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ات الشخصية الوطنية في إطار من االنفتـاح علـى      تسعى كليات التربية إلى المحافظة على مقوم      
معالم الثقافات والحضارات األخرى، مما قد يلقي مزيدا من المسئوليات على كليات التربية والتي ينبغي أن 
تُعنى بتحمل مسئولياتها وتبعاتها في إكساب طالبها المعارف والمهارات والقيم االجتماعية التي تُسهم بشكل 

 تنمية شخصية معلمي المستقبل بمنهجية شاملة ومتكاملة ومتوازنة، من خالل إثراء بيئات             كبير وفاعل في  
التعلم الجامعية بالقدوة والنموذج الصالح وتحسين الممارسات الحقيقية للقيم االجتماعيـة فـي المواقـف               

التـدريس،  االجتماعية المتنوعة من خالل سلوكيات القيادة الجامعية الواعية وممارسات أعـضاء هيئـة             
وممارسة األنشطة الترويحية واالجتماعية القادرة على تحسين قدرات طالب كليات التربية على التواصل             
االجتماعي، والمشاركة الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع وممارسة العمل الخيـري والعمـل التطـوعي     

 جتماعية والتربوية والتدريسية  النافع، مما قد يسهم بشكل واضح في تحسين ممارسات معلمي المستقبل اال           
والتنموية واإلرشادية ومن ثم جودة العملية التعليمية وجودة الحياة؛ ولذا فإن البحث يستهدف الكشف عن                
أهم القيم االجتماعية المقترحة التي يمكن تنميتها لدى طالب كليات التربية لمواجهـة أهـم المتغيـرات                 

  .المجتمعية الراهنة
لمنهج الوصفي في مسح وتحليل المفاهيم والقضايا ذات االرتباط بتنمية القيم           واعتمد البحث على ا   

االجتماعية لطالب كليات التربية، وقام الباحث إعداد وتصميم استبانة متضمنة أهم القيم االجتماعية المقترحة 
 من طـالب    ٤٦٣لطالب كليات التربية، وبعد التأكد من صدق االستبانة وثباتها طُبقت على عينة قوامها              

وطالبات كليات التربية بجامعات األزهر والزقازيق وأسيوط، وأكدت نتائج البحث على األهمية الكبيرة للقيم 
االجتماعية المقترحة، حيث وقعت معظم بنود وعبارات االستبانة ومحاورها الستة في نطاق األهمية الكبيرة، 

ضرورة تضمين المنـاهج الدراسـية      : ينهاوخلص البحث إلى تقديم مجموعة من المقترحات وكان من ب         
والمقررات التربوية في كليات التربية لقضايا المجتمع ومشكالته، وتوفير المناخ التربوي الصحي لممارسة 
المناقشة اإليجابية لتلك القضايا في مناخ يسوده الحرية في طرح األفكار واآلراء، وممارسة النقد اإليجابي      

كري وقبول آراء اآلخرين، والتوفيق بين اآلراء المتعارضة، فضلًا عن أهمية إنشاء  التسامح الفمبادئوتعميق 
مراكز بحثية متخصصة داخل كليات التربية لبحث آليات تنمية وممارسة القيم االجتماعية لمعلمي المستقبل، 

  .ورصد مظاهر الخروج عن قيم المجتمع وهويته الثقافية والدينية
  راف االجتماعي، االغتراب الثقافي، أزمة القیم،  التطرف الفكري، قلق المستقبل االنح: الكلمات المفتاحية

Abstract 
The faculties of education seek to preserve the elements of national character in 

the context of openness to the features of other cultures and civilizations, which 
may place more responsibilities on the faculties of education, which should be 
responsible for their responsibilities and consequences in providing students with 
knowledge, skills and social values that contribute significantly and actively in the 
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development of personality Future teachers with a comprehensive, integrated and 
balanced methodology, By enriching the university learning environments by 
example and good model, and improving the real practices of social values in 
various social situations through conscious university leadership behavior and the 
practices of faculty members, and recreational and social activities that can 
improve students' social communication abilities and actively participate in 
community development. And the practice of charitable work and voluntary work, 
which may contribute significantly to improve the practices of teachers of the 
future social, educational, teaching, development and extension and thus the 
quality of the educational process and atmosphere Life; The research aims at 
uncovering the most important social values that can be developed by the students 
of Faculties of Education to confront the most important current societal variables. 
The research adopted a descriptive approach in surveying and analyzing concepts 
and issues related to the development of social values for students of faculties of 
education.                                                    

The study was conducted on a sample of 463 students of the faculties of 
education at the universities of Al-Azhar, Zagazig and Assiut  , And the results of 
the research stressed the importance of the proposed social values, where most of 
the terms and expressions of the questionnaire and its six axes occurred in the area 
of great importance. The research concluded that a number of proposals were 
presented, including the need to include the educational curricula and curricula in 
the faculties of education, Health education to practice positive discussion of those 
issues in a climate of freedom of thought, And the importance of establishing 
specialized research centers within the faculties of education to discuss 
mechanisms for the development and practice of the social values of future 
teachers, and to monitor manifestations of deviation from the values of society and 
its cultural and religious identity.                                                                                             
key words :  Social deviation, cultural alienation, the crisis of values, intellectual 

extremism, the concern of the future 

 

   ا رئيسأيا في ثقافة    تُعد القيم عنصر 
مجتمع، كما أن لها دوراً محورياً في توجيه        

 وضبطه وتحريك دوافعه نحو اإلنسانسلوك  
األفعال والسلوكيات التي يؤديها في الوسـط   
االجتماعي الذي يعيش فيـه ويتنقـل بـين         
ربوعه؛ ولذلك فإن منظومة القـيم فـي أي         

 تُسهم بشكل كبير وفاعل فـي بنـاء         مجتمع

 فــي أبعادهــا الثقافيــة اإلنــسانشخــصية 
  .واالجتماعية والمعرفية والحضارية والفكرية

وبناء على ذلك فإن كـل فـرد فـي          
المجتمع معني باكتساب وتمثل منظومة فاعلة      
للقيم قادرة على تنظـيم حياتـه وتطويرهـا         
وجعلها ذات معنى وغاية، على أن يتم ذلـك         

ء ثقافة المجتمع ومعتقداتـه؛ ولـذلك       في ضو 
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يزداد االهتمام ببناء وتنمية القيم االجتماعية      
في وجدان وعقول األفراد والطـالب، ألن       
تمثل منظومة القيم االجتماعية يدعم تماسك      
المجتمع وترابطه ويسهم في توحيد آمالـه        
وآالمه وتنظيم أداءات أفـراده االجتماعيـة       

  ا ومـستقبلًا،   والتربوية واالقتصادية حاضر
وتعد القيم االجتماعية كذلك جزءا أساسـيا       
من منظومة القيم السامية التي تتكون مـن        
خالل ثقافة المجتمع وعقائده، ولذلك فهـي       
تُكتسب خالل عمليـات التربيـة والتعلـيم        
والتنشئة االجتماعية وغيرها؛ كما أنها تُمثل      
معايير واضحة للحكـم علـى سـلوكيات        

    .ومواقف اآلخرين
وتُعنى التربية الحديثة بتنمية األفراد      
تنمية شاملة ومتكاملة ومتوازنة في الجوانب      
الروحية والجسمية واالجتماعيـة والعقليـة      
واالنفعالية والمعرفيـة وغيرهـا، كمـا أن        
العملية التعليمية في حقيقتها تعتمد على بناء       
وتنمية القيم؛ ألنها تُؤسس الطالب على بناء       

يالت بين العلوم والمعارف    اختيارات وتفض 
واألخالقيات والسلوكيات المتنوعة باختالف    
المتغيرات التي تُتاح للطالب فـي مراحـل        
التعليم المختلفة، مما قـد يـنعكس بـشكل         
واضح علـى احتـرام هـؤالء الطـالب         
للمعتقدات والضوابط واألعراف االجتماعية    
والقوانين التي تحكم سلوكياتهم وتوجهـاتهم      

هم؛ ولـذلك تظـل البـرامج       داخل مجـتمع  

التربوية والمناهج التعليمية في مرحلة تطوير      
مستمر في المدارس بغية تحـسين برامجهـا        
وتطوير مناهجها وطرائق التدريس المتبعـة      

 تـتالئم مـع طبيعـة المتغيـرات         لكيفيها؛  
االجتماعية والعلمية واالقتصادية والتكنولوجية    

ـ     ادة المتسارعة، والتي تُؤدي بدورها إلـى زي
تشابك وتعقيد الصالت االجتماعية والعالقات     
القائمة بين أعضاء مجتمعات التعلم والعمـل       

 والتي يسعى األفراد    المتنوعةومواقف الحياة   
  .للتعامل معها جميعاً داخل المجتمع الواحد

الرغم مـن بنـاء الفـرد وتـشكيله      بو
لمنظومته القيمية في المراحل التعليمية التـي       

الجامعة، غيـر أن مرحلـة      تسبق االلتحاق ب  
الحياة الجامعية تُعد من أهم المراحل التعليمية       
في حياة الطالب، وخاصة من حيـث كـون         

 تنمية طاقـات    في محوريالجامعة ذات دور    
 ا، مـن      الطالب فكريا ودينيا واجتماعيا وابداعي

خالل قدرة مرحلة الجامعة على تهيئة الفرص       
 االجتماعي  المناسبة والحقيقية لتكوين محيطه   

وتحسين قدرته على تكوين صداقات جديـدة       
أكثر متانة، كما أنها تُعد مرحلة إعداد جيـدة         
للطالب الكتساب بعـض مهـارات البحـث        
العلمي، فيما يعد تهيئة لمرحلـة الدراسـات        

كما أن مرحلة الجامعة يمكنها أن تقدم       . العليا
 وتـساعده فـي بنـاء     إنسانيةللطالب خبرات   
ط للحياة وتـساعده فـي حـل        اتجاهات وأنما 

المشكالت واتخاذ القرارات الصحيحة، ومـن      
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ثــم التكيــف االجتمــاعي والنفــسي مــع 
المستجدات واألحداث التي تتسارع بـشكل      
كبير، مما يسهم بشكل كبير في تكوين معالم        
جديدة لواقعه االجتماعي وفق فلسفته وقيمه      
ومعاييره الجديدة والمتنوعة التـي تحـاول       

  .مع ومعتقداتهتاغم مع فلسفة المجتحقيق التن
 وفي إطار التوسع الكبير في إنـشاء     
الجامعات إضافة إلى اإلقبال الكثيف علـى       
االلتحاق بالجامعات وتحول بعض الجامعات     
والمعاهــد العليــا إلــى مــصادر للتــربح 
واالستثمار، مما أدى إلى تغيير واضح فـي      
نوعية التعليم ومخرجاته كما يتضح ذلك في       

 الحياة وسوق العمل، ومن هنا فـإن        جوانب
المرحلة الجامعية تُـؤدي دورا مهمـا فـي      
تحقيق التوازن في شخـصية الفـرد بـين         
متطلبات الشخصية الوطنية وبين االنفتـاح      
على ثقافات اآلخرين من ناحيـة أخـرى،        
فالطالب الجامعي يعد جـزءاً أصـيالً مـن      
المجتمع الذي يعيش فيه يتأثر به ويؤثر فيه        

خالل تعرضه للكثير مـن المتغيـرات       من  
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    
والتربوية والتكنولوجية، فضال عن االهتمام     
المتزايد من طـالب الجامعـات بوسـائل        
التواصل االجتماعي  المتنوعـة ووسـائل       
التكنولوجيا المتجددة والتي تُؤثر بشكل كبير      

  . وسلبافي منظومة القيم لديهم  إيجابا

وبناء على ذلك فإن التعلـيم الجـامعي     
يعد أحد اآلليات المهمة التي تُسهم فـي بنـاء        

الجامعـات بـشكل متكامـل       شخصية طالب 
ومتوازن، والتي يسعى التعليم الجامعي خاللها      
إلى بناء وتنمية القيم فـي شخـصية طـالب        
الجامعة من خالل مدخالت وعمليات التعلـيم       

ى من خاللهـا أعـضاء      المتنوعة، والتي يسع  
هيئة التدريس بمـا لهـم مـن دور أسـاس           
ومحوري في المنظومـة التعليميـة إرشـادا        
وتدريسا وإشرافًا علـى ممارسـة األنـشطة        
التربوية والترويحية المتنوعة؛ ولذا فـإن أداء       
أعضاء هيئة التدريس يعد عاملًا حاسما فـي        
إنجاح العملية التعليميـة وتحقيـق أهـدافها         

ا وأنشطتها التربوية بـشكل شـامل       وبرامجه
ومتكامل ومتوازن، كما أن المناهج الدراسـية   
في مرحلة الجامعة معنيـة كـذلك بتحقيـق         
التوازن في شخصية طالب الجامعة وطـالب   

  . كليات التربية خاصة
وتسعى كليات التربية إلى المحافظـة       
على مقومات الشخصية الوطنية في إطار من       

قافـات والحـضارات    االنفتاح على معالم الث   
األخرى، مما يلقي مزيدا من المسئوليات على       
كليات التربية والمعنية بتحمل تبعاتهـا فـي        
إكساب طالبها المعارف والمهـارات والقـيم       
االجتماعية التي تُسهم بشكل كبير وفاعل فـي      
تنمية شخصية معلمي المستقبل بمنهجية شاملة      

 التعلم ومتكاملة ومتوازنة من خالل إثراء بيئات
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الجامعية بالقدوة والنموذج الصالح وتحسين     
الممارسات الحقيقية للقيم االجتماعيـة فـي       
المواقف االجتماعية المتنوعة مـن خـالل       
سلوكيات القيادة الجامعية الواعية وممارسات 
أعضاء هيئة التدريس وممارسة األنـشطة      
الترويحية واالجتماعية القادرة على تحسين     

 التربية على التواصـل   قدرات طالب كليات  
االجتماعي والمشاركة الفاعلة فـي تطـوير     
وتنمية المجتمع وممارسة العمل التطـوعي      
والخيري النافع، مما يسهم بشكل واضح في       
تحسين ممارسات معلمي المستقبل االجتماعية 
والتربوية والتدريسية والتنموية واإلرشادية،    

دة مما يؤدي إلى جودة العملية التعليمية وجو      
الحياة، وهذا ما يسعى البحث الحـالي إلـى        

  .تناوله ودراسته في الجوانب واألبعاد التالية
 

تُعد دراسة القـيم االجتماعيـة مـن        
الموضوعات المهمة في التربية والتعليم، لما      
لمنظومة القيم من دور مهم وإيجـابي فـي         
تمثل طالب الجامعة للخبرات االجتماعيـة      

صناعة مستقبلهم وتحقيق جـودة     والحياتية و 
حياتهم الراهنة والمستقبلية، وتبدو الحاجـة      
ملحة إلى دراسة منظومة القيم االجتماعيـة       
في ظل تنامي الظواهر االجتماعية الغريبـة      
على طالب الجامعة، حيث تتضاءل قـدرة       
ــة  ــى أداء األدوار االجتماعي الطــالب عل
المنوطة به، وخاصة مـع تنـامي ظهـور         

 تتناسب مع طبيعة مجتمع الجامعة سلوكيات ال
والحياة مثل ضعف القدرة على بنـاء حـوار         
هادف وبناء، وقلة احتـرام آراء اآلخـرين،        
وتنامي التعصب لألفكار، واختالل منظومـة      
القيم، مما جعل بعض طالب الجامعة عامـة        
وكليات التربية خاصة في حالة من ضـعف         
القدرة علـى القيـام بـأدوارهم االجتماعيـة         

  .التربوية والوطنية والدعوية والتنمويةو
وبناء على ذلك فـإن طـالب كليـات       
التربية ليسوا بمعزل عن تداعيات كثير مـن        
المتغيرات المجتمعية المعاصرة، والتي تُـؤثر      
سلبا في قدرتهم على التعاطي مع المستجدات       
االجتماعية والثقافية المتسارعة والناجمة عـن   

ـ     ذلك فـإن البحـث     اختالل منظومة القيم؛ ول
الحالي يتمحور بحث ودراسة أهمية ممارسـة   
طالب كليات التربية بمصر لمكونات منظومة      
القيم االجتماعية، والسعي نحو تحويلها إلـى       
خبرات حياتية متنوعة، تُمكنهم مـن التغلـب        
على تداعيات كثير من المتغيرات المجتمعيـة       

  .المتسارعة
ويحاول البحث الحـالي اإلجابـة عـن       

  :ؤال الرئيس التاليالس
ما أهمية ممارسة بعض القيم االجتماعية      
لطالب كليات التربية بمصر لمساعدتهم على      
مواجهة تداعيات بعض المتغيرات المجتمعية     

  المعاصرة؟
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  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية
ما أهم القيم االجتماعية التـي يمكـن         - ١

تنميتها لدى طالب كليات التربية كما      
تعكسها أدبيـات التربيـة والبحـوث       

 السابقة ذات الصلة بموضوع البحث؟
ــة   - ٢ ــرات المجتمعي ــم المتغي ــا أه م

المعاصرة ذات التأثير فـي ممارسـة       
طالب كليات التربية لـبعض القـيم       

 االجتماعية؟
ما أهم الوسائط التربوية واآلليات التي       - ٣

يمكن من خاللها تنمية ممارسة القـيم       
ليات التربية  االجتماعية لدى طالب ك   

 بمصر؟
ما درجة أهمية ممارسة طالب كليات       - ٤

التربيــة لــبعض القــيم االجتماعيــة 
 المقترحة؟

هل تختلف استجابات طالب كليـات       - ٥
التربية حول أهمية ممارسـة بعـض       
القيم االجتماعية المقترحة بـاختالف      

ــرات  ــوع،  (متغي ــة، والن الجامع
 والتخصص، والمشاركة في األنشطة   

 ؟)الجامعية
   المقترحـات التـي يمكـن أن        ما أهم  - ٦

ــة    ــسين ممارس ــي تح ــسهم ف   تُ
طالب كليات التربية لـبعض القـيم       

  االجتماعية؟
 

 

  :يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية
الكشف عن أهـم القـيم االجتماعيـة         - ١

المقترحة التي يمكن تنميتها لدى طالب      
كليات التربية، والتي تُساعدهم علـى       

ــامه  ــطالع بمه ــة االض م التربوي
 .واالجتماعية المتنوعة

التعرف على أهم المتغيرات المجتمعية      - ٢
ذات التأثير في ممارسة طالب كليات       
التربية للقيم االجتماعية، والتي تُـؤثر      
تداعياتها في أدائهم لمهامهم المتنوعـة      
في الوقت الراهن والمـستقبل، ومـا       

 .يرتبط بتحقيق جودة الحياة ومتطلباتها
ـ    - ٣ ة أهميـة ممارسـة     الكشف عن درج

بعض القـيم االجتماعيـة المقترحـة       
لطالب كليات التربية وأهمية تضمينها     
في المناهج الدراسية وممارسة أعضاء     
هيئة التدريس لهـا وتنميـة ممارسـة      
الطالب لها من خالل األنشطة التربوية      

 .واالجتماعية والثقافية المتنوعة
الكشف عن استجابات طالب كليـات       - ٤

مية القـيم االجتماعيـة     التربية حول أه  
المقترحة لهم باختالف متغيرات النوع     
ــي    ــصص العلم ــة والتخ والجامع
والمشاركة فـي األنـشطة الجامعيـة       

 .واالجتماعية من عدمها
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التعرف على دور بعـض الوسـائط        - ٥
التربوية المعنيـة بإكـساب وتنميـة      
ممارسة طالب كليات التربية لبعض     
القيم االجتماعية الالزمـة لتحـسين      

تهم وتحـسين أدائهـم لـألدوار       حيا
 .المنوطة بهم

الكشف عن أهم المقترحـات التـي        - ٦
يمكن أن تُسهم في تنميـة ممارسـة        
طالب كليات التربية لـبعض القـيم       

  .االجتماعية
 

يستمد البحث الحالي أهميته النظرية     
والعلمية من طبيعـة الموضـوع الـرئيس        

ة للبحث، والذي يتمحور حول تنمية ممارس     
ــيم  ــبعض الق ــة ل ــات التربي طــالب كلي
ــيم  ــث إن موضــوع الق االجتماعيــة، حي
االجتماعية في الجامعة يمثل أولوية تربوية      

انطالقًا من كون الطالب المعلمين      وتعليمية،
معنيين باكتساب وممارسـة بعـض القـيم        
االجتماعية والتي تتضمن معـاني عميقـة       
حــول المعتقــدات واالتجاهــات الفكريــة 

االجتماعية التي تحكـم سـلوك      والضوابط  
  الفرد وتفـضيالته، وخاصـة مـن حيـث         
تحقيــق عمليــة التــوازن بــين مقومــات 
  الشخــصية الوطنيــة والقوميــة، وأهميــة 
االنفتاح على علوم وثقافـات الحـضارات       

  .العالمية

كما يستمد البحث أهميتـه التطبيقيـة       
والعملية من خالل معاونة القائمين على كليات      

اعة واتخاذ القرارات اإلداريـة     التربية في صن  
والتربوية وبناء البرامج التربويـة وتخطـيط       
المناهج الدراسية التي يمكن أن تُسهم بـشكل        
فاعل في تنمية ممارسة طالب كليات التربية       
للقيم االجتماعية المقترحة، حيـث إن نتـائج        
البحث الميدانية يمكن أن تُؤشر إلـى طبيعـة         

ئط التربوية التـي    الدور المقترح لبعض الوسا   
ينبغي أن تنتظم في منهجية شاملة ومتكاملـة        
لتعزيز ممارسة طالب كليات التربيـة للقـيم        

  .االجتماعية المقترحة
كما أن نتائج البحث النظرية والعمليـة       
قد تُسهم في تحديد أهم المتغيرات المجتمعيـة        
ذات التأثير في ممارسة طالب كليات التربية       

ـ    ث يعـد تحديـد تلـك       للقيم االجتماعية، حي
المتغيرات والكشف عن تداعياتها ومخاطرها     
خطوة مهمة لتحديـد الحلـول والمقترحـات        
الالزمة لمواجهة مخـاطر وتـداعيات تلـك        

  .المتغيرات المجتمعية المحددة
   :حدود البحث

  : تمثلت حدود البحث فيما يلي
طُبقـت أداة البحـث     : الحدود البشرية  - ١

يـات  على عينة عشوائية من طالب كل     
التربية من الطـالب المقيـدين فـي        
الفرقتين الثالثة والرابعة، في جامعـة       
األزهر بالقاهرة وتفهنـا األشـراف،       



 

 ٨٦

وجامعة الزقازيق، وجامعة أسـيوط،     
في التخصصات األدبيـة والعلميـة      

 .والنوعية
طُبقت االستبانة في   : الحدود الزمانية  - ٢

 للعام الجامعي   ثانيالفصل الدراسي ال  
٢٠١٨/ ٢٠١٧. 

تمحور البحث  : لحدود الموضوعية ا - ٣
الحالي حول الكشف عن درجة أهمية      
ممارسة طالب كليات التربية لبعض     
القيم االجتماعية الالزمة لهـم ألداء      
ــستقبلية   ــة والم ــم الراهن أدواره
لمساعدتهم فـي مواجهـة مخـاطر       
ــرات    ــض المتغي ــداعيات بع وت
المجتمعية المعاصرة لـدى طـالب      

  .مالجامعات المصرية دون غيره
  :منهجية البحث وأدواته

يعتمد البحث الحالي علـى توظيـف       
المنهج الوصفي والذي يناسـب موضـوع       
البحث، ومن خالل استعراض مشكلة البحث      
واألسئلة البحثية، وتناول أهـداف الدراسـة     
فإن البحث الحالي يحاول الكشف عن أهـم        
القيم االجتماعية الالزمـة لطـالب كليـات      

هم في أداء أدوارهـم     التربية، والتي تُساعد  
االجتماعية والتعليمية، والحياتية، مع تحليل     
واستنتاج أهم المتغيـرات المجتمعيـة ذات       
التأثير فـي أداء طـالب كليـات التربيـة          
ألدوارهم المتنوعة، والتي يمكن لمنظومـة      

القيم المجتمعية المقترحة اإلسهام بفاعلية فـي       
تحصين الطـالب ووقـايتهم مـن مخـاطر         

ة، ثم يـتم    ي تلك المتغيرات المجتمع   وتداعيات
إعداد قـوائم تتـضمن الكثيـر مـن القـيم           
االجتماعية التي تمثل أهمية واضحة في أداء       

مين ألدوارهم االجتماعية لمواجهة إحدى     لالمع
التحديات المجتمعية، بحيث يتم صياغة تلـك       
المضامين والمحتويات في بنود محددة، ويـتم   

 والتحقـق مـن     تطبيق االستبانة بعد تحكيمها   
صدقها وثباتها على عينة من طالب وطالبات       
كليات التربية،للكشف عن درجة أهمية بعض      
القيم االجتماعية المقترحة، والتـي يمكـن أن        
تسهم في مساعدة معلمي المستقبل علـى أداء        
أدوارهم في مستقبل حياتهم ومساعدتهم فـي       
مواجهة تداعيات بعض المتغيرات المجتمعية     

  .بموضوع البحثذات الصلة 
   :الخلفية النظرية للبحث: المبحث األول

تتطلع المؤسسات التربويـة المتنوعـة       
والجامعة بشكل خاص إلى بناء شخصية الطالب       
بطريقة شاملة ومتكاملة ومتوازنة؛ ولذلك تسعى      
الجامعة إلى إعداد أفراد يمتلكون مهارات تعظيم       
الهوية الوطنية مع القدرة على االنفتـاح علـى         

لوم وحضارات األمم األخرى، وتُعنى العملية      ع
التعليمية والتربوية بالجامعة بـصقل شخـصية       
الطالب وتعويده على ممارسـة بعـض القـيم         
االجتماعية تتم من خالل مـدخالت وعمليـات        
التعليم والتعلم والتـرويح المتنوعـة، غيـر أن         
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عضو هيئة التدريس بالجامعة عامة وكليـات       
   ا المحور الرئيس فـي     التربية خاصة يظل دائم

مجال تأصيل وتنمية ممارسة القيم االجتماعية      
من خالل تمثله لـألدوار والمهـام التربويـة         
المتنوعة، ومن خالل توجيهاته وإشرافه على       
ممارسة الطالب لألنشطة الثقافية واالجتماعية     
والتربوية المتنوعة، وبناء على ذلك فـإن أداء        

دوارهـم  طالب كليات التربيـة وغيـرهم أل      
االجتماعية والتربوية المتنوعة يتوقـف علـى       
إعدادهم قبل ممارسة مهنة التدريس، ويتـأثر       
كذلك بقدرة كليات التربية على إكساب وتنمية       
المعـارف والمهــارات والمعتقـدات والقــيم   
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتي يلزم     

  .تأصيلها في معلمي المستقبل
ات التربية في   غير أن الجامعات وكلي   

الوقت الراهن تشهد توسعا كبيراً في قبـول        
الطالب مع ظهور العديد مـن المتغيـرات        
المجتمعية التي تُؤثر فـي نوعيـة التعلـيم         
وجودته ومخرجاته، فضلًا عن حالة القلـق       
ــشهدها  ــي ت ــر الت واالضــطراب والتغيي
المجتمعات والجامعات وكليات التربية، مما     

 األطر المرجعيـة    يؤكد على أهمية تأصيل   
التي تضبط سلوكيات الطالب وتوجههم إلى      
تكوين شخصيات تعي حقوقها وواجباتهـا،      
وتحترم ذواتها وذوات اآلخرين وآرائهـم،      

 المواطنة الصالحة، مما يؤكـد      مبادئوتعي  
على ضرورة تضافر منظومة إعداد معلمي      

المستقبل في كليات التربية، من خالل تمثـل        
يم االجتماعية كقدوة ونموذج    أستاذ الجامعة للق  

لطالبه، ومن خالل تنميـة وعـى الطـالب         
بأهمية ممارسة القيم االجتماعية ودورها المهم     
في مواجهـة تـداعيات بعـض المتغيـرات         
المجتمعية المعاصـرة، فـضلًا عـن أهميـة        
ممارسة الطالب لألنشطة التربوية والثقافيـة      
واالجتماعية والترويحية، والتـي تتـيح لهـم     

سة األدوار االجتماعية بواقعية، في إطار      ممار
 تنظيمية للجامعة تحتـرم إنـسانية       قافةبناء ث 

الطالب، وتتيح له حرية التعبير عـن آرائـه         
وأفكاره في ضوء قيادة تربوية واعية تعمـل        
على إثراء بيئات التعلم، ومـساعدة الطـالب        

  .على تحمل مسئولياتهم الراهنة والمستقبلية
الموضوعات من خـالل    ويمكن معالجة تلك    

  : عرض المحاور البحثية التالية
تحديــد اإلطــار المفــاهيمي للقــيم : أولًــا

   :االجتماعية
من القضايا المهمة   " القيم"  يعد مفهوم   

التي يتم تناولها وتحديد مصادرها ومبادئها في       
 مثل علم االجتماع،    اإلنسانيةالعديد من العلوم    

الثقافـة،  وعلم الفلسفة، وعلم النفس، وعلـم       
وعلوم األديان واألخالق، وعلـم االقتـصاد،       
ولهذا تتنوع التعريفات التي حاولـت تحديـد        
المقصود بالقيم، غير أنه يمكن التمييـز بـين         
دالالت ومضامين القيم في علم النفس وعلـم        
االجتماع، حيث يركز علم االجتمـاع علـى        
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تأصيل القيم التي تميز الجماعـات داخـل        
يركز علم الـنفس اهتمامـه      المجتمع، بينما   

حول تدعيم القيم التي تعلى مـن الطبيعـة         
الفردية لألشخاص، وال تعارض بينهما ألن      

 في نفس الوقت مجموع القيم      هيقيم األفراد   
التي تتبناها الجماعات داخل المجتمع حسب      
ما يتاح لهم من تدين وفكر وثقافـة، ومـن          
جهة أخرى فإن قيم المجتمع يتم اكتـسابها         

ارستها من خالل مـا يتبنـاه األفـراد         ومم
والجماعات من قيم وأحكـام وتفـضيالت؛       
ولذلك يمكن التأكيد على وجود ترابط وثيق       
بين قيم الفرد وقـيم المجتمـع، وال يمكـن          

  .الفصل بينهما
ومهما تعددت وتنوعت التعريفـات     
ومضامينها فإنه يمكن تحديد أهم الخصائص      

فهوم القيم في  والمحددات الرئيسية المميزة لم   
:  واالجتماعيـة كمـا يلـي      اإلنسانيةالعلوم  

ــراهيم( ــحاتة (& ) ٨٠٧، ص ٢٠١٠،إب ش
طعيمــه، (& ) ٢٤٣، ص ٢٠٠٣والنجــار،

  ).١٧٦، ص ٢٠٠٢
تتميز القيم بأنها مجموعة من األحكام       - ١

 والتفضيالت والمعايير التي    والمبادئ
يتبناها الفرد أو الجماعة أو المجتمع      

ف معين، حول موضوع معين أو موق
كما تعني عمليـة تنـسيق وتنظـيم        
ترتيب لألفكار واألولويات المرتبطة    

 .بموضوع معين

تعد القيم من أهم خصائص ومميـزات       - ٢
المجتمعات اإلنسانية؛ ولذا فاإلنسان يعد    
موضوعاً رئيساً للقيم وهدفًا لها ونتاجاً      
نهائياً لمنظومتها، كما أنهـا ضـرورة       

داني لضمان جودة نسقه المعرفي والوج    
واالجتماعي والوطني، وتحقيق تماسك    
ــاء   ــه وبن ــشكيل هويت ــع وت المجتم

 .حضارته
تتميز القيم بأنها معياريـة وموجهـة        - ٣

، بحيـث   اإلنسانلسلوكيات وتصرفات   
تقود الفرد إلى تبني اتجاهات معينة في       
ــصادية   ــسياسية واالقت ــضايا ال الق
واالجتماعية والدينية، كمـا أن القـيم       

كيات األفـراد   تُستخدم لتبريـر سـلو    
 .وإقناعهم بتوجهات معينة

تُعد القيم عملًا مخططًا لتحقيق أغراض       - ٤
محددة ومتنوعة، فالقيم تمنح األفـراد      
والجماعــات الطاقــة المالئمــة ألداء 
المهام واألنشطة وممارسـة األعمـال      
والوظائف، كما أنها تُسهم كذلك فـي       
اتخاذ القرارات والتقليـل مـن بـؤر        

 والجماعات، كمـا    الصراع بين األفراد  
أنها ضمانة حقيقية لإلسهام في تحقيق       
التوافق النفسي والتكيـف االجتمـاعي      

 .لألفراد في مختلف المواقف واألحوال
تتعلق القيم بكيان اإلنـسان وطبيعتـه        - ٥

النفسية واالجتماعية والثقافية؛ ولـذلك     
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فإن القيم تتميـز  بالطبيعـة الذاتيـة     
ــي ذات  ــة الموضــوعية ف والطبيع

 فتُعد القيم ذاتية ألنها تتعلـق       الوقت،
بميول الفرد وعواطفـه واهتماماتـه      
ومعتقداته، كما أنها تـشتمل علـى       
مكونات معرفية وسلوكية تتكامل مع     
تكوين القيم داخل طبيعـة اإلنـسان،      
وتتميز القيم من جانب آخر بطبيعتها      
الموضوعية، حيـث إنهـا تتكـون       
وتترابط في ضوء أنساق اجتماعيـة      

يـدا عـن ذوات األفـراد       وثقافية بع 
 .ورؤاهم الفردية فحسب

تنتظم القـيم فـي ترتيـب متـدرج          -٦
لألولويات من خـالل نـسق قيمـي      
تتهادى من خالله القيم من األهم إلى       
المهم إلى األقل أهمية، وينتج ذلك عن 
تحقيق عملية تفضيالت للقيم حـسب      
المواقف والسياقات التي تُستدعى فيها     

ق القـيم   ممارسة القيمة، ويتضح نس   
عندما تتعـارض دواعـي ودالالت      
القيم، فيقوم الفرد باالختيار والتفضيل     
بين مكونات المنظومة القيمية ويفضل 

 .القيم األكثر أهمية عن غيرها
تتميز القيم بقابليتها للتعلم والترشـيد،       - ٧

ويعني ذلك أن اإلنسان يكتسب القـيم    
عن طريق القدوة ووسـائط التربيـة     

ــدري ــة والت ــساب المتنوع ب واكت

ــشئة    ــة والتن ــرات االجتماعي الخب
االجتماعية، ولذا فالقيم قابلة لالنتقـاء      
واالختيار الحر، ويعني ذلك أن هنـاك       
قيما اجتماعية يمكن استبدالها وتغييرها     
إذا لم تنسجم مـع متطلبـات الحداثـة      

 .ودواعي التغيير االجتماعي
تتميز القـيم بأنهـا ظـاهرة إنـسانية          - ٨

 إنسانية ألنهـا    فهيفية،  واجتماعية وثقا 
تبدو واضحة في سـلوكيات اإلنـسان       
وتُحدد اتجاهات سلوكياته، وتُمثل كذلك     

 اإلنـسان المرجع والمعيار لما يمارسه     
من انتقاء واختيـار بـين الـسلوكيات       
والممارسات، بينما تُؤكد اجتماعية القيم     
على أنها ظاهرة اجتماعية تقـع فـي        

ظواهر مجتمع ما وتتأثر بغيرها من ال      
االجتماعية، كما أنها دالة على عوامل      
بيئية واجتماعية متنوعة، وتُعد القـيم       
ظاهرة ثقافية حيث إنها تُعد عنـصرا       
رئيسا من عناصر الثقافـة وتتـضمن       
سمات واضحة يرغـب النـاس فـي        

  .االلتزام بها
وبذلك يتضح أن القيم خاصية مهمـة       
من خصائص المجتمع اإلنساني، كما أن القيم       

مد أهميتها ووظائفها للفرد والجماعة مـن       تست
خالل اكتساب الفرد والمجتمع لها، فال يمكـن     
تصور مجتمع إنساني بـدون قـيم حاكمـة         
لسلوكيات وممارسات أفراده وجماعاته، كمـا      
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أن القيم من جهـة أخـرى تُـشكل هويـة           
ــسقه  ــاعي ون ــه االجتم ــع ونظام المجتم

في المعرفي، وتُعد القيم كذلك وسيطاً رئيسياً      
كثير من مجاالت وأنشطة الحياة المتنوعة؛      
وبذلك تتضح جوانب العالقـة بـين القـيم         
والتربية والتعليم، حيث يجب أن يعد إكساب       
وتنمية القيم أحد أهـم األهـداف الرئيـسة         

 التعليم والتعلم، من أجل الحفاظ على       لعمليتي
التوافق النفسي والتكيف االجتماعي للفـرد      

  .والجماعة
 ذلك فإن القيم االجتماعية     وبناء على 

تعد من أهم مجاالت القيم التـي يمكـن أن          
تُحدث المقاربة بين القيم كمفهـوم يخـص        

ويمكـن اسـتعراض    الفرد والمجتمع معا،    
اإلطار المفاهيمي للقيم االجتماعيـة مـن       

  : خالل استعراض ما يلي
تكتسب القيم االجتماعية مـضامينها     

ين القـيم   ودالالتها من خالل مفهوم ومضام    
بوجه عـام، ثـم يخـتص مفهـوم القـيم           
االجتماعية ببعض األبعاد والدالالت التـي      
يكتسبها من طبيعة علم االجتماع ومعـايير       
السلوك االجتماعي، وعلى ذلك فقـد وردت       
القيم االجتماعية في معجـم المـصطلحات       

تنظيمـات  " النفسية والتربوية علـى أنهـا       
 ألحكـام عقليـة وانفعاليـة معممـة نحــو    

األشخاص واألشـياء والمعـاني وأوجـه       
النشاط، وتُعد بمثابة المعايير التـي يمكـن        

الحكم في ضوئها على خيرية األشياء الخيرة،       
وحسن األشياء الحسنة، وقُبح األشياء القبيحة،      
وما يجوز وماال يجوز مـن أقـوال وأفعـال       
وتوجهات، وما هو مرغوب وما هـو غيـر         

الجماعـة  مرغوب، وغير ذلك مما تبتدعـه       
 ينـشىء   أيلنفسها ليربط بين أفرادها ويقـيم       

بينهم رأيا عاما له أسس ثابتة ومستمرة نسبيا        
بما يحكم تصرفاتهم ويحقق لهم كيانهم الخاص      
بهم؛ ولذلك فالقيم محصلة لمجموع االتجاهات      

 ما أو حدث    شيءالتي تتكون لدى الفرد إزاء      
هم معين أو قضية معينة، وهى بذلك تُعد من أ        

دوافع السلوك كما أن لها أهمية كبـرى فـي          
حياة اإلنسان، وكذا مـا يقـوم بـه األفـراد           
والجماعات من سلوكيات وفق معايير المجتمع    

بينمـا جـاءت القـيم      . وثقافته الخاصة بـه   
االجتماعية وفقًا لوجهة نظر علم االجتماع في       
معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم لتدل      

تي يتم عن طريقهـا انتقـاء       العملية ال " على  
اإلنسان من بين البدائل والممكنات االجتماعية      
المتاحة، والتي يحقق بها مصالحه بـشرط أن        
تتوافق هذه العملية مع مـا يتيحـه المجتمـع      

؛ ولذلك فعملية   وإمكانياتلإلنسان من وسائل    
االنتقاء بين البدائل االجتماعية ليست مطلقـة       

 هـي ، وإنمـا     يختار اإلنسان مـا يـشاء      كي
مشروطة بمحددات الظروف المتاحـة فـي        

-٨٠٩، ص ص    ٢٠١٠،  إبـراهيم " (المجتمع
٨١٠.(  
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مجموعـة  "ويقصد بالقيم االجتماعية    
 والعـادات   والمبادئمن األحكام والمعايير    

واألعراف االجتماعية والمعتقدات والمثـل     
العليا التي تُوجه سلوكيات األفراد وتـضبط       

حـك والخلفيـة    أفعالهم، حيـث تُمثـل الم     
المرجعية التي يستند إليهـا األفـراد عنـد         
المفاضلة بين بدائل السلوكيات االجتماعيـة      
في شتى المواقف، كما أنها نتاج اجتمـاعي        
مكتسب ومتوارث بين األجيال ويكون ثابتًا       
نسبيا، ويعد بمثابة دستور اجتماعي لألمـة       

  ).٣٠، ص ٢٠١٦أحالم، "(
والدالالت، وانطالقاَ من تلك المفاهيم     

ومن خالل استقراء تلك التعريفات يمكـن       
تحديد معـالم اإلطـار المفـاهيمي للقـيم         

  : االجتماعية كما يلي
تُعد القيم االجتماعية ذات طبيعة فردية       - ١

واجتماعية في آن واحـد، حيـث إن        
التزام األفراد والجماعـات بممارسـة    
القيم االجتماعية يعد في حقيقته التزاماً      

، مما يجعـل المجتمـع      للمجتمع ككل 
أكثــر قــدرة علــى الحفــاظ علــى 
خصوصيته الثقافية وهويته االجتماعية    
ــم   ــائر األم ــين س ــضارية ب والح

  .والمجتمعات
تؤكد تضمينات مفهوم القيم االجتماعية      - ٢

على محصلة االتجاهات التي يكونهـا      
األفراد والجماعـات حـول مواقـف       
وقضايا معينـة، ولـذا فـإن القـيم         

ــ ــة تُع ــن االجتماعي ــة م د مجموع

التنظيمــات الثابتــة لألحكــام العقليــة 
واالنفعالية حول األشـخاص واألشـياء      
والمعاني، وسياقات  النشاط اإلنـساني      

  .المتنوعة
تعتمد عملية اكتـساب وتنميـة القـيم         - ٣

االجتماعية على أساس قـدرة األفـراد       
والجماعات على االنتقاء واالختيار بين     

لمتاحـة  البدائل والممكنات االجتماعية ا   
وفقًا لطبيعة وثقافة كل مجتمع، حيث إن       
كل مجتمع معني بتحديد أنواع األنشطة      
والسلوكيات المرغوب فيها والمرغوب    
عنها، حسب محددات وقواعد المجتمـع      

  .  الدينية واالجتماعية والثقافية والوطنية
تُعد القيم االجتماعية معايير وضـوابط       - ٤

ة حاكمة لألنشطة والممارسات االجتماعي   
ــالقيم  ــذلك ف ــة؛ ول ــة والمعنوي المادي
ــزام  االجتماعيــة تكتــسب صــفة اإلل

 خـروج عنهـا     أيوالعمومية، ويعـد    
انحرافاً واضحاً عن أهـداف المجتمـع       

  .وغاياته ومثله العليا
تُؤكد عملية تكوين القيم االجتماعية على       - ٥

أنها نتاج لما يعالجه األفراد والجماعات      
تنوعة؛ من متطلبات الحياة وظروفها الم    

 مكتسبة ومن ابتداع اإلنـسان،    فهيولذا  
ــشطة   ــاختالف األن ــوع ب ــى تتن وه
والممارسات االجتماعية التـي تعنـى      
بصناعة اإلنـسان لحياتـه وحـضارته       
وبقائه وإبداعاتـه الستكـشاف الكـون       

  .والمعرفة وتحقيق عمارة األرض
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   :خصائص القيم االجتماعية
تتميز القيم االجتماعيـة بالعديـد مـن     

ئص التي تُميزها عن غيرهـا مـن        الخصا
أنساق وأنواع القيم، ويمكن استعراضها كما      

  :يلي
تتميز القـيم االجتماعيـة بطبيعتهـا        - ١

اإلنسانية الداعمـة اللتـزام األفـراد       
بخصائص الثقافة داخل أي مجتمـع،      
ويعني ذلـك أن القـيم االجتماعيـة        
منظومة خاصة باإلنسان، فهو الـذي      

جتماعيـة  يحدد غاياتها وأهـدافها اال    
ومضامينها ومتطلباتها، وفقًا لظروف    
المجتمع  وثقافته الخاصة به، من أجل       
التوصل إلـى نـسق شـامل للقـيم         
االجتماعية والتي تُعد بمثابة المعـايير      

  .الحاكمة لسلوكياته
تتميز منظومة القيم االجتماعية بأنهـا       - ٢

مكتسبة وقابلة للتعلم، حيث تُعد التربية      
دوة واتباع تعاليم   والتعليم وممارسة الق  

األديان آليات مهمة إلكساب وتنميـة      
القيم االجتماعية لدى الفرد والجماعـة      

  .والمجتمع
تُؤكد القيم االجتماعية علـى تحقيـق        - ٣

الترابط والتماسك المجتمعي الواضـح     
من خالل نسق قيمي منظومي، حيث      
إن لكل مجتمع فلسفته وثقافته وهويته      

ـ      ع الوطنية، ووفقًا لظروف كل مجتم

وتطلعاته وثقافته تتحدد أولوياته القيمية      
في أنساقها الشاملة والمتكاملة، وتُمثـل      
كل قيمة منها جزءا مهما في منظومـة        
القيم، وال يمكن أن يصيبها التغييـر أو        
االختالل إال بعد عمليات أخذ وإعطـاء       
وجهود متواصلة من التوعية أو غسيل      

  .األدمغة أو الصراع بين القيم
ــز - ٤ ــات  تتمي ــة بالثب ــيم االجتماعي  الق

واالستمرار النسبي، ويعني ذلك قـدرة      
منظومة القيم االجتماعية على مقاومـة      
تداعيات التغييـر االجتمـاعي بـشكل       
واضح؛ ولذلك فإن منظومة القيم لـديها       
القابلية للتغيير االجتمـاعي، غيـر أن       
معدالت التغيير تتفاوت حـسب درجـة     
تقدم كل مجتمـع، وحـسب ظروفـه         

ــة   وأ ــسياسية واالجتماعي ــه ال حوال
  .واالقتصادية والثقافية والتربوية

كما تختص القيم االجتماعيـة بقابليتهـا        - ٥
للترشيد االجتماعي واالسـتبدال بقيمـة      
أخرى في سلم أولويات النسق القيمـي؛       
ولذلك فإن تقليل استخدام بعـض القـيم        
االجتماعية يعد أمرا مقبولًـا، وخاصـة      

ـ      شة حقيقيـة   عندما يكون هنـاك معاي
لمنظومة القيم من خالل التعرف علـى       
وظائفها االجتماعية وأهميتها التربويـة     

  .واالجتماعية
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تتميز القـيم االجتماعيـة بالعموميـة        - ٦
والشيوع بـين األفـراد والجماعـات       
وغالبية المجتمع، بما يجعلهـا أكثـر       

 العام وتشكيله   الرأيقدرة على تكوين    
 في مختلف الظواهر واألحوال، ولذلك    

فإن للقيم االجتماعية وظائف مهمة في      
الحفاظ على بقاء المجتمعات وتحقيـق      

  .حيويتها وازدهارها
 وتُشكل القيم االجتماعيـة محتـوى       - ٧

ومضامين الشعور الجمعـي لألفـراد      
والمجتمع، ومن ثم تتولد القوى الدافعة      
لمجمل الحركة والنشاط االجتمـاعي،     
ثم تنصرف من خاللها طاقة المجتمع      

ق المستويات، حيث تُمثل القيم     في أعم 
االجتماعية  تطلعات المجتمع، وفهمه     
لنفسه وصورة المجتمع لذاته، كما أن      
القيم معنية بتأصيل رؤيـة المجتمـع       
ونهجه في الحيـاة وإضـفاء معـاني        
الوجود ومجال االسـتباق والتنـافس      
وبذل الجهود واألنشطة، والتي تُحقق      
 انتصار قيم التعمير والحيـاة وتُعـزز      

تكاثر األفراد وبقائهم واسـتمراريتهم     
في تحقيق خالفـة اهللا فـي األرض،        
وبناء على ذلك، فـإن القـيم تتعـدد         
وتتنوع بتعدد مجاالت الحياة وتنـوع      
األنشطة والسلوكيات التي تُضفي على     
الحياة معنى وداللة، كما أن التطـوير       

والتغيير والتجديـد قـيم أصـيلة فـي         
لهـادف قـيم    المجتمع، واإلبداع والفن ا   

مهمة للمجتمع، والبحث العلمي النـافع،      
والقدرة علـى االستكـشاف المعرفـي       
والسبق في المجال العلمـي والمعرفـي     
والتكنولوجي قيم أصيلة فـي المجتمـع       
الحديث، فضلًا عـن قـيم االسـتقاللية        
ــاغم   ــة والتن ــوعية والعدال والموض
االجتماعي، وتحقيق جمـال الحيـاة أو       

الجميلة، فكلها تُعـد  صناعة معالم الحياة   
قيما تُعزز بقاء اإلنسان واستمراريته في      

  .تعمير األرض وتحقيق جودة الحياة
األهمية التربوية واالجتماعية إلكساب    : اثاني

وتنمية القيم االجتماعية لطالب كليـات      
  : بمصرالتربية

تحرص المجتمعات على تحقيق عملية     
 بطريقـة   إعداد األفراد إعدادا قيميا واجتماعياً    

تجعلهم أكثر قدرة على تحمـل المـسئوليات        
واألدوار االجتماعية الموكلة إليهم، بما يـسهم   
بفعالية في تحسين قدراتهم على المشاركة في       
تطوير وتنمية مجتمعاتهم في ظل المتغيـرات       
المتسارعة في كافة المجاالت؛ ولـذلك فـإن        
مؤسسات التربية والتعليم معنية بتعميق قـيم       

 بالمسئولية تجاه أفـراد المجتمـع،       اإلحساس
وتعميق الهوية والخصوصية الثقافية لكل أمة،      
وتعزيز المشاركة اإليجابية في أعمال الخيـر       
والعمل التطوعي النافع للمجتمـع، وتـشجيع       
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ــة واألعــراف  ــنظم االجتماعي ــرام ال احت
ــة   ــساس بقيم ــادة اإلح ــة، وزي المجتمعي
المنظمات االجتماعية والحضارية وتقـدير     

دوارها المهمة في الحفاظ على تـضحيات       أ
  .المجتمع ومنجزاته

ويميل الشباب في مرحلـة الجامعـة     
إلى تحقيق التميز والتجديد في النسق الثقافي       
واالجتماعي، والحرص على إيجـاد كيـان       
ثقافي واجتماعي خاص بهم، مما قد يـؤدي        
إلى ظهور بعض مالمح االنحراف عن نُظم       

عيـة، ألن بعـض     المجتمع وفلسفته االجتما  
شباب الجامعة قد يميلون إلى التحرر مـن        
تعليمات الكبار ونصائحهم، كما أنهـم قـد        
يميلون كذلك إلى قياس النُظم واألعـراف،       
وإصدار األحكام على صالحيتها من خـالل   
قناعاتهم الشخصية أو تقبلهـا مـن خـالل         
مقاييس العقل والمنطق واخـتالف طبيعـة       

لجامعة كثيرا ما   األجيال؛ ولذلك فإن طالب ا    
يحاولون إظهار منطقهم ومعالم شخصياتهم     
الفردية واألجواء النفسية الخاصة بهم، مـع       
رفض الكثير من الـسلوكيات واألعـراف       
المعتادة والمألوفة، وقلة الرغبة في تحمـل       
الوصاية من اآلخرين مهما كانت منـزلتهم       

  ).٢٥٣، ص ٢٠١١داود، (عند الشباب 
دور الجامعـة،   وبناء على ذلك فإن     

وكليات التربية خاصة كمنظمـات تربويـة       
وتعليمية وتنموية يكون في غاية األهميـة،       
وذلك ألدوارها المهمة والحيوية في إعـداد       

وتأهيل وتدريب الطاقات البـشرية المؤهلـة       
علميا ومعرفيا واجتماعيا بما يسمح بالحفـاظ       
على ثقافة المجتمع وتحقيق آماله وتطلعاتـه،       

 تكـوين االتجاهـات والتوجهـات       من خالل 
اإليجابية البناءة نحو هوية المجتمع ومعتقداته      
الدينية والفكرية، وتزداد أهمية رسالة الجامعة      
وكليات التربية في إكـساب وتنميـة القـيم          
االجتماعية لطالبها في إطار حرص الجامعة      
على تحقيق التوازن بين دعـائم ومكونـات         

االنفتاح علـى   الشخصية الوطنية والرغبة في     
ثقافات وحضارات العالم، وما يستلزمه ذلـك       
من تنويع آليات تشكيل شخصيته، وخاصة في       
إطار التغيير المتسارع في مختلف مجـاالت       
الحياة، بما يؤثر في تشكيل شخصيته وتحسين       
قدرته على التكيف مع قيم الحضارات الوافدة،       
وبين معالم النـسق القيمـي المـألوف فـي          

العربية، مما قد يحـدث بـدوره       المجتمعات  
الكثير مـن مظـاهر القلـق واالضـطراب         
والصراع بين أنساق القيم المتنوعة، مما يؤكد       
بدوره على ضرورة مضاعفة االهتمام بتدعيم      
منظومة القيم في مجتمع الجامعـة وكليـات        
التربية خاصة لتكوين اُألطر المرجعية لـدى       

ب الشباب والقادرة على توجيه ميـول الطـال    
واهتماماتهم واتجاهاتهم وضـبط سـلوكياتهم      
لتتوافق مع نُظم المجتمع التربويـة والثقافيـة        
واالجتماعية واالقتصادية، وإكسابهم القـدرة     
على إصدار األحكام على مختلـف المواقـف       

  .واألفكار واألشخاص
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ويمكن تحديـد أبعـاد تلـك األهميـة       
التربوية واالجتماعية من خالل اسـتعراض      

  : لتاليةالمحاور ا
يعد االلتزام بالقيم االجتماعيـة مـن        -١

الوسائل واآلليـات المهمـة لتوجيـه       
الطالب وتحسين قدراتهم على ممارسة  

  :الخير والفضيلة والعمل التطوعي
يحتاج الفرد في مراحل حياتـه إلـى    
اعتياد ممارسة أعمال الخير والبر والتعاون      
الصادق في أعمـال الخيـر والبـر مثـل          

نشطة جمعيات العمل الخيري    المشاركة في أ  
والتطوعي النافع للمجتمع، مما يؤدي إلـى       
توطين حب الخير واالسـتقامة علـى قـيم         

... {: - تعالى –المجتمع والفضيلة، قال اهللا     
وتَعاونُواْ علَى الْبرِّ والتَّقْوى والَ تَعـاونُواْ       

        ِّإن اتَّقُواْ اللّـهاِن وودالْعلَى اِإلثِْم وع  اللّـه
، وتُعـد ممارسـة     )٢المائدة،( }شَِديد الِْعقَابِ 

طالب الجامعة للعمل التعـاوني والخيـري       
والتطوعي وسيلة مهمة لتـدعيم إحـساس       
الشباب بالسعادة وتحقيق الذات من خـالل       
االنخراط في ممارسات تربوية واجتماعيـة      
مفيدة لآلخرين تُعودهم على اكتساب معاني      

حبة لآلخرين مثل ما    اإليثار والتضحية والم  
 ...{ :يحبـون ألنفــسهم، قـال اهللا تعــالى  

         ِبِهـم كَـان لَـوو لَى َأنفُِسِهمع ونْؤِثريو
        ـمه لَِئكنَفِْسِه فَُأو ّوقَ شُحن يمةٌ واصخَص

 ونفِْلح٩:الحشر(}الْم(.  

 ممارسـة  وتنمية اكتساب عملية تُسهم -2
 بنـاء  فـي  االجتماعيـة  للقـيم  الطالب

 شــامل بــشكل شخــصياتهم تــشكيلو
 :ومتوازن ومتكامل

تستهدف كليات التربية إعداد الطـالب      
بشكل شامل ومتكامل ومتوازن، حيـث يـتم        

التربوية (االهتمام باإلعداد المعرفي في أبعاده      
، كمــا )والنفــسية والتخصــصية والتثقيفيــة

يستهدف اإلعداد المعرفي والوجداني تأصـيل      
المرغوب فيهـا،   ممارسة الطالب للسلوكيات    

كما يستهدف إعداد الطالب إكـسابهم القـدرة    
على ممارسة وتعلم التفكير الناقـد والتفكيـر        
التجديدي القادر على تحقيق التوازن المطلوب      
بين القيم التي يتبناها الطالب وقيم الحضارات       
األخرى التي تنبئ عـن معطيـات التغييـر         

، كما أن ثمت اهتمام واضـح بإعـداد         .الوافد
طالب روحياً وبدنياً ودينياً وترويحياً ويعـد       ال

اكتساب طالب كليات التربية للقيم االجتماعية      
وتمثلها تطبيقًا وممارسة عاملًا مهما في تدعيم       
إحساس الطالب بالتميز والمكانة االجتماعيـة      
بين زمالئهم والمحيطين بهم، كما أنها تحمي       
الطالب من مظاهر التغريب، والتـي تُركـز        

تقليد بعض الفنانين والعبي كرة القدم في      على  
مصر والعـالم، وبـذلك فـإن تنميـة القـيم         
االجتماعية لدى طالب كليات التربية تعمـل       
على تنمية شخصية الطالب بطريقة متميـزة       
تُسهم في تميز شخصياتهم وإبـراز مكـانتهم        
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االجتماعية بين المحيطين بهم في مختلـف       
  .... لثقافيةالمواقف التربوية واالجتماعية وا

تُسهم ممارسة القيم االجتماعية فـي       -٣
وقاية الطالب من االنحراف االجتماعي     

 : والتطرف الفكري
تُؤدي القيم االجتماعية دورا مهما في      
تشكيل وجدان الطـالب وتأصـيل مفهـوم        
الضمير لديهم في مختلف جوانـب النـشاط     
االجتماعي، حيث يحرص بعض الطـالب      

عيـة، ومـشاركة    على تمثل القـيم االجتما    
اآلخرين في أفـراحهم وأحـزانهم، وتلبيـة       
احتياجاتهم كلما أمكن، ممـا يـؤدي إلـى         
المشاركة اإليجابية في أعمال الخير والبـر       
والتكافــل االجتمــاعي والمحافظــة علــى 
الممتلكات العامة، وتحقيق معـالم الهويـة       
االجتماعية، وبذلك يكون الطالب أقرب إلى      

اطفي واالجتمـاعي،   االستقرار النفسي والع  
بما يحقق جزءا كبيرا من حمايـة الطـالب      
ــاعي   ــراف االجتم ــن االنح ــايتهم م ووق

 .والتطرف الفكري
تُسهم ممارسة القيم االجتماعية فـي       -٤

تحسين قدرة طالب كليات التربية على      
التواصل االجتماعي الجيد داخل بيئات     
التعليم والمحـيط االجتمـاعي الـذي       

  :يعيشون فيه
ــ ــد اكت ــة يع ــالب الجامع ساب ط

وممارستهم للقيم االجتماعيـة آليـة مهمـة        

 واجتماعيـة سـليمة،     إنسانيةلتكوين عالقات   
سواء في بيئات التعليم والتعلم أو في البيئـات       
االجتماعية المتنوعة، مما يؤدي إلى تحـسين       

 التواصــل االجتمــاعي والتفاعــل عمليتــي
االجتماعي للطالب؛ ولذا فإن بعض الطـالب       

 على تفضيل بعـض الممارسـات       يحرصون
االجتماعية اإليجابية، والتي تبدأ في صـورة       
تفضيالت وميول يرغبون في ممارستها، حتى      
تتحول إلى سمة أصيلة في شخصية الطالب،       
وبناء على ذلك فإن نجـاح عمليـة التنـشئة          
االجتماعية في تحقيق أهدافها يرتبط إلى حـد        

وسـاط  كبير باكتساب القيم االجتماعية في األ     
االجتماعية المتنوعة، بمـا يحفـظ لألنـساق        
االجتماعية تماسكها وترابطها في المجتمعات     

  .إلى حد كبير
ــيم   -٥ ــة الق ــساب وممارس ــسهم اكت ي

االجتماعية في تحقيق التكيف االجتماعي 
 :للطالب

يعد تحقيق التكيف االجتمـاعي قـدرة       
مهمة وسمة رئيسية مـن سـمات اإلنـسان،         

ـ     ر المتـسارع فـي     وخاصة في إطار التغيي
مختلف مناحي الحياة؛ ولذا فإن اإلنسان فـي        

 والـوعي حاجة ملحة دائما المتالك االستعداد      
الالزمين لتنمية قدراته بشكل يسمح له بـتعلم        
واكتساب المهارات االجتماعية والـسلوكيات     
المرغوبة مجتمعيا ودينيا، وخاصة إذا كـان       

لتزام ديني  االلتزام بالقيم االجتماعية نابعا من ا     
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وعقدي أو التزام اجتماعي تجـاه الوسـط        
االجتماعي الذي يعيش فيـه، ولـذلك فـإن        
التزام الطـالب وأفـراد المجتمـع بـالقيم         
االجتماعية يعمل على تقارب ميول األفـراد   
واهتماماتهم وتنمية استعداداتهم، لتدعيم بقاء     
ــة   ــة مترابط ــيم االجتماعي ــة الق منظوم

طاقـاتهم  ومتماسكة، مـن خـالل تـدعيم        
لممارسة وتحقيق التكيف االجتمـاعي مـع       

  .مختلف المتغيرات الداخلية والخارجية
يعد االلتزام بالقيم االجتماعية مصدرا      -٦

مهما لتحقيق األمن النفسي واالنضباط     
االجتماعي للطالب بوسـائل سـلمية      

   :آمنة
يسهم االلتـزام بـالقيم االجتماعيـة       

ي واإلحساس باآلخرين داخل الوسـط الـذ      
يعيش فيه الفرد في تحرير الطـالب مـن         
مشاعر األنانية، واالنكفاء حـول الـذات،       
وتقليل الصراع مع النفس ومع اآلخـرين،       
ــة   ــساس بالمكان ــشاعر اإلح ــدعيم م وت
االجتماعية بين المحيطين بهم، مما يـؤدي       
إلى تحقيق االتزان واألمن النفسيين، وتدعيم      
الشعور بالصحة النفسية ومـشاعر الرضـا      

ن النفس، ومن ثم يتوجه الطـالب نحـو         ع
عمل الخير والمشاركة فـي تقـديم العـون     

  .لآلخرين
ومن ناحية أخرى يؤدي االلتزام بالقيم      
االجتماعية إلى تمثل اإلنـسان بالـسلوكيات    

االجتماعية اإليجابية والمشاركة فـي العمـل       
التطوعي المفيد، مما يدعم األخوة والمودة بين     

رانهم والذين يعيـشون    الطالب وزمالئهم وجي  
معهم في وسط اجتماعي معين، وبناء علـى        
ذلك يتكون لدى الطالب الـضمير المتـيقظ،        
والذي يحرص من خالله على مراقبة اهللا في        
تصرفاته ومراعاة مشاعر اآلخرين، وبـذلك      

 المجتمـع   مبـادئ تتوافق تـصرفاتهم مـع      
ومعـاييره، فتحقـق بــذلك آليـات الــضبط    

الل االلتـزام بـالقيم     االجتماعي اآلمن من خ   
وثقافة المجتمع واألعراف االجتماعية بأسلوب     
تربوي وأخالقـي وإيجـابي نـافع للطـالب        

  .وللمحيطين بهم
يسهم االلتزام بالقيم االجتماعيـة فـي        -٧

زيادة ترابط المجتمع وتحقيق تطلعاتـه      
  :وآماله

يؤدي امتالك األفراد لمنظومة متميزة     
الخلقية إلى بقاء   من القيم االجتماعية والمعايير     

واستمرارية المجتمع في أداء رسالته اإلنسانية      
واألخالقية، كما أن االلتزام بالقيم االجتماعيـة   
يحفظ لكل مجتمع هويته الثقافية التي يتميـز        
بها عن بقية المجتمعات، مـن خـالل تمثـل       
أفراده التجاهات واهتمامات متقاربـة توحـد       

 تقدم  طاقات أفراده ومشاعرهم وجهودهم نحو    
المجتمع وتحقيق تطلعاته، وزيادة قدرة أفـراد       
المجتمع على مواجهة المتغيرات ذات التأثير       

  .في هوية المجتمع وتماسك أفراده
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وانطالقًا مما سبق يمكن القـول إن        
تمسك طالب كليات التربية بـالقيم عامـة        
وبالقيم االجتماعية خاصة يسهم إلـى حـد        

ية الجودة  كبير في تحقيق منظومة قيمية عال     
ذات تطلعات عالية وواقعية تعمـل علـى        
تحسين موارد المجتمع وطاقات أفراده نحو      

  .التنمية التي ينشدها
أهم القيم االجتماعيـة التـي يمكـن      : ثالثًا

إكسابها وتنميتها لدى طالب كليـات      
التربية في ضـوء مـضامين األدب       
التربوي والبحوث االجتماعيـة ذات     

  :الصلة
تيـاج مـستمر    يظل الفـرد فـي اح     

لمنظومة قيمية شاملة ومعبرة عن معـايير       
وتوجهات المجتمع، حيـث تتأكـد خاللهـا        
ــات   ــروابط والعالق ــن ال ــات م مجموع
االجتماعية التي يتعامـل بهـا الفـرد مـع       

 ،الوسائط االجتماعية في مختلف المواقـف     
ومع كافة األشخاص واألشياء، بما يوجـه       
 سلوكيات األفراد وطاقاتهم نحـو تأصـيل      

المثل العليا في نفوس األفراد، بشكل يكفـل        
للمجتمع مـستوى مـن مـستويات التقـدم        
والمشاركة في العطاء اإلنساني والحضاري     

غير أنه مع زيادة التوسع في قبول       . للبشرية
الطالب لمستوى التعليم العالي تحولت كثير      
من الجامعات من االهتمام المتمركز حـول       

ة إلـى مراكـز     مدارسة العلم وإبداع المعرف   

لجلب االستثمارات وتحقيق األرباح، وخاصة     
عندما ُأنشئت الجامعـات الخاصـة ومعاهـد        
التعليم العالي، حيث بدت التغييرات واضـحة       
في نوعية التعليم ومخرجاته وجودته الكميـة       
والكيفية، وبدأ يظهر ذلك جليا فـي جوانـب         
النشاط اإلنساني المتعددة وفي قطاعات العمل      

، كما بدت من ناحية أخرى مظـاهر        واإلنتاج
القلق واالضطراب وضعف منظومة القـيم،       
وخاصة لدى الـشباب وطـالب الجامعـات،     
وخاصة بعد تنامي ظـاهرة االنفتـاح علـى         
ثقافات البالد األخرى، مع التقدم المذهل فـي        
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات، وتقـدم      
البث الفضائي وشـبكات االنترنـت العـابرة        

  .الزمان والمكانلحدود 
وبناء على ذلك فقد تغيرت أولويـات       
كثير من الشباب وتغيرت رؤيـتهم لإلنـسان        
والكون والمعرفة والقـيم والثقافـة والعلـم         
والعمل، حيث أصبح بعض طالب الجامعات      
وكليات التربية يعانون من اضـطرب الفكـر     
وتشتت التوجه بين النزعة الفردية ومطالـب       

 في إطار حرص كثيـر      المجتمع االجتماعية، 
من الطالب على التعاطي مع منتجات الثقافة        
الغربية والتعايش معها والتفاعل مع معطياتها،     
مما أثر بشكل واضح في تركيبة عقلية الشباب    
ومعالم ثقـافتهم وطبـائع حيـاتهم اليوميـة         
وأفكارهم وأساليب حياتهم، فضلًا عن الواقـع       
الفعلي للكثيـر مـن المؤسـسات التربويـة         
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والتـي  ... والتعليمية والثقافية واالجتماعية  
أضحى كثير منها عاجزاً عن  االنسجام في        
هياكله التنظيمية، ووظائفه وآلياته مع طبيعة      
المتغيرات المتسارعة وإشـكالياتها الثقافيـة      
وتحدياتها متنوعة المرامي واالتجاهات، مما     
صير بعض مؤسسات التعليم العـالي فـي        

أداء لمهامهـا أو    حالة قصور واضح فـي      
الوفاء باالحتياجات األساسية لطالب الجامعة     
وكليات التربية خصوصا، مما أدى بـدوره       
إلى ظهور الكثير من أشـكال االضـطراب    
والقلق والتطرف واالنحـراف االجتمـاعي      
والعنف لدى بعـض طـالب الجامعـات،        
وضعف قدرتهم على التعامـل بفاعليـة أو        

 المحيط بهـم،    االندماج بواقعية مع المجتمع   
ومن ثم تبدو الحاجة ماسة إلى تفعيـل دور         
المؤسسات التربوية والتعليمية واالجتماعية    
لتعمل معا في بناء وتدعيم منظومة قيميـة        

ونسق للمعايير االجتماعية المرغوبـة، فـي       
إطار من الحوار والتفاعل اإليجـابي والبعـد        
عن االنكفاء على الذات أو رفـض التغييـر         

  . بيةبطريقة سل
ومن هنا فإن البحث الحـالي يحـاول        
اقتراح منظومة أو نـسق للقـيم والمعـايير         
االجتماعية لمساعدة طالب كليات التربية على      
اكتساب وتنمية تلك القيم االجتماعيـة التـي        
ــستقبلية   ــامهم الم ــى أداء مه ــنهم عل تُعي
واالضـطالع بمـسئولياتهم تجـاه أوطــانهم    

الجتماعيـة  وثقافتهم ورسـالتهم التربويـة وا     
والمعرفيــة، ويمكــن توضــيح أهــم القــيم 
االجتماعية المقترحة لطالب كليات التربيـة،      
والتي تُركز الكثير من أدبيات التربيـة علـى       
أهميتهـا وجــدواها التربويـة واالجتماعيــة   

  : والدينية من خالل عرض النموذج التالي
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 لتربيةأهم القيم االجتماعية المقترحة لطالب كليات ا) ١(شكل 

  إعداد الباحث: المصدر
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أهم مكونات منظومة كليات التربيـة      : رابعا
ذات التأثير في إكساب وتنمية القـيم       

  :االجتماعية لدى طالبها
تستهدف كليات التربية إكساب وتنمية     
القيم االجتماعية لطالبها من خالل تهيئة سبل       
وآليات االستثمار الواعي لعناصر منظومتها     

مكانات الحيـاة الجامعيـة مـن       وتوجيهها إل 
اإلدارة والمناهج الدراسية واألنشطة التعليمية     

ويمكـن للبحـث    . وممارسات هيئة التدريس  
الحالي اسـتعراض دور كـل مكـون مـن          

وبيـان دوره فـي      مكونات تلك المنظومة،  
إكساب وتنمية القيم االجتماعية لدى الطالب      

  : المعلمين من خالل ما يلي
  :بيةإدارة كليات التر -١

تُعد قيادة وإدارة كليات التربية بمثابة       
العقل المفكر للكلية فتسعى لدراسة المجتمـع       
ومتغيراته المتجددة، وتحاول تهيئة وتحفيـز      
البيئة التنظيمية لتحقيق تلك المطالب، ولـذا       
يمكن القول إن ممارسة عمليات اإلدارة فـي        
اآلونة األخيرة لم تعد باألمر السهل، حيث إن       

كليات لتحقيق الجودة والتنافسية، تلك     سعي ال 
االتجاهات التربوية التي فرضـت ضـغوطًا       

أولهمـا أن تلـك   : على الكليات من جـانبين  
المتغيرات تتطلب من الجامعة وكلياتهـا أن       
تتبوأ مكانة مرموقـة بـين مثيالتهـا علـى      
المستوى اإلقليمي والعالمي من خـالل مـا        

ت، اصطلح عليه بالتصنيف العالمي للجامعـا     

وثانيهما حدوث تغييرات جذرية في طبيعـة       
الطالب أنفسهم حيث أصبحوا أكثـر قـدرة        
على النقد والثورة والتمرد، األمر الذي ألقى       

 .بتبعاته على اإلدارة التعليمية بكليات التربية
ومن هنا فلم يعد االهتمـام مقـصورا    
على تزويد الطالب بالمعارف والمعلومـات      

ام واالنضباط، وذلـك    فقط، وإنما توفير النظ   
 االحتـرام   مبـادئ بتعليم جميـع أعـضائها      

المتبادل والتعاون واالعتمـاد علـى الـنفس        
وغيرها من القيم المجتمعية األصـيلة التـي        
يجب أن تكون متمثلة في شخـصية القـادة         

 تتمكن إدارة   ولكي،  )٧٩، ص   ٢٠١٢أحمد،(
كليات التربية من تعميق القـيم االجتماعيـة        

ا يؤهلهم للتعامل الراشد مـع      لدى طالبها، بم  
اآلخرين وإتقان لغة الحوار، بهـدف تحقيـق    
حالة من التكافل والتماسك االجتماعي جنبـا       
إلى جنب مع نشر ثقافة تقبل النقـد وقبـول          
اآلخر، ولذا فإن كليات التربية معنية بتحقيق       
مجموعة من اإلجـراءات الخاصـة بقيـادة        

  :وإدارة كليات التربية كما يلي
 تتمتع كليات التربية بـأفق إقليمـي         أن -

  .وعالمي ينطلق من واقع متميز محليا
 الـشباب وطبيعـة     بسيكولوجية اإللمام   -

مرحلتهم العمرية وأساليب التعامل معهم     
  .وتوجيه طاقاتهم نحو تنمية المجتمع

 توظيف التكنولوجيا في مختلف األنشطة      -
  .والمجاالت
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مـع   التعاون الوثيق والمنهجي مع المجت     -
المحلي ليتمكن من اإلسهام في تحقيـق       

  .التنمية المستدامة
 تبني مفهوم الحوكمـة وتفعيـل اإلدارة        -

الرشيدة التي تُؤكـد علـى المـشاركة        
  .والمساءلة والمحاسبية

األنشطة واالتحادات الطالبية ودورها     -٢
ــيم    ــة الق ــساب وتنمي ــي إك ف

 :االجتماعية
تتنوع األهداف التي تـسعى األنـشطة       

لتحقيقها، ومن بينها توطيـد الـروابط       الطالبية  
اإلنسانية واالجتماعية وتوثيقها بـين الطـالب       
أنفسهم وبين الطالب وأعضاء هيئة التـدريس،       
وإتاحة مجال أوسع أمـام الطـالب لممارسـة      
األعمال التي تتوافق مـع ميـولهم ورغبـاتهم         
واهتماماتهم، وتتعدد األنشطة التي تقدمها كليات      

شطة االجتماعية، والترويحية   التربية لتشمل األن  
والفنيــة، واألدبيــة، والثقافيــة، والرياضــية، 

  .والجوالة والخدمة العامة
وتكتسب األنشطة الطالبية أهميتها من     
شمولية وتكامل التربية بمفهومها الحـديث،      
والتي لم تعد مقصورة على مجـرد تزويـد         
الطـالب بالمعـارف والمعلومـات، وإنمــا    

طـالب المعلمـين    تستهدف بناء شخصية ال   
ــشكيل  ــة، وت ــة ومتوازن ــة متكامل بمنهجي
اتجاهاتهم اإليجابية، وتوفير حيز من األمـان       
االجتماعي، وتقوية المشاركة والعمل بـروح      

الفريق، وتحمل المسئولية، تلك الجوانب التي      
ال يتسع وقت التعلـيم فـي قاعـات الـتعلم           

ــا   ــث إلنجازه ــب، (والبح  ،٢٠٠٦القط
 فإن تنويع برامج    ، وبناء على ذلك   )٣٤٤ص

األنشطة الطالبية كما وكيفا يعد مدخالً مهماً       
لتوجيه وتنمية  القيم واالتجاهات اإليجابيـة        

  .التي يرتضيها المجتمع ألبنائه
التجديد المستمر للمناهج والمقـررات      -٣

  :الدراسية لتنمية القيم االجتماعية
تُعد المنـاهج والمقـررات الدراسـية       

لبنيـة المعرفيـة   لكليـات التربيـة بمثابـة ا   
واالجتماعية المراد إكسابها للطالب، وتتحدد     
في ضوئها أنشطة وآليات التعلـيم والـتعلم،        
والتي غالبا ما تكون متمركزة حول المهنـة        
التي يتم اإلعداد لها، وحيث إن اإلنسان فـي         

 مهنة ال يمكنه أن يعمـل بمعـزل عـن           أي
المجتمع، فمن هنا تبرز ضرورة دمج بعض       

جتماعية المعـززة ألداءاتـه دونمـا       القيم اال 
تصادم مع قيم المجتمع وأعرافه، وخاصة في       
ظل االختراق الثقافي للمجتمع وانتشار العديد      

  .من القيم الغربية نتيجة التقليد األعمى لها
ولما كانت كليات التربية أكثر ارتباطًا      
من غيرها بقضايا المجتمع وقيمه ومشكالته،      

الفرد للتعامـل مـع     حيث إنها تسعى إلعداد     
المجتمع بتداعياته المختلفة، فقـد خُصـصت       

وهـو   بعض مقرراتها لبحث قضايا المجتمع، 
ما اصطلح بتسميته المكون الثقـافي إلعـداد     
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الطالب، وهنا تجدر اإلشارة إلـى أن دمـج         
بعض القـيم االجتماعيـة فـي المقـررات         
الدراسية ال يعد كافيـا فقـط لتنميـة القـيم           

لطالب، وإنمـا البـد وأن      االجتماعية لدى ا  
 بالمناقشة وإجراء حوار نقـدي     ةتكون متبوع 

حول تلك القيم ليتسنى للطالب تبنيهـا عـن         
اقتناع تام بها، مع إتاحة الفرصة للتعبير عن        
الذات، واعتماد طرائق التعلم التعاوني وتعلم      
الفريق، لما يوفره من تفاعل اجتماعي يؤدي       

ة نظريـا   الكتساب وممارسة القيم االجتماعي   
  .وعمليا

أعضاء هيئـة التـدريس وأدوارهـم        -٤
ــيم   ــة الق ــي تنمي ــة ف المحوري

  :االجتماعية لدى الطالب
يعد عضو هيئة التـدريس العنـصر       
الرئيس في تخطيط وتنفيذ العملية التعليميـة       
والتربوية واالجتماعية للطالب، حيث يقـود      
العمل التعليمي والتربـوي، ويتعامـل مـع        

ة، مما يعزز قدرتـه     الطالب بصورة مباشر  
على التأثير فيهم علميا واجتماعيـا وقيميـا،        
وعلى ذلك يعتمد نجاح الجامعة فـي أدائهـا         
لوظائفها على ما يتوافر لديها مـن أعـضاء         
هيئة التدريس أكفاء قادرين علـى إكـساب        
وتنمية القيم العلمية واالجتماعيـة للطـالب،       
وتوجيه مدخالت الحياة الجامعية نحو تحقيق      

  .األهداف المعرفية واالجتماعية المنشودة

وتتعدد المهام الملقاة علـى أعـضاء       
هيئة التدريس، حيث يمكنهم العمل كخبـراء       
في طرق التدريس ووسائله من خالل تخيـر        
الطرق المالئمة للتعليم والتعلم، كمـا أنهـم        
ــي مجــال  ــين ف ــاحثين علمي ــون كب يعمل
تخصصهم، وكـإداريين متمرسـين علـى       

ة المحاضـرة والقـسم العلمـي       مستوى قاع 
والكلية والجامعة، ويعملون كذلك على تقويم      
أداء طالبهم بأساليب علمية متميزة ومبتكرة      
ومتنوعة،كما أنهم متـضامنون فـي خدمـة     
مجتمعاتهم المحلية، وسعون دائمـاً لتـدريب     
طالبهم وتـوجيههم أثنـاء الـتعلم والعمـل         
التعاوني، فضلًا عن كونهم مرشدين للتفكيـر       

ــداعي  ــشخيبي،(اإلب -٤٦٢، ص ٢٠٠٦ال
، ومن جهة أخـرى فـإنهم يعملـون         )٤٧٢

كمتخصصين في مجال علوم االجتماع، لكي      
يسهموا في حـل المـشكالت االجتماعيـة        
لطالبهم من خالل ترسيخ قـيم ومعتقـدات        
المجتمع لديهم، ومن ثم الحد مـن ظـاهرة         
االغتراب الثقافي أو التمرد والسخرية من قيم       

صيلة، ويدعم تحقيق ذلـك كلـه       المجتمع األ 
تمثل أعضاء هيئة التدريس لمنظومـة مـن        
القيم االجتماعية المستهدف تحقيقهـا سـلوكًا       
وممارسة، من خـالل المتابعـة المـستمرة        
لطالبهم وتشجيعهم علـى االنخـراط فـي        
األنشطة االجتماعيـة والترويحيـة النافعـة       
باستمرار، وبذلك يستطيعون كـسب ثقـتهم       
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 التعليم والتعلم وممارسة القـيم      وإقبالهم على 
. االجتماعية والعمـل التطـوعي والخيـري      

  ).١٣٨، ص ٢٠٠٧محمد،(
أهم المتغيرات المجتمعية المعاصرة    : خامسا

ذات التأثير في إكساب وتنمية القـيم       
   :االجتماعية لطالب كليات التربية

تتعايش البشرية في القـرن الحـادي       
والعــشرين مــع جملــة مــن المتغيــرات 

التحوالت والتحديات التي أثرت وال تـزال       و
تُؤثر إلى حد كبير في كـل منـاحي الحيـاة       
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     

، فعلى الرغم مما جلبتـه تلـك        ...والتربوية
التحوالت من إيجابيات أحدثت طفرة نوعيـة       
في آليات العمل واإلنتاج، إال أنها تحمل بين        

 والتهديدات التي تُمثل    طياتها بعض المخاطر  
تحديا أمام التربية بمؤسساتها المختلفة؛ ولـذا       
يسعى البحث الحـالي السـتعراض بعـض        
المتغيرات المجتمعية المعاصرة، والتي يمكن     
للجامعة وكليات التربية اتباع منهجية علميـة     
واجتماعية من خالل ترسيخ ممارسة الطالب      
ـ        ا للقيم االجتماعية، والتي يمكن مـن خالله

التغلب علـى تـداعيات ومخـاطر بعـض         
  :المتغيرات المعاصرة ، ومن أهمها ما يلي

ــراف   -١ ــاهر االنح ــض مظ ــيادة بع س
  :االجتماعي لدى الطالب

تنتظم المجتمعـات البـشرية وفـق       
منظومة من القيم االجتماعية التي تربط أفراد       

المجتمع وتُنظم أمور حياتهم، وتُعد تلك القيم       
وحـدة المجتمـع    عاملًا حاسما في تحقيـق      

وتماسكه، ويحدث االنحـراف االجتمـاعي      
عندما يقوم األفـراد بتجـاوز حـدود تلـك          

المعايير واألعـراف والقواعـد والقـوانين        
االجتماعية سواء من قبـل فـرد واحـد أو          
مجموعة من األفراد وقد يكون ذلك التجاوز       
بالتمرد عليها أو مخالفتها أو السخرية منهـا        

يتمسكون بها ويلتزمون أو السخرية من الذين   
، ٢٠١٥الحسني،  (بمسايرتها والسير وفقًا لها     

  ).٢٦٢ص
وتُؤكد مظاهر االنحراف االجتمـاعي     
لدى طالب الجامعة وكليات التربيـة علـى        

: مجموعة من السلوكيات والممارسات مثـل     
انتشار التعصب لألفكار واألحزاب والفـرق      
الرياضية التي يشجعونها، والجـدل فيمـا ال        

 واالنشغال باألمور التافهة، وقلة توقير      ينفع،
الكبار وتسفيه آرائهم وأفكارهم، والتمرد على      
األعراف االجتماعيـة، وانتـشار ظـاهرة       
التحرش بالفتيات، وانتشار بعـض مظـاهر       

  .العنف بين طالب الجامعة
 معاناة الطالب مـن بعـض مـشكالت         -٢

اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي 
  :االلكترونية
ف موسـوعة ويكيبـديا وسـائل       تُعر

 Socialالتواصل االجتماعي االلكترونيـة  
media      بأنها استخدام تكنولوجيا االنترنـت 
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والتقنيات المتنقلة لتحويل االتـصاالت إلـى       
حوار تفاعلي يتيح فرص تشارك المعلومات،      

المجـالت،  : وتأخذ العديد من األشكال منها    
ت والمنتديات، والمدونات الصغيرة، والشبكا   

االجتماعية، وتشمل عملية التـدوين تبـادل       
الصور والفيديوهات والموسيقي ويتم ذلك من   
خالل العديد من البرامج مثل الفـيس بـوك،    

 . والتويتر، والواتساب واالنستجرام وغيرها
ــل    ــبكات التواص ــستخدم ش وت
االجتماعي االلكترونية في نقـل األخبـار       
واألفكار والرؤى حول موضوعات معينة     

العالم دون التقيد بحـدود الزمـان أو        عبر  
المكان بين عدد كبير من األفراد وبطريقة       
سهلة، وتتيح فرص التفاعل اإليجابي مـن       

، خالل عمليات النشر واالستقبال والـرد       
وهي تدعم بذلك العالقات االجتماعية بـين      
مستخدميها أحيانًا، وتُتيح فـرص التـسلية       

ـ        ة والترويح عن النفس، فضلًا عـن إمكاني
 الترويج والتجـارة    عملياتاستخدامها في   

اإللكترونية، وتُستخدم كذلك فـي تـدعيم       
، ٢٠١٧حنتـوش،   (عمليات التعليم والتعلم    

  ).٢٠٦ص 
وقد جذبت مواقع التواصل االجتماعي     
انتباه واهتمام كثير مـن الـشباب وطـالب         

 ومـن بينهـا     –الجامعة في كل المجتمعات     
 ومـن كـل الفئـات       -المجتمع المـصري    

العمرية، غير أن هناك العديد من المشكالت       

المجتمعية التي ظهـرت نتيجـة االسـتخدام       
ــاعي   ــل االجتم ــائل التواص ــأ لوس الخط

مخاطر سرقة الهوية   : االلكترونية، ومن بينها  
واختراق المعلومـات الشخـصية وإسـاءة       
استعمالها، وإضاعة الوقت في التنقـل بـين        

 ممـا   الصفحات فيما قد ال يمثل أهمية للفرد      
يؤثر سلبا على أداءاتـه ألدواره المتنوعـة،        
واستهالك األفكار الهدامة واالنـسياق وراء      
التيارات الفكرية المتشددة، وإدمان االنترنت     
لساعات طويلة يوميا، واستخدامها ألغراض     

حنتـوش،  (التسلية والترفيه بدلًا من التعلـيم       
ــار دون )٢٠٧، ص ٢٠١٧ ــشر األخب ، ون

رها، مما يؤدي إلـى نـشر   التثبت من مصاد 
فوضى األخبار والشائعات وزيـادة فـرص       
التفكك األسري، وإصـابة بعـض طـالب        
الجامعة بالعزلة االجتماعية واالنسحاب عـن      

  .واقع المجتمع
   : مخاطر ظاهرة االغتراب الثقافي-٣

يعد االغتراب ظاهرة إنسانية وحالـة      
ثقافية متعددة األبعـاد، وتـزداد حدتـه إذا         

لعوامل واألسباب المهيئة للشعور به     توفرت ا 
والمعاناة من مظاهره، ويحـدث االغتـراب       
الثقافي بصورة أوسع  بين الـشباب، حيـث         
أدت التغييرات المجتمعيـة المتالحقـة إلـى      
ضعف قدرة الشباب عن مسايرتها وتحقيـق       

 لديهم حالة مـن     تحدثطموحاتهم، ومن هنا    
عدم االستقرار والتمرد على واقع المجتمـع       
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حضارته وثقافتـه التـي ترعـرع فيهـا،         و
والولوج لثقافة مجتمع آخر، وغالبا ما تكون       

ــوة    ــر ق ــع أكث ــة مجتم ــم (ثقاف بلقاس
، وعلى هذا ينظـر     )١٩ص ،٢٠١٣وإيمان،

لالغتراب الثقافي على أنه ابتعاد الفرد عـن        
ثقافة مجتمعـه ورفـضها والنفـور منهـا،         
واالنبهار بكل ما هو غريب أو أجنبي مـن         

قافة مجتمع آخر وخاصة االنبهـار      عناصر ث 
بأسلوب حياة الجماعة والنظـام االجتمـاعي       
وتفضيله لتلك العناصر على كل ما هو محلي      

 ).١١١، ص ٢٠٠٤زهران،(
وتتعدد أسباب حدوث ظاهرة االغتراب 

: الثقافي بين شباب الجامعـة، ومـن بينهـا        
ضغوط الحيـاة االقتـصادية واالجتماعيـة       

الفشل فـي معالجتهـا     والثقافية والتعليمية، و  
والتعاطي معها، وضعف قدرة الشباب عـن       
تلبية االحتياجات األساسية للحياة، فضلًا عـن   
اختالل نسق القيم وتصارع القيم بين األجيال،    
والبعد عن صحيح الدين وانتـشار الرذائـل        

، وتتعدد )٥٤، ص٢٠٠٩ الرواشدة والعربي،(
مظاهر االغتراب الثقافي لدى طالب الجامعة      

إضـعاف  : ليات التربيـة، ومـن أهمهـا    وك
الشخصية الوطنية وإعادة تشكيلها في إطـار       
هوية عالمية، وإضعاف انتماء الفرد للعقيـدة       
والوطن،وتحول الطالب نحو االنكفاء حـول      
الذات واالتكالية في كل شئ، واعتداء الطالب 
على الخصوصية الثقافية لمجتمعاتهم، كما أن      

تصال وتكنولوجيا  التقدم الحادث في وسائل اال    
المعلومات يمكن أن يكون عاملًا مؤثرا فـي        

ــات   ــر المكون ــةتغيي ــالب الثقافي  للط
، حيــث )٨٢-٨١، ص ص ٢٠٠٢الــسيد،(

أسهمت تكنولوجيا المعلومات واالنترنت في     
انتشار أساليب حياتية جديدة تنتشر بـسهولة       
عبر المجتمعات، فانتشرت في المجتمع ثقافات 

ه األصيلة، وهنا نشأت    أخرى إلى جانب ثقافت   
حالة من االرتباك الثقافي، وظهرت سلوكيات      
جديدة تهدد الخصوصية الثقافيـة للمجتمـع       
المصري، وخاصة في ظل ضـعف الهويـة    
الثقافية واالنبهار بحـضارة وثقافـة اآلخـر        

وأحداثهم  المجتمعيـة، وتتمثـل       ومناشطهم
دالالت اختالل الهوية الثقافية في  انفـصال        

 ذاته وضعف القدرة على تحقيقها، اإلنسان عن
والمعاناة من العزلـة االجتماعيـة وفقـدان        
الشعور باالنتماء للجماعة والمجتمع المحـيط    

  .به
 معاناة الطالب من مخـاطر التطـرف        – ٤

  :الفكري
يؤكد مفهوم التطرف الفكـري علـى       
الميل عن االعتدال في األقـوال واألفعـال         
والتصرفات والخروج عـن المـألوف مـن        

واعد المجتمـع والمعتقـدات واألعـراف       ق
االجتماعية عند التعامل مع المحيطين بـه أو      
عند التعامل مع اآلخرين، ويميل المتطـرف       
إلى التعصب الشديد لألفكـار والتـصورات       
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،كما أنه يـرفض أفكـار      الفكريةوالمعتقدات  
مما قد يدفعه إلـى      اآلخرين وال يكترث بها،   

ويعـد  االنعزال واالنكفـاء حـول الـذات،        
التطرف من أكثر المعضالت التـي تواجـه        
األفراد واألسر والمجتمعات واألمـم؛ ألنـه       
يهدد استقرار الـدول ويـستنزف طاقاتهـا        
الفكرية والتربوية واألمنيـة، وقـد يتحـول        
المتطرفون إلى طاقات مدمرة تعصف بـأمن       
األفراد واألوطان إذا تحـول إلـى العنـف         

ـ       وس والجريمة ونشر الذعر والخوف في نف
األفراد سواء بشكل فردي أو جماعي مـنظم        
بهدف الرغبة فـي إحـداث تغييـرات فـي        
المجتمع وفرض الرأي والفكر على اآلخرين      

ولقـد  ). ١٦٥، ص   ٢٠١٧الطيـار،   (بالقوة  
شغل التطرف خواطر واهتمام المعنيين مـن       
رجال الـسياسة واألمـن والفكـر والـدين         
والمعنيــين بالمجــال التربــوي والتعليمــي 

لف مؤسساته المعنية، ولـذلك تحـول       بمخت
التطرف إلى إشكالية خطيرة وتحـد هائـل        
 تعجز عن مواجهته مؤسسة معينة بمفردها،      

كما أنه ال يمكن التنبؤ بمظـاهر وأعـراض         
التطرف والجرائم التي قد تحدث في أزمـان        

غيـر أنـه     .وأماكن وبكيفيات غير متوقعة   
يمكــن تحديــد بعــض مظــاهر التطــرف 

  :يوأعراضه كما يل

مخالفة القواعد الفكرية العامة للمجتمع،      -
مما قد يؤدي إلى تبنـي قـيم ومعـايير       

  .مغايرة
الميـل إلـى الــسلبية تجـاه المجتمــع     -

 .وقضاياه
االنكفاء حول الذات واالنـسحاب مـن        -

 .المجتمع بشكل تدريجي
التعصب الشديد لألفكار ورفض سـواها     -

 .دون مناقشة
  الحثيث لدفع اآلخرين إلى تبنـي      السعي -

األفكار المنحرفة واإلصرار على حمـل      
 .الناس عليها ولو بالقوة

سيادة مشاعر االحتقار لعموم المجتمـع       -
والميل إلى اكتساب شرعية مزيفة عـن       
طريق ربط هـذه األفكـار المنحرفـة        

 .باألديان
قد يتحول التطرف من مجـرد أفكـار         -

منحرفة إلى أعمـال عنـف وتخريـب        
موجهة نحـو األفـراد أو المجتمعـات        
إلحداث التغيير الـسياسي بـالقوة فـي        

 .المجتمع
قد يكون التطرف في صـورة اعتـداء         -

على حريات األفراد مثل االعتداء علـى      
ــة   ــور ومهاجم ــع الخم ــالت بي مح
االحتفاالت االجتماعية، وإجبار النـساء     
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على االلتزام بزى معين، واالعتداء على      
 .األضرحة والموالد الدينية

ظـاهر  ومن خالل استعراض تلك الم    
يمكن التأكيد على المخاطر الكبيرة التي تكمن       
في هذا التحدي، وخاصة على فئة الـشباب        
طالب الجامعات، وتزداد خطورته إذا اقترن      
بغيره من التحديات مثل فقر الفكر، وفقـدان        

 الديني، وطغيـان البعـد      الوعياألمن، وقلة   
على كل جوانـب الحيـاة، وقـسوة         المادي

، وميل بعـض الـشباب      الجوانب االقتصادية 
إلى التحرر غير المنضبط كإدمان المخدرات      
وممارسة الشذوذ الجنسي واإللحاد وإنكـار      

 .وجود اهللا
  :اختالل منظومة القيم -٥

لقد أدت العديد من تداعيات المتغيرات      
المجتمعية المعاصرة إلى تنامي أزمة القـيم       
لدى شباب الجامعات، والتي يتوقع أن تستمر       

منية ليست بالقصيرة، غيـر أنـه       لفترات ز 
يمكن التمييز بين مصدرين رئيـسين لتلـك        
الظاهرة، فمنها ما يؤكد على الطبيعة الداخلية       
لتلك التحوالت والمتغيرات، والتي تتمثل في      
مشكالت النظام التعليمي، وصعوبات الحيـاة      
االقتصادية، ومشكالت المنظومة المجتمعيـة     

 طبيعـة   ، وهناك تحوالت ذات   ...في مصر 
خارجية يشترك فيها شباب الجامعـات فـي        
مصر مع غيـرهم فـي دول العـالم مثـل           
التحوالت المتسارعة في مجال االتـصاالت      

وتكنولوجيا المعلومات، وتنـامي المظـاهر      
السلبية للعولمة بكل أبعادها، ممـا انعكـس        
بدوره على منظومـة القـيم سـواء علـى          
المستوى الفردي أو المستوى االجتمـاعي،       

يث ُأصيبت منظومـة القـيم بحالـة مـن          ح
االضطراب واالخـتالل الواضـح، والـذي       
يضطر الشباب إلى التعايش معه والمعانـاة       
من مظاهره وتهديداته، ويمكن توضيح أهـم       
مظاهر اختالل منظومة القيم من خالل مـا        

 :يلي
وجود حالة من الصراع بين قيم المجتمع       -

األصيلة والقيم الوافدة من المجتمعـات      
  .ألخرىا

وجود حالة من الصراع بين القيم التـي         -
تدعو الطالب إلى االستقاللية والفرديـة      
والقيم التي تُركـز علـى االجتماعيـة        

  .وتماسك المجتمع
وجود حالة من التناقض القيمي بين مـا         -

يتبناه الفرد من أفكار وقيم وبين أشـكال        
السلوكيات التي يقوم بهـا الفـرد فـي         

  .المواقف المتنوعة
اب نسق القيم وعجزه عن تحديد      اضطر -

مسار محدد له، حيث تتنازع المسارات      
والتفضيالت القيمية مثل االختيار بـين      
قيم األصالة والحداثة، واالختيـار بـين       
الحفــاظ علــى الخــصوصية الثقافيــة 
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لمجتمعه وبين االنفتـاح علـى ثقافـات       
  .وحضارات اآلخرين

تزايد أشكال العنف والتعصب لألفكـار       -
لفكري، مما يؤدي إلى شيوع     والتطرف ا 

أنمــاط مــن الــسلوكيات والتفــاعالت 
االجتماعية التي تتسم بالعنف والتعصب     

ــة  ــة والجامع ــيط المدرس ــي مح . ف
   .الجامعات

تزايد حاالت العزلة االجتماعيـة بـين        -
شباب الجامعات نتيجة انشغال الطـالب      
بمشكالت الحياة الفردية واألسرية، مما     

نتماء، ويـؤدي   قد ينعكس سلبا على اال    
إلى انسحاب كثير من الشباب عن واقع       

، ٢٠١٨المالحـي،  (المجتمع وقـضاياه   
  .)١٦٥-١٥٦ص ص 

 معاناة بعض الطالب من قلق المستقبل       -٦
  :وإمكانية تحقيق متطلباته

لقد اتجهت سياسـة التعلـيم العـالي        
والجامعي في مصر التوسع في قبول أعـداد        

م كبيرة من الطالب فـي مؤسـسات التعلـي        
العالي، مما ينعكس بدوره على ضعف جودة       
التعليم ونوعيته وكفاءة مخرجاته، ممـا أدى       
إلى ضعف قدرة قطاعات العمل الحكـومي       
عن استيعاب األعداد الكبيرة من الخـريجين       
في مختلف التخصصات، مما يؤدى بـدوره       
إلى زيادة حاالت القلق واالضطراب وعجز       

بل بعض طالب الجامعة عن التخطيط لمستق      
  .حياتهم أو تجاوز أوضاعهم المعيشية

ويعاني بعض طالب كليات التربية من 
مظاهر االضطراب والقلق، وخاصة بعد إلغاء 

وتتبدى أهم  . التكليف لخريجي كليات التربية   
عوامل ومظاهر قلق المستقبل والعجز عـن       
تلبية متطلباته، لدى معلمي المستقبل، ومـن       

ت التربيـة،   إلغاء تكليف خريجي كليا   : أهمها
وانسحاب الدولـة التـدريجي مـن تعيـين         
المعلمين، مما يؤدي إلى فقدان األمـل لـدى     
الطالب وسيادة مظاهر التشكك حول المستقبل 
القريب، كما أن هناك تزايدا ملحوظًـا فـي         
معدالت البطالة، حيث يتم االسـتغناء عـن        
بعض العاملين في القطاع العام والخاص، مع     

ى المعاش المبكـر، ممـا      تشجيع العاملين عل  
يؤدي إلى زيادة شعورهم بـالقلق والتـشاؤم        
حول المستقبل، مما يجعلهـم أكثـر تـأثرا         

وقد ازداد شعور .بالضغوط النفسية من غيرهم
 التربية وغيرهم بقلق المستقبل     كلياتطالب  

نتيجة إجراءات التنافسية ومعـايير الجـودة       
قلة وانتهاج سياسة التعاقد في تعيين المعلمين و

اإلنفاق على التعليم الحكومي، مما قد يـؤدي        
إلى اهتزاز االسـتقرار النفـسي للخـريجين       
والعاملين على السواء حول غموض المستقبل 

شند واألنور،  .(والعجز عن تحقيق  متطلباته    
  ).٢٠٤-٢٠٣، ص ص ٢٠١٢
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   :البحوث والدراسات السابقة: سادسا
تنوعت البحوث التي تناولـت القـيم       

ية، ويمكن للبحث استعراض بعض     االجتماع
الدراسات والبحوث في هذا المجـال مرتبـة    

 :زمنيا من األقدم لألحدث كما يلي
 واسـتهدف   )٢٠٠٥(بحث الحسنية   

البحــث الكــشف عــن دور بعــض القــيم 
االجتماعية في الوقاية من الجريمة، كما سعى  
البحث من ناحية أخرى للكـشف هـن دور         

ب وتنمية القيم   المؤسسات اإلعالمية في إكسا   
االجتماعية لدى طالب الجامعـة، واسـتخدم    
البحث المنهج الوصفي لتحليل القيم االجتماعية 

 المجتمـع   وقايـة والتعرف على دورها في     
السعودي من الجريمة، وبعـد تطبيـق أداة        
البحث على عينة من طالب الجامعة وعينـة       
من نـزالء إحـدى اإلصـالحيات العقابيـة      

ث إلى عدة نتائج كان من بالحائر،وتوصل البح
وجود تفاوت كبير في تمسك طـالب       :أهمها

الجامعة بالقيم االجتماعية عند مقارنتهم بعينة      
من نزالء اإلصالحية، حيث أظهـر طـالب    
الجامعة تمسكًا مرتفعا بالقيم االجتماعية، بينما   
كان تمسك نزالء اإلصالحية بـالقيم نفـسها        

لبحث علـى  كما أكد ا .محدودا وبسيطًا للغاية 
الدور المهم للتنشئة االجتماعيـة والتربويـة       
للوقاية من الجريمة، كما أكدت نتائج البحث        
كذلك على أهمية المؤسسات اإلعالمية فـي       
إكساب وتنمية القيم االجتماعية لدى طـالب       

واقترح البحث . الجامعة ومعظم فئات المجتمع
تعظيم دور رجال الدين وأئمة المساجد فـي        

االجتماعية وتنميتها لدى الشباب    غرس القيم   
وطالب الجامعات،كما اقترح من ناحية أخرى 
عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتي 
يحاضر فيها علماء التربية واالجتماع وعلماء      
النفس والدعاة حول أهمية إكساب وتنمية القيم 

 المجتمع  لوقايةلدى الشباب وطالب الجامعة     
مخاطرها على الفرد   السعودي من الجريمة و   

  .والمجتمع
 دراســة الثقفــي والحمــوري   

 والتي استهدفت التعـرف    )٢٠١٣(وعصفور
على القيم االجتماعيـة وعالقتهـا بـالتفكير        
التأملي لدى طالبات قسم التربيـة الخاصـة        
المتفوقات أكاديميا والعاديـات فـي جامعـة      
الطائف، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي     

عينة الدراسة من متفوقـات  التحليلي، تكونت  
ــنهن  ) ٢٣٣( ــة، م ــات ) ٥٦(طالب متفوق
عاديات، وقد طبق على الطالبـات      ) ١٧٧(و

 الذي أعده البـاحثين،    االجتماعيةمقياس القيم   
ومقياس التفكير التأملي أليزنـك وولـسون       
(Ysenck& Wilson Reflections 

Scale)       وانتهت الدراسة إلى وجود فـروق ،
ن الطالبات المتفوقـات  ذات داللة إحصائية بي   

أكاديميا والعاديـات علـى مقيـاس القـيم         
 التعاون البنـاء  مجالياالجتماعية في كل من   

واإليثار لصالح الطالبات المتفوقات، وعـدم      



 

 ١١١

 مجاليوجود فروق ذات داللة إحصائية في        
المواطنة الصالحة والمودة والمقياس الكلـي،      
وكذلك وجود فروق بين الطالبات المتفوقات      

العاديات على مقياس التفكير التأملي لصالح      و
المتفوقات، بينما ال توجد عالقة ارتباطية بين       

  .القيم االجتماعية والتفكر التأملي
) ٢٠١٣( دراسة سـيليك ودولـسيك   

Silic & Dulcic والتي استهدفت  دراسة ما 
إذا كان هناك اختالف في التسلسل الهرمـي        

تصاديين في  للقيم ونظام القيم بين الطالب االق     
كل من كرواتيا وألمانيا، وتم التطبيق استبانات 
على طـالب كـل مـن جامعـة سـبيلت           

University of Split وجامعة فرانكفورت 
Frankfurt University وذلك انطالقًا من 

أن قيم الشباب تُعد مؤشرا مهما التجاه القـيم        
في المجتمع، وانتهت الدراسة إلـى وجـود        

صائية بين كال الجامعتين    فروق ذات داللة إح   
حول أهمية القيم االجتماعية الحديثة ونظـام       
القيم ككل، حيث أكد النموذج األلماني علـى        
أهمية القيم الحديثة، بينمـا يـولي النمـوذج         

 اهتماما أكبر بالقيم التقليدية، وتأثرت الكرواتي
: منظومة القيم لدى عينة البحث بكـل مـن        

ماذج والمثـل   األسرة، وجماعة الرفاق، والن   
العليا، والمؤسسات التعليمية، ووسائل اإلعالم، 
واالنترنت، وكـان مـن بـين القـيم لكـال       

اإلنجاز، واالستقالل واإلحـسان،    : الجامعتين

واألمن، والعالمية، ولكن هناك فـروق فـي        
  . التسلسل الهرمي لها

ــان ــة توركهرمـ ) ٢٠١٤( دراسـ
Turkkahraman    والني استهدفت رصد 

ــين  ــة ب ــيم العالق ــيم والق ــة والتعل التربي
االجتماعية، انطلقت الدراسة من تأكيد أهمية      
التعليم لكل المجتمعات حيث يـؤدي وظيفـة     
وقائية للمجتمع من خالل نقل ثقافته من جيل        
آلخر، ووظيفة تبادلية ألن اإلنـسان يعـدل        
سلوكه في ضوء ما يتعلمه، ووظيفة تكوينية       

ير العلمي،  تُمهد الطريق أمام االبتكار والتطو    
ليس هذا فحـسب ولكـن الكتـساب القـيم          

 واالجتماعية؛ ولذا أكدت الدراسـة      اإلنسانية
على ضرورة دمج تلك القيم فـي البرنـامج         
التعليمي، ويراعـى التحديـد الجيـد للقـيم         
االجتماعية والوطنيـة والعالميـة، وتحديـد       
مستوى الدارسين وطريقة التدريس، فـضلًا      

ؤســسات عـن ضــرورة التـآزر بــين الم  
االجتماعية المختلفة في سبيل إكساب وتنمية      

  . تلك القيم
 )٢٠١٦(دراسة األطرش والـشبول     

والتي استهدفت التعرف على مستوى القـيم       
االجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضـية       
ــا    ــة، تبع ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ف

الجــنس، مكــان السكن،الــسنة (لمتغيــرات
 على المـنهج    ، واعتمدت الدراسة  )الدراسية

) ٧٢(الوصفي، واشتملت عينة الدراسة على      
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من طلبة كلية التربية الرياضية في جامعـة        
النجاح الوطنية، وكان من أهم النتائج التـي        
توصلت إليها الدراسة أن مستوى تحقق القيم       
االجتماعية كان كبيرا لدى عينـة الدراسـة،        
وكانت هناك فروق بين الذكور واإلناث حول     

لقيم االجتماعية لـصالح اإلنـاث،      مستوى ا 
وكانت هناك فروق فـي الـسنة الدراسـية         
لصالح السنة الثانية والثالثة، بينما ال توجـد        
فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات     
استجابات عينة الدراسة نحو مستوى القـيم       
االجتماعية لدى الطلبة عينـة البحـث تبعـا       
لمتغير مكان الـسكن، وأوصـت الدراسـة        

ورة إجراء دراسات واسعة ومتجددة في      بضر
 وتنميتها مـن خـالل    مجال القيم االجتماعية    

  .  رياضية سواء جماعية أو فرديةاللعاب األ
 

من خالل استعراض وتحليل البحوث السابقة      
  :يمكن تأكيد ما يلي

أكدت الدراسات والبحـوث الـسابقة       -١
جتماعية فى تعديل   على أهمية القيم اال   

سلوكيات األفـراد داخـل المجتمـع       
وتحقيق نوع من الضبط االجتمـاعي،    
ومن ثم تقليـل حـاالت االنحـراف        

  .والجريمة
هنــاك ارتبــاط وثيــق بــين القــيم  -٢

االجتماعية ومستوى اإلنجاز والتفوق    
 .والتفكير التأملي

تتأثر منظومة القيم االجتماعية لـدى       - ٣
مـن  األفراد والمجتمعـات بالعديـد      

ــا ــن بينه ــل وم ــرة، : العوام األس
ــائل  ــة، ووس ــسات التعليمي والمؤس
اإلعالم، والنماذج القـدوة، ووسـائل      

 .التواصل االجتماعي وغيرها
 الدراسة الميدانية ونتائجها   :المبحث الثاني 

 :وتفسيرها
يتناول هذا المبحث عرضـاً منهجيـاً       
لإلجراءات الميدانية للبحث وإجراءاته، وأهم     

من خالل تحديد واسـتعراض     نتائجه، وذلك   
أهداف الدراسة الميدانية وخطواتها، والتـي      
تشمل تصميم وبنـاء أداة البحـث، وتحديـد     
مجتمع البحث، والعينة، وإجراءات التطبيق،     
ــم   ــصائية، وأه ــة اإلح ــاليب المعالج وأس
المعوقات التي واجهت الباحث عند تطبيـق       
الدراسة الميدانية، وتوصيف نتائج الدراسـة      

ية وتفسيرها، وهذا ما يتناوله البحـث       الميدان
  :في المحاور والنقاط التالية

  :أهداف الدراســة الميدانية: أوالً
الكشف  هدفت الدراسة الميدانية إلـى      

یم   ض الق ة بع ساب وتنمی ة إك ن أھمی ع
ى      ة؛ حت ات التربی الب كلی ة لط االجتماعی
رات   ض المتغی داعیات بع ة ت نھم مواجھ ُیمك

ذلك من خالل محاور    و المجتمعیة المعاصرة؛ 
   :االستبانة التالية

    یم  بعـض   : المحور األول وعنوانـه الق
ات   الب كلی ة لط ة المقترح االجتماعی
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راف    اھر االنح ة مظ ة لمواجھ التربی
    .االجتماعي

   القـيم  بعـض   : المحور الثاني وعنوانه
االجتماعية المقترحة لطالب كلية التربية     
لمواجهة مـشكالت اسـتخدام وسـائل       

  . الجتماعيالتواصل ا
   القـيم   بعـض : المحور الثالث وعنوانه

االجتماعية المقترحـة لطـالب كليـات     
التربية لمواجهـة مظـاهر االغتـراب       

 .الثقافي
   القـيم  بعـض  : المحور الرابع وعنوانه

االجتماعية المقترحـة لطـالب كليـات     
  . التربية لمواجهة التطرف الفكري

   القيم بعض : المحور الخامس وعنوانـه
طالب كليات التربية لمواجهة    المقترحة ل 

 .اختالل منظومة القيم
   القيم  بعض: المحور السادس وعنوانـه

االجتماعية المقترحـة لطـالب كليـات     
التربية لمواجهة قلق المستقبل وتحقيـق      

 .متطلباته
  :خطوات الدراسة الميدانية: ثانياً

لتحقيق أهداف الدراسـة الميدانيـة،      
ت انتظم البحث وفق مجموعة مـن الخطـوا       

  : يمكن تحديدها فيما يلي
  .تصميم وإعداد أداة البحث -١
  .تحديد مجتمع البحث والعينة -٢
  .تطبيق أداة البحث على أفراد العينة -٣

ــائج الدراســة باســتخدام  -٤ تحليــل نت
 ،)SPSS(البرنـــامج اإلحـــصائي

)Statistical Package for 
Social Sciences(  اإلصـــدار

 ).م٢٠١٢(العشرون للعام 
لبحث وتفسيرها في   استعراض نتائج ا   -٥

ضــوء أدبيــات البحــث والبحــوث 
 .السابقة

 :تصميم أداة البحث: ثالثاً
من خالل مـسح واسـتقراء أدبيـات      

القـيم  البحث التربـوي المرتبطـة بمجـال        
، باإلضافة إلى اإلطار النظـري       االجتماعية

للبحث الحالي، تم إعـداد االسـتبانة كـأداة         
يـة  رئيسة لجمع البيانات في الدراسة الميدان     

ثالثي األبعاد، وقد روعي    " ليكرت"وفق نمط   
عند تصميمها تحقيق الهدف الرئيس للبحث،      
كما روعيت الدقة عنـد صـياغة محـاور         
االستبانة وبنودها بحيث تعكس بدقة الغرض      
الذي وضعت له وسهولة ودقـة ووضـوح        
العبارات واأللفاظ؛ حتى يتحقق فهمها، كمـا       

ـ       دة روعي كذلك تضمين العبارة لفكـرة واح
فقط؛ وذلك لتحقيق الدقة في االستجابة، كمـا        
روعي وقت المـستجيب، بحيـث ال تأخـذ         
اإلجابة على عبارات االستبانة وقتـاً أطـول     
من الالزم، مما يترتب عليه عدم الدقة فـي         

 .االستجابة وانصراف أفـراد العينـة عنهـا       
  .)٢٥١-٢٥٠كاظم، ص ص& جابر (
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ثم عرضت االستبانة فـي صـورتها       
 على مجموعة من المحكمـين مـن        المبدئية

خبراء التربية في بعض الجامعات المصرية،      
وقد أبدوا مالحظاتهم حول مدى مالئمة كـل       
فقرة، وانتمائها، ومناسبتها لكل محور مـن       
محاور االستبانة، حيث بلغ عـدد عبـارات        

عبـارة،  ) ٧٤( االستبانة في صورتها األولية   
 وفي ضوء اقتراحات المحكمين ومالحظاتهم،    

عدلت الصياغة اللغوية لـبعض العبـارات،       
ودمجت العبارات المتـشابهة والمتداخلـة،      
وحذفت بعض الفقرات، باإلضافة إلى دمـج       
بعــض المحــاور المتــشابهة مــن حيــث 
المضمون، لكي تخرج االستبانة في صورتها      

  : شقينالنهائية لتضم 
 مقدمة تحتوي على الهدف من      :األول

لبيانـات األوليـة،    تطبيق االستبانة، وبعض ا   
والتي طلب من أفراد العينـة ملؤهـا قبـل          
الشروع في اإلجابة على عبارات االسـتبانة،    

، )اختيـاري ( االسـم  :وهي بيانات تتضمن  
، النوع  ) أسيوط - الزقازيق -األزهر(الجامعة  

، ) عملـي  -نظري(، التخصص   ) أنثى -ذكر(
المشاركة في األنشطة التربويـة بالجامعـة       

  .)ك ال يشار-يشارك(
وقـد    محاور االستبانة الستة،   :الثاني

ة    جاء المحـور األول عـن        یم االجتماعی الق
ة   ة لمواجھ ات التربی الب كلی ة لط المقترح

اعي راف االجتم اھر االنح ــضمن مظ ، وتـ

، في حين تناول المحور الثاني      )عبارات١٢(
القيم االجتماعية المقترحة لطالب كلية التربية      

ل التواصـل   لمواجهة مشكالت استخدام وسائ   
، أمـا   )عبـارات ١٢(، وتـضمن    االجتماعي

القيم االجتماعيـة  المحور الثالث فكان بعنوان  
المقترحة لطالب كليات التربيـة  لمواجهـة        

ــافي  ــراب الثق ــاهر االغت ــضمن مظ ، وت
، في حين تناول المحور الرابـع       )عبارة١٣(

القيم االجتماعية المقترحة لطـالب كليـات       
، وتضمن   كـري التربية لمواجهة التطرف الف   

بينما تناول المحـور الخـامس      ،  )عبارة١٤(
القيم المقترحة لطالب كليات التربية لمواجهة      

، )عبارات١٠(وتضمن    اختالل منظومة القيم  
القيم االجتماعيـة   أما المحور السادس فتناول     

المقترحة لطالب كليات التربية لمواجهة قلق      
ــه   ــق متطلبات ــستقبل وتحقي ضمن  الم وت

بــر كــل منهــا عــن رأي  يع)عبـارة ١٣(
المستجيب، وبذلك يكون إجمـالي االسـتبانة       

. ثمان وخمسون عبارة، في صورتها النهائية     
وتتطلب االستبانة من أفراد العينة االسـتجابة   
للعبارات عند أحد مستويات ثالثة، يعبر كل        
منها عن درجة تحقق القيمـة االجتماعيـة،        

 متوسـطة  –كبيرة(وتتوزع االستجابة ما بين    
  ).ضعيفة –

وقد طلب الباحث من أفـراد العينـة        
قراءة العبارات بدقة، ثم إبداء الـرأي حـول    

) (أهمية  كل عبارة، وذلك بوضع عالمة        
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في فـراغ واحـٍد مـن الفراغـات الثالثـة       
الموجودة مقابل كل عبارة، وهذه الفراغـات       

 –الثالثة تعبر عن تدرج االستجابة من  كبيرة       
 االسـتجابات    ضعيفة، وتأخذ هذه   –متوسطة  

ثــالث درجــات : األوزان النــسبية التاليــة
ــتجابة  ــان لالس ــرة، درجت لالســتجابة كبي

  .متوسطة،  ودرجة لالستجابة ضعيفة
  :عينة البحث :رابعاً

تهدف عملية تحديد عينة البحث إلـى       
توصيف المجتمع األصل الذي تُسحب منـه       
العينة؛ ولذلك فثمة أهمية كبيرة لعملية اختيار       

البحـث، كـى تـتم بطريقـة        وسحب عينة   
صحيحة، وبذلك يمكن أن تكون تلك العينـة        
ممثلة للمجتمع األصل وما يترتب على ذلـك      
من إمكانية لتعميم النتائج التي يتم الحـصول        

  .عليها من العينة المذكورة
وقد حددت عينة البحـث مـن بـين         

ث إن   مجتمع طالب   كلیات التربیة بمصر، حی
اق    فراد العينة فـي  جميع أھناك ضمانات التف

اختيـرت عينـة     نفس الظروف تقريبا، وقد   
البحث ممثلة لكال المكونين من نوع الطالب       
حيث تكونت من الطالب والطالبـات مـن        

لمعرفة أثر نوع الطالـب،     ) الذكور واإلناث 
 مـن   سـواء الجامعة التي ينتمـي إليهـا       و
 لمعرفـة  ) أو أسيوط- أو الزقازيق  -األزهر(

 مـع مراعـاة تنـوع       ،أثر العامل الجغرافي  
، لمعرفة  ) عملي -نظري(التخصص العلمي   

أثر المعرفة المكتسبة، كما روعي التعـرف       
على مهارة الطـالب فـي المـشاركة فـي          
األنشطة التربويـة بالجامعـة مـن عـدمها        

لمعرفة اثـر العوامـل    )  ال يشارك  -يشارك(
الثقافية والترويحية المختلفة فـي ممارسـة       

   .الطالب للقيم االجتماعية
ونظرا لكبر حجم مجتمع البحث، فقـد   
اختار الباحث عينة الدراسة وفقا لعـدد مـن         
 المعادالت مثل معادلـة اسـتيفن ثامبـسون       

)Krejcie& Morgan, 1970, p.p.607-
610(.  
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  :حيث إن
N: تؤكد على حجم المجتمع  

Z:      تؤكد على الدرجة المعيارية المقابلة
ــة ــستوى الدالل ــساوي ) ٠,٩٥ (لم وت

)١,٩٦(  

q:         تؤكد على نـسبة الخطـأ وتـساوي
)٠,٠٥(  
P:         تؤكد على نـسبة تـوفر الخاصـية

  )٠,٥٠(والمحايدة وتساوي 

وتؤكد المعادلة السابقة إلى أنه إذا زاد       
عشرين ألفًـا   ) ٢٠٠٠٠(مجتمع الدراسة عن    

. فردا) ٣٧٧(فإن حجم العينة يمكن أن يكون       
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ـ     ة مـا بـين     ونظرا لتنوع متغيرات الدراس
ومكان وطبيعة الجامعة مـا     الذكور واإلناث   

 وطبيعة  ، وأسيوط - والزقازيق -بين األزهر 
 -التخصص المعرفي للطالب ما بين النظري     

والعملي، والمشاركة في األنشطة الجامعيـة،     
 وغيـر   -لتتنوع بين مشارك في األنـشطة       

مشارك فيها، ويمكن توضيح ذلك من خالل       
  :استعراض ما يلي

  : أفراد العينة حسب متغير الجامعةتوزيع -١
 طالبـا  ٤٦٣تكونت عينة البحث مـن     

وطالبة، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية مـن       
كليات التربية بجامعات األزهر والزقـازيق      
وأسيوط، ويمكن تفصيل ذلـك مـن خـالل         

 : الجدول التالي
  )١(جدول 

توزيع أفراد العينة من الطالب والطالبات 
  حسب متغير الجامعة

 النسبة العدد الجامعة
 ٦٨‚٩ ٣١٩ األزهر

 ٢٣‚٣ ١٠٨ الزقازيق
 ٧‚٨ ٣٦ أسيوط

 ١٠٠ ٤٦٣ المجموع

 :توزيع أفراد العينة حسب متغير النوع -٢
اشتملت عينة البحث على طالب مـن       
كليات التربية من الجنسين، ويمكن توضـيح       

 : ذلك من خالل الجدول التالي

طالب توزيع أفراد العينة من ال )٢(جدول 
  والطالبات حسب متغير النوع

 النسبة العدد النوع

 ٦٢ ٢٨٧ ذكر
 ٣٨ ١٧٦ أنثى

 ١٠٠ ٤٦٣ المجموع

توزيع أفـراد العينـة حـسب متغيـر          -٣
  :التخصص

تنوعت تخصصات عينة البحث ما بين      
تخصصات نظرية وعملية، ويمكـن إجمـال    

 ذلك من خالل الجدول التالي
  )٣(جدول 

ب والطالبات توزيع أفراد العينة من الطال
  حسب متغير التخصص

 النسبة العدد التخصص
 ٧٠‚٤ ٣٢٦ نظري
 ٢٩‚٦ ١٣٧ عملي

 ١٠٠ ٤٦٣ المجموع

توزيع أفـراد العينـة حـسب متغيـر          -٤
  :المشاركة في األنشطة الجامعية

اختلفت عينة البحث فيما بينهـا مـن        
حيث المشاركة في األنشطة الجامعيـة مـن        

الجدول عدمه، ويمكن إجمال ذلك من خالل       
  : التالي
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  )٤(جدول 
توزيع أفراد العينة من الطالب والطالبات 
  حسب متغير المشاركة في األنشطة الجامعية

 النسبة العدد الجامعة
 ٤١‚٧ ١٩٣ يشارك

 ٥٨‚٣ ٢٧٠ ال يشارك
 ١٠٠ ٤٦٣ المجموع

التحقق مـن صـالحية االسـتبانة       : خامسا
  :للتطبيق

يجب على كل باحث علمي أن يتحقق       
للتطبيق علـى   دى صالحية أداة البحث     من م 

العينة المستفتاة، ولكى يتم التحقق من صالحية 
األداة للتطبيق ينبغـي أن يتـوفر شـرطان         

أن تكون أداة البحث صادقة     : أساسيان أولهما 
أن : في استقصاء ما وضعت لقياسه، وثانيهما    

تتسم نتائج االستجابة بالثبات في محاورهـا       
 الحالي اسـتعراض    وبنودها، ويمكن للبحث  

عملية التحقق من صدق االستبانة وثباتها من       
  :خالل عرض ما يلي

  :صدق االستبانة -١
يختص موضوع صدق االستبانة بأن     
تقيس ما وضـعت لقياسـه، ويعـد صـدق          
االستبانة مؤشرا على صالحيتها للتطبيـق؛       

 يأتي في الترتيـب     االستبانةولذا فإن صدق    
وقد أمكن   ستبانة،األول ثم يليه ثبات نتائج اال     

التحقق من صـدق االسـتبانة مـن خـالل          
 :األساليب والطرق التالية

  :حساب الصدق الظاهري  .أ 
وقد تمكن الباحث من حساب صـدق       

  الـصدق الظـاهري  االستبانة بداية باستخدام   
Face Validity   ــرض ــالل ع ــن خ م

 مـن     مجموعة من المحكمين   علىاالستبانة  
ربيـة  ذوى االختصاص والخبرة في مجال الت  

وعلم النفس للقيام بتحكيمهـا، حيـث اطلـع        
هؤالء المحكمون علـى عنـوان البحـث،        
واألسئلة البحثية، وأهداف البحـث، وذلـك       
إلبداء آرائهم ومالحظـاتهم حـول محـاور        
االستبانة وبنودها كل محور بالعبارات التـي      
تنتمي إليه، ومدى وضوح البنود والعبارات،      

 قام السادة   وصحتها اللغوية والتربوية، حيث   
المحكمون بتعديل بعض العبارات، وحـذف      
التكرار من بعضها وإضافة ما يرونه مناسبا       
من عبارات، وبعد إجراء تلـك التعـديالت        
أصبحت االستبانة فـي صـورتها النهائيـة        
مقسمة على ست محاور، ومجموع بنودهـا       

 ,Oluwatayo, 2012 عبارة ٧٤وعباراتها 
p.392).( 

  :الصدق الذاتي  .ب 
 الصدق الذاتي باستخدام حساب     حساب -

 :الجذر التربيعي لمعامل الثبات

وقد تمكن الباحث من حساب الصدق      
الذاتي باستخدام حـساب الجـذر التربيعـي        
لمعامل الثبات ألفا كرونبـاخ، وقـد جـاءت     
درجات الصدق الذاتي جميعها بدرجة صدق      
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مرتفعة، ويمكن توضيح ذلـك مـن خـالل         
 :الجدول التالي

 )٥(جدول 
  جة الصدق الذاتي لالستبانةدر

 درجة الصدق معامل الصدق عدد العبارات المحور
 مرتفعة 819. 12 المحور األول
 مرتفعة 844. 12 المحور الثاني
 مرتفعة 861. 13 المحور الثالث
 مرتفعة 872. 14 المحور الرابع

 مرتفعة 864. 10 المحور الخامس
 مرتفعة 903. 13 المحور السادس

 مرتفعة 968.  74 المجموع

أن معامـل   ) ٥(ويالحظ من الجدول    
الصدق الذاتي لالستبانة يقترب من الواحـد       
الصحيح وهى درجة مقبولة إحصائيا، وبذلك      

فإن االستبانة تتسم بدرجة عالية من الصدق،       
  .ويمكن تطبيقها والوثوق بنتائجها

حساب الـصدق الـذاتي باسـتخدام        -
  :معامل ارتباط بيرسون

وقد تمكن الباحث من حساب الـصدق       
الذاتي باستخدام معامل ارتباط آخـر وهـو        
معامل ارتباط بيرسون، والـذي يـتم فيـه         
حساب درجة االرتباط بين محاور االستبانة      
وبعضها البعض، وكذلك بين كـل محـور        
ومجموع المحاور ككل، ويمكن استعراض     
درجة معامالت االرتباط من خالل الجدول      

  :التالي

  )٦(ول جد
  معامل ارتباط بيرسون بين محاور االستبانة وبعضها وبينها وبين المجموع الكلي لالستبانة

المحور  المحور
 األول

المحور 
 الثاني

المحور 
 الثالث

المحور 
 الرابع

المحور 
 الخامس

المحور 
 السادس

مجموع 
 االستبانة ككل

معامل ارتباط 
المحور  **775. **562. **569. **615. **644. **657. 1 بیرسون

 األول
 000. 000. 000. 000. 000.  000.  الداللة اإلحصائیة
معامل ارتباط 

المحور  **793. **563. **602. **635. **628. 1 بیرسون
 الثاني

 000. 000. 000. 000. 000.  الداللة اإلحصائیة
معامل ارتباط 

المحور  **821. **603. **645. **647. 1  بیرسون
 الثالث

 000. 000. 000. 000.   الداللة اإلحصائیة
معامل ارتباط 

المحور  **881. **730. **768. 1   بیرسون
 الرابع

 000. 000. 000.    الداللة اإلحصائیة

معامل ارتباط 
المحور  **893. **725. 1    بیرسون

 الخامس
 000. 000.     الداللة اإلحصائیة

ل ارتباط معام
المحور  **841. 1     بیرسون

 السادس
 000.      الداللة اإلحصائیة

  )01. تعني أن قيمة معامل االرتباط دالة عند(**
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ويمكن التأكيد على أهم النتائج المستقاة من       
  : الجدول من خالل عرض ما يلي

        أن ثمة ارتباط قوي بين المحور األول
وإجمالي االستبانة، حيث بلـغ معامـل     

وهـي  ) 775.(يرسون بينهما ارتباط ب 
قيمة ارتباط طردي قوي، ودالة عنـد       

، مما يؤكد ارتباط    )01.(مستوى داللة   
المحور األول باالستبانة ككل، كما أنه      

  . يحقق جزءا من هدفها العام
        أن ثمة ارتباط قوي بين المحور الثاني

وإجمالي االستبانة، حيث بلـغ معامـل     
وهـي  ) 793.(ارتباط بيرسون بينهما    

قيمة ارتباط طردي قوي، ودالة عنـد       
مما يؤكد ارتباط   ،  )01.(مستوى داللة   

المحور الثاني باالستبانة ككل، كما أنه      
  .يحقق جزءا من هدفها العام

        أن ثمة ارتباط قوي بين المحور الثالث
وإجمالي االستبانة، حيث بلـغ معامـل     

وهـي  ) 821.(ارتباط بيرسون بينهما  
الة عنـد   قيمة ارتباط طردي قوي، ود    

، مما يؤكد ارتباط    )01.(مستوى داللة   
المحور الثالث باالستبانة ككل، كما أنه      

  .يحقق جزءا من هدفها العام
        أن ثمة ارتباط قوي بين المحور الرابع

وإجمالي االستبانة، حيث بلـغ معامـل     
وهـي  ) 881.(ارتباط بيرسون بينهما  

قيمة ارتباط طردي قوي، ودالة عنـد       
، مما يؤكد ارتباط    )01.(مستوى داللة   

المحور الثالث باالستبانة ككل، كما أنه      
 .يحقق جزءا من هدفها العام

          أن ثمة ارتباط قـوي بـين المحـور
الخامس وإجمالي االستبانة، حيث بلـغ      

) 893.(معامل ارتباط بيرسون بينهمـا    
وهو ارتباط طردي قوي، ودالة عنـد       

، مما يؤكد ارتباط    )01.(مستوى داللة   
امس باالستبانة ككل، كمـا     المحور الخ 

 .أنه يحقق جزءا من هدفها العام
          أن ثمة ارتباط قـوي بـين المحـور

السادس وإجمالي االستبانة، حيث بلـغ      
) 841.(معامل ارتباط بيرسون بينهمـا    

وهو ارتباط طردي قوي، ودالة عنـد       
، مما يؤكد ارتباط    )01.(مستوى داللة   

المحور السادس باالستبانة ككل، كمـا      
 .حقق جزءا من هدفها العامأنه ي

وتُؤكد درجة االرتباط القوية الواضحة      
على أن هناك ارتباطًا موجبـا وقويـا بـين          
محاور االستبانة كل على حدة مع المحـاور        
األخرى، وبين محاور االسـتبانة ومجمـوع      
االستبانة ككل، مما يؤكد على درجة الصدق       
الواضحة والكبيرة لمجموع محاور االستبانة     

بنودها وعباراتها، ومن ناحية أخرى فـإن       و
مستوى داللة االرتباط قد جاءت دالـة عنـد     
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، وهو مستوى الداللة األفضل     )01.(مستوى  
 . والذي تقل نسبة الخطأ فيه

  Reliability  ثبات االستبانة -٢
يختص موضوع ثبات االسـتبانة بـأن       
تُعطي نفس النتائج تقريبا إذا ُأعيـد تطبيقهـا        

ص في فتـرتين مختلفتـين      على نفس األشخا  
 حيـث حـسب ثبـات       ،وفي نفس الظروف  

االستبانة من خـالل األسـلوب اإلحـصائي       
 ارتباط االتـساق الـداخلي      بمعاملالمسمى  

Internal Consistency،   كما اسـتخدم
 Cronbch's(الباحث طريقة ألفا كرونباخ 

alph (من خالل المعادلة اآلتية:  

  
إلـى معامـل الثبـات       αحيث تشير   

إلـى عـدد     Nريقة ألفا كرونباخ، وتشير     بط
 إلـى  `rوتشير، مفردات االستبانة أو المحور   

متوسط قيم معامالت االرتباط بين مفـردات       
من خارج قسمة وُیحسب  االستبانة أو المحور    

مجموع معامالت االرتباط بـين مفـردات       (
عدد مفردات االستبانة   / االستبانة أو المحور    

 Saris, E., et،(pp. 275-208 )أو المحور

al (2004(،   وقد أمكن حساب معامل ثبـات
االستبانة لمحاورها الست ومجموع االستبانة     

  : ككل، وكانت النتائج كما بالجدول التالي
  )٧( جدول

  يبين ثبات أداة الدراسة مجملة وعلى كل محور عن طريق معامل ألفا كرونباخ
 درجة الثبات معامل الثبات عدد العبارات المحور

 مرتفعة 672. 12 لمحور األولا
 مرتفعة 713. 12 المحور الثاني
 مرتفعة 743. 13 المحور الثالث
 مرتفعة 762. 14 المحور الرابع

 مرتفعة 747. 10 المحور الخامس
 مرتفعة  816. 13 المحور السادس

  مرتفعة 938. 74 المجموع

أن درجـة   ) ٧(يتضح من الجـدول     
رتفعـة  ثبات مجمـوع االسـتبانة ككـل م       

، حيث إنها مقتربـة مـن الواحـد         )938.(
الصحيح وهى درجة ثبات عالية وموثوق بها       

 صدق  درجةوبذلك يمكن القول أن     إحصائيا،  
  .االستبانة عالية

وبعد التحقق مـن صـدق االسـتبانة        
وثباتها بأساليب إحصائية متعددة فـإن ذلـك        
يؤكد على صالحية االسـتبانة لقيـاس مـا         

 انية الوثوق بالنتائج التي وضعت لقياسه، وإمك  
يمكن أن يسفر عنها البحث الحالي،مما يعـد        
مؤشرا جيدا لتعميم نتائجه،كما يؤكد من ناحية 
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أخرى على أن االستبانة صالحة في مجـال        
الكشف عن أهمية إكساب وتنمية بعض القيم       
االجتماعية لطالب وطالبات كليات التربيـة      

 علـى     يساعدهم في التغلـب    قدبمصر، مما   
ــة  ــرات المجتمعي تــداعيات بعــض المتغي

  .المعاصرة
  :أساليب المعالجة اإلحصائية: سادسا

بعد تطبيق االسـتبانة علـى العينـة        
المستفتاة وتجميعها، وتفريغ االستجابات فـي      
جداول لحصر التكرارات ومعالجة البيانـات      
بطريقة إحصائية من خالل برنـامج الحـزم        

 SPSS (Statistical Package(اإلحصائية

for Social Sciences    اإلصـدار الثـاني
  .والعشرين

 بمجموعـة مـن     الباحثوقد استعان   
األساليب اإلحصائية التي استهدفت التحليـل      
الوصفي واالسـتداللي لمحـاور االسـتبانة       
وعباراتها، ومن أهم األسـاليب اإلحـصائية       

  :المستخدمة
 وقد اسـتخدم    :معامل ارتباط بيرسون   - ١

بـاط بـين محـاور      لقياس درجة االرت  
االستبانة كل علـى حـدة ومجمـوع        
االستبانة ككل؛ حتى يتم التحقـق مـن        

  .االتساق الداخلي لالستبانة
وقد استخدمت النسب   : النسب المئوية  - ٢

المئوية لحساب التكرارات في عبارات     

االستبانة ومحاورها، ويعـد أسـلوب      
النسب المئوية أكثر صـدقًا وتعبيـرا       

 .األرقام الخام
ويتم حسابه من خـالل  : النسبيالوزن   - ٣

التقدير الرقمي لكل عبارة علـى عـدد       
أفراد العينة،، ويمكن أن يفيد أسـلوب       
الوزن النسبي فـي تحديـد مـستوى        
الموافقة على كل عبارة من عبـارات       
االستبانة، والترتيـب حـسب الـوزن       
النسبي لكل منها، حيث يـتم حـساب        
الوزن النسبي لكل عبارة عن طريـق       

جـة لكـل اسـتجابة مـن        إعطاء در 
: ليكرت(االستجابات الثالثة وفقا لنمط     

Likert Method( ــى ــث تُعط ، حي
درجة االستجابة الواقعـة فـي نطـاق      

، بينمــا تُعطــى )٣(كبيــرة الدرجــة 
ــة  ــطة الدرج ــتجابة متوس   ،)٢(االس

  أما االسـتجابة الواقعـة فـي نطـاق         
، ثـم يقـوم     )١(ضعيفة فتعطي الدرجة  

 فـي   الباحث بضرب هـذه الـدرجات     
التكرار المقابل لكل استجابة وجمعهـا      
وقسمتها على إجمالي أفـراد العينـة،       
ليعطي ما يسمى بـالوسط المـرجح،      
والذي يعبر بدوره عن الوزن النـسبي       
  لكل عبـارة علـى حـدة ، ويمكـن          
توضيح ذلك من خالل عرض المعادلة      

 :التالية
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تكرار  × ٢) + (تكرار كبيرة × ٣(
 )تكرار ضعيفة × ١) + (متوسطة

التقدير 
الرقمي لكل 

 عدد  أفراد العينة =عبارة  
ويمكن تحديد مستوى االستجابة علـى كـل        

  عبارة من خالل حساب العالقة التالية  
 ١  -ن  

 =مستوى الموافقة 
 ن

حيث تشير ن إلى عدد االسـتجابات       
، وقـد أمكـن حـساب       )٣(وتساوى العدد   

مستوى الموافقة لكل اسـتجابة مـن خـالل        
طبيق المعادلة السابقة، ويتضح ذلـك مـن        ت

  : خالل الجدول التالي
  )٨(جدول 

  مستوى ومدى الموافقة لكل استجابة
  المدى مستوى االستجابة

 ضعيفة
 + ١(وحتى ١من 

 ١,٦٦أي )٠,٦٦

 ٢,٣٣وحتى ١,٦٧من  متوسطة

  تقريبا٣ًوحتى ٢,٣٤من  كبيرة

  اختبار التاءt– test :  ـستخدموالذي ي
ق بـين متوسـطين غيـر       لقياس الفرو 

 – Independent Simple tمعتمدين 

Test،     ستخدم لدراسة الفروق بينحيث ي 
  .المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة

          كما استخدم اختبار التـاء مـن ناحيـة
أخرى  لقياس الفروق بـين متوسـطي        

درجات استجابات عينة البحث المستفتاة،      

ـ (النوع  وذلك بالنسبة لمتغيرات      -رذك
، ) عملـي  -نظري(، والتخصص   )أنثى

المـشاركة فــي األنــشطة الجامعيــة  و
 وقـد اسـتخدم     ،) ال يـشارك   -يشارك(

أسلوب التاء في االستجابة على مجموع      
 .المحاور نظرا لكونها متغيرات ثنائية

اختبار تحليل التباين أحادي االتجـاه       - ٤
One Way ANOVA ، وقد استخدم

هذا األسلوب لقيـاس الفـروق بـين         
وسطات استجابات فئات العينة ثالثية     مت

الجامعـة  لمتغيـر    المتغيرات، وذلـك  
وذلـك  ،  ) أسيوط - الزقازيق -األزهر(

  .لكونه متغير ثالثي
   :تطبيق االستبانة: سابعا

طُبقت االستبانة بـصورتها النهائيـة      
مـن طـالب وطالبـات    على عينة عشوائية  

الفرقتين الثالثة والرابعة بكليات التربية فـي       
ات األزهر، والزقازيق، وأسيوط، وقـد      جامع

 وحتـى  ٢٠/٢/٢٠١٨في الفترة مـن    طُبقت  
) ٥٥٠(حيث تـم توزيـع      م،  ٢٠/٣/٢٠١٨

) ٤٠(بفاقـد   ) ٥١٠(استبانة، وعـاد منهـا      
نظرا لعدم  استبانة  ) ٤٧( وتم استبعاد    ،استبانة

حيث  ،استكمال بياناتها األولية أو أحد بنودها     
بانة، وهي  است) ٤٦٣ (النهائيبلغ حجم العينة    

  .األصليعينة ممثلة للمجتمع 
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أهم الصعوبات التي واجهت الباحـث      : ثامنًا
  :عند تطبيق االستبانة

قلة اهتمام بعض المحكمين عند تقديم       .١
  .االستبانة لتحكيمها

قلة التزام بعض المحكمين بمواعيـد       .٢
  .تسليم االستبانة بعد تحكيمها

ضعف عناية بعض المحكمين بإجراء      .٣
ة صـحيحة واالعتنـاء     التحكيم بطريق 

 .بقراءة العبارات
قلة اهتمام بعض أفراد العينة المستفتاة       .٤

بمــلء البيانــات األوليــة الخاصــة 
بالمستجيب أو ترك بعض العبـارات      

 .بدون استجابة
عرض وتحليـل نتـائج الدراسـة        :تاسعا

 :الميدانية وتفسيرها
يتم عرض وتحليل نتـائج الدراسـة       

ات، حيـث   وتفسيرها من خالل تتابع الخطو    
يتم بداية وصف وتفسير النتائج طبقًا لمـدى        
الموافقة على محاور االستبانة الـستة تبعـا        
الستجابة أفراد العينة وترتيبها حسب أوزانها      
النسبية، ثم يلي ذلك عرض وتحليـل نتـائج         
البحث بطريقة إجمالية وتفسير تلك النتـائج،       
وذلك بالنسبة للمتغيرات الثنائيـة باسـتخدام       

 Independentر التاء غير المعتمـد  اختبا

Simples t – test    فـي حالـة متغيـرات 
، والتخـصص   ) أنثى -ذكر(النوع  لمتغيرات  

المشاركة في األنـشطة    ، و ) عملي -نظري(
، ثم يلي ذلـك     ) ال يشارك  -يشارك(الجامعية  

وصف وتفسير النتائج على محاور االستبانة      
الستة بالنسبة لمتغيرات البحـث المـستقلة،       

ك باستخدام اختبار تحليل التباين أحـادي       وذل
فـي حالـة    One Way ANOVA االتجاه

ــر  ــازيق-األزهــر(الجامعــة متغي  - الزق
 بشيء، ويمكن استعراض تلك النتائج      )أسيوط

من التفصيل والتحليل، من خـالل عـرض        
  : الخطوات التالية

عرض وتحليل نتائج   : الخطوة األولى 
 البحث باستخدام أسـلوب ترتيـب الـوزن       

النسبي؛ للكشف عن أهمية اكتساب وتنمية      
بعض القيم االجتماعية لطالب كليات التربية      
بمصر لمساعدتهم في التغلب على تداعيات      
بعض المتغيرات المجتمعية المعاصرة، وذلك   
على محاور االسـتبانة كـل علـى حـدة          

 :ومجموع محاورها
ثمة اهتمام كبير للكشف عن األهميـة       

االجتماعية التي يمكـن    التربوية والتعليمية و  
أن تتحقق للطالب المعلمين نتيجة اكتـسابهم       
وممارستهم لبعض القيم االجتماعية، والتـي      
يمكن أن تفيدهم في مستقبل حياتهم كمعلمين؛       
ولذا فإن البحث الحالي اقترح مجموعة مـن        
القيم االجتماعية والتي يمكن أن تـسهم فـي         
 تحسين أداء الطالب المعلمين بعد تخـرجهم،      

ويعد الطالب هم الفئة األقدر واألجـدر فـي     
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تحديد القيم االجتماعية التي يمثـل اكتـسابها        
وممارستها أهمية كبيرة لهـم، مـن خـالل         
عرض وتحليل استجابات العينـة العـشوائية    
المستفتاة، ويعد أسلوب ترتيب الوزن النسبي      
من األساليب اإلحـصائية المالئمـة لـذلك،        

 مـن   يءائج بـش  ويمكن استعراض تلك النت   
 :التفصيل كما يلي

عرض وتحليـل النتـائج الخاصـة       : أولًا
بترتيب الـوزن النـسبي لمحـاور       
االستبانة كل علـى حـدة وعلـى        

  :مجموع محاورها مجملة

اقترح البحث مجموعـة مـن القـيم        
االجتماعية، والتي استقاها الباحث من أدبيات      
التربية والبحوث السابقة المعنية بموضـوع      

لـه، والتـي يمثـل اكتـسابها        البحث ومجا 
وممارستها أهمية كبيرة للطـالب المعلمـين       
أثناء تعليمهم وبعد تخرجهم، ومـن خـالل        
عرض وتحليل استجابات العينـة العـشوائية    
المستفتاة، وبعد استخراج النتـائج باسـتخدام       
أسلوب ترتيب الـوزن النـسبي ومتوسـط        
األوزان النسبية، فقد جاء ترتيب متوسـطات       

لنسبية للمحاور كـل علـى حـدة        األوزان ا 
ومجموع محاورها في نطاق األهمية الكبيرة،      

 :  كما يتضح ذلك من خالل الجدول التالي
  ) ٩(جدول 

إجمالي استجابات أفراد العينة على محاور االستبانة ومجموع محاورها والهادفة للكشف عن 
ية بمصر في مواجهة أهمية اكتساب وممارسة بعض القيم االجتماعية لطالب كليات الترب
  تداعيات بعض المتغيرات المجتمعية المعاصرة

 المحور م
متوسط األوزان 
النسبیة لعبارات 

 المحور

النسبة المئویة 
للموافقة على 

 المحور

ترتیب المحور على 
حسب متوسط األوزان 

النسبیة لعبارات 
 المحور

درجة الموافقة على كل 
محور من محاور 

 االستبانة ومجموعھا

 كبیرة 2 84.929 2.5478 ألول ا 1
 كبیرة 6 81.701 2.4510 الثاني  2
 كبیرة 5 81.824 2.4547 الثالث 3
 كبیرة 3 84.382 2.5314 الرابع 4
 كبیرة 4 84.289 2.5289 الخامس 5
 كبیرة 1 85.789 2.5736 السادس 6

 كبیرة 95.213 2.8564 إجمالي االستبانة
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ــدول    ــن الج ــضح م أن ) ٩(ويت
سطات األوزان النسبية الستجابات العينة     متو

قد جاءت في نطاق األهمية الكبيرة للطـالب        
المحاور في مجملها ذات    وكانت  والطالبات،  

 من وجهة نظر عينة البحـث،       كبيرةموافقة  
وجاء ترتيبها مـن حيـث درجـة األهميـة      
والموافقة من جانب العينة، مبتدئة بـالمحور       

ية المقترحة  بالقيم االجتماع السادس والخاص   
لطالب كليات التربية لمواجهة قلق المستقبل      
وتحقيق متطلباته حيث جاء ترتيـب الـوزن        

ثم تاله في الترتيـب      ،)85.789(النسبي له   
ـ     القيم االجتماعيـة   المحور األول والخاص ب

المقترحة لطالب كليات التربيـة لمواجهـة       
، ثـم تـاله     مظاهر االنحراف االجتمـاعي   

بـالقيم االجتماعيـة    ص  المحور الرابع والخا  
المقترحة لطالب كليات التربيـة لمواجهـة       

ثم جاء المحور الخـامس     التطرف الفكري،   
القيم المقترحـة لطـالب كليـات       والخاص ب 

، ثـم   التربية لمواجهة اختالل منظومة القـيم     
ــالقيم جــاء المحــور الثالــث والخــاص  ب

االجتماعية المقترحة لطالب كليات التربيـة       
،حيث جاء  الغتراب الثقافي لمواجهة مظاهر ا  

بينما جاء في المرتبـة     في الترتيب الخامس،    
األخيرة المحور الثـاني والخـاص بـالقيم        
االجتماعية المقترحة لطالب كليـة التربيـة       

لمواجهة مشكالت استخدام وسائل التواصـل      
 81.701(مئوية  االجتماعي حيث جاء بنسبة     

حيث تـراوح متوسـط األوزان النـسبية        ) 
، )2.4510(تلـك المحـاور بـين       لعبارات  

  ).2.5736(و
ويمكن تفسير ذلك في إطار إحـساس       
الطالب باألهمية الكبيرة للقـيم االجتماعيـة       
ــق المــستقبل  ذات االرتبــاط بمواجهــة قل
وتحدياته وتحقيق متطلباته، وخاصة في إطار      
سيطرة موضوع مستقبل حياة الطالب علـى       
وجــدانهم وخواطرهم،وخاصــة فــي ظــل 

لق بالوضع االقتصادي للـبالد،     صعوبات تتع 
وإلغاء تكليف كليات التربية وغيرها ثم تـاله     
في الترتيب الثاني القـيم االجتماعيـة التـي         
تساعد الطالب في التغلب علـى االنحـراف       
االجتماعي، وخاصة في ظل انتشار الجرائم      
البشعة والبلطجة والعنـف فـي الجامعـات        

يم بينما جاء المحور الخاص بـالق     . والمجتمع
 الالزمـة لمواجهـة مـشكالت       االجتماعية

استخدام وسائل التواصل االجتماعي من القيم      
التي قد ال تمثل أولوية قصوى  لهم، والـذي      
تزيل ترتيب الوزن النسبي للمحـاور وفقًـا        
ألولويات الطالب والطالبات ورؤيتهم للحياة     
الجامعية وتحقيق متطلبات المستقبل ومواجهة     

   .لباتهتحدياته وتحقيق متط



 

 ١٢٦

عرض وتحليل النتائج الخاصة بترتيب : ثانيا
الوزن النسبي لعبارات كل محور مـن       
محاور االستبانة الستة كل على حـدة       

   :وبشكل تفصيلي

ويمكن استعراض ذلك بالتفصيل من خـالل       
 :عرض النقاط التالية

عرض وتحليل النتائج الخاصة بترتيب  - ١
العبارات المتعلقـة بـالمحور األول      

ة المقترحة      والخاص القیم االجتماعی ب
اھر      لطالب كلیات التربیة لمواجھة مظ

اعي    حسب أوزانهـا   االنحراف االجتم
 :النسبية

أكدت نتائج البحث حسب ما أفـادت       
عينة البحث المستفتاة، والمتعلقة بالترتيـب      

الداخلي لبنود وعبارات المحور األول حسب      
ترتيب الوزن النسبي لهـا، حيـث أفـادت         

ـ   ) ١٢-١(ى أن العبـارات مـن       النتائج عل
والخاصة بالقيم االجتماعية المقترحة لطالب     
كليات التربية لمواجهة مظاهر االنحـراف      

قد جاءت جميعها فـي نطـاق       االجتماعي،  
األهمية والموافقة بدرجة كبيـرة مـا عـدا         

وقد جاءتا فـي نطـاق      ) 7(،  )3(العبارتين  
تراوحـت  األهمية بدرجة متوسطة، حيـث      

) 2.2289(ية بـــين أوزانهـــا النـــسب
، وبلغ متوسط استجابة أفـراد      )2.8423(و

ويمكن ) 2.5478(العينة على المحور ككل     
استعراض تلك النتائج بشكل أكثر تفـصيلًا       

  :من خالل الجدول التالي



 

 ١٢٧

  )١٠( جدول 
ترتيب العبارات الخاصة بالقيم االجتماعية المقترحة لطالب كليات التربية لمواجهة مظاهر 

  )٤٦٣=ن(الجتماعي حسب أوزانها النسبية االنحراف ا
ترتيب  درجة الموافقة

العبارات 
حسب الوزن 

 النسبي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 كبيرة متوسطة ضعيفة النسبي

 م العبارة

 ك 341 116 6
3  .47585 

 
2.7235 

 1.3% 25.1% 73.7%  %  
القدرة على الحوار الهادف مع اآلخرين      
يساعدني  في الـتخلص مـن التـوتر         

 .لتعصب لآلراء واألفكارالناجم عن ا
1 

 ك 400  53 10
1 .41998  

 
2.8423 

 2.2% 11.4% 86.4% % 

ممارسة بعض العبـادات بإتقـان تُعـد        
وسيلة مهمة لحماية الطالب من اقتراف      

 .الجرائم المخلة باآلداب العامة
2 

 ك 186 197 80

12 .72335 
 

2.2289 
 17.3% 42.5% 40.2% % 

ــ ــشطة المــشاركة اإليجابي ــي األن ة ف
الجامعية تـساعد فـي التخفيـف مـن       
ــبعض األدوار  ضــغوط أداء الطــالب ل

 .االجتماعية

3 

 ك 290 153  20
7  .57462 

 
2.5832 

 4.3% 33.0% 62.6%  % 

 المجتمع يفيد   فيتمثل النماذج الصالحة    
في التقليل من محاكـاة بعـض رفـاق         

 . السوء في ممارسة العادات السيئة
4 

 ك 282 148 33
8 .62607 

 
2.5378 

 7.1% 32.0% 60.9% % 

اكتساب المـسئولية االجتماعيـة فـي       
المواقف المتنوعة يقلل من الوقوع في      

 . األخطاء االجتماعية
5 

 56675. 4 ك 326 115 22
 

2.6566 
 4.8% 24.8% 70.4% % 

ممارسة التـسامح االجتمـاعي يقلـل       
 6 .الصراعات مع اآلخرين

 ك 204 202 57

11 .68111 
 

2.3175 
 12.3% 43.6% 44.1% % 

تنمية قدراتي في التعايش مع اآلخـرين       
من ذوي التوجهات الفكرية المتنوعـة      
ــة    ــصومات الفكري ــن الخ ــل م يقل

 .واالجتماعية
 

7 

 ك 380 55 28
2 .55125 

 
2.7603 

 6.0% 11.9% 82.1%  % 

ممارسة الخوف من عقاب اهللا يـساعد       
 الوقوع في الرذائل والخطايـا       تقليل في

 .االجتماعية
8 

 ك 305 128 30
6 .60956  2.5940  

6.5% 27.6% 65.9% % 

 ســبيل اهللا فــياالســتعداد للتــضحية 
 تقليل الشعور باألنانية    فيوالوطن يفيد   

 .والفردية
9 

 ك 223 184 56

9 .68813 
 

2.3607 
 12.1% 39.7% 48.2% % 

اومـة مـن    امتالك الـشجاعة فـي مق     
يخربون ممتلكـات الـوطن ومقدراتـه       
يساعد في التقليل من مظـاهر الغربـة        

 .االجتماعية

10 

 ك 312 123 28
5 .59906 

 
2.6134 

 6.0% 26.6% 67.4% % 

القدرة علـى الـتحكم فـي الـشهوات         
والرغبات يخفف مـن مـشاعر اللـوم        

 .والتوتر النفسي
11  

 2.3564 68408. 10 ك 220 188 55
11.9% 40.6% 47.5% % 

ممارسة بعض وسائل الترويح المبـاح      
 12 .يقلل من الشعور بالكسل والملل

 متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور األول 2.5478  



 

 ١٢٨

أن أكثـر   ) ١٠(ويتضح من الجدول    
العبارات أهمية من وجهة نظر عينة البحـث     

، )1(، و )8(، و )2(بارات  المستفتاة كانت الع  
حيث وقعت هذه العبارات في نطاق الموافقة       
الكبيرة، وذلك حسب ترتيب الوزن النـسبي،       
ولذا فهي واقعة في اإلرباعي األعلـى مـن         

عبارات المحور، وقد جاءت مضامين تلـك        
  :العبارات على الترتيب كما يلي

        ممارسة بعض العبادات بإتقـان تُعـد
الب من اقتراف   وسيلة مهمة لحماية الط   

 وجاءت الجرائم المخلة باآلداب العامة     
 وهي درجـة    )2.8423 (رقمي بتقدير

  .أهمية كبيرة
        ـساعدممارسة الخوف من عقاب اهللا ي

في التقليل من الوقـوع فـي الرذائـل         
 بتقـدير  وجاءت والخطايا االجتماعية، 

 أهميـة  درجة وهي )2.7603 (رقمي
 .كبيرة

     اآلخرين  القدرة على الحوار الهادف مع 
يساعد  في التخلص من التوتر النـاجم        

 وقـد  عن التعصب لآلراء واألفكـار،    
 ، وهي )2.7235 (رقمي بتقدير جاءت
  .كبيرة أهمية درجة

أن أقل  ) ١٠(بينما يتضح من الجدول     
عبارات المحور األول أهمية من وجهة نظر       

 ،)3( المستفتاة كانت العبـارات      البحثعينة  

هذه العبارات في ، حيث وقعت )12(، و )7(و
نطاق األهمية الكبيرة والمتوسـطة، وذلـك       
حسب ترتيب الوزن النسبي ولذا فهي واقعة       
 في اإلرباعي األدنى من عبـارات المحـور       

 وتؤكد مضامين تلك العبارات مرتبـة   ،األول
  :على ما يلي

  المــشاركة اإليجابيــة فــي األنــشطة
الجامعية يساعد فـي التخفيـف مـن         

ار االجتماعية  ضغوط أداء بعض األدو   
وهـي فـي    ) 2.2289(بتقدير رقمي   

  نطاق الموافقة بدرجة متوسطة 
        تنمية قدراتي في التعايش مع اآلخـرين

من ذوي التوجهات الفكرية المتنوعـة      
يقلل من الخصومات االجتماعية بتقدير     

وهي فـي نطـاق     )  2.3175(رقمي  
 .الموافقة بدرجة متوسطة

       بـاحممارسة بعض وسائل الترويح الم
يقلل من الشعور بالكسل والملل بتقدير       

، وهي فـي نطـاق      )2.3564(رقمي  
 :الموافقة بدرجة كبيرة

 :ويمكن أن يفسر ذلك بما يلي
ثمة ارتباط واضح وقوي بين عبارات      
اإلرباعي األعلى في عبارات المحور األول      
حيث أكدت مضامين العبارتين على أهميـة       

لـك  ممارسة التدين والعبادات وما يستلزمه ذ     
من الحرص على الخوف مـن عقـاب اهللا،         



 

 ١٢٩

وتحسين القدرة على إجراء الحوار الهـادف       
مع اآلخرين وتقليل التعصب لآلراء واألفكار      
يقلل من اإلحساس بالتوتر والضغوط نظـر       

   .العينة
بينمــا جــاءت مــضامين عبــارات 
اإلرباعي األدنى من المحور األول متمحورة      

بـاط  من وجهة نظر العينة على وجـود ارت       
معين وواضح لكنه غير قوي بين المشاركة        
في األنشطة الجامعية وممارسـة التـرويح       
المباح والقدرة على التعايش مـع اآلخـرين        
وبين دواعي االنحراف االجتماعي وممارسة     

ولـذا  .الجرائم والرذائل والخطايا االجتماعية   
فالفارق كبير بـين دور العقائـد وممارسـة         

ليل مـن االنحـراف   التدين والعبادات في التق  
االجتماعي وبين دور التـرويح وممارسـة       
األنشطة االجتماعية أو التعايش مع اآلخرين      
واحترام خصوصيتهم الثقافية واالجتماعيـة     

  .وعالقة ذلك باالنحراف االجتماعي
 عرض وتحليل النتائج الخاصة بعبارات -٢

ــالقيم  ــاني والخــاص ب المحــور الث

ـ      ات االجتماعية المقترحة لطـالب كلي
التربية لمواجهة مـشكالت اسـتخدام      
وسائل التواصل االجتمـاعي حـسب      

  :أوزانها النسبية
أكدت نتائج البحث حسب ما أفـادت       
عينة البحث المستفتاة، والمتعلقـة بالترتيـب       
الداخلي لبنود وعبارات المحور الثاني حسب      
ترتيب الوزن النسبي لها، حيث أفادت النتائج       

والخاصـة  ) ٢٤-١٣على أن العبارات من     
بالقيم االجتماعية المقترحة لطـالب كليـات       
التربية لمواجهة مشكالت وسائل التواصـل      

قد جاءت جميعها فـي نطـاق       االجتماعي، و 
مـا عـدا    األهمية والموافقة بدرجة كبيـرة      

فقد وقعتا في نطـاق     ) 22(، و )23(العبارتين
األهمية بدرجة متوسطة، حيـث تراوحـت       

) 2.1425(األوزان النــسبية للمحــور بــين
، وبلغ متوسط استجابة أفـراد      )2.7646(و

ويمكن ). 2.4510(العينة على المحور ككل     
استعراض تلك النتائج بشكل أكثر تفصيلًا من       

 :خالل الجدول التالي



 

 ١٣٠

   ) ١١(جدول 
يوضح ترتيب العبارات الخاصة بالقيم االجتماعية المقترحة لطالب كليات التربية لمواجهة 

  )٤٦٣=ن(سائل التواصل االجتماعي حسب أوزانها النسبية مشكالت استخدام و

 درجة الموافقة
ترتيب 

العبارات 
حسب الوزن 

 النسبي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 كبيرة متوسطة ضعيفة

 م العبارة

 ك 370 77 16
1 .49965  

 
2.7646 

 3.5% 16.6% 79.9% % 

التمسك بمبادئ الفكـر اإلسـالمي      
المعتدل  يحميني من متابعة بعـض    

مواقع االلكترونية التـي تعـرض      ال
 .أفكار الملحدين

13 

 ك 217 196 50
9 .66899 

 
2.3607 

 10.8% 42.3% 46.9% % 

الترحيب بتبادل النصائح المفيدة مع     
األصدقاء في صـفحات التواصـل       
االجتماعي يقلل من الوقـوع فـي       

 .األخطاء االجتماعية

14 

 ك 265 147 51
5 .68548 

 
2.4622 

 11.0% 31.7% 57.2% % 

مشاركة األصدقاء فـي المناسـبات     
المختلفة يحد من الشعور بـالعجز      
عن إقامـة عالقـات وديـة مـع         

 .اآلخرين

15 

 ك 240 185 38
7 .64107 

 
2.4363 

 8.2% 40.0% 51.8% % 

االهتمام بتبـادل األفكـار الجديـدة       
والنافعة مع اآلخـرين يقلـل مـن        

 .الوقتمشاعر الندم على إهدار 
16 

 ك 306 132 25
3 .58933 

 
2.6069 

 5.4% 28.5% 66.1% % 

التأكد مـن صـحة األخبـار مـن         
مصادرها األصلية يساعد في حماية     

 .المجتمع من فوضى الشائعات
17 

 ك 318 112 33
2 .61646 

 
2.6156 

 7.1% 24.2% 68.7% % 

ممارسة بعـض الـشعائر الدينيـة       
ـ      اطر إدمـان   بانتظام يقلل مـن مخ

 .االنترنت
18 

 ك 261 150 52
6 .68796 

 
2.4514 

 11.2% 32.4% 56.4% % 

تعزيز قيم االنتمـاء للـوطن فـي        
نفوس الطالب يحد مـن االنـسياق       

 .وراء التيارات الفكرية المتشددة
19 

 ك 228 185 50
8  .67351 

 
2.3844 

 10.8% 40.0% 49.2% % 

اعيـة  أداء الطالب أدوارهـم االجتم    
عبر صـفحات مواقـع التواصـل       
ــربتهم  االجتمــاعي يقلــل مــن غُ

 .االلكتروني

20 

 ك 225  174 64
10 .71018 

 
2.3477 

 13.8% 37.6% 48.6% % 

المشاركة فـي األعمـال الخيريـة       
واإلنسانية عبر صفحات التواصـل     
االجتماعي يساعد في التخفيف من     

 .معاناة اآلخرين

21 

 ك 223 169 71
11 .72688 

 
2.3283 

 15.3% 36.5% 48.2% %  

لدى اعتقاد بإنشاء ميثـاق شـرف       
اجتماعي يسهم فـي التقليـل مـن       
ــفحات   ــر ص ــشتائم عب ــادل ال تب

 .التواصل االجتماعي

22 

 ك 170 189 104
12 .75678 

 
2.1425 

 22.5% 40.8% 36.7% % 

االهتمام بقبول الصداقات المتنوعة    
فـي  مع الـذين يختلفـون معـي        

االتجاهات الفكرية والثقافية يقلـل     
 . من حدة الصراعات الفكرية

23 

 ك 281 138 44
4 .66398 2.5119 

9.5% 29.8% 60.7% % 

احترام خصوصية اآلخـرين عنـد      
متابعة وسائل التواصل االجتمـاعي    
يقلل مـن الوقـوع فـي الجـرائم         

 االلكترونية 

24 

 متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور الثاني 2.4510  



 

 ١٣١

أن أكثـر   ) ١١(ويتضح من الجدول    
العبارات أهمية من وجهة نظر عينة البحـث     

، )١٨(، و )١٣(المستفتاة كانـت العبـارات      
، حيث وقعت هذه العبارات في نطاق       )١٧(و

األهمية الكبيرة، وذلك حسب ترتيب الـوزن       
رباعي األعلى  النسبي؛ ولذا فهي واقعة في اإل     

من عبارات المحور، وقد جاءت مـضامين       
  :تلك  العبارات على الترتيب كما يلي

دل        - التمسك بمبادئ الفكر اإلسالمي الُمعت
ع      ض المواق ة بع ن متابع ي م یحمین
ار     رض أفك ي تع ة الت االلكترونی

اءت   دین، وج ــي  الُملح ــدير رقم بتق
  .كبيرة أهمية درجة  وهى)2.7646(

شعائر  - ض ال ة بع ام  ممارس ة بانتظ  الدینی
ت     ان االنترن ، والتي ُیقلل من مخاطر إدم

 وهى ،)2.6156(جاءت بتقدير رقمي    
  .ةكبير أهمية درجة

صادرھا       - ار من م د من صحة األخب التأك
ن   ع م ة المجتم ي حمای ساعد ف لیة ُی األص

 بتقدير رقمي   فوضى الشائعات، وجاءت   
  .ةكبير أهمية درجة وهى )2.6069(

أن أقـل   ) ١١(بينما يتضح من الجدول     
العبارات أهمية من وجهة نظر عينة البحث،       

علـى  ) 21(،  )22(،  )23(كانت العبـارات    
الترتيب، حيث وقعت هذه العبارات في نطاق       
األهمية الكبيرة والمتوسطة، وذلـك حـسب       

 واقعة فـي    فهيترتيب الوزن النسبي؛ ولذا     

، اإلرباعي األدنى من عبارات المحور الثاني     
  :ات على الترتيب إلىوتشير هذه العبار

      االهتمام بقبول الصداقات المتنوعة مع
الذين يختلفون معي فـي االتجاهـات       
الفكرية يقلل مـن حـدة الـصراعات،       

، )2.1425(والتي جاءت بتقدير رقمي     
  .وهى متوسطة األهمية

         لدى اعتقاد بإنـشاء ميثـاق شـرف
اجتماعي يسهم في التقليل من تبـادل       

ــ  ل الـسباب عبــر صــفحات التواص
االجتماعي، والتي جاءت بتقدير رقمي     

 .األهمية متوسطة وهى )2.3283(
  المــشاركة فــي األعمــال الخيريــة

واإلنسانية عبر صـفحات التواصـل      
االجتماعي يساعدني في التخفيف مـن      
معاناة اآلخرين، والتي جاءت بتقـدير      

ــي  ــرة ) 2.3477(رقم ــى كبي وه
 .األهمية

  :ويمكن أن يفسر ذلك في ضوء ما يلي
ثمة ارتبـاط واضـح وقـوي بـين         
مضامين العبارات التي جاءت فـي نطـاق        
األهمية الكبيرة في عبارات المحور الثـاني       
والتي تُؤكد على التقليـل مـن مـشكالت          
اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي 
االلكترونية، ويتضح هذا االرتباط القوي من      
خالل تركيز عينة البحث المستفتاة على القيم       



 

 ١٣٢

ة التي تُؤكد على أهمية التدين وااللتزام       الديني
 الفكـر الـديني     بمبـادئ الديني، والتمسك   

المعتدل، وما يتطلبه ذلـك مـن الممارسـة     
المنتظمة للشعائر الدينية، والحرص الـشديد      
على التأكد من صحة األخبار وتأكيد نسبتها       
إلى مصادرها األصلية كمبدأ ديني وتوجيـه       
شــرعي يحمــي المجتمــع مــن فوضــى 

  .الشائعات
بينما تُؤكد عبارات اإلرباعي األدنـى      
للمحور الثاني على وجود ارتباط واضح بين       
العبارات التي جاءت في نطـاق األهميـة         
المتوسطة والكبيرة، والتي تُؤكد على أهمية      
قبول الصداقات في مجموعات متعارضـة      
معي في الفكر والثقافـة أو إنـشاء ميثـاق          

ـ   عي أو  ع التواصـل االجتمـا    شرف لمواق
المشاركة في بعض األعمال الخيرية عبـر       
شبكات االنترنت، والتي تشترك جميعها في      
أنها ليست من القيم االجتماعية التي يعنـى        
بها كثيرا رواد ومتابعي صفحات التواصـل       

  .االجتماعي

 عرض وتحليـل النتـائج المرتبطـة        -٣
بعبارات المحور الثالث والخاص بالقيم  

 لطـالب كليـات     االجتماعية المقترحة 
التربية  لمواجهة مظـاهر االغتـراب      

  :الثقافي وذلكً وفقأ ألوزانها النسبية
أكدت نتائج البحث حسب ما أفـادت       
عينة البحث المستفتاة، والمتعلقـة بالترتيـب       
الداخلي لبنود وعبارات المحور الثالث حسب      
ترتيب الوزن النسبي لها، حيث أفادت النتائج       

الخاصـة  ) ٣٧-٢٥(على أن العبارات مـن      
بالقيم االجتماعية المقترحة لطـالب كليـات       
التربية  لمواجهة مظاهر االغتراب الثقـافي،       
وقعت في نطاق األهمية بدرجة كبيرة ما عدا        

وقعت في نطاق األهمية بدرجة     ) 32(العبارة  
متوسطة، حيث تراوحـت األوزان النـسبية       

، وبلـغ   )2.5875(و) 2.2181(للمحور بين 
 أفراد العينة علـى المحـور       متوسط استجابة 

 تلـك  اسـتعراض  ويمكن ،)2.4547(ككل  
 الجـدول  خالل من تفصيلًا أكثر بشكل النتائج
  :التالي



 

 ١٣٣

   )١٢(جدول 
لمواجهة مظاهر  ترتيب العبارات الخاصة  بالقيم االجتماعية المقترحة لطالب كليات التربية

  )٤٦٣=ن(االغتراب الثقافي حسب أوزانها النسبية 

 درجة الموافقة
ترتیب 

عبارات ال
حسب الوزن 

 النسبي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 النسبي

 كبیرة متوسطة ضعیفة

 م العبارة

 ك 270 156 37
4  

.64086 
 

2.5032 
 8.0% 33.7% 58.3% % 

ساب     ة الكت ة متكامل یاغة رؤی ص
اطر   ن مخ ل م ة  ُیقل ضامین الثقافی الم

 .اضطراب الُھویة الثقافیة
25 

  5 ك  243 196 24
  

.59473  2.4730  
5.2% 42.3% 52.5% % 

ة      ات التربوی ق االحتیاج ام بتحقی االھتم
شل    شعور بالف ن ال ل م ة ُیقل واالجتماعی

  .التعلیمي
26 

 ك 276 155 32
3 

.62317 
 

2.5270 
 6.9% 33.5% 59.6% % 

ة   شكالت االجتماعی ع الم ل م التعام
ن        تخلص م ي ال ساعد ف ة ُی بطریقة علمی

 . الخطأالتفكیر الخرافي والمعتقدات
27 

 ك 258 164 41
6 

.65349 
 

2.4687 
 8.9% 35.4% 55.7% % 

ة      االھتمام بممارسة اللغة العربیة بطریق
یم   عوبات التعل ن ص ل م حیحة ُیقل ص

 .والتعلم
28 

 ك 263 146 54

10 
.69422 

 
2.4514 

 11.7% 31.5% 56.8% % 

ة      صالحیة اللغ رة ب ة كبی تالك قناع ام
ة ا   ة لمعالج د   العربی ون یح وم والفن لعل

ي      ة ُلغت عوري بدونی اطر ش ن مخ م
 .وثقافتي

29 

 ك 242 167 54
11 

.68954 
 

2.4060 
 11.7% 36.1% 52.3% % 

ة      رین بحری ة اآلخ ى ثقاف اح عل االنفت
ق     منضبطة ُیقلل من الشعور  بضیق اُألف

 .والثقافة
30 

 ك 227 158 78
12 

.74591 
 

2.3218 
 16.8% 34.1% 49.0% % 

ة    ب العلمی ض الكت ة بع ام بمطالع االھتم
المترجمة للغة العربیة ُیقلل من مشاعر       

 .التخلف الثقافي
31 

 ك 202 160 101
13 

.77984 
 

2.2181 
 21.8% 34.6% 43.6% % 

ة   ة التاریخی سالت العربی ة المسل متابع
ن         د م ة فصیحة  یُح ة عربی المكتوبة بلغ

 .غربتي بالُتراث  العربي
32 

 ك 300 125 38
2 

.64085 
 

2.5659 
 8.2% 27.0% 64.8% % 

ن        ي م ة یمنعن اء للجامع تعزیز قیم االنتم
 33 .  تخریب ممتلكاتھا

 ك 254 168 41
9 

.65302 
 

2.4600 
 8.9% 36.3% 54.9% % 

راف     ى األع التعرف عل شغف ب ال
اطر        االجتماعیة ومسایرتھا ُیقلل من مخ

 .اقبةالصراع بین األجیال الُمتع
34 

 ك 311 113 39
1 

.64164 
 

2.5875 
 8.4% 24.4% 67.2% % 

ة    اریخ األم ن ت ب م ى جان الع عل االط
ع     ي دف ساعدني ف المیة ُی ة واإلس العربی

 .بعض الشبھات عن التاریخ العربي
35 

 ك 256 167 40
7 

.65006 
 

2.4665 
 8.6% 36.1% 55.3% % 

ا    اعي والثق زام االجتم ة االلت في ممارس
اتي    داري لطاق ن إھ ل م ة ُیقل بتلقائی

 .الفكریة
36 

 ك 262 153 48
8 .67594 2.4622 1

0.4% 
3
3.0% 

5
6.6% % 

ات    ب األولوی ة ترتی ة ثقاف ممارس
دار    ن إھ ل م ة ُیقل ة واالجتماعی التعلیمی

 .الوقت
37 

  2
 لثمتوسط األوزان النسبیة لعبارات المحور الثا 4547.



 

 ١٣٤

أن أكثـر   ) ١٢(يتضح من الجـدول     
 البحـث العبارات أهمية من وجهة نظر عينة    

، حيث وقعت   )27(،  )33(،  )35(العبارات  
هذه العبارات في نطـاق األهميـة بدرجـة         
الكبيرة، وذلك حسب ترتيب الوزن النـسبي       
والواقعة في اإلرباعي األعلى من عبـارات       
 المحور، وتشير هذه العبارات على الترتيـب     

  :إلى
        االطالع على جانب من تاريخ األمـة

العربية واإلسالمية يساعدني في دفـع      
بعض الشبهات عن التاريخ العربـي،      

) 2.5875(وجاءت بتقـدير رقمـي      
  ةوهى درجة أهمية كبير

        تعزيز قيم االنتماء للجامعة يمنعني من
تخريب ممتلكاتها، وجـاءت بتقـدير      

 .وهى درجة كبيرة) 2.5659(رقمي 
 ل مع المـشكالت االجتماعيـة      التعام

بطريقة علمية يساعد في التخلص من      
التفكير الخرافي والمعتقدات الخطـأ،     

) 2.5270(وجاءت بتقـدير رقمـي      
 .وهى أهمية كبيرة

أن أقل  ) ١٢(بينما يتضح من الجدول     
العبارات أهمية من وجهة نظر عينة البحـث     

، حيث وقعـت    )30(،  )31(،)32(العبارات  
ي نطـاق الموافقـة الكبيـرة      هذه العبارات ف  

والمتوسطة، وذلك حـسب ترتيـب الـوزن        

النسبي والواقعة في اإلرباعي األدنـى مـن        
 وتشير هذه العبارات علـى  ،عبارات المحور 

  :الترتيب إلى
       متابعة المسلسالت العربية التاريخيـة

المكتوبة بلغة عربية فصيحة  يحد من       
غربتي بـالتُراث  العربـي، وجـاءت        

، وهـى ذات    )2.2181 (بتقدير رقمي 
 .أهمية متوسطة

      السعي المستمر لمطالعة بعض الكتب
العلمية المترجمة للغة العربية يقلل من      
مشاعر قلة العلم والثقافـة، وجـاءت       

، وهـى ذات   )2.4514(بتقدير رقمي   
 .أهمية كبيرة

        االنفتاح على ثقافة اآلخـرين بحريـة
منضبطة يقلل من الـشعور بـضيق       

 وجاءت بتقدير رقمـي     اُألفق والثقافة، 
 .، وهى ذات أهمية كبيرة)2.4060(

تُؤكد مضامين عبارات المحور الثالث     
والمرتبط ببعض القيم المقترحة للتقليل مـن       
مخاطر االغتراب الثقـافي، حيـث أكـدت        
استجابات العينة المستفتاة على وجود ارتباط      
قوي وواضح بين مجموعة مـن المقومـات        

م الهوية العربيـة    والمرتكزات الرئيسة لتدعي  
واإلسالمية، والتي تمحورت حولها خيارات     
وآراء طالب الجامعات، حيث أكـد طـالب        
كليات التربية على أهمية اإلقبال بشغف على       
مطالعة التاريخ العربي واإلسالمي وتعزيـز      



 

 ١٣٥

قيم االنتماء للمؤسسات التعليمية والجامعيـة،      
والتركيز على اكتساب وتعزيز عملية حـل       

 بالطرق واألساليب العلمية ؛ ولذا      المشكالت
تُركز جميعها على دعائم الهويـة العربيـة        
واالنتمـاء  لمعطيـات الحـضارة العربيـة     

  .  واإلسالمية
بينما تُؤكد استجابات عينـة البحـث       
المستفتاة على وجود ارتباط واضـح ولكنـه      
غير قوي بين مضامين عبارات اإلربـاعي       
األدنــى، والتــي تتمحــور حــول متابعــة 
المسلسالت التاريخية، ومطالعة الكتب العلمية    
المترجمة، واالنفتاح على ثقافـة اآلخـرين       
وكلها تُشير إلى قضايا فرعية فـي قـضايا         
الهوية الثقافية واالغتراب الثقافي، كما أنهـا       
من ناحية أخرى ال تشغل أذهان كثيـر مـن      

   .طالب الجامعات والشباب

لرابع  النتائج الخاصة بعبارات المحور ا -٤
الخاص بالقيم االجتماعية المقترحـة     
لطالب كليات التربية لمواجهة التطرف   

  :حسب أوزانها النسبية الفكري
أوضحت نتائج الدراسـة فـي هـذا        

) ٥١-٣٨(اإلطار على أن العبـارات مـن        
الخاصة بالقيم االجتماعية المقترحة لطـالب      
كليات التربية لمواجهة التطـرف الفكـري،       

 بدرجة كبيرة مـا عـدا       وقعت في الموافقة  
وقعت في الموافقـة بدرجـة      ) 48(العبارة  

متوسطة، حيث تراوحت األوزان النـسبية      
، وبلغ  )2.6609(و) 2.2851(للمحور بين   

متوسط استجابة أفراد العينة على المحـور       
  ).2.5314(ككل 

    
  



 

 ١٣٦

لمواجهة  التربيةترتيب العبارات الخاصة بالقيم االجتماعية المقترحة لطالب كليات  )١٣( جدول 
  )٤٦٣=ن(التطرف الفكري حسب أوزانها النسبية 

ترتیب  درجة الموافقة
العبارات 

حسب الوزن 
 النسبي

االنحرا
ف 

 المعیاري
الوزن 
 كبیرة متوسطة ضعیفة النسبي

 م العبارة

 ك 320 108 35
 62344. 3 م

 
2.6156 

 7.6% 23.3% 69.1% %  

رین     ع اآلخ ایش م ة التع ممارس
ان والثقا   ت األدی ا اختلف ات مھم ف

ار      اري ألفك اطر احتق ن مخ ل م ُیقل
 .اآلخرین ومعتقداتھم

38 

 ك 263 183 17
8 .56846 

 
2.5313 

 3.7% 39.5% 56.8% % 
ل    ى التواص درة عل تالك الق ام

ساني ري اإلن رین والفك ع اآلخ  م
 .یقیني من للرأي والُمعتقد الفكري

39 

 ك 276 149 38
10 .64409 

 
2.5140 

 8.2% 32.2% 59.6% % 

ة     رین العلمی ودات اآلخ دیر مجھ تق
ة   ویتى الثقافی ع ھ ا م ع اختالفھ م
ن   زوف ع ل الع ي تقلی دني ف ُیفی

 .متابعة أطروحات اآلخرین
40 

 ك 314  124 25
2 .58593 

 
2.6242 

 
5.4% 26.8% 67.8% % 

رص   افؤ الف ق تك ام بتحقی االھتم
ن      ل م ة ُیقل ة واالجتماعی التعلیمی

ین طبق   صراع ب اطر ال ات مخ
 . المجتمع

41 

 ك 331 107 25
1 .57690 

 
2.6609 

 5.4%  23.1% 71.5% % 

ة     ادئ المواطن احترام مب ام ب االھتم
ة    ي حمای د ف سان ُیفی وق اإلن وحق
ف         اھر العن شار مظ ن انت المجتمع م

 .بین طوائفھ ومكوناتھ
42 

 ك 288 128 47
9 .67349 

 
2.5205 

 10.2% 27.6% 62.2% % 

ى ا  رص عل الیب  الح رام أس حت
بات   ال بالمناس د االحتف رین عن اآلخ
ن    ل م م ُیقل ة بھ ة الخاص االجتماعی

 .التوتر بین فئات المجتمع
43 

 ك 311 122 30
5 .60742 

 
2.6069 

 6.5%  26.3% 67.2% % 

ضحیة    رة للت تعدادات كبی تالك اس يام  ف
دین         سبیل اهللا والوطن وفق مضامین الت

ت   ة اس ن إمكانی د م صحیح یح باحة ال
 .ممتلكات اآلخرین وأعراضھم

44 

 ك 306 134 23
4 .58113 

 
2.6112 

 5.0% 28.9% 66.1% % 

ل   شارة أھ ام باست ادة االھتم زی
رأي رة ال ي والخب ئون  ف ف ش  مختل

شاعر     ن م ل م اة ُیقل دین والحی ال
 .الحیرة واضطراب الفكر

45 

 ك 287 138 38

7 .64313 
 

2.5378 
 8.2% 29.8% 62.0% % 

زاز      الفخر واالعت دعیم اإلحساس ب ت
از  ل إنج ويبك دم تنم ؤدى لتق  ی

اب     شاعر االرتی ن م ل م وطن ُیقل ال
وطن     ستقبل ال ول م شكك ح والت

 .وتقدمھ

46 

 ك 295 135 33
6 .62374 

 
2.5659 

 7.1% 29.2% 63.7%  % 

تحكم    ى ال دراتي عل ادة ق يزی  ف
الي    والي وأفع يأق ئون  ف ف ش  مختل

ن ت   ل م اة ُیقل د   الحی ي لنق عرض
 .اآلخرین الجارح لمشاعري

47 

 ك 223 149 91
14 .77343 

 
2.2851 

 19.7% 32.2% 48.2% % 

ة   شاركة الفعال يالم ة ف  عملی
 الحیاةاالنتخابات الجامعیة ومناشط     

ن     ل م ة ُیقل سیاسیة المتنوع ال
 .مخاطر التعصب الفكري

48 

 ك 237 170 56
13 .69357 

 
2.3909 

 12.1% 36.7% 51.2% % 

ن     ع ع ة التراج ة إمكانی ز ثقاف تعزی
ي      د ف ف ُیفی ار والمواق ض األفك بع
ة     دة الفكری اھر الُمكای ل مظ تقلی

 .والحزبیة
49 

 ك 270 155 38
11 .64424 

 
2.5011 

 8.2% 33.5% 58.3% % 

ا    ین م وة ب ب الفج ام بتقری االھتم
ي    دني ف ع ُیفی ع المجتم ھ وواق أتعلم

ی  وة ب اطر الفج ة مخ ع مواجھ ن واق
 .المجتمع وتطلعاتھ المنشودة

50 

 ك 280 123 60
12 .71391 2.4752 13.0%  26.6%  60.5% %  

ة     ق تكاملی ى تحقی تعلم عل ز ال تركی
ا   ا وثقافی الب روحی صیة الط شخ

ا  يوعلمی اطر  یحمین ن مخ  م
 .التیارات الفكریة المتناقضة

51 

 لنسبیة لعبارات المحور الرابعمتوسط األوزان ا 2.5314  



 

 ١٣٧

أن أكثـر   ) ١٣(يتضح من الجـدول     
العبارات أهمية من وجهة نظر عينة الدراسة       

حيث ، )45(،  )38(،  )41(،  )42(العبارات  
وقعت هذه العبارات فـي نطـاق الموافقـة         
الكبيرة، وذلك حسب ترتيب الوزن النـسبي       
والواقعة في اإلرباعي األعلى من عبـارات       

تشير هذه العبارات على الترتيـب     المحور، و 
  :إلى
      االهتمام باحترام مبادئ المواطنة وحقوق

اإلنسان يفيد في حماية المجتمـع مـن        
انتشار مظاهر العنـف بـين طوائفـه        

) 2.6609 (رقمـي  بتقـدير  ومكوناتـه 
 .كبير

    االهتمام بتحقيق تكافؤ الفرص التعليميـة
واالجتماعية يقلل من مخاطر الـصراع      

 رقمـي  بتقـدير  لمجتمـع بين طبقات ا  
 .كبير) 2.6242(
        ممارسة التعايش مع اآلخـرين مهمـا

اختلفت األديان والثقافـات يقلـل مـن        
مخاطر احتقـاري ألفكـار اآلخـرين       

 )2.6156 (رقمـي  ومعتقداتهم بتقدير 
 .كبير

        زيادة االهتمام باستشارة أهـل الـرأي
والخبرة في مختلف شئون الدين والحياة      

ة واضـطراب   يقلل من مشاعر الحيـر    
 .كبير )2.6112 (رقمي بتقدير الفكر

أن أقل  ) ١٣(بينما يتضح من الجدول     
العبارات موافقة مـن وجهـة نظـر عينـة         

ــارات  ــة العب ، )51(، )49(، )48(الدراس
 حيث وقعت هذه العبارات في نطـاق        ،)50(

الموافقة الكبيرة والمتوسطة، وذلـك حـسب       
 ترتيب الوزن النسبي والواقعة في اإلربـاعي   

 وتـشير هـذه     ،األدنى من عبارات المحور   
 :العبارات على الترتيب إلى

   ــة ــي عملي ــة ف ــشاركة الفعال الم
االنتخابات الجامعية ومناشط الحيـاة     
السياسية المتنوعة يقلل من مخـاطر      
التعصب الفكـري بتقـدير رقمـي       

  .متوسط) 2.2851(
        تعزيز ثقافة إمكانية التراجـع عـن

ـ       ي بعض األفكار والمواقف يفيـد ف
تقليــل مظــاهر المكايــدة الفكريــة 

) 2.3909(والحزبية بتقدير رقمـي     
 .كبير

        تركيز التعلم على تحقيـق تكامليـة
شخصية الطـالب روحيـا وثقافيـا       
وعلميا يحميني من مخاطر التيارات     
الفكرية المتناقـضة بتقـدير رقمـي       

 .كبير) 2.4752(
       االهتمام بتقريب الفجوة بين ما أتعلمه

  فيدني في مواجهـة    وواقع المجتمع ي
مخاطر الفجوة بين واقـع المجتمـع       



 

 ١٣٨

وتطلعاته المنشودة بتقـدير رقمـي      
 .كبير) 2.4752(

 النتائج الخاصـة بعبـارات المحـور        -٥
الخامس الخـاص بـالقيم المقترحـة       
لطالب كليات التربية لمواجهة اختالل     

  :منظومة القيم حسب أوزانها النسبية

أوضحت نتائج الدراسـة فـي هـذا        
) ٦١-٥٢(على أن العبـارات مـن       اإلطار  

الخاصة بالقيم المقترحـة لطـالب كليـات        
التربية لمواجهة اختالل منظومة القيم وقعت      
في الموافقة بدرجة كبيرة، حيث تراوحـت       

) 2.4276(األوزان النسبية للمحـور بـين     
، وبلغ متوسط استجابة أفـراد      )2.7106(و

  ).2.5289(العينة على المحور ككل 
اختالل  تيب العبارات الخاصة بالقيم المقترحة لطالب كليات التربية لمواجهةتر )١٤( جدول 

  )٤٦٣=ن(منظومة القيم حسب أوزانها النسبية 
ترتیب  درجة الموافقة

العبارات 
حسب الوزن 

 النسبي

االنحراف 
 الوزن النسبي المعیاري

 كبیرة متوسطة ضعیفة
 م العبارة

 ك 348 96 19
1 .53698 

 
2.7106 

 4.1% 20.7% 75.2% % 

ع   م یم المجتم ة ق يمارس س   ف وء أس  ض
رائم   شار الج ن انت ل م ة یقل معرفی

 .االجتماعیة
52 

 ك 278 169 16
4 .56165 

 
2.5659 

 3.5% 36.5% 60.0% % 

ة   ة الحری يممارس ار  ف رح األفك  ط
ت     ن كب  اآلراءوالتوجھات تحمى الطالب م

 .واألفكار
53 

 ك 237 187 39
10 .64353 

 
2.4276 

 8.4% 40.4% 51.2% % 

ضایا     ف الق ممارسة التفكیر الناقد في مختل
اطر    ن مخ ل م ة یقل ة واالجتماعی التربوی

رین   أ لآلخ د الخط يالتقلی وال ف  األق
 .واألفعال

54 

 ك 254 161 48
9 .67475 

 
2.4449 

 10.4% 34.8% 54.9% % 

ات     ض المعلوم داول بع ة ت ام بإتاح االھتم
ة والجامع  ة بالكلی ات الخاص ل والبیان ة ُیقل

ة      ات الكلی ب ممتلك ة تخری ن إمكانی م
 .والجامعة

55 

 ك 300 132 31
3 .61495 

 
2.5810 

 6.7% 28.5% 64.8% % 

ل    ز التواص ساني تعزی ات  ذي اإلن  العالق
رى     ك األس اطر التفك ن مخ ل م ة یقل الودی

 .واالجتماعي
56 

 ك 258 158 47
7 .67234 

 
2.4557 

 10.2% 34.1% 55.7% % 

م     تعز یز قدرات الطالب على تجوید أداءاتھ
ي  ة ف ط التربوی ف المناش  مختل

ساس   شاعر اإلح ن م ل م ة ُیقل واالجتماعی
 . بالنقص والھزیمة النفسیة

57 

 ك 293 131 39
5 .64576 

 
2.5486 

 8.4% 28.3% 63.3% % 

ى      سق القیم زام بالن ى االلت رص عل الح
ى       ل القیم ن مظاھر الخل ع یحمى م للمجتم

 .  والعبادات والمعامالتفكار  األفي
58 

 ك 258 156 49
8 .67845 

 
2.4514 

 10.6% 33.7% 55.7% % 

ف      شة مختل ة لمناق ات مالئم ة أوق إتاح
اطر     ن مخ ل م ضایا یقل ار والق األفك

 .   الفكر والموقففياالنعزالیة 
59 

 ك 277 146 40
6 .65081 

 
2.5119 

 8.6% 31.5% 59.8% % 

ف  قدراتيتعزیز االھتمام ب   على اتخاذ مواق
سھم   ة ُی يتوافقی ع   ف صراعات م ل ال  تقلی

 .اآلخرین
60 

 ك 308  121 34
2 .62393 2.5918 

7.3% 26.1% 66.5% % 

ر   ى التغیی الب عل ة الط ز ثق ابيتعزی  اإلیج
شعور         في ن ال ل م م یقل ة بھ ة المحیط  البیئ

 .بالعجز واالنھزامیة أمام تحدیات الواقع
61 

 متوسط األوزان النسبیة لعبارات المحور الخامس 2.5289  



 

 ١٣٩

أن أكثـر   ) ١٤(يتضح من الجـدول     
العبارات أهمية مـن وجهـة نظـر عينـة       

ــارات  ــة العب ، )56(، )61(، )52(الدراس
حيث وقعت هذه العبارات في نطاق الموافقة       
الكبيرة، وذلك حسب ترتيب الوزن النـسبي       

 اإلرباعي األعلى من عبـارات      والواقعة في 
المحور، وتشير هذه العبارات على الترتيب      

  :إلى
      ممارسة قيم المجتمع في ضوء أسـس

معرفية يقلل مـن انتـشار الجـرائم        
) 2.7106 (رقمـي  بتقدير االجتماعية

  .كبير
         تعزيز ثقة الطـالب علـى التغييـر

اإليجابي في البيئة المحيطة بهم يقلـل       
هزامية أمـام   من الشعور بالعجز واالن   

ــع ــديات الواق ــدير تح ــي بتق  رقم
 .كبير) 2.5918(
      تعزيز التواصل اإلنساني ذي العالقات

الودية يقلل من مخاطر التفكك األسرى    
) 2.5810 (رقمي واالجتماعي بتقدير 

 .كبير
أن أقل  ) ١٤(بينما يتضح من الجدول     

العبارات موافقة من وجهـة نظـر عينـة         
، حيث  )59(،  )55(،)54(الدراسة العبارات   

وقعت هذه العبارات في نطـاق الموافقـة         
الكبيرة، وذلك حسب ترتيب الوزن النـسبي       
والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبـارات       

وتشير هذه العبارات على الترتيب     ، المحور
  :إلى

         ممارسة التفكير الناقـد فـي مختلـف
القضايا التربوية واالجتماعية يقلل من     

ين فـي   مخاطر التقليد الخطأ لآلخـر    
ــوال واألفعــال ــدير األق ــي بتق  رقم

  .كبير) 2.4276(
   االهتمام بإتاحة تداول بعض المعلومات

والبيانات الخاصة بالكليـة والجامعـة      
يقلل من إمكانية تخريـب ممتلكـات       

ــة ــة والجامع ــدير الكلي ــي بتق  رقم
 .كبير) 2.4449(
       إتاحة أوقات مالئمة لمناقشة مختلـف

ر األفكار والقضايا يقلل مـن مخـاط      
 بتقـدير  االنعزالية فى الفكر والموقف   

 .كبير) 2.4514 (رقمي
 النتائج الخاصـة بعبـارات المحـور        -٦

السادس الخـاص بـالقيم االجتماعيـة       
المقترحة لطالب كليات التربية لمواجهة     
قلق المستقبل وتحقيق متطلباته حـسب    

   :أوزانها النسبية
أوضحت نتائج الدراسة فـي هـذا       

) ٧٤-٦٢(ات مـن    اإلطار على أن العبار   
الخاصة بالقيم االجتماعية المقترحة لطالب     
كليات التربية لمواجهـة قلـق المـستقبل        
وتحقيق متطلباته وقعت في الموافقة بدرجة      
كبيرة، حيث تراوحـت األوزان النـسبية        

، وبلغ  )2.7387(و) 2.4752(للمحور بين 
متوسط استجابة أفراد العينة على المحـور       

  ).2.5736(ككل 



 

 ١٤٠

ترتيب العبارات الخاصة بالقيم االجتماعية المقترحة لطالب كليات التربية لمواجهة  )١٥(جدول 
  )٤٦٣=ن (قلق المستقبل وتحقيق متطلباته حسب أوزانها النسبية

 درجة الموافقة
ترتیب 

العبارات 
حسب 
الوزن 
 النسبي

االنحرا
ف 

المعیار
 ي

الوزن 
 النسبي

متوسط ضعیفة
  كبیرة ة

 م العبارة

 ك  358 89 16
1 .51256 

 
2.7387 

 3.5%  19.2%  77.3%  %  

ع   ي مجتم ستمر ف تعلم الم ة لل اء ثقاف بن
ى     ب ف ساعد الطال اة ی ة والحی الجامع

 .التخلص من االعتمادیة على الغیر
62 

 ك 300 143 20

2 .57107 
 

2.6048 
 4.3% 30.9% 64.8% % 

ب     ى ترتی الب عل درات الط ز ق تعزی
سھم   ات ُی ات واألولوی ياالحتیاج  ف

ال   ة الط یط   حمای ن التخط سیئب م  ال
 .لمستقبلھم

63 

 ك 276  160 27
10 .60497 

 
2.5378 

 5.8% 34.6% 59.6% % 

ھ    ا یتعلم ین م سیقیة ب ة تن یاغة رؤی ص
شاعر   ن م ل م درتھم یقل الب وق الط

 .التشاؤم حول المستقبل
64 

 ك 265 153 45

13 .66688 
 

2.4752 
 9.7% 33.0% 57.2% % 

ل ال ة العم ز ثقاف از تعزی ى إلنج فریق
شاعر   ن م ل م ة یقل ام المتنوع المھ

شل  ي الف ة    ف ات اجتماعی ة عالق  إقام
 .حمیدة

65 

 ك 301 126 36

6 .63336 
 

2.5724 
 7.8% 27.2% 65.0% % 

ادة  ام بزی دراتياالھتم م  ق ى تفھ  عل
شكل     ع ب ة المجتم ین أنظم ات ب العالق
ع       ن توق شامل ومتكامل یحمى الطالب م

 .قتامة المستقبل

66 

 ك 312 118 33
4 .61875 

 
2.6026 

 7.1% 25.5% 67.4% % 

ى إدارة   الب عل درات الط ز ق تعزی
ن مشاعر        ل م دة ُیقل أوقاتھم بطریقة جی

 .الندم إلھدار الوقت فیما ال ینفع
67 

 ك 300 125 38
8 .64085 

 
2.5659 

 8.2% 27.0% 64.8% % 

ام         از المھ ممارسة قیمة االستمتاع بإنج
شاؤم       األ في ن الت ل م ة ُیقل ات المالئم وق

 .حول المستقبل
68 

 ك 283 146 34

11 .62952 
 

2.5378 
 7.3% 31.5% 61.1% % 

دار      ى إص الب عل درات الط ادة ق زی
ة    د مراجع ة بع رارات المالئم الق
ن      الب م ى الط ة یحم ف المتباین المواق

 . اآلخرینفيتعنت اآلراء وفقدان الثقة 

69 

 ك 296 135 32

7 .61978 
 

2.5702 
 6.9% 29.2% 63.9% % 

ؤ      ى التھی الب عل درة الط سین ق تح
ل     ة ُیقل یم إیجابی ستقبل بق ة الم لمواجھ
ستقبلھم       ول م وتر ح شاعر الت ن م م

 .المھني

70 

 ك 274 153 36
12 .63733 

 
2.5140 

 7.8% 33.0% 59.2% % 

ام   از المھ د إنج ز عن ة التمی اء ثقاف بن
ة اطر    واألدوار االجتماعی ن مخ ل م  یقل
 .الصدام مع اآلخرین

71 

 ك 289 137 37
9 .63934 

 
2.5443 

 8.0% 29.6% 62.4% % 

ات     یاغة توقع ى ص درة عل تالك الق ام
ل     اتي یقل اتي وتطلع ى طموح ة تلب عالی

 .   حول المستقبلمخاوفيمن 
72 

 ك 307 122 34

5 .62424 
 

2.5896 
 7.3% 26.3% 66.3% % 

ات  ل اھتمام اتھم  جع الب واحتیاج  الط
ع    تعلمھم وتوزی سًیا ل ورا رئی مح

ن   فيأدوارھم التعلیمیة یفید   تخلص م  ال
 .مخاطر تقلیدیة التعلیم المقدم لھم

73 

 ك 314 115 34
3 .62188 2.6048 7.3% 24.8% 67.8% % 

ى إدارة   الب عل درات الط ز ق تعزی
سھم  يتناف شكل التعلیم ابي ب ل  إیج  یقل

 .نھممن حدة الصراع بی
74 

 متوسط األوزان النسبیة لعبارات المحور السادس  2.5736  



 

 ١٤١

أن أكثـر   ) ١٥(يتضح من الجـدول     
العبارات أهمية من وجهة نظر عينة الدراسة       

، حيث وقعت   )74(،  )63(،  )62(العبارات  
هذه العبارات في نطاق الموافقـة الكبيـرة،        

نسبي والواقعـة   وذلك حسب ترتيب الوزن ال    
في اإلرباعي األعلى من عبارات المحـور،       

  :وتشير هذه العبارات على الترتيب إلى
        بناء ثقافة للتعلم المستمر في مجتمـع

الجامعة والحياة يساعد الطالب فـي      
 التخلص من االعتمادية على الغيـر     

  .كبير) 2.7387 (رقمي بتقدير
       تعزيز قدرات الطالب على ترتيـب

ولويات يـسهم فـي     االحتياجات واأل 
حماية الطالب من التخطيط الـسيئ      

) 2.6048 (رقمـي  لمستقبلهم بتقدير 
 .كبير

        تعزيز قدرات الطـالب علـى إدارة
تنافسهم التعليمي بشكل إيجابي يقلـل      

 رقمـي  من حدة الصراع بينهم بتقدير    
 .كبير) 2.6048(

أن أقـل   ) ١٥(بينما يتضح من الجدول     
نـة  العبارات موافقة مـن وجهـة نظـر عي       

، حيث  )69(،  )71(،)65(الدراسة العبارات   
وقعت هذه العبارات فـي نطـاق الموافقـة         
الكبيرة، وذلك حسب ترتيب الوزن النـسبي       
والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبـارات       

وتشير هذه العبارات على الترتيـب      ، المحور
  :إلى

       تعزيز ثقافة العمل الفريقى إلنجـاز
ر المهام المتنوعة يقلل مـن مـشاع      

الفشل في إقامة عالقـات اجتماعيـة     
) 2.4752 (رقمـي  بتقـدير  حميدة
 .كبير

        بناء ثقافة التميز عند إنجاز المهـام
ــن  ــل م ــة يقل واألدوار االجتماعي

 بتقدير مخاطر الصدام مع اآلخرين   
  .كبير) 2.5140 (رقمي

       زيادة قدرات الطالب على إصـدار
القرارات المالئمة بعـد مراجعـة      

 يحمى الطالب من    المواقف المتباينة 
تعنت اآلراء وفقـدان الثقـة فـي        

) 2.5378 (رقمـي  اآلخرين بتقدير 
 .كبير

عـرض وتحليـل    : الخطوة الثانيـة  
النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد 
العينة على درجة أهمية إكساب وتنمية القيم  
االجتماعية لطالب كليـات التربيـة علـى        

استخدام االستبانة مجملة ومحاورها الستة ب    
اختبار التـاء  بحـسب متغيـرات البحـث          

  : الثنائية
ويمكن استعراض ذلك من خـالل عـرض        

  : النقاط التالية



 

 ١٤٢

النتائج الخاصة بالفروق بـين     : أوال
استجابات أفراد العينة على مدى الموافقـة       
على االستبانة مجملة ومحاورهـا بحـسب       

   :) أنثى–ذكر ( متغير النوع 
ميدانية انـه   أوضحت نتائج الدراسة ال   

 فروق ذات داللـة إحـصائية بـين       ال توجد   

استجابات أفراد العينة على إجمالي االستبانة،      
ومحاورها الفرعية ماعدا المحـور الثـاني        

، والجـدول  ) أنثـى -ذكر(تبعا لمتغير النوع  
 :التالي يبين ذلك

  )١٦(جدول 
 .t – testتاء غير المعتمد بحسب متغير النوع باستخدام اختبار ال الفروق بين أفراد العينة

  )٤٦٣=ن(
االنحراف  المتوسط ن النوع المحاور

مستوى  قیمة التاء المعیاري
 الداللة

 3.33905 30.4390 287 ذكر
 المحور األول

 3.46792 30.7955 176 أنثى
-1.099 

.272  
 غیر دالة

 3.85800 28.9373 287 ذكر
 المحور الثاني

 3.86398 30.1875 176 أنثى
-3.383 

.001  
 دالة

 4.22507 31.6481 287 ذكر
 المحور الثالث

 4.42560 32.3409 176 أنثى
-1.682 

.093  
 غیر دالة

 4.30836 35.3972 287 ذكر
 المحور الرابع

 4.65739 35.5114 176 أنثى
-.268 

.789  
 غیر دالة

 3.34090 25.0523 287 ذكر
 المحور الخامس

 3.70061 25.6761 176 أنثى
-1.872 

.062  
 غیر دالة

 4.54680 33.3659 287 ذكر
 المحور السادس

 4.40386 33.6080 176 أنثى
-.563 

.574  
 غیر دالة

المجموع الكلي  22.66105 209.8920 287 ذكر
 23.88145 213.7955 176 أنثى لالستبانة

-1.763 
.079  

 غیر دالة

  :أنه) ١٦(يتضح من الجدول 
وق ذات داللة إحصائية بين     ال توجد فر   -

النوع لمتغير  استجابات أفراد العينة تبعا     
بالنسبة إلجمالي مجمـوع    )  أنثى -ذكر(

 حيث جـاءت قيمـة      ،محاور االستبانة 
 وهي قيمة غير دالـة  ،)1.763- )(ت(

 ).0.05(إحصائيا عند مستوى داللة 



 

 ١٤٣

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -
   النوع لمتغير  ا  استجابات أفراد العينة تبع

بالنـسبة للمحـور األول     )  أنثى -ذكر(
الخاص بـالقيم االجتماعيـة المقترحـة       
لطالب كليات التربية لمواجهة مظـاهر      
االنحراف االجتماعي حيث جاءت قيمة     

 وهي قيمة غير دالة     ،)1.099-(،  )ت(
 ).0.05(إحصائيا عند مستوى داللة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -
النوع لمتغير  ات أفراد العينة تبعا     استجاب

بالنسبة للمحـور الثالـث     )  أنثى -ذكر(
الخاص بـالقيم االجتماعيـة المقترحـة       
لطالب كليات التربية  لمواجهة مظاهر      
االغتراب الثقافي حيـث جـاءت قيمـة     

 وهي قيمة غير دالة     ،)1.682-(،  )ت(
 ).0.05(إحصائيا عند مستوى داللة 

 إحصائية بين   ال توجد فروق ذات داللة     -
استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير النوع      

بالنسبة للمحـور الرابـع      ) أنثى -ذكر(
الخاص بـالقيم االجتماعيـة المقترحـة       
لطالب كليات التربية لمواجهة التطرف     

-(،  )ت(الفكري حيث جـاءت قيمـة       
 وهي قيمة غير دالة إحـصائيا       ،)268.

 ).0.05(عند مستوى داللة 
ات داللة إحصائية بين    ال توجد فروق ذ    -

استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير النوع      
بالنسبة للمحور الخـامس    )   أنثى -ذكر(

الخاص بالقيم المقترحة لطالب كليـات      
التربية لمواجهة اختالل منظومة القـيم      

 ،)1.872-(،  )ت(حيث جاءت قيمـة     
وهي قيمة غير دالـة إحـصائيا عنـد         

 ).0.05(مستوى داللة 
روق ذات داللة إحصائية بين     ال توجد ف   -

استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير النوع      
بالنسبة للمحور الـسادس    )   أنثى -ذكر(

الخاص بـالقيم االجتماعيـة المقترحـة       
لطالب كليات التربيـة لمواجهـة قلـق        
المستقبل وتحقيق متطلباته حيث جـاءت      

 وهي قيمة غيـر     ،)563.-(،  )ت(قيمة  
 داللـة   دالة إحـصائيا عنـد مـستوى      

)0.05.( 
 :أنه) ١٦(بينما يتضح من الجدول 

توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين         -
النوع لمتغير  استجابات أفراد العينة تبعا     

بالنسبة للمحـور الثـاني     )  أنثى -ذكر(
الخاص بـالقيم االجتماعيـة المقترحـة       
لطالب كلية التربية لمواجهة مـشكالت      
استخدام وسائل التواصـل االجتمـاعي      

، )3.383-(،  )ت(جاءت قيمـة    حيث  
وهي قيمة دالة إحصائيا عنـد مـستوى        

، وكانت الفروق لـصالح     )0.05(داللة  
اإلناث حيث بلغ متوسط استجاباتهم على      

، بينما بلغ متوسط    )30.1875(المحور  
  ).28.9373(استجابات الذكور 



 

 ١٤٤

النتـائج الخاصـة بـالفروق بـين        : ثانيا
استجابات أفراد العينـة علـى مـدى        

افقــة علــى االســتبانة مجملــة المو
( ومحاورها بحسب متغير التخصص      

   :) عملي–نظري 

نـه  أأوضحت نتائج الدراسة الميدانية     
 فروق ذات داللـة إحـصائية بـين       ال توجد   

استجابات أفراد العينة على إجمالي االستبانة،      
ومحاورها الفرعية تبعا لمتغير التخـصص       

 :، والجدول التالي يبين ذلك) عملي-نظري(

  )١٧(جدول 
  بحسب متغير التخصص باستخدام اختبار التاء  الفروق بين أفراد العينة

  )٤٦٣=ن (.t – testغير المعتمد 
التخص المحاور

االنحراف  المتوسط ن ص
مستوى  قیمة التاء المعیاري

 الداللة
 المحور األول 3.27151 30.5583 326 نظري
 3.66672 30.6131 137 عملي

-.159 .874  
 غیر دالة

 المحور الثاني 3.73056 29.4632 326 نظري
 4.29973 29.2920 137 عملي

.430 .667  
 غیر دالة

 المحور الثالث 4.09281 32.0521 326 نظري
 4.78927 31.5766 137 عملي

1.084 .279  
 غیر دالة

 المحور الرابع 4.35452 35.4479 326 نظري
 4.65220 35.4234 137 عملي

.054 .957  
 غیر دالة

 المحور الخامس 3.39625 25.3558 326 نظري
 3.71566 25.1314 137 عملي

.631  .528  
 غیر دالة

 المحور السادس 4.28720 33.3896 326 نظري
 4.95143 33.6204 137 عملي

-.505 .614  
 غیر دالة

المجموع الكلي  22.15002 211.6227 326 نظري
 25.55514 210.7883 137 عملي لالستبانة

.353 .724  
 غیر دالة

  :أنه) ١٧(يتضح من الجدول 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -

لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       
 بالنـسبة   ) عملـي  -نظري(التخصص  

 ،إلجمالي مجموع محـاور االسـتبانة     
 وهي   ، )353.)(ت(حيث جاءت قيمة    

وى قيمة غير دالة إحصائيا عنـد مـست   
  ).0.05(داللة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -
لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       

 بالنـسبة   ) عملـي  -نظري(التخصص  
للمحور األول الخاص بالقيم االجتماعية     
المقترحــة لطــالب كليــات التربيــة 
لمواجهة مظاهر االنحراف االجتماعي    

  ، )159.-(،  )ت(حيث جاءت قيمـة     



 

 ١٤٥

دالـة إحـصائيا عنـد      وهي قيمة غير    
 ).0.05(مستوى داللة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -
لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       

 بالنـسبة   ) عملـي  -نظري(التخصص  
للمحور الثاني الخاص بالقيم االجتماعية     
المقترحة لطالب كلية التربية لمواجهة     
مشكالت استخدام وسـائل التواصـل      

، )ت(ت قيمـة    االجتماعي حيث جـاء   
 وهي قيمة غير دالة إحصائيا      ،)430.(

 ).0.05(عند مستوى داللة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -

لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       
 بالنـسبة   ) عملـي  -نظري(التخصص  

ــالقيم   ــاص ب ــث الخ ــور الثال للمح
االجتماعية المقترحة لطـالب كليـات      

اب التربية لمواجهة مظـاهر االغتـر     
، )ت(الثقــافي حيــث جــاءت قيمــة 

 وهـي قيمــة غيــر دالــة  ،)1.084(
 ).0.05(إحصائيا عند مستوى داللة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -
لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       

 بالنـسبة   ) عملـي  -نظري(التخصص  
ــالقيم   ــاص ب ــع الخ ــور الراب للمح
االجتماعية المقترحة لطـالب كليـات      

مواجهة التطرف الفكري حيث    التربية ل 
 وهي قيمة   ،)054.(،  )ت(جاءت قيمة   

غير دالة إحصائيا عند مستوى داللـة       
)0.05.( 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -
لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       

 بالنـسبة   ) عملـي  -نظري(التخصص  
ــالقيم  ــامس الخــاص ب للمحــور الخ
المقترحــة لطــالب كليــات التربيــة 

اجهة اختالل منظومة القـيم حيـث      لمو
 وهي قيمة   ،)631.(،  )ت(جاءت قيمة   

غير دالة إحصائيا عند مستوى داللـة       
)0.05.( 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -
لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       

 بالنـسبة   ) عملـي  -نظري(التخصص  
ــالقيم  ــاص ب ــسادس الخ ــور ال للمح

يـات  االجتماعية المقترحة لطـالب كل    
التربية لمواجهة قلق المستقبل وتحقيـق    

-(،  )ت(متطلباته حيث جاءت قيمـة      
 وهي قيمة غير دالة إحـصائيا   ،)505.

 ).0.05(عند مستوى داللة 
النتـائج الخاصـة بـالفروق بــين    : ثالثـا 

استجابات أفراد العينـة علـى مـدى        
الموافقــة علــى االســتبانة مجملــة 
ومحاورها بحسب متغير المشاركة في     

   :) ال يشارك–يشارك (نشطة األ
أوضحت نتـائج الدراسـة الميدانيـة       

 فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين        وجود  



 

 ١٤٦

على إجمالي االستبانة،    استجابات أفراد العينة  
والمحاور األول والثالـث والرابـع بينمـا        
أظهرت النتائج  عدم وجود فروق ذات داللة        
إحصائية على المحـاور الثـاني والخـامس        

 المشاركة في األنشطة   ا لمتغير   والسادس، تبع
، والجـدول   ) ال يشارك  –يشارك  (الجامعية  

  :التالي يبين ذلك

   )١٨(جدول 
  بحسب متغير المشاركة في األنشطة باستخدام اختبار  الفروق بين أفراد العينة

  )٤٦٣=ن (.t – testالتاء غير المعتمد 
المشاركة  المحاور

االنحراف  المتوسط ن في األنشطة
مستوى  قیمة التاء ريالمعیا

 الداللة
 3.47817 31.0363 193 یشارك

 المحور األول
 3.29123 30.2444 270 ال یشارك

2.492 
.013  
 دالة

 3.80645 29.8083 193 یشارك
 المحور الثاني

 3.95442 29.1296 270 ال یشارك
1.849 

.065  
 غیر دالة

 4.16240 32.7668 193 یشارك
 المحور الثالث

 4.31850 31.3000 270 ال یشارك
3.658 

.000  
 دالة

 4.37378 35.9845 193 یشارك
 المحور الرابع

 4.45351 35.0519 270 ال یشارك
2.238 

.026  
 دالة

المحور  3.36142 25.6580 193 یشارك
 3.56398 25.0259 270 ال یشارك الخامس

1.926 
.055  

 غیر دالة

المحور  4.47382 33.7202 193 یشارك
 4.50001 33.2704 270 ال یشارك السادس

1.063 
.288  

 غیر دالة

المجموع الكلي  23.18055 214.6321 193 یشارك
 22.94801 209.0481 270 ال یشارك لالستبانة

2.571 
.010  
 دالة

  :أنه) ١٨(يتضح من الجدول 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين        -

ـ      لمتغيـر  ا  استجابات أفراد العينـة تبع
 ال  –يـشارك   (المشاركة في األنشطة    

بالنـسبة إلجمـالي مجمـوع      ) يشارك
 حيث جـاءت قيمـة      ،محاور االستبانة 

ــة ،)2.571 )(ت(  وهــي قيمــة دال
) 0.05(إحصائيا عند مستوى داللـة       

وكانت الفروق لصالح يشارك حيث بلغ      
متوسط اسـتجاباتهم علـى المحـور       



 

 ١٤٧

، بينمــا بلــغ متوســط )214.6321(
  ).209.0481(ت ال يشارك استجابا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين        -
 لمتغيـر استجابات أفراد العينـة تبعـا       

 ال  –يـشارك   (المشاركة في األنشطة    
بالنسبة للمحور األول الخاص    ) يشارك

بالقيم االجتماعية المقترحـة لطـالب      
ــة لمواجهــة مظــاهر  ــات التربي كلي
االنحراف االجتماعي حيث جاءت قيمة     

ــة ، )2.492(، )ت( وهــي قيمــة دال
) 0.05(إحصائيا عند مستوى داللـة       

وكانت الفروق لصالح يشارك حيث بلغ      
متوسط اسـتجاباتهم علـى المحـور       

ــط  )31.0363( ــغ متوس ــا بل ، بينم
 ).30.2444(استجابات ال يشارك 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين        -
لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       

 ال  –يـشارك   (ة  المشاركة في األنشط  
بالنسبة للمحور الثالث الخاص    ) يشارك

بالقيم االجتماعية المقترحـة لطـالب      
ــة لمواجهــة مظــاهر  ــات التربي كلي
االغتراب الثقافي حيث جـاءت قيمـة       

ــة ، )3.658(، )ت( وهــي قيمــة دال
) 0.05(إحصائيا عند مستوى داللـة       

وكانت الفروق لصالح يشارك حيث بلغ      
لمحـور  متوسط اسـتجاباتهم علـى ا     

ــط  )31.3000( ــغ متوس ــا بل ، بينم
 ).31.3000(استجابات ال يشارك 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين        -
لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       

 ال  –يـشارك   (المشاركة في األنشطة    
بالنسبة للمحور الرابع الخاص    ) يشارك

بالقيم االجتماعية المقترحـة لطـالب      
ف الفكري  كليات التربية لمواجهة التطر   

، )2.238(،  )ت(حيث جـاءت قيمـة      
وهي قيمة دالة إحصائيا عند مـستوى       

وكانت الفروق لـصالح    ) 0.05(داللة  
يشارك حيث بلغ متوسط اسـتجاباتهم       

، بينما بلـغ    )35.9845(على المحور   
متوســط اســتجابات ال يــشارك   

)35.0519.( 
 :نهأ) ١٨(بينما يتضح من الجدول 

صائية بين  ال توجد فروق ذات داللة إح      -
لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       

 ال  –يـشارك   (المشاركة في األنشطة    
بالنسبة للمحور الثاني الخاص    ) يشارك

بالقيم االجتماعية المقترحة لطالب كلية     
التربية لمواجهة مـشكالت اسـتخدام      
وسائل التواصـل االجتمـاعي حيـث       

وهـي  ، )1.849(،  )ت(جاءت قيمـة    
يا عنـد مـستوى   قيمة غير دالة إحصائ 

 ).0.05(داللة 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -
لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       

 ال  –يـشارك   (المشاركة في األنشطة    
بالنـسبة للمحـور الخـامس      ) يشارك

الخاص بالقيم المقترحة لطالب كليـات      
التربية لمواجهة اختالل منظومة القـيم      

 ،)1.926(،  )ت(حيث جـاءت قيمـة      
وهي قيمة غير دالـة إحـصائيا عنـد         

 ).0.05(مستوى داللة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        -

لمتغيـر  استجابات أفراد العينـة تبعـا       
 ال  –يـشارك   (المشاركة في األنشطة    

بالنـسبة للمحـور الـسادس      ) يشارك
الخاص بالقيم االجتماعيـة المقترحـة      
لطالب كليات التربية لمواجهـة قلـق       

 وتحقيق متطلباته حيث جاءت     المستقبل
وهي قيمة غير   ، )1.063(،  )ت(قيمة  

دالة إحـصائيا عنـد مـستوى داللـة         
)0.05.( 

عـرض وتحليـل    : الخطوة الثالثـة  
النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد 
العينة على درجة أهمية القيم االجتماعيـة       
المقترحة لطالب كليات التربيـة باسـتخدام       

تباين أحادي االتجاه علـى     أسلوب تحليل ال  
االستبانة مجملة وعلى محاورهـا الـستة       

 - الزقازيق -األزهر(بحسب متغير الجامعة    
  ):أسيوط

ويمكن توضيح ذلك من خالل استعراض ما       
  : يلي

فـروق  أوضحت نتائج البحث وجود     
 اسـتجابات أفـراد     ذات داللة إحصائية بين   

العينة على االستبانة مجملة وكـذلك علـى        
لمتغيـر الجامعـة     الفرعية تبعـا     محاورها

 ويمكــن ) أســيوط- الزقــازيق-األزهــر(
  :استعراض ذلك من خالل الجدول التالي
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  ) ١٩(جدول 
نتائج اختبار التباين لداللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة نحو محاور االستبانة 

  )٤٦٣=ن(دي االتجاه ومجموعها حسب متغير الجامعة باستخدام اختبار التباين أحا
االنحراف  المتوسط ن الجامعة المحاور

مستوى  قیمة الفاء المعیاري
 الداللة

 3.02794 30.5831 319 األزھر
 المحور األول 3.83377 29.5556 108 الزقازیق
 3.32475 33.5556 36 أسیوط

20.385 
.000  
 دالة

 3.64799 28.9812 319 األزھر
 المحور الثاني 4.23761 29.3796 108 الزقازیق
 2.79796 33.3333 36 أسیوط

21.932 
.000  
 دالة

 3.93416 31.7367 319 األزھر
 المحور الثالث 4.71889 30.7778 108 لزقازیق
 2.67425 36.8611 36 أسیوط

31.373 
.000  
 دالة

 4.12826 35.5266 319 األزھر
 المحور الرابع 5.01119 34.0093 108 زقازیقال

 3.05648 38.9722 36 أسیوط
18.344 

.000  
 دالة

 3.31682 25.2414 319 األزھر
 المحور الخامس 3.78730 24.4537 108 الزقازیق
 2.46242 28.2222 36 أسیوط

16.917 
.000  
 دالة

 4.15070 33.6270 319 األزھر
 المحور السادس 5.05678 31.7130 108 الزقازیق
 2.71314 37.1944 36 أسیوط

22.819 
.000  
 دالة

 20.97908 210.9373 319 األزھر
المجموع الكلي  26.46746 204.3426 108 الزقازیق

 لالستبانة
 12.58605 236.3611 36 أسیوط

29.084 
.000  
 دالة

  : يمكن التأكيد على ما يلي) ١٩(وبتحليل نتائج الجدول 
إحصائية بـين   وجود فروق ذات داللة      -

استجابات أفراد العينـة تبعـا لمتغيـر        
)  أسـيوط  - الزقازيق -األزهر(الجامعة  

بالنــسبة إلجمــالي مجمــوع محــاور 
 )(ف(حيث جـاءت قيمـة   ، االستبانة

وهي قيمة دالة إحصائيا عند     ، )29.084
وكانت الفـروق   ) 0.05(مستوى داللة   

لصالح جامعة أسيوط حيث بلغ متوسط       
، )236.3611(محور  استجاباتهم على ال  

بينما بلغ متوسـط اسـتجابات جامعـة        
األزهــر والزقــازيق علــى الترتيــب 

)210.9373( ،)204.3426.(  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين        -

استجابات أفراد العينـة تبعـا لمتغيـر        
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)  أسـيوط  - الزقازيق -األزهر(الجامعة  
بالنسبة للمحور األول الخـاص بـالقيم       

لطـالب كليـات   االجتماعية المقترحـة   
التربية لمواجهـة مظـاهر االنحـراف       

، )ف(االجتماعي حيث جـاءت قيمـة       
وهي قيمة دالة إحـصائيا     ، )20.385(

وكانـت  ) 0.05(عند مـستوى داللـة      
الفروق لصالح جامعة أسيوط حيث بلـغ    
متوســط اســتجاباتهم علــى المحــور 

ــط  )33.5556( ــغ متوس ــا بل ، بينم
استجابات جامعة األزهـر والزقـازيق      

، )30.5831(ى الترتيــــب علــــ
)29.5556.( 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين        -
استجابات أفراد العينـة تبعـا لمتغيـر        

)  أسـيوط  - الزقازيق -األزهر(الجامعة  
بالنسبة للمحور الثاني الخـاص بـالقيم       
االجتماعية المقترحة لطالب كلية التربية     
لمواجهة مـشكالت اسـتخدام وسـائل       

ث جاءت قيمـة    التواصل االجتماعي حي  
وهي قيمـة  دالـة      ، )21.932(،  )ف(

) 0.05(إحصائيا عند مـستوى داللـة       
وكانت الفروق لصالح جامعـة أسـيوط       
حيث بلغ متوسـط اسـتجاباتهم علـى        

، بينما بلغ متوسط    )33.3333(المحور  
استجابات جامعة األزهـر والزقـازيق      

، )28.9812(علــــى الترتيــــب 
)29.3796.( 

صائية بـين   وجود فروق ذات داللة إح     -
استجابات أفراد العينـة تبعـا لمتغيـر        

)  أسـيوط  - الزقازيق -األزهر(الجامعة  
بالنسبة للمحور الثالث الخـاص بـالقيم       
االجتماعية المقترحـة لطـالب كليـات     
التربية  لمواجهة مظـاهر االغتـراب       

ــة  ــاءت قيم ــث ج ــافي حي ، )ف(الثق
وهي قيمة دالة إحـصائيا     ، )31.373(

وكانـت  ) 0.05(عند مـستوى داللـة      
الفروق لصالح جامعة أسيوط حيث بلـغ    
متوســط اســتجاباتهم علــى المحــور 

ــط  )36.8611( ــغ متوس ــا بل ، بينم
استجابات جامعة األزهـر والزقـازيق      

، )31.7367(علــــى الترتيــــب 
)30.7778.( 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين        -
استجابات أفراد العينـة تبعـا لمتغيـر        

)  أسـيوط  -ق الزقازي -األزهر(الجامعة  
بالنسبة للمحور الرابع الخـاص بـالقيم       
االجتماعية المقترحـة لطـالب كليـات     
التربية لمواجهة التطرف الفكري حيـث      

وهـي  ، )18.344(،  )ف(جاءت قيمة   
قيمة دالة إحصائيا عند مـستوى داللـة        

وكانت الفروق لصالح جامعـة     ) 0.05(
أسيوط حيث بلغ متوسط استجاباتهم على     



 

 ١٥١

، بينما بلغ متوسط    )38.9722(المحور  
استجابات جامعة األزهـر والزقـازيق      

، )35.5266(علــــى الترتيــــب 
)34.0093.( 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين        -
استجابات أفراد العينـة تبعـا لمتغيـر        

)   أسـيوط  - الزقازيق -األزهر(الجامعة  
بالنسبة للمحور الخامس الخاص بـالقيم      

جهة المقترحة لطالب كليات التربية لموا    
اختالل منظومة القيم حيث جاءت قيمـة       

وهـي قيمـة دالــة   ، )16.917(، )ف(
) 0.05(إحصائيا عند مـستوى داللـة       

وكانت الفروق لصالح جامعـة أسـيوط       
حيث بلغ متوسـط اسـتجاباتهم علـى        

، بينما بلغ متوسط    )28.2222(المحور  
استجابات جامعة األزهـر والزقـازيق      

، )25.2414(علــــى الترتيــــب 
)24.4537.( 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين        -
استجابات أفراد العينـة تبعـا لمتغيـر        

)  أسـيوط  - الزقازيق -األزهر(الجامعة  
بالنسبة للمحور السادس الخاص بـالقيم      
االجتماعية المقترحـة لطـالب كليـات     
التربية لمواجهة قلق المستقبل وتحقيـق      

، )ف(متطلباتـه حيـث جـاءت قيمـة     
لة إحـصائيا   وهي قيمة دا  ، )22.819(

وكانـت  ) 0.05(عند مـستوى داللـة      

الفروق لصالح جامعة أسيوط حيث بلـغ    
متوســط اســتجاباتهم علــى المحــور 

ــط  )37.1944( ــغ متوس ــا بل ، بينم
استجابات جامعة األزهـر والزقـازيق      

، )33.6270(علــــى الترتيــــب 
)31.7130.( 

ملخص ألهم النتائج وبعض    : المبحث الثالث 
  :االستخالصات والمقترحات

يستعرض البحث في هذا الجزء بعض      
االستخالصات التي انتهى إليها البحث مـن       
خالل دراسة وتحليـل األدبيـات المرتبطـة        
بموضوع البحث، وكذلك تلك التي أفادت بها       
عينة البحث المستفتاة مـن خـالل اإلطـار         
الميداني للبحـث، حتـى يتـسنى للباحـث         
االستفادة من تلك المستخلصات في صـياغة       

 من المقترحات الداعمـة إلكـساب       مجموعة
وتنمية بعض القيم االجتماعية لـدى طـالب       
كليات التربية، وذلك من خالل عرض النقاط       

  : التالية
  :بعض االستخالصات النظرية للبحث: أولًا

يمر المجتمع المصري بالعديـد مـن       
عمليـات التحــول الــسياسي واالقتــصادي  
واالجتماعي والثقافي والتربوي، والتـي أدت      
بدورها إلى تغير أحوال الـشباب وطـالب        
الجامعات في المجتمع المصري، كمـا أدت       
من ناحية أخرى إلى إضعاف قدرتهم علـى        
فهم واستيعاب الحاضر وضعف الثقـة فـي        
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تحقيق تطلعات المستقبل، وضـياع الرؤيـة       
الواضحة والتقدمية لدى الكثير منهم، فـضلًا       
عن إصابة بعض الشباب باالحبـاط والقلـق        

ف روح المواطنة واالنتماء، وضـعف      وضع
قيم التنظيم وااللتـزام، وضـعف التـوازن        
النفسي واالجتماعي، كمـا أن هنـاك ثمـة         
إشكاليات ألقت بظاللها على واقع المؤسسات      
التربوية والتعليمية، والتـي تُعنـى بتربيـة        
ورعاية الشباب والطالب، حيـث أصـبحت       
معظم تللك المؤسسات التربوية بأوضـاعها      

لية غير قادرة على تعزيز وبناء وتشكيل       الحا
القيم في نفوس وعقول وضـمائر الـشباب        
وطالب الجامعات، وخاصة في ظل تداعيات      
المتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية التـي      
أدت إلى ظهور وتفاقم العديد من المـشكالت     
والتي أدت إلى شيوع وانتشار العديـد مـن         

ظـاهر  الظواهر والـسلوكيات الهدامـة كم     
االنحراف االجتمـاعي، وبعـض مظـاهر       
الفوضى واالنفالت القيمـي الناجمـة عـن        
ــاعي  ــائل التواصــل االجتم اســتخدام وس
االلكترونية، ومظـاهر االغتـراب الثقـافي       
والتطرف الفكري والعنف، وتداعيات اختالل     
منظومة القيم، والقلق واالضطراب المـرتبط      

  .بالمستقبل وضغوطاته وتحدياته
إن إعادة هيكلـة وتجديـد      ومن هنا ف  

وظائف المؤسسات التربوية لتحديث آلياتهـا      
أصبح ضرورة ملحة في إطار عملية تخطيط       

شاملة ومتكاملة ومتوازنة لتربيـة ورعايـة       
الشباب، وإكسابهم القيم المجتمعية، وتعزيـز      

 المواطنـة، وال    مبادئروح االنتماء وتعميق    
 يمكن للمنظومة التربوية بمفردها أن تُـؤدي      

أدوارها ومـسئولياتها التربويـة والتعليميـة       
والتثقيفية بمعزل عـن الـسياق المجتمعـي        
المحيط بالشباب وطالب الجامعـات، وذلـك    
ألن المنظومة التربويـة بجميـع مكوناتهـا        

 تُعد  -  ومن بينها كليات التربية     –ومفرداتها  
إحدى األنظمة الفرعية والتي تتكامـل مـع        

 والعامة، كما أنه    المنظومة المجتمعية الشاملة  
ال يمكن أن تعمل تلك المنظومة بدون تفاعل        
وتكامل مخطط ومتناغم بين أنظمة المجتمـع      
األخرى كالنظـام الـسياسي واالقتـصادي       

  .واالجتماعي والثقافي
ومن خالل استقراء الواقـع الحـالي       
لكليات التربية في المجتمع المصري يتـضح       

المستقبلية أنه يتأثر أداؤها ألدوارها الحالية و     
بالعديد من المشكالت والتحديات التي تُضعف    
من قدرتها على تحقيـق أهـدافها ورؤيتهـا         
ــة  رســالتها التربويــة والتعليميــة والتثقيفي
واالجتماعية، وخاصة في سعيها الحثيث لبناء      
وتشكيل وتنمية القيم عامة والقيم االجتماعية      
خاصة لدى طالبها والمنتسبين إليها بالطريقة      

نشودة، مما قد يؤدي إلى تنامي أزمة القيم،    الم
والعجز عن النهوض بالقيم اإليجابية وتنميتها      
في وجـدان الـشباب وطـالب الجامعـات         
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وضمائرهم بما يضمن المـشاركة الفاعلـة       
لكليات التربية فـي عمليـة البنـاء القيمـي          
وتحقيق احتياجات الطالب وتطلعات معلمـي     

فاعلـة  المستقبل، بما يـضمن المـشاركة ال      
والبناءة لمعلمـي المـستقبل فـي الحـوار         
المجتمعي ومناقـشة قـضايا الديمقراطيـة       
وحقوق اإلنسان والتحرر من الجمود الفكري      
والتعصب لآلراء واألفكـار وتـدعيم قـيم        

 المواطنة السليمة، بما يحقق     ومبادئاالنتماء  
للمجتمع غاياته وتطلعاته، ويـضمن لـشباب     

يجابيـة فـي    وطالب الجامعات المشاركة اإل   
  . قضايا التنمية والتقدم الحضاري

  :بعض نتائج التطبيق الميداني للبحث: ثانيا
من خالل استعراض وتحليل وتفـسير   
نتائج استجابات عينة البحث المستفتاة علـى       

 مـن   مجموعةأداة البحث يؤكد البحث على      
النتائج، والتي يمكن استعراض أهمهـا كمـا       

  : يلي
 البحـث  ينـة ع تأكيد من الرغم على -1

 للقـيم  الكبيـرة  األهمية على المستفتاة
 ترتيـب  أن إال المقترحة، االجتماعية

 المحاور، بين فيما اختلف األهمية تلك
 والخـاص  السادس المحور كان حيث

بالقيم االجتماعية المقترحـة لطـالب      
كليات التربية لمواجهة قلق المـستقبل      
وتحقيق متطلباته قد جاء مـن أكثـر        

 الترتيـب  في تاله ثم ة،المحاور أهمي 

ــور ــاص األول المح ــالقيم  والخ ب
االجتماعية المقترحة لطالب كليـات     
التربية لمواجهة مظـاهر االنحـراف      

 الرابـع  المحـور  تاله ثم االجتماعي،
بالقيم االجتماعية المقترحـة     والخاص

لطـالب كليــات التربيــة لمواجهــة  
 المحـور  جـاء  التطرف الفكري، ثم  

 المقترحـة   بـالقيم  والخاص الخامس
لطالب كليات التربية لمواجهة اختالل     

 المحـور  كـان  بينمـا  منظومة القيم، 
بـالقيم االجتماعيـة     والخاص الثالث

المقترحة لطـالب كليـات التربيـة       
 في لمواجهة مظاهر االغتراب الثقافي   

وأخيرا جاء المحور    الخامس، الترتيب
الثاني، والخاص بـالقيم االجتماعيـة      

ية التربية لمواجهة   المقترحة لطالب كل  
مشكالت استخدام وسـائل التواصـل      

  .االجتماعي
ال توجد  : أكدت نتائج البحث على أنه     -٢

فـروق ذات داللـة إحـصائية بــين    
استجابات أفراد العينة تبعـا لمتغيـر       

بالنسبة إلجمالي  )  أنثى -ذكر( النوع  
 حيث جاءت  ،مجموع محاور االستبانة  

 وهـي قيمـة   ،)1.763- )(ت(قيمة 
لة إحصائيا عند مستوى داللـة     غير دا 

)0.05.( 
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ال : كما أكدت نتائج البحث على أنـه       -٣
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين      
استجابات أفراد العينة تبعـا لمتغيـر       

بالنـسبة  )  عملي -نظري(التخصص  
 ،إلجمالي مجموع محاور االسـتبانة     

 )ت(حيث جاءت قيمة 
وهي قيمة غير دالة إحصائيا عنـد       ، )353.(

 ).0.05(ى داللة مستو
:  كما أكدت نتائج البحث علـى أنـه        -٤

توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين      
استجابات أفراد العينة تبعـا لمتغيـر       

 ال  –يشارك  ( المشاركة في األنشطة    
بالنسبة إلجمـالي مجمـوع     ) يشارك

 حيث جاءت قيمـة     ،محاور االستبانة 
 وهـي قيمـة دالـة    ،)2.571 )(ت(

) 0.05(لـة   إحصائيا عند مستوى دال   
وكانت الفروق لصالح يشارك حيـث      
بلغ متوسط استجاباتهم على المحـور      

، بينما بلـغ متوسـط      )214.6321(
 ).209.0481(استجابات ال يشارك 

توجـد  : أكدت نتائج البحث على أنـه      -٥
فـروق ذات داللـة إحـصائية بــين    
استجابات أفراد العينة تبعـا لمتغيـر       

)  أسيوط - الزقازيق -األزهر(الجامعة  
بالنسبة إلجمـالي مجمـوع محـاور       

وعلى مجموع كل محـور     ، االستبانة
من محاورها الستة على حدة، حيـث       

بالنسبة ) 29.084) (ف( جاءت قيمة   
 وهي قيمة   ،لمجموع محاور االستبانة  

دالة إحصائيا عنـد مـستوى داللـة        
، وكانــت الفــروق لــصالح )0.05(

جامعة أسيوط، حيث بلـغ متوسـط       
ــى المحـــ  ــتجاباتهم علـ ور اسـ

، بينما بلـغ متوسـط      )236.3611(
استجابات جامعة األزهر والزقـازيق     

، )210.9373(علـــى الترتيـــب 
)204.3426.( 

 :مقترحات البحث: ثالثًا
في ضوء األوضاع الراهنة لكليـات      
التربية المصرية وفـي إطـار المـشكالت        
والتحديات التي تُواجهها وانطالقًا من الهدف      

الي يمكـن أن    الرئيس للبحث، فإن البحث الح    
يقدم مجموعة من المقترحات واإلجـراءات،      
والتي يمكن أن تُسهم في تعزيـز ممارسـة         

  : معلمي المستقبل للقيم االجتماعية ومن أهمها
زيادة االهتمام بعملية التنشئة االجتماعية      -١

السليمة القادرة علـى تجـسيد الهويـة        
االجتماعية تطبيقًا وممارسـة، وتفهـم      

ية المتنوعـة لتعزيـز     األدوار االجتماع 
المسئولية االجتماعية، والتأكيـد علـى      
تأصيل العدالـة االجتماعيـة وتكـافؤ       

  .الفرص االجتماعية والتعليمية
تدعيم التعاون بين مؤسـسات الدولـة         -٢

متنوعة المجاالت لتحقيـق احتياجـات      
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ومتطلبات الشباب وطالب الجامعـات،     
بما يحقق إدماج الشباب فـي قطاعـات        

اج، ويقلل مـن مـشكالت      العمل واإلنت 
ــاعي   ــراف االجتم ــداعيات االنح وت
ــن   ــا م ــري وغيره ــرف الفك والتط

  .التحديات
تعظيم دور التربية المدنية ومؤسـسات       -٣

المجتمع المدني في المـشاركة الفاعلـة       
واإليجابية في األنشطة السياسية وخدمة     
المجتمع وتنميته، وتقديم الدعم المعنوي     

اته، بما  والمادي ألفراد المجتمع ومؤسس   
يحقق االستيعاب االجتمـاعي للـشباب      
وطالب الجامعات، وتـدعيم إحـساسهم      

 .بالمواطنة الصالحة
االهتمــام بتوعيــة الــشباب وطــالب  -٤

الجامعات بكيفية إدارة الوقت واستثماره     
في العمل النـافع والجـاد، واسـتغالل        
أوقات الفـراغ فـي أنـشطة التـرويح        

 .المباحة
ة أن تعمـل    ينبغي على المؤسسات الديني    -٥

مع كليات التربية في إكساب وتنمية القيم     
لدى الشباب وطالب الجامعات من خالل    
الدعوة إلـى اهللا بالحكمـة والموعظـة        
ــدين  الحــسنة، وتوضــيح صــحيح ال
وممارسة القدوة الطيبة، وذلك من خالل      
تنظيم تلك الكليات للعديد من النـدوات        
والحلقات النقاشية المفتوحة والتي تتناول     

ــددة اال ــات واالحتياجــات المتج هتمام
 .للشباب خالل العام الجامعي

تنسيق الجهـود بـين كليـات التربيـة          -٦
ومراكز الشباب من خالل تنظيم برامج      
تربوية متكاملة األهداف وشاملة كافـة      
ــصادية   ــسياسية واالقت ــاالت ال المج
واالجتماعية والثقافية والترويحية، بحيث    
 تستهدف تأصـيل الهويـة االجتماعيـة      

والثقافية للمجتمع المصري في وجـدان      
 .طالب الجامعات ومعلمي المستقبل

تدعيم التعاون اإليجـابي والبنـاء بـين         -٧
كليات التربية وأجهزة اإلعالم المتنوعة     
لتنظيم سياسات اإلعالم الشبابي القـادر      
على تنمية وعـي معلمـي المـستقبل        
وطالب الجامعـات بقـضايا المجتمـع       

 الجامعـات   ومشكالته، وتشجيع طالب  
على االنخراط بإيجابيـة فـي العمـل        
التطوعي والمشاركة في برامج التنميـة      
االجتماعية وتأصيل الهوية الثقافية فـي      

 .وجدان الشباب
العمل على تأهيل الشباب وطالب كليات       -٨

التربية للعمل الحـر وتـدريبهم علـى        
ممارسة بعض المهن المفيدة التي تتفـق       

 قد يسهم في مع إمكانياتهم وقدراتهم، مما  
التقليل من تداعيات البطالة التخفيف من      

 .ضغوط المستقبل وتحدياته
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تأصيل قيم التنمية البشرية فـي نفـوس         -٩
طالب كليات التربية، وتنمية قـدراتهم      
على التخطيط الجيد وإتقان العمل وجودة      

، واســتيعاب قــيم المنظومــة اإلنتــاج
 .االقتصادية الجديدة

تنـشئة  العمل علـى تأصـيل عمليـة ال       - ١٠
السياسية لتتكامل مع التنشئة االجتماعية     
والتربوية، وإعداد طالب كليات التربية     
لتحمل مسئولياتهم الـسياسية، والقيـام      
بأدوارهم المستقبلية بما يحقق المشاركة     
الفاعلة في بناء وتنمية مجتمعهم، وذلك       
من خالل حث وتشجيع الـشباب علـى        

ة االنضمام لألحزاب السياسية والمشارك   
في اللجـان البرلمانيـة داخـل الحـرم         
الجـامعي والمعنيــة بقـضايا الــشباب   

 .واحتياجاتهم
ضرورة االهتمام بممارسة طالب كليات      - ١١

التربية لألنشطة التربوية واالجتماعيـة     
والترويحية، بما يحقـق بنـاء وتنميـة        
ــل  ــشكل متكام شخــصية الطــالب ب
ومتوازن، مما يمكن أن يسهم في تقليـل   

ف الفكـري واالغتـراب     مظاهر التطر 
 .الثقافي والعنف داخل المجتمع

إنشاء مراكز بحثية متخصـصة داخـل        - ١٢
كليات التربيـة لبحـث آليـات تنميـة         
وممارسة القـيم االجتماعيـة لمعلمـي       

المستقبل، ورصد مظاهر الخروج عـن      
 . قيم المجتمع وهويته الثقافية والدينية

ضرورة تـضمين المنـاهج الدراسـية        - ١٣
ية في كليات التربيـة     والمقررات التربو 

لقضايا المجتمـع ومـشكالته، وتـوفير     
المناخ التربـوي الـصحي لممارسـة       
المناقشة اإليجابية لتلك القضايا في مناخ      
يسوده الحرية في طرح األفكار واآلراء،      

 مبـادئ وممارسة النقد اإليجابي وتعميق  
التسامح الفكري وقبول آراء اآلخـرين،      

 .ضةوالتوفيق بين اآلراء المتعار
 

 
ــدني   - ــالم، أوغي ــيم ). ٢٠١٦(أح الق

االجتماعية المحليـة وتأثيرهـا علـى       
دراسـة ميدانيـة    " االلتزام التنظيمـي    

بالمؤسسة االستشفائية العمومية بمدينـة     
، رسالة ماجستير . عزابة والية سكيكدة  

كلية العلـوم اإلنـسانية واالجتماعيـة،       
  .بسكرة–يضر جامعة محمد خ

التربيـة   ).٢٠١٢ (إبراهيمأحمد، أحمد    -
 .، القاهرة، دار الفكر العربيالدولية

األطرش، محمود حسني، الشبول، بيان      -
ــا  ــيم  ). ٢٠١٦(زكري ــستوى الق م

االجتماعية لدى طلبـة كليـة التربيـة        
الرياضية في جامعة النجـاح الوطنيـة،      
مؤتمر كلية التربية الرياضية الحـادي      



 

 ١٥٧

 األردنية، والثالث لجمعية    ، الجامعة عشر
" كليات التربية الرياضية العربية بعنوان      

 تموز،  ٢،  "التكاملية في العلوم الرياضية   
 .٣٤٥-٣٣٠ص ص 

اهللا والحمـوري، خالـد      الثقفي، عبـد   -
ــصفور، ــيس  وع ــيم ). ٢٠١٣(ق الق

االجتماعية وعالقتها بـالتفكير التـأملي      
لدى طالبـات قـسم التربيـة الخاصـة       

ديميا والعاديات في جامعة    المتفوقات أكا 
، المجلة العربية لتطوير التفوق. الطائف

 .٧٠-٥٣، ص ص )٦(ع
). ٢٠١٥(الحسني، عزيز أحمد صـالح       -

انحراف الـسلوك وأثـره علـى أمـن         
، )دراسـة تحليليـة   (المجتمع في اليمن    

،  )٢(، مج   )٥(، ع مجلة جامعة الناصر  
 .٣٠٠-٢٥٧يونيو، ص ص -يناير

). ٢٠٠٥ (الحسنية، سعيد علـي راقـع      -
دور القيم االجتماعية في الوقايـة مـن        

دراسة مسحية علـى طلبـة      " الجريمة  
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية      

رســالة ونــزالء إصــالحية الحــائر، 
، جامعة نايف العربية للعلـوم      ماجستير

 .األمنية
العولمة فـي   ). ٢٠٠٢(السيد، عاطف    -

القاهرة، . "دراسة تحليلية "ميزان الفكر   
 .نج للطباعةفلم

الطالـب  ).٢٠٠٦(الشخيبي، علي السيد     - 
وعضو هيئة التدريس من منظور مجتمع 

المـؤتمر التاسـع للـوزراء      المعرفة،  
المسئولين عن التعليم العالي والبحـث      

 ١٨-١٥،  العلمي في الـوطن العربـي     
، تـونس،   ٢٠٠٣ديسمبر   -كانون األول 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،     
 .لتربيةإدارة ا

& الجـواد  الرواشدة، عالء زهير عبـد     -
). ٢٠٠٩(العربي،أسماء ربحي خليـل     

أسباب ومظاهر االغتراب الثقافي لـدى      
الشباب الجامعي فـي ضـوء العولمـة        

مجلة كلية  وعالقتها ببعض المتغيرات،    
 ، ع )٣(، جامعة بورسعيد، مـج    التربية

 .٨٩-٥٦، ص ص )٦(
). ٢٠١٧إبريـل   (الطيار، فهد بن علي      - 

 الوعيالمدرسة الثانوية في تعزيز     دور  
. األمني للوقاية من التطـرف الفكـري      

ع . جامعة األزهـر  . مجلة كلية التربية  
 .٢٠٨-١٥٣، ص ص )١(ج ). ١٧٣(

 ).٢٠٠٦(القطب، سمير عبـد الحميـد        -
الجامعة وتعميق قيم االنتماء في ضـوء       

دراسة "معطيات القرن الحادي والعشرين   
 جامعـة   ،مجلة كلية التربيـة   ،  "ميدانية

 ). ٦٠(المنصورة، ع
). ٢٠١٨أكتـوبر   (المالحي، وفاء مجيد     -

أزمة القيم لدى الشباب المـصري ودور   
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دراسـة  " المؤسسات التربوية حيالهـا     
مجلة دراسات  ،  "تحليلية ورؤية مستقبلية  

، كلية التربية بالزقازيق،    تربوية ونفسية 
-١٢١، ص ص     )٢(، ج )١٠١(ع  

٢٤٢                           .                                                                                                                                                                                                                                                                
مـن المـسئول   ). ٢٠٠٥(بركات، زياد   -

بشكل رئيسي عن تعليم القيم للـشباب؟       
، متـاح  البيت أم المدرسـة أم المـسجد    

 علىد
sciResearc/home/edu.qou.www

ziadBarakat/researchersPages/h
pdf.drZiadBarakat_5r/ 

ــوى& بلقاســم، ســالطنية  -  إيمــان، ن
ــة   ).٢٠١٣( ــد الطلب ــراب عن االغت

دراسة ميدانية على عينة من     "الجامعيين  
، )بـسكرة (طلبة القطب الجامعي شتمة     

، مجلة العلوم اإلنـسانية واالجتماعيـة     
 .٣٠-١٩ص ص ،)١١(العدد 

اإلدارة الجامعية  ). ٢٠١٦(بطاح، أحمد    -
 متاح علىوتحديات المستقبل، 
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جابر، جابر عبد الحميد، كاظم، أحمـد        -

مناهج البحـث فـي     ). ١٩٨٦. (خيري
دار : ، القـاهرة  التربية وعلـم الـنفس    

 .النهضة العربية
). ٢٠٠٤ينـاير ( حافظ، إيمـان عبـده       -

 التغير القيمي لـدى طـالب الجامعـة       
مجلة كلية التربيـة    ،  "دراسة مستقبلية "

ص ص   ،)٢(ج ،)٥٤(  ع بالمنصورة،
٢٤٨-١٥٩. 

مواقـع  ). ٢٠١٧(حنتوش، أحمد كاظم     -
التواصل االجتماعي ودورها في قطـاع      

: التعليم الجامعي كلية الطب البيطـري      
مجلة جامعة القاسم الخضراء أنموذجا،     

، مـج   مركز بابل للدراسات اإلنـسانية    
 .٢٣١-١٩٦ص ، ص )٤(، ع)٧(

داود، عبد العزيز أحمد محمـد نـصر         -
دور الجامعة في تنميـة قـيم     ). ٢٠١١(

دراسـة ميدانيـة    : المواطنة لدى الطلبة  
المجلـة الدوليـة    . بجامعة كفر الشيخ  
، اإلمـارات   )٣٠( ع .لألبحاث التربوية 

 .٢٨٢-٢٥٢العربية المتحدة، ص ص 
 إرشـاد  ).٢٠٠٤(زهران، سناء حامد     -

يح مـشاعر   الصحة النفـسية لتـصح    
، القـاهرة، عـالم     ومعتقدات االغتراب 

 .الكتب
شند، سميرة محمد إبـراهيم، األنـور،        -

قلق ). ٢٠١٢يولية(محمد إبراهيم محمد    
المستقبل وعالقته بالضغوط النفسية لدى     

مجلة . شرائح من العاملين بمهن مختلفة    
، كلية التربية،   دراسات تربوية ونفسية  
ــازيق، ع  ، ص ص )٧٦(جامعــة الزق

٣٠٠ -٢٠٣. 
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طعيمة، سـعيد إبـراهيم عبـد الفتـاح          -
أثر الفضائيات على القيم    ). ٢٠٠٢يوليو(

مجلـة  . في ضـوء العولمـة الثقافيـة      
كليـة  . دراسات تربويـة واجتماعيـة    

، )٤(، ع )٨(التربية، جامعة حلوان، مج     
 .٢٢٦-١٧١ص ص 

، ٢٠٠٧(محمد، زينب عبد النبي أحمـد       - 
ة اآلثار السلبية للعولمة الثقافي   ). أغسطس

علــى أدوار عــضو هيئــة التــدريس 
ــة ــة  . بالجامع ــة التربي ــة كلي مجل

، جامعة قناة السويس، رقم     باإلسماعيلية
)٩.( 
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