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              01شكل رقم                                   
  
   

  
هم ما يميز الكائـن البشري ذلك أنها أسلوب الحياة في المجتمع، وهي التي تقدم تعتبر الثقافة أ

لألفراد العادات والتقاليد واألفكار وكذا التجارب والخبرات التي تستقر في أعماقهــم و تشكل 
اتجاهاتهم وهي التي تحاول تحديد الطريقة المثلى للحياة و هي ليست ما يرى فقط من السلوك العملي 

  .حسوس فحسب بل تتعدى ذلك أنها أفكار في عقول الناس و خيالهمالم
يتعلم الفرد عناصر الثقافة أثناء نموه االجتماعي، من خالل تفاعله في المواقف االجتماعية مع 
األفراد الكبار الذي تنشأوا و هم أطفال و تطبعوا و هم مراهقون و اندمجوا و هم راشدون، و هكذا 

و الفرد اإلنساني الذي يكون نتاج هذه العمليات اإلستدماجية . االجتماعي المقبولتحدد الثقافة السلوك 
يختلف من مجتمع آلخر، هذا االختالف يظهر جليا في نمط الشخصية الذي يكون لديه، و في اختالف 
السلوك و تنوعه، لذلك تبدو الثقافة متأصلة فيه و يصعب االستغناء عنها، ألنها تحدد أهداف الوجود 

ن الحياة و تقدم تفسيرات مهمة عن أصل اإلنسان و الكون و الظواهر التي يتعرض األفراد كما م
تزودهم بمعان عن األشياء و الحوادث، و لهذا يستمد أفراد الثقافة الواحدة عددا من المفهومات 

اث يميز األساسية التي توحد سلوكهم و عليه درجة اختالفها تتراوح بين البساطة و التعقيد و هي تر
  .كل مجتمع عن بقية المجتمعات

 عینة عشوائیة طبقیة 

 أدوات جمع البیانات

 االستمارة
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و لعل القيم هي أهم أساس تقوم عليه ثقافات األمم، ذلك أن الوقائع تؤكد أن انسجام أي ثقافة    

وتميزها  يدور حول القيم التي تبثها في األفراد، ألن هذه األخيرة وثيقة الصلة بالعقائــد و األفكار 
ها عماد التراث الروحي النفسي و االجتماعي، إنها اإلطار والسلوكات و حتى نمط الحياة، كما أن

المرجعي للسلوك، و القلب النابض في كل ثقافة حيث كلما انتظمت تلك النبضات كلما أشر على 
استمرار و حياة تلك الثقافة، فالقيم مرجع لكل األهداف و المعايير التي البد أن نجدها في كل مجتمع 

ا، و هي التي تتغلغل في األفراد على شكل اتجاهات و دوافع  وتطلعــات سواء كان متأخرا أو متقدم
و تتبدى في السلوك الظاهري الشعوري  و الالشعوري، و في المواقف التي تتطلب ارتباط هؤالء 
األفراد تعبر القيم عن نفسها في شكل قوانين و برامج تنظيمية، فهي المدعمة لألنظمة االجتماعية و 

و تحتفظ بالبناء االجتماعي، و ذلك من خالل ما تحدثه من تماسك و انتظام و من ثمة هي التي تحدد 
فهي تحافظ على هوية المجتمع، ألن الهوية في أبسـط تحديداتها تعبير عن تفاعل المجتمع النوعي مع 

  .           المنظومة القيمية التي يدين لها بالوالء 
 

الباحثين و الدوائر العلمية يتمحور حول إشكالية مهمة و هي  و لكن الجدل الدائر اليوم بين مختلف
عولمة الثقافة و مدى تأثيرها على طبيعة البناء القيمي للمجتمعات و بخاصة ذات الثقافات المتمايزة، 

  مما أثار مسألة جوهرية وهي العالقة اآللية بين الثقافة السائدة و البناء القيمي خاصة بعد ظهور مالمح
  
  
  

ة للعالم اليوم ووجود محاوالت تنميط تعسفي لقيم و أنماط سلوك سائد في الحضارة الغربية، وإذا واضح 
تمكن أصحاب هذه الحضارة من تحقيق عولمة للعلوم المادية وعولمة اإلنتاج التكنولوجي ووسائل 

لحقيقة سوى اإلعالم نفسها، فإن هذه الجوانب من العولمة تظل طبيعية إلى حد ما، ألنها ال تمس في ا
الجوانب المادية من حياة اإلنسان من إنتـاج واستـهالك و تنافس في مجال التكنولوجيا بنفس المنهج 
الذي تشترك فيه أمم الشرق و الغرب و هي جوانب ال يختلف فيها إنسان عن إنسان أو شعب عن 

روحية من حياة شعب، ألن الهدف المادي و المعرفي يظل واحدا، أما محاولة المس بالجوانب ال
اإلنسان من لغة و عقيدة و ذوق و تراث حضاري و هي جوانب تعبر عن الهويات الثقافية المختلفة 
فهي محاولة يثور حولها النقاش ألنها تضع األخالق و القيم موضع التساؤل سواء من قبل المفكرين أو 

  .حتى عامة الناس
  

إلى تباينه و ال يؤدي إلى التقارب بل إلى إذن فواقع العولمة ال يقود إلى تجانس العالم بل 
رفضها بقدر ما هي مسألة الوقوف على مدى قدرة  التباعد و ليست المسألة مسألة قبول هذه العملية أو 
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أبنيتنا االجتماعية على المقاومة و االستمرار ليصبح الشغل الشاغل اليوم يتمحور حول إشكالية البناء 
  .القيمي لكل مجتمع
  مسيرة مجتمعنا إلى غاية اليوم، يجد أن أهم سمة سجلت عليه هي التغيرات و المتتبع ل

و التحوالت الكثيرة و ذلك نتيجة المخططات االقتصادية و الثقافية التي طبقت و ال زالت تطبق عليه، 
و لعل أهم خاصية التطور الحاصل اآلن في مجتمعنا هي ظهور التعددية في بنائه االجتماعي و الثقافي 

حيث تداخل مكونات هذا البناء بل وحتى تناقضها، و يتجسد ذلك بشكل أوضح في أشكال متعددة من 
للقيم يتداخل بعضها مع البعض اآلخر، ويسيطر البعض على البعض اآلخر، و هذا التداخل و السيطرة 

ة إلى عدم يختلفان في درجة حدتهما حسب الفئة التي تتمثلهما و المحيط و الوقائع مما أفضى في النهاي
وجود فعل اجتماعي يتسم باالتساق و االستمرار بل علىالعكس يظهر أحيانا كثيرة فعل تتناقض فيه 
األهداف مع الوسائل والقول مع الفعل و نستطيع القول أن النسق القيمي في المجتمع الجزائري يشهد 

ذلك بدائل قيمية  حاليا حركية خاصة أهم معالمها اختفاء اإلجماع على قيم واضحة وظهورعوض 
تتأرجح بين سيادة قيم معينة و اختفاء قيم أخرى و هذا بالتأكيد له عالقة وطيدة بالثقافة السائدة وما تبثه 
من أفكار واتجاهات و مواقف، دون إهمال الظروف االجتماعية التي يمر بها مجتمعنا و التي ساعدت 

  هم مميزاتها في طغيان الجوانب المـاديـــة في بلورة معايير تقييم جديدة و قوية نستطيع تلخيص أ
  .و المصلحية على حساب الجوانب الروحية و المعنوية 

و لعل الجامعة هي أكثر المؤسسات االجتماعية و الثقافية التي تتمثل تلك الحركية ألنها تضم الفئة 
  سائدة و نقصد بذلك فئة الشباباألكثر تقبال للتغيرات و التحول أو باألحرى األكثر تمثال للقيم الثقافية ال

  
  
  

الجامعي الذي تنشأ في كنف هذا المجتمع و تشرب قيمه و أفكاره و أصبح صورة مصغرة لواقع هذا 
بل يمكن أن يمضي أبعد من ذلك سيما و أنه يتعرض يوميا أللوان من المؤثرات و المنبهات . المجتمع

ابية و وسائل اإلعالم و االتصال و المناهج الدراسية التوجيه كالنوادي الشب اعتبارها تحديثية التي يمكن
هاته الوسائل ساعدت كثيرا في نقل صور حضارية من حياة الشعوب األخرى، و تطلعات للوصول 
إلى هاته الصور و النماذج من الشعوب مع ما تحمله هذه الصور الحضارية من مؤثرات ثقافية يختلط 

أو غربلة واعية، و ال ننسى التحوالت االقتصادية الجديدة التي  فيها السلبي مع اإليجابي دونما تصفية
غيرت من نمط الحياة و وتيرتها في الجزائر  و نقصد بذلك السير نحو نظام اقتصاد السوق وبزوغ قيم 
الفردية و المصلحة و االكتناز و التي بدأت تنحو إلى حياة الطالب الجامعي من خالل نظرته إلى 

الذات و حتى نظرته إلى الشهادة الجامعية ، و هي مواقف تعكس مضمون قيمي  الحياة، المستقبل،
معين، لكن هذا ال ينفي وجود مضمون قيمي مواز  لهذه األخيرة يعمل على بث قيم الفضيلة و الخيـر

اقتصادية معينة، بل هي امتداد لإلعتقــاد  و اإليثار التي لم تكن وليدة ظروف اجتماعية و 
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  .رف و التقاليد التي عرفها المجتمع الجزائري منذ قرونو الع الدينــي
و هكذا يكون الطالب الجامعي بؤرة تتجه إليها عدة نظم للقيم غير متكاملة غالبا، و لما كان 
الفرد ينزع دائما للتكامل محققا ذلك بوجه خاص في نظام القيم التي يحملها ، فإنه يحاول دائما التوفيق 

ة للقيم أو على األقل تحديد اختيار واضح من بين االختيارات أو البدائل الموجودة بين هذه النظم المتعدد
في نظام القيم ، خاصة و أن الشباب الجامعي كغيره من الشباب تتملكه حاجات معينة يسعى من خالل 

لجزائري نظام القيم الذي يحمله أن يشبعها ، و لما كان النظام االجتماعي و الثقافي السائد في المجتمع ا
يتم باالنتقال السريع و الالمضبوط في أحيان كثيرة، أصبح من النادر جدا أن نجد لدى طلبتنا الجامعيين 
نسقا قيميا ثابتا وواضح المعالم، بل أضحى االضطراب و االهتزاز القيمي سمة أساسية تذكيها المواقف 

قيم الثابتة و تواجد بدائل قيمية تتضمن التي يعيشها الطالب في الجامعة، مما يعني في األخير اختفاء ال
السائد والمتنحي و تلك بؤرة اهتمامنا في هذا البحث أي هل حدث تحول قيمي يأخذ إتجاها أفقيا يتضمن 
فعال السائــد و المتنحي ؟ و هل البديل السائد يتناقض مع المنتحي؟  هل هناك إجماع بين الطلبة 

  قيم على شخصية الطالب الجامعي؟على قيم معنية ؟ ما أثر السائد من ال
و لما كان من العسير تناول القيم السائدة و المتنحية في جميع مجاالت الحياة لدى الطالب 
الجامعي، كان ال بد أن نوجه اهتمامنا لبعض القيم في مجاالت محددة من حياة الطالب أولها  مجال 

لشخصيته و في مرحلة مهمة ألنها تتقاطع فيها  الذات على اعتبار أن الطالب في مرحلة البلورة النهائية
األحداث و المواقف و ينتج عن هذا التقاطع أفعال و ردود أفعال تنمي في األخير المواقف القيمية لدى 

  .  الطالب ليتخذ القرارات الهامة و يتحمل مسؤولياته
  
  

           
  

المرحلة التي توجب عليه  كما اختارت الدراسة مجال المستقبل على اعتبار أن الطالب في
اختيار المنهج الذي سيسير عليه مستقبله العلمي و العملي و هذا المنهج يحتاج إلى إطار قيمي يوجـهه 

  . و اختيارات حاسمة تقوده إلى طموحاته
و في األخير اختارت الدراسة المجال األخالقي و الديني مرتكزة على السلوك كمؤشر مهم يعكس 

المرجعية و الضوابط التي تقف وراء هذا السلوك و بالتعبير السيوسيولوجي الدوافع  القناعات و القيم
  .القيمية التي تحرك سلوك الطالب

تكمـن أهمـية الدراسـة في أن موضوع القيم كان و ال يزال موضع اهـتمام كـثير من 
ار المرجعي الذي يسترشد إنها اإلط. رواد الفكر الفلسفي و أقطاب الدراسات االجتماعية قديما و حديثا

االختيار، و لما يتعلق األمر بأفراد يمثلون األجيال  به أفراد المجتمع في المواقف التي تتطلب 
تصبح من األهمية بما كان سيمـا و قلة الدراسات  الصاعدة للمجتمع، فإن دراسة موضوع القيم 
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خالل القيم، أضف إلى ذلك أن معرفة  السيوسيولوجية في مجتمعنا التي تتناول فئة الطلبة الجامعيين من
ما هو ســائد و متنحي من القيم لدى فئة الشباب الجامعي تمكن من استشراف نوع المجتمع الذي 
سيتحمل هؤالء الشباب في المستقبل مشعل القيادة فيه ، و مدى قدرتهم على المساهمة في تنمية 

  . االجتماعية المجتمع سواء من الناحية الثقافية، االقتصادية و حتى
من جانب آخر تمكن دراسة القيم الباحث من فهم اآللية التي يسير بها أي بناء اجتماعي، ذلك 
أن القيم تمثل األفكار و االتجاهات و الدوافع و التطلعات و هي كلها مجتمعة تشكل القوة الخالقة 

  .المبدعة في أي مجتمع
عصر العولمة التي تفضي إلى عولمة األنا  و تصبح دراسة القيم من األهمية بما كان سيما في

إن خطر العولمة يكمن في استتباعها . بما  هي حامل للداللة و مولد للمعنى و منتج للثقافة و المعرفة
للشعوب و إلغاء ثقافتها ونفيها لآلخر لتضع نفسها محل االختراق الثقافي و بالتالي دفع و إقصاء 

سلبه خصوصيته و بالتالي خطرها أقوى من االستعمار  الخصوصي فهي إرادة الختراق اآلخر و
المباشر ألن المواجهة المباشرة مكشوفة السالح أما إذا تعلق األمر بقيم المجتمعات و ثقافتها الجماعية 
فالخطر أعمق و أمر ذلك أن الجماعة تفقد تميزها الثقافي أي مواردها الثقافية الخاصة التي ال يشاركها 

ها تفقد الهوية و تندمج مع الغير سواء من خالل تمثل ثقافة أخرى أو بالخضوع فيها غيرها و مع
العملي لها مع االحتفاظ بمالمح ثقافية منتكسة ال تتفاعل مع البيئة و لكنها تعكس انتماءات تاريخية 

ة معينة لذلك فدراسة القيم في ضوء هذه التغيرات تكشف عن المزيد من المعطيات و المعلومات المتعلق
  .بنمط التفكير و التقويم السائد لدى فئة الشباب

  :وتجد الدراسة مبرراتها  للخوض فيها كما يلي
  سبب يعكس انشغال الباحثة نفسها، حيث أن المعايشة اليومية في الجامعة و لمدة معتبرة جعلتها -
  
  
  .تحس و تلحظ وجود توجهات قيمية جديدة لدى الطلبة الجامعيين 
  .لوسط الجامعي عن اهتزازا يخبره نسق القيم لدى الطلبة الجامعيينتكشف معايشة ا -
قلة الدراسات السوسيولوحية التي تحاول فهم سمات البناء االجتماعي للمجتمع الجزائري من خالل  -

  .دراسة القيم
  مع رغبة حثيثة فـي تطويــره ) عان مستوى مذكرة الليسانس(تعامل سابق مع الموضوع  -

ه خاصة من الناحية المنهجية عن طريق استعمال طرق منهجية أكثر مالئمة و تعميق معطيات
  .لموضوع القيم

 : ونهدف من خالل هذه الدراسة إلى 

  .التعمق أكثر في فهم موضوع القيم -
الولوج إلى الفهم العميق لشخصية الشباب  -  .الجزائري خاصة من خالل مجتمع الطلبة
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  .القيمي من تناقضالرصد العلمي لما يجري في نسقنا  -
  .تشخيص القيم السائدة لدى الطلبة الجامعيين فـي بعض المجاالت من حياتهم -
  .تشخيص القيم المتنحية  لدى الطلبة الجامعيين في بعض المجاالت من حياتهم -

ولتحقيق أهداف الدراسة كان علينا صياغة مجموعة فروض تكون بمثابة موجهات يتم بموجبها 
  .  وضوع وتنظيم عملية جمع البيانات والمعطيات المتعلقة بالدراسةتحليل عناصر الم

  :الفرضية العامة
الذات، (يخضع الطالب الجامعي لمنظومة قيمية تتضمن السائد و المتنحي من القيم في مجاالت متعددة  

 ).المستقبل، األخالق و الدين

  : فرضيات جزئية
 .لسائد و المتنحي من القيم في مجال المستقبليخضع الطالب الجامعي لمنظومة قيمية تتضمن ا -

  . يخضع الطالب الجامعي لمنظومة قيمية تتضمن السائد و المتنحي من القيم في مجال الذات  -
  يخضع الطالب الجامعي لمنظومة قيمية تتضمن السائد و المتنحي من القيم في المجال األخالقي  -

  .و الديني
و البحث في ظاهرة اختالف الطلبة الجامعيين في ومن هنا يتضح أن فحوى الدراسة ه

اتجاهاتهم نحو القيم ومعرفة ما هو سائد ومتنحي منها في مجاالت معينة، ولقد اعتمدنا في ذلك على 
وهذا بهدف الوصول إلى نتائج علمية ليكرت  أسلوب قياس االتجاهات المبني أساسا على طريقة

  .  كأداة لجمع البيانات ةسبقة معتمدين أساسا على اإلستماروموضوعية بعيدة عن الذاتية واألحكام الم
 
  
  
  
  
  

 
 

 الفصـــــــــــــل األول
 
  القیـــــــــــم
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  تـمهيــــد
  

يتميز اإلنسان عن غيرة من الكائنات التي تعيش معه بأنه كائن مدرك للقيم، و لعله لهذا السبب 
سامية ال يصل إليها و لم يصل إليها كائن آخر، فهذا اإلدراك هو الذي أهله لتلك وضع في مكانه 

المكانة التي يتقلدها بالفعل، و دراسة القيم ليست شيئا جديدا في ميدان المعرفة فقد لقيت دراستها عناية 
يما و حديثا، كثيرة و اهتماما عظيما من كثير من رواد الفكر الفلسفي و أقطاب الدراسات االجتماعية قد

 و من ثمة فهي نقطة التقاء بين التراث الفلسفي و العلوم االجتماعية، ذلك ألنها ضرورة اجتماعية 

  .و ألنها معايير و أهداف ال بد أن نجدها في كل مجتمع سواء كان متقدما أو متأخرا
إال أن بعض و على الرغم من أهمية القيم و مكانتها الجوهرية في كافة ميادين النشاط البشري 

العلماء في القرن الحالي ال يطمئنون إلى موضوع القيم حتى أنه هناك محاوالت إلجتثاث موضوعها 
من العلوم االجتماعية بل الجتثاتها من المفاهيم السلوكية و الستبعادها من األسس النفسية و التعليمية، 

أساسيا ألن عملية إصدار هاته  على الرغم من كل هذا فإنه عند إصدار األحكام يكون للقيم دورا
األحكام تبنى عند القدرة على الموازنة بين المزايا و المساوئ، و إن أهملت القيم فإننا ال نتمكن من 

 .االختيار و تصبح مسألة تحديد البرامج و االستراتيجيات و األهداف أمرا غير ممكن

  

  تعريف القيمة/ والأ

I - لغـــــة 
 

يعني " قياما" " قام " غة العربية هو مفهوم يستعمل للداللة على اسم النوع إن مفهوم القيمة في الل
و نقول ما له من قيمة أي إذا كان غير مهم و ال يدوم، و نقول إنسان " استوى"و " انتصب"و "   وقف"

رة قرآن كريم، سو" ( فيها كتب قيمة : " للداللة على هذا اإلنسان مستقيم و قد قال عز شأنه " قيم " 
، كما ) 754ص  1985محمد علي الصابوني، ،(، أي عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ ) 03البينة، اآلية 

أي الدين المستقيم العادل، هنا  )  05قرآن كريم سورة البينة اآلية " ( و ذلك دين القيمة: " قال أيضا
االستقالل بالحجة  –على األمر يدور المعنى اللغوي للقيمة حول االعتدال و االستقامة، الثبات و الدوام 

و الداللة و من ثمة فالقيمة في اللغة العربية لها معنى ايجابي يعكس مدى أهميتها في حياة الفرد 
 .والمجتمع
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II -اصطالحـا  

 
 يكشف التراث الخـاص بدراسة القيم عن مدى اهتمام رواد الفكر والفلسفة بتحليــل طبيعتهــا

ال أن مصطلح القيمـة من أكثر مصطلحات العلوم االجتماعية غموضـــا و الوقوف على مدلولها، إ
و تعقيدا، و يعود هذا الغموض إلى كون المصطلح مرتبط من جهة بالتراث الفلسفي الذي تزدحم فيه 
مواضيع كالحقيقة و األخالق و الجمال، و من جهة أخرى تمثل نقطة تقاطع لدى مجموعة من العلوم 

  .رفاالجتماعية و المعا
  "االقتصاد السياسي" ففي الدراسات االقتصادية و بخاصة في ذلك الفرع منها و المسمى بـ 

الذي يختص بتوضيح الكيفية التي تتحدد بها األسعار المختلفة  "نظرية القيمة " و الذي يطلق عليه اسم 
تلعبه في تحديد ثمن للبضائع و الخدمات ، و االهتمام األساسي هنا بالقيم هو االهتمام بالدور الذي 

بمعنى أن القيم في المناقشات االقتصادية تشير " األشياء المادية أو السلع و تحقيق المطالب اإلنسانية 
 )74،ص  1981محمد احمد بيومي، (" إلى شيء له منفعة و التي تستطيع بدورها إرضاء مطالب اإلنسان

رى ينزع إلى التخصص في دراسة القيم أصبح و مع ذلك فهناك اتجاه معرفي في العلوم اإلنسانية األخ
 و هي حركة علمية تسعى إلى صياغة عددا محددا من القضايا  "نظرية القيمة" اآلن معروفا باسم 

و المشكالت التي تثيرها دراسة القيم بحيث تكون هذه القضايا قابلة للبحث و التفسير و يمكن دراستها 
 و هذا األمر يعتمد عمليا على ضبط المفاهيم و وضوحها  واقعيا، و التوصل إلى تعميمات بشأنها،

، )349، ص 1983محمد علي محمد وآخرون (و تحديد المؤشرات االمبريقية المرتبطة بالدراسة الميدانية 
و كما أشرنا سابقا أنه في العلوم االجتماعية يواجه الباحث بوجهات نظر متعددة اتجاه تحديد هذا 

خفى على الكثيرين أن الفالسفة القدامى و المحدثين عرفوا مفهوم القيمة مند المصطلح و معناه، فال ي
و يرى الفالسفة أن القيم " الكمال"و " الخير األسمى" " الخير" عهد بعيد، و لكنهم عبروا عنها بأسماء 

 وهنا انتقل الباحثون من ركيزة قام عليها البناء الفكري تدرس كأفكار مجردة بعيدة عن الواقع ،
المستوى اإلجرائي إلى المستوى النظري حتى اصطبغت الكثير من الدراسات الفلسفية حول القيم 

ألنها " أنه من الصعب تحديد معنى حقيقي للقيمة  "الالند" بصبغة ميتافيزيقية و في هذا المعنى يرى 
( "ل للرغبة فيه تدل غالبا على تصور ديناميكي يمر من الواقع إلى الحق و من المرغوب فيه إلى القاب

LA LANDE 1968 p 1148 ( أما في علم النفس قد ابتعد الكثير من العلماء في هذا المجال عن
دراسة القيم لكونها تشكل موضوعا نظريا ال يمكن إخضاعه للتجربة و القياس ، لكن مع تطور مناهج 

بحت تعرف هذه األخيرة البحث تغيرت تلك االتجاهات الرافضة إلدماج بحث القيم في علم النفس و أص
 تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية مصممة نحو األشخاص و األشياء و المعاني التي توجه" على  أنها 
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 رغباتها و اتجاهاتنا نحوها، فالقيمة مفهوم مجرد ضمني غالبا ما يعبر عن الفضل أو االمتياز و درجة 

 )156 155، ص ص 1979مختار حمزة ، ( " اني التفضيل التي ترتبط باألشخاص أو األشياء أو المع
وهنا إشارة واضحة إلى بعض المصطلحات التي غالبا ما تصحب دراسة القيمة في علم النفس و نقصد 

  .بها الرغبات، االتجاهات وحتى  الحاجات و الدوافع في بحوث أخرى
كمصطلح من المصطلحات أما في علم االجتماع، في الحقيقة أنه جاء حديثا فقط استخدام لفظة قيمة 

السوسيولوجية، و إذا كان اهتمام علم االجتماع بمثل هذا المصطلح يعد حديثا ذلك لما كان سائدا من أن 
القيم تعبر عن الذاتية، و ما دام علم االجتماع يسعى إلى الموضوعية فال بد من تجنب المعالجة 

طيع التعمق في هذا المبحث، و من ثم انقسم الصريحة للقيم األمر الذي أعاق تشكيل نظرية متكاملة تست
علماء االجتماع بين مؤيد ألن تكون القيمة موضوعا جوهريا في العلوم االجتماعية و معارض لدراسة 
القيم، ألنها ال يمكن أن تفسر من وجهة النظر العلمية ذلك أن العلوم االجتماعية ال بد أن تكون متحررة 

، 1918الفالح البوالندي في أوربا و أمريكا سنة " وماس و زبينانيكيت" من الذاتية، و مع نشر كتاب 
ليكون محور التركيز بالنسبة للبحث و التنظير في مجال االجتماع، " القيمة" جاء استخدام مصطلح 

ألنها تعتبر محددا مهما من محددات السلوك اإلنساني بالتالي يمكن في ظلها تفسيره و فهم الحياة 
كن المطّلع على التراث السوسيولوجي يواجه بوجهات نظر مختلفة و متنوعة في تعريف اإلنسانية، و ل

القيمة مفهوم واسع و شامل له ميزة جذب االنتباه :" إلى ذلك بقوله" وليامز " وفهم القيمة، و قد أشار 
يق ربما يكون إلمكانية وجود عناصر قيمية في كل أنواع السلوك الفطرية أو التلقائية، أما التعريف الدق

له ميزة التخصيص و التحديد، و لكنه ربما يؤدي إلى أخطاء إذا لم تؤخذ الظواهر المستبعدة في 
   ).105، ص  1986محمد أحمد بيومي، ( "  الحسبان في سياق المفاهيم بفكرة القيمة اتصاال وثيقا

القيمة كعملية تمارس  و الذين يحاولون تعريف القيمة يخلطون بين القيمة كمصطلح يعالج نظريا و
يوميا تشارك في صياغتها شؤون الحياة المعتادة، وكذلك أخلطوا بين القيمة و بعض المصطلحات 
األخرى المتصلة بها، على أية حال فإن المتفحص لهذا التراث المهتم بالقيمة يكشف عن وجود ثالث 

 :نماذج من التعاريف تعكس ثالث توجهات

   
  وجهات الفلسفية و الثقافية الت: النـمودج األول  - 1

 
بارك         " فـ و هنا أشار علماء االجتماع إلى أن القيمة أي شيء ذا أهمية أو رغبة للذات اإلنسانية،

، ص  1986محمد أحمد بيومي  ( أي شيء قيمته قابلة للتقدير " عرفا القيمة على أنها " و برجس
مضمون حيث أن تعريفه للقيمة كان ذا منحى فلسفي كذلك سايراهما في هذا ال" و دور كايم  ) "106

  تفرض تقديرا يصدر عن فرد له أحاسيسه الخاصة، فما له قيمة خير، و ما هو خير: " فهو يرى أنهنا 
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 كذلك أن يعطي تعريفا للقيمة " دود  "و قد حاول   ) 82صالح قلنسوة، دون سنة، ص ( "هو يرغب فيه  

محمد " ( نها أي شيء مرغوب فيه أو مختار من شخص ما في وقت ما إ: " بنفس المحتوى حيث يقول
   ).  107، ص  1986احمد بيومي 

هذا النوع من التعاريف الذي يحاول ربط القيمة بالشيء المرغوب فيه و المقدر من طرف 
مع  الشخص فيه كثير من التقصير و التحديد، فاإلنسان قد يعطي قيمة ألشياء يظن فيها خيرا و يقدرها

أنها في الحقيقة تحمل معها كثير من الشر و المساويء بعد مرور الوقت، فالشيء ذو المنفعة الزائفة 
تكون له القيمة نفسها كما لو كان حقيقيا إلى أن ينكشف الخداع، و في حاالت أخرى قد ال يعطي 

الخير، ثم هاته لألشياء قيمتها و يرغب عنها ذلك ألن تقديره محدود و غير قادر على إدراك هذا 
اإلشارة إلى الشيء المرغوب فيه تصحب معها أفكار براجماتية، حيث أن مسألة المنفعة نسبية و كما 

  ".مصائب قوم عند قوم فوائد : " يقول المثل
في " فولسوم" و هناك من حاول ربط القيمة بالثقافة و األنماط العامة للسلوك و هنا نجد 

سوف ينظر للقيمة على : " لألنماط و القواعد العامة للتكامل حيث يقولدراسته للثقافة يعطي اهتماما 
أنها نمط أو موقف أو جانب من السلوك اإلنساني أو مجتمع أو ثقافة أو بيئة طبيعية أو العالقات 
المتبادلة التي تمارس من شخص أو أكثر كما لو كانت غاية في حد ذاتها، إنها شيء يحاول الناس 

محمد ( " دة منه و الحصول عليه و يشعرون بالسعادة ظاهريا عندما ينجحون في ذلك حمايتها االستزا
في هذا التعريف للقيمة حاول ربطها بالثقافة كلها و في "  فولسوم ) "108، ص 1986احمد بيومي،

  :إشارته لذلك بعض المالحظات
  .أكد على أن القيم مرتبطة بحياة الناس و بمحيطهم االجتماعي و الطبيعي -  أ
 .أكد أنها ضرورة إنسانية بل هي حتمية ال بد من تواجدها - ب

  
و في هذه التأكيدات لم يوضح لنا حقيقة القيم، كما أنه استعمل مفهوم غامض و لم يحدده، و 
هو السعادة الظاهرية، و هنا يقع في التناقض حيث في الوقت الذي يؤكد على ضرورة القيم نجده يرى 

  .لما يحققها و يصل إليها أن اإلنسان يشعر بسعادة زائفة
جانب مهم في القيم و هو جانب المعنى و المعيار فهو يرى بأن هناك عالقة " سوروكين"و قد أثار 

إن :" تبادلية بين الجانبين و القيم في حد ذاتها لدرجة تجعلنا ال نعرف أولوية أحدهم على اآلخر، فيقول
معنى و هو قيمة ايجابية أو سلبية و من ثمة فإن المعنى بالمفهوم الضيق هو قيمة و أي قيمة تتطلب 

محمد ( " ألفاظ القيمة، المعنى و المعيار سوف تستخدم لتشير إلى الفئة العامة من الظواهر ذات المعنى 
يرى عدم وجود أولويات بين المعيار، " سوروكين" يظهر جليا لنا أن  ) 108، ص 1986أحمد بيومي، 

المعايير هي قواعد و أنماط للسلوك اإلنساني  واقع االجتماعي يؤكد القيمة و المعنى بينما نجد ال
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  محددة
  
  
  

 اجتماعيا تظهر في مواقف خاصة،في حين أن القيم مستويات تفضيلية مستقلة عن المواقف الخاصة، 

ذلك ألن القيمة الواحدة قد تكون بمثابة إطار مرجعي لعدد من المعايير و هي األساس و األسبق، ثم إن 
 .لم يوضح لنا ذلك الفئة العامة من الظواهر ذات المعنى و تركها غامضة" وكينسور"

  
 التوجهات السيكولوجيـــة: النـمودج الثاني  - 2

  
و هنا تركز التعريفات السوسيولوجية على السلوك اإلنساني النفسي و يرى أصحابها في 

يجد الباحث في هذه . اخل المجتمعاهتمامات الفرد دورا بارزا لتحديد قيمة األشياء و الموضوعات د
فتوماس و  "التعاريف تخبطا بين القيمة و االتجاه من ناحية، و بين القيمة و الرغبات من جهة أخرى، 

أي مدلول له محتوى إمبريقي من السهل الوصول إليه بالنسبة : " يريا بأن القيمة هي" زينانيكي 
و هو الموجهات الذاتية ... للنشاط و إلتجاهات  ألعضاء الجماعة وله معنى ليصبح من أجله موضوعا

كذلك ساوى بين القيمــة " روز"و نجـد  ) 108، ص 1986محمد أحمد بيومي، ( " ألعضاء الجماعة 
( " اتجاه يعقد بواسطته الفرد أو الجماعة نحو موضوع مادي أو غير مادي: " و االتجاه فعرفها بأنها

كل اتجاه " يشير إلى أن "  بوجاردس" في نفس المضمون نجد ، و  )109، ص 1986محمد أحمد بيومي 
مصحوب بقيمة و أن االتجاه و القيمة جزءان لعملية واحدة و ال معنى ألحدهما دون اآلخر، فحياة 

هاته التعاريف  ). 24، ص  1980فوزية ذياب، ( " اإلنسان الحقة خاضعة لالتجاهات  و القيم معا 
ت بل مساواتهما و هو أمر غير دقيق ذلك ألن القيم تكون أوضح من حاولت ربط القيمة باالتجاها

االتجاهات ألنها مرتبطة بمدى ما اكتسبه الفرد من معتقدات حول أنماط السلوك المفضلة أو الغايات 
المنشودة، بينما االتجاهات تتحدد بصعوبة الرتباطها بالمواقف و بمدى تمسك الفرد بالقيم المرجعية له، 

فالقيم لها مكانة أولية في حياة الفرد و تحتل مكانة مركزية في التكوين الشخصي و النسق و من ثمة 
المعرفي لألفراد بدليل أن حياتنا االجتماعية مليئة باألفراد الذين يغيرون اتجاهاتهم  ومواقفهم اتجاه 

المتبناة في  مرجعيةمواضيع  و أفراد و نعتبر ذلك شيئا عاديا بينما تغيير القيم و مناقضتها لألطر ال
المجتمع نعتبره خطيئة و جنوحا عن الحياة االجتماعية، و عليه فإن القيم هي التي تحدد االتجاه  و 

  .تحدد صالحيته أو غير ذلك و ليس العكس
"   روسك و وارن" و هناك آخرين حاولوا ربط القيم بالحاجات و الرغبات و إرضائهما، فيشير 

إنسانية متصلة بأي موضوع أو فكرة أو محتوى  على إرضاء رغبة  القدرة" إلى أن القيم هي 
أشار إلى ذلك بربط القيمة برغبات "  كار" كما أن   )110،ص 1986أحمد بيومي  ، محمد(" تجربة 
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إن القيمة هي التقدير الذي نضيفه على األشياء ذات القيمة و : " الفرد و تقديره لألشياء ، إذ يقول 
 ).110،ص1986بيومي،  محمد أحمد" (لرغبات القادرة على إرضاء ا

 
 
 
 

في هذين التعريفين إشارة إلى الرغبات و الحاجات و فعال نجد لحاجات الفرد الفطرية منها و المكتسبة 
دورها الهام في توازن الفرد نتيجة تنظيمها بمقتضى العقل و العمل على كبتها يؤدي إلى أمراض 

ي يسوي بين القيمة و الرغبة الذاتية و ميول الشخص اتجاه عصبية و نفسية، غير أن الموقف الذ
تلك  الحتمية السيكولوجيةموضوعات و أشياء خارجية و إشباعه لكل حاجاته يؤدي إلى الوقوع في 

الحتمية التي تجعل الفرد ينساق وراء رغباته و يندفع إلشباعها بحسب ما يضطرب به باطنه، فال قيمة 
اللذة و األلم، وهو ما يؤدي إلى انتفاء خاصية اإللزام و احتجاب المثل العليا  إال بما يبعث عليه وجدان

 فاإلنسان وحدة  نفسية، حسية . بفعل تذبذب الرغبات والميول وبالتالي فقدان مقياس ألحكام القيمة

باته و عقلية يتميز بها عن غيره من الحيوانات، فيفكر و يتحكم في نفسه و ال ينصاع لما تمليه عليه رغ
فقط، و عند مواجهته لموقف معين، يلجأ إلى االحتكام العقلي، مسترشدا بالقيم التي تدين لها الجماعة 

  .المنتمى إليها بالوالء، فيختار من بين البدائل ما هو مرغوب فيه و يتحاشى ما هو مرغوب عنه
ذلك أن العديد من  إن ربط القيمة بالرغبات و الحاجات فيه كثير من التحديد و القصور، و دليل

األشخاص في حياتنا اليومية يمتنعون بإرادتهم عن إرضاء رغبات و حاجات ضرورية ألجل تحقيق 
قيم عالية، فمثال الصائمون في رمضان يمتنعون عن األكل طوال النهار و لمدة شهر كامل مع أن 

)  سبحانه و تعالى مرضاة اهللا( حاجة األكل ضرورة حتمية ألي كائن حي إال أنهم ألجل قيم عليا 
يمتنعون عن إشباع رغبة ملحة، و كذلك األمر بالنسبة للرغبة الجنسية، فحياتنا اليومية تعج بمظاهر 

 ).العفة و الشرف( اإلثارة لكن األفراد يمتنعون عن ذلك ألجل قيم عليا 

  
  توجهات السوسيولوجيـــةال: الثـالث  النـمودج - 3

 
ية كغيرها من الظواهر االجتماعية األخرى، و أنها شيء له هنا تعتبر القيم ظاهرة اجتماع

 معنى خاص بالنسبة للجماعة التي تسعى للوصول إليها، فتستهدفها في سلوكها كما أنها تعتبرها إحـدى 

عبارة عن الموجهات التي : " بأن القيم" ماكس فيبر"موجهات الفعل االجتماعي، وفي هذا الشأن يشير
كله و تتضمن هذه القيم بعض األوامر التي تحكم السلوك اإلنساني بطريقة تفرض نمط السلوك و ش

قباري " (ضاغطة، أو قد تصنع  هذه القيم بعض المطالب التي قد يضطر اإلنسان إلى السعي لتحقيقها 
   ) 85 84محمد اسماعيل ، دون سنة ، ص ص 

وظيفي للنسق عند تحليله البنائي ال" بارسوتر"كتابات كان لهذا التصور صداه في 
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هي تلك الجوانب من موجهات الفاعل التي تلزمه بالمحافظة على : " االجتماعي حيث يرى بأن القيم 
،  1986محمد احمد بيومي ، " (معايير معينة و معايير لالختبار يكون الفاعل مجبرا على االختيار 

   ).153ص 
 : أساسيتين و هما على نقطتين" فيبر و بارسوتر" في هذين التعريفين أكد كل من 

 
 
  

  . أفعال اإلنسان ليست اعتباطية بل لها مبادئ و لها أيضا غايات -  أ
 .للقيم طبيعة أو صيغة إلزامية إجبارية على األفراد - ب

  
أن بعض القيم تصنع ألجلها مطالب من أجل تحقيقها و بالفعل فمثال الحرية كقيمة يطمح  فيبرأكد 

  .و المثابرةالفرد لتحقيقها تتطلب العمل و اإلرادة 
لكن األمر الذي لم يتوضح لنا هو ما هي الموجهات ؟ و كيف تتحدد ؟ هل هي من األفراد أم غير 

  ذلك ؟ 
األفعال : " إال أن  لندبرجو هناك من استخدم األفعال على أنها مؤشرات للقيم، و في هذا الصدد أشار 

و يشاركه ) 155،ص 1986بيومي ،  محمد أحمد"(المرغوبة و المسموح بها هي التي تشير إلى القيم 
،ص 1986محمد أحمد بيومي، " (الجانب اإلمبريقي المعروف للقيم هو الفعل : " بقوله  آدلرفي ذلك 

155(  
إن اعتبار األفعال كمؤشر للقيم فيه كثير من التقصير و الغموض، فالفعل ليس دائما حكما على 

أفعاال مخالفة للقيم التي يحملونها ألنهم واقعين تحت  القيم التي يحملها األفراد، فهناك أشخاص يمارسون
ضغط و إجبار سواء أكان ماديا أو نفسيا، كما أن طبيعة األدوار االجتماعية و تعددها في الحياة 
االجتماعية تفرض على الفرد أحيانا تبنى أنماط سلوكية مخالفة لما يتمثله من قيم و مبادىء و هنا يقول 

اك خط فاصل يمكن إقامته بين تأثير توقعات الدور االجتماعي و بين تأثير القوة ليس هن: "  الفينسون
  ).156،ص 1986محمد أحمد بيومي،"(المباشرة للقيم على ما يصدره األفراد من سلوكات 

من خالل المناقشات السابقة يتضح لنا تباين في وجهات النظر حول مفهوم القيمة و الجوانب 
ا في فهمها و تحليلها، فهناك التعريفات التي تنحو منحى فلسفيا بحيث تعتبر التي يمكن التركيز عليه

القيم مثل عليا و أشياء مجردة، كما توجد تعريفات تشير إلى الجوانب النفسية البحتة، بينما نجد فئة 
 اعـي ثالثة تتخذ من الجوانب االجتماعية محددا أساسيا لمفهوم القيمة و خاصة التأكيد عن الفعل االجتم

 .و معناه

عموما إن هذا التباين لن يؤثر سلبا على دراستنا بل على العكس ألنه يمكننا من النظر بشكل 
بما هو سائد و متنحي من القيم فإننا نرى بأن  أعمق إلى مفهوم القيمة و لما كانت دراستنا تهتم 
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عنى أوضح للقيم ذلك أن ما هو الجوانب الثالثة الفلسفية السيكولوجية و كذا االجتماعية مجتمعة تعطي م
سائد في المجتمع هو نتيجة لقضايا متشعبة يؤثر فيها ما هو اجتماعي من عادات و تقاليد و معاني 
حقيقية و ما هو نفسي من رغبات و حاجات ملحة، و أيضا فلسفة الحياة من غايات و مثل عليا هذا من 

  .وامل ذاتهاجهة و من جهة أخرى فإن ما هو متنحى أيضا يتأثر بالع
  القيمة" : و تأسيسا على كل ما سبق، فإن البحث يطرح تعريفا للقيم تلتزم به الدراسة و هو

  
  
  

مفهوم يدل على مجموعة من األحكام و المبادىء و االعتقادات، تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله 
 و توجيهات لحياتــه  مع المواقف و الخبرات الفردية و االجتماعية، بحيث تمكنه من اختيار أهداف

يراها جديرة بتوظيف إمكانياته، و تتجسد خالل اإلهتمامات أو اإلتجاهات أو السلوك العملي أو 
 :و بحكم هذا التعريف تتحدد القيم إجرائيا على النحو التالي ".مباشرة اللفظي بطريقة مباشرة أو غير

  
ها و ال بد من االختيار لتلك أن حياة اإلنسان تحكمها أهداف معينة و هناك وسائل لبلوغ - أ

 .األهداف في في إ طار ما تقدمه الجماعة و ما ترتضيه و ينبع من إطارها المرجعي و فلسفة حياتها

تتبلور أهداف الفرد في الحياة على شكل معايير ينظر من خاللها لكافة مكونات حياته، فتكون -  ب
كام تفضيلية إزاء عناصر و جزئيات حياته اتجاهات ايجابية و أخرى سلبية، بمعنى أنه تتكون لديه أح

فتكون اتجاهات ايجابية و أخرى سلبية حول تلك العناصر و الجزئيات، بقدر ما تحقق القيمة أو ال 
 .تحققها

والتفاعل  تشتمل تلك المعايير كافة مكونات المجتمع،و يحتضنها الفرد من خالل عملية التطبيق - ج
  .يهدف إليه اإلطار المرجعي للمجتمعاالجتماعي و هي في النهاية تؤول لما 

تتكشف لنا تلك المفاهيم من خالل اختيارات اإلنسان و توجهاته، و بقدر إمكانياته و وضوح  -  د
 .القيم عنده يكون مطمئنا إلى اختياره فيوجه كافة إمكانياته من أجلها

ير عنها على تظهر هذه القيم من خالل مصادرها في شكل أوامر أو نواهي، و تبدو في التعب -هـ
 .متصل األهمية و عدم األهمية، في حين تظهر سلوكيا في صور التعبير الوجودي

  
  تفسيــر القيـــم / ثانيا
 

مما تقدم يتوضح لنا أن العلماء و المفكرين و الباحثين في موضوع القيم لم يتفقوا على تعريف 
هذا التعدد ليس بالطارئ و ال لهذا الموضوع، و  واحد و شامل بل تعددت محاوالتهم و تفسيراتهم 

يرجع ذلك إلى اختالف اإلطار المرجعي و  بالشيء العارض، بل تعدد له ما يبرره و ربما 
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المنظور الذي على أساسه تفسر القيم و يقيمون تبعا لذلك سلوك الفرد و غاياته هذا من جهة، و من 
نجد جذبا من النظريات المتناسقة و  في ميدان القيم: " هذا التعدد بقوله فون ميرنيغجهة أخرى يفسر 

  :خصبا من النظريات المتضاربة و لعل السبب في هذا التضارب و الخلط بين المجالين بسببين
  .يتصل األول منهما بالممارسة اليومية حيث تشارك في صوغها شؤون الحياة المعتادة -
فلسفة و مختلف العلوم االجتماعية أما الثاني فهو مجال الدراسة النظرية حيث تتناولها بالبحث ال -

 ). VON MERING 1961 pp 63- 64" (بطرق متباينة 
 
 
 
و تبعا لهذين السببين اختلفت اآلراء في األساس الذي تقوم عليه هذه القيم هل هو حقائق ذاتية أم  -

خالف، اعتبارات ذهنية ترجع إلى تقدير الفرد أو إلى ظروف المجتمع أو إلى أي أساس آخر من نوع م
و كان هذا موضوع أخذ و رد مند القديم بين الفالسفة و بقية الدارسين في العلوم االجتماعية، 

 تقاليده،  و عليها بظروف المجتمع ونظمه فالفيلسوف يربطها بأفكار مثالية واالجتماعي يستدل

 . دوافعو السيكولوجي يفسرها من وجهة النظر النفسية بكل ما تحويه من رغبات و اهتمامات و 

و بنظرة ثاقبة لمحتوى هذه التفسيرات نستطيع القول أن هناك اتجاهين كبيرين تقع في ظلهما هذه 
المدارس الفكرية و الفلسفية، اتجاه يقول بذاتية القيم و آخر بموضوعيتها و اتجاه ثالث يجمع بين 

 .الموضوعية و الذاتية و لكل منهم حججه و تبريراته

  
I -المنظور الفلسفي( التفسير الموضوعــي(  

 
هنا يشير المفكرون إلى أن مصدر القيم خارج عن الحياة الواقعية و الخبرة الشخصية لإلنسان 
و أن األخالقية تحمل في باطنها جزاءها و تتضمن مبرراتها، و تضرب هذه األفكار بجدورها إلى 

تما غاية اإلهتمام بالوصول إلى الفلسفة القديمة حيث نجد أفالطون مثال صحيحا لهذا الفكر، فقد كان مه
حل لمشكالت عصره و ما يجب أن تسير إليه األمور و تستتر عليه أوضاع الناس و المجتمع و الحياة 
و فلسفته على هذا الحال يمكن النظر إليها على أنها بحث فيما يجب أن يكون و فيما ال يجب أن يكون 

القيم ، و لقد اتضح له أن النّاس ال يعون مصادر أي هي في مجموعها تعتبر من زاوية معينة بحث في 
اإللزام في حياتهم، و مع ذلك فهم يدركون مثال عليا و يتحدثون عن الخير و الحق و الجمال كما أنهم 
 متمسكون بإلتزاماتهم الخلقية و يخرج أفالطون من هذه المشكلة بقوله أنه ال بد أن يكون هناك مصدرا 

عتقدات التي تؤدي إلى فهم هذا اللون من التفكير أو الحديث أو السلوك و هو يستقي منه الناس هذه الم
يستبعد بل يرفض أن تكون حياة الحس بما تحويه من خلط و اضطرابات و مساوئ مصدرا للقيم و 
آخر غير العالم الذي يعيش فيه ، عالم توجد فيه  المثل السامية و من ثمة ال بد من وجود عالم 

و يتفق رجال الفكر على أن ." و الخير و الجمال  كما يجب أن تكون هو عالم الحق  األشياء الكاملة
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ما كان يقصده أفالطون هو أن مصدر القيم اإلنسانية خارج عن الحياة الواقعية و الخبرة الحسية 
 نجيب إسكندر"(لإلنسان في هذا العالم المتقلب و أن المصدر هو عالم المثل و هو عالم أبدي ثابت مطلق

  ).08،ص 1962
إن أفالطون كان محقا عندما قال أن حياة الحس اإلنسانية بما تحويه من قصور عقلي و ميوالت   

عاطفية ال يمكن أن تكون مصدرا مطلقا للقيم و عليه جاء اعتقاده بضرورة وجود عالم آخر نستقي منه 
 رورية كعدم التناقض و االعتدال المثل و قد عبر عنه بعالم المثل كما أنه أعطى هذا العالم صفاته الض

 
 
 

و الكمال و الخلود و هي صفات اهللا سبحانه و تعالى ، و هذا الطرح معقول و فيه منطق سليم ، و لكن 
  .هروبه من فكرة اهللا و عدم اهتدائه لإليمان به جعله يترك هذا العالم المثالي غامضا

فلسفية التي تفسر القيم و لعل أهمها ذلك التصور لقد كانت أفكار أفالطون منبثقا لعديد من التصورات ال
الذي يعطي المنهج العقلي و الحدس دورا كبيرا في فهم القيم ، حيث يرون أن اإلنسان يسعى لطلب 

في كتابه عن الصـواب  روس. دالخير أ و الحق لذاته و ليس من أجل منفعة أو مصلحة و هنا يقول 
ة ال تعتمد على الذات بل نعني شيئا موجودا في الشيء نفسه إننا نعني بكلمة جميل صف: " و الخطأ 

 ).33،ص 1980فوزية ذياب، (" وجودا كامال غير معتمد في وجوده على عالقة الشيء بالعقل المدرك

لم يكن مخطئا عندما قرر أن قيمة الشيء ال تعود إلى الذات المدركة أي العقل  روسفي الحقيقة إن 
 يمكن أن تكون مجرد عالقات تربط األشياء بالعقل لكنه لم يحدد لنا على أي المدرك، بمعنى أن القيم ال

شيء هو إذن يعتمد، فال بد أن يكون هناك مصدرا آخر يجعل ا الشيء ال يعتمد في إدراكه على الذات 
بل يعتمد على شيء آخر هو موجود فيه، لكن هل يمكن أن نقبل منطقيا إدراك الشيء باالعتماد على 

ر موجود فيه دون وجود مصدر آخر يعتمد عليه هذا الشيء األخير ؟ إن التسلسل المنطقي شيء آخ
  .لألفكار و المعاني ال يسلم بهذا التفسير

إن األفعال الخلقية : " فكرة أخرى في بحث موضوع القيم بقوله كانطمن جهة أخرى أثار 
قررها العقل ألن الفعل الصادر عن تصدر احتراما لقاعدة الواجب في حد ذاته وفقا لقاعدة سلوكية ي

الواجب يتضمن في ذاته قيمه الخلقية تلك القيمة التي ال تتوقف على نتاج العمل بل تتوقف على قاعدة 
الواجب التي يؤدي بمقتضاها واجبه، و يتحدد من خاللها سلوك النّاس في كل زمان و مكان 

)Kant1965 pp 141 150 .E (  يوضح لنا ماذا يقصد بقاعدة الواجب و ما في تفسيره للقيم لم كانط
 مصدرها ؟ بالرغم من أنه اعتبرها ثابتة في كل زمان ز مكان و هو أمر فيه كثير من الريب، ذلك أن 

بحثا  ادوارد مورمن جهة أخرى تناول  .طبائع األفراد تختلف تبعا لظروفهم االجتماعية و الثقافية
ة موضوعية مستقلة عن ذوات األفراد يدركونها عن طريق طويال في كلمة الخير مؤكدا أن الخير صف

  . الحدس
التفسير الوحيد في غياب اإليمان باهللا، و الحدس  يجده  "مور " إن المتمعن في طرح 
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نوعا ما عندما قال أن الخير  "مور " هنا يرادف الفطرة اإلنسانية في أطهر صورها، و قد أصاب 
س، غير أنه كان مبالغا كثيرا في تقدير الدور الذي يلعبه صفة موضوعية خارجية قد ندركها بالحد

الحدس في معرفة الخير، ذلك أن الحدس ال يكون دائما صائبا، ثم أن التسليم بهذا يجعل نزول الرسائل 
السماوية و وجود المصلحين في كل عصر لتوجيه اإلنسان إلى الخير أمر ال مبرر له، إذ أن الحدس 

الحدس قد يعني فئة من النّاس و قد ال يعني فئة أخرى، و هنا لن يبق مجال يغنيهم عن ذلك، ثم إن 
 يقرر أن الخير صفة خارجية موضوعية من جهة، و مـن  "مور " ثم إن . للضبط و النظام االجتماعي

 
 

جهة أخرى فهو يقرر أن الحدس هو وسيلة إدراكها و هو عملية ذاتية، أي يحاول تفسير شيء يقول 
بوسيلة ذاتية، و هي قضية غير مقبولة منطقيا، فما هو موضوعي يكشف بوسائل  بأنه موضوعي

  .موضوعية و بذلك فرد القيم و تفسيرها على أساس الحدس يزيد األمر تعقيدا وغموضا
و صفوة القول أن هذا المنظور الذي يفسر القيم بمعزل مطلق عن الخبرة اإلنسانية فيه كثير 

لى حتمية مثالية بحيث يكون االلتزام بالقيم هو مطابقة الصفة المثالية من القصور ألن ذلك يقودنا إ
لألشياء و األفعال أي إقرار لنسق محدد من القيم تحديدا سابقا ال يملك الفرد بمقتضاها إال التنازل عن 

ما فاعليته واالندماج في واقع متعال عنه، كما أن اإلنسان لديهم عاقل رشيد و األشياء مصفوفة تحمل قي
و ما على اإلنسان إال أن يلتقط منها ما يسوقه العقل أ و الحدس إلى تناوله و هذا نظريا يقلل من شأن 

  ).211، ص 1980صالح قنصوة،(فاعلية اإلنسان في اكتشاف القيم و االلتزام بها و تغيير بعضها 
 .قف الحياة االجتماعيةبالرغم من أن هناك أشياء تعلو و تهبط وفقا لتقدير اإلنسان لها و تبعا لموا

  
II - التفسيـر الذاتـــي 

  
هل موضوع : و لكي نفهم هذا التفسير مقارنة مع التفسير األول يمكن صياغة السؤال التالي

  القيم جزء متكامل مع سائر الخبرة اإلنسانية الواقعية، أم هو شيء مستقل أو معزول عنها؟

سامية لسر كامن فيها، و إنما قيم األشياء هي إن األشياء ال ترتبط من وجهة النظر هذه بقيم 
من اتصالنا بها و تفاعلنا معها وسعينا إليها، أي أن أحكام القيمة تشير إلى الفاعل نفسه فال نتناول 
طبيعة الموضوع الذي يحكم عليه بل حالة الشخص الذي يقوم بالحكم و ال تعدو أحكامه أن تكون 

( لب المتعلقة بالشخص و المرتبطة بالمجتمع الذي ينتمي إليه تبريرا للرغبات أو الحاجات و المطا
نحن ال نسعى لشيء على : " بقوله  "سبينوزا"و هنا يشير  )  54، ص 1980صالح قنصوة، سنة 

اإلطالق و ال نريده أو نشوق إليه أو نرغب فيه، و لكن على العكس يعتبر الشيء حسنا ألننا نسعى 
نجيب ( " رغب فيهإليه و نريده و نشوق إليه و ن "سبينوزا " و يكاد  ) 10، ص  1962إسكندر، سنة 

نتمسك بها هي نتاج الخبرة الذاتية لإلنسان و جزء  في هذا القول يؤكد أن القيم التي نتطلع إليها و 
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إن قيمة جرس الحرية في أمريكا ال تتوقف : " "يوجينانيدا"ال يتجزأ من كيانه و في هذا المعنى يشير 
ذاتية كامنة فيه، فهو من هذه الناحية ذو قيمة تافهة ال تكاد تذكر ألنه جرس قديم كشروخ على صفات 

وال يساوي شيئا، و مع ذلك فهو ال يقدر بثمن و له قيمة عالية كبرى في نظر األمريكيين ألنه يرمز 
أشياء بسيطة و  فاإلنسان يستطيع أن يصنع بذاته "يوجينا" وتبعا لما يشير إليه :  للحرية التي يقدرونها

  .يضفي عليها قيمة و يثمنها من خالل أحكامه و قيمه الذاتية
  
  
  
  

 إن جرس الحرية قيمة ذاتية أضفاها األمريكيون عليه ألنهم هم صانعيه و مالكيه، و هذا األمر 

 بالنسبة لجميع األفكار و األشياء التي يصنعها اإلنسان، لكن هناك أشياء ال يصنعها اإلنسان و مع ذلك
  ...يضفي عليها قيمة كالماء، السماء، الهواء 

إن الباحث في هذا االتجاه الذي يفسر القيم تفسيرا ذاتيا يصعب عليه، التعرض و اإللمام بكل 
األفكار الواردة فيه و لذلك فإننا سنكتفي ببحث نماذج منها تظهر كافية ألن تعطينا صورة عامة عن 

 في هذه النماذج و التيارات إال بفضل المصدر الذي تنبثق منه،  هذا التفسير، ذلك أنه ال وجود للقيمة

و المراد به اإلنسان فردا أو جماعة، و ال نعتبرها كيانا مستقال بذاته، فالفرد و المجتمع هما كل شيء 
و بالرغم من اتفاق . بالنسبة إليها و لوالهما و لوال مقتضياتهما لما كان لها أثر أو كان لها ذكر

ا التفسير على أن الذات الفاعلة هي مصدر القيم إلى أن هناك اختالف حول أيهم أشد أثرا أصحاب هذ
 في اإلنسان، هل هي القوانين البيولوجية أم القوانين النفسية أم االجتماعية أو االقتصادية ؟

  
 المنظور النفســي-1
  

لنفسي بما يضطرب به يتفق أصحاب هذا المنظور على رد القيمة إلى محتوى الوعي أو الوجدان ا
من رغبات و مشاعر، فليس ثمة قيمة إال بما كان يرضي رغبة أو يثير انفعال أو يتجسد دافعا، و بذلك 

، )72، ص 1980صالح قنصوة، (ال تكون القيمة صفة خاصة بالموضوعات بل تلحق بأنواع الذوات 
السلوك و غاياته و تنشأ في مواقف فالقيمة تتغلغل في حياة النّاس أفرادا أو جماعات و ترتبط بدوافع 

  .معينة أثناء تفاعلنا مع المواضيع التي تعج بها الحياة اليومية
ففي األول يكون اهتمام علماء النفس بالقيمة اهتماما نفسيا خالصا مرتبط و متأثر بنزعة بيولوجية 

 ال تفرق كثيرا بين اإلنسـانتدعم تلك اآلراء، التي ترد القيم إلى القوانين التي تحكم الكيان العضوي و 

دور التركيبة النفسية و الوراثية للفرد في تقييمه  و غيره من الكائنات الحية مؤكدة في ذلك على 
نرغب في األشياء ألننا ندرك فيها ذات سحرية ال  ال " لألشياء و الموضوعات و تذهب إلى أننا 
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ى األشياء ألننا نرغب فيها و هنا تتطابق تنالها الحواس بل إننا على العكس من ذلك نعزو القيمة إل
الرغبة مع عملية التقويم و تقاس عاطفة القيمة بموجب قوة الرغبة و شدتها ال بحكم اإلرادة، كما تتحدد 

   ). 74، ص  1980صالح قنصوة، (" قوة الرغبة و شدتها بموجب الزيادة النسبية للذة المنطوية عليها
ما تقلص االهتمام به من قبل علماء النفس ألنه إذا ما مضينا في  إال أن هذا التفسير للقيم سرعان

الحديث عن حاجات اإلنسان العضوية تفسيرا لكل فاعلية إنسانية تنشأ عنها القيم، فلن نجد ما نتحدث به 
من قيم إنسانية على اإلطالق ألننا سنقف في فاعليات اإلنسان عند ما يماثلها في النبات و الحيوان، 

  كي نجد ما نفسر به قيمة ال بد أن نتخطى هذا التفسير إلى غيره مما يتيح لنا إدراك مسؤوليةبينما ل
  
  
  

 اإلنسان في تحقيق غاياته التي يتصورها ما ينبغي أن يكون كما أن هذا الرأي يقودنا إلى الوقوع في 

 ع إلى إشباعهـا الحتمية النفسية التي تسوق الفرد بحسب ما يضطرب به باطنه من رغبة موقوتة يندف

و هنا تحتجب المثل   إلى بما يبعث وجدان اللذة و األلم   و هذا يتناقض مع خاصية االلتزام، فال معيار
  .العليا بفعل تذبذب الرغبات و الميول و نفتقد إذاك مقياسا ألحكام القيمة

يمة لدى من جهة ثانية نستطيع القول أن أهم نظرية نفسية نالت رواجا كبيرا في تفسير الق
التي  "رالف بارتون بيري" السيكولوجيين بعد هذه النقائص الموجهة إلى التفسير األول للقيم هي نظرية 

محورا للتركيز في تفسير القيمة و مفاد هذه النظرية أن أي اهتمام بأي شيء االهتمام تستخدم مفهوم 
البشري أنه يقبل بعض األشيــاء يجعل هذا الشيء ذا قيمة، فالواقع أنه من الخصائص المميزة للعقل 

و يرفض البعض اآلخر، و القبول و الرفض يتضمنان معان كثيرة كالموافقة و عدم الموافقة و الحـب 
و لكل هذه الخصائص الشاملة للحياة النزوعية والوجدانية التي توصف بأنها حاالت أو ... و الكره

فهو في بيري  عند" اإلهتمام  "وافق مصطلح أفعال أو اتجاهات أو ميول للقبول و الرفض و التي ت
إن أي شيء يكون : " رأيه الينبوع و السمة المميزة و الخاصية الدائمة في جميع القيم حيث يقول

يعتبر الشيء ذا قيمة إذا اتصف بفعل فيه اهتمام : " كما يقول" موضوع اهتمام فإنه حتما محمل بالقيمة 
هذا اللجوء إلى تفسير القيمة لمفهوم االهتمام و ما يتضمنه من  و يشير ) 36، ص 1980فوزية ذياب (" 

نزوع و يسمى إلى تحقيقها إلى ما يوصلنا لحل مشكلة القيمة من الناحية النوعية على اعتبار أن 
 االهتمام و النزوع حقيقة يومية تلمس من خالل الخبرة و تتجلى في سلوك األفراد تجاه األشياء 

  .و الموضوعات
 "  فون امرنفلز" و  "  هوبز" فق الكثير من السلوكيين مع هذا الرأي من أمثال و قد ات

نحن ال نرغب األشياء ألننا نتعرف فيها على ذلك العنصر :" حيث يقول خذا األخير "ماينونج" و
فوزية ( "ننسب القيمة لألشياء ألننا نرغب فيها الغامض العصي على الفهم المسمى قيمة، بل إننا 

االهتمام و الرغبة و ليس ينبع االهتمام و الرغبة  بمعنى أن القيم تنبع من  ) 37، ص 1980ذياب، 
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 من القيمـة 

يتبلور مقصد هذا المنظور و يتجلى في كون أن القيم ال يمكن أن تكون مستقلة عن اإلنسان  و هنا
  .هاموضوعية الوجود، كامنة في ذات الشيء بل تظهر من اهتمامنا باألشياء و ميلنا نحو

و إذا كان هذا التفسير للقيم يحول حل مشكلة الحكم القيمي إلى شيء بديهي أي كلما كان هناك 
نزوع و اهتمام فهناك قيمة نظرا لكون هذا االهتمام حقائق ملموسة يوميا فإن هذه البداهة عينها في 

بل يخفي وراءه في  حياتنا اليومية هي التي تدعونا إلى الحذر و االحتياط فكم من شيء بديهي يتضمن
كثير من األحيان صفات جوهرية جديرة بالفحص و التمحيص و المعرفة الدقيقة و هنا نتساءل ما هو 
مصدر أو منبع االهتمام ؟ و ما هو اتجاهه و هدفه ؟ فأنا إذ أقول إني مهتمة بشيء ما، فهذا ال يعني 

  و االهتمام ذاته بل هذه الثالثية هي وحدة أن ال عالقة بين الذات الفاعلة المهتمة، و الشيء المهتم به،
  
  

مترابطة تقع في حيز و وسط معين يلعب دورا كبيرا في تفسير األمور و هنا تنشأ فكرة أساســية  
ترى في أن االهتمام ال يمكن تفسيره أي سلوك إال إذا راعينا المجال السلوكي الذي يحدث فيه  و التي

ير أي سلوك إال ضمن البيئة االجتماعية و الثقافية التي ينشأ فيها الفعل و بعبارة أوضح ال يمكن تفس
الفرد و نقصد بذلك عاداته و تقاليده و اعتقاداته أي دراسة السلوك في إطار المواقف داخل البناء 
االجتماعي و هو الموقف الذي يتبناه ذلك الفرع المسمى علم النفس االجتماعي الذي أكد على أن البيئة 

ية تعد مصدرا لبعض المثيرات التي تؤثر في سلوك الفرد و اهتماماته فهنا تبرز أهمية القيم االجتماع
 .في تكوين شخصية الفرد و بلورة فاعليتها

  
 المنظور االجتماعـــي - 2

 

يؤكد أصحاب هذا المنظور في دراستهم للقيم على أنها جزء مهم من البناء االجتماعي و هي 
حقائق ووقائع ال تختار بطريقة عشوائية و ال تنشأ نتيجة حدس أو تفكير  من صنع المجتمع، كما أنها

بل تستمد القيم واقعيتها من توحد شخصيات المجتمع بها لتنظيم العالقات داخل المجتمع و  مجرد
لتصير جزءا من الموقف االجتماعي، و عالم االجتماع إذ يهتم بدراستها ال يكون متعسفا بل يهتم 

يهتم بدراسة النظم و األنساق االجتماعية و هو يهتم بدراسة النظم االجتماعية باعتبارها بدراستها كما 
   ). 380، ص  1989محمد سعيد فرج ، (  تتضمن مجموعة من القيم و تعبر عنها

و علماء االجتماع إذ اهتموا بمعالجة موضوع القيم فإنهم يؤكدون ضرورة النظر إليها من زوايا 
، ثقافية، تاريخية، و حتى اقتصادية، بمعنى أن السلوك اإلنساني ال يمكن فهمه بمعزل متعددة، اجتماعية

عن هذه الجوانب سواء مجتمعة أو على حدى، و بذلك تأكد الطرح البديهي لسوسيولوجــية القــيم 
هو األكثر شيوعا، و كما هو معروف فإن علم  و أصبح التساؤل حول كيفية المعالجة و التفسير 
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و اتجاهات فكرية تفسر الموضوعات التي يدرسها هذا العلم بحسب  اع ظهرت فيه عدة مدارساالجتم
الخصائص الفكرية لكل اتجاه، و لما كانت القيم أحد المواضيع السوسيولوجية الهامة كان لزاما أن 
تخضع هي األخرى لمعالجة تصنف تبعا لتلك التصورات، و نحاول في هذه الدراسة اختصار هذه 

  :الجة في ثالث اتجاهات أساسيةالمع
  

 الوظيفــياالتجاه  - أ

  
يعتبر االتجاه الوظيفي من أكثر االتجاهات السوسيولوجية أصالة و شيوعا، ذلك أنه و مذ 
تأسست السوسيولوجيا كفرع مستقل اتسمت بالطابع الوظيفي بوعي أو دون وعي ذلك أن ضرورات 

  من مجموعة من األجزاء المختلفة قد تم تلبيتها من قبلطرح المجتمع كوحدة للتحليل باعتباره مركب 
  
  
  

و قبل التطرق إلى إسهامات علماء   .)150، ص  1986بودن دوف ، يوريكو ( جميع علماء االجتماع  
االجتماع الوظيفيين في فهم القيم و تفسيرها ال بد من تحديد أهم األسس التي يقوم عليها التحليل 

 :السوسيولوجي الوظيفي

  .المجتمع بناء يتألف من مجموعة أنظمة و أنساق و أنماط للنشاط المشترك -
 .لكل نسق احتياجات ال بد من الوفاء بها، اذ يتوقف عليها وجوده -

 .إن التوازن حالة أساسية و ضرورية إلستمرار البناء االجتماعي -

  .لقائمةوحدة التحليل هي األنشطة و النماذج المشتركة للعالقات االجتماعية ا -
  

هو من أبرز علماء االجتماع الوظيفيين الذين اهتموا بالقيم حيث يرفض كال من دوركايم و لعل 

االعتقاد بأن القيمة خاصة باطنة في الشيء تؤثر في الذات و القول بأن الذات هي التي تخلع القيمة 

  .  به على الشيء و يرد القيمة إلى الفكر الجمعي الذي يغير كل شيء يمسه و يتصل

، و معنى هذا أن القيم تنشأ حسب تقدير الذات، و هذه الذات ليست ) 81، ص  1980صالح قنصوة، (به 
الذات الفردية بل الذات الجمعية التي تكمن في المجتمع بما يمثله من سلطة أخالقية هي مصدر اإللزام 

هو الوحدة "  دوركايم "ر عنه تأمرنا و تفرض علينا الواجبات، و المجتمع أو الضمير الجمعي كما يعب
التي تجمع بين الطابعين المميزين للظاهرة األخالقية من حيث إلزام مفروض و خير مطلوب فهو يملي 
إلزاما علنيا بوصفه قوة خارجية  عالية علينا و من ناحية أخرى نتعلق به و ننشد وصاله ألنه باطن 

فسه لسخطه و استهجانه، و هنا تظهر القيم مثل فينا و كل من حاول التمرد على قيم المجتمع عرض ن
صنع المجتمع و لها قوة ملزمة رغم أنها أمور  من "  دور كايم"كل الظواهر االجتماعية عند 



 

26

مرغوب فيها و أكد تحت نظريته االجتماعية أنها تصورات تتسم بالعمومية و اإللزام، فأفراد المجتمع 
محمد سعيد (  "يفرضها عليهم المجتمع بما له من قوة القهر يشتركون في قيم واحدة و معايير متمايزة

    ).     384ص  1989فرج، 

اهتماما بالقيم عند حديثه عن الفعل االجتماعي الذي يعتبره الموضوع ماكس فيبر  يظهر
العلم الذي يشغل نفسه بالفهم التفسيري للفعل االجتماعي مع : " الرئيسي لعلم االجتماع حيث عرفه بأنه

   ).18، ص  1986محمد عوض عبد السالم، ( " لشرح السببي لحدوثه و نتائجها

و لكي يكون الفعل بؤرة للتحليل السوسيولوجي عند فيبر ال بد أن يتوفر على ثالث عناصر 
   ) : 115 -114سمير نعيم أحمد ، دون سنة ، ص ص ( أساسية و هي 

  . ين أو بحضورهم و تواجدهمو يتعلق األمر بوعي الشخص بسلوك اآلخر : الوعـــي -
أي أن فعل الذات ال بد أن تكون له داللة ويحمل معنى عند اآلخرين و بالعكس  : )الداللة(المعنى  -

  .أي ال بد لفعل اآلخرين أن يحمل قيمة و داللة رمزية بالنسبة للفرد
  
  
  

  .و هذا يتجلى في تعبير األفراد اآلخرين من خالل فهم السلوك : الفهـــــم -
  

حينما يخصص معنى ) الفرد و فعله ( و معنى هذا أننا سوف نتحدث عن الفرد الفاعل 
ذاتيا لسلوكه، و الفعل يكون اجتماعيا في معناه الذاتي عندما يأخذ في اعتباره سلـوك اآلخريــن 

 .و يكون بذلك موجها في حدوثه

وات هامة و تظهر مهمة عالم االجتماع في دراسته للفعل االجتماعي من خالل خط
   ). 19، ص 1986محمد عوض عبد السالم ، :(هي

  .أي أن نفهم المعنى الذاتي للسلوك: التفسيـر -
  .و صياغته في مفاهيم *تنظيم المعنى الذاتي للفعل:  اإلدراك -
  .الشرح السببي للسلوك اإلنساني:  الشـرح -

  :و هاته المهمة األساسية لعالم االجتماع تتم على مستويين    
  فهم الفعل االجتماعي عند األفراد أنفسهم: مستوى األولال

  .فهم الفعل االجتماعي بين جماعات الناس أي على المستوى الجمعي:  المستوى الثّاني
  

و ارتكانا على هذين المستويين تظهر أهمية القيم و دراستها عند فيبر، حيث يعلن بأن الفعل 
يق تلك القيم االجتماعية السائدة، فيتحدد السلوك و يتبلور االجتماعي يتجه دائما و باستمرار نحو تحق

                                                        
  



 

27

دائما داخل إطار ما يسمى بموجهات الفعل و السلوك الذي تفرضه القيم هو سلوك يصدر أصال 
 .للتحقيق قيمة اجتماعية معينة بالذات

بعة للفعل تصنيفا في فئات أر"  فيبر" و في مستوى آخر من التحليل للفعل االجتماعي و تفسيره أعطى 
 ).115 114سمير نعيم أحمد، دون سنة ، ص ص ( :االجتماعي وفقا لتقسيم عقلي مجرد و هي

 
و هو الفعل الذي يتميز فيه الفاعل باإلدراك الشامل للهدف  :الفعل العقالنـي المرتبط بهدف ما-

  .المحدد و التقدير السليم للوسائل المساعدة
هو الذي يهدف إلى التمسك بقيمة معينة لها أهمية كبيرة عند  و: الفعل العقالني المـرتبــط بقيمة-

  .الفرد أكثر من اهتمامه بتحقيق هدف خارجي أكثر
  .و هو الذي ينشأ عن حالة عاطفية أو نفسية مباشرة لدى الفرد: الفعل العاطفــي أو الوجدانــي -
 المعتقدات المجتمعية،  و هو الذي تحدده العادات و التقاليد و :الفعـــل التقــليــــــدي-

  .و بالتالي فإن سلوك الفرد يأتي كاستجابة لما اكتسبه خالل عملية التنشئة االجتماعية
 

 
  یرى فیبر أن اإلنسان ھو الكائن الوحید الذي لدیھ سلوك ذي معنى 1
  

و عليه فإن الفعل االجتماعي هو سلوك يقوم به فرد فاعل داخل نظام اجتماعي معين و حدود 
رية و ظروف تمكنه من السعي لتحقيق األهداف، مستخدما الوسائل التي تتسق و طبيعة هذه معيا

 .األهداف،  و موجها بموجهات قيمية يتحدد من خاللها ما هو مرغوب فيه و مرغوب عنه اجتماعيا
من جهة أخرى نالحظ أن فيبر تحدث عن حاالت شعورية أو وجدانية ينشأ عنها سلوك و هنا  

آخر من تفسير القيم لديه، حيث يضفي على موجهات الفعل و دافعيات السلوك عنصرا يظهر جانب 
ناشئة عن تلبية مطالب ضاغطة يضطر " قيمة معينة " سيكولوجيا قد تدور دافعيات السلوك في نطاق 

  .اإلنسان لها
قيمة فأكد على أن ال"  تالكوت بارسوتر" صداها في كتابات " ماكس فيبر " و لقد كانت لنظرية 

التي تحدد إطارات بنية الفعل االجتماعي و تفرض هيكله و بنيانه و لذلك يشتمل اإلطار المرجعي 
 الموجهات" و دور "  الموقف" و دور "  دور الفاعل" للفعل االجتماعي عنده على ثالثة أدوار هي 

االجتماعي أن أي لكي نفهم الفعل االجتماعي على الباحث ) 454،ص  1979قباري محمد إسماعيل، "(
يعرف ما يتعلق بوقائع الموقف ، و ما يتعلق بالفاعلين الذين يرغبون موضوعات معينة و أخيرا 

  .الجوانب التقويمية التي تتعلق بالحكم على عناصر الموقف على أساس من مقاييس القيمة و مستوياتها
ه بالقيام بدور موجهات و استنادا على هذا الفهم فإن بارسونز على غرار فيبر تتوظف القيم عند

الفعل في الموقف االجتماعي لذلك أصبحت بمثابة عناصر ثقافية تعبر عن تصورات للتفضيل 
موقف، ألنه بمثابة تصورات تصدر عن أشياء  االجتماعي فهي عناصر منظمة لسلوك الفرد في 

فهو يرى "  ةالبناء االجتماعي و الشخصي" كتابه  مرغوب فيها، و قد أعلن عن ذلك بارسونز في 
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بأن القيم تصورات للتفضيل و جزءا من الثقافة و هي تصورات عن الموضوع المرغوب فيه سواء 
كان نسقا اجتماعيا أو نسقا للشخصية أو العالم الطبيعي و تتسم هذه التصورات بالعمومية، و تحكم 

 كــل 

احدة يستدل عليها دائما أنساق الفعل و هي تصورات يقبلها مجموعة من األشخاص هم أعضاء ثقافة و
  . في أشكال السلوك و االتجاهات الخاصة و الشائعة

للقيم يظهر لنا أن البناء االجتماعي ليس مجموعة من القيم التعريف البارسوني من خالل هذا 
بل هو محصلة لتكامل أنماط القيم مع مكونات أخرى للنسق االجتماعي و تتوحد الشخصية بهذه القيم، 

ارسونز على تماسك القيم االجتماعية و إال تفكك البناء االجتماعي و أصيبت الشخصية لذلك يؤكد ب
  .باإلضطرابات النفسية

و هنا تظهر لنا وظيفية بارسونز حين أدخل القيم كعنصر جوهري في تركيب البناء االجتماعي اسنادا 
التماسك و التضامن من  إلى القيام بوظيفة عضوية و ضرورية تقوم بها أنساق القيم، تلك هي وظيفة

،  1979قباري محمد اسماعيل ( أجل الحفاظ على البناء االجتماعي و إال أصابته عوامل االنهيار و التفكك
  ).455 454ص ص

 
 
 

و ارتكانا على ما سبق يتضح لنا أن أنصار هذا االتجاه يؤكدون على أن القيم هي من صنع 
، و محددا هاما من محددات السلوك االجتماعي، و لكن المجتمع نتيجة خبرات اجتماعية تكونت جماعيا

المالحظ في هذا االتجاه المبالغة في التأكيد على أولوية المجتمع في صوغ القيم و توجيهها و غياب أية 
حرية فردية تشارك في صوغ القيم لتندمج هذه األخيرة في واقع متعال ال خيار فيه و الوقوف منه 

  .يم قد ثبتت في الوقائع و اندمجت في المجتمعموقفا سلبيا ما دامت الق
من جهة أخرى نالحظ أن القيم تلعب دور الخضوع و التوازن للمحافظة بذلك على استقرار 
المجتمع و على الفرد أن يتكيف مع النظام القائم، و هنا تتغيب فكرة أساسية في الطرح الوظيفي و هي 

دها جميع المجتمعات و فيها تتنحى بعض القيم و تسود قضية التغير و التغيير و هي عملية هامة تشه
قيم أخرى و لكن النزعة المحافظة في هذا االتجاه جعلتهم يهمشون هذا التغيير، و بالتالي فإن طرحهم 

 .و تفسيرهم للقيم لم يكن أكثر من عملية وصف لواقع معيش

  
 االتجاه الماركســــي -ب

  
لموضوعات المادية و هي حقائق واقعية موجودة في يعرف هذا االتجاه القيم بأنها صفات ا

استقراره هو جوهر التحليل الوظيفي فإن البناء  حياتنا العملية، و إذا كان البناء االجتماعي و 
ل وجهيه، قوى االنتاج و عالقاته ذلك أن أسلوب  االقتصادي و تغيره هو أداة التحليل الماركسي،  
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سائر العالقات و النظم االجتماعية و الخلقية و العلمية و التي  هو القاعدة و األساس الحاسم في صوغ
الذي يستمد وجوده و استمراره من أسلوب انتاج معين هو الذي يحدد "  البناء األعلى" تمثل بدورها 

   ).103 102، ص ص  1980صالح قنصوة ، (بصورة مباشرة طبيعة المجتمع، أفكاره و نظمه 

لبناء التحتي و نقصد به البناء االقتصادي للمجتمع الذي يحدد صورا و هكذا فإن مصدر القيم هو ا
فليس وعي الناس هو : " معينة من الوعي االجتماعي تطابق ذلك األساسي المادي و كما يقول ماركس

و بتغير األساس المادي يتحول " هو الذي يحدد وعيهم ) المادي ( الذي يحدد وجودهم، بل وجودهم 
قيم و أفكار و لكن بدرجات متفاوتة، و مهما يكن من أمر الصور التي يتجلى بها البناء األعلى من 

الوعي االجتماعي في المجتمع فإنه يتخذ طابعا طبقيا، و يكون المجموع الكلي لألفكـار و القيـــم 
  .  و الضوابط التي تعتنقها طبقة معينة ما يسمى بأيديولوجيتها

ذات تغيير يتناسب و األوضاع االقتصادية و المصالح تبعا لهذا الطرح فإن القيم نسبية، 
االجتماعية و الوضع الطبقي للمجتمع هو الذي يبقي على القيم نسبتها ذلك أن كل طبقة تحاول أن 

المناهضة  اتجاهد للحفاظ على أفكارها و مصالحها، فللطبقة الممارسة لالستغالل قيمها وأيديولوجيته
  الستغالل أي الطبقة العاملة و لن تنتفي هذه القيم النسبية حتى ينتهــيأليديولوجية الطبقة الخاضعة ل

  
  
  

 . صراع المصالح حيث تختفي عهد الطبقات و االستغالل و تتحقق الشيوعية تحققا كامال 

المالحظ على هذا االتجاه أنه قد أعطى أولوية كبيرة للعوامل المادية في تفسير القيم و الوعي 
فيه مغالطة كبيرة، و ذلك أن وسائل اإلنتاج قبل أن توجد، كانت هدفا يسعى االجتماعي وهو أمر 

اإلنسان لتحقيقه فاختراع األداة ال يحدث تلقائيا بل ال بد أن يسبقه تصور و تفكير يقوم االختيار من بين 
نا نجد الممكنات تعرضها الطبيعة عليه فيعالجها ويحورها وفقا لفكرة تحددها غاية إنسانية معينة أي أن

هذا من جهة، من ) 209 208، ص ص 1980صالح قنصوة، ( أنفسنا في قلب تصور قائم على القيم 
جهة أخرى فإننا ال نقر للماركسية تفسيرها للقيم على أساس المصالح الطبقية ألن ذلك ينفي وجود قيم 

ف يفسر إنسالخ أقوى من المصالح المادية و المنفعة وهو موقف يحط من إنسانية اإلنسان و إال كي
   .!!!البعض عن قيم طبقة عليا و اإليمان بقيم طبقات أدنى لوال وجود قيم أقوى من هذه الطبقات ؟ 

من جهة ثالثة فإن الماركسية أعطت تفسير للقيم حاولت تعميمه على مجتمعات العالم بإقرارها بالحتمية 
 .ريخية واالقتصادية و االجتماعيةلكل مجتمع خصوصياته وظروفه التا التاريخية متناسية بذلك أن

     
 اتجاه الخصوصية التاريخية و الثقافية -ج 
 

االجتماعية باعتبارها سلسلة من أحداث يستوجب  ينظر أصحاب هذا االتجاه إلى الظواهر 
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فهمها الرجوع إلى سياقها التاريخي و الثقافي، و ذلك أن أية ظاهرة اجتماعية ما هي إال استجابة 
األسباب و األحداث، و لما كانت القيم جزءا من هذا الكل في إذاك تخضع لهذه السيرورة لسيرورة من 

أي نتاج الظروف التاريخية و الثقافية التي يعيشها األفراد في المجتمع ، فالقيمة قيمة اإلنسان الذي 
نوايا و التضحيات ينتمي إلى ثقافة و قيمة السلوك حين يتطابق مع اإلرادة و التاريخ، فالمثل العليا و ال

وقيم الوفاء و النبالة  و الشجاعة و البطولة كلها أمور نسبية متغيرة يحملها اإلنسان كائن اجتماعي 
 .  منخرط في زمرة أو أسرة، كما تخضع لحكم الزمن و تنفاد لمنطق التاريخ

لسوسيوتاريخي في هو أحد أهم علماء االجتماع الذين أكدوا على األخذ بالسيـاق ا كارل مانهايملعل  و
تناول الظواهر االجتماعية بالدراسة ، و رفض االتجاهات القائمة في علم االجتماع ووقف موقفا نقديا 
من علم االجتماع الماركسي و من فكرة العقل الجمعي الدوركايمية، حيث أن مانهايم رفض الزعم بان 

رفض فكرة أن عقال ميتافيزيقيا خالص وضعية الطبقة هي القرار الحاسم في تغيير القيم و الفكر كما 
يحلق بعيدا فوق عقول األفراد يستوحي عنه هؤالء أفكارهم و مشاعرهم ورأى أن حركة التاريخ 
وحدها هي مبعث الفكر و أن الحدس التاريخي في سعيه الحتمي و الدائم هو مصدر القيم و معنى ذلك 

( ء األصول االجتماعية و المصادرة التاريخية أن أنماط الفكر و أساليبه ال يمكن فهمها إال في وضو
 ).   431، ص  1979قباري محمد اسماعيل 

 
 
 

                       
و إرتكانا على هذا الفهم المانهايمي فإن كل موقف تاريخي يعبر عن روح العصر و سماته و معاييره 

لكيفية التي يدرك بها الفرد الفكرية و لذلك يتجه الباحث في دراسة الموقف و دوره في تحديد ا
  .موضوعا من الموضوعات

و في وضع طريقة فهمه و تأويله، و بذلك ال نفهم أية فكرة جزئية إال من خالل سياقها العقلي 
الكامن في بنية الحقيقة السوسيوتاريخية، و ال تتسم هذه الحقيقة عند مانهايم بخصائص ثابتة بل هي 

لصراعات و المتناقضات المنبثقة أصال من القوى الدينامكية للتاريخ، حافلة في باطنها بشتى القوى و ا
ومن ثمة تصبح القيم صورا اجتماعية منتزعه من األوضاع االجتماعية والمواقف التاريخية المشخصة 

  .       فهي صورة مجردة عن مادتها التاريخية و محتوياتها االجتماعية
يده على أن القيم تتجلى في واقع فرد ملتزم يوضع معطى و المنحى ذاته تأك و لقد نحى ماكس تشيللر

أنه عند تحليها يترتب علينا أن نلتمس الرجوع إلى تاريخ مزدوج تاريخ الفرد وتاريخ المجتمع، ذلك أن 
اإلنسان الحاضر له ماض معين و أن المشكلة التي تعترض سبيله، إنما تظهر له في لحظة معينة من 

بدو حلها لغيره في ثوب فعل و كأنه حلقة محددة متسقة من حلقات تاريخه لحظات سيرة حياته، و ي
الخاص، حلقة يكتنفها ماضيه من قبل ويتممها غده من بعد، و هذه اآلفاق الشخصية الموقوتة تقع في 

AROND, sans date , pp 95  97 (.   لقد عبر   .R(ذاتها في دائرة التاريخ االجتماعي الواسع 
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تناوله لموضوع الجمال و مضمونه رافضا تلك اآلراء التي تقول بان العقل هو مهبط  عن رأيه هذا في
كل قيمة جمالة و خلفية، بمعنى أن هذه القيم ال تخصنا و حدنا و ال يعني ذلك أن عالم القيم هو عالم 

ن الخارج م. مستقبل عنا، و لكنها مع ذلك ال نفرض قيم األشياء، حيث أن التصورات القيمية إنما بأثينا
قباري محمد اسماعيل  مدخل ( " أو حركة الزمان" فهي إما كامنة في المجتمع وإما صادرة عن التاريخ 

، ومعنى هذا أن ما نسميه بالجميل إنما يتغير بالطبع بتغير الظروف االقتصاديـة ) 457 454ص ص 
ي صور تحقق مظاهر مختلفـة و التاريخية و األحوال االجتماعية و الثقافية، فالجمال يعبر عن نفسه ف

  .          و متغيرة خالل سياق التاريخ
من جانب آخر يؤكد علماء االجتماع على أثر العوامل الثقافية في اكتساب القيم و صدور 
أحكام القيمة و التركيز على البعد الثقافي في تفسير القيم و اكتسابها حيث أن القيم منتجات ثقافية تنبع 

تماعي و تؤثر في تكوين شخصية األفراد و لما كانت الثقافات متمايزة، كان ال بد للقيم من الواقع االج
أن تتمايز من مجتمع آلخر و إذاك تتسم بالطابع النسبي فهي ليست أمورا مطلقة و إنما تتغير بتغير 

 و الغزارة البناء الثقافي للمجتمع و بذلك صدرت المحاوالت النظرية و التطبيقية التي تتسم باآلصالة 

 و العمق، بقصد الكشف عن أبعاد ثقافية لفكرة القيمة و تفسيرها في ضوء تلك الخلفية السوسيولوجية

، 1979قباري محمد اسماعيل ، ( و ربطها بأرضية الوجود الثقافي كي تصفي عليها مغزاها ومعناها 
   ).452  451ص ص  

  
 

 
ة مسألة موجهات القيم الكامنة وراء في هذا الصدد بمعالج فلورنس كلوكهوهولقد انشغلت 

سلوك البشر في كل زمان و مكان باعتبارها الدوافع الحقيقية عن تمايز أنماط الثقافة بحيث تحدد هذه 
الموجهات موقف اإلنسان من الوجود و تنظم عالقته بالكون و تشكل نظرته إلى الزمن و تعلقه بالمثل 

اد إلى اختالف الثقافات و بالتركيز على تباين العقليات القيم استن فلورانساألعلى، وبذلك عالجت 
، 1979قباري محمد اسماعيل (وبين األمريكان و الهنود آلزوني و النافاهو فعقدت المقارنات بين مجتمع 

معنى هذا أن القيم عنصر ثقافي متميز و نسبي ، متميز ألنه يخص كل مجتمع بما يتمثله . ) 452 ص
اليد و توجهات نسبي ،ألنه لكل ثقافة معاييرها الخاصة بها، فإن المرغوب فيه من عادات و أفكار و تق

يختلف تبعا للثقافة، فما تراه ثقافة ذا قيمة تحكم عليه ثقافة أخرى بأنه غير ذي قيمة وما يراه مجتمعا ما 
 يت ميدمارجرو في هذا السياق أكدت الدراسات الخلقية التي قامت بها كل من . صوابا يراه غيره خطأ

بندكتا انطالقا من هذا التصور على أن مقومات القيم إنما تستند أصال إلى مقومات ثقافية كما  روثو 
تعتمد على أنماط و طرق تربوية متمايزة فالنمط التربوي المستبد يولد قيم العدوان والصراع، أما النمط 

بر هذا التمايز في نمط التربية عن التربوي الهادئ إنما يؤدي إلى تحقيق قيم الوداعة و الطاعة و يع
بعينها، األمر الذي يؤدي بالطبع إلى تمايز  صدور شخصية محدد المعالم داخل إطار ثقافة 

،  1978قباري محمد اسماعيل ، ( وطريقة التربية  الشخصيـة و ذلك استناد إلى تمايز نمط الثقافة 
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ا االتجاه تؤدي بنا إلى االقتناع بأنه و حمادى القول أن المناقشة الموضوعية لهذ ).185 184ص ص 
أنسب اتجاه لفهم و شرح منظومة القيم و توجهاتها في أي مجتمع و أي ثقافة ، ولما كانت دراستنا 
تهتم بالمجتمع الجزائري وبالذات الطلبة الجامعيين كعينة من هذا المجتمع و لما كان لكل مجتمع 

يعتنق قيم معينة و يرفض قيم أخرى، فإننا نطرح السؤال خصوصيته التاريخية و الثقافية التي تجعله  
 ما هي األسس وبمصادر التي تقوم عليها منظومة القيم في المجتمع الجزائري ؟: اآلتي

   
 أسس المنظومة القيمية في المجتمع الجزائري  -
 العقيــــدة اإلسالميــة  :األساس األول* 
  

ية في المجتمع الجزائري و درجة تمثل أفراد هذا المجتمع لقيم قبل أن تتطرق إلى تأثير العقيدة اإلسالم
هذه العقيدة فكرا و سلوكا ال بد أن نفهم قيم التصور اإلسالمي و أبعادها و نتحدث عن الدين كمصدر 

 . قيمي في التحليالت السوسيولوجية
 

ن الدين إن المتفحص لتاريخ الشعوب و حضاراتها يكشف ال محالة تلك العالقة الوثيقة بي
كعقيدة و القيم كمبادئ أساسية لهذه العقيدة و بالتالي له تأثير كبير على القيم  سواء في مستواها 

  في الفعل الناتج عنها عمليا، و منه يمكن تفسير أو باألحرى تبرير القول الذي يرى في  النظري أو
  
  

اسا لنسق قيمي معين ، و لقد أكد الدين مصدرا قيميا أو على األقل القول بأن الدين يمكن أن يكون أس
لعل سبب ضرورة الدين واضحا في حقيقة أن " بقولهما  "مور "  و" ديفيد " وجهة النظر هذه كل من 

المجتمع اإلنساني تتحقق و حدته أساسا من خالل اقتناء أعضائه لبعض القيم المطلقة و الغايات العامة، 
ت ذاتية إال أنها تؤثر في السلوك و تكمالها ليساعد المجتمع و بالرغم من أن هذه القيم المطلقة و الغايا

على االستمرار كنسق، فعن طريق االعتقاد و الشعائر تتصل الغايات العامة و القيم بعالم تخيلي يرمز 
إليه بالموضوعات المقدسة الثابتة و هذا العالم بدوره يتصل بطريقة معقولة بالحقائق و التجارب 

ومن خالل الدين يمكنه ممارسة نوعا قويا من الضبط على السلوك اإلنسانـي ... دالخاصة بحياة الفر
و الذي يوجد في نفس االتجاهات المدعمة للبناء النظامي، يتمثل الغايات و القيم المطلقة و ليس هناك 
مجتمعا أصبح علمانيا كلية حتى يمكنه أن يصفي تماما االعتقادات في غايات متسامية و في كائنات 
فوق عضوية، وحتى في المجتمع العلماني ال بد من وجود نسق ما يعمل على تكامل القيم المطلقة 

الدين يعيش " إلى أن شارلز كولي و في نفس السياق أشار" )182ص  1986محمد أحمد بيومي (
بذلك أن باالتصال و التأثير و أكد أن األديان الكبرى ما كانت لتمثل شيئا إن لم تكن أنساقا، وهو يعني 

تتكيف مع الوضع المتغير للمجتمع، فعن طريق  األديان كأنساق توجد في البناء االجتماعي و 
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  ).       183، ص  1986محمد أحمد بيومي، ( "هذه األنساق تلبي حاجات الطبيعة اإلنسانية 
  

ة من هذا المنطلق يمكن الوقوف على حقيقة ضخمة تتجلى في كل األديان السماوية و الوثنـيـ
و كذا التصورات الوضعية المادية منها و المثالية كلها بال استثناء تفصح بشتى الطرق عن حقيقة ال 
مناص من التسليم بها و عدم المحاجة فيها ، و هي أن اإلنسان ال يقف و ال يمكنه الوقوف وحيدا في 

لحيوية و الفعلية و معتمد هذا العالم دون أن يجد له رباطا يربطه ، فهو في الواقع مرتبط من الناحية ا
من الناحية الواقعية على قوة أو قوى يعتقدها موجودة داخل أو خارج الكون و المجتمع، وهو يشعر في 
قرارة نفسه سواء أخفت هذا الشعور أو جهر به أنه ليس المركز المتوحد للقوة المستقرة القادر على 

هذا الشعور ال يفلت منه اعتى العتاه و ال  الصمود و الوقوف وحيدة منفصلة عن هذا العالم، و إن
أطغى الطغاة و ال أسمى المحتلين لمراكز الملك و الجاه مهما بذا اإلنسان في مثل هذا الجاه و السلطة 
اللذان يشكالن ستارا رقيقا سرعان ما تهلكه الخلوة و اإلنفراد، و لقد نبه كثير من المفكرين و الفالسفة 

و اإلحساس باالنتماء أو الحاجة إلى االستكمال،  قيقة الشعور  بعدم الكمالإلى هذه الحقيقة و هي ح
من هذا  رودولف أكوو لقد استمد  الشعور بالمخلوقية أو المفعولية حتى أن بعضهم أسماه محقا

الشعور مبدأ التقديس في كتابه فكرة المقـدس ، و في هذا اإلطار نجد المدى الفسيح لعديد من 
هرت في مختلف المراحل التاريخية بغض النظر عن صحتها تعطي إجابات عن التصورات التي ظ

  تساؤالت كثيرة طرحها اإلنسان حول نفسه، حول مجتمعه و حول الكون الذي يعيش فيه، و في ظل 
  
  
  

  . هذه المعتقدات و التصورات تنشأ القيم النظرية الخاصة بكل منها و التي هي في مجموعها نسقا قيميا
يدة اإلسالمية كذلك لتجيب عن تساؤالت اإلنسان هاته لكنها لم تكن محاولة إنسانية ذلك أنها جاءت العق

  .منزلة من عند اهللا عز و جل بالصيغة اإللهية الخالصة
نستطيع القول أن التصور اإلعتقادي لإلسالم مبني على إعطاء تحديد واضح لمركز اإلنسان في 

على هذا اإلدراك تتشكل قيم التصور اإلعتقادي فتنظم في سياق  الكون وعالقته به و بمن فيه ، و بناء
فكري واضح  و نستطيع القول هنا أن التصور اإلعتقادي للمجتمع هو أساسي وجوهري في الطرح 
اإلسالمي  حيث انه إما أن يكون وفق شرع اهللا وسنة نبية صلى و إما يكون غير ذلك  و تتحدد  قيم 

 :هذا التصور من خالل بعدين

   
إن األشياء التي يصنعها اإلنسان بنفسه و األفكار التي يصفها هو الذي يعطيها قيمتها :  البعد األول -

التي يصنعها، وللطريق الذي يشقه و للدواء الذي  ألنه أدرى بمكوناتها، فهو الذي يعطي قيمة لآللة 
يصنعه أي األمور التي تخص اإلنسان من حيث   . لذاتي فهو أدري بهاخبرته اليومية و االجتهاد ا
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إن األشياء التي وجدها اإلنسان مخلوقة من عند اهللا عز وجل وال دخل له في إبداعها          : البعد الثاني -

و إدراك كنهها ينفرد اهللا سبحانه و تعالى بتحديد قيمها من خالل النصوص القرآنية ،فكان من 
لق األرض و السماء و الكون كله فهو الذي يعطي الضروري    و المنطقي و اهللا خالق اإلنسان و خا

  .قيمة لحياة   اإلنسان وموته ، و هو الذي يعطى قيمه للكون بأسره الذي يعيش فيه اإلنسان و يحتويه
 

ولن تستطيع الرسالة اإلسالمية و هي آخر الرسائل السماوية أن تبلغ هذه القيم تبليغا واضحا إال 
الكون وعالقة الكون به، وحقيقة اإلنسان و مركزه في هذا الكون و غاية يدرك اإلنسان عالقته ب"عندما 

" ونوع الصلة بين اهللا و اإلنسان على وجه الخصوص ....وجوده اإلنساني ، ومنهج تحقيقه لهذه الغاية 
لذلك اهتمت العقيدة اإلسالمية بإيجاد نسق قيمة إسالمي واضح  ) 26السيد قطب دون تاريخ ، ص ( 

و أولى هاته العالقات هي عالقة اإلنسان خالقه و قد حددتها . العالقات و القيم التي تحكمها يحدد هاته
 العقيدة اإلسالمية تحديدا واضحا و جليا ال يناقش، هي عالقة خضوع و خشوع و تسليم باإلله الخالق 

ولكي يدرك  ) 36ة قرآن كريم سورة الذاريات اآلي(  "و ما خلقت الجن و اإلنس إال ليعبدون" و عبودية 
 ".اإلنسان هاته العالقة و يفهمها ، صاغها اإلسالم في قيم تعبدية و عقيدية 

 
  :      وثاني هته العالقات و التي لها صدى قيمي إسالمي هي عالقة اإلنسان بالكون و هنا نميز بين

 خالقية التي تشترط أي عالقة اإلنسان بنفسه، وقد حددها اإلسالم في مختلف القيم األ: الكون الداخلي

  الوسطية و االعتدال بين كل جوانبه الجسمية، الروحية، العقلية و النفسية بحيث يعطي لكل جانب
  
  
  

 غداؤه دون المفارقة أو التفضيل، واإلسالم يكره فقدان التوازن ولو كان ألعلى ألنه يحرص على

ض، وهنا يقول صلى اهللا عليه و سلم ال أهداف الحياة العليا التي ال تتحقق بغير استجابة لنوازع األر
فالرهبانية اختالال غير متوازن يعطل أهداف الحياة و يعذب الفرد في سبيل هدف " رهبانية في اإلسالم

مهما كان نظيفا فهو غير عادل بالنسبة للفرد و فطرته، فالوسطية هي القيمة اإلسالمية األم  في هاته 
  ).  142قرآن كريم سورة البقرة اآلية ( " أمة وسطاكذلك جعلناكم "العالقة يقول تعالى 

و تتفرع هاته العالقة إلى عالقة اإلنسان بمحيطه الطبيعي مع ما سوى بني البشر وقد : الكون الخارجي
  حددتها العقيدة اإلسالمية في كونها عالقة تسخير وانتفاع بما في الكون من خيرات لنفسه 

والذي جعلكم "  الخالفةمية األم في هاته العالقة، المتمثلة في و لمجتمعه حتى يحقق القيمة اإلسال
  ولكن هذه الخالقة مرتبطة بقيم الرحمة و المحبة  )167قرآن  سورة األنعام اآلية ( " خالئف في األرض

  .و المودة لمحيط الفرد االجتماعي
 



 

35

هو بذاتي  من خالل هذين البعيدين نستطيع أن نقر بأن الطرح اإلسالمي طرح متميز، فال
يؤدي إلى عبادة الهوى وال هو بموضوعي يؤدي إلى تقديس التفاهات هو طرح شامل، و تمكن 
شموليته في جمعه بين العناصر الذاتية والموضوعية، فذاتيته تكمن في أنه ترك المجال واسعا الجتهاد 

و تقنيات العلم اإلنسان في تقييم كل ما هو بعيد عن مشاعره و عواطفه، في شتى العلوم الدقيقة 
ومسائل أخرى مرتبطة بحقائق موضوعية ال يختلف فيها اثنان، أما موضوعيته فتظهر في أن الخالق 

و نفــس  ''أعطى قيما للموضوعات التي تمس عواطف اإلنسان و مشاعره و نزوعه، قال تعـالى 
لذلك فقد حدد التصور  ) 8و  7قرآن كريم سورة الشمس، اآلية (  '' و سواها فألهما فجورها و تقواها

اإلسالمي القيم التي تربط اإلنسان بخالقه و بغيره ممن يحيطون به حتى ال يختل توازنه وتضطرب 
  .نفسه

وهنا البد من اإلشارة إلى أنه هناك إلتزام وثيق وضروري يبرز بين قيم التصور اإلعتقادي 
النظام االجتماعي كأساس عملي لـهـا التي ينبثق منها نظاما فكريا هو األساس النظري للقيمة و بين 

وهنا تتساءل . و الذي من المفروض أن ينبثق كليا من النظام الفكري ليحدث التالءم و اإلنسجام
الدراسة هل هناك التزام وثيق بين قيم التصور اإلسالمي كأحد األسس التي تقوم عليها منظومة القيم 

  اقع المعيش؟في الجزائر مع النظام االجتماعي القائم و الو
إن الطرح المنهجي و التسلسل المنطقي لألحداث و الظواهر ينطلق من أن أي فهم ألي ظاهرة 

  اجتماعية يتطلب فهم سيرورتها و مرجعيتها، وعليه يتوجب علينا لمعرفة تفاعل قيم التصور اإلسالمي
  مرت بها الجزائر  مع النظام االجتماعي السائد في الجزائر أن نقف على الظروف التاريخية التي 

 :و أثرها على هذا التفاعل وهنا نمير بين ثالث مراحل تاريخية أساسية

  
  
  
 فترة ما قبل االستعمار الفرنسي -

   
شهدت الجزائر كغيرها من المجتمعات الفتح اإلسالمي هذا األخير الذي ساهم بقدر كبير في 

  بقيمه السمحاء في هاته الشخصية صقل الشخصية الجزائرية و تقويم عناصرها، حيث تأصل اإلسالم 
و عمل المجتمع الجزائري على تمجيد هذا الدين بتطبيق تعاليمه ونشر مبادئه وقيمه عقيدة، شريعــة 
و أخالقا، فبرزت حضارة راقية و منسجمة في جانبيها المادي و المعنوي صمدت لفترة معتبرة من 

للجزائر، حيث ظهرت بعض التجاوزات على هذه الزمن امتدت إلى قرون عديدة نهاية الحكم العثماني 
المنظومة القيمية تمثلت في انتشار الشعوذة و الدروشة و الصوفية السلبية كقيم منافية لقيم اإلسالم 

لو كان على حسن نية، ضف إلى ذلك وربه و  التعبدية التي تنفي اتخاذ أية وساطة بين العبد 
ا و عدم االجتهاد في إنتاج هالشروح و تكرار ظ انتشار التعليم بصورة سطحية محصورة في حف
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  الكتب 
و التعمق في العلوم ساهم في عدم تفقه أمور الدين والدنيا و هو ما آل في النهاية بالجو الثقافي في 

ة في المجتمع يإلطار العام للمنظومة القيماالجزائر إلى السلبية، لكن هذا ال يمنع من القول بان 
 و تقاليد و مبادئ لم تمسها هاته التجاوزات حيث بقيت قيم  ميا له عاداتالجزائري كان إطار إسال

إن الجزائريين رغم كل هذا كانوا يشعرون " االحترام الوالء للجماعة و الغيرة على العرض الوطن
يؤلفون كيانا قوميا و أنه ال بد من اليقظة الدائمة من أجل الدفاع  شعورا واضحا و بحكم الفطرة أنهم

و أرض  نهم، وكيف ال يشعرون بذلك و قدر ربطت بينهم أواصر كثيرة و آالم و آمال مشتركةعن وط
فار لمواجهة الخطر الداهم من نذات حدود واضحة، و كيف ال يشعرون بذلك و هم دائما في حالة إست

 ).8، ص1983مصطفى بوتفنوشت، ("أروبا 

         
 ارــــاء االستعمــــأثن -

   
الوطن اإلسالمي و الدول  فرنسي للجزائر حلقة من حلقات الصراع بينيمثل االحتالل ال

المسيحية، لكن الذي ال شك فيه أن الغزو األوربي للجزائر شكال و مضمونا يختلف عن الغزو له في 
لم تكن تهدف لفرض سيطرة  الستعمار الفرنسي في الجزائراباقي أجزاء الوطن العربي ذلك أن خطة 

شن االستعمار " اقتصادية إنما كانت تهدف إلى فرض سيطرة فكرية و ثقافية  سياسية فحسب أو حتى
و الكاتب و السياسي واإلداري و الضابـط و المستـوطــن  حربا حقيقية شارك فيها المعلم الفرنسي

إذا كان هم االستعمار .)52، ص 1981عبد اهللا شريط،( "اإلدارة و ل الدين و الكنسية و المدرسة او رج
يمنا الفكرية و الروحية أو التقليل من شأنها ووصفها بالجمود و التحجر، و بالفعل فقد استطاع طمس ق

أن يفرض نفسه في الجزائر إلى حد ما يثبت أقدامه و يسير إلى أبعد الحدود في الطريق الذي اختطه 
  راع بينفكان أن طعن الشخصية الجزائرية في الصميم و أصبح الص"  جتماعيااثقافيا، سياسيا و 

  
  

و العسكري إلى  يلسـياسايتعدى حدود الصراع  اإلستيطانياألوربي  الشعب الجزائري واالستعمار 
و يمكن أن  )36، ص 1980محمد السويدي، ( "صراع ضد العوامل المناهضة للشخصية الوطنية 

 :ليالميادين التي حاول بها المستعمر ضرب المنظومة القيمة في الجزائر فيما ي منختصر أه

   
  البعد العقيدي في اإلسالم •

  
األخرى في إصدار بعض  لاستغالاحرقها و  من خالل هدم المساجد و  بهفقد حار

عن طريق بعض رجال الطرقية الصوفية الذين  الفتاوى الخاطئة التي تضفي الشرعية لوجدوه 
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ة الخلقية و المعرفة نحرفوا الخط العام الذي رسمه األوائل لم يكونوا على جانب كبير من االستقاما
ال نسألك رد القضاء و لكن اللطف  اللهم إن" بأصول الديــن و يستدلون بقوله صلى عليه و سلم 

البدع و الشعوذة واألفكار الباطلة التي تلهي الشعب عن الخطر المحدق به، كما عملت  اكما نشرو". فيه
حمل الجزائريين لافة الوسائل الترغيبية لتبشيري مستخدمة كاالسلطات االستعمارية على نشر التعليم 

دية ثم اعلى تغيير دينهم فكانوا يجمعون األيتام الجزائريين الذين فقدوا آبائهم و أمهاتهم أثناء الحرب اإلب
يسلمونهم للبعثات التبشيرية الفرنسية، و قد اعتاد قادة االحتالل تأكيد هذه السياسة الدينية في عدد من 

 1832ر الحاكم العسكري في الجزائر سنة يل المثال  ال الحصر تصريح سكريتالمناسبات وعلى سبي
غير  اهإلبأن آخر أيام اإلسالم قد دنت و في خالل عشرين عاما لن يكون للجزائر " :  الذي جاء فيه

في أن هذه األرض فرنسا، فال يمكننا أن نشك على أية حال بأنها  كالمسيح، ونحن إذا أمكننا أن نش
  .)45، ص 1992محمد علي الصاوي، (  "حضرة اإلسالم إلى األبد  ضاعت في

         
 البعد  الدنیوي لإلسالم  •

   
بعدما حاولت السلطات االستعمارية نشر المسيحية المنافية لإلسالم امتدت أطماعها إلى إقامة 

األفكار و الفلسفات  مدارس علمانية مارست التعليم اإللحادي حيث لقن التعليم العلماني أبناء الجزائر
و المادية التي تحارب المبادئ اإلسالمية من خالل الكتب و المحاضرات التي وضعها  اإللحادية

دي و الدنيوي يو ليس بين محاربة البعد العق)  36، ص 1953عمر فروخ، ( "شرون بو الم المستشرقون
  بــي روالعلمانية على النمط األ رسداشجع إنشاء المنلإلسالم فرق كبير إذا يقول المبشرين يجب أن 
يدرسون لكتب المدرسة  الغربية و يتعلمون اللغات ث لزعزعة اعتقاد المسلمين بدينهم و القرآن حي

رس العلمانية كثيرا في أهدافها اإذا ال تختلف المد )41،  40، ص ص  1989جالل العالم ( "األجنبية 
و األخالقية للمجتمع  هدفوا إلى طمس القيم الثقافيةبشرية فكل منها يتالعريضة عن أهداف المدارس ال

  كتب تعلـم ت واوكتب دينية فالثانية بواسطة محاضر ضراتاالجزائري فإذا كانت األولى بواسطة مح
  
  
  

" نهأدروس تحمل فلسفات و تاريخ مغالط فيه حول المجتمعات اإلسالمية و اإلسالم حيث و صفوه ب
  ذه العصور التي تمثل بالسنة للتالميذ عصر االنحطاط مظهر من مظاهر العصور الوسطى ه

 ). 205، ص  1990كريمة الغازي ، (  "و التخلف

             
 ةـــــاللغ •
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 ة الجزائـرية إال إذا أبعدت اللغة العربـيــة يأدرك المستعمر أنه لن تتم زعزعة القيم الثقاف
كل الوسائل و فرضت في المقابل اللغة الفرنسية كلغة القرآن و الثقافة الجزائرية عن ميدان التعليم بو 

  فعندما تنتقل لغة ما إلى أمة أخرى ينتقل معها التأثر بثقافة تلك اللـغة " حية أساسية في جميع الميادين
كريمة ( "و مفاهيمها عن الحياة و هاما يسمى بالغزو الثقافي عن طريق اللغة  و عاداتها و معطياتها

لسياسة الفرنسة هذه  ة في مجتمعها و كانتبو أصبحت اللغة العربية غري ).207ص ،  1990الغازي ، 
 اغة العربية و منهلوجه آخر يتمثل في تشجيع اللهجات المحلية و من ثمة القضاء نهائيا على و حدة ال

حل غة الفرنسية ملجانب التحل إلى  شجع اإلحتالل الحديث اللهجات البربرية لكي" الثقافة الجزائرية 
و إمتد هذا التشجيع إلى ظهور العرقية و الجهوية بين ) 78، ص  1975رابح تركي ( "اللغة العربية 

ال فرق بين عربي و أعجمي ، وال " منذ زمن بعيد أدبها اإلسالم     الجزائريين هاتة القيم السلبية التي
   ."أبيض على أسود إال بالتقوى

جتثاث إستعمر حاول من خالل محاربة الدين و اللغة تأسيسا على ما سبق نستطيع القول أن الم
لقد كان من بين أهداف االستعمار القضاء على " أهم ركائز المنظومة القيمية في المجتمع الجزائري 

الشخصية الجزائرية و اعني اللغة و الدين، رغم أن الظاهر في الكتابات و النوايا الفرنسية أن أهداف 
 , VALIN CLAUDE( "خلق نظام كامل مستوفي لدى الدولة المستعمرة نشر الحضارة و  االستعمار

1974 p 112   ( إال دليل على ذلكوما ظهور تلك النخبة االندماجية.  
 ه      مإسبوحد لكن هذا ال يمنع من القول بان اإلطار القيمي العام كان إسالميا وهو اإلطار الذي ت

قات و المشاكـل التي عمـل المستعمر علـى نشرهــا و حوله جميع الجزائريين و نسوا تلك الفرو
  .و لكن بقيت تبعاته متفشية في أفكارنا و سلوكنا امادي اهرجنخو إستدخالها في مجتمعنا فأ

    
   اللـــــد اإلستقبعــــ -

   
  ن عملية اإلستقالل تتطابق مع تغيرات عديدة  ولكن ما هي حدودها ؟     أإنه ألمر عادي مالحظة 

 و البعض األخر يتبع يلبي نزاعات داخلية من أجل اإلستحواذ على السلطة،) أي التغيرات (ا فبعضه

  خ في المخيلةيحاجات السكان لتحقيق الكثير من الطموحات المكبوتة منذ زمن بعيد لكنها شديدة الترس
  
  
  
زع األفراد وهي ميول تندرج في مجرى تاريخ نوا" تجاه الرفاهية إالجماعية و هي طموحات تنمو ب 

 ) 20، ص 1988،نور الدين طوالبي(  "نها تعويض متأخر عن حاالت الحرمان السابقة أالمستعمرين و ك
و العاطفي في نفس الوقت و التي تفرض على   و هناك تغيرات أخرى مرتبطة بالنسق السياسي

وطني لم تشد أيديولوجية محددة غداة استقاللها ال الدول المتحررة من االستعمار ضرورة اختيار 
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الجزائر مطلقا عن القاعدة لقد عرفت كل أنواع هاته التغيرات ، و يبدو ان بعض هذه األخيرة لم تسمح 
لعامل الزمن بمحوها و نقصد هنا المسألة الثقافية المتعلقة بتلك الشروخ العميقة التي تركها التواجد 

ستقالله ال المجتمع الجزائري غداة ة ، تلك الشروخ التي لم يحاوياإلستعماري في منظومتنا القيم
النظام .الكيان  الجزائري بتناقضات و مغالطات عديدة ، بل زادها هشوتترميمها بل تركها ل

  السياســي و االقتصادي وكذا التربوي عمقا و تأصيال ، كيف ذلك ؟
  

 إن المشروع الوطني غداة االستقالل ذي إلتزام مزدوج، فمن جهة االلتزام بإرساء نظام
اجتماعي اقتصادي عالمي النمط، و االلتزام الثاني هو العمل على إعادة االعتبار للثقافة الوطنية 

ر أن الوقائع أدرجت غياإلسالمية، فعلى الصعيد الرسمي يبدو هذان المشروعان مانعين لكل تناقض 
  . نؤكد على تناقضهما األساسي هنا كي

أ في مجتمعات لها مبادئ فكرية واضحة تفتقدها المشروع االشتراكي الذي نش كانت البداية مع
ملة االشتراكية في هاته المجتمعات كانوا على قدر كبير من حالطليعة القيادية في بالدنا، كما أن 

التكوين اإليديولوجي و إن تفاوتت الدرجات و الظروف لكل بلد على حدى، أما في الجزائر فإن 
ومين كليا، ساعدت هاته رالحين، فقراء، أميين، محاألغلبية الساحقة من الشعب كانت من الف
منظمة فبرزت قيما أخرى زادت في تلك الشروخ التي  اإليديولوجية على إشباع جوعتهم بطريقة غير

، سرقة أموال الدولة ،تركها المستعمر في منظومتنا القيمية،الفساد، اإلهمال التسبب و عدم المسؤولية 
ود إلى مراتب السلطة و درجاتها المختلفة صعفإذا كان من الصعب ال"  فقدان الثقة و التمسك بالسلطة

ن مغادرتها أصعب ألن الخروج من دائرة الحكم في مجموع تلك األنظمة يعني صدور حكم باإلعدام إف
كما أن الضعف االقتصادي و استيراد .  ) 45، ص  1995محمد العربي ولد خليفة ، (  "السياسي

إذ لم تحصل السيطرة على هذه األدوات " اهم في تزكية قيم المشروع االشتراكي األدوات و التقنيات س
  التقنيينارات طإلإن الجهود المبذولة لتشكيل ا ؛دون مهادنة مترابطة مع األيديولوجية التي أوجدتها

و المتخصصين المفترض بهم تغطية مختلف قطاعات النشاط يجب أن تتالقى مع تهيؤ و ضرروة 
العناصر اإليديولوجية الغربية، و بصورة طبيعية راح هذا التهيؤ المقبول يفاقم سيرورة  ملحة إلدماج

        تد هذا اإلنسالخ الثقافي إلى التعليممو ا ) 45، ص1980محمد العربي الزبيري ( "اإلنسالخ الثقافي 
  ض إداراتنــا عدم المراقبة إلى تحويل جامعاتنا و معاهدنا و بعمحت س" و خاصة التعليم الجامعي

  
  
  

 طلق منهانو تخريب ت و مؤسساتنا الوطنية إلى أوكار مؤدية لأليديولوجيات المستوردة و قواعد تدمير
محمد (  "السياسي  لمنذ حصولها على اإلستقال جل الهجمات اإلمبريالية التي تعرضت لها البالد 

آلباء و المعلمين و األساتذة يل من اجالمرحلة هي  فنتيحة هذه  ) 31، ص  1980العربي الزبيري، 
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السياسي االقتصادي و الثقافي، و جاءت   االة ضحية هذا الكلغالجامعيين نستطيع اعتبارهم دون م
المرحلة  الحالية لتطرح المسألة الثقافية من جديد و لكن هاته المرة بصورة أكثر حدة، إنها مرحلة 

وهو انفتاح على كل شيء و في كل شيء فعلى   االنفتاح المفروضة علينا من النظام الدولي  الجديد
الصعيد السياسي ظهرت التعددية الحزبية التي تسمح بكل األراء و االتجاهات بالبروز في البرامج  

  .          السياسيـة
مفاهيم  تختلطاو هنا ظهرت أزمة سياسية كبيرة و هي قضية تداول السلطة و مقاليد الحكم و 

ن هذه المفاهيم تتركز في المنابـر و الجمعــيات أونقد اآلراء و ظن الجميع  الديمقراطية مع الحرية
السياسية يمكن أن تكون كيانا منفصال يمكن إلصاقه على قمة الهرم  و األحزاب و أن المؤسسة

ذ أنها حصيلة المفاهيم الثقافية  المتداولة بين األفراد ، فاألب الذي يطلب تنفي  ناالجتماعي للدولة متناسي
إلستفسار و االعتراض و المدير او األستاذ الذي يسحب من تالميذ حق  أوامره دون مناقشة و إقناع

بالسلطة و قس على ذلك مجموع األفراد كل حسب االستمتاع الذي يستعمل الختم و اإلمضاء لمجرد 
ولة مهما ية و حرية مسؤمقراطن جمع كل أولئك الناس في أي شكل كان ال يمكن أن ينتج ديإموقعه، 

، 1998محمد العربي ولد خليفة ، (كانت المواثيق و الدساتير و التوصيات التي يجتمعون تحت لوائها 
  ).69ص 

و لم يعد هناك شك في أن الفشل الذي مني به  المشروع السياسي في الجزائر مرتبط بالفشل 
االقتصادية التي صاحبت هذا  في تحقيق النقلة النوعية في تحديث الدولة و المجتمع و لعل أهم المظاهر

التخلف اإلجتماعي ، الرشوة ، المحسوبية ، الزبونية ، روح اإلتكال ، المضاربة و كلها : الفشل
التوظيف ، الترقية و التعيين  في مناصب قيادية في مختلف : ممارسات طالت مجاالت حساسة مثل 

لدولة وهنا يتجلى مظهر آخر مؤسسات الدولة بل أكثر من ذلك تطورت ممارسات تجسد خوصصة ا
للبعد االجتماعي لألزمة و يتمثل في اتساع فجوة التفاوت بين الشرائح و الفئات االجتماعية المختلفة 

قيمي يحظى باتفاق نسبي بين ق غياب نس يته في ظل شروعأساسا م خصوصا أن هذا التفاوت يفقد
التفاوت على مجموعة عناصر تعتبر موضع القوة االجتماعية بل على العكس من ذلك تماما ، إذ يقوم 

احتجاج و معارضة من قبل الغالبية الفاعلة في المجتمع، ذلك أنه ارتبط بالتشكل السريع لثروات 
إلخ .. و تحويل األموال العمومية  ضخمة و بطرق مشبوهة و غير شرعية كالمضاربة و االختالس

الذي يميز بنية المجتمع الجزائري منذ نتج عن كل ذلك رفض مزودج للتفاوت االجتماعي الحاد 
ما يرتبط به من شعور بالظلم و الالمساواة وعدم تكافؤ الفرص مهما كانت لأوال : منتصف الثمانيات

  قيام ذلك التفاوت على أسس غير مقبولة ثقافيا: المبررات و المسوغات الثقافية و اإليديولوجية و ثانيا
  
  
   

إخضاعه لضوابط مهما كان مصدرها أو طبيعتها،  ي يعني عدم و غير شرعية قانونيا، األمر الذ
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كل ذلك في غياب قيم تثمن االمتياز و األداء و الفعالية التي من شأنها منح ذلك التفاوت مشروعيته 
 عندما يكون في حدود معقولة، و يخضع لقواعد صارمة تمارسها األجهزة و مؤسسات ذات مصداقية

   ). 184،185، ص ص  1996عنصر،  العياشي(
  كما يتجسد البعد االجتماعي لألزمة التي يخبرها مجتمعنا في فشل المؤسسات االجتماعية 

و عجزها عن أداء دورها و وظيفتها بفعالية بما في ذلك األسرة و المدرسة و منظمة التكوين و التعليم 
  ا المجتمــع التحوالت التي يعرفها لعمق ختالل قصوى نظراضطراب و اعموما حيث سادت حالة 

نتاج نسق القيم و الحفاظ عليه فإن حالة إهم بقدر كبير في سو تسارعها، وما دامت تلك المؤسسات ت
في  اإلضطراب التي أصابتها أثرت بعمق في توازن المجتمع مؤدية إلى فقدان معايير التقويم و تخبط 

و لعل . هالو القواعد الضابطة  طر المرجعية التي تعمل على بلورة نماذج الفعل و أنماط التفاعلألا
أهم قضية برزت من خالل هذه الممارسات و التناقضات في الجانب الثقافي و اإلجتماعي لالزمة هي 

خاصة في ظل حرية أو غير مقصود  قضية الهوية التي تطرح اليوم بحدة و تعاني من تشويه مقصود
و المرئية ، وما زاد من تشويه هذه الهوية هو التعبير و الفكر و نقل اآلراء عبر كل القنوات المكتوبة 

تجاهات و أفكار او يكتب من قيم و  ثعصر الفضائيات واآلنترنت حيث  انفتح الجميع على كل ما يب
سواء تتفق مع الثقافة الوطنية ومنه هويتنا أو تناقض معها، و لما كان المشروع الثقافي الجزائري 

واعية و هادفة و منسجمة لتحصين الشخصية الجزائرية من هذا خالل هذه الحقبة لم يخطط له بطريقة 
 رات عديدة لها أثر عميق في نسق القيمثاالختراق الثقافي الغربي و المحلي كان  ال بد من بروز تو

  أفكار الناس المحددة لهوية المجتمع الجزائري لقد حدث ما يمكن أن نسميه بالتخبط القيمي في 
  .  و سلوكاتهم 

نه ال أكن اإلجابة على السؤال الذي كان منطلق هذا التسلسل في األحداث و القول بو هنا يم
لتزام بين قيم التصور اإلسالمي و النظام اإلجتماعي السائد في الجزائر ، ليس ألن الجزائريين  ايوجد 

يرفضون ذلك اإللتزام و لكن ألن القضية أعمق و اشمل ألنه ضمن مشروع ضخم و مخطط متجدر 
 ةة و األخيريقتصادية ، السياسية و كذا الثقافإللتاريخ و نقصد بذلك ما يسمى بالعولمة بكل أبعادها افي ا

تنا االعتقاد بهامشية شأن زهم القيم الثقافية التي غأهي األخطر ألنها تحارب الهوية و الوجود ومن 
الذي  و جوهرته حقيقيرسوم و األشكال دون النظر إلى لو حصره في نطاق ا الدين في توجيه الحياة

    ). 111، ص  1991محمود محمود النجيري، ( هو قيادة الحياة بأقوم سبيل
أن قيم اإلسالم ن سالم منحصرة في دائرة التعبد ليس أكثر متناسيإلو عليه أصبحت قيم ا

 حياة األفراد و الجماعات و زيادة على ذلك أن األحوال الداخلية سمتجدرة في جميع المجاالت و تم
  ستغالل الدين ألغراضانظار التطرف و العنف و نقصد بذلك مساعدت على النظرة إلى الدين ب

  
  
  



 

42

 شخصية و أحداث العنف خالل التسعينات، هذا التزاوج بين العامل خارجي من خالل العولمة الثقافية  

م االجتماعي و العامل الداخلي أي أحداث العنف أحدث فجوة كبيرة بين اإلسالم كمرجع قيمي و النظا
   .السائد في الجزائر

  
  العادات و التقاليد العربية:األسـاس الثاني * 
  

مازيغية في بوتقة ألكان للفتح اإلسالمي ببالد المغرب الكبير دورا كبيرا في إنصهار الثقافة ا
حول  ثنانيختلف ا ائل الفضالعروبة و اإلسالم ، ألن األمازيغين و جدوا في العرب و اإلسالم أخالقا و

لة و بقيت تلك العادات و التقاليد يإيجابيتها و سموها و بالتالي تكونت عادات و تقاليد عربية أص
فقيم الشهامة و الغيرة على العـرض و الشــرف : وروح اإلسالم  األصلية للمنطقة و التي ال تتنافي

ائرية أكثر داللة على تمثل م بها ولعل الثورة الجزسو الكرم في القيم العربية التي أصبح الجزائري يو
وقت قريب إعتقاد إلى الجزائريين لتلك القيم، ليصبح الجزائريون أمازيغ عربهم اإلسالم حتى أصبح 

جازم بين الجزائريين أن المسلمين عرب وأن العرب مسلمين وهو ما يعني أثر الدعوة الدينية في 
  تضاعف من قوة العصبية و تمنحها دعما بذلك قوة جديدة  محققة العرقية و التنافس،  ةظاهر ءفاضإ

   ). 177، ص 1998محمد فاروق النبهان ( "و تأييد في مواقف المدافعة
  

  تصنيف القيم/ ثالثا 
  

يقرر الكثير ممن تعرضوا لبحث القيم و دراستها أنه من العسير تصنيفها شامال، و يرجع 
  العلوم االجتماعية كما أنه مفهوم فلسفي،  السبب في ذلك لكونها مفهوما معقدا تناولته بالدراسة مختلف

و الواقع أن تصنيف القيم قد أثار العديد من المشكالت نظرا لتنوع و جهات النظر أو المداخل الفكرية 
التي يتبناها  الباحثون للتنصيف و ليس ثمة اتفاق على تصنيف معين  بالذات نظرا لعدم اإلتفاق حول 

إن جانبا " ليها إطار التصنيف و في هذا المعنى كتب كالكهون يقول المبادئ  التي يمكن أن يستند إ
كبيرا من  الخلط الذي يحيط بمناقشة القيم راجع بغير شك إلى الحقيقة التي مؤداها، أن باحث يتحدث 
عن القيم و في ذهنة مقولة عامة، بينما يناقشها باحث آخر في ضوء نمط خاص للقيمة، على  حين 

" نمطا خصوصيا آخر و نحن  لم نستطيع أن نكتشف حتى اآلن تصنيفا شامال للقيم يتبنى باحث ثالث 
و على الرغم من هذه الصعوبة التي تحيط بمسألة تصنيف ). 140ص  1984علي عبد الرزاق جلبي (

القيم، فإن ذلك ال يمنعنا من تقديم عرض لبعض النماذج التصنيفية الموجودة في التراث االجتماعي 
صول إلى  تصنيف إجرائي يساعد و يتكيف  مع موضوع الدراسة،  و على هذا األساس  محاولة للو

نستطيع عرض أهم  التصنيفات التي قدمها   :الباحثون فيما يلي
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الذي ميز جولتلي هناك من العلماء من قدم تصنيفا للقيم و فقا لطبيعتها و خصائصها كتصنيف 
الغائــية : عن أربعة نمــاذج للقـيم لويـس.سة، كما تحدث فيه بين القيم  الرئيسية و القيم العلمي

القيم في ضوء اإلهتمـامات مثل اإليجابية  " بيري"و الخارجية، الكامنة و الوسيلية، ومن جهة وصف  
  ).  140، ص  1984علي عبد الرزاق جلبي، ( . و السلبية، التقدمية  و المتكررة الكامنة و الفعلية

  ردفيلد. ر "باإلستناد إلى إتجاهها المرتبط بالنمط  البنائي للمجتمع كما فعل كما تم تصنيف القيم
عندما ميز القيم  الذي على أساس نوع المجتمع الشعبي القديم الذي تسوده القيم التقليدية    المحافـظة 

  ). 176، ص 1974عبد الباسط عبد المعطي، (و المجتمع الحضري الذي تسوده القيم العقلية المحافظة
علي عبد (  :محاولة لعرض مختلف أسس التصنيف على النحو التالي  بنكوالس ريتشركما قدم 

  ):142، ص  1984الرزاق جلبي، 
  

I -التصنيف على أساس محتضني القيمــة   
  

وينصب االهتمام في هذه الصدد على األشخاص الذين يتبنون قيمة معينة، وهنا ال يتركز  
، أي محتواها و موضوعها ولكن نسلم بوجود القيم كمعطيات،  ومن ثم بالقيم في ذاتها ماالهتما
  من هم أولئك الذين يحتضنون قيمة معينة ؟ : نتساءل

   
II-يف في ضوء موضوعات القيــمالتصن   

  .وهنا يتركز االهتمام على تقويم موضوعات أو ظواهر معينة
   

III-صنيف على أساس الفائدة أو المنفعةالت  
عادة بفائدة أو منفعة يحققها أولئك الذين يحتضنونها ، سواء كانت هذه المنفعة  تربط القيمة   

تتعلق بإشباع حاجة أو اهتمام أو مصلحة ، وأفضل تصنيف في هذا  الصدد هو تصنيف الحاجات و 
  . الرغبات و االهتمامات السياسية لإلنسان

  

IV  -التصنيف على أساس األغراض أو الهداف   
ف القيم وفقا للغرض المحدد أو الهدف الخاص الذي يتحقق بوجودها، يقصد بذلك تصني 

  . فالتصنيف هنا يرتكز على الغرض اإلنساني النوعي الذي يتحقق بوجود قيمة معينة
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V  -التصنيف على أساس العالقة بين محتضن القيمة و بين الفائدة  
ا فائدة ما بالنسبة لآلخرين، يالحظ عموما أن الشخص يحتضن قيمة معينة ألنه يرى في وجوه

 : وهذا ما يعرف باسم توجهات القيم و يمكن أن تحصل في هذه الحالة على تصنيف من النوع التالي

 ).   الخصوصية  –الراحة  –النجاح ) ( الذاتي(القيم ذوات التوجيه الشخصي  -1

  : القيم ذوات التوجيه الجماعي الداخلي-2
  ).األسرة التوجيه نحو ( القيم األسرية  -
 ).التوجيه نحو المهنة ( القيم المهنية  -

 ).االعتداد بالقومية ( القيم القومية  -

 ).العدالة االجتماعية (القيم المجتمعية  -

  ).القيم الجمالية أو القيم اإلنسانية بصفة عامة: ( القيم ذوات التوجيه اإلنساني-3
  
VI-التصنيــف على أسـاس العالقة بين القيـم ذاتهــا  

عتمد هذا التصنيف على مدى ارتباط القيم بعضها بعض و هذا النوع من التصنيف يثير ي 
و لعل أشهر تصنيف معتمد في علم االجتماع وهو ذلك  .قضية تدرج القيم وفقا لمدى عموميتها

  .و الذي أقامه على ستة أسس"  كاليد كالكهون" التصنيف الذي قدمه 
VII  - على أســاس الشــدة التصنيف  

 .  مثل احتــــرام الوالديـن: هناك قيم ملزمة أو آمرة أو ناهية  -1

  . و هي تحددها ما يفضل أن يكون مثل إكرام الضيف: هناك تفضيلية -2
  .تحدد ما يرجي أن يكون مثل التضحية: هناك قيم مثالية -3
VIII - التصنيف على أســاس المقصـد   
  .مثل حب البقاءو هي وسائل لغايات أبعد : هناك قيم وسائليه -1
 .و تعتبر نهائية باعتبارها أهدافا و غايات لجماعة أو لفرد مثل محبة الناس: هناك قيم غائيـة -2

IX  - التصنيف على أسـاس الوضوح 
وهي التي يصرح عنها بالكالم مثل القيم الخاصة بالمصلحة : هناك قيم ظاهرة أو صريحة -1

  . العامة
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و يستدل على وجودها من خالل اختيارات          وهي قيم  تستخلص: هناك قيـــم ضمنيــة -2
 .و اتجاهات تتكون في سلوك األفراد بصفة منظمة ال بصفة عشوائية

  
  

     

X - التصنيف علـى أســاس الــدوام  
. وهي التي تبقى زمنا طويال مثل القيم المرتبطة باألعراف و التقاليد: هناك قيم دائمة نسبيا -1  
. و قتيــة عارضة، سريعة الزوال، قصيرة الوقت مثل قيم الزمالة: هناك عابـــــرة -2  

XI-     التصنيف على أســاس العموميـــة  
و هي التي تعم المجتمع كله بغض النظر عن تقسيمه الريفي، الحضري أو الطبقي  :قيم عامة - .1

  .      مثل االعتقاد في أهمية الزواج
 .خاصة مثل األعياد الدينية و الوطنية متعلقة بمواقف أو مناسبات: قيم خاصة-2

   
XII- التصنيف على أســاس المحتــوى   

  :  و يشمل هذا التصنيف أنماطا ستة هي
  .  تتضمن اهتمام الفرد العميق بإكتشاف الحقيقة أو سيادة اإلتجاهات المعرفية: القيم النظريــة -1
  . و الجوانب المنفعية في الحياةو تتضمن غلبة االهتمامات العملية : القيم اإلقتصادية -2
  .تتضمن الحكم على الخبرات من منظور التناسق و الموائمة: القيم الجماليـة -3
  .  و تتضمن محبة الناس و إدراكهم كغايات ال كوسائل لمآرب أخرى: القيم اإلجتماعية-4
  سيطرة و التمسك  وتتضمن العالقات االجتماعية ليس بدافع الحب بل بدافع ال: القيم السياسية -5
  .  (*)وتتضمن اهتماما بالشؤون الدينية : القيم الدينيــة -6
  

هذا التصنيف هو أقرب تصنيف لدراستنا الحالية أي معرفة ما هو سائد ومتنحي من القيم لدى 
  .الشباب الجامعي، فقط ما يؤخذ على هذا التصنيف و الذي سنحاول تكييفه مع دراستنا

ة لمجتمعنا هو انه و ضع القيم الدينية جانبا لوحده في حين أن الدراسة حسب الخصوصية الثقافي
تعتقد في القيم الدينية هنا مجاال للقيم العقيدية التعبدية، ألننا كما ذكرنا التصور اإلسالمي للقيم أنه واسع 

سياسي و و مرجع لجميع القيم  في جميع المجاالت بمعنى أن اإلسالم له  بعد في المجال اإلقتصادي ال
  .   اإلجتماعي تأكيدا  بأن اإلسالم دين معامالت
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  ھاتھ األنماط الستة یعتمدھا سبرانجر    (*)
  
  
  

                

  وظائف القيــم: رابعا
   

للقيم وظائف عديدة فهي تنعكس على سلوك الفرد قوال و عمال، كما تنعكس على الجماعة 
  : على هذين المستويينأيضا،  ويمكن تناول وظيفة القيم 

  
I -علــــى المستــــوى الفـــــردي  

  :  تتمثل وظائف القيم فيما يلي 
أنها تهيئ للفرد اختيارات معينة تحدد السلوك الصادر عنه، بمعنى آخر تحدد شكل االستجابات            -1

 .  ار قيمي متكاملو بالتالي تلعب دورا مهما في تشكيل الشخصية الفردية و تحديد أهدافها في إط

أنها تعطي إمكانية للفرد على أداء ما هو مطلوب منه و تمنحه القدرة على التكيف و التوافق  -2
  . االجتماعي و تحقيق الرضا عن نفسه للتجاوبه مع الجماعة في مبادئها و عقائدها الصحيحة

ه و التحديات التي أنها تحقق للفرد اإلحساس باألمان فهو يستعين بها على مواجهة ضعف نفس-3
  . تواجهه في حياته

  .  أنها تعطي الفرد فرصا للتعبير عن نفسه مؤكدا ذاته عن فهم و عمق وإلمكانيتها-4
أنها تدفع الفرد  لتحسين إدراكه و معتقداته لتتضح الرؤيا أمامه، و بالتالي تساعده على فهم العالم  -5

  .قاتهحوله و توسع إطاره المرجعي قي فهم حياته  و عال
  .   أنها تعمل على صالح الفرد نفسيا و خلقيا و توجهه نحو الخير و اإلحساس بالواجب -6
  أنها تعمل على ضبط الفرد لشهواته و مطامعه كي ال ينقلب على عقله ووجدانه ألنها تربط سلوكه         -7

هاته الوظائف ليست  و تصرفاته بمعايير و أحكام في ضوئها و على هديها، إال أنه يجب أن ندرك أن
و بالتالي تحقق ذاتية الفرد إنها في النهاية تحقق  منفصلة عن بعضها البعض بل تتداخل و تتكامل 
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  .إنسانية اإلنسان
  
 II تتمثل وظائف القيم فيما يلي: علــــى المستـــوى االجتماعـــي :  

  .  السليمةتحفظ له هذا التماسك و الثبات الالزمين لممارسة حياته االجتماعية 
أنها تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديدها االختيارات الصحيحة التي -2

 . تسهل على الناس حياتهم و تحفظ للمجتمع استقراره و كيانه في إطار موحد

أنها تربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها حتى تبدو متناسقة، كما أنها تعمل على إعطاء النظم -3
 .الجتماعية أساسا عقليا يصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين إلى هذه الثقافةا

   
أنا تقي المجتمع من األنانية المفرطة و النزاعات و الشهوات الطائشة في حد ذاتها بدال من -4

مثل النظرإليالنظر إليها على أنها مجرد أعمال إلشباع الرغبات و الشهوات و لذلك فإن القيم و ال
 العليا 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنها تعمل على تماسك المجتمع فتحدد له أهداف حياته و مثله العليا و مبادئه الثابتة المستقرة التي-1            

     .النظر إليها على أنها مجرد أعمال لإلشباع الرغبات
أنها تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع العالم و تحدد له أهداف و مبرارت وجوده و بالتالي -5  

  ).  59، ص  1986محي الدين أحمد حسين ، ( و يحدد لألفراد سلوكاتهم  يسلك في ضوئها قناعاتها
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 خالصـة
 

بعد هذا العرض التحليلي للقيم تبين لنا أن القيم هي القوى الحقيقية في الحياة االجتماعية فهي 
دراسة حتى التي تشكل اتجاهات االختيار و هي التي يتوجه نحوها الفعل، و من ثمة فهي مجال قابل لل

لو اختلف العلماء في تعريفها و في تصنيفها و مرد ذلك يعود أساسا لتعدد األسس و المنظورات التي 
  .تفسر هاته القيم

  : من جهة أخرى فإن مصدر القيم في الجزائر كما أوضحنا يعود إلى مرجعيات أساسية أهمها 
  العقيدة اإلسالمية -
 العادات و التقاليد العربية -

ألساس فإن دراستنا ستنطلق من هذه المرجعيات األساسية أي دراسة مواقف الطلبة و على هذا ا
  .الجامعيين من القيم السائدة و القيم المتنحية في إطار منظومة القيم اإلسالمية و العربية
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 الفصــــــل الثانــــــي
 
 

 الشخصیة و الطالب الجامعي
  

  تمهيد 
  

  خصيـــــة تعريـــــف ش : أوال
  مكونــــات الشخصيـــــة  : ثانيا
  حاجــــات الشخصيـــــة : ثالثا

  العوامل المؤثرة في الشخصية :رابعـــا
  تكامــــل الشخصيــــة : خامســا

الطالــــب : سادسا  الجامعــــــي 
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          I –  تعريف الطالـب الجامعــــي  
         II – خصائص الطالب الجامعــــي   
         III –  حاجات الطالب  الجامعــــي  
       IV     -  مشاكل  الطالب الجامعــــي 

  خالصة 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمهيــد
 

د اإلنسان عاجزا عن التكيف بنفسه مع البيئة المحيطة بها اجتماعيا و ماديا، يول  
تربوية إذ انه عجزا ال مثيل له في التجمعات األخرى هذا العجز له داللة اجتماعية و 

األساس الذي تقوم عليه عملية اإلعداد و التشكيل االجتماعي و المجتمع في احتضانه لهذا 
المخلوق البشري يحاول أن يكون فيه نموذج الشخصية االجتماعية المرتضاة التي تحمل 
خصائصه و تستدمج تقاليده و قيمه لتكون وسيطة نقل ثقافي و عامال الستمرار المجتمع و 

ئه، و قد تنجح مجتمعات في الوصول إلى هذا النموذج من خالل مؤسساته االجتماعية بقا
للتنشئة، و قد ال تنجح ففي الحالة األولى يتكيف الفرد و يعيش حياة مستقرة و في الحالة 

و في كلتا . الثانية يضطرب و تسوء أحواله، و في بعض األحيان يضر بمجتمعه و بنفسه
  : فصيل يجب أن نقف علىالحالتين بكثير من الت

  طبيعة الشخصية اإلنسانية؟ مكوناتها؟ حاجاتها؟ و أيضا العوامل المؤثرة في تكوينها؟ 
ومن ثمة كيف تتكامل الشخصية و لماذا تضطرب ؟ و ما مؤشرات هذا التكامل و 
و اإلجابة عليها تسهل علينا الحديث عن  االضطراب؟ أسئلة راودتنا في هذا الفصل 
وكمرحلة عمرية لها من الخصائص و  معي كنموذج للشخصية، الطالب الجا
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  .               المميزات ما يهم دراستنا و يثريها
          

  تعريف الشخصية: أوال
I - لغـــة   

 
. أصل كلمة الشخصية في اللغة العربية أنها مشتقة من الفعل شخص، يشخص، تشخيصا

المنظمة العربية للتربـيـة  (ة إذ حدد أبعادهاحدد أوصافه وشخص المشكلإذ شخص الطبيب المرض 
 ). 774ص  1989 ،والثقافة 

و معناه القناع أو الوجه   أنها مشتقة من لفظ التيني أما في اللغة الالتينية فإن أصل كلمة الشخصية 
المستعار الذي يظهر به الشخص أمام الغير، وكان استعمال هذا اللفظ مرتبط بالتمثيل المسرحي في 

  ونان حيث يبدو الشخص للغير عن طريق ما يأتيه من حديث و حركات ظاهرة والغرض منالي
  
  
  
  

فهو بمثابة  دوار المسرحية،استعمال هذا القناع هو تشخيص خلق الشخص الذي يقوم بدور من األ 
الدور الذي يقوم به  أو الصفة : عنوان لطباع الشخص و مزاجه الخلقي، ويشمل هذا المعنى الممثل

 الدنيا مسرح" ، وربما كان ذلك على أساس أن )الممثل ( الصفة الطبيعية ) الوجه المستعار ( اهرة الظ
  ). 116، ص 1983سامية الساعاتي  "  ( و الناس ليسوا إال ممثلين على مسرح الحياة  كبير

دى لنا أن أصل كلمة الشخصية في اللغة العربية  أقوى و أدق منه في اللغة يتبو هكذا 
تينية، ذلك أن األول يمتد إلى دقائق األمور وكنهها و الثاني يشير إلى الزيف و المظهر الخارجي الال

 .للفرد

  
II -طالحاصا 

  
الشخصية من أكثر المصطلحات استعماال في علوم مختلفة، يستخدمه علماء السياسة للداللة 

تخدمه علماء االقتصاد لإلشارة مية و الوطنية كاإلشارة إلى الشخصية القومية و الوطنية و يسوعلى الق
ية أيضا يشير األتثروبولوجيا إليه في صيغة ملإلى الشخصية القيادية في المصنع و الشخصية الع

استخداما  ونهتخدميعلماء االجتماع و النفس فس الفردية ، أما  و الشخصية الشخصية األساسية
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علم النفس لمشترك بينهما وهو تدخل فيه الصيغ و اإلشارات السابقة و خاصة في ذلك المبحث ا
ا اليومية هناك إشارة إلى الشخصية للداللة على اإلنسان الذي له تأثير تنو حتى في حيا االجتماعــي

شخصية و آخر ال و معنى هذا في  له فالنا لواخطأ أن يقو واعلى اآلخرين ، حيث بعض العامة تعود
( د آخرين و الحقيقة  العلمية أن لكل إنسان نظرهم أن الشخصية شيء موجود عند أفراد و مفقود عن

الخاصة به غير أن الناس يختلفون في نوع الشخصية و ليس في وجودها  تهشخصي )يعيش في المجتمع
 .أو عدمه

  
و إن مصطلح الشخصية شائع الستعمال وله تعريفات متعددة وممثلة، و نتعرض فيما يلي  

عض لعلماء النفس في تعريفها وأيضا المعالجة لبعض تعاريف الشخصية، فنتناول وجهة نظر لب
  .وجية للشخصيةيولالسوس
  تعريف الشخصية عند علماء النفس -1

وهو من أكبر علماء النفس  بورتلأ جوردان د تعاريف علماء النفس للشخصية حيث أندتع
)  129، ص  1983سامية الساعاتي ، ( أحصى أكثرمن خمسين تعريف للشخصية في اللغة األجنبية 

  ت اداالستعداها ما يصف منف حاول االهتمام بالعناصر التي تساهم في تكوين الشخصية ، فيو كل تعر
حيث يصفها  برنسو العوامل الخارجية التي تتفاعل مع بعضها لتكوين الشخصية و هنا نجد تعريف 

  و بيولوجيةو دوافع و نزعات و شهوات و غرائز فطرية  اتمن استعداد الفردمجموع ما لدى " بأنها 
  
  
  

و يؤخذ على هذا النوع )  44، ص  1975يم ، نسيد محمد غ(  ت مكتسبةاستعداداكذلك ما لديه من 
قي هذا النوع من التعاريف لف أنها تغفل أهم ظاهرة في الحياة العقلية و هي التنظيم ، ولقد يمن التعار

رة أن أي ناحية من نواحي الذين يرفضون فك تالجشطلة من علماء النفس من مدرسة يدمعارضة شد
  .نشاط الفرد دائما هي مجموع أجزائه

 يماو منها ما يعرف الشخصية باألثر الذي تتركه في اآلخرين، ومن أمثلة هذا النوع نجد    
و مؤثرا في اآلخرين أي ما للفرد من تأثير أما يجعل الفرد فعاال " الذي ينظر للشخصية على أنها 

العادات و األعمال التي " بأنها  فلمنجو عرفها أيضا ) 8ج ، د س ، ص عثمان لبيب فرا" ( اجتماعي
، و يذهب القائلون بهذه التعاريف إلى أن ) 106،  1968،  رصالح مخيم" ( اآلخرين  في تؤثر

و هذا التعريف غير كاف لمعرفة  تأثيرها في اآلخرينالوسيلة الوحيدة الممكنة لمعرفة الشخصية هي 
 اتسلمنا بهذا الحكم ألمكن لكل فرد أن يصير عددا من الشخصيات بقدر التأثيرألننا لو الشخصية 

المواقف المختلفة و ألصبحت دراسة أي فرد  المختلفة التي يتركها في األفراد اآلخرين، وفي 
فيها، إذ تختلف األحكام من فرد ألخر فـللفرد  تتطلب معرفة و دراسة مواقفه و أحكام اآلخرين 
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و النظر إلى الشخصية من حيث  .ت مستقلة عن مالحظة اآلخرين و آرائهم صــفـات و مميزا
  .الداخلي فيه كثير من السطحية النظر إلى التنظيم دونقدرتها على التأثير

و هناك التعاريف الكلية التي تغالي في فكرة التنظيم بين عناصر الشخصية و من أمثلة هذه 
النموذج العام أو  صية العامةلخاالشخصية هي ا: أن ير األول إلى يشتعريف وارن حيث  التعاريف

تأكيده للتنظيم بين عناصر  في هذا النوع من التعاريف) 43ص  ،1968ر،صالح مخيم( لسلوك الكلي ل
من عملية تحليل  تصعب االته يكاد يغفل اإلشارة إلى هذه العناصر الكلية حتى أنهاغالشخصية و م

  .الشخصية ومن ثمة تصعب من دراستها
و هناك من التعاريف السيكولوجية التي تؤكد على فكرة الفرد مع بيئته، ومن أمثلة ذلك تعريف 

" ( و مطالب البيئة   السلوك التوافق العادي الذي يتخذه الفرد بين دوافعه الذاتية " للشخصية بأنها  كيف
ية في مجرد ن هذا النوع من التعاريف الذي يقتصر الشخصإ).  44س ، ص  سيد محمد غنيم، د

و يهمل العوامل الداخلية للفرد و أهميتها في  فيه نوع من التحديد لمعنى الشخصية يالتوافق االجتماع
  .و تكونيها صقل الشخصية

التكوين المنظم أو  وبنش" تؤكد تعاريف أخرى على صفة الفردية في سلوك الفرد حيث يعرفها 
 "  درافلعواطف التي تميز أي فرد عن غيره من األت و ااإلستعداداحدة العادات و ولكل الفعال أو ا

شخصية الفرد " ن أنفس المنحي حيث أشار إلى  لفورديجو قد نحى ) 56، ص  1968 رصالح مخيم(
  فرد جانب لكلصحيح أن  ). 85محمد فرغلي فراج ، د س ، ص " ( هي طرازه ا لفريد من السمات 

  
  
  
  

في حياته إال أن صفة الفرديــة  هبها دون غير لتي مرخاص به  يتكون نتيجة الخبرات و التجارب ا
  .شمل أيضا السمات المشتركة بين الناستها نو حدها ال تكفي لتعريف الشخصية أل

 
 تعريف الشخصية عند علماء االجتماع -2
  

الفردية في الشخصية أي بما يميز شخصية فرد إذا كان علماء النفس يركزون على الجوانب 
ن إالوراثية في الشخصية، فصيات، باإلضافة إلى اإلهتمام بالجوانب البيولوجية و ما عن باقي الشخ

نه كالجتماع يهتمون بدارسة الشخصية باعتبارها أحد األسس الجوهرية التي تساهم في إدراك ا اءعلم
ن المجتمع يقوم على نسق من األفراد الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض أجتماعية، ذلك الالظواهر ا

سة ألنه مركز االدر عن يمكن أن نعزل الفرد ون تلك الظواهر االجتماعية ومن ثمة ال فؤلفي
، و ادراسة الشخصية و تحليله يالمجتمع تستدع لي دراسة اتله و بايالمجتمـعو القلب النابض ف
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 :لتعاريف لبعض علماء االجتماعافيما يلي نماذج من 

بين مصطلحي الفرد و الشخص، فالفرد  إلى ضرورة التفرقة بارك وبرجسفي البداية ذهب 
ي تشكيل كيان الفرد يعنيشير إلى تنظيم سلوك الكائن العضوي البيولوجي أما مصطلح الشخص فإنه 

في هذا الشأن  بيسانزو يذهب ).    326 ، ص 1997عاطف غيث،( خالل عملية التفاعل االجتماعي 
ات الشخص و سماته و تنبثق خالل العوامل على عاديقوم تنظيم " إلى التعريف بالشخصية على أنها 

و يقصد بالعادات  الطرق ). 348، ص  1977عاطف غيث ، ( ة يالبيولوجية، االجتماعية و الثقاف
التي تظهر في األفعال الموجهة  لالدائمة نسبيا التي يسير عليها الفرد في سلوكه و االتجاهات هي الميو

  .  النظم االجتماعية، أما السمات فهي الصور العامة لالستجابةمعينة كاألشخاص أو األشياء أو  قيم نحو
يمكن أن تجعله  أن إنسان ال يولد شخصا بل إنه يولد مزودا بإمكانيات أرنولد جرينو يؤكد، 

التشريحـي كذلك، قاإلنسان شخصا نتيجة لتفاعل إستعداداته مع المؤثرات االجتماعية و تؤثر في كيانه 
صية تتخذ في كثير من األحيان طابع المرونة الذي ي ، و لهذا يرى أن الشخو الفسيولوجي و العصب

بدونه قد تصبح عامال معوقا في االنتماء إلى جماعات متعددة، وهو هنا يشير إلى نقطة هامة في 
الشخصية و هي مطاوعة الشخصية اإلنسانية و معناه أن الشخصية اإلنسانية ليس لها نمط فطري 

ال تتعداه مهما كانت الظروف و البيئات التي تتعرض لها و تتفاعل معها و إنما  متحجر تثبت عنده و
و من أهم ،شكلها التشكيالت التي يرغب فيهايو أن  مرنة يستطيع اإلطار الحضاري أن يغير منهاهي 

خال دعجز الوليد البشري لمدة طويلة وهو إمكانية إيجابية يستغلها المجتمع إلست:مؤشرات هذه المرونة
  .و قيمة للفردته ثقاف

  
  
  
  

لنفسي االجتماعي للسلوك عند اتعني التكامل : " فالشخصية " نيمكوف " و " أوجيرن"  أما عند
الكائن اإلنساني الذي تعبر عنه عادات الفعل و الشعور و اإلتجاهات و اآلراء، وقد يتعارض السلوك 

و لذلك  ة المتبادلة بينهما،للرغم من الصاالجتماعي من السلوك الفسيولوجي إن جاز هذا التعبير على ا
و تعبر عن نفسها  فإن الجانب االجتماعي الهام للشخصية يمكن في أنها تنمو في المواقف االجتماعية

، هنا نجد أو جيرن و نيمكوف )117، ص 1983ة الساعاتي، ميسا".( لتفاعل مع اآلخرين امن خالل 
  عند عمليات التفاعل ية الفرد خاصة صخن على أهمية الجانب االجتماعي في شايؤكد

اإلجتماعي على الجانب  الجانبو االحتكاك باآلخرين، و يرى العالمان أنه في بعض األحيان يتغلب 
سيطر عليها الفرد يحيث أن كثير من الظواهر البيولوجية المهمة جدا بالنسبة لإلنسان قد البيولوجي 

ا يضالصيام التي شرحت في فصل سابق و أ ة ظاهرية مثل نتيجة لوجود دوافع اجتماعية قيم
  .التعفف الجنسي
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لجانب االجتماعي دورا بالغ األهمية في تفسير لو في نفس االتجاه يؤكد سوروكين على أن 
إال أن الجانب الثقافي من ها همية الوراثة و العوامل  البيولوجية في نموأالشخصية، على الرغم من 

لوراثة ألنه يصب في قالب معين من خالل الوسط االجتماعــي اهذه  الشخصية ال يتحدد عن طريق
الدراسات السابقة المتعددة التي أجريت في ميادين عـلم النـفس الطفــل "  و الثقافي حيث يرى أن

و التحليل النفسي و علم الجريمة ، تؤكد على أن الجانب األكبر من الشخصية اإلنسانية يرتكز على 
فالنمو العقلي و الذاكرة و التحليل و التعميم يستحيل دون التفاعل اإلنساني،  ،فةدعائم المجتمع و الثقا

كذلك ال يمكن أن تتراكم الخبرات و الثقافة أو تتميز معايير الصواب و الخطأ دون تفاعل األجيال، أو 
  . ) 119، ص  1983سامية الساعاتي ،  (من غير توافر الخبرة الجماعية 

أن عملية التنشئة االجتماعية هي العملية التي يكتسب بها "  رسونزبا" دو في السياق ذاته يؤك
معالمه  بع االجتماعي للشخصية األساسية توضعااألساسية ، وقد وضح أن الط ته شخصي عناصر المرأ 
فليست العناصر التي تكون الشخصية )  141، ص  1986محمد أحمد بيومي ، ( لطفولة األولى افي 

فطرية بل هي عناصر اجتماعية على الرغم من أن البعض يحاول التأكيد على األساسية عناصر 
يحاول التدقيق في الشخصية األساسية ليوضح أن بناء الشخصية  زالشخصية الفردية إال أن بارسون

  .األساسية متمثال عند جميع أعضاء المجتمع
  :تأسيسا على ما سبق يتضح لنا أن للشخصية جانبين أساسين هما

متمثال في الميول، االستعدادات الفطرية التي نقلتها الوراثة للمخلوق :  رديـــانب الفــالج- 
  .البشري

طر الجانب ؤذلك الكل المشترك من ثقافة و عادات سلوكية و تقاليدهم و قيم ت:  االجتماعي بــلجان ا-
  .الفردي من خالل مؤسسات المجتمع للتنشئة

  
  
  

تركيز على جانب أكثر من آخر، و نحن سوف نحاول و طبعا نوعية الموضوع تتطلب ال
األساسية للفرد دون إهمال اإلشارة إلى الجوانب   التركيز على الجانب االجتماعي الذي يشكل الشخصية

ا تتضمن نظرة المجتمع إليها و كيفية التعامل معها في نطاق هو لكن اإلشارة إلي البيولوجية،
لعلمية او القيمة . وافق النمو البيولوجي مع النمو االجتماعياعي صحي و سليم يساعد على تـــاجتم

تصوغ الشخصية  التي ــلماال تكمن في تشخيص العو )أو االجتماعية(لمفهوم الشخصية األساسية 
  ل هذهــتوفير بعض األدلة التي ترشدنا إلى معرفة السبب الذي يجعفي فحسب و إنما 

مفهوم الشخصية األساسية على أسلوب هدفه أن   يك ينطوالعوامل تؤثر في طبقات بطرق خاصة و لذل
رالف (ن العالقة بين الثقافة و الشخصية ع رعة فشيء من الدقة أقصى األبعاد المتبي صقتسي

   )216،217، ص1967لنتون،
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رتها علوم الثقافة و االجتماع و علم وو عليه فإن أي محاولة لتعريف الشخصية ال تتعاون في بل
ن الشخصية في مجموعها أل س خاوية المحتوىاوبولوجيا هي محاولة ضعيفة األسالنفس و األنثر

و المتغيرة من مجتمع ألخر ، ومن ثقافة ألخرى،  رنةدالالت تكشف عن طبيعة البشر ، تلك الطبيعة الم
فة تنبع المصادر الحضارية و التاريخية للشخصية اإلنسانية فالحضارة و تاريخ او من المجتمع و الثق

مبعث اتزان الشخصية أو قلقها و خوفها ، و تبعا لهذا السياق تطرح الدراسة تعريفها هما شرالب
لوجي و االجتماعي الدينامي الذي يوالشخصية هي ذلك المجموع البيو:  " اإلجرائي للشخصية و هو 

على أساسه ه عادات المجتمع و التقاليد و القيم  و تعبر عنه اتجاهات الفرد و أفكاره و آرائه و قلتص
  ".يتحدد التوافق االجتماعي

  

 ةــات الشخصيــمكون: انياث

  
حاول كثير من العلماء تفسير الشخصية و تحليلها إلى وحدات أولية رئيسية ثم تحليل هذه 

إلى قوائم طويلة للصفات التي  واوع و عوامل مفصلة، إلى أن وصولوحدات و فردورها إلى بالوحدات 
هذا التحليل المسترسل إلى صفات والنواحي  لالشخصية حكما شامال لك يصلح دراستها للحكم على

كان  انفرعية متعددة ال يفيد كثيرا في إعطاء صورة سريعه للشخصية كما يهدف من هذه الدراسة و 
م في الناحية اإلحصائية بقصد هعنه بعض الباحثين الذين تتركز جهود يالتحليل المشار إليه ال يستغن

: ةفإنها لن تخرج عن النواحي التالي تو التفصيال التتشعب التحليتلبحوث أخرى، مهما  ها أساسااذتخإ
  .)278، ص 1961مصطفئ فهمي ، (

  
  
  
  
  

I - ةـــي الجسميـــالنواح  
 

الجسم هو الجانب الفيزيقي للشخصية و المقصود هنا بالجسم حالة لجهاز العصبي و تأثير 
  .حواس المختلفة من ناحية حدتها أو ضعفهاالغدد لصماء و حالة الجهاز العصبي و ال

  
II  -النواحي العقلية و المعرفية 

 :و تنقسم إلى قسمين
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   ناحية فطرية تتمثل في الذكاء و القدرات التحصيلية و المواهب الخاصة -1

يعتبر الذكاء و القدرات من بين العوامل المحددة للشخصية حيث أن ما يتمتع به الفرد من 
لفظ الذكاء أكثر ألفاظ  شيوعا و تداوال  وتضفي عليه مكانة معينة و تؤثر في شخصيته  إمكانيات عقلية

ما يبدو حول الفرد من أمور ، و قد حاول لطن ففي نظر الناس النباهة و الت دفبين الناس و هو المرا
 اذه األبحاث أثرو كان له"البيئة االجتماعية و الثقافية على ذكاء لفرد اثر ريكثير من العلماء مناقشة تأث

نات أو المورثات ال تحدد مستوى الذكاء على النحور الذي يي أن الجهإيجابيا في كشف حقيقة هامة 
مصطفي ( " ر أكبر مما كان يظن من قبلثنقيس عليه ، وان الخبرة و التأثيرات الحضارية و البيئة لها أ

لحيوية مجاال واسعا او النشاط و يئة التي يجد الطفل فيها الذكاء بفال)  278، ص  1967فهمي ، 
  .لممارسة يتوقع أن يحمل الطفل هذه السمات و المميزات مع مرور الوقت

   ومات المختلفةلاألفكار و اآلراء و المع- 2
يتأثر الفرد خالل تعامله مع محيطه بكثير من اآلراء و األفكار و التوقعات  و السلوكية التي  

يكتسبها التي ،و رصيد الخبرة  البيئات اإلجتماعية التي يحتك بهتختلف باختالف تفسير األوساط و ا
و تحقيق أغراضه و على  نا كبيرا يعين الفرد على حل مشاكلهوزخخالل تفاعله االجتماعي يشكل م

ار استجاباته و انتقاء أنواع سلوكه ، و تتضمن عملية االختبار عمليات متعددة كاإلدراك، تكوين ياخت
ماعية ذلك أن المواقف اإلدراكية تجإإلدراكية في جوهرها او العملية . على األمور و الحكم تتجاهاالا

  .تنبثق من حياة المجتمع
  

III - اإلنفعاالت و العواطف ( ية جالنواحي المزا(  
 

تعتبر الحياة االنفعالية جانبا هاما من الشخصية و تبدو في مظاهر عضوية تختلف نوع النفعال 
و الذي يدعي بالهيجان، أما االنفعال الضعيف فهو الذي يسمى بالعواطف و يتفق  ل  الشديدفهناك النفعل

  و العاطفة في أنهما يحدثان توترا و هذا التوتر عند ما يظهر في شكل سلوك عنيف  كل من الهيجان
  
  

ببا يجان ألنه نتيجة توتر شديد يعاني منه الفرد ، بينما في الغالب تكون التوترات الضعيفة سبالهيدعي 
أهم الصفات  " دافر"  أخرى و يلخص  نامونها أحياتفي تكوين العواطف، يعبر عنها أصحابها أو يك

حالة نفسية معقدة تبدو مظاهرها العضوية " لالنفعال في أنه  تهالمشتركة بين المذاهب المختلفة في دراس
ز مظاهره النفسية و اختالل إفراز الهربونات، و تتمي ة ضربات القلبدنفس و زياالب اضطرإفي 

يخفف من معين لالضطراب و قد يؤدي هذا القلق إلى قيام الفرد بسلوك او بوجدان قوي يبدأ في القلق
 194،  1982دين مختار  محي ال( توتره النفسي  ، و االنفعال يصحب دائما الشعور بالحاجة ،)

  .و ضرورتها حاجةلشدة ال اعد االنفعال تبتيش
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عال و العاطفة، فبينما يكون االنفعال تجربة عابرة، إذ بالعاطفة نزعة مكتسبة و الفرق كبير بين االنف
 ). 282، ص  1967ي، فهم مصطفى( بالتدريج بعد أن مرت  بتجارب وجدانية و أعمال عدة 

  
IV - ةـــي السلوكيـــالنواح   

 
 هو كل ثقافة ألن تصقلمجتمع للشخصية جانب هام وهو الجانب السلوكي الذي يسعى كل 

نب الظاهري للفعل االجتماعي أما  الجافيه معايير و قيمها، و السلوك هو الجانب  تدمج و تس بصفاتها،
الخفي فهو الدافع  و المتمثل في القناعات النظرية التي توجه الفرد، فإذا كانت القناعات ثابتة لدى الفرد 

بل حدوثها، أما إذا كان األمر غير ال تتغير بتغير المواقف فإننا نستطيع توقع سلوكات هاته لشخصية ق
من السلوك  مة، وهنا يظهر الوازع األخالقي كجزء هاضناقتو م ذلك فإننا نتوقع سلوكات متغايرة بل

 .إلخ...المتمثل في القيم األخالقية المختلفة، كاالجتهاد أو الكسل الصدق أو الكذب، الجدية أو الالمباالة 

  
V - النواحي الروحيـــــــة 
 
شخصية جانب جد هام وهو أسمى مكونات اإلنسان، ونقصد بها الروح و هي الحقيقة األلهية التي لل  

ويسأولنك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم  من " ال ندرك كنهها و هي من روح اهللا  
موح ، ودليل بها يتطلع المرء إلى التسامي و الرقي و الط ) 85سورة إلسراء، اآلية ( " العلم إال قليال

ذلك تلك اللحظات التي نعيشها مع ذواتنا لطلب السمو و المكانة العليا غداءها اإليمان وفق االعتقاد 
  .يحقق إنسانية الفرد الذي

 
  
  
  
  
  
  
  

  ةــــات الشخصيــحاج :ثالثا
 

الجسد، ( ذاته الشخص  من مكوناتينبع  لتكويني للشخصية و الذيابعد التعرض للجانب 
: لمطروح هماا لهذه المكونات حاجاتها، و السؤال ألنه ال بد و أن تكون ) ح وو الر العقل، النفس
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؟ رغم أن اإلجابة على هذه  تهتأثيرها على شخصي او ما هي أهم حاجات الفرد، و م  ؟الحاجة  ما هي
البيئة  األسئلة ليست باألمر  اليسير إذ ترجع الصعوبة أوال إلى طبيعة اإلنسان نفسه و ثانيا إلى تأثير

راها نلميالد حتى الموت، إال أننا سنحاول معرفة بعض الجوانب من الحاجات التي ااالجتماعية منذ 
  :مهمة لتحليل دراستنا

I – ةـــــف الحاجـــتعري   
 

الحات نفسية أخرى، كالدافع، الحافز، الباعث، طكثيرا ما يرتبط ما يرتبط مصطلح الحاجة بإص
الدفع و الغالب أن المعني  التحريك أو  الحات تدل جميعا على معنىطصلمطلب، وإن هذه اإلاو الرغبة

لكائن الحي احاجة يتضمن بكل بساطة الداللة على فكرة تشير إلى أن سلوك الولوجي لكلمة كالسي
( إلشباع بمعناه العام اتتضمن قنة ضه لعمليات متيو تعديله على خضوعه و تعر يتوقف في تغييره

 :إلىفرد حاجات التقسيم  عينستط).45 ، ص1967مصطفى فهمي،

  
  ـــةات أوليـحاج -1

عن طريق الخبرة و المران، و إنما ته يقصد بها تلك الحاجات التي لم يكتسبها الفرد من بيئ
حيانا بالحاجات الفطرية، إن هذا النوع من أاستعدادات فطرية يولد الفرد مزود بها، و لهذا فهي تسمى 

على الحاالت الجسمانية الداخلية الفسيولوجية، و كما نعرف فال بد لإلنسان  الحاجات يعتمد في إثارته
كيانه العضـوي  وفر له حاجات عدة يعمل بعضها على الحفاظ علىتتفاظه بحياته من أن تإحفي سبيل 

من أجل أن نـعيش فبقاء النوع، و الدفاع عن فرديته البيولوجية بينما يعمل بعضها اآلخر للحفاظ على 
سم بالطعام والشراب، و للطعام و الشراب فضالتا تضر جلهدم يجب أن نمد الانتحاشى عوامل  و أن

 سم لو بقيت فيه و لذلك فهو بطبيعة تكوينه يعمل على التخلص من تلك الفضالت، كما أن الجسمجبال
خـر، ين و آستجمام بين حو نشاطه يجب أن يتمتع بالقسط الكافي من الراحة و االه وتييحتفظ بحكي 
تنتهي تلك التغيرات الفسيولوجية إما باألكل في و عصبية ، ضويةلجسم تغيرات كميائية وعاتاب تنو 

 اإلحساس بالجوع أو بالشراب في حالة العطش أو باالتصال الجنسي في حالة الرغبة الجنسية،  حالة

تالفا بينا، ولكن فوق وجزرا ويختلف اخ اوبين طرفي تلك البداية وهذه النهاية يتراوح سلوك الفرد مد
  .كل هذا هو خاضع لحساسية الفرد وسط المحيط الذي يعيش فيه والظروف التي تكتنفه

 
  
  ةـــات ثانويـــحاج -2

 
ثبت بالمالحظة أن الحاجات األولية مشتركة بين جميع أفراد اإلنسان والحيوان فهي جزء من 

د من اإلختصاص باإلنسان وبعضه ثانوية له مزي كيانهما الحيوي ولكن ما نطلق عليه حاجات 
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بيئة وأخرى و بعضها شخصي يختص بفرد دون آخر بين شكلية  مشترك بين جميع أفراده مع فوارق
  .و هو يرجع إلى ما بين األفراد من فروق في البيئات و االتجاهات و الميول

التعقيد أنها تنشا في ي ذلك ف رسوال يلوح لنا مما سبق ذكره أن الحاجات الثانوية تتميز بأنها معقدة 
 الظروف المختلفة للفرد و تتأثر إلى حد كبير بالبيئة المحيط به و ما يسيطر عليها من عادات و أنظمة

  .و قوانين
لحاجات الثانوية في الكائن الحي اشغلين بعلم النفس االجتماعي ال يميلون إلى تحديد عدد نن المإ

جود استعدادات مختلفة تعتبر أساسا لعدد ال حد له من ذلك أن طبيعة التكوين النفسي للفرد تسمح بو
و ميول متنوعة و أي تغير يشمل الحالة النفسية أو الموقف  طالبمة لانوهي شكليات غير ثابتة 

فهمي .م( أهم  الحاجات الثانويةفرد ومن ال ديدة فياالجتماعي له إمكانية إحداث أو تكوين اتجاهات ج
 ):145ص - 1967
  

 الحب و التقدير االجتماعي الحاجة إلى - أ

  
رناه بغير من الكائنات الحية، ذلك االحاجة إلى الحب ذات جذور عميقة في حياة اإلنسان إذا ق

طفولته التي يحتاج فيها إلى رعاية اآلخرين و االعتماد عليهم هي مدة  أن غير الوليد البشري و طول
لطفل على احبهم له، و األم هي أول من يحرص  هم ورالتي تولد فيه الحاجة إلى انتباه اآلخرين و تقدي

عرف عليه فهي التي ترضعه و تغير له مالبسه، تنتباهها و تقديرها و حبها، ذلك أنها هي أول إنسان يإ
م الناتج عن البلل، ثم يهتم بجلب حب و تقدير لالتي تشبع له الحاجة إلى الطعام و تجنبه األهي  أي أنها

هذه لديه و يكبر و يدخل إلى المدارس و يصبح مراهقا، وهنا تزيد  طفل ينموأفراد العائلية، و لكن ال
سنا و مركزا و يحرص المراهق على حب  هغيرهم ممن يكبرو و زمالئه الحاجة، فهو يتعلق بأساتذته

  .هؤالء و كذلك يريد أن يحب نفسه من خالل الحصول على حب اآلخرين له
  

  ةـــى المعرفـــاجة إلـــالح -ب 
 الحاجة تظهر في مرحلة الطفولة تم تتطور مع نمو الفرد حيث يتساءل الطفل عن وجوده  هذه

و عما يحيط به و عن كل ما يتبادر في ذهنه نتيجة لتفاعله مع اآلخرين فتتعقد األسـئلة بنمو الفــرد 
  .تبديدهدوما  أفكاره غموضا يحاوليبث  بساع المحيط لذي ينقل فيه الشيء الذيإو 
  
  
  اجــة إلـــى االنتمـــاءالح - ج

فردية ع زنواإن األصل في فطرة اإلنسان هو أصل جماعي و ليس أصال فرديا، فما يبدو من 
البعد قبل  قةيالسح في مراحل تالية للمراحل القبلية كتساب حضاري قد تأتي الدى اإلنسان إنما هو 
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يع القول بأن حاجة االنتماء و على هذا األساس نستط). 9، ص 1992يوسف ميخائل أسعد، ( التاريخ 
خاصة في السنوات األولى من حياة الفــرد،  االجتماعيمن الحاجات األساسية للنمو النفسي و النمو 

لحماية ايه إذ يطلب منه العطف و دو ذلك أن في هذه الفترة  من فترات النمو يعتمد الطفل كليا على وال
هذا الحنين  نأ ط الوجداني رغبة منه في الحماية بيدإلى ذلك االرتبا دما يكبر الفرد يحن عن. حبال
يتعدد و يتأرجح بين ، وهذا االنتماء إليهينتمي و المجتمع الكبير الذي  الجماعة بره عن بحث الفرد عي

المهم هو أنه  ة أو جماعة ثقافية أو جماعة مهنية،يماء لجماعة سياستقد يكون إن أي اليسار و اليمين 
  .حاجة فطرية في الفرديلبي  انييبحث عن ارتباط وجد

 
  ادـعتقإلى اــــة إلـــالحاج -د

النفس البشرية و أصلها و مركزها في كنه  يولد اإلنسان مزودا بتلك الفطرة الراغبة في معرفة
هي وحدها  –أية عقيدة  –ير اإلنسان و العقيدة حالكون و غاية و جودها و مصيرها، و هي تساؤالت ت

اإلجابات على هذه األسئلة، ولكل إنسان على ظهر األرض معتقداته مهما بلغت القادرة على إعطاء 
تها أو تحضرها، ونحن هنا إنما نستخدم مفهوم العقيدة في أوسع معانيها حيث أن اإلنسان ال ئيدرجة بدا

 ييحتاج فقط إلى ما يشبع حاجته العضوية و العاطفية و إنما يبغي اإلنسان و يحتاج إلى ما يرض
ه الدينية ويرقي من قيمة الجمالية، وكلها أمور تتصل بالوجدان و ترتبط بصميم الحياة الروحية، مشاعر

و  هكائنا متفلسفا له نظرته و قيم" نسأن ن اإلو العقل و لذلك كا فالدين و العقيدة هما غذاء الروح
دد هته أمام كل ما يفلسفته في الحياة، وكلها أسلحة يواجه بها اإلنسان قدره و يحدد مصيره فيؤكد ذا

دينه التي عاليم و يتجلد عند وقوع الكوارث، ويجد اإلنسان في ت وجوده فيصبر عند حدوث البالء
ة زقييكافة الحلول الجاهزة  لتلك  المشكالت الميتافكما يجد  الروحية ةتفرض بعض القواعد و القيم

  ). 539ص  1982قباري محمد إسماعيل ، ( العسيرة الفهم 
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 العوامل المؤثرة في الشخصية : رابعا
  

I - ةــــالثقاف 
ختصاص كل منهم في المهنة و اكثيرة و متنوعة للفظة الثقافة حسب  معان وضع العلماء

حيث عرفها بأنها  "تايلور" المذاهب، وقد انطلقت معظم التعاريف عن الثقافة من المفهوم الذي وضعه 
فة و العقائد و الفن و األخالق و القانون و العرف و كل ذلك الكل المركب الذي يشمل المعر" 

دي ، يمحمد السو( " القدرات و العادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان من حيث هو عضو في المجتمع 
   .) 51، ص 1991

 
لفرد من لأن الثقافة هي مجموع ما يتعلم و ينقل  "تايلور " من خالل هذا التعريف يوضح لنا

لولوجيا و ما ينشأ تكنتجاهات و معتقدات تنظم العالقات بين األفراد، وأفكار اد و قيم و عادات و تقالي
عنها من سلوك يشترك فيه أفراد المجتمع، و يتعلم الفرد عناصر الثقافة االجتماعية هذه أثناء نموه 

أطفــــال  وا وهمؤمن خالل تفاعله في المواقف االجتماعية مع األفراد الكبار الذين تنش االجتماعي
  .ندمجوا اجتماعيا وهم راشديناوهم مراهقين و و و تطبع

نتاج عمليات  و الفرد اإلنساني الذي يكون وهكذا تحدد الثقافة السلوك االجتماعي المقبول 
استدمجاية هامة يختلف من مجتمع آلخر، هذا االختالف نجده يظهر في نمط الشخصية الذي يكون لديه 

تنوعه، كل هذا يرجع إلى أن الثقافة التي يعمل المجتمع على توصيلها في و في اختالف السلوك و 
قد يكون بسيطا و قد يكون كبيرا فهي التراث االجتماعي  ااختالفاحدود إطاره تختلف من مجتمع ألخر 

الذي أخذه الجيل الحاضر عن األجيال السابقة و الذي ال يستطيع الجنس البشري دونه أن يصبح بشرا 
البيولوجي في هذا التراث عن التراث التراث االجتماعي هو الذي يميزه عن الحيوان، و يتميز ألن هذا 

أن هذا األخير يولد اإلنسان به و ال ذنب له فيه و ال يستطيع تغييره، أما التراث االجتماعي هو الذي 
  .الفرد اإلنساني و يتعلمه من المجتمع الذي يعيش فيه هسبتيك

أهم الكتب التي ساعدت   بندكتو الذي ألفته روث  1934الثقافة الصادر عام أنماط " و لعل كتاب 
).     89، ص 1978أحمد أبو زيد  ( االهتمام الحالي بمشكالت الثقافة و الشخصيةمعظم  ةعلى إثار
ولوجين لتبين العالقة القائمة بين بفي كتابها على عدد من الدراسات التي قام بعض األنثروت فقد اعتمد

الثقافة السائدة في بعض المجتمعات البدائية و مظاهر الشخصية كما تنعكس لدى األفراد في تلك  نمط
توكيد أن السلوك اإلنساني في أي ثقافة من الثقافات  المجتمعات، و لقد كان لروث فضل كبير في 

  يمكن
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قافة بالذات، كما ل وجه في ضوء القيم و المثل و االتجاهات العامة التي تسود هذه ثضفهمه على أف
نفعاالت األفراد و تختلف هذه الضوابط  و المثل من مجتمع آلخر، وهذا اانه ثمة ضوابط محددة تحكم 

من أن بعض اإلتجاهات في المجتمعات األخرى  الذي يساعد على تفسير ما يبدو لناهو االختالف 
السلوك من وجهة نظرنا و مظاهر إتجهات شادة أو غير سوية و ذلك حينما نقيس تلك اإلتجاهات 

و نسبية  نهاية األمر نسبية السواء أو الشذود،في  من ثقافتنا الخاصة و هذا معناه ستمدهانالخاصة التي 
ة من هي أن كل الثقافبيندكت ن القضية األساسية في طرح أجتماعي و كاال  جتماعي أواما هو 
ما يميز و هذا هو اص يميزها عن غيرها هات عامة شاملة تطبعها بطابع خاتسيطر عليها إتجالثقافات 

و التي  ،)  91 -90، ص ص 1978احمد أبوزيد، "(  الصيغة الثقافية العامة" نظريتها التي تعرف بإسم 
إذا كانت الثقافة هي الجانب الجماعي للشخصية، فإن الشخصية هي الجانب  : حاولةحاولت تأكيد م

  " .الذاتي للثقافة 
للجماعة التي تعتنقها، فامتالك  نستطيع القول أن الثقافة هامة بالنسبة ذكرهما ورد  تأسيسا على

المجتمع للثقافة المشتركة يكسب أعضاءه شعورا بالوحدة ويهيئ لهم المعيشة و العمل المشترك دون 
قق الثقافة حإعاقة أو اضطراب، فالمجتمع اإلنساني، دون هذه الوسائل الحياتية المشتركة ال وجود له وت

  :سبة لحياة الجماعة عدة أهداف وظائف هامةبالن
حاجاتهم وا السلوكية حيث يستطيع أفرادها أن يحققلفاظ أنها تمد أفراد المجتمع بمجموعة من األ-1

 .البيولوجية من مأكل ومشرب و مسكن و تناسل

لمواقف مما ينتج عنه تكيف مع ا-3التعاون بين أعضائها تتيح  التي و القوانين أنها تمدهم بالنظم-2
لمواقف معينة استجابة موحدة ال اإلستجابة  البيئية المختلفة و ينتج عن ذلك أن تستطيع الجماعة 

 .ها التفرقةيتعتر

تقدم الثقافة ألعضائها الوسائل المختلفة التي تهيء لهم التفاعل داخل الجماعة مما يهيء لهذه -3
 .راع المختلفةمن الوحدة يمنعها من السقوط في أنواع الص االجماعة قدر

إلهـتمامـات الجمالية و األخالقــية كا بوسائل إشباعها،ثم تمده  أنها تخلق حاجات يكتسبها الفرد-3
، ص  1981النجيحي،   بمحمد لبي( و من ثمة تقدم نمطا معينا لنمو الشخصية  و االهتمامات الروحية

 ). 198 197ص

  

II -ةــــة االجتماعيـــالتنشئ  
عضوا في جماعة إنسانية هذا االستعداد الذي يعبر  ألن يكون  داستعدايولد الطفل و كله 

اللتين يتمتع بهما  لمدة طويلة، هاتين الصفتين عنه بالمطاوعة اإلنسانية، و زيادة على عجزه 
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يرغب فيه، على أن هذا الذي المخلوق البشري ال يستطيع المجتمع بدونهما القيام باإلعداد و التشكيل 
  التشكيل 

  
  
  

المجتمع ال يستطيع أن تمان إال في الوسط االجتماعي بعوامله و مقوماته المختلفة أي ي إلعداد الاهذا و 
  ةرا إل إذا كانت هناك بيئة اجتماعيماستغالال مثته مطاوعة شخصيو الوليد البشري  عجز لاستغالا

ته جة تفاعل فطرالذي يتحصل عليه ما هو إال نتي فنمط الشخصية. لنمو إلى أقصى حد لهااتساعد 
ده، و لكنه يكتسب اإلنسانية مع العوامل البيئية، إذن فالفرد يرث صفاته العضوية من والديه و أجدا

ماعية تاالجتماعية و النفسية عن طريق التطبيع االجتماعي أو ما يسمى بالتنشئة اإلجته مكونات شخصي
مفاهيم مجتمعه الذي يعيش فيه بحيث  عملية تلقين الفرد قيم ومقاييس و"  و يمكن أن نعرفها بأنها 

، ص ص 1968أحمد الخشاب،" (  أدوار تحدد نمط سلوكه اليومييصبح متدربا على اشتغال مجموعة 
، الفرد تكوين شخصيةلومعنى هذا أن عملية التنشئة االجتماعية في غاية  األهمية بالنسبة )  366 365

تمع و مدى تجانس محتواها، و إذا كانت الوراثة و تتوقف هذه العملية على مدى تكـامل ثقافة المج
و تصقلها   تقدم المادة الخام و الثقافة السائدة تقدم النظم و المعايير فالتنشئة االجتماعية تشكل هذه المادة

  :ة نجديئيحتى تقترب من النموذج الذي تريده هذه الثقافة، ومن أهم المؤسسات التنش
  
  رةـــاألس-1

يع االجتماعي باعتبارها الممثلة األولى للثقافة و أقوى  بم وسائط التطتعتبر األسرة من أه
الهيئات تأثيرا في سلوك الفرد، فهي الموصل الحضاري األول بفضله ينتقل الفرد من حالته اإلنسانية 

 األصول الحضارية و الثقافية في سالخاصة إلى حالة اإلنسان المواطن الصالح، ألنها  التي تتولى غر
لمشاركة الوجدانية بينه وبين اآلخرين، ا الروح العائلية و العواطف األسرية و هتتأصل فيل لفرد نفس ا

ه على خير يبفتعلم الفرد مختلف السلوكات و المعايير األخالقية و تكسبه ضميره اآلمر الناهي الذي يث
 ئلية التي تكسب النشالجماعة األو قترفه، وتعد األسرة بال منازعاما يقوم به و يعاقبه على شر ما 

و من ثمة فهي وسيلة ) 187، ص 1954، السيد فؤاد البهي(  الجديد خصائصه االجتماعية األساسية
و على مستوى األداء المناسب لتلك المعايير، و تعتمد هذه المعايير  المجتمع في الحفاظ على معاييره
و على  شط و ما يرتبط به من عالقات،و ما يقوم عليه من منا سرةألفي فعاليتها على دور الفرد في ا

فاعله االجتماعي مع بقية أفراد األسرة بما في ذلك مدى إمكانية تحقيق مطالبه مقابل تحقيق تنوع 
ح عالقة الفرد باألسرة عالقة تبادلية قوامها األخذ و العطاء و ضوابطها بمتطلبات األسرة ، وبذلك تص

في لفعال معايير  أسرية، ولهذه المعايير أثرها ا ة و ما يسود بين أفراد األسرة من معايير عام
القول أنه بصالح األسرة تصلح تنشئة الفرد و  هنا نستطيع  لسلوك االجتماعي للفرد واتعديل 
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و أبوه يهودانه أو  ما من مولود يولد إال الفطرة، :"بفسادها يفسد أعضاء المجتمع، يقول صلى
فطرة اإلنسانية فطرة خيرة سليمة، و لكن المجتمع ممثال بأول وهذا يعني أن ال " سانهجميينصرانه أو 

ن أالذي أوضح  "روسوجاك  جون"بيئاته األسرة هو الذي يعمل على تغييرها توجيهها ، و قد أكد ذلك 
  الطفل يولد
  
  
  
  

الفرد من حياة وي األول الذي يشكل بعاء التروسرة هي الألخيرا و المجتمع هو الذي يفسده أي أن ا
 :نجهتي

  .أنها تمثل األداة لنقل الثقافة إلى الطفل -أ
حكام عليه مما يؤثر على ألأنها تختار من الثقافة ما تراه هاما فتقوم بتفسيره و تقويمه وإصدار ا - ب

 ال تشبعوهذه الرعاية  هات الطفل لعدد كبير من السنين، من ثمة فكل شخص في حاجة إلى رعايةاتجا
 .ق العواطف األساسية للوحدة األسريةفي أحضان األسرة عن طري إال

   
  ةــالمدرس - 2

سرة إال أن األسرة ألاو بالرغم من أن المظاهر األولى للتنشئة االجتماعية تبدأ و تترعرع في ج
و حدها بذلك الدور في عالمنا المعاصر و ذلك نتيجة للتصنيع و تعقد الحياة االجتماعية  تأثرسلم تعد ت

أنشأها المجتمع لتربية و تعليم صغاره وكالة  يمؤسسة و تنظيم اجتماع والمدرسة فظهرت المدرسة،
، راغالثقافي إلى الص هراتعلى كباره المشغولين في مشاغل الحياة و نيابة عن المجتمع في نقل ث

ية تتمثل في أنها بيئة مبسطة للمواد العلمية ووظيفة تربوية موظيفة عل: لمدرسة وظيفتين أساسيتين همال
 بتبريرات الضوابط قناعهي أداة اإلفم بتنقية الثقافة مما قد يتخللها من فسد و انحراف، حيث تقو

) الضوابط ( المرغوب فيها  و تزويد الناشئة بما يحببها إليهم  االجتماعية المتعلقة بالقيم و االتجاهات  
فتحقق " ن سلوكهم م جزءا نتقاء العناصر الطيبة في المعامالت و العالقات لتصبحإو. لهمو يبسطها 

حالة نفسية و مناخ اجتماعي و جو ثقافي يشعر الطلبة في إطاره بالمساواة بعد أن يخلع كل واحد منهم 
طات التي تشده إلى هذه الطبقة، وآلية ذلك ااالجتماعية و يتحرر من اإلنضب تهمستمسكات اإلنتماء لطبق

الجتماعية التي يعيش في ظلها الطلبة و سط أنه ال بد أن يتهيء بين جدران المدرسة لون من البيئة ا
لبون على تغستجابات متوافقة، و ياو يستجيبون  هات مشتركةاتجاخبرات متناسقة و متوازنة و يتمثلون 

إلى الجماعات المتفاوتة في  تشدهمها من عوامل  الجذب المتبابينة التي ونالمتناقضات التي يواجه
و جماعة االطبقة اإلجتماعية أو المستويات األسرية  من ناحية  مستوياتها التي ينتمون إليها ، سواء

  ). 164، ص  1971أحمد الخشاب ، (" ات اجتماعية طالرفاق و ما إلى ذلك من تراب
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م المدرسة إسهاما فعاال في بناء شخصية الفرد بما تهيؤه من مناخ صحي يساعد سهو من هنا ت
كذا العقيدي، ال بما تقدمه من معلومات نظرية وجتماعي على النمو المعرفي االنفعالي و الجمالي، اال

  .فقط و ما يعنيه هذا من تكامل الوظيفتين التربوية و العلمية
ونظرا ألن المجتمع المعاصر يتحول بسرعة إلى مجتمع متنوع الثقافات و متشابه الثقافات في 

  لثقافي مع التأكيد على أنجسور التواصل اوهو خلق هم و حيوي م دور  لمدرسةلصيرورة واحدة فإن 
  
  
  

في تقرير مصيرها و االحتفاظ بما تشاء من حق كل ثقافة تنطوي على معايير و قيم خاصة بها مع 
على المدرسة أن تستوعب هذه الرؤية على صعيد هنا اإلنسانية التي تعتز بها، ومن  اتراثها و قيمه

هيئة تكما يبدو من التربية يجب أن يتجاوز أهدافها و أساليبها التربوية و إعداد معلميها، فالهدف 
التنوع  و التعدد و الف تالتالميذ و األفراد لإلطالع على الثقافات المختلفة إلى هدف الوعي باإلخ

حو ثقافة عالمية نتظهر فيه عوامل العولمة و دفعها القوي  ذيحترامه، و في الوقت الاالثقافي و
 ى خصوصية  الثقافة أو الثقافة الذاتية مع الوعي بوجود ثقافةن الحاجة إلإمشتركة أمر ال مناص منه ف

يتأكد يوما بعد في مدرسة منظمة  م كل منهما في منهج تربوي مدروس ومنظمجيتر عالمية معينة 
ته زدهار شخصـيعلى ا ني ثقافة اإلنسان و يعملغاآلخر، ذلك أن اإلدراك لهاتين الثقافتين هو الذي ي

تالي تنمو و تزدهر لو با عالم و إيقاعه السريع،لرتباطه بااإبداع الفرد و  ها كما يزيد مناقتساو 
شكل متوازن يعبر فيه اإلنسان عن ذاتيته من خالل ثقافته بالحضارة و الثقافة في القرية العالمية 

 تم الكـامـل لـلذاامن خالل الثقافة العالمية لينشأ اإلحـترين الخاصة و يتفاعل و يتعاون مع اآلخر
  .احترام اآلخر و
  دور العبادة - 3

يلعب الدين دورا هاما و خطيرا في حياة الفرد و المجتمع لما للناحية الروحية من أثر كبير في 
عـــي يرجي الطباحياة الفرد ، فالدين يفسر للفرد سبب وجوده في الحياة و عالقته بالــعالم الـخ

كل ما يحيط به و يحدد له أساليب مواجهة و االجتماعي، و يحدد له دور في الحياة و يفسر له 
وطبعا كمجتمع مسلم  ،و تعالى و طرق التقرب منهسبحانه معها و عالقته بالخالق ل األزمات و التفاع

عن طريق  ن المسجد هو أهم مؤسسة تربوية تعمل على تثبيت دعائم الدين و توطيد صلة العبدإف
القرآن ( " كانت على المؤمنين كتابا موقوتا  ةإن الصال: " الصـالة و هي فريضة دينية قال فيها تعالى

  .) 102ريم ، سورة النساء ، اآلية كال
ت العقيدة يأداة لتثبأحسن إللهي و بربه و بمجتمعه، و هي االصالة يرتبط المؤمن بالدستور بف

ولياء نظرا لهذه األهمية فإنه من الواجب على األ اإلسالمية في القلوب و تجسيدها في السلوك و 
فيتطبعوا بها "  مروا أبنائكم بتأديتها وهم بنو سبع  :"اء حيث يقول صلىنإلى األب هاأن ينقلوا شعائر
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أصبح المحور الذي تدور حوله الشخصية فنطبعت شخصيتهم بها، و احتى إذا تأصلت فيهم هذه العبادة 
ا فالصالة تؤثر في الناحية وهكذ).122، ص  1968أحمد فؤاد األهواني، (  ومنه تستمد حياتها و كيانها

حــة النفسـية اه و تحمل مسؤولياته و تحيطه بنوع من الرعجتممالوجدانية للفرد و تساعده على فهم 
سك بتعاليم الدين اإلسالمي، و إذا مننية و تحدد له األنماط السلوكية المرغوبة من خالل التأو الطم

فإننا نعتمد أن فئة الشباب و المراهقين هم أكثر  لنفسيةاالمستوى من الراحة  اكانت الصالة تحقق هذ
  وطات االجتماعيةضغة وكذا اليلها و ألهدافها خاصة في زمن التناقضات الفكرية و القيم لفئات إحتياجا

  
  
  

في   في المسجد خمس مرات للصالة له أثر كبير جتماع الناس ا(و االقتصادية التي يخبرها مجتمعنا 
هم، فالصغير يقلد جدومبلغ عظيم في تشييد صرح عظمتهم وم...  خالقي ألاو  رفع مستواهم الثقافي

 يوسف القرضاوي،( ي الفقير و الكل يسعى لمرضاة اهللا سني يواغالكبير و العالم يرشد الجاهل، و ال

المساجد يكتسبون قيم في حتكاك النشء بمن يكبرهم سنا و خبرة  او عن طريق ،) 197، ص1971
 .ج القول مع الفعلذساق نموتخاصة عن طريق القدوة الصالحة و إالن ثقافته ومجالمجتمع و يستد

  
  المـــــإلعئــل اوسا -4

هام فيما تقوم به  ردولها  فزيونتلاعة و ذة، إافصح –لقد أصبح معروفا أن وسائل و اإلعالم
قضايا رامج و معلومات و بهذه الوسائل من وظائف من خالل ما تعرضه و ما تقدمه للمجتمع من 

تجاهات أفراد المجتمع بوجه اير بالغ الخطورة في صنع ث، األمر الذي معه تقوم هذه الوسائل بتأخصهمت
 .عام و الشباب بوجه خاص على مستويات متباينة

الرئيسي لنشر الثقافــة  روسائل اإلعالم على اختالف  أنواعها أصبحت اآلن تمثل المحو و
ا كانت المادة اإلعالمية مصاغة بصورة تتفاعل مع متطلبات إذ ةالحضارة و خاص و ترسيخ مكونات

 .هالمجتمع و أهدافه و قيم

هدافها و قوتها، أن وسائل اإلعالم هي بمثابة مؤسسات قائمة بذاتها لها موقعها في المجتمع و إ
ـها، شخاص القائمين عليـألرف على طبيعتها و فلسفتها و نوعية اعن التإامكيتها النظامية، لذلك فنودي

مما تعرضــه فه هات الجمهور نحوها و موقاتجاإلطالع على او البرامج التي تقدمها باإلضافة إلى 
و تقدمه من برامج ومواد إعالمية هو أمر بالغ األهمية في المجتمع، و المفروض أن هذا المضمون 

وبمعنى ته رتضيه ثقافمي أيا كانت الوسيلة متوافقا مع يرتضيه المجتمع الذي ينتمي إليه و ما تألعالا
لحياة و ال شك أنه إذا أحسن توجيه و سائل اإلعالم فإنها انسان و الآخر يعكس أهداف المجتمع من ا

ستطيع تالخلقية و الدينية لمجتمع متكامل و القواعد  في ٍإرساء  و قوية  تستطيع أن تصبح أداة فعالة
ي كما تدل وهبتكار و خيال خصب ار و من تفكي به  هذه الوسائل أن تنموا بالفعل لتخرج أحسن ما
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ستخدامها إإذا أسيء  ية عتباطاو توجيهها، و  ستغاللهااإذا أحسن  ةتسميتها مجرد وسائل تصبح هادف
عرة التي تختصر مراحل االنتقاء و التوجيه من قخاصـة و أننا في عصر األنترنيت و الهوائيات الم

 .ون رقابة أو تقييمد الناشر أو المنتج إلى المستعلم أو المشاهد

القتصاد هو اترتكز عليه العولمة بعد الذي  يلثانو يقرر الكثير من الباحثين أن األساس ا
لتقنيات  اإلعالم و االتصال على المستوى  الكوني  الهائل  تطورالو االتصال و قد أفرز  اإلعالم
" ى يسملما ا ممكانه تدريجيا كتستهالاإلحضاري و يترك العصر الصناعي و مجتمع تحول  ظاهرة
  ثقافية أعمق بكثيرلو يتوقع الباحثون أن تكون النتائج االجتماعية و االقتصادية و ا " التصال امجتمع 

  
  
  

 J. Chesneaux, 1993 , p[ من تلك التي أفرزتها  في نصف القرن التاسع عشر الثورة الصناعية 

ة نفسه عبر وسائل المتسارع ألسلوب الحيليس غريبا و الحال هذه أن نالحظ هنا النتشار او   ]19
مستردام ومن طوكيو إلى باريس ووهران، المسلـسالت التلفزيونيــة أإلى دوغو  ادغالم من أوعاإل

ي ئـــو المالبس و التنظيم المدني و البي اتياعو الد مائية نفسها و األخبار و األغانييو األفالم السن
ازع لها و عليه فالهيمنة منادية ثقافية ال حج واحد يفرض نفسه أنموذ، هناك نفسها إلخ... و الهندسة 

 .األمريكية على التقنيات في هذا المجال العالم إلى أشكال جديدة

  

  تكامل الشخصية: خامسا
 

ندماج عناصر متمايزة لما لها إنتظام وحدات صغيرة في وحدة أكبر واالتكامل بمعناه العام هو 
صيغة و خضوع في تالفها ئنتظام سماتها المختلفة في وحدة و إاشخصية من عالقات و يقصد بتكامل ال

ن الوحدات يساسية التي تتصل بتكامل الشخصية هي ببساطة أنه بألو الفكرة ا مات لهذه الصيغة،سلا
ن الفرد لديه معايير يحتكم إليها في أاألولية المكونة للشخصية تساند وظيفي و يشير التكامل أيضا إلى 

 ، والمعني االجتماعي لتكامل لشخصية)226 ،ص1997عاطف غيث، (تحديد األوليات  ختيار وا
أو التوافق مع المجتمع المحيط بالفرد، أي أن التكامل سلسلة من عمليات  التكيف  ينصب على مفهوم

ة أفجــى أتتعبر مراحل عمرية هامة في حياته، وهذا يعني أن التكامل ال يالتوافق للفرد مع مجتمعه 
بذره في  سإنما هو نتيجة تلقائية لتكوين ثقافي وتربوي يرثه الفرد من محيطه االجتماعي، حيث تغرو 

لنضج، ولعل مرحلتي امرحلة الطفولة و تكبر مالمحه في مرحلة المراهقة لتنتج ثماره في مرحلة 
ما في شخصية الفرد لتان إذا أوجدنا فيهما تناسقا وانسجاالة ريالطفولة و المراهقة هما أهم المراحل العم

الستقرار و التكامل في حياته الم اصلت معأت  .الشخصية
في حياة المخلوق البشري ذلك ان نوعية المحتوى  ة هامة يفي مرحلة الطفولة و هي مرحلة عمرف
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ها ما في تكوين شخصيته و تكوين إتجـاهاته و  الذي يقدم له يتوقف عليها مستقبل حياته و عامال
ا إلى المجال الذي ينشأ فيه الطفل حيث تتساءل عن نه ن نشيرأللحياة ، و يجب  ته ميولــه و نظر

هم الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا المجال حتى يستطيع مساعدة الطفل التكيف في مستقبل أ
  .و ما أثر هذا المجال في بناء شخصية الطفل ؟ !  ؟حياته
في سلوكه و أخالقياته، فإذا ساعد هذا حادا  ان المجال الذي ينشأ و ينمو فيه الطفل يؤثر تأثيرإ

مظاهر في  في شخصية أي  المجال على إشباع حاجات الطفل البيولوجية و النفسية أثر ذلك أثر بارزا
ذلك أن ما يكتسبه  فه، بمعنى أن بذور التكيف الصحيح توضع في هذه المرحلةيأو أساليب تك هرروس

  فيما  اهات إنما يميل إلى الثياب النسبي حتى يصعب تغييرهاالفرد في هاته الفترة من عادات و إتج
  
  
  

ن كوالية للطفولة و لملتكيف في المراحل العلم وابعد، وليس معنى هذا أن الفرد يبقى عاجزا عن الت
نطبع علينا في نفوسنا من آثار إبان مرحلة الطفولة يكون له أثر دائم في شخصياتنا، فقد أن من إيعني 
، أهداف جديدة، ولكن تظل بعض الجوانب مستعصية على  دصحاب جد، ألغة جديدة لمرء ايتعلم 

خجل و الجرأة، الصراحة، النفاق، األمانة، لفي سنواته  الخضر كاالتي تكونت  التغير و هي تلك
ن لمرحلة الطفولة دور كبير إوحتى العبادات الدينية كالصالة و الصوم ف.. .ة حوالوقا ،ءالخيانة،الحيا

  .الطفل بما يالحظ من سلوكات مع المحيطين بهلدى  هاسقديفي ت
و ال بد من وجود سلطة ضابطة في هذا المحيط الواسع الذي يعيش فيه الطفل، حيث تشبع له 

وره باألمن إذا سلبت حريته عن الطفل يحتاج إلى األمن وهو يفقد شأحاجته إلى المعايير السلوكية، فكما 
و نظام، و إذا خضع له أمن أيضا إذا أعطيت له حرية كاملة بال ضوابط نه بالمثل يفقد شعوره بألإف

الت و تحت كل الظروف، وهذا السلوك ااته جميعا في كل الحبرغ طين به وأجابويأو المحه أبوا
حترام السلطة اتكوين الغرور و الثقة الزائدة بالنفس و العصيان و عدم  إلى   الخضوعي منهم يؤدي

جتماعي و يصبح الطفل نتيجة لهذا في حالة إلؤدي إلى سوء التكيف الشخصي و ااألطفال، وقد تعند 
، )117، ص  1968أحمد فؤاد األهواني، ( نفعالي تتميز بعدم الشعور باألمان و الكفاية إلمن التوتر ا

من المــربين الصرامــة  دوإشباع الحاجة إلى سلطة ضابطة و إلى نظام كإطار للحياة المنظمة تنب
م الممزوج بالعــطف زيؤمر به و إكسابه قيم الجماعة وآدابها، فالحما  دقسوة في إلزام الطفل تنفيو ال

من كان مرياه : "  بن خلدوناول ــو الرفق هو السبيل لذلك و ليس العنف و التعسف فكما يق
الكسل  شاطها و دعا إلىنلنفس في انباسطها و ذهب االقهر و ضيق على  هب سطا... بالعسف و القهر،

نبساط األيدي بالقهر عليه، إو حمل على الكذب و الخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من 
عبد الرحمن ابن خلدون " ( هذه عادة و خلقا  و الخديعة لذلك و ربما صارت له  مه المكرو علّ

، ص  1968تحقيق على عبد الواحد وافي ،  ن الجوو من هنا نستنتج أنه بقدر ما يكو).  399
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من و االستقرار و ألسرة متسما بمشاعر الصدق و األفي ا االجتماعـي و النفسي الذي يعيشه الطفل
سة رنسجاما في شخصية الطفل، و حتى مرحلة المداأساليب تربوية فاضلة بقدر ما تضمن تكامال و 

و التعليمي يتماشى و  إذا كان المضمون التربوي األسرةا فلها دور كبير في تثبيت دعائم ما سبقتها إليه
الرسالة التربوية و  رو المعلم دور كبير في تمريأسرة، و لألستاذ أليخدم ويكمل ما قدمته وتقدمه هاته ا

نسجام أفكاره وإتزان سلوكه، أي أن التربوية بالقدوة لها اها بصورة إيجابية للتلميذ من خالل لصايإ
ه بلذي ال تشواذج والطفل يحاول أن يجد النمكبير يكاد حجر الزاوية في هذه المرحلة، حيث أن 

ج التربوية التي يقلدها الطفل ذلمفارقات، و المعلم و كذا الوالدين هما أكثر النمااالتناقضات و ال تعوقه 
  .م أفكار وسلوكات الطفلجو عليه يجب أن تكون هاته النماذج في المستوى حتى تنس

  
  
  
  

لشخصية ، حيث غالبا ما يسأل األطفال عن هذا الجنسية دور كبير في تكامل  ا وللتربية
فل من هذه الناحية يساعد على مقابلة التغيير  طعداد الجيد للإلفة و اربدافع الفضول و المع بالجان

حتى ال ينتابه  ،في مرحلة المراهقة بشيء من الهدوء و اإلطمئنان النسبيين الذي سيحدث له ال حقا
في مختلف مراحل الجنسية يجب أن تسير  و عليه فالتربيةالخطيئة  الفزع و الخوف و الشعور باإلثم و

وال شك أن ميل الطفل نحو أعضائه "و العقليو االنفعالي لكل مرحلة مالنمو بطريقة تتماشى مع الن
حيط الطفل في هذه الفترة ني أن رومن الضرو  التناسلية يالحظ في سن مبكر حوالي سن الرابعة

هتمامه بحيث تبعده عن ا عنتباهه و تشباارجي التي تثير خله آفاق  النشاط الو تفتح  ثير،كباللعب ال
، وال فائدة ترجى من إحاطة كل ما  )243ص ،1964أحمد زكي صالح،  ( عضائه الجنسيةأهتمامه بإ

المدرسة ، ألنه سوف يبحث عن مكان آخر  وريم من المنزل حمن التصيغة يتصل بالناحية الجنسية ب
الذين  فرادن وغالبا ما يتجه األطفال في هذه الحاالت نحو األأرفة في هذا الشعإلى المإلشباع حاجته 

و أو تكون النتيجة نوعا من االنحراف في السلوك الجنسي  ؤون اإلرشاد،يسييكبرون قليال في السن ف
ز إتجاه تظهر على الكبار مالمح التقزز واالشمئزا امعلومات مشوهة تظهر نتائجها فيما بعد، وكثيرا م

ة أو بمشكلة من المشاكل الجنسية، كأن يالصغار عندما يفتحون موضوع نقاش يتصل بأعضائهم التناسل
يسأل الذكر عن الفرق بينه و بين األنثى أو كيف حضر إلى هذا العالم، ألن مثل هذا السلوك الذي يدل 

ه يكل ما هو جنسي، و علو الخطيئة حتى من إلثم على االشمئزاز لن يولد لدى الطفل إال شعورا با
فاظ الدارجة لحة عن الناحية الجنسية حتى نحميهم من األيطفال باأللفاظ العلمية الصحأليجب أن نزود ا

ساسي الذي ألو لعل الحياء هو السبب ا ستعمالها وتضعف من مستواهم الخلقي،ء إالتي غالبا ما يسا
ة عثرة أمام التفاهم الجنسي و ويقف حجر س و تلميذه، ريحول بين األب و أبنه وبين المد

ين في نقدهم لهذه النواحي تزمتيذهب إليه بعض الم التــربوي و العلمي الصحيح ، وال صحة فيما 
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، فالقرآن يحتوي على ثقافة جنسية قلما نجدها في ديانات أخرى،  ءسم الدين فالدين من ذلك يرىاب
إلفرازات ا سان، أعضاء التناسل و كذافهناك آيات كثيرة تتحدث عن االتصال الجنسي ، خلق اإلن

و ...)  08، سورة الرعد اآلية  43سورة النساء اآلية ( مل و الوضع و غيرها حالتناسلية و عن ال
الطفل يقرأ القرآن و لكن ليتسنى له فهم هذه اآليات ال بد له من مساعدة الوالدين و المربيين دون 

ن ذلك يتنافى أليجيبوا على أسئلة الطفل، حول هذه اآليات ال  وأطمس المعاني الحقيقية لهذه اآليات، 
غار بما يناسب عقولهم حتى تكون ثمرة هذه الثقافة أن صن يفهم الكبار الأمع اإلسالم، و لكن ال بد من 

  .ة كبد الحقيقية و يكون تجاههم نحو هذه األمور إتجاها سليمافيشب األطفال على معر
مرحلة متوسطة بين الطفولة و النضج الكامل، يميز هذه المرحلة و تأتي مرحلة المراهقة و هي " 

الدافع الجنسي وظهور مجموعة الميول و الصفات الجسمية والنفسية المصاحبة لهذا النــضج  نضج 
طمئنان ال يعود إلى طبيعة الفرد نفسه إذا يتوقف ذلك تماما او كون المراهقة مرحلة أزمة أو مرحلة   

 
 

ومن ثمة فإن تكامل  ،)248، ص  1964أحمد زكي صالح ،  (" ينشأ في المراهق على المجال الذي 
ار التربوي و الثقافي الذي طشخصية الفرد في هاته المرحلة العمرية يتوقف إلى حد كبير على اإل

لما يسيطر عليه من تغيرات  يحلمراهق نوع من اإلرشاد العلمي الصحمهد ليحيط به خاصة إذا 
ة، فالنمو الجنسي في حد ذاته امر طبعيي ، و نحن ال نعرف مجتمعا يخلو من يوجبيولوجية و فسيول

جتماع على وجه الخصوص ليس النمو الجنسي إلهذه الظواهر البيولوجية الهامة ، و لكن ما يهم عالم ا
ثقافة د ذاته و لكن اآلثار السلوكية لهذه الظاهرة و تعامل المجتمع معها، هذا التعامل يختلف تبعا للحفي 

ة ييحمل اإلسالم الوالدين أوال و أخيرا مسؤول"و العادات و التقاليد و كذا األديان و نحن كمجتمع مسلم 
و فهم عميق في كل ما    حتى يكونوا على توعية كاملة ... والد في هذه األمور الهامة ألمصارحة ا
نية و تكاليف يلك من واجبات دو كل ما يترتب عن ذ...  يةهم الغريزالتتهم الجنسية و ميوايتصل بحي
ي عليف شرتك، وهنا نقصد الصالة ك )552عبد اهللا ناصح علون ، دون تاريخ ، ص  (" شرعية 

الجنسي ووجود وسط يتفهم هذه األمور يساعد إلى حد كبير في  لعنداإليوجب الطهارة، ومن ثمة فإن ا
الشك في الوسط الذي يعـيش فــيه ر كثي إستقرار الفرد من هذه الناحية و المراهق في هذه المرحلة

الشك حتى يمتد الي البد أن تكون الرسالة التربوية و الثقافية لهذا الوسط منسجمة و متكاملة، وقد التو ب
و حتى و سائل  و هنا يبرز دور األسرة و المدرسة و دورالعبادة،في العقيدة التي يدين بها مجتمعه

بعقيدته يقتنع البد أن تكون التبريرات المقدمة في المستوى حتى  و اإلقناع و  ات للتوعيةواإلعالم كأد
بعضه البعض و ال تحجب  ضو يثق فيها، و لن تكون كذلك إال في ظل نظام مجتمعي متكامل ال يناق

أهدافه بعضها البعض، يحترم آدمية اٌإلنسان و يحقق له حقوقه و يضع ما عليه من واجبات و هكذا 
األمل في تحقيق حدوه المرء في مرحلة النضج و ي ل دخنسجام لياالم و تمر مرحلة المراهقة بس

ع المرحلة العمرية التي محاجات أخرى تتناسب   .عيشهاي
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الطفولة و المراهقة عند الحديث عن  تيو قد يتسائل الواحد منا عن سبب التأكيد على مرحل
تي يؤكدها الواقع االجتماعي ابة عن هذا التساءل تبدو في تلك األهمية الجتكامل الشخصية و اإل

كه وسل يخالل هاتين المرحلتين و التي تتأصل و تتجدر فرس في الفرد للسمات و الخصائص التي تغ
ن لعمليات حيوية كثيرة تتأثر بنوعية اف إلى ذلك أن هاتين المرحلتين تتعرضضو تفكيره و أقواله، 

  .التفسير االجتماعي لها
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المتكاملة لشخصيةاخصائص : سادسا
 

من الخصائص التي تميز الشخصية المتكاملة  استطاع علماء نفس الشخصية أن يحددوا عدادا
عن غيرها من الشخصيات و ذلك من خالل الدراسات و البحوث التي أجريت على عينات من عديد 

 ـةصــاديتقاجتماعية إمن األشخاص من مستويات عمرية مختلفة و من كال الجنسين و من خلفيات 
  .تفاوتةو ثقافية م

التي تم االتفاق عليها من خالل األبحاث و الدراسات باعتبار أنها معايير  صهم الخصائأومن 
 :ييمكن أن تميز الشخصية المتكاملة عن غيرها من الشخصيات ما يل

    ذاتــالرضا عن ال -
  ع الواقع  ــالتكيف م -
  جتماعيإلق اــالتواف -    
  مبادئالتمسك ببعض ال -    

  لية و القدرة على توجيه الذاتالاإلستق -
 . )95ص  دون سنة،  ، محمود السيد أبو النيل( اإلرادة و المسؤولية -

  
I- ذاتـن الـا عـلرضا  
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و تقبل الذات و يقصد بالرضا أهم خصائص الشخصية المتكاملة هو الرضا عن الذات أمن 
ة التي يكون جردنفسه و يرضى عنها إلى الوافق مع تالذات أن يكون الشخص مستعدا و قابال ألن ي

 .عتباراإو  التي تلقى منه تقديراالشخصية  ا في أن يعيش مع خصائصهغبو راأ ها قادراعند

ف بعض العلماء الرضا عن الذات أو الشخص المتقبل لذاته ذلك الشخص الذي يتصف صو ي
الخاصة  هاعتقاداتإبت على معاييره وو جدارة و يث قاستحقااما تساويها من ببتقدير واقعي إلمكانياته 

زوجته وما يلبس أو ما يقرأ   اؤه و مهنتهقتجاهات اآلخرين، فيختار أصدإدون أن يكون عبدا ألراء و 
عتبار الذات مركزا لعواطف أخرى تتكامل مع بعضها البعض، و ذلك اوفق هذه الفكرة، لتصبح عاطفة 

و قدراتــه  هعمالأو حتى تشتمل في النهاية آماله و أن فكرة المرء عن نفسه تنمو و تضطرد في النم
متداد إقع انها في الوبل إالذات بقرب عن ن هذه األشياء و األفكار تتصل أمها، و بما رتحو مثله التي ي

يستمد لعتباره لذاته و تقديره لها اعي أن تلتحم عواطف الفرد نحو هذه األفكار بعاطفة يت فمن الطباللذ
عني مبدأين يور أو عبادة الذات، و لكن تقبل الذات غران تقبل الذات ليس معناه ال على .منها القوة

   :أساسين
  
  
  

  
 فهم الفرد لنفسه 1

ن يكون الشخص صادقا حقيقيا في إدراك مهاراته و قدراته كما هي أيقصد بفهم الفرد لنفسه  
 أن يكون  نىعمب أن تكون نبغيقع، و كما هي كائنة و ليست كما ياعليه هنا و اآلن، أو كما هي في الو

لها من صور الشخص مدركا لذاته كما هي عليه و ليس مدركا لذاته كما يريد أن تكون أو كما يتمنى 
سس التي يقوم عليها الشخصية السوية فمن خالل ألو فهم الفرد لنفسه يعد من أهم المقومات و ا. ثاليةم

نا و أفعالنا و كذلك ربر و أفضل بأفكارنا و مشاعكن تكون لدينا معرفة و بصيرة أأتمكن من نالفهم 
وأكثر قدرة على  كون أكثر واقعية مع أنفسنا و مع اآلخريننالفهم  اآلخرين ن و بهذا ربأفكار و مشاع

 .حل مشكالتنا

  
  هـتقدير الفرد إلمكانات -2

يــة حينما يكون تقدير الشخص إلمكاناته واقعيا، وكذلك تكون توقعات الشخص لإلنجاز واقع
و يكون أداؤه متفقا مع توقعاته، وتكون توقعاته أكثر قابلية للتحقيق و التطبيق، وهذا بدوره يسهم في 

و حينما يكون الشخص لديه فهما كاف لذاته . رضا الفرد عن نفسه و هو شرط أساسي لتقبل الذات
 .يمكنه التعرف على حدوده و إمكاناته 
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II -عـــالتكيف مع الواق 
ميز الشخصية المتكاملة هو قدرتها على التكيف مع الواقع، فمن أهم سمات هم ما يأمن 

 .جتماعيا نزعتهم إلى تقبل الواقع بدال من الهروب منهاشخاص المتكاملين نفسيا و ألا

التالئم مع ظروفه الحاضرة، فليس هناك  ع الشخصيو معنى التكيف مع الواقع أن يستط
في كل وقت و حين، بل إن هناك بعض األوضاع و الظروف ظروف مثالية يستطيع اإلنسان تقبلها 

و ال يستطيع تقبلها، و في هذه حالة تتضح جوانب قوة الشخصية التي تستطيع    نسانإلالتي قد تقابل ا
  .تحصين نفسها بحيث يمكنها التوافق و التعيش مع هذه الظروف الجديدة غير المتقبلة

ون أنفسهم ضحية للواقع فيحسون باألسى لذلك من ظهم و يعتبرحشخاص الذين يندبون ألأما ا
شخاص سيئوا ألوف غير المالئمة التي تقابلهم فهؤوالء ارمون أنفسهم و اآلخرين على الظوأنفسهم أو يل

ستطيع تحقيق النجاح تة في الغالب و تعتبر أنها اة الحيبو الشخصية المتكاملة تتقبل حقيقة صعو التوافق
  .ق و خيبة األملاشل و اإلخفإلى حد كبير من خالل الف

ود إلى الماضي بقدر ما يكون مشدود دمش هو الشخص المتكامل الذي يتكيف مع الواقع ال تجد
يعجز أهل أهله س الذي مر على ممن جديد، وان أ إلى المستقبل وهو يؤمن بعدم إمكان إعادة الماضي

  .األرض عن رده و أن عقارب الساعة ال ترجع إلى الوراء
  
  
  
  

رية معينة و ال يحاول الهروب إلى ملة عحشخص المتكامل ال يثبت على الماضي عند مرفال
األحالم، ألنه يقبل الواقع كما هو و ال  ميرام في عال عامل الخيال و األوهام حيث يجد كل شئ على ما

 .التي يكون عليها الواقع و يخدع نفسه بغير الحقيقةأقع ايحاول أن يزيف هذا الو

  
III -يـــق اإلجتماعــــالتواف 

الناحية اللغوية التقريب و الوفاق و تشير الكلمة إلى موقف  توافق  يقصد بها منالكلمة 
جتماعي معين يتم فيه االنسجام بين طرفين، و في لغة علم النفس تستخدم كلمة توافق للداللة على حالة ا

بن الطرف الثاني و تنمية  لتقارب بين طرفين يسعى كل منهما إلى إضعاف عناصر الخالف بينه و
بين أفراد المجتمــع غم همية التناأدينامية راقية تتم عن وعي بعملية  عناصر االتفاق فعملية التوافق

لعضوي الذي يجاهد او بذلك تختلف كلمة توافق عن كلمة تكيف و التي تعني التحرك من جانب الكائن 
  .و يقلل من تأثيرها عليه إلى الحد األدنىكيف مع البيئة الطبيعة حتى يتفادى أضرارها تلكي ي

في  ةسبب غريزة كامنبجتماعية ال اظاهرة نفسية  جتماعي في كل إلو يتمثل التوافق ا
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جتماعية التي تفرض على اإلنسان إلاة اينما بفضل الحإسبب إحساس بيولوجي و ال بالنفس البشرية و
  .ضرورة التوافق

دائمة التغير ألن عملية اجتماعية  ن تتوافق مع حياةطيع أتو الشخصية المتكاملة هي التي تس
خاصة في هذا  ،لك الظروف لتستدعي توافقا جديداتلخظة معينة ما تلبث أن تتغير  دنالتوافق تتوقف ع

نه يتطلب مرونة كبيرة تلبي إجتماعية سريع و متجدد و متالحق، و لهذا فإلاة احيلعصر حيث إيقاع الا
 .التوافق الدينامي حاجات المجتمع الحديث إلى

  
IV – ادئـــك بالمبــلتمسا  

تبني سلم من القيم و المثل العليا و ترجمته إلى خطة عملية تساعد الفرد على مواجهة بو ذلك 
ليمة، فالسلوك السوي هو ذلك الذي سختيار الحلول الامشكالته  التمييز بين السبل المختلفة لحلها و 

م على نحو لو المكتسبة و إزالة ما يترتب على إلحاحها من توتر و أ يسعى إلشباع دوافع الفرد الفطرية
 .واقع بكل مالبساته و يتوافق مع ثقافة المجتمع و مع الزمان و المكان الذي يحدث فيهلشى مع اايتم

 

 V -االستقاللية و القدرة على توجيه الذات  
قل النابع من تالقرار المس هم ما يميز الشخصية المتكاملة  القدرة على إتخادأال ريب في أن 

  .ة مستقلة و المتحرر من التبعيةدراإ
  
  
  
 

تمتع يالقرار المستقل الثقة في القدرات الخاصة و اإلمكانيات التي  ذو تتطلب القدرة على إتخا
تخاد القرارات او  الشخص المتكامل أكثر تحررا في تقرير مصيرهف بها الشخص صاحب القرار

 .موره المصرية و جميع أوضاعهأومية و كذلك خاصة بأمور حياته اليلا

تخاد قراراته و له القدرة في الوقت نفسه الية في الو لذلك فالشخص المتكامل يملك القدرة على اإلستق
ته اوب حيلعلى توجيه ذاته طبقا لبعض المبادئ التي يعتز بها أو يحترمها أو يقدسها و يكون بذلك أس

تخاد إلك على العكس من الشخص الذي يخشى المسؤولية و من ثم ختيار ذاتي مسؤول و ذانابع من 
 .القرار بسبب شعوره بعدم الكفاية لتحمل المسؤولية

 

VI -ةـــــة و المسؤوليادرإلا  
مقاومة اإلغراءات الخارجية من حوله و اإلبتعاد  ة تعني قدرة الفرد الداخلية على داإلرا

ال تتفق مع مبادئ المجتمع و  تيلبعض المسائل ا ان تيزيه على إغت التي قد تؤثراعن جميع الم
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جتماعيا و افكار الغير مقبولة ألمة اوالجماعة التي تعيش فيها و اإلرادة تعني قدرة الشخص على مقا
و من ثم فالشخص المتكامل . بعادها مطلقا من حيز الشعورتدرة على التغلب عليهـا و قهرها و إسقال

تيجة أخطائه حيث يتقبل النقد من ناء سولوكياته بصفة عامة، و يتحمل يتقبل المسؤولية إزاء نفسه و إز
لتصحيح  استعدادااآلخرين إذا أخطأ ثم انه ال يتقبل النقد لمجرد النقد، لكنه يتقبل النقد و عقله مفتوح 

المسؤولية و له القدرة على مواجهة نفسه بما تحمل  ل يستطيعامفالشخص المتك. الخطأ إن كان قد أخطأ
و يتصدى لهذه األخطاء و يقوم بتصحيحها، فهو يواجه المشكالت ال يهرب منها  يقع فيه من أخطاء، قد

  .أمامهازوغ و يتصدى للصعاب و ال ي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يــالجامعالطالــب :سابعا
I - تعريف الطالب الجامعي 

أو ذلك  إن أي تعريف لشيء ما أو أمر ما يتوقف بدرجة كبيرة على أبعاد وجود بهذا الشيء
 :األمر و الطالب الجامعي نستطيع تحديد ابعاد  وجوده كالتالي

 
 :د األولعــلبا -1

مشاعر و استعدادات عقلية معينة و ميوالت تحدث  الطالب الجامعي كإنسان له عواطف و 
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 .وفق المحيط األسري الذي ينشأ فيه و الذي يحدد بعد ذلك مواقفه و اتجاهاته نحو كثير من األمور
 

 :يــالبعد الثان -2
وضاعه السياسية اإلقتصادية و كذا الثقافية و هو أالطالب الجامعي  كعضو في المجتمع يتأثر ب

 .لشخصية األساسيةباوما أسميناه سابقا ته ما يساهم في تكوين الطابع العام لشخصي
 

 :ثــالبعد الثال3-  
طالب من لير شخصية اوتحمحيط الجامعي و مدى مساهمته في الهذا األخير الذي يشير إلى 

م بين الطلبة و كذا مع اعن التفاعل الع أمن خبرات علمية، ثقافية و كذا تربوية تنش يضفيهخالل ما 
  .األساتذة و بقية الفاعلين في المؤسسة الجامعية

  
  :عــالبعد الراب -4

قالية لها نتا اب مرحلةبفالش: " و فمنا نتحدث عن الطالب الجامعي كشاب يتأثر بهذه المرحلة 
م أالبيولوجية و التاريخية سواء أكانت هذه المرحلة االنتقالية هادئة  ،االجتماعية ،لنفسيةامقوماتها 
  ).22، ص 1973باني،  يمحمد التومي الش( –عاصفة 

 
متميزة عن غيرها من  ةجامعي شخصيلمن خالل هاته األبعاد نستطيع القول أن الطالب ا

وذلك لسبب يقل حوله الجدل  ،في إتحادهم و إجتماعهم المجتمع القائم ين يكونونذلاشخصيات األفراد 
نتماءه لمؤسسة إف إلى ذلك ضري كوهو تحمله مسؤولية طلب العلم و ضرورة اإلبداع و اإلنتاج الف

ة تكاد تكون مجتمعا لوحده بما تحمله من تميز مادي و معنوي ليتفاعل االثنين مع بعضهما يجتماعا
سنحاول إعطاء تعريف إجرائي للطالب يتبناه  علمي ثقافي يؤثر على الطالب و عليهلتكوين جو  البعض
  سواء من الناحية العقليةته هذا في شخصيهو  ذلك الشاب الذي إلتحق بالجامعة و أثّر التحاقه : البحث

  
  
  

تماعية حيث من الناحية االج وأنفعاالته او من الناحية الوجدانية حيث تتزن أحيث تتعمق خبرته العلمية 
صدقاء و الزمالة وأيضا ألحتكاكه بجماعات اار خاصة من خالل وجماعية و تقييمه لألمإلتتسع خبرته ا

هـات اتجاالنواحي مع بعضها البعض مما يساعد على تبني قيم و  هو تتفاعل هات  ،تأثير األساتذة فيه
  .و أفكار معينة

  
II - خصائص الطالب الجامعي  
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تي تميز مرحلة الشباب لات الطالب الجامعي عن تلك الخصائص ايزمال تختلف خصائص و م
هو تسهيل عملية  بابسواء النفسية اإلجتماعية أو الفسيولوجية، حيث أن الغرض من التركيز على الش

  .تحديد المميزات الخاصة به
 

  الخصائص الجسمية و النفسية -1
رومونية التي تطرأ عليه، حيث تتمثل الخصائص الجسمية للطالب في التغيرات العضوية و اله

د له سواء من ناحية الطول أو الوزن، كما يكتمل نمو الغدد حبلغ النمو الجسمي للطالب أقصى 
نمو الغدد فعالقة و تأثير على جانبه النفسي،  االمختلفة الجنسية و الدرقية و هذه الخصائص للطالب له

التربية و التنشئة  يجة لالختالط، وهنا يظهر تأثيرهتمام الطالب نحو الجنس اآلخر نتإالجنسية يزيد من 
 نحاللهاسلبيا أي االجتماعية سواء أكان التأثير إيجابيا أي انضباط الطالب و تحكمه في نفسه أو تأثيرا 

  .فعال و كثير التقلبات في مزاجهإلنللنفس وشهواتها ،ونتيجة لهذا نجده سريع او انصياعه 
من أنا ؟ من : د من حدة التوتر النفسي لدى الطالب الجمعي هيالتي تزي تو من جملة التساؤال

ي ؟ و ما مصدر ضعفي ؟ كيف أعيش وتق عدائي؟ ما هو مركزي؟ ما مصدرأأصدقائي؟ من أهم  هم 
اة ؟ و أكثر من ذلك من ذلك ما هي يما هو دوري في هذه الحو  قبال ؟ تأعيش مسسحاليا ؟ كيف 
ا مسلمين؟ من الممكن أن يكون اإلسالم ديننا، لكن أين هي هو مذهبي؟ هل نحن حق عقيدتي؟ و ما

  ).254– 251عد جالل، د س، ص صس(  ة لمبادئ اإلسالم؟يالممارسات التطبيق
ندية و يميل الطالب إلى إقامة عالقات صداقة و زمالة مع الطلبة اآلخرين حيث يشعر معهم بال

صدقاء ال ألسرية إلى عالقات األمن العالقات اأن الشباب حينما ينتقل  عقاو الو" و الراحة النفسية 
 ،قاءديهرب من السلطة كما يعتقد من حوله من الكبار، وإنما هو يبحث عن السلطة في هؤالء األص

ريب تجو ال يبرالتدفرص و  هلكيان اريفسه ألنه يشارك فيها و تهيئ له تغينل تلك السلطة التي يرتضيها
  ). 53عوطف أبو العال ، دس ، ص ( ي الله الذاتقستامي شخصيته و نبما ي

  
  
  
  
  
  

يفكر في مستقبله خاصة ما ر و شعور بالخوف عندتتاب الطالب قلق و تونمن جهة أخرى ي
زمــات االقتصادية ما يبعد الطــالب من التفـــاؤل ألمجال العمل في بلد يعاني من البطالة و ا

  .في الفعالية و االستقرار و من ثمة نقص
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  ةــص العقليــالخصائ -2
 دإن الطالب الجامعي بحكم الموقع الموجود فيه  يحتاج إلى درجة عالية من التفكير و المجهو

يبحث نجده  مبكرا، و على هذا األساس تهذكائه أكثر من الذي ترك دراسيستمر نمو و بالتالي  العقلي
سوسات إلى المجردات حالممن  هتفكيرينتقل دائما عن معرفة األشياء بدقة و ال يكتفي بالسطحيات بل 

و يفضل دائما المناقشة في مختلف المواضيع و اآلراء و األفكار، فيصبح حساسا و عرضه لجدب 
في مرحلة ما قبل لديه يير التي تأصلت اديد و التغيير، و بحسب قوة المعجالقوى التي تنادي بالت

كمال اليديولوجيات حيث يتطلع إلى ألبريق ا هستهوييو كثيرا ما  لتلك القوى ،ته ستجاباالجامعة تكون 
 سعت قدرته على ربط األسباباتو قيم يقتنع بها كلما  و التغيير و كلما كانت لديه مبادئ ثابتة

تلعبه الجامعة في تأكيد الذي  شير إلى الدور لبالغ و الخطيرنر أكثر تفهما للواقع وهنا يبالمسببات فيص
وجهات النظر  بريقت مفتوحة لتشجيع المحاوالت المستمرة لتمن مناقشاتتيحه مة و ذلك بما ألثوابت ا

   نإلطالع كي تقترب آراء الطلبة الشبااو تناول الموضوعات على ضوء الفكر و المنطق و البحث و 
سؤولية ضخمة ألنهم يؤثرون مة في المجتمع تقع سو الساين بآراء المجتمع، وعلى األساتذة و المفكر

وا أو لم يقصدوا، و في سبيل قيامهم بهذه المسؤولية عليهم أن يمارسوا في أفكار الطلبة سواء قصد
ا في هالقيم ثم العمل على التمسك بها و تطبققى كتشاف أرإاألساليب الصحيحة ليساعدوا الطلبة على 

  .عالم الحاضر و عالم الغد
  
  الخصائص االجتماعية و الثقافية -  3
  المجال األسري - أ

هو إال  و الطالب الجامعي ما ،جتماعياايع الفرد بهمية في تطأسرة من لقد أوضحنا سابقا ما لأل
جتماعية التي تنشأ عليها، وهذه السلوكات تتغير بتغير إلمن هذا المجتمع يتأثر بالسلوكات افرد 

ياه أسرته، رغم وجود ثقافة عامة بما فيها من عادات و تقاليد تحتضن اه تالمضمون التربوي الذي لقن
في قاثمج هذا الكل الدكل، إال أن هناك األسر الواعية المنضبطة التي عرفت كيف تستالمجتمع ك

التي تترك األمور غير منضبطة لدى الطالب و هنا بحسب  سراألأبنائها وهناك  التربوي في سلوكو
أما ا، في الجامعة ، فإذا كانت جماعة منضبطة وواعية أثرت فيه إيجابيضنه جماعة األصدقاء التي تحت

  يؤدي في حاالت عديدة إلى الرسوب و الفشل الدراسي،  النحالل الذيان مصيره إذلك ف رإذا كانت غي
  
  
  
  

بأن مسؤوليتها  ىوهناك بعض األسر التي تر هميتها نقصتأنتهت بدخول الطالب للجامعة وان إ
ل صار أقوى من ذي قب -مدة المجتمعع-  ئالنش  على  المعاصر يؤكد بان تأثيرهاالواقع  لكن
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جو أن يقارن السامع الكريم بين مدة طفولة طفل رأ"  :فقط ال حظ علماء التربية ليوم كما يقول أحدهم
ن قد ال سعاش في وطننا قبل خمسين عاما و طفولة اليوم ، لقد كان الطفل يدفع في مجتمعنا في 

، وهو هجرتحلقه أو م أباه في نة أو الثامنة ليصبح أجير حالق أو جزار أو حداد أو ليعيعالساب  تتجاوز
وهو ...أو حامال لدكتوراه  بااليوم يستمر في التعليم إلى سن قد يصل الثامنة و العشرين ليتخرج طبي

 )124،  123، ص ص  1981فاخر عاقل ، ( "هله الذين ينفقون عليهأمن خالل هذه المدة كلها عالة على 
في ضبط أبنائها الجامعين و توجيههم لخيرهـم  وبالتالي فالسلطة المادية لألسرة تزيد من فعالية دورها

  .و خير المجتمع ككل
  

  المجال الدراسي - ب
عتقاده أنها ال تختلف كثيرا عن المؤسسات التعليمية ابدخول الطالب إلى الجامعة، يكون في  

التي درس فيها و لكن سرعان ما يصطدم بالواقع حيث عدم االنضباط من طرف الطلبة في الحضور 
محاضرات و عدم الجدية في الدراسة يسهل في تهميش بعض القيم المهمة في هذا  المجال أما إلى ال

  الجانب الثقافي فإن الطلبة الجامعيين مثل غيرهم من الشباب لديهم ثقافة تمثل أفكار و قضايا توافــق 
سلوك خاصة  تجاهات و آراء و أنماطاالتي يعيشونها بحيث تعبر عن مجموعة قيم و رية المرحلة العم

، و تتحرك في دائرة من القيم الثقافية و الحضارية دون (*)ية بهم تجعل منها ثقافة متميزة و ليست فرع
ستعمارية و مخلفات عصور االنحطاط اخية يز في المجتمع بفعل ظروف تاررأن تكون ماثلة بشكل با

سلسلة من اإلنتماءات السياسية و جغرافي تتداخل فيه  جتماعيا ،عامة و يتواجد الطلبة في محيط ثقافي
االختزال المنهجي التمييز بين نوعين من  من عوو الفكرية ، الثقافية و اللغوية و غيرها و يمكن بن

  :يالثقافة التي يعيشها المجتمع الطالب
  
  
بولوجیة ثالث معان واألنثر تماحمل في اإلستخدیالذي راجع مئة مؤلف و مقال عن الثقافة الفرعیة أن ھذا التعبیر  یفریذكر میلتن ن (*)

. و تجد صد لھا في العدید في المجتماعات   ة الدولیةحة التي تظھر على السادة و السلوكیة الجدییبعض األنماط الثقاف) 1: (على األقل
لقیم التي تبرز ا) 3(إلخ، ...أنظام القیم الذي یمیز جماعة صفري في المجتمع من حیث نمط تفكیرھا، دیانتھا، أسلوب معیشتھا) 2(

ادة وأصبحت الثقافة الفرعیة ضقیم بالثقافة الملتلك امي ن نسأو یمكن   عندما یمیز یحدث االضطراب بین جماعة من المجتمع األوس
ستخدام مفھوم الثقافة الفرعیة في ان یتضح أ ترمز باستمرار إلى تلك الجماعات التي تظھر مواقف و سلوكات تخرج عن المألوف وھنا

و السائد في حلبة لیست فرعیة على النطي خاصة یجعلنا یقول أن ثقافة البالطمجتمع الجزائري و المجتمع اللا واقع الثقافة في دراسة
   .عتبار ثقافة الطلبة في مجتمعنا ممیزة و لیست فرعیةاي و علیھ یمكن منھجیا برغالمجتمع ال

  
  
  

  
  

و  خيا و حضاريا،يالتي ينتمي إليها المجتمع تار سالميةإلبالثقافة الوطنية و العربية ا النوع األول
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ل هذه اخالثقافي اللغوي االستعماري و قد تتداإلرث  تعكس يالت يةبرغالثقافة التلك ب النوع اآلخريتعلق 
   .و عصبيةأجتماعية أو لغوية ا وأرفية ظاألنواع عندما تضاف إليها متغيرات أخرى 

ولكن  ،ميل الشباب نحو التغيير و التجديدو ربما يحاول البعض تعليل ذلك على أساس 
ه يتجاهلون أن التغيير الذي ال تحكمه ضوابط و ال تجذبه معايير هو تأخر في مسار اتجإلصحاب هذا اأ

يقضي على كل ما بني سابقا، وكأن المجتمع يولد ألول ألنه المجتمع و لن يوفر سبل االرتقاء و التقدم 
  .مرة

Iللب الجامعي  
عني أن كن هذا ال يلفراد في حاجات متعددة بعضها أولي و بعضها ثانوي، يشترك جميع األ

معي االمراحل، و الطالب الج ختص بها دون غيرها منتمرحلة من مراحل العمر حاجاتها التي لكل 
ف إلى ذلك ألن المحيط الجامعي لها حاجاتها ض األخيرة هاته ،اببالشإلى مرحلة نتمي يكما ذكرنا آنفا 

  ): 65 60أبو العال، دس، ص ص . ع( من أبرز هذه الحاجات  ت يختص بها الطالب وينتج حاجا
  

  تاذال الحاجة إلى تأكيد-1
و لدى منه ينفإرين و نتيجة لالحتكاك اإلجتماعي اوسط آالف من الطلبة و األساتذة و اإلد

لملـحة فإنه يتخــذ الرغبة في تمييز ذاته عن البقية، و إزاء هذه الرغبة اتلك الطالب ذلك الشعور و 
و منهم من يأخذ المظهر الخارجي كوسيلة  إلبراز وجوده، هناك من يستخدم   ،اعهابو سائل عديدة إلش

ا من يحاول اإلكثار من الحضور إلى ضوهناك أي ه،رفة و التفوق الدراسي سبيال لتأكيد ذاتعم و المللعا
دة حــإلشباع هاته الرغـبة و بقدر ما تكون ظيمية و الثقافية تنو المجالس الات راالمناقشات و الحو

  .رـللقلق و التوت  ايكون الفشل في الوصول إليها مصدر بة شديدين بقدر ماغو إلحاح هذه الر
  

  يــالستقرار العاطفإلى ا الحاجة-2
شت تفلما جديدا فيه لذة و فيه إثبات لنفسه خاصة في جو ايصبح النضج الجنسي أمام الطالب ع

ختالط، ووسط إلحاح الدافع الجنسي يعترم الطالب ذلك الشعور في إيجاد طرف آ خر فيه ظاهرة اال
جتماعيـة إلو آماله و يمآله بالعاطفة التي لم يشبعها في مراحل سابقة، ولكن القيود ااته يشاركه طموح

 و األخالقية وحتى االقتصادية تحول بينه و بين إشباع هذه الحاجة عن طريق شرعي أي الــزواج،
الحاجة و بقدر ما يوفره المجتمع من بدائل فإن الطالب يستقر أو يضطـرب هذه دة حجة درو بحسب 

  .خالقياألجنسي و الو تسوء أحواله حتى تصل االنحراف 
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  الحاجة إلى فهم و تقدير االتجاهات و القيم االجتماعية و األخالقية و الروحية-3
  

          ناقش معايير القبولتفهم و تن أبانية التي تحاول هو من أبرز الفئات الش بال شك أن الطال
شك مرحلة هامة في حياة لو الرفض في مجتمعه و ذلك رغبة في االقتناع و ليس بدافع الرفض، و ا

عقيدته و إطاره المرجعي بقدر ما يمحو هذا  يهن و بقدر ما يعطي المجتمع صورة فعليه لما تملااإلنس
نية يــمحددة للحياة تقوم على فكرته الدفلسفة و قد ارتضى لنفسه " لك الطالبو يكون بذ الشك اليقين

الفلسفة دون تغيير يذكر هذه  ، و يظل يعيش في إطارهمع نمط حياته و مطالب عصر 7تناسبتو 
مع تلك الصورة تأما إذا لم يعط المج ). 417، ص  1975فؤاد البهي السيد ، ( " طوال حياته الباقية

التقويم لدى الفرد  و تختلط معايير لحان الشك سيزيد و ال مإفعال فأسلوك و أقوال و  الفعلية من
و أسع اتجاهات سواء في محيطه الوإلسائد من القيم و ا والطالب خصوصا و يميل إلى ما هما وعمو

  .النظرية و المرجعيةقناعاته المحيط الضيق حتى إذا كان يتناقض مع 
  

  المساهمة في تقدم الجماعة التي ينتمي إليها امات الخارجية والحاجة إلى تنمية االهتم-4
أوضاع مجتمعه في  ثقافي نجده كثير التفكيرلالعلمي و اإن الطالب الجامعي بحكم تكوينه 

وهو في سبيل ذلك يحاول فهم مشكالت المجتمع من  ،لمجتمعهذا اإلى الفاعلية في  هطريق سفيتحس
أوضاع مجتمعه بمجتمعات أخرى من خالل  نته، و يحاول أن يقارخالل مناقشتها مع زمالئه و أساتذ

عالميــة، ت و كتب و مجاالت و ما يشاهده من أخبار و معارف عبر تلفزيونا ما يطالعه من جرائد
وقد تتسع آمال الطالب في  ،شطون سياسيانو يمتد الطموح ببعضهم إلى المشاركة في السلطة فتجدهم ي

 ما هاته الرغبات بقدر والمحيط الجامعي باألخصالمجتمع  و بقدر ما يتفهم الرقي و التقدم لمجتمعه،
حيطت بالتهكم و السخريـــة أو همشت ما إذا أو تطور بالده،  تتوجه هذه الحاجة نحو خير مجتمعه

  .و التوتر لدى الطالب و ينعكس ذلك على المجتمع سلبا قمصدر قل حن قد يصبإيم فعتو الت
  

  ت و الميول و المواهباة المهارإلى تنميالحاجة -5
و تتمثل هذه الحاجة في اإلستعمال الحكيم ألوقات فراغ الطالب فيما يلبي و يشبع ميوالته حيث 
نجد النشاط التربوي و الرياضي المتكامل خارج أوقات الدراسة و البحث يعود على الطالب بالفـائدة، 

غل كل هذه المواهب سترياضية و نوادي تالواجب توفير مؤسسات شبانية و معاهد  فمن و عليه 
    .رشيداال  ستغالا

ها من خصائص نموه و هي في نظرنا تكون في نابطتنهم حاجات الطالب التي إسهي أ هذه
تحديد المشروع التربوي للمجتمع و كذا المشروع  يجب مراعاته عند نفسيا هاما  مجموعها أساسا

  .المهني
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IV - يـــب الجامعــل الطالمشاكــ  
  

حبها طاقات مفاجئة تظهر عليه في صاكثيرا ما يوصف الشباب بأنه مرحلة نمو مفاجئ ت
ت كأساس للمشكالت التي اجسمي و ذهني و عقلي ذي طابع خاص، و ينظر إلى هذه الطاق نموصورة 

رة ستخدم هذه الطاقات المتجددة بصواو كثير ما يقع اللوم على الشباب وحده إذا ما   ،يمر بها وتواجهه
و الحقيقة أن مرحلة الشباب "  وية في عالقاته مع المجتمع و من ثمة يعتبر نموهم مصدرا للمشاكلفع

ي في حد ذاته ليس مفاجئا أو بنها ليست طاقة تحتم خلق المشاكل، فالنمو الشباأليست طاقة مفاجئة، كما 
يستطيع أن يوجه هذا النمو  تشتمل محتوياته على مشكالت، وإنما تظهر المفاجأة على المجتمع عندما ال

  ة إذن ليست نتاجا للنمو اإلنساني للشاب بقدر كونها يجتماعية مقبولة، فالمشكالت الشبانانحو غايات 
س ، ص  عدلي سليمان ، د( " ظاهر نموه مو توجيه أنتاجا لعدم قدرة المجتمع أو قصوره على مواجهة 

الجامعي ؟ و ما بنا لتي تعترض شبااما هي المشكالت ذهاننا السؤال  التالي أومن ثمة تتبادر إلى  )11
  .مصرها ؟

  
  ولوجية الموحدةيالفتقار إلى األيدا-1

أوضحنا في موضع سابق الدور البالغ الذي يلعبه اإلطار المرجعي المتكامل في سـلوك الفرد 

تقار و أفكاره وحتى شخصيته حيث ينعكس ذلك إيجابيا على تكامل الشخصية و سنحاول مناقشة اف

  .الشباب الجامعي لهذا اإلطار و كيف يؤثر على شخصية

هداف التربوية و الوطنية وأسلوب األلعقيدة أو مذهب واضح يستمد منه القيم و  يفتقد الطالب
ويعي مبادئها سيته في الدول الشيوعية يؤمن بماركالمثال  اة وضوابط السلوك، فالشباب على سبيليالح

تمعات جمثل نجد الشباب في الملج الذي يهتدي به في نواحي حياته، وباو يجد فيها المنه و أصولها
ة و يجد التطبيق لكل المبادئ المشتقة من خاللـها سشأ ليؤمن باالقتصاد الحر و المنافينالرأسمالية فهو 

ل للمجتمع يا ؟ قتنهي إيديولوجي ا الفكري؟ و مانهو مذهب ما ما هي عقيدتنا؟ وهو  تساءل هنالو إن ا
دون فهم ماهيتها و بعض فترة من الزمن  رات االشتراكيةاة هي الرأسمالية و رفعت شعنوعت يوم ملذا

 ت، فحار شبابنا الجامعي بين اإليديولوجياطالت أو قصرت قيل ثانية ملعونة هي اإلشتراكية و أفكارها
غترفوا ؤالء إفكل ه" و حتى رجال الدينيسارا  و البعض اآلخر م البعض يمينادو تشر باشرقا و غر

من الثقافة الغربية، فتشربوها و ابتعدوا عن األصول و الجذور و قدموا هذه الثقافة للشباب مشوهة، 
مزيفة في أشكالها المادية دون الروحية، ليهتدي  25سعد جالل ، دون تاريخ ، ص(  "بها إلى الضياع



 

84

.(  
  
  
  
  
  
  اغروقت الف لسوء إستغال -2

واحي نمن ال بمنها للنهوض بالشبا ةأوقات الفراغ و اإلستفادتهتم الدول المتقدمة بتنظيم 
 ظيقاإهمية كبيرة في أم أوقات الفراغ له ين تنظأف إلى ذلك ضلقية و الروحية، خالجسمية النفسية ، ال

و ما نقصده بوقت الفراغ هنا هو ... .) 399، ص  1993محمد بدوي، (و تنشيطه  الوعي االجتماعي
من االلتزامات الدراسية،هاته الفترة يقضيها عدد كبير من متحررا الطالب فيها  تلك الفترة التي يكون

ال قيمتها إ الطلبة بطريقة عشوائية، يمشطون فيها مرافق الجامعة و يضيعون معها لحظات لن يدركوا
بعد ما يلحقهم الضرر الناتج عن سوء إستغاللها، و إذا كان االعتراف بوقت الفراغ و العمل على 

هذا  عيضستعماله يخلق لها من المشاكل ما يان عدم تنظيمه و إساءة فإته مكسب كبير لإلنسانية ، زياد
  ).400، ص  1993محمد بدوي ، ( ارة خسو يحوله إلى كسب الم

  
  ةــــاجس البطالـــه -3

بعض األفراد القادرين على العمل الحصول على على  هي الحالة التي يصعبو تعتبر البطالة 
 نجي الجامعة الذييخرلبالنسبة  بيراشكال كم ) 20، ص  1977كة ، رمحمد صالح علي ب( ئم عمل مال

قلما يحصلون على منصب أو وظيفة توافق دراستهم و  ةنتيجة لظروف اجتماعية و اقتصادي
ة البطالة لها أكثر من معنى فهي تعني أن هذه الدول أو المجتمعات تخنق روح تتخصصاتهم، و ها

و  الطموح لدى الطلبة، كما تعني أنها تكون شبابا عاطال عن العمل داخل مؤسساتها التربويةالمبادرة و 
ففي الجزائر عام : بداية الثمانينات مصطلح بطالة المتعلمين ذجامعاتها و هذا ما أصبح يطلق عليه من

سعدية  قصاب(  ...فنيشهادات علمية أو تكوين  الامحبطال  65000و صل عدد البطالين إلى  1992
و التفوق و من ثمة  ةنخفاض معنويات الطلبة اتجاه  الدراساوهو ما يؤدي إلى  ). 101، ص  1994، 

  .التشاؤم من المستقبل
  

  ةــــالمشاكل الجنسي -4
 قلنا سابقا أن النضج الجنسي وهو من أهم خصائص الشباب إذا لم يعرف المجتمع كيف يستغله

كل القيم والمبادئ األخالقية، وعلى مستوى المحيط الجامعي فإن بسيهتك و يوجهه توجيها واعيا فإنه 
صر ي عمستوى اإلعالمي فإننا فالالجامعي، وعلى  لكل زائر للحرم  ةمظاهر االختالط تبدوا واضح
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من حيث البرامج واألفالم كل حسب مرجعيته الفكــــرية  ةوالقنوات المتعددة والمتنوع الفضائيات
مجتمعنا أدى هذا الكل في اقشة المشاكل الجنسية على مستوى علمي و تربوي قدية و مع عدم منيو الع

االنفعالي و العقلي  النضج إكتمال ارة الجنسية ومع وجود المشاكل المادية وعدم ثإلى زيادة عناصر اإل
النفسية التي قد تصل  تاالضطراباو في غياب بدائل أخرى مقبولة اجتماعيا  كل هذا يؤدي إلى زيادة 

  .سواء المحيط الجامعي أوفي المجتمع ككل ةالمثيرات الموجودوى حد االنحراف بفعل حدة هذا الدافع إل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالصة
  

إن الفطرة اإلنسانية فطرة سليمة والمجتمع بما يحمله من عقائد و عادات و تقاليد و مبادئ و ما 
ير على تناول هذه الفطرة بما يكفل يمثله من مؤسسات اجتماعية تطبيعية هو المسؤول األول و األخ

  . للفرد تكامله و استقراره أو بما يدعم و يشجع عوامل اضطرابه و اهتزاز شخصيته
ووجدنا أن الطالب الجامعي أحد أبرز فئات المجتمع و أعني بذلك انتمائه لفترة الشباب فهم طاقة 

فعل هو انتقال فـي الزمـــان حيوية متدفقة ومتجددة ، و كل طاقة هي قوة وكل قوة هي فعل وكل 
و المكان ، فإذا عرف المجتمع عامة و الجامعة خاصة كيف توجه هذه الطاقة، كان هذا االنتقال نحو 

وإن فشل التوجيه العلمي و التربوي و االجتماعي كان إنتقاال إلى الوراء حيث . األحسن و األجود
  .            التخلف و التبعية
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  الفصل الثالــث
  الدراسة الميدانية و إجراءاتها المنهجية

  

  تمهيد 
  مجاالت الدراسة الميدانية : أوال
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I - الجامعة(المجال المكاني  (  
II -  المجال البشري  

   III - المجال  الزمني  
  

  اسة الميدانية ردلإجراءات ا/  ثانيا
I - ةـنوع الدراس       

II –  الفــروض     
III -  المنهــج  

    IV-   العينــــة  
   V - أدوات جمع البيانات  
  

  خالصة
  
  

  
  
  
  

  تمهيــد
  

يتناول هذا الفصل الطرح المنهجي للدراسة من خالل عرض و تحليل األسلوب المعتمد في 
جمع البيانات اإلمبريقية و معالجتها، و كما نعلم فإن المعرفة العلمية تقوم على جانبين أساسين هما 

و البناء المنهجي، هذا األخير يقوم على مجموعة االتجاهات العقلية و التجريبية التي البناء المنطقي   
تساعد الباحث على تحليل المعطيات النظرية و عليه فإن هناك إتساقا كبيرا بين البنـاءين المنطقــي 

تجريبـي و المنهجي، و ال شك أن الباحث في علم االجتماع يحاول الحذو في هذا االتجاه المـعرفي ال
هذين البنائين، و قد عرضنا في الفصول السابقة  و ما البحث الذي بين أيدينا إال محاولة لتجسيد 

  .البناء النظري
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وها نحن في هذا الفصل و ما يليه نحاول تجسيد البناء المنهجي ليتكامل العمل و تتسق  
ية في تدعيم الخلفية النظرية لكل المفاهيم، ومن هنا تكمن أهمية الجانب التطبيقي في الدراسات الميدان

وتعد . دراسة تهدف اإلجابة على التساؤالت المطروحة و الوقوف على مدى تحقق الفرضيات المصاغة
عمليات الحصول على البيانات و المعلومات الالزمة من أهم خطوات البحث الميداني، و إذا كانت قيمة 

تحقق إال من خالل الحصول على بيانات أيضا دقيقة البحث تكمن في دقة نتائجه فإن ذلك ال يمكن أن ي
و صادقة و لهذا فقد حرصنا على اختيار أنسب األدوات البحثية كما حاولنا استعمالها بأنسب الطرق، 
وال شك أننا أوضحنا في موضع سابق أن الهدف الرئيس للدراسة الراهنة هو الوقوف على اإلتجاهات 

ة في مجاالت معينة من حياتهم و في ضوء هذا السعي إلى تحقيق القيمية السائدة لدى طلبة الجامع
أهداف الدراسة و تحليل فروضها تتبنى الدراسة جملة من اإلجراءات المنهجية و قبل ذلك نريد أن 
نتكلم عن المجاالت الثالثة للدراسة لما  لها من أهمية في استجالء ظروف و مالبسات إجراء البحث 

  . الميداني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   
  

  مجاالت الدراسة الميدانية: أوال
I -المجال المكاني  

و قبل التطرق إلى تعريفها  –قسنطينة  –منتوري  لقد تم تحديد الجانب الميداني بجامعة 
كذا الموقع، ال بد من تقديم جملة من التعاريف  من حيث التأسيس، الهيكلة المادية و البشرية و 
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  .  ما،  و مهامها و كذا أهدافهالمفهوم الجامعة عمو
إذ تعتبر إحدى المؤسسات االجتماعية و " تركز بعض التعاريف للجامعة على مفهوم المؤسسة 

الثقافية و العلمية فهي بمثابة تنظيمات معقدة، و تتغير بصفة مستمرة مع طبيعة المجتمع المحلي 
هنا اإلشارة إلى  ) 25، ص 1991بد الرحمان، عبد اهللا محمد ع( والعالمي أو ما يسمى بالبيئة الخارجية 

أن الجامعة مؤسسة أو تنظيم من  صفاته التعقيد في الوظائف، و التغير المستمر تجاوبا للمتغيرات 
     .  المحيطة به سواء داخلياو خارجيا و ذلك لكونها مؤسسة اجتماعية ، ثقافية و علمية 

للجامعة على الدراسة الحالية وجدنا أن الطلبة و إذا حاولنا إسقاط هذا الجانب من التعاريف 
الجامعيين يتأثرون بنفس التغيرات التي تخبرها الجامعة خاصة تلك المرتبطة بنمط التفكير و التقويم 

  .للموضوعات و االهتمامات التي تتعلق بحياة الطالب الجامعي
  ع أنواع المعرفة السلطة العليا التي تحتوي جمي" تشير تعاريف أخرى إلى كون الجامعة 

التي توجه لصالح اإلنسان ... و العلوم  و الحقيقة، و المبادئ و البحث و االكتشاف و التجربة و التأمل
هنا إشارة متميزة للجامعة على أنها قوة و سلطة ليست سياسية أو  ). 3، ص  1998كامل الباقر، ( "

  كالعلم، و المبادئ و البحث و غيرها عسكرية بل سلطة فكرية، بكل ما فيها من مميزات ومحتويات 
و التي من شأنها أن تلعب الدور الهام لتحقيق صالح الفرد و بالتالي المجتمع ككل و اإلنسانية ألن العلم 

  . و المعرفة و الكتشاف العلمي العالمي و ليس حكرا لفئة معنية
ر، إنها حرم حرم العقل و الضمي"من جهة أخرى تشير بعض التعاريف إلى كون الجامعة 

العقل و الضمير ألنها تؤمن به و بالحقيقة التي يشيدها ألنها ال توقف جهودها على تهذيبه و تنميته و 
بعث قدراته على اإلنتاج و اإلبداع، أنها تذكر على أن بقاء األمم و فالحها موقوف على ما تمتلكه من 

يجابية مهما غزرت تظل ناقصة، بل قد قدرات، و إنها حرم الضمير ألنها تؤمن أيضا بأن المعرفة اإل
 ).   82– 81، ص ص  1995رياض قاسم ، ( " تنقلب فسادا إذا لم تؤيدها مناعة خلقية 

أضف إلى ذلك الدور األخالقي المهم الذي تلعبه ) مصطلح الحرم ( هنا تقديس كبير للجامعة 
سائد لدى الطالب الجامعي يؤكد هل هناك اتجاه قيمي : الجامعة و التساؤل الذي تطرحه الدراسة هنا

  .هذا التقديس العلمي و األخالقي للجامعة ؟ سنحاول ميدانيا معرفة ذلك
  
  
  
   

  تعريف المجال الجغرافي للدراسة -1
الصادر  54 - 69م  و ذلك بموجب األمر رقم 1969تم إنشاء جامعة منتوري قسنطينة سنة 

كلم من  5على بعد  –قسنطينة  –عة منتوري تقع جام).  236، ص  1995: فضيل دليو (  1969في 
المؤدي إلى مطار محمد بوضياف و تعر ف أيضا  وسط مدينة قسنطينة، فهي  تشرف على الطريق 
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، قام بتصميمها ) 99، 98النشرة الخاصة بالدخول الجامعي لجامعة قسنطينة ( بإسم جامعة عين الباي 
: دليل جامعة قسنطينة ( جامعتي الجزائر و قسنطينة أين وضع نفس التصميم ل" نميرالمهندس البرازيلي 

  : قسما موزعا على المجمعات اآلتية 22يوجد بجامعة منتوري ).  5، ص  1998– 1412
  

  : أقسام هي 9ويضم  –عين الباي  –المجتمع المركزي - أ
  الفيزياء  -الحقوق               -
  العلوم الطبيعة  -علم االجتماع         -
  . اإلعالم اآللي - اإلقتصادية    العلوم -
 الكمياء  –اللغات األجنبية       -

  األدب و اللغة العربية  -
 : التاليةاألقسام ويضم هذا المجتمع  –جنان الزيتون  –مجمع كوحيل  -ب

 التاريخ  -

  الفلسفة  -
  )شارع عواطي مصطفى( مجمع علم النفس و العلوم التربوية  - ج
 : اآلتيينالقسمين يضم  مجمع شعاب الرصاص و -د

 التكنولجيا  -

  .و يقع هذا المجمع على طريق شعاب الرصاص. الهندسة الميكانكية قسم 
  :اآلتيةاألقسام  و يضم هذا المجمع –زرزارة  –هـ مجمع منتوري 

 الهندسة المدنية  - الرياضيات     -  

 الهندسة المعمارية  -     كاإللكتروني -

  رياضية و يقع هذا المجتمع على طريق المطارالتربية البدنية  و ال -
  :وـ مجمع زواغي سليمان و يضم

  .يقع على الطريق المؤدي إلى المطارعلوم األرض و قسم التهيئة العمرانية وقسم   -
  
  
  
  
  
  
  .  مجمع اناطا و يضم قسم التغذية و التغذي -ز

و يقع بالجهة الغربية للمدينة على الطريق   ة المؤدي إلى عين اسمار
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فرع المحاسبة و الضرائب و يقع  –مجمع المنصورة و يضم دائرة من قسم العلوم االقتصادية  -ص
  . على هضبة المنصورة

و يضم قسم العلوم البيطرية و يقع بمدينة الخروب على الطريق المؤدي إلى : مجمع الخروب - ع
  . قالمة
  

كما حددها المنشور  99 -98جامعي هذا و قد تم أحداث جذوع مشتركة جديدة ابتداء من الدخول ال
عن النشرة الخاصة بالدخول الجامعي ( و هي كما يلي  98جوان  20الوزاري رقم  الصادر في 

  ): 99-98قسنطينة 
  علوم البيطرة، علوم طبية، بيولوجيا  –جذع مشترك لعلوم الطبيعة و الحياة  -
 لي جذع مشترك للعلوم الدقيقة و التكنولوجيا و اإلعالم اآل -

 جذع مشترك لعلوم األرض و العلوم الفالحية  -

 جذع مشترك لعلم االجتماع و الديمغرافيا و علم النفس و علوم التربية و الفلسفة  -

جذع مشترك للعلوم السياسية و العالقات الخارجية و الدولية و علوم االتصال و علم المكتبات جذع  -
 .مشترك للتاريخ و علم اآلثار

  : التعارف نستطيع استنتاج ما يلي من خالل هذه
  .الجامعة مؤسسة اجتماعية، علمية، ثقافية -
 الجامعة مكان يقدس العقل و الضمير  -

  .و عليه فهي تملك السلطة الفكرية في أي مجتمع
   

  مهـــام الجامعـــــة  -2
بها و هي من  الجامعة لها من المهام و األدوار ما يجعها تؤثر و تثأر بالجو االجتماعي المحيط

عبد ( وضع المجتمع من ناحية أخرى هي ذاته في صنع قيادته الفنية، المهنية، السياسية و الفكرية 
، ومن هنا تتحدد العالقة التبادلية بين الجامعة و محيطها ،  ) 4- 3، ص ص ]د ت [ الرحمن عسيوى ،

تخريج عدد من المهندسـين  فهي قادرة على إحداث تغيرات اجتماعية ألنها ليست قائمة فقط من أجل
و األطباء، بل قائمة بخطى التقدم و التطوير بما تكتشفه من حقائق و تساهم به من حلول لمشاكل 

و كحوصلة  –من المفروض ذلك لكن واقعنا فيه الكثير من المالحظات  –راهنة و أخرى مستقبلية 
  : لمهام الجامعة فهي تعمل على
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  ...  الفنية، المهنية، الروحية، السياسية إعداد و تكوين القيادات -
 تطوير البرامج و المناهج الجامعية لرفع مستوى أدائها  -

 إقامة عالقات مع مؤسسات إنتاجية مساهمة في تطوير هذه المؤسسات  -

وعليه فإن تطور الجامعة ينعكس إيجابيا على تطور المجتمع و بالعكس تبادليا، فعلى الجامعة العمل  -
 .لمستطاع للحفاظ على الكيان و مواكبة التطوراتقدر ا

 
 أهــداف الجامعـــــة – 3

كل مجتمع يؤسس جامعته بناء على مشاكله الخاصة و تطلعاته و اتجاهاته السياسية االقتصادية       
فالجامعة تتلقى أهدافها من أهداف مجتمعها أين تقوم  ). 3مراد بن أشنهو، دت، ص (  و االجتماعية

 : تيباآل

الجمع بين التربية و التعليم إلعداد المواطن الصالح بدنيا و عقليا وروحيا و سلوكيا مع ربط التعليم  -
( بسياسة اجتماعية طويلة األمد تستند للقيم الدينية و المبادئ األخالقية و القومية لدعم الجهود اإلنمائية 

 ). 48، ص  1998فؤاد بسيوني متولي، 

مراد اشنهو، ( قدرات فنية متشبعة بالشخصية الجزائرية واعية بالحقائق الوطنية تكون إطارات ذات  -
 )5دت ، ص 

  ).9، ص 1990مصطفى الشريف، ( إنتاج القيم الثقافية التي تغذى الهوية و الشخصية  -
  

II – المجـــال البشـري  
الطلبة  يشير إلى تحديد مجتمع البحث الذي يتعلق في دراستنا هاته بجمهور رئيسي وهم

  المتواجدين بعمارة األقسام الجامعة منتوري قسنطينة لمختلف السنوات و الفروع و الخصائص البيئة 
وض أنهم فيها أكثر وعيا بقضايا المجتمع و تكونت لديهم رنهم في مرحلة المفأو العلمية، سيما و

 توزيع الطلبة إليكم الجدولو لتوضيح  .م و القيم التي تحكم المجتمعهالتي تواجه فهات نحو المواقاتجا
  :التالي
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  توزيع طلبة عمارة األقسام بجامعة منتوري حسب السنوات :1دول رقمج
  

السنوات وعدد الطلبة               
 األقسام   

سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى 
 

سنة رابعة 
 

المجموع 
 

 2413 334 722 667 690 قسم األدب العربي

 659 74 132 235 218 قسم علم اإلجتماع

 515 31 149 196 139 قسم اإلعالم و اإلتصال

 1268 197 154 452 465 قسم اإلنجيلزية

 916 99 104 248 465 قسم الفرنسية

 427 25 68 137 197 قسم الترجمة

 6198 760 1329 1935 2174 المجموع

  
-2002و طالبة مسجلين للسنة الدراسية طالب  6198و عليه يتكون المجال البشري للدراسة من 

2003.  
  

III -المجـــال الزمنـــي  
ماي  31أفريل إلى  1لقد تم جمع البيانات المعلقة بالدراسة الميدانية خالل مدة شهرين من    

اإلعداد ألسئلة االستمارة ثم تحكيم بعض الجوانب من االستمارة مع في  بالتفكير ابتدأت  2003
دان و اإلعداد لذلك بالتحضير الجيد الحصول على تسهيالت النزول للميفي التفكير  و بعدما. األساتذة

من إدارة القسم موجهة إلى مدراء أقسام جامعة منتوري ثم النزول إلى الميدان و توزيع االستمارات 
  .البحثية و بعدها القيام بجمع االستمارات

  

  إجراءات الدراسة الميدانيــــة: ثانيا
  

خالل هذه النقطة عرض التقنيات المستعملة في بحثنا، بداية بنوع الدراسة و الفروض سنحاول من 
  . المبحوثة ثم العينة المختارة فأدوات جمع البيانات
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I – نـــــــوع الدراســـة   
نقوم بها تدخل تحت الدراسات الوصفية التي ال تقتصر على مجرد جمع  إن الدراسة التي
ط، و إنما على جمع هاته المعلومات و استخالص دالالتها طبقا ألهداف البيانات و المعلومات فق

  الدراسة، و نصل عن طريقها إلى تعليمات بشان الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، وهو ما يعني أن
  
  
  

الدراسات الوصفية تتجه إلى الوصف الكمي و الكيفي للمعطيات بل تتعدى مجال الوصف إلى التحليل 
  .ات القيمية السائدة لدى الطلبة الجامعيين في مجاالت معينةالكيفي لإلتجاه

       
II – الفــروض  
لقد توصلنا إلى صياغة فروض الدراسة من خالل التنسيق بين المعلومات الواردة في اإلطار    

النظري و المعلومات المسجلة في الواقع العملي، و هذا التنسيق يعكس للباحث مدى مالئمة الفروض 
و لقد مكنتنا دراستنا لعلم االجتماع و المعايشة اليومية لواقع المجتمع الجزائري بثقافته الراهنة  للواقع

عموما و مجتمع طلبة الجامعة خصوصا من الوصول إلى مالحظات يومية و التأكد من أن محيط 
سلوك  الجامعة يشهد تحوالت اجتماعية، ثقافية و بعبارة أوضح هناك تغيرات في القيم التي تحكم

  الطالب الجامعي لتظهر لديه أفعال اجتماعية متمايزة كل حسب قناعاته و درجة تمثله للثقافة السائدة في 
المجتمع الجزائري حاضرا، و لما كانت هذه التغيرات و التحوالت تمس مجاالت عدة من حياة الطالب 

ث بقصد الوقوف على اتجاهات الجامعي، تجد الدراسة الراهنة مبررها المنهجي في اختيار مجاالت ثال
الطلبة بين القيم السائدة و التي تعتبرها الدراسة قيما ال تتماشى مع الثقافة األصيلة للمجتمع الجزائـري 
و ال مع المحيط العلمي الذي يدرس فيه الطالب هذا من جهة، من جهة أخرى قيما متنحية تعكس 

و احترامها وهنا تكمن بؤرة االهتمام في الجانب  الثقافة األصيلة و القيم النظرية المفروض تبنيها
الميداني من الدراسة أي الوقوف على االتجاهات القيمية السائدة لدى الطلبة الجامعيين في مجاالت 

  . معينة
و عليه تنطلق الدراسة من فرضية عامة و هي أن الطالب الجامعي يخضع لمنظومة قيمية 

  .      مجاالت متعددة تتضمن السائد و المتنحي من القيم في
  

  الفرضية العامة
  يخضع الطالب الجامعي لمنظومة قيمية تتضمن السائد و المتنحي من القيم في مجاالت معينة         

المجاالت التي تمس حياة الطالب الجامعي، اخترنا  و لما كان من الصعب التطرق إلى الكثير من 
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المستقبل، الذات، المجال األخالقـي : هي على التواليمجاالت ثالث نعتقدها مهمة في حياة الطالب و 
و قد اختير مجال المستقبل على أساس أن طلبة الجامعة في مرحلة عمرية تؤهلهم للتفكير . و الديني

أما مجال الذات فقد اخترناه على أساس أن الطالب في هذه الفترة يستطيع التعبير . بجدية في مستقبلهم
اختارت الدراسـة أيضا مجال األخالقــي . و أفكاره بكل حرية و مسؤوليةعن ذاته من خالل آرائه 

و الديني على اعتبار أننا في مجتمع مسلم من المفروض أن األخالق و القيم عامة هي مرجع السلوك 
  . و مرده

  
  
  

و قد غطى كل مجال من المجاالت البحثية السابقة بفرضية جزئية أي أن هناك ثالث فرضيات جزئية 
  . طى الفرضية العامة وهم على التواليتغ

   
   الفرضية األولى -

يخضع الطالب الجامعي لمنظومة قيمية تتضمن السائد و المتنحى من القيم في مجال المستقبل 
  . و قد اخترنا مؤشرين أساسين لتغطية هذه الفرضية

  )التفوق ، النجاح العادي( القيـــــم  - النجاح: مؤشر األول -
على أساس أن القيمة  )التمتع و اللهو ، استغالل وقت الفراغ(القيم  - وقت الفراغ : اني مؤشر الث -

األولى هي تعبير عن القيم المتنحية و القيمة الثانية هي تعبير القيم السائدة و يمكن تخليص ذلك في 
  : الجدول اآلتي

  مؤشرات الفرضية األولى: 2جدول رقم 
  

  القيم
  المؤشرات      

  القيمة المنتخبة  القيمة السائدة

  التفوق  النجاح العادي  النجاح
  استغالل وقت الفراغ  التمتع و اللهو  وقت الفراغ

  
  
   الفرضية الثانية -

يخضع الطالب الجامعي لمنظومة قيمية تتضمن السائد و المتنحي من القــيم في مجال الذات 
و سنحاول تلخيص المؤشرات و القيم كما ورد   .بقفي الجدول السا
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  مؤشرات الفرضية الثانية: 03جدول رقم 

  
  القيم                    

  المؤشرات               
  القيمة المنتخبة  القيمة السائدة

  االستقاللية و االلتزام  التقليد و االنتهازية   اآلراء
  محتشم  عصري  اللباس 

  
  
  
 
  
  

 

  الفرضية الثالثة -
تتضمن السائد و المتنحي من القيم في المجال األخالقي        يخضع الطالب الجامعي لمنظومة قيمية

  .و الديني
  

  مؤشرات الفرضية الثالثة: 04جدول رقم 
  

                      
  القيم 

  المؤشرات           

  
  القيمة السائدة 

  
  القيمة المنتخبة 

  التساهل و الالمباالة   اإللتزام والتشدد   السلوك 
  

  
III – ـــجالمنهــــ  
  

تبنت الدراسة منهج المسح االجتماعي على اعتبار أنه األنسب للوقوف على حيثيات الدراسة 
معالجة قضايا حقيقية و معاشة و الغاية من ذلك  هذا النوع من الدراسات ينصب على " حيث أن 

عمار (و التي تساعد على فهم مشاكل معينة  الحصول على الحقائق الخاصة بالوضع الموجود 
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و لما كانت دراستنا تهدف إلى معرفة اإلتجاهات القيمية لدى الطلبة  ) 28، ص  1990ش، بوحو
الجامعيين في مجاالت محددة كانت طريقة قياس االتجاهات كطريقة لجمع المعلومات الكافية ميدانيا 

ت هي األنسب لدراستنا و انطالقا من أن االتجاهات تكوينات او متغيرات افتراضية و ليست بتغيرا
يمكن مالحظتها مباشرة كان ال بد أن تقوم عملية قياسها على تقويم استجابات لشخص ما لعديد من 
المواقف التي تترجم بدورها إلى عدد من العبارات حول  موضوع اإلتجاهات، و بذلك يصبح قياس 
 االتجاهات هو تسجيل االستجابة للشخص نحو موضوع معين بحيث يترجم هذا التسجيل إلى قيمة

القياس هو تحويل الصفات أو األشياء أو األحداث أو " عددية كما يوضح ذلك لطفي فهيم حيث يقول 
و نحن عندما نحاول قياس اإلتجاه نعمل على ... الوقائع وفقا لقاعدة معينة أو عدة قواعد إلى أرقام

ه أو تماثل بين وضع أو تعيين درجة رقمية لشخص ما وفقا لعدة قواعد نرمي من ورائها إلى خلق تشاب
  )            3،ص  1992لطفي فهيم،( "الرقم المخصص و بين اتجاه الشخص نحو الموضوع الذي نبحثه 

و لقد أعطى العديد من علماء النفس اإلجتماعي أهمية قصوى لقياس االتجاهات حيث تكمن 
 :هذه  األهمية في

 
 
 
   

س يساعد على التنبؤ بما يحدث في المجال إن قياس االتجاه النفسي كأي عملية من عمليات القيا- 
  .  االجتماعي للجماعة

إن عملية القياس تحدد إلى أي مدى يمكن أن نعتمد على صحة النظريات و الفروض القائمة وبهذا   -
تساعد الباحث على تعزيز أو رفض بعض هذه النظريات و الفروض و تفتح أمامه مجاالت أخرى 

  .للبحث و التجريب
هذا من جانب، و من  ).15، ص 1998لطفي فهيم، (الفرد و التنبؤ به و ضبطه و توجيه  فهم سلوك -

جانب  آخر إن قياس االتجاهات يقوم على أساس مؤاده اختيار مجموعة من القضايا أو العبارات بحيث 
رفض أي عبارة أو قبولها يمثل درجة مختلفة من تقبل االتجاه أو رفضه، وهنا نتساءل عن المحكمات 

  .  أو الشروط الواجب توفرها عبارات في عبارات مقياس اإلتجاهات 
يجب أن تكون للعبارة عالقة بموضوع اإلتجاه بحيث تشخص أو تصف لنا : قدرتها التشخيصية -

  موقفا ما من االتجاه  
  . بحيث اختار العبارات األقل تداخال مع غيرها: القدرة على التمييز بين مختلف درجات اإلتجاه -
 .أن تكشف عن كافة ظالل البعد الذي تقيسه -

 ).16ص  1998لطفي فهيم، ( يجب أن يكون عددها كافيا بحيث تعادل األخطاء و النواقص العرضية -

  
بنائية لمقاييس االتجاه و يبقى لكل مقياس خطواته  نستطيع اعتبار هذه النقاط بمثابة خطوات 
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التجاه فقد اخترنا لدراستنا ما يناسبها وما بإمكاننا الخاصة به و لما كانت هناك عدة طرق لمقاييس ا
تطبيقه و عليه فالطريقة المناسبة و المالئمة لمعرفة اتجاهات الطلبة بين القيم السائدة والقيم المتنحية 

  : نظرا لـيطريقة ليكرت هي 
  .            سهولتها و دقة نتائجها -
  . تغلبها على صعوبة االعتماد على المحكمين -
تزودنا بمعلومات وافية عن المبحوث حيث أنه يعبر عن شدة اتجاهه بخالف طرق أخرى ال تسمح  -

للمبحوث إال بالتعبير بالموافقة أو الرفض على عبارات المقياس دون أن يبين مدى موافقته أو 
  ). 146، ص  1981إحسان محمد الحسن ، ( معارضته  للعبارات المطروحة أمامه 

مشمول في عينة الدراسة إال و يستجيب إيجابيا أو سلبيا لألسئلة المطروحة من قبل  ال يوجد مبحوث -
لكل  أنه الدراسة و ال توجد هناك فقرات محايدة ال تنتمي إلى القطب الموجب أو القطب السالب حيث

فقرة من فقرات مقياس ليكون درجة معيارية و ال توجد هناك فقرة محايدة ال تحمل درجة معيارية 
افة لذلك فإن هذا المقياس يحتاج من المبحوث التفكير جيدا قبل اإلجابة على أي سؤال ألن هناك إض

        ). 175، ص  1983معن خليل عمر ، ( إجابات متدرجة و دقيقة ال يمكن اإلجابة عليها بشكل اعتباطي 
  
  
  

مدها في و سنحاول فيما يلي استعراض أهم خطوات بناء مقياس ليكرت باختصار كما سنعت
  :قياس اتجاهات الطلبة الجامعيين بين القيم السائدة و القيم المتنحية

اختيار عدد من العبارات المتعلقة بموضوع الدراسة المراد قياس االتجاه نحوه و تتدرج هذه  -
  موافق بشدة موافق، محايد،: العبارات من المرافقة بشدة إلى المعارضة الشديدة و ذلك بالشكل الموالي

ر موافق، غير موافق بشدة، و ال يتطلب مقياس ليكرت العدد الكبير من العبارات إذ يكتفي الباحث غي
  ). 390عبد الباسط عبد المحسن، دس ، ص ( عبارة  15بحوالي 

في الخانة المقابلة للعبارة التي يعتقد أنها تعبر عن ) × ( يطلب من المبحوث وضع عالمة معينة  -
     .      اتجاهه و آرائه

يقوم الباحث بجمع درجات االستجابة بالنسبة لكل فرد العينة المفحوصة بمعرفة نوع االتجاه الذي  -
يكنه الفرد للموضوع المراد دراسته أو قياس االتجاه نحوه و ذلك بجمع درجات الفرد على تقدير 

  .مجموع استجابته
     

  كيفية استخراج درجات االتجاه
أو اقتراح في  تحدد اإلجابة على كل فقرة - 5 مستويات تكون في غالب األحيان 5المقياس بـ 

توزيع هذا السلم من التنقيط في حالة الفقرات  و يعكس )  غير موافق(  1إلى ) موافق بشدة( 
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  . على التوالي) غير موافق بشدة (  5إلى)  موافق بشدة(  1السلبية من 
أدنى عالمة اتجاه في حالة حصول مجموع  يحسب المدى النظري لدرجات المقياس وهو يتراوح من -

درجة  40) = 1(درجة ×  40عبارة أي  40في دراستنا لدينا ) 1( فقرات المقياس على العالمة الدنيا 
=  5×  40و أعلى عالمة اتجاه في حالة حصول مجموع عبارات المقياس على العالمات العليا أي 

  . درجة 200
    
يز على الجانب الجماعي أي أن داستنا ستركز على التحليل تحليل االتجاهات يكون بالترك   

  :الجماعي لطريقة ليكرت في قياس االتجاهات
  على مستوى كل عبارة  *         

  )عبارات  08حصيلة ( على مستوى كل مؤشر             
 )عبارة في الفرضية األولى 16حصيلة ( على مستوى كل فرضية    

 )عبارة في الفرضية الثانية  16حصيلة (                                     

  )عبارات في الفرضية الثالثة 08حصيلة (                                     
  
 
 
  
  

  . معرفة أين تتمركز االتجاهات المؤيدة و المعارضة و كذا المحايدة   *    
  . هل تتناقض هذه االتجاهات لدى الطلبة  *    

   
الجنس، و ( لعالمة الكلية الممثلة لدرجة اتجاه العينة ككل، تبعا لمتغيرات الدراسة تستخرج ا -

على  -يقسم مجموع الشدة في التكرارات المصححة( ، و ذلك بحساب متوسطاتها )المستوى الدراسي
، كما تستخرج الدرجات الحيادية الكلية و الجزئية ليتم في األخير مقارنة مختلف )مجموع التكرارات

  ). 251، ص  1999دليو فضيل ، ( لمتوسطات و الدرجات ا
  

IV – عينــــة البحــــث  
   

تشكل العينة في الدراسة الراهنة اإلطار المرجعي للبيانات الكمية و الكيفية المجمعة من 
حيث المستويات الدراسية، ضف إلى ذلك متغير  الميدان، و نظرا ألن المجتمع غير متجانس من 

العينة التي تختار من " العشوائية الطبقية و هي  ينة المطلوب دراستها هي العينة الجنس، فإن الع
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احسان محمد الحسن، ( " مجتمع البحث بعد تقسيمه إلى فئات أو مجاميع معينة تبعا لمقاييس أو متغير ما 
و تمتاز هذه العينة بدقة تمثيلها للمجتمع األصلي خاصة إذا انقسمت إلى طبقات  )52، ص 1886

  :متجانســة و ذلك ما تيسر لنا من خالل الخطوات اآلتية
   

 :تضييق مجتمع البحث و حصره في طلبه أقسام عمارة اآلداب و ذلك العتبارين أثنين هما1- 

   
 .        كسب الوقت و الجهد في التنقالت بين األقسام -أ

  ).تخصصات إنسانية ( سهولة و يسر شرح البحث لهؤالء الطلبة  - ب
 

سنة أولى و سنة رابعة مع إدخال متغير الجنس إلعطاء : قسيم أفراد المجتمع المبحوث إلى فئتينت - 2
 . بعد للدراسة

  . طالب و طالبة 2934حساب عدد وحدات المجتمع األصلي تبعا للفئات و المقدرة بـ 3- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .توزيع أفراد مجتمع البحث تبعا للفئات المدروسة: 5جدول رقم
  

  الفئــات
  األقـســـام           

  المجموع  نة ثانيةس  سنة أولى

  1024  334  690  قسم األدب العربي
  292  74  218  قسم علم االجتماع

  170  31  139  قسم اإلعالم واالتصال
  662  197  465  قسم اإلنجليزية
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  564  99  465  قسم الفرنسية
  222  25  197  قسم الترجمة

  2934  760  2174  المجمـــــوع
  
  

  توزيع أفراد مجتمع البحث تبعا للمستوى الدراسي و الجنس: 6رقم جدول
  

  المستوى الدراسي     
  و الجنس 

  
  ألقســـــاما                      

    سنـة رابعــة  سنـة أولــى
  

  المجموع
  إناث  ذكور  إناث  كورذ

  1024  302  32  627  63  قسم األدب العربي
  292  55  19  149  69  قسم علم االجتماع

  170  24  7  81  58  قسم اإلعالم و اإلتصال
  662  162  35  344  121  قسم اإلنجليزية
  564  76  23  363  102  قسم الفرنسية

  
 5تحديد العينة وعدد الوحدات التي نريدها لكل طبقة،  و هنا نشير إلى أننا اخترنا من كل طبقة  -4

أنها ممثلة لمجتمع البحث و تتماشى  طالبة و طالبة حيث نعتقد 147مما جعل حجم العينة يصل إلى  %
  . مع الوقت    و الجهد المتاح للباحث

  
  
  
  
  
  
  
  

  )% 5( توزيع أفراد عينة البحث تبعا للمستوى الدراسي و الجنس :7جدول رقم 
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  المستوى الدراسي
  و الجنس

  
  ا ألقسام

    سنـة رابعــة  سنـة أولــى
المجمو
  ع

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  51  15  2  31  3  م األدب العربيقس
  14  3  1  7  3  قسم علم االجتماع

  9  1  1  4  3  قسم اإلعالم واالتصال
  33  8  2  17  6  قسم اإلنجليزية
  28  4  1  18  5  قسم الفرنسية
  12  1  1  7  3  قسم الترجمة

  147  32  8  84  23  المجمـــوع
  
  
V  - أدوات جمع البيانات :  
   الستمارة - 1

لينا نوع األدوات المناسبة لذلك، لهذا سوف يكون بناء على طبيعة الموضوع فإنه يفرض ع
اعتمادنا على أداة االستمارة التي سيكون استخدامها في دراستنا هذه كأداة لجمع البيانات حتى يتسنى لنا 

تعد االستمارة أداة " من خاللها الكشف عن موقف أو اتجاهات الطلبة بين القيم السائدة و القيم المتنحية 
ت جمع البيانات، يتطلبها البحث الميداني، و هي الوسيلة العملية التي تساعد الباحث أساسية من أدوا

على جمع الحقائق و المعلومات من المبحوثين و تفرض عليهم التقيد بموضوع البحث المزمع إجراءه 
مد حسان مح(  "و عدم الخروج من أطره العريضة و مضامينه التفصيلية ومساراته النظرية و التطبيقية 

و نظرا ألن مجال الدراسة يعد على درجة كبيرة من الوعي الثقافي و  ). 65، ص  1986الحسن ، 
االجتماعي و المتمثل في طلبة الجامعة فقد سلمت االستمارة لعينة البحث أين قام األشخاص المبحوثين 

  .بملئها دون تدخل منا
  األساتذة بغية تحكيمها و تعديل األخطاءو نشير إلى أننا قد عرضنا استمارات أولية على مجموعة من 

الواردة فيها حتى وصلنا إلى صورتها النهائية و التي راعينا فيها أن ال تخرج عبارات أو أسئلة 
 المقياس عن السياق االجتماعي و الثقافي للمجتمع ككل باعتبار أن ثمة عالقة عضوية تبادلية بين

 
 
 

  .ر ككلالمجتمع مجال الدراسة  و المجتمع الكبي
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  . كما راعينا أن تكون العبارات متعلقة بموضوع البحث و ال تخرج عن إطاره و مضامينه العلمية -
عبارة يغطيها مقياس ليكرت أضف إلى أسئلة تتعلق بالبيانات الشخصية من  40احتوت االستمارة على

  .جنس،  مستوى دراسي، و تخصص
ضيات الجزئية التي تغطي الفرضية العامة، إليكم ولتوضيح عبارات المقياس تماشيا مع مؤشرات الفر 

  : الجدول التالي
  عبارات الفرضية الجزئية األولى تبعا لمؤشراتها:  8جدول رقم 

  
  رقم العبارات         القيم المتنحية و القيم السائدة   المؤشر        

، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1  النجاح العادي-التفوق  النجــــاح     
8  

  التمتع -استغالل وقت الفراغ  وقت الفراغ     
  و اللهو

9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،
14 ،15 ،16   

  
  عبارات الفرضية الجزئية الثانية تبعا  لمؤشراتها: 09جدول رقم 

  
  رقم العبارات  القيم المتنحية و القيم السائدة  المؤشر

 22 21 20 19 18 17   غير محتشم -محتشم   اللباس     
23 24  

  التقليد –االستقالل و االلتزام   االراء    
  و اإلنتهازية

25 26 27 28 29 30 
31 32  

  
  

  عبارات الفرضية الثالثة تبعا لمؤشراتها: 10جدول رقم 
  

  رقم العبارات  القيم المتنحية و القيم السائدة  المؤشر 
  40 -39 -38 -37 -36 -35 – 34 -33  غير ملتزم –ملتزم   السلوك 

  
سلبية و على  4منها إيجابية في المقياس الذي تم تطبيقه و  4عبارات  8ية كل مؤشر تغط: مالحظة

أساس اإلطار المرجعي الذي انطلقت به الدراسة نظريا فإننا نعتبر القيم المتنحية تعبر عن االتجاه 
 اإليجابي في المقياس أما القيم السائدة فهي تعبر عن االتجاه السلبي و لمزيد من التوضيح نلخص توزيع
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  :العبارات السلبية و اإليجابية حسب أرقامها كما ورد في االستمارة حسب الجدول اآلتي

  
  .توزيع العبارات اإليجابية و السلبية في االستمارة: 11جدول رقم 

  
  العبارات السلبية  العبارات اإليجابية

3- 4 - 7- 8  1- 2 ،5 - 6  
11- 12- 15- 16  9- 10 - 13- 14  

19- 20-28 - 23- 24  17- 18- 21- 22  
27- 28- 31- 32  25- 26- 29- 30  
33- 34- 37- 38  35- 36- 39- .40  

  
( لمعرفة اتجاه طلبة الجامعة نحو القيم السائدة و القيم المتنحية في المجاالت البحثية الثالثة 

نـــات المستقبل، الذات، المجال األخالقي و الديني،هنا قامت الباحثة في هذا الفصل بتبويب البيــا
و تفسيرها في ضوء أهداف الدراسة و فروضها و قبل رصد الجداول و تحليل نتائجها ال بد من 

  ).   توضيح بعض الخطوات المنهجية الهامة في تحليل النتائج و مناقشتها
تبعا لطريقة  –قامت الباحثة بتحويل إجابات المبحوثين من البدائل الكمية الرقمية المناسبة لمواقفهم 

إلى تحليل كيفي يدخل في صميم البحث االجتماعي و في هذا اإلطار نقدم   -ت  في قياس االتجاهليكر
أوال جدوال توضيحيا الستنتاج نوع اإلتجاه تبعا لمضمون العبارات الواردة في اإلتجاه و التي تتوافق  

جعية للمجتمع مع الطرح المنهجي و اإلطار النظري للبحث و المتناسبة مع المنظومة القيمية المر
  . الجزائري و بعدها نقدم توضيحا لطريقة التحليل الكيفي لإلجابات

  
  :(*)بعد هذا العرض التوضيحي نقدم اآلن مفتاحا إن صحت التسمية لفهم ومناقشة النتائج كمايلي   
تعتبر  الباحثة هذا المجال من الشدات تعبيرا عن اتجاه سلبي معارض و لكن  3,5 -1من  -

  . بتفاوت
 ضعيف جدا،               -1

  ضعيف -2
 .اتجاه متوسط و يميل إلى السلبية:  3,5  -3
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  اتجاه إيجابي مؤيد و لكن بتفاوت:  5 – 3,5من  -

 )مؤيد(اتجاه فوق المتوسط و يميل إلى اإليجابي : 4 – 3,5

 ) مؤيد(اتجاه  قوي : 4,5 -4

 ) مؤيد( اتجاه  قوي جدا : 5- 4,5

  
حصائية التالية لمعالجة البيانات الواردة في كل الجداول بحساب شدة و لقد اتبعنا الطريقة اإل

االتجاه الكلي ألفراد العينة، ثم شدة االتجاه لطلبة السنة األولى و كذا السنة الرابعة، حساب شدة االتجاه 
( لدى الذكور و اإلناث في كل مستوى و ذلك للحصول على تحليل شاف و كاف يغطي أهداف البحث 

  :  وعموما فإن شدة اإلتجاه تحسب بالطريقة التالية)  زت الباحثة على البعد الجماعي في التحليلهنا رك
  

  
  
  
  
  

هنا عدد أفراد العينة يختلف حسب نوعية التحليل أي إذا كان هدف التحليل معرفة االتجاه الكلي 
ة االتجاه حسب المستوى طالب و طالبة، أما إذا هدف التحليل معرفة شد 147فهنا نقصد كل الطلبة أي 

مستويات للتحليل تحليل كلي،  3فالعينة هنا تتوزع سنة أولى ، سنة رابعة، و هكذا و عليه فإن هناك 
  ).ذكور و إناث(تحليل حسب الجنس )  جامعي 4و 1( تحليل حسب المستوى، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
الدرجات× مجموع التكرارات   

 
 = ش  عدد أفراد العینة  
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  خالصة
  

ي للبحث من حيث مجاالت الدراسة، تعرضنا في هذا الفصل إلى التعريف باإلطار المنهج
اإلجراءات المنهجية المتبعة فيها و هاته هي اللبنة األولى للدراسة الميدانية و التي تكون أرضية لما 
سيأتي في الفصل الالحق من عرض البايانات و تحليلها في ضوء الفروض ومن ثمة الوصول إلى 

  . النتائج
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  ل الرابعالفصــــــــ

  عرض و تحليل البيانــات الميدانية

  تمهيد

  عرض و تحليل المعطيات الميدانية المتعلقة بالفرضية األولى  : أوال

عرض و تحليل المعطيات الميدانية : ثانيا  المتعلقة بالفرضية الثانية   
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  عرض و تحليل المعطيات الميدانية المتعلقة بالفرضية الثالثة: ثالثا

  الفرضية العامة  مناقشة: رابعا
  

  خالصــة 
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  تمهيد

يعتبر تفسير النتائج أرقى خطوة في البحث االجتماعي ففيها تتضافر قدرات الباحث 
الذهنية و خبراته المعرفية و ثروته العلمية في عملية فكرية كبــرى دقيقة و معقــدة، 

يانات و تفسيرها في ضوء الفـروض و انطالقا من هذا سنحاول في هذا الفصل تبويب الب
و أهداف الدراسة، و هنا نؤكد أن الدراسة ركزت على التحليل الجماعي للبيانات حيث أن 
التحليل الفردي  لالستمارات كشف عن وجود انسجام عام في إجابات المبحوثين وعدم 

  .وجود تناقض على المستوى الفردي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طيات عرض و تحليل المع: أوال  الميدانية المتعلقة بالفرضية األولى 
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يخضع الطالب الجامعي لمنظومة قيمية تتضمن السائد و المتنحي من القيم  في 
  .مجال المستقبل

I - النجاح العادي  –التفوق ( النجـــــاح : المؤشر األول (  
  

دي أن أنجح بغض من المهم عن" اتجاه أفراد العينة نحو النجاح من خالل عبارة :  12جدول رقم 
  النظر عن المعدل المحصل عليه

  

ات
رار
لتك
ا

  
 

ت 
رجا
 الد
و

  
   

 
مس  

ال
ات
توي

  
س
لجن
وا

  
    

 
 

  

موافـق 
  بشـدة

  
  موافـــق

  
  محايـــد

  
غيـــر 
  موافق

غـير 
موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  ك 
   
  

  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات 

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  10  2  16  4  3  1  24  12  4  4  ذكور

  84  110  22  100  25  3  1  62  31  5  5  إناث
  107  120  24  116  29  6  2  86  43  9  9  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  32  /  /  8  2  3  1  6  3  2  2  ذكور
  8  35  7  64  16  /  /  16  8  1  1  إناث

  40  35  7  72  18  3  1  22  11  3  3  المجموع
  147  155  31  188  47  9  3  108  54  12  12  كليالمجموع  ال

  
                                                      472        155+ 188+ 9+ 108+  12= الكلية  ش

147         147 
   

  =                 337           120+  116+  6+ 86+  9=  1ش
                          107                  107 

 
                                                             35 +72+ 3+ 22+  3=  4 ش

               40                 
  

               23                 
 
 
 

           =3,37   

  =2,43 

 =3,21   
 

 = 
 

      3.14     
 

= 
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         110+  100+3+62+5=    1إش 
               84                  

        8+3+6+2=    4ش ذ
               8                  

     35+ 64+ 16+  1=  4إ ش
               32  

  
  

من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله و بحساب الدرجات المحصل عليها يتبين لنا أن 
 3,21اتجاه غالبية الطلبة نحو هذه العبارة متوسط يميل إلى السلبية و المعارضة حيث أن الشدة إلى 

  . إلى تأييد النجاح العادي كقيمة على حساب التفوق و التمييز في النجاح فهو ما يفسر بأن الطلبة يميلون
من جانب آخر نالحظ انه ال يوجد فرق كبير في االتجاه بين طلبتي األولى و الرابعة، حيث أن 

وهو ما يعني بالنسبة لنا عدم اقتناع الطلبة بقيمة التفوق في )  3,37، و  3,14(الشدات متقاربة 
  .ة أصيلة في مجتمعنا و أساسية في منظومتنا القيميةالدراسة كقيم

  مبالنسبــة للــــذكور و اإلناث فإن ذكور السنة األولى و الرابعة تتقارب اتجاهاتهـــ
و بالتالي هذا يعتبر عن اتجاه معارض للتفوق الدراسي  وهو ما يعكس )  2,37= 4ش 2,43=  1ذش (

  .    و االجتهاد أكثر لنا عدم وجود الحماس الكبير في الدراسة
و هو اتجاه متوسط و يميل إلى ) 3.51( أما فئة اإلناث فقد سجلت شدة أكبر مقارنة مع الذكور 

  . اإليجابية، و هو يؤكد حماسا في الدراسة لدى اإلناث أكثر
  

أهم شيء يمكن مالحظته من خالل بيانات الواردة في الجدول أعاله أن  إناث الرابعة اتجاههم 
و هي الفئة الوحيدة التي عبرت عن حماس  و تأييد لقيمة ) 3,78(حو هذه التفوق الدراسي مؤيد ن

 .التفوق كقيمة مهمة اهتماما بالمستقبل الدراسي للطالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 =3,78  

  =2,37 

  =3,33 
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  ال فرق عندي بين المتفوقين في" " اتجاه أفراد العينة نحو النجاح من خالل عبارة :  13جدول رقم 
  " فيهاالدراسة و العاديين 

  
  

ات
رار
لتك
ا

  
ات
رج
والد

  
      

ات
توي
مس
ال

س  
لجن
و ا

  
  

موافـق 
  بشـدة

غيـــر   محايـــد  موافــــق
  موافق

غـير 
موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
جم
الم

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  

ولى
ة أ
ــ
سن

  

  23  20  4  24  6  /  /  22  11  2  2  ذكور

  84  35  7  136  34  21  7  18  9  3  3  إناث
  107  55  11  116  40  21  7  40  20  5  5  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  /  /  4  1  3  1  10  5  1  1  ذكور
  32  80  16  56  14  3  1  2  1  /  /  إناث

  40  80  16  60  15  6  2  12  6  1  1  المجموع
  147  135  27  220  55  27  9  52  26  6  6  المجموع الكلي

  
 

   3,80= ش كلية 
   3,74=  1ش
  3,97=  4ش
   2,95=  1ذش
   3,96=  1إش
   2,25= 4ذش
  4,40=  4إش
   

  تبين لنا بيانات الجدول أعاله أن غالبية الطلبة يعارضون هذه العبارة فجاء االتجاه 
وهو ما يعني بالنسبة لنا رفض النجاح العادي كقيمة و بالمقابل تأييد التفـــوق )  3,80: ش(مؤيدا 

  و النجاح المتميز 
نجد هناك حماسا كبير في معارضة هذه العبارة لذا جاء االتجاه بالنسبة لفئتي األولى و الرابعة 

أي ال توجد داللة كبير في الفروق  3,97 4و ش 3,74 1مؤيدا حيث أن الشدات بلغت على التوالي ش
بين المواقف فقط المعارضة نسبيا أكثر لدى   .طلبة الرابعة
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جاء إتجاهم سلبيا أن الشدات تتراوح من جهة أخرى نجد أن فئة الذكور في مستويات األولى و الربعة 
  وهو ما يفسر لنا عدم حماس الذكور للدراسة مقارنة مع اإلناث الالئي 2,95 – 2,25بين  2,25بين 

  
  
  

وهو أمر متعارف عليه في )  4,40= 4،ش 3,96= 1ش(عبرن عن اتجاه مؤيد للتفوق كقيمة أصيلة
  . من الذكورالوسط الدراسي أي أن اإلناث أكثر جدية في الدراسة 

في هدا المستوى من التحليل تظهر لنا النتائج أن هناك رفضا لقيمة التفوق الدراسي و هو 
  .تناقض مع الجدول السابق سوف نحاول إبراز ما ينفيه فيما سيأتي

 
من المهم عندي أن أكون متفوقا " " اتجاه أفراد العينة نحو النجاح  من خالل عبارة :  14جدول رقم 

  "في الدراسة  كلماتقدمت
  
  

ات
رار
لتك
ا

ات  
رج
والد

  
ات
توي
مس
ال

س    
لجن
و ا

  
  

موافـق 
  بشـدة

غيـــر   محايـــد  موافــــق
  موافق

  غـير موافـق بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك

ولى
ة أ
سن

  

  23  1  1  6  3  6  2  40  10  35  7  ذكور

  84  1  1  12  6  /  /  132  33  220  44  إناث
  107  2  2  18  9  6  2  172  43  255  51  المجموع

بعة
 را
سنة

  
  8  /  /  4  2  /  /  20  5  5  1  ذكور
  32  /  /  /  /  /  /  52  13  95  19  إناث

  40  /  /  4  2  /  /  72  18  100  20  المجموع
  147  2  2  22  11  6  2  244  61  355  71  المجموع الكلي

  
   4,27= ش كلية    

   4,23= 1ش
    4,35=  4ش
   3,82=  1ذش
   4,39=  1إ ش
   3,62=  4ذ ش
  4,59=  4إش
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 71حيث وافق ) 4,27(جاء اتجاه أفراد العينة نحو هذه العبارة مؤيدا و قويا بشدة مرتفعة 
طالب و طالبة من مجموع الطلبة على مضمون هذه العبارة وهو ما يعني لنا وعي الطلبة بضرورة 

في المستقبل من خالل البروز في مجاالت  التفوق كقيمة أساسية في الدراسة و التي تعطى ثمارها
  . العمل و الدراسات العليا إن توفرت لهم الفرصة

  
  
    

و من جانب آخر نالحظ أن فئتي األولى و الرابعة تؤيدان و بحماس كبير التفوق الدراسي 
الطلبة  كل( كقيمة أساسية فجاء قويا و شدات متقاربة فقط يمكن أن نؤشر أن طلبة الرابعة أكثر تأييدا 

، و هو ما يفسر لنا أن الحماس في الدراسة لم يعد مرتبطا بالطلــبة الجــدد )أيدوا التفوق الدراسي
  . و الصغار

حيث ان الشدة بالنسبة لفئات الذكور و اإلناث نالحظ أن اإلتجاه جاء قويا بالنسبة للذكور 
 4,50اههن قويا معدل الشدات أكثر و بالمقابل فإن اإلناث أكثر حماسا فجاء اتج 3,82و  3,62تتراوح 

  . وهو ما يفسر لنا اهتمام أكثر من جانب اإلناث بقيمة التفوق و التميز في النجاح
   

ال أشعر بارتياح إال إذا كنت من " اتجاه أفراد العينة نحو النجاح  من خالل عبارة :15جدول رقم 
  " أوائل الطلبة في فصلي

  
  

ات
رار
لتك
ا

  
ات
رج
والد

  
ات
توي
مس
ال

  
س
لجن
و ا

  
  

موافـق 
  بشـدة

غيـــر   محايـــد  موافــــق
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  ك
  
  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات
ولى
ة أ
سن

  

  23  2  2  6  3  21  7  24  6  25  5  ذكور

  84  3  3  12  6  27  9  120  30  180  36  إناث
  107  5  5  18  9  48  16  144  36  205  41  وعالمجم

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  2  1  9  3  12  3  5  1  ذكور
  32  3  3  16  8  /  /  56  14  35  7  إناث

  40  3  3  18  9  9  3  68  17  40  8  المجموع
  18  57  9  212  53  245  49  المجموع الكلي

  
36  8  8  147  

  
 4، ش  3,92=  1، ش 3,79= ش كلية  3,42= 
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   3,39=  1ذش 
   4,07=  1إش
   3,5=  4ذش
   3,43=  4إش
  
ح لنا نتائج الجدول أعاله أن اتجاه الغالبية الساحقة من الطلبة نحو هذه العبارة مؤيــد توض 

  وهو ما يفسر بوجود قناعة بضرورة التفوق كما يعكس تأييد لقيمة 3,79و قوي حيث بلغت الشدة 
  
  
  

تأييدهم لهذه بالنسبة لفئات األولى و الرابعة نجد أن طلبة األولى عبروا عن . التفوق و النجاح المتميز
وهو ما يعكس حماسا كثير للدراسة و قناعة أكثر بقيمة التفـــوق ) 3,92=ش(العبارة و باتجاه قوى 

و النجاح المتميز وهو في األخير يعكس اهتماما أكثر بالمستقبل الدراسي و العلمي ، في حين أن فئة 
عارضة وهو ما يعني في دراستنا الرابعة من الطالب  سجلت اتجاه متوسطا و يميل إلى السلبية و الم

قناعة أكثر لهذه الفئة بالنجاح العادي كقيمة و من جهة أخرى عدم االهتمام بالدراسة كجزء مهم يرتكز 
  . عليه مستقبل الطالب العلمي و العملي

ومن جانب آخر نجد أن فئة األناث أكثر تأييد لهذه العبارة مقارنة مع فئة الذكور فجاء اإلتجاه 
مقارنة مع الذكور حيث جاء اتجاههم متوسطا و يميل إلى )  3,72= معدل الشدات ( ويا عموما ق
و عليه فإن اإلناث تحبدن التفوق و أن تكن من األوائل على عكس ) 3,44= معدل الشدات (السلبية 

  .      الذكور الذين يرضون بالنجاح العادي
 
 

  إن التفوق في بالدنا ال معنى له" " خالل عبارة  اتجاه أفراد العينة نحو النجاح  من:  16جدول رقم 
  "و بالتالي ال فائدة من أن يرهق الفرد نفسه في الدراسة

  

ات
رار
لتك
ا

  
 

ت 
رجا
والد

  
  

ت  
ويا
ست
الم

  
  

س
لجن
و ا

  
 

موافـق  
  بشـدة

غيـــر   محايـــد  موافــــق
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
جم
الم

  

  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  لدرجات ا  ك  الدرجات   ك
  

ولى
ة أ
سن

  

  23  20  4  40  10  /  /  10  5  4  4  ذكور

  84  195  39  116  29  18  6  12  6  4  4  إناث

  107  215  43  156  39  19  6  22  11  8  8  المجموع
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بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  4  1  3  1  6  3  3  3  ذكور
  32  75  15  48  12  9  3  4  2  /  /  إناث

  40  75  15  52  13  12  4  10  5  3  3  المجموع
  52  30  10  32  16  11  11  المجموع الكلي

  
208  58  290  147  

  
  

   3,21=  1ذ،ش  3,32=  4، ش 3,72=  1، ش 3,88= ش كلية 
   4,10=  1إش 
  2=  4ذش 
   4,25=  4إش 

  
  
  

جاء اتجاه أفراد العينة نحو هذه العبارة قويا حيث أن الغالبية الكبيرة من الطلبة عارضـــت 
وهو ما يعني رفض للنجاح العادي ووصلت الشدة الكلية إلـى  ) طالب  110( و بقوة هذه العبارة 

وهو ما يعني بالنسبة للدارسة تأييدا لقيمة التفوق و النجاح المتميز وهو ما يبشر  بوجود  3,88= ش
إرادة أكثر في مواجهة كل الصعاب و تفكير جدي في بناء المستقبل في الوطن رغم كل الضغوطات 

لب الجامعي وسط مجتمع ملئ بتناقضات و مغريات مادية تمجد القيم المادية على التي يعيشها الطا
 82(و من جهة أخرى نالحظ أن فئة األولى أكثر معارضة لهذه العبارة . حساب قيم العلم و التفوق

مقابل طلبة السنة الرابعة )  3,72= ش (و بالتالي اهتمام يقدمه التفوق إذ جاء اتجاهم قويا ) طالب 
وهو ما يؤشر إلى ضعف األمل في )  3,33= ش (ين عبروا عن إتجاه متوسط و يميل إلى السلبية الذ

من جانب آخر نالحظ . المستقبل الدراسي و العلمي للطلبة المقبلين على التخرج  بخالف الطلبة الجدد
لمقابل نجد أن و با)  4,17(أن اإلناث أكثر معارضة لهذه العبارة لذا جاء اتجاههن قويا معتل الشدات 

الذكور عبروا عن اتجاه ضعيف و سلبي يعارض التفوق  و ال يملك إرادة و أمال في النجاح الدراسي 
  .  و بالتالي أكثر سلبية أثناء التفكير في المستقبل وهو أمر يؤثر على شخصيهم و تفكيرهم

  
  أختار عمال مربحايجب أن " " اتجاه أفراد العينة نحو النجاح  من خالل عبارة : 17جدول رقم

  "بغض النظر عن فرص الترقي فيه
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  ك

  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات 

ولى
ة أ
سن

  

  23  10  2  4  1  27  9  14  7  4  4  ذكور

  84  120  24  96  24  57  19  30  15  2  2  إناث
  107  130  26  100  25  84  28  44  22  6  6  المجموع

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  8  2  6  2  6  3  1  1  ذكور
  32  45  9  76  19  6  2  4  2  /  /  إناث

  40  45  9  84  21  12  4  10  5  1  1  المجموع
  46  96  32  54  27  7  7  المجموع الكلي

  
184  35  175  147  

  
   3,51=  ش ك

   3,40=  1ش
   3,8= 4ش
  
  
  
  

   2,56=  1ذ ش
  3.63=  1إش
  3,62=   4ذش
   4,06=   4إش
  

= ش( توضح لنا البيانات الواردة في الجدول أعاله أن اتجاه الطلبة قويا نحو هذه العبارة 
ن ، حيث أن الغالبية الكبيرة عارضت وهو ما يعني بالنسبة للدراسة أن الطلبة ال زالو يؤيدو) 3,51

الترقي كتعبير عن قيمة التفوق و الذي هو أساس النجاح في المستقبل، معارضين بذلك الربح البعيد 
عن فرض التعبير عن الذات و تحقيق الطموح و الذي ال تبرز معه القدرات العلمية للفرد بل يسجن 

  .هذا األخير في معادلة الربح و الخسارة
طالب من  30و ) 3,8= ش (أن اتجاه فئة الرابعة جاء قويا بالنسبة لفئات األولى و الرابعة نالحظ  

مجموع طلبة الرابعة عارضوا مضمون هذه العبارة وهو ما يعكس مرة أخرى  قناعة بقيمة التفــوق 
=  ش [ و يميل إلى السلبية عند فئة األولـى  و النجاح المتميز و بالمقابل سجل اتجاه متوسط 
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د يؤيدون النجاح المادي على حساب النوعية   و بمعنى أشمل يؤدون و عليه  فإن الطلبة الجد) 3,40(
وهو أمر ملفت النجاح الذي ال يعبر عن التفوق العلمي   و الدراسي بقدر ما يعبر عن التفوق المادي 

لالنتباه إذا كان الطلبة الجدد الذين المفروض أنهم أكثر حماسا للدراسة يفضلون نمط التفكــير 
  .ون بطريقة أو بأخرى مبدأ الغاية تبرر الوسيلةالمــادي و يؤد

                                                                                                                             
من جهة أخرى نجد أن اتجاه فئة الذكور ضعيف نحو هذه العبارة فجاءت الشدات على التوالــي 

وهو ما يفسر في دراستنا أن الذكور أكثر ميال إلى الماديات و الربح ) 2,62=  4، ش ذ625= ش ذ(
ن الذات من خالل الترقـي بعيدا عن النوعية أي الربح هو النجاح بغض النظر عن فرص التعبير ع

  . و التميز اللذان لها عالقة بالكفاءة و المكتسبات العلمية
و في المقابل نجد أن اتجاه اإلناث جاء قويا و معبرا عن تأييد للنجاح و التفوق بغض النظر 

وهو تعبير عن وعــي وثقة بالـذات )  4,06=   4، ش إ 3,63 - 1ش إ( عن فرص الربح المادي 
  .  ي المستقبلو طموح ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إن التفوق في الدراسة واجب" اتجاه أفراد العينة نحو النجاح  من خالل عبارة : 18جدول رقم 
  "حتى و إن كانت ظروف البالد ال تضمن الشغل للمتفوقين
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  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك

ولى
ة أ
سن

  

  23  10  /  4  2  6  2  44  11  40  8  ذكور

  84  120  /  6  3  3  1  100  25  275  55  إناث

  107  130  /  10  5  9  3  144  36  315  63  المجموع
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بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  4  2  3  1  4  1  20  4  ذكور
  32  1  1  /  /  /  /  64  16  75  15  إناث

  40  1  1  4  2  3  1  68  17  95  19  المجموع
  7  12  4  212  53  410  82  المجموع الكلي

  
14  1  1  147  

  
  

   4,41=  ش ك
   4,46=  1ش
   4,27= 4ش
   4,08=  1ذ ش
   3,87=   4ذش
   4,37=   4إش
  

 الواقع أن هذه العبارة في المقياس جاءت جريئة و معبرة عن الواقع المعيش و على الرغم من
طالب،  135(ذلك جاء اتجاه أفراد العينة مؤيد بقوة حيث أن الغالبية الساحقة أيدت التفوق الدراسي 

وهو ما يفسر لنا ثقة الطلبة كشباب في مستقبلهم بهذا الوطن  4,41و بلغت الشدة )وافقوا بشدة 82منهم 
  .    و تأكيد مطلق لقيمة التفوق برغم كل الظروف التي تمر بها البالد

لى العموم فإن الطلبة على جميع المستويات و الجنسين معا عبروا عن إتجاهم القوي جدا و ع
، و هو مؤشر إيجابي يعكس وجود روح التحدي لدى 4نحو هذه العبارة حيث أن الشدات عموما  تفوق

  .الطالب وثقة في مستقبل أفضل 
  
  

 
 
  
  

  يجب أن أختار عمال مليئا بفرص" رة اتجاه أفراد العينة نحو النجاح  من خالل عبا: 19جدول رقم 
  "الترقي حتى و لو لم يكن األجر مرتفعا 
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  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات   ك

ولى
ة أ
سن

  

  23  2  2  12  6  15  5  28  7  15  3  ذكور

  84  6  6  40  20  21  7  124  31  100  20  إناث
  107  8  8  52  26  36  12  152  38  115  23  المجموع

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  10  5  3  1  4  1  5  1  ذكور
  32  /  /  10  5  12  4  76  19  20  4  إناث

  40  /  /  20  10  15  5  80  20  25  5  المجموع
  36  51  17  232  58  140  28  المجموع الكلي

  
72  8  8  147  

  
 

   3,42= ش ك
   3,39=  1ش
   3,5=  4ش
   3,13= 1ذش
   3,46=   4إش
   2,62=  4ذش 
   3,06=  4إش
  

من خالل بيانات الجدول أعاله يتبين لنا أن غالبية الطلبة أيدوا هذه العبارة وبالتالي تأييد لقيمة 
  . % 58,50التفوق حيث بلغت نسبة المؤيدين 

نالحظ أن طلبة السنة األولى أقل حماسا في تأييد هذه العبارة مقارنة مع طلبه جانب آخر من 
  )    3,5= ش(حيث أن اتجاه طلبة الرابعة جاء قويا  3,39الرابعة حيث ان الشدة بلغت 

   2,62من جهة أخرى نالحظ أن اتجاه ذكور السنة الرابعة جاء معارضا وبشدة ضعيفة بلغت 
  وهو ما يؤكد أن)  3,23= ش(لسنة األولى متوسط و يميل إلى السلبية في حين ان اتجاه الذكور ا

  
  
  
  

تفسير لقيمة التفوق من منظور الربح المادي الذي  الذكور لديهم نزوع نحو المادة و الربح وهو 
في األخير اهتمام بالحاضر من حيث المنفعة  هو بالنسبة لهم أفضل من الترقي و التميز وهو 
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  .     ير في المستقبلالمادية دونما التفك
  

  1تحليـــل و مناقشـة المؤشـــر
تكشف لنا التحليالت السابقة تأييدا كبيرا من قبل الطلبة لقيمة التفوق وهو التأييد الذي يعكس 
اهتماما كبيرا بالنجاح كقيمة كبيرة يبنى عليها مستقبل الشباب و لعل التأييد الساحق الذي سجلته العبارة 

من هذه الفئة  % 50جاءت إجاباتهم بين موافق و موافق بشدة و ) طالب  102( ك يدل على ذل 4رقم 
الجريئتين تكشفان عن معارضة للنجاح العادي و تأييد لقيمة  7و  5أيدت بقوة، كما أن العبارتين رقم 

ؤيدون تكشف أن الطلبة برغم وعيهم بان البطالة واقع ال يمكن إنكاره إال أنهم ي 7العبارة رقم .  التفوق
طالب أيدوا بقوة مضمون العبارة و هي غالبية  135التفوق و يعتبرونه واجب حيث أن مجموع 

من ثمة فإن هناك اتجاه إيجابي نحو قيم التفوق الدراسي وهو مؤشر هام يعكس اهتماما . ساحقة
  . بالمستقبل و تخطيطا له

  )اللهو التمتع و  –استغالل وقت الفراغ (   وقت الفراغ: المؤشر الثاني
  

من الضروري أن " " اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ  من خالل عبارة : 20جدول رقم 
  "يعبث الطالب و يلهو في الجامعة 
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  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات   ك

ولى
ة أ
سن

  

  23  25  5  16  4  21  7  6  3  4  4  ذكور

  84  130  26  128  32  48  16  8  4  6  6  إناث
  107  155  31  144  36  69  23  14  7  10  10  المجموع

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  8  2  6  2  6  3  1  1  ذكور
  32  85  17  32  8  9  3  8  4  /  /  إناث

  40  85  17  40  10  15  5  14  7  1  1  المجموع
  46  84  28  28  14  11  11  المجموع الكلي

  
184  48  240  147  

  
 2,62=  4ذ، ش 3,80=   1إ، ش3,13=  1ذ، ش 3,87=  4، ش 3.66=  1، ش 3,72=  5ش

   4,18=  4إ ش
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فجاء ) طالب 94(توضح لنا القراءة الرقمية للجدول أن غالبية الطلبة تعارض هذه العبارة 
وهو ما يفسر لنا بطريقة غير مباشرة تأييدهم  لقيمة  3,72اه قويا حيث وصلت الشدة إلى االتج

استغالل وقت الفراغ كقيمة متنحية و التي هي ذات أهمية كبيرة في النجاح الدراسي و كذا التخطيط 
يعني  وهو)  2,62(نالحظ أيضا أن فئة ذكور الرابعة جاء اتجاهها ضعيفا حيث بلغت الشدة . للمستقبل

بالنسبة لنا أن الذكور أقل حماسا لقيمة استغالل وقت الفراغ و يميلون إلى اللهو و العبث من جهة 
أخرى فإن ذكور السنة األولى لم يظهر عليهم الحماس الكبير في معارضة  هذه العبارة فجاء االتجاه 

على نزوع الذكور للهو وهو في النهاية تأكيد  3,13متوسطا و يميل إلى السلبية فالشدة وصلت إلى 
من جانب آخر نجد أن اإلناث في كال المستويين عبرن عن اتجاههن القوي نحو . العبث وتضييع الوقت

القيمة استغالل وقت الفراغ حيث أن الغالبية عارضت هذه العبارة و كانت الشدات علــى التوالي 
إناث الرابعة أكثر حماسا : التالية  و في هذه الفئة نقف عند المالحظة) 4,18= 4، ش إ 3,80=  1ش إ(

في رفض هذه العبارة وهو ما يعني لنا أن الحماس و الجدية لم يعد بالضرورة عند الطلبة الجدد أكثر 
  .        من الطلبة األقدم منهم

  
من الصعب جدا "  اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ  من خالل عبارة : 21جدول رقم 

  "لفراع و بالتالي من العبث التفكير في هذا األمر وقت ا تنظيم
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  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات   ك  

ولى
ة أ
سن

  

  23  10  2  40  10  15  5  10  5  1  1  ذكور

  84  100  20  152  38  18  6  36  18  12  12  إناث
  107  110  22  192  48  33  11  46  23  13  13  المجموع

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  16  4  3  1  4  2  1  1  ذكور
  32  50  10  60  15  6  2  10  5  /  /  إناث

  40  50  10  76  19  9  3  14  7  1  1  المجموع
  67  42  14  60  30  14  14  مجموع الكليال

  
268  32  160  147  

  
=  4ذ، ش 3,78=  5،  ش 3,30=  1ذ ، ش 3,75 =  4، ش 3,68=  1، ش 3,70=  ش ك

3   
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  3.93=  4إش 
  
   
  

توضح لنا اللغة الرقمية لهذا الجدول أن اتجاه غالبية الطلبة كان قويا نحو هذه العبــارة حيث 
له فيما هو مفيـــد و أن طالب عبروا عن معارضتهم لعدم التفكير في تنظيم الوقت واستغال 99

بالنسبة .  الذي يدخل في إطار التخطيط للمستقبل و الذي هو بالنسبة لهم النجاح و التحسن في الدراسة
).  3,75= ش ( الرابعــة   (*)لفئتي األولى و الرابعة فالنتائج متقاربة لكن الشدة أكثر عند فــئة 

 3,30 - 3( إلى السلبية حيث تتراوح الشدة ما بين  أما فئة الذكور نجد أن االتجاه كان متوسطا و يميل
في كال الفئتين مما يعني بالنسبة للدراسة عدم تحمسهم الستغالل وقت فراغهم بخالف اإلناث الالتي ) 

وهو ما يعني )  82طالبة من أصل  54(عبرن عن اتجاه قوي و معارض لعدم استغالل وقت الفراغ 
الستغالل الوقت و تنظيمه و الجدية في الدراسة و المثابرة و التفكير بالنسبة لنا أن اإلناث أكثر ميال 

  .    في المستقبل الدراسي وحتى العملي فيما بعد
  

  من المهم أن يشغل"  اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ  من خالل عبارة : 22جدول رقم 
  " الطالب وقت فراغه في االجتهاد و المثابرة
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  ك
  
  

  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات 

ولى
ة أ
سن

  

  23  2  2  4  2  6  2  60  15  10  2  ذكور

  84  1  1  8  4  21  7  188  47  125  25  إناث
  107  3  3  12  6  27  9  248  62  135  27  المجموع

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  4  2  6  2  16  4  /  /  ذكور
  32  /  /  2  1  9  3  56  14  70  14  إناث

  40  /  /  6  3  15  5  72  18  70  14  المجموع
  9  42  14  320  80  205  41  المجموع الكلي

  
18  3  3  147  
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  .ر عند الطلبة الجددتأكيد للمالحظات السابقة حول الحماس للدراسة لم يعد أكث(*) 
  

  
  
  
  
  
  

   4,07= 4،ش 3,97=  1، ش 4=  ش ك
   3,56=  1ذش
   4,08=  1إش
  3,25=  4ذش
   4,28=  1إش
  
جاء اتجاه أفراد العينة نحو هذه العبارة قويا حيث أن غالبية الطلبة أيدوا االجتهاد و المثابرة  

يعني ان الطلبة يؤيدون قيمة استغالل وهو ما  4طالب فالشدة الكلية و صلت إلى  80أثناء وقت الفراغ 
من جانب آخر نالحظ أن اتجاه طلبة السنة الرابعة أقوى منه عن . وقت الفراغ وهو مؤشر إيجابي

بالنسبة لفئة الذكور واإلناث تبين لنا النتائج أن الشدة في ).  3,97مقابل  4,07(طلبة السنة األولى 
وهو ما يؤكد لنا أن )  3,41= ، و ش ذ 4,18= ش إ ( االتجاه لدى الذكور أقل منها عن اإلناث 

الحماس في الدراسة و استغالل الوقت يتوفر أكثر لدى اإلناث ولعل المالحظ  في أروقة الجامعة و 
                                               .المساحات الخضراء يؤكد لنا أن الذكور  أكثر انتشارا في هذه الفضاءات

  
إن تنظيم وقت "  اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ  من خالل عبارة : 23قم جدول ر

  "الفراغ مفيد و ال بد من االلتزام به
  

ات
رار
لتك
ا

  
 

ت 
رجا
والد

  
  

ات
توي
مس
ال

  
س
لجن
وا

  
 

 
  

موافـق 
  بشـدة

غيـــر   محايـــد  موافــــق
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  ك
  
  

  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات 

ولى
ة أ
سن

  

  23  1  1  /  /  6  2  60  15  25  5  ذكور

  84  1  1  /  /  12  04  30  34  225  45  إناث
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  107  2  2  /  /  18  6  44  49  250  50  المجموع

   
   

ة  
ابع
الر

نة 
لس
  8  /  /  2  1  3  1  6  5  5  1  ذكورا

  32  /  /  4  2  12  4  4  13  65  13  إناث
  15  5  10  18  70  14  المجموع

  
3  6  /  /  40  

  147  2  2  6   3  33  11  268  67  320  64  لمجموع الكلي ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

جاء اتجاه أفراد العينة مؤيدا و قويا نحو هذه العبارة التي تعبر عن قيمة استغالل وقت الفراغ 
طالب  هذه  130يد كقيمة أساسية في حياة الطالب من أجل التخطيط للمستقبل الدراسي و العملي حيث أ

  .         وهو تأكيد قوي جدا 4,27العبارة  و بلغت الشدة الكلية 
 4ش 4,35= 1ش( بالنسبة لفئتي األولى و الرابعة جاءت النتائج متقاربة و تعبر عن اتـجاه قـوي 

اث، فإن وهو ما يعني بالنسبة لنا وعي الطلبة بأهمية هذه القيمة بالنسبة لفئات الذكور و اإلن)  4,07= 
وهو ما يؤكد لنا تفور الذكور من االهتمام بالوقت و الخطيط ) 3= ش (اإلتجاه لدى الذكور ضعيفا 

( للمستقبل الدراسي بخالف اإلناث الالتي عبرت الغالبية الساحقة منهن عن تأييدهن القوي لهذه العبارة 
  ). 73طالبة من  58
  

   4,27=  ش ك
   4,35=  1ش
   4,07= 4ش
   2,87=  1ذش
   4,45=  1إش
  2,50=  4ذش
   4,40=  1إش
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ال أفكر مطلقا في " وقت الفراغ  من خالل عبارة اتجاه أفراد العينة نحو استغالل : 24جدول رقم 
  " كيفيةتنظيم وقت الفراغ

  

ات
رار
لتك
ا

  
 

ت 
رجا
والد

 

  
ات
توي
مس
ال

  
   

س  
لجن
و ا

  

موافـق 
  بشـدة

غيـــر   محايـــد  موافــــق
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع  
ــ
مـ
مج
ال

  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات   ك  

ولى
ة أ
سن

  

  23  10  2  64  16  12  4  /  /  1  1  ذكور

  84  50  10  212  53  12  4  30  15  2  2  إناث
  107  60  12  276  69  24  8  30  15  3  3  المجموع

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  24  6  6  2  /  /  /  /  ذكور
  32  75  15  56  14  /  /  6  3  /  /  إناث

  40  75  15  80  20  6  2  6  3  /  /  المجموع
  89  30  10  36  18  3  3  المجموع الكلي

  
356  27  135  147  

  
  
  
  

   3,80=  ش ك
   3,67=  1ش
   4,17=  4ش
   3,78=  1ذش
   3,64=  1إش
   3,75=  4ذش
   4,28=  4إش

توضيح لنا النتائج المبينة في الجدول أعاله أن اتجاه الغالبية من الطلبة إيجابي حيث عبروا عن 
ن رفضهم لعدم االهتمام طالب ع 116حيث عبر  3,80معارضتهم لهذه العبارة فوصلت الشدة إلى 

بوقت الفراغ وبالتالي  تأييد لقيمة استغالل وقت الفراغ دائما وهذا يعكس لنا الوعي بأهمية التخطيط 
بالنسبة للفئات نجد . للمستقبل و عدم العبث به ابتداء من الجدية في استغالل فرص الفراغ في الدراسة

األولى وهو ما يكسر تلك القاعدة التي ترى الحماس أن فئة الرابعة جاء اتجاهها أقوى معارضة من فئة 
أكثر ممن الطلبة القدم حيث ان الشدات جاءت   للدراسة و االهتمام بالمستقبل عند الطلبة الجدد 

و بالنسبة لفئتي الذكور و اإلناث نجد أن معدل ).   4,17=  4، ش 3,67=  1ش( على التوالي 
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وهو ما يفسر دائما حماس ) 3,76،  ش ذ  3,96= ش إ (ور الشدات عند فئة اإلناث اكبر منه عن الذك
  .  اإلناث للدراسة و االهتمام بالوقت أكبر من الذكور

  أعبث كثيرا بوقت" " اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ  من خالل عبارة : 25جدول رقم  
  " فراغي كما يعبث اآلخرون

  

ات
رج
 الد
ت و

ارا
تكر
ال

  
   

ات
توي
مس
ال

  
    

س
لجن
و ا

  
 

 
  

موافـق 
  بشـدة

غيـــر   محايـــد  موافــــق
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

  

وع
ــ
جم
الم

  

  ك
  
  

  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات 

ولى
ة أ
سن

  

  23  20  4  56  14  /  /  6  3  2  2  ذكور

  84  140  28  180  45  9  3  14  7  1  1  إناث
  107  160  32  236  59  9  3  20  10  3  3  مجموعال

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  28  7  3  1  /  /  /  /  ذكور
  32  80  16  40  10  9  3  6  3  /  /  إناث

  40  80  16  68  17  12  4  6  3  /  /  المجموع
  76  21  7  36  13  3  3  المجموع الكلي

  
304  48  204  107  

  
  
  
  
  

   4,04=  ش ك
   4=  1ش
   4,15= 4ش
   3,65=  1ذش
   4,09=  1إش
   3,87= 4ذش
   4,21=  4إش
  

تجاه أفراد العينة قويا جدا نحو هذه العبارة حيث أن الغالبية الساحقة من الطلبة عبرت جاء ا
وهو ما ) 4,04(طالب و بلغت الشدة الكلية   120 عن معارضتها و بقوة للهو و العبث بالوقت 

بالنسبة لفئات األولى و الرابعة هناك . استغالله يعكس أهمية الوقت في الحياة و ضرورة 
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هو ما يؤكد لنا أن )   4,15=  4، ش 4= 1ش( لنتـائج و لكن التفاوت في قوة الشدات تقارب في ا
و بالنسبة لفئات الذكور و . الجدية لم تعد مقتصرة على الطلبة الجدد أكثر من اٌألقدم  في الدراسة

عند و بالمقابل  4,15اإلناث نالحظ أن االتجاه كان قويا جدا لدى اإلناث حيث أن معدل الشدات بلغ 
وهو ما يؤكد الوعي و الحماس األكثر الموجودين لدى فئة اإلناث أكثر من   3,76= الذكور ش 

  .   الذكور
  

  أحاول كثيرا تنظيم" " اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ  من خالل عبارة : 26جدول رقم 
  ."و قت فراغي فيما هو مفيد لـي

  
  

ات
رار
لتك
ا

  
 

ت 
رجا
والد

  
ت 
ويا
ست
الم

  
س
لجن
و ا

  
 

 
  

موافـق 
  بشـدة

ـــر غي  محايـــد  موافــــق
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  ك
  
  

  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات 

ولى
ة أ
سن

  

  23  /  /  4  2  3  1  68  17  15  3  ذكور

  84  1  1  4  2  9  3  160  40  190  38  إناث
  107  1  1  8  4  12  4  228  57  250  41  موعالمج

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  /  /  6  2  12  3  15  3  ذكور
  32  /  /  /  /  12  4  64  16  60  12  إناث

  40  /  /  /  /  18  6  76  19  75  15  المجموع
  4  30  10  304  76  280  56  المجموع الكلي

  
8  1  1  107  

  
  
  
  

  
   4,83=  5ش
   4,24=  1ش
   4,22=  4ش
   3,91=  1ذش
   4,33=  1إش
   4,12=  4ذش
   4,25=  4إش
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يؤيدون هذه ) طالب  132(ء اتجاه أفراد العينة قويا حيث أن الغالبية الساحقة من الطلبة جا
بالنسبة لفئات األولى و الرابعة . وهو ما يؤكد دائما الوعي بأهمية الوقت)  4,83= ش (العبارة   

  ). 4,22=  4، ش 4,24=  1ش( جاءت النتائج متقاربة حيث أن الشدات على التوالي 
خرى فإن االتجاه لدى اإلناث أقوى منه عند الذكور حيث أن معدل الشدات عند فئة من جهة أ

و لكن يبقى االتجاه العام إيجابي نحو قيمة )  4,29= ش (أقل من اإلناث )  4,01= ش ( الذكور 
  .استغالل وقت الفراغ الذي يعني في النهاية االهتمام بالمستقبل و التخطيط له

  
  ينبغي ان أنكر" " راد العينة نحو استغالل وقت الفراغ  من خالل عبارة اتجاه أف: 27جدول رقم 

  "على نفسي اإلستماع المفرط بالوقت الحالي في سبيل تحقيق أهداف أفضل
 

  

ات
رار
لتك
ا

ات  
رج
والد

  
ت 
ويا
ست
الم

  
س 
لجن
و ا

    

موافـق 
  بشـدة

غيـــر   محايـــد  موافــــق
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

  

وع
ــ
مـ
مج
ال

  جاتالدر  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  

ولى
ة أ
سن

  

  23  2  2  10  5  12  4  44  11  5  1  ذكور

  84  5  5  14  7  42  14  148  37  105  21  إناث
  107  7  7  24  12  54  18  192  48  110  22  المجموع

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  /  /  9  3  12  3  10  2  ذكور
  32  /  /  24  12  /  /  48  12  40  8  إناث

  40  /  /  24  12  9  3  60  15  50  10  المجموع
  24  63  21  252  63  160  32  المجموع الكلي

  
48  7  7  147  

  
  
  
  
  

   3,17=  1ذ،ش 3,57=  4، ش 3,61=  1، ش 3,60= ش ك
   3,73=  1إش
   3,87=  4ذش
   3,5=  4إش
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عبر معظم المبحوثين في هذا الجدول عن تأييدهم الكبير إلنكار االستمتاع المفرط على أنفسهم 

ي سبيل تحقيق أهداف أفضل وهو ما يعبر في ذات الوقت عن االتجاه اإليجابي للمجموعة حيث بلغت ف
و هو ما يعني االهتمام بالمستقبل و التخطيط له وهو يعكس في النهاية وجود الوعي  3,60شدة االتجاه 

فئة الرابعة حيث بالنسبة للفئات نجد تقارب في االتجاه بين فئات األولى و . بضرورة االهتمام بذلك
  )  3,57=  4، ش 3,60=  1ش(اإلتجاه قويا و بشدات متقاربة 

من جانب آخر فإن فئة اإلناث أكثر تأييد لقيمة استغالل وقت الفراغ لهذه العبارة من فئة 
وهو اتجاه متوسط و يميل إلى )  3,52= ش ذ ( الذكور حيث أن معدل الشدات لدى الفئة األخيرة 

بالنسبة لذا عدم االهتمام بالمستقبل بالحماس الكبير لدى الذكور مقارنة بفئة اإلناث  السلبية مما يفسر
  . وهو اتجاه قوي 3,61كما بلغ معدل الشدات عندها أكثر من ) طالبة العبارة  43أيدت (
  

   2تحليـــل و مناقشـة نتائــج المؤشر
  

يرا لقيمة استغالل وقت الفراغ كقيمة توضيح لنا اللغة الرقمية للجداول السابقة أن هناك تأييدا كب
ألدل على ذلك  12و  11أصيلة في مجتمعنا و لعل التأييد الساحق الذي حصلت عليه العبارتين رقم 

طالب جاءت إجاباتهم بين موافق بشدة و موافق وهو دليل قوي  131و  121حيث أنه على التوالي 
 14و  13فيد و مثمر لهم، كما أن العبارتين رقم على قناعة الطلبة بضرورة استغالل وقتهم  فيما هو م

طالب عارضوا  116سجلتا معارضة شديدة للعبث واللهو و هي قيم غير أصيلة في مجتمعنا فأكثر من 
و هي  14طالب عارضوها في العبارة رقم  124وأيضا 13هذه القيمة من خالل إجابتهم على العبارة 

بضرورة استغالل وقت الفراغ الذي هو في األصل القيمة معارضة تحمل معنى كبير يعكس وعيا أكبر 
التي تربى عليها آباءنا  و أجدادنا فالجيل القديم تربى على  الصناعات التقليدية و الحرف وهو أمر 
يعكس تقديسا للوقت و الجيل الحالي وهو جيل المثقفين و المتخصصين واع بأهمية استغالل الوقت و 

  .بآثاره على مستقبل الفرد
  
  
   

  
  
  

تحليـــل و مناقشــة : 28جدول رقم   نتائــج الفرضيــة األولـــى
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  الشــــــدة  رقم الســـؤال  القيــــم  المؤشــــر

  
اح
ـج
ــ
ــ
نـ
ال

  

  
  #التفوق الدراسي 
  النجاح العادي

1  3,47  
2  3,80  
3  4,27  
4  3,79  
5  3,88  
6  3,51  
7  4,41  
8  3,42  

     
راغ
ــ
 الف
قت
و

  

  
  

  #استغالل وقت الفراغ  
  العبث و اللهو

  3,81  اتمعدل الشد
9  3,72  
10  3,70  
11  4,00  
12  4,37  
13  4,00  
14  4,04  
15  4,23  
16  3,60  

  3,93  معدل الشدات
  3,87  المجمــــــوع الكلــــي

   
  

يؤيدون قيم التفوق الدراســـي  توضح لنا النتائج المبينة في الجدول أعاله أن غالبية الطلبة
و استغالل وقت الفراغ كقيم أساسية في مجال المستقبل الذي اختارته الدراسة حيث بلفت الشدة الكلية 

  .3,87في هذا المجال 
فإذا انطلقنا مع المؤشر األول في هذا المجال نجد تأييدا كبيرا لقيمة التفوق الدراسي وهو ما 

يمة التي اعتبرتها الدراسة في منطلقاتها النظرية و في فروضها متنحية إال يعكس قناعة بأهمية هذه الق
أن النتائج الميدانية أثبت العكس و كشفت انه بالرغم من مظاهر الالمباالة بالدراسة في أروقة الجامعة 

من أن إال أن هناك قناعة نظرية لدى طلبتنا بأهمية التفوق وبالتالي هناك نزوع نحوه و عليه انطالقتنا 
قيمة التفوق الدراسي هي القيمة المتنحية قد تحولت ميدانيا لتصبح هي السائدة في معايير التقويم 

  .النظرية لدى الطالب الجامعي و يصيح النجاح العادي هو القيمة المتنحية أيضا
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مة فيما يخص المؤشر الثاني وهو وقت الفراغ هناك اتجاه نحو استغالل هذا الوقت و هي القي 

وهو اتجاه قوي يعكس في  4تقريب  3,93األصيلة في ثقافتنا حيث وصلت الشدة الكلية لهذا المؤشر 
النهاية اهتماما بالمستقبل كمجال اختارته الدراسة لبحث منظومة القيم و معايير التقويم السائدة لدى 

غالل وقت الفراغ في الطالب الجامعي و التي كشفت في النهاية عن تأصل قيم التفوق الدراسي و است
منظومة القيم لدى طلبنا حتى و إن كانت قناعات نظرية ال تخضع للتطبيق الفعلي و إذاك فإن انطالقتنا 
في هذه الفرضية من أن القيم األصيلة قد تنحت و القيم الذخيلة قد سادت في مجال المستقبل قد غيرتها 

و استغالل وقت الفراغ و هي في النهاية تعبر النتائج الميدانية و كشفت عن وعي كامل بقيم التفوق 
  . عن اهتمام أعمق بالمستقبل العلمي و العملي

في االستمارة و التي كانت جريئة وواضحة أعطت إجابات أكثر وضوحا  7و لعل العبارة رقم 
وصراحة بالنسبة لمؤشر النجاح حيث كشفت على أن الطلبة بالرغم من علمهم بان التفوق ال يضمن 

ل في بالدنا إال أن التأييد لهذا المضمون الفكري جاء قويا جدا وهو ما يعكس وعيا مطلقا بأهمية الشغ
التفوق الدراسي كقيمة أساسية في مجال المستقبل وسيادة هذا النمط من التقويم في ذهنية الطالب 

  .  يدة وجريئةالجامعي و كذا األمر نفسه مع المؤشر الثاني وهو وقت الفراغ حيث جاءت اإلجابات مؤ
من جانب آخر كشفت لنا النتائج الميدانية أن اإلناث أكثر حماسا من الذكور في الدراسة، وأن 

  ).      14، 12،13،  9،  6العبارات  ( هذا الحماس لم يعد قويا عند الطلبة الجدد مقارنة مع األقدم منهم 
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يخضع " الفرضية الثانيةعرض و تحليــل المعطيات المتعلقة ب:ثانيا
تتضمن السائد و المتنحي من القيم في  لمنظومة قيمية لطالب الجامعيا

  .مجال الذات
I -عصري  –محتشم (   اللبـــاس:المؤشر األول (  

 
  إن مالبس الموضة هي وحدها" اتجاه أفراد العينة نحو اللباس  من خالل عبارة : 29جدول رقم 

  " المناسبة في الوقت الحالي

ات
رار
لتك
ا

ات  
رج
والد

  
ات
توي
مس
ال

  
س
لجن
و ا

    

غـير موافـق   غيـــر موافق  محايـــد  موافــــق  موافـق بشـدة
  بشــدة

  

ا
وع
ــ
مـ
مج
ل

الدرجا  ك  الدرجات  ك  
  ت

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك

ولى
ة أ
سن

  
  23  20  4  16  4  30  10  4  2  3  3  ذكور

  84  130  26  116  29  51  17  8  4  8  8  إناث
  107  150  30  132  33  81  27  12  6  11  11  المجموع

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  20  5  3  1  2  1  1  1  ذكور
  32  65  13  44  11  9  3  /  /  5  5  إناث

  40  65  13  64  16  12  4  2  1  6  6  المجموع
  147  215  43  196  49  93  31  14  7  17  17  المجموع الكلي

 
   3,25=  4ذ، ش 3,72=  1إ، ش 3,72=  1ذ، ش 3,17= 4، ش 3,60=  1، ش 3,63= ش ك 

   3,84=  4إ،ش
 

إن المالحظة األولى لهذا الجدول تبين  92(أن غالبية المبحوثين يعارضون هذه العبارة 
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وهو ما يعني بالنسبة لدراستنا عدم قناعة الطلبة بأن  3,63= فجاء االتجاه قويا حيث أن ش) طالب
المعيش غير محتشم و غير مقبول لباس الموضة العصري و الذي حسب ما هو فعليا موجود بواقعنا 

بالنسبة لطلبة األولى و الرابعة نجد تقارب . اجتماعيا ال ينال التأييد و التشجيع حسب إجابة أفراد العينة
 3,72=  4، ش 360=  1في االتجاهات حيث جاء اتجاه الفئتين قويا و بشدات متقاربة على التوالي ش

رأي الطالب في لباس الموضة و الذي يعني في األخير  وهو ما يفسر عدم تأثير محيط الجامعة على
  تأييد لقيمة االحتشام في اللباس و التي هي أصيلة في منظومتنا القيمة حيث أننا جبلنا على االحتشام في 

  
  
  
  

من جانب آخر نالحظ أن فئة . اللباس من خالل التنشئة االجتماعية و من خالل لباس أمهاتنا و أجدادنا
يد هذه العبارة بالحماس الموجود في العينة الكلية حيث أن االتجاه منذ فئتي الذكور أولى و الذكور لم تؤ

وهو ما يفسر بان العصرنة )  3,25=  4ذش  3,17=  1ذش( أربعة جاء متوسط و يميل إلى السلبية 
ت عن رفض كقيمة سائدة في اللباس الحالي تنال اهتمام  أكثر عند الذكور منها عند اإلناث الالتي عبر

هو اتجاه قوي بالنسبة )  3,78= معدل الشدات ( كبير لكون لباس الموضة هو وحده المناسب حاليا 
  .لمقياس الدراسة

 
  إن مالبس الموضة هي وحدها" " اتجاه أفراد العينة نحو اللباس  من خالل عبارة : 30جدول رقم 

  "التي تناسب الذوق السليم 
 

ات
رار
لتك
ا

ات  
رج
والد

  
ات
توي
مس
ال

  
س
لجن
و ا

    

غـير موافـق   غيـــر موافق  محايـــد  موافــــق  موافـق بشـدة
  بشــدة

  

وع
مـ
مج
ال

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  

ولى
ة أ
سن

  

  23  20  4  36  9  15  5  8  4  1  1  ذكور

  84  155  31  164  41  24  8  8  4  /  /  إناث
  107  175  35  200  50  39  13  16  8  1  1  المجموع

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  20  5  /  /  4  2  1  1  ذكور
  32  60  12  56  14  18  6  /  /  /  /  إناث

  40  60  12  76  19  18  6  4  2  1  1  المجموع
  147  235  47  276  69  47  19  20  10  2  2  المجموع الكلي
 

=  4إ، ش 3,12=  4ذ، ش 3,47=  1ذ،ش 3,97 =  4ذ،ش 4,02= 1، ش 3,94= ش ك
4,18   
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طالب  116(أعاله أن الغالبية الكبيرة  من المبحوثين تعارض هذه العبارة توضح أرقام الجدول 

وهو يعني بالنسبة لنا تأكيد الطلبة لقيمة االحتشام  3,94= فجاء االتجاه قويا و بشدة كبيرة ش) وطالبة 
ورفضهم للعصرنة السائدة في لباس الموضة على أساس أن هناك خيارات أخرى لأللبسة المقبولة 

ا و المناسبة و التي تعتقد الدراسة ان أكثر إحتشاما ، بالنسبة لفئات األولى و الرابعة تبين لنا اجتماعي
  )      3,97=  4، ش 4,02=  1ش( النتائج تقارب في االتجاهات حيث جاء إتجاه الطلبة قويا 

من جهة أخرى نجد ان الذكور كما وضحناه في الجدول السابق أقل تأييدا و حماسا في رفض 
وهو ما  3,12=  4، ش ذ 3,47= هذه العبارة حيث جاء االتجاه متوسطا و يميل إلى السلبية ش ذ 

  يعني أن اللباس العصري يستقطب تأييدا كبيرا عند الذكور ربما تعتقد الدراسة أن مرد ذلك لكون لباس
  

  
  

  .   عليها لباس اإلناث الموضة عند الذكور ال يمس قيمة االحتشام األصيلة في مجتمعنا بالقدر الذي يؤثر
طالبة و الذي يعني  98أما اإلناث فقد عبرت الغالبية الساحقة منهن عن رفضهن لهذه العبارة 

في األخير رفض العصرنة كقيمة سائدة في اللباس الحالي فجاء اتجاههن قويا حيث ان الشدات عند 
لباس اإلناث أقل احتشاما منه عن و يفسر ذلك كما أشرنا سابقا أن  4طالبات األولى و الرابعة تفوق 

  .الذكور
  

  إن إرتداء اللباس المحتشم دليل" اتجاه أفراد العينة نحو اللباس  من خالل عبارة : 31جدول رقم 
  "على قوة الشخصية

 

   
   

   
 

ات
رار
لتك
ا

  
   

   
   

رج
لد

ت 
ا

  
   

   
  

ات  
توي
مس
ال

  
    

س
لجن
و ا

  
غـير موافـق   غيـــر موافق  محايـــد  موافــــق  موافـق بشـدة

  بشــدة
  

وع
ــ
جم
الم

  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات  ك  الدرجات   ك  الدرجات   ك  

ولى
ة أ
سن

  

  23  1  1  /  /  12  4  32  8  50  10  ذكور

  84  3  3  8  4  30  10  104  26  205  41  إناث
  107  4  4  8  4  42  14  136  34  255  51  المجموع

بعة
 را
سنة

  

  8  /  /  /  /  3  1  20  5  10  2  ذكور
  32  /  /  18  9  12  4  28  7  60  12  إناث

  40  /  /  18  9  15  5  48  12  70  14  المجموع

  147  4  4  26  13  13  19  184  46  325  65  المجموع الكلي
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   4,12=  4ذ، ش 4,16=  1ذ، ش 4,13= ذ 1، ش 3,77=  4، ش  4,17=  1، ش 4,05= ش ك
   3,68=  4إش

  
حتشام من خالل هذه العبارة فأبدى الطلبة تأييدا جاء اتجاه أفراد العينة قويا جدا نحو قيمة اال

و في هذه العبارة ربطت الباحثة االحتشام بقوة الشخصيــة  4و بشدة تفوق ) طالب 111(كبيرا لها 
و التي أيدها الطلبة على أساس ان قوة الشخصية كما أبرزنا في الجانب النظري تبرز باالرتباط 

لمنظومة القيمية التي يتبناها كل مجتمع وهو في النهاية تعبير عن بالثقافة االجتماعية و النزوع إلى ا
  . وجود ذات واعية بأصالة االحتشام في قيمنا

بالنسبة لفئات الذكور و اإلناث ال يوجد فرق معبر في اإلتجاهات حيث عبر الغالبية عن تأييدهم 
  .لهذه العبارة
  
  
  

     
  

  إن ارتداء لباس الموضة فيه" من خالل عبارة  اتجاه أفراد العينة نحو اللباس: 32جدول رقم 
  "بما فيه من إثارة  اعتداء على اآلخرين

 

   
ات
رار
لتك
ا

  
   

   
ات
رج
والد

  
مس
ال

ات
توي

  
س
لجن
و ا

  
  

  موافـق بشـدة
  

  موافـــق
  

  محايـــد
  

  غيـــر موافق
غـير موافـق 

  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  

ـى
أول

ـة 
سن

  
  23  1  1  4  2  12  4  32  8  40  8  ذكور
  84  8  8  14  7  27  9  124  31  145  29  إناث
  107  9  9  18  9  39  13  156  39  184  37  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  /  /  /  /  6  2  12  3  15  3  ذكور
  32  /  /  10  5  9  3  64  16  40  8  إناث
  40  /  /  10  5  15  5  76  19  55  11  المجموع
  147  9  9  28  12  54  18  232  58  240  48  المجموع  الكلي

 
   4,12=  4ذ، ش 3,78=  1إ، ش 3,86=  1ذ، ش 3,90= 4، ش 3,80=  1، ش 3,82= ش ك

   3,84=  4إش
تبين النتائج الموضحة في الجدول أعاله  106( أن غالبية الطلبة يؤيدون بقوة هذه العبارة 

وهو ما يؤكد  3,82ا و بشدة بلغت االتجاه قوي أيدوا بشدة فجاء  48منهم ) طالب و طالبة 
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قناعة الطلبة بوجود إثارة في اللباس العصري و بالتالي تأييدهم لالحتشام كقيمة أصيلة في مجتمعنا و 
  .   اعتبار اللباس العصري دخيل علنيا

بالنسبة لفئات األولى و الرابعة نجد تقارب في االتجاه حيث جاء قويا و الشدات تكاد 
وهو ما يفسر و عي الطلبة و تصريحهم سواء الجدد منهم )  3,90=  4، ش3,80، 1ش( تتســاوي 

أو األقدم منهم بعدم وجود احتشام في اللباس العصري و بالتالي رفضهم لقيمة العصرنة في اللباس 
  .   كقيمة سائدة و دخيلة و ال تتماشى مع مجتمعنا المحافظ

و اإلناث حيث عبروا عن تأييدهم لعدم من جهة أخرى تقاربت االتجاهات بين فئات الذكور 
وجود احتشام في اللباس العصري فقط نالحظ أن ذكور الرابعة أكثر حماسا في تأييد هذه العبارة فجاء 

حيث عبرت هذه الفئة أثناء توزيع اإلستمارة عن تذمر وسخط كبيرين )  4,12ش (االتجاه قويا لديهم 
  .و تأييدهم لضرورة االحتشام من نوعية اللباس الشائع في الوسط الجامعي

  
  
  
  
  
  
  

  
  إن المالبس المحتشمة تخفي "اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خالل عبارة : 33جدول رقم 

  "وراءها عقدا نفسية 
 
 

ات
رار
لتك
ا

ات  
رج
والد

  
مس
ال

ات
توي

   
  

  
الج
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س
ن

  
  

  غـير موافـق بشــدة  غيـــر موافق  محايـــد  موافـــق  موافـق بشـدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  40  8  44  11  6  2  4  2  /  /  ذكور

  84  180  36  116  29  48  16  /  /  3  3  إناث
  107  220  44  160  40  54  18  4  2  3  3  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  /  /  16  4  6  2  2  1  1  1  ذكور
  32  85  17  44  11  12  4  /  /  /  /  إناث

  40  85  17  60  15  18  6  2  1  1  1  المجموع
  147  305  61  220  55  72  24  6  3  4  4  المجموع  الكلي
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  ، 3,12=  4ذش   4,09=  1إش  4,08=  1ذش  4,15=  4، ش 4,11=  1ش، 4,12 =ش ك
   4,40=  4إش 

 
بحوث م 116إن اللغة الرقمية لهذا الجدول تبين لنا أن اتجاه أفراد العينة قويا جدا حيث عبر 

عن رفضهم بقوة لهذا النمط من التفكير و الذي يحارب اإلحتشام و يصنفه ضمن العقد النفسية وهو 
رفض يتماشى مع ما وضحناه في الجانب النظري من الدراسة و الذي بيننا فيه أن الشخصية المرتبطة 

شدة قوية و بلغت يقيم المجتمع و ثقافته هي الشخصية المتزنة و المتوافقة و الصحية لذلك جاءت ال
  ) . 4,12( 4أكثر من 

        
و من جهة أخر نالحظ أن االتجاه بالنسبة لجميع الفئات متقاربا وقويا جدا و يعبر في النهاية 

  . م و ارتباطه بالشخصية السليمة و القويةاالحتشاعن وعي طلبتنا بأصالة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  إن المالبس المحتشمة"  الل عبارة اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خ: 34جدول رقم 

  "تدل على تخلف أصحابها
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  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  
  
  ك

  
  الدرجات

  
  ك

  
  الدرجات

  
  ك

  
  الدرجات
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  الدرجات
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ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  55  11  28  7  6  2  6  3  /  /  ذكور
  84  340  68  52  13  9  3  /  /  /  /  إناث

  107  395  79  80  20  15  5  6  3  /  /  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  10  2  20  5  3  1  /  /  /  /  ذكور
  32  135  27  20  5  /  /  /  /  /  /  إناث

  40  145  29  40  10  3  1  /  /  /  /  المجموع
  147  540  108  120  30  18  6  6  3  /  /  الكلي المجموع 
 
  
    4,12= 4ذ، ش 4,77=  1إ، ش 4,13=  1ذ، ش 4,8=  4، ش  4,63=  1، ش 4,65= ش ك 

  4,84= . 4إش
 

جاء إتجاه  األفراد العينة قويا جدا حيث عبرت الغالبية الساحقة من الطلبة عن معارضتها لهذه 
في الجدول السابـق  ، وهو تأكيد للنتائج الموضحة) 4,65= ش( و بلغت الشدة ) طالب 138(العبارة 

و عليه نخلص إلى وجود إجماع لدى جميع الفئات أولى ورابعة، ذكور و إناث و باتجاه مؤيد جدا 
على أن االحتشام قيمة أصيلة في مجتمعنا و ما العصرنة السائدة في لباس  4حيث أن الشدات تفوق 

  .   رالشباب الجامعي إال مظهر   زائف ال يعبر عن قناعة و إنما تيار عاب
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 

إن لباس الموضة في عصرنا " " اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خالل عبارة : 35جدول رقم 
  "كرامة اإلنسان ينافي 
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لجن
و ا

  
  

موافـق 
  بشـدة

غيـــر   محايـــد  موافـــق
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
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  ك
  
  

  اتالدرج  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  /  /  14  7  12  4  20  5  35  7  ذكور
  84  4  4  46  23  42  14  60  15  140  28  إناث

  107  4  4  60  30  54  18  80  20  175  35  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  /  /  2  1  6  2  8  2  15  3  ذكور
  32  4  4  20  10  21  7  28  7  20  4  إناث

  40  4  4  22  11  27  9  36  9  35  7  المجموع
  147  8  8  82  41  81  27  116  29  210  42  المجموع  الكلي

 

    2,90=  4ذ، ش 3,87=  1إ، ش 3,47=  1ذ، ش 3,52=  4، ش 3,48=  1، ش 3,38= ك ش
  3,6=  4إش
 

       ، وهو ما يعني عدم قناعة الطلبة     3,38جاء اتجاه أفراد العينة متوسطا حيث أن الشدة بلغت 
، بان اللباس العصري غير محترم ولكي يتوضح هذا االتجاه بقوة نجد أن إناث )الطالبات خاصة( 

وهو ما يفسر حسب الباحثة عدم قناعة ) 2,90(الرابعة كن أكثر سلبية في االتجاه نحو هذه العبارة 
ع من االحتشــام اإلناث بان العصرنة كقيمة سائدة في لباس الموضة تنافي ما تعود عليه المجتــم

و االحترام حيث عبرت تلك الفئة عن عدم اقتناعهن و قلن بأن هناك لباس عصــري و محتشــم، 
و تعتقد الباحثة أن مرد )  3,47= ش( و بالمقابل نجد إناث األولى أكثر حماسا في تأييد هذه العبارة 

صرنة في اللباس و مواكبة ذلك يعود إلى أن الوسط الجامعي بزيادة االحتكاك فيه يشجع على الع
  .     الموضة

من جهة أخرى نجد أن الذكور عبروا عن موقف مؤيد لهذه العبارة فجاء إتجاهم قويا فبلغ 
مؤكدين لي أن العصرنة بالطريقة غير المحترمة في اللباس تمس لباس اإلناث  3,69معدل الشدات 

ههم متقاربا و إجماال مؤيدا لقيمة اإلحتشام و على العموم فإن فئات األولى و الرابعة جاء إتجا. أكثر
  ). طالب مؤيد 71(

  
  
  
  

  
يجب ارتداء اللباس المحتشم " من خالل عبارة  اتجاه أفراد العينة نحو اللباس : 36جدول رقم 
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  حتى
  "و إن كان هناك من يسيء استخدامه
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 ت
ويا
ت

  
 

   
س
لجن
و ا

  

 موافـق
  بشـدة

  
  موافـــق

  
  محايـــد

  
غيـــر 
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  /  /  8  4  21  7  28  7  25  5  ذكور
  84  3  3  30  15  9  3  120  30  165  33  إناث

  107  3  3  38  19  30  10  148  37  190  38  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  1  1  2  1  3  1  8  2  15  3  ذكور
  32  6  6  8  4  3  1  84  21  /  /  إناث

  40  7  7  10  5  6  2  92  23  15  3  المجموع
  147  10  10  48  24  36  12  240  60  205  41  المجموع  الكلي

 
   3,62=  4ذ، ش3,89=  1إ، ش 3,56= 1ذ، ش3,25=  4، ش 3,81=  1، ش 3,66= ش ك 

  .  3,15=  4إش
  

فجاء االتجــاه قويـا ) طالب و طالبة  101( هم لهذه العبارة عبر معظم المبحوثين عن تأييد
فهو ما يفسر تأييد الطلبة لالحتشام كقيمة أصيلة في مجتمعنا، وهاته العبارة جاءت )  3,66= ش ( 

  .للتعبير عن الوسطية و اإلعتدال في األحتشام و عدم الغلو فيه و النابع من ثقافتنا
   

وبالمقابل جاء اتجاه )  3,81= ش( ة نجد أن اتجاه فئة األولى قوي بالنسبة لفئات األولى الرابع
  .فئة الرابعة متوسطا و يميل إلى السلبية و قد أثرت فئة اإلناث على اإلتجاه العام لفئة الرابعة

بالنسبة لفئات الذكور و اإلناث نجد أن هناك تقاربا في اإلتجاه العام لفئة الرابعة العام لهذه  
عموما وهو ما يجمع على التأكيد الكبير لالحتشام و لو بأدني  3,50اتجاه قوي تفوق شدتهالفئات و هو 

صوره كما يحمله مضمون العبارة وهو ما يفسر مرة أخرى أصالة قيمة االحتشام في مجتمعنا و تأييد 
 الطلبة لها بالرغم من مظاهر العصرنة و الموضة السائدة في محيط الجامعة و بمعنى أوضح هنالك

  .وعي وقناعة نظرية بضرورة االحتشام و أهميته
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   3تحليــل و مناقشــة نتائـج المؤشـر
  

تكشف لنا التحليالت السابقة عن قناعة طلبتنا بضرورة االحتشام في اللباس كقيمة أصيلة في 
الشدة مجتمعنا و معارضة لباس الموضة بما يحمله من قيم العصرنة الفاضحة  و ال أدل على ذلك تلك 

طالب ربط االحتشام بالتخلف وهو انتقاد  138حيث عارض  22القوية جدا التي سجلتها العبارة رقم 
لالحتشام توجهه تلك الفئة المغربة في ثقافتها عن مجتمعنا و بنفس القوة في اإلجابة سارت معارضة 

بة بقوة االحتشام كما ورد في و التي تنعت االحتشام بالعقدة النفسية كما أيد الطل 21الطلبة للعبارة رقم 
طالب و هي غالبية أكدت بان لباس الموضة الحالي يحمل  106حيث أن  20إجابتهم على العبارة رقم 

قيم اإلثارة و العصرنة المفضوحة وهو تأييد يعكس مرة أخرى وعيا بضرورة االحتشام و االحترام في 
طالب على ربط  111شخصية حيث وافق المظهر بل اعتبر الطلبة هذا األخير دليال على قوة ال

االحتشام بقوة الشخصية و عليه فإن الطلبة مقتنعين بأن اللباس يعبر عن الذات وعن نوعية الشخصية 
مؤكدين على أن اللباس المحتشم هو األنسب في مجتمعنا بالرغم من كل المظاهر العصرنة و اللباس 

اث الفاضح في الوسط الطالبي حيث أن هذا الجو وهنا أبدى لي الطلبة الذكور تذمرا من لباس اإلن
المشحون باإلثارة ال يساعدهم على التركيز في الدراسة بل حتى يخشون على أنفسهم من االهتــزاز 

 .و الضعف لوال وجود الوازع الديني و التقاليد
 

   )االنتهازية و التقليد –االستقاللية و االلتزام (  اآلراء: المؤشر الثاني - 
يجب أن يمتنع الفرد عن إبداء رأيه " اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة : 37م جدول رق

  "إذا علم أن ذلك سيفوت عليه مصلحة
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لجن
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غـير موافـق   غيـــر موافق  محايـــد  موافـــق  موافـق بشـدة
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  الدرجات  ك  جاتالدر  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  10  2  16  4  15  5  16  8  4  4  ذكور
  84  135  27  140  35  33  11  14  7  4  4  إناث

  107  145  29  156  39  48  16  30  15  8  8  المجموع

نة 
س

ـة
ابع
ر

  

  8  5  1  12  3  9  3  2  1  /  /  ذكور

  32  35  7  60  15  6  2  16  8  /  /  إناث
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  40  40  8  72  18  15  5  18  9  /  /  المجموع
  147  85  37  228  57  63  21  48  24  8  8  المجموع  الكلي

  
  
  
  

  3,5= 4ذ، ش3,88= 1إ، ش2,65= 1، ش 3,62=  4، ش 3,61=  1،،ش 3,61= ش ك
  3,65= 4إش
 

لهذه العبارة فجاء االتجاه ) 94(إن اللغة الرقمية لهذا الجداول تظهر معارضة أكثرية الطلبة 
ما يفسر لنا قناعة الطلبة بضرورة االلتزام في الرأي وهو في النهاية تعبير وهو  3,61=قويــا ش

  . عن الذات الواعية و المستقلة برأيها بعيدا عن االنتهازية و التقليد األعمى
وهو تأكيد )  3,61=ش( من جهة أخرى جاء اتجاه فئتي األولى و الرابعة قويا و معارضا 

  .          به على ضرورة االلتزام في الرأي ووعي
  

بالنسبة لفئات اإلناث و الذكور فالغالبية تعارض قيمة االنتهازية و التقليد كقيمة تعبر عنها هذه 
وهو ما يعكس طيش و أنانية هذه ) 2,65(العبارة ما عدا ذكور الرابعة جاءت الشدة عندهم ضعيفة 

  . الفئة
  

من المهم عندي أن يكون رأي مثل " بارة اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل ع: 38جدول رقم 
  ."معظماآلخرين بغض النظر عن كونه منطقي أوال
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و ا

  

غـير موافـق   غيـــر موافق  محايـــد  موافـــق  موافـق بشـدة
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  ك
  
  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  50  10  44  11  /  /  4  2  /  /  ذكور
  84  205  41  132  33  9  3  12  6  1  1  إناث

  107  255  51  176  44  9  3  16  8  1  1  المجموع

ـة
رابع

نة 
س

  

  8  10  2  16  4  9  1  2  1  /  /  ذكور
  32  50  10  88  22  3/  /  /  /  /  /  إناث

  40  60  12  104  26  3  1  2  1  /  /  المجموع
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  147  315  63  280  70  12  4  18  9  1  1  المجموع  الكلي
 
  

   3,87= ذ  4، ش4,27= 1إ، ش4,26= 1ذ، ش4,22=  4، ،ش4,27=  1، ش 4,25=  ش ك 
  .4,31= إ 4ش
  
  
  
   
 

عارضت هذه العبارة التي ) 133(من الوهلة األولى يتوضح لنا أن الغالبية الساحقة من الطلبة 
االنتهازية و هي تعبيــر عن اهتزاز فـي الذات تحمل في معناها قيمة التقليد في الرأي لآلخرين و 

فقط ذكور الرابعة (و بالتالي ضعف في الشخصية لذا جاء االتجاه قويا جدا عند جميع الفئات و متقارب 
وهو ما يعني قناعة الطلبة بقيمة االستقاللية في الرأي و التي  4,25= فبلغت الشدة الكلية ) اتجاه قوي

و الجادة ومن جهة أخرى تأكيد على أن االلتزام في الرأي هو القيمة األصيلة  تعبر عن الذات الواعية  
في الثقافة الجزائرية وهو متعارف عليه في نمط الحياة اليومية حيث أن الشائع أن الجزائري صريح 

                                                                    .                                   وواضح لحد أنه يوصف بالفضاضة في طرح األفكار و الجدية الحادة
  

  جب أن أقول ما أعتقد أنهي" اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة : 39جدول رقم 
  ".صواب عن األشياء حتى و إن أدى ذلك إلى معاداة اآلخرين لي
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  موافـــق

  
  محايـــد

  
  غيـــر موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  3  3  4  2  6  2  36  9  35  7  ذكور
  84  2  2  14  7  12  4  140  35  180  36  إناث

  107  5  5  18  9  18  6  176  44  215  43  المجموع

ـة
رابع

نة 
س

  

  8  /  /  /  /  6  2  12  3  15  3  ذكور
  32  2  2  6  3  /  /  44  11  80  16  إناث

  40  2  2  6  3  6  2  56  14  95  19  المجموع
  147  7  7  24  12  24  8  232  58  310  62  المجموع  الكلي

 
=  4، ش4,03=  1، ش4,06=  ش ك   4,12=  4ذ، ش4,14=  1إ، ش3,65=  1ذ، ش4,12
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   4,12=  4إش
  

تؤيد هذه العبارة التي تعبر عن ) 120(الجدول أعاله أن الغالبية الساحقة من الطلبة  يوضح لنا
قيمة االلتزام في الرأي برغم كل المشاكل التي تنجر عنه و الذي يعبر في األخير عن الشخصية 

إليه الملتزمة في آرائها وهو في النهاية تعبير عن الذات الواعية والسلوك السوي تماشيا مع ما تضطلع 
الثقافة و التنشئة االجتماعية ولذا جاء االتجاه قويا جدا عند جميع الفئات أولى ورابعة، ذكور و إناث 

وعليه نستطيع القول أن طلبتنا على قناعة قوية بأن االلتزام في المواقف  4حيث أن الشدة تفوق الـ 
  .ضرورة اجتماعية لها انعكاستها على شخصية الفرد وحياته

  
  
  

  
  

  يجب أن أكون مستعدا للتضحية"اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة : 40رقم جدول 
  "بنفسي من أجل االحتفاظ برأي
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غـير موافـق 

  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  

ـى
أول

ـة 
سن

  
  23  1  1  4  2  /  /  52  13  35  7  ذكور

  84  1  1  30  15  15  5  148  37  130  26  إناث
  107  2  2  34  17  15  5  200  50  165  33  المجموع

ـة
رابع

نة 
س

  

  8  /  /  /  /  3  1  16  4  15  3  ذكور
  32  2  2  16  8  12  4  56  14  20  4  إناث
  40  2  2  16  8  15  5  72  18  35  7  جموعالم

  147  4  4  50  25  30  10  272  68  200  40  المجموع  الكلي
       

  
   4,25=  4ذ،  ش 4,75= 1إ، ش4= 1ذ، ش3,50=  4، ش3,88=  1، ش3,78= ش ك          

   3,31=  4إش
 

ومع ذلك توضح لنا النتائج المبينة في الجدول  تمثل هذه العبارة قمة االلتزام في اآلراء 
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و هذا )  3.78= ش( و جاء االتجاه إذاك قويا ) طالب 108(من قبل الطلبة للعبارة أعاله تأييدا كبيرا 
يعكس مرة أخرى و عي الطلبة بأهمية وضرورة االلتزام بالرأي في المواقف التي تتطلب إبداء رأي 

  . واضح
  

 = 1ش( بالنسبة لفئات األولى و الرابعة نجد تقاربا في االتجاه فجاء قويا و بشدات متقاربة 
           .)  3,50=  4، ش3,88

من جهة أخرى جاءت مواقف الذكور أكثر حماسا و حزما و قوة و تأييدا فجاء اتجاهم قويا 
  ). 3,5معدل الشدات أكثر من ( أما اإلناث فعلى العموم جاء االتجاه قويا ). 4ش أ كثر من ( جدا 

  
  
  
  

  
 

"  عبارة  اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل: 42جدول رقم 
  إن إتباع الفرد ألراء

  إن اتباع الفرد ألراء اآلخرين" اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة : 41جدول رقم  
  ""يعتبر في كثير من األحيان حكمة

  "  فراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة 
=  4ذ، ش 3,15= 1إ، ش 3,34=  1ذ،ش  3,25 =  4، ش 3,19=  1، ش 3,21= ك ش

2,87  
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وع
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مـ
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ال

  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  25  5  20  5  18  6  14  7  /  /  ذكور

  84  25  5  132  33  54  18  52  26  2  2  إناث
  107  50  10  152  38  72  24  66  33  2  2  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  /  /  12  3  6  2  4  2  1  1  ذكور
  32  15  3  60  15  12  4  20  10  /  /  إناث

  40  15  3  72  18  18  6  24  12  1  1  المجموع
  147  65  13  224  56  90  30  90  45  3  3  المجموع  الكلي
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   3,34= 4إش
  

و الرابعة هناك تقارب في االتجاهات و النتائج حيث جاء إتجاهم متوسطا  بالنسبة لفئات األولى
و تعتقد الباحثة أن مرد ذلك هو قناعة الطلبة )  3,25=  4ش) (  3,19=  1ش( و يميل إلى السلبية 

  . بأن كثير من المواقف تحتاج إلى تقليد اآلخرين
  

تعكس نوع من التأييد ما عدا ذكور أما فئات الذكور و اإلناث نجد تقاربا في النتائج التي 
أي تأييد مطلق لتقليد اآلخرين في )  2,87= ش ( الرابعة الذين كانت نتائجهم أكثر سلبية فجاء ضعيفا 

  .      الرأي ألجل المصلحة الفردية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رائييجب أن أكون مستعدا لتغيير آ" اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة : 42جدول رقم 
  ".عندما تتناقض مع أراء اآلخرين حتى أعيش بسالم

  

ات
رار
لتك
ا

  
   

   
ات
رج
والد

  
مس
ال

ات
توي

   
  

  
س
لجن
و ا

    

موافـق 
  محايـــد  موافـــق  بشـدة

  
غيـــر 
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  20  4  20  5  18  6  12  6  2  2  ذكور
  84  90  18  176  44  24  8  22  11  3  3  إناث

  107  110  22  196  49  42  14  34  17  5  5  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  /  /  16  4  6  2  4  2  /  /  ذكور

  32  15  3  60  15  12  4  20  10  /  /  إناث
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  40  15  3  76  19  18  6  24  12  /  /  المجموع
  147  125  25  272  68  60  20  58  29  5  5  الكلي  المجموع
 

  3,25=  4ذ، ش 3,75= 1إ، ش 3,13=  1ذ، ش 3,32=  4،ش 3,61=  1، ش 3,53= ك ش
   3,34= 4إش

         
أعربوا عن معارضتهم لهذه العبارة ) 93(إن اللغة الرقمية لهذا الجدول تبين أن غالبية الطلبة   

  ).   3,53= ش (يا و هي معارضة لقيمة التقليد و مسايرة اآلخرين في الرأي فجاء االتجاه قو
بالنسبة لفئات األولى و الرابعة نجد فئة األولى أكثر حماسا في معارضة هذه العبارة فجاء االتجاه       
في حين أن طلبة الرابعة جاء االتجاه متوسطا و يميل إلى السلبية و تعتقد الباحثة )  3,61= ش( قويا 

اسا في التصريح بآرائهم و اندفاعا، بعكس الطلبة أن تفسير ذلك يعود إلى أن الطلبة الجدد أكثر حم
األكبر منهم الذين يميلون إلى التقليد و المسايرة في إطار ما يسمى بالنفاق االجتماعي الذي دخل كثيرا 
إلى ثقافة المعامالت والعالقات االجتماعية و حتى العملية و عالقات الزمالة كما أوضح البعض منهم 

  .أثناء توزيع االستمارة
بالنسبة لفئات الذكور واإلناث نجد أن اإلناث عموما أكثر معارضة لهذه العبارة فجاء معدل      

وهو اتجاه قوي رافض للتقليد و االنتهازية في إبداء الرأي و بالتالي التعبير عن  3,50الشدات يفوق 
  .                      ذات واعية مستقلة بآرائها

ا و يفضلون العيش بسالم على إبداء اآلراء المستقلة فمعدل الشدات  أما الذكور فهم أقل حماس
  .فجاء االتجاه متوسطا و يميل إلى السلبية) 3,19= ش (

  
  
  
  
 

أن ال أعمل  إال باآلراء التي اقتنع " اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة : 43جدول رقم 
  "بها مهماخالفني اآلخرين

  

ات
رار
لتك
ا

  
   

   
ات
رج
والد

  
مس
ال

ات
توي

   
  

س
لجن
و ا

    

  موافـق بشـدة
  

  موافـــق
  

  محايـــد
  

  غيـــر موافق
وافـق غـير م

  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  /  /  6  3  6  2  32  8  50  10  ذكور

  84  1  1  6  3  21  7  112  28  225  45  إناث

  107  1  1  12  6  27  9  144  36  275  55  المجموع
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ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  /  /  /  /  3  1  24  6  5  1  ذكور
  32  /  /  6  3  6  2  64  16  55  11  إناث

  40  /  /  6  3  9  3  88  22  60  12  المجموع
  147  1  1  18  9  36  12  232  58  335  67  المجموع  الكلي

 
  

  4=  4ذ ، ش 4,34  =1إ، ش  4,08=   1ذ، ش   4,07=   4، ش 4,28=   1ش،  4,23= الكلية ش 
  4,09=  4إ ش

 
تبين لنا النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن غالبية الطلبة يؤيدون هذه العبارة التي تعبر عن 

فجاء االتجاه قويا جدا ) طالب123(قيمة االستقاللية في الرأي و االلتزام بغض النظر عن آراء البقية 
أوضحوا لنا قناعتهم بأهمية االلتزام في الرأي و التعبير  وعليه فالطلبة بهذه القوة في الشدة 4.23= ش 

  .باستقاللية عن المواقف
  

بالنسبة للفئات فهنالك إجماع عام على تفضيل قيمة االستقاللية في الرأي و االلتزام فجاء 
اتجاههم قويا جدا و هو ما يعكس أصالة الوضوح في الرأي و المواقف و االلتزام الموجودين في 

 القيم الجزائرية حيث كما أشرنا في موضع سابق أن الجزائري معروف بحدته و صراحته في منظومة 

  .إبداء الرأي و التي يعتبرها الكثير من االجتماعيين و النفسانيين نوع من الخشونة في التعامل
   

  
  
  
  
  
  
  
  

رأيه من أجل إن تخلي الفرد عن "  اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة : 44جدول رقم
  "الحفاظعلى العالقة الحسنة يعتبر ميوعة 
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ات
رار
لتك
ا

ات  
رج
والد

  
مس
ال

ات
توي

  
س
لجن
و ا

    

موافـق 
  بشـدة

  
  موافـــق

  
  محايـــد

  
غيـــر 
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  

ـة
سن

 
ـى
أول

  

  23  1  1  4  2  9  3  28  7  50  10  ذكور
  84  7  7  20  10  15  5  116  29  165  33  إناث

  107  8  8  24  12  24  8  144  36  215  43  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  1  1  2  1  /  /  /  /  30  6  ذكور
  32  3  3  4  2  3  1  24  6  100  20  إناث

  40  4  4  6  3  3  1  24  6  130  26  المجموع
  147  12  12  30  15  27  9  168  42  345  69  المجموع  الكلي

 
  4,12=  4ذ ، ش  3,87  =1إ، ش  4=   1ذ، ش  4,17=   4، ش3,87=   1، ش3,95= لكلية اش 
  4,18=  4إ ش

 
إن المالحظة األولى لهذا الجدول تؤكد ما ورد في التحليالت السابقة، حيث عبر غالبية الطلبة 

الذي يحمله عن تأييدهم لاللتزام في الرأي و بالتالي رفض االنتهازية و استغالل المواقف ) 111(
  .لتعبر عن اتجاه قوي واع بقيم المجتمع 3.95مضمون هذه العبارة فجاءت الشدة 

  
بالنسبة للفئات كما ورد في الجدول السابق فهناك إجماع عام على رفض االنتهازية، وجاء 

  .االتجاه قويا لدى جميع الفئات
  

  4تحليـــل و مناقشــة المؤشــر 
    

مبحوثين في هذا المؤشر نجد أن هناك تأييدا كبيرا لقيم االلتزام في من خالل تحليلنا إلجابات ال 
طالب وهي غالبية كبيرة ضرورة االلتزام بالرأي حتى و إن  122أيد  27الرأي فمثال في العبارة رقم 

أدى ذلك إلى معاداة اآلخرين وهو تأييد له مغزى و معنى أي قناعة الطلبة بان االلتزام في الرأي قيمة 
طالب  108حيث أيد  28ة و عمل أصيل و بنفس االتجاه سارت إجابة الطلبة في العبارة رقم إيجابي

  .االلتزام في الرأي
  
  
   

االنتهازية في الرأي و اعتبروها أمرا سلبيا حيث  و بالمقابل عارض الطلبة قيم التقليد و 
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ن على خطأ وهو مجاراة البقية في الرأي حتى لو كا 26طالب من خالل العبارة رقم  133عارض 
طالب مضمونها الذي يعكس األنانية و الهروب  93حيث عارض  30األمر نفسه مع العبارة رقم 

السلبي و هي قيم غير أصيلة في مجتمعنا وهو في األخير تعبير عن أصالة طلبتنا و قناعتهم بضرورة 
  . و مسؤولياتهاااللتزام في الرأي بالرغم من كل الظروف وهو يعكس ذاتا واعية بالتزاماتها 

           
  تحلـيل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  45جدول رقم 

  
  الشدة  رقم السؤال  القيم  المؤشر

س  
للبا
ا

  

  
  #محتشم 
  عصري

17  3,78  
18  3,94  
19  4,05  
20  3,82  
21  4,12  
22  4,65  
23  3,38  
24  3,66  

راء  
اآل

  

  
  ماالستقاللية و االلتزا

#  
  التقليد و االنتهازية

  3,92  معدل الشدات

25  3,61  
26  4,25  
27  4,06  
28  3,78  
29  3,21  
30  3,53  
31  4,23  
32  3,95  

  3,82  معدل الشدات

  3,87  المجمــــــوع الكلــــي

  
 

رأي إن اللغة الرقمية لهذا الجدول توضح لنا أن غالبية الطلبة يؤيدون قيم االستقالل في ال  
 1،  فبالنسبة للمؤشر  3,87واالحتشام في اللباس كقيم أساسية في مجال الذات حيث بلغت الشدة الكلية 

ألبسة " وهو اللباس كشفت النتائج الميدانية أنه بالرغم من سيادة مظاهر الموضة و العصرنة في اللباس 
ير التقويم في هذا المجال تنزع إال أن المنطلقات النظرية و معاي"  شبابية كما يصطلح البعض عليها 

و هو اتجاه قوي و إيجابي و عليه فإننا مرة أخرى  3,82نحو قيم االحتشام حيث وصلت الشدة إلى  
نواجه نتائج أنبريقية تؤكد أن العصرنة هي القيم المتنحية في منظومة القيم لدى الطلبة الجامعيين في 

  للباس و هذا في النهاية تعبير عن ذات واعية بأهميةحين أن االحتشام هو القيمة السائدة في مؤشر ا
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االلتزام في المظهر الذي يعبر عن الشخصية المتزنة و المتكاملة من جهة و التمسك بالحشمة كقيمة  

  .     أصيلة في مجتمعنا المسلم من جهة أخرى
ة االستقــالل وهو مؤشر اآلراء وجدنا طلبتنا أكثر حماسا في تأييد قيمــ 2بالنسبة للمؤشر 

و في المقابل رفض و نفــور من  3,92و االلتزام  في الرأي حيث بلغت الشدة  الكلية للمؤشر 
  . التقليد و االنتهازية 

مرة أخرى غيرت النتائج الميدانية من خلفيتنا النظرية و التي جسدناها في فروضنا حيث 
دى الطالب الجامعي و تنحي قيم االنتــهازية تأكدت سيادة قيم االستقالل في الرأي في معايير القويم ل

و إذاك نستطيع القول أن هناك ذاتا واعية لحـاضرها و مسـتشـرفة لمستقبلـها و مظاهر . و التقليد
  . اللباس العصري و السخرية التي نجدها في محيط الجامعة ال تنفي وجود شخصية واعية

فرد ألن الشخص غير الواعي لقيــمه إن الوعي هو جوهر االتزان و التكامل في شخصية ال
إن التنمية "  ابراهيم الفقي/ دو مستقبله ال ننتظر منه الكثير، فهو ال ينفع نفسه وال مجتمعه و كما يقول 

فالتغيير اإليجابي يبدأ من ذات الفرد و بالتالي الطالب الجامعي " الذاتية تبدأ من الداخل أي داخل الفرد 
قافة األصيلة واعية بقيمنا فقط مزيد من االنسجام و التوازن في النسق القيمي في داخله ذات واعية بالث

  ".للمجتمع ككل 
واضح أن هذا النمط اإلستجابي األصيل في مجال الذات يتناول جل العبارات المغطية لهذه  

الفرضية وهو يعكس نضجا كبيرا لدى طلبنا و أن هناك نزوع نحو تنمية الذات واحترامها و كذا 
ستقاللية الرأي ومرة أخرى يغير من أحكامنا المسبقة بسيادة قيم االنتهازية و العصرنة غير المحتشمة ا

  .في اللباس وهو مؤشر إيجابي
  

التي جــاءت فيها إجابات المبحوثين واضــحة  22،  21،  20،  19و لعل العبارات رقم 
ت هذه القيمة بالتخلف و الــرجعية و جريئة حيث كشفت عن تأييد كبير لالحتشام ورفض لكل ما ينع

 31، 28،  27،  26و كذا األمر نفسه مع المؤشر الثاني حيث جاءت اإلجــابات قوية في العبارات 
  .  و التي تؤيد االلتزام في الرأي
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  عرض وتحليـــل المعطيات الميدانيـــة المتعلقة بالفرضية :ثالثا

امعي لمنظومة قيمية تتضمن السائد           يخضع الطالب الج" الثالثة      
 و المتنحي من القيم في المجال األخالقي و الديني              

   
I - ةالتساهل و الالمباال –االلتزام و التشدد ( السلوك  :المؤشر األول  ( 

  
معتقدات  من الواجب أن تكون لي "اتجاه أفراد العينة نحو السلوك من خالل عبارة : 46جدول رقم 

  "قويةعما هو صواب  و ما هو خطأ 

ات
رار
لتك
ا

  
   

   
ات
رج
والد

  
مس
ال

ات
توي

   
  

 
س
لجن
و ا

  

    موافـق بشـدة
  موافـــق

  
  محايـــد

  
  غيـــر موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك

ـة
سن

 
ـى
أول

  

  23  /  /  /  /  3  1  44  11  55  11  ذكور

  84  /  /  /  /  12  4  132  33  235  47  إناث
  107  /  /  /  /  15  5  176  44  290  58  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  
  8  /  /  /  /  /  /  16  4  20  4  ذكور
  32  /  /  /  /  6  2  68  17  65  13  إناث

  40  /  /  /  /  6  2  84  21  85  17  المجموع
  147  /  /  /  /  21  7  250  65  375  75  المجموع  الكلي

 
   4,5=  4ذ، ش 4,75= 1إ، ش 3,56= 1ذ،ش 4,37=    4، ش 4,49=    1، ش 4,46= ش ك 

   4,34= 4إش
  

= ش (فجاء االتجاه قويا ) 140(إن الغالبية الساحقة من الطلبة عبرت عن تأييدها لهذه العبارة 
و هو ما يفسر قناعة الطلبة بضرورة وجود معتقدات قوية تتحكم في السلوك  و إذاك ال بد من ) 4.46

جود مرجعية قوية لمعرفة الصواب من الخطأ و  اللتزام في السلوك بعبارة أخرى ضرورة و ا
هو في النهاية تعبير عن االلتزام األخالقي   .ووعي بأهميته
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بالنسبة لجميع الفئات أولى و رابعة، ذكور و إناث فإن االتجاه قويا جدا و هو وعي بأهمية 
 أصيلة في مجتمعنا و نابعة من مرجعيتنا الدينية والثقافية ألن المنظومة  االلتزام األخالقي و تأييد لقيمة

التي ال تتوضح فيها قيم الصواب و الخطأ لن تستطيع مواجهة العولمة الثقافية و االجتماعية التي 
  .تجتاح العالم

  
  

  الصواب أشعر أن معتقداتي عن " اتجاه أفراد العينة نحو السلوك  من خالل عبارة : 47جدول رقم 
  "الخطأ بالغة األهمية  و

 

ات
رار
لتك
ا

  
   

   
ات
رج
والد

  
مس
ال

ات
توي

   
  

 
س
لجن
و ا

  
  

    موافـق بشـدة
  موافـــق

  
  محايـــد

  
  غيـــر موافق

  غـير موافـق بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  /  /  2  1  /  /  52  13  45  9  ذكور
  84  1  1  /  /  33  11  140  35  185  37  إناث

  107  1  1  2  1  33  11  192  48  230  46  المجموع
ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  /  /  /  /  6  2  12  3  15  3  ذكور
  32  5  5  6  3  /  /  52  13  55  11  إناث

  40  5  5  6  3  6  2  64  16  70  14  المجموع
  147  6  6  8  4  39  13  256  64  300  60  المجموع  الكلي

 
 4,12=  4ذ، ش 4,86=  1إ، ش 4,30=  1ذ، ش 3,77=   4، ش 4,28=   1، ش4,14= ش ك     
  3,68=  4إش   

 104(عبر معظم المبحوثين عن تأييدهم الكبير لقيم اإللتزام األخالقي من خالل هذه العبارة 
ة فجاء اتجاه أفراد العينة قويا وهو تأكيد لما جاء في الجدول السابق و بلغــت الشدة الكليــ) طالب 

و هو في النهاية تعبير عن االلتزام ) 4.14(  .األخالقي
فقط المالحظ ) 3.77=  4، ش 4,28= 1ش( قويا  بالنسبة لفئات األولى و الرابعة فإن االتجاه العام 
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أن طلبة األولى أكثر حماسا في تأييد هذه العبارة وتعتقد الباحثة أن مرد ذلك كون الطلبة الجدد أكثر 
القيمية في سلوكاتهم و ما زالوا مرتبطين بالتنشئة األسرية التي تؤكد في الغالب تشبتا  بالمرجعيات 

بالنسبة لفئات الذكور و اإلناث ال يوجد فرق معبر و الجميع عبروا باتجاه قوي  .على االلتزام األخالقي
  .عن تأييدهم لهذه العبارة

  
  
  
  
  
  

ال بد أن يشعر الطالب بتحرر في "  ارة اتجاه أفراد العينة نحو السلوك من خالل عب: 48جدول رقم 
  "سلوكه وعدم الضرورة لضبطه 

ات
رار
لتك
ا

  
  

ات
رج
 الد
و

  
  

مس
ال

   
   
ات
توي

  
س 
لجن
و ا

  
  

موافـق 
  بشـدة

غيـــر   محايـــد  موافـــق
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  ك
  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  /  /  12  3  21  7  14  7  6  6  ذكور

  84  70  14  160  25  24  8  46  23  14  14  إناث
  107  70  14  112  28  45  15  60  30  20  20  المجموع

ـة
رابع

نة 
س

  
  

  8  /  /  8  2  6  2  6  3  1  1  ذكور
  32  25  5  52  13  3  1  16  8  5  5  إناث

  40  25  5  60  15  9  3  22  11  6  6  المجموع
  147  95  19  172  43  54  18  82  41  26  26  المجموع  الكلي

 
 2,62=   4ذ، ش3,02=  1إ، ش2,30=  1ذ، ش 3,05=    4، ش 2,86=    1، ش 2,91= ش ك

   3,15=  4إش
 

إن اللغة الرقمية لهذا الجدول تبين لنا أن غالبية الطلبة يؤيدون هذه العبارة فجاء االتجاه ضعيفا      
ساهل في األمور األخالقية لدى الطلبة و هو و هو ما يفسر النزوع إلى التحرر و الت) 2.91= ش (

  .أمر خطير ألن المستقبل لدى هذه الطليعة من الشباب
بالنسبة لفئات األولى و الرابعة نجد أن فئة األولى أكثر تساهال و ميوال إلى التحرر و عدم  

أكثر في حين نجد أن فئة الرابعة ) 2.86= ش (االنضباط في السلوك فجاء االتجــاه ضعيفــا 
فجاء االتجاه متوسطا و تعتقد الدراسة أن سبب ذلك  ) 3.05= ش (رفضا لمضمون هذه العبارة 
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سنوات من التعايش مع الوسط الجامعي  4يرجع إلى أن هذه الفئة بدأت تنضج و خبرتها خصوصا بعد 
  .بكل سلبياته و إيجابياته بدأت تعطي و عيا أكثر باألمور األخالقية و التزاما بها

انب آخر نجد أن الذكور أكثر تساهال و تحررا في األمور األخالقية حيث أن معدل من ج
أي اتجاه ضعيف و معارض في حين أن اإلناث جاء االتجاه متوسط  2.5الشدات لدى الذكور أقل من 

و هو ما يفسر أن اإلناث أكثر تشددا و التزاما في األمور األخالقية المرتبطة بالسلوك و هو )  3 ›ش (
رجع حسب الدراسة أن اإلناث يحاسبهن المجتمع على االلتزام األخالقي أكثر من الذكور و بالتالي ي

  .فهن يخفن على سلوكهن و سمعتهن أكثر
  
  

 
 

ليس من الضروري أن أسعى " اتجاه أفراد العينة نحو السلوك من خالل عبارة : 49جدول رقم 
  "لاللتزام فأنا حر 

  

ات
رار
لتك
ا

  
 

ات
رج
 الد
و

  
  

   
   

مس   
ال

ت  
ويا
ت

س  
لجن
و ا

  
  

    موافـق بشـدة
  موافـــق

  
  محايـــد

  
  غيـــر موافق

غـير موافـق 
  ـدةبشـ

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  ك
  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  25  5  36  9  15  5  4  2  2  2  ذكور

  84  185  37  140  35  12  4  8  4  4  4  إناث
  107  210  42  176  4  18  9  12  6  6  6  المجموع

ـة
رابع

نة 
س

  
  8  20  4  8  2  /  /  2  1  1  1  ذكور
  32  30  6  88  22  6  2  4  2  /  /  إناث

  40  50  10  96  24  6  2  6  3  1  1  المجموع
  147  260  52  340  68  33  11  18  9  7  7  المجموع  الكلي

 
   4 =4إ، ش 3,87=   4ذ، ش 4,15=   1إ، ش3,97=   4، ش 3,94=    1، ش  4,47=  ش ك

    
) طالب 120(تظهر لنا النتائج المبينة في الجدول أعاله أن الغالبية الساحقة من الطلبة   

و هو يفسر لنا رفض الطلبة للتساهل في األمور ) 4.47(تعارض بشدة هذه العبارة فجاء اإلتجاه قويا 
  .تحكم سلوك األفراداألخالقية المتعلقة بالسلوك و بالتالي تأييد لاللتزام األخالقي كقيمة أصيلة 

و هو ) 3.95أكثر من (بالنسبة لفئات األولى و الرابعة هناك تقارب في النتائج و جاء اإلتجاه قويا 
بالتالي اقتناع بضرورة وجود ضوابط اجتماعية  تعبير عن معارضة التحرر في السلوك و 

لهذه العبارة  فالمالحظ أن اإلناث أكثر معارضة أما فئات الذكور و اإلناث . تحكم السلوك
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معدل الشدات (في  حين أن االتجاه لدى الذكور جاء قويا و بشدة اقل  4فجاء معدل الشدات أكثر من 
و هنا إشارة إلى أن اإلناث أكثر تأييدا لقيم االلتزام في السلوك حيث أن المجتمع يشدد على ) 3.71

قاليد أورثت المجتمع مراقبة اإلناث في االلتزام األخالقي لدى اإلناث أكثر من الذكور ألن العادات والت
السلوك خاصة عندما تصلن إلى سن المراهقة و الشباب و بالتالي أصبحت اإلناث أكثر اقتناعا بأهمية 

  .االلتزام في السلـوك و ضبطه وعدم التساهل في كل ما يتعلق به
  
  
  
  
  

  
  

 

ن الضروري أن يراجع الفرد م"  اتجاه أفراد العينة نحو السلوك من خالل عبارة : 50جدول رقم 
  "نفسه قبل القيام بأي سلوك 

  

ات
رار
لتك
ا

  
   

   
ات
رج
والد

  
مس
ال

ات
توي

   
   

  
س
لجن
و ا

    

موافـق 
  محايـــد  موافـــق  بشـدة

  
غيـــر 
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  
      

  ك
  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات

ـى
أول

ـة 
سن

  
  23  /  /  /  /  3  1  32  8  70  14  ذكور

  84  /  /  /  /  3  1  88  22  305  61  إناث
  107  /  /  /  /  6  2  120  30  375  75  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  /  /  /  /  /  /  12  3  25  5  ذكور
  32  /  /  /  /  /  /  56  14  90  18  إناث

  40  /  /  /  /  /  /  68  17  115  23  المجموع
  147  /  /  /  /  6  2  188  47  490  98  المجموع  الكلي

 
  4,62=   4ذ، ش 4,71=  1إ، ش 4,56=  1ذ، ش 4,57=  4، ش 4,68=  1، ش 4,65=  ش ك

   4,56=  4إش
 

يؤيدون ) 145(األغلبية الساحقة من الطلبة  يتبين من خالل أرقام هذا الجدول أن 
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 وهو ما يعبر عن تأييد)  4,65 › ش( الإللتزام األخالقي  في السلوك  و لذا جاء اإلتجاه قويا جدا 
مطلق لاللتزام األخالقي   كقيمة أصلية في مجتمعنا و التي تعبر في الوقت ذاته عن الشخصية 

  .و الملتزمة و الواعية بضرورة االلتزام و ضبط النفس قبل القيام بأي سلوك ةالمنضبــط
  

) 4.5 ›ش(بالنسبة لفئات األولى و الرابعة فهناك إجماع لذا هذين الفئتين على تأييد هذه العبارة 
وهو اتجاه قوي جدا و معبر عن و عيهم بأهمية االلتزام األخالقي أثناء القيام بأي سلوك و الذي يعبر 
في األخير عن احترام المرجعيات القيمية التي تحكم السلوك و النابعة من منظومة القيم العربية 

  .اإلسالمية
  

  .ب وال يوجد فرق معبربالنسبة للذكور و اإلناث فالحماس في تأييد هذه العبارة متقار
  
  
  
  
  
  
  

  أشعر باإلثم وتأنيب الضمير"اتجاه أفراد العينة نحو السلوك من خالل عبارة : 51جدول رقم 
  "حين أسيء السلوك

  

ات
رار
لتك
ا

  
   

   
ات
رج
والد

  
مس
ال

ات
توي

   
  

  
س
لجن
و ا

  
  

  موافـق بشـدة
  

  موافـــق
  

  محايـــد

  
غيـــر 
  موافق

غـير موافـق 
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  /  /  /  /  /  /  44  11  60  12  ذكور
  84  /  /  1  1  /  /  76  19  320  64  إناث

  107  /  /  1  1  /  /  120  30  380  76  المجموع

ـة
رابع

نة 
س

  

  8  /  /  /  /  /  /  8  2  30  6  ذكور
  32  /  /  /  /  /  /  52  13  95  19  إناث

  40  /  /  /  /  /  /  60  15  125  25  المجموع
  147  /  /  1  1  /  /  180  45  505  101  المجموع  الكلي
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 4,75=   4ذ، ش 4,73=   1إ، ش4,52=   1ذش، 4.62=  4، ش 4,69=  1،  ش 4,67=  ش ك
   4,59= 4إش

 
لهذه العبــارة ) 1باستثناء (إن المالحظة األولى لهذا الجدول تكشف عن تأبيد جميع الطلـبة 

ي هي تعبر عن الشعور بالمسؤولية أثناء إساءة السلوك وهي ترجمة لقيمة االلتزام األخالقي في و الت
  ). 4.67= ش (السلوك فجاء االتجاه قويا جدا 

  
المالحظ أن هذه العبارة هي أكثر عبارة نالت هذه التأييد المطلق من قبل الطلبة و هو يفسر لنا 

لقيم االلتزام األخالقي و هي بذرة خيرة ألنه جل من ال وجود ضمائر حية في نفوس طلبتنا و نزوع 
يخطئ فالشعور  بالذنب هو بداية للعدول عن الخطأ وهو في النهاية تعبير عن التزام قيمي تجاه النفس 

  .و اآلخرين و بالتالي هناك احترام ألخالقيات السلوك و القيم التي تحكمها
  

رابعة ال يوجد فرق معبر في االتجاه لذا جاء  بالنسبة لجميع الفئات ذكور و إناث، أولى و
  .االتجاه قويا جدا   و يعكس دائما احتراما لقيمة االلتزام في السلوك

  
 
 
 
 
 
  

  ".كل فرد حرفي سلوكه و تصرفاته" اتجاه أفراد العينة نحو السلوك من خالل عبارة : 52جدول رقم 
  

ات
رار
لتك
ا

  
   

  
ات
رج
والد

  
مس
ال

ات
توي

   
  

 
س
لجن
و ا

  
  

غـير موافـق   غيـــر موافق  دمحايـــ  موافـــق  موافـق بشـدة
  بشــدة

وع
ــ
مـ
مج
ال

  

  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  30  6  44  11  12  4  4  2  /  /  ذكور

  84  160  32  168  42  21  7  4  2  1  1  إناث
  107  190  38  212  53  33  11  8  4  1  1  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  /  /  20  5  /  /  4  2  1  1  ذكور
  32  95  19  40  10  /  /  4  2  1  1  إناث

  40  95  19  60  15  /  /  8  4  2  2  المجموع

  147  285  57  272  68  33  11  16  8  3  3  المجموع  الكلي
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 3,12=  4ذ، ش 4,21=  1إ، ش 3,91=  1ذ، ش 4,12=   4، ش 4,14=  1، ش 4,14=  ش ك

   4,37= 4إش
 

ولى لهذا الجدول تظهر لنا أن الغالبية الساحقة من الطلبة تعارض هذه العبارة إن المالحظة األ
أي معارضة الطلبة للحـرية في التصرف و الالمــباالة )  4.14= ش (بقوة حيث جاء اإلتجاه قويا 

و بالتالي احترام قيم االلتزام في السلوك و هو يكشف عن وعي جماعي بأهمية الضوابط االجتماعية 
  .حكم سلوك الفردالتي ت

  
من جهة ) 4.12ش(بالنسبة لفئات األولى و الرابعة ال يوجد فرق معبر حيث جاء االتجاه قويا 

أخرى نجد أن اإلناث أكثر اقـتـناعا بضرورة االلتزام و عدم التحرر في التصرف من الذكور حيث 
و هو اتجاه  3.51= في حين جاءت الشدة لدى الذكور ش ذ  4.29جاء معدل الشدات لديهن أكثر من 

  . قوي و لكن بشدة اقل
يؤكد هذا ما ورد في التحليالت السابقة بأن اإلناث أكثر اقتناعا بأهمية االلتزام األخالقي في   

السلوك من الذكور وهو يرجع حسب إعتقاد الباحثة إلى العادات و العرف و التقاليد التي تحاسب الفتاة 
  .على سلوكها أكثر من الفتى

  
 
  
  
  
  
  
  
  

ال أقتنع بأهمية الضوابط االجتماعية " اتجاه أفراد العينة نحو السلوك من خالل عبارة : 53جدول رقم 
  "سلوك الفرد على

   

رار
لتك
ا

     ات
رج  
والد

  ات

    موافـق بشـدة
  موافـــق

  
  محايـــد

  
  غيـــر موافق

  غـير موافـق بشــدة

جم
الم

ـو
ــ
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  ك
  

  الدرجات  ك  درجاتال  ك  الدرجات  ك  الدرجات  ك  الدرجات

ـى
أول

ـة 
سن

  

  23  30  6  44  11  18  6  /  /  /  /  ذكور

  84  160  32  120  30  36  12  14  7  3  3  إناث
  107  190  38  164  41  54  18  14  7  3  3  المجموع

ـة
ابع
ة ر
سن

  

  8  25  5  8  2  3  1  /  /  /  /  ذكور
  32  50  10  76  19  /  /  4  2  1  1  إناث

  40  75  15  84  21  3  1  4  2  1  1  المجموع
  147  265  53  248  62  57  19  18  9  4  4  المجموع  الكلي

 
  

  ،  3,96=   1إ، ش 4,86=   1ذ، ش 4,17=    4، ش 3,97=    1، ش 4,02=  ش ك
   4,06= 4إ، ش  4,5=   4ذش

 
في جاء اتجاه أفراد العينة قويا نحو هذه العبارة و التي تعزز من أهمية الضوابط اإلجتماعية  

سلوك الفرد و الذي يعني تأكيد على تأبيد ضرورة اإللتزام األخالقي في سلوك الفرد لذا جاءت الشـدة 
)4.02.(  

تقريــبا   4بالنسبة لفئات التحليل فهناك تقارب في اإلتجاهات حيث أن معدل الشدات يفوق  
التساهل والاللتزام  في و هو إتجاه قوي يعكس إجماعا على معارضة هذه العبارة و هو معارضة لقيمة 

األمور األخالقية و الالمباالة و هي قيم دخيلة على مجتمعنا و هو يفسر لنا الوعي بأهمية الضوابط 
  .االجتماعية في السلوك و عدم ترك الالمباالة و التساهل تحكم أخالقنا و سلوكاتنا

  
  
  
  
  
  
  
  

   5تحليـــل و مناقشـــة المؤشــر 
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قي و الديني من خالل هذا المؤشر وهو األخالق سجل أكبر تأييدا نالحظ أن المجال األخال
  حيث أن الغالبية الساحقة أيدت قيمة التشدد و االلتزام األخالقي  (*)مقارنة ببقية المجاالت و المؤشرات

  
طالــب  145أدل على ذلك حيث وافق  38و  37و لعل إجابات المبحوثين في العبارات 

طالب منهم أجابوا  98ة االلتزام األخالقي و أكدوا ضرورة ضبط السلوك و على أهمي) تقريب الجميع(
بموافق بشدة وهو تأييد له معناه الذي هو أصالة هذه القيمة في مجتمعنا، و كذا األمر نفسه مع العبارة 

التي تعكس وجود ضمائر   حية في نفوس هؤالء الشباب وهو في النهاية تعبير عن تأصل  38رقم 
اللتزام في منظومة القيم الجزائرية المستمدة من اإلطار المرجعي العربي اإلسالمي الذي الضبط و ا

يذكي في الفرد قيم االحترام و االنضباط في السلوك ال لكون المجتمع له سلطة المراقبة فقط بل ألن اهللا 
  .   يجازي و يعاقب كل فرد على سلوكه بحسب النية و الفعل

    
ظ وجود رفض كبير لقيم التحرر و الالمباالة أثناء القيام بأي سلـوك من الجهة األخرى نالح 

طالب عارضوا  التحرر و الالمباالة في  88حيث أن  40و  36و ال أدل على ذلك العبارتين رقم 
من الطلبة تهميش الضوابط االجتماعية على السلوك ) 115(كما عارضت الغالبية الساحقة . السلوك

رة أخرى قناعة طلبتنا بان الضوابط االجتماعية محددا مهما من محددات وهذه المعارضة تعكس م
  . السلوك

  تحليـــــل و مناقشــــة نتائـــج الفرضيـــة الثالثــــة: 54جدول رقم 
  

  الشــــدة  رقم الســــؤال  القيــــم

    
قي
خال
 األ
زام
اللت
ا

الة  #
مبا
الال
ل و
ساه

الت
  

33  4,46  
34  4,14  
35  2,91  
36  4,47  
37  4,65  
38  4,67  
39  4,14  
40  4,02  

  4,18  المجمـــــوع  
  

 
  . ألن الجزائري عندما یتعلق األمر بالدین یخشى كثیرا من العقاب  و عالقتھ بربھ  (*)
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هنا اتخذت الدراسة المجال األخالقي و الديني كمجال مهم في حياة الفرد عموما و حياة الطالب 
خالق الفرد هي عنوان شخصيته وهنا توضح لنا النتائج مرة أخرى أن اتجاه الجامعي خصوصا ألن أ

 4غالبية الطلبة قوي نحو قيم االلتزام األخالقي حيث بلغت الشدة الكلية لعبارات هذه الفرضية أكثر من 
 وهو ما يؤكد تأييد الطلبة لقيم االلتزام األخالقي و هي القيم التي اعتبرتها الدراسة في منطلقاتها

النظرية و فروضها قيما متنحية و بالمقابل رفض مطلق لقيم التساهل و الالمباالة في مجال المعتقدات 
و األخالق وهو تأكيد آخر على قناعة الطلبة بأهمية االلتزام األخالقي في سلوكاتهم وعليه فإن هذا 

خالقية على النمط االستجابي األصيل يبرز أن هناك نضج ووعي حقيقي بضرورة وجود ضوابط أ
سلوك الفرد تحكمها قيم االلتزام، و مظاهر الالمباالة و التساهل الموجودة في الوسط الجامعي تحمل 

كما  38في جوهرها تأنيبا للضمير وشعورا بالذنب عبر عنه الطلبة بقوة في إجاباتهم على العبارة رقم 
القيم وضرورة وضع محاذير  تؤكد أكثر تمسك الطلبة بهذه 38،  33،  37،  36أن العبارات رقم 

على سلوكهم و بالتالي عدم العشوائية و االعتباطية أثناء القيام بأي سلوك و إذاك غيرت النتائج 
قيما متنحية في معايير  ةالميدانية انطالقتنا في الفرضية الجزئية الثالثة لتصبح قيم التساهل و الالمباال

يم االلتزام األخالقي لنعود إلى التأكيد على أن هناك نزوع التقويم الجماعية لدى الطلبة و تسود أكثر ق
نحو القيم األصيلة في مجتمعنا و النابعة من اإلطار المرجعي العربي المسلم و الذي يبث دوما قيم 

  .االحترام و الضبط للسلوك

  
  مناقشة الفرضية العامة : رابعا

  
  مناقشــــة الفرضيـة العامــة: 55جدول رقم 

  
  الشدة  رضيةالف

  3,87  الفرضية األولى
  3,87  الفرضية الثانية
  4,18  الفرضية الثالثة
  3,94  الفرضية العامة

  
تظهر لنا النتائج النهائية أن هناك اتجاها مؤيدا للقيم التي اعتبرتها الدراسة قيما متنحية فجاءت 

التالي يخضع الطالبة  وبالتالي تصبح الفرضية العامة بالشكل)  3,94(الشدة الكلية للفرضيات قوية 
الجامعيون لمنظومة قيمية تتضمن سيادة القيم   .         األصيلة  في مجتمعنا
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  الخالصة
  

كشفت لنا النتائج و التحليالت السابقة عن أصالة طلبتنا و تمسكهم بالقيم المرجعية التي هي 
جيد العلم و استغالل وقت الفــراغ نابعة من منظومة القيم العربية اإلسالمية و التي تركـز على تم

و بالتالي هناك تفكير و تخطيط و تفكير في المستقبل وهو أمر مفيد للفرد و المجتمع هذا من جهة من 
جهة أخرى أكدت لنا النتائج وجود ذات واعية لدى الطالب الجامعي عبرت هذه الذات عن تأييد مطلق 

قيم االحتشام في اللباس الذي هو مظهر من مظاهر  الستقاللية الرأي و االلتزام به و كذا تمجيد
  .           الشخصية

و في جانب آخر أكد طلبتنا على ضرورة وجود ضوابط أخالقية تحكم سلوك الفرد و هذا إن 
دل على شيء إنما يدل على أن الشاب الجزائري قياسا على الطالب الجامعي لديه نزوع كبير 

  .      و التوجيه لالنضباط  فقط مزيد من التوعية
  

و على العموم فإن االتجاه العام للطلبة هو مؤيد للقيم األصيلة في كل من المجاالت البحثية 
  .          الثالث تلك القيم  الذي اعتبرتها الدراسة متنحية و عليه فإن طلبتنا نظريا متمسكين بالقيم اإليجابية 
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مــةالخــات  
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وصلت الدراسة إلى أن البحث في موضوع القيم هو بحث شيق و شاق، شيق ألنه يقود الباحث 
إلى مراحل من الغموض و التساؤالت تجعله يعيش مرحلة اكتشاف و بحث في موضوع تشترك فيه 

ها ليست القيمة شرط كل وجود لكن: " عادل العوا .عدة علوم إنسانية ، شاق ألن القيم كما يقول د
أي أن الباحث كلما يعتقد أنه سيطر على هذا المبحث الفلسفي و اإلجتماعي وجد نفسه " بذاتها وجود 

كأنه يبدأ من جديد ولعل الدراسة اإلنبريقية لهذا الموضوع هي من أصعب البحوث ولكن في كل 
ار و يتوجه نحوها األحوال تبقى القيم هي القوى الحقيقية في الحياة و التي تشكل إتجاهات اإلختي

  . الفعل
: وصلت الدراسة إلى أن مصادر القيم في المجتمع الجزائري يعود إلى مرجعيات أساسية هي 

وعلى هذا األساس فإن اإلطار المرجعي القيمي . العقيدة اإلسالمية والعادات و التقاليد العربية
  .للجزائريين أصيل و يدخل في منظومة القيم اإلسالميةو العربية

  
صلت الدراسة إلى أن الفطرة اإلنسانية فطرة سليمة و أن المجتمـع بما يحمله من عقــائد و

مؤسسات اجتماعية تطبيعية هو المسؤول األول و  و عادات و تقاليد و مبادئ و ما يمثله من 
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األخير على تناول هذه الفطرة بما يكفل  للفرد تكامــله واستقراره أو بما يدعم و يشجع عوام 
  .بــه و اهتزاز شخصيتهاضطرا

  
أثبتت النتائج أن غالبية الطلبة يؤيدون قيم التفوق الدراسي و استغالل وقت الفراغ كقيم أساسية 

 3.87حيث بلغت الشدة الكلية في هذا المجال  1في مجال المستقبل الذي اختارته الدراسة في الفرضية 
ي الدراسة و أن هذا الحماس لم يعد قويا عند ، كما كشفت النتائج أن اإلناث أكثر حماسا من الذكور ف

  ).14،  13،  12،  9، 6العبارات ( الطلبة الجدد مقارنة مع األقدم منهم 
  

في مجال الذات أوضحت لنا النتائج أن غالبية الطلبة يؤيدون قيم االستقالل في الرأي 
، فمثال مؤشر اللباس  3.87ة واالحتشام في اللباس كقيم أساسية في هذا المجال حيث بلغت الشدة الكلي

إال أن " ألبسة عصرية " كشفت النتائج أنه بالرغم من سيادة مظاهر الموضة و العصرنة في اللباس 
و بنفس التأييد سجل مؤشر  3.82معاييــر التقويم في هذا المجال تنزع نحو قيم االحتشام حيث بلغت 

انية من خلفيتنا النظرية و التي جسدناها في و بالتالي غيرت النتائج الميد 3.92اآلراء شدة بلغت 
فروضنا حيث تأكدت سيادة االستقالل في الرأي و االحتشام في معايير التقويم لدى الطالب و تنحي قيم 

  ). 22، 21، 19،20العبارات ( االنتهازية و التقليد و العصرنة 
  
  
  
 

      
ة المجاالت و هو مجال مهم في حياة سجل المجال األخالقي و الديني أكبر تأييد مقارنة مع بقي    

الفرد عموما و حياة الطالب خصوصا ألن أخالق الفرد تعكس نوعية الشخصية ، فالغالبية الساحقة 
و هي اكبر شدة في  4.18أيدت قيمة التشدد و اإللتزام األخالقي فوصلت الشدة الكلية للفرضية 

نضجا ووعيا حقيقيا بضرورة وجود ضوابط الفرضيات الثالث و هذا النمط اإلستجابي األصيل يعكس 
  .أخالقية على سلوك الفرد تحكمها قيم اإللتزام 

  
على العموم فإن الدراسة اإلنبريقية للموضوع كشفت على أن االتجاه العام للطلبة مؤيد 

نظرية للقيم األصيلة في كل من المجاالت البحثية الثالث تلك القيم التي اعتبرتها الدراسة في منطلقاتها ال
متنحية و معارض للقيم الدخيلة على ثقافتنا و التي اعتبرناها في بداية البحث هي السائدة و عليه فإن 
الشاب الجزائري قياسا على الطالب الجامعي لديه نزوع كبير لإلنظباط و االلتزام فقط يحتاج إلى نظام 

اجتماعي و ثقافي متماسك يتكامل فيه القول مع  .وامل االضطراب و االهتزاز الفعل و ال تشوبه ع
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في عصر العولمــة و االنترنيت و الثقافة األحادية ننصـح اآلباء و األمهات و المربيــين 
و المربيات بإعطاء توجيه و تخطيط مسبق لتربية أبناءهم ألن  التحديات الجديدة تفرض علينا السرعة 

الثقافية المفروضة علينا مواجهة مدروسة ،أي مواجهة التغيرات بفي إبداع و سائل للتكيف ال للهرو
  .فيها تمسك بالثقافة الوطنية دونما الذوبان في ثقافة اآلخر

  
الشباب طاقة خالقة مبدعة ال بد من استغاللها في مجاالت االختراع و البحث و لم يتأتى ذلك 

ألوساط المفتوحة إال عن طريق التحفيز و إيجاد أجواء تنافسية سواء في الوسط الجامعي أو حتى في ا
 . و ذوي القرار نمن أندية رياضية و ثقافية و وهذا يوكل للمسؤولي

  
دراستنا هذه هي خطوة لفهم الجيل الجديد و نمط تفكيره و استشرافه للمستقبل وكذا الشخصية 

و أملنا كبير في أن تتبع هذه الدراسة بدراسات أخرى أكثر عمقا " أخرى و لكنها تحتاج إلى دراسات 
تحليال ألن األمر يتعلق بأهم مبررات وجود أي أمة أي قيـمها المرجعيـة و نمطها الحــضاري و 

     .و الثقافي 
  
  

  
  
  

 
  
  
  

  قائمـــة المراجـــــع 
 
  الكتــــــــــب: أوال

 
I-   باللغـة العربيــة  
    

أحياء علوم الدين، : أبو حامد الغزالي / 1  عالم الكتب، بيروت، دون بتاريخ
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  جامعة منتوري قسنطينة      

  كلية العلوم  اإلنسانية و اإلجتماعية  
  قسم علم االجتماع و الديمغرافيا        

  
  

  
  استمارة بحث

  لجامعیون بین القیم السائدة و القیم المتنحیةالطلبة ا
  

  
   
  

  دراسة ميدانية بجامعة منتوري قسنطينة               
  

  استمارة بحث لنيل درجة الماجستير في علم اجتماع التنمية
  

                    نجوى عميرش :  إعداد الطالبة
   مراد زعيمي/د  شــــــــــرافإ

               
  : مالحظة

تي الطالبة  إن بيانات هذه االستمارة سرية و ال تستعمل إال في أغراض البحث العلمي أخي الطالب أخ
و لهذا نرجو منكم قراءة األسئلة  جيدا و اإلجابة بكل دقة و موضوعية و ذلك بوضع أمام اإلجابة 

  المناسبة ) x(عالمة
  .ولكم منا جزيل الشكر و التقدير سلفا

  
  
  

  .2002/2003: السنة الجامعية
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  : الجنس -
 : المستوى الدراسي -

 : التخصص -
 
  .من المهم عندي أن أنجح بغض النظر عن المعدل المحصل عليه -1

غير موافق بشدة (  )        غير موافق (  )        محايد(  )        موافق(  )      موافق بشدة 
(  )  

  
  .ال فرق عندي بين المتفوقين في الدراسة و بين العاديين فيها -2

غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )       محايد (  )        موافق (  )       افق بشدة مو
(  )  

  
 .من المهم عندي أن أكون متفوقا كلما تقدمت في الدراسة -3

  (  )غير موافق بشدة (  )   غير موافق (  )       محايد (  )       موافق (  )      موافق بشدة 
 
 .إال إذا كنت من أوائل الطلبة في فصليال أشعر بارتياح  -4

  (  )غير موافق بشدة (  )    غير موافق (  )       محايد (  )     موافق (  )      موافق بشدة 
  
  .إن التفوق في بالدنا ال معنى له و بالتالي ال فائدة  من أن يرهق الطالب نفسه في الدراسة -5

  (  ) غير موافق بشدة (  )       غير موافق (  )      محايد(  )      موافق (  )     موافق بشدة 
  
  .يجب أن أختار عمال مربحا بغض النظر عن فرص الرقي الموجودة فيه -6

  (  ) غير موافق بشدة (  )      غير موافق (  )      محايد (  )      موافق (  )     موافق بشدة 
  
  .بالد ال تضمن الشغل للمتفوقينإن  التفوق في الدراسة واجب حتى و إن كانت ظروف ال -7

  (  ) غير موافق بشدة (  )      غير موافق (  )      محايد (  )      موافق (  )     موافق بشدة 
  

يجب أن أختار عمال مليئا بفرص  -8  . الترقي حتى و لو لم يكن األجر مرتفعا
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9-      
  (  )غير موافق بشدة (  )       غير موافق(  )     محايد (  )     موافق (  )      موافق بشدة  
  
  
  
  
 
 .من الضروري أن يبعث الطالب و يلهو في الجامعة -9

  (  ) غير موافق بشدة (  )   غير موفق (  )       محايد (  )       موافق (  )      موافق بشدة 
  

  .من الصعب جدا تنظيم وقت الفراغ و بالتالي من العبث التفكير في هذا األمر -10
  (  ) غير موافق بشدة (  )  غير موافق (  )       محايد (  )       موافق (  )       شدة موافق ب

  
  .من المهم أن يشغل الطالب وقت فراغه في االجتهاد و المثابرة -11

  (  )         غير موافق بشدة (  ) غير موافق (  )     ال أدري (  )       موافق (  )       موافق بشدة 
  

 . تنظيم وقت الفراغ مفيد جدا و ال بد من االلتزام به إن -12

  (  )         غير موافق بشدة (  )   غير موافق (  )     ال أدري (  )      موافق (  )      موافق بشدة 
  

  . ال أفكر مطلقا في كيفية تنظيم وقت الفراغ -13
  (  )         غير موافق بشدة (  )   موافق  غير(  )   ال أدري (  )       موافق (  )       موافق بشدة 

  
  . أعبث كثيرا بوقت فراغي كما يعبث اآلخرين-14

  (  )  غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )   ال أدري (  )     موافق (  )       موافق بشدة 
   
  .أحاول كثيرا تنظيم وقت فراغي فيما هو مفيد لي-15    

  (  )         غير موافق بشدة (  )   غير موافق (  )    ال أدري (  )      موافق  (  )      موافق بشدة 
  
  ينبغي أن أنكر على نفسي االستمتاع المفرط بالقوت الحالي في سبيل تحقيق أهداف أفضل     -16    

  (  )          غير موافق بشدة(  )     غير موافق (  )   ال أدري (  )     موافق (  )       موافق بشدة 
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 .    إن مالبس الموضة هي وحدها المناسبة في الوقت الحالي-17

  (  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )   ال أدري (  )     موافق (  )       موافق بشدة 
  

  إن مالبس الموضة هي وحدها التي تناسب الذوق السليم -18
  (  )   غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )   ال أدري (  )     موافق (  )       موافق بشدة 

  
  
  
  
   
  

 إن ارتداء اللباس المحتشم دليل على قوة الشخصية  -19

  (  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )   ال أدري (  )     موافق (  )       موافق بشدة 
  

 تداء على اآلخرين بما فيه من إثارة إن إرتداء لباس الموضة فيه إع-20

  (  ) غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )    ال أدري (  )    موافق (  )       موافق بشدة 
          

  إن المالبس المحتشمة تخفي وراءها عقدا نفسية -21
  (  )         ر موافق بشدة غي(  )    غير موافق (  )      ال أدري (  )   موافق (  )       موافق بشدة 

  
  .إن المالبس المحتشمة تدل على تخلف أصحابها-22

  (  )غير موافق بشدة (  )    غير موافق (  )      ال أدري (  )   موافق (  )       موافق بشدة 
  
  .إن لباس الموضة في عصرنا ينافي كرامة اإلنسان-23

  (  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )  ري ال أد(  )      موافق (  )       موافق بشدة 
  

  . يجب ارتداء اللباس المحتشم حتى و إن كان هناك من يسيء استخدامه -24
  (  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )   ال أدري (  )     موافق (  )       موافق بشدة 

  
ء رأيه يجب أن يمتنع الفرد عن إبدا -25  . إذا علم ان ذلك سيفوت عليه المصلحة

غير موافق (  )     غير موافق (  )      أدري  ال (  )  موافق (  )       موافق بشدة 
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  (  ) بشدة 
  
  .         من المهم عندي أن يكون رأي مثل معظم اآلخرين بغض النظر عن كونه منطقي أم ال -26

  (  )         غير موافق بشدة (  )   غير موافق (  )      ال أدري    (  ) موافق (  )       موافق بشدة 
  
  . يجب أن أقول ما أعتقد أنه صواب عن األشياء حتى و إن أدى ذلك إلى معاداة اآلخرين لي -27

  (  )         غير موافق بشدة (  )    غير موافق (  )      ال أدري (  )   موافق (  )       موافق بشدة 
  
  
  .يجب أن أكون مستعدا للتضحية بنفسي من أجل اإلحتفاظ برأيي -28

  (  )   غير موافق بشدة (  )   غير موافق (  )      ال أدري (  )    موافق (  )       موافق بشدة 
  
  
  

        
  
  . إن أتباع الفرد آلراء اآلخرين يعتبر في كثير من األحيان حكمة -29

  (  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )   ال أدري (  )     ق مواف(  )       موافق بشدة 
  
  . يجب أن أكون مستعدا لتغيير أرائي عندما تتناقض مع آراء اآلخرين حتى أعيش بسالم -30

      (  )     غير موافق بشدة (  )    غير موافق (  )      ال أدري (  )       موافق (  )       موافق بشدة 
  

  . أنا ال أعمل إال باآلراء التي أقتنع بها مهما خالفني اآلخرين -31
  (  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )      ال أدري (  )      موافق (  )       موافق بشدة 

  
  . هإن تخلي الفرد عن آرائه من أجل للحفاظ على العالقة الحسنة باآلخرين يعتبر ميوع – 32

  (  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )      ال أدري (  )  موافق (  )   موافق بشدة 
  
  .من الواجب أن تكون لي معتقدات قوية عما هو صواب و ما هو خطأ  --33

غير موافق (  )     غير موافق (  )      أدري  ال (  )  موافق (  )       موافق بشدة 
           (  )بشدة 



 

182

  
  . أشعر أن معتقداتي عن الصواب و الخطأ بالغة األهمية -34

(  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق ( )     محايد (  )       موافق (  )       موافق بشدة 
  

  .ال بد أن يشعر الطالب بتحرر في سلوكه و عدم الضرورة لضبطه -35
  (  )   غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )   محايد  (  )        موافق(  )       موافق بشدة 

      
  .ليس من الضروري أن أسعى لاللتزام فأنا حر -36

(  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )    محايد (  )       موافق (  )       موافق بشدة 
  
  . بل القيام بأي سلوكمن الضروري أن يراجع الفرد نفسه ق -37

(  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )      محايد (  )     موافق (  )       موافق بشدة 
  
  . أشعر باإلثم و تأنيب الضمير حين أسيء السلوك -38

  (  )  دة غير موافق بش(  )     غير موافق (  )      محايد (  )     موافق (  )       موافق بشدة 
  
  
  
  
    
    
  .كل فرد حر في سلوكه و تصرفاته -39

(  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )    محايد (  )       موافق (  )       موافق بشدة 
  

  .ال أقتنع بأهمية الضوابط اإلجتماعية على سلوك الفرد -40
(  )         غير موافق بشدة (  )     غير موافق (  )    محايد (  )       موافق (  )       موافق بشدة 
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  88  توزيع طلبة جامعة منتوري حسب السنوات  01
    90  مؤشرات الفرضية األولى  02
  90  مؤشرات الفرضية الثانية  03
  91  الفرضية الثالثة مؤشرات  04
  95  توزيع أفراد مجتمع البحث تبعا للفئات المدروسة  05
  95  توزيع أفراد عينة البحث تبعا للمستوى الدراسي و الجنس  06
  96  % 5توزيع أفراد عينة البحث تبعا للمستوى الدراسي و الجنس و هي تمثل   07
  97  عبارات الفرضية األولى تبعا لمؤشراتها  08
  97  ات الفرضية الثانية تبعا لمؤشراتهاعبار  09
  97  عبارات الفرضية الثالثة تبعا لمؤشراتها  10
  98  توزيع العبارات اإليجابية و السلبية في االستمارة  11
إتجاه أفراد العينة نحو النجاح من خالل عبارة من المهم عندي أن أنجح بغض   12

  "النظر عن المعدل المحصل عليه
103  

ال فرق عندي بين المتفوقين " فراد العينة نحو النجاح من خالل عبارة اتجاه أ  13
  "في الدراسة و العاديين فيها

105  

من المهم عندي أن أكون " اتجاه أفراد العينة نحو النجاح من خالل عبارة   14
  "متفوقا كلما تقدمت في الدراسة

106  

أشعر بارتياح إال إذا كنت ال " اتجاه أفراد العينة نحو النجاح من خالل عبارة   15
  "من أوائل الطلبة في فصلي

107  

إن التفوق في بالدنا ال معنى " اتجاه أفراد العينة نحو النجاح من خالل عبارة   16
  "له و بالتالي ال فائدة من أن يرهق الطالب نفسه في الدراسة

108  

عمال مربحا يجب أن اختار " اتجاه أفراد العينة نحو النجاح من خالل عبارة   17
  "بغض النظر عن فرص الترقي الموجودة فيه 

109  
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إن التفوق في الدراسة واجب " اتجاه أفراد العينة نحو النجاح من خالل عبارة   18
  "حتى و إن كانت ظروف البالد ال تضمن الشغل للمتفوقين

111  

ليئا يجب أن أختار عمال م" اتجاه أفراد العينة نحو النجاح من خالل عبارة  19
  "بفرص الترقي حتى ولو لم يكن األجر مرتفعا

  
  
  
112  

من الضروري أن " اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ من خالل عبارة   20
  "يعبث الطالب و يلهو في الجامعة

  

113  

من الصعب جدا " اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ من خالل عبارة   21
  "بالتالي من العبث التفكير في هذا األمرتنظيم وقت الفراغ و 

114  

من المهم أن " اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ من خالل عبارة   22
  "يشغل الطالب وقت فراغه في االجتهاد و المثابرة 

115  

إن تنظيم وقت "اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ من خالل عبارة   23
  "ا و ال بد من االلتزام بهالفراغ مفيد جد

116  

ال أفكر مطلقا " اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ من خالل العبارة   24
  "في كيفية تنظيم وقت الفراغ

117  

اعبث كثيرا بوقت " اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ من خالل العبارة  25
  "فراغي كما يعبث اآلخرون

118  

أحاول كثيرا " أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ من خالل العبارة اتجاه   26
  "تنظيم وقت الفراغ فيما هو مفيد لي

119  

ينبغي أن أنكر " اتجاه أفراد العينة نحو استغالل وقت الفراغ من خالل العبارة   27
  "على نفسي االستمتاع المفرط بالوقت الحالي في سبيل تحقيق أهداف أفضل

120  

  122  تحليل و مناقشة نتائج الفرضية األولى  28
إن مالبس الموضة هي " اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خالل العبارة   29

  "وحدها المناسبة في الوقت الحالي
124  

إن مالبس الموضة هي وحدها "اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خالل العبارة   30
  "التي تناسب الذوق السليم

125  
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إن ارتداء اللباس المحتشم " اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خالل العبارة  31
  "دليل على قوة الشخصية

126  

اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خالل العبارة إن ارتداء مالبس الموضة فيه   32
  ".اعتداء على اآلخرين بما فيه من إثارة

127  

إن ارتداء المالبس المحتشمة " ل العبارة اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خال  33
  "تخفي ورائها عقدا نفسية

128  

إن المالبس المحتشمة تدل " اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خالل العبارة   34
  "على تخلف أصاحبها

129  

إن لباس الموضة في عصرنا " اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خالل العبارة   35
  "ة اإلنسانينافي كرام

130  
  
  
  
  

يجب ارتداء  الباس المحتشم  " اتجاه أفراد العينة نحو اللباس من خالل العبارة  36
  "حتى و إن كان هناك من يسيء استخدامه

131  

يجب أن يمتنع الفرد عن إبداء " اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة   37
  "أرائه إذا علم أن ذلك سيفوت عليه مصلحة

132  

من المهم عندي أن يكون رأيي " اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة   38
  "مثل معظم اآلخرين بغض النظر عن كونه منطقي أو ال

133  

يجب أن أقول ما اعتقد انه " اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة   39
  "صواب عن األشياء حتى وإن أدى ذلك إلى  معاداة اآلخرين لي

134  

يجب أن يكون مستعدا للتضحية "  اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة  40
  "بنفسي من اجل االحتفاظ برأيي

135  

إن إتباع الفرد ألراء اآلخرين " اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة   41
  "يعتبر في كثير من األحيان حكمه

136  

يجب أن أكون مستعدا لتغيير " اآلراء من خالل عبارة  اتجاه أفراد العينة نحو  42
  "آرائي عندما تتناقض مع آراء اآلخرين حتى أعيش بسالم

137  

أنا ال اعمل إال باآلراء التي "  اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من خالل عبارة  43
  "اقتنع بها مهما خالفني اآلخرين 

138  
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إن تخلي الفرد عن آرائه من " خالل عبارة  اتجاه أفراد العينة نحو اآلراء من  44
  "أجل الحفاظ على العالقة الحسنة يعتبر ميوعة

139  

  140  تحليل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية  45
من الواجب أن تكون لي " اتجاه أفراد العينة نحو السلوك  من خالل عبارة   46

  ".معتقدات قوية عما هو صواب و ما هو خطأ
142  

أشعــــر أن معتقداتي " أفراد العينة نحو السلوك  من خالل عبارة  اتجاه  47
  ".عن الصواب و الخطأ بالغة األهمية

143  

ال بد أن يشعر الطالب بتحرر " اتجاه أفراد العينة نحو السلوك  من خالل عبارة   48
  "في سلوكه و عدم الضرورة لضبطه

144  

ليس من الضروري أن أسعى " عبارة اتجاه أفراد العينة نحو السلوك  من خالل   49
  "لاللتزام فأنا حر

145  

من الضروري أن يراجع الفرد " اتجاه أفراد العينة نحو السلوك  من خالل عبارة  50
  "نفسه قبل القيام بأي سلوك

146  

أشعر باإلثم و تأنيب الضمير " اتجاه أفراد العينة نحو السلوك  من خالل عبارة   51
  "حين أسيء السلوك

147  

كل فرد حر في سلوكه و "  اتجاه أفراد العينة نحو السلوك  من خالل عبارة   52
  "تصرفاته

148  

اتجاه أفراد العينة نحو السلوك  من خالل عبارة ال أقتنع بأهمية الضوابط   53
  "االجتماعية على سلوك الفرد

149  

  150  تحلي و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  54
  151  العامةمناقشة الفرضية   55
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