخدمتهم ،والنظر �إليهم نظرة
�إيجابية ،ومن �ضمنها القيم الأخالقية .وت�ضمنت
القيم االقت�صادية االهتمام باملنفعة االقت�صادية،
وال�سعي �إىل املال والرثوة وزيادتها عن طريق
الإنتاج وا�ستثمار الأموال .وت�ضمنت القيم اجلمالية
االهتمام باجلمال وبال�شكل وبالتنا�سق واالن�سجام.
وت�ضمنت القيم ال�سيا�سية اهتمام الفرد بالقوة
وال�سلطة والتحكم والنزعة لل�سيطرة على الأ�شياء
�أو الأ�شخا�ص (اجلالد .)2008 ،ويعترب زاهر
(� )1986أن القيم التي تكون يف �أعلى الهرم هي
التي ت�سيطر على �سلوكات الفرد وتوجهاته ،وي�ؤكد
خليفة ( )1992على �أن القيم داخل الن�سق الواحد
http://journals.uob.edu.bh
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تت�صف بالتفاعل والديناميكية وت�سهم كل منها
بوزن معني ح�سب �أهميتها داخل هذا الن�سق.
�إن درا�سة منظومة القيم تتطلب ال�شمولية
جلميع قيم الفرد ،حيث يتعذر درا�سة قيمة معينة
مبعزل عن القيم الأخرى .كما تعد املنظومة القيمية
ب�صورتها املتكاملة هي امل�س�ؤولة عن ت�صرفات الفرد
دون وعي منه ،مما يتطلب درا�سة املنظومة القيمية
ب�شكل كلي متكامل وفهمها لتحديد توجهات الفرد،
�إذ يرى بع�ض علماء النف�س �أن القيم تنمو وتتطور
كاحلاجات ،واالجتاهات وغريها من املفاهيم
املماثلة� ،إذ ي�ؤكد ما�سلو �أن هناك تطور ًا يحدث
حلاجات الفرد وب�شكل هرمي ابتدا ًء من احلاجات
الف�سيولوجية ،حيث نرى �أن القيم تتطور من القيم
اخل�صو�صية �إىل العمومية ومن القيم املادية �إىل
املجردة (العتوم واخل�صاونة.)1999 ،
وقد �أكد كراثول وبلوم وما�سيا (Krathwohl,
� )Bloom, & Masia, 1964أن اكت�ساب القيمة
الواحدة مير بثالث مراحل هي :مرحلة التقبل
التي تت�ضمن االعتقاد بالقيمة دون القناعة التامة
بها؛ ومرحلة التف�ضيل التي تت�ضمن تف�ضيل القيمة
واالقتناع بها؛ ومرحلة االلتزام التي تت�ضمن التزام
الفرد مب�ضمون القيمة ورف�ض خمالفتها.
كذلك البد من الإ�شارة �إىل �أن منظومة القيم
مت�ضي يف ارتقائها من مرحلة الطفولة املبكرة
حتى نهاية العمر مع ميلها �إىل اال�ستقرار الن�سبي
يف مرحلة املراهقة؛ ومع منو الفرد يزداد عدد
القيم لدى الفرد ،ويف كل مرة تدخل قيمة جديدة
تعمل على �إعادة ترتيب وتوزيع للقيم ليظهر النظام
القيمي ب�شكل جديد (العتوم واخل�صاونة.)1999 ،
يق�سم مور�س ( )Morris, 1956حمددات
ّ
اكت�ساب املنظومة القيمية لدى الفرد �إىل ثالث
فئات �أ�سا�سية هي املحددات البيئية واالجتماعية،
حيث ميكن تف�سري �أوجه الت�شابه واالختالف بني
الأفراد يف �ضوء امل�ؤثرات البيئية واالجتماعية.
واملحددات النف�سية ،وتت�ضمن عدد ًا من اجلوانب
ك�سمات ال�شخ�صية ،وامليول ،واحلاجات ،ودورها
يف حتديد التوجهات القيمية للأفراد .واملحددات
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البيولوجية ،وت�شتمل على املالمح وما يحدث فيها
من تغيري ال�صفات اجل�سمية كالوزن والطول ،وما
ي�صاحبها من تغريات يف القيم.
ميكن النظر �إىل القيم باعتبارها مكون ًا
لل�شخ�صية على �أنها تخدم عدة وظائف� ،إذ
ميكن النظر �إىل القيمة كمعيار من حيث �إنها
توجه ال�سلوك ال�صادر من الأفراد �ضمن الإطار
الثقايف ،وهي التي جتعل الفرد �أكرث مي ًال وتف�ضي ًال
للأيدلوجية ال�سيا�سية �أو الدينية �أو االجتماعية �أو
االقت�صادية �أو اجلمالية �أو املعرفية دون غريها.
كذلك ينظر للقيم على �أنها هي التي حتدد
الطريقة التي يقدم بها الفرد نف�سه للآخرين،
كما �أنها معايري ت�ساعد الفرد على التربير املنطقي
لالعتقادات واالجتاهات وال�سلوكات التي تعد
غري مقبولة ،كما تلعب القيم دور ًا مهم ًا يف اتخاذ
القرارات (البط�ش وعبد الرحمن.)1990 ،
وي�ؤكد ن�شواتي (� )1996أن القيم تلعب دور ًا
هام ًا على امل�ستويني الفردي واالجتماعي ،فعلى
امل�ستوى الفردي ف�إن الفرد يحتاج �إىل نظام من
القيم ليوجه �سلوكه يف تفاعله مع املجتمع املحيط
به ،وت�شكل هذه القيم مكون ًا هام ًا من مكونات
الذات لدى الفرد .فلكل فرد نظام قيمي يعك�س
�سلوكه وحاجاته واهتماماته والنظام االجتماعي
والإطار الثقايف الذي يعي�ش فيه� .أما على امل�ستوى
االجتماعي ف�إن �أي تنظيم اجتماعي يحتاج �إىل
منظومة من القيم متثل �أهدافه ومثله العليا ،ف�إذا
ت�ضاربت القيم لدى الفرد مع القيم لدى املجتمع
ف�سرعان ما يحدث ال�صراع القيمي الذي يدفع
النظام االجتماعي �إىل االنهيار والتفكك� .إذ �أن
لكل جمتمع جمموعة من القيم التي تربط �أفراده
مع بع�ضهم البع�ض ،حيث �إن القيم تتباين من فرد
�إىل �آخر ومن جمتمع �إىل �آخر� ،إذ من امل�ستحيل
�أن يحافظ �أي جمتمع على متا�سكه ما مل يت�شارك
�أفراده يف قيم معينة ت�سود بينهم ،وعلى الرغم من
وجود هذا االحتمال تبقى قيم معينة تعطي للثقافة
طابع ًا مميز ًا مييزها عن غريها.
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وتع ّد القيم من الأفكار التي ي�ؤمن بها الفرد
وي�ضعها كموازين ل�ضبط ا�ستجاباته ،حيث تكون
متوافقة مع اجتاهاته وقدراته العقلية بحيث
ت�ساعده على التكيف مع املجتمع الذي يعي�ش
فيه .كما تعك�س قيم لدى الفرد طبيعة التن�شئة
االجتماعية التي م ّر بها ،وتعك�س كذلك موجهات
ال�سلوك االجتماعي (ال�سامرائي.)2005 ،
�أما من اجلانب البحثي ،فقد �أجريت درا�سات
تناولت متغريات عدة ،حيث �أجرى كل من البط�ش
وعبد الرحمن ( )1990درا�سة هدفت �إىل التعرف
على البناء القيمي لطلبة اجلامعة الأردنية ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )2000طالب وطالبة ،وقد
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن قيمة التدين والعمل
لليوم الآخر احتلت املرتبة الأوىل يف هرم القيم
الغائية ،بينما احتلت قيمة الت�ضحية املرتبة الأوىل
يف هرم القيم الو�سيلية لطلبة اجلامعة الأردنية.
ويف ال�سياق ذاته �أجرى كل من العتوم
واخل�صاونة ( )1999درا�سة هدفت �إىل التعرف
على م�صفوفة القيم لدى طلبة جامعة �آل البيت،
وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )238طالب ًا وطالبة.
و�أو�ضحت النتائج وجود �أثر ملتغري اجلن�س على
درجات الطلبة يف جماالت القيم ال�سيا�سية
واالقت�صادية ل�صالح الذكور ،واملعرفية واجلمالية
ل�صالح الإناث ،ووجود �أثر ملتغري ال�سنة الدرا�سية
على طلبة ال�سنة الأوىل ،والثانية ،والثالثة يف
جماالت القيم الدينية وال�سيا�سية واجلمالية،
ووجود �أثر ملتغري الكلية يف جماالت القيم الدينية
وال�سيا�سية واملعرفية واالقت�صادية واجلمالية� .أما
من حيث �أكرث املتغريات الدميوغرافية �أثر ًا وقدرة
بالتنب�ؤ بدرجات الطلبة على جماالت القيم ال�ست،
فقد �أظهرت النتائج �أن هنالك عدد ًا من املتغريات
الهامة التي تتنب�أ مبجاالت القيم ال�ست كان من
�أبرزها املعدل الرتاكمي وال�سنة الدرا�سية ملجال
القيم االجتماعية ،وامل�ستوى التعليمي للأب واملعدل
الرتاكمي ومكان ال�سكن ودخل الأ�سرة ال�شهري يف
جمال القيم الدينية ،ومتغريات العمر ،واملعدل
الرتاكمي ،وجن�س الطالب ،ودخل الأ�سرة ال�شهري،
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يف جمال القيم ال�سيا�سية ،وجن�س الطالب ،ومعدله
الرتاكمي ،وم�ستوى تعليم الأب ،ودخل الطالب
ال�شهري يف جماالت القيم االقت�صادية ،وكان
متغريا كلية الطالب ،وعدد �أفراد �أ�سرته� ،أبرز ما
ظهر يف جمال القيم املعرفية.
كما �أجرى ثورنتون ( )Thornton, 2004درا�سة
هدفت �إىل التعرف على التوجه القيمي لدى طلبة
اجلامعات ال�سود يف جنوب الواليات املتحدة
الأمريكية ،وتكونت العينة من ( )304طالب.
و�أظهرت التحليالت الإح�صائية �أن القيم الدينية
احتلت املرتبة الأوىل ثم القيم الأ�سرية تلتها الهوية
ال�شخ�صية وامل�سار املهني ،كما �أظهرت الدرا�سة
عدم وجود فروق يف املنظومة القيمية ميكن �أن
تعزى للجن�س.
�أما فراري وكابور وكاومان (Ferrari, Kapoor
 )& Cowman, 2005فقد �أجروا درا�سة حول
العالقة بني منظومة الطلبة القيمية واملنظومة
القيمية لدى م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الواليات
املتحدة الأمريكية� .إذ وزع الباحثون املقيا�سني على
ثالث عينات من ثالث جامعات يف الو�سط الغربي
للواليات املتحدة الأمريكية ت�ضمنت العينة الأوىل
( )199طالب ًا وطالبة ،والعينة الثانية ()107
طالب من اجلن�سني ،والعينة الثالثة ( )208طالب
وطالبات ،جميعهم من طلبة البكالوريو�س .وقد
�أظهرت التحليالت الإح�صائية ا�ستقاللية القيم
امل�ؤ�س�سية عن القيم ال�شخ�صية للطلبة ب�شكل عام،
بل �أكرث من ذلك� ،إذ �أظهرت الدرا�سة ارتباط ًا
�سلبي ًا بني القيم امل�ؤ�س�سية وقيم الطلبة يف جمال
التف�ضيالت االجتماعية.
يف حني �أجرى ال�سامرائي ( )2005درا�سة
هدفت �إىل معرفة �أثر بع�ض املتغريات يف م�صفوفة
القيم لدى طلبة جامعة الإ�سراء .وطبقت على
عينة تكونت من ( )3948طالب ًا وطالبة .وتو�صلت
نتائج الدرا�سة �إىل ان م�صفوفة القيم قد رتبت
على النحو الآتي :القيم الدينية ،القيم العلمية،
القيم املعرفية ،القيم اجلمالية ،القيم االجتماعية
والنف�سية .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود
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�أثر ذي داللة �إح�صائية للمتغريات (دخل الأ�سرة،
ال�سكن ،العرق) ،يف حني �أظهرت النتائج وجود
�أثر ذي داللة �إح�صائية يف متغري تعليم الوالدين
يف القيم الدينية ل�صالح الآباء والأمهات الأميني،
و�أثر ملتغري اجلن�س يف القيم اجلمالية ل�صالح
الإناث و�أثر متغري اجلن�س يف القيم االجتماعية
والنف�سية ل�صالح الذكور.
من جانب �آخر قام اجلالد ( )2008بدرا�سة
هدفت �إىل التعرف على املنظومة القيمية لدى طلبة
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،تكونت عينة
الدرا�سة من ( )597طالب ًا وطالبة .وبينت النتائج
�أن القيم الدينية جاءت يف املرتبة الأوىل ،تلتها
القيم املعرفية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واجلمالية على التوايل ،كما �أظهرت النتائج
وجود �أثر ملتغري اجلن�س يف ترتيب منظومة القيم
االجتماعية ل�صالح الإناث ،واالقت�صادية ل�صالح
الذكور� ،أما املتغريات الدميغرافية فقد ك�شفت
التحليالت عن خم�سة متغريات م�ستقلة �أ�سهمت
بالتنب�ؤ بدرجات الطلبة من كال اجلن�سني على
جماالت القيم ال�ست هي :متغري اجلن�س ،والتقدير
العام ،وامل�ستوى الدرا�سي ،ومكان ال�سكن ،والكلية.
كما قام املخزومي ( )2008بدرا�سة هدفت
�إىل التعرف على القيم الرتبوية من وجهة نظر
طلبة جامعة الزرقاء الأهلية  ،وتكونت العينة من
( )546طالب ًا وطالبة .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن ممار�سة طلبة جامعة الزرقاء الأهلية للقيم
الرتبوية كانت موجبة ،وبدرجة مرتفعة جد ًا على
معظم فقرات الأداة ،و�أن جماالت القيم الرتبوية
لدى طلبة جامعة الزرقاء الأهلية جاءت على
الرتتيب مرتبة كما يلي :املجال الفكري العقدي،
فاملجال االجتماعي ،ثم املجال اجلمايل ،و�أخري ًا
املجال االقت�صادي) .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة
القيم الرتبوية لدى طلبة جامعة الزرقاء الأهلية
من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم تعزى ملتغري
الكلية ل�صالح الكليات العلمية .يف حني �أظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
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درجة �إدعاء القيم الرتبوية تعزى ملتغري امل�ستوى
الدرا�سي .وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة ممار�سة القيم الرتبوية تعزى ملتغري
احلالة االقت�صادية .وعدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة ممار�سة القيم الرتبوية تعزى
ملتغري البيئة االجتماعية.
ويف درا�سة قام بها كل من العمايرة واخلوالدة
ومقابلة ( )2011هدفت �إىل التعرف على درجة
متثل طلبة اجلامعات الأردنية للأن�ساق القيمية يف
�ضوء التحدي التكنولوجي من وجهة نظر الطلبة
�أنف�سهم ،تكونت عينة الدرا�سة من ()1128
طالب ًا وطالبة من طلبة ال�سنة الأوىل والرابعة يف
اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن درجة مت ّثل �أفراد العينة للأن�ساق
القيمية قد جاء بدرجة كبرية على الدرجة الكلية
للأداة .بينما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة مت ّثل �أفراد العينة للقيم
الدينية ،وال�سيا�سية تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح
الإناث .و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة مت ّثل �أفراد العينة للقيم
االجتماعية ،والقيم االقت�صادية ،والقيم الدينية،
والقيم العملية ،والدرجة الكلية ،تبع ًا ملتغري الكلية،
ل�صالح طلبة الكليات العلمية ،كما �أظهرت النتائج
�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة
مت ّثل �أفراد العينة للقيم ال�سيا�سية تبع ًا ملتغري
الكلية .وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر
متغري امل�ستوى الدرا�سي على درجة مت ّثل �أفراد
العينة للقيم االجتماعية ،والقيم االقت�صادية،
والقيم الدينية ،والقيم العملية ،والدرجة الكلية،
تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
ويف الهند �أجرى كرامي وجوراراج (karami
 )& Gururaj, 2012درا�سة هدفت �إىل التعرف
على العالقة بني الأولويات القيمية واالبتكارية
لدى طلبة جامعة يا�سوج يف الهند� ،شارك يف
الدرا�سة ( )100طالب ًا وطالبة .و�أظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية موجبة بني القيم اجلمالية
والإبداعية وحتديد ًا على بعدي املرونة والطالقة،
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ووجود عالقة موجبة بني القيم االقت�صادية
والطالقة كما �أظهرت الدرا�سة وجود عالقة �سالبة
بني القيم الدينية والأ�صالة وكذلك بني القيم
النظرية واملرونة ،كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود
�أي فروق يف املنظومة القيمية �أو االبتكارية ميكن
�أن تعزى للجن�س.
كما �أجرى كل من �ساجينا و�سناندراج
( )Sanandaraj & Sajeena, 2013درا�سة هدفت �إىل
الك�شف عن الفروق بني املتزوجني وغري متزوجني
يف جمال املنظومة القيمية والتكيف ،تكونت عينة
الدرا�سة من ( )70طالب ًا وطالبة ن�صفهم من
املتزوجني .و�أظهرت التحليالت الإح�صائية عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتزوجني
وغري املتزوجني �سوا ًء يف املنظومة القيمية �أو يف
م�ستوى التكيف .كما �أظهرت الدرا�سة وجود عالقة
بني القيم اجلمالية والنظرية ،وعالقة �سالبة بني
القيم الدينية والقيم النظرية ،وعالقة �سالبة
بني التكيف والقيم الأ�سرية ،و�أظهرت الدرا�سة
�أي�ض ًا وجود عالقة �سالبة بني القيم االقت�صادية
واجلمالية ،ووجود عالقة �سالبة �أي�ض ًا بني القيم
الدينية واالقت�صادية.
با�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ُيلحظ �أن مو�ضوع
القيم قد حظي باهتمام الباحثني عاملي ًا وعربي ًا
وحملي ًا ،فقد ت�صدت عدة درا�سات للتعرف على
طبيعة املنظومة القيمية لدى طلبة اجلامعات خا�صة
(البط�ش وعبد الرحمن1990 ،؛ عتوم واخل�صاونة،
1999؛ Thornton, 2004؛ اجلالد2008 ،؛ املخزومي،
2008؛ العمايرة و�آخرون.)2011 ،
كما ت�صدت بع�ض الدرا�سات لتحديد العالقة
بني املنظومة القيمية ومدى ت�أثرها مبتغريات مثل:
العرق ،واجلن�س ،والكلية (العتوم واخل�صاونة،
1999؛  ،)Thornton, 2004ومتغريات �أخرى مثل:
مكان ال�سكن وم�ستوى دخل الأ�سرة وامل�ستوى
الدرا�سي واملعدل الرتاكمي (العتوم واخل�صاونة،
1999؛ ال�سامرائي2005 ،؛ اجلالد2008 ،؛
املخزومي .)2008 ،كما ت�صدت بع�ض الدرا�سات
ملعاجلة العالقة بني القيم وبع�ض املتغريات النف�سية
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كالقدرة االبتكارية (،)karami & Gururaj, 2012
وم�ستوى التكيف (،)Sanandaraj & Sajeena, 2013
ومدى ان�سجام منظومة الطلبة القيمية مع املنظومة
القيمية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل التي يدر�سون بها
(.)Ferrari, Kapoor & Cowman, 2005
�أما فيما يخ�ص املنظومة القيمية لدى طلبة
جامعة الريموك وعالقتها ببع�ض املتغريات كالدخل
االقت�صادي للأ�سرة وامل�ستوى التعليمي للأب
فلم َ
حتظ باهتمام الباحثني ،من هنا جاءت هذه
الدرا�سة للتعرف على املنظومة القيمية لدى طلبة
جامعة الريموك ل�سد الفراغ يف هذا املجال ،وتوفري
قاعدة بيانات ل�صانعي القرار وخمططي الربامج
يف جامعة الريموك .لذا ت�أتي هذه الدرا�سة لتنفرد
بني الدرا�سات من خالل معاجلتها ال�ستك�شاف
مفهوم املنظومة القيمية وعالقتها باملتغريات
البيئية والدميوغرافية لدى طلبة جامعة الريموك.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
نظر ًا لقلة الأبحاث والدرا�سات احلديثة يف
املنظومة القيمية على امل�ستوى املحلي عامة ،وعلى
طلبة جامعة الريموك خا�صة ،ونظر ًا لتناق�ض نتائج
الدرا�سات ال�سابقة يف ترتيب القيم يف املنظومة،
ويف �أثر اجلن�س ،وملا لهذا املو�ضوع من �أهمية يف
ظل التطور العلمي يف جمال الرعاية الطالبية
النف�سية واالجتماعية وال�صحية خا�صة ،ويف ظل
غياب املعلومات عن م�ستوى كل منهما لدى طلبة
جامعة الريموك ،وعدم املعرفة الكافية بطبيعة
العالقة بني املتغريات البيئية واالجتماعية لدى
طلبة اجلامعة حمل البحث ،فقد هدفت الدرا�سة
احلالية �إىل ك�شف جميع جوانب الغمو�ض من خالل
الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 .1ما هي طبيعة الن�سق القيمي ال�سائد لدى طلبة
جامعة الريموك؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 = αيف املنظومة القيمية لدى
طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغريات :اجلن�س،
والكلية ،والدخل االقت�صادي للأ�سرة ،وامل�ستوى
التعليمي للأب ،وعدد ال�ساعات املنجزة؟
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�أهمية الدرا�سة:
يتوقع للدرا�سة احلالية �أن تقدم عدة �إ�سهامات
على امل�ستويني النظري والتطبيقي .ف�أما �إ�سهاماتها
على امل�ستوى العلمي النظري ف�إنها �سترثي الأدب
النظري املتعلق باملنظومة القيمية لدى طلبة
اجلامعات عامة .كما �أنها �ستوفر قاعدة بيانات
للعاملني يف جمال الرعاية الطالبية االجتماعية
يف ر�سم ال�سيا�سات واخلطط والربامج امل�ستقبلية
ملجتمع الطلبة يف اجلامعات عامة وجامعة
الريموك خا�صة .ي�ضاف �إىل ذلك �إثراء املكتبة
العربية بدرا�سة تعالج مفهوم املنظومة القيمية.
�أما على امل�ستوى العملي التطبيقي ف�سوف
تقدم الدرا�سة احلالية مادة علمية عملية للعاملني
يف برامج الرعاية واخلدمات الطالبية عامة
واخلدمات الإر�شادية خا�صة عند تخطيط برامج
الإر�شاد اجلمعي والور�ش الوقائية والعالجية
والنمائية .كما �ست�ساعد نتائج هذه الدرا�سة
العاملني يف جمال االر�شاد الطالبي واخلدمات
االجتماعية على اتخاذ القرارات املنا�سبة لتنمية
مفهوم القيم الإيجابية لدى طلبة جامعة الريموك
خا�صة.
من جانب �آخر �ستمهد هذه الدرا�سة لإجراء
مزيد من الدرا�سات الالحقة �سواء على فئات
عمرية �أخرى� ،أو لدرا�سة مفهوم املنظومة القيمية
يف �ضوء متغريات �أخرى غري التي �ستعاجلها
الدرا�سة احلالية.

التعريفات اال�صطالحية والإجرائية:

املنظومة القيمية :هي “جمموعة من املعايري
االجتماعية ،والأفكار ،واالجتاهات ،واملمار�سات
وال�سلوكات التي تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله
مع بيئته االجتماعية ،مبا حتويه من مواقف وخربات
فردية واجتماعية ،بحيث متكنه من اختيار �أهداف
وتوجيهات لنظام حياته ،ويف تعامله مع الآخرين،
وتتج�سد يف �صورة تنظيمات لأحكام عقلية انفعالية
تت�صف بالعمومية نحو الأفراد ،والأ�شياء ،واملعاين،
و�أوجه الن�شاطات املختلفة” (العمايرة و�آخرون،
 ،)61 ،2011وتعرف �إجرائي ًا ب�أنها الدرجة التي
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يح�صل عليها امل�ستجيب على مقيا�س املنظومة
القيمية امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
حمددات الدرا�سة:
 تتحدد نتائج الدرا�سة احلالية ب�أداة الدرا�سةوخ�صائ�صها ال�سيكومرتية.
 اقت�صرت عينة الدرا�سة على طلبة البكالوريو�سيف جامعة الريموك ،والدار�سني خالل
الف�صل الدرا�سي ال�صيفي للعام اجلامعي
.2013/2012
 املفاهيم وامل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذهالدرا�سة حمددة بالتعريفات الإجرائية؛
وبالتايل ف�إن �إمكانية تعميم النتائج تتحدد يف
�ضوء هذه التعريفات.
الطريقة و الإجراءات:

جمتمع الدرا�سة وعينتها:

يت�ضمن جمتمع الدرا�سة جميع طلبة جامعة
الريموك ملرحلة البكالوريو�س للعام الدرا�سي

 2013/2012والبالغ عددهم ( )21335طالب ًا
وطالبة (جامعة الريموك .)2013 ،ولتمثيل جمتمع
الدرا�سة مت اختيار طلبة مادة العلوم الع�سكرية
وهي متطلب �إجباري جلميع طلبة اجلامعة من
مرحلة البكالوريو�س ،بواقع �شعبتني للف�صل
ال�صيفي  2013/2012حيث �ضمت كل �شعبة ما
يقارب ( )800طالب وطالبة .مت توزيع ()1000
ا�ستبانة بالطريقة الع�شوائية على طلبة ال�شعبتني
حيث التن�سيق مع امل�شرفني بدخول القاعة
قبل موعد املحا�ضرة ،وو�ضع بطريقة ع�شوائية
اال�ستبانات على ( )500مقعد ميثلون ال�شعبة
الأوىل و( )500على مقاعد طلبة ال�شعبة الثانية
وبطريقة ع�شوائية �أي�ض ًا .وبعد مراجعة اال�ستبانات
وتدقيقها مت �إ�سقاط ( )48ا�ستبانة لعدم ا�ستكمال
البيانات �أو مالحظة اال�ستجابات النمطية ،تبقى
لدينا ( )952ا�ستبانة متثل عينة الدرا�سة واجلدول
رقم ( )1يو�ضح توزعهم ح�سب متغريات الدرا�سة:

اجلدول رقم ( :)1توزع �أفراد العينة ح�سب متغريات الدرا�سة
املتغريات
اجلن�س
الكلية
عدد
ال�ساعات
املنجزة
م�ستوى
دخل
الأ�سرة
ال�شهري
م�ستوى
تعليم
الأب
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م�ستويات املتغريات
ذكر
�أنثى
الكلي
علمية
�إن�سانية واجتماعية
الكلي
� 39ساعة ف�أقل
� 40إىل � 99ساعة معتمدة
� 100ساعة ف�أكرث
الكلي
 300دينار ف�أقل
من � 301إىل  600دينار
�أكرث من  600دينار
الكلي
توجيهي فما دون
دبلوم �أو بكالوريو�س
ماج�ستري ف�أكرث
الكلي

التكرار
279
673
952
499
453
952
333
388
231
952
250
386
316
952
491
302
159
952

الن�سبة املئوية
29.3
70.7
100.0
52.4
47.6
100.0
35.0
40.7
24.3
100.0
26.3
40.5
33.2
100.0
51.6
31.7
16.7
100.0
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�أداة الدرا�سة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت �أداة ،وهي
مقيا�س املنظومة القيمية ،وفيما يلي و�صف الأداة
و�إجراءات تطويرها:

مقيا�س املنظومة القيمية:

للتعرف على املنظومة القيمية لدى طلبة جامعة
الريموك فقد اعتمد الباحثان مقيا�س مرزوق
( .)2012الذي يتكون ب�صورته الأ�صلية من ()59
فقرة موزعة على ( )6جماالت فعلية هي :القيم
الدينية ،والقيم ال�سيا�سية ،والقيم االقت�صادية،
والقيم اجلمالية ،والقيم االجتماعية ،والقيم
املعرفية.
�صدق وثبات املقيا�س ب�صورته الأ�صلية:

�صدق املحتوى:

للتحقق من �صدق املقيا�س قام الباحث مرزوق
( )2012بتوزيعه على جمموعة من املحكمني
من ذوي االخت�صا�ص يف علم النف�س والقيا�س
بلغ عددهم ( 12حمكم ًا) .حيث ُطلب �إليهم
�إبداء الر�أي حول منا�سبة الفقرات وانتمائها �إىل
جماالتها ،وو�ضوحها ،و�سالمتها اللغوية ،و�إجراء
�أي تعديالت يرونها منا�سبة.
كما قام الباحث مرزوق ( )2012بتجريب
الأداة الأولية على ( )40طالب ًا وطالبة و�إعادة
االختبار على نف�س العينة بفا�صل زمني بني
مرتي التطبيق مدته �أ�سبوعان ومت ح�ساب معامل
الثبات بني نتائج مرتي التطبيق وات�ضح ب�أن معامل
الثبات الكلي للأداة قد يبلغ ( )0.83يف حني
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بلغت ( )0.70للقيم الدينية ،و( )0.68للقيم
املعرفية ،و( )0.55للقيم ال�سيا�سية ،و()0.71
للقيم االقت�صادية ،و( )0.75للقيم اجلمالية،
و( )0.84للقيم االجتماعية.
�صدق وثبات املقيا�س احلايل:

�صدق املحتوى:

لأغرا�ض الدرا�سة احلالية مت توزيع املقيا�س
على ( )10حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف
القيا�س والتقومي والإر�شاد وعلم النف�س الرتبوي
والرتبية ،طلب منهم �إبداء الر�أي يف مالئمة الفقرة
وانتمائها للقيمة التي تندرج حتتها ،وو�ضوحها،
و�سالمتها اللغوية ،وتعديل ما يرونه منا�سب ًا .اعتمد
معيار موافقة ( )%90من املحكمني للإبقاء على
الفقرة وحذف الفقرات التي ال حتظى مبوافقة
املحكمني� ،أي �إذا اعرت�ض على الفقرة �إثنان �أو
�أكرث مت حذفها .وعند تطبيق هذا الإجراء �أ ّدى �إىل
حذف ( )22فقرة من جميع الأبعاد ،تبقى لدينا
( )37فقرة.

م�ؤ�شرات �صدق البناء:

للمزيد من م�ؤ�شرات ال�صدق فقد جل�أ الباحثان
�إىل ح�ساب معامل ارتباط فقرات املقيا�س باملجاالت
التي تنتمي �إليها على �أ َّال تقل عن (( )0.25عوده،
� .)2010إن تطبيق هذا الإجراء �أدى اىل حذف
فقرتني حيث �أ�صبح عددالفقرات ب�شكلها النهائي
(� ، )35أما الفقرات املتبقية تراوحت معامالت
ارتباطاتها مبجاالتها ( ،)0.85-0.51واجلدول
( )2يو�ضح ذلك.
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اجلدول رقم (:)2معامالت ارتباط فقرات مقيا�س املنظومة القيمية مع املجاالت التي تنتمي �إليها
م�ضمون فقرات مقيا�س
املنظومة القيمية وفقاً ملجاالته

رقم اجتاه
القيم الفقرة الفقرة
�أتوا�ضع مع جميع النا�س
1
�أنا �صادق يف كل �سلوكاتي
2
�أ�شعر باالطمئنان عندما ات�صرف ب�أمانة
3
الدينية
�أت�سامح مع النا�س
4
�أر�ضى مبا ق�سمه اهلل يل يف هذه احلياة من خري ومكروه
5
�أ�شعر بال�سعادة لأنني ملتزم ديني ًا
6
�أ�سعى للتعرف على الثقافات الأخرى و�آخذ منها ما يتالءم مع قيمي
7
�أ�ؤمن ب�أن العلم �أ�سا�س التقدم واالزدهار
8
متنحني طرق الدرا�سة املتوفرة املزيد من املعرفة والفهم
9
املعرفية
مي ّكنني التعليم من اال�ستمرار يف احلياة ب�صورة �إيجابية
10
�أمتلك املهارة يف ا�ستخدام و�سائل املعرفة احلديثة
11
�أ�ضع خطة حمددة للعمل الذي �أنوي القيام به
*
�أدافع عن وطني �إذا تعر�ض للخطر
12
�أرغب باالنتماء �إىل املنظمات غري احلكومية التي ال تتعار�ض مع م�صالح جمتمعي
13
را�ض عن نظام احلكم يف بلدي
14
�أنا ٍ
االنتماء للأحزاب ال�سيا�سية يعود بالفائدة على الوطن
15
ال�سيا�سية
�أحرتم احلاكم يف بلدي
16
�أ�ؤمن بحق الفرد يف التملك
17
حرية الر�أي �أمر مقد�س
18
�إن الأجر املنا�سب يحفزين على اال�ستمرار يف العمل
19
املال بالن�سبة يل و�سيلة ولي�س غاية
20
�أرغب يف امتالك الرثوة وبطرق قانونية
21
االقت�صادية
�أرغب يف امل�ساهمة بامل�شاريع الإنتاجية التي تعود بالفائدة على اجلميع
*
التجارة توفر الأرباح لعي�ش حياة كرمية
22
قيمة الفرد مبا ميتلكه من ثروة
23
�أعتني مبظهري اخلارجي مبا يتما�شى مع جمتمعي
24
�أقدر الأعمال الفنية و�أحرتمها
25
لدي معايري خا�صة للحكم على جمال الأ�شياء
26
اجلمالية
�أحرتم من يقتني التحف الفنية
27
�أق�ضي �أوقات فراغي يف ممار�سة بع�ض الفنون
28
�أرى ب�أن الرتبية الفنية حت�سن من ذوق الفرد
29
�أرغب يف م�شاركة الآخرين منا�سباتهم
30
�أ�شعر بال�سعادة عندما يكون يل �أ�صدقاء من خمتلف طبقات املجتمع
31
�أ�سعى للإ�صالح ب�شكل دائم ما بني الآخرين
32
�أ�ضحي برغباتي ال�شخ�صية يف �سبيل �صالح املجموعة
االجتماعية 33
�أرغب بالأعمال التطوعية
34
�أحب ق�ضاء وقت الفراغ مع الآخرين
35

االرتباط مع البعد

* مت حذف الفقرة النخفا�ض قيمة معامل ارتباطها مع الكلي للمقيا�س واملجال الذي تتبع له دون 0.25

http://journals.uob.edu.bh

0.71
0.66
0.75
0.71
0.70
0.59
0.58
0.75
0.82
0.78
0.69
0.19
0.77
0.58
0.72
0.62
0.52
0.51
0.59
0.72
0.66
0.82
0.12
0.71
0.70
0.71
0.74
0.71
0.85
0.66
0.79
0.81
0.79
0.67
0.71
0.66
0.70
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كما مت ح�ساب معامالت ارتباط املجاالت
ببع�ضها البع�ض .وتراوحت هذه املعامالت بني
( .)0.60-0.25وبذلك بلغ عدد فقرات املقيا�س
ب�صورته النهائي ( )35فقرة موزعة وفق الأبعاد
الآتية :القيم الدينية ( ،)6-1القيم املعرفية

( ،)11-7القيم ال�سيا�سية ( ،)18-12القيم
االقت�صادية ( ،)23-19القيم اجلمالية (-26
 ،)29القيم االجتماعية ( )35-30واجلدول ()3
يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ( :)3معامالت ارتباط جماالت مقيا�س املنظومة
القيمية مع بع�ضها البع�ض
العالقة
مع:
القيم
املعرفية
القيم
ال�سيا�سية
القيم
االقت�صادية
القيم
اجلمالية
القيم
االجتماعية

الإح�صائي
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية
معامل االرتباط
الداللة الإح�صائية

القيم
الدينية
0.58
0.000
0.60
0.000
0.38
0.005
0.29
0.033
0.39
0.003

القيم
املعرفية
0.60
0.000
0.59
0.000
0.47
0.000
0.42
0.002

ومما �سبق يرى الباحثان �أن هذه امل�ؤ�شرات
ت�ؤكد ب�أن املقيا�س ب�صورته النهائية يكفي لأغرا�ض
الدرا�سة.
ثبات املقيا�س:
لأغرا�ض الدرا�سة احلالية وللت�أكد من ثبات
املقيا�س ب�صورته النهائية ( 35فقرة) فقد مت
جتريب الأداة على ( )53طالب ًا وطالبة من كلية
الرتبية من خارج عينة الدرا�سة كاختبار قبلي
وا�ستخدمت درجات املفحو�صني على االختبار
القبلي للت�أكد من االت�ساق الداخلي للمقيا�س ،حيث
ح�سبت قيم االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة
كرونباخ�-ألفا لأبعاده الفرعية� .أما فيما يخ�ص
ثبات الأداة فقد �أعيد تطبيق املقيا�س بعد مرور
�أ�سبوعني على العينة نف�سها ومت ح�ساب معامالت
االرتباط بني مرتي التطبيق واجلدول ( )4يو�ضح
قيم االت�ساق الداخلي ومعامالت ثبات الإعادة
للأبعاد الفرعية للمقيا�س.
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القيم
ال�سيا�سية

0.43
0.001
0.25
0.065
0.41
0.002

القيم
االقت�صادية

0.50
0.000
0.30
0.026

القيم
اجلمالية

القيم
االجتماعية

0.41
0.002

اجلدول رقم ( :)4معامالت االت�ساق الداخلي
وثبات الإعادة ملقيا�س املنظومة القيمية
مقيا�س املنظومة
القيمية وجماالته
القيم الدينية
القيم املعرفية
القيم ال�سيا�سية
القيم االقت�صادية
القيم اجلمالية
القيم االجتماعية

ثبات
االت�ساق
الداخلي
0.76
0.82
0.58
0.77
0.83
0.81

ثبات
الإعادة

عدد
الفقرات

0.85
0.89
0.82
0.87
0.84
0.85

6
5
7
5
6
6

وبالنظر �إىل م�ؤ�شرات ال�صدق وم�ؤ�شرات
الثبات تبني ب�أن الأداة تتمتع بخ�صائ�ص �سيكومرتية
مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة.

معايري حتديد امل�ستويات على مقيا�س
املنظومة القيمية:

للحكم على م�ستوى �أداء �أفراد العينة على
مقيا�س الدرا�سة ذي التدريج اخلما�سي فقد مت
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تق�سيم الأداء �إىل ثالثة م�ستويات كما يلي� :أقل
متدن ،من ()3.66-2.34
من ( )2.33م�ستوى ٍ
م�ستوى متو�سط ،من ( )3.67ف�أكرث م�ستوى
مرتفع.
�إجراءات الدرا�سة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة وبعد الت�أكد من
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س اتبعت
الإجراءات التالية:
 -1متت خماطبة �إدارة اجلامعة لل�سماح بتوزيع
املقيا�س ب�صورته النهائية على طلبة اجلامعة
 -2بعد موافقة �إدارة اجلامعة وا�ستطالع ر�أي
بع�ض اخلرباء (�أ.د .عدنان العتوم� ،أ.د.
�أحمد �صمادي) ،فقد مت اختيار �شعب العلوم
الع�سكرية كعينة متثل جميع طلبة البكالوريو�س
ومن جميع امل�ستويات الدرا�سية باعتبارها
متطلب جامعة �إجباري.
 -3بالتن�سيق مع من�سقي �شعبة العلوم الع�سكرية
ا�ستعني مبجموعة من امل�ساعدين لتوزيع
( )500ا�ستبانة وب�شكل ع�شوائي على مقاعد
الدرا�سة يف مدرج الكندي الذي يحتوي على
( )850مقعد ًا ل�شعبتني (�شعبة� +1شعبة)2
خالل الف�صل ال�صيفي .2013/2012
 -4بعد دخول الطلبة �إىل املدرج قام امل�شرف
على العلوم الع�سكرية بقراءة تعليمات الإجابة
على كل �أداة مع الت�أكيد على �سرية املعلومات،
وطلب من الطلبة تعبئة اجلزء الأول واخلا�ص
بو�صف متغريات الدرا�سة ،ثم ُطلب �إليهم
قراءة تعليمات الإجابة عن فقرات كل مقيا�س
مع الت�أكيد على الأمانة وال�صدق واجلدية يف
الإجابة.
� -5أدخلت البيانات �إىل ذاكرة احلا�سوب وا�ستخدم
برنامج التحليل الإح�صائي للبيانات ()SPSS
وفق متغريات الدرا�سة بعد تدقيقها.
املعاجلات الإح�صائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة �أدخلت البيانات
املتح�صلة �إىل ذاكرة احلا�سوب وا�ستخدمت
http://journals.uob.edu.bh

الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ،وا�ستخدمت
التحليالت الإح�صائية التالية:
 -1للإجابة عن ال�س�ؤال الأول مت ا�ستخدام
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتوزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها على
مقيا�س املنظومة القيمية.
 -2للإجابة عن الثاين مت ا�ستخدام الأو�ساط
احل�سابية ،حتليل التباين اخلما�سي عدمي
التفاعل لدرجات �أفراد العينة على القيم
املت�ضمنة يف املقيا�س ،كما ا�ستخدم اختبار
جم�س هاول لتحديد م�صدر الفروق بني درجات
املفحو�صني على القيم املحددة يف �ضوء متغري
م�ستوى تعليم الأب.
الدرا�سة:
منهج ّ
الو�صفي
ا�ستخدم يف هذه ال ّدرا�سة املنهج
ّ
االرتباطي � Descriptive analysisإذ �إن هذا البحث
يخرب ع ّما هو موجود حال ّي ًا ،ويهدف �إىل و�صف
ظواهر �أو �أ�شياء معينة وجمع املعلومات واحلقائق
عنها وو�صف الظروف اخلا�صة بها ،وتقرير حالتها
كما توجد عليه يف الواقع وهو غري معني ب�إثبات
العالقات ال�سبب ّية ،وهو �أكرث الطرق ا�ستعما ًال
واالجتماعي (الكيالين،
الرتبوي
يف املجال
ّ
ّ
وال�شريفني.)2011 ،
متغريات الدرا�سة:
ت�شتمل الدرا�سة على املتغريات الآتية:

�أوال -املتغريات امل�ستقلة :وت�شمل:
 .1اجلن�س( :ذكر و�أنثى).
 .2الكلية( :علمية� ،إن�سانية)
 .3عدد ال�ساعات املنجزة:
� 39ساعة ف�أقل
� 99 - 40ساعة معتمدة
� 100ساعة ف�أكرث
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 .4م�ستوى دخل الأ�سرة ال�شهري بالدينار الأردين:
 300ف�أقل
� 301إىل 600
�أكرث من 600
 .5م�ستوى تعليم الأب:
توجيهي فما دون
دبلوم �أو بكالوريو�س
ماج�ستري ف�أكرث

نتائج الدرا�سة:
ال�س�ؤال الأول :ما هي طبيعة الن�سق القيمي
ال�سائد لدى طلبة جامعة الريموك؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد
العينة على مقيا�س املنظومة القيمية ،واجلدول
( )5يلخ�ص النتائج.

اجلدول رقم ( :)5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة
على�أبعاد مقيا�س املنظومة القيمية
الرتبة

رقم
املجال

م�ستوى املنظومة
القيمية وجماالته

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

1
2
3
4
5
6

1
3
2
6
4
5

القيم الدينية
القيم ال�سيا�سية
القيم املعرفية
القيم االجتماعية
القيم االقت�صادية
القيم اجلمالية

4.13
3.78
3.77
3.77
3.71
3.48

0.65
0.72
0.84
0.82
0.72
0.75

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متو�سط

يت�ضح من اجلدول (� )5أن جميع القيم قد
وقعت �ضمن امل�ستوى املرتفع ،با�ستثناء ُبعد القيم
اجلمالية التي جاءت متو�سطة ،وجاء ترتيبها
كما يلي :القيم الدينية يف املرتبة الأوىل ،والقيم
ال�سيا�سية يف املرتبة الثانية ،والقيم املعرفية يف
املرتبة الثالثة ،والقيم االجتماعية يف املرتبة
الرابعة ،والقيم االقت�صادية يف املرتبة اخلام�سة،
والقيم اجلمالية يف املرتبة ال�ساد�سة.
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ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05=αيف
املنظومة القيمية لدى طلبة جامعة الريموك
تعزى ملتغريات اجلن�س ،والكلية ،والدخل
االقت�صادي للأ�سرة ،وامل�ستوى التعليمي للأب،
وعدد ال�ساعات املنجزة؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد
العينة على مقيا�س املنظومة القيمية يف �ضوء
متغريات الدرا�سة واجلدول ( )6يو�ضح النتائج.
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اجلدول رقم (  :)6املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة على مقيا�س
املنظومة القيمية يف �ضوء متغريات الدرا�سة
القيم
القيم
القيم
القيم القيم
م�ستويات
الإح�صائي
املتغريات
الدينية املعرفية ال�سيا�سية االقت�صادية اجلمالية
املتغريات
33.3
66.3
املتو�سط احل�سابي 95.3 75.3 69.3
ذكر
57.0
67.0
االنحراف املعياري 47.0 98.0 37.0
اجلن�س
55.3
37.3
املتو�سط احل�سابي 68.3 58.3 02.4
�أنثى
47.0
07.0
االنحراف املعياري 07.0 08.0 06.0
34.3
07.3
املتو�سط احل�سابي 67.3 47.3 90.4
علمية
57.0
07.0
االنحراف املعياري 96.0 38.0 46.0
الكلية
45.3
27.3
املتو�سط احل�سابي 18.3 08.3 81.4
�إن�سانية واجتماعية
67.0
47.0
االنحراف املعياري 57.0 58.0 66.0
73.3
36.3
املتو�سط احل�سابي 96.3 16.3 70.4
� 39ساعة ف�أقل
57.0
77.0
االنحراف املعياري 57.0 09.0 96.0
عدد
25.3
77.3
املتو�سط احل�سابي 58.3 48.3 71.4
ال�ساعات � 40إىل � 99ساعة معتمدة
27.0
76.0
االنحراف املعياري 86.0 67.0 06.0
املنجزة
95.3
47.3
املتو�سط احل�سابي 18.3 98.3 51.4
� 100ساعة ف�أكرث
97.0
17.0
االنحراف املعياري 27.0 48.0 76.0
85.3
77.3
املتو�سط احل�سابي 38.3 47.3 12.4
 300دينار ف�أقل
07.0
36.0
االنحراف املعياري 26.0 97.0 85.0
م�ستوى
54.3
96.3
املتو�سط احل�سابي 77.3 18.3 11.4
دخل
أ�سرة من � 301إىل  600دينار
ال
47.0
67.0
االنحراف املعياري 37.0 58.0 96.0
ال�شهري
64.3
86.3
املتو�سط احل�سابي 67.3 57.3 80.4
�أكرث من  600دينار
08.0
27.0
االنحراف املعياري 77.0 78.0 56.0
74.3
27.3
املتو�سط احل�سابي 18.3 27.3 71.4
توجيهي فما دون
67.0
17.0
االنحراف املعياري 07.0 48.0 16.0
م�ستوى
55.3
97.3
املتو�سط احل�سابي 48.3 09.3 61.4
تعليم
دبلوم �أو بكالوريو�س
17.0
86.0
االنحراف املعياري 76.0 17.0 95.0
الأب
04.3
25.3
املتو�سط احل�سابي 95.3 86.3 59.3
ماج�ستري ف�أكرث
08.0
57.0
االنحراف املعياري 38.0 30.1 28.0

يت�ضح من اجلدول ( )6وجود فروق ظاهرية
بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات �أفراد العينة
على مقيا�س املنظومة القيمية يف �ضوء توزيعها
ح�سب متغريات الدرا�سة .ولتحديد �أي االختبارات
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القيم
االجتماعية
96.3
77.0
08.3
48.0
37.3
87.0
18.3
68.0
86.3
38.0
18.3
97.0
28.3
68.0
18.3
87.0
87.3
38.0
27.3
48.0
77.3
48.0
08.3
57.0
96.3
19.0

الإح�صائية الواجب ا�ستخدامها ،فقد مت ح�ساب
معامالت االرتباط بني درجات �أفراد العينة على
القيم املختلفة ،واجلدول ( )7يلخ�ص النتائج.
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اجلدول رقم (  :)7معامالت االرتباط بني القيم املت�ضمنة
يف مقيا�س املنظومة القيمية
االرتباط
وفقاً للمتغريات
القيم املعرفية
القيم ال�سيا�سية
القيم االقت�صادية
القيم اجلمالية
القيم االجتماعية

القيم
الدينية
0.39
0.35
0.29
0.28
0.42

اختبار
Bartlett

للكروية

القيم
املعرفية

القيم
ال�سيا�سية

0.59
0.54
0.48
0.54

0.59
0.48
0.56

القيم
االقت�صادية

القيم
اجلمالية

0.48
0.52

0.51

ن�سبة
الأرجحية

كا
التقريبية

درجة
احلرية

الداللة
الإح�صائية

0.000

2117.857

20

0.000

2

يت�ضح من اجلدول ( )7وجود معامالت ارتباط يربر �إجراء حتليل التباين اخلما�سي املتعدد
عالية بني درجات �أفراد عينة الدرا�سة على خمتلف  ،)WAYS MANOVA without interactionواجلدول
القيم املت�ضمنة يف مقيا�س املنظومة القيمية ،وت�ؤكد ( )8يو�ضح النتائج.
ذلك نتائج اختبار بارتلت ( )Bartlettللكروية .مما

(5-

اجلدول رقم ( :)8نتائج حتليل التباين اخلما�سي املتعدد لدرجات �أفراد العينة على
القيم املت�ضمنة يف مقيا�س املنظومة القيمية
الأثر

االختبار
املتعدد

اجلن�س
الكلية
عدد ال�ساعات املنجزة
م�ستوى دخل الأ�سرة ال�شهري
م�ستوى تعليم الأب

Hotelling’s Trace
Hotelling’s Trace
Wilks’ Lambda
Wilks’ Lambda
Wilks’ Lambda

قيمة
االختبار
املتعدد
0.058
0.005
0.978
0.981
0.956

يت�ضح من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )0.05= αيف املنظومة القيمية تعزى
ملتغريي اجلن�س وم�ستوى تعليم الأب .كما يت�ضح
عدم وجود �أي فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغريات :الكلية ،وم�ستوى الدخل ال�شهري للأ�سرة،
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قيمة ف
الكلية
املح�سوبة
*9.130
0.836
1.749
1.530
*3.580

درجة
حرية
الفر�ضية
6
6
12
12
12

درجة
حرية
اخلط�أ
938
938
1876
1876
1876

الداللة
الإح�صائية
0.000
0.542
0.051
0.106
0.000

وعدد ال�ساعات املنجزة .ولتحديد مظاهر وم�صادر
هذه الفروق فقد �أجري حتليل التباين اخلما�سي (5-
 )WAYS ANOVA without interactionعلى درجات
�أفراد العينة للقيم املت�ضمنة يف مقيا�س املنظومة
القيمية ،واجلدول ( )9يلخ�ص النتائج.
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اجلدول رقم (  :)9نتائج حتليل التباين اخلما�سي لدرجات �أفراد العينة على القيم
املختلفة ملقيا�س املنظومة القيمية
م�صدر
التباين

اجلن�س

الكلية

عدد
ال�ساعات
املنجزة

متو�سط
دخل
الأ�سرة
ال�شهري

م�ستوى
تعليم
الأب

اخلط�أ

املتغري
التابع

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

القيم الدينية
القيم املعرفية
القيم ال�سيا�سية
القيم االقت�صادية
القيم اجلمالية
القيم االجتماعية
القيم الدينية
القيم املعرفية
القيم ال�سيا�سية
القيم االقت�صادية
القيم اجلمالية
القيم االجتماعية
القيم الدينية
القيم املعرفية
القيم ال�سيا�سية
القيم االقت�صادية
القيم اجلمالية
القيم االجتماعية
القيم الدينية
القيم املعرفية
القيم ال�سيا�سية
القيم االقت�صادية
القيم اجلمالية
القيم االجتماعية
القيم الدينية
القيم املعرفية
القيم ال�سيا�سية
القيم االقت�صادية
القيم اجلمالية
القيم االجتماعية
القيم الدينية
القيم املعرفية
القيم ال�سيا�سية
القيم االقت�صادية
القيم اجلمالية
القيم االجتماعية

8.466
9.871
11.298
0.190
5.347
0.497
0.073
0.021
0.204
0.001
0.802
0.792
0.927
9.571
2.394
3.423
4.599
3.365
1.443
0.298
0.785
1.011
3.468
0.677
4.731
6.944
6.568
7.837
3.088
0.850
383.385
638.134
466.997
476.002
518.665
634.212

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
943
943
943
943
943
943
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متو�سط
جمموع
املربعات
8.466
9.871
11.298
0.190
5.347
0.497
0.073
0.021
0.204
0.001
0.802
0.792
0.463
4.786
1.197
1.711
2.299
1.683
0.721
0.149
0.392
0.505
1.734
0.339
2.365
3.472
3.284
3.918
1.544
0.425
0.407
0.677
0.495
0.505
0.550
0.673

قيمة ف
املح�سوبة

الداللة
الإح�صائية

*20.824
*14.587
*22.814
0.377
*9.721
0.739
0.179
0.031
0.412
0.001
1.458
1.178
1.140
*7.072
2.417
*3.390
*4.180
2.502
1.775
0.220
0.792
1.001
*3.152
0.503
*5.818
*5.131
*6.632
*7.763
2.807
0.632

0.000
0.000
0.000
0.539
0.002
0.390
0.672
0.861
0.521
0.971
0.228
0.278
0.320
0.001
0.090
0.034
0.016
0.082
0.170
0.802
0.453
0.368
0.043
0.605
0.003
0.006
0.001
0.000
0.061
0.532
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القيم الدينية
القيم املعرفية
القيم ال�سيا�سية
الكلي
القيم االقت�صادية
القيم اجلمالية
القيم االجتماعية
* دالة عند م�ستوى الداللة 0.05=α

403.077
671.370
490.889
489.175
539.653
642.031

يت�ضح من اجلدول ( )9وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )0.05=αتعزى ملتغري اجلن�س يف
القيم الدينية ،واملعرفية ،وال�سيا�سية ،واجلمالية،
وذلك ل�صالح الإناث .كما يت�ضح وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني درجات �أفراد العينة على القيم
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951
951
951
951
951
951

الدينية ،واملعرفية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية تعزى
ملتغري م�ستوى تعليم الأب .ولتحديد م�صادر الفروق
فقد �أجري اختبار ليڤني لت�ساوي تباين اخلط�أ يف
الدرجات واجلدول ( )10يو�ضح النتائج.

اجلدول رقم (  :)10نتائج اختبار ليڤني لت�ساوي تباين اخلط�أ يف الدرجات
املتغري
التابع
القيم الدينية
القيم املعرفية
القيم ال�سيا�سية
القيم االقت�صادية

قيمة ف املح�سوبة
 Leveneالختبار
2.646
1.799
1.434
1.716

درجة
حرية
الب�سط
98
98
98
98

درجة
حرية
املقام
853
853
853
853

الداللة
الإح�صائية
0.000
0.000
0.006
0.000

يت�ضح من جدول ( )10وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )0.05=αيف تباين اخلط�أ ،مما
يربر �إجراء اختبار جيم�س-هويل لتحديد م�صادر

الفروق يف القيم الدينية ،واملعرفية ،وال�سيا�سية،
واالقت�صادية يف �ضوء م�ستوى تعليم الأب .واجلدول
( )11يو�ضح النتائج.

يت�ضح من جدول ( )10وجود فروق ذات داللة
�إحيت�ضح من اجلدول (� )11أنه فيما يخ�ص كل من
القيم (الدينية ،ال�سيا�سية ،االقت�صادية) فقد جاءت
النتائج ل�صالح الطلبة ممن كان م�ستوى تعليم
�آبائهم (دبلوم �أو بكالوريو�س ثم توجيهي فما دون)

مقارنة بزمالئهم ممن كان م�ستوى تعليم �آبائهم
(ماج�ستري ف�أكرث)� ،أما فيما يخ�ص القيم املعرفية
فقد جاءت النتيجة ل�صالح الطلبة ممن كان م�ستوى
تعليم �آبائهم (دبلوم �أو بكالوريو�س) مقارنة ٍّ
بكل من
(ماج�ستري ف�أكرث ثم توجيهي فما دون).
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اجلدول رقم ( :)11م�صادر الفروق بني درجات املفحو�صني على القيم املحددة
يف �ضوء م�ستوى تعليم الأب
م�ستوى تعليم الأب
القيم
الدينية

القيم
املعرفية

القيم
ال�سيا�سية

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي
4.160
4.169

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي
3.721
3.905

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي
3.809
3.839

Games-Howell

املتو�سط احل�سابي
3.725
3.790

دبلوم �أو بكالوريو�س
توجيهي فما دون
م�ستوى تعليم الأب
توجيهي فما دون
دبلوم �أو بكالوريو�س
م�ستوى تعليم الأب
توجيهي فما دون
دبلوم �أو بكالوريو�س
م�ستوى تعليم الأب

القيم
االقت�صادية
توجيهي فما دون
دبلوم �أو بكالوريو�س
* دالة عند م�ستوى الداللة 50.0=α

مناق�شة النتائج:
مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول والذي ين�ص:
ما هي طبيعة الن�سق القيمي ال�سائد لدى طلبة
جامعة الريموك؟
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جميع القيم وقعت
�ضمن امل�ستوى املرتفع با�ستثناء القيم اجلمالية
التي وقعت �ضمن امل�ستوى املتو�سط ،حيث احتلت
القيم الدينية املرتبة الأوىل ،والقيم ال�سيا�سية
املرتبة الثانية ،والقيم املعرفية يف املرتبة الثالثة،
والقيم االجتماعية يف املرتبة الرابعة ،والقيم
االقت�صادية يف املرتبة الأخرية.
�إن احتالل القيم الدينية للمرتبة الأوىل رمبا
يعك�س الطبيعة املحافظة للأ�سرة الأردنية ،فغالبية
طلبة جامعة الريموك ي�أتون من القرى املحيطة
باجلامعة ،وغالبيتهم من جمتمعات ريفية ومن
�أ�سر حمافظة توجه عناية خا�صة للقيم الدينية،
ي�ضاف �إىل ذلك ت�أثريات امل�ؤ�س�سات الرتبوية
http://journals.uob.edu.bh

ماج�ستري ف�أكرث
949.3
*0.211
*0.221
ماج�ستري ف�أكرث
3.681
0.041
*0.224
ماج�ستري ف�أكرث
3.592
*0.217
*0.247
ماج�ستري ف�أكرث
3.516
*0.209
*0.274

دبلوم �أو بكالوريو�س
061.4
0.009
توجيهي فما دون
3.721
*0.183
توجيهي فما دون
3.809
0.030
توجيهي فما دون
3.725
0.065

والربامج التثقيفية وخا�صة الدينية منها� .أما
احتالل القيم ال�سيا�سية واملعرفية واالجتماعية
واالقت�صادية مراتب تالية للقيم الدينية والتي
حظيت مبتو�سطات ح�سابية متقاربة جد ًا (القيم
ال�سيا�سية= ،3.78القيم املعرفية= ،3.77
القيم االجتماعية=  ،3.77القيم االقت�صادية=
 )3.71فرمبا يعك�س توزيع اهتمامات طلبة
جامعة الريموك على هذه القيم بدرجات متقاربة،
فاهتمامهم بالقيم ال�سيا�سية رمبا يعك�س زيادة
اهتمام الطلبة باملوا�ضيع ال�سيا�سية نتيجة حركات
الوطن العربي التي ت�ضمنت مظاهرات وحركات
احتجاجية على �صعيد املجتمع الأردين والتي
تكاد تكون �أ�سبوعي ًا ،ونتيجة للم�ساحة الوا�سعة من
احلرية ال�سيا�سية والتعبري عنها من خالل و�سائل
الإعالم املختلفة ،كاملواقع الإلكرتونية وال�صحف
ومواقع التوا�صل االجتماعي� .أما اهتمامهم بالقيم
املعرفية ف�إنه يعك�س طبيعة املرحلة واملكان الذي
ي�أتون �إليه ،فطبيعة الدرا�سة اجلامعية مبختلف

)Int. J. Res. Edu. Psy., 2, No. 2 (Oct. 2014

براجمها تركز على هذه القيمة وتعززها ،لأن
هدف الدرا�سة اجلامعية هو اكت�ساب الطلبة
املعارف وتنمية مهارات احل�صول على املعرفة يف
املجاالت التخ�ص�صية املختلفة.
واهتمام الطلبة بالقيم االجتماعية يعك�س تفاعل
الطلبة مع احلياة اجلامعية ،فطبيعة نظام الدرا�سة
يف جامعة الريموك (نظام ال�ساعات املعتمدة) يتيح
للطالب حرية االختيار وحرية التفاعل مع الطلبة من
م�ستويات خمتلفة؛ كما �أن وجود العديد من الربامج
والأن�شطة املنهجية واملكملة للمنهاج التي تقدمها
اجلامعة من خالل عمادة �ش�ؤون الطلبة ،ف�إمنا تتيح
للطالب فر�ص التفاعل االجتماعي وتنمية القيم
االجتماعية ،ي�ضاف �إىل ذلك الأن�شطة امل�ضمنة
يف كثري من متطلبات الثقافة العامة (كالرتبية
الوطنية ،واملهارات احلياتية وغريها) ومتطلبات
التخ�ص�ص املختلفة.
كما �أن احتالل القيم االقت�صادية م�ستوى
مرتفع ًا يعك�س هموم الطالب اجلامعي ،فغالبيتهم
ي�أتون من �أ�سر ذات م�ستوى دخل متو�سط �أو
متدن ،كما �أن الطالب اجلامعي يواجه حتديات
ٍ
م�ستقبلية تت�ضمن التخطيط للح�صول على عمل
يف ظل ارتفاع البطالة واحل�صول على احلاجات
الأ�سا�سية ا�ستعداد ًا للزواج ومتطلباته اليومية ،كل
ذلك ي�شكل �ضغوط ًا جتعل القيم االقت�صادية �ضمن
اهتمامات الطالب اجلامعي الأ�سا�سية.
�أما ح�صول القيم اجلمالية على م�ستوى
متو�سط ويف مرتبة �أخرية �ضمن املنظومة القيمية
للطالب اجلامعي ،ف�إن ذلك يعك�س عدة �أمور منها،
عدم ارتقاء احل�س اجلمايل والذي ينتج عنه تدين
م�ستوى الرتبية الفنية يف م�ؤ�س�ساتنا الرتبوية� ،إذ �أن
القيم اجلمالية تعد يف مرتبة رفاهية غالب ًا ما يهتم
بها الأ�شخا�ص الذين يتمتعون مبهارات فنية خا�صة،
وهم �أقالء �أو �أ�شخا�ص قد حققوا جميع حاجاتهم
الأ�سا�سية ،فيبحثون عن قيم وحاجات �أخرى تكون
القيم اجلمالية من �ضمنها؛ فطلبة جامعة الريموك
غالبيتهم من طبقات اجتماعية ما زالت تبحث عن
الأ�سا�سيات ،لذلك ت�سود لديهم جميع القيم يف
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املرتبة الأوىل والقيم اجلمالية يف املرتبة الأخرية،
وين�سجم ذلك مع وجهة نظر ما�سلو الذي ي�ضع
احلاجات اجلمالية يف قمة الهرم.
مبقارنة نتائج الدرا�سة احلالية بنتائج
الدرا�سات ال�سابقة ف�إن احتالل القيم الدينية
باملرتبة الأوىل من قبل طلبة جامعة الريموك يتفق
مع نتائج درا�سة البط�ش وعبد الرحمن ()1990
التي �أجريت على طلبة اجلامعة الأردنية ،وتلتها
القيم االجتماعية واملعرفية وال�سيا�سية واجلمالية
واالقت�صادية .كما اتفقت مع نتائج درا�سة العتوم
واخل�صاونة ( )1999التي �أجريت على طلبة
جامعة �آل البيت والتي �أظهرت نتائجها ترتيب
القيم على النحو التايل :القيم الدينية ،ثم القيم
املعرفية ،ثم القيم ال�سيا�سية ،ثم القيم اجلمالية،
والقيم االقت�صادية .كما اتفقت مع نتائج درا�سة
( )Thornton, 2004التي �أظهرت �أن القيم الدينية
احتلت املرتبة الأوىل ،واتفقت كذلك مع نتائج
درا�سة ال�سامرائي ( )2005التي �أجريت على
طلبة جامعة الإ�سراء والتي �أظهرت خم�س قيم
جاءت مرتبة كما يلي :القيم الدينية ،تلتها القيم
العلمية ،ثم القيم املعرفية ،فاالقت�صادية ،ثم
اجلمالية .كما اتفقت مع درا�سة اجلالد ()2008
التي �أجريت على طلبة جامعة عجمان وترتبت
فيها القيم كما يلي :القيم الدينية ،القيم املعرفية،
القيم االجتماعية ،القيم االقت�صادية ،ثم القيم
ال�سيا�سية ،والقيم اجلمالية .واتفقت جزئي ًا مع
درا�سة املخزومي ( )2008التي �أجريت على
طلبة جامعة الزرقاء التي �أظهرت القيم العقائدية
فاالجتماعية فاجلمالية فاالقت�صادية .كما اتفقت
مع نتائج درا�سة العمايرة و�آخرين ( )2011التي
جاءت فيها القيم مرتبة على النحو التايل :القيم
الدينية ،القيم ال�سيا�سية ،القيم العملية ،القيم
االجتماعية ،ثم القيم االقت�صادية.
�إن اتفاق معظم هذه الدرا�سات مع نتائج
الدرا�سة احلالية من حيث احتالل القيم الدينية
املرتبة الأوىل واحتالل القيم اجلمالية مرتبة
مت�أخرة� ،إمنا يعك�س الت�شابه بني خ�صائ�ص
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العينات التي �أجريت عليها هذه الدرا�سات،
فمعظمها �أجريت يف اجلامعات الأردنية ،وطلبة
هذه اجلامعات تزداد بينهم الت�شابهات وي�شرتكون
يف كثري من اخل�صائ�ص وال�سمات واالهتمامات،
حيث �إن غالبية املجتمع الأردين مبا يف ذلك
طلبة اجلامعات ،هم من طبقات اجتماعية تتمتع
بخ�صائ�ص التدين واملحافظة واالرتباط بالأ�سرة،
ويتمتعون مب�ستوى اقت�صادي متو�سط� ،إىل غري
ذلك من املقومات االجتماعية املت�شابهة؛ كل ذلك
انعك�س على املنظومة القيمية لدى طلبة اجلامعات
عامة وطلبة جامعة الريموك خا�صة والذين قد
يظهرون بع�ض الفروق يف ترتيب القيم.
مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين والذي ين�ص:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 = αيف املنظومة القيمية لدى
طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغريات اجلن�س،
والكلية ،والدخل االقت�صادي للأ�سرة ،وامل�ستوى
التعليمي للأب ،وعدد ال�ساعات املنجزة؟
ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى القيم الدينية
والقيم املعرفية والقيم اجلمالية والقيم ال�سيا�سية
كان ل�صالح الإناث .كما ك�شفت النتائج �أن الطلبة
الذين كان م�ستوى تعليم �أبائهم بكالوريو�س فما
دون قد ح�صلوا على متو�سطات �أعلى يف جمال
القيم الدينية وجمال القيم االقت�صادية مقارنة مع
الطلبة الذين كان م�ستوى تعليم �أبائهم ماج�ستري
ف�أكرث� ،أما يف جمال القيم املعرفية فقد ح�صل
الطلبة على متو�سط ح�سابي �أعلى مقارنة مع من
كان م�ستوى تعليم �أبائهم توجيهي فما دون �أو
ماج�ستري ف�أعلى.
ميكن تف�سري نتيجة ح�صول الإناث على
متو�سطات ح�سابية �أعلى يف جماالت القيم
الدينية والقيم املعرفية والقيم ال�سيا�سية والقيم
اجلمالية ،من خالل ربطها باخل�صائ�ص الثقافية
واالجتماعية التي تخ�ص املجتمع الأردين ونظرته
للمر�أة وما يحدده املجتمع من �أدوار لها؛ فكون
املجتمع الأردين جمتمع ًا حمافظ ًا ينظر للمر�أة
نظرة تقليدية حتد من بع�ض مظاهر حريتها ،جعل
http://journals.uob.edu.bh

املر�أة �أكرث التزام ًا يف القيم الدينية مما يح�سن
من مكانتها االجتماعية ونظرة املجتمع �إليها،
فاملر�أة املثالية يف نظر املجتمع الأردين هي ذات
اخللق الرفيع والثقافة العالية التي حتتل مكانة
اجتماعية عالية ولديها احل�س اجلمايل الرفيع.
ومت�شي ًا مع هذه ال�صورة احتلت القيم الدينية
واملعرفية وال�سيا�سية واجلمالية مراتب متتالية
لدى الطالبات ،يف حني �أن اهتمام الطلبة الذكور
بهذه اجلوانب كان �أقل.
مبقارنة هذه النتائج مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة يت�ضح �أنها تتفق جزئي ًا مع وجود �أثر
ملتغري اجلن�س وم�ستوى تعليم الأب وعدد ال�ساعات
املنجزة ،مع درا�سة اجلالد ( )2008ودرا�سة
البط�ش وعبد الرحمن ( )1990ودرا�سة العتوم
واخل�صاونة ( ،)1999ودرا�سة ال�سامرائي
( )2005ودرا�سة العمايرة و�آخرين (،)2011
وتتعار�ض مع درا�سة ثورنتون ()Thornton, 2004
ودرا�سة ( )karami & Gururaj, 2012اللتني �أ�شارتا
�إىل عدم وجود �أي �أثر ملتغري اجلن�س.
�أما فيما يخ�ص ت�أثري م�ستوى تعليم الأب يف
القيم الدينية والقيم االقت�صادية والذي ات�ضح ب�أن
الطلبة الذين كان م�ستوى تعليم �آبائهم بكالوريو�س
فما دون قد حققوا معدالت �أعلى مقارنة مع من
كان م�ستوى تعليم �آبائهم ماج�ستري ف�أكرث ،فرمبا
يعود ذلك �إىل حاجة الفئة الأوىل وتطلعاتها لتحقيق
م�ستوى �أف�ضل يف ال�س ّلم االقت�صادي واالجتماعي،
ونزوعهم للقيم الدينية التي يرون فيها مالذ ًا
لتعوي�ض نق�ص احلاجة .يف حني �أن الطلبة الذين
كان م�ستوى تعليم �آبائهم ماج�ستري ف�أكرث فقد
يكون قد حقق �آبا�ؤهم مراتب وظيفية �أعلى حتقق
لهم م�ستوى دخل اقت�صادي �أعلى ومكانة اجتماعية
تتيح لهم �إ�شباع حاجات �أبنائهم ،وتف�سح لهم
املجال للمزيد من االنفتاح والتحرر الذي رمبا جعل
�أبناءهم �أقل مي ًال للقيم الدينية واالقت�صادية.
�أما يف جمال القيم املعرفية والتي ح�صل فيها
الطلبة الذين كان م�ستوى تعليم �آبائهم دبلوم �أو
بكالوريو�س على متو�سط �أعلى ممن كان م�ستوى
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تعليم �أبائهم توجيهي فما دون �أو ماج�ستري
ف�أعلى ،فيمكن تف�سريه بالت�أثري الذي تركه تعليم
الأب يف توجهات الأبناء نحو القيم املعرفية عند
مقارنة درجات �أبناء حملة الدبلوم والبكالوريو�س
مع �أبناء حملة التوجيهي فما دون ،حيث �أن الأب
املتعلم �ضمن هذا امل�ستوى ( دبلوم ،وبكالوريو�س)
ينزع �إىل توجيه �أبنائه نحو القيم املعرفية� .أما
نزوع �أبناء حملة الدبلوم والبكالوريو�س �إىل القيم
املعرفية �أكرث من �أبناء حملة املاج�ستري ف�أكرث
فيعك�س حاجة هذه الفئة للمزيد من املعرفة
والتعليم للحاق بالفئات العليا من حملة املاج�ستري
والدكتوراه .ومبقارنة نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج
الدرا�سات ال�سابقة فيما يخ�ص ت�أثري م�ستوى تعليم
الأب فقد اتفقت نتائجها مع نتائج بع�ض الدرا�سات
مثل درا�سة كل من( :العتوم واخل�صاونة1999 ،؛
ال�سامرائي.)2005 ،
التو�صيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية يو�صى مبا يلي:
حل�صول الطلبة على م�ستوى متو�سط يف جمال
القيم اجلمالية يو�صى مبا يلي:
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مقيا�س املنظومة القيمية
علي بدرجة
ينطبق ّ
الفقرة
القيم الدينية
� 1أتوا�ضع مع جميع النا�س.
� 2أنا �صادق يف كل �سلوكاتي
� 3أ�شعر باالطمئنان عندما �أت�صرف ب�أمانة
� 4أت�سامح مع النا�س
� 5أر�ضى مبا ق�سمه اهلل يل يف هذه احلياة من خري ومكروه
� 6أ�شعر بال�سعادة لأنني ملتزم ديني ًا
القيم املعرفية
� 7أ�سعى للتعرف على الثقافات الأخرى و�آخذ منها ما يتالءم مع قيمي
� 8أ�ؤمن ب�أن العلم �أ�سا�س التقدم واالزدهار
 9متنحني طرق الدرا�سة املتوافرة املزيد من املعرفة والفهم
 10مي ّكنني التعليم من اال�ستمرار يف احلياة ب�صورة �إيجابية
� 11أمتلك املهارة يف ا�ستخدام و�سائل املعرفة احلديثة
القيم ال�سيا�سية
� 12أدافع عن وطني �إذا تعر�ض للخطر
� 13أرغب باالنتماء �إىل املنظمات غري احلكومية التي ال تتعار�ض مع
م�صالح جمتمعي
را�ض عن نظام احلكم يف بلدي.
� 14أنا ٍ
 15االنتماء للأحزاب ال�سيا�سية يعود بالفائدة على الوطن
� 16أحرتم احلاكم يف بلدي
� 17أ�ؤمن بحق الفرد يف التملك
 18حرية الر�أي �أمر مقد�س
القيم االقت�صادية
� 19إن الأجر املنا�سب يحفزين على اال�ستمرار يف العمل
 20املال بالن�سبة يل و�سيلة ولي�س غاية
� 21أرغب يف امتالك الرثوة وبطرق قانونية.
 22التجارة توفر الأرباح لعي�ش حياة كرمية
 23قيمة الفرد مبا ميتلكه من ثروة
القيم اجلمالية
� 24أعتني مبظهري اخلارجي مبا يتما�شى مع جمتمعي.
� 25أقدر الأعمال الفنية و�أحرتمها
 26لدي معايري خا�صة للحكم على جمال الأ�شياء
� 27أحرتم من يقتني التحف الفنية
� 28أق�ضي �أوقات فراغي يف ممار�سة بع�ض الفنون.
� 29أرى ب�أن الرتبية الفنية حت�سن من ذوق الفرد
القيم االجتماعية
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علي بدرجة
ينطبق ّ
الفقرة
30
31
32
33
34
35

�أرغب يف م�شاركة الآخرين منا�سباتهم
�أ�شعر بال�سعادة عندما يكون يل �أ�صدقاء من خمتلف طبقات
املجتمع.
�أ�سعى للإ�صالح ب�شكل دائم ما بني الآخرين.
�أ�ضحي برغباتي ال�شخ�صية يف �سبيل �صالح املجموعة
�أرغب بالأعمال التطوعية.
�أحب ق�ضاء وقت الفراغ مع الآخرين
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