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التغير في النسق القيمي بين جيلي اآلباء واألبناء في ريف محافظة كفرالشيخ
عبد الحميد مصطفى هليل

معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ، مركز البحوث الزراعية - مصر

بثالث  البحث  اآلباء واألبناء، وأجري  جيلي  بني  القيمي  النسق  في  احلادث  التغير  على  التعرف  البحث  إستهدف 
الرياض، والشقة مبركز قلني،  الشيخ هى: بلشاشة مبركز كفرالشيخ، والعاقولة مبركز  قرى في محافظة كفر 
اآلباء،  جيل  أحدهما  ميثل  أسرة،  كل  من  مبحوثني  بواقع  أسرة   231 ميثلون  مبحوث   462 من  العينة  ومتثلت 
الباحث على املنهج  باملقابلة الشخصية، وإعتمد  البيانات بواسطة إستبيان  األبناء، ومت جمع  وميثل اآلخر جيل 
الوصفي التحليلي في وصف وتفسير النتائج، وإستخدم في حتليل البيانات: التكرارات والنسب املئوية، واملتوسط 
من  مجموعة  إلى  البحث  وتوصل  كاي،  مربع  وإختبار  املوزون،  واملتوسط  املعياري،  واإلنحراف  احلسابي، 
النتائج كان من أهمها: عدم وجود إختالف بني اآلباء واألبناء حول إنتشار قيم: إحترام املقدسات والعقائد، وتقدير 
الرموز  دور  وتقدير  عنه،  والدفاع  الوطن  وحب  الوالدين،  وبر  احلرام،  عن  والبعد  احلالل  وحتري  احلديث،  آداب 
والتفاؤل  واألمل  والود،  الصداقة  وتقدير  واملساواة،  بالعدالة  واإلميان  اجلماعية،  الروح  وتنمية  والتعاون  الوطنية، 
في  واملساعدة  الزراعية،  األرض  على  واحلفاظ  اليدوي،  العمل  وتقدير  واحلياء،  باألمانة،  والتحلي  باملستقبل، 
املدروسة، كما  القيم  باقي  اآلباء واألبناء مع  بني  إختالف  وجد  زراعي، في حني  الزراعي، وإمتالك مشروع  العمل 
تبني وجود إختالف واضح بني اآلباء واألبناء في ترتيبهم ألولويات القيم لديهم، وأن القيم الذاتية جاءت في مقدمة 
أولويات كل من اآلباء واألبناء، كما تقدمت مجموعة القيم اإلقتصادية على القيم اإلجتماعية وإحتلت الترتيب 
الثاني لدى كل من اآلباء واألبناء، بينما تذيلت مجموعة القيم الزراعية أولويات كل من اآلباء واألبناء، حيث جاء 
ترتيبها لدى اآلباء في التريب السابع، بينما كان ترتيبها لدى األبناء في الترتيب الثامن واألخير، وتوصل البحث 
إلى أن من أهم أسباب التغير القيمي: وسائل اإلتصال والغزو اإلتصالي عبر اإلنترنت، والتليفزيون واملسلسالت 
بالزراعة  اإلهتمام  بضرورة  البحث  ويوصي  اجملتمع.  لها  يتعرض  التي  واملعاصرة  واحلداثة  اإلذاعية،  والبرامج 

وتقدمي الدعم للمزارعني مادياً ومعنوياً، وتشجيعهم على العمل الزراعي.

الكلمات المفتاحية: القيم- التغير القيمي- أهمية القيم – تصنيف القيم – جيل األبناء – جيل اآلباء- هرم قيمي.

المقدمة                                                                                                                                                                                                                       

العلماء  أنظار  لفتت  التي  املوضوعات  من  القيم  دراسة  تعد  
والفالسفة منذ القدم وحتى يومنا هذا، فهى قضية شغلت الفكر 
اإلنساني، وإهتمت بها األديان السماوية والفلسفات والتنظيمات 
التاريخ  عبر  واألنبياء  الرسل  إهتمام  وكانت  اخملتلفة،  اإلجتماعية 
أي  في  الثقافية  اجلوانب  من  هاماً  جانباً  متثل  لكونها  اإلنساني 
مجتمع، حيث ال ميكن أن يوصف أي جتمع بشري على أنه مجتمع ما 
لم تربط بني أفراده مجموعة من القيم املشتركة التي يؤمنون بها 
وتخرج من لدنها سلوكياتهم، وتعد دراسة القيم من املوضوعات 
الهامة التي حظيت بإهتمام واسع من قبل العلماء والباحثني في 
اجملتمعات  حياة  في  كبرى  أهمية  من  لها  ملا  اإلجتماعية  العلوم 
وتعمل  للمجتمع،  العامة  الفلسفة  حتدد  أنها  حيث  واألفراد، 
التوازن  روح  جتسيد  على  وتعمل  أفراده،  سلوكيات  تشكيل  على 
واإلنسجام اإلجتماعي، حيث تدعم العالقات اإلجتماعية والفكرية 
والثقافية ألى مجتمع، كما تقوم بدور فعال في بناء الفرد وتنمية 
اجملتمع  يتكيف مع مكونات  شخصيته وتطويرها بطريقة جتعله 

اخملتلفة.

ومصطلح القيم من املصطلحات التي إلتقت حولها مختلف 

العلوم اإلنسانية: النفسية، واإلجتماعية، والتربوية، والسياسية، 
واإلقتصادية، والثقافية، بوصفه أحد املفاهيم اجلوهرية في جميع 
ميادين احلياة والتي متس العالقات اإلنسانية بكافة صورها، فالقيم 
قيمه  وحدة  على  يتوقف  اجملتمع  متاسك  ألن  اجملتمع،  صورة  هى 

وإنتشارها وإنسجامها (الدقس وأبو حوسة، 1992). 

والقيم هى التي حتدد إجتاهات التغيير، فهي التي تقود اجملتمع 
إلى نسق ثقافي متجدد، تقوم أهم أنساقه الفرعية مبهام صيانة 
عن  ينجم  قد  الذي  التصدع  مشاكل  ملواجهة  الكلي  النسق 
والنسق  األسرة،  ونسق  اجملتمع،  نسق  إلى  نزوالً  التغير،  مشاكل 
ويرى   .(Hompson, 2000) اإلقتصادي  والنسق  السياسي، 
الزيود (2006) أن التغيرات التي حتدث في اجملتمع تؤثر على النظام 

اإلجتماعي العام وبالتالي تؤثر على املنظومة القيمية. 

ويعتبر التغير القيمي واحدة من القضايا التي دار حولها جدل 
كبير نتيجة التغيرات السريعة التي يشهدها اجملتمع، في ظل تنامي 
اجملاالت  شتى  في  هائلة  تطورات  من  رافقها  وما  العوملة  موجات 
اإلجتماعي  النسيج  في  تغيرات  من  ذلك  أحدثه  وما  اجملتمعية، 
والثقافي، فعلى الرغم من واقعية التغير القيمي إال أنه مازال يكتنفه 
الكثير من الغموض والتعقيد، فقد يُضيق البعض من إستخدام 
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املفهوم ليقتصر على بعض العادات والتقاليد أو التغيرات املتتابعة 
والسريعة في الطرائق الشعبية، وقد يُوسع البعض في إستخدام 
املفهوم ليحتوي على كل التحوالت في القيم الثقافية واجملتمعية. 

(عليان، 2014).

ويبدأ  التغير القيمي بصورة محدودة ثم يتسع شيئاً فشيئاً 
حتول  خالل  من  بالظهور  اإلتساع  هذا  ثمار  تبدأ  ثم  الزمن،  عبر 
القيمة  التغير في تسلسل  إلى شكل جديد، وقد يكون  القيمة 
قيمة  محلها  ليحل  تنخفض  أو  فترتفع  القيمي،  النسق  داخل 

أخرى. (دياب، 1980).

المشكلة البحثية                                                                       

التوجهات  من  كثير  في  وأساسياً  هاماً  دوراً  القيم  تلعب 
من  بقدر  وتتميز  السلوك،  موجهات  من  بإعتبارها  واألفعال، 
اإلستقرار النسبي املتجسد في إستمرار بعض القيم ملراحل تالية 

من التطور رغم تغير ظروف نشأتها. (عبداملعطي، 1999).

والقيم تساعد في حتديد إجتاهات األفراد وتطلعاتهم، وتظهر 
في السلوك الظاهري، ويتسم النسق القيمي بالديناميكية، ويحدد ما 
األفراد  إختيار  في  ويؤثر  عنه،  مرغوب  هو  وما  فيه  مرغوب  هو 

ألهدافهم وأساليب حياتهم.

وتتعرض القيم للتغير من مجتمع آلخر ومن منطقة ألخرى 
داخل اجملتمع الواحد، كما أن ظهور إحتياجات جديدة ينشأ عنها 
قيم جديدة لتحل محل القيم السابقة، ومتر منظومة القيم لكل مجتمع 
وأحياناً  وإقليمية  محلية  عوامل  عن  ناجتة  وتغيرات  بتحوالت 
من  إستثناًء  املصري  اجملتمع  ميثل  وال  عاملي.  طابع  ذات  عوامل 
ذلك، فهو يستند إلى منظومة قيمية تخضع بدورها للتغير والتبديل، 

وتوجه سلوكيات افراده. (صومع وهليل، 2016) .

غير  فهى  اجملتمعات،  كل  في  عامة  أو  واحدة  ليست  والقيم 
محددة كما  أنها غير ثابتة وتتسم بالنسبية، وتتجمع القيم في 
الثقافة الواحدة وترتبط معاً كعناصر متكاملة في بناء واحد وهو 
آلخر،  من مجتمع  يختلف  القيمي  النسق  وهذا  القيمي،  النسق 
وقد يختلف داخل اجملتمع الواحد وفقاً لتفضيالت ورغبات ودوافع 
الذي ينظم  القيمي  األفراد وتطلعاتهم، فكل مجتمع له نسقه 
وهذا  البعض،  بعضهم  مع  عالقاتهم  ويضبط  أفراده  سلوكيات 

النسق يقوى ويضعف بفعل التغيرات التي حتدث في اجملتمع. 

من  لكثير  عامة  بصفة  املصري  اجملتمع  لتعرض  وكنتيجة 
التغيرات  وهذه  مثيل،  لها  لم يسبق  بدرجة  والتطورات  التغيرات 
والسياسية  واإلقتصادية  اإلجتماعية  احلياة  جوانب  كل  شملت 
والثقافية، مما أثر على قيم األفراد وسلوكياتهم، وإنطالقاً من أهمية 
القيم بالنسبة للفرد واجملتمع، وبناًء على ما أسفرت عنه الدراسات 
السابقة من نتائج، حيث بينت إنتشار بعض القيم وتغيرها لألفضل 
مرغوبة  غير  قيم  وظهور  لألسوأ،  وتغيرها  اآلخر  البعض  وضعف 
التغير  على  وللتعرف  وإنتشارها،  مرغوبة  قيم  ومنو  اجملتمع،  في 
احلادث في النسق القيمي عبر األجيال، لذا كان من األهمية إجراء 
بني  القيمي  النسق  في  “التغير  بعنوان  هو  والذي  احلالي  البحث 
جيلي اآلباء واألبناء في ريف محافظة كفرالشيخ”، حيث يحاول 
من  تتبلور  والتي  التساؤالت  من  مجموعة  على  اإلجابة  البحث 

خاللها مشكلة البحث، وهذه التساؤالت هي:

• والوطنية، 	 (الدينية،  املدروسة  القيم  في  احلادث  التغير  ما 
واإلقتصادية،  والذاتية،  واإلجتماعية،  العلمية،  والثقافية 
والزراعية) في اجملتمع من وجهة نظر كل  البيئية،  واجلمالية 

من اآلباء واألبناء ؟

• للقيم 	 رؤيتهم  حول  واألبناء  اآلباء  بني  في  إختالف  يوجد  هل 
املدروسة في اجملتمع؟

• ما األهمية النسبية للقيم املدروسة من وجهتي نظر اآلباء 	
واألبناء؟

• التغير احلادث في القيم املدروسة من وجهة نظر 	 ما أسباب 
اآلباء واألبناء؟

أهداف البحث                                                                                           

إنطالقاً من املشكلة البحثية ولإلجابة على تساؤالتها، فإن البحث 
احلالي يستهدف حتقيق ما يلي: 

• (الدينية، 	 املدروسة  القيم  في  احلادث  التغير  على  التعرف 
والذاتية،  واإلجتماعية،  العلمية،  والثقافية  والوطنية، 
من  اجملتمع  في  والزراعية)  البيئية،  واجلمالية  واإلقتصادية، 

وجهة نظر كل من اآلباء واألبناء. 

• للقيم 	 رؤيتهم  واألبناء حول  اآلباء  بني  اإلختالف  التعرف على 
املدروسة في اجملتمع.

• التعرف على األهمية النسبية للقيم املدروسة من وجهتي نظر 	
اآلباء واألبناء.

• بناء هرم قيمي ميثل األولويات القيمية لكل من اآلباء واألبناء 	
في منطقة البحث.

• من 	 املدروسة  القيم  في  احلادث  التغير  أسباب  على  التعرف 
وجهة نظر اآلباء واألبناء.

أهمية البحث                                                                            

يستمد البحث احلالي أهميته من أهمية موضوعه وهو التغير 
األفراد في  مبثابة موجه لسلوكيات  تعد  القيم  أن  القيمي، حيث 
اجملتمع، وعليه فإن للبحث أهمية كبيرة حيث يعتبر إضافة مرجعية 
والدراسة،  البحث  من  مزيد  إلى  بحاجة  مازال  مجال  في  هامة 
الكتابات  إلى  البحث  يضيف  وسوف  القيمي،  التغير  مجال  وهو 
النظرية عن القيم والنسق القيمي والتغير احلادث فيه، كما يتوقع 
أن تسهم النتائج املتحصل عليها في التعرف على أهمية القيم لدى 
املهتمني  يساعد  سوف  وهذا  لها،  وترتيبهم  الريفي  اجملتمع  أفراد 
بالسلوك اإلنساني من التعرف على املوجهات القيمية لسلوكيات 
الريفيني، كما سوف تساعد نتائج البحث في التعرف على ترتيب 
وغير  املرغوبة  القيم  على  والتعرف  للقيم  واألبناء  اآلباء  من  كل 

املرغوبة وبصفة خاصة القيم الزراعية.

اإلطار النظري
متثل القيم مبادئ وآراء يتبناها اإلنسان وتنبع عن نفسه، وهي 
تتمثل في عدة صفات يختارها الفرد بحرية من بني عدة بدائل، ولقد 
تعددت وجهات نظر الباحثني والعلماء حول مفهوم وطبيعة القيم، 
ولقد إستخدم مفهوم القيم مبكراً، وإنتشر إستخدامه في علم اإلجتماع 
بعدد  وإرتباطاً  حديثاً، وهو من أكثر املفاهيم اإلجتماعية غموضاً 
والدوافع،  واملعتقدات،  كاإلجتاهات،  األخرى،  املفاهيم  من  كبير 

والرغبات .... إلى غير ذلك من مصطلحات مرتبطة.

فالقيم عرفها “فليب جاكوب” على أنها مستويات معيارية يتأثر 
(الزيود،  املدركة  السلوكيات  بدائل  بني  إختياره  في  اإلنسان  بها 
للسلوك  معيار  أنها  على   (2005) العوضي  ويراها   .(2006
والقيام  قراراً  تتطلب  بدائل في مواقف  بني  الفرد لإلختيار  ميارسه 

بسلوك معني، ويستخدمها لشرح أسباب القيام بإختيار معني.
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والقيم هى تلك اجملموعة اخملتارة من املفاهيم لكل ما يعتبر 
جيد ومرغوب والئق، وكل ما هو سيئ وغير مرغوب وغير الئق في 
هاماً  ويرونه  الناس  يفضله  الذي  األمر  إلى  تشير  وهي  الثقافة، 
أخالقياً  صحيح  غير  أو  صحيحاً  يرونه  وما  معينة،  ثقافة  في 
(Richared and Robert, 1995). وهى حكم عقلي إنفعالي 
بدائل  بني  األفراد  إختيارات  يوجه  معنوية،  أو  مادية  أشياء  على 

السلوك في املواقف اخملتلفة. (عكاشة وزكي، 1998).

أنها مجموعة من  (2004) القيم على  ويرى عليان وعسلية 
املعتقدات واملعايير والدوافع واألهداف ذات صبغة عقلية وجدانية 
إطاراً  ومتثل  عمره  مراحل  عبر  الفرد  ويتشربها  اجلماعة  تقررها 
مرجعياً يحكم ويوجه تصرفاته، وميكن قياسها من خالل ما يعبر 

عنه الفرد من ألفاظ وسلوك.

من  رئيسي  موجه  أنها  على  للقيم  احلالي  البحث  وينظر 
فيه  املرغوب  حتدد  التي  فهي  اإلنساني،  السلوك  موجهات 
واملرغوب عنه من أمناط السلوك اخملتلفة، فالقيم كأحد مكونات 
أو  التأييد  أو  الكراهية،  أو  التعبير عن احلب  الثقافة ليست مجرد 
اخمللوقات،  سائر  عن  اإلنسان  بها  تفرد  ميزة  هي  وإمنا  املعارضة، 
يفسر بها معنى وجوده ويحدد في إطارها فهمه وعالقاته مع أقرانه 
تتضمن  وأنها  األخرى،  اخمللوقات  من  غيره  ومع  البشر  بني  من 
جوانب معرفية ووجدانية وسلوكية يختارها الفرد ويعتنقها دون 

إجبار أو إكراه، ويبني حياته وسلوكياته وفق توجيهاتها.

حول  وتنوعها  املصطلحات  جدلية  في  الدخول  عن  وبعيداً 
مفهوم القيم، يستعرض الباحث عدد من النظريات التي تناولت 

وفسرت عملية إكتساب القيم وذلك على النحو التالي:
• 	 :(Psychoanalysis theory) النفسي  التحليل  نظرية 

إكتسابها من خالل  يتم  القيم  أن  النظرية  أنصار هذه  ويرى 
مراحل الطفولة، ومن خالل التنسيق بني آليات اجلهاز النفسي 
الفرد  يستبصر  األعلى، حيث  واألنا  واألنا،  وهى: الهو،  الثالث 
رغباته ويدرك مدى إختالفها مع ما تربى عليه في مجتمعه، 

ثم يحاول التنسيق بني هذا وذاك. (التركي والزريق، 2008).

• هذه 	 وترى   :(Behavioral theory) السلوكية  النظرية 
النظرية أن القيم تكتسب من خالل عمليات التعزيز سواء كان 
أن  النظرية  هذه  أنصار  ويرى  سلبي،  أو  إيجابي  التعزير  هذا 
القيم إما أن تكون إيجابية، وإما أن تكون سلبية، وأن إكتساب 
القيم يأتي عن طريق التعلم والتفاعل مع املثيرات اخملتلفة. 

(الزيود، 2006).

• 	 :(Social learning theory) اإلجتماعي  التعلم  نظرية 
يتصرفون  الطفولة  منذ  األفراد  أن  النظرية  هذه  أنصار  ويرى 
وفق رغبات والديهم من أجل جتنب القلق الناجت عن اإلنحراف 
معايير  األفراد  يضع  النظرية  تلك  ظل  وفي  واإلغواء، 
يحققونها ألنفسهم من خالل مالحظة معايير اآلخرين، وينتج 

عن التمسك بتلك املعايير التدعيم الذاتي. (الزيود، 2006).

• األفراد 	 أن  وترى   :(Attribution theory) العزو  نظرية 
دائما ما يبحثون عن األسباب التي جعلتهم ينخرطون في أفعال 
التأثير على سلوكياتهم. (أبوغزال،  في  معينة وكانت سبباً 

.(2006

• أنصار 	 ويرى   :(theory of effect) األثر  أو  التأثير  نظرية 
هذه النظرية أن القيم ما هي إال تفضيالت، وأن القيمة اإليجابية 
أو السلبية تكمن في الشعور باللذة أو الشعور باأللم، وأن حدوث 

أي شئ دون لذة أو ألم ال ميثل أي قيمة. (شفيق، 2003).

القيم  إلكتساب  املفسرة  النظريات  تنوع  من  الرغم  وعلى 
األفضل  هي  واحدة  نظرية  بأن  اجلزم  ميكن  ال  أنه  إال  وتباينها 
في نظرتها إلكتساب القيم، وإمنا ميكن القول بأن كل نظرية من 
كل  أن  الباحث  يرى  وعليه  اخلاصة،  رؤيته  له  السابقة  النظريات 
نظرية تفسر جانباً من جوانب إكتساب القيم، ولذلك ينطلق البحث 

احلالي من جميع النظريات السابقة.

أهم  من  تعد  أنها   (1981) النوري  يرى  القيم  أهمية  وعن 
مكونات الشخصية، وأنها تقوم بعدة وظائف أساسية تعمل من 

خاللها على تشكيل الكيان النفسي للفرد، وهذه الوظائف هى:
• أنها تساعد الفرد على معرفة موقعه في اجملتمع على أساس 	

تقييم الناس له.

• املادية 	 العناصر  على  إهتماماتهم  تركيز  على  الناس  تساعد 
املرغوبة والضرورية، فقيمة األشياء ليست في ذاتها فحسب، 

بل هي نتيجة ملا يضفيه اجملتمع عليها من إهتمام وتثمني.

• اجملتمع 	 في  والتفكير  للسلوك  املثالية  األساليب  جميع  أن 
تتجسد في القيم، وعلى هذا األساس تصبح القيم أشبه باخلطة 
األفراد  إجتماعياً، بحيث يصبح  املقبول  للسلوك  الهندسية 

قادرين على إدراك أفضل الطرق للعمل والتفكير.

• تسهم القيم في توجيه الناس عند إختيار األدوار اإلجتماعية 	
والنهوض بها، كما تشجعهم على القيام باألعمال املسندة إليهم 

بشكل ينسجم وتوقعات اجملتمع.

• القيم لها دور كبير في حتقيق الضبط اإلجتماعي، حيث تؤثر 	
في الناس فتجعل سلوكهم مطابقاً للقواعد األخالقية، كما تعمل 
على كبح جماح العواطف السلبية التي قد تدفع إلى اإلنحراف 
والتمرد على نظم اجملتمع األخالقية، كما تولد الشعور بالذنب 

واخلجل في نفوس األفراد عند جتاوز تلك املعايير.

وللقيم أهمية كبيرة بالنسبة للفرد واجملتمع، حيث متثل إطاراً 
مرجعياً يحكم تصرفات اإلنسان في حياته، كما متكنه من مواجهة 

األزمات واملواقف احلياتية اخملتلفة (العوا، 1986). 

ويفصل الزيود (2006) أهمية القيم إلى أهمية على املستوى 
الفردي، وأهمية على املستوى اإلجتماعي: فعلى املستوى الفردي 
وحتدد  الفردية  الشخصية  تشكيل  في  هاماً  دوراً  تلعب  أنها  يرى 
أهدافها في إطار معياري صحيح، وتعطي للفرد إمكانية أداء ما هو 
مطلوب منه ليكون قادراً على التكيف والتوافق بصورة إيجابية، 
عن  للتعبير  الفرصة  له  وتعطي  باألمان،  اإلحساس  للفرد  وحتقق 
نفسه وتأكيد ذاته، وتدفع الفرد لتحسني إدراكه ومعتقداته لتتضح 
الرؤيا أمامه وبالتالي تساعده على فهمه للعالم من حوله وتوسع 
إطاره املرجعي في فهم حياته وعالقاته، أما عن أهمية القيم على 
اجملتمع،  متاسك  على  حتافظ  أنها  فيرى  اإلجتماعي  املستوى 
وتساعد  الثابته،  ومبادئه  العليا  ومثله  حياته  أهداف  له  وحتدد 
اجملتمع على مواجهة التغيرات التي حتدث فيه بتحديد اإلختيارات 
اجملتمع  وتقي  ببعض،  بعضها  اجملتمع  ثقافة  وتربط  الصحيحة، 
من األنانية املفرطة والشهوات الطائشة، وتزود اجملتمع بالصيغة 

التي يتعامل بها مع العالم وحتدد له أهداف ومبررات وجوده.

هو  ما  حتدد  التي  الثقافية  الرموز  متثل  بأنها  القيم  وتتميز 
أن  كما   .(1996 (عمر،  عنه  مرغوب  هو  وما  فيه  مرغوب 
القيم تعتبر محكات ومعايير إجتماعية للحكم على أمناط السلوك 
اخملتلفة، وتشكل ركناً أساسياً يسهم في ضبط السلوك، وتعمل على 
(الصاحب،  املعالم.  واضحة  أهداف  نحو  واجملتمع  الفرد  توجيه 

.(2011
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وباإلضافة إلى ما سبق ميكن القول بأن القيم تعمل كاداة لتحقيق 
وجود  على  قائمة  اجلماعات  وحدة  أن  حيث  اإلجتماعي،  التضامن 
القيم املشتركة والتي جتعل األفراد في اجملتمع ينجذبون لبعضهم 

البعض ويتضامنون معاً مبا يحقق الوحدة والتضامن اإلجتماعي.

وتوجد العديد من التصنيفات للقيم، ومن هذه التصنيفات 
يتضمن ست  “سبراجنر”، حيث وضع تصنيف  الشائعة تصنيف 
قيم أساسية وتوجد في النسق القيمي لدى كل فرد، وهذه القيم هى: 

(جابر، 1984).

• القيم النظرية: و يقصد بها إهتمام الفرد وميله إلى إكتشاف 	
احلقيقة، وهو في سبيل ذلك الهدف يتخذ إجتاهاً معرفياً من 
العالم احمليط به، فهو يوازن بني األشياء على أساس ماهيتها، 
كما أنه يسعى وراء القوانني التي حتكم هذه االشياء بقصد 
الصورة  إلى  أو  العملية  قيمتها  إلى  النظر  دون  معرفتها 

اجلمالية لها.

• إلى ما 	 الفرد وميله  القيم اإلقتصادية: و يقصد بها إهتمام 
احمليط  العالم  يتخذ  الهدف  ذلك  سبيل  في  وهو  نافع،  هو 
اإلنتاج،  طريق  عن  وزيادتها  الثروة،  على  للحصول  وسيلة  به 

والتسويق، وإستهالك البضائع، وإستثمار األموال.

• القيم اجلمالية: و يقصد بها إهتمام الفرد وميله إلى كل ما 	
هو جميل من ناحية الشكل والصورة والتكوين.

• القيم اإلجتماعية:  ويقصد بها إهتمام الفرد وميله إلى غيره 	
من الناس فهو يحبهم ومييل إلى مساعدتهم، ويجد في ذلك 
حد  في  غايات  أنهم  على  غيره  غلى  ينظر  فهو  له،  إشباعاً 

ذاتهم.

• القيم السياسية: و يقصد بها إهتمام الفرد وميله للحصول 	
على القوة.

• القيم الدينية: ويقصد بها إهتمام الفرد وميله إلى معرفة ما وراء 	
العالم الظاهري، فهو يرغب في معرفة أصل اإلنسان ومصيره، 

ويرى أن هناك قوة تسيطر على العالم الذي يعيش فيه. 

بعد  وفق  تصنيفها  ميكن  القيم  أن   kilby (1993) ويرى 
املقصد إلى قيم وسيلية أو وسائلية، وقيم غائية. بينما يصنفها 
العمومية  بعد  وفق   (Mueller and Wornhoff, 1990)
يصنفها  الدوام  لبعد  ووفقاً  خاصة.  وقيم  عامة  قيم  إلى 

(Cohen,1990) إلى قيم عابرة وأخرى دائمة. 

ومما سبق ميكن وضع تصنيف للقيم يتضمن ثمان مجموعات 
قيمية هي: القيم الدينية، والقيم الوطنية، والقيم اإلجتماعية، والقيم 
العلمية الثقافية، والقيم الذاتية، والقيم اإلقتصادية، والقيم اجلمالية 
البيئية، والقيم الزراعية، ورغم تنوع وتعدد تصنيفات القيم، إال أن 
الفرد يتمتع بواحدة منها دون األخرى، وإمنا توجد  أن  ذلك ال يعني 
جميعها لدى الفرد، وتختلف فقط في ترتيبها وأهميتها بالنسبة له.

وفقاً   هرمي  شكل  في  تنتظم  القيم  أن  روكيش  ويفترض 
من  الهرمي  التنظيم  هذا  ويختلف  للفرد،  النسبية  ألهميتها 
إستمرارية  يعكس  بحيث  النسبي  ثباته  درجة  وفي  آلخر،  فرد 
الشخصية وتفردها في إطار ثقافة معينة، كما أن ثباته النسبي 
ال يعني أنه غير قابل للتغير بل يسمح بإعادة تنظيم القيم في 
 Rokeach,) ضوء التغيرات اإلجتماعية، والثقافية، وخبرة الفرد 
أنه ال  القيم من تصور مؤداه  نسق  فكرة  إنبثقت  ولقد   .(1973
ميكن دراسة قيمة معينة أو فهمها مبعزل عن القيم األخرى، فهناك 
أهميتها  حسب  مرتبة  القيم  به  تنتظم  هرمي  نسق  أو  مدرج 

بالنسبة للفرد أو اجلماعة، ويقصد بنسق القيم مجموعة القيم 
القيمي  والنسق  وتصرفاته،  الفرد  سلوك  تنظم  التي  املترابطة 
أو  الفرد  يتبناها  التي  القيم  جملموعة  الهرمي  الترتيب  عن  عبارة 
 .(2015 والقصاص،  (عبداحلميد  سلوكياتهم  ويحكم  اجملتمع 
بالتفضيل  الفرد  التي يصدرها  القيمي األحكام  بالنسق  ويقصد 
أو عدم التفضيل للموضوعات اخملتلفة، وذلك في ضوء تقييمه أو 
تقديره لهذه املوضوعات، وتتم هذه العملية من خالل التفاعل بني 
يعيش  الذي  واحلضاري  الديني  اإلطار  وبني  وخبراته  مبعارفه  الفرد 

فيه. (خليفة، 1992).

فالقيم تنتظم في الشخصية اإلنسانية وتترابط مع بعضها في 
نسق خاص بها ميثل نسق القيم لدى الفرد، ويعبر هذا النسق عن 
أولويات قيم الفرد تبعاً ألهميتها لديه، حيث ميكن أن تختلف درجة 
ومن  وقناعاته،  ملعتقداته  وفقاً  لفرد  فرد  من  قيمة  لكل  األهمية 

مجتمع جملتمع وفقاً لثقافته.

والتغير القيمي حقيقة واقعة في عالم اإلنسان بكل مستويات 
األسرة  إلى  بإنتمائه  مروراً  ذاته  إلى  إنتمائه  من  بدءاً  إنتمائه، 

الصغيرة فاجملتمع فاألمة فاإلنسانية. (أحمد، 2011).

ومن االسباب التي تؤدي إلى تغيرات قيمية: عملية التطبيع 
املعلومات،  وتغير  الديني،  والتغير  السياسي،  والتغير  اإلجتماعي، 
اإلتصالي  والغزو  املعرفي،  واإلنفجار  اإلجتماعية،  والتنشئة 
الفردية  وشيوع  واإلستعمار،  الصناعية،  واألقمار  اإلنترنت  عبر 
يولد  مخاضاً  متثل  فاحلرب  واحلروب،   ،(2006 (العسيلي، 
قد  وبسببها  نتيجتها،  عن  النظر  بغض  جديد،  من  اجملتمع  فيه 
 ،(1992 (قمبر،  جديدة  قيماً  ويكتسبون  جذريا  األفراد  قيم  تتغير 
اإلتصال  ووسائل  اجملتمع،  لها  يتعرض  التي  واملعاصرة  واحلداثة 
1983؛  (كاميلري،  املدنية  ظاهرة  ومنو  والتحضر  اجلماهيري، 
الفرد  شعور  إعتبار  ميكن  كما   ،(1986 خلف،  1989؛  ملحم، 
بعجزه،  اإلعتراف  من  ونفوره  الزائد،  وطموحه  بذاته،  الشديد 
ومغريات الطفولة ومخلفاتها، ومغريات الرجولة ومتطلباتها من 

أسباب التغير القيمي أيضاً. (حسن 1988).

ولقد تنوعت البحوث والدراسات حول موضوع القيم والتغير 
والتي  والبحوث  الدراسات  تلك  بني  ومن  ومحلياً،  عربياً  القيمي 

إستطاع الباحث اإلطالع عليها ما يلي:
• التواصل 	 مواقع  “أثر   (2017) وآخرون  أحمد  دراسة 

اإلجتماعي على التغير القيمي لدى الشباب الريفي مبحافظة 
الشخصية  اخلصائص  على  التعرف  وإستهدفت  سوهاج” 
وغير  اإلجتماعي  التواصل  ملواقع  املستخدم  الريفي  للشباب 
الريفي  الشباب  إستخدام  عادات  وحتديد  لها،  املستخدم 
اإلستخدام  معدل  حيث  من  اإلجتماعي  التواصل  ملواقع 
وأماكن اإلستخدام ووقت اإلستخدام ومدة العضوية، وكذلك 
التعرف على دوافع الشباب الريفي إلستخدام مواقع التواصل 
اإلجتماعي، وحتديد درجة ثقتهم في املعلومات املنشورة على 
تلك املواقع، والتعرف على القيم التي تصدرت النسق القيمي 
وغير  اإلجتماعي  التواصل  ملواقع  املستخدم  الريفي  للشباب 
النتائج  إلى مجموعة من  الدراسة  املستخدم لها، وتوصلت 
كان من أهمها: تصدر القيم اإلقتصادية النسق القيمي للشباب 
القيم  التواصل اإلجتماعي، وتصدر  الريفي املستخدم ملواقع 
الدينية النسق القيمي للشباب الريفي غير املستخدم ملواقع 
التواصل اإلجتماعي، وأن القيم العصرية هى املسيطرة على 
عكس  على  اإلجتماعي،  التواصل  ملواقع  املستخدم  الشباب 
والذي  اإلجتماعي  التواصل  ملواقع  املستخدم  غير  الشباب 

سيطرت عليه القيم التقليدية.
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• وعالقتها 	 القيمية  “األنساق   (2017) الغرايبة  دراسة 
عبر  دراسة  اجلامعي:  الشباب  لدى  اإلجتماعي  بالتغير 
ثقافية” وإستهدفت بحث العالقة بني األنساق القيمية والتغير 
من  النتائج  من  العديد  إلى  الدراسة  وتوصلت  اإلجتماعي، 
أهمها: أن القيم املدروسة تتواجد لدى أفراد العينة مبستويات 
اإللتزام  أبعاد  في  إحصائياً  دالة  فروق  هناك  وأن  مرتفعة، 
والنظافة  والنظام  والتعاون،  والتضحية  ذاته،  في  بالواجب 

لصالح الفئة العمرية األكبر.

• اإلجتماعية 	 العوامل  “أثر   (2017) وآخرون  عابد  دراسة 
على النظام القيمي لألسرة الريفية في بعض القرى مبحافظة 
اإلجتماعية  العوامل  أثر  على  التعرف  وإستهدفت  أسيوط” 
على النظام القيمي لألسرة الريفية، وكانت أهم النتائج وجد 
دور ملحوظ لكل من املسجد واملدرسة على النظام القيمي، 
كما وجد لإلنفتاح على العالم اخلارجي على القيم اإلجتماعية.

• دراسة كباجة (2015) “التغير القيمي وعالقته بهوية الذات 	
واإلغتراب النفسي لدى طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة” 
وإسهدفت إلقاء الضوء على التغير في النسق القيمي لدى طلبة 
الثانوية العامة ومقارنة ذلك بالنسق القيمي ألولياء أمورهم، 
وكانت أهم النتائج أن الطلبة وأولياء أمورهم لديهم مستوى 
في  إحصائياً  دالة  فروق  توجد  ال  وأنه  القيم،  من  متوسط 
(اجلنس،  ملغيرات  ترجع  أمورهم  وأولياء  الطالب  بني  القيم 

واملكان اجلغرافي، والتخصص). 

• واملعرفي 	 القيمي  التغير  “إدارة   (2015) القرني  دراسة 
آليات  تبوك:  مبنطقة  اجلامعي  الشباب  وإجتاهات  سلوك  في 
واملعرفية  القيمية  التغيرات  رصد  وإستهدفت  مقترحة” 
الشباب  ومشكالت  قضايا  على  التغيرات  تلك  وإنعكاسات 
اجلامعي في منطقة تبوك ومحافظاتها، والتعرف على اآلليات 
املقترحة إلدارة هذه التغيرات ومواجهتها وتقوميها، وكان من 
أهم النتائج ظهور تغيرات قيمية سلبية على سلوك وإجتاهات 

الشباب اجلامعي من وجهة نظر عينة الدراسة.

• مقارنة 	 “دراسة   (2015) والقصاص  عبداحلميد،  دراسة 
لبعض القيم اإلجتماعية لفئات عمرية مختلفة مبحافظة املنيا، 
دراسة حالة” وإستهدفت التعرف على مستويات تواجد منظومة 
القيم اإلجتماعية املدروسة والتى تشمل (قيمة التعليم، قيمة 
العدالة، قيمة املشاركة والتعاون، قيمة النظافة واحلفاظ على 
البيئة)، وحتديد العالقة بني منظومة القيم اإلجتماعية السابق 
بني  الفروق  وحتديد  املدروسة،  املستقلة  واملتغيرات  ذكرها 
فئات الشباب ومتوسطى العمر وكبار السن فيما يتعلق بكل 
قيمة من منظومة القيم االجتماعية املدروسة مبنطقة البحث، 
وكانت أهم نتائج الدراسة أن أعلى نسبة لقيمة العدالة قد 
تركزت في الفئة املتوسطة، وأما بالنسبة لقيمتى املشاركة 
والتعاون، والتعليم وجد أن أعلى النسب قد تركزت في الفئة 
العالية، ولقيمة النظافة واحلفاظ على البيئة وجد أن أعلى 
النسب تركزت في الفئة املتوسطة، ولتحديد معنوية الفروق 
بني الشباب، ومتوسطى العمر، وكبار السن فيما يتعلق بقيمتى 
التعليم، واملشاركة والتعاون وجد أن هناك فرق معنوى عند 
أقل  بإختبار  املتوسطات  ومبقارنة   0.01 اإلحتمالي  املستوى 
فرق معنوي وجد أن هذا الفرق لصالح كبار السن، بينما لم 
العمر،  ومتوسطى  الشباب،  بني  معنوية  فروق  وجود  يتضح 

وكبار السن فيما يتعلق بقيمة العدالة.

• دراسة بازينة (2015) “دراسة مقارنة لبعض القيم املرتبطة 	
البركة مبحافظة  بقرية كوم  أجيال أسرية  ثالثة  بالزراعة بني 

البحيرة” إستهدفت الدراسة التعرف على مستوى متسك ثالثة 
أجيال أسرية بخمس قيم مرتبطة بالزراعة وهى قيمة اإلعتزاز 
مبلكية األرض الزراعية، وقيمة احلفاظ على مياه الرى، وقيمة 
وقيمة  الزراعية،  األعمال  فى  التعاون  وقيمة  الزراعى،  العمل 
احلفاظ على البيئة الزراعية من التلوث بالكيماويات، والتعرف 
على أكثر القيم اخلمسة املدروسة أهمية بالنسبة لكل جيل من 
وحتديد  األجداد)،  اآلباء،  (األبناء،  الثالثة  األسرية  األجيال 
الفروق بني األجيال األسرية الثالثة فيما يتعلق بالقيم اخلمسة 
 ٪85.0  ،٪76.2  ،٪70 أن  النتائج:   أهم  وكانت  املدروسة، 
الترتيب  على  األجداد  وجيل  اآلباء  وجيل  األبناء  جيل  من 
يقعون فى فئة التمسك املرتفع بقيمة اإلعتزاز مبلكية األرض 
الترتيب  على   ٪86.2  ،٪73.7  ،٪78.7 وأن  الزراعية، 
يقعون فى فئة التمسك املرتفع بقيمة احلفاظ على مياة الرى، 
فئة  فى  يقعون  الترتيب  على   ٪56.3  ،٪75.0  ،٪61.3 وأن 
 67.5  ،٪66.3 وأن  الزراعى،  العمل  بقيمة  املتوسط  التمسك 
املتوسط  التمسك  فئة  فى  يقعون  الترتيب  على   ٪70.0  ،٪
 ،٪67.5  ،٪73.7 وأن  الزراعية،  األعمال  فى  التعاون  بقيمة 
املنخفض  التمسك  فئة  فى  يقعون  الترتيب  على   ٪51.2
بالكيماويات،  التلوث  الزراعية من  البيئة  بقيمة احلفاظ على 
األجيال  بني  معنوية  فروق  هناك  أن  النتائج  أوضحت  كما 
قيمة  من  لكل  األجداد)   – اآلباء  األبناء-   ) الثالثة  األسرية 
الزراعى،  العمل  وقيمة  الزراعية،  األرض  مبلكية  اإلعتزاز 
وقيمة التعاون فى األعمال الزراعية، وقيمة احلفاظ على البيئة 
فروق  توجد  لم  حني  فى  بالكيماويات،  التلوث  من  الزراعية 
معنوية لقيمة احلفاظ على مياة الرى، وأن جيل األجداد أكثر 

األجيال األسرية الثالثة متسكاً بالقيم.

• األسرية 	 للقيم  حتليلية  “دراسة   (2015) عالم  دراسة 
وإستهدفت  الغربية”  محافظة  نواج  بقرية  الريفية  للمرأة 
الريفية والتعرف على مستوى  القيم األسرية للمراة  دراسة 
متسك املبحوثات بها، وكانت أهم النتائج أن مستوى متسك 
املبحوثات بالقيم األسرية كان منخفضاً بالنسبة لقيمتي الزواج 
الذكور،  إجناب  لقيمة  ومتوسط  املبكر،  والزواج  الداخلي 

ومرتفع لقيمتي الشورى واخلصوصية.

• الطلبة 	 لدى  القيمي  “التغير   (2014) عليان  دراسة 
عبر  تتبعية  دراسة  االقصى،  بجامعة  الفلسطينيني 
اإلجتماع”  علم  قسم  طلبة  من  عينة  على  سنوات  ثالث 
النسق  في  التغيرات  طبيعة  على  التعرف  وإستهدفت 
القيمي لدى الطلبة الفلسطينيني بجامعة األقصى، وكانت 
أهم النتائج وجود فروق في القيم السياسية لصالح الذكور، 
ووجود فروق في القيم اجلمالية والنظرية لصالح اإلناث، وأن 
القيم النظرية والسياسية والروحية قد إرتفعت مبرور الزمن، 
القيم  واجلمالية، وظلت  اإلجتماعية  القيم  إنخفضت  بينما 

اإلقتصادية ثابتة.

وبالنظر في الدراسات السابقة يتضح أن:
• فئة 	 وهي  اجملتمع  فئات  من  واحدة  فئة  على  أجرى  بعضها 

القيم  تناول  وبعضها  وآخرون،2017)،  (أحمد  مثل  الشباب 
بازينة،  2015؛  والقصاص،  (عبداحلميد  مثل  األجيال  عبر 
املراحل  عبر  الطلبة  فئة  على  ركز  وبعضها   ،(2015
2015؛  كباجة،  2017؛  (الغرايبة،  مثل  اخملتلفة  التعليمية 

القرني، 2015؛ عليان، 2014).

• الدراسات 	 بعض  أن  حيث  للدراسات:  اجلغرافي  اجملال  تنوع 
العربية  اململكة  فلسطني،  (األردن،  مصر  خارج  أجري 
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سوهاج،  (محافظة  مصر  داخل  أجرى  وبعضها  السعودية)، 
محافظة أسيوط، محافظة املنيا، محافظة البحيرة)، وهو ما 
يشير إلى اإلهتمام مبوضوع القيم والتغير القيمي عربياً ومحليا.

• معظم الدراسات إتبعت املنهج الوصفي التحليلي، وبعضها 	
إتبع املنهج الوصفي النمائي أو التطوري.

• إعتمدت الدراسات على اإلستبيان باملقابلة الشخصية لتجميع 	
البيانات املطلوبة.

ولقد إستفاد الباحث من الدراسات السابقة في حتديد املنهج 
وأسلوب جمع  الدراسة،  وعينة  في حتديد مجتمع  وكذلك  املتبع، 
بصورة  للقيم  نظرته  هي  احلالي  البحث  مييز  ما  أما  البيانات، 
أكثر شمولية حيث يتناول ثمان مجموعات من القيم هي: الدينية، 
والوطنية، والثقافية العلمية، واإلجتماعية، والذاتية، واإلقتصادية، 
واجلمالية البيئية، والزراعية، على عكس الدراسات السابقة والتي 
تناولت مجموعة واحدة من القيم أو مجموعتني، أو دراسة بعض 
القيم بدون تصنيف، كما سيتناول البحث دراسة التغير القيمي بني 

جيلي اآلباء واألبناء.

األسلوب البحثي                                                                      

البحث،  في  املستخدم  البحثي  األسلوب  اجلزء  هذا  يبني 
ويشمل على: منهج البحث، مجتمع البحث، عينة البحث، متغيرات 
البحث، أدوات البحث وجمع البيانات (البيانات الثانوية، وإستمارة 
واألساليب  البحثية،  الفروض  اإلستبيان،  صدق  اإلستبيان)، 

اإلحصائية املستخدمة.

أوالً: منهج البحث 
يهتم  الذي  التحليلي،  الوصفي  املنهج  على  البحث  إعتمد 
عن  يبحث  ثم  الطبيعة،  في  هي  كما  املدروسة  الظاهرة  بوصف 

األسباب والعوامل املؤثرة فيها.

ثانياً: مجتمع البحث
إلجراء  لتمثل مجاالً جغرافياً  الشيخ  أختيرت  محافظة كفر 
والساحلية  الزراعية  احملافظات  من  تعد  ألنها  وذلك  احلالي،  البحث 
والريفية، ولذلك ميكن أن تتنوع بها القيم. ويبلغ عدد سكان احملافظة 
3507369 نسمة بواقع (850691 نسمة في احلضر بنسبة ٪24.3)، 
(2656678 نسمة في الريف بنسبة 75.7٪) (اجمللس القومي للسكان 
األسر  جميع  على  البحث  مجتمع  ويشمل   .(2019 بكفرالشيخ، 
الريفية في محافظة كفر الشيخ، والتي تشتمل على جيلني على 
األقل بشرط أن تتكون األسرة من أب أو أم أو كالهما وإبن أو بنت على 

األقل يتجاوز سنه أو سنها 18 سنة وقت جتميع البيانات.  

ثالثاً: عينة البحث 
إعتمد الباحث على أسلوب املعاينة العنقودية متعددة املراحل، 
من  السلة  بطريقة  عشوائياً  إدارية  مراكز  ثالثة  إختيار  مت  حيث 
فوقع  كفرالشيخ،  محافظة  تضمها  التي  العشرة  املراكز  بني 
أختيرت  ثم  وقلني،  والرياض،  كفرالشيخ،  مراكز:  على  اإلختيار 
بلشاشة  قرى:  على  اإلختيار  فوقع  مركز  كل  من  عشوائياً  قرية 
الرياض  مبركز  والعاقولة  أسرة،   1172 وتضم  كفرالشيخ  مبركز 
ومت  أسرة،   1814 وتضم  قلني  مبركز  الشقة  أسرة،   1631 وتضم 
التي تنطبق عليها  باإلخباريني بكل قرية حلصر األسر  اإلستعانة 
 820 بلشاشة،  بقرية  أسرة   685 احلصر عن  أسفر  وقد  الشروط، 
عينة  أخذت  ثم  الشقة،  بقرية  أسرة   800 العاقولة،  بقرية  أسرة 
بنسبة 10٪ من إجمالي عدد االسر املنطبق عليها الشروط بكل 
الثالث  القرى  من  أسرة   80 أسرة،   82 أسرة،   69 وبواقع:  قرية 

جتميع  ومت  أسرة،   231 األسر  عدد  إجمالي  ليكون  الترتيب،  على 
أو  (األب  أسرة  من كل  مبحوثني  بواقع  462 مبحوث  من  البيانات 
واقع  من  وذلك  الشروط)  عليهم  املنطبق  البنت  أو  واإلبن  األم، 
ومت  اإلخباريني،  مبساعدة  الباحث  أعدها  التي  احلصر  سجالت 
إختيار مفردات العينة عشوائياً بطريقة منتظمة، حيث أختيرت أول 
املفردة  للحصول على  املعاينة  فترة  لها  وأضيف  مفردة عشوائياً 

الثانية ... وهكذا حتى الوصول إلى العدد املطلوب. 

رابعاً: متغيرات البحث
يتبنى البحث احلالي تصنيفاً للقيم يتضمن ثمان مجموعات 
رئيسية، ويندرج حتت كل مجموعة قيمية رئيسية مجموعة من 

القيم الفرعية، وهذه اجملموعات القيمية هى: 

• مجموعة القيم الدينية: وتضم إحترام املقدسات والعقائد، 	
واملشاركة  الدينية  املناسبات  وتقدير  احلديث،  آداب  وتقدير 
باملعروف  واألمر  احلرام،  عن  والبعد  احلالل  وحتري  فيها، 

والنهي عن املنكر، واإلميان بالقضاء والقدر، وبر الوالدين.

• عنه، 	 والدفاع  الوطن  حب  وتضم  الوطنية:  القيم  مجموعة 
في  املؤسسات  دور  وتقدير  الوطنية،  الرموز  دور  وتقدير 

اجملتمع، واإلنتماء والتمسك باجملتمع احمللي.

• اإلنسان 	 حرية  تقدير  وتضم  اإلجتماعية:  القيم  مجموعة 
وتنمية  والتعاون  واجليران،  األهل  وتقدير  وإحترام  وكرامته، 
ومحاربة  واملساواة،  بالعدالة  واإلميان  اجلماعية،  الروح 
والتعصب،  العنصري  التمييز  ورفض  واإلستغالل،  الظلم 
والود،  الصداقة  وتقدير  واألهل،  لألسرة  باإلنتماء  واإلعتزاز 
مبعايير  واإللتزام  اآلخرين،  مع  والعطاء  بالكرم  والتحلي 

اجملتمع، والتكافل االجتماعي بني الريفيني.

• مجموعة القيم الثقافية العلمية: وتضم تقدير العلم، وتقدير أهمية 	
اللغة العربية، وتقدير اإلبداع واإلبتكار، وتقدير العلماء ودورهم 

في اجملتمع، وإحترام وتقدير الشعوب والثقافات األخرى.

• مجموعة القيم الذاتية: وتضم حب الطموح واإلجناز، والثقة 	
بالنفس واحترام الذات، واإلرادة والتصميم والشجاعة، وتقبل 
وحسن  باملستقبل،  والتفاؤل  واألمل  اآلخرين،  نظر  وجهات 
والتواضع،  املسئولية،  وحتمل  والقناعة،  اخلارجي،  املظهر 

والتسامح والعفو، والتحلي باألمانة، واحلياء.

• اخلاصة، 	 امللكية  إحترام  اإلقتصادية: وتضم  القيم  مجموعة 
قيمة  وتقدير  وإتقانه،  العمل  وحب  العامة،  امللكية  وإحترام 
العمال  وتقدير  وتوجيهه،  اإلنفاق  وترشيد  احلياة،  في  الوقت 
موارد  قيمة  وتقدير  اليدوي،  العمل  وتقدير  وإحترامهم، 

الوطن، واإللتزام باجلد واملثابرة.

• مجموعة القيم اجلمالية البيئية: وتضم احملافظة على نظافة 	
على  واحملافظة  التعدي،  من  الشوارع  على  واحملافظة  البيئة، 

املساحات اخلضراء، وتقدير عمال النظافة بالقرية.

• األرض 	 على  احلفاظ  وتضم  الزراعية:  القيم  مجموعة 
مياه  على  واحلفاظ  الزراعي،  العمل  في  واملساعدة  الزراعية، 

الري، وإمتالك مشروع زراعي.

خامساً: أدوات البحث 
القومي  اجمللس  تقارير  على  الباحث  إعتمد  الثانوية:  املصادر 
للسكان بكفرالشيخ 2019م، وكذلك على مجموعة من الدراسات 

والبحوث السابقة املرتبطة مبوضوع البحث.
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إستمارة اإلستبيان:
البحث  ملوضوع  السابقة  الدراسات  على  اإلطالع  خالل  من 
واملوضوعات املتعلقة به مت تصميم إستبيان يتضمن مقاييساً تتعلق 
مجموعة  إنتشار  األول  املقياس  تناول  حيث  البحث،  مبوضوع 
وكانت  واألبناء،  اآلباء  نظر  وجهة  من  اجملتمع  في  املدروسة  القيم 
اإلجابات: زاد إنتشارها، كما هي لم يتغير إنتشارها، وقل إنتشارها، 
وتناول  الترتيب،  على   1  ،2  ،3 أوزان  اإلستجابات  وأعطيت 
املقياس الثاني األهمية النسبية جملموعة القيم املدروسة بالنسبة 
كبيرة،  بدرجة  مهمة  اإلجابات:  وكانت  واألبناء،  اآلباء  من  لكل 
مهمة بدرجة متوسطة، مهمة بدرجة قليلة، وغير مهمة، وأعطيت 
املقياس  أما  الترتيب،  على  صفر   ،1  ،2  ،3 أوزان:  اإلستجابات 
الثالث فيتعلق بأسباب التغير القيمي من وجهة نظر اآلباء واألبناء، 
حيث قدم للمبحوث ثمانية أسباب لإلختيار من بينها وترك له اجملال 
إلضافة أسباب أخرى قد يراها من وجهة نظره سبباً للتغير القيمي، 
وكانت اإلجابات على كل سبب من األسباب: موافق، وغير موافق، 

وأعطيت اإلستجابات أوزان: 1، صفر على الترتيب.

سادساً: صدق اإلستبيان 
)صدق  الظاهري  الصدق  بطريقة  اإلستبيان  صدق  قياس  مت 
اخلبراء  من  مجموعة  على  اإلستبيان  عرض  حيث  احملكمني(، 
وأساتذة اجلامعات واملراكز البحثية املتخصصة في مجال البحث 

إلبداء رأيهم في اإلستبيان، وعددهم (9) محكمني.

رأيه  منهم  كل  ليبدي  عليهم  اإلستبيان  عبارات  عرضت  وقد 
غير  أو  ما  حلد  صاحلة  أو  صاحلة  كونها  حيث  من  عبارة  كل  على 
الترتيب،  على   (2،1  ،3) درجات  اإلستجابات  هذه  واعطيت  صاحلة، 
ثم بقسمة مجموع درجات احملكمني على احلد االقصى لدرجاتهم لكل 
وإعتمد  العبارة،  املئوية لصالحية  النسبة  على  احلصول  يتم  عبارة 
 .(2016 (احلامولي،  فأكثر.   ٪75 على  حتصل  التي  العبارات  الباحث 
وباإلضافة إلى ذلك أعطى احملكمون مجموعة من املالحظات، وإلتزم 
يلزم من تعديل في ضوء  بإجراء ما  الباحث وإستجاب ألرائهم وقام 
مقترحاتهم، كما مت عمل إختبار مبدئي لإلستبيان وذلك بتطبيقه على عدد 
من الريفيني ممن لم تشملهم العينة، وذلك للوقوف على مدى وضوح 
البنود  عبارات اإلستبيان وتفهمهما من قبلهم، وقد إتضح وضوح 
وتفهمها من قبل الريفيني، وبذلك أصبح اإلستبيان صاحلاً لإلستخدام. 

سابعاً: جمع البيانات
جمع  مت  عباراته،  ووضوح  اإلستبيان،  صدق  من  التأكد  بعد 
لعام  ونوفمبر  أكتوبر  شهري  خالل  العينة  مفردات  من  البيانات 
إستبيان   231) بواقع  إستبيان   462 عدد  جتميع  مت  وقد  2019م، 
من اآلباء، و 231 إستبيان من األبناء)، وبذلك يكون قد مت إستيفاء 

اإلستبيان بنسبة 100٪ من العينة املستهدفة.

ثامناً: الفروض البحثية
واألبناء  اآلباء  جيلي  بني  إختالف  وجود  احلالي  البحث  يفترض 
حول رؤيتهم إلنتشار مجموعة القيم املدروسة (الدينية، والوطنية، 
والثقافية العلمية، واإلجتماعية، والذاتية، واإلقتصادية، واجلمالية 
في  الفرض  هذا  يختبر  وسوف  اجملتمع،  في  والزراعية)  البيئية، 

صورته الصفرية.

تاسعاً: أساليب املعاجلة اإلحصائية
إدخال  مت   ً ومكتبيا  ميدانياً  ومراجعتها  البيانات  جتميع  بعد 
وقد  عليها،  اإلحصائية  املعاجلة  إلجراء  اآللي  احلاسب  إلى  البيانات 
إستعان الباحث برنامج SPSS في نسخته اخلامسة والعشرين، 
إستخدمت  البحث  أهداف  ولتحقيق  البيانات،  لطبيعة  ووفقاً 
األساليب اإلحصائية التالية: التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسط 

احلسابي، واإلنحراف املعياري، واملتوسط املوزون، وإختبار مربع كاي.

النتائج البحثية ومناقشتها                                                         

أوالً: التغير احلادث في إنتشار القيم الدينية وأهميتها جليلي اآلباء  
واألبناء

حول  العينة  أفراد  إستجابات  توزيع   (1) جدول  يستعرض 
إنتشار القيم الدينية، وتشير النتائج املعروضة باجلدول إلى وجود 
هي:  قيم  ثالث  إنتشار  حول  واآلباء  األبناء  إستجابات  بني  إختالف 
تقدير املناسبات الدينية واملشاركة فيها، واألمر باملعروف والنهي 
كاي  مربع  قيم  بلغت  حيث  والقدر،  بالقضاء  واإلميان  املنكر،  عن 
 ،13.174  ،71.162 واآلباء:  األبناء  إستجابات  بني  للفروق 
19.660 على الترتيب، وجميعها قيم دالة إحصائياً عند املستوى 
أن  اآلباء  فيه  يرى  الذي  الوقت  ففي  األقل،  على   0.05 اإلحتمالي 
الدينية واملشاركة فيها، واألمر باملعروف  قيمتي تقدير املناسبات 
األبناء  أن  جند  اجملتمع،  في  إنتشارهما  قل  املنكر  عن  والنهي 
يرون أنهما كما هما لم يتغيرا، وفي الوقت الذي يرى فيه اآلباء أن 
أن  جند  اجملتمع،  في  إنتشارها  زاد  والقدر  بالقضاء  اإلميان  قيمة 
األبناء يرون أنها لم يتغير إنتشارها، وهذه النتيجة تؤيد ما يتوقعه 
رؤيتهم  حول  واألبناء  اآلباء  بني  إختالف  بوجود  البحثي  الفرض 

إلنتشار مجموعة القيم الدينية في اجملتمع.

إستجابات  بني  إختالف  وجود  عدم  إلى  النتائج  تشير  كما 
املقدسات  إحترام  وهي:  القيم  باقي  إنتشار  حول  واألبناء  اآلباء 
احلرام،  عن  والبعد  احلالل  حتري  احلديث،  آداب  تقدير  والعقائد، 
 ،1.371 إلستجاباتهم:  كاى  مربع  قيم  بلغت  حيث  الوالدين،  وبر 
دالة  غير  قيم  وجميعها  الترتيب،  على   1.483  ،4.272  ،7.203

جدول 1.  إستجابات كل من األباء واألبناء حول إنتشار القيم الدينية بالمجتمع محل الدراسة

القيمةم

المتوسط التغير الحادث في إنتشار القيمة
الحسابي 

الستجابات 
األبناء

المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
االباء

قيمة مربع 
كاي

زاد إنتشارها ٪كما هي ٪قل إنتشارها ٪

آباءأبناءآباءأبناءآباءأبناء

14.715.620.317.714.916.72.0042.0221.371إحترام املقدسات والعقائد1

24.223.21814.37.812.61.6711.7887.203تقدير آداب احلديث2

*824.23113.21112.62.0611.76671.162تقدير املناسبات الدينية واملشاركة فيها3
27.326.411.78.91114.81.6751.7664.272حتري احلالل والبعد عن احلرام4

*17.724.716.59.715.815.61.9611.81813.174األمر باملعروف والنهي عن املنكر5
*8.914.724.714.916.520.32.1522.11319.660اإلميان بالقضاء والقدر6
26.423.68.910.114.716.31.7661.8531.483بر الوالدين7

*دال عند املستوى اإلحتمالي 0.05 على األقل
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اآلباء  إتفق كل من  إحصائياً عند املستوى اإلحتمالي 0.05، حيث 
واألبناء على أن إنتشار قيمة إحترام املقدسات والعقائد لم يتغير، 
احلالل  حتري  احلديث،  آداب  تقدير  قيم:  إنتشار  أن  على  إتفقا  كما 
النتيجة  وهذه  اجملتمع،  قد قل في  الوالدين  وبر  احلرام،  والبعد عن 

ال تؤيد ما يتوقعه الفرض البحثي.

وللتعرف على أهمية القيم الدينية لدى كل من اآلباء واألبناء، 
إستند إلى املتوسط املوزون، على أن ينظر في حالة التساوي في 
إلى  يشير  والذي  األقل  املعياري  اإلنحراف  إلى  املوزون  املتوسط 
جتانس أكثر للبيانات، وقد أشارت النتائج وكما هو موضح بجدول 
والعقائد” إحتلت الترتيب  املقدسات  “إحتالام  قيمة  أن  (2) إلى 
 ،0.149 موزونني  مبتوسطني  واآلباء  األبناء  من  كل  لدى  األول 
الثاني  الوالدين” الترتيب  “بر  الترتيب، وإحتلت قيمة  0.147 على 
 ،0.148 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والرابع  األبناء  لدى 
الدينية  املناسبات  “تقدير  قيمة  وجاءت  الترتيب،  على   0.143
واملشاركة فيها” في الترتيب الثالث لدى األبناء والثاني لدى اآلباء 
وجاءت  الترتيب،  على   0.145  ،0.146 موزونني  مبتوسطني 
قيمة “تقدير آداب احلديث” في الترتيب الرابع لدى األبناء والثالث 
الترتيب،  على   0.144  ،0.141 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى 
الترتيب  احلرام”  عن  والبعد  احلالل  “حتري  قيمة  إحتلت  كما 
موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والسادس  األبناء  لدى  اخلامس 
بالقضاء  “اإلميان  قيمة  أما  الترتيب،  على   0.140  ،0.141
لدى  واخلامس  األبناء  لدى  السادس  الترتيب  إحتلت  فقد  والقدر” 
بينما  الترتيب،  على   0.142  ،0.141 موزونني  مبتوسطني  اآلباء 
قيمة “األمر باملعروف والنهي عن املنكر” فقد جاءت في الترتيب 
 ،0.136 موزونني  مبتوسطني  واآلباء  األبناء  من  كل  لدى  السابع 

0.139 على الترتيب.

يحترمون  واألبناء  اآلباء  من  كل  أن  يتضح  سبق  ومما 
املناسبات  ويقدرون  احلديث،  آداب  ويقدرون  والعقائد،  املقدسات 
الدينية ويشاركون فيها، ويبرون آباءهم، بينما قل لديهم من حيث 
باملعروف  واألمر  احلرام،  عن  والبعد  احلالل  حتري  األولوية: 

والنهي عن املنكر، واإلميان بالقضاء والقدر.  

ثانياً: التغير احلادث في إنتشار القيم الوطنية وأهميتها جليلي اآلباء 
واألبناء

واألبناء  األباء  من  كل  إستجابات   (3) جدول  يستعرض 
إختالف  وجود  إلى  النتائج  وتشير  الوطنية،  القيم  إنتشار  حول 
دور  تقدير  قيمتي:  إنتشار  حول  واآلباء  األبناء  إستجابات  بني 
احمللي،  باجملتمع  والتمسك  واإلنتماء  اجملتمع،  في  املؤسسات 
حيث بلغت قيمتي مربع كاي للفروق بني إستجابات األبناء واآلباء 
دالتان  قيمتان  وهما  الترتيب،  على   26.537  ،18.635 لهما: 
يرى  حيث  األقل،  0.05على  اإلحتمالي  املستوى  عند  إحصائياً 
يرون  األبناء  أن  حني  في  اجملتمع،  في  إنتشارهما  قل  أنهما  اآلباء 
يتوقعه  تؤيد ما  النتيجة  اجملتمع، وهذه  إنتشارهما في  تغير  عدم 
رؤيتهم  حول  واألبناء  اآلباء  بني  إختالف  بوجود  البحثي  الفرض 

إلنتشار مجموعة القيم الوطنية في اجملتمع.

كما تشير النتائج إلى عدم وجود إختالف بني إستجابات اآلباء 
واألبناء حول إنتشار قيمتي: حب الوطن والدفاع عنه، وتقدير دور 
 ،1.320 لهما:  كاى  مربع  قيمتى  بلغت  حيث  الوطنية،  الرموز 
عند  إحصائياً  دالتني  غير  قيمتان  وهما  الترتيب،  على   1.301
على  واألبناء  اآلباء  من  كل  إتفق  حيث   ،0.05 اإلحتمالي  املستوى 
زاد في اجملتمع، كما  والدفاع عنه قد  الوطن  إنتشار قيمة حب  أن 
في  إنتشارها  قل  الوطنية  الرموز  دور  تقدير  قيمة  أن  على  إتفقا 

اجملتمع، وهذه النتيجة تخالف ما يتوقعه الفرض البحثي.

أما عن أهمية القيم الوطنية لدى كل من اآلباء واألبناء، فقد 
“حب  قيمة  أن  إلى   (4) جدول  في  املعروضة  النتائج  أشارت 
األبناء  الترتيب األول لدى كل من  والدفاع عنه” جاءت في  الوطن 
ما  الترتيب،  على   0.276  ،0.272 موزونني  مبتوسطني  واألباء 
“تقدير دور الرموز الوطنية” فقد جاءت في الترتيب الثاني  قيمة 
 ،0.250 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والرابع  األبناء  لدى 
والتمسك  “اإلنتماء  قيمة  أن  حني  في  الترتيب،  على   0.231
األبناء  من  كل  لدى  الثالث  الترتيب  في  حلت  احمللي”  باجملتمع 
الترتيب،  على   0.234  ،0.248 موزونني  مبتوسطني  واآلباء 
الترتيب  في  اجملتمع”  في  املؤسسات  دور  “تقدير  قيمة  وجاءت 
 ،0.230 موزون  مبتوسط  اآلباء  لدى  والثاني  األبناء  لدى  الرابع 

0.259 على الترتيب. 

جدول 2. األهمية النسبية للقيم الدينية كما يراها اآلباء واألبناء

القيمةم

اآلباءاألبناء

المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب
المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب

2.8310.3870.14912.9180.2750.1471إحترام املقدسات والعقائد1

2.6840.7520.14142.8830.4160.1443تقدير آداب احلديث2

2.770.570.14632.8960.3460.1452تقدير املناسبات الدينية واملشاركة فيها3

2.6750.6620.14152.8010.5850.146حتري احلالل والبعد عن احلرام4

2.5890.6790.13672.7710.6420.1397األمر باملعروف والنهي عن املنكر5

2.6750.6480.14162.8570.3750.1425اإلميان بالقضاء والقدر6

2.8090.610.14822.8620.370.1434بر الوالدين7
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ويتضح مما سبق أنه على الرغم من أن قيمة اإلنتماء والتمسك 
أن  إال  واآلباء  األبناء  من  كل  لدى  أولوية  متثل  ال  احمللي  باجملتمع 
حب الوطن والدفاع عنه ميثل األولوية األولى لكليهما، وهذا دليل 
مستوى  إلى  للتطلع  واآلباء  األبناء  حب  من  الرغم  على  أنه  على 
معيشي أفضل يجعلهم ال يتمسكون مبجتمعاتهم احمللية إال أن حب 
الوطن والدفاع عنه يسبق كل إعتبار، وهذا مؤشر جيد يدل على 

أن الوطن أغلى من أي حسابات أخرى.

ثالثاً: التغير احلادث في إنتشار القيم اإلجتماعية وأهميتها جليلي 
اآلباء واألبناء

حول  واألبناء  األباء  من  كل  إستجابات   (5) جدول  يستعرض 
إنتشار القيم اإلجتماعية، وتشير النتائج إلى أن قيم مربع كاي كانت 
دالة إحصائياً لعدد من القيم وهي: تقدير حرية اإلنسان وكرامته، 
واإلستغالل،  الظلم  محاربة  واجليران،  األهل  وتقدير  إحترام 
لألسرة  باإلنتماء  اإلعتزاز  والتعصب،  العنصري  التمييز  رفض 
مبعايير  اإللتزام  اآلخرين،  مع  والعطاء  بالكرم  التحلي  واألهل، 
اجملتمع، والتكافل االجتماعي بني الريفيني، حيث بلغت قيم مربع 
 ،53.916  ،10.675  ،19.742  ،22.477  ،7.505 لها:  كاي 
دالة  قيم  وجميعها  الترتيب،  على   ،14.424  ،14.090  ،50.557
إلى  يشير  مما  األقل،  0.05 على  اإلحتمالي  املستوى  عند  إحصائياً 
وعلى  القيم،  تلك  إنتشار  حول  واآلباء  األبناء  بني  إختالف  وجود 
واآلباء  األبناء  إستجابات  أن  إال  تربيع  كاي  قيم  داللة  من  الرغم 
اإلختالف  أن  إلى  يشير  (مما  قل   القيم  تلك  إنتشار  أن  إلى  تشير 
في اإلستجابات بني األباء واألبناء كان طفيفاً) ما عدا قيمة واحدة 

وهى قيمة التحلي بالكرم والعطاء مع اآلخرين، حيث جند أن األباء 
تغيير،  دون  هي  كما  أنها  يرون  األبناء  بينما  قل  إنتشارها  أن  يرون 
وهذه النتيجة تؤيد ما يتوقعه الفرض البحثي نسبياً بوجود إختالف 
بني اآلباء واألبناء حول رؤيتهم إلنتشار مجموعة القيم اإلجتماعية 

في اجملتمع.

كما تشير النتائج إلى عدم وجود إختالف بني إستجابات اآلباء 
الروح  وتنمية  التعاون  وهي:  القيم  باقي  إنتشار  حول  واألبناء 
والود،  الصداقة  وتقدير  واملساواة،  بالعدالة  اإلميان  اجلماعية، 
على   5.517  ،1.746  ،2.634 لها:  كاى  مربع  قيم  بلغت  حيث 
الترتيب، وجميعها قيم غير دالة إحصائياً عند املستوى اإلحتمالي 
0.05، حيث إتفق كل من اآلباء واألبناء على أن إنتشار تلك القيم 
في اجملتمع قد قل، وهذه النتيجة تخالف ما يتوقعه الفرض البحثي.

واألبناء،  اآلباء  من  كل  لدى  اإلجتماعية  القيم  أهمية  وعن 
التمييز  “رفض  قيمة  أن   (6) جدول  في  املعروضة  النتائج  تشير 
والتاسع  األبناء  لدى  األول  الترتيب  إحتلت  والتعصب”  العنصري 
الترتيب،  على   0.086  ،0.097 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى 
كما إحتلت قيمة “محاربة الظلم واإلستغالل” الترتيب الثاني لدى 
 0.091  ،0.097 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والسابع  األبناء 
واألهل”  لألسرة  باإلنتماء  “اإلعتزاز  قيمة  وجاءت  الترتيب،  على 
مبتوسطني  اآلباء  لدى  والسادس  األبناء  لدى  الثالث  الترتيب  في 
قيمة  إحتلت  كما  الترتيب،  على   0.091  ،0.096 موزونني 
والثالث  األبناء  لدى  الرابع  الترتيب  واملساواة”  بالعدالة  “اإلميان 

جدول 3. إستجابات كل من األباء واألبناء حول إنتشار القيم الوطنية بالمجتمع محل الدراسة

القيمةم

التغير الحادث في إنتشار القيمة
المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
األبناء

المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
االباء

قيمة مربع 
كاي

زاد إنتشارها ٪كما هي ٪قل إنتشارها ٪

آباءأبناءآباءأبناءآباءأبناء

12.817.116.51020.822.92.1602.1171.320حب الوطن والدفاع عنه1

2119.520.814.58.2161.7451.7311.301تقدير دور الرموز الوطنية2

*15.618.422.913.611.5181.9181.99118.635تقدير دور املؤسسات في اجملتمع3

*17.323.219.78.913181.9131.89626.537اإلنتماء والتمسك باجملتمع احمللي4

*دال عند املستوى اإلحتمالي 0.05 على األقل

جدول 4. األهمية النسبية للقيم الوطنية كما يراها اآلباء واألبناء. 

القيمةم

اآلباءاألبناء

المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب
المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب

2.5580.7370.27212.8750.4820.2761حب الوطن والدفاع عنه1

2.3510.6930.25022.3980.9850.2314تقدير دور الرموز الوطنية2

2.1690.8510.23042.6930.6360.2592تقدير دور املؤسسات في اجملتمع3

2.3380.9990.24832.4371.0060.2343اإلنتماء والتمسك باجملتمع احمللي4
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الترتيب،  على   0.096  ،0.095 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى 
أما قيمة “تقدير حرية اإلنسان وكرامته” فقد جاءت في الترتيب 
موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  واألول  األبناء  لدى  اخلامس 
وتنمية  “التعاون  قيمة  وكانت  الترتيب،  على   0.099  ،0.094
لدى  والعاشر  األبناء  لدى  السادس  الترتيب  في  اجلماعية”  الروح 
في  الترتيب،  على   0.084  ،0.092 موزونني  مبتوسطني  اآلباء 
الترتيب  في  واجليران”  األهل  وتقدير  “إحترام  قيمة  جاءت  حني 
 ،0.092 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والثاني  األبناء  لدى  السابع 
األبناء  من  كل  لدى  الثامن  الترتيب  وفي  الترتيب،  على   0.098
موزونني  مبتوسطني  والود”  الصداقة  “تقدير  قيمة  جاءت  واآلباء 
بالكرم  “التحلي  الترتيب، بينما إحتلت قيمة  0.086، 0.089 على 
لدى  والرابع  األبناء  لدى  التاسع  الترتيب  اآلخرين”  مع  والعطاء 
الترتيب،  على   0.093  ،0.086 موزونني  مبتوسطني  اآلباء 
العاشر  الترتيب  في  اجملتمع”  مبعايير  “اإللتزام  قيمة  ترتيب  وكان 
 ،0.086 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  واخلامس  األبناء  لدى 
“التكافل  أن قيمة  واألباء على  األبناء  وإتفق  الترتيب،  0.092 على 

مبتوسطني  عشر  احلادي  الترتيب  في  الريفيني”  بني  االجتماعي 
موزونني 0.078، 0.082 على الترتيب.

حرية  تقدير  بقيم:  يتمسكون  اآلباء  أن  سبق  مما  ويتضح 
واإلميان  واجليران،  األهل  وتقدير  إحترام  وكرامته،  اإلنسان 
اآلخرين،  مع  والعطاء  بالكرم  والتحلي  واملساواة،  بالعدالة 
اإلميان  بقيم  يتمسكون  األبناء  وأن  اجملتمع،  مبعايير  واإللتزام 
التمييز  ورفض  واإلستغالل،  الظلم  ومحاربة  واملساواة،  بالعدالة 

العنصري والتعصب، واإلعتزاز باإلنتماء لألسرة واألهل. 

رابعاً: التغير احلادث في إنتشار القيم الثقافية العلمية وأهميتها     
جليلي اآلباء واألبناء

واألبناء  األباء  من  كل  إستجابات   (7) جدول  يستعرض 
حول إنتشار القيم الثقافية العلمية املدروسة، وتشير النتائج إلى 
جميع  إنتشار  حول  واآلباء  األبناء  إستجابات  بني  إختالف  وجود 
القيم وهي: تقدير العلم، تقدير أهمية اللغة العربية، تقدير اإلبداع 
وتقدير  إحترام  اجملتمع،  في  ودورهم  العلماء  تقدير  واإلبتكار، 

جدول 5. إستجابات كل من األباء واألبناء حول إنتشار القيم اإلجتماعية بالمجتمع محل الدراسة

القيمةم

التغير الحادث في إنتشار القيمة
المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
األبناء

المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
االباء

قيمة مربع 
كاي

زاد إنتشارها ٪كما هي ٪قل إنتشارها ٪

آباءأبناءآباءأبناءآباءأبناء

*25.128.111.96.91314.91.7581.7367.505تقدير حرية اإلنسان وكرامته1

*24.730.313.95.211.514.51.7361.68422.477إحترام وتقدير األهل واجليران2

21.224.718.815.6109.71.7751.7012.634التعاون وتنمية الروح اجلماعية3

25.526.212.113.912.3101.7361.6751.746اإلميان بالعدالة واملساواة4

*22.926.420.311.56.712.11.6751.71419.742محاربة الظلم واإلستغالل5

*2428.4136.91314.71.7791.72710.675رفض التمييز العنصري والتعصب6

*21.22920.15.48.715.61.7491.73253.916اإلعتزاز باإلنتماء لألسرة واألهل7

23.824.716.512.19.713.21.7191.7715.517تقدير الصداقة والود8

*19.728.425.810.44.511.31.6971.65850.557التحلي بالكرم والعطاء مع اآلخرين9

*26.830.118.611.54.58.41.5541.56714.090اإللتزام مبعايير اجملتمع10

*22.520.619.714.57.814.91.7061.88714.424التكافل االجتماعي بني الريفيني11

*دال عند املستوى اإلحتمالي 0.05 على األقل

جدول 6. األهمية النسبية للقيم اإلجتماعية كما يراها اآلباء واألبناء 

القيمةم

اآلباءاألبناء

املتوسط 

احلسابي

اإلنحراف 

املعياري

املتوسط 

احلسابي 

املوزون

الترتيب
املتوسط 

احلسابي

اإلنحراف 

املعياري

املتوسط 

احلسابي 

املوزون

الترتيب

2.5760.7980.09452.8180.6410.0991تقدير حرية اإلنسان وكرامته1

2.5240.7510.09272.8140.60010.0982إحترام وتقدير األهل واجليران2

2.5330.7150.09262.3891.0020.08410التعاون وتنمية الروح اجلماعية3

2.6150.7240.09542.7490.7790.0963اإلميان بالعدالة واملساواة4

2.6580.6920.09722.6060.9210.0917محاربة الظلم واإلستغالل5

2.6710.5320.09712.4590.9220.0869رفض التمييز العنصري والتعصب6

2.6230.6790.09632.6020.9070.0916اإلعتزاز باإلنتماء لألسرة واألهل7

2.3640.8680.08682.5410.9030.0898تقدير الصداقة والود8

2.3640.8730.08692.6540.8350.0934التحلي بالكرم والعطاء مع اآلخرين9

2.3590.9120.086102.6190.8910.0925اإللتزام مبعايير اجملتمع10

2.1291.1570.078112.3511.0640.08211التكافل االجتماعي بني الريفيني11
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للفروق  كاي  مربع  قيم  بلغت  حيث  األخرى،  والثقافات  الشعوب 
 ،7.638  ،26.286  ،19.241 لها:  واآلباء  األبناء  إستجابات  بني 
إحصائياً  دالة  قيم  وجميعها  الترتيب،  على   55.442  ،32.609
ما  تؤيد  النتيجة  وهذه  األقل،  0.05على  اإلحتمالي  املستوى  عند 
واألبناء  اآلباء  بني  إختالف  بوجود  نسبياً  البحثي  الفرض  يتوقعه 
حول رؤيتهم إلنتشار مجموعة القيم الثقافية العلمية في اجملتمع.

إلى  تشير  والتي  كاي  مربع  قيم  معنوية  من  الرغم  وعلى 
اآلباء  إستجابات  أن  إال  واآلباء،  األبناء  إستجابات  بني  فروق  وجود 
واألبناء تشير إلى أن قيم: تقدير أهمية اللغة العربية، وتقدير العلماء 
تقدير  وأن قيمة  اجملتمع،  إنتشارها في  اجملتمع، قد قل  ودورهم في 
العلم قد زاد إنتشارها في اجملتمع، بينما إختلفت إستجابات األبناء 
واآلباء بالنسبة لقيمة تقدير اإلبداع واإلبتكار، ففي الوقت الذي يراها 
في  إنتشارها  زاد  أنها  يرون  األبناء  أن  جند  إنتشارها،  قل  قد  اآلباء 
قيمة  إلنتشار  رؤيتهم  في  واألبناء  األباء  إختلف  وكذلك  اجملتمع، 
أنها  اآلباء  يرى  حيث  األخرى،  والثقافات  الشعوب  وتقدير  إحترام 
قل إنتشارها، بينما يراها األبناء ثابتة لم يتغير إنتشارها في اجملتمع.

وعن أهمية القيم الثقافية العلمية لدى كل من اآلباء واألبناء، 
كل  ترتيب  تطابق  إلى   (8) جدول  في  املعروضة  النتائج  تشير 
من األبناء واآلباء للقيم الثقافية العلمية، حيث مثلت قيمة “تقدير 
واآلباء  األبناء  من  كل  لدى  األولى  األولوية  العربية”  اللغة  أهمية 
في  وجاءت  الترتيب،  على   0.208  ،0.228 موزونني  مبتوسطني 
 ،0.213 موزونني  مبتوسطني  العلم”  “تقدير  قيمة  الثاني  الترتيب 
العلماء  “تقدير  قيمة  الثالث  الترتيب  وفي  الترتيب،  على   0.205
على   0.204  ،0.195 موزونني  مبتوسطني  اجملتمع”  في  ودورهم 
موزونني  مبتوسطني  واإلبتكار”  اإلبداع  “تقدير  قيمة  ثم  الترتيب، 
وتقدير  “إحترام  قيمة  إحتلت  بينما  الترتيب،  على   0.201 ،0.193

كل  لدى  واألخير  اخلامس  الترتيب  األخرى”  والثقافات  الشعوب 
على   0.182  ،0.170 موزونني  مبتوسطني  واآلباء  األبناء  من 
بعروبتهم  واآلباء  األبناء  إلى متسك  النتيجة  تلك  الترتيب، وتشير 

وتقديرهم للغة العربية والعلم والعلماء.

خامساً: التغير احلادث في إنتشار القيم الذاتية وأهميتها جليلي 
اآلباء واألبناء

حول  واألبناء  األباء  من  كل  إستجابات   (9) جدول  يستعرض 
إنتشار القيم الذاتية املدروسة، وتشير النتائج إلى وجود إختالف 
حب  هي:  قيم  تسع  إنتشار  حول  واآلباء  األبناء  إستجابات  بني 
الطموح واإلجناز، والثقة بالنفس وإحترام الذات، واإلرادة والتصميم 
والشجاعة، وتقبل وجهات نظر اآلخرين، وحسن املظهر اخلارجي، 
حيث  والعفو،  والتسامح  والتواضع،  املسئولية،  وحتمل  والقناعة، 
لها:  واآلباء  األبناء  إستجابات  بني  للفروق  كاي  مربع  قيم  بلغت 
 ،10.867 ،36.930 ،7.772 ،40.276 ،33.055 ،8.731 ،22.300 ،18.214
16.284، على الترتيب، وجميعها قيم دالة إحصائياً عند املستوى 
اإلحتمالي 0.05على األقل، حيث يرى اآلباء أن قيمة حب الطموح 
واإلجناز كما هي لم تتغير، بينما يراها اآلبناء قد زاد إنتشارها، ويرى 
بينما  إنتشارها،  زاد  قد  الذات  وإحترام  بالنفس  الثقة  قيمة  اآلباء 
يراها األبناء كما هي دون تغيير، ويرى اآلباء قيمتي اإلرادة والتصميم 
إنتشارهما،  يتغير  لم  هما  كما  والعفو  والتسامح  والشجاعة، 
أن  اآلباء  ويرى  اجملتمع،  في  إنتشارهما  قل  قد  أنهما  االبناء  ويرى 
قيمتي حسن املظهر اخلارجي، وحتمل املسئولية قد زاد إنتشارهما، 
في حني أن األبناء يرون أنهما كما هما لم يتغير إنتشارهما، وفي 
الوقت الذي يرى فيه اآلباء أن القناعة قل إنتشارها، جند األبناء يرون 
إنتشارها،  زاد  التواضع  قيمة  اآلباء  ويرى  تغيير،  دون  أنها كما هي 
يتوقعه  ما  تؤيد  النتيجة  وهذه  تغيير،  دون  االبناء كما هي  ويراها 
الفرض البحثي نسبياً بوجود إختالف بني اآلباء واألبناء حول رؤيتهم 

إلنتشار مجموعة القيم الذاتية في اجملتمع.

جدول 7. إستجابات كل من األباء واألبناء حول إنتشار القيم الثقافية العلمية بالمجتمع محل الدراسة

القيمةم

المتوسط التغير الحادث في إنتشار القيمة
الحسابي 

الستجابات 
األبناء

المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
االباء

قيمة مربع 
كاي

زاد إنتشارها ٪كما هي ٪قل إنتشارها ٪

آباءأبناءآباءأبناءآباءأبناء

*16.219.312.852125.82.0952.12919.241تقدير العلم1

*19.922.518812.119.51.8441.93926.286تقدير أهمية اللغة العربية2

*14.920.616.511.918.617.52.0741.9397.638تقدير اإلبداع واإلبتكار3

*22.124.916.96.31118.81.7791.78932.609تقدير العلماء ودورهم في اجملتمع4

*12.126.222.17.815.8162.0741.79755.442إحترام الشعوب والثقافات األخرى5

*دال عند املستوى اإلحتمالي 0.05 على األقل

جدول 8. األهمية النسبية للقيم الثقافية العلمية كما يراها اآلباء واألبناء

القيمةم

اآلباءاألبناء

المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

المتوسط الترتيب
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب

2.2171.1850.21322.5670.9530.2052تقدير العلم1

2.3771.1270.22812.6060.8630.2081تقدير أهمية اللغة العربية2

2.0091.1830.19342.5190.8980.2014تقدير اإلبداع واإلبتكار3

2.0301.1470.19532.5690.8520.2043تقدير العلماء ودورهم في اجملتمع4

1.7711.2070.17052.2811.0270.1825إحترام الشعوب والثقافات األخرى5
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كما تشير النتائج إلى عدم وجود إختالف بني إستجابات اآلباء 
والتحلي  باملستقبل،  والتفاؤل  األمل  قيم:  إنتشار  حول  واألبناء 
باألمانة، واحلياء، حيث بلغت قيم مربع كاى إلستجاباتهم: 5.023، 
0.314، 4.857 على الترتيب، وجميعها قيم غير دالة إحصائياً عند 
املستوى اإلحتمالي 0.05، حيث إتفق كل من اآلباء واألبناء على أن 
القيم الثالث قد قل إنتشارها في اجملتمع، وهذه النتيجة تخالف 

ما يتوقعه الفرض البحثي.

وعن أهمية القيم الذاتية لدى كل من اآلباء واألبناء، تشير النتائج 
واإلجناز”  الطموح  “حب  قيمة  أن   (10) جدول  في  املعروضة 
موزونني  واآلباء مبتوسطني  األبناء  لدى كل من  األول  الترتيب  إحتلت 
الترتيب  “احلياء”  قيمة  وإحتلت  الترتيب،  على   0.088  ،0.091
 ،0.089 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والرابع  األبناء  لدى  الثاني 
0.085 على الترتيب، أما قيمة “الثقة بالنفس وإحترام الذات” فقد 
مبتوسطني  اآلباء  لدى  والسادس  األبناء  لدى  الثالث  الترتيب  إحتلت 
“اإلرادة  قيمة  وإحتلت  الترتيب،  على   0.084  ،0.088 موزونني 
والتصميم والشجاعة” الترتيب الرابع والعاشر لدى كل من األبناء 
في  الترتيب،  على   0.080  ،0.085 موزونني  ومبتوسطني  واآلباء 
حني إحتلت قيمة “تقبل وجهات نظر اآلخرين” الترتيب اخلامس لدى 
 0.088  ،0.085 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والثاني  األبناء 
على الترتيب، وجاءت قيمة “حتمل املسئولية” في الترتيب السادس 
 ،0.084 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  عشر  والثاني  األبناء  لدى 
0.079 على الترتيب، وجاءت قيمة “القناعة” في الترتيب السابع لدى 
على   0.081  ،0.083 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والتاسع  األبناء 
الترتيب، أما قيمة “التواضع” فقد إحتلت الترتيب الثامن لدى كل من 
الترتيب،  على   0.083  ،0.082 موزونني  مبتوسطني  واآلباء  األبناء 
أما قيمة “حسن املظهر اخلارجي” فقد جاءت في الترتيب التاسع لدى 
على   0.087  ،0.080 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والثالث  األبناء 
الترتيب، وإحتلت قيمة “التسامح والعفو” الترتيب العاشر واخلامس 
الترتيب،  على   0.084  ،0.080 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى 
وإحتلت قيمة “التحلي باألمانة” الترتيب احلادي عشر لدى كل من 
الترتيب،  على   0.080  ،0.079 موزونني  مبتوسطني  واآلباء  األبناء 
أما قيمة “األمل والتفاؤل باملستقبل” فقد جاءت في الترتيب الثاني عشر 
 0.083  ،0.074 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والسابع  األبناء  لدى 

على الترتيب.

جدول 9. إستجابات كل من األباء واألبناء حول إنتشار القيم الذاتية بالمجتمع محل الدراسة

القيمةم

المتوسط التغير الحادث في إنتشار القيمة
الحسابي 

الستجابات 
األبناء

المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
االباء

قيمة مربع 
كاي

زاد إنتشارها ٪كما هي ٪قل إنتشارها ٪

آباءأبناءآباءأبناءآباءأبناء

*11.714.316.71921.616.72.0481.19918.214حب الطموح واإلجناز1
*13.217.120.810.61622.32.0562.10422.300الثقة بالنفس واحترام الذات2
*27.315.71022.112.812.11.9262.0568.731اإلرادة والتصميم والشجاعة3
*1625.123.210.610.814.31.8961.78433.055تقبل وجهات نظر اآلخرين4
1922.517.71313.214.51.8831.8395.023األمل والتفاؤل باملستقبل5
*13.619.923.49.51320.61.9872.01340.276حسن املظهر اخلارجي6
*15.420.119.914.114.715.81.9871.9137.772القناعة7
*15.419.322.39.312.321.41.939236.930حتمل املسئولية8
*25.316.914.514.910.218.21.6971.94810.867التواضع9

*3210.810.2247.815.21.5151.82316.284التسامح والعفو10
24.222.91010.415.816.71.8311.8750.314التحلي باألمانة11
25.327.1117.113.615.81.7661.7754.857احلياء12

*دال عند املستوى اإلحتمالي 0.05 على األقل

ويتضح مما سبق أن اآلباء قد حتللوا نسبياً من حتمل املسئولية 
بينما حتتل مكانة متوسطة لدى األبناء، ولعل مرجع ذلك أن األبناء 
ال يزالون في مقتبل العمر ويسعون جاهدين إلى تكوين أنفسهم 
وحتسن مستواهم املادي واملعيشي في ظل إرتفاع األسعار وغالء 
تكاليف الزواج، بينما اآلباء على العكس من ذلك قد تقدموا في 
العمر ويتجهون إلى التدين بديالً عن متاع احلياة الدنيا، كما يتضح 
أن كل من األبناء واآلباء قل لديهم قيمة األمانة، ورمبا يكون ذلك 
بسبب غياب الدور الفعال لدور العبادة في وعظ الناس وإرشادهم 
إلى التحلي باألمانة واألعمال الصاحلة، كما تشير النتائج إلى تذيل 
النظرة  تلك  نبعت  ورمبا  األبناء  أولويات  باملستقبل  والتفاؤل  األمل 
التشاؤمية للمستقبل من تدني مستوى املعيشة وعدم توفر فرص 

عمل حقيقية تتناسب مع املؤهالت العلمية احلاصلني عليها.

 سادساً: التغير احلادث في إنتشار القيم اإلقتصادية وأهميتها جليلي   
اآلباء واألبناء

واألبناء  األباء  من  كل  إستجابات   (11) جدول  يستعرض 
حول إنتشار القيم اإلقتصادية املدروسة، وتشير النتائج إلى وجود 
قيم  ثمان  إنتشار  حول  واآلباء  األبناء  إستجابات  بني  إختالف 
العمل  حب  العامة،  امللكية  إحترام  اخلاصة،  امللكية  إحترام  هي: 
وتوجيهه،  اإلنفاق  ترشيد  احلياة،  في  الوقت  قيمة  تقدير  وإتقانه، 
تقدير العمال وإحترامهم، تقدير قيمة موارد الوطن، اإللتزام باجلد 
واملثابرة، حيث بلغت قيم مربع كاي للفروق بني إستجابات األبناء 
 ،64.563  ،12.651  ،26.485  ،43.356  ،31.469 واآلباء: 
وجميعها  الترتيب،  على   42.527  ،6.728  ،5.919  ،50.083
قيم دالة إحصائياً عند املستوى اإلحتمالي 0.05على األقل، وهذه 
النتيجة تؤيد ما يتوقعه الفرض البحثي نسبياً بوجود إختالف بني 
اإلقتصادية  القيم  مجموعة  إلنتشار  رؤيتهم  حول  واألبناء  اآلباء 

في اجملتمع.

جميعها  القيم  أن  يرون  اآلباء  أن  جند  اجلدول  في  وبالنظر   
قيم:  أن  يرون  األبناء  أن  حني  في  اجملتمع،  في  أنتشارها   قل 
العمال  اإلنفاق وتوجيهه، وتقدير  امللكية اخلاصة، وترشيد  إحترام 
تغيير،  دون  هي  كما  ظلت  واملثابرة،  باجلد  واإللتزام  وإحترامهم، 
وعلى  إنتشارها،  زاد  قد  احلياة  في  الوقت  قيمة  تقدير  قيمة  وأن 
الرغم من معنوية قيم مربع كاي لثالث قيم هي: إحترام امللكية 
أن  إال  الوطن،  موارد  قيمة  وتقدير  وإتقانه،  العمل  حب  العامة، 
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األبناء إتفقوا مع اآلباء على أنها قد قل إنتشارها، مما يشير إلى أن 
اإلختالف بني األبناء واآلباء حول تلك القيم كان طفيفاً.

إستجابات  بني  إختالف  وجود  عدم  إلى  النتائج  تشير  كما   
اآلباء واألبناء حول إنتشار قيمة تقدير العمل اليدوي، حيث بلغت 
عند  إحصائياً  دالة  غير  قيمة  وهي   ،5.919 كاى  مربع  قيمة 
على  واألبناء  اآلباء  من  كل  إتفق  حيث   ،0.05 اإلحتمالي  املستوى 
أن إنتشارها قد قل في اجملتمع، وهذه النتيجة تخالف ما يتوقعه 

الفرض البحثي.

واألبناء،  اآلباء  من  كل  لدى  اإلقتصادية  القيم  أهمية  وعن 
امللكية  “إحترام  قيمة  أن   (12) بجدول  املعروضة  النتائج  تشير 

 جدول 10. األهمية النسبية للقيم الذاتية كما يراها اآلباء واألبناء

القيمةم

اآلباءاألبناء

المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب
المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب

2.5410.9590.09112.6670.7560.0881حب الطموح واإلجناز1

2.4760.9900.08832.5490.9720.0846الثقة بالنفس واحترام الذات2

2.3850.9150.08542.4291.0270.08010اإلرادة والتصميم والشجاعة3

2.3770.9790.08552.6790.8400.0882تقبل وجهات نظر اآلخرين4

2.0870.9090.074122.5150.8940.0837األمل والتفاؤل باملستقبل5

2.2290.9790.08092.6490.7590.0873حسن املظهر اخلارجي6

2.3381.0900.08372.4630.9990.0819القناعة7

2.3591.0190.08462.4031.0700.07912حتمل املسئولية8

2.3121.0460.08282.5280.9320.0838التواضع9

2.2340.9940.080102.5540.9210.0845التسامح والعفو10

2.2041.1100.079112.4421.0610.08011التحلي باألمانة11

2.4890.9220.08922.5800.9140.0854احلياء12

جدول 11. إستجابات كل من األباء واألبناء حول إنتشار القيم اإلقتصادية بالمجتمع محل الدراسة

القيمةم

المتوسط التغير الحادث في إنتشار القيمة
الحسابي 

الستجابات 
األبناء

المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
االباء

قيمة مربع 
كاي

زاد إنتشارها ٪كما هي ٪قل إنتشارها ٪

آباءأبناءآباءأبناءآباءأبناء

*12.124.722.115.415.8102.0741.70631.469إحترام امللكية اخلاصة1
*20.631.818.85.810.612.31.8011.61043.356إحترام امللكية العامة2
*17.527.3166.916.515.81.9781.77126.485حب العمل وإتقانه3
*1623.814.312.619.713.62.0741.79712.651تقدير قيمة الوقت في احلياة4
*132922.77.414.313.62.0261.69364.563ترشيد اإلنفاق وتوجيهه5
*13.923.429.713.46.513.21.8531.79750.083تقدير العمال وإحترامهم6
21.926.418.813.69.3101.7491.6715.919تقدير العمل اليدوي7
*19.921.91913.61114.51.8231.8536.728تقدير قيمة موارد الوطن8
*14.323.6249.711.716.71.9481.86242.527اإللتزام باجلد واملثابرة9

*دال عند املستوى اإلحتمالي 0.05 على األقل

لدى  والثاني  األبناء  لدى  األول  الترتيب  في  جاءت  اخلاصة” 
الترتيب،  على   0.121  ،0.119 موزونني  مبتوسطني  اآلباء 
وجاءت قيمة “تقدير العمال وإحترامهم” في الترتيب الثاني لألبناء 
على   0.109  ،0.117 موزونني  مبتوسطني  لآلباء  والسادس 
“حب العمل وإتقانه” في الترتيب  الترتيب، في حني جاءت قيمة 
 ،0.117 موزونني  مبتوسطني  لآلباء  والرابع  لألبناء  الثالث 
العامة”  امللكية  “إحترام  قيمة  وإحتلت  الترتيب،  على   0.115
موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  واألول  األبناء  لدى  الرابع  الترتيب 
قيمة  “تقدير  قيمة  إحتلت  بينما  الترتيب،  على   0.122  ،0.114
األبناء  من  كل  لدى  والثامن  اخلامس  الترتيب  الوطن”  موارد 
الترتيب،  على   0.103  ،0.110 موزونني  مبتوسطني  واآلباء 

جدول 12. األهمية النسبية للقيم اإلقتصادية كما يراها اآلباء واألبناء  

القيمةم

اآلباءاألبناء

المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب
المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب

2.5760.8250.11912.6670.7490.1212إحترام امللكية اخلاصة1
2.4500.8210.11442.6840.7570.1221إحترام امللكية العامة2
2.5240.8690.11732.5280.8690.1154حب العمل وإتقانه3
2.3120.8060.10782.5370.8060.1153تقدير قيمة الوقت في احلياة4
2.3420.8890.10962.2991.0140.1047ترشيد اإلنفاق وتوجيهه5
2.5150.8280.11722.3980.9770.1096تقدير العمال وإحترامهم6
2.1560.9920.10092.2211.0670.1019تقدير العمل اليدوي7
2.3640.8590.11052.2640.9110.1038تقدير قيمة موارد الوطن8
2.3200.9380.10872.4500.9160.1115اإللتزام باجلد واملثابرة9
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قيمة  جاءت  واآلباء  األبناء  لدى  والسابع  السادس  الترتيب  وفي 
 0.104  ،0.109 موزونني  مبتوسطني  وتوجيهه”  اإلنفاق  “ترشيد 
الترتيب  واملثابرة”  باجلد  “اإللتزام  قيمة  وإحتلت  الترتيب،  على 
موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  واخلامس  األبناء  لدى  السابع 
الوقت  قيمة  “تقدير  قيمة  وجاءت  الترتيب،  على   0.111  ،0.108
اآلباء  لدى  والثالث  األبناء  لدى  الثامن  الترتيب  في  احلياة”  في 
وتذيلت  الترتيب،  على   0115  ،0.107 موزونني  مبتوسطني 
واآلباء  األبناء  لدى  الترتيب  اليدوي” أولويات  العمل  “تقدير  قيمة 

مبتوسطني موزونني 0.100، 0.101 على الترتيب.

امللكية  يحترمون  واآلباء  األبناء  من  كل  أن  يتضح  سبق  ومما 
العامة واخلاصة، ويحبون العمل ويتقنونه، وأنهم قل لديهم تقدير 
احلديثة  والتكنولوجيا  التطور  إلى  ذلك  يرجع  ورمبا  اليدوي  العمل 
كما  واجملهود،  الوقت  في  وفرت  والتي  احلياة  مجاالت  كافة  في 
قلة  بسبب  ذلك  ولعل  الوقت  قيمة  يقدرون  ال  األبناء  أن  يتضح 
خبرتهم في احلياة وأنهم يعتقدون أنهم ال يزالون في مقتبل العمر 

وبالتالي ال يعطون أهمية كبيرة للوقت على عكس اآلباء.

سابعاً: التغير احلادث في إنتشار القيم اجلمالية البيئية وأهميتها 
جليلي اآلباء واألبناء

واألبناء حول  األباء  (13) إستجابات كل من  يستعرض جدول 
إنتشار القيم اجلمالية البيئية املدروسة، وتشير النتائج إلى وجود 
اجلمالية  القيم  إنتشار  حول  واآلباء  األبناء  إستجابات  بني  إختالف 
البيئية وهي: احملافظة على نظافة البيئة، احملافظة على الشوارع 
من التعدي، احملافظة على املساحات اخلضراء بالقرية، وتقدير عمال 
النظافة بالقرية، حيث بلغت قيم مربع كاي للفروق بني إستجابات 
الترتيب،  على   6.468  ،38.571  ،23.157  ،13.029 واآلباء:  األبناء 
0.05على  اإلحتمالي  املستوى  عند  إحصائياً  دالة  قيم  وجميعها 
األقل، وبالنظر في اجلدول جند أن اآلباء يرون أن قيمة احملافظة على 
نظافة البيئة قد قل إنتشارها في اجلتمع، جند أن األبناء يرون أنها 
زاد إنتشارها، وبالنسبة لقيمة تقدير عمال النظافة في القرية، جند 
لم  يرونها كما هى  األبناء  بينما  إنتشارها،  يرونها قد قل  اآلباء  أن 
الرغم من معنوية قيمتي مربع كاي لكل  إنتشارها، وعلى  يتغير 
من: احملافظة على الشوارع من التعدي، واحملافظة على املساحات 
اخلضراء بالقرية، إال أن األباء واألبناء يرون أنهما قل إنتشارهما في 
اجملتمع، ورمبا يشير ذلك إلى أن الفروق بني إستجابات اآلباء واألبناء 
البحثي  الفرض  يتوقعه  ما  تؤيد  النتيجة  وهذه  طفيفة،  كانت 
مجموعة  إلنتشار  رؤيتهم  حول  واألبناء  اآلباء  بني  إختالف  بوجود 

القيم اجلمالية البيئية في اجملتمع.

وعن أهمية القيم اجلمالية البيئية لدى كل من اآلباء واألبناء، 
عمال  “تقدير  قيمة  أن   (14) بجدول  املعروضة  النتائج  تشير 
لدى  والثاني  األبناء  لدى  األول  الترتيب  إحتلت  بالقرية”  النظافة 

اآلباء مبتوسطني موزونني 0.262، 0.250 على الترتيب، وإحتلت قيمة 
األبناء  لدى  الثاني  الترتيب  التعدي”  من  الشوارع  على  “احملافظة 
الترتيب،  على   0.235  ،0.256 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والرابع 
وجاءت قيمة “احملافظة على نظافة البيئة” في الترتيب الثالث لدى 
األبناء واألل لدى اآلباء مبتوسطني موزونني 0.245، 0.271 على الترتيب، 
في حني جاءت قيمة “احملافظة على املساحات اخلضراء بالقرية” في 
موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والثالث  األبناء  لدى  الرابع  الترتيب 

0.237، 0.244 على الترتيب.

جليلي  وأهميتها  الزراعية  القيم  إنتشار  في  احلادث  التغير  ثامناً: 
اآلباء واألبناء

واألبناء  األباء  من  كل  إستجابات   (15) جدول  ويستعرض 
وجود  إلى  النتائج  وتشير  املدروسة،  الزراعية  القيم  إنتشار  حول 
واحدة  قيمة  إنتشار  حول  واآلباء  األبناء  إستجابات  بني  إختالف 
بلغت قيمة مربع كاي  الري، حيث  فقط وهي: احلفاظ على مياه 
دالة  قيمة  وهى  لها: 8.813،  واآلباء  األبناء  إستجابات  بني  للفروق 
الوقت  ففي  األقل،  0.05على  اإلحتمالي  املستوى  عند  إحصائياً 
الذي يراها اآلباء كما هي لم يتغير إنتشارها، جند األبناء يرون أنها 
قل إنتشارها  في اجملتمع، وهذه النتيجة تؤيد ما يتوقعه الفرض 
رؤيتهم  حول  واألبناء  اآلباء  بني  إختالف  بوجود  نسبياً  البحثي 

إلنتشار مجموعة القيم الزراعية في اجملتمع.

النتائج إلى إتفاق اآلباء واألبناء حول إنتشار باقي  كما تشير 
الزراعية،  األرض  على  احلفاظ  وهي:  املدروسة  الزراعية  القيم 
واملساعدة في العمل الزراعي، وإمتالك مشروع زراعي، حيث بلغت 
قيم مربع كاي للفرق بني إستجابات األبناء واآلباء حولها: 5.919، 
املستوى  عند  إحصائياً  دالة  غير  قيم  وجميعها   ،0.314  ،5.023
أن قيمتي  واألبناء على  اآلباء  إتفق كل من  اإلحتمالي 0.05، حيث 
قد  الزراعي  العمل  في  واملساعدة  الزراعية،  األرض  على  احلفاظ 
إمتالك  قيمة  إنتشار  إتفقا حول  اجملتمع، كما  إنتشارهما في  قل 
مشروع زراعي، حيث يرونها كما هي لم يتغير إنتشارها في اجملتمع، 

وهذه النتيجة تخالف ما يتوقعه الفرض البحثي.

واألبناء، تشير  اآلباء  الزراعية لدى كل من  القيم  وعن أهمية 
األرض  على  “احلفاظ  قيمة  أن   (16) بجدول  املعروضة  النتائج 
مبتوسطني  واآلباء  األبناء  لدى  األول  الترتيب  إحتلت  الزراعية” 
مشروع  “إمتالك  قيمة  وأن  الترتيب،  على   0.274  ،0.257 موزونني 
اآلباء  لدى  والرابع  األبناء  لدى  الثاني  الترتيب  إحتلت  زراعي” 
جاءت  حني  في  الترتيب،  على   0.241  ،0.248 موزونني  مبتوسطني 
األبناء  لدى  الثالث  الترتيب  في  الري”  مياه  على  “احلفاظ  قيمة 
والثاني لدى اآلباء مبتوسطني موزونني 0.245، 0.249 على الترتيب، 
الترتيب  إحتلت  قد  الزراعي”  العمل  في  “املساعدة  قيمة  بينما 
 ،0.243 موزونني  مبتوسطني  اآلباء  لدى  والثالث  األبناء  لدى  الرابع 

0.244 على الترتيب.

جدول 13. إستجابات كل من األباء واألبناء حول إنتشار القيم الجمالية البيئية بالمجتمع محل الدراسة

القيمةم

التغير الحادث في إنتشار القيمة
المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
األبناء

المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
اآلباء

قيمة مربع 
كاي

زاد إنتشارها ٪كما هي ٪قل إنتشارها ٪

آباءأبناءآباءأبناءآباءأبناء

*16.724.214.18.719.317.12.0521.85713.029احملافظة على نظافة البيئة1

*2130.1135.21614.71.9001.69323.157احملافظة على الشوارع من التعدي2

*2430.712.32.213.617.11.7921.72738.571احملافظة على املساحات اخلضراء 3

*18.222.17.69.524.218.42.1211.9266.468تقدير عمال النظافة بالقرية4

*دال عند املستوى اإلحتمالي 0.05 على األقل
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ومما سبق يتضح أهمية احلفاظ على األرض الزراعية لدى كل 
لدى  الري  احلفاظ على مياه  أهمية  يتضح  واآلباء، كما  األبناء  من 
الري  مياه  قلة  األبناء مبخاطر  األكثر معرفة من  أنهم  اآلباء حيث 
بإمتالك مشروع  األبناء  إهتم  الزراعة، في حني  خلبرتهم في  نظراً 

زراعي لتحقيق مكاسب مادية تعينهم على صعوبات احلياة.

األولويات القيمية لألبناء واآلباء
بعد هذا العرض لترتيب كل من اآلباء واألبناء للقيم املدروسة 
ميكن تصميم هرم قيمي ميثل أولويات كل من اآلباء واألبناء للقيم 
وفق أهميتها بالنسبة لهم، بحيث  تكون مجموعة القيم األكثر 
أدنى  في  أهمية  األقل  القيم  ومجموعة  الهرم،  أعلى  في  أهمية 
حالة  وفي  املوزون،  املتوسط  على  الترتيب  يعتمد  وسوف  الهرم، 
التساوي في املتوسط املوزون ينظر مباشرة إلى اإلنحراف املعياري 

األقل والذي يدل على جتانس البيانات كما يلي:

الهرم القيمي ألوليات األبناء
يستعرض شكل (1) الهرم القيمي ألولويات األبناء جملموعات 
األبناء  املدروسة، وهي مرتبة وفق أهميتها من وجهة نظر  القيم 

جدول 14. األهمية النسبية للقيم الجمالية البيئية كما يراها اآلباء واألبناء

القيمةم

اآلباءاألبناء

المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

المتوسط الترتيب
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب

2.0741.0590.24532.3291.0400.2711احملافظة على نظافة البيئة1

2.1651.0990.25622.0171.2330.2354احملافظة على الشوارع من التعدي2

21.0380.23742.0991.2520.2443احملافظة على املساحات اخلضراء 3

2.2171.0690.26212.1471.1440.2502تقدير عمال النظافة بالقرية4

جدول 15. إستجابات كل من األباء واألبناء حول إنتشار القيم الزراعية بالمجتمع محل الدراسة

القيمةم

التغير الحادث في إنتشار القيمة
المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
األبناء

المتوسط 
الحسابي 

الستجابات 
االباء

قيمة مربع 
كاي

زاد إنتشارها ٪كما هي ٪قل إنتشارها ٪

آباءأبناءآباءأبناءآباءأبناء

27.93112.86.39.312.81.6281.6365.919احلفاظ على األرض الزراعية1

21.227.519.912.88.99.71.6531.7455.023املساعدة في العمل الزراعي2

*24.912.71824.77.112.61.6451.7978.813احلفاظ على مياه الري3

16.911.726247.114.31.6231.6150.314إمتالك مشروع زراعي4

كما يلي: جاءت مجموعة القيم الذاتية في الترتيب األول مبتوسط 
مبتوسط  اإلقتصادية  القيم  مجموعة  تلتها   ،0.212 قدره  موزون 
القيم  مجموعة  جاءت  الثالث  الترتيب  في  ثم   ،0.207 موزون 
جاءت  الرابع  الترتيب  وفي   ،0.163 موزون  مبتوسط  اإلجتماعية 
تلتها مجموعة   ،0.144 موزون  الدينية مبتوسط  القيم  مجموعة 
القيم الثقافية العلمية في الترتيب اخلامس مبتوسط موزون 0.079، 
موزون  مبتوسط  السادس  الترتيب  في  الوطنية  القيم  جاءت  ثم 
0.071، وفي الترتيب السابع جاءت مجموعة القيم اجلمالية البيئية 
الزراعية  القيم  مجموعة  جاءت  حني  في   ،0.064 موزون  مبتوسط 

متذيلة الهرم القيمي لألبناء مبتوسط موزون قدره 0.062.

الهرم القيمي ألوليات اآلباء
(2) الهرم القيمي ألولويات اآلباء جملموعات  يستعرض شكل 
اآلباء  نظر  وجهة  من  أهميتها  وفق  مرتبة  وهي  املدروسة،  القيم 
كما يلي: جاءت مجموعة القيم الذاتية في الترتيب األول مبتوسط 
مبتوسط  اإلقتصادية  القيم  مجموعة  تلتها   ،0.217 قدره  موزون 
القيم  مجموعة  جاءت  الثالث  الترتيب  في  ثم   ،0.204 موزون 
الدينية مبتوسط موزون 0.157، وفي الترتيب الرابع جاءت مجموعة 

*دال عند املستوى اإلحتمالي 0.05 على األقل

جدول 16. األهمية النسبية للقيم الزراعية كما يراها اآلباء واألبناء

القيمةم

اآلباءاألبناء

المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب
المتوسط 
الحسابي

اإلنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
الموزون

الترتيب

2.1081.0010.25712.1341.1590.2741احلفاظ على األرض الزراعية1

1.8921.1950.24342.0040.9160.2443املساعدة في العمل الزراعي2

1.9091.1990.24532.0430.9680.2492احلفاظ على مياه الري3

2.0681.2100.24821.0481.0270.2414إمتالك مشروع زراعي4
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شكل 1. الهرم القيمي ألولويات القيم لدى األبناء

شكل 2. الهرم القيمي ألولويات القيم لدى اآلباء

 

(0.212)مجموعة القيم الذاتية 

(0.207)مجموعة القيم اإلقتصادية 

(0.163)مجموعة القيم اإلجتماعية 

(0.144)مجموعة القيم الدينية 

(0.079)مجموعة القيم الثقافية العلمية 

(0.071)مجموعة القيم الوطنية 

(0.064)مجموعة القيم الجمالية البيئية 

(0.062)مجموعة القيم الزراعية 

 

(0.217)مجموعة القيم الذاتية 

(0.204)مجموعة القيم اإلقتصادية 

(0.157)مجموعة القيم الدينية 

(0.142)مجموعة القيم اإلجتماعية 

(0.089)مجموعة القيم الوطنية 

(0.074)مجموعة القيم الثقافية العلمية 

(0.061)مجموعة القيم الزراعية 

(0.056)مجموعة القيم الجمالية البيئية 
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القيم اإلجتماعية مبتوسط موزون 0.142، تلتها مجموعة القيم 
جاءت  ثم   ،0.089 موزون  مبتوسط  اخلامس  الترتيب  في  الوطنية 
موزون  مبتوسط  السادس  الترتيب  في  العلمية  الثقافية  القيم 
الزراعية  القيم  مجموعة  جاءت  السابع  الترتيب  وفي   ،0.074
اجلمالية  القيم  جاءت مجموعة  في حني   ،0.061 موزون  مبتوسط 

البيئية متذيلة الهرم القيمي لآلباء مبتوسط موزون قدره 0.056.

في  واألبناء  اآلباء  بني  واضح  إختالف  وجود  يتبني  سبق  ومما 
في  جاءت  الذاتية  القيم  وأن  لديهم،  القيم  ألولويات  ترتيبهم 
مجموعة  تقدمت  كما  واألبناء،  اآلباء  من  كل  أولويات  مقدمة 
القيم اإلقتصادية على القيم اإلجتماعية وإحتلت الترتيب الثاني 
لدى كل من اآلباء واألبناء، بينما تذيلت مجموعة القيم الزراعية 
في  اآلباء  لدى  ترتيبها  جاء  حيث  واألبناء،  اآلباء  من  كل  أولويات 
الثامن  الترتيب  التريب السابع، بينما كان ترتيبها لدى األبناء في 
الدراسات  من  مزيد  إجراء  إلى  يحتاج  خطير  مؤشر  وهو  واألخير، 

حول أسباب تراجع القيم الزراعية لدى الريفيني بصفة عامة.

أسباب التغير القيمي من وجهة نظر األباء واألبناء
وجهة  من  القيمي  التغير  أسباب   (17) جدول  يستعرض 
واألبناء قد حصروا  اآلباء  أن  واآلباء، ويتضح من اجلدول  األبناء  نظر 
أسباب التغير القيمي في ثمانية أسباب رئيسية، وتشير النتائج 
عبر  االتصالي  والغزو  االتصال  “وسائل  هو  األسباب  تلك  أول  أن 
بواقع   ٪69.3 موافقة  وبنسبة   ،0.113 موزون  مبتوسط  اإلنترنت” 
(39.4٪ من األبناء، 29.9٪ من اآلباء)، وفي الترتيب الثاني جاء سبب 
موزون  مبتوسط  اإلذاعية”  والبرامج  واملسلسالت  “التليفزيون 
(34.2٪ من األبناء، 32٪ من  0.109، وبنسبة موافقة 66.2٪ بواقع 
التي  واملعاصرة  احلداثة   “ سبب  جاء  الثالث  الترتيب  وفي  اآلباء)، 
يتعرض لها اجملتمع “ مبتوسط موزون 0.108، وبنسبة موافقة ٪66 
بواقع (37.4٪ من األبناء، 28.6٪ من اآلباء)، وفي الترتيب الرابع جاء 
والثقافية داخل اجملتمع” مبتوسط  الفكرية  التيارات  “تنوع  سبب 
األبناء،  من   ٪31.4) بواقع   ٪61.9 موافقة  وبنسبة   ،0.102 موزون 
“التحضر  سبب  جاء  اخلامس  الترتيب  وفي  اآلباء)،  من   ٪30.5
وانتشار ظاهرة التمدن في الريف” مبتوسط موزون 0.101، وبنسبة 
وفي  اآلباء)،  من   ٪29.9 األبناء،  من   ٪31.8) بواقع   ٪61.7 موافقة 
مبتوسط  االجتماعية”  “التنشئة  سبب  جاء  السادس  الترتيب 
األبناء،  من   ٪33.3) بواقع   ٪61.3 موافقة  وبنسبة   ،0.100 موزون 
“فشل النظم  29.7٪ من اآلباء)، وجاء في الترتيب السابع سبب 
التعليمية والتربوية في مالحقة التطور” مبتوسط موزون 0.086، 
وبنسبة موافقة 52.4٪ بواقع (28.1٪ من األبناء، 24.2٪ من اآلباء)، 
وفي الترتيب الثامن واالخير جاء سبب “انتشار الصراعات واحلروب” 
(17.3٪ من  مبتوسط موزون 0.065، وبنسبة موافقة 39.8٪ بواقع 

األبناء، 22.5٪ من اآلباء).

ملخص النتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                              

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
• تقدير 	 قيم:  إنتشار  حول  واألبناء  اآلباء  بني  إختالف  وجود 

والنهي  باملعروف  واألمر  فيها،  واملشاركة  الدينية  املناسبات 
املؤسسات  دور  وتقدير  والقدر،  بالقضاء  واإلميان  املنكر،  عن 
حرية  وتقدير  احمللي،  باجملتمع  والتمسك  واإلنتماء  اجملتمع،  في 
ومحاربة  واجليران،  األهل  وتقدير  وإحترام  وكرامته،  اإلنسان 
والتعصب،  العنصري  التمييز  ورفض  واإلستغالل،  الظلم 
والعطاء  بالكرم  والتحلي  واألهل،  لألسرة  باإلنتماء  واإلعتزاز 
مع اآلخرين، واإللتزام مبعايير اجملتمع، والتكافل االجتماعي بني 
الريفيني، وتقدير العلم، وتقدير أهمية اللغة العربية، وتقدير 
وإحترام  اجملتمع،  ودورهم في  العلماء  وتقدير  واإلبتكار،  اإلبداع 
واإلجناز،  الطموح  وحب  األخرى،  والثقافات  الشعوب  وتقدير 
والثقة بالنفس واحترام الذات، واإلرادة والتصميم والشجاعة، 
وتقبل وجهات نظر اآلخرين، وحسن املظهر اخلارجي، والقناعة، 
وإحترام  والعفو،  والتسامح  والتواضع،  املسئولية،  وحتمل 
امللكية اخلاصة، وإحترام امللكية العامة، وحب العمل وإتقانه، 
وتقدير قيمة الوقت في احلياة، وترشيد اإلنفاق وتوجيهه، وتقدير 
العمال وإحترامهم، وتقدير قيمة موارد الوطن، واإللتزام باجلد 
واملثابرة، واحملافظة على نظافة البيئة، واحملافظة على الشوارع 
من التعدي، واحملافظة على املساحات اخلضراء بالقرية، وتقدير 

عمال النظافة بالقرية، واحلفاظ على مياه الري.

• عدم وجود إختالف بني اآلباء واألبناء حول إنتشار قيم: إحترام 	
املقدسات والعقائد، وتقدير آداب احلديث، وحتري احلالل والبعد 
وتقدير  عنه،  والدفاع  الوطن  وحب  الوالدين،  وبر  احلرام،  عن 
واإلميان  اجلماعية،  الروح  وتنمية  والتعاون  الوطنية،  الرموز  دور 
والتفاؤل  واألمل  والود،  الصداقة  وتقدير  واملساواة،  بالعدالة 
اليدوي،  العمل  وتقدير  واحلياء،  باألمانة،  والتحلي  باملستقبل، 
الزراعي،  العمل  في  واملساعدة  الزراعية،  األرض  على  واحلفاظ 

وإمتالك مشروع زراعي.

• ألولويات 	 ترتيبهم  في  واألبناء  اآلباء  بني  واضح  إختالف  وجود 
أولويات  مقدمة  في  جاءت  الذاتية  القيم  وأن  لديهم،  القيم 
كل من اآلباء واألبناء، كما تقدمت مجموعة القيم اإلقتصادية 
الثاني لدى كل من  الترتيب  وإحتلت  اإلجتماعية  القيم  على 
أولويات  الزراعية  القيم  تذيلت مجموعة  بينما  واألبناء،  اآلباء 
كل من اآلباء واألبناء، حيث جاء ترتيبها لدى اآلباء في التريب 
الثامن  الترتيب  في  األبناء  لدى  ترتيبها  كان  بينما  السابع، 

واألخير.

• والغزو 	 اإلتصال  وسائل  القيمي  التغير  أسباب  أهم  من  أن 
والبرامج  واملسلسالت  والتليفزيون  اإلنترنت،  عبر  اإلتصالي 

اإلذاعية، واحلداثة واملعاصرة التي يتعرض لها اجملتمع.

جدول 17. توزيع إستجابات اآلباء واألبناء حول أسباب التغير القيمي

الترتيبمتوسط حسابي موزوننسبة الموافقةالسببم إجماليآباءأبناء
37.428.6660.1083احلداثة واملعاصرة التي يتعرض لها اجملتمع1

39.429.969.30.1131وسائل االتصال والغزو االتصالي عبر اإلنترنت2

31.829.961.70.1015التحضر وانتشار ظاهرة التمدن في الريف3

28.124.252.40.0867فشل النظم التعليمية والتربوية في مالحقة التطور4

31.430.561.90.1024تنوع التيارات الفكرية والثقافية داخل اجملتمع5

34.23266.20.1092التليفزيون واملسلسالت والبرامج اإلذاعية.6

33.327.961.30.1006التنشئة االجتماعية7

17.322.539.80.0658انتشار الصراعات واحلروب8
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التوصيات                                                                                                                                      

توصي الدراسة في ضوء ما توصلت إليه من نتائج إلى:

• التعليم 	 مراحل  في  القيم،  عن  دراسية  مقررات  تضمني 
اخملتلفة، لتنمية القيم اإليجابية ومحاربة القيم السلبية في 

اجملتمع.

• ملا 	 الرقابة على ما يعرض في وصائل اإلعالم اخملتلفة  تشديد 
لها من دور كبير في التغير القيمي.

• ومعنوياً، 	 مادياً  للمزارعني  الدعم  وتقدمي  بالزراعة  اإلهتمام 
وتشجيعهم على العمل الزراعي.

• القيمي 	 والتغير  القيم  مجال  في  الدراسات  من  مزيد  إجراء 
للوقوف على القيم التي لم يتضمنها البحث احلالي، وبصفة 

خاصة القيم الزراعية. 

قائمة المراجع                                                                       
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اجمللد 27. العدد األول + الثاني.
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Change in Value System Between Parents and Sons Generations in 
Kafr El-Sheikh Governorate
Abdelhamed M. Hlil
Agricultural Extension and Rural Development Research Institute, Egypt

THE RESEARCH aimed at identify Change in Value system Between Parents and Sons 
Generations, the research conducted in three villages in kafr El-Sheikh Governorate, 

sample consisted of 462 respondents representing 231 family, with two respondents from each 
family, one representing the generation of parents, the other representing the generation of sons, 
data collected using an interview questionnaire, the data analyzed with: frequencies, percentages, 
means, standard deviation, weighted means, and chi square test. The most important results 
were: There is no difference between parents and sons about the spread of values: respect for 
sanctities and beliefs, appreciation of speech etiquette, investigation of halal and distance from 
the forbidden, the righteousness of parents, love of the nation and its defense, appreciation of 
national symbols role, cooperation and development of collective spirit, belief in justice and 
equality, and appreciation of friendship and friendliness, hope and optimism for the future, 
honest, modest, estimate manual work, preserve agricultural land, help in agricultural work, 
own an agricultural project, while there was a difference between parents and sons with other 
values studied, The most important causes of value change are: communication the Internet, 
television, radio series and programs, modernity and contemporary society.

Key words: Values, Value change, Importance of values, Classification of values, Generation 
of sons, Generation of parents, Value pyramid.


