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 مستجدات العصر ومدى تأثيرها على قيم الشباب الليبي

 دراسة ميدانية على عينة من الشباب بمدينة المرج

 ملخص الدراسة ابللغة العربية 

 املشكلـــــــة : حتديد

األهداف,  اهلوية وضياعاً يف غموضاً يف يعاين يمنها اإلنسان املعاصر أكثر حدة عند جيل الشباب الذ يعاين ٍان أزمة القيم اليت  

عصفت ابلعامل املعاصر, وهنا جيد الشباب نفسه اليوم موزعًا بني  خاصة بعد األزمات واهلزات االجتماعية والسياسية العميقة اليت

لدراسة أهداف وغاايت متعددة, وما يتطلبها من قيم متنوعة, مع الرغبة لبلوغ التكامل والتكيف مع اجملتمع احمليط .حيث تنطلق ا

 من التساؤالت االتية  : 

 ضوء متغريات العصر ؟ ما أهم القيم لدى الشباب اللييب يف -

 أبرز تصنيفاهتا ؟  ما القيم وما-

 ما مستجدات العصر وأتثرياهتا على التوجهات القيمية للشباب؟-

 اهدف الدراسة  : 

 صرضوء متغريين الع لتعرف على أبرز وأهم القيم لدى الشباب اللييب يف

 ثري متغريات العصر املتمثلة يف العوملة بكافة جماالهتا على فئة الشبابالكشف عن أت

 مصطلحات الدراسة:

 الشباب

ولكن عند الضرورة اإلجرائية ميكن تقسيم هذه املرحلة إيل مراحل  26 -15يرى عبدا هلل بوجالل إن مرحلة الشباب متتد من  

سنة  22 -19سنة ومرحلة الشباب الثانية تقع بني  18 -15األوىل وتقع بني  متدرجة ,علي النحو التايل ,مرحلة الشباب

 سن 26 – 23ومرحلة الشباب الثالثة تقع بني 
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 القيم:

تعد القيم أفكار وتصورات وأحكام ودوافع, وأهنا يف الغالب تعرب عن شيء إجيايب مرغوب فيه, وهلا دور يف التأثري على قرارات   

أهنا مبادئ وقوانني متعارف عليها اجتماعًيا, أي موضوعة بواسطة اجملتمع وانبعة منه, كما ختتلف من جمتمع واختيارات اإلنسان, و 

 بصفة عامة موجهات للسلوك اإلنساين يرى يف ذات اجملتمع, وهإىل أخر ومن مجاعة إىل أخ

 متغريات العصر :

 املستقبل يف كافة املستوايت ظهرت واملتوقع حدوثها يف يقصد هبا جمموع املتغريات املستجدة اليت

 االجراءات املنهجية للدراسة  

 نوع الدراسة :

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات املسحية الوصفية,  واليت هتدف إىل وصف املظاهر العامة للمجتمع املدروس  كما هي موجودة 

 . يف هذه املنطقة دون غريها

 املنهج املستخدم يف الدراسة :

ة مت االستعانة ابملنهج الوصفي وهو املنهج الذي يتبع يف أغلب البحوث االجتماعية,  ملا له من دور يف مساعدة ويف هذه الدراس

الباحث على توفري البياانت واملعلومات عن موضوع الدراسة واملساعدة على حتليلها وتفسريها والكشف عن العالقات بني 

 املتغريات اخلاصة ابلدراسة. 

 عينة الدراسة :

مثل عينة الدراسة يف الشباب من مدينة املرج مت اختيارهم بشكل عشوائي ابستخدام اسلوب العينة العشوائية حيث بلغت تت

 مفردة من الشباب اللييب .  50مفردات العينة 
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 أدوات مجع البياانت:

 يرغب يف اختبارها أو تفسريها أو يستعني الباحث يف العلوم االجتماعية بعدة أدوات وطرق تيسر له احلصول على املعلومات اليت

حتليلها,  ويف هذه الدراسة متت االستعانة ابستمارة االستبيان من أجل احلصول على البياانت املطلوبة,  حيث قام الباحث 

 إبعداد استمارة استبيان 

 استخالص نتائج الدراسة :

يف حياهتم, ويرجع ذلك إىل كون األسرة املؤسسة مما يؤكد أمهية تلك القيمة  أن "األسرة" جاءت يف املرتبة األوىل   -

 األوىل اليت ينشأ فيها اإلنسان واليت توجه قيمه وسلوكه املستقبلي .

%, مث جاءت قيمة  "األمانة" لدى 60الدين والعقيدة" يف أعلى القيم اليت اختاروها ,حيث كانت بنسبة إما قيمة  -

 %, 46املبحوثني من الشباب  بنسبة بلغت 

ة من القيم اهلامة اليت حث عليها الدين, وهذا يدل على الدور اهلام الذي تؤديه األسرة وإميان  الشباب بتلك فاألمان -

 األمهية.

%, وهذا يدل على أمهية التعليم يف 56وكذلك أعطي الشباب أمهية عالية لقيمة التعليم . فالتعليم جاء بنسبة بلغت  -

 حياة األمم  .

Determine the problem 

  The crisis of values that the modern man suffers is more acute among the younger 

generation, which suffers from ambiguity in identity and a loss of goals, especially after the 

deep social and political crises and shocks that ravaged the contemporary world, and here 

young people find themselves today distributed between multiple goals and goals, and what it 

requires of various values With the desire to achieve integration and adaptation to the 

surrounding community, the study starts from the following questions: 
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- What are the most important values for Libyan youth in light of the changes of the times? 

- What are the values and their most prominent classifications? 

- What are the developments of the times and their effects on youth value trends? 

Aim of the study: 

To know the most prominent and important values for Libyan youth in light of the two 

variables of the time 

To reveal the impact of the changes of the age represented by globalization in all its fields on 

the youth category 

Terminology of study: 

Young 

 Abd Allah Bujalal sees that the youth stage extends from 15-26, but when procedural 

necessity it can be divided into progressive stages, as follows, the first youth stage falls 

between 15-18 years and the second youth stage falls between 19-22 years and the third 

youth stage falls Between 23 - 26 years old 

 

Value: 

  Values are ideas, perceptions, judgments and motives, and they often express something 

desirable positive, and they have a role in influencing human decisions and choices, and they 

are socially accepted principles and laws, i.e. developed by society and stem from it, as they 

differ from one society to another and from one group to another In the same society, they are 

generally guiding human behavior 
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Age variables: 

It means the sum of the new variables that have emerged and are expected to occur in the 

future at all levels 

Systematic procedures for the study 

Study type: 

This study belongs to descriptive survey studies, which aim to describe the general aspects of 

the studied community as they exist in this region and not others. 

The curriculum used in the study: 

In this study, the descriptive approach was used, which is the approach followed in most 

social research, because of its role in helping the researcher to provide data and information 

on the subject of the study and help in analyzing and interpreting it and revealing the 

relationships between the variables of the study. 

The study sample : 

The sample of the study is the youth from Marj city who were randomly chosen using the 

random sample method, where the sample items reached 50 single from the Libyan youth. 

Conclusion of the study results: 

- The "family" came first, which confirms the importance of that value in their lives, due to 

the fact that the family is the first institution in which a person is raised and guides his values 

and future behavior. 

- Either the value of religion and belief "is at the highest of their chosen values, as it was 

70%, and then the value of" trustworthiness "among the young respondents came to  

- Trust is one of the important values promoted by religion, and this indicates the important 

role played by the family and the belief of young people in that importance. 
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 املقدمة 

, كما  يجمتمع, بل هم أكثر فئات اجملتمع حركة ونشاطاً ,ومصدراً من مصادر التغيري االجتماع يأ ميثل الشباب فئة متميزة يف   

 كافة اجملاالت, فهم املؤهلون للنهوض مبسئوليات بناء اجملتمع   بداع يفتتصف هذه الفئة ابإلنتاج والعطاء واإل

وتعد القيم هي الضابط واملعيار األساسي للسلوك الفردي واالجتماعي, وال ميكن حتديد األهداف الرتبوية لتكون معربة عن  

تعميق القيم وتنميتها لدى  سئولية املشرتكة يفامل طبيعة اإلنسان وطبيعة اجملتمع إال عن طريق القيم, األمر الذي يؤكد احلاجة إىل

 الشباب, عن طريق التخطيط والتنسيق بني كافة مؤسسات اجملتمع, لكى ال تكرر مؤسسة أو هيئة ما تفعله املؤسسات األخرى 

أي  تليها, مث اليت كما ترتب قيم الفرد أو اجملتمع تبعًا ألفضليتها ومستوى أمهيتها وتقديرها, حبيث تسبق القيمة األعظم أمهية,

كاستجابة ملتغريات   الوقت احلايل أتتى الثقافة اخلاصة ابلشباب يف اب طبقا ألولويتها لديهم وابلتايلترتيب هذه القيم لدي الشب

, إليها ي, وهو ما ميثل استجابة ملطالب من ينتمأشكال وصور بديلة للتعبري الثقايفحملية وعاملية, وذلك برفض القيم السائدة عرب 

ابلشباب للثورة على املعايري والقيم السائدة وحماولة لالستقالل عن سلطة ومنط حياة  يفاخلروج من ثقافة واسقبال اخرى  يؤد

  اجملتمع, خللق نوع خاص من اللغة والقيم والتصرفات والسلوكيات وهو ما يطلق عليه الصراع الثقايف

ة تتخذ صورًا خمتلفة من حيث مضموهنا وحدهتا, خاصة اهتزاز القيم اليوم  مشكالت شبابية حاد يويشهد الواقع االجتماع

تزايد ألوان االحنراف, وانتشار صور من السلوك مل تكن  يتمثل بوضوح يف يواضطراب املعايري االجتماعية واألخالقية, األمر الذ

 مألوفة من قبل .

جلهود بني مجيع مؤسسات اجملتمع,خاصة يف وجود التحدايت ٍان احلفاظ على اهلوية القومية مهمة صعبة, وحتتاج إىل تكامل ا   

 العاملية املعاصرة املتمثلة يف ثورة املعلومات  والعوملة والتكتالت االقتصادية, ولذلك فإن تنمية القيم تعترب ضرورة قومية ,خاصة بني

 حتول دون تنمية القيم لديهم. يتشباب , وذلك مرهون بتحريرهم فكرايً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً من املعوقات ال

 املشكلـــــــة  حتديد 

األهداف,  اهلوية وضياعاً يف غموضاً يف يعاين يمنها اإلنسان املعاصر أكثر حدة عند جيل الشباب الذ يعاين ٍان أزمة القيم اليت  

وهنا جيد الشباب نفسه اليوم موزعًا بني  عصفت ابلعامل املعاصر, خاصة بعد األزمات واهلزات االجتماعية والسياسية العميقة اليت
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أن  يأهداف وغاايت متعددة, وما يتطلبها من قيم متنوعة, مع الرغبة لبلوغ التكامل والتكيف مع اجملتمع احمليط ,ومن الطبيع

م لديهم أن قيم أولوايت هذه القي لدى الشباب , ومن مث تغري يف يتغري قيم ت إىلدأت احلادثة يف اجملتمعات اليوم التغريا يتؤد

سيبىن عليها مستقبل اجملتمع فكراي وعلميا, وذلك ابلرتكيز علي جوانب متعددة من القيم املختلفة,   اليت ياجليل الصاعد ه

 كالوالء, واالنتماء, والواجب, واإلميان بقيمة العلم, والعمل وغريها 

 التساؤالت االتية  :  ومن هنا ميكن صياغة مشكلة البحث يف

 ضوء متغريات العصر ؟ القيم لدى الشباب اللييب يف ما أهم -

 أبرز تصنيفاهتا ؟  ما القيم وما-

 ما مستجدات العصر وأتثرياهتا على التوجهات القيمية للشباب؟-

 أمهيـــــــة الدراسة:    

تمع, ومن مث العمل على إجياد يعيشها الشباب اللييب الدي يعترب أهم شرائح اجمل العمل على إبراز طبيعة األزمة احلالية, اليت -  

 حلول هلذه األزمة 

 تكوين شخصية أفراد اجملتمع بصفة عامة والشباب بشكل خاص  أن للقيم أمهية كبرية ألهنا تسهم بقدر كبري يف-   

 اهدف الدراسة  :  

 ضوء متغريين العصر التعرف على أبرز وأهم القيم لدى الشباب اللييب يف -

 فئة الشباب  يالعصر املتمثلة يف العوملة بكافة جماالهتا عل ثري متغرياتالكشف عن أت -

 مصطلحات الدراسة 

   الشباب

 عمرية مرحلة سنه هي 30-15 بني الواقعة الفرتة إن متأخرة شبابية ومرحلة مبكرة شبابية مرحلة إىل متشعبة الشباب مرحلة أن   

 األوىل املرحلة تسمى مرحلتني, إىل تقسيمها ابإلمكان أنه نفسه الوقت يف املالحظة جتب أنه إال الشباب, مرحلة أبهنا وصفت
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 وتتصف سنة, 20 – 15 بني ما الواقعة هي األوىل واملرحلة املتأخر, الشباب مرحلة الثانية وتسمى املبكر, الشباب مرحلة

 بقليل, الثالثني قبل إىل ينالعشر  بعد بني ما الواقعة فهي املتأخر الشباب مرحلة خاصة ما واجتماعية نفسية وخصائص بصفات

 [1]هبا  خاصة صفات وهلا
ولكن عند الضرورة اإلجرائية ميكن تقسيم هذه املرحلة إيل مراحل  26 -15ويرى عبدا هلل بوجالل إن مرحلة الشباب متتد من    

سنة  22 -19ع بني سنة ومرحلة الشباب الثانية تق 18 -15متدرجة ,علي النحو التايل ,مرحلة الشباب األوىل وتقع بني 

 .[2] سنة 26 – 23ومرحلة الشباب الثالثة تقع بني 

 القيم:

تعد القيم أفكار وتصورات وأحكام ودوافع, وأهنا يف الغالب تعرب عن شيء إجيايب مرغوب فيه, وهلا دور يف التأثري على قرارات   

وضوعة بواسطة اجملتمع وانبعة منه, كما ختتلف من جمتمع واختيارات اإلنسان, وأهنا مبادئ وقوانني متعارف عليها اجتماعًيا, أي م

 [3] ينة عامة موجهات للسلوك اإلنساإىل أخر ومن مجاعة إىل أخرى يف ذات اجملتمع, وهى بصف

ات هي جمموعة من القيم واملعايري اليت يصنعها جمتمع ما ويتشرهبا الفرد نتيجة تفاعله مع املواقف واخلرب التعريف االجرائي للقيم  : 

 املختلفة, وكلما سادت تلك القيم يف اجملتمع كلما ساد بني أفراده الود والتفاهم والتعاون فيما بينهم.

 مستجدات العصر 

 املستقبل يف كافة املستوايت  ظهرت واملتوقع حدوثها يف يقصد هبا جمموع املتغريات املستجدة اليت

 الدراسات السابقة 

 عنوان صراع القيم الفردية واجملتمعية وأثرها على املشاركة االجتماعية   ( (ب 1998دراسة )حممد صربي فوائد)

هتدف الدراسة للكشف الصراع الذي يعاين منة الشباب ورسم الطريق أمامهم للخروج من أزمتهم اليت يعانون منها واليت هي   

ة االجتماعية وإلقاء الضوء علي نسق القيم يف أزمة قيم وكذلك الكشف عن صراع القيم الفردية واجملتمعية وإاثرة على املشارك

اجملتمع املصري ودور العوامل االجتماعية يف إحداث الصراع القيمي, حيث توصلت نتائج الدراسة إىل أن ما يتعرض له الشباب 

غبة منة يف حتقيق التوازن من صراع بني القيم واملثاليات اليت تطبع هبا ونشاء عليها وبني تلك القيم الوافدة اليت تفرض نفسها علية ر 
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االجتماعي والتكيف مع املعايري اليت تفرض نفسها على اجملتمع ولو كان ذلك على حساب املبادئ  واملثاليات اليت نشاء 

  [4]عليها.

 (التحوالت االجتماعية واالقتصادية وتغري القيم لدى الشباب املصري(2007دراسة) عبري فؤاد أمحد شريف )

إىل معرفة أثر التحوالت االجتماعية واالقتصادية على تغري بعض القيم وصيغ العالقات االجتماعية لدى الشباب  هدفت الباحثة  

املصري, وانطلقت الدراسة من التساؤالت اآلتية: ما هي التحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت مر هبا اجملتمع املصري يف الفرتة 

هلذه التحوالت؟ وما أتثري تلك التحوالت على قيمة الرتابط األسرى؟ واعتمدت الدراسة  األخرية؟ وما هو مستوى إدراك الشباب

د كشفت الدراسة على املنهج الوصفي, األداة املستخدمة فهي االستبيان, أما العينة املستخدمة فهي العينة العشوائية املنتظمة, ولق

ت االجتماعية واالقتصادية اليت مير هبا اجملتمع املصري وهى الفساد, أفراد العينة مبظاهر و إفرازات التحوال يامليدانية على وع

 التبعية, اخلصخصة, كما كشفت الدراسة عن اجتاه اجيايب حنو األسرة فيما يتعلق ابلتماسك األسرى واحرتام الوالدين واملعاونة على

 [5]قضاء أوقات الفراغ يف األسرة.

  التغريات اجملتمعية على القيم الدينية  ((بعنوان أتثري2007) دراسة)إيناس عبد الغين

دراسة هدفت إىل التعرف على عوامل التغري االجتماعي واليت كان هلا أثر على القيم الدينية يف احلياة االجتماعية من خالل    

وخاصة من خالل التنشئة املقارنة بني قرية تقليدية وقرية متحضرة, كذلك إبراز أثر القيم الدينية على األدوار الوظيفية لألسرة 

االجتماعية وانعكاس ذلك على العالقات األسرية, واعتمدت الدراسة على املنهج املقارن واستخدمت الباحثة املقابلة الشخصية 

أة حنو واملقابلة اجلماعية واملالحظة ابملشاركة جلمع البياانت, وأكدت نتائج الدراسة أن ارتفاع املستوى التعليمي وتزايد اجتاهات املر 

العمل وارتفاع نسبة تعليمها قد انعكس على العالقات األسرية وتنشئة األبناء, كما أن القيم الدينية اثبتة بثبوت الدين وإمنا الذي 

يتعرض للتغري هو درجة التمسك والعمل هبا, كذلك أن ضعف التنشئة الدينية هو أحد األسباب يف تقلص العديد من املمارسات 

لقيم الدينية, كما أن غياب اآلابء عن أسرهم كان له أتثري سليب على ما يكتسبه األبناء من قيم بعيدة عن القيم اليت تؤكد على ا

 [6]حلياء للعديد من التغريات.ة االدينية, وكذلك تعرضت قيم
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 للدراسة   ياإلطار النظر 

 :  العوملــة 

مل  الشركات االقتصادية العمالقة عرب القارات, واليت متثلت يفالعصر احلديث مستندة على أسس اقتصادية  ظهرت العوملة يف   

واحد, غري أن  يعامل ينظام اقتصاد يعد هلا وطن حمدد, بل صار العامل كله وطنًا وميدااًن لنشاطها, وصار العامل كله يدور يف

واختلف حوهلا املفكرون اختالفاً كبرياً   هذا العصر العوملة مل تعد تقوم على أبعاد اقتصادية فقط, بل أصبحت مسة للحياة كلها يف

 [7]امنوا هبا  مشلتها هذه الكلمة,  وبناء على رأيهم فسروا العامل تفسرياً ينطلق من وجهة النظر اليت اليت املعاين يف

 يتشمل النواحأهنا تشمل عددًا من العمليات املعقدة واملتداخلة, حبيث  ىفهناك من ذكر "أن العوملة ميكن تعريفها ببساطة عل  

االقتصادية والتكنولوجية والزراعية والثقافية والبيئية والسياسية, كما أهنا تشمل حرية حركة البضائع بني خمتلف العواصم واملعلومات 

 إشاعة وهو أخطر أبعادها فتعين يواالجتماع بعدها الثقايف واألفكار والتخيالت واملخاطرات عرب احلدود الوطنية, أما العوملة يف

القيم والثقافات القومية وإحالل حملها   يوهذا معناه تالش[8]وإحالهلا حمل الثقافات األخرى قيم ومبادئ ومعايري ثقافة واحدة 

العوملة سقوط  فتعين يبعدها السياس أما يف القيم الثقافية للبالد األكثر تقدمًا تكنولوجيًا واقتصاداًي وخاصة أمريكا وأوراب,

, واالجتاه إىل الدميقراطية, والتعددية السياسية, واحرتام حقوق اإلنسان ,واستخدام األمم املتحدة حلماية  السلطوية والشمولية

 [9]اجلديد  يالعامل, وغريها من آليات لنظام العامل حقوق اإلنسان يف

 أتثريات العوملة على القيم  

 أوالنامي, ومتثلت أبرز أتثريات العوملة يف ملعاصرة ,سواء املتقدم منهاصار من املؤكد أن للعوملة أتثرياهتا الفعالة على اجملتمعات ا  

إذ سعت  حتكمه قوة طاغية مسيطرة يحماولة تكوين شخصية معوملة, تصري طبقًا لنظام عامل متثل يف ي, الذياجلانب االجتماع

وذلك من خالل العمل على تعميم القيم  املقدس ابلنسبة لنا كعرب ومسلمني, العوملة إىل حماولة القضاء على اإلرث اإلنساين

, بل وتعميم السياسات املتعلقة ابلطفل الغريب يالنموذج احلضار  الغربية, وخاصة األمريكية ,وذوابن احلضارات غري الغربية يف

اد واقتالع وعى األفر  احلقيقة تعمل على تفكيك األسرة ,واستالب هر ابحلفاظ على حقوقهم, ولكنها يفواملرأة واألسرة, والتظا

 [10]الفرد بعائلته ووطنه وبيئته, تربط  اجلذور اليت
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منها الدول العربية إىل دول مستهلكة وليست  معات النامية واليتحتويل اجملت ات العوملة االقتصادية فتمثلت يفأما أبرز أتثري    

استرياد املنتجات الغربية املادية وما  تاح يفاقية اجلات , كما أدى االنفمنتجة ,وذلك عن طريق عقد االتفاقيات العاملية, كاتف

سيطرة القيم االستهالكية على حساب قيم العمل املنتج لدى  يتبعها من أمناط ثقافية إىل تكوين أمناط سلوكية استهالكية, وابلتايل

 [11]يحركة للتغيري االجتماع يمقاومة أ األفراد, وابلتايل

 التغريات العلمية والتكنولوجية : 

يش العامل ثورة علمية هائلة, وسيتعاظم حجمها وأتثريها خالل الفرتة القادمة من الزمن, وسيكون هلا إسقاطاهتا الفكرية يع  

سيتوقف على منجزات هذه الثورة العلمية  يفإن تشكيل النظام العامل واالجتماعية والسياسية على خمتلف مناطق العامل, وابلتايل

أواخر القرن العشرين  من سقوط مريع يف بشدة, والدليل على ذلك ما تعرض له  االحتاد السوفييت تتدفق اآلن والتكنولوجية اليت

 [12] اتسعت ابطراد بينه وبني النظام الغريب نتيجة الفجوة التكنولوجية اليت

 وقد غطت الثورة العلمية والتكنولوجية عدة جماالت منها:

, وصناعة املعلومات, والطاقة ونيات الدقيقة, واآلالت احلاسبة ,واإلنسان اآليلااللكرت  تكنولوجيا املعلومات, واملتمثلة يف-1

 النووية, وتكنولوجيا الفضاء 

 علم األحياء واهلندسة الوراثية  التكنولوجيا احليوية واملتمثلة يف-2

ا الكيمياوية ى أساس التكنولوجيتكنولوجيا املواد وهو جمال ختليق املواد اجلديدة وإحالهلا حمل املواد الطبيعية القدمية عل-3

 [13] والبرتوكيميائية

تغريات علمية أو تكنولوجية دون أن يكون هلا سلسلة من التوابع واالنعكاسات, ومن هذه  يأنه لن حتدث أ يومن الطبيع

 االنعكاسات:

  يوالتكنولوج يلعلمزايدة الرتابط بني بقاع العامل واالعتماد املتبادل بني األطراف الرئيسية هلذا التقدم ا  -1
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جمرد كتاابت نظرية فقط,  ياملاض كانت يف  املعلومات واملعارف العلمية والتقنية, فالنظرايت العلمية اليت الرتاكم الكبري يف-2

العديد  يف يأخذت بيد احلكومات والدول للتقدم والرق صارت اآلن متثل العديد من االخرتاعات واالكتشافات املذهلة اليت

  [14] ب االجتماعية واالقتصاديةمن اجلوان

الصغر, واألجهزة عالية  جماالت احلياة املختلفة, وتطور تكنولوجيا اآلالت املتناهية يف االجتاه املتزايد حنو استخدام اآللة يف-3

 [15] ة واالجتماعية رأساً على عقبمن املتوقع أن تقلب النظم االقتصادي الطاقة ذات التكلفة الزهيدة ,واليت

تتطلبها الصناعة اآللية الكبرية, ومن مث  سيعوض عن العمالة اليت يالبىن االجتماعية, ألن التقدم التكنولوج حداث تغيريات يفاٍ -4

اجملتمع,  أدى إىل وجود فراغ كبري لدى الطبقة املؤثرة يف يأصبح ذلك مصدرًا للبطالة وخاصة بني الشباب ,األمر الذ

 اجملتمع تتعارض مع القيم املطلوبة يف ساب الشباب العديد من القيم اليتأدى هذا الفراغ إىل اكت وابلتايل

اعتنقها الغرب وكان هلا أتثريها على جمتمعاتنا, ومن هذه السلبيات عدم  الوقت نفسه ظهرت العديد من القيم السلبية اليت ويف  

اختالط  وتظهر اخلطورة على اجملتمع هنا يف اقرتان العلم ابألخالق, وأبرز مظاهر ذلك هو ظهور ما يسمى بتأجري األرحام,

خالاي جسدية  ييتم بني أ يالذ يوهو التكاثر الالجنس ياألنساب, ومن هذه املظاهر أيضاً ظهور ما يسمى ابالستنساخ البشر 

 [16] اعتبار للدين واإلميان واألخالقوبويضة أنثى منزوعة النواة, فهذه املظاهر كلها جاءت نتيجة حتمية العلم دون 

أعمال حىت ولو كانت تعتمد على العلم, ولكن ال  يقيامهم أب قد تؤثر على شبابنا يف  فخفى خطورة مثل تلك األمور اليتوال

قيم أو أخالق أو معايري, بل يكون هدفها فقط هو احلصول على النتيجة النهائية لذلك وهو املال  كما  يحيكم تلك األعمال أ

بصفة خاصة أعاقت اإلبداع وأفرغت املعرفة من مضموهنا  يبصفة عامة واملصر  اجملتمع العريب يف انتشرت أن القيم السالبة اليت

 , حيث ضاعت القيمة االجتماعية للعامل واملتعلم واملثقف, كما أن التعليم فقد قدرته على توفري اإلمكاانت اليتواإلنساين يالتنمو 

جتماعية العليا للثراء واملال, بغض النظر عن الوسائل املؤدية إليها, وساهم , وابتت القيمة االيتتيح للفقراء االرتقاء االجتماع

 , وابلتايلياإلجناز والسعادة واالنتماء, مما أدى ٍاىل سيادة الشعور ابلالمباالة واالكتئاب السياس قتل الرغبة يف القمع والتهميش يف

لوطن, ومل يعد اإلنسان احلديث املنتج الفعال هو مثال املواطن املنشود, ا إحداث التغيري املنشود يف ابتعاد املواطنني عن اإلسهام يف
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حاجة ماسة إىل متثل قيم  يف الثقافة وإبداع املعرفة معاانة حقيقية, وهذا معناه أن الشباب العريب أن تعاين يكان من الطبيع  وابلتايل

 [17] كارعلى العمل واإلصرار واالبتجديدة كاملثابرة والصرب 

 ت الثقافية : التغريا

: تعثر النظام  والعشرين متثلت يف ي على مشارف القرن احلادالعريب يطرأت على النظام اإلعالم إن أهم املستجدات اليت  

 , وضعف اهلياكل التمويلية والفنية االستجابة لتحدايت عوملة اإلعالم, واألداء الضعيف والتنافس السليب يف العريب ياإلعالم

عرب حدود الدول, وأصبح امتالك املعلومات والتقنيات وأدوات  يومن هنا برزت صعوبة القدرة على صد التدفق اإلعالم 

تكنولوجيا االتصاالت  وكان هذا نتيجة طبيعية للتطور اهلائل يف اآلخر االتصال ومعرفة التعامل معها عنصراً هاماً للقوة والتأثري يف

إىل التليفوانت احملمولة, ابإلضافة  كثرية للناس ولألماكن العامة, بداية من نظام الربيد االليكرتوينأدت إىل تقدمي تسهيالت   اليت

  االتصاالت إىل وسائل االتصاالت الدقيقة جداً, وهذه التكنولوجيا احلديثة تقدم األجهزة األكثر سرعة يف

 خصائص الشباب اللييب 

 د على نفسه يف معيشته بني أسرته   ومبساعدة هذه األسرة .يتجه الشباب اللييب حنو االستقالل واالعتما -

 يرى الشاب اللييب أن للحرية قيودا , متمثلة يف األعراف والعادات والتقاليد . -

ال مييل الشباب اللييب إيل نبذ التقاليد القدمية كلها , وال إيل األخذ هبا كلها ,وإمنا أيخذ منها ما يفيد ويطرح عنه ما ال  -

 يفيد .

 اهية القيم:م

ومما الشك فيه أن القيم هي احملدد األساسي لسلوك الفرد, ابإلضافة إيل أهنا جمموعة من املعايري تنبثق من اجملتمع الذي يعيش    

فيه الفرد, وعليه أن يتمسك هبا ومن فخالفها يعترب خمالًفا للمثل العليا يف اجملتمع, فالقيم عبارة عن األحكام اليت يصدرها الفرد 

ابلتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو األشياء, وذلك يف ضوء تقييمه أو تقديره هلذه املوضوعات أو تلك األشياء, وتتم 

هذه العملية من خالل التفاعل بني الفرد بتجاربه وخرباته, وبني ممثلي اإلطار احلضاري الذي يعيش فيه ويكتسب من خالله هذه 



 
  Global Libyan Journal ليبية العالميةالمجلة ال    

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

15 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

لتزام عميق من شأنه أن يؤثر على االختيارات بني بدائل للفعل فاحتضان قيم معينة من جانب , فالقيم ا[18] فاخلربات واملعار 

  [19]ينة تتسق مع ما لديهم من قيم.ابلنسبة هلم أو ابلنسبة لآلخرين توقًعا ممارسة ألنشطة سلوكية مع األفراد إمنا يعين

قعية, يتشرهبا الفرد من خالل انفعاله وتفاعله مع املواقف واخلربات فالقيم هي جمموعة من األحكام املعيارية املتصلة مبضامني وا   

املختلفة ويشرتط أن تنال هذه األحكام قبواًل من مجاعة اجتماعية معينة حىت تتجسد يف سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية أو 

 [20]اجتاهاته واهتماماته.

عية احمليطة به, فهي اليت حيكم من خالهلا يف املواقف بل أهنا حتدد تفكريه وتعد القيم أحكام اكتسبها الفرد من الظروف االجتما  

وسلوكه, فالقيم ختتلف ابختالف اجملتمعات فهي مبثابة الصفات الشخصية اليت يرغب فيها الفرد, مبعىن السلوك التفضيلي أي 

 بية قد حتكم عليه ثقافة أخرى أبنه ذا قيمة سلبية. املرغوب فيه وهذا ما حتدده ثقافة اجملتمع فما تراه ثقافة معينة ذا قيمة إجيا

فالقيمة تعترب قيمة إذ اعتربها الفرد مركزًا الهتمامه ويشعر بقيمتها, فاألشياء يف ذاهتا ليست خرية كما أهنا ليست شريرة ولكن   

ميكن أن تقل قيمتها يف جمتمع آخر اهتمام اإلنسان هبا هو الذي يرفع قيمتها أو فخفضها, وعلى ذلك فإن ما نسميه قيمة إجيابية 

 [21]وقد ال تتدرج يف عداد القيم. وتتحول من قيمة مهمة إىل قيمة اتفهة

 والصداقة, والعشرة, والقناعة, والسعادة البقاء, والصحة, قيمة ابالهتمام, مثل جديرة وهي معىن اإلنسان حلياة جتعل أن القيم   

 ابلوعود, اإليفاء مثل مطلقة غري أو مطلقة, القيم تكون أن وميكن واإلجناز,  واحلرية رين,اآلخ واحرتام الذايت, واالحرتام واحلب,

 [22]اإلرادة عن خارجة ألسباب ابلوعود اإليفاء عدم أو طارئة, ألسباب للكذب املرء يضطر األحيان بعض ففي والصدق,

اجتماعية ألن اجملتمع وما ينطوي عليه من نظم ميارس عملية أن القيم نتاج للقوى االجتماعية والنفسية املؤثرة يف األفراد, فهي  

نفسية ألن الدافعية الفردية  يتنشئة لألفراد, حتدد هلم اهلدف العام الذي يتمثل يف اسرتجاع التصورات املشرتكة ملا هو مرغوب, وه

 [23]يرات ملا هو مفضل اجتماعًيا.حتتاج إىل تعبريات معرفية وإىل ترب 

 عية للقيم :األمهية االجتما

يرى "بيلى وبيبو لز" تتكون القيم من معتقدات وأفكار الناس حول أهداف وأسلوب احلياة املرغوب فيه ابلنسبة هلم وجملتمعهم,   

ويقصد ابألفكار األكثر عمومية عن احلياة اجليدة اليت أتثرت بقيم الثقافة األصلية, فبذلك تتضح أمهية القيم حيث أهنا تؤثر 
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قة على سلوك الناس كما أهنا أحد العوامل الضرورية للحفاظ على الثقافة ككل ألهنا متثل أخالقيات يعتقد الناس أتثريات عمي

بضرورهتا الستمرار طريقتهم يف احلياة كما أهنا تضمن معايري أساسية جيب تدعيمها يف حرية الصحافة وحرية الكلمة وحرية الدين, 

 فكار واالهتماماتهي معايري أساسية سيطرت على كافة األ

 بعيدة كبرية فرتة ظلت فقد البشري, النشاط ميادين كافة يف االجتماعية احلياة يف اجلوهرية ومكانتها القيم أمهية من الرغم وعلى  

 دراستها من جعلت قد الفلسفات أن دراستها إمهال يف السر االجتماعية ورمبا كان الدراسات ميادين يف الباحثني اهتمام عن

 أن يعتقدون قريب, عهد حىت االجتماع علماء ظل حيث الواقع عامل عن هبا وأنت اجملرد, الفكري النسيج يف أساسًيا اعنصرً 

 وحدهم الفالسفة شأن من القيم موضوع دراسة

 خصائص القيم:

 القيم عنصر أساس يف حياة كل إنسان سوى, فهي مرشدة وموجهة لكثري من النشاط. .1

فرد تكون مرتبة تنازلًيا طبًقا ألمهيتها له. من األهم إيل املهم حيث تسود لدى كل فرد القيم  القيم هرمية: أي إن قيم كل .2

 األكثر أمهية ابلنسبة له.

 [24]تصطبغ القيم ابلصبغة االجتماعية, أي أهنا تنطلق من إطار اجتماعي. .3

 أخر ومن زمن إىل زمن القيم نسبية: ختتلف عند الشخص ابلنسبة حلاجاته ورغباته, وكذلك ختتلف من شخص إيل .4

 ومن جمتمع إىل جمتمع وذلك حسب ثقافة كل جمتمع. 

القيم ذاتية: أن القيمة تتضمن معاين كثرية كاالهتمام, أو االعتقاد أو الرغبة أو السرور أو اللذة أو اإلشباع أو النفع  .5

 واالستحسان أو االستهجان, وكل هذه املعاين تعرب عن عناصر شخصية وذاتية.
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 القيم:  مكوانت

  املعريف: املكون -

 وميثل والتقدير, ابلرغبة جدير هو مبا الوعي حيث ومن التفكري أو العقل طريق عن ومتييزه القيمة موضوع إدراك يتضمن والذي

 أكثر من أو بعد على, التفكري موضوعات أحد وضع آخر مبعىن أو القيمة, عن ومعلوماته, وأفكاره, وأحكامه الفرد معتقدات

 احلكم. دأبعا

 املكون الوجداين: -

ويضم االنفعاالت واملشاعر واألحاسيس وعن طريقه مييل الفرد إيل قيمة معينة دون قيمة أخرى حيث يقوم الفرد بتقدير القيمة 

 اليت يتبعها ويعتز هبا ويعلن االستعداد للتمسك هبا.

 املكون السلوكي: -

السلوكية للقيمة يف التفاعل االجتماعي وكل مل يتضمن السلوك احلركي  ويتضمن استعداد الفرد لالستجابة وإخراج املضامني

 [25] وكي معنيهدف أو معيار سل ري عن القيمة عن طريق والوصول إىلالظاهري للتعب

 االجراءات املنهجية للدراسة  

 نوع الدراسة :

ر العامة للمجتمع املدروس  كما هي موجودة تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات املسحية الوصفية,  واليت هتدف إىل وصف املظاه

 . يف هذه املنطقة دون غريها

 املنهج املستخدم يف الدراسة :

ويف هذه الدراسة مت االستعانة ابملنهج الوصفي وهو املنهج الذي يتبع يف أغلب البحوث االجتماعية,  ملا له من دور يف مساعدة 

وضوع الدراسة واملساعدة على حتليلها وتفسريها والكشف عن العالقات بني الباحث على توفري البياانت واملعلومات عن م

 املتغريات اخلاصة ابلدراسة. 
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 عينة الدراسة :

تتمثل عينة الدراسة يف الشباب من مدينة املرج مت اختيارهم بشكل عشوائي ابستخدام اسلوب العينة العشوائية حيث بلغت 

 يب . مفردة من الشباب اللي 50مفردات العينة 

 أدوات مجع البياانت:

يستعني الباحث يف العلوم االجتماعية بعدة أدوات وطرق تيسر له احلصول على املعلومات اليت يرغب يف اختبارها أو تفسريها أو 

حتليلها,  ويف هذه الدراسة متت االستعانة ابستمارة االستبيان من أجل احلصول على البياانت املطلوبة,  حيث قام الباحث 

 عداد استمارة استبيان إب

 صدق األداة :

مت حتديد احملاور الرئيسة للدراسة املرتبطة ابالستبانة, وقد استخدم الباحث أسلوب الصدق الظاهري من أجل التأكد من       

يان مدى صالحية االستبيان مت عرض االستبيان على  أساتذة متخصصني يف جمايل علم االجتماع,  ومت تعديل استمارة االستب

 وإعادة ترتيب لألسئلة إىل أن وصلت االستمارة إىل شكلها النهائي و التأكد من صالحية االستبيان .

 جماالت الدراسة :

 اجملال املكاين : -أوالً 

 يتمثل اجملال املكاين للدراسة يف مدينة املرج .

 اجملال الزمين : -اثنياً 

 ملتمثلة يف مخسة اشهر. وهي املدة اليت مت قضائها يف امتام هذه الدراسة ا

 اجملال البشري : -اثلثاً 

 يتمثل اجملال البشري يف الشباب .

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة :.

 اجلداول البسيطة املتمثلة يف اجلداول التكرارية والنسب املئوية
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 ( استجابة املبحوثني المهية القيم1يوضح اجلدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة حيث بلغت يتضح من اجلدول السابق ان االسرة اتيت يف املرتبة االويل ابلنسبة للمبحوثني من حيث القيم االكثر امهي        

% وهذا يرجع ايل كون االسرة اخللية االويل يف اجملتمع وهي من االهم االبنية االجتماعية يف اجملتمع وهي اهم 70النسبة 

%اما 56% وجاءت قيمة التعليم بنسبة مرتقعة بلغت 60مؤسسات التنشئة االجتماعية واتيت قيمة الدين والعقيدة والعمل بنسبة 

% مث تليها قيمة االمانة بنسبة بلغت 50 اتيت يف املرتبة االخرى قيمة حتمل املسؤلية بنسبة %مث54قيمة الثقة بلغت 

 %44%اماقيمة الصداقة بنسبة بلغت 46

 

 

 غري مهم مهم   إيل حد ما مهم جدا القيم

 % ك % ك % ك

 4% 2 %26 13 %70 35 األسرة

 %14 7 %42 21 %44 22 الصداقة

 %10 5 %34 17 %56 28 التعليم

 %20 10 %34 17 %46 23 األمانة

 %14 7 %26 13 %60 30 العمل

 - - %40 20 %60 30 الدين والعقيدة

 %20 10 %30 15 %50 25 ليةو حتمل املسؤ 

 %16 8 %30 15 %54 27 االثقة



 
  Global Libyan Journal ليبية العالميةالمجلة ال    

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

20 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 ( القيم اليت حيب ان يكتسبها املبحوث2يوضح اجلدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح اجلدول السابق القيم اليت يرغب املبحوثني يف اكتساهبا حيث جاءت قيمة التعبري حبرية يف املرتبة االوىل بنسبة بلغت       

بري عن ارائهم واختيار مايرغبون به وميميلون اليه مث تليها % وهذا يرجع ايل امهية احلرية لدي فئة الشباب وخاصة حرية التع70

% وهذا يؤكد على امهية االستقاللية لدى املبحوثني من الشباب مث جاءت قيمة التسامح 66قيمة االستقالل حيث بلغت النسبة 

% 40قبل االخربنسبة % مث جاءت قيمة ت44% مث قيمة االدخار بنسبة 46% مث يليها قيمة العزمية بنسبة بلغت 50بنسبة 

وهذا القيمة تدل على امهية احلوار مع االخرين وتقبل االخر بغض النظر عن توجهاته واالختالف معه يف الراى مث تليها قيمة 

 % 36الطاعة بلغت نسبتها 

 استخالص نتائج الدراسة 

يرجع ذلك إىل كون األسرة املؤسسة األوىل مما يؤكد أمهية تلك القيمة يف حياهتم, و  األسرة" جاءت يف املرتبة األوىلأن " -

 اليت ينشأ فيها اإلنسان واليت توجه قيمه وسلوكه املستقبلي 

 غري مهم حد ما مهم   إىل مهم جدا القيم

 % ك % ك % ك

 %14 7 %36 18 %50 25 التسامح

 %4 2 %30 15 %66 33 االستقاللية

 %22 11 %34 17 %44 22 االدخار

 %20 10 %34 17 %46 23 العزمية

 %30 15 %34 17 %36 18 الطاعة

 %4 2 %26 13 %70 35 التعبري حبرية

 %24 12 %36 18 %40 20 تقبل االخر
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%, مث جاءت قيمة  "األمانة" لدى 60الدين والعقيدة" يف أعلى القيم اليت اختاروها ,حيث كانت بنسبة إما قيمة  -

 %, 46املبحوثني من الشباب  بنسبة بلغت 

امة اليت حث عليها الدين, وهذا يدل على الدور اهلام الذي تؤديه األسرة وإميان  الشباب بتلك فاألمانة من القيم اهل -

 األمهية.

%, وهذا يدل على أمهية التعليم يف 56وكذلك أعطي الشباب أمهية عالية لقيمة التعليم . فالتعليم جاء بنسبة بلغت  -

 حياة األمم  .

وإىل ضرورة وجود قيمة الثقة  54على أهنا مهمة جدًا بنسبة بلغت كذلك أكد الشباب على أمهية قيمة "الثقة"  -

وخاصة الثقة يف هللا ,مث الثقة يف النفس, وخاصة يف ظل األوضاع اليت يعيشها العامل من سيطرة القوة واملال, وعدم 

تمعية, حىت ال االكرتاث أبي شيء آخر, فلم جيد الشباب أمامهم سوى الثقة  يف أنفسهم, والثقة يف مؤسساهتم اجمل

 حيدث اغرتاب لدى الشباب, ويضعف انتماؤهم لوطنهم .

 %.44أما قيمة "الصداقة" حيث أشارت العينة إىل أهنا مهمة جداً بنسبة بلغت  -

%, وهذا قد يكون منطقياً, نظراً ألن الشباب اآلن أصبح يتخرج وال جيد 60أن قيمة العمل مهمة جداً بنسبة بلغت  -

الذي حصل عليه, األمر الذي جعل الشباب غري مطمئن للحصول على عمل يف ظل متطلبات  عماًل مناسباً للمؤهل

 سوق العمل والتكدس الوظيفي . 

%, ورمبا يرجع ذلك إىل أن شباب قد 50وجاءت قيمة "اإلحساس ابملسئولية فأشاروا إىل أهنا هامة جداً بنسبة بلغت  -

   وين أسرة, وهذا يتطلب ضرورة شعورهم ابملسئولية.العمل وتك صاروا على أهبة االستعداد لالخنراط يف
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  التوصيات  

تعمل على تنمية هذه القيم وحتديد احملتوى املالئم الذى حيقق هذه  تنمية القيم اإلجيابية لدى الشباب و حتديد  األهداف اليت -

 األهداف 

 اجملتمع,  السائد يف يقيمضرورة القيام بدراسات مستمرة للواقع للتعرف بشكل مستمر على النسق ال-  

جمال القيم االقتصادية لدى الشباب, فالبد من العمل على تنمية املوارد  من القيم وخاصة يف منط سليب يأ حىت ميكن تاليف- 

 البشرية وتعظيم االستفادة منها, من خالل سياسات هتتم بسوق العمل  

حبرية  يإبداء الرأ واحرتام اآلخرين, وبذلك يتاح للجميع احلق يف يالرأالعمل على تعزيز قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحرية -

 إىل إحداث التغيري املنشود   يصنع القرار مما يؤد واملشاركة الفعالة ضمن الوسائل السليمة يف

 العمل على نشر قيم السالم والتسامح واحلب والتعاون واإليثار واحرتام اآلخرين بني الشباب   -

اجلمعيات اخلريية بتخصيص أعمال صباحية أو مسائية تتناسب مع إشباع حاجات  يف ياب على العمل التطوعتشجيع الشب-

 الشباب النفسية واالجتماعية 

 وسائل اإلعالم ,حبيث تعمل على تكوين وتنمية القيم املطلوبة, االجيابية اليت يتطلبها اجملتمع  االرتفاع مبستوى الربامج املقدمة يف-

لشباب  لكي يتعاشوا مع متغريات العصر احلالية ومقاومة الثقافة الوافدة اليت ال تتمشي مع ثقافة اجملتمع  تنمية القيم مساعدة ا-

 االجتماعي  لدى الشباب ياملرتبطة ابلوع

قبول التعددية جتعلهم جيارون التقدم السريع يف العامل و  القيم العلمية, اليت ياب على اكتساب  القيم اجلديدة وهمساعدة الشب -

مع  الوقت نفسه يكون شبابنا قادرًا على التعامل اإلجيايب على اهلوية والقيم  األصلية, ويف واالنفتاح على العامل  مع احلفاظ

 التعددية الفكرية والثقافية والسياسية واالقتصادية 

افة ايل توضيح امهية قيمة الوقت يف احلياة تشجيع الشباب على حتمل املسئولية واالستقاللية وثقافة احلوار مع االخر ابالض-

 العصرية . 
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