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 بين المتغيرات والتوجهات دور الجامعة في بناء القيــم لـدى الطلبة

 

 بحث تقدم به

 أ.م.د.عبد العزيز خضر عباس الجاسم

 جامعة االنبار / مركز الدراسات اإلستراتيجية

 إلــــى

 المؤتمر العلمي الثاني لديوان الوقف السني /العراق

التطرف واإلرهابضمن الحملة الوطنية اإلسالمية لمناهضة الغلو و  

 تحت شعار دور التعليم في التنشئة وبناء المجتمع ومناهضة اإلرهاب والطائفية
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 بين المتغيرات والتوجهات امعة في بناء القيــم لـدى الطلبةدور الج

 بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني لديوان الوقف السني /العراق

رهابضمن الحملة الوطنية اإلسالمية لمناهضة الغلو والتطرف واإل  

 تحت شعار دور التعليم في التنشئة وبناء المجتمع ومناهضة اإلرهاب والطائفية

م3/33/5132 -31/31من   

   أ.م.د.عبد العزيز خضر عباس الجاسم

 جامعة االنبار / مركز الدراسات اإلستراتيجية

بغض النظر  عند انهيار العقد االجتماعي البد من صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق للجميع ))

 م5132الباحث ( ( ليضمن األمن واالستقرار عن اللون والجنس والعرق والدين

 :المقدمة

اإلسالمية مرتبطة بالنظم السياسية يم والقيم التعليمية في المجتمعات ال يزال التعل             

منظومة  والكل يعلم مدى تأثير القرار السياسي علىلتحديد في عالمنا العربي المعاصر، وبا

خالل الواقع الذي نعيشه ، واليوم نرى من والمدارس المتقدمة  والمعاهدالجامعات القيم في 

اوية لبناء القيم ولكن البعض عن النظرة السود يتساءلفي حال يرثى لها وقد  أن منظومة القيم،

الذين  طلبة الممارسة النشاط اليومي لهذه القيم من قبل و الواقع  الحقيقية نراها من خاللهذه 

يخضعون للعملية التعليمة سواء في المدارس أو الجامعات ومؤسسات التعليم األخرى ، وال 

أن يتحتم علينا لمي هذا المحفل الع واليوم ومن خالل .هذا االنحراف الخطير يمكن تجاهل 

يمكن السادة القائمين على هذه المشاريع أن عسى هللا شخص نقاط الضعف واالنحراف ،ن

قرارات لوقف االنحراف والمعالجة البناءة من قبل القادة  من وضع توصيات تتبلور إلىة مالقي

التربويين والمثقفين ورفع ذلك إلى أعلى المستويات إلعادة القيم المتوازنة والتي يمكن الرجوع 

 تطبيق القيم التربوية داخل أخرى واالتفاق عليها لضمانإليها في حالة الميول واالنحراف مرة 

والمصدر حركة ونشاطاً األكثر  بل هم مجتمع أي في التميزالشباب فئة و،الوسط التعليمي 

قادة كافة المجاالت، فهم  واإلبداع في وهي المتميزة باإلنتاج ،  االجتماعيتغيير الرئيسي لل

 0بمسئوليات بناء المجتمع تغير واالرتقاء ال

دى واالجتماعى، وال يمكن تحديد األهداف المعيار األساسى للسلوك الفر تعدالقيم  مفهومو 

، األمر بناء القيمإال عن طريق  لتكون معبرة عن طبيعة اإلنسان وطبيعة المجتمع التربوية 

وتنميتها لدى الشباب، عن طريق  تعميقها فيلمسئولية المشتركة ؤكد الحاجة إلى االذي يجعلنا ن

مؤسسة أو هيئة ما تفعله أي  تكرر التخطيط والتنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع، لكى ال

  0المؤسسات األخرى

القيمة وتكون ، ترتب قيم الفرد أو المجتمع تبعاً ألفضليتها ومستوى أهميتها وتقديرهاويمكن   

وبالتالى تأتى الثقافة ، الشباب طبقا ألولويتها  لتى تليها،أي ترتيب هذه القيم لدىثم ا األهم

وذلك برفض القيم  عالميةلمتغيرات محلية وستجابة كإلى الوقت الحا فيالخاصة بالشباب 
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، وهو ما يمثل استجابة لمطالب من ينتمى فيالسائدة عبر أشكال وصور بديلة للتعبير الثقا

المعايير والقيم السائدة  لركون ألخرى يؤدى بالشباب الخروج عنإليها، فالخروج من ثقافة وا

والقيم  مجتمع، لخلق نوع خاص من لغة التخاطبة الومحاولة لالستقالل عن سلطة ونمط حيا

 0 فيوالتصرفات والسلوكيات وهو ما يطلق عليه الصراع الثقا

والسلوكيات العدوانية التى يقوم بها الطالب داخل المؤسسات التعليمية، أو على مقربة منها، 

ائية المفتوحة ،والقنوات الفضصرة المتمثلة في ثورة المعلوماتووجود التحديات العالمية المعا

)إن التالعب بعقول الناشئة يتم بطرق هي تالعب بالقيم ، والعولمة والمشاكل االقتصادية، و

شتى، وإن كل ما يبث إعالمياً يحمل قيمة معينة يراد لها الشيوع، وإن ذلك يتم تحت ستار 

  (1الموضوعية أو الحياد أو مجرد التسلية( )

ات التربوية التي تسهم في تعزيز منظومة القيم إذ أن تعد الجامعات في مجتمعنا من المؤسسو

الهدف األساسي منها هو تنشئة جيل من المواطنين مؤمنين باهلل منتمين لوطنهم ولعروبتهم 

متحلين بروح المسؤولية مطلعين على تراث أمتهم وحضارتهم معتزين بها، متابعين لقضاياه 

الوظائف التي تقوم بها الجامعة تعمل ورها ، وجتماعية وقيمها وتطالسياسية واالقتصادية واال

ائينا حتى السياسية على إشباع رغبات الطلبة الفكرية والعلمية واالجتماعية والثقافية بل في ر

مساعدتهم وتكيفهم مع التطورات الحاصلة من مجتمعهم وتسهم في تعاملهم مع  والعمل على

تفكير العقالني لإلنسان، كما أن اآلخرين في بناء عالقات اجتماعية متطورة تخضع لل

للجامعات الدور الكبير في توجيه عقول الشباب لاللتزام بالقيم اإلسالمية وتقوية مشاعر 

 االنتماء والفخر بالوطن واألمة ومورثوها الثقافي والحضاري. 

مشكالت شبابية حادة تتخذ صوراً مختلفة من حيث مضمونها اقع االجتماعى ويشهد الو 

أدى الى اصة اهتزاز القيم واضطراب المعايير االجتماعية واألخالقية، األمر الذى وحدتها، خ

هدد األمن واالستقرار لم تكن مألوفة من قبل مما يعلى السلوك اليومي و طورة بالغةخ

 0 االجتماعي

بين إن الحفاظ على الهوية الوطنية في هذه الظروف مهمة صعبة، وتحتاج إلى تكامل الجهود 

،ولذلك فإن تنمية القيم تعتبر ضرورة وطنية ،خاصة بين شباب سات المجتمعجميع مؤس

هي المسؤولة بإعداد الشباب حتي يصبحوا مواطنين مؤهلين بالشهادة والقيم ، .النها الجامعة

وهذا يتطلب ضرورة تعميق قيم االنتماء والوالء للوطن، وتدعيم اإلحساس باالنضباط 

  السلوك . فيومراعاة الجدية 

أهمية القدوة الصالحة لشباب الجامعة، ألن انهيار النموذج األخالقى أي  يتضح لنا مما سبقو

قيمة األخالق نفسها، فال يلبث بعض الشباب المخدوع أن  فيالقدوة الحسنة قد يحدث ارتباكا  

 (2لفقده اإليمان بالقيم .) واالجتماعي يقع فريسة للصراع النفسى

تنمية القيم  فية وخارجية تعوق الجامعة عن أداء دورها المنشود عوامل داخليونعتقد أن هناك 

الجامعية  ادةيالق، منها اإلجراءات اإلدارية والقوانين الصادرة عن الجهات العليا التي تقيد 



 
3 

والتدريسين عن مواصلة تقديم القيم والمثل العليا لطلبة الجامعات بعيدا عن التأثير السياسي 

 (3).الديني والمناطقي والعشائري و

نجد وجود  ة المهنة في مراحل مبكرةنرى من خالل ممارسوعن العولمة وصراع القيم  

ومجتمع مواكب الحداثة ، ومنضبط  محافظمجتمع الواحد التعليمي مجتمعين داخل المجتمع 

تبعا ، الزال يمر بمراحله االخيرة من وجهة نظرننا ، والصراع بينهما، والتغير العشوائي 

 .ت العولمة وتكريس قيم الفرديةلمستجدا

المشكلة التي تتعلق بالقيم في الوسط الجامعي وتناول بعض المشاكل التي ترافق حدد البحث و

سئلة التي تتعلق في مجال طرح اال خالل ومن ثية المشكلة البح شخصناوالعملية التعليمية 

، لمواطن الجامعى او، القيـــم  مثل : تعريفاتال جائت بعضو واالجابة عنها،البحث 

تأثيرات والعولمــة وتطرقنا الى ومدى تأثيرها في الوسط الجامعي  ، القيمفي متغيرات وال

وتناول ، الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةتغيرات السياسية ومالوكذلك  العولمة على القيم

والسياسية تصادية االقوالقيم االجتماعية ومنها نها جيرة باالهتمام تقد أالتي نع البحث القيم

عرجنا على والطالب الجامي  هابكتسأن يأهم القيم التى يجب الى وخلصنا  القيم البيئيـــة و

 وهللا والي التوقيق ... الباحث.  التوصيات المقترحةأخيرا و السلوكيات السلبية
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