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اهلامشية لكل من البيت واملدرسة واملسجد يف تعليم الشباب منظومة من القيم،  هذه الدراسة إىل معرفة املسؤولية الرئيسية والثا�وية وهدفت : ملخص الدراسة
 فرداً طبق عليهم مقياس منظومة القيم املكتسبة للشباب، وقد أظهرت �تائج الدراسة أن )720(وذلك من وجهة �ظر عينة من األباء واملعلمني والشباب أ�فسهم بلغ عددهم 

 من القيم، بينما أقتصر دور املسجد الرئيسي )%36( من القيم، كما أسهمت املدرسة بدور رئيسي بتعليم ما �سبته )%58(م ما �سبته البيت قد أسهم بدور رئيسي يف تعلي
النظام : الرتتيبوأظهرت النتائج كذلك أن القيم اخلمس األكثر اهتماماً عند ممارسة البيت لدوره الرئيسي لتعليمها للشباب هي على .  فقط من هذه القيم)%10 ( بتعليم

بينما القيم اخلمس األوىل يف اهتمام املدرسة فكا�ت على . والرتتيب والنظافة، االستقاللية واالعتماد على النفس، الطاعة واالحرتام واالمتثال، سعة اخليال واإلبداع
أما .  الشعور باإل�تاجية والعمل، حب االستطالع والبحث واستقصاء املعرفةالتفا�ي يف العمل، احلداثة والتطور واملعاصرة، التحرر وا�فتاح الفكر وسعة األفق،: الرتتيب

اخلشية واملخافة من ا، الوقار والرمحة، الدماثة واللطف والكياسة واللياقة، اهلدؤ : القيم اليت أسهم املسجد بتعليمها للشباب بشكل رئيسي فكا�ت على الرتتيب
كما أشارت �تائج الدراسة إىل وجود فرق جوهري بني الدور الرئيسي لكل من البيت واملدرسة واملسجد يف تعليم القيم . فوواملساملة وعدم االعتداء، التسامح والع

 . كما �وقشت �تائج الدراسة يف ضوء أدهبا السابق ومت اقرتاح بعض التوصيات. للشباب وذلك ملصلحة البيت

Who Should Be Responsible In Teaching Values For Young People? 
Abstract: This study aims to examine the primary, secondary, and least responsibility of home, school, and mosque 

for teaching values to young people. To achieve this propose the questionnaire listing fifty distinct values were applied to 
(720) person. The results show that the subjects believe that the home, school, and mosque are primary responsibility for 
teaching young people the values on (58%), (36%), and (10%) respectively. Also, the finding show that the more 
important five values which the home interested to teaching the young people were: 1. Discipline, arrangement, 
cleanliness 2. Independence, self-reliant 3. Dutiful, respectful, obedient 4. Happy, contented, relaxed 5. Imagination, 
creativity. Bat the more important five values which the school interested to teaching the young people were: 1. 
Dedicated, concerned 2. Modernness, developed 3. Liberality, open – mindedness 4. Productive, hard – worked 5. 
Curiosity, exploration, research. And the more important five values which the home interested to teaching the young 
people were:  1. Apprehension, dread 2. Reverent, merciful 3. Courteous, politeness, gentleness 4. Peaceful, non- violent 
5. Excusing, forgiveness, pardon.  

Based on the study findings and discussed the researcher suggested some recommendations. 

   
، )2005فرج، (والقيم األخالقية التي يتصف بها مجتمعنا وتتميز بها ثقافتنا 

وذلك بتقديم تربية سليمة للناشئة تواكب مسيرة الحياة بشكل ايجابي، وفي 
سبيل ذلك يستحب وضع الشباب في موقع المسؤولية وتدريبهم على ذلك 

اإلمارة،  (حتى يشبوا بشخصية متميزة متوافقة مع الواقع بقدر متوازن 
، وهذا يتطلب إشراك الشباب في القيام بأدوار اجتماعية مختلفة )2003

تتمثل فيها القيم والمبادئ الثقافية لمجتمعهم، وأن يبتعد الكبار عن 
المتناقضات في سلوكهم، وعليهم تقديم نماذج حقيقية أمام الشباب لكي 

اب بلغة سهلة يقتدوا بها، وعلى اآلباء والمربين أن يخاطبوا هؤالء الشب
ومبسطة يفهمونها، لتسهيل عملية اكتساب القيم األخالقية واالجتماعية 

 .) 2001 خالد، (لديهم وال يشعرون بوجود فجوة ثقافية بينهم وبين الكبار 

يجب على التربية األخالقية إذن أن تُعنى بالقيم الحقيقية التي تحكم 
مقبول اجتماعياً، وال السلوك الحر ال مجرد أنماط معينة من السلوك ال

يكفي أن نعلم الشاب كيف عليه أن يسلك، بتعليمه وتدريبه على اإلطاعة 
العمياء لما يسمى بالقانون األخالقي للسلوك، أو أن نقدم له مجموعة مـن 

 ةــــالمقدم 
يكاد االهتمام بمشكلة القيم في عصرنا الحاضر يكون من أهم  

لك أن هذا العصر قد اختلفت فيه مشكالت الفلسفة والفكر المعاصر، ذ
وجهات النظر إلى الحياة، حتى أصبحت النقائض مظهره، والتغيرات 
الجذرية الثورية أهم سماته، فالقيم التقليدية قد بدلت وحضارة اإلنسان 

 يمتاز بها اإلنسان المعاصر بالرغم من التطور يهددتها نظرة الشر الت
فالقيم التي يتبناها . شه هذا اإلنسانالتكنولوجي والرقي الحضاري الذي يعي

األشخاص عوامل هامة محددة لسلوكهم فعندما يؤدي الفرد سلوكاً، أو 
يختار مساراً ما في حياته مفضالً إياه على سلوك أو مسار آخر فإنه يفعل 
ذلك وفي ذهنه أن السلوك أو المسار األول إنما يساعده على تحقيق بعض 

 .رالقيم أفضل من السلوك اآلخ

ولمواجهة طوفان الغزو الثقافي القادم إلينا من الغرب بقيمه المختلفة 
عبر وسائل اإلعالم ووسائل االتصال الحديثة، البد من أن نحتاط لمقاومة 

 هذه الهجمة الثقافية من خالل إكساب أطفالنا وشبابنا المعايير االجتماعية 
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األسرة أن يكونوا القدوة والنموذج والمثال في هذا يتطلب من الكبار في 
الشأن، أما القيم التي ترسخها األسرة وتحاول إكسابها ألبنائها فهي عبارة 
عن مفاهيم تختص باتجاهات وغايات تسعى اليها كاتجاهات وغايات سامية 

لذا، فإن التعرف على األبعاد ). Peterson,2005(جديرة باالحترام والرغبة 
سية السائدة داخل األسرة يعطينا مؤشرات واضحة نحو أساليب األسا

اكتساب القيم والتقاليد والعادات، أما القيم التي تعلمها األسرة ألبنائها، فهي 
عبارة عن المفاهيم والعادات السلوكية المتصلة باألخالق والدين والتفاعل 

مانة مع اآلخرين وآداب المجاملة والمعاملة والوفاء واإلخالص واأل
 وعلى األباء أن يتحدثوا مع .)2004 العمر، (واحترام اآلخرين وكبار السن

أبناءهم دائماً عن األخالق والقيم وحثهم على االعتماد على أنفسهم وتحمل 
 أبو (المسؤولية واتخاذ القرارات الخاصة بهم وبغيرهم بموضوعية ودقة 

 .)2005العزايم، 

 مــاب القيـــة وإآســالمدرس 
لمدرسة أحد المبرمجين األساسيين للفرد حيث تقدم له معلومات إن ا

عن الحياة والمجتمع والمحيط والثقافة والتطور التكنولوجي، كما تزوده 
بالثقافة الدينية والتاريخية المهمة من أجل تجذير وتعميق الحياة اإلنسانية 

ء  كل ذلك يصبح ركيزة أساسية لبنا، )Craven, 2005( والنفسية لديه 
شخصيته المستقبلية، ولبنة مهمة في بلورة فكره ومنهجه في التفكير 
والبحث، وكيفية التعامل مع المشكالت التي تصادفه في حياته، ويقال اليوم 
في التربية الحديثة أن المدرسة ما هي إال مرآة المجتمع يجب أن تعكس 

، )Kizlik, 2005(مشكالت المجتمع وظروفه ومعاييره االجتماعية والثقافية 
ومن ثم وضع البرامج والخطط التربوية والتعليمية بما يتناسب معها 
لتساعد الناشئة على التعرف عليها واستيعابها، من أجل تسهيل عمليات 

 شكور، (التكيف والتأقلم والتعايش الحقاً في ظل هذه المعايير والظروف 
 ).2004؛ سعد، 2001

ئهم داخل المدرسة بالسؤال عنهم ومع ذلك البد من متابعة اآلباء ألبنا
ومراجعة المدرسين والمشرفين التربويين، وحضور االحتفاالت التي 
تقيمها المدرسة أو مجالس اآلباء والتعرف على مجريات الحياة الدراسية 
لهم أوالً بأول، ولكن األهم وقبل قل شيء يجب تحصين األبناء عن طريق 

والصحيحة عن المدرسة والمعلم إكسابهم المعتقدات والمبادئ السليمة 
والعملية التعليمية بشكل عام، وعن أهميتها بالنسبة لهم وال نقدمهم للمدرسة 

 ).2005 الخضر، (كوعاء فارغ ونطلب من المدرسة القيام بكل شيء 

    المسجد وإآساب القيم 
تعتبر المؤسسة الدينية المتمثلة بالمسجد والكنيسة والمعبد إطار شامل 

 البشرية أجمع، ويتقدم منهج متكامل لكل إنسان في أي مكان وعام يضم
وأي زمان ولكل األقوام والشعوب، فالمسجد في التربية اإلسالمية له دور 

 بين األفراد داخل وخارج األسرة، وهو طمهم وفعال في تكوين الرواب
يدعو إلى بناء األسرة المتفاعلة مع نفسها ومع اآلخرين في جو من المحبة 

عاطف، كل ذلك على أساس منظومة القيم والفضائل السائدة في والت
. المجتمع، واألعراف والتقاليد الصحيحة التي يدعو إليها الدين اإلسالمي

إذن، فالتفاعل االجتماعي هو سلوك يتعلمه اإلنسان من خالل عملية 
التنشئة االجتماعية، فكما يتم تعلمه من األسرة والمدرسة فيتم تعلمه أيضاً 

  .)2003اإلمارة، (ن خالل انتسابه للمؤسسة الدينية م

كما يسهم المسجد في إكساب األفراد أنماط من السلوك وفقاً لعادات 
وتقاليد المجتمع وتعاليم الدين، ويحدد المعايير التي على أساسها يمارس 
األفراد هذه األنماط السلوكية داخل وخارج المؤسسات االجتماعية 

ية والثقافية، كما يبن لهم أوجه العبادات وأشكال األحوال والتربوية والسياس
والود الشخصية وفقه المعامالت الخاصة والعامة، ويوفر جواً من التعاطف 

ل الجهاز األسري،ـوالروابط داخ اتـوينظم العالق والتراحم بين األفراد،

سه المثل العليا التي قد ينافق في الحديث عنها ويتخذها وسيلة لتبرير نف 
لنفسه أو لآلخرين، بل إن العمل المناسب للتربية األخالقية أن نعمد إلى 
مساعدة الشاب على نمو شخصيته األخالقية التي تقدر الخير والحق 

، والتي يتحدد ) Elmore, 2004 , Reynolds & Hoos, 2005 (وتمارسه 
مع سلوكها في أساسه من الداخل وينسجم مع منظومة القيم الثقافية للمجت

قيمة االتزان : المعاصر، التي تتوافر في إطارها العام أبرز القيم الحديثة
، ) Precision Value(، وقيمة الدقة ) Equanimity Value (والتوازن 

، )Simplicity Value(، وقيمة البساطة ) Humanity Value (وقيمة اإلنسانية
 )Flawlessness' Value(وقيمة الكمال  ،) Economy Value(وقيمة االقتصاد 

  ).Rationalization Value ) ( Taplin, 2005( وقيمة الترشيد أو العقلنة 

ن في العلوم االجتماعية التمييز بين القيم وعتاد العلماء والباحثا
المتعلقة بالوسائل الفضلى، والقيم الغائية  ) Instrumental Value( الوسيلية 

 )Intermenal Value( عنى الحرية، والغاية التي يجب أن  التي تتعلق بم
نصارع ونناضل من أجلها، وبالرغم من صعوبة الفصل بينهما بشكل كلي 
فإن القيمة الوسيلية هي تلك المعتقدات التي تفاضل بين سلوك وآخر، أما 

قمق، (القيمة الغائية فهي التي تتحدد بها غالبية معاني الحياة وغاياتها 
نسان جاهداً كي يحقق به معنى وجوده، وما  أو ما يسعى إليه اإل،)2005

 وقيمـة الحريـة ، )Equity Value( يريد لنفسه ولغيره من مثل قيمة العدالـة 
) Liberty Value( ،وقيمة االستقاللية)  Independence Value ( وقيمة ،

 وقيمة ،)Responsibility Value( وقيمة المساواة ، )Dignity Value(الكرامة 
، )Belongingness Value (وقيمة االنتماء  ، )Equality Value ( ةالمسؤولي

وللقيم االجتماعية واألخالقية مصادر مختلفة في الثقافة العربية مثل الدين 
 قمق، (والعائلة ومجموعة الرفاق والبيئة الطبيعية والنظام السياسي السائد 

ير، فالفكرة إذا  وهناك من يرى أن القيم تتولد عن األفكار والتفك،)2005
أعطيتها طاقة أصبحت قيمة، والقيمة إذا فكرت بها وتبنيتها أصبحت 
معتقدات، والمعتقدات تولد لدى الفرد األحاسيس والمشاعر، وهذه المشاعر 

  ).2005 أبو سعد، ( المتميزة تتنتج السلوكيا

 األســـرة وإآســـاب القيــــم 
سيج البناء التحتي ألي مجتمع تعتبر األسرة السليمة المؤسسة المكملة لن

من المجتمعات، لذا فإن التعرف على األبعاد األساسية السائدة داخل األسرة 
يعطينا مؤشرات واضحة نحو أساليب اكتساب القيم والعادات، والمحافظة 

 بشكل طبيعي بعلى المعتقد الديني وانتقاله من اآلباء إلى األبناء، ليناس
، وأنماط الضغط في التربية ةلقسرية أو الجبريثقافة المجتمع بعيداً عن ا

النتساب هذا المكون األساسي، واألسرة المتمثلة في األبوين هي المسؤولة 
عن بث روح المسؤولية واالنتماء لدى األبناء، واحترام القيم السائدة فيها، 
وتعويدهم على احترام األنظمة االجتماعية ومعايير السلوك، فضالً عن 

لى حقوق اآلخرين واستمرارية التواصل ونبذ السلوكيات المحافظة ع
الخاطئة لدى أبنائها، كالجمود والتعصب والعنف والعدوانية واألنانية وغير 

 . )2003 اإلمارة، (ذلك 

والطفل في بداية حياته المعرفية بحاجة ألن يتعلم مثالً وقيماً أخالقية 
يمكن أن تساعده في أساسية لحياته الفردية واالجتماعية والوطنية، 

استقراره النفسي والعاطفي مستقبالً، فالطفل كما هو بحاجة إلى اللعب 
والترفيه في بداية حياته فهو بحاجة إلى اكتساب القيم والمثل العليا، حتى ال 
يقع مستقبالً في حالة من الضياع واالغتراب، وحتى يتجنب التعاسة 

واالجتماعية تؤكد بإن السعادة واالنحالل واالستهتار، فالتجارب الفردية 
واالستقرار والنجاح الفردي والجماعي يرتبط بالسلوك الذي تحكمه قيم 

 .أخالقية، فهناك عالقة ترابط تاريخية بين األخالق والسمو واالرتقاء

من أجل ذلك، ينبغي التعامل مع نسق القيم المرغوبة على أنها 
 وهذا قواعد هذا النظـام،سلوكيات صحيحة والتعامل معها بثبات لترسيخ 
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دال إحصائياً بين القيم المتصورة والقيم المعاشة سلوكياً لمصلحة القيم 
األمانة، الحياة : المتصورة، وأن منظومة القيم ترتبت لدى اإلناث كاآلتي

كما توصلت دراسة حسن . العائلية، االحترام المتبـادل، الصدق، الجمـال
التدين، وحب :  إلى أن أكثر القيم شيوعاً لدى الشباب هي قيم)1985(

األسرة واألقارب، الكرم، طاعة أولي األمر، حسن السمعة، الوالء للوطن، 
المنطق في معالجة المعلومات، : بينما القيم األقل شيوعاً لدى الشباب فكانت

 . السياسيالصدق في القول والعمل، العدالة االجتماعية، حرية التعبير

 في )2000( وقريب من ذلك توصل كل من كاظم والعبيدي والجبوري 
دراسة حول النسق القيمي لدى طلبة الجامعة، حيث ترتب هذا النسق 

قيم دينية، قيم اجتماعية، قيم سياسية، قيم اقتصادية، قيم : القيمي كاآلتي
 .جمالية

نية عن تعليم أما عن مسؤولية المؤسسات االجتماعية والتربوية والدي
؛Schefersman, 1991؛1991شكور، : القيم للشباب فقد توصلت دراسات

Flowers & Flowers, 1998 ؛Harmon, 2000؛ Heisler, 2000الطراح، ؛ 
، إلى أن دور البيت أكثر أهمية من دور المؤسسات األخرى 2005

ات كالمدرسة وأماكن العبادة في تعليم القيم للشباب، بينما توصلت دراس
: أخرى إلى تقدم دور المدرسة على غيرها في تعليم هذه القيم للشباب

؛Simon, 2003؛ Drum & Petty, 1999 ؛Fairweather, 1997؛ 1985لطفي، 
Birenbaum, 2004 ؛Mahajan, 2005 كما أشارت دراسات أخرى إلى ،

: أهمية التعاون والمشاركة بين األسرة والمدرسة في تعليم القيم للشباب
على أن دور المؤسسة الدينية في . Brummel, 1998؛ 1990ويدات،ع

إكساب وتعليم القيم للشباب والمتمثلة بدور دور العبادة لم تكن بالمستوى 
،Heisler, 2000؛ Mahajan, 2005: المطلوب في العديد من الدراسات

Fairweather, 1997 ؛Schafersman, 1991 ؛Drum & Petty, 1999  . 

ؤولية المناهج التعليمية المستخدمة في التعليم وتأثيرها على أما عن مس
جرداق، : إكساب القيم األخالقية واالجتماعية للشباب، فقد أشارت دراسات

 إلى أن لهذه المناهج دوراً مهماً وتسهم إسهاماً 2005؛ عتريس، 2005
كبيراً في توصيل منظومة القيم للشباب وبخاصة القيم المتعلقة بالنظافة 
والتعاون والنظام والعمل وحب الوطن واألسرة، بينما توصلت دراسات 
أخرى إلى ضعف المناهج عامة في تعليم القيم للشباب وبخاصة تلك القيم 

؛ جرداق، 1989حزين، : المتعلقة بالشجاعة واألمانة والكرم والصدق والعدل
 .2005؛ حطيط، 1997

 ةــدف الدراســه 
فة اتجاهات االباء والمعلمين والشباب انبثقت الدراسة الحالية لمعر

البيت و المدرسة والمسجد : أنفسهم إلى دور المؤسسات الرئيسية الثالث
في إكساب الشباب منظومة من القيم األخالقية واالجتماعية، ومعرفة كيف 
تتوزع هذه المسؤولية الرئيسية منها والثانوية بين هذه المؤسسات؟ وهل 

ذه المؤسسات في تعليم الشباب القيم األخالقية توجد فروق بين مسؤولية ه
 لدى ةواالجتماعية؟ كما سعت الدراسة لبناء مقياس لمنظومة القيم المكتسب

 .الشباب يمكن استخدامه في دراسات الحقة

 ةـــــة الدراســــأسئل 
 :للتحقق من هدف الدراسة تم فحص األسئلة اآلتية

يسية والثانوية في تعليم القيم كيف تتوزع المسؤولية الرئ: السؤال األول
 للشباب بين البيت و المدرسة و المسجد؟
 :وقد تفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية

  ما هي القيم التي يلعب البيت دوراً رئيسياً في تعليمها للشباب؟-1
ما هي القيم التي تلعب المدرسة دوراً رئيسياً في تعليمها للشباب؟ -2

ابات والمشكالت النفسية واالجتماعية، ويخفف من حدة االضطر 
ووضع الحلول الناجعة لها عندما تحدث وقبل أن تحدث، ويحدد دور كل 
فرد داخل وخارج المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتربوية 

 ).2001 شكور، (وفقاً للنظام القيمي السائد في المجتمع 

 هاـــة وأهميتـــة الدراســـمشكل 
 هذه الدراسة واقع القيم األخالقية واالجتماعية بمفهومها العام تتناول

لدى الشباب الفلسطيني، بالرغم من مظاهر االحتالل الطويل وما أدخله من 
تغيرات في نسق الحياة االجتماعية واألسرية والثقافية والتربوية داخل 

لتي المجتمع الفلسطيني، فإنه ما زال هناك منظومة من القيم األصيلة وا
يحاول األفراد من خالل المؤسسات المختلفة على صيانة هذه القيم 
وتطويرها لتواكب هذا العصر بما فيه من تحوالت وتطورات وصراعات 
تهدد قيم اإلنسان، حيث أن دراسة القيم تحتل مكانة خاصة ومهمة في 
العلوم النفسية واالجتماعية وبخاصة في علم النفس االجتماعي، والقيمة 

ر من أكثر السمات والمفاهيم تأثراً في ثقافة المجتمع، فكلما كان تعتب
المجتمع أكثر تماسكاً ومحافظة كلما كانت قيمه السائدة أكثر تميزاً بين 

 .الثقافات المختلفة

إن موضوع القيم يعتبر مهماً ومحورياً في دراسات علم النفس 
سلوك االجتماعي االجتماعي بسبب كون هذه القيم أحد المحددات المهمة لل

لألفراد، باإلضافة إلى كون هذه القيم نتاج اهتمامات واتجاهات ونشاطات 
الفرد ودوافعه، فهي أيضاً نتاج المجتمع بمؤسساته ونظمه المختلفة، 
يكتسبها من خالل عملية التنشئة االجتماعية ويعاود استخدامها في حياته 

سان هو الكائن الحي الوحيد وحياة أطفاله الحقاً، فمن المتفق عليه أن اإلن
الذي يتأثر ويؤثر اجتماعياً، فهو يتأثر بأهله وبمجتمعه وتاريخه وبكل ما 
يحيط به ليؤثر الحقاً في بناء شخصية أبنائه ومن ثم في حياتهم المستقبلية 

 ).2001 خالد، (

فإن أهمية هذه الدراسة تنبثق من أهمية موضوعها كونها تحاول 
قيم السائدة لدى الشباب، ومعرفة مدى أهمية التعرف على طبيعة ال

المؤسسات كاألسرة والمدرسة والمسجد في إكساب هؤالء الشباب هذه 
القيم، ومدى تأصيل هذه القيم لديهم لتصبح من صميم ونظام حياتهم، على 
أساس اعتبار القيم من المفاهيم الجوهرية التي تمس ميادين الحياة المختلفة 

اً وسياسيا وثقافياً وفلسفياً، وهنا نستذكر ما قاله الرئيس اقتصادياً واجتماعي
نحن ال ننتظر "  ذات مرة تحت عنوان القيم في المدارس ناألمريكي ريغ

أن يكتشف أطفالنا مبادئ التكامل والتفاضل بأنفسهم، ولكن أحداً ال يرشدهم 
عندما يتعلق األمر بعلم األخالق والقيم وهنا الخطورة، وأن حماسنا 

تخلص من الدين داخل المدارس إنما نتخلص أيضاً من المبادئ األخالقية لل
  ).2005 أبو صالح و أحمد، (" وهنا تكمن الخطورة القصوى

ومن هنا، ينطلق االهتمام بدراسة القيم والتعرف على أساليب وطرق 
اكتسابها في إطار منظومة التربية والتعليم الواسعة التي تشتمل على البيت 

 ةة والمسجد، من أجل الوصول بالنمو المتكامل والمتوازن لشخصيوالمدرس
الفرد، فهي أي القيم أحد المحددات المهمة للسلوك االجتماعي، ونتاج 
االهتمامات وميول ونشاطات الفرد والجماعة، وهي ليست مجرد سلوك بل 

، )Cowger, 2003( هي رابطة بين البناء االجتماعي والشخصية اإلنسانية 
بذلك جوهر البعد االنفعالي الوجداني للشخصية اإلنسانية التي يتكامل وهي 

فيها البعد العقلي المعرفي والجسمي والوجداني بتأثير تفاعل األدوار 
 ).2001 عصيدة، (االجتماعية األسرية والتربوية والدينية 

أجريت دراسات حول موضوع القيم األخالقية واالجتماعية وسبل 
راد، فقد تناولت بعض هذه الدراسات نسق القيم السائد لدى تعليمها لدى األف

 لدى دراسته )1996(الشباب في بلدان عربية وأجنبية، حيث توصل خليفة 
المفارقة بين نسق القيم المتصور والواقعي  لدى اإلنـاث، إلى وجود فرق 
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 :علماء االجتماع

الثقافة والتعامل والتفاعل القيم هي معتقدات مصدرها  -أ 
االجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد وبين خبرات حياتية 

 .خاصة وعامة معينة

 عن نفسها في أنماط التفاعل واالختيار بين تفصحالقيم  -ب 
 .البدائل المتاحة

تعتبر القيم موجهات للسلوك العام وفي ضوئها يتحدد  -ج 
 .ائيةاالختيار والتفضيل بين البدائل الوسيلية والغ

عبد (تتسم القيم باالستمرارية النسبية وتخضع للتغير  -د 
 ). 1986؛ عقل، 1984الرزاق، 

 المنطلقات االصطالحية السابقة لمفهوم القيم يمكن إبراز الصفات ومن
 :اآلتية لهذا المفهوم

وهو من األهمية بحيث يشير إلى مدى صالحية : ثبات القيم ودورها -1
يتها، ودورها األساسي في بناء الوحدة المعنوية والخلقية هذه القيم وفعال

 ).1986 عقل، (للمجموعة البشرية 

الرغبة والطلب الملح لها يضفي عليها قيمة ما، وهذا الطلب والرغبة  -2
و اعتبار إنساني مشروع ويتعلق ذلك بعوامل اقتصادية كما يتعلق بعوامل ه

)Hanson, 2002( ات والنوازعنفسية عاطفية كالرغبات والميول واالتجاه

 القيمة المطلقة ال تشوهها عالئق ذاتية وال يحدها ظرف زمني أو -3
حيز مكاني أو اعتبار جنسي أو غيره، وإنما ينبع تقييمها أو تقديرها 

 ).1996خليفة، (حقاً من ذاتها 

هذه  القيمة معيار الخيرية في علم األخالق إذ بقدر ما تتحقق -4 
  ).1991 الطويل، (فعل تكسبه قيمة أفضل الخيرية في ال

  )Young People( اب ـــالشب: ًاـــثاني -
قد يختلف تعريف مفهوم الشباب من وثيقة ألخرى ومن دراسة ألخرى 
كما تختلف الشريحة العمرية التي يعني بها البحث، وهو األمر الذي يؤدي 

ريحة من األفراد، لذا إلى تباين البرامج التثقيفية والتعليمية المعدة لهذه الش
فقد تعددت التصنيفات والتعريفات اإلقليمية والعالمية وحتى المحلية لهذا 

 وهذا التعدد وعدم الوضوح يوصل إلى اختالف ،)2005 فرج، (المفهوم 
التوقعات لدى الكبار والمختصين لدى هؤالء الشباب، ويجعلهم غير 

عل من الشباب غير قادرين على تفهم احتياجاتهم وطموحاتهم، كما يج
قادرين على تفهم وجهات نظر الكبار، وهذا ما يسميه علماء االجتماع 

 بين الكبار والشباب، )Generations conflict( بظاهرة صراع األجيال 
وبخاصة أن هؤالء الشباب هم أكثر عرضة من جيل الكبار للتأثيرات 

اسية بتأثير وسائل الخارجية الثقافية منها واالجتماعية واالقتصادية والسي
االتصال السهلة والمتاحة لهم، فيقف الشباب أمام هذه التأثيرات وقفة 
مقارنة بين ما هو متاح لهم في مجتمعاتهم وبين ما هو متاح للشباب 
اآلخرين في هذه الثقافات، فيأخذهم شعور متناقض وغير متكيف مع القيم 

، فمنهم من يتجه نحو االجتماعية واألخالقية السائدة في مجتمعاتهم هذه
التحدي لقيم مجتمعه فيظهر بمظهر المعارض والمشاكس لهذه القيم، ومنهم 
من تتعمق لديه التمايزات والفوارق ليصل إلى ممارسة مظاهر التعصب 
والعنف، والبعض اآلخر تكرس لديه هذه المقارنة مشاعر النقص 

خر من الشباب والقصور واإلحباط والشعور بالفشل، بينما يأخذ البعض اآل
موقف المتفرج السلبي الذي ال حول له وال قوة، في حين نجد فئة أخرى 
من الشباب تتجه اتجاهاً ايجابياً نتيجة لهذه المقارنة وتنخرط في مجاالت 

 .الحياة التعليمية واالقتصادية والثقافية لتقليل هذه الفجوة الثقافية

 سياً في تعليمها للشباب؟ما هي القيم التي يلعب المسجد دوراً رئي -3 

هل توجد فروق جوهرية بين درجة المسؤولية الرئيسية : السؤال الثاني
 لتعليم القيم للشباب بين البيت والمدرسة والمسجد؟

 اتـــم والمصطلحــــالمفاهي 

 )Value ( القيـــم: أوًال -
 ةـــم لغــوم القيــمفه .1

 :معاني منها تعني كلمة القيمة في المعاجم اللغوية عدد من ال

 .) 1987 الجوهري، (خاصة تجعل األشياء مرغوباً فيها  -أ 

ما يعلق عليه اإلنسان أو مجموعة من الناس من أهمية  -ب 
كبرى من حيث قابليته ليكون مبدأ من مبادئ السلوك 
األخالقي، أو األيمان الديني، أو الفلسفي، ويكون هذا بطبيعة 

).1987الصابوني،  (الحال شيئاً مجرداً نسبياً في رأي معين 

الحكم التقويمي، أي الحكم الذي يمنح المدح للشيء، أو  -ج 
الذم لصفة ما من الصفات، كالحكم على المفاضلة بين 

 .)1984مجدي وكامل، (شيئين أو أكثر

 .قيمة الشيء في اللغة تعني قدره وثمنه -د 

 ًاــــم اصطالحـــوم القيــمفه .2
تصورات التي يصدرها  القيم إلى مجموعة المفاهيم والمفهوميشير 

الفرد بدرجات متفاوتة من التفضيل أو عدم التفضيل لألشياء 
 خليفة، (والموضوعات، وذلك في ضوء تقديره وتقيمه لهذه الموضوعات 

 كما يعرفه زهران بأنه عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية ).1996
فرد واتجاهاته معممة نحو األشخاص واألشياء والمعاني وتعبر عن دوافع ال

 ويعرف الباحث القيم بأنها عبارة ،)1977 زهران، (ورغباته وتوجيهها 
عن مجموعة من المعتقدات والتصورات الذهنية والنفسية واالجتماعية 
والجسمية شبه الثابتة والمستقرة لدى الشاب والتي يفضلها عن غيرها من 

 .عتادةالتصورات حول األشياء ويمارسها باقتناع في حياته الم

 ًاــــة فلسفيـــوم القيمـــمفه .3
 :ويشير المفهوم الفلسفي للقيمة إلى المعاني اآلتية

قيمة الشيء من الناحية الذاتية تعني الصفة التي تجعل  -أ 
ذلك الشيء مطلوباُ ومرغوباً فيه عند شخص واحد أو عند 

 ).1991 الطويل، (طائفة أو طبقة معينة من األشخاص 

 الناحية الموضوعية على من يتميز ويطلق لفظ القيمة من -ب 
به الشيء من صفات تجعله مستحقاً للتقدير كثيراً أو قليالً، فإن 
كان كان مستحقاً بذاته كالحق والخير والجمال، كانت قيمته 

، وإن كان مستحقاً لدوره من أجل غرض معين مطلقة
كالوثائق والتاريخ والوسائل التعليمية، كانت قيمته إضافيـة 

 ).1986ن ويوريكو،  بودو(

ويطلق لفظ القيمة في علم األخالق على ما يدل عليه لفظ  -ج 
الخير حيث تكون قيمة الفعل تابعة لما يتضمنه من خير، 
فكلما كانت الصورة لهذا الشيء أو الفعل الغائية للخير أكمل 

 ).1971 صليبا، (كلما كانت قيمته أكبر 

 اـــة اجتماعيــوم القيمـــمفه .4
ص الحقائق العامة اآلتية حول مفهوم القيم من وجهة نظر يمكن استخال
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 . فقرة من القيم)50(صورتها النهائية إلى 

 ثبـــات المقيـــاس
تم حساب معامل الثبات لهذا المقياس بطريقة إعادة االختبار على عينة 

صل زمني مدته  فرداً بعد فا)64(الدراسة االستطالعية والمكونة من 
 وهو معامل مرتفع )0.87(أسبوعين، وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة 

 .اعتبره الباحث مناسب لغرض دراسته هذه

 اســـدق المقيــص
تم حساب صدق المقياس بطريقة صدق المحكمين على مرحلتين 

 :كاآلتي

م ـ طلب من مجموعة من أساتذة الجامعة وعدده:المرحلــة األولــى
تحديد مدى مالءمة فقرات المقياس بصورته األولية والمكون  )12(

فقرة لغوياً وموضوعاً، حيث تراوحت نسب القبول  )63(من 
  %).96 -% 55( لفقرات المقياس بصورته األولية ما بين 

 تحليل رأي المحكمين في المرحلة السابقة :المرحلــة الثانيــة
كون المقياس بصورتـه وتعديل الفقرات تبعاً لمالحظاتهم حيث ت

 فقرة من القيم، تم عرضها مرة أخرى على )50(النهائيـة من 
نفس المحكمين للتأكد من مالءمة ودقة فقرات هذا المقياس، وقد 
تراوحت نسب قبول المحكمين لفقرات المقياس في هذه المرحلة ما 

 اعتبرها الباحث مؤشراً مرتفعاً لصدق %)98 -% 87(بين 
 .المقياس

  يـــل اإلحصائـــراءات والتحليـــاإلج: ًاــــثالث -
تم إعداد وتطوير مقياس منظومة القيم األخالقية واالجتماعية  .1

المكتسبة للشباب والتأكد من صالحيته وخصائصه السيكومترية 
 . المتعلقة بالصدق والثبات

تطبيق المقياس على العينة الفعلية حيث تم تنظيم جلسات محددة  .2
فراد المستهدفين في هذه الدراسة، حيث استغرقت باالتفاق مع األ

عملية التطبيق مدة ثالث أسابيع، وقد تفاوتت هذه الجلسات بين 
 .جلسات فردية وجلسات جماعية تبعاً لظروف أفراد العينة

توفر لدى الباحث على أفراد الدراسة المقاييس عد تطبيق ب .3
لتحديد البيانات الخاصة بالقيم من وجهة نظر أفراد الدراسة 
البيت : مسؤولية تعليم هذه القيم من خالل المؤسسات الثالث

 ياإلحصائتم استخدام البرنامج والمدرسة والمسجد، كما 
تحقق من اللتحليل البيانات و) SPSS( المحوسب للعلوم االجتماعية

، وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية الوصفية سئلة الدراسةأ
ات الحسابية التكرارية، واختبار كاي المتوسط: والتحليلية اآلتية

 .تربيع

 نتائـــج الدراســــة 

آيف تتوزع المسؤولية الرئيسية في تعليم القيم للشباب: السؤال األول 
 بين البيت و المدرسة و المسجد؟

للتحقق من هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية لالستجابات 
ياس المستخدم لتحديد مسؤولية التكرارية ألفراد الدراسة على فقرات المق

إكساب القيم للشباب، كما تم حساب المتوسطات الحسابية لمجاميع فقرات 
 كما هو مبين في )البيت، المدرسة، المسجد(القيم تبعاً لمجاالت المسؤولية 

 :)2(الجدول رقم 

ومع أن هناك ثمة صعوبة لتعريف مفهوم الشباب إال أنه يمكن تعريفه  
ة أو مرحلة عمرية لفئة من األفراد لهم صفاتهم وخصائصهم لغتاً بأنه حال

الفكرية، وينتمون إلى نوع معين من الطموحات واالحتياجات، ويتميزون 
عن الفئات العمرية األخرى بمجموعة من العادات والتقاليد وأنماط 

 .السلوك

كما ويمكن تعريف مفهوم الشباب اجرائياً لغرض هذه الدراسة بأنه فئة 
فراد في سن التعليم الثانوي أو الجامعي والذين تتراوح أعمارهم بين من األ

 سنة، وهذا ما حددته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتعريف )24 – 15( 
 ).2002 برنامج األمم المتحدة، (مفهوم الشباب 

  ةـــراءات الدراســـإج 

 ةـــة الدراســـعين: أوًال -

رداً يمثلون فئات من المجتمع ف) 720(تكونت عينة هذه الدراسة من 
الفلسطيني وينتمون إلى مراحل عمرية مختلفة، ولهم عالقة مباشرة وغير 

 )1(مباشرة بالمؤسسات المعنية بتعليم وإكساب القيم للشباب، والجدول رقم 
 :يبين توزيع أفراد العينة

)1(جدول رقم   
 ) 720 = ن ( يبين توزيع عينة الدراسة تبعًا لفئات العمر والجنس والعمل

 العمر مدى العمر متوسط العدد الكلي العدد الجنس الفئات
 120 إناث اآلباء 76 -22 41.5 120 ذآور

240 
39.3 18- 62 

 120 إناث المعلمون 56 -26 43 120 ذآور
240 

37.2 24- 57 
طالب  17 -15 16.4 60 ذآور

 60 إناث الثانوية
120 

16.3 15- 17 
طالب  32 -19 23.7 60 ذآور

 60 إناث الجامعة
120 

22.2 18- 28 

    أدوات الدراســـة: ثانيــًا -
استخدم مقياس منظومة القيم االجتماعية واألخالقية المكتسبة وهو من 
إعداد وتصميم الباحث باالستناد الى بعض المقاييس الخاصة بهذا المجال 

؛ خليفة، Flowers & Flowers, 1998 ؛Luttrell, 2000؛ 2001عصيدة، (
؛ 1989؛ جابر، وعبد الحميد، 1990؛ عويدات، 1993؛ الدقس، 1996

، وقد تم تطوير هذا المقياس اجرائياً كما في )1978؛ الشيخ، 1987موافي، 
 :الخطوات اآلتية

 فرداً من المعلمين )64(اختيار عينة استطالعية مكونة من  .1
لى سؤال والطالب واآلباء، حيث تم الطلب منهم أن يجيبوا ع

ما هي القيم األخالقية واإلجتماعية التي تعمل : مفتوح هو
 البيت والمدرسة والمسجد على إكسابها للشباب؟: المؤسسات

بتحليل إجابـات أفراد العينـة االستطالعية حصل الباحث  .2
 . قيمة منفردة كما حددها هؤالء األفراد)196(على 

جها تبعاً حاول الباحث تصنيف هذه القيم وترتيبها وتدري .4
 . فقرة من القيم)63(لموضوعها أو لمجالها حتى بلغت 

تم عرض هذه المنظومة من القيم على مجموعة من المحكمين  .3
 من أساتذة الجامعة لتحديد مدى مالئمتها لهدف )12(وعددهم 

 .الدراسة ومناسبتها لغوياً

بتحليل رأي المحكمين تم تجميع بعض هذه الفقرات لتصل في  .4
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 **2.76***3.43 *1.29 االنبساط واالرتياح والسرور 47
***3.52 **1.93 *1.77 الجاذبية واألناقة  48
 **2.19 ***3.1 *1.21 الجود والكرم والعطاء 49
 **3.91 *1.33 **1.97 االقتدار والكفاءة والكفاية والمقدرة 50

***2.77 **2.05 *1.77 المتوسط الحسابي للتكرارات 

 يشير إلى مسؤولية رئيسية*    
 يشير إلى مسؤولية ثانوية**  
 يشير إلى مسؤولية ضعيفة*** 

يالحظ من معطيات الجدول السابق أن المتوسط الحسابي التكراري 
 )29( الستجابات أفراد الدراسة أن البيت مسؤول وبشكل رئيسي عن تعليم 

 من %)58(مة القيم، أي ما يعادل قيمة للشباب من المجموع الكلي لمنظو
 قيمة )18(هذه القيم، بينما البيت مسؤوالً بشكل ثانوي عن إكساب الشباب 

 من مجموع القيم الكلي، وهو مسؤول مسؤولية %)36(بنسبة تساوي 
كما بينت النتائج أن المدرسة . %)6( قيم وبنسبة بلغت )3(هامشية لتعليم 

 قيمة للشباب من منظومة القيم، )16(مسؤولة مسؤولية رئيسية عن تعليم 
من مجموع القيم الكلي، بينما مسؤولة %) 32(أي ما يعادل ما نسبته 

 %)40( قيمة وبنسبة تساوي )20(المدرسة بشكل ثانوي عن تعليم الشباب 
 قيمة وبنسبة )14(من المجموع الكلي للقيم، ومسؤولية هامشية عن تعليم 

مسؤوالً بشكل رئيسي عن تعليم في حين كان المسجد . %)28(بلغت 
 من المجموع الكلي لمنظومة %)10( قيم فقط وبنسبة تساوي )5(الشباب 

 قيمة من المجموع الكلي لهذه )24(القيم، بينما مسؤوالً بشكل ثانوي عن 
، بينما تبين أن المسجد مسؤول مسؤولية %)48( المنظومة وبنسبة بلغت 

 . من هذه القيم%)42(لغت  قيمة وبنسبة ب)21(هامشية عن تعليم 

 السابق أن المتوسطات )1(كما وتظهر النتائج المبينة في الجدول رقم 
، )1.77(: الحسابية لمجامع تكرارات استجابات أفراد عينة الدراسة كانت

، وذلك لوصف المسؤولية الرئيسية في تعليم القيم )2.75(، و)2.05(و
. ، والمسجد على الترتيبالبيت، والمدرسة: للشباب من خالل المؤسسات

وهذا يوضح وبشكل جلي أن أهمية البيت أكبر في تعليم الشباب القيم 
السائدة في المجتمع وتأتي في المرتبة األولى، يليها في ذلك المدرسة ثم 

 .في المرتبة الثالثة المسجد

 : المتفرعة عن هذا السؤال فقد كانت نتائجها كاآلتياألسئلةأما عن 

اــًا في تعليمهــت دورًا رئيسيــب البيــي يلعــ التمــما هي القي .1
 اب؟ــللشب

  عن هذا السوأل يمكن عرض القيم التي يلعب البيت دوراًلإلجابة
 : كاآلتي)3(رئيسياً في تعليمها للشباب كما في الجدول رقم 

 
 )3(جدول رقم 

  )720= ن ( يبين القيم التي يلعب البيت دورًا رئيسيًا في تعليمها للشباب 
المتوسط الحسابي

الرقــم  القيـــم المكتسبـــة للتكرارات
الترتيبي

الرقــم 
التسلسلي

 1 6 النظام والترتيب والنظافة 1.10
 2 13 االستقاللية واالعتماد على النفس 1.11
 3 17 الطاعة واالحترام واالمتثال 1.12
 4 33 السعادة واالطمئنان واالرتياح  1.12
 5 12 خيال واإلبداعسعة ال 1.17
 6 4 المرح واالبتهاج والخلو من الهموم 1.20
والنفسية المحافظة على الصحة الجسدية  1.21 24 7 
 8 49 الجود والكرم والعطاء 1.21
 9 47 االنبساط واالرتياح والسرور 1.29
 10 46 األمانة والصدق 1.31
 11 29 االحتشام والطهارة  1.33
 12 35 د والحبالصداقة والو 1.33
 13 23 الحكمة واالحتراس والحذر وعدم االندفاع 1.36

)2(جدول رقم    
المتوسطات الحسابية لالستجابات التكرارية إلفراد الدراسة على مقياس منظومة القيم

 ) 720= ن(المكتسبة للشباب تبعًا لمجاالت المسؤولية البيت والمدرسة والمسجد 

المسجدالمدرسة البيت القيــم المكتسبــة الرقم
**2.77 التفاني في العمل 1  1.17*  3.11***
**2.09 التحرر وانفتاح الفكر وسعة األفق 2  1.22*  3.70***
*1.91 الحيوية والنشاط 3  2.01**  3.91***
*1.20 المرح واالبتهاج والخلو من الهموم 4  1.92**  3.77***
*1.80 طيبة القلب وصفاء النية والسريرة 5  2.11***2.08**  
*1.10 النظام والترتيب والنظافة 6  1.98**  3.76***
*1.89الشجاعة والجرأة في القول والعمل 7  3.32***2.12**  

الثقة بالنفس واحترام الذات  8
*1.64 واالعتزاز بها  2.16**  3.11***

**2.12***2.31 التسامح والعفو 9  1.99*  
*1.43ارآةالمساعدة والتعاون وروح المش 10  2.59**  3.87***
*1.83 الشرف والعفة 11  3.62***2.72**  
*1.17 سعة الخيال واإلبداع 12  1.33**  3.79***
*1.11 االستقاللية واالعتماد على النفس 13  1.66**  3.61***
**2.34 التأمل والذآاء 14  1.92*  3.62***

االستقامة والواقعية في المنطق  15
*1.81 والرأي  2.36**  2.86***

*1.62 الرقة واإلحساس باآلخرين 16  2.70***2.01**  
*1.12 الطاعة واالحترام واالمتثال 17  1.98**  2.90***
**2.33***2.71 الدماثة واللطف والكياسة واللياقة 18  1.63*  
*1.71 المسؤولية والثبات والجدارة 19  2.32**  2.59***
*1.91***2.43 ضبط الذات والكظم وآبح الغيظ 20  2.40**  
**2.71 تقبل اآلخرين ومراعاة مشاعرهم 21  1.86*  3.10***
*1.74 الشفقة والحنو على اآلخرين 22  2.12***2.08**  

الحكمة واالحتراس والحذر وعدم  23
*1.36 االندفاع  1.92**  2.81***

المحافظة على الصحة الجسدية  24
*1.21 والنفسية  1.77**  3.43***

*1.42 يثار وحب الغيراإل 25  2.71***1.62**  
**1.77 الوقار والرحمة 26  2.36***1.61*  

المثابرة والمواظبة والصبر والعزم  27
**1.83 والتصميم  1.69*  2.40***

**2.88 البصيرة والتعقل 28  1.30*  3.70***
*1.33 االحتشام والطهارة 29  3.12***1.70**  
**1.93 عتداءالهدوء والمسالمة وعدم اال 30  2.86***1.71*  
**2.11 االلتزام واالهتمام والمبادرة 31  1.69*  3.73***
**2.19 الخشية والمخافة من اهللا 32  2.70***1.31*  
*1.12 السعادة واالطمئنان واالرتياح 33  1.33**  2.99***
*1.77 القناعة والشعور بالرضا 34  2.19***1.97**  
*1.33 الصداقة والود والحب 35  2.12**  3.11***
**2.21 الشعور باإلنتاجية والعمل 36  1.22*  3.07***
**2.33 التميز والتفرد 37  1.31*  3.79***

حب االستطالع والبحث واستقصاء  38
**2.39 المعرفة  1.22*  3.11***

الشعور بالجمال والمتعة الفنية  39
**2.71 والتنظيم  1.92*  3.06***

***3.17 *1.27 **2.01 ة والبراعةالمهارة والحذاق 40
***3.81 *1.18 **1.98 الحداثة والتطور والمعاصرة 41

التمسك بالمبادئ واألخالق  42
***2.93 **1.79 *1.61 والثوابت

االنضباط الذاتي وتوجيه الذات  43
***2.91 *1.63 **1.70 والسيطرة

***2.11 **1.67 *1.39 الخيرية وحب التبرع والتطوع 44
 **2.01***2.83 *1.87 الشهامة والنبل  45
***2.99 **1.92 *1.31 األمانة والصدق 46  
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البيت : لمعرفة داللة الفروق بين عدد القيم التي تمارس المؤسسات
والمدرسة والمسجد تأثيرها الرئيسي في تعليمها للشباب فكانت نتائجه كما 

 :)6(جدول رقم هو مبين في ال

 )6(جدول رقم 
يبين نتائج اختبار آاي تربيع لعدد القيم التي تمارس المؤسسات دورًا رئيسيًا في

 )720=  ن(تعليمها للشباب 
عدد القيم درجات الحرية قيمة آاي تربيع المحسوب مستوى الداللة المؤسسات

 البيت 29 2 44.84 *0.01
 المدرسة 16   
 المسجد 5   

 )α = 0.01 ( عند مستوى الداللة دال* 

يالحظ من الجدول السابق أنه توجد فروق جوهرية عند مستوى الداللة 
 )α = 0.01( بين دور كل من البيت والمدرسة والمسجد في تعليم القيم 

للشباب، وذلك لمصلحة البيت أوالً ثم المدرسة ثانياً وأخيرا للمسجد، بمعنى 
 أكبر من المدرسة والمسجد في إكساب أن البيت يمارس دوراً رئيسياً

 .الشباب منظومة القيم األخالقية واالجتماعية

 جـــــة النتائـــمناقش 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير كل من البيت والمدرسة 
والمسجد في تعليم الشباب منظومة من القيم األخالقية واالجتماعية من 

 أنفسهم، وقد توصلت النتائج إلى أن وجهة نظر اآلباء والمعلمين والشباب
لكل من البيت والمدرسة والمسجد دوره األساسي والثانوي والهامشي في 
تعليم القيم للشباب، على أنه تبين أن للبيت دوراً رئيسياً في تعليم ما نسبته 

 %)36 ( من القيم، وأن المدرسة تسهم بدور رئيسي بتعليم ما نسبته%)58(
 من القيم %)10(هم المسجد بدور رئيسي بتعليم ما نسبته من القيم، بينما يس

، كما بينت نتائج هذه الدراسة أن القيم الخمس األكثر )2انظر جدول رقم (
اهتماماً عند ممارسة البيت لدوره الرئيسي لتعليمها للشباب كانت على 

النظام والترتيب والنظافة، االستقاللية واالعتماد على : الترتيب اآلتي
س، الطاعة واالحترام واالمتثال، السعادة واالطمئنان واالرتياح، سعة النف

بينما القيم الخمس األولى في اهتمام . )3انظر جدول رقم (الخيال واإلبداع 
التفاني في العمل، الحداثة والتطور : المدرسة فكانت على الترتيب

ة والمعاصرة، التحرر وانفتاح الفكر وسعة األفق، الشعور باإلنتاجي
. )4انظر جدول رقم(والعمل، حب االستطالع والبحث واستقصاء المعرفة 

أما القيم التي أسهم المسجد بتعليمها للشباب بشكل رئيسي فكانت على 
الخشية والمخافة من اهللا، الوقار والرحمة، الدماثة واللطف : الترتيب

انظر (عفو والكياسة واللياقة، الهدوء والمسالمة وعدم االعتداء، التسامح وال
كما أظهرت النتائج وجود فرق جوهري بين األدوار . )5جدول رقم 

البيت، المدرسة، المسجد في تعليم القيم للشباب، : الرئيسية التي يمارسها
 .)6 انظر جدول رقم (وذلك لمصلحة البيت ثم المدرسة وأخيراً المسجد 

ا المجال ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة في هذ
؛Schefersman, 1991 ؛1991شكور، : يتبين أنها تتفق مع دراسات
Flowers & Flowers, 1998 ؛Harmon, 2000؛ Heisler, 2000 الطراح، ؛

، والتي أشارت إلى أن دور البيت أكثر أهمية من دور المؤسسات 2005
ت األخرى كالمدرسة وأماكن العبادة في تعليم القيم للشباب، بينما تعارض

مع نتائج دراسات أخرى والتي تشير إلى تقدم دور المدرسة ودور العبادة 
 ؛1990؛ عويدات،1985لطفي، : في تعليم هذه القيم للشباب

Schafersman, 1991 ؛ Fairweather, 1997 ؛ Brummel, 1998 ؛ Drum 
& Petty, 1999؛ Heisler, 2000  ؛ Simon, 2003 ؛Birenbaum, 2004؛

Mahajan, 2005. 

 وبذلك فإن االهتمـام بدراسـة القيم وطرق تعليمها تستقطب اهتمـام

 

ًا في تعليمهاـة دورًا رئيسيــب المدرســم التي تلعــما هي القي .2
 ؟ابـــللشب

مكن عرض القيم التي تلعب المدرسة دوراً لإلجابة عن هذا السوأل ي
 : كاآلتي)4(رئيسياً في تعليمها للشباب كما في الجدول رقم 

اـًا في تعليمهــد دورًا رئيسيــب المسجــم التي يلعــما هي القي .3
 اب؟ـــللشب

 دوراً لإلجابة عن هذا السوأل يمكن عرض القيم التي تلعب المدرسة
 : كاآلتي)5(رئيسياً في تعليمها للشباب كما في الجدول رقم 

هل توجد فروق جوهرية بين درجة المسؤولية :السؤال الثاني
 جد؟الرئيسية لتعليم القيم للشباب بين البيت والمدرسة والمس

)((من أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار كاي تربيع  2χ( 

 14 44 الخيرية وحب التبرع والتطوع 1.39
 15 25 اإليثار وحب الغير  1.42
 16 10 المساعدة والتعاون وروح المشارآة 1.43
 17 42 التمسك بالمبادئ واألخالق والثوابت 1.61
 18 16 الرقة واإلحساس باآلخرين 1.62
 19 8 الثقة بالنفس واحترام الذات واالعتزاز بها 1.64
 20 19 المسؤولية والثبات والجدارة 1.71
 21 22 الشفقة والحنو على اآلخرين 1.74
 22 34 القناعة والشعور بالرضا 1.77
 23 48 الجاذبية واألناقة  1.77
 24 5 طيبة القلب وصفاء النية والسريرة 1.80
 25 15 ة والواقعية في المنطق والرأياالستقام 1.81
 26 11 الشرف والعفة  1.83
 27 45 الشهامة والنبل  1.87
 28 7 الشجاعة والجرأة في القول والعمل 1.89
 29 3 الحيوية والنشاط 1.91

 )4(جدول رقم 
  )720= ن ( يبين القيم التي تلعب المدرسة دورًا رئيسيًا في تعليمها للشباب 

المتوسط الحسابي
الرقــم  القيـــم المكتسبـــة للتكرارات

الترتيبي
الرقــم 

سلسليالت
 1 1 التفاني في العمل 1.17
 2 41 الحداثة والتطور والمعاصرة 1.18
 3 2 التحرر وانفتاح الفكر وسعة األفق 1.22
 4 36 الشعور باإلنتاجية والعمل 1.22
حب االستطالع والبحث واستقصاء المعرفة 1.22 38 5 
 6 40 المهارة والحذاقة والبراعة 1.27
 7 28 البصيرة والتعقل  1.30
 8 37 التميز والتفرد 1.31
 9 50 االقتدار والكفاءة والكفاية والمقدرة 1.33
االنضباط الذاتي وتوجيه الذات والسيطرة 1.63 43 10 
 11 27 المثابرة والمواظبة والصبر والعزم والتصميم 1.69
 12 31 االلتزام واالهتمام والمبادرة 1.69
 13 21 متقبل اآلخرين ومراعاة مشاعره 1.86
 14 20 ضبط الذات والكظم وآبح الغيظ 1.91
 15 14 التأمل والذآاء  1.92
الشعور بالجمال والمتعة الفنية والتنظيم 1.92 39 16 

 )5(جدول رقم 
  )720= ن ( يبين القيم التي يلعب المسجد دورًا رئيسيًا في تعليمها للشباب 

المتوسط الحسابي
الرقــم  القيـــم المكتسبـــة للتكرارات

 الترتيبي
الرقــم 
التسلسلي

 1 32 هللالخشية والمخافة من ا 1.31
 2 26 الوقار والرحمة  1.61
 3 18 الدماثة واللطف والكياسة واللياقة 1.63
 4 30 الهدوء والمسالمة وعدم االعتداء 1.71
 5 9 التسامح والعفو  1.99
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 ، )Andrews, 1995( السلوك القيمي للطفل القصد من الفعل أو الحدث 
ومن هنا يكتسب الطفل نسق القيم ويتمثله تدريجياً إثناء عملية التطبيع 

 وعن طريق التقليد أو الخوف أو االستهجان أو الرغبة في االجتماعي
التشبه بالنموذج إما حصوالً على حبه أو بلوغاً للمعززات والمكافأة 

    .المتعلقة بذلك

 فإنها تتشكل في مرحلة )%10(أما النسبة المتبقية من القيم وهي 
 ةوهي نسبة ليست بقليلة، يمكن إعادة تشكيل شخصي )18-13(الشباب 

لشاب عن طريق اإلقناع باللين والتفاهم والقدوة، وفيها يمكن تقويم ا
الشخصية بتعديل بعض السمات أو الخصائص القابلة للتعديل من خالل 
توفير الجو األسري المناسب، فاألسرة السليمة والسعيدة تعتبر اللبنة 
األساسية في المجتمع، وهي النواة األولى لإلنسان وتُعد محور قضية 

 اإلنسان في هذا الكون في حياته الهادفة أو المضطربة، السعيدة أو وجود
الشقية، العاجزة أو القادرة والمنجزة، وبذلك فإن األساليب واألشكال 
التربوية السائدة في األسرة يعطي مؤشرات واضحة نحو أساليب اكتساب 

ي ، تلك األساليب الت)2004العمر، (أفرادها القيم والعادات والمعتقدات 
تعتبر أساسية في تحقيق التكامل في المجتمع حيث لم يعد ينظر اليوم إلى 
التنشئة االجتماعية كممارسة لهذه األساليب باعتبارها الحافظ لمرحلة 
الطفولة، ولكن أصبحت من األمور المسلم بدورها المستمر على مدار حياة 

ضح من اإلنسان، وال تحدد بوقت محدد أو مرحلة عمرية معينة، كما ات
 ليست مجرد ةخالل الدراسات التربوية واالجتماعية أن التنشئة االجتماعي

عملية ذات خط واحد، يتعلم من خالله األفراد كيف يتكيفون مع المجتمع 
بطريقة سلبية إحادية الجانب، وإنما هي عملية ثنائية االتصال والتفاعل 

فهم النفسي واالجتماعي فيها يتطلب أن يقوم األفراد بأدوار ايجابية أثناء تكي
 ).2001 خالد، (

ويظهر من خالل نتائج هذه الدراسة ونتائج دراسات أخرى في هذا 
 دورها الرئيسي )دور العبادة(المجال أن لكل من البيت والمدرسة والمسجد 

أو الثانوي في تعليم الشباب العديد من القيم، ومن هنا يتبين ضرورة 
 هذه المؤسسات لتحقيق هذا الهدف التربوي المشاركة والتكامل في أدوار

واالجتماعي واألخالقي، فالقيم التي تعلمها األسرة ألبنائها ما هي إال 
مفاهيم تختص باالتجاهات والغايات التي تسعى إليها، وتعد هذه القيم 
بالتالي المعايير المثالية التي تحكم السلوك االجتماعي وتوجهه نحو تحقيق 

، ثم )1994دويدار، (ايات في ضوء بعض البدائل المتاحة هذه الرغبات والغ
يأتي دور المدرسة كمؤسسة تربوية رسمية أفرزها المجتمع أصالً وبداية 
لمساعدة األسرة في تربية وتعليم األفراد القيم السائدة، بطرق وأساليب 
مبرمجة ومخطط لها مسبقاً بما يتناسب وطبيعة هذه القيم وطبيعة األفراد 

، وفي ظل هذا )1991شكور، (ة واالجتماعية والجسمية والعمرية النفسي
النظام التربوي المتكامل ال يمكن إغفال دور المؤسسة الدينية، بأن تأخذ 
دورها الصحيح باإلرشاد والتعليم والتوجيه والدعم والتثبيت لمنظومة القيم 

 اإلسالمي األخالقية واالجتماعية واإلنسانية لألفراد، فالتربية في المجتمع
تعتبر السمة العامة للسلوك الشخصي لألفراد، ويجب أن تتغلب القيم الدينية 
اإلسالمية في قوة التماسك والترابط األسري واالجتماعي، ألنها األكثر 
ثباتاً ورسوخاً لدى أبناء المجتمع والمبنية على التوازن والمبادئ العقائدية 

 .السمحة

 التوصيـــــات 
 :ذه الدراسة ومناقشتها يقترح الباحث التوصيات اآلتية ضوء نتائج ه في

التأكيد على ضرورة تفعيل التربية الدينية بتجاوز حد المعلومة  .1
الفقهية أو الممارسة الطقوسية من أجل الوصول إلى اكساب 

 .الشباب القيم لتكون عنده أكثر من مجرد تعامل سطحي أو آني

 دف والمقنع والمتزن أمامعلى األباء تقديم نماذج من السلوك الها .2

المؤسسات االجتماعية والتربوية والدينية، والمتمثلة بدور التنشئة  
االجتماعية السائدة في البيت، والتربية والتعليم السائدة في المدرسة 
والتربية الدينية، كل ذلك من أجل توفير الرعاية والنمو المتكامل والسوي 

ت دوراً متميزاً في هذا الشأن لشخصية المتعلم، لكن األسرة قد أخذ
باعتبارها أحد المرتكزات األساسية، وأحد أبرز المحددات المهمة للسلوك 
االجتماعي لإلنسان، ونتاج االهتمامات ونشاط الفرد والجماعة، وهي 
جوهر البعد الوجداني للشخصية اإلنسانية التي يتكامل فيها البعد العقلي 

، ويمكن تفسير ذلك من خالل الفهم )2001عصيدة، ( والمعرفي والجسمي 
السليم لطبيعة دور الوالدين في األسرة أو الكبار الذين يحملون قيماً وأفكاراً 
ومعتقدات تكونت لديهم من خالل خبراتهم في الحياة، والتي حددت 
سلوكهم من جوانب عديدة فمنها ما هو مرتبط بالعادات والتقاليد والمعايير 

 ما هو متعلق بتحديد نمط التربية أو التنشئة وأسلوب الحياة، ومنها
االجتماعية الممارس في تنشئة األطفال الذي يتباين من نظام اسري 

 ).(Harmon, 2000آلخر

فالقيم والتي هي نتائج لعمليات االكتساب والتعلم تحكمها مجموعة من 
المبادئ النفسية واالجتماعية والنفسية والدينية والسياسية واالقتصادية 
والثقافية، كما تحكم أشكال التعلم األخرى، وبذلك قد يكتسب الفرد قيماً كما 
يكتسب أنماط سلوكية أخرى من خالل المالحظة والتقليد والتقمص، ومن 
هنا تأتي أهمية األسرة وما توفره من نماذج السلوك السوي والسليم والذي 

 النماذج أثرها يشاهده األبناء عادة في سنين حياتهم المبكرة، فتترك هذه
المبكر في شخصية الفرد ويكتسب متغيرات بيئته من خالل التفاعل 
والتواصل المباشر، ويقبلون بوجهات نظر أبائهم أو األشخاص الهامين في 

، كما وجد أن اختالف في )1990البطش وعبد الرحمن، (بيئتهم األسرية 
 في المعتقدات القيم العامة بين الشباب والكبار ناتج عن التباين بينهم

ومفاهيم فيما يتعلق بالزواج ونظم األسرة ودورها، والزي واالختالط 
والصحبة والقيادة وغيرها، وأن لألباء دور واضح على ترك أثر ايجابي 
في التقليل من الفجوة الناتجة عن هذا التباين من خالل تعليم األبناء 

 ,Hongen (شاركة األنساق القيمية القائمة على االحترام والتفهم والم
، بدالً من اتساع هذه الفجوة لتصل إلى ظاهرة ما ) Fang, 1997؛1991

تسمى بصراع األجيال بين الكبار والصغار، وما يؤدي ذلك بالشباب إلى 
االنحراف والشذوذ في قيمهم وأنماط سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم وحتى في 

 .لغتهم وتعابيرهم

 %)90( التعلم والتعليم أن ما نسبته تشير الدراسات النفسية في مجال
من شخصية الطفل تتشكل في السنوات السبع األولى من عمره، حيث 
يتشكل عند الطفل في هذه المرحلة مفهومه عن ذاته ويتم إدراك واكتساب 
الكثير من القيم األخالقية واإلجتماعية من خالل التفاعل والتعايش المباشر 

ات العمر لدى اإلنسان فمن الممكن تعليم في األسرة، وهي بذلك أهم سنو
األطفال كيف ينظمون أوقات فراغهم وكيف يتخذوا قراراتهم وكيف 

 وفي هذا المجال يركز فرويد ،)2005 أبو سعد، (يعتمدوا على أنفسهم 
)Freud ( على أهمية السنوات الخمس األولى من عمر الفرد في ارتقاء 

الهو واألنا واألنا : لشخصية الثالث وهيالقيم األخالقية وفقاً لعمل أنظمة ا
 )Libido( على أهمية طاقة الليبيدو  )Jung( األعلى، كما ركز يونج 

ونشاطها في ظهور القيم الجنسية لدى األطفال وحتى تبلغ قمتها خالل 
المراهقة، ومن ثم بلوغ غرائز الحياة األساسية والعمليات الحيوية ذروتها 

، وكذلك يمكن )2000العبيدي والجبوري، كاظم و(في مرحلة الشباب 
  )Piagget (تفسير أهمية هذه المرحلة العمرية من خالل نظرية بياجيه 

المعرفية التي يركز فيها على أن عملية ارتقاء القيم األخالقية واكتسابها 
األخالقية ذات المنشأ الخارجي أو : تمر في مرحلتين أساسيتين هما

 وتعني بالخضوع لألمر الواقع دون )8-6(ر الواقعية التي تبدأ من عم
اإللتفات إلى القصد أو النية وراء الحدث، والثانية األخالقية ذات المنشأ 

  والتي على النقيض من األولى يحكم)12-8(الداخلي والتي تبدأ من عمر 
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 لم الكتبعا: القاهرة. علم النفس االجتماعي) 1977( زهران، حامد  -
ال بد أن يحتل أدب : التربية القيمية لألطفال ) 2005( سعد، أشرف  -

 عن الشبكة العالمية للمعلومات. الطفل دوره الطبيعي في التربية
 www.muslimwordleague.org/paper/1792/articl): االنترنت(

مجلة الثقافة النفسية، ". تشكيل نظام القيم) "1991(ر، جليل شكو -
 51-46 ص ص 8. ع

. دراسات في الشخصية العربية) 1978(الشيخ، سليمان الخضري  -
 عالم الكتب: القاهرة

دار الكتاب : بيرون.مختصر القرطبي) 1987(الصابوني، محمد علي  -
 العربي

 ر الكتاب العربيدا: بيروت.المعجم الفلسفي) 1971( صليبا، جميل  -
دور التعليم ومؤسسات المجتمع المدني في ) 2005( الطراح، علي  -

عن الشبكة العالمية . تطوير منظومة القيم في المجتمع الكويتي
  Arabic/A%20publication/Apubyear): االنترنت( للمعلومات

تحليل حالة : البيئة المدرسية في مصر) 2000(الطويل، سحر  -
 مجلس السكان: القاهرة. ية الحكوميةالمدارس االعداد

) 2000(آاظم، علي و العبيدي، فوزي و الجبوري، عبد الحسين  -
مجلة علم النفس، ". النسق القيمي لدى طلبة جامعة قاريونس"
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