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 مقدمة:
حيث قامت عمى غرسيا في نفوس أبنائيا  ،عبر التاريخحول العالم بالقيم  اىتمت المجتمعات    

االجتماعية و القيم في الحفاظ عمى اليوية قوم بما تل؛ عمى نقميا من جيل إلى آخروعممت 
عمى سموك األفراد في جميع التأثير واإلنسانية وعمى العادات والتقاليد المرغوبة لدى الشعوب و 

األمر الذي  ،األساسي لمسموك الفردي والجماعييار وباعتبارىا الضابط والمع ،مجاالت الحياة
 الشباب.ركة في تعميق القيم وتنميتيا لدى يؤكد الحاجة إلى المسؤولية المشت

وربى اإلنسان تربية عقمية ، جاء اإلسبلم بتعاليمو القيمة ،وألجل بناء ىذه المنظومة القيمية     
صول إلى األسس السميمة لتصورات الكون لمو  ،تنبثق أىدافيا من قيم الحق والمعرفة والعمم

 ،ونمى الشخصية المسممة عمى تكوين الوازع الذاتي في النفس البشرية ،والحقائق الموجودة فيو
لضبط عبلقتو بربو  ،ويتمسك باألخبلق القيمة ،ويموميا عمى تقصيرىا ،يراقب نفسو بنفسو
َيَمَيا ُفُجوَرَىا ( َفَألْ َٚوَنْفٍس َوَما َسوَّاَىا ) {قال تعالى: ومجتمعو وأسرتو.

 (.ٛ-ٚآية:،.)الشمس}(ٛ)َوتَْقَواَىا
ولقد نشأ الشباب اليوم في عصر تعرضت فيو المجتمعات المحافظة لمتغيرات العالمية في      

 ،ظل الحضارة المعاصرة والتقدم العممي والتكنولوجي الذي يميز أنماط الحياة ووسائميا ومتطمباتيا
سة االنفصام في الشخصية والصراع بين القيم الموروثة والتقاليد الشباب فريبعض فوقع 

مما أصابيم بالحيرة والقمق. فيذا الوضع المتباين والمتناقض بين ما ىو موروث وما  ،المستوردة
نو ينعكس مما يعتقد أ ،يم ومرجعيات متباينةىو قائم يعرض الشباب إلى أنماط مختمفة من ىذه الق

 م(.ٜٜٛٔ ،ا الشباب في تحديد أنماط سموكيم.)العزامعمى القيم التي يحممي
وأنيا  ،كد بعض الباحثين في عمم االجتماع أن الصراع ظاىرة لصيقة بالحياة في المجتمعأو      

عمى مستوى الظواىر االجتماعية ذات النطاق الضيق  ،توجد في كل مستويات ىذه الحياة
أو عمى مستوى المجتمع  ،ي الجماعات الصغيرةكالصراع بين األدوار أو العبلقات االجتماعية ف

أو بين الفبلحين  ،أو بين العمال وأصحاب العمل ،كالصراع بين األحزاب السياسية ،ككل
 ه(.ٔٔٗٔ،أو بين األجيال المتبلحقة.)حكمت ،واإلقطاعيين
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لما ليم  وتيتم جميع دول العالم بما فييا المممكة العربية السعودية بقضايا واىتمامات الشباب     
 ،من موقع كبير ومكانة مميزة في بناء المجتمعات والتأثير فييا في مختمف المجاالت: االجتماعية

والرياضية. فبل تقوم دولة إال بسواعد أبنائيا وشبابيا وال  ،واالقتصادية ،والسياسية ،والثقافية الفكرية
واالىتمام بالقيم  ،ام بالشبابلذا كان من الضرورة االىتم ؛الشباب انحرافتسقط دولة إال بسبب 

 ومدى تمسكيم بالقيم السائدة في مجتمعاتيم. ،التي يحممونيا والتي تؤثر عمييم

ولعل ما يجعل التربية ضرورة ىامة من ضروريات الحياة في ىذا الوقت أكثر من أي وقت      
خمقي المتمثل مضى تردي الجانب القيمي لدى األفراد سواء عمى مستوى عالمي حيث االنحبلل ال
أو عمى  ،في انتشار الجريمة والفساد وضعف الضمير اإلنساني وتغميب المصمحة الخاصة

المستوى العربي واإلسبلمي حيث اىتزاز القيم واضطراب المعايير االجتماعية واألخبلقية والتمرد 
مادية من في بعض األحيان عمى تعاليم الدين اإلسبلمي ومحاولة البعض ممن استيوتيم الحياة ال

 م(.ٕٔٓٓ ،إلصاق التيم لمعقيدة واتياميا بالرجعية.)اليندي
وتكتسب القيم لدى األفراد عبر عدة وسائط رئيسية ومن أبرزىا المؤسسات التعميمية والتي      

دورًا ىامًا في تعزيز القيم والمساعدة عمى تجاوز الصراعات  تؤدىتندرج منيا الجامعات والتي 
ووسائل  ،والتطور التقني والمعموماتي،والعولمة ،أوجدتيا عوامل قوية كاالنفتاح  المتعمقة بيا والتي
العممية واالجتماعية  لمنظم الثقافية اقوي وألن الجامعة تعد مصدرا قيميا وممثبل ؛اإلعبلم المختمفة

وتحد من التشتت  ،حديثة تولي القيم اىتماما أكثر كان البد من االستعانة بأساليب والتربوية
 (.ٕٗٓٓوحمدان،والمعضبلت األخبلقية التي قد تحدث داخل الجامعة.)األستاذ 

 مشكمة الدراسة:     
إن أزمة صراع القيم التي تعاني منيا المجتمعات المعاصرة تكون أكثر حدة عند جيل      

مما  ،ا يشاىده عمى النقيض من ذلكشباب الذي يعاني من تناقضات بين ما تعممو من قيم ومال
والتطور التقني  ،من أبرزىا االنفجار المعرفي ،وذلك بسبب عوامل عدة ،اقيمي اب لو صراعيسب

 ووسائل اإلعبلم.   ،واالنفتاح
نفسيا التي  ىي ،عمى نقطة تحول حاسمة في تاريخو الظروف التي تضع العالم العربي     

قدىم ليم ورفضيم ن ،ضيا صراعيم الحاد مع جيل الكبارومن بين أعرا ،تضع الشباب في أزمة 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

737 

 

 

 

ونحن نعيش في عصر يزخر   ؛م(ٜ٘ٛٔ،)حجازيوتمردىم عمى بعض مؤسساتو ،لعديد من قيمو
وتتسارع فيو التغيرات التكنولوجية  ،بالصراعات والتناقضات والمشكبلت وتزداد فيو مطالب الحياة

عوامل الخطر مما ينتج عنو مواقف ضاغطة شديدة ومصادر لمقمق والتوتر و  ، والثقافية والقيمية
 م(.ٜٜٜٔ،والزيود ،والتيديد.)حسين

كما أدى تسارع وتيرة تمك التغيرات في المجتمعات إلى اتساع الفجوة بين جيل األبناء وجيل  "    
وبدأ التفاىم بين اآلباء واألبناء يأخذ شكل التمرد المعمن فيناك تباعد بين األب وأبنائو  ،اآلباء

وتبرز تمك الفجوة بشكل ممموس في المجال  ،يفيم اآلخر واألم وبناتيا ولم يعد كل منيم
 (.ٕٙٗص ،هٛٓٗٔ،.)البنيان"القيمي

فاالىتمام بالشباب الجامعي ضمن بحث عن صراع القيم يشير إلى أىمية الجيل الصاعد والذي 
عمميًا وعمميًا. فمم يعد التعميم الجامعي  ،سيكون األساس الذي سيبنى عميو مستقبل المجتمع

فيو إلى جانب  ،يتفاعل معيا في تشكيميا ،بل ىو جزء منيا ،ن البيئة التي يوجد فييابمعزل ع
يجب أن يسيم في حل مشكبلت المجتمع  ،إعداد الكوادر البشرية لسوق العمل والبحث العممي

وىذا يقتضي منو أن يرسم سياساتو في ضوء ما تتطمع إليو بيئتو والظروف  ،الذي يوجد فيو
 م(.ٕ٘ٓٓ،ودرجة التنمية التي يجب أن يحققيا.)زينب ،تياجات المجتمعومدى اح ،المحيطة
في نتائجيا إلى أن الضغوط النفسية ليا عبلقة وثيقة  ،م(ٕٓٓٓ،وتوصمت دراسة )حسين     

بضعف التركيز والذاكرة وتضاؤل القدرة عمى حل المشكبلت واإلدراك الخاطئ لممواقف 
اجتماعية مثل االنسحاب االجتماعي والشك والعجز  كما أنيا تؤدي إلى اضطرابات ،واألشخاص

 .عن التوافق االجتماعي
أن طمبة الجامعة لدييم معاناة شديدة من الضغوط  ،م(ٜٕٓٓ،دراسة)الربيعي وجدتكما      

 ا السمبية عمى حياتيم ومستقبميم.والتي ليا انعكاساتي ،النفسية التي تواجييم في حياتيم اليومية
ة الدراسة في أن قضايا الشباب في المجتمع المعاصر تعتبر من أىم القضايا وتتحدد مشكم     

والتي توجب عمى  ،وصرفت األنظار إلييا ،التي أثارت االىتمام عمى المستويين العالمي والمحمي
المجتمع االستنفار بكافة مؤسساتو لمواجية مشكبلتو واحتياجاتو وسبل حميا عن طريق الدراسة 

 والبحث.
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 أن دور الجامعات في المممكة العربية السعودية في تركيزىا عمى الشباب وطرح قضاياه إال     
بشكل يعزز منظومة القيم التي يتمتع بيا الشباب السعودي وكيفية مواجية الصراعات التي تحيط 

األمر الذي يقتضي إلى الحاجة إلجراء دراسة عن دور الجامعة في  ،تحتاج إلى جيود كبيرةبيم 
 ة صراع القيم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.مواجي
 :أسئمة الدراسة     
 ن :السؤالين التالي الدراسة في تتحدد أسئمة     

ما دور الجامعة في مواجية صراع القيم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة -ٔ
 حائل ؟

ونوع الكمية  ،وأنثى( ،ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير : الجنس )ذكر -ٕ
 ،والجنسية)سعودي ،أستاذ( ،ذ مشاركأستا ،والرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد،إنسانية( ،)عممية

 ( ؟غير سعودي
 :أىداف الدراسة     

تعرف دور الجامعة في مواجية صراع القيم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة -ٔ
 حائل.

تجابات أفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختبلف عرف الفروق بين متوسطات است -ٕ
 .متغيرات )الرتبة األكاديمية، الكمية، الجنس، الجنسية(.

 تعرف واقع الجامعات وأثرىا في مواجية صراع القيم لمشباب السعودي.-ٖ
 األسباب التي تؤدي إلى حدوث الصراع القيمي. تحديد-ٗ
 وير دور الجامعات في مواجية صراع القيم.اقتراحات وتوصيات تسيم في تطتقديم -٘

 :أىمية الدراسة     
 من خبلل: أىمية الدراسة تضحت
 األىمية النظرية:-أ    

تتمثل األىمية النظرية ليذه الدراسة في محاولة إلقاء الضوء عمى تمك المشكمة في جزء -ٔ
 ،وك غير المنضبطحيث ظيرت في الفترة األخيرة أنماط من السم ،ميم من المجتمع السعودي
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 ،والتساىل في المحافظة عمى القيم السائدة في المجتمع السعودي وذلك بين فئة الشباب
 بسبب عوامل عدة أبرزىا بدرجة كبيرة االنفتاح والعولمة.

تنمية القيم من كونيا عممية متواصمة لممحافظة عمى اليوية اإلسبلمية واستشعار أىمية  -ٕ
واحترام  ،لحفاظ واحترام العادات والتقاليد األصيمة في المجتمعكذلك في ا ،أىميتيا وفضميا
باعتبارىم مصدرا  ،والقدرة عمى مواجية الصراعات التي تحيط بالشباب ،النظم والتعميمات

 لمتجديد الثقافي والعممي واالجتماعي كما يشكمون القوة االقتصادية لممجتمع.
تطرقت لظاىرة الصراع القيمي عمى المستوى في قمة الدراسات التي  تتمثل أىمية الدراسة-ٖ

 الخميجي بشكل خاص وعمى المستوى العربي بشكل عام.
لذلك فيي تساعد الطمبة عمى  ،تمقي الضوء عمى دور الجامعة في مواجية صراع القيم -ٗ

 فيم أنفسيم وفيم محيطيم.
السعودي  تساعد في إثراء جانب ميم من مجاالت الدراسات االجتماعية داخل المجتمع-٘

 وىي القيم وكيفية مواجية الصراعات التي تتعمق بيا.
 األىمية التطبيقية:-ب     

 فيما يمي : تتمثل األىمية التطبيقية ليذه الدراسة
واالقتصادية  النتائج التي تم التوصل إلييا قد تفيد في تصميم وبناء البرامج االجتماعية-ٔ

 لفئة الشباب. ونالتي يعدىا االختصاصي والثقافية والنفسية
االستجابة لدعوة المربين والميتمين بشئون التربية والتعميم وراسمي سياسات التعميم العالي  -ٕ

وأولياء األمور وكذلك الباحثين في التغيرات العالمية المعاصرة لدراسة كيفية مواجية صراع 
 القيم وكيفية إكسابيا لمشباب.

طمبتيا ضد الغزو  لتحصين ،وعوية في الجامعاتتطوير وتعزيز البرامج اإلرشادية والت-ٖ
 الفكري .

 :حدود الدراسة
 الحدود الموضوعية:-أ

اقتصرت ىذه الدراسة عمى تحديد دور الجامعة في مواجية صراع القيم من وجية أعضاء ىيئة 
 التدريس في جامعة حائل.
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 الحدود الزمانية:-ب
 ه(.ٖ٘ٗٔ-هٖٗٗٔعام الدراسي )طبقت ىذه الدراسة خبلل الفصل الدراسي الثاني من ال

 الحدود المكانية:-ج
   ة عمى جامعة حائل في مدينة حائل.اقتصرت ىذه الدراس

 :مصطمحات الدراسة  
 ،وتعني في المغة : "دار الشيُء يُدور َدْورا و َدوَرانا ،يعود أصل الكممة دور إلى َدوَر دور : -1

ويأتي  م(.ٖٜٜٔ،بو وأَدرْت واسَتَدرْت".)ابن منظور ودرتُ  ،أَدْرتُو أنا و َدوْرتو ،واسَتداَر الشيءُ 
 معنى دور ىنا بمعنى : ميمة أو وظيفة.

تنافر واختبلف وعدم اتفاق بين عدة أطراف في القيم واألىداف والتصورات الصراع : -ٕ
 واألحداث.

و بحيث ينتج عن ،تباين وعدم استقرار منظومة القيم في المجتمع السعوديالصراع القيمي : -3
يا المجتمع أو المؤسسات التربوية نادي بباب تجاه األنماط السموكية التي يتناقض في مواقف الش

 بما يؤدي إلى سوء في التوافق االجتماعي. 
عبارة عن مبادئ ومثل عميا وضوابط تحدد سموك الفرد والمجتمع ويكون مصدرىا  : القيم-4

 األساسي الشريعة اإلسبلمية. 
 مىالقيم والصراع القي

ا المغوي تدل عمى ما يقوم بو ورد في لسان العرب أن لفظ القيمة في أصمي   القيم لغة :     
وأصمو ) قومو ( والقيمة  يقوم (-فالمفظ اسم ) قام ،ويتكون منو ويستدل بو عمى ىيئتو  الشيء

ي قولو ولفظ االستقامة ورد في القرآن الكريم ف  م(. ٕٕٓٓ ،) األصفياني .بالتقويم  ثمن الشيء
  (. ٙآية : ،)األنعام }ُقْل ِإنَِّني َىَداِني َربِّي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِممََّة ِإْبَراِىيَم َحِنيًفا{عز وجل 

) المستقيم والمقوم ألمور الناس.(. أي  ٖٓآية:،) الروم }َذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّمُ {وجل :  عزاهلل  قال و 
 م(. ٕٔٓٓ ،عقل 

مرغوب من  بمعنى أي شيء ،ى أنيا المرغوب فيو تعرف القيم عامة عم  القيم اصطالحًا :     
اعية أو وموضوع الرغبة قد يكون موضوعًا ماديًا أو عبلقة اجتم ،الفرد أو الجماعة االجتماعية 

في معجم المصطمحات و  م(.ٕٕٓٓ،) بيومي .يتطمبو المجتمع أفكار أو بصفة عامة أي شيء
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أو حدث  ىات التي تتكون لدى الفرد إزاء شيءوالنفسية بأن القيم محصمة مجموع االتجاالتربوية 
وتعتبر القيم من دوافع السموك الميمة وليا أىمية كبرى ليس فقط في حياة  ،أو قضية معينة 

 ،شحاتة ت من سموك. )اإلنسان الخاصة بل أيضًا فيما يقوم بو األفراد والجماعا
 م(.ٖٕٓٓ،والنجار
يتشربيا الفرد ويحكم بيا  ،وتعرف القيم بأنيا :" أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية      

 (.ٜٗٔص،مٕٗٓٓ،")ناصروتعمموحدد سموكو وتؤثر في عممو تكما ،وتحدد مجاالت تفكيره 
 اإلسبلميةايجابية راقية مضبوطة بضوابط الشريعة  إنسانيةصفات  :أنيام( ٕ٘ٓٓ،القرني)ويرى 

في المواقف المختمفة التي تفاعل فييا مع دينو ومجتمعو  اإليجابيةالسموكيات  إلىتؤدي بالمتعمم 
ومن  تنشئة أبنائيا وىو الدين والعرف وأىداف المجتمع. وأسرتو في ضوء معيار ترتضيو الجماعة

إلى أن القيم ىي :" أفكار معيارية توجو السموك وتزوده بمعايير  Karine Owensجيتيا تشير 
. "وتزود السموك باألساس الخارجي ،خمية عمى نحو ما يكافح الناس من أجمو خارجية ودا
 (.ٖٙص  ،مٕٗٓٓ ،)خطاب
ن القيم من وجية نظر الباحث ىي : مجموعة من المبادئ أو المعتقدات أو إف ،وعميو      

ى لتي تعمل عماألحكام أو المرجعية األساسية التي يتشربيا الفرد من خبلل تفاعمو مع بيئتو وا
 .ش فيو وذلك في جميع نواحي الحياةوتنظيم عبلقاتو في المجتمع الذي يعي،توجيو وضبط سموكو 

 مصادر القيم :     
المجتمع العربي واإلسبلمي فيمكن  ففى ،لمقيم مصادر عديدة تختمف من مجتمع إلى آخر     

 حصر مصادر القيم فيما يمي :
واإلجماع  ،وسنة رسولو صمى اهلل عميو وسمممتمثبًل في كتاب اهلل "الدين اإلسبلمي :-ٔ

فالقيم المستمدة من ىذا  ،وىذا المصدر ىو المصدر األساسي لمقيم في مجتمعنا ،واالجتياد
صدر سعادة لمبشرية في دنياىا وأخراىا إن تمسكت بو حق مو  ،المصدر ىي الخير كمو

 (.ٚص ،مٜٜٜٔ،والعمري،.)العاجز"التمسك
دة قبل وكانت سائ ،حيث توجد قيم ال زال كثير من الناس يتمسك بيا":  الفطرة والبيئة المحيطة-ٕ

فيي تعود إلى  ،ومنع الظمم والعدوان ،كالنخوة والشجاعة وبعض ىذه القيم إيجابية ،اإلسبلم



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

736 

 

 

 

 ،مٕٙٓٓ ،.)األنصاري"بصرف النظر عن الظروف المحيطة بو ،األفعال الخيرة في ذات اإلنسان
 (.ٛص
فقد ظيرت عمى المستوى التربوي كثير من القيم ذات العبلقة بالدراسة  "التربية المنيجية :-ٖ

 ،الدقة ،وأغمبيا نافع ومفيد إذا ما طبق تطبيقًا سميمًا ومن ىذه القيم: االستدالل ،المنيجية
 (.ٕٛص ،مٜٜٔٔ ،.)الناشف"التنبؤ ،اإلبداع ،التساؤل

 مكونات القيم :     
  :ة لمكونات القيم أنيا تتكون من ثبلثة أبعاد وىيإن الرأي األكثر شيوعًا بالنسب     

ومعياره االختيار، أي انتقاء ، أواًل: البعد المعرفي : وتشمل المدركات والمفاىيم والحقائق والمعارف
القيمة من بدائل مختمفة بحرية كاممة، بحيث ينظر الفرد في عواقب انتقاء كل بديل، ويتحمل 

موك البلإرادي ال يشكل اختيارًا يرتبط بالقيم. ويعتبر االختيار مسؤولية ذلك، وىذا يعني أن الس
-المستوى األول في سمم الدرجات المؤدية إلى القيم،ويتكون من ثبلث خطوات متتالية : أ

  االختيار الحر.-النظر في عواقب كل بديل.ج-استكشاف البدائل الممكنة.ب
ية لدى سموك الفرد وميمو إلى الموقف الذي تنشط ثانيًا: البعد الوجداني : وتشمل الشحنة االنفعال

ومعياره التقدير، الذي ينعكس في التعمق بالقيمة واالعتزاز بيا، والشعور بالسعادة  ،فيو القيم
الختيارىا، والرغبة في إعبلنيا عمى المؤل . ويعتبر التقدير المستوى الثاني في سمم الدرجات 

عبلن و  الشعور بالسعادة الختيار القيمة. متتاليتين ىما: المؤدية إلى القيم، ويتكون من خطوتين ا 
 التمسك بالقيمة عمى المؤل.

ثالثًا:  البعد النزوعي أو السموكي : ويتمثل في الكيفية والطريقة التي يجب أن يسمكيا الفرد     
ة، ومعياره الممارسة والعمل، ويشمل الممارسة الفعمية لمقيم م(.ٕٙٓٓ،)ناصرتجاه موقف معين .

أو الممارسة عمى نحو يتسق مع القيمة المنتقاة عمى أن تتكرر الممارسة بصورة مستمرة في 
أوضاع مختمفة كمما سنحت الفرصة لذلك. وتعتبر الممارسة المستوى الثالث في سمم الدرجات 

بناء -ترجمة القيمة إلى ممارسة.  ب-المؤدية إلى القيم، وتتكون من خطوتين متتاليتين ىما:  أ
 ط قيمي معين.نم

 ،تمتاز القيم بمجموعة من الخصائص التي تميزىا عن غيرىا من المفاىيم األخرى كالحاجة     
غير مرتبطة ، و إنسانية: . ويمكن إجمال أىميا فيأو السموك ،أو االتجاه ،أو المعتقد  ،دافعأو ال
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)  ذاتية ، ومتعممة وتتصف القيم بأنيا نسبية ، و المعيارية، و تمتمك صفة الضدية ، وبزمن معين
 .م(ٕٔٓٓعقيل ،  أبو التمن ،

 وظائف القيم :     
تمثل منظومة القيم األركان الحيوية التي يقوم عمييا أي مجتمع نظرًا لما تؤديو من دور      
بل وفي تطور ورقي المجتمعات واستقرارىا  ،ووظائف متعددة في ضبط السموك وتوجييو ،فعال

 في جميع المجاالت.
نتج عنيا آثارًا سمبية  ،إال أن العديد من الدول سيما الدول النامية تعاني من تحديات مختمفة     

من صورىا: تبدل المفاىيم لدى البعض تجاه تمك  ،عمى منظومة القيم ووظائفيا لدى اإلنسان
 ،تدني أو غياب ممارسة قيم المواطنة عمى أرض الواقع من قبل المواطن تجاه وطنو ،المنظومة

 م(.ٜٕٓٓ ،ا جعل المواطنة تعيش في أزمة.)الغامديمم
والقيم تعمل كمعايير توجو السموك الصادر عن األفراد إلى جية معينة ومحددة ضمن      

ولقد أكد  ،اإلطار االجتماعي وىي التي تحدد األسموب الذي يعرض بو الفرد نفسو عمى اآلخرين
 م(.ٕٔٓٓ،خصيتو وأبعاده المختمفة.)الينديعمماء النفس انو بمعرفة قيم الشخص يمكن معرفة ش

ضمن محورين ومن ىنا نبلحظ أن لمقيم وظائف عديدة لمفرد والمجتمع ويمكن تناول وظيفة القيم 
 .ستوى الفردي والمستوى االجتماعي ىما : الم
 أما وظائف القيم عمى المستوى الفردي فيي :       

وبيذا يعمل عمى  ،جعمو يتمتع بصحة نفسية عاليةوت ،تعمل القيم عمى اتزان نفسي لدى الناشئ-ٔ
ألن القيم تربط سموكو بمعايير وضوابط  ،ودفعيما إلى المستوى العالمي ،ازدىار وطنو ومجتمعو

 م(.ٕٓٓٓ ،في ضوئيا ييتدي في طريقو.)بربخ
فمتى عرف قيميم  ،تساعد القيم الفرد عمى التنبؤ بسموك غيره من األفراد بغرض التعامل معيم-ٕ

وتساعده عمى التكيف مع األفراد  ،استطاع التنبؤ بما سيكون عميو سموكيم في المواقف المختمفة
 م(.ٜٜٙٔ ،المحيطين بو ألنيم يتعاممون وفق قواعد وقيم عامة مشتركة فيما بينيم.)طيطاوي

وبمعنى آخر تحدد شكل  ،تييئ لؤلفراد اختيارات معينة تحدد السموك الصادر عنيم -ٖ
وبالتالي تمعب دورًا ىامًا في تشكيل الشخصية الفردية وتحديد أىدافيا في إطار االستجابات 

 معياري صحيح .
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أنيا تعطي الفرد إمكانية أداء ما ىو مطموب منو ليكون قادرًا عمى التكيف والتوافق بصورة -ٗ
 ايجابية .

ت التي تحقق لمفرد اإلحساس باألمان فيو يستعين بيا عمى مواجية ضعف نفسو والتحديا-٘
 تواجيو في حياتو .

 تدفع الفرد فرصة التعبير عن النفس وتأكيد الذات .-ٙ
تدفع الفرد لتحسين إدراكو ومعتقداتو لتتضح الرؤيا أمامو وبالتالي تساعده عمى فيم العالم من -ٚ

 حولو وتوسع إطاره المرجعي في فيم حياتو وعبلقاتو .
 نحو اإلحسان والخير والواجب . تعمل عمى إصبلح الفرد نفسيا وخمقيا وتوجيو-ٛ
كي ال تتغمب عمى عقمو ووجدانو ألنيا تربط  ،أنيا تعمل عمى ضبط الفرد لشيواتو ومطامعو -ٜ

 م(.ٜٛٛٔ،سموكو وتصرفاتو بمعايير وأحكام يتصرف في ضوئيا وعمى ىدييا .)ابوالعينين
لئلنسان في جميع أنشطتو  وتحقيق الرقابة الذاتية ،تعمل القيم عمى وقاية الفرد من االنحراف-ٓٔ

 م(.ٕٔٓٓ،أينما كان تواجده وأيا كان نشاطو.)عقل
تشكل القيم المصدر األساسي لما يصدر عن اإلنسان من مشاعر وأحاسيس وأفكار -ٔٔ

 ،فيي تميزه عن غيره من الناس .)الغامدي ،ومن ثم تترجم ألقوال وأفعال  ،وطموحات وأمان 
 م(.ٜٕٓٓ

عتقدات مشتركة تسيم في بناء نظام اجتماعي أخبلقي يوفر حياة تشكل القيم مفاىيم وم-ٕٔ
 م(.ٕ٘ٓٓ ،مستقرة وعادلة وكريمة.)نشواتي

 وأما وظائف القيم عمى المستوى االجتماعي فتتمخص بما يمي :     
وىي تساعد  ،القيم تضمن لمجماعة روحيا وتماسكيا داخل أىدافيا التي وضعتيا لنفسيا-ٔ

اتو المختمفة عمى التمسك بمبادئ ثابتة ومستقرة وتحفظ لو ىذا التماسك المجتمع بأفراده وجماع
وتساعد المجتمع عمى مواجية  ،والثبات البلزمين لممارسة حياة اجتماعية سميمة ومستقرة 

التغيرات التي تحدث فيو من خبلل االختيار الصحيح الذي يسيل لمناس حياتيم ويحفظ لممجتمع 
 م(.ٖٕٓٓ،طار واحد .)كشيكاستقراره وتصون كيانو في إ

أنيا تعمل عمى إعطاء النظم  اتربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضيا حتى تبدو متناسقة كم-ٕ
 االجتماعية أساسًا عقميًا تصبح عقيدة في ذىن أعضاء  المجتمع .
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 ،كما أنيا واعدة دائمًا إلى غد أفضل ،القيم إجماال تكون باعثًا عمى السموك الخبلق القويم-ٖ
والمثل واألخبلق قبل كل  ،القيمو  ،ال تقوم إال عمى العقيدة ،حضارات واألمم اآلمنة المستقرةفال

 م(.ٕ٘ٓٓ،.)الكافيشيء
تقي المجتمع من األنانية المفرطة والنزعات الطائشة فالقيم والمبادئ في أي جماعة ىي -ٗ

 اليدف الذي يسعى جميع أعضائيا لموصول إليو .
فيي تعبر عن ذاتية الشعوب  ،المجتمع في عقول اآلخرين القيم تمثل رموز أو صور-٘

األمر الذي يكون  ،وقراءة مدى تطورىا وقوتيا أمام األمم األخرى في جميع المجاالت ،وأخبلقيا
لتقييم كما أنيا تساعد في عمميات ا ،لو األثر البالغ في تعامل الدول والشعوب مع بعضيا البعض

 (.مٕ٘ٓٓ،والمقارنة.)الحسنية
زود المجتمع بالصيغة التي يتعامل معيا وتحدد لو أىداف ومبررات وجوده وبالتالي يسمك في ت-ٙ

 ضوئيا وتحدد لؤلفراد سموكياتيم .
ونبذ التمييز  ،فيي تدعو إلى التعاون والمشاركة ،تمعب القيم دورًا ىامًا عمى مستوى اإلنسانية-ٚ

 م(.ٕٔٓٓ،عقلسواء عمى مستوى األفراد أو الشعوب والدول.) ،العنصري
 مفيوم الصراع      

َصاَرَعُو  ،لغة: جاء في لسان العرب )الَصرع: الطرح في األرض وخَصو التيذيب باإلنسان     
والمـَُصارعة والِصَراع معالجتيما أييما َيْصَرُع  ،والجمع َصْرَعى ،فيو َمْصُروع وَصِريع ،َصْرعاً 
َوَمَصاِرع القوم حيث ُقِتُموا.)ابن  ،الَمْجُنون والَصِريع ،واْلَصْرع ِعَمًة معروفة ،َصاِحَبو
 م(.ٖٜٜٔ،منظور
يوجد بينيما تعارض في  ،يعرف الصراع بأنو: عبارة عن عممية اجتماعية تنشأ بين طرفين     

ويسعى كل منيما لتحقيق مصالحو وأىدافو مستخدمًا األساليب كافة سواء  ،المصالح واألىداف
 (.ٜٜٜٔ،انمشروعة أو غير مشروعة.)الرشد

( فقد عرف الصراع بأنو: االتجاه الذي ييدف إلى الفوز عمى األفراد أو مٕٗٓٓ،ناصر)أما      
وينشأ ىذا  ،بيم بممتمكاتيم أو بثقافتيم أو بأي شيءالجماعات المعارضة أو اإلضرار بيم أو 

نو ال سبيل وحين يدرك الفرد أ ،االتجاه أو السموك عند تعارض المصالح في المواقف التنافسية
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فتنقمب المنافسة بينيما إلى صراع حيث يعمل كل  ،إلى التوافق بين مصالحو ومصالح الغريم
 والتفوق عميو وىكذا يأخذ الصراع شكل اليجوم والدفاع. ،منيما عمى تحطيم اآلخر

 ومن الجدير بالذكر أن بعض عمماء االجتماع اعتبروا الصراع من العمميات االجتماعية      
( المشار إليو في Simmelوىذا ما أكد عميو سيميل) ،تدفع التغير االجتماعي إلى اإلمام التي 

أن الصراع قوة من قوى تكامل الجماعة تعيد إلييا توازنيا وعوامل  ( حيث بين:ٕٜٜٔ،الكندري)
 ليا تأثيرىاومن ثم فيو ظاىرة اجتماعية  ،وظاىرة من الظواىر التي تتسم بالعمومية ،التنظيم فييا

ونبلحظ مما تقدم أن الصراع يتخذ صورًا متعددة منيا شخصي وسياسي  .في ديناميات المجتمع
 ومنيا طبقي وديني.

 : أنماط الصراع     
 م(:ٜٜٜٔ،)الرشدان لمصراع أنماط متعددة يمكن تقسيمو إلى األنماط التالية:     

 :وينقسم الصراع إلى نمطين أساسيين ،النمط األول من حيث مستوياتو
الصراع الداخمي: وىو الذي يحدث داخل المجتمع الواحد بين الوحدات العرقية أو الفئات -ٔ

وقد تتزايد حدتو إلى درجة تؤدي إلى قيام ثورات داخمية وحروب  ،الدينية أو الطبقات االجتماعية
 أىمية.

يد الصراع الخارجي: وىو الذي يحدث بين الدول وتستخدم فيو القوة المسمحة أو التيد-ٕ
 باستخداميا إلجبار أحد األطراف عمى الرضوخ أو التسميم بأىداف الطرف اآلخر.

 ،يظير الصراع في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية النمط الثاني من حيث مجاالتو:
ذا بدأ في أحد ىذه المجاالت فإنو يمتد إلى المجاالت األخرى ليشمل المجتمع بأكممو.  وا 

ويتحدد الشكل ىنا في الصراع النفسي ويحدث عند األفراد عندما  من حيث أشكالو :النمط الثالث 
 ،يتطمب كل موقف سموكا ال ينسجم مع الموقف اآلخر ،يجدون أنفسيم في موقفين متعارضين

 الواجبات.كالتعارض بين الحقوق و 
في التوتر وقد يتحول الصراع الكامن المتمثل  ،والصراع قد يكون كامنًا أو ظاىراً       

وىو يقوم في مختمف مظاىر الحياة االجتماعية في  ،االجتماعي وعدم الرضا إلى صراع ظاىر 
وقد  ،االقتصاد والسياسة واألسرة والمغة والدين والمثل األخبلقية والفنية وقد يكون صراعًا في الرأي

أو قد يكون  ،د آخرأو تمويث سمعة فرد لفر  ،يكون في شكل ألفاظ نابية ينعت بيا فرد فردًا آخر
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محاولة يقوم بيا إلخراج منافسيو من حمبة التنافس. وقد ينمو الصراع في الخفاء ويتخذ مظاىر 
وقد يحدث الصراع بين الجماعات والوحدات  ،غير مشروعة كالقتل وحبك الدسائس والمؤامرات

 م(.ٕٗٓٓ ،األنثولوجية)السبللية( التي توجد داخل المجتمع الواحد.)رشوان
 نظريات الصراع :     

لمصراع نظريات متعددة تقوم عل أساس االختبلف وعدم التوافق والتنافس بين األفراد      
 والجماعات في المجتمع.

بينما  ،تتمثل نظريات الصراع في اتجاىين أساسيين : االتجاه األول ويتمثل بالماركسية      
 يمثل االتجاه الثاني المدرسة األمريكية المعاصرة. 

( بين مستويين في Marxيز ماركس )م م(:ٜٜٜٔ،)الرشدان االتجاه األول : الماركسية :    
 البناء االجتماعي :

أي العبلقة بين  ،المستوى األول: وىو البنية التحتية وتتكون من قوى اإلنتاج وعبلقات اإلنتاج
 مالكي وسائل اإلنتاج والعاممين عمييا. 

فوقي ويتكون من المفاىيم السياسية والتعميمية والفمسفية واألخبلقية المستوى الثاني: ىو المستوى ال
 والعقائدية.

ويعتقد ماركس أن البنية التحتية تحدد شكل البنية الفوقية وىذه بدورىا تؤثر بالبنية التحتية. 
ويحدث التناقض األساسي في المصالح أي بين من يممكون وسائل اإلنتاج وبين من يعممون 

 .نتج عنو ظيور الطبقات المتناقضة في المصالح أو ما يسمى بالصراع الطبقيلدييم مما ي
 أما االتجاه الثاني: فيي نظريات الصراع المعاصرة :     

التي اتخذت اتجاىات تختمف عن النظريات المادية ومن أشير ممثمي ىذه النظريات وىذا  
 . Simmel)وسيمل ) ،(Dahrendorfاالتجاه: دارندوف )

ن ليس ع يوجد في كل من مجاالت الحياة وأ( أن الصراDahrendorfيرى دارندوف )و      
ىناك أي مجتمع ميما كان يبدو مستقرًا بدون صراعات. والصراع بالنسبة لو ليس دائما ال يمكن 

وليس عمى  ،التحكم فيو فالمجتمعات والتنظيمات االجتماعية تقوم عمى أساس القسر أو الجبر
كراىا. ويتمثل في التنظيمات االجتماعية فا ،أساس االتفاق لصراع حتمي طالما أن ىناك جبرا وا 

فالتنظيم االجتماعي يتضمن أفرادا يشغمون مراكز اجتماعية  ،التي تقوم عمى المصالح المتعارضة
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ليا نفوذىا وسمطتيا ومكانتيا االجتماعية من خبلل أدوارىم االجتماعية في ىذه التنظيمات 
اكز اجتماعية تابعة. وينشأ داخل التنظيم االجتماعي نتيجة لبلختبلف في وآخرين يشغمون مر 

السمطة والنفوذ والمكانة االجتماعية مصالح متعارضة. تحاول المجموعة ذات السمطة والنفوذ 
بينما تسعى المجموعة التابعة  ،استخدام القسر أو الجبر أو الضغط لممحافظة عمى الوضع القائم

 م(.ٕٙٓٓ ،لمتغير.)الدقس
أما سيمل فيقرر أن الصراع في المجتمع حقيقة ال يمكن إنكارىا. فالصراع يعمل عمى نشأة      

فالعبلقات االجتماعية في المجتمع ؛ أو تدعيم جماعات االىتمامات وتوحيد التنظيمات االجتماعية
بل الحقد  والتفاعل بين األفراد ال يتضمن فقط االنسجام ،ترتكز أساسا عمى التفاعل االجتماعي

وىذه الرغبات واالختبلفات في الرغبات والمشاعر بين  ،غبات المختمفة والحاجات المتعددةوالر 
األفراد تكون أسبابا منطقية لمصراع الذي يعمل نتيجة لذلك كآلة لحل ليذه االختبلفات أو التوفيق 

 م(.ٕٗٓٓ،بينيا.)سميرة
 : نظرية الصراع االجتماعي     
لصراع االجتماعي عمى فكرة محورية مؤداىا أن الصراع ىو عنصر أساسي تستند نظرية ا     

( و رالف L.cozerفي كافة التنظيمات االجتماعية ومن أبرز عمماء ىذه النظرية : لويس كوزر )
(المذان ركزا عمى الوظائف التكاممية لمصراع )أي أن الصراع بوصفو Dahrendorpدارندورف )

 وليس إلى التفكك والتحول(. يؤدي إلى التكامل االجتماعي
 ( :Power and Authoriyالقوة والسمطة )-ٔ

فالقوة تعني إمكانية قيام فاعل معين بتنفيذ إرادتو بغض النظر عن عناصر المقاومة 
فالسمطة  ،والمعارضة.أما السمطة فتعني إمكانية أن تجد إرادة القادة والحكام آذانًا مطيعة صاغية

ىي مرتبطة دائمًا باألدوار االجتماعية. بمعنى أن الناس إما أن يكونوا في إذن ىي القوة الشرعية و 
 .مراكز مسيطرة ومتحكمة أو أن يكونوا خاضعين وتابعين لآلخرين

 دور التنظيمات والروابط :-ٕ
يذىب " دارندورف" إلى أن الصراع والسمطة يشكبلن عناصر أساسية في كافة التنظيمات 

أما التنظيم أو  ،بين األفراد غير ىام بالنسبة لممنظور االجتماعيوالروابط ذلك ألن الصراع 
وىو الذي يعني أي تنظيم اجتماعي يتواجد فيو أي شكل من أشكال السمطة فإنو يتكون  ،الرابطة
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وحينما تعي كل مجموعة  ،ال يممكونياالذين أولئك الذين يممكون السمطة وأولئك  ،من مجموعتين
 ،فإنيا تتحول إلى جماعات مصمحة أو طبقات ،حتيا الخاصةمن ىاتين المجموعتين مصم

وبالتالي تزداد احتماالت الصراع االجتماعي في الحياة االجتماعية بين ىذه الجماعات المتعارضة 
المصالح ويتجو الصراع إلى أن يفرز حركة موجية لمتغيير االجتماعي المنظم أو التوازن في 

زن االجتماعي نتيجة لذلك وسوف يتحقق االستقرار عبر وسوف يحدث التوا ،النسق االجتماعي
 ومن ثم فإن التغيير يحدث نتيجة لتغير السمطة  ونظميا. ،الزمن

 دور الصراع في المجتمع:-ٖ
 :افتراضات مجردة عمى النحو التاليولقد وصف"كوزر" بعض نتائج الصراع االجتماعي في شكل 

 محدودة طالت عممية الصراع االجتماعي.كمما كانت أىداف األطراف المتنازعة غير -أ
إذا اعتقد الناس أن انجازىم الكمي ألىدافيم سوف يكمفيم ما يفوق االنتصار الذي يتطمعون -ب
 فإن الصراع لن يستمر طويبل. ،إليو
 كمما كان الصراع حادًا وعنيفًا ومكثفًا كانت الجماعات المتصارعة بالغة التحديد والوضوح.-ج
دة الصراع تزايد تضامن كل طرف اجتماعي من األطراف المتصارعة حيث كمما تزايدت ح-د

 .يشعر كل طرف اجتماعي أنيم في سفينة واحدة وأن مصيرىم واحد مشترك 
 : Frustrationنظرية اإلخفاق أو اإلحباط      
ة ويقوم ىذا االتجاه عمى النظر إلى الصراع عمى أنو نتيجة لعامل اإلحباط ووصولو إلى ذرو      

وبصفة خاصة عندما تصاب خططيم باإلخفاق.  ،تأثيره في ظروف األزمة التي يمر بيا أطرافو
 . Frommواريك فروم  Flugelومن ابرز دعاة ىذا االتجاه عالم النفس فموجل 

يقول فموجل: بأن الدول التي تحقق فييا الحاجات األساسية لشعوبيا  ،وفي تفسيره لمصراع      
من تمك الدول التي  لمصراع والحرب أقل استعدادًا من الناحية السيكولوجية بصورة معقولة تكون

 يسيطر عمى شعوبيا الشعور بعدم الرضا أو الضيق.
 : نظرية التحميل النفسي     
يؤكد أصحاب نظرية التحميل النفسي أن اإلنسان يسعى دائما إلى إشباع حاجاتو الغريزية      

وىذا  ،االجتماعية وتقاليد المجتمع مما يؤدي إلى خمق حالة صراعوالتي دائما تتعارض مع القيم 
الصراع الداخمي في أعماق النفس البلشعورية تفسرىا نظرية التحميل النفسي أنو صراع بين قوة 
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مانعة تحول دون ظيور ىذه الحاجات الغريزية البلشعورية والتعبير عنيا والتي تقف دائما 
تبر أصحاب ىذه النظرية أن الصراع ىو انقسام وظائف ويع ،بالمرصاد أمام ىذا الضغط

 م(.ٕٕٓٓ،مما قد يعاني الفرد من مشاعر القمق.)الخالدي؛ الشخصية عمى نفسيا
 النظرية الفطرية :     
ترى ىذه النظرية أن حالة الصراع بين دافعين يمتمكان الشدة نفسيا يؤدي ذلك إلى كف      

ومن ثم تتحول  ،الكف ال يعني أن طاقة الدافعين قد اختفت غير أن ،متبادل بين ىذين الدافعين
طاقة الدافعين إلى إثارة سموك ثالث ليس لو أي معنى وغير مرتبط بالموقف المثير وليس لو 

أي تحويل طاقة  ،سموك التحويل ،وتطمق عمى ىذا النوع من السموك ،عبلقة بو عمى اإلطبلق
مى اإلطبلق فمثبًل : من وجية نظر الفطرية تفسير الدافع إلى سموك ليس لو عبلقة بالموقف ع

ويشير الباحث اميممان  ،كموقف االمتحان  ،أو ىز الرجمين في مواقف المشقة  ،التبول البلإرادي
Immelmann  إلى أن ىذا النوع من التعابير الحركية غير المتناسبة مع الموقف تدل عمى

أي في المواقف المشحونة بالتوتر  ،نماذج سموك وراثية تظير عادة من مواقف الصراع
 (. ٜٕٕص  ،مٜٕٓٓ ،والقمق.)رضوان

 نظرية التنافر المعرفي :     
تقوم نظرية التنافر المعرفي عمى فرضية أن األفراد يطمحون دائما إلى التوازن واالنسجام بين      

فإذا  ،نسبة لموضوع ماوآرائيم الميمة بال ،ومواقفيم ،ومعتقداتيم ،وقناعاتيم ،وأفكارىم ،معارفيم 
ويقود ىذا  ،حدث وكان ىناك عدم توافق بين معارف محددة فإن ذلك يقود إلى تنافر معرفي

التنافر المعرفي إلى توليد دافع غايتو تخفيض ىذا التنافر المعرفي إلى أدنى درجو ممكنة من 
 خبلل بحث عن إمكانيات تخفيض التنافر.

إلى التدخين في ىذه كثرة يقول: " أشعر بحاجة شديدة مثال عمى ذلك : المدخن الذي يدخن ب
ويعترف أن التدخين  ،نو يعرف في الوقت نفسو مخاطر التدخين عمى صحتوالمحظة" غير أ

فإنو يجد نفسو في حالة من التنافر المعرفي ذلك أن سموكو قد خالف المعرفة حول  ،مضر جداً 
 ،لمخفض من ىذا التنافر المعرفي. )رضوانوسوف يتولد لديو دافع  ،الخطر المرتبط بالتدخين 

 (.ٖٕٓص  ،مٜٕٓٓ
 : Anomie))نظرية األنومي      
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 ،ظيرت عند دوركايم ألول مرة في دراستو الشييرة لبلنتحار Anomie)ونظرية األنومي )     
ويشير إلى الحالة التي تمثل فراغا أخبلقيا وفقدان لممعايير والتي تنطوي عمى انييار في النسق 

وتوصل دوركايم إلى نتيجة  ،وعدم إحبللو بقواعد أخبلقية بديمة ،لقيمي السائد في المجتمعا
والبد من ضبطيا  ،مفادىا:أن دوافع وأسباب ظاىرة االنتحار موجودة في إحساس وعواطف األفراد

والتحكم بيا من قبل سمطة المجتمع. ويؤكد دوركايم أن ظاىرة األنومي المتمثمة في حاالت 
وليدة مجتمع الرفاه والتقدم الصناعي واالزدىار  ،ار والفساد األخبلقي والتفكك واالنحرافاالنتح

وكان ىذا عمى حساب التضامن االجتماعي والتماسك بين األفراد  ،االقتصادي
(.Durkheim،1951)، م(.ٕٚٓٓ،والمشار إليو في )حنان 

 ( :Personaنظرية القناع ليونغ )     
فيو الوجو الذي يتقدم بو اإلنسان  ،قناع يخفي وراءه الفردية ،الجمعي عرف بقناع العقل     

لممجتمع ليغمف ذاتو الحقيقية بغبلف خادع ويمبسو قناعا ليبدو لمعالم في مظير يتفق والجماعة. 
وىو أحد األسباب الرئيسية التي تجعل  وىذا الوجو يكون غريبا عن وجدانياتو ومقاصده الحقيقية .

ألنو يعيش بأىداف وأغراض  ،وانفعاليا في المجتمع الحديث ،ضطرابالفرد شديد اال
 م(.ٕٔٓٓ ،زائفة.)عباس

وال يكاد يخمو مجتمع من وجود الصراع لكن  ،ومما سبق يتضح تعدد الصراعات وتعدد أسبابيا 
وىو مايؤكد عمى وجوب التقميل من حدة الصراعات بتناول المسببات  ،باختبلف حدتو وتأثيره 

التي قد تسبب شرخ في تماسك المجتمع  د من تأثيرىا والقيام بمعالجتيا لمتخفيف من آثارىاالتي تزي
 وبالتالي تفككو تدريجيا.

 مفيوم صراع القيم :     
حيث تمت  ،( من المفاىيم الحديثة نسبياValue Conflictيعتبر مفيوم صراع القيم )     

( Anomieاعية أثناء الحديث عن ظاىرة األنومي )اإلشارة إليو في ثنايا األبحاث النفسية واالجتم
وتالكوت  ،(E.Durkheimالبلمعيارية في كتابات كل من أميل دوركيايم )

 (.R.Mertonوروبرت ميرتون ) ،T.Parsons)بارسونز)
إلى أن جاء عالما  ،وقد ظمت صفحات عمم االجتماع خالية من أية مضامين تتعمق بيذه الظاىرة 

( وقاما بتحديد ظاىرة صراع القيم في Culier،Harpertاربرت )االجتماع كويمر وى
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 ،م.وقد اعتبرا الصراع االجتماعي عامةٜٜٗٔكتابييما"المجتمع األمريكي" : القيم في صراع" سنة 
ظاىرتين طارئتين عمى تكامل األنساق  ،وصراع القيم خاصة
 م(.ٕٗٓٓ،في الزيود،مٜٚٛٔ،وعبدالمعطي،االجتماعية.)أحمد

بين المجتمع الجامد والمتحرك بين  ،مق صراع القيم" عمى التباين بين القديم والمستحدثويط     
وما ينبغي أن يكون ويكون البقاء لؤلصمح  ،اآلباء واألبناء ليدل عمى الصراع بين ما ىو كائن 

وقد عرف صراع القيم بأنو" التناقض الذي يظير في بعض   م(.ٕ٘ٓٓ ،واألعم واألنفع .)أحمد
تجاىات وأنماط السموك لدى الفرد نتيجة تعارض وتضاد قيم الفرد مع النسق القيمي السائد قيم وا

في المجتمع مما يؤدي إلى الشعور بالتوتر والقمق واالضطراب والتردد وبالتالي المعاناة في 
 م(.ٕٗٓٓ ،المواقف الحياتية المختمفة".)الزيود

 تصنيف صراع القيم:     
 م(:ٕ٘ٓٓ ،)أحمد لقيم إلى أربعة أقسام رئيسية :يمكن تصنيف صراع ا     

 صراع بين اتجاىات ثابتة واتجاىات متغيرة مستخدمة.-ٔ
 سموك ممتزم وسموك فوضوي. ،صراع بين نوعين من السموك-ٕ
 صراع بين معتقد لو صفات الضرورة والعمومة ومعتقد لو صفات متقمبة.-ٖ
وبين قيم نسبية متغيرة  ،وال ظروف وال أحوال صراع بين قيم مطمقة ال يحدىا زمان وال مكان -ٗ

 بتغير الظروف واألحوال.
 أسباب صراع القيم :     
م( أن من أسباب وقوع المجتمع العربي في صراع بسبب " أننا أمة ٕٗٓٓ،يذكر) الزيود      

ن ىذا التضارب في القيم يؤدي إلى إ وتعيش في الحاضر ماديا ". ،تنتمي إلى الماضي ذىنيا 
 ة لصراع القيم ومن أىم ىذه األسبابمتنوع وأسباب راعيا وينتج من ىذا الصراع عدة مصادرص
: 
الفكر يستعمر  يمتمكوان من  ،الثقافة والفكر ىما القاعدة في أي مجتمع أسباب فكرية ثقافية :-ٔ

وأصبح التدخل في  ،العقل. ولذلك فقد حرصت المجتمعات عمى المحافظة عمى تراثيا الثقافي
شؤون الثقافية لدولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات ال يقل خطورة عن التدخل في شؤون ال

بل ربما يكون أشد خطرًا حيث إن اختراق البنية الثقافية  ،ىذا المجتمع االقتصادية أو السياسية 
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تمع فيصبح ىذا المج ،يمثل المدخل إلى اختراق بقية األبنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية
 م(.ٕٔٓٓ ،تضرب أطنابيا شتى المجاالت.)الشاذلي ،بعد ذلك فريسة سيمة لتبعية شاممة

وتبرز مسألة الصراع القيمي بين الثقافات بصورة جمية في إطار عممية التغيير أو التغيير     
ومبعث ىذا الصراع خشية المجتمع من انتشار قيم عصرية جديدة غير  ،االجتماعي والثقافي

 م(.ٕٔٓٓ،خشى معيا التخمي عن القيم التقميدية السائدة.)العسيريمألوفة ي
وبناء عمى ذلك يتحتم عمى وسائل اإلعبلم العربي التأكيد عمى القيم الخمقية المرغوبة في      

 م(:ٕٕٓٓ،)الحمدي وذلك بمطالبتيا بما يمي : ،المجتمع العربي
يما خمقية مغايرة لما ينشده المجتمع عدم تقديم األفبلم والمسمسبلت األجنبية التي تحمل ق-أ

 .العربي
ضرورة وضع برامج ثقافية وصحية ودينية توضح اآلثار السمبية التي تنجم لمفرد والمجتمع -ب

 نتيجة لمسايرتو الثقافية الغربية واتجاىاتيا المغايرة لنا.
ن في ذلك يجب عمى المؤسسات اإلعبلمية القيام بدورىا في نشر المغة العربية ودعميا أل-ج

 دعما لميوية الثقافية العربية والتي يتربص بيا غزاة الثقافة الغربيين.
ضرورة تبني المؤسسات اإلعبلمية لدورىا في توضيح حقيقة اإلسبلم كنموذج حضاري صالح -د

 لكل زمان ومكان.
لفعل وىي التي توجو ا ،تسيم القيم في تشكيل اتجاىات االختيار عند األفراد سباب اجتماعية:أ-ٕ

فيناك العديد من األفراد الذين يخشون  االجتماعي نحو األىداف أثناء عممية التنشئة االجتماعية.
وال بد من حل  ،من التجديد أو الذين تمنعيم مصالحيم أو مراكزىم من تقبل التغير القيمي
ي ىذا ا ىو جديد.والفشل فالتناقض الذي يحدث في النسق القيمي بين ماىو قديم متوارث وبين م

حتما إلى التخمف القيمي حيث توجد تناقضات بين رواسب قديمة جديدة ومطالب وقيم  يؤدي
 م(ٕٕٓٓ،)عبدالعاطي.الواقع الجديد

حيث  ،يؤدي التباين في التنظيم القيمي لممجتمع كنتيجة لمتغيرات السريعة   أسباب اقتصادية :-ٖ
فقد تسيطر القيم المادية  ،كموجيات لسموكيميحدث تغير في ترتيب القيم بالنسبة لؤلفراد وأىميتيا 

وسيطرة  ،عمى سموك الكثير من األفراد أو تحتل مكانة اجتماعية أعمى من السابق في سمم القيم
عادة ما تدفعيم إلى االىتمام بالحصول عمى السعودي الناحية المادية عمى اىتمامات الشباب 
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المجتمع بغض النظر عن المصدر والوسيمة لتحقيق الثروة والنفوذ والمراكز االجتماعية اليامة في 
وىذا بدوره يؤثر عمى النواحي الروحية واألخبلقية مما يتعارض مع قيم المجتمع المركزية  ،ذلك

 م(.ٕٗٓٓ،إلتقان في العمل والسعي لمنجاح.)سميرةكاألمانة والعدالة وتكافؤ الفرص والتضحية وا
ما يشعر بو الشباب من مثل عميا يحاول أن يتسامى  ينشأ الصراع النفسي بين أسباب نفسية :-ٗ

ويعبر من خبلليا عن قيمة ذاتية وبين غرائزه وميولو وشيواتو وحين تتسع اليوة بين الذات العميا 
فإن األنا تستشعر ضربا من التمزق الباطني الذي قد يسبب ليا اإلحساس باليأس  ،والذات الدنيا

بطبيعة الحال من ىذه اليوة السحيقة التي نشأت بين قيمو  والقمق واالضطراب النفسي الذي نجم
 م(.ٕٕٓٓ ،وما تتطمبو من أدوات غرائزية.)صبحي

  أثر البيئة الجامعية عمى قيم الشباب :     
ولكون الجامعة  ،ومن ثم تعمل عمى إيجاد الوسائل المناسبة لمتفاعل مع البيئة المحيطة بيا     

ا وأىدافيا ومواردى ،ومن البيئة والمجتمع تشتق الجامعة قيميا ،جزءًا ال يتجزأ من المجتمع
لى ،ومعموماتيا والموارد والمعمومات في شكل  ،واألىداف ،البيئة والمجتمع تعاد تمك القيم وا 

أو قوى عاممة مؤىمة ومدربة بعد معالجة لتمك  ،وخدمات بحثية ،انجازات عممية
 .م(ٕٕٓٓ،)العسيمي.المدخبلت

ىذه  تتصل و ،الجامعية ىي محصمة التفاعل بين عناصر العمل الجامعي جميعاإن الحياة      
وتشمل كل أجيزة  ،وىي عممية متشابكة معقدة ،العناصر بكل شأن من شؤون حياتنا العامة

 م(.ٕٕٓٓ،المجتمع ومؤسساتو.)وفاء
 دور الجامعة في الصراع القيمي :     
ئ وأسس الثقافة العربية اإلسبلمية لدى األجيال بغرس مبادالتعميم الجامعى  ؤسساتموتقوم     

ليكونوا دعاة ليا وتوعية المجتمعات بأىمية التزاميا وتمسكيا بثقافتيا العربية اإلسبلمية  ،المتعاقبة
بما ينسجم مع العقيدة اإلسبلمية النقية التي تسعى إلى بناء  ،األصيمة البعيدة عن الغمو واالنحراف

 م(.ٕٚٓٓ ،تحقق لؤلمة عزتيا وقوتيا.)الربابعة ،ء قويا نقيااألفراد والمجتمعات بنا
فقد تغير الدور االجتماعي لمجامعة في وقتنا  ،وفي ضوء التغيرات السريعة والمتبلحقة     
وأصبح من الضروري أن تأخذ الجامعات بعين االعتبار أن ليا إرثا من القيم المحددة  ،الراىن

من الميم في الوقت الحالي أن تحرص الجامعة كمؤسسات كما وأصبح ،ليوية الذات الجامعية
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تعميمية تربوية . عمى القيام بتطوير وتنمية منظومة القيم الجامعية لدى الطبلب واألساتذة وكافة 
 م(.ٕٗٓٓ،والمشار إليو في )الزيود ،(Gieystor،2001العاممين بيا )

ر ألي جية أخرى التأكيد عمى أن إن واجب الجامعة بما تضمو من قيادات فكرية ال تتواف     
التراث العربي التربوي بخصوبتو وغناه يجب أن يكون مصدرًا لتجديد التربية العربية في الحاضر 

لما فيو من مفاىيم ومبادئ وخبرات وتجارب يسعى الفكر الحديث إلى اعتمادىا  ،والمستقبل
فيو تراث يقدر مكانة اإلنسان وحقو في االعتماد عمى فكره وضميره وجيوده الذاتية في  ،وتأصيميا

سيكون بوسعيا أن تقدم لؤلمة ،التعميم. والجامعات إذا استطاعت أن تحقق كل ما سبق في عمميا
السيما في مجال الفكر التربوي كما  ،فمسفة متميزة تعبر عن خصائصيا الذاتية ومواقفيا األساسية

و سيكون بمقدورىا أيضا تأصيل ثقافة المجتمع ونشرىا عبر األجيال وخمق نوع من االعتزاز أن
 م(.ٕٚٓٓ ،بالتراث القومي لدى الناشئين والشباب .)اليبللي

تتمثل في  ،كما أن لمجامعة دور ميم في تحقيق األمن الفكري فيي مسؤولية وطنية عظمى     
وبمورة بنائيم الفكري بمختمف أبعاده  ،والثقافية والمياراتيةتكوين شباب الوطن في الجوانب العممية 

األمر الذي سيؤدي تحققو إلى تشكيل ركيزة أساسية  ،وتحصينو وحمايتو وتوجييو الوجية السميمة
ويحققون  ،ويتفاعمون معيا ،في بناء ثقافة متزنة فكريا يستقبميا الطمبة

 م(.ٕٙٓٓ،مقوماتيا.)المالكي
وقف الباحث عمى مجموعة  ،ات العبلقة بالدراسة الحالية أو أحد متغيراتياالدراسات ذومن      

دالل، ، و (ٕٕٓٓدراسة العسيمي)و و  م( ٕٓٓٓدراسة الرشيد) من الدراسات العربية منيا :
دور تناولت  م(ٕٗٓٓخميفة) و ودراسة (ٕٗٓٓاألستاذ، وحمدان)، ودراسة م( ٕٕٓٓوصبحي)

التغير في نسق القيم لدى الشباب الجامعي  ، ودى الطمبةالجامعة في تشكيل منظومة القيم ل
أىم االتجاىات والقيم السمبية التي ظيرت لدى الشباب الجامعي في السنوات  ،مظاىره وأسبابو

م القيم واالتجاىات السمبية التي ظيرت بين الشباب الجامعي في السنوات األخيرة اىاألخيرة. 
ظيرت النتائج أن ىناك كثيرا من القيم وأ قيم السمبية.والعوامل التي أدت إلى ظيور ىذه ال

 ،االختبلط الجنسي ،واالتجاىات السمبية التي انتشرت بين الشباب الجامعي من أىميا: التدخين
فقد دلت عمى أن القيم السمبية  ،واالىتمام الزائد بالموضة. أما النتائج المتعمقة بعينة ىيئة التدريس

باإلضافة إلى  ،كذلك غياب حب العمم ،عدم االلتزام وعدم الجدية ،التي ظيرت ىي: اإلىمال
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سواء التي –انتشار األلفاظ الغريبة عن الثقافة العربية. وتوصمت الدراسة إلى أن القيم السمبية 
تكشف عن خمل واضح في منظومة قيم الشباب  -اقرىا الطبلب أو أعضاء ىيئة التدريس

أو  ،العديد من القيم االيجابية وتبني بعض القيم السمبية حيث حدث نوع من التخمي عن ،الجامعي
 احتضانيا.

 ، Caroll & Gloria & Craughدراسة كارول و جموريا و كريوف ) ةالدراسات األجنبيومن 
تتبعية لخمس سنوات وتدور مشكمة الدراسة حول التعرف عمى الصراع الناتج من جراء ال(2000

 (Thacher،2000دراسة تاتشر ) و عمى النظام اإلداري. التغيير في االعتقادات المييمنة
وكيف كانت كفايتيم في  ،وصف المشاكل والعقبات التي يمر بيا العاممون كشركاء في العملل

ومعرفة المشاكل األساسية لبناء الشراكة والمحافظة عمييا والتي يتخمميا  ،التغمب عمى تمك العقبات
 ،مؤسسات االجتماعية المختمفة لدييا قيم اجتماعية مختمفةصراع حول القيم الناتجة عن كون ال

تظير االختبلفات أثناء عمميم بعضيم مع بعضيم  ،وعندما يحاول الشركاء التمسك كل بقيمو
اآلخر وىنا يظير الصراع القيمي. أظيرت النتائج أن الصراع القيمي يظير بشكل شائع في أربع 

والعبلقات بين  ،والعبلقات السياسية ،والروابط المجتمعية حاالت مختمفة بين الشركاء في العبلقات
وأظيرت اآلراء أن تمك الصراعات القيمية ال يمكن تجنبيا بأي  ،الوكاالت والعبلقات في العمل

( بعنوان:" أثر االتصال Guan & Dodder، 2001دراسة جوان و دودر )و  حال من األحوال.
نة". وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في العبلقة بين دراسة مقار  ،الثقافي عمى القيم واليوية

بالمقارنة بين التوجيات القيمية لمطمبة الصينيين الذين يدرسون  ،االتصال الثقافي والتغير القيمي
وكذلك بين الطمبة  ،في الواليات المتحدة األمريكية والطمبة الصينيين في جميورية الصين

ين فأكثر مع نظرائيم الذين أمضوا أقل من سنتين في الواليات الصينيين أنفسيم الذين أمضوا سنت
 المتحدة األمريكية.

نتائج الدراسة عمى أن االتصال الثقافي لو عبلقة بالتغير في التوجيات القيمية لدى  وأشارت
والطمبة  ،حيث اعتقد الطمبة الذين ليم اتصال ثقافي أن القيم الثقافية اقل أىمية ،الطمبة الصينيين

ذين مضى عمييم أكثر من سنتين في الواليات المتحدة األمريكية اقل مقاومة لمتغير الثقافي من ال
كذلك تبين أن الطمبة  ،قل من سنتينفي الواليات المتحدة األمريكية أ الذين مضى عمى وجودىم

 خاصة عند ،الصينيين في الصين يقاومون التغير الثقافي أكثر من الطمبة الصينيين في أمريكا
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الطالبات المواتي لديين إحساس بالمحافظة عمى العفة من قبيل الحرص عمى المبادئ الثقافية 
 والتقاليد.
تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء االطار النظري وبناء أداة الدراسة الحالية وكذلك      

 ،في مناقشة النتائج 
يبلحظ أن ىذه الدراسات حاولت  ،قة ومن خبلل عرض الباحث لمدراسات العربية الساب     

وأسبابو في البيئات التعميمية سواء كانت في  ،تقصي أزمة القيم والصراع القيمي لدى الشباب
وقد تم التركيز عمى الدراسات التي عنيت بفئة الشباب والشباب  ،المدارس أو في الجامعات 

و العزام ". كما  ،ن " خميفةكما في دراسة كل م ،وما يتعرضون لو من صراع قيمي ،الجامعي
بينت بعض الدراسات دور الجامعات في مواجية صراع القيم لدى الشباب وبناء شخصيتيم من 

واألستاذ وحمدان ". وكشفت بعض الدراسات العبلقة بين  ،كما في دراسة " العسيمي ،القيم 
كدراسة "  ،بلمالصراع القيمي وعدد من المتغيرات مثل االتصال الثقافي وأثر وسائل اإلع

Prayoon & Bonchan ،  وGuan & Dodder "،  واعتبر االتصال الثقافي ووسائل اإلعبلم
كما ليما دور كبير في تغيير القيم وتعديميا.  ،من أىم أسباب الصراع القيمي لدى طمبة الجامعات

المجتمع وقد بحثت الدراسات السابقة أثر عدد من المتغيرات كالتخصص والجنس ونوع الجامعة و 
كما في دراسات كل من:" دالل  ،الجامعي والمستوى االجتماعي عمى متغير الصراع القيمي 

واألستاذ وحمدان ". كما أكدت بعض  ،ولطفيو ،والرشيد ،وىناء ،و البطش وعبدالرحمن ،وصبحي
 في حين نفت دراسة "األستاذ وحمدان" وجود ىذا األثر. ،النتائج وجود أثر ليذه المتغيرات

وبناء عميو فقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناوليا لموضوع الصراع      
وفي اختيارىا لعدد من متغيرات الدراسة وقياس أثرىا  ،وفي اختيارىا لفئة الشباب الجامعي ،القيمي

لقيمي إال أن ىذه الدراسات التي تم االطبلع عمييا لم تبحث في الصراع ا ،في الصراع القيمي 
كما لم تبحث  ،عمى مستوى الدول الخميجية بصفة عامة والمممكة العربية السعودية بصفة خاصة

ومن ىنا فإن الدراسة  ،دور الجامعات في الصراع القيمي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
ر البيئة واث ،الحالية تختمف عن سابقاتيا في أنيا تناولت صراع القيم في المممكة العربية السعودية

أعضاء  نظر الجامعية عمى صراع القيم وكذلك دور الجامعة في صراع القيم وذلك من وجية
 ىيئة التدريس.
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 : .منيج الدراسة

رز والذي ييتم بوصف الظاىرة موضع البحث وتب المنيج الوصفي المسحيتم استخدام 
دراسة بعض في كونو األسموب المناسب الذي يمكن من  أىمية األسموب الوصفي المسحي

الموضوعات اإلنسانية العتماده عمى دراسة الواقع ودراسة الظاىرة كما ىي في الواقع ومن ثم 
 وصفيا والتعبير عنيا كمًا وكيفًا .

 جتمع الدراسة وعينتيا :م

تكون مجتمع الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس في جامعـة حائـل بالمممكـة العربيـة السـعودية،      
( عضــوا "المصــدر:عمادة شــؤون األســاتذة والمــوظفين بجامعــة حائــل"، وقــد ٕٖٛٔوالبــالغ عــددىم )

 %(.ٔ.ٜٔوبنسبة ) عشوائيةاختيرت عينة طبقية 

ة :خصائص أداة الدراس  

 يتصف أفراد عينة الدراسة بعدد من الخصائص الشخصية والوظيفية نوضحيا فيما يمي:

   الرتبة األكاديمية -1

 الدراسة وفقًا لمتغير الرتبة األكاديميةتوزيع أفراد عينة  (1جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات 

 71.7 151 أستاذ مساعد
 17.1 66 أستاذ مشارك

 11.1 39 أستاذ
 166.6 356 اإلجمالي

( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقــًا لمتغيــر الرتبــة األكاديميــة، حيــث أن النســبة ٔيوضــح الجــدول رقــم )
%( رتبـــتيم ٚ.ٔٚ( عضـــو ىيئـــة تـــدريس يمثمـــون مـــا نســـبتو )ٕٔ٘الدراســـة )األكبــر مـــن أفـــراد عينـــة 

%( رتبــتيم األكاديميــة ٔ.ٚٔ( عضــو ىيئــة تــدريس بنســبة )ٓٙأســتاذ مســاعد، فــي حــين أن ىنــاك )
%( رتبــتيم األكاديميــة ٔ.ٔٔ( عضــو ىيئــة تــدريس بنســبة )ٜٖأســتاذ مشــارك، وفــي األخيــر ىنــاك )

 أستاذ.
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 ينة الدراسة وفقًا لمتغير الرتبة األكاديميةتوزيع أفراد ع (1شكل رقم )

 الكمية -1

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الكمية (1جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات 

 38.6 133 عممية
 61.6 117 إنسانية
 166.6 356 اإلجمالي

ــــم ) ــــاك )ٕيتضــــح مــــن خــــبلل الجــــدول رق ــــون ٕٚٔ( أن ىن ــــدريس يمثم ــــة ت مــــا نســــبتو ( عضــــو ىيئ
( عضـــو ىيئــة تـــدريس يمثمـــون مـــا ٖٖٔ%( يدرســون بكميـــات إنســـانية، فــي حـــين أن ىنـــاك )ٓ.ٕٙ)

 %( يدرسون بكميات عممية.ٓ.ٖٛنسبتو )

 الجنس -3

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس (3جدول رقم )  
 النسبة المئوية التكرارات 

 61.4 115 ذكر
 38.6 135 أنثى

 166.6 356 اإلجمالي
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( توزيـــع أفــراد عينـــة الدراســـة وفقـــًا لمتغيـــر الجــنس، حيـــث أن مـــا يزيـــد عمـــى ٖيوضــح الجـــدول رقـــم )
%( من الـذكور، فـي ٗ.ٔٙ( عضو ىيئة تدريس يمثمون ما نسبتو )ٕ٘ٔنصف أفراد عينة الدراسة )

 %( من اإلناث.ٙ.ٖٛ( عضو ىيئة تدريس بنسبة )ٖ٘ٔحين أن ىناك )

 الجنسية -4

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنسية (4جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات 

 16.9 38 سعودي
 89.1 311 غير سعودي
 166.6 356 اإلجمالي

( عضـو ىيئـة ٕٖٔ( أن الغالبية العظمـى مـن أفـراد عينـة الدراسـة )ٗيتضح من خبلل الجدول رقم )
( عضـو ىيئـة تـدريس ٖٛفـي حـين أن ىنـاك ) %( غيـر سـعوديين،ٔ.ٜٛتدريس يمثمـون مـا نسـبتو )

 %( من السعوديين.ٜ.ٓٔبنسبة )

 :. أداة الدراسة5

 مبلئمةبناء عمى طبيعة البيانات، وعمى المنيج المتبع في الدراسة، وجد الباحث أن األداة األكثر 
ات لتحقيق أىداف ىذه الدراسة ىي "اإلستبانة"، وقد تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبي

 والدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة. 
 ولقد تكونت اإلستبانة في صورتيا النيائية من جزأين:

، و الرتبـة األكاديميـة : وىـو يتنـاول البيانـات األوليـة الخاصـة بـأفراد عينـة الدراسـة مثـل:الجزء األول
 الجنسية.، و لجنس.، واالكمية.

 رة مقسمة عمى أربعة محاور كما يمي:( فقٚٗ: وىو يتكون من )الجزء الثاني
 :يتنـاول الـدور االجتمـاعي لمجامعـة فـي مواجيـة صـراع القـيم وىـو  المحور األول

 ( فقرة.ٕٔيتكون من )
  يتنــاول الـــدور الثقـــافي لمجامعــة فـــي مواجيـــة صــراع القـــيم وىـــو  :الثوووانىالمحوووور

 ( فقرة.ٕٔيتكون من )
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  عـة فـي مواجيـة صـراع القـيم وىـو يتناول الدور االقتصادي لمجام :الثالثالمحور
 ( فقرة.ٔٔيتكون من )

  يتنـــاول الـــدور النفســـي لمجامعـــة فـــي مواجيـــة صـــراع القـــيم وىـــو :الرابوووع المحوووور
 ( فقرة.ٕٔيتكون من )

 تم حساب  صدق االستبانة كاالتى:  :.صدق أداة الدراسة6
 أواًل: الصدق الظاىري ألداة الدراسة )صدق المحكمين(:

دور الجامعووة فووي مواجيووة صووراع القوويم موون نــاء أداة الدراســة والتــي تتنــاول"مــن ب االنتيــاءبعــد 
"، تـم عرضـيا عمـى عـدد مـن المحكمـين وذلـك وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائول

 (.ٕبآرائيم. )ممحق رقم ) لبلسترشاد
مــا وقــد ُطمــب مــن المحكمــين مشــكورين إبــداء الــرأي حــول مــدى وضــوح العبــارات ومــدى مبلئمتيــا ل

وضعت ألجمو، ومدى مناسبة العبارات لممحور الذي تنتمي إليو، مع وضع التعـديبلت واالقتراحـات 
 التي يمكن من خبلليا تطوير االستبانة.

وبنــاء عمــى التعــديبلت واالقتراحــات التــي أبــداىا المحكمــون، قــام الباحــث بــإجراء التعــديبلت البلزمــة 
ل بعـض العبـارات وحـذف عبـارات أخـرى، حتـى أصـبح التي اتفق عمييا غالبية المحكمين، من تعـدي
 (.ٖاالستبيان في صورتو النيائية ممحق رقم )

 ثانيًا: صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة:
بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قام الباحـث بتطبيقيـا ميـدانيًا وعمـى بيانـات العينـة قـام 

حيث تـم حسـاب معامـل  لبلستبانةلمعرفة الصدق الداخمي الباحث بحساب معامل االرتباط بيرسون 
 االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجـة الكميـة لممحـور الـذي تنتمـي إليـو العبـارة

( وىذا يعطـي داللـة عمـى ارتفـاع معـامبلت ٔٓ.ٓتضح  أن جميع العبارات دالة عند مستوى )وقد ا
مؤشـــرات صـــدق مرتفعـــة وكافيـــة يمكـــن الوثـــوق بيـــا فـــي تطبيـــق االتســاق الـــداخمي، كمـــا يشـــير إلـــى 

 الدراسة الحالية.

قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات الفاكرونباخ،  .ثبات أداة الدراسة :7
 ( يوضح معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وىي :٘والجدول رقم )
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 بات أداة الدراسةمعامل ألفاكرونباخ لقياس ث (5جدول رقم )

 الثبات معامل المحور الرقم
 766. الدور االجتماعي لمجامعة في مواجية صراع القيم 1
 875. الدور الثقافي لمجامعة في مواجية صراع القيم 1
 849. الدور االقتصادي لمجامعة في مواجية صراع القيم 3
 913. الدور النفسي لمجامعة في مواجية صراع القيم 4

 915. الكمي تالثبا
يتضح من خبلل الجدول أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول إحصائيًا، حيث بمغت 

معامبلت ثبات  تراوحت( وىي درجة ثبات عالية، كما ٕٜ٘.ٓقيمة معامل الثبات الكمية )ألفا( )
(، وىي معامبلت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بيا في ٖٜٔ.ٓ،  ٙٙٚ.ٓأداة الدراسة ما بين )

 يق الدراسة الحالية. تطب
 األساليب اإلحصائية الُمستخدمة في الدراسة: -8

لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا، فقد تم استخدام العديد من 
 Statisticalاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

Package for Social Sciences و( التي يرمز ليا اختصارًا بالرمزSPSS.) 
دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خبليا  وذلك بعد أن تم ترميز وا 

-٘المقياس الخماسي )الحدود الدنيا والعميا ( المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى ) 
= ٘/ٗالصحيح أي)  (، ثم تقسيمو عمى عدد خبليا المقياس لمحصول عمى طول الخميةٗ=ٔ

(  بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس ) أو بداية المقياس وىي الواحد ٓٛ.ٓ
 الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طول الخبليا كما يأتي :

  لمـــراد يمثـــل درجـــة اســـتجابة )إطبلقـــًا( نحـــو كـــل عبـــارة بـــاختبلف المحـــور ا ٜٚ.ٔإلـــى  ٔمـــن
 قياسو.

  يمثــل درجــة اســتجابة )نــادرًا( نحــو كــل عبــارة بــاختبلف المحــور المــراد  ٜ٘.ٕإلــى  ٓٛ.ٔمــن
 قياسو.

  يمثــل درجــة اســتجابة )أحيانــًا( نحــو كــل عبــارة بــاختبلف المحــور المــراد  ٜٖ.ٖإلــى  ٓٙ.ٕمــن
 قياسو.
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  ر المــراد يمثــل درجــة اســتجابة )غالبــًا( نحــو كــل عبــارة بــاختبلف المحــو  ٜٔ.ٗإلــى  ٓٗ.ٖمــن
 قياسو.

  يمثـــل درجـــة اســـتجابة )دائمـــًا( نحـــو كـــل عبـــارة بـــاختبلف المحـــور المـــراد  ٓ.٘إلـــى  ٕٓ.ٗمـــن
 قياسو.

 
معامـــل ، و ة والرتـــبالتكـــرارات والنســـب المئويـــوبعـــد ذلـــك تـــم حســـاب المقـــاييس اإلحصـــائية التاليـــة :

معامـل ، و دراسـة االتسـاق الـّداخمي ألداة ال( لحساب صـدق Pearson corrletionارتباط بيرسون)
 ، و( لحســاب معامــل ثبــات المحــاور المختمفــة ألداة الدراســةCronbach's Alphaألفاكرونبــاخ )

" وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد الدراســة عــن Meanالمتوســط الحســابي " 
ـــو يفيـــد فـــي ترتيـــب المحـــاور حســـب  ـــم بأن ـــى المحـــاور الرئيســـة )متوســـطات العبـــارات(، مـــع العم أعم

 متوسط حسابي.
لمتعــرف عمــى مــدى انحــراف  "Standard Deviation"تــم اســتخدام االنحــراف المعيــاري 

اســـتجابات أفـــراد الدراســـة لكــــل عبـــارة مـــن عبـــارات متغيــــرات الدراســـة، ولكـــل محـــور مــــن 
المحاور الرئيسة عن متوسطيا الحسابي. ويبلحـظ أن االنحـراف المعيـاري يوضـح التشـتت 

عينــة الدراســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغيــرات الدراســة، إلــى جانــب  فــي اســتجابات أفــراد
المحــاور الرئيســة، فكممــا اقتربــت قيمتــو مــن الصــفر تركــزت االســتجابات وانخفــض تشــتتيا 

 بين المقياس.
لتعرف الفروق بين متوسطات ( One Way Anovaتحميل التباين األحادي )و 

، الدراسة والتي تنقسم إلى أكثر من فئتين.استجابات أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات 
( لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات Kruskal Wallisحميل التباين األحادي )وت

استجابات أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة والتي تنقسم إلى أكثر من فئتين، في 
م اختبار )ت( م استخدا، وتحالة عدم توفر شروط استخدام تحميل التباين األحادي.

لتعرف الفروق بين متوسطات ( independent sample t-testلعينتين مستقمتين )
استخدام ، و استجابات أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة والتي تنقسم إلى فئتين.

( لتعرف الفروق بين متوسطات استجابات أفراد Mann-Whitneyاختبار مان ويتني )
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لمتغيرات الدراسة والتي تنقسم إلى فئتين، في حالة عدم توفر شروط  عينة الدراسة وفقاً 
 استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين.

 
 االستبانة وذلك باإلجابة عن أسئمة الدراسة عمى النحو التالي:نتائج 

السؤال األول: ما دور الجامعة في مواجية صراع القويم مون وجيوة نظور أعضواء ىيئوة التودريس 
 حائل؟ في جامعة

ولئلجابــــة عمــــى التســــاؤل الســــابق قــــام الباحــــث بحســــاب التكــــرارات والنســــب المئويــــة والمتوســــطات 
الحســابية واالنحــراف المعيــاري إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة نحــو دور الجامعــة فــي مواجيــة صــراع 
 القيم من وجية نظـر أعضـاء ىيئـة التـدريس، كمـا تـم ترتيـب ىـذه الفقـرات حسـب المتوسـط الحسـابي

 لكبًل منيا، وذلك كما يمي:
 :أواًل: الدور االجتماعي لمجامعة في مواجية صراع القيم

أن ىناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة عمى أن الجامعة غالبًا ما تقوم بـدورىا االجتمـاعي 
 في مواجية صراع القيم، ومن أىم األدوار التي تقوم بيا الجامعة:

 الدين اإلسبلمي الحنيف  حث الطمبة عمى االلتزام بتعاليم 
  تشجيع الطمبة عمى العمل التعاوني والجماعي 
  دعـــم التفاعـــل بـــين أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس والطـــبلب داخـــل القاعـــات الدراســـية

 وخارجيا 
  الحد من التعميقات الساخرة التي يطمقيا بعض الطمبة والتي تؤذي زمبلئيم 
 مراكز صنع القرار تعزيز النظرة اإليجابية لممرأة وتدعيم وصوليا إلى 

:لمجامعة في مواجية صراع القيم ثانيًا: الدور الثقافي  

أن ىناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة عمى أن الجامعة غالبًا ما تقوم بـدورىا الثقـافي فـي 
 مواجية صراع القيم، ومن أىم األدوار التي تقوم بيا الجامعة:

 ــــ ــــم والقــــيم الخمقي ــــة بالمعرفــــة والعم ــــد الطمب ة والروحيــــة ليصــــبحوا مــــواطنين تزوي
 صالحين 
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  تأصيل الثقافة القومية في نفوس الطمبة ليكونوا نافعين في بناء أمتيم 
  توعيـــة الشـــباب بمـــا يـــدور حـــوليم مـــن أحـــداث وتغيـــرات ومـــا يـــنجم عنيـــا مـــن

 أخطار محميًا وعالميًا 
  توعيـــــة الطمبـــــة بالمخـــــاطر الناتجـــــة عـــــن التقنيـــــات الحديثـــــة وآثارىـــــا القيميـــــة

 خبلقية واأل
  تشـــجيع الطمبـــة عمـــى اســـتخدام المغـــة اإلنجميزيـــة باعتبارىـــا مفتـــاح التعامـــل مـــع

 التكنولوجيا الحديثة
 ثالثًا: الدور االقتصادي لمجامعة في مواجية صراع القيم

ىناك موافقة بـين أفـراد عينـة الدراسـة عمـى أن الجامعـة غالبـًا مـا تقـوم بـدورىا االقتصـادي  
 ومن أىم األدوار التي تقوم بيا الجامعة:في مواجية صراع القيم، 

  تشجيع الطمبة عمى المحافظة عمى الممكية العامة 
  تشجيع الطمبة عمى ربط التفكير النظري بالواقع  العممي 
  تعزيز قيمة التضامن مع الشعوب المنكوبة وتقديم المساعدة ليم 
  عمى المجتمع تعزيز النظرة اإليجابية لموظيفة ذات المردود المادي اإليجابي 
 تعزيز النظرة اإليجابية لمطمبة تجاه القطاع الخاص 

 لمجامعة في مواجية صراع القيم رابعًا: الدور النفسي

أن ىنــاك موافقــة بــين أفــراد عينــة الدراســة عمــى أن الجامعــة غالبــًا مــا تقــوم بــدورىا النفســي فــي 
 مواجية صراع القيم، ومن أىم األدوار التي تقوم بيا الجامعة:

 ىتمام والميل إلى االستقبللية وتأكيد الطالب لذاتو اال 
  تقبل الطالب لمنصائح التي يتمقاىا من اآلخرين 
  تقميل التشتت والتوتر أثناء المحاضرة بسب كثرة المحاضرات 
  االىتمام بوجود المربي والموجو لمشباب داخل الحرم الجامعي 
  محبوب من قبميم معالجة إحساس الطالب بأنو منبوذ من اآلخرين وغير 
 تقميل شعور الطالب الدائم بالخطر والتيديد والقمق 
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ومن خبلل العرض السابق لدور الجامعة في مواجية صراع القيم من وجية نظر أعضاء ىيئة 
 التدريس في جامعة حائل، نجدىا جاءت كما يمي:

 التدريسدور الجامعة في مواجية صراع القيم من وجية نظر أعضاء ىيئة  (6جدول رقم )
 الترتيب المتوسط الحسابي األدوار التي تقوم بيا الجامعة م
 1 3.61 الدور االجتماعي لمجامعة 1
 1 3.76 الدور الثقافي لمجامعة 1
 3 3.59 الدور االقتصادي لمجامعة 3
 4 3.53 الدور النفسي لمجامعة 4

 - 3.61 المتوسط الحسابي العام
الجامعة تقوم بدورىا في مواجية صراع القيم بدرجة عالية  ( أنٙيتضح من خبلل الجدول رقم )

(، حيث يأتي الدور الثقافي لمجامعة ٔٙ.ٖمن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بمتوسط عام )
(، ٕٙ.ٖ(، يمييا الدور االجتماعي لمجامعة بمتوسط عام )ٓٚ.ٖبالمرتبة األولى بمتوسط عام )

(، وفي األخير يأتي الدور ٜ٘.ٖي لمجامعة بمتوسط عام )وبالمرتبة الثالثة يأتي الدور االقتصاد
النفسي لمجامعة كأقل األدوار التي تقوم بيا الجامعة لمواجية صراع القيم من وجية نظر أعضاء 

 ىيئة التدريس.

أن الجامعــة تقــوم بــدورىا فــي مواجيــة صــراع القــيم بدرجــة عاليــة مــن وجيــة نظــر أعضــاء 
لثقافي لمجامعة بالمرتبـة األولـى، يمييـا الـدور االجتمـاعي ىيئة التدريس، حيث يأتي الدور ا

لمجامعـــة، وبالمرتبـــة الثالثـــة يـــأتي الـــدور االقتصـــادي لمجامعـــة، وفـــي األخيـــر يـــأتي الـــدور 
النفسي لمجامعة كأقل األدوار التي تقوم بيا الجامعة لمواجية صراع القيم مـن وجيـة نظـر 

 أعضاء ىيئة التدريس.
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة  السؤال الثاني: ىل توجد

الدراسة نحو دور الجامعة في مواجية صراع القيم باختالف متغيرات الدراسة )الرتبة 
 األكاديمية، الكمية، الجنس، الجنسية(؟

 أواًل: الفروق باختالف متغير الرتبة األكاديمية.
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وجيـات نظـر أفـراد عينـة الدراسـة نحـو  إحصـائية بـين ولمعرفة إذا مـا كانـت ىنـاك فـروق ذات داللـة
ـــار  ـــم اســـتخدام اختب ـــة األكاديميـــة، ت ـــيم بـــاختبلف متغيـــر الرتب دور الجامعـــة فـــي مواجيـــة صـــراع الق

 One Way( بـديبًل عـن اختبـار تحميـل التبـاين األحـادي )Kruskal Wallisكروسـكال واالس )
Anova األكاديميـــة وذلـــك كمـــا يتضـــح مـــن خـــبلل ( وذلـــك لعـــدم التكـــافؤ بـــين فئـــات متغيـــر الرتبـــة

 (.ٚالجدول رقم )
 

( لمفروق بين متوسطات Kruskal Wallisنتائج اختبار كروسكال واالس ) (7جدول رقم )
 استجابات أفراد عينة

 دور الجامعة في مواجية صراع القيم باختالف متغير الرتبة األكاديميةلالدراسة  
الرتبة  األدوار

سط متو  العدد األكاديمية
 الرتب

مستوى 
 الداللة

 الدور االجتماعي لمجامعة
 176.37 151 أستاذ مساعد

 196.63 66 أستاذ مشارك 163.
 146.59 39 أستاذ

 الدور الثقافي لمجامعة
 176.41 151 أستاذ مساعد

 178.93 66 أستاذ مشارك 756.
 164.38 39 أستاذ

 الدور االقتصادي لمجامعة
 176.41 151 أستاذ مساعد

 181.99 66 أستاذ مشارك 541.
 159.67 39 أستاذ

 الدور النفسي لمجامعة
 174.96 151 أستاذ مساعد

 178.78 66 أستاذ مشارك 961.
 174.31 39 أستاذ

 الدرجة الكمية
 171.96 151 أستاذ مساعد

 187.69 66 أستاذ مشارك 619.
 174.41 39 أستاذ

(، أنو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ٚل رقم )يتضح من خبلل الجدو 
استجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور الجامعة في مواجية صراع القيم باختبلف متغير الرتبة 

 ٕٗ٘.ٓ،  ٙ٘ٚ.ٓ،  ٖٓٔ.ٓاألكاديمية، حيث بمغت قيمة مستوى الداللة لممحاور عمى التوالي )
( أي غير دالة إحصائيًا، ٘ٓ.ٓ( وجميعيا قيم أكبر من )ٜٔٙ.ٓ) الكمية (، ولمدرجةٕٜٙ.ٓ، 

م( والتي توصمت إلى أنو ال ٕٕٓٓوقد اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العسيمي )
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توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة من أعضاء 
ور اإلدارة الجامعية في مواجية صراع القيم الناتج عن االحتبلل ىيئة التدريس لمدرجة الكمية لد
 باختبلف متغير الدرجة العممية.

وقد يعزى ذلك إلى أن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة رتبتيم األكاديمية أستاذ مساعد، 
ئيم نحو  األمر الذي يجعميم متجانسين من حيث الرتبة األكاديمية، مما يجعميم متفقين في آرا

 ر الجامعة في مواجية صراع القيم.دو 

 ثانيًا: الفروق باختالف متغير الكمية.
وجيـات نظـر أفـراد عينـة الدراسـة نحـو  ولمعرفة إذا مـا كانـت ىنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين

دور الجامعة في مواجية صـراع القـيم بـاختبلف متغيـر الرتبـة األكاديميـة، تـم اسـتخدام اختبـار )ت( 
، وذلـك كمـا يتضـح مـن خـبلل الجـدول رقـم (independent sample t-testينتـين مسـتقمتين )لع
(ٛ) 

( independent sample t-testنتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين )  (8جدول رقم )
دور الجامعة في مواجية صراع القيم للمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

 يةباختالف متغير الكم
المتوسط  العدد الكمية األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة
 6.58 3.63 117 إنسانية 881. -156.- 6.47 3.61 133 عممية الدور االجتماعي لمجامعة
 6.67 3.71 117 إنسانية 384. -871.- 6.55 3.66 133 عممية الدور الثقافي لمجامعة

 6.76 3.61 117 إنسانية 366. -965.- 6.64 3.55 133 عممية ادي لمجامعةالدور االقتص
- 6.76 3.43 133 عممية الدور النفسي لمجامعة

 6.79 3.59 117 إنسانية 656. -1.969
- 6.45 3.41 133 عممية الدرجة الكمية

 6.56 3.56 117 إنسانية 697. -1.665
نو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات (، أٛيتضح من خبلل الجدول رقم )

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور الجامعة في مواجية صراع القيم باختبلف متغير الكمية، 
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،  ٖٙٙ.ٓ،  ٖٗٛ.ٓ،  ٔٛٛ.ٓحيث بمغت قيمة مستوى الداللة لممحاور عمى التوالي )
 ( أي غير دالة إحصائيًا.٘ٓ.ٓ ≥( وجميعيا قيم )ٜٚٓ.ٓالكمية ) (، ولمدرجةٓ٘ٓ.ٓ

وتشير النتيجة السابقة إلى أن ىناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة عمى اختبلف الكميات التي 
في مواجية صراع القيم يعممون بيا سواء كانت )عممية / إنسانية( نحو األدوار المختمفة لمجامعة 

دريس واحدة في صراع القيم بغض وقد يعزى ذلك إلى توجيات أعضاء ىيئة الت ،لدى الطبلب
 .إنسانيةالنظر عن التخصصات سواء كانت عممية أو 

 ثالثًا: الفروق باختالف متغير الجنس.
وجيـات نظـر أفـراد عينـة الدراسـة نحـو  ولمعرفة إذا مـا كانـت ىنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين

خدام اختبــار )ت( لعينتــين دور الجامعــة فــي مواجيــة صــراع القــيم بــاختبلف متغيــر الجــنس، تــم اســت
 .(ٜ، وذلك كما يتضح من خبلل الجدول رقم )(independent sample t-testمستقمتين )

( independent sample t-testنتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين ) (9جدول رقم )
دور الجامعة في مواجية صراع القيم للمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

 باختالف متغير الجنس
المتوسط  العدد الجنس األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة
- 6.49 3.54 115 ذكر الدور االجتماعي لمجامعة

 6.66 3.75 135 أنثى 661. -3.318
 6.67 3.74 135 أنثى 356. -914.- 6.66 3.67 115 ذكر الدور الثقافي لمجامعة

- 6.63 3.51 115 ذكر االقتصادي لمجامعة الدور
 6.73 3.69 135 أنثى 631. -1.174

- 6.71 3.49 115 ذكر الدور النفسي لمجامعة
 6.81 3.66 135 أنثى 168. -1.381

 6.54 3.49 135 أنثى 456. -756.- 6.51 3.45 115 ذكر الدرجة الكمية
جد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات (، أنو ال تو ٜيتضح من خبلل الجدول رقم )

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو كبًل من )الدور الثقافي لمجامعة، الدور النفسي لمجامعة، الدرجة 
الكمية( في مواجية صراع القيم باختبلف متغير الجنس، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع 

وصمت إلى أنو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية م( والتي تٕٕٓٓنتيجة دراسة العسيمي )
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بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس لدور اإلدارة الجامعية في 
مواجية صراع القيم الناتج عن االحتبلل باختبلف متغير الجنس، كما اتفقت نتيجة الدراسة 

م( والتي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات ٕٗٓٓ)الحالية مع نتيجة دراسة األستاذ، حمدان 
عينة الدراسة حول دور الجامعة في بناء شخصية  دداللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفرا

 الشباب من منظور قيمي باختبلف متغير الجنس.

( بين متوسطات استجابات أفراد ٔٓ.ٓفي حين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لدراسة نحو الدور االجتماعي لمجامعة في مواجية صراع القيم باختبلف متغير الجنس، عينة ا

( ٘ٚ.ٖ(، وذلك لصالح اإلناث، بمتوسط درجة موافقة )ٔٓٓ.ٓحيث بمغت قيمة مستوى الداللة )
( لمذكور، وتشير النتيجة السابقة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس اإلناث يوافقن بدرجة ٗ٘.ٖمقابل )

 الدور االجتماعي الذي تقوم بو الجامعة في مواجية صراع القيم. أكبر عمى

( بين متوسطات استجابات أفراد ٘ٓ.ٓكما أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
عينة الدراسة نحو الدور االقتصادي لمجامعة في مواجية صراع القيم باختبلف متغير الجنس، 

( ٜٙ.ٖ(، وذلك لصالح اإلناث، بمتوسط درجة موافقة )ٖٔٓ.ٓحيث بمغت قيمة مستوى الداللة )
( لمذكور، وتشير النتيجة السابقة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس اإلناث يوافقن بدرجة ٕ٘.ٖمقابل )

 أكبر عمى الدور االقتصادي الذي تقوم بو الجامعة في مواجية صراع القيم.

 رابعًا: الفروق باختالف متغير الجنسية.
وجيـات نظـر أفـراد عينـة الدراسـة نحـو  ا كانـت ىنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـينولمعرفة إذا مـ

دور الجامعــة فــي مواجيــة صــراع القــيم بــاختبلف متغيــر الجنســية، تــم اســتخدام اختبــار مــان ويتنــي 
(Mann-Whitney( لعينتـين مســتقمتين )( بـديبًل عـن اختبـار )تindependent sample t-

test)(ٓٔات متغير الجنسية، وذلك كما يتضح من خبلل الجدول رقم )، وذلك لعدم تكافؤ فئ 
لمفروق بين متوسطات ( Mann-Whitneyنتائج اختبار مان ويتني ) (16جدول رقم )

 استجابات أفراد
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 الدراسة دور الجامعة في مواجية صراع القيم باختالف متغير الجنسيةعينة  
المتوسط  العدد الجنسية األبعاد

 الحسابي
ف االنحرا

مستوى  قيمة ت المعياري
 الداللة

- 5658.56 148.91 38 سعودي الدور االجتماعي لمجامعة
 55766.56 178.74 311 غير سعودي 686. -1.718

- 5557.66 146.14 38 سعودي الدور الثقافي لمجامعة
 55868.66 179.66 311 غير سعودي 659. -1.896

 55171.66 177.15 311 غير سعودي 386. -877.- 6153.66 161.91 38 سعودي الدور االقتصادي لمجامعة
- 5734.56 156.91 38 سعودي الدور النفسي لمجامعة

 55696.56 178.56 311 غير سعودي 111. -1.588
- 5836.56 153.59 38 سعودي الدرجة الكمية

 55588.56 178.17 311 غير سعودي 157. -1.414
(، أنو ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ٓٔجدول رقم )يتضح من خبلل ال

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور الجامعة في مواجية صراع القيم باختبلف متغير الجنسية، 
،  ٖٓٛ.ٓ،  ٜ٘ٓ.ٓ،  ٙٛٓ.ٓحيث بمغت قيمة مستوى الداللة لممحاور عمى التوالي )

( أي غير دالة إحصائيًا.وقد يعزى ٘ٓ.ٓ ≥( وجميعيا قيم )ٚ٘ٔ.ٓ(، ولمدرجة الكمية )ٕٔٔ.ٓ
في جامعة حائل بحكم حداثة  ذلك إلى أن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة غير سعوديين

، األمر الذي يجعميم متجانسين من حيث الجنسية، مما يجعميم متفقين في آرائيم نشأة الجامعة 
كذلك لكون ظاىرة صراع القيم واحدة بالنسبة  ،ع القيمنحو  دور الجامعة في مواجية صرا

 لممجتمع العربي.

 توصيات الدراسة :ثالثًا :   
 بناء عمى ما تم التوصل إليو من نتائج عن ىذه الدراسة يوصي الباحث بما يمي: 

ضرورة توعية الشباب الجامعي بما يدور حوليم مـن أحـداث وتغيـرات، ومـا يـنجم عنيـا مـن -ٔ
واعتمـــاد مقـــررات عـــن القـــيم  ،ًا وعالميـــًا، وذلـــك مـــن خـــبلل النــدوات والمحاضـــراتأخطــار محميـــ

 .وصراع القيم في المرحمة الجامعية
دعوة بعض أعبلم الدين إللقاء محاضرات بالجامعة حول أىمية االلتزام بتعاليم الدين -ٕ

 اإلسبلمي في التعامل داخل الجامعة وخارجيا.



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

766 

 

 

 

األنشطة الطبلبية، وفعاليات الجامعة المتنوعة والعمل تشجيع الطمبة عمى المشاركة في -ٖ
 عمى صقل مواىبيم وتنميتيا.

تشــجيع ميــارات التواصــل البنــاء وتعزيــز ثقافــة الحــوار بــين الطمبــة أنفســيم وبيــنيم وأعضــاء -ٗ
 ىيئة التدريس.

تشجيع الطمبة بالجامعات عمى القيام بخدمات تطوعية تحت إشراف أعضاء ىيئـة التـدريس -٘
 امعة.بالج
 مقترحات الدراسة : رابعًا:     

 إجراء دراسة عن دور التربية في مواجية صراع القيم من وجية نظر المعممين.-ٔ
 إجراء دراسة مشابية ليذه الدراسة ولكن من جوانب أخرى كالجانب المغوي والسياسي ونحوىا.-ٕ
 وبات التي تواجييا.إجراء دراسة حول دور األسرة في تعزيز القيم لدى أبنائيا والصع-ٖ
 إجراء دراسة عن عبلقة االبتعاث الخارجي مع صراع القيم.-ٗ
 ودورىا في تنمية القيم وتعزيزىا. ،مع جميع جوانبيا ،إجراء دراسة حول البيئة الجامعية-٘
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 المراجع
 المراجع العربية:

اء شخصية تقويم دور الجامعة كنظام في بنم(. ٕٗٓٓمحمد.) ،محمود ؛ وحمدان ،األستاذ
. األردن: بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الثاني بجامعة الزرقاء األىمية الشباب من منظور قيمي

 يوليو. ٜٕ-ٕٚالمنعقد في الفترة من  ،" الشباب الجامعي: ثقافتو وقيمو في عالم متغير
 ة.. عمان: دار المسير سيكولوجية التنشئة االجتماعيةم(. ٕٗٓٓصالح محمد عمي.) ،أبو جادو

 . القاىرة: مكتبة النيضة العربية.الموسوعة التربويةم(. ٕ٘ٓٓلطفي بركات.) ،أحمد
 . دار المعرفة.المفردات في غريب القرآنم(. ٕٕٓٓالراغب.) ،األصفياني
استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورىا في تعزيز م(. ٕٚٓٓفيصل معيض.) ،آل سمير

 ورة. الرياض: جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.. رسالة دكتوراه منشاألمن الوطني
القيم األخالقية في مجالت األطفال الكويتية. المجمة م(. ٕٙٓٓعيسى محمد.) ،األنصاري
 (.ٜٚالعدد ) ،(ٕٓ.جامعة الكويت: مجمس النشر العممي.مجمد )التربوية
والحادي عشر  القيم المتضمنة في كتابي القراءة لمصفين العاشرم(. ٕٓٓٓأشرف.) ،بربخ

 . رسالة ماجستير غير منشورة. غزة: جامعة عين شمس.بمحافظات غزة
. اإلسكندرية: دار ٔ.ط(. دور الجامعة في مواجية التطرف الفكريمٕٕٓٓوفاء.)،البرعي

 المعرفة الجامعية.
أثر التقدم التكنولوجي عمى الحياة األسرية في المجتمع (.ٕٙٗص ،هٛٓٗٔعبداهلل.)،البنيان
 . الرياض:المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب.السعودي العربي
 . اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.عمم اجتماع القيمم(. ٕٕٓٓمحمد.) ،بيومي
 . القاىرة: دار الجامعة الجديدة.عمم االجتماع المعاصر ووصايا التنميةم(. ٜٕٓٓمحمد.) ،جامع
.رسالة التربوية لمتنمية البشرية في قطاع غزةالمتطمبات م(. ٜٕٓٓنافذ سميمان.) ،الجعب

 دكتوراه غير منشورة. القاىرة: معيد البحوث والدراسات العربية.
التحديات المعاصرة وعالقتيا في إبراز مظاىر الصراع القيمي م(. ٕٚٓٓحنان صالح .) ،الحربي

درجة الدكتوراه  .أطروحة مقدمة لمحصول عمىفي المجتمع الكويتي كما يراه طمبة جامعة الكويت
 في اإلدارة التربوية واألصول. األردن: الجامعة األردنية. 

. رسالة ماجستير دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمةم(. ٕ٘ٓٓسعيد عمي.) ،الحسنية
غير منشورة. الرياض: جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.كمية الدراسات العميا. قسم العموم 

 االجتماعية
. الضغوط النفسية وآثارىا الفسيولوجية والنفسية والعقمية والسموكيةم(.ٕٓٓٓمحمود.)،سينح

 ورقة عمل.األردن:جامعة البتراء.
(. دور الجامعات العربية في مواجية آثار العولمة الثقافية ومخاطرىا مٕٕٓٓصبري.) ،الحمدي

 .٘ٛ. األردن: المجمة الثقافية األردنية.ص عمى المجتمع
مدى توافر القيم اإلسالمية في كتب التاريخ في المرحمة م(. ٖٕٓٓمصبح بن سيف.) ،الحوسني

. رسالة ماجستير غير منشورة. األردن: اإلسالمية في سمطنة عمان الثانوية في معاىد العموم
 الجامعة األردنية.

 . الدار العربية لمنشر والتوزيع.المرجع في الصحة النفسيةم(. ٕٕٓٓأديب.) ،الخالدي
 .ٖٙالقاىرة: ايتراك لمطباعة والنشر. ص  التنشئة السياسية والقيم.م(. ٕٗٓٓسمير.) ،طابخ

. مظاىره وأسبابو التغير في نسق القيم لدى الشباب الجامعي:م(. ٕٗٓٓعبدالمطيف.) ،خميفة
بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الثاني بجامعة الزرقاء األىمية "الشباب الجامعي: ثقافتو وقيمو في 

 األردن. ،ٕٗٓٓيوليو  ٜٕ-ٕٚوالمنعقد في الفترة من  ،الم متغير"ع
 . عمان: دار مجدالوي.ٖ. طالتغير االجتماعيم(. ٕٙٓٓمحمد.) ،الدقس
دراسة مقارنة بين القيم المعرفية واالجتماعية م(. ٕٕٓٓتيسير.) ،ممحس ؛ و صبحي ،دالل

. مجمة مركز البحوث جامعة األردنيةوالثقافية والعممية واألخالقية لطمبة جامعة آل البيت وال
 .٘٘ص ،الدوحة ،جامعة قطر ،يناير ،(ٔٔ( السنة)ٕٔالعدد) ،التربوية
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 .ٔ. طتربية الشباب األىداف والوسائله(. ٖٕٗٔمحمد عبداهلل.) ،الدويش
. مجمة دور الجامعات في تنمية الثقافة اإلسالمية لدى المجتمعاتم(. ٕٚٓٓحسين.) ،الربابعة

 .ٜٚ-ٕٛص ،(ٔالعدد ) ،( ٔٔ. المجمد )جامعة األقصى
الضغوط النفسية وعالقتيا باالتجاه المضاد لممجتمع لدى طمبة م(. ٜٕٓٓفاضل جبار)،الربيعي
 .مجمة كمية التربية.الجامعة المستنصرية:كمية التربية.الجامعة
دار  . عمان:ٕ. طالمدخل إلى التربية والتعميمم(. ٕٙٓٓنعيم.)،عبداهلل ؛ و جعنيني،الرشدان
 الشروق.
 . اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.(. عمم اجتماع التنظيممٕٗٓٓحسين.) ،رشوان
بعض العوامل المرتبطة بالقيم التربوية لدى طالب كمية التربية م(. ٕٓٓٓمحمد فالح.)،الرشيد

 .ٖٙ-٘ٔ ،(ٙ٘)ٗٔ ،. دراسة ميدانية. المجمة التربويةبجامعة اليرموك
 . األردن: دار المسيرة لمطباعة والنشر.ٖ. طالصحة النفسيةم(. ٜٕٓٓجميل.) سامر ،رضوان
 الجزائر:مؤسسة الزىراء. .-رؤية نقدية  -عمم االجتماعم(. ٕٗٓٓمراد.) ،زعيمي
 . القاىرة: عالم الكتب.(. دراسات في عمم نفس النمومٕ٘ٓٓحامد عبدالسبلم.) ،زىران
 عمان: دار الشروق لمنشر والتوزيع.ر. الشباب والقيم في عالم متغيم(. ٕٙٓٓماجد.) ،الزيود
الصراع القيمي لدى الشباب الجامعي في األردن في ضوء التغيرات م(. ٕٗٓٓماجد.) ،الزيود

أطروحة دكتوراه غير منشورة. وتصوراتيم لدرجة إسيام البيئة الجامعية فيو.  ،العالمية المعاصرة
 األردن: جامعة عمان العربية.

. عمان: جامعة القدس ٔ. ط(. عمم النفس االجتماعيمٜٜٛٔد.)محم،حممي ؛ و حسن ،ساري
 المفتوحة.

 . بيروت: دار النيضة العربية.ٔ. ط(. عمم نفس النمومٕٕٓٓمريم.) ،سميم
. التربية في الوطن العربي عمى مشارف القرن الحادي والعشرينم(. ٕٕٓٓعبدالعزيز.) ،السنبل

 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
. الدار معجم المصطمحات التربوية والنفسيةم(. ٖٕٓٓالنجار.) ،حسن ؛ و زينب ،شحاتو

 المصرية المبنانية.
. اإلذاعات مسألة القيم في برامج األطفال التمفزيونيةم(. ٕٕٓٓمحمد فيري.) ،الشمبي

 .ٜٛ-ٜٛص،ٔالعربية:العدد
ودرجة  ة الفنيةالقيم التربوية المتضمنة في كتاب التربيم(. ٖٕٓٓأشرف مصطفى.) ،الشمول

رسالة ماجستير ممارستيا من وجية نظر المعممين في المرحمة األساسية العميا في األردن. 
 غير منشورة. األردن: اربد.جامعة اليرموك. 

 . القاىرة: الدار المصرية.(. الشباب وأزمة التعبيرمٕٕٓٓسيد.) ،صبحي
ة البيئة وفق معايير الجودة دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنميم(. ٕ٘ٓٓزينب.) ،صبره

 . المؤتمر القومي السنوي الثاني عشر. القاىرة: جامعة عين شمس.الشاممة
 . القاىرة: جمعية المكتب العربي لمبحوث والبيئة.بيئات ترىقيا العولمةم(. ٖٕٓٓزكريا.) ،طاحون
يم إثراء كتاب المطالعة والنصوص لمصف التاسع األساسي بالقم(. ٕٙٓٓطبلل.) ،طباسي

. رسالة ماجستير غير منشورة. غزة: الجامعة سورة يوسف عميو السالم الدينية الواردة في
 اإلسبلمية. 

. مابعد العولمة ،(. مستقبل الثقافة العربية في عالم متغيرمٕٕٓٓحسن عبداهلل.) ،العايد
 .عمان: وزارة الثقافة.ٔط

 قاىرة: دار المعرفة الجامعية.. ال دراسات اجتماعية ميدانيةم(. ٕٕٓٓالسيد.) ،عبدالعاطي
الرياض: مكتبة  ،ٖ. طالمدخل إلى البحث في العموم السموكيةه(. ٕٗٗٔصالح حمد.) ،العساف
 العبيكان.
القيم الوطنية المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية لممرحمة م(. ٕٔٓٓحمود.) ،العسيري

 ن: الجامعة األردنية.. رسالة ماجستير غير منشورة. األردالثانوية في سمطنة عمان
دور اإلدارة الفمسطينية في الضفة الغربية في مواجية صراع القيم م(. ٕٕٓٓرجاء.) ،العسيمي

 . رسالة دكتوراه غير منشورة. األردن: الجامعة األردنية.الناتج عن االحتالل اإلسرائيمي
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 ل الخميج.. الرياض: مكتبة التربية العربي لدو القيم السموكيةم(. ٕٔٓٓمحمود.) ،عقل
 . الرياض: مؤسسة خموق لمنشر.اإلعالم والقيمم(. ٜٕٓٓماجد بن جعفر.) ،الغامدي
. عمان: دار وائل لمنشر (. الخدمة االجتماعية في المجتمعات المعاصرةمٕٗٓٓفيصل.) ،غرايبة

 والتوزيع.
عي في السياسات التعميمية ودور التعميم الجامم(. ٕٔٓٓلطفي.)،فيصل ؛ و الغرايبة ،الغرايبة

. مجمة العموم التربوية والنفسية. جامعة البحرين: تييئة اإلنسان لمواجية مستجدات العصر
 .ٚٛ-ٓ٘ص ،(ٔعدد ) ،(ٕمؤسسة األيام لمصحافة والنشر والتوزيع. مجمد )
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