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 الملخص                                                                             

اف الجانب التخبػؼ اىع الجػانب التي تعسل عمى اصالح وازدىار السجتسعات وذلظ لمخمق       
، ومغ ىحا السشصمق فاف دراستشا  جيل يستمظ الػعي والكيع الرالحة والحؼ يعسل عمى خجمة وششو

)الية إرساء قيع السػاششة في السشاىج التعميسية( ومعخفة كيفية إرساء قيع السػاششة في السشاىج 
التعميسية والػقػؼ عمى األسباب الخئيدية التي أدت الى ضعف الحذ الػششي في السجتسع وعجـ 

وسبب استفحاؿ الػالءات الفخعية الذعػر بالسدؤولية وعجـ الحفاظ عمى السستمكات العامة 
فاف السشاىج التعميسية يجب اف تكػف  ،والرخعات واالتيامات بالعسالة الى دوؿ واجشجات أخخػ 

غخس قيع السػاششة عشج السشصمق الحؼ يكخس ويعدز قيع السػاششة عشج الستعمسيغ، والعسل عمى 
الذباب والعسل عمى تشسية السيارات الالزمة والجافعية العالية لمسداىسة في بشاء مجتسعيع وتقجمو 

 في السؤسدات التخبػية واالجتساعية.   وتعسل عمى تخسيخ قيع السػاششة

Summary 

The educational aspect is the most important aspects of reform and 
prosperity of societies in order to create a generation that has educated 
awareness and values, which works for its homeland, and this is our 
study (the mechanism for the establishment of citizenship values in 
educational curricula) And learn how to establish citizenship values in 
educational curricula and stand on the main causes that led to the 
weakness of the national sense of society and not to be responsible and 
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the lack of public property and the reason for the submission of sub-
laws, contributions and employment accusations to. 

 

    السقجمة

لى إلترجؼ  ةد السبحولػ ىع الجيأ لية إرساء قيع السػاششة في السشاىج التعميسية مغ آتعج        
ف تكػف السشصمق أالتسدؽ الكيسي الحاصل داخل السجتسع العخاقي فاف السشاىج التعميسية يجب 

الحؼ يكخس ويعدز قيع السػاششة عشج الستعمسيغ، إف االىتساـ بكيع السػاششة وغخسيا وتػجيييا 
سيسات واألىجاؼ الخئيدة لمتخبية والتشذئة االجتساعية لخمق جيل وششي ييتع العشج الصمبة مغ 

لسجتسع، وإف صمحت وسارت في ابالػشغ وقزاياه، فاف قيع السػاششة ىي بسثابة أعسجة بشاء 
االتجاه الرحيح صمح الشذئ وسادت معاني الثبات واالستقخار واالعتجاؿ واالستقامة في 

سػاششة ػع الػلية إرساء قيآلى اختيار مػضػع إىع األسباب التي دفعت الباحث أ ف مغ إو ، السجتسع
 تي تحجث في وقتشا ىحا حػؿ السػاششة كػف ىشاؾػبدبب السذكالت ال ،في السشاىج التعميسية ذلظ

وضعف  والخاصة، وعجـ الحفاظ عمى السستمكات العامة ،الػششية ي في الذعػر بالسدؤوليةتجن
ضيػر كثيخ مغ السذاكل في السجتسع وبخوز االنتساءات الفخعية بذكل  و في الػحجة الػششية،

الػالء  وكحلظ، لييا إنتساء اإلو فئػية  والتفاخخ في أو شائفية أكبيخ سػاء ىحه االنتساءات محىبية 
لية آالتعخؼ عمى البحث ف الغخض مغ إو  ،جيخًا وعمشاً الػالء لبعس البمجاف وتفاخخ في ىحا 

 السخحمة الثانػية. ة إرساء ىحه الكيع لجػ الصمبةػة وكيفيػسشاىج التعميسيػة في الػع السػاششػإرساء قي

 لمبحثالعشاصخ األساسية  /السبحث األوؿالفرل األوؿ :

  Problem Of The research البحث مػضػعاواًل_ 

ثخ واضح عمى أاف التغيخات التي حجثت في العخاؽ في الحكبة الساضية ليا          
االضصخابات الجاخمية في الػقت الحاضخ وما ىي الألنتاج ىحه الطخوؼ التي مخ بيا السجتسع 

جـ السداواة، العخاقي انعكدت عمى الدمػؾ االجتساعي ألبشاء السجتسع مشيا غياب العجالة، وع
وانتذار الفداد السالي واإلدارؼ، وتقجيع السرمحة الخاصة عمى السرمحة العامة، وغياب الذعػر 
بالسدؤولية، وانتذار السحدػبية والسشدػبية، وعجـ الحفاظ عمى السستمكات العامة، والخاصة، 

لحقيا مغ أستفحاؿ والػالء بعس أبشاء البمج الى بمجاف أخخػ سػء بجافع السحىبي او القػمي وما 
في اشالؽ الػصسات االجتساعية، التي يصمقيا أبشاء السجتسع العخاقي عمى بعزيع في االشارة 
الى انتساءاتيع و والءاتيع الى بمجاف األخخػ، ونتيجة التشػع االجتساعي لسكػنات ىحا البمج وبشاء 

سجتسع سػؼ يحجث شخرية الستعمسيغ بشاء صحيح فاف اؼ خمل وغياب لمكيع السػاششة في ال



في السدتقبل شخخًا خصيخًا يؤدؼ الى تسدؽ الشديج االجتساعي، ويؤدؼ الى الرخاعات الصائفية 
او القػمية واالثشية اف السؤسدة التخبػية والتي ليا الجور الكبيخ في إرساء قيع السػاششة في 

ية الستعمسيغ السجتسع، وذلظ مغ خالؿ السخخجات التعميسية فاف غخس قيع السػاششة في شخر
ميع ججًا وخاصة في السخحمة السيسة مغ بشاء شخرية االنداف كػنو يسخ بسخحمة حخجة وىي 
فتخة السخاىقة، وما تسثل ىحه السخحمة في الشزج العقمي والسعخفي في شخرية الستعمسيغ، اف 

ع شخيقة إرساء قيع السػاششة في السشاىج ضخورية ججًا في تخسيخ قيع السػاششة في السجتس
العخاقي، بسا اف السؤسدات التخبػية تعج الخافج األوؿ لتشسية قيع السػاششة في السجتسع فاف اؼ 

التخكيد  في ىحا البحث اوؿنحخمل في السجتسع تتحسل السؤسدة التخبػية الجدء األكبخ مشو، لحلظ 
 ية إرساء قيع السػاششة في السشاىج التعميسية لمسخحمة الثانػية. آلعمى 

 Importance Of The research البحثسية ثانيًا_أى

الحؼ نتشاولو ىي )الية ارساء قيع السػاششة( مغ القزايا ذات البحث اف شبيعة واىسية           
األبعاد الدياسية، واألمشية، والتخبػية، واالجتساعية التي تعبخ عغ معاييخ االنتساء و مدتػػ 

الفخد بالحقػؽ والػاجبات ، و الحخص عمى السذاركة مغ قبل األفخاد ، كسا تعبخ عغ وعي 
السرمحة الػششية ، كسا تعكذ مجػ ادراؾ السػاشغ لجوره في مجابية التحجيات التي تػاجو 
السجتسع و الجولة في آف واحج ، اف األىسية الشطخية ليحه الجراسة ىي التعخؼ عمى قيع السػاششة 

الى تصػرات السػاششة في الحزارات والتصػرات التي حجثت عبخ تاريخ ىحا السفيػـ إضافة 
اإلندانية الى يػمشا ىحا باإلضافة الى معخفة عشاصخىا ومختكداتيا ومتصمباتيا في السشاىج 
التعميسية باإلضافة الى ومعخفة معػقات ومقػمات إرساء قيع السػاششة في السشاىج التعميسية 

ة والسؤسدة الدياسية لمسجتسع في ليات إرساء قيع السػاششة في السشاىج، ومعخفة دور الثقافآو 
إرساء قيع السػاششة في السشاىج التعميسية. اما األىسية السيجانية حيث تدعى الجراسة الى 
استكذاؼ الية إرساء قيع السػاششة في السشاىج التعميسية لتكخيذ ثقافة قيع السػاششة عشج الصمبة 

في السشاىج التعميسية، ومجػ تأثخ الصمبة بيحه السخحمة الثانػية، اف دراسة الية إرساء قيع السػاششة 
الكيع في بشاء شخريتيع ، بالػزافة الى الكادر التجريدي الحؼ يقػـ بتصبيق السشاىج العمسية في 
عسمية ارساء ىحه الكيع في شخرية الصمبة، وبشاء شخرية سػية صالحة تقجـ نفع لمسجتسع ، 

غ مقتخحات لتفعيل مبجأ السػاششة في ويكتدب البحث أىسية خاصة مغ خالؿ ما تصخحو م
السشاىج التعميسية ، و عمى ىحا األساس جاءت رغبتشا في معالجة ىحه السذكمة  وتػجيو جيػد 

 الجولة لتكخيذ ثقافة السػاششة خاصة في ىحه الطخوؼ التي يعيذيا البمج حاليًا.

 Objectives Of The research البحثثالثًا_ أىجاؼ 



 قيع السػاششة في السشاىج التعميسية.تحجيج الية إرساء  -1
 تػضيح ماىي السػاششة. -2
 .ومتصمباتيا في السشاىج التعميسية السػاششة تػضيح عشاصخ -3
 تػضيح معػقات ومقػمات ارساء قيع السػاششة في السشاىج التعميسية. -4
تػضيح دور الكادر التجريدي واألنذصة السجرسية في إرساء قيع السػاششة في السشاىج  -5

 .التعميسية

 السبحث الثاني: السرصمحات والسفاليع العمسية

 البحثاواًل : مفاليع 

 Mechanism االلية : -1
تعشي شبيعة تخكيب األجداء مغ ألة أو ما شابييا ، أو شخيقة يجار بيا  : ألية في المغة       
ميا في تحقيق .اما اصصالحًا :  تعخؼ اآلليات بأنيا الػسائل والتكشيكات التي ندتخج (1)الذيء

أىجاؼ محجدة وفق أختراصات محجدة ، و يعخفيا " روبخت " بأنيا ) السعخفة أو قاعجة السيارات 
 .(2)أو الصخؽ والشطخيات أو اإلجخاءات التي تدتخجـ التحقيق أىجاؼ واضحة ( 

 Layingإرساء  -2
إرساء في المغة: أرساء ومرجرىا إرسى ، وإرساء اسع ، ومرجر ارسى،  والتي تعشي       

أقاميا وثبتيا أؼ ارسى البشاء ، ارسى قػاعج ،حجخ األساس، وارسػ ثبت اصمة في األرض ، 
. ولقج وردت في القخاف الكخيع ، قاؿ تعالى  (3)ورست قجمو ثبتت في الحخب ، ورست الدفيشة

ِحؼ َمج  اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَياًرا َوِمغ ُكلِّ الث َسَخاِت َجَعَل ِفيَيا َزْوَجْيِغ اْثَشْيِغ )َوُىَػ ال  
 .(4)ُيْغِذي الم ْيَل الش َياَر ِإف  ِفي َذِلَظ آَلَياٍت لَِّقْػـٍ َيَتَفك ُخوف(

 : Valueالكيع  -3

                                                           

إبخاليع عبج الفتاح عبج العديد : اليات السشطسات االجتساعية الحكػمية واألىمية في مػاجية مذكمة االتجار  (1)
 61، ص 2014باألشفاؿ ، السكتب الجامعي الحجيث ، 

 62، صسابقرجر ، مإبخاليع عبج الفتاح عبج العديد(2)
 345،  ص1998باب اليسدة ،  ،3معجع الػسيط ، اصجار مجسع المغة العخبية ، القاىخة ، ط (3)
 3القخاف الكخيع، سػرة الخعج ، اآلية  (4)



ه ، واالستقامة واالعتجاؿ ، وقػمت شيء فيػ قػيع أؼ الكيع في المغة : الكيسة الذيء قجر        
 .  (5)مدتكيع ، وقيسة الستاع ثسشو، وفييا معاني الخعاية واإلصالح واالستقامة،

اصصالحًا: لقج عخفت الكيع بانيا مجسػعة مغ القػانيغ والسقاييذ تشذأ في جساعو ما،    
ويتخحوف مشيا معاييخ لمحكع عمى االعساؿ واالفعاؿ السادية والسعشػية ، وتكػف ليا مغ القػة 
والتأثيخ عمى الجساعة بحيث يربح ليا صفة االلداـ والزخورة والعسػمية ، واؼ خخوج عمييا او 

 .ويعخفيا(6)انحخاؼ عمى اتجاىاتيا يربح خخوجًا عغ مبادغ الجساعة وأىجافيا  ومثميا العميا
ماركذ فيبخ ىي السػاجيات التي تفخضيا أنساط او اشكاؿ الدمػؾ وتتزسغ ىحه الكيع بعس 
األوامخ التي تحكع سمػؾ االنداف بصخيقة ضاغصة او قج تخزع ىحه الكيع بعس السصالب التي 

.وكحلظ يعخفيا تالكػت بارسػند عمى انو ضاىخة اجتساعية (7)قج يزصخ االنداف الى الكياـ بيا
 . (8)جرىا البشاء الثقافي الحؼ يتكػف مغ ندق األفكار وانداؽ الخمػزثقافية مر

 Citizenshipالسػاششة: -4
ال تػجج في معجع المغة العخبية التقميجية أؼ ذكخ لكمسة )السػاششة( ، لكغ   السػاششة في لغة :

المغة تػجج الكمسات )وشغ ، تػشغ ، واشغ ، الػشغ ، مػشغ .....(  لقج جاءت كمسة وشغ في 
العخبية : السشدؿ تكيع بو ، وىػ مػشغ االنداف أؼ اتخحىا محاًل ومدكشا يكيع فييا  ، وجسع 
أوشاف  ، اما الَسَػِشُغ ىػ كل مقاـ بو االنداف ألمخ فيػ َمْػِشُغ لو ، وأوششت األرض ووششُتيًا 

 .(9)تػشيشا واستػششتيا أؼ اتخحىا وششاً 

نتساء الى شبقة اجتساعية او جساعة مرالح او شائفة السػاششة اصصالحًا: وىي اال         
ديشية او عزػية في أؼ مجتسع سياسي مدتقل ، التي تديع في فكخة السذاركة الدياسية ، وحق 

.ويقرج بالسػاششة ما يتستع بو السػاششػف مغ الحقػؽ (10)السداىسة في تذكيل اإلرادة العامة

                                                           

، القاىخة ،ب، ت ،  2ابغ مشطػر ، جساؿ الجيغ بغ مكـخ : لداف العخب ، شبعة مرػرة عغ شبعة بػالؽ ،ج (5)
 384ص

عجناف بغ سمساف الجرويػش : بشاء الكيع في األنذصة االسخية ، الجسعية التشسية االسخية في االحداء  (6)
 6،الدعػدية ،)ب، ت(، ص

الجسػعي مػمغ بكػش: الكيع االجتساعية ، مقاربة نفدية _اجتساعية ،جامعة الػادؼ ، مجمة الجراسات  (7)
 76،،ص2014( 08والبحػث االجتساعية ، العجد)

 76لسرجر نفدة،صا(8)
 451، ص السرجر سابقابغ مشطػر ،  (9)
  47، ص 2010سيف دمحم ولج يب : الجولة واشكالية السػاششة  ، دار السعخفة ، عساف ،األردف ،  (10)



. ويسكغ تعخيفيا (11)ية والتخاكسية عمى األرض الػاقعوالػاجبات نتاج حخكتيع السدتسخة والجيشاميك
بانيا السكانة  التي تديخ الحرػؿ عمى الحقػؽ والقػػ السختبصة بيا ، وتتكػف الحقػؽ  السجنية 
التي تتكػف مغ الحخية التعبيخ ، والسداواة اماـ القانػف والحقػؽ الدياسية التي تذسل الحق في 

عشيع ، والحق في االنتساء الى تشطيسات سياسية مذخوعة االنتخاب ، واالختيار السسثميغ 
 . (12)والحقػؽ االجتساعية واالقترادية التي تحتػػ عمى الخفالية االقترادية واالجتساعية 

 Citizenship valuesقيع السػاششة: -5
.وتعخؼ (13)ىي مجسػعة مغ السعتقجات التي تحجد سمػؾ االفخاد نحػ الجولة التي يعير فييا     

بانيا اإلشار الفكخؼ لمسبادغ التي تحكع عالقة الفخد بالسجتسع فتشسي بجاخمو الحذ االجتساعي ، 
واالنتساء ، فيدسػ بإرادتو فػؽ حجود الػاجب ، مدتذعخ السدؤولية السمقاة عمى عاتقو لمخقي 

في فيع  بسجتسعو ووششو ، وىحه الكيع مذتقة مغ قيع إندانية عميا ، تتجرج لمسدتػػ األعسق
حكيقة وجػد اإلنداف داخل مجتسعو ، ومكانتو في ىحا الشديج االجتساعي ، واستذخافو لسدتقبل 

. وتعخؼ كحلظ عمى انيا مجسػعة الكيع التي تعكذ مجػ ارتباط الفخد بػششو وأمتو ،  (14)وششو
لسجتسع والعالع مغ حػلو ، وتديع في إعجاده وتكػيشو ليكػف مػاشغ يدمظ الدمػؾ الحؼ يختقي با

ومشيا السدؤولية ، والسذاركة ، والتعاير مع اآلخخيغ ، والحخية ، وتعج مخجعة أساسية لمحكع 
عمى سمػكو تجاه السجتسع الحؼ يعير فيو بأنو سمػؾ حدغ أـ سيئ صحيح أـ خصأ ، مفيجة أو 

 . (15)غيخ مفيج 

 في السشاىج التعميسية ومتصمباتيا عشاصخ السػاششةالفرل الثاني : 

 عشاصخ السػاششة في السشاىج التعميسيةث األوؿ: السبح

                                                           

 6، ص 2009سامح فػزػ  حشيغ : السػاششة واالعالـ التشسػؼ  لألماـ در ، دار الثقافة ، مرخ ،    (11)
  10، ص 2011مخ : السػاششة والتخبية الػششية ، شيبة لمشذخ والتػزيع ، القاىخة ، شارؽ عبج الخؤوؼ عا (12)
سامي رجعاف عايس اوقياف : قيع السػاششة ودورىا في تفعيل السذاركة الدياسية لمسخاة الكػيتية دراسة  (13)

كمية الجراسات، قدع  ميجانية عمى شالبات جامعة الكػيت ، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، الجامعة األردنية ، 
 5،  ص2008االجتساع ، 

مػسى عمي الذخقاوؼ : وعي الصالب الجامعة ببعس قيع السػاششة دراسة ميجانية ، مجمة دراسات في  (14)
 124، ص2005التعميع الجامعي ، 

عمي احسج الجسيل : فاعمية وحجة مقتخحة بسشيج التاريخ اإلسالمي بالسخحمة اإلعجادية قائسة عمى قيع  (15)
السػاششة في تشسية الػعي بالسدئػلية االجتساعية والتعاير مع االخخ لجػ تالميح الرف الثاني االعجادؼ ، مجمة 

 109، ص2007الجسعية التخبػية لمجراسات االجتساعية ، مرخ، 



اف مغ لػاـز السػاششة ىػ االنتساء الى الػشغ وىػ شعػر داخمي يجعل السػاشغ : االنتساء-1
يعسل بإخالص وحساس ولالرتقاء بػششو والجفاع عشو ، واف مغ مقتزيات االنتساء اف السػاشغ 

انتساء الفخد الى اسختو او ديشو ووششو واف  يفتخخ بػششو والجفاع عشو والحخص عمى سالمتو واف
. واف (16)تعجد االنتساءات ال يعشي تعارضيا وىي مشدجسة مع بعزيا ويعدز بعزيا البعس

االنتساء شعػر جيج الحؼ عاش فيو االنداف ويحب وششو ويجافع عشو ويجمب الخيخ اليو ويحافع 
سة انصمق في وششة ويعسخه باإلصالح عمى سالمتو ومستمكاتو، واف شعػر السػاشغ بالقزايا السي

وألخالؽ وتشسية واالعسار والشيزة واالزدىار، وىحا أيزًا يجب عمى اإلباء والسعمسيغ  والسخبيغ 
وتقػية ىحا جانب لجػ الرغار الكي يشذأ عمى محبو أوشانيع ومعخفة حقيا وقجرىا عمييع وتشسية 

حيث  .(17)الخيخ اليع والى مجتسعيعىحا الجانب في شخريتيع وفق السشيج الرحيح ومغ اجل 
تدعى السؤسدات التخبػية مغ خالؿ السشاىج التعميسية إلى إيراؿ وإدماج الكيع الستعمقة 
باالختيارات الػششية التي مغ بيشيا قيع اليػية مغ خالؿ التحكع في المغات الػششية وتثسيغ اإلرث 

باط بخمػزه، والػعي باليػية، واف الحزارؼ الحؼ تحسمو مغ خالؿ معخفة تاريخ الػشغ، واالرت
التخبية إذا أحدغ تػجيييا تربح األداة الفعالة التي عغ شخيق التعميع السشتطع يسكغ ليا نقل تخاث 

 . (18)السجتسع وىػيتو وغخسيسا في حياة السػاششيغ عغ شخيق السؤسدات التعميسية

: اف حقػؽ السػاششة مختمفة ومتعجدة سػاء في مجاالت االجتساعية والدياسية والثقافية الحقػؽ -2
والفكخية وغيخىا ،حيث ىشاؾ مغ يخػ حقػؽ االنداف ىي حقػؽ السػاششة وىشاؾ مغ يسيد بيشيسا، 
فاف بعس الجوؿ تقػـ بتخجسة قػانيشيا في حقػؽ االنداف وتحاوؿ تصبيقيا، ويسكغ القػؿ اف 

داف العامة ىي حقػؽ مػاششة واف حقػؽ مػاششة ليدت حقػؽ االنداف ألنيا تتعمق حقػؽ االن
باإلنداف نفدة، واف مغ اىع الحقػؽ السػاششة ىي الحقػؽ السجنية والدياسية وىي مختبصة 
بالحخيات وتذسل حق الحياة والحخية واالمغ، والتحخر مغ العبػدية وعجـ التعخض لمعشف 

                                                           

دار الخميج لمشذخ ،عساف دمحم عبج هللا الخػالجة ، ريع تيديخ الدعبي: التخبية الػششية ) السػاششة واالنتساء(،  (16)
 30ص،  ،2016،
 149، ص2013سشاء دمحم سمساف : سيكػلػجيو الحب واالنتساء ،دار الشذخ عالع الكتب ، القاىخة ،  (17)
ار السيدخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ، عساف ، األردف ، سعيج إسساعيل عمي : أصػؿ التخبية العامة ، د (18)

 36، ص 2007



لسؤسدات التعميسية والسجتسع في ضساف حق التعميع األبشائو، مغ خالؿ واف الجور ا.(19)والتعحيب 
االلتداـ بااللتحاؽ بالتعميع وعجـ التدخب مشو، والسذاركة السادية والسعشػية في تػفيخ الفخص 

 التعميسية ، ويتحقق ىحا السعيار مغ خالؿ السؤشخيغ التالييغ : 

التداـ الػاجب الػششي بااللتحاؽ بالتعميع في مخاحل اإللداـ التعميسي : أف يمتـد افخاد السجتسع -أ
التعميع األساسي تأسيدًا لألوليات اليػية الػششية، وبالتعميع والتجريب الالزميغ لمعسل في أية ميشة 

(20)  . 

السذاركة السجتسعية : أف يذارؾ السجتسع أفخاده ومؤسداتو السجتسعية وقصاعاتو األىمية  -ب
الة التعميسية ماديًا أو معشػيًا بالسداىسة في تػفيخ ودعع الخجمات والخاصة في تحقيق العج

وقج جاء في  .(21)التعميسية في إشار ال يجافي العجالة التعميسية كل حدب قجرتو عمى السذاركة
الجستػر العخاقي  )لكل فخد الحق في الحياة واألمغ والحخية، وال يجػز الحخماف مغ ىحه الحقػؽ 

 .(22)ا لمقانػف، وبشاء عمى قخار صادر مغ جية قزائية مخترة (أو تقييجىا إال وفق

اف الػاجبات ىي تمظ السدئػليات التي يمتـد بأدائيا السػاششيغ نحػ الػشغ الحؼ  الػاجبات :-3
يكيسػف فيو ، واف ىحه الػاجبات يمتـد بيا الفخد اتجاه وششو ، ويتعخض السػاشغ قانػنيًا في حالة 

سحافطة عمى اسخار الػشغ، واحتخاـ دستػر الخاص اللػاجبات ىي: عجـ أدائيا، ومغ ىحه ا
بالػشغ، واحتخاـ القػانيغ وتصبيقيا وعجـ مخالفتيا، والسحافطة عمى أمغ وسالمة وششو، والجفاع 
عغ وششو، وأداء خجمة العدكخية، والسحافطة عمى مستمكات الػشغ، والحفاظ عمى وحجتو، وحفاظ 

وكحلظ الحفاظ عمى أمػاؿ االخخيغ وحقػقيع السادية والسعشػية، ومحاربة الفداد بكل  عمى بيئتو،
ػاجبات مغ قيع السػاششة الاف .و (23)واالبالغ عشو انػاعو، وعجـ التدتخ عمى مختكبيغ الجخيسة،

                                                           

 .44التخبية الػششية _ السػاششة واالنتساء، مرجر سابق ،ص:  ريع تيديخ الدعبيدمحم عبج هللا الخػالجة  (19)
ساعية في أسساء اليادؼ إبخاليع عبج الحي ، التذخيعات الجستػرية السرخية عمى ضػء معاييخ العجالة االجت (20)

 624، ص2016( الجدء الخابع ، 170التعميع : دراسة تحميمة مجمة كمية التخبية ، جامعة االزىخ ، العجد )
أسساء اليادؼ إبخاليع عبج الحي، التذخيعات الجستػرية السرخية عمى ضػء معاييخ العجالة االجتساعية في  (21)

 624، ص2016( الجدء الخابع ،170التعميع دراسة تحميمية مجمة كمية التخبية، جامعة االزىخ ، العجد )
 6،ص 14، الباب الثاني ، الفرل األوؿ ، السادة  2005الجستػر العخاقي لعاـ  (22)
، 2020، تاب ،القاىخةدار العخبية لمك ،حدشى ىاشع دمحم الياشسي : السػاششة ...العالسية... البيئية ...الخقسية (23)
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ى جسيع الجوؿ الى االىتساـ بيا وتكػيغ التالميح في عاليامة التي يشبغي قياـ بيا، وذلظ تد
وذلظ في محاولة جادة في تشسية مجسػعة مغ السبادغ الجيسقخاشية كأسذ لمسػاششة اشارىا، 

الدميسة ومحاولة تصبيقيا بقجر اإلمكاف في الحياة اليػمية بأعجاد السػاششيغ الشتخاؾ بالفعاليات 
 .(24)الجيسقخاشية في السجتسع 

ركة في األعساؿ اف أبخز سسات السػاششة أف يكػف السػاشغ مذا السذاركة السجتسعية :-4
والتي مغ أبخزىا األعساؿ التصػعية، كػف مرصمح السػاششة يشصمق مغ مفيػـ "  ،السجتسعية

السػاشغ الفعاؿ أو الشذط " وىػ الفخد الحؼ يقػـ بالسذاركة في رفع مدتػػ مجتسعو الحزارؼ 
عغ شخيق العسل الخسسي الحؼ يشتسي إليو أو العسل االجتساعي التصػعي ضسغ فعاليات 
السجتسع، والسذاركة في الحياة العامة تعشي أف إمكانية السذاركة في تجبيخ الذأف العاـ بذكل 
مباشخ كتػلي السشاصب العامة وولػج مػاقع القخار، أو بكيفية غيخ مباشخة كاالنخخاط بحخية في 
األحداب الدياسية، وإبجاء الخأؼ حػؿ الدياسات الستبعة، والسذاركة في انتخاب أعزاء 

ؤسدات التسثيمية ،ألف تػسيع أشخ السذاركة و التعاوف في العسل السحمي واحتخاـ الحياة الس
السذتخكة والعالقة مع اآلخخيغ تعتبخ إحجػ ركائد العالقات االجتساعية بيغ األفخاد، والسذاركة 
السجتسعية ىي مجخل إلى الثقافية السػاششية و زيادة الػعي لجػ السػاششيغ بأىسية العسل 

سقخاشي واالجتساعي و إلى إعادة تأىيل الحياة السجنية لتربح بسثابة خجمة عامة أؼ لخجمة الجي
 .(25)السػاششيغ في السجتسع 

 : متصمبات السػاششة في السشاىج التعميسيةالسبحث الثاني

اف حب الػشغ، واالعتداز بو في إشارة واضحة إلى مذاعخ الحب : حب الػشغ واالعتداز بو-1
ػشغ وما يشبثق عشيا مغ استجابات عاشفية ، أما السػاششة  فيي صفة السػاشغ واالرتباط بال

والتي تحجد حقػقو وواجباتو الػششية ويعخؼ الفخد حقػقو ويؤدؼ واجباتو عغ شخيق التخبية 
ػالء السػاشغ لػششو وخجمتو في أوقات الدمع والحخب الالػششية، وتتسيد السػاششة بشػع خاص مغ 

ششيغ اآلخخيغ عغ شخيق العسل السؤسداتي والفخدؼ الخسسي والتصػعي في والتعاوف مع السػا
                                                           

 195ص ،2015، ، مخكد الكتاب االكاديسي ،الجدائخراضية بػزياف ، التخبية السػاششة الػاقع والسذكالت  (24)
عمي خميفة الكػراؼ : دراسة حػؿ مفيـػ السػاششة في الجولة  الجيسقخاشية ، سمدمة  كتب السدتقبل العخبي  (25)

 93، ص2004اشية  في الػشغ العخبي ، بيخوت ،حػؿ الجيسقخاشية والتشسية الجيسقخ 



تحقيق األىجاؼ التي يربػ ليا الجسيع وتػحج مغ أجميا الجيػد وتخسع الخصط وتػضع 
السػازنات، و الذعػر الفخد بحبو لسجتسعو ووششو ، واعتدازه باالنتساء إليو، و استعجاده لمتزحية 

وأعساؿ تدتيجؼ السرمحة  واإلجخاءات، األنذصة،في  الصػعية اركةالسذ والكياـ في مغ أجمو ، 
ىشاؾ بعس العبارات التي تحث عمى حب الػشغ في السشاىج التعميسية ومشيا ))اف و .(26)العامة

وشششا العخاؽ........ يدتحق مشا كل الحب واالعتداز واف يعسل عمى بشاءه وتقجمو وازدىاره واف 
 .(27)العامة((نحافع عمى ثخوتو ومستمكاتو 

إف أىسية السدؤولية االجتساعية تكسغ في الزخوريات الالزمة :تحسل السدئػلية االجتساعية -2
االجتساعية التي تعبخ عشيا قيع السػاششية، بحيث يربح الفخد في السجتسع أكثخ استيعاب لمبيئة 

ومتغيخاتيا الػاسعة، وقادر عمى االرتقاء بسجسل العالقات االجتساعية، ويػجج ضسيخ اجتساعي 
لجيو يكػف رقيب عمى ترخفاتو، وعمى السرمحة العامة وىػ ما يدسيو البعس باألنا االجتساعية، 

ة أو سؤاؿ ويكػف لجػ الفخد قجر محجد مغ السدؤولية في أداء واجبو قبل أف يكػف ىشاؾ محاسب
. فالسػاشغ السثقف والػاعي لسدؤولياتو ، يتحمى عادة بإمكانيات (28)قانػني حػؿ كل فعل يدمكوال

تدتشج إلى السعارؼ، ولكشيا تتجاوزىا إلى السيارة والسػاقف والكيع التي يتػقع أف يكتدب الكثيخ 
 .(29)مشيا في السجرسة

في تكخيذ التعاير الدمسي عغ شخيق  إف الحػار يعج ركيدة أساسية: إشاعة ثقافة الحػار-3
االعتخاؼ بحق األخخ في الػجػد مشصمقا مغ الػاقع السمسػس الحؼ يشز أف االختالؼ يعج ضاىخة 

تبايغ البذخ في األفكار والترػرات والسعتقجات  شبيعية في الحياة اإلندانية، كسا انو ليذ غخيباً 
و الثقافية األحادية والسعتقج الػاحج فالحػار  لكغ الغخيب أف يكػف األفخاد ضسغ السشطػمة الفكخية

                                                           

حاـز احسج الذعخاوؼ : اثخ بخنامج بالػسائل الستعجدة عمى تعديد قيع السػاششة االنتساء الػششي والػعي  (26)
غدة ،عسادة الجراسات العميا،  –البيئي لجػ شمبة الرف التاسع ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة اإلسالمية 

 60،ص2008،قدع السشاىج وتكشػلػجيا التعميع ، كمية التخبية
السؤلف  قيذ الشػرؼ ، واخخوف ، مشيج التخبية الػششية واالجتساعية لمرف الثالث ، السجيخية السشاىج  (27)

 43العامة ، وزارة التخبية ، ص
 . 23 -22زايج بغ عجيخ الحارثي ، مخجع سابق ، ص  (28)
نسخ فخيحة :فعاليات السجرسة في التخبية السػاششية :شخكة السصبػعات لمشذخ والتػزيع ، لبشاف ، بيخوت ،  (29)

 9،ص2002



دياسية تعدز مغ إمكانية تجاوؿ األداء والسػاقع الجتساعية و الكسبجأ ميع يشبغي أف تدشجه حخية ا
والقشاعات، كحلظ القػانيغ واألعخاؼ والسؤسدات التي تديع في تذكيل مدالظ الحػار، واف ىحه 

ليحا ال بج مغ االعتساد عمى أسمػب الحػار بيغ كل العشاصخ تسثل ركائد ميسة في السجتسع، و 
الصػائف والقػميات ويجب أف يبشي الحػار عمى أسذ متيشو تتدع بسقػمات السرجاقية والسرمحة 
السذتخكة دوف تغميب مرمحة شخؼ عمى األخخ ، لحا تعج فكخة تعديد لغة الحػار مغ السجخالت 

سع العخاقي واحتخاـ التشػع الثقافي والحزارؼ ، الحكيقة لتذكيل أسذ التفاىع بيغ أبشاء السجت
وكحلظ رفس السعادلة التي مفادىا أقراء الصخؼ األخخ وتيسيذو، كل ىحه السفخدات تديع في 
تحقيق و تكخيذ استخاتيجية التعاير الدمسي بيغ مكػنات السجتسع العخاقي بكل أشيافو وقػمياتو 

و وقػمياتو في ضل األمغ واألماف، كسا أف مغ اجل بشاء عخاؽ حخ مػحج تعير فيو كل أشياف
ثقافة الحػار التي يشبغي أشاعتيا في ضل الػضع العخاقي الحالي يشبغي أف تديع بذكل فاعل في 

السؤسدات إشاعة ثقافة سياسية تكػف نتاج الخصط التشذئة االجتساعية الدياسية التي يجب عمى 
يشبغي أف تدتػعب كل أبشاء السجتسع العخاقي عمى العخاقية أف تتبشاىا واف ىحه الثقافة التعميسية 

 .(30)اختالؼ انتساءاتيع في إشار واحج تكػف فيو الديصخة والغمبة لالنتساء لمػشغ والػالء لو

 في السشاىج التعميسية : متخبية السػاششةلأبعاد ىشاؾ 

لمثقافة مجتسعو  او البعج الػششي ويقرج بو غخس االنتساء السػاشغ البعج التخبػؼ) االنتسائي(:-1
 التي ووششو، حيث اف البشية السػاششة تجؿ عمى تخبػيتيا، أؼ انيا تخبػية في عسقيا وشبيعتيا
تخبية التتذكل مغ خالؿ التخبية، لحا نجج التخبية السػاششة ىي فخع مغ العمػـ التخبية وتعشي ب

جب تجاه مجتسعو، اف الشاشئة عمى السبادغ والكيع السػاششة مغ خالؿ تعسيق الحذ وشعػر بالػا
 الػششية، واالخػة الشطاـ واالتجاىاتتشسية الذعػر باالنتساء الى الػشغ واالعتداز بو وغخس حب 

 . (31)وكحلظ احتخاـ الشطع والقػانيغ والتعميسات  السػاششيغ،والتفاىع والتعاوف بيغ 

                                                           

ديانا عبج الحديغ عبج هللا دمحم ، ضاىخ محدغ ىاتي : العجالة االجتساعية معػقاتيا وسبل تحكيقيا في  (30)
تساع ، مجمة جامعة بابل لمعمـػ اإلندانية ، السجمج السجتسع العخاقي ، جامعة بابل ، كمية االداب ، قدع االج

 443، ص2019( ، 5( ، العجد )27)
دمحم عبج هللا الخػالجة ، ريع تيديخ الدعبي: التخبية الػششية ) السػاششة واالنتساء(، دار الخميج لمشذخ والتػزيع  (31)

 28ص، 2015،األردف ، عساف، 



اف ىحا البعج يقػـ عمى تحفيد وتذجيع السػاششيغ عمى التعامل مع تحجيات :البعج الدماني -2
ويؤكج السعاصخة، واال يدتغخقػا في الحاضخ مع فقجاف الخؤية الرحيحة لمساضي والسدتقبل، 

ثقافي محجد ومالحطة سخعة تغيخ الاالنثخبػلػجيػف عمى أىسية رؤية العالع مغ خالؿ مشطػر 
االحجاث حاضخة سػؼ تتزح لمتعاير معيا، اف مفيػـ الػقت الحؼ يصخأ عميو، الف رؤية 

األفكار الستعمقة بالػقت والدمغ  مبةبرفتو جدءًا مغ العسمية العقمية والثقافية، فيشبغي اف يعي الص
مغ خالؿ الخبخات الدابقة، فاف السػاششيغ في امذ الحاجة لمسعخفة تاريخيع وعالسيع مع 

في ادراكو، ويكػف ذلظ اساسًا في مسارستيع حاضخة، فاف اإلحداس بالجحرية وتػاصل وتعسق 
الػعي مػاششيغ بأفعاليع حالية وقخارتيع في التعامل مع التحجيات السعاصخة و سيؤثخ بذكل 

ويعتبخ احج السؤيجيغ لمسشيج السختكد عمى مدتقبل  (لػنجدتخيت)إيجابي في مدتقبميع ويؤكج 
بعاد والتي تتصمب فيع الحاضخ وتحجياتو مع وضعو في والسجافعيغ عشو، فاف السػاششة متعجدة اال

الدياؽ الكمي مع الساضي والسدتقبل، بحيث يكػف السشيج التخبية السػاششة متحخر قجر اإلمكاف 
سعارؼ عمى وضػء ادراؾ الحاضخ مغ خالؿ الساضي الليتع تشطيع  مغ شكل الػقتي محجود،

تفكيخ في السدتقبل وتحميل الساضي في والسدتقبل، وذلظ بالتذجيع الصمبة في فرل عمى ال
 .(32)عالقتيسا بقزايا السجتسع السعاصخة وذلظ مغ خالؿ الخبخة تجريدية ومشاقذة 

اف السػاششة تعشي شبقًا ليحا البعج اكتداب الحقػؽ والحخيات : السػاششة كػضع قانػني-3
التحجيج مزسػنيا حيث يزسغ ىحا الحقػؽ والحخيات و  وااللتداـ بالػاجبات يحجدىا القانػف،

دياسية السجنية و الويعخؼ مغ خالؿ حقػؽ  وكيفية استخجميا حتى ال تفقج قيستيا في السجتسع،
وبسقتزاىا يكػف كل مػاشغ شخز قانػني لو حخية الترخؼ في حجود القانػف  واالجتساعية،

ولو حق في تستع بالحساية قانػنية، واف ىحا البعج يتعمق في تحجيج العالقة السػاششة بيغ العذب 
والجولة في ضػء القانػف الحؼ ترجره الدمصة التذخيعية في دولة وفق األسذ والسبادغ مقخرة 
 سػاء في قانػف الجولي او في القانػف الجستػر داخمي خاص بيا، وبعجىا يكػف السػاشغ عزػاً 

                                                           

 56، ص2013رؤية مدتقبمية ، السكتبة االكاديسية، ىجيل مرصفى خػلي ، التعميع والسػاششة (32)



في السجتسع الدياسي معيغ او الجولة بعيشيا عمى أساس القانػني ويخسى نطامًا عامًا مغ حقػؽ 
 .(33)والػاجبات التي تدخؼ عمى الجسيع دوف تفخقة

اف ىحا البعج يسثل في مجػ اإلحداس االفخاد بانتسائيع الى الػشغ : السػاششة كسذاركة سياسية-4
لجولة الذخعية، واف السداواة والعجالة والحخية كجدع سياسي والحؼ يتسثل في السؤسدات ا

 .(34)والسذاركة، والسدؤوليات االجتساعية تعج اساسية لمسػاششة تذتخؾ فييا جسيع مفاليع السػاششة

يسثل البعج السياراتي اف مػاشغ البج اف يكػف مستمكا لمعجيج مغ ميارات  :البعج السياراتي-5
حل السذكالت والتفكيخ ناقج ويكػف السػاشغ فيو قادرٍا عمى فكخية مثل القجرة عمى اتخاذ القخار و 

االستشتاج، والتفديخ، وفخض الفخوض وغيخىا والتفكيخ اإلبجاعي الستسثل في اقتخاح الحمػؿ 
متشػعة، واف ىحه السيارات ميسة في تكػيغ شخرية السػاشغ لكي يبشي ذاتو وكحلظ مذاركة 

ومحافطة عمى مغ االشساع خارجية التي تحاوؿ  سجتسع في تحقيق نيزتوالاالخخيغ في بشاء 
 . (35)الشيل مغ استقخار وامغ السجتسع

اف التخبية والتعميع السػاششة في بعجىا االجتساعي تتجشب تعخيف : السػاششة كبعج اجتساعي -6
ضيق لمسػاشغ الرالح في وصفة خادمًا مصيعًا لمجولة ودوره الدمبي في اتخاذ القخار، واف مغ 

بػصفيع متعمسيغ سمبيغ  ةيتع تخصيط لمخؤية الزيقة لمبخامج التعميسي التي تشطخ لمصمب خالؿ ذلظ
ليذ حق في السذاركة الفعالة في الحياة السجنية او عمى في السجرسية، واف االلتداـ و السذاركة 

الخسسية وغيخ في السياديغ الحكػمية  في الحياة ىي التي تؤكج عمييا السػاششة متعجدة االبعاد،
باالنزساـ السباشخ في حياة العامة  ةالحكػمية، ويخػ باركخ اف أىسية السذاركة الجيسقخاشية لمصمب

مغ خالؿ تييئة الفخص ليع لمسسارسة السذاركة الفعالة، مغ خالؿ السػاقف التعميسية، مع تبشي 
ومذخوعات  األنذصة الدياسية واالجتساعية مباشخة مثل االنزساـ في حسالت الدياسية

                                                           

رويجا احسج شمب : خصاب السػاششة في الرحافة السرخية االلكتخونية ، العخبي لمشذخ والتػزيع ،مرخ ،  (33)
 44، ص2017

احسج األبيس ، واخخوف : الذخاكة والسذاركة الدياسية في الػشغ العخبي، مخكد دراسات الذخؽ األوسط   (34)
 50، ص2016، دائخة السكتبة الػششية ،األردف

،  2020حدشى ىاشع دمحم الياشسي : السػاششة ...العالسية... البيئية ...الخقسية ، دار العخبية لمكتاب ، (35)
 21ص



السجتسعية وخجمة تصػعية مع دراسة مجتسعية ويسكغ اف يصمق عمييا خجمة التعمع ، وىحا يعتبخ 
 .(36)نسػذجًا لمبعج االجتساعي لمسػاششة

اف السعخفة تسثل عشرخًا جػىخيًا في نػعية السػاشغ الحؼ  : البعج السعخفي /الثقافي لمسػاششة-7
 يعشي اف االمي ليذ مػاششًا يتحسل السدؤوليات ويجيغ وىحا ال تدعى اليو السؤسدات السجتسع ،

مغ وسائل التي تػفخ لمسػاشغ بشاء مياراتو  الػسيمةبالػالء لمػشغ، لكغ السعخفة تعتبخ ىي 
ػششية تشصمق مغ ثقافة الشاس مع االخح باالعتبار الوكفاءتو التي يحتاجيا، اف التخبية 

السػاششة دوف االلساـ السعخفي بسالية السػاششة وما خرػصيات الثقافة السجتسع، وال يسكغ معخفة 
ىي مدتمدماتيا وشخوشيا وماىي مقػماتيا، فاف السػاششة غجت مػضػعًا في الحقػؿ السعخفية 

والبج مغ معخفتيا معخفة دقيقة لتسكغ مشيا، واف نذخ السػاششة كفكخ انداني وثقافي، واف  ،متعجدة
ا وتخسيخيا وعمسشتيا، واف السعخفة ىي شخط جػىخؼ في السذاركة السجتسع اإلنداني في بمػرتي

اإلمداؾ بأساسيات السػاششة وتدػيقيا وتخويجيا في السجتسع ،وحث الشاس في تبشييا، وفي دفاع 
 .  (37)عشيا ومصالبة الجولة بتحكيقيا في الػاقع السعيذي لمسػاششيغ

 الفرل الثالث: معػقات ارساء قيع السػاششة في السشاىج التعميسية

 السعػقات الدياسية /األوؿالسبحث 

، الشطاـ الحكع سياسية تسثل  ،اؼ انيا نطاـ تخبػؼ ليا وجو سياسيةاف السػاد السعتسجة في      
االفخاد وواجبًا بجيييًا  اف تعمع القخاءة والكتابة والحداب مغ األمػر التي تبجو اليػـ حقًا بجيييا لكل

عمى كل دولة، ولكشو في األساس قخار الدياسي ، تخػ الجولة نفديا مزصخة اليو لحل مذكالت 
بقاء السحكػميغ في حالة جيل اتشافذ مع بكية الجوؿ، ولػ استصاع الحكاـ أصال التقجـ و الشسػ و ال

 وتخبيتيع عمى العبػدية ، ولكغ افتعميسيع و لسا تخددوا في مشع كل التعميع والتخبية عشيع ،  تاـ،
 تخبية السػاششة  اكثخ التراقًا بالدياسة مغ غيخىا ، ألنيا مغ أوليا الى اخخىا التخبية الدياسية

تخبية السػاششة في نطاميا التخبػؼ ، السجرسي وغيخ السجرسي ، تصخح الالجولة عشجما تصخح مادة 
. واف التعميع كغيخه وجو مغ (38)سا وبيغ أعزائياصػرة عغ نفديا وترػرًا لسا تعشية بعالقات بيشي

                                                           

 54-53صىجيل مرصفى خػلي ، التعميع والسػاششة رؤية مدتقبمية ، مرجر سابق ،  (36)
 27دمحم عبج هللا الخػالجة ، ريع تيديخ الدعبي: التخبية الػششية ) السػاششة واالنتساء(، مرجر سابق، ص (37)
 12، ص2000نريف نرار: التخبية عمى السػاششة، دروس ومحاضخات في التخبية القػمية، بيخوت ، (38)



أوجو األنذصة العجيجة التي يسارسيا السجتسع ، والتي تختبط بالتغيخات الحاصمة فيو لحلظ فيػ 
عغ مػاجية السذكالت والقزايا واألزمات التي تحجث في السجتسع كاألزمات  أغليذ بسش

واإلرىاب والسطاىخات واالغتياالت  الدياسية ) مثل الذغب والفػضى ومختمف اشكاؿ العشف
وتديع في بمػرتيا ا مذكمة السػاششة عمى مختمف السدتػيات التي تترل بيو  .(39)الدياسية ( 

وحميا، واف ىحا يعشي اف تخبية السػاششة عمى انيا مذكمة سياسية  تخجع الى مشطػمة السذكالت 
معيغ حتى تشكذف االبعاد حكيقة ومدتمدمات حكيكية الستجاخمة ، ويشبغي تحميميا عمى تختيب 

 .(40)لمخىاف عمييا

 ومغ مسكغ لشا تختيب السعػقات السػاششة سياسيًا عمى الشحػ التالي: 

 مذكمة تحجؼ دستػرؼ وما يتعمق بو مغ نطامي الحكع واإلدارة:.1

شيع لع يتسكغ مغ واف البخلساف لع يؤدؼ دوره في اصجار القػانيغ كسا يشبغي، اف الكثيخ م     
تدسية اؼ قانػف تع تسخيخه مؤخخًا وعشج شخح التقييسيع، لػحع اف البخلساف يقػـ في الػاقع بدغ 
عجة قػانيغ، ومغ ثع فقج تحرمػا عمى درجة ضعيفة عمى ىحا الجور ، واف القػانيغ التي يتع 

االقترادية الفػرية تسخيخىا ىي اواًل : تمظ القػانيغ التي ال تعالج االحتياجات االجتساعية و 
العاجمة، وثانيًا : القػانيغ  التي ليا فائجة عمى الصبقة العميا والبخلسانيغ فقط مثال قانػف زيادة 

.واف الفداد الدياسي لمشخب الحاكسة ومعارضة عمى  (41)رواتب أجػر الشػاب ومشحيع امتيازات 
ية او العربية التقميجية حج سػاء، واحتكاـ العسل الدياسي لسرالح ضيقة وروابط االنتياز 

 . (42)وذلظ يدسى بالدبائشية الدياسية*  ، والجيػية،ةوالقبمية، واالسخية، واإلقميسي

                                                           

دار اليازورؼ السؤسدة الجامعية ، عمي عبج الخحيع صالح ، ديسقخاشية التعميع واشكالية التدمط واألزمات في (39)
 154ص،2013العمسية ،األردف ،عساف ، 

رسالة غيخ ، دور الشطاـ الدياسي العخبي في إعاقة بشاء مجتسع معخفة عخبي ميا سامي فؤاد السرخؼ:   (40)
 13ص،2015مشذػرة، جامعة الشجاح الػششية ، كمية الجراسات العميا، قدع التخصيط والتشسية الدياسية ،

ريظ نادو ، واصيل كجيدي :  الػضع الخاىغ لمجيسقخاشية في تػنذ ، السعيج الجيسقخاشي الػششي ،  تػنذ ،  (41)
 .19، ص 2018

)*( تعشي كل نطاـ سياسي  او اجتساعي مختكد عمى العالقات السحدػبية والفداد بيغ الخاعي وصاحب الساؿ او 
اصب واالمتيازات واألجػر وتزسيغ السرالح الخاصة عمى الشفػذ الدياسي  وتبادؿ السشافع مغ السخاكد والسش

 السرالح العامة.
فزيل دليػ : الدبائشية الدياسية واالجتساعية في عرخ الجيسقخاشية ، السجمة العخبية لمعمـػ والدياسية ،  (42)

 .174-172، ص2008، بيخوت ،  17مخكد دراسات الػحجة العخبية ، العجد



 الرخاعات الحدبية.2

 ذجج الرػرة األنقاػ اف واقع السجتسع العخاقي وما صاحبو مغ تجاعيات بعج االحتالؿ، ال ي       
في تعامل ومسارساتو مسحتل لة يخصأ الدياسالالدياسية واالجتساعية واالقترادية  والتي دمخىا أ

، والعخقية ،والصائفية، سبجأ الدياسة الفػضىلمع السجتسع العخاقي وانساط تفكيخه ، واف يؤسذ 
لتي سجتسع العخاقي، اف وجػد عجد كثيخ مغ األحداب االحدبية في الرخاعات الوبدببيا انتجت 
ػصف  عمى انيا )الحالة باالنفجار( فسغ الشطاـ ذات حدب واحج توالتي  2003ضيخت بعج عاـ 

داحة العخاقية الالى مئات مغ األحداب والتجسعات ومشطسات السجتسع السجني، ولقج تجاوزت 
حجود الستػقعة مغ عجد مغ األحداب والقػػ مػجػدة مغ حيث الشػع واالىجاؼ وصار مغ 

ـ في خارشة العخاؽ الدياسية حتى يبجو حاؿ الى الفػضى مشو الى حالو الرعب االلسا
 .(43)شطاـال

 الرخاعات الصائفية .3

اف الرخاعات الصائفية في وصف الباحثيغ مطيخ مغ مطاىخ التذخذـ والفئػية الزيقة يبُج       
ػحجة ػالء يتشاقس مع الالدمػؾ و الالصائفية اف تخمد إلى غياب رؤية تػحيجية أصيمة، و 

اإلسالمية، وتبتعج كثيخة الػحجة الػششية وتتعارض مع السداواة والعجالة وتتشافى مع الحقػؽ 
تطيخ الصائفية و  .(44)الستداوية في السػاششة وتختدؿ الكل في الجدء وتيسر الجساعات االخخػ 

االنعكاسات األمشية، في السجتسعات واألنطسة، التي ليذ لجييا السشاعة مغ نذػب نداعات 
شائفية ومحىبية، واإلخالؿ باألمغ واالستقخار عمى السدتػػ الجاخمي، وانتذار مجسػعات التي 
تدتخجـ وسيمة العشف وزيادة السؤشخات تقديع وفذل الجولة، ال سيسا تمظ التي تتخح مغ الجيغ 

ج والتي تتسثل في ضيػر تيارات سياسية وديشية متذجدة ومتصخفة، والتي تشتي ،والصائفة غصاء ليا
األساليب التي تختكد عمى القتل وتيجيخ واإلقراء األخخ، وتأخحىع سبياًل ليا في تحقيق 
األىجاؼ التي يدعػف الييا، وفي اإلشار ذاتو، فاف اثار سمبية لمصائفية، تتسثل كحلظ في جانبيغ 
ديشي وثقافي، عبخ الخبط أؼ شكل مغ األشكاؿ التشافذ سياسي أو االجتساعي بالربغة الجيشية 
والصائفية، وتػضيف الخصاب الجيشي في تأشيخ بعس األحجاث الدياسية والتاريخية، واالستفادة 

                                                           

 دمحم وأخخوف: العجلة االجتساعية ومعػقاتيا وسبل تحكيقيا في السجتسع العخاقي ، ديانا عبج الحدغ عبج هللا (43)
 428ص، 2019جامعة بابل ، كمية اآلداب ، قدع االجتساع ، 

، السؤتسخ الثالث لسخكد حسػرابي لمبحػث والجراسات السػاششة واليػية العخاقية تأليف: مجسػعة مغ السؤلفيغ، (44)
 147ص ،20الدتخاتيجية،



إرساء التدامح في  وعشج .(45)مغ االختالفات السجتسع في تحقيق بعس األىجاؼ والسرالح الحاتية
تكػف حاضخة بقػة ىي تججيج السشاىج أحج األدوات التي يشبغي أف  تتػافخ السجتسع، فالبج أف

الذباب في إشار وتذجيع الجراسية في ضػء الحػار بيغ األدياف والصػائف ال الرخاع بيشيا 
الحػار الجيشي وإشخاكيع في مشرة الحػار، وتخسيخ دور الحػار الجيشي في أذىانيع و أف يتع 

مة، وما إلى ذلظ مغ مفاليع وليذ الكافخ، وعغ السػاششة وليذ عغ أىل الح التحجث عغ اآلخخ
 .(46)يجب أف يشدق ليا في تججيج الخصاب الجيشي قبل أف يدتيمظ ىحا السفيـػ ويشفخ الشاس مشو

 السبحث الثاني: السعػقات االجتساعية

اف تخدؼ األوضاع االجتساعية واالقترادية تؤثخ عمى روح السبادرة عشج الشخبة، ومغ            
تاج الشخبة مغ جانب أنسدتػػ التعميع في السجتسع يؤثخ عمى الالنحصاط  الشاحية الثقافية فاف ا

الكسي والشػعي، وكحلظ يؤثخ عمى مدتػػ الػعي الثقافي عشج غالبية الذعب، وبالتالي تذكل 
بعس الدمػكيات والعادات االجتساعية التي تشتذخ في السجتسع كتفذي السحدػبية والعربية 

اف تقاليج الػاسصة والسحدػبية  .(47)ب الذعػر باالنتساء الػششيعمى حدا اخخػ  القبمية او جية
جتساعية، تيجؼ الى تحقيق مكاسب وضيفية ومادية لألقارب عمى حداب االخخيغ أىي سمػكيات 

شرخة بعزيع لسجسػعة القخابية الػاحجة المغ غيخ األقارب، التي تالـز االفخاد السشتسيغ الى 
السعاييخ لكل فخد مشيع بانو سيجج العػف،  تخسيخ الىأدػ مسا  بعس في مػاقف الذجة،ال

تسارس ىحه جساعة انساشًا سمػكية معقجة لسداعجة ونرخة و والسداعجات مغ األقارب االخخيغ، 
القخيب، وحجب ىحه مداعجة والشرخة عغ الغخيب في اغمب األحياف ، واف مثل ىحه التقاليج تيجد 

لحجيثة، كسا يعيق نذخ العجالة االجتساعية وتحقيق مبجأ السػاششة الحؼ يذكل ركيدة الجولة ا

                                                           

،رسالة ماجدتيخ  2003زيشب كخيع محيدغ : الصائفية الدياسية وعجـ االستقخار الدياسي في العخاؽ بعج  (45)
 25-24،ص2017غيخ مشذػرة ،جامعة بغجاد، كمية العمـػ الدياسية ، العخاؽ ، بغجاد ، 

العخاقي، دائخة البحػث  فخاس جاسع مػسى : السشاىج الجراسية ومجتسع التشػع )دراسة مقارنة(، مجمذ الشػاب   (46)
 4ص ،2017دورة االنتخابية الثالثة ، الفرل التذخيعي الثاني ، 

غيخ بػروني زكخياء : الشخبة الدياسية واشكالية االنتقاؿ الجيسقخاشي دراسة حالة الجدائخ ، رسالة ماجدتيخ  (47)
 148،  ص  2010مشذػرة ،  جامعة مشتػرؼ ، كمية الحقػؽ ، قدع العمـػ الدياسية ، قدشصيشة، 



الكفاءة السيشية التي تدتجعي تػزيع الػضائف والسشاصب حدب الكفاءة السيشية وليذ حدب 
 واف مغ معػقات االجتساعية لمسػاششة ىي: .(48)الخابصة القخابية

اف االسخة ليا مكانة عطيسة واىسية كبيخة في  :األبشاءلجػ فذل االسخة في غخس روح االنتساء -1
برالح االسخة يرمح السجتسع وبفدادىا يفدج و  رالحيغ،السػاششيغ وتشذئتيع التخبية األجياؿ 

سجتسع، فاذا كانت حريشة ومتيشة ومتخابصة ومتساسكة يرعب اختخاقيا، بالسقابل فاف االسخ ال
فداد اخالؽ أكبيخ في وتكػف جاخل تديع الستأكمة مغ الو  ،ستخمخمةالسشيارة و الالسفككة و 

كثيخة، الألمخاض االجتساعية واألخالقية لسببًا وتكػف سشتسيغ الييا وسػء تخبيتيع الاألشخاص 
ساىست العػلسة الثقافية بأدواتيا ووسائميا ومؤسداتيا بذكل او باخخ بتفكيظ االسخ وتأكل 

الػسائل مغ فزائيات واالنتخنيت الذاشة، فقج أصبحت تمظ عالع مدتقبل وحجتيا، مغ خالؿ 
تخبػؼ، وتقػـ بإشباع الخغبات السختمفة مغ الكيع والعادات والتقاليج ال ةوغيخىا تسارس دور االسخ 

. واف بحور االنتساء الػششي تبجأ وتبحر في التخبية االسخية (49)الثقافية والسبادغ البعيجة عغ واقعيع
البيئة السحمية والسجرسة في تييئة السشاخ و السخة ثع في التخبية التعميسية، وكمسا استصاعت ا

 .(50)السشاسب لشسػ روح االنتساء الػششي لجػ الشاشئة

تعج السؤسدات التخبػية اىع السؤسدات الخائجة في السجتسع بػصفيا  االزمات االجتساعية:-2
تؤثخ في و مخكد االشعاع لكل ججيج مغ السعخفة واألفكار والسكاف الحؼ تشصمق مشو اراء السفكخيغ، 

السحيط االجتساعي، اف االزمات التي تحجث في السجتسع ليدت وليجة ذاتيا، انسا ىي وليجة 
خا مجسػعة مغ األسباب والبػاعث، واالزمات بالتالي ىي وليجة مجتسعيا، وتؤثخ ىحه االزمات تأثي

مباشخًا في السجتسع ومؤسداتو، واف السؤسدة التخبػية كغيخىا مغ السؤسدات تتأثخ بالجرجة الكبيخة 
بيحه االزمات، اف السؤسدة التخبػية ليدت مؤسدة خارج الكياف االجتساعي ألؼ عرخ بل 

. اف (51)داخمو، وانيا ليدت شيئًا مشعداًل، بل تتأثخ بالقػػ والسؤثخات والسذكالت الججيجة
االضصخابات التي تؤدؼ الى حجوث خمل في الشطاـ السؤسدة التعميسية اليػمي، وتعسل عمى 

                                                           

مججػ الجيغ خسر : السػاششة واليػية الػششية في األردف والػشغ العخبي ،السكتبة الػششية األردنية ،   (48)
  24،  ص2019األردف ، عساف ،

 137ص مرجر سابق ، مرجر نفدة ، ديانا عبج الحدغ عبج هللا دمحم وأخخوف : (49)
 198ص، 2013القاىخة ،، عالع الكتاب لمشذخ والتػزيع سشاء دمحم سميساف : سيكػلػجيو الحب واالنتساء ،  (50)
دار اليازورؼ ج الخحيع صالح : ديسقخاشية التعميع واشكالية التدمط واألزمات في السؤسدة الجامعية، بعمي ع (51)

 154ص، 2019، العمسية



إعاقة االنتباه العامميغ فييا، عغ داء أعساليع، وييجد استسخارىا القجرة عمى تحقيق األىجاؼ 
التعميسية وتتصمب اتخاذ اإلجخاءات فػرية تحػؿ دوف تفاقسيا وتعسل عمى إعادة األمػر الى 

تفجيخات التي تعخضت ليا بعس الخدائخ السادية الشاتجة عغ الواف  .(52)الصبيعيوضعيا 
السؤسدات التعميسية، وكحلظ الخدائخ األكاديسية الستسثمة بتجني مدتػػ التحريل الجراسي، 
وارتفاع ندبة الصمبة الستغيبيغ عغ االمتحانات، و تعصيل الجواـ ألكثخ مغ مخة بدبب حطخ 

صمبة لمكثيخ مغ السحاضخات السقخر دراستيا، باإلضافة إلى الخدائخ الشفدية التجػاؿ، و فقجاف ال
التي تسثمت بالقمق وعجـ االنتباه وانخفاض مدتػػ التخكيد والتحكخ، وفقجاف الصمبة واألعزاء 
الييئة التجريدية لإلحداس باألمغ الحاتي، إلى غيخ ذلظ مغ السطاىخ غيخ الصبيعية وغيخ 

ؿ أف الحجيث عغ األزمات التي تعاني مشيا السؤسدات التعميسية، ىػ جدء الرحية، وعمى أية حا
مغ الحجيث العاـ الحؼ يتجاولو أبشاء شعبشا في تشاوليع لالزمات العامة عمى صعيج السجتسع، 

 .(53)وىي أزمات تستج تفخعاتيا في الدياسة واالقتراد والثقافة والتعميع 

روح االنتساء الػششي في السجتسع ىػ تػفيخ  اف مغ عػامل تقػية :العامل االقترادؼ-3
الػضائف والسياـ واألنذصة التي يحذ فييا  االفخاد عمى انيع ايجابيغ ومذاركيغ حكيقيغ في بشاء 
الػشغ، فاف االفخاد العاشميغ يحدػف انفديع بانيع فائزيغ عغ حاجة السجتسع وبالتالي فانو يشقع 

ف يكػف قج جيد لو عساًل الحؼ يختدؽ عغ شخيقة عمى ذلظ الػشغ الحؼ يدسح بػجػده بغيخ ا
ويحذ بػجػده وكيانو وبسسارستو لو، فاف تمظ مذاعخ نفديا تشتاب االفخاد الحؼ يحذ باف الجولة 

سؤسدة ال تخيجه او ليدت في الحاجة الى خجماتو وانو يحذ باف السختب الحؼ القج الحقتو في 
واف اىساؿ الجولة  تسشًا لجيج يبحلو في العسل يتقاضاه انسا ىػ في الػاقع اعانة بصالة وليذ

لسػاششييا وعجـ تػفيخ حاجاتيع األساسية مغ التعميع، ومدكغ، ومأكل، وحساية يزعف االنتساء 
. اف البصالة تسثل تيجيجًا واضحًا لالستقخار االجتساعي (54)بالسػاششة والذعػر بالسدؤولية

لو فخصو األداء وقج ال تتاح اشي وحق العسل، سرجر السعالمغ  فخادتعشي حخماف األو والدياسي 
واجبو اإلنداني واالجتساعي واألخالقي والػششي، ويكػف ىامذيًا في الحياة ، وتدبب في انتذار 

بدبب تزاؤؿ فخص  والػساشة،والسشدػبة السحدػبية والعسل وفق السذكالت األمشية واالنحخافات 
                                                           

رىف مخواف غشيسة : متصمبات إدارة االزمات التعميسية في السجراس الثانػية في مجيشة دمذق ،رسالة  (52)
 37، ص2013ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة دمذق ،كمية التخبية ، قدع التخبية السقارنة، 

، ،مرجر سابقعية ج الخحيع صالح : ديسقخاشية التعميع واشكالية التدمط واألزمات في السؤسدة الجامبعمي ع(53)
 155ص

 198سشاء دمحم سميساف : سيكػلػجيو الحب واالنتساء ، مرجر سابق ، ص (54)



 اف الفقخ .(55)فخاد او بيغ الفئات األخخػ الرخاع االجتساعي سػء بيغ االمسا سبب العسل 
لػالء لمػشغ، والحخماف وعجـ القجرة عمى تػفيخ الحياة كخيسة ألبشاء السجتسع تؤدؼ الى ضعف ا

فاف الػشغ الحؼ يجػع ابشاءىع ال يدتحق في انطارىع حبيع لو، وتفانييع مغ اجمو فاف االنداف 
ا يبحؿ في مقابمو جيج اف مفيػ يخغب في حرػؿ عمى الية االحداف  ةيشفخ مغ العصف وفكخ 

ماؿ الحؼ تقجمو الجولة الى الفقخاء عمى سبيل االحداف ال يكفل ليع الػالء مغ جانب بل قج يكػف 
.أف انذغاؿ األحداب (56)أولئظ الحيغ احدشت الييع الجولة اوؿ الشاقسيغ عمييا وغيخ السػاليغ ليا 

خىا، وال يػجج ىشالظ رؤية لبشاء الجولة بذكل متكامل عمى الحاكسة بأمػر أخخػ كالسشاصب وغي
االقل مغ حيث معالجة السذاكل التي تيجد بشاء الجولة والتي أبخزىا البصالة، وىحا ال يعشي بأنشا 
نصالب الجولة باستيعاب األيجؼ العاممة في مؤسداتيا، لكغ ولألسف الذجيج جيػد الحكػمة كانت 

لجة محخكات تػليج فخص العسل وىي القصاع الخاص والعسل عمى خجػلة وسصحية ججًا، في معا
استيعاب مخخجات التعميع فاف ىشاؾ الجيػش مغ الخخيجيغ بال عسل وال يػجج قصاع خاص اف 
يدتػعب مخخجات التعميع فاف كل ىحا قتل لمخوح السدؤولية اتجاة الػشغ وكحلظ قتل روح 

ب عجـ استيعابيع عشجما يتخخجػف، أف السكاسب  السشافدة واالبجاع واالجتياد عشج الصمبة بدب
التي يحرل عمييا األحداب مغ شخاء الػزارات فاف الػزارة سػؼ تتحػؿ الى مكدب وتسػيل ليحا 
الحدب مغ خالؿ العقػد ىحه الػزارة وعجـ االىتساـ بالخصط التخبػية او الكياـ بسعالجة السذكالت 

ا ىحا السؤسدة فاف جسيع السدؤوليغ مشذغميغ في التي تخز التخبية والسذاكل التي تتعخض لي
السكاسب التي سػؼ يحرمػف عمييا خالؿ األربع سشػات وىكحا تدتسخ اإلىساؿ في كل حكػمة 
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