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  *قيس كربو مشعون.د

א
  

  :يهدف البحث إىل
املتوسـطة  (ة ية يف النظام القيمي لطلبة املراحل الدراسـي الكشف عن دور املناهج الدراس -١
  ). واجلامعةاإلعدادية  و

 )واجلامعـة اإلعدادية  واملتوسطة (املقارنة بني النظام القيمي لطلبة املراحل الدراسية الثالث  -٢
  .      اعتمادا على املناهج الدراسية اليت تلقوا

،والرابع اإلعـدادي الثالث متوسط ،والسادس (هيةتكونت عينة البحث من طلبة الصفوف املنت 
طالب وطالبة من كل ) ١٠٠(وبواقع ) واجلامعةاإلعدادية  واملتوسطة (للمراحل الدراسية ) اجلامعي

طالب ) ٣٠٠(مرحلة دراسية ومن كل صف من الصفوف املعنية بالدراسة بلغ جمموع عينة البحث 
يد النظام القيمي للطلبة يف املراحل الدراسية لتحد) Rokeachروكاش ( أداةواستخدمت . وطالبة

الوسط احلسايب، معامل ارتباط بريسـون، حتليـل   (باستخدام  إحصائياًالثالث، وعوجلت البيانات 
اختالف  النظام القيمي بني املراحل الثالث  وظهـور  : وقد كان من نتائج البحث) حادياآلالتباين 

ومنها فروق عند القـيم  ) روكاش(والغائية حبسب تصنيففروق يف الترتيب القيمي للقيم الوسيلية 
الطموح، الصدق، الكفاءة، التعاون، الذكاء، التضـحية، الصـرب، الصـحة، التقبـل،     (الوسيلية 

وقد ظهرت فروق يف القـيم  ). ٠.٠١(و ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) الشجاعة، املنطق، التفاؤل
السـعادة،   ( اآلتيةوعند القيم ) ٠.٠١(و ) ٠.٠٥(الغائية لدى املراحل الثالث عند مستوى داللة 

، حتقيق الذات، الرضا عن النفس، الرفاهيـة،  اآلخرليوم عرفة، اإلثارة، التدين والعمل االسالمة، امل
    ).     التقدير االجتماعي، حتقيق االستقرار العاطفي

  
  
  
  
  جامعة املوصل*
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:א−١
جعي لسلوك الفرد يف احلياة العامة، فهي معيار يوجه السلوك املر اإلطارمن  تشكل القيم جزءاً مهماً

  ) .Muller, 1986, P.5(غريها ميالً وتفضيال لفكرة معينة دون  أكثرالصادر من الفرد وجتعله 
للعمليـة   األسـاس ويعد االهتمام بالطلبة وبناء ذوام عن طريق زرع القيم املرغوب فيها، اهلدف 

من اجل هذا الغرض وهو ما جيب  إمكانااالدراسية، اذ تسخر هذه املراحل  التعليمية يف خمتلف املراحل
  ) ٧، ص١٩٨٩العاين، (مفهوم انسنة التعليم على حنو عام إىل حتقيقه للوصول إىل تسعى  أن

 فاعلة يف بناء شخصية الطلبة وصحتهم النفسية، فكلما أتسقت املنظومة القيمية، أمهيةونظام القيم له 
ـ   كلماولت شخصيام، لديهم، تكام  ام القـيم لـديهــم، اضــطربت نفسـيتهم    تنـاقض نظ

)Cronbach, 1962, P.45(.   
ان إىل اليت اجريت عن جتميع الطالب على اساس نظام القيم ) Atkinson(وتشري دراسة اتكنسون 

اجلماعات اليت جتمع على اساس تشابه نظام القيم بني اعضائها تتفاعل بدرجـة اكـرب وافضـل مـن     
  ). Atkinson , 1978. p. 4(جلماعات اليت يكون هناك اختالف يف نظام القيم بني اعضائها ا

فالنظام القيمي للفرد يعمل بوصفه اساساً للسلوك، فالشخص امللتزم مبجموعة قيم تسـاعده علـى   
تنظيم سلوكه وتوجيهه، كما ان متسكه باالهداف اليت تنطوي حتت تلك القيم ميكنه مـن ان يتعامـل   

فاية مع الظروف االجتماعية، وان يقف بقوة ازاء ما يواجهه من صعوبات ومشـكالت، ويتخـذ   بك
  . ) Kaplan , 1975 , p. 9(رة ـقرارات متوازية ومستق

، ولسـنوات  )  Lowis , Morris , Smith , Rokeach(لقد حاول عدد من الباحثني امثـال  
  : فري اجابات عن االسئلة االتيةعديدة تو

ى االنسان ؟ وما امساؤها ؟ وهل هناك فئات تندرج هذه القيم   ضمنها ؟ لقد توصـل  كم قيمة لد
 أنواع أربعةإىل القيم  ) Lowis , 1962(تطوير انظمة من التصنيفات، وقد قسم لويس إىل عدد منهم 

م قيم مجاليـة وقـي  إىل القيم  ) Kluckhon(يف حني صنف كلكهون ) املضافة، الذاتية، النفعية، الفطرية(
قيم اجتماعية وقيم فردية، اما مسـث  إىل القيم )  Morris( معرفية وقيم اخالقية، يف حني صنف مورس

)Smith( القيم اليت يفضل الفرد ان ميتلكها، والقيم اليت جيب عليه امتالكها، : لقيمفقد ميز بني منطني ل
، اليت تنقسـم  ) Instrumental Values(، القيم الوسيلية للقيم أيضاً اما روكاش، فقد ميز بني منطني

 Terminal(ىل قيم اخالقية، وقيم الكفاءة، اما النمط الثاين فهو يقوم على القـيم الغائيـة   بدورها إ
Values ( شخصية، وقيم اجتماعية قيمإىل  اليت تنقسم بدورها.) ،٩٥، ص١٩٩٠البطش وهاين  .(  

جمموعة من القيم اليت إىل لى التوصل اهتمامام ع) فرينش، وكوهني، وكولربج، وبياجيه(لقد ركز 
البورت، وفرنـون ولنـدزي وودروف،   (متثل أمناطاً سلوكية أو افعاالً منوذجية للتعامل، يف حني ركز 

  ).  ٩٤، ص١٩٩٠البطش وهاين، (اهتمامام على القيم اليت تعكس غايات أو نتائج مفضلة ) ومسيث
  ان هناك مخساً وعشرين قيمة من اصل ىل إ )Rokeach,1973(وقد اشارت نتائج دراسة روكاش 
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من مستويات علمية خمتلفة،  األفرادبني  إحصائيةست وثالثني قيمة وسيلية وغائية متيز بشكل ذي داللة 
القيم مقدرة على التمييز بـني   أكثرهي ) النظافة، وقيمة احلياة الراغدة(فقد رأت هذه الدراسة أن قيمة 

العلمي، وفضالً عـن هـاتني    التأهيلية أو على درجة دنيا من حيث الذين هم على درجة عال األفراد
املتعلمني ومن هم عند مستويات  األفرادالقيمتني رأى روكاش قيمتني أخريني متيزان على حنو كبري بني 

 التأهيـل ذوي  األفـراد ولكن لصاحل ) باملسؤولية، وقيمة املنطق اإلحساسقيمة (دنيا من حيث التعليم 
كالً من املستوى االقتصـادي   أنإىل نتائج هذه الدراسة كذلك  وأشارت يف هذه املرة، العلمي العايل

ـ  أوي ـالتعليمــو يف النظــام القيمــي لــدى    أثريمهــا،تابالن يف ـالعلمــي يتقـ
  .)Rokeach,1973,P.55-90(.األفراد

تعمـل املدرسـة أو    إذويكتسب الطلبة قيمهم من خالل عدة قنوات منها األسـرة واملدرسـة،   
ملؤسسات التعليمية مبختلف مراحلها على تزويد الفرد مبجموعة من القيم يف اـاالت االجتماعيـة   ا

، والدينية، واالقتصادية، مما حيدد طبيعة شخصية الفرد مستقبال تبعاً لطبيعة واألخالقيةوالنفسية والعلمية، 
عليمية اليت يقضـيها الطلبـة يف   التفاعل الذي يقوم به الفرد مع تلك القيم يف خمتلف صفوف املراحل الت

  .  املؤسسات التعليمية عرب مناهجها الدراسية
والبحث احلايل هو حماولة لبيان الدور الذي تتركة املناهج الدراسية يف حتديد النظام القيمي للمراحل 

راسـية  الفروق واالختالفات يف القيم والنظام القيمي يف املراحـل الد إىل التعرف إىل الدراسية الثالث و
  .الربامج واملقترحات املناسبة هلالوضع ) واجلامعية اإلعداديةاملتوسطة  و(الثالث 
:א−٢

ان للخـربة التربويـة الـيت      األمريكيةيف الواليات املتحدة  أجريتنتائج دراسات عديدة  أظهرت
لتكوينـات القيميـة لـديهم،    يف التحوالت وا بالغاً أثراًيكتسبها الطلبة من املناهج والكتب املنهجية، 

، )  Wilson , 1959(وخاصة يف مرحلة املراهقة والشباب، ومن هذه الدراسـات دراسـة ولسـن    
ــان  ــة كومل ــونس  ) Colman , 1971(ودراس ــة ج ــا  ) Jones, 1972(ودراس وغريه

  ).  ١٠ص،١٩٧٨السلمان،(
حتقيقها إىل م التربوية اليت تسعى تسهم املناهج الدراسية يف املراحل الدراسية املختلفة بتشكيل القي إذ

، وأهدافهاوهذه القيم يف تغري نسيب مستمر تبعا لتغري تلك املناهج واختالف حمتواها  أهدافهامن خالل 
مما ينعكس على تكوين نظام قيمي خمتلف لدى الطلبة، وهذا يؤثر بدوره يف التكوين والتركيب القيمي 

اطئ للقيم والتناقض فيما بينها قد يؤثر تأثريا كبرياً يف التماسـك  للمجتمع احمليط بالطلبة، وان البناء اخل
  .واالستقرار االجتماعي ومن مث يف التطور والنمو االقتصادي

النظام القيمي املتشكل للمراحل الدراسية املختلفة، واملقارنة بني املراحل الدراسية يف إىل وان التعرف 
  .إليهلتوصل عى البحث الراهن يف اهذه القيم هو ما يس
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:אא−٣
  :ىليهدف البحث احلايل إ

الكشف عن دور املناهج الدراسية يف النظام القيمي لطلبة كل مرحلة من املراحل التعليمية   -١-٣
  ). واجلامعية اإلعدادية  املتوسطة و(

، إلعداديـة وااملتوسـطة،  (املقارنة بني النظام القيمي لدى طلبة املراحل التعليمية الـثالث   -٢-٣
  . اعتماداً على املناهج الدراسية اليت يتلقوا) واجلامعية
 :א−٤

  : يتحدد البحث احلايل مبا يأيت
املتوسـطة،  (النظام القيمي لدى طلبة الصفوف املنتهية يف ثالث مراحـل تعليميـة هـي     -١-٤

  ).  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢(يف حمافظة نينوى وللعام الدراسي ) ، اجلامعةاإلعدادية
أداة للبحث لتحديد النظام القيمي لدى الطلبة يف  )Rokerch(استخدام تصنيف روكاش  -٢-٤

  . املراحل الثالث
  ).، اجلامعةاإلعداديةاملتوسطة، (ية الثالث املناهج الدراسية املعتمدة يف املراحل الدراس -٣-٤
:א−٥
::א−١−٥
مبقتضاه السلوك الـذي يفضـله    اإلنسانهي املعتقد الذي يسلك : )Allport,1961(البورت  -

)Allport,1961, 454( .  
من التصورات أو االنفعال  معيناً اعتقاد دائم بان منطاً: بأا )Rokeach,1968(وعرفها روكاش  -

ج القائمـة  والنـوات  األفعـال مـن   أخرعلى منط  مفضالً) شخصياً واجتماعياً(والغايات القائمة يعد 
)Rokeach, 1968, p. 4( .  

حاالت مكتسبة من حاالت الدافعية أي دوافع مكتسبة : "يف كتابه بأا ١٩٧٢، جاللوعرفها  –
  ) .١٢٥، ص١٩٧٢جالل، " (وهلا خصائص ما هو متوقع وما هو مرغوب فيه

א−٢−٥ ::א
القـيم ويـنظم    أولوياتللسلوك يوضح إطار مرجعي  بأنه" :)Newcomb,1950(نيوكامب  -

  ) .Newcomb, 1950, 301(. "املرجعي العام لسلوك الفرد اإلطارعلى قمة  ويأيتسلوك الفرد، 
هو الترتيب اهلرمي موعة القيم اليت يتبناها الفـرد  : "يف قاموسه بأنه )Wolman,1973(وملان  -

لبا دون وعي شعوري من الفرد أو أعضـاء  أو اجلماعة أو اتمع، ولتحكم سلوكه أو سلوكهم، وغا
  ).Wolman,1973,p.400(" اجلماعة أو اتمع
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النظام اهلرمي للمعايري ": البحث احلايل هو  ألغراضللنظام القيمي املالئم  اإلجرائيوالتعريف  -
عينة الطلبـة  القيم الوسيلية والغائية املعروضة على العام للشخصية واملتمثلة ب اإلطارالسلوكية اليت حتدد 

القيمية املشكلة مـن   تفصيالميف ضوء ) ، واجلامعيةواإلعداديةاملتوسطة، (يف املراحل التعليمية الثالث 
واليت عـدلت    )Rokeach(املناهج الدراسية كما حتددها استجابام على األداة اليت أعدها روكاش 

  " خدمة للبحث احلايل 
  .لتحقيقها اإلنسانللسلوك اليت يسعى  النهائية األهدافهي  :القيم الغائية -
 حياتـه يف  اإلنسانهي القيم األدائية اليت حتدد طبيعة أمناط السلوك الذي ميارسه : القيم الوسيلية -
  . اليومية
:א−٣−٥

باخلربات واملهارات اليت يكتسبها الطلبة واملتمثلة  واالجتاهاتواألفكار والقيم  هي جمموعة املعارف
    .  إشراف املؤسسة التعليميةباملقدمة داخل الصف أو خارجه  واألنشطة
:א−٦
:١٩٩١אא−١−٦

إىل بتقدمهم يف العمر، و األردنيني األفرادتعرف  التغري يف التفضيالت القيمية عند إىل دف الدراسة 
املراحل النمائية لـدى األفـراد يف البيئـة    تعرف التغريات اليت حتدث يف القيم الغائية والوسيلية حبسب 

فرد، مـوزعني  ) ٨٠٠(األردنية، لقد طبقت الصورة األردنية ملقياس روكاش للقيم على عينة مؤلفة من 
اختربا حمافظة عمان الكربى بالطريقة  إذعاماً فما فوق، ) ٥٠-١٥(على مثاين فئات عمرية متتد ما بني 

. توسطات الرتب الغائية والوسيلية لكل قيمة تبعـاً ملـتغري العمـر   م استخرجتالعشوائية الطبقية، مث 
العمر،  وفققيمة غائية وقيمة وسيلية أظهرت تغرياً ) ٢٦(أن إىل واشارت نتائج حتليل التباين اآلحادي 

العمر تسري  وفـق اربعـة   وفق وقد مثلت هذه القيم بيانياً، كما بينت النتائج أن هذه القيم اليت تغريت 
  .طاً منائيا عشر من
א−٢−٦ :٢٠٠٠א

معرفة القيم السائدة لدى طلبة كلية التربية جبامعة الكويت، وحماولة الكشف عما إىل دف الدراسة 
اذا كان هناك اختالف أو اتفاق يف آراء الطلبة على جمموعة من القيم التربوية وتأثرها لعدد من العوامل 

عشـوائياً  كلية التربية يف جامعة الكويت، وتكونت عينة الدراسة كالتخصص والعمر واجلنس بني طلبة 
الدراسـة   أدواتطالباً وطالبة من خمتلف التخصصات من داخل كلية التربية، وتضـمنت  ) ٢٦٠(من 

استمارة، هي قائمة بالقيم اليت استقر رأي الباحث عليها، واشتقت هذه القيم بعـد االطـالع علـى    
: على تسع قيم هـي  األداةشاور مع جمموعة من املتخصصني وقد اشتملت الدراسات السابقة، وبعد الت

  ، حب االستطالع، تنمية امليول األمانةالواجب، االلتزام بالنظام، حرية احلوار واملناقشة، التعاون،  أداء(
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  ). واملواهب، الطموح التعليمىي، االستقاللية 
يم، ومن خالل التحليل مل تظهر فروق ذات عالقة بني توجهات الطلبة وهذه القإىل النتائج  أشارت

العينة ملتغري التخصص والنوع، إال أـا   أفرادمن خالل متوسطات الدرجات الستجابة  إحصائيةداللة 
  . ملتغري العمر يف عدد من القيم إحصائيةأظهرت فروقاً ذات داللة 

:٢٠٠١א−٣−٦
يف ضوء متغريات اجلنس والسن،  األفرادالقيم لدى  معرفة التغري يف ارتقاءإىل دراسة ـدف الـ  

مـوزعني   اإلناثفرد نصفهم من الذكور ونصفهم اآلخر من ) ٣٠٠(وتكونت عينة البحث الكلية من 
  :على ثالث فئات عمرية هي

تلميذ، ) ١٠٠(تكونت من تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي، وقد بلغ عددهم  : األوىلالفئة 
  . سنة) ٢٠-١٨(بني  أعمارهموتراوحت 

) ١٠٠(تكونت من طلبة السنتني الرابعة واخلامسة من التعليم اجلامعي، وبلغ عـددهم   :الفئة الثانية
  . سنة) ٢٤-٢٢(بني  أعمارهم، وتراوحت إناثاً) ٥٠(ذكوراً و ) ٥٠(طالب كذلك منهم 

وعـددهم                    سـنة ) ٣٠(علـى   أعمـارهم الـذين تزيـد    األفـراد تكونت مـن   :الفئة الثالثة
إىل سـنة ينتمـون    ٤٩-٣٢بـني   أعمارهم، تراوحت إناثاً) ٥٠(ذكوراً و ) ٥٠(فرد منهم ) ١٠٠(

، )البورت، وفرنـون، ولنـدزي  ( إعدادمستويات تعليمية ومهن خمتلفة، وقد استخدم اختبار القيم من 
. ، وحتليـل التبـاين االحـادي   )ت(واستخدم الباحث املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، واختبار 

 إحصائيةفروقاً ذات داللة وعند عدد من القيم،  واإلناثوأظهرت النتائج فروقاً ذات داللة بني الذكور 
النتائج فروقـاً ذات   وأظهرتللذكور ولصاحل عينة تالميذ التعليم الثانوي،  بني الفئات العمرية الثالث

وكانت الفـروق لصـاحل   ) ثانوي، جامعي، كبار(لإلناث  بني الفئات العمرية الثالث إحصائيةداللة 
سيطرت  واالجتماعيةومن حيث ترتيب القيم فقد تبني ان القيم الدينية والنظرية . الفئات العمرية الكبرية

أما القيمتان االقتصادية والسياسية فقد سيطرتا علـى الـرتبتني الرابعـة    . والثانية األوىلعلى الرتبتني 
  .    األخريةة اجلمالية على املرتبة واخلامسة والقيم

:٢٠٠٢א−٤−٦
مـن   أخـرى جراء مقارنة شاملة بني عينة من الطلبة اجلامعيني السوريني وعينة إإىل دف الدراسة 

مقياس  –قائمة ادوار احلياة (الطلبة اجلامعيني االسكوتالنديني يف القيم اليت يتضمنها املقياس املعروف بـ
 ضوء متغريي اجلنس والتخصص الدراسي، ويف ضوء هذا اهلدف طبق املقياس بصورته العربية يف) القيم

طالباً ) ٣٥١(، يف جامعة دمشق مؤلفة من اإلنسانية، والعلوم واآلدابعلى عينة من طلبة كلييت العلوم، 
يف  واإلنسانياتوطالبة، كما طبقت الصورة االجنبية االصيلة للمقياس على عينة من طلبة كلييت العلوم، 

دالة إحصائيا بـني   اًطالباً وطالبة، وقد أظهرت النتائج  فروق) ١٦٤(جامعة كالسكو بلغ عدد أفرادها 
 ونظرائهم السكوتلنديني يف عشرة مقاييس فرعية من أصل عشـرين مقياسـاً فرعيـاً    نيالطلبة السوري
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يني يف عدد من القيم ذات الطبيعية اذ تفوق السوريون على نظرائهم السكوتلند. يتضمنها املقياس الكلي
كاجلماليات، والغريية وتفوق اإلسكتلنديون يف عدد من القيم ذات الطبيعة املادية  واالجتماعيةاجلمالية 

والفرودية كاالقتصاديات، ومنط احلياة، كما أسفرت النتائج عن ظهور فروق دالة أخـرى  ) أو النفعية(
قاييس اخلاصة بقيم السلطة، والنشاط البدين، واملخاطرة، واللياقة تفوق الذكور يف امل إذترتبط باجلنس، 

البدنية يف حني تفوق اإلناث يف اجلماليات والغريية، ومنو الشخصية، وغريها، هذا فضالً عن  ظهـور  
  .  فروق دالة أخرى ترتبط مبتغري التخصص يف عدد من املقاييس الفرعية

א−٥−٦ :٢٠٠٢א
  تقصي اثر متغريات املؤهل التعليمي واجلنس وجمتمع اجلامعة واجلنسية ودخل إىل ه الدراسة دف هذ

األسرة وحجمها يف أبعاد مقياس القيم املعرفية واالجتماعية والعلمية واألخالقية والثقافية لكل من طلبة 
بولـة يف البيئـة   جامعة آل البيت وطلبة اجلامعة  األردنية الذي توافرت فيه دالالت صدق وثبـات مق 

طالباً وطالبة من طلبة مرحلة البكالوريوس ومن مستوى )  ٤٦٤(األردنية على عينة عشوائية مكونة من 
ردنية وجامعة السنة األوىل حىت السنة الرابعة من الطلبة األردنيني والطلبة املاليزيني يف كل من اجلامعة األ

البيانات امعة بوسـاطة االسـتبانة إحصـائياً    متغريات الدراسة، وقد عوجلت  آل البيت موزعة وفق
  . اإلحصائيةواالختبار التائي يف املعاجلة ) حتليل التباين التعددي(باستخدام أسلوب 

) يف بعد القيم العلميـة والثقافيـة  ) جمتمع اجلامعة(أثرٍ ذي داللة إحصائية ملتغري إىل وأشارت النتائج 
، كما بينـت النتـائج أن   )جامعة آل البيت واجلامعة األردنية وذلك لصاحل الطلبة املاليزيني يف كل من

واألخالقية والثقافية وذلك لصـاحل طلبـة    االجتماعيةهنالك فروقاً ذات داللة إحصائية، يف بعد القيم 
  ). وذلك لصاحل طلبة اجلامعة األردنية(جامعة آل البيت النفسية والتربوية 

א−٧ א א :א
  إن الدراسات السابقة حبثت التفضيالت القيمية أو القيم املفضـلة أو السـائدة، وتـأثري     -١-٧

جمموعة من املتغريات على القيم املتكونة لدى األفراد، أما البحث الراهن فانه يبحث عن النظام القيمي 
  . للعينات املبحوثة

احثني ومنها معدة سـلفا،  استخدمت الدراسات السابقة أدوات متعددة منها من إعداد الب -٢-٧
  . أما البحث احلايل فإنه استند على أداة روكاش للقيم الغائية والوسيلية

اعتمدت الدراسات السابقة على عدة متغريات خمالفة ملا مت حبثه بالبحث الراهن واخلاصـة   -٣-٧
إىل فة هذه الدراسة إن اجلديد الذي ستضي). واجلامعيةاإلعدادية  املتوسطة و(باملراحل الدراسية الثالث 

قيمـي للطلبـة يف املراحـل    حقل االختصاص يتمثل بإظهار انعكاسات املناهج الدراسية على النظام ال
 .املقارنات بني املراحل الدراسية لبيان التشابة واالختالف بينهم وإجراء، الدراسية

دى الطلبة عرب املراحل مل حتاول دراسة سابقة حبث تأثري املناهج الدراسية يف تشكيل القيم ل -٤-٧ 
 . علم الباحثيف حدود الدراسية املختلفة وهو إجراء جديد 
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א−٨ :אא
  :    اآلتيةوفق اخلطوات الباحث املنهج الوصفي  اعتمدلغرض اجناز البحث الراهن 

א−١−٨ א א א א א אאא :אא
ور املناهج الدراسية يف النظام القيمي للطلبة يف الصف الثالـث املتوسـط والسـادس    بغية إظهار د

والرابع اجلامعي، راجع الباحث كالً من مديرية التربية ورئاسة جامعة املوصل للحصول على  اإلعدادي
اد املناهج الدراسية املقررة يف كل صف، وعدد الساعات والوحدات الدراسية، وقد مت احلصول على املو

حيصل علـى   أن، ولكن مل يستطع الباحث واإلعداديةالدراسية وعدد الساعات يف املرحلتني املتوسطة 
املواد الدراسية املقررة يف كليات اجلامعة، وعدد الساعات والوحدات الدراسية بسبب عدم تعاون عدد 

على النحو الـوارد   من الكليات يف هذا اال، ومت احلصول على عدد الساعات الدراسية يف كل كلية
  : فيما يايت
א−١−١−٨ א א א א אא(א ):א

فقد . واألديببفرعيها العلمي اإلعدادية  واملواد املقرة يف املرحلتني املتوسطة ) ١(يوضح اجلدول رقم 
، وبلغ عـدد  ساعة أسبوعياً) ٣٥( اقعمادة بو) ١١(املتوسط  األولبلغ جمموع املواد املقدمة يف الصف 

سبوعياً وبلغ عدد املـواد املقـرة   ساعة أ) ٣٥(مادة بواقع ) ١٣(توسط املواد املقدمة يف الصف الثاين امل
سبوعياً، وبلغ عدد املواد املقرة للصف الرابـع  ساعة أ) ٣٤(مادة بواقع ) ١٣(توسط للصف الثالث امل

) ١٤(ديب عياً، وبلغ عدد املواد املقرة للصف اخلـامس األ سبوساعة أ) ٣٤(مادة بواقع ) ١٤(دادي اإلع
مادة بواقـع  ) ١٣(علمي ، وبلغ عدد املواد املقرة يف الصف اخلامس السبوعياًساعة أ) ٣٨(مادة بواقع 

سـاعة  ) ٣٢(مادة بواقـع  ) ١١(ديب األسبوعياً، كما بلغ عدد املواد يف الصف السادس ساعة أ) ٣٨(
سـاعة  ) ٣٣(مـادة بواقـع   ) ١١(س العلمي فبلغ عدد املواد الدراسية فيه سبوعياً، أما الصف السادأ

الصـف  إىل املتوسـط   األولمن الصف اإلعدادية  ووأما املواد املقدمة يف املرحلتني املتوسطة . أسبوعياً
  : السادس العلمي واألديب فهي على النحو اآليت

 . يزيةنكلاللغة اال -٣    . اللغة العربية -٢     . اإلسالميةالتربية  -١
  .التربية الوطنية -٦    .  اجلغرافية -٥       .التاريخ -٤ 
  . الكيمياء -٩    . العلوم العامة -٨    . الرياضيات -٧ 
  .وصحته اناإلنس -١٢         . األحياءعلم  -١١            . الفيزياء -١٠   

  .التربية الرياضية والتدريب العسكري -١٤          .التربية الفنية -١٣   
  .التربية القومية -١٧       .اللغة الكردية -١٦    . التربية األسرية للبنات -١٥   

  .التربية الرياضية -٢٠        .  االقتصاد -١٩            .علم االجتماع -١٨   
  . التربية الصحية للبنات -٢١  
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. سـبوعياً سـاعة أ ) ٢٧٥(  اإلعداديةاملتوسطة ووبلغ اموع الكلي للمواد الدراسية يف املرحلتني 
  .)١(وعلى النحو الوارد يف اجلدول رقم 

  )١(اجلدول رقم 
  (*))بنون وبنات (اإلعدادية  املواد الدراسية للمرحلتني املتوسطة و

االول املادة الدراسية
 املتوسط

الثاين
 املتوسط

الثالث
 املتوسط

الرابع
 االعدادي

اخلامس
 االديب

اخلامس
 العلمي

السادس 
 االديب

السادس 
 العلمي

  ٣ ٣٣٣٣٣٣٣ التربية االسالمية
 ٤ ٦٦٦٥٨٤٨ اللغة العربية

 ٥ ٦٥٥٥٦٥٦ اللغة االنكليزية
 - ٣-٢٢٢٢٣ التاريخ
 - ٣-٢٢٢٢٣ اجلغرافية

 - ----١١١ التربية الوطنية
 ٥ ٥٥٥٣٢٦٢ الرياضيات
 - ------٤ العلوم العامة
 ٤ -٤-٢٢٣- الكيمياء
 ٤ -٤-٢٢٣- الفيزياء

 ٤ -٤-٣-٢- علم االحياء
 - ----٣-- االنسان والصحة

 ١ ٢١١١١١١ التربية الفنية
التربية الرياضـية  
ــدريب  والتــ

 العسكري
٢ ١ - ٢ ٢ ٣ - - 

التربية االسـرية  
 للبنات

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 

 - -٤٢---- اللغة الكردية
 ١ ١١١١--- التربية القومية
 - --٢---- علم االجتماع

 - ٣-٢---- االقتصاد
 ١ ١--١--- التربية الرياضية

التربية الصـحية  
 للبنات

- - - ١ ١ ١ - - 

א−٢−١−٨ א א א :א
هجية للمواد الدراسية يف صفوف كليات جامعة املوصل اليت سوف يتم استعراض عدد الساعات املن

مت احلصول عليها من شعبة التخطيط يف جامعة املوصل، ومل يتم احلصول على املواد الدراسية وإعدادها 
  يف كل قسم وكلية من كليات جامعة املوصل لعدم وجودها لديهم، وقد كان عدد الساعات الدراسية 

                                                           
 راجع الباحث مديرية تربية محافظة نينوى بموجب كتاب رسمي  (*)
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  :على النحو اآليت
  الساعات الدراسية ادولة خالل الفصل األول يف الصف األول من كليات جامعة املوصل  بلغ عدد

، أما جمموع عدد الساعات يف الصف الثاين فقـد  ) ٦٠١٠٦(كلية ما يقرب من ) ١٧(والبالغ عددها 
ــغ  ــث      ) ٥٥٦٨٥(بل ــف الثال ــية يف الص ــاعات الدراس ــدد الس ــغ ع ــاعة، وبل   س

  . ، سنوياً) ٤٨٩٦٥(ف الرابع ، وعدد الساعات يف الص) ٥١٠٢٣(
يف حني بلغ عدد الساعات ادولة خالل الفصل الثاين يف كليات جامعة املوصل مجيعا على النحـو  

  :اآليت
، يف حني بلغ عـدد السـاعات   ) ٥٠٣١٢(بلغ جمموع عدد الساعات الدراسية يف الصف األول 

وبلغ ) ٤٣٧٨٥(ت يف الصف الثالث ، وبلغ جمموع عدد الساعا) ٤٧٤٨٤(الدراسية يف الصف الثاين 
-٢٠٠٢(ساعة دراسية خالل الفصل الثاين من العام الدراسي ) ٤١٢٩٨٥(عدد ساعات الصف الرابع 

  :يوضح ذلك) ٢(واجلدول رقم ).  ٢٠٠٣
  )٢(جلدول رقم ا

  )٢٠٠٣-٢٠٠٢(ميثل عدد الساعات الدراسية ادولة للصفوف الدراسية يف كليات جامعة املوصل للعام الدراسية 

 الكلية
 الساعات الدراسية ادولة خالل الفصل الثاينالساعات الدراسية ادولة خالل الفصل االول

 اموع السادس اخلامسالرابعالثالث الثايناالول اموعالسادساخلامسالرابعالثالث الثاين االول
 ١٦٨١٢ ٢٢٤٠ ٢٦١٠٢٧٩٠٣٠٦٠٥٢٥٠٥١٢٠٢١١٧٠٢٠٢٨٢٢٦٢٢٧٣٠٢٦٥٢٤٩٠٠ ٢٣٤٠ الطب 
 ٢٢٨٨٠ - ٢٦٤٠٠٦٥٩١٥٥٦٤٥٦٩٢٤٧٩٧٢٩٩-٦٤٢٠٦٤٩٥٥٥٣٥٣٤٥ ٧٦٠٥ اهلندسة
 ١١٤٥٦ - -١٩٠٤١٣٢٣٠٣١٢٠٣٠٢٠٢٠٨٦--٥١٠٥٤٦٦٥٤١٨٠ ٥٠٩١ العلوم

ــة  الزراعـ
 ١٨٤١٨ - - ٤٩٦٥ ٥١٦٤ ٤٦١٤ ٣٦٧٥ ٢٠٢١٨ - - ٥٣٣٥ ٥٦٨٣ ٥١٣٠ ٤٠٧٠ والغابات 

 ١٧٩٠١ - -٢٠٨٥٥٥٥٣٨٤٤٢٠٣٧١٨٤٢٢٥--٥١٠٠٤٤٩٠٤٨٧٥ ٦٣٩٠ االداب 
االدارة 
 ٩٨٢٨ - - ١٨٥٩ ٢٢٧٥ ٢٢٨٨ ٣٤٠٦ ١١٣٤٠ - - ٢١٤٥ ٢٦٢٥ ٢٦٤٠ ٣٩٣٠ واالقتصاد

 ٣٢٩١١ - -٣٦١٦٥٩٤٣٦٧٦٨٩٧٢٢٤٨٥٦٨--٨٢٣٥٧٧٤٠٩١٨٠ ١١٠١٠ تربية 
ــب  طــ

 ٤٩٢٧ - ٦٧٦ ٧٠٢ ٧٥٤ ٢٠١٥ ٧٨٠ ٦٥١٥ - ٩٦٠ ٩٣٠ ١١٠٠ ٢٤٠٠ ١١٢٥ البيطري

ــة  التربيـ
 ٩٠٢٢ - - ١٤٠٤ ٢١٠٦ ٣٠١٦ ٢٤٩٦ ١٠٤١٠ - - ١٦٢٠ ٢٤٣٠ ٣٤٨٠ ٢٨٨٠ الرياضية 

ــب  طــ
 ٦٨٤٠ - ١٣٤٤ ١٧٦٤ ١١١٦ ١٢٩٦ ١٣٢٠ ٨٥٥٠ - ١٦٨٠ ٢٢٠٥ ١٣٩٥ ١٦٢٠ ١٦٥٠ االسنان

 ٣٩٦٥ - -١٠٩٢١١٩٦٨٥٨٨١٩ ٤٥٧٥--١٣٨٠٩٩٠٩٤٥ ١٢٦٠ القانون
 ٢٨٢٧ - ٥٥٩٥٣٣٣٠٥ ٨٤٥٥٨٥ ٣٢٢٠-٦٩٠٦٦٠٥٥٥٣٤٥ ٩٧٠ الصيدلة 
 ٧٥٩٢ - -٣١٢٠١٥٦٠١٦٣٨١٢٧٤ ٨٧٦٠--١٨٠٠١٨٩٠١٤٧٠ ٣٦٠ املعلمني
 ٢٦٩٤ - -٨٥٨٤٥٠ ٤٥٠٩٣٦ ٣٩١٠--١٠٨٠٩٩٠٩٣٠ ٩١٠ التمريض

ــون  الفنـ
 ٩٢٣٤ - - ٢١٨٤ ٢٢٦٢ ٢٨٤٧ ١٩٥٠ ١٠٦٦٥ - - ٢٥٢٠ ٢٦١٠ ٣٢٨٥ ٢٢٥٠ اجلميلة

 ٢٢١٠ - --٥٤٦ ٨٣٢٨٣٢ ٢٥٥٠---٩٦٠٣٦٠ ٩٦٠ميمالتا/قانون
علــــوم 
ــبات  احلاس
 والرياضيات

١٣١١٧ - - ٣٠١٦ ٣٣٢٨ ٢٣٥٠ ٣٥٢٣ ١٥١٣٥ - - ٣٤٨٠ ٣٨٤٠ ٣٧٥٠ ٤٠٦٥ 

 ١٩٢٦٤٣ ٢٢٤٠ ٥٥٦٨٥٥١٠٢٣٤٢٩٦٥٨٥٨٠٥١٢٠٢٢٩٤٧٩٥٠٣١٢٤٧٤٨٤٤٣٨٥٤٤١٢٩٨٧٥٢٤ ٦٠١٠٦ اموع
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:א−٢−٨
مع البحث احلايل من طلبة الصف الثالث املتوسط، والسادس اإلعدادي، والصف الرابـع  تكون جمت

  . *اجلامعي يف مركز حمافظة نينوى
بـنني،  ) ٦٦٢٢(اً وطالبة، بواقـع  طالب) ١٠٨٩٢(فقد بلغ عدد الطلبة يف الصف الثالث املتوسط 

  ).١(بنات، اجلدول رقم ) ٤٢٧٠(و
) ٤٥٥٦(طالباً وطالبـة، بواقـع   ) ٦٧١٢(األديب، فقد يلغ أما جمموع عدد طلبة السادس العلمي و
طالباً وطالبة يف الصف السادس األديب، وبلغ عـدد  ) ٢١٥٥(طالباً وطالبة يف صف السادس العلمي، و 

  ).  ٢١٠٤(وعدد الطالبات ) ٢٤٥٢(الطلبة البنني يف صف السادس العلمي 
أما جمموع ). ٧٠١(وعدد الطالبات ) ١٤٥٥(أما عدد الطلبة البنني يف الصف السادس األديب فبلغ 

) ١١٧٦(طالب من الـذكور و  ) ٢٢٠٣(بواقع ) ٣٣٧٩(طلبة الصف الرابع يف جامعة املوصل فكان 
  ) .٣(وكما هو موضح يف اجلدول رقم . كلية علمية وإنسانية) ١٧(طالبة توزعوا على 

  )٣(اجلدول رقم 
للعام الدراسي ) واجلامعيةاإلعدادية  املتوسطة و(دراسية الثالث ميثل إعداد الطلبة يف اتمع األصلي للمراحل ال

  .يف مركز حمافظة نينوى ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(

 اعداد الطلبة               
 املرحلة

 اموععدد الطلبة االناثعدد الطلبة الذكور

 ٦٦٢٢٤٢٧٠١٠٨٩٢)الثالث املتوسط(املتوسطة  
 األديباإلعداديالسادس 
 العلمي

١٤٥٥ 
٢٤٥٢ 

٧٠١  
٢١٠٤ 

٢١٥٦  
٤٥٥٦ 

 ٣٣٧٩ ١١٧٦ ٢٢٠٣ الرابع جامعي

 ٢٠٩٨٣ ٨٢٥١ ١٢٧٣٢ اموع

:א−٣−٨
طالـب  ) ٣٠٠(مت اعتماد أسلوب العينة العمدية لتحقيق أهداف البحث احلايل، وذلك بتحديـد  

سادس اإلعدادي الثالث املتوسط،وال(يف صفوف  طالب وطالبة) ١٠٠(لبحث احلايل، بواقع لينة بةعوطال
طالبـة،  وقـد   ) ٥٠(، وعدد اإلناث طالباً) ٥٠(، بلغ عدد الذكور يف كل مرحلة )والرابع اجلامعي،

متوسطة املنصور يف اجلانب األمين، ومتوسطة النسور (مدارس متوسطة، اثنتان للبنني وهي ) ٤(حددت 
يف اجلانـب األميـن،   ) حلريـة ا(ومتوسطتان للبنات مها متوسطة . يف اجلانب األيسر من مدينة املوصل

                                                           
الرابع الجامعي ضمن المراحل الدراسية النها صفوف لقد اعتمدت الصفوف الثالث والسادس و *

 .منتهية تعبر عن مدى تأثر الطلبة بالمناهج الدراسية في الصفوف السابقة التي تم المرور بها 
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وقد بلغ عدد الطلبة يف كل من الصفني السادس العلمي . من املدينةيف اجلانب األيسر ) الشام(ومتوسطة 
طالبة وقد حـددت مدرسـتان مهـا إعداديـة     ) ٢٥(طالباً وعدد اإلناث ) ٢٥(واألديب من الذكور 

للبنات يف اجلانب األمين، واخـتريت  ) ديدةاملوصل اجل(للبنني يف اجلانب األيسر، وإعدادية ) املستقبل(
للبـنني يف  ) الغربيةاإلعدادية  و(للبنات يف اجلانب األيسر من مدينة املوصل، ) خدجية الكربى(إعدادية 

  . طالب وطالبة) ١٠٠(اجلانب األمين وأصبح جمموع الطلبة يف العينة 
) ٥٠(وطالبة من الكليات االنسانية و طالباً) ٥٠(أما عدد طلبة الصف الرابع من اجلامعة، فقد حدد 

) ٢٥(طالباً وطالبة من الكليات العلمية، وحددت كليتا اآلداب والقانون من الكليات االنسانية بواقـع  
طالبـاً  ) ٢٥(من الكليات العلمية، بواقـع  ) اهلندسة والعلوم(طالباً وطالبة لكل منهما، واختريت كليتا 
يوضـح  ) ٤(واجلدول رقـم  . من كل كلية موضوعة البحث وطالبة من كل كلية وحدد قسم واحد

  . ذلك
  ) ٤(اجلدول رقم 

  وحسب متغري اجلنس) واجلامعةاإلعدادية  املتوسطة و(عينة البحث للمراحل الدراسية الثالثة 

 اجلنس                                          
 اموع اناث ذكور املرحلة

 ٥٠٥٠١٠٠ املتوسطة
 ٥٠٥٠١٠٠)علمي+اديب( اديةاالعد
 ٥٠٥٠١٠٠)قانون+آداب()علوم+هندسة( اجلامعة

 ١٥٠١٥٠٣٠٠ اموع

  :أداة البحث -٤-٨
للقيم بعد تعديله لكي يتالءم مـع جمتمـع    ) Rokeach(استخدام مقياس روكاش إىل جلأ الباحث 

فقد أضيف عدد مـن  ) ، الرابع جامعيالثالث، السادس(البحث ومع عينة البحث احلايل يف الصفوف 
) ١امللحـق رقـم   (األداة األصيلة وحذف عدد آخر منها، وتكون املقياس احلايل من جزأين إىل القيم 

وبلغ جمموع هذه القيم . قيمة وسيلية) ١٨(قيمة غائية، والقسم الثاين من ) ٢٠(يتكون اجلزء األول من 
استخدام هذا املقياس للقيم، ألنه يغطي أكرب عدد مـن  ىل إقيمة وسيلية وغائية، وقد جلأ الباحث ) ٣٨(

القيم وألن األدوات املستخدمة يف الدراسات السابقة أصبحت قدمية جداً وليس هناك مقياس عراقـي  
  . علم الباحث ودحديف حديث يتالءم مع متطلبات البحث الراهن 

א−٦−٨ :א
قـدمت األداة  .  استخدام الصدق الظاهريإىل  لغرض التحقق من صدق أداة البحث ؛ جلأ الباحث

املتخصصني يف جمال التربية ) ٢امللحق رقم (جمموعة من اخلرباء إىل بعد إجراء عدد من التعديالت عليها 
وعلم النفس يف كلية التربية، وقسم علم االجتماع يف كلية اآلداب جامعة املوصـل وذلـك لتحديـد    

بحث الراهن،  عدل عدد من القيم وحذف عدد آخر وأضـيف  صالحية القيم لغرض استخدامها يف ال
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قيمة وعدد القيم الوسيلية ) ١٨(وبعد إجراء عملية الصدق على األداة بلغ عدد القيم الغائية . عدد غريه
  ).٣(قيمة امللحق رقم ) ٣٨(قيمة وبلغ جمموعها ) ٢٠(

א−٧−٨ :א
طالباً وطالبة من كل ) ٢٠(البحث احلايل، فقد حدد مت استخدام أسلوب إعادة التطبيق إلجياد ثبات 

وبلغ عدد )  الثالث املتوسط، والسادس اإلعدادي، والرابع اجلامعي(مرحلة من املراحل الدراسية الثالث 
يف كل صف من الصفوف يف عينة الثبات، وبلغ عدد الطلبة مـن  ) ١٠(وعدد اإلناث ) ١٠(الذكور 

) ٥(طالب من الصف السادس العلمي بواقـع  ) ١٠(السادس و طالب يف الصف ) ١٠(القسم األديب 
) ١٠) (هندسـة وعلـوم  (وبلغ عدد الطلبة يف الكليات العلمية . من اإلناث) ٥(طالب من الذكور و 

مـن اإلنـاث   ) ٥(من الذكور و ) ٥(طالب بواقع ) ١٠) (تربية وآداب(طالب والكليات اإلنسانية 
  . طالباً وطالبة) ٦٠(الثبات  وبذلك بلغ جمموع عينة) ٥(اجلدول رقم 

  ) ٥(اجلدول رقم 
  )الثالث املتوسط والسادس اإلعدادي، والرابع اجلامعي (عينة الثبات يف املراحل الدراسية الثالث 

 اجلنس            
 املرحلة

 اموعاناثرذكو

 ١٠١٠٢٠الثالث املتوسط
 السادس العلمي
  ١٠ ٥ ٥ السادس االديب

١٠ 
 لمياتالرابع ع

  ١٠ ٥ ٥ الرابع انسانيات
١٠ 

 ٣٠٣٠٦٠ اموع
ومت بعد . يوماً على التطبيق األول) ١٦(وقد أعيد تطبيق أداة البحث على عينة الثبات بعد مضي   

ذلك استخراج البيانات، وطبق معامل ارتباط بريسون إلجياد نسبة الثبات لألداة احلالية وكانت نسـبة  
يف حني ) ٠.٨٥(اإلعدادية  بينما بلغت نسبة الثبات يف املرحلة ) ٠.٨٢(الث ثبات الطلبة يف الصف الث

وهذه النسب تكاد تكون مقبولـة  ) ٠.٩٢) (الصف الرابع(بلغت نسبة ثبات األداة لدى طلبة اجلامعة 
  . يف املراحل الثالث

:א−٨−٨
العينة وضع ترتيب للقيم وحبسـب   داة البحث على عينة البحث، طلب إىلبعد توزيع أ -١-٨-٨

وجهة نظر كل طالب وطالبة يف عينة البحث وذلك بوضع الرقم املناسب لكل رتبة من رتب القـيم يف  
  . األداة
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بعد مجع استمارات البحث حددت تكرارات ترتيب كل قيمة مـن القـيم يف عينـة     -٢-٨-٨
  . البحث
عينة البحث، ورتبت من اقل قيمة  استخرج متوسط تكرار ترتيب القيم من وجهة نظر -٣-٨-٨
النظام القيمي لكل مرحلة مـن املراحـل   إىل وبذلك مت التعرف ) ٢٠(أعلى ترتيب وهو إىل ) ١(وهي 

  . الدراسية
داللة الفروق بني املراحـل الدراسـية   إىل اعتمد حتليل التباين األحادي لغرض التعرف  -٤-٨-٨

  . لراهنيف البحث ا تاستخداماالثالث بشأن القيم كما 
:אאא−٩−٨
א−١−٩−٨   . الستخراج متوسط تكرارات ترتيب القيم :א
א−٢−٩−٨   الدراسـية الـثالث   للمقارنة بني النظام القيمي للمراحـل  :א

  ) واجلامعيةاإلعدادية  املتوسطة و(
  . ل الثباتالجياد معام :א−٣−٩−٨

:א−٩
الكشف عن دور املناهج الدراسية يف النظام القيمي لدى طلبة إىل يسعى اهلدف األول للبحث احلايل 

ها استخراج القيم وترتيبها وحتديدإىل وألجل ذلك جلأ الباحث ) املتوسطة، اإلعدادية، اجلامعية(املراحل 
الثالث، واستجرجت متوسطات تلك الرتب، ورتبت القيم مـن   حسب وجهة نظر العينات يف املراحل

اعلى رتبة، وظهر ترتيب القيم الوسيلية يف املراحل الثالث ويف الصفوف الثالث، والسادس، إىل اقل رتبة 
  ) .٦اجلدول رقم (والرابع اجلامعي كما يظهر يف 

  )٦(اجلدول رقم 
  ر العينات يف الصفوف الثالث والسادس والرابع جامعيومتوسط الرتب حبسب وجهة نظ) القيم الوسيلية(ترتيب 

 ترتيب القيم الصف
متوسط
ترتيب 
 القيم

 ترتيب القيم الصف
متوسط 
ترتيب 
 القيم

ترتيب  الصف
 القيم

متوسط 
ترتيب 
 القيم

  
  
  
  
  
  
  

ــث  الثال
 املتوسط

 الطموح
  الصدق
  التسامح
  النظافة
  الكفاءة
  التعاون

  االستقاللية
  الذكاء
  التضحية
  الصرب

٦.٨١ 
٧.٤٥  
٨.١٩  
٨.٤٥  
٨.٧٥  
٨.٨٦  
٨.٨٧  
٨.٩١  
٩.٠٩  
٩.٥٠ 

 
  
  
  
  
  
  

ــادس  الس
 االعدادي

  الكفاءة
  الصرب
  التعاون
  الصدق
  الطموح
  التضحية
  االخالق
  املنطق
  التقبل

 الشجاعة

٧.٨٩ 
٧.٩٤  
٨.٢٩  
٨.٩٩  
٩.٧٩  
٩.٨٢  
٩.٨٤  
٩.٩٦  
٩.٩٧  
٩.٩٩ 

 
  
  
  
  
  
  

ــع  الراب
 اجلامعي

ــق امل نطـ
  التعاون
  التضحية
  احملبة
  التقبل
  النظافة
  الطاعة
  الطموح

  االستقاللية
  الصدق

٨.٦٨  
٨.٨٤  
٩.٠٣  
٩.١٧  
١٠.٣٨  
١٠.٦٨  
١٠.٨٤  
١٠.٨٥  
١١.٠٥  
١١.١٥  
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  لنظاما
  احملبة

  االخالق
  الطاعة
  الصحة

ــعور  الشــ
  باملسؤولية
  التقبل

  الشجاعة
  املنطق
 التفاؤل

٩.٥٥ 
٩.٨٥  
٩.٨٩  
١١.١٥  
١١.١٦  
١١.١٨  

  
١١.٣٠  
١١.٧٧  
١٢.٢٠  
١٤.٩٦  

  الطاعة
  التسامح
  النظافة

ــعور  الشــ
  باملسؤولية

  احملبة
  الصحة
  النظافة
  التفاؤل
  الذكاء

 االستقاللية

١٠.٠٢ 
١٠.٠٤  
١٠.١٦  
١٠.٣٨  

  
١٠.٤٢  
١٠.٤٦  
١٠.٥٨  
١١.٩٦  
١٢.١٢  
١٣.٠٦ 

  الذكاء
  التسامح
  الشجاعة
  االخالق
  الكفاءة
  النظام
  التفاؤل
  الصحة
  الصرب

الشــعور 
 باملسؤولية

١١.٢٨  
١١.٤١  
١١.٤٧  
١١.٦١  
١١.٦٨  
١١.٧٩  
١١.٨٤  
١٢.١٢  
١٢.٧١  
١٣.٥٥ 

ان النظام القيمي للعينات يف الصفوف واملراحل الثالث، وضمن تصنيف ) ٦(يظهر يف اجلدول رقم 
  : القيم الوسيلية كان على النحو االيت

املرتبة االوىل ضمن القيمة الوسيلية لدى عينة الطلبة الذكور واإلنـاث يف  ) الطموح(شغلت قيمة  -
إىل وقد يعود سبب شغلها هلذا الترتيب ).  ٦.٨١(ازت متوسط للرتب بلغ صف الثالث املتوسط اذ حال

إن قيمة الطموح من القيم اليت يعايشها الطلبة يف هذه املرحلة الدراسية، وخاصة ألم يف مرحلة انتقالية 
  . وماً حنو املستقبلد عمرية ودراسية على حد سواء، فالطلبة يتطلعون

هي قيمـة  ) الصف الثالث(ازت املرتبة األخرية ضمن املرحلة املتوسطة أما القيمة الوسيلية اليت ح -
أن إىل وقد يعود موقعها هذا بـني القـيم   ) ١٤.٩٦(فقد حصلت على متوسط رتبة قدره ) التفاؤل(

ضغوط حياتية كثرية منها ما يتعلق  باملستقبل وعدم ضمان مستقبل عمل مضمون، إىل الطلبة يتعرضون 
ر احلياة لدى األفراد على حنو عام بسبب احلصار املستمر واحلـروب السـابقة،   فضالً عن عدم استقرا

 . وعدم ثبات األهداف ووضوحها لدى الطلبة
ويف النظام القيمي للقيم الوسيلية مـن وجهـة نظـر املرحلـة     اإلعدادية  أما ما يتعلق باملرحلة  -

ية وحصـلت علـى متوسـط رتبتـه     لشغلت الصدارة بني القيم الوسي) الكفاءة(اإلعدادية، فان قيمة 
أن هذه القيمة من القيم املنهجية يف حيـاة طلبـة   إىل ، وقد يعود السبب يف شغلها هذه الرتبة )٧.٨٩(

إن يكون متفوقا وكفـوءاً يف  إىل الصف السادس ألن هذه القيمة يعيشها الطالب باستمرار نتيجة سعيه 
  . املرحلة اجلامعيةإىل خول العملية الدراسية لكي حيصل على معدل عال يؤهله للد

أما القيمة اليت شغلت املرتبة األخرية بني القيم الوسيلية يف النظام القيمي لـدى طلبـة املرحلـة     -
وقد يعود السبب يف شـغلها  ) االستقاللية(الصف السادس، الذكور واإلناث سوية هي قيمة اإلعدادية  

وغري مستقرة يصعب على الطلبة املطالبـة فيهـا   أن عينة البحث تعيش مرحلة حرجة إىل هذه املرتبة، 
حصلت هذه القيمة على متوسط رتبة . واملدرسة رةباالستقاللية االقتصادية واالجتماعية عن حميط األس

  ).  ١٣.٠٦(قدره 
  أما القيمة اليت شغلت صدارة القيم الوسيلية يف النظام القيمي لدى طلبة الصف الرابع من املرحلة  -
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، وقد يعود احد أسـباب شـغلها   ) ٨.٦٨(حازت متوسط رتبة قدره ) املنطق(ت قيمة اجلامعية فكان
مستوى نضج وعقالنية متقدمة نسبياً قياساً على باقي املراحل، إىل أن طلبة اجلامعة وصلوا إىل الصدارة 

عاملهم مع هذه القيمة يف حيام اليومية،  ويؤكدون أمهية العقالنية واملنطق يف تإىل مما جيعلهم يركنون 
  . الظواهر واملشكالت واألحداث واملواقف

أما القيمة اليت حصلت على املرتبة األخرية بني القيم الوسيلية يف النظام القيمي لدى طلبة اجلامعة   -
صعوبة إىل وقد يرجع ذلك ) ١٣.٥٥(وحصلت على متوسط قدره ) الشعور باملسؤولية(فكانت قيمة 

ة السباب تتعلق بطبيعة التنشئة االجتماعية يف اتمع اليت جتعل الطالـب  حتمل الطالب اجلامعي املسؤولي
على ارتباط مستمر باسرته، فضالً عن صعوبة احلياة الوظيفية يف جمتمعنا اليت جتعل من الصـعب علـى   

  .الطلبة االستقالل بالعمل أو الرأي أو تكوين التزام متكامل جتاه موقف احلياة 
الطمـوح، والصـدق،   (اخلمس األوىل يف الصف الثالث املتوسط فكانت قيم أما القيم الوسيلية   -

  ) والتسامح، والنظافة، والكفاءة
الكفاءة، والصـرب، والتعـاون،   (وأما القيم اخلمس األوىل يف الصف السادس اإلعدادي فكانت  -

  ). والصدق، والطموح 
املنطـق، والتعـاون،   (ية فكانـت  وأما القيم اخلمس األوىل يف الصف الرابع من املرحلة اجلامع -

  ). والتضحية، واحملبة، والتقبل 
اختالف النظام القيمي بني املراحل الدراسية الثالث، مما يؤكد تغري النظام إىل إن هذه النتيجة تشري 

القيمي لدى الطلبة عرب مراحل تطورهم الدراسي لتأثره باملواد الدراسية، وبعامل التنشئة االجتماعية بني 
  .احل واختالف نضج الطلبة وتغاير اجتاهام القيمية املر

التفاءل، والشعور باملسؤولية، والصحة، (أما القيم اليت شغلت املراتب االخرية بني القيم فكانت قيم 
  ). الثالث، والسادس، والرابع اجلامعي (يف املراحل الدراسية الثالث يف الصفوف ) والنظام، واالستقاللية
رتيب القيم الغائية لدى طلبة الصفوف الثالث املتوسط والسادس االعدادي، والرابع أما فيما خيص ت

استخراج متوسط ترتيب القيم الغائية الجابات عينة البحث كـل علـى   إىل اجلامعي، فقد جلأ الباحث 
جلدول حدة يف املراحل الدراسية، وقد كان ترتيب القيم الغائية يف املراحل الثالث على النحو الوارد يف ا

  ). ٧(رقم 
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  ) ٧(اجلدول رقم 
اإلعدادية  للقيم لدى طلبة املراحل املتوسطة و)  Rokeach(ترتيب القيم الغائية حبسب تصنيف روكاش 

  واجلامعية

ترتيب  الصف
 القيم

متوسط ترتيب
متوسط ترتيب  ترتيب القيم الصف متوسط ترتيب القيم ترتيب القيم الصف القيم

 القيم

ــ
ــ

لـ
الثا

ـط
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
وس
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

املت
ث 

 

٥.٥٢ السعادة

دي
ـدا

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

الع
س ا
ـاد

ــ
ــ

سـ
ال

 

٦.٧٢النجاح والتفوق

ـي
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
امع
اجل

ع 
ــ

ــ
ــ

بـ
لرا
ا

 

 ٧.٨٢ النجاح والتفوق

 ٨.٩٥ الرضا عن النفس٦.٨٤املعرفة٦.٤٥ السالم

النجاح 
 ٩.٠٩ اجلمال ٧.١٢ السعادة ٦.٩٧ والتفوق

 ٩.١٧ اإلثارة٧.٥٣الرضا عن النفس٧.٤١ املعرفة

الط(األمان
التدين والعمل ٨.٧ )مأنينة

 ٩.١٩ السعادة ٧.٩٤ اليوم األخر

 ٩.٢٨ العدالة٨.١٥السالم٨.٤٥ االثارة

إىل االنتماء 
التدين والعمل اليوم  ٨.٧٤ )الطمأنينة(االمان  ٨.٥٥ الوطن

 ٩.٣١ األخر

التدين 
والعمل 
 اليوم األخر

  األمان ٩.١١ العدالة ٨.٩٩
 ٩.٣٥ )الطمأنينة (

 ٩.٦٢ املعرفة٩.٢٢النضج العاطفي٩.١٢ العدالة

حتقيق 
 ٩.٦٣ اإلخالص ٩.٢٨ اإلثارة ٩.٦٣ الذات

 ٩.٩٠ الصداقة احلقيقية٩.٤١اإلخالص٩.٦٩ اإلخالص

الصداقة 
رالتقدي ١٠.١٥ احلقيقية

 ٩.٩٣ الوطنإىل االنتماء  ٩.٩٦ االجتماعي

 ١٠.٢٠ السالم١٠.١٤احلرية١٠.٢١ اجلمال

 ١٠.٧٤ التقدير االجتماعي١١.١٤الرفاهية١٠.٤٧ احلرية

الرضا عن 
 ١٠.٨٩ الرفاهية ١١.٣٢ الوطنإىل االنتماء  ١١.١٦ النفس

 ١١.٢٩ احلرية١١.٦٦الصداقة احلقيقية١١.٣٩ الرفاهية

التقدير 
 ١١.٣٩ النضج العاطفي ١١.٧٢ حتقيق الذات ١١.٧٠ االجتماعي

حتقيق 
االستقرار 
 العاطفي

 ١١.٨٩ حتقيق الذات ١١.٨٨ اجلمال ١٢.٢٦

أن النظام القيمي للعينات يف الصفوف واملراحـل الـثالث، وضـمن    ) ٧(يتضح من اجلدول رقم 
  :تصنيف القيم الغائية كان على النحو اآليت

املرتبة األوىل بني القيم الغائية لدى عينة الطلبة الـذكور واإلنـاث يف   ) السعادة(تصدرت قيمة  -
، وقد يعود السبب يف شغلها هذه الرتبـة،  ) ٥.٥٢( الث املتوسط، فقد حازت متوسط رتبةصف الثال

  اد العينة كلهم اعتقاد الطلبة يف الصف الثالث املتوسط بان السعادة هي هدف رئيس يسعى إليه أفرإىل 



 قيس كبرو شمعون.د.... …….....................دراسة مقارنة لدور المناهج الدراسية في النظام القيمي لدى طلبة 
  
 

 

  . والبشر عامة، ألن غاية اإلنسان األساسية دوماً هي حتقيق السعادة
فكانت قيمة ) الصف الثالث(اما القيمة الغائية اليت شغلت املرتبة األخرية ضمن املرحلة املتوسطة   -

من ، وقد يكون ) ١٢.٢٦( على أعلى متوسط للرتب اذ بلغ فقد حصلت) حتقيق االستقرار العاطفي(
أسباب شغلها هذا املوقع أن االستقرار العاطفي، مل يدخل بعد يف حسابات طلبـة الصـف الثالـث    
وتفكريهم، ذلك ألم يف بداية مرحلة املراهقة، وبداية تشكيل اهلوية والبحث عن الذات، وأن التفكري 

  . الغريي يف اآلخرين، يف بداية تشكله لديهم
فان القيمة اليت شغلت الصدارة بني القيم الغائية هي اإلعدادية  رحلة وفيما يتعلق بعينة الطلبة يف امل -
، ومن األسباب املفسرة هلذه القيمة ) ٦.٧٢(قدره  ، حصلت على متوسط رتبة)ح والتفوق النجا(قيمة 

هو أن الطلبة يف سعيهم الدراسي املستمر وخاصة يف هذا الصف الدراسي يسعون دوماً حنـو النجـاح   
إىل حصوهلم على أقسام وكليات مستقبلية جيدة ومتميزة، ألم على أبواب الـدخول   والتفوق لضمان
  . املرحلة اجلامعية

ـ  أما القيمة اليت شغلت املرتبة األخرية بني القيم الغائية  - الصـف  (  ةلدى طلبة املرحلة اإلعدادي
السـبب يف   وقد يكون) ١١.٨٨(قدره  وحصلت على متوسط رتبة) اجلمال(مة فكانت قي) السادس
ن الطلبة منشغلون يف هذه املرحلة الدراسية باحلصول على درجات متميزة، فضـالً  ه املرتبة أشغلها هذ

مستوى النضج والبلوغ الكايف إلعطاء هذه القيمـة مرتبـة   إىل عن أن الطلبة يف هذه املرحلة مل يصلوا 
  . متقدمة
ع من املرحلـة  القيمي لدى طلبة الصف الرابأما القيمة اليت شغلت صدارة القيم الغائية يف النظام  -

وقد يعود السـبب  ) ٧.٨٢(  حصلت على متوسط رتبة قدره) وقالنجاح والتف( اجلامعية فكانت قيمة
االخنراط يف عمل وظيفي إىل يف شغلها هذه املرتبة هو أن طلبة الصف الرابع يف املرحلة اجلامعية يسعون 

ات العليا، فضال عن حماولتهم حتقيق ذوام، وحتقيق االستقرار تكملة دراستهم يف الدراسإىل مناسب أو 
  . االجتماعي والرضا عن النفس

اما القيمة اليت حصلت على املرتبة االخرية بني القيم الغائية لدى طلبة الصف الرابع من املرحلـة    -
د السـبب يف  وقد يعو) ١١.٨٩( وقد حازت متوسط رتبة قدره) حتقيق الذات(اجلامعية، فكانت قيمة 

أن هذه القيمة من القيم املهمة اليت تستلزم جهوداً كبرية ليحققها الطلبة، فضالً عن  أن الطلبة إىل ذلك 
حتقيقها أال وهي حتقيق النجاح والتخرج يف إىل يف هذه املرحلة لديهم أهداف متواضعة صغرية يسعون 

  . اجلامعة واحلصول على عمل مناسب، وحتقيق االستقرار احليايت
أما القيم الغائية اخلمس األوىل اليت حازت املرتبة األوىل يف الصف الثالـث املتوسـط فكانـت     -

  "). والطمأنينة"السعادة، والسالم، والنجاح والتفوق، واملعرفة، واألمان (
) الصف السـادس (والقيم الغائية اخلمس األوىل اليت حازت املرتبة املتقدمة يف املرحلة االعداداية  -
  ).النجاح والتفوق، واملعرفة، والسعادة، والرضا عن النفس (نت فكا

  الرابع (والقيم الغائية اخلمس االوىل اليت حازت املراتب املتقدمة بني القيم يف املرحلة اجلامعية   -
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  ).النجاح والتفوق، والرضا عن النفس، واجلمال، واإلثارة، والسعادة(فكانت ) اجلامعي
االختالف النسيب بني النظام القيمي لدى املراحل الدراسية الـثالث، ممـا    إىلإن هذه النتيجة تشري 

يؤكد التغاير القيمي لدى الطلبة عرب املراحل الدراسية الثالث، بفضل تأثرهم باملناهج الدراسية وبعامل 
  . النضج والنمو املستمرين، والتربية املستمرة، وتأثري التنشئة االجتماعية يف سلوكهم

 بني املراحل الدراسية الثالث وفقهلدف الثاين للبحث وهو إجراء مقارنة يف النظام القيمي ولتحقيق ا
حتويل متوسـط  إىل فقد جلأ الباحث ) الثالث املتوسط، والسادس االعدادي، والرابع اجلامعي(الصفوف 

نظام القيمي يف التشابه واالختالف بني ال مدىإىل رتب عامة، مث اجياد حتليل التباين للتعرف إىل الرتب 
  ) :٨(يف اجلدول رقم  على النحو الوارداملراحل الثالث 

  )٨(اجلدول رقم 
والداللة )  F(يوضح متوسط الرتب لكل قيمة من القيم الوسيلية والرتبة العامة لكل منها وقيمة حتليل التباين 

  :االحصائية للفروق يف متوسط الرتب لكل قيمة 

  القيم
 الوسيلية

اجلامعة ديةاالعدااملتوسط
مستوى  Fقيمة 

متوسط الداللة
 الرتب

الرتب
 العامة

متوسط
 الرتب

الرتب
 العامة

متوسط 
 الرتب

الرتب
 العامة

 ٠.٠٥ ١٠.٨٥٨٣.٧١ ٦.٨١١٩.٧٩٥ الطموح
 ٠.٠١ ١١.١٥١٠٤.٧٢ ٧.٤٥٢٨.٩٩٤ الصدق
  ٨.١٩٣١٠.٠٤١٢١١.٤٧١٢٢.٤ التسامح
  ٨.٤٥٤١٠.١٦١٣١٠.٦٨٦٢.٨ النظافة
 ٠.٠١ ١١.٦٨١٥٧.٩٢ ٨.٧٥٥٧.٨٩١ الكفاءة
 ٠.٠٥ ٨.٨٤٢٤.٣ ٨.٨٦٦٨.٢٩٣ التعاون

  ٨.٨٧٧١٣.٠٦٢٠١١.٤١١١٢.٧٨ االستقاللية
 ٠.٠٥ ٨.٩١٨١٢.١٢١٩١١.٢٨٩٣.٩٥ الذكاء
 ٠.٠٥ ٩.٠٣٣٤.٠٢ ٩.٠٩٩٩.٨٢٦ التضحية
 ٠.٠٥ ١٢.٧١١٩٤.٢٧ ٩.٥٠١٠٧.٩٤٢ الصرب
  ٩.٥٥١١١٠.٥٨١٧١١.٧٩١٦٢.٣ النظام
  ٩.٨٥١٢١٠.٤٢١٥٩.١٧٤١.٩٧ احملبة

  ١١.٦٢١٤٣.٥ ٩.٨٩١٣٩.٨٤٧ االخالق
  ١١.١٥١٤١٠.٢١١١٠.٨٤٧٣.٤ الطاعة
 ٠.٠٥ ١١.١٦١٥١٠.٤٦١٦١٢.١٢١٨٤.٣ الصحة

  ١١.١٨١٦١٠.٣٨١٤١٣.٥٥٢٠٢.٧٨ الشعور باملسؤولية
 ٠.٠٥ ١٠.٣٨٥٤.٣ ١١.٣٠١٧٩.٩٧٩ تقبلال

 ٠.٠٥ ١١.٧٧١٨٩.٩٩١٠١١.٤٨١٣٤.٥ الشجاعة
  ٨.٦٨١٢.٥ ١٢.٢٠١٩٩.٩٦٨ املنطق
 ٠.٠١ ١٤.٩٦٢٠١١.٩٦١٨١١.٨٤١٧٧.٩٢ التفاؤل

أن القيم الوسيلية التالية أظهرت فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى إىل ) ٨(يشري اجلدول رقم 
الصفوف الدراسـية الـثالث،   (وتبعاً ملتغري املرحلة الدراسية ) ٠.٠١(ومستوى داللة ) ٠.٠٥(داللة 
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الطموح، والصدق، والكفاءة، والتعـاون،  (ظهرت الفروق يف القيم ) ، واجلامعيةواإلعداديةاملتوسطة، 
الوسيلية يف قيمـة   ان اشد الفروق يف الرتب اليت شغلتها القيمك، يف حني )والذكاء، والتضحية، والصرب

، ومن القيم اليت كانت الفروق حوهلا ضعيفة، وكان هناك اتفاق على أمهيتها للعينات الثالث )الكفاءة (
  ). التسامح، احملبة، النظافة، االستقاللية، النظام (فهي 

) امعـة ، اجلاإلعداديةاملتوسطة، (ولتحقيق املقارنة بني الصفوف الثالثة يف املراحل الدراسية الثالث 
ئية للعينـات مـن   للقيم الغا) F(استخراج حتليل التباين االحادي  إىل وللقيم الغائية فقد جلأ الباحث 

  ) ٩(كما هو موضح يف اجلدول رقم الصفوف الثالثة، 
 )٩(اجلدول رقم 

داللة وال) F(يوضح متوسط الرتب لكل قيمة من القيم الغائية والرتبة العامة لكل منها وقيمة حتليل التباين 
  :االحصائية للفروق يف متوسط الرتب لكل قيمة 

 القيم الغائية
الرابع اجلامعيالسادس االعداديالثالث املتوسط

قيمة 
F 

مستوى 
متوسط الداللة

 الرتبة
الرتبة
 العامة

متوسط
 الرتبة

الرتبة
 العامة

متوسط
 الرتبة

الرتبة
 العامة

 ٠.٠٥ ٣٩.١٩٥٣.٧٤ ٥.٥٢١٧.١٢ السعادة
 ٠.٠٥ ٦١٠.٢٠٢٣.٧٥ ٦.٤٥٢٨.١٥ السالم

  ١٧.٨٢١٢.٦٥ ٦.٩٧٣٧.١٢ النجاح والتفوق
 ٠.٠٥ ٢٩.١٧٤٣.٨٦ ٧.٤١٤٦.٨٤ املعرفة
  ٧٩.١٩٥٢.٩٦ ٨.١١٥٨.٧٤ األمان
 ٠.٠٥ ١٠٩.١٧٤٣.٨١ ٨.٤٥٦٩.٢٨ اإلثارة

  ١٥٩.٩٣١٢٢.٤ ٨.٥٥٧١١.٣٢الوطنإىل االنتماء 
 ٠.٠٥ ٥٩.٣١٧٣.٩ ٨.٩٩٨٧.٩٤ليوم اآلخرالعمل لالتدين و
  ٨٩.٢٨٦١.٩٦ ٩.١٢٩٩.١١ العدالة

 ٠.٠١ ١٧١١.٨٩١٨٦.٨٢ ٩.٦٣١٠١١.٧٢ حتقيق الذات
  ١١٩.٦٣١٠١.٧٦ ٩.٦٩١١٩.٤١ اإلخالص

 ٠.٠٥ ١٦٩.٩٠١١٣.٩٢ ١٠.١٥١٢١١.٦٦ الصداقة احلقيقية
  ١٨٩.٠٩٣١.٧٢ ١٠.٢١١٣١١.٨٨ اجلمال
  ١٣١١.٢٩١٦٠.٩٩ ١٠.٤٧١٤١٠.١٤ احلرية

 ٠.٠١ ٤٨.٩٥٢٧.٥٦ ١١.١٦١٥٧.٥٣ الرضا عن النفس
 ٠.٠٥ ١٤١٠.٨٩١٥٤.٢٤ ١١.٣٩١٦١١.١٤ الرفاهية

 ٠.٠١ ١٢١٠.٧٤١٤٦.٠٣ ١١.٧٠١٧٩.٩٦التقدير االجتماعي
 ٠.٠٥ ١٨١١.٣٩١٧٤.٢ ١٢.٢٦١٨١١.٨٨حتقيق االستقرار العاطفي

واجلامعيـة فقـد   اإلعداديـة   واملقارنة يف الفروق بني القيم الغائية لدى عينات املرحلة املتوسطة و
  . متوسطاا فقاستجرج حتليل التباين للعينات الثالث و

أن هناك فروقاً ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة                    ) ٩(اذ يالحظ من اجلدول رقم 
. أثر املرحلة التعليمية املناهج الدراسية يف عينات البحثإىل قد تعزى ) ٠.٠١(لة ومستوى دال) ٠.٠٥(

عرفـة، واإلثـارة،   السعادة، والسالم، وامل(ومن املالحظ أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند قيم 
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، والتقدير ليوم اآلخر، وحتقيق الذات، والصداقة احلقيقية، والرضا عن النفس، والرفاهيةوالتدين والعمل ل
  ). تماعي، وحتقيق االستقرار العاطفياالج

  حتقيق الذات، والتقدير االجتماعي، والرضا (إن اشد الفروق بني القيم الغائية عامة كانت يف قيم 
  ). النفس، وحتقيق االستقرار العاطفيعن 

  : ما يأيتإىل وقد تعزى هذه الفروق بني العينات يف املراحل الثالث 
  .ن املناهج املقدمة للطلبة واختالف نوع القيم بناًء على ذلكخلربة الناجتة عااختالف نوع  -١
  . زيادة نضج الطلبة وزيادة ثقافتهم العامة خالل املراحل الثالث  -٢
  . تأثري التنشئة االجتماعية والتربية املستمرة اليت يتعرض هلا الطلبة  -٣
  . الطلبة اختالف البئات االجتماعية واالقتصادية اليت يعيش فيها  -٤
 :א−١٠

  :يف ضوء نتائج البحث يقترح الباحث ما يأيت
تعزيز القيم االجيابية اليت حازت صدارة القيم الوسيلية والغائية لدى عينات البحث، مـن   -١-١٠

  .  خالل تأكيدها يف املناهج الدراسية، ومن خالل احملاضرات واإلرشادات املستمرة
لقيم اليت مل تظهر يف الصدارة بني القيم واليت تشغل أمهيـة كـبرية   عدد من ا تأكيد أمهية -٢-١٠

الوطن، إىل ليوم اآلخر، وقيمة االنتماء لالتدين والعمل (لدى جمتمعنا العريب، وجمتمعنا العراقي ومنها قيم 
  ). واحلرية، والشعور باملسؤولية 

ة الثالث إلجياد لغة مشـتركة  إزالة الفروق الشديدة يف عدد من القيم يف املراحل الدراسي -٣-١٠
بني أفراد اتمع لإلقالل من التناقض والصراع بني أفراد اتمع مستقبالً من خالل املنـاهج الدراسـية   

  . ومن خالل وسائل اإلعالم ووسائل االتصال األخرى
راسية اء دراسة مقارنة لتحديد دور املناهج الدراسية يف النظام القيمي بني املراحل الداجر -٤-١٠

  . وعلى مستوى حمافظات العراق كلها) االبتدائية، واملتوسطة، واإلعدادية، واجلامعية(
  . بناء أداة عراقية للقيم لتحديد القيم لدى أفراد اتمع العراقي -٥-١٠
دراسة مقارنة لدور املناهج الدراسية يف النظام القيمي يف املـرحلتني االبتدائيـة،    إجراء -٦-١٠
  . واملتوسطة
دراسة مقارنة لدور املناهج الدراسية يف النظام القيمي لدى طلبـة اجلامعـات    إجراء -٧-١٠
  . العراقية
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النمط القيمي لالباء واالبناء ومستوى صراع القـيم لـدى    ).١٩٩٨(. ابراهيم، يوسف حنا -
  . ، العراقجامعة بغداد). غري منشورة(رسالة دكتوراه . االبناء من طلبة اجلامعة

دراسة مقارنة بني القيم املعرفية واالجتماعية والثقافية  ).٢٠٠٢. (استيتة، ملحس وتيسري صبحي -
، جامعـة  جملة مركز البحوث التربويـة والعلمية واالخالقية لطلبة جامعة آل البيت واجلامعة االردنية، 

  . /٢١/قطر، 
جملة لقيمي لدى طلبة اجلامعة االردنية، البناء ا ).١٩٩٠( .طش، حممد وليد، وهاين عبد الرمحنالب -

   /.٣/ ١٧، دراسات
فـراد االردنـيني   ، التغري يف التفضيالت القيمية عنـد اال ١٩٩١وموسى جربيل،  .البطش، حممد -

 . /٧/٢ ،العلوم االنسانية واالجتماعية –لة احباث الريموك جم .بتقدمهم يف العمر
  . دار احلرية للنشر :يا، ليبعلم النفس االجتماعي ).١٩٧٢( .جالل، سعد -
بعض العوامل املرتبطة  بالقيم التربوية لدى طالب كلية التربية جبامعـة   ).٢٠٠٠( .الرشيد، محد -

  ./ ٥٦/، الة التربويةالكويت دراسة ميدانية، 
انسنة التعليم وواقع التدريس اجلامعي، وقائع الندوة العلميـة الثانيـة    ).١٩٨٩(. العاين، رؤوف -

، جامعة بغـداد،  كانون االول، وزارة التعليم العايل) ٦-٥(التدريس اجلامعي للفترة من  لتطوير اصول
  . حدة التطوير طرائق التدريس اجلامعي

دراسة مقارنة لالجتاه حنو التعليم وعالقته بالقيم التربوية السـائدة   ).١٩٧٥(. عبد القادر، حممود -
  . ، حزيران/٧/، كلية االداب والتربيةجملة  .التنشئة االجتماعيةيف االسرة الكويتية يف 

دراسة حضارية مقارنة لقيم الشباب لدى جمموعتني من طـالب   ).١٩٨٧(. عيسى، حسن امحد -
  ./٥/١. جملة العلوم االجتماعية امعة الكويتني واملصريني،اجل

ـ التغري يف ارتقاء القيم لدى جمموعات عمرية خمتلفة من اجلنسني،  ).٢٠٠١( .معمرية، بشري - ة جمل
  . /١٥/عدد  ،اجلزائرجامعة منسوري،  .العلوم االنسانية

 . دار  القلم: الكويت .حماضرات ومترينات متهيدية يف علم النفس ).١٩٨٩. (مليكة، لويس كامل -
دراسة مقارنة للقيم وقيم العمل السائدة لدى عينة مـن الطلبـة    ).٢٠٠٢( .ميخائيل، مطانيوس -

  . /١/٢، ة احتاد اجلامعات العربية للتربية وعلم النفسجملاجلامعيني يف سورية وسكوتلندا، 
قراءات يف علم النفس االجتماعي  -دراسة حضارية مقارنة يف القيم). ١٩٦٥( .هنا، عطية حممود -
 .  الدار القومية للطباعة والنشر: القاهرة، ١زء، جد العربيةيف البال
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