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 ) مستخلـص البحـث (

لكل جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية فلسفته اليت مبوجبها حتدد طريقة عيشه يف أية فرتة مـن 
فرتات تأرخيه ، ولكل جمتمـع من اجملتمعـات عـدد مـن القـيم ل ـل العمـود الفقـرو لـه وتـر    ـ  

 الســلوك اإلجتمــاعي أجـــءا و وتــدق عهقاتــه وتفاعهتـــه وتســهم يف  لــورة التنافــ  والتكامــل يف
 حبيث يبدو فلوك اجلماعة وكأنه وحدة متميءة . 

وتعد القيم املوجه لسلوك األفراد وأحكامهم وإجتاهـامم فيمـا يتصـل مبـا هـو مريـوب فيـه أو 
يــم مريــوب فيــه مــن الســلوك يف هــو  مــا يوــعه اجملتمــع مــن قواعـــد ومعــايم ، ونســت يع فهــم 

ما يف فرتة حمددة من تأرخيه من خهل حتليلنـا ألاـاا القـيم طبيعة العهقات السائدة يف جمتمع 
السائدة فيه يف الوقت نفسه ، كما إننا نست يع أن نستدل علـ  طبيعـة هـاو القـيم مـن حتليلنـا 

 لواقع العهقات السائدة يف اجملتمع ، وكالك التنبو   السلوك يف املواقف املختلفة .
قــيم وامل ــل العليــا ، فــالقيم هــي الــيت حتــدد العهقــة والديكــن أن تقــوم للم تمــع قائمــة دون ال

   الفرد وجمتمعه ، وإن إلتءام الفـرد  قيـم جمتمعـه الشَك إهنا جتعله حيظ   القبول اإلجتمـاعي 
ـــاق  قيمـــه مـــع قـــيم جمتمعـــه الـــيت قـــد تنـــت  عـــن الت ـــم ا ا ـــل يف اجملتمـــع   ، أمـــا يف حالـــة تن

 إىل أزمة نفسية .ويصعب التكيف معها فإن ذلك فيؤدو  ه 
والقـــيم مت ـــمة شـــأهنا شـــأن وقافـــة اجملتمـــع ونظامـــه اإلجتمـــاعي ، والت ـــم يف القـــيم إاـــا هـــو 

 حمصلة الت مات املرتاكمة يف اجلانب اإلجتماعي والنفسي والبايولوجي . 
والت مات اإلجتماعية هي يف الواقع ت مات يف الظروف والبيئات واألحـوال تـؤدو إىل ت ـما  

 لقيـــــــــــــم ، وعليـــــــــــه ال ـــــــــــد مـــــــــــن نشــــــــــــو  قـــــــــــيم جـــــــــــــديدة تست يــــــــــــب للحــــــــــــاجات الـــــــــــيت يف ا
جلبها هاا الت يم . وتنت  عن الت مات اإلجتماعية والسيافية واإلقتصادية ظروف رمبا تصبح 
القيم التقليدية مهملة أو هعيفة من خههلا وتظهر قيم جديدة ، وقد حيدث  راع  ـ  القـيم 

 ة .اجلديدة والقيم التقليدي
وإن إحتهل العراق ووجود احملتل وما محله من تداعيات يعد نوعا  مـن أنـواع الصـراع ، فقــد 
إنعكســت اوــارو  شــكل فــلا علــ  حيــاة العــراقي  ، إذ يـــعد مــن العوامـــل القويــة يف إحــداث 
الت مات اإلجتماعية ، ومن الواهح أن الت يم يف ظل هاو الظروف جيـرو  سـرعة يـم متوقعـة 



يف العهقــات  ـ  اجلماعــات ويــؤدو إىل إخـتهل املعايماإلجتماعيــة ، واملقارنـة  ــ  هــاو  ويـؤور
الفرتة ) خهل اإلحتهل ( والفرتة السا قة ) قبـل اإلحـتهل ( تع ينـا فكـرة عـن الت ـم ا ا ـل 

 يف اجملتمع .
القــيم تعــد  ويف هـو  ماتقــدم تظهــر أليــة الدرافــة ا اليــة  يف إن معرفتنــا  ــالت م ا ا ــل يف

حاجة مافة ملعرفـة مـاإذا كـان هـاا الت ـم فـلبيا  أم إجيا يـا  ، وهـاا يسـاعد اجلهـات املسـؤولة يف 
تعءيــء القيــــم اإلجيا يـــة ومعالـــ ة مــا هــو فــلا منهــا للو ـــول إىل جمتمـــع متمافــك ومت انـــس 

 قيميا  .
 اآلتية : األهدافويف هو  ذلك فإن البحث ا ايل يسع  إىل حتقي  

 نا  مقياس القيم للم تمع العراقي لفرتة خهل اإلحتهل .  .7

الكشـــــــف عـــــن الت ـــــم القيمـــــي يف اجملتمـــــع العراقـــــي مـــــن وجهـــــة نظـــــر )  .4
التدريســي  اجلــامعي  ، رجــال الــدين ، طلبــة الدرافــات العليــا ( للقــيم 

 جمتمعة مع  ع  .

الكشـــــــف عـــــن الت ـــــم القيمـــــي يف اجملتمـــــع العراقـــــي مـــــن وجهـــــة نظـــــر )  .3
يســـي  اجلـــامعي  ، رجـــال الـــدين ، طلبـــة الدرافـــات العليـــا ( لكـــل التدر 

 جمال من اجملاالت القيمية الستة .

الكشـــــف عـــن الت ـــم القيمـــي يف اجملتمـــع العراقـــي مـــن وجهـــة نظـــر كـــل  .2
 جمموعة من اخلربا  عل  جهة .

 التعرف عل  الفروق    كل من :  .5

 التدريسي  اجلامعي  و رجال الدين . -

 اجلامعي  و طلبة الدرافات العليا .التدريسي   -

 رجال الدين وطلبة الدرافات العليا . -

ــــة  ــــدين ، طلب ـــــ) التدريســــي  اجلــــامعي  ، رجــــال ال وقــــد حتــــدد البحــــث ا ــــايل  
ــــــــــــــي   الدرافــــــــــــــات العــــــــــــــليا ( يف حمافــــــــــــــظيت )   ــــــــــــــداد وديـــــــــــــاىل ( للعـــــــــــــام الدرافـ

 4002  /4005 . 



الباحــث عــددا  مــن النظريــات الــيت  وفيمــا يتعلــ   اإلطــار النظــرو فقــد إفــتعر 
 تفسر نشأة القيم واوها وت مها . 

وحتقيقـــا  ألهـــداف البحـــث قــــام الباحـــــث  بنـــا  مقيـــاس للقــــيم تكـــون مـــن فــــتة 
جمــــاالت هــــي : ) القيـــــم اإلجتماعيــــة ، القيـــــم األخهقيــــة ، القــــيم العلميــــة ، القــــيم 

الباحث يف هو  اإلفتبانات  الدينية ، القيم اإلقتصادية ، القيم اجلمالية ( حددها
 اإلفت هعية واألد يات السا قة . 

وقد مت  ياية فقرات لكـل جمـال يـجـ اب عليهـا يف هـو  مـدرج  افـي . و عـد 
إجرا  الدرافة اإلفت هعية طـجب  املقياس عل  عينة البحث واليت أجختمت  ال ريقة 

 ( فــــــــــــــــــــــردا  مــــــــــــــــــــــا    300العشوائيـــــــــــــــــــــــة البسي ـــــــــــــــــــــــة ، وتألفــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن ) 
 )رجـــــــــال الـــــــــدين وتدريســـــــــــي  اجلــــــــــامعي  وطلبـــــــــة الدرافــــــــــات العــــــــــليا (  واقـــــــــــع

 ( فردا  لكل شرحية من الشرائح اآلنفة الاكر . 700)  
 

 فقد كانت عل  النحو اآليت : نتائـج البـحثأما 
( علــــ  مقيــــاس القــــيم وهــــو أوطــــأ مــــن املتوفــــ   17,707 لــــو متوفــــ  أفــــراد العينــــة )  -7

 ( درجة وذو داللة معنوية ولصاحل املتوف  الفرهي . 750 الفرهي الاو يساوو )

 إن متوفــــ  أفــــراد العينــــة علــــ  مقيــــاس القــــيم لكــــل جمــــال مــــن اجملــــاالت القيميــــة الســــت  -4
) اإلجتمــاعي ، العلمــي ، األخهقــي ، الــديص ، اإلقتصــادو ، اجلمــايل ( أوطــأ مــن املتوفــ  

 داللـــــة معنويــــــة ولصــــــاحل املتوفـــــ الفرهـــــي لكـــــل جمـــــال مـــــن اجملـــــاالت القيمــــــية الســـــت وذو 
 الفرهي .  
( علــ  مقيــاس القــيم  23,701أ : إن متوفــ  أفــراد عينــة التدريســي  اجلــامعي   لــو )  -3

( درجة وقد ظهرت فـروق ذات داللـة  750وهو أوطأ من املتوف  الفرهي الاو يساوو ) 
 معنوية ولصاحل املتوف  الفرهي . 

( علـ  مقيـاس القـيم وهـو أوطـأ  05,00جال الـدين  لـو ) ب : إن متوف  أفراد عينة ر     
( درجــة وقــد ظهــرت فــروق ذات داللــة معنويــة  750مــن املتوفــ  الفرهــي الــاو يســاوو ) 

 ولصاحل املتوف  الفرهي .



( عل  مقيـاس القـيم  702, 15ج : إن متوف  أفراد عينة طلبة الدرافات العليا  لو )     
( درجة وقد ظهرت فـروق ذات داللـة  750او يساوو ) وهو أوطأ من املتوف  الفرهي ال
 معنوية ولصاحل املتوف  الفرهي .

أ : إن الفروق    اجملموعت  )رجال الدين وطلبة الدرافـات العـليا ( كانـت ذات داللـة  -2
 معنوية يف كل قيمة من القيم ولصاحل جمموعة طلبة الدرافات العليا .

  )رجال الـدين والتدريسـي  اجلـامعي  ( كانـت ذات داللـة ب : إن الفـروق    اجملموعت   
 معنوية يف كل قيمة من القيم ولصاحل جمموعة التدريسي  اجلامعي  . 

ــــــا     ــــــة الدرافــــــات العلي ــــــ  اجملموعـــــــت  ) طلب ـــــــة   ــــــة معنوي ج : مل تظـــــــهر فــــــروق ذات دالل
 والتدريسي  اجلامعي  ( يف كل قيمة من القيم .

   
 النتائ  قدم الباحث  ع  التو يات واملقرتحات .ويف هو    
 

 

 
 


