المقدمة
التغيري هو سنة اهلل يف هذا الكون  ،فمن املحال أن يبقى كل يشء عىل طبيعته وشكله
بشكل دائم.
تأملت كل يشء من حولك جتد أنه يف حالة تغري دائم  ،املاء الذي ترشبه ،
لو
َ
الطعام الذي تأكله  ،حتى الناس من حولك يتغريون .
فالتغيري نحو اﻷفضل هو الطريق اﻷمثل ﻹكتشاف نفسك من جديد  ،وإننا ال
ندري أين تكمن قدرتنا عىل اﻹبداع والتميز وقد تكون دفينه  ،وإذا مل يكن هنا
تنوع وتغيري يف العمل والسلوك فإننا لن نجدها ولن نحقق خطوة لألمام .
إن التغيري قوة عمالقة تكمن يف داخل كل منا  ،وهي تنتظر من يوقظها من رقادها،
هذا هو الذي يستمتع باحلياة ويعيش وكأنه ولد من جديد .هذه القوة هي التي
ً
مبدعأ  ،وجتعل بعض الناس قادة أو فنانني
جتعل اإلنسان غني ًا  ،وجتعل إنسان ًا آخر
أو علامء  ،حيث تسكن هذه القوة يف األعامق فال نراها ،ولكن يمكننا أن نتسلل
إليها ونستثمرها بالشكل األمثل.
و لكن التغيري إن مل يكن له بوصلة توجه مساره فقد يؤدي إىل نتائج غري مرجوة ،
و تلك البوصلة هي القيم اإلجيابية املرتبطة بالتغيري .
تعد دراسة التغري القيمي من الدراسات ذات األمهية الكبرية ،كوهنا هتدف إىل
التعريف بالنسق القيمي السائد لدى جيل من األجيال أو فئة من الفئات ،مما يعني
التعرف عىل موجهات العقل االجتامعي والتعرف عىل املفاهيم التي تتمسك هبا
تلك الفئة من املجتمع من جهة والقيم التي تتعرض إىل التغري الرسيع أو البطيء
من جهة أخرى .وتعد القيم بمثابة معامل للمجتمع وصور يف عقول أفراده أهنا
بمثابة اإلطار املرجعي الذي يوصل العقل االجتامعي إىل أهدافه.
وتعد القيم واحدة من القضايا التي دار حوهلا جدل كبري نتيجة التغريات الرسيعة
التي يشهدها املجتمع ،وال سيام مع تنامي موجات العوملة.وما رافقها من تطورات
هائلة يف شتى املجاالت املجتمعية وما أحدثه ذلك من تغريات يف النسيج االجتامعي
والثقايف .فهنالك من يعتقد أن القيم ثابت.وغري قابلة للتغري .وهنالك آخرون هلم
رأي أخر .إذ يشريون إىل أن القيم تتغري باستمرار .وهو ما يؤثر عىل النظام
االجتامعي العام.

النشأة و المفهوم
التغيري  -اجلمع َ :ت ْغ ِيريات  ،مصدر َغ رَّ َي َ ،غ رَّ َيه  :جعله عىل غري ما كان
بدل به غريه .
عليه َ .غ رَّ َي اليش َء َّ :
االجتامعي  -اسم منسوب إىل اجتامع  ،اجتامع  :التقاء أفراد يف مكان وزمان
مع ّينني .
التغير االجتماعي  :بمعناه العام يشمل التغريات البنائية  ,أي التغريات
يف مجيع أنواع العالقات االجتامعية و أطرافها  ,و بذلك ُيمكن القول بأن
التغري االجتامعي يمكن أن يصيب الفكر من حيث صياغته وتكوينه  ،كام
يمكن أن يؤدي إىل ظهور األفكار اجلديدة أو إعادة تشكيلها  ,كام يمكن أن
يصيب التغري االجتامعي السلوكيات و ما ينتج عن هذا من عمليات تفاعل
و عالقات و وحدات اجتامعية و تنظيمية من حيث ظهورها و استمرارها.
تظهر أنامط التغري االجتامعي يف مجيع أوجه احلياة يف املجتمع  ،حيث يمكن
أن يالحظ اإلنسان تغريات يف العالقات االجتامعية و يف االدوار التي
يلعبها األفراد  ,و تغريات يف املعايري و القيم .
القيم  :املعنى اللغوي  :مفردها قيمة  ،قيمة الشيَّ ء  :ال َّثمن الذي يعادل
تكلفته .
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وقد عرفها (فليب جاكوب) بأهنا مستويات معيارية يتأثر هبا اإلنسان يف
اختياره بني بدائل السلوكيات املدركة  .كام عرفها تالكوت بارسونز بأهنا
عنرص يف نسق رمزي مشرتك يعترب معيارا ،أو مستوى لالختيار بني بدائل
التوجيه التي توجد يف املوقف  ،كام ُتعرف القيم بأهنا عبارة عن معايري
وجدانية وفكرية يعتقد هبا األفراد ،وبموجبها يتعاملون مع األشياء بالقبول
أو الرفض .
ُتعرف القيمة بأهنا مجلة املعتقدات التي حيملها الفرد نحو األشياء واملعاين
وأوجه النشاط املختلفة والتي تعمل عىل توجيه رغباته واجتاهاته نحوها ،
حُ
وتدد له السلوك املقبول أو املرفوض ،والصواب أو اخلطأ .
فالقيم -كام يقول أهل االصطالح -قيم شخصية وقيم مجاعية واحتاد هذه
القيم يكون ما يسمى القيم االجتامعية .

النشأة و المفهموم :
ال َّتغري القيمي حقيقة واقعة يف عامل اإلنسان ِّ
بكل مستويات انتامئه؛ بدء ًا من
انتامئه إىل األرسة الصغرية مرور ًا باملجتمع فاألمة  ،فاإلنسانية ،من دون
نسيان أصغر دوائر انتامئه؛ انتامئه إىل ذاته.
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ح َّتى أواخر القرن العرشين كانت النِّسبة العظمى من ال َّتغريات القيمية تتم
عىل ٍ
نحو
تلقائي نتيج ًة لل ُّظروف واملعطيات وال َّتغريات األخرى املرافقة عىل خمتلف
األصعدة واملستويات املعرفية والعلمية وح َّتى الطبيعية .ولكن مع الربع
األخري من سنوات القرن العرشين بدأت كواليس صنع القرار يف العامل
تتنبه إىل هذا ال َّتغري و تدخلت يف إحداث هذه التغيريات القيمية من خالل
الدراسات و البحوث املتخصصة التي ُترصد ملثل هذا الغرض .

مفهوم النسق القيمي :
بالنظر للمجتمع نظرة حتليلية  ،فإننا نجده يتكون من عدة ُنظم النظام
االقتصادي و السيايس و الديني و .....إلخ  ،و يتكون كل نظام من جمموعة
قيم حُتدد هويته  ،و يعكس النظام من ناحية أخرى تلك القيم يف جمموعة
من املعايري التي قد تكون مكتوبة فتأخذ شكل قوانني أو شفهية فتأخذ
شكل العرف أو العادة .

مفهوم التغيير القيمي :
من املفاهيم التي يصعب حتدهيا حيث نجد من خيتزل املفهوم يف العادات و
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التقاليد و التغيريات الرسيعة  ،و قد ُيوسع البعض من استخدام املفهوم
ليشمل كافة التحوالت الطارئة عىل القيم الثقافية للمجتمع  ،و ختضع
القيم مثل غريها لقانون التغيري بالرغم من اتسامها بالثبات و الديمومة .
و عملية التغيري الثقايف بام تشتمل عليه من قيم و إن بدت طفيفة و حمدودة
إال أهنا عرب الزمن تتسع بالتدريج ثم تبدأ ثامرها يف الظهور من خالل حتول
القيمة إيل شكل جديد .
والتغري يف القيم عملية أساسية تصاحب التغري يف بناء املجتمع  ،وتعني
تغريا يف تسلسل القيم داخل النسق القيمي  ،وكذلك تغري مضمون القيمة
وتوجهاهتا  ،فنجد أن القيم ترتفع وتنخفض  ،وتتبادل املراتب فيام بينها،
إال أهنا ختتلف يف رسعة التغري  ،فبعضها يتغري ببطء مثل القيم األخالقية
والروحية  ،وبعضها يتغري برسعة كالقيم االقتصادية (املرتبطة باملال ،
امللبس. )... ،
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مكونات القيم
تتكون القيم من ثالث مكونات رئيسة هي :
المكون المعرفي  :ويشمل املعارف واملعلومات النظرية وعن طريقه
يمكن تعليم القيم ،ويتصل هذا املكون بالقيمة التي نود تعليمها وحسب
أمهيتها وما تدل عليه من معاين خمتلفة ومتعددة ،ويف هذا اجلانب تعرف
البدائل املمكنة وينظر يف عواقب كل بديل ،ويقوم باالختيار احلر واإلرادي
بني هذه البدائل.
المكون الوجداني  :ويشمل االنفعاالت واملشاعر واألحاسيس
الداخلية التي ال تظهر .وعن طريقه يميل الفرد إىل قيمة معينة ويتصل هذا
املكون بتقدير القيمة واالعتزاز واالفتخار هبا وهذا اجلانب يشعر الفرد
بالسعادة الختيار القيمة ويعلن االستعداد للتمسك بالقيمة عىل املال.
المكون السلوكي  :وهذا اجلانب هو الذي تظهر فيه القيمة عىل أرض
الواقع  ،فالقيمة ترتجم إىل سلوك ظاهري عن طريق التفاعل  ،ويتصل
هذا اجلانب بمامرسة القيمة أو السلوك الفعيل واألداء النفس حركي  ،ويف
هذا اجلانب يقوم بمامرسة القيمة وتكرار استخدامها يف احلياة اليومية
العادية..
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وظائف القيم
المحور األول  :وظائف القيم على المستوى الفردي :
•أهنا تهُ يئ لألفراد اختيارات معينة حتدد السلوك الصادر عنهم ،فهي
تلعب دورا هاما يف تشكيل الشخصية الفردية وحتديد أهدافها يف إطار
معياري صحيح.
•إهنا تعطي الفرد إمكانية أداء ماهو مطلوب منه ليكون قادرا عىل التكيف
والتوافق بصورة اجيابية.
•حتقق للفرد اإلحساس باألمان فهو يستعني هبا عىل مواجهة ضعف نفسه
والتحديات التي تواجهه يف حياته.
•تعطي للفرد فرصة للتعبري عن نفسه وتأكيد ذاته.
•تدفع الفرد لتحسني إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمامه  ،وبالتايل
تساعده عىل فهمه العامل من حوله وتوسع إطاره الرجعي يف فهم حياته
وعالقاته.
•تعمل عىل إصالح الفرد نفسيا وخلقيا وتوجهه نحو اإلحسان والواجب.
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ValuesAcademy.org

8

•تعمل عىل ضبط الفرد لشهواته كي ال تتغلب عىل عقله ووجدانه.

المحور الثاني  :وظائف القيم على المستوى االجتماعي :
•حتافظ عىل متاسك املجتمع ،فتحدد له أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه
الثابتة.
•تساعد املجتمع عىل مواجهة التغريات التي حتدث فيه بتحديد
االختيارات الصحيحة.
•تربط ثقافة املجتمع بعضها حتى تبدو متناسقة كام أهنا تعمل عىل إعطاء
النظم االجتامعية أساسا عقليا يصبح عقيدة يف ذهن أعضاء املجتمع
املنتمني إىل هذه الثقافة.
•تقي املجتمع من األنانية املفرطة والنزاعات والشهوات الطائشة ،فالقيم
واملبادئ يف أي مجاعة هي اهلدف الذي يسعى مجيع أعضائها للوصول
إليه.
•تزود املجتمع بالصيغة التي يتعامل هبا مع العامل وحتدد له أهداف
ومربرات وجوده.
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خصائص القيم
نظرا ملا للقيم من أمهية بالغة سواء يف حياة األفراد أو املجتمعات فإنه
يستوجب التعرف عىل أهم خصائصها :
1.1القيم ذاتية  :و هي تتعلق بالنفس البرشية  ،حيث تشمل عىل الرغبات
و امليول و العواطف و هذه الرغبات و امليول و العواطف تتغري من
شخص آلخر .
2.2القيم موضوعية  :و هي القيم التي أتفق عليها الناس مثل بعض
القوانني العلمية { قانون اجلاذبية } .
3.3القيم نسبية  :أى أهنا ليست مطلقة فهى تتميز بالثبات النسبي و هي
ختتلف من فرد آلخر نظر ًا لعوامل الزمان و املكان و الثقافة .
4.4القيم ُمتعلمة و ُمكتسبة  :أى أهنا ليست وراثية .
5.5القيم ذات منطق جدلي  :متتاز القيم بشموهلا ملتناقضني مثل اخلري
و الرش و احلق و الباطل .
6.6القيم ُمتسامية  :لدينا مجيعا إحساس بعلو القيمة و تسامي قدرها ،
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ValuesAcademy.org

10

و قد يكون علو القيم مصدرها الضمري الذي يفرتض هذه القيم أو
يكون مصدرها املجتمع الذي يشعره باإللزام جتاه القيم .
7.7القيم ُمتغيرة  :تتصف القيم بأهنا ليست ثابتة بل متغرية بتغيري احلراك
االجتامعي و التفاعل املستمر بني الفرد و بيئته .
8.8القيم مثالية  :تتميز القيم بأهنا غري مادية بل معنوية .
9.9القيم تتصف بالترتيب الهرمي  :هناك قيم تتفوق عىل غريها  ،و قد
يلجأ الفرد إلخضاع القيم األقل قبوال يف املجتمع لألكثر قبوالً .
1010القيم إنسانية  :ترتبط القيم باإلنسان دون أى كائن آخر .

مستويات تغيير القيم أو السلوك :
•مستوى االقتناع.
•مستوى التعبري اللفظي.
•مستوى السلوك العميل .

فأوالً ينبغي أن تتغري قيم الناس حول السلوك السئ ويقتنعون أنه ضار ،
ثم يأيت التعبري اللفظي بأن يعرب اإلنسان لفظي ًا عن مضار هذا السلوك ،
لكن هذا قد ال يؤدي بالرضورة إىل تغيري سلوكه ،ثم تأيت املرحلة األخرية
وهي تغيري السلوك واالستمرار فيه.
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آليات التغير القيمي
ما دام ال َّتغري موجود ًا فإن آليته موجو ٌدة معه بالرضورة .ولكن إذا كان من
السهل َأو اليسري اكتشاف وجود ال َّتغري والوقوف عىل آثاره فإن من الصعوبة
ٍ
بمكان اكتشاف آليات ال َّتغريَ ،أو الزعم أنهَّ ا مكتشفة ،ومن اخلطأ الظن أن
َثمة َكشف ًا هنائي ًا هلا...
وكذلك شأن ال َّتغيري أيض ًا .ولكنَّه يفرتق عن ال َّتغري ،هنا ،بأ َّنه إذ ِ
وجد فإن
ِ
موجده يعلم بالرضورة آلياته أل َّنه هو الذي يقررها ويرسم معاملها
وخطواهتا .ولكن الذي جتدر اإلشارة إليه هنا هو أن اآلليات ا َّلتي يقررها
مريد ال َّتغيري ليس من الرضوري أن تكون هي الوحيدة .
َثمة أكثر من وجهة نظر حتاول فهم آلية ال َّتغري يمكن القول إن آلية ال َّتغري
هي اآللية اجلدلية ال َّتلقائية ا َّلتي تربط بني خمتلف املعطيات والشرُّ وط
وال ُّظروف والعنارص ...ا َّلتي تشكِّل مقومات البنية االجتامعية وعنارص
تشكيلها وحتديدها اجلوهرية خاصة َّ
والشكلية َأو العرضية عامة  ،إذ إن
َثمة عالقات وروابط بني ِّ
كل هذه املكونات تتفاعل فيام ب َينها تفاع ً
ال دائ ًام
ٍ
عنرص
تكون نتيجته االستقرار االجتامعي فإذا حدث َخ َل ٌل َأو تقصري يف أي
ٍ
مكون من هذه املكونات َت َغريت مدخوالت ال َّتفاعل لتحقيق النَّاتج ذاته
َأو
وهو االستقرار االجتامعي.
بحاجة إِىل م ٍ
ٍ
عايرة ُّ
تظل َت َت َغري مدخوالت ال َّتفاعل بني
وألن هذا النَّاتج
ُ
ٍ
ٍ
ونقص ح َّتى تنجح املعايرة ويعود
زيادة
مكونات البنية االجتامعية ما بني
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املجتمع إِىل االستقرار .وهذا ما يفرس لنا السبب الذي يضطرب فيه ال َّتغري
االجتامعي يف املجتمعات القلقة الكثرية ال َّتغريات ،أل َّنه ُك َّلام َّ
اختل عنرص
التكيبة االجتامعية زاد
من عنارص رَّ
االضطراب يف ال َّتحكُّم بمدخوالت ال َّتفاعل بني مكونات البنية االجتامعية
 ،وطال األمد َأو َكرب اخللل يف املعايرة ا َّلتي تسعى إِىل النَّتيجة املطلوبة وهي
االستقرار.
يؤ ِّكد مـاكس ڤيرب " أن ال َّتغري االجتامعي يعتمد عىل األفكار أكثر مما يعتمد
عىل العـنارص املـادية امللموسة ،فالعمليات ا َّلتي تدخل يف التنظيم
االجتامعي للمجتمع و حتديد تركيبته االجتامعية تستند إىل املعلومات
الثقافية الالمادية " .
فاألفكار بمعناها الواسع هي ا َّلتي متثل جوهر آلية ال َّتغري والتغيريِ ،
ولكنَّها
ال تستغني عن العامل املادي بوصفه عام ً
ال مساعد ًا لتحقق ال َّتغري وحتقيق
ال َّتغيري.إن هذه اآللية ،واملعايرة ا َّلتي يتم هبا ضبط ال َّتفاعل حمكومة بعوامل
الضبط االجتامعيِّ ،
فلكل جمتم ٍع عوامله الضابطة ا َّلتي خيتص هبا دون غريه
من املجتمعات  ،ولكن هناك بال َّتأكيد خيوط مشرتكة بني املجتمعات من
حيث عوامل الضبط هذه .يرى ماكس ڤيرب
ٍ
ٍ
مطلقة يف احلياة االقتصادية وما
بدرجة
{أن النُّظم الدينية هي ا َّلتي تتحكَّم
يرتتب عليها من حياة اجتامعية}
أي إن الدين هو القاسم املشرتك بني املجتمعات بوصفه عام ً
ال من عوامل
الضبط ،بل إن ڤيرب يرى أن النُّظم الدينية هي ا َّلتي تتحكَّم حت ُّك ًام مطلق ًا
بعملية ال َّتغري وال َّتغيري أيض ًا.
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يمكن اال ِّتفاق مع ڤيرب يف األمهية الكربى للدين يف ضبط ال َّتغري ،ولكن
املجتمعات املعارصة جردت من الدين ُن ُظ ًام وضوابط وقي ًام تستند إليها يف
ضبط ال َّتغريُ ،ثم جتاوزت املجتمعات هذه الضوابط وهي يف طريقها إىل
انفتاح آفاق ال َّتغري انفتاح ًا ربام يكون مرعب ًا...

آليات التغيير القيمي :
الفرق بني آليات التغري و آليات التغيري يف مستوى التخطيط  ،ألن رشط
حدوث التغيري هو التغري حيث يفرض إيقاعه عىل املجتمع حني يكون
ُمنسجم مع طبيعة املجتمع ُملبي ًا الحتياجاته  ،ومن َثم فإن آلية ال َّتغيري هي
برنامج خم َ َّط ٍ
ٍ
فريق
ذاهتا آلية ال َّتغري ،مع مراعاة أنهَّ ا تسري هنا وفق
ط يديره ُ
تغيري اجتامعي خم َ َّط ٍ
عمل خمتص ،ولذلك يرى كريت ليوين “ أن أي ٍ
ٍ
ط عليه
ٍ
حلالة خاصة .فال َّتغيري يمكن أن
أن يقدر عدد ًا كبري ًا من العوامل املميزة
يتط َّلب جمموع ًة من املقاييس ال َّتعليمية وال َّتنظيمية الفريدة من نوعها إِىل
حد ما .ويمكن أن يعتمد عىل معاجلات خمتلفة متام ًا أو أيديولوجيا َأو تو ُّقع
أو تنظي ٍم ...وعىل الرغ ِم من ذلك ال بد أن ننظر دائ ًام إِىل بعض املبادئ
َّ
الشكلية العامة “ .
وفض ً
ال عن ذلك يمكن القول إن آلية ال َّتغيري مرتب ٌطة بالغاية املرسومة
سخر ُّ
وخاضعة هلا  ،بحيث ُت َّ
كل ال ُّظروف واملعطيات املمكنة لتحقيق هذه
الغاية.
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العوامل المؤثرة في التغيير القيمي
أثر العامل االقتصادي في تغير القيم :
يلعب الوضع االقتصادي للفرد واملجتمع دور ًا فاع ً
ال يف حتديد نوع وطبيعة
القيم السائدة والتي يتحدد من خالهلا مكانة الفرد ومقدار ما حيظى به من
تقدير واحرتام داخل املجتمع  ،فمن املعروف واملعتاد عليه أن األفراد
الذين يتمتعون بمستوى اقتصادي جيد أو عايل عادة ما حيظون باحرتام
وتقدير جيدين وبمكانة اجتامعية متميزة بني أفراد املجتمع ؛ عىل العكس
من اآلخرين الذين يعانون من العوز والفقر ،حيث تكون مكانتهم متدنية،
ويرجع ذلك إىل عدة أسباب منها  :أن املال يمكن أن يعطي حصانة ومحاية
لألفراد كام أنه يساعدهم و ُيمكنهم من محاية أنفسهم من التعرض لإلصابة
باألمراض واملشاكل الصحية العادية  ،كام أنه يبعدهم عن سؤال اآلخرين
واحلاجة إىل مساعدهتم دون مقابل  ،بل أن ذلك يتم عادة من خالل دفع
ثمن مناسب لتلك اخلدمات أو أهنا تقدم من قبل اآلخرين كنوع من التودد
والتقرب إليهم .هذا باإلضافة إىل أن املال عادة ما يرتبط بالسلطة داخل
املجتمع مما يدفع أصحاب املال إىل وضع أو تبني قيم ذات مضمون مادي
تتناسب مع حالتهم ووضعهم وتدعم مكانتهم يف املجتمع.
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أثر العامل السياسي في تغير القيم :
لألوضاع السياسية وكذلك طبيعة ونوع السلطة السياسية احلاكمة يف
املجتمع دورا فاعال يف تعزيز ورفع قيمة معينة عىل حساب قيام أخرى،
حيث إن األهداف التي تطمح إليها القيادات السياسية وما تسعى إىل خلقه
من ظروف سياسية فإهنا ستعمل عىل التأكيد عىل قيام معينة ورفعها ،
وتعزيزها  ،وإسنادها ما دامت تعمل عىل حتقيق أهداف هذه السلطة  ،أما
القيم التي تعمل عىل مناهضة األهداف التي تسعى إليها السلطة احلاكمة
فإهنا سوف حُتارب بكل الوسائل املتاحة.

أثر العوامل االجتماعية في تغير القيم :
متثل الظروف واألوضاع والعالقات االجتامعية بني أفراد املجتمع وما
تنضمة من حتديد لطبيعة الرتاتب الطبقيي عىل أساس طبيعة االنتامءات
والعالقات القرابية وما يمكن أن حتتله أو متثله من موقع يف سلم اهلرم
االجتامعي عىل أساس هذا االنتامء واالنتساب ،فمثال من ينتسبون أو
يرجعون إىل عائلة  ،أو مجاعة معينة هم الذين حيتلون  ،أو يمثلون الطبقة
االجتامعية املميزة أو الراقية يف املجتمع ليس ليشء وإنام جمرد انتساهبم أو
انتامئهم إىل تلك اجلامعة أو العائلة  ،من دون األخذ بنظر االعتبار أية عوامل
أو مميزات أخرى كالكفاءة والقدرة واالنجاز واملهارة وغريها من املميزات
األخرى.
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أثر العامل الديني في تغير القيم :
ومن أبرز العلامء الذين تناولوا هذا املوضوع باهتامم هو العامل الفرنيس
(اميل دوركايم) والذي أشار إىل أن املجتمعات البدائية تقسم نظمها
الدينية وفق أساسني مها  :العقائد (أي األفكار) والثاين هو الطقوس
والشعائر(املامرسات والسلوكيات) .ويشري إىل أن كل منها ُيكمل األخر،
كام أهنا تعمل مع ًا وترتبط وتتغلغل يف مجيع جوانب احلياة األخرى
االقتصادية واالجتامعية والسياسية والرتبوية .ويرى بعض املهتمني هبذا
املوضوع أن العقائد الدينية والروحية والطقوس التي ترافقها هي ميادين
تنطوي عىل اجتاهات اسقاطية تعرب عام يكمن يف النفس ويف الالشعور من
املواقف واألزمات التي قد ال يعرب عنها بصورة رصحية ومفهومة ،بل تتخذ
صيغا وأشكاال رمزية ،وتظهر البحوث االنثروبولوجية الصلة القوية بني
أثر الواقع االجتامعي واملحتوى النفيس لكثري من املعتقدات الدينية السائدة
يف املجتمع وبام أن الديانات خمتلفة فإن معتقداهتا هي األخرى خمتلفة
ومتباينة ،لذلك فإن أثرها وارتباطها يف الواقع االجتامعي املعاش وما يرتبط
هبا من مضامني نفسية وتأثريات حياتية هي األخرى خمتلفة ؛ وبالتايل يمكن
أن توجد وختلق قيام اجتامعية هي األخرى خمتلفة.
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أسباب الصراع في التغيير القيمي
هناك أسباب وعوامل عديدة ملسألة التغري القيمي منها أسباب ذاتية،
وموضوعية ،وتارخيية ،وقومية ،وعاملية ،وبيئية وغريها.

أسباب موضوعية :
قادرا عىل إشباع
يبدو أن الواقع اإلجتامعي الذي يعيشه األفراد مل يعد ً
حاجاهتم البيولوجية ،والنفسية ،واملادية  ،واإلجتامعية ،ملواجهة املتطلبات
احلياتية املتجددة يف ظل الطموحات واآلمال املراد حتقيقها ،مما أدى إىل
اختالل املوازنة يف قدرة األفراد عىل التكيف مع القيم املوروثة والقيم
نظرا لعدم قدرة القيم املوروثة عىل مالحقة املتغريات واملستجدات
العرصيةً ،
احلضارية واإلجتامعية .
وهناك أكثر من مظهر للعوامل واألسباب املوضوعية للتغري القيمي منها :
•مسألة احلداثة واملعارصة التي يتعرض هلا املجتمع  ،فالعامل املعارص عامل
متناقض ميلء باألزمات ،فمن ناحية تم يف هذا العرص حتقيق أعز
إنجازات البرشية يف توفري حياة أفضل ألكرب عدد من سكان األرض،
كام حتقق لإلنسان سيطرة أعم وأشمل عىل الطبيعة والبيئة  ،وذلك
التغيير بالقيم
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بواسطة االكتشافات العلمية و االخرتاعات التقنية املتالحقة ،ومع
ذلك تواجه العامل املعارص أزمة اختالل توازن قدرة اإلنسان عىل التكيف
البيولوجي والثقايف مع بيئته .
•وسائل االتصال اجلامهريي  ،أصبحت وسائل االتصال بكافة أشكاهلا
املقروءة ،واملسموعة ،واملرئية إحدى أهم مكونات االجتاهات والقيم،
ممَّا ضاعف من أمهيتها ودورها يف تشكيل وقولبة الشخصية لدى فئة
الشباب بشكل خاص إن سل ًبا أو إجيا ًبا  ،بفعل مضموهنا ورسالتها
املقدمة للناشئة الذي ال يراعي يف بعضه املعايري األخالقية السائدة ،مما
ُيؤدي بالتايل إىل إحداث خلل يف القيم االجتامعية ،والسياسية ،والدينية
..إلخ  ،و يتكون نتيجتها حالة من الرصاع  ،واإلحباط  ،واحلرية .
• التحرض ونمو ظاهرة املدنية  ،يرى البعض أن مشكلة الرصاع القيمي
لدى املجتمع و بخاصة الشباب تزداد حدة مع النمو احلرضي املتزايد،
ال سيام وأن التحرض حتى وإن كان عملية بطيئة ،وتدرجيية ،و قابلة
للتكيف يسبب يف معظم احلاالت تقري ًبا إختالال يف القيم اإلجتامعية
والسياسية..إلخ .
•التنشئة اإلجتامعية  ،تلعب املؤسسات اإلجتامعية  ،والرتبوية ،والشبابية
دورا مهماً يف تشكيل جيل
املعنية بإعداد وتربية ورعاية النشء و الشباب ً
إما أن يكون قو ًيا سليماً أو العكس .ومن بني األسباب التي تؤدي إىل
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وجود الرصاع القيمي احلاد لدى الشباب  ،تعامل األهل معهم كأن
تناقضا لدى األبناء
حيرمون عىل أبنائهم ،مما خيلق ً
يبيح األهل ألنفسهم ما ِّ
يؤدي هبم إىل الشك يف جدوى القيم اإلجتامعية التي تعلموها من
األرسة و املؤسسات الرتبوية و الجتامعية .
•عجز املؤسسات الشبابية عن التعامل مع قضايا الشباب أمهها  :قضية
أوقات الفراغ ،والفجوة بني الواقع والطموح ،حيث يالحظ الشباب
أن القيم التي تعلموها واكتسبوها تتناقض مع واقع احلياة ،حيث تسود
االنتهازية  ،واملحسوبية  ،والنفاق االجتامعي  ،والرياء  ،وليست الكفاءة،
واألخالق العالية ،و اإلستقامة إلخ  ،مما يسبب هلم التوتر ،والقلق،
سائدا يف
واإلحباط ،فهم يعيشون يف رصاع بني ما يتعلمونه ،وما جيدونه ً
.
املجتمع
•إخفاق النظم الرتبوية عن ُمواكبة املتغريات املستجدة  ،وعجزها عن
ُمسايرة التغري واللحاق بركب التطور ،وتلبية احتياجات الشباب
وتطلعاهتم  .فعدم وجود فلسفة واضحة حتدد القيم واملبادئ التي تقوم
عليها األهداف املراد حتقيقها  ،وشيوع االزدواجية والتناقض يف املناهج
الرتبوية والتعليمية ،ووجود تيارات فكرية وثقافية وتعليمية متصارعة،
أدت إىل وقوع الشباب يف حبائل الرصاعات القيمية .
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أسباب ذاتية :
" القيم إنسانية وشخصية ،وليست شي ًئا جمر ًدا ُمستق ً
ال يف ذاته عن سلوك
الشخص  ،بل هي ُمتغلغلة فيه ؛ ألهنا تنبع من نفسه ومن رغباته واهتامماته
 ،ال من األشياء اخلارجية " والشباب اجلامعي هلم وجودهم املستقل  ،وهلم
احتياجاهتم وتطلعاهتم ،وهم الفئة االجتامعية األكثر حساسية للتناقض يف
املجتمع ،ويف ظل غياب مبدأ  ،أو عقيدة يعتنقوهنا  ،أو أيدلوجية فكرية
توجه وتقنن سلوكهم ،ينتاهبم الغضب والتمرد؛ نتيجة لعدم إنسجامهم
مع عاملهم بصورة عامة ؛ ألنه عامل مضطرب ويتصف بالتغري بحيث
تضاربت وتصارعت فيه القيم االجتامعية واملادية ،ممَّا جعله يتخبط تارة
وينحرف تارة أخرى .

أسباب تاريخية :
للعوامل التارخيية والزمنية أثر واضح يف حدوث الرصاع القيمي نتيجة
للتغريات احلاصلة بسبب اإلنفجاراملعريف ،والغزو اإلتصايل عرب اإلنرتنت
واألقامر الصناعية ،واحلروب ،و االستعامر ،وشيوع الفردية ،مما أدى إىل
تغيري العديد من املبادئ والقيم والتصارع فيام بينها.
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أسباب بيئية :
من املعلوم أن املجتمع ينقسم إىل عدد كبري من اجلامعات والطوائف لكل
منها قيم متيزها عن غريها ،وكل فرد حيتاج عند احتكاكه باآلخرين إىل نوع
من التعزيز الجتاهاته ليشعر باالنتامء والتكيف  .وللوسائط الرتبوية (
األرسة  ،واجلهاز التعليمي ) دور كبري يف تلبية هذه االحتياجات  ،وعدم
انسجام تلك الوسائط الرتبوية يؤدي إىل رصاع قيمي ألفراد ذلك املجتمع،
أيضا تأثريها كعامل بيئي يف الرصاع القيمي لدى الشباب مثال  :األرسة
وهلا ً
تؤدي وظيفة هامة وخطرية ؛ وهي عملية التنشئة االجتامعية ،وقد طرأ
تغري عىل هذه األرسة لدرجة أن متاسكها مل يعد كالسابق نتيجة لعوامل
كثرية منها ،خروج املرأة للعمل ،ومترد الشباب ،والرصاع بني اآلباء
واألبناء ،و اختالف املفاهيم القيمية احلديثة عن القيم املاضية وغريها .أما
بالنسبة للجهاز التعليمي فالبيئة االجتامعية داخل املدرسة واجلامعة أكثر
تباينًا واتسا ًعا من البيئة املنزلية ،وأشد خضو ًعا لتطورات املجتمع اخلارجي،
ومن ثم فهي ترتك آثارها القوية عىل اجتاهات األجيال املقبلة وقيمهم .
وهنا يأيت دور اجلامعة يف إعداد الشباب علم ًيا وخلق ًيا ملواجهة احلياة
املعارصة وتطوراهتا الكثرية واملتالحقة  .ومن ثم تعمل عىل إجياد الوسائل
املناسبة للتفاعل مع البيئة املحيطة هبا ،ولكون اجلامعة جز ًءا ال يتجزأ من
املجتمع ،ومن البيئة و املجتمع تشتق اجلامعة قيمها ،وأهدافها ،ومواردها،
ومعلوماهتا ،وإىل البيئة واملجتمع تعاد تلك القيم  ،واألهداف  ،واملوارد ،
واملعلومات يف شكل إنجازات علمية ،وخدمات بحثية ،أو قوى عاملة
ُمؤهلة و ُمدربة بعد معاجلة خاصة لتلك املدخالت .
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أسباب قومية :
َّ
إن غياب اهلوية لدى الشباب العريب أدى إىل أن يكون متشت ًتا فريسة
للتيارات الفكرية املتناقضة واملتصارعة
أحيا ًنا ،والتي عملت عىل توزيع انتامءاهتم ،وتطوير أنساق قيمية متصارعة
أفقدهتم هويتهم اجلامعية ،فلم يعودوا يشعرون بانتامئهم هلوية واحدة
يمكن أن تشكل القاعدة التي يس متدون منها قيمهم واجتاهاهتم ،ومل يبق
أمامهم سوى العزلة واالنفصال عن جمتمعهم الذي تتجاذبه التيارات
املتناقضة .
ولعل من بني األسباب القومية للرصاع القيمي لدى الشباب العريب  ،حالة
الرتاجع والقهري  ،والردة القومية التي عاشتها بلدان الوطن العريب بعيد
االستقالل السيايس ،وحالة النكوص والتقوقع ال ُقطري التي أصبحت مع
األيام وكأهنا هي القاعدة واألساس وغريها الطارئ والشاذ ،عالوة عىل
تنامي الفجوة بني الشعارات القومية والوحدوية التي رفعتها األحزاب
والتيارات القومية وتطبيقاهتا عىل األرض والتي أوقعت الشباب يف حالة
ال حيسدون عليها من اإلحباط ،واالغرتاب ،والشعور باملرارة ،وخيبة
األمل .
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أسباب عالمية :
عامل اليوم تالشت فيه احلدود واملسافات ،وأصبح لكل حدث معارص
انعكاسات مبارشة عىل العامل أمجع ،بحيث أصبح تقدم األمم اليوم رهنًا
بقدرهتا عىل تصور املستقبل واإلعداد والتخطيط له  .وكنتيجة للتطورات
العلمية واملعرفية والتكنولوجية التي شهدها القرن املايض  ،دفعت اإلنسان
إىل التخيل تدرجي ًيا عن حمليته ،وازدياد إحساسه بأنه جزء من عامل أعم
وأشمل من عامله اخلاص  ،يرتبط معه بروابط إنسانية وتارخيية ومؤسساتية
 ،وازداد اإلحساس يف هذا العرص بأن مشاكل اإلنسان هي مشاكل عاملية ؛
ناجتة عن تقدم وسائل االتصاالت التي تعمل عىل بث مبارش لربامج
متناقضة لبعض جوانب منظومة القيم التي حيتكم إليها الشباب يف حياهتم،
مما يؤدي إىل مزيد من االضطراب والرصاع داخل النسق القيمي للشباب
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االختراق القيمي في ظل العولمة
إن اإلشكالية املقلقة اليوم ،هي الرصاع القوي و الدائم بني املبادئ و القيم
وبني الدخيل عىل هذه القيم  .فهذا الدخيل يكاد يزعزع قيم الناس ،وما
حيملونه من مصداقيـة املبادئ الن الغرب دائام يملك قوة تأثريية فهـو
يسيطر عىل الكثري من املنافذ اإلعالمية حتت شعار العوملـة  ،التي عربها
يتسلل إىل مشـاعر و أحاسيس الناس ،فيعبث فيها كيف ما شـاء و يقودها
حينمـا أراد  .مستغال جهل الناس بحقيقة األمـور و انبهارهـم باحلضارة
الغربية .
إزاء هذه املوجة العالية و املتسارعة من انتشار قيم العوملة  -التي أدت إىل
اخرتاق قيمي يف املجتمــع العريب عموما  -ثمة من يدعوا إىل األخذ هبا
مجلة و تفصيـال باعتبار ما حيصل هو نتاج إنساين متقدم ال يصح معه
احلديث عن خصوصيات تؤدي إىل العزلة و التهميش .و باملقابل ثمـة من
يدعو أصال إىل عدم تفاعل مع هذا النمط من القيم املعوملـة إال من خالل
العودة إىل اخلصوصية الثقافية للمجتمع .
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إعادة تأسيس المنظومة القيمية
يمكـن إعادة تأسيس املنظومـة القيميـة يف املجتمع  ،واحلد من التدهور و
االنحـالل القيمي املوجود يف املجتمع  ،عن طريق جماالت احلياة االجتامعية
املختلفة( األرسة  ،وسائل اإلعالم  ،مؤسسـات التنشئة االجتامعية )  .ملا
متـارسه هذه األخرية من تأثريات قوية عىل قيم و معايري األفراد داخل
املجتمع و ذلك من خالل :

األسرة :
تعد األرسة من أهم اجلامعات االجتامعية األولية التي تتوىل غرس قيم
الثقافة العامة للمجتمـع ككل  ،ويف نفس الوقت غرس القيم التي تعتنقها
األسـرة ذاهتا .غري أن األرسة التنقل كل عنارص الثقافـة ألفرادها بل تقوم
بعملية قيمية تقويمية .
تواجه األرسة حتديات كربى اجتاه التغريات الراهنة يف املجتمع ،حيث
تتوىل مسؤوليــة غرس القيم االجتمـاعية و الثقافيـة السليمة ألفرادها-
أطفاال أو شبابا  ، -من خالل غرس قيم التسامح و املحبـة و التعاون،
والقيم الوطنية كحب الوطن...فكلمـا كانت عمليـة التلقني صحيحة
كلام متاسك املجتمع .
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وسائل اإلعالم :
يف ضوء املتغريات الثقافيـة و العلميـة املتزايدة غدت وسائل اإلعالم
مصدرا هامـا من مصادر التأثري و التنشئة االجتامعية  ،و يزداد هذا الدور
اهلام هلذه الوسائـل كلام كان املجتمع متجها نحـو االنغالق أكثر منه عندما
يكون منفتحا  ،كام يزداد كلام كان املجتمع أميا أكثر منه متعلام .
يعترب التلفزيون من أخطر وسائل اإلعالم يف حياتنا اليومية ،و الذي يطلق
عليه فولر *األب الثــالث * لعظـم شانه يف تربية األفراد  ،إذ ُيساهم يف
حـل مشاكـل األفراد  ،التي تدور حول الصـراع القيمي يف املجتمع ،
وذلك إذا ما أحسن استخدامه  .إىل حـد ما يمكن اعتبار التلفزيون العريب
 ،تلفزيون تربوي و هادف من خالل براجمه التي تساعد عىل غرس القيم
الصحيحة يف املجتمع  .و لعل أحسـن مثال هـو احلملة التي شنت عىل
الربنامـج السافرة التي ُتعترب دخيلة عىل قيم املجتمع العريب .

مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى :
تتعدد املؤسسات الرتبوية التي تتوىل مهمة إكســاب القيم ألفراد
كجمـاعات األصحاب  ،و املنظمـات املدرسيـة الدينيـة و السياسية ....و
غريها  ،حيث تقوم كل مؤسسـة بوظيفة معينـة يف عملية التنشئـة االجتامعية
و التأثري فيها  -باإلجياب أو بالسلب  -كام تقـوم بدور تربوي هام يف تدعيم
القيم التي يسعى إليها املجتمع يف ظل كل الظروف املحيطة به .
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خاتمة
مما تقدم نستنتج أن الالفت للنظر اليوم هو التبدل
والتغري املستمر الذي تعرفه منظومة القيم ،إذ أن كل
ماحيدث يف املجتمع من تغريات وعىل كافة املستويات

ويف كافة املراحل يمكن أن يؤثر بشكل مبارش أوغري

مبارش يف إحداث تغيري يف نوع وطبيعة القيم التي
يعتمدها املجتمع ،فمع كل هذا التطور الذي يشهده

العامل تظل القيم هي األكثر تعرضا للهدم والتقويض

وإعادة البناء من جديد ،العامل كله يسري يف اجتاه نوع
من التفسخ والتكون القيمي يف آن ،و كل الدول معنية
هبذا التحول الذي يمتد بتأثرياته إىل كافة تفاصيل
املشهد املجتمعي.
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