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  التخلخل القيمي وعالقته بانتشار بعض املظاهر والسلوكيات السلبية لدى الشباب اللييب
 علي حممد الرياين د.
 كادميية الليبيةل أ

 ملخص البحث9

 وث قػػػػػػا   ارتباطػػػػػػا القػػػػػػ   تػػػػػػ تب  ح ػػػػػػث االجتمػػػػػػاع علػػػػػػ  يف هامػػػػػػا   مكانػػػػػػا   القػػػػػػ   دراسػػػػػػ  احتلػػػػػػ 
 م اقػػػػػػػػػ  يف األشػػػػػػػػػخاص علػػػػػػػػػ  أحكامػػػػػػػػػا   وتصػػػػػػػػػ ر وأه ا ػػػػػػػػػ   وت جهاتػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػل ؾ بػػػػػػػػػ وا  
 بػػػػػػػػػا ت ؼ القػػػػػػػػػ   وختتلػػػػػػػػػ . معػػػػػػػػػُت سػػػػػػػػػل    منػػػػػػػػػ  الختػػػػػػػػػاذ األشػػػػػػػػػخاص  تحفػػػػػػػػػ  التفاعػػػػػػػػػ  
 بعػػػػػػػػ  تػػػػػػػ ع   يف القػػػػػػػ   دور علػػػػػػػ  التعػػػػػػػ ؼ حماولػػػػػػػ  يف ال راسػػػػػػػ  تنحصػػػػػػػ        اجملتمعػػػػػػػات
 والسػػػػػل   ات املظػػػػػاه  بعػػػػػ  ومع  ػػػػػ  للسػػػػػل ؾ  حم  ػػػػػا   باعتبػػػػػار  االجتمػػػػػاع  االحنػػػػػ اؼ مظػػػػػاه 
 وهػػػػػػ  للقػػػػػػ   املخػػػػػػال  املنحػػػػػػ ؼ السػػػػػػل ؾ الف األيػػػػػػاـ  هػػػػػػ    اصػػػػػػ  الشػػػػػػباب  بػػػػػػُت السػػػػػػلب  
 وختط طػػػػػا    ك يػػػػػا   جهػػػػػ ا   يتطلػػػػػ  إل هػػػػػا وال صػػػػػ ؿ العلم ػػػػػ  السػػػػػل      ا ق قػػػػػ  للق اعػػػػػ  احنػػػػػ اؼ
 حماولػػػػػػ  ال اهنػػػػػػ  ال راسػػػػػػ  متثػػػػػػ  هنػػػػػػا ومػػػػػػ  والتطب ػػػػػػ   البحػػػػػػث هػػػػػػ  والسػػػػػػب   منظمػػػػػػا   علم ػػػػػػا  

 السػػػػػل ؾ تػػػػػ ع   ورا  الكامنػػػػػ  االجتماع ػػػػػ  القػػػػػ   بعػػػػػ   طػػػػػ رة عػػػػػ  الضػػػػػ   إلقػػػػػا  تسػػػػػته ؼ
 ظػػػػػػ  يف للقػػػػػػ   االجتمػػػػػػاع  ال اقػػػػػػ  علػػػػػػ  الضػػػػػػ   مػػػػػػ  امل يػػػػػػ  إلقػػػػػػا  يف تف ػػػػػػ   مػػػػػػا. املنحػػػػػػ ؼ
 .الل يب . اجملتم  هبا مي  اليت التغَتات
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 مقدمة
احتلػػػػػ  دراسػػػػػ  القػػػػػ   مكانػػػػػا  هامػػػػػا  يف علػػػػػ  االجتمػػػػػاع ح ػػػػػث تػػػػػ تب  القػػػػػ   ارتباطػػػػػا          

علػػػػػػ  األشػػػػػػخاص يف م اقػػػػػػ   ا  وث قػػػػػػا  بػػػػػػ وا   السػػػػػػل ؾ وت جهاتػػػػػػ  وأه ا ػػػػػػ   وتصػػػػػػ ر أحكامػػػػػػ
التفاعػػػػػػػػػ    تحفػػػػػػػػػ  األشػػػػػػػػػخاص الختػػػػػػػػػاذ منػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػل    معػػػػػػػػػُت. وختتلػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػا ت ؼ 
اجملتمعػػػػػات  وبػػػػػ ل   هػػػػػ  تعتػػػػػح عػػػػػام   مػػػػػ  ع امػػػػػ  التحػػػػػ ؿ االجتمػػػػػاع . وتعػػػػػ  الثقا ػػػػػ  مػػػػػ  
أهػػػػػ  ع امػػػػػ  التحػػػػػ ؿ الػػػػػيت تػػػػػمث  يف سػػػػػل ؾ األ ػػػػػ اد بشػػػػػك  عػػػػػاـ  وهػػػػػ ا التحػػػػػ ؿ يف العنصػػػػػ  

 امػػػػ   ثػػػػَتة يف اجملتمػػػػ  أشهػػػػا القػػػػ  . الشػػػػ  أف  ػػػػ  اجملتمعػػػػات تتعػػػػ ض إ  الثقػػػػايف  كمػػػػ  ع
ع امػػػػػػ  التغػػػػػػَت االجتمػػػػػػاع  والػػػػػػيت قػػػػػػ  تػػػػػػمديل إ  تبػػػػػػاي  وتبػػػػػػ ؿ يف نسػػػػػػ  القػػػػػػ    وبالتػػػػػػا  إ  
تغػػػػػَت يف درجػػػػػػات التػػػػػ اـ األ ػػػػػػ اد ناح تهػػػػػا وإ  تغػػػػػػَت يف أمنػػػػػاط التفػػػػػػاع ت والع قػػػػػات ال  م ػػػػػػ  

 ب والسل ؾ غَت امل غ ب.لأل  اد وعل  السل ؾ امل غ  

ويػػػػػػػ ري أ التػػػػػػػَت أف التغػػػػػػػَت الػػػػػػػ يل طػػػػػػػ أ علػػػػػػػ  بػػػػػػػٌت اجملتمػػػػػػػ  العػػػػػػػ    ػػػػػػػ ؿ السػػػػػػػن ات           
األ ػػػػػَتة صػػػػػاحب  انتشػػػػػار هاجلػػػػػ  مػػػػػ  العػػػػػادات امن يػػػػػ ة الػػػػػيت لبعضػػػػػها ع قػػػػػ  وا ػػػػػح  ب منػػػػػاط 
السػػػػػل ؾ املنحػػػػػ ؼ ولكػػػػػ   ػػػػػاف غػػػػػ ا التغػػػػػَت ت   ػػػػػ  مبػػػػػال    ػػػػػ  علػػػػػ  الن ػػػػػاح املػػػػػاديل واملعنػػػػػ يل 
والفػػػػػػػػ ديل  وسػػػػػػػػ ط ت   ػػػػػػػػ  القػػػػػػػػ   الػػػػػػػػيت تشػػػػػػػػ   علػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػته ؾ وتشػػػػػػػػ   علػػػػػػػػ   ق ػػػػػػػػ  

 (.333; 3::2) التري،   الطم حات وحىت ول  مل تت    إمكان ات وظ وؼ  ق قها

 ػػػػػػػاجملتم  الل ػػػػػػػيب يعتػػػػػػػح رتمعػػػػػػػا  نام ػػػػػػػا   وقػػػػػػػ  تعػػػػػػػ ض لعمل ػػػػػػػات  ػػػػػػػ يث اجتمػػػػػػػاع           
والتحػػػػػػػػػػ الت يف البنػػػػػػػػػػا  االجتمػػػػػػػػػػاع  ومػػػػػػػػػػاديل إتلفػػػػػػػػػػ  ادت إ  إحػػػػػػػػػػ اث تغػػػػػػػػػػَت اجتمػػػػػػػػػػاع  

والثقػػػػػايف وقػػػػػ  نػػػػػتح عػػػػػ  عمل ػػػػػات التحػػػػػ يث تلػػػػػ  أف ا هػػػػػ  الع قػػػػػات والتفػػػػػاع ت ال  م ػػػػػ  
حنػػػػػػػػػ  الف ديػػػػػػػػػ   والنفع ػػػػػػػػػ   و ػػػػػػػػػع  التماسػػػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػػػاع  ال ا ػػػػػػػػػ  يف وسػػػػػػػػػاجل  الضػػػػػػػػػب  
االجتمػػػػػاع  غػػػػػَت ال قػػػػػ . وصػػػػػارت قضػػػػػ   انتهػػػػػاؾ القػػػػػ   لػػػػػ ري الػػػػػبع  سػػػػػل  ا  مقبػػػػػ ال . وهػػػػػ  

الفػػػػػػػػ د إ  تشػػػػػػػػ ب ق مػػػػػػػػ  االستسػػػػػػػػهاؿ يف  ثػػػػػػػػَت مػػػػػػػػ  شػػػػػػػػمون  وانتشػػػػػػػػ ت املظػػػػػػػػاه   مػػػػػػػػا دعػػػػػػػػا
والسػػػػػػػػػل   ات السػػػػػػػػػلب   واملنح  ػػػػػػػػػ .  ػػػػػػػػػالف د عنػػػػػػػػػ ما ميػػػػػػػػػارس الفعػػػػػػػػػ  املنحػػػػػػػػػ ؼ  ال شػػػػػػػػػ ة  أو 
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اسػػػػػػػػػتغ ؿ امل  ػػػػػػػػػ  أو الػػػػػػػػػ ور االجتمػػػػػػػػػاع  ل سػػػػػػػػػتفادة الشخصػػػػػػػػػ    وال سػػػػػػػػػاط  واال ػػػػػػػػػت س  
اب الصػػػػػاا العػػػػػاـ   ػػػػػ ف  ػػػػػ  تلػػػػػ  والته يػػػػػ   و ػػػػػ ل  تبػػػػػادؿ املنػػػػػا   الشخصػػػػػ   علػػػػػ  حسػػػػػ

املظػػػػػاه  متثػػػػػ  يف حق قػػػػػ  األمػػػػػ  سػػػػػل  ا  منح  ػػػػػا  إف ع ػػػػػ  الفػػػػػ د عػػػػػ  بلػػػػػ غ األهػػػػػ اؼ بالسػػػػػب  
املع اريػػػػػ   وت شػػػػػ  ا ػػػػػ ود بػػػػػُت مػػػػػا هػػػػػ  مشػػػػػ وع ومػػػػػا هػػػػػ   نػػػػػ ع  و شػػػػػ  الػػػػػبع  يف التم  ػػػػػ  

مع ػػػػػػػ . بػػػػػػػُت الصػػػػػػػ اب والطػػػػػػػ   واقتنػػػػػػػاع الفػػػػػػػ د بالسػػػػػػػب  غػػػػػػػَت املشػػػػػػػ وع  لبلػػػػػػػ غ األهػػػػػػػ اؼ اجملت
وأتسػػػػػاع هػػػػػامع الت ػػػػػاوز عػػػػػ  األ طػػػػػا   وال غبػػػػػ  ال حمػػػػػ ودة يف  ق ػػػػػ  الطم حػػػػػات  وسػػػػػ ادة 
الع قػػػػػػات االجتماع ػػػػػػػ  القاجلمػػػػػػػ  علػػػػػػ  تبػػػػػػػادؿ املصػػػػػػػاا الشخصػػػػػػ    وا  ػػػػػػػار إطػػػػػػػار الت قعػػػػػػػات 
وانغػػػػػ ؽ الفػػػػػ د حػػػػػ ؿ ذاتػػػػػ    ػػػػػ  تلػػػػػ  املظػػػػػاه  السػػػػػلب   هػػػػػ  ممشػػػػػ  علػػػػػ   ػػػػػع  االمتثػػػػػاؿ 

أف ق مػػػػػػػػ  أ االنتمػػػػػػػػا  والػػػػػػػػ ال  للػػػػػػػػ ط  أ ممشػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  التكامػػػػػػػػ  وااللتػػػػػػػػ اـ بػػػػػػػػالق  . ال شػػػػػػػػ  
والتضػػػػام   ح ػػػػث تػػػػ    ا حسػػػػاس بال  ػػػػا وحػػػػ  الػػػػ ط .  هػػػػ   تػػػػ  امنانػػػػ  املهػػػػ   للفػػػػ د 
ويف تفكػػػػَت  وتطلعاتػػػػػ  وعلػػػػػ  العكػػػػػ  مػػػػػ  ذلػػػػػ . ويػػػػػ يل التػػػػػَت يف دراسػػػػػت  للم تمػػػػػ  الل ػػػػػيب أف 

 ال ال  لألس ة الزاؿ ميث  املقاـ األوؿ مث للبل .
أ ق مػػػػػػػ  الطمػػػػػػػ ح أ مػػػػػػػ  القػػػػػػػ   االجتماع ػػػػػػػ  الػػػػػػػيت تق هػػػػػػػا وتم ػػػػػػػ  عل هػػػػػػػا  ػػػػػػػ  وتعتػػػػػػػح        

الثقا ػػػػػات.  ػػػػػ ذا مل يتعػػػػػ ز هػػػػػ ا الطمػػػػػ ح بعمػػػػػ  مػػػػػا  قػػػػػ  يت ػػػػػ  الفػػػػػ د إ  االحنػػػػػ اؼ. ويف ظػػػػػ  
غ ػػػػػػاب السػػػػػػب  املشػػػػػػ وع  قػػػػػػ  ي  عػػػػػػ  طم حػػػػػػ  هػػػػػػ ا إ  الغػػػػػػع والت ي ػػػػػػ  والتعامػػػػػػ  بال شػػػػػػ ة  

أ ق مػػػػ  الن ػػػػاح أ مػػػػ  القػػػػ   االجتماع ػػػػ  الػػػػيت يهػػػػت  هبػػػػا وقػػػػ   ػػػػتل  أو يقتػػػػ .  ػػػػ ل  تعتػػػػح 
األ ػػػػػ اد  عنػػػػػ  تب  ػػػػػ  الن ػػػػػاح  قػػػػػ   ػػػػػ ث عمل ػػػػػ  التنػػػػػا   و صػػػػػ  الصػػػػػ اع ويتحػػػػػ ؿ سػػػػػل ؾ 
الفػػػػػػ د وا اهاتػػػػػػػ  مػػػػػػ  اغػػػػػػػ ؼ إ  الفػػػػػػػ د املقابػػػػػػ . ويقػػػػػػػ ؿ أ التػػػػػػػَت أ لقػػػػػػ  أصػػػػػػػب  الن ػػػػػػػاح يف 

أجػػػػػ  ا صػػػػػ ؿ علػػػػػ  درجػػػػػات  اجملتمػػػػػ  العػػػػػ   هػػػػػ  ا  رجل سػػػػػ ا   سػػػػػ ا  أ ػػػػػاف هػػػػػ ا الن ػػػػػاح مػػػػػ 
مقب لػػػػ  يف االمتحػػػػاف  أو علػػػػ  عمػػػػ  أ وهػػػػ  تعػػػػح عػػػػ  انعػػػػ اـ التػػػػ ازف يف ناح ػػػػ  مػػػػ  نػػػػ اح  
ا  ػػػػػػاة االجتماع ػػػػػػ  أو هػػػػػػ  احنػػػػػػ اؼ يػػػػػػت  دا ػػػػػػ  إطػػػػػػار اجملتمػػػػػػ  ويػػػػػػ ور يف دواجلػػػػػػ  تبػػػػػػ أ مػػػػػػ  

 (22; 2:99)التري،                      .حاالت حم دة وتنته  بامنماع  أو اجملتم 
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تنحصػػػػػػػػ  ال راسػػػػػػػػػ  يف حماولػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػ ؼ علػػػػػػػػ  دور القػػػػػػػػػ   يف تػػػػػػػػ ع   بعػػػػػػػػػ  مظػػػػػػػػػاه         
االحنػػػػػ اؼ االجتمػػػػػاع  باعتبػػػػػار  حم  ػػػػػا  للسػػػػػل ؾ  ومع  ػػػػػ  بعػػػػػ  املظػػػػػاه  والسػػػػػل   ات السػػػػػلب   
بػػػػػػُت الشػػػػػػباب   اصػػػػػػ  هػػػػػػ   األيػػػػػػاـ  الف السػػػػػػل ؾ املنحػػػػػػ ؼ املخػػػػػػال  للقػػػػػػ   وهػػػػػػ  احنػػػػػػ اؼ 

القػػػػػػػػ    ػػػػػػػػ ث عنػػػػػػػػ  حػػػػػػػػ وث ا ػػػػػػػػط اب يف اجملتمػػػػػػػػ   للق اعػػػػػػػػ  السػػػػػػػػل    . ألف التخلخػػػػػػػػ  يف
نت  ػػػػػػ  للتغػػػػػػَتات واغػػػػػػ ات االجتماع ػػػػػػ   ػػػػػػا  وب واألزمػػػػػػات الس اسػػػػػػ   واالقتصػػػػػػادي   وينػػػػػػتح 
عنػػػػػػ  تفكػػػػػػ  وا  ػػػػػػار يف القػػػػػػ    أو مػػػػػػ   ػػػػػػ ؿ قلقػػػػػػ  األو ػػػػػػاع الػػػػػػيت  ػػػػػػ يل بػػػػػػبع  األ ػػػػػػ اد 

وهػػػػػ   ا الػػػػػ  وعلػػػػػ  حنػػػػػ  تغػػػػػَت مفػػػػػاجا إ  حالػػػػػ  أدق بكثػػػػػَت  ػػػػػا  ػػػػػاف عل هػػػػػا مػػػػػ  سػػػػػبقه   
يطلػػػػػ  عل هػػػػػا يالػػػػػ  ال مع اريػػػػػ  أو حالػػػػػ  األنػػػػػ م  الػػػػػيت تظهػػػػػ  أمناطػػػػػا  متعػػػػػ دة مػػػػػ  التخلخػػػػػ  
وانتشػػػػػػار العػػػػػػادات والسػػػػػػل   ات السػػػػػػلب   وهنػػػػػػا ميكػػػػػػ  الػػػػػػ ب  بػػػػػػُت درجػػػػػػ  التبػػػػػػاي  يف ختلخػػػػػػ  

وهبػػػػػػػ ا  ػػػػػػػ ف هػػػػػػػ   ال راسػػػػػػػ  تسػػػػػػػتن  علػػػػػػػ   .القػػػػػػػ   االجتماع ػػػػػػػ  بالتبػػػػػػػاي  يف بعػػػػػػػ  العػػػػػػػادات
فادهػػػػػا أف املتخصصػػػػػ ف يف علػػػػػ  االجتمػػػػػاع يػػػػػ وف أف التغػػػػػَتات املفاج ػػػػػ  الػػػػػػيت حق قػػػػػ  هامػػػػػ  م

 ػػػػػ ث يف اجملتمػػػػػ  تػػػػػمث  علػػػػػ  االلتػػػػػ اـ املع ػػػػػاريل وااللتػػػػػ اـ بػػػػػالق   والعػػػػػادات  وهػػػػػ ا قػػػػػ  يكػػػػػ ف 
الشػػػػػباب هػػػػػ  األ ثػػػػػ  ع  ػػػػػ  غػػػػػ   التػػػػػ ثَتات والتغػػػػػَتات  وهػػػػػ ا ميكػػػػػ  م حظتػػػػػ  هػػػػػ   األيػػػػػاـ 

 رة إ  م حلػػػػػ  بنػػػػػا  ال ولػػػػػ  ومػػػػػ   ػػػػػ ؿ تصػػػػػ  ات بعػػػػػ  ومػػػػػا متػػػػػ  بػػػػػ  الػػػػػب د مػػػػػ  م حلػػػػػ  الثػػػػػ
الشػػػػػػػباب وانتهػػػػػػػاجه  لسػػػػػػػل ؾ غػػػػػػػَت سػػػػػػػ يل  ػػػػػػػا  إتلػػػػػػػ  أمنػػػػػػػاط التفاعػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ م .  ا ق قػػػػػػػ  
العلم ػػػػ  وال صػػػػ ؿ إل هػػػػا يتطلػػػػ  جهػػػػ ا   ك يػػػػا  وختط طػػػػا  علم ػػػػا  منظمػػػػا   والسػػػػب   هػػػػ  البحػػػػث 

قػػػػا  الضػػػػ   عػػػػ   طػػػػ رة بعػػػػ  والتطب ػػػػ   ومػػػػ  هنػػػػا متثػػػػ  ال راسػػػػ  ال اهنػػػػ  حماولػػػػ  تسػػػػته ؼ إل
القػػػػػػ   االجتماع ػػػػػػ  الكامنػػػػػػ  ورا  تػػػػػػ ع   السػػػػػػل ؾ املنحػػػػػػ ؼ.  مػػػػػػا تف ػػػػػػ  يف إلقػػػػػػا  امل يػػػػػػ  مػػػػػػ  

 الض   عل  ال اق  االجتماع  للق   يف ظ  التغَتات اليت مي  هبا اجملتم  الل يب. 
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 مفهوم القيم; -أوًل 
 املعىن اللغوي للقيم;

اللغػػػػ  الع ب ػػػػ  مػػػػ  الق ػػػػاـ  وهػػػػ  نقػػػػ   امنلػػػػ س  والق ػػػػاـ  عػػػػٌت تشػػػػت   لمػػػػ  الق مػػػػ  يف        
( أيل 98آ ػػػػ  هػػػػ  العػػػػـ   ومنػػػػ  ق لػػػػ  تعػػػػا 9 أ وأنػػػػ  ملػػػػا قػػػػاـ عبػػػػ    يػػػػ ع   أ  امنػػػػ   ا يػػػػ 9 

.  مػػػػػا جػػػػػا  الق ػػػػػاـ  عػػػػػٌت اجا ظػػػػػ  وا صػػػػػ ح  وق لػػػػػ  تعػػػػػا 9أ ال جػػػػػاؿ ق امػػػػػ ف علػػػػػ   ملػػػػػا عػػػػػـ 
 (. 43النسا أ النسا  ا ي 9 

 القيم نظرياً; -ثانياً 
 ال ي ج  تع ي  واح  ملفهـ  الق    ك  باحث يع    حس  ختصص   ون رد منها9   
عػػػػ ؼ جػػػػ رج لنػػػػ ب ج القػػػػ   بق لػػػػ  إف شػػػػ  ا  مػػػػا يصػػػػب  هػػػػ  يف ذاتػػػػ  ق مػػػػ  ح نمػػػػا يسػػػػل   -9

النػػػػػاس إزا   سػػػػػل  ا  يسػػػػػته ؼ  ق قػػػػػ  أو متلكػػػػػ . وع  هػػػػػا روبػػػػػ ت بػػػػػارؾ  إف أيل شػػػػػا  ظػػػػػ  
 (241; 1::2جليب وآخرون،)                           .ه  ق م بالتق ي  وال غب  

هػػػػ  تصػػػػ رات دينام ػػػػ   صػػػػ    أو  ػػػػمن    مت ػػػػ  الفػػػػ د أو امنماعػػػػ  و ػػػػ د مػػػػا هػػػػ  :القػػػػ   -2
م غػػػػػ ب   ػػػػػ  اجتماع ػػػػػا  وتػػػػػمث  يف ا ت ػػػػػار الطػػػػػ ؽ واألسػػػػػال   وال سػػػػػاجل  واألهػػػػػ اؼ الاصػػػػػ   

وأمنػػػػػػاط سػػػػػػل  ه   ومعتقػػػػػػ ا   ومعػػػػػػايَته   وتت سػػػػػػ  مظاه هػػػػػػا يف ا ػػػػػػا  األ ػػػػػػ اد وامنماعػػػػػػات
 (.297; 3111)املعايطة،.               االجتماع     وت تب  ببق   مك نات البنا 

وع  ػػػػػػػػ  القػػػػػػػػ   أ ب  ػػػػػػػػا أحكػػػػػػػػاـ يصػػػػػػػػ رها الفػػػػػػػػ د علػػػػػػػػ  ب  تػػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػػان   واالجتماع ػػػػػػػػ   -4
واملاديػػػػػ   وهػػػػػ   األحكػػػػػاـ هػػػػػ  يف بعػػػػػ  ج انبهػػػػػا نت  ػػػػػ  تقػػػػػ   الفػػػػػ د أو تقػػػػػ ي    ا  أ ػػػػػا يف 
ج ه هػػػػػػػػػا نتػػػػػػػػػاج اجتمػػػػػػػػػاع  أسػػػػػػػػػت عبها الفػػػػػػػػػ د وتقبلهػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػث يسػػػػػػػػػتخ مها  محكػػػػػػػػػات أو 

 (.298; 3112)كامل،                                      .مست يات أو معايَت
 أمهية القيم الجتماعية; -ثالثاً 
 9على املستوى الفردي -9
يم ػػػػػ  علمػػػػػا  الػػػػػنف  ب ش ػػػػػ  القػػػػػ   عنػػػػػ  الفػػػػػ د يكػػػػػ  ارتباطهػػػػػا بع اطفػػػػػ  ورغباتػػػػػ  وم  لػػػػػ       

 ولكػػػػ  يكػػػػ ف ا نسػػػػاف اجتماع ػػػػا  ويف انسػػػػ اـ مػػػػ  اجملتمػػػػ  الػػػػ يل يعػػػػ ع   ػػػػ  أف يتقبػػػػ  ثقا ػػػػ 
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هػػػػػػػػ ا اجملتمػػػػػػػػ  والقػػػػػػػػ   السػػػػػػػػاجل ة   ػػػػػػػػ . وتت لػػػػػػػػ  أش ػػػػػػػػ  القػػػػػػػػ   و ػػػػػػػػ ور ا يف عمل ػػػػػػػػ  الت ج ػػػػػػػػ  
وا رشػػػػػػػاد النفسػػػػػػػػ   ومػػػػػػػػا تتطلبػػػػػػػ  عمل ػػػػػػػػات اال ت ػػػػػػػػار وانتقػػػػػػػا  األ ػػػػػػػػ اد للمهػػػػػػػػ  املختلفػػػػػػػػ  يف 

 ح ا   العمل  .
 9على املستوى اجملتمعي -2
 ػػػػػػاة العامػػػػػػ   هػػػػػػ  تعمػػػػػػ  القػػػػػػ   جػػػػػػ   ال يسػػػػػػتهاف بػػػػػػ  يف إطػػػػػػار اجملتمػػػػػػ  للسػػػػػػل ؾ يف ا        

علػػػػػػ  ت ج ػػػػػػ  الع قػػػػػػات االجتماع ػػػػػػ   و  يػػػػػػ  طب عػػػػػػ  التفاعػػػػػػ  بػػػػػػُت األ ػػػػػػ اد علػػػػػػ  أسػػػػػػاس أف 
هػػػػ   القػػػػ   تعػػػػ  معػػػػايَت تػػػػنظ  سػػػػل ؾ امنماعػػػػ   مػػػػ  أجػػػػ   ق ػػػػ  ال ظػػػػاجل  االجتماع ػػػػ   هػػػػ ا 
ومتثػػػػ  القػػػػ   رمػػػػ زا  ثقا  ػػػػ   ػػػػ د مػػػػا هػػػػ  م غػػػػ ب   ػػػػ  وم غػػػػ ب عنػػػػ   مػػػػا تفػػػػ ض علػػػػ  األ ػػػػ اد 

 (:28; 3113)طعمه،م  االلت اـ و  ؿ ب نه  وبُت االحن اؼ ع  ه   الثقا    ن عا  
ويػػػػػ ري أ معػػػػػ   ل ػػػػػ  عمػػػػػ  أ أف أش ػػػػػ  القػػػػػ   تظهػػػػػ  يف تنظػػػػػ   اجملتمػػػػػ  مػػػػػ   ػػػػػ ؿ تنسػػػػػ     

جهػػػػػ د األ ػػػػػ اد ال ػػػػػ م  حسػػػػػػ  مقتضػػػػػ ات مصػػػػػلح  اجملتمػػػػػ  الػػػػػػ يل يع شػػػػػ ا   ػػػػػ   ضػػػػػ   عػػػػػػ   
 .ق ار  يف ا  ػػػػػػػاة االجتماع ػػػػػػػ  ومنػػػػػػػ  زل لتهػػػػػػػا   ػػػػػػػا تقػػػػػػػـ  ج مػػػػػػػ  النظػػػػػػػاـ االجتمػػػػػػػاع  واسػػػػػػػت

(:2; 8::2)عمر،  
 مكونات القيم; -رابعاً 
 و ت يل الق   يف منظ ر عل  ث ث  عناص  ال ميك   ص  أح اها ع  ا    وه 9  
م  ػػػػػػ ع الق مػػػػػػ  ومت ػػػػػػ   ومػػػػػػا يتصػػػػػػ   املظهػػػػػػ  ا درا ػػػػػػ  ويتضػػػػػػ  يف عمل ػػػػػػ  إدراؾ الشػػػػػػا -9

 ب ل  م  عمل ات عقل   ذهن    ك ي  مث  الت   .
املظهػػػػػ  ال جػػػػػ اق للػػػػػ ع  بالق مػػػػػ  ويظهػػػػػ  يف الشػػػػػع ر العػػػػػاطف  أو االنفعػػػػػا   بامل ػػػػػ  إ   -2

 الشا  م   ع الق م  أو بالنف ر من .
  ػػػػػػػ  الظػػػػػػػاه يل املظهػػػػػػػ  الن وعػػػػػػػ  الػػػػػػػ ع  بالق مػػػػػػػ  ويظهػػػػػػػ  يف السػػػػػػػع  أو يف اجملهػػػػػػػ د ا  -4

 (.252-9259 2004ال يل يب ؿ لبل غ ه ؼ معُت  عب  الفتاح وآ  وف 
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  9وظائف القيم الجتماعية -خامساً 
القػػػػػػػػػ   ت جػػػػػػػػػ  األنشػػػػػػػػػط  ا نسػػػػػػػػػان    وتسػػػػػػػػػاع  علػػػػػػػػػ  التقل ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػ ة الصػػػػػػػػػ اعات  -9

 والتػػػػػ ت ات الػػػػػيت يتعػػػػػ ض غػػػػػا األ ػػػػػ اد يف مػػػػػ اقفه  االجتماع ػػػػػ  املختلفػػػػػ    مػػػػػا تسػػػػػاع ه  علػػػػػ 
 صن  الق ارات  وتكش  ع  ا اجات ا نسان  .

 الق   ت ج  السل ؾ  ومتارس ه   ال ظ ف  بط ؽ إتلف  عل  النح  التا 9 -2
 الق   ت    الف د إ  إختاد م اق   اص  م  املساجل  االجتماع   ال جل س  . -أ
 األ  ري.ت    الق   الف د إ  تفض   أو تبٍت أي ي ل ج   س اس   أو دين   دوف  -ب
القػػػػػ   هػػػػػ  الػػػػػيت حنػػػػػتك  إل هػػػػػا يف عػػػػػ ض ذواتنػػػػػا  أمػػػػػاـ ا  ػػػػػ ي   أو هػػػػػ  امل جهػػػػػات الػػػػػيت  -ج

   ؾ تص  اتنا لك  نب و أماـ ا   ي  بالص رة اليت نفضلها.
القػػػػػػػػػ   ت جهنػػػػػػػػػػا يف إقنػػػػػػػػػاع ا  ػػػػػػػػػػ ي  والتػػػػػػػػػ ثَت علػػػػػػػػػػ ه  لتبػػػػػػػػػٍت م اقػػػػػػػػػػ  أو معتقػػػػػػػػػػ ات أو  -د

 اـ وال  اع عنها.ا اهات أو ق   نعتق  أ ا ج ي ة باالهتم
القػػػػػػ   هػػػػػػ  الػػػػػػيت يعتمػػػػػػ  عل هػػػػػػا يف تحيػػػػػػ  أمنػػػػػػاط مع نػػػػػػ  مػػػػػػ  السػػػػػػل ؾ أو اال اهػػػػػػات أو  -هػػػػػػػ

 املعتق  لك  تكتس  أ ح ق ر م  القب ؿ االجتماع .
 يعتم  عل ها األشخاص يف االحتفاظ بالتق ي  ال ايت عال ا باستم ار. -و
  ال ظػػػػػػػاجل  البع ػػػػػػػ ة التعبػػػػػػػَت عػػػػػػػ  مػػػػػػ  وظاجلفهػػػػػػػا املباشػػػػػػػ ة ت ج ػػػػػػػ  الفعػػػػػػػ  ا نسػػػػػػاق  ومػػػػػػػ -4

ا اجػػػػػات ا نسػػػػػػان   ال جل سػػػػػ  .  ػػػػػػالق   تنطػػػػػ يل علػػػػػػ  عنصػػػػػ  دا عػػػػػػ  قػػػػػ يل وعناصػػػػػػ  مع   ػػػػػػ   
وعاطف ػػػػػػػػ   وسػػػػػػػػل    . وهكػػػػػػػػ ا  هػػػػػػػػ   قػػػػػػػػ  الت ا ػػػػػػػػ   واحػػػػػػػػًتاـ الػػػػػػػػ ات  و ق ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ ات  
ويتفػػػػػػاوت األ ػػػػػػ اد   مػػػػػػا يتعلػػػػػػ  باألش ػػػػػػ  النسػػػػػػب   للقػػػػػػ   الػػػػػػيت تػػػػػػمديل هػػػػػػ   ال ظػػػػػػاجل  الث ثػػػػػػ  

 (.345-9344 9880جليب وآ  وف   
 دور القيم الجتماعية يف اجملتمع; -سادساً 
تت لػػػػػ  القػػػػػ   االجتماع ػػػػػ  يف حمبػػػػػ  النػػػػػاس والتعػػػػػاط  معهػػػػػ   وا نسػػػػػاف االجتمػػػػػاع  يػػػػػ ري   

يف ا ػػػػ  ال سػػػػ ل  ال ح ػػػػ ة ل رتبػػػػاط بػػػػُت النػػػػاس   ا ػػػػ  والكػػػػ   شػػػػا حم  ػػػػا ا  ػػػػاة ا نسػػػػان   
ابػػػػػػا  وسػػػػػػػلبا .  فػػػػػػػ  ا الػػػػػػ  الػػػػػػػيت يتغلػػػػػػػ  ا ػػػػػػ  تكػػػػػػػ ف األعمػػػػػػػاؿ وب نهمػػػػػػا تتػػػػػػػ رج  ا  ػػػػػػػاة إج
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البنػػػػػػا ة  وح ػػػػػػث يتغلػػػػػػ  الكػػػػػػ   يكػػػػػػ ف ال هػػػػػػ  يف العمػػػػػػ  ويكػػػػػػ ف  ػػػػػػ مي ا . وهػػػػػػ ا وذاؾ غمػػػػػػا 
ع قػػػػػ  بػػػػػالق   السػػػػػلب   وا جاب ػػػػػ  والػػػػػبع  يػػػػػ ري أف ا ػػػػػ  لػػػػػ   ق مػػػػػ   وإمنػػػػػا جعلهػػػػػا تت ػػػػػاوز 

 الق م . 
التػػػػا  يكػػػػ ف  ػػػػ  مػػػػا ميسػػػػ  يتمتػػػػ  بق مػػػػ  مػػػػ  القػػػػ    هػػػػ  العاطفػػػػ  الػػػػيت تسػػػػَت القػػػػ  . وب      

سػػػػػػػػػ ا   انػػػػػػػػػ  ا ق قػػػػػػػػػ  أو الػػػػػػػػػَت أو امنمػػػػػػػػػاؿ  ولػػػػػػػػػ ا يعتػػػػػػػػػح ا ػػػػػػػػػ  واهػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػ اجل  
 (.66; 3112)هالل،

تػػػػػ يت القػػػػػ   ال طن ػػػػػ  يف طل عػػػػػ  القػػػػػ   االجتماع ػػػػػ  الػػػػػيت جػػػػػ  الًت  ػػػػػ  عل هػػػػػا   هػػػػػ  متثػػػػػ       
وتطلعاتنػػػػػا وحػػػػُت يعػػػػػ  ا نسػػػػاف قػػػػػ   رتمعػػػػ   سػػػػػ  امنانػػػػ  املهػػػػ  مػػػػػ  ذات تنػػػػا ومػػػػػ  تفكَتنػػػػا 

مػػػػػػ  السػػػػػػل ؾ ويػػػػػػتق  العمػػػػػػ  ال رػػػػػػ د وسػػػػػػ ل  ل رتػػػػػػ اؽ بػػػػػػ    مػػػػػػ  اجتماع ػػػػػػ  جػػػػػػ  أداؤهػػػػػػا 
ب مانػػػػػ   ويف وع ػػػػػ   ق قػػػػػ  رتمعػػػػػ  وع ػػػػػا  ل حػػػػػ ة االشػػػػػًتاؾ يف ا  ػػػػػاة  ػػػػػم  الػػػػػ ط   ومعامنتػػػػػ  

نػػػػػػ   ػػػػػػ ؽ  ػػػػػػ  واالبتعػػػػػػاد عػػػػػػ   ػػػػػػ  مػػػػػػا يػػػػػػمذيل وح تػػػػػػ    عنػػػػػػ ما يضػػػػػػ  املػػػػػػ اط  مصػػػػػػلح  وط
مصػػػػػلح    هػػػػػ  يقػػػػػ س وطنػػػػػ    كػػػػػ  اعتػػػػػ ا  عل ػػػػػ  اعتػػػػػ ا  علػػػػػ  أبنػػػػػا  الػػػػػ ط   و ػػػػػ  اقتطػػػػػاع 
منػػػػػ   مػػػػػ  أج اجلػػػػػ   مهمػػػػػا  ػػػػػاف صػػػػػغَتا   يعػػػػػٍت  طػػػػػ   املتحػػػػػ  يف أهػػػػػ  ر ػػػػػاجل   ويعػػػػػٍت بالضػػػػػ ورة 

 (.223; 2:91) دياب،                                            . ط   ا نساف
 القيم الجتماعية عند " إميل دور كامي; -سابعاً 
إف الفعػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػاع  عنػػػػػػػ  إم ػػػػػػػ  دور ػػػػػػػا  هػػػػػػػ   سػػػػػػػ   للق اعػػػػػػػ  الػػػػػػػيت ينظمهػػػػػػػا السػػػػػػػ اؽ   

االجتمػػػػاع  الػػػػ يل يعػػػػ ع   ػػػػ  الفػػػػػ د   هػػػػ  سػػػػابق  ل جػػػػ د الفػػػػػ د ومف و ػػػػ  عل ػػػػ  مػػػػ   ػػػػػ ؿ 
عػػػػػػػ  االجتماع ػػػػػػػ  ممسسػػػػػػػات التنشػػػػػػػ   االجتماع ػػػػػػػ  يف اجملتمػػػػػػػ   وبالتػػػػػػػا  تت سػػػػػػػ  هػػػػػػػ   الق ا

املعػػػػػحة عػػػػػ  القػػػػػ   االجتماع ػػػػػ  يف  ػػػػػ  مػػػػػا يصػػػػػ ر عػػػػػ  الفػػػػػ د مػػػػػ  سػػػػػل ؾ اجتمػػػػػاع  و ػػػػػ ل  
طػػػػػػػػػػ ؽ تفكػػػػػػػػػػَت  وشػػػػػػػػػػع ر   ورأيل دور ػػػػػػػػػػا  يف الق اعػػػػػػػػػػ  االجتماع ػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػيت تػػػػػػػػػػنظ  السػػػػػػػػػػل ؾ 
االجتمػػػػػػػػػاع  أ انعكاسػػػػػػػػػات أو تعبػػػػػػػػػَتات عػػػػػػػػػ  أ  ق ػػػػػػػػػات امنماعػػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػػث تشػػػػػػػػػك  هػػػػػػػػػ   

ع ػػػػػػػػاريل ابتػػػػػػػػ ا   مػػػػػػػػ  الق اعػػػػػػػػ  البسػػػػػػػػ ط  للسػػػػػػػػل ؾ األ  ق ػػػػػػػػات بالنسػػػػػػػػب  لػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  املػػػػػػػػ ري امل
 (.9:; 3::2) نعيم،    االجتماع  حىت أ ث  العادات االجتماع   ص ام  وش ة أ
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إذف تشػػػػػػػػػك  القػػػػػػػػػ   االجتماع ػػػػػػػػػ  األ  ق ػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػ  دور  ػػػػػػػػػا  الق اعػػػػػػػػػ  املع اريػػػػػػػػػ  املنظمػػػػػػػػػ    
م تمػػػػػػ  لسػػػػػػل ؾ الفػػػػػػ د االجتمػػػػػػاع   وأف هػػػػػػ   القػػػػػػ   تػػػػػػحز مػػػػػػ   ػػػػػػ ؿ الضػػػػػػمَت امنمعػػػػػػ  لل

 ال يل تعكس  املعتق ات املشًت   بُت أ  اد اجملتم .
وتتحػػػػػػ د  صػػػػػػاجلص القػػػػػػ   مػػػػػػ   كػػػػػػ  دور  ػػػػػػا  يف أ ػػػػػػا  ارجػػػػػػ  عػػػػػػ  الفػػػػػػ د  ومل مػػػػػػ         

وختضػػػػػػ  الفػػػػػػ د غػػػػػػا مػػػػػػ   ػػػػػػ ؿ السػػػػػػ اؽ العػػػػػػاـ للم تمػػػػػػ   وتعػػػػػػٍت صػػػػػػف  الارج ػػػػػػ  إف دوا ػػػػػػ  
صػػػػػػػادر عػػػػػػػ  الفاعػػػػػػػ  العقػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػاع  و ػػػػػػػ ل  وظ فتػػػػػػػ  يف السػػػػػػػ اؽ االجتمػػػػػػػاع   فعػػػػػػػ  

ختصصػػػػػاف ل ينام ػػػػػ  ع امػػػػػ  اجتماع ػػػػػ   ارجػػػػػ  عػػػػػ  الفػػػػػ د ذاتػػػػػ  وبالتػػػػػا  يكػػػػػ ف دا ػػػػػ  الفعػػػػػ  
ووظ فتػػػػػػ  مف و ػػػػػػ  علػػػػػػ  الفػػػػػػ د و ارجػػػػػػ  عػػػػػػ  إرادتػػػػػػ   وتكػػػػػػ ف العناصػػػػػػ  األساسػػػػػػ   املشػػػػػػكل  
للفعػػػػػػػ  واملتمثلػػػػػػػ  يف القػػػػػػػ   االجتماع ػػػػػػػ  واملعػػػػػػػايَت هػػػػػػػ    عػػػػػػػا  مك نػػػػػػػات  ارجػػػػػػػ  عػػػػػػػ  الفػػػػػػػ د 

  االجتمػػػػػػاع   وعل ػػػػػػ  التك ػػػػػػ  معهػػػػػػا والعمػػػػػػ  علػػػػػػ  تطب قهػػػػػػا والضػػػػػػ ع غػػػػػػا ويشػػػػػػكلها البنػػػػػػا
وأمػػػػػػا عػػػػػػ  صػػػػػػف  ا لػػػػػػ اـ  تتضػػػػػػ  يف تع يػػػػػػ  دور ػػػػػػا   مػػػػػػا أورد  علػػػػػػ  ل لػػػػػػ  أ ب  ػػػػػػا ق اعػػػػػػ  
للسػػػػػػل ؾ ذات جػػػػػػ ا   ذلػػػػػػ  ألف السػػػػػػل ؾ األ  قػػػػػػ  لػػػػػػ   بالضػػػػػػب  الط يقػػػػػػ  املعتػػػػػػادة للفعػػػػػػ  

مث  هػػػػػ  لػػػػػ   مًتو ػػػػػا  غػػػػػ ري ا كػػػػػ   ولكنػػػػػ  قبػػػػػ   ػػػػػ  شػػػػػ   أسػػػػػل ب ملػػػػػـ  ألدا  الفعػػػػػ  ومػػػػػ 
 (.582; 2:92ليلة،                                                  ا راديل للف د

ويػػػػػػػػ يل دور  ػػػػػػػػا  أف الفػػػػػػػػ د ملػػػػػػػػـ  بتطب ػػػػػػػػ  القػػػػػػػػ   األ  ق ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػيت يف  ػػػػػػػػها السػػػػػػػػ اؽ       
 ػػػػػػ  عنػػػػػػ  دور  االجتمػػػػػػاع  مػػػػػػاداـ مت اجػػػػػػ ا    ػػػػػػ . أمػػػػػػا عػػػػػػ  الاصػػػػػػ   الثالثػػػػػػ  للق اعػػػػػػ  االجتماع

 ػػػػػا   هػػػػػ   اصػػػػػ   القهػػػػػ  ح ػػػػػث تتضػػػػػ  هػػػػػ   الاصػػػػػ   يف إلغػػػػػا  دور  ػػػػػا  لػػػػػ رادة الف ديػػػػػ  
وال ات ػػػػ  عنػػػػ  الفاعػػػػ   مػػػػا أف أداجلػػػػ  لفعلػػػػ  لػػػػ   مًتو ػػػػا  ل غبتػػػػ  وإمنػػػػا هػػػػ  ملتػػػػـ  بقػػػػ   أ  ق ػػػػ  
يف  ػػػػػها السػػػػػ اؽ االجتمػػػػػاع  وبالتػػػػػا  يكػػػػػ ف الفػػػػػ د  ارسػػػػػا  لأل  ق ػػػػػات يكػػػػػ  إرادة  اع ػػػػػ  

    يك  إرادة نابع  ع  ذات   فاع  اجتماع .ول

 9موجهات الفعل الجتماعي عند دور كامي ودور القيم كموجه للفعل الجتماعي
 صػػػػػاجلص الفعػػػػػ  االجتمػػػػػاع  منطلقػػػػػا  مػػػػػ  مػػػػػا جػػػػػ يل يف اجملتمػػػػػ  مػػػػػ    ػػػػػ د دور  ػػػػػا        

نظػػػػػاـ اجتمػػػػػاع    هػػػػػ  يلغػػػػػ  ا رادة الف ديػػػػػ  ل حػػػػػ  حملهػػػػػا ا تم ػػػػػ  االجتماع ػػػػػ  الػػػػػيت تسػػػػػ ط  
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علػػػػػػػ  الفػػػػػػػ د مػػػػػػػ   ػػػػػػػ ؿ الضػػػػػػػمَت امنمعػػػػػػػ  امل جػػػػػػػ  األساسػػػػػػػ  للفعػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػاع  و ػػػػػػػ ل  
 ة يعتػػػػػح العنصػػػػػ  املع ػػػػػاريل التفاعػػػػػ  االجتماع أح ػػػػػث  ػػػػػ يل الضػػػػػمَت امنمعػػػػػ  لعناصػػػػػ  ع يػػػػػ

أهػػػػػ  مك نػػػػػات هػػػػػ ا الضػػػػػمَت امنمعػػػػػ  الػػػػػ يل يتمثػػػػػ  يف القػػػػػ   االجتماع ػػػػػ  تلػػػػػ  الػػػػػيت تشػػػػػك  
. وبالتػػػػػػا  تكػػػػػػ ف (::; 3::2)نعيييييييم،العنصػػػػػػ  األساسػػػػػػ  يف البنػػػػػػا  وامل قػػػػػػ  االجتمػػػػػػاع أ 

امل جهػػػػات املع اريػػػػ  الػػػػيت يسػػػػتم  منهػػػػا أي ي ل ج ػػػػ   علػػػػ   امنػػػػ  يف السػػػػ اؽ االجتمػػػػاع  الػػػػ يل 
 يت اج     .

رتمػػػػػػػػػ  التضػػػػػػػػػام  ا    –ويقسػػػػػػػػػ  دور  ػػػػػػػػػا  اجملتمعػػػػػػػػػات إ  نػػػػػػػػػ عُت مػػػػػػػػػ  اجملتمعػػػػػػػػػات      
ورتمػػػػ  التضػػػػام  العضػػػػ يل منطلقػػػػا  مػػػػ  امنػػػػ ا ات الػػػػيت ت قػػػػ  علػػػػ  الفاعػػػػ  املخػػػػال  للق اعػػػػ  
االجتماع ػػػػػ  يف  ػػػػػػ   مػػػػػػ  النمطػػػػػػُت مػػػػػػ  اجملتمعػػػػػػات اجػػػػػػ دة. ح ػػػػػػث ا رادة ملغػػػػػػاة يف  ل همػػػػػػا 

تضػػػػػػ  يف تلػػػػػػ  امنػػػػػػ ا ات.  ػػػػػػامن ا  يف اجملتمػػػػػػ  ا   أشػػػػػػ  وأقػػػػػػ ري. وي قػػػػػػ  بط يقػػػػػػ  ومتباينػػػػػػ  ت
آل ػػػػػ  علػػػػػ  املخػػػػػال . وتقػػػػػ  حػػػػػ ة تطب ػػػػػ  هػػػػػ   امنػػػػػ ا ات يف رتمػػػػػ  التضػػػػػام  العضػػػػػ يل وأف 
عنصػػػػػػ  االلتػػػػػػ اـ ا حًتامػػػػػػ  املًتسػػػػػػا يف اجملتمػػػػػػ  ا   هػػػػػػ  يف حالػػػػػػ  ا  ػػػػػػار ورتمػػػػػػ  التضػػػػػػام  

إ  انعػػػػػػػ اـ التػػػػػػػػجمزر والتػػػػػػػػجمل  بػػػػػػػػُت رمػػػػػػػػ ع األ ػػػػػػػػ اد  العضػػػػػػػ يل ي اجػػػػػػػػ  أزمػػػػػػػػ  م حل ػػػػػػػػ  تػػػػػػػػمديل 
وانتشػػػػػػار الف  ػػػػػػ  وانتشػػػػػػار مػػػػػػا أقػػػػػػا  يالػػػػػػ  االنػػػػػػ م  وهػػػػػػ  أزمػػػػػػ  أ  ق ػػػػػػ  يع شػػػػػػها اجملتمػػػػػػ  

 العض يل.
 9عقالنية الفعل عند دوركامي وعالقتها بالقيم الجتماعية

 يف  ػػػػها مػػػػػا يػػػػ ري دور  ػػػػا  أف عق ن ػػػػ  الفػػػػ د تت  ػػػػ  بتطابقػػػػػ  مػػػػ  العق ن ػػػػ  امنماع ػػػػ  الػػػػيت  
أقػػػػػا  دور  ػػػػػا  بالضػػػػػمَت امنمعػػػػػ .  مػػػػػا ي ا ػػػػػ  عل ػػػػػ  الضػػػػػمَت امنمعػػػػػ  هػػػػػ  عقػػػػػ ق بالنسػػػػػب  
لػػػػ ور  ػػػػا   وإف هػػػػ   العق ن ػػػػ  تتحػػػػ د بػػػػال ج ع إ  مػػػػا  ػػػػ د  الضػػػػمَت امنمعػػػػ  مػػػػ  ق اعػػػػ  
م جحػػػػػ  للفعػػػػػ  االجتمػػػػػاع   ومسػػػػػ ط ة عل ػػػػػ  مػػػػػػ   ػػػػػ ؿ النسػػػػػ  الق مػػػػػ  املتفػػػػػ  عل ػػػػػ  بػػػػػػُت 

وعق ن ػػػػ  الفعػػػػ  تت ػػػػاوز إرادة الفػػػػػ د.  ػػػػال ع  الفػػػػ ديل هػػػػ  انعكػػػػاس للػػػػػ ع   أعضػػػػا  اجملتمػػػػ .
 امنمع .
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إف أ كػػػػػار دور  ػػػػػا  السػػػػػابق  تلغػػػػػ  إرادة الفػػػػػ د ال ػػػػػا  الفعػػػػػ  االجتمػػػػػاع .  ػػػػػالف د أداة       
تنفػػػػػ  الق اعػػػػػ  االجتماع ػػػػػ  دوف وعػػػػػ  ذايت أو هػػػػػ ؼ  ػػػػػ ديل ومسػػػػػل  بػػػػػا رادة امنماع ػػػػػ  مػػػػػ  

جتماع ػػػػػػ  باعتبارهػػػػػػا حتم ػػػػػػ  اجتماع ػػػػػػ .  عق ن ػػػػػػ  الفػػػػػػ د منطلقػػػػػػ   ػػػػػػ ؿ سػػػػػػ ط ة الق اعػػػػػػ  اال
 (.9900 9882م  م ري الت ام   ا يف    اجملتم  عل   م  ق    نع   

 9الفعل الجتماعي والقيم الجتماعية عند تالكوت بارسونز -ثامناً 
باب يعػػػػ  بارسػػػػ ن  مػػػػ  أشػػػػه  علمػػػػا  االجتمػػػػاع اجػػػػ ثُت ويعػػػػ د ذلػػػػ  إ  الع يػػػػ  مػػػػ  األسػػػػ  

الػػػػػػػيت تػػػػػػػ ور حػػػػػػػ ؿ أربعػػػػػػػ  مفػػػػػػػاه   أساسػػػػػػػ   متثػػػػػػػ  يف إ اغػػػػػػػا حلقػػػػػػػ  داجل يػػػػػػػ  م  ػػػػػػػح  الفعػػػػػػػ  
االجتمػػػػػػػػاع  وهػػػػػػػػ   الفعػػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػػاع  وامل قػػػػػػػػ  والفاعػػػػػػػػ  والت ج هػػػػػػػػات ومتثلػػػػػػػػ  لتشػػػػػػػػك  
نسػػػػػقا  للم تمػػػػػػ  ا نسػػػػػػاق يػػػػػػ تب  بالع قػػػػػػات االجتماع ػػػػػػ  لأل ػػػػػػ اد وامنماعػػػػػػات أل ػػػػػػا تسػػػػػػه  

 (.467; 2:93تيماشيف،) يف  ق   الت ازف االجتماع 
 9الفعل الجتماعي -2
يػػػػ ري بارسػػػػ ن  أف  ػػػػ   عػػػػ  سػػػػل ؾ  ولكػػػػ  لػػػػ    ػػػػ  سػػػػل ؾ  عػػػػ    تصػػػػ ؼ الفػػػػ د مػػػػ  ذاتػػػػ    

وسػػػػل   ات  وأنشػػػػػطت  دا ػػػػػ  إطػػػػػار مفػػػػػ د تعػػػػ   عػػػػػ    ولكنهػػػػػا ل سػػػػػ  اجتماع ػػػػػ  بالضػػػػػ ورة  إف 
لػػػػػ  الفػػػػػ د الق ػػػػػاـ القػػػػػ ار الػػػػػ يل ت اختػػػػػاذ  يػػػػػ تب   ثػػػػػَتات اجتماع ػػػػػ  وتفػػػػػاع ت حمػػػػػ دة  ػػػػػت  ع

 ب ظ ف  مع ن  م    ؿ ع د م  الب اجل  أو اال ت ارات ال ظ ف  .
 املوقف; -3
يػػػػػػػ ري أف امل قػػػػػػػ  عبػػػػػػػارة عػػػػػػػ  عػػػػػػػ د مػػػػػػػ  املنبهػػػػػػػات أو املثػػػػػػػَتات الػػػػػػػيت تفػػػػػػػ ض م  ػػػػػػػ عا  أو   

رم عػػػػػػ  مػػػػػػ  املعػػػػػػايَت االجتماع ػػػػػػ  الػػػػػػيت ارتضػػػػػػاها اجملتمػػػػػػ  وحػػػػػػ دها  وقػػػػػػ  يكػػػػػػ ف عػػػػػػ دا  مػػػػػػ  
الت قعػػػػات الػػػػيت ينتظ هػػػػا اجملتمػػػػ  مػػػػ  أ ػػػػ اد   وقػػػػ  يكػػػػ ف رم عػػػػ  مػػػػ  القػػػػ   االجتماع ػػػػ  الػػػػيت 

وهػػػػػ ا يعػػػػػٍت أف ا طػػػػػار امل جعػػػػػ  للفعػػػػػ  يتطلػػػػػ   ػػػػػاع   وم قػػػػػ  تفػػػػػ ض أ عػػػػػاال  دوف أ ػػػػػ ري  
 (.:5; 3115)قناوي،وت ج   الفاع  إزا  امل ق  س ا    اف   دا  أو رتمعا   ام   
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 توجيهات الفعل ودور القيم كموجه للفعل الجتماعي عند بارسونز;
مػػػػػ ري الفاجلػػػػػ ة  هػػػػػ   الت ج هػػػػػات الػػػػػيت تػػػػػ    الفاعػػػػػ  للق ػػػػػاـ بفعػػػػػ  دوف آ ػػػػػ  وت   ػػػػػ  علػػػػػ   

الػػػػػيت تقػػػػػ مها األ ػػػػػ ؽ والًتب ػػػػػ  يف بلػػػػػ رة هػػػػػ   الت ج هػػػػػات و  يػػػػػ  أشػػػػػكاغا  وقػػػػػاـ بتصػػػػػن   
 ه   الت ج هات إ  ث ث  أشكاؿ أساس   حم دة للفع  االجتماع  وه 9

9 تتبلػػػػػػ ر مػػػػػػ   ػػػػػػ ؿ مػػػػػػا  ت نػػػػػػ  الفػػػػػػ د مػػػػػػ  أشػػػػػػكاؿ دا ػػػػػػ  ذهن ػػػػػػ  التوجيهييييييات املعر ييييييية -
 ػػػػػ  الفاعػػػػػ  حنػػػػػ  الق ػػػػػاـ بفعػػػػػ  دوف آ ػػػػػ   ويػػػػػ ري بارسػػػػػ ن  وتػػػػػتحك  بشػػػػػك  أو بػػػػػجم   يف ت ج

أف هػػػػػػػػ   الت ج هػػػػػػػػات تػػػػػػػػمديل بالفاعػػػػػػػػ  إ  التعامػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  امل قػػػػػػػػ  يف  ػػػػػػػػ   نظ يػػػػػػػػ  عقل ػػػػػػػػ   
 ويك ف الفاع  م ر ا  ألبعاد امل اق  املختلف .

9 وتتبلػػػػػػ ر مػػػػػػ   ػػػػػػ ؿ رم عػػػػػػ  مػػػػػػ  األحاسػػػػػػ   الاصػػػػػػ  بشػػػػػػع ر التوجيهييييييات النفعالييييييية -
الفاعػػػػػػ  بتقسػػػػػػ   انفعاالتػػػػػػ  حػػػػػػ ؿ امل  ػػػػػػ عات أو امل اقػػػػػػ  املط وحػػػػػػ  الفاعػػػػػػ   ح ػػػػػػث يقػػػػػػـ  

أمامػػػػػػػػ  سػػػػػػػػ ا  هبػػػػػػػػ ؼ إشػػػػػػػػباع رغبػػػػػػػػ  مع نػػػػػػػػ  أو  ق ػػػػػػػػ  ذات اجتماع ػػػػػػػػ  أو اسػػػػػػػػتن اؼ طاقػػػػػػػػ  
 انفعال    امن  دا ل  وأف ه ا التقس   م  أج   ق   الت ازف.

ديل إ  التػػػػػػ اـ 9 وهػػػػػػ  الػػػػػػيت تكػػػػػػ ف القػػػػػػ   واملعػػػػػػايَت الثقا  ػػػػػػ  والػػػػػػيت تػػػػػػم التوجيهييييييات القيمييييييية -
الفاعػػػػػػػ  بالق ػػػػػػػاـ بالفعػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػاع  ويت ا ػػػػػػػ  مػػػػػػػ  إرادة اجملتمػػػػػػػ   باعتبػػػػػػػار أف اجملتمػػػػػػػ  هػػػػػػػ  

 ال يل   ف وطب  ه   املعايَت. وقس  بارس ن  ه   الت ج هات إ  ث ث  ت ج هات9
9 هػػػػ  الػػػػيت تلتػػػػـ  بقػػػػ   ومعػػػػايَت ثابتػػػػ  ويثبػػػػ  صػػػػ قها بصػػػػ رة مطلقػػػػ  التوجيهييييات املعر ييييية -أ

ثناياهػػػػػا رم عػػػػػ  األ عػػػػػاؿ امل غ بػػػػػ  مػػػػػ  جانػػػػػ  ا  ػػػػػ ي  وهػػػػػ  األسػػػػػل ب ا درا ػػػػػ   وتتخػػػػػ  يف
 املع يف.
9 هػػػػػ  الػػػػػيت متثػػػػػ  معػػػػػايَت ثبػػػػػ  ت ا قهػػػػػا إ  حػػػػػ  مػػػػػا بنػػػػػا  علػػػػػ  التوجيهيييييات النفعاليييييية -ب

مقػػػػػاي   شػػػػػع ري    ديػػػػػ  تػػػػػمديل إ  وجػػػػػ د تناسػػػػػ  شػػػػػع ريل بػػػػػُت الفعػػػػػ  وامل قػػػػػ  مػػػػػ   ػػػػػ ؿ 
 الفعاؿ وه  ا درا   األداجل .
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9 هػػػػ  القػػػػ   الػػػػيت صػػػػنعها اجملتمػػػػ  يف  ػػػػ     بتػػػػ  التار  ػػػػ  والػػػػيت التوجيهييييات ايخالقييييية -ج
 مػػػػػػػػ  صػػػػػػػػف  ا رث االجتمػػػػػػػػاع  ح ػػػػػػػػث تتحػػػػػػػػ د يف النهايػػػػػػػػ  إسػػػػػػػػهامات األجػػػػػػػػ ا  يف  ػػػػػػػػ   

 (.56-:5; 3115)قناوي،                                            املناخ العاـ 
نػػػػػػػ  الث ثػػػػػػػ  للت جهػػػػػػػات الق م ػػػػػػػ  وهػػػػػػػ 9 أنسػػػػػػػاؽ األ كػػػػػػػار وقػػػػػػػ  م ػػػػػػػ  بارسػػػػػػػ ن  بػػػػػػػُت امن ا  

واملعتقػػػػػػ ات  وأنسػػػػػػاؽ ال مػػػػػػ ز التعبَتيػػػػػػ   وأنسػػػػػػاؽ الت ج هػػػػػػات الق م ػػػػػػ   ويعتػػػػػػح نسػػػػػػ  القػػػػػػ   
هػػػػػ  مفتػػػػػاح التكامػػػػػ  دا ػػػػػػ  األنسػػػػػاؽ والػػػػػيت أعتحهػػػػػا أساسػػػػػػا  يف تنمػػػػػ   اجملتمعػػػػػات تبعػػػػػا  ملػػػػػػا 

   ويػػػػػت  اسػػػػػت ماجها يف شخصػػػػػ   يسػػػػػ د   هػػػػػا مػػػػػ  متغػػػػػَتات  ػػػػػ د أمنػػػػػاط األبن ػػػػػ  االجتماع ػػػػػ
 الف د عح التنش   االجتماع  .

 9عقالنية الفعل عند بارسونز وعالقتها بالقيم الجتماعية -2
إف عق ن ػػػػػػ  الفعػػػػػػػ  عنػػػػػػػ  بارسػػػػػػػ ن  تكػػػػػػػ ف يف أف يسػػػػػػل  الفاعػػػػػػػ  سػػػػػػػل  ا  منطق ػػػػػػػا  وعنػػػػػػػ ما   

التػػػػا  معتقػػػػ ا  ويكػػػػ ف الفػػػػ د ب – تػػػػار مػػػػ  ال سػػػػاجل  املتاحػػػػ  مػػػػا هػػػػ  مناسػػػػ  لل صػػػػ ؿ لغايتػػػػ  
بعق ن ػػػػػ  بصػػػػػ رة مسػػػػػتم ة ألنػػػػػ  سػػػػػ عم  داجلمػػػػػا  علػػػػػ  اسػػػػػتخ اـ ال سػػػػػاجل  املتاحػػػػػ  لل صػػػػػ ؿ إ  
غايتػػػػ  وا ت ػػػػار مػػػػا  قػػػػ  لػػػػ  أه ا ػػػػ  مػػػػ  عػػػػ ة بػػػػ اجل   العق ن ػػػػ  عنػػػػ  بارسػػػػ ن  م تبطػػػػ   ػػػػ ري 
اسػػػػػػػتخ اـ ال سػػػػػػػاجل  الناجحػػػػػػػ  لل صػػػػػػػ ؿ إ   ق ػػػػػػػ  األهػػػػػػػ اؼ ويػػػػػػػمديل الفػػػػػػػ د دور  لتحق ػػػػػػػ  

ظ  إ  ت قعػػػػػات ا  ػػػػػ ي  عنػػػػػ   ويكػػػػػ ف هػػػػػ ا التفاعػػػػػ  بػػػػػُت الفػػػػػ د واجملتمػػػػػ  حمػػػػػ دا  ه  ػػػػػ  بػػػػػالن
 بنس  الق   واملعايَت يف البنا  االجتماع .

ويعتػػػػػح بارسػػػػػ ن  نسػػػػػ  الثقا ػػػػػ  والقػػػػػ   هػػػػػ  النسػػػػػ  الػػػػػ يل  تػػػػػ  مكانػػػػػ  حم ريػػػػػ  مػػػػػ  رم عػػػػػ    
 ج هػػػػات الػػػػيت أنسػػػػاؽ العقػػػػ  االجتمػػػػاع   وهػػػػ  يتكػػػػ ف مػػػػ  رم عػػػػ  مػػػػ  القػػػػ   واأل كػػػػار والت

 (.456; :2:9) قباري،   تشك  ال م ز األساس   اليت تضب  التفاع  االجتماع  
 النظريات املفسرة ملوضوع الدراسة;

إف الكتابػػػػػػػ  العلم ػػػػػػػ  لتفسػػػػػػػَت أيل ظػػػػػػػاه ة أو مشػػػػػػػكل  اجتماع ػػػػػػػ  جػػػػػػػ  أف تسػػػػػػػتن  إ          
مػػػػػػا أف أيػػػػػػ   تابػػػػػػ  نظ يػػػػػػات علم ػػػػػػ  تفسػػػػػػ  وتشػػػػػػ ح طب عتهػػػػػػا وأبعادهػػػػػػا وأسػػػػػػباهبا ونتاجل هػػػػػػا.  
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دوف نظ يػػػػػػ  هػػػػػػ   تابػػػػػػ  تاجلهػػػػػػ   ألف النظ يػػػػػػ  غػػػػػػا القابل ػػػػػػ  علػػػػػػ  أف ت شػػػػػػ  الباحػػػػػػث وت صػػػػػػ  
 .البحث إ  الط ي  الصح  

وم  املع وؼ أف النظ ي  متث  األساس لك  أج ا  املع    ا نسان    وأساس للتفسَت أ       
باحث العلم    املستن ة إ  ال  م  للظ اه . إف ه   التفسَتات تعتم  عل  م حظات ال
(.23; :::2)حجازي،التفاع  العلم  والشخص  بُت الباحث والظاه ة امل اد دراستها  

أ ويػػػػػػػ ري مصػػػػػػػطف  التػػػػػػػَت9 أف النظ يػػػػػػػ  متثػػػػػػػ  رم عػػػػػػػ  مبػػػػػػػادئ  وتع يفػػػػػػػات  ودعػػػػػػػاوري        
وبػػػػػػػ يه ات وقضػػػػػػػايا مًتابطػػػػػػػ  منطق ػػػػػػػا  تف ػػػػػػػ  تصػػػػػػػ ريا يف تنظػػػػػػػ   ج انػػػػػػػ  إتػػػػػػػارة مػػػػػػػ  العػػػػػػػامل 

حيقػػػػػ   علػػػػػ  حنػػػػػ  منسػػػػػ  ومػػػػػنظ   وقابلػػػػػ  للتحقػػػػػ  االمبَتيقػػػػػ . وتتم ػػػػػ  النظ يػػػػػ  با جػػػػػاز االم
واالنفػػػػػػػػ اد  والشػػػػػػػػم ؿ  والنسػػػػػػػػب    وقابلػػػػػػػػ  للصػػػػػػػػ اب وللخطػػػػػػػػ . ومػػػػػػػػ  أهػػػػػػػػ  وظاجلفهػػػػػػػػا9 إنػػػػػػػػارة 
الط يػػػػػ  أمػػػػػاـ ال راسػػػػػ   وتػػػػػ  َت املفػػػػػاه   واألطػػػػػ  النظ يػػػػػ   وتلخػػػػػ ص  ػػػػػ  هاجلػػػػػ  مػػػػػ  ا قػػػػػاجل    

 املعػػػػػػػػارؼ العلم ػػػػػػػػ   وتسػػػػػػػػاع  علػػػػػػػػ  التنبػػػػػػػػم وعلػػػػػػػػ   مػػػػػػػػا تكشػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ ري القصػػػػػػػػ ر يف
 (:4; 9::2)التري،                                                       .التحك أ

 -أوًل ; النظرية البنائية الوظيفية ;
إف النظ يػػػػػ  البناجل ػػػػػ  ال ظ ف ػػػػػ  تتفػػػػػ  علػػػػػ  أف القػػػػػ   أ ثػػػػػ  الع امػػػػػ  أش ػػػػػ  يف  لػػػػػ  التكامػػػػػ    

وغػػػػػػ ا يعػػػػػػ  نسػػػػػػ  القػػػػػػ   هػػػػػػ  أ ثػػػػػػ  العناصػػػػػػ  اسػػػػػػتق ارا يف النسػػػػػػ  االجتمػػػػػػاع  االجتمػػػػػػاع   
والثقػػػػػػايف با  ػػػػػػا   إ  االتفػػػػػػاؽ العػػػػػػاـ علػػػػػػ  القػػػػػػ   تػػػػػػمديل إ  التكامػػػػػػ . سػػػػػػ عم   الباحػػػػػػث 
علػػػػػػػ  ت ظ ػػػػػػػ     ػػػػػػػ ات النظ يػػػػػػػ  البناجل ػػػػػػػ  ال ظ ف ػػػػػػػ  يف تفسػػػػػػػَت القػػػػػػػ   وع قتهػػػػػػػا بػػػػػػػاالحن اؼ  

 الجتماع  الل يب.ح ث ي يل إ ا أ ًت تطابقا م  ال اق  ا
يم ػػػػػ  دور  ػػػػػا  علػػػػػ  أش ػػػػػ  القػػػػػ   يف اجا ظػػػػػ  علػػػػػ  النظػػػػػاـ االجتمػػػػػاع  ح ػػػػػث يػػػػػ ري        

أف رتمػػػػػػػ  التضػػػػػػػام  ا   يتم ػػػػػػػ  بالتفػػػػػػػاؼ ق مػػػػػػػ  وعػػػػػػػاطف   ب نمػػػػػػػا يف التضػػػػػػػام  العضػػػػػػػ يل 
متكػػػػػػ   مشػػػػػػك ت اجملتمػػػػػػ   الصػػػػػػناع  يف األزمػػػػػػ  األ  ق ػػػػػػ  وانعػػػػػػ اـ املعػػػػػػايَت. ويػػػػػػ يل روبػػػػػػ ت 

ف القػػػػػػػػ   ظػػػػػػػػاه ة اجتماع ػػػػػػػػ  ثقا  ػػػػػػػػ  تػػػػػػػػ ب  أجػػػػػػػػ ا  البنػػػػػػػػا  االجتمػػػػػػػػاع  وتسػػػػػػػػاع  يف مَتثػػػػػػػ ف أ
 حفظ السل ؾ واالمتثاؿ لق اع  النظاـ العاـ.
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وقػػػػ  عػػػػٌت بارسػػػػ ن  بتػػػػ ثَت القػػػػ   علػػػػ  النسػػػػ  االجتمػػػػاع   ػػػػالق   بالنسػػػػب  لػػػػ  هػػػػ  منػػػػاذج       
جتمػػػػػاع  .  مػػػػػا مع اريػػػػػ  مع  ػػػػػ  يف ألفػػػػػاظ وتشػػػػػك  القػػػػػ   املكػػػػػ ف األ ثػػػػػ  عم م ػػػػػ  للفعػػػػػ  اال

تم ػػػػ  النظ يػػػػ  البناجل ػػػػ  ال ظ ف ػػػػ  أف ا ػػػػ اؾ االجتمػػػػاع  يػػػػمث  يف نسػػػػ  القػػػػ   وي  ػػػػ  علػػػػ  أش ػػػػ  
التنشػػػػػػػ   االجتماع ػػػػػػػ  والضػػػػػػػب  االجتمػػػػػػػاع  باعتبارهػػػػػػػا عمل ػػػػػػػ  بناجل ػػػػػػػ  لشخصػػػػػػػ   الفػػػػػػػ د  مػػػػػػػا 
أ ػػػػػ ت أف السػػػػػل ؾ املنحػػػػػ ؼ نت  ػػػػػ  للخلػػػػػ  يف النسػػػػػ  الق مػػػػػ  وعػػػػػ ـ التػػػػػ ازف الثقػػػػػايف بػػػػػُت 

جل  واألهػػػػػ اؼ. وهػػػػػ ا با تصػػػػػار النظ يػػػػػ  البناجل ػػػػػ  ال ظ ف ػػػػػ  وقػػػػػ  ت ا ت ػػػػػار هػػػػػ   النظ يػػػػػ  ال سػػػػػا
لت ج ػػػػػ  البحػػػػػث أل ػػػػػا  أوال  نظ يػػػػػ  اجتماع ػػػػػ  يتػػػػػ  وم  ػػػػػ ع القػػػػػ   يعتػػػػػح م  ػػػػػ ع اجتمػػػػػاع  
يػػػػػث  وثان ػػػػػا  لًت  ػػػػػ  علػػػػػػ  النسػػػػػ  والنظػػػػػاـ وال ظ ف ػػػػػ  الػػػػػػيت هػػػػػ  عناصػػػػػ  أساسػػػػػ   يف دراسػػػػػػ  

 م   ع الق  . 
 -الالمعيارية وتفسريها للسوك املنحرف ; ثانياً;
تسػػػػػتن  نظ يػػػػػ  ال مع اريػػػػػ  إ     ػػػػػ   ممداهػػػػػا9 أف يف  ػػػػػ  رتمػػػػػ  ت جػػػػػ  رم عػػػػػ  مػػػػػ           

األهػػػػػػػ اؼ وت جػػػػػػػ  رم عػػػػػػػ  مػػػػػػػ  ال سػػػػػػػاجل  لتحق ػػػػػػػ  هػػػػػػػ   األهػػػػػػػ اؼ  ولػػػػػػػ    ػػػػػػػ  أعضػػػػػػػا  
نعػػػػػػ اـ اجملتمػػػػػػ  متسػػػػػػاوي  يف ا تسػػػػػػاب وسػػػػػػاجل   ق ػػػػػػ  األهػػػػػػ اؼ.  ال مع اريػػػػػػ  هػػػػػػ  حالػػػػػػ  اال

األ  قػػػػ   وهػػػػ  أيضػػػػا  حالػػػػ  االنعػػػػ اـ النظػػػػام  الػػػػيت تتم ػػػػ  هبػػػػا ال سػػػػاجل    املقصػػػػ د بانعػػػػ اـ 
أ  ق ػػػػػ  ال سػػػػػاجل   هػػػػػ  إ تقارهػػػػػا لطابعهػػػػػا امللػػػػػـ   أو إ تقارهػػػػػا إ   اصػػػػػ   ا لػػػػػ اـ وهػػػػػ ا يعػػػػػٍت 
أ ػػػػػا  قػػػػػ ت  اصػػػػػ تها  معػػػػػايَت اجتماع ػػػػػ  نت  ػػػػػ  لعػػػػػ ـ االلتػػػػػ اـ هبػػػػػا  وأمػػػػػا انعػػػػػ اـ  نظام ػػػػػ  

ل سػػػػػػاجل    هػػػػػػ  يعػػػػػػٍت ا تقادهػػػػػػا لطابعهػػػػػػا النظػػػػػػام   وهػػػػػػ ا يشػػػػػػَت إ  انعػػػػػػ اـ املع ػػػػػػار  وحماولػػػػػػ  ا
 ق ػػػػػ  األهػػػػػ اؼ املشػػػػػ وع  ثقا  ػػػػػا  مػػػػػ   ػػػػػ ؿ وسػػػػػاجل  غػػػػػَت مشػػػػػ وع   نظام ػػػػػا  وهنػػػػػا يقػػػػػاؿ إف 

 (.57- 5; 3112) جابر،الغاي  تحر ال س ل  وحىت وأف  ان  ال س ل  غَت مش وع 
ال مع اريػػػػػػػ  التفكػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػاع  إ  مظػػػػػػػاه  الفشػػػػػػػ  يف عػػػػػػػ ـ قػػػػػػػ رة  ًتجػػػػػػػ  نظ يػػػػػػػ        

النسػػػػػ  االجتمػػػػػاع  الػػػػػ يل يشػػػػػتم  علػػػػػ  امل ا ػػػػػ   واألدوار امل تبطػػػػػ   وتتمثػػػػػ  هػػػػػ   املظػػػػػاه  يف 
عػػػػػػ ـ قػػػػػػ رة النسػػػػػػ  علػػػػػػ   ق ػػػػػػ  األهػػػػػػ اؼ امنمع ػػػػػػ  والغايػػػػػػات الف ديػػػػػػ  ألعضػػػػػػاجل   وإمكان ػػػػػػ  

النسػػػػػػ  االجتمػػػػػػاع  ال يػػػػػػتمك  مػػػػػػ   وجػػػػػػ د نسػػػػػػ  بػػػػػػ ي  قػػػػػػادر علػػػػػػ  أداجلهػػػػػػا.ومعٌت ذلػػػػػػ  أف
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أدا  وظاجلفػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  النحػػػػػػػػ  امل غػػػػػػػػ ب ويفشػػػػػػػػ  يف  ق ػػػػػػػػ  املتطلبػػػػػػػػات ال ظ ف ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػيت تػػػػػػػػ تب  
باألنسػػػػػػػػاؽ األ ػػػػػػػػ ري يف اجملتمػػػػػػػػ   وهبػػػػػػػػ ا ميتػػػػػػػػ  التفكػػػػػػػػ  وينتشػػػػػػػػ  ويصػػػػػػػػ   النظػػػػػػػػاـ   صػػػػػػػػب  
مشػػػػػػػكل  اجتماع ػػػػػػػ  ويصػػػػػػػ   األ ػػػػػػػ اد   صػػػػػػػب  سػػػػػػػل  ا  احن ا ػػػػػػػا   ال مع اريػػػػػػػ  إذا  هػػػػػػػ  عػػػػػػػ ـ  

ة  النسػػػػػػػ  أو  شػػػػػػػل  يف   يػػػػػػػ  م ا ػػػػػػػ  األ ػػػػػػػ اد وأدوارهػػػػػػػ  املًتابطػػػػػػػ  بشػػػػػػػك  يػػػػػػػمديل إ   فػػػػػػػا 
 (.211; :2:8.)غيث،ع ـ بل غه  أله ا ه  بص رة م    

ويػػػػػػ يل أ دور ػػػػػػا  أ يف األنػػػػػػ م  يف تقسػػػػػػ   العمػػػػػػ  أف اجملتمػػػػػػ  التقل ػػػػػػ يل الػػػػػػ يل يسػػػػػػتن        
التضػػػػػػػػام  العضػػػػػػػػ يل مسػػػػػػػػتن ا   إ  التشػػػػػػػػاب  يف الػػػػػػػػ ع  امنمعػػػػػػػػ   التضػػػػػػػػام  ا  ( وينتقػػػػػػػػ  إ 

إ  التكامػػػػػ  الػػػػػ يل يتطلبػػػػػ  تقسػػػػػ   العمػػػػػ   وتقسػػػػػ   العمػػػػػ  بػػػػػ ور  حالػػػػػ  مت قعػػػػػ  للم تمػػػػػ  
ت جػػػػ  إ  زيػػػػػادة الكثا ػػػػػ  اللق ػػػػ  لػػػػػ ري السػػػػػكاف  ح ػػػػػث  تػػػػ  الطب عػػػػػ  اللق ػػػػػ  للم تمػػػػػ   ومل 

 (. 932 2000يع  ال ي  واأل  ؽ ه  املص ر لسل ؾ األ  اد الصل   
ينهمػػػػػ  األ ػػػػػ اد يف صػػػػػ اع مػػػػػ  القػػػػػ   واملعػػػػػايَت االجتمػػػػػاع  السػػػػػاجل ة ويسػػػػػع ف بػػػػػ ل          

للتحايػػػػ  عل هػػػػا  ػػػػا يػػػػمديل إ  ا  ػػػػار النظػػػػاـ املع ػػػػاريل يف اجملتمػػػػ  وهػػػػ   ا الػػػػ  الػػػػيت أطلػػػػ  دور 
 ػػػػػػا  أ انػػػػػػ م  أ والػػػػػػيت تشػػػػػػَت إ  حالػػػػػػ  اجتماع ػػػػػػ  ال ختضػػػػػػ    هػػػػػػا رغبػػػػػػات الفػػػػػػ د للمعػػػػػػايَت 

 ناؾ ت ج   أ  ق  يق د   َتش   يف سع   حن   ق   أه ا  .العام  وبالتا  ال يك ف ه
وهكػػػػػػ ا  ػػػػػػ ف أ مَتتػػػػػػ ف أ عػػػػػػ ؿ بػػػػػػمرة النظػػػػػػ ة الػػػػػػ ور  امي ػػػػػػ  يف االنػػػػػػ م  مػػػػػػ  النظػػػػػػاـ          

األ  قػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ يل  كػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ وا   الف ديػػػػػػػػ  للشػػػػػػػػخص إ  حالػػػػػػػػ  التنػػػػػػػػاق  بػػػػػػػػُت األهػػػػػػػػ اؼ 
يف النظػػػػػاـ االجتمػػػػػاع  يتسػػػػػ  بعػػػػػ ـ وال سػػػػػاجل   وعل ػػػػػ  تعػػػػػٍت االنػػػػػ م  عنػػػػػ    لػػػػػ   أو ا  ػػػػػار 

التكػػػػػػا م بػػػػػػُت األهػػػػػػ اؼ الػػػػػػيت  ػػػػػػ دها ثقا ػػػػػػ  اجملتمػػػػػػ  وبػػػػػػُت ال سػػػػػػاجل  وا مكان ػػػػػػات واملػػػػػػ ارد 
املتػػػػػػ   ة والفػػػػػػ ص املتاحػػػػػػ  أل ػػػػػػ اد اجملتمػػػػػػ  لكػػػػػػ   ققػػػػػػ ا هػػػػػػ   األهػػػػػػ اؼ    ػػػػػػَتيل أ مَتتػػػػػػ ف أ 

ا ينشػػػػػ  انفصػػػػػاؿ ل مع اريػػػػػ  أ ػػػػػا ا  ػػػػػار يف البنػػػػػا  الثقػػػػػايف الػػػػػ يل  ػػػػػ ث بصػػػػػف    اصػػػػػ  عنػػػػػ م
حػػػػػاد بػػػػػُت املعػػػػػايَت واألهػػػػػ اؼ الثقا  ػػػػػ  مػػػػػ  جهػػػػػ  وقػػػػػ رات أ ػػػػػ اد امنماعػػػػػ  املشػػػػػكل  اجتماع ػػػػػا 
علػػػػػ  التصػػػػػ ؼ طبقػػػػػا  غػػػػػا مػػػػػ  جهػػػػػ  أ ػػػػػ ري  وقػػػػػ  تسػػػػػاع  القػػػػػ   الثقا  ػػػػػ  يف هػػػػػ ا التصػػػػػ ر يف 
نشػػػػ   سػػػػل ؾ إػػػػال  ملل مػػػػات القػػػػ   نفسػػػػها   عػػػػ ـ التناسػػػػ  بػػػػُت مكػػػػ ق البنػػػػا  االجتمػػػػاع   
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هػػػػػ اؼ وال سػػػػػاجل  يػػػػػمديل إ  ال مع اريػػػػػ   وبقػػػػػ ر مػػػػػا تعط نػػػػػا إحػػػػػ ري أ ثػػػػػ  وظػػػػػاجل  وشػػػػػا األ
البنػػػػػػػا  االجتمػػػػػػػاع   وشػػػػػػػا األهػػػػػػػ اؼ وال سػػػػػػػاجل  يػػػػػػػمديل إ  ال مع اريػػػػػػػ   وبقػػػػػػػ ر مػػػػػػػا تعط نػػػػػػػا 
إحػػػػػػػ ري أ ثػػػػػػػػ  وظػػػػػػػاجل  البنػػػػػػػػا  االجتمػػػػػػػاع  شػػػػػػػػ  عا  قاعػػػػػػػ ة للتنبػػػػػػػػم بالسػػػػػػػل ؾ  االجتمػػػػػػػػاع  

بصػػػػػػػ رة مت ايػػػػػػػ ة علػػػػػػػ  األدا  طاملػػػػػػػا تصػػػػػػػب  وانتظامػػػػػػػ    ػػػػػػػ ف هػػػػػػػ   ال ظ ف ػػػػػػػ  تصػػػػػػػب  قاصػػػػػػػ ة 
عناصػػػػػػ  البنػػػػػػا  االجتمػػػػػػاع  منفصػػػػػػل   ح ػػػػػػث تقػػػػػػ  القػػػػػػ رة علػػػػػػ  التنبػػػػػػم إ  أقصػػػػػػ  درجا ػػػػػػا  
                            .ويلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مَتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف بال مع اريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أو التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ش الثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايف

(69; :::2) رمزي،          

الثقا  ػػػػػ  وال سػػػػػاجل  البناجل ػػػػػ  متكاملػػػػػ  يتم ػػػػػ  بػػػػػالت ازف  النظػػػػػاـ الػػػػػ يل تصػػػػػب    ػػػػػ  الغايػػػػػات       
 ألف الفػػػػػػػػػاعلُت س شػػػػػػػػػػار  ف يف الغايػػػػػػػػػات أو يسػػػػػػػػػػت عب  ا وميتثلػػػػػػػػػ ف غػػػػػػػػػػا وتصػػػػػػػػػب  األهػػػػػػػػػػ اؼ 
جػػػػػػػػ  ا  مػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػاجله  السػػػػػػػػ ك ل ج  ويقبل  ػػػػػػػػا   عػػػػػػػػا  ويسػػػػػػػػتخ م ف ال سػػػػػػػػاجل  اجققػػػػػػػػ  غػػػػػػػػ   

لتػػػػػػػ ازف عنػػػػػػػ ما ينعػػػػػػػ ـ الغايػػػػػػػات باعتبارهػػػػػػػا مشػػػػػػػ وع    و ػػػػػػػ ث سػػػػػػػ   التكامػػػػػػػ  أو ا ػػػػػػػت ؿ ا
التػػػػػػ ازف الضػػػػػػمٍت بػػػػػػُت الغايػػػػػػات وال سػػػػػػاجل   وبعبػػػػػػارة أ ػػػػػػ ري عنػػػػػػ ما يقبػػػػػػ  الفػػػػػػاعل ف ال سػػػػػػاجل  
ولكػػػػػػنه  ي  ضػػػػػػ  ا أو جهل  ػػػػػػا أو يسػػػػػػع ف ورا  غايػػػػػػات ب يلػػػػػػ     قػػػػػػاؿ أف هنػػػػػػاؾ احن ا ػػػػػػا أو 
شػػػػػػػ وذا   و مػػػػػػػا هػػػػػػػ  وا ػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف مَتتػػػػػػػ ف اسػػػػػػػتخ اـ أ كػػػػػػػار دور ػػػػػػػا  بشػػػػػػػك  أوسػػػػػػػ   ثػػػػػػػَتا  

حالػػػػػ  انعػػػػػ اـ ال مع اريػػػػػ   ومػػػػػ  ذلػػػػػ    نػػػػػ  يتفػػػػػ  مػػػػػ  مػػػػػا ذهػػػػػ  إل ػػػػػ  دور ػػػػػا  مػػػػػ  ويت ػػػػػاوز 
حػػػػ وث  لػػػػػ  يف التنظػػػػ   نت  ػػػػػ  النعػػػػ اـ أالضػػػػػمَت امنمعػػػػػ أ  مػػػػ  وجهػػػػػ  نظػػػػ  مَتتػػػػػ ف  ػػػػػ ف 
حالػػػػػػػ  االنػػػػػػػ م  ت جػػػػػػػ  ح نمػػػػػػػا ال تػػػػػػػنظ  األهػػػػػػػ اؼ الثقا  ػػػػػػػ  السػػػػػػػاجل ة أو ال سػػػػػػػاجل  املع اريػػػػػػػ  

 . (67د.ت; )أبو طاحون،املش وع  لسل ؾ الفاعلُت 
 ػػػػػػػػنم  السػػػػػػػػػل ؾ االجتمػػػػػػػػاع  لأل ػػػػػػػػػ اد يكػػػػػػػػػ ف نسػػػػػػػػقا  مثال ػػػػػػػػػا  عنػػػػػػػػ ما تتكامػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػ          

الغايػػػػػػات  وال سػػػػػػاجل  البناجل ػػػػػػ   وتكػػػػػػ ف األهػػػػػػ اؼ جػػػػػػ  ا  مػػػػػػ  بنػػػػػػا  حاجػػػػػػا   النفسػػػػػػ     مػػػػػػا 
يقبلػػػػػػػ ف ال سػػػػػػػاجل  لتحق ػػػػػػػ  هػػػػػػػ   الغايػػػػػػػات باعتبارهػػػػػػػا وسػػػػػػػاجل  شػػػػػػػ ع    أمػػػػػػػا يف حالػػػػػػػ  عػػػػػػػ ـ 

بعبػػػػػػارة أ ػػػػػػ ري عنػػػػػػ ما يقبػػػػػػ  األ ػػػػػػ اد الغايػػػػػػات التكامػػػػػػ  والتػػػػػػ ازف بػػػػػػُت الغايػػػػػػات وال سػػػػػػاجل   و 
وي  ضػػػػػػػػ ف أو يع ػػػػػػػػ وف يف ال قػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتخ اـ ال سػػػػػػػػاجل  الشػػػػػػػػ ع   أو ا تشػػػػػػػػاؼ 



  التخلخل القيمي وعالقته بانتشار بعض املظاهر والسلوكيات السلبيةسابع  العدد  ال-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

919 

 

غايػػػػػػػات ب يلػػػػػػػ   هػػػػػػػ ا يعػػػػػػػٍت أف هنػػػػػػػاؾ حالػػػػػػػ   لػػػػػػػ   ػػػػػػػ د مكػػػػػػػ ق البنػػػػػػػا  االجتمػػػػػػػاع  وشػػػػػػػا 
 األه اؼ وال ساجل  أ وه ا س ؼ يق د حتما  إ  حال  ال مع اري .

ف ا نسػػػػاف يسػػػػع  دومػػػػا  لبلػػػػ غ أه ا ػػػػ  وإشػػػػباع حاجاتػػػػ   سػػػػ ؼ يتعػػػػُت عل ػػػػ  ملػػػػا  ػػػػا         
 ارسػػػػػػػػ  سػػػػػػػػل   ات مع نػػػػػػػػ   قػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػا ت ا قػػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػػاع  وأه ا ػػػػػػػػ  االجتماع ػػػػػػػػ  وحاجاتػػػػػػػػ  
النفسػػػػػػ   ولقػػػػػػ  قػػػػػػ ر مَتتػػػػػػ ف أف الفػػػػػػ د يسػػػػػػت    بط يقػػػػػػ  إجاب ػػػػػػ  وسػػػػػػلب   لكػػػػػػ  يت ا ػػػػػػ  مػػػػػػ  

د أمَتتػػػػػػػ فأ قسػػػػػػػ  م اقػػػػػػػ  أو بػػػػػػػ اجل  بناجل ػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػاع  و قػػػػػػػ  أه ا ػػػػػػػ  وعل ػػػػػػػ   قػػػػػػػ  حػػػػػػػ 
منػػػػػ  هػػػػػ  شػػػػػك  مػػػػػ  أشػػػػػكاؿ االنسػػػػػ اـ أمػػػػػاـ التنػػػػػاق  بػػػػػُت األهػػػػػ اؼ أمنػػػػػاط التك ػػػػػ  و ػػػػػ  

 وال ساجل  وه   األمناط ه 9
املمتثػػػػػػ  أو املت ا ػػػػػػ 9 ذلػػػػػػ  الفػػػػػػ د الػػػػػػ يل يقبػػػػػػ  األثنػػػػػػُت بشػػػػػػك  عػػػػػػاـ. أيل  مػػػػػػ  القػػػػػػ    .9

املقب لػػػػػ  ويلتػػػػػـ  باسػػػػػتخ اـ ال سػػػػػاجل  املعتمػػػػػ ة مػػػػػ  قبػػػػػ  رتمعػػػػػ  بغػػػػػ  النظػػػػػ  عمػػػػػا إذا  انػػػػػ  
 .تمديل ب  إ  الن اح أو ال تمديل ب  إ  ذل 

أ ػػػػػ  يسػػػػػتخ م ف ط قػػػػػا  ا بػػػػػ اع9 أول ػػػػػ  الػػػػػ ي  يسػػػػػتم وف يف قبػػػػػ غ  للقػػػػػ   السػػػػػاجل ة  إال  .2
   ه  الاص  هب .غَت م ل    يف حماولته  لبل غ أه ا

الطق سػػػػػػػػ 9 ذلػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػ د املتصػػػػػػػػػ  باالمتثػػػػػػػػاؿ واملطابقػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػػت يات االجتماع ػػػػػػػػػ   .4
السػػػػػاجل ة  إال أنػػػػػ  ال ميتلػػػػػ  القػػػػػ   الػػػػػيت تػػػػػ ع  سػػػػػل   ات . أيل يتبػػػػػ  الق اعػػػػػ  االجتماع ػػػػػ  مػػػػػ  

  اا العام  وال يع ؼ غَت  ق   مصلحت  ال ات  .أج   ق   مصا   بع  ا  ع  املص
املنسػػػػػح  أو املًتاجػػػػػ 9 ذلػػػػػ  الفػػػػػ د الػػػػػ يل تػػػػػ ؾ روح املنا سػػػػػ  وختلػػػػػ  عنهػػػػػا ألنػػػػػ  را ػػػػػ   .3

القػػػػػ   السػػػػػاجل ة وال سػػػػػاجل  املقب لػػػػػ  الػػػػػيت ت صػػػػػل  إل هػػػػػا. أيل هػػػػػ  ذلػػػػػ  الفػػػػػ د الػػػػػ يل يعػػػػػ ع مػػػػػ  
  ذات .
را ضػػػػػػ  للقػػػػػػ   القاجلمػػػػػػ  وال سػػػػػػاجل  . التمػػػػػػ د9 هػػػػػػ  ذلػػػػػػ  الفػػػػػػ د الػػػػػػ يل يعػػػػػػح عػػػػػػ  ردود  عػػػػػػ  4

املع اريػػػػػػ  السػػػػػػاجل ة  لكنػػػػػػ  ي غػػػػػػ  يف   يلهػػػػػػا أو تبػػػػػػ يلها بقػػػػػػ   ج يػػػػػػ ة وإعػػػػػػادة بنػػػػػػا  النظػػػػػػاـ 
 (.274-273; :311) العمر،  "االجتماع 
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 -نظرية الضبط الجتماعي ; –ثالثاً 
إ  متغػػػػػػَتات اجتماع ػػػػػػ  شػػػػػػاجلع  مثػػػػػػ  بنػػػػػػا  األسػػػػػػ ة  ت جػػػػػػ  امن ميػػػػػػ  والسػػػػػػل ؾ االحنػػػػػػ ايف        

وامل رسػػػػػػػػ  و اعػػػػػػػػ  األصػػػػػػػػ قا   ويشػػػػػػػػًتؾ علمػػػػػػػػا  نظ يػػػػػػػػات الضػػػػػػػػب  االجتمػػػػػػػػاع  يف قاعػػػػػػػػ ة 
أساسػػػػػػ   يف التفكػػػػػػَت وهػػػػػػ  اسػػػػػػتب اؿ السػػػػػػماؿ التقل ػػػػػػ يل يف دراسػػػػػػ  امن ميػػػػػػ . وهػػػػػػ  مػػػػػػا الػػػػػػ يل 

املنحػػػػػ ؼ أمػػػػػ   جعػػػػػ  النػػػػػاس ت تكػػػػػ  امن ميػػػػػ  ة بسػػػػػماؿ آ ػػػػػ  أ ثػػػػػ  أش ػػػػػ  باعتبػػػػػار أف السػػػػػل ؾ
 (.352; 6::2)السمري،                    مت ق   وه  ملاذا يط   الناس القان ف 

الػػػػيت تػػػػ ه   إف القل ػػػػ  مػػػػ  علمػػػػا  االجتمػػػػاع وا قػػػػ ا علػػػػ  ا جابػػػػ  الػػػػيت ط حهػػػػا هػػػػ ب        
إ  أف الػػػ ؼ هػػػػ  مػػػػ  أقػػػػ ري األسػػػباب الػػػػيت متنػػػػ  الكثػػػػَت مػػػػ  األ ػػػ اد مػػػػ  إالفػػػػ  القػػػػان ف ب ػػػػ  
أف معظػػػػػػػ  علمػػػػػػػا  االجتمػػػػػػػاع ال ي ا قػػػػػػػ ف الػػػػػػػ أيل السػػػػػػػاب  ويق لػػػػػػػ ف أف الفػػػػػػػ د  شػػػػػػػ   ػػػػػػػ ؽ 
القػػػػػػان ف لػػػػػػ   ألنػػػػػػ   ػػػػػػاجل  منػػػػػػ   ولكنػػػػػػ  ميتثػػػػػػ  ألنػػػػػػ  يسػػػػػػت    قاعػػػػػػ ة السػػػػػػل ؾ يف دا لػػػػػػ  

ا  نابعػػػػا  مػػػػ  ذاتػػػػ    ا نسػػػػاف مسػػػػت قظ الضػػػػمَت يشػػػػع  بػػػػااللت اـ األ  قػػػػ    صػػػػب  شػػػػ  ا  دا ل ػػػػ
 (.333; 3116)أميمن، ال يل ي  ع  إ  االمتثاؿ س ا   اف يف مصلحت  أو   ها 

ومثػػػػ  دل ػػػػ  أ ػػػػ  يػػػػ     علمػػػػا  االجتمػػػػاع  ثبػػػػات  طػػػػ  مق لػػػػ  هػػػػ ب  عػػػػ  الػػػػ ؼ وهػػػػ        
ملػػػػػػػا يت قعػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ وف منػػػػػػػ   وح ػػػػػػػث أف أف الفػػػػػػػ د يت لػػػػػػػ  ل يػػػػػػػ  شػػػػػػػع ر قػػػػػػػ يل بالنسػػػػػػػب  لعملػػػػػػػ  

ا  ػػػػ ي  يت قعػػػػ ف منػػػػ  االمتثػػػػاؿ للق اعػػػػ  القان ن ػػػػ   مػػػػا هػػػػ  أسػػػػباب احن ا ػػػػ  ة يػػػػ ه  علمػػػػا  
االجتمػػػػػاع إ  القػػػػػ ؿ بػػػػػ ف ا نسػػػػػاف وإف  انػػػػػ  طب عتػػػػػ  مت ػػػػػ  إ  االمتثػػػػػاؿ للق اعػػػػػ  القان ن ػػػػػ  

هػػػػػ  ال غبػػػػػات إال أنػػػػػ  يتعػػػػػ ض لضػػػػػغ  شػػػػػ ي  قبػػػػػ  أف يفكػػػػػ  يف االحنػػػػػ اؼ ومصػػػػػ ر الضػػػػػغ  
امل جػػػػػػػػ دة لػػػػػػػػ ري ا نسػػػػػػػػاف وهنػػػػػػػػاؾ منظػػػػػػػػ ر أ ػػػػػػػػ  يف تنػػػػػػػػاوؿ نظ يػػػػػػػػات الضػػػػػػػػب  االجتمػػػػػػػػاع  
باعتبارهػػػػػػػا نظ يػػػػػػػ  يف التنشػػػػػػػ   االجتماع ػػػػػػػ   علػػػػػػػ  سػػػػػػػب   املثػػػػػػػاؿ إذا مل يػػػػػػػت  تنشػػػػػػػ   األطفػػػػػػػاؿ 
 ػػػػ    يتصػػػػ   ف تبعػػػػا  ل غبػػػػا    وبالتػػػػا   ػػػػ ف أهػػػػػ  ط يقػػػػ  ميكػػػػ  مػػػػ    غػػػػا  ارسػػػػ  الضػػػػػب  

 .(35; 7::2)السمري وآخرون،   االجتماع   ه  عمل   التنش 
 -نظرية التفكك الجتماعي ; –رابعاً 
يػػػػػػػمديل التفكػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػاع  إ  ظهػػػػػػػ ر املشػػػػػػػك ت االجتماع ػػػػػػػ  وإف مشػػػػػػػكل  االحنػػػػػػػ اؼ   

االجتمػػػػػػػاع  متثػػػػػػػ  أحػػػػػػػ ري املشػػػػػػػك ت االجتماع ػػػػػػػ  الػػػػػػػيت  ػػػػػػػ ث نت  ػػػػػػػ  احنػػػػػػػ ؿ وتفكػػػػػػػ  
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    ػػػػػػػػا يػػػػػػػػمديل إ  ارتفػػػػػػػػاع السػػػػػػػػل   ات منظ مػػػػػػػػ  الضػػػػػػػػب  االجتمػػػػػػػػاع  ال قػػػػػػػػ  وغػػػػػػػػَت ال قػػػػػػػػ
املنح  ػػػػػػ  بػػػػػػػُت أ ػػػػػػ اد اجملتمػػػػػػػ   وذلػػػػػػػ  لضػػػػػػع  وسػػػػػػػاجل  الضػػػػػػػب  االجتمػػػػػػاع  دا ػػػػػػػ  اجملتمػػػػػػػ  

 اجملتم .
وتعتمػػػػ  هػػػػػ   النظ يػػػػػ  علػػػػػ  اسػػػػػتق ار أيل رتمػػػػػ  يقػػػػػـ  علػػػػػ  انتظػػػػػاـ ودمي مػػػػػ  مػػػػػا هػػػػػ  مت قػػػػػ    

كػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػاع  مػػػػػػػ  األ ػػػػػػػ اد يف إطػػػػػػػار ثقا ػػػػػػػ  اجملتمػػػػػػػ  وإمكان اتػػػػػػػ  ومػػػػػػػ ارد   و ػػػػػػػ ث التف
عنػػػػػػ ما ينهػػػػػػار نظػػػػػػاـ الت قعػػػػػػات االجتماع ػػػػػػ  وعنػػػػػػ ما ال تػػػػػػت  ـ ق اعػػػػػػ  السػػػػػػل ؾ االجتمػػػػػػاع  
مػػػػػ  مػػػػػا هػػػػػ  قػػػػػاجل  أو مػػػػػا هػػػػػ  م جػػػػػ د  أو عنػػػػػ ما تتعػػػػػ ض ق اعػػػػػ  السػػػػػل ؾ للنقػػػػػ  أو التغ ػػػػػَت 

  (.99; 2:91) احلوات وآخرون،   ب اسط  ق اع  أ  ري ج ي ة
                       عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنظ ويتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رم       

االجتماع ػػػػػ   واالقتصػػػػػادي   والس اسػػػػػ    وتشػػػػػم   ػػػػػ  واحػػػػػ ة مػػػػػ  هػػػػػ   الػػػػػنظ  علػػػػػ  رم عػػػػػ  
مػػػػػػػ  ال ظػػػػػػػاجل  املًتابطػػػػػػػ  يف ع قتهػػػػػػػا مػػػػػػػ  بعضػػػػػػػها الػػػػػػػبع  واملكملػػػػػػػ  لبعضػػػػػػػها الػػػػػػػبع  وإذا 
حػػػػػػػػػ ث قصػػػػػػػػػ ر أو  لػػػػػػػػػ  يف واحػػػػػػػػػ ة منهػػػػػػػػػا و شػػػػػػػػػل  يف أدا  وظاجلفهػػػػػػػػػا     ػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػتمث  يف 

 ال ح ات األ  ري.
 -قيم ;نظرية صراع ال –خامساً 

تشػػػػػػػػػَت إ  أف االحنػػػػػػػػػ اؼ عػػػػػػػػػ  الق اعػػػػػػػػػ  النمط ػػػػػػػػػ  للسػػػػػػػػػل ؾ ت جػػػػػػػػػ  يف أساسػػػػػػػػػها إ  أف       
بعػػػػ  امنماعػػػػات ال تتفػػػػ  مػػػػ  هػػػػ   الق اعػػػػ    ػػػػا يػػػػ  عها إ   ارسػػػػ   عػػػػ  منحػػػػ ؼ ال يتفػػػػ  
مػػػػ  قػػػػ   امنماعػػػػػ  ويهػػػػت  علمػػػػا  االجتمػػػػػاع ب راسػػػػ  القػػػػػ   وأمنػػػػاط السػػػػل ؾ النا ػػػػػ  عػػػػ  حالػػػػػ  

تمػػػػػػػ  والثقا ػػػػػػػ  الف ع ػػػػػػػ  لل ماعػػػػػػػ  ملع  ػػػػػػػ  أسػػػػػػػباب االحنػػػػػػػ اؼ االجتمػػػػػػػاع  تغػػػػػػػَت القػػػػػػػ   يف اجمل
وو ػػػػػػ  دور ػػػػػػا  أف اجملتمعػػػػػػات األوروب ػػػػػػ  أ ػػػػػػ ت نظػػػػػػاـ العمػػػػػػ  وا نتػػػػػػاج وأصػػػػػػبح  تتحػػػػػػ ؿ 
مػػػػػ  رتمعػػػػػات زراع ػػػػػ  بسػػػػػ ط  يعػػػػػ ع أ  ادهػػػػػا يف قػػػػػ ري صػػػػػغَتة إ  رتمعػػػػػات صػػػػػناع   يػػػػػ دح  

اجملتمعػػػػػات صػػػػػاحب  تغػػػػػَت يف القػػػػػ   ح ػػػػػث   هػػػػػا األ ػػػػػ اد يف مػػػػػ ف  بػػػػػَتة وهػػػػػ ا التغػػػػػَت يف ح ػػػػػاة 
         بػػػػػػػػ أ اجملتمػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػ يث و  نػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ وف قػػػػػػػػػ    أطلػػػػػػػػ  عل ػػػػػػػػ  دور  ػػػػػػػػا  مصػػػػػػػػطل   االن م ػػػػػػػػػا( 

.(45;1::2)التري،             
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وأهػػػػػػػػػت  أمػػػػػػػػػا     ػػػػػػػػػحأ ب ش ػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػ   االجتماع ػػػػػػػػػ  يف عمل ػػػػػػػػػ  التغػػػػػػػػػَت االجتمػػػػػػػػػاع          
علػػػػػ  أسػػػػػاس أف القػػػػػ   غػػػػػا دور يف عمل ػػػػػ  التغػػػػػَت وأش تهػػػػػا يف الثبػػػػػات والتماسػػػػػ  االجتمػػػػػاع  

االجتمػػػػػػػاع  ويف الثبػػػػػػػات واالسػػػػػػػتق ار االجتمػػػػػػػاع  و ػػػػػػػ ث الصػػػػػػػ اع عنػػػػػػػ  أ ػػػػػػػارؿ مػػػػػػػار  أ 
نت  ػػػػػػػ  اال ت  ػػػػػػػات بػػػػػػػُت القػػػػػػػ ة االجتماع ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػت ؼ طب عػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػاة االجتماع ػػػػػػػ   وبػػػػػػػُت 

ال تتػػػػػ    غػػػػػ   ػػػػػ ص  األ ػػػػ اد وامنماعػػػػػات الػػػػػ ي  تتػػػػػ    غػػػػػ  إمكان ػػػػػات ا  ػػػػػاة املًت ػػػػػ    والػػػػػ ي 
 ا  اة الك مي  والص اعات اليت   ث يف اجملتم .

ويػػػػػػ يل أصػػػػػػحاب نظ يػػػػػػ  صػػػػػػ اع القػػػػػػ   أف املشػػػػػػك ت االجتماع ػػػػػػ  هػػػػػػ  نتػػػػػػاج الصػػػػػػ اع         
بػػػػُت قػػػػ   امنماعػػػػات املختلفػػػػ    فػػػػ   ػػػػ  رتمػػػػ  ت جػػػػ  قػػػػ   عامػػػػ  مشػػػػًت   بػػػػُت أ ػػػػ اد   وقػػػػ   

ف القػػػػػ   متغػػػػػَتة بتغػػػػػَت ال مػػػػػاف واملكػػػػػاف  ػػػػػالق   إتلفػػػػػ  وغػػػػػَت متماثلػػػػػ  بػػػػػُت امنماعػػػػػات   مػػػػػا أ
االجتماع ػػػػػػػػػ  يف اجملتمػػػػػػػػػ  الل ػػػػػػػػػيب ختتلػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػ   االجتماع ػػػػػػػػػ  يف اجملتمعػػػػػػػػػات األوروب ػػػػػػػػػ  
واألم يك ػػػػػػ  بػػػػػػاملقب ؿ وغػػػػػػَت املقبػػػػػػ ؿ مػػػػػػ  أمنػػػػػػاط السػػػػػػل ؾ االجتمػػػػػػاع    الػػػػػػ يل يكػػػػػػ ف م غ بػػػػػػا  

َت القػػػػػػ   قػػػػػػ   ػػػػػػ ث يف   ػػػػػػ  يف رتمعػػػػػػا   قػػػػػػ  يكػػػػػػ ف غػػػػػػَت م غػػػػػػ ب   ػػػػػػ  يف رتمعنػػػػػػا وأف تغػػػػػػ
  (.3:; 2:99)احلوات،    اال ا  ا جا  أو السليب

 ػػػػػ ذا  ػػػػػاف تغػػػػػَت القػػػػػ   يف اال ػػػػػا  ا جػػػػػا   سػػػػػ ك ف مطل بػػػػػا  مثػػػػػ  تغػػػػػَت القػػػػػ   البال ػػػػػ  الػػػػػيت   
تع قػػػػػػ  اجملتمػػػػػػ   أمػػػػػػا العكػػػػػػ  إذا حػػػػػػ ث تغػػػػػػَت يف القػػػػػػ   يف اال ػػػػػػا  السػػػػػػليب  سػػػػػػ ك ف غػػػػػػَت 

مشػػػػػػك ت اجتماع ػػػػػػ  والػػػػػػيت تتمثػػػػػػ  يف املظػػػػػػاه  السػػػػػػلب   مطلػػػػػػ ب ألنػػػػػػ  يػػػػػػمديل إ  حػػػػػػ وث 
 املنح    م   ع ال راس .
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 املراجع;
أمحػػػػػػػ   قػػػػػػػَت نعػػػػػػػ    النظ يػػػػػػػ  يف علػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػاع  القػػػػػػػاه ة9 املكتػػػػػػػ  العػػػػػػػ   لألو ػػػػػػػ    -9

9882. 
إقاع ػػػػػػػ   قبػػػػػػػاريل حممػػػػػػػ   أسػػػػػػػ  البنػػػػػػػا  االجتمػػػػػػػاع   دراسػػػػػػػ  وظ ف ػػػػػػػ  تكامل ػػػػػػػ  للػػػػػػػنظ   -2

 .9878منش ة املعارؼ9 ا سكن ري   االجتماع    
أمػػػػػػػػ م   عثمػػػػػػػػاف علػػػػػػػػ   امل جػػػػػػػػ  يف علػػػػػػػػ  الػػػػػػػػنف  االجتمػػػػػػػػاع   بنغػػػػػػػػازيل9 دار الكتػػػػػػػػ   -4

 .2006ال طن    
التػػػػػػابع    مػػػػػػاؿ  اال اهػػػػػػات املعاصػػػػػػ ة يف دراسػػػػػػ  القػػػػػػ   والتنم ػػػػػػ  االجتماع ػػػػػػ   القػػػػػػاه ة9  -3

 .9888دار املعارؼ  
 .9870 ل   ط ابل   الطبع  األو   التَت  مصطف  عم   الغاي  تحر ال س -4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مصػػػػػػػطف  عمػػػػػػػ   ال جػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ  للسػػػػػػػل ؾ قػػػػػػػ ا ات يف مظػػػػػػػاه  االحنػػػػػػػ اؼ  -5

 .9880  9االجتماع   معه  ا منا  الع    ط
 ػػػػػ يث اجملتمػػػػػ  الل ػػػػػيب م ا مػػػػػ  بػػػػػُت القػػػػػ   وامن يػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مصػػػػػطف  عمػػػػػ   مسػػػػػَتة -6

 .9882معه  ا منا  الع    بَتوت  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مصػػػػػػطف  عمػػػػػػ   مسػػػػػػاشات يف أسػػػػػػ  البحػػػػػػث االجتمػػػػػػاع   معهػػػػػػ  ا منػػػػػػا   -7

 .9887الع   بَتوت لبناف  الطبع  الثان    
 وف  دراسػػػػػػػػات يف املشػػػػػػػػك ت االجتماع ػػػػػػػػ   طػػػػػػػػ ابل 9 ا ػػػػػػػػ ات  علػػػػػػػػ  اغػػػػػػػػاديل  وآ ػػػػػػػػ -8

 .9877املعه  العا  للخ مات االجتماع   
السػػػػػػػم يل  عػػػػػػػ    وآ ػػػػػػػ وف  علػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػاع واملشػػػػػػػك ت االجتماع ػػػػػػػ   دار املع  ػػػػػػػ   -90

 .9877امنامع    ا سكن ري  
  9الصػػػػػػػػػاا  مصػػػػػػػػػل   الضػػػػػػػػػب  االجتمػػػػػػػػػاع   عمػػػػػػػػػاف9 الػػػػػػػػػ راؽ للنشػػػػػػػػػ  والت زيػػػػػػػػػ   ط -99

2003. 
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ح ػػػػػػػػازيل  حممػػػػػػػػ   ػػػػػػػػماد  النظ يػػػػػػػػات االجتماع ػػػػػػػػ   القػػػػػػػػاه ة  الطبعػػػػػػػػ  الثان ػػػػػػػػ   مكتبػػػػػػػػ   -92
 .9888وهب   
ت ماشػػػػػػ    ن قػػػػػػ ال  نظ يػػػػػػ  علػػػػػػ  االجتمػػػػػػاع طب عتهػػػػػػا وتط رهػػػػػػا  ت  ػػػػػػ 9 حممػػػػػػ  عػػػػػػ دة  -94

 .9872وآ  وف   القاه ة9 دار املعارؼ  
والشخصػػػػػ    ا سػػػػػكن ري 9 جلػػػػػيب  عبػػػػػ  الػػػػػ زاؽ  حممػػػػػ  أمحػػػػػ  ب ػػػػػ م   اجملتمػػػػػ  والثقا ػػػػػ   -93

 .9880دار املع    امنامع   
عمػػػػػػ   معػػػػػػ   ل ػػػػػػػ   البنػػػػػػا  االجتمػػػػػػاع    أنسػػػػػػػاق  ونظمػػػػػػ  (  عمػػػػػػاف9 دار الشػػػػػػػ وؽ   -94

9886. 
ػػػػػػػػػ  معػػػػػػ   ل ػػػػػػ   علػػػػػػ  اجتمػػػػػػاع االحنػػػػػػ اؼ  عمػػػػػػاف  األردف  دار الشػػػػػػ وؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -95

 .2008لت زي  للنش  وا
  2ديػػػػػػػاب    زيػػػػػػػ   القػػػػػػػ   والعػػػػػػػادات االجتماع ػػػػػػػ   بػػػػػػػَتوت9 دار النهضػػػػػػػ  الع ب ػػػػػػػػ   ط -96

9870. 
قنػػػػػػػػػاويل  شػػػػػػػػػادي  علػػػػػػػػػ   املشػػػػػػػػػك ت االجتماع ػػػػػػػػػ   دار الطػػػػػػػػػ    للطباعػػػػػػػػػ  والنشػػػػػػػػػ    -97

 .2003القاه ة  
ار ل لػػػػػػػ   علػػػػػػػ   النظ يػػػػػػػ  االجتماع ػػػػػػػ  املعاصػػػػػػػ ة  دراسػػػػػػػ  لع قػػػػػػػ  ا نسػػػػػػػاف بػػػػػػػاجملتم   د -98

 .9879 9املعارؼ  ط
دسػػػػػػػػ ق    مػػػػػػػػاؿ  االجتمػػػػػػػػاع ودراسػػػػػػػػ  اجملتمػػػػػػػػ   القػػػػػػػػاه ة9 مكتبػػػػػػػػ  أل لػػػػػػػػ  املصػػػػػػػػ ي    -20

2000 . 
 .2002  2 ام   أمح  سهَت  م    إ  عل  النف   م    ا سكن ري   ط  -29
هػػػػػػ ؿ  عبػػػػػػ  الفتػػػػػػاح السػػػػػػع    املبػػػػػػادئ األ  ق ػػػػػػ  يف الًتب ػػػػػػ   مصػػػػػػ 9 الػػػػػػ ار املصػػػػػػ ي   -22

 .2009والًت    للت ل   
 
 


