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فلللوب لللودبة تثللل  ب تمثللللبة الللحبة ملث لللحبة ثنظوملللحب  مظ وملللحبة  ممملللحب

بة تكظو وجوبمنبوجهحببظ لبة ة اح
 
 
 

 تيسري حممد اخلوالدة                       . د      
 

 ة م خص

 
لثانوية للمنظومة القيمية في ضوء تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة تمثل طلبة المرحلة ا

التحدددا التونولددوجي مدد  نجهددة  نظددر الكلبددةر نعددذلل التعددرف علددى اللددرنا فددي درجددة التمثددل نفقددا  
نلتحقيدده هدددف الدراسددة سعدددا اسددتبانةر . لمتغيددراا السددنار نالوددار نموددا  المددو ر نالمعددد 

( 6451)ة الدراسدة مد نتووندت عيند. بنددر نجدرا التحقده مد  اددثها ناباتهدا( 45)اشتملت على 
 :نجاءا سبرز النتائج على النحو  اآلتير طالبا نطالبةر مم  يدرسو   في المدارس األردنية 

إ  درجددة تمثددل طلبددة المرحلددة الثانويددة للمنظومددة القيميددة عانددت متوسددكة  بوددور  عامددةر نجدداء  -
عمليدة نالقديم نااجتماعيدة مسا  القيم الدينية بدرجدة مرتلعدةر نمسدااا القديم ااثتوداديةر نالقديم ال

 .نالقيم المياسية بدرجة متوسكة
نجود فرنا دالة إحوائيا  بي  متوسدكاا اسدتساباا طلبدة المرحلدة الثانويدة إلدى متغيدر السدنا  -

نإلددى متغيددر موددا  المددو  . لوددالا ااندداإر نإلددى متغيددر الوددا لوددالا طلبددة الوددا الثدداني اددانوا
جتماعيددة نالدينيددة نالعمليددةر نلموددلحة سددوا  المدينددة فددي لوددالا سددوا  القريددة لمسددااا القدديم اا

 .نإلى متغير المعد  لوالا الكلبة الذي  معداتهم ضم  فئة  ممتاز. مسا  القيم المياسية
 
 
 
 
 
 
 
 .األردن –البيت  ، جامعة آلكلية العلوم الرتبوية،  قسم اإلدارة الرتبوية واألصول، أستاذ مشارك يف أصول الرتبية*
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 :دقمة امل -1

حيتل موضوع القيم مكانة مرموقة يف حياة الناس، وهو من أهم املواضيع اليت تناولتها الرتبية، ألنه  حيهدد 
مسههاراا الدههرد وسههلوكيات  يف اويههاة، ويعمههل الههل توجيهه  العمليههة الرتبويههة وصههياوة أهههدا ها ووايا هها، ويه ع ههد  

 .  األساس يف بناء الشخصية املتزنة
ستجداا اليت طرأا الهل اتتمعهاا البشهرية املعاصهرة الهل ادهتات درجهاا تقهدمها،  إن التغرياا وامل

كثرية يف كل اتاالا، واليت مث لت حتدياً للدول املتقدمة والنامية الل حد سواء، والل أنظمهة ومسسسهاا 
بههههاً، هههههدا وكههههان اههههدا املسههههتجداا أورههههها املباسههههر ووههههري املباسههههر يف سههههلوك الشههههبا  سههههلباً أو إ ا. "اتتمههههع

ومها ارتهبهب  ها مهن تقهدم المهو وتكنولهوجو هالهل كهان له  دور كبهري يف . املستجداا من وورة معر ية واوملهة
ولعهل  الثهورة التكنولوجيهة الهيت نعيشهها اليهوم مهن أههم  (.911، 8002ابهد ا،، " )إحهدا  اهتهزايف يف القهيم

لإلنسهان مهن أسهبا  الراحهة، والرقهو، وااليفدههار، العوامل املسورة يف اكتسا  القهيم وووهها، نتيجهة ملها قدمته  
ونتيجة ملا حتمل  يف طيا ا من مغرياا جتعل اإلنسهان يف صهراع، بهن أن يقبهل التغهري التكنولهوجو، وبهن أن 

وترتههع الههل ذلههيف تغههري يف االجتاهههاا،  هها نههتب انهه  اسههتخدات بههبع  العههاداا . "يبقههل حما ظههاً الههل قيمهه 
 (. 179، 8002ابد اجلواد وحممد، " )يف اتتمع والتقاليد والقيم السالدة

ان واقههع العوملههة الههل املسههتو  الثقههايف  يتعههن يف الكدههاءة والسههراة ااههاللن يف مههال املعلومههاا واإلاههام 
وتبهههث ات هههاا الدعهههالية الهههل مهههدار السهههااة صهههور . واالتصهههاالا والتواصهههل، وانتقهههال املعلومهههاا والصهههور

 ق يميهههع اوهههدود، واوهههواجز القالمهههة الهههل د هههو  املواجههههاا الثقا يهههة والعقالديهههة اوداوهههة اجلديهههدة الهههيت  هههرت 
ومنجههزاا الثههورة التكنولوجيههة الكهه   أصههبحت اههامًا  عههااًل يف تسههريع وتوسههيع امليههة انتشههار . والسياسههية
وقههههد ترتههههع الههههل هههههدا االنتشههههار تغيههههري اديههههد مههههن قههههيم وأداقيههههاا وتقاليههههد كثههههري مههههن اتتمعههههاا . العوملههههة

الشعو ، ويف هناية امل ات نشأا ظاهرة اجتمااية جديدة تتمثل يف النزوع املتزايد اىل التجانس والتنميهب و 
 (.  8098الدواي،)الثقايف الل مستو  العامل بأسرا

وحتتهههل القهههيم أليهههة بالغهههة، سهههواء  يمههها يتعلهههع بهههالدرد أو بهههاتتمع،  علهههل مسهههتو  الدهههرد تنهههتظم القهههيم يف 
تههرتابهب مههع بععههها يف نسههع دههان  هها، مثههل نسههع القههيم لههد  الدههرد، ويعهه  النسههع الشخصههية اإلنسههانية و 

إذ مكن أن  تلف درجة األلية لكل قيمة من  هرد اىل "القيمو ان أولوياا قيم الدرد و قاً ألليتها لدي ، 
أ ويت هههور يف وأن النسهههع القيمههو ال ينشهه. آدههر و قههاً ملعتقداتهه  وقناااتههه ، ومههن متمههع اىل آدهههر و قههاً لثقا تهه 

الدراغ، إوا يف إطار حمدداا اجتمااية، ووقا يهة، واقتصهادية، وتربويهة، وسياسهية معينهة، تهسور يف نسهع القهيم 
، وبوجه  اهام، (119، 9111 خهرو والهرو ، " )لهد  الدهرد كهو يتهواءم مهع نظهام القهيم الهدي يتبنهاا اتتمهع

 إن دورها رليس يف تكوين سخصية الدرد ونسق  "يجة وبالنت. متثل القيم إطاراً مرجعياً حيكم تصر اا الدرد
، ومتههههن  (Poris,2003,32 &Patrick"  )املعههههريف، وتشههههكل ال ههههابع القههههومو أو الشخصههههية القوميههههة

وتتي  ل   رصة التعبري ان ندس ،  تحدد مام  سخصيت  "الدرد اإلحساس باالطمئنان واألمان مع ندس ، 
(. 9119،912مبهارك،" )أحكهام حتقهع له  االحهرتام وتقهدير ا دهرينوتصر ات ، وتنظم سلوك  و هع معهايري و 
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الل ااتبار أن القيم  هدم الدهرد كمعيهار مهن أجهل ا هاذ (  Muller,1986)وقد أّكد هدا النتيجة مولر
 . القراراا وإجراء االدتياراا، واا تأوري سبيب يف السلوك ومساا الشخصية

ن السماا الواضحة ادا العصر نتيجة طغيهان املهادة الهل كهل وير  بع  الكتا  أن أيفمة القيم ت عدُّ م
ما حواا من قيم ومبادئ،  التقدم الباهر الدي وصل الي  االنسهان مل حيقهع له  التهوايفن الندسهو الهدي يبلغه  
 حسهع بههل اهتههزا القههيم بدادله  وتعههاءلت وأصههب  ماديههاً ال يهر  إال ذاتهه ، وال يسههمع اال صههوت ، ونتيجههة 

 (.9118ابد السام، )وري القيم وأصبحت الندعية هو اليت حتدد القيم ادا تعاءل تأ
وملّا كانت القيم نتاجاً للتعلم،  ا بد أن تتأور بالعوامل اليت تسور يف أسكال  األدهر ، األمهر الهدي يه ر 

العمر، االسههتنتاا القالههل بههأن األ ههراد يتبههاينون يف قههيمهم نتيجههة تبههاينهم يف العديههد مههن العوامههل األدههر ، كهه
 (.   9112السرحان، ) واجلنس، واخل اا التعليمية، والوضع االقتصادي االجتمااو، واخللدية الثقا ية

وتعد املرحلة الثانويهة مهن أههم املراحهل العمريهة ملها اهدا املرحلهة مهن أليهة ودصوصهية،  ههو مرحلهة البلهوغ 
ال لبة الل مبادئ الهدين اونيهف،  وتعهودهم واملراهقة اليت حتتاا اىل تعا ر اجلهود وداصة املدرسة لتنشئ 

الل مكارم األدا ق ليجتايفوا هدا املرحلة بتدو ق وجناح حىت ال يتأوروا سلباً يف تكوينهم الندسو وسهلوكهم 
 .االجتمااو ومتكينهم من بناء الشخصية السوية املتزنة اليت تسهم يف بناء اتتمع وتعمل الل هنعت 

املسسساا الرتبوية، والسيما املدرسة أن تقوم بدورها يف إصهاح مها مكهن  نداً يستداو منآان ما ذكر 
أن حيهههد  مهههن دلهههل يف النسهههع القيمهههو لل لبهههة، نتيجهههة تهههأورهم بتهههدااياا العوملهههة، ومههها را قهههها مهههن تغهههرياا 
وت ههوراا يف اتههاالا املتعههددة، وكههان اهها األوههر يف أن يعههي  الشههبا  يف اههامل معهه ر ، يتسههم بههالتغرياا 

حوالا املداجئة الل أكثر من صعيد ويف أكثر من مكان، وتصارات  ي  القيم االجتمااية واملادية،  ا والت
جعلهم يف صراع قيمو وندسو وادم استقرار يف طريقة حيا م، حبيث يتمردون تارة وينحر ون  تارة أدر ، 

 ابيههة،  إديههدة ه سههلبية كانههت أم وإن  حالههة التههوتر الههيت يصهها   هها األ ههراد تت لههع قههراراً ينههتب انهه  مواقههف ج
تسور يف الكياناا املختلدة ذاا العاقة، وأن حالة التوتر أو األيفمة الهيت مهرُّ  ها الدهرد تتصهف بصهدة داصهة 

 .بعدم قدرة الدرد الل مواجهة موقف معن، باستخدام ال رالع التقليدية ألسلو  حل املشكاا
 ها، مبعزل اهن القهيم، ألن  الرتبيهة يف حهد ذا ها قيميهة،  هالقيم وال مكن للرتبية أن تسدي وظيدتها، وأهدا

الشخصية يدقهدها روحهها، وكهدليف  تصوغ العمل الرتبوي وتوجه ، وإن   قدان الرتبية للقيم  اليت تبىن اليها
م هدات الرتبوية والغاياا واالسرتاتيجياا مامل تشتع من قيم صحيحة  إهنا تدقد أليتها وقيمتها،  هالقياأل

 املسسساا الرتبوية معنية بإمداد ال لبة (. 9122أبو العينن،)هو القاادة االساسية للبناء الرتبوي السليم 
بههههالقيم األداقيههههة مههههن دههههال املنههههاهب واألنشهههه ة املتعههههددة ألن  ذلههههيف مههههن أهههههم أساسههههياا إاههههداد ال لبههههة، 

 .ونوا مواطنن صاونوتنشئتهم تنشئة سليمة، حتقع ام السعادة  وال مأنينة،  والرضا ليك
 :ةشكل  المراس  -2

 دا البشرية من ت وراا يف اتالن العلمو والتكنولوجو وما أ ريفت  هدا الت وراا من ههههههههههههههها تشهههههإن م
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طروحههاا وقا يههة ومعر يههة ودلقيههة ت بههث  اهه  السههااة مههن دههال الشههبكة العنكبوتيههة والدعههالياا، وااواتههف 
 .ا  أمام حتدياا كبرية، رمبا تسور بصورة سلبية الل منظومتهم القيمية اليت حيملوهناالنقالة وضع الشب

لهههدا جهههاءا ههههدا الدراسهههة لتكشهههف اهههن درجهههة متثهههل طلبهههة املرحلهههة الثانويهههة للمنظومهههة القيمهههة يف ضهههوء 
 ومكههن صههياوة مشههكلة الدراسههة بالسههسال الههرليس ا ل مهها درجههة متثههل طلبههة املرحلههة. التحههدي التكنولههوجو

 الثانوية للمنظومة القيمية يف ضوء التحدي التكنولوجو من وجهة  نظر ال لبة؟
 :أسئل  المراس  -3

 :  أجابت الدراسة ان األسئلة ا تية
ما درجة متثل طلبة املرحلة الثانويهة للمنظومهة القيميهة يف ضهوء التحهدي التكنولهوجو مهن وجههة   -3-6

 نظر ال لبة؟ 
درجة متثل طلبة املرحلهة الثانويهة يف  (α =0001)الياً اند مستو   هل توجد  رو ق دالة إحص -3-2

 ؟لتكنولوجو ت عز  إىل متغري اجلنسللمنظومة القيمية يف ضوء التحدي ا
يف درجة متثل طلبة املرحلهة الثانويهة ( α =0001)هل توجد  رو ق دالة إحصالياً اند مستو    -3-3

 ؟  ز  إىل متغري الصفت ع للمنظومة القيمية يف ضوء التحدي التكنولوجو
درجة متثل طلبة املرحلهة الثانويهة  يف (α =0001)هل توجد  رو ق دالة إحصالياً اند مستو    -3-5

 ؟لوجو ت عز  إىل متغري مكان السكنللمنظومة القيمية يف ضوء التحدي التكنو 
رحلهة الثانويهة درجهة متثهل طلبهة امل يف( α =0001)هل توجد  رو ق دالة إحصالياً اند مسهتو   -3-4

 ؟ت عز  إىل متغري املعدل الرتاكموللمنظومة القيمية يف ضوء التحدي التكنولوجو 
 : أهماف المراس  -4

 دت الدراسة إىل معر ة درجة متثل طلبة املرحلة الثانوية للمنظومة القيمية يف ضوء التحدي التكنولوجو 
ثههل ال لبههة للمنظومههة القيميههة و قههاً إىل متغههرياا مههن وجهههة  نظههر ال لبههة، و التعههرت إىل الدههرو ق يف درجههة مت

 .اجلنس، والصف، ومكان السكن، واملعدل الرتاكمو
 :أهمي  المراس  - 5

تكمن ألية هدا الدراسة بتناواا سهرحية واسهعة و ئهة امريهة مهمهة يف اتتمهع، وبهدليف يصهب  مهن الهايفم 
تمع السالدة، من أجل تعهييع الدجهوة بهن قهيمهم التعرت إىل قيم هدا الدئة ملعر ة مد  ماءمتها لقيم ات

ومههن . وبالكشههف اههن طبيعههة التغههرياا الههيت أصههابت االنسهها ق القيميههة لههد  الشههبا . وقههيم اتتمههع السههالدة
املرج  أن يستديد من نتالب هدا الدراسة  أصحا  القرار الرتبوي يف ويفارة الرتبية والتعليم، والقهالمن الهل 

الق هههاان العهههام واخلهههان، وتعهههع بهههن أيهههديهم منظومهههة القهههيم السهههالدة لهههد  طلبهههة  املسسسهههاا التعليميهههة يف
املههدارس، حههىت يتههاح اههم اكتشههات مهها أصهها  هههدا املنظومههة مههن ادههتاالا، وتغههرياا، حههىت يتمكنههوا مههن 
. إصاح التغرياا وري املروو   يها واليت ال تتناسهع مهع منظومهة قهيم اتتمهع مهن دهال الوسهالل املختلدهة
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هههدا الدراسههة إضهها ة الميههة إىل املكتبههة العربيههة تعههار النههدرة يف الدراسههاا الههيت تناولههت منظومههة القههيم عههدُّ وت  
 .ومد  تأورها بالتحدياا التكنولوجية الل مستو  املمارساا التعليمية

 :ةصطلحات المراس  - 6
 :النسق الدقيمي -6-1

م الدرديههة  يهه  باالرتبهها  املتبههادل الههدي  علههها وههوذا مههنظم للقههيم يف متمههع أو يمااههة مهها، وتتميههز القههي"
ويعر هههها قهههاموس الرتبيهههة بأهنههها ممواهههة (. 18، 9111يفاههههر، " )تهههدام بععهههها بععهههاً وتكهههون كهههًا متكهههاماً 

متكاملهههة ومنظمهههة مهههن االجتاههههاا واملعتقهههداا املعمقهههة تنهههزع إىل ادارة السهههلوكياا واالسهههتجاباا االاتياديهههة 
املتنواة، وهو ذاا وباا نسيب ومسور يف السلوك وحمرتمة ومبجلة من قبل الدرد  للدرد يف األوضاع واألحوال

(Good,1959) . ويعر ت إجرالياً بأن  ممواة من القيم واملعتقداا تتنظم مع بععها البع  يف سكل
ة اهن تباديل، وهو مرتبة يف نسع هرمو، حبيث تأل القيم األكثر ألية يف أالهل ااهرم، والنسهع القيمهو ابهار 

 .نظام ا رتاضو نسيب، ويعمل هدا النظام الل استمرار اتتمع ومتاسك  وحيدد سلوك أ رادا
 :الدقيم اصطالحًا -6-2

ممواة االجتاهاا اليت تتكون لهد  الدهرد إيفاء  كهرة موضهوع، " بأهنا( 172، 9112)ها الدمرداش ار   
ابارة ان مداهيم مردة ومتهوا رة "ليموس بأهنا وارّ ها ". ملعارضةأو موقف معن سواء بالقول أو بالر   وا

" ، أمهها الزيهود  يعر ههها بأهنهها(Lemos, 1995" )ل، واإليثههار، والتعههاون، واإلدهانيف أ كهار النههاس كالعهد
ممواة من املعتقداا واملبادئ الكامنة لد  الدرد، وتعمل الل سلوك  وضب  ، وتنظيم ااقات  يف اتتمع 

 (.8006،81الزيود،" )اوياةوسهب اجلمااة يف نواحو 
 :الدقيم إجرائيًا -6-3

وتعههههر ت القههههيم إجراليههههاً بأهنهههها ممواههههة مههههن املعههههايري االجتماايههههة، واأل كههههار، واالجتاهههههاا، واملمارسههههاا 
والسهلوكياا الههيت تتكهون لههد  الدههرد مهن دههال تداالهه  مهع بيئتهه  االجتماايهة مبهها حتويهه  مهن مواقههف ودهه اا 

كنههه  مهههن ادتيههههار أههههدات وتوجيهههههاا لنظهههام حياتههه ، ويف تعاملهههه  مهههع ا دههههرين،  رديهههة واجتماايهههة حبيههههث مت
وتتجسههد يف صهههورة تنظيمهههاا ألحكهههام اقليهههة اندعاليهههة تتصههف بالعموميهههة ملهههو األ هههراد، واألسهههياء، واملعههها ، 

 .وأوج  النشا  املختلدة، وتقاس بدرجة استجابة أ راد العينة الل بنود أداة الدراسة املعدة ادا الغرض
  :التحمي التكنولوجي -6-4

يعههههًرت التحههههدي التكنولههههوجو بأنهههه  صههههعوبة يف االسههههتجابة السههههريعة واملباسههههرة ملهههها تدرضهههه  طبيعههههة التغههههري 
 .التكنولوجو من مت لباا تسور يف قيم اتتمع

 :حمود المراس  وحممداتها - 7

لقصبة املدر ق، وإربد الثانية،  اقتصرا هدا الدراسة الل طلبة املرحلة الثانوية يف مديرياا الرتبية والتعليم
وتتحهههدد بدرجهههة . م8098/8091دهههال الدصهههل االول مهههن العهههام الدراسهههو . والزرقهههاء الثانيهههة، يف  األردن
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 موضههههواية اسهههتجابة أ ههههراد العينههههة صهههد ق األداة الههههيت اسههههتخدمت لغايهههاا يمههههع بيانههههاا الدراسهههة، وصههههد ق و 
 .لبنودها
 :المراسات السابدق  - 8  

د مههن الدراسههاا العربيههة واألجنبيههة الههيت تناولههت موضههوع القههيم، و يمهها يلههو اههرض جههر  الرجههوع اىل اههد
 .لعدد منها
 :المراسات العربي  -8-1

 دت إىل معر ة الل القيم الرتبويهة لهد  طلبهة الصهف الثها  اشهر  دراسة( 8009)وأجر  اصيدة  -
التحصهههيل الدراسهههو و هههرع وااقتهههها مبتغهههري اجلهههنس ومكهههان السهههكن ومسهههتو  الهههددل و . يف حما ظهههة نهههابلس

( 210)وأجريهت الدراسهة الهل اينهة قوامهها . الدراسة وحتديد اإلطار القيمو املناسع ل لبة املرحلهة الثانويهة
طالباً وطالبهة مهن طلبهة املهدارس الثانويهة اوكوميهة يف حما ظهة نهابلس ودلصهت الدراسهة إىل أن درجهة  ارسهة 

يف ماالا القيم السياسية واجلمالية واألداقية وكانت كبهرية يف  القيم الرتبوية لد  ال لبة كانت كبرية جداً 
ماالا القيم املعر ية والقيم االجتمااية والقيم الدينية، وكهدليف وجهود  هرو ق دالهة إحصهالياً يف  ارسهة القهيم 
ة الرتبويهههة لهههد  ال لبهههة ت عهههز  إىل متغهههري اجلهههنس والتحصهههيل الدراسهههو يف حهههن تبهههن أنههه  ال يوجهههد  هههرو ق دالههه

 .إحصالياً يف  ارسة القيم الرتبوية ت عز  إىل متغري مكان السكن وددل األسرة ونوع الدراسة
دراسههة للتعههرت إىل منظومههة القههيم لههد  الشههبا  اجلههامعو يف ضههوء ( 8002)وأجههر  رسههوان وحسههن  -

 التحهههدي التكنولهههوجو وأوهههر متغهههرياا التخصهههه واجلهههنس يف مهههاالا ههههدا املنظومهههة، أاهههدا اسهههتبانة جهههر 
طالبههاً وطالبههة مههن طلبههة جامعههة ( 922)التحقههع مههن صههدقها ووبا هها وطبقهها الدراسههة الههل اينههة مكونههة مههن 

أسهههيو  الدرقهههة الثانيهههة يف كليهههاا ااندسهههة وا دا  والرتبيهههة، وقهههد كشهههدت النتهههالب أن ترتيهههع منظومهههة القهههيم 
االجتماايههة وأدهرياً القههيم السياسههية، القهيم الدينيههة  اخللقيهة  االقتصههادية  الثقا يهة  : جهاءا تنايفليههاً كمها يههأل

مهن اينهة ( ٪11)وأسارا الدراسة إىل التحدي التكنولوجو مل يتعارض مع القيم لد  الشهبا  وبينهت أن 
 .الدراسة اتدقت الل ادم تقليد اجلديد من وقا ة الدعالياا اليت  الف العاداا والتقاليد

يم الرتبوية لد  طلبة املرحلة الثانويهة يف حما ظهة دراسة  دت إىل معر ة الق( 8001)وأجر  أبو يفيد  -
و . طالبههههاً وطالبههههة(  9900) امههههان كمهههها يراههههها ال لبههههة أندسهههههم، وادتههههريا اينههههة طبقيههههة اشههههوالية بلغههههت 

وقهد بينهت نتهالب الدراسهة أن درجهة االهتمهام بهالقيم . قيمة تربوية( 62) استخدمت استبانة استملت الل 
بنهود أداة الدراسهة وماال ها بصهورة اامهة، وجهاء ترتيهع مهاالا القهيم الرتبويهة  الرتبوية كانت االية يف معظم

مهال القهيم السياسهية، ل القهيم الدينيهة، ل القهيم االقتصهادية، ل )و ع أليتهها لهد  ال لبهة الهل النحهو ا ل
انت القيم األكثر ألية لد  ، وك(القيم األداقية، ل القيم املعر ية، ل القيم اجلمالية، ل القيم االجتمااية 

اإلدههههان،  االاتههههزايف برايهههة البلههههد، االاتههههزايف باللغهههة، طااههههة الوالههههدين، األمانههههة، ) طلبهههة املرحلههههة الثانويههههة ههههو
، وبينت النتالب ادم وجود  رو ق دالة (الصراحة، الشهادة، إحرتام املعلم، تعليم الدتاة، اإلحساس باجلمال 
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وأسهاراا النتهالب اىل وجهود  هرو ق دالهة إحصهالياً ت عهز  إىل متغهري الصهف   إحصالياً ت عز  إىل متغهري اجلهنس،
 .الدراسو، وتعليم األ ، وتعليم األم، وددل األسرة، ومديرية الرتبية

بدراسة  دت إىل الكشف اهن درجهة االاتقهاد النظهري ملنظومهة القهيم ( 8007)وقام األمحد ويفيدان  -
رتبيههههة األساسههههية بدولههههة الكويههههت، وكههههدليف درجههههة  ارسههههتهم اههههدا األداقيههههة اإلسههههامية لههههد  طلبههههة كليههههة ال

( 861)املنظومة، وبيان الدر ق بن مد  ااتقادهم ومد   ارستهم ادا القهيم، وتألدهت اينهة الدراسهة مهن 
عبهادة طالباً وطالبة، واستخدمت االستبانة أداة للدراسة، وأظهرا أبريف نتالب الدراسة أن قيمة احرتام دور ال

قرتحهههت الدراسهههة ضهههرورة االهتمهههام بغهههرس القهههيم والسهههيما القهههيم األداقيهههة لهههد  ااملرتبهههة األوىل، و  جهههاءا يف
 .الشبا  اجلامعو

دراسهة  هدت إىل معر هة القهيم املهّدااة لهد  طلبهة جامعهة الزرقهاء األهليهة ( 8002)وأجر  املخزومهو  -
معهة الزرقهاء األهليهة دهال الدصهل من وجهة نظر ال لبة أندسهم، وتكون متمع الدراسة من يميع طلبهة جا

. طالبهههاً وطالبهههة( 126) قهههد بلهههأ اهههدد أ هههراد اينهههة الدراسهههة، و 8002/  8001الثههها  مهههن العهههام الدراسهههو 
واسههتخدمت االسههتبانة أداة للدراسههة، وأظهههرا نتههالب الدراسههة أن اداههاء  ارسههة طلبههة جامعههة الزرقههاء للقههيم 

الل معظم بنود أداة الدراسة، وأن ماالا القيم الرتبوية املدااة  الرتبوية كانت إ ابية وبدرجة مرتدعة جداً 
مال القيم الدكرية والعقدية، ومال القيم االجتمااية، ومال القيم : لد  ال لبة جاءا الل الرتتيع ا ل

جامعهة اجلمالية، ومال القيم االقتصادية، وأظهرا النتالب وجود  رو ق دالة إحصالياً يف درجة  ارسة طلبهة 
الزرقاء األهلية للقيم الرتبوية من وجهة نظرهم ت عز  إىل متغري الكلية، لصاحل كلية ا دا ، وأظهرا النتالب 

 . ادم وجود  رو ق دالة إحصالياً ت عز  إىل متغري املستو  الدراسو
لهههيت  قهههد أجههر  دراسهههة  ههدت إىل معر ههة طبيعهههة القههيم واملسهههتجداا العامليههة ا( 8002)أمهها ابههد ا،  -

طالباً وطالبة، مت ( 911)يواجهها الشبا  وأورها الل التغري يف أنساقهم القيمية، وتألدت اينة الدراسة من 
ادتيههارهم مههن وهها  كليههاا، واسههتخدمت االسههتبانة أداة للدراسههة، وأظهههرا أبههريف نتههالب الدراسههة أن القههيم 

. صهههادية، والثقا يهههة، واالجتماايهههة، والسياسهههيةالقهههيم الدينيهههة، واخللقيهههة،  واالقت: جههاءا مرتبهههة تنايفليهههاً كههها ل
وأظههههرا النتهههالب  اهههدم وجهههود  هههرو ق دالهههة إحصهههالياً يف اسهههتجاباا أ هههراد العينهههة و قهههاً إىل متغهههريي اجلهههنس 

 .  والكلية
دراسة  دت اىل الكشف ان املنظومهة القيميهة لوبهوين وااقتهها باملنظومهة ( 8001)وأجر  مشو   -

لهة املراهقهة ومهن أجهل حتقيهع ههدت الدراسهة جهر  اسهتخدام مقيهاس للقهيم، وقهد مت القيمية ألبنهالهم يف مرح
. أمهاً وأبهاً ( 118)طالبهاً وطالبهة و( 266) رداً مويفان الل ( 9112)ت بيع الدراسة الل اينة مكونة من 

لنسههبة جههاء ترتيههع قيمهة التههدين والعمههل لردهرة يف الرتبههة األوىل با: وقهد دلصههت نتهالب الدراسههة اىل مهها يهأل
للقيم الغالية اند أ راد العينة تلتها قيمة األمن األسري ل قيمة السعادة وجاءا قيمة االارتات االجتمااو 

كمههها حصهههلت قيمهههة ال مهههوح الهههل الرتبهههة االوىل بالنسهههبة للقهههيم الوسهههيلية، تلتهههها قيمهههة . يف الرتتيهههع األدهههري
 .ة االدريةالشجااة ل قيمة النظا ة يف حن جاءا قيمة ال ااة يف الرتب



 الخوالدة. د. …..............................تمثل طلبة المرحلة الثانوية للمنظومة القيمية في ضوء التحدي التكنولوجي 
 

 

 11 

دراسهة  هدت اىل معر هة منظومهة القهيم االجتماايهة واألداقيهة لهد   طلبهة ( 8099)  وأجرا محهود -
ولتحقيههههع هههههدت الدراسههههة اسههههتخدمت اسههههتبانة مشلههههت منظومههههة القههههيم . املرحلههههة الثانويههههة يف مدينههههة دمشههههع

( 90)ة يف مدينههة دمشههع مههن وادتههريا اينههة مههن طلبههة املرحلههة الثانويههة العامهه. االجتماايههة والقههيم األداقيههة
٪ للمهههدارس العشهههر لكهههل مهههن اجلنسهههن لتكهههون العينهههة  ثلهههة 80مهههدارس لكهههل مهههن الهههدكور واإلنههها  وبنسهههبة 

 .للمجتمع االصلو
 :المراسات األجنبي  -8-2

دراسة  دت إىل الكشف ان القيم الداتية، واالجتماايهة، ( Womack, 1981)أجر  أوماك  -
طالباً مثلون ( 261)ن  ئاا امرية ومبراحل خمتلدة، وتألدت اينة الدراسة من والدينية، لثا  مموااا م
االبتداليهههههة، اإلاداديهههههة، والثانويههههة، يف مهههههدارس واليههههة كاليدورنيههههها، واسهههههتخدمت : املراحههههل التعليميهههههة الههههثا 

تتعلهع بالهداا  االستبانة أداة للدراسة، وأظهرا نتالب الدراسة أن هناك  روقهاً دالهة إحصهالياً ملهو القهيم الهيت
واملسسساا الدينية، وأظهرا النتالب كدليف أن  كلما تقدم ال لبة يف السن واملرحلة األكادمية، كلما يفادا 

 . نسبة القيم ملو الداا وملو املسسساا الدينية للمجتمع
 هة مظههاهر الصهراع القيمهو لههد  جيلهن مههن ، بدراسههة  هدت اىل معر (Inman,1999)وقهام إوهان  -

  سر ق آسيا، وقد مت  اسهتخدام مقيهاس اسهتمل الهل أربعهة مهاالا، وتكونهت اينهة الدراسهة مهن نساء جنو 
امرأة، وأظهرا نتالب الدراسة أن الصراع القيمو خيتلف و ع األجيال، وأن د اا الصراع القيمو ( 191)

عههدد االجتاهههاا هههو خمرجههاا حقيقيههة للتدااههل الثقههايف بههن اوعههاراا، وأن بنههاء الصههراع القيمههو الثقههايف مت
 .حيتاا اىل حتديد للمداهيم بشكل أك 
 :نبينت الدراسة سهم النتائج ااتية

 .توجد  رو ق دالة إحصالياً يف منظومة القيم االجتمااية واألداقية و ع متغري اجلنس لصاحل االنا  -
 (.واألد العلمو )توجد  رو ق يف منظومة القيم االداقية ت عز  إىل متغري االدتصان الدراسو -
هناك  رو ق يف أبعاد منظومة القيم االجتمااية ت عز  إىل متغري الصف الدراسو لصهاحل الصهف االول  -

 .وانوي مقارنة مع الصدن الثا  والثالث وانوي
   :التعدقيب على المراسات السابدق  وةوقع المراس  احلالي  ةنها -8-3

: د  طلبة اجلامعهاا، ومهن ههدا الدراسهااهناك دراساا تناولت ترتيع النسع القيمو ل -8-3-6
، ودراسههة (8002)، ودراسههة ابههد ا، (8007)، ودراسههة األمحههد ويفيههدان (8002)دراسههة رسههوان وحسههن 

وقههد اتدقههت نتههالب يميههع هههدا الدراسههاا يف كههون القههيم الدينيههة الههل قمههة هههرم األنسهها ق (. 8001)مشههو  
 . القيمية لد  ال لبة

الل ترتيع النسع القيمو ( إنسانية، المية)أور متغري  نوع الكلية هناك دراساا تناولت  -8-3-2
، ودراسهة (8002)، ودراسهة ابهد ا، (8002)دراسهة رسهوان وحسهن : لد  ال لبهة، ومهن ههدا الدراسهاا

وقد أظهرا نتالب دراسة إمساايل، ورسوان وحسن، وابد ا،، إىل اهدم وجهود  هرو ق (. 8002)املخزومو 
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بينمها أظههرا نتهالب دراسهة . رتيع النسع القيمو لهد  ال لبهة و قهاً إىل متغهري نهوع الكليهةدالة إحصالياً يف ت
وجود  رو ق دالة إحصالياً يف درجة  ارسة ال لبة لونسا ق القيمية و قهاً إىل متغهري نهوع ( 8002)املخزومو 

 . الكلية
القيمو لد  ال لبة، هناك دراساا تناولت أور متغري املستو  الدراسو الل ترتيع النسع  -8-3-3

، وقههد أظهههرا نتههالب (8002)، ودراسههة املخزومههو (Womack،9129)دراسههة : ومههن هههدا الدراسههاا
دراسههة املخزومههو، اههدم وجههود  ههرو ق دالههة إحصههالياً يف درجههة  ارسههة األنسهها ق القيميههة لههد  ال لبههة و قههاً إىل 

ا أن  كلما تقهدم ال لبهة يف ،  قد أظهر (Womack،9129)أما نتالب دراسة . متغري املستو  الدراسو
 .السن واملرحلة األكادمية، كلما يفادا نسبة القيم ملو الداا وملو املسسساا الدينية

، الههيت (8099)تناولههت بعهه  الدراسههاا أوههر متغههري اجلههنس يف قههيم ال لبههة، دراسههة محههود  -8-3-5
أسهارا نتهالب دراسهة ابهد ا، بينمها . أسارا نتالجهها إىل وجهود أوهر ذي داللهة  إحصهالية إىل متغهري اجلهنس

 . إىل ادم وجود  رو ق دالة إحصالياً بن استجاباا أ راد العينة و قاً إىل متغري اجلنس( 8002)
وقد استدادا الدراسة اوالية من األد  الرتبهوي الهوارد يف الدراسهاا السهابقة يف تدسهري نتهالب الدراسهة 

ا السهابقة كوهنها تناولهت بالدراسهة أربعهة متغهرياا، وكهدليف  اوالية، وقد متيهزا الدراسهة اواليهة اهن الدراسها
كوهنهها تناولههت طلبههة املرحلههة الثانويههة،  الههيت مل حتهها بدراسههة مههن هههدا النههوع، وكههدليف جههاءا هههدا الدراسههة 
 . للتناق  الدي ظهر يف نتالب الدراساا السابقة  يما يتعلع بأور بع  املتغرياا يف النسع القيمو لل لبة

 :مراس  وإجراءاتهاةنهجي  ال -9

وحتديهد ، تعمن هدا اجلزء اإلجراءاا الهيت تتعلهع بتصهميم الدراسهة وتنديهدها، مهن حيهث مهنهب الدراسهة
، باإلضههها ة إىل إجهههراءاا الدراسهههة، والتحقهههع مهههن صهههدقها ووبا ههها،وأداة الدراسهههة، واينتهههها، متمهههع الدراسهههة

 .واملعاجلة اإلحصاليهة اليت استخدمت يف استخراا النتالب
 :ةنهج المراس  -9-1

اسههتخدمت الدراسههة املههنهب الوصههدو التحليلههو الههدي يقههوم الههل وصههف الظههاهرة،  مههع البيانههاا انههها 
وتبويبها وحتليلها والربهب بن مدلوال ا، للوصول إىل  هم الظاهرة املدروسة، واملتغرياا املسورة  يها باستخدام 

 . االستبانة
 : جمتمع المراس  -9-2

قصههبة : راسههة مههن يميههع طلبههة املرحلههة الثانويههة يف وهها  مههديرياا للرتبيههة والتعلههيم، هههوتكههون متمههع الد
دهال الدصهل االول مهن . طالبهاً وطالبهة( 92899)املدر ق اربد الثانية، والزرقاء الثانية، وبلهأ حجهم اتتمهع 

 (.والتعليم ، ويفارة الرتبية8099/8098إحصاءاا التعليم للعام الدراسو )8091/ 8098العام الدراسو 
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 :عين  المراس  -9-3

طالباً ( 9026)إدتريا اينة الدراسة من طلبة املرحلة الثانوية بال ريقة ال بقية العشوالية، حيث بلغت 
 .وطالبة
 :أداة المراس  -9-4

اسههتخدمت الدراسههة االسههتبانة بوصههدها أداة رليسههة لتحقيههع أهههدا ها واإلجابههة اههن أسههئلتها، وتعههمنت 
ووضهع قالمهة  يف مهاالا . يف ضهوء التحهدي التكنولهوجونظومهة القيميهة ل لبهة املرحلهة الثانويهة، االستبانة امل
وأا يهههت أويفان اسهههتجاباا  ال لبهههة الهههل .  بنهههد( 11)ووصهههل اهههدد البنهههود بصهههور ا االوليهههة إىل  .االسهههتبانة

 .ة واحدةدرجتن، وبدرجة قليلة درج( 8)درجاا، وبدرجة متوس ة( 3)بدرجة كبرية : النحو ا ل
 : صمق أداة المراس  -9-5

مههن أاعههاء هيئههة التههدريس يف ن حمكمهه( 90)ارضههت االسههتبانة الههل اههدد مههن اتكمههن بلههأ اههددهم 
 ههأكثر داللههة ( ٪20)اجلامعههاا األردنيههة، وقههد ااتمههد موا قههة حملانيههة مههن اتكمههن الههل البنههد، أي مهها نسههبت  

حظاا تتعلع بانتماء البنود للمجاالا،  وإاادة صياوة الل صاحيتها،  إذ أبد  اتكمون يملة من املا
بند، ( 32)بع  البنود، وحدت بععها ا در، إذ وصل ادد البنود يف االستبانة بعد تعدياا اتكمن 

 .ماالا مويفاة الل مخسة
 :ثبات أداة المراس  -9-6

إذ ويفع ، (test- re test)للتحقهع مهن وبهاا األداة، اسهتخدمت طريقههة االدتبههار وإاهادة االدتبههار 
. وإاههادة ت بيقههها الههيهم بعههد معههو أسههبوان، طالبههاً مههن دههارا اينههة الدراسهههة( 10)الباحههث األداة الههل 

وبلغهت قيمهة معامهل االرتبها  ، وبعد ذليف جر  احتسا  معامهل الثبهاا باسهتخدام معامهل ارتبها  بريسهون
 .وهدا مثل وباتاً االياً ( 0026)الكلو ألداة الدراسة 

 : ةتغريات المراس  -9-7

 :متغرياا، أربعة منها مستقلة، ومتغري واحد تابعمخسة استملت الدراسة الل 
 .جنس ال الع، والصف، ومكان السكن، واملعدل :املتغريات املستدقل  -9-7-1
درجههههة متثههههل طلبههههة املرحلههههة الثانويههههة للمنظومههههة القيميههههة يف ضههههوء التحههههدي : إىل متغههههري التههههابع -9-7-2

 .و من وجهة  نظر ال لبة أندسهمالتكنولوج
 :إجراءات المراس   -9-8

بعد التحقهع مهن صهد ق أداة القيهاس ووبا ها، وحتديهد اينهة الدراسهة، ويفاهت االسهتباناا الهل أ هراد اينهة 
اسهههتبانة لعهههدم اكتمهههال ( 19)اسهههتبانة، اسهههتبعد مهههنهم ( 9077)وبلهههأ اهههدد االسهههتباناا العالهههدة . الدراسهههة
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وجهههر   اسهههتبانة،( 9026)بيانا هها إىل اواسهههو   الهههيت أددلهههتدد االسهههتباناا إجابا هها، وبهههدليف أصهههب  اهه
 .حتليلها و ع ال رالع اإلحصالية املناسبة

 :املعاجل  اإلحصائي  -9-9

، وقد (SPSS)بعد يمع البياناا اددلت إىل اواسو ، وحللت باستخدام حزمة التحليل اإلحصالو 
 :   لأجريت املعاجلاا اإلحصالية و ع الرتتيع ا

لإلجابة ان السهسال األول، اسهتخرجت  املتوسه اا اوسهابية، واالملرا هاا املعياريهة لكهل بنهد مهن بنهود 
املتوسهه اا اوسههابية،  يعههاً أولههوداة اامههة، واسههتخرجت . اخلمسههةأداة الدراسههة، ولكههل مههال مههن ماال هها 

 .واالملرا اا املعيارية لبنود كل مال من ماالا الدراسة
اههن السههسال الثهها  والثالههث والرابههع اسههتخرجت  املتوسهه اا اوسههابية، واالملرا ههاا املعياريههة،  ولإلجابههة

 .  ملتغرياا اجلنس، والصف، ومكان السكن( ا)وادتبار 
ولإلجابة ان السسال اخلامس استخرجت  املتوس اا اوسابية، واالملرا اا املعيارية، و  حتليهل التبهاين 

 . اليت ت عز  ملعدل ال العدرجة متثل ال لبة للمنظومة القيمية و ق يف األحادي ملعر ة داللة الدر 
، (9066-9من)الدرجة املنخدعة :  وااتمد الباحث درجة التمثل للمنظومة القيمية و قاً للمعيار ا ل

 (. 1-8012من )والدرجة العالية ، (8،11-9067من ) والدرجة املتوس ة 
 :نتائج المراس  وةناقشتها  -11

 : اول هدا اجلزء ارضاً لنتالب الدراسة ومناقشتها و قاً ألسئلتها والل النحو ا ليتن
درجة متثل طلبة املرحلة الثانوية للمنظومة القيمية يف ما  :املتعلدق  بالسؤال األولنتائج ال -11-1

 ؟ضوء التحدي التكنولوجو من وجهة نظر ال لبة
اوسهابية واالملرا هاا املعياريهة والرتبهة ودرجهة التمثهل لإلجابة ان ههدا السهسال، اسهتخرجت  املتوسه اا 

 .يوض  ذليف( 9)واجلدول رقم . تاالا الدراسة
 (6)السدن  رثم 

مسا  م  سفراد عينة الدراسة على عل لتقديراا ندرجة التمثل نالرتبة  المتوسكاا الحمابية ناانحرافاا المعيارية
 مرتبة تنازليا  مسااا المنظومة القيمية 

 درجة التمثل الرتبة االملرات املعياري املتوسهب اوسا  اتال م اتالرق
 مرتدعة 9 0011 8062 القيم الدينية 1
 متوس ة 8 0016 8018 القيم االقتصادية 8
 متوس ة 2 0088 8092 القيم االجتمااية 9
 متوس ة 1 0011 8091 القيم العملية 1
 متوس ة 1 0016 8006 القيم السياسية 2

 متوس ة  0096 8087 الدرجة الكلية 
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أن املتوسهههب اوسهها  لدرجههة متثهل أ ههراد العينههة للمنظومههة القيميههة، مههن وجهههة ( 9)يتبهن مههن اجلههدول رقههم 
، وأن املتوسهب اوسا  لدرجة متثلهم الهل مهاالا الدراسهة  (8062-8006)نظر ال لبة، قد تراوح ما بن 

، وهدا يعين أن درجة متّثل طلبة املرحلة الثانوية (0096)مقدارا  ، وباملرات معياري(8087)ككل، قد بلأ 
و يما يتعلع باتاالا،  قد جاء مال القيم الدينية يف . للمنظومة القيمية ككل، قد جاءا بدرجة متوس ة

الرتبههة الرتبهة األوىل، يف حههن جههاء مههال القههيم االقتصههادية يف الرتبهة الثانيههة، وجههاء مههال القههيم االجتماايههة يف 
وقهد ي عهز  . الثالثة وجاء مهال القهيم العمليهة يف الرتبهة الرابعهة،  وجهاء مهال القهيم السياسهية يف الرتبهة االدهرية

ذلههيف إىل اهتمههام مسسسههاا التنشههئة املتعههددة يف اتتمههع االرد  بإكسهها  ال لبههة القههيم النبيلههة، والنابعههة مههن 
القهيم اىل درجهة متوسه ة امهام التحهدياا التكنولوجيهة الهيت الدين والعاداا والتقاليد األصيلة، وصمود هدا 

محلههت معههها الكثههري مههن اال كههار والقههيم واملعتقههداا الدديلههة، وجههاءا درجههة متثههل طلبههة جامعههة آل البيههت 
، الههيت بينههت (8001)و تلههف هههدا النتههالب مههع نتههالب دراسههة أبههو يفيههد . باملنظومههة القيميههة بدرجههة متوسهه ة

، (8)األرقهام اباا أ راد العينة الل بنود كهل مهن مهاالا الدراسهة،  اجلهداول ذواا أما استج.درجة مرتدعة
 .تبن ذليف( 6)، (1)، (2)، (1)

 :جمال الدقيم الميني  -11-1-1

 (2)السدن  رثم 
 سفراد عينة الدراسة على عل بند م  بنودلتقديراا  نالرتبة ندرجة التمثل المتوسكاا الحمابية ناانحرافاا المعيارية

 مرتبة تنازليا  عول   المسا  نعلى مسا  القيم الدينية 
املتوسهب  البند الرقم

 اوسا 
االملرات 
درجة  الرتبة املعياري

 التمثل
 مرتدعة 9 0018 8072 أستشعر رقابة ا، از وجل يل يف كل األوقاا 86
 مرتدعة 8 0021 8071 أحا ا الل أداء الشعالر الدينية 82
 مرتدعة 1 0060 8070 دالقو يف تسيري أموريأسعر حباجيت إىل  81
 مرتدعة 1 0068 8070 أؤمن بأن الرضا بالقعاء والقدر يولد لدي االستقرار الندسو 87
 مرتدعة 1 0019 8070 ألتزم بقيم ديين 18
 مرتدعة 6 0017 8067 أحا ا الل نظا ة دور العبادة اليت أرتادها 11
 مرتدعة 6 0017 8067 أبدي ااتزايفي بديين 10
 مرتدعة 2 0067 8016 أحرتم يفميلو الدي يسدي الشعالر الدينية 12
 مرتدعة 1 0079 8012 أست يع أن أحل معظم املشاكل اليت تواجهين بالرجوع إىل ديين 19
 مرتدعة 90 0071 8010 أحرتم األديان املختلدة وال أتعرض ألي منها باإلساءة 82
 مرتدعة 99 0062 8021 أساهم يف ددمة دور العبادة 81

 مرتدعة  0011 8062 الدرجة الكلية 
أن املتوسهههب اوسهها  لدرجههة متثههل أ ههراد العينههة للمنظومههة القيميههة الههل مههال ( 8)يتبههن مههن اجلههدول رقههم 
. ، مهن وجههة نظهر ال لبهة أندسههم(0011)، وباملرات معياري مقهدارا (8062)القيم الدينية ككل قد بلأ 
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عهة، وقههد تهراوح املتوسههب اوسهها  لدرجهة متثهل أ هراد العينههة الهل بنهود هههدا اتهال مها بههن أي بدرجهة متثّهل مرتد
(8021-8072.)  

وقد ي عز  ذليف اىل واو أ راد العينة بألية الهدين واملدهاهيم الدينيهة كمصهدر أساسهو يف ضهبهب سهلوكهم 
الههيت ال تتعههارض مههع الههدين، وتدههاالهم بههواو مههع التحههدياا التكنولوجيههة، مههن حيههث تبههين نواجتههها اإل ابيههة 

، مههن من لههع أن القهيم الدينيههة تقهاوم التغههرياا االجتماايههة واالقتصهادية الههيت يعتقههد و مهي  جوانبههها السهلبية
أ ههراد العينههة أهنهها تامههس قههيمهم الدينيههة، مبعههىن أن أي تغيههري اجتمههااو أو وقههايف جههاء نتيجههة العوملههة سههيواج  

لههه  مقاومهههة باملعارضهههة الشهههديدة، وسهههيد ع األ هههراد اىل التمسهههيف بهههالقيم الدينيهههة بشهههكل يسهههت يعون مهههن دا
رسههههوان وحسههههن : وقههههد اتدقههههت نتههههالب هههههدا الدراسههههة مههههع نتههههالب الدراسههههاا. املسههههتجداا السههههلبية اجلديههههدة

، يف كون القيم الدينية قد جهاءا (8002)، ودراسة ابد ا، (8007)، ودراسة األمحد ويفيدان (8002)
 .الل قمة هرم األنسا ق القيمية لد  ال لبة

 :جمال الدقيم االقتصادي  -11-1-2

 (3)السدن  رثم 
سفراد عينة الدراسة على عل بند م  بنود لتقديراا نالرتبة ندرجة التمثل  المتوسكاا الحمابية ناانحرافاا المعيارية

 مرتبة تنازليا  عول   مسا نعلى المسا  القيم ااثتوادية 
املتوسهب  البند الرقم

 اوسا 
االملرات 
درجة  الرتبة املعياري

 التمثل
 مرتدعة 9 0066 8061 تغال واالحتكارأاارض االس 97
 مرتدعة 8 0061 8011 أحا ا الل املمتلكاا العامة الوطنية 89
 مرتدعة 1 0066 8019 أؤيد مقولة االقتصاد يف الندقة صدقة 91
 مرتدعة 2 0071 8020 أؤيد ترسيد االستهاك 81
 متوس ة 1 0020 8081 أسجع املنتوجاا الوطنية وأسرتيها 92
 متوس ة 1 0072 8081 يد مقولة أصرت ما يف اجليع يأل ما يف الغيعأؤ  80
 متوس ة 7 0071 8080 أحتد  بإ ابية ان املنتوجاا الوطنية 96
 متوس ة 2 0026 8091 أ عل سراء املابس األجنبية الل املابس الوطنية 88
 ةمتوس  1 0027 8001 أداو إىل الرتسيد يف استخدام املوارد اتلية 91
 متوس ة 90 0072 9017 اند سراء مابس أحبث ان املاركاا العاملية 92

 متوس ة    الدرجة الكلية 
أن املتوسهههب اوسهها  لدرجههة متثههل أ ههراد العينههة للمنظومههة القيميههة تههال القههيم ( 1)يتبههن مههن اجلههدول رقههم 

من وجهة نظر ال لبة، أي بدرجة متّثل ( 0016)رات معياري مقدارا ههههههههههههههه، وبامل(8018)االقتصادية قد بلأ 
ا بههههن هههههههههال مههههههههههههههب اوسهههها  لدرجههههة متثههههل أ ههههراد العينههههة الههههل بنههههود هههههدا اتههههههههههراوح املتوسههههههههههههد تهههههههههههوق. ةههههههههمتوس 

وقههد ي عههز  ذلههيف اىل مهها سهههدا العههامل مههن حتههدياا تكنولوجيههة قههد أوّههرا الههل املنظومههة   (.9017-8061)
قتصهههادية يف العههههامل، ومههها نههههتب اههههن العوملهههة االقتصههههادية مههههن مدهههاهيم تركههههزا حههههول نشهههر وتعميههههع الثقا ههههة اال
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لدليف جاءا درجة متثل ال لبة للقيم االقتصادية يف ضوء التحدي التكنولوجو . االستهاكية لد  الشبا 
ابهههد ا، ، ودراسهههة (8002)واتدقهههت نتهههالب ههههدا الدراسهههاا مهههع نتهههالب دراسهههة رسهههوان وحسهههن . متوسههه ة

، وقد أسارا نتالب هاتن الدراستن إىل أن القيم االقتصادية قهد احتلهت مراكهز متوسه ة يف ههرم (8002)
، حيهث (8002)وادتلدهت نتهالب ههدا الدراسهة مهع نتهالب دراسهة املخزومهو . األنسا ق القيميهة لهد  ال لبهة

دهرية يف ههرم األنسها ق القيميهة لهد  أظهرا نتهالب ههدا الدراسهة أن القهيم االقتصهادية قهد احتلهت املراكهز األ
 . ال لبة
 :جمال الدقيم االجتماعي  -11-1-3

 (5)السدن  رثم 
سفراد عينة الدراسة على عل بند م  بنود لتقديراا  نالرتبة ندرجة التمثل المتوسكاا الحمابية ناانحرافاا المعيارية

 مرتبة تنازليا  عول   المسا نعلى مسا  القيم ااجتماعية 
املتوسهب  لبندا الرقم

 اوسا 
االملرات 
درجة  الرتبة املعياري

 التمثل
 مرتدعة 9 0062 8019 أحرن الل حعور املناسباا العاللية 8
 مرتدعة 9 0072 8019 أحرن الل مشاركة العاللة يف أتراحها 1
 مرتدعة 1 0062 8027 أحرن الل مشاركة العاللة يف مناسباا األ راح 2
 مرتدعة 2 0077 8021 ار السن دون ترددأقدم املساادة لكب 90
 مرتدعة 1 0026 8011 أؤيد طااة األحداد ألجدادهم 91
 متوس ة 6 0061 8082 أجلأ إىل أقرا  ملساادل يف حل مشاكلو بدالً من مساادة األهل 1
 متوس ة 7 0071 8080 أ عل حعور املسلسل التلدزيو  املدعل لدي الل القيام بزيارة 1
 متوس ة 2 0072 8090 تع بسماع  القصه اليت تتحد  ان العاداا العربية القدمةاستم 98
 متوس ة 1 0072 8096 استمتع بسماع القصه اليت تتحد  ان كرم األجداد 6
 متوس ة 90 0061 8002 أت وع يف بع  األامال اخلريية 99
 متوس ة 99 0022 9010 أ عل مشاهدة التلدايف الل يفيارة األهل 9
 متوس ة 98 0077 9026  عل قعاء الع لة يف استخدام االنرتنت بدالً من يفيارة العاللةأ 2
 متوس ة 91 0072 9011 أ عل قعاء الع لة بعيداً ان األهل 7

 متوس ة  0088 8092 الدرجة الكلية
مههال  أن املتوسهههب اوسهها  لدرجههة متثههل أ ههراد العينههة للمنظومههة القيميههة الههل( 2)يتبههن مههن اجلههدول رقههم 

،مهن وجههة نظهر ال لبهة، أي (0088)، وباملرات معياري مقهدارا (8092)القيم االجتمااية ككل، قد بلأ 
 وقههد تههراوح املتوسهههب اوسهها  لدرجههة متثههل أ ههراد العينههة الههل بنههود هههدا اتههال مهها بههن. بدرجههة متثّههل متوسهه ة

(9011-8019.)  
ماايههههة سههههلبية أدا إىل إضههههعات املسههههسولية وقههههد ي عههههز  ذلههههيف أن مهههها نههههتب اههههن العوملههههة مههههن تههههأورياا اجت

االجتمااية لد  الشبا  جتاا األسرة واتتمع، واهنيار بع  القهيم االجتماايهة، وضهعف قهدرة األسهرة الهل 
دراسهة رسهوان : وقهد اتدقهت نتهالب ههدا الدراسهة مهع نتهالب الدراسهاا.  االستمرار كمرجعية قيمية وأداقيهة

، والهههيت اتدقهههت نتالجهههها الهههل كهههون القهههيم االجتماايهههة قهههد (8002)، ودراسهههة ابهههد ا، (8002)وحسهههن 
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وقد ادتلدهت نتهالب ههدا الدراسهة مهع نتهالب . جاءا يف مراكز متأدرة يف هرم األنسا ق القيمية لد  ال لبة
، واليت أظهرا نتالجها أن درجة متّثل القيم االجتمااية لهد  ال لبهة قهد جهاءا (8002)دراسة املخزومو 
 .  يف هرم األنسا ق القيمية لد  ال لبةيف املركز الثا 

 :جمال الدقيم العملي   -11-1-4

 (4)السدن  رثم 
سفراد عينة الدراسة على عل بند م  بنود المتوسكاا الحمابية ناانحرافاا المعيارية نالرتبة ندرجة التمثل لتقديراا 

 مرتبة تنازليا  عول   مسا نعلى المسا  القيم العملية 
 درجة التمثل الرتبة االملرات املعياري توسهب اوسا امل البند الرقم
 مرتدعة 9 0067 8029 أامل الل إجنايف األامال اليت أكلف  ا 26
 مرتدعة 8 0079 8017 أقدر قيمة الوقت يف حياة اإلنسان 27
 مرتدعة 1 0066 8012 أقدر قيمة العمل اليدوي 19
 متوس ة 2 0020 8091 أتعاون مع أسرل يف قعاء حاجا ا 11
 متوس ة 1 0072 8091 أحا ا الل املواايد 22
 متوس ة 6 0077 8099 أحرتم أصحا  يميع املهن اليدوية 18
 متوس ة 7 0079 8001 أقدم ددماا ت واية للمجتمع اتلو 12
 متوس ة 2 0072 8000 أسعل ملو اإلبداع يف املو 21
 متوس ة 1 0017 9011 أظهر إاجا  بعمال بلدي 10
 متوس ة 90 0070 9021 أحرن الل  ارسة الرياضة 21

 متوس ة  0011 8091 الدرجة الكلية 
أن املتوسههب اوسهها  لدرجهة متثهل أ ههراد العينهة للمنظومهة القيميههة الهل مههال (: 1)يتبهن مهن اجلههدول رقهم 

لبهههههة ، مهههههن وجههههههة نظهههههر ال (0011)، وبهههههاملرات معيهههههاري مقهههههدارا (8091)القهههههيم العمليهههههة ككهههههل قهههههد بلهههههأ 
وقد تراوح املتوسهب اوسا  لدرجة متثل أ راد العينة الل بنود ههدا اتهال . أي بدرجة متّثل متوس ة.أندسهم
وي عز  ذليف إىل كون مكوناا القيم العملية مرتب ة ارتباطاً كبرياً بهالقيم الدينيهة، (. 8029-9021)ما بن 

هم، واهتمهههامهم بالوقهههت، وسهههعيهم ملهههو اإلبهههداع، وألن أ هههراد العينهههة يهههرون أن اجنهههايفهم لوامهههال امل لوبهههة مهههن
وإتقان العمل، وتقدير قيمة العمل اليدوي، يميع ما سبع حيقع ام رضا ان الداا، الهل ااتبهار أن ذلهيف 

 .يرتبهب بالقيم الدينية
 :جمال الدقيم السياسي  -11-1-5

  (1)السدن  رثم 
سفراد عينة الدراسة على عل بند م  بنود لتقديراا التمثل المتوسكاا الحمابية ناانحرافاا المعيارية نالرتبة ندرجة 

 مرتبة تنازليا  عول    مسا نعلى المسا  القيم المياسية 
 درجة التمثل الرتبة االملرات املعياري املتوسهب اوسا  البند الرقم
 مرتدعة 9 0017 8028 أحرتم الم بادي أينما وجد 12
 متوس ة 8 0062 8081 لتزام ب أحرتم دستور بادي وأحرن الل اال  17
 متوس ة 1 0061 8091 أؤمن حبع املرأة يف املشاركة يف االنتخاباا النيابية  28
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 متوس ة 2 0071 8097 أؤمن حبع املرأة يف تويل املناصع القيادية  21
 متوس ة 1 0061 8096 أقدر حرية اإلنسان وكرامت   11
 توس ةم 6 0021 8002 أنبد التعصع اوز    11
 متوس ة 7 0071 9012 أحرتم الرأي والرأي ا در  29
 متوس ة 2 0070 9011 أقدر النظام الدمقراطو وأداو إىل ت بيق   16

أحبهههههد االنعهههههمام لوحهههههزا  السياسهههههية املوجهههههودة يف  20
 متوس ة 1 0012 9021 بلدي

 متوس ة 90 0029 9061 أسارك يف االنتخاباا النيابية  22
 متوس ة  0016 8006 كليةالدرجة ال 

أن املتوسهههب اوسهها  لدرجههة متثههل أ ههراد العينههة للمنظومههة القيميههة الههل مههال ( 6)يتبههن مههن اجلههدول رقههم 
أي . مههن وجهههة نظههر ال لبههة أندسهههم( 0016)، وبههاملرات معيههاري مقههدارا (8006)القههيم السياسههية ككههل 

متثههل أ ههراد العينههة الههل بنههود هههدا اتههال مهها بههن  بدرجههة متثّههل متوسهه ة، وقههد تههراوح املتوسهههب اوسهها  لدرجههة 
وي عههز  ذلههيف ملهها أصهها  اتتمههع األرد  مههن حتههول دمقراطههو، ومهها را ههع ذلههيف مههن إطهها ق ( 9061-8028)

مهن حقهو ق كانهت حمظهورة اليهها يف اههود سهابقة، ومها ( نصهف اتتمهع)للحرياا العامهة، ومها حققته  املهرأة 
اتتمع من تواية  كرية يف هدا اجلانهع، وألن املدهاهيم الهواردة يف مهال تقوم ب  وسالل اإلاام ومسسساا 

القههيم السياسههية تتدههع وطبيعههة اإلنسههان حيههث أن األ ههراد يتدقههون الههل نبههد التعصههع اوههز ، ويسمنههون حبريههة 
 وقههد ادتلدههت نتهالب هههدا الدراسههة مهع نتههالب الدراسههاا الههيت. اإلنسهان وكرامتهه ، وحيبههدون النظهام الههدمقراطو

، ودراسهههههة ابهههههد ا، (8002)دراسهههههة رسهههههوان وحسهههههن : تناولهههههت القهههههيم السياسهههههية، ومهههههن ههههههدا الدراسهههههاا
، واليت أظهرا نتالجها أن درجة متّثل القيم السياسية لد  ال لبة قد جاءا يف مراكز متأدرة يف (8002)

دهاا السياسهية والدكريهة ويعود هدا االدهتات يف النتهالب إىل تبهاين املنا. هرم األنسا ق القيمية لد  ال لبة
 .يف البيئاا اليت أجريت  يها هدا الدراساا

 توجهد  هرو ق ذاا داللهة احصهالية انهد مسهتو  ههل  :املتعلدق  بالسؤال الثااني نتائج ال  -11-2
(≤0001)  درجة متثل طلبة املرحلة الثانوية للمنظومة القيمية يف ضوء التحدي التكنولوجو بادتات يف

  اجلنس؟
ابهههاا أ هههراد اينهههة الدراسهههة و قهههاً إىل متغهههري مت اسهههتخراا املتوسههه اا اوسهههابية واالملرا هههاا املعياريهههة الج

واجلهدول  (T-test for Independent Sample)لعينتهن مسهتقلتن ( ا)اجلهنس، واسهتخدم ادتبهار 
 .يبّن ذليف( 7)رقم 

لدرجة تمثل الكلبة للمنظومة القيمية " ا " المتوسكاا الحمابية ناانحرافاا المعيارية ناختبار  (7)السدن  رثم 
 متغير السنا نفقا  إلى

 مستو  الداللة قيمة ا اتسوبة االملرات املعياري املتوسهب اوسا  العدد النوع اتال

 0082 8081 192 أنثل 00000 -60728 0091 8092 182 ذكر القيم االجتمااية
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 00000 10121 0022 8012 182 ذكر القيم االقتصادية 
 0081 8081 192 أنثل

 00076 -90771 0017 8068 182 كرذ  القيم الدينية
 0082 8066 192 أنثل

 00000 -20027 0082 8008 182 ذكر القيم السياسية
 0022 8099 192 أنثل

 00000 -20212 0086 8006 182 ذكر القيم العملية
 0017 8081 192 أنثل

 الكلو
 

 00000 -10101 0096 8082 182 ذكر
 0097 8010 192 أنثل

* (α ≤ 0001.)       
وجههود  هرو ق دالههة إحصههالياً بهن متوسهه اا طلبههة املرحلهة الثانويههة للمنظومههة ( 7)يتعه  مههن اجلهدول رقههم 

القهههههيم : القيميهههههة و قهههههاً إىل متغهههههري اجلهههههنس يف الدرجهههههة الكليهههههة للمجهههههاالا متمعهههههة،  وألربعهههههة مهههههاالا ههههههو
وكانههت . اتسههوبة( ا ) ملية،اسههتناداً إىل قههيم االجتماايههة، والقههيم االقتصههادية، والقههيم السياسههية والقههيم الع

الدههههرو ق ملصههههلحة االنهههها  بههههدليل ارتدههههاع متوسهههه ا ن اوسههههابية اههههن متوسهههه اا الههههدكور يف مههههاالا القههههيم 
و يشهري اجلهدول . االجتمااية، والقيم السياسية والقهيم العمليهة، وملصهلحة الهدكور يف مهال القهيم االقتصهادية

الههة إحصههالياً بههن متوسهه اا اسههتجاباا ال لبههة، و قههاً إىل متغههري اجلههنس يف السههابع إىل اههدم وجههود  ههرو ق د
وقههد (. ≤0001)اتسههوبة، إذ كانههت وههري دالههة انههد مسههتو  ( ا)مههال القههيم الدينيههة، اسههتناداً إىل قههيم 

نس، ي عز  وجهود  هرو ق يف درجهة متثّهل أ هراد العينهة للقهيم السياسهية واالجتماايهة والعمليهة و قهاً إىل متغهري اجله
لصاحل اإلنا  أهنن حياولن أن يثبنت وجهودهن، وأهنهن قهادراا الهل متثهل القهيم، وأهنهن أقهل تعرضه  للتحهدي 

 الههدكور أكثههر تعرضههاً للتحههدياا التكنولوجيههة حبكههم حريههة اوركههة واملشههاهدة والسههدر، وااتقههاد . التكنولههوجو
درين واتتمع ان، ومثل هدا القيم  ال الباا أن متثل مثل هدا القيم ينعكس الل مسعتهن والل تقدير ا 

، (8002)وقههد ادتلدههت هههدا الدراسههة مههع نتههالب دراسههة رسههوان وحسههن . تعههزيف يف ندوسهههن الثقههة والتقههدير
اليت أظهرا نتالجها ادم وجود  هرو ق دالهة إحصهالياً يف اسهتجاباا أ هراد العينهة ( 8002)ودراسة ابد ا، 

 .نسيف القيم السياسية و قاً إىل متغري اجل
وقد ي عهز  وجهود  هرو ق يف مهال القهيم االقتصهادية لصهاحل الهدكور إىل أن املسهوؤلية االقتصهادية تقهع الهل  
كاهههههل الههههدكور أكثههههر مههههن اإلنهههها  لههههدليف جههههاءا الدههههرو ق لصههههاوهم،  هههههم معنيههههون بالندقههههاا واملصههههاريف 

 . واملشرتياا ووريها
ىل اهتمهام األسهر واملسسسهاا االجتماايهة أما ادم وجود  هرو ق يف مهال القهيم الدينيهة  قهد ي عهز  ذلهيف ا

يميعها باأل راد من كا اجلنسن، واهدم التدريهع بيهنهم لهدليف انعكهس الهل تشهاب  الهدكور واإلنها  بالتمثهل 
وحرن األهل الل تنشئة أبناءهم تنشئة يغلهع اليهها ال هابع الهديين، وااللتهزام بتعهاليم اإلسهام .  دا القيم

ل الهل األقهوال واأل عههال يف كهل األوقهاا، لهدليف انعكهس ال هابع الهديين الههل واستحعهار رقابهة ا، اهز وجه
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وكههدليف  ههإن قههوة تههأوري املعههايري . التمثههل بههالقيم الدينيههة لههد  اجلميههع بغهه  النظههر إن كههان الدههرد ذكههراً أم أنثههل
االجتماايههههة السههههالدة يف اتتمههههع، والنابعههههة يف معظمههههها مههههن الههههدين تعمههههل كموجهههههاا لسههههلوكياا الههههدكور 

 . اإلنا و 
اليت أظهرا نتالجهها اهدم وجهود  هرو ق ( 8002)واتدقت نتالب هدا الدراسة مع نتالب دراسة ابد ا، 

 . دالة إحصالياً يف القيم الدينية لد  ال لبة، و قاً إىل متغري اجلنس
ياً انهد مسهتو   الهههههرو ق دالهة إحصهههههههههد  ههههههههل توجهههههههههههه :املتعلدقا  بالساؤال الثالا    نتائج ال -11-3

(α ≤0001  )  يف درجههة متثههل طلبههة املرحلههة الثانويههة للمنظومههة القيميههة يف ضههوء التحههدي التكنولههوجو ت عههز
 إىل متغري الصف؟ 

مت حسا  املتوس اا اوسابية واالملرا اا املعيارية لدرجة متثهل أ هراد العينهة للمنظومهة القيميهة و قهاً إىل 
 .يبن ذليف( 2)لعينتن مستقلتن، واجلدول رقم ( ا)متغري املرحلة، واستخدم إدتبار 

 (8)السدن  رثم 
لدرجة تمثل الكلبة للمنظومة القيمية نفقا  إلى متغير " ا " المتوسكاا الحمابية ناانحرافاا المعيارية ناختبار 

 الوا
 مستو  الداللة قيمة ا اتسوبة االملرات املعياري املتوسهب اوسا  العدد الصف اتال

 0081 8086 612 وا  وانوي 00000 -920619 0092 8006 118 أول وانوي القيم االجتمااية

 0017 8028 612 وا  وانوي 00000 -910812 0081 8092 118 أول وانوي القيم االقتصادية 

 0081 8071 612 وا  وانوي 00000 -990120 0029 8021 118 أول وانوي القيم الدينية

 0029 8007 612 وا  وانوي 00218 -00718 0081 8001 118 أول وانوي قيم السياسيةال

 0018 8081 612 وا  وانوي 00000 -990211 0081 8000 118 أول وانوي القيم العملية
 الكلو
 

 0092 8012 612 وا  وانوي 00000 -890171 0098 8091 118 أول وانوي
* (α ≤ 0001.) 

وجههود  هرو ق دالههة إحصههالياً بهن متوسهه اا طلبههة املرحلهة الثانويههة للمنظومههة ( 2)مههن اجلهدول رقههم يتعه  
القهههههيم : القيميهههههة و قهههههاً إىل متغهههههري الصهههههف يف الدرجهههههة الكليهههههة للمجهههههاالا متمعهههههة،  وألربعهههههة مهههههاالا ههههههو

وكانهههت . اتسهههوبة( ا)قهههيم العمليهههة، اسهههتناداً إىل قهههيم االجتماايهههة، والقهههيم االقتصهههادية، والقهههيم الدينيهههة، وال
الدرو ق ملصلحة الصف الثا  وانوي بدليل ارتداع متوس ا م اوسابية ان متوس اا الصف االول الثانوي 

وههدا يشههري إىل أن ال لبهة يف الصههف الثها  الثههانوي .يف اتهاالا كا هة، و الدرجههة الكليهة للمجههاالا متمعهة
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م املتعددة، ومارسوا أنش ة أكثر، كل ذليف أسهم تعرضوا خل اا أكثر ومشاهداا أكثر من وسالل االاا
وقد ي عز  إىل أن مها نهتب اهن التكنولوجيها ومها أ ريفته  مهن مدهاهيم اجتماايهة . يف متسكهم بالقيم ومتثلهم اا

واقتصادية واملية قهد أوّهرا الهل طلبهة الصهف الثها  وهانوي أكثهر مهن طلبهة الصهف االول الثهانوي، وكانهت 
وقههد اتدقههت نتههالب . علهههم أكثههر متسههكاً ومتههثًا للقههيم مههن  طلبههة الصههف االول الثههانويمبثابههة الههدا ع الههدي ج

، حيهههث أظههههرا نتهههالب ههههدا (8099)، ودراسهههة محهههود (8001)ههههدا الدراسهههة مهههع نتهههالب دراسهههة أبهههو يفيهههد 
 . الدراساا وجود  رو ق دالة إحصالياً يف القيم لد  ال لبة و قاً إىل متغري الصف

هههل توجههد  هههرو ق دالههة إحصهههالياً انههد مسهههتو    :  بالساااؤال الراباااعالنتاااائج املتعلدقااا -11-4
(α≤0001  ) يف درجة متثل طلبة املرحلة الثانوية للمنظومة القيمية يف ضوء التحدي التكنولوجو ت عز  إىل

 متغري مكان السكن؟
 قاً إىل متغري مت حسا  املتوس اا اوسابية واالملرا اا املعيارية لدرجة متثل ال لبة للمنظومة القيمية و 

 .يبن ذليف( 1)لعينتن مستقلتن، واجلدول رقم ( ا)، واستخدم ادتبار ( مدينة، قرية)مكان السكن 
 (9)السدن  رثم 

لدرجة تمثل الكلبة للمنظومة القيمية نفقا  إلى متغير " ا " المتوسكاا الحمابية ناانحرافاا المعيارية  ناختبار 
 موا  المو 

 مستو  الداللة قيمة ا اتسوبة االملرات املعياري املتوسهب اوسا  العدد مكان السكن اتال

 القيم االجتمااية
 00000 -20627 0082 8098 808 مدينة
 0088 8080 222 قرية

 0012 8018 222 قرية 00126 -00266 0088 8010 808 مدينة القيم االقتصادية 

 0011 8066 222 قرية 00000 -10761 0018 8016 808 مدينة القيم الدينية

 0012 8001 222 قرية 00000 60296 0020 8089 808 مدينة القيم السياسية

 0019 8096 222 قرية 00006 -80760 0012 8001 808 مدينة القيم العملية
 الكلو
 

 0096 8082 222 قرية 00066 -90228 0092 8081 808 مدينة
* (α ≤ 0001.)       

وجهود  هرو ق دالهة إحصهالياً بهن متوسه اا طلبهة املرحلهة الثانويهة للمنظومهة (  1)يتع  من اجلدول رقم 
القيمية و قاً إىل متغري مكان السكن يف ماالا القيم االجتماايهة، والقهيم الدينيهة والقهيم السياسهية، والقهيم 

سهههكان القريهههة تهههاالا القهههيم االجتماايهههة وكانهههت الدهههرو ق ملصهههلحة .اتسهههوبة( ا)العملية،إسهههتناداً إىل قهههيم 
يف حن جاءا الدرو ق . والدينية والعملية، بدليل ارتداع متوس ا م اوسابية ان متوس اا سكان املدينة
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ملصههلحة سههكان املدينههة يف مههال القههيم السياسههية بههدليل ارتدههاع متوسهه ا م اوسههابية اههن متوسهه اا سههكان 
إىل ادم وجود  رو ق دالة إحصالياً بن متوس اا استجاباا ال لبة،  يف حن يشري اجلدول السابع. القرية

اتسهوبة، إذ كانهت وهري دالهة ( ا)و قاً إىل متغري مكان السكن يف مال القهيم االقتصهادية اسهتناداً إىل قهيم 
ورمبهها ي عهز  وجههود  ههرو ق يف القهيم االجتماايههة والدينيههة والعمليهة لصههاحل سههكان (. ≤0001)انهد مسههتو  

ريههههة  إىل أن سههههكان القريهههههة لههههديهم ااقهههههاا اجتماايههههة وتههههرابهب أسهههههري أكثههههر مهههههن سههههكان املدينهههههة، وأن الق
التحدياا التكنولوجية يف القرية أقل حبكم العاقاا االجتمااية، والعاداا والتقاليهد، الهيت سهكلت لهديهم 

ااتمهاد الهل الهداا، معايري تعبهب الكثري من السلوكياا واأل عال لديهم، ولهديهم ارتبها  قهوي بهاألرض، و 
يف حن جند أن سكان املدينهة . لدليف جاءا الدرو ق لالتزام بالقيم االجتمااية والدينية والعملية لصاوهم

لديهم اهتمامهاا سياسهية وارتباطهاا حزبيهة لهدليف جهاءا الدهرو ق بالتمثهل بهالقيم السياسهية لصهاحل سهكان 
سهكان املدينهة و سهكان القريهة،  إنه  ي عهز  اىل كهون  أما اهدم وجهود  هرو ق يف القهيم االقتصهادية بهن .املدينة

ال ا  وال الباا قد تأوروا ويتأورون الل حد سهواء مبها جنهم مهن آوهار نتيجهة ظهاهرة العوملهة ومها را قهها مهن 
مسههههتحدواا تقنيههههة والسههههيما  يمهههها يتعلههههع باجلوانههههع االقتصههههادية، ومهههها حتملهههه  مههههن مدههههاهيم تتعلههههع بالثقا ههههة 

يف الثراء السريع، وادم التقيهد بهبع   املدهاهيم الهيت اهاش اليهها ا بهاء واألجهداد والهيت االستهاكية والروبة 
وقهد اتدقهت نتهالب ههدا . االقتصهاد يف الندقهة صهدقة، والرتسهيد يف االسهتهاك: تنبثع من القيم الدينية، مثل

تالجهمها إىل الهيت أظههرا ن( 8002)، ودراسهة ابهد ا، (8002)الدراسة مع نتهالب دراسهة رسهوان وحسهن 
ادم وجود  رو ق يف القيم االقتصادية لد  ال لبة و قاً إىل متغري اجلنس، وادتلدت مع نتالب دراسة دراسهة 

 .، اليت بينت ادم وجود  رو ق ملكان السكن(8009)اصيدة 
يف (  α ≤ 0001)هل توجد  رو ق دالة إحصهالياً انهد مسهتو   :نتائج السؤال اخلاةس -11-5

 رحلة الثانوية للمنظومة القيمية يف ضوء التحدي التكنولوجو ت عز  للمعدل؟ درجة متثل طلبة امل
مت حسا  املتوس اا اوسابية واالملرا اا املعيارية لدرجة متثل ال لبة للمنظومة القيمية و قاً إىل متغري 

 .يبن ذليف( 90)املعدل، واجلدول رقم 
 

  (64)السدن  رثم 
 المعد المعياريةر لدرجة تمثل الكلبة للمنظومة القيمية نفقا  إلى متغير المتوسكاا الحمابية ناانحرافاا 

 االملرات املعياري املتوسهب اوسا  العدد املعدل اتال

 القيم االجتمااية

 0081 8029 991  تايف
 0097 8091 162 جيد جداً 

 0089 8097 229 جيد 
 0086 8089 22 مقبول
 0088 8092 9026 اتموع
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 قيم االقتصاديةال

 0010 8082 991  تايف
 0018 8010 162 جيد جداً 

 0020 8017 229 جيد 
 0080 8091 22 مقبول
 0016 8018 9026 اتموع

 القيم الدينية

 0087 8061 991  تايف
 0082 8062 162 جيد جداً 

 0011 8069 229 جيد 
 0091 8012 22 مقبول
 0011 8062 9026 اتموع

 لقيم السياسيةا

 0029 8081 991  تايف
 0020 8006 162 جيد جداً 

 0018 8006 229 جيد 
 0092 9026 22 مقبول
 0016 8006 9026 اتموع

 القيم العملية
 

 0012 8011 991  تايف
 0086 8082 162 جيد جداً 

 0011 8001 229 جيد 
 0081 9016 22 مقبول
 0011 8091 9026 اتموع

 0007 8029 991  تايف لكلوا
 0097 8082 162 جيد جداً 

 0097 8081 229 جيد 
 0090 8091 22 مقبول
 0096 8087 9062 اتموع
 أ راد اينة الدراسةإلجاباا  وجود  رو ق ظاهرية بن املتوس اا اوسابية،( 90)يظهر من اجلدول رقم 
إىل متغهههري و قهههاً ن املتوسههه اا اوسهههابية دالهههة إحصهههالياً وللتحقهههع مهههن أن الدهههرو ق بهه. و قههاً إىل متغهههري املعهههدل

يبهن نتهالب ( 99)واجلهدول رقهم (. One Way ANOVA)املعدل، جر  ت بيع حتليل التباين األحهادي 
 .االدتبار
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 (66)السدن  رثم 
 سفراد عينة الدراسة نفقا  إلى متغير المعد لللرنا بي  إجاباا  تحليل التباي 

مموع  نمصدر التباي اتال
 املربعاا

درجاا 
 اورية

متوسهب مموع 
 املربعاا

( ت)قيمة 
 مستو  الداللة اتسوبة

 القيم االجتمااية
 00000 210121 80827 1 60729 بن اتموااا 
   00021 9028 270869 دادل اتموااا

    9021 120001 الكلو

 القيم االقتصادية
 00000 980919 90111 1 20601 بن اتموااا 
   00986 9021 9190686 دادل اتموااا

    9021 9160810 الكلو

 القيم الدينية
 00000 60971 00627 1 80068 بن اتموااا 
   00999 9028 9960008 دادل اتموااا

    9021 9920062 الكلو

 القيم السياسية
 00000 910811 80280 1 70860 بن اتموااا 

   00986 9028 9190991 موااادادل ات
    9021 9120171 الكلو

  القيم العملية
 

 00000 680817 10210 1 970221 بن اتموااا 
   00012 9028 170606 دادل اتموااا

    9021 9910011 الكلو

  الدرجة الكلية
 

 00000 210216 90969 1 10228 بن اتموااا 
   00081 9028 860267 دادل اتموااا

    9021 810267 الكلو
      (.α≤0001)إىل وجهود  هرو ق دالهة إحصهالياً انهد مسهتو   ( 99)تشري النتالب الواردة يف اجلدول رقهم 
، يف اتاالا كا هة، والدرجهة الكليهة، املعدل الرتاكموو قاً إىل متغري  بن متوس اا إجاباا أ راد الدراسة 

ونظههراً لوجههود  ههرو ق دالههة إحصههالياً بههن متوسهه اا إجابههاا أ ههراد الدراسههة . سههوبةات( ت)اسههتنادا إىل قههيم 
لدرجهههة متثهههل طلبهههة املرحلهههة الثانويهههة للمنظومهههة القيميهههة و قهههاً إىل متغهههري املعهههدل الرتاكمهههو، يف اتهههاالا كا هههة، 

 .بن النتالبي( 98)والدرجة الكلية  قد جر  ت بيع ادتبار سيدي  ملعر ة االدي  الدرو ق، واجلدول رقم 
 (62)السدن  رثم 

 سفراد عينة الدراسة نفقا  إلى متغير المعد  التراعميلللرنا بي  إجاباا نتائج اختبار شافيه للمقارناا البعدية 

 املعدل الرتاكمو اتال
 مقبول جيد جيد جداً   تايف 

 املتوسهب
 8089 8097 8091 8029 اوسا 

 القيم االجتمااية
 

 

 *00918 *00816 *00872  8029  تايف
     8091 جيد جداً 

     8097 جيد
   *00029  8089 مقبول
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 القيم االقتصادية
 

 مقبول جيد جيد جداً   تايف  
 8091 8017 8010 8082 املتوسهب

 *00911    8082  تايف
 *00962    8010 جيد جداً 

 *00829  *00078  8017 جيد
     8091 مقبول

 لدينيةالقيم ا
 

 

 مقبول جيد جيد جداً   تايف  
 8012 8069 8062 8061 املتوسهب

 *00922    8061  تايف
 *00911 *00067   8062 جيد جداً 

     8069 جيد
     8012 مقبول

 
 القيم السياسية
 

 مقبول جيد جيد جداً   تايف  
 9026 8006 8006 8081 املتوسهب 
 *00121 *00910 *00926  8081  تايف

 *00911    8006 جيد جداً 
 *00911    8006 جيد
     9026 مقبول

 القيم العملية
 

 مقبول جيد جيد جداً   تايف  
 9016 8001 8082 8011 املتوسهب

 *00281 *00120 *00921  8011  تايف
 *00871 00912   8082 جيد جداً 

     8001 جيد
     9016 مقبول

 ليةالدرجة الك

 مقبول جيد جيد جداً   تايف املتوسهب 
8029 8082 8081 8091 

 *00811 *00912 *00986  8029  تايف
 *00982    8082 جيد جداً 

 *00900    8081 جيد
     8091 مقبول

 أ راد اينة الدراسة و قهاً إىلإلجاباا إىل أن الدرو ق  بن املتوس اا اوسابية  (98)رقم يشري اجلدول 
 :متغري املعدل الرتاكمو كانت الل النحو األل

لصاحل ال لبة الدين معدال م ضهمن  ئهة   تهايف انهد مقهارنتهم مهع ال لبهة الهدين معهدال م ضهمن  ئهة   -
 .جيد جداً، وجيد، ومقبول يف اتاالا  االجتمااية والسياسية والعملية والدرجة الكلية للمجاالا

م ضههمن  ئهههة   تهههايف انهههد مقهههارنتهم مههع ال لبهههة الهههدين معهههدال م ضهههمن               لصههاحل ال لبهههة الهههدين معهههدال  -
 . ئة مقبول  يف مايل القيم االقتصادية والدينية

لصاحل ال لبة الدين معدال م ضمن  ئة  جيد جداً  وجيد اند مقارنتهم مع ال لبة الهدين معهدال م  -
 .السياسية والدرجة الكلية للمجاالاضمن  ئة مقبول يف ماالا  القيم االقتصادية و 
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لصاحل ال لبة الدين معدال م ضمن  ئة  جيد جداً اند مقارنتهم مهع ال لبهة الهدين معهدال م ضهمن  -
 . ئة  جيد و مقبول يف مايل القيم الدينية والعملية

ذلههيف إىل  ياحهها أن  معظههم النتههالب جههاءا لصههاحل ال لبههة الههدين معههدال م الرتاكميههة أالههل  وقههد ي عههز 
أهنههم متلكههون معر ههة أكثههر يف اتههاالا االقتصههادية والثقا يههة واالجتماايههة والثقا يههة والعمليههة، ولههديهم مقههدرة 
أكثر الل  هم املواضهيع وحتليلهها ومناقشهتها ونقهدها، وإدراك انعكاسها ا ود ور ها، والتخلهو انهها، لهدليف 

 . جاء  متثلهم ادا القيم أكثر من ال لبة األقل معدالً 
 :املدقرتحات -11

 :يف ضوء النتالب يقرتح الباحث ما يأل
ملهها أظهههرا نتههالب الدراسههة درجههة متثههل مرتدعههة للقههيم الدينيههة لههد  ال لبههة  ههإن الباحههث يقههرتح  -66-6

 .االهتمام  دا القيم والرتكيز اليها لتبقل راسخة يف ندوس ال لبة
لقههههيم االقتصههههادية واالجتماايههههة والعمليههههة ملهههها أظهههههرا نتههههالب الدراسههههة درجههههة متثههههل متوسهههه ة ل -66-2

والسياسية لد  ال لبة  إن الباحث يقرتح االهتمام  دا القيم لتمكن ال لبة منها، وذليف من دال اقهد 
 .الندواا واتاضراا اليت بدورها تعمل الل ترسيخ هدا القيم يف ندوس ال لبة

ع مرتب ة بالعوملة من يميهع أبعادهها، وأن أن تشتمل املناهب الدراسية يف املدارس الل مواضي -66-3
يههتم تدريسههها بشههكل وظيدههو يسههااد الههل  هههم هههدا األبعههاد، والتعامههل معههها بههواو وقههدرة الههل ادتيههار مهها 

 .يتناسع مع القيم االجتمااية واالقتصادية اليت تنبثع من القيم الدينية
سسسههههاا التعلههههيم الهههههل أن تتعهههها ر جهههههود مسسسههههاا اتتمهههههع اتلههههو ووسههههالل اإلاهههههام وم -66-5

ادهتات مسسسها ا بالهدور التثقيدههو لو هراد واتتمهع بأليههة األسهرة كأسهاس يف بنههاء اتتمهع، وإظههار دورههها  
 . كإحد  املرجعياا األساسية يف تربية األجيال

إجراء دراساا مقارنة بن طلبة املدارس الل مستو  الدول العربية، ملعر ة أور متغري البيئاا  -66-4
 .جتمااية والثقا ية الل األنسا ق القيمية لد  ال لبةاال
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 املراجع 

 :املراجع العربي     

مكتبة ابراهيم : السعوديةاملدينة املنورة،  .القيم االسامية والرتبية .(9122). ابو العينن، الو دليل -
 .اوليب
رحلهة الثانويهة يف حما ظهة امهان كمها القهيم الرتبويهة لهد  طلبهة امل .(8001) .أبو يفيد، مرمي أمحد يفاهل -

 .رسالة ماجستري وري منشورة، اجلامعة األردنية، امان،االردن .يراها ال لبة أندسهم
التقيهههيم الهههدال ملنظومهههة القهههيم األداقيههههة  .(8007) .األمحهههد، ابهههد العزيهههز ويفيهههدان، أبهههو بكهههر ابيهههد -

باملنصههورة،  ملهة كليههة الرتبيههة .(دراسههة ميدانيههة)، تاإلسهامية لههد  طلبههة كليهة الرتبيههة األساسههية بدولههة الكويه
 .72-1، (62)جامعة املنصورة، 

 .منظومهة القهيم االجتماايههة واألداقيهة لهد   طهها  املرحلهة الثانويههة .(8099). الههومحهود،  ريهال  -
 .أطروحة الدكتوراا يف الرتبية،  كلية الرتبية، جامعة دمشع، دمشع

 .وجيا املعلوماا واالتصهال اجلديهدةلدلسدة يف اصر العوملة وتكنولا .(8098). ابد الريفا ق الدواي، -
 .911-971، (8) 29، اامل الدكر

مكتبههة : ، الكويههت (8 ) .الرتبيههة البيئيههة النمههوذا والتحقيههع والتقههومي .(9112) .الههدمرداش، صهه ي -
 .الداح
 ضوء التحدي منظومة القيم لد  الشبا  اجلامعو يف .(8002) .رسوان، أسرت، وحسن، صاح -

، جامعهة (متهويف 81-87)وقا ت  وقيم  يف اامل متغري، : حبث مقدم يف مسمتر الشبا  اجلامعو .التكنولوجو
 .الزرقاء األهلية، امان، األردن

 .مركز الكتا  للنشر: القاهرة .، معامل تربويةالقيم يف العملية الرتبوية .(9111) .يفاهر، ضياء الدين -
 .دار الشر ق للنشر والتويفيع: امان  .الشبا  والقيم يف اامل متغري .(8006) .الزيود، ماجد -
اصداراا ويفارة  .(دراسة حالة االردن:)  الصراع القيمو لد  الشبا  .(9112) .السرحان، حممود -

 .الشبا 
مسهتو   ارسهة طلبهة الصههف االول وهانوي يف حما ظهة الزرقهاء وآبهالهم للقههيم  .(8001). مشهو ، نهزار -
، (1) 81ابلس،  لسهههه ن، ههههههههه، ن(ةهههههههههههههالعلههههوم االنساني) ملههههة جامعههههة النجههههاح لوحبهههها  .ةهههههههههههههههة مقارنهههههههههههدراس
681-610. 
شهههبا  اجلههههامعو يف ضههههوء املسههههتجداا القيميههههة لههههد  ال األنسههها ق .(8002) .ابهههد ا،، ابههههد املههههنعم -
 .199-809، 21امعة ان مشس،مصر، ، كلية الرتبية، جملة مستقبل الرتبية العربية .العاملية
القههيم االجتماايههة واخللقيههة والدينيههة وااقتههها بعههاداا  .(8002) .ابههد اجلههواد، خمتههار وحممههد، اههادل -

ملهة كليهة الرتبيهة ببهين .  االستدكار واالجتاهاا ملو الدراسة لد  اينهة مهن طها  وطالبهاا جامعهة األيفههر
 . 19-67،(9) 9، سويف
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 .مكتبة النهعة املصرية: القاهرة  .القيم األداقية .(9118) .ية ابد الرمحنالسام، سامابد  -
مسههتو  القههيم الرتبويهة لههد  طلبههة الصههف الثهها  اشههر يف  .(8009) .اصهيدة، طالههع حممههد حسههن -

 .نابلس،  لس ن: رسالة ماجستري وري منشورة، جامعة النجاح .املدارس الثانوية يف حما ظة نابلس
الدههرو ق يف نسههع القههيم لههد  ال البههاا الق ريههة باجلامعههة  .(9111) .والههرو ،  أمحههد خههرو، حصههة   -

 . 118-121(: 91)، حولية كلية الرتبية .وااقت  بالتخصه األكادمو واملستو  الدراسو
 ة الثانيهههة مهههن التعلهههيم األساسهههو القهههيم االجتماايهههة الايفمهههة لتاميهههد اولقههه .(9119) .مبهههارك،  تحهههو -

 ، املهسمتر الثالهث،التهدريس هب وطهر ق ملهة اجلمعيهة املصهرية للمنها. املهواد االجتماايهة يف تنميتههاودور مناهب 
 .، القاهرة91-11، (27)

، ملهة جامعههة دمشههع .لههد  طلبههة جامعهة الزرقههاء األهليههة القههيم املهّدااة .(8002) .املخزومهو، ناصههر -
82 (8) ،111 – 117. 
من موقع الويفارة، . 8099/8098 حصاءاا التعليم للعام الدراسوإ(.8098). ويفارة الرتبية والتعليم -

               9/9/8091Htt://www.moe.gov.joتاريخ الرجوع 
Good, V. (1959). Dictionary of Education. London: McGraw-Hill Book Company. 
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