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الممخص

ىدفت الدراسة تحديد مفيوـ كؿ مف التماسؾ االجتماعي والقيـ المؤثرة فيو؛ لمتمكف مف تحديد درجة تحمي

الشباب الجامعي الفمسطيني بقيـ التماسؾ االجتماعي ،والتعرؼ عمى أسباب وجود أو غياب تمؾ القيـ لدييـ،
كما ىدفت كذلؾ لمكشؼ عف الفروؽ في تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة تحمي الشباب بقيـ التماسؾ

االجتماعي تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،ومكاف السكف ،واالنتماء السياسي) .ولتحقيؽ أىداؼ الد ارسة قاـ

الباحث بإعداد استبانة تضمنت أربعة مجاالت تقيس قيـ التماسؾ االجتماعي( :التعاوف والتضامف ،والمشاركة

أخير شعور الفرد بأىميتو لدى المجتمع) ،استجابت ليا عينة مف طمبة
المجتمعية ،والمسؤولية المجتمعية ،و ًا
طالبا وطالبة ،وقد تـ استخداـ المنيج
السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة األقصى بمغ عددىـ (ً )360
الوصفي كمنيج مناسب لمدراسة ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج ،أىميا أف درجة تحمي الشباب الجامعي

بقيـ التماسؾ االجتماعي بشكؿ عاـ متوسطة حيث بمغت ( )3.22بوزف نسبي ( ،)%64.4كما جاءت درجة

غالبية مجاالت التماسؾ االجتماعي متوسطة كذلؾ.

عددا مف سبؿ تعزيز قيـ التماسؾ االجتماعي لدى الشباب الجامعي ،تمحورت حوؿ
وقد اقترحت الدراسة ً
دور كؿ مف الجامعة والمجتمع واإلعبلـ.

كممات مفتاحية :التماسك االجتماعي ،والقيم ،والشباب الجامعي.

The degree to which Palestinian university youth demonstrate the
values of social cohesion and ways to strengthen them
)(Applied Study on Al - Aqsa University Students

Abstract
The study aimed at defining the concept of social cohesion and the values that
influence it in order to determine the degree to which the Palestinian university
youth will achieve the values of social cohesion And It also aimed to identify the
reasons for the presence or absence of those values, reveal the differences in the
assessment of the sample to the extent to which the young people achieved the
values of social cohesion due to the variables of the study (sex, place of residence,
)political affiliation
* كمية التربية – جامعة األقصى– غزة – فمسطين.
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A sample of fourth year students from the Faculty of Education at the University of
Al-Aqsa University reached 360 students. The descriptive approach was used as a
suitable method for study. The main results were:
The degree of the university youth's social cohesion values in general was 3.22
with a relative weight of 64.4%, The majority of the areas of social cohesion are
also medium.
The study proposed a number of ways to enhance the values of social cohesion
among the university youth focused on the role of the university, society and the
media .
Keywords: social cohesion, values, university youth

مقدمة:
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ولكي يتمكف البشر مف القياـ بالمياـ والوظائؼ واألدوار المنوطة بيـ؛ ال بد مف تأىيميـ
وتمكينيـ بشكؿ عقبلني رشيد وىادؼ لتسييؿ انخراطيـ في المجتمع الذي يعيشوف فيو .ولعؿ مف
أبرز شروط ىذا التأىيؿ والتمكيف كما يذكر (محسف ،مصطفى :2012 :ص )120أف يكوف ىؤالء
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البشر مواطنيف في مجتمعيـ ،أي فاعميف اجتماعييف منتميف وممتمكيف لقيـ ومقومات المواطنة
الكاممة ،التي مف بيف أوكدىا تمتعيـ بالحقوؽ ووعييـ بالواجبات ،وتمكنيـ بفعؿ ذلؾ مف حرية
التفكير والتعبير واالعتقاد والنقد واالحتجاج واالختبلؼ ،...وكذا حرية المشاركة وتكافؤ الفرص،
والقدرة عمى اجتراح المبادرة والفعؿ وتحمؿ المسئولية.

واألمـ عمى اختبلؼ ثقافاتيا تجتيد في تحديد أدوار مواطنييا مف خبلؿ تسميحيـ بالقيـ التي

تمكنيـ مف مواجية التغيرات العالمية المتعددة والمتسارعة مف عولمة وانتشار وسائؿ التواصؿ
االجتماعي بما ليا وما عمييا ،تؤكد دراسة (الحبيب ،فيد إبراىيـ )2005 :نقبلً عف (عمراف :2014

 )165أف التغيرات العالمية المتسارعة تفرض عمى األمـ إحداث التغيير المطموب مف أجؿ التكيؼ
مع التحديات العالمية ،سواء أكانت عمى المستوى الثقافي ،أـ االقتصادي ،أـ االجتماعي .ىذا

باإلضافة لما أصاب تمؾ األمـ والمجتمعات مف القمؽ والخوؼ مف آثار تمؾ التغيرات ،وال سيما
المجتمعات العربية ،لما قد تحدثو مف تأثير عمى قيميا ومبادئيا وعاداتيا وتقاليدىا.
ويع د امتبلؾ وممارسة وتمثؿ القيـ المجتمعية مف مقومات المواطنة الكاممة المتمثمة بوعي األفراد

بحقوقيـ وواجباتيـ ،وتمكنيـ جراء ذلؾ مف حرية التعبير واالحتجاج واالختبلؼ ،باإلضافة إلى
قدرتيـ عمى المشاركة والمبادرة وتحمؿ المسئولية (محسف ،مصطفى 2012 :بتصرؼ).

ويمثؿ الشباب في كؿ أمة عمودىا الفقري ،وقمبيا النابض ،ويدىا القوية التي تبني وتحمي،

ومخزوف طاقتيا المتدفؽ الذي يمؤلىا حيوية ونشاطًا ،وىمزة الوصؿ التي تربط بيف الحاضر
والمستقبؿ ،ومف ىنا وجبت العناية بيـ ،والحرص عمى حسف تربيتيـ واعدادىـ لمعيش في المجتمع

بعزة وكرامة.
وقودا لحركات التغيير في كؿ المجتمعات ،لما يتمتعوف بو مف حماسة القمب ،وذكاء
ويعد الشباب ً
دائما إلى كؿ جديد ،والثورة عمى التبعية والتقاليد ،إال ما كاف
العقؿ ،وحب المغامرة والتجديد ،والتطمع ً

صحيحا( .السمطاني ،نسريف حمزة عباس 2013 :متوفر عمى الموقع
قويما ،أو ت ارثًا
دينا
ً
ً
ً
.)http://www.uobabylon.edu
وحيث إف الشباب يعدوف ثروة األمة الحقيقية؛ كاف ال بد مف االىتماـ بيـ
تعميما وتأىيبلً
ً
استيعابا ،وىذا ما أكد عميو تقرير واقع الشباب الفمسطيني -المستقبؿ يقرع الباب -إصدار منتدى
و
ً
شارؾ الشبابي بالشراكة مع مركز التمكيف االقتصادي لمشباب  ،2013حيث يذكر أف فتوة أي
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مجتمع تحمؿ في ثناياىا احتماليف ،فالشباب فرصة لتنمية مجتمعاتيـ والنيوض بيا عندما تتوفر
السياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتشريعية والتربوية والتعميمية الكفيمة باحتضاف القدرات

المختمفة لمشباب ،واستثمارىا وتوجيو بوصمتيا نحو تحقيؽ األىداؼ الوطنية والمجتمعية العامة .في
خطر عمى أنفسيـ ومجتمعيـ تأخذ احتماالتيا في ظؿ غياب تمؾ
ًا
حيف أف قابميتيـ ألف يمثموا
السياقات الحاضنة ليـ.
وقد لوحظ مف خبلؿ بعض الدراسات مثؿ دراسة (التؿ ،شادية :2013 :ص 13ونقبلً عف

ميما لق اررات الفرد إال بعد سف الخامسة عشرة أو
د ارسات أخرى) أف القيـ ال تكوف مح ًكا
ً
مرجعيا ً
السادسة عشرة ،وىي أكثر قابمية لمتشكؿ والتعديؿ خبلؿ التفاعؿ والخبرة الجامعية المباشرة ،فالجامعة
تضـ النخبة المتعممة التي يعوؿ عمييا تسيير عممية التنمية وتطور المجتمع.

مشكمة الدراسة وأسئمتيا:

نظر ألىمية توفر القيـ باعتبارىا المكوف الرئيس في بناء وتماسؾ المجتمعات ،والسيما لدى
ًا
الشباب بصفة عامة ،والشباب الجامعي بصفة خاصة الذيف يمثموف قواـ المجتمع وأدوات بنائو

وتطويره ،فقد تناولت دراسات عديدة موضوع القيـ وعبلقتيا بالتماسؾ االجتماعي ،وأكدت تمؾ
الدراسات وجود عبلقة ارتباطية بيف القيـ والتماسؾ االجتماعي ،كما أشارت إلى وجود بعض
القصور في تمثؿ بعض القيـ لدى الشباب مثؿ دراسة (الزىراني ،عمي ،الزىراني ،لطيفة)2017 ،
والتي أشارت إلى وجود ارتباط وثيؽ بيف التماسؾ االجتماعي والقيـ األخبلقية لدى الشباب مف طمبة
الثانوية العامة ودراسة (عمري ،عاشور )2014 :التي أكدت عمى ضرورة تفعيؿ مشاركة الشباب
باعتبارىـ رأس ماؿ المجتمع الذي يؤثر في تماسكو ،وكذلؾ دراسة (النجار ،يحيى ،أبو غالي،

كبيرا ،وال بد
عطاؼ )2017 :والتي بينت أف دور الجامعة في تعزيز قيـ التسامح لدى الشباب ليس ً
مف تفعيمو بالشكؿ الذي يمكف الشباب مف تمثؿ قيـ التسامح لتحقيؽ التماسؾ االجتماعي ،كما أكدت
دراسة (عمراف ،عمراف )2014 :عمى ضرورة تعزيز قيـ االنتماء والمواطنة لدى طمبة جامعة
األقصى الشباب ،والتي تتأثر بطبيعة المقررات الدراسية ،وتسيـ في ترسيخ المحبة واإلخاء ،ىذا

اقتصاديا
سياسيا و
عبلوة عمى خصوصية الظروؼ التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني ىذه األياـ
ً
ً
اجتماعيا ،والتي ليا بالغ األثر عمى تحمي -أو تخمي -أفراد المجتمع لمعديد مف القيـ .كما أف
و
ً

الحالة الفمسطينية وال سيما في قطاع غزة أخذت أشكاالً متعددة تكاد تصؿ إلى حد التناقض -مفاىيـ
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ومعتقدات وممارسات– وذلؾ بفعؿ تعدد األحزاب والحركات الوطنية واإلسبلمية المؤثرة عمى الساحة
السياسية ،يضاؼ إلى ذلؾ تعدد وتنوع البلعبيف الخارجييف المؤثريف في الحياة اليومية ،مما يؤثر
وسموكيا ،ومف أىـ تمؾ المكونات الشباب،
عمى كؿ مكونات الشعب الفمسطيني ومؤسساتو فكرًيا
َ
الذيف أغمقت أماميـ فرص العمؿ ،وسدت في وجوىيـ آفاؽ المستقبؿ ،وزادت حوليـ اآلفات
المجتمعية مف إدماف المخدرات إلى الجرائـ التي بدأت تظير بقوة في المجتمع الغزي ،مما يستمزـ

بحث ودراسة تمؾ اآلثار السمبية ،وخاصة ما يتعمؽ بالقيـ لدى الشباب .ومف ىنا جاءت فكرة الدراسة
الحالية.
ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

 -1ما المقصود بقيـ التماسؾ االجتماعي؟

 -2ما درجة تحمي طمبة جامعة األقصى بغزة بقيـ التماسؾ االجتماعي مف وجية نظرىـ؟
 -3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير أفراد العينة لدرجة تحمييـ بقيـ التماسؾ
االجتماعي تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس– مكاف السكف– االنتماء السياسي)؟

 -4ما سبؿ تعزيز قيـ التماسؾ االجتماعي لدى الشباب الجامعي؟

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة السابقة إلى:

 -1تحديد مفيوـ كؿ مف التماسؾ االجتماعي والقيـ المؤثرة فيو.
 -2تحديد درجة تحمي الشباب الجامعي بقيـ التماسؾ االجتماعي.
 -3التعرؼ عمى أسباب وجود أو غياب قيـ التماسؾ االجتماعي لدى الشباب الجامعي.

 -4الكشؼ عف الفروؽ في تقدير أفراد العينة تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،ومكاف السكف،
واالنتماء السياسي).
 -5اقتراح بعض اإلجراءات العممية التي يمكف أف تسيـ في تعزيز تمؾ القيـ لدى الشباب الجامعي.

أىمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة الحالية مف أىمية الموضوع التي تتناولو ،وىو موضوع القيـ التي بيا وليا

يعيش اإلنساف ،فمف حيث األىمية النظرية فيي تسمط الضوء عمى أىمية القيـ ودورىا في تحقيؽ

57

د .ناجي رجب سكر ،مجمة جامعة األقصى ،المجمد األول ،العدد األول ،يناير2018

التماسؾ المجتمعي ،كما تركز عمى الشباب وضرورة تحمييـ بتمؾ القيـ ،باعتبارىـ أىـ أدوات التغيير

حاضر ومستقببلً.
ًا
في المجتمع

أما مف الناحية التطبيقية فتكمف في إمكانية استفادة الجامعة وادارتيا مف النتائج التي ستنبثؽ عف

الدراسة مف خبلؿ تطبيؽ بعض أو كؿ توصياتيا .كما أنيا قد تفيد واضعي السياسات ومتخذي
الق اررات التعميمية في دعـ ومساندة الشباب الكتساب قيـ التماسؾ االجتماعي وسبؿ تعزيزىا.

منيج الدراسة:

تـ استخداـ المنيج الوصفي لمبلءمتو لمدراسة.

أداة الدراسة:

استخدـ الباحث استبانة تضمنت أربعة أبعاد ،يشير كؿ بعد إلحدى قيـ التماسؾ االجتماعي

أخير شعور الفرد
األربعة( :التعاوف والتضامف ،والمشاركة المجتمعية ،والمسؤولية المجتمعية ،و ًا
بأىميتو لدى المجتمع).

حدود الدراسة:

تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:

وتحديدا (التعاوف
 .1الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى أربع قيـ لمتماسؾ المجتمعي،
ً
والتضامف المجتمعي ،والمشاركة المسئولية المجتمعية ،وشعور الفرد بأىميتو لدى المجتمع).

 .2الحدود البشرية :طمبة المستوى الرابع بكمية التربية في جامعة األقصى بغزة.
 .3الحدود المكانية :كمية التربية بجامعة األقصى بغزة.

 .4الحدود الزمانية :تـ تطبيؽ أداة الدراسة الميدانية مع نياية الفصؿ الثاني .2017 -2016

مصطمحات الدراسة:

مف أىـ مصطمحات الدراسة ما يأتي:

-1التماسك االجتماعي :Social Cohesion

ائيا بأنو" :ارتباط أفراد المجتمع ببعضيـ ،وتوحدىـ مف
يعرؼ الباحث التماسؾ االجتماعي إجر ً
خبلؿ ممارستيـ لقيـ المسئولية والمشاركة والتعاوف والتضامف؛ مما يجعؿ المجتمع ييتـ بيـ ويقدرىـ
ويشجعيـ ويقدـ ليـ العوف" ،ويتحدد مستواه مف خبلؿ الدرجة الكمية ألداة الدراسة.
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 -2القيم :Values

ائيا بأنيا "سموكيات مرغوبة ومطموبة ،ويمارسيا األفراد ،وتعبر عف مدى انتمائيـ
ويعرفيا الباحث إجر ً
لممجتمع الذي يعيشوف فيو ،وتحقؽ ليـ الرضا والسعادة ،ويقبميا المجتمع ويقدرىا ويشجع األفراد عمى

ممارستيا".
-3قيم التماسك االجتماعي :Social Cohesion Values

حددىا الباحث بأربع قيـ ىي:

أ -التعاوف والتضامف المجتمعي.
ب -المشاركة المجتمعية.
ج -المسئولية المجتمعية.

د -األىمية المجتمعية لمفرد.
وسيتـ تحديد درجة تحمي طمبة جامعة األقصى بكؿ منيا ،مف خبلؿ أداة الدراسة ،وستعبر الدرجة
الكمية ألداة الدراسة عف مستوى التماسؾ االجتماعي مف وجية نظرىـ.

المحور األول -اإلطار النظري:
ويشمؿ اآلتي:

أوالً -التماسك االجتماعي:

معنويا ،ويعرؼ التماسؾ االجتماعي-
حسيا أو
يعرؼ التماسؾ لغة بأنو :ترابط أجزاء الشيء
ً
ً
اصطبلحا،
ويشار إليو بالتماسؾ المجتمعي -بأنو ترابط أجزاء المجتمع (معجـ المعاني الجامع) .أما
ً
فالتماسؾ عكس التفرؽ والتبعثر والتفكؾ ،وىو ما يؤكد عميو القرآف الكريـ عندما يدعو إلى ضرورة

َوحدة الصؼ المسمـ ،وعدـ التنازع والخبلؼ؛ حتى ال يؤدي ذلؾ إلى فشؿ المجتمع وانيياره.
اعتَ ِ
َع َداء
ت المّ ِو َعمَْي ُك ْـ إِ ْذ ُكنتُ ْـ أ ْ
يقوؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :و ْ
ص ُموْا بِ َحْب ِؿ المّ ِو َج ِميعاً َوالَ تَفََّرقُوْا َوا ْذ ُك ُروْا نِ ْع َم َ
َصَب ْحتُـ بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َواناً َو ُكنتُ ْـ َعمَى َشفَا ُح ْف َرٍة م َف َّ
الن ِار فَأَنقَ َذ ُكـ م ْنيَا َك َذلِ َ
فَأَلَّ َ
ؾ ُيَبي ُف المّوُ
ؼ َب ْي َف قُمُوبِ ُك ْـ فَأ ْ
َ
ِ ِ َّ
وف﴾ (آؿ عمراف.)103 :
لَ ُك ْـ َآياتو لَ َعم ُك ْـ تَ ْيتَ ُد َ
ِ
اصبُِروْا إِ َّف المّوَ َم َع
ب ِر ُ
يعوْا المّوَ َوَر ُسولَوُ َوالَ تََن َازُعوْا فَتَ ْف َشمُوْا َوتَ ْذ َى َ
يح ُك ْـ َو ْ
ويقوؿ سبحانوَ ﴿ :وأَط ُ
يف﴾ (األنفاؿ.)46 :
َّ
الصابِ ِر َ
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ويوضح ىذا المعنى حديث رسوؿ ا﵀ ( :مثؿ المؤمنيف في توادىـ وتراحميـ كمثؿ الجسد

الواحد ،إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى) ( مسمـ ،ح.)852 6

وفيو تأكيد عمى ضرورة وأىمية التعاضد والتماسؾ لما لو مف آثار إيجابية عمى الفرد والمجتمع.
وقد أكد ابف خمدوف عمى أىمية التماسؾ االجتماعي ،فقاؿ :إف المجتمع ال يمكف أف يظير إلى
الوجود مف خبلؿ تفرؽ جيود األفراد وتبعثرىا ،إذ ليس بمقدور كؿ إنساف أف يوفر حاجاتو لنفسو،
وتعاونا بيف الناس .والتماسؾ يخص المجتمع ككياف ،فيو يستعمؿ
وأف ذلؾ يتطمب تماس ًكا
ً

كمصطمح في وصؼ الحاالت التي يرتبط بيا األفراد بعضيـ ببعض بروابط اجتماعية وحضارية

مشتركة .وحسب عالـ االجتماع الفرنسي (إيميؿ دوركايـ  )Émile Durkheimفإف التماسؾ يعتمد
ومباشر عمى أنماط سموؾ الفرد.
ًا
كبير
تأثير ًا
عمى طبيعة الجماعة والمنظمات والمجتمعات التي تؤثر ًا
ويعد التماسؾ االجتماعي مف الحاالت ذات األىمية المحورية بالنسبة لممجتمع ،باعتباره مدخبلً
ّ

لترسيخ حالة االجتماع ،وىي الحالة التي يسعى البشر في إطارىا لبناء العمراف البشري ،فاإلنساف

بخبلؼ الحيواف تتشكؿ ذاتو وىويتو مف خبلؿ اجتماعو باآلخريف وتفاعمو معيـ ،والمجتمع كائف
عضوي يستند تماسكو إلى ثقافة وقيـ مستقرة ومتماسكة تعززىا عمميات التعاوف والتكيؼ( .ليلة،
علي.)66 :2015 :
نظر
ويعد كثير مف الميتميف بدراسة المجتمع أف التماسؾ االجتماعي سمة ميمة لممجتمعً ،ا
الرتباطو بمستوى ٍ
عاؿ ببعض الخصائص اإليجابية لممجتمع ،مثؿ :انخفاض معدالت الجريمة
والبطالة ،وارتفاع معدالت النمو االقتصادي ،وتحقيؽ السعادة لؤلفراد ،ونتيجة لذلؾ أصبحت دراسة

عاما لمدارسيف ،وكذلؾ مؤسسات خدمة المجتمع.
التماسؾ االجتماعي ومتعمقاتو ىدفًا ً
ويذكر الباحثاف (الزهراني ،علي ،الزهراني ،لطيفة )017 :7102:أف مفيوـ التماسؾ
وثقافيا يتكوف مف خمسة أبعاد تعتمد عمى المواقؼ
اجتماعيا
نفسيا و
مفيوما
يعد
االجتماعي ّ
ً
ً
ً
ً
والعبلقات االجتماعية ،وىي:

 -1االنتماء مقابؿ العزلة ،حيث يشير االنتماء إلى الشعور باليوية الجماعية التي تسمح ألفراد
المجتمع باالعتقاد أنيـ جزء مف المجتمع ،في مقابؿ العزلة التي تشير إلى غياب القيـ المشتركة
بيف األفراد.
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 -2االندماج مقابؿ اإلقصاء ،ويشير إلى مبدأ تكافؤ الفرص بيف أفراد المجتمع مف قبؿ مؤسسات
المجتمع.
 -3المشاركة مقابؿ عدـ المشاركة ،وتعني مشاركة أفراد المجتمع في اتخاذ القرار بيف المستوى
المحمي والمشرع ،والتي تقود إلى وحدة وطنية.

 -4االعتراؼ مقابؿ الرفض ،وتعني شعور أفراد المجتمع بالقبوؿ مف قبؿ اآلخريف ،واالعتراؼ
بمساىمتيـ في المجتمع.
 -5الشرعي ة مقابؿ البلشرعية ،وىو شعور أفراد المجتمع بالسمطة عمى المنظمات االجتماعية
والسياسية.
وقد جاء في تقرير آفاؽ التنمية العالمية (" :)2012التماسؾ االجتماعي في عالـ متغير" ،والذي

نشر مف قبؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية في الميداف االقتصادي ،أف التماسؾ االجتماعي
مبني حوؿ القيـ األساسية الثبلث :اإلدماج االجتماعي ،ورأس الماؿ االجتماعي ،والحراؾ
االجتماعي .واإلدماج االجتماعي يشير إلى المدى الذي يمكف لجميع المواطنيف المشاركة عمى قدـ
المساواة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،بما في ذلؾ حماية الناس في أوقات،
بينما يشير رأس الماؿ االجتماعي إلى الثقة بيف الناس والمؤسسات والشعور باالنتماء إلى المجتمع،
قدما.
أما الحراؾ االجتماعي فيشير إلى تكافؤ الفرص لممضي ً

ويتعرض المجتمع لبعض العوامؿ الداخمية والخارجية التي تعمؿ عمى تفككو ،ومف الضروري

التصدي ليا إذا ما أردنا المحافظة عمى تماسؾ المجتمع .ومف ىذه العوامؿ كما يذكر (ليمة ،عمي:
:)2015
عوامل داخمية مثل:

 عدـ حصوؿ األفراد عمى الحقوؽ األساسية يؤدي إلى االنعزاؿ وعدـ التفاعؿ. -عدـ إشباع الحاجات األساسية لممواطنيف يؤدي إلى ضعؼ الروابط بيف المواطنيف ومجتمعيـ.

 عدـ تفعيؿ القانوف وعدـ االحتكاـ إليو أو الكيؿ بمكاييؿ مختمفة حسب اليوى أو المصمحةالخاصة يؤدي لمكره ويوجد حالة مف السخط وعدـ الرضا.
 -تضارب مصالح األفراد يؤدي لممشاحنة والمزاحمة؛ مما يسبب خمبلً في تكافؤ الفرص.
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وعوامل خارجية مثل:

 العولمة وآثارىا السمبية ،مثؿ :التأكيد عمى الثقافة الدولية ،وتقديميا عمى الثقافة الخاصة بالمجتمع؛مما يتسبب في اغتراب أفراد المجتمع وانسبلخيـ عف ىموـ وقضايا مجتمعاتيـ الخاصة.

 تعدد وتنوع الحركات والتنظيمات الفكرية والسياسية واختبلؼ توجياتيا بشكؿ حاد؛ مما يجعؿالمجتمعات عمى حافة التطرؼ وممارسة العنؼ.
ومما سبؽ يمكف االستنتاج أف التماسؾ االجتماعي يشكؿ صماـ أماف لممجتمع ،حيث يدعـ
وحدتو واستق ارره ،ويضمف توازف شخصية أفراده مف خبلؿ تقديرىـ وتشجيعيـ وتحقيؽ انتمائيـ
ووالئيـ لو.

ثانيا -القيم:
ً

وتوضحها الدراسة من خالل اآلتي:

 -1تعريف القيم:
أ -تعرف القيم لغ ًة كما جاء في قاموس المعاني الجامع بأنيا :جمعٌ لكممة قيمة ،وىي الشيء ذو
المقدار ،أو الثمف ،فقيمة الشيء قدره ،وقيمة المتاع ثمنو ،وقيمة المرء ما يحسنو ،ويقاؿ عديـ
ِ
القيمة :لما ال َخ ْي َر فيو ،أو ال أىمية لو.
وِ
اإلنساني.
االجتماعية التي تقوـ عمييا حياة المجتمع
مقية و
ينية و ُ
ّ
الخ ّ
الق َيم :الفضائؿ الد ّ
ّ

ب -المعنى االصطالحي لمقيم :يرتبط معنى القيـ باالستقامة ،يقوؿ ا﵀ تعالى في محكـ التنزيؿ:
ِ
اىيـ حنِيفًا وما َك ِ
ِ
َّ
ٍِ ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يف﴾
﴿قُ ْؿ إَِّنني َى َداني َربي إِلَى ص َراط ُّم ْستَقيـ د ًينا قَي ًما ممةَ إِ ْب َر َ َ
اف م َف ا ْل ُم ْش ِرك َ
َ
ََ
(األنعاـ ،)161:وقد جاء في غالبية التفاسير أف كممة ِ
(قَي ًما) تعني الطريؽ القويـ أي االستقامة،
أي مجموعة مف الصفات األخبلقية التي تشير إلى االستقامة.

ويعرؼ (بركات ،حميـ  )324: 2008:القيـ بأنيا المعتقدات والغايات وأشكاؿ السموؾ المفضمة

لدى الناس ،توجو مشاعرىـ وتفكيرىـ ومواقفيـ وتصرفاتيـ واختياراتيـ ،كما تنظـ عبلقاتيـ بالواقع
والمؤسسات واآلخريف وأنفسيـ والمكاف والزماف ،وتحدد ىويتيـ ومعنى وجودىـ ،بمعنى أف القيـ
تتصؿ بنوعية السموؾ المفضؿ.
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ويقوؿ (كمبجو ،عبدا﵀ )55 :2009 :إف القيمة صفة في شيء تجعمو موضع تقدير واحتراـ ،أي
غوبا فيو سواء كانت الرغبة عند شخص واحد أو عند
إف ىذه الصفة تجعؿ ذلؾ الشيء
مطموبا ومر ً
ً
مجموعة مف األشخاص ،فالشجاعة عند األفراد قيمة مرغوبة والحكمة عند العمماء قيمة عظيمة.
وينقؿ (نبيمة ،وجدي )6: 2015 :تعريؼ أنتوني غدنز  Anthony Giddensلمقيـ بأنيا مف

العناصر الجوىرية في جميع الثقافات ،حيث إف منظومة القيـ ىي التي تحدد ما ىو ميـ ومحبذ
محددا ،وتعطي إرشادات تفاعؿ البشر مع العالـ
ومرغوب في المجتمع ،وىي التي تعطي معنى
ً
االجتماعي .وقد عرفت (التيجاني ،ثريا :د ت )214 :القيـ بأنيا مبادئ تضبط تصرفات األفراد
وسياسيا
أخبلقيا
والجماعات
ً
ً
مقياسا
واألسس التي تشكؿ
ً

يخيا ،وىي بيذا المعنى مجموعة مجتمعة مف الضوابط السموكية
وتار ً
ومرجعا لمعمميات االجتماعية ال يصح وال يجوز تخطييا أو تجاوزىا
ً

وتعرفيا (سميماني ،جميمة  )289 :2012:بأنيا اإلطار المرجعي الذي يحكـ تصرفات الفرد
والجماعة ،وبالتالي فإف دورىا يتمثؿ في تكويف شخصية الفرد ،وىي التي تحدد مكانة وقدرة وقيمة
الفرد في المجتمع الذي يعيش فيو ،عمى اعتبار أنيا تمثؿ األحكاـ المعيارية التي يستند إلييا الفرد

وحصنا يحميو ويحمي األفراد مف
سياجا
في تقييـ سموكو وسموؾ اآلخريف مف حولو ،كما تشكؿ
ً
ً
حولو.

ويعرفيا (النجار ،أبو غالي ،يحيى ،عطاؼ )432 :2017 :بأنيا مجموعة المبادئ والضوابط

التي يكتسبيا الفرد ،وتشكؿ اإلطار المرجعي في كؿ ما يصدر عنو مف تصرفات وأفعاؿ ،وتتسـ
بالثبات النسبي ،ويختمؼ الحكـ عمييا مف مجتمع آلخر.
غوبا
وتعبر القيـ بيذا المعنى عف قوة روحية أكثر مف كونيا قوة مادية ،والقيـ باعتبارىا صفات مر ً

فييا ،وتمثؿ ضوابط ال يمكف تجاوزىا ،ومبادئ مف الضروري االلتزاـ بيا ،وموجيات سموكية يتـ

التصرؼ في ىداىا ،فإنيا تتضمف ثبلثة جوانب:

األول :الجانب المعرفي ،ويشمؿ الجانب المختص بالمعمومات والمعرفة بما ىو مرغوب فيو ،والنواتج
التي يسعى المرء لموصوؿ ليا.

الثاني :الجانب االنفعالي ،ويمثؿ الشحنة االنفعالية التي تنشط القيمة وتتناسب شدتيا مع قوة القيمة
سمبيا منيا.
لدى المرء ،فيو يبدي انفعاالً عندما تنتيؾ القيمة ويقاوـ مف يتخذ موقفًا ً

78

د .ناجي رجب سكر ،مجمة جامعة األقصى ،المجمد األول ،العدد األول ،يناير2018

الثالث :الجانب السموكي ،ويشير لؤلسموب الذي يجب أف يسمكو المرء تجاه موضوع معيف ،وىذا
الجانب ىو محؿ تركيز الدراسة الحالية (التؿ ،شادية)13: 2013 :

ويذكر (العاجز ،فؤاد ،العمري ،عطية )6 :2003 :أف اختيار معيار المكوف المعرفي لمقيمة

يعني انتقاء القيمة مف أبداؿ مختمفة بحرّية كاممة ،أما المكوف الوجداني فمعياره التقدير الذي ينعكس

في التعمؽ بالقيمة واالعتزاز بيا ،والشعور بالسعادة الختيارىا ،أما المكوف السموكي فمعياره الممارسة

والعمؿ ،ويشمؿ الممارسة الفعمية لمقيمة ،عمى أف تتكرر الممارسة بصورة مستمرة في أوضاع مختمفة
كمما سنحت الفرصة.
 -2تصنيف القيم:

يصعب االتفاؽ عمى تصنيؼ واحد لمقيـ ،وذلؾ لتعدد الثقافات التي تنبثؽ عنيا القيـ ،ىذا

أبعادا ومحاور ومجاالت مختمفة ،وقد عرض (الدباغ ،مقداد،
باإلضافة إلى أف مفيوـ القيـ يتضمف
ً
كبير مف تمؾ التصنيفات ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
عددا ًا
حاتـ ،وساـً )2012:
تصنيف ألبورت  Allportورفاقو ،ويتضمن ستة أنواع من القيم ،وىي:

األوؿ -القيـ النظرية :وتؤكد ىذه القيـ اكتشاؼ الحقيقة عبر األسموب العقمي.
الثاني -القيـ االقتصادية :وتؤكد العمؿ النافع.

الثالث -القيـ الجمالية :وتؤكد الشكؿ واالتساؽ والتناغـ.
الرابع -القيـ االجتماعية :وتؤكد محبة الناس واالىتماـ باآلخريف.
الخامس -القيـ السياسية :وتؤكد أىمية الحصوؿ عمى السمطة والتأثر بيا.
السادس -القيـ الدينية :وتيتـ بفيـ الكوف ككؿ واألمور الغيبية.
أيضا تصنيف عمماء المسممين الذين يصنفون القيم إلى:
ومن ىذه التصنيفات ً
القيـ الروحية :ومنيا العبادات والعقائد.
القيـ البيولوجية :ومنيا رعاية الجسـ.

القيـ السموكية :ومنيا األمانة والكرـ والصدؽ والتعاوف والتضامف.
القيـ االنفعالية :ومنيا المحبة والعطؼ.
القيـ االجتماعية :ومنيا األخوة والدعوة إلى الخير وصمة األرحاـ.
القيـ العقمية :ومنيا التفكير السميـ والتعميـ.
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أيضا:
ومن تمك التصنيفات ً

قيم عقائدية :وتتمثؿ في :اإليماف با﵀ ،ومبلئكتو ،وكتبو ،ورسمو ،واليوـ اآلخر ،والقدر خيره وشره.
قيم خمقية :وتتمثؿ في :الصدؽ ،واألمانة ،والتسامح ،واألمر بالمعروؼ ،والنيي عف المنكر.
وكذلك تصنيف أبو العينين لمقيم بأنيا:

أ  -قيـ روحية وعقدية ،كحب ا﵀ واإليماف با﵀ والجياد في سبيؿ ا﵀.

ب -قيـ خمقية ،كالعدؿ واألمانة والصدؽ واكراـ الضيؼ والعدؿ والتعاوف.
ج -قيـ عقمية ،تتصؿ بالمعرفة وطرؽ الوصوؿ إلييا كاستخداـ التجربة والتفكير الناقد.
د -قيـ وجدانية وانفعالية ،كالحب والكره وضبط النفس عند الغضب.
ىػ -قيـ اجتماعية ،مثؿ بر الوالديف والتكافؿ االجتماعي واإلحساف إلى الجيراف.

و -قيـ مادية ،تتصؿ بالعناصر المادية كاالعتناء بالجسـ واالقتصاد في اإلنفاؽ.
ز -قيـ جمالية ،تتصؿ بالتذوؽ الجمالي وادراؾ االتساؽ في األشياء واالعتناء بالمظير والنظافة
والنظاـ.
ويذكر (العاجز ،فؤاد ،العمري ،عطية )8 :2003:عدة تصنيفات أخرى لمقيم ،منيا ما نقمو عن

(طيطاوي:)48-46 ، 1996 ،

 تصنيف القيم إلى ثالثة مجاالت ،ىي :القيـ العقمية ،والقيـ الجمالية ،والقيـ األخبلقية. وتصنيفيا عمى أساس ما ىو مادي محسوس وغير محسوس إلى:أ -قيـ مادية .ب -قيـ روحية.

كما ينقؿ (العاجز ،فؤاد ،العمري ،عطية )8 :2003 :تصنيؼ عبد الحميد الياشمي وفاروؽ عبد
السبلـ القيـ إلى:
أ -قيـ متصمة بعبلقة اإلنساف مع ربو.
ب -قيـ متصمة بعبلقة اإلنساف مع نفسو.

ج -قيـ متصمة بعبلقة اإلنساف مع اآلخريف.
 -3القيم واألخالق:

وخصوصا عند
يرتبط مفيوـ القيـ كما تقدـ شرحو وتوضيحو بمفيوـ آخر يكاد يتقاطع معو،
ً
جموعة مف
األخبلؽ في االصطبلح
المسمميف ،وىو مفيوـ األخبلؽ ،حيث تعرؼ
ُ
اإلسبلمي بأََّنياَ :م َ
ّ
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الوحي الذي يكوف مصدره ا﵀ -سبحانو وتعالى -أو الرسوؿ -عميو
المبادئ والقَواعد التي ُيحد ُدىا
ُ
بتنظيـ ِ
ِ
جميعا ،وتوجيو سموكياتيـ عمى ٍ
الن ِ
ؽ
اس
السبلـ ،-وتقوـ تمؾ القواعد
نحو ُيحق ُ
حياة ّ
الصبلة و ّ
ّ
ً
ِ
مما يجعؿ حياتيـ تسير وفؽ قواعد وأحكاـ
َ
الغايةَ مف ُوجودىـ ،ويمكف بيا تمييزىـ عف باقي البشرّ ،

الديف وضوابطو( .مفيوـ األخبلؽ في اإلسبلـ ،منشور عمى موقع إسبلـ ويب،2008-8-22 ،

الجرجاني األخبلؽ َّ
ات التي
بأنيا( :الطباعُ والسُّموكي ُ
عرؼ َ
اطّمع عميو بتاريخ  ،)2017-2-17وقد ّ
ّ
ِ
لمتصرؼ بتمؾ
اإلنساف ،دوف انتظار رأي أو تميّؿ في اتّخاذ القرار
صدر بعفوية مطمقة عف
تَ ُ
ّ
ِ
الن ْف ِ ِ
ٍ
رسخ في َّ
س
بشكؿ
السموكيات
مد تمؾ
السموكيات ،وتعتَ ُ
خاص عمى ما َي ُ
ّ
ّ
س مف ُح ْس ٍف وقُْب ٍحَ ،
ّ
وي ْن َعك ُ
ورويَّة( .منشور عمى موقع موسوعة األخبلؽُّ ،
كر وتدب ٍ
َعنيا ِمف َغ ْير ِف ٍ
طمع عميو
رر
السنية ،ا ّ
ّ
الد ُ
ُّر َ

بتاريخ .(2017-2-17

ميما مف األخبلؽ ،وال سيما في الجانب
ومف ىذيف التعريفيف يتضح أف القيـ تمثؿ
ً
جانبا ً
السموكي منيا ،فالصدؽ واألمانة والعدؿ والمساواة والكرـ والشيامة كميا أخبلؽ حميدة ،تؤكد حسف

معتبر
ًا
خمؽ صاحبيا عند ممارستيا ،وتميزه عف غيره ،فيرضى عنو المجتمع ،ويحكـ عميو بالصبلح
إياه متمثبلً لمقيـ كسموكيات مرغوبة.

ساميا مف أىداؼ
فإف الديف اإلسبلمي اعتبر تحقيقيا ىدفًا
ً
وألىمية القيـ باعتبارىا مف األخبلؽ؛ ّ
السبلـ -في ذلؾَّ :
مكارـ
عثت ألتم َـ
الشريعة
(إنما ُب ُ
ّ
الصبلة و ّ
اإلسبلمية ،حيث قاؿ المصطفى -عميو ّ
َ
األخبل ِ
ؽ) ( .البييقي ح .)20782

َّ
وحث عمييا مف خبلؿ ثواب مف
أيضا،
كما أكد رسولنا -عميو الصبلة والسبلـ -تمؾ األىمية ً
إلي وأقربكـ مني في اآلخرِة ِ
وطبقيا في حياتو ،فقاؿَّ ( :
ضكـ
أحاسُنكـ أخبلقًا ،وا َّف َ
تمثميا ّ
أبغ َ
أحبَّكـ َّ َ َ
إف َ
ِ
ثاروف)( .رواه ابف حباف،
الم
َّ
تفييقوف ،الثَّر َ
َ
المتشد َ
إلي و َ
قوفُ ،
أسوُؤكـ أخبلقًاُ :
أبع َدكـ مني في اآلخرة َ

في صحيح ابف حباف).
ىذا وقد َّ
جامعا لو خصاؿ الخير كميا ،وىو القدوة لمف بعده
زكى ا﵀ نبيو الكريـ في حسف خمقو
ً
ؾ لَ َعمَى ُخمُ ٍ
ؽ َع ِظ ٍيـ﴾ (القمـ.)4 :
﴿وِاَّن َ
مف المسمميف ،فقاؿ جؿ في عبلهَ :
 -4القيم محل الدراسة ودورىا في تحقيق التماسك االجتماعي:
نموذجا لئلنساف السوي
القيـ كثيرة ومتنوعة ،وىي التي ينبغي عمى اإلنساف أف يتحمّى بيا ،ليكوف
ً
ار وتماس ًكا ،وقد حدد الباحث أربع قيـ ليا
أمنا واستقرًا
الصالح ،والذي ينعكس تحميو بيا عمى المجتمع ً
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بالغ األثر في تماسؾ المجتمع ،وىي:
القيمة األولى -التعاون والتضامن المجتمعي (تقديـ يد العوف لآلخريف):

فالتعاوف مأخوذ مف العوف ،الذي يراد بو المساعدة عمى الشيء ،والتعاوف ىو أصؿ مف أصوؿ

الشريعة اإلسبلمية ،قاؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :وتَ َع َاوُنوا َعمَى ا ْلبِر َوالتَّ ْق َوى َوال تَ َع َاوُنوا َعمَى اإلثـ َوا ْل ُع ْد َو ِ
اف﴾
ِ َّ ِ ِ
(المائدة .)2:وكما قاؿ تعالى﴿ :و ْ ِ
يعا َوال تَفََّرقُوا﴾ (آؿ عمراف.)103:
اعتَص ُموا بِ َحْبؿ المو َجم ً
َ
أما التضامف فيو شعور وواجب إنساني نبيؿ ،ال يمكف أف يؤمف بو ويتحمّى بخصالو إال مف

وبالحس االجتماعي المرىؼ ،وىو قيمة أخبلقية وعبلقة
كانت لو شخصية مفعمة باإلنسانية
ّ
اجتماعية بيف األفراد .ومف معاني التضامف أف القوي يحمي الضعيؼ ،والغني يعيؿ الفقير ،ومف
حث عمييا اإلسبلـ الزكاة والبر واإلحساف والتعاوف ،كما أصبح التضامف في العصر
مظاىره التي ّ
الحالي ىو شعار مختمؼ المجتمعات واألجناس ،تنادي بو الجمعيات ومختمؼ التنظيمات
والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

والتعاوف والتضامف قيمتاف أخبلقيتاف متكاممتاف ،ليما بالغ األثر في استقرار المجتمعات

وتماسكيا ،ومف فوائدىما:

ٍ
يتـ بناء مجتمع إسبلمي
 كسب رضا ا﵀ تعالى،وخاصةً إذا كاف التعاوف ً
ّ
ناتجا بقصد ديني ،وبذلؾ ّ
أخبلقي قادر عمى مواجية جميع التحديات.
 يدمج التّضامف والتّعاوف الفرد ببيئتو ،وي ِالمبالَغ فييا،
بعدانو عف االنعزاؿ ،كما ُيبعدانو عف
ّ
ُ
األنانية ُ
ِ
لنمو
سمى
ّ
بالجسدية الواحدةُ ،
ويم ّكنانو مف تحقيؽ معنى التّ ُ
ُ
عاضد أو ما ُي ّ
ويوفّراف البيئة المبلئمة ّ

العممي( .الميداني ،عبد الرحمف.)202 :1999 :
لتطبيقي و
اإلنجاز ا
ّ
ّ
 السرعة في إنجاز األعماؿ ،ويتحقؽ بذلؾ توفير ساعات عديدة مف الوقت يستفيد منيا المجتمع فيٍ
عمؿ آخر.
جميعا،
سيتوزع عمييـ
فإف جيده
ّ
 توفير الجيد والتعب؛ فعندما يتعاوف أفراد المجتمع عمى أمر ما؛ ًّ
فسيتحمؿ ك ّؿ المجيود والتعب وحده ،ومع ذلؾ قد ال ُيتقنو بسبب قمّة
أما إف قاـ بو شخص واحد
ّ
ّ
النصائح.

 القضاء عمى ظاىرة األنانية بيف المجتمع ،والتي ليا أثر سمبي عمى الفرد نفسو وعمى أفرادمجتمعو( .متوفر عمى موقع  ،http://mawdoo3.comتـ الدخوؿ في 12يونيو .)2017
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القيمة الثانية -المشاركة (من خالل األعمال الجماعية المشتركة):

أحيانا بالمشاركة المجتمعية– وسيمة مف الوسائؿ الرئيسة لتمكيف
تعد مشاركة األفراد– يشار إلييا
ً

المجتمع مف أف يكوف لو دور قيادي في حركتو نحو بموغ أىدافو مف النمو والتقدـ ،كما أف ىناؾ

ضرورة إلسياـ أفراد المجتمع في صنع التغييرات الميمة التي تجري في مجتمعاتيـ والسيطرة عمييا،
وقد أورد (الشيخمي ،عبد الرزاؽ )83: 2001 :عدة اعتبارات تؤكد ضرورة مشاركة األفراد ،منيا:
 بدوف إسياـ السكاف ومشاركتيـ ال يصبح ىنالؾ معنى لمديمقراطية. غياب اإلسياـ يؤدي إلى االنعزاؿ والسمبية. -إسياـ اإلنساف في توجيو حياتو يؤدي إلى نمو شعوره بكيانو الشخصي.

 المشاركة تؤدي إلى فيـ متكامؿ وامكاف كبير في التعامؿ مع المشكبلت ،حيث يكوف األفراد ىـأصحاب المصمحة الحقيقية.
 تضمف المشاركة استمرار التغيير اإليجابي ونجاحو.وما سبؽ كمو يشير إلى دور المشاركة في إحداث التماسؾ االجتماعي والمحافظة عميو.
القيمة الثالثة -المسؤولية المجتمعية (الشعور والتعامل بمسؤولية تجاه المجتمع):

تعد المسؤولية تجاه المجتمع مف المسؤوليات الميمة ،بالنظر إلى رقعة امتدادىا ،وشموؿ

مساحتيا ،حيث ترتبط بما يحكـ الفرد في صمتو باآلخريف ،وعبلقتو بأفراد مجتمعو؛ مف أىؿ وأقارب
وأرحاـ وجيراف وأصدقاء ،وحتى أعداء ،وحيث إف اإلنساف بطبعو وفطرتو كائف اجتماعي ،فيو ال

غنى لو عف اآلخريف في تواجده وتعايشو بينيـ ،وتفاعمو وتعاممو معيـ في ىذه الحياة ،وقياـ الفرد

إيجابا عمى تماسؾ المجتمع؛ لما ينشر مف
بيذه المسؤولية عمى الوجو األكمؿ بالضرورة ينعكس
ً
محبة واحتراـ متبادؿ بيف أفراد المجتمع الواحد.
القيمة الرابعة -األىمية المجتمعية لمفرد (ويعني تقدير المجتمع ألفراده):

وىو فعؿ معاكس يقوـ بو المجتمع تجاه أفراده ،ويشكؿ شعور األف ارد بيذا التقدير قيمة كبيرة

لدييـ ،تدفعيـ لمتقاني في سبيؿ مجتمعيـ ،والعمؿ مف أجؿ رفعتو واستق ارره ،وبالتالي تماسكو.
جاء في موسوعة األخبلؽ في الدرر السنية ( )http://www.dorar.net/enc/akhlaqأنو:

"مف ضمف مجموعة الوسائؿ التي اعتمد عمييا اإلسبلـ في تقويـ األفراد واصبلحيـ ،والزاميـ بكماؿ
السموؾ وفضائؿ األخبلؽ ،اعتمد عمى المجتمع اإلسبلمي السوي ،وذلؾ لما لممجتمع مف سمطة
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معنوية فعالة ومؤثرة عمى نفوس األفراد .وترجع ىذه السمطة المعنوية إلى َّ
أف الفرد جزء مف المجتمع
الذي يعيش فيو ،ولو مف مجتمعو مصالح كثيرة مادية ونفسية.
سميما إال ضمف مجتمع مف
اجتماعيا ،وال يستطيع أف يعيش عي ًشا سويِّا
كائنا
ولكوف اإلنساف ً
ً
ً
نابعا مف حاجتو إليو ،والحاجة لشيء ذي إرادة تجعؿ ليذا الشيء
الناس ،كاف ارتباطو بالمجتمع ً

اضيا ،عندئذ
ً
سمطانا عمى مف كاف بحاجة إليو ،إذ ىو ال يحقؽ ىذه الحاجة مف نفسو ما لـ يكف ر ً
يسعى ذو الحاجة إلى تحقيؽ رضاه حتى يناؿ منو حاجتو.
ومف الحاجات النفسية المرتبطة بالمجتمع حاجة اإلنساف إلى التقدير ،ولذلؾ يجتيد كثير مف
الكادحيف؛ ليظفروا بتقدير الناس ليـ وثنائيـ عمييـ ،ويمنع كثير مف الناس أنفسيـ مف شيوات
ممحة ،وأىواء يتطمعوف إلييا ،مخافة أف ينظر الناس إلييـ بازدراء واحتقار ،أو مخافة أف يعاقبوىـ

باليجر والقطيعة ،أو بالموـ والتثريب والمذمة ،وما ذلؾ إال مف شعور الفرد بحاجتو إلى التقدير،
سمطانا عمى
وبحاجتو إلى المحافظة عمى كرامة نفسو بيف الناس ،وىذا ىو الذي يجعؿ لممجتمع
ً
أفراده .ومف شأف ىذا المجتمع أف يممي عمى مف ينشأ فيو ،أو ينخرط فيو ،فضائؿ األخبلؽ،
ومحاسف السموؾ ،بصفة عممية فعَّالة تساعد في استقرار ذلؾ المجتمع وتماسكو.
والقيـ السابقة كميا مترابطة بشكؿ عضوي ،ويصعب الفصؿ بينيا ،فالتعاوف والتضامف مثبلً مف

مقومات المسؤولية المجتمعية ،كما أنيما مف مظاىر المشاركة الفعالة ،والقيـ الثبلث التعاوف
والتضامف ،والمشاركة ،والمسؤولية تجاه المجتمع مف العوامؿ الميمة التي تستوجب تقدير المجتمع
لمف يتحمى بتمؾ القيـ ،وتشعره باألىمية؛ مما يدفعو لمتمسؾ بيا أكثر وأكثر ،وتزيد مف حرصو عمى
صالحا يمارس واجباتو ويطالب بحقوقو.
اطنا
أف يكوف مو ً
ً
وحيث إف القيـ مف الموضوعات الشائكة ،وترتبط بمفاىيـ مجتمعية عديدة؛ فقد تناوليا الباحثوف
بأشكاؿ مختمفة ومتعددة .وفيما يأتي بعض الدراسات التي تناولت موضوع القيـ ومتعمقاتيا:

 دراسة (الزىراني ،عمي ،الزىراني ،لطيفة :)2017 :ىدفت الدراسة إلى كشؼ العبلقة االرتباطيةبيف التماسؾ االجتماعي وكؿ مف االغتراب الثقافي وأزمة اليوية والقيـ األخبلقية ،وشممت عينة

طالبا وطالبةً ممف يدرسوف في الثانوية العامة بمدينة جدة ،ومف أىـ نتائج الدراسة
الدراسة (ً )221
وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف التماسؾ االجتماعي وكؿ مف االغتراب الثقافي وأزمة اليوية والقيـ
األخبلقية ،وأوصت الدراسة بضرورة تبني إستراتيجيات وبرامج وطنية ومؤسسية وتربوية تعنى برفع
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مستوى التماسؾ االجتماعي بيف الشباب ،مف خبلؿ تعزيز القيـ األخبلقية ومساعدتيـ لمتكيؼ مع
الثقافات الدخيمة في ضوء تشريعات الديف اإلسبلمي وتعاليمو ،وضرورة تفعيؿ دور المدارس
الثانوية تجاه الشباب في تعميؽ وترسيخ منظومة القيـ الدينية واالجتماعية والثقافية ،مف خبلؿ
تدريبيـ عمى الموضوعية ،والنقد البناء في مواجية األفكار الضالة واليدامة التي تضر بالتماسؾ
االجتماعي.
 دراسة (النجار ،يحيى ،أبو غالي ،عطاف :)2017 :تناولت الدراسة دور التعميـ العالي في تنميةوتعزيز القيـ ،وخاصة قيمة التسامح ،ولتحقيؽ ذلؾ أجرى الباحثاف الدراسة عمى عينة مف الطمبة

عضوا ،كما
طالبا وطالبةً ،باإلضافة إلى عينة مف ىيئة التدريس قواميا ()40
قواميا ()320
ً
ً
استخدما استبانتيف :واحدة لمطمبة ،واألخرى ألعضاء الييئة التدريسية ،وقد أظيرت النتائج أف
الدرجة الكمية لدور الجامعة في تعزيز قيمة التسامح مف وجية نظر الطمبة كانت متوسطة ()3.22
بوزف نسبي ( ،)%64.5أما مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فكانت ( )3018بوزف نسبي
( ،)%63.6وأوصت الدراسة بعقد الندوات والمحاضرات العامة حوؿ أىمية التسامح بمشاركة
بعيدا عف الفئوية السياسية ،وتنفيذ برامج إرشادية
مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتباريةً ،
لتنمية التسامح بيف الطمبة وخاصة لممتعصبيف فكرًيا ،كما أوصت الدراسة بضرورة أف تتيح

الجامعة لمتنظيمات السياسية كافة ممارسة نشاطاتيا داخؿ أسوار الجامعة دوف تحيز لنشر ثقافة

احتراـ الرأي اآلخر.
 دراسة (العنزي ،يوسف بن سطام :)2015 :ىدفت الدراسة لبناء وتطبيؽ برنامج إرشادي ،وأثبتتالدراسة فاعمية البرنامج في تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة بعد تطبيؽ البرنامج المقترح ،وقد

أوصت الدراسة بضرورة تدعيـ المناىج الدراسية برسائؿ ىادفة مف أجؿ الوصوؿ إلى رؤية متكاممة
لمتربية وتنمية روح المسؤولية االجتماعية منذ الصغر.
 -دراسة (الفجال ،سعاد :)2015 :ىدفت الدراسة لتوضيح مفيوـ الوازع الديني باعتباره تربية

خمقية ،ورسـ رؤية نقدية لغياب الوازع الخمقي في منظوـ القيـ ،وكذلؾ ىدفت الدراسة لمعرفة أسباب
غياب الوازع الخمقي مف خبلؿ األدلة والشواىد العممية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة القياـ بحمبلت

توعية قومية إلرساء القيـ الموجبة في المجتمع ،والتركيز عمى األنشطة المدرسية التي ترسي القيـ
78

درجة تحمي الشباب الجامعي الفمسطيني بقيم...

الموجبة في المجتمع ،وكذلؾ إظيار دور نماذج القدوة الحسنة في المجتمع والتركيز عمييا وعمى
دورىا اإليجابي.

 دراسة (عمران ،عمران :)2014 :ىدفت الدراسة لمعرفة درجة تمثؿ طمبة جامعة األقصى لقيـالمواطنة وعبلقتيا بمتغيرات الجنس ،والسنة الدراسية ،والكمية ،وحالة المواطنة (الجئ– مواطف)،

طالبا وطالبةً،
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث استبانة طبَّقيا عمى عينة مكونة مف ً 776
وتوصمت الدراسة إلى درجة تمثؿ الطمبة لقيـ المواطنة ،حيث جاءت مرتفعة في جميع أبعادىا،
فجاء الوالء في المرتبة األولى ،ويميو االنتماء ،أما الديمقراطية فجاءت في المرتبة األخيرة ،ومف
أىـ ما أوصت الدراسة بو إغناء الخطط الدراسية لطمبة جامعة األقصى ،كما في الجامعات
الفمسطينية األخرى بمساقات دراسية تعزز القيـ الوطنية لدى طمبتيا ،وتبرز دور أفراد المجتمع في

ترسيخ الديمقراطية والمحبة واإلخاء.

 -دراسة (عواد ،يوسف :)2014 :تناولت أىمية دور الشباب الجامعي واسياماتيـ في بناء

المجتمعات ،كما استعرضت دور الجامعات في صقؿ شخصيتيـ وتزويدىـ بالخبرات التي تعزز

مف مسئوليتيـ تجاه القضايا التي تواجو مجتمعيـ ،ومف أىـ نتائج الدراسة ضرورة االىتماـ بالشباب
الجامعي ،باعتبارىـ طاقات وقدرات قادرة عمى إحداث التغيير في المجتمع ،وذلؾ مف خبلؿ تناوؿ
مشكبلتيـ ،مثؿ :المخدرات ،ووقت الفراغ ،والشعور باالغتراب ،والعمؿ عمى حميا ،باإلضافة
إلتاحة الفرصة ليـ لمتفكير الجماعي والمشاركة الفاعمة في مواجية الخبلفات والصراعات في
المجتمع ،كما أكدت الدراسة عمى ضرورة تشجيع الطمبة الجامعييف عمى المبادرة والتدريب عمى

التفكير العممي المتكامؿ لمشكبلت جدية تواجو المجتمع.
 دراسة (عمري ،عاشور :)2014 :ىدفت الدراسة لتحديد مفيوـ رأس الماؿ االجتماعي وىواإلنساف ،وتوضيح دوره في تماسؾ المجتمع ،وىي دراسة نظرية تناولت طبيعة رأس الماؿ البشري
وخصائصو ،كما ركزت الدراسة عمى دور اإلنساف باعتباره محور رأس الماؿ االجتماعي في
تحقيؽ تماسؾ المجتمع ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيؿ المشاركة االجتماعية والسياسية في
المجتمع لمحفاظ عمى مجتمع ديمقراطي متماسؾ ،كما أكدت الدراسة عمى أف التنمية الحقيقية
والمستدامة ال يمكف أف تتحقؽ بدوف رأس الماؿ االجتماعي المنتج والمبدع.
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دراسة (عوض ،حسني ،حجازي ،نظيمة :)2013 :ىدفت الدراسة لمعرفة واقع المسؤولية المجتمعية
لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة ،وتحديد أثر بعض المتغيرات مثؿ الجنس ومكاف السكف عمى

درجة المسؤولية المجتمعية ،واستخدـ الباحثاف االستبانة أداةً لمدراسة لقياس مستوى المسؤولية
االجتماعية ،ووجدت الدراسة أف مستوى المسؤولية المجتمعية بمغ  ،%72.8وأوصت الدراسة
بضرورة االىتماـ بتنمية الميارات االجتماعية التي ترتبط بالمسؤولية المجتمعية ،وخاصة لمطمبة
الجامعييف بأسموب تنموي ،وقائي وعبلجي.
 -دراسة (التل ،شادية :)2013 :ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى المنظومة القيمية لطمبة جامعة

الزرقاء األىمية ،وتقصي أثر متغيري الجنس والمستوى الدراسي في مجاالت تمؾ المنظومة،

طالبا
ولتحقيؽ ذلؾ طبقت الباحثة مقياس مصفوفة القيـ عمى عينة عشوائية مكونة مف 560
ً

وطالبةً ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف القيـ الدينية جاءت في المرتبة األولى في المنظومة
أخير القيـ االقتصادية ،وقد
القيمية لدى الطمبة ،تمتيا القيـ االجتماعية ،فالسياسية ،فالجمالية ،و ًا
نظر ألف موضوع القيـ
أوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيداً مف الدراسات حوؿ منظومات القيـً ،ا

مف الموضوعات الشائكة متعددة األبعاد.

 دراسة (محسن ،مصطفى :)2012 :وىدفت الدراسة لئللماـ بالقيـ والشروط والمقومات الواجبتوفرىا في المؤسسة التربوية (المدرسة والجامعة) لتكوف وطنية بالفعؿ ،وىي دراسة نظرية تعرضت
لمعديد مف القضايا ذات العبلقة بمواطنة المؤسسة التربوية ومنظومة القيـ االجتماعية ،ومف أىـ
توصيات الدراسة أف الطريؽ السميـ لبناء المؤسسة التربوية المواطنة ىو تحقيؽ التصالح مع ذاتيا
ومحيطيا ،حتى تتجاوز عزلتيا وتنطمؽ نحو االنفتاح والتفتح واإليجاد واالبتكار المبدع؛ النطبلؽ

مواىب وطاقات وامكانات الشخصية اإلنسانية المتكاممة.

يتضح مف الدراسات السابقة عدداً مف النقاط الميمة ذات العبلقة بموضوع الدراسة الحالية ،منيا:

 اىتمت غالبية الدراسات بالشباب؛ باعتبارىـ محور التغيير ومرتكزه في المجتمع ،ومف الضرورياالىتماـ بيـ وبالقيـ التي يجب أف يتحمَّوا بيا ،والتي تؤثر في تماسؾ المجتمع.
 تناولت الدراسات موضوع القيـ كمنظومة ومف جوانب متعددة ،مثؿ :المواطنة ،والمشاركة،والمسؤولية المجتمعية ،والتسامح.
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 تناولت بعض الدراسات بناء واقتراح برامج وآليات لتحقيؽ التماسؾ المجتمعي ،مف خبلؿ تدريبأفراد المجتمع لتنمية وتعزيز منظومة القيـ ،أو بعض منيا لدييـ.
 أكدت الدراسات عمى أف القيـ وتمثميا لدى األفراد ليا دور رئيس وأساس في استقرار المجتمعاتوتماسكيا.

 أكدت الدراسات عمى أىمية ومركزية دور التعميـ ومؤسساتو المختمفة ،وخاصة المدرسة والجامعةفي غرس وتنمية وتعزيز القيـ بمختمؼ أشكاليا.

المحور الثاني :اإلطار الميداني لمدراسة
وتوضحو الدراسة عمى النحو اآلتي:

أوالً -أىداف الدراسة الميدانية:
تيدؼ الدراسة الميدانية إلى:

 -8تحديد درجة تحمي الشباب الجامعي بقيـ التماسؾ االجتماعي.
 -8الكشؼ عف الفروؽ في تقدير أفراد العينة تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،ومكاف السكف،
واالنتماء السياسي).

 -8اقتراح بعض اإلجراءات العممية التي يمكف أف تسيـ في تعزيز تمؾ القيـ لدى الشباب الجامعي.
ثانيا -إجراءات الدراسة الميدانية:
ً

ولتحقيؽ األىداؼ المذكورة اتبع الباحث اإلجراءات اآلتية:

أوالً -تحديد مجتمع الدراسة وعينتو:

يشمؿ مجتمع الدراسة طبلب وطالبات المستوى الرابع مف كمية التربية ،باعتبارىا أكبر الكميات

طالبا( .عمادة القبوؿ والتسجيؿ
عددا ،والبالغ عددىـ ( ،)8758منيـ ( )8777طالبة ،و()755
ً
ً
الفصؿ الثاني .)8885
أما عينة الدراسة فانقسمت قسميف:
طالبا وطالبةً مف خارج عينة الدراسة األصيمة ،تـ
 العينة االستطبلعية ،وبمغ عددىا ()88ً
اختيارىـ بالطريقة العشوائية ،وذلؾ بيدؼ تقنيف أداة الدراسة صدقًا وثباتًا بالطرؽ المناسبة.
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 أما عينة الدراسة؛ فقد تـ توزيع ( )888استبانة عمى ( )888طالب و ( )888طالبة ،تـ اختيارىـوتـ استرداد ( )878استبانة صالحة لمدراسة ،وأصبح حجـ عينة الدراسة
بطريقة عشوائية طبقيةَّ ،
الفعمي ىو ( ،)878ويمثؿ ( )%78مف مجتمع الدراسة.

والجدوؿ ( )8اآلتي يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،ومكاف السكف،
واالنتماء السياسي).
جدول ( )1عينة الدراسة حسب الجنس ومكان السكن واالنتماء السياسي
المتغيرات
العدد

الجنس

اإلجمالي

مكان السكن

ذكر

أنثى

مدينة

غير ذلك

وطني

إسالمي

بدون

78

857

887

888

877

888

58

اإلجمالي
النسبة%

االنتماء السياسي

878
88

55
888

878
88

878
77

87

888

88

88

888

ثانيا -أداة الدراسة:
ً

قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة (االستبانة) بعد االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة

ذات العبلقة ،حيث تـ إعدادىا بصورتيا األولية ،وقد اشتممت عمى ( )78فقرة موزعة عمى أربعة
تـ إجراء التعديبلت البلزمة
مجاالت ،وبعد عرض االستبانة عمى محكميف مف ذوي االختصاص َّ

لتصبح فقرات األداة ( )75فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت( :التعاوف والتضامف ( )88فقرة،

أخير شعور الفرد بأىميتو لدى
المشاركة المجتمعية ( )87فقرة ،المسؤولية المجتمعية ( )88فقرة ،و ًا
المجتمع  87فقرة).
جدا
كما استخدـ الباحث مقياس ليكرت الخماسي لمحكـ عمى درجة توفر الفقرات :بدرجة مرتفعة ً

ويقابميا القيمة ( ،)7بدرجة مرتفعة ويقابميا القيمة ( ،)8بدرجة متوسطة ويقابميا القيمة ( ،)8بدرجة
جدا ويقابميا القيمة (.)8
منخفضة ويقابميا القيمة ( ،)8بدرجة منخفضة ً
أ -صدق أداة الدراسة:

 صدؽ المحكميف :تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة ،مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف77
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مف أساتذة الجامعات ،بمغ عددىـ ( )5مف ذوي االختصاص؛ إلبداء الرأي حوؿ طبيعة الفقرات
ومدى انتمائيا لمجاالتيا ووضوح صياغتيا المغوية.
فردا مف
 صدؽ االتساؽ الداخمي :قاـ الباحث بتوزيع االستبانة عمى عينة استطبلعية قواميا (ً )88خارج العينة األصيمة لمدراسة ،لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة ،وذلؾ بحساب معامؿ
ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لمجاليا ،والجدوؿ التالي ()8

يوضح ذلؾ:
جدول ( )2معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االستبانة
والدرجة الكمية لمجاليا

رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

8

89578

دالة عند 8988

88

89577

دالة عند 8988

8

89578

دالة عند 8988

88

89755

دالة عند 8988

8

89777

دالة عند 8988

88

89788

دالة عند 8987

8

89588

دالة عند 8988

88

89587

دالة عند 8988

7

89587

دالة عند 8988

88

89787

دالة عند 8988

7

89777

دالة عند 8988

87

89775

دالة عند 8988

5

89587

دالة عند 8988

87

89788

دالة عند 8988

7

89777

دالة عند 8987

85

89788

دالة عند 8988

7

89777

دالة عند 8988

87

89777

دالة عند 8988

88

89577

دالة عند 8988

87

89588

دالة عند 8988

88

89778

دالة عند 8988

88

89777

دالة عند 8987

88

8787

دالة عند 8987

88

89587

دالة عند 8988

88

89588

دالة عند 8988

88

89777

دالة عند 8988

88

89587

دالة عند 8988

88

89578

دالة عند 8988

87

89577

دالة عند 8988

88

89778

دالة عند 8987

87

89788

دالة عند 8988

87

89778

دالة عند 8988

85

89788

دالة عند 8988

87

8787

دالة عند 8987

87

89788

دالة عند 8988

85

89877

دالة عند 8987
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87

89777

دالة عند 8988

87

89578

دالة عند 8988

88

89588

دالة عند 8988

87

89777

دالة عند 8988

88

89777

دالة عند 8987

78

89588

دالة عند 8988

88

89587

دالة عند 8988

78

89587

دالة عند 8988

88

89777

دالة عند 8988

78

89777

دالة عند 8988

88

89578

دالة عند 8988

78

89587

دالة عند 8988

87

89787

دالة عند 8988

78

89777

دالة عند 8987

87

89775

دالة عند 8988

77

89777

دالة عند 8988

85

89788

دالة عند 8988

77

89577

دالة عند 8988

87

89788

دالة عند 8988

75

89578

دالة عند 8988

87

89787

دالة عند 8987

ويتضح مف الجدوؿ أف جميع فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطًا ذا داللة إحصائية مع الدرجة

الكمية ،مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة.

كما قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لبلستبانة ،وىي

كما يوضحيا الجدوؿ ( )8اآلتي:

جدول ( )3معامل االرتباط بين درجة كل مجال مع الدرجة الكمية لالستبانة
معامل االرتباط

مستوى الداللة

م

المجـــال

داؿ عند 8988

8

مجاؿ التعاوف والتضامف

89787

8

مجاؿ المشاركة

89777

داؿ عند 8988

8

مجاؿ المسؤولية المجتمعية

89788

داؿ عند 8988

8

مجاؿ شعور الفرد بأىميتو لدى المجتمع

89788

دالة عند 8988

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع مجاالت االستبانة مرتبطة ارتباطًا ذا داللة إحصائية مع

الدرجة الكمية ،مما يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة.
ب -ثبات االستبانة:

اكتفى الباحث بحساب معامؿ ثبات االستبانة ،مف خبلؿ حساب معامؿ ألفا كرونباخ ،حيث

تعطي ىذه الطريقة الحد األدنى لمعامؿ ثبات االستبانة ،بجانب أنيا ال تتطمب إعادة التطبيؽ ،وقد
75
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وجد أف معامؿ ألفا كرونباخ=  ،89775والجدوؿ ( )8اآلتي يوضح معامؿ الثبات لبلستبانة
ومجاالتيا المختمفة بطريؽ ألفا كرونباخ.
جدول ( )4معامل الثبات لالستبانة ومجاالتيا المختمفة بطريقة ألفا كرونباخ
م

المجال

معامل ألفا كرونباخ

8

مجاؿ التعاوف والتضامف

89757

8

مجاؿ المشاركة

89788

8

مجاؿ المسؤولية المجتمعية

89757

8

مجاؿ شعور الفرد بأىميتو

89777

المجموع

09897

ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ ( )8أف قيـ معامؿ ألفا كرونباخ وقيمتيا ( )89775تشير إلى ثبات
أيضا ثبات أداة الدراسة ككؿ ،ومف ثـ صبلحيتو لمتطبيؽ.
مجاالت االستبانة ،و ً
ثالثًا -المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

قاـ الباحث بتفريغ نتائج أداة الدراسة ،ثـ تحميميا ،مف خبلؿ برنامج (  (SPSSاإلحصائي ،وقد

استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية:

 .8معامؿ ارتباط بيرسوف.
 .8معامؿ ألفا كرونباخ.

 .8التك اررات والمتوسطات الحسابية واألوزاف النسبية.
 .8اختبار  Tلمفرؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف.
 .7اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثبلث عينات فأكثر .One Way ANOVA
 .7اختبار شيفيو لممقارنات البعدية.

ابعا :نتائج الدراسة الميدانية:
رً
سيتـ فيما يأتي عرض النتائج وتفسيرىا ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،وعرض
أبرز النتائج ،ىذا وقد اعتمد الباحث عند تفسير النتائج عمى حساب المتوسط والوزف النسبي باعتباره
مناسبا .والجدوؿ ( )7اآلتي يوضح ذلؾ:
مح ًكا
ً
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جدول ( )5المحك المعتمد في الدراسة
الدرجة

قيمة المتوسط

الوزن النسبي

جدا
درجة منخفضة ً

مف  8إلى أقؿ مف 897

 %88إلى أقؿ مف %87

مف  897إلى أقؿ مف 897

 %87إلى أقؿ مف %78

درجة متوسطة

مف  897إلى أقؿ مف 898

 %78إلى أقؿ مف %77

درجة مرتفعة

مف  898إلى أقؿ مف 898

 %77إلى أقؿ مف %78

جدا
درجة مرتفعة ً

مف  898إلى 7

 %78إلى أقؿ مف %888

درجة منخفضة

اإلجابة عن السؤال الثاني لمدراسة :والذي ينص عمى :ما درجة تحمي طمبة جامعة األقصى بغزة

بقيم التماسك االجتماعي من وجية نظرىم؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب واستخداـ المتوسطات الحسابية واالنحراؼ

المعياري واألوزاف النسبية لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة .والجدوؿ ( )7اآلتي يوضح ذلؾ:

جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألوزان النسبية لكل مجال من مجاالت الدراسة
م

المجال

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

8

مجاؿ التعاوف والتضامف

8977

89587

%5897

8

8

مجاؿ المشاركة

8987

89878

%7898

8

8

مجاؿ المسؤولية المجتمعية

8987

89788

%7897

8

8

مجاؿ شعور الفرد بأىميتو

8977

89577

%7797

8

الدرجة الكمية

3922

09621

%6494

يتضح من الجدول السابق ما يأتي:

 -أف الدرجة الكمية لبلستبانة حصمت عمى درجة ( ،)8988وىي درجة متوسطة بوزف نسبي

( ، )%7898ويرى الباحث أف ىذه الدرجة تأثرت بشكؿ واضح بدرجة شعور الطمبة بأىميتيـ لدى
ظا بالشباب
المجتمع ،والتي جاءت بدرجة منخفضة ،وىذا يعني أف المجتمع ال يولي
اىتماما ممحو ً
ً
الجامعي مف وجية نظرىـ ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى قمة فرص العمؿ الذي يصعب عمى المجتمع
سمبا عمى تفاعميـ مع مجتمعيـ ،وقد
الفمسطيني توفيرىا ليـ ،وخاصة في قطاع غزة ،مما ينعكس ً
ظير ذلؾ مف الدرجة المتوسطة التي حصؿ عمييا كؿ مف مجاؿ المشاركة والمسؤولية المجتمعية،
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وىذا يشير إلى أف درجة تحمي الشباب الجامعي بقيـ التماسؾ االجتماعي متوسطة ،مما يعني أف
مجتمعا متماس ًكا.
الروابط االجتماعية بيف الشباب ومجتمعيـ تحتاج إلى تعزيز إذا ما أردنا
ً
نسبيا بوزف نسبي
 حصؿ مجاؿ التعاوف والتضامف عمى درجة ( ،)8977وىي درجة مرتفعةً

( ،)%5897كما أنيا أعمى درجة بالنسبة لممجاالت األخرى ،ويعزو الباحث ذلؾ لعدة أسباب ،منيا:

 .8طبيعة المجتمع الفمسطيني التي تتصؼ بالتقارب في الديف ،وقوة العبلقات العائمية ،وخاصة
المجتمع الغزي؛ فيو مجتمع غالبية أفراده متدينوف ،كما ال يوجد في المجتمع الغزي طائفية عرقية
أو دينية.
 .8تعدد الحروب عمى قطاع غزة وما نتج عنيا مف دمار وكوارث شممت كؿ مناحي الحياة ،مما
يستدعي التضامف مع المنكوبيف ومد يد العوف لممحتاجيف.

 .8يتصؼ غالبية الطمبة المسجميف بجامعة األقصى بأنيـ مف المعوزيف ،لدرجة أف البعض يطمؽ
عمييا جامعة الفقراء ،وفي العادة فإف مثؿ ىؤالء يقدروف مشاعر بعضيـ لبعض ،وينعكس ذلؾ
وتضامنا بعضيـ مع بعض.
تعاونا بينيـ
ً
ً
 حصمت المجاالت الثبلثة األخرى عمى درجات متوسطة ،فمجاؿ المشاركة حصؿ عمى درجة( ،)8987بينما حصؿ مجاؿ المسؤولية المجتمعية عمى ( ،)8987أما مجاؿ شعور الفرد بأىميتو لدى

المجتمع فقد حصؿ عمى درجة ( ،)8977وكميا درجات متوسطة تكاد تقترب مف الدرجة المنخفضة،

ويعزو الباحث ذلؾ إلى:
 -8بالنسبة لممشاركة؛ فإف مشاركة الفرد مرتبطة بطبيعة النشاطات التي يشارؾ فييا ،ومف الواضح
نسبيا ،وخاصة السياسية منيا،
أف النشاطات التي تقوـ بيا جامعة األقصى داخؿ الجامعة قميمة ً
ويرجع ذلؾ إلى تخوؼ الجامعة مف حدوث مشكبلت بيف الطمبة بسبب انتماءاتيـ السياسية
المختمفة ،كما أف النشاطات الثقافية التي تنظميا الجامعة عمى قمتيا ،إال أنيا ترتبط في الغالب

بمناسبات وموضوعات سياسية .كما أف ساعات العمؿ التطوعي وبالرغـ مف اعتبارىا مف متطمبات
التخرج ،إال أف الشباب يعزفوف عنيا ويقوموف بتأديتيا ،ليس عف قناعة بأىمية العمؿ التطوعي.
 -8بالنسبة لممسؤولية المجتمعية؛ فيعزو الباحث التدني في درجتيا إلى كوف المسؤولية تتولد عند

اإلنساف بقدر ما يوليو المجتمع لمفرد مف أىمية ،وقد اتضح أف درجة شعور طمبة جامعة األقصى

باألىمية التي يولييا ليـ المجتمع المتدنية قد أثرت عمى قياميـ بمسؤولياتيـ تجاه قضايا مجتمعيـ،
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ىذا باإلضافة إلى عزوؼ عدد كبير مف الشباب في قطاع غزة عف المشاركة واإلسياـ في تبني

قضايا المجتمع ،والتفاعؿ معيا بمسؤولية ،وخاصة مف أصحاب االنتماء الوطني بسبب عدـ
رضاىـ عف أداء أصحاب االنتماء اإلسبلمي ممف يحكموف قطاع غزة.
 -3بالنسبة لمتدني الواضح في درجة مجاؿ شعور الفرد بأىميتو لدى مجتمعو؛ فإف ذلؾ -مف وجية
جدا ،ومرده أف العبلقة بيف الفرد والمجتمع عبلقة تبادلية ،فالفرد الذي ال
نظر الباحث -طبيعي ً

يشارؾ وال يندمج مع مجتمعو؛ فمف غير المتوقع أف ييتـ بو المجتمع ،وكذلؾ المجتمع الذي ال

كثير أو حتى الحد األدنى المطموب ألفراده وال يوفر ليـ فرص المشاركة واالنخراط فيو؛ ال
يعطي ًا
يمكف أف يشعر األفراد تجاىو بالمسؤولية أو باالىتماـ ،وىذا حاؿ األفراد والمجتمع الغزي ،فشعور
الشباب بعدـ أىميتيـ لدى مجتمعيـ نابع مف انسداد األفؽ أماميـ ،فبل فرص عمؿ ،وال إمكاف

لمسفر ،وال إمكانات لحياة كريمة؛ فبل كيرباء متوفرة وال أمف نفسي متوفر.
ولتفسير النتائج المتعمقة بدرجة تحمي الشباب الجامعي بقيـ التماسؾ االجتماعي مف وجية
نظرىـ ،قاـ الباحث بحساب واستخداـ المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
لفقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ،وفيما يأتي توضيح ذلؾ:
المجال األول -التعاون والتضامن:

يوضح الجدوؿ اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لفقرات مجاؿ

التعاوف والتضامف.

جدول ( )7المتوسطات الحسابية واال نحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات مجال التعاون والتضامن
االنحراف

الوزن

الترت

المعياري

النسبي %

يب

8978

89758

5898

5

8988

89588

7797

7

8978

89777

5897

8

8

أتعاوف مع زمبلئي لنيؿ حقوقنا الجامعية.

8978

89587

5898

7

7

أسيـ مع زمبلئي الطمبة في إنجاز األنشطة البلصفية.

8987

89777

7797

7

الفقرة

م
8
8
8

المتوسط

أساعد زمبلئي في حؿ مشكبلتيـ الخاصة.
أتبادؿ مع زمبلئي الطمبة مستمزمات الدراسة مثؿ :الكتب
والممخصات.
أتعاوف مع زمبلئي الطمبة في إنجاز المياـ والواجبات
الدراسية.
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7

أساعد جيراني في مناسباتيـ االجتماعية المختمفة؛

8957

89578

5798

8

8977

89778

5897

7

8977

89757

5897

8

8988

89588

7897

88

8987

89587

7897

88

8987

89777

7797

88

88

أسارع في تقديـ العوف لمف يحتاجو عند المحف.

8958

89587

5898

8

88

أساعد األسر الفقيرة في الحصوؿ عمى المعونات المادية.

8988

89777

7797

88

3958

09621

6494

5
7
7
88
88

إلسعادىـ وتخفيؼ األعباء عنيـ.
أقدـ العوف لذوي االحتياجات الخاصة.
أقدـ الدعـ المعنوي ألسر الشيداء واألسرى أصحاب
البيوت المدمرة.
أقدـ الدعـ المعنوي لمقضايا اإلنسانيَّة المختمفة ،كقضية
حقوؽ المرأة ،وتفشي ظاىرة العنؼ األسري.
أقدـ الدعـ المعنوي لمقضايا الوطنية العادلة؛ كمصادرة
األراضي ،وقضية البلجئيف.
أشارؾ في تنفيذ أعماؿ تحتاج إلى جيد جماعي؛ كالتعاوف
في البناء ،والتعاوف في زراعة األشجار ،وقطؼ الزيتوف.

الدرجة الكمية

ويتضح مف الجدوؿ ما يأتي:

 الفقرات التي حصمت عمى التقديرات األعمى :جاءت الفقرة ( )7في المرتبة األولى ،ونصيا:"أساعد جيراني في مناسباتيـ االجتماعية المختمفة؛ إلسعادىـ وتخفيؼ األعباء عنيـ" ،ثـ الفقرة
( )88جاءت في المرتبة الثانية ،ونصيا" :أسارع في تقديـ العوف لمف يحتاجو عند المحف" ،وارتبطت
بتقديـ العوف والمساعدة عند الحاجات الضرورية مثؿ :المحف ،وحاجة أسر الشيداء واألسرى وحاجة
الجيراف في التغمب عمى األزمات ،وىذا يشير إلى أف طبيعة الحياة الصعبة التي يعيشيا مجتمع

قطاع غزة تدفع أفراده ،وخاصة الشباب لمتعاوف مع اآلخريف بشكؿ وثيؽ ودائـ.

 الفقرات التي حصمت عمى التقديرات األقؿ :جاءت الفقرة ( )88في المرتبة قبؿ األخيرة ،ونصيا:"أقدـ الدعـ المعنوي لمقضايا الوطنية العادلة؛ كمصادرة األراضي ،وقضية البلجئيف" ،والفقرة ()7
جاءت في المرتبة األخيرة ،ونصيا" :أقدـ الدعـ المعنوي لمقضايا اإلنسانيَّة المختمفة ،كقضية حقوؽ
المرأة ،وتفشي ظاىرة العنؼ األسري" ،وارتبطت بالتعاوف في قضايا عامة وكبيرة مثؿ :شئوف المرأة،
ومظاىر العنؼ األسري ،ومصادرة األراضي ،وىذا يعود لعدـ قدرة الشباب لتقديـ الكثير في مثؿ تمؾ
القضايا ،فيتعاوف مع اآلخريف فييا بشكؿ غير مباشر ،أو كما يقاؿ مف بعيد ،كما يمكف القوؿ :إنو
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ال يوجد نشاطات كافية عمى مستوى الجامعة أو المجتمع لمناقشة مثؿ ىذا النوع مف القضايا مع
تعاونا ممحوظًا في مثؿ تمؾ القضايا.
الطمبة؛ لذا ال يبدي الطمبة
ً

 -الفقرات التي تشير إلى تقديـ الدعـ المادي في الغالب حصمت عمى درجات ليست عالية ،مثؿ

الفقرة رقـ ( ،)88وقد حصمت عمى تقدير ( ،)8988ويرجع ذلؾ في الغالب لعدـ توفر الدعـ المادي
الكافي لمطالب نفسو.
المجال الثاني -مجال المشاركة:

يوضح الجدوؿ اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لفقرات مجاؿ

المشاركة.
جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات مجال المشاركة
االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي %

8988

89777

78

7

2

أشترؾ مع زمبلئي الطمبة في حؿ مشاكميـ الدراسية.

8978

89777

5898

8

3

أمارس األعماؿ التطوعية بمختمؼ المجاالت.

8988

89588

7898

88

8978

89587

7798

88

8988

89757

7797

5

8975

89578

5898

8

8978

89778

5898

8

8977

89587

7798

88

8977

89758

5897

8

8988

89588

7898

7

الفقرة

م
1

4
5
6
7
8
9
10

المتوسط

أشارؾ في فعاليات وأنشطة الكتؿ واألطر الطبلبية
المختمفة.

أحرص عمى حضور المقاءات والندوات التي تعقدىا
الجامعة.
لي دور واضح ومؤثر في الحوارات الشبابية داخؿ
الجامعة.
أشارؾ أسرتي في تنظيـ حياتيا اليومية.
أناقش مع أفراد أسرتي مشكبلتيـ المختمفة لمساعدتيـ
في مواجيتيا.
أشارؾ أقاربي مف أفراد العائمة مناسباتيـ بغض النظر
بعيدا.
عف مكاف سكناىـ قر ًيبا كاف أـ ً
أحرص عمى مشاركة أىؿ الحي

مناسباتيـ

االجتماعية.
أساعد في حؿ مشكبلت الحي الذي أسكنو.
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11
12
13
14
15

أحرص عمى المشاركة في أية أعماؿ جماعية
(عضوية المجاف المحمية -أنشطة النوادي والمنتديات).
أتبادؿ األفكار مع أقراني عمى اختبلؼ توجياتيـ
الفكرية.
أفضؿ العمؿ الجماعي –مف خبلؿ فريؽ -عمى العمؿ
الفردي.
أشارؾ مع أقراني في أية نشاطات لمواجية المشكبلت
المجتمعية.
أشارؾ في فعاليات مساندة األسرى الفمسطينييف في
إضرابيـ–إضراب العزة والكرامة.
الدرجة الكمية

8977

89777

7597

88

8978

89578

7797

88

8987

89777

7798

7

8957

89787

7798

87

8987

89587

7797

7

3.16

09462

6392

ويتضح مف الجدوؿ ما يأتي:

 الفقرة صاحبة أعمى درجة ىي الفقرة ( ،)7والتي تنص عمى" :أشارؾ أسرتي في تنظيـ حياتيااليومية" ،وىذا يؤكد تماسؾ األسرة الواحدة مف جية ،وحرص الشباب عمى االنخراط في مشاكميا
غالبا ما يكوف
باعتبارىا الحضف الدافئ ليـ ،الذي يقدـ ليـ ما يحتاجوف مف الدعـ المالي ،والذي ً

األب أو األـ ىو مصدر ذلؾ الدعـ.

 الفقرة الثانية في الترتيب ونصيا" :أشترؾ مع زمبلئي الطمبة في حؿ مشكبلتيـ الدراسية" ،ويرىالباحث أف ذلؾ يرجع إلى أف الطالب الجامعي بشكؿ عاـ يسعى لمتقرب مف زمبلئو ،فبل تخمو

معا ،كما يشير ذلؾ ربما إلى
الدراسة مف المشكبلت ،وخاصة الدراسية التي يحتاج الطمبة لتدارسيا ً
صعوبة المقررات الدراسية التي تستوجب التعاوف والمشاركة.
 حصمت الفقرة ( )87عمى المرتبة األخيرة ونصيا" :أشارؾ مع أقراني في أية نشاطات لمواجيةالمشكبلت المجتمعية" ،عمى أقؿ تقدير ،بدرجة ( ،)8957ويرجع ذلؾ إلى قمة النشاطات التي

تتصدى لممشكبلت المجتمعية ،كما أف الجامعة والمجتمع -واف عقدوا أي ندوة أو لقاء أو ورشة

كثير بحضور الطمبة.
عمؿ مف ىذا النوع -فإنيـ ال ييتموف ًا
 حصمت الفقرة ( )8عمى المرتبة قبؿ األخيرة ونصيا" :أحرص عمى حضور المقاءات والندواتالتي تعقدىا الجامعة" عمى درجة  ،8978وىي درجة متوسطة قريبة مف المنخفضة ،ويرجع ذلؾ إلى
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ندرة مثؿ تمؾ النشاطات– كما أسمفنا ،-ىذا باإلضافة لعدـ توفر الوقت الكافي لمطالب لحضور تمؾ
النشاطات بسبب كثر المقررات الدراسية وزحمة الجدوؿ الدراسي.

المجال الثالث -مجال المسؤولية المجتمعية:

يوضح الجدوؿ المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لفقرات مجاؿ المسؤولية

المجتمعية.
جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات مجال المسؤولية المجتمعية
االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي %

8957

89578

7797

88

2

أتأثر بيموـ ومشكبلت زمبلئي الطمبة

8978

588.

5897

7

3

أحرص عمى إنجاز األعماؿ التي يكمفني بيا أساتذتي

8958

89588

5898

8

4

أجتيد في تحصيؿ رسومي الجامعية بنفسي

8988

89777

7797

5

5
6

أكاديميا
متميز
ًا
أسعى إلى أف أكوف
ً

8977

89757

5898

8

أبدي رأيي في القضايا المجتمعية المختمؼ عمييا

8977

89587

77

88

7

أعتمد عمى نفسي في حؿ مشكبلتي الشخصية

8985

89778

7798

7

8977

89758

7597

88

8987

89777

7797

7

8987

89588

7897

88

11

أقبؿ النقد وأتراجع عف أخطائي

8978

89578

5898

8

12

جانبا مف مسئولية اإلنفاؽ عمى أسرتي
أتحمؿ ً
أتفيـ األوضاع االقتصادية الصعبة التي تواجو أسرتي

8977

89578

75

88

8987

89587

7897

7

8977

89777

5897

8

3919

09513

6398

الفقرة

م
1

8
9
10

13
14

المتوسط

أتصدى لممشكبلت التي تواجو المجتمع الفمسطيني (مثؿ
اإلدماف– الطبلؽ– الزواج المبكر)...

أدافع عف مواقفي حوؿ القضايا السياسية التي تخص
األحزاب والحركات الفمسطينية
أىتـ بإصبلح ذات البيف (داخؿ الجامعة -بيف أفراد
أسرتي – بيف أىؿ الحي الذي أسكف)
أسعى لتوفيؽ وجيات النظر الخبلفية في القضايا
المجتمعية

أقبؿ القياـ بأي مياـ أكمؼ بيا

الدرجة الكمية
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ويتضح مف الجدوؿ ما يأتي:
 أف الفقرات الثبلث األولى في الترتيب ىي" :أحرص عمى إنجاز األعماؿ التي يكمفني بياأكاديميا" بدرجة  ،8977والفقرة:
متميز
ًا
أساتذتي" بدرجة  ،8958وكذلؾ الفقرة" :أسعى إلى أف أكوف
ً
"أقبؿ النقد وأتراجع عف أخطائي" بدرجة  ،8.62وكميا درجات مرتفعة ،ومف الواضح أف ما ييـ
الطالب الجامعي في المرتبة األولى النجاح والتميز ،ألنو بدوف ذلؾ لف يكوف مف السيؿ الحصوؿ

عمى عمؿ ،وال سيما أف المنافسة شديدة بيف الخريجيف مع قمة فرص العمؿ.
 أما الفقرات التي حصمت عمى الدرجات األدنى في مجاؿ المسؤولية المجتمعية فيي فقرة" :أتحمؿجانبا مف مسئولية اإلنفاؽ عمى أسرتي" ،فقد حصمت عمى تقدير ،8977وىو تقدير متوسط يقترب مف
ً
المنخفض ،ومف المعموـ أف السبب المباشر في ذلؾ ندرة اإلمكانات المادية لمطمبة ،إال أنو في
حاالت ليست بالقميمة يضطر الطمبة لمعمؿ بعد الدراسة إلعالة أسرىـ ،وكذلؾ فقرة" :أتصدى
لممشكبلت التي تواجو المجتمع الفمسطيني( :مثؿ اإلدماف– الطبلؽ– الزواج المبكر ،")...فحصمت
عمى أقؿ تقدير بدرجة  ،8957ويرجع ذلؾ لعدة أسباب منيا عدـ مواجية الشباب الجامعي لبعض
تمؾ المشكبلت وعدـ تضررىـ منيا بعد ،عبلوة عمى أف الشباب يتيرب مف مواجية مثؿ ىذا النوع
مف المشاكؿ ،خوفًا عمى سمعتو مف التأويؿ الخطأ ،وىذا يرجع لضحالة ثقافة بعض الشباب وغياب
الخطاب التوعوي بيذا الخصوص.
المجال الرابع -مجال شعور الفرد بأىميتو:

يوضح الجدوؿ اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لفقرات مجاؿ

شعور الفرد بأىميتو.

جدول ( )10يوضح المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات مجال شعور الفرد بأىميتو

المتوسط

االنحراف

الوزن

89757

7897

7

7898

7
88

م

الفقرة

1

يقدر الناس رأيي ويحترمونو

8978

2

يقدر اآلخروف إنجازاتي

8978

89587

3

ييتـ اآلخروف بحضوري ومشاركتي أنشطتيـ

8988

89777

8798

4

لي مكانة عممية مميزة لدى أساتذتي

8958

89588

7898

7

5

يحبني زمبلئي الطمبة ويقدمونني في مناسباتيـ

8975

89587

7598

7

887

المعياري

النسبي %
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6

أشعر بمكانتي لدى زمبلئي الطمبة

8987

89788

7897

8

7

يقدمني زمبلئي لتمثيميـ والتحدث باسميـ

8987

89588

8797

88

8988

89757

8798

88

8977

89777

7897

5

8988

89787

7798

8

8978

89578

5897

8

8985

89777

8598

88

8978

89587

7898

88

8987

87757

7898

8

8988

89578

8898

87

8977

89577

7797

8
9
10
11
12
13
14
15

تقدر الجامعة أعمالي وتشجعني مف خبلؿ

التعزيز اإليجابي ( المكافآت– شيادات التقدير)

يفتقدني زمبلئي عند غيابي
يحرص أفراد أسرتي عمى سماع رأيي وييتموف

بو

يقدر أفراد أسرتي مشاركتي في تنظيـ حياتيـ
وحؿ مشكبلتيـ

يحرص أقراني في الحي عمى تواجدي معيـ

باستمرار

ييتـ أفراد الحي الذي أسكنو بوجودي معيـ في
مناقشة أي قضية تخص الحي

يبادر الزمبلء واألقارب بزيارتي حاؿ مرضي
تقدر مؤسسات المجتمع دوري في مواجية
المشكبلت المجتمعية والتصدي ليا
الدرجة الكمية

ويتضح مف الجدوؿ ما يأتي:

 الفقرات صاحبة الوزف النسبي األعمى تشير إلى اىتماـ المجتمع الصغير بالشباب الجامعي،وتحديدا مجتمع الزمبلء في الدراسة واألىؿ في البيت ،ومف ىذه الفقرات" :يقدر أفراد أسرتي
ً
مشاركتي في تنظيـ حياتيـ وحؿ مشكبلتيـ" ،وقد حصمت عمى أعمى درجة ( ،)8978والفقرة التي
تنص عمى" :يحرص أفراد أسرتي عمى سماع رأيي وييتموف بو" ،حيث حصمت عمى درجة (،)8988
وكذلؾ الفقرة" :يبادر الزمبلء واألقارب بزيارتي حاؿ مرضي" ،والتي حصمت عمى درجة (،)8987

ويعزو الباحث ذلؾ لكوف المجتمعات األصغر تكوف فييا العبلقات أقوى وأوضح ،ويكوف أفرادىا
حرصا بعضيـ عمى بعض ،وال سيما إذا غابت أو قمت رعاية المجتمع الكبير ليؤالء الشباب.
أكثر
ً
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 الفقرات التي حصمت عمى أدنى الدرجات مثؿ" :تقدر مؤسسات المجتمع دوري في مواجيةالمشكبلت المجتمعية والتصدي ليا" ،التي حصمت عمى درجة ( ،)8988والفقرة" :تقدر الجامعة
أعمالي وتشجعني مف خبلؿ التعزيز اإليجابي (المكافآت– شيادات التقدير)" ،التي حصمت عمى
درجة ( ،)8988فيي ترتبط بالمجتمعات األكبر ،وقد يرجع ذلؾ إلى أف الجامعة تعاني ظروفًا مالية
صعبة ،وال سيما أف جامعة األقصى بالتحديد تأثرت بالعبلقة المتوترة بيف حكومة غزة وحكومة راـ
ا﵀ جراء االنقساـ أو ما يسميو البعض الحسـ ،كما أف الحالة العامة الي يعيشيا مجتمع قطاع غزة
سمبا عمى شعور الشباب بأىميتيـ لدى مجتمعيـ العاجز عف توفير أدنى متطمبات الحياة ليـ.
تؤثر ً
ويفترض أف االىتماـ متبادؿ بيف الفرد ومجتمعو الذي يعيش فيو ،وبقدر ما يقدـ أحدىما لآلخر
يتوفر االىتماـ ،ومف ىنا نجد أف شعور الشباب الجامعي في غزة ال يرقى إلى الرضا التاـ؛ ألف ما

يقدمو المجتمع ليـ أقؿ بكثير مما ال يقدمو.

اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:

ينص السؤاؿ الثالث عمى" :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05≤α
بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تحمي الشباب الجامعي بقيم التماسك االجتماعي تعزى

لمتغير (الجنس ،ومكان السكن ،واالنتماء السياسي)؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرضيات اآلتية:
الفرض األول من فرضيات الدراسة ونصو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )0.05≤αبين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تحمي الشباب الجامعي بقيم التماسك
االجتماعي تعزى لمتغير الجنس.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار ) )T-testوالجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ.
جدول ( )11المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس
المجال
التعاون
المشاركة

االنحراف

الجنس

العدد

المتوسط

ذكر

78

89777

89878

أنثى

857

89787

89888

ذكر

78

89888

89858
887

المعياري

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

89778

89875

غير دالة

89777

89788

غير دالة

قيمة "ت"
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أنثى

857

89888

89857

ذكر

78

89888

89877

المجتمعية

أنثى

857

89878

89877

شعور الفرد

ذكر

78

89887

89877

بأىميتو

أنثى

857

89785

89877

الدرجة

ذكر

78

89878

89887

الكمية

أنثى

872

41..3

81472

المسؤولية

89777
89888

89587

89888

غير دالة

89878

غير دالة

89785

غير دالة

* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( ،)452ومستوى داللة (.1.1 = )8185

* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( ،)452ومستوى داللة (8152 = ) 818.
ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة "ت" المحسوبة أصغر مف قيمة "ت" الجدولية ،وذلؾ لجميع

المجاالت ،وىذا يعني عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤αبيف
متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تحمي الشباب الجامعي لقيـ التماسؾ االجتماعي تعزى لمتغير
الجنس ،ويشير عدـ وجود فروؽ إلى اتفاؽ كؿ مف الطبلب والطالبات عمى تقدير درجة تحمييـ بقيـ

ومرد ذلؾ إلى كونيـ يعيشوف الظروؼ الجامعية والحياتية نفسيا.
التماسؾ االجتماعيّ ،
الفرض الثاني من فرضيات الدراسة ونصو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0.05 ≤αبين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تحمي الشباب الجامعي لقيم
التماسك االجتماعي تعزى لمتغير مكان السكن.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار( )T-testوالجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ:
جدول ( )12المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير مكان السكن
المجال
التعاون
المشاركة

االنحراف

مكان السكن

العدد

المتوسط

مدينة

148

3.041

0.564

خبلؼ ذلؾ

212

3.956

0.675

مدينة

148

3.254

0.487

خبلؼ ذلؾ

212

3.091

0.656
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المعياري

قيمة "ت"

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

89878

89888

89578

89778

دالة عند
0.05

غير دالة
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المسؤولية

مدينة

148

3.205

0.357

المجتمعية

خبلؼ ذلؾ

212

3.179

0.823

شعور الفرد

مدينة

148

3.102

0.739

بأىميتو

خبلؼ ذلؾ

212

2.895

0.631

الدرجة

مدينة

148

3.347

0.619

خبلؼ ذلؾ

212

3.131

0.529

الكمية

89887

8988

غير دالة

89775

89588

غير دالة

89887

89877

غير دالة

* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( ،)358ومستوى داللة (1.96 = )0.05
* قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( ،)358ومستوى داللة (2.58 = )0.01
ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة "ت" المحسوبة أصغر مف قيمة "ت" الجدولية لجميع المجاالت ما
عدا مجاؿ التعاوف ،حيث يتبيف أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية ،وىذا يعني أنو

ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05لمجاالت المسؤولية والمشاركة
وشعور الفرد بأىميتو تعزى لمكاف السكف ،بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05بالنسبة لمجاؿ التعاوف ولصالح األفراد الذيف يسكنوف خارج المدف ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى
أف الناس في المدف في العادة ليسوا أصحاب أمبلؾ ،بؿ مستأجروف ،مما يجعميـ ال يتعامموف كما
في األماكف األخرى مثؿ القرى أو الريؼ ،فتقؿ الروابط االجتماعية بينيـ ،ىذا عبلوة عمى أف

التنشئة االجتماعية في المدف تقوـ عمى التباعد بيف األفراد وليس عمى التقارب كما في المخيمات أو

القرى.
أيضا أف ثقافة التعاوف في المخيمات التي يتصؼ بيا قطاع غزة متأصمة في
كما ال يخفى عمينا ً
سكاف تمؾ المخيمات ،حيث يعيشوف آثار النكبة والتشرد منذ عاـ ( ،)1948ويشكؿ الطمبة القاطنوف
في المخيمات نسبة كبيرة مف طمبة جامعة األقصى.
الفرض الثالث من فرضيات الدراسة ونصو :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0.05 ≤αبين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة تحمي الشباب الجامعي لقيم
التماسك االجتماعي تعزى لمتغير االنتماء الساسي.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار التبايف األحادي ،One Way ANOVA

والجدوؿ اآلتي يوضح ذلؾ:
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جدول ( )13مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى
الداللة تعزى لمتغير االنتماء السياسي

المجال

التعاون

المشاركة

المسؤولية
المجتمعية

شعور الفرد
بأىميتو
الدرجة
الكمية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

الداللة

بيف المجموعات

23.812

2

11.906

8.381

0.000

داخؿ المجموعات

508.573

358

1.421

المجموع

532.385

360

بيف المجموعات

8.956

2

4.478

داخؿ المجموعات

981.104

358

2.741

المجموع

990.060

360

بيف المجموعات

19.534

2

9.767

داخؿ المجموعات

996.746

358

2.784

المجموع

1016.280

360

بيف المجموعات

10.572

2

5.286

داخؿ المجموعات

940.083

358

2.625

المجموع

950.650

360

بيف المجموعات

14.290

2

7.145

داخؿ المجموعات

912.236

358

2.548

926.526

360

مصدر التباين

المجموع

دالة عند
0.01

1.634

0.478
غير دالة

3.508

0.000

دالة عند
0.05

2.013

0.158
غير دالة

2.804

0.092
غير دالة

* قيمة "ؼ" الجدولية عند درجة حرية ( ،)358 ،2ومستوى داللة (3.020 = )0.05
* قيمة "ؼ الجدولية عند درجة حرية ( ،)358 ،2ومستوى داللة (4.605 = )0.01
يتضح مف الجدوؿ أف قيمة "ؼ" المحسوبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدولية لمجالي التعاوف

والمسؤولية المجتمعية ،وعميو فإنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير االنتماء السياسي
في ىذيف المجاليف ،بينما قيمة "ؼ" المحسوبة أصغر مف قيمة "ؼ" الجدولية لمجاالت المشاركة
وشعور الفرد بأىميتو وكذلؾ في الدرجة الكمية.
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ويبدو أف عدـ وجود فروؽ في مجالي المشاركة وشعور الفرد بأىميتو أمر طبيعي ومتوقع،
وتفسير ذلؾ أف جميع الطمبة عمى اختبلؼ انتماءاتيـ السياسية يواجيوف الظروؼ الصعبة نفسيا
التي ال يستطيع المجتمع مساعدتيـ فييا ،وبالتالي يشعروف بنفس القدر بما يوليو المجتمع مف أىمية
متدنيا ،فقد أشارت الدراسة أف مجاؿ التعاوف
متدنية ،كما أف تعاونيـ ال يرتبط بيذا الشعور واال كاف
ً
قد حصؿ عمى أعمى درجة ،بؿ يتأثر التعاوف والتضامف مع أفراد المجتمع باعتبار فرديتيـ كأفراد
األسرة أو زمبلء الدراسة.
ولمعرفة اتجاه الفروؽ في مجالي التعاوف والمسؤولية المجتمعية قاـ الباحث باستخداـ اختبار
شيفيو البعدي والجداوؿ اآلتية توضح ذلؾ.
جدول ( )14يوضح اختبار شيفيو في مجال التعاون يعزى لمتغير االنتماء السياسي
االنتماء الوطني

االنتماء اإلسالمي

بدون انتماء

3.55

3.82

3.38

0

*2.535

1.159

االنتماء الوطني 3.55
االنتماء اإلسالمي 3.82

0

بدون انتماء 3.38

* 3.705

0

* دالة عند 0.01
يتضح مف الجدوؿ وجود فروؽ في مجاؿ التعاوف بيف االنتماء اإلسبلمي واالنتماء الوطني وبدوف
انتماء لصالح االنتماء اإلسبلمي ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى حرص الشباب المتديف عمى تحقيؽ

مرضاة ا﵀ مف خبلؿ تقديـ العوف باعتباره صدقة يتقرب بيا إلى ا﵀.

جدول ( )15يوضح اختبار شيفيو في مجال المسؤولية يعزى لمتغير االنتماء السياسي

االنتماء الوطني 3.15

االنتماء الوطني

االنتماء اإلسالمي

بدون انتماء

3.15

3.52

3.17

8

* 89878

89778

االنتماء اإلسالمي 3.52

8

بدون انتماء 3.17

* 8975

* دالة عند 0.01
888
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يتضح مف الجدوؿ وجود فروؽ في مجاؿ المسؤولية االجتماعية بيف االنتماء اإلسبلمي واالنتماء

الوطني وبدوف انتماء لصالح االنتماء اإلسبلمي ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى حرص الشباب المتديف

عمى االلتزاـ بتعاليـ الشرع أكثر مف غيرىـ ،حيث يقوؿ رسوؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو وسمـ" :-كمكـ
ار ٍع ،وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو" (البخاري :ح  ،)2554عبلوة عمى أف الحركات اإلسبلمية التي
ينتمي ليا الشباب تربييـ عمى تحمؿ المسؤولية في كؿ شؤوف حياتيـ.

إجابة السؤال الرابع ،والذي ينص عمى" :ما سبل تعزيز قيم التماسك االجتماعي لدى الشباب

الجامعي؟"

عددا مف اإلجراءات التي مف شأنيا -لو طُّبقت -أف تعزز قيـ التماسؾ
يقترح الباحث فيما يأتي ً
االجتماعي التي تناولتيا الدراسة ،وقد استفاد الباحث لتحقيؽ ذلؾ مف اإلطار النظري الذي تعرضت

لو الدراسة ،وكذلؾ مف خبلؿ تحميؿ نتائج الدراسة الميدانية ،وتشمؿ ىذه السبؿ ما يأتي:
 -1تغيير الخطاب اإلعبلمي الحزبي ،ونقمو مف ليجة التنافر إلى التوافؽ ،ومف اتّياـ اآلخر إلى
محاولة فيمو واستيعابو.
 -2تعزيز مفيوـ المواطنة المحقؽ لممبادرة وتحمؿ المسئولية والقائـ عمى تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص،
وعدـ المحاباة الحزبية ،مما يجعؿ الشباب يعرفوف واجباتيـ؛ فيقوموف بيا ويعرفوف حقوقيـ
فيطالبوف بيا.
 -3استيعاب الخريجيف ،والعمؿ عمى إيجاد وتوفير فرص عمؿ تفتح أماميـ آفاؽ المستقبؿ؛ ألف
قطعا عمى حالتيـ النفسية ،ويعطييـ األمؿ في الحياة ،وبالتالي يظير حرصيـ عمى
ذلؾ سينعكس ً
االنخراط في المجتمع ،وتصبح سموكياتيـ متوافقة مع متطمبات تماسكو.

 -4إنياء االنقساـ السياسي والفكري البغيض بيف الحركات الوطنية واإلسبلمية ،والذي زعزع الثقة،
وثبط اليمـ ،وزلزؿ التماسؾ المجتمعي.
وأشاع التشاؤـّ ،
 -5تحقيؽ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في االىتماـ بالشباب ،وتوزيع الوظائؼ والتعيينات وفؽ
بعيدا عف أية اعتبارات حزبية وفصائمية.
المؤىؿ ومواصفات وشروط الوظيفةً ،
 -6إشراؾ الشباب الجامعي في عممية صنع الق اررات الجامعية واتخاذىا ،مما يحقؽ ليـ ذاتيـ،
ويجعميـ يشعروف بالمسؤولية تجاه قضايا مجتمعيـ( .سكر ،ناجي.)2013:
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 -7احتراـ عواطؼ الشباب وميوليـ وتقديرىا مف األسرة والمؤسسات المجتمعية كافة والسيما
الجامعة ،حيث يؤثر ذلؾ في تحسيف إنتاجيـ وابداعيـ ،ويحقؽ آماليـ في حياتيـ المستقبمية.
 -8صياغة المناىج والمقررات الدراسية الجامعية بحيث تتضمف اإلشارة إلى القيـ الحياتية
والسموكية ،كما تتضمف الكفايات الميمة لمحياة (وخاصة سوؽ العمؿ) ،ومنيا التفكير اإلبداعي،
واتخاذ القرار ،وحؿ المشكبلت ،والتعمـ الذاتي ،والتعاوف ،مما سيمكف الدارسيف مف امتبلؾ
الميارات الحياتية التي تمكنيـ مف االندماج في المجتمع والتعامؿ والتفاعؿ اإليجابي مع مكوناتو
المختمفة.
يسا وتدر ًيبا وتثقيفًا ،وافساح المجاؿ
 -9تركيز الجامعة عمى النشاطات ذات الصبغة الجماعية تدر ً
لمشباب لممشاركة فييا ،وتشجيعيـ عمى ذلؾ مف خبلؿ تخفيؼ األعباء التدريسية.

 -10تعزيز الثقة لدى طمبة الجامعة مف خبلؿ التحوؿ نحو ممارسة احتراـ رأي الطالب ،ويقصد بو
التحوؿ مف ممارسة فرض الرأي عمى الطالب ،وخاصة ممف يممكوف قدرة فرض ىذا الرأي بشكؿ
قسري– ربما بسبب صفاتيـ أو مناصبيـ االعتبارية كأعضاء ىيئة التدريس أو رؤساء األقساـ–
والتي تعمؿ عمى إغفاؿ الطرؼ اآلخر وتضعو في دائرة اإلىماؿ ،واالنتقاؿ إلى تفعيؿ مبدأ
"اال ستماع أولى مف الحديث" ،مما سيدفع الطالب إلى مشاركة فاعمة ومسئولة ،تجعمو في دائرة
االىتماـ ،وسيشعر حينيا بقيمة دوره؛ مما سينعكس عمى تقديره اإليجابي لذاتو ،ومف الضروري
والميـ ىنا أف يظير ىذا التحوؿ في كؿ مكاف داخؿ قاعة الدرس وخارجيا ،وفي كؿ الموضوعات
العممي ة منيا وغير العممية ،الخاصة منيا والعامة ،وفي جميع القضايا والمناسبات( .سكر ،ناجي:
.)2012
 -11نشر ثقافة استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي اإليجابية ،مف خبلؿ توجيو الشباب ألنشطة
عممية مفيدة ،كما أف مزيداً مف الرقابة عمى استخداـ شبكة اإلنترنت يساعد في التخفيؼ مف عزلة

جدا مف مشاركتيـ وتعاونيـ مع
الشباب واغترابو التي أصبحت مف أمراض العصر التي تقمؿ ً
اآلخريف.

مقترحات الدراسة:

تقترح الدراسة إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ موضوع القيـ؛ لما ليا مف أىمية في توجيو حياة

األفراد نحو حياة مجتمعية أفضؿ ،مثؿ:
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 -1دور الجامعات في تعزيز قيـ التماسؾ االجتماعي.

 -2أثر االختبلؼ الفكري عمى درجة تحمي الشباب بقيـ التماسؾ االجتماعي.
 -3بناء برامج لتنمية وتعزيز قيـ التماسؾ االجتماعي لدى الشباب بشكؿ عاـ والشباب الجامعي
بشكؿ خاص.

المصادر والمراجع:

أوالً -المصادر:
القرآن الكريم

ثانيا -المراجع:
ً
 البخاري ،محمد بف إسماعيؿ ،الجامع الصحيح .كتاب العتؽ ،باب كراىة التطاوؿ عمى الرقيؽ،ج ،2ص ،222ح ،2554القاىرة :المطبعة السمفية1403 ،ىػ ،د .ط ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد
الباقي وآخروف.

 بركات ،حميـ ،)2008( ،المجتمع العربي المعاصر– بحث استطبلعي اجتماعي -مركز دراساتالوحدة العربية.

 البييقي ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى الخسروجردي الخرساني ،السنف الكبرى .كتابالشيادات /باب بياف مكارـ األخبلؽ ومعالييا ،ج ،10ص ،323ح .20782بيروت :دار الكتب
العممية ،ط1424 ،3ىػ2003 /ـ ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا.
 تقرير آفاؽ التنمية العالمية" ،2012 ،التماسؾ االجتماعي في عالـ متغير تقرير واقع الشبابالفمسطيني المستقبؿ يقرع الباب ،إصدار منتدى شارؾ الشبابي بالشراكة مع مركز التمكيف

االقتصادي لمشباب ،غزة ،فمسطيف.
 التؿ ،شادية ،2013 ،المنظومة القيمية لطمبة جامعة الزرقاء األىمية :مجمة مؤتة لمبحوثوالدراسات– العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،مجمد  ،18العدد  ،1األردف.
 التيجاني ،ثريا (د .ت) ،القيمة مف وجية نظر العموـ االجتماعية ،حوليات جامعة الجزائر ،العدد ،19الجزائر.

 الحبيب ،فيد إبراىيـ" :2005 ،تربية المواطنة االتجاىات المعاصرة في تربية المواطنة" مجمةالمعرفة ،العدد  ،120جامعة الممؾ سعود ،الرياض ،السعودية.
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 الدباغ ،مقداد ،وساـ ،حاتـ" ،2012 ،تصنيفات القيـ" ،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،العدد ،89العراؽ.
 الزىراني ،عمي بف مستور ،الزىراني ،لطيفة صالح" ،2017 ،التماسؾ االجتماعي وعبلقتو بكؿمف االغتراب الثقافي وأزمة اليوية والقيـ األخبلقية لدى طبلب وطالبات المرحمة الثانوية" ،المجمة
الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ( ،)6العدد ( ،)3السعودية.

 سكر ،ناجي" ،)2012( ،تصور مقترح لبناء وتعزيز ثقة الطالب الجامعي بنفسو كواحد مف أىـمطالب جودة التعميـ الجامعي في قطاع غزة " ،المؤتمر العربي الدولي الثاني لضماف جودة التعميـ
العالي ،الجامعة الخميجية ،مممكة البحريف.
 سكر ،ناجي" ،)2013( ،المشاركة الفاعمة لطمبة الجامعة ودورىا في اتخاذ وتوجيو الق ارراتالجامعية .دراسة ميدانية عمى طمبة جامعة األقصى بغزة" ،المؤتمر الدولي األوؿ لعمادة شئوف

الطمبة بالجامعة اإلسبلمية بعنواف طمبة الجامعات– الواقع والطموح.
 السمطاني ،نسريف حمزة عباس" ،2013 ،شبابنا في عالـ التغيير" ،متوفر عمى الموقع.http://www.uobabylon.edu.iq
 -سميماني ،جميمة ( ،)2012التربية عمى القيـ ،مجمة عالـ التربية ،العدد  ،21المغرب.

 الشيخمي ،عبد الرزاؽ" ،2001 ،اإلدارة المحمية– دراسة مقارنة–" ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية،جامعة مؤتة ط ،1األردف.
 طيطاوي ،سيد أحمد (" ،)1996القيـ التربوية في القصص القرآني" ،دار الفكر العربي ط،1مصر.
 العاجز ،فؤاد ،العمري ،عطية ،)2003( ،القيـ وطرؽ تعمميا وتعميميا" ،دراسة مقدمة إلى مؤتمركمية التربية والفنوف تحت عنواف "القيـ والتربية في عالـ متغير" ،والمنعقد في جامعة اليرموؾ في
الفترة مف 1999/7/29-27ـ إربد ،األردف.
 عمادة القبوؿ والتسجيؿ  ،2017دليؿ الطالب ،جامعة األقصى ،غزة ،فمسطيف. عمراف عمي عمراف" ،2014 ،درجة تمثؿ طمبة جامعة األقصى لقيـ المواطنة في ظؿ العولمة–دراسة تطبيقية عمى عينة مف طمبة جامعة األقصى بقطاع غزة" ،مجمة جامعة األقصى (سمسمة
العموـ اإلنسانية) ،المجمد الثامف عشر ،العدد الثاني ،غزة ،فمسطيف.
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 عمري ،عاشور أحمد عاشور" ،2014 ،دور رأس الماؿ االجتماعي في مواجية الفقر واالستعباد:رؤية لتحقيؽ التماسؾ المجتمعي" ،مجمة آفاؽ جديدة في تعميـ الكبار ،العدد  ،16مصر.

 العنزي ،يوسؼ بف سطاـ" ،2015 ،فاعمية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية االجتماعيةوالمواطنة لدى عينة مف طبلب جامعة تبوؾ" ،المجمة العربية لمدراسات األمنية ،العدد ،63
مجمد ،31جامعة نايؼ لمدراسات األمنية ،السعودية.
 عواد ،يوسؼ ذياب" ، 2014 ،دور المسئولية المجتمعية في تدعيـ ممارسات السمـ األىميلمشباب الجامعي" ،مجمة جيؿ حقوؽ اإلنساف -التربية عمى القانوف الدولي اإلنساني ،العدد ،43
مركز جيؿ البحث العممي ،الجزائر.
 عوض ،حسني ،حجازي ،نظيمة" :2013 ،واقع المسؤولية المجتمعية لدى طمبة جامعة القدسالمفتوحة وتصور مقترح لبرنامج يرتكز إلى خدمة الجماعة لتنميتيا" ،مجمة جامعة القدس المفتوحة
لؤلبحاث والدراسات ،العدد  ،30ج ،1جامعة القدس المفتوحة ،فمسطيف.

 الفجاؿ ،سعاد سيد" :2015 ،غياب الوازع الخمقي في منظومة القيـ في المدارس المصرية -رؤيةنقدية لمواقع الحالي" ،المؤتمر القومي التاسع عشر لمركز تطوير التعميـ الجامعي بجامعة عيف
شمس بعنواف "التعميـ الجامعي وأزمة القيـ في عالـ متغير ببل حدود" :المجمد ع  ،30جامعة عيف
شمس ،مصر.
 كمبجو ،عبدا﵀ حامد سمبو" ،)2009( ،مف القيـ االجتماعية في السنة النبوية– اىتماـ السنةالنبوية بترابط المجتمع" ،مجمة القراءة والمعرفة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،العدد ،93

مصر.
ليمة ،عمي" ،2015 ،النظرية االجتماعية وقضايا المجتمع– آليات التماسؾ االجتماعي" ،الكتاب
الثالث ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.
 محسف ،مصطفى" ،2012 ،المدرسة المواطنة ومنظومة القيـ االجتماعية المقومات والوظائؼوآفاؽ التطوير والتجديد" ،مجمة عالـ التربية ،العدد  ،21المغرب.

 مسمـ ،مسمـ بف الحجاج .،كتاب البر والصمة /باب تراحـ المؤمنيف وتعاطفيـ وتعاضدىـ ،ص ،1396ح ،2586الرياض :دار المغني ،ط1419 ،1ىػ1998 /ـ.
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 معجـ المعاني الجامع /https://www.almaany.com .تـ الدخوؿ بتاريخ - 6 – 252017
الميداني ،عبد الرحمف" ،1999 ،األخبلؽ اإلسبلمية وأسسيا" ،الطبعة الخامسة ،دار القمـ ،دمشؽ.
 نبيمة ،وجدي )" ،)2015العمؿ والقيـ" ،مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية اإلنسانية ،العدد ،13جامعة حسيبة بف بو عمي ،الجزائر.

 النجار ،يحيى ،أبو غالي ،عطاؼ" ،2017 ،دور التعميـ العالي في تعزيز قيـ التسامح مف وجيةنموذجا" ،مجمة جامعة األقصى (سمسمة
نظر الطمبة وأعضاء الييئة التدريسية جامعة األقصى
ً
العموـ اإلنسانية) ،المجمد  ،21العدد  ،1جامعة األقصى ،غزة ،فمسطيف.

ثالثًا -مواقع اإلنترنت:

 www.uobabylon.edu.iqتـ الدخوؿ بتاريخ .2017 -6-17

 www.mawdoo3.comتـ الدخوؿ بتاريخ .2017 -6 -23

موقع إسبلـ ويب www.islamhouse.com ،تـ الدخوؿ بتاريخ .2017 -6 – 11

موقع موسوعة األخبلؽ"ُّ ،
السنية ،www.dorar.net/enc/akhlaq ،تـ الدخوؿ بتاريخ –11
رر
ّ
الد ُ
.2017 -6
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