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تقىيم الربامج الدراسية بكلية الرتبية واآلداة جببمعة 
تبىك يف ضىء قيم حتصني الطالة فكريب وأخالقيب من وجهة 

 نظر الطالة وأعضبء هيئة التدريس
ىدفت الدراسة الحالية الى تقويـ البرامج الدراسية بكمية الممخص: 

التربية واآلداب بجامعة تبوؾ في ضوء قيـ تحصيف الطالب فكريا 
وأخالقيا مف وجية نظر الطالب وأعضاء ىيئة التدريس. ولتحقيؽ ىذا 

األدبيات والدراسات السابقة لتوصيؼ متغيرات اليدؼ تـ استقراء 
البحث المرتبطة بالقيـ الفكرية واألخالقية، والبرامج الدراسية بكمية 
التربية واآلداب بجامعة تبوؾ في ضوء الرؤية والرسالة واألىداؼ 
والمحتوى والمعالجات التدريسية واألنشطة التعميمية، ثـ بناء قائمة القيـ 

طالب فكريا وأخالقيا، ثـ بناء استطالع رأي حوؿ المرتبطة بتحصيف ال
 البرامج الدراسية وتحكيمو وقياس الصدؽ والثبات.

واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، حيث تـ تقويـ      
الدراسات داب والتي تضـ برامج أساسية )برامج كمية التربية واآل

لتربية الخاصة(، وبرامج وا اإلسالمية، المغة العربية، والمغات والترجمة،
المناىج وطرؽ التدريس، التربية وعمـ النفس، اإلدارة مساندة )

، باإلضافة إلى اختيار عينة مف تخطيط التربوي، وتقنيات التعميـ(وال
مف طالب األقساـ (، واختيار عينة 84أعضاء ىيئة التدريس وعددىا )

الرأي عمى العينة  وتـ تطبيؽ استطالع  (.طالباً 236) المختمفة وعددىا
في  القيـ الفكرية واألخالقيةومف أىـ النتائج قصور حوؿ مدى تضميف 

ألىداؼ، برامج كمية التربية واآلداب عمى مستوى الرؤية والرسالة وا
، ومستوى المعالجات التدريسية وأساليب ومستوى المحتوى واألنشطة

ت الدراسة التقويـ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب. وتبن
مجموعة مف التوصيات حوؿ ضرورة التركيز عمى مصفوفة قيف 

 التحصيف الفكري واألخالقي داخؿ البرامج الدراسية المقدمة لمطالب.
 التحصيف الفكري واألخالقي، البرامج التعميمية.الكممات المفتاحية: 

 . المقدمة1
يتسـ العصر الحالي بمجموعة مف المعطيات والمفردات      

تتضح معالميا في صناعة المعرفة وانتشار أدواتيا وكثافة 
مستخدمييا عمى مستوى  شباب الوطف العربي. وبات امتالؾ 

المعرفة وصناعتيا سمة أساسية لممجتمعات المتقدمة. وكاف مف 
بضرورة  نتائج ذلؾ التوجيات البحثية والعممية نحو ما يسمى

وخصائصيا وأىميتيا في القرف  صياغة مجتمعات المعرفة
الحادي والعشريف. وارتبط بيذه الرؤية ضرورة بناء المنظومة 

وتعتبر  .القيمية لممتعمميف في ظؿ خصائص مجتمعات المعرفة
الجامعة كإحدى المؤسسات المجتمعية ركيزة  أساسية وفاعمة في 

لدى الشباب وخاصة أف  بناء وصناعة ىذه المنظومة القيمية
طالب الجامعة يمروف بمرحمة ذات طبيعة خاصة مف الناحية 
النفسية واالجتماعية والفكرية واحتياجات خاصة يجب مراعاتيا 
عندما تحاوؿ الجامعة أف تؤىميـ لمحياة الوظيفية والعامة في 
مؤسسات المجتمع السعودي الذي يمتمؾ خصائص وعادات وقيـ 

 الديف اإلسالمي الحنيؼ.وثقافات تنطمؽ مف 
كما لعبت الثورة العممية والتكنولوجية المتقدمة دورًا كبيرًا في      

إعادة فحص النسؽ القيمي لثقافات الشعوب، حيث أف ىذه 
التحوالت السريعة قد نقمتنا مف " أزمة القيـ " أي عدـ القدرة عمي 

لؾ تفسير السموؾ في ضوء ثوابت مرجعية إلى" قيـ األزمة "، ذ
أف مستحدثات التطور العممي والتكنولوجي قد تخمؽ كثيرًا مف 

رؤية مغايرة في و األزمات، مما يتطمب زيادة الحاجة إلى نموذج 
قد زاد ذلؾ كمو مف اإلشكاليات التي تتعمؽ و القبوؿ. و التفسير 

بصعوبة التنبؤ بقيـ المستقبؿ. كذلؾ فإف مستحدثات التكنولوجيا 
االتصاالت قد ألقت عمى ثقافات الدوؿ  التطور السريع في عالـو 

غاياتيا، وىي و القيمية  مطمقاتياالنامية أطروحات مغايرة في 
تشكؿ أزمة ثقافية في بيئة ىذه المجتمعات ومؤسساتيا التربوية 

الثقافية تكوف و عند تنامي مؤشرات األزمة القيمية و والمجتمعية. 
يا "التغيير". الحاجة إلى مراجعة مسممات الفكر، مما يترتب عمي
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وىذا يتطمب مراجعة البرامج المقدمة إلعداد وبناء المواطف داخؿ 
 [.1المجتمع ]

وتشير العديد مف الدراسات منيا دراسة كاراجوري وسيمو،      
إلى أف أدوات الثورة المعموماتية والتكنولوجية قد فرضت إعادة 
صياغة الحياة بما تشمؿ مف أنظمة مختمفة، بما في ذلؾ 

يالحظ أف ذلؾ يرتبط بجدلية مدة  - ظامي القيمي لممجتمعيالن
      .- ثبات القيـ وتغيرىا

ويرجع ذلؾ إلى ظيور العديد مف المتغيرات التي أفرزتيا      
ىذه النظـ المعرفية أدت بصورة مباشرة إلى وجود العديد مف القيـ 
المختمفة التي يجب مراعاتيا وتعزيزىا لدى الطالب داخؿ 
الجامعة مف بينيا قيـ مرتبطة باستخداـ األدوات المعموماتية مثؿ 
الكمبيوتر واالنترنت، قيـ مرتبطة بالحصوؿ عمى المعمومات، قيـ 
مرتبطة بالتعامؿ مع األفكار الغريبة والمتناقضة والشائعة التي 
يتـ الترويج ليا، القيـ المرتبطة بالتعامؿ مع وسائط الميديا 

متناقضة في القيـ والرؤى  ووالتي تبد المتنوعة والمختمفة
 [.2واألىداؼ ]

[ إلى أف الثورة المعرفية قد أدت إلى الكثير 3ويؤكد اليندي ]     
مف االنحرافات القيمية والسموكية بيف الشباب وخاصة في 
المراحؿ العمرية المرتبطة بالجامعة. وزاد مف حدة االنحرافات 

والذي كاف لو كبير األثر  القيمية الصراع بيف القديـ والحديث
عمى الشباب وقيميـ، حيث أدت إلى عزوؼ الشباب عف 

والمالحظ وجود  .المشاركة االيجابية وتقدير المسئولية وغيرىا
 العديد مف المشكالت التي تواجو الشباب ومنيا ما يمي:

 عدـ قدرتيـ عمى تحديد احتياجاتيـ النفسية واالجتماعية. -
 ي والطمأنينة.عدـ االستقرار النفس -
ضعؼ الحصانة الفكرية لدي الشباب بسبب ضعؼ القيـ  -

 الفكرية.
 الفراغ الفكري لدي الطالب -
القصور في االلتزاـ األخالقي المرتبط بقضايا الفرد واألسرة  -

 والمجتمع.
 وتتفؽ مع ما سبؽ دراسة العاجز في دراستو التي أكدت      

مرحمة الشباب بيف الصراع القيمي لدى الطالب خاصة في 
القديـ والحديث نتيجة التغير الحادث في منظومة القيـ بسرعة 
واستمرارية. إف ىذا التغير أدى إلى عدـ االستقرار والشعور 

ويظير ذلؾ في التناقض وانتشار الجريمة  ،بالقمؽ الفكري
بمستوياتيا المختمفة وعدـ القدرة عمى تحمؿ المسئولية الفردية 

رجعت الدراسة ما سبؽ مف مشكالت إلى واالجتماعية. وأ
مجموعة مف المتغيرات منيا ضعؼ التوجيو األسري، غياب 
المعالجات التربوية لمقيـ الفكرية واألخالقية في برامجيا المختمفة. 
إف المنظومة التربوية بمؤسساتيا المختمفة ىي السبيؿ لمعودة إلى 

التعميمية ولذا وجب تضميف البرامج  ،النسؽ القيمي اإلسالمي
بالقيـ المرغوب فييا مف خالؿ تقديـ الخبرات المستحدثة 
والمرغوب فييا ومناقشة القضايا القيمية المعاصرة، وتفعيؿ 
األنشطة الطالبية االجتماعية والعممية وغيرىا مف الممارسات 
 والتي تحصف الطالب في عقيدتيـ وأفكارىـ وتوجو سموكياتو نح

 .[4] االتجاه الصحيح
لمعديد  - بصفة العمـو -ف شباب الوطف العربي يتعرض إ     

مف التيارات التي تستيدؼ زعزعة المصفوفة القيمية لديو في 
وأكدت الدراسة التي تبف أسموب  .شتى جوانبيا األخالقية والفكرية

( مف طالب 200استطالع رأي عينة مف الشباب التي بمغت )
الوريوس في الدبمـو التأىيمي والحاصميف عمى درجة البك
( في حيف 116)المجاالت اإلنسانية والعممية، وبمغ عدد الشباب 

(. وتـ استطالع رأي العينة حوؿ التيارات 84بمغ عدد الفتيات )
المعادية أسبابيا ومجاالتيا وما تحمؿ ىذه التيارات مف قيـ 

وأكدت نتائج  .ومعتقدات وأثار عمى قيـ الشباب وسموكياتيـ
التربوية واالجتماعية ىي آليات تحصيف  الدراسة أف المؤسسات

الشباب فكريا وأخالقيا، واف ىذه المؤسسات خاصة الجامعة 
 أراءىـيجب أف تتبنى الحوار لغة أساسية لمشباب لمتعبير عف 

وتضميف إسيامات الحضارة اإلسالمية في بناء  ،وأفكارىـ
شراؾ  الحضارات المختمفة وقدرتيا عمى التفاعؿ مع األخر، وا 

 ب في وضع البرامج الدراسية.الطال
 [ إلى أىمية دورEhrlich [6وعمى الجانب األخر أشار      
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الجامعات باعتبارىا المؤسسة الرئيسة المنوط بيا مرحمة التعميـ 
العالي، وذلؾ لبناء شخصية طالبيا في إطار مجموعة مف القيـ 

لتي المتمثمة في القيـ األخالقية وقيـ المواطنة والقيـ العممية ا
تسيـ في بناء شخص قادر عمى مواجية مشكالتو بطريقة 
عممية، وقادر عمى توظيؼ البيانات والمعمومات المتاحة في 
مكانية التوافؽ النفسي  صقؿ قدراتو واكتشافو نواحي تفوقو، وا 
واالجتماعي. إف الجامعة مرحمة وسيطة في شخصية الفرد تسيـ 

مستقبمو الميني في بناء تصور ذىني واضح لدى الطالب حوؿ 
وأدواره االجتماعية داخؿ مجتمعو، ونظير ذلؾ فاف دراسة 
احتياجات الطالب في ىذه المرحمة ترتبط بالسمـ القيمي ويمكف 

 [:6] تحديد أىميا كما يمي
أخالقيات التعامؿ مع البيانات والمعمومات ومجتمعات صناعة  •

 المعرفة.
المعمومات واالتصاؿ أخالقيات التعامؿ مع أدوات تكنولوجيا  •

 والقنوات الفضائية وغيرىا.
أخالقيات التعامؿ مع الوثائؽ ومصادر البيانات المختمفة ومع  •

 .الحقوؽ الفكرية
 أخالقيات التعامؿ مع الشائعات واألفكار المتناقضة. •
 االبتعاد عف األفكار المتطرفة والمتناقضة اجتماعيا. •
 أخالقيات التواصؿ االجتماعي. •
 ناء األخالقيات المينية.ب •
 تقدير المسئولية الفردية واالجتماعية. •

بكونيا مجموعة القواعد والمبادئ  [4] ويعرفيا مرتجي     
والضوابط والمعايير التي تنظـ سموكيات الفرد والمجتمع 
والمستمدة مف القراف الكريـ والسنة النبوية العطرة، والتي يحتكـ 

 .[4] إلييا الطالب في سموكياتيـ
مجموعة مف المعايير " [ بكونيا9ويعرفيا العاجز ]     

والتنظيمات النفسية التي تتكوف داخؿ اإلنساف مف خالؿ الخبرات 
الناتجة مف عمميات التعمـ والتفاعؿ االجتماعي التي يخوض 

 .[9] غمارىا أثناء عممية التنشئة االجتماعية"
 يتضح أف ،معةوحوؿ القيـ التي يجب توكيدىا داخؿ الجا     

ومجموعة مف  ،العممية وىناؾ مجموعة مف القيـ األكاديمية أ
القيـ األخالقية، وترتبط القيـ األكاديمية بأخالقيات العمـ والتعمـ 
والتواصؿ األكاديمي، واالستمرارية في التعمـ وتوظيؼ ميارات 
التفكير العممي وحؿ المشكالت، أما القيـ األخالقية فترتبط بقيـ 
 ،التعامؿ مع أعضاء ىيئة التدريس والتعامؿ مع موارد الجامعة

 ،واصؿ مع الزمالء والحفاظ عمى المكتبات والكتب واألدواتوالت
واحتراـ العمماء وتقديرىـ، باإلضافة إلى كوف الطالب احد 
 مصادر نشر ثقافة العمـ داخؿ مجتمعو المحمي المحيط بالجامعة

[7]. 
إلى أف جودة مؤسسات التعميـ  Altbach [8]ويوضح      

تتضح في وجود رؤية العالي تنطمؽ مف مجموعة مف المرتكزات 
واضحة حوؿ بناء مصفوفة مف القيـ لدى طالبيا تنطمؽ مف 

ثـ البدء في بناء خطط استراتيجية داخؿ  ،توجيات المجتمع
الجامعة لتحقيؽ ىذه المصفوفة مف القيـ ويمي ذلؾ المعالجات 
واألنشطة اإلجرائية التي تركز عمى دراسة احتياجات الطالب 

مثؿ بداية مرحمة الشباب لدى األفراد باعتبارىا مرحمة خطيرة ت
يجب مف خالليا بناء نسؽ قيمي يمكنو مف التعامؿ مع األفراد 
والمجتمع والمؤسسات واألنظمة المعموماتية. إف طالب الجامعة 
في ظؿ الوقت الراىف بخصائصو يتطمب تنمية مجموعة مف 

ية القيـ ترتبط بالجوانب األخالقية والتحصيف الفكري والقيـ العمم
 .[8] واالجتماعية

والمالحظ لواقع المجتمعات العربية في ظؿ الثورة      
المعموماتية يتضح كونيا يعاني مف العديد مف األزمات منيا 

الفكري والثقافي، حيث باتت معظـ القيـ الذي  ومقاومة الغز 
يتفاخر بيا األفراد وافدة مف الغرب. وكاف ليذا اثر كبير عمى 

ف إلى القدوة والى النسؽ القيمي المحدد ذا الشباب حيث يفتقدو 
المرجعية اإلسالمية. إف الشباب في الوقت الراىف في أشد 
الحاجة إلى األخذ بأيدييـ وتعزيز القيـ اإلسالمية لدييـ والتي 
تؤكد عمى االعتداؿ والوسطية والتسامح والتمسؾ باألخالؽ 

اء وتقدير وتوكيد العالقة بيف الفرد والمجتمع مف تعزيز االنتم
المسئولية والمشاركة االيجابية واحتراـ الوقت وتقدير الموارد، 
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 ومراعاة اآلخر، واألخذ بمقومات العممي والتفكير العممي وغيرىا
[9]. 

وانطالقا مما سبؽ يراعي ضرورة التركيز عمى الطالب      
داخؿ الجامعة وتعزيز القيـ االيجابية لدييـ، والتي تتفؽ مع 

تمع بالمممكة العربية السعودية، وفي ذات الوقت توجيات المج
تمكنو مف التعامؿ مع الثقافات المختمفة عمى المستوى المحمي 
واإلقميمي والعالمي. وتأتي أىمية التركيز عمى مرحمة طالب 
الجامعة والتي تمثؿ بداية مرحمة الشباب في أنيا مرحمة تتسـ 

ذا االندفاع بجموح الغرائز والعواطؼ وضعؼ صماـ األماف لي
رية الجارؼ مما يستدعي رعايتيا بتعزيز القيـ العقمية والفك

والشيوات. كما أف مرحمة الشباب  واألخالقية عمى حساب الغرائز
مرحمة تتسـ بحب الظيور واالستقاللية في اتخاذ القرار والخروج 
عف المألوؼ ولفت االنتباه، وعدـ المباالة في عواقب الكثير مف 

سموكيات غير المضبوطة مع قيـ وعادات وتقاليد التصرفات وال
 .[10] المجتمع
إف القيـ بمثابة صماـ األماف لممجتمع، توجو أفراده،      

وتحصنيـ فكريا بما ال يتناقض مع قيـ ىذا المجتمع، وبما يواكب 
روح العصر. والنسؽ القيمي في األبعاد األخالقية والفكرية 

ا طبيعة وخطورة المرحمة لطالب الجامعة ضرورة ممحة تفرضي
التي يمروف بيا، ولذا فيجب تعزيزىا واتساميا بدرجة مف الثبات 
واالستقرار واالستمرارية بما يمكف مف إسياـ ىذه القيـ في توجيو 

 المشاركة الفعالة وتحمؿ المسئولية. والشباب داخؿ المجتمع نح
 Wolcott  [17]وحوؿ التحصيف األخالقي والفكري عرفو      

بكونو "بناء مجموعة مف المعايير والضوابط التي يستند إلييا 
الطالب ويوظفيا عند بناء قراراتو واختياراتو وتفضيالتو المختمفة 

مشكمو محددة. ويراعي أف ىذه  وفي حالة تعرضو لموقؼ أ
الضوابط يجب أف توازف بيف احتياجات وميوؿ الطالب الفردية 

ع مراعاة أف ىذه الضوابط والشخصية وقيـ المجتمع وضوابطو. م
 صعوبات تواجيو. وتمكنو لمتصدي ألية مشكالت أ

وانطالقا مما سبؽ أكدت العديد مف الدراسات منيا دراسة      
[11 ]Roberto  عمى أىمية تقويـ البرامج الدراسية داخؿ

الجامعة واستقراء مدى جودتيا. إف تقويـ البرامج الجامعية عممية 
مراجعة المخرجات التعميمية في ضوء شاممة ومستمرة تتطمب 

القيـ والغايات والخصائص(، حيث يمكف أف تسيـ )منظومة 
التغيرات المختمفة في إعادة تطوير ىذه المنظومة وفقا 
الحتياجات الطالب خاصة ما يرتبط بالجوانب الفكرية التي 
تتطمب درجة مف المرونة والتغير باستمرارية، باإلضافة إلى 

الفرد في الجوانب الخمقية وفقا لتطور أدواره  تطور احتياجات
حيث انتقؿ الطالب في ظؿ العصر الحالي إلي  ،االجتماعية

المصدر الوحيد لممعرفة،  وباحث وليس متمقي، ولـ يعد المعمـ ى
بؿ تنوعت وتعدد المصادر. كما انو في حالة انتقاؿ الفرد إلى 

نتشار سوؽ العمؿ أصبحت تحكمو أخالقيات مختمفة نظرا ال
وظائؼ ومؤسسات تقـو عمى الجوانب االلكترونية التي تتطمب 

وعدـ تداوؿ البيانات  ،قيـ الخصوصية والحفاظ عمى السرية
وغيرىا مف القيـ المرتبطة بالجوانب الفكرية وكيفية التعامؿ مع 
ترويج الشائعات التي تنتشر بسرعة مذىمة، والتعامؿ مع الكـ 

 [.11] غريبة وفكار التي قد تبدالكبير مف التناقضات، ومف األ
كما يراعي ضرورة مراجعة الخبرات المقدمة بمقررات      

وبرامج التعميـ العالي ومدى ارتباطيا ببناء شخصية الطالب 
وتنمية مجموعة مف الخصائص تضبطيا مجموعة مف القيـ 
األخالقية والعممية. إف استمرارية تقويـ البرامج األكاديمية 

رة تفرضيا طبيعة متغيرات العصر، لذا وجب بالجامعة ضرو 
تقويميا ومراجعتيا بداية مف مصفوفة القيـ والغايات التربوية 
واألىداؼ قصيرة المدى والخبرات التعميمية المقدمة واألنشطة 
التعميمية المقدمة لمطالب وغيرىا مف األنشطة المرتبطة بإحداث 

 ورة ضمنيةص وتغير قيمي في شخصية الطالب بصورة مباشرة أ
[12]. 

مدخال ميما لمتحصيف  [13] وتعتبر القيـ كما أشار القرشي     
تنمية مجموعة مف الصفات  الفكري واألخالقي مف خالؿ

اإلنسانية المضبوطة بضوابط الشريعة اإلسالمية تستيدؼ بناء 
السموكيات االيجابية لدى الطالب تساعدىـ في التعامؿ مع 

 تواجييـ بصورة ترتضييا األنظمةالمواقؼ المختمفة التي 
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 .[13] "االجتماعية ويرتضييا كؿ مف األفراد والمجتمع
ويتضح مما سبؽ مما سبؽ ومف الدور الرئيسي الذي تمعبو      

الجامعة في حياة طالبيا والذي يمثموف ركيزة المجتمع عند 
مواصمة مسيرة التقدـ العممي، باإلضافة إلى خطورة التناقض 

راغ الفكري وعدـ التحصف األخالقي الذي قد يعاني القيمي والف
منو الطالب في مرحمة التعميـ الجامعي، مع توكيد المرجعية 
اإلسالمية لممجتمع السعودي يعتبر توصيؼ وتقويـ النسؽ القيمي 

باعتبارىا  األخالقي والفكري لطالب الجامعة ضرورة ممحة،
لثقافية مرحمة ذات أىمية في حياتيـ تحدد فييا ىويتيـ ا

واالجتماعية والفكرية والوظيفية ويميز فييا الطالب مساراتيـ 
الوظيفية وأدوارىـ االجتماعية داخؿ المجتمع، وتبنى لدييـ 
طموحا واقعيا يخدـ المجتمع الذي ينتمي إليو. وانطالقا مف 

[ في 16[15,14,القصور التي أكدتو العديد مف الدراسات منيا 
ي ضوء مقومات التحصيف الفكري البرامج المقدمة لمطالب ف

 .واألخالقي وضرورة مراعاتيا في البرامج المقدمة
 . مشكمة الدراسة2

 مشكمة الدراسة وأسئمتياأ. 
مف خالؿ ما تقدـ في مقدمة البحث، تتضح مشكمة البحث 
الحالي في وجود أوجو القصور في األنشطة التدريسية المرتبطة 

وخارج الجامعة. وأمكف صياغة بتعزيز القيـ لدى الطالب داخؿ 
 مشكمة البحث في التساؤالت التالية:

ما قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي الضرورية لمطالب  -
المتطمب تضمينيا بمحتوى البرامج الدراسية بكمية التربية واآلداب 

 بجامعة تبوؾ ؟
ما درجة تضميف قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في  -

الرؤية )لمقدمة داخؿ كمية التربية واآلداب عمى مستوى البرامج ا
 المعالجات التدريسية - المحتوى واألنشطة - والرسالة واألىداؼ

التقويـ( مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية  -
 واآلداب بجامعة تبوؾ؟

ما درجة تضميف قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في  -
الرؤية )البرامج المقدمة داخؿ كمية التربية واآلداب عمى مستوى 

 المعالجات التدريسية - المحتوى واألنشطة - والرسالة واألىداؼ
التقويـ( مف وجية نظر الطالب بكمية التربية واآلداب بجامعة  -

 تبوؾ؟
 دراسةالأهداف  ب.
 بيف أىـ أىداؼ البحث الحالي ما يمي:مف 
بناء قائمة  قيـ التحصيف الفكري واألخالقي الضروري إكسابيا  -

 لدى طالب بكمية التربية واآلداب بجامعة تبوؾ.
قياس تضميف قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في البرامج  -

الدراسية وأنشطة إكسابيا لدى طالب بكمية التربية واآلداب 
 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطالب.بجامعة مف 

تحديد قائمة مف التصورات لتحسيف األنشطة المختمفة  -
ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية واآلداب بجامعة تبوؾ 

 بالمممكة العربية السعودية في ضوء تعزيز القيـ لدى الطالب.
  أهمية الدراسة ج.
حمة الجامعية في تنطمؽ أىمية البحث الحالي مف أىمية المر  -

عدادىـ لممشاركة االيجابية  تعزيز الجانب القيمي لدى طالبيا وا 
 في المجتمع السعودي.

تفيد مخططي المناىج والبرامج التعميمية بالجامعة في بناء  -
وتطوير مصفوفة القيـ التي يجب تنميتيا لدى الطالب في 

 المرحمة الجامعية.
صور واضح عمى يفيد أعضاء ىيئة التدريس في بناء ت -

المستوى العاـ واالستراتيجي حوؿ تعزيز القيـ لدى طالب 
 الجامعة.

تعزيز القيـ األخالقية والعممية والجمالية االيجابية لدى طالب  -
الجامعة والضرورية لتحصينيـ فكريا وأخالقيا في ظؿ مقومات 

 مجتمع المعمومات والمعرفة.
 دراسةالمنطمقات  د.

 مف مجموعة مف المنطمقات كما يمي:ينطمؽ البحث الحالي 
 الجامعة إحدى المؤسسات الرئيسة لمتعميـ العالي. -
الجامعة منوط بيا بناء الشباب ودعميـ في ضوء مصفوفة  -

 القيـ األخالقية والعممية والجمالية.
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 المرحمة الجامعية يجب أف تدعـ احتياجات الشباب. -
 والسنوات األخيرة نحتتوجو المممكة العربية السعودية في  -

االىتماـ بالشباب ودعميـ مف خالؿ توظيؼ األدوات المختمفة 
 لتمبية احتياجاتيـ.

 محددات الدراسة ه.
 تتألؼ محددات الدراسة مما يمي:

البرامج الدراسية األساسية بكمية التربية واآلداب جامعة تبوؾ  -
 والمرتبطة بأقساميا العممية.

ضاء ىيئة التدريس وطالب كمية االقتصار عمى عينة مف أع -
التربية واآلداب بجامعة تبوؾ وتتضمف أقساـ: الدراسات 
اإلسالمية، المغة العربية، المغات والترجمة، التربية الخاصة، 
التربية وعمـ النفس، اإلدارة والتخطيط التربوي، المناىج وطرؽ 
التدريس، تقنيات التعميـ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني العاـ 

 ىػ.1432/1433راسي الد
 التعريفات اإلجرائية و.

نيا مجموعة مف إجرائيا في البحث الحالي " تعرؼ القيـ بكو      
األخالقية والفكرية التي تحصف الطالب  المعايير والضوابط

الجامعي وتنظـ عالقاتو بالعالـ المادي والبشري المحيط بو، 
المختمفة  والقرارات وتساعده في التفضيالت ،وتوجو سموكياتو

بالمواقؼ الحياتية التي يمر بيا، وتتسـ بدرجة مف الثبات 
 واالستمرارية.

جرائيا يمثؿ التحصيف الفكري والخمقي: عممية بناء       وا 
 السموكية( في الجوانب المعرفية)وتوظيؼ أنماط مف التفضيالت 

والميارية والوجدانية يقـو بيا الطالب خالؿ مروه  العقمية -
بمجموعة مف الخبرات واألنشطة والمعالجات المختمفة، شريطة 
أف تتفؽ ىذه التفضيالت مع ميولو وقدراتو ومع القيـ والعادات 

 والتقاليد والمرجعية اإلسالمية لممجتمع السعودي.
 ,Gill تقويـ البرامج التعميمية فيعرفو أما بخصوص     

Duane [18]  بكونو عممية ترتبط ببعديف مراجعة خصائص
المخرجات التعميمية في ضوء عممية قياس جودة العمميات. 

تستيدؼ تحديد نواحي القوة في البرامج المقدمة ودعميا ودراسة و 

نواحي القصور وبناء خطط إستراتيجية لعالجيا. وتقويـ البرنامج 
واتو وأساليبو وأنشطتو. والتقويـ يرتبط بتقويـ أىدافو ومحتواه وأد

الجيد يمر بمجموعة مف المراحؿ أىميا تحديد األىداؼ واألدوات 
جراءاتو  [.18] ومعايير التقويـ وا 

جرائيا في البحث الحالي " يمثؿ عممية دراسة مدى تمبية         وا 
البرامج الدراسية بكمية التربية واآلداب بجامعة تبوؾ لمصفوفة قيـ 

فكري واألخالقي لدى الطالب، بيدؼ تحديد نواحي التحصيف ال
 القوة وتعزيزىا ونواحي القصور لتطويرىا.

 . الطريقة واالجراءات3
 منهج الدراسة أ.

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لدراسة المشكمة      
الحالية ورصدىا عمى مستوى الواقع، وجمع البيانات حوليا 

 التي قد تؤثر في وجودىا بدرجة ما. وتحميميا ودراسة األسباب
 قائمة القيـ األخالقية والفكرية

بعد استقراء العديد مف األدبيات والدراسات السابقة تـ بناء قائمة 
قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في التعميـ الجامعي وفؽ  

 الخطوات التالية:
د أىداؼ القائمة: يعتبر اليدؼ الرئيس مف بناء ىذه القائمة تحدي

مصفوفة القيـ الضرورية لتحصيف الطالب فكريا وأخالقيا وذلؾ 
لدراسة أىميتيا ودراسة واقع معالجتيا في البرامج الدراسية 

 المقدمة لمطالب. 
محتويات القائمة: ارتبطت القائمة بمجاليف لمقيـ األوؿ قيـ 

 الجانب الخمقي، والثاني قيـ الجانب الفكري.
األولية وتحكيميا. تـ بناء القائمة وضع القائمة في صورتيا      

ووضعيا في صورتيا األولية وعرضيا عمى مجموعة مف 
المتخصصيف في تقنيات التعمـ والمناىج وطرؽ التدريس، 
والمختصيف في تصميـ برامج التطوير الجامعي. ومف خالؿ 
آرائيـ تـ القياـ ببعض التعديالت المرتبطة بالصياغات 

ضافة ما تـ والمصطمحات، مع مراعاة إل ى المفردات المكررة وا 
 اإلشارة إليو. وتـ دراسة مدى أىميتيا وقد تـ تطبيقيا عمى عدد

 مف أعضاء ىيئة التدريس باألقساـ األساسية بالكمية وذلؾ (84)
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 لدراسة وزنيا النسبي وكانت نتائجيا كالتالي:
 1جدول 

 لفكري مع دراسة التكرارات والوزن النسبيقائمة  قيم الجانب الخمقي وا
 
 م

 
 المعايير

 
 المؤشرات

 االستجابات
مهم بدرجة 

 كبيرة
مهم  بدرجة  مهم

 متوسطة
غير مهم  غير مهم

 بدرجة كبيرة
 وزن
 نسبي

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
الجانب  1

 الفكري
 4769 0 0 0 0 873 7 1473 12 7774 65 تقدير دور العمـ في اكتشاؼ المعرفة

تقدير دور العمـ في بناء مجتمعات  2
 صناعة المعرفة.

49 5873 17 2072 10 1179 8 975 0 0 4708 

األخذ بأنماط التفكير العممي في  3
 مواجية المشكالت التعميمية والحياتية

62 7378 20 2378 2 274 0 0 0 0 4771 

توظيؼ أنماط متنوعة مف أسموب حؿ  4
 المشكالت

57 6779 18 2174 4 478 5 670 0 0 4751 

استخداـ العديد مف مصادر المعرفة  5
 التقميدية والتكنولوجية

53 6371 14 1677 6 771 11 1371 0 0 4730 

 4712 376 3 975 8 1575 13 1473 12 5771 48 دراسة مدى مصداقية مصادر المعرفة 6
تقدير أىمية البحث العممي في حياة  7

 الفرد الشخصية والمينية.
60 7174 16 1970 4 478 4 478 0 0 4762 

تقدير قيـ المجتمع اإلسالمي في ظؿ  8
 أدوات صناعة المعرفة المتنوعة.

60 7174 15 1779 7 873 2 274 0 0 4758 

اإلسالمي ودوره دراسة تاريخ الفكري  9
 في ازدىار مجاالت المعرفة المتنوعة.

55 6575 12 1473 12 1473 5 670 0 0 4739 

تقدير العمماء العرب والمسمميف في  10
 المجاالت المعرفية المختمفة

60 7174 10 1179 12 1473 2 274 0 0 4752 

دراسة مكونات الوعي بالتربية األمنية  11
 الوطنيودورىا في بناء األمف 

58 6970 14 1677 6 771 6 771 0 0 4748 

التحصيف بقيـ اإلسالـ النبيمة في  12
 التعامؿ مع اآلراء الداعمة والمختمفة.

59 7072 20 2378 5 670 0 0 0 0 4748 

العزوؼ عف التعامؿ مع الشائعات  13
 والترويج ليا باألدوات التكنولوجية.

58 6970 12 1473 6 771 4 478 4 478 4743 

 4738 478 4 274 2 9.5 8 1677 14 6677 56 تقدير قيمة الحوار والمناقشة بيف األفراد 14
تعزيز قيـ التواصؿ بيف المتعمميف  15

 والمعمميف.
56 6677 14 1677 6 771 6 771 2 274 4738 

دراسة أنماط االختالؼ وكيفية التعامؿ  16
 معيا

52 6179 18 2174 6 771 6 771 2 274 4733 

تقدير القيـ الفكرية في التراث  17
 اإلسالمي

50 5975 14 1677 8 975 6 771 6 771 4714 

تقدير القيـ الفكرية في المجتمع  18
 السعودي

54 6473 15 1779 15 1779 0 0 0 0 4746 

تحصيف العقؿ بمعارؼ وميارات  19
 وحقائؽ التربية اإلسالمية

53 6371 10 1179 15 1779 6 7710 0 0 4731 
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 م

 
 المعايير

 
 المؤشرات

 االستجابات
مهم بدرجة 

 كبيرة
مهم  بدرجة  مهم

 متوسطة
غير مهم  غير مهم

 بدرجة كبيرة
 وزن
 نسبي

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
التحصف بقيـ حوار اآلخر حوؿ  20

 خصائص المجتمعات اإلسالمية.
78 9279 4 4478 2 274 0 0 0 0 4790 

 4781 0 0 274 2 274 2 771 6 8871 74 العزوؼ عف التطرؼ الفكري والعقائدي 21
العزوؼ عف التوجيات اإلرىابية لألفراد  22

 والمجتمعات
72 8577 6 771 3 376 3 376 0 0 4775 

 4747 متوسط الوزف النسبي إلجمالي البعد األوؿ
الجانب  23

 األخالقي
 4786 0 0 0 0 274 2 975 8 8871 74 تعزيز قيـ الوسطية مف منظور إسالمي

تقدير قيـ العدالة وتكافؤ الفرص بيف  24
 جميع المواطنيف.

70 8373 8 975 6 772 0 0 0 0 4783 

 4774 0 0 0 0 1179 10 274 2 8577 72 بيف الطالبدعـ قيـ التعاوف  25
تقدير  أىمية الرجوع لمقراف كدستور  26

 في حياة الفرد
74 8871 10 1179 0 0 0 0 0 0 4788 

تقدير أىمية الرجوع لمسنة النبوية في  27
 تيذيب أخالقنا وعقولنا

72 8577 12 1473 0 0 0 0 0 0 4786 

وأىميتو في توطيد تعزيز قيـ التسامح  28
العالقة بيف أفراد المجتمع وبيف 

 المجتمعات.

56 6676 8 975 8 975 12 1473 0 0 4729 

تقدير قيـ الصدؽ وممارستيا في  29
 المواقؼ الحياتية المختمفة

46 5478 24 2876 14 1677 0 0 0 0 4738 

تقدير قيـ الوفاء بالوعد واألمانة  30
والمواقؼ وممارستيا  مع الزمالء 

 التعميمية

60 7174 10 1179 12 1473 0 0 0 0 4748 

 4715 0 0 478 4 2072 17 2978 25 4572 38 تقدير قيـ االنتماء والوالء الوطني 31
تعزيز اآلخريف في حالة نجاحيـ في  32

 المواقؼ التعميمية أو الحياتية
34 4075 12 1473 22 2672 9 1077 5 670 3765 

اآلخريف بالمساعدة في حالة دعـ  33
 اإلخفاؽ في المواقؼ التعميمية والحياتية

33 3973 29 3475 13 1575 6 771 3 376 3799 

تقدير دور األسرة في بناء األمف  34
 االجتماعي

53 6371 18 2174 13 1575 0 0 0 0 4748 

احتراـ الكبير والرجوع إليو كمصدر مف  35
 مصادر المعرفة.

49 5873 13 1575 14 1677 4 478 4 478 4718 

تعزيز قيـ حسف الظف وضرورة الثقة  36
 باآلخريف وبقدراتيـ

43 5172 15 1779 17 2072 6 771 3 376 4706 

دعـ التفاؤؿ وااليجابية في النفس وفي  37
 اآلخريف

47 6070 11 1371 12 1473 8 975 6 771 4701 

احتراـ خصوصية اآلخريف في  38
 اآلخريف وأرائيـ.تصرفات 

37 4470 22 2672 19 2276 3 376 3 376 4704 

 4737 متوسط الوزف النسبي إلجمالي البعد الثاني
 4742 متوسط الوزف النسبي إلجمالي القائمة
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 يالحظ أف الوزف النسبي يمكف توصيفو كما يمي:
   ≥/  الوسط   الوزف النسبي / األىمية ≥ 472) كبير جدا -
5) 
 (472  ˃الوسط  / الوزف النسبي / األىمية ≥ 374) كبير -
 (374 ˃الوسط  / الوزف النسبي / األىمية ≥ 276) متوسط -
 (276 ˃الوسط  / الوزف النسبي / األىمية ≥ 178) صغير -
 (178 ˃الوسط  / الوزف النسبي / األىمية ≥ 1) صغير جدا -

مجموع حاصؿ ضرب التكرار ) ويتـ حسابو عف طريؽ حساب
 في قيمة االستجابة / عدد العينة(

الوزف النسبي( ) ( أف األىمية النسبية1يالحظ مف جدوؿ )      
قيـ التحصيف الفكري( ) لجميع المفردات المرتبطة بالجانب األوؿ

، وىو ما يدؿ عمى (4790 - 4708) قد انحصرت بيف درجتي
رجة كبيرة جدا وبيف درجة أىميتيا النسبية والتي انحصرت بيف د

جماال أتى متوسط الجانب األوؿ بدرجة كبيرة جدا قيمتيا  كبيرة، وا 
قيـ التحصيف ) ( وىو ما يدؿ عمى أىمية ىذا الجانب4747)

أما  .لبرامج التعميـ الجامعي وأىميتيا لطالب الجامعة (الفكري
بخصوص الجانب الثاني ومفرداتو والمرتبط بقيـ التحصيف 

يالحظ ارتفاع األىمية النسبية، حيث انحصرت قيمو  األخالقي،
، وأتت معظـ المفردات بدرجة كبيرة جدا (4788 -3765) بيف

جماال أتى متوسط الجانب الثاني بدرجة كبيرة  وبدرجة كبيرة، وا 
قيـ ) ( وىو ما يدؿ عمى أىمية ىذا الجانب4737جدا قيمتيا )

ىميتيا لطالب لبرامج التعميـ الجامعي وأ (التحصيف االخالقي
الجامعة. وفى عمـو قائمة قيـ التحصف الفكري واألخالقي فاف 

(، وىي قيمة كبيرة. وتـ وضع 4742) متوسط أىميتيا أتت بقيمة
القائمة في صورتيا النيائية واالستفادة منيا في بناء استطالع 

 الرأي. 
تـ بناء استطالع الرأي في ضوء ما يمي  بناء استطالع الرأي:

 خطوات:مف 
 أىداؼ استطالع الرأي: يستيدؼ استطالع الرأي الحالي تقييـ 

مدى تضميف قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في البرامج 
والمقررات ومدى توظيفيا في المعالجات واألنشطة التدريسية 
واألساليب التقويمية وذلؾ خالؿ البرامج المقدمة في األقساـ 

التربية واآلداب بجامعة تبوؾ. ويرتبط األساسية والمساندة بكمية 
استطالع الرأي بتقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس وبعض 

 الطالب.
محتويات استطالع الرأي: يالحظ ارتباط محتويات استطالع 
الرأي بمحتويات قائمة متطمبات المعموماتية في صورتيا النيائية 

ألبعاد وبعد دراسة أىميتيا النسبية. ويتضمف استطالع الرأي ا
 التالية:

الجانب األوؿ: تضميف قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي  -
 13في البرامج خالؿ الرؤية والرسالة واألىداؼ وتضمف )

 مفردة(.
الجانب الثاني: تضميف مكونات قائمة قيـ التحصيف الفكري  -

 12واألخالقي في محتوى البرامج والمقررات المتنوعة وتضمف )
 مفردة(.

الجانب الثالث: توظيؼ قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي  -
في المعالجات واألنشطة خالؿ تنفيذ البرامج، باإلضافة إلى 

 مفردة(. 22أساليب تقويـ األداء داخؿ البرامج وتضمف )
وضع استطالع الرأي في صورتو األولية وتحكيمو: تـ بناء      

عمى ذات المحكميف استطالع الرأي في صورتو األولية وعرضو 
إلبداء الرأي حوؿ الصياغة المغوية وارتباط المفردات باألبعاد، 
باإلضافة إلى ارتباط المفردات بقيـ التحصيف الفكري واألخالقي 

وفي ضوء  .مف جانب، وعناصر البرامج الدراسية مف جانب آخر
 أراء المحكميف تـ وضع استطالع الرأي في صورة قابمة لمتطبيؽ.

دؽ والثبات: حيث أف الصدؽ يعني أف تقيس األداة ما قياس الص
االعتماد عمى صدؽ المحكميف، ولقي  وضعت لقياسو، لذا تـ

ثبات األداة تـ االعتماد عمى قياس االتساؽ الداخمي الستطالع 
 الرأي باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ وكانت النتائج كالتالي:
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 2 جدول
 ثبات استطالع الرأي

 معامل ألفا كرونباخ عدد المفردات جوانب استطالع الرأي م
 0776 13 تضميف قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في البرامج خالؿ الرؤية والرسالة واألىداؼ 1
 0779 12 تضميف مكونات قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في محتوى البرامج والمقررات المتنوعة 2
توظيػػػؼ قائمػػػة قػػػيـ التحصػػػيف الفكػػػري واألخالقػػػي فػػػي المعالجػػػات واألنشػػػطة خػػػالؿ تنفيػػػذ البػػػرامج، باإلضػػػافة إلػػػى  3

 أساليب تقويـ األداء داخؿ البرامج.
22 0783 

 0788 47 إجمالي مفردات استطالع الرأي
 مفردات ثبات قبوؿ مدى يتضح كرونباخ ألفا معامؿ ضوء وفى

 لمتطبيؽ قابؿ الرأي استطالع أصبح وبالتالي الرأي، استطالع
 .العينة عمى الميداني

 الدراسة وعينة الدراسة المجتمع ب.
 طالب جميع الحالي لمبحث األصمي المجتمع يمثؿ     

 البحث واعتمد واآلداب، التربية بكمية التدريس ىيئة وأعضاء
 أعضاء مف( 84) عددىا عشوائية عينة اختيار عمى الحالي
 المغة اإلسالمية، الدراسات: المختمفة باألقساـ التدريس ىيئة

 النفس، وعمـ التربية الخاصة، التربية والترجمة، المغات العربية،
  وتـ التعميـ، تقنيات التدريس، وطرؽ المناىج واإلدارة، التخطيط
 أستاذ،) العممية الدرجة متغير أىميا عديدة متغيرات وفؽ توزيعيـ
 عدد ومتغير ،(معيد محاضر، مساعد، أستاذ مشارؾ، أستاذ
 الجنسية ومتغير ،(أنثى -ذكر) النوع وتغير الخبرة، سنوات

 أقساـ) العممية األقساـ ومتغيرات ،(سعودي غير -سعودي)
 المقرر ومتغير التخصص ومتغير ،(مساندة أقساـ - أساسية
 مف عينة اختيار تـ كما(. عممية مواد - أدبية مواد) الدراسي
 إلى باإلضافة المختمفة التخصصات مف( 236) عددىـ الطالب
 .التحضيرية السنة

 الميداني التطبيؽ
 أعضاء مف البحث عينة عمى الرأي استطالع تطبيؽ تـ     
 الدراسات تشمؿ األساسية باألقساـ( 84) وعددىـ  التدريس ىيئة

 الخاصة، والتربية والترجمة والمغات العربية والمغة اإلسالمية

 واإلدارة والتخطيط النفس وعمـ التربية وتضـ المساندة واألقساـ
 إلى باإلضافة التعميـ، وتقنيات التدريس وطرؽ والمناىج التربوية
 تحديد التطبيؽ أثناء وروعي. (236) وعددىـ الطالب مف عينة

 ىيئة ألعضاء سواء االستجابة، والية وأىميتيا الدراسة مف اليدؼ
 الرأي استطالع تطبيؽ أثناء روعي وقد. الطالب أو التدريس
 لمعينة األساسية البيانات سواء البيانات جميع إكماؿ عمى التأكيد

 .األداة مفردات جميع عمى االستجابة أو
 :اإلحصائية المعالجات

 النسبية واألوزاف المئوية والنسب التكرارات عمى االعتماد تـ      
 المفردات حوؿ والطالب التدريس ىيئة أعضاء أراء لوصؼ
 حوؿ نظرىـ وجية لتحديد الرأي استطالع في الرئيسة واألبعاد
 والنسب التكرارات، استخداـ وتـ. المقدمة الدراسية البرامج
 يساوي حيث النسبي، الوزف حساب إلى باإلضافة المئوية،
 عمى مقسوماً  االستجابات قيمة في التكرار ضرب حاصؿ مجموع
 .سابقا التوضيح تـ كما وتفسيره. العينة عدد

 النتائج. 4
 قيـ قائمة تضميف مدى ما: الثاني البحثي السؤاؿ إجابة

 كمية داخؿ المقدمة البرامج في واألخالقي الفكري التحصيف
 -واألىداؼ والرسالة الرؤية) مستوى عمى واآلداب التربية

 وجية مف( التقويـ -التدريسية المعالجات -واألنشطة المحتوى
 التدريس؟ ىيئة أعضاء نظر

 
 
 
 



332014
 

116 

 3 جدول
 الرأي استطالع في (44=  ن) التدريس هيئة أعضاء آلراء النسبي والوسط المئوية والنسب التكرارات

 
 م

 
 األبعاد

 
 المفردات

 االستجابات
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة  موافق

 متوسطة
 موافق غير غير موافق

 بدرجة كبيرة 
وزن 
 نسبي

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
تضميف  1

قائمة قيـ 
التحصيف 
الفكري 
 واألخالقي

في   
أىداؼ 
البرامج 
والمقررات 
ورؤية 
ورسالة 
 القسـ

تػػرتبط رؤيػػة ورسػػالة الكميػػة بمصػػفوفة 
قػػػػػػيـ التحصػػػػػػيف الفكػػػػػػري واألخالقػػػػػػي 

 كمنطمؽ رئيس وداعـ.

11 1371 21 2570 20 2378 28 3373 4 478 3708 

تػػرتبط رؤيػػة ورسػػالة الكميػػة بمصػػفوفة  2
الفكػػػػػػري واألخالقػػػػػػي قػػػػػػيـ التحصػػػػػػيف 

 كمنطمؽ رئيس وداعـ.

13 1575 26 3170 23 2774 17 2072 3 376 3727 

تػػرتبط أىػػػداؼ بػػرامج القسػػػـ بإكسػػػاب  3
 الطالب قيـ التحصيف الفكري

8 975 20 2378 16 1970 30 3577 10 1179 2783 

يعتمػػػد إكمػػػاؿ البػػػرامج الدراسػػػية عمػػػى  4
اكتسػػػاب الطػػػالب مصػػػفوفة مػػػف قػػػيـ 

 الفكري واألخالقيالتحصيف 

14 1677 24 2876 18 2174 26 3170 6 771 371 

تتضػػػمف أىػػػداؼ البرنػػػامج المكونػػػات  5
المعرفيػػػػة والمياريػػػػة والوجدانيػػػػة لقػػػػيـ 

 التحصيف الفكري واألخالقي

17 2072 25 2978 
 

20 2378 16 1970 6 771 3737 

تتضػػػػػػػمف البػػػػػػػرامج مقػػػػػػػررات لمتربيػػػػػػػة  6
 القيميػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي الجوانػػػػػػػػػػػب الفكريػػػػػػػػػػػة

 واألخالقية.

8 975 12 1473 12 1473 22 2672 30 3577 2736 

يتضػػػمف القسػػػـ خطػػػػة بحثيػػػة لتفعيػػػػؿ  7
 جوانب القيـ الفكرية واألخالقية

7 873 6 771 17 2072 37 4470 17 2073 2739 

يعتمػػػػػػد توصػػػػػػيؼ المقػػػػػػررات ببػػػػػػرامج  8
القسػػػـ عمػػػى مراعػػػاة أبعػػػاد ومكونػػػات 

 جوانب القيـ الفكرية واألخالقية

12 1473 31 3679 14 1677 10 1179 17 2073 3713 

تػػرتبط مكونػػات جوانػػب القػػيـ الفكريػػة  9
واألخالقيػػػػػػػػػػػػة بالجانػػػػػػػػػػػػب الوجػػػػػػػػػػػػداني 

 والمعرفي والتطبيقي

8 975 24 2876 16 1970 16 1970 20 2378 2781 

تػػػػػػػػػػػػرتبط جوانػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػيـ الفكريػػػػػػػػػػػػة  10
 واألخالقية بالقضايا المجتمعية

6 771 10 1179 29 3475 26 3170 3 376 2752 

تراعػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػفوفة القيميػػػػػػػػػة أدوات  11
الثقافػػػػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػػػػة والمعموماتيػػػػػػػػػة 

 والتعامؿ مع الثورة المعموماتية

14 1677 22 2672 22 2672 12 1473 14 1677 3712 

يػػػػربط البرنػػػػامج بػػػػيف قػػػػيـ التحصػػػػػيف  12
الفكػػػري واألخالقػػػي ومكونػػػات الثقافػػػة 

 المعموماتية والتكنولوجية 

10 1179 18 2174 20 2378 24 2876 12 1473 2776 

تنطمػػػػػؽ المنظومػػػػػة القيميػػػػػة بػػػػػالبرامج  13
الدراسػػػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػػأثيرات األدوات 

 التكنولوجية

13 1575 19 2276 21 2570 20 2378 11 1371 3704 

 2791 متوسط إجمالي البعد األوؿ
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دعـ  14
محتوى 
البرامج 
والمقررات 
الدراسية  
 لمكونات

قيـ  
التحصيف 
الفكري 

 واألخالقي 

تتضػػػػػمف المقػػػػػررات الدراسػػػػػية العديػػػػػد 
 مف مفردات القيـ الفكرية

10 1179 26 3170 22 2672 16 1970 10 1179 3700 

تتضػػػػػمف المقػػػػػررات الدراسػػػػػية العديػػػػػد  15
 مف مفردات القيـ األخالقية

15 1779 15 1779 26 3170 19 2276 9 1077 3710 

التحصػػػػػػػػػيف الفكػػػػػػػػػري تتكامػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػيـ  16
 واألخالقي داخؿ المقررات

8 975 18 2174 18 2174 16 1970 24 2876 2764 

تتضػػػػػػػمف البػػػػػػػرامج أنشػػػػػػػطة مسػػػػػػػاندة  17
لممحتػػػػػػػػوى داعمػػػػػػػػة إلكسػػػػػػػػاب القػػػػػػػػيـ 

 الفكرية واألخالقية

9 1077 15 1779 22 2672 24 2876 14 1677 2777 

تتضػػػػػػػػمف البػػػػػػػػرامج أنشػػػػػػػػطة اثرائيػػػػػػػػة  18
لتنمية جوانب القػيـ لمطالب  وداعمة 
 الفكرية واألخالقية

13 1575 17 2072 14 1677 30 3577 10 1179 2792 

تػػػػػرتبط مفػػػػػردات المقػػػػػررات الدراسػػػػػية  19
بتنميػػػػػػػػػة الجوانػػػػػػػػػب المعرفيػػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػػيـ 

 الفكرية واألخالقية

10 1179 16 1970 12 1473 28 3373 18 2174 2767 

تػػػػدعـ محتويػػػػات المقػػػػررات الدراسػػػػية  20
 قضايا األمف الفكري 

12 1473 12 1473 24 2876 18 2174 18 2174 2779 

تركػػز المقػػررات الدراسػػية عمػػى تنميػػة  21
مكونػات التربيػػة األمنيػػة عنػػد التعامػػؿ 

 مع أدوات المعموماتية 

8 975 12 1473 16 1970 20 2378 28 3373 2743 

الدراسػػػػػػػػية تنميػػػػػػػػة  تعػػػػػػػػزز المقػػػػػػػػررات  22
جوانػػػػػػػػػػب التوعيػػػػػػػػػػة بخطػػػػػػػػػػورة أدوات 

 التقنية الحديثة

11 1371 17 2072 16 1970 34 4075 6 771 2792 

ترتبط محتويات المقػررات  باألنشػطة  23
 الطالبية التكنولوجية ووعييـ تجاىيا

12 1473 18 2174 18 2174 24 2876 12 1473 2793 

تتضػػػػمف المقػػػػررات الدراسػػػػية أنشػػػػطة  24
بحثيػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػوؿ قضػػػػػػػػػػػايا الجوانػػػػػػػػػػػب 

 األخالقية والفكرية.

9 1077 19 2276 17 2072 19 2276 20 2378 2774 

يتضمف المحتوي أنشطة اثرائية  25
حوؿ مشكالت الطالب الفكرية 

 واألخالقية

12 1473 16 1970 23 2774 24 2876 9 1077 2798 

 2782 متوسط إجمالي البعد الثاني
تضميف  26

وتوظيؼ 
التدريسية 
وأنشطة 

في  التقييـ
إكساب قيـ 
التحصيف 
الفكري 
 واألخالقي

يوظػػػػػػؼ أسػػػػػػتاذ المقػػػػػػرر المعالجػػػػػػات 
التدريسػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػي مناقشػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػايا 

 الفكرية داخؿ قاعات الدراسة.

16 1970 24 2876 34 4075 6 771 4 478 375 

يوظػػػػػػػػػػػػػػؼ اسػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات الحػػػػػػػػػػػػػػوار  27
 والمناقشة لتنمية قواعد الحوار

13 1576 14 1677 23 2774 20 2378 14 1677 2790 

 3730 0 0 2570 21 3170 26 2174 18 2276 19 يعزز عمميات التواصؿ بيف الطالب  28
يوجػػو الطػػالب إلػػى بنػػاء قواعػػد عمػػؿ  29

 أثناء المناقشات الجماعية
14 1677 22 2672 30 3577 14 1677 4 478 3733 

ينػػػػػػػػػػاقش أسػػػػػػػػػػتاذ المقػػػػػػػػػػرر القضػػػػػػػػػػايا  30
 األخالقية وأسبابيا داخؿ المجتمع

8 975 12 1473 22 2672 24 2876 18 2174 2762 
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يػػػػدعـ بنػػػػاء التحصػػػػيف الفكػػػػري عنػػػػد  31
توظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ األدوات 

 التكنولوجية والمعموماتية

11 1371 17 2072 16 1970 18 2174 22 2672 2773 

يػػػػػػػػػدعـ المقػػػػػػػػػررات أنشػػػػػػػػػطة الػػػػػػػػػتعمـ  32
 التعاوني داخؿ القاعة

15 1779 19 2276 32 3871 16 1970 2 274 3735 

يركػػػػػز عمػػػػػى قضػػػػػايا األمػػػػػف الفكػػػػػري  33
 منيا شائعات األدوات التكنولوجية

16 1970 18 2174 28 3373 10 1179 8 975 3714 

االسترشػػػػػػاد بػػػػػػػالقراف الكػػػػػػريـ والسػػػػػػػنة  34
 النبوية في تبرير اآلراء والحجج 

19 2276 24 2876 41 4878 0 0 0 0 3774 

ينػػػػوع أسػػػػتاذ المقػػػػرر مصػػػػادر الػػػػتعمـ  35
 بيف التقميدية والتكنولوجية

12 1473 22 2672 30 3577 14 1677 6 771 3724 

يػػػػػػػػزود األسػػػػػػػػاتذة الطػػػػػػػػالب بػػػػػػػػبعض  36
المواقػػػع االلكترونيػػػة إلثػػػراء المحتػػػوى 
المعرفػػي المػػرتبط بالتحصػػيف الفكػػري 

 واألخالقي

10 1179 24 2876 26 3170 22 2672 2 274 3721 

يوجػػػػػػػو الطػػػػػػػػالب إلػػػػػػػى التأكػػػػػػػػد مػػػػػػػػف  37
 مصداقية مصادر البيانات

17 2072 22 2672 30 3577 11 1371 4 478 3744 

يشػػػػػػػػػجع أسػػػػػػػػػػتاذ المقػػػػػػػػػرر الطػػػػػػػػػػالب  38
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػات البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

 واالستقصاء واإلثراء المعرفي

18 2174 17 2072 27 3272 15 1779 7 873 3729 

 يطػػػػػػرح أسػػػػػػتاذ المقػػػػػػرر العديػػػػػػد مػػػػػػف 39
القضػػػػػػػػػػايا والمشػػػػػػػػػػكالت المعاصػػػػػػػػػػرة 

 المرتبطة بالتطرؼ الفكري

6 771 14 1677 20 2378 22 2672 22 2672 2752 

يصػػػػػػػػمـ أسػػػػػػػػتاذ المقػػػػػػػػرر مشػػػػػػػػكالت  40
تعميميػػػػػػػة مرتبطػػػػػػػة بػػػػػػػاألمف الفكػػػػػػػري 

 لالستثارة الذىنية لمطالب

9 1077 11 1371 20 2378 36 4279 8 975 2773 

يوجػػػو طالبػػػو لرصػػػد بعػػػض القضػػػايا  41
الفكريػػػػة واألخالقيػػػػة داخػػػػؿ المجتمػػػػع 

 الطالبي بالجامعة

10 1179 16 1970 26 3170 22 2672 10 1179 2793 

يعػػػػػػػػػزز أسػػػػػػػػػتاذ المقػػػػػػػػػرر المشػػػػػػػػػاركة  42
المجتمعيػػػػػػػة لمطػػػػػػػالب فػػػػػػػي مواجيػػػػػػػة 

 قضايا المجتمع المحمي. 

16 1970 22 2672 32 3871 12 1473 2 274 3745 

يراعػػػي تقيػػػيـ سػػػموكيات الطػػػالب مػػػف  43
 خالؿ عمميات المالحظة  

13 1575 23 2774 29 3475 16 1970 3 376 3732 

يصمـ أستاذ المقرر بالمشاركة مع  44
الزمالء جمسات عصؼ ذىني 

 لمناقشة قضايا الطالب

8 975 18 2174 30 3577 14 1677 14 1677 279 

يراجع أساليبو في ضوء أراء  45
 واحتياجاتيـ الفكريةالطالب 

13 1575 17 2072 21 2570 25 2977 8 975 3702 

يقدـ نماذج مف التراث اإلسالمي   46
لتصحيح المسارات الفكرية 

 واألخالقية

23 2774 23 2774 20 2378 13 1575 5 670 3755 
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يوظؼ ممؼ انجاز الطالب في تقييـ  47
 الجوانب الفكرية واألخالقية

13 1575 15 1779 21 2570 21 2570 14 1677 2790 

 3714 متوسط إجمالي البعد الثالث
 2796 متوسط إجمالي استطالع الرأي

العينة بصفة  آلراء( أف الوزف النسبي 3يالحظ مف جدوؿ )      
( وىو ما يشير إلى معالجة مفردات قيـ 2،96عامة كاف )

 التحصيف الفكري واألخالقي خالؿ مكونات البرنامج بدرجة
فكرة إدماج  قيـ  متوسطة( وىو ما يعزو إلى انو ما زالت تعترى)

التحصيف الفكري واألخالقي درجة مف القصور. ويظير ذلؾ 
يث أتى الجانب األوؿ المرتبط خالؿ استقراء الجوانب الثالثة، ح

تضميف قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في البرامج خالؿ 
 متوسطة( بوزف نسبي لمتكرارات) الرؤية والرسالة واألىداؼ بدرجة

(، في حيف أتى الجانب الثاني المرتبط بتضميف مكونات 2791)
قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في محتوى البرامج 

نسبة تمثؿ  يوى، (2782) قررات المتنوعة بقيمة وزف نسبيوالم
المرتبط توظيؼ قائمة قيـ  متوسطة(، واتى الجانب الثالث) أىمية

التحصيف الفكري واألخالقي في المعالجات واألنشطة خالؿ تنفيذ 
 البرامج، باإلضافة إلى أساليب تقويـ األداء داخؿ البرامج بدرجة

 (.3714) لمتكراراتمتوسطة( بوزف نسبي )
 مف خالؿ استقراء المؤشرات لكؿ بعد  –وربما يعزو ذلؾ      

إلى أف ىناؾ مجموعة مف المؤشرات قد أتت وزنيا  - عمى حده
النسبي بصورة صغيرة نسبيا خالؿ األبعاد الثالثة منيا، عمى 
سبيؿ المثاؿ في الجانب األوؿ: تتضمف البرامج مقررات لمتربية 

(، يتضمف القسـ 2736وانب الفكرية واألخالقية )القيمية في الج
(، 2739خطة بحثية لتفعيؿ جوانب القيـ الفكرية واألخالقية )

ترتبط جوانب القيـ الفكرية واألخالقية بالقضايا المجتمعية 
(. ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ في الجانب الثاني: تركز 2752)

نية عند التعامؿ المقررات الدراسية عمى تنمية مكونات التربية األم
(، وفي الجانب الثالث عمى سبيؿ 2743مع أدوات المعموماتية )

المثاؿ: يطرح معممو المقررات العديد مف القضايا والمشكالت 
 (.2752المعاصرة المرتبطة بالتطرؼ الفكري )

إجابة السؤاؿ البحثي الثالث: ما مدى تضميف قائمة قيـ 
المقدمة داخؿ كمية التحصيف الفكري واألخالقي في البرامج 

 - الرؤية والرسالة واألىداؼ) التربية واآلداب عمى مستوى
التقويـ( مف وجية  - المعالجات التدريسية - المحتوى واألنشطة

 نظر أعضاء ىيئة التدريس وذلؾ مف وجية نظر الطالب؟
 4 جدول

 ( في استطالع الرأي236الطالب )ن =  راءآلالتكرارات والنسب المئوية والوسط النسبي 
 
 م

 
 األبعاد

 
 المفردات

 االستجابات
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق إلى حد  موافق

 ما
 غير موافق غير موافق

 بدرجة كبيرة 
وزن 
 نسبي

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
تضميف  1

الثقافة 
التكنولوجية 
والمعموماتية 
في أىداؼ 
البرامج 
والمقررات 
ورؤية 
ورسالة 

تػػػػػػػػػػرتبط رؤيػػػػػػػػػػة ورسػػػػػػػػػػالة الكميػػػػػػػػػػة 
بمصػػػػفوفة قػػػػيـ التحصػػػػيف الفكػػػػري 
 واألخالقي كمنطمؽ رئيس وداعـ.

33 1470 41 1774 60 2474 57 2472 45 1971 2783 

تػػػػػػػػػػرتبط رؤيػػػػػػػػػػة ورسػػػػػػػػػػالة الكميػػػػػػػػػػة  2
الفكػػػػري بمصػػػػفوفة قػػػػيـ التحصػػػػيف 

 واألخالقي كمنطمؽ رئيس وداعـ.

37 1577 43 1872 57 2472 61 2578 38 1671 2792 

تػػػػػػػػرتبط أىػػػػػػػػداؼ البػػػػػػػػرامج بالقسػػػػػػػػـ  3
بإكسػػػػػاب الطػػػػػالب قػػػػػيـ التحصػػػػػيف 

 الفكري

40 1679 39 1675 66 2870 52 2270 39 1673 2795 
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يعتمد إكماؿ البرامج الدراسية عمػى  القسـ 4
اكتساب الطػالب مصػفوفة مػف قػيـ 

 التحصيف الفكري واألخالقي

29 1273 37 1577 51 2176 67 2874 53 2275 2768 

تتضمف أىداؼ البرنػامج المكونػات  5
المعرفيػػة والمياريػػة والوجدانيػػة لقػػيـ 

 التحصيف الفكري واألخالقي

44 1876 38 1671 65 2775 58 2476 31 1371 3703 

يتضػػػمف البرنػػػامج مقػػػررات خاصػػػة  6
فػػػػػػػػي الجوانػػػػػػػػب  بالتربيػػػػػػػػة القيميػػػػػػػػة
 الفكرية واألخالقية.

27 1174 38 1671 58 2476 74 3174 39 1675 2775 

يتضػػمف القسػػـ خطػػة بحثيػػة لتفعيػػؿ  7
 جوانب القيـ الفكرية واألخالقية

56 2377 61 2578 69 2972 34 1474 16 678 3745 

يراعػػػي توصػػػيؼ المقػػػررات ببػػػرامج  8
القسـ أبعػاد ومكونػات جوانػب القػيـ 

 واألخالقية الفكرية

43 1872 55 2373 58 2476 52 2270 28 1179 3714 

تػػػػػػػػرتبط مكونػػػػػػػػات جوانػػػػػػػػب القػػػػػػػػػيـ  9
الفكريػػػػػػػػػػػة واألخالقيػػػػػػػػػػػة بالجانػػػػػػػػػػػب 

 الوجداني والمعرفي والتطبيقي

47 1979 62 2673 49 2078 44 1876 34 1474 3719 

تػػػػػػػػػػرتبط جوانػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػيـ الفكريػػػػػػػػػػة  10
 واألخالقية بالقضايا المجتمعية

37 1577 50 2172 55 2373 67 2874 27 1174 3701 

تراعػػػػػي المصػػػػػػفوفة القيميػػػػػػة أدوات  11
الثقافػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػة والمعموماتيػػػػػػة 

 والتعامؿ مع الثورة المعموماتية

56 2377 60 2574 66 2870 34 1474 20 875 3742 

يػػػػػػػربط البرنػػػػػػػامج بقػػػػػػػيـ التحصػػػػػػػيف  12
الفكػػػػػػػػػػري واألخالقػػػػػػػػػػي ومكونػػػػػػػػػػات 

 الثقافة المعموماتية والتكنولوجية 

55 2373 61 2578 63 2677 30 1277 27 1174 3734 

تنطمػػػؽ المنظومػػػة القيميػػػة بػػػالبرامج   13
الدراسػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػأثيرات األدوات 

 التكنولوجية

47 1979 48 2073 65 2775 62 2673 24 1072 3726 

 3707 
دعـ محتوى  14

البرامج 
والمقررات 
الدراسية  
لمكونات 
الثقافة 

التكنولوجية 
 والمعموماتية

تتضػػػػػػػمف المقػػػػػػػررات الدراسػػػػػػػية 
العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف مفػػػػػػػػردات القػػػػػػػػيـ 

 الفكرية

38 1671 58 2476 56 2377 55 2373 29 1273 3709 

تتضػػػػػػػمف المقػػػػػػػررات الدراسػػػػػػػية  15
العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف مفػػػػػػػػردات القػػػػػػػػيـ 

 األخالقية

41 1774 66 2870 67 2874 34 1474 28 1179 2796 

تتكامػػػؿ قػػػيـ التحصػػػيف الفكػػػري  16
 واألخالقي داخؿ المقررات

33 1470 46 1975 51 2176 56 2377 50 2172 2781 

تتضمف البرامج أنشطة مسػاندة  17
لممحتػػوى داعمػػة إلكسػػاب القػػيـ 

 الفكرية واألخالقية

40 1679 45 1971 67 2874 62 2673 22 973  
3717 
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تتضػػمف البػػرامج أنشػػطة اثرائيػػة  18
لمطػػػػػػػػػػالب  وداعمػػػػػػػػػػة لتنميػػػػػػػػػػة 
جوانػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الفكريػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 واألخالقية

41 1774 52 2270 63 2677 53 2275 27 1174 3711 

تػػػػػػػػػػرتبط مفػػػػػػػػػػردات المقػػػػػػػػػػررات  19
الدراسػػػػػػػػػػية بتنميػػػػػػػػػػة الجوانػػػػػػػػػػب 
المعرفيػػػػػػػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػػػػػػػيـ الفكريػػػػػػػػػػػػػػة 

 واألخالقية

43 1277 59 2570 58 2476 60 2574 16 678 3722 

تػػػػػػػػػدعـ محتويػػػػػػػػػات المقػػػػػػػػػررات  20
 الدراسية قضايا األمف الفكري 

39 1675 58 2476 46 1975 56 2377 37 1577 3703 

تركػػز المقػػررات الدراسػػية عمػػى  21
تنميػػػة مكونػػػات التربيػػػة األمنيػػػة 
عنػػػػػػػػػػػػد التعامػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػع أدوات 

 المعموماتية 

46 1975 48 2073 48 2073 58 2476 36 1573 3704 

تعػزز المقػررات الدراسػية تنميػػة   22
جوانػػب التوعيػػة بخطػػورة أدوات 

 التقنية الحديثة

35 1478 48 2073 51 2176 58 2476 44 1876 2788 

تػػػػػػػػرتبط محتويػػػػػػػػات المقػػػػػػػػررات   23
باألنشطة الطالبية التكنولوجيػة 

 ووعييـ تجاىيا

33 1470 44 1876 49 2078 54 2279 56 2377 2776 

المقػػػػػػػررات الدراسػػػػػػػية  تتضػػػػػػػمف 24
أنشػػػػػػطة بحثيػػػػػػة حػػػػػػوؿ قضػػػػػػايا 

 الجوانب األخالقية والفكرية.

47 1979 45 1971 56 2377 40 1679 48 2073 3701 

يتضمف المحتوي أنشطة  25
اثرائية حوؿ مشكالت الطالب 

 الفكرية واألخالقية

40 1679 50 2172 52 2270 61 2578 33 1470 3701 

 3701 
تضميف  26

وتوظيؼ 
مكونات الثقافة 
التكنولوجية 
والمعموماتية  
داخؿ المواقؼ 
التعميمية 
والمعالجات 
التدريسية 

 وأنشطة التقييـ

يوظػػػػػػػػػػػػػػػؼ أسػػػػػػػػػػػػػػػتاذ المقػػػػػػػػػػػػػػػرر 
المعالجػػػػػػػػػات التدريسػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػي 
مناقشػػة القضػػايا الفكريػػة داخػػؿ 

 قاعات الدراسة.

37 1577 39 1675 62 2673 64 2771 34 1474 3709 

الحػػػػػػوار يوظػػػػػؼ اسػػػػػػتراتيجيات  27
 والمناقشة لتنمية قواعد الحوار

35 1478 43 1872 55 2373 66 2870 37 1577 2789 

يعػػػػزز عمميػػػػات التواصػػػػؿ بػػػػيف  28
 الطالب 

28 1179 39 1675 48 2073 68 2878 53 2275 2767 

يوجػػو الطػػالب إلػػى بنػػاء قواعػػد  29
عمػػػػػػػػػػػػػػؿ أثنػػػػػػػػػػػػػػاء المناقشػػػػػػػػػػػػػػات 

 الجماعية

33 1470 48 2073 48 2073 59 2570 48 2073 2791 

ينػػػاقش أسػػػتاذ المقػػػرر القضػػػايا  30
األخالقيػػػػػػػػػة وأسػػػػػػػػػبابيا داخػػػػػػػػػؿ 

 المجتمع

27 1174 38 1671 50 2172 65 2775 56 2377 2781 



332014
 

122 

يػػػػدعـ بنػػػػاء التحصػػػػيف الفكػػػػري  31
عنػػػػػػػػػػػػػد توظيػػػػػػػػػػػػػؼ واسػػػػػػػػػػػػػتخداـ 
األدوات التكنولوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والمعموماتية

31 1371 45 1971 57 2472 51 2176 52 2270 2780 

يػػػدعـ المقػػػررات أنشػػػطة الػػػتعمـ  32
 التعاوني داخؿ القاعة

43 1872 47 1979 50 2172 52 2270 44 1876 2797 

يركػػػػػػػز عمػػػػػػػػى قضػػػػػػػايا األمػػػػػػػػف  33
الفكػػري منيػػا شػػػائعات األدوات 

 التكنولوجية

39 1675 47 1979 48 2073 53 2275 49 2078 2789 

االسترشػػػػػػػػػػاد بػػػػػػػػػػالقراف الكػػػػػػػػػػريـ  34
والسنة النبويػة فػي تبريػر اآلراء 

 والحجج 

58 2476 60 2574 67 2874 35 1478 16 678 3746 

ينػػػػػوع أسػػػػػتاذ المقػػػػػرر مصػػػػػادر  35
الػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف التقميديػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والتكنولوجية

35 1478 41 1774 48 2073 62 2673 50 2172 2778 

يػػزود األسػػاتذة الطػػالب بػػبعض  36
االلكترونيػػػػػػػػػة إلثػػػػػػػػػراء المواقػػػػػػػػع 

المحتػػػػػػػػوى المعرفػػػػػػػػي المػػػػػػػػرتبط 
 بالتحصيف الفكري واألخالقي

48 2073 59 2570 60 2574 57 2472 12 571 3739 
 

يوجػػو الطػػالب إلػػى التأكػػد مػػف  37
 مصداقية مصادر البيانات

40 1679 48 2073 67 2874 55 2373 24 1072 3706 

يشػػػجع أسػػػتاذ المقػػػرر الطػػػالب  38
عمميػػػػػػػػػػات البحػػػػػػػػػػث اسػػػػػػػػػػتخداـ 

 واالستقصاء واإلثراء المعرفي

46 1975 47 1979 56 2377 52 2270 35 1478 3707 

يطرح أستاذ المقرر العديػد مػف  39
القضػػايا والمشػػكالت المعاصػػرة 

 المرتبطة بالتطرؼ الفكري

39 1675 43 1872 50 2172 55 2373 49 2078 2786 

يصػػمـ أسػػتاذ المقػػرر مشػػكالت  40
مرتبطة باألمف الفكػري تعميمية 

 لالستثارة الذىنية لمطالب

32 1376 38 1671 51 2176 58 2476 47 1979 2766 

يوجػػػػػػو طالبػػػػػػو لرصػػػػػػد بعػػػػػػض  41
القضػػػػػػػايا الفكريػػػػػػػة واألخالقيػػػػػػػة 
داخػػػػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػػػع الطالبػػػػػػػػػػػي 

 بالجامعة

28 1179 39 1675 66 2870 60 2574 43 1872 2778 

يعػػزز أسػػػتاذ المقػػػرر المشػػػاركة  42
المجتمعيػػػػػػػػػػػػة لمطػػػػػػػػػػػػالب فػػػػػػػػػػػػي 
مواجيػػػػػػػػػػػة قضػػػػػػػػػػػايا المجتمػػػػػػػػػػػع 

 المحمي. 

30 1277 41 1774 62 2673 53 22.5 50 2172 2778 

يراعي تقييـ سػموكيات الطػالب  43
 مف خالؿ عمميات المالحظة  

34 1474 45 1971 55 2373 55 2373 47 1979 2785 
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يصمـ  أستاذ المقرر  44
بالمشاركة مع الزمالء جمسات 
عصؼ ذىني لمناقشة قضايا 

 الطالب

29 1273 35 1478 48 2073 71 3071 43 1872 2760 

يراجع أساليبو في ضوء أراء  45
 الطالب واحتياجاتيـ الفكرية

30 1277 41 1774 44 1876 69 2972 52 2270 2769 

يقدـ نماذج مف التراث   46
اإلسالمي لتصحيح المسارات 

 الفكرية واألخالقية

50 2172 58 2476 55 2373 51 2176 22 973 3727 

يوظؼ ممؼ انجاز الطالب   47
في تقييـ الجوانب الفكرية 

 واألخالقية

38 1671 41 1774 49 2077 57 2472 51 2176 2782 

 2791 متوسط إجمالي البعد الثالث
 3700 متوسط إجمالي استطالع الرأي

العينة مف  آلراء( أف الوزف النسبي 4يالحظ مف جدوؿ )     
( وىو ما يشير إلى معالجة 3700الطالب بصفة عامة كاف )

مكونات البرنامج خالؿ مفردات قيـ التحصيف الفكري واألخالقي 
و ما يعزو إلى انو ما زالت تعترى فكرة متوسطة( وى) بدرجة
قيـ التحصيف الفكري واألخالقي درجة مف القصور مف  إدماج

، الثالثةوجية نظر الطالب. ويظير ذلؾ خالؿ استقراء الجوانب 
حيث أتى الجانب األوؿ مف وجية نظر الطالب والمرتبط 
بتضميف قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في البرامج خالؿ 

نسبي لمتكرارات  ( بوزفمتوسطةبدرجة ) الرؤية والرسالة واألىداؼ
(، في حيف أتى الجانب الثاني المرتبط بتضميف مكونات 3707)

قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في محتوى البرامج 
(، وىى نسبة تمثؿ 3701بقيمة وزف نسبي )والمقررات المتنوعة 

المرتبط توظيؼ قائمة قيـ  الثالث متوسطة(، واتى الجانبأىمية )

خالقي في المعالجات واألنشطة خالؿ تنفيذ التحصيف الفكري واأل
بدرجة البرامج، باإلضافة إلى أساليب تقويـ األداء داخؿ البرامج 

 –(. وربما يعزو ذلؾ 2791( بوزف نسبي لمتكرارات )متوسطة)
إلى أف جميع  - مف خالؿ استقراء المؤشرات لكؿ بعد عمى حده

ا عدا بعض المفردات بالجوانب الثالثة أتت بدرجة متوسطة فيم
المؤشرات أتت بدرجة كبيرة وىي: االسترشاد بالقراف الكريـ والسنة 

( وىي درجة كبيرة نسبيا، 3746النبوية في تبرير اآلراء والحجج )
باإلضافة إلى: يتضمف القسـ خطة بحثية لتفعيؿ جوانب القيـ 

(، وكذلؾ مفردة: تراعي المصفوفة 37045) الفكرية واألخالقية
الثقافة التكنولوجية والمعموماتية والتعامؿ مع الثورة  القيمية أدوات
جماال يمكف توضيح األوزاف النسبية  (.3742) المعموماتية وا 

لجوانب استطالع الرأي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
 والطالب بكمية التربية واآلداب وفؽ الجدوؿ التالي:

 5 جدول
 عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس والطالب نتائج أراء

 جوانب استطالع الرأي م
عدد 

 المفردات
 الوسط النسبي لمتكرارات

أعضاء هيئة 
 (44) التدريس

 (236الطالب )

 3707 2791 13 تضميف قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في البرامج خالؿ الرؤية والرسالة واألىداؼ 1
 3701 2782 12 قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في محتوى البرامج والمقررات المتنوعةتضميف مكونات  2
توظيػػؼ قائمػػة قػػيـ التحصػػيف الفكػػري واألخالقػػي فػػي المعالجػػات واألنشػػطة خػػالؿ تنفيػػذ البػػرامج،  3

 باإلضافة إلى أساليب تقويـ األداء داخؿ البرامج.
22 3714 2791 

 3700 2796 47 إجمالي استطالع الرأي
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العينة مف  آلراء( أف الوسط النسبي 5) يتضح مف جدوؿ     
أعضاء ىيئة التدريس والطالب أتى بدرجة متوسطة بصفة عامة 
وفي الجوانب الثالثة الستطالع الرأي كؿ عمى حده، ولوحظ مف 
الجدوؿ صغر الفروؽ بيف األوساط النسبية ألعضاء ىيئة 

ينة التدريس والطالب، مما يعنى درجة مف االتفاؽ في أراء ع
ا يعنى ىذا االتفاؽ عمى كم البحث والمصداقية إلى حد ما.

قصور البرامج الدراسية بكمية التربية واآلداب في تبنى قيـ 
كسابيا لطالبيا.  التحصيف الفكري واألخالقي وا 

 مناقشة النتائج .5
السؤاؿ األوؿ: ما قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي 
والمتطمب تضمينيا بالبرامج الدراسية بكمية التربية واآلداب 

تبوؾ؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ بناء قائمة قيـ بجامعة 
التحصيف الفكري واألخالقي في ضوء الدراسات السابقة 
واألدبيات، وتـ عرضيا عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس 
مكانية توظيفيا خالؿ البرامج الدراسية  لتحديد أىميتيا النسبية، وا 

    بالجامعة بأىدافيا ومحتواىا ومعالجاتو وأنشطتو. 
وتـ توظيؼ ىذه القائمة لبناء أداة البحث والمتمثمة في       

استطالع رأي الطالب وأعضاء ىيئة التدريس حوؿ واقع البرامج 
 الدراسية وواقع تضمينيا لقيـ التحصيف الفكري واألخالقي.

تضميف قائمة قيـ التحصيف  السؤاليف الثاني والثالث )ما مدى
مية التربية واآلداب المقدمة داخؿ كالفكري واألخالقي في البرامج 

 - المحتوى واألنشطة - الرؤية والرسالة واألىداؼعمى مستوى )
التقويـ( مف وجية نظر أعضاء ىيئة  - المعالجات التدريسية

ما مدى تضميف (، )التدريس بكمية التربية واآلداب بجامعة تبوؾ؟
المقدمة داخؿ قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في البرامج 

 - الرؤية والرسالة واألىداؼمية التربية واآلداب عمى مستوى )ك
التقويـ( مف وجية  - المعالجات التدريسية - المحتوى واألنشطة

لإلجابة ( و نظر الطالب بكمية التربية واآلداب بجامعة تبوؾ؟
عمى ىذيف السؤاليف تـ بناء استطالع رأي وعرضو عمى عينة 

( مف 236ب )( وعينة مف الطال84دريس )مف أعضاء ىيئة الت
إجماال وعمى  أراءىـ، واتت متوسطات كمية التربية واآلداب

مستوى جوانب األداة بدرجة متوسطة، كما أتت معظـ مفردات 

األداة بدرجة متوسطة. وتتفؽ النتائج الحالية مع ما أشارت إليو 
ثاؿ العديد مف الدراسات السابقة واألدبيات منيا عمى سبيؿ الم

[ عف تراجع ادوار المؤسسات التعميمية في مواجية 20[19,1,
التغيرات القيمية والقياـ بدورىا في التحصيف األخالقي، واالعتماد 
عمى أنماط تقميدية في التدريس والتقويـ اللتحاؽ بالجامعة وغياب 
نظـ معالجة المصفوفة القيمية، وغياب عمميات ربط الطالب 

القية والفكرية التي تواجيو وسبؿ بحياتو والمشكالت األخ
معالجتيا والتعامؿ معيا دوف الجنوح عف قيـ المجتمع وتقاليده، 
خاصة في ظؿ مجتمعات صناعة المعرفة. كما تتفؽ مع دراسة 

إلى غياب دور الجامعة في توضيح وبناء رؤية واضحة  [21[5,
حوؿ القيـ الثابت منيا والمتغير لدى طالبيا نظير غياب 

جية محددة لمعالجة مصفوفة قيمية أخالقية لدى الشباب إستراتي
عمى المستوى الوطني وتبنييا في الخطط اإلستراتيجية عمى 
مستوى الجامعات، وتوضيح دور البرامج التعميمية في تحقيؽ 
ومعالجة ىذه المصفوفة مف القيـ. كما تتفؽ نتائج الدراسة الحالية 

ور دور المعمميف [ والتي تؤكد إلى قص23[22,3,مع دراسات 
المنوط بيـ معالجة البرامج التعميمية، وغياب الرؤية التدريسية 
والتعميمية الواضحة التي تسيـ في التحصيف الفكري واألخالقي 
لمطالب وذلؾ بسبب تركيزىـ عمى تحصيؿ الطالب في الجانب 

 المعرفي فقط.
جماال يتضح قصور البرامج التعميمية المقدمة في       الجامعة وا 

بصفة عامة وفي كمية التربية واآلداب عمى وجو العمـو في تبنى 
رؤية واضحة لتحصيف الطالب فكريا وأخالقيا عمى مستوى رؤية 
ىذه البرامج ورسالتيا وأىدافيا والمحتوى العممي وأنشطتو وأساليب 
معالجة المحتوى العممي وأساليب تقويـ األداء، مما يؤكد أىمية 

امج في ضوء مصفوفة القيـ األخالقية والفكرية تطوير ىذه البر 
التي تتبناىا مجتمعات صناعة المعرفة مف جانب، دوف المساس 

 بقيـ المجتمع الثابتة مف جانب أخر.
 التوصيات .6

مف خالؿ نتائج البحث أمكف التوصية بمجموعة مف المعطيات 
التي تعتبر مدخال نظريا وتطبيقيا لتصور مقترح لتطوير برامج 
 كمية التربية واآلداب وفؽ قائمة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي
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 وذلؾ وفؽ ما يمي: 
إعداد رؤية ورسالة الكمية بما تتضمف قيـ التحصيف  -

 الفكري واألخالقي.
تضميف المكونات المعرفية والميارية والوجدانية  -

لمصفوفة قيـ التحصيف الفكري واألخالقي في توصيؼ 
 تقدميا األقساـ العممية.البرامج الدراسية التي 

تضميف مفردات المقررات الدراسية بالقسـ ببعض قيـ  -
 التحصيف الفكري واألخالقي.

التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس في ضوء قائمة  -
التحصيف الفكري واألخالقي وذلؾ حوؿ كيفية توظيفيا 
في المعالجات التدريسية وتصميـ األنشطة الطالبية 

 المختمفة. وأساليب التقويـ
تصميـ برامج وأنشطة اثرائية لمطالب حوؿ القضايا  -

 الفكرية واألخالقية وسبؿ عالجيا.
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Abstract: This research  aimed at evaluating current programs of Faculty of Education and Arts at the 

University of Tabuk in the light of the values of intellectual and moral values from the perspective of 

students and faculty members. To achieve the previous target Previous related literature was reviewed to 

identify the research variables, and characterization of programs and  courses.  the sample of this research 

was selected randomly from lecturers(84), and students (236) of  Faculty of Education and Arts at the 

University of Tabuk. Also, the list of values and  the questioner was prepared. the questioner was used to 

evaluate the dimensions of programs (vision, message and objectives, content, and processors of teaching 

and educational activities, evaluating).  

     The important finding was : the level of  including the values in the objectives of the programs got the 

low, also content, activities, teaching strategies, and evaluation strategies. In light of the findings the study 

recommended building specialized training programs for activating the role of teachers in how to deal with 

values of across program  in the development of components thought and morally  values, and developing 

this programs in the light of the list of intellectually and morally values. 

Keywords: Evaluating Programs, Intellectual And Moral Values. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


