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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 6

مقدمة		
العلوم	 اأدبيات	 الأخالقية	حظًا	وفرياً	يف	 القيم	 نال	مفهوم	
حيث	 خا�صة،	 ب�صفة	 الجتماع	 وعلم	 عمومًا،	 الجتماعية	
اهتم	الباحثون	يف	ميدان	علم	الجتماع	كثرياً	بهذا	املفهوم	
والكتابات	 املوؤلفات	 معظم	 يف	 بارزة	 مكانة	 اإحتل	 الذي	
القرن	املا�صي.	 الت�صعينيات	من	 ال�صو�صيولوجية	منذ	حقبة	
ال�صو�صيولوجية	 والبحوث	 الدرا�صات	 معظم	 اهتمام	 ولعل	
ين�صب	حول	هذا	املفهوم	بالبحث	والتمحي�ص	عن	الأ�صباب	
الرتكيز	 اأو	 	، القيم	 واأدوات	 	 ترتبط	مب�صادر	 التي	 والعوامل	
على	 القيمي	 التغري	 عن	 الناجمة	 الجتماعية	 الآثار	 على	

ميادين	احلياة	الجتماعية	كافة	.

يف	 الذات	 على	 النغالق	 اإمكانية	 لعدم	 حتمية	 وكنتيجة	
ي�صبح	 ب�صورة	هائلة،	 الت�صال	 و�صائل	 وتنامي	 تطور	 ظل	
مع	 تت�صادم	 اأو	 تتفاعل	 اأن	 القومية	 الثقافات	 على	 لزامًا	
حتديد	 خالل	 من	 اإل	 يتاأتى	 لن	 وهذا	 الثقافية،	 العوملة	
يوؤثر	 الذي	 اجلديد	 الثقايف	 الوافد	 هذا	 مع	 للمواجهة	 اآليات	
بال�رضورة	على	اأمناط	حياتنا	الثقافية	وما	ت�صمه	من	قيم	

اجتماعية	.
يف	 الو�صع	 من	 لبد	 القيمي	 الن�صق	 عن	 احلديث	 اإطار	 ويف	
العتبار	التفاعل	الوثيق	بني	الثقافة	ككل	والقيم	كجزء	من	
يندرج	 التي	 املظلة	 هو	 العام	 الثقايف	 فالنظام	 الكل،	 هذا	
نظم	 من	 والجتماعية	 الثقافية	 الأ�صكال	 كل	 لوائها	 حتت	

وعادات	وتقاليد	وقيم	و�صلوكيات	..	الخ	.

ولي�ص	بخاٍف	على	اأحد	اأن	اأهم	متطلبات	العوملـة	يف	القرن	
احلادي	والع�رضين	هو	اإعادة	�صياغة	نظام	القيم،	فم�صتقبل	
والقت�صادية		 والجتماعية	 الثقافية	 وعالقاتها	 الب�رضية	
لأن	 التكنولوجي،	 للتقدم	 ال�صاحق	 بالنت�صار	 محكومة	

الت�صالت	 بوا�صطة	 ت�صكيله	 يتم	 املن�صود	 العوملة	 جمتمع	
املرئية	 الإلكرتونية	 النظم	 خالل	 من	 بعد،	 عن	 الال�صلكية	
احلدود	 عن	 النظر	 ب�رضف	 التواجد	 توفري	 على	 القادرة	
الزمانية	واملكانية.	ونتيجة	هذه	التكنولوجيا	الهائلة	لبد	
حتى	 بداخلها	 جوهرية	 تغريات	 حتدث	 اأن	 من	 للمجتمعات	

ت�صتطيع	جماراة	هذه	التطورات	العاملية.		
Joseph،	2004:	28

واإزاء	هذا	الو�صع،	لبد	من	التعرف	على	جمموعة	املعايري		
وال�صوابط	املحددة	لأ�صكال	القيم	الجتماعية	التي	تعرب	عن	
مبادئنا	الأخالقية،	وتر�صم	لنا	الطريق	ال�صواب	الذي	يوجه	
م�صارات	اختياراتنا	واأداء	واجباتنا	احلياتية	ويحدد	طبيعة	
اإليه،	لأنها	متثل	�صياجًا	 	 اأدوارنا	يف	املجتمع	الذي	ننتمي	
منيعًا	يحمينا	من	اخلطاأ	ويحول	بيننا	وبني	ما	يتنافى	مع	

اأ�صولنا	واأعرافنا.
	

على	 التعرف	 يف	 الراهنة	 الدرا�صة	 م�صكلة	 تتحدد	 هنا	 ومن	
من	 الإماراتي	 املجتمع	 يف	 ال�صائدة	 الأخالقية	 القيم	 واقع	
خالل	حتليل	ت�صورات	عينة	من	مواطني	اإمارة	ال�صارقة	حول	
طبيعة	القيم	ال�صائدة	واخلروج	مبجموعة	من	التو�صيات	يف	

�صوء	ا�صتجاباتهم	نحو	ت�صاوؤلت	الدرا�صة	التالية:

1.	ما	هو	البعد	املعريف	اخلا�ص	مبفهوم	القيم	الأخالقية	؟
2.	ما	هي	ت�صورات	املبحوثني	حول	جدوى	القيم	الأخالقية	

يف	املجتمع	الإماراتي؟
العوملة	 ع�رض	 يف	 القيمي	 الن�صق	 اأزمة	 مالمح	 هي	 ما	 	.3

داخل	جمتمع	الإمارات؟
4.	ما	هي	م�صادر	القيم	الأخالقية	يف	الإمارات؟

اآليات	مواجهة	التغري	والرتاجع	القيمي؟ 5.	ما	هي	
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7 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

أهمية الدراسة
توجيه	 يف	 القيم	 دور	 منطلق	 من	 اأهميتها	 الدرا�صة	 ت�صتمد	
م�صار	احلياة	الجتماعية	داخل	املجتمع،	لذا	فالدرا�صة	متثل	
مدخاًل	مهمًا	يف	حتديد	مواطن	القوة	وال�صعف	يف	منظومة	
القيم	الأخالقية	داخل	جمتمع	الإمارات،	الأمر	الذي	ينبني	
جمالت	 يف	 واإ�صرتاتيجيات	 برامج	 ت�صميم	 اإمكانية	 عليه	
للعوملة	 ال�صلبية	 النعكا�صات	 ملواجهة	 الأ�رضي	 الإر�صاد	
واملناخ	النفتاحي	على	املجتمع	ب�صكل	عام	والأ�رضة	ب�صكل	

خا�ص.

ومن هنا، فاإن الدرا�سة حتاول حتديد اأهدافها يف:	

1.	التعرف	على	دللت	مفاهيم	القيم	والأخالق	يف	جمتمع	
الإمارات.

2.	التعــرف	علــى	جــدوى	القيــم	الأخالقيــة	يف	املجتمــع	
الإماراتي.

3.	التو�صيف	املو�صوعي	لواقع	القيم	الأخالقية	يف	جمتمع	
الإمارات.

4.	حتديد	م�صادر	القيم	الأخالقية	الإماراتية.
اأزمة	القيم	يف	ع�رض	العوملة. 5.	ت�صخي�ص	واقع	

يف	 القيمــي	 الرتاجــع	 اأزمــة	 مواجهــة	 و�صــائل	 اقــرتاح	 	.6
املجتمع.

وتعتمد الدرا�سة الراهنة ب�سكل حموري على تعريف اإجرائي 

ملفهوم القيم. 

ي�صري	هذا	املفهوم	اإلى	كونه	ن�صقًا	فرعيًا	من	النظام	الثقايف	
العام	الذي	ي�صم	جمموعة	القيم	والأفكار	التي	ت�صكل	ن�صقًا	
رمزيًا	يوجه	وي�صبط	عملية	التفاعل	الجتماعي	يف	مختلف	
	:2004 عبدالباري،	 اأ�صامة	 	 الجتماعية.	 احلياة	 جمالت	

15

الدرا�سات ال�سابقة

املفكرين	 باهتمام	 يحظى	 القيم	 مفهوم	 اأن	 اإلى	 اأ�رضنا	
الجتماعية	 العلوم	 جمالت	 مختلف	 يف	 والفال�صفة	
والإن�صانية،	لذا	ي�صبح	من	الأهمية	مبكان	ا�صتعرا�ص	العديد	
معطياتها	 من	 ال�صتفادة	 بهدف	 ال�صابقة	 الدرا�صات	 من	

النظرية	واإجراءاتها	املنهجية	يف	الدرا�صة	الراهنة.
ولعل	نقطة	البداية	تنطلق	من	اإ�صارة	»	علي	وطفة،	٢٠١٣«	
مركب	 مفهوم	 اأنه	 اإلى	 الأخالق«	 مفهوم	 	« عن	 درا�صته	 يف	
وجمرد	ي�صم	عنا�رض	اخلري	والواجب	واحلق	وال�صمري،	واأن	
النظرة	الواقعية	لهذا	املفهوم	حتمل	تنوعًا	كبرياً	يخرج	عن	
نطاق	ال�صبط	والتحكم،	واأن	الأخالق	تتحدد	يف	�صكل	نظام	
م�صار	 توجيه	 عملية	 متار�ص	 التي	 الجتماعية	 القيم	 من	

احلياة	الجتماعية.

وهدفت	»	وفاء	اأحمد،	٢٠١٢«	من	درا�صــتها	عن	»	الق�صــايا	
والقيم	الجتماعية	لل�صباب	»	اإلى	التعرف	على	درجة	الوعي	
بالق�صــايا	الجتماعية،	ف�صــاًل	عن	التعرف	على	م�صــتويات	
م�صــاركة	ال�صباب	يف	احلياة	الجتماعية،	وقد	�صعت	الدرا�صة	
اإلى	اإلقاء	ال�صــوء	على	ت�صــورات	ال�صــباب	حــول	جمموعات	
ال�صــائدة	يف	املجتمــع،	واأثــر	دورهــم	 القيــم	الجتماعيــة	
الإيجابــي	علــى	برامج	التنميــة	الجتماعية	بفعل	مت�صــكهم	

بالقيم.
	

فاعلية	 	« عن	 درا�صته	 يف	 	»٢٠١٢ علي،	 اأمني	 	« وتو�صل	
تف�صي	 اإلى	 الجتماعية«	 القيم	 تغري	 يف	 التفاعلي	 الإعالم	
ا�صتخدام	مواقع	الإنرتنت	التفاعلية	على	ال�صاحة	الإعالمية،	
مما	اأدى	اإلى	حدوث	تغري	كبري	يف	البناء	القيمي	بفعل	هذا	
اأكرث	 اأن	 اإلى	 الدرا�صة	 وتو�صلت	 الإعالم.	 من	 احلدِي	 النمط	
اأنواع	القيم	تاأثراً	بنمط	الإعالم	التفاعلي	هي	القيم	املرتبطة	
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اأن	 على	 الدرا�صة	 اأكدت	 كما	 واملعرفة،	 والأخالق	 بالدين	
وفاعلية	يف	 تاأثرياً	 الأكرث	 التوا�صل	الجتماعي	هي	 مواقع	
تغيري	القيم	الجتماعية،	ونادت	بو�صع	خطط	وبرامج	فاعلة	
لتوظيف	و�صائل	التوا�صل	الجتماعي	يف	التاأكيد	على	القيم	

الأ�صيلة.

دور	 	« درا�صتها	عن	 اجلهني،	٢٠١٠«	من	 »	حنان	 وهدفت	
التعرف	 اإلى	 	 العفو«	 خلق	 على	 الأبناء	 تن�صئة	 يف	 الوالدين	
على	واقع	ممار�صة	الوالدين	لالأخالق	يف	املجتمع،	محاولة	
التن�صئة	 عملية	 يف	 ت�صاعد	 اإ�صالمية	 تربوية	 بروؤية	 اخلروج	
الأ�صاليب	 اإلى	جمموعة	من	 الدرا�صة	 الجتماعية.	وتو�صلت	
املرغوبة	 الأخالق	 على	 التن�صئة	 عملية	 يف	 ت�صاعد	 التي	
نتيجة	 اإلى	 وتو�صلت	 واحلوار،	 والرتغيب	 القدوة	 كاأ�صاليب	
مفادها	حدوث	تراجع	كبري	يف	درجة	التم�صك	بالأخالق	لدى	
موؤ�ص�صات	 دور	 تعديل	 �رضورة	 واأكدت	 املتباينة،	 الأجيال	

التن�صئة	الجتماعية	التقليدية	يف	اأداء	وظيفتها.
الأخالق	 	« عن	 درا�صته	 يف	 	»٢٠١٠ اأعزان،	 اأمني	 	« وربط	
والقانون	»	بني	طغيان	اجلانب	املادي	وتف�صي	املمار�صات	
الجتماعية،	 القيم	 منظومة	 مع	 تتنافى	 التي	 الالاأخالقية	
املبادىء	 على	 وارتكازه	 القانون	 بني	 الدرا�صة	 ربطت	 كما	
القانون	 بني	 الفروق	 الدرا�صة	 وحددت	 الكربى،	 الأخالقية	
والقيم	 الأخالق	 والتجزيء	وبني	 التخ�صي�ص	 اإلى	 واجتاهه	
له	 الو�صعي	 القانون	 واأن	 عامة،	 معايري	 من	 تنطلق	 التي	

طابعه	الجتماعي	امل�صتمد	من	النظام	القيمي	للمجتمع.

و�صــعى		»	عبداملنعــم	عبــداهلل،	٢٠٠٨	»	مــن	درا�صــته	عــن	
�صــوء	 يف	 اجلامعــي	 ال�صــباب	 لــدى	 القيميــة	 الأن�صــاق	 	«
امل�صــتجدات	العامليــة«	اإلــى	التعــرف	علــى	طبيعــة	القيــم	
ومــدى	 ال�صــباب	 يواجههــا	 التــي	 العامليــة	 وامل�صــتجدات	

تاأثريهــا	علــى	اأن�صــاقهم	القيمية.	وتو�صــلت	الدرا�صــة	اإلى	
�ــرضورة	تبنــي	موؤ�ص�صــات	التن�صــئة	الجتماعيــة	و�صــائل	
معا�ــرضة	ملواجهــة	الأثــر	ال�صــلبي	للم�صــتجدات	علــى	قيم	
ال�صــباب،	ونــادت	ب�ــرضورة	الرتكيز	على	تعديــل	املقررات	
الدرا�صــية	بهدف	التما�صــي	مــع	القيم	احلداثية،	ف�صــاًل	عن	
دور	و�صــائل	الإعالم	يف	غر�ص	القيم	الإيجابية	مع	الرتكيز	
علــى	برامج	دعــم	الهوية	واخل�صو�صــية	الثقافيــة،	واأهمية	
و�صــع	خطــط	طويلة	الأجــل	لإعــداد	الدعــاة	ومتكينهم	من	

م�صــايرة	املتغريات	املجتمعية	يف	اأ�صــلوبهم	اخلطابي.

اأثر	 	« درا�صتها	 يف	 	« 	٢٠٠٨ بدوي،	 �صنان	 	« �صعت	 كما	
ال�صباب«	 لدى	 الجتماعية	 القيم	 اأن�صاق	 على	 الف�صائيات	
الجتماعية	 القيم	 اأن�صاق	 بع�ص	 التغري	يف	 الك�صف	عن	 اإلى	
لدى	ال�صباب،	ف�صاًل	عن	ر�صد	اأ�صكال	تاأثري	م�صامني	برامج	
اإلى	 القيم	املجتمعية،	بالإ�صافة	 الف�صائيات	على	منظومة	
وتو�صلت	 الأ�رضية.	 القيم	 يف	 التغري	 اأ�صكال	 على	 الرتكيز	
القيم	 من	 الكثري	 انت�صار	 يف	 الف�صائيات	 دور	 اإلى	 الدرا�صة	

ال�صلبية	كالتواكل	وال�صلبية	و�صعف	الرتابط	الأ�رضي.

»	دور	 ال�صحاف،	٢٠٠٧	»	يف	درا�صته	عن	 اأحمد	 	« وهدف	
اأدوار	 ر�صد	 اإلى	 	« الطلبة	 لدى	 القيم	 تغري	 يف	 اجلامعات	
وو�صائل	اجلامعات	يف	ن�رض	وبلورة	القيم	الجتماعية	لدى	
النظرية	 الأطر	 بني	 الربط	 اإلى	 ال�صعي	 عن	 ف�صاًل	 ال�صباب،	
وتو�صلت	 التطبيقية.	 القيمية	 واملمار�صات	 الأكادميية	
الدرا�صة	اإلى	ارتفاع	درجة	تقدير	الطالب	للثقافة	اجلامعية	
عن	الفرتة	التي	�صبقت	التحاقهم	باجلامعات،	واأن	اجلامعة	
متار�ص	دوراً	فاعاًل	يف	ت�صكيل	القيم	احلديثة	لدى	الطالب،	
من	 التحرر	 تعزيز	 يف	 رئي�صًا	 دوراً	 متار�ص	 اجلامعات	 واأن	

القيود	الوالدية.
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يف	 	»٢٠٠٧ الغايل،	 بلقا�صم	 	« هدف	 نف�صه	 ال�صياق	 ويف	
درا�صته	عن	»	دور	املوؤ�ص�صة	الرتبوية	والتعليمية	يف	عملية	
غر�ص	القيم«	اإلى	التعرف	على	دوافع	وزارة	الرتبية	والتعليم	
التعرف	 عن	 ف�صاًل	 املجتمعية،	 القيم	 بدرا�صة	 لالهتمام	
ال�صائدة	 القيم	 منظومة	 مراجعة	 يف	 الوزارة	 جهود	 على	
وحاولت	 القيمية.	 للمراجعات	 اإ�صرتتيجية	 بناء	 بهدف	
تغري	 اإحداث	 يف	 املجتمعية	 التغريات	 دور	 ر�صد	 الدرا�صة	
الجتماعية	 التحولت	 كافة	 ور�صد	 املجتمع،	 داخل	 قيمي	
على	 وانعكا�صاتها	 والثقافية	 وال�صيا�صية	 	 والقت�صادية	
منظومة	القيم	الجتماعية،	وقدمت	الدرا�صة	مقرتحات	منها	
�رضورة	ا�صتحداث	اأ�صاليب	جديدة	يف	تعليم	القيم	مثل	برامج	

امل�رضوعات،	احلوار،	الرحالت	والأحداث	اجلارية.

وي�صري	»	خالد	�صليمان،	٢٠٠٦«	يف	درا�صته	عن	»	العوملة	
العديد	 بروز	 اإلى	 	 العربي«	 الوطن	 يف	 الجتماعية	 والقيم	
مالمح	 اإلغاء	 واأن	 العوملة،	 عن	 الناجتة	 ال�صلبية	 القيم	 من	
اخل�صو�صية	الجتماعية	والثقافية	للمجتمعات	توؤثر	ب�صكل	
القيمي	 البناء	 واأن	 للمجتمع،	 القيمي	 البناء	 على	 مبا�رض	
للمجتمع	العربي	ي�صتمد	عنا�رضه	ب�صكل	رئي�صي	من	الإطار	
املت�صارعة	 املادية	 التغريات	 واأن	 الإ�صالمي،	 للدين	 القيمي	
تخلق	حالة	من	الالمعيارية	القيمية	داخل	املجتمع.	ونادت	
منطلق	 من	 العوملة	 ظاهرة	 مع	 التعامل	 ب�رضورة	 الدرا�صة	

عدم	تبني	قيمها	ب�صكل	كامل.

عن	 درا�صته	 يف	 	« 	٢٠٠٤ الكيتاين،	 �صعيد	 	« تو�صل	 كذلك،	
مفهوم	 اأن	 اإلى	 الجتماعية«	 والتنمية	 والتعليم	 القيم	 	«
الجتماعي	 اخلطاب	 من	 اأ�صا�صيًا	 جزءاً	 ي�صكل	 اأ�صبح	 القيم	
اأهمية	متزايدة	لت�صمني	 الإن�صانية،	واأن	هناك	 للمجتمعات	
القيم	 لتدري�ص	 العامل	 يف	 الرتبوي	 التطوير	 م�صاريع	

الإن�صانية،	واأن	تعليم	هذه	القيم	ميثل	جوهر	عملية	التنمية	
الجتماعية	داخل	املجتمعات،	واأن	هناك	حاجة	ما�صة	لأن	
مواجهة	 يف	 اأدواتها	 الجتماعية	 التن�صئة	 موؤ�ص�صات	 تطور	
التغريات	القيمية،	واأن	م�صاألة	تعليم	القيم	ل	ترتبط	مبفاهيم	

ومقررات	بقدر	ما	ترتبط	بعمليات	الغر�ص	الثقايف.

	« عن	 درا�صته	 يف	 	»٢٠٠٢ ع�صوي،	 م�صطفي	 	« وتو�صل	
بني	 وثيقة	 عالقة	 وجود	 اإلى	 الأخالقية«	 والقيم	 الثقافة	
الثقافة	وال�صلوك،	واأن	القيم	متثل	جزءاً	اأ�صا�صيًا	من	الثقافة،	
اأو	 الفردية	 �صواء	 	، اليومية	 ال�صلوكيات	 كون	 عن	 ف�صاًل	
وتو�صلت	 للقيم.	 جت�صيداً	 متثل	 	، املجتمعية	 اأو	 اجلماعية	
يتعلق	 فيما	 الزدواجية	 من	 نوعًا	 هناك	 اأن	 اإلى	 الدرا�صة	
الواقع	 م�صتوى	 على	 ال�صلوك	 وممار�صة	 القيم	 عن	 بالإعالن	
اأزمة	القيم	ترتبط	يف	املقام	الأول	باأزمة	 الجتماعي،	واأن	
الثقافية	بني	اجلوانب	 الهوة	 واأن	 الثقافة	ولي�ص	القت�صاد،	

املادية	والالمادية	يف	الثقافة	هي	التي	تنتج	اأزمة	القيم.

القيم	 	« عن	 درا�صته	 يف	 	« 	٢٠٠١ العربي،	 بالل	 	« ويوؤكد	
والتغري	الجتماعي:	ال�صباب	منوذجًا	»	اأن	القيم	هي	انعكا�ص	
واأن	 معينة،	 ثقافة	 يف	 الأ�صخا�ص	 به	 يفكر	 الذي	 لالأ�صلوب	
هناك	فروقًا	فردية	توؤثر	على	عملية	اإدراك	القيم	والتعامل	
للقيم	 نهائية	 ت�صنيفات	 و�صع	 ي�صعب	 واأنه	 خاللها،	 من	
اإلى	 تهدف	 والأخالق	 القيم	 واأن	 الجتماعي،	 التغري	 بفعل	
بناء	املجتمع	الإن�صاين،	واأن	جممل	اأ�صكال	القيم	الأخالقية	
كاخلري	وال�صمري	واحلق	تتحدد	باإرادة	فوق	فردية	تتمثل	يف	
اإرادة	املجتمع،	واأن	الأزمات	التي	مير	بها	املجتمع	العربي	

توؤدي	اإلى	الختالل	القيمي	لدى	ال�صباب.
و	اأكدت	»	افتخار	عليوي،	١٩٩٧«	يف	درا�صتها	عن	»	الأ�رضة	
الرئي�صية	 البوابة	 متثل	 الأ�رضة	 اأن	 الجتماعي«	 والتغري	
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التي	 الجتماعية	 القيم	 تر�صي	 واأنها	 القيمية،	 للتن�صئة	
التقليدي	 النمط	 غلبة	 عن	 ف�صاًل	 الجتماعي،	 بناءها	 تدعم	
اأمناط	 من	 تعزز	 الأ�رضة	 واأن	 الأ�رضية،	 القيم	 منظومة	 على	
القيم	اخلا�صة	بالدين،	الطاعة،	اخل�صوع	وال�صلطة	الوالدية.	
وتو�صلت	الدرا�صة	كذلك	اإلى	اأن	التغريات	التي	حلقت	برتكيب	
الذات	 باإحرتام	 ترتبط	 حديثة	 قيم	 بروز	 اإلى	 اأدت	 الأ�رضة	

وامل�صاواة	والعمل.

فاعلية	 	« درا�صتها	 العامري،	١٩٩٥«	يف	 »	منى	 وتو�صلت	
�صلوكيًا	 امل�صطربني	 لدي	 القيم	 تنمية	 الإر�صاد	يف	 برنامج	
وجود	 اإلى	 الإمارات«	 يف	 البتدائية	 املرحلة	 تالميذ	 من	
فروق	ذات	دللة	اإح�صائية	بني	الذكور	والإناث	فيما	يتعلق	
واأكدت	 والتمرد.	 والغ�ص	 كالكذب	 ال�صلوكية	 بال�صطرابات	
الإر�صاد	 بعملية	 ترتبط	 القيمي	 التوجيه	 مهام	 اأن	 الدرا�صة	
مبجل�ص	 نادت	 و	 الدولة،	 مبدار�ص	 والنف�صي	 الجتماعي	
على	 املركزية	 ال�صبغة	 له	 والجتماعية	 النف�صية	 للخدمات	

م�صتوى	الدولة.

وي�صري	»	معن	خليل،	١٩٩٠«	يف	درا�صته	عن	»	الدور	الثقايف	
اأن	دور	املثقف	محكوم	بالبيئة	 اإلى	 للمثقف	يف	املجتمع«	
وعيه	 مبدى	 ترتبط	 مكانته	 واأن	 يعاي�صها،	 التي	 الثقافية	
اأكدت	 كما	 الجتماعي،	 الواقع	 يف	 الثقافية	 القيم	 بطبيعة	
يف	 التوغل	 ب�رضورة	 ترتبط	 املكانة	 هذه	 اأن	 على	 الدرا�صة	
امل�صامني	الداخلية	لأوجه	احلياة	الجتماعية،	واأن	الإنتاج	
الجتماعي	للقيم	يتولد	ثقافيًا	عرب	اأدوات	منها	ال�صالونات	

واملقاهي	التي	تعرب	عن	مفهوم	املجال	العام.	

التغري	 عن	 درا�صته	 يف	 	»١٩٩٠ املطوع،	 محمد	 	« واأ�صار	
القيم	 وتداخل	 ت�صابك	 اإلى	 الإمارات«	 جمتمع	 يف	 القيمي	

نوع	 ووجود	 الإماراتي،	 املجتمع	 داخل	 احلديثة	 التقليدية	
من	ال�رضاع	القيمي	بفعل	عوامل	التغري	الجتماعي،	ف�صاًل	
يف	 الإمارات	 داخل	 ومطردة	 �رضيعة	 تغريات	 حدوث	 عن	
قيمية	 اأ�صكال	 وبروز	 وال�صحة،	 والعمل	 التعليم	 جمالت	
املوؤ�ص�صات	 دولة	 اإلى	 الإمارات	 حتول	 مع	 بالتزامن	 جديدة	
والتخلي	عن	النمط	القبلي.	وتو�صلت	الدرا�صة	اإلى	بروز	قيم	
�صلبية	بفعل	الروا�صب	القدمية	التي	ل	تتنا�صب	مع	م�صمون	

احلداثة.

اأثر	 	« عن	 درا�صتها	 يف	 	»١٩٨٨ غبا�ص،	 موزة	 	« وتو�صلت	
العربية	 الإمارات	 جمتمع	 يف	 العاملة	 املراأة	 على	 القيم	
جمتمع	 �صهده	 الذي	 الجتماعي	 التغري	 اأن	 اإلى	 املتحدة«	
الإمارات	مل	يكن	متوازنًا	بني	القطاعني	املادي	واملعنوي،	
اأثرت	 الإمارات	 يف	 ال�رضيع	 الجتماعي	 التغري	 طبيعة	 واأن	
على	الرتكيبة	القيمية	للمجتمع،	واأن	اأبرز	التغريات	القيمية	
اإرتبطت	باملراأة	بفعل	املرحلة	التنموية	التي	متر	بها	البالد.	
ونادت	الدرا�صة	ب�رضورة	حت�صني	قدرات	املراأة	واإمكاناتها	
واأهمية	تبني	 الأمية،	 والتدريب	ومحو	 التعليم	 يف	جمالت	

قيم	امل�صاواة	وتكافوؤ	الفر�ص	يف	العمل	بني	الرجل	واملراأة.

وراأى	»	املحمود	وعبداخلالق،	١٩٨٧«	يف	درا�صتهما	عن	»	
اأن	 واحلا�رض«	 املا�صى	 بني	 الإمارات	 يف	 الثقافية	 احلياة	
الثقافة	تعرب	عن	تراث	محلي	تختلف	فيه	الأمم	وال�صعوب،	
واأن	ثقافة	كل	جمتمع	تنبع	من	تراثه	وتقاليده،	واأن	محتوى	
الثقافة	ي�صم	جنبًا	اإلى	جنب	الجتاهات	الدينية	والدنيوية	
للثقافة	 الأول	 املنبع	 متثل	 الإ�صالم	 روح	 واأن	 ال�صواء،	 على	
الإماراتية،	واأن	املعلم	كقدوة	ميثل	عن�رضاً	فاعاًل	يف	ر�صم	

الثقافة	العامة	للمجتمع.
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القيم	 	« عن	 درا�صته	 يف	 	»١٩٨٢ نعيم،	 �صمري	 	« وتو�صل	
والتغري	الجتماعي،	ال�صباب	منوذجًا«	اإلى	اأن	القيم	تكت�صب	
القيم	 واأن	 للفرد،	 الجتماعي	 التطبيع	 عملية	 خالل	 من	
واجلماعات	 الأفراد	 ل�صلوك	 كموجهات	 تعمل	 الجتماعية	
الوجود	 تعك�ص	 التي	 القيم	 منظومة	 واأن	 املجتمع،	 داخل	
الجتماعي	للجماعات	تن�صاأ	خالل	مرحلة	تاريخية	محددة،	
واأن	هناك	�رضاعًا	دائمًا	بني	القيم	التقليدية	واحلديثة	ي�صبق	

عملية	ا�صتبدال	وحتول	القيم.

الدرا�صة	 وبعد	هذا	العر�ص	للدرا�صات	ذات	ال�صلة	مبو�صوع	
ال�صلوك	 توجيه	 يف	 القيم	 دور	 اأكدت	 اأنها	 يالحظ	 الراهن	
القيمي	 التغري	 اأهم	عوامل	 واأن	 الجتماعي	داخل	املجتمع،	
تتحدد	يف	عملية	التغري	الجتماعي	والتكنولوجي	على	وجه	
تراجع	 حدوث	 على	 الدرا�صات	 معظم	 واأجمع	 اخل�صو�ص.	
التن�صئة	 موؤ�ص�صات	 ت�صادفها	 التي	 التحديات	 نتيجة	 قيمي	
الجتماعية	التقليدية	اأمام	طوفان	احلداثة	املعا�رضة	التي	

توؤثر	ب�صكل	فاعل	على	�رضيحة	ال�صباب	حتديداً.
وجمالتها	 املنهجية	 اإجراءاتها	 يف	 الدرا�صات	 وتباينت	
اجلغرافية	بهدف	درا�صة	التغري	القيمي	يف	جمتمعات	متنوعة	
بالعامل	العربي،	وتتحدد	الدرا�صة	الراهنة	مبجتمع	الإمارات،	
اأنها	مل	تقت�رض	 واإمارة	ال�صارقة	على	وجه	اخل�صو�ص،	كما	
ميدانيًا	على	�رضيحة	ال�صباب	واإمنا	كان	تطبيقها	على	عينة	
على	 التعرف	 بهدف	 كافة	 املجتمعية	 ال�رضائح	 من	 ق�صدية	

واقع	القيم	الأخالقية	داخل	جمتمع	البحث.

وتعتمد	الدرا�صة	الراهنة	على	توجه	نظري	م�صتمد	من	نظرية	
توؤكد	 التي	 	 	Culture Diffusion 	 الثقايف	 النت�صار	
من	 محددة	 اأفكار	 اأو	 تطبيقات	 اأو	 اأدوات	 انتقال	 اإمكانية	
املنظم	 الت�صال	 اأو	 التجارة	 عوامل	 بفعل	 اآخر	 اإلى	 جمتمع	

الذي	 اجلغرايف	 التاريخي	 املنهج	 تبنى	 خالل	 من	 وذلك	
اأهمية	الت�صالت	 	وركز	على	 اإعتمد	عليه	فريدريك	راتزال	
النمو	 يف	 ودورها	 ال�صعوب	 بني	 احل�صارية	 والعالقات	

احل�صاري	.		ال�صيد	حنفي	،	1999	:	64		
ومع	التطور	التاريخي	ت�صبح	نظرية	النت�صار	الثقايف	ذات	
وبروز	 	، والتكنولوجي	 العلمي	 التقدم	 ظل	 يف	 كبري	 تاأثري	
وطغيان	 	، والت�صال	 املعلومات	 ميدان	 يف	 الهائلة	 الثورة	
انعك�ص	 الذي	 الأمر	 	، الكلمة	 ثقافة	 على	 ال�صورة	 ثقافة	
الثقافات	 واإلى	 الثقافية	من	 املركبات	 انت�صار	 �صهولة	 على	

املغايرة	.	

و	تعتمــد	الدرا�صـــة	الراهنـــة	علـــى	نظريـة	التنافــر	املعريف		
ف�صــتنجر		 	 طرحهــا	 التــي	 	 	Cognitive Dissonanc
وحتــدد	العنا�رض	املتعار�صــة	يف	الإدراك	،	اإذ	يوؤمن	الأفراد	
بالأفــكار	بدافــع	من	احلاجــات	النف�صــية	اأكرث	مــن	الإميان	
بدافــع	مــن	املنطــق	،	و	ي�صــعى	الإن�صــان	لتحقيــق	التــوازن	
والتناغــم	املعريف	عن	طريق	تخفي�ص	حــدة	التنافر	اإما	من	
خــالل	تغيري	ال�صــلوك	اأو	من	خالل	تغيري	منــط	املعرفة	ذاته	

عن	طريق	اإعادة	اإنتاج	املعنى	.	

وهذه	النظرية	املعرفية	ميكن	من	خاللها	الإفادة	يف	معرفة	
القيمي	يف	 الن�صق	 نتج	عنها	حدوث	تغري	يف	 التي	 الدوافع	
الن�صق	 على	 الثقافية	 العوملة	 انعكا�صات	 بفعل	 املجتمع	
الثقافة	 ظهـور	 عليه	 �صاعـد	 الذي	 الأمـر	 	، العام	 الثقايف	
امل�صيطرة	 الثقافة	 ترف�ص	 فرعية	 لثقافات	 كنمط	 امل�صادة	
اأكرث	قيمها	 ،	وترف�ص	 الذي	تعي�ص	يف	ظله	 داخل	املجتمع	

ومعايريها	وتتحول	اإلى	ما	يعار�صها	.
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الراهنة	من	معطيات	املنهج	العلمي	 الدرا�صة	 كذلك	ت�صتفيد	
امل�صح	 منهج	 على	 العتماد	 خالل	 من	 البحثية	 وطرائقه	
الجتماعي	بالعينة	،	من	خالل	العتماد	على	عينة	ق�صدية	
قوامها	1671	مفردة،	ويتحدد	جمالها	اجلغرايف	يف	اإمارة	
امليدانية	 البيانات	 الدرا�صة	يف	جمع	 وا�صتخدمت	 ال�صارقة.	
اأداة	ال�صتبيان	التي	ت�صمنت	جمموعة	من	الت�صاوؤلت	التي	
تتفق	ومحاور	البحث	وذلك	للخروج	مبجموعة	من	النتائج	

التي	تتفق	واأهدافه.

والدرا�سة تدور يف فلك جمموعة املحاور الأ�سا�سية التالية:

ماهية	الثقافة	والقيم. اأوًل:	
تفاعل	اأن�صاق	الثقافة	والقيم	والبناء	الجتماعي. ثانيًا	:	

املجال	الثقايف	للعوملة	وتغري	الن�صق	القيمي. ثالثًا	:	
اأزمة	الن�صق	القيمي. رابعًا:	

الدرا�صة	امليدانية. خام�صًا:	
النتائج	العامة	وتو�صيات	الدرا�صة. �صاد�صًا:	

أواًل:  ماهية الثقافة والقيم
لعــل	مفهــوم	الثقافــة	Culture	يعـــد	من	اأكــرث	املفاهـيم	
�صــيوعًا	يف	ميدان	العلــوم	الجتماعيــة	،	وبالرغم	من	تعدد	
ا�صتخداماته	اإل	اأنه	ي�صعب	الو�صول	اإلى	تعريف	جامع	مانع	
لهــذا	املفهــوم	،	وهــذا	يرجع	اإلــى	تباين	التعريفــات	ما	بني	

و�صفية	وتـاريخية	ومعيارية	...	الخ	.	

التعريفــات	 تلــك	 يف	 اجتاهــني	 هنــاك	 اإن	 القــول	 وميكــن	
يتناف�صــان	علــى	التفوق	،	اأحدهمــا	ينظر	للثقافــة	على	اأنها	
تتكون	من	القيم	واملعتقدات	واملعايري	والتف�صــريات	العقلية	
والرمــوز	والأيديولوجيــات	،	ومــا	�صــاكلها	مــن	املنتجــات	
العقليــة.	اأما	الجتــاه	الآخر	فــريى	الثقافة	على	اأنها	ت�صــري	

اإلى	النمط	الكلي	حلياة	�صــعب	ما	،	والعالقات	ال�صخ�صية	بني	
اأفراده	وكذلك	توجهاتهم	.

وميكــن	التمييــز	بــني	ثالثــة	م�صــطلحات	هــي	:	التحيــزات	
الثقافيــة،	والعالقات	الجتماعية،	واأمناط	احلياة	،	فالتحيز	
الثقــايف		Cultural bias		ي�صــري	اإلــى	القيــم	واملعتقدات	
	Social relations			الجتماعية	والعالقات	،	امل�صــرتكة
تعــرف	باأنهـــا	اأمنــاط	العالقــات	ال�صخ�صــية	بــني	الأفراد	،	
اأمــا	عندمــا	نــود	اأن	نرمز	اإلــى	تركيبــة	حية	مــن	العالقات	
الجتماعيــة	والتحيز	الثقــايف	فنحن	نتحــدث	اإذن	عن	منط	

احلياة	.		مايكل	تومب�صون	،	1997	:	31		

ويرى	»	اأحمد	اأبو	زيد	»	اأن	الثقافة	»	كل	مركب		يتاألف	من	
عدد	من	املكونات	التي	قد	تختلف	يف	طبيعتها	ولكنها	تندمج	
فاإلى	 	، ومتكاملة	 متما�صكة	 ع�صوية	 وحدة	 يف	 معًا	 كلها	
جانب	املكونات	الذهنية	املجردة	مثل	املعرفة	واملعتقدات	
توجد	املكونات	التقوميية	التي	تتمثل	يف	الأخالق	وبع�ص	
يف	 تتمثل	 التي	 والت�رضفات	 بال�صلوك	 املتعلقة	 املكونات	

العادات	والتقاليد	.		اأحمد	اأبو	زيد	،	2004	:	16		

هذا	 وكان	 	، وال�صخ�صية	 الثقافة	 بني	 وثيق	 تفاعل	 وهناك	
التفاعل	هو	محور	اهتمام	علماء	النف�ص	والجتماع،	اإذ		توؤثر	
والتطور	 التغري	 لعوامل	 تخ�صع	 التي	 الثقافية	 القيم	 اأمناط	
درا�صة		 وتو�صلت	 اأ�صا�صي،	 ب�صكل	 ال�صخ�صية	 بناء	 على	
هوف�صتيد		اإلى	اأن	اأن�صاق	الثقافة	ونظم	القيم	ال�صائدة	ت�صكل	
النطاق	 على	 الثقايف	 التفاعل	 عملية	 يف	 رئي�صيًا	 معياراً	

	Hofstede	& Robert،	2004 :	52		.	العاملي
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جممل	 هي	 	، الأنرثوبولوجية	 النظر	 وجهة	 من	 والثقافة	
الرتاث	الجتماعي	،	اأو	هي	اأ�صلوب	حيـاة	املجتمع	،	وعلـى	
اأمناطًا	 له	 اأن	 مبعنى	 	، ثقافة	 الأر�ص	 يف	 �صعب	 فلكل	 ذلك	
والتفكري	 	، حلياته	 الداخلي	 والتنظيم	 ال�صلوك	 من	 معينة	
	، حياتها	 يف	 اجلماعة	 عليها	 ا�صطلحت	 التي	 واملعامالت	
والتي	تتناقلها	الأجيال	املتعاقبة	عن	طريق		الت�صال	والتفاعل	
ب�صوؤون	 اللغوي	واخلربة	 الت�صال	 الجتماعي	،	وعن	طريق	

	 	 احلياة	واملمار�صة	لها	.	
	

ماهية القيم 

لعتبارات	 اأهمية	 ذات	 �صفة	 كل	 اإلى	 القيم	 مفهوم	 ي�صري	
اجتماعية	اأو	اأخالقية	اأو	نف�صية	اأو	جماعية	،	فالقيم	عبارة	
اجلماعة	 اأع�صاء	 ي�صعر	 	، لل�صلوك	 وعام	 جمرد	 ت�صور	 عن	
م�صتوى	 لهم	 ويتيح	 انفعايل	 باإرتبـاط	 نحوه	 الجتماعية	
جمدي	 اأحمد	 	 	. اخلا�صة	 والأهداف	 الأفعال	 على	 للحكم	

حجازي	،	2003	:	55		

بحد	 تعرف	 ل	 فهي	 	، جت�صيداتها	 طريق	 عن	 القيم	 وتعرف	
اأو	 الأفعال	 اإل	 لي�صت	 القيم	 وجت�صيدات	 	، مبا�رضة	 ذاتها	
ال�صلوكيات	التي	جت�صد	نظامًا	هرميًا	،	وتلك	العالقات	قائمة	
بدون	التج�صيدات	ودون	اأية	اإ�صارة		اإليها	،	مع	اأنه	ل	�صبيل	اإلى	
بو�صعية	 املحكومة	 جت�صيداتها	 طريق	 عن	 اإل	 القيم	 درا�صة	
القيم	بحد	 العالقات	بني	 بينما	 	، ،	زمانية	ومكانية	 كونية	
ذاتها	عالقات	مثالية	روحية	،	اإذ	ل	ميكن	لعالقـات	مادية	

اأن	تقوم	يف	مالأ	روحي	.	

اإلى	 املفكرون	 �صعى	 وقد	 درا�صته،	 ميكن	 نظام	 بذلك،	 القيم	
	، فيه	 الهرمي	 الت�صل�صل	 وطبيعة	 النظام	 ذلك	 كنه	 اإدراك	
القيم			 ظواهـر	 عليها	 اأطلقوا	 موؤلفات	 منهم	 عدد	 كتب	 وقد	

هذا	 اأن	 مبعنى	 	، 	Phenomenology Of Values
اأمعنا	النظر	يف	ذلك	النظام	من	عالقات	 اإذا	 ما	يرتاءى	لنا	
قائمة	بني	بع�صها	البع�ص	.		محمد	بيومي	،	2003	:	420		

عن	 امل�صتقلة	 اخلالدة	 املبادئ	 من	 جمموعة	 لي�صت	 والقيم	
واإمنا	هي	من	�صميم	حياتنا	 الواقع	ولي�صت	�صفات	غيبية	
وترتبط	 اجتماعي	 هو	 ملا	 جماوزة	 لي�صت	 فهي	 الواقعية،	
تعك�ص	 القيم	 اإن	 	. الجتماعية	 الإن�صان	وممار�صاته	 بن�صاط	
واجلماعات	يف	مرحلة	 لالأفراد	 الجتماعي	 الوجود	 طبيعة	
تاريخية	محددة		،	كما	اأننا	ن�صتطيع	اأن	ن�صتدل	على	طبيعة	
العالقات	 لواقع	 حتليلنا	 خالل	 من	 القيمية	 الأن�صاق	 هذه	
الجتماعية	يف	املجتمع	،	اأي	اأن	القيم	كظاهرة	من	ظواهر	
العالقات	الجتماعية	والظواهر	املو�صوعية	 الوعي	تعك�ص	
احلياة	 يف	 الأفراد	 مبعتقدات	 ترتبط	 والقيم	 احلياة.	 يف	
الت�صورات	 وتعك�ص	 	، الطبقي	 وو�صعهم	 بثقافتهم	 وترتبط	
حول	ال�صلوك	املطلوب	واملبادئ	التي	حتكم	مثل	هذا	ال�صلوك	

.		اأحمد	اأنور	،	1993	:	29		

فمنها	 	، عديدة	 محكات	 اإطار	 يف	 متعددة	 اأنواع	 وللقيم	
،	القيم	 القيم	العامة	واخلا�صة	،	والقيم	اجلماعية	والفردية	
اأن	كل	 اإل	 التق�صيم	 .	وبرغم	هذا	 ..الخ	 الإلزامية	والتف�صيلية	
التداخل	والت�صابك	 نوع	غري	م�صتقل	عن	الآخر	،	حيث	يربز	
اأن	يكون	هناك	 املعقد	بني	كافة	هذه	الأنواع	،	ومن	املهم	
اتفاق	وعدم	تناق�ص	فيما	بينها	،	لأن	عدم	التجان�ص	يوؤدي	
اأحمد	 	 	. ال�صائدة	 املعايري	 يف	 اخللل	 من	 اأنواع	 ظهور	 اإلى	

جمدي	حجازي	،	مرجع	�صابق	:	57		

املجردة	 �صورتها	 يف	 القيم	 اإلى	 تنظر	 الراهنة	 والدرا�صة	
لتو�صيح	 وذلك	 	، واأنواعها	 ت�صنيفاتها	 عن	 النظر	 ب�رضف	
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واقع	القيم	املعا�رض	داخل	املجتمع	،	فاإذا	جاز	القول	باأن	
ن�صقًا	 ت�صكل	 التي	 والأفكار	 القيم	 الثقافة	هي	جمموعة	من	
جمالت	 مختلف	 يف	 الجتماعي	 التفاعل	 يوجه	 رمزيًا	
قيم	 ا�صتوعبت	 ما	 اإذا	 ال�صخ�صية	 فاإن	 	، الجتماعية	 احلياة	
	، بنائها	 يف	 اأ�صا�صيًا	 عن�رضاً	 اأو	 بعداً	 ت�صكل	 فاإنها	 الثقافة	
ولذلك	فالثقافة	تلعب	دوراً	توا�صليًا	وتكامليًا	حينما	ت�صكل	
	، املجتمع	 يف	 الب�رض	 بني	 املتبادلة	 التوجهات	 جمموعة	
لل�صلوك	 كموجهات	 حالتها	 من	 بالقيم	 تنتقل	 الدور	 وبهذا	
الفردي	اإلى	دورها	ك�صابط	لتفاعل	جمموعة	من	الب�رض	يف	

اإطار	املجتمع	.	

وعلى	ذلك،	فاإن	ت�رضيح	بناء	الثقافة	يف	املجتمع	يك�صف	عن	
ت�صمنه	لثالثة	اأمناط	من	القيم	،	حيث	تعد	القيم	الوجدانية	
القيم	 متثل	 بينما	 	، القيم	 منظومة	 يف	 الأول	 العن�رض	 هـي	
الثقافة	 ن�صق	 يف	 الثانية	 الفرعية	 املنظومة	 التف�صيلية	
والقيم	،	وهي	التي	تلعب	دوراً	محوريًا	يف	م�صاألة	املفا�صلة	
املو�صوعية.		 املعرفة	 من	 قدر	 توافر	 على	 بناء	 والختبار	
وتعد	القيم	الإدراكية	هي	املنظومة	الفرعية	الثالثة	،	وهي	
التي	 الر�صيدة	 املعرفة	املو�صوعية	 اأ�صا�صًا	من	 تت�صكل	 التي	
والتن�صئة	 التعلم	 عملية	 خالل	 من	 عليها	 الإن�صان	 يح�صل	
الجتماعية	،	وهذا	ي�صري	اإلى	اإمكانية	تغري	وجتدد	هذا	النمط	
من	القيم	نظراً	لديناميتها	وجتددها	على	الدوام	.	على	ليلة	

	282	:	2004	،

القيمي	ميثل	ن�صقًا	فرعيًا	من	 الن�صق	 التعبري	باأن	 واإذا	جاز	
التفاعل	 الدوام	 العام،	فاإن	ذلك	يعنى	على	 الثقايف	 النظام	
الديناميكي	بني	هذين	الن�صقني	،	نتيجة	ديناميكية	الثقافة	
التي	تخ�صع	لقوانني	التغري	بفعل	عوامل	ال�صتعارة	الثقافية	
التي	ترتك	اأثرها	بال�رضورة	على	تغري	وتبدل	القيم	بالتبعية	

،	وهذا	يعك�ص	تفاعل	اأن�صاق	الثقافة	والقيم	يف	�صوء	ن�صبية	
البناء	الجتماعي	القائم	.	

والقيم  الثقافة  أنساق  تفاعل   : ثانيا 
والبناء االجتماعي 

اإن	بناء	اأي	جمتمع	ونظمه	حتمل	يف	داخلها	طبيعة	تعك�ص	
خ�صو�صيته	الجتماعية	والثقافية	التي	متثل	مدخال	ًرئي�صيًا	
اجلماعات	 فاإن	 هذا	 وعلى	 	، ال�صائدة	 القيم	 اأنواع	 لت�صكل	
الجتماعية	داخل	اأي	بناء	اجتماعي	متثل	هذه	القيم	التـي	

جت�صد	النظام	الثقايف	العام	للمجتمع	.	

لتخلق	 تتفاعل	 م�صادر	 اأربعة	 خالل	 من	 تت�صكل	 والثقافة	
بنية	ثقافية	يف	املجتمع	،	ويتمثل	امل�صدر	الأول	يف	الرتاث	
حيث	 الأجيال	 عرب	 واملنتقل	 تاريخيًا	 املتطور	 الثقايف	
القيم.	 ملنظومة	 انتقائيًا	 ا�صتمراراً	 امل�صدر	 هذا	 يت�صمن	
امل�صدر	 املجتمع	 يف	 احلادث	 الجتماعي	 التفاعل	 وي�صكل	
تفاعل	 نتيجة	 القيم	 بع�ص	 تتخلق	 اإذ	 	، الثقافة	 لقيم	 الثاين	
الب�رض	مع	بع�صهم	البع�ص	،	ومبجرد	تخلقها	فاإنها	تكت�صب	
العامل	 ويعد	 الجتماعي.	 التفاعل	 ل�صبط	 يوؤهلها	 ا�صتقالًل	
،	و	ت�صري	املدر�صة	 لثقافة	املجتمع	 الثالث	 املحيط	امل�صدر	
بني	 الثقافية	 ال�صمات	 هجرة	 اإمكانية	 اإلى	 النت�صارية	
	، وقدمي	 �صابق	 عاملي	 نظام	 يف	 ن�صبيًا	 منعزلة	 جمتمعات	
الثقافية	 الهوية	 على	 احلفاظ	 ال�صعب	 من	 اأ�صبح	 هنا	 ومن	
املتوا�صل	 الإعالمي	 والفتح	 الت�صالت	 ثورة	 مواجهة	 يف	
ثقافتنا	 الغربية	حا�رضة	يف	 القيم	 الذي	جعل	 الأمر	 ،	وهو	
وتوؤدى	دورها	يف	توجيه	�صلوكيات	الب�رض	وبخا�صة	�رضيحة	

ال�صباب	.	
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ال�صمات	 من	 الكثري	 من	 العوملة	 غريت	 ذلك،	 على	 وبناء	
الثقافية	،	بل	�صاعدت	على	ت�صكيل	منط	ثقايف	جديد	تت�صاعد	
املو�صات	 انت�صار	 ذلك	 على	 والدليل	 	، يوم	 بعد	 يومًا	 قوته	
بل	 واملالب�ص	 ال�صينمائية	 والأفالم	 املو�صيقى	 يف	 اجلديدة	
واأ�صبح	 	، الأفراد	 لدى	 املف�صلة	 الأطعمة	 اأنواع	 يف	 وحتى	
	يتفق	مع	 	Life Style 	 هناك	منط	جديد	لأ�صلوب	احلياة	
التي	تنت�رض	ب�صكل	كبري	 القيم	 ،	هذه	 القيم	اجلديدة	للعوملة	

Anonymous،	2004،	11	.	ال�صباب	قطاعات	بني

ونظام	القيم	عبارة	عن	�صبكة	،	وجزء	من	قوة	هذه	ال�صبكة	
يف	 وموجهة	 حاكمة	 اأنها	 اأي	 احلاكمة،	 املعتقدات	 قيم	
املعرفة	وتكوين	الوجدان	ويف	تكوين	فعل	اجتماعي	معني	
	، بالذات	 ومت�صلة	 القيم	 بنظامية	 مرتبطة	 العمليات	 هذه	 	.
املجتمعي	 التنظيم	 نحو	 وقيم	 الغري	 نحو	 بقيم	 ومرتبطة	
بعالقة	 مرتبطة	 وقيم	 الجتماعية	 والعالقات	 وال�صلطة	
لها	 بالقيم	 املرتبطة	 العمليات	 وهذه	 بالكون.	 الإن�صان	
ثالثة	اأبعاد	:	الأول	مرتبط	باملا�صي	اأي	التجارب	واخلربات	
الإن�صانية	،	والثاين	باحلاجة	،	والثالث	مرتبط	بامل�صتقبل	،	
وحركة	القيم	ون�صبيتها	لبد	اأن	تاأخذ	هذا	الن�صق	يف	كليته	.		

حامد	عمار	،	1993	:	16		

رئي�صية	 التفاعل	اجلديل	بني	ثالثة	عنا�رض	 ومن	هنا	يربز	
من	 يت�صمنه	 وما	 العام	 الثقايف	 ال�صياق	 يف	 الأول	 يتمثل	
ي�صكل	 الذي	 الفرد	 يف	 يتمثل	 والثاين	 	، قيمية	 منظومة	
اإلى	متثيل	هذه	 التي	ت�صعى	 جزءاً	من	اجلماعة	الجتماعية	
املنظومة	القيمية	يف	ال�صلوكيات	الجتماعية	،	اأما	العن�رض	
الذي	يحمل	خ�صو�صية	 بالبناء	الجتماعي	 الثالث	فريتبط	
�صو�صيوثقافية	تنعك�ص	على	اجلماعات	الجتماعية	يف	�صوء	

الثقافة	ال�صائدة	.	

اأو	 الأفكار	 فاإن	 الجتماعي،	 البناء	 هذا	 ن�صبية	 �صوء	 ويف	
املجتمع	 متا�صك	 على	 حتافظ	 التي	 هي	 الأخالقية	 القيم	
الأفكار	 من	 جمتمع	 عن	 عبارة	 هو	 املجتمع	 اأن	 حيث	 	،
على	 تعمل	 واإيجابية	 اأخالقية	 رابطة	 متا�صكها	 ي�صكل	 التي	
والقيم	 واملعايري	 الأفكار	 ،	هذه	 املجتمع	 الب�رض	يف	 توحيد	
الأخالقية	هي	التي	تتجمع	ككل	لت�صكل	فيما	بعد	نوعًا	من	
ال�صمري	اجلمعي	الذي	يكون	من	وظيفته	الأ�صا�صية	امل�صاعدة	
على	تكامل	اأفعال	الن�صق	.	على	ليلة	،	1981	:	232-231	

	 	
وتغير  للعولمة  الثقافي  المجال   : ثالثا 

النسق القيمي 
اإن	العوملة	متثل	اأقوى	الآليات	احلالية	التي	تعنى	بتحقيق	
عملية	النت�صار	الثقايف	كخطوة	اأولى	،	متهيداً	للق�صاء	على	
الثقافات	القومية	كخطوة	تالية	،	ومع	ظهور	منط	ثقايف	جديد	
اأخرية	 كخطوة	 عليه	 الثقافية	 العوملة	 م�صمى	 اإطالق	 ميكن	
.	ويبدو	 العوملة	 بحيث	يت�صمن	قيما	جديدة	تتفق	واأهداف	
	، التقليدية	 الثقافات	 ت�صاقط	 اأن	هناك	اجتاهًا	عامليًا	نحو	
اإذ		تنهار	التقاليد	والأعراف	التي	كانت	ت�صبط	التفاعل	يف	
مختلف	جمالت	احلياة	تارة	بفعل	فاعلية	و�صائل	الت�صال	
والإعالم	،	التي	اأ�صبحت	قادرة	على	الإحاطة	باأكرث	التقاليد	
ر�صوخًا	،	وتارة	اأخرى	ب�صـبب	النفتاح	املبا�رض	على	ثقافات	
�صحة	 يف	 املطلق	 العتقاد	 زلزل	 الذي	 الأمر	 	، الآخرين	
ثقافة	 وطاأة	 بفعل	 ثالثة	 وتارة	 	، التقليدية	 الثقافة	 ثوابت	
اأن	 اإلى	 جاهدة	 ت�صعى	 اأ�صبحت	 التي	 العوملة	 واأيديولوجيا	
ت�صغل	مكانة	الثقافة	القاعدية	يف	غالبية	جمتمعات	العامل	،	
مما	يدفعها	اإلى	التخلي	عن	الإحاطة	بالتقاليد	،	اإ�صافة	اإلى	

اأية	عوائق	اأخرى	.	
القيم	 فاعلية	 اأو	 جدوى	 بعدم	 ال�صعور	 تعميق	 على	 وي�صاعد	
والتوا�صل	 الت�صال	 وكثافة	 �صهولة	 املتوارثة	 التقليدية	
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تدفق	 من	 بها	 ارتبط	 وما	 	، الإعالم	 و�صائل	 لتقدم	 نتيجة	
احلياة	 اأ�صاليب	 على	 الطالع	 فر�ص	 وازدياد	 املعلومات	
املجتمعات	 يف	 تنت�رض	 التي	 والعادات	 ال�صلوك	 واأمناط	
والتقليد	 واملحاكاة	 ال�صتعارة	 اإمكان	 وبالتايل	 الأخرى،	
وتكوين	عادات	جديدة	قد	تتناق�ص	مع	التقاليد	ال�صائدة	يف	
املجتمع	ومع	العادات	والقيم	الأ�صيلة،	وظهرت	بذلك	ثغرات	
والت�رضفات	 ال�صلوك	 بني	 تف�صل	 وعميقة	 وا�صعة	 وفجوات	
	، اخلارجي	 التاأثري	 طريق	 عن	 املكت�صبة	 اجلديدة	 والأفكار	
وبني	اأن�صاق	القيم	املتوارثة	،	تعاين	منها	معظم	املجتمعات	
اأخ�ص	 بوجه	 ذلك	 وينطبق	 	، احلايل	 الوقت	 يف	 الإن�صانية	
وا�صح	 ب�صكل	 تخ�صع	 التي	 الثالث	 العامل	 جمتمعات	 على	
ميلك	 الذي	 الغرب	 من	 الوافدة	 اخلارجية	 التاأثريات	 لتلك	
والت�صال	 الإعالم	 جمال	 يف	 هائلة	 تكنولوجية	 قدرات	
ت�صاعد	على	ن�رض	ثقافته	واأفكاره	و�صلوكياته	التي	ينبهر	بها	
العامل	الثالث	،	ويحاول	الأخذ	بها	باعتبارها	متثل	مرحلة	
	، التاريخ	 مع	 تالوؤمها	 عدم	 رغم	 والرقي	 التقدم	 من	 اأعلى	
واملوروث	التقليدي	الوا�صع	يف	تلك	املجتمعات	.		اأحمد	اأبو	

زيد	:	مرجع	�صابق	،	166		

اأمام	 التقاليد	 واإزاء	ذلك،	فنحن	ب�صدد	جمتمع	تنح�رض	فيه	
زحف	ال�صيغ	احلداثية	،	ولكننا	ب�صدد	جمتمع	تت�صابك	فيه	
احلداثة	والتقاليد	على	نحو	مختلف	،	فالثنان	يدخالن	يف	
فـي	 نف�صها	 اإنتاج	 لتعيد	 التقاليد	 خالله	 من	 تتحول	 تفاعل	
اإنتاج	 لتعيد	 احلداثية	 ال�صيغ	 فيه	 وتتحول	 	، حداثية	 �صور	
نف�صها	يف	�صور	تقليدية	،	وهنا	تت�صكل	املمار�صات	اليومية	
لالأفراد	من	خليط	من	ال�صيغ	احلداثية	»	املقلدنة	»	وال�صيغ	
هي	 ل	 ثالث	 نوع	 من	 ثقافة	 يف	 	« املحدثنة	 	« التقليدية	
تقليدية	خال�صة	ول	حداثية	.		م�صطفى	عبد	اجلواد	،	مرجع	

�صابق	:	148	

وهنا	يطرح	اأحد	اأهم	رواد	ثورة	»الإنفوميديا	«	بيل	جيت�ص	،	
رئي�ص	�رضكة	»ميكرو�صوفت«،	الت�صاوؤل	التايل	:	

ع�ــرض	 ظــل	 يف	 حولنــا	 مــن	 العــامل	 �صــيتغري	 كيــف	
»الإنفوميديــا«	من	حيث	اأ�صــلوب	العمــل	وعالقاتـه	وطرق	
التعليــم	ومناهجــه	،	وو�صــائل	الرتفيــه	واحليــاة	املنزلية	
لـــه	 الإنفوميديــا	 ع�ــرض	 اإن	 ؟	 الأفــراد	 بــني	 والعالقــات	
تداعيــات	عميقة	يف	نظام	القيم	،	والجتاهات	،	والأخالق	
،	والآراء	وغريهــا	مــن	املقومــات	الجتماعيــة	والثقافية	

وذلــك	علــى	امل�صــتويني	الفــردي	واملجتمعــي		.
ويوؤكد		روبرت	.ى.غرو�ص		يف	موؤلفه	املن�صور	عام	2001	
اأعمق	 التي	�صتحدثها	ثورة	»الإنفوميديا«	هي	 التغريات	 اأن	
واأقوى	تاأثرياً	من	التاأثريات	التي	اأحدثها	ت�صنيع	اأول	محرك	
فالتطور	 ؛	 كمبيوتر	 واأول	 تليفزيون	 اأول	 وظهور	 بخاري	
واملعلومات	 الت�صال	 لتكنولوجيا	 واملتالحق	 ال�رضيع	
الفرد	وعالقاته	 اإلى	تغريات	حادة	و�رضيعة	يف	�صلوك	 اأدى	

بالآخرين		اإينا�ص	غزال	،	2003	:	425-424		
	 	

رابعا : أزمة النسق القيمي 
الأزمة	 مفهوم	 حول	 املعا�رضة	 الفرتة	 يف	 احلديث	 يدور	
القيمية	الذي	ي�صري	اإلى	حالة	من	اخللل	التي	يعانيها	البناء	
القيم	 ،	والتي	يعك�ص	وجودها	تنامي	جمموعة	من	 القيمي	
ال�صلبية	على	ح�صاب	القيم	الإيجابية	،	خا�صة	يف	ظل	بروز	
العديد	من	ال�صلوكيات	واملمار�صات	يف	احلياة	اليومية	التي	
تعك�ص	حالة	من	حالت	الت�صوه	القيمي	داخل	املجتمع	.	واإذا	
اأ�صباب	ترجع	اإلى	عاملية	احلياة	التي	نعي�صها	 كانت	هناك	
ولي�ص	يف	 	، نعي�ص	يف	محتوى	عاملي	 اأننـا	 ،	مبعنى	 اليوم	
احلوار	 اإغفال	 يعني	 ل	 فهذا	 	، فقط	 ومحلي	 اإقليمي	 جمتمع	
القائم	وامل�صتمر	بني	ما	هو	داخلي	وبني	الظروف	املجتمعية	

املحلية	والعاملية.		�صادية	قناوي	،	1993	:	17		
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الداخلية	 العوامل	 بني	 الف�صل	 الآن	 ال�صعب	 من	 اأنه	 واأعتقد	
واخلارجية	امل�صببة	لأزمة	القيم	داخل	املجتمع	حتت	تاأثري	
املثال	 �صبيل	 على	 والإعالم	 فالتعليم	 العوملة،	 ظاهرة	
كاآليات	داخلية	لتعميق	اأزمة	القيم	،	اإمنا	يعك�صان	النفتاح	
لل�صياق	 مراعاة	 دون	 منها	 والأخذ	 الأخرى	 الثقافات	 على	

الثقايف	والقيمي	الداخلي	.	
	

نقلها	 يتم	 التي	 هي	 واملعايري	 القيم	 هذه	 اأن	 واملفرت�ص	
وعمليات	 الر�صمي	 التعليم	 طريق	 عن	 املجتمع	 اأع�صاء	 اإلى	
وتكوين	 ال�صلوك	 بت�صكيل	 تقوم	 التي	 الجتماعية	 التن�صئة	
تعمل	 املختلفة	 الجتماعية	 النظم	 كانت	 واإذا	 	، ال�صخ�صية	
على	اإبراز	وتوكيد	قيم	اجتماعية	واقت�صادية	اأو	�صيا�صية	اأو	
دينية	مختلفة،	اأو	حتى	متعار�صة	ومتباينة،	فاإن	املدر�صة	
لكي	 	 التالميذ	 	 اإلى	 واملعايري	 املحكات	 هذه	 نقل	 تتولى	
ي�صبحوا	اأع�صاء	يف	املجتمع	،	ولكن	املالحظ	مع	ذلك	اأنها	
ل	تنقل	�صوى	�رضيحة	�صئيلة	فقط	من	هذه	القيم	واملعايري	
بينما	تتولى	النظم	واملوؤ�ص�صات	الجتماعية	الأخرى	نقل	ما	
تعجز	املدر�صة	وعملية		التعليم	الر�صمي	عن	نقله	وتو�صيله	.		

اأحمد	اأبو	زيد	،	مرجع	�صابق	:	64-58		

متناق�صة	 قيمًا	 �صخت	 التي	 املتغريات	 من	 الإعالم	 ويعد	
ومنحرفة	اأ�صاعت	الفو�صى	يف	ثقافة	املجتمع	،	واإذا	تناولنا	
دور	الإعالم	على	امل�صتوى	القومي	ف�صوف	جند	اأنه	يبث	يف	
احتياجات	 مع	 تتناق�ص	 اإعالمية	 م�صامني	 كثرية	 اأحيان	
نقل	 على	 املختلفة	 بو�صائله	 الإعالم	 يعمل	 فقد	 	، الواقع	
يف	 ونظائرها	 تتالءم	 ل	 لنماذج	 و�صور	 واأفكار	 تيارات	
تكامل	 عدم	 اأو	 تناق�ص	 يتخلق	 ثم	 ومن	 	، القومية	 الثقافة	
يف	بنية	هذه	الثقافة	،	اأو	قد	تعمل	و�صائل	الإعالم	بطريقة	
�صلة	 ذي	 اأيديولوجي	 توجيه	 باأي	 ملتزمة	 غري	 ع�صوائية	

حتديد	 على	 قادرة	 غري	 تكون	 ثم	 ومن	 	، القومي	 بال�صياق	
امل�صمون	الإعالمي	الذي	ينبغي	ن�رضه	،	اأو	تعجز	عن	حتديد	
هدف	 لأي	 اأو	 اإليها	 	 التوجه	 ينبغي	 التي	 وال�صياقات	 الأطر	
ا�صترياد	 اأولها	 كثرية	 ظواهر	 حتدث	 قد	 لذلك	 ونتيجة	 	،
التنمية	 عملية	 متطلبات	 مع	 تتناق�ص	 اإ�صتهالكية	 قيم	
الواعي	 ال�صترياد	غري	 اإلى	 اإ�صافة	 	، املجتمع	 يقودها	 التي	
لأفالم	وم�صل�صالت	قد	ل	تطرح	املثال	الواجب	احتذاوؤه	،	اأو	
احلرية	 ي�صبب	 و�صارخ	 وا�صح	 اإعالمـي	 تناق�ص	 يحدث	 قد	
والإرباك	لل�صباب	،	وهنا	يثور	الت�صاوؤل	حول	اأي	قيم	نعتقد	،	

واأي	ثقافة	ن�صتوعب	واأي	مثال	اأو	منوذج	يحتذي	.
	

واإذا	كان	التعليم	والإعالم	يج�صدان	عاملني	موؤثرين	يف	اأزمة	
القيم	على	امل�صتوى	الداخلي	،	فاإن	الخرتاق	الثقايف	حتت	
تعميق	 اخلارجي	يف	 العامل	 الثقافية	ميثل	 العوملة	 دعوى	
الأزمة،	ويوؤدي	حتمًا	اإلى	اإف�صاد	الأو�صاع	الثقافية	والفكرية	
واحل�صارية	للمجتمعات	الأ�صلية	،	والقيام	بعملية	حجبها	
وتهمي�صها	بكل	الو�صائل	،	وفر�ص	اأمناط	محددة	ومخططـة	
الإيقاع	املطلوب	 الثقافات	اخلارجية،	مبا	يحقق	 �صلفًا	من	
الثقافية	 لعمليات	الإف�صاد	والبتزاز	القت�صادي	وال�صيطرة	
العالقات	 وجممل	 والت�رضيع	 باللغة	 يتعلق	 فيما	 خ�صو�صًا	

الجتماعية.		اإ�صماعيل	عبد	الباري	،	مرجع	�صابق	:	306	

اأثرت	 التي	 واخلارجية	 الداخلية	 العوامل	 هذه	 عن	 ونتج	
معي�صة		 اأ�صلوب	 بروز	 املجتمع	 داخل	 القيمي	 الن�صق	 على	
اإلى	طرق	احلياة	املتناق�صة	بني	 ي�صري	 life style		جديد	
البديلة	 الأ�صاليب	 وبروز	 املختلفة	 الجتماعية	 اجلماعات	
عن	 مغرتبة	 �صلوك	 واأمناط	 قيم	 يف	 تتجلى	 التي	 للحياة	

واقعنا	الجتماعي	.
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الأفراد	 م�صتوى	 على	 الآثار	 من	 العديد	 اأفرزت	 والعوملة	
والأ�رض	واملجتمعات	ب�صفة	عامة	،	هذه	الآثار	يغلب	عليها	
نتيجة	 اجتماعية،	 اأخطار	 من	 تت�صمنه	 ملا	 ال�صلبي	 الطابع	
�صيادة	اأمناط	ثقافية	ل	تتالءم	مع	املعايري	والقيم	اخلا�صة	
بكل	جمتمع	من	املجتمعات	،	مما	اأثر	على	اأمناط	العالقات	
الجتماعية	ال�صائدة	بني	الأفراد	،	حيث	مل	تعد	تخ�صع	هذه	
وبنائه	 	، وتقاليده	 املجتمع	 وعادات	 لأعراف	 العالقـات	
	David،	2004		.	العوملة	ثقافة	يحكمها	واإمنا	املعياري

	:	47

املعياري	 البناء	 لهذا	 وميتثل	 يدرك	 اأن	 ميكنه	 ل	 والإن�صان	
يحمل	 الذي	 هو	 املجتمع	 لأن	 اأو	 اجتماعي،	 كائن	 لأنه	 اإل	
الإن�صان،	بل	يجربه	على	اأن	يعلو	على	نف�صه	وميتثل	ملعايريه	
م�صتواه	 اإلى	 الفرد	 ويرفع	 	، بنف�صه	 املجتمع	 ي�صعر	 وبهذا	 	،

وياأخذ	بيده	اإلى	جمال	البناء	املعياري	.	

والواقع	اأن	هذا	البناء	املعياري	،	الذي	ي�صتمد	قوته	من	القوى	
املعنوية	للمجتمع	والذي	تنبني	عليه	احلياة	الجتماعية	،	
الجتماعية	 والأزمات	 الثورات	 فرتات	 يف	 	 ويتغري	 يتجدد	
التي	تتمخ�ص	عنها	فرتات	خالقة	جمددة	،	يتجه	فيها	النا�ص	
حتت	تاأثري	ظروف	متنوعة	اإلى	التقارب	فيما	بينهم	،	وتن�صاأ	
	، العالقات	 من	 جديدة	 اأنواعًا	 تعك�ص	 جديدة	 وقيم	 معايري	
واحلق	اأنه	يف	تلك	اللحظات	من	حياة	اجلماعات	،	متار�ص	
احلياة	وهي	على	مثل	هذا	الت�صامي	دورها	بقدر	من	ال�صدة	،	
يجعلها	جترف	اأمامها	بواعث	الفردية	والأنانية	.	ويف	مثل	
هذه	اللحظات	،	مييل	البناء	املعياري	اإلى	الحتاد	مع	الواقع	.		

محمد	بيومي	،	مرجع	�صابق	:	405-404		
	

الهوية	 �صلب	 هو	 	 الإ�صالمي	 العربي	 الثقايف	 واملوروث	
واملنطقة	 الهوية	 هذه	 يحدد	 اليوم	 اإلى	 يزال	 ول	 العربية	
اأ�صا�صه	 على	 الذي	 الثقايف	 باملوروث	 واملق�صود	 	، العربية	
زمن	 من	 املنحدر	 املوروث	 هو	 	، العربية	 الهوية	 تتحدد	
احل�صارة	 وقيم	 املعريف	 للنظام	 املنتجة	 العربية	 الثقافة	
والتي	ل	نزال	منيل		اإليها	عندما	تعرت�صنا	ق�صايا	وم�صائل	
تنال	من	وجودنا	الراهن	،	اأي	احل�صارة	الإ�صالمية	يف	حلظة	

ازدهارها	املعروف	.	
	

القيم	 مفهوم	 يت�صمنه	 ملا	 النظري	 العر�ص	 هذا	 وبعد	
على	 للتعرف	 مفتوحًا	 املجال	 ي�صبح	 اأبعاد	 من	 الأخالقية	
الواقع	الفعلي	للقيم	الأخالقية	داخل	املجتمع	الإماراتي	من	

خالل	الدرا�صة	امليدانية	التي	ت�صمها	الفقرة	التالية.

خامسا: الدراسة الميدانية
الطريقة والإجراءات

املجتمع الإح�سائي

بني	 خ�صو�صيته	 له	 الذي	 ال�صارقة،	 اإمارة	 جمتمع	 ينفرد	
الأخالقية،	 الأخرى،	برقي	مبادئه	و�صمو	قيمه	 املجتمعات	
للمجل�ص	 التابعة	 الأ�رضية،	 التنمية	 مراكز	 اإدارة	 من	 ودعمًا	
الأعلى	ل�صوؤون	الأ�رضةبال�صارقة،	للحفاظ	على	هذه	املنظومة	
اإدارة	 قامت	 احل�صارات،	 واختالط	 النفتاح	 بعد	 الأخالقية	
عينة	 على	 للراأي	 	 ا�صتطالع	 باإجراء	 واملعرفة	 الدرا�صات	
تقييم	هذه	 اأجل	 املجتمع،	من	 اأفراد	 فئات	مختلفة	من	 من	
تتما�صى	مع	نهج	 التي	ل	 ال�صلوكيات	 املنظومة	وت�صخي�ص	
جمتمعاتنا،	ومعاجلتها	عن	طريق	اإعادة	منهجة	وزرع	القيم	
وتقويتها	لدى	الأفراد،	بالتثقيف	والتوعية	وزيادة	املعرفة،	
اأ�صاليب	التن�صئة	مبا	يتما�صى	مع	متطلبات	التطور	 وتعديل	

مبناحي	احلياة	كافة.
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الأدوات الإح�سائية

لأفراد	 والدميوغرافية	 ال�صخ�صية	 املتمثلة	باخل�صائ�ص	 الأ�صا�صية	 البيانات	 لتت�صمن	 الإح�صائية،	 ال�صتبانة	 ا�صتمارة	 ّممت	 �صُ
العينة،	ف�صاًل	عن	اخل�صائ�ص	الأخرى	ذات	العالقة	مبو�صوع	الدرا�صة،	والتي	ميكن	عن	طريق	حتليلها	مع	بع�صها	البع�ص	حتقيق	
ّمم	منوذج	اإلكرتوين	با�صتخدام	اإك�صل	Excel	من	اأجل	تفريغ	بيانات	تلك	ال�صتمارات	 روؤية	ور�صالة	واأهداف	الدرا�صة،	كما	�صُ

وحتليلها.

اإجراءات الدرا�سة

	1671 با�صرتداد	 العمل	 فريق	 وجنح	 ال�صارقة،	 اإمارة	 مدن	 من	 متعددة	 و�صواح	 مناطق	 يف	 ا�صتبيان	 ا�صتمارة	 	2000 وزعت	
ا�صتبانة،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التايل،	فرغت	يف	منوذج	البيانات	املعد	لها	م�صبقًا	يف	برنامج	اإك�صل	Excel،	بعد	اإهمال	
256	منها؛	ب�صبب	نق�ص	املعلومات	الأ�صا�صية،	كما	ا�صتبعدت75	ا�صتبانة	اأخرى،	بعد	التحليل	والفرز	الأويل	لالإجابات؛	ب�صبب	

خلل	يف	الإجابة	على	بع�ص	اأ�صئلتها.

جدول 1: اأعداد ال�ستبيانات املوزعة وامل�سرتجعة ون�سب ال�سرتجاع ح�سب فروع الإدارة

ن�سبة ال�سرتجاععدد ال�ستبانات امل�سرتجعةعدد ال�ستبانات املوزعةاملدينة

80.65%1،7001،371مدينة	ال�صارقة
100.00%5050فرع	الذيد
100.00%5050فرع	كلباء

100.00%100100فرع	خورفكان
100.00%5050فرع	دبا	احل�صن

100.00%5050فرع	املدام
83.55%2،0001،671الإجمايل

املعاجلة الإح�سائية

رقمت	ال�صتمارات	باأرقام	مت�صل�صلة	عند	الإدخال،	واأعيد	ترميز	بع�ص	املتغريات	الإح�صائية	بعد	التحليل	والفرز	الأويل	لالإجابات،	
لت�صهيل	عملية	تبويبها	وتنظيم	اجلداول	املتقاطعة،	كما	ا�صُتخِدمت	املتو�صطات	احل�صابية	والن�صب	املئوية	يف	عمليات	املقارنة	

والقيا�ص،	كما	يلي:

احلالة الجتماعية:	اأعيد	تبويب	هذا	املتغري	يف	ثالث	فئات،	بعد	دمج	حالتي	مطلق	واأرمل		يف	و�صف	واحد،	اأطلق	عليه	اأخرى،	

ب�صبب	قلة	عدد	املفردات	التي	ميكن	تبويبها	حتت	هذه	احلالت	مقارنة	بعدد	احلالت	الأخرى.
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املوؤهل الدرا�سي:	اأعيد	تبويب	هذا	املتغري	يف	فئتني	فقط،	بعد	دمج	الو�صفني	دون	الثانوية	والثانوية	العامة	يف	و�صف	واحد،	

اأطلق	عليه	ثانوية	عامة	فما	دون،	ودمج	الو�صفني	جامعي	ودرا�صات	عليا	يف	و�صف	اآخر،	اأطلق	عليه	جامعي	فما	فوق،	من	اأجل	
احل�صول	على	ت�صنيف	متجان�ص	للموؤهل	الدرا�صي.

حالة العمل:	اأعيد	تبويب	هذا	املتغري	يف	فئتني	فقط،	هما:	منتج،	وغري	منتج	وفقًا	لطبيعة	الو�صف	املحدد	يف	ا�صتمارة	ال�صتبيان	

وكما	هو	مبني	يف	اجلدول	الآتي:

جدول 2: الت�سنيف القدمي واجلديد ملتغري حالة العمل

الت�سنيف اجلديدالرمز اجلديدالت�سنيف القدميالرمز القدمي

غري	منتج2طالب1
منتج1موظف	حكومي2
منتج1موظف	قطاع	خا�ص3
منتج1عمل	حر4
غري	منتج2ربة	منزل5
منتج1متقاعد6
غري	منتج2ل	يعمل7
غري	منتج2اأخرى8

املتغريات التخيريية:	�صممت	هذه	املتغريات	بالأ�صا�ص	لتكون	ذات	اإجابة	واحدة	فقط،	ولكن	ب�صبب	كرثة	ال�صتمارات	التي	وردت		

الن�صب	 اعتمدت	 الإجابات،	كما	 اأ�صئلة	متعددة	 اأنها	 اأ�صا�ص	 تنظيمها	وحتليلها	على	 اأعيد	 عليها،	 	 اأكرث	 اأو	 اجابتني	 اإلينا	حتمل	
املئوية	يف	املفا�صلة.	وهذا	هو	احلال	مع	املتغريات:	اإلى	ماذا	ت�صري	الأخالق،	و	حالة	الأخالق	املعا�رضة،	و	الفئات	العمرية	التي	

تنتهك	القيم	الأخالقية،	و	الفئات	التي	يحتذى	بها	كقدوة،	و	اأف�صل	الإجراءات	والو�صائل	اأهمية	يف	الإ�صالح.

التحليل الإح�سائي، التوزيع الدميوغرايف

اأُجِنز	امل�صح	الإح�صائي	بن�صبة	م�صاركة	اإجمالية	بلغت	%83.55	من	جممل	عدد	ال�صتبانات	املوزعة	يف	مدينة		ال�صارقة	وفروع	
اآنفًا،	 الإجابة،	كما	و�صحنا	ذلك	 اأو	خلل	يف	 املعلومات	 ب�صبب	نق�ص	 ا�صتبانة؛	 	331 وا�صتبعد	 اأهمل	منها	 اإذ	 الأخرى،	 الإدارة	
واعتمدت	1340	ا�صتبانة	يف	اإجناز	هذه	الدرا�صة،	بلغت	ن�صبة	الذكور	امل�صاركني	فيها	%40.60	مقابل	%59.40	من	الإناث،	

كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:
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جدول 3: التوزيع التكراري والن�سبي ملفردات العينة ح�سب النوع

املجموعاإناثذكوراجلن�ص
5447961340العدد

100.00%59.40%40.60%الن�صبة	املئوية

�سكل 1: التوزيع الن�سبي ملفردات العينة ح�سب اجلن�س

�صملت	العينة	جميع	ال�رضائح	العمرية	القادرة	على	متييز	الأمور	واإبداء	الراآي	حول	ت�صوراتها	عن	منظومة	القيم	الأخالقية،	ابتداًء	
من	فئة	النا�صئة	بعمر	15	�صنة	ولغاية	�صن	الن�صج	ملن	جاوز	48	�صنة،	متا�صيًا	مع	الهدف	الذي	و�صعت	لأجله	هذه	الدرا�صة،	لكي	

تكون	لنا	داعمًا	وموجهًا	يف	النتائج	امل�صتخل�صة	منها	،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 4: التوزيع التكراري والن�سبي ملفردات العينة ح�سب فئات العمر

15فئات	العمر 	-	1819 	-	2829 	-	3839 املجموع+	4849	-	
442421308124451340العدد

100.00%3.36%9.25%22.99%31.42%32.99%الن�صبة	املئوية
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�سكل 2: التوزيع الن�سبي ملفردات العينة ح�سب فئات العمر

	بلغت	ن�صبة	العزاب	امل�صاركني	يف	هذه	الدرا�صة	65.97%،	مقابل	31.27%	من	املتزوجني،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	
وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 5: التوزيع التكراري والن�سبي ملفردات العينة ح�سب احلالة الجتماعية

املجموعاأخرىمتزوجاأعزباحلالة	الجتماعية
884419371340العدد

100.00%2.76%31.27%65.97%الن�صبة	املئوية

�سكل 3: التوزيع الن�سبي ملفردات العينة ح�سب احلالة الجتماعية
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وكانت	الن�صبة	متقاربة	بني	اأولئك	الذين	يحملون	ال�صهادات	اجلامعية	من	امل�صاركني	والذين	ل	يحملون	اأي	�صهادات	اأو	اأكملوا	
درا�صتهم	الثانوية	فقط،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 6: التوزيع التكراري والن�سبي ملفردات العينة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

املجموعجامعي	فما	فوقثانوية	عامة	فما	دونالتح�صيل	الدرا�صي
6426981340العدد

100.00%52.09%47.91%الن�صبة	املئوية

�سكل 4: التوزيع الن�سبي ملفردات العينة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

وكذلك	جاءت	الن�صبة	متقاربة	بني	امل�صاركني	املنتجني	الذين	لديهم	عمل،	وغري	املنتجني	من	طالب	املدار�ص	وربات	البيوت	
واآخرين،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 7: التوزيع التكراري والن�سبي ملفردات العينة ح�سب حالة العمل

املجموعغري	منتجمنتجحالة	العمل
6017391340العدد

100.00%55.15%44.85%الن�صبة	املئوية
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�سكل 5: التوزيع الن�سبي ملفردات العينة حالة العمل

اإىل ماذا ت�سري الأخالق؟

عند	ا�صتطالع	راأي	اأفراد	العينة	حول	مدلولت	اأو	معنى	القيم	الأخالقية	من	منظورهم،	اختار	77.09%	منهم		اأنها	ت�صري	اإلى	
ال�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صها	البع�ص،	30.22%	منهم	كانوا	ذكوراً	مقابل	46.87	من	الإناث،	بينما	وجدها	%16.42	
منهم	ت�صري	اإلى	اأفكار	�صائدة	عن	ال�صدق	والأمانة	والإخال�ص	بالعمل،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 8: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب ما ت�سري الأخالق له لديهم م�سنفة ح�سب اجلن�س

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

77.09%46.87%30.22%4056281033ال�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صها	البع�ص

اأفكار	�صائدة	عن	ال�صدق	والأمانة	والإخال�ص	
16.42%9.63%6.79%91129220يف	العمل

14.25%8.81%5.45%73118191موجهات	لل�صلوك	الإن�صاين

1.49%0.82%0.67%91120كالم	نظري	وغري	واقعي

0.52%0.00%0.52%707اأخرى	تذكر
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�سكل 6: التوزيع  البياين لأفراد العينة ح�سب ما ت�سري الأخالق له لديهم م�سنفة ح�سب اجلن�س

بلغت	ن�صبة	العزاب	الذين	وجدوها	ت�صري	اإلى	ال�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صها	البع�ص	الن�صبة	50.52%،	مقابل	%24.63	
من	املتزوجني،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 9: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب ما ت�سري الأخالق له لديهم م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

اأخرىمتزوجاأعزباأخرىمتزوجاأعزب

1.94%24.63%50.52%67733026ال�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صها	البع�ص

والإخال�ص	 والأمانة	 ال�صدق	 عن	 �صائدة	 اأفكار	
0.52%6.04%9.85%132817يف	العمل

0.75%5.07%8.43%1136810موجهات	لل�صلوك	الإن�صاين

0.00%0.37%1.12%1550كالم	نظري	وغري	واقعي

0.00%0.15%0.37%520اأخرى	تذكر
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�سكل 7: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب ما ت�سري الأخالق له لديهم م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

بلغت	ن�صبة	حملة	ال�صهادات	اجلامعية	من	الذين	يرونها	ت�صري	اإلى	ال�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صهم	البع�ص	الن�صبة	%40،	
مقابل	37.09%	ممن	يحملون	الثانوية	العامة	فما	دون،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 10: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب ما ت�سري الأخالق له لديهم م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

ثانوية	
عامة

فما	دون
جامعي
املجموعفما	فوق

ثانوية	
عامة

فما	دون
جامعي
املجموعفما	فوق

77.09%40.00%37.09%4975361033ال�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صها	البع�ص
اأفكار	�صائدة	عن	ال�صدق	والأمانة	والإخال�ص	

16.42%9.40%7.01%94126220يف	العمل

14.25%8.66%5.60%75116191موجهات	لل�صلوك	الإن�صاين

1.49%0.67%0.82%11920كالم	نظري	وغري	واقعي

0.52%0.37%0.15%257اأخرى	تذكر
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27 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

�سكل 8: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب ما ت�سري الأخالق له لديهم م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

جاءت	ن�صبة	امل�صاركني	الذين	يرونها	ت�صري	اإلى	ال�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صها	البع�ص	من	املنتجني	اأقل	من	الآخرين	غري	
املنتجني،	وكانت	ن�صبتها	اأعلى	اأي�صا	لدى	�صغار	ال�صن	منها	عند	كبار	ال�صن،	كما	هو	مبني	يف	اجلدولني	التكراريني	وال�صكلني	

البيانيني	الآتيني:

جدول 11: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب ما ت�سري الأخالق له لديهم م�سنفة ح�سب حالة العمل

الن�صب	املئويةالتكراراتالو�صف

املجموعغري	منتجمنتجاملجموعغري	منتجمنتج

77.09%42.16%34.93%4685651033ال�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صهم	البع�ص

16.42%7.31%9.10%12298220اأفكار	�صائدة	عن	ال�صدق	والأمانة	والإخال�ص	يف	لعمل

14.25%6.94%7.31%9893191موجهات	لل�صلوك	الإن�صاين

1.49%0.90%0.60%81220كالم	نظري	وغري	واقعي

0.52%0.22%0.30%437اأخرى	تذكر
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 28

�سكل 9: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب ما ت�سري الأخالق له لديهم م�سنفة ح�سب حالة العمل

جدول 12: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب ما ت�سري الأخالق له لديهم م�سنفة ح�سب فئات العمر

الو�صف
فئات	العمر

املجموع 18-1528-1938-2948-3949	+

ات
رار

لتك
ا

361300237104311033ال�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صها	البع�ص
5376631612220اأفكار	�صائدة	عن	ال�صدق	والأمانة	والإخال�صفي	العمل

4360542113191موجهات	لل�صلوك	الإن�صاين
7642120كالم	نظري	وغري	واقعي

141107اأخرى	تذكر

وية
ملئ

ب	ا
ن�ص

ال

77.09%2.31%7.76%17.69%22.39%26.94%ال�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صهم	البع�ص
16.42%0.90%1.19%4.70%5.67%3.96%اأفكار	�صائدة	عن	ال�صدق	والأمانة	والإخال�ص	يف	العمل

14.25%0.97%1.57%4.03%4.48%%3.21موجهات	لل�صلوك	الإن�صاين
1.49%0.07%0.15%0.30%0.45%%0.52كالم	نظري	وغري	واقعي

0.52%0.00%0.07%0.07%0.30%%0.07اأخرى	تذكر
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29 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

�صكل	10:	التوزيع	البياين	لأفراد	العينة	ح�صب	ما	ت�صري	الأخالق	له	لديهم	م�صنفة	ح�صب	فئات	العمر

ماذا	ميثل	وجود	الأخالق	يف	املجتمع؟
يرى	93.96%	من	امل�صاركني	يف	هذه	الدرا�صة	اأن	وجود	الأخالق	يف	املجتمع	هو	�رضورة	من	�رضورات	وجود	تلك	املجتمعات	
وتطورها،	وهذا	موؤ�رض	اإيجابي	يح�صب	ل�صالح	املجتمع،	مقابل	5%	فقط	منهم	يراها	نوعًا	من	الرفاهية،	وبن�صبة	�صئيلة	جداً	ل	
يرون	لوجودها	يف	املجتمع	اأي	اأهمية.	و�صكل	العزاب	من	الذين	يرونها	�رضورة	من	�رضورات	وجود	املجتمعات	وتطورها	ما	
ن�صبته	61.04%،	مقابل	30.30%	من	املتزوجني،	وكان	57.69%	منهم	اإناثًا			مقابل	36.69%	من	الذكور،	كما	هو	مبني	

يف	اجلدولني	التكراريني	وال�صكلني	البيانيني	الآتيني:

جدول 13: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب ما ميثل وجود الأخالق يف املجتمع م�سنفة ح�سب اجلن�س

الن�صب	املئويةالتكراراتالو�صف
املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

5.00%1.42%3.58%481967رفاهية
93.96%57.69%36.27%4867731259�رضورية

0.67%0.15%0.52%729ل	اأهمية	لها
0.37%0.15%0.22%325اأخرى

100.00%59.40%40.60%5447961340الإجمايل
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 30

�صكل	11:	التوزيع	البياين	لأفراد	العينة	ح�صب	ما	ميثل	لهم	وجود	الأخالق	يف	املجتمع	م�صنفة	ح�صب	اجلن�ص

جدول 14: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب ما لهم ميثل وجود الأخالق يف املجتمع م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعاأخرىمتزوجاأعزباملجموعاأخرىمتزوجاأعزب

5.00%0.15%0.52%4.33%587267رفاهية

93.96%2.61%30.30%61.04%818406351259�رضورية

0.67%0.00%0.30%0.37%5409ل	اأهمية	لها

0.37%0.00%0.15%0.22%3205اأخرى

100%2.76%31.27%65.97%884419371340الإجمايل
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31 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

�سكل 12: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب ما ميثل وجود الأخالق يف املجتمع م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

الإناث،	و�صّكل	 1.42%	من	 الرفاهية	مقابل	 الذكور	يرونها	نوعًا	من	 امل�صاركني	 3.58%	من	 اأن	 الآخر،	جند	 الطرف	 وعلى	
3.58%	ممن	يحملون	 ال�صهادات	اجلامعية،	مقابل	 1.42%	منهم	من	حملة	 4.33%	منهم،	وكان	 ن�صبته	 ما	 العزاب	منهم	

الثانوية	العامة	فما	دون،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 15: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب ما ميثل وجود الأخالق يف املجتمع م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

ثانوية	عامة	
فما	دون

جامعي
ثانوية	عامة	املجموعفما	فوق

فما	دون
جامعي
املجموعفما	فوق

5.00%1.42%3.58%481967رفاهية

93.96%50.00%43.96%5896701259�رضورية

0.67%0.52%0.15%279ل	اأهمية	لها

0.37%0.15%0.22%325اأخرى

100.00%52.09%47.91%6426981340الإجمايل
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 32

�سكل 13: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب ما ميثل وجود الأخالق يف املجتمع م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

بالجتاه	نف�صه،	جند	اأن	4.03%	من	امل�صاركني	يف	الدرا�صة	من	غري	املنتجني	يرونها	رفاهية	مقابل	ن�صبة	ب�صيطة	جداً	تقارب	
1%	من	املنتجني،	كما	هو	مبني	يف	اجلدولني	التكراريني	وال�صكلني	البيانيني	الآتيني:

جدول 16: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب ما ميثل وجود الأخالق يف املجتمع م�سنفة ح�سب حالة العمل

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعغري	منتجمنتجاملجموعغري	منتجمنتج

5.00%4.03%0.97%135467رفاهية

93.96%50.52%43.43%5826771259�رضورية

0.67%0.37%0.30%459ل	اأهمية	لها

0.37%0.22%0.15%235اأخرى

100.00%55.15%44.85%6017391340الإجمايل
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33 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

�سكل 14: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب ما ميثل وجود الأخالق يف املجتمع م�سنفة ح�سب حالة العمل

جدول 17: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب ما ميثل وجود الأخالق يف املجتمع م�سنفة ح�سب فئات العمر

الو�صف
فئات	العمر

املجموع
15 	-	1828-1938-2948-3949	+

ات
رار

لتك
ا

362361167رفاهية
401394301120431259�رضورية

241119ل	اأهمية	لها
300205اأخرى

442421308124451340الإجمايل

وية
ملئ

ب	ا
ن�ص

ال

5.00%0.07%0.07%0.45%1.72%2.69%رفاهية
93.96%3.21%8.96%22.46%29.40%29.93%�رضورية

0.67%0.07%0.07%0.07%0.30%0.15%ل	اأهمية	لها
0.37%0.00%0.15%0.00%0.00%0.22%اأخرى

100.00%3.36%9.25%22.99%31.42%32.99%الإجمايل
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 34

�سكل 15: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب ما ميثل وجود الأخالق يف املجتمع م�سنفة ح�سب فئات العمر

حالة الأخالق املعا�رصة يف املجتمع

�صجلت	ن�صبة	الذين	يرون	اأن	القيم	الأخالقية	يف	جمتمعنا	يف	و�صع	تراجع	وانهيار	اأعلى	ن�صبة	وبلغت	36.19%،	�صكلت	ن�صبة	
الإناث	منهم	22.09%،	وتالها	من	حيث	الرتتيب	ن�صبة	من	يرونها	يف	و�صع	متفاوت	بن�صبة	32.31%،	بح�صب	طبيعة	الأفراد،	
حيث	�صكلت	ن�صبة	الإناث	منهم	اأعلى	ن�صبة،	بلغت	21.94%،	كما	هو	مبني	يف	اجلدولني	التكراريني	وال�صكلني	البيانيني	الآتيني:

جدول 18: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم حلالة الأخالق املعا�رصة يف املجتمع م�سنفة ح�سب اجلن�س

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

17.31%8.28%9.03%121111232منو	وازدهار

15.37%7.69%7.69%103103206ا�صتقرار	وثبات

36.19%22.09%14.10%189296485تراجع	وانهيار

32.31%21.94%10.37%139294433متفاوتة
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35 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

�سكل 16: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم حلالة الأخالق املعا�رصة يف املجتمع م�سنفة ح�سب اجلن�س

�صكل	العزاب	الذين	يرون	اأن	القيم	الأخالقية	يف	جمتمعنا	يف	و�صع	تراجع	وانهيار	اأعلى	ن�صبة	بلغت	%22.46،	بينما	�صكل	
الذين	يرونها	يف	و�صع	متفاوت	منهم	ما	ن�صبته	%20.75	من	جممل	امل�صاركني	يف	هذه	الدرا�صة،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	

التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 19: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم حلالة الأخالق املعا�رصة يف املجتمع م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعاأخرىمتزوجاأعزباملجموعاأخرىمتزوجاأعزب

17.31%0.37%4.48%12.46%167605232منو	وازدهار

15.37%0.52%3.96%10.90%146537206ا�صتقرار	وثبات

36.19%1.04%12.69%22.46%30117014485تراجع	وانهيار

32.31%0.90%10.67%20.75%27814312433متفاوتة
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 36

�سكل 17: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم حلالة الأخالق املعا�رصة يف املجتمع م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

اأعلى	 اأن	القيم	الأخالقية	يف	جمتمعنا	يف	و�صع	تراجع	وانهيار	 �صكل	امل�صاركون	من	حملة	ال�صهادات	اجلامعية،	الذين	يرون	
ن�صبة،	و	بلغت	21.27%،	بينما	�صكل	الذين	يرونها	يف	و�صع	متفاوت	منهم	ما	ن�صبته	18.21%	من	جممل	امل�صاركني	يف	هذه	
الدرا�صة،	بينما	كانت	الن�صب	متقاربة	بني	امل�صاركني	املنتجني	وغري	املنتجني،	كما	هو	مبني	يف	اجلدولني	التكراريني	وال�صكلني	

البيانيني	الآتيني:

جدول 20: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم حلالة الأخالق املعا�رصة يف املجتمع م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

ثانوية	عامة	
فما	دون

جامعي	فما	
ثانوية	عامة	املجموعفوق

فما	دون
جامعي	فما	

املجموعفوق

17.31%6.72%10.60%14290232منو	وازدهار

15.37%6.49%8.88%11987206ا�صتقرار	وثبات

36.19%21.27%14.93%200285485تراجع	وانهيار

32.31%18.21%14.10%189244433متفاوتة
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37 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

�سكل 18: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم حلالة الأخالق املعا�رصة يف املجتمع م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

جدول 21: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم حلالة الأخالق املعا�رصة يف املجتمع م�سنفة ح�سب حالة العمل

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعغري	منتجمنتجاملجموعغري	منتجمنتج
17.31%10.67%6.64%89143232منو	وازدهار

15.37%9.25%6.12%82124206ا�صتقرار	وثبات
36.19%19.18%17.01%228257485تراجع	وانهيار

32.31%16.42%15.90%213220433متفاوتة

�سكل 19: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم حلالة الأخالق املعا�رصة يف املجتمع م�سنفة ح�سب حالة العمل
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 38

�صكلت	الفئة	العمرية	19	-	28	من	امل�صاركني	الذين	يرون	اأن	القيم	الأخالقية	يف	جمتمعنا	يف	و�صع	تراجع	وانهيار	اأعلى	ن�صبة،	
حيث	بلغت	11.34%،	مقابل	9.33%	منهم	يرونها	يف	و�صع	متفاوت،	بينما	�صكلت	الفئة	العمرية	15	-	18	من	امل�صاركني	
الذين	يرونها	يف	و�صع	تراجع	وانهيار	ما	ن�صبته	10.37%،	مقابل	10.07%	منهم	يرونها	يف	و�صع	متفاوت،	كما	هو	مبني	

يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 22: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم حلالة الأخالق املعا�رصة يف املجتمع م�سنفة ح�سب فئات العمر

املجموعفئات	العمرالو�صف 15 	-	1828-1938-2948-3949	+

ات
رار

لتك
948137137232منو	وازدهارا

786637196206ا�صتقرار	وثبات
1391521294619485تراجع	وانهيار

1351251094816433متفاوتة

وية
ملئ

ب	ا
ن�ص

17.31%0.52%0.97%2.76%6.04%7.01%منو	وازدهارال
15.37%0.45%%2.761.42%4.93%5.82%ا�صتقرار	وثبات
36.19%1.42%%9.633.43%11.34%10.37%تراجع	وانهيار

32.31%1.19%%8.133.58%9.33%10.07%متفاوتة

�صكل	20:	التوزيع	البياين	لأفراد	العينة	ح�صب	روؤيتهم	حلالة	الأخالق	املعا�رضة	يف	املجتمع	م�صنفة	ح�صب	فئات	العمر
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39 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

الفئات	العمرية	التي	تنتهك	القيم	الأخالقية
يرى	62.91%	من	امل�صاركني	يف	هذه	الدرا�صة	اأن	فئة	الن�صء	التي	متثلها	الفئة	13	-	18	عامًا	هي	اأكرث	الفئات	العمرية	التي	
تنتهك	القيم	الأخالقية	يف	املجتمع،	و	�صكلت	الإناث	منهم	اأعلى	ن�صبة،	بلغت	37.99%،	مقابل	24.93%	من	الذكور،	تلتها	
فئة	ال�صباب	من	حيث	الرتتيب	بن�صبة	اإجمالية	28.58%،	�صكلت	الإناث	منهم	اأعلى	ن�صبة،	بلغت	17.39%،	مقابل	%11.19	

من	الذكور،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 23: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب الفئات العمرية التي تنتهك القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب اجلن�س

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

7.99%4.10%3.88%5255107الأطفال	12-4

62.91%37.99%24.93%334509843الن�صء	18-13

28.58%17.39%11.19%150233383ال�صباب	45-19

3.21%1.72%1.49%202343�صن	الن�صج	46	فما	فوق

�سكل 21: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب الفئات العمرية التي تنتهك القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب اجلن�س
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 40

�صكل	العزاب	الذين	يرون	اأن	فئة	الن�صء	هي	اأكرث	الفئات	العمرية	التي	تنتهك	القيم	الأخالقية	يف	املجتمع،	ما	ن�صبته	%41.94،	
مقابل	17.76%	منهم	يرون	اأن	فئة	ال�صباب	هي	اأكرث	الفئات	العمرية	التي	تنتهك	القيم	الأخالقية،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	

التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 24: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب الفئات العمرية التي تنتهك القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعاأخرىمتزوجاأعزباملجموعاأخرىمتزوجاأعزب

7.99%0.15%1.87%5.97%80252107الأطفال	12-4

62.91%1.72%19.25%41.94%56225823843الن�صء	18-13

28.58%0.75%10.07%17.76%23813510383ال�صباب	45-19

3.21%0.15%1.19%1.87%2516243�صن	الن�صج	46	فما	فوق

�سكل 22: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب الفئات العمرية التي تنتهك القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

�صن	الن�صج

ال�صباب

الن�صء

الأطفال
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41 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

جاءت	الن�صب	متقاربة	بني	امل�صاركني	الذين	يرون	اأن	اأكرث	الفئات	التي	تنتهك	القيم	الأخالقية	هي	فئتا	الن�صء	وال�صباب	على	
الرتتيب،	من	حملة	ال�صهادات	اجلامعية	والآخرين	الذين	لديهم	ال�صهادة	الثانوية	فما	دون،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	

والتوزيع	البياين	الآتيني:

جدول 25: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب الفئات العمرية التي تنتهك القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

الن�صب	املئويةالتكراراتالو�صف
ثانوية	عامة	

فما	دون
جامعي	فما	

فوق
ثانوية	عامة	املجموع

فما	دون
جامعي	فما	

فوق
املجموع

7.99%3.06%4.93%6641107الأطفال	12-4

62.91%31.27%31.64%424419843الن�صء	18-13

28.58%17.39%11.19%150233383ال�صباب	45-19

3.21%1.64%1.57%212243�صن	الن�صج	46	فما	فوق

�سكل 23: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب الفئات العمرية التي تنتهك القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

�صن	الن�صج

ال�صباب

الن�صء

الأطفال
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 42

�صكل	امل�صاركون	من	غري	املنتجني	الذين	يرون	اأن	فئة	الن�صء	هي	اأكرث	الفئات	العمرية	التي	تنتهك	القيم	الأخالقية	يف	املجتمع،	
اأعلى	ن�صبة	بلغت	35.82%،	مقابل	13.73%	منهم	يرون	اأن	فئة	ال�صباب	هي	اأكرث	الفئات	العمرية	التي	تنتهك	القيم	الأخالقية،	

كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 26: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب الفئات العمرية التي تنتهك القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب حالة العمل

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعغري	منتجمنتجاملجموعغري	منتجمنتج

7.99%5.45%2.54%3473107الأطفال	12-

62.91%35.82%27.09%363480843الن�صء	18-13

28.58%13.73%14.85%199184383ال�صباب		45-9

3.21%1.49%1.72%232043�صن	الن�صج	46	فما	فوق

�صكل	24:	التوزيع	البياين	لأفراد	العينة	ح�صب	الفئات	العمرية	التي	تنتهك	القيم	الأخالقية	م�صنفة	ح�صب	حالة	العمل

�صن	الن�صج

ال�صباب

الن�صء

الأطفال
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43 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

�صّكل	امل�صاركون	من	الفئة	العمرية	15	-	18	الذين	يرون	اأن	فئة	الن�صء	هي	اأكرث	الفئات	العمرية	التي	تنتهك	القيم	الأخالقية	
يف	املجتمع،	اأعلى	ن�صبة	بلغت	22.76%،	مقابل	6.42%	منهم	يرون	اأن	فئة	ال�صباب	هي	اأكرث	الفئات	العمرية	التي	تنتهك	القيم	

الأخالقية،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 27: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب الفئات العمرية التي تنتهك القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب فئات العمر

املجموعفئات	العمرالو�صف 15 	-	1828-1938-2948-3949	+

ات
رار

لتك
58222052107الأطفال	4-12ا

3052521837528843الن�صء	18-13
861321104114383ال�صباب	45-19

1015116143�صن	الن�صج	46	فما	فوق

وية
ملئ

ب	ا
ن�ص

7.99%0.15%0.37%1.49%1.64%4.33%الأطفال	4-12ال
62.91%2.09%5.60%13.66%18.81%22.76%الن�صء	18-13

28.58%1.04%3.06%8.21%9.85%6.42%ال�صباب	45-19
3.21%0.07%0.45%0.82%1.12%0.75%�صن	الن�صج	46	فما	فوق

�سكل 25: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب الفئات العمرية التي تنتهك القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب فئات العمر

القيم الأخالقية التي يهتم بها الأفراد

�صن	الن�صج

ال�صباب

الن�صء

الأطفال
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 44

يف	معر�ص	�صوؤالنا	عن	القيم	التي	يهتم	بها	اأفراد	العينة،	مت	ح�صاب	تكرارات	الختيار	املتعددة،	وترتيب	القيم	وفق	الن�صب	املئوية	
لكل	و�صف،	فكان	ترتيبها	كما	هو	مبني	اأدناه،	مع	وجود	تفاوت	ب�صيط	يف	ترتيبها	بني	الذكور	والإناث،	مع	�صبه	تطابق	للرتتيب	

الإجمايل	مع	ترتيب	الإناث	لها،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 28: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب القيم الأخالقية التي يولونها الأهمية م�سنفة ح�سب اجلن�س

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور
%49.3382.54% 33.21%4456611106الحرتام

79.70%47.16%32.54%4366321068ال�صدق
77.24%44.70%32.54%4365991035الأمانة

64.93%40.60%24.33%326544870امل�صوؤولية
63.51%37.09%26.42%354497851الت�صامح
63.36%36.87%26.49%355494849التوا�صع

54.10%30.82%23.28%312413725ال�رضف
53.73%30.82%22.91%307413720	التعاون

48.21%25.75%22.46%301345646ال�صرب
43.81%22.69%21.12%283304587الكرم

42.69%23.51%19.18%257315572اللتزام
41.72%21.49%20.22%271288559التدين

40.97%22.61%18.36%246303549النتماء
40.97%21.64%19.33%259290549العتدال

34.25%17.91%16.34%219240459الفزعة
0.37%0.22%0.15%235اأخرى
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45 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

�سكل 26: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب القيم الأخالقية التي يولونها الأهمية م�سنفة ح�سب اجلن�س

�صبه	 مع	 واملتزوجني،	 العزاب	 بني	 ترتيبها	 يف	 ب�صيط	 تفاوت	 �صجل	 كذلك	
تطابق	للرتتيب	الإجمايل	مع	ترتيب	املتزوجني	لها،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	

التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 29: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب القيم الأخالقية التي يولونها الأهمية م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

الن�صب	املئويةالتكراراتالو�صف
املجموعاأخرىمتزوجاأعزباملجموعاأخرىمتزوجاأعزب

82.54%1.79%25.00%55.75%747335241106الحرتام
79.70%%1.87%52.6125.22%705338251068ال�صدق
77.24%1.87%23.96%51.42%689321251035الأمانة

64.93%1.42%20.52%42.99%57627519870امل�صوؤولية
63.51%1.57%18.51%43.43%58224821851الت�صامح
63.36%1.12%18.28%43.96%58924515849التوا�صع

54.10%1.34%17.09%35.67%47822918725ال�رضف
53.73%0.75%16.19%36.79%49321710720	التعاون

48.21%0.90%13.88%33.43%44818612646ال�صرب
43.81%0.45%11.49%31.87%4271546587الكرم

42.69%0.82%11.94%29.93%40116011572اللتزام
41.72%1.27%14.10%26.34%35318917559التدين

40.97%0.75%12.76%27.46%36817110549النتماء
40.97%1.04%11.19%28.73%38515014549العتدال

34.25%0.52%7.99%25.75%3451077459الفزعة
0.37%0.00%0.37%0.00%0505اأخرى
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 46

�سكل 27: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب القيم 

الأخالقية التي يولونها الأهمية م�سنفة ح�سب احلالة 

الجتماعية

	
ال�صهادات	 حملة	 بني	 ترتيبها	 يف	 وا�صح	 تفاوت	 �صجل	 كما	
القيم	 ترتيب	 يف	 ثبات	 مع	 دون،	 فما	 والثانوية	 اجلامعية	
الثالث	الأولى:	الحرتام،	ال�صدق،	الأمانة،	كما	هو	مبني	يف	

اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 30: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب القيم الأخالقية التي يولونها الأهمية م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

ثانوية	عامة	
فما	دون

جامعي	فما	
ثانوية	عامة	املجموعفوق

فما	دون
جامعي	فما	

املجموعفوق
82.54%42.16%40.37%5415651106الحرتام

79.70%41.94%37.76%5065621068ال�صدق
77.24%39.93%37.31%5005351035الأمانة

64.93%33.13%31.79%426444870امل�صوؤولية
63.51%30.97%32.54%436415851الت�صامح
63.36%31.27%32.09%430419849التوا�صع

54.10%26.94%27.16%364361725ال�رضف
53.73%26.04%27.69%371349720	التعاون

48.21%23.28%24.93%334312646ال�صرب
43.81%19.55%24.25%325262587الكرم

42.69%19.70%22.99%308264572اللتزام
41.72%%20.60%28327655921.12التدين

40.97%19.48%21.49%288261549النتماء
40.97%18.96%22.01%295254549العتدال

34.25%14.18%20.07%269190459الفزعة
0.37%0.30%0.07%145اأخرى
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47 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

�سكل 28: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب القيم 

الأخالقية التي يولونها الأهمية م�سنفة ح�سب التح�سيل 

الدرا�سي

الأفراد	 بني	 اأي�صًا	 ترتيبها	 يف	 وا�صح	 تفاوت	 �صجل	 كما	
الأولى:	 الثالث	 القيم	 بقاء	 مع	 املنتجني،	 وغري	 املنتجني	
هو	 كما	 القيم،	 تلك	 مقدمة	 يف	 الأمانة	 ال�صدق،	 الحرتام،	

مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 31: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب القيم الأخالقية التي يولونها الأهمية م�سنفة ح�سب حالة العمل

الن�صب	املئويةالتكراراتالو�صف
املجموعغري	منتجمنتجاملجموعغري	منتجمنتج

82.54%46.49%36.04%4836231106الحرتام
79.70%43.58%36.12%4845841068ال�صدق
77.24%42.61%34.63%4645711035الأمانة

64.93%36.12%28.81%386484870امل�صوؤولية
63.51%35.82%27.69%371480851الت�صامح
63.36%36.49%26.87%360489849التوا�صع
54.10%29.93%24.18%324401725ال�رضف

53.73%30.00%23.73%318402720	التعاون
48.21%28.51%19.70%264382646ال�صرب
43.81%26.87%16.94%227360587الكرم

42.69%24.93%17.76%238334572اللتزام
41.72%22.01%19.70%264295559التدين

40.97%22.69%18.28%245304549النتماء
40.97%24.10%16.87%226323549العتدال
34.25%22.01%12.24%164295459الفزعة
0.37%0.00%0.37%505اأخرى
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 48

�سكل 29: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب القيم الأخالقية التي يولونها الأهمية م�سنفة ح�سب حالة العمل

العمر	 فئات	 بني	 ترتيبها	 يف	 ملحوظ	 تفاوت	 �صجل	 وكذلك	
املختلفة،	مع	�صبه	تطابق	للرتتيب	الإجمايل	مع	ترتيب	الفئة	
29	-	38	لها،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	

البياين	الآتيني:

جدول 32: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب القيم الأخالقية التي يولونها الأهمية م�سنفة ح�سب فئات العمر

املجموعفئات	العمرالو�صف 18-1528-1938-2948-3949	+

ات
رار

لتك
ا

38435224988331106الحرتام
35433624790411068ال�صدق
34132823890381035الأمانة

3092532107028870امل�صوؤولية
3082601896925851الت�صامح
3052721816823849التوا�صع
2542051766228725ال�رضف

2662091704827720	التعاون
2322081424816646ال�صرب
2401741224011587الكرم

2261591194127572اللتزام
1771621296427559التدين

2031431344425549النتماء
2001711144717549العتدال
20413784277459الفزعة
001315اأخرى
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49 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

ية
ملئو

ب	ا
ن�ص

ال

82.54%2.46%6.57%18.58%26.27%28.66%الحرتام
79.70%3.06%6.72%18.43%25.07%26.42%ال�صدق
77.24%2.84%6.72%17.76%24.48%25.45%الأمانة

64.93%2.09%5.22%15.67%18.88%23.06%امل�صوؤولية
63.51%1.87%5.15%14.10%19.40%22.99%الت�صامح
63.36%1.72%5.07%13.51%20.30%22.76%التوا�صع
54.10%2.09%4.63%13.13%15.30%18.96%ال�رضف

53.73%2.01%3.58%12.69%15.60%19.85%	التعاون
48.21%1.19%3.58%10.60%15.52%17.31%ال�صرب
43.81%0.82%2.99%9.10%12.99%17.91%الكرم

42.69%2.01%3.06%8.88%11.87%16.87%اللتزام
41.72%2.01%4.78%9.63%12.09%13.21%التدين

40.97%1.87%3.28%10.00%10.67%15.15%النتماء
40.97%1.27%3.51%8.51%12.76%14.93%العتدال
34.25%0.52%2.01%6.27%10.22%15.22%الفزعة
0.37%0.07%0.22%0.07%0.00%0.00%اأخرى

�سكل 30: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب القيم الأخالقية التي يولونها الأهمية م�سنفة ح�سب فئات العمر

الفئات التي يحتذى بها كقدوة

تلعب	�صخ�صية	القدوة	دوراً	كبرياً	يف	التاأثري	على	حياة	الأفراد،	
املوؤثرة	 املجتمع	 �صخ�صيات	 ترتيب	 على	 التعرف	 اأجل	 ومن	
ال�صخ�صيات	 حول	 العينة	 اأفراد	 اأراء	 ا�صتطالع	 مت	 الأفراد،	 يف	
التي	يعتربونها	مثاًل	يقتدى	به،	من	خالل	ت�صنيف	عام	محدد	
مذكورين،	 غري	 لآخرين	 الإ�صافة	 اإمكانية	 مع	 ال�صتبانة،	 يف	
فح�صلنا	على	الرتتيب	املبني	اأدناه،	بعد	ا�صتخراج	الن�صب	املئوية	
باملرتبة	 والأمهات	 الآباء	 �صخ�صية	 حلت	 حيث	 للتكرارات،	
بعدها	 وترتبت	 	،%66.42 بلغت	 جداً	 مرتفعة	 بن�صبة	 الأولى	
ال�صخ�صيات	الأخرى	بن�صب	متقاربة	نوعًا	ما،	كما	هو	مبني	يف	

اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:	
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جدول 33: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب الفئات التي يحتذون بها كقدوة م�سنفة ح�سب اجلن�س

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور
66.42%40.82%25.60%343547890الآباء	والأمهات

27.61%13.51%14.10%189181370القادة	ال�صيا�صيون
26.27%16.04%10.22%137215352رجال	الفكر	والثقافة

21.79%11.27%10.52%141151292رجال	الدين
14.48%8.13%6.34%85109194الأ�صدقاء	

14.10%8.13%5.97%80109189املدر�صون	باملدار�ص
4.18%1.04%3.13%421456الفنانون	والإعالميون

1.12%0.52%0.60%8715اأخرى

من	البديهي	اأن	يكون	الآباء	والأمهات	يف	مقدمة	ال�صخ�صيات	القدوة	التي	يحتذي	بها	اأغلب	اأفراد	املجتمع،	وخا�صة	الإناث،	
اللواتي	بلغت	ن�صبتهم	40.82%	من	اأفراد	العينة،	ملا	للتكوين	الف�صيولوجي	وطبيعة	التن�صئة	املتبعة	يف	املجتمعات	ال�رضقية	
من	تاأثري	عليهم،	مع	تفاوت	ب�صيط	ترتيب	القادة	وال�صيا�صني	من	جهة	ورجال	الفكر	والثقافة	من	جهة	اأخرى	بني	الذكور	والإناث.

�سكل 31: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب الفئات التي يحتذون بها كقدوة م�سنفة ح�سب اجلن�س

	

كذلك	كان	اختيار	العزاب	لفئة	لآباء	والأمهات	
بن�صبة	 القدوة	 ال�صخ�صيات	 مقدمة	 يف	
41.12%،	مع	تطابق	كامل	للرتتيب	مع	ترتيب	
من	 املتزوجون	 قدم	 بينما	 الإجمالية،	 الن�صب	
اأفراد	العينة،	رجال	الدين	و	الفكر	والثقافة	على	
القادة	ال�صيا�صيني	يف	الرتتيب،	كما	هو	مبني	يف	

اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:
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51 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

جدول 34: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب الفئات التي يحتذون بها كقدوة م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

الن�صب	املئويةالتكراراتالو�صف
املجموعاأخرىمتزوجاأعزباملجموعاأخرىمتزوجاأعزب

66.42%1.79%23.51%41.12%55131524890الآباء	والأمهات
27.61%0.75%7.91%18.96%25410610370القادة	ال�صيا�صيون

26.27%0.67%8.28%17.31%2321119352رجال	الفكر	والثقافة
21.79%1.27%8.88%11.64%15611917292رجال	الدين

14.48%0.37%4.78%9.33%125645194الأ�صدقاء	
14.10%0.52%6.57%7.01%94887189املدر�صون	باملدار�ص

4.18%0.15%0.67%3.36%459256الفنانون	والإعالميون
1.12%0.00%0.52%0.60%87015اأخرى

�سكل 32: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب الفئات التي يحتذون بها كقدوة م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

	

كما	تتطابق	ترتيب	حملة	الثانوية	فما	دون	لل�صخ�صيات	التي	يعتربونهم	قدوة	لهم	مع	ترتيب	الن�صب	الإجمايل	ب�صكل	تام،	بينما	
قدم	حملة	ال�صهادات	اجلامعية	رجال	الفكر	والثقافة	على	القادة	ال�صيا�صيني	يف	الرتتيب،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	

وال�صكل	البياين	الآتيني:
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جدول 35: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب الفئات التي يحتذون بها كقدوة م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

الو�صف

الن�صب	املئويةالتكرارات

ثانوية	عامة	
فما	دون

جامعي	فما	
ثانوية	عامة	املجموعفوق

فما	دون
جامعي	فما	

املجموعفوق

66.42%35.97%30.45%408482890الآباء	والأمهات
27.61%14.03%13.58%182188370القادة	ال�صيا�صيون

26.27%14.78%11.49%154198352رجال	الفكر	والثقافة
21.79%12.61%9.18%123169292رجال	الدين

14.48%7.84%6.64%89105194الأ�صدقاء	
14.10%7.76%6.34%85104189املدر�صون	باملدار�ص

4.18%1.42%2.76%371956الفنانون	والإعالميون
1.12%0.67%0.45%6915اأخرى

.�سكل 33: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب الفئات التي يحتذون بها كقدوة م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي
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جدول 36: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب الفئات التي يحتذون بها كقدوة م�سنفة ح�سب حالة العمل

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعغري	منتجمنتجاملجموعغري	منتجمنتج
66.42%34.63%31.79%426464890الآباء	والأمهات

27.61%15.37%12.24%164206370القادة	ال�صيا�صيون
26.27%14.03%12.24%164188352رجال	الفكر	والثقافة

21.79%10.15%11.64%156136292رجال	الدين
14.48%7.09%7.39%9995194الأ�صدقاء	

14.10%5.97%8.13%10980189املدر�صون	باملدار�ص
4.18%2.91%1.27%173956الفنانون	والإعالميون

1.12%0.52%0.60%8715اأخرى

�سكل 34: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب الفئات التي يحتذون بها كقدوة م�سنفة ح�سب حالة العمل
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جدول 37: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب الفئات التي يحتذون بها كقدوة م�سنفة ح�سب فئات العمر

الو�صف
فئات	العمر

املجموع 15 	-	1828-1938-2948-3949	+

ات
رار

لتك
ا

2742822168335890الآباء	والأمهات

1339796368370القادة	ال�صيا�صيون

106119862318352رجال	الفكر	والثقافة

7667884021292رجال	الدين

5759511611194الأ�صدقاء	

4642662114189املدر�صون	باملدار�ص

232570156الفنانون	والإعالميون

0860115اأخرى

الو�صف
فئات	العمر

املجموع 15 	-	1828-1938-2948-3949	+

وية
ملئ

ب	ا
ن�ص

ال

66.42%2.61%6.19%16.12%21.04%20.45%الآباء	والأمهات

27.61%0.60%2.69%7.16%7.24%9.93%القادة	ال�صيا�صيون

26.27%1.34%1.72%6.42%8.88%7.91%رجال	الفكر	والثقافة

21.79%1.57%2.99%6.57%5.00%5.67%رجال	الدين

14.48%0.82%1.19%3.81%4.40%4.25%الأ�صدقاء	

14.10%1.04%1.57%4.93%3.13%3.43%املدر�صون	باملدار�ص

4.18%0.07%0.00%0.52%1.87%1.72%الفنانون	والإعالميون

1.12%0.07%0.00%0.45%0.60%0.00%اأخرى
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�سكل 35: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب الفئات التي يحتذون بها كقدوة م�سنفة ح�سب فئات العمر

موؤ�رضات	تراجع	القيم	الأخالقية
التي	 املعطيات	 وُطلب	منهم	حتديد	 العينة،	 اأفراد	 اأبرزها	على	 موؤ�رضات	عدة،	عر�صت	 اأي	جمتمع	 الأخالقية	يف	 القيم	 لرتاجع	
يرونها	ت�صري	الى	تراجع	القيم	الأخالقية	يف	جمتمعنا	مع	اإمكانية	اإ�صافة	موؤ�رضات	اأخرى	غري	مذكورة،	فجاء	موؤ�رض	تفكك	الأ�رضة	
43.66%	اللواتي	اخرتن	هذا	املوؤ�رض،	تاله	من	حيث	 71.42%،	مع	متيز	وا�صح	لن�صبة	الإناث	 يف	مقدمة	املعطيات	بن�صبة	
الرتتيب	�صلوكيات	مخالفة	للدين	والعادات	بن�صبة	61.34%،	بن�صبة	متقاربة	بني	اجلن�صني،	ثم	موؤ�رض	انهيار	املجتمع	بن�صبة	
اإجمالية	41.42%،	مع	تفاوت	ب�صيط	يف	الن�صبه	بني	اجلن�صني،	وت�صل�صلت	بعده	املعطيات	الأخرى	بن�صب	متفاوتة	اأي�صًا،	كما	هو	

مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:
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جدول 38: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم ل�سباب تراجع القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب اجلن�س

الن�صب	املئويةالتكراراتالو�صف
املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

71.42%43.66%27.76%372585957تفكك	الأ�رضة
61.34%38.21%23.13%310512822�صلوكيات	مخالفة	للدين	والعادات

41.42%22.24%19.18%257298555انهيار	املجتمع
35.37%22.99%12.39%166308474كرثة	امل�صاكل	بني	الأفراد

30.45%17.24%13.21%177231408انحراف	الأحداث	
25.82%15.82%10.00%134212346انت�صار	اجلرائم

23.21%13.58%9.63%129182311الغ�ص	يف	التح�صيل

�سكل 36: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأ�سباب تراجع القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب اجلن�س

الن�صب	املئوية	لرتتيب	املعطيات	التي	ت�صري	الى	تراجع	القيم	الأخالقية،	ح�صب	احلالة	الجتماعية	متوافقة	مع	ترتيب	 كانت	
الن�صب	الإجمالية،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:	
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جدول 39: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأ�سباب تراجع القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

الن�صب	املئويةالتكراراتالو�صف
املجموعاأخرىمتزوجاأعزباملجموعاأخرىمتزوجاأعزب

71.42%2.01%25.07%44.33%59433627957تفكك	الأ�رضة
61.34%1.49%21.27%38.58%51728520822�صلوكيات	مخالفة	للدين	والعادات

41.42%1.04%11.42%28.96%38815314555انهيار	املجتمع
35.37%0.90%11.42%23.06%30915312474كرثة	امل�صاكل	بني	الأفراد

30.45%0.75%10.07%19.63%26313510408انحراف	الأحداث	
25.82%0.90%9.33%15.60%20912512346انت�صار	اجلرائم

23.21%0.45%6.72%16.04%215906311الغ�ص	يف	التح�صيل

�سكل 37: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأ�سباب تراجع القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

	

مع	 متوافقة	 الدرا�صي	 التح�صيل	 الأخالقية،	ح�صب	 القيم	 تراجع	 الى	 ت�صري	 التي	 املعطيات	 لرتتيب	 املئوية	 الن�صب	 كذلك	كانت	
ترتيب	الن�صب	الإجمالية،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:	
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 58

جدول 40: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأ�سباب تراجع القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

ثانوية	عامة	
فما	دون

جامعي	فما	
ثانوية	عامة	املجموعفوق

فما	دون
جامعي	فما	

املجموعفوق

71.42%38.43%32.99%442515957تفكك	الأ�رضة
61.34%32.61%28.73%385437822�صلوكيات	مخالفة	للدين	والعادات

41.42%21.12%20.30%272283555انهيار	املجتمع
35.37%18.36%17.01%228246474كرثة	امل�صاكل	بني	الأفراد

30.45%16.72%13.73%184224408انحراف	الأحداث	
25.82%13.96%11.87%159187346انت�صار	اجلرائم

23.21%12.69%10.52%141170311الغ�ص	يف	التح�صيل

�سكل 38: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأ�سباب تراجع القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

كذلك	كانت	الن�صب	املئوية	لرتتيب	املعطيات	التي	ت�صري	الى	تراجع	القيم	الأخالقية،	ح�صب	حالة	العمل	متوافقة	مع	ترتيب	الن�صب	
الإجمالية	،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:	
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59 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

جدول 41: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم ل�سباب تراجع القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب حالة العمل

الن�صب	املئويةالتكراراتالو�صف
املجموعغري	منتجمنتجاملجموعغري	منتجمنتج

71.42%36.64%34.78%466491957تفكك	الأ�رضة
61.34%31.72%29.63%397425822�صلوكيات	مخالفة	للدين	والعادات

41.42%24.40%17.01%228327555انهيار	املجتمع
35.37%18.73%16.64%223251474كرثة	امل�صاكل	بني	الأفراد

30.45%%13.7316.72%184224408انحراف	الأحداث	
25.82%13.06%12.76%171175346انت�صار	اجلرائم

23.21%12.69%10.52%141170311الغ�ص	يف	التح�صيل

�سكل 39: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأ�سباب تراجع القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب حالة العمل

كذلك	كانت	الن�صب	املئوية	لرتتيب	املعطيات	التي	ت�صري	الى	تراجع	القيم	الأخالقية،	لفئة	الأعمار	15	-	18،	والفئة	19	– 28	
متوافقة	مع	ترتيب	الن�صب	الإجمايل،	لكنها	بدت	متفاوتة	يف	ترتيب	تلك	املعطيات	�صمن	فئات	الأعمار	الأخرى	جلميع	الذين	
تزيد	اأعمارهم	على	28	�صنة،	مع	توافق	يف	ترتيب	موؤ�رض	تفكك	الأ�رضة،	وموؤ�رض	�صلوكيات	مخالفة	للدين	والعادات،	كما	هو	مبني	

يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 60

جدول 42: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم ل�سباب تراجع القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب فئات العمر

الو�صف
فئات	العمر

املجموع
15 	-	1828-1938-2948-3949	+

ات
رار

لتك
ا

29028823610439957تفكك	الأ�رضة

2522552067732822�صلوكيات	مخالفة	للدين	والعادات

1991861183319555انهيار	املجتمع

1461451303914474كرثة	امل�صاكل	بني	الأفراد

118139993220408انحراف	الأحداث	

102911063413346انت�صار	اجلرائم

10891693013311الغ�ص	يف	التح�صيل

وية
ملئ

ب	ا
ن�ص

ال

71.42%2.91%7.76%17.61%21.49%21.64%تفكك	الأ�رضة

61.34%2.39%5.75%15.37%19.03%18.81%�صلوكيات	مخالفة	للدين	والعادات

41.42%1.42%2.46%8.81%13.88%14.85%انهيار	املجتمع

35.37%1.04%2.91%9.70%10.82%10.90%كرثة	امل�صاكل	بني	الأفراد

30.45%1.49%2.39%7.39%10.37%8.81%انحراف	الأحداث	

25.82%0.97%2.54%7.91%6.79%7.61%انت�صار	اجلرائم

23.21%0.97%2.24%5.15%97.6%8.06%الغ�ص	يف	التح�صيل
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61 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

�سكل 40: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأ�سباب تراجع القيم الأخالقية م�سنفة ح�سب فئات العمر

اأف�سل الإجراءات والو�سائل اأهمية يف الإ�سالح

من	اأجل	حتديد	اأف�صل	الإجراءات	والو�صائل	اأهمية	يف	اإ�صالح	تراجع	القيم	الأخالقية،	عر�صت	جمموعة	من	الإجراءات	والو�صائل	
على	اأفراد	العينة،	وُطلب	منهم	اختيار	اأف�صلها	من	وجهة	نظرهم،	فقام	الكثري	منهم	باختيار	اأكرث		من	اإجراء	اأو		و�صيلة،	مما	دعانا	

اإلى	حتليل	هذا	املبحث	بنمط	الختيار	املتعدد	عند	ا�صتخراج	الن�صب	املئوية.	
الإ�صالح	واملعاجلة	لهذه	 اإ�صافية،	ومتكنهم	من	تدارك	 الأمور	يف	دورات	تدريبية	تك�صبهم	مهارات	 اأولياء	 اإ�رضاك	 اإجراء	 جاء	
القيم	 ملنتهكي	 الرادعة	 العقوبات	 تغليظ	 اإجراء	 تاله	 	،%51.49 بن�صبة	 الإجراءات	 مقدمة	 يف	 علمية،	 اأ�ص�ص	 وفق	 املنظومة	
البياين	 وال�صكل	 التكراري	 اجلدول	 يف	 مبني	 هو	 كما	 	،%44.03 بن�صبة	 الثانية	 املرتبة	 يف	 التجاوز	 من	 حتد	 التي	 الأخالقية	

الآتيني:
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 62

جدول 43: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأف�سل و�سائل الإ�سالح م�سنفة ح�سب اجلن�س

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

51.49%30.60%20.90%280410690اإ�رضاك	اأولياء	المور	بدورات

44.03%27.99%16.04%215375590تغليظ	العقوبات	الرادعة

38.43%23.88%14.55%195320515تدري�ص	م�صاق	الأخالق

34.18%21.57%12.61%169289458تنظيم	حمالت	توعية

0.97%0.52%0.45%6713اأخرى

�سكل 41: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأف�سل و�سائل الإ�سالح م�سنفة ح�سب اجلن�س

كانت	الن�صب	املئوية	لرتتيب	اأف�صل	الإجراءات	والو�صائل	اأهمية	يف	اإ�صالح	تراجع	القيم	الأخالقية،	ح�صب	احلالة	الجتماعية	
العينة،	وترتيبها	 الدرا�صي	لأفراد	 التح�صيل	 الإجمالية،	وكذلك	هو	احلال	مع	ترتيبها	ح�صب	 الن�صب	 متوافقة	متامًا	مع	ترتيب	

ح�صب	حالة	العمل	كما	هو	مبني	يف	اجلداول	التكرارية	والأ�صكال	البيانية	الآتية:

اأخرى

تنظيم	حمالت
	توعية

تدري�ص	م�صاق
	الخالق

تغليظ	العقوبات	
الرادعة

اإ�رضاك	اأولياء	
المور	بدورات
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63 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

جدول 44: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأف�سل و�سائل الإ�سالح م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعاأخرىمتزوجاأعزباملجموعاأخرىمتزوجاأعزب

51.49%1.42%19.03%31.04%41625519690اإ�رضاك	اأولياء	الأمور	بدورات

44.03%1.19%15.75%27.09%36321116590تغليظ	العقوبات	الرادعة

38.43%1.57%14.63%22.24%29819621515تدري�ص	م�صاق	الأخالق

34.18%1.04%12.69%20.45%27417014458تنظيم	حمالت	توعية

0.97%0.00%0.07%0.90%121013اأخرى

�سكل 42: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأف�سل و�سائل الإ�سالح م�سنفة ح�سب احلالة الجتماعية

	
اأخرى

تنظيم	حمالت
	توعية

تدري�ص	م�صاق
	الخالق

تغليظ	العقوبات	
الرادعة

اإ�رضاك	اأولياء	المور	
بدورات
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 64

جدول 45: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأف�سل و�سائل الإ�سالح م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

ثانوية	عامة	
فما	دون

جامعي	فما	
ثانوية	عامة	املجموعفوق

فما	دون
جامعي	فما	

املجموعفوق

51.49%28.28%23.21%311379690اإ�رضاك	اأولياء	المور	بدورات

44.03%23.73%20.30%272318590تغليظ	العقوبات	الرادعة

38.43%22.69%15.75%211304515تدري�ص	م�صاق	الخالق

34.18%18.73%15.45%207251458تنظيم	حمالت	توعية

0.97%0.52%0.45%6713اأخرى

�سكل 43: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأف�سل و�سائل الإ�سالح م�سنفة ح�سب التح�سيل الدرا�سي

	

اأخرى

تنظيم	حمالت
	توعية

تدري�ص	م�صاق
	الخالق

تغليظ	العقوبات	
الرادعة

اإ�رضاك	اأولياء	المور	
بدورات
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65 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

جدول 46: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأف�سل و�سائل الإ�سالح م�سنفة ح�سب حالة العمل

الو�صف
الن�صب	املئويةالتكرارات

املجموعغري	منتجمنتجاملجموعغري	منتجمنتج

51.49%24.93%26.57%356334690ا�رضاك	اأولياء	المور	بدورات

44.03%21.94%22.09%296294590تغليظ	العقوبات	الرادعة

38.43%16.87%21.57%289226515تدري�ص	م�صاق	الخالق

34.18%15.90%18.28%245213458تنظيم	حمالت	توعية

0.97%0.75%0.22%31013اأخرى

�سكل 44: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأف�سل و�سائل الإ�سالح م�سنفة ح�سب حالة العمل

كانت	الن�صب	املئوية	لرتتيب	اأف�صل	الإجراءات	والو�صائل	اأهمية	يف	اإ�صالح	تراجع	القيم	الأخالقية،	ح�صب	الفئات	العمرية	الثالث	
الأولى،	اأي	الأعمار	15	-	38	�صنة،	متوافقة	متامًا	مع	ترتيب	الن�صب	الإجمالية،	بينما	كان	ترتيبها	متفاوتًا	عند	الأعمار	التي	

تزيد	على	38	عامًا،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:	

اأخرى

تنظيم	حمالت
	توعية

تدري�ص	م�صاق
	الخالق

تغليظ	العقوبات	
الرادعة

اإ�رضاك	اأولياء	المور	
بدورات
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واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 66

جدول 47: التوزيع التكراري والن�سبي لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأف�سل و�سائل الإ�سالح م�سنفة ح�سب فئات العمر

املجموعفئات	العمرالو�صف 15 	-	1828-1938-2948-3949	+

ات
رار

لتك
ا

1872111748038690اإ�رضاك	اأولياء	المور	بدورات
1781781565424590تغليظ	العقوبات	الرادعة

1331441545925515تدري�ص	م�صاق	الخالق
1281281295320458تنظيم	حمالت	توعية

3810113اأخرى

وية
ملئ

ب	ا
ن�ص

ال

51.49%2.84%5.97%12.99%15.75%13.96%اإ�رضاك	اأولياء	المور	بدورات
44.03%1.79%4.03%11.64%13.28%13.28%تغليظ	العقوبات	الرادعة

38.43%1.87%4.40%11.49%10.75%9.93%تدري�ص	م�صاق	الخالق
34.18%1.49%3.96%9.63%9.55%9.55%تنظيم	حمالت	توعية

0.97%0.07%0.00%0.07%0.60%0.22%اأخرى

�سكل 45: التوزيع البياين لأفراد العينة ح�سب روؤيتهم لأف�سل و�سائل الإ�سالح م�سنفة ح�سب فئات العمر

اأخرى

تنظيم	حمالت
	توعية

تدري�ص	م�صاق
	الخالق

تغليظ	العقوبات	
الرادعة

اإ�رضاك	اأولياء	
المور	بدورات
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67 واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة

	الآثار الإيجابية لنت�سار القيم الأخالقية
اإيجابية،	لكنها	تختلف	يف	اأهميتها	بالن�صبة	لأفراد	املجتمع	من	�صخ�ص	اإلى	اآخر،	 ل�صك	يف	اأن	لنت�صار	القيم	الأخالقية	اآثاراً	
ومن	هذا	املنطلق	طلب	من	اأفراد	العينة	ترتيب	بع�ص	من	الآثار	الإيجابية	،	ح�صب	اأهميتها	بالن�صبة		اإليهم،	مع	اإمكانية	الإ�صافة	
الرتب،	فجاء	متا�صك	 ترتيبها	ح�صب	متو�صطات	 اإعادة	 ثم	جرى	 للرتب،	 احل�صابية	 الأو�صاط	 ،	ومت	ح�صاب	 لأخرى	غري	مذكورة	
تلتها	 	، الرتتيب	 1.96	على	 و	 	،1.78 بلغت	 باأو�صاط	متقاربة	 الآثار	 تلك	 الإ�صالمية	يف	مقدمة	 الهوية	 الأ�رضة	واحلفاظ	على	
العالقات	الجتماعية	ال�صوية	مبتو�صط	2.92،	ثم	تنمية	وتطوير	املجتمع	مبتو�صط	3.39،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	

وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 48: التوزيع التكراري والن�سبي لالآثار الإيجابية لنت�سار القيم الأخالقية ح�سب الأهمية

الو�صف
املرتبة

التبايناملتو�صط
12345

متا�صك	الأ�رضة
569569140584التكرار

1.780.82
0.30%4.33%10.45%42.46%42.46%الن�صبة

الهوية	الإ�صالمية
6153242451515التكرار

1.961.06
0.37%11.27%18.28%24.18%45.90%الن�صبة

العالقات	الجتماعية
853045903529التكرار

2.920.87
0.67%26.27%44.03%22.69%6.34%الن�صبة

تنمية	املجتمع
641383647659التكرار

3.390.86
0.67%57.09%27.16%10.30%4.78%الن�صبة

اأخرى
620945التكرار

4.370.96
3.36%0.67%0.00%0.15%0.45%الن�صبة
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�سكل 46: التوزيع البياين لالآثار الإيجابية لنت�سار القيم الأخالقية ح�سب الأهمية

م�صادر	الأخالق	يف	املجتمع
اإليهم	،	مع	اإمكانية	الإ�صافة	لأخرى	غري	 	 اأي�صًا	ترتيب	بع�ص	م�صادر	الأخالق	ح�صب	اأهميتها	بالن�صبة	 اأفراد	العينة	 ُطلب	من	
مذكورة،	وح�صبت	الأو�صاط	احل�صابية	للرتب،	ثم	اأعيد	ترتيبها	وفق	متو�صطات	الرتب،	فجاءت	الأ�رضة	وتراث	الأجداد	يف	مقدمة	
املرتبة	 يف	 الدينية	 املوؤ�ص�صات	 ثم	 	،2.79 مبتو�صط	 الثانية	 املرتبة	 يف	 واجلامعات	 املدار�ص	 تلتها	 	،1.73 مبتو�صط	 امل�صادر	
الثالثة	مبتو�صط	3.40،	وحل	القانون	يف	املرتبة	الرابعة	مبتو�صط	3.90،	ثم	و�صائل	الإعالم	ومواقع	التوا�صل	باأو�صاط	متقاربة	

بلغت	4.49	و	4.66	على	الرتتيب،	كما	ياأتي:

جدول 49: التوزيع التكراري والن�سبي مل�سادر الأخالق يف املجتمع ح�سب الأهمية

الو�صف
املرتبة

التبايناملتو�صط 1234567
الأ�رضة
والرتاث

8891799910842230التكرار
1.731.24

0.00%1.72%3.13%8.06%7.39%13.36%66.34%الن�صبة
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املدار�ص	
واجلامعات

13154830024367500التكرار
2.791.21

0.00%3.73%5.00%18.13%22.39%40.90%9.78%الن�صبة
املوؤ�ص�صات	

الدينية
1652673122262021652التكرار

3.401.56
0.15%12.31%15.07%16.87%23.28%19.93%12.31%الن�صبة

القانون
891652923152062720التكرار

3.901.51
0.00%20.30%15.37%23.51%21.79%12.31%6.64%الن�صبة

و�صائل
الإعالم

21901602795262621التكرار
4.491.22

0.07%19.55%39.25%20.82%11.94%6.72%1.57%الن�صبة
برامج		
التوا�صل

44901761672955221التكرار
4.661.46

0.07%38.96%22.01%12.46%13.13%6.72%3.28%الن�صبة

اأخرى
0110216التكرار

5.731.79
0.45%0.07%0.15%0.00%0.07%0.07%0.00%الن�صبة

	 	
�سكل 47: التوزيع البياين مل�سادر الأخالق يف املجتمع ح�سب الأهمية
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العوامل امل�سوؤولة عن تراجع القيم الأخالقية

اأهميتها	وفق	ت�صوراتهم	 اأي�صًا	ترتيب	عدة	عوامل	قد	تكون	م�صوؤولة	عن	تراجع	القيم	الأخالقية،	ح�صب	 اأفراد	العينة	 ُطلب	من	
اخلا�صة،	مع	اإمكانية	الإ�صافة	لأخرى	غري	مذكورة،	وح�صبت	الأو�صاط	احل�صابية	للرتب،	ثم	اأعيد	ترتيبها	وفق	متو�صطات	الرتب،	
فجاء	عامل	اإهمال	الأ�رضة	يف	مقدمة	تلك	العوامل	مبتو�صط	1.99،	تاله	�صعف	الوازع	الديني	يف	املرتبة	الثانية	مبتو�صط	2.51،	
ثم	ال�صحبة	ال�صيئة	يف	املرتبة	الثالثة	مبتو�صط	3.03،	ثم	اإهمال	املوؤ�ص�صات	الرتبوية	والتعليمية،	و�صبكات	التوا�صل،	وو�صائل	
البياين	 وال�صكل	 التكراري	 الرتتيب،	كما	هو	مبني	يف	اجلدول	 4.68	على	 و	 	4.40 و	 	4.35 بلغت	 باأو�صاط	متقاربة	 الإعالم،	

الآتيني:

جدول 50: التوزيع التكراري والن�سبي للعوامل امل�سوؤولة عن تراجع القيم الأخالقية ح�سب الأهمية

التبايناملتو�صطاملرتبةالو�صف 1234567
اإهمال	
الأ�رضة

6603601486850540التكرار
1.991.34

0.00%4.03%3.73%5.07%11.04%26.87%49.25%الن�صبة
�صعف	
الوازع	
الديني

413394209151105671التكرار
2.511.48

0.07%5.00%7.84%11.27%15.60%29.40%30.82%الن�صبة

ال�صحبة	
ال�صيئة

138320498197127600التكرار
3.031.26

0.00%4.48%9.48%14.70%37.16%23.88%10.30%الن�صبة
اإهمال	

املوؤ�ص�صات	
الرتبوية

27802124312553341التكرار
4.351.28

0.07%24.93%19.03%32.16%15.82%5.97%2.01%الن�صبة

برامج	
التوا�صل

691051392723493602التكرار
4.401.46

0.15%26.87%26.04%20.30%10.37%7.84%5.15%الن�صبة

و�صائل	
الإعالم

32801332184534240التكرار
4.681.30

0.00%31.64%33.81%16.27%9.93%5.97%2.39%الن�صبة

اأخرى
1000014التكرار

5.832.40
0.30%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%الن�صبة
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�سكل 48: التوزيع البياين للعوامل امل�سوؤولة عن تراجع القيم الأخالقية ح�سب الأهمية

	

على من تقع م�سوؤولية اإ�سالح منظومة القيم الأخالقية؟

ل	�صك	يف	اأن	عبء	م�صوؤولية	اإ�صالح	منظومة	القيم	الأخالقية	يقع	على	جهات	عدة،	وباأف�صليات	متفاوتة،	عر�ص	اأبرزها	على	
اأفراد	العينة	وُطلب	منهم	ترتيبها	وفق	منظورهم	اخلا�ص	ح�صب	اأهميتها،	مع	اإمكانية	اإ�صافة	اأي	جهة	اأخرى	غريها.	وح�صبت	
	،1.38 مبتو�صط	 اجلهات	 تلك	 مقدمة	 يف	 الأ�رضة	 فجاءت	 الرتب،	 متو�صطات	 وفق	 ترتيبها	 اأعيد	 ثم	 للرتب،	 احل�صابية	 الأو�صاط	
ون�صبة	مئوية	مرتفعة	جداً،	تالها	الرتبويون،	وو�صائل	الإعالم،	ورجال	الدين	باأو�صاط	متقاربة	بلغت	3.27	و	3.82	و	3.92	
على	الرتتيب،	تالهم	�صناع	القرار	ال�صيا�صي،	ورجال	القانون	باأو�صاط	متقاربة	اأي�صًا	بلغت	4.27	و	4.31	على	الرتتيب،	كما	

هو	مبني	يف	اجلدول	التكراري	وال�صكل	البياين	الآتيني:

جدول 51: التوزيع التكراري والن�سبي مل�سوؤولية ا�سالح منظومة القيم الأخالقية ح�سب الأهمية

التبايناملتو�صطاملرتبةالو�صف 1234567

10971204629262201.381.00التكرارالأ�رضة 0.00%1.64%1.94%2.16%3.43%8.96%81.87%الن�صبة
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234683332491808703.271.29التكرارالرتبويون 0.00%6.49%13.43%18.58%24.85%34.93%1.72%الن�صبة
و�صائل	
الإعالم

6527927323419529403.821.57التكرار 0.00%21.94%14.55%17.46%20.37%20.82%4.85%الن�صبة
رجال	
الدين

6119828627421027603.921.50التكرار 0.00%20.60%15.67%20.45%21.34%14.78%4.55%الن�صبة
�صناع	
القرار	

ال�صيا�صي

551482052393623310التكرار
4.271.47 0.00%24.70%27.01%17.84%15.30%11.04%4.10%الن�صبة

رجال	
القانون

3712619731236630204.311.36التكرار 0.00%22.54%27.31%23.28%14.70%9.40%2.76%الن�صبة

01010045.672.16التكراراأخرى 0.30%0.00%0.00%0.07%0.00%0.07%0.00%الن�صبة
	

�سكل 49: التوزيع البياين مل�سوؤولية ا�سالح منظومة القيم الأخالقية ح�سب الأهمية
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سادسًا: النتائج العامة وتوصيات الدراسة
النتائج

77.09%	من	اأفراد	العينة	اأن	الأخالق	ت�صري	اإلى	�صلوك	وتعامالت	النا�ص	مع	بع�صهم	البع�ص،	30.22%	منهم	 يرى	 	•
كانوا	ذكوراً،	مقابل	46.87	من	الإناث.

املدار�ص	 تلتهما	 	،1.73 مبتو�صط	 العينة	 اأفراد	 لدى	 الأخالق	 م�صادر	 مقدمة	 يف	 الأجداد	 وتراث	 الأ�رضة	 جاءت	 	•
واجلامعات	مبتو�صط	2.79.

	%32.31 اإلى	 القيم	الأخالقية	مبجتمعنا	يف	و�صع	تراجع	وانهيار،	بالإ�صافة	 اأن	 العينة	 اأفراد	 36.19%	من	 يرى	 	•
يرونها	يف	و�صع	متفاوت،	مقابل	15.37%	فقط	يرونها	يف	و�صع	ا�صتقرار	وثبات.

يرى	62.91%	من	اأفراد	العينة،	ومعظمهم	من	الإناث،	اأن	اأكرث	الفئات	العمرية	التي	تنتهك	القيم	الأخالقية	يف	املجتمع	 	•
هي	فئة	الن�صء،	مقابل	28.58%	منهم	يرونها	فئة	ال�صباب.

93.96%	من	اأفراد	العينة	اأن	وجود	الأخالق	يف	املجتمع	�رضورة	من	�رضورات	املجتمعات	وتطورها،	مقابل	 يرى	 	•
5%	فقط	منهم	يراها	نوعًا	من	الرفاهية.

جاء	متا�صك	الأ�رضة	واحلفاظ	على	الهوية	الإ�صالمية	يف	مقدمة	تلك	الآثار	باأو�صاط	متقاربة	بلغت	1.78	و1.96	على	 	•
الرتتيب،	تلتهما	العالقات	الجتماعية	ال�صوية	مبتو�صط	2.92.

�صعف	 تاله	 	،1.99 مبتو�صط	 الأخالقية،	 القيم	 تراجع	 عن	 امل�صوؤولة	 العوامل	 مقدمة	 يف	 الأ�رضة	 اإهمال	 عامل	 جاء	 	•
الوازع	الديني	مبتو�صط	2.51.

العينة،	تلتها	امل�صوؤولية	والت�صامح	 اأفراد	 التي	يهتم	بها	 الأخالقية	 القيم	 جاء	الحرتام	وال�صدق	والأمانة	يف	مقدمة	 	•
والتوا�صع	بدرجة	اأقل.

ال�صخ�صيات	الأخرى	 العينة،	ترتبت	بعدها	 66.42%	كقدوة	لأفراد	 بن�صبة	 الأولى	 املرتبة	 يف	 والأمهات	 الآباء	 حل	 	•
بن�صب	متقاربة	نوعًا	ما.

1.99،	تاله	�صعف	 الأخالقية،	مبتو�صط	 القيم	 تراجع	 ت�صاهم	يف	 التي	 العوامل،	 الأ�رضة	يف	مقدمة	 اإهمال	 جاء	عامل	 	•
الوازع	الديني	مبتو�صط	2.51،	ثم	ال�صحبة	ال�صيئة	مبتو�صط	3.03.

جاءت	الأ�رضة	يف	مقدمة	اجلهات،	التي	يقع	على	عاتقها	م�صوؤولية	اإ�صالح	القيم	الأخالقية،	مبتو�صط	1.38،	وبن�صبة	 	•
مئوية	مرتفعة	جداً،	تالها	الرتبويون،	وو�صائل	الإعالم،	ورجال	الدين	باأو�صاط	متقاربة.

لهذه	 واملعاجلة	 الإ�صالح	 تدارك	 من	 ومتكنهم	 اإ�صافية	 مهارات	 تك�صبهم	 تدريبية	 دورات	 يف	 الأمور	 اأولياء	 اإ�رضاك	 	•
ملنتهكي	 الرادعة	 العقوبات	 تغليظ	 تاله	 	،%51.49 بن�صبة	 الإ�صالح	 وو�صائل	 الإجراءات	 مقدمة	 يف	 جاء	 املنظومة،	

القيم	الأخالقية	التي	حتد	من	التجاوز	بن�صبة	%44.03.

1807007_FAMILY DEVELOPMENT_BOOK 1_RPP .idml   73 11/22/18   8:38 AM



واقع القيم األخـالقية، دراسة ميدانية في مدينة الشارقة 74

التوصيات
الدرا�صة	مبجموعة	 القيم	الإخالقية	،خرجت	 اإ�صتجابات	املبحوثني	حول	 النتائج	امل�صتقاة	من	حتليل	 من	خالل	الطالع	على	
اأن	القيم	الأخالقية	يف	جمتمع	ال�صارقة	كعينة	م�صغرة	عن	جمتمع	الإمارات	العربية	املتحدة	ما	زالت	موجودة	 حقائق	منها	
ولها	مكانة	واعتزاز	بكل	مفرداتها	من	قبل	كل		اأفراد	املجتمع	وبجميع	فئاتهم	العمرية	وم�صتوياتهم	التعليمية	......الخ.	وكل	
ما	نحتاجه	تدعيم	املكنون	الثقايف	والقيمي	لديهم	محققني	»روؤية	مئوية	الإمارات	2071«	بالعمل	لتجهيز	جيل	يحمل	راية	
ال�صتمرارية،وتاأمني	م�صتقبل	 الأخالقية	والإيجابية،	ل�صمان	 والقيم	 العلمية	 امل�صتويات	 باأعلى	 ،ويتمتع	 الدولة	 امل�صتقبل	يف	

�صعيد	وحياة	اأف�صل	لالأجيال	القادمة،	ورفع	مكانة	الدولة	ملناف�صة	اأف�صل	دول	العامل.	
وبناء	ًعلى	النتائج	ال�صالفة،	فاإن	الدرا�صة	الراهنة	تو�صى	مبا	يلي	:

تبنى	م�رضوع	قومي	للقيم	الأخالقية	يهدف	اإلى	نقد	منظومتها	من	خالل	التاأكيد	على	املوروث	الإيجابي	عرب	عملية	 	•
الفح�ص	والتمحي�ص	،	والأخذ	بالطابع	املعا�رض	مبا	ل	يتعار�ص	مع	ثوابت	الثقافة	العربية	.

الر�صوخ	 على	 الأمر	 يقت�رض	 ل	 بحيث	 	، املغايرة	 الثقافات	 على	 النفتاح	 جمال	 يف	 النقدي	 املنهج	 على	 العتماد	 	•
والوقوف	مبوقف	�صلبي	جتاه	الوافد	الثقايف	والوقوع	حتت	رحمة	التبعية	الثقافية	،	اإذ	لبد	من	العمل	على	حتديد	اآليات	
املواجهة	خا�صة	والثقافة	العربية	متتلك	العديد	من	مقومات	القوة	التي	توؤهلها	لعملية	احلوار	الثقايف	مع	الثقافات	

املغايرة	.
ت�صكيل	جلان	من	املوؤ�ص�صات	الثقافية	تهدف	اإلى	اإعادة	�صياغة	الن�صق	القيمي	اخلا�ص	مبجتمعاتنا	العربية	مبا	يتالءم	 	•

مع	التقدم	التكنولوجي	احلا�صل	،	وذلك	لتقليل	الفجوة	بني	فارق	ال�رضعة	بني	ما	هو	مادي	وما	هو	اجتماعي	.
وخطط	 برامج	 تقدمي	 عرب	 الثقافية	 املوؤ�ص�صات	 اأولويات	 قمة	 على	 وو�صعه	 والنا�صئة	 ال�صباب	 جيل	 لحتواء	 ال�صعى	 	•

ثقافية	هادفة	اإلى	ممار�صة	القيم	الإيجابية	يف	�صتى	جمالت	احلياة	الجتماعية.
را�صخ	 كمعتقد	 لأبنائهما	 الأخالقية	 القيم	 تر�صيخ	 من	 متكنها	 التي	 باملهارات	 والأمهات،	 الآباء	 خا�صًة	 	، الأ�رض	 رفد	 	•

يوؤمنون	به	،يوجه	�صلوكهم	وينظم	عالقتهم	بالآخرين	من	حولهم	اأفراداً	وموؤ�ص�صات.
ومناظرات	 التوعية	 برامج	 خالل	 من	 احلياة	 يف	 ال�رضيع	 التطور	 مع	 يتواكب	 مبا	 ومنهجتها	 الأخالقية	 القيم	 تدعيم	 	•

ي�رضك	فيها	جميع	اأفراد	املجتمع	ويوؤخذ	باآرائهم	يف	املناق�صة	والتعديل	اإن	وجد.
ل	 والتي	 واملكت�صبة	 الدخيلة	 ال�صلوكيات	 ملواجهة	 الأخالقية	 املنظومة	 دعم	 يف	 والت�رضيعي	 القانوين	 الدور	 تفعيل	 	•

تتنا�صب	مع	رقي	وتفرد	قيمنا	يف	جمتمع	الإمارات	العربية	املتحدة.
الرتكيز	على	فئة	النا�صئة	وتوعيتهم	باأهمية	منظومة	القيم	الأخالقية	يف	جمتمعنا	وتفردها	ومتيزها	بني	املجتمعات	 	•
الأخرى	،مبدلولت	اأك�صبت	التجربة	الإماراتية	رقيًا	واحرتامًا	وتقديراً	لدى	دول	العامل	كافة	يف	النمو	والزدهار	وبناء	
ال�صتدامة	احلقيقية	من	دون	الإخالل	بالأ�ص�ص	واملرتكزات	الأخالقية	بل	عززت	هذه	التنمية	والإعمار	بربامج	ح�صنت	

الأفراد	والأ�رض	باملجتمع	وعززت	ملكاتهم	وقدراتهم	الفكرية	والتعليمية.
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توعية	الأفراد	والأ�رض	باأهمية	التما�صك	الأ�رضي،	باعتباره	الداعم	الأ�صا�صي	واملغذي	الرئي�صي	لالأفراد	مبوروث	الأجداد	 	•
من	قيم	ومكارم	الأخالق	ل�صمان	جيل	واٍع	م�صلح	باأرقى	واأ�صمى	ال�صفات	ملناف�صة	املجتمعات	الأخرى.

على	 واملحافظة	 ح�صاراتها	 على	 والطالع	 الأخرى	 الثقافات	 على	 النفتاح	 عن�رضي	 بني	 التوازن	 على	 التاأكيد	 	•
الأهداف	 وا�صحة	 وبرامج	 ب�صيا�صات	 الأخرى،	 املجتمعات	 على	 وال�صمو	 واملناف�صة	 للتطور	 ومفتاح	 كاأ�صا�ص	 التقاليد	

تنمي	قدرات	اأفراد	املجتمع	وت�صلحهم	باملكنات	املطلوبة	لتحقيق	ذلك.
ووفقًا	 وكذلك	 فيها،	 عمرية	 �رضيحة	 اأكرب	 وال�صباب	 الن�صء	 ي�صكل	 حيث	 فتية	 دولة	 املتحدة	 العربية	 الإمارات	 تعترب	 	•
اإلى	 لدرا�صات	�صابقة	تعترب	دولة	الإمارات	الأولى	عربيًا	والثانية	والثالثني	عامليًا	باإ�صتخدام	الإنرتنت	وهذا	يدفعنا	

ت�صجيع	اأبنائنا	على	ت�صخري	قدراتهم	التكنولوجية	يف	ن�رض	قيمنا	الأخالقية	وجتربتنا	يف	دولة	الإمارات	عامليًا.
قيمنا	 مبقومات	 الن�صء	 دعم	 يف	 كفاءاتها	 من	 ويرفع	 ي�صاندها	 ما	 بكل	 الرتبوية	 واملوؤ�ص�صات	 الأ�رضة	 دو	 تدعيم	 	•

الأخالقية	وتر�صيخها	لديهم.
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المالحق
ملخ�س الدرا�سة

التو�صياتالنتائجالأهداف

تقييم	الواقع	
احلايل	ملنظومة	
القيم	الأخالقية	
من	خالل	روؤية	

اأفراد	املجتمع

6
9

10
11

•

•

•

•

مع	 النا�ص	 وتعامالت	 ال�صلوك	 اإلى	 ت�صري	 الأخالق	 اأن	 العينة	 اأفراد	 يرى	77.09% من	
46.87	من	الإناث. بع�صهم	البع�ص،	30.22% منهم	كانوا	ذكوراً،	مقابل	

مبتو�صط	 العينة	 اأفراد	 لدى	 الأخالق	 م�صادر	 مقدمة	 يف	 الأجداد	 وتراث	 الأ�رضة	 جاءت	
.2.79 1.73،	ثم	تلتهما	املدار�ص	واجلامعات	مبتو�صط	

تراجع	 و�صع	 يف	 مبجتمعنا	 الأخالقية	 القيم	 اأن	 العينة	 اأفراد	 من	  %36.19 يرى	
فقط	  %15.37 32.31%يرونها	يف	و�صع	متفاوت،	مقابل	 اإلى	 بالإ�صافة	 وانهيار،	

يرونها	يف	و�صع	ا�صتقرار	وثبات.
التي	 العمرية	 الفئات	 اأكرث	 اأن	 الإناث،	 العينة،	ومعظمهم	من	 اأفراد	 يرى	62.91% من	
يرونها	 منهم	  %28.58 الن�صء،	مقابل	 فئة	 املجتمع	هي	 الأخالقية	يف	 القيم	 تنتهك	

فئة	ال�صباب.

•

درا�صة	اأهمية	
املوروث	

القيمي	
والأخالقي	

للمجتمع	ح�صب	
خ�صائ�ص	

اأفراده	
الدميوغرافية

7
8

12
13
14

•

•

•

•

•

يرى	93.96% من	اأفراد	العينة	اأن	وجود	الأخالق	يف	املجتمع	�رضورة	من	�رضورات	
املجتمعات	وتطورها،	مقابل	5% فقط	منهم	يراها	نوعًا	من	الرفاهية.

باأو�صاط	 الآثار	 تلك	 مقدمة	 يف	 الإ�صالمية	 الهوية	 على	 واحلفاظ	 الأ�رضة	 متا�صك	 جاء	
ال�صوية	 الجتماعية	 العالقات	 تلتهما	 الرتتيب،	 على	 1.78و1.96	 بلغت	 متقاربة	

مبتو�صط	2.92.
الأخالقية،	 القيم	 تراجع	 عن	 امل�صوؤولة	 العوامل	 مقدمة	 يف	 الأ�رضة	 اإهمال	 عامل	 جاء	

مبتو�صط	1.99،	تاله	�صعف	الوازع	الديني	مبتو�صط	2.51.
جاء	الحرتام	وال�صدق	والأمانة	يف	مقدمة	القيم	الأخالقية	التي	يهتم	بها	اأفراد	العينة،	

تالها	امل�صوؤولية	والت�صامح	والتوا�صع	بدرجة	اأقل.
ترتبت	 العينة،	 لأفراد	 حل	الآباء	والأمهات	يف	املرتبة	الأولى	بن�صبة	66.42% كقدوة	

بعدها	ال�صخ�صيات	الأخرى	بن�صب	متقاربة	نوعًا	ما.

•

مدى	تاأثر	
املنظومة	

الأخالقية	يف	
املجتمع	بالتطور	

التكنولوجي	
والنفتاح	

الثقايف	على	
املجتمعات	

الأخرى

15
16
17

•

•

•

جاء	عامل	اإهمال	الأ�رضة	يف	مقدمة	العوامل،	التي	ت�صاهم	يف	تراجع	القيم	الأخالقية،	
مبتو�صط	1.99،	تاله	�صعف	الوازع	الديني	مبتو�صط	2.51،	ثم	ال�صحبة	ال�صيئة	مبتو�صط	

.3.03
القيم	 اإ�صالح	 م�صوؤولية	 عاتقها	 على	 يقع	 التي	 اجلهات،	 مقدمة	 يف	 الأ�رضة	 جاءت	
وو�صائل	 الرتبويون،	 تالها	 جداً،	 مرتفعة	 مئوية	 ون�صبة	 	،1.38 مبتو�صط	 الأخالقية،	

الإعالم،	ورجال	الدين	باأو�صاط	متقاربة.
تدارك	 اإ�صافيةومتكنهم	من	 الأمور	يف	دورات	تدريبية	تك�صبهم	مهارات	 اأولياء	 اإ�رضاك	
الإ�صالح	 وو�صائل	 الإجراءات	 مقدمة	 يف	 جاء	 املنظومة،	 لهذه	 واملعاجلة	 الإ�صالح	
بن�صبة	51.49%،	تاله	تغليظ	العقوبات	الرادعة	ملنتهكي	القيم	الأخالقية	التي	حتد	من	

التجاوز	بن�صبة	%44.03.
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