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ملخص:  
لالأن�ساق  االأردنية  التعرف على درجة متّثل طلبة اجلامعات  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
القيمية يف �سوء التحدي التكنولوجي من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم، ومعرفة اأثر متغريات: 
اجلن�ص، ونوع الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي، واملعدل الرتاكمي على درجة متّثل الطلبة لالأن�ساق 

القيمية. 
وتاألفت عينة الدرا�سة من )1128( طالبًا وطالبة من طلبة ال�سنة االأوىل والرابعة يف 
اأفراد  درجة متّثل  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  واخلا�سة.  احلكومية  االأردنية  اجلامعات 
نظر  وجهة  من  لالأداة،  الكلية  الدرجة  على  كبرية  بدرجة  جاء  قد  القيمية  لالأن�ساق  العينة 
الطلبة. وقد جاء متّثل الطلبة لالأن�ساق القيمية مرتبًا تنازليًا على النحواالآتي: القيم الدينية، 

والقيم ال�سيا�سية، والقيم العملية، والقيم االجتماعية، واأخرياً القيم االقت�سادية. 
اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية الأثر متغري اجلن�ص  وتبني من نتائج الدرا�سة 
على درجة متّثل اأفراد العينة للقيم االجتماعية، والقيم االقت�سادية، والقيم العملية، والدرجة 
الكلية لالأداة من وجهة نظر الطلبة، بينما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
يف درجة متّثل اأفراد العينة للقيم الدينية، وال�سيا�سية تبعًا ملتغري اجلن�ص، ل�سالح االإناث.  

واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اح�سائية يف درجة متّثل اأفراد العينة 
للقيم االجتماعية، والقيم االقت�سادية، والقيم الدينية، والقيم العملية، والدرجة الكلية، تبعًا 
ملتغري الكلية، ل�سالح طلبة الكليات العلمية، بينما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه ال توجد فروق 

ذات داللة اإح�سائية يف درجة متّثل اأفراد العينة للقيم ال�سيا�سية تبعًا ملتغري الكلية. 
وتبني من نتائج الدرا�سة اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية الأثر متغري امل�ستوى 
الدرا�سي على درجة متّثل اأفراد العينة للقيم االجتماعية، والقيم االقت�سادية، والقيم الدينية، 
والقيم العملية، والدرجة الكلية، تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، من وجهة نظر الطلبة. بينما 
اأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة متّثل اأفراد العينة للقيم ال�سيا�سية 

تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، ل�سالح طلبة ال�سنة االأوىل. 
واأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة متّثل اأفراد العينة للقيم 
االجتماعية،  والقيم ال�سيا�سية، والقيم العملية، والدرجة الكلية، تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي، 
اأنه ال توجد فروق ذات  النتائج  اأظهرت  الطلبة من ذوي املعدل )جيد جداً(. بينما  ل�سالح 
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داللة اإح�سائية يف درجة متّثل اأفراد العينة للقيم االقت�سادية، والقيم الدينية، تبعًا ملتغري 
املعدل الرتاكمي. 

وبناًء على نتائج الدرا�صة جاءت التو�صيات الآتية: 
اأن ت�ستمل اخلطط الدرا�سية يف اجلامعات على م�ساقات تتعلق بالعوملة من جميع  1 .
اأبعادها، واأن ُتدر�ص ب�سكل وظيفي ي�ساعد على فهم هذه االأبعاد، والتعامل معها 
التي  واالقت�سادية  االجتماعية  القيم  مع  يتنا�سب  ما  اختيار  على  وقدرة  بوعي 

تنبثق من القيم الدينية. 
اأن تت�سافر جهود موؤ�س�سات املجتمع املحلي وو�سائل االإعالم وموؤ�س�سات التعليم  2 .
االأ�رشة  باأهمية  واملجتمع  لالأفراد  التثقيفي  بالدور  موؤ�س�ساتها  اختالف  على 
كاأ�سا�ص يف بناء املجتمع، واإظهار دورها كاإحدى املرجعيات االأ�سا�سية يف تربية 

الن�سئ. 
الكلمات املفتاحية: القيم، االأن�ساق، التكنولوجيا، التحديات ، اجلامعات االأردنية. 
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Abstract:
This study aimed at investigating the patterns of values amongst university 

Jordanian students in light of the technological challenges from the students’ 
perspectives. The study investigated the effect of the variables of the student’s 
gender type of faculty he or she is studying in, the student’s study level at 
university, and his or her accumulative grade point at the university on the 
student’s absorption of the patterns of values. The study sample consisted of 
(1128) freshman and senior students in both public and private Jordanian 
universities. Results showed that the degree of students’ absorption of the 
patterns of values was high on the total items of the survey questionnaire. 
Students’ compliance with patterns of values were ordered as follows: religious 
values, political values, practical values, social values, and economic values.  
The study revealed that there were no statistically significant differences that 
can be attributed to the participants’ gender in their absorption of the social, 
economic, and practical values on the total items of the study instrument 
from their perspectives Whereas, results showed that there were statistically 
significant differences in the students’ absorption of religious and political 
values that can be attributed to gender in favor of females. The study also 
showed that there were statistically significant differences that can be attributed 
to the participants’ faculty in favor of students of the scientific faculties in 
their absorption of social, economic, religious values, and practical values 
on the total items of the study instrument. Whereas, results showed that there 
were no statistically significant differences in the students’ absorption of 
political values that can be attributed to the participants’ faculty. However, 
the study showed that there were no statistically significant differences that 
can be attributed to the participants’ seniority of study at university in their 
absorption of social, economic, religious, and practical values on the total 
items of the study instrument from the students’ perspectives. Whereas, results 
showed that there were statistically significant differences in the students’ 
absorption of political values that can be attributed to their seniority of 
study at university in favor of freshman students. Finally, results showed that 
there were statistically significant differences that can be attributed to the 
participants’ accumulative grade point at university in their absorption
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of social, political, and practical values on the total items of the study 
instrument in favor of students who got a very good AGP. Results also 
showed that there were no statistically significant differences in the students’ 
absorption of economic and religious values that can be attributed to the 
students’ AGP.

In the light of findings, the study came up with a number of  
recommendations:

The plans include courses at universities related to globalization in all 1. 
its dimensions, and to be taught functionary to help  understanding  these  
dimensions, and deal  with  them  awareness  and ability to choose  what  
fits the social and economic values that derive from religious values. 
To combine the efforts local community institutions, the media and 2. 
educational institutions at different educational levels of  the educational 
role of individuals and society for the importance of the family as a basis 
to build community, and demonstrate its role as one of the basic references 
in the education of adolescents .  
Keywords: values, patterns, technology, challenges, Jordanian 

universities 
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مقدمة: 
متتلك املجتمعات يف االأ�سا�ص قيمًا واأيديولوجيات، وهي دائمًا يف حالة تاأرجح ما 
بني الثبات والتغري الن�سبي، وقد �سهد التاريخ الب�رشي تغرياً يف الن�سق القيمي للمجتمعات، 
البطء  وهذا  االأحيان،  من  كثري  يف  اإدراكه  ميكن  ال  �سئيلة  وبدرجة  بطيئًا،  التغري  وكان 
اجليل  بقيم  يتنباأ  اأن  جيل  لكل  ميكن  بحيث  �سهاًل  بالقيم  التنبوؤ  جعل  القيمي،  التغري  يف 
الالحق، بقدر معقول من الدقة عن طريق اإ�سقاط قيمه اخلا�سة به، حيث اإن االأطفال عندما 
يكربون �سوف ي�سرتكون اإىل حد كبري يف قيم اآبائهم، وبهذا بقيت القيم التقليدية واملعايري 
االجتماعية ممتدة بني االأجيال التالية وال�سابقة، ولكن مع قدوم الثورة ال�سناعية، وظهور 

ع�رش النه�سة، بداأ رف�ص بع�ص القيم، وا�ستبدالها بقيم جديدة. 
ان التغريات وامل�ستجدات التي طراأت على املجتمعات الب�رشية املعا�رشة على اختالف 
والنامية على  املتقدمة  للدول  درجات تقدمها، كثرية يف كل املجاالت، وقد مثلت حتديًا 
اأثرها املبا�رش وغري  اأنظمة وموؤ�س�سات املجتمع، »وكان لهذه امل�ستجدات  حد �سواء، وعلى 
املبا�رش على �سلوك ال�سباب �سلبًا اأو اإيجابًا، هذه امل�ستجدات من ثورة معرفية وعوملة، وما 
ارتبط بها من تقدم علمي وتكنولوجي هائل كان لها دور كبري يف اإحداث اهتزاز يف القيم« 
العوامل  اأهم  من  اليوم  نعي�سها  التي  التكنولوجية  الثورة  ولعل   .)199  :2008 اهلل،  )عبد 
اأ�سباب الراحة، والرقي،  املوؤثرة يف اكت�ساب القيم ومنوها، نتيجة ملا قدمته لالإن�سان من 
واالزدهار، ونتيجة ملا حتمله يف طياتها من مغريات جتعل االإن�سان يف �رشاع بني اأن يقبل 
التغري التكنولوجي وبني اأن يبقى حمافظًا على قيمه. »وترتب على ذلك تغرّي يف االجتاهات، 
مما نتج عنه ا�ستخفاف ببع�ص العادات والتقاليد والقيم ال�سائدة يف املجتمع« )عبد اجلواد 

وحممد، 2004: 371(. 
من  جمموعة  الع�رشين  القرن  من  االأخريين  العقدين  منذ  العربية  املجتمعات  �سهدت 
واالقت�سادية،  واالجتماعية  والفكرية  الثقافية  اجلوانب  يف  ال�رشيعة  والتغريات  التطورات 
عجز االإن�سان عن مواجهتها والتكيف معها، وقد كان لهذه التطورات والتغريات اآثارها يف 
ا�سطراب منظومة القيم احلاكمة ل�سلوك االأفراد وت�رشفاتهم، والتناق�ص بني القول والعمل، 
وعدم االت�ساق بينهما، وا�سطراب الن�سق القيمي لالإن�سان العربي، واختالله، وفقدان ترابطه، 

ومتا�سكه،  وقدرته على توجيه ال�سلوك.   
الفرد  اأو املجتمع، فعلى م�ستوى  بالفرد  �سواء فيما يتعلق  بالغة  اأهمية  القيم  وحتتل 
االإن�سانية، وترتابط مع بع�سها يف ن�سق خا�ص بها ميثل  ال�سخ�سية  القيم تنتظم يف  فاإن 
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لديه،  الأهميتها  تبعًا  الفرد  قيم  اأولويات  عن  القيمي  الن�سق  ويعرب  الفرد،  لدى  القيم  ن�سق 
اأن تختلف درجة االأهمية لكل قيمة من فرد الآخر وفقًا ملعتقداته وقناعاته،  »حيث ميكن 
ومن جمتمع الآخر وفقًا لثقافته، حيث اإن الن�سق القيمي ال ين�ساأ ويتطور يف فراغ، اإمنا يف 
اإطار حمددات اجتماعية، وثقافية، واقت�سادية، وتربوية، و�سيا�سية معينة، توؤثر يف ن�سق 
القيم لدى الفرد كي يتواءم مع نظام القيم الذي يتبناه املجتمع« )فخرو والروبي، 1995: 
551(، كما ميثل ن�سق القيم درجة الثبات الن�سبي لقيم الفرد عرب مرور الزمن، ويف مواجهة 
تغريات بيئته، وبوجه عام، متثل القيم اإطاراً مرجعيًا يحكم ت�رشفات الفرد، وبالتايل »فاإن 
دورها رئي�ص يف تكوين �سخ�سية الفرد ون�سقه املعريف، وت�سكل الطابع القومي اأو ال�سخ�سية 
القومية« )Poris & Patrick, 2003: 32(، ومتنح الفرد االإح�سا�ص باالطمئنان واالأمان مع 
نف�سه، »كما تتيح له فر�سة التعبري عن نف�سه، فتحدد مالمح �سخ�سيته وت�رشفاته، وتنظم 
االآخرين« )مبارك، 1991: 134(،  له االحرتام وتقدير  واأحكام حتقق  �سلوكه وفق معايري 
اأّكد هذه النتيجة ميللر )Muller, 1986( على اعتبار اأن القيم تخدم الفرد كمعيار من  وقد 
اأجل اتخاذ القرارات واإجراء االختيارات، ولها تاأثري �سببي على ال�سلوك و�سمات ال�سخ�سية. 

اأما اأهمية القيم على امل�ستوى االجتماعي، فاإن الت�سابه يف القيم لدى اجلماعة يوؤدي 
اإىل تفاعل اإيجابي بني اأفرادها، على اعتبار اأن القيم تعد االإطار املرجعي الذي يو�سل العقل 
االجتماعي لغاياته واأهدافه، »كما اأن اأي جمتمع يحتاج اإىل اإطار من القيم امل�سرتكة لكي 
يحتفظ بتما�سكه ووحدته لكي يكتب له البقاء، حيث ت�سكل القيم جوهر املجتمع« )اللقاين 
وح�سن، 2001: 23( ، كما تعد القيم »موجهًا ومر�سداً لالأدوار االجتماعية، وحتدد متطلبات 
كل دور وحقوقه وواجباته، مما ي�ساعد على تنا�سب هذه االأدوار« )العاديل، 253: 1994(. 

وقد حظي مفهوم القيم عند الرتبويني باهتمام كبري، حيث يظهرونه بو�سفه اأولوية من 
اأولويات فل�سفة الرتبية والتعليم، »بل اإنهم يعتربون القيم م�سدراً اأ�سا�سيًا الأهداف الرتبية، 
واأن اأي اأهداف تربوية لي�ست يف النهاية اإاّل تعبرياً عن اأحكاٍم قيمية« )الدويري، 1: 1996(. 
ومّلا كانت القيم نتاجًا للتعلم، فال بد اأن تتاأثر بالعوامل التي توؤثر يف اأ�سكاله االأخرى، 
االأمر الذي يربر اال�ستنتاج القائل باأن االأفراد يتباينون يف قيمهم نتيجة تباينهم يف العديد 
من العوامل االأخرى، كالعمر، واجلن�ص، واخلربات التعليمية، والو�سع االقت�سادي االجتماعي، 
واخللفية الثقافية، وقد اأ�سارت نتائج درا�سة )Marjoribnks, 1976( اإىل اأن اخلربات التعليمية 
املدر�سية توؤثر فعاًل يف ت�سكيل اأو تغيري منظومة االجتاهات والقيم ذات العالقة بالن�ساطات 
اأّكد هايدن على الدور االأ�سا�سي للمعلم يف تنمية القيم وغر�سها،  واالأعمال املدر�سية، وقد 
ولكي يكون املعلم قادراً على اأداء هذا الدور عليه اأن يكون على معرفة باملوؤثرات املحيطة 
تعلمها، حيث  املراد  القيم  والتفاعل مع  االأ�سئلة،  بت�سجيعهم على طرح  وذلك  باملتعلمني، 
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وال�سلوكية،  االأخالقية  القيم  مثل  التلقني،  وال  بال�رشح  ال  تعّلمها  ميكن  ال  القيم  بع�ص  اإن 
بينما تعّلم بالقدوة وقوة تاأثري املعلم يف طلبته، وتعد املرحلة اجلامعية بالن�سبة لل�سباب 
مرحلة امل�سكالت، لكونها مرحلة انتقالية يعرب من خاللها ال�سباب مرحلة املراهقة املليئة 
فيها  املبكر مبا  الن�سج  اإىل مرحلة  وامل�سكالت  اجلديدة  واملواقف  والتجارب  بال�رشاعات 
ال�سباب  ويعّد  الكبار.  قبل  من  وقابلية  وا�ستقراراً  اتزانا  اأكرث  اأدوار  اإىل  ال�سباب  اإعداد  من 
اجلامعي من اأكرث الفئات االجتماعية �سعوراً بالتناق�ص بني الواقع والطموح، وبني ما هو 
كائن وبني ما ينبغي اأن يكون، لذلك جندهم من اأكرث الفئات تعبرياً عن الغ�سب، والتمرد، 
والثورة، ورف�ص ما هو موجود، وذلك بحكم و�سعهم االجتماعي من حيث هم فئة تعي�ص 
العلم واملعرفة نحو تغيري و�سعهم االجتماعي  انتقالية �ساعية من خالل حت�سيل  مرحلة 
اإىل االأف�سل، لذلك جند اأن االأفراد يتخبطون يف مواقفهم، راف�سني للقيم والتقاليد القدمية 

)ال�رشحان، 1994( . 
ولقد اأّكدت العديد من املوؤمترات والدرا�سات يف االأردن على وجود اأزمة قيمية، ووجود 
مظاهر لل�رشاع القيمي يف االأردن، ففي الفرتة من )27- 29( متوز من عام )1999( عقد يف 
رحاب جامعة الريموك موؤمتر علمي حول القيم والرتبية يف عامل متغري، ومن اأهم التو�سيات 
التي خرج بها املوؤمتر: القيام باأبحاث تتعلق بالقيم وال�رشاع بني القيم املادية واملعنوية، 
وكذلك دعوة املوؤمتر كليات الرتبية يف الوطن العربي اإىل �رشورة متابعة البحوث العلمية 
طلبة  بها  يقوم  التي  البحوث  اأم  التدري�سية،  الهيئات  اأع�ساء  بحوث  �سواء  القيم  يف جمال 

املاج�ستري والدكتوراة )موؤمتر جامعة الريموك، 1999(. 
اأن  ما ميكن  اإ�سالح  بدورها يف  تقوم  اأن  الرتبوية  املوؤ�س�سات  ي�ستدعي من  �سبق  ما 
رافقها  وما  العوملة،  بتداعيات  تاأثرهم  نتيجة  للطلبة  القيمي  الن�سق  يف  خلل  من  يحدث 
اأن يعي�ص ال�سباب يف عامل  من تغريات وتطورات يف خمتلف املجاالت، كان لها االأثر يف 
م�سطرب، يت�سم بالتغريات والتحوالت املفاجئة على اأكرث من �سعيد ويف اأكرث من مكان، 
وعدم  ونف�سي  قيمي  �رشاع  يف  جعلهم  مما  واملادية  االجتماعية  القيم  فيه  وت�سارعت 
ا�ستقرار يف طريقة حياتهم، بحيث يتمردون تارة وينحرفون تارة اأخرى، وان حالة التوتر 
ايجابية  اأم  كانت  �سلبية  ـ  جديدة  مواقف  عنه  ينتج  قراراً  تتطلب  االأفراد  بها  ي�ساب  التي 
الفرد  التي مير بها  االأزمة  اأو  التوتر  العالقة، واأن حالة  الكيانات ذات  ـ توؤثر على خمتلف 
تت�سف ب�سفة خا�سة بعدم قدرة الفرد على مواجهة موقف معني با�ستخدام الطرق التقليدية 
الأ�سلوب حل امل�سكالت. وقد اختريت اأربعة قيم من مقيا�ص )هنا، 1986( وهي: القيم الدينية، 
واالجتماعية، واالقت�سادية، وال�سيا�سية. واأ�سيفت القيم العملية، حيث تعدُّ القيم املذكورة 

ة واالأ�سا�سية يف ت�سكيل �سخ�سية الفرد.  من القيم املهمَّ
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مشكله الدراسة: 

اإن املجتمعات العربية عندما ركزت على اجلوانب التكنولوجية، واملعرفية، واملادية 
بعيداً عن منظومتها القيمية التي اآمنت بها، ون�ساأت عليها عرب عقود من الزمن، قد خلقت 
اإىل القيم اجلميلة  اأ�سبحت تنادي االآن بالعودة  كثرياً من امل�سكالت يف جمتمعاتها، لذلك 
املادي واملعنوي، ولكون طلبة اجلامعات عامة  التوازن بني اجلانبني  لتحقيق  واالأ�سيلة 
يتعر�سون يوميًا الألوان من املوؤثرات التي ميكن اأن ُتعد حديثة التوجه، اإاّل اأنهم يف الوقت 
نف�سه يتعر�سون وب�سكل مواٍز لردود فعل م�سادة لهذه املوؤثرات احلديثة، )عويدات، 1991(، 
التوجهات  من  اأحيانًا  الر�سمية حتمل  الر�سمية وغري  التن�سئة  اإن عمليات  من  الرغم  وعلى 
االت�سال اجلماهريي، كال�سحافة،  وو�سائل  الدرا�سية،  املناهج  احلديثة من خالل  القيمية 
والتلفاز، فاإن ذلك ينطبق وبالقوة نف�سها على م�سمون تقليدي يف ذات املجتمع ومن خالل 
هنا  ومن  احلديثة،  التوجهات  من  النوع  هذا  تقاوم  التي  التقليدية  االجتماعية  موؤ�س�ساته 
جاءت �سعوبة اإطالق حكم على طبيعة التوجهات القيمية لطلبة اجلامعات دون ا�ستق�ساء 
دقيق، لذا جاءت الدرا�سة احلالية للك�سف عن درجة متّثل طلبة اجلامعات االأردنية لالأن�ساق 
الفئات  اأكرث  هم  اجلامعات  طلبة  اأن  اعتبار  على  التكنولوجي.  التحدي  �سوء  يف  القيمية 

تعاماًل ومواجهة مع متغريات العامل وتطوراته. 

أسئلة الدراسة: 

التحدي   �سوء  يف  القيمية  لالأن�ساق  االأردنية  اجلامعات  طلبة  متّثل  درجة  ما  ● 

التكنولوجي من وجهة نظرالطلبة اأنف�سهم؟ 
اإح�سائية عند  م�ستوى )α = 0.05( ● يف درجة متثل  هل توجد فروق ذات دالله 

طلبة اجلامعات االأردنية لالأن�ساق القيمية تبعًا ملتغري اجلن�ص؟ 
هل توجد فروق ذات دالله اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( ● يف درجة متثل طلبة 

اجلامعات االأردنية لالأن�ساق القيمية تبعًا ملتغري نوع الكلية؟ 
هل توجد فروق ذات دالله اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( ● يف درجة متثل طلبة 

اجلامعات االأردنية لالأن�ساق القيمية تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي؟ 
هل توجد فروق ذات دالله اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( ● يف درجة متثل طلبة 

اجلامعات االأردنية لالأن�ساق القيمية تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي؟ 
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ضوء  في  األردنية  اجلامعات  طلبة  لدى  القيمية  األنساق 
أنفسهم الطلبة  نظر  وجهة  من  التكنولوجي  د. عاطف مقابلةالتحدي 

د. تيسير اخلوالدة 
د. محمد العمايرة

هدف الدراسة: 
لالأن�ساق  االأردنية  اجلامعات  طلبة  متّثل  درجة  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
القيمية يف �سوء التحدي التكنولوجي، وبيان اأثر املتغريات: اجلن�ص، ونوع الكلية، وامل�ستوى 
الدرا�سي، واملعدل الرتاكمي على منظومة االأن�ساق القيمية لدى الطلبة من وجهة نظر الطلبة 

اأنف�سهم. 

أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية هذه الدرا�صة بالآتي: 
اأن نتائج هذه الدرا�سة تك�سف عن طبيعة التغريات التي اأ�سابت املنظومة القيمية  ♦ 
لدى ال�سباب، مما ي�سع بني اأيدي اأ�سحاب القرار معلومات وبيانات تتعلق بهذه 

الظاهرة. 
وبذلك  املجتمع،  يف  هامة  عمرية  وفئة  وا�سعة  �رشيحة  تتناول  الدرا�سة  هذه  اأن  ♦ 
ي�سبح من الالزم التعرف اإىل قيم هذه الفئة ملعرفة مدى مالءمتها لقيم املجتمع 

ال�سائدة، من اأجل ت�سييق الفجوة بني قيمهم وقيم املجتمع ال�سائدة. 
الرتبوي، والقائمني على  القرار  اأ�سحاب  اأيدي  الدرا�سة ت�سع بني  اأن نتائج هذه  ♦ 
طلبة  لدى  ال�سائدة  القيم  منظومة  االأهلية،  واملوؤ�س�سات  اجلامعية،  املوؤ�س�سات 
اختالالت،  من  املنظومة  هذه  اأ�ساب  ما  اكت�ساف  لهم  يتاح  حتى  اجلامعات، 
وتغريات، حتى يتمكنوا من اإ�سالح التغريات غري املرغوب فيها، والتي ال تتنا�سب 

مع منظومة قيم املجتمع من خالل الو�سائل املختلفة. 
اأن هذه الدرا�سة تعد اإ�سافة علمية اإىل املكتبة العربية تعالج الندرة يف الدرا�سات  ♦ 

التي تناولت منظومة القيم، ومدى تاأثرها بالتحديات التكنولوجية. 

مصطلحات الدراسة: 

الن�صق القيمي:  ◄ 

الفردية فيه باالرتباط  القيم  اأو جماعة ما، وتتميز  »منوذج منظم للقيم يف جمتمع 
 .)32  :1995 )زاهر،  متكاماًل«  كاًل  وتكون  بع�سًا  بع�سها  تدعم  يجعلها  الذي  املتبادل 
�سكل  يف  البع�ص  بع�سها  مع  تتنظم  واملعتقدات  القيم  من  جمموعة  باأنه  اإجرائيًا  ويعرف 
تباديل، وهي مرتبة يف ن�سق هرمي، بحيث تاأتي القيم االأكرث اأهمية يف اأعلى الهرم، والن�سق 
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القيمي عبارة عن نظام افرتا�سي ن�سبي، ويعمل هذا النظام على ا�ستمرار املجتمع ومتا�سكه 
ويحدد �سلوك اأفراده. 

القيم ا�صطالحاً:  ◄ 

عرفها البط�ص وجربيل »باأنها جمموعة من االأحكام املعيارية املت�سلة باأمور واقعية 
يت�رشبها الفرد من خالل تفاعله مع املواقف واخلربات املختلفة عرب عملية التعلم، وتت�سف 
لالأ�سخا�ص،  موجهات  ومتثل  معينة،  اجتماعية  جماعة  من  قبواًل  وت�سرتط  ن�سبي،  بثبات 
 .)47  :1991 وجربيل،  )البط�ص  واجتاهاتهم«  واهتماماتهم  �سلوكهم  يف  تتج�سد  حيث 
فكرة  اإزاء  الفرد  لدى  تتكون  التي  االجتاهات  »جمموعة  باأنها:  عّرفها  فقد  الدمردا�ص  اأما 
مو�سوع، اأو موقف معني �سواء بالقول اأو بالرف�ص واملعار�سة« )الدمردا�ص، 1994: 374(، 
كالعدل،  النا�ص  اأفكار  يف  ومتوافرة  جمردة  مفاهيم  عن  »عبارة  باأنها:  ليمو�ص  وعّرفها 
وااليثار، والتعاون، واالخال�ص« )Lemos, 1995(، اأما الزيود فيعرفها باأنها: »جمموعة 
من املعتقدات واملبادئ الكامنة لدى الفرد، وتعمل على �سلوكه و�سبطه، وتنظيم عالقاته 

يف املجتمع و�سط اجلماعة يف نواحي احلياة« )الزيود، 2006: 23(. 
وعلى الرغم من التطورات الكثرية التي طراأت على امليدان املعريف ملفهوم القيم، فاإن 
هناك تعريفات عديدة له، وقد يعزى ذلك اإىل عدم و�سوح املفهوم من ناحية، وتعدد جماالت 

القيم من ناحية اأخرى. 
القيم اإجرائياً:  ◄ 

وتعرف القيم اإجرائيًا باأنها جمموعة من املعايري االجتماعية، واالأفكار، 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 اأهداف وتوجيهات 
لنظام حياته، ويف تعامله مع االآخرين، وتتج�سد يف �سورة تنظيمات الأحكام عقلية انفعالية 
تت�سف بالعمومية نحو االأفراد، واالأ�سياء، واملعاين، واأوجه الن�ساط املختلفة، وتقا�ص بدرجة 

ا�ستجابة اأفراد العينة على فقرات اأداة الدرا�سة املعدة لهذا الغر�ص. 
التحدي التكنولوجي:  ◄ 

يعًرف التحدي التكنولوجي باأنه �سعوبة يف اال�ستجابة ال�رشيعة واملبا�رشة ملا تفر�سه 
طبيعة التغري التكنولوجي من متطلبات توؤثر يف قيم املجتمع. 

◄ )Economical Values( :القيم القت�صادية
هي القيم التي تدل على اهتمامات الفرد وميله اإىل ما هو نافع، وهوؤالء االأ�سخا�ص 



		

ضوء  في  األردنية  اجلامعات  طلبة  لدى  القيمية  األنساق 
أنفسهم الطلبة  نظر  وجهة  من  التكنولوجي  د. عاطف مقابلةالتحدي 

د. تيسير اخلوالدة 
د. محمد العمايرة

ات ال�سناعة واالإنتاج والرثوة والت�سويق وا�ستثمار االأموال،  يتميزون بنظرة عملية يف مهمَّ
اأداة  فقرات  على  العينة  اأفراد  ا�ستجابة  بدرجة  وتقا�ص  ملنفعتها.  تبعًا  االأ�سياء  ويقيمون 

الدرا�سة املعدة لهذا الغر�ص. 
◄ )Social Values( :القيم الجتماعية

ومثل  م�ساعدتهم،  اإىل  وامليل  باالآخرين،  الفرد  اهتمامات  على  تدل  التي  القيم  هي 
هوؤالء االأفراد يتميزون اأي�سًا بالعطف وخدمة االآخرين وتقديرهم، دون رغبة يف ال�سلطة اأو 
القوة اأو ال�سيطرة. وتقا�ص بدرجة ا�ستجابة اأفراد العينة على فقرات اأداة الدرا�سة املعدة لهذا 

الغر�ص. 
◄ )Political Values( :القيم ال�صيا�صية

هي القيم التي تدل على اهتمامات الفرد وميله للح�سول على القوة، وحب ال�سيطرة، 
اأفراد  والتحكم يف االأفراد واالأ�سياء، والرغبة يف توجيه االآخرين. وتقا�ص بدرجة ا�ستجابة 

العينة على فقرات اأداة الدرا�سة املعدة لهذا الغر�ص. 
) ◄ Religious Values( :القيم الدينية

هي القيم التي تدل على اهتمامات الفرد وميله اإىل التفكري يف املعايري الدينية، ودرجة 
مت�سكه بهذه املعايري. وتقا�ص بدرجة ا�ستجابة اأفراد العينة على فقرات اأداة الدرا�سة املعدة 

لهذا الغر�ص. 
 ) ◄ Practical Values( :القيم العملية

ويق�سد بها ما يقوم به الفرد من �سلوكات واأفعال منبثقة من منطه القيمي، اأي اأنها 
انعكا�ص لن�سقه القيمي النظري. وتقا�ص بدرجة ا�ستجابة اأفراد العينة على فقرات اأداة الدرا�سة 

املعدة لهذا الغر�ص. 

حدود الدراسة وحمدداتها: 
اقت�رست حدود هذه الدرا�صة على الآتي: 

حدود ب�رشية: اقت�رشت هذه الدرا�سة على طلبة ال�سنة االأوىل، وطلبة ال�سنة الرابعة  ♦ 

يف اجلامعات االأردنية. 
اآل البيت،  حدود مكانية: اقت�رشت هذه الدرا�سة على اجلامعات االأردنية )جامعة  ♦ 

وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة احل�سني بن طالل، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة 
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عمان العربية، وكلية العلوم الرتبوية واالآداب اجلامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية يف 
االأردن(. 

حدود زمانية: طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  ♦ 
)2010/2009(

ا�ستخدمت  التي  االأداة  �سدق  بدرجة  الدرا�سة  هذه  نتائج  تتحدد  منهجية:  حدود  ♦ 
لغايات جمع بيانات الدرا�سة، ودرجة �سدقها وثباتها، و�سدق ا�ستجابة اأفراد العينة على 

فقراتها ومو�سوعيتها. 
حدود مو�سوعية: االأن�ساق القيمية لدى طلبة اجلامعات االأردنية يف �سوء التحدي  ♦ 

التكنولوجي من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم. 
الدراسات السابقة: 

من الدرا�صات ال�صابقة التي مت الطالع عليها الآتي: 
الذاتية،  القيم  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )Womack,1981( وماك  اأجرى 
واالجتماعية، والدينية،  لثالث جمموعات من فئات عمرية ومبراحل خمتلفة، وتاألفت عينة 
الدرا�سة من )469( طالبًا ميثلون املراحل التعليمية الثالث: االبتدائية، االإعدادية، والثانوية، 
يف مدار�ص والية كاليفورنيا، وا�ستخدمت اال�ستبانة اأداة للدرا�سة، واأظهرت نتائج الدرا�سة 
الدينية،  واملوؤ�س�سات  بالذات  تتعلق  التي  القيم  نحو  اإح�سائية  داللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن 
واأظهرت النتائج كذلك اأنه كلما تقدم الطلبة يف ال�سن واملرحلة االأكادميية، كلما زادت ن�سبة 

القيم نحو الذات ونحو املوؤ�س�سات الدينية للمجتمع. 
درا�سة لي�صلي )Leslie, 1987(، وقد هدفت اىل تق�سي اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية 
يف كينيا نحو الديانة امل�سيحية، وتاألفت عينة الدرا�سة من )694( طالبًا وطالبة يف ثالث 
ع�رشة مدر�سة ثانوية يف ثالث مقاطعات، وقد اأظهرت اأبرز نتائج الدرا�سة اأن االناث اأكرث 
ال�سلوك  واأن هناك عالقة قوية يف االجتاهات بني  الذكور،  الدينية من  القيم  اجتاهًا نحو 

العملي واالميان بالقيم الدينية. 
اأما لوي�س )Luis, 1987(، فقد اأجرى درا�سة هدفت معرفة العالقة بني القيم ال�سخ�سية 
والقيم التنظيمية يف )بريو(، حيث ُحللت القيم ال�سخ�سية ل )151( مديراً، قورنت مع القيم 
اأظهرت  ال�سخ�سية ل )285( موظفًا، وا�ستخدم الباحث مقيا�سًا تكون من )45( فقرة، وقد 
نتائج الدرا�سة اأن امل�ستوى االقت�سادي واالجتماعي ذو داللة اإح�سائية يف القيم الدينية، 
وال�سيا�سية، واالقت�سادية، واأن االإناث لديهن قيم دينية اأعلى من الذكور، بينما كانت قيمهن 

االقت�سادية اأقل من الذكور. 
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وطلبة  االأوىل  ال�سنة  طلبة  بني  الفروق  اإىل  التعرف  هدفها   ،)1989( خليفة  درا�سة 
ال�سنة الرابعة يف القيم، وحتديد الرتتيب القيمي لدى كل جمموعة من املجموعتني، وحتديد 
العوامل اأو االأبعاد التي ينتظم حولها ن�سق القيم لدى كل جمموعة، وقد تاألفت عينة الدرا�سة 
وا�ستخدمت  القاهرة،  واحلقوق بجامعة  االآداب  كليتي  )645( طالبًا وطالبة من طلبة  من 
لدى  اأهميتها  زادت  قد  القيم  بع�ص  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  للدرا�سة،  اأداة  اال�ستبانة 
طلبة ال�سنة الرابعة باملقارنة بطلبة ال�سنة االأوىل، كما برزت اأهمية بع�ص القيم لدى طللبة 
ال�سنة االأوىل مقارنة بطلبة ال�سنة الرابعة، واأظهرت النتائج وجود درجة عالية من الت�سابه 
والرتتيب القيمي لدى املجموعتني، واأن ن�سق القيم لدى طلبة ال�سنة االأوىل ينتظم حول ثالثة 
عوامل اأ�سا�سية هي: التوجه نحو اال�ستقالل، واالإجناز، واإقامة عالقات مع االآخرين، اأما ن�سق 
والديني،  االأخالقي  التوجه  الرابعة فينتظم حول ثالثة عوامل هي:  ال�سنة  القيم لدى طلبة 

واالإجناز، والتوجه املادي االجتماعي. 
واأجرى البط�س والطويل )1990( درا�سة هدفت اإىل التعرف على البناء القيمي لدى طلبة 
اجلامعة االأردنية، وتاألفت عينة الدرا�سة من )2000( طالب وطالبة، وا�ستخدمت اال�ستبانة 
اأداة للدرا�سة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن قيمة التدين والعمل ليوم االآخرة قد احتلت املرتبة 
املرتبة  الت�سحية  قيمة  احتلت  بينما   ،)Terminal Values( الغائية  القيم  هرم  يف  االأوىل 
االأوىل يف هرم القيم الو�سيلية )Instrumental Values(، واأظهرت النتائج اأي�سًا وجود اأثر 
ذي داللة اإح�سائية ملتغري اجلن�ص على متو�سط الرتب التي احتلتها �سبع ع�رشة قيمة و�سيلية 
واإحدى ع�رشة قيمة غائية، ووجود اأثر ذي داللة اإح�سائية ملتغري التخ�س�ص على متو�سط 

الرتب التي احتلتها �ست ع�رشة قيمة و�سيلية، واإحدى ع�رشة قيمة غائية. 
التثاقف  اإىل عملية  التعرف  اإىل  )Georgas, 1991( درا�سة هدفت  جورجاز  واأجرى 
 )226( اإىل  ينتمون  فرداً   )678( من  الدرا�سة  عينة  تاألفت  وقد  القيم،  على  واأثره  االأ�رشي 
اأ�رشة موزعني يف البيئة اليونانية، وا�ستخدمت اال�ستبانة اأداة للدرا�سة، واأظهرت اأبرز نتائج 
االأ�رش احل�رشية، ووجود اجتاهات  التقليدية تختلف عن  الثقافة لالأ�رش  اأن عملية  الدرا�سة 

وا�سحة للقيم نحو االأ�سخا�ص الذين ينتمون اإىل البيئة الريفية. 
وقام اإمنان )Inman, 1999(، بدرا�سة هدفت اإىل التعّرف اإىل مظاهر ال�رشاع القيمي 
اأربعة جماالت،  اُ�ستخدم مقيا�ص ا�ستمل على  اآ�سيا، وقد  لدى جيلني من ن�ساء جنوب �رشق 
وتكونت عينة الدرا�سة من )319( امراأة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ال�رشاع القيمي يختلف 
بني  الثقايف  للتفاعل  حقيقية  خمرجات  هي  القيمي  ال�رشاع  خربات  واأن  االأجيال،  ح�سب 
احل�سارات، واأن بناء ال�رشاع القيمي الثقايف متعدد االجتاهات يحتاج اىل حتديد للمفاهيم 

ب�سكل اأكرب. 
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درا�سة جوان ودودر )Guan & Dodder, 2001(، وقد هدفت الدرا�سة للمقارنة بني 
التوجهات القيمية للطلبة ال�سينيني الذين يدر�سون يف الواليات املتحدة االأمريكية، والطلبة 
ال�سينيني يف جمهورية ال�سني، وتاألفت عينة الدرا�سة من )292( طلبًا وطالبة، منهم )185( 
من الطلبة ال�سينيني املقيمني يف ال�سني، و)107( من الطلبة الذين يدر�سون يف الواليات 
نتائج  اأظهرت  وقد  الطلبة،  مع  مقابالت  واإجراء  ا�ستبانة،  وا�ستخدمت  االأمريكية،  املتحدة 
الدرا�سة اأن االت�سال الثقايف له عالقة بالتغري يف التوجهات القيمية لدى الطلبة ال�سينيني، 
حيث اعتقد الطلبة الذين لهم ات�سال ثقايف اأن القيم الثقافية اأقل اأهمية، واأن الطلبة الذين 
الثقايف  للتغري  اأقل مقاومة  االأمريكية  الواليات املتحدة  اأكرث من �سنتني يف  م�سى عليهم 
من الذين م�سى على وجودهم يف الواليات املتحدة اأقل من �سنتني، كذلك تبني اأن الطلبة 

ال�سينيني يف ال�سني يقاومون التغري الثقايف اأكرث من الطلبة ال�سينيني يف اأمريكا. 
لدى  املمار�سة  الرتبوية  القيم  تعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2002( اإ�صماعيل  واأجرت 
من  جمموعة  اأثر  وبيان  اأنف�سهن،  الطالبات  نظر  وجهة  من  باليمن  تعز  جامعة  طالبات 
املتغريات على هذا الهدف وهي: الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي، والبيئة االجتماعية، واحلالة 
املادية.  وتكون جمتمع الدرا�سة من طالبات جامعة تعز والبالغ عددهن )8001( طالبة، 
وقامت  الطبقية.  الع�سوائية  بالطريقة  اختريت  طالبة،   )801( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
الباحثة بتطوير ا�ستبانه ا�ستملت على )65( قيمة تربوية موزعة على اأربعة اأبعاد هي: )القيم 
اأظهرت  وقد  اجلمالية.  والقيم  االقت�سادية،  والقيم  االجتماعية،  والقيم  والعقدية،  الفكرية 
نتائج الدرا�سة اأن ممار�سة طالبات جامعة تعز للقيم الرتبوية كانت اإيجابية، وبدرجة عالية 
على معظم فقرات اأداة الدرا�سة وجماالتها، واأن جماالت القيم الرتبوية املدعاة لدى طالبات 
جامعة تعز قد جاءت على الرتتيب االآتي: )املجال الفكري والعقدي، املجال اجلمايل، املجال 
االجتماعي، املجال االقت�سادي(، وعدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة ممار�سة 
القيم الرتبوية لدى طالبات جامعة تعز ُتعزى ملتغريي الكلية، وامل�ستوى الدرا�سي، ووجود 
ُتعزى ملتغري  الطالبات  الرتبوية لدى  القيم  اإح�سائية يف درجة ممار�سة  فروق ذات داللة 
اإح�سائية يف درجة  الريف. ووجود فروق ذات داللة  البيئة االجتماعية ول�سالح طالبات 
ممار�سة القيم الرتبوية لدى الطالبات ُتعزى ملتغري احلالة االقت�سادية )املادية(، ول�سالح 

طالبات احلالة االقت�سادية )املادية( املرتفعة. 
اأجرى اجلعفري )2002( درا�سة هدفت اإىل معرفة نظام القيم لدى طلبة جامعة ال�سلطان 
قابو�ص، كما يقي�سه اختبار البورت وفرنون ولندزي والذي عّربه )هنا(، ومعرفة العالقة بينها، 
والفروق العائدة للجن�ص وال�سنة والتخ�س�ص. تكونت عينة الدرا�سة من )478( طالبًا وطالبة 
من جميع كليات اجلامعة، وهي ت�سّكل ن�سبة10% من جمتمع الدرا�سة، وا�ستخدمت اال�ستبانة 
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ح�سب  تنازليًا  ترتيبًا  مرتبة  جاءت  الطلبة  قيم  اأن  الدرا�سة:  نتائج  واأظهرت  للدرا�سة،  اأداة 
واقت�سادية،  و�سيا�سية،  ونظرية،  واجتماعية،  )دينية،  يلي  كما  حلياتهم  بالن�سبة  اأهميتها 
الذكور،  ل�سالح  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  النظرية  القيم  دالة يف  وجمالية(، ووجود فروق 
الدينية  القيمة  يف  دالة  فروق  وظهرت  اجلمالية،  القيم  يف  اجلن�سني  بني  فروق  تظهر  ومل 
واالجتماعية ل�سالح االإناث. اأما التخ�س�ص فقد ك�سفت النتائج عن فروق دالة يف القيمتني 
النظرية واالقت�سادية ل�سالح الق�سم العلمي، وفروق دالة يف القيم ال�سيا�سية، واالجتماعية، 
اأما  الدينية.  القيمة  الق�سم االأدبي، ومل تظهر فروق بني التخ�س�سني يف  واجلمالية ل�سالح 
امل�ستوى الدرا�سي فقد ك�سفت النتائج عن فروق دالة يف القيم الدينية وال�سيا�سية واجلمالية 

ل�سالح امل�ستوى املبتدئ، والنظرية واالقت�سادية ل�سالح امل�ستوى املتقدم. 
اأجرى ر�صوان وح�صن )2004( درا�سة هدفت اإىل معرفة منظومة القيم لدى ال�سباب يف 
�سوء التحدي التكنولوجي، وتكونت عينة الدرا�سة من )188( طالبًا وطالبة من طلبة ال�سنة 
الثانية يف كلية الهند�سة، واالآداب، والرتبية يف جامعة اأ�سيوط، وا�ستخدمت اال�ستبانة اأداة 
للدرا�سة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ُبعَد القيم الدينية جاء يف املرتبة االأوىل بالن�سبة للعينة 
ككل وجمموعاتها الثالث، واحتلت القيم اخللقية املرتبة الثانية ويف املرتبة الثالثة جاء 
ُبعُد القيم االقت�سادية، وح�سل بعُد القيم الثقافية على املرتبة الرابعة، اأما القيم االجتماعية 
فقد جاءت يف املرتبة اخلام�سة، وجاءت يف املرتبة االأخرية القيم ال�سيا�سية. واأظهرت نتائج 
العينة  اأراء جمموعات  الدرجات املعربة عن  اإح�سائيًا بني  الدرا�سة عدم وجود فروق دالة 

الثالث. 
واأجرى املخزومي )2004( درا�سة هدفت اإىل تعرف القيم املّدعاة لدى طلبة جامعة 
الزرقاء االأهلية يف �سوء بع�ص املتغريات، وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة 
الزرقاء االأهلية خالل الف�سل الثاين 2003/ 2004، يف الكليات التالية: )العلوم الرتبوية، 
واالآداب، وال�رشيعة، واحلقوق، والعلوم، واالقت�ساد، والعلوم الطبية امل�ساندة(، وقد بلغ عدد 
اأداة  اأفراد جمتمع الدرا�سة يف هذه الكليات )3448( طالبًا وطالبة. وا�ستخدمت اال�ستبانة 
للدرا�سة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن جماالت القيم الرتبوية املدعاة لدى طلبة جامعة الزرقاء 
االأهلية جاءت على الرتتيب االآتي: جمال القيم الفكرية والعقدية، وجمال القيم االجتماعية، 
وجمال القيم اجلمالية، وجمال القيم االقت�سادية، واأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية يف درجة ممار�سة طلبة جامعة الزرقاء االأهلية للقيم الرتبوية من وجهة نظرهم 
داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  واأظهرت  االآداب،  كلية  ل�سالح  الكلية،  ملتغري  تُعزى 
االأهلية، من وجهة  الزرقاء  الرتبوية لدى طلبة جامعة  القيم  اإح�سائية يف درجة ممار�سة 

نظرهم ُتعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي. 
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جامعة  وطالبات  طالب  بني  الفرق  عن  الك�سف  اإىل  وهدفت   )2005( حممد  درا�سة 
وا�ستخدمت  وطالبة،  طالبًا   )768( من  الدرا�سة  عينة  وتاألفت  القيم،  ترتيب  يف  القرى  اأم 
الدينية  القيم  ترتيب  اتفاقًا يف  اأن هناك  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  للدرا�سة،  اأداة  اال�ستبانة 

واالجتماعية والنظرية لدى الطالب والطالبات. 
وقام الأحمد وزيدان )2007( بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن درجة االعتقاد النظري 
الكويت، وكذلك  االأ�سا�سية بجامعة  الرتبية  لدى طلبة  االإ�سالمية  االأخالقية  القيم  ملنظومة 
درجة ممار�ستهم لهذه املنظومة، وبيان الفرق بني مدى اعتقادهم ومدى ممار�ستهم لهذه 
القيم، وتاألفت عينة الدرا�سة من )265( طالبًا وطالبة، وا�ستخدمت اال�ستبانة اأداة للدرا�سة، 
واأظهرت اأبرز نتائج الدرا�سة اأن قيمة احرتام دور العبادة جاءت يف املرتبة االأوىل، واأو�ست 
الدرا�سة ب�رشورة االهتمام بغر�ص القيم ب�سورة عامة والقيم االأخالقية ب�سورة خا�سة لدى 

ال�سباب اجلامعي. 
القيم وامل�ستجدات  اإىل معرفة طبيعة  اأجرى درا�سة هدفت  )2008( فقد  اهلل  عبد  اأما 
العاملية التي يواجهها ال�سباب واأثرها على التغري يف اأن�ساقهم القيمية، وتاألفت عينة الدرا�سة 
من )195( طالبًا وطالبة، اختريوا من ثالث كليات )كلية نظرية، وكلية علمية نظرية، وكلية 
القيم جاءت  اأن  الدرا�سة  اأبرز نتائج  واأظهرت  للدرا�سة،  اأداة  اال�ستبانة  علمية(، وا�ستخدمت 
واالجتماعية،  والثقافية،  واالقت�سادية،  واخللقية،  الدينية،  القيم  كاالآتي:  تنازليًا  مرتبة 
اأفراد  ا�ستجابات  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  واأظهرت  وال�سيا�سية. 

العينة تبعًا ملتغريي اجلن�ص والكلية.  

التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها:   

هذه  ومن  اجلامعات،  طلبة  لدى  القيمي  الن�سق  ترتيب  تناولت  درا�سات  هناك  ♦ 

ودرا�سة   ،)2004( وح�سن  ر�سوان  ودرا�سة   ،)1990( والطويل  البط�ص  درا�سة  الدرا�سات: 
االأحمد وزيدان )2007(، ودرا�سة عبد اهلل )2008(. وقد اتفقت نتائج جميع هذه الدرا�سات 
ثالثة  نتائج  واتفقت  الطلبة.  لدى  القيمية  االأن�ساق  هرم  قمة  على  الدينية  القيم  كون  يف 
الطلبة  اهتمامات  حيث  من  الثاين  املركز  احتلت  قد  االجتماعية  القيم  كون  يف  درا�سات 
نتائج  واتفقت   .)2005( حممد  ودرا�سة   ،)2004( املخزومي  ودرا�سة  اجلعفري)2002(، 
درا�ستني يف كون القيم اخللقية قد احتلت املركز الثاين من حيث اهتمامات الطلبة، ومن 
هذه الدرا�سات: درا�سة ر�سوان وح�سن )2004(، ودرا�سة عبد اهلل )2008(. اأما بقية القيم فقد 

جاءت نتائج الدرا�سات متفاوتة فيها. 
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ناك درا�سات تناولت اأثر متغري نوع الكلية )اإن�سانية، علمية( على ترتيب الن�سق  ه ♦
اجلعفري  ودرا�سة   ،)2002( اإ�سماعيل  درا�سة  الدرا�سات:  هذه  ومن  الطلبة،  لدى  القيمي 
اهلل  عبد  ودرا�سة   ،)2004( وح�سن  ر�سوان  ودرا�سة   ،)2004( املخزومي  ودرا�سة   )2002(
اإىل عدم وجود  اهلل،  ور�سوان وح�سن، وعبد  اإ�سماعيل،  درا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد   .)2008(
بينما  الكلية.  نوع  تبعًا ملتغري  الطلبة  لدى  القيمي  الن�سق  ترتيب  اإح�سائيًا يف  دالة  فروق 
ممار�سة  درجة  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود   )2004( املخزومي  درا�سة  نتائج  اأظهرت 
اأما نتائج درا�سة اجلعفري )2004( فقد  الكلية.  القيمية تبعًا ملتغري نوع  الطلبة لالأن�ساق 
اأظهرت وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف القيمتني النظرية واالقت�سادية ل�سالح طلبة الق�سم 
الق�سم  طلبة  ل�سالح  واجلمالية  واالجتماعية،  ال�سيا�سية،  القيم  يف  فروق  ووجود  العلمي، 

االأدبي، وعدم وجود فروق بني الطلبة يف القيم الدينية. 
هناك درا�سات تناولت اأثر متغري امل�ستوى الدرا�سي على ترتيب الن�سق القيمي لدى  ♦ 

الطلبة، ومن هذه الدرا�سات: درا�سة )Womack, 1981(، ودرا�سة خليفة )1989(، ودرا�سة 
اإ�سماعيل  درا�ستي  نتائج  اأظهرت  وقد   ،)2004( املخزومي  ودرا�سة   ،)2002( اإ�سماعيل 
واملخزومي، عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف درجة ممار�سة االأن�ساق القيمية لدى الطلبة 
القيم  اأن ن�سق  اأظهرت نتائج درا�سة خليفة )1989(  الدرا�سي. بينما  تبعًا ملتغري امل�ستوى 
لدى طلبة ال�سنة االأوىل ينتظم حول التوجه نحو اال�ستقالل، واالإجناز، واإقامة عالقات مع 
االأخالقي  التوجه  ينتظم حول  لديهم  القيمي  الن�سق  فاإن  الرابعة  ال�سنة  اأما طلبة  االآخرين. 
والديني، واالإجناز، والتوجه املادي االجتماعي. اأما نتائج درا�سة )Womack, 1981(، فقد 
نحو  القيم  ن�سبة  زادت  كلما  االأكادميية،  واملرحلة  ال�سن  الطلبة يف  تقدم  كلما  اأنه  اأظهرت 

الذات ونحو املوؤ�س�سات الدينية. 
الدرا�سات:  الطلبة، ومن هذه  اأثر متغري اجلن�ص يف قيم  الدرا�سات  وتناولت بع�ص  ♦ 

اإح�سائية  اأثر ذي داللة  اإىل وجود  اأ�سارت نتائجها  التي  البط�ص والطويل )1990(  درا�سة 
ع�رشة  واإحدى  و�سيلية،  قيمة  ع�رشة  �سبع  احتلتها  التي  الرتب  متو�سط  على  اجلن�ص  ملتغري 
قيمة غائية. بينما اأ�سارت نتائج درا�سة عبد اهلل )2008( اإىل عدم وجود فروق ذات داللة 

اإح�سائية بني ا�ستجابات اأفراد العينة تبعا ملتغري اجلن�ص. 
يف  ال�سابقة  الدرا�سات  يف  الوارد  الرتبوي  االأدب  من  احلالية  الدرا�سة  ا�ستفادت  وقد 
كونها  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  متيزت  وقد  احلالية،  الدرا�سة  نتائج  تف�سري 
تناولت بالدرا�سة اأربعة متغريات، وكذلك كونها تناولت بع�ص اجلامعات احلكومية واخلا�سة 
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التي مل حتظ بدرا�سة من هذا النوع، ومما مييز هذه الدرا�سة تناولها لبيئات متنوعة، حيث 
اإن بع�ص هذه اجلامعات تتواجد يف بيئات ح�رشية، وبع�سها يف بيئات قروية، وبع�سها 
االآخر يف بيئة البادية، وكذلك جاءت هذه الدرا�سة للتناق�ص الذي ظهر يف نتائج الدرا�سات 

ال�سابقة، فيما يتعلق باأثر بع�ص املتغريات يف الن�سق القيمي للطلبة. 

الطريقة واإلجراءات: 
يتناول هذا اجلزء و�سفًا ملنهج الدرا�سة، وجمتمعها وعينتها، واالأداة امل�ستخدمة جلمع 
البيانات، والتحقق من �سدقها وثباتها، وتناول اأي�سًا و�سفًا الإجراءات الدرا�سة واملعاجلة 
االإح�سائية التي اُ�ستخدمت لتحليل بيانات الدرا�سة واالإجابة عن اأ�سئلتها، وذلك على النحو 

االآتي: 

منهج الدراسة: 
اُ�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي يف هذه الدرا�سة، »ويعتمد هذا املنهج على و�سف 
الظواهر وجمع املعلومات وحتليلها وتف�سري البيانات اخلا�سة بها، بهدف الو�سول اىل ما 
ينبغي اأن تكون عليه الظواهر التي تتناولها الدرا�سة، وذلك يف �سوء معايري وقيم معينة« 

)جابر وكاظم، 1996: 134(. 

جمتمع الدراسة: 
البيت  اآل  جامعة  يف  والرابعة  االأوىل  ال�سنة  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
)حكومية(،  طالل  بن  احل�سني  وجامعة  )حكومية(،  التقنية  الطفيلة  وجامعة  )حكومية(، 
العلوم  وكلية  )خا�سة(،  العربية  عمان  وجامعة  )حكومية(،  التطبيقية  البلقاء  وجامعة 
الرتبوية واالآداب اجلامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية يف االأردن )هيئة االأمم املتحدة(، 
والبالغ عددهم )11803( طالبًا وطالبة، منهم )5653( طالبًا، و)6150( طالبة يف العام 

2010/2009 )ح�سب اإح�ساءات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 2009/ 2010(. 

عينة الدراسة: 
من   )%9.5( ن�سبته  ما  ي�سكلون  وطالبة،  طالبًا   )1128( من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
جمتمع الدرا�سة، اختريوا بالطريقة الطبقية الع�سوائية، واجلدول )1( يبني توزع اأفراد عينة 

الدرا�سة ح�سب متغرياتها.  
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الجدول )1(
يبين توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

الن�صبة %العددالفئاتاملتغريات

اجلن�ص
47141.8ذكر

65758.2انثى

نوع الكلية
45840.6ان�سانية

67059.4علمية

امل�ستوى الدرا�سي
64957.5�سنة اأوىل

47942.5�سنة رابعة

املعدل الرتاكمي

11910.5ممتاز
30927.4جيد جداً

42337.5جيد
27724.6مقبول

أداة الدراسة: 
اأعدت اأداة الدرا�سة بعد االطالع على االأدب النظري املتعلق مبو�سوع الدرا�سة، وا�ستعني 
بدرا�سة البط�ص والطويل )1986(، ودرا�سة خليفة )1989(، ودرا�سة عبداهلل )2008(، وقد 
تاألفت ا�ستبانة الدرا�سة من ق�سمني، ا�ستمل الق�سم االأول على معلومات عامة تتعلق باأفراد 
واملعدل  الدرا�سي،  وامل�ستوى  الكلية،  ونوع  اجلن�ص،  الدرا�سة:  متغريات  حيث  من  العينة 
اأما الق�سم الثاين من اال�ستبانة فيتعلق بفقرات اال�ستبانة، وقد تاألفت اال�ستبانة  الرتاكمي، 

يف �سورتها االأولية من )62( فقرة. 

صدق األداة: 

للتحقق من �سدق االأداة، اعتمد �سدق املحتوى، اإذ ُعر�ست االأداة ب�سورتها االأولية على 
ع�رشة من املحكمني من ذوي االخت�سا�ص يف اأ�سول الرتبية وعلم االجتماع، وعلم النف�ص 
الرتبوي يف جامعة عمان العربية، وكلية العلوم الرتبوية واالآداب اجلامعية/ االنروا، للتاأكد 
من مدى مالءمة الفقرات للمجاالت التي تن�سوي �سمنها، وال�سياغة اللغوية للفقرات، وترك 
الفقرة.  اأو االإ�سافة، واُعتمد املعيار )80%( فاأكرث لالإبقاء على  املجال للمحكمني للحذف 
وقد اأُخذ مبالحظات املحكمني، واأ�سبحت اال�ستبانة تتاألف يف �سورتها النهائية من )54( 

فقرة، موزعة على خم�سة جماالت. 
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ثبات األداة: 

 test-( االختبار  واإعادة  االختبار  طريقة  با�ستخدام  االأداة  ثبات  من  الباحثون  تاأكد 
re- test(، وذلك بتطبيق اأداة الدرا�سة على عينة مكونة من )30( طالبًا وطالبة من خارج 

عينة الدرا�سة، بفا�سل زمني مدته اأ�سبوعان، واُ�ستخرج معامل ارتباط بري�سون للمجاالت، 
قوا من درجة االت�ساق الداخلي ملجاالت االأداة با�ستخدام معامل  وقد بلغ )80%(، كما حتقَّ

كرونباخ األفا. حيث بلغ )%86(. 

متغريات الدراسة: 

ا�صتملت هذه الدرا�صة على املتغريات الآتية: 
املتغريات امل�ستقلة: ا�ستملت الدرا�سة على املتغريات امل�ستقلة االآتية:  1 .

أ. اجلن�ص، وله فئتان: ذكر، اأنثى.

	. نوع الكلية، ولها م�ستويان: اإن�سانية، علمية. 

ت. م�ستوى الدرا�سة، ولها م�ستويان: ال�سنة االأوىل، ال�سنة الرابعة. 

	. املعدل الرتاكمي، وله اأربعة م�ستويات: ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول.

املتغريات التابعة: االأن�ساق القيمية لدى طلبة اجلامعات االأردنية. 2 .

إجراءات الدراسة: 

قام الباحثون بالإجراءات الآتية:   
حتديد جمتمع الدرا�سة وعينتها من طلبة جامعة اآل البيت، وجامعة الطفيلة التقنية،  ♦ 

وجامعة احل�سني بن طالل، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة عمان العربية، وكلية العلوم 
الرتبوية واالآداب اجلامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية. 

من  التاأكد  ومت  فقرة،   ) ♦ 62( من  االأولية  �سورتها  يف  وتاألفت  الدرا�سة،  اأداة  اإعداد 
�سدقها وثباتها، واتخذت �سورتها النهائية، واأ�سبحت تتاألف من )54( فقرة. 

مت احل�سول على املوافقة الر�سمية من اجلهات ذات العالقة، لتوزيع ا�ستبانة الدرا�سة،  ♦ 

وُوزعت اال�ستبانة على عينة الدرا�سة، وطلب منهم االإجابة عن كل فقرة وفق مقيا�ص ليكرت 
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 )5( وتعطى  جداً  كبرية  بدرجة  االآتي:  النحو  على  م�ستويات  بخم�سة  وحتديدها  اخلما�سي، 
درجات، بدرجة كبرية وتعطى )4( درجات، بدرجة متو�سطة وتعطى )3( درجات، وبدرجة 

قليلة وتعطى )2( درجة، وبدرجة قليلة جداً وتعطى )1( درجة. 
وحللت  ملعاجلتها،  احلا�سوب  يف  واأدخلت  القيم  ُفرِّغت  اال�ستبانات،  ا�ستعادة  بعد  - 

 .SPSS اإح�سائيًا با�ستخدام برنامج
- - Greenan, Ja (  وقد اُ�ستخدم تدريج ليكرت اخلما�سي مق�سومًا اىل ثالث م�ستويات
wan & Munn, 1992(، ولتحديد خاليا مقيا�ص ليكرت اخلما�سي )احلدود الدنيا والعليا( 

ُح�سب املدى كاالآتي: 5-1 =3/4= 1.33، وا�ستناداً اإىل ذلك فاإن قيم املتو�سطات احل�سابية 
التي و�سلت اليها الدرا�سة، تعتمد على معيار مق�سم اإىل ثالث فئات مت�ساوية: بدرجة متّثل 
 3.68( كبرية  متّثل  بدرجة   .)3.67   -2.34( متو�سطة  متّثل  بدرجة  اأقل(.   2.33( قليلة 

فاأكرث(. 

األساليب اإلحصائية: 

لغر�س الإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة، ا�صتخدمت املعاجلات الإح�صائية الآتية: 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.    ● 

ا�ستخدام اختبار )ت( االإح�سائي.   ● 

ا�ستخدام اختبار حتليل التباين االأحادي.  ● 

ا�ستخدام اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية.  ● 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ما درجة متّثل طلبة اجلامعات الأردنية لالأن�صاق  ال�سوؤال االأول: الذي ن�سه:  ◄
القيمية يف �صوء التحدي التكنولوجي من وجهة نظر الطلبة اأنف�صهم؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية   
والرتبة ودرجة متثل اأفراد العينة لالأن�ساق القيمية ملجاالت الدرا�سة جمتمعة، ولكل جمال 

من جماالت الدرا�سة، واجلدول )2( يبني ذلك. 
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الجدول )2(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة تمّثل أفراد العينة 

لألنساق القيمية من وجهة نظرهم )مرتبة تنازليًا(

درجة متثل القيمالرتبةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيعدد الفقراتاملجالت

كبرية114.360.4621جمال القيم الدينية
كبرية103.920.5662جمال القيم ال�سيا�سية

كبرية103.910.5703جمال القيم العملية
متو�سطة133.640.6604جمال القيم االجتماعية
متو�سطة103.530.5745جمال القيم االقت�سادية

كبرية543.870.398الكلي

يتبني من اجلدول )2( اأن املتو�سط احل�سابي لدرجة متّثل اأفراد العينة لالأن�ساق القيمية، 
لدرجة  املتو�سط احل�سابي  واأن  تراوح ما بني )4.36- 3.53(،  قد  الطلبة،  من وجهة نظر 
متثلهم على جماالت الدرا�سة ككل، قد بلغ )3.87(، وبانحراف معياري مقداره )0.398(، 
القيمية ككل، جاءت بدرجة  اأن درجة متّثل طلبة اجلامعات االأردنية لالأن�ساق  وهذا يعني 

كبرية. 
املتو�سط  بلغ  حيث  نظرهم،  وجهة  من  االأوىل  بالرتبة  الدينية  القيم  جمال  جاء  وقد 
احل�سابي لدرجة متثلهم للقيم الدينية )4.36(، وهذا يعني اأن درجة متّثل طلبة اجلامعات 
االأردنية للقيم الدينية، جاءت بدرجة كبرية. وقد يعزى ذلك اإىل وعي اأفراد العينة باأهمية 
الدين واملفاهيم الدينية كم�سدر اأ�سا�سي يف �سبط �سلوكهم وتفاعلهم بوعي مع التحديات 
التكنولوجية من حيث تبني نواجتها االإيجابية التي ال تتعار�ص مع الدين، وتهمي�ص جوانبها 
ال�سلبية، من منطلق اأن القيم الدينية تقاوم التغريات االجتماعية واالقت�سادية التي يعتقد 
اأفراد العينة اأنها تالم�ص قيمهم الدينية، مبعنى اأن اأي تغيري اجتماعي اأو ثقايف جاء نتيجة 
ب�سكل  الدينية  بالقيم  التم�سك  اىل  االأفراد  و�سيدفع  ال�سديدة،  باملعار�سة  �سيواجه  العوملة 
ي�ستطيعون من خالله مقاومة امل�ستجدات ال�سلبية اجلديدة. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة 
 ،)2004( وح�سن  ر�سوان  ودرا�سة   ،)1990( والطويل  البط�ص  درا�سة  الدرا�سات:  نتائج  مع 
ودرا�سة اجلعفري )2004(، ودرا�سة االأحمد وزيدان )2007(، ودرا�سة عبد اهلل )2008(، يف 

كون القيم الدينية قد جاءت على قمة هرم االأن�ساق القيمية لدى الطلبة. 
 )3.92( مقداره  ح�سابي  مبتو�سط  الثانية،  الرتبة  يف  ال�سيا�سية  القيم  جمال  وجاء 
املجتمع  اأ�ساب  ملا  ذلك  ُيعزى  وقد  اأنف�سهم.  الطلبة  نظر  وجهة  من  كبرية  متّثل  وبدرجة 



		

ضوء  في  األردنية  اجلامعات  طلبة  لدى  القيمية  األنساق 
أنفسهم الطلبة  نظر  وجهة  من  التكنولوجي  د. عاطف مقابلةالتحدي 

د. تيسير اخلوالدة 
د. محمد العمايرة

االأردين من حتول دميقراطي، وما رافق ذلك من اإطالق للحريات العامة، وما حققته املراأة 
)ن�سف املجتمع( من حقوق كانت حمظورة عليها يف عهود �سابقة، وما تقوم به و�سائل 
الواردة يف  االإعالم وموؤ�س�سات املجتمع من توعية فكرية يف هذا اجلانب، والأن املفاهيم 
جمال القيم ال�سيا�سية تتفق وطبيعة االإن�سان من حيث اإن االأفراد يتفقون على نبذ التع�سب 
اختلفت  وقد  الدميقراطي.  النظام  ويحبذون  وكرامته،  االإن�سان  بحرية  ويوؤمنون  احلزبي، 
نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج الدرا�سات التي تناولت القيم ال�سيا�سية، ومن هذه الدرا�سات: 
درا�سة اجلعفري )2004(، ودرا�سة ر�سوان وح�سن )2004(، ودرا�سة عبد اهلل )2008(، والتي 
متاأخرة  مراكز  قد جاءت يف  الطلبة  لدى  ال�سيا�سية  القيم  اأن درجة متّثل  نتائجها  اأظهرت 
يف هرم االأن�ساق القيمة لدى الطلبة. ويعود هذا االختالف يف النتائج اإىل تباين املناخات 

ال�سيا�سية والفكرية يف البيئات التي اأجريت فيها هذه الدرا�سات. 
وجاء جمال القيم العملية يف الرتبة الثالثة، مبتو�سط ح�سابي مقداره )3.91( وبدرجة 
متّثل كبرية من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم. وقد يعزى ذلك لكون مكونات القيم العملية مرتبطة 
ارتباطًا كبرياً بالقيم الدينية، والأن اأفراد العينة يرون اأن اجنازهم لالأعمال املطلوبة منهم، 
واهتمامهم بالوقت، و�سعيهم نحو االإبداع، واإتقان العمل، وتقدير قيمة العمل اليدوي، جميع 

ما �سبق يحقق لهم ر�سا عن الذات، على اعتبار اأن ذلك يرتبط بالقيم الدينية. 
الرابعة، مبتو�سط ح�سابي مقداره )3.64(،  الرتبة  االجتماعية يف  القيم  وجاء جمال 
العينة  اأفراد  اأنف�سهم. وقد يعزى ذلك لكون  الطلبة  وبدرجة متّثل متو�سطة، من وجهة نظر 
يرون يف �سوء خرباتهم ملعطيات الواقع اأن مت�سكهم باملثل االجتماعية من عادات وتقاليد، 
اأ�سابت جميع  العربي من حتوالت  العامل  اأ�ساب  ما  والتوافق مع  التعاي�ص  ال ميكنهم من 
جماالت احلياة، نتيجة ملا اأفرزته ظاهرة العوملة من تاأثريات، حيث اإن تاأثري العوملة كان 
موؤثراً بدرجة كبرية يف اجلوانب املادية واالجتماعية، وانعك�ص ذلك على قيم ال�سباب، بحيث 
اأ�سبحوا يرون اأن عدم االلتزام بالعادات والتقاليد هو الو�سيلة التي متكنهم من املحافظة 
اإ�سباعها،  عن  القدمية  وعاداته  بقيمه  املجتمع  عجز  التي  حاجاتهم  واإ�سباع  بقائهم  على 
اإىل  اأدت  �سلبية  اجتماعية  تاأثريات  من  العوملة  عن  نتج  ما  اأن  اإىل  اأي�سًا  ذلك  يعزى  وقد 
اإ�سعاف امل�سوؤولية االجتماعية لدى ال�سباب جتاه االأ�رشة واملجتمع، وانهيار بع�ص القيم 
اتفقت  وقد  واأخالقية.  قيمية  كمرجعية  اال�ستمرار  على  االأ�رشة  قدرة  و�سعف  االجتماعية، 
اهلل )2008(،  ر�سوان وح�سن )2004(، ودرا�سة عبد  نتائج درا�سة  الدرا�سة مع  نتائج هذه 
هرم  يف  متاأخرة  مراكز  يف  جاءت  قد  االجتماعية  القيم  كون  على  نتائجها  اتفقت  والتي 
اجلعفري  درا�سات:  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  واختلفت  الطلبة.  لدى  القيمية  االأن�ساق 
درجة متّثل  اأن  نتائجها  اأظهرت  والتي   ،)2005( )2004(، وحممد  واملخزومي   ،)2004(
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لدى  القيمية  االأن�ساق  هرم  يف  الثاين  املركز  يف  جاءت  قد  الطلبة  لدى  االجتماعية  القيم 
كون  ال�سابقة،  الدرا�سات  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  يف  االختالف  هذا  ويعود  الطلبة. 
املجتمع االأردين قد اأقبل على ما اأفرزته العوملة االجتماعية من مفاهيم اجتماعية تتناق�ص 
ب�سكل كبري مع املنظومة القيمية االجتماعية املوجودة يف املجتمع، ب�سكل يفوق كثري من 

االأقطار العربية. 
وجاء جمال القيم االقت�سادية يف الرتبة االأخرية يف هرم االأن�ساق القيمية لدى الطلبة، 
اأنف�سهم. وقد بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجة  وبدرجة متثل متو�سطة، من وجهة نظر الطلبة 
متّثل القيم االقت�سادية لدى الطلبة )3.53( بدرجة متّثل متو�سطة. وقد يعزى ذلك الأن ما 
�سهده العامل من حتديات تكنولوجية قد اأّثرت على املنظومة االقت�سادية يف العامل، وما نتج 
الثقافة اال�ستهالكية لدى  العوملة االقت�سادية من مفاهيم تركزت حول ن�رش وتعميق  عن 
ال�سباب. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج الدرا�سات: درا�سة خليفة )1989(، ودرا�سة 
اإ�سماعيل )2002(، ودرا�سة املخزومي )2004(، ودرا�سة اجلعفري )2004(، حيث اأظهرت 
االأن�ساق  هرم  يف  االأخرية  املراكز  احتلت  قد  االقت�سادية  القيم  اأن  الدرا�سات:  هذه  نتائج 
القيمية لدى الطلبة. واختلفت نتائج هذه الدرا�سات مع نتائج درا�سة ر�سوان وح�سن )2004(، 
ودرا�سة عبد اهلل )2008(، وقد اأ�سارت نتائج هاتني الدرا�ستني اإىل اأن القيم االقت�سادية قد 

احتلت مراكز متو�سطة يف هرم االأن�ساق القيمية لدى الطلبة. 
اأما ا�ستجابات اأفراد العينة على فقرات كل من جماالت الدرا�سة، فاجلداول )3(، )4(، 

)5(، )6(، )7( تبني ذلك: 
الجدول )3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة 
على مجال الدراسة األول )القيم الدينية(، مرتبة تنازليًا

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التمثل
كبرية4.760.6301اأ�سعر بحاجتي اإىل خالقي يف ت�سيري اأموري25
كبرية4.690.5992اأبدي اعتزازي بديني30
كبرية4.640.6593اأوؤمن باأن الر�سا بالق�ساء والقدر يولد لدي اال�ستقرار النف�سي27
كبرية4.630.6564اأحرتم زميلي الذي يوؤدي ال�سعائر الدينية34
كبرية4.520.7595ا�ست�سعر رقابة اهلل عز وجل يل يف كل االأوقات26
كبرية4.500.7616اأحافظ على نظافة دور العبادة التي ارتادها33
كبرية4.470.8277احرتم االأديان املختلفة وال اأتعر�ص الأي منها باالإ�ساءة24
كبرية4.160.8838التزم بقيم ديني32



		

ضوء  في  األردنية  اجلامعات  طلبة  لدى  القيمية  األنساق 
أنفسهم الطلبة  نظر  وجهة  من  التكنولوجي  د. عاطف مقابلةالتحدي 

د. تيسير اخلوالدة 
د. محمد العمايرة

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التمثل
كبرية4.090.9749اأحافظ على اأداء ال�سعائر الدينية28
كبرية4.060.89610اأ�ستطيع اأن اأحل معظم امل�ساكل التي تواجهني بالرجوع اإىل ديني31
متو�سطة3.491.13411اأ�ساهم يف خدمة دور العبادة29

كبرية4.360.462الكلي

يتبني من اجلدول )3( اأن املتو�سط احل�سابي لدرجة متثل طلبة اجلامعات االأردنية على 
جمال القيم الدينية ككل قد بلغ )4.36(، وبانحراف معياري مقداره )0.462(، من وجهة 
نظر الطلبة اأنف�سهم. اأي بدرجة متّثل كبرية، وقد تراوح املتو�سط احل�سابي لدرجة متثل اأفراد 
االآتية على  الفقرات  وقد ح�سلت  ما بني )4.76- 3.49(.  املجال  فقرات هذا  العينة على 
درجة متثل كبرية لدى اأفراد العينة )مرتبة تنازليًا(: رقم الفقرة: )25(، )30(، )27(، )34(، 
)26(، )33(، )24(، )32(، )28(، )31(. وجاءت الفقرة )29( والتي تن�ص على: اأ�ساهم يف 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  العينة،  اأفراد  لدى  متو�سطة  متثل  بدرجة  العبادة  دور  خدمة 

لدرجة متثل اأفراد العينة على هذه الفقرة )3.49(، وبانحراف معياري مقداره )1.134(. 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة 
على فقرات المجال التالي )القيم السياسية(، مرتبة تنازليًا

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التمثل
كبرية4.600.6511اأقدر حرية االإن�سان وكرامته35
كبرية4.570.7812اأحرتم علم بالدي اأينما وجد38
كبرية4.360.8663اأحرتم د�ستور بالدي واحر�ص على االلتزام به37
كبرية4.290.8444اأحرتم الراأي والراأي االآخر41
كبرية4.220.9355اأقدر النظام الدميقراطي واأدعو اإىل تطبيقه36
كبرية4.211.0676اأنبذ التع�سب احلزبي39
كبرية3.771.3337اأوؤمن بحق املراأة يف امل�ساركة يف االنتخابات النيابية42
متو�سطة3.411.4258ا�سارك يف االنتخابات النيابية44
متو�سطة3.361.4749اأوؤمن بحق املراأة يف تويل املنا�سب القيادية43
قليلة2.321.31310اأحبذ االن�سمام لالأحزاب ال�سيا�سية املوجودة يف بلدي40

كبرية3.920.566الكلي
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االأردنية  اجلامعات  طلبة  متّثل  لدرجة  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )4( اجلدول  من  يتبني 
على جمال القيم ال�سيا�سية ككل )3.92(، وبانحراف معياري مقداره )0.566( من وجهة 
نظر الطلبة اأنف�سهم. اأي بدرجة متّثل كبرية، وقد تراوح املتو�سط احل�سابي لدرجة متثل اأفراد 
– 2.32(. وقد ح�سلت الفقرات االآتية على  العينة على فقرات هذا املجال ما بني )4.60 
درجة متثل كبرية لدى اأفراد العينة )مرتبة تنازليًا(: رقم الفقرة: )35(، )38(، )37(، )41(، 
36(، )39(، )42(. وجاءت الفقرتني االآتيتني بدرجة متثل متو�سطة لدى اأفراد العينة، رقم 
الفقرة: )44(، )43(. وجاءت الفقرة رقم )40( التي تن�ص على: »اأحبذ االن�سمام لالأحزاب 
لكون  ذلك  ويعزى  العينة.  اأفراد  لدى  قليلة  متثل  بدرجة  بلدي«،  يف  املوجودة  ال�سيا�سية 
اخلربات والتجارب املجتمعية للحياة احلزبية يف فرتات �سابقة كانت مبنية على عدم الثقة 
ال�سباب، ويعزى ذلك  االأثر يف نفو�ص  ا�ستمر هذا  وعدم توافر االأمن واحلماية لالأفراد، وقد 
اأي�سا لكون الطلبة ال ي�سعرون بجدوى االأحزاب ال�سيا�سية القائمة، اأو اأن اخلطاب ال�سيا�سي 

لهذه االأحزاب غري قادر على جذب عن�رش ال�سباب. 
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة 
على فقرات المجال الثالث )القيم العملية(، مرتبة تنازليًا 

درجة التمثلالرتتيبالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقراترقم الفقرة

كبرية4.430.7881اأ�سعى نحو االإبداع يف عملي45
كبرية4.230.7962اأعمل على اإجناز االأعمال التي اأكلف بها46
كبرية4.220.9473اأتعاون مع اأ�رشتي يف ق�ساء حاجاتها53
كبرية4.170.9264اأحرتم اأ�سحاب جميع املهن اليدوية52
كبرية4.060.9845اأقدرة قيمة الوقت يف حياة االإن�سان47
كبرية4.021.0746اأحافظ على املواعيد48
كبرية3.861.0657اأقدر قيمة العمل اليدوي51
كبرية3.761.0468اأظهر اإعجابي بعمال بلدي 50
متو�سطة3.221.2589اأحر�ص على ممار�سة الريا�سة49
متو�سطة3.131.24610اأقدم خدمات تطوعية للمجتمع املحلي54

كبرية3.910.570الكلي

االأردنية  اجلامعات  لدرجة متّثل طلبة  احل�سابي  املتو�سط  اأن   :)5( اجلدول  يتبني من 
العملية ككل قد بلغ )3.91(، وبانحراف معياري مقداره )0.570(، من  القيم  على جمال 
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وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم. اأي بدرجة متّثل كبرية. وقد تراوح املتو�سط احل�سابي لدرجة متثل 
االآتية  الفقرات  العينة على فقرات هذا املجال ما بني )4.43- 3.13(. وقد ح�سلت  اأفراد 
على درجة متثل كبرية لدى اأفراد العينة )مرتبة تنازليًا(. رقم الفقرة: )45(، )46(، )53(، 
)52(، )47(، )48(، )51(، )50(. وجاءت الفقرتني االآتيتني بدرجة متثل متو�سطة لدى اأفراد 

العينة: رقم الفقرة: )49(، )50(. 
الجدول )6(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة 
على فقرات مجال الدراسة الرابع )القيم االجتماعية( مرتبة تنازليًا 

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التمثل
كبرية 4.190.9821اأقدم امل�ساعدة لكبار ال�سن دون تردد10
كبرية 4.111.0112اأوؤيد طاعة االأحفاد الأجدادهم13
كبرية 4.061.1363اأحر�ص على م�ساركة العائلة يف اأتراحها5
كبرية 3.951.2014اأحر�ص على م�ساركة العائلة يف منا�سبات االأفراح4
متو�سطة3.651.2885ا�ستمتع ب�سماع الق�س�ص التي تتحدث عن كرم االأجداد6
متو�سطة3.571.2106اأحر�ص على ح�سور املنا�سبات العائلية2
متو�سطة3.551.2817اأف�سل ق�ساء العطلة يف ا�ستخدام االنرتنت بداًل من زيارة العائلة8
متو�سطة3.521.3458اأف�سل ق�ساء العطلة بعيداً عن االأهل7
متو�سطة3.471.3429اأف�سل م�ساهدة التلفاز على زيارة االأهل1

متو�سطة3.461.29810ا�ستمتع ب�سماع الق�س�ص التي تتحدث عن العادات العربية القدمية12
متو�سطة3.451.14511اأتطوع يف بع�ص االأعمال اخلريية11
متو�سطة3.221.32012اأف�سل ح�سور امل�سل�سل التلفزيوين املف�سل لدي على القيام بزيارة3
متو�سطة3.151.25313اأجلاأ اإىل اأقراين مل�ساعدتي يف حل م�ساكلي بداًل من م�ساعدة االأهل9

متو�سطة3.640.660الكلي

االأردنية  اجلامعات  طلبة  متّثل  لدرجة  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )6( اجلدول  من  يتبني 
على جمال القيم االجتماعية ككل، قد بلغ )3.64(، وبانحراف معياري مقداره )0.660(، 
من وجهة نظر الطلبة، اأي بدرجة متّثل متو�سطة. وقد تراوح املتو�سط احل�سابي لدرجة متثل 
االآتية  الفقرات  العينة على فقرات هذا املجال ما بني )4.19- 3.15(، وقد ح�سلت  اأفراد 
على درجة متثل كبرية لدى اأفراد العينة )مرتبة تنازليًا(: رقم الفقرة )10(، )13(، )5(، )4(. 
وقد جاءت الفقرات االآتية بدرجة متثل متو�سطة لدى اأفراد عينة الدرا�سة )مرتبة تنازليًا(: 

 .)9( ،)3( ،)11( ،)12( ،)1( ،)7( ،)8( ،)2( ،)6(
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الجدول )7(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة 

على فقرات المجال الخامس )القيم االقتصادية( مرتبة تنازليًا

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التمثل

كبرية4.401.0471اأعار�ص اال�ستغالل واالحتقار17
كبرية4.051.0212اأوؤيد تر�سيد اال�ستهالك23
كبرية3.990.9973اأحافظ على املمتلكات العامة الوطنية21
متو�سطة3.591.0834اأدعو اإىل الرت�سيد يف ا�ستخدام املوارد املحلية15
متو�سطة3.481.1665اأ�سجع املنتوجات الوطنية واأ�سرتيها 14
متو�سطة3.471.0906اأوؤيد مقولة االقت�ساد يف النفقة �سدقة19
متو�سطة3.351.1527اأحتدث باإيجابية عن املنتوجات الوطنية16
متو�سطة3.021.3498اأوؤيد مقولة اأ�رشف ما يف اجليب ياأتي ما يف الغيب 20
متو�سطة3.011.2679اأف�سل �رشاء املالب�ص االأجنبية على املالب�ص الوطنية22
متو�سطة2.961.21510عند �رشاء مالب�ص ابحث عن املاركات العاملية18

متو�سطة3.530.574الكلي

االأردنية  اجلامعات  طلبة  متثل  لدرجة  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )7( اجلدول  من  يتبني 
ملجال القيم االقت�سادية قد بلغ )3.53(، وبانحراف معياري مقداره )0.574( من وجهة 
نظر الطلبة، اأي بدرجة متّثل متو�سطة. وقد تراوح املتو�سط احل�سابي لدرجة متثل اأفراد العينة 
درجة  على  االآتية  الفقرات  ح�سلت  وقد   .)2.96 -4.40( بني  ما  املجال  هذا  فقرات  على 
متثل كبرية لدى اأفراد العينة )مرتبة تنازليًا(: رقم الفقرة: )17(، )23(، )21(. وقد ح�سلت 
الفقرة:  تنازليًا(: رقم  العينة )مرتبة  اأفراد  لدى  االآتية وعلى درجة متثل متو�سطة  الفقرات 

 .)18( ،)22( ،)20( ،)16( ،)19( ،)14( ،)15(
هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى   ال�سوؤال الثاين: الذي ن�سه:  ◄
)α= 0.05( يف درجة متّثل طلبة اجلامعات الأردنية لالأن�صاق القيمية، تبعاً 

ملتغري اجلن�س؟
بني  الفروق  ملعرفة  االإح�سائي  )ت(  اختبار  اُ�ستخدم  الثاين،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
متو�سطات ا�ستجابات اأفراد العينة على جماالت الدرا�سة تبعًا ملتغري اجلن�ص، واجلدول )8( 

يبني ذلك. 
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الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( االحصائي لمعرفة الفروق 

بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير الجنس

املجالت
املتغريات

م�صتوى الدللةقيمة )ت( املح�صوبةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدد
اجلن�س

ذكرالقيم االجتماعية
اأنثى

471
657

3.618
3.667

0.6721
0.65151.230 -0.219

ذكر القيم االقت�سادية
اأنثى

471
657

3.527
3.539

0.5923
0.56120.322 -0.748

ذكرالقيم الدينية
اأنثى

471
657

4.320
4.403

0.4943
0.43492.911 -0.004

ذكر القيم ال�سيا�سية
اأنثى

471
657

3.873
3.952

0.5796
0.55512.307 -0.021

ذكرالقيم العملية
اأنثى

471
657

3.947
3.887

0.6048
0.54441.6970.090

ذكرالكلي
اأنثى

471
657

3.857
3.889

0.4211
0.38141.348 -0.178

.)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى 

م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )8( اجلدول  من   يتبني 
)α = 0.05( يف درجة متّثل طلبة اجلامعات االأردنية للقيم االجتماعية، والقيم االقت�سادية، 
والقيم العملية، والدرجة الكلية لالأداة، من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم، تبعًا ملتغري اجلن�ص. 
حيث بلغت قيمة )ت( املح�سوبة على املجاالت ال�سابقة )بالرتتيب(: )- 1.230(، )0.322(، 
)1.697(، )- 1.348(، وهذه القيم غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )α = 0.05(. وقد يعزى 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف درجة متّثل اأفراد العينة للقيم االجتماعية تبعًا ملتغري 
اجلن�ص، لطبيعة التن�سئة االأ�رشية واالجتماعية التي يتعر�ص لها الذكور واالإناث، وارتباط 
القيم االجتماعية بالقيم الدينية اإىل حد كبري، وكذلك فاإن قوة تاأثري املعايري االجتماعية 
ال�سائدة يف املجتمع تعمل كموجهات ل�سلوكات الذكور واالإناث، وهي يف غالبها تتفق مع 
القيم الدينية، ومع اأن متو�سط ا�ستجابات االإناث على درجة متثلهن للقيم االجتماعية جاءت 

اأعلى من متو�سط ا�ستجابات الذكور، اإاّل اأن هذه الفروق غري دالة اإح�سائيًا. 
اأظهرت  التي   ،)2008( اهلل  عبد  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  اتفقت  وقد 
ملتغري  تبعًا  الطلبة  لدى  االجتماعية  القيم  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  نتائجها 
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وجود  اإىل  نتائجها  اأظهرت  التي   ،)2004( اجلعفري  درا�سة  نتائج  مع  واختلفت  اجلن�ص. 
الطلبة تبعًا ملتغري اجلن�ص، وقد يعود هذا  القيم االجتماعية لدى  اإح�سائيًا يف  فروق دالة 
االختالف اإىل اختالف البيئات التي اأجريت فيها هذه الدرا�سة، مما ترتب عليه اختالف يف 
درجة متّثل اأفراد العينات للقيم االجتماعية. وقد يعزى عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف 
درجة متّثل اأفراد العينة للقيم االقت�سادية تبعًا ملتغري اجلن�ص، كون الطالب والطالبات قد 
تاأثروا ويتاأثرون على على حد �سواء مبا جنم من اآثار نتيجة ظاهرة العوملة وما رافقها من 
م�ستحدثات تقنية وب�سكل خا�ص يف ما يتعلق باجلوانب االقت�سادية، وما حتمله من مفاهيم 
تتعلق بالثقافة اال�ستهالكية، والرغبة يف الرثاء ال�رشيع، وعدم التقيد ببع�ص املفاهيم التي 
عا�ص عليها االآباء واالأجداد، والتي تنبثق من القيم الدينية، مثل: االقت�ساد يف النفقة �سدقة، 
وح�سن  ر�سوان  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  اتفقت  وقد  اال�ستهالك.  والرت�سيد يف 
)2004(، ودرا�سة عبد اهلل )2008( التي اأظهرت نتائجهما اإىل عدم وجود فروق يف القيم 
االقت�سادية لدى الطلبة تبعًا ملتغري اجلن�ص، واختلفت مع نتائج درا�سة ا�سماعيل )2002(، 
ودرا�سة اجلعفري )2004( اللتني اأظهرت نتائجهما وجود فروق يف القيم االقت�سادية لدى 

الطلبة تبعًا ملتغري اجلن�ص، ل�سالح الذكور. 
تبعًا ملتغري  العملية  للقيم  العينة  اأفراد  فروق يف درجة متّثل  يعزى عدم وجود  وقد 
اجلن�ص، كون الطالب والطالبات، قد تلقوا تربية منذ ال�سغر تتعلق بتعزيز املفاهيم التي لها 
م�سا�ص مبا�رش بالقيم العملية، وتابعت املوؤ�س�سة الرتبوية، وموؤ�س�سات االإعالم الرتكيز على 
هذه املفاهيم، مما جعل مفاهيم القيم العملية قريبة من النف�ص االإن�سانية كونها مرتبطة 

بالقيم الدينية. 
يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )8( اجلدول  يف  الواردة،  النتائج  واأظهرت 
اأنف�سهم، تبعًا ملتغري اجلن�ص،  اأفراد العينة للقيم الدينية من وجهة نظر الطلبة  درجة متّثل 
م�ستوى                                    عند  اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   ،)2.911  -( املح�سوبة  )ت(  قيمة  بلغت  حيث 
االأ�رشية  الرتبية  اإىل طبيعة  ذلك  يعزى  وقد  االإناث.  ل�سالح  الفروق  )α = 0.05(، وكانت 
والتن�سئة االجتماعية، حيث حر�ست االأ�رشة على التزام االأبناء باجلوانب اخللقية والدينية، 
واأن اأثر هذه التن�سئة ي�ستمر لدى الذكور واالإناث، ولكن ا�ستمرار هذه القيم لدى االإناث يبقى 
اأن املعايري االجتماعية تكون �سابطة ل�سلوك االإناث  اأكرث من الذكور، من منطلق  وا�سحًا 
اأكرث من �سلوك الذكور. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة اجلعفري )2004( 
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التي اأظهرت نتائجها وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف القيم لدى الطلبة، تبعًا ملتغري اجلن�ص، 
ل�سالح االإناث. واختلفت مع نتائج درا�سة عبد اهلل )2008( التي اأظهرت نتائجها اإىل عدم 
وقد  اجلن�ص.  تبعًا ملتغري  الطلبة،  لدى  الدينية  القيم  اإح�سائية يف  داللة  ذات  فروق  وجود 
يعود هذا االختالف يف النتائج اإىل اختالف اأمناط التن�سئة االأ�رشية واالجتماعية والثقافية 

والفكرية التي يتعر�ص لها الذكور واالإناث يف البيئات املختلفة. 
واأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة متّثل اأفراد العينة للقيم 
ال�سيا�سية، من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم، تبعًا ملتغري اجلن�ص، حيث بلغت قيمة )ت( املح�سوبة 
)- 2.307(، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )α = 0.05(، وكانت الفروق ل�سالح 
االإناث. وقد يعزى ذلك اإىل ما اأ�ساب دور االإناث من تغري يف جميع جماالت احلياة، وما 
التم�سك باملفاهيم  اإىل  االإناث يتطلعن  اأن  لذا جند  الرت�سيح واالنتخاب،  اأتيح لهن من حق 
التي تتعلق بالقيم ال�سيا�سية، اأكرث من الرجال، وذلك تعوي�سًا عن فرتات احلرمان التي كانت 
حتظر على االإناث امل�ساهمة يف املجال ال�سيا�سي مبعنى اأن االإناث يحاولن اإثبات وجودهن 
اإثبات ذلك الدور نظريًا. وكان لدور و�سائل  ودورهن يف املجال ال�سيا�سي، حتى ولو كان 
االإعالم وما تقوم به من اإظهار لدور املراأة الفاعل يف جماالت احلياة املختلفة، قد عزز لدى 
الرجل والتفوق عليه يف بع�ص املجاالت، وب�سكل خا�ص  املراأة �سعوراً بحقها يف جماراة 

املجال ال�سيا�سي الذي كان من املجاالت املحظورة عليها يف عهد �سابق. 
وقد اختلفت هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة ر�سوان وح�سن )2004(، درا�سة اجلعفري 
)2004(، ودرا�سة عبد اهلل )2008( التي اأظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
يف ا�ستجابات اأفراد العينة يف القيم ال�سيا�سية تبعًا ملتغري اجلن�ص، وقد يعزى هذا االختالف 
يف نتائج هذه الدرا�سات اإىل نوعية االأنظمة ال�سيا�سية ال�سائدة يف هذه االأقطار، وكذلك اإىل 
�سقف احلريات املتاح لالأفراد، ومدى احلرية التي تتمتع بها الن�ساء، وقد يعزى ذلك اأي�سًا 
اإىل احلقوق والواجبات التي تتعلق باملراأة يف كل قطر من االأقطار التي اأجريت فيها هذه 

الدرا�سات. 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى   ال�سوؤال الثالث: الذي ن�سه:  ◄
)α= 0.05( يف درجة متّثل طلبة اجلامعات الأردنية لالأن�صاق القيمية، تبعاً 

ملتغري الكلية؟ 
بني  الفروق  ملعرفة  االإح�سائي  )ت(  اختبار  اُ�ستخدم  الثالث،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
)اإن�سانية،  الكلية  ملتغري  تبعًا  الدرا�سة  جماالت  على  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 

علمية( واجلدول )9( يبني ذلك: 
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الجدول )9(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( اإلحصائي للفروق 
بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير الكلية

م�صتوى الدللةقيمة )ت( املح�صوبةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددالكليةاملجالت

اإن�سانيةالقيم االجتماعية
علمية

458
670

3.523
3.730

0.6429
0.65945.219 -0.000

اإن�سانيةالقيم االقت�سادية
علمية

458
670

3.431
3.604

0.5842
0.55675.039 -0.000

اإن�سانيةالقيم الدينية
علمية

458
670

4.298
4.416

0.4835
0.44114.238 -0.000

اإن�سانيةالقيم ال�سيا�سية
علمية

458
670

3.891
3.938

0.5705
0.56361.3440.179

اإن�سانيةالقيم العملية
علمية

458
670

3.869
3.941

0.5573
0.57862.077 -0.038

اإن�سانية الكلي
علمية

458
670

3.803
3.926

0.4021
0.38865.155 -0.000

.)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى 

يتبني من اجلدول )9( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( يف 
درجة متّثل طلبة اجلامعات االأردنية للقيم االجتماعية، والقيم االقت�سادية، والقيم الدينية، 
الكلية. حيث بلغت قيمة )ت( املح�سوبة على  الكلية، تبعًا ملتغري  العملية، والدرجة  والقيم 
 ،)α = 0.05( وهذه القيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى ،)جمال القيم االجتماعية )- 5.219
وكانت الفروق ل�سالح الكليات العلمية، وقد جاءت هذه النتيجة بخالف التوقعات، وكان 
الدرا�سية  املواد  اأن  اعتبار  االإن�سانية على  الكليات  ل�سالح طلبة  الفروق  اأن تكون  املتوقع 
تتعلق  التي  املفاهيم  اإىل  اأقرب  هي  اجلامعة،  ويف  الثانوية،  املرحلة  يف  يدر�سونها  التي 
بالقيم االجتماعية، وقد يعزى ذلك اأي�سًا اإىل اأن ما حدث من م�ستجدات قد ترك اآثار مبا�رشة 
طلبة  يكون  وقد  املجتمع،  وموؤ�س�سات  اأنظمة  وعلى  ال�سباب،  �سلوك  على  مبا�رشة  غري  اأو 
الدرا�سات االإن�سانية قد تاأثروا بهذه االآثار اأكرث من طلبة الكليات العلمية، مما جنم عنه من 
اهتزاز يف قيمهم االجتماعية. وقد اختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة املخزومي 
)2004(، ودرا�سة اجلعفري )2004( التي اأظهرت نتائجهما اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
وكذلك  االإن�سانية،  الكليات  ل�سالح  الكلية،  ملتغري  تبعًا  الطلبة،  لدى  االجتماعية  القيم  يف 
اختلفت مع نتائج درا�سة ر�سوان وح�سن )2004(، ودرا�سة عبد اهلل )2008(، التي اأظهرت 
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أنفسهم الطلبة  نظر  وجهة  من  التكنولوجي  د. عاطف مقابلةالتحدي 

د. تيسير اخلوالدة 
د. محمد العمايرة

نتائجها اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف القيم االجتماعية لدى الطلبة، تبعًا 
ملتغري الكلية. 

اجلامعات  طلبة  متثل  درجة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت 
االأردنية للقيم االقت�سادية، تبعًا ملتغري الكلية، حيث بلغت قيمة )ت( املح�سوبة )- 5.039(، 
وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )α = 0.05(، وكانت الفروق ل�سالح طلبة الكليات 
العلمية، وي�سري ذلك اإىل اأن طلبة الكليات االإن�سانية قد تاأثروا مبفاهيم العوملة االقت�سادية 
الفكري والثقايف، واالإقبال على �رشاء املنتوج  والت�سطيح  اال�ستهالكية،  بالثقافة  املتعلقة 
االقت�سادية  العوملة  اإفرازات  مع  تعاملوا  الذين  العلمية،  الكليات  طلبة  من  اأكرث  االأجنبي، 
الدرا�سة مع نتائج درا�سة اجلعفري )2004(،  اتفقت نتائج هذه  العقالنية. وقد  ب�سيء من 
التي اأظهرت نتائجها اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف القيم االقت�سادية لدى الطلبة، 
املخزومي  درا�سة  نتائج  مع  واختلفت  العلمية.  الكليات  طلبة  ل�سالح  الكلية،  ملتغري  تبعًا 
)2004(، التي اأ�سارت نتائجها اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف القيم االقت�سادية لدى 
الطلبة، تبعًا ملتغري الكلية، ل�سالح طلبة الكليات االإن�سانية. واختلفت مع نتائج درا�سة عبد 
القيم االقت�سادية  اإح�سائيًا يف  اأظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة  التي  اهلل )2008( 

لدى الطلبة، تبعًا ملتغري الكلية. 
اجلامعات  طلبة  متثل  درجة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت 
االأردنية للقيم الدينية، والقيم العملية، والدرجة الكلية تبعًا ملتغري الكلية. وقد بلغت قيمة 
)ت( املح�سوبة على املجاالت ال�سابقة )بالرتتيب(: )- 4.238(، )- 077.2( ، )- 5.155(، 
وهذه القيم دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )α = 0.05( وكانت الفروق ل�سالح طلبة الكليات 

العلمية. 
وقد يعزى وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة متّثل اأفراد العينة للقيم الدينية 
تبعًا ملتغري الكلية، ل�سالح طلبة الكليات العلمية، لكون طلبة الكليات االإن�سانية يتاأثرون 
بقيم العوملة االجتماعية واالقت�سادية ب�سكل يفوق تاأثر طلبة الكليات العلمية، مما يوؤدي 
اإىل انعكا�ص ذلك على درجة متثلهم للقيم الدينية، بعك�ص طلبة الكليات العلمية الذين مييلون 
اإىل املوازنة، واالتزان، والعقالنية يف تاأثرهم بتفاعل القيم وانعكا�ساته. وقد اتفقت نتائج 
دالة  فروق  اأظهرت وجود  التي   )2004( املخزومي  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة جزئيًا  هذه 
اإح�سائيًا يف القيم الدينية تبعًا ملتغري الكلية، ل�سالح طلبة كلية االآداب، واختلفت مع نتائج 
درا�سة ا�سماعيل )2000(، ودرا�سة اجلعفري )2004(، درا�سة عبد اهلل )2008( حيث اأظهرت 

نتائج هذه الدرا�سات عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف القيم الدينية تبعًا ملتغري الكلية. 
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اأما بالن�سبة لدرجة متّثل طلبة الكليات العلمية للقيم العملية اأكرث من درجة متّثل طلبة 
اجلانب  اإن  حيث  اجلامعية،  الدرا�سة  يف  التخ�س�ص  نوعية  اإىل  فيعزى  االإن�سانية،  الكليات 
اأن  جند  لذلك  العلمية،  الكليات  طلبة  لدى  النظري  اجلانب  على  يطغى  التطبيقي  العملي 
متو�سط ا�ستجابات طلبة الكليات العلمية على جمال القيم العملية قد جاء اأعلى من متو�سط 

ا�ستجابات طلبة الكليات االإن�سانية. 
اأفراد  متثل  درجة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  وتبني 
العينة للقيم ال�سيا�سية، تبعًا ملتغري الكلية. وقد يعزى ذلك لكون الطلبة يف الكليات االإن�سانية 
والعلمية يتاأثرون بالقيم ال�سيا�سية على حٍد �سواء، واإن نوعية الدرا�سة اجلامعية مل يكن لها 
اأفراد العينة على جمال القيم  تاأثري يذكر على فكر الطلبة ال�سيا�سي، لذا جاءت ا�ستجابات 
ال�سيا�سية متقاربة، وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة ر�سوان وح�سن )2004(، 
ودرا�سة عبد اهلل )2008(، وقد اأ�سارت نتائجهما اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
نتائج هذه  واختلفت  الكلية.  تبعًا ملتغري  ال�سيا�سية  القيم  العينة على  اأفراد  ا�ستجابات  يف 
اأظهرت نتائجها وجود فروق يف القيم  الدرا�سة مع نتائج درا�سة اجلعفري )2004(، التي 
االأدبي. وقد يعود هذا  الق�سم  الكلية، ل�سالح طلبة  العينة تبعًا ملتغري  اأفراد  ال�سيا�سية لدى 
االختالف يف النتائج اإىل اختالف املناخات ال�سيا�سية املوجودة يف البيئات التي اأجريت 

فيها هذه الدرا�سات. 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى   ال�سوؤال الرابع: الذي ن�سه:  ◄
)α= 0.05( يف درجة متّثل طلبة اجلامعات الأردنية لالأن�صاق القيمية، تبعاً 

ملتغري امل�صتوى الدرا�صي )�صنة اأوىل، و�صنة رابعة(؟ 
بني  الفروق  ملعرفة  االإح�سائي  )ت(  اختبار  اُ�ستخدم  الرابع،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
الدرا�سي،  امل�ستوى  تبعًا ملتغري  الدرا�سة،  العينة على جماالت  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 

واجلدول )10( يبني ذلك. 
الجدول )10(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار )ت( اإلحصائي للفروق
بين متوسطات استجابات أفراد العينة على مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير المستوى الدراسي 

م�صتوى الدللةقيمة )ت( املح�صوبةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددامل�صتوى الدرا�صياملجالت

�سنة اأوىلالقيم االجتماعية
�سنة رابعة

649
479

3.656
3.633

0.6698
0.64770.5790.563
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م�صتوى الدللةقيمة )ت( املح�صوبةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددامل�صتوى الدرا�صياملجالت

�سنة اأوىلالقيم االقت�سادية
�سنة رابعة

649
479

3.533
3.535

0.5851
0.55960.0800.936

�سنة اأوىلالقيم الدينية
�سنة رابعة

649
479

4.387
4.404

0.4711
0.44640.6650.576

�سنة اأوىلالقيم ال�سيا�سية
�سنة رابعة

649
479

3.949
3.878

0.5423
0.59602.0740.038

�سنة اأوىلالقيم العملية
�سنة رابعة

649
479

3.914
3.910

0.5859
0.55050.1250.900

�سنة اأوىلالكلي
�سنة رابعة

649
479

3.877
3.874

0.4171
0.37240.1410.888

.)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى 

م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )10( اجلدول  من   يتبني 
)α = 0.05( يف درجة متّثل طلبة اجلامعات االأردنية للقيم االجتماعية، والقيم االقت�سادية، 
والقيم الدينية، والقيم العملية، والدرجة الكلية، تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، من وجهة 
)بالرتتيب(:  ال�سابقة  املجاالت  على  املح�سوبة  )ت(  قيمة  بلغت  اأنف�سهم. حيث  الطلبة  نظر 
)0.579(، )0.080(، )0.665(، )0.125(، )0.141(، وجميع هذه القيم غري دالة اإح�سائيًا 
عند م�ستوى )α = 0.05(. وقد يعزى ذلك لتاأثري منط التن�سئة االأ�رشية واالجتماعية لدى 
اأفراد العينة، ولكون مكونات القيم االجتماعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع القيم الدينية، وقد 
يعزى ذلك اأي�سًا اإىل عدم قدرة الدرا�سة اجلامعية من اإحداث تغيريات وا�سحة يف مكونات 
القيم االجتماعية لدى الطلبة طيلة فرتة الدرا�سة، وبقي تاأثري التن�سئة االأ�رشية واالجتماعية 
اإ�سماعيل  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  اتفقت  وقد  الطلبة.  على  وموؤثراً  م�ستمراً 
)2002(، ودرا�سة املخزومي )2004(، التي اأظهرت نتائجهما عدم وجود فروق يف درجة 

ممار�سة الطلبة للقيم االجتماعية تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي. 
وقد يعزى عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف درجة متّثل اأفراد العينة للقيم االقت�سادية 
املوؤثرات  لنف�ص  ال�سغر  منذ  يتعر�سون  العينة  اأفراد  لكون  الدرا�سي،  امل�ستوى  ملتغري  تبعًا 
االأ�رشية واملجتمعية التي تتعلق باملفاهيم االقت�سادية ب�سكل عام، وكذلك فاإن اأثر التن�سئة 
االأ�رشية املتعلقة باملفاهيم االقت�سادية تنعك�ص على �سلوكات اأفراد العينة على حٍد �سواء. 
وقد يعزى ذلك اأي�سًا اإىل اأن ما نتج عن التكنولوجيا وما اأفرزته من مفاهيم اقت�سادية قد اأّثر 
على اأفراد العينة بامل�ستوى نف�سه تقريبًا، وي�سري ذلك اأي�سًا اإىل اأن الدرا�سة اجلامعية مل يكن 
لها تاأثري وا�سح يف اإحداث تغيريات يف املفاهيم االقت�سادية لدى الطلبة طيلة م�سريتهم 
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ودرا�سة   ،)2002( ا�سماعيل  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  اتفقت  وقد  الدرا�سية. 
ر�سوان وح�سن )2004(، حيث اأظهرت نتائج هذه الدرا�سات اإىل عدم وجود فروق ذات داللة 
مع  واختلفت  الدرا�سي.  امل�ستوى  تبعًا ملتغري  الطلبة  لدى  االقت�سادية  القيم  اإح�سائية يف 
القيم االقت�سادية  اأظهرت نتائجها وجود فروق يف  التي  نتائج درا�سة اجلعفري )2004( 

لدى الطلبة تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، ل�سالح امل�ستوى املتقدم. 
ملتغري  تبعًا  الدينية  للقيم  العينة  اأفراد  متّثل  درجة  يف  فروق  وجود  عدم  ويعزى 
واالجتماعية،  االأ�رشية  املوؤثرات  لنف�ص  يتعر�سون  العينة  اأفراد  لكون  الدرا�سي،  امل�ستوى 
والتي تتعلق باالأبعاد الدينية، ويعزى ذلك اإىل اأن ما تقوم به املوؤ�س�سات الدينية وو�سائل 
االإعالم املختلفة مبا يتعلق بالقيم الدينية هو متاٌح الأفراد العينة على حٍد �سواء طيلة فرتة 
الدرا�سة وبعد التخرج من الدرا�سة، وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة العمري 
اأظهرت  وقد   ،)2004( املخزومي  ودرا�سة   ،)2002( ا�سماعيل  ودرا�سة   ،)1983( واآخرون 
تبعًا  الطلبة  لدى  الدينية  القيم  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  الدرا�سات  هذه  نتائج 
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، وقد اختلفت مع نتائج درا�سة ووماك )Womack, 1981(، ودرا�سة 
اجلعفري )2004( وقد اأظهرت نتائجهما وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف القيم الدينية لدى 

الطلبة تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي. 
اأفراد العينة  وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة متثل 
بالقيم ال�سيا�سية تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، ل�سالح طلبة ال�سنة االأوىل، وقد يعزى ذلك 
املبكرة،  منوه  مراحل  اأثناء  يف  �سادت  التي  الظروف  تعك�ص  للفرد  ال�سيا�سية  القيم  لكون 
فالعالقة بني البيئة االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية وبني اأولويات القيم لي�ست م�ساألة 
اأو تغيري فوري عاجل، بل حتتاج اإىل فرتة اختمار طويلة ن�سبيًا، وهذا ينطبق على  تعديل 
طلبة ال�سنة االأوىل الذين جاوؤوا اإىل الدرا�سة اجلامعية، وهم يحملون اأفكاراً وقيمًا �سيا�سية، 
اكت�سبوها من م�سادر متعددة، وقد ال تكون نا�سجة، ومع ذلك فهم متحم�سون لها، وما اأن 
يتقدم الطلبة يف الدرا�سة اجلامعية، تبداأ تتبلور لديهم مفاهيم اأكرث عقالنية وواقعية، وتبداأ 
قيم اأخرى ت�سغل اأفكارهم، ويحدث ذلك تغرياً يف اأن�ساقهم القيمية جمتمعة. وقد اتفقت هذه 
دالة  فروق  اإىل وجود  نتائجها  اأ�سارت  التي   ،)2004( اجلعفري  درا�سة  نتائج  مع  النتائج 
اإح�سائيًا يف القيم ال�سيا�سية لدى الطلبة، تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، ل�سالح امل�ستوى 
عدم  اإىل  نتائجها  اأ�سارت  التي   ،)2004( املخزومي  درا�سة  نتائج  مع  واختلفت  املبتدئ. 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف القيم ال�سيا�سية لدى الطلبة، تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي. 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى   ال�سوؤال اخلام�ص:  الذي ن�سه:   ◄
)α= 0.05( يف درجة متّثل طلبة اجلامعات الردنية لالأن�صاق القيمية، تبعاً 

ملتغري املعدل الرتاكمي؟ 
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املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
ملتو�سط ا�ستجابات افراد العينة على جماالت الدرا�سة تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي، واجلدول 

)11( يبني ذلك. 
الجدول )11( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسط استجابات أفراد العينة 

على مجاالت الدراسة، تبعًا لمتغير المعدل التراكمي

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملعدل الرتاكمياملجال

القيم االجتماعي

ممتاز
جيد جداً

جيد
مقبول

119
309
423
277

3.533
3.746
3.578
3.673

0.6946
0.5552
0.6675
0.7255

القيم االقت�سادية

ممتاز
جيد جداً

جيد
مقبول

119
309
423
277

3.530
3.565
3.509
3.539

0.5467
0.5431
0.5916
0.5933

القيم الدينية

ممتاز
جيد جداً

جيد
مقبول

119
309
423
277

4.386
4.420
4.334
4.354

0.3771
0.4131
0.4752
0.5205

القيم ال�سيا�سية

ممتاز
جيد جداً

جيد
مقبول

119
309
423
277

3.842
4.006
3.873
3.924

0.6150
0.5172
0.5487
0.6130

القيم العملية

ممتاز
جيد جداً

جيد
مقبول

119
309
423
277

3.918
3.997
3.861
3.893

0.5633
0.5164
0.5410
0.6616

الكلي

ممتاز
جيد جداً

جيد
مقبول

119
309
423
277

3.842
3.947
3.833
3.877

0.3502
0.3440
0.3874
0.4752

يتبني من اجلدول )11( وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات 
املعدل  ملتغري  تبعًا  الدرا�سة،  جماالت  يف  الواردة  للقيم  متثلهم  درجة  على  العينة  اأفراد 
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الرتاكمي، وملعرفة فيما اإذا كانت هذه الفروق دالة اإح�سائيًا، اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين 
االأحادي )One Way ANOVA( واجلدول )12( يبني ذلك. 

الجدول )12(
 نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير المعدل التراكمي على درجة تمّثل أفراد العينة لألنساق القيمية

جمموع م�صدر التبايناملجالت
قيمة )ف( متو�صط املربعاتدرجات احلريةاملربعات

م�صتوى الدللةاملح�صوبة

القيم االجتماعية
بني املربعات

داخل املربعات
الكلي

6.297
485.122
491.419

3
1124
1127

2.099
0.4324.8630.002

القيم االقت�سادية
بني املربعات

داخل املربعات
الكلي

0.580
370.923
371.502

3
1124
1127

0.193
0.3300.5860.625

القيم الدينية
بني املربعات

داخل املربعات
الكلي

1.394
239.414
240.807

3
1124
1127

0.465
0.2132.1810.089

القيم ال�سيا�سية
بني املربعات

داخل املربعات
الكلي

3.971
357.767
361.739

3
1124
1127

1.324
0.3184.1590.006

القيم العملية
بني املربعات

داخل املربعات
الكلي

3.423
363.910
367.334

3
1124
1127

1.141
0.3243.5250.015

الكلي
بني املربعات

داخل املربعات
الكلي

2.481
176.576
179.056

3
1124
1127

0.827
0.1575.2630.001

.)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى 

يتبني من اجلدول )12( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة متّثل اأفراد 
اأن  اإىل  الرتاكمي، وهذا ي�سري  الدينية تبعًا ملتغري املعدل  للقيم االقت�سادية، والقيم  العينة 
على  االأحيان  معظم  يف  تقت�رش  تقومي،  وو�سائل  اأن�سطة  من  فيها  وما  اجلامعية،  الدرا�سة 
وقد  والدينية،  االقت�سادية  باملفاهيم  املتعلقة  اجلوانب  تقومي  واإغفال  املعرفية،  اجلوانب 
يعزى ذلك اأي�سًا اإىل ا�ستقرار مثل هذه القيم لدى الطلبة قبل دخولهم اجلامعة، وال يعني ذلك 
اأن الدرا�سة اجلامعية مل تعمل على تعديل وتطوير مفاهيم الطلبة يف هذه اجلوانب؛ اإاّل اأن هذا 
التاأثري يف غالب االأحيان حمدوداً. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة العمري 
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واآخرون )1983( التي اأظهرت نتائجها اإىل عدم وجود اأثر للمعدل الرتاكمي يف املنظومة 
القيمية لدى طلبة جامعة الريموك. 

 )α = 0.05( واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى
اأفراد العينة للقيم االجتماعية، والقيم ال�سيا�سية، والقيم العملية، والدرجة  يف درجة متّثل 
الكلية، وملعرفة دالالت هذه الفروق، اً�ستخدم اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية، واجلداول 

)13(، )14(، )15(، )16( تبني ذلك: 
الجدول )13( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألثر متغير المعدل التراكمي 
على درجة تمّثل أفراد العينة للقيم االجتماعية

املتغريات
مقبولجيدجيد جداًاملعدل الرتاكمي

- 0.1395- 0.0534- 0.2129ممتاز
0.15940.0734ـــجيد جداً

- 0.0860ــــــجيد

.)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى 

 )α = 0.05( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )يتبني من اجلدول )13
يف درجة متّثل القيم االجتماعية تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي، بني الطلبة من ذوي املعدل 
)جيد جداً(،  املعدل  الطلبة من ذوي  ل�سالح  )جيد جداً(،  املعل  والطلبة من ذوي  )ممتاز(، 
املعدل  ملتغري  تبعًا  االجتماعية  القيم  متّثل  درجة  يف  اإح�سائيًا  دالة  فوق  وجود  وكذلك 
الرتاكمي، بني الطلبة من ذوي املعدل )جيد جداً(، والطلبة من ذوي املعدل )جيد(، ل�سالح 

الطلبة من ذوي املعدل )جيد جداً(. 
الجدول )14(

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألثر متغير المعدل التراكمي 
على درجة تمّثل أفراد العينة للقيم السياسية

املتغريات
مقبولجيدجيد جداًاملعدل الرتاكمي

- 0.0828- 0.0315- 0.1648ممتاز
0.13330.0818ـــجيد جداً

- 0.0513ــــــجيد

.)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى 
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يتبني من اجلدول )14( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( يف 
درجة متّثل القيم ال�سيا�سية تبعًا ملتغر املعدل الرتاكمي، بني الطلبة من ذوي املعدل )جيد 

جداً(، والطلبة من ذوي املعدل )جيد(، ل�سالح الطلبة من ذوي املعدل )جيد جداً(. 
الجدول )15(

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألثر متغير المعدل التراكمي 
على درجة تمّثل أفراد العينة للقيم العملية

املتغريات
مقبولجيدجيد جداًاملعدل الرتاكمي

0.05720.0246- 0.0786ممتاز
0.13590.1032ـــجيد جداً

- 0.0326ــــــجيد

.)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى 

يتبني من اجلدول )15( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( يف 
درجة متّثل القيم العملية تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي، بني الطلبة ذوي املعدل )جيد جداً(، 

والطلبة ذوي املعدل )جيد(، ل�سالح الطلبة من ذوي املعدل )جيد جداً(. 
الجدول )16(

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألثر متغير المعدل التراكمي 
على الدرجة الكلية لدرجة تمّثل افراد العينة لألنساق القيمية

املتغريات
مقبولجيدجيد جداًاملعدل الرتاكمي

- 0.09010.0350- 0.1051ممتاز
0.11410.0700ـــجيد جداً

- 0.0440ــــــجيد

.)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى 

 )α = 0.05( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )يتبني من اجلدول )16
على الدرجة الكلية تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي، يف درجة متّثل الطلبة لالأن�ساق القيمية، 
الطلبة من ذوي  الطلبة ذوي املعدل )جيد جداً(، والطلبة ذوي املعدل )جيد(، ل�سالح  بني 

املعدل )جيد جداً(. 
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ظهرت  التي  الفروق  جميع  اأن   ،)16(  ،)15(  ،)14(  ،)13( اجلداول:  نتائج  من  يظهر 
على جميع القيم جاءت ل�سالح الطلبة ذوي املعدل )جيد جداً(، وقد ي�سري ذلك اإىل م�سداقية 

ا�ستجابات اأفراد العينة على اأداة الدرا�سة. 

التوصيات واملقرتحات: 

يف �صوء النتائج ال�صابقة تو�صي الدرا�صة بالآتي: 
اأن ت�ستمل اخلطط الدرا�سية يف اجلامعات على م�ساقات تتعلق بالعوملة من جميع  1 .
اأبعادها، واأن ُتدر�ص ب�سكل وظيفي ي�ساعد على فهم هذه االأبعاد، والتعامل معها 
التي  واالقت�سادية  االجتماعية  القيم  مع  يتنا�سب  ما  اختيار  على  وقدرة  بوعي 

تنبثق من القيم الدينية. 
اأن تت�سافر جهود موؤ�س�سات املجتمع املحلي وو�سائل االإعالم وموؤ�س�سات التعليم  2 .
االأ�رشة  باأهمية  واملجتمع  لالأفراد  التثقيفي  بالدور  موؤ�س�ساتها  اختالف  على 
كاأ�سا�ص يف بناء املجتمع، واإظهار دورها كاإحدى املرجعيات االأ�سا�سية يف تربية 

الن�سئ. 
طلبة  لدى  واملعنوية  املادية  القيم  بني  الفجوة  مبدى  تتعلق  درا�سات  اإجراء  3 .

اجلامعات. 
البيئات  متغري  اأثر  ملعرفة  العربية،  اجلامعات  طلبة  بني  مقارنة  درا�سات  اإجراء  4 .

االجتماعية والثقافية على االأن�ساق القيمية لدى الطلبة. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
(، القيم الرتبوية املًدعاة لدى طالبات جامعة تعز يف اجلمهورية  ا�سماعيل، فائزة )2002. 1

اليمنية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة الريموك: اربد، االأردن. 

(، التغريات التي حتدث يف القيم الغائية والو�سيلية   البط�ص، حممد وجربيل مو�سى )1991. 2
 7 الريموك،  اأبحاث  جملة  االأردنية،  البيئة  يف  االأفراد  لدى  النمائية  املراحل   بح�سب 

    .81 -45 :)2(
(، البناء القيمي لدى طلبة اجلامعة االأردنية. جملة    البط�ص، حممد والطويل هاين )1990. 3

درا�سات، 17 )3(: 92- 136. 
(، مناهج البحث يف الرتبية وعلم  جابر، عبد احلميد جابر واأحمد خريي كاظم )1996. 4

النف�ص، القاهرة: دار النه�سة العربية. 
ر�سالة  قابو�ص،  ال�سلطان  جامعة  لطلبة  القيمية  املنظومة   ،) 5 .2002( غ�سن  اجلعفري، 
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ملحق

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

االأعزاء طلبة اجلامعات االأردنية املحرتمون. 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد: 

اجلامعات  طلبة  لدى  القيمية  »الأن�صاق  بعنوان  بدرا�سة  القيام  الباحثون  فينوي 
الأردنية يف �صوء التحدي التكنولوجي«، ولتحقيق ذلك، اأعدت اإ�ستبانة تتاألف من )54( 
الدينية،  القيم  االقت�سادية،  القيم  االجتماعية،  )القيم  جماالت.  خم�سة  على  موزعة  فقرة، 

القيم ال�سيا�سية، القيم العملية(. 
دائرة فيما  ، وو�سع  العامة(  )املتعلق باملعلومات  االأول  الق�سم  بقراءة  التكرم  نرجو 
ينطبق عليك، وقراءة الق�سم الثاين )املتعلق بفقرات اال�ستبانة( وو�سع اإ�سارة )( يف املكان 

الذي تراه منا�سبّا من وجهة نظرك. 
علمّا باأن املعلومات التي �سيتم احل�سول عليها �ست�ستخدم الأغرا�ص الدرا�سة العلمية 

فقط. 

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام 

الباحثون:

د. حممد العمايرة

د. تي�صري اخلوالدة 

د. عاطف مقابلة 

ق�صم الأ�صول والإدارة الرتبوية

جامعة عمان العربية للدرا�صات العليا
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 الق�صم الأول: املعلومات العامة:
ب-  اأنثى اأ-  ذكر      اجلن�ص:  

ب- علمية اأ-  اإن�سانية   الكلية :  
ب- ال�سنة الرابعة اأ- ال�سنة االأوىل   امل�ستوى الدرا�سي:  

د-  مقبول املعدل الرتاكمي:         اأ- ممتاز           ب- جيد جداّ             ج- جيد 
 الق�سم الثاين: فقرات اال�ستبانة

الفقــــــراتالرقم

اأمتثل القيم

بدرجة 
كبرية جدا 

بدرجة 
كبرية 

بدرجة 
متو�صط 

بدرجة 
قليلة 

بدرجة 
قليلة جدا

اأول: القيم الأجتماعية : 

اأف�سل م�ساهدة التلفاز على زيارة االأهل.  1- 
اأحر�ص على ح�سور املنا�سبات العائلية. 2- 

اأف�سل ح�سور امل�سل�سل ا لتلفزيوين املف�سل لدي على القيام 3- 
بزيارة االأقارب. 

اأحر�ص على م�ساركة العائلة يف منا�سبات االأفراح. 4- 
اأحر�ص على م�ساركة العائلة يف اأتراحها. 5- 
اأ�ستمتع ب�سماع الق�س�ص التي تتحدث عن كرم االأجداد 6- 
اأف�سل ق�ساء العطلة بعيدا عن االأهل. 7- 

اأف�سل ق�ساء العطلة يف ا�ستخدام االأنرتنت بدال من زيارة 8- 
العائلة. 

اأجلاأ اىل اقراين مل�ساعدتي يف حل م�ساكلي بدال من م�ساعدة 9-
االأهل 

اأقدم امل�ساعدة لكبار ال�سن دون تردد.   10- 
اأتطوع يف بع�ص االأعمال اخلريية. 11- 

اأ�ستمتع يف �سماع الق�س�ص التي تتحدث عن العادات العربية 12- 
القدمية 

اوؤيد طاعة االأحفاد الأجدادهم13- 
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 ثانيا  القيم القت�صادية: 

اأ�سجع املنتوجات الوطنية واأ�سرتيها. 14- 
اأدعو اىل الرت�سيد يف ا�ستخدام املوارد املحلية. 15- 
اأحتدث بايجابية عن املنتوجات الوطنية. 16- 
اأعار�ص االأ�ستغالل واالأحتكار. 17- 
عند �رشاء مالب�سي اأبحث عن املاركات العاملية. 18- 
اأوؤيد مقولة االأقت�ساد يف النفقة �سدقة. 19- 
اأوؤيد مقولة ا�رشف ما يف اجليب ياأتي ما يف الغيب. 20- 
اأحافظ على املمتلكات العامة الوطنية. 21- 
اأف�سل �رشاء املالب�ص االأجنبية على املالب�ص الوطنية 22- 
اأوؤيد تر�سيد االأ�ستهالك. 23- 

ثالثا: القيم الدينية: 

اأحرتم االأديان املختلفة وال اأتعر�ص الأي منها باالأ�سائة. 24- 
اأ�سعر بحاجتي اىل خالقي يف ت�سيري اأموري. 25- 
اأ�ست�سعر رقابة اللة عز وجل يل يف كل االأوقات. 26- 
اأوؤمن باأن الر�سا بالق�ساء والقدر يولد لدي االأ�ستقرار النف�سي. 27- 
اأحافظ على اأداء ال�سعائر الدينية. 28- 
اأ�ساهم يف خدمة دور العبادة. 29- 
اأبدي اعتزازي بديني. 30- 

اأ�ستطيع اأن احل معظم امل�ساكل التي تواجهني بالرجوع اإىل 31- 
ديني. 

التزم بقيم ديني. 32- 
اأحافظ على نظافة دور العبادة التي اأرتادها. 33- 
اأحرتم ز ميلي الذي يوؤدي ال�سعائر الدينية. 34- 
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الفقــــــراتالرقم

اأمتثل القيم

بدرجة 
كبرية جدا 

بدرجة 
كبرية 

بدرجة 
متو�صط 

بدرجة 
قليلة 

بدرجة 
قليلة جدا

رابعا: القيم ال�صيا�صية: 

اأقدر حرية االأن�سان وكرامتة. 35- 
 اأقدر النظام الدميقراطي واأدعو اىل تطبيقة. 36- 
اأحرتم د�ستور بالدي واأحر�ص على االألتزام بة. 37- 
اأحرتم علم بالدي اأينما وجد. 38- 
اأنبذ التع�سب احلزبي. 39- 
اأحبذ االأن�سمام لالأحزاب ال�سيا�سية املوجودة يف بلدي 40- 
اأحرتم الراأي والراأي االخر. 41- 
اأوؤمن بحق املراأة يف امل�ساركة يف االأنتخابات النيابية 42- 
اأوؤمن بحق املراأة يف تويل املنا�سب القيادية. 43- 
اأ�سارك يف االأنتخابات النيابية. 44- 

خام�صا: القيم العملية

اأ�سعى نحو االبداع يف عملي. 45- 
اأعمل على اجناز االأعمال التي اأكلف بها. 46- 
اأقدر قيمة الوقت يف حياة االأن�سان. 47- 
اأحافظ على املواعيد. 48- 
اأحر�ص على ممار�سة الريا�سة. 49- 
اأظهر اعجابي بعمال بلدي. 50- 
اأقدر قيمة العمل اليدوي. 51- 
اأحرتم اأ�سحاب جميع املهن اليدوية. 52- 
اأتعاون مع اأ�رشتي يف ق�ساء حاجاتها. 53- 
اأقدم خدمات تطوعية للمجتمع املحلي. 54- 

  




