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 ظل التغري االجتماعي ابجملتمع اللييب صراع القيم يف

 
 البحث.ص ملخ
 دفاهل هذا حتت ويندرج,  القيم صراعب االجتماعي التغري عالقة على التعرف, حماولة يف الدراسة هلذه األساسي اهلدف يتحدد   

 يتؤد اليت واملالع على التعرف - الصراع نظرية ضوء يف القيمي الصراع ماهية على التعرف : وهي الفرعية األهداف من جمموعة
 ما لظ يف وخاصة اءواألبن اآلابء بني مالقي وصراع األسرية التنشئة أساليب بني العالقة على الكشف - القيمي الصراع حدوث إىل

 خطرية جد ظاهرة يف بحثت أهنا:  يف اليةاحل الدراسة أمهية تكمن و وثقافيه واقتصادية اجتماعية حتوالت من الليبية األسرة تشهده
 ميثل بفالشبا, ييبالل اجملتمع خاصةو  اجملتمعات تشهدها اليت التغريات ظل يف وخصوصا واستقرارها اجملتمعات كيان  هتدد وتكاد

 نوميك هبا تهانيس ال قوة فهو جملتمعا وتنمية تطوير اجل من قوية دفعة حيدث ان على قادر وهو اجملتمع يف احلقيقة البناء قوة
 .اجملتمع ينشدها اليت التنمية يف منها االستفادة

 االجتماعي . التغري -لقيم ا -الكلمات املفتاحية :  الصراع  
Abstract 

Background: due to the format change values there is a change in attitudes and behaviour 

patterns because of the suffering of the society of conflicts of values and therefore, this 

change resulting from the moral conflict requires research and study to determine the impact 

of the conflict on the moral community cohesion. Aims: the Libyan society, youth is building 

strength truth in the community and is able to be a strong push is happening for the 

development of society is considerable force and can be used in development sought by the 

community. 

Key words: conflict- Social values- Social change.  
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 املقدمة  
 اجملتمع يف تغري وكل اإلنسانية, حلياةا أمناط خمتلف يف حتدث اليت العديدة ابلتحوالت وثيقة ذو صلة االجتماعي يعد التغري    

 يف لإلنسان التجربة املاضية عتبارانا يف نضع أن البد التغري ملفهوم استخدامنا فعند لذا ابلضرورة,اإلنسان  على أثره ينعكس
 من اجتماعي شكل يف ونقلها الثقافة خلق على جتعله قادرًا اليت هي ألهنا معني جمتمع خالل من أبعادها الثقافية واالجتماعية

رى من يها, أما الشباب خلروج عنا جيوز ته وتقاليده هي اليت تنظم اجملتمع والويرى اجليل القدمي ابن اترخيه وعاداإىل جيل, جيل
رة عامة يف  ني, فالتغري ظاهافة اجليلني ثقبالضروري أن تتغري ثقافة اآلابء ألهنا تتعارض مع أماهلم وتطلعاهتم وعليه حيدث الصراع 

اد ض مطالب على أفر اين, فيفر اإلنسو املستوي االجتماعي  ىكل اجملتمعات, فقد يتميز التغري ابلسرعة وتكون له نتائج عديد عل
لتعايش مع ادي املتغري, والوجود املائع ااجملتمع من اجل التوافق والتكيف, وقد يكون التغري تدرجيي  فمن الضروري التوافق مع وق

متتلكه من  استمراريتها مماوجودها و  عاتتماحلياة مبا تفرضه من أنظمة أصبحت جزءا من البيئة الطبيعية احمليطة بينا, وتستمد اجمل
ازين الة اختالل املو ها, ويف حورقي معايري قيمية وخلقية, فهي األسس واملوجهات السلوكية اليت يتوقف عليها تقدم اجملتمعات

عكس أمناط تمع وتقافة اجملثا من ضعف وتفكك اجملتمع, فالقيم تشكل حمورًا رئيسيً  إىلوفقدان البناء ألقيمي فان ذلك يؤدي 
ة شمل نواحي احليا قيمية تمعايريو السلوك اإلنساين املمارس فيه, فاجملتمعات ختتلف عن بعضها مبا تتبناه من أصول ثقافية 

دث يف حتتغريات اليت لاولعل من أهم راده,املختلفة, فاحملافظة على هوية اجملتمع تنبع من احملافظة على املعايري القيمية لدى أف
تغريت العادات تمع واألفراد فر على اجملا أثهل أتثري وسائل اإلعالم الغربية على وجه اخلصوص ونظام العوملة, فقد كان اجملتمع اللييب

األبناء  ابء وهذا ما جعل نظر اآليفلييب والتقاليد وطغت على اجملتمع ثقافة وقيم وافدة ال تتالءم مع عادات وتقاليد اجملتمع ال
مي دورًا مهًما لعب النظام ألقييم حده,ويع القوارثة, وبذلك زادت اهلواة بني جيل اآلابء واألبناء وزاد صرا يتمردون على العادات املت

االجتماعية,  يام مبسؤولياهتمؤهلهم للقمع وتيف حياة اإلنسان وجمتمعه ومسامهته يف توجيه ثقافة مشرتكة تعمل على توحيد أفراد اجملت
لقيم يف كي,فبقدر وحدة اداين وسلو يف ووجاملواقف اليت يتعرضون هلا, وللقيم مكون دافعي ومعر  توجيه األفراد يف علىوتعمل القيم 

ألقيمي أشكاال  ن التباينعناتج اجملتمع يكون متاسكه وبقدر تفاوت القيم يكون تفكك اجملتمع وأيخذ التفكك االجتماعي ال
 ة من القيم داخلساق مشرتكجود أنحد املعادة, ومن هنا فو  إىلخمتلفة منها, الالمباالة ومنها تبين مواقف معارضة قد تصل 

 اجملتمع أمر مهم جًدا.
 مشكلة الدراسة: 

ن دراسة التغري هلا أمهيتها يف العلوم االجتماعية وملا متر به إف هة الوجود وان كل شيء يتغري وعلييعد التغري االجتماعي هو مس  
اجملتمعات اليوم من تغريات فقد صارت ظاهرة التغري ظاهرة ابرزة يف كل األنشطة االجتماعية, وصار هلذه التغريات أتثريات 

احلياتية,حيث يشري مصطلح التغري االجتماعي إىل أوضاع جديدة تطرأ على البناء االجتماعي والنظم واضحة يف كل اجملاالت 
والعادات املتعارف عليها يف اجملتمع, فالتغري عملية مستمرة ختضع هلا بيئة الفرد االجتماعية وتتطلب تكيف األفراد ومرونتهم 

قتصادية أو االجتماعية , ينشا عنة صراع بني القدمي واجلديد, هناك اجتاه وحراكهم االجتماعي, والتغري سواء كان يف النواحي اال
للحفاظ على النسق االجتماعي القدمي واستمراره ويتمثل ذلك يف جيل اآلابء, وهناك اجتاه لتغيري القدمي وتبديله ويتمثل ذلك يف 
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هو عليه, وإذا انتصر دعاة التغيري فسيؤدى ذلك إىل جيل األبناء, وإذا نشاء عن هذا الصراع انتصار القدمي فيبقى كل شيء كما 
 تقدم أو تدهور يف احلياة االجتماعية.

سبب بد تغريات كبرية , الذي شهللييباوتعاين اجملتمعات العربية من هذا االنقسام واالختالف بني األجيال وخاصة اجملتمع     
ن األحوال ة احلضارية وحتسيف احلال لتحولايدة النمو الدميوغراىف واارتفاع مستوى املعيشة, الذي أدى إىل ارتفاع مستوى الدخل وز 

النسق ألقيمي  ا يف ذلكمبنساق التعليمية والصحية, ولكن تظهر يف املقابل مشكالت اجتماعية أخرى, على مستوي خمتلف األ
عهم يف ظل قيم جمتم شوا وتربون عايوذلك أن بروز قيم جديدة قد ال يتقبلها بعض أفراد اجملتمع وخاصة جيل اآلابء أولئك الذ

ؤيد القيم تالقدمية وفئات  من ابلقيمات تؤ التقليدية,وعلى ذلك فان اجملتمعات اليت متر بتغري جذري يف القيم, تنقسم إىل قسمني فئ
كك هور التففات إىل ظختالاجلديدة, فيحدث تصارع بني هذه الفئات واختالف حول جوانب هامة من احلياة وتؤدى هذه اال

ناء, ني اآلابء واألبع القيم ببصرا  االجتماعي املتمثل يف ضعف الرابط األسري, وثورة صغار السن على جيل اآلابء أو ما يسمى
 قيم.     عالقته بصراع الو الجتماعي تغري افان مشكلة البحث تتحدد يف دراسة ال هدراستنا يف اجملتمع اللييب, وعليوالذي هو موضوع 

 أهداف الدراسة 

يبية من شهده األسرة الل ظل ما تيفخاصة الكشف على العالقة بني أساليب التنشئة األسرية وصراع القيم بني اآلابء واألبناء   و -
 حتوالت اجتماعية واقتصادية وثقافيه  

 ور انتشار املعارف والثقافة والتعليم  على التباين بني األجيال الكشف عن د-
بني  التعارض ألقيمي غ األثر يفبني األجيال ,فاألعالم كان له ابل وسائل اإلعالم والتباين التعرف عن العالقة بني انتشار-

 الشباب وكبار السن يف اجملتمع اللييب .
 أمهية الدراسة 

 شهدها اجملتمعاتات اليت تلتغري اأهنا تبحث يف ظاهرة جد خطرية وتكاد هتدد كيان اجملتمعات واستقرارها وخصوصا يف ظل    
مية ن اجل تطوير وتنمفعة قوية دث دحيوخاصة اجملتمع اللييب ,فالشباب ميثل قوة البناء احلقيقة يف اجملتمع وهو قادر على أن 

ري يف أمناط سق القيم حدث تغنرا لتغري , ونظا وميكن االستفادة منها يف التنمية اليت ينشدها اجملتمعاجملتمع فهو قوة ال يستهان هب
ألجيال  اين القيم بني ااتج عن تب الناالجتاهات والسلوك بسبب ما يتعرض له اجملتمع من صراعات قيميه وابلتايل فان هذا التغري

 يتطلب البحث والدراسة 
 : مربرات اختيار الدراسة

 عظم مشكالت األسرة الليبية يكمن يف التناقض ألقيمي بني الشباب وكبار السن.   مأن -
 يف ما أسلوب تعامل اآلابء مع األبناء فةمعر  لذلك أردان األبناء  مع التشدد أسلوب على قائمة ال تزال الو الدية العالقة أن-

   .األسرة يف ًياحال ةالسائد منط العالقات على التعرف عرفه اجملتمع اللييب و الذي االجتماعي التغري ظل

باب تمشى مع قيم الشتاة مستقلة اًي وعدم تشجيعهم على حيجعل أبنائهم أكثر التصاقا هبم ماداًي ومعنو  إىلأن اآلابء مييلون -
يهم أشياء تهم وفرض عليحلر  وهذا سلب قيقه,ومعايريهم ونظرهتم للحياة, فاآلابء يطلبون من أبنائهم أن حيققوا ما مل يتمكنوا من حت

 . ال يرغبون فيها وهذا يؤدي إىل اختلف يف وجهات النظر وبذلك حيدث االختالف بني األجيال
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 فروض الدراسة 
 –ت التالية عليمي واملتغرياملستوى التاوجد عالقة دالة إحصائيا بني املستوى التعليمي وصراع القيم مبعىن توجد عالقة بني متغري ت -

 كانة املرأة . م –أساليب التنشئة األسرية 
ات األعالم واملتغري  وسائلتغري وجد عالقة دالة إحصائيا بني التعرض لوسائل اإلعالم وصراع القيم مبعىن توجد عالقة بني مت -

 نة املرأة .مكا–ساليب التنشئة األسرية أ –التالية 
 منهج الدراسة ونوعها 

 .لعينة ريق اومتشيا مع الدراسة احلالية وأهدافها مت استخدام املنهج الوصفي واملسح االجتماعي عن ط
 عينة الدراسة 

 األبناء, حيث متو  اآلابء تمثل يفيمن جمموع الوحدات اليت يسعى الباحث للحصول فان جمتمع الدراسة تكونت عينة الدراسة    
ئية لوب العينة العشواابستخدام أس ,( مفردة من األبناء 150( مفردة من اآلابء , )150عينة مكونة من ) علىتوزيع االستمارة 

. 
 جماالت الدراسة:

 ابء واألبناء يف مدينة البيضاء.يتحدد يف اآل اجملال البشري:   
 اجملال املكاين: يتحدد اجملال ) اجلغرايف ( يف مدينة البيضاء. 

 اجملال الزمين : يتمثل يف الفرتة اليت استغرقتها الدراسة وهي أربعة أشهر.
 أداة مجع البياانت :

اانهتا , ستخدم يف مجع بيات اليت تألدو , وبني ا نظرا ألنه من الضروري أن يكون هناك اتساق وترابط بني اإلطار املنهجي للدراسة
 فقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على أداة رئيسة وهى  استمارة االستبيان واملقابلة .

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 
الختبارات اختبار من أكثر ترب هذا االالنسب املئوية, اختبار مربع كأي ذلك الختبار داللة العالقة بني املتغريات ويعو  التكرارات 

 قمل التوافى معااستخداما يف جمال البحوث االجتماعية  أما يف اختبار قوة العالقة فقد اعتمد الباحث عل
 مصطلحات الدراسة: 

 مفهوم التغري االجتماعي: 
يؤثر يف و نتشار الواسع, له صفة االمع, و يعرف التغري االجتماعي أبنه "ظاهرة عامة تصيب قطاعا عريضا من األسر وأفراد اجملتو    

القتصاد. نظام التعليم واو : األسرة ة مثلالتنظيم االجتماعي للمجتمع وحيدث أثرًا عميًقا يف شبكة العالقات واملؤسسات االجتماعي
 (1)ا".حيدث تقدًما وازدهارًا, وقد يكون سلبًيا حيدث نكوًصا واحندارً  وقد يكون إجيابًيا, أي

ادات والغاايت لقيم والعيها افويعرف التغري االجتماعي أبنة تبدل يطال معظم جوانب احلياة والنشاط االجتماعي مبا    
ناس, كما يعىن  حياة اليفامل ب شواألهداف, كما أن التغري االجتماعي يعىن االنتقال من حال إىل حال مبعىن حدوث انقال

 .(2)تغريًا شامالً يف أساليب احلياة والفكر والقيم
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ه من أنساق للييب مبا يتضمنااجملتمع  اعي يفأبنه: "كل التغريات اليت حتدث يف البناء االجتم التغري االجتماعي إجرائًياويعرف   
 ونظم وظواهر وعالقات وقيم ومعايري اجتماعية. 

 القيم: مفهوم
داف ة فهي حتددا ألهف اجلماعيألهدااالقيم هي اجتاه يرتبط ببعض االنفعاالت املوجبة أو السالبة فهي اجتاهات حنو أدراك    

 (3)واألدوار وتضفى على النظام االجتماعي  صفة البقاء واالستقرار.

لة, فأي تغيري صوعات ذات و موضاالجتاهات حن" القيم جزء من طبيعة االجتاهات, ويعتمد وجود القيمة على تكوين عدد من   
بارة عن مة عولذلك فالقي ه القيمة,ها هذيف أحد االجتاهات اليت ترتبط بقيمة معينة سيؤدى إىل تغري يف االجتاهات اليت تتكون من

 (4)اجتاه مركزي".

اعله مع املواقف الفرد نتيجة تف ويتشرهبا تمع ماأبهنا: جمموعة من القيم واملعايري اليت يصنعها جمالقيم االجتماعية إجرائيا وتعرف   
 ما بينهم.لتعاون فياهم واوكلما سادت تلك القيم يف اجملتمع كلما ساد بني أفراده الود والتف، واخلربات املختلفة

 أمرين تطلب االختيار بنييوقف ما د تعرضه ملوالقلق والتوتر يصاب هبا الفرد عن أبنه: حالة من الالتوازنالصراع إجرائًيا ويعرف   
 متناقضني.

 الدراسات السابقة 
 (1999دراسة )املربوك حممد أبو القاسم بعنوان التنمية وتغري القيم يف اجملتمع اللييب 

دراسة عامة وجمتمع ال لييب بصفةلقروي الهدفت الدراسة إىل التعرف على أثر التنمية على تغري القيم االجتماعية يف اجملتمع ا   
القيم   تؤدى إىل تغريسباب اليتهم األبصفة خاصة كما هتدف الدراسة إىل معرفة القوانني اليت حتكم هذه الظاهرة والوقوف على أ

ة أدت إىل تنمية االجتماعيبحث أن الض البني التنمية االجتماعية وتغري القيم يف جمتمع الدراسة, ويفرت  والتحقق من مدى االرتباط
ملعيشي وتغريًا املستوى او لصحي اإحداث تغريات واضحة يف ترتيب القيم االجتماعية نتيجة لتغري املستوى التعليمي والوعي 

إىل تراجع  أن التنمية أدت ثمار, كمااالستوالعمل وكذلك االستهالك واالدخار و  لألساليب املعربة عنها يف القيم املتعلقة ابألسرة
ن التنمية إلنتاجية, كما أااألعمال  ية عنيف قيم العمل واإلنتاجية, وقيم التعاون اإلنتاجية املرتبطة هبا وتفضيل األعمال اخلدم

الختيار الزواجي اية املتمثلة يف قيم األسر ق ابلالتقليدية فيما يتعل االجتماعية أدت إىل زايدة االنفتاح على اخلارج والتحرر من القيم
الكية عد القيم االستهت إىل تصاية أدومكانة املرأة وعملها وتنشئة األبناء وضعف التماسك األسري, كذلك أن التنمية االجتماع

خدمة فهي ملستاأما األداة  املقارن, وصفيملنهج الوظهور القيم املتعلقة ابالدخار واالستثمار واإلنفاق الفردي, واستخدم الباحث ا
راسة إىل ظمة, وتوصلت الدئية املنتلعشواااستمارة مقابلة مقننة, واستخدم كذلك دراسة احلالة, أما العينة املستخدمة فهي العينة 

دي ال ى املادي والالمااملستو لى عية عأن التغريات اليت بدأ سكان اجملتمع اللييب يستشعروهنا يف خمتلف نواحي حياهتم االجتما
ع الدول ملتبادل الثقايف لثقايف وامي واتعود إىل عامل التنمية فقط بل هناك عوامل أخرى أمهها البرتول وارتفاع املستوى التعلي

عيشي لألسرة املو االستقالل حناالجتاه  ليبيةاألخرى واالنفتاح على العامل اخلارجي, ومن بني مظاهر التغري اليت طرأت على األسرة ال
ورًا كبريًا يف جملتمع اللييب داليمية يف التع الصغرية, وتغري مواقف اإلفراد واجتاهاهتم حنو قيمة الزواج الداخلي, كذلك لعبت النهضة
  (5).اجملتمع اللييب قرى ومدن ة بنيتعديل أمناط االستهالك واجتاهاهتم حنو قيمة, وكذلك تقلص اهلوة االجتماعية واالقتصادي
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 ( 2007بناء راسة)مفتاح على حسني ابحلاج بعنوان بعض مالمح احلداثة يف العالقات بني اآلابء واألد-
 ة من خالل ربطهايف األسر  بينهم طبيعة العالقات بني اآلابء واألبناء, ووصف العالقات األرتباطية هتدف إىل الكشف عن   

ة( كما , الظروف السكنيخل األسرةهنة, د)تعليم اآلابء, نوع امل، لألسرة بعدد من املتغريات, كاملكانة االجتماعية واالقتصادية
جتماعية هر التغريات االاظوقياس بعض م هتدف إىل رصد التفاوت يف مقدار التغري حنو احلداثة يف العالقات بني اآلابء واألبناء,

بني  اخل األسرة, ومنلعالقات داال جماألجيال يف  واالقتصادية اليت سادت يف اجملتمع اللييب, التعرف على التباين ألقيمي بني
سلم هن اآلابء يف الما ارتفعت ة كلمالنتائج اليت توصلت هلا الدراسة: عدم وجود نسق اثبت للعالقة بني اآلابء واألبناء وأن

لى عج الدراسة كذلك ائأكدت نتو ديث, الوظيفي أدى ذلك إىل انتقال منط العالقة مع أبنائهم من النمط التقليدي إىل النمط احل
جود تفاوت بني ني وعدم و بحوثأن خصائص اجملتمع متقاربة من حيث الظروف السكنية, مع حتسن الظروف االقتصادية ألسر امل

كثر كلما أقاللية واقتحام ن على استحصوهلأسر جمتمع البحث, وأن العالقة بني اآلابء واألبناء تتجه حنو احلداثة لصاحل اإلانث, و 
اعة اء, أن متغري مجء واألبن اآلابيف العمر, وكذلك وجود نسق اثبت للعالقة بني أتثري مجاعة األصدقاء, والعالقة بنيتقدمن 

حلداثة لعالقة ابناء على مقياس ابء واألني اآلباألصدقاء أكثر أمهية يف توجيه السلوك سلًبا أو إجيااًب مع التباعد يف طبيعة العالقة 
طبيعة العالقة  ع كل األبعاد يفألسرية, ماقات ا يرجع هذا إىل املرحلة العمرية للمبحوثني, مث أييت متغري العالاآلابء ابألبناء, ورمب

ناء إىل منط احلداثة ني اآلابء واألببالعالقة  نتقالابني اآلابء واألبناء على مقياس احلداثة لعالقة اآلابء ابألبناء, ورمبا يرجع هذا إىل 
ادي جتماعي واالقتصلنفسي واالمان احلوار الدميقراطي داخل األسرة, اليت أصبحت إىل حد ماء يسودها األاملفعم ابملشاركة وا

لفية ائل األعالم واخللتعرض لوسأن ا والوفاق والرتابط األسري, وأصبحت توفر ظروفًا أسرية طيبة ألبنائها, كما بينت الدراسة
  (6).احلضرية له دورًا يف التطبيع االجتماعي لألبناء

 ( 1988ية   الجتماعاملشاركة دراسة )حممد صربي فوائد بعنوان صراع القيم الفردية واجملتمعية وأثرها على ا -
 ن منها واليت هيليت يعانو ازمتهم للكشف الصراع الذي يعاين منة الشباب ورسم الطريق أمامهم للخروج من أ هتدف الدراسة   

يف  نسق القيم علىوء إلقاء الضعية و الفردية واجملتمعية وإاثرة على املشاركة االجتما أزمة قيم وكذلك الكشف عن صراع القيم
اب ا يتعرض له الشبإىل أن م دراسةاجملتمع املصري ودور العوامل االجتماعية يف إحداث الصراع القيمي, حيث توصلت نتائج ال

حتقيق التوازن  رغبة منة يف هليض نفسها ع تفر قيم الوافدة اليتك المن صراع بني القيم واملثاليات اليت تطبع هبا ونشاء عليها وبني تل
ات اليت نشاء واملثالي بادئمع ولو كان ذلك على حساب املاالجتماعي والتكيف مع املعايري اليت تفرض نفسها على اجملت

   ( 7)عليها.

 (1994دراسة )السيد الشحات أمحد بعنوان الصراع القيمي لدى الشباب 
هدفت الدراسة الكشف عن مدى اغرتاب طالب اجلامعة يف مصر وهى بذلك تستعمل مفهوم االغرتاب خلدمة أغراض تربوية    

وهى الكشف عن بعض اجلوانب يف شخصية طالب اجلامعة, كما تتعرض الدراسة إىل مفهوم الصراع القيمي وعوامله وجماالته 
 قيمهم وقيم اجملتمع من انحية وبني قيم الكبار من انحية أخرى, ومن مث يساعد وابعتبار أن مشكلة الشباب تتمثل يف الصراع بني

صراع القيم يف خلق املشكالت االجتماعية ويعمل على استمرارها وأن ما يرتتب على ذلك يف املقام األول يتمثل يف خلل النظام 
على املقابلة واستمارة االستبيان وأشارت النتائج إىل أن األخالقي واملعايري يف اجملتمع, واعتمدت هذه الدراسة يف مجع البياانت 
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أزمة القيم يف الوقت الراهن ترجع إىل اخنفاض مستوى الوعي املرتبط بتهميش العالقات التفاعلية بني النسق الثقايف والنسق 
ائية, كما أن الشباب املثقف هو االقتصادي يف مواجهة ثقافة عامة متدهورة ال ميكن بناء اإلنسان الذي يعد من أصعب املهام البن

أكثر القطاعات أدركا لتلك العالقات القائمة بني تغري صيغ العالقات االجتماعية واألنساق القيمية وبني التغريات احلضارية, كما 
 (8)أن الشباب ميثلون طالئع املستقبل اليت ال ميكن إغفال دورها يف البناء األساسي للمجتمع.

  (1998  ينصراع القيم لدى الشباب يف الريف األرد د هللا ألعزام بعنواندراسة)عبد الباسط عب
لديهم مبعرفة  راع القيمصاهر, دراسة هتدف إىل معرفة طبيعة صراع القيم لدى الشباب يف الريف األردين, والكشف عن مظ  

ين االقتصادي والديو ل األسرى جملاابودراسة مصادرة االجتماعية واالقتصادية وما ارتبط به من تغري وبيان مظاهر صراع القيم 
فتاة, حيث مت تصميم وتطوير و ( شااًب 460نهج الوصفي وقد تكونت عينة الدراسة من )والرتوحيي, حيث استخدم الباحث امل

ألسرية اني القيم بائية استبيانه أعدت خصيصا لذلك الغرض, وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحص
يم حصائًيا بني القإروق دالة جود فوكذلك و التقليدية ومجيع املتغريات املستخدمة يف الدراسة ابستثناء متغري اجلنس والعمر 

ة العزاب لك أبن أفراد فئلدراسة كذاأكدت و االقتصادية ومجيع املتغريات ابستثناء متغري اجلنس والعمر ومتغري احلالة االجتماعية, 
لعينة العاطلة عن يمي وأن أفراد اقلصراع اللرًضا أكثر تعرًضا للصراع القيمي من أفراد فئة املتزوجني وأن أفراد الفئة اجلامعية أكثر تع

 (9)العمل أكثر تعرًضا للصراع القيمي.

 اإلطار النظري للدراسة 
 عوامل التغري االجتماعي:

 العامل البيئي:  -
جلغرافية تشري الدراسات اجملتمع, و اهر اوهو ما يطرأ على البيئة الطبيعية من تغري ومدى انعكاسه يف األنشطة االجتماعية وظو    
 (10)ية.قتصادية والثقافاعية واالالجتمااألنثربولوجيه إىل وجود عالقة وثيقة بني التغريات اجلغرافية البيئية وبني التغريات و 

 العامل البيولوجي:  -
ا اضها ومالنسبة أو اخنف  وارتفاعلسكاينويتمثل العامل البيولوجي يف نسب الوفيات والوالدات وما هلا من أتثري على البناء ا   

  (11)يرتتب على ذلك من تغريات وابلتحديد يف اجملتمعات الصناعية.
ات, ومثال قدرات واإلمكانيلذكاء والاة يف ويرجع العامل البيولوجي االختالفات الثقافية بني اجلماعات إىل االختالفات الوراثي   

هنا الجتماعية على أار احلياة ني فسحذلك القول أبن الدم العائلي حيدد طابع اإلنسان, وقد تبىن هذا االجتاه داروين وسبنسر 
خلارجية ء الداخلية أو اهلجرة سوااارات مة يف سبيل البقاء واليت يكون فيها البقاء لألصلح, وكذلك حتدث تينتيجة املعركة الدائ

  (12)الوافدة أو املغادرة دون شك تغري قيمي.
 العامل األيدلوجي  -
لقد اثر و ووسائل هادفة,  يبخذ أسالسة تتتعترب األيدلوجية قوة فكرية تعمل على تطوير مناذج االجتماعية الواقعية وفًقا لسيا   

ماعية هي اليت روف االجتن الظأجدل بني علماء االجتماع على دور إيديولوجيات يف عملية التغري االجتماعي, وأكد ماركس 
 (13)تطرح ايدولوجيا الناس وليس كما يراها اآلخرون.
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كل مقصود من تواجه بش , وهىعن جمتمع ماوهناك من يرى األيديولوجيات نتاًجا عقلًيا وظيفته حجب األفكار احلقيقة    
تستخدم لتربير  فكار اليتي األهعقول أولئك الذين يستهدفون تثبيت نظام اجتماعي بعينة, وميكن القول أن األيديولوجيات 

 (14)وضع قائم.

 العامل الثقايف:
ة, وقد ملادية واملعنوياالعناصر  ي عليحتتو إن عملية االتصال الثقايف بني الشعوب تعترب من أهم عوامل التغري, ألن الثقافة    

ات وي بطيء )كالعادانب املعن اجلحيدث التغري بشكل أسرع يف اجلوانب املادية يف خمتلف اجملتمعات, يف حني يكون التغري يف
 والتقاليد والقيم(. 

أكثر  تشار الثقايف هياع واالنالخرت اأن العوامل الثقافية تلعب دور مهم يف إحداث التغري االجتماعي, فاالبتكار واالكتشاف و 
د تفقد قوانت, وأحيااًن ر أو املكلعناصاالعوامل اليت حتدث نقلة اجتماعية يف اجملتمعات البشرية وتتغري الثقافة عن طريق جتمع 

 بعض العناصر القدمية أثناء عمليات التغري.
 العامل التعليمي  -
وظيفة متزايدة  علمي أصبححث الاإلحداث يف اجملتمع كما أن الب ة ليجاريلتعليمي يتغري بصفة مستمر لقد أصبح النسق ا   

فة اجلديدة لتقليدية والثقااثقافتها  ض بنياألمهية, وأن اجملتمعات النامية اآلخذة أبساليب التكنولوجيا احلديثة تعاىن من التعار 
 (15).تمعات الغربيةارة من اجململستعاثقافة اجلديدة املستوردة, ولذلك تبذل هذه اجملتمعات جهوًدا ملحوظة من أجل استيعاب ال

صر املهمة يف لتعليم من العنااتماع, أن االج والشك أن التعليم يلعب دورًا كبريًا يف تغري سلوك األفراد ونتيجة هلذا يؤكد علماء   
 عن جمتمع حضري فضال قليدي إىلتتمع جمعملية التغري االجتماعي, فاملهارات التعليمية تقوم بدورها يف عملية حتول اجملتمع من 

ة دة الوعي لدى فئاعد ى زاياره سيعترب قناة رئيسية من قنوات احلراك االجتماعي, حيث أن التعليم وانتش هذا فان التعليم
 (16)املتعلمني حبقوقهم وواجباهتم, مما كان له انعكاساته على اجملتمع.

 العامل االقتصادي:-
 أساسًيا يف القتصادية عامالً اس احلياة مارك تعترب العوامل االقتصادية ذات أثر بليغ وفعال يف إحداث التغري االجتماعي إذ اعترب   

كار كعامل لذي يتمسك ابألففيزيقية امليتاااحلياة البشرية, وقد كان ملاركس السبق يف حتديد هذا املفهوم رغم أتثره الكبري مببدأ 
اليت متثل  وانب االقتصاديةقتنع ابجلصوص اللقوى احلياتية, اقتنع ماركس أبثر العوامل املادية يف احلياة وعلى وجه اخلأساسي حمرك 

التغري و ن التطور حتقيق مستوايت عالية م لقد أدى التصنيع يف اجملتمعات احلديثة إىل (,17)عنده العوامل احملددة للتغري االجتماعي
تاج ألهنا تفرض نساق اإلنأصناعة اإلنساين مفهوما يرتبط ابالبتكار وخلق الثروات, فلقد غريت الاالجتماعي وإعطاء العمل 

الية على رأمسكما شجعت ال  ل الشاقة,ألعماتوسيعه وتنويعه الدائم وتراكم الثروة وتلبية احلاجات االستهالكية وحترير النساء من ا
فهوم التجديد ممن خالل  نتجاتافات العلمية واستخدامها لتحسني املإعادة النظر يف ثقافة اإلنتاج وذلك بتطبيق االكتش

 ةجملتمعات احلديثلقوة يف ايار اواالبتكار ملواجهة املنافسة و إحداث التقدم والتطور وهذا ما جعل التقدم االقتصادي مع
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    العامل السياسي:-
 تنمية يفالسياسي دورًا  وع النظاملعب نيتمعات احلديثة, إذ تزداد أمهية العامل السياسي يف إحداث التغري االجتماعي يف اجمل   

هنا ختضع ألوتقنًيا, وهذا  اجتماعًيااًي و اجملتمعات إذ أثبتت التجارب أن األنظمة الدميقراطية هي األنظمة األكثر تطورًا اقتصاد
ا هتيمن مة واليت غالًبا ظمة مشوليألن ختضع لسلطات تتمتع ابلشرعية القانونية على حد تعبري ماكس فيرب يف حني أن األنظمة اليت

كية  الدول االشرتا لتنموية يفايعها عليها القوة العسكرية, بغض النظر عن اإليديولوجيات اليت تتلون هبا, قد أخفقت يف مشار 
 سابًقا, وكذلك يف معظم ما يعرف بدول العامل الثالث. 

كة لعملية التغري  ى العوامل احملر وم من أقو ى الينظمة السياسية يف الوطن العريب, وهفالدميقراطية ما تزال جمرد شعار ترفعه معظم األ   
هدف لسيئ إىل واقع و واقعها ا ن أجلمكوهنا دافًعا وهدفًا يف نفس الوقت فهي دافع بكوهنا حترك اجلماهري وتدفعها إىل العمل 

 (18)ألهنا أساس تكوين جمتمع مدين ترتسخ فيه ثقافة الدميقراطية.

 عوقات التغري االجتماعي:م
  الثقافة التقليدية:-
 والقيم بوجه ادات والتقاليد,ة على العلقائمايرتبط التغري االجتماعي إىل حد كبري بثقافة اجملتمع السائدة, فالثقافة التقليدية    

واء كان تغري وكل جتديد ستقاوم ال لثباتعام, ال تساعد على حدوث عملية التغري االجتماعي بيسر, فالعادات والتقاليد متيل إىل ا
 (19)ماداًي أم معنواًي, وكلما سادت هذه الثقافة وانتشرت, كانت املقاومة أشد وأقوى.

 العزلة اجلغرافية: -
و عزلة زر املنعزلة أملختلفة, مثل اجللثقافية اركز اأي عزلة اجملتمع نتيجة للظروف البيئية واملوقع اجلغرايف, مما يؤدى إىل بعدة عن امل  

 (20)ضعة لالستعمار.لدان اخلا البالبادية واألرايف والقرى النائية  وقد تكون عزلة مفروضة على اجملتمع, كما هو احلال يف

 املصاحل املستقرة: -
رضة ي معاإمام أي تغري ه ة العمليةالعقبقد يقاوم التغري بواسطة أفراد أو مجاعات ختشى من فقدان السلطة والثروة والنفوذ, ف   

صاحل لتغري بدافع املاجلديد أو داع االتجديد بواسطة مجاعات قوية منظمة ختشى اخلسارة من التغري, يف الواقع أن مقاومة اإلب
إلثراء نفوذ  اجتماعي عال أو اب اعتباراكتس الذاتية ال تكون بدافع احلصول على املال بل أحيااًن, بدافع محاية املصاحل الذاتية أو

 اجتماعي فاعل

 حمدودية املصادر االقتصادية : -
لثروة املعدنية ال توفر فيها ا معات اليتاجملتفأن ندرة املوارد االقتصادية لدى اجملتمع من شأنه أن تعوق عملية التغري االجتماعي,   

ات أن تليب حاج تطيعنها ال تسرية مأو الطبيعية ال حتدث فيها تغريات اجتماعية كبرية, وهلذا فإن اجملتمعات النامية والفق
 (21)أفرادها.

  ركود حركة االخرتاع: -
عني أو لقلة دم تشجيع املخرت يدة, أو عاجلد لعدم توافر املواد اخلام الالزمة لالخرتاع أو أن الوسط الثقايف ال يشجع االخرتاعات  

 املال الذي البد منة إلمتام اخرتاعاهتم.     
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 :االجتماعي التغري مراحل
 ابحملور اجملتمع متسك زاد وكلما ليدي,التق اجملتمع قبل من وتتم تغري, عملية كل يف البداية نقطة وهي التحدي: مرحلة-

 وإيديولوجياهتا, ثقافاهتا ختالفاب اجملتمعات ابختالف ومدهتا شدهتا خنتلف املرحلة فهذه التحدي, مرحلة زادت كلما القيمي

 .لتغرياتا لبعض قبوهلا يف الصناعية اجملتمعات من حتدي أكثر تكون مثالً قد الزراعية فاجملتمعات
 من املرحلة هذه وتعترب واحلديث, القدمي بني املشتد الصراع لبقاء وذلك ابلتدريج, العملية هذه تتم حيثاالنتقال:  مرحلة-

 أفكار إىل تنحرف قد وابلتايل تمع,واجمل الفرد قيم و يتعارض ما حتوي قد األفكار هذه ألن وذلك األفكار, على املراحل أخطر

 .سائر اجملتمع تطول هدامة

 (22)جوانبه. يعمج من املتغري للبناء اجلذري التنظيم إعادة فيها يتم اليت املرحلة وهي التحويل: مرحلة-
 التغري االجتماعي وصراع القيم:

 وصراع القيم: األسريةالتنشئة أساليب  -
ما ال ا جيب إن يكون و بنائها مدد ألحتتعد األسرة من أهم املؤسسات االجتماعية اليت يتشرب منها األبناء القيم, فهي اليت    

ها لألبناء افة وتقوم بتفسري ناصر الثقعل كل جيب أن يكون وذلك وفًقا ملعايري ثقافية واجتماعية سائدة يف اجملتمع فاألسرة تقوم بنق
تبعه األسرية الذي ي ب التنشئةى أسلو أو الرفض هلذه العناصر, فتبين األبناء لقيم ومعايري األسرة يعتمد علووضع أسس القبول 

 سري.  د األاآلابء مع األبناء, فالتنشئة األسرية ما هي إال تنشئة اجتماعية ولكنها تتم على الصعي
حتويلهم  , أينائهم اجتماعًياتنشئة أب يع أوها الوالدان يف تطبوتعرف التنشئة األسرية على أهنا "اإلجراءات واألساليب اليت يتبع  

 ( 32)ل".اجملا كائنات اجتماعية وما يعتنقونه من اجتاهات توجه سلوكهم يف هذا  من كائنات بيولوجية إىل
 :فهناك عدة أمناط للتنشئة األسرية منها

 ق طاقاهتم.هم مهام فو رفض رغباهتم وحتميل إىل وهي الصرامة والشدة يف معاملة األبناء ابإلضافةالقسوة والتسلط: -
 تقالل عن والده.وهذا النمط يسلب رغبة الطفل يف التحرر واالساحلماية الزائدة: -
 وهو الالمباالة يف إشباع رغبات الطفل الفسيولوجية والنفسية.اإلمهال: -

 وهو تقلب الوالدين يف معاملة األبناء بني الشدة واللني.التذبذب: -

تنمية اإلجيايب يكون بن سليب, فوقد يكو  الرغم من أمهية دور األسرة يف عملية التنشئة إال أن هذا الدور قد يكون إجيايب لىع   
لدور  أقرانه, أما امكانة بني يتخذ قدرات الفرد وتوجيه سلوكه مبا يتمشى مع ثقافة اجملتمع وتوجيه إمكاانته بشكل صحيح حىت

كيات سلو  إىلعر سلبية و مشا إىلي ك يؤدئة األسرية ارتقاء الفرد وال متكنه من حتقيق ذاته, فإن ذلالسليب فقد تعوق ظروف التنش
يعة ات من تغريات سر ه اجملتمعا تشهدمصراعات قيمية يف ظل  إىلغري مالئمة وخالفات بني اآلابء واألبناء يف األسرة بل تتطور 

 . لسريعامعات اليت مسها التغري االجتماعي يف كافة اجملاالت واجملتمع اللييب من ضمن هذه اجملت
اهًقا لفرد )طفاًل فمر إكساب ا ىلإدف إن التنشئة االجتماعية "عملية تعلم وتعليم وتربية, تقوم على التفاعل االجتماعي وهت   

به الطابع توافق معها وتكساعته واليرة مجفراشًدا فشيًخا( سلوًكا ومعايري واجتاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة متكنه من مسا
 (24)االندماج يف احلياة االجتماعية". االجتماعي, وتيسر له
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والسلوك  لقيم واالجتاهاتتج عنها اليت ينتلك العمليات االجتماعية اليت يقوم هبا الفرد, وهي ا إىلفالتنشئة االجتماعية تشري   
قافة ثتعيد تكوين  ليتاعضها وهي ال بباملقبول يف نظام اجتماعي معني, وللتنشئة أتثري قوي يف اجملتمع وذلك ألهنا تربط األجي
فراد  تفاعله مع األيفا الطفل هلتعرض اجملتمع وينظر للتنشئة االجتماعية على أهنا عملية التشكيل والتغيري واالكتساب اليت ي

نه من وتقاليده, ومتك وعاداهتم يريهمواجلماعات, حىت يصل الطفل إىل مكانه بني الناضجني يف اجملتمع بقيمهم واجتاهاهتم ومعا
 (25)ف مع البيئة الطبيعية واالجتماعية.التكي

 القائم التفاعل تتضمن أهنا كما يه,ف يعيش الذي جمتمعه وثقافة ومفاهيم قيم الفرد تلقني عملية االجتماعية ابلتنشئة يقصد   

 التنشئة عرفت وقد اليومي. سلوكه منط حتدد أدوار جمموعة أداء على متدرابً  يصبح حبيث جمتمعه, أو وأسرته الفرد بني
 وهلا اإلعداد, هذا تتوىل بيئة أول هي رةمعني واألس جمتمع يف وعضًوا اجتماعًيا كائًنا يكون ألن الفرد إعداد "أبهنا االجتماعية

 (26)مماته. حىت وتستمر الفرد, دةوال منذ تبدأ مستمرة, دينامية عملية االجتماعية أخرى والتنشئة بيئة فيه تعادهلا ال شأن

ية التنشئة جملتمعات على أمهالكثري من ابني  أن اجلانب القيمي والثقايف هو حمور عملية التنشئة االجتماعية,  وابلرغم من االتفاق  
 ىلإتمعات من مرحلة ر يف اجملالتطو االجتماعية وأهدافها ولكن االختالف حول طرق التنشئة وحمتواها ألن ذلك قابل للتغيري و 

 أخرى.  
 ال الليبية األسرة مشرتكة جعلت ائصخص من العربية األسرة جيمع ملا فنتيجة الليبية األسرة داخل ابلسلطة يتعلق افيم أما   

 وبنفسة احلضري األسرة ومنط لريفية,ا األسرة منط النمطني نواجه إذ ابلسلطة يتصل فيما األسرة هذه عن بنائها يف ختتلف تكاد
 األسرة يف الشائع العام النمط نأ إال األبوية, السلطة قواعد تطبيق من متفاوتة درجات النمطني هذين من كل يعكس الكيفية

 وحبياة والتفاعل ابلبساطة تتميز اضيامل يف الليبية األسرة داخل االجتماعية فالعالقات للسلطة, األبوي النمط سيادة الليبية

 (27)الديين. ليموالتع القبيلة خالل من تتحدد للفرد  االجتماعية واملكانة للرجل مطلقة والسلطة متجانسة

 املستوى التعليمي وصراع القيم:-
يف اجملتمع, وما  لبنائي والوظيفيالتغري ا أداة يعد التعليم من الوسائل الرئيسية لنقل الثقافة والرتاث االجتماعي لإلفراد, ويعترب   

ملطلوب من إحداث التغري ا هاًما يف دورًا دية, فالنظام التعليمي يلعبالتنمية االجتماعية واالقتصا إىلحييط به من جمتمعات هتدف 
ع عل أفراد اجملتمجديد, وجيوالت خالل عمليات البحث, واالكتشاف واالستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي, واالخرتاعات

املدن  إىلريق االنتقال طء كان عن سوا ارجييدركون احتياجات مل يكونوا يعرفوها من قبل, وجيعلهم أكثر انفتاًحا على العامل اخل
 (28)والبالد املختلفة أو انفتاحا ثقافيا عن طريق اإلطالع على وسائل اإلعالم.

يمي هبذه ام النظام التعلتمع, وقي اجمليفوعلى صعيد أخر يعمل النظام التعليمي على إعداد الكفاءات الالزمة كمادة تعد فعالة    
للفرد واجملتمع  فائدهتا العلميةأبعادها و و عتها  العناصر الثقافية اجلديدة, وإعداد األفراد وهتيئتهم لفهم طبياملهمة الوظيفية وتقدمي

  (29)د واجملتمعائدة للفر ت الفيعمل على إكساب األفراد جمموعة من القيم واالجتاهات, واملهارات واملعارف واخلربات ذا
راع القيمي من خالل املشكالت الناجتة عنه, فحرمان الشباب من حريته وفرض كما للنظام التعليمي دور يف إحداث الص    

فقدان الشباب ألهم غرائزه  إىلالقيود عليه بدعوى قلة اخلربة والتجربة وأبن الكبار أعلم وأخرب بشئون احلياة, سوف يؤدي ذلك 
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ك جيب منح الشباب الفرصة واحلرية الكاملة تعاستهم, لذل إىلاألساسية كحب االستطالع واملغامرة, األمر الذي سوف يؤدي 
 ألن مثل هذا الشعور ابلتعاسة سوف يقضي على كل موهبة قد يستفيد منها اجملتمع

رية, وكذلك السائدة واملتغ امل للقيمم الككما يصاحب عملية التغيري يف القيم دائًما حالة من الصراع بني القيم نتيجة عدم التنظي
 توجهات القيم يف عين تباينهذا يو القيمة الواحدة, واالختالف يف نسق الدوافع املكونة للشخصية,  عدم التجانس بني مكوانت

يم ا أصبح تغري القوتر, وهكذع والتإحساس املرء ابلصرا  إىلالبناء االجتماعي, وعند الفرد الواحد يف موقف معني, مما يؤدي 
 يل ولكن يف اجليلج إىلجيل  يم منذا العصر, بل مل يقتصر تغري القوالعالقات اليت تربط بني أفراد اجملتمع من أهم مسات ه

لك, ويقع يساعدمها على ذ واملعرفة تفكرينفسه, وال ميكن للفرد واجملتمع التكيف مع هذا التغري إال إذا كاان مسلحني بنوع من ال
 (30)هذا العبء على النظام الرتبوي.

 التعرض لوسائل اإلعالم وصراع القيم:-
 على أبواهبا تفتح و وحديثة, ةقدمي ابلرتاث الفرد وتعرف الثقافة تنشر اليت الرمسية املؤسسات كل سائل اإلعالم هيفو    

 وتنبع , اجملتمع يف الطبقية املستوايت كافة يف األساسية الرتويح وسائل من كوسيلة ابرزًا دورًا متارس اليت و األخرى الثقافات

 الطفل شخصية تكوين يف ابرزًا ورًاد تلعب كوهنا يف للطفل االجتماعية التنشئة عملية يف أيضا واالتصال اإلعالم وسائل أمهية

 القواعد إرساء وقوية يف فعالة أداة وهناك يف وأيًضا وتعليمه تثقيفه ويف معينة سلوكية أمناط على االجتماعي تطبيعه ويف وتشكيلها

 (31)السوية. السلوك ومعايري والقيم االجتاهات وإكسابه والدينية اخللقية

 قيم تكوين آبخر يف أو بشكل تدخلت واألخالقيات فهي القيم إىل تفتقر متدنية ثقافة عن أحياانً  تعرب اإلعالم وسائل أن   

 العالقات يف التغريات أي اجملتمع, يف البنيوية التغريات يعمق األمر الذي اآلابء, واجتاهات قيم عن متاًما ختتلف قد واجتاهات

 أن من البد برامج من اإلعالم هيقدم فيما , للقيم والتغيري التحويل عمليات أثناء ويف واجلماعات, األعضاء بني السائدة

 هبا ويعمل يرغبها اليت وسلوكياته وتقاليده وعاداته قيمه جيل فلكل القيم, صراع أبرزها ومن اآلاثر السلبية بعض ذلك يصاحب

 أسلوب أن حيث لثقافةا اختالف هو القيم لصراع الرئيسي فالسبب سلوك, من به يقوم ما صحة إثبات حياول جيل وكل

  القيم. يف  التعارض وعليه حيصل األب ثقافة أسلوب عن خيتلف االبن يتبناه الذي الثقافة
هبم مبا يوفر  تغريات احمليطةحداث واملذه األوتعد وسائل األعالم مصدرًا أساسًيا للمعلومات يبين أفراد اجملتمع مواقفهم اجتاه ه   

القيم  إىلى ذلك ض بل يتعدالرف عنصر القبول أو عنصر الرفض, حيث أن تغري املواقف واالجتاه ال يقف عند حدود التقبل أو
ت و يرفض قيما كانأعالمية, ائل اإلواجلماعي, فقد يتقبل اجملتمع قيما كانت غري مقبولة قبل بث الرسوأمناط السلوك الفردي 

 (32)سائدة ومعرتف هبا ويستبدل هبا قيًما أخرى.

شباب جات الواقعية للي مع احلاإلعالمإضعاف السياق القيمي, فأحيااًن ال يتالءم املضمون ا إىلأن وسائل األعالم قد تؤدي    
ًضا أو من مث ختلق تناقو احمللية  ظائرهانقل تيارات وأفكار وصور من اخلارج قد ال تتالءم مع ن علىتطلبته, فقد يعمل اإلعالم وم

ضمون رة على حتديد املداقومن مث غري  عدم تكامل يف لغة الثقافة والقيم وقد تصبح أدوات اإلعالم مفتقدة للتوجيه األيدولوجي,
 (33)جيب أن يوجه املضمون اإلعالمي وأبي هدف.أي وعاء  إىلاإلعالمي و 
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 نتائج الدراسة امليدانية:
 أواًل: حتليل جداول البياانت:

 ألسرية(يوضح اختبار العالقة بني املستوى التعليمي لآلابء وأساليب التنشئة ا1جدول رقم)

 املستوي التعليمي
 أساليب التنشئة األسرية

 اجملموع
 العقاب واحلرمان التفاهم واحلوار الثناء املكافأة

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك
 ٪100 10 - - - - ٪100 10 أمي

 ٪100 16 - - - - ٪100 16 ابتدائي
 ٪100 24 - - ٪62 15 ٪38 9 إعدادي

 ٪100 40 - - ٪100 40 - - اثنوي وما يعادله
 ٪100 60 ٪25 15 ٪75 45 - - جامعي
 ٪100 150 ٪10 15 ٪67 100 ٪23 35 اجملموع

ابء مع ة اليت يتبعها اآلة األسريلتنشئيبحث هذا اجلدول يف دراسة العالقة بني املستوي التعليمي لآلابء ومتغري أساليب ا
٪ الثناء 23 ,مث يليها تنشئة األسريةاستخدام التفاهم واحلوار كأسلوب لل علىيؤكدون  ٪ من املبحوثني67األبناء,حيث اتضح أن 

أي( جند أن ك (ختبار الداللةا٪ فقط من عينة اآلابء يستخدمون أسلوب العقاب واحلرمان , وحبساب 10واملكافأة ,وأخريا 
 اجلداول اإلحصائية وابلكشف يف 0,000( ومستوى داللة 8( وعند درجة حرية )138,08كأي( احملسوبة تساوى )(قيمة

 0,05د مستوى داللة  تغريين عن املوجد أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية حيث كشفت لنا عن وجود عالقة دالة بني
لذي يؤكد على وجود عالقة وا 0,69=  (cc)وابلكشف عن قوة العالقة بني هذين املتغريين عن طريق حساب معامل التوافق

ستنتج من نتنشئة األسرية, أساليب الو ليمي وية بني املتغريين,وعليه ميكن قبول الفرضية القائلة أن هناك عالقة بني املستوى التعق
ون على دراية ا مع أبنائه ويكليت يتبعهاسرية ذلك أبنه كلما ارتفع املستوى التعليمي كان املبحوث أكثر تفامهًا ألساليب التنشئة األ

 اجملتمع من تغريات يف كافة جماالت احلياةمبا يدور يف 
 للعمل ( يوضح اختبار العالقة بني املستوى التعليمي لآلابء وسبب خروج املرأة2جدول رقم)

املستوي 
 التعليمي

 سبب خروج املرأة للعمل
اعرتاف بدور  اجملموع

 املرأة  يف اجملتمع
تغري ثقافة 

 غالء املعيشة تغري العادات اجملتمع

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك
 ٪100 10  - - - - - ٪100 10 أمي

 ٪100 16  - - - - - ٪100 16 ابتدائي
 ٪100 24  - - - ٪21 5 ٪79 19 إعدادي
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 ٪100 40  - ٪30 12 ٪70 28 - - اثنوي
 ٪100 60 ٪33 20 ٪67 40 - - - - جامعي
 ٪100 150 ٪13 20 ٪35 52 ٪22 33 ٪30 45 اجملموع

كأي(  (ار الداللةساب اختبمل وحباجلدول العالقة بني املستوى التعليمي لآلابء وسبب خروج املرأة للعيؤكد لنا هذا 
ابلكشف يف اجلداول و  0,000( ومستوى داللة 12( وعند درجة حرية )217,94كأي( احملسوبة تساوي ) (جند أن قيمة

وى تغريين عند مستلة بني املقة داشفت لنا عن وجود عالاإلحصائية وجد أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية حيث ك
والذي يؤكد على  0,77=  (cc),وابلكشف عن قوة العالقة بني هذين املتغريين عن طريق حساب معامل التوافق0,05داللة 

أة للعمل بب خروج املر ي وسى التعليمملستو وجود عالقة قوية بني املتغريين,وعليه ميكن قبول الفرضية القائلة أن هناك عالقة بني ا
 ملرأةاوهذا دليل على أنه كلما ارتفع مستوي تعليم الفرد كلما كان أكثر مرونة يف مسألة حترر 

 سريةنشئة األالت أساليبو لوسائل األعالم ابء من اآل (يوضح اختبار العالقة بني تعرض املبحوثني3جدول رقم )
يشري هذا اجلدول لدراسة العالقة بني تعرض اآلابء لوسائل اإلعالم وأساليب التنشئة األسرية اليت يتبعوهنا مع األبناء, 

مستوى داللة ( و 6( وعند درجة حرية )144,23كأي( احملسوبة تساوى) (كأي( جند أن قيمة (وحبساب اختبار الداللة
وابلكشف يف اجلداول اإلحصائية وجد أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية حيث كشفت لنا عن وجود عالقة  0,000

 (cc),وابلكشف عن قوة العالقة بني هذين املتغريين عن طريق حساب معامل التوافق0,05دالة بني املتغريين عند مستوى داللة 
 وجود عالقة قوية بني املتغريين.والذي يؤكد على  0,70= 

اليب التنشئة عالم وأسل اإلوبذلك أثبتت الدراسة صحة الفرضية القائلة أبن هناك عالقة بني تعرض اآلابء لوسائ
 ا اآلابء معليت يتبعهسرية التنشئة األااليب األسرية,مبعىن انه كلما تعرض اآلابء لوسائل األعالم أبنواعها كلما كان له اثر على أس

 أبنائهم . 
 

 وسائل اإلعالم
 أساليب التنشئة األسرية

 اجملموع
 العقاب واحلرمان التفاهم واحلوار الثناء املكافأة

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك
 ٪100 72 - - ٪51 37 ٪49 35 اإلذاعة املرئية

 ٪100 20 - - ٪100 20 - - اإلذاعة املسموعة
 ٪100 48 ٪10 5 ٪90 43 - - االنرتنت

 ٪100 10 ٪100 10 - - - - الصحف واجملالت
 ٪100 150 ٪10 15 ٪67 100 ٪23 35 اجملموع
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 األسرية ( اختبار العالقة بني املستوى التعليمي لألبناء وأساليب التنشئة4يوضح جدول رقم)

 املستوي التعليمي
 أساليب التنشئة األسرية

 اجملموع
 العقاب واحلرمان التفاهم واحلوار الثناء املكافأة

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك
 ٪100 3 - - - - ٪100 3 أمي

 ٪100 7 - - - - ٪100 7 ابتدائي
 ٪100 20 - - ٪45 9 ٪55 11 إعدادي

 ٪100 49 - - ٪100 49 - - اثنوي وما يعادله
 ٪100 71 ٪18 13 ٪82 58 - - جامعي
 ٪100 150 ٪9 13 ٪77 116 ٪14 21 اجملموع

كأي( (د أن قيمة كأي( جن( حبسابويؤكد لنا هذا اجلدول العالقة بني املستوى التعليمي وأساليب التنشئة األسرية, و 
إلحصائية وجد أن القيمة اوابلكشف يف اجلداول  0,000( ومستوى داللة 8( وعند درجة حرية )121,97احملسوبة تساوى )

 . 0,05وى داللة د مستاحملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية حيث كشفت لنا عن وجود عالقة دالة بني املتغريين عن
ذي يؤكد على وجود عالقة وال0,67=  (cc)هذين املتغريين عن طريق حساب معامل التوافق وابلكشف عن قوة العالقة بني

نستنتج من و  تنشئة األسرية,أساليب الو عليمي وعليه ميكن قبول الفرضية القائلة أن هناك عالقة بني املستوى الت قوية بني املتغريين.
ألسرية اساليب التنشئة أبما يتعلق صة فيقدرة على اختيار األفضل, وخاذلك أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي للفرد كانت لديه ال

ار القيم الجتماعية واهني القيم ال تغريلألبناء وإعداد أسرة تعمل على مواجهة كافة التحدايت اليت يشهدها اجملتمع اللييب يف ظ
 لثقافة. املتوارثة اليت متثل ثقافة اجملتمع األصلي وحماولة األسرة احلفاظ على هذه ا

 أة للعمل( اختبارا لعالقة بني املستوى التعليمي لألبناء وسبب خروج املر 5يوضح جدول رقم )

املستوي 
 التعليمي

 سبب خروج املرأة للعمل
اعرتاف بدور املرأة   اجملموع

 يف    اجملتمع
 تغري العادات غالء املعيشة تغري ثقافة اجملتمع

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك
 ٪100 3 - - - - - - ٪100 3 أمي

 ٪100 7 - - - - - - ٪100 7 ابتدائي
 ٪100 20 - - - - -- - ٪100 20 إعدادي
 ٪100 49 - - - - ٪45 22 ٪55 27 اثنوي
 ٪100 71 ٪49 35 ٪44 31 ٪7 5 - - جامعي
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 ٪100 150 ٪23 35 ٪21 31 ٪18 27 ٪38 57 اجملموع
وحبساب  أة للعملج املر العالقة بني املستوى التعليمي وسبب خرو هندف من خالل هذا اجلدول إيل التعرف على 

وابلكشف  0,000داللة  ( ومستوى12( وعند درجة حرية )164,37كأي( احملسوبة تساوى ) (كأي( جند أن قيمة (اختبار
ن عند الة بني املتغرييدد عالقة ن وجو عيف اجلداول اإلحصائية وجد أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية حيث كشفت لنا 

والذي  0,72= (cc)وافق ,وابلكشف عن قوة العالقة بني هذين املتغريين عن طريق حساب معامل الت0,05مستوى داللة 
خروج  ى التعليمي وسببني املستو بالقة يؤكد على وجود عالقة قوية بني املتغريين. وعليه ميكن قبول الفرضية القائلة أن هناك ع

اواة جملتمع حول املس أفراد اات بنيوميكن تفسري ذلك من خالل التغريات البنائية اليت حتدث يف طبيعة العالق املرأة للعمل,
 من ذي قبل فهًما هلاتأكثر ضااي و زايدة تسامح الرجل اجتاه الكثري من الق إىلواملشاركة يف السلطة واملسئولية أدى 

 ة للعملروج املرأخوسبب  عالماملبحوثني من األبناء لوسائل األ(يوضح اختبار العالقة بني تعرض 6يوضح جدول رقم )

 وسائل األعالم

 سبب خروج املرأة للعمل
اعرتاف بدور  اجملموع

 العادات والتقاليد غالء املعيشة تغري ثقافة اجملتمع املرأة  يف اجملتمع

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك
 ٪100 55 - - - - - - ٪100 55 اإلذاعة املرئية

 ٪100 15 - - - - ٪87 13 ٪13 2 اإلذاعة املسموعة
 ٪100 75 ٪40 30 ٪41 31 ٪19 14 - - االنرتنت

 ٪100 5 ٪100 5 - - - - - - الصحف واجملالت

 ٪100 150 ٪23 35 ٪21 31 ٪18 27 ٪38 57 اجملموع

كأي(  (لداللةا روحبساب اختبا يبحث هذا اجلدول يف العالقة بني التعرض لوسائل األعالم وسبب خروج املرأة للعمل,
ابلكشف يف اجلداول و  0,000( ومستوى داللة 9( وعند درجة حرية )207,41كأي( احملسوبة تساوى ) (جند أن قيمة

 غريين عند مستوىبني املت قة دالةاحملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية حيث كشفت لنا عن وجود عالالقيمة اإلحصائية وجد أن 
والذي يؤكد  0,761= (cc)كشف عن قوة العالقة بني هذين املتغريين عن طريق حساب معامل التوافق ,وابل 0,05داللة 

عالم لتعرض لوسائل األقة بني ااك عالعلى وجود عالقة قوية بني املتغريين, وبذلك أثبتت الدراسة صحة الفرضية القائلة أبن هن
 وسبب خروج املرأة للعمل.
 نتائج الدراسة 

ستوى التعليمي تغري املبني م الدراسة أبن هناك عالقة بني املستوى التعليمي وصراع القيم مبعىن توجد عالقةأكدت  -
 واملتغريات التالية, "أساليب التنشئة األسرية, , مكانة املرأة,. 
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وسائل األعالم  ني متغريبالقة عأكدت الدراسة أبن هناك عالقة بني التعرض لوسائل اإلعالم وصراع القيم مبعىن توجد  -
 واملتغريات التالية, "أساليب التنشئة األسرية , مكانة املرأة.

% يف 38بة لغت النسبحيث  أكدت الدراسة أن عينة اآلابء كانت أكثر مشاهدة للربامج السياسية من عينة األبناء -

 %ابلنسبة لعينة األبناء  .22مقابل 

% أما عينة 35سبتهم لغت نلربامج العلمية من اآلابء حيث بأكدت الدراسة أن عينة األبناء هم أكثر مشاهدة ل   -

 %.29اآلابء  كانت اقل مشاهدة للربامج العلمية بلغت 
عة حيث بلغت سبة مرتفنت بنأكدت الدراسة أن معظم أفراد العينتني  يستخدمون شبكة املعلومات العاملية االنرت   -

 % 57% لدى األبناء أما عينة اآلابء فقد بلغت 82
م ية نتيجة استخدايم األسر ى القالدراسة أن نسبة أفراد العينة من اآلابء واألبناء يؤكدون ابن هناك أتثري عل أكدت -

 % 71ت بنسبة عالية بلغ % لدى عينة األبناء,كذلك أكدت عينة اآلابء على ذلك74االنرتنت بنسبة مرتفعة بلغت 

تتأثر  لقيم اليتايد هي أكثر   تتعلق ابلعادات والتقال% من عينة اآلابء تؤكد أن القيم  اليت37بينت الدراسة أن  -

ا القيم اليت تتعلق ابلعالقات % مث يليه28ابستخدام االنرتنت مث يليها القيم اليت تتعلق بنمط املعيشة حيث بلغت 

تخدام سابملتعلقة ابلزواج ا% فقط من عينة اآلابء تؤكد على أتثر القيم 9% ويتضح كذلك أن 25االجتماعية بنسبة 
 االنرتنت 

 تتأثر لقيم اليتا ليد هي أكثر % من عينة األبناء تؤكد أن القيم  اليت تتعلق ابلعادات والتقا30بينت الدراسة أن  -

قيم اليت تتعلق بنمط مث يليها ال %27ابستخدام االنرتنت مث يليها القيم اليت تتعلق ابلعالقات االجتماعية حيث بلغت 

زواج لقيم املتعلقة ابل% فقط من عينة األبناء تؤكد على أتثر ا19ويتضح كذلك أن % 24املعيشة  بنسبة بلغت 
 ابستخدام االنرتنت.

 : الدراسة توصيات
 القيم تكوين تؤثر على سوف اآلابء اتسلوكي هم؛ ألنئأبنا أمام واملتزن واملقنع اهلادف السلوك من مناذج تقدمي اآلابء على -

 .األبناء لدى واالجتماعية األخالقية

 وواضحة سليمة عالقات اآلابء وبناء عن يصدر ما األبناء تقبل يف ذلك ألمهية لألبناء اجليد اآلابء وانتباه استماع ضرورة -

 والتفاهم. األلفة نم جو يف القيمية تعليم األنساق عملية تسهيل يف كبرية أمهية من لذلك ملا األسرة داخل

 والثقافية األخالقية واملبادئ القيم فيها تتمثل اجتماعية أبدوار القيام يف والشاب الطفل إشراك يتطلب القيم تعليم -

 .الكبار قبل من األوامر إلقاء يف واالزدواجية املتناقضات عن والبعد للمجتمع,
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 األبناء, مع التعامل يف املتوازنة يةالرتبو  األساليب استخدام لتوعية اآلابء حول الثقافية, املراكز يف تربوية ندوات عقد -

 األوىل. اخللية االجتماعية هي سرةوأن األ السليمة األسرية للعالقات القوي ابعتباره الرابط األسري النظام على واحلفاظ

 هبم اخلاصة القرارات صنع يف لمشاركةل اجملال أمامهم وإفساح ورغباهتم وأفكارهم آرائهم عن التعبري يف احلرية الشباب منح -

 .واختاذها وأبسرهم
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