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تقييم النسق القيمي لدى طالب قسم الرتبية اخلاصة
بكلية الرتبية

أحمد صالح الدين أبو الحسن
جامعت الملك عبد العزيز

إبراهيم عبدة صعدي
جامعت الملك عبد العزيز
الممخص_ ىدفت الدراسة الى تقييم النسق القيمي لدى طالب قسم التربية

لديو من قيم ،أو تغيير تمك القيم بأخري ،وتتعدد القيم بتعدد وتنوع

الخاصة بكمية التربية بجدة ،والتعرف عمى قيم الصدارة في ىذا النسق في

مجاالتيا فيناك قيم دينية ،وقيم أخالقية ،وقيم عممية ،وقيم تربوية

ضوء األداء األكاديمي لمطالب (مرتفع /منخفض) والتخصص ،وشممت

..الخ ،ويمثل تكوين القيم واحداً من أىم مستويات األىداف

عينة الدراسة عمى ( )202طالباً من طالب قسم التربية الخاصة بكمية

الوجداني (االنفعالية) وفق تصنيف كراثول لتمك األىداف ].[1

التربية في جامعة الممك عبد العزيز (بنين) بجدة باستخدام اختبار القيم لـ

ويرى كل من محمود ] [2موري ] [3أن القيم تعتبر نشاطات

(البورت) ،وتم تطبيق الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الثاني من

أو مواقف تنمو وتستقر في المجتمع ،يمارسيا األفراد وتصبح

العام الدراسي 1433ى ــ1434 /ى ـ ،وأظيرت نتائج الدراسة تصدر القيم

مقياسا لسموكيم وتصرفاتيم ،فاألنسان ال يولد مزوداً بالقيم ،وانما

الدينية لنسق القيم لدى عينة الدراسة تمييا القيم االقتصادية ثم القيم

يكتسب قيمو في سياق احتكاكو بمواقف كثيرة ومتباينة في بيئة

االجتماعية ،ولم تجد الدراسة فروقاً ذات داللة لترتيب نسق القيم تبعا

تؤثر عميو ،فيتكون لديو االتجاىات التي تتجمع بعد ذلك فيما بعد

لمتغير األداء األكاديمي لمطالب (مرتفع /منخفض) ،أو التخصص من

وتسمي بالقيم (.)Values

عدمو.

وتؤدي القيم دور الدافع والمحرك لمسموك وبالنتيجة تدعو أفراد

الكممات المفتاحية :تقييم ،نسق القيم ،اختبار البورت ،التربية الخاصة.

المجتمع الى اختيار ىذا الفعل وترك ذاك والى تفضيل ىذا السموك

 .1المقدمة

عمى ذاك ] ،[4وبالتالي يقصد بيا المبادئ التي يؤمن بيا المجتمع

حظيت دراسة القيم باىتمام كبير منذ فترة كبيرة ،ولعل ىذا

ويعتز بيا ].[5

االىتمام يعود الى أىمية القيم باعتبارىا مكون رئيس من ثقافة

وتشير إسماعيل ] [6الى متانة العالقة بين القيم والتربية،

المجتمع وحضارتو ،والتي عادة تنتظم في نسق محدد ،يتوقف

باعتبار أن العمل التربوي في أصمو عمل قيمياً ،ونظام يقوم عمى

حجمو عمى مستوي تقدم المجتمع الثقافي ،والحضاري ،وأساليب

االختيار والتفضيل بين البدائل والقيم المطروحة ،وىو ما يجعل من

التنشئة السائدة بو.

القيم حجر الزاوية في العالقات بين األفراد ومجتمعيم بصورة قد

وتمثل القيم مستوي وجداني انفعالي متقدم ،يكونيا الفرد عمى

تختمف من فرد الى آخر ،وجماعة ألخرى ،ولكنيا في النياية تثبت

ضوء ما لديو من اتجاىات إيجابية وسمبية تجاه مواقف أو

البنية الثقافية والحضارية ،وترسخ التفاعل اإليجابي ،وتضمن

أشخاص أو أشياء محددة ،حيث تحكم قيم ىذا الفرد أنماط سموكو

سالمة المجتمع.

وتوجو السموك تجاه ما يتفق مع تمك القيم ،واذا كان من الممكن

ومن ىنا تعد القيم أحد المجاالت الرئيسة التي تيتم بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

تنمية القيم لدى الفرد ،فإن الذي ال يمكن ىو تخمي ذلك الفرد عما
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التربية ،باعتبارىا أحد أبعاد الجانب االنفعالي في عممية التعميم،

لمعمل مع األطفال ذوي اإلعاقات في المممكة العربية السعودية،

والتي تترك أث اًر دائماً عمى الطمبة في شخصياتيم وتصرفاتيم،

لمعمل عمى إعداد معممين ومعممات متخصصين في التربية

تجعل من الفرد الذي يفقد قيمو يفقد اتزانو ].[7

الخاصة عمى مستوي البكالوريوس مؤىمين لمقيام بميمة تربية
وتعميم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المرحمة االبتدائية

وقد أوضحت دراسة العاني ] [8أن الطمبة الجامعيين

].[12

المتمسكين بالقيم ىم أقل عرضة لمجنوح واالنحراف ،وىوما يتفق
مع ما ذكره كولمان ) (Colemanفي كتابو (العمل مع الذكاء

ويرى كل من الحديدي والخطيب ] [13أن معمم التربية

االنفعالي) الذي أشار الى الخطورة الناتجة من احتضان التعميم

الخاصة أحد األقطاب الرئيسة في تمك المنظومة ،حيث تقوم

الجامعي لمنموذج األكاديمي الذي يركز عمى التعميم المعرفي أو

مجمل العممية التعميمية والتأىيمية عمى جيوده وتتشكل أطر واليات

نقل المعرفة بدالً من التركيز عمى عمميات التفكير التي تؤدي الى

واجراءات تنفيذىا من خمفيتو وأفكاره ،وتتأثر جودتيا بمشاعره

التعمم االنفعالي والوجداني ].[9

ومعتقداتو مما يمقي عبئاً كبي اًر عمى مؤسسات إعداده التي تحتاج

والعالقة الوثيقة بين القيم والتربية تظير أىمية كميات التربية

الى انتخاب من يتميزون بقدر عال من التوافق الشخصي

داخل منظومة التعميم الجامعي الحديث تسيم في تشكيل القيم

واالجتماعي لمقيام بميام رعاية وتربية ىؤالء األطفال عمى الوجو

اإليجابية وتنمييا في خريجي ىذه الكمية الذين يعدون العمود

األكمل.

الفقري لمنظومة التعميم المجتمع بأسره ،والتي تشكل بدورىا الالعب

ولذا يعد تقييم النسق القيمي لطالب قسم التربية الخاصة

االساسي في بناء القيم بشراكة باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية

بكمية التربية محاولة لمكشف عن الجيود المبذولة بتنمية القيم في

الرسمية وغير الرسمية ،بصورة مينية يتوقعيا المجتمع منيا ،وبما

ممارسات التعميم الجامعي ،خاصة عندما يمارس خريجو ىذا القسم

ينسجم والتحديات المعاصرة ].[10

عمميم في معاىد ومدارس التربية الخاصة عمى أساس ما تزودوا

ودائما ما حاولت كميات التربية في جامعاتنا العربية التعيد

بو من معارف وميارات متخصصة ،فإن ذلك يتم في حقيقة األمر

وااللتزام بتزويد طمبتيا بالمعمومات والمعارف المتخصصة،

في إطار من القيم التي تحدد سموكيم وتوجياتيم نحو طالبيم من

واكسابيم الميارات الفنية والعممية ،وكذلك تأكيدىا عمى أىمية

ذوي اإلعاقات ،وىو ما يتفق مع ما سبق وأن نبيت اليو دراسة

تطوير القيم الشخصية واالجتماعية والمينية.

اروين ] [13من ضرورة تطوير اختبارات متخصصة لمتعرف عمى
النمو القيمي خاصة في المجال االنفعالي الناتج عن التعميم

ولم تعد منظومة القيم المعاصرة في كميات التربية تقتصر

الجامعي.

عمى القيم التقميدية كالصدق واألمانة والوفاء وأمثاليا من القيم
العامة ،التي تتعمق بسموك الفرد مع نفسو ومع اآلخرين ،وانما

إضافة الى ما سبق فإن تقييم نسق القيم لدى طالب قسم

أصبحت تشمل مجموعة من القيم الخاصة بالحياة المدنية،

التربية الخاصة بكمية التربية يساعد عمى فرز القيم وتنمية

والمسؤولية االجتماعية ،واحترام حقوق اآلخرين ،واالنتماء وغيرىا

اإليجابية لدييم ،وتطويق القيم السمبية والضارة التي يمكن أن تؤثر

من القيم التي يحتاجيا معمم المستقبل ].[11

بشكل كبير في سموكيم التربوي الميني واالجتماعي المتوقع ،وقد

ولعل شيوع قيم العدالة وتكافؤ الفرص التعميمية كان الدافع

تصيبيم باالحتراق النفسي وعدم الرضا الوظيفي والميني ،وىو ما

األكبر في وراء التوسع في انشاء أقسام تختص بإعداد الطالب

يتسق مع نتائج دراسة سابقة قام بيا آستن وآخرون أوضحت أن ما
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يكتسبو الطمبة الجامعيون من النمو في قدرات التفكير واألحكام

التربية بجدة؟

األخالقية يحافظون عميو بعد التخرج حتي بعد مرور خمس سنوات

ويتفرع عن التساؤل الرئيس االسئمة الفرعية التالية:

عمى بدء االنخراط في سوق العمل ]. [14

 -1ما ترتيب القيم بين طالب قسم التربية الخاصة بكمية التربية
كما يقدرىا اختبار البورت لمقيم؟

وىو ما يتفق أيضا مع ذكره خميفة ] [15من أن في النسق

 -2ىل توجد فروق في ترتيب القيم لدى طالب قسم التربية

القيمي قد يتغير في نياية المرحمة الثانوية وأوائل المرحمة الجامعية

الخاصة بكمية التربية تعزي الى األداء االكاديمي لمطالب

رغم أن ىذا التغير يمتد حتي المراحل المتأخرة من العمر.

(مرتفع/منخفض)؟

 .2مشكمة الدراسة

 -3ىل توجد فروق في ترتيب القيم لدى طالب قسم التربية

في ضوء ما تحممو القيم من أىمية حيث تييئ لألفراد

الخاصة بكمية التربية تعزي الى تخصص الطالب في

اختيارات معينة تحدد سموكيم وشكل استجاباتيم ،وبالتالي تمعب

المسارات الدراسية بالقسم؟

دو اًر ىاماً في تشكيل الشخصية ،وتجعميا تحدد أىدافيا في إطار

أ .أهمية الدراسة

معياري سميم ،وتزداد تمك األىمية اذا تعمقت بمن سيكونون

يمكن إبراز أىمية البحث في النقاط التالية:

مسئولين مستقبالً عن غرسيا في نفوس الطالب ،وىو ما يجعل

 -1تحديد النسق القيمي لدى طالب قسم التربية الخاصة بكمية

تقييم النسق القيمي محاولة لمتعرف عمى السموك المستقبمي

التربية ،ألن ىذا النسق يستمر تأثيره عمييم وبشكل كبير في

لصاحبيا.

مستقبل حياتيم المينية.

ويرجع اختيار البحث لطالب قسم التربية الخاصة بكمية

 -2التعرف عمى اثر بعض المتغيرات كمعدل األداء االكاديمي

التربية باعتبارىم من األجيال التربوية المستقبمية الى عدة أسباب

والتخصص في تشكيل النسق القيمي لدييم.

منيا:

 -3استنتاج التوصيات التي تساعد عمى تطوير النسق القيمي

 -1أنيم أحد العناصر الرئيسة في تطوير وتنمية سموك طالبيم

لدى طالب قسم التربية الخاصة بكمية التربية.

من ذوي اإلعاقات بمؤسسات التربية الخاصة مستقبالً.

ب .هدف الدراسة

 -2دراسة قيم ىؤالء الطالب من معممي المستقبل قد تفيد في

تقييم النسق القيمي لدى طالب قسم التربية الخاصة بكمية

تطوير برامج التربية الخاصة بكميات التربية ،فيستقيم تأثيرىم

التربية كمية التربية بجامعة الممك عبد العزيز بجدة في ضوء

الى طالبيم من ذوي اإلعاقات.

متغيرات ىي :متغير األداء األكاديمي (مرتفع/منخفض) ،متغير

 -3أن التعرف عمى القيم لدى جيل من األجيال يعد أم اًر ىاماً

التخصص.

ألنو يعكس طبيعة التنشئة االكاديمية التي خضع ليا الطالب

ج .حدود الدراسة

بقسم التربية الخاصة ،وطبيعة المبادئ التي تتمسك بيا تمك

 -الحد البشري :تطبيق الدراسة عمى عينة من طالب قسم التربية

الطائفة المينية من المعممين.

الخاصة بكمية التربية التابعة لجامعة الممك عبد العزيز(بنين) بجدة.

من ىنا يمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي:

 -الحد الزماني :تم تطبيق الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي

ما تقييم النسق القيمي لدى طالب قسم التربية الخاصة بكمية

الثاني من العام الدراسي 1433ى ــ1434 /ى ـ.
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مباشرة.

 الحد السيكومتري :التي يوفرىا ظروف بناء األدوات (االختبارالمستخدم) لتقييم النسق القيمي لمطالب من عينية الدراسة.

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
يشير األصل المغوي لمفظ القيم الى أنيا تمك المبادئ الخمقية

د .منهـج الدراسة
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي نظ اًر لما ينطوي عميو

التي تمتدح ،وتستحسن وتذم مخالفتيا ،وتستيجن ،وتدل كممة

ىذا المنيج من رصد لمواقع ،وما يتبع ذلك من تحميل وتفسير ليذا

القيمة عمى مكانة اإلنسان التي يتبوأىا بين الناس ،وشأنو في

الواقع استناداً الى الدراسات واألبحاث والمصادر التي تناولتو

المجتمع ،كما ترتبط ىذه القيمة حكماً وتقييماً باألفعال البشرية

وانتياء بوضع مجموعة من التوصيات والمقترحات.

والتصرفات اإلنسانية بشكل ذاتي وموضوعي.
ولقد َعرف ىاللى ] [18معني القيمة في القرآن الكريم بأنيا

ه .مصطمحات الدراسة
 -التقييم )(Assessment

الثبوت واالستقامة والعدالة .واستشيد باآلية الشريفة " :قل إنني

يقصد بيا اجرائياً في الدراسة الحالية ىي عممية جمع البيانات أو

ىداني ربي الى صراط مستقيم ديناً قيماً" (سورة األنعام :اآلية

المعمومات الدالة عن النسق القيمي لطالب قسم التربية الخاصة

 )161أي قائماً ثابتاً ،كما في التفسيرات الموثوق بيا ،ومنيا تفسير

باستخدام اختبار القيم.

ابن كثير ج/4ص 175الذي يعرف قيماً بمعني ديناً ذا قيم ،ويشير

 -نسق القيم Values system

لفظ  Ethiquesفي المغة اإلنجميزية إلى مجموعة قواعد السموك،
اما كممة  Valerusبالمغة الفرنسية تعني ما ىو حق أو جميل أو

يعتبر النسق القيمي عبارة عن مجموعة من قيم الفرد أو

خير وتوظف كمعيار ومرجع لمبدأ خمقي.

المجتمع مرتبة وفقا ألولويتيا عمى ىيئة سمم تتدرج مكوناتو تبعا

كما حدد كمال ] [19القيم بأنيا "الشيء الذي بواسطتو يحدد

ألىميتيا ][16
ويقصد بالنسق القيمي في ىذه الدراسة ما يقيسو اختبار القيم

المرغوب فيو أو أي شيء يسعي اليو الناس أو يبتعدون عنو

أللبورت وفرنون ولندزي ،وىي القيم النظرية ىي التي تيتم بالمعرفة

لتحقيق مكانة اجتماعية وىي بمثابة الجوانب التي يمكن مالحظتيا

والحقيقة ،والقيم االقتصادية التي تيتم بما ىو نافع مادياً ،والقيم

لمدوافع الخاصة لتحقيق األىداف ،أو التي تشبع رغبة أو أمنية

الجمالية التي تيتم بالشكل والتناسق ،والقيم االجتماعية التي تيتم

والتي عن طريقيا يمكن أن نفيم المعمومات المتاحة أو التفاعالت

بما يفيد اآلخرين وينفعيم ،والقيم الدينية التي ترفع من شأن

داخل الجماعة االجتماعية".

المعتقدات ،والمشاعر الدينية ،والعالقة بالعمل ،والقيم السياسية

 .1أهمية القيم:
تنوعت الدراسات التي تناولت أىمية دراسة القيم مثل دراسة

والتي ترفع من قيمة وشأن المركز االجتماعي والسمطة" ].[17
وقد تبني الباحثان مفيوماً إجرائياً لمقيمة تمثل في كونيا:

] [20,21,22,23التي أشارت الى أن دراسة القيم رغم انيا

مجموعة من المعايير واألحكام تتكون لدى الطالب الممتحق بقسم

مجردات في كيان الفرد ،ولكن يمكن دراستيا في إطار الوظيفة

التربية الخاصة من خالل تفاعمو في المواقف والخبرات الفردية

الخمقية والسموكية ،وىي تعد معايير يحكم عمى أساسيا الفرد عمى

واالجتماعية والتربوية ،تمكنو من اختيار أىداف وتوجيات لحياتو

أي شيء يراه أو يتعامل معو ،مما يساعد تحديد مالمح شخصية

يراىا جديرة بتوظيف إمكانياتو ،وتتجسد خالليا االىتمامات أو

الفرد والمجتمع ،وىي تمثل مرك اًز رئيساً في تكوين شخصية الفرد،

االتجاىات أو السموك العممي أو المفظي بطريقة مباشرة أو غير

بحيث يمكن التعرف عمى ما يمتمكو الفرد من القيم من خالل ما
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يصدر عنو من أقوال وأفعال ،وتصبح األفعال الفردية مؤشرات

شخصيتو ،وتحدد أىدافو في إطار معياري صحيح يتخذ من الدين

لمقيم ،فالشيء الذي لو قيمة أو ىو قيمة يسمك الناس نحوه كما لو

واألعراف المجتمعية ىادياً لو تمنحو القدرة عمى التكيف والتوافق

أنيم يحفظونو أو يزيدون من ممكيتيم لو".

االيجابي ليحقق الرضا عن نفسو في عممو الميني الجميل ،وتضبط

ويرى كل من ] [24,25أن القيم نسبية ،بمعني أن القيم

شيواتو ونزواتو ،وتعمق لديو االنتماء بدوائره المختمفة ،وتزيد من

مسألة خالفية بين األفراد والجماعات ،وما يمتمكو الفرد من قيم

إحساسو باألمان الميني ،وتحرره من األنا والذاتية وتمكنو من

ليس بالضرورة يكون متفقاً مع اآلخرين ،وعادة ما تتكون القيم عمى

العمل الفريقي مع اآلخرين لتحقيق غايات التربية الخاصة ،وتمنحو

شكل نظام خاص (نسق) يتكون من خالل تفاعل الفرد مع البيئة

فرصة التعبير عن نفسو كإنسان وميني ،وتساعده عمى فيم العالم

االجتماعية في مواقف االختيار والمفاضمة ،وىو ما يجعل ىناك

المحيط بو.
وبالنسبة لممجتمع فإن القيم تحفظ لممجتمع تماسكو وتوازنو

قيم إيجابية مرغوب فييا وتشترط قبوالً من الجماعة ،وىناك قيم

واستق ارره ،فكمما كانت القيم موحدة داخل المجتمع كمما زاد تماسكو

سمبية غير مرغوب عنيا من الجماعة.
فالقيم ىي معايير عامة مقبولة اجتماعياً يحكم بيا الفرد عمى

واستق ارره ويقمل من تفكك المجتمع وتمنع انيياره ،وتساعد المجتمع

ما يصدر عنو من قول وفعل فتجعمو مقبوالً في مجتمعو متناسقاً

عمى مواجية التغيرات والتحديات المعاصرة ،بصورة عامة يمكن

في سموكو يتصف بالتوحد وعدم االضطراب ،وصحة الفرد النفسية

القول بأن المجتمع ال يمكنو أن يستمر ويحقق أىدافو ويقوم

تكمن في وجود القيم اإليجابية التي تجعمو قاد اًر عمى مواجية

بوظائفو متوازنة من دون وجود القيم ].[30

المشكالت الحياتية التي يتعرض ليا ،وىي التي تحدد نوع العالقة

ويرجع العاني ] [8ظيور األمراض االجتماعية الختالل أو

بينو وبين مجتمعو والتزام الفرد بقيم مجتمعو يجعمو يحظى بالقبول

تدىور في نسق القيم ،مما يسيم وبشكل كبير في إرباك اإلنسان،

االجتماعي ].[26

وجعل سموكو معتالً ومضطرباً ،وتخل بالقيم ،وتعمل عمى تسرب
الشك في كل شيء ،وتؤدي الى انييار ثقتو ،وتكوين مشاعر

ويرى كل من ] [27,28,29إن الفرد يتعمم القيم ويكتسبيا
تدريجياً أثناء عممية التطبيع االجتماعي ،فقيم الفرد ال تنقل بالوراثة

النقمة والعدوان.

البيولوجية ،وانما تنتقل عن طريق التنشئة االجتماعية منذ الصغر،

كما أن ارتباط نسق القيم لدى الفرد بالثقافة العامة لممجتمع،

والمجتمع بكامل ممثميو من أسرة ومدرسة ،ومسجد ،ووسائل إعالم،

تجعل من تمك القيم مسئولة عن تطور المجتمعات ،فكمما ذادت قوة

وىيئات ومنظمات اجتماعية وأفراد يعممون جميعيم كل بطريقتو

األنساق القيمية وتمسك أفراد المجتمع بيا ،كمما خطا المجتمع نحو

الخاصة عمى إدماج السموكيات ضمن القوالب االجتماعية الجاىزة

التقدم ،والعكس صحيح فانييار النسق القيمي لممجتمع ىو من

مسبقا المتمثمة في القيم.

معالم تأخره ،حيث تظير منظومة قيم سمبية بديمة ،تحل محل القيم

ويمكننا تمخيص أىمية القيم لمطالب الجامعي الممتحق بقسم

المرغوبة أو اإليجابية ].[32

التربية الخاصة في كونيا المظير الخارجي لسموكو خاصة في

وتزداد خطورة الخمل في النسق القيمي إذا أصاب ما يمكن

عممو الميني المستقبمي مع طالبو من ذوي اإلعاقات ،حيث يستند

تسميتو بقيم المحور ،وىي القيم الحاكمة لتفاعالتنا الحياتية أو

السموك الميني لممعمم الى قناعات فكرية ومبادئ وقيم شخصية،

االجتماعية ،تشتمل عمى القيم الدينية التي تشكل الثوابت

وتحفز إرادتو نحو رعاية طالبو من ذوي اإلعاقات ،وتشكل

المجتمعية أو العقيدة التي يصعب التنازل عنيا أو التفريط فييا،
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الدينية ].[15

قيم اإلطار والتي تتأثر بالحداثة والتطور ،طالما كان ىذا التغير أو

وقد تناولت بعض الدراسات تصنيف القيم ،مثل دراسة دياب

الصراع محصو اًر في قيم اإلطار ،بعيدا عن قيم المحور فإنو يمكن

] [36حيث صنفت القيم عمى أساس أبعادىا كالتالي :بعد

قبولو والتعامل معو ،ولكن يظير القمق فقط حينما تتحرك اليات

المحتوي ،بعد المقصد ،بعد الشدة ،بعد العمومية ،بعد الوضوح،

العولمة والحداثة والتغريب لمتأثير عمى الثوابت واليوية الوطنية

بعد الدوام ،وقد صنفت الباحثة القيم تبعاً لبعد المحتوي الى :قيم

].[33

جمالية ،قيم دينية ،قيم اقتصادية ،قيم خمقية ،وعرضت دراسة

ويري مبارك ] [34أن لوسائل التربية المقصودة باعتبارىا

الدريج ] [37تصنيفين لمنظومة القيم ،أحدىما تصنيف "وايت"

واحدة من اليات ليا دور ىام في حرب القيم المعاصرة لمساعدة

 Whiteويتضمن ثمان مجموعات متجانسة من القيم ىي :القيم

النشء وأفراد المجتمع في التأكيد عمى قيم الثوابت واالنتماء واليوية

االجتماعية ،القيم األخالقية ،القيم القومية – الوطنية ،القيم

الوطنية ،وفي الوقت نفسو تعمل عمى تطوير تصوراتيم اإلدراكية

الجسمانية ،القيم الترويحية ،قيم تكامل الشخصية ،القيم المعرفية –

حول قيم اإلطار [تقنيات عممية ،ثورة المعمومات ،االتصال

الثقافية ،القيم العممية – االقتصادية.
وتميز العموم االجتماعية بين قيم الغاية وقيم الوسيمة ،وبين

والتواصل مع المجتمعات األخرى ،مشروعات العمل المشترك] التي

القيم العمودية واألفقية ،وكذلك بين القيم النسبية والقيم المطمقة،

تقع في منطقة التفاعل المقبول والوارد.
واىتمام كمية التربية بتقييم نسق القيم لدى طالبيا قد يساعد

عالوة عمى التميز بين القيم المادية والقيم الروحية ،وىناك من

عمى التأكيد عمى القيم المحورية الكامنة في السياق الثقافي

يوسع ىذا التصنيف ليشمل التمييز بين قيم االتباع وقيم اإلبداع،

واالجتماعي ،ويدعم االتفاق المجتمعي حول مجموعة القيم

وقيم االمتثال وقيم التفرد ،وقيم الشعور بالعار وقيم الشعور بالذنب،

المحورية اإليجابية التي ينبغي تدعيميا في ظل التحديات التي

وقيم القضاء والقدر ،وقيم االختيار الحر ،وقيم العقل وقيم القمب،

تتطمبيا عممية التنمية التي تخوضيا المممكة العربية السعودية ،كما

وقيم الشكل والمضمون ،وقيم احترام السمطة ،وقيم الرحمة

قد تكشف عمميات التقييم عن العوامل المؤثرة في اضطراب ذلك

واإلحسان والعدالة االجتماعية.

النسق لدى طالبيا ،وانعكاساتو عمى المجتمع في مرحمة تالية

من خالل ما سبق يتضح أن األدب النفسي قد خمص الى

خاصة إذا كان ىؤالء الطالب من أصحاب رسالة مينية خاصة

تصنيف القيم الى :القيم الدينية ،القيم الخمقية ،القيم الجمالية ،القيم

كطالب قسم التربية الخاصة بكميات التربية.

االجتماعية ،القيم الثقافية ،القيم العممية ،القيم االقتصادية ،والقيم

 .1تصنيف القيم:

السياسية كالتالي-:
 .1القيم الدينية:

ويرجع الفضل في تصنيف القيم الى العالم األلماني سبرانجر
] ،[35حيث ذكر في كتابو أنماط الرجال عام (1922م) أن الناس

وتشمل عمى رأسيا اإليمان بوحدانية اهلل جل جاللو ،وىي

يتوزعون عمى أصناف ستة ىي :النمط الديني واالجتماعي

القيمة األساسية التي أتت بيا جميع الديانات السماوية ،وتيدف من

والسياسي والجمالي واالقتصادي والعممي ،وقد صنف "ألبورت" All

وراء مختمف تعاليميا ،أوامرىا ونواىييا ،إلى شيء واحد ،ىو أن

 portالقيم من خالل تصنيف "سبرينجر" الى :القيم النظرية ،القيم

اهلل بعث الرسل من أجل أن يبينوا لمناس الحق في الدنيا واآلخرة.

االقتصادية ،القيم السياسية ،القيم االجتماعية ،القيم الجمالية ،والقيم

وتندرج كذلك قيم الخير والجمال والحياء بالقيم الدينية
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إذا وجد بين جنباتو من يعدون من ذوي اإلعاقات الذين يحتاجون
الى الدعم والمساندة.

فرعية مثل :الحق في الحياة ،والممكية ،وحرمات اإلنسان ،وكل ما

ويرى عبد الوىاب ] [41أن المتخصصين في التدريس

يرقي باإلنسان مثل العمم ،الحرية ،الشوري ،التسامح ،العدل.
وقد أوضح أبو الروس ] [38أن "اتصاف المعمم بالخمق النبيل

والخدمات االجتماعية واإلرشادات النفسية يفضمون القيم الدينية،

من ضروريات التعميم الناجح ،أما المعمم الذي يفتقر الى المبادئ

كما أن مياراتيم المتعمقة بالميارات االجتماعية عالية وقيميم

والقيم وال يراعي احترام مينتو ،ولوائح العمل من حيث اإلخالص

األساسية ىي إنسانية ودينية ،ويستمتعون في أداء أدوارىم من

والضمير الحي فيو – ال شك – ال يصمح أن يكون معمماً ،حيث

خالل مساعدة اآلخرين ويمتمكون ميارات لفظية جيدة باإلضافة

يحتاج من يعمل في مينة التعميم أن تكون أخالقو حسنة وأعتبر

الى ميارات االتصال.

عمماء التربية المسممون األخالق الفاضمة أساساً لنجاح المعمم

كما تعد قيم األخوة والتآخي من أىم القيم االجتماعية التي

والمتعمم عمى السواء ،مع التحذير من كل تربية ال تؤسس عمى

قويا فالوحدة المتماسكة بين المسممين غاية
تجعل المجتمع متماس ًكا ً

وتحمي المعمم وخاصة من يقوم عمى األطفال ذوي اإلعاقات

بديييا وتمقائيا بين
أمر
وىدف إسالمي ،واعتبرىا القرآن الكريم ًا
ً
مؤمنون أخوة" اآلية
الصادقين في اإليمان ،حيث قال تعالىِ" :إّنما ا ْل ْ

القيم الدينية اإلسالمية بأخالقياتيا وسموكياتيا القويمة.

وجودىا ،لترشد معممي ىذه الفئات وتوجو سموكيم الميني بطريقة

وترى بعض الدراسات كدراسة ] [43,44أن القيم االجتماعية

( )10سورة الحجرات ].[42

بالقيم الدينية من عوامل الضبط المينية اليامة التي ينبغي
تحقق أىداف وغايات التربية الخاصة ومتطمباتيا.

تعد موجية لسموك األفراد والجماعات في مجاالت الحياة

 .2القيم االجتماعية:

االجتماعية المختمفة ،وفقاً لعدد من الخصائص كالتالي:
 -أنيا تتسم باالستمرار النسبي ،ويمكن أن تخضع الى التغير.

يشير زاىر والمقاني ] [39لمقيم االجتماعية بأنيا مجموعة من
األحكام المعيارية المتصمة بمضامين واقعة ،تشير بيا الفرد من

 -أنيا قادرة عمى االستمرار والبقاء واالنتقال من جيل الى آخر

خالل انفعالو وتفاعمو مع الموقف والخبرات المختمفة ،ويشترط أن

عن طريق التنشئة االجتماعية وتعمل عمى توجيو سموك األفراد مدة

تنال ىذه األحكام قبوالً من جماعة اجتماعية معينة حتى تتجسد في

طويمة.

سياقات الفرد السموكية أو المفظية واتجاىاتو واىتماماتو.

 تتصف بالشمولية. -تتميز بالذاتية.

ويحددىا ىنا ] [40بأنيا مجموعة القيم التي يتميز فييا الفرد

 .3القيم الثقافية:

باىتماماتو االجتماعية ،وبقدرتو عمى عمل عالقات اجتماعية،
والتطوع لخدمة اآلخرين ،ويتميز الفرد بقدرتو عمى العطاء من وقتو

وتشتمل عمى مجموعة القيم التي تبرز تعدد الثقافات،

وجيده ومالو لخدمة المجتمع ،ويغمب عمى سموكو الود والشفقة

والحقوق التعميمية والثقافية ،واليوية الثقافية ،ومجتمع المعرفة،

واإليثار.

والحوار الثقافي ،والعولمة ،كما تشمل القيم اإلعالمية التقنية كقيم
تكنولوجيا المعمومات ،واالتصال والتواصل ،والنص اإلعالمي،

وتشمل القيم االجتماعية :قيم الشورى ،واليجرة ،والمشاركة،

وجدلية التواصل ].[42

التكافل االجتماعي ،واألخوة والتآخي ،والتكافل باعتبارىا قيم ذات
مكانة كبيرة ،تنمي المساندة والتضامن بين أفراد المجتمع خاصة
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وتري منير وفيمي ] [49أن القيم تحتاج الى ثالث مكونات أساسية
وىي:

وىي مجموعة القيم التي تميز الفرد باىتماماتو بالبحث عن
الشيرة والنفوذ في مجاالت الحياة المختمفة ،وليس بالضرورة في

1ـ المكون المعرفي :ويتمثل في المعارف والمعمومات النظرية التي

مجال السياسة فقط ،كما يتميز الفرد الذي تسود لديو ىذه القيم

يمكن من خالليا تعميم القيم ،حيث يرتبط ىذا المكون بالقيمة المراد

بدوافع القوة والمنافسة والقدرة عمى توجيو اآلخرين والتحكم في

تعمميا أو أىميتيا وما تدل عميو من معاني مختمفة ،وفي ىذا

مستقبميم ،عمى أنو ليس من المحتم أن يكونوا من رجال السياسة

الجانب يمكن التعرف عمى مختمف البدائل الممكنة ،والنظر في

والحرب إال أنيا تتصدر ترتيب القيم عند السياسيين والعسكريين

عواقب كل بديل ثم القيام باالختيار الحر من بين البدائل.

].[45

2ـ المكون الوجداني" :ويشمل االنفعاالت والمشاعر واألحاسيس
ويتصل بتمك القيم قيم الشوري ،وحقوق اإلنسان ،والثقافة

الداخمية ،وعن طريقو يميل الفرد الى قيمة معينة ،ويتصل ىذا

السياسية ،حرية الرأي ،التعددية ،التنوع ،حق االختالف ،والقبول

المكون بتقدير القيمة واالعتزاز بيا ،وفي ىذا الجانب يشعر الفرد

باآلخر ،وقيم تقبل االختالف القاضي بوجوب معاممة أفكار

بالسعادة الختيار القيمة ويعمن عن االستعداد لمتمسك بالقيمة في

اآلخرين واعتقاداتيم باالحترام نفسو الذي نريده منيم مما يحقق

المستقبل".

ويفعل التضامن والتكافل بين
االحترام المتبادل بين أفراد المجتمع ّ

3ـ .المكون السموكي :من خالل ىذا الجانب تظير القيمة وتترجم
الى سموك ظاىر ،ويرتبط ىذا الجانب بالممارسة الفعمية أو السموك

شرائح المجتمع.

الفعمي لمقيمة ،ويقوم الفرد في ىذه الحالة بممارسة القيمة في حياتو

 .5القيم االقتصادية:

اليومية وتكرار استخداميا.

ويحددىا زىران ] [46بأنيا مجموعة القيم التي تميز الفرد
باالىتمامات العممية وتجعمو يعطي األولوية لتحقيق المنافع

ب .الدراسات السابقة

المادية ،ويسعى لمحصول عمى الثروة بكل الوسائل ،وتبرز ىذه

فيما يمي مجموعة من نماذج بعض الدراسات السابقة التي تم

القيم لدى االقتصاديين من رجال المال واألعمال ،وأصحاب

إجراؤىا في البيئة العربية واألجنبية وخاصة تمك التي اىتمت بالقيم

المتاجر والمصانع.

لدى طالب كمية التربية وقد تم عرض الدراسات وفقاً لتاريخيا

 .6القيم الجمالية:

تنازلياً كالتالي:

يحدد زىران القيم الجمالية بأنيا ىي مجموعة القيم التي تميز

ىدفت دراسة أبو الحسن ] [50إلى التعرف عمى العوامل

الفرد باالىتمامات الفنية والجمالية وبالبحث عن الجوانب الفنية في

المختمفة التي تكمن وراء إقبال طالب المرحمة الجامعية عمى

الحياة ،وتجعل الفرد يحب التشكيل والتنسيق ،وتسود ىذه القيم عادة

االلتحاق بأقسام التربية الخاصة لممارسة مينة تدريس األطفال

لدى أصحاب اإلبداع الفني وتذوق الجمال ].[46

ذوي االحتياجات الخاصة ،وتكونت عينة الدراسة من ()183

كما يربطيا ] [47,48بقدرة الفرد عمى تذوق جمال البيئة او

طالباً ،استخدمت معيم استبانة لمتعرف عمى أسباب اختيار مينة

نشاطات يستخدم فييا قدراتو المعرفية وعالقتو االجتماعية ليحصل

معمم تربية خاصة ،وأوضحت نتائج الدراسة :تأثير الدافع

عمى الراحة والمتعة.

االقتصادي حيث حصل البند الخاص بزيادة الرواتب المقدمة لمعمم

 -مكونات القيم:

التربية الخاصة عمى ( )%9889وىي نسبة عالية تشير الى تأثير
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الحوافز المادية عمى االلتحاق بمجال التربية الخاصة ،كما حصل

والقيم االقتصادية لصالح الذكور ،ووجود فروق ذات داللة

عامل سرعة التوظيف عمى نسبة عالية أيضا ( )%96827وىو ما

إحصائية بين متوسطات درجات اإلناث في الكميات األدبية

قد يعكس نوعاً من التشبع بالقيم االقتصادية لدى عينة الدراسة.

ومتوسطات درجات اإلناث في الكميات العممية في القيم
االجتماعية والدينية لصالح اإلناث في الكميات األدبية والقيم

وحاولت دراسة حسانين وآخرون ] [51التعرف عمى قصور

االقتصادية لصالح الكميات العممية.

الواقع الخمقي وتطمعات المستقبل لمسموك التنافسي لطالب كمية
التربية الرياضية جامعة المنيا وكذا التعرف عمى القيم الخمقية

وجاءت دراسة عسمية ] [53محاولة لمتعرف الى القيم السائدة

الواجب إكسابيا وتنميتيا لطالب كمية التربية الرياضية جامعة

لدى طمبة الجامعة بغزة في ظل انتفاضة األقصى ،وبمغت العينة

المنيا ،وكذا الضغوط الحياتية التي يتعرضون الييا ،ومستوي

( )150طالباً وطالبة ،واستخدم الباحث مقياس القيم ،ومن نتائج

المجاراة لدييم ،وقد استخدم الباحثون المنيج الوصفي بأسموب

الدراسة احتالل القيم االجتماعية والدينية والسياسية المراتب األولى

المسح الميداني ،عمى عينة قواميا  250طالباً وطالبة من طالب

والثانية والثالثة من حيث األىمية ،بينما احتمت القيم االقتصادية

الصفوف األربعة بكمية التربية الرياضية جامعة المنيا لمعام الدراسي

والنظرية والجمالية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة ،كذلك

 ،2006 -2005وقد استخدم الباحثون مجموعة من المقاييس

أوضحت النتائج وجود اختالف في ترتيب القيم لدى الذكور

كمقياس القيم الخمقية ،ومقياس الضغوط الحياتية ،ومقياس

واإلناث فكان ترتيب القيم لدى الذكور عمى النحو اآلتي :القيم

المجاراة ،وقد توصل الباحثون الى أن القيم األساسية التي يجب

االجتماعية ،الدينية ،السياسية ،االقتصادية ،النظرية ،ثم الجمالية،

إكسابيا لمطالب عمى الترتيب القيم األخالقية ،والقيم التربوية،

بينما كان ترتيب القيم لدى اإلناث :االجتماعية ،الدينية ،النظرية،

والقيم المينية سواء لمطمبة أو الطالبات ،أن القيم تتأثر بكل من

السياسية ،االقتصادية ،ثم الجمالية.
وىدفت دراسة غانم ] [54الى إيجاد العالقة بين دافع اإلنجاز

الضغوط الحياتية والمجاراة.
وىدفت دراسة حميد ] [52الى التعرف عمى القيم السائدة لدى

الدراسي والقيم الدينية واالجتماعية واالقتصادية لدى طمبة الجامعة،

طمبة جامعة  7أكتوبر بمصراتة وعالقتيا بتوافقيم النفسي

وتكونت عينة البحث من ( )250طالباً وطالبة من طمبة الجامعة

طالبا وطالبة
االجتماعي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ()261
ً

ومن الدراسات المسائية في الجامعة المستنصرية وقد طبق عمييم

واستخدمت الباحثة مقياس القيم أللبورت ،ومقياس التوافق النفسي

مقياس القيم الدينية ،واالجتماعية ،واالقتصادية الذي أعدتو

االجتماعي ،وأسفرت النتائج عن الترتيب التالي لمقيم السائدة :القيم

الباحثة ،ومقياس دافع اإلنجاز الذي أعده (العنزي) وتبنتو الباحثة،

الدينية ،القيم االقتصادية ،القيم االجتماعية ،القيم السياسية ،القيم

وأسفرت نتائج البحث عن ارتباط إيجابي دال بين دافعية اإلنجاز

الجمالية ،القيم النظرية ،كما اوضحت النتائج وجود فروق بين

الدراسي عند عينة الدراسة ومستوي القيم الدينية واالجتماعية

متوسطات درجات طمبة الكميات األدبية ومتوسطات درجات طمبة

واالقتصادية لدييم.

الكميات العممية في القيم االقتصادية لصالح طمبة الكميات العممية،

وحاولت دراسة سعدات ] [55التعرف عمى القيم االجتماعية

والقيم الدينية لصالح طمبة الكميات األدبية ،كذلك وجود فروق ذات

لدى طالب وطالبات المرحمة الثانوية العامة ،وبمغت عينة الدراسة

داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات

( )300طالباً وطالبة من طالب المرحمة الثانوية العامة في

اإلناث لدى أفراد العينة الكمية في القيم االجتماعية لصالح اإلناث،

الصفين الثاني والثالث الثانوي العام ،بأقساميا الثالثة (العممي
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 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تبعاً
لمتغير الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية معاً.

حضرية أو نائية ،تراوحت أعمارىم بين ( )17-15سنة ،وىذه
المدارس اختيرت من محافظات المنوفية ،القاىرة ،جنوب سيناء،

وحاولت دراسة عبد الغفار ] [57تقدير التطور القيمي لطالب

واستخدمت الدراسة مقياس القيم االجتماعية بيدف التعرف عمى

كمية التربية النوعية بالقاىرة ،والتعرف عمى القيم السائدة بينيم

القيم االجتماعية لدى طالب المرحمة الثانوية العامة وأوضحت

حسب التخصص ،إضافة الى متابعة تطور القيم بين الطالب من

نتائج الدراسة :وجود فروق جوىرية في متوسطات درجات القيم

الفرقة األولى الى الثانية ،كذلك التعرف عمى الفروق بين قيم

االجتماعية السائدة بين طالب وطالبات المرحمة الثانوية العامة

الطالب وقيم أعضاء ىيئة التدريس ،وما إذا كانت التطورات

وذلك لصالح طالبات المرحمة الثانوية العامة ،كذلك توجد فروق

القيمية لدى الطالب تساير قيم أساتذتيم ،ومع إبراز دور أعضاء

جوىرية في متوسطات درجات القيم االجتماعية السائدة بين طالب

الييئة التعميمية في تدعيم بعض القيم لدى طالبيم.

الصف الثاني والثالث الثانوي العام وذلك لصالح طالب الصف

وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت

الثالث الثانوي العام ،كما وجدت الدراسة فروق جوىرية في

عينة الدراسة من (ٓٗٔ) طالب وطالبة ،وأشارت نتائج الدراسة الى

متوسطات درجات القيم االجتماعية السائدة بين طالب المرحمة

أن التطور القيمي اختمف تبعاً لمتخصص الدراسي بالنسبة لطالب

الثانوية العامة الذين يسكنون مناطق ريفية أو حضرية أو نائية

الفرقة األولى ،حيث تمايز الطالب شعبو التربية الموسيقية بالقيم

وذلك لصالح طالب المرحمة الثانوية العامة الذين يسكنون مناطق

الجمالية واالقتصادية وطالب شعبة التربية الفنية بالقيم الجمالية

نائية ،كما وجدت فروق جوىرية في متوسطات درجات القيم

والنظرية ،وطالب شعبة االقتصاد المنزلي بالقيم الدينية والنظرية.

االجتماعية السائدة بين طالب المرحمة الثانوية العامة بأقساميا

أما بالنسبة لنفس عينة الطالب بالفرقة الثالثة لم توجد فروق

الثالثة وذلك لصالح طالب القسم العممي عموم.

جوىرية بين قيم الطالب بالشعب الثالث ،أي أن اختالف

وىدفت دراسة سيفان ] [56الى التعرف عمى مستوي القيم

التخصص لم يؤثر عمى قيم الطالب ،وأن ىناك تضاؤل لبعض

االجتماعية لدى طمبة قسم عمم النفس في جامعة تعز ،والتعرف

القيم بالنسبة لما كانت عميو لطالب الفرقة األولى ،وظيور القيم

عمى طبيعة العالقة بين الذكاء االجتماعي والتوافق االجتماعي

الدينية لدى طالب الفرقة الثالثة ،مع عدم وجود تشابو بين قيم

النفسي وكذلك بين القيم االجتماعية لدى طمبة قسم عمم النفس في

الطالب بالفرقة األولى وأعضاء الييئة التعميمية بالشعب الثالث

جامعة (تعز) اختار الباحث عينة بطريقة عشوائية تكونت من

وأيضاً ال يوجد تشابو بين قيم الطالب بالفرقة الثالثة وأعضاء

( )327طالباً وطالبة من قسم عمم النفس في كمية التربية في

الييئة التعميمية بالشعب الثالث ،وأوصت الدراسة بزيادة االىتمام

جامعة تعز من الصفوف الثانية والثالثة في اليمن ،وقد طبق

باألنشطة الطالبية سواء الثقافية أو الرياضية أو االجتماعية أو

الباحث مقياس اختيار القيم لـ (البون -فرنون -لندزي) بعد تعديمو

الترفييية ،إضافة الى االىتمام بالجانب الوجداني من التعميم.
حاولت دراسة عبد الحفيظ ] [58الكشف عن القيم السائدة

ليناسب البيئة اليمنية ،وتوصل الباحث الى عدة نتائج من بينيا:
 .1يتمتع طمبة جامعة تعز بقيم اجتماعية عالية.

لدى طمبة العموم االجتماعية حيث طبق الباحث اختبار القيم

 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم االجتماعية والتوافق

''ألبورت'' عمى عينة بمغ عددىا  50طالباً من السنة األولى منيم

النفسي واالجتماعي.

 26من الذكور و 24من اإلناث ،كانت أىم النتائج التي تم
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التوصل الييا في ترتيب القيم كاآلتي :تصدرت القيمة االجتماعية

مع معظم الدراسات السابقة في منيجيا الوصفي  -المسحي

سمم ترتيب القيم بصورة تبرز اىتمام الطمبة بالمشكالت االجتماعية

لترتيب القيم لدى طالب قسم التربية الخاصة.
وفيما يتعمق بأدوات الدراسات السابقة التي تم استخداميا،

السائدة والموروثة ،وثم جاءت القيمة النظرية لكي توضح سعي

بعضيا استخدم اختبار القيم كدراسة ].[56,57,55,68,51,53

الطمبة وراء الدارسات النظرية ،ونفورىم من الدارسات التطبيقية،
وجاءت القيمة الدينية في الترتيب الثالث ،تبعتيا القيمة االقتصادية

 .4الطريقة واالجراءات

والجمالية ثم القيم السياسية في المرتبة األخيرة لتدلل عمى ضعف

يتناول ىذا الجزء مجتمع الدراسة ،وعينتيا ،واألدوات

اىتمام الطمبة بتمك النواحي واستنتج الباحث أن التقارب الممحوظ

واألساليب اإلحصائية المستخدمة.

في القيم لدى العينة يعود لكونيم يتعرضون لنمط واحد من التربية

أ .منهج الدراسة

والتعميم أثناء المراحل الدراسية ونفس أنماط التنشئة االجتماعية

لتحقيق أىداف الدراسة اعتمد الباحثان عمى المنيج الوصفي

وكذلك لكونيم ينتمون لطبقات اجتماعية متقاربة.

التحميمي.

وىدفت دراسة متولي ] [59الى دراسة العالقة بين المسؤولية

ب .مجتمع الدراسة

االجتماعية ومجاالت القيم (االجتماعية ،االقتصادية ،الجمالية،

تكون مجتمع الد ارسة من طالب قسم التربية الخاصة (بنين)

الدينية ،السياسية ،النظرية) وعن الفروق بين الطمبة في الترتيب

بكمية التربية جامعة الممك عبد العزيز بمدينة جدة ،والبالغ عددىم

اليرمي لمقيم ،طبق الباحث االستفتاء المعد من قبل (حامد زىران

حوالي ( )584طالب موزعين عمى النحو التالي )137( :طالب

واجالل سري ] [60الذي يقيس القيم السائدة والمرغوبة عمى عينة
تألفت من ( )335طالب وطالبة في مصر ،كذلك

مستجد غير متخصص ،و( )447طالب متخصص في المسارات

مقياس

التالية :إعاقة عقمية ،إعاقة سمعية ،صعوبات تعمم ،توحد

المسؤولية االجتماعية لـ (سيد عثمان ] ،[61وقد أظيرت نتائج

واضطرابات سموكية ،اضطرابات نطق ،والمسجمين لمعام الدراسي

الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين القيم االجتماعية والدينية

1433ىـ1434/ىـ.

والمسؤولية االجتماعية لدى الطمبة وىي أكثر حدة لدى الطالبات،

ج .عينة الدراسة

حيث أن القيم النظرية والدينية واالجتماعية تتصدر نسق القيم لدى

تم تقسيم عينة البحث الى عينتين كالتالي:

الطمبة ذوي المسؤولية االجتماعية.

أ -عينة استطالعية طبق عمييا الباحثان أداة البحث ،لمتحقق من

التعقيب عمى الدراسات السابقة :

صدق وثبات األداة ،ومدي صالحية استخداميا ،وبمغ حجم العينة

يتضح من الدراسات السابقة أن البحث في قيم طالب

( )53طالب بقسم التربية الخاصة بكمية التربية جامعة الممك عبد

الجامعة وخاصة كميات التربية حظي ومازال يحظى باىتمام العديد

العزيز.

من الدراسات والبحوث التربوية والنفسية كدراسة ]،[51,52,53,57

ب -عينة الدراسة الكمية وبمغ حجميا ( )202طالب بقسم التربية

وىو ما يوضح اتفاق الدراسة الحالية في اىتماميا بطالب كمية

الخاصة بكمية التربية جامعة الممك عبد العزيز ،ويشكمون ما نسبتو

التربية ،واختالفيا عن الدراسات السابقة في طبيعة عينتيا والتي

( )%34.6من جممة مجتمع الدراسة ،وتم اختيارىم بالطريقة

تمثمت في طالب قسم التربية الخاصة ،كما تتفق الدراسة الحالية

العشوائية البسيطة.
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ودراسة نفيدسة ] [63في الجزائر ،ودراسة العمري ] [64في

د .أداة الدراسة

السعودية ،وتكون المقياس في الصورة المحمية من ثالثين سؤاال

أعد الصورة المختصرة ليذا االختبار أبو النيل عام 1985م

وبديمين لالستجابة ،يتم تصحيحو كالتالي:

عن اختبار القيم أللبورت وفرنون ولندري المعدل عام 1965م،
ويقيس ىذا المقياس القيم الست اآلتية:

 .1إذا وافق المفحوص عمى الفقرة (أ) موافقة تامة عمى أي سؤال

 - 1القيمة االقتصادية :والتي تيتم بالنواحي المادية.

وفي نفس الوقت رفض الفقرة (ب) تعطي الفقرة (أ) ثالثة درجات

 - 2القيمة النظرية :التي تيتم بالحقيقة والمعرفة.

والفقرة (ب) صفر.

 - 3القيمة االجتماعية :التي تيتم بالناحية االجتماعية.

 .2أما إذا وافق المفحوص عمى الفقرتين معا يسأل عن رأيو في

 - 4القيمة الدينية :التي تيتم بالنواحي الدينية.

تفضيل أييما أكثر وفي ىذه الحالة تعطي الفقرة ذات التفضيل

 - 5القيمة الجمالية :التي تيتم بالشكل والتناسق.

األكثر درجتين بينما تعطي الفقرة األخرى درجة واحدة.

 - 6القيمة السياسية :والتي تيتم بالمركز االجتماعي والسمطة.

 -حساب صدق وثبات االداة:

ولقد ترجم عطية ىنا المقياس الى المغة العربية عام 1959م،

تم التأكد من صالحية األداة بحساب خاصية االتساق

وقام كثيرون بمحاوالت تيدف الى جعل المواقف التي تثيرىا أسئمة

الداخمي  Internal Consistencyلقياس معامل ارتباط محاور

المقياس تتناسب مع المواقف االجتماعية المحمية كدراسة أبو النيل

االداة بالدرجة الكمية ،كما ىو مبين في الجدول التالي:

] [62وعبد الحفيظ ] [58في مصر ،ودراسة ] [56في اليمن،
جدول 1
معامالت االرتباط ومستويات الداللة االحصائية لعالقة المحاور بالدرجة الكمية الختبار القيم
م

القيمة

معامل الصدق

مستوى الداللة

1

القيم الدينية (س3ب ،س4أ ،س6ب \ ،س7ب ،س11أ \14 ،أ ،س18ب ،س20أ ،س22ب ،س26أ ،س29ب).

,595.

*

2

القيم االقتصادية (س1ب ،س2ب ،س5أ ،س8أ،س9ب ،س13أ ،س15أ،س23ب  ،س23ب  ،س24ب ،س26ب،

.,791

**

س27ب ،س30ب).

3

القيم االجتماعية (س1أ،س2أ،س5ب ،س10أ ،س12أ ،س13ب ،س17ب،س19أ ،س29أ ،س30أ).

.,783

**

4

القيم الجمالية (س7أ ،س8ب ،س14ب ،س16ب،س19ب ،س22أ ،س27أ ،س28أ ).

.,597

**

القيم النظرية (س4ب ،س9أ ،س11ب ،س16أ ،س17أ ،س20ب23 ،أ ،س28ب).

.,602

**

القيم السياسية ( س6أ ،س12ب ،س15ب ،س24أ ،س24أ ،س10ب ،س18أ ،س25أ ).

.,566

*

5
6

(*) مستوى الداللة عند 0.05

(**) مستوى الداللة عند 0.01

يتبين من الجدول السابق وجود ارتباطات دالة إحصائية بين

ولحساب ثبات األداة (اختبار القيم) فقد تم استخدام معامل

درجة كل بعد من أبعاد مقياس القيم والدرجة الكمية لممقياس عند

 Alpha Cronbachبعد تطبيقو عمى عينة من طالب قسم

مستوى داللة يتروح من  0.01لمقيم االقتصادية – االجتماعية –

التربية الخاصة بمغ عددىم ( )53طالباً (العينة االستطالعية)،

الجمالية – النظرية ،وكانت الداللة عند مستوى  0.05لمقيم الدينية

وبعد فترة زمنية حوالي أسبوعين أعيد تطبيق االختبار عمى نفس

والسياسية ،وبذلك يكون البحث قد تحقق من أن اختبار القيم

العينة السابقة ،وقد بمغ معامالت الثبات الكمي ( )885،.وىي تدل
عمى أن أداة الدراسة عمى درجة جيدة من الثبات.

المستخدم في الدراسة يتسم بدرجة عالية من الصدق.
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جدول 2

يوضح معامل الفاكرونباخ Alpha Cronbach
البعد (القيم)

معامل االرتباط

م

البعد (القيم)

معامل االرتباط

م
1

القيم الدينية

.,914

4

القيم النظرية

.,896

2

القيم االجتماعية

.,887

5

القيم الجمالية

.,872

3

القيم االقتصادية

.,894

6

القيم السياسية

.,849

معامالت الثبات الكمى

.,885

 .5نتائج الدراسة

 خطوات الدراسة: -1بعد التأكد من صالحية األداة الدراسية فقد تم توزيع األداة

أوال :اإلجابة عمى السؤال الفرعي األول الذى نصو "ما ترتيب القيم

عمى عينة الدراسة من طمبة قسم التربية الخاصة بكمية التربية.

بين طالب قسم التربية الخاصة بكمية التربية كما يقدرىا اختبار

 -2تم تحميل البيانات االحصائية باستخدام البرنامج االحصائي

القيم؟" .وقام الباحثان بترتيب القيم من خالل حساب كل من

( )spssوذلك إلجراء المعالجات اإلحصائية المطموبة وفقاً

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،لترتيب القيم لدى أفراد

لتساؤالت الدراسة.

العينة كما يوضحيا الجدول التالي:
جدول 3
ترتيب القيم تنازلياً لدى افراد عينة الدراسة (ن = )202

م

القيم

المتوسط

االنحراف المعياري

الترتيب

1

القيم الدينية

2,93

.,11

1

2

القيم االقتصادية

2,87

.,19

2

3

القيم االجتماعية

2,71

.,26

3

4

القيم النظرية

2,56

.,41

4

5

القيم السياسية

2,11

.,23

5

6

القيم الجمالية

1.89

.,31

6

يتضح من جدول رقم ( )3أن القيم الدينية تصدرت النسق

ثانيا :لإلجابة عمى سؤال لدراسة الفرعي الثاني الذي نصو:

القيم لدى أفراد عينة الدراسة من طالب قسم التربية الخاصة بكمية

"ىل توجد فروق في ترتيب القيم لدى طالب قسم التربية الخاصة

التربية من جميع المستويات ،وذلك بمتوسط حسابي قدره (،)2,93

بكمية التربية تعزى إلى تخصص الطالب في المسارات الدراسية

تمييا القيم االقتصادية بمتوسط حسابي قدره ( ،)2,87ويمييا القيم

بالقسم من عدمو ؟" ،وقام الباحثان باستخدام اختبار ''ت'' بين القيم

االجتماعية بمتوسط قدره ( )2,71ثم تتوالى باقي القيم عمى التوالي

الستة لدى عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص فكانت النتائج كما

القيم النظرية بمتوسط قدره ( ،(2,56والقيم السياسية بمتوسط

ىو مبين في الجدول التالي:

( )2,11والجمالية بمتوسط ( )1.89في نياية الترتيب.
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جدول 4

قيمة ''ت'' و مستوى داللة الفروق في القيم وفق لمتغير التخصص
القيم

الطالب غير المتخصصين (ن=)48

مستوى الفروق

الطالب المتخصصون (ن=)154

المتوسط

االنحراف

الترتيب

المتوسط

االنحراف

الترتيب

وداللتها

القيم الدينية

2,91

.,14

1

2,97

.,19

1

غير دال

القيم االجتماعية

2,79

.,17

3

2,91

.,21

2

غير دال

القيم االقتصادية

2,76

.,21

2

2,88

.,23

3

غير دال

القيم النظرية

2,14

.,24

4

2,56

.,22

4

غير دال

القيم السياسية

1,91

.,25

5

2,01

.,27

5

غير دال

القيم الجمالية

1.63

.,41

6

1.61

.,36

6

غير دال

المعياري

يشير جدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

المعياري

التنشئة االجتماعية المحافظة ،وكذلك لكونيم ينتمون لطبقات
اجتماعية متقاربة.

متوسطات القيم لعينة الدراسة وفقاً لمتخصص في مسارات دراسية
داخل القسم أو عدم التخصص ،مع مالحظة تشابو ترتيب سمم

ثالثا :لإلجابة السؤال الفرعي الثالث من أسئمة الدراسة الذي

القيم بين العينتين عدا القيم االقتصادية التي جاءت في المرتبة

نصو "ىل توجد فروق في ترتيب القيم لدى طالب قسم التربية

الثانية لدى الطالب الذين لم يتخصصوا بعد في مقابل القيم

الخاصة بكمية التربية تعزى إلى األداء األكاديمي لمطالب ( مرتفع/

االجتماعية التي حمت في المرتبة الثالثة في سمم ترتيب القيم في

منخفض)؟" .وقام الباحثان بالتالي:

عند الطالب الذين تخصصوا في مسارات محددة (إعاقة عقمية –

 .1توزيع عينة الدراسة إلي فئتين وفقا لمستوى لمعدل األداء

إعاقة سمعية – صعوبات تعمم – اضطرابات سموكية وتوحد –

األكاديمي كانت الفئة االولى لذوى المعدل االكاديمي المرتفع من

اضطرابات لغة ونطق) ،في حين تشابو ترتيب باقي القيم (الدينية

( ،381إلى  ،)5والفئة الثانية ذوي المعدل األكاديمي المنخفض من

– النظرية – السياسية – الجمالية) ،وىو ما يتفق مع نتائج دراسة

( 3فأقل).

عبد الغفار [ ]57أن اختالف التخصص لم يؤثر عمى قيم

 .2تم ترتيب النسق القيمي وفقاً لمعدل األداء األكاديمي لمطالب

الطالب ،وأيضا مع نتائج دراسة عبد الحفيظ [ ]58التي أوضحت

وحساب الفروق باستخدام اختبار ''ت'' بين القيم الستة لدى عينة

أن التقارب الممحوظ في القيم لدى العينة يعود لكونيم يتعرضون

الدراسة وفقا لمتغير المعدل األكاديمي فكانت النتائج كما ىو مبين

لنمط واحد من التربية والتعميم أثناء المراحل الدراسية ونفس أنماط

في الجدول التالي:

جدول 5
يوضح قيمة ''ت'' و مستوى داللة الفروق في القيم وفقاً لمتغير األداء األكاديمي (مرتفع /منخفض).
القيم

الطالب ذوو األداء االكاديمي المرتفع (،311

الطالب ذوو األداء االكاديمي المنخفض ( 3فأقل)

المتوسط

االنحراف المعياري

الترتيب

المتوسط

االنحراف المعياري

الترتيب

القيم الدينية

2,91

.,19

1

2,97

.,14

1

غير دال

القيم النظرية

2,73

.,26

2

2,18

.,17

5

دال

القيم االقتصادية

2,71

.,25

3

2,76

.,23

2

غير دال

إلى  )5ن= 44

ن= 158
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تابع جدول 5
القيم االجتماعية

2,33

.,31

4

2,85

.,35

3

غير دال

القيم السياسية

1,82

.,18

5

2,23

.,21

4

غير دال

القيم الجمالية

1.66

.,32

6

1.60

.,36

6

غير دال

وىو

يتضح من الجدول رقم ( )5وجود فروق في ترتيب قيم

ما

يتفق

أيضا

مع

نتائج

دراسة

كل

من

الطالب وفق معدل األداء األكاديمي (مرتفع /منخفض) ،مع

] [52,54,69,67,66,65التي أوضحت تصدر القيمة الدينية في

استمرار تصدر القيم الدينية لسمم قيم الطالب ذوي األداء

نظام القيم لدى طالب مؤسسات التعميم العالي في المجتمعات

األكاديمي المرتفع والمنخفض ،كذلك يشير الجدول السابق إلى

العربية المشابية لممجتمع السعودي ،بل وتتفق النتيجة السابقة

احتالل القيم النظرية لممرتبة الثانية عند الطالب ذوي األداء

ايضا مع دراسة نايت [ ]70التي أوضحت أن الطالب الجامعيون

المرتفع بينما تراجعت نفس القيمة إلى المرتبة الخامسة عند

في الواليات المتحدة األمريكية المجتمع المغاير لممجتمع السعودي

أصحاب المعدل األكاديمي المنخفض ويمكن تفسير ذلك بكون

يعتقدون بشكل إيجابي في المفاىيم الخاصة بالقيم الدينية.

القيم النظرية ىي التي تدفع نحو البحث واالكتشاف في عالم مميء

وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة عمي كاظم

بالتغير والتعقيد في الغايات والوسائل ،وىو ما يتناسب مع

وآخرون [ ]71والتي أظيرت أن القيمة النظرية تتصدر نظام القيم

خصائص الطالب من أصحاب األداء االكاديمي المرتفع بصورة

لدى طمبة الجامعة ،وكذلك مع نتائج دراستي ] ]58,72,60المتان

أكبر من الطالب ذوي األداء األكاديمي المنخفض.

أظيرتا أن القيمة االجتماعية تصدرت نظام القيم لدى عينة
الدراسة.

 .6مناقشة النتائج

والجدول السابق يشير أيضا إلي قوة القيم االقتصادية في

والنتائج التي يشير إلييا جدول رقم ( )3توضح قوة القيم

منظومة القيم ونسقيا لدى عينة الدراسة ،وذلك بمتوسط حسابي

الدينية وتصدرىا ترتيب منظومة لدى أفراد العينة الذين يشكمون

( ،)2887ولعل قوة القيم االقتصادية لدى طالب قسم التربية

جزءاً من المجتمع السعودي ،والذى يتميز بأنو مجتمع تشكل

الخاصة يعود الى جممة عوامل محفزة منيا المميزات المالية لمعمم

العقيدة اإلسالمية وممارساتيا جزء أساسياً من عوامل التنشئة

التربية

االجتماعية ألفراده منذ نعومة اظفارىم ،وتستمر مؤسسات التعميم

الخاصة بموجب

القرار الوزاري رقم  142في

1399/5/27ىـ عمى حوافز مالية تصل إلى  %30لممعمم

سواء كانت جامعية أو ما قبميا في التأكيد عمى تمك القيم من

المتخصص ،كما يتميز مجال التربية الخاصة في المممكة العربية

خالل العديد من األنشطة المنيجية الصفية أو الالصفية.

السعودية بسرعة التوظيف ،وىو ما يتفق ونتائج دراسة كل من

وىو ما يتفق مع نتائج دراسة أبو الحسن [ ]50التي أوضحت

] [74,73,50التي أوضحت أىمية المميزات المالية في إقبال عمى

أن الوازع الديني يشكل دافعاً رئيسياً لاللتحاق بقسم التربية الخاصة

مينة التدريس في بعض المجتمعات العربية (السعودية  -مصر –

طمعاً في المثوبة والرضا اإلليي ،مما يتماشى مع تعاليم اإلسالم،

البحرين  -األردن) ،وتتفق أيضا مع نتائج دراسات أخرى مثل

وما يحتويو القران الكريم والسنة الشريفة من اآليات الكريمة

دراسة ] ،[76,75التي أوضحت نتائجيا أن الدافع االقتصادي

واألحاديث النبوية التي تحض عمى التعامل االنساني مع ذوى

المعبر عن القيم االقتصادية يشكل أىم أسباب إقبال الطالب

اإلعاقات.
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كما يشير جدول رقم ( )5إلى تراجع القيم االجتماعية إلى
المرتبة الرابعة عند الطالب ذوى المعدل األكاديمي المرتفع ،رغم

سريعاً ،ومزايا مالية اضافية وترقيات مينية.
كما يشير جدول رقم ( )3أيضا إلى احتالل القيم االجتماعية

انيا بقيت عمى نفس تربيبيا العام في المرتبة الثالثة عند الطالب

لممركز الثالث عمى في ترتيب قيم الطالب وفق أداة الدراسة

ذوي األداء االكاديمي المنخفض ،وربما يفسر ذلك عدم اىتمام

المستخدمة بمتوسط ( ،)2871وربما يعود ذلك إلى التزام عينة

أصحاب األداء االكاديمي المرتفع بالعالقات االجتماعية،

الدراسة بالعادات والتقاليد االجتماعية السائدة في المجتمع

وانشغاليم الدائم بالتفوق والتحصيل االكاديمي.

السعودي ،وال سيما أن المجتمع السعودي يعد من المجتمعات التي

وربما يفسر وحدة النظام السياسي في المجتمع السعودي

تؤكد عمى التنشئة االجتماعية المحافظة ،وتفعيل العالقات

والتشابو الكبير في أساليب التنشئة والثقافة المجتمعية التي يتمقاىا

االجتماعية الطيبة مع اآلخرين في اتساق مع القيم االسالمية

جميع الطالب عدم وجود فروق في ترتيب القيم السياسية لدى كل

السائدة ،كما تعزو الدراسة ىذه النتيجة إلى خصائص المرحمة

من أصحاب األداء األكاديمي المرتفع والمنخفض.
كذلك يتضح من جدول رقم ( )5وجود بعض االختالفات

العمرية ألفراد العينة ،حيث يميمون فييا لالنتماء إلى جماعة.
كما يتضح ايضا من جدول رقم ( )3أن القيم السياسية

الطفيفة في المتوسطات الحسابية لقيم عينة الدراسة وفقا لمعدالتيم

والجمالية أتت في المرتبة الخامسة والسادسة بمتوسطات حسابية

األكاديمية (المرتفعة/المنخفضة) ،والتي تشير تجعل إلي عدم فروق

( )2811و( )1889عمى التوالي ،وىو ما يدل عمى أن تمك القيم

دالة في القيم باختالف المعدل باستثناء القيم النظرية ،ويمكن

تأتى في مؤخرة اىتمامات طالب قسم التربية الخاصة بكمية

تفسير ىذا التقارب الممحوظ في ترتيب القيم لدى العينتين (من

التربية ،حيث كانوا سيتوجيون لاللتحاق بكميات أو تخصصات

أصحاب األداء االكاديمي المرتفع والمنخفض) لكونيم يتعرضون

اخرى لو كانت تمك القيم ذات مكانة عالية في نسقيم القيمي ،كما

لنمط واحد من التربية والتعميم أثناء المراحل الدراسية ونفس أنماط

أن البيانات السابقة تشير إلى أن مقررات الدراسة في قسم التربية

التنشئة االجتماعية ،وكذلك لكونيم ينتمون لطبقات اجتماعية

الخاصة ال تركز عمى تدعيم وتعزيز تمك القيم لدى طالبيا.

متقاربة.

ويشير جدول رقم ( )4إلى تقدم القيم االقتصادية لممرتبة

 .7التوصيات

الثانية لدى عينة الطالب غير المتخصصين في مسار محدد بقسم

يوصي الباحثان بما يمي:

التربية الخاصة ،وىو ما يمكن تفسيره بحيرة الطالب قبل

 .1العمل عمى استكمال البحث الحالي بأجراء بحوث أخرى تتبعية

التخصص لرغبتيم في التخصص في مسار يحقق ليم التوظيف

لقياس وتقييم النسق القيمي لدى طالب التربية الخاصة بعد

السريع بعد التخرج ،بينما تكون تمك الرغبة قبل حسمت لدى

انضماميم لمعمل في مؤسسات التربية الخاصة.

الطالب المتخصصين الذين يتميزون في المقابل بوجود القيم

 .2ضرورة أن تتضمن مناىج الدراسة في أقسام التربية الخاصة

االجتماعية في المرتبة الثانية في ترتيب سمم القيم لدييم وبما يعود

بكميات التربية مقررات في القيم تسيم في البناء الفكري لمطالب

ذلك النخراطيم في شعب دراسية واحدة ،كذلك اشتراكيم في العديد

المتخصصين في التربية الخاصة.

من الفعاليات والممارسات الدراسية المتشابية تعود لوحدة

 .3ضرورة أن توفر كميات التربية إلى الجو النفسي واالجتماعي

التخصص الواحد.
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[ ]8العاني ،عبد المطيف (1999م) .القيم والمثل االجتماعية في

لديو.

اإلسالم وأثرىا في التحصين ضد الجريمة ،مركز البحوث

 .4تخطيط وتنفيذ األنشطة الالصفية التي تعمل عمى تنمية القيم

والدراسات اإلسالمية ،بغداد.
[ ]10غراب ،يوسف ( ،)1995القيم في منظومة التعميم

لدى طالب قسم التربية الخاصة بكميات التربية.

المصري ،اإلشكاليات والرؤى المستقبمية ،القاىرة :صحيفة

اما بالقيم والسموك،
 .5وضع نظام من الحوافز لمطمبة األكثر التز ً

التربية ،،رابطة خريجي المعاىد والكميات ،،مصر ،ص -2

واألكثر مسايرة لمقيم اإليجابية.

.48

المراجع
أ .المراجع العربية

[ ]12درعان ،عمي سالم وأبو الحسن ،أحمد صالح (.)2008

[ ]1صبري ،ماىر اسماعيل (2002م) .الموسوعة العربية

اإلدارة واإلشراف والتنظيم في التربية الخاصة بالمممكة العربية

لمصطمحات التربية وتكنولوجيا التعميم ،ط ،1الرياض ،مكتبة

السعودية ،خوارزم لمنشر والتوزيع ،جدة ،السعودية.

الرشد لمنشر والتوزيع.

[ ]13الخطيـب ،جمــال محمـد ،والحديــدى ،منـى ( :)2003منــاىج

[ ]2محمود ،يوسف سيد (1991م) .تغير قيم طالب الجامعة،

ذوى االحتياجات الخاصة ،الطبعة الثالثة ،عمان ،دار الفكر.

سمسمة قضايا تربوية ،رقم  ،6عالم الكتب ،القاىرة.

[ ]15خميفة ،عبد المطيف محمد ( :)1993ارتقاء القيم (دراسة

[ ]4الياشمي ،عبدالرحمن والدليمي ،طو (2008م) .استراتيجيات

نفسية) ،عالم المعرفة ،الكويت :المجمس الوطني لمثقافة

حديثة في فن التدريس ،ط 1األردن ،عمان ،دار الشروق

والفنون واآلداب ،الكويت.

لمنشر والتوزيع.

[ ]16كاظم ،محمد إبراىيم كاظم (1970م)" :التطور القيمى

[ ]5السبحي ،عبد الحي أحمد ،بنجر ،فوزي صالح (1997م).

وتنمية المجتمعات الريفية" ،المجمة االجتماعية القومية ،مجمد

طرق التدريس واستراتيجياتو ،دار زىران لمنشر والتوزيع.

 ،7ع ،3المركز القومي لمبحوث االجتماعية والمجانية،
القاىرة ،ص .11-3

[ ]6اسماعيل ،فائزة عبد اهلل قحطان (2002م) .القيم التربوية
الممارسة لدى طالبات جامعة تعز اليمنية ،رسالة ماجستير،

[ ]17أبو النيل ،محمود السيد (1986م) :القيم و االنتاج،

قسم االدارة واصول التربية ،جامعة اليرموك ،اربد ،االردن.

دارسات عربية وعالمية ،دار النيضة

العربية لمطباعة،

بيروت.

[ ]7عبد اهلل ،انشراح ومحمد ،دسوقي (1991م)" :الصورة
المسقطة عمى اختبار ) (T.A.Tلمشكالت الشباب عمى

[ ]18الياللى ،مجدى ( :)2006إنو القرآن سر نيضتنا  -كيف

وعالقتيا بخصائص الشخصية والقيم االجتماعية" ،مجمة عمم

يمكن لمقرآن أن ينيض باألمة؟ ،ط ،1مؤسسة اق أر لمنشر والتوزيع
والترجمة ،القاىرة.

النفس الييئة المصرية العامة لمكتاب ،العدد  ،24القاىرة.
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[ ]19كمال بدر الدين (2003م) .اإلعاقة في محيط الخدمة

[ ]29ميزاب ،ناصر (2012م) .نحو محاولة الكشف عن القيم

االجتماعية ،دراسة في تدعيم النسق القيمي ،ط ،1المكتب

والوسائط الناقمة ليا ،عبر نصوص كتاب القراءة لمسنة

الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.

الخامسة ابتدائي (دراسة تحميمية) ،مجمة دراسات نفسية

[ ]20بركات ،أحمد ،لطفي (1990م).

وتربوية ،مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ،الجزائر،

فمسفة التربية المممكة

عدد ( ،)9ص .232 -211

العربية السعودية ،الرياض :دار المريخ لمنشر.

[ ]30شكور ،خميل (1998م) .أمراض المجتمع (األسباب

[ ]21عفيفي ،محمد اليادي (1977م) .أصول التربية ،األصول

التصنيف التفسير ،الوقاية والعالج) ،القاىرة ،دار العربية

الفمسفية في التربية .القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

لمعموم.

[ ]22وردة ،لعمور(2001م) .قيم الزواج لدى الطالب الجامعي،

[ ]32وطفة ،عمي أسعد ( :)1998عمم االجتماع التربوي،

رسالة ماجستير في عمم اجتماع التنمية ،قسم عمم االجتماع،

وقضايا الحياة التربوية المعاصرة ،ط ،2الكويت :مكتبة الفالح

جامعة قسنطينة.

لمنشر والتوزيع ،الكويت.

[ ]23أبو العنين ،عمي خميل (1988م) .القيم اإلسالمية والتربية،

[ ]33شبل ،أحمد أبو الفتوح (1997م)" .االنفتاح الحضاري،

الطبعة األولى ،المدينة المنورة :مكتبة الحمبي.

مبرراتو ،شروطو ،متطمباتو التربوية" ،مجمة كمية تربية

[ ]24غيث ،محمد عاطف (1984م) .عمم االجتماع،

المنصورة ،ع ،34مايو .1997

اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية.

[ ]34مبارك ،فتحي (1992م) .القيم االجتماعية الالزمة لتالميذ

[ ]25أبو حطب ،فؤاد محمد (1986م) .القدرات العقمية .القاىرة،

الحمقة الثانية من التعميم األساسي ودور مناىج المواد

مكتبة انجمو المصرية.

االجتماعية في تنميتيا لمطالب .المجمة العربية لمتربية،

[ ]26سفيان ،نبيل صالح (1995م) .القيم السائدة لدى طمبة

المجمد  ،2ص .177-133

جامعة صنعاء فرع تعز ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

] [35كالفن سيرنجر ،ولندزي جاردنر (نظريات الشخصية):

التربية ،الجامعة المستنصرية.

ترجمة :فرج أحمد فرج وقدري محمود حفني ولطفي محمد

[ ]27خميفة ،عبد المطيف محمد (1992م)" :ارتقاء القيم" ،العدد

فطيم ،مراجعة :لويس كامل مميكو القاىرة :الييئة المصرية

 ،160المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ،سمسمة عالم

العامة لمتأليف والنشر.ٔ٧٩ٔ ،

المعرفة ،الكويت.

[ ]36دياب ،فوزية (1966م) .القيم والعادات االجتماعية،

[ ]28ربيع ،محمد شحاتة (1994م) .قياس الشخصية،

القاىرة ،دار الكاتب العربي لمطباعة والنشر.

اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية.

[ ]37الدريج ،فوزية محمد (1994م) .التدريس اليادف ،الرياض،
دار عالم الكتب.
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رسالة ماجستير غير منشورة،

المعمم الناشئ ،دار الطالئع ،القاىرة.

كمية التربية ،الجامعة

المستنصرية.
[ ]48الجالد ،ماجد زكي (2005م)" :تعمم القيم وتعميمو" ،الطبعة

[ ]39زاىر ،ضياء ،احمد حسين المقاني (1986م) .القيم في

األولى ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع عمان.

العممية التربوية ،القاىرة ،مؤسسة الخميج العربي.
[ ]40ىنا ،عطية محمود ( :)1986دراسات حضارية مقارنة في

[ ]49منير ،نورىان وفيمي ،حسن (1999م) .القيم الدينية من

القيم في :لويس كامل مميكو (محرر) قراءات في عمم النفس

منظور الخدمة االجتماعية ،ط ،1اإلسكندرية ،المكتب

االجتماعي في البالد العربية ،الجزء األول ،الطبعة الثانية،

الجامعي الحديث.

القاىرة :الدار القومية لمطباعة والنشر ،ص ٕٓ.٢ٖٔ - ٢

[ ]50أبو الحسن ،أحمد صالح الدين (2010م) .دوافع التحاق
الشباب الجامعي بقسم التربية الخاصة ،مجمة األكاديمية

[ ]41عبد الوىاب عبد السالم طويمة (2008م) :التربية االسالمية

العربية المفتوحة بالدنمارك ،العدد ( ،)8ص .61-31

وفن التدريس ،ط 1القاىرة :دار السالم لمطباعة والنشر
والتوزيع والترجمة.

[ ]51حسانين ،شعبان عيد ،وباىى ،مصطفى حسين ،والفاتح،

[ ]42عبيد ،منصور الرفاعي وعبد الكافي ،إسماعيل عبد الفتاح

وجدي مصطفى ( :)2006قصور الواقع الخمقي وتطمعات

(2004م) .القيم واألخالق -دليل المعمم لمعام الدراسي

المستقبل لمسموك التنافسي" ،مؤتمر تنمية القيم والسموكيات

 ،2004-2003مطابع و ازرة التربية التعميم ،القاىرة.

من أجل التقدم ،القاىرة  19 ،18فبراير.
[ ]52حميد ،فاطمة مختار (2006م)" .القيم السائدة وعالقتيا

[ ]43محمد ،محمد عمي ( .)1985المجتمع والثقافة والشخصية،

بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طمبة جامعة  7أكتوبر

مصر ،دار المعرفة الجامعية.

بمصراتة" ،رسالة ماجستير ،جامعة المرقب كمية اآلداب

[ ]44النوري ،قيس (1990م) .أفاق التغير االجتماعي النظرية

والعموم /زليتن ،ليبيا.

والتنموية ،العراق ،مطبعة التعميم العالي.
جابر ،جابر عبد الحميد ،والشيخ ،سميمان الخضري

[ ]53عسمية ،محمد إبراىيم (2005م)" .القيم السائدة لدى طمبة

[]45

(" :)1980بعض العوامل المرتبطة بالغش المدرسي" ،دراسة في

الجامعة بغزة في ظل انتفاضة األقصى دراسة مقارنة بين

عمم النفس التربوي ،عالم الكتب ،القاىرة.

الجنسين" ،مجمة كمية التربية ،العدد التاسع والعشرون ،الجزء
الثاني ،ص .260-233

[ ]46زىران ،حامد عبد السالم (2000م)" .عمم النفس

[ ]54غانم ،زينب عبد الكاظم (2002م) .دافع اإلنجاز الدراسي

االجتماعي" ،ط ،6عالم الكتب ،القاىرة.

وعالقتو بالقيم الدينية واالجتماعية واالقتصادية لدى طمبة

[ ]47الربيعي ،أقار ماجد (2003م) :القيم الجمالية لدى طالبات

الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة

المدارس اإلعدادية المأمولة وغير المأمولة باإلرشاد التربوي،

المستنصرية.
964

2

[ ]55سعدات ،محمود فتوح محمد (2001م) .القيم االجتماعية

2013

10

[ ]61عثمان ،سيد احمد (1973م) :المسؤولية االجتماعية دراسة
نفسية

لدى طالب المرحمة الثانوية "دراسة مقارنة" ،رسالة دكتوراه
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عين شمس.

اجتماعية

(مقياس

المسؤولية

االجتماعية

واستعماالتو) ،مكتبة االنجمو مصرية ،القاىرة.

[ ]56س ــفيان ،نبي ــل ص ــالح (1998م) :ال ــذكاء والق ــيم االجتماعي ــة

[]62

وعالقتيــا بــالتوافق النفســي واالجتمــاعي لــدى طمبــة عمــم الــنفس فــي

ابو النيل ،محمود السيد (1985م) :عمم النفس

االجتماعي ،دارسات عربية و عالمية ،سمسمة عمم النفس ،ط

جامعـة تعـز ،رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ،كميـة التربيـة  /ابـن رشــد،

 ،4دار النيضة العربية لمطباعة ،بيروت.

جامعة بغداد.

[ ]63نفيدسة ،فاطمة ( :)2007العالقة بين النسق القيمي والدور

[ ]57عبد الغفار ،أحالم رجب (1994م)" :دراسة التطور القيمى
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AN EXAMINATION OF VALUES
SYSTEM AMONG STUDENTS OF
SPECIAL EDUCATION
DEPARTMENT
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Abstract_ The study aimed to assess the pattern values system among
students of special education department at King Abdul-Aziz University
College of education. The study assessed student value system regarding
to their education achievement (high /low). The sample consisted of 202
male students responded to All port value test. The result showed that
students have special recognition for religious values followed by
economic and social values. There were no significant differences between
students’ values when they were compared according to their achievement
performance.
Keywords: Assessment, Values system, Special education, Allport test.
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