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 دراسة نظرية تحليلية في مجال) علم االجتماع الديني( لدينية والضبط االجتماعيالقيم ا
  يميلالد نصار د ـ صالح سمير 

 خصمللا  
تعد دراسة القيم من الدراسات المهمة ,كونها تهتم بتعرف المبادئ التي يتمسك بها األفراد,  

حد وقت نفسه تعد اتساق القيم بمثابة اودورها الفاعل كأحد موجهات السلوك االجتماعية ,وفي ال
الرتباطها بسلوك وعقول أفراده,وهي بمثابة اإلطار المرجعي الذي  ,رموز وانساق المجتمع المختلفة

 يساعد العقل االجتماعي في الوصول إلى غاياته وأهدافه .
أنماط وتحدد القيم قواعد السلوك ,ألنها تتضمن التفضيالت اإلنسانية لما هو مرغوب من    

السلوك. فقواعد السلوك وآدابه اكبر مظهر للعقل, تعكس ثقافة اإلنسان وشخصيته وبيئته, 
وتستطيع آداب السلوك أن تخفي عيوب اإلنسان الجسدية . وهي في جميع  األحوال ال تعيق 

 تصرف العقل بحرية وعفوية, وال تشكل أي قيد على مبادراته, بل تنظمها وتهذبها .
ك ليست مجموعة قواعد اجتماعية مصطنعة تفرضها حاجات التطور أو التقاليد وآداب السلو    

,لكنها قواعد تحتمها القيم اإلنسانية والروحية ,وتستمد جذورها من األديان السماوية, ومن دستور 
الحقوق والواجبات المتبادلة للضمير اإلنساني. واإلنسان الذي يتحلى باآلداب والسلوك الرفيع يكون 

 ومتواضعا وطبيعيا, ألنه يسترشد دائما بالياقة والحس المرهف وسالمة القلب . بسيطا
أن مسالة احترام ذاتية اآلخرين وشخصيتهم وحياتهم .تقتضي مزيدا من العناية والحيطة    

والحساسية . فيمكن لإلنسان أن يتحدث ويتصرف كما يحلو له بصورة طبيعية , وال يقيده في قوله 
 رار باآلخرين أو المساس بمشاعرهم .وفعله إال اإلض

والقيم الدينية عبارة عن مجموعة من المثل والغايات والمعتقدات والتشريعات والوسائل والروابط     
 والمعايير للفرد والجماعة مصدرها اهلل سبحانه وتعالى .

هو الفيصل في  وترتبط القيم الدينية بما يترتب عليها من ثواب وعقاب باهلل سبحانه وتعالى.     
الحكم على الحسن والقبيح ,الخير والشر,الحالل والحرام.فقيمة األشياء واألفعال محددة ومقومة في 

 حالل وما هو حرام . ضوء تحديد ما هو مباح وما هو
وتتجسد أهمية القيم الدينية في أنها تساعد الفرد في بناء حياته وتشكل شخصيته. وتعد في      

مرجعيا يحكم سلوك وتصرفات الفرد,وتحدد شخصيته وأهدافه, وتعمل على  الوقت نفسه إطارا
 حماية الفرد من االنحراف وراء شهواته الذاتية.وتحكم تصرفاته في إطار محيطه االجتماعي .

والقيم الدينية التي أكد عليها اإلسالم تمثل وسيلة من وسائل تنظيم وضبط سلوك األفراد     
هتمام بها في عالمنا الراهن وذلك نتيجة لما يتعر  له مجتمعنا العربي والجماعات.وقد تصاعد اال
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اإلسالمي من غزو ثقافي وقيمي,مقصود أو غير مقصود.افقد أحيانا أبناء هذه األمة القدرة على 
المقاومة واالستمرار, ومسايرة األحداث , فاهتز كيان األمة,واضطرب سلوك أفرادها,واختلت 

ك فالوضع الحالي الذي نعيشه اليوم يفر  علينا العودة لالهتمام معاييرها وقيمها. لذل
بقيمنا,وصوال إلى بناء نسق قيمي يجسد هويتنا القومية, ويحفظ لنا تراثنا,ويحقق لنا وجودنا الفاعل 

 والمتميز بين أمم ومجتمعات العالم .
Abstract 

The study of values is considered as one of the important  studies 

because it deals with the individuals follow . It has a vital role as 

one of the directives of the behavior . The religious values are 

connected with Almighty Allah for he is the rewarder or punisher . 

He decides on what is good or evil or what is accepted or taboo . 

The importance of things are decided according to the accepted or 

what is taboo. 

The importance of religious values springs from its importance to 

help the individual to build his conduct and behaviors and to form  

his character and safeguard the individual from deviation after his 

wishes . They govern his social entity . It is considered as one of the 

social restraints which organize the individual conduct and achieve 

the social balance .  

 لية في مجال) علم االجتماع الديني(دراسة نظرية تحلي القيم الدينية والضبط االجتماعي
 مة :المقد

في المجتمع قضايا مركزية في حقل علم االجتماع  أصولهتشكل مهمة تحديد الدين وتحليل 
, وليس من مقاربة واحدة في هذه العلوم ,  األخرىوالعلوم االجتماعية والنفسية  الديني

 ,واالنتماء األمةوحدة  الدين في المجتمع ودوره في تعزيز أصولفيشدد البع  على 
 أو,األخالقية والمبادئللقيم  اإلنسانيةعلى كونه تعبيرا عن الحاجات  األخر,والبع  

عن كل هذه  واإلجابةلفهم معنى الحياة. أوللتغلب والتحرير من القلق والخوف والبؤس 
لمتفوقة القوى الخارقة ا أو اآللهةفي تحديد الدين ,قد يكون التركيز على مجتمعة و  األمور
 أو اإللوهيةعلى الصراع بين المقدس والمدنس واهلل والشيطان ووحدانية  أو, اإلنسانعلى 

التي يؤديها الدين في المجتمع  واألدوارعلى الوظائف  أوعلى التجارب الذاتية, أوتعددها ,
الدين وطبيعة وظائفه  أصولوحياة الفرد.وبسبب ذلك ال يتفق الباحثون االجتماعيون حول 
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جتماعية واالقتصادية والنظام السائد,ويؤكد)هيغل( المجتمع ,ونوعية عالقته بالبنى اال في
والمعتقدات الدينية هي التي تحدد  األفكارالبنية الفوقية بما فيها  أيوالمعتقدات  األفكار أن

 واألوضاع اإلنتاجنمط  أن,وعلى العكس من ذلك يؤكد )ماركس( على  اإلنسانيالسلوك 
والمعتقدات.وبين هذين النقيضين  األفكارالبنية التحتية هي التي تنشا عنها  أو االقتصادية

والمعتقدات كما في  األفكار أولويةيتراوح فكره بين التشديد على  الذي يقف )ماكس فيبر(
)هيغل( وعلى التفاعل إلى( وهو بذلك اقرب الرأسماليةوروح  البروتستانتية األخالقكتاب)

االقتصادية كما في كتاباته حول التنظيم االجتماعي واالقتصادي ,وعلى  بين الثقافة والبنى
   ( 0))ماركس(.إلى.وهو بذلك اقرب  لإلسالمتغليب العوامل المادية في معالجته الجانبية 

واجهوا صعوبة كبيرة في هذا  أنهم إاللقد حاول المفكرون والباحثون تعريف الدين    
نمان ال يقتصر على دين بذاته الدي أن إلىالمجال, وهذا يعود  يشمل جميع الديانات  وا 

القديمة والحديثة ,البدائية والمتحضرة, السماوية وغير السماوية الحية منها وغير الحية 
صعوبة  أن( Meyer Nimkoffونيمكوف  William Ogbrinاوجبرنوليم والمندثرة.ويرى)

من العقائد والشعائر المتباينة والتي التعريف تعود لكثرة الديانات التي ترتكز على مجموعة 
الخبرة الدينية يتعذر وصفها او التعبير عنها بالكلمات  أنال تجعلها وحدة عامة عدا 
اختالف التصورات والمناهج التي يستخدمها  إلى باإلضافةلطبيعتها غير المحسوسة 

 (3)المفكرون والباحثون في التعريف والتصنيف والتحليل.
هذا  ساني ودراسته ومعرفة كيفية توجيهفي فهم السلوك اإلن ية دور مهمللعلوم اإلنسان 

هتمام علم االجتماع وعلم النفس وقد كان الوضبطه في مراحل الحياة المختلفة, السلوك 
 وعلم النفس االجتماعي الدور الكبير في تحقيق إمكانية دراسة هذا السلوك وفهمه وتفسيره,

مكانية التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف االجتماعية المختلفة  ,ف العوامل المؤثرة فيهعر  وت وا 
 ,بغية التحكم في هذا السلوك وتوجيهه بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع في آن واحد. 

 ,االجتماعية بمجهودات كبيرة في تعميق فهم الطبيعة أإلنسانية الدراسات أسهمتلقد  
عالقة هذا ه في المجتمع و عيشون معلذين يفراد اآلخرين اوعالقة الفرد )اإلنسان( باأل

ب ضبط السلوك وتعديله,بما يسالأف ساعدت على تعر كذلك  ىخر المجتمع بالمجتمعات األ
عليها دون المساس والمحافظة االجتماعية لدى اإلفراد اآلخرين مع المعتقدات والقيم  يتالءم
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للفرد ,ودورها في تهذيب سلوك  ئة االجتماعيةتنشف دور القيم الدينية في الوتعر   ,باآلخرين
 الفرد وتوجيهها باتجاه احترام قيم المجتمع ,وتمكينه من التعامل مع اآلخرين .

تعرف على المبادئ التي يتمسك ن الدراسات المهمة,كونها تهتم بوتعد دراسة القيم م      
يعد اتساق  وفي الوقت نفسه وجهات السلوك االجتماعية,بها األفراد ودورها الفاعل كأحد م

ة رتباطها بسلوك وعقول أفراده,وهو بمثابة  أحد رموز وأنساق المجتمع المختلفة الالقيم بمثاب
 الوصول ألي غاياته وأهدافه.  في اإلطار المرجعي الذي يساعد العقل االجتماعي 

ة لما هو مرغوب من ألنها تتضمن التفضيالت اإلنساني د القيم قواعد السلوك,وتحد    
تعكس ثقافية اإلنسان وشخصيته  هر للعقل,قواعد السلوك وآدابه أكبر مظالسلوك, فأنماط 

وهي في جميع  دية,سوالج سميةاإلنسان الج آداب السلوك أن تخفي عيوب وبيئة ,وتستطيع
تشكل أي قيد على مبادراته,بل تنظمها وال  ,تعيق تصرف العقل بحرية وعفوية ال األحوال

 ها.بذوته
 ر,مجموعة قواعد اجتماعية مصطنعة تفرضها حاجات التطو  لوك ليستوآداب الس      

ستمد جذورها من لكنها قواعد تحتمها القيم اإلنسانية والروحية, وت ة,الموضأو التقاليد أو 
اإلنساني, واإلنسان  جبات المتبادلة للضميراالحقوق والو ومن دستور  ,األديان السماوية

يع يكون بسيطا ومتوا ضعًا وطبيعيًا,ألنه يسترشد دائمًا باآلداب والسلوك الرف ىالذي يتحل
باللياقة والحس المرهف,وسالمة القلب. ومسالة احترام ذاتية اآلخرين وشخصيتهم وحياتهم 

ما ة,فيمكن لإلنسان أن يتحدث ويتصرف كالحساسيو مزيدا من العناية والحيطة  يتقتض
ر باآلخرين أو المساس ار ضال األوال يقيده في قوله وفعله إ يحلو له بصورة طبيعية,

 .(2)بمشاعرهم
د لقيت دراستها عناية كبيرة يئًا جديدًا في ميدان المعرفة,فقأن دراسة القيم ليست ش     

دراسات األخالقية القدماء وأقطاب ال الفكر الفلسفي, واهتمامًا عظيما من كثير من رواد
ند عهد بعيد, هوم القيمة من عرفوا مفحدثيمفالسفة القدامى والالمن وكثيرًا  ن,ريصوالمعا

لسفة أفالطون في ( و)الخير ألسمي( و)الكمال(. وما فسماء ) الخيرروا عنه بأب  ولكنهم ع
 جوهرها ومضمونها إال فلسفة قيم.

قف داخل نطاق الفكر الفلسفي وحده بل تتعداه, فالقيم ت والوقع أن أهمية دراسة القيم ال     
في جميع ميادين الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية, وهي من المفاهيم الجوهرية 
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جتماعية وألنها معايير وأهداف لك ألنها ضرورة اعالقات اإلنسانية بكافة صورها, وذتمس ال
تتغلغل في األفراد  فهيتجدها في كل مجتمع منظم, سواء أكان متأخرا أم متقدمًا, البد أن 

والالشعوري, الشعوري هر في السلوك الظاهري وتظي شكل اتجاهات ودوافع وتطلعات,ف
 وتعبر القيم عن نفسها في قوانين وبرامجوفي المواقف التي تتطلب ارتباط هؤالء األفراد. 

 . (8)التنظيم االجتماعي والنظم االجتماعية
وفي عالمنا الراهن تتعر  المجتمعات اإلنسانية لحاالت من التغير المستمر       

جتماعي عمومًا, ه التغيرات على عناصر النظام االانعكاس هذ إلىيؤدي مما والسريع, 
قيم اقضًا بين نته التغيرات تخلق هذباعتبارها أحد موجهات السلوك, وقد   ةيوالمنظومة القيم

متطلبات عملية التغير كأحد  ةسبب ما تحمله من قيم جديدواتجاهات األجيال المختلفة, ب
يم ة بين جيل الشاب وجيل الكبار, أو بين قيالصراعات القيم ادة ما تكون وراءه, وهي عهذ

تنشئة ات السسمؤ للمجتمع من جهة أخرى وهنا تلعب  الشباب من جهة والنسق القيمي
جتماعية دورها الفاعل كوسائل ضبط في توجيه أفراد المجتمع سلوكيًا وقيمًا, وكلما كانت اال

س ذلك بشكل نعكلمجتمع المختلفة اا اتمؤسستنشئة متناسقة ومتكاملة بين العمليات 
ئة مشوشة ومتناقضة, وغير تنشال ي على سلوك الفرد والمجتمع, وكلما كانت عمليةباإيج
 أثرت على سلوك الفرد والمجتمع. ناسقة مت
 :المحاور اآلتية فقو على  بشيء من التفصيل ونظرًا ألهمية الموضوع سنتناوله   

 ي. لوجأواًل:ـالقيم في الفكر السوسيو 
 .:ـ عالقة القيم ببع  المفاهيم األخرىثانياً 
 ا:ـ القيم الدينية .ثالثً 

 رابعا: الضبط االجتماعي
 :ـالقيم الدينية والضبط االجتماعي.خامسا

 
 

 الفكر السوسيولوجي:في :ـ القيم أوالا 
ثارة   يعد مفهوم القيمة من أكثر المفاهيم المستخدمة في العلوم االجتماعية غموضًا وا 

ولهم المفهوم االجتماعي للقيم . بأنها الحكم الذي عند تناف. ويرى بع  الباحثين للخال
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ا المجتمع تديًا. بمجموعة المبادئ والمعايير التي وضعههيصدره اإلنسان على شيء ما م
بعضهم أن  ىوير  دد المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك,الذي يعيش فيه, الذي يح
رة أخرى القيمة اشيء من الثبات على مر الزمن,أو بعب اسًا لهالقيمة تتضمن قانونًا ومقي

تضع األفعال, وطرق  ىوالقيمة بهذا المعن السلوك,و ق األفعال سظم نتتضمن دستورًا ين
 ,هعنالسلوك وأهدافه على مستوى المقبول وغير المقبول ,أو المرغوب فيه والمرغوب 

نها ذات التي حكم عليها بأ األعمالو ن, فإذا تساءلنا عن األشياء والمستحسن والمستهج
 ن فيما يستحسنه المجتمع, أو فيما يقره وما يرضي عنة ويقرره,قيمة,وجدنا أن الجواب يكم
 .(5))بالالقيمة له( أو بأنه ذو قيمة سلبية أما ما يستهجنه نحكم عليه

جتماع قد نشأ في إطار حركة شاملة, وفي تاريخ الفكر االجتماعي أن علم اال يرى 
سع عشر, شهدت ال الوجود الذي سيعيشه اإلنسان, ففي أواخر القرن التعقمحاولة لت

, والثورة الصناعية, وانهيار الكاثوليكيةاألحداث الجارية في ذلك الوقت انهيار الكنيسة 
مين إلى إجراء تهجتمع, دفعت المالنظام التقليدي, وصاحب ذلك ظواهر ومشكالت في الم

حقائق المجتمع وكيفية إرشاد سلوك األفراد والجماعات وتوجيهه, دراسات وبحوث بغية فهم 
ة في لقيم ألسباب عملية, تتمثل في الرغبومن هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى دراسة ا

وضع دليل أو تحسين األوضاع االجتماعية, وذلك إلرشاد األفراد, وتوجيههم, ومحاولة 
ًا صبة للحياة,وأصبحت القيم مجااًل خفي المجتمع, لجعل العالم أكثر صالحيمرشد لهم 

 .(6) نها ذاتيةسة السوسيولوجية, وذلك بعد أن قيل عنها إلمزيد من االهتمام والدرا
ويؤكد التراث السوسيولوجي لعلم االجتماع أن دراسة القيم قد استحوذت على أفكار معظم  

 عندما تحدث عن مؤسسي هذا العلم, وفي مقدمتهم )أوجست كونت(, الذي أشار إلى القيم
ألنها تمثل  و" أو المحرمات التي تلعب دورًا مهمًا في توجيه السلوك البشري,فكرة "التاب

بين )أوجست كونت( أن أصل القيم  , وقد -القبيلة أو العشيرة–بع  النواهي على األفراد 
)الفرد, األسرة, المجتمع( وهي من أهم وسائل إصالح عناصر هي  ةيعود إلى ثالث

 .(7)عمالمجت
قد اختلف العلماء بين مؤيد ومعار  لدراسة القيم, منهم من طالب بضرورة دراسة القيم, ل 

ًً وتش ونافعًا, ومنهم من طالب بمبدأ التحرر من  ييد علم اجتماع القيم حتى يصبح مفيدًا
ن دراسة القيمة وأحكامها ال تخضع ا  جتهم, و نها تنه  على عواطف األفراد وأمز القيم أل
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ونظرًا لتغلغل القيم في حياة الناس  ,ريقية, ومنها علم االجتماعبالعلوم األملمنهجية 
يومية بالنسبة لعلماء وباحثي علم أصبحت مسألة القيمة قضية حياة والمجتمع فقد 

االجتماع على مختلف أيديولوجيتهم وتخصصاتهم, وارتبطت اهتماماتهم بدراسة القيم, ألنها 
والشخصية, والمجتمع, والثقافة,  ,)الكائن( نسانيلفعل اإلتدخل في كل األنساق الكبرى ل

تجاهات االختيار عند األفراد, وتوجيه الفعل ل بوصفها قوى اجتماعية في تشكيل اوهي تعم
تحول  نحو األهداف الخاصة أو العامة, ونشأت في المجتمع اإلنساني عبراالجتماعي 

خضعت لجملة من الصياغة  , ثمالجماعة اإلنسانية إلى رموز احتياجات ومطالب
 .(4)والتنظير

مة للسلوك االجتماعي والقيم نتائج الهتمامات مهوالقيم هي مجموعة من المحددات ال 
ونشاط الفرد والجماعة, وينظر البع  إلى القيم على أنها من خصائص النوع البشري, 

عن  بارةعوأنها ليست مجرد اختراعات شخصية, أو تلتصق بجماعة معينة, والقيم 
تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية مهمة نحو األشخاص واألشياء والمعاني وأوجه النشاط, 

تفضيل, أو حكم يصدره اإلنسان و ويمكن أن ينظر إلى القيمة على أنها اهتمام أو اختيار 
المجتمع الذي يعيش فيه,  على شيء ما مهتديًا بمجموعة المبادئ والمعايير التي وضعها

 .(4) غوب عنه من السلوكدد المر الذي يح
, أن القيم مجموعة من المعتقدات التي يقدر من االستمرار بعضهم اآلخرفي حين يرى  

سلوكية النسبي, والتي تمثل موجهات لألشخاص نحو غايات أو وسائل لتحقيقها, أو أنماط 
القيم  ضحيختارها أو ينقلها هؤالء األشخاص والواقع االجتماعي, واالقتصادي والثقافي, وتو 

عن نفسها في المواقف واالتجاهات, والسلوك اللفظي, والسلوك الفعلي, والعواطف التي 
 .(01)يكونها األفراد نحو موضوعات معينة

ويجمع كثير من العلماء والباحثين, على أن القيم معتقدات قوية تتسم بقدر من االستمرار  
االتجاه العالمة )ميلتون روكتش, النسبي, ويؤمن بها المجتمع, ويتمسك بها, ويتزعم هنا 

M-Rokeach( وذلك في مؤلفيه عن القيم )The nature of human values 
ى أنها معتقد تحظ( إذ يرى Beliefs, Attitudes and values 1976( و)1973

عبر عن تفضيل شخصي, أو اجتماعي لغاية من غايات الوجود, وميز بالدوام, وت
 .(00)ة تقدات )الوصفية, واآلمرة والناهي)روكيتش( بين ثالثة من المع
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يرى  إذلقد نظر مجموعة من العلماء على القيم من زاوية التفضيالت اإلنسانية,  
)الجوهري( أن القيم هي التفضيالت اإلنسانية والتصورات كما هو مرغوب فيه على مستوى 

لتي أصبحت أكثر عمومية, ولذلك تشمل القيم, كل الموضوعات والظروف, والمبادئ, ا
 .(03) ذات معنى خالل تجربة اإلنسان الطويلة, وهي اإلطار المرجعي للسلوك الفردي

حكام العقلية المعيارية, حيث األفي حين ينظر إليها مجموعة أخرى من العلماء من زاوية  
يرى )خليفة( أن القيم عبارة عن األحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل 

ت أو األشياء, وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات, أو األشياء, للموضوعا
وتتم هذه العملية من خالل التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته, وممثلي اإلطار الحضاري 

 .(02)الذي يعيش فيه ويكتسب منه من خالل هذه الخبرات
لى حسب معايير الجماعة, بينما يرى آخرون أن القيم تعني أحكامًا بالمرغوب فيه ع 

أحكامها وب يدون بمعايير المجتمع أو الجماعةفنحن في أحكامنا التقييمية لألشياء مق
, وهي أي )قيمة( تعني شيئًا ذا قدرة على إشباع التقييمية, ومن هنا قيل إن القيم معيارية

االعتقاد تحت  رغبة إنسانية, فالقيم إذًا أحكام تقويمية ترتكز على االعتقاد, ومن شأن هذا
لى عمل, ومن ثم عادات متأصلة قوة محركة وقوة دافعة, أن يتحول إتأثير القيم بوصفها 

 .(08) في السلوك البشري, ومن هنا  تتجلى الصلة الوثيقة بين القيم والعادات االجتماعية
ن القيم ذات طبيعة معيارية, معناها أنها تختلف باختالف الجماعات, أوبذلك فالقول ب 
ذا قبلنا أن القيم تعكس معايير ومثل السلوك, فليس ذلك بالمعنى و  النظم السائدة فيها, وا 

نما ب عبر عنه الفضيلة المعنى الوظيفي االجتماعي, الذي تالفلسفي المثالي الميتافيزيقي, وا 
االجتماعية, التي تتلخص في أن يقوم الفرد بواجبه, ويحترم ممارسات مجتمعه وعاداته, وال 

النفسي, أو للكمال ة أن يبلغ الفرد الدرجة المثالية, التوافق مع معايير الجماعيقصد ب
نما يقصد بالتوافق مع المعايير أن يسلك الفرد السلوك السوي الواقعي  الخلقي أو الروحي, وا 

 .(05)المحسوس, أو الملموس الذي يرتضيه المجتمع
ن  ما قد تتغير وقد تتطور, وقد تستهلك إن القيم ظاهرة ديناميكية متطورة ال تبقى جامدة, وا 

وتحل محلها قيم أخرى تكون في كثير من الحاالت على نقيضها, وقد كشفت بع  
اإلسهامات السوسيولوجية أن القيم االجتماعية باعتبارها ظاهرة اجتماعية تتسم بالدينامية, 
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في إطارها أي أنها متغيرة بتغير الظروف واألوضاع االجتماعية, واألوضاع التي توجد 
 .(06)تؤثر فيها وتتأثر بها, وهي تختلف باختالف الثقافات والمجتمعات البشرية

فالقيم تتغير بتغير المجتمعات, ألن التغير االجتماعي حقيقة موجودة ومالزمة لحياة  
"إن أحوال العالم  :المجتمعات, فالتغير هو سمة الوجود, وفي ذلك يقول )ابن خلدون(

نحلهم ال تدوم على وتيرة واحدة, ومنهاج مستقر, إنما هو اختالف على و واألمم وعوائدهم 
األيام واألزمنة, وانتقال من حال إلى حال, وكما يكون ذلك في األشخاص واألوقات 

 .(07)واألمصار واألزمنة والدول, سنة اهلل التي قد خلت في عباده"
والعنصر السلوكي, فهي العاطفي, و  عناصر هي: العنصر المعرفي ةثالث وتتضمن القيم 

تصور ال"( بمفهوم Kluckohnمعرفة لما هو مرغوب ومفضل, وهذا ما عبر عنه )كالكون 
ًا ما يتبنى قيمة معينة, إنما يعني أنه يعرف الطريق الصحيح المرغوب", فالزعم بأن شخص

للسلوك الذي ينبغي إتباعه من أجل تحقيق هذه القيمة والقيمة تتضمن جانبًا عاطفيًا 
ستشعر مشاعر معينة إزاءها, وتتجلى هذه المشاعر في موافقته على كل ما يتسق مع هذه ي

القيمة وعدم موافقته على ما يخالفها, أما العنصر السلوكي, فهو يفصح عن نفسه من 
إتيان سلوك معين حينما  علىمتغيرات وسيطة تحفز لتي مفادها أن القيم خالل الحقيقة ا

 .(04) تستثار
يمكن القول أن القيم تلعب دورًا مهمًا في الحياة العامة, إذ تشكل جزءًا ال  ومما تقدم 

ي, واإلرشاد النفس جيهيستهان به في اإلطار المرجعي للسلوك, ولها أهمية خاصة في التو 
األفراد الصالحين لبع  المهن, مثل رجال الدين,  ويبدو ذلك بصفة خاصة في انتقاء

فسيين واالجتماعيين, وفي تعليم الناس القيم الصالحة, ومن الن مختصينورجال السياسة, وال
المعروف أن أي عملية تهدف إلى تعديل السلوك ينبغي أن تضع في االعتبار جميع 

 .(04) الجوانب الشخصية, بما في ذلك التوافق النفسي واالجتماعي
 : عالقة القيم ببعض المفاهيم األخرى: اا ثاني
 القيم والمعايير : -0

هي مجموعة من القواعد السلوكية التي تحدد لنا مختلف الطرق والوسائل  المعايير
 .(31)المشروعة لتحقيق األهداف
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 نالمعايير في تراث علم االجتماع, كال شك أن التصور الذي ساد حول القيم وا
ا للداللة على تلك التصورات الثقافية ط المصطلحين ببعضهما. فقد استخدميميل إلى رب

ل وخاصة )سملر( في علماء نظرية الفع , وقد حاولفيه ما هو مرغوب المشتركة حول
 مؤلفه )السلوك الجمعي(, التفرقة بين مفهومي القيم والمعايير.

هو مرغوب فيه على مستوى أكثر عمومية, في حين أن  عمافالقيم هي تصورات 
( ء لكن على مستوى الخصوصية. أما )بارسونزالمعايير هي تصورات حول نفس الشي

على خصوصية أو عمومية  اً فإن التمييز الذي أقامه بين القيم والمعايير يعتمد أساس
د مرغوبا فيه من أعضاء المجتمع ويحدد على أساس مقوالت عامة, الممارسة, فما يع  

يدخل في نطاق القيم, وما يحدد في ضوء مقوالت خاصة أو نوعية يدخل ضمن فئة 
 المعايير.

األساليب المفضلة لتوعية الناس نحو  هيت اإلنسانية, ففالقيم تتضمن التفضيال
المعايير تصورات إنسانية من الواجبات تتضمن بينما  ,فئات محددة للخبرة اإلنسانية

وااللتزامات, هي قواعد السلوك في مواقف معينة, فالقيم إذن تحدد التفضيالت االجتماعية, 
 . (30)ماعيةالقواعد وااللتزامات االجت تعين المعاييربينما 

 القيم والسلوك:  -3
قيد السلوك هو االستجابة لمثير, سواء كان داخليا أو خارجيا, وتزداد درجة تع

لدى الكائن الحي, ويمكن لنا فهم السلوك إذا ما السلوك تبعا لزيادة درجة النمو والنضج 
لى أن إ( HEBB)هب أمكن دراسته من خالل العالقة بينه وبين البيئة المثيرة له, ويشير 

السلوك هو عملية تتولى مراكز اإلحساس خاللها توجيه السلوك بهدف التوافق مع 
  .(33)البيئة

وتعد القيم قواعد عامة تحدد وتصنف السلوك المناسب في المواقف المختلفة, 
وتفرق بين السلوك المقبول والسلوك غير المقبول. كما توضح القيم والمعايير المبادئ 

واالتجاهات المشروعة للمجتمع, ومن ثم توضحان الطرق والوسائل  واألفكار المقبولة
 .(32)المختلفة التي يجب أن يسلكها اإلنسان وصوال لتحقيق األهداف

من األنماط السلوكية التي يصدرها الفرد وهو بصدد التعامل مع المواقف  إن كثيراً 
نه سلوك مرغوب فيه أكثر أعلى ما حددته الثقافة ب االجتماعية المختلفة, إنما تقف كدالة
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ة باهتمامهم, فاالستجابة التفضيلية تمثله األفراد من قيم يرونها جدير ي على مامن أنها دالة 
في ضوء   االستجابةال تحدث من فراغ, ولكنها في سياق اجتماعي معين ويجب فهم هذه 

لموضوع, السياق الذي توجد فيه, فالسلوك محصلة للتفاعل بين اتجاهين,  أحدهما نحو ا
ل والسلوك ال يتحدد فقط بواسطة االتجاهات أو القيم, ولكن إلى لفعوالثاني نحو المواقف. فا

 .(38)جانب ذلك توجد الحاجات والظروف الموقفية
 القيم واالتجاهات: -2

( االتجاه بأنه حالة من االستعداد العقلي والعصبي ALLPORTيعرف )البورت 
تعمل على توجيه ا اإلنسان, التي السابقة التي يمر بهالتجارب والخبرات  لالتي تكونت خال

 Krechاالستجابة نحو الموضوعات والمواقف التي لها عالقة به, أما )كرتش وكرتشفيلد 
and Crutshfield )االتجاه بأنه تكوين دائم من الدوافع واإلدراك واالنفعاالت  فقد عرفا

واالتجاه إذن استعداد نفسي تظهر  والعمليات المعرفية المرتبطة بجوانب حياة الفرد.
محصلته في وجهة نظر الشخص حول موضوع من الموضوعات سواء كان اجتماعيا أو 

أو حول قيمة من القيم كالقيمة الدينية أو الجمالية أو النظرية  ,اقتصاديا أو سياسياً 
عبر , ويصنعاالجتماعية أو حول جماعة من الجماعات كجماعة النادي أو المدرسة أو الم

لفظيا بالموافقة عليه أو عدم الموافقة أو المحايدة, ويمكن قياس  عن هذا االتجاه تعبيراً 
 .  (35)االتجاه بإعطاء درجة للموافقة والمعارضة والمحايدة

راء المشتغلين بعلم النفس االجتماعي في تفسيراتهم المختلفة لقد انطلقت أغلب آ
 :(36)محورين أساسيين هما لطبيعة القيم في عالقاتها باالتجاهات من

أشكال من  عمقاالتجاهات تعكس القيم, كما أن القيم شكل أ أن :المحور األول
 شكلي. الفارق بينهمالالتجاهات, و  طبيعياً  ن القيم تعتبر امتداداً االتجاهات, وبعبارة أخرى, إ

أن يتحول عكس الربط بين االتجاهات والقيم على أساس أن االتجاه يمكن : تالمحور الثاني
إلى قيمة في ظل توافر شروط معيارية معينة, ومعنى ذلك أنه ليس بالضرورة أن كل اتجاه 

 يتحول إلى قيمة.
 القيم والحاجات:  -8

تشير الحاجة إلى حالة من النقص الذي يعتري الجسم أو إلى االضطراب الذي 
ذا لم يقم الفرد بإشباع هذه الحاجة فإنه يثير لديه حال ة من التوتر والضيق يصيب النفس, وا 
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تين: األولى الحاجات وتصنف الحاجات إلى ناحيتين رئيس الذي ينتهي بإشباع هذه الحاجة.
, والثانية الحاجات التي تكفل المحافظة على بقاء النوع, كالحاجة إلى الطعام والراحة والنوم

مة, ويميل المحافظة على بقاء النوع, كالحاجة إلى الجنس والحاجة إلى األمو  التي تكفي
اإلنسان من تلقاء نفسه إلى االحتفاظ بتوازنه الداخلي, وذلك بالقيام بالعمليات الالزمة 
الستعادة توازنه, واإلنسان يميل إلى االحتفاظ بحالة توازن في عالقته بالبيئة المادية 
واالجتماعية, فإن اختل هذا التوازن شعر الفرد بحالة من التوتر تدفعه بنوع من السلوك 

 .(37)الظاهر كالمشي أو الباطن كالتفكير أو هما معا
وقد اعتقد بع  الباحثين أن هناك تطابقا بين القيم والحاجات, وقد ذهب كل من 

حول ما  )فرتش وكاهن( إلى أن خصائص القيم والحاجات متماثلة, والقيم ليست اعتقاداً 
 ينبغي عمله ولكنها أيضا رغبة للفعل.

معينة توجه  حيد الذي يمكن القول بأنه يحتضن قيماً فاإلنسان هو الكائن الو 
سلوكه, ذلك أن القيم هي التغيرات المعرفية للحاجات, وعندما تتحول الحاجات إلى تغيرات 
معرفية أو قيم يصبح من اليسير تبريرها والدفاع عنها بوصفها غايات أو وسائل مرغوبة 

 .(34)ومفضلة
 ثالثا : القيم الدينية :

ية عبارة عن مجموعة من المثل والغايات والمعتقدات والتشريعات القيم الدين
 .(34)سبحانه وتعالىاهلل للفرد والجماعة مصدرها  معاييرالوالوسائل والروابط و 
هو اهلل سبحانه وتعالى,  ثواب وعقاب القيم الدينية بما يترتب عليها منوترتبط 

الحالل والحرام, فقيمة األشياء حكم على الحسن والقبيح, والخير والشر, ي الفالفيصل 
 .(21)واألفعال محددة ومقومة في ضوء تحديد ما هو مباح وما هو حالل وما هو حرام

 (20)ويمكن أن نميز في الفكر الديني بين نوعين من القيم هي:
 القيم العلوية المطلقة (1
سان أو فيها الختيار اإلنوتتسم بالخلود والثبات, وتأخذ طابع اإللزام حيث ال مجال  

التي كشفها اهلل سبحانه وتعالى لعباده في نها وهي التي تتعلق بأصول الدين بشأاجتهاده 
 األديان السماوية من عبادات وعقائد.

 القيم النسبية: (2
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وهذه  س لتتناسب مع تصريف أحوالهم, وشؤون دنياهموهي ما اصطلح عليه النا
ومن لالختيار, مي أكثر من بديل محل اختيار اإلنسان واجتهاده, حيث يطرح الموقف القي

 هنا يصبح اختيار البديل المناسب متروكا للفرد نفسه.
إن مفهوم القيمة في القرآن الكريم, قد استعملت استعماالت متعددة منها قوله 

 .(23)﴾َوَلِكن  َأْكَثَر الن اِس اَل َيْعَلُمونَ  َذِلَك الدِّيُن الَقيِّمُ  ﴿تعالى
صلح لكل زمان ومكان, فقيم الخير والصدق, واألمانة إن القيم في اإلسالم ت

واإلخالص, وحفظ الجار, وغيرها من القيم هي موجودة في األصل, وقد دعا إليها اإلسالم 
ومرتبطة بهذه القيم, وال يوجد إال  منسجمةوطالب المسلمين أن تكون أعمالهم وأقوالهم 

على مر العصور وفي  ال يتغير اً حدويظل مفهومه وا تفسير واحد لها, فالصدق يبقى صدقاً 
حسب نوع وبحسب فهمها لها, بإن المجتمعات بدأت تفسر هذه القيم كل المجتمعات, 

العالقات السائدة بين أفرادها ولو فهموا اإلسالم بشكل واع وصحيح لما احتاجوا أن يفسروا 
 . (22)القيم تفسيرات مختلفة

ذا تعمقنا في الدين اإلسالمي نجد أن الق سالمية مجموعة األخالق التي يم اإلوا 
الشخصية اإلسالمية وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع نسيج نع صت

 ن أجل النفس واألسرة والعقيدة.العمل مو التوافق مع أعضائه, وعلى 
 (28)والقيم الدينية في مجموعها نوعان هما:

ي هجر ما نهى اهلل عنه من شرور وموبقات القيم السلبية: وهي قيم التخلي, وتتجلى ف( 0
 كشرب الخمر والكذب والسرقة... الخ.

كلف الفرد بالتحلي بها, وأخذ نفسه بمقتضياتها مثل لقيم االيجابية: وهي القيم التي يا(3
 وحسن الجوار. الكرمالصدق واألمانة والرحمة و 

لحياة فتطرقت إلى الشر وما إن القيم اإلسالمية كثيرة ومتعددة, فقد تناولت جميع مجاالت ا
تفرع فيه )القيم السلبية( واعتبرته من األمور الضارة في المجتمع, كما تطرقت إلى الخير 

 يجابية( واعتبرته نافعا للمجتمع.وما تفرع منه )القيم اال
 االجتماعيالضبط : رابعا
لى تعريف فلم يتفق العلماء عبالرغم من كثرة ماكتب في موضوع الضبط االجتماعي      

معالجتها تحت مصطلح الضبط  أو إدراجهاتحديد المجاالت التي يمكن  أوواحد للكلمة 
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الحيرة  إلىاالجتماعي,فالكلمة تستخدم استخدامات كثيرة مختلفة مما يؤدي 
واالضطراب.ومما زاد في حدة هذا االضطراب والحيرة استخدام المصطلح في العديد من 

المصطلح يتضمن معنى التدخل  أنى بع  علماء االجتماع العلوم االجتماعية.فبينما ير 
 اإلرشادالمصطلح يقتصر على معاني  أن األخرالبع   والسلطة والقوة والسيطرة يرى

التخطيط.فمثال  إلىالضبط االجتماعي يتجاوز معنى التنظيم  أن آخرونوالتوجيه,ويرى 
من جانب سلطة عليا الضبط االجتماعي يتضمن معنى الهيمنة والضغط  أنيرى )روس(

 إعادةيتمثل في  الضبط االجتماعي أن.بينما يرى)بارسونز(  اإلنسانيةمطلقة وهي الجماعة 
الضبط االجتماعي ,ويفتر  هذا  آلياتالتوازن في النسق بواسطة قوى محيطة به هي 

بدرجة  النظاميةمعيارية في النسق التي اكتسبت الصفة  أنماطالتوازن تكامل الفعل مع 
  ( 25)صغيرة أورة كبي
                                           الضبط االجتماعي      نظريات       

عي يعاني كثيرا من الخلط والغمو  ,ويرجع ذلك بالدرجة جتماالزال موضوع الضبط اال
اختالف العلماء في مسالة تحديدهم لمفهوم الضبط االجتماعي,وعدم اتفاقهم  إلى األولى
بوصفه عملية تنطوي  ريف واضح محدد له,وكذلك عدم اتفاقهم على ميدانه وحدودهعلى تع

 إلىووظائفه بالنظر  أبعادهوالمفهومات التي تتدخل في تحديد  من المضامينعلى كثيرا 
ومجاالته النظرية والعملية.باإلضافة إلى الهدف من استخدام هذا المفهوم ذلك ألنه  أسسه

هو يستخدم في مجال علم االجتماع,وعلم النفس ,وعلم النفس يستخدم في مجاالت عدة , ف
 االجتماعي, ويستخدم أيضا في القانون واالقتصاد, وغيرها من العلوم األخرى.

وتبعا لذلك والباحثين حول مفهوم الضبط االجتماعي, العلماء  أفكارولذلك اختلفت   
وجهة نظر صاحبها كل نظرية تفسر  الضبط االجتماعيظهرت عدة نظريات في مجال 

 بعضا منها وكاالتي: إيجازويمكن 
 النظريات القديمة:

 ( Ross الضبط االجتماعي)روس تطور وسائلنظرية -ا 
داخل  أنيعتقد )روس(  إذ, لإلنسانالطبيعة الخيرة  أساستقوم هذه النظرية على        
 اإلحساسماع,التعاطف,القابلية لالجت أوغرائز هي:المشاركة  أربع اإلنسانية النفس
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يقوم على تبادل  لإلنسانبالعدالة,ورد الفعل الفردي.تشكل هذه الغرائز نظاما اجتماعيا 
 (26) المجتمع بشكل ودي أفرادالعالقات بين 

 (Sumnerنظرية الضوابط التلقائية) سمنر -ب
 لهذه النظرية حول الصفة الرئيسية للواقع االجتماعي التي األساسيةتتمحور الفكرة       

األعراف والعادات الشعبية, تفر  نفسها بطريقة واضحة في تنظيم السلوك عن طريق 
 األفرادوهي التي تخلق النظم والقوانين, فهي ضوابط تشبه القوى الطبيعية التي يستخدمها 

جيل دون انحراف في طريقة  إلىدون وعي منهم, وتنمو مع التجربة , وتنتقل من جيل 
لتغير والتطور بما ينسجم وحاجات المجتمع وأهدافه, كما تمتاز األداء,وهي كذلك قابلة ل

األعراف والمعايير بأصالتها وقدسيتها ألنها تتوارث من األجيال السابقة, وكلما طال الزمن 
 ( 27)وثقافتهم في ضبط سلوكهم. باألفرادمن العسير تغييرها لزيادة ارتباطها  أصبحعليها 

 (Cooleyنظرية الضبط الذاتي)كولي  -ج  
تؤكد هذه النظرية على أهمية الضبط الذاتي القائم على عنصر مهم في واقع المجتمع,    

لقيم والمثل اوهو الحياة الروحية المتمثلة بمجموعة من الرموز واألنماط السلوكية الجمعية و 
 ( 24.)االجتماعي والتنظيمالموجهة للعملية االجتماعية 

 (Parsonsل االجتماعي)بارسونزنظرية الفع-ا النظريات الحديثة :
الفعل الذي يقوم به الفاعل يكون محكوما بعدة عوامل  أن إلىترتكز هذه النظرية        
الذين  أفعالكذلك على  تأثيرهاومشاعره وانطباعاته ومعاييره وقيمه, ويمتد  أفكارهمنها 

 ( 24.)يشتركون معه في الفعل
 (     Holling  Shead نظرية التنظيم)هولنج شيد -ب

تركز هذه النظرية على أن التنظيم نسق يتكون من مجموعة من المعايير      
والقواعد والقيم واألحكام التي توجد في ثقافة معينة والتي تزود أعضاء المجتمع 
باالتجاهات  المشتركة والسلوك المتشابه , وبالتالي ينضبط السلوك عن طريق 

    (81)التي يمارسها المجتمع.هذه القواعد والتنظيمات والضوابط 
على وظيفة الضبط  األخر يؤكدالبع   أنتقدم من نظريات نجد  الم باإلضافة    

الضبط  االجتماعي كضرورة اجتماعية للعمران  أهميةاالجتماعي. فابن خلدون يؤكد على 
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لعمران ا أن, كما أمرهوان العمران البشري البد له من سياسة ينظم بها  اإلنسانيوالمجتمع 
ة تنظم سلوك البشر وتصرفاتهم. لم تكن هناك ضوابط اجتماعي إذاال يتحقق بشكل طبيعي 

كهايم( على أهمية تكامل المجتمع دينيا وسياسيا مع وجود نظاما أخالقيا ر في حين أكد)دو 
لضبط سلوك األفراد, وفي الوقت نفسه ربط بين التضامن االجتماعي والقانون وفسر 

 (80)انه حقيقة اجتماعية تمارس دورها في عملية الضبط االجتماعي. القانون على أساس
 خامسا:القيم الدينية والضبط االجتماعي

القيم عنصر مشترك دخل في تركيب البناء االجتماعي وتكوين بناء الشخصية, 
فالشخصية تتوحد بالقيم التي ترتبط بمعنى الحياة عند الشخص, وتصير حافزا وراء كل 

كر, وهي في الوقت نفسه عنصر منظم للعالقات داخل األنساق سلوك وفعل وف
فة االجتماعية, وبين األنساق بعضها وبع  داخل البناء االجتماعي. وقد اهتم الفالس

نهم اختلفوا في تفسير منابعها, وتحليل مضمونها, فالفالسفة واالجتماعيون بتفسير القيم, وا  
النظرة إلى القيم, وما يراه  تكن لزمن(. ومهمايصفونها بأسبقية الوجود )أفكار مجردة في ا

يون أن القيم من مصنع المجتمع, البع  من أنها تقع خارج نطاق العلم, يرى االجتماع
نها تعبير عن الواقع, فالقيم حقائق اجتماعية توجد في المجتمع, ومن أمثلتها الدين وا  

القيم مفتاح البناء  وتعد أشياء. ولها ظواهر اجتماعية توجد كواألخالق والقانون واالقتصاد, 
عنصر أساسي في تكوين المجتمعات اإلنسانية, فهي تضبط  وهي االجتماعي والشخصية.

 , وال يوجد مجتمعقات االجتماعية سلوك األفراد, وتحكم العالقات بينهم, وتنظيم العال
معنى أو زراعي يخلو من القيم التي تعطي لحياة أفرادها  إنساني بدائي أو حضري  

, وترتبط بتاريخ الجماعة, وتعطي هذه القيم معالم اإلنسان قدرا , ويعبر عنها رمزياً وغرضاً 
عالم الحيوان, وتنشأ هذه القيم في المجتمع استجابة من األفراد  , يعلو به علىسامياً  رفيعاً 

ا, نهيعتنقو و القيم عن وعي منهم ويتشبث األفراد بهذه  لقوى والضغوط التي تفرضها البيئة,ل
 .(83)أثناء عملية التنشئة االجتماعيةفي بها الشخصيات  ويلتزمون بها في سلوكهم, وتتحدد

د القيم خاصية من خصائص المجتمع اإلنساني, فاإلنسان هو موضوع القيم, وتع  
والقيم عملية اجتماعية تختص بالجنس البشري عموما, تشتق أهميتها ووظائفها من طبيعة 

فال وجود للمجتمع اإلنساني بدون قيم, فهما ظاهرتان متماسكتان أشد  في المجتمع, اوجوده
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( بأنهما كسطحي الورقة في تالحقهما, فإذا محونا  Kroeberالتماسك, ويشبههما )كروبير 
 .(82)من أي مجتمع إنساني قيمة, فإننا نكون قد سلخنا عنه بشريته

والغايات, وأشكال السلوك  ويعرف )حليم بركات( القيم بأنها المعتقدات حول األمور
المفضلة لدى الناس, توجه مشاعرهم وتفكيرهم ومواقفهم وتصرفاتهم واختياراتهم, وتنظم 

مواقفهم, وتحدد  ين وأنفسهم, والمكان والزمان, وتسوغعالقاتهم بالواقع والمؤسسات واآلخر 
 .(88)ههويتهم ومعنى وجودهم, أي تتصل بنوعية السلوك المفضل بمعنى الوجود وغايات

تصورات توضيحية نز( في كتابه )الشخصية والبناء( ن القيم كما يراها )بارسو إ
لتوجيه السلوك في الموقف, تحدد أحكام القبول أو الرف , وتنبع من التجربة االجتماعية, 
وتتوحد بها الشخصية, وهي عنصر مشترك في تكوين البناء االجتماعي, ألنها حصيلة أو 

, أو غامضة قاطعاً  , والقيم واضحة تحدد السلوك تحديداً االجتماعية لية التنشئة نتاج عم
 .(85)مختلطاً  متشابهة تجعل السلوك متلبساً 

أما بالنسبة للضبط االجتماعي فيعد سمة مالزمة لكل المجتمعات اإلنسانية, وجد 
في مرحلة متقدمة من تشكيل المجتمعات اإلنسانية لضبط مجتمعاتهم, وتنظيم قواعد 

فق بين معايير الفرد الذاتية, والقيم االجتماعية, وظهرت أشكاله المباشرة وغير المباشرة التوا
في توجيه سلوك األفراد الذين تتجاذبهم الغرائز واألهواء والدوافع والرغبات المختلفة ويشير 
مفهوم الضبط االجتماعي من وجهة نظر المنظومة االجتماعية إلى مختلف القوى التي 

مجتمع على أفراده, ويستعين بها على حماية مقوماته, والحفاظ على قيمه يمارسها ال
ومواصفاته, ويقاوم بها عوامل االنحراف,  ومظاهر العصيان والتمرد. وينطوي مفهوم 
الضبط االجتماعي على تقرير العالقة بين الفرد والنظام االجتماعي, وعلى كيفية تقبل 

 .(86)يب التي يتم بها الضبطاألفراد وفئات المجتمع للطرق واألسال
لى نمطين هما: الضبط الشعوري, االجتماعي عوقد قسم بع  المفكرين الضبط 

من خالل  وتلقائياً  والضبط الالشعوري. ويسمى بالضبط الداخلي, وهو تلقائي نما تدريجياً 
, فأصبحت قواعد راسخة, بع  التفاعالت االجتماعية التي تبلورت ثم تصلبت تدريجياً 

ال يتجزأ من شخصية الفرد, وهذا النوع من الضبط هو أفضل أنواع الضبط بسبب  اً وجزء
الطاعة الصادرة عن رغبة, مما يسهل تطبيقه ألنه ال يحتاج إلى مؤسسات رسمية تشرف 
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يصدر عن مشاعر الفرد ورغبته, وليس  ال شعورياً  داخلياً  ضبطاً يضبط على تطبيقه وهو 
 .(87)خوفا من سلطة أو قانون معين

 وقد أشار )ابن خلدون( في مقدمته إلى الضبط االجتماعي بصورة أكثر وضوحاً 
في قوله "إن االجتماع للبشر ضروري والبد لهم في االجتماع من وازع حاكم  وتحديداً 

يرجعون إليه, وحكمه فيهم إما أن يستند إلى شرع منزل من عند اهلل يوجب انقيادهم إليه 
يه, أو إلى سياسة عقلية, يوجب انقيادهم إليه ما يتوقعونه من إيمانهم بالثواب والعقاب عل

والثانية  ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم, فاألولى يحصل نفعها في الدنيا واآلخرة,
فقط, كما يرى أن اإلنسان بحاجة إلى سلطة ضابطة لسلوكه يحصل نفعها في الدنيا 

ن عمران المدن ب , من أجل فاعلية ذوي الشأن والسلطان حاجة إلى تدخلاالجتماعي, وا 
 .(84)النوازع وحماية المنشآت

ل أشكاله الرسمية وغير الرسمية, التي وتحقيق الضبط في المجتمع يتم من خال
ثارها بحسب نوع األدوات واألساليب التي يستخدمها, وكلما قوى نفوذ هذه األساليب تتباين آ

ي االلتزام بالمعايير االجتماعية, ويرى بع  على األفراد ظهرت أثار الضبط االجتماعي ف
توقف على طبيعة العلماء أن فاعلية الضبط االجتماعي وااللتزام بالمعايير السائدة ت

نمط التنشئة االجتماعية من ناحية أخرى, ويتميز الضبط االجتماعي الجماعة من ناحية, و 
ي توجد في بع  الشرائع الذي يقره الدين اإلسالمي بخصائص فريدة عن تلك الضوابط الت

والقوانين الوضعية, فالتشريع اإلسالمي يتخذ سلطته من اهلل سبحانه وتعالى, ويعتمد في 
سلطته وضوابطه على وازع الضمير في النفس اإلنسانية, ويعمل كموجه لإلنسان في 

في السر  اً يقظة في جميع األوقات بأنه مراقب إلهيتصرفاته, فيكون الضمير على 
 . (84)والعلن

ُدوِر  ِإن  الل َه َعاِلُم َغْيِب الس َمَواتِ  قال تعالى:﴿  .(51) ﴾َواأَلْرِ  ِإن ُه َعِليٌم ِبَذاِت الص 
وتنبثق أسس الضبط االجتماعي في اإلسالم من مصادر معروفة في المجتمعات, 

وفي مصادر الضبط االجتماعي في اإلسالم هي: القرآن والسنة والعرف والعادات, إذ إن 
التشريعات والقواعد الخلقية والقيم, التي توجه عالقات الفرد  حددإطار هذه المصادر تت

 .(50)باآلخرين في المجتمع اإلسالمي
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متكاماًل  ولذا فقد قرر اإلسالم ثالثة ضوابط اجتماعية يشكل مجموعها منهجاً 
الستقرار المجتمع, الضابط األول هو الضابط الذاتي في داخل النفس اإلنسانية, يتحقق إذا 

يحاكم اإلنسان نفسه  خلقياً  تمكنت تعاليم الشريعة من نفس الفرد بحيث تشكل ضابطاً 
بنفسه, والضابط الثاني هو ضابط اجتماعي مصدره المجتمع, يتكون من خالل إشاعة 

ُكنُتْم َخْيَر ُأم ٍة ُأْخِرَجْت المنكر والنهي عنه. قال تعالى:﴿ ربةالمعروف, واألمر به ومحا
َوَلْو آَمَن َأْهُل الِكَتاِب َلَكاَن َخْيرًا  َوُتْؤِمُنوَن ِبالل هِ  تَْنَهْوَن َعِن الُمنَكروَ  ِللن اِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروفِ 

ْنُهُم الُمْؤِمُنونَ  (, حتى تصبح محددات 001وَن﴾ )آل عمران: اآلية َوَأْكَثُرُهُم الَفاِسقُ  ل ُهم مِّ
السلوك المقبول في المجتمع, أما الضابط الثالث فهو ضابط السلطة حيث تتولى تطبيق 
العقوبات الشرعية المقررة ألنواع المخالفات. وهذه الضوابط تتكامل لتحقيق المعاني 

 .(53)ضارة والرخاء والطمأنينةوالسعادة والح اإلسالمية لتصبح الحياة بها أقرب إلى الكمال
أما بالنسبة للدين فيعد أهم وأقوى وسيلة من وسائل الضبط من خالل ما يقوم به 
من وظائف في حياة الفرد والمجتمع, واستقرار النظم االجتماعية, ولذلك اهتم علماء 

 ال االجتماع بدراسته, ووضعه على قمة النظم االجتماعية. والدين نظام اجتماعي شامل
فيه, أو يسلك سلوكا خارجا عليه, فالدين يضبط  يسمح ألي فرد أن يكون له رأي خاص

سلوك األفراد في المجتمع بالثواب والعقاب, ال في الدنيا فحسب, بل في الدار اآلخرة 
أيضا, وبذلك يكون الدين أداة ضبط اجتماعي لها فاعليتها في ضبط سلوك األفراد, فحياة 

تماعي ال يمكن أن تستقر بفعل قوة القوانين الوضعية فقط, بل ال بد الجماعة والتنظيم االج
يصبح  من ثممن الردع الروحي, واإليمان بالقيم االجتماعية, والخوف من غضب اهلل, و 
 .(52)لهذه السلطة الروحية قوة تفوق قوة القانون وأحكامه أو مظاهر السلطة المادية

قاب والثواب, وهو نظام اجتماعي له أثر فالدين إذن سلطة عليا تقوم على فكرة الع
كبير في تنظيم المجتمع, ألن العالقة وثيقة بين الدين وقواعد السلوك ويؤكد كثير من 
علماء االجتماع على أهميته في ضبط سلوك األفراد والجماعات معا, كونه يتضمن عالقة 

لى منه. فالدين ال تقوم بين رجل وآخر فحسب, لكنها تقوم كذلك بين اإلنسان وقوة أع
" وصفه بأنه فوق اجتماعي كالخوف من غضب اهلل. ويرى بع  "يمكنء ايفر  جز 

( أن قاعدة Lewis ( والفيلسوف المعاصر )لويسB-Kiddالكتاب أمثال )بنيامين كد 
السلوك الخلقي ال تقوى على البقاء بدون تأييد من الدين, فالنظام الديني سلطة قوية لتنظيم 
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قوى فوق بشرية, ولهذا فإن قواعد  ماعية بين الناس في ضوء مشيئتجتالعالقات اال
 .(58)رار بدون سلطة االعتقاد الدينيالخلقي ال يمكنها البقاء واالستم السلوك

ويؤكد علماء االجتماع كذلك على أن المجتمع ال يتماسك أو يترابط إال بفضل 
زداد ذلك الجمعي, وكلما ا على أساس اإليمانإال  الدين, وأن المجتمع ال يوجد أصالً 

له تماسك وترابط الجماعة, ويرى )أندرسون( أن الدين مازال يؤدي دورا  اإليمان, ازداد تبعاً 
في التنظيم االجتماعي لبع  الدول الصناعية. إال أن هذا التأثير يكون أقوى  وفعاالً  مؤثراً 

مجتمعات الكبرى غير , بينما تتميز الفي المجتمعات المتجانسة والمترابطة اجتماعياً 
المتجانسة بضعف التأثير الديني ويفسر ذلك بسبب وجود هيئات أخرى متنوعة للضبط 
االجتماعي, وقد اهتم )براون( بدراسة الوظيفة االجتماعية لألديان, ومدى إسهامها في بناء 
 النظام االجتماعي, ويرى أن الوظيفة االجتماعية ألي دين, ليس لها عالقة بنوع الدين,
وهل هو حقيقي أو وهمي, ألن الحياة اإلنسانية عبارة عن مشاعر وأحاسيس تتفاعل مع 

ن كان هذا الدين باطالً  يرى أن وظيفة الدين تكمن في إشباعه و في جوهره,  رسالة الدين, وا 
 .(55)للحاجات المجتمعية, فضال عن الحاجات الفردية

وظيفي التكاملي من خالل واهتم )راد كلف براون( في دراسته للدين بالمنهج ال
أفكارهم وسلوكهم. أما  فيمالحظته للشعائر والطقوس التي يؤديها األفراد, ومدى تأثيرها 

مة للنظم الدينية, ويرى أن الضبط االجتماعي أحد الوظائف المهرج( فيرى أن ب )جورج ليند
ستغناء اال من طبقات المجتمع التي ال يمكن مهمةرجال الدين يمثلون طبقة اجتماعية 

مة, أهمها تربية الشباب وتثقيفهم من الناحية الخلقية, وتعليمهم عنها, ويؤدون وظائف مه
كيفية المحافظة على المعايير االجتماعية للمجتمع, وتدريبهم على كيفية ممارستها. ويشير 
)إيزيك فروم(  في كتابه عن )المجتمع المسلم(, و)الخوف من الحرية( إلى أن نسبة 

ات النفسية والعصبية تزداد في المجتمعات الحضرية الحديثة, حيث تضعف االضطراب
المشاعر الدينية, وحيث يزداد اإلحساس بالفردية والغربة والضياع, وحيث يزداد القلق 

أن الدين كأداة للضبط يرى والتوتر, ويؤيد )أنديز( )إيريك فروم( وجهة النظر هذه فهو 
فراد يدركون الحقيقة النسبية أكثر من اهتمامهم بالحقيقة االجتماعي يضعف أثره كلما بدأ األ

ن المؤسسات الدينية في المجتمع الغربي بالرغم من اهتمامها بحل المشكالت ا  المطلقة. و 
ى األفراد وكذلك التي تصادفها, إال أنها تجد أحيانا بع  الصعوبات في فر  نفوذها عل
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في ضبط سلوك األفراد, فهو  بالغاً  يلعب دوراً ر( أن للدين أهمية كبرى, و يرى )ادوارد سبابيي
 . (56)يزود اإلنسان بالسكينة واإليمان, وهدوء النفس, وسالمة العقل

والدين نظام عقالني منطقي موزون يتكون من مجموعة المعتقدات والمبادئ والقيم 
لسماوية والطقوس السلوكية الخاصة بعبادة اهلل سبحانه وتعالى, والخضوع لمشيئته وأوامره ا

وتعاليمه الربانية وااللتزام برسالته اإللهية التي ينزلها على الناس عبر الرسل واألنبياء 
 ,الصالحين الذين هم بمثابة حلقة الوصل بين اهلل والناس المطلوب هدايتهم وتقويم سلوكهم

إطار وللدين أثره النفسي واالجتماعي العميق في نفوس األفراد المؤمنين به, ذلك أنه يحدد 
يديولوجيتهم نع أتفكيرهم اإللهي, ويعين سلوكهم اليومي والتفصيلي, ويرسم نمط حياتهم ويص

 . (57)التي تصوغ تصرفاتهم وعالقاتهم الخاصة والعامة
على توجيه سلوك الفرد وضبطه, بما  مل عليه من قيم مختلفة قادراً تالدين بما يشو 

بناء شخصيته لتكون دعامة قوية من يتالءم مع طبيعة الحياة المختلفة, ويمكنه من 
استدماج القيم عن طريق عملية التفاعل البناء االجتماعي. وتتم عملية  دعامات

لعملية التنشئة االجتماعية, حيث يتعلم الفرد والجماعة أنماط  االجتماعي, التي تعتبر أساساً 
المجتمع الواحد في السلوك المتنوعة, واالتجاهات التي تنظم العالقات بين أفراد وجماعات 

إطار القيم السائدة, والثقافة والتقاليد االجتماعية المتعارف عليها, وبذلك تلعب التنشئة 
أفراد األسرة, وهذه القيم مستمدة  عنداالجتماعية اإلسالمية دورا كبيرا في غرس القيم الدينية 

 .(54)من المنهج اإلسالمي
اك أن الدين منبع أخالق الفرد, وهو إن إدراك أهمية الدين في الحياة, تعني إدر 

منبع أخالق المجتمع اإلنساني, بشتى صور هذا التعامل, والدين هو سبب قوة  أيضاً 
سبب قوة الفرد, وهو الذي يتيح الفرصة لمشاعر الحب والتعاون والبذل والعطاء و المجتمع, 

اع بين األفراد, والمشاركة الوجدانية تجاه اآلخرين, وكلها مشاعر ضرورية للحد من الصر 
والتكالب على المنفعة الذاتية, وتخفيف حدة األنانية, وتغلب المصلحة العامة على 

 .(54)المصلحة الشخصية
لقد جاء الضبط االجتماعي في اإلسالم وسطا, فلم يوسع من دائرة الجماعية التي 

دائرة تقضي على كيان الفرد, وتصادر وتلغي حدوده وخصائصه الفردية, ولم تتوسع في 
الفردية إلى درجة األنانية التي تفكك روابط المجتمع, فاإلسالم تتوفر فيه محاسن الفردية 
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والجماعية, وعملية الضبط االجتماعي في المجتمع اإلسالمي عملية ال تقوم على السلطة 
الم في إصالح الفرد ليكون سلوكه الخارجية, بل تخضع للنظام التربوي الذي يتبناه اإلس

لما في نفسه, حيث التربية على القيم األخالقية إلى حد كبير, وهي هنا ال تخضع  اً وجهم
نم لمراقبة األفراد ا لمراقبة اهلل في السر والعلن, ومهمة التربية اإلسالمية وتأثيرها فحسب, وا 

يعمله  محبباً  الفرد تكوين أنماط الضوابط اإلسالمية في سلوك األفراد, وجعله التزاماً  في
طواعية دون إجبار أو إكراه, يثاب عليه اإلنسان في آخرته, ويشعر به  الفرد عن

 .(61)وبأثره,ويثاب عليه أيضا في دنياه
إن دعم الشخصية اإلسالمية وتقوية عناصرها األساسية تتطلب من المسلم بع  
االلتزامات حيال نفسه وحيال المجتمع أيضا, فهو في سلوكه الفردي مكلف بأن يحسن 

وفه, وفي الوقت نفسه مطالب بالعمل لصالح المجتمع, وأمر كهذا يستدعي أحواله وظر 
حالة من التعاون واألخذ والعطاء بين الفرد والمجتمع, فالفرد ينبغي أن ال يأخذ من المجتمع 
فحسب, بل يجب أن يعطي للمجتمع مثلما أخذ منه, وعملية األخذ والعطاء بين الفرد 

ن اإلسالم أيضا يحث على التعاون والتكاتف والمجتمع إنما تعزز الوحدة بينه ما وتعمقها, وا 
بين األفراد في إشباع حاجاتهم الذاتية وفي تحقيق أهداف المجتمع القريبة والبعيدة, وأمر 

جعل المجتمع في مركز يمكنه من خدمة الفرد يكهذا يعزز مكانة الفرد في المجتمع و 
للمجتمع, ويكون المجتمع مكمال للفرد,  الً د مكمطموحاته وأهدافه, وهنا يكون الفر وتحقيق 

لكن السلوك في اإلسالم دائما يرتبط باإليمان الذي ال يحصر فيه المرء نفسه داخل دائرته 
الشخصية الضيقة بل يسعى دائما إلى خدمة اآلخرين والتعاون معهم في تحقيق غاياتهم 

لتضامن االجتماعي ووحدة بأن التعاون بين الفرد والجماعة هو أساس ا المنشودة, علماً 
 .(60)الفكر والممارسة التي بدونها ال تستطيع المجتمعات تحقيق أبسط طموحاتها وأهدافها

والدين اإلسالمي بما يحمله من قيم يعد األساس في قيام المجتمعات واستمرارها, 
 ويحدثنا التاريخ عن الكثير من األمم السابقة التي أصابتها الكوارث بسبب ابتعادها

عراضها عن التمسك بالقيم اإلسالمية ومنهجها الواضح. قال تعالى ﴿ َوَلَقْد َأْهَلْكَنا الُقُروَن  وا 
َوَما َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا َكَذِلَك َنْجِزي الَقْوَم  َوَجاَءْتُهْم ُرُسُلُهم ِباْلَبيَِّناتِ  ِمن َقْبِلُكْم َلم ا َظَلُموا

ْم َيَرْوا َكْم َأْهَلْكَنا ِمن َقْبِلِهم مِّن َقْرٍن م ك ن اُهْم ِفي اأَلْرِ  َما َألَ  . وقال تعالى ﴿(63)﴾الُمْجِرِمينَ 
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ْدَراراً  َلْم ُنَمكِّن ل ُكمْ  َوَجَعْلَنا األَْنَهاَر َتْجِري ِمن َتْحِتِهْم َفَأْهَلْكَناُهم  َوَأْرَسْلَنا الس َماَء َعَلْيِهم مِّ
 .(62)﴾ِدِهْم َقْرنًا آَخِريَن َوَأنَشْأَنا ِمْن َبعْ  ِبُذُنوِبِهمْ 

في تهذيب النفوس اإلنسانية,  مهماً  إن اإلسالم بما يحمله من قيم يلعب دوراً 
ويرشدها لطريق الخير ويبعدها عن طريق الشر وينهى عنه, ويهذب النفوس ويعودها على 

بع  حب الخير, ويدعو إلى الخلق القويم عند التعامل مع أفراد المجتمع, وأقر اإلسالم 
الفضائل التي تعد ضوابط  اجتماعية مهمة بالنسبة للفرد والمجتمع, ومنها التسامح والصفح 

(68)﴾َوَأْعِرْ  َعِن الَجاِهِلينَ  َوْأُمْر ِباْلُعْرفِ  ُخِذ الَعْفوَ  واإلعرا , قال تعالى ﴿
كذلك دعا . 

 الل َه َيْأُمُر ِباْلَعْدلِ  ِإن   والعدل بين المجتمع. قال تعالى ﴿ اإلسالم إلى المساواة اإلنسانية
يتَاِء ِذي الُقْرَبى َواإِلْحَسانِ  َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعل ُكْم  َواْلُمنَكرِ  َوَيْنَهى َعِن الَفْحَشاءِ  َواِ 
 .(65)﴾َتَذك ُرونَ 

اِدِقيَن  وأكد اإلسالم على أهمية الصدق واألمانة,قال تعالى ﴿ ِلَيْجِزَي الل ُه الص 
 .(66)﴾َوُيَعذَِّب الُمَناِفِقيَن ِإن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم ِإن  الل َه َكاَن َغُفورًا ر ِحيماً  مْ ِبِصْدِقهِ 

َوَلَتْسَمُعن   َوَأنُفِسُكمْ  َلتُْبَلُون  ِفي َأْمَواِلُكمْ  ودعا اإلسالم أيضا إلى الصبر. قال تعالى ﴿
ن َتْصِبُروا َوِمَن ال ِذيَن َأْشَرُكوا َأًذى َكِثيراً  مْ ِمَن ال ِذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب ِمن َقْبِلكُ  َوتَت ُقوا َفِإن  َذِلَك  َواِ 

 .(67)﴾ِمْن َعْزِم اأُلُموِر 
وهناك إشارات كثيرة في القرآن الكريم والشريعة اإلسالمية تدعو إلى ضرورة االلتزام 

فسه التزام المسلم بقيمه بمبادئ التضامن والتكافل بين المسلمين التي تؤكد في الوقت ن
نُكْم ُأم ٌة َيْدُعوَن ِإَلى الَخْيرِ  اإلسالمية التي تضبط وتوجه سلوكه. قال تعالى ﴿  َوْلَتُكن مِّ

 .(64)﴾ُأْوَلِئَك ُهُم الُمْفِلُحونَ وَ  َوَيْنَهْوَن َعِن الُمنَكرِ  َوَيْأُمُروَن ِبالَمْعُروفِ 
ل وسيلة من وسائل تنظيم وضبط سلوك التي تمثه القيم التي أكد عليها اإلسالم هذ

األفراد والجماعات. تصاعد االهتمام بها في عالمنا الراهن وذلك نتيجة لما يتعر  له 
مجتمعنا العربي اإلسالمي من غزو ثقافي وقيمي, مقصود أو غير مقصود, أفقد أحيانا 

دفة, فاهتز كيان أبناء هذه األمة القدرة على المقاومة واالستمرار, ومسايرة األحداث الها
وقيمها, التي كانت توجه سلوك األفراد في طرب سلوك أفرادها, واختلت معاييرها األمة واض

االتجاه الصحيح. ولذلك فالوضع الحالي الذي نعيشه اليوم يفر  علينا العودة لالهتمام 
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لنا إلى بناء نسق قيمي يجسد هويتنا القومية, ويحفظ لنا تراثنا, ويحقق  بقيمنا, وصوالً 
 وجودنا الفاعل والمتميز بين أمم ومجتمعات العالم المختلفة.

في أنها تساعد الفرد في بناء حياته وتشكل شخصيته,   الدينية وتتجسد أهمية القيم
حدد شخصيته يحكم سلوك وتصرفات الفرد, وت مرجعياً  وهي في الوقت نفسه تعد إطاراً 

موحاته, وفي الوقت نفسه تعمل القيم وأهدافه, وتعمل أيضا كموجهات لخيارات الفرد وط
على حماية ووقاية الفرد من االنحراف ومن االنزالق وراء نزواته وشهواته الذاتية, وتحكم 
تصرفاته في إطار محيطه االجتماعي. وتعمل على توجيه سلوك الفرد بما يدعم الشخصية 

الفرد, وتنقية نفسه  اإلسالمية كنسق, فالقيم الدينية اإلسالمية ملتزمة بالحد من شهوات
 َقْد َأْفَلَح َمن َزك اَها  وتطهيرها, وتقويم سلوكه, والسمو بقيمه ومثله وأخالقه. قال تعالى ﴿

وضمن اإلسالم بقيمه ابتعاد الفرد عن كل ما يعرضه للمخاطر , (64)﴾َوَقْد َخاَب َمن َدس اَها 
َوَأْحِسُنوا ِإن  الل َه  ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى الت ْهُلَكةِ  والَ  َوَأنِفُقوا ِفي َسِبيِل الل هِ والهالك. قال تعالى ﴿ 

 .(71)﴾ُيِحب  الُمْحِسِنينَ 
كذلك فإن اإلسالم بقيمه يوجه سلوك الفرد الوجهة الصحيحة التي تمكنه االستفادة 

 التي المن نعم الكون التي أوجدها اهلل له سبحانه وتعالى, فيما ال يغضب اهلل وفي الحدود 
َتنَس َنِصيَبَك ِمَن  والَ  َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك الل ُه الد اَر اآلِخَرةَ تفسد ما فطر عليه. قوله تعالى ﴿

تَْبِغ الَفَساَد ِفي اأَلْرِ  ِإن  الل َه اَل ُيِحب   َوالَ  َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن الل ُه ِإَلْيكَ  الد ْنَيا
 .(70)﴾الُمْفِسِدينَ 

على حفظ فهي تساعد المجتمع همية القيم بالنسبة للجماعات والمجتمع أما أ
تماسكه, وتحدد له أهدافه, وفي الوقت نفسه تحمي الجماعات, وتقي المجتمع من 
االنحرافات االجتماعية, وهي التي توجه نشاطات الجماعات نحو أهداف واضحة, وأخيرا 

إلى تعاون  االيجابية منها تدعو يته, والقيمفإنها تساعد في ديمومة المجتمع وتنم
 المجتمعات مع بعضها, ونبذ أي أسلوب للعنف, والتمييز العنصري.

أفكار الناس  فيلقد تعرضت الثقافة العربية اليوم إلى غزو ثقافي وفكري غربي أثر 
ضعاف أو  ومعتقداتهم وعاداتهم ونظم حياتهم, األمر الذي أدى إلى اكتساب قيم جديدة, وا 

القديمة, ألن القيم من مشتقات الثقافة في أي مجتمع, والمجتمعات ال تبقى على نبذ القيم 
مستوى واحد, بل إنها تتغير, ولذلك تتغير تبعا لها ثقافة المجتمع, فالثقافة نسبية أيضا, 
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, تتغير وفق المعطيات الثقافية تتغير يتغير الزمان والمكان, ولذلك فالقيم نسبية أيضاً 
 ة. والفكرية المستحدث

إن التغيرات االجتماعية والثقافية المتسارعة اليوم تجعل اإلنسان يعيش صدمة 
ثقافية قيمية بالغة الخطورة واألهمية, وهي التغيرات التي تضع الشباب في مواجهة قيم 

مثلها, وذلك يؤدي إلى إحداث خلل في تكيف الشباب تجديدة غير مألوفة يتوجب عليه أن ي
عربي اليوم في مواجهة قيم جديدة تتعلق بغزو الفضاء, واألقمار وانهيارهم. والعالم ال

الصناعية, وثورة الحاسبات, وذلك كله يعر  الشخصية لموجة متضاربة من القيم تؤدي 
لى انفصام اجتماعي  . (73)إلى انهيار الشخصية, وا 

والشباب العربي يعيش اليوم مجموعة كبيرة من التحوالت في طريقة العيش, 
معات العالم التفكير, وأنماط السلوك في المرحلة االنتقالية التي تمر بها مجتوأساليب 

التي تؤكد التداخل بين القديم والجديد, وبين التراث والحداثة, على مستوى العربي اليوم, 
العالقات االجتماعية والثقافية, أو القيم السائدة, وفئة الشباب ويحكم طبيعة خصائصهم, 

 راً لحياة المختلفة, كانوا أكثر تأثم العلمي, وما يعانون من ضغوطات اوتطلعاتهم وتأهيله
 من تأثيرات سلبية أو إيجابية على السواء. بهذه التحوالت, وما نجم عنها

ذا كانت القيم االجتماعية كما تم تعريفها سابقا تعني تلك المعتقدات التي ي تمسك بها وا 
, فهي التي تحدد لنا سلوكنا, ومعنى وجودنا سلوكياً  يالت لما هو مرغوبالفرد, والتي تحدد التفض

لة, وهي متعددة بتعدد مصادرها, ضوغاياته, والقيم بهذا المعنى تشكل أشكال التصرف المف
يالت ضوتوجهاتها وغاياتها. والقيم أيضا تشكل أهم ضوابط السلوك االجتماعي, وتحدد لنا التف

ثر بالمحيط االجتماعي, وبحجم التهديدات الداخلية المطلوبة في حياتنا, وهي في الوقت نفسه تتأ
سقطت في والخارجية. والقيم االجتماعية وبالرغم من هذه األهمية التي تتمتع بها, لكنها إذا 

, وتم تجريده من مسائل ضبطه التوازنذلك ألن حركته فقدت  ,المجتمع مجتمع أو انهارت انهار
التصور في وفق هذا على مجتمع الذاتية, إال أنها تسير االجتماعي المتمثلة بالقيم, ورغم حركة ال

نها تسير في طريق هدم وتجريد مؤسساته من صالحياتها, واستقراره بل إ غير مصلحته وتنميته
 وتفريغ أدوات الضبط االجتماعي من محتواها.

في أي مجتمع بإيمان أفراده بها وتمسكهم وانقيادهم  التي تحظى فالقيم االجتماعية إذاً 
ال تنتج مجتمعًا ن هذه العملية سايرة لعملية التغير االجتماعي, وا  لها. تكون حركته منسقة وم

للمجتمع القديم, ذلك ألن أصول المجتمع وقيمه وثوابته تبقى مستمرة معه في مراحل تطوره  نقيضاً 
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عملية  سيكون حجم التأثيرات المتحققة بفضل أفراده بها وتمسكهم بمبادئها. ومن ثم بفضل إيمان
 التهديدات أضعف. بيعةالتغير السريع أقل وط

يسهم الدين بقيمه في بناء المجتمع وتنميته عن طريق التصدي للمنكرات والخبائث, 
فالدين جاء من أجل إنقاذ البشرية من أعمال الشر والمنكر, ومحاربة الفساد والكذب والرذيلة, 

ظهار عيوبهم, والمبالغ ة بها, وفضحها للقاصي والداني, والتشكيك بنوايا والنميمة والطعن بالناس وا 
اآلخرين ومقاصدهم, والتجسس على الناس ومراقبتهم, والتحدث بسوء من خلف ظهورهم, علما 
بأن إدانة الدين لهذه المنكرات والخبائث ومحاربتها وتطويق أثارها السلبية, من شأنه أن ينقذ 

ذا ما تفادى المجتمع ش رور المنكرات والخبائث وطوق أضرارها, فإنه المجتمع من شرورها, وا 
 .(72)يكون قد قطع شوطا في طريق البناء والتنمية والتقدم

َيا َأي َها ال ِذيَن آَمُنوا وقد ورد في القرآن عدة آيات تشير إلى النهي عن المنكرات قال تعالى 
َيْغَتب ب ْعُضُكم َبْعضًا َأُيِحب  َأَحُدُكْم َأن  َوالَ  َتَجس ُسوا الَ وَ  اْجَتِنُبوا َكِثيرًا مَِّن الظ نِّ ِإن  َبْعَ  الظ نِّ ِإْثمٌ 

 .(78)﴾َوات ُقوا الل َه ِإن  الل َه َتو اٌب ر ِحيمٌ  َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموهُ 
ريم كإن الدين بقيمه التي أكدت عليها الشريعة اإلسالمية وما ورد ذكرها في القرآن ال

هم في تحقيق عدد كبير من الوظائف بالنسبة لألفراد والجماعات والسنة النبوية الشريفة, يس
 والمجتمعات.

قيم والمعايير يساعد على تكامل شخصيات األفراد من خالل مجموعة ال وفي الوقت نفسه
ير عليها التي تس األخالقيةويحدد القواعد  هات مهمة للسلوك,تعتبر موج التيالتي يزودوهم بها 
إلى  فالدعوةوتزودهم بمرجع ثابت من القيم التي يجب أن يتمسك بها األفراد, األفراد والجماعات 
, والنهي عن المنكر, والدعوة إلى تطهير النفوس الفاسدة والتقاليد الضارة, فرو عالخير واألمر بالم

لى مواجهة الشدائد, والدعوة إلى التعاون والتعاطف, والدعوة إلى الصدق واألمانة, والصبر ع
واحترام الوالدين, والجار والصديق ومساعدة المساكين والمحتاجين والعطف على األيتام, كل ذلك 

 .بها وغيره من الصفات الحميدة التي طرحها اإلسالم ودعا إلى االقتداء
تسير عليها الجماعة ويزودها بمجموعة القيم  التي  األخالقيةيحدد الدين القواعد كما 

بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة  واألمرالخير  إلى.فالدعوة األفراديتمسك بها  أني يجب الت
 إلىالشخصية, والتحلل من المعاني الذاتية في سبيل الصالح العام, والدعوة  األمورنبذ  إلى

دعوة التعاون والتراحم والتعاطف, وال إلىالفاسدة, والدعوة  األخالقتطهير النفوس والجماعات من 
 (75)الحق كلها معاني يؤكدها الدين ويتم بها تدعيم وحدة الجماعة. إلى
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ضبطا للمجتمع ,حيث تشمل تعاليمه العبادات  األديان أقوى اإلسالميويعد الدين 
بين العبادات فتتعلق بالصلة بين العبد وربه, بينما ترتبط المعامالت بالعالقات  أماوالمعامالت , 

بطريقة مباشرة , وذلك  نواهي الخاصة بالمعامالت تحفظ النظام االجتماعيوال فاألوامر.األفراد
يتبع في البيع والشراء  أنكل فرد عند حدود ال يتعداها , ويرسم الطريق السوي الذي يجب  بإيقاف

والنواهي الخاصة بالعبادات فتحفظ  األوامر أما,  األخرىالتعامل  وأنواعوالعطاء ,  واألخذ, 
, األوامراعي بطريقة مباشرة , وذلك بتهذيب الفرد والسمو به لكي يستطيع تنفيذ النظام االجتم

والكف عن فعل النواهي الخاصة بالمعامالت , فالصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر, والصوم 
والمحروم, والزكاة عنوان التكافل  يهذب النفس ويشعرها بمرارة الحرمان فيجود الفرد على البائس

 إاليخرج له الفرد  , والحج ال أنواعهمللمحتاجين على اختالف  أساسافهي تذهب االجتماعي , 
   (76).اآلخرين األفرادما عليه من واجبات نحو  أداءبعد 

في مجتمعات العالم ومجتمعاتنا العربية اإلسالمية أشد ما يكون للدين وقيمه  إن اإلفراد
التي ظهرت اليوم بفضل التقدم العلمي الذي  لضبط سلوكه ومعالجة الكثير من القضايا والمتغيرات

من تداعيات لم أفرزته  وماها المجتمعات اليوم. شهدغزى الفضاء, والتغيرات السريعة التي ت
حقق لإلنسان السعادة والطمأنينة التي ينشدونها, بل زادتهم مشكالت كبيرة مثل تستطع أن ت

 الحروب المدمرة وغيرها.
التنشئة  ومبادئفي تعاليمه أسس  جسدي مصدر القيم وتتوعندما يكون الدين اإلسالم

االجتماعية والتربية الصحيحة, وعندما يلتزم بها األفراد, فإنها ستكون مالذهم الوحيد لتحقيق 
والدين رات ال تخدم قيم وتقاليد المجتمع, مسا يانحرافهم فن سلوكهم, وتحول دو  ضبطاألمن, و 

لتكامل بين المجتمعات, والدين كوسيلة ضابطة له أثر قوي هو الذي يوحد بين األجيال, ويحقق ا
وهذا كله يتحقق فسه ضبط  سلوك األفراد والجماعات, في تنظيم وتنمية المجتمع, وفي الوقت ن

من خالل ما تضمنته القيم من التوجهات التي تحتوي على عدد كبير من األوامر والنواهي التي 
ؤمن بها, وتبعده عن القيام بأعمال تضر بالذات والمجتمع. تحدد سلوك الفرد نحو العقيدة التي ي

 وتهدف القيم الدينية في النهاية إلى المحافظة على المجتمع وتحقيق التماسك االجتماعي.
إن التغيرات السريعة التي طالت مجتمعات العالم اليوم ومنها مجتمعنا العربي اإلسالمي, 

تي طالت من خاللها القواعد والقوانين والقيم االجتماعية, التحوالت كبيرة في حياة أفرادها,  أحدثت
 وانعكست بشكل مباشر أو غير مباشر على سلوك األفراد.

إن أهمية ودور الدين اإلسالمي بقيمه يتجسد في ممارسة عمليات الضبط االجتماعي 
م سلوك النفسي على الفرد والجماعة أو المجتمع, وهي ممارسات ذو دور إنساني تؤدي إلى تقوي
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ولذلك تماعية بين أفراد المجتمع الواحد, يق الضوابط االجعمتتقوم على  قيمةوبناء أسس الفرد, 
يعد الدين اإلسالمي بقيمه أهم وسائل الضبط االجتماعي, ألنه ينطوي على مجموعة من المبادئ 

ي أكد عليها اهلل األوامر الت ةيغصالسلوك المقبول ب والمعتقدات والتقاليد التي توضح للفرد المؤمن
 سبحانه وتعالى  والنواهي التي يمكن أن يتجنبها الفرد.

نافعين  اً إن تمسك األفراد بهذه القيم وتجسيدها في سلوكهم اليومي, يخلق منهم أفراد
يمكنون مجتمعهم وأمتهم من مواجهة التحديات الخارجية, والصمود أمامها, كذلك يؤدي التمسك 

تمع اإلسالمي وتماسكه, ويمكنهم من تحقيق أهدافهم في بناء مجتمع بها إلى تضامن أفراد المج
 متماسك يسوده العدل والمساواة.

 همن أركان البناء االجتماعي, بل يمكن القول بأنه أهمها, ألن مهماً  بقيمه يعد ركناً  دينوال
لقرابة والزواج, ينظم الحياة االجتماعية داخل هذا البناء, فهو ينظم العالقات االجتماعية وعالقات ا

 وينظم الحياة االقتصادية, ويرسم مصالحه التربوية والثقافية.
ومعاناة  تكاليتضمن كافة الحلول لمشوالدين بقيمه الضابطة لسلوك األفراد والجماعات 

الحياة وتدهورها بفضل العديد من العوامل الداخلية والخارجية.  تعقد في ظلاألفراد والجماعات 
لى األفراد الذين فهو قد نجح في ر  سم العالقة بين الفرد كإنسان ينتمي إلى المجتمع األكبر, وا 

يشكلون بمجموعهم المجتمع الكلي. واستطاع أن يقلص النزاعات بين الفرد ونفسه, وبينه وبين 
االرتقاء بسلوك الفرد وضمان أمنه  إلىة التي يمارسها والهادفة ياآلخرين, من خالل الوسائل القيم

ه الذي يولد لديه الراحة النفسية واالستقرار االجتماعي ويمكنه من أن يكون عنصرا فاعال واستقرار 
 مؤثرا في عملية تنمية وبناء مجتمعه.

 خالصة واستنتاجات
ُكْنُتْم َخْيَر ُأم ٍة ُأْخِرَجْت ِللن اِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر قال تعالى)

 وَن ِبالل ِه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيًرا َلُهْم ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ َوُتْؤِمنُ 
   (014آل عمران:(*

خير امة بقيمها ومبادئها المستوحاة من الدين اإلسالمي العظيم,لما يحتويه  
الدنيوية ومكرمة له في حياته من قيم اجتماعية ضابطة لسلوك اإلنسان في حياته 

األخرى عندما ينتقل إلى يوم الحساب. اليوم الذي ال ينفع فيه مال وال بنون إال من 
امن واتقى اهلل, واعتصم بحبله , وتمسك بقيمه وضبط سلوكه عن شهوات الدنيا.
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 يمكن أن نستخلص األتي : ما تقدموعليه فمن كل  
التي  اإلسالميةالضبط االجتماعي في المجتمع المسلم ,يعني االمتثال للقواعد والمعايير والقيم -0

الى, والطاعة قد تكون فردية تع::اهلل  ألوامرتحصل بها تقوى اهلل.وتتضمن الطاعة واالمتثال 
اهلل  إلحكامالشخصية امتثاال  بإرادته اإلنسانواجتماعية, والمراد بالطاعة الفردية كل ما يقوم به 

َو َما كاَن ِلُمْؤِمن َو ال ُمْؤِمَنة ِإَذا َقضى الل ُه َو ذاته.قال تعالى) اإلنسانالمتعلقة بحياة 
ُم ال ًُ يَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َو َمن َيْعِص الل َه َو َرسوَلُه َفَقْد ضل  َرسوُلُه َأْمرًا َأن َيُكوَن لَه ًِ ْخ

ِبيناً  الشرعية  لألحكامالمجتمع  أفراد(. والطاعة االجتماعية هي امتثال 26 األحزاب(.:ضَلاًل م 
ِطيُعوا َيا َأي َها ال ِذيَن آَمُنوا أَ . قال تعالى)األمرولي  أوويباشرها الحاكم  اإلسالمالتي جاء بها 

َوالر ُسوِل  الل َه َوَأِطيُعوا الر ُسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرد وُه ِإَلى الل هِ 
 (54( :النساء:ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالل ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويالً 

رة اجتماعية يحقق من خاللها أفراد المجتمع ضبط سلوكهم ,من خالل القوة يعد الدين ضرو -3
على سلوكه, وبذلك يحقق الضبط الذاتي  الحقيقية التي يحملها الفرد في داخله ويظهر أثرها

 .لألفراد
علماء  أكانوااالجتماعي سواء  الدين كمصدر للضبط أهميةاتفق العديد من العلماء على -2

)ابن خلدون( عندما تناول الدور المهم الذي يؤديه الدين أكدهغربيين, وهذا ما علماء  أومسلمين 
في عملية الضبط االجتماعي, كونه يمارس نوعا من الرقابة على سلوك الناس في السر والعلن , 
 وهذا ما يميز الدين عن القانون,فالفرد يمتثل للمعايير التي يفرضها الدين, والتي تحدد الثواب

  (77)يمتنع عنها. أووالتصرفات التي يؤديها,  األفعالجميع والعقاب ل
 وهي: ) أموردد )الماوردي( الدعائم الضرورية للضبط االجتماعي ويحددها بستة حفي حين ي     

 أطلقوقد  .فسيح ( وأملوخصب دائم,    وامن عام, دين متبع, وسلطان قاهر, وعدل شامل,
هذه القواعد ليؤدي وظيفتين يعمل  كأبرزالدين  ويأتيعي , عليها)الماوردي( قواعد للضبط االجتما

فردية, فالدين من وجهة نظره يمارس  وأخرىالستقرار النظام االجتماعي. وظيفة اجتماعية,  بهما
ضبطا ذاتيا على الفرد, من حيث تهذيب نفسه وتخليصها من شوائب السلوك الغير سوي وبخاصة 

ة لدى الفرد في ضبط النفس والسيطرة عليها ومحاربة نزعتها قدرة عالي, بتوافر االنحرافالسلوك 
حرمانها  إلىالتوازن داخل النفس , فال يسعى  إلحداثالشهوانية, ولكنه في الوقت نفسه يسعى 

الفرد  إلصالح أساسيمن الضروريات كشرط  أليهمن كل متطلباتها , بل ال بد من توفيرما تحتاج 
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لبناء المجتمع المتماسك عاطفيا وفكريا  األولىالدعامة  وضبط سلوكه وتصرفاته, فالخلق هو
 (74)لتحقيق وحدة الجماعة وتكامل شخصيتها.

العامل الديني في وقوع التغيرات االجتماعية  أهميةعلى  أكدفقد  )ماكس فيبر( أما     
دور الدين في الضبط االجتماعي لما يحتويه من قوة  إلى وأشارواالقتصادية في المجتمع , 

المجتمع وتماسكه وال يسمح بالتغيرات  استقرار إلىمحافظة تتمتع بنوع من الثبات يؤدي 
 (74)االجتماعية في نظم المجتمع.

أي أن الدين بما يحتويه من قيم تمارس ضبطا ذاتيا على سلوك األفراد. تؤهلهم للتماثل مع     
 قيم المجتمع وتحقق التوازن واالستقرار في بناءه االجتماعي.

في بناء النظام  إسهامها, ومدى لألدياني حين اهتم )براون( بدراسة الوظيفة االجتماعية ف
الن الحياة دين ليس لها عالقة بنوع الدين,  أليالوظيفة االجتماعية  أناالجتماعي, ويرى 

اإلنسانية عبارة عن مشاعر وأحاسيس تتفاعل مع رسالة الدين, كما انه يرى أن وظيفة الدين تكمن 
 (41)إشاعته للحاجات المجتمعية فضال عن الحاجات الفردية.في 
يعد الدين اإلسالمي منهجا شامال في الحياة تتبعه كل جماعة ويرتضيه كل مجتمع , لما -8

يستمد سلطانه من اهلل سبحانه  ألنهذلك  ائص تميزه عن وسائل الضبط األخرىيتميز به من خص
في تصرفاته من  لإلنسانير الذي يعمل كموجه وتعالى, ويعتمد في ضوابطه على وازع الضم
. فهو يهذب اإلسالميةتوجهات ومثل القيم  إطارخالل عملية الضبط الذاتي للسلوك الفردي في 

الدين بقيمه المختلفة يعد ضرورة من  أنويوجه الحياة وجهة الحق والخير, كما  اإلنسانيةالنفوس 
اشتمل على كل ما من شانه   تنظيم وضعي, ألنهعقلية والال تغني عنه فكرة  اإلنسانيةضرورات 

العامة والقواعد المنظمة لشؤون المجتمع, وهو كوسيلة تنظيمية وضبطية يصلح  األصولتنظيم 
مستوحى في قيمه من اهلل سبحانه وتعالى, وليس مستوحى من فكرة جاء  ألنهلكل زمان ومكان, 

 محددة ديولوجيةأيبها شخص ارتبطت بظروف زمانية ومكانية, وتوجهات 
 ( توصيات عامة ) 

التأكيد على أهمية الدين كمصدر مهم من مصادر الضبط االجتماعي, بل   يعد من أقوى -0
 هذه المصادر لدوره الفاعل في تحقيق استقرار المجتمع وتماسكه.

 يعد الدين مصدرا مهما في تحقيق الضبط الذاتي والحد من النزوات الفردية,من خالل ما يحمله-3
من قيم تساهم في ضبط الذات اإلنسانية,ويجب التأكيد على هذه األهمية وتجسيدها في واقع 

 توجهاتنا ومناهجنا التربوية في مختلف المراحل الدراسية.
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كنموذج  ضرورة تأكيد فلسفتنا التربوية على اعتماد منهج اإلسالم في الضبط االجتماعي-2
تربية األبناء منذ البدايات األولى لمراحل التعليم  به في كل المجتمعات,من خالل للضبط يحتذى

على قيم اإلسالم العظيمة الضابطة للسلوك الفردي واالجتماعي. وهنا تقع المسؤولية الكبيرة على 
 . مؤسسات التنشئة االجتماعية في تجسيد ذلك على صعيد الواقع المجتمعي

 )المراجع (
 3111عشرين,مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت , القرن البركات , حليم,المجتمع العربي في   -0

 . 836, ص
, علم االجتماع ) الكتاب األول ( المدخل , مكتبة غريب , القاهرة  حسن ,  عبد الباسط محمد  -3

 . 338 -332, ص  0443,  3, ط 
السلوك في المجتمعات الغربية , دار الشروق عمان ,  آداب,  الحداد, عبد الرحمن يحي  -2

 . 5ص ,  0441
 . 06, ص  0441, القيم والعادات االجتماعية , دار النهضة العربية بيروت  ذياب, فوزية   -8
 . 53المصدر نفسه , ص  -5
,  0441القاهرة , والقيم في الشرق والغرب , المكتبة القومية ,  اإلنسان,  إسماعيلنازلي حسن,   -6

 . 7-6ص 
, المعرفة , العدد  , سلسلة عالم قرشيعزة  , ترجمة أورباأ.م.بوشنيسكي , الفلسفة المعاصرة في  -7

 . 48-42, ص  0443, الكويت , ( سبتمبر 65)
القيمة في المجتمع العربي االستهالكي مجلة الوحدة ,  والمنظومة اإلنسان,القيسي, محمد ثائر  -4

 . 64, ص 0443( مايو , المجلس القومي للثقافة العربية , الرباط ,  43السنة الثانية , العدد )
 0448,علم النفس االجتماعي, الطبقة الخامسة , عالم الكتب القاهرة , زهران,حامد عبد السالم  -4

 . 038, ص
, دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية , دار النهضة العربية ,  جلبي ,علي عبد الرزاق -01

 . 28, ص 0448بيروت , 
ة , دار المعرفة الجامعية , , المجتمع والثقافة الشخصي وآخرونعلي محمد محمد,-00   

 . 288-280, ص 0445,  اإلسكندرية
( ,  إسالمي, دراسات في التنمية االجتماعية )مدخل  وآخرون الجوهري ,عبد الهادي  -03

 . 064, ص 0446مكتبة نهضة الشرق , القاهرة , 



 

 3102العدد األول )آذار(                                مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية
 

 - 854 - 

لس الوطني , إرتقاء القيم )دراسة نفسية(, عالم المعرفة, المجخليفة ,عبد اللطيف محمد  -02
 .61-54, ص 0443للثقافة والفنون, الكويت, 

,ص 0477وآخرون, قاموس األنثروبولوجيا والفلكلور, القاهرة, )د.ن( الجوهري,محمد  -08
345-46. 
  .55, القيم والعادات والتقاليد, مرجع سابق, ص ذياب ,فوزية   -05
ير القيم االجتماعية في تشكيل , التحليل السوسيولوجي لتأثالرحومي , سالمة محمد جمعة  -06

الصحة والمر , رسالة ماجستير)غير منشورة(, قسم االجتماع,كلية اآلداب, جامعة القاهرة, 
 .76, ص 0444

مقدمة ابن خلدون, شرح وتقديم, د. محمد اإلسكندراني, دار الكتاب العربي, بيروت, طبعة  -07
 .28, ص 0444ثانية, 

اسات في المجتمع والثقافة والشخصية, مرجع سابق, ص , در جلبي, علي عبد الرزاق  -04
023. 
 .034-037, علم النفس االجتماعي, مرجع سابق, ص حامد عبد السالم  زهران , -04
, المدخل إلى علم االجتماع المعاصر, دار المعرفة الجامعية, محمد  فباريإسماعيل ,  -31

 .07, ص 0444اإلسكندرية, 
دراسات في التنمية االجتماعية, دار المعارف, القاهرة, الطبعة  وآخرون, الحسني,السيد -30

 .066-050, ص 0442األولى, 
, ص 0445رمضان محمد,علم النفسي العام,منشورات الجامعة المفتوحة, طرابلس, القذافي,-33

041. 
, القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة االجتماعية المكتب فهمي , نورهان منير حسن  -32
 .46, ص 0444لجامعي الحديث, اإلسكندرية, ا

 .55, ارتقاء القيم, مرجع سابق, ص خليفة,عبد اللطيف محمد -38
, علم النفس االجتماعي, الجزء األول, دار النهضة العربية, أبو النيل ,محمود السيد -35

 .851-884بيروت, )د.ت(, ص 
-213, ص 0445تبة سعد رأفت, ,المدخل إلى علم النفس االجتماعي, مكعبد العال,محمد-36

212. 
 .051, علم النفس االجتماعي, مرجع سابق ص ود السيد محم أبو النيل, -37
 .027, دراسات في المجتمع والثقافة الشخصية, مرجع سابق, ص جلبي, على عبد الرزاق -34
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دار النهضة , برامج التلفزيون والتنشئة التربوية واالجتماعية لألطفال, ظافرأسامة كبارة,  -34
 .64, ص 3112العربية,بيروت, طبعة أولى, 

 .81-26, ارتقاء القيم, مرجع سابق, ص خليفة, محمد عبد اللطيف -21
, ص 0448اتجاهاتها ومدارسها, عالم الكتب, القاهرة, -, فلسفة التربيةمرسي, محمد منير -20

345-346. 
 .81سورة يوسف , اآلية  -23
سفة التربية اإلسالمية في الحديث الشريف, دار الفكر العربي, , فلسيد بكر,عبد الجواد -22
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