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الجداولفھرس 
رقم 

الصفحةالعنوانالجدول

154یوضح أھم الكفایات المتوقع من خرجي التعلیم العالي1

176یوضح توزیع أفراد العینة على أساس الجنس2

177یوضح توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي3

179یوضح توزیع أفراد العینة حسب الشھادة المحضر لھا4

5
ارج نسبة توزیع أفراد العینة حسبیوضح  ي أنشطة داخل وخ اركة ف المش

الجامعة
179

6
ة حسب ةیوضح توزیع أفراد العین ي األنشطة الممارسة نوعی اركة ف المش

داخل الجامعة
180

7
وطن اریخ ال ة ت عي لمعرف ول الس ة ح راد العین تجابة أف ح اس ھ یوض وعالقت

بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
182

8
ة یوض ح استجابة أفراد العینة حول السعي االطالع على القضایا االجتماعی

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةوالمحلیة الراھنة
184

9
ة  ات العام ى الممتلك یوضح استجابة أفراد العینة حول السعي للمحافظة عل

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةفي الحرم الجامعي
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دوات ذات یوضح  ات والن استجابة أفراد العینة حول السعي لحضور الملتقی

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةالطابع االجتماعي والسیاسي
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ام  ال باألی ي االحتف اركة ف عي للمش ول الس ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةالوطنیة
189
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جابة أفراد العینة حول السعي إلى اختیار موضوع بحث التخرج یوضح است

ة اكلھ الراھن وطن ومش ایا ال ع قض ب م ؤولیة یتناس ز المس ھ بتعزی وعالقت

االجتماعیة

190

13
الوطن یط ب ي تح اطر الت وعي بالمخ ول ال ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
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تجابة وطنیوضح اس ة حول تفضیل الھجرة خارج ال راد العین ھ أف وعالقت

بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
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ي النقاشات  اءة ف اركة البن یوضح استجابة أفراد العینة حول التفاعل والمش

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةحول تنمیة المجتمع
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16
ی ز ب ة حول التمیی راد العین تجابة أف وي یوضح اس ى أساس جھ ة عل ن الطلب

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةوعرقي
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بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
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ات ي االنتخاب ویت ف اركة والتص ول المش ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

القتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةوع
204
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ي  ة قضایا التطور العلم ام بمتابع ة حول االھتم راد العین یوضح استجابة أف

ع م قضایا المجتم ا إحدى أھ ز المسؤولیة والبحثي باعتبارھ ھ بتعزی وعالقت

االجتماعیة
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22
ا بتعز اء وعالقتھ ة االنتم ول قیم وثین ح ة المبح تجابات الطلب ح اس ز یوض ی

المسؤولیة االجتماعیة
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23
رین  ار ورأي اآلخ احترام أفك زام ب ول االلت ة ح راد العین تجابة أف یوضح اس

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
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وم  تحقات والرس دفع المس زام ب ول االلت ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

ؤولیة االجتماعیةوعالقتھ بتعزیز المسالضریبیة للجھات المعنیة بالجامعة
213

25
ع اإلدارة  ة لالجتماعات م ة حول حضور الطلب راد العین یوضح استجابة أف

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةفي الجامعة
215

26
ي  ة ف وائح التنظیمی انون والل زام بالق ة حول االلت یوضح استجابة أفراد العین

ةوعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیالجامعة
216

27
ي  ة ف ات النابی تعمال الكلم جب اس ول ش ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةالتخاطب
217

28
اء داخل  اه والكھرب اة استھالك المی یوضح استجابة أفراد العینة حول مراع

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةالحرم الجامعي
219

29
ت ي یوضح اس اء الفضالت ف دم إلق ى ع ة حول الحرص عل راد العین جابة أف

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةغیر األماكن المخصص لھا
220

221یوضح استجابة أفراد العینة حول عدم السماح بالتعدي على حقوق اآلخرین 30



وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةفي المرافق العامة

31
ت ح اس ددیوض دھا المح ي موع اریر ف از التق ول إنج ة ح راد العین جابة أف

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
222

32
ة  ي المكتب ب ف ى سالمة الكت اظ عل ة حول الحف راد العین تجابة أف یوضح اس

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةوإعادتھا المخصص
224

33
ع یوضح استجابة أفراد العینة حول االل ل م ي التعام ة ف ة العلمی زام باألمان ت

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةالمنتجات الفكریة لآلخرین
225

34
ا  وم بھ ي یق داءات الت ى االعت تر عل ة حول التس راد العین تجابة أف یوضح اس

الطلبة في حق الحرم الجامعي
227

35

ار ا زام باستحض ول االلت ة ح راد العین تجابة أف ح اس ن یوض راخیص م لت

ة رم الجامع ي ح اص ف اط خ ؤلة ألي نش ات المس ز الھیئ ھ بتعزی وعالقت

المسؤولیة االجتماعیة

228

36

ة  ع الھیئ رام م ة واالحت زام باللباق ول االلت ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

امعي رم الج ل الح ة داخ یة واإلداری ؤولیة التدریس ز المس ھ بتعزی وعالقت

االجتماعیة

230

37
یوضح استجابة أفراد العینة حول اعتماد أعمال التشویش والفوضى كوسیلة 

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةاحتجاج
231

38
ح  تجاباتیوض ة اس ول قیم وثین ح ة المبح بالطلب ز الواج ا بتعزی وعالقتھ

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةاالجتماعیةالمسؤولیة 
233

39
تجاب ح اس ةیوض ل الطلب اب ممث ي انتخ اركة ف ول المش ة ح راد العین ة أف

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
238

40
فافیة ل ش د أراء اآلخرین بك ة حول نق راد العین ھ یوضح استجابة أف وعالقت

بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
241

41
ائل  ات والوس رف بالممتلك ق التص ول ح ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةالبیداغوجیة والتدریسیة
242

42
ات  ي المعلوم ار وتلق ن األفك ر ع ول التعبی ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةونشرھا
243

43
ي اختیاریوضح استجابة أفراد العینة حول حریة  البحوث العلمیة واألدبیة ف

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةمعةالجا
245

246یوضح استجابة أفراد العینة حول تأسیس جمعیات علمیة ثقافیة أو اجتماعیة44



وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةداخل الحرم الجامعي

45
ات  ة للتنظیم ات العام رام التوجھ ول احت ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةالحرم الجامعيالطالبیة داخل 
247

46
وادي داخل یوضح استجابة أفراد العینة حول  ات والن االنضمام إلى التنظیم

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةالحرم الجامعي
249

47
دى  رارات ل ي اإلجراءات والق ن ف ة حول الطع راد العین تجابة أف یوضح اس

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةمعنیةالمصالح ال
250

48
ي  روعة ف ر المش رق غی تعمال الط ول اس ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةتحصیل العالمات
251

49
ة صالحة ي شؤون اآلخرین بنی یوضح استجابة أفراد العینة حول التدخل ف

ة االجتماعیةوعالقتھ بتعزیز المسؤولی
252

50
ي االحتجاجات بشكل سلمي اركة ف یوضح استجابة أفراد العینة حول المش

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
253

51
ات  اء الحاج ي قض تعمال الواسطة ف ول اس ة ح راد العین تجابة أف یوضح اس

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةوالمصالح داخل الحرم الجامعي
255

52
ح  تجاباتیوض ز اس ا بتعزی ق وعالقتھ ة الح ول قیم وثین ح ة المبح الطلب

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةاالجتماعیةالمسؤولیة 
257

53
وائجھم اء ح ي قض رین ف اعدة اآلخ ول مس ة ح راد العین تجابة أف ح اس یوض

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
262

54
راد  تجابة أف ح اس ال یوض اء األعم ي قض اون ف یق والتع ول التنس ة ح العین

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةالمشتركة بین الطلبة
263

55
ي  یوضح استجابة أفراد العینة حول التوعیة بقواعد األمن الوقایة الصحیة ف

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیةالحرم الجامعي
264

56
راد ال تجابة أف ةیوضح اس ات الخیری ل الجمعی ي عم اركة ف ول المش ة ح عین

وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة
266
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:  ةــــــدمـــمق
قة، ة ومتناس ورة متوازن رد بص یة الف ة شخص ى تنمی ع إل ا الواس ة بمفھومھ عى التربی ق تس ن طری ع

ى  ف عل ن سلوك حضاري، نق ھ م تبصیره بمجمل القیم التي تحدد مسؤولیاتھ اتجاه المجتمع بما یتطلب

یم ا ا ق راده، مراعی ھ ألف ھ واحترام یم مجتمع رد بق ة تعبیراتھ في التزام الف تنظیم ضمنلمصلحة العام

و  ا ھ ا م فضاء عمومي مشترك بینھ وبینھم، ویمكن تصور ھذا الفضاء من منظور مستویات عدة منھ

ة و. محلي أو مجتمعي عام  ات المثالی لقد حاولت الكثیر من الدراسات البحث عن التصورات والكیفی

التنشئة المواطن المسؤول في المجتمع، ومن ضمن ذه الم ھ ھ اءت ب الة ج ى مس دھا عل دراسات تأكی

ھ عنھب تتعزیز وتنمیة القیم االجتماعیة لدى أفراد المجتمع، األمر الذي یتر ي توجھات رد ف صالح الف

عوالسلوكیة  ة م لفي عالقتھ االجتماعی ع كك ة للمجتم ات البنائی ز السلوك ، بالمكون ألة تعزی ا أن مس م

ع، مرتبطة بشكل كبیر بالتأسیس لقیم اجتماعیة سالسلیم ة المجتم الیمة ضمن ثقاف دورھا كونھ ر ب تعب

ن  رفع الق والع د واألخ ادات والتقالی یم والع ارف والق ن المع ة م یلة تراكمی ي و،حص كل ف ي تش الت

.مجتمعھیكتسب الفرد ثقافة من خاللھا فالدولةمجملھا تراث 

ن مؤسسات المجتمع المدني ووفق ھذا التصور تولي مختلف الفرد م یم اھتماما كبیرا ب دعیم ق خالل ت

ة، للمجتمع ككلالنسق الثقافيالمواطنة لدیھ بما یتماشى مع رة المواطن ز فك ث تترك ى حی حصیلة عل

رض السلوك الحضاري اإلنسانيالتي تشكل بمجملھا ومن القیمتراكمیة  ذي یف راد،األمر ال ى األف عل

اه وتحدیالمجتمعالحس المدني ألفرادتشكیل واكتسابھا من أجل معرفتھا  د مسؤولیاتھم والتزاماتھم تج

تمعھم تھم ومج نھم وبیئ عوط ة والمجتم ة للدول ا الوطنی من الرؤی ذا. ض ن وبھ ردتمك ن الف وعي م ال

والتعامل مع ،والوطنیة وتعزز لدیھم المسؤولیة االجتماعیة تجاھھامشاكل بیئتھم المحلیةمعالتفاعلو

مالرسمیةالھیئات أو المؤسسات  وعي وفھ ھ و، ب عتدفع ا م ى التفاعل إیجاب ةكالتمشإل ةالبیئ المحلی

وعیھ الكامل بمختلف المسؤولیات المنوطة بھ اجتماعیا، والذي یترجمھ في عنھوالوطنیة، مما یترتب 

رالمشاركة و،القانونالنظام االجتماعي واحترمھ ة أكب ة بفعالی ة والثقافی اة االجتماعی ي الحی ذلك ،ف وب

االجتماعیةكساب األفراد الوعي بأدوارھم إلاطنة مطلبا مھما، كونھا تسعى تعتبر التنشئة على قیم المو

.العام للمجتمع االجتماعيوفق ما یقتضیھ النسق االجتماعیةودفعھم للمشاركة في فعالیات الحیاة 

ي  تھا ف و دراس ع، ھ وإن من أھم األبعاد التي تقتضي منا وضع تصور شامل لقیم المواطنة في المجتم

بالمتغیرات األخرى المرتبطة بموجھات السلوك المدني السلیم، وعلى نحو خاص المسؤولیة عالقتھا 

األمر الذي دفع الباحث للقیام بھذه الدراسة للوقوف على مستوى وعي ، للفرد في المجتمعاالجتماعیة

.في تعزیز المسؤولیة االجتماعیة لدیھمعالقتھاالطلبة بدالالت قیم المواطنة و

ة ى مقدم ملت عل ي ش ث الت ة البح الل خط ن خ وع م ذا الموض ة ھ ا دراس د تناولن تو،ولق ول ةس فص

.األول نظري واآلخر میداني: مقسمة إلى جانبینوجاءت ،وخاتمة
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ا  ريفأم ب النظ ى ،الجان تمل عل عاش ولأرب ة ،فص ب النظری ن الجوان ف ع ا الكش ن خاللھ ا م أردن

:ل منھا، وجاءت الفصول النظریة على النحو التاليللدراسة، وتحدید المفاھیم المتعلقة بك

ا، خصصناه :الفصل األول باب اختیارھ ا، أس لموضوع الدراسة الذي تضمن إشكالیة الدراسة، أھمیتھ

.  أھدافھا، مفاھیمھا اإلجرائیة، والدراسات السابقة والمرتبطة بھا 

انيفي حین كان وان :الفصل الث ة" تحت عن عالمواطن ةرئیسیست عناصر ویتضمن "والمجتم

ي  ة، : وھ ة المواطن ي تنمی دني ف ع الم فتھا، دور المجتم ا، فلس ا، مكوناتھ ة، وتطورھ وم المواطن مفھ

.تمثالتھا، إشكالیتھا في المجتمع الجزائري 

واستعرضنا فیھ، مفھوم "الجامعة وعالقتھا بالفرد والمجتمع"والذي یحمل عنوان :الفصل الثالثأما

ة، لمح ا، الجامع ا، مقومتھ ة لھ ة المكون ر البنائی ا، العناص ا ومحلی ا عالمی أتھا وتطورھ ن نش ة ع

المجتمع، وبتنمیت ا ب دافھا، عالقتھ ا، أھ ھا ووظائفھ ة ھخصائص اعي، ومؤسس ام اجتم ة كنظ ، الجامع

. للتنشئة االجتماعیة 

ةقیم المواطنة وعالقتھا بتعزیز المسؤولیة االجتم"عنوان تحت :الفصل الرابعوجاء تم "اعی ھ ی وفی

ؤولیة وم المس ة مفھ ض معالج ع، بع رد والمجتم بة للف ا بالنس ا، أھمیتھ ا، أبعادھ رھا، مظاھرھ ، عناص

ة  ة التربی ة، وأھمی یم المواطن ى ق ئة عل اعي، التنش ل االجتم المقاربات النظریة المفسرة لموجھات الفع

.علیھا، تفعیل قیم المواطنة، وتمثالتھا ضمن العالقات االجتماعیة 

:فشمل فصلینالجانب المیدانيوأما 

امسف ل الخ م:الفص ھت ةفی ة للدراس راءات المنھجی رض اإلج ي ع ة الجغراف ال الدراس دءا بمج ، ب

ات  ع المعطی ة  وأدوات جم ذه الدراس ي ھ ع ف نھج المتب ة و الم ة الدراس م عین ري ث اني والبش والزم

.والبیانات وأسالیب معالجتھا إحصائیا 

وھو فصل عرض و تحلیل البیانات حیث یتم في ھذا الفصل عرض البیانات في :لسادسالفصل اأما

ات  ذه البیان ي ھ ق عل م التعلی دول، ث یم الج ن ق ر ع ة للتعبی وم  بیانی ا برس ع تمثیلھ ائیة م جداول إحص

ة  ة للدراس ائج العام تنتاج النت دا الس یولوجي تمھی یال سوس ا تحل ة إعطائھ دھا محاول ائیا وبع إحص

.ھا بما تقدم ذكره نظریا وبالدراسات السابقةومقارنت

.اإلمبریقيجانبھا النظري وفي الدراسة خالل منتوصلنا إلیھتحدد أھم ما بخاتمةوخلصنا 
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:تمھید 
الشغل لھذا كان ومازال،قدیم قدم العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةإن الحدیث عن دوافع السلوك اإلنساني

نھم التأسیس لتصورلباحثین في السوسیولوجیالالشاغل ر م اول الكثی فنسقلنظري، حیث ح مختل

راد ونظم االجتماعیةالعالقات  م األف ةصیرورتھاالتي تحك ع، بغی ي المجتم ى ف اظ عل تقرارهالحف اس

ذا،ل القوانین والقیم الحضاریةظوتطوره في  تم ھ اوال ی ل طبع م كام ردإال بفھ ات الف بمحیطھلعالق

في حقیقتھا مجموع السلوك اعتبرتوبھذا جرى الحدیث عن فكرة المواطنة والتي لطالما .االجتماعي

قیمي وأخالقي اجتماعي التزامأنھاا ومعنى ھذ، وطنھومجتمعھالحضاري الذي یقوم بھ الفرد لصالح

ع  لوك یخض ا س ن كونھ ر م ة، لأكث وائح قانونی ثل قحی ایتعل ردھن ن الف ف م رامبمواق إزاء االحت

ومسؤولیاتھھالتزامعن مدى بذلك معبراالمصلحة العامة في ما بینھم،ویراعي ،اآلخرینالمواطنین 

ة ھاالجتماعی یط ب ا یح ى و،بم ھباإلضافة إل وق بالوعی ات والحق اهاجب ة اتج ع عام ذا .المجتم ي ھ وف

ا، سنحاول طرحالفصل  ة، أھمیتھ ھذه المسألة كموضوع للدراسة والذي یتضمن تحدید مشكلة الدراس

.   وأسباب اختیارھا، أھدافھا والتعریفات اإلجرائیة لمفاھیمھا، ثم الدراسات السابقة المرتبطة بھا 
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:اسةإشكالیة الدر- 1
ى كونھا، وتحضرھاتعتبر التربیة في عصرنا الحالي الصورة المعبرة عن مدى تقدم الدولة تند عل تس

ات ینتج تربیة المتحضرفالمجتمع،حضارتھالمجتمع وفلسفة دمقادرة على إرساء مقوم التطور والتق

ى  ى البن ت عل نفس الوق ي ال ةوالحفاظ ف عاالجتماعی ة للمجتم د عرف او،والثقافی اني لق ع اإلنس لمجتم

ت  ة عرف م القدیم ة األم رب وكاف ان والع ق والروم ینیون واإلغری ة والص دم، فالفراعن ذ الق ة من التربی

ھ وترتبط بشكل أخر،تتم فیھالذيالسائدمن التربیة تعكس النموذج االجتماعي اأنماط ھ و ثقافت بتراث

ة  ر طبیع ع تغی ن م ة، لك دوده الجغرافی ة بوح ات االجتماعی ة العالق ة الثقافی أثر البنی راد وت ین األف

ات ف المجتمع ة لمختل یادة اواالجتماعی روس يلفك ھدتھاللیبرال ذي ش ل ال ور الھائ ل التط ادي بفع الم

ا ات وتكنولوجی ال، المعلوم ى االتص ت عل ي عمل واجزوالت م الح ة وكسرت معظ یة الثقافی الخصوص

ت والثقافیة،مي بالعولمةمھدت لظھور مفھوم جدید سومجتمعات،الھذهالحضاریة بین ي وإن كان الت

من أجل تطویر ثقافیافي شقھا األول تعمل على تقارب المجتمعات في ما بینھا واحتكاكھا اجتماعیا و

تحمل تھدیدا لكل المجتمعات من خالل "، إال أن في شقھا الثاني عبر العالمالمعرفة اإلنسانیة وانتقالھا 

اواالجتماعیةالقیم داللةعلى السلبيالتأثیر ع مم راد المجتم ین أف ال الروابط التواصلیة ب یسمح بانتق

ى كثیر من األفكار و اد تقضي عل ي تك دات الت یم المعتق ةالخصوصیةق ر،1"الوطنی ذه األخی ون ھ ةك

ةتعتبر ان الدول ع داخل كی راد والمجتم ع األف ا الموجھ والمنظم للعالقات االجتماعیة التي تجم ق م وف

.بھموالبیئة المحیطة اآلخریناألفراد بالحضاري في عالقتھم بوطنھم ویقتضیھ السلوك

یم لمحافظة على وعي الفرد لفإنھا تسعى،ولما كانت التربیة أداة المجتمع للحفاظ على كیانھ و بنائھ بق

ھ ھ و ثقافت اھیمبمجتمع ن مف ھ م رد ب ا تنف ي ك،م الحین ف اء ص وا أعض راد لیكون داد األف ئة وإع التنش

ةوھذا بما یتناسب،معالمجت ة والثقافی ة القیمی ف الممارساتلمع المرجعی ةمختل تركة االجتماعی المش

ات ھذا األخیر یعبر عن عضویة األفراد فیھكون ، بین أفراد المجتمع ن المقوم ن خالل مجموعة م م

بغ ي تص اتھم بعضھمالت ار عالق ي إط المواطنین ف فھم ب ھ وتص تھم بأبنیت ة وعالق ن جھ بعض م ھم ب

وھو مفھوم، محدد یعبر عنھ بالمواطنةسلوكیة ممارسة تتجلى في مفھوم في صور أنماط،االجتماعیة

ةلعالقات المشتركة بین أفراد المجتمع والتي تعمل على تنظیم ایعبر عن مجموعة من القیم االجتماعی

،للمجتمعالوالءواالنتماء :بما ھو مرغوب بھ اجتماعیا مثلخصائص ثقافیة وسلوكیة متكسبھو،بینھم

إخالص والتحلي بالمسؤولیةو وطن ب ة ال ةالتوخدم ور العام ي األم اركة ف اون والمش ى"، ع إضافة إل

2014، جوان 02، مجلة جیل العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، العدد نحو عصر جدید في تربیة المواطنةعلي صباغ، 1
108ص 
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ا ات ونظم وجماع ع ھیئ وي كالالتعاون م ال حی ل مج ي ك ةت ف ى البیئ اظ عل ن والصحةحف ،1"واألم

ذي "عني تالتي كانتلم یعد مفھوم المواطنة بصورتھ البسیطة وتأسیسا على ما سبق صفة المواطن ال

زم  الحقوق ویلت ةیتمتع ب القوانین الموثق ل،ب ةب تجابة الفعال ى االس ادر عل واطن الق ي الم أصبحت تعن

االھتمام بالتربیة الذي دفع بالمجتمعات الحدیثة إلىاألمر، مجتمعھبھا یمرالتي االجتماعیةللتحوالت 

والمشاركة ،والوعي بالحقوق والواجباتلوطني،ااالنتماءأن قیم مثل اعتبارعلى ،المواطنةقیمعلى

نظم اجتماعیةذات خاصیة ھي قیم ،االجتماعیة ةتسعى ال ھالتربوی ى غرس لوك ا إل ي تصورات وس ف

.ومسؤول في نفس الوقتتنمیتھا للوصول إلى مجتمع متماسكوالناشئة

ةللمسؤولیة باألساس التربیة على قیم المواطنة ھي تنمیة ف واطن الصالحي شخصیة فاالجتماعی الم

ھ ف" وھي جزء من التربیة العامة،  رد لصالح وطن ھ الف وم ب ا سلوك حضاري یق ي حقیقتھ المواطنة ف

رتبطأوأكثر منھا سلوك یخضع اجتماعیةومسؤولیة التزامومعنى ھذا أنھا  وانین ی ن الق بمجموعة م

التي تجعلھ قادرا ،3"قیم المواطنةى على إنما یتربمواطنا بالصدفةال یولد الفردكما أن"،2" الرسمیة

ھ ر تصرفاتھ اثألھإدراكعنبدورھاالتي تعبرو،تحمل المسؤولیةعلى  اهوأفعال ھ واتج اآلخرینوطن

ة من جھة، ن جھ ھ م ة المحیطة ب ا، أخرىوالبیئ ى أنھ ا عل ن فھمھ ھ ویمك وم ب ردواجب یق ى الف عل

ن وتتجلى في المشاركة االعام،والمستوى الشخصي اركة م ة لفعالة في الحیاة العامة، وھذه المش وجھ

لكونھاھم قیم المواطنة الصالحة، بل تمثل ترجمة في مستوى السلوك أل، نظر الباحثین لیست اختیاریة

.بشؤون المجتمع واالھتمامكونھا تدفع األفراد نحو القیام بالصالح العام باالنتماء، الشعورتنمي 

ى تشكیلھا وبالنسبة لقیم المواطنة ھ ل عل ي تعم ن المؤسسات الت قناك العدید م ة وعي عن طری تنمی

ام ھي،الفرد بوطنھ ومجتمعھ وثقافتھ ة الرسمیة، ولعل أبرز ما نذكره في ھذا المق المؤسسات التعلیم

میة و دني الرس ع الم ات المجتم ذلك منظم میةك ر الرس ات وغی جد والجمعی لاتمجموعكالمس العم

خ...التطوعیة ذلك،إل ة وك ة علمی ة اجتماعی ر مؤسس ي تعتب ة والت ة قصد الجامع أتھا الدول رسمیة أنش

ااألفرادتنشئة في المساھمة الفعالة لوكیات صحیحة معرفیا وعلمی ادات وس ابھم ع م وإكس ا یجعلھ مم

.أعضاء صالحین في المجتمع

رامج دیم أفضل الب ة بتق ة تعلیمی ة كمؤسس ةوتھتم الجامع داد الطالعلمی ن أجل إع ن م امعي م ب الج ال

ث ،في جمیع مجاالت الحیاة المختلفةعلى تحمل مسؤولیاتھاجمیع النواحي لیكون قادر درة من حی الق

ادة و  ى القی وبعل ھ المطل ى الوج ل عل ام بالعم طة ،القی ن األنش تفید م ة یس ل الجامع ب داخ فالطال

، الحوار المتمدن موقع عززت روح المواطنة في المنطقة العربیة...ثورات شبابنا العربي حسن عبد هللا، 1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254339 10/4/2011في یوم

خالل المؤتمر مداخلة،مفھوم المواطنة لدى أساتذة التعلیم االبتدائي وعالقتھ بمسؤولیتھم االجتماعیةجمال بلبكاي،2
.2015مارس 12و11العلمي الدولي الثامن الذي اقامتھ كلیة التربیة بجامعة الواسط بالعراق یومي 

،دور الوعي المجتمعي والسیاسي في بناء الدولة الكردستانیةاني، سامان سور3
http://www.tellskuf.com/index.php/authors/491-sa-sp-480/32856-aa-sp-949545017.html 04/02/2015یوم
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ھ ویتف ة ل رامج المتاح دمات والب ن والخ ره م ع غی ع األاعل م ات المجتم ادیميمكون ذهك ن خالل ھ م

رهاالجتماعيالسلوك أنواعاألنشطة، بذلك یتبادل  ع غی اول و،م ك التفاعل یح ن خالل ذل ي أنم ینم

ب ، حیث یحضىعلى الذاتواالعتمادبالمسؤولیة لدیھ الشعور وق الطال ة بحق ة الجزائری ي الجامع ف

ة باالحترامتعكس الداللة الدیمقراطیة للنظام الجامعي منھا التمتع  ة الجامعی ل المؤسس ن قب والكرامة م

ة خصوصیات أخرى الجنس أو بأی ة ب ھ عالق ز ل وعھ ألي تمیی ي . وعدم خض ى الحق ف باإلضافة إل

ي إطار ،وإبداء الرأيحریة التعبیر  ك ف تم ذل رامعلى أن ی ة احت یر المؤسس م س ي تحك ات الت التنظیم

ذلك ...) مصادر مراجع مطبوعات ( علیمیة من كافة الدعائم البیداغوجیة والتواالستفادة،الجامعیة ،ك

ي  ا االقتضاءالحق ف ن إذا م ة والطع دى إدارة الجامع ھأحسل ي حق ي ، بإجحاف ف ب الحق ف وللطال

ي الجامع ة ف حیة الالزم ة الص ة والوقای ن والنظاف واء واألم واءاإلی د س ى ح اركة .ة عل وإن المش

ى ھللطالب داخل الحرم الجامعياالجتماعیة ى عل اتیبن ن وذه التوجھ ق م ارهینطل ي اختی ھ ف لممثلی

ذلك ضغط من إدارة الجامعة،أوغوجیة دون قید االلجان البید ھ فك امعي یسمح ل تأسیس بالتنظیم الج

ة ات طالبی م یلتسجمعی اطاتیر معظ ةھنش ة والعلمی راكوالثقافی ل ھإش كل فاع ف بش أطیر مختل ي ت ف

ي، والالفعالیات سواء كانت علمیة أو ثقافیة امعي تت یم الج ات التنظ ن أولوی ر م ب .عتب ام الطال وأن قی

ھ،یأتي بالتوازيالجامعي لواجباتھ داخل الحرم الجامعي ن شعوره ومع الحقوق الممنوحة ل ق م ینطل

اء الل باالنتم ن خ ة م ع الجامع والء لمجتم راموال ھ احت ول ب یم المعم رامالتنظ المة واحت ة وس كرام

ي  ة وف رأعضاء األسرة الجامعی ة التعبی ل ،حری ي بكام ھوأن یف داخلي التزامات انون ال ي الق المحدد ف

التنظیماتوھنا یمكن القول أن الجامعة الجزائریة من خالل ھذه ،1مؤسسة الجامعیةالالمعمول بھ في 

راءات  د واإلج وة جی ت خط ي خط ة ف ة إیجابی ا عالق ون لھ د تك دق د ت الحة عن ة الص یم المواطن عیم ق

والوعي االجتماعيتعد بمثابة الضمانات المثلى لتجدید القدرات في بناء النظام التي والطالب الجامعي 

ھ أكثر والنافع وترسیخ قیم المواطنة لدیھ لیكونن یجامعاتنا منارة للتكوباعتبارالمجتمعي، ا بحقوق عی

. االجتماعیةوبأدوارهوواجباتھ،

ي التي تستھدف االتربیة من أجل مواطنةتعدقدوبھذا لطالب الجامعي ھي أكثر الموضوعات جدال ف

دنيسلوكالكونھا تسعى لتنمیة ،رةمجال التربیة المعاص ھالم د أدواره وولدی یج تحدی ي النس ھ ف مكانت

اعي ذلك، االجتم وین ك یتھتك ع اآلخرشخص اركة والتفاعل م ل والمش ى العم ادرة عل ا ،الق وفبم هرت

تند علالوالجامعياألنشطة والمناخ اعيى ذي یس اط االجتم دني والنش ع الم یم المجتم تمكن، ق ث ی حی

مھارات الحوار وإبداء الرأي بموضوعیة األمر الذي یكسبھالوعي بمشاكل بیئتھ المحلیة، منلطالبا

.لمزید من التوضیح راجع میثاق أخالقیات الجامعة الجزائریة 1
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عالمواقفمھارات التفاعل مع وعقالنیة و ل م فالمجتمعیة والتعام ات والمؤسسات مختل وعي الھیئ ب

.أي جماعة ینتسب إلیھا مستقبالوان یكون فردا مسؤول في،وفھم

ة ال ف لدراس روري التوق ن الض بح م ا أص ن ھن ات وم ة الموجھ زام لقیمی و االلت رد نح لوك الف س

االجتماعي، بما ینعكس بشكل إیجابي على نواحي الحیاة االجتماعیة للطالب الجامعي سواء في الحرم 

ھ امعي أو خارج لة بال. الج ات ذات الص ب الدراس ت أغل ا كان ب ولم ى جوان زت عل د رك وع ق موض

ى  ا عل ة باعتبارھ یم المواطن ي ق معرفیة سبق عرضھا، فإن مشكلة الدراسة تتحدد من خالل البحث ف

من  ة ض ن الطلب ة م تھدافھا لعین ق اس ن طری ك ع ة، وذل ؤولیة االجتماعی ز المس ة بتعزی ة إیجابی عالق

دني، وقصد الفضاء الجامعي، وباالعتماد على داللة قیم المواطنة االجتماعیة ز السلوك الم نحو تعزی

:       الوقوف على تصور دقیق لمشكلة الدراسة فإن التساؤل الرئیس الذي تنطلق منھ ھو 

. »؟لدیھاالجتماعیةتعزیز المسؤولیة بعالقة إیجابیة قیم المواطنة لھل الكتساب الطالب الجامعي« 

كلة  من المش الق یتض اؤل االنط إن تس ك ف ى ذل اء عل ة بن س العالق رورة تحس د بض ة ویفی المدروس

ون  رض أن تك ن االنعكاسات المفت المستھدفة بالفحص ضمن أبعادھا المتعددة والتي تتمثل في جملة م

ل  لیمة للفع ة الس ي تقتضي الممارس امعي والت ةمترتبة عن قیم المواطنة للطالب الج ضمن االجتماعی

:ھا في سیاق یقوم على التساؤالت الفرعیة األتیة وھو ما یجعل من بحث،االجتماعیةفعالیات الحیاة 

؟لدیھ االجتماعیةز المسؤولیة یعزبتعالقة إیجابیةاالنتماءةالطالب الجامعي لقیمكتسابالھل -1

؟لدیھ االجتماعیةز المسؤولیة یعزعالقة إیجابیة بتالواجباتةالطالب الجامعي لقیمكتسابالھل -2

؟لدیھ االجتماعیةز المسؤولیة یعزبتعالقة إیجابیةالحقوقةیمالطالب الجامعي لقكتسابالھل -3

ل -4 ابالھ امعي لقیمكتس ب الج اركة ةالطال ةالمش ةاالجتماعی ة إیجابی ؤولیة زیزبتععالق المس

؟لدیھ االجتماعیة

:أھمیة الدراسة-2
ة  ذه الدراس ة ھ ن إدراك أھمی ى عنوانیمك ة إل الل أول التفات ن خ ي ھ م ل ف یم ا" والمتمث ة ق لمواطن

ي "لدى الطالب الجامعياالجتماعیةوعالقتھا بالمسؤولیة  ھ یبحث ف امعي اكتسابكون ب الج الطال

یج المجتمعياضمن االجتماعیةقیم بالمسؤولیة عالقة ھذه الو، لقیم المواطنة سواء داخل الحرم لنس

منھ من قیم ة وما یتضالسلوك العملي للمواطنأنافتراضعلى الجامعي أو الفضاء العمومي للمجتمع،

دأ االجتماعیة، المشاركة الحقوق والواجبات، واالنتماءمثل الوالء  ة مب ، یعتبر مساھما أساسیا في تنمی

ع والوطن والبیئة المحیطةتجاهللطالب الجامعيوالمسؤولیةااللتزام الي ،اآلخرینأفراد المجتم وبالت

وھذا من أجل جعل السلوك في مجتمعھ،ة لكل فردذه القیم عن الحیاة العملیمن الضروري أال تغیب ھ

االمدني و ام بھ ى بعض . الحضاري واجب وعملیة یومیة یتشرف الجمیع بالقی ذلك عل ف ك ا أن نق ولن
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ى أھمیتھموضوع الدراسة بوالتي تشكل نقاط تكسةالصور العام ي عل بالنسبة للباحث والبحث العلم

:حد سواء وتتمثل في 

 ن تبط بحیاتھم للفرد والمجتمع معا ،بحیث انھا ترالنسبةبأھمیة موضوع القیم نھم م وبما یصدر ع

.واالجتماعیةالفردیة أبعادھاسلوكات في 

اتركیزھا على موضوعراسة في كما تكمن أھمیة الد یم المرتبطة بھ ضمن الفضاء المواطنة والق

امعي،العمومي بصفة خاصة ب الج ھومسؤولیة الطال ھ ووطن اه مجتمع ةباتج ذا دور ،صفة عام وك

.في بناء القیم اإلیجابیة وتعزیزھابالطالب الجامعي المحیطة الجامعیة االجتماعیةالبیئة 

 في عالقتھا ببعض المتغیرات السلوكیة ضمن المواطنة وقیمھاأنھ وعلى الرغم من أھمیة موضوع

ى محدودة ،فئات المجتمع الجزائري المختلفة ا وتبق ا م ى حد اطالعننوع ذه عل ت ھ ا المتواضع فكان

.الدراسة محاولة متواضعة للخوض في ھذا الموضوع

ذا البحث كیلھا أیضالقد جاء ھ ة تش ة وطریق یم المواطن اھیم حول ق رؤى والمف لتوضیح بعض ال

دني االجتماعیةللمسؤولیة  ة والحس الم ى فئ التركیز عل امعیینب ة الج اهالطلب ل اتج ن قب تمعھم م مج

ل التي تعد ،الجامعة ذا العم ى إحدى المؤسسات الرسمیة المنوطة بھ ارعل ة الأناعتب امعیین الطلب ج

.من المجتمع الجزائري یمثلون قطاعا واسع

:أسباب اختیار الموضوع-3
ة، استقصاءالبحث العلمي ھو سلوك إنساني منظم یھدف إن  ة ھام ة أو حادث ف أوصحة معلوم توظی

اد ة، أو إیج كلة ظاھرة راھن ةأكادیحل لمش لوكیة أومتخصصة می ةس ع اجتماعی رد والمجتم م الف تھ

ھ ، 1معا ي تراعي متطلبات ھ الت ھفھو إذا ال ینطلق من ال شيء ،بل لھ دوافعھ الخاصة ومبررات وأھداف

ھ یقھا من وراء ھذا العمل كلھ ، لذاالمراد تحق على الباحث أن یكون على یقین تام باألسباب التي تدفع

ا،للبحث والتقصي  راه وھو م ة ی اجي خلیف ون عن " ح ھ كشف الظن ي كتاب اميف ون أس ب والفن الكت

م شيءإما : -على العموم ولیس على سبیل الحصر –على سبع أقسامیكون التألیف حیث قال أن" ل

ھ بشيءیخل أنطویل فیختصره دون شيءأو ،ناقص فیتممھشيءیسبق إلیھ فیخترعھ، أو  من معانی

ھ ،أو شيءو متفرق یجمعھ ،أشيء،أو  تلط یرتب ھ ،أو شيء مخ تلط یرتب ھ مصنفھ شيءمخ أ فی أخط

ي و2."فیصلحھ ل ف ذات والمتمث إن عملیة اختیار البحث الجاد والدراسة العلمیة في ھذا الموضوع بال

ةقیم المواطنة وعالقتھا بالمسؤولیة  امعياالجتماعی ب الج دى الطال ن ل ة م اك جمل ى أن ھن ، راجع إل

ابع الذاتيطابع المبررات ذات ال ى الموضوعيوأخرى ذات الط ارعل و أن اعتب ي ھ ل نشاط علم ك

16ص ،1989، دار التربیة الحدیثة، عمان األردن ،مالبحث العلمي كنظامحمد زیاد حمدان ، 1
16ص،2001،، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاھرةالبحوث العلمیة والتربویة  بین النظریة والتطبیقحسن شحاتة، 2
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ة اني ذاتی ن مع و م اني ال یخل ل إنس وعیةأو فع ة موض باب المتداخل ن األس ددا م اك ع ى أن ھن ، بمعن

ره وع دون غی ذا الموض ار ھ ى اختی زة عل ارو،والمحف بب اختی ع س اط یرج ى النق وع إل ذا الموض ھ

:اآلتیة

:األتيفي اویمكن حصرھ:الذاتیة األسباب-3-1

ھادة - ل ش دكتوراه یأتي ھذا االعتبار من الجانب األكادیمي الستكمال نی ةLMDال ن جھ ان م م ك ، ث

بأحد المواضیع التربیةبمحاولة متواضعة إلثراء مكتبة تخصص علم االجتماعمن جھة ثانیةاھتمامنا

.المھمة للدراسة

ادیميتدریبیة على البحثخوض غمار تجربةة مناحاولم- ة األك ي منھجی تحكم ف ى ال درب عل ، والت

.إنجازه وفق ما ھو مفترض في ھذا المجال

اكتساب یؤدي إلىمحاولة منا بناء تصور علمي ومنھجي و، ذات الصلةاإلطالع على المادة العلمیة -

.في إثراء المزید من الدراسات مستقبال لیة تساعدنا الحقاأوخبرة بحثیة 

ي تسھل - وفرة الت تأكد لنا قابلیة إنجاز ھذا العمل من خالل الوقت المعطى والمصادر والمراجع المت

.العمل

ام- ة بشكل ع یم المواطن ى ق ة عل راد ومسؤولیاتھم میل الباحث لموضوع التربی ة األف اهومواطن اتج

.وطنھم ومجتمعاتھم بشكل خاص

:أنیمكن القول :موضوعیة السباب األ-3-2

.ھذا الموضوع جدیر بالدراسة ألھمیتھ في المجال السوسیو تربوي -

ا- ة ھذه الدراسة تسمح لن امعياكتساببمعرف ب الج ةالطال یم المواطن ا تتضمنھ وق ات م ن توجھ م

.مجتمعھم اتجاهاالجتماعیةوبمسؤولیاتھ المواقف ووسلوكات

ة وقیمھاإلقاء الضوء على المصطلحات المرتبطة بالمواطنةكذلك - ة والتربی الوطن والوطنی ى ، ك عل

.االجتماعیةالمسؤولیة عالقتھا بومعرفة ،المواطنة

یم الطالب الجامعيسلوكتعدیلفيالجامعة الجزائریةإسھاماتعلىالتعرف- ابھ لق من خالل إكتس

.المواطنة داخلھا

.اعیة التوصل إلى تصور مقترح لتربیة المواطنة وتنمیة المسؤولیة اإلجتم-
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:ف الدراسةاأھد-4
ي لالكتشافیعتبر البحث وسیلة منھجیة  ي والمنطق اتللظواھر، والتفسیر العلم اكل، واالتجاھ والمش

ق أھداف بل تحق اع س ا بإتب د منھ ن التأك ات یمك ن فرضیات أو تخمین ي وھ،وینطلق م ھا الت ن قیاس یمك

ومن ، ك بحثا نظریا تفسیریا أو تحلیلیاذلسواء كانتكم إلیھا یحواجتماعیةطبیعیة بمعاییر موضوعیة

ائجضوح لكي یصلیحدد أھدفھ بوأنمھمة الباحث  ى النت ي تتضح بأقصر الطرق وأفضلھاإل ، ولك

ا اختیارملما بأسباب األخیریكون ھذا أنالباحث ینبغي أھداف دف وقائی ون الھ موضوع بحثھ فقد یك

ومالبسات علمیة سابقة وقد یكون أخطاءأو تصحیح اواستطالعیوقد یكون إبتكاریا وقد یكون عالجیا 

ا "في البحث العلمي على العمومھدفویقصد بال1.إثراء لما ھو قائم من معارف ودراسات علمیة م

أي ھو السبب ،ممكناستغالللیھ مستغلین في ذلك كافة الموارد المتاحة لدینا أفضل إنسعى للوصول 

ی ت ص ھ تم ن اجل ذي م ث اال ھ غة البح ارئ 2."وكتابت دفع الق ذي ی و ال ث  ھ ن البح دف م ى إفالھ ل

ة االستمرار ة البحثی ى سالمة العملی ي عل م الحقیق و الحك ل ھ راءة البحث ب اإذا .في ق یضع أي إن م

ث أو  د الباح واء عن وة س داف المرج وح األھ و وض حیحة، ھ ي الص ث العلم كة البح ى س ة عل دراس

ن  تمد م ة تس داف الدراس ارئ، ألن أھ یاغة الق وح ص ص ووض ال التخص ا مج دة منھ ادر ع مص

من األھدافجملة ، بل لھا بصورة عشوائیةأي دراسة علمیة بحثیة ال تنطلق باعتباروھذا اإلشكالیة،

.الحقائق العالقة في ذھنھ أو ذات صلة بواقعھواكتشافالتقصيإلىتدفع الباحث والتي 

ا صحیحا، أي ھدف أسمى من أن  یفالسوسیولوجيلیس للباحث و ھ فھم كلة بحث ب مش ھم معظم جوان

ى تسعىوعلیھ فإن ھذه الدراسة  ة إل داف العلمی ة األھ ن حصرھا خان داف یمك ن األھ ة م ق جمل تحقی

:والتي نسوقھا وفق التدرج األتي3واألھداف العملیة،

:اآلتیةفي النقاط األھداف العلمیة وتتمثل-4-1

دى المسؤولیة وتعزیز بین بعض قیم المواطنةالمفترضةاإلیجابیةالعالقةالكشف عن- ة ل االجتماعی

.الطالب الجامعي

لدى الطالب االجتماعیةالمسؤولیة تعزیزواالنتماءبین قیمة المفترضةاإلیجابیة العالقةالكشف عن -

.الجامعي

راھیم ، 1 د إب د المجی روان عب ةم ائل الجامعی داد الرس ي إلع ث العلم س البح ع أس ر والتوزی وراق للنش ة ال ، مؤسس
16ص 2000،االردن ،

احثینمحمد عبد الفتاح حافظ الصیرفي2 ي للب دلیل التطبیق ي ال ان االردن،، البحث العلم ل للنشر، عم 2001،دار وائ
63ص 

داد للمحاضرات،محي محمد مسعد3 ة األبحاث واإلع ة كتاب دیث ،كیفی ي الح ب العرب اھرة ،2ط، المكت ،2000،الق
28ص
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زامبین قیمة المفترضةاإلیجابیة العالقةعن الكشف- ات وااللت زالواجب ةالمسؤولیةتعزی االجتماعی

.لدى الطالب الجامعي

لدى الطالب االجتماعیةالمسؤولیة تعزیزوالمفترضة بین قیمة الحقوقاإلیجابیةالعالقةالكشف عن-

.الجامعي 

اركة المفترضةالعالقةالكشف عن- ة المش ین قیم ة ب زواالجتماعی ةالمسؤولیة تعزی دى االجتماعی ل

.الطالب الجامعي

ا عن : لعملیة األھداف ا-4-2 إن أي بحث في جانبھ العملي یھدف إلى استخدام النتائج المتوصل إلیھ

ة كلة المطروح ل المش ى ح ول إل ا للوص ث وتطبیقھ ة البح ق عملی ى 1. طری دف إل دورنا نھ ن ب ونح

ذه  ا بطرق للمشكلةالوصول إلى نتائج قد تعین الجھات الوصیة على إیجاد حلول مناسبة لھ ومعالجتھ

.النیة تعتمد على النظرة العلمیة ومن خالل تضافر الجھود العلمیة والعملیةسلیمة وعق

:التعریفات اإلجرائیة للمفاھیم األساسیة للدراسة -5

ار " ھيالمفاھیم على المستوى العام  اني واألفك ر عن المع ان للتعبی ا اإلنس تعین بھ ة یس یلة رمزی وس

اس  ى الن یلھا إل ة توص ة بغی ا2"المختلف توى عوأم ى المس ادیميل ي األك اھیم والعلم ي المف تكتس

ا  يوخصوص ادینف ة می وم االجتماعی انیة العل ن دالالت و واإلنس ھ م ا تحمل ك لم رة، وذل ة كبی أھمی

ث ل بح ى ك ر عل ا المباش ا أثرھ ة لھ ة و أمبریقی د نظری ادیميمقاص ي أو أك ي "، علم اھیم ھ فالمف

التي یقوم الباحث بدراستھا، كما تعتبر المفاھیم مصطلحات تشیر إلى طبیعة الموضوعات و الظواھر 

3."اللغة العلمیة التي بتداولھا المتخصص في فرع من فروع المعرفة

النظریة التي یعتمد علیھا الباحث في مسار دراستھ على اعتبار ةاإلطار المفاھیمي الخلفیوبھذا یشكل

رابط عناصرھالیة الدراسةإشكاأن المفاھیم تشكل أدوات بحثیة تحدد مضمون و داللة  ي ت ب ف ، لتجن

االولوج في مواضیع  ي آخر المطاف أن ال صلة لھ ن اجل بموضوعھیكتشف الباحث ف ذلك م ، وك

وض  ة الغم طلحإزال ري المص د یعت ذي ق اس ال ةأو االلتب ةالمتداول ي الدراس وض ،ف ألن غم

ة وم االجتماعی ي العل ة مفاھیمھالمصطلحات یفقد الموضوع قیمتھ العلمیة خاصة ف ز أغلبی ي تتمی االت

اھیم أصبحولھذا بالمرونة النسبیة والتغییر،  یولوجیة ضبط المف ي الدراسات السوس ن الضروري ف م

یرجع الباحث أساسا إلى المفاھیم الواردة في عنوان "، حیث وتسلسلھایسمح بترابط مراحل البحثبما

29ص، مرجع السابقنفس ال،محي محمد مسعد 1
175ص،2003، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة،أصول البحث العلمي،حسین عبد الحمید رشوان 2
.215،ص نفس المرجع ،حسین عبد الحمید رشوان 3
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ر الظاھرة الموضوع، تترة غی اھیم المس ى بعثم إلى بعض المف م إل وان البحث ث ي عن اھیم ف ض المف

1." الواردة في خطة البحث التي تستخدم في محتواه

للدراسة حتى نتمكن من مناقشة القضایا األساسیة واإلجرائیةمن ھذا المنطلق سنحاول تحدید المفاھیم 

:تیةاالتضمن المفاھیم یالذيالنظریة واالمبریقیة ذات االرتباط الوثیق بموضوع الدراسة، و

:المواطنةقیم مفھوم -
ن السلوك، وھذا أفراد المجتمع اآلخریناتجاهسلوك تطوعي حضاري المواطنة  ھ مجموعة م تترجم

ة  یم االجتماعی ي الق ة ف اءالمتمثل والء ،االنتم زاموال اركة وااللت افة للمش وق، باإلض ات والحق بالواجب

إن االجتماعیة یم ، ومن ثم ف ة ھي ق ل المركبالمواطن ابيالك اني اإلیج لوك اإلنس واحي الس اهلن اتج

. المجتمع وأفراده

:مفھوم الطالب الجامعي -
ن كل متعلمھو  بھا م ة أكتس ة وعملی ة أكادیمی درات فكری ة وق ز بثقاف ینتمي إلى مؤسسة الجامعة، یتمی

.خالل تفاعالتھ الیومیة داخل الوسط الجامعي الذي یعیش فیھ 

:مفھوم الجامعة -
الي، عموھي مؤسسة تقالل الم ة واالس ع بالشخصیة المعنوی ي تتمت میة ذات طابع علمي وثقافي ومھن

. 2وتتولى مھام التكوین العالي، والبحث العلمي، والتطویر التكنولوجي

:االجتماعیةمفھوم المسؤولیة -
زامھياالجتماعیةالمسئولیة يالت ردذات بللف والطال ھ المحیطةنح ھ وبیئت ھ ومجتمع ملتشو،وطن

ابھ،والقیامبالواجبالشعور ةتشملكم اركة المجتمعی اموالمش اآلخریناالھتم اونب موالتع ن معھ م

.المجتمع ككل مصلحة أجل

:الدراسات السابقة -6
ائج البحوث والدراسات  ن نت بق م ا س ى م تناد إل ي باالس د البحث العلم یتصف العلم بالتراكمیة ویعتم

ب العلمیة، لذلك فإن على البا وم، البحث والتنقی حث في علم االجتماع  كغیره من الباحثین في كل العل

ات  ثم اختیار ما یتالءم من تراثیات تخصصھ من دراسات وبحوث سابقة لجعلھا سندا نظریا في عملی

ومن ذلك ما یتوفر في المجالت والكتب . التحلیل والتأویل والنقد ینطلق منھا لبحث ودراسة موضوعھ

179نفس المرجع ، ص،حسین عبد الحمید رشوان 1
24ھـ، الموافق ل 1424جمادى الثاني 25وم في ی51الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، العدد 2

4ص 2003غشت سنة 
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ات وا ةوالمخطط ات الجامعی ائل واألطروح ي الرس ذكرات أو ف ث ، أو1لم الل البح ن خ ى م حت

تعین الباحث أنفال بد . 2االلكتروني مثل شبكة االنترنیت ت یس ي تناول ة البحوث والدراسات الت بكاف

ن طرف ا م م اختیارھ ي ت اھرة الت س الظ اث ھ،نف ات واألبح ل الدراس ي ك ابقة ھ ات الس فالدراس

.3"الجامعیة التي تناولت نفس الظاھرة التي یتناولھا الباحث واألطروحات والرسائل 

ذلك  ا ك ي بھ ث "ونعن ن حی واء م ھ س ة ب ا عالق ي لھ الي والت ث الح بقت  البح ة س ة میدانی ل دراس ك

ا  ال عملن د مج ا وتحدی ا و نظری ا منھجی موضوع البحث أو إطاره المرجعي أو منھجیتھ لالستفادة منھ

الفروض وللدراسات السابق.4الحاضر د الباحث ب ي تم ة أو المشابھة دور حیوي بالنسبة للبحوث، فھ

ن وضع  ن الباحث م ة بموضوع البحث، وتمك ائق المتعلق ار الحق ن اختی ھ م اھیم وتمكن وتوضح المف

اق  ھ االتف ف أوج ات أن یكش ق المقارن ن طری تطیع ع ابقة، ویس ات الس ائج الدراس ین نت تھ ب دراس

5.واالختالف

من خاللھ الوقوف على ء من البحث قام الباحث باستقصاء مكتبي ومعلوماتي حاولوألھمیة ھذا الجز

تھاابقة التي أعدت في موضوع درمن الدراسات السعدد ذه س ى ھ د اإلطالع عل ة، واتضح بع الحالی

ة–في حدود اطالعھ -الدراسات وجدنا ن خالل مراجع ةم ات الجامعی ن المكتب د م ة العدی والعمومی

ف وال ر مختل ةعب ع العلمی ي المراج ة ف رة و القل درة الكبی وطن الن ات ال اتی یولوجیةوالدراس السوس

ب ومعالجة مختلفاالجتماعیةبقیم المواطنة والمسؤولیة المتعلقة  ان أغل ث ك ا حی ا و جوانبھ مجاالتھ

ي المصطلحات  ر ف ك عن التضارب الكبی ة ناھی اھیم القاعدی ذات المواضیع و المف رارا ل المراجع تك

أما عن الدراسات و البحوث .لمیة و الترجمات غیر المتناسقة من حیث استخدام نفس المصطلحاتالع

امحداثة فلم تكن بالقلیلة رغم العلمیة المتعلقة بمجال الدراسة  ات بموضاالھتم ي الكتاب ة ف وع المواطن

إطالع الباحث قد تحدثت بھذا في ھذا الموضوع بإسھاب كبیر حسباألجنبیةالكتابات وكون ،العربیة

دم لذافي ما ترجم وكتب في الدراسات األجنبیة، المتواضع ي تخ ابقة الت م الدراسات الس سنعرض أھ

:كاألتيموضوعنا، ونتطرق إلى أھم النتائج التي توصلت إلیھا وھي

:Denise schllaseدراسة دینس سیتشالز -

ة - وان : موضوع الدراس اء بعن ز " وج ة وتعزی ى المواطن ة عل ي التربی ات الصفیة ف دور المناقش

" .الھویة والفكر النقدي

. 91، ص 2002، دار ھومة، الجزائر، تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي ،1
. 107، ص 2004، مجموعة النیل العربیة ، القاھرة ، قواعد و مراحل البحث العلميمدحت أبو النصر ، 2
.113، ص 2004، الجزائر، دار الھدى ،منھجیة العلوم االجتماعیةسالطنیة وحسان الجیاللي، مبلقا س3
105،ص2008، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر ،دراسات في التنمیة البشریةبوخریسة بوبكر وآخرون، 4
.225، صرجع سبق ذكرهمحسین عبد الحمید رشوان ،5
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2012: زمن الدراسة -

.إحدى مدارس التعلیم اإلعدادي بإقلیم الكیبك بكندا : مكان الدراسة -

.میدانیة : طبیعة الدراسة -

ة - كالیة الدراس ى اإل: إش ة إل ق الدراس رئیس وتنطل اؤلھا ال ن تس ة ع ھ " جاب ذي تلعب دور ال ا ال م

المناقشات الصفیة في تنمیة قیم المواطنة ؟

ات : منھجیة الدراسة - ع البیان ى جم د عل وغرافي والمعتم نھج اإلثن ین الم واستخدم الباحث مزیج ب

یر من خالل المالحظة بالمشاركة ،باإلضافة إلى منھج تحلیل المضمون والذي أستعمل لتحلیل الكث

من الخطابات والمنھاج التدریسي في مادة التاریخ الوطني بكندا

ة - ة الدراس ة : عین ي المرحل یة ف ول الدراس ن الفص ة م ى مجموع ة عل ة الدراس تملت عین د اش وق

.تلمیذ متمدرس 64الدراسیة الثانویة وقد بلغ عدد أفراد العینة حوالي 

ة - ى المو: ھدف الدراس ة عل وم التربی ى مفھ وف عل ین الوق دى المتعلم ا ل ة بھ یم المتعلق ة والق اطن

.وكیفیة ممارسة وتطیر ھذا المفھوم من خالل المناقشات الصفیة في الفصل الدراسي 

:وكانت كاألتي : نتائج الدراسة -

تتوفر الفرص والفضاءات للتالمیذ لمناقشة مختلف القضایا المتعلقة بالمواطنة وھذا ما یعزز لدیھم -1

.الفكر النقدي الھویة الوطنیة و

ة -2 اھیم المتعلق ع المف مختلف النقاشات في الفصول الدراسیة مبنیة على منطق سلیم في معالجة جمی

ات  ة وھي األزم ھ الثالث ي حددھا الباحث ضمن مجاالت ا والت یم المرتبطة بھ ة والق بالمواطنة والھوی

و ات والنص ة الخطاب ى متان دل عل ذا ی ادیة ،وھ ل االقتص اج والسكن والعوام ي المنھ ف ف ص والمواق

.الدراسي ووضوح مرامیھ وأھدافھ العامة 

:Sabrina Maisanصابرینا میزوان دراسة-

وان : موضوع الدراسة - اء بعن ي " وج اریخ ف تاذ الت ة ألس ثالت االجتماعی ة والتم األسس المعرفی

" .المرحلة الثانویة في ما یتعلق بتدریس التاریخ و التربیة على المواطنة 

2010: زمن الدراسة -

.2008/2010ما بین : المدة التي استغرقتھا الدراسة -

مدارس التعلیم الثانوي بإقلیم الكیبك مدینة مونتلایر بكندا : مكان الدراسة -

.میدانیة : طبیعة الدراسة -

تنطلق ھذه الدراسة من فرضیة أن طرق التدریس في مادة التاریخ یشكل مدخل : إشكالیة الدراسة -

.ریقة لتنشئة األفراد على المواطنة والتفكیر النقدي وط
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ة  ة الدراس ار : منھجی ك الختب وغرافي وذل ي و اإلثن نھج التجریب ى الم تھ عل ي دراس ث ف د الباح اعتم

ي  روط الت ل الش ق ك ة وتحق ابطة والتجریبی ة الض ات العین ى فئ ول عل د الحص ة بع یات الدراس فرض

.اسة اعتمدھا الباحث من أجل إنجاز ھذه الدر

أستاذ في مادة التاریخ الوطني 18وشملت عینة الدراسة مقابالت فردیة مع : عینة الدراسة -

.بالمرحلة الثانویة واختیرت العینة بطریقة قصدیھ 

ة - ة : ھدف الدراس اریخ للمرحل اتذة الت ة ألس ثالت االجتماعی ة والتم ى األسس المعرفی وف عل الوق

ادة دریس م ق بت ا یتعل رة الثانویة في م ین حول فك ف المتعلم ي تثقی وطني وإسھامھم ف اریخ ال الت

.المواطنة والدیمقراطیة في ضل إصالح المناھج الدراسیة بكندا

:وكانت النتائج المتحصل علیھا : نتائج الدراسة -

ایا -1 ف القض ین لمختل تجابة المتعلم اریخ واس ادة الت ي م دریس ف رق الت ین ط اط ب اك ارتب أن ھن

.ناھج الدراسیة حول فكرة المواطنة والدیمقراطیة المطروحة في الم

ة القضایا الحساسة -2 ات لمناقش د الكیفی ي تحدی ر ف أثیر كبی ھ ت تاذ ل االنتماء والوالء االجتماعي لألس

.وھذا لھ أثر بالغ على فھم ووعي المتعلمین بفكرة المواطنة في المجتمع الكندي

م مج-3 ین بفھ ي المنھاج المدرسي یسمح للمتعلم ة ف ة والدیمقراطی یم المواطن ة بق ل القضایا المتعلق م

.المجتمع الكندي

د -4 ادات والتقالی یم والع ل الق ق بمجم اط وثی ھ ارتب وطني ل اریخ ال ادة الت ي م من ف اب المتض الخط

م  ل لفھ تعلم والتوص رد الم ة للف ب المعرفی ویر الجوان ى تط ل عل و یعم دي وھ المجتمع الكن ة ب الخاص

.د الكندي أفضل لمواطنة الفر

:دراسة عبد هللا بن سعید أل عبود القحطاني-
"الوقائي األمنقیم المواطنة لدى الشباب وإسھاماه في تعزیز "وجاء بعنوان : موضوع الدراسة -

2009: زمن الدراسة -

.الجامعات الحكومیة بالمملكة العربیة السعودیة : مكان الدراسة -

.میدانیة : طبیعة الدراسة -

ز :دراسة إشكالیة ال- ي تعزی امعي ف باب الج دى الش ة ل یم المواطن دى تسھم ق ى أي م وتكمن في إل

الوقائي ؟األمن

ة - ة الدراس ا: منھجی دخل الوث ي والم في التحلیل نھج الوص ى الم ث عل د الباح دخل ئوأعتم قي والم

.اإلسبانة الذي مكنھ من جمع البیانات الالزمة لھذه الدراسة باستخدامالمسحي بالعینة 

باب : ینة الدراسة ع- ة الش ن فئ امعیین م ة الج ي الطلب حدد الباحث مجتمع وعینة دراستھ المتمثلة ف

.طالبا 384سنة، وقد بلغ عددھا ) 33-18( بین أعمارھمالذین تتراوح 
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ة : ھدف الدراسة - ات المملك ي جامع باب ف دى الش ة ل ھدفت إلى التعرف على مستوى قیم المواطن

ل األمنإسھامھا في تعزیز العربیة السعودیة ومدى  ات تفعی الوقائي ، باإلضافة للوقف على مقوم

.ھذه القیم في أواسط الشباب وأبرز المعوقات التي تحد من ممارستھا لدیھم

:قد توصل الباحث في دراستھ ھذا إلى أن ل: نتائج الدراسة -

ة -1 ل الدراس ت مح ي كان ة والت یم المطروح ة المش( الق ام وقیم ة النظ ة ) اركة قیم ا نسب عالی حققت

ن منخفضة  بتھما م ى إومرتفعة في الجانب المعرفي والوجداني ، أما في الجانب السلوكي فكانت نس ل

.متوسط 

ة األھمیةمن القیم ذات اعتبرتاإن قیمتي المشاركة والنظام -2 ي والنسب المرتفع ھام ف ي اإلس دا ف ج

.تعزیز األمن الوقائي 

ي ھناك الكثیر من المعو-3 ة ف یم المواطن ل ق توى األواسطقات التي تحد من تفعی ى المس بابیة عل الش

اعياالقتصاديالسلوكي وتراوحت بین الجانب  اطة واالجتم ات الوس اد وعالق ة والفس خ ...كالبطال إل

.والتي تحد من ممارسة قیم المواطنة على الوجھ المطلوب 

:دراسة میسون محمد عبد القادر مشرف  -
وان : سة موضوع الدرا- اءت بعن ر "وج يالتفكی ھ بالمسؤولیة األخالق ةوعالقت وبعض االجتماعی

" .المتغیرات لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة بغزة 

2009: زمن الدراسة -

-فلسطین –الجامعة اإلسالمیة بغزة : مكان الدراسة -

.میدانیة : طبیعة الدراسة -

لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة االجتماعیةالمسؤولیة ما عالقة التفكیر األخالقي ب: إشكالیة الدراسة -

بغزة وما دور بعض المتغیرات في تحدید كل منھما ؟

ات واستخدمت: منھجیة الدراسة - ع البیان الباحثة المنھج الوصفي اإلرتباطي والذي یعمل على جم

ك الع ة تل اد قیم ر من عدد من المتغیرات وتحدید ما إذا كانت ھناك عالقة بینھا وإیج ة، والتعبی الق

.على حد قول الباحثة االرتباطعنھا بشكل كمي من خالل ما یسمى بمعامل 

زة ةالدارسعینة اقتصرت: عینة الدراسة - ة اإلسالمیة بغ ي الجامع ات ف على جمیع طالب وطالب

ي  ل الدراس ددھا 2008/2009للفص الغ ع ة 574والب ة المعاین ا بطریق رى جمعھ د ج ا وق طالب

.الطبقیة 

لدى االجتماعیةعلى المسؤولیة وأثرهتبیان العالقة بین مستوى التفكیر األخالقي : الدراسة ھدف-

ى  وف عل ذا الوق امعیین ،وك ة الج أثیرالطلب تھ ت ال دراس من مج ة ض ددتھا الباحث ي ح ض والت بع
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توى  دین والمس یم الوال توى تعل ي ومس توى الدراس الجنس والمس اديك افة االقتص رة باإلض لألس

.لدیھم االجتماعیةبالنسبة للطلبة وعالقتھ بالمسؤولیة لحجمھا 

:كاألتيفكانت :نتائج الدراسة -

لدى الطلبة كان في مستوى متوسط حسب األخالقيالتفكیر أظھرت نتائج ھذه الدراسة أن مستوى-1

–االجتماعيبالنظام وااللتزامالصرامة بالقانون –القیم المعتمدة 

ائج -2 رت النت ؤولیة نأأظھ ع بالمس ي مرتف دیھم وع ة ل ةالطلب ي االجتماعی توى المعرف ى المس عل

.والوجداني 

والمسؤولیة األخالقيرتباطیة موجبة دالة على مستوى التفكیر اأشارت الدراسة غلى وجود عالقة -3

.لدى طلبة الجامعة االجتماعیة

اث، في مستوى التفكیر األخالقي حصائیة إھناك فروق ذات داللة -4 بین الذكور واإلناث لصالح اإلن

ین الك ات لوب ة والكلی ات العلمی ةی الح األدبی ةلص دى وعي األدبی ة، وم ةبالمسؤولیة الطلب االجتماعی

.لدیھم 

ر-5 توى التفكی ي مس ة إحصائیة ف روق ذات دالل يكما ال توجد ف ر األخالق ة تعزي لمتغی ین الطلب ب

تواألسرةالتعلیمي للوالدین أو حجم المستوى الدراسي أو السكن أو المستوى  ن االقتصاديھا اومس م

.لدیھم االجتماعیةشانھ أن یؤثر على المسؤولیة 

:دراسة علي قوادریة -

المتعلمین نحو مفھوم المواطنة اتجاھات:وجاءت بعنوان : موضوع الدراسة -

2008: زمن الدراسة -

" .الشرق الجزائري مدارس التعلیم المتوسط ببعض والیات: مكان الدراسة -

.میدانیة : طبیعة الدراسة -

تالمیذ المتوسط نحو مفھوم المواطنة وتمثالتھا ؟اتجاھاتما ھي :إشكالیة الدراسة -

للوصف األنسبالباحث المنھج الوصفي التحلیلي في ھذه الدراسة ألنھ استخدم: منھجیة الدراسة -

.المتعلمین اتجاھاتوالتقصي والتحقیق من 

ة المتوسط : الدراسة عینة - تویات التعلیمی ین ذي المس وع المتعلم ى مجم ة الدراسة عل شملت عین

سنة من كال 19و15بین أعمارھممتعلما تتراوح 599جامعي والبالغ عددھم واألولىوالثانوي 

ة اعتمادالجنسین ،وجرى  د موافق ة المقصودة بع ق المعاین رادھذه العینة عن طری ى أف ة عل العین

.كة في الدراسة المشار

ة - رز : ھدف الدراس ى أب وف عل اتالوق وم اتجاھ وى مفھ ة نح ي المؤسسات التعلیمی ین ف المتعلم

ة  المواطنة وعالقتھ ببعض المتغیرات األخرى ،وقد جرى التركیز على مجموع من القیم والمتمثل
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ة : ( في  ایش –قیم المسؤولیة المدنی زام–التع اعيااللت ارف والم–االجتم ارات المع یم –ھ الق

.بمفھوم المواطنة لدى ھؤالء المتعلمین وارتباطھ) القیم الوطنیة –الجمھوریة 

:كاألتيوكانت : نتائج الدراسة -

.ومدى وعي المتعلمین بمفھوم المواطنة االتجاھاتلكل من ةھناك معرفة إیجابی-1

ا -2 ي تحملھ ار الت ي األفك اتھناك ترابط ف یم (اتجاھ زامق اعياااللت دى ) الجتم ة  ل وم المواطن بمفھ

. المتعلمین بنسب من مرتفع إلى مرتع جدا 

دى ) األخر واحترامالتضامن ( اتجاھاتھناك ترابط في األفكار التي تحملھا -3 ة ل وم المواطن بمفھ

.المتعلمین بین مستوى متوسط إلى مرتفع 

ایش ( اھاتاتجمستوى الترابط منخفض في ما یخص األفكار التي تحملھا -4 وم ) التع ھ بمفھ وعالقت

.المواطنة لدى المتعلمین بنسب بین دون المتوسط والمتوسط 

د )المھارات المعرفیة وقیم المسؤولیة المدنیة ( اتجاھاتالمتمحورة حول األفكارأما ما یخص -5 فق

.عینة الدراسةأفرادوالمرتفع لدى جاءت في مستوى متذبذب بین المتوسط

بمفھوم المواطنة لدى عینة )قیم الوطنیة والجمھوریة (اتجاھاتالتي تحملھا األفكارابط بین ھناك تر-

.الدراسة  بنسب تتراوح بین المرتع إلى مرتع جدا 

:دراسة محمد باشوش -

.وجاء بعنوان المواطنة في عیون الشباب التلمذي : موضوع الدراسة -

2005سنة : زمن الدراسة -

ؤسسات التعلیم األساسي والثانوي بتونسم: مكان الدراسة -

.میدانیة : طبیعة الدراسة -

ة - كالیة الدراس ة : إش ات التربوی اول المؤسس ة تح و أي مواطن یس ھ ؤال رئ ول س ورت ح وتمح

صیاغتھا وترسیخھا لدى الناشئة والشباب المرتاد للثانویات بتونس ؟

.في كامل عملیات التقصي والبحث الباحث المنھج الوصفي التحلیلياستخدم: منھجیة الدراسة -

درت ب األساسيفكانت مكونة من تالمیذ التعلیم : عینة الدراسة - ي 201والثانوي حیث ق ذ ف تلمی

ة  وائیمجموعھا، وقد اختیرت بطریق ت تشمل ةعش ین وكان ال الجنس ن ك بیة م ي 121نس ذ ف تلمی

. تلمیذ في التعلیم الثانوي 80واألساسيالتعلیم 

دف الدراس- ى : ة ھ عي إل افالس اركة اكتش ى المش ا عل ذ وأثرھ ذا التالمی ة ل ح المواطن مالم

.في الشأن العام ضمن حیاتھم الیومیةاالجتماعیة

:كاألتيوكانت : نتائج الدراسة -
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مرجعیة فكریة وتوجھات النشءكما یكسب لألمةریخ الوطني یرسخ الھویة الثقافیة اأن الوعي بالت-1

.المجتمع واستقرارلحفاظ على أمن حضاریة نحوى السعي ل

ر مالتالاكتسابیرتبط بشكل كبیر في االجتماعيأن رأس المال الثقافي في الوسط -2 یذ مھارة التعبی

.والمعتقدات الشخصیة بكل حریة اآلراءعن 

ةالوعي بالدالالت -3 ق االجتماعی ة یخل وم المواطن تعدادلمفھ ياس ة ف اركة الفاعل ذ للمش دى التالمی ل

.الشأن والحیاة العامة 

تعداداتأن ثقافة المواطنة والوعي بمتطلباتھا یخلق لدى عامة المتعلمین من التالمیذ -4 اركة اس للمش

.في المسائل التعاونیةواالنخراطالفاعلة في الحیاة العامة 

ورة-5 را للص باب نظ ئة والش دى الناش ذاب ل ر ج دني غی ع الم ات المجتم ي تنظیم اركة ف إن المش

.المشوھة التي یتداولھا الخطاب العام حول أھدافھا ورموزھا وطرق عملھا 

أن المواطنة التي تسعى المؤسسات التربویة إلى تحقیقھا فیھا الكثیر من التجرید والمعرفة النظریة -6

.أكثر من الممارسة الفعلیة 

:دراسة ولید بن عبد العزیز الحربي  -

"االجتماعیةدور األنشطة الطالبیة في تنمیة المسؤولیة " وجاء بعنوان : موضوع الدراسة -

2004: زمن الدراسة -

كلیات جامعة الملك سعود بجمیع المستویات واألقسام بالمملكة العربیة السعودیة: مكان الدراسة -

.میدانیة : طبیعة الدراسة -

ة - كالیة الدراس ؤولیة:إش ة المس ي تنمی ة ف ة الجامعی طة الطالبی ا دور األنش ةم الب االجتماعی لط

جامعة الملك سعود ؟

ة - ة الدراس تخدم: منھجی ح اس نھج المس ة م ذه الدراس ي ھ ث ف اعيالباح ة االجتم لوب المعاین بأس

اره اس أراء باعتب اول قی ي تتن ة والت فیة التحلیلی ات الوص ي الدراس ب ف نھج األنس اتالم واتجاھ

.المبحوثین في قضیة معینة 

ة - ة الدراس تملت: عین ض طلعیناش ى بع ة عل ع ة الدراس عود بجمی ك س ة المل ات جامع ة كلی ب

ة  ا بطریق م جمعھ ام، وت وائیالمستویات واألقس ا ةعش غ عدد أفرادھ د بل ة وق ن 149طبقی ا م طالب

.طالبا في الجامعة ككل 30291أصل 

االطالبیة األنشطةالكشف والتعرف على : ھدف الدراسة - ة المسؤولیة وأھمیتھ ي إكساب وتنمی ف

ب األنشطةلدى طلبة الجامعة ،ومدى تأثیر ھذه جتماعیةاال ي شخصیة الطال ة ف والبرامج المختلف

.الجامعي 

:كاألتيفكانت : نتائج الدراسة -
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ذه االجتماعیةكبیر وواضح في نسب المسؤولیة تأثیرلألنشطة الجامعیة -1 لدى الطالب الممارس لھ

.األنشطة 

.لدى أفراد عینة الدراسة االجتماعیةبالمسؤولیة لیس ھناك تدني في مستوى الوعي -2

ي -3 اركة ف م المش واع وحج أثیر أن ي ت ة إحصائیة ف روق ذات دالل ة األنشطةھناك تباین وف الطالبی

.بین فوق المتوسط غلى مرتفع االجتماعیةالمختلفة على مستوى المسؤولیة 

:وآخروندراسة عبد المقصود راشدي -
ة - وع الدراس وان وج: موض ان " اءت بعن وق اإلنس ة وحق ى الدیمقراطی ة عل باب والتربی الش

.والمواطنة 

2002: زمن الدراسة -

بعض مدن شمال المملكة المغربیة:مكان الدراسة -

.میدانیة :طبیعة الدراسة -

ة - كالیة الدراس و :إش یس ھ ول سؤال رئ ورت ح وق : تمح ة وحق باب الدیمقراطی ل الش ف یتمث كی

ة ؟ و المصادر المؤسسیة والمرجعیات الفكریة التي تغذي ھذه التمثالت ؟ اإلنسان والمواطن

.فیھا المنھج الوصفي التحلیلي في كامل عملیة البحث والتقصي لمستعا:منھجیة الدراسة -

بصورة اختیارھممواطن مغربي من كال الجنسین وقد جرى 2389شملت حوالي :عینة الدراسة -

.عشوائیة 

ان و:ھدف الدراسة - وق اإلنس ة وحق ي للدیمقراطی باب المغرب ثالت الش ى الكشف عن تم سعت إل

ي  ثالت ف ذه التم ذي ھ ي تغ ة الت ات الفكری س والمرجعی ة األس ى معرف افة إل ة، باإلض والمواطن

.  المجتمع المغربي 

:نتائج الدراسة -

ات -1 ةضعف الوعي السوسیو ثقافي في بنیة العالق ل غااالجتماعی ع یجع ي المجتم باب ال ف ة الش لبی

.تنجذب للعمل الجمعوي والتطوعي 

ھ النعدامغالبیة الشباب ال ینخرطون في الھیئات النقابیة -2 ابي كون ل النق ن العم حیادیتھا والخوف م

.یمثل عمل مریب في نضر القانون العام 

ة -3 ةإن البیئ واالجتماعی ف وق ن مواق منھ م ا تتض یم ابم ةنین وق ي التاجتماعی ویة ھ دفع فوض ي ت

. الشباب إلى سلوك أسالیب المقاطعة واإلضرابات الفوضویة وإتالف المقرات أو المعامل 

:دراسة نمر فریحة -

" . فاعلیة المدرسة في التربیة المواطنیة "جاءت بعنوان :موضوع الدراسة -

1996: زمن الدراسة -
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1997سنة في بدایةوانتھت1996خالل سنة :الدراسة استغرقتھاالمدة التي -

مؤسسات التعلیم الثانوي الحكومیة بجمھوریة لبنان:مكان الدراسة -

میدانیة :طبیعة الدراسة -

القیم :إشكالیة الدراسة - وعي ب ارف وإكساب ال ي تشكیل المع ة ف تبحث في فعالیة المدرسة اللبنانی

المجتمعیة لطالب المدارس الثانویة ؟

.الوصفي التحلیلي فیھا المنھج استعمل:منھجیة الدراسة -

ة - ة الدراس ددھم ب :عین در ع ذي ق ث وال ف الثال ة الص دارس الثانوی الب الم ملت ط 16205ش

.محافظة بلبنان 11مدرسة في 56طالب موزعین على 

ة - ن عناصر :ھدف الدراس ان م ي لبن انوي ف ث ث ھ طالب الصف الثال ا یمتلك یم م ى تقی سعت إل

.معرفیة والمھاریة العملیة التربیة على المواطنة من الناحیة ال

:نتائج الدراسة -

الوطني یساعد األفراد المتعلمین في الحفاظ على ھویتھم الثقافیة یعزز الشعور باالنتماءأن الوعي -

.في المجتمع اآلخرینبالتوحد مع 

بھااكتساللطالب یجعل االجتماعیةبشكل روتیني في الحیاة واألخالقیةإن تداول المسائل القانونیة -

أمر سھال من قبلھ

ة بشكل - ة ووطنی ا صفة عام ي لھ الوعي بقیم المواطنة تدفع غالبیة الطالب لمتابعة المواضیع الت

.جید 

دون - یم السیاسي وبعی ادوار وشكل التنظ ى وعي الطالب ب ؤثر عل امغیاب ثقافة سیاسیة ی االھتم

.بالسیاسة الوطنیة 

ة - ة والتاریخی ات القانونی وعي بالمعلوم ادیةواالال كل قتص ل بش ى التفاع درة عل الب ق ب الط یكس

.إیجابي مع مختلف الھیئات المدنیة والرسمیة في المجتمع 

اد- د افتق طویة والعائ ع النش ات المجتم من فعالی حة ض ا الواض داف والرؤی وي لألھ ل الجمع العم

.المادي منھا یجعل غالبیة الشباب غیر منجذبون لھ 

ة والدیمق- یم المواطن ان بق داء اإلیم ى إب درة عل الب الق ب الط ة یكس مراطی ادرأیھ رارات وانتق ق

.األخریین

ى - اظ عل لثقافة البیئیة تأثیر كبیر على الوعي البیئة لدى الطالب في ما یخص نظافة المحیط والحف

.البیئة من مخاطر التلوث 
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:التعلیق على الدراسات السابقة -
ھ لدراسات السابقة یمكن مالحظة عرض افي ضوء  ا تمثل ة لم ة الجامع ت طلب ات تناول أن ھذه الدراس

ن أھمی عم ن المجتم ریحة عریضة م رة وش ن،ة كبی ة م ى منظوم ا عل و وقوفھ ذلك ھ ا ك ا یمیزھ وم

دى االجتماعیةواالتجاھاتالقیم األنشطة  ة ل ة الفعال ن التي تشكل مقومات وأبعاد المواطن ة م ة ھام فئ

اه قشتونا،الطلبة الجامعیینفئة المجتمع وھي ؤولیاتھم تج ن مس ا م زز بھ ن أن تع الكیفیات التي یمك

واطن الصالح، اء شخصیة الم ي بن د أن وطنھم ومجتمعھم العام، ومدى مساھمتھا كذلك ف ونحن نعتق

اء اأسس ودعائموالتي كانت محل الدراسة تشكل المتغیرات المقترحةھذه  لسلوك الحضاري للفرد أثن

ل ا ما، وھذمع مكونات المجتمع العام ن قب ذكورة م تلم تؤكد علیھ الدراسات السابقة الم ان واكتف بتبی

.االجتماعیةبعیدا عن منطق الفعل والممارسة األفرادلدى الجوانب الشعوریة والوجدانیة 

ذه إن ھ ذا ف ي وبھ ة الت اولالدراس ي تتن ا والت ا بھ ؤولیة قمن ا بالمس ة وعالقتھ یم المواطن ةق االجتماعی

ة ( المدني وھما االجتماعيلوك السدوافع ھمین على مستوىملمتغیرینتتطرق  قیم المواطنة من جھ

ؤولیة  ةوالمس ة أخرى االجتماعی ن جھ لوك ) م ن س ة م یم المواطن ة ق ى ممارس ب عل ا یترت نظرا لم

ة ف ام والمتمثل امعیي حضاري للفرد وخاصة النخب الممثلة للمجتمع الع ة الج اهن یالطلب تمعھم اتج مج

.حیطة ووطنھم ككل وبیئتھم الم

ي والمتواضع أي من الدراسات على المستوى المحليطالعنااكما لم نجد على حد  تالت ة تناول عالق

ؤولیة  ة بالمس یم المواطن ةق ع االجتماعی ى دواف وف عل ان والوق احثین تبی ا كب م لن ع مھ كل داف ا یش مم

ةبوطنھم وبیئتھم ومجتمعاألفرادالسلوك الحضاري والمدني في عالقة  ھم العام وھذا طبعا ضمن البیئ

.جزائریة الاالجتماعیة

ت استخدامھاوأسالیب البحث التي تم أدواتوفي ضوء إطالعنا كذلك على  ابقة كان في الدراسات الس

م الدراسةعلیھا أجریتعلى قدر كبیر من التنوع والتعدد من حیث البیئة والعینة التي  راء وزخ ع ث م

ن الممارسات ت األجنبیة، معرفي واضح یحسب للدراسا الكثیر م ة ب یم المواطن ر ق ط متغی وجرى رب

ل المن ناحیة في إثرائھالم توفق صراحة أنھااألخالقیة والدیمقراطیة إال  یكوبالتحلی یولوجي -س سوس

ىإن صح القول ة التخصص، حت ن ناحی ات الباحث م دنا توجھ ادیميوإن أخ ن األك م یك الي ل ، وبالت

ةلسلوك والفعل المدني المتمثل في المسؤولیة ھناك ثراء تحلیلي ل اءاالجتماعی ل بوصف واالكتف مجم

ط،االمتصلة بھا في جانبھاألخالقیةالممارسات واالجتماعیةالقیمواالتجاھات داني فق الشعوري الوج

ى مجتمع البحثالدراسات التي تناولت الطالبأنلما تم طرحھ نجد استنادف ت إل اءاتھمتطرق أو انتم

ة  كیف یحكمون على مظاھر الحیاة والسلوك المدني في مجتمعھم، ولم تركز دراسة واحدة على معرف

ون  وا مسؤولین وینتم اعدھم أن یكون لوكیة تس یم س ما لدى الطالب من معارف ومھارات ومواقف وق
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ة كونالذي یعطي خصوصیة األمرإلى وطن، وموقفھم من مختلف القضایا المدنیة،  ا لدراستنا الحالی ھ

دنياالجتماعيتركز أكثر على تحلیل جوانب السلوك  دىوالفعل الم ذین ل ة ال ة الجامع ن طلب ة م عین

.للمجتمع ومستقبلھیمثلون النخبة المثقفة

ة تنا الحالی ب دراس ،وعلیھ یمكن القول أن كل دراسة من الدراسات السابقة قد عالجت جانب من جوان

احثین اجتماعیةأو مشكلة حیث تناولت وصف سلوك أو قیمة معینة  دورنا كب اعدنا ب ذا یس محددة، وھ

نت تعریفات متعددة ومفاھیم دقیقة، وما تضیفھ مما بینتھ من جوانب معرفیة وعلمیة تضماالستفادةفي 

عدنا امتخصصة التي سبق وأن بحثت في متغیر الدراسة مما یسالمباشرة والمراجع من تبیان لمجمل ال

.    منھا في بناء وصیاغة اإلستبانةلالستفادةم للدراسة باإلضافة لوقوف على اإلطار العال
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:خالصة 
لوكات اتؤكد مختلف الدراسات العلمیة أن ما یصنع من الفرد مواطن ي س ھ لتبن و میل ا، ھ في مجتمع م

ة ا ات االجتماعی ة العالق ا طبیع ث یراعى فیھ دني، حی الحس الم مى ب ا یس درج ضمن م ؤطر تن ي ت لت

قراراتھ وردة فعلھ نحو مجتمعھ ومحیطھ ومن ثم وطنھ ككل، وھذه یتطلب من األفراد السعي لاللتزام 

في جمیع التمدن كخاصیةبمجموعة من القیم تندرج تحت مفھوم المواطنة، مما یشكل حافز لھم لتبني 

استشعارھا، والتي یمكن ماعیةاالجتلمسؤولیة ، وھو ما یعبر عنھ بتمثلھ لاالجتماعیةوانفعاالتھأفعالھ 

ي  ل ف ا، وتتمث ة تالی ة النظری ي الدراس دھا وشرحھا ف م، : وفق ثالث مؤشرات ضمنیة قد تم تحدی الفھ

وتأتي ھذه الدراسة لتبحث عن العالقة المفترضة بین تمثل الطلبة الجامعین لقیم .والوعي، والمشاركة 

. ئتھم ومجتمعھم العام المواطنة واكتسابھم للمسؤولیة االجتماعیة نحو بی



والمجتمعالمواطنـــــة:ثانيالفصل ال
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مفھوم المواطنة -1
تطور مفھوم المواطنة -2
خصائص المواطنة-3
مكونات المواطنة-4
فلسفة المواطنة -5
ر المجتمع المدني في تنمیة المواطنةود-6
تمثالت المواطنة في المجتمع-7
المواطنة وإشكالیتھا في المجتمع الجزائري-8

خالصة
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:تمھید-
العولمة وتأثیراتھا التكنولوجیة والمعرفیة منظومة بفعل االجتماعیةإن التغیر الكبیر الذي أصاب القیم 

انیةطابع باكتساباالجتماعیة، سمح لكثیر من القیم العالقات اإلنسانیة واالجتماعیةعلى مجمل اإلنس

ة وكونھا تحمل افي توجیھ معظم السلوك الحضاري لإلنسان المعاصر، ي ةالمعیاریلصفة األخالقی ف

ھ  لوك التوجی امس اعي الع ل االجتم انك، والفع وق اإلنس ة وحق خ،... الدیمقراطی طلحإال أن إل -مص
كثیر من الالمفاھیم التي تثیر حدا من أبرزال وظیتوجھات سوسیولوجیة وما یرتبط بھ من -المواطنة

ي قف على یكونھواالجتماعیة،الباحثین في مجال العلوم اإلنسانیةىلداإلشكالیات ة الت ة العالق نوعی

ع مكونات بو،بعض من جھةببعضھمیجب أن تربط األفراد  ة أخرىالمجتم ن جھ ھ،م ا یحمل ذا لم ھ

وم و المفھ ات نح ن التزام اركة م ةالمش راد الفاعل ي لألف عف ام للمجتم أن الع فةأ، إذ الش رد-ن ص الف
ھ االرتباط بھ في حدود الجنسیة،وال تعني فقط االنتساب للوطن -المواطن اعالاعنصربل كون ي ف ف

دورنا، وسنحاولللمجتمعالحیاة العامةیضطلع بدور إیجابي فيو، االجتماعیةالعالقات مختلف  ي ب ف

ا تشكیل متبیان ھذا الفصل نى لن ى یتس ھ حت ھ و معانی ل دالالت ى مجم فھوم المواطنة عبر الوقوف عل

.لمجتمع العام تمثالتھ في اعامة حولصورة 
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: مفھوم المواطنة-1
طلحات ذات  اھیم والمص ن المف الكثیر م ة ب انیة واالجتماعی وم اإلنس ي العل ات ف ال الدراس ر مج یزخ

يالداللة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة، احثین حول إعطاء اشكلت ھاجسوالت دى الب ل

ارابعیدداللة واضحة لكل مفھوم یكون اول الق ي متن د وف ر عن التعقی ك عب ر المتخصص، وذل ئ غی

ھ ل معالجت ق تسلس تدالليوف انیة اس وم اإلنس ن العل م م ل عل ي لك اول المعرف ب التن ي حس ومنطق

ي " المواطنة " ، ولعل مصطلح واالجتماعیة اھیم الت رز المف ھ من أب كالیة، كون ذه اإلش ن ھ لم م م یس ل

ي امتد إلى مفاھیم ال عالقة ل ن البحوث والدراسات الت ر م ي كثی تغلتھ بموضوعھ األصلي ف ھ، اش ب

دیثاقدیما واشتقاقاتھاللفظالمصطلح أوھذااستعماالتأن نقف علىبدورنانحاول سوفو ى ،وح عل

:على حد سواء الغربيوالعربيالفكرفيواضحةداللةذاكمفھومهنمیزلنستطیع أناألقل 

:من حیث اللغة ف-1-1
ة ة والمواطن اھیم الھالمی ن المف االم ب معرفی دد الجوان بطھ ،متع ل ض ا یجع اقمم ھ واالتف ى داللت عل

ة افوفقاللغوي من األمور المعقدة نظریا وعلمیا،اشتقاقھأصلالعامة و ة اللغوی اجم العربی لبعض المع

یش ا" وطن"فعل كلمة تشتق من  ى الع ھ، والفعل واطن ھنا ھو فعل یقتضي المشاركة عل ترك فی لمش

والجمعموطن اإلنسان ومحلھ،وھوبھ،تقیمالمنزل"-الوطن-منظور،البنالعربلسانفيوجاء

.1...فیھایقیمومسكنامحالأي اتخذھاوطنا،اتخذهوأوطنھأقام،أيوأوطنبالبالدووطن... أوطان 

ي الوھذه الداللة اللغویة  ة ف یش واإلقام ي الع ى التشارك ف ة عل اقص وال والمبنی ى قاصر ون طن معن

اریخ اإلسالمي لحضارات الشرق رأي فبحسب ، یرتكز إال على بعد جغرافي ومكاني ي الت الباحث ف

ة CITZENفإنھ ال توجد كلمة مواطن "Bernard Lewisبرنارد لویس"أوسطیة  في اللغة العربی

ن ، وھي"البلدابن" وإنما یوجد مصطلح مقابل لھا یستخدم في كل معنى  رة م ة كبی ي بدرج كلمة تخل

واطن اإلتإیحاءاأي مضامین أو  ى لكلمة م ة بمعن ة  وإغریقی ن أصول التینی ي تنحدر م ة الت نجلیزی

واطن  رة الم اب فك ى غی ة یرجع إل ذه الكلم اب ھ ة، وسبب غی ي الشؤون المدنی ذي یشارك ف رد ال الف

2.لدى العرب سابقاالمشارك وفكرة المواطنة كعملیة مشاركة

ة " ستغرب محمد عابد الجابري غیاب لفظة اا كم ث أیضا " مواطن ة، حی ة القدیم اجم العربی عن المع

ال ة": ق ة المتداول ا القدیم ي معاجمن ظ ف ذا اللف اب ھ ي غی تغرب مع ارئ سیس ك أن الق ان : "والش لس

اء أما في نصوص ال،الخ"...تاج العروس"، و"الصحاح"، و"القاموس المحیط"و" العرب اب واألدب كت

اموس أو فھي أقل حظا" مواطن"أما كلمة ... ،فاللفظ غائب أیضا ي أي ق ر ف ى أث ا عل ر لھ م أعث ، إذ ل

451،لبنان، دس، ص13،دار المعارف للنشر والتوزیع ،الجزء لسان العرب إبن منظور،1
ةعلي خلیفة الكواري، 2 دان العربی ي البل ة  ف انالمواطنة والدیمقراطی روت ،لبن ة ،بی دة العربی ات الوح ز دراس ،،مرك

55ص ،2001
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ذلك أرى،نص ن وب ین م اتین الكلمت اتأن ھ ةالكلم يالمترجم ن أصلھا الغرب تقة م أن أي1."والمش

وع التالحدیثالمواطنة بالمعنى مصطلحالعرب سابقا لم یعرفوا  ات ، وإنما جرى نسبھ وفق مجم رجم

.التي تناولھا الباحثون العرب من الكتابات الغربیة 

وامیساالنتباهما یثیر وأما عند الغرب  اجم والق ي المع ةحین محاولة البحث ف الشھیرة حول والحدیث

ة  تثناءھذا المفھوم، ھو غیاب مفردة المواطنة كمصدر من مجمل قوامیس اللغ م باس ي معج ر ف ا ذك م

اإلنسانیة أسرة واحدة وطنھا العالم وأعضاؤھا أفراد اعتبارنزعة تسعى إلى "اعتبرھاالذي "الغوس"

ا  ا ، 2"البشر جمیع ابینم واعتبرھ ر بیل راد Robert Belloروبی ن أف ا یصدر م مجرد توصیف لم

یم  ن الق ة م ق منظوم ة وف ال موجھ لوكات وأفع ات وس ةالمجتمع من عالق ل االجتماعی ي ك ن ف ، ویمك

ذي "مفردة المواطنة ونسبھا إلى كلمة مواطن اشتقاقأن ننسب Belloیلو األحوال على حد قول ب وال

ة  ن كلم تق م دوره أش یفیتاس " ب ة " Sifiatisس ة لكلم ة والمعادل ولس " الالتینی ة الیونا" Polisب نی

ة 3،"ومعناھا المدینة ن یسكن المدین ط م ل فالمواطن لیس فق ع الشروط الضروریة ب ذي یجم رد ال الف

ھام ف ة لإلس ار المدین من إط ة ض ؤون العام ة 4"ي إدارة الش ردة المواطن اءت مف ى ج ذا المعن ، وبھ

ع  ي المجتم واطن ف رد الم غلھ الف ا یش یف لم ھ أن جل . كمصطلح لتوص ذي یجب أن نعرف فالشيء ال

احثین،اعتمادھاالتعریفات المرجعیة التي تم  ات الفیلسوف من قبل أغلب الب ى كتاب مؤسسة أصال عل

ى أرسطوالیوناني  ابع السیاسي، عل ارذات الط ا أناعتب ن أعطى وصف لم و أول م ر ھ ذا األخی ھ

ائال وذلكالمواطن الیوناني في المدینة الیونانیةعلیھینبغي أن یكون ة ،ق ھ السیاس ي كتاب ل " ف ھ ك بأن

ذا لو5". من یشارك بفعالیة في الحیاة العامة عن طریق ممارسة وظائف سیاسیة وقضائیة أو ثانویة  ھ

ب ةواإلستعانالمعربون للتعبیر بھاواختارھا،كانت كلمة مستحدثة في اللغة العربیة ي أغل دالالتھا ف ب

.كتاباتھم

ة Citizenshipالمواطنة ترجمة لمصطلح لفظزیة تأتيیفي اللغة اإلنجلو ن كلم تقة م أي Cityمش

كلمة في اللغة الفرنسیة و.المدینةأوالالتینیة التي تعني المجتمع Civitasمن لفظ مأخوذةمدینة وھي 

تقة  ة مش ذلكمواطن یة ك واطن بالفرنس ة م ن كلم ن Citoyenم ذلك ع ى ك ي المعن د ف ة وال تبتع كلم

Citizenتحدیده من خالل إدراج تحتھ مجموع الحقوق المدنیة التي یكفلھا حیث جرىزیة یفي اإلنجل

ي،ورقت بحث مقدمفھوم المواطنة وحقوق المواطن،عبد العزیز قریش1 ة ف ادرات التواصل واإلعالم م ى مب ملتق
انیة ھي " :المنظم تحت شعارالمنتدى المتوسطي الدولي الثاني لجمعیات المجتمع المدنيوالتوثیق فاس ة اإلنس الكرام

8-7ص ،2008،یولیوز6و 5و 4: فاس، أیام"الرأسمال األساسي لوجود اإلنسان 
امني، 2 كري م یش ي الس ة ف وم المواطن الميمفھ ي اإلس ي ، اق العرب د العرب ان، المعھ وق اإلنس ة لحق ة العربی المجل

48ص،2000،، دیسمبر7العددلحقوق اإلنسان، 
28، دار الكتب القانونیة ، مصر ،دس، ص ، المواطنة ودورھا في تكامل المجتمعات التعددیةأمین فرج شریف3
10ص ،1983ات عویدات، بیروت ، ، ترجمة نھاد رضا ،منشورالمواطن والدولةروبیر بیلو، 4
رمنیر مباركیة، 5 ي الجزائ ة ف ة المواطن ة المعاصرة وحال ة الدیمقراطی ي الدول ة ف وم المواطن ز دراسات مفھ ، مرك

71ص ،2013،الوحدة العربیة ،بیروت لبنان
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رد ي ویقصد بھ،القانون والتي تدور حول المحافظة على حریة الف ب ف ى األغل ة األواسطا عل الثقافی

1.جتماعي المرغوب حسب قیم المجتمع غرس السلوك اإل:واإلجتماعیة

ریعتبر مفھوم المواطنة من المالناحیة االصطالحیةمن -1-2 ا جدال كبی دور حولھ ذا ،افاھیم التي ی ل

ل المختصین یتفق علیھایصعب أن نجد لھا تعریف وم اإلجتماك ي العل انیة،ف ة واإلنس ك بسعی ب بوذل

ث ومة بالبح ات الموس ة ضمن التخصص ة العلمی ارب المعرف وع مش اعيتن ف ،االجتم الي یختل وبالت

ي  ة الت ا للزاوی ة تبع وم المواطن ثمفھ ل باح ا ك وف ، یتناولھ نحاول الوق وم وس اد لمفھ الث أبع د ث عن

:األتي لواضح وفق التناوحتى یتسنى لنا اإلحاطة بدالالتھ بشكل المواطنة 

:للمواطنة المفھوم القانوني -
ل، لالجانب القانونيقد تنوعت التعریفات التي تناولتل مصطلح المواطنة بالتوصیف والشرح والتحلی

ارض، ف أو تتع م تختل ا ل زتولكنھ ا رك اس بكونھ ى األس ة عل وص القانونی ن النص ة م ي مجموع ف

في الفكر القانوني موقعا مركزیایحتل "المفھومھذا أنحیثالتشریع الدستوري لكل النظم السیاسیة،

توري المعاصر ذي والدس دد لھ، ال تویین النظري ایح ى المس ارات عل راءات واالعتب ن اإلج ة م جمل

ي حیث 2."والعملي لبلورة ھذا المفھوم كحقوق وواجبات في الفضاء االجتماعي والوطني  یعرفھا عل

ائد " ھذا الجانب المواطنة منأن: ري بالقول اخلیفة الكو تور الس ق الدس ھ وف تمثل عالقة الفرد بدولت

رة . 3"فیھا والقوانین التي تنظم العالقة بینھما من حیث الحقوق والواجبات  وھذا مثلما أشارت إلیھ دائ

عالقة بین فرد ودولة كما یحددھا قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من "المعارف البریطانیة على أنھا 

ولي المناصب الحریة وما یصاحبھا من مسئولیات وتسبغ علیھ حقوقا سیاسیة مثل حقوق االنتخاب وت

المواطنة بأنھا الھویة القانونیة التي تحدد وضع األفراد B.Turnerبراین تیرنر بینما یعرف4..العامة

و ث یك ع، بحی ي المجتم ن ومكانتھم داخل الجماعة السیاسة، وھي ھویة یكتسبونھا بوصفھم أعضاء ف

ي  للفرد شخصیة قانونیة، تمنحھ حقوقا معینة وتفرض علیھ واجبات معینة في إطار ثقافة مدنیة، أي ف

ة ائل مدین فھا فض راد بوص ا األف یم یقرھ ن الق ة م ار منظوم ال5.إط ري مارش یف ھمف ویض

H.Marshall ذلك رد " ك ن مج ر م ل أكث ا تمث رافأنھ كلیةاالعت ة ش عیة قانونی رد بوض ا ،للف وإنم

6". واجتماعیةلھ بحقوق مدنیة وسیاسیة رافاالعت

72منیر مباركیة ،نفس المرجع، ص 1
4مرجع سبق ذكره، ص ،عبد العزیز قریش2
72یة ،مرجع سبق، ذكره ص منیر مبارك3
، شھر أوت، دبي، اإلمارات 144، جریدة البیان،العدد مفھوم المواطنة في الدول الدیمقراطیةعلي خلیفة الكواري، 4

.21، ص2004
ة المواطنة والمسؤولیة اإلجتماعیة مدخل نظريأحمد زاید، 5 ادي عشر المسؤولیة اإلجتماعی ؤتمر السنوي الح ، الم

17ص ،2010،،المركز القومي للبحوث اإلجتماعیة والجنائیة ،القاھرة2009مایو 19-16والمواطنة، 
71منیر مباركیة ، مرجع سابق ، ص 6
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ات بذلك تترتب علیھاالمواطنة القانونیةأي أن  وق والواجب ن الحق ة،: ثالث أنماط م یة ،المدنی السیاس

باإلضافة ...والترشح والتنظیم ة الحق في االنتخاب،یوتشمل الحقوق السیاس.االقتصادیة واالجتماعیة 

ر ع الض وب دف ویت ووج ى التص ات إل ى الحری وي عل ي تنط ة فھ وق المدنی ا الحق ا أم ائب وغیرھ

اع فض یة واالجتم ان ،الخصوص ي األم ق ف یة والح ر الشخص اد والتعبی ة االعتق ى حری ا.ال عل أم

ةواالقتصادیةاالجتماعیةالحقوق بخصوص اة العام ي الحی رد ف اركة الف ر عن مش وتشمل ،فھي تعب

امالت و ال والمع ائف واألعم ف العمالوظ راد ختل ین األف ة أو ب یات عادی راد كشخص ین األف ات ب الق

ومن المعروف أن كافة الدول تعد مختلف القوانین التي تنظم ھذه ،اكممثلین لمصالح الدولة ومؤسساتھ

زة  ة الممی دة الكیانی ة وأخالق لضمان وح ادات وثقاف ن ع ع م ھ المجتم ارف علی ا یتع ق م العالقات وف

1.للدولة 

:على أساسین الحقوق والواجبات الثالثتبنى ھذه األنماط منو

یم -أ ل الق یة والسلوك السیاسي ،وھي تمث ة السیاس ال الممارس ي تحدد مج د الت یم والقواع مجموع الق

اح–التبعیة –االستقالل–الدیمقراطیة–التسلط –العلیا للمجتمع ،مثال التسامح والتعصب  –االنفت

.االنغالق

ب ال-ب واطن یكتس الل إن الم ن خ د م یم والقواع ذه الق ة بھ اممعرف ة انتظ ئة اإلجتماعی ة التنش عملی

ھ االنتماء–اإللتزام بالوالء و. والتربیة الوطنیة  ى ذات ا عل واطن رقیب ل م مسألة طوعیة تجعل من ك

2.اآلخرینوعلى 

ة المواطنة بھذا المفھوم تقوم على إعتبار وجود عأن في ھذه التعاریفوحوصلة ما قیل إذا ة قائم الق

ات، حیث تقدم الدولة -الدولة –والمجتمع السیاسي األفرادبین  وق وااللتزام ن الحق عن مجموعة م

.للدولة یقوم األفراد بواجباتھم القانونیة اتجاهفي حین طریق القانون،

:المفھوم السوسیولوجي للمواطنة -
ا، فكرةتحظى  االمواطنة ومختلف القیم المرتبطة بھ اع باھتمام م اإلجتم احثي ودارسي عل دى ب الغ ل

ا،واالجتماعیةكغیره من العلوم اإلنسانیة  یلة باعتبارھ ة الكتسابوس ة اإلجتماعی ع المكان ي المجتم ف

ام  رورالع رط ض ليوش ھ كفاع ا ب رد معترف بح الف ى یص ةحت من الجماع ذلك ض اة وك ي الحی ف

ألة التي ركزت الدراسات السوسیولوجیةبعض ، مما أوجدالعامةاالجتماعیة ى مس في ھذا المیدان عل

ا لمواطنة األفراد في المجتمع العام، كمفھوماالجتماعيالوفاق راد فیھ تمكن األف ي ی ة الت ى الكیفی وعل

ثالت  ي التم اإلنخراط ف ف ب اءاتومختل ةاالنتم رى،الجماعی دورنا األخ نحاول ب یاق وس ذا الس ي ھ ف

12-10ص،2008،،مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاھرةالمواطنةسامح فوزي،1
ةأراء في فقھ التخلف العرب والغرب في عصر العخلدون حسین النقیب، 2 ان ولم روت لبن اقي ،بی ، 2002،دار الس

46ص 
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یولوجوالمفاھیم التي تناآلراءبعض الوقوف على ي توضح ن ییاولھا بعض السوس ة الت رة المواطن فك

.وفلسفتھا اإلجتماعیة 

القد جرى تعریف فكرة المواطنة  ى إنھ ة أو: في قاموس علم االجتماع عل وم مكان ة تق ة اجتماعی عالق

ولى ، ومن خالل ھذه العالقة یقدم الطرف األول الوال)دولة ( بین فرد طبیعي ومجتمع سیاسي  ء، ویت

ة بینما ترى 1.، وتتحدد ھذه العالقة عن طریق القانونالثاني الحمایةالطرف  دائرة المعارف البریطانی

.2" المواطنة تدل ضمنیا على مراتب من الحریة مع ما یصحبھا من مسؤولیات " أن 

رى  ذا ی ى ھ ويوعل ون دی ا John Deweyج ى أنھ ة عل ھ للمواطن ي مفھوم ى " ف رد عل درة الف ق

دة أي ذا المشاركة في الت ر فائ رد أكث ل الف ا یجع ل م جربة الحیاتیة، أي األخذ والعطاء، وھي تشمل ك

س 3... ".قیمة أكثر لآلخرین  ىأما المجل ة بكیباألعل ى : ك یللتربی ة عل افیعرف المواطن درة أنھ الق

اركة ف ي على التعایش في مجتمع دیمقراطي تعددي، ومنفتح على العالم، والقدرة على اإلسھام والمش

4.الخصوصیات وتقاسم القیم المشتركة احترامبناء مجتمع عادل ومنصف یوفق بین 

المواطنة من أن مفھوم " االجتماعیةالمواطنة والطبقة " في كتابھ H.Marshallمارشالبینما یعتبر 

ب أخر یتضم انوني، وجان ا الق ا جانبھ ى واحد، فلھ ن الناحیة السوسیولوجیة ال یقف عند داللة أو معن

ف المواطنة وفق ھذا الشكل من خالل العالقة المتبادلة بین ھذه یالمشاركة السیاسیة والمدنیة، ویتم تعر

5:الجوانب، والتي بدورھا تتفرع لتظھر األشكال التالیة

ائل : المواطنة المدنیة - ي المس واطن ف ة للم اركة الفعال ى المش ز عل انوني وتترك وتؤكد على البعد الق

.امة ،والسعي لتوفیق مصالح األفراد الخاصة مع الصالح العام للمجتمع ذات المصلحة الع

یة وتتأكد:المواطنة السیاسیة - واطن، فیھا الحقوق في المشاركة السیاس وق الم ن خالل ضمان حق م

رائب  ع الض ویت، ودف ي التص ق ف یة والح اركة السیاس ام، والمش ال الع ي المج تثمار ف ة االس وحری

.مة والترشح للوظائف العا

ھذا البعد یستوعب وجود عالقة بین الوطن والمواطن، تستلزم توافر صفات : االجتماعیةالمواطنة -

یة  ي السیاس اركة ف أساسیة في المواطن تجعل منھ شخصیة مؤثرة في الحیاة العامة، وقادرة على المش

.واتخاذ القرارات داخل المجتمع العام 

56، ص 1995، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، قاموس علم االجتماعمحمد عاطف غیث ، 1
30ص ،علي خلیفة الكواري ، المواطنة والدیمقراطیة في الدول العربیة ، مرجع سابق 2
48، ص 2003، األردن، ، مكتبة الرائد العلمیةالمواطنة إبراھیم ناصر ، 3
ى التربیة على المواطنة من نقل المعارف إلى بناء الكفایات، لحس بو تكالي4 ة عل ، مجلة عالم التربیة بعنوان التربی

دار البیضاء ، 15المواطنة وحقوق اإلنسان ، العدد  دة ال اح الجدی ة النج ، ص 2004، منشورات عالم التربیة ، مطبع
325

م، 5 ة المصریةالمصطفى قاس ي المدرس ة ف ة المدنی ع التربی ة واق یم والمواطن وق تعل ات حق اھرة لدراس ز الق ،مرك
89ص2006اإلنسان ، القاھرة ،
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ھ ل ویرى مالك بن نبي أن مفھوم المواطنة تق رد وتمثل ة الف م "اس بدرجة ممارس ث ھي " نع ن حی م

ن  ر ع التعبی ة االمتث ي النافی والء ،وھ یم ال روط لق االالمش ل لألن ث یتمث اني ، بحی عور أن ل ش أو لك

وھذا المفھوم لم یحد 1.قبل أن تكون شكل من أشكال الدستور االجتماعيمظھرھا الفعلي في الضمیر 

ھ السوس ى ب ذي أدل ایمعن التصور ال ل دورك ذا Émile Durkheimیولوجي الفرنسي إیمی حول ھ

رة ھ بفك ي كتابات ماه ف ا أس ة بم رة المواطن ط فك يالضمیرالمصطلح حیث رب د الجمع ي تع احد، والت

اعيوالضبطواألخالقالقانونتركیزھا على مبدأحیثمنالكبرىالمفاھیم ع، االجتم راد المجتم ألف

یكون من وااللتزام،االلتزامنابع من اجتماعيھنا أن أي نظام Émile Durkheimووفق لدوركایم

اتخالل وجود مجموعة مشتركة من القیم المتبعة، فالفرد یقوم بتحقیق  ي االلتزام واطن وعضو ف كم

ام  اعيالنظ ا بشكل االجتم دھا وتعریفھ م تحدی ي ت ھ والت ة علی ھ المفروض ارس واجبات ھ یم ذا فإن ، وبھ

النحن، وھي فیمكن القول ھ2.خارجي ة ب وین العالق رتبط بتك ة ی نا أن تكوین األطر المعرفیة للمواطن

ةاألنانيتنقل الفرد من الشعور  ذات الجماعی درك و3.بالذات الفردیة، إلى الشعور الجمعي بال دما ی عن

وم  رد مفھ نحن " الف وم " ال اة االنصھارأي مفھ وم الحی ي، وتق ةالجمع ن االجتماعی ة م ى مجموع عل

یجب علیھم فعلھ الذيیعرف البشر ھنا ما ، والمتبادلة المرتبطة باألدوار التي یؤدیھا األفرادالتوقعات

الخطاء، وفي ھذا اإلطار تتبلور معاییر المواطن وفي كل موقف حیاتھم، كما یعرفون معاییر الصوب 

4.الصالح 

انون والسیاسة وبخالف ما اء الق د فقھ رىھو شائع في عن اسی ة J.Habermasھابرم أن المواطن ب

ي  ھ ف ارف علی ا ھي متع د مم ذا الشكل أبع ي ھ ة ف ة المواطن ھ، وحقیق واطن ودولت ین الم ھي عالقة ب

ط ة،األواس یة والقانونی من السیاس ة "إذ تتض ةعالق رتبط اجتماعی األدوارت راد، ب ا األف ي یؤدیھ الت

یش ومع الدولة التي یعیشون في كنفھا، والمواطنة الاآلخرینوتفاعلھم مع  ن یع ل م تمنح، بل حق لك

اء،  ا تش نھم م ع ع اء وتمن ا تش نحھم م ة تم ا للدول وا رعای على أرض الوطن، ومن ثم فإن السكان لیس

تاتیكیا  ا اس یس مفھوم ة ل وع، فالمواطن وق المجم ى حق ة لتحم وا الدول ذین أسس ون ال نھم المواطن ولك

ا فی دام لم ادرة واإلق ى المب تمل عل عجامدا، بل ھي مفھوم مرن یش ر المجتم ال ویضیف 5" .ھ خی دانی

ي العولمة أي عالقة–الدیمقراطیة –تربیة المواطنة العربي فرحاتي،1 ،دفاتر مخبر المسألة التربویة في الجزائر ف
اقي ضل التحدیات الراھنة ، العدد االول  ،خ ري وب اص بالملتقى الدولي الثاني بعنوان العولمة والنظام التربوي الجزائ

55،ص 2005الدول العربیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة 
ونز، 2 ب ج ةفیلی ات البحثی ة والممارس ات اإلجتماعی ر النظری ة للنش ر العربی ة ،مص ر الخواج د یاس ة محم ،ترجم

57ص 2010والتوزیع ، مصر 
23المواطنة والمسؤولیة اإلجتماعیة مدخل نظري، مرجع سابق، ص أحمد زاید، 3
24ص ،، نفس المرجع أحمد زاید4
20أحمد زاید، نفس المرجع، ص 5
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توك  ذDanielWeinstookوینس ة بھ ن اأن المواطن اد م الث أبع ى ث ل إل ى األق یر عل ور تش التص

1:والسیاسیة، وھي االجتماعیةالرابطة 

اریتم بمقتضاه اجتماعيعقد وتشمل : الوضع القانوني - یس أي اعتب ة ول داھا شيءالمواطن أخر ع

الواجبات لكل من یحمل جنسیة الدولة دون تمییز دیني أو عرقي، أو بسبب ھي مصدر الحقوق ومناط 

بحقوق وعلیھ یحضاالمواطن ف2.الذكورة واألنوثة ، ومن ثم تجسید ذلك التوافق في دستور دیمقراطي

.واجبات ومسؤولیات نحو المجتمع

لبشر بحكم مشاركتھم یكتسبھا ااستحقاقاتإن المواطنة لیست حق یمنح، لكنھا : عدد من الممارسات -

ع  اء المجتم ي بن تمرارهف اة واس اج الحی ادة إنت ي إع اركتھم ف ة، أي مش ر االجتماعی وین األس ر تك عب

ن خالل استمراروالنسل الذي یؤدي إلى  وطن م دفاع عن ال ي ال اركتھم ف ي االنخراطالحیاة، ومش ف

ي الحفاظ على المصلحة فالمواطن ھو من یشارك في حیاة المؤسسات السیاسیة وف3.صفوف الجیش 

.العامة 

اء استثناءالمشاركة الواعیة لكل شخص دون أي ": قطب ھویاتي - ي بن ودون وصایة من أي نوع ف

4"االجتماعياإلطار 

ارإذا یمكن  ةاعتب یولوحيالمواطن وم السوس ن المفھ لوكم یم س ات ،یة باألساسھي ق تتضمن التزام

امتجاهمن قبل الفردأخالقیة واجتماعیة ى الصالح الع اظ عل ن مجتمعھ، من حیث ھو مطالب بالحف م

.  اإلسھام في رقي مجتمعھ وتحضره في كافة المجاالت من جھة أخرى ، وجھة

:المفھوم اإلسالمي للمواطنة-
طلحإن  ذا المص ات ھ ي أدبی ث ف المي،الباح ي اإلس راث العرب ي الت ظ ف المي أنیالح وم اإلس المفھ

ربط من خاللینطلق للمواطنة  ي ت ة الت القواعد واألسس التي تبنى علیھا الرؤیا اإلسالمیة عن العالق

رادبین  ات واألنساألف ن التنظیم لم ومحیطھ م ةاق كمس اب ،االجتماعی د الوھ د الباحث عب ث یؤك حی

األفندي بأن مقابل مصطلح مواطن ھو كلمة مسلم في التاریخ اإلسالمي القدیم، حیث یتمتع الفرد بحكم 

ف 5."ما بعضویة فوریة وكاملة في المجتمعكونھ مسل بینما یرى الباحث القحطاني أن مصطلح ال یق

ال  ث ق ة حی ل الذم ن أھ ع م ن ف" عند وصف المسلمین فقط بل یتضمن كامل فئات المجتم ة م المواطن

ن  ل م ین دار اإلسالم وك أ ب ي تنش روابط والصالت الت ات وال وع العالق المنظور اإلسالمي ھي مجم

325لحس بو تكالي، مرجع سابق، ص 1
38علي خلیفة الكواري ، المواطنة والدیمقراطیة في البلدان العربیة، مرجع سابق، ص 2
18لمسؤولیة اإلجتماعیة مدخل نظري، مرجع السابق، ص أحمد زاید، المواطنة وا3
34مرجع سابق، ص النفسعلي خلیفة الكواري ، 4
53ص 2012،دار الكتاب الحدیث القاھرة ،مصر مناھج البحث في المواطنة وقیم المجتمعحسین حسن موسي، 5
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ذ ن ھ انویقط واء ك دار س ین أم اه ال لمین أم ذمی ینمس ھ 1" .مستأنس ي نظرت ق ف الم ینطل أي أن اإلس

لم  ة الس لمین بحال ر المس تفظ غی للمواطنة من أن السلم ھو العالقة األصلیة بین الناس، ومن ثم فإذا اح

2.فھم والمسلمین في نظر اإلسالم إخوان في اإلنسانیة، ویتعاونون على خیر العالم 

زیرتو ام ك ق الع وملالمنط المیةمفھ ریعة اإلس ي الش ة ف ى المواطن دأ عل رضمب ة ،الف أي الوجوبی

ى وھو، واجباتھقیامھ ب، أي واإللزام على الفرد ا تنطوي ، وصیانتھاھحقوقمكلف بالمحفظة عل كونھ

ر،وسیاسیة، كالوفاء بالعھداجتماعیةعلى قیم  صح ، ، الناإلخالص في العمل، طاعة اإلمام، عمل الب

وم عالقة عقدیة یكتسب فیھا اإلنسان مواطنیتھ بإسالمھ،أنھا أي3،إلخ...االجتماعيالتكافل  ث یق حی

وحق وطنھ ،علیھاآلخرینالمواطن الصالح ھو الذي یعرف حق ف، ساسالوالء بینھ وبین مجتمعھ باأل

ھوأن ،بانتمائھویعتز ،علیھ ھ علی ا،إلخوان ة واألرحقوق ا حق القراب امأقواھ ى ،ح درج حت ي تت م ھ ث

رة  ددة للجی ا درجات متع ھ وأدناھ ى درجات ین أعل دین وب ن الواف وطن م وق ضیوف ال تصل إلى الحق

4.والزمالء واألصدقاء وغیرھم الناس 

د  رین العرب، نج ات المفك ب كتاب ي أغل ھ ف ة وداللت ع مصطلح المواطن ین تتب وما یثیر االستغراب ح

ارض م، ویع ة اإلسالمیة، بعض اللبس في منحى الفھ رة المواطن ر اإلسالمي حول فك ا أصلھ الفك م

دةیدل على أنھاتعبیر إلى ھابتحویلوحیث بإلحاق مفھوم المواطنة بمعنى القومیة العصبیة، یجب عقی

اوھذا ما 5.أن یلتف حولھا جمیع األفراد بغض النظر عن مللھم ونحلھم  میجعل البعض یقف سلبیا أم

ر ، العربي اإلسالميالعالمفي اطنةالموأو مصطلح الوطنیة مأما د" وھو ما جعل  المفك "قطبمحم

، اإلسالمیةالشریعة قیم ومفھوم كبدیل عن المواطنیة اإلسالمیة القائمة على الدین اإلسالميھذا الینتقد

أن  ول ب ن منتجات الغرب فیق ھ أصال م ر أن اء "حیث یعتب ع أبن ي أن یشعر جمی ة تعن ة القومی الوطنی

ي انحدروا الوطن الو احد بالوالء لذلك والتعصب لھ أیا كانت أصولھم التي ینتمون إلیھا وأجناسھم الت

ار آخر6،"منھا ألرض بغض النظر عن أي اعتب ة . بمعنى أن الوالء ل وم القومی م یتحدث عن مفھ ث

ذا أق دة ،وھ ة الواح اء الجنس الواحد أو اللغ والء ألبن رب العربیة الذي یتعدى حدود األرض لیكون ال

مذاھب فكریة "في كتابھ أیضامحمد قطبویضیف ،واأللفة بین الناساالتفاقھ إلى إلى التعصب من

وم" رة معاص ذا المفھ أن ھ م ب دیرهت د تص المي ض اد اإلس ة الجھ ة نزع د إمات رب لقص ن الغ م

16ص ،2007لبیضاء المغرب ،، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار ا، المواطنة والوطنیةمحمد الصاقوط،1
2013مصر، 2، مكتبة االنجلو المصریة، ط،المجتمع المدني العربي وقضایا المواطنة وحقوق اإلنسانعلي لیلة، 2

99ص 
48-47بق، ص اخلدون حسین النقیب ، مرجع س3
134حسین حسن مرسي ،مرجع سابق، ص 4
ف5 د اللطی د عب امر مؤی ي،س كالیتھا ف ة واش المیةالمواطن ة اإلس ل الدول ،ظ

http://www.fcdrs.com/mag/issue-7-4.html 13/10/2013في یوم
19مرجع سابق، ص نفس المحمد الصاقوط ،6
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ھل تحویل ھذه الحركات إلى قوى وطنیة سیاسیة لیسو،وطنیةتحویلھ إلى حركةومن ثم ،االستعمار

نھج الفكري ثم یؤكد على رفض ھذا المفھوم.التعامل معھا دون لغة الجھاد ي "بالقول بأن ھذا الم یعن

بكل صراحة أن یكون المشرك الذي یشاركك في قومیتك أقرب إلیك من المسلم الذي ینتمي إلى قومیة 

.1"أخرى

ر فیالمواطنةھذا النوع من أن"البناحسن "المفكر یرىو ارن زائفة ال خی اس، ویق دعاتھا وال للن ا ل ھ

ر أما وجھ الخالف بیننا وبینھم: "بین وطنیة اإلسالم والوطنیة الصنمیة الجاھلیة بقولھ ا نعتب و أنن ، فھ

ا لتخوم األرضیة والحدود الجغرافیةوھم یعتبرونھا بااإلسالمیةحدود الوطنیة بالعقیدة ة فیھ ل بقع ، فك

ول د رس ھ إال هللا محم ول ال إل لم یق ھ مس الص ل ھ واإلخ تھ وحب ھ وقداس ھ حرمت دنا، ل ي عن هللا وطن

م ونشعر  تم لھ ا نھ ا وإخوانن ة أھلن ذه األقطار الجغرافی ي ھ لمین ف ل المس والجھاد في سبیل خیره، وك

ھم  س بإحساس عورھم ونح ا و2."بش ى فیھ یم تتجل ةالق ؤمنیناالجتماعی ین الم الم ب ي شرعھا اإلس الت

: ومنھاعموما

ة العضویة المتماسكة ،المؤمنینبینوالمساواةلعدلواالوالء- وھو الذي على أساسھ تتشكل البنی

لم ،  ع المس ر للمجتم وق ألعب اء الحق اتإعط یم العالق حابھا وتنظ ةص ین االجتماعی دل ب اء الع وإرس

. الناس

ین جتماعياالوالتكافل والتآلفعالقات التضامن حیث تسود ،والحریةوالتعاطفوالتواداأللفة- ب

الىقال هللاألفراد، حیث قال حیث  اكم شعوبا : " تع ى وجعلن ر وأنث ن ذك اكم م ا خلقن اس إن ا الن ا أیھ ی

.3"وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا علیم خبیر

سك حرصت الشریعة على تماحیث :الناسبینالیومیةالحیاةحركةتقتضیھاالتيالعملیةاآلداب-

اتفجاءت التشریعات التي تؤدي إلى تقویة الروابط، المجتمع وترابطھ ةوالعالق اظ و،االجتماعی الحف

ین،و، والعدل اآلخریناألفراد حقوق على  وت، إصالح ذات الب ارع والبی وآداب الصحبة، وآداب الش

.واستقرارهأمنھ التي تكفل للمجتمع و

بالمعروف والنھي على المنكر والسعي إلى التكافل مراألمن خالل :االجتماعيوالتضامنإلحسانا-

.والحرص على منفعتھم والتعاون معھملھم وحب الخیر بینھمواإلخاء4،بین المسلمیناالجتماعي

19محمد الصاقوط، نفس المرجع السابق، ص1
ةمحمود خلیل أبو دف،2 ة المواطن ن منتربی ة منشورات ،ظور إسالميم ة التربی ة اإلسالمیة –كلی غزة–الجامع

249ص 2004
13سورة الحجرات األیة 3
21ص في البلدان العربیة، مرجع سبق ذكره،علي خلیفة الكواري ، المواطنة والدیمقراطیة4
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ة انطالقا مما سبقو ي طرحھ في األبعاد المفاھیمیة الثالثة حول المواطن ف إجرائ ن صیاغة تعری یمك

ارلھا  ة :واعتب ل مأن المواطن واحي السلوك ك ن ن اعيركب م رد االجتم زم الف ة، تل یم األخالقی والق

ھ نحو  ا تدفع ع، كم ام للمجتم بالتفاعل مع مكونات المجتمع، والمشاركة الفاعلة في الشأن والصالح الع

. واستقرارهالسعي إلى تنمیتھ والحفاظ على أمنھ 

:مراحل تطور مفھوم المواطنة -2
مفاھیم المواطنة أن ھذا مصطلح مازال متشعب المفھوم وخام وال یمكن إن ما تم مالحظتھ أثناء طرح 

ا  وم تاریخی حصر داللتھ على المستوى النظري أو التطبیقي، وھذا راجع إلى ظروف نشأت ھذا المفھ

ا أن نقف  دى وجب علین زمن ول ر ال ة عب وتطوره عبر تنوع الحضارات وأنظمة المجتمعات المتعاقب

. خي الذي اتخذه ھذا المفھوم مكتسبا الصیغة والخصائص التي یظھر فیھا الیومعلى تتبع المسار التاری

ة بمفھوم المواطنةاالھتماموتشیر معظم الدراسات أن بدایة في التاریخ القدیم ھو ما توصلت إلیھ دول

ى م إل ع مقس ون المجتم ھ، ك ا ل ا نموذج المدینة عند اإلغریق، والذي شكلت الممارسة الدیمقراطیة ألثن

ن  ا ع ل منھ ف ك یة تختل ات رئیس الث طبق ا األخرث یا وقانونی اسیاس ي واجتماعی ات ھ ذه الطبق -وھ

رار ون األح توطنون -المواطن بالمس د -األجان طو 1.العبی ات أرس تفكتاب ور انطلق ذا التص ن ھ م

ة وأعتبر المواطنة بالنسبة إلیھ ھي المكانة المتمیزة للجماعة الحاكمة في دولة المدینة، فمك انة المواطن

ط 2.لدى أرسطو تقتصر على ممارسة المشاركین وذوي التأثیر القوي في المجتمع  ا تشمل فق أي أنھ

3.الذین یتمتعون بسلطات حكومیة األحرار

ولم ینحى أفالطون كذلك عن ھذا التصور حیث شبھ طبقات المجتمع بطبقات المعادن فالطبیعة حسب 

ام : بقة الذھبیة الطھي رأیھ قسمت إلى طبقات ثالث ة الحك فة( وھي طبق ة الفضیة ،و) الفالس : الطبق

ة  رارات وإطاع ذ الق ولى تنفی امأوامرھي طبقة الجنود الذي تت ا الحك د والنحاس، أم ة الحدی ھي طبق

ا أفالطونیرىوھم تنفیذ القرارات وإطاعة الحكام، سائر المواطنین الذین یتحتم علیتضم طبقة  أن ھن

ذي یفترضحیث تعلق بالعدالة الطبیعیة، مبدأ المواطنة م ل ال ھأن كل فرد یمكنھ ممارسة العم ھ أھلت ل

أي أن الحقوق مسألة تتعلق 4.الطبیعة أكثر من غیره، فالعدالة عنده تكون بأن یلتزم كل بحدود طبیعتھ

5.بالمواطنین األحرار وأما الواجبات أمرا خاصا بمن لیسوا كذلك 

22یة ،مصر ،دس ، ص ،دار الكتب القانونالمواطنة ودورھا في تكامل المجتمعات التعددیةأمین فرج شریف، 1
75ص ، مرجع سبق ذكره،المجتمع المدني العربي وقضایا المواطنة وحقوق اإلنسان،علي لیلة2
25ص أمین فرج شریف، نفس المرجع السابق،3
24ص نفس المرجع ،أمین فرج شریف، 4
ة العرسیدي محمد ولد یب ،5 وم المواطن ي مفھ راءة ف ة، ق ةالدولة وإشكالیة المواطن ة ،بی ة العلمی وز المعرف دار كن

91ص 2012،للنشر والتوزیع،عمان األردن ،
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انییوھناك بعض الباحثین الذین ل الیون ا قب ى م وم إل ذا المفھ ور ھ روز حضارات نأرجعوا ظھ ع ب م

ي  ة ف رق القدیم وریا والش ن س ا م ل غیرھ ة، قب ة المدین ت بدول ذي عرف یمن ال راق وال ر والع مص

ي الحضارات الغربیة، فظھرت مدن كإیبال وأوغاریت وماري، راد ف اة األف ا حی وھي مدن نظمت فیھ

المجتمع بالدولة، وفق قواعد محددة، كما أظھرت تلك المدن تمیز في المجتمع، كما نظمت فیھا عالقة

ي "حمو رابي"شرائع كبر دلیل ھو في أولعل 1.االجتماعیةنظام العالقات  ة ف رزت المواطن ، حیث ب

أھمیة إقامة الشرائع، وإصدار القوانین التي تنظم الحیاة وتحدد وتبین الحقوق، وذلك ألجل تحقیق قدر 

ا من االستقرا ین م ر والسلم االجتماعي من خالل إقامة النظام وتحقیق قدر من المساواة أمام القانون ب

2.یعتبرھم النظام متساویین 

ات أإلى الرومانیین نجد انتقلناولو  ى طبق نھ وعلى الرغم من أنھم أبقوا على فكرة تصنیف المجتمع إل

واطن ھمأنمتباینة في الحقوق والواجبات، إال اجتماعیةأو فئات  تجاوزوا الفكرة التي تحصر صفة الم

ة  ى صفة المواطن دما أضفوا عل ك عن ة، وذل ولي الوظائف العام ة ت ھ قابلی في الشخص الذي تكون فی

ا م212عبر مرسوم كاركا سنة طابعا قانونیا أوسع انون حقوق ھ الق ب ل ذي یرت ھ الشخص ال ، حیث ان

3.الوظائف العامة یشترط فیھ المشاركة أو اإلسھام فيأنمعینة دون 

ع "إلیاس في كتابھ Norbert Eliasویرى المفكر نوربرت ة الغرب ومجتم د ودینامی حضارة التقالی

ان دخل "البالط رة تحضر اإلنس ة مرتبطة بفك ، أن مسألة المواطنة  في تلك الحقبة األثینیة والرومانی

ة الحاجات ماستخدإتتحكم في مسألة تتعلق بالقواعد التي " المجتمع الغربي القدیم أي أنھا الجسد، وتلبی

ة  ة حقیقی ا حری ة، فیھ اة بربری یش حی ان یع رون الوسطى ك والغرائز والرغبات اإلنسانیة، فإنسان الق

وانطالقا، األخربنظرة االنشغالورغباتھ وتلبیة حاجاتھ، دون انفعاالتھفي التعبیر بعمق عن ) مطلقة(

ق األمرالبشري، وتقاسیم في العمل فلم یعد االجتماعحسب تقنین قواعد العیشأبد16من القرن  یتعل

ذنب  اس بال د اإلحس اعر تول ا بمش رف، وإنم د للتص رد قواع ار ، و4"بمج ي إط ة ف ورت المواطن تط

الذي عاش االجتماعيسطحي محدود فكان اإلنسان البدائي یرتبط في إطار المكان والعمران واإلطار 

ذا 5.فیھ  ة أن ھ اریخي ال ویرى بوعمام وم ت ھ مفھ درك أن ا ن ة یجعلن التصور لمنحى تطور المواطن

ة والمتصل  اء المواطن ي بن ھ الخاص ف تحتكره المجتمعات الغربیة المتقدمة فقط، ولكل مجتمع نموذج

وق  ن حق ة م ك جمل ھ ذات تمل ى ان ا عل واطن فیھ ور الم غرى وظھ ات الص دن والمجموع اة الم بحی

81منیر مباركیة ، مرجع سابق ،ص 1
98ص ، مرجع سابق،المجتمع المدني العربي وقضایا المواطنة وحقوق اإلنسان،علي لیلة2
26ص مرجع سابق،أمین فرج شریف، 3
رب ، بیة والعلوم اإلنسانیةالمعجم في أعالم الترعبد الكریم غریب ، 4 ،منشورات عالم التربیة ،الدار البیضاء، المغ

152ص 2007
73ص ، مرجع سابق، المجتمع المدني العربي وقضایا المواطنة وحقوق اإلنسان،علي لیلة5
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ة 1. واالجتماعیةالمشاركة السیاسیة  وم المواطن ي ارتبطتكون مفھ اركة ف اریخ بحق المش ر الت عب

، وأخیرا حق المشاركة الفعالة في االجتماعیةبحق المشاركة في الحیاة أرتبط، كما االقتصاديالنشاط 

2.الجماعیة الملزمة وتولي المناصب العامة فضال عن المساواة أمام القانون تالقرارااتخاذ 

اس الف، بھذا الشكلوطن دعوة المواطنةالحال بطبیعةواإلسالم  ي، الن ي وأعجم ین أعرب ھ ب رق فی ف

ر  ع غی اواة م ق المس ھ ح من لنفس ى یض لما حت ون مس ان أن یك ي اإلنس ط، یكف نان المش یة كأس سواس

ر اإلسالمي نتساباالفكان 3.االجتماعیةالمسلمین وھذه الحقوق تشمل أبعاد حیاتھ  إلى اإلسالم والفك

ون بن ة یك فة المواطن ن فلس اة م جمة المتوخ ة المنس ات المجتمعی ق ذات العالق ا لتحقی یا كافی اء سیاس

ة االنتماء، فكان األنوارالمعتمدة في عصر  وم المواطن ق مضمون مفھ لإلسالم یعني اإلیمان بقیم تحق

4.بدون وطن محدد أو دولة محددة غیر دار اإلسالم 

د  قفق ةأنطل ھ للمواطن ي نظرت الم ف ن خالل اإلس دم لمین أمب ین المس ة األصلیة ب ي العالق لم وھ الس

واطنیھم أو  ن م رھم م ین غی نھم وب ا بی ي م مبعضھم ببعض، وف ة األم م " المختلف لم فھ ة الس ي حال فف

ھ  دعو إلی ھ ی ل دین ام، ولك ا الع ى خیرھ اونون عل انیة یتع والمسلمون في نظر اإلسالم إخوان في اإلنس

5"بالحكمة والموعظة الحسنة  

رنأما عند الغرب وفي ابعالق ار الس د انھی ة بع اة االجتماعی ى الحی ر اإلقطاعي عل عشر سیطر الفك

ت  ذي كان ي ال ي العصر األثین ھ ف ان علی ا ك مختلف اإلمبراطوریة العظیمة، وعاد مفھوم المواطنة لم

.والسیاسیة وفق منزلتھ الطبقیة في المجتمع العام االجتماعیةتتحدد وضعیة الفرد 

ا،  وبظھور الثورة الفكریة العلمیة، بدأ الترسیخ الفعلي لمبادئ المواطنة الصحیحة والتي خاض روادھ

ارة  راء اإلقطاع ت ع أم ع أخرىصراعات ضد الكنیسة تارة وم ام م ع الع وم المجتم ور مفھ ى تبل ، حت

ة ة،بدای ة األوربی وم النھض ور المفھ ى تبل اعيحت ات وااالجتم ة للواجب ة كمرجعی وق للمواطن لحق

دة ع ع بعی راد المجتم ین أف اءات الضیقة والعصبیة األالمتساویة ب ا ةثینین االنتم ن رعای ولتھم م ، وح

ي  ي القضایا الت اركة ف م المش د لھ ات تؤك یھم واجب علیھم واجبات إلى مواطنین علیھم حقوق مثلما عل

وطن  ة –تمس ال ع–الدول دأ، 6المجتم تخداموب ون باس ومالغربی نمفھ واطن م د،الم ززون جدی ویع

الملوكعسفتضد وتقننھاالفردیة والجماعیة،وحریاتھبحقوقھتعترفعدة نصوصبإصدارمركزه

44ص . شكري مامني ، مرجع سبق ذكره 1
15ص مرجع سبق ذكره،یة، علي خلیفة الكواري ، المواطنة والدیمقراطیة في البلدان العرب2
91، ص مرجع سابقسیدي محمد ولد یب ،3
، ندوة لجنة القیم الروحیة دعم المواطنة بتأھیل المواطن المسؤول في دولة الحقمحمد اإلدریسي العلمي المشیشي، 4

ام  و 7-6والفكریة بعنوان الوطن والمواطنة وأفاق التنمیة البشریة  أی ار2006یونی ة المع اط  ، مطبع دة ، الرب ف الجدی
159ص 2007

20ص في البلدان العربیة، مرجع سابق،علي خلیفة الكواري، المواطنة والدیمقراطیة5
74ص ، مرجع سبق ذكره،المجتمع المدني العربي وقضایا المواطنة وحقوق اإلنسان،علي لیلة6
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میثاق Jean Sartreسارتیرجونفي تلك الفترة" ملك انجلترا وأجھزة الدولة والكنیسة، حیث أصدر

دالشرف األعظم الذي سمي بالماغناكارتا  ذا العھ یادة وعرفت بالعھد األعظم وھ ز س و رم انون ھ الق

اعي ى ، االجتم وي عل وق 63وتحت ات ویكرس حق ك والبارون ین المل ات ب نظم العالق ا ی ا م ادة منھ م

ة األفراد  ازات الكنیس أمین امتی ة وت ات دینی ق بحری ا یتعل ا م ھ ومنھ ك ورجال دخل المل وحمایتھم من ت

عب اإلن ة للش ة مختلف یة ومدنی ات سیاس وق وحری ى حق نص عل ا ی ا م زيومنھ ة ك،جلی مانة الحری ض

1.الشخصیة دون تمییز الطبقات االجتماعیة وتأمین العدالة بواسطة قضاء مستقل ونزیھ

من اق ض ذا المیث احثین أن ھ ب الب رى أغل الوی بالء للرج رار الن وق األح ف الحق ط مختل فق

المفھوم اإلقطاعي أفرادوزرع نوع من التمیز بین ،توالصالحیا ث ب" المجتمع الواحد ب رتحی اعتب

ادي  رد الع ي الف ا یكتف انون، بینم داد الق ي إع ا ف اھم بشكل م ن یس و م ھ باالنصیاعصفة المواطن ھ ل

.2"وفقط

ي لدى الغرب األنوار فالسفةشكل فكرعشر الثامنالقرنوفي ة الت منطلقا أساسیا للتطورات الجذری

ان جاك روسو فات ج یما فلس ي، ال س ع األوروب Jean-Jacques Rousseauسوف یشھدھا الواق

انط Montesquieuومونتسكیو وبزKantوك رھم، Hobbesوھ وم وغی ا یق وا مفھوم ذین طرح ال

، یفترض تخلي الناس عن حالة الطبیعة اتفاقبین المواطنین والحكام على شكل االجتماعيعلى العقد 

ة  ع السیاسي أي الدول دة األساو3.لیكونوا المجتم ذه التصورات القاع ي شكلت ھ یة الت قس ا انطل منھ

Fourierفورییھ بالمفكر الفرنسي وھذا ما دفع م بفرنسا، 1789إعالن حقوق اإلنسان والمواطن سنة 

زا، : "إلى القول د السیاسي رم ا، وصار للمعتق ا مقدس ل وأصبحلقد اكتسب اإلعالن طابعا دینی ي ك ف

ا تعلم األطف ھ ی واطنین، وفی اكن الم ي مس ع، وف ة یطب ة العام راءةاألمكن ر .4"ل الق دفھا تحری ان ھ وك

ان إزاء  ة اإلنس د قیم ة لتأكی ازات، والتحریری ة باالمتی اواة لإلطاح تعلن المس تبداد، ف ن االس ان م اإلنس

ى  ة عل ك والتعددی یادة المل دیال عن س یادة ب مؤسسات الكنیسة واإلقطاع، وتنادي بالشعب مصدرا للس

5.واالستبدادأنقاض االنفرادیة، وفصل السلطات لمنع التركیز 

دنظریةظھرتالقرنوفي ھذا اعي للفیلسوفالعق والفرنسياالجتم ث Rousseauروس ق حی یطل

والمفاھیم التي تبلورت في صورة اآلراءعلى مجموعة متشابكة ومعقدة من االجتماعيمصطلح العقد 

اطة  ة البس ي غای یة وف ة سیاس انظری وم إال : مؤداھ ري ال یق ع بش اقإن أي تجم راد باالتف ین األف ب

104ص 2003كتاب طربلس ،لبنان ، ، المؤسسة الحدیثة للمفاھیم أساسیة في علم السیاسةخضر خضر ،1
10روبیر بیلو ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
48-46ص مرجع سبق ذكره،أمین فرج شریف، 3
ة،عبد هللا مجیدل4 http://www.alfalsafa.com/.html،دراسة في أزمة االنتماء والمواطنة في التربیة العربی

.2013/ 09/ 11في یوم 
46ص مرجع سابق،أمین فرج شریف، 5
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ي 1.یتخذ شكال تعاقدیا االتفاقالمكونین لھ، وإن ھذا  الویضیف روسو ف ث ق ة حی ذه الحال یأخذ : "ھ

واطنین ) في المجتمع(المشاركون  یة م ي السلطة السیاس اركون ف كمجموعة اسم الشعب ویسمى المش

ة وانین الدول واطن ھي و. ویسمون رعیة لخضوعھم لق ید، م ة، س ات رعی ذه الكلم أنأي2."احدةھ

یادتھمنجزءكل منھم عنأن یتنازلعلىالدولةوبینبینھممافيجمیعا تعاقدوااألفراد ھس وحریت

ىفي المجتمعالعالقاتتنظیمتتولىالتيللدولة ةالأنعل دخل الدول يتت انيالنشاطف يإالاإلنس ف

3.رخآنشاطأيةحقھا ممارسمنولیسوألمن والقضاء،الدفاعوظائف

أن المواطنة لم تكتمل عناصرھا إال بعد الحرب العالمیة Thomas Marshallویرى توماس مرشال

انالكفیلة بتحقیق المساواة بین ااالجتماعیةالثانیة وصدور القوانین  ،ألفراد والحفاظ على حقوق اإلنس

غة أوالدین أو اللبسبب اللون أو الجنس،من دون أي تمییز" ة حقا لكل شخص حیث أصبحت المواطن

ي أو  رأي السیاس ر أوأو ال وطني أو اأي رأي أخ ل ال اعيألص ن دون أو االجتم د ،وم روة أو البل الث

.4"تفرقة بین الرجال أو النساء

د،أیضاالثانیةالعالمیةالحربفي أعقابو امتزای ياالھتم یمونشربتبن ةق ات المواطن ي المجتمع ف

تجدیدإلىالماسةبالحاجةلإلحساسةنتیج،ختلف المؤسسات المدنیةعلى نطاق واسع شمل مالغربیة

يالسیاسیةوالسلبیةومقاومة الجمود العامالشعور الوطني، ینانتشرتالت بابب يالش كف رة، تل الفت

مقوماتعدالتيالسلوكیاتومواجھةوالقیمالمتعلم بالمعارفتزویدمن تعلیمھاأصبح الھدفثمومن

ا أنذلك 5.الدولةفيلعضویتھضروریةكسبھ خصائصوتلحیاتھ، ي أوروب ة ف وم الدول ظھور مفھ

ى السلطة  اس عن معن اھیم الن رت مف یم غی یة، ق دة وسیاس في العصر الحدیث، استتبع ظھور قیم جدی

و  ي محدد، ھ ده، داخل إطار تراب اه بل ھ تج أنواعھا، وعن مسؤولیة الفرد دخل مجتمعھ، وعن واجبات

6.ن مسؤولیة الدولة تجاه حقوق األفراد الذین ینتمون للوطن الواحدالوطن، وع

مبادئ الأن ھناك ثالثة تحوالت كبرى متكاملة حدثت في أوروبا ھي التي أرست خلیفة الكوريویرى 

7: بعد الحرب العالمیة الثانیة وھي لمواطنة في الدولة القومیة الدیمقراطیة المعاصرةالصحیحة ل

47ص نفس المرجع،أمین فرج شریف، 1
المواطنة والدولة، من كتاب الطائفیة والمواطنة في لبنان الواقع الطائفي ودولة المواطنة في لبنانبولس عاصي، 2

ن قب اني ، نشر م ر اللبن دى الفك داد منت ةل مقاربات واتجاھات ، إع ارف اإلسالمیة الثقافی ة المع انجمعی انفي  ،، لبن ج
11ص 2010

.14/11/2010في یوم http://www. marocsite .net، التربیة على المواطنةالصدوقي محمد، 3
88ص ،منیر مباركیة ، مرجع سبق ذكره4
ة، 5 د القابل س ول ا"إدری ة علیھ ان والتربی وق اإلنس یم حق ات أ،"تعل ز الدراس انمرك ادر -م ي للمص ز العرب المرك

14/11/2010في یوم http://www. amanjordan.orgوالمعلومات حول العنف ضد المرأة، 
وان القیم المرجعیة للمواطنة وتخلیق الحیاة العامة في المغربمحمد الكتاني، 6 ة بعن ة المغربی ة المملك دوة اكادیمی ، ن

50مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، الرباط دس ص 2013نوفمبر 26-25: تخلیق الحیاة العامة في المغرب أیام
28ص في البلدان العربیة، مرجع سبق ذكره، علي خلیفة الكواري ، المواطنة والدیمقراطیة7
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ھ بروز الدولة )1 م ومذھب ة لملكھ ل رعی ة ك القومیة نتیجة صراع الملوك مع الكنیسة الذي انتھى تبعی

.الذي اتبعھ في إطار المجتمع الذي تقوم منھ دولتھ بقومیتھا وتاریخھا وثقافتھا المتمیزة

راف )2 ن االعت ا م تج عنھ ا ن ة وشعبھا وم ین الدول ة ب ة المتبادل ت الحاج المشاركة السیاسیة التي كان

.بادلة وتشارك في العمل السیاسي واإلشراف على حركتھبحقوق مت

ات )3 نظم العالق ي ت وانین الت ي تشكلت صیاغة الق ة الت دول القومی ي ال حكم القانون حیث انتشرت ف

.االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة واستمرار إصدار ھذه القوانین تلبیة لحاجات تلك المجتمعات

اإلنسان،المواطن أو حقوق بحقوق لمواثیق والقوانین التي تعني معظم االتحوالتوقد بلورت كل ھذه 

اعوالثقافة االقتصادالتي تتعلق بقضایا و ا واالجتم ي ضل ھیئتھ ات ف ا معظم المجتمع ي أفرزتھ ، والت

1:میثاق ینص علىتتمثل أنھاالدولیة لألمم المتحدة، من حیث

.لھذه الوطنیةاالنتماءأساس المساواة بین المواطنین في ظل قومیة وطنیة واحدة على-1

.یكفلھا النظام واقتصادیةثقافیة سیاسیة اجتماعیةالمواطن حقوق امتالك-2

.تحمیل المواطن واجبات تجاه الدولة والمجتمع -3

.المواطن المشاركة بصورة ما في خدمة وطنیة عبر مجال ما استحقاق-4

.أجلھ حیة منضالوالء من المواطن لكل رموز الوطن إلى درجة الت-5

ةاالنتخاباتوقد حولت ھذه الرؤیا الفرد المواطن من مجرد طرف في لعبة  ة تاریخی ون،إلى كینون ك

ل ،یة الضابطة لحقوق الفرد وواجباتھمفھوم المواطنة لم یعد یعني جملة من النصوص القانون ا قب ألنھ

امن وراء السلوك تتمركز حول الذات وبمبدأ المشاركمؤسسة للقوانین اجتماعیةحركة شيءكل  ة الك

2.اإلجتماعي المرغوب 

رین أن رین المعاص ض المفك د بع ق فإرداویعتق اني الح دیث بمع ر الح ي العص ة ف وم المواطن مفھ

ق والدسوالواجب  ف المواثی يعبر مختل الم الغرب ي الع ي صدرت ف راتیر الت أ، یعتب ة خط ن الناحی م

ا ،بل ھو أشمل وأوسعاني الحق والواجب المنطقیة ألن حدود مفھوم المواطنة ال یقف عند مع و م وھ

حیث وتطوره خالل الحقب الزمنیة السابقةالمواطنةالتاریخيمعنىالحولنادیة الفقیر الباحثة أكدتھ 

نھ ال یمكن االعتماد على مبادئ عامة محددة لتحدید معنى المواطنة بشكل دقیق فھو أعلم أأنا ": قالت

ف  امل یختل اریخي ش أثر بالنضج السیاسي والرمفھوم ت ان و یت ان لمك ن مك ان آلخر وم ن زم ي م ق

ابقة، أ، فكما شاھدنا في اللمحة التاریخیة لھذا المفھوم من الحضاري للدولة ر العصور الس أثر عب ھ ت ن

ى الموا ف فنجد أن معنى المواطنة في العصر األثیني یختلف عن معن ي عصر اإلقطاع واختل ة ف طن

، ات لم یكن یعترف بمواطنتھا سابقاحقة من حیث توسع نطاقھ فاشتمل على فئعبر العصور الالكثیرا

44حسین حسن مرسي، مرجع سبق ذكره ، ص 1
46ص . شكري مامني مرجع سبق ذكره 2
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ة  اد القانونی ى األبع كما تطورت أبعادھا فأصبحت تضم أبعادا اجتماعیة واقتصادیة وبیئیة باإلضافة إل

دا،والسیاسیة، وبالتالي قد تحمل المواطنة أكثر من معنى ي أب ھ ال یعن ك كل ھ ال یوجد إال أن ذل ن ان م

حتوى أساسي لمعنى المواطنة فمھما اختلفت المعاني لمفھوم المواطنة یبقى ھنالك مبدأ أساسي لمعنى م

وطن أو  ى ال اء إل ث االنتم ن حی اه م ف بمعن المواطنة وھو االنتماء على الرغم من انھ ھو اآلخر یختل

ة  ى األم اء إل ان أو االنتم ھ اإلنس تقر فی ذي یس وطن ال ا1"االنتماء إلى الم ذا م ا صعوبة وھ یعكس لن

لحیاة االجتماعيتحدید السیاق التاریخي لمفھوم المواطنة وإعطاء داللة واضحة المعنى ضمن السیاق 

.األفراد 

:خصائص المواطنة -3
ألنھغایة األھمیةفيأمرلھاالمواطنوإدراكمعینة،بخصائصالحدیثبمفھومھاالمواطنةتتمیز

:التالیةالنقاطنذكرالمواطنةائصخصومنا، بھالتمسك إلىیدفعھ

: المواطنة حاجة إنسانیة واجتماعیة -
ل،المجتمعفياإلنسانحقوقتضمنالمواطنةأنبحیث دنياإلنسانوتجع يحضاريسلوكوذام ف

ھذا كائن اجتماعي ومنھ جرى االجتماع البشري كما یراه إبن اإلنسان بطبعةفاالجتماعیة،عالقاتھكل

مصالح األفراد وتوفیر حاجاتھم األساسیة ضمن مجموع القیم على بحیث یشكل وسیلة للحفاظ خلدون،

والمعاییر االجتماعیة كضامن أساسي ورئسي لتنظیم حركة األفراد وسلوكھم في المجتمع العام ما من 

.  المجتمع ككلشانھ أن یحافظ على استقرار واستمرار 

: المواطنة حالة تعاقدیة اجتماعیة -
وم المدنیةالمجتمعاتنشوءفارتباط ك بمفھ د ذل ا سمي بع اعي البشري وم تحت فكرة الترابط االجتم

ات  ةالدولة، زاد من حاجة ھذه المجتمعات إلى نظام اجتماعي یقود العالق اظ االجتماعی ا للحف ویوجھھ

رة المواطنة كصیغة على مجمل القیم والمعاییر المنظمة لحیاة أفراد المجتمع الواحد ومن ثم ظھرت فك

ة،  ات امثلى لھذه الحال ة لعملی ر عن ممارسات اجتماعی ا تعب اطف كونھ وطنلتضامن والتع ینوالت ب

اواحد فحسبلمتحدالمكونیناألفراد ةالمنشئالفعلھيوإنم ةللحم ة قراب اطفوعالق لوتع تجع

ةمتھوقراباالخاصةدواتھمیتجاوزون  الناس دمجونالجزئی ة وین يوالطبیعی جماعةنسمیھاوحدةف

2.وطنیة

8ص،مرجع سبق ذكره،عبد العزیز قریش1
1ص2004،مطبعة المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،المغرب ،الدولة والدین–نقد السیاسة برھان غلیون ،2
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:المواطنة تشمل كل مكونات المجتمع -
دافع  یاق الت ي س ة ف ع والدول ات المجتم ین مكون ة ب ات الواقع ات واالختالف ع الخالف ى رف ل عل تعم

واطن  ق الم ع وتعل ة المجتم الحضاري، وتذھب إلى تدبیرھا في إطار الحوار بما یسمح من تقویة لحم

ةبوطنھ ودولتھ، و ات المختلف ام الملم ، تدفعھ إلى تطویر مجتمعھ عامة ووطنھ خاصة والدفاع عنھ أم

ع ات المجتم ع السیاسي مكون ة أو المجتم ع الدول يفالمواطنة الصالحة تتقاسم م دني الت االم ن بینھ م

لفرد الدینیة والتعلیمیة، والنوادي الثقافیة واالجتماعیة، حیث یشعر اوالمؤسساتاإلنتاجیة،المؤسسات

1.فیھاالفعالهودوربمسئولیتھ تجاه تلك المؤسسات

:المواطنة تنظم العالقات االجتماعیة بین الفرد والمجتمع -
ھبحیث  اه دولت ات تج ھ واجب ھتحفظ على المواطن حقوقھ المختلفة وتوجب علی ا ومجتمع ى أنھ ، بمعن

یج ، تحفظ على الدولة حقوقھا تجاه المواطنین ة النس ق لحم ا یحق ى بم ؤدي إل ع، وی اعي للمجتم االجتم

.2شراكة في تنمیة المجتمع من خالل المواطن والدولة في نفس الوقت

: مكونات المواطنة-4
: للمواطنة عناصر ومكونات أساسیة ینبغي أن تتحقق حتى تحقق المواطنة وھذه المكونات ھي

: االنتماء-4-1
یة اال اھیم النفس ى المف ي إل وم ینتم ةاالنتماء كمفھ ي جتماعی ل ویعن واطن یعم ل الم ي یجع شعور داخل

ھ وأن یفتخر رتقاءلالبحماس  بوطنھ وللدفاع عنھ، أي أنھ إحساس تجاه أمر معین یبعث على الوالء ل

الفرد بالوطن والدفاع عنھ والحرص على سالمتھ وكل رمزیاتھ نشیدا وعلما ولغة وأعرافا إلى درجة 

اعي "بأنھكذلكویعرف االنتماء3.التضحیة في سبیلھ ي إطار اجتم دخول ف النزعة التي تدفع الفرد لل

ل االلفكري معین بما یقتضیھ ھذا من تزام بمعاییر وقواعد ھذا اإلطار وبنصرتھ والدفاع عنھ في مقاب

4"االجتماعیة والفكریة األخرىغیره من األطر

وبز  اس ھ رى توم اس T.hobbsوی ورغن ھابرم ھ J.Habermasوی ي كتاب لي ال" ف ل التواص " فع

ھ أمنھا سیتحقق بناء شانطالقامشتركة بین األفراد ةقیماالنتماء یشكلیفترض  بة ل ة وبالنس ن الجماع

بمؤسسات الدولة وقیم رتباطالاال تتمثل في شعور الوطنیة المرتبط بالضرورة باألمة، بل تتجاوز إلى 

90منیر مباركیة ، مرجع سبق ذكره، ص 1
عبد العزیز قریش، مرجع سبق ذكره2
ربالءت، مجلة الفرا،المواطنة وإشكالیتھا في ظل الدولة اإلسالمیة، سامر مؤید عبد اللطیف3 كلیة القانون جامعة ك
78ص 2011العراق،لعدد السابع،ا

اعي للشباب المصري الحمید راتب، نجالء عبد4 اء االجتم ة،االنتم ي حقب احدراسة سوسیولوجیة ف ز االنفت ، مرك
.57ص 1999المحروسة للنشر، القاھرة، 
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وطنأي أن مسالة 1".معینة اجتماعیة یساالنتماء لل اھیممجرد ل امجردة،مف يھيوإنم األصلف

يیعیشأنھخبرتھخاللالمواطن منیستشعرفعندماوالمواطن،بین الوطنمعاشةخبرة وطن ظلف

ة،العدلمعالرعایةاألدنى منالحدلھویحققھویتھ،وعنعنھیحمیھ ویدافع ةوالكفای ذه الحال ي ھ ف

ق ، 2"الوطنلھذااالنتماءقیملدیھوترسختتكون فالفرد ال ینتمي إال لمجتمع یشعر فیھ بالزمالة ویحق

تركة  د مش ادات وتقالی تركة وع ة مش ى لغ وم عل ات تق ق عالق ن طری ھ ع ھ ومطالب راده حاجات ین أف ب

3.. وتراث ثقافي مشترك یصب في بوتقة واحدة وھي خدمة المصلحة العامة للمجتمع والوطن ككل

: الحقوق-4-2
ون ىدنأعلى أرض الواقع یتطلب توفیر حد إن ممارسة مبدأ المواطنة ى یك واطن حت وق للم من الحق

ھ انتماءللمواطنة معنى ویتحقق بموجبھا  ابإلاالمواطن ووالؤه لوطنھ وتفاعل ھ نتیجة يیج ع مواطنی م

اعالقدرة على المشاركة الفعلیة والشعور باإلنصاف  ھ أو وارتف د أداء واجبات ھ عن ة لدی روح الوطنی ال

ن  دفاع ع انیة ال ارة اإلنس نع الحض ي ص اھمة ف رائب، والمس ع الض ھ، ودف ھو،4"وطن وم فعلی مفھ

ریین  راد أخ ات ألف ت واجب س الوق ي نف ي ف واطنین وھ ع الم ا جمی ع بھ ا یتمت من حقوق ة یتض المواطن

:األتيیمكن إیرادھا على الشكل وصیانة مبادئھا واحتراممسؤولون أمام المجتمع العام على 

ة - ي:الحری ى وتعن درة عل ارالق ب االختی لوك حس یش والس ة التصرف والع یاء، حری دة أش ین ع ب

وانین  ھ الق ا تفرض غط إال م وع ألي ض الغیر أو دون الخض رار ب ة، دون اإلض ھ اإلرادة العاقل توجی

ھو " John Lockeكون فكرة الحق على رأي جون لوك 5.االجتماعیةالضروریة وواجبات الحیاة 

ما یسمح ھنا ھو الحق فMontesquieuوعلى حد قول مونتسكیو، ھ القوانینفي فعل أي شئ تسمح ب

ا ال ھ م یح لنفس ذي یب واطن ال انون، والم ھ الق ھ ب ع بحری ن یتمت انون ل ھ الق واطنین ألیبیح اقي الم ن ب

فالقانون في ترسیم حدود الحق ھو العامل المشترك في نفس الحق في ممارسة ھذه الحریات،یمتلكون

وك: نإالفالسفة بشأن الحریة، ولذلك فإلیھھب ما یذأكثر ان جاك روسوJohn Lockeجون ل وج

J.J.Rossu وا أنفقط بإمكانھم، كالھما آمنا بان الناس وانین أحرارایكون دما یضعون أسورة الق عن

ىJohn Lockeلوكجون أشارعلى السواء، وقد اآلخرینحول معاصمھم ومعاصم  ى إل ذا المعن ھ

6."حریة من منظار القوانینال: بالقول

102، ص مرجع سبق ذكرهسیدي محمد ولد یب ،1
ةي، علي خلیفة الكوار2 ة الدیموقراطی ي حول دراسة حول مفھوم المواطنة في الدول تقبل العرب ب المس لة كت ،  سلس

. 93ص 2004بیروت ،30العدد الدیموقراطیة والتنمیة الدیموقراطیة في الوطن العربي،
.33، ص 2003مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، ،التربیة والتغیر الثقافيمحمد الھادي عفیفي، 3
39ص في البلدان العربیة، مرجع سابق،لي خلیفة الكواري ، المواطنة والدیمقراطیةع4
112، مرجع سبق ذكره، ص علم اإلجتماع التربوي،إبراھیم ناصر5
ي6 یر الخزرج ر،نض ا واآلخ دو.. أن ة وح احات الحری ة ، دھامس أ اإللكترونی بكة النب ة ش ، مجل

http://www.annabaa.org/nbanews/58/010.htm 07/03/2014في یوم.
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انو ة جانب ي الحری ق ف أن . للح ان ب ل إنس ق ك ي ح ي تعن ل والت ة للعم ة العام و الحری ب األول ھ الجان

ات . یتصرف كیفما یشاء مادام ذلك لیس ممنوعا حسب القانون أو الُعرف أما الجانب الثاني فیشمل حری

رأي: ثلخاصة ضروریة لصیانة كرامة اإلنسان ورفاھیة المجتمع، م ي -حریة التفكیر وال ات الت الحری

1.تضمن حریة التعبیر عن الرأي وحریة النقد وحریة العلم

في المجتمع، االجتماعیةوھي المبدأ القائل بتساوي األفراد بعضھم ببعض في فرص الحیاة :العدالة-

زدونأن األفراد أمام القانون سواء،"مؤداهمفھوموتنطلق العدالة وھو  نھمتمیی أواألصلبسبببی

بااللتزامات والتحملوممارستھا،الحقوقاكتسابأو المركز االجتماعي فيأو اللغة،الدینأوالجنس

.لتحقیق االنسجام االجتماعي والشعور بالتآخي واالنتماء للوطن الوحیدالسبیل كونھا، "2وأدائھا

واقفھم تستند وجھة النظر ھذه على االحترام ال:تكافؤ الفرص- ر عن م ي التعبی راد ف ین األف متبادل ب

د االستفادة، وإشراك جمیع فئات المجتمع من االجتماعیة أنھ أن یزی ن ش ا م بكافة مقومات المجتمع، م

ھ  ا تتطلب اء بم ن الوف نھم م واطنین، وتمك ل الم ن قب الص م ل إخ اركة بك اء والمش ات العط ن إمكانی م

ر مختل م عب ع لھ ا المجتم رص الفرص التي یھیئھ ة وف التعلیم والرعای ة ك ع الخدمی ف مجاالت المجتم

ة لإ...العمل  خ، وذلك عبر اإلسھام في التنمیة الوطنیة، والمبادرة إلى األعمال اإلغاثیة، وعدم ممارس

إیجاد شكل من "یمثل –المجتمع المدني أن–روسو ، حیث یؤكد 3ما یسيء إلى تقالید ورموز الوطن

ث ال ... ممتلكات كل مشترك التجمع یدفع ویحمي الفرد و ع األخریین بحی رد م ل ف وبواسطتھ یتحد ك

4.یخضع إال لذاتھ ویبقى حرا أكثر مما كان علیھ من قبل 

: الواجبات-4-3
احثین بعضرىی ة أوالب ي جماع اركة النشطة ف ي إال المش ا ھ ة م ات، أن المواطن ن الجماع دد م ع

وم والء لمفھ اط وال اس باالرتب من اإلحس ة أووتتض اء والدول رة االنتم ى فك وم عل ام وتق یمالنظ الق

ع المشتركة، وھو وق وضمن ما یعني أن المواطنة ھي عضویة نشطة في مجتم ن الحق ر إطار م كثی

ات .5والقانونالمجتمع المسئولیات التي یحددھا من الواجبات و وتختلف الدول عن بعضھا في الواجب

ف اختالف الفلس واطن ب ى الم ة عل ات المترتب رى أن الواجب دول ت بعض ال ة، ف ا الدول وم علیھ ي تق ة الت

ر أن  بعض األخ رى ال ا ی ة، بینم ا درج ات وأعالھ ل الواجب ي مجم ة ھ ي الدول یة ف اركة السیاس المش

ى  افظ عل وطن، الح ة ال دم خیان اري وع لوك الحض مل الس ل تش ط ب ذا فق د ھ ف عن ات ال تق الواجب

25-24ص مرجع سبق ذكره،روبیر بیلو ، 1
17،ص2002اإلسكندریة ،،،مطبعة المكتب العربي الحدیثمبدأ المساواة في اإلسالمعبد المنعم فؤاد ،2
17، نفس المرجع ص عبد المنعم فؤاد3
203، ص مرجع سبق ذكرهسیدي محمد ولد یب ،4
عبد العزیز قریش، مرجع سبق ذكره 5
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واطن الدفاع عن الوطن، ، احترام النظ-الممتلكات العامة ل م ا ك ام، وھذه الواجبات یجب أن یلتزم بھ

1.حسب قدراتھ وإمكانیاتھ

ة ولیاتؤومساألول :لیات وواجبات المواطنة إلى قسمینؤون مسویقسم الباحثو اني تفرضھا الدول الث

2:وھي كاألتي لیات یقوم بھا المواطنون طواعیةؤومس

:ي تفرضھا الدولة على المواطنین وھيوھي المسئولیات الت:لیات اإللزامیةؤوالمس-4-3-1

.الضرائب-

.الخدمة في القوات المسلحة-

.الشعب في البرلمانااللتزام بالقوانین التي تفرضھا الدولة ویسنھا ممثلو-

ةالیات الطوؤوالمس-4-3-2 بة للمس:عی ا بالنس ون طوؤوأم ا المواطن وم بھ ي یق ة دون الیات الت عی

:ھيفنھا فرض التزامات علیھم بشأ

.المشاركة في تحسین الحیاة السیاسیة والمدنیة-

.النقد البناء للحیاة السیاسیة-

ال یالعمل على تض- ات واآلم ھ والغای ذي نعیش ع ال ین الواق ا ب ةیق الفجوة م ي الدیمقراطی الت

.نرجوھا

: المشاركة المجتمعیة-4-4
ي اركة ف واطن مش ون الم ة أن یك ا إن من أبرز سمات المواطن ن أبرزھ ي م ة والت ال المجتمعی األعم

ط "من مفھوم ینطلقاألعمال التطوعیة، كون مصطلح المواطنة  رد " المواطن الفعال أو النش و الف وھ

ھ أو الذي یقوم بالمشاركة في رفع مستوى مجتمعھ الحضاري عن طریق العمل الرسمي الذي ینتمي إلی

ل  اعيالعم ع،االجتم ات المجتم من فعالی وعي ض ة التط ي أن إمكانی ة تعن اة العام ي الحی اركة ف والمش

ة  رار، أو بكیفی ع الق وج مواق المشاركة في تدبیر الشأن العام بشكل مباشر كتولي المناصب العامة وول

ة،  ات المتبع ول السیاس رأي ح داء ال یة، وإب زاب السیاس ي األح ة ف االنخراط بحری رة ك ر مباش غی

يوالمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات ال وطني والمھن ي وال توى المحل ى المس ة عل ا 3تمثیلی ، مم

اون ،ألیساھم في خلق واقع ینشد التطور المتواصل واالرتقاء المستمر اركة و التع ن توسیع أطر المش

ي و  ل المحل ي العم رامف ائز احت دى رك ر إح رین تعتب ع اآلخ ة م تركة والعالق اة المش ات الحی العالق

ة يھركة المجتمعیةوالمشا، األفرادبین االجتماعیة ى الثقاف دخل إل ةالم دمواطنی وعي ل ادة ال ىو زی

.75، ص 2000، مكتبیة العبیكان، الریاض، االتجاھات المعاصرة في تربیة المواطنةفھد إبراھیم الحبیب، 1
106ص ،2008یة العامة للكتاب، القاھرة، ، الھیئة المصرالموسوعة العربیة للمجتمع المدنيأماني قندیل ، 2
.93ص مرجع سابق، علي خلیفة الكواري، دراسة حول مفھوم المواطنة في الدولة الدیموقراطیة، 3
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لتصبح بمثابة خدمة الحیاة المدنیةو إلى إعادة تأھیل واالجتماعيالدیمقراطي المواطنین بأھمیة العمل 

.1في المجتمععامة أي لخدمة المواطنین 

:فلسفة المواطنة-5
عة من الرؤى والنظریات الفلسفیة التي أصلت لمعناه إن مفھوم المواطنة في األساس مبني على مجمو

لة  ھ الفاض ي جمھوریت ون ف ال أفالط رین أمث فة والمفك وع الفالس تالف مجم ى اخ ر، عل ل عص ي ك ف

دون وروسو  إبن خل رورا ب وكRousseauأرسطو م وبزJohn Lockeوجون ل T.Hobbsوھ

ن ومن تبعھم من الماركسیین ونظرتھم إلى االجتماع البشري وت رھم م بعض وغی ضامنھ مع بعضھ ال

دورنا  نحاول ب رة وس ذه الفك ا بھ فة اھتمام الفالسفة المعاصرین، ولكنھم یظلون أكثر المفكرین والفالس

:في ھذا العنصر نتناول بعض من ھذه الرؤى بالتفصیل في األتي

ن ن ة، فل ن ممارسات اجتماعی ن أوال إذا أردنا الحدیث عن مفھوم المواطنة وما یمیزھا م جد أفضل م

المواطنة ھي العدالة في المدینة كما أن الفضیلة ھي " أفالطون وأرسطو كنموذجین، فأفالطون یعتبر 

العدالة في الفرد، ثم ینظر في االجتماع فیقرر أنھ ظاھرة طبیعیة ناشئة من تعدد حاجات الفرد وعجزه 

.2"عن قضائھا وحده 

ییمجال لكثالیفتتح فمفھوم أفالطون لجمھوریتھ الفاضلة ادئ والق ة ر من النقاشات حول المب م األخالقی

ى ي بن ان واالجتماعیة الت ي ك ة الت وم المواطن ا، ومفھ ا یصطلحأفالطون نموذجھ علیھ ا، كونھ علیھ

االصطالحيبطبیعة األفراد وأخالقھ االجتماعیة وھي بعیدة عن المعنى الفضیلة المرتبطة تعبیرا عن

: وفق أفالطون ھي نظام مدان لعدة أسبابشائع، كون ھذه األخیرة لمبادئ الدیمقراطیة كما ھو 

ة ف-أوال ات االجتماعی ف الفئ ھي شكل سيء للحكومة حیث أنھا ال تحترم التخصص الضروري لمختل

.في ممارستھا لوظائفھا المحددة

ام ا-ثانیا ا بالضرورة النظ راء، ألنھ ذي یعطي تشكل أو تؤدي الستمرار الصراع بین األغنیاء والفق ل

3.والمؤھالتممیزات لعدیمي الكفاءة

ا ة وتنظیرھ رة المواطن ي ،لم تختلف تصورات أرسطو عن أستاذه أفالطون في ما یخص تدویل فك فف

إنھ یقارن المجتمع بجھاز عضوي بحیث مفھوما عضویا،، أعطى للمجتمع"بالسیاسة"كتابھ المعنون 

وم في كیایعیش بفضل التعاون بین مختلف األعضاء ة تق ن یسمى بالدولة، وافترض أرسطو أن الدول

على األخالق وجعل الغایة منھا تحقیق الخیر، وأن یكون شأنھا أن تحافظ على القیم العلیا التي تتناسب 

ن خالل وففمع طبیعة اإلنسان الخیرة،  یس بالضرورة أن یعرف أو یوصف م واطن ل ق أرسطو الم

93نفس المرجع السابق صیة، علي خلیفة الكواري، دراسة حول مفھوم المواطنة في الدولة الدیموقراط1
14ص 1977،مكتبة النھضة المصریة ،القاھرة ، تاریخ الفلسفة الیونانیة،یوسف كرم 2
13، ص مرجع سابقخضر خضر ،مفاھیم أساسیة في علم السیاسة ، 3
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ى أيشاركة في ممارسة وظائف القاضي والقضاءمن خالل المبل ،إقامتھ في إقلیم محدد درة عل الق

1.وشغل الوظائف العامةالتصرف والتحرك ضمن األجھزة السیاسیة 

ر  راھیم ناص رى إب ى "وی ة عل كل مبنی ذا الش طي ،بھ وني واألرس ع األفالط ي المجتم ة ف أن المواطن

ر األث ي وغی ین األثین دید ب ز الش ي، والتمیی ي والعرق اء الطبق ارج االنتم ج خ رة وھم ل براب ي، فالك ین

ي  ر األثین تبعاد، وإخضاع األخر غی ذي یشرع لمشروعیة اإلقصاء واالس ر ال ي، األم المجتمع األثین

2".وحرمانھ من حقوقھ المدنیة فال یستمتع بالمواطنة وحقوقھا إال من كان أثیني األصل 

ن وشكلت كل من تصورات أفالطون وأرسطو في ما بعد، القاعد األبرز ا ة إب ا العالم ق منھ ي انطل لت

واالجتماعومن ثمة نظریتھ عن الدولة والعصبیة االجتماعيخلدون في فھم مسألة المواطنة والترابط 

ذا بسبب  رده ھ ق أالبشري، من حیث المكونات وعناصر التركیب والغایات، وكان مصدر تف ھ انطل ن

رة البشري من طابع سوسیولوجي بحث، فعاالجتماعفي فھم مسألة  ول إسماعیل قی م " لى حد ق ھ ل أن

اعیجعل القربى أو النسب الدموي وحدھا أساس العصبیة  والء واالجتم ا ال ل أضاف إلیھ البشري، ب

اة والنصرة  اق والمؤاخ د والمیث اطي العھ ى تع ارة إل ن 3..." .لإلش ھ ع دون فكرت ن خل د أسس اب ولق

ان المواطنة على أربعة مفاھیم رئیسیة ھي الطبیعة والعمرا تطیع اإلنس ي یس ن والعصبیة والملك، ولك

ن  إن اب ل ف اون الكام ق التع ین یتحق ع اآلخرین، وح اون م ى التع أ إل تأمین ضروریات الحیاة فإنھ یلج

العمران،  ذلك خلدون یسمي تلك الحالة بالتمدن، وھذا التنظیم االجتماعي ھو ما یسمیھ ابن خلدون ب وب

ر وا اع البش وم لالجتم رة مفھ س ألول م اع أس ري أو االجتم العمران البش ماه ب اعي وس د االجتم لتعاق

ھ  ان كون دن اإلنس ألة تم اإلنساني، حیث انطلق تحلیلھ لمفھوم المواطنة من خالل مفھوم العصبیة ومس

.4مدنیا بالفطرة والطبع 

اع د االجتم إن البع ة ف ي ویفسر عمر النقیب ذلك  بكون اإلنسان على الرغم من انھ یولد في حالة بدائی

ي ھلشخصیتھ یتجلى بوضوح كبعد أساسي ال بد من مراعات تغني عن بن ، كونھ اجتماعي بطبعھ ال یس

ن أدوات  جنسھ، وھذا البعد یساعد الفرد على ضمان النمو النفسي والمعرفي واالجتماعي بما یكسبھ م

ق الفھم واالتصال والتواصل، ومن ثم االنتماء والتفاعل االجتماعي اإلیجابي والتي تساع ى تحقی ده عل

5.ذاتھ االجتماعیة، وبذلك یحصل الرابط والوفاق االجتماعي 

16، ص مفاھیم أساسیة في علم السیاسة، نفس المرجع السابقخضر خضر ،1
54مرجع سبق ذكره ، ص ،العولمة أي عالقة–الدیمقراطیة –مواطنة العربي فرحاتي ،تربیة ال2
2009، بیروت 2مركز الدراسات الوحدة العربیة ، ط،مستقبل الدیمقراطیة في الجزائرإسماعیل قیرة وأخرون ، 3
203ص ،
152ص 2001بیروت لبنان 3،مركز دراسات الوحدة العربیة ،طالعرب والتربیة والحضارةمحمد جواد رضا ،4
157عمر النقیب ،مرجع سبق ذكره 5
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ة، " ویؤكد مالك بن نبي ھذا التصور قائال  ن ناحی ھ م تجیبا لطبیعت درج مس رد ین دماج الف أن اطراد ان

ومن ناحیة أخرى مستجیبا لنسق من أصول وقواعد الحیاة یمكن تعریفھ ھو مرحلة متقدمة بمثابة عقد 

1" .ي اجتماع

J.lockجون لوك  وRussoوروسوB.Spinozaالفالسفة سبینوزا كل من من جھة أخرى لم یبتعد 

ن المجتمع یعبر عن حالة العقد أبافي تأویالتھ لفكرة المواطنة عن الذي أتى بھ إبن خلدون، حیث رأو

ایش وت ین االجتماعي واإلرادة العامة لالجتماع البشري شرطا أساسیا في تحقیق التع ب الحروب ب جن

ال"Russoالبشر والحفاظ على نوعھم، وفي ھذا یقول روسو  م ولكي یتجنب الجمیع ال اواة والظل مس

ة بمقتضاھا  ون الطاع ال تك ھ، ف ي ظل اتھم ف ھ ویمارسون حری ون بطاعت علیھم الدخول في عقد یلتزم

ا للحاكم لكن لإلرادة العامة التي تعلو كل إرادات األفراد، فاإلرادة العام ة، لكنھ لطة خارجی ة لیست س

ي  اء األخالق ي االنتم د ف انون تتجس ة الق ان، ألن طاع ة لإلنس ة األخالقی وعي للطبیع ید الموض التجس

ر  رد یتنك ھ، وإن أي ف اه لنفس ذي ارتض انون ال ة الق ا بإطاع ق لنفسھ حریتھ ان یحق ة، فاإلنس للمجموع

أنB.Spinozaویضیف سبینوزا 2".حاللواالنلمبادئ ھذا العقد یعتبر خائنا یھدد الدولة بالفوضى 

ن "  ھ م وفره ل ا ت ا ولم ا لقوانینھ ھ طبق ي حیات اإلنسان یتوفر على بنیة تحدد ماھیتھ الخاصة، ویتمثل ف

أن التجمع البشري ھنا لیس مجرد عناصر بشریة " لك بن نبي ذلك قائالاویذكر م،3قدرة على الفعل 

، أي یكون السعي من االجتماعیةال راقیا من أشكال الحیاة مجتمعة وإنما ھو التجمع الذي یستھدف شك

ع  دان الجمی و دی ن 4"أجل ترسیخ معاني التكریم والتفضیل الرباني لإلنسان ھ ذا إال م ، وال یحصل ھ

خالل رباط أو اتفاق اجتماعي بین األفراد إلنجاز ذلك، فبالتعاقد والوفاق یتمكن الناس من الحفاظ على 

.م االجتماعیة في المجتمع مصالحھم ضمن أدوارھ

وبز اق T.Hobbsوانطالق توماس ھ اع البشري والوف ألة االجتم ھ لمس ي تحلیالت ة أخرى ف ن جھ م

في والترابط االجتماعي، متأثرة بالوضع العام لعصره السیاسیة و تطور العدید من العلوم، حیث یؤكد 

ین  ھ التن ة الطبیعی" Le vithanكتاب ان تحركةأن الحال ى لإلنس زوع إل وف والن ة والخ ا الرغب ھ

تقود البشر إلى الحرب ةالمحافظة على الذات ومصالحھ الخاصة، ما تلبث أن تتحول إلى أنانیة معمم

ي شخصا  ي تعن ة، والت والموات والعنف، ویفرض منطق العقل ھنا حال ال مناص منھ، أال وھو الدول

ا أن عدد كبیر من الرجال، اتفاقواحدا تكون إرادتھ، بموجب  ون بإمكانھ وھي إرادة الجمیع بحیث یك

131نفس المرجع ص عمر النقیب ،1
152عبد الكریم غریب ،المعجم في أعالم التربیة والعلوم اإلنسانیة، مرجع سبق ذكره، ص 2
ة–الحریة –الواجب –الحق عز الدین الخطابي ،3 ة من أجل فلسفة فاعل وان التربی ة بعن الم التربی ة ع ى ، مجل عل

94ص 2004، منشورات عالم التربیة ، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء ، 15المواطنة وحقوق اإلنسان ، العدد 
147عمر النقیب ،مرجع سابق ، ص 4
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عأتستخدم القوة ومصادر العامة من  ة مصالح الجمی وبز1.جل السالم وحمای T.Hobbsویضیف ھ

ة أن  ذه الحال ي ھ ین " ف اواة ب ة الضامنة لصیانة المس ھ للسلطة الجماعی لیم حریت ى تس زع إل رد ین الف

ا بواسطة المواطنین، مما سینشأ عنھ تبعیة األفراد لسلطا ة مواطنیھ ت تبرر قدراتھا بالحاجة إلى حمای

انون و 2. الق ب روس ألة Russoوحس اقأن مس اعياالتف ة، االجتم ى اإلرادة العام تند إل ا تس ھن

ب  اعوالقانون، وھو التعبیر عن ھذه اإلرادة، وبفضل الخضوع للقانون یتمتع البشر بمناق دون االجتم

فال سادة وال عبید، وال أقویاء وال ضعفاء، إنما مواطنون متساوون فقدان المساواة أو الحریة، ومن ثم

3.أمام القانون، فبالتعاقد نصبح مواطنین 

اقللتمیز T.Hobbsوماس ھوبزویعود ت اقف،بین االتفاق والوف ة تالوف ألة إرادی ات مس ل الحیوان جع

ةصطناعیاحالة واالتفاق ،بینھاتعیش في جماعة واحدة من الجنس الذي تنتمي إلیھ دون أن تقتتل فیما 

رام  ن احت ة م ا تفرض حال ة، والقواعد ھن ات المجتمعی وعي والحدس للعالق ى ال إنسانیة، أي یقوم عل

د اط بالقواع أي أن 4.وضع اآلخر، ھذا االحترام نفسھ یقود على إنتاج میزات تزید من مشاعر االرتب

ن الق ة م راد داخل بوتق ین األف اعي ب تج االرتباط االجتم اییر، ین اقیم والمع نھم حول السلوك االتف بی

ن  اة، فع ى الحی ري عل ع البش تمر المجتم ى أو یس ن أن یبق دونھا ال یمك ي ب بة والت دات المناس والمعتق

ق  اططری اعياالرتب ع االجتم لوك المتوق ول الس ق ح من التواف لوك وتض ة للس د الثقافی كل القواع تتش

5.االجتماعيوبذلك تكفل النظام 

ة وتواجد یكون االتفاق إال عن إرادة وقرار جماعیین یقرھما البشر المجتمعون في ما بینھم، ال و رغب

دات ن المعاھ ة م ادل لمجموع رام المتب ى االحت راف عل ین األط ة ب ق، بمتبادل ثوالمواثی أول أنحی

لني مقتضیاتھ العمل على إفراغھ في صیغة قانونیة تضبطھا بنود صریحة وواضحة ویوجھھا میثاق ع

ارم ین ف،وص ع ب ذي یجم اق ال دات والمیث ود والمعاھ ك البن وع تل وى مجم اعي س د االجتم یس التعاق ل

ىRussoویضیف روسو 6.ضمن إطار المجتمعاألفراد المتعاقدین ة تفضي إل ذه الحال د " أن ھ العق

ھام في وضعھ، الذي ینقل اإلنسان من الحالة الطبیعیة إلى الحالة المدنیة، یؤدي إلى تغییراالجتماعي

یتمثل في تبدیل الغریزة بالعدالة وإخضاع التصورات للمبادئ األخالقیة، وبذلك سیعلو صوت الواجب 

202، ص مرجع سبق ذكرهسیدي محمد ولد یب ،1
96، ص نفس المرجعسیدي محمد ولد یب ،2
49صمرجع سبق ذكره،أمین فرج شریف، 3
.169ص ،2002مجد المؤسسة الجامعیة ، بیروت، ،دعوة للدخول في تاریخ الفلسفة المعاصرةھاني یحي نصري، 4
48فیلیب جونز ،مرجع سبق ذكره ص 5
وي6 عید العل عید بنس ي،س ون السیاس اعي والتك یس االجتم و،التأس وبز وروس دى ھ رعیة ل اعي والش د االجتم العق

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=536 24/10/2010في یوم
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عھا  ي وض ة الت ادئ العقلی ان إال للمب ع اإلنس ن یخض ث ل اع، بحی ى األطم ق عل واء، والح ى األھ عل

1.بنفسھ

ي "وأكد أن فلم ینظر إلى مسألة الوفاق من زاویة مغایرةRowlsأما رولز  دمجون ف واطنین ال ین الم

ارات ...النظام االجتماعي  نھم عب رد م ل ف ل ك ث یتقب اعي حی إال من خالل االعتراف والتبادل االجتم

ب ...وذالك شریطة أن یتقبلھا الجمیع االتفاق ي تركی وأن تجاھل التمثالت الخاصة شرط ضروري ف

ي تفاعل .2" االجتماعیةتمثالت عامة قائمة على المصالحة  دخلون ف راد ی ون األف رارك القواعد إلق

رة 3.الموجھة لسلوكھم ویتجردون من المصالح الخاصة للوصول إلى القاعدة األكثر عدالة  وبھذا ففك

ا Rowlsالمواطنة لدى جون رولز  ادئ یقبلھ ى مب ا تأسست عل ة كونھ ة العدال تنبثق من خالل نظری

ین مصالحھم الخاصة وعقالنیون یوجدون في موقف أأحرارأفراد  ي تحس صلي متشابھ، ویرغبون ف

4.وبموجبھا یحددون المقاصد األساسیة لمجتمعھم الكلي

ین االجتماعلم یختلف مع التصور العام لمعنى John Lockeجون لوك أما ائم ب د الق البشري والعق

ى تطروحا، أنظمة الحكم واأل"تحلیل الحكومة المدنیة"األفراد، إال أنھ انتقد في كتابھ الملكیة التي أدل

وبز دون وھ ن خل ن إب ل م ا ك ز T.Hobbsبھ ة Rowlsورول وق الطبیع ل الحق ادر الك ي تص ،الت

واطنین إال  ى الم ا عل ك، وم ي المل ة ف ة ممثل ل الدول د ممث ي ی ھ ف ان، وتحویل والحریة الخاصة باإلنس

وك  ر، ویضیف جون ل ویض األم ة وتف ي ح" John Lockeالطاع ان ف انون أن اإلنس ة وق ة حری ال

ي  اس ف الطبیعة ھو قانون الحریة والمساواة، وحال الطبیعة أسبق على حال المجتمع، والعالقة بین الن

اعي  د اجتم ي عق داء دخل ف ن االعت ان نفسھ م ي اإلنس األصل عالقة كائن حر بكائن حر، ولكي یحم

د ى ق ھ عل ین أحرار أطراف د ب و عق ة اآلخرین، فھ ى حری اظ عل زم تعھد بھ للحف ل مل اواة والك ر المس

5."بالحفاظ علیھ 

إلى اعتبار مسألة الوفاق تجسیدا لمفھوم المواطنة وتأكید لحق الفرد John Lockeویذھب جون لوك 

ام االجتماعيفي حمایة مصالحھ وحقوقھ وبھذا یكون العقد  ق نظ راد وف ین األف ة ب نظم العالق ذي ی ، ال

ذي یفرض مفھوم الدولة، ویھدف إلباسمرسمي یحدد  ى المحافظة على الحقوق الطبیعیة لإلنسان، وال

التزامات متبادلة بین الحاكم والمحكومین بالمفھوم السیاسي، فالسلطة الحاكمة تلتزم قبل األفراد بتنظیم 

حیاة الجماعة وإقامة العدل وعدم المساس بحقوقھم التي لم یتنازلوا عنھا عند دخولھم طرف في العقد، 

ي وبذلك تكون مفی م ف اركوا بمحض إرادتھ د ش دة ونفوذھا غیر مطلق، وبھذه الطریقة یكون األفراد ق

101ص ، مرجع سبق ذكره،من أجل فلسفة فاعلة–الحریة –الواجب –عز الدین الخطابي ،الحق 1
24/10/2010في یوم http //www aihr.org.tnالمواطنة وحقوق اإلنسانعلىالتربیةعمارة بن رمضان، 2
96، ص مرجع سبق ذكرهسیدي محمد ولد یب ،3
99، ص نفس المرجعسیدي محمد ولد یب ،4
153عبد الكریم غریب ، المعجم في أعالم التربیة والعلوم اإلنسانیة، مرجع سبق ذكره ص 5
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راف John Lockeأي أن  منظور جون لوك 1.اختبار السلطة التي تمثلھم  ى االعت ا عل یعتمد أساس

ة  ة الدول بة ومھم رد ولیست مكتس ل ف ة لك ا طبیعی ا حقوق ة باعتبارھم ھ العام ان وحریات وق اإلنس بحق

.مان تلك الحقوق ولیس مصادرتھااحترام وض

وك  ذا التصور John Lockeویعتبر جون ل ة ضمن ھ ن "المواطن اس م ین الن وم تشكل ب جل أمفھ

ھدف واحد وھو تحقیق مصالحھم المدنیة والحفاظ علیھا واالرتقاء بھا إلى األحسن، ونقصد بالمصالح 

ا المدنیة الحیاة والحریة وصحة الجسم وامتالك الخیرات مثل الم اث وم ازل واألث ال واألراضي والمن

2" .شابھ

اظ ھذا الطرح ھنا فالھدف من ھذا" Russoروسو " ویؤكد  و الحف ل ھ ع كك التنظیم السیاسي للمجتم

ي یادة ھ واطنین وأن الس ي علي الحقوق الطبیعیة للم ول ف اعي تق د االجتم ة العق ك للشعب، ونظری مل

الجماعة، وإن االنتقال من حیاة الفطریة إلي حیاة الجماعة أبسط معانیھا بوجود حیاة فطریة تسبق قیام

ي ا عل وق السیاسیة قد تم بناؤھ د حق ة، وتحدی ة السلطة الحاكم راد بقصد إقام ین األف اعي ب د اجتم عق

فحسب 3.المواطنین وواجبھم إزاء الدولة ووضع حدودا معینة لھا لتدخلھا المشروع في حیاة أفرادھا 

ل عن المصلحة أن اإلنساRussoروسو  ة ب ر عن مصلحتھ الفردی ة ال یعب ائن سیاسي للغای ن ھو ك

ول  ة فیق یادة " العام ي الس اركین ف واطنین مش ا م مون خصوص عب ویس م الش ا اس ركاء مع ذ الش یأخ

4" .العامة، ورعایا كخاضعین لقوانین الدولة

ائن وتتفق ھذه النظرة مع المقاربة السوسیولوجیة الحدیثة للوظیفیة التي تنطلق ان كك وم اإلنس من مفھ

ھ  حر خالق قادر على الفعل وتحقیق إنسانیتھ من خالل الفعل االجتماعي، ویؤكد استقالل الفرد وقدرت

على التحرر من القیود والضوابط التي یخلقھا المجتمع، كون الفرد یملك قدرا مھما من الحریة، داخل 

ا ی ذا م ع، وھ ة للمجتم ایماإلطار العام للضوابط األخالقی ھ دورك یر إلی ث Émile Durkheimش حی

ة : "یقول الس قیم ي إف ة یعن یم االجتماعی ة دون ضوابط األخالق والق ھ الفردی إن تحقیق الفرد لرغبات

التضامن االجتماعي، ومن ھنا یجب دعوة الفرد إلى التمسك بالقیم الجماعیة للمجتمع معبرا بذلك عن 

5.تضامنھ مع المصلحة العامة

د االجتماعيركسیون أن الترابط والوفاق وفي نظر الم ط بتقیی تم فق ون ال ی ھ الوظیفی ذي یتحدث عن ال

اواة  القیم والمعاییر والقواعد لسلوك الناس، وإنما كذلك بالمزایا التي یمتلكونھا وكذا بأشكال عدم المس

ز الأزمة الدیمقراطیة الغربیة المعاصرةالصدیق محمد الشیباني ،1 اب األخضر ،المرك ي لدراسات وأبحث الكت علم
74،طربلس ،لیبیا ، دس ، ص 

زرق ،2 ز ل ي وعزی د لھالل ارةمحم فیة مخت وص فلس ة نص رالدول ال للنش رب دس ، دار توبق اء ،المغ دار البیض ، ال
59ص

2009/ 19/04في یوم /http://www.mosharka.org،المواطنة و الحالة المصریةمجدي عبد الحمید، 3
156، ص مرجع سابقسیدي محمد ولد یب ،4
26محمد مكسي، دیداكتیك السلوك المدني، ص 5
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یج  ات داخل النس اتھم، فالجماع ودة داخل مجتمع اعيالموج اتاالجتم ك كمی وة تمتل لطة والق ن الس م

س شاروك واالعتبار رى وی ث ی اویة، حی ر متس روة غی أن مشھد الصراع " Wes sharrochوالث

القائم على افتراض أي مجتمع قد یوفر حیاة كریمة بشكل قوي لبعض األفراد، یكون ممكننا في العادة 

ل لذلك فإن االختالف في الحقوق یكون ذا ... ألن الغالبیة العظمى مقھورون  ا مث ع تمام أھمیة للمجتم

ي وبھذا یؤمن الماركسیون أن 1".االتفاق على القواعد والقیم  ة ف ة الفردی ال معنى للحدیث عن الحری

ان  تور إذا ك مونة بالدس ة المض ا جدوى الحری مالیة، وم ة الرأس ة للطبق الح الخاص ظل صراع المص

د ا فائ ل وم زاز، ب اطر واالبت ن المخ ة م رك اإلنسان ال یجد الحمای واطن یت ان الم ل إذا ك ة العم ة حری

2.فریسة للبطالة مما یضطره إلى التنازل عن حریتھ وكرامتھ لیواجھ شروطا حیاتیة صعبة

تسوده الفرقة والصراع والتمزق ویفتقد أي إحساس في األصلمجتمعأن الF.Hegelھیغل اعتبرو 

یم جتمع استقراره وال وحدتھ إال في وجود ، وال یتحقق لھذا المأخالقیةبالوحدة، ویفتقر إلى أي غایة  ق

ة ة الحق ي للمواطن رضالت ة تف و غای ھ نح ا، وتوجھ ا أخالقی ھ طابع ةعلی ة وأخالقی ددةقیمی 3. مح

ة العنصر الروحي للحضارةوفي رأیھ ھي المثل العقالني فالمواطنة داولھا المواطن ي تت ، وإن القیم الت

ادة وانتصار لتمثل  ى الم ر عل ى اإلرادة انتصار للفك ة عل ى التشتت وانتصار اإلرادة العام لوحدة عل

ة المصلحة فالمواطنةالخاصة،  ي خدم بھذا المعنى ھي مستودع للعقالنیة والتجرد والعدالة والكفاءة ف

.4العامة للمجتمع

ن F.Hegelوانتقد ھیجل  األطروحة الھوبزیة حول الحق الطبیعي واعتبر أن الدولة تنشأ لكي تحد م

ي تنشئ الطبیعیة، والمصلحة العامة تتطلب التخلي عن جزء من ھذه الحقوق، الحقوق  فالدولة ھي الت

رد  ھ الف اوتھذب ھ وتاجتماعی یقة ونزوات ھوانیة الض ھ الش ة ودوافع ھ الحیوانی االت طبیعت ن احتم ذه م نق

ي ي كل عضوي أخالق العمیقة والالعقالنیة، وھي تسمح لھ باستكمال شخصیتھ من خالل انخراطھ ف

.5أعلى یجعلھ یتقدم بالمعنى الكوني والشمولي

اعي تعتمد على افتراض ھنا F.Hegelونجد وجھة نظر ھیغل یم أن الوفاق االجتم دور حول التنظ ی

ن الجزء م م ل أھ ان مصلحة ،االجتماعي ومضمون ھذا االفتراض ومحوره ھو أن الك ك ف ى ذل وعل

53فیلب جونز ، مرجع سبق ذكره،  ص1
20محمد الصاقوط، مرجع سبق ذكره ص 2
بیحي، 3 كر الص د ش دنيأحم ع الم تقبل المجتم يمس وطن  العرب ي  ال دة  1،طف ات الوح ز  الدراس ،مرك

22ص . 2000العربیة،بیروت،
دوة مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القوميالسید مصطفى كامل، 4 ات الن ى بحوث ومناقش ، ورقة قدمت إل

دة ال ات الوح ز دراس ة، مرك ق الدیمقراطی ي تحقی ي ودوره ف وطن العرب روت، الفكریة للمجتمع المدني في ال ة، بی عربی
.44، ص1999

.44ص ،نفس المرجعالسید مصطفى كامل5
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، ومن ھنا 1أھمیة من مصلحة أي فرد أو أیة ھیئة مأعظنھا أالدولة  القومیة یجب أن ینظر إلیھا على 

ةF.Hegelالمواطنة عند ھیغل مصطلح ظھر  ضرورة بشریة ، فاالجتماع اإلنساني في إطار الدول

ھي بالمجتمع ن ارتباطات الفرد أو.. ال غنى عنھا، وبدونھا قد یكون الناس مجرد جمھور ال تأثیر لھ

رى ودور ة كب ى فذكر،  یاالتي تضفي علیھ أھمی رد إل اء الف ات انتم ف فعالی ع وانضمامھ لمختل مجتم

.2ھو الشرط الضروري لكي یكتسب صفة المواطنة  ،االجتماعیةالحیاة 

ى حدرغم أن فلسفة المفكر األلماني كارل ماركس قد تأثرت  فة ھیجل إل ر بفلس أن إالF.Hegelكبی

ل اإلنتاج في المجتمع، ویشیر محمد قطب بأن ه ترتكز على الملكیة الجماعیة لوسائعندةالمواطنفكرة 

ا  ة، وإنم اس لمصنع أو متجر أو مزرع الملكیة الجماعیة ھنا ال تعني إمكانیة امتالك مجموعة من الن

و د ھ ة "المعنى أن المالك الوحی ة "الدول ة عن طبق یاء نیاب ذه األش ك ھ ؤالء تمتل ي حس ھ ة ف ، والدول

ا، 3.المنتج الحقیقي للمادةالبولیتاریا  ذلك أن العامل بجھده ھو  اركس ھن فأساس فكرة المواطنة عند م

ة،  ل یخدم الدول ة فالك ة فردی ر لملكی ال مظھ اء، ف داء وانتھ رد ابت ئولة عن الف ة مس تقوم على أن الدول

والدولة تحدد دخول األفراد حسب الحاجة وتشرف على اإلنتاج ونوع المنتج وتلحق األفراد جمیعا في 

4.ا لمحو الطبقیة وتحقیقا للمساواةخدمة الدولة سعی

تطیع شتراكيالابمجرد بناء النظام  ك تس د ذل ن صراعھا وعن ات وم یتحقق المجتمع الخالي من الطبق

ة  ائل الحدیث ع بالوس ك التمت الدولة أن تعترف للمواطنین بحقوق فعلیة وعامة، ألنھم یستطیعون عند ذل

5.وذلك بفضل التنظیم االشتراكي للعمل واإلنتاج التي تمكنھم من وضع ھذه الحقوق موضع التطبیق،

درات عارضة یجب السعي 5. ل ھي مجرد ق انیة، ب ة اإلنس فال وجود لحقوق فطریة لصیقة بالطبیع

لتحقیقھا واكتسابھا وھي تتطور مع تطور الجماعة، ومضمونھا یتحدد وفقا للنظام الجماعي الذي تمثلھ 

رد ال وجود السلطة في المجتمع، وأن الجماعة ھي الت وق، ألن الف ن حق ي تقرر ما یتمتع بھ األفراد م

6.لھ بشكل مستقل عنھا، فالبد أن تكون حقوقھا أعلى من حقوقھ بل وتسموا علیھ 

د  دأما ماكس فیبر فق ع انتق یم المجتم اركس حول تنظ رى تصورات م ان ی ة "وك دد الكرام ا یتھ أن م

تراك ام االش ة النظ ي الحقیق و ف ا ھ انیة إنم ة اإلنس طة الدول راد بواس تعباد األف ن اس ھ م رتبط ب ا ی ي بم

ة ات البیروقراطی تراكیة والمؤسس ي أن ،االش ھ ف ن رأی رارا ع رارا وتك ر م ا وعب رتبط بھ ي ت الت

ة ،الدولة نظریا وعملیاالسكي ھارولد، 1 ل للطباع إعداد وتنفیذ سعید شحاتة،الھیئة العامة لقصور الثقافة، شركة األم
.70-69، ص2012، دب،2ط ،والنشر

ةلونیسي رابح،  2 دیل الحضاري، دراسة مستقبلیة لمواجھ ددناالب ي تھ ة الت اھرة الكارث ة، الق ، 1998، دار المعرف
.140ص

21-20محمد الصاقوط،مرجع سبق ذكره ص 3
20ص نفس المرجع،محمد الصاقوط، 4
53ص مرجع سبق ذكره،أمین فرج شریف، 5
52ص نفس المرجع،أمین فرج شریف، 6
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ات والتي االشتراكیة  سوف تؤدي إلى زیادة سیطرة اإلنسان على أخیھ اإلنسان أو إلى سیطرة المنظم

1.ھعلى األفراد وإلى حرمان الفرد من حریت

رین  ن المفك ر م إن كثی اقط ف ة وتس رة المواطن وإذا كان الفكر االشتراكي قد استنفذ أغراضھ حول فك

ك  ل التفك ك بفع ا، وذل ك أیض ق ذل ن طری ي م ر اللیبرال تثني الفك اعیین ال یس اعياالجتم ذي االجتم ال

مالی زو الةفرضتھا الرأس راد، ویع ات األف ى عالق ذي یسیطر عل دي ال ام المكدونال ارد ونظ ر اینش مفك

اة " ذلك إلى أن المجتمع الغربي فشل في إعطاء A.Abikerslaابكرسلي اء وھدف لحی ى وانتم معن

ا  د فیھ ة یتزای أفراده، ولم یتمكن من إیجاد إطار عمل لقیمھ االجتماعیة العلیا، فقد دخل األفراد في حقب

" یصف ذلك قائال أنھ John Howardویذكر المفكر جون ھوارد2".االنشغال بالذات بشكل مرضي

من المجتمع الغربي مثل التواضع، واالحتشام، واألمانة، واالستقامة، والتأدب، ةقد اختفت كلمات كثیر

نع  ة وص ات العام ابات المناقش ي حس دخل ف ي ال ت الي فھ تخدام الح ن االس وة، م یلة، والنخ والفض

ن 3...القرارات مطلقا  د م ألة التنظیأنوھذا یجعلنا نتأك ة مازمس رة المواطن كالیة ار لفك ل إش ت تمث ل

أثر بیكبیرة  ة یت ة دینامكی ن المفكرین المعاصرین، كون داللة المصطلح المفاھیمیة والسلوكیة ذا طبیع

ة   یم االجتماعی ة الق ى بنی بالبیئة االجتماعیة وحالة التنظیم االجتماعي، ومجمل التغیرات التي تطرأ عل

.لكل مجتمع 

: وانتشارھادني في تنمیة قیم المواطنة دور المجتمع الم-6
احثینیجب التنویھ أن  ین الب ن الغموض والخالف ب ر م ھ الكثی ا یكتنف دني مفھوم ع الم ،مفھوم المجتم

ةبھ في مجال العلوم اإلنسانیة ومن الصعوبة بمكان اإلحاطة،رغم كثرة استخدامھ ذا واالجتماعی ، وھ

لمي، إال أننا في ھذا المقام سنكتفي بإدراج مفھوم واحد داللتھ ومسمیاتھ في كل بحث عاختالفبسب 

.في ھذا البحث یمكننا من تبیان ھذا العنصر بشكل واضح وبسیط 

اتیشملنھ أ" للدراسات االجتماعیةفقد عرفھ مركز ابن  خلدون  ة الحرةكل  التنظیم ي  الطوعی الت

ن ،لحرة ألصحابھاوتنشأ باإلرادة ا،تمأل المجال العام بین األسرة والدولة ،صلحةمجل قضیة أوأم

لمیة عن مشاعر جماعیة ملتزمة في ذلك بقیمللتعبیر ومعاییر االحترام والرقي والتسامح واإلرادة الس

4."الفتخواالللتنوع  

ن واعتمدنا ھذا المفھوم باعتبار زأأن دور المجتمع المدني أصبح ضرورة ملحة م ةجل تعزی وتنمی

في ) المشاركة االجتماعیة، الحقوق والوجبات، االنتماء( الھادفة مثل بقیم والمواطنة المتعلقة المفاھیم 

ة واطنین بغی اط الم ةأوس دنيتنمی لوك الم ز الس ةوتعزی ات االجتماعی د والعالق تقرارھا، ونقص واس

65سمیر نعیم ، مرجع سبق ذكره ص 1
21ص مرجع سابق،محمد الصاقوط،2
21ص نفس المرجع، محمد الصاقوط، 3
.27ص .2004،بیروت لبنان ،، الدار العربیة  للعلوم ثالثیة  المجتمع  المدنيأبو بالل عبد  هللا  الحامد ،4
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إلى بالتنمیة والتعزیز ھنا، عملیة التنشئة التي تمارسھا مجمل مؤسسات المجتمع المدني، والتي تھدف

ادئ وبیئتھتوجیھ الفرد إلى االلتزام نحو مجتمعھ وقیمھ ونظامھ وثقافتھ، لیكتسب الفرد بذلك وعي بمب

.الحق الواجب، وتمثل ذلك في سلوكھ العام 

ون باعتباروھذا  اة، یك ي الحی ى أخر لحظة ف والدة وحت ذ ال أن عملیة التنشئة، عملیة مستمرة تمتد من

جماعة اجتماعیة من خالل تعلم ثقافتھا، ومعرفة دوره فیھا، وھي العملیة الفرد من خاللھا مندمجا في 

ھ بتطویر الشعور  ت نفس ي الوق وم ف التي یتعلم من خاللھا الفرد أنماط السلوك الخاصة بمجتمعھ، ویق

الموجب بالذات، وبھذا تكون التنشئة منظومة عملیات یعتمدھا المجتمع في نقل ثقافتھ بما تنطوي علیھ 

1.ھیم وقیم وعادات وتقالید أفراده من مفا

ة  یم المواطن ى ق ئة عل ى أساس أن التنش ة عل دني والمواطن ع الم وتتحدد العالقة بین مؤسسات المجتم

مسؤولیة مجتمعیة مشتركة، تقوم بھا كامل المؤسسات مجتمعة نحو تحقیق قیم المواطنة وبناء المجتمع 

وم، "اركیة، حیث  واإلنسانیة والتشةالمتعلم ذو القیم اإلیجابی یة الی ة والسیاس تقضي المسؤولیة الفكری

یة  ة وسیاس اة وطنی اء حی یاق بن ي س ة ف ائق المواطن ة حق ى تجلی ل عل ةالعم ل اجتماعی ي ك تند ف ، تس

اواة ومسؤولیة، وتواصل  اركة ومس ن مش ي م ا تعن ة، بم خیاراتھا ومشروعیتھا وخططھا على العدال

2".مستمر مع مكونات المجتمع

ل ھ ادرة وتعم ا للمب زا ودعم ة، وتحفی ق المصلحة العام ارع وف ل الش ى صیاغة عق ذه المؤسسات عل

دمات  دیم خ ي تق راط ف ةواالنخ اء اجتماعی نھم لبن ة م اركة فاعل تویات، كمش االت والمس ددة المج متع

زاماالجتماعیةالمجتمع وتنمیتھ، وذلك انطالقا من مبدأ المواطنة والمسؤولیة  اوااللت ي الفع ل،األخالق

اإلنسان ال یبحث فالطبیعة لم تغرس في اإلنسان غریزة االجتماع، : "T.Hobbsوفي ھذا یقول ھوبز 

ذا فعن أصحاب إال بدافع المنفعة والحاجة دني، ل ع الم اري إن المجتم اق اختی طنعة لمیث رة مص و ثم ھ

ة ى المنفع ائم عل اب ق اك ع3... "لحس ة، أن ھن ون بقضایا المواطن رى المھتم ذلك ی ین وب ة ب ة قوی الق

اة  ي الحی ة ف ع لسلوك المواطن ك المجتم ةالعمل والفعالیة المجتمعیة، ودرجة تمثل أفراد ذل ، االجتماعی

في المجتمع زاد مستوى اإلحساس بالمواطنة والمسؤولیة وانتشرتفكلما زادت فعالیة ھذه المؤسسات 

ة د االجتماعی ث یؤك و ، حی اك روس ان ج ة أنJ.J.Russoج ذه الحال ي ھ دا ف رض عق ة تفت المواطن

ال اجتماعیا دة فق ة الواح واطني الجماع ي " یربط بین م ھ ف ل قوت ا شخصھ وكام ل واحد من لیضع ك

ال،علي أسعد وضفة 1 د األطف ة عن اء الھوی ي بن ا ف ة ودورھ دد التنشئة اإلجتماعی ة ،الع ة العربی ة الطفول ، 8،مجل
93، ص2001

ص 1980، دار بغداد للنشر والتوزیع ، دون بلد النشر ، المنظور السیاسي–اإلدارة العامة عبد اللطیف القصیر ،2
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، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، المجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربيأحمد توفیق المدیني، 3
. 53، ص1997
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من خالل ھذه العملیة یتولد ، أي 1"اإلرادة العامة، وسنجد أن كل عضو یمثل جزء من الكل ... خدمة 

ي تشكی ا موروث مشترك من المبادئ والقیم والسلوك والعادات، یسھم ف واطن ویمنحھ ل شخصیة الم

.واالستقرارخصائص حمایة المجتمع والمساھمة في التنمیة 

ل  ي ھیج ى F.Higleویثن ان إل ة اإلنس ى نزع ع وعل ى دور المجتم ذا عل ي ھ اعف أن "ن یفیباالجتم

ھ، و رف ب ي یعت ة أاإلنسان یحتاج إلى اإلنسان لك ن طرف األخر تؤسس القیم راف م ة االعت ن تجرب

ى اإلنسان صورتھ التي یضفیھا ي تبعث إل رأة الت ع دور الم ذا یلعب المجتم ھ، ولھ ى ذات ان عل اإلنس

2" .الخاصة وتؤسسھا

أن ظاھرة تكوین الجمعیات من مظاھر الحرص على الخیر العام وأنھا Tocquevilleویرى توكفیل 

ام  الح الع ن الص ة ع ؤولیة الفردی اس بالمس د اإلحس ي تت3.تول رى الت ات الكب من أدوار فالغای دد ض ح

ھ  ھ وواجبات ارس لحقوق واعي المم ان ال وین اإلنس ى تك ي األصل عل درج ف مختلف ھذه المؤسسات تن

ك أن  ع وترسیخ القیم اإلنسانیة لیكون مؤھال للتواصل اإلیجابي مع محیطھ العام، ذل مؤسسات المجتم

حترام الغیر، ھذا فضال عن الذات واواحترامتمثل ساحة لتنمیة أخالقیات المواطنة والعدالة " المدني 

ي  ر ف تنمیة منظومة اقتران الحقوق والواجبات والجزاء والمسؤولیات وآداب االستماع مع آداب التعبی

واء  ب واألھ ى التعص ا عل ق وتغلیبھم ل والمنط م الفع وار، وتحك ات 4" الح وین تنظیم ة تك ومعرف

ة ل ة كامل دیمقراطي، وتنمی ابع ال اعي ذا الط ل الجم ي وھیئات الفع ة الت ة التأملی دي والممارس ر النق لفك

. 5تمارس على مجموع المعارف ووضعیات التكوین والحیاة 

فمثال الجمعیات في المجتمع من خالل محاوالتھا جذب أعضاء ومتطوعین جدد للمشاركة في الصالح 

ة  ة والجماعی رة العام والخیر المشترك وتقدیم الخدمة للمجتمع، ھي تدعم في المبادرة الفردی ي فك وتبن

ع،  ة المجتم اركة وخدم ي المش ة ف راد دروس عملی دم لألف ا تق ع، كونھ ة المجتم ام وخدم الح الع الص

ة  ي النظاف ة ف ھ الرغب د لدی ي، یتول ل الح ة وتجمی ارس نظاف ة تم ة بیئی اھد جماع دما یش المواطن عن ف

اهوالتجمیل واالشتراك في مثل ھذه الجماعات وی ة كتسب سلوكات متحضرة ومسؤولة اتج أي . 6البیئ

ت أنھا ة، وتثبی ة والعلمی تتوجھ إلى حواسھ لتمده بالمھارات الكافیة في كل المجاالت التواصلیة والتقنی

واالعتزاز بھ، وااللتزام بالقانون واحترام مكونات باالنتماءقیم اجتماعیة التي تشمل مبادئ اإلحساس 

ر ل األشخاص ال یفك ي تجع ر المجتمع الرسمیة واألھلیة، الت لوك غی ة الس ي ممارس ون ف ون أو یرغب

95، ص سبق ذكرهمرجعسیدي محمد ولد یب ،1
206، ص نفس المرجعسیدي محمد ولد یب ،2
م ،3 ة المصریةمصطفى قاس ي المدرس ة ف ة المدنی ع التربی ة واق یم والمواطن وق التعل ات حق اھرة لدراس ز الق ، مرك

97ص ،2006اإلنسان،القاھرة،
327، ص مرجع سبق ذكرهلحس بو تكالي ، 4
330ص نفس المرجع،لحس بو تكالي ، 5
127ص مرجع سابق،مصطفى قاسم ،6
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تھ، إالمنضبط حتى و دیھم لممارس درة ل ھ "ن توفرت الفرصة والمق زز لدی ذا الشعور تتع ع بھ ن تمت فم

ا  ول بھ وانین واألعراف المعم رام الق یم احت ثقافة أداء الوجبات قبل أخذ الحقوق وتترسخ في عاداتھ ق

1" .محلیا ودولیا

دأفقایتطلبالمجتمعیة،المنظومةفيالمواطنةوقیمثقافةوإدراجغرسوإن ىزمنیا طویل األم حت

يثمارھا،وتنضجأكلھاتؤتي ین Eberleحیث یرى إیبرل اعي الصادق ب اطف االجتم ة التع أن تغذی

اركة  ي المش رد ف ال الف ي إعم الناس ھو العنصر الرئیسي لخلق المواطنة، كما أن تجدید المواطنة یعن

رة 2.فویض شؤون الحیاة العامة والمساعدة العامة إلى الحكومة وعدم تاالجتماعیة فكما نعرف أن فك

ا يالمواطنة ال تتحقق بمجرد تسطیرھا وإدراجھ ائقف لالرسمیة،الوث دافإنب ق األھ بتحقی یتطل

اني وسلوكیةإلى إجراءات عملیةترجمتھا د الغ رح عب ذا یقت ي ھ في الحیاة العامة ألفراد المجتمع، وف

ار ن ع ي یمك ة، الت ات العملی ن الشروط واآللی تفادف مجموعة م ن ةاالس ذا، ویمك ا ھ ي تحلیلن ا ف منھ

ع ،اعتماده راد المجتم ین أف ا ب ة وتفعیلھ یم المواطن اركمدخل في ترسخ ق رة باعتب ل فك ة تفعی أن عملی

، وطیستدعي جملة من االعتبارات والشراالجتماعيداخل الفضاء المواطنة كممارسة وسلوك ظاھر

داخل األساسو ن الم ة م اك مجموع يھن ة یة الت ة لتنمی ة المالئم من الترب أنھا أن تض ن ش ة م ممارس

3:وتتمثل في المواطنة ضمن مؤسسات المجتمع المدني

يھأي أن:مدخل التواصل* ونینبغ دني أن تك ع الم تمر، جل مؤسسات المجتم فضاء للحوار المس

راد والجماعات،وذلك من منظور یعتبر الحیاة االجتما ین األف ة ب لوكات متبادل عیة كلھا عبارة عن س

دى  وع ل والت التط ور می ن أن تبل ي یمك بات الت جیع المناس ع تش ك م ت تل مین تح راد المنض األف

.المؤسسات

عتعزیز الشعور لدى بحیث یعمل ھذا المدخل على :مدخل الثقة في فضاء المؤسسة* راد المجتم أف

امؤسسات المباالنتماء للم ع الع و المجتم ل وھ ن ك دورھا جزء م ل ب ي تمث دني، والت ع الم ذا جتم ، وھ

دنيبالطبع یقتضي تأھیل البنیات التحتیة  ع الم ة لمؤسسات المجتم م ثق توى دع ي مس ون ف رادلتك األف

ا ث،بھ دى بحی ة ل ات حقیقی ات حاج ي المؤسس ي أن تلب راد، ینبغ وعيفاألف دد ال د أن تج ة الب بأھمی

.يالضمیر الجماعنة القائمة وحدة أخالقیات المواط

وج *  ودة المنت دخل ج ريم الل : البش ن خ ون إال م ذا ال یك ؤولیةوھ ق المس ار لمنط ادة االعتب إع

د المواطنةذلك أن لألفراد،االجتماعیة ة قواع ط معرف اتھاال تتطلب فق ومي ممارس ل االنخراط الی ، ب

یوة ،1 د هللا باش ن عب رواري لحس د الب د المجی زار عب یم ن یم التعل یخ ق ي ترس ة ف ات المجتمعی ل دور المؤسس تكام
8-5، ،ص2010دون  بلد النشر ،46،مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد والمواطنة والرفھیة للجمیع

21ص محمد الصاقوط، مرجع سبق ذكره،2
http://sihanafi.com/index.php،تنمیة السلوك المدني داخ المؤسسة التعلیمیةد الغاني عارف ،عب3

8/3/2011یوم 
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وانین و،راط في تدبیر الشأن العامواإلیجابي في تفعیلھا، وذلك عبر تشجیع ثقافة االنخ داخل تفعیل الق

و المجتمع  زوع نح ان الن ن األحی ر م ي كثی رر ف ارات تب ؤولة دون اعتب باعتماد منطق المحاسبة المس

. في المجتمع ، كیفما كان مصدر ھذه السلوكات المجتمعإعطاء المصداقیة للسلوكات المنحرفة داخل 

: في المجتمعتمثل قیم المواطنة وإشكالیتھا -7
ث  ة، حی ة تطوعی ینتمي الفرد بحكم المكون االجتماعي بداخلھ إلى عضویة جماعات عدیدة ذات طبیع

رین  اعدة اآلخ ھ مس رض علی ي تف ة الت ؤولیة االجتماعی د بالمس اس متزای ان إلحس ا اإلنس ق بھ یلتح

ادي الریاضیة، وجماعة وتمكینھم، كالمنظمات غیر الحكومیة، أو االلتحاق بھا یتم ألسباب ثانویة كالنو

قضاء وقت الفراغ، وفي العادة نجد أن قیم المواطنة ذات طبیعة إیثاریة، ألن الجماعة ذاتھا تھدف إلى 

االرتقاء بحیاة اآلخرین غیر الممكنین من الضعفاء، والفقراء، والشباب وسائر المھمشین في المجتمع، 

بھم را وراء الحصول حیث یؤدي األفراد في ھذا النمط من الجماعات واج م ال یسعون كثی ر أنھ ، غی

1.على حقوق

انط  ر ك ھ kantویعتب ي مؤلف الق" ف ا األخ س میتافیزیق أن " أس ة "ب ي قیم اني ال یكتس لوك اإلنس الس

أخالقیة واجتماعیة، إال إذا كان صادر عن واجب وبیان ذلك، أن كل تصرف یقتضي االلتزام بالقاعدة 

أي 2.جب بھذا المقتضى ھو ضرورة القیام بفعل انطالقا من احترام القانون التي حددتھ، وسیكون الوا

مواطنا الفردال یكفي لجعل ،وحملھ لجنسیتھانتماء سیاسي لبلد ماباعتبارھاأن الحدیث عن المواطنة 

ي كون فكرة، بالداللة السوسیولوجیة ن الصفات الت واطن بمجموعة م ى الم المواطنة تقتضي أن یتحل

المشاركة والتفاعل عن بفعالیة المواطن ھنا سلوكھ المعبر ، ونقصداالجتماعیةفاعال في الحیاة تجعلھ 

.واالستعداد لالندماج والتفاعل مع اآلخرین ،مع اآلخرین

ة T.hobbsویرى توماس ھوبز ي الدول واطن ف ة الم " أن األفراد في المجتمع یجب أن یجسدوا ماھی

ع باعتباره شخص تعود علیھ مسؤولی راد المجتم ین أف ة ب ة المبرم ات المتبادل ة لالتفاقی ھ، كنتیج ة أفعال

وة  تعمال الق ن اس خص م ذا الش و ھ ذي ھ رد ال تمكن الف ى ی ك حت ور، وذل راد الجمھ ن أف رد م ل ف لك

ا نھم جمیع دفاع ع ھ وال با ألمن راه مناس ذي ی كل ال ع بالش ات الجمی ع3.وإمكانی ي المجتم الفرد ف و ف ھ

ذ واجب شخص علیھ مسؤولیة تنف ام،ی أن الع ي الش اركة ف إذاالمش م یشعر ف ةل وظیفي بأھمی دوره ال

اعي عوره ،واالجتم یفقد ش اءس عباالنتم رللمجتم اییر، ویتنك ةللمع بط خالاألاالجتماعی ي تض ة الت قی

ي ف.مع مكونات المجتمعسلوكھ ة ودخل ف دائرة البیولوجی ن ال ذي خرج م رد ال ك الف و ذل المواطن ھ

وعي االلتزامبمحض إرادتھ وبوعیھ الذاتي علیھ اعیةاالجتمالدائرة  ات وال وق والواجب ة الحق بمنظوم

ادي عشر المسؤولیة ،المسؤولیة اإلجتماعیة تعریف المفھوم وتعیین بنیة المتغیرعلي لیلة ، 1 ؤتمر السنوي الح الم
85ص ،2010ومي للبحوث اإلجتماعیة والجنائیة ،القاھرة ،المركز الق2009مایو 19-16اإلجتماعیة والمواطنة، 

99ص ، مرجع،سبق ذكره،من أجل فلسفة فاعلة–الحریة –الواجب –عز الدین الخطابي ،الحق 2
28محمد لھاللي وعزیز لزرق ،مرجع سبق ذكره ،ص 3
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رد  ین الف ة شعوریة ب ة قانونی ة بوصفھا عالق ق عن المواطن دور المنبث السیاسي بھویتھ كمواطن، وال

1.والدولة واالنخراط في عمل طوعي في إطار المجتمع المدني 

لمجتمعھ واالقتصادیةوالسیاسیة االجتماعیةخبیر بالجوانب وھنا لیس كل مواطن قادر على أن یكون 

وك ان ل ذا الطرح ، فج رى أن John Lockeكما یشیر لھ في ھ ي " ی ادیین ف معظم األشخاص الع

اة أ ي الحی اركة ف ةغلب المجتمعات المعاصرة، غیر مؤھلین وغیر قادرین على المش م االجتماعی ألنھ

ایغیر مجھزین بشكل صحیح عن طریق ال یم والمع ي وسلوك أفضل الق ى تبن یم إل ات یتعل ر واالتجاھ

مالیة 2".االجتماعیة، التي عن طریقھا یتألفون مع المجتمع  ة الرأس فة اللیبرالی ي الفلس وذلك بسب تجل

ر الجماعة،یعلى ما تبقى من قیم ومعایةاألفراد نحو المجتمع ،وسطوة النظرة  الفردانیاتجاھاتعلى 

ت یجب على الفرد بكونھ عضو في مجتمع أن  یسعى جاھدا أن تكون لھ مسؤولیة ولكن في نفس الوق

ون ، التي لھا عالقة بمجتمعواالجتماعیةالمعرفة بجمیع القضایا السیاسیة  ان، وأن یك ھ على قدر اإلمك

ة أنسیاسیا، ویعني واع ي تتخدھا الدول رارات الت ع الق ى السیاسي لجمی یكون قادرا على رؤیة المعن

ةیم الحیاة لتنظ اس االجتماعی اة الن ى حی أثیر عل ون ذات ت ي تك ا، والت ةألفرادھ ة ،االجتماعی فالمواطن

تستند إلى أطر معرفیة داخلیة، أي إلى نظریات وصور ذھنیة حول ما ینبغي أن یكون وماال ینبغي أن 

ي ت و المسؤولیة، والت ة ھ ى یكون، وحول حقوق المواطن وواجباتھ، ھذا الجزء من المواطن عرف عل

التي تستند إلیھ المواطنة، وھي التي تدفع المواطنین إلى تبني مفھومات إیجابیة األخالقياألساس أنھا

دماج،  ة االن وإلى ممارسات سلوكیة تتصف باالندماج في الحیاة االجتماعیة والسیاسیة، والوعي بأھمی

ة وتتحدد مسؤولیات األفراد والجماعات وفقا لألدوار التي یقومون بھ ا والتي تحددھا التوقعات المتبادل

3.المرتبطة بقیم المجتمع ومعاییره 

فما نحتاج إلیھ ھنا لیس اإلیمان بالقیم والمبادئ لنكون موطنین إنما تمثل مجمل قیم المجتمع المواطنیة 

ل ث تفعی ن حی ة، م اة االجتماعی ي الحی و ف رد نح ؤولیة الف عیھممجتمس ھ كس وق وع دفع حق ھ ب التزام

وأداء العمل ،ائب، واحترام القانون، واحترام حریة وخصوصیة الغیر، و أداء الخدمة العسكریةالضر

غیر أن المواطنة تفترض أیضا نمط معین من العالقات بین . ..التضامني الموجھ لفائدة أفراد مجتمعھ 

د للحق وازن معق ى ت س عل ث تتأس ة، بحی اص المواطنی رة اختص ى دائ ل إل ة تحی رد والجماع وق الف

ان  ل إنس ة ك اءوالواجبات وتتحدد بفردی ال وباالنتم ة ،ف ا وجود الجماع ز علیھ تركة یرتك یم مش ى ق إل

.4وجود للمواطنة من دون غایات وقیم محددة 

16ص مرجع سبق ذكره،، محمد الصاقوط1
2 Johan locke ,Encylapaedia britanica ,vol 14,p276

32ص ، مرجع سبق ذكره،أحمد زاید، المواطنة والمسؤولیة اإلجتماعي مدخل نظري3
55، ص مرجع سبق ذكرهسیدي محمد ولد یب ،4
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ة -نظریة العدالة -في كتابھ Rawlsوذھب المفكر اللیبرالي راولز  ة، فالمواطن ذه الرؤی أنھ تبعا لھ

الم ة ، ف و ھي ممارسة ولیست مكان ي الجماعة "واطن الصالح ھ ة ف ترك بفاعلی ذي یش رد ال یس الف ل

رام اآلخرین  ى احت ة 1..."السیاسیة ولكن ھو الذي یلتزم بمبادئ العدالة المبنیة عل واطن لحراس ،والم

حق من حقوقھ ال یجب أن  یكون فقط على علم بتلك األمور ولكن یجب أن تصل أفكاره للمسائل التي 

ي . في مجتمعھاآلخرینتمس األفراد  ام ف كون ممارسة المواطنة  ضمن ما یسمى بقواعد السلوك الع

م الظواھر  ي، وفھ وعي البیئ ة وال ى الصحة والرفاھی ةالمجتمع، تتضمن المحافظة عل أي االجتماعی

یة  ل السیاس ادیةالھیاك ة واالقتص اركة المدنی ل المش ع، وتفعی ي المجتم لة ف ة الحاص ة والتنمی والثقافی

.بما تتناسب مع مقومات األفراد ضمن مجاالت المجتمع المدنیةوالمجتمعیة

ة االعتبارویجب التنویھ بأن نأخذ بعین  ق قیم ى تحقی أن التربیة على قیم المواطنة لیست مقتصرة عل

المعارف " نمر فریحة أن ة ویذكر یكقیمة خاصة بل تسعى بقدر اإلمكان لتعزیز الفضیلة المدنااللتزام

ة وتاریخیالتي یتوقع أن  ل اجتماعی ط ب ة فق ا لیست قانونی ة ةتشتمل علیھ ة واقتصادیة وبیئی وجغرافی

وعامة، كذلك ال تقتصر على اإلحساس باالنتماء واالفتخار بالوطن، بل ھناك مھارات التحلیل وتمییز 

الم... ةالواقع من اآلراء الشخصیة وقراءة جداول بیانیة وتحلیلی رتبط ب ي ت یم الت ى الق جتمع إضافة إل

ة  ى الحری ز عل امح والتركی ي والتس ز العرق دم التمیی این اآلراء وع ول بتب الغیر والقب ول ب ل القب مث

. 2والمساواة وغیرھا من العناصر

ة تتطور  ة المدنی يكون الممارس وح، ونحو وترتق دیمقراطي المفت اء ال و البن ع نح ع تطور المجتم م

اییراالجتماعيالتنظیم  ع، والسیاسي القائم على مع ة والترف م بالنزھ فافة وممارسات تتس واضحة وش

ل الممارسات  ي ك ة ظاھرة ف ة عالق ة، وتصبح المواطن ات المدنی ر العالق في مثل ھذا المجتمع تزدھ

واإلستراتیجیات الحیاتیة، مثل ھذا المجتمع یتطابق ما ھو موجود في الدستور والنصوص التشریعیة 

ان  ي مك د ف ي توج ات الت ع الممارس ي : م ي ف ة، وف دیات العام ي المنت ل، وف ي العم ارع، وف الش

الممارسات التي تقوم على توزیع القیم المادیة والوظائف العامة وفرص العمل، والممارسات المتصلة 

3.بالحصول على الخدمات العامة 

ین اآل خرین، إذا فالمواطن ھو الذي یفھم ویلتزم بالعملیات الدیمقراطیة ویؤمن بالمساواة في الحقوق ب

یة  ةولدیھ أراء حول القضایا السیاس تعد واالجتماعی درك مسؤولیاتھ ومس ة وی ى لالنضماموالمحلی إل

، ورقة بحثیة قدمت في نحن"و " أنا" نحو توازن بین تربیة : تربیة المواطنةسیف بن ناصر بن علي المعمري ، 1
م ، جامعة 2009نوفمبر 18ة والمھارات الحیاتیة في المدیریة العامة للمدارس الخاصة في مشغل الدراسات االجتماعی

03ص .2010السلطان قابوس ،مسقط ،عمان،
دد أي كفایة لمواطنة مدرسیةلحسن توبي ، 2 ، مجلة عالم التربیة بعنوان التربیة على المواطنة وحقوق اإلنسان ، الع

314ص 2004طبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء ، ، منشورات عالم التربیة ، م15
35ص ، مرجع سابق،أحمد زاید، المواطنة والمسؤولیة اإلجتماعي مدخل نظري3
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ات  ى الجھ ھ إل ى إیصال أرائ یة ویسعى إل ة والسیاس ائل العام أن المس اآلخرین التخاذ اإلجراءات بش

.المعنیة وفق ما ینص علیھ القانون 

تند أنلصفة الذي یجب والمفاھیم التي عرضھا نمر فریحة لتحدید ا واطن المسؤول یس ھ الم یكون علی

ارز االجتماعيعلى مجموعة من النماذج واألبعاد المختلفة من التنظیم  تتضمنھا قیم المواطنة بشكل ب

1:وھي 

ة : البعد المعرفي - یلة قوی واطنین وس نح الم ات إذ لم وق والواجب ى الحق رد عل ویتجسد في إطالع الف

.یجب تزویدھم بالمعرفة وطرق اكتسابھا للدفاع عن حقوقھم، 

ا : البعد المھاري والمنھجي - و م اوز الوضعیات والمشكالت، وھ ى تج رد عل دار الف ي أق ر ف ویظھ

.تنمیھ الممارسة ومواجھة الصعوبات بتكوین فرد مستقل وفاعل إیجابي 

في المشاركة، اإلصغاء اقف إیجابیة لدى األفراد كالرغبةوویتجلى في غرس قیم وم: البعد الموقفي -

إلخ    ...لألخر، واحترام الرأي المختلف 

یم االجتماعیةفقیم المواطنة التي یسعى المجتمع لترویجھا ھنا كمرادف للمسؤولیة  ا ق ي حقیقتھ ، ھي ف

شاملة لجوانب الحیاة ،تسعى إلى توجیھ أفراد المجتمع في حیاة الخاصة في األسرة والمدرسة أو مكان 

ل  ع إ...العم ویض جمی ي ،وتق اط السیاس ن إرداف النش د م ق الح ن طری أتى إال ع ذا ال یت خ ، وھ ل

یم  ة ق یس معرف دف ل غلھ ، فالھ ي تش ام الت ابع الع الق والط یم واألخ ول الق ة ح رات المیتافزیقی النظ

ید  ن كتجس فیة مجردة، ولك اھیم فلس ة كمف ات العام المواطنة وما یتصل بھا من حقوق ومعرفة بالحری

.واألخالقي لمعاني المجتمع واالجتماعيحدد ضمن السیاق القانوني والسیاسي ملموس وم

ل وضعف االجتماعیةأن اإلضطربات É.Durkheimویحذر دوركایم  بب ثق ة، تس یة الھائل والسیاس

اء، فالفرد ھنا لن یشعر بتعلق االجتماعیةفي الروابط  ة وانتم ذه الحال ي ھ ھ ف اركة .لمجتمع وعدم مش

ا عن عدم األفراد في ا ة ، وإنم ؤھالت الالزم درة والم لصالح العام ال ینم عن عدم وعي أو غیاب الق

ھ  ر برمت ي األم ھ ف لحة ل ود مص دوركایم الفب.وج بة ل ل É.Durkheimنس ي للخل بب األساس إن الس

ام،  ع الع ة للمجتم اییر التنظیمی األنومي وھو ضعف المع ماھا ب ة س االجتماعي الفردي یرجع إلى حال

:بحیث 2.للسلوك ةى نمو الرغبات الفردیة غیر المحدودة وذلك بدون معاییر ضابطوتعمل عل

.متزداد حالة الفوضى واالضطراب وضیاع حقوق المواطنین و عدم تلبیة احتیاجاتھ-

ي - یة، عل احة السیاس ي الس ھ عل یصعب علي المواطن فھم  اللغة السیاسیة التي یتخاطب بھا من حول

.األسالیب وأبعادھا الت، وعلي مستوىى األلفاظ والمدلومستو

.استقراء اتجاھات األحداث في المجتمع وفي العالم كلھ عدم القدرة على-

331ص مرجع سابق،لحس بو تكالي ، 1
57فیلیب جونز ،مرجع سبق ذكره ،ص 2
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.فقدان الثقة بالعمل الشعبي المنظم كأداة للتنمیة -

ھ  ان لنفسھ وعدم " وعلیھ یؤكد عالل الفاسي أن ي حب اإلنس ة البغیضة تعن ت األنانی امإذا كان االھتم

ى إصالحھا، اجتماعیاإن التفكیر بشؤون غیره، ف ل عل ، یعني التفكیر في الغیر والعنایة بأحوالھ والعم

، اجتماعیاإذا ال یمكن ألمة ما، أن تنھض من ھدة السقوط التي وقعت فیھا، إال إذا تدربت على التفكیر 

1".ة وتعودت على أن ال ترى في مسائل األفراد والطبقات األخرى شؤونا بعیدة عنھا أو غیر عاد

ویرى مایكل جویس كون أن ممارسة المواطنة كنشاط داخل المجتمع المدني ال تتم بشكل عرضي، أو 

ي  د، فھ تظم ومتواصل، بطرق صغیرة ال تع ل بشكل من مرحلي كما ھو الحال بالنسبة لالنتخابات، ب

رة نحض ل م ي ك ان، فف ا جزء من نسیج حیاتنا الیومیة، ال نكاد ننتبھ إلیھا في أغلب األحی ا قداس ر فیھ

ة بشكل  دینیا أو نذھب الجتماع أولیاء أمور الطلبة، أو نساعد في عمل خیري، أو ننجز عمال أو مھم

ایرة 2جید وبإخالص نكون عندھا مواطنین محترمین  اعي أو المس ل االجتم ك بالتمث ویمكن تسمیة ذل

اه  رد تج ل الف ا ردة فع ي االجتماعیة، أو المسؤولیة االجتماعیة ،باعتبارھ ھ، والت یش فی ذي یع الم ال الع

.والمعتقدات في ضوء الثقافة المجتمعیة ماتاااللتزتعبر عن 

ى ذوات  اح عل ى االنفت ادرین عل وبھذا تطبع قیم المواطنة في روح وشخصیة األفراد عندما یكونون ق

رام،  ف واالحت ورات والعواط ار والتص ادلون األفك بعض ویتب ھم ال تیعااوبعض ائع بس ف الوق مختل

كما یمكن الوقوف حول نموذج المواطنة  الصالحة التي تقترحھا ألبیرتا تربیة . من حولھم االجتماعیة

3:في أنھا تشكل

وفیھ : الوعي أو الھویة الوطنیة -1

.الشعور بالھویة كمواطن -

.الوعي بتعدد الھویات محلیا وثقافیا وطبقیا وإیتیقیا ونوعیا -

وفیھ : معرفة السیاسة -2

. االجتماعیةالمؤسسات السیاسیة معرفة-

.والكفایات والمعارف األساسیة للمشاركة السیاسیة الناجعة واالجتماعیةمعرفة المشاكل السیاسیة -

:الحقوق والواجبات وفیھ احترام-

.فھم الحقوق والواجبات المتعلقة بالوطنیة -

.فھم كیفیة معالجة األزمات وحلھا قدر اإلمكان -

15ذكره صعبد الكریم غریب، المعجم في أعالم التربیة والعلوم اإلنسانیة، مرجع سبق1
http://www.aljabriabed.net/n77_01zindine،مجتمع المواطنةمحمد زین الدین ،2
212عالل بن العزمیة ، القیم والمدرسة ، مجلة عالم التربیة، مرجع سبق ذكره، ص3
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وفیھ : معرفة القیم-3

.فھم القیم المجتمعیة -

.معرفة الكفایات لمعالجة أزمات القیم بطرق مالئمة-

أنھ من المھم أن یكون السلوك المرغوب فیھ نابعا من تمثل الفرد للمبادئ وانطالقا من رقابة ھنانجدف

امیةماعیة إجتالضمیر، فیصبح احترام القانون وااللتزام بكل المبادئ المذكورة نابعا من كونھا قیم  ، س

.فیعكس التزاما أخالقیا تجاه المجتمع 

:الجزائريالمجتمعالمواطنة في تاریخمفھوم تمثل وتشكل-8
وع كانتتن ول الس رأص ي الجزائ ن ف ین م وع ب ي المتن ب اإلثن ث التركی رب وحی ازیغع ة ،أم أفارق

بعض وشواختلطتبفعل التعاقب الحضاري اجتمعت، وأتراك ةببعضھا ال د دخول كلت أم دة بع واح

وي ذو األغلبیل، باإلضافة اإلسالم بلتركیب اللغ ى جان ة وال تكلم العربی ي ت ث ،لھجات أخرىة الت حی

ھ M.Maussمارسیل موصیرى ة"في كتاب ع المواطن ت "مجتم ة جعل ة والثقافی ة اللغوی أن التركیب

تناقضة وھي الذوات اإلسالمیة المالذواتبتعایش اآلن، وبما یسمى اجتماعیاللمجتمع الجزائري بنائیا 

ة ذات األمازیغی ة وال ذات المعرب كلت ووال ي ش ةالت ذكر1.األم يوی ؤرخ الفرنس انالم ت رین أرنس

E.Renanنفس وروح وھما شیئان یشكالن في الحقیقة نفس األمر من حیث ھي وطن،األمةأن ھنا

ة ذكریات الماضي الموروث ة ل ة الجماعی ا الرضي واألخرى،وتحتوي إحداھما على الملكی رز فیھ یب

2.والرغبة في العیش معھا واإلرادة في مواصلة إثبات التراث المسلم بكاملھ 

زاوج واختالط الجزائريھذا ما شكل للمجتمع  ا ت تج عنھ ي ن زة  الت كیانھ المستقل وشخصیتھ المتمی

نكتب الجزائرییوقد وصفھ أحد القدیم وحدیث بین أعراق وجماعات كثیرة من أصول ومنابت شتى، 

ة وحدود مرسومة،نعني بھ مجتمعا مندمجا مادیا وأدبیا،"بأننا  تقرة دائم ة مس ع لھ سلطة مركزی یتمت

3."سكانھ نسبیا بوحدة أخالقیة وفكریة وثقافیة وینقادون عن وعي للدولة وقوانینھا 

ذا ف ن ھ رغم م د وعلى ال ة لق نوات الطویل تعمارأدت الس ر لالس ةي دامت التالفرنسي للجزائ القراب

ةوالوالء واالنتماءإلى تشویش كبیر في مسألة الموطنة ،سنة135 ث لألمة أو الدولة الجزائری " ، حی

ة، یرة والطائف ة والعش ات بقي الوالء مكرسا في أغلب األوقات للوحدات الجھویة كالقبیل بوصفھا كیان

ناجتماعیة ة م ر رسوخا وأھمی ي فرضت بمقتضى األأكث ة الت والدول تعماریةلاح ان .4" االس وك

وفمبر ورة ن ر وث رب التحری كلح د ذل اء روح بع ة وإحی یم الوطنی ث الق ادة بع ي إع ر ف ر الكبی األث

157منیر مباركیة، مرجع سبق ذكره  ص 1
ز بوشعیب ،منشورات األمة الجزائریة نشأتھا وتطورھامحفوظ سماتي ،2 د العزی ، ترجمة محمد الصغیر بناني وعب

113دحلب ، دس دب ص 
115، ص نفس المرجعمحفوظ سماتي ،3
147على أسعد وظفة ، مرجع سبق ذكره  ، ص 4
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یة الجزائر ع الشخص ة لتطب ة والرافض ة المحافظ ة الجزائری ین األقلی ة ب روع المواطن من المش ة ض ی

ة وتوجھ،الفرنسي اإلدماجي ات الوطنی ن الحرك ل م لمین، من خالل جھود ك اء المس ة العلم ات جمعی

.والتي عملت على إعادة بعث قیم الشخصیة الوطنیة الجزائریة 

ري االستقاللوإبان  ع الجزائ ھ المجتم عواج م شمل مجتم ة،صعوبة ل ة والمواطن رة الوطنی حول فك

قوالذي تعمر الفرنسيتعرض ألبشع صور التمزی ل المس ن قب روز قناعات إأدت و، والمسح م ى ب ل

ن ك لتأسیس المواطنة الجزائریة وللتحر ةانسالخالحد م ة الجزائری ذا المشروع ظل ،الھوی إال أن ھ

ل  تالفمح تت اخ یم ومش عبة الق یة متش زاب سیاس ات وأح ور مؤسس دیولوجیالظھ ىتاإلی رة حت فت

.الثمانینات 

فظ ولم شمل فرقتان من النخبة الجزائریة، إحداھما تؤكد على النھج المحاوقد أظھرت ھذه الصراعات

اء باإلضافةعبر التركیز على الحقوق وحریات اإلنسان ،وشتات المجتمع الجزائري دویل وإحی ى ت إل

ة اإلسالمیة، ة العربی ة والقومی ة الوطنی رة الھوی ةفك ة الثانی ا الفئ ون أم انوا یؤمن ن ، ك ر م ا أكث بفرنس

اوكليوینطر أي أنھم منعدمي الشعور باالنتماء للجزائ،إیمانھم بالجزائر اس م ھ توم ا كتب یھم م بق عل

T.Macaulay ن أن تلعب ":إذ قال بشأن الھنود تمكن م ة ت علینا أن نبذل أقصى الجھود لتشكیل طبق

دم،دورا الترجمة بیننا وبین المالیین الذین نحكمھم، ون أو ال دي الل م أن وال یھم أن یكون ھن ل المھ ب

ة تو،1"یكون بریطاني الذوق واألفكار واألخالق والفطن د عمل ة بع ذه الفئ تقاللھ دویل االس ى ت عل

ادة نمذ مالیة وإع و حدیثاألفكار البرولتاریا الرأس ا ھ ري بم ع الجزائ ة المجتم ة ،ج ذه الفئ أثرت ھ وت

.في مجتمعھاواندماجھمبفرنسابالمواطنة الفرنسیة إبان تواجدھم 

دني  اومع بدایة عصر الحزب الواحد ظھرت منابع السلوك الم ذي ح عول ال واء المجتم وحصر ،احت

،المجاالت المسموحة لممارسة السیاسة المدنیة وتأمیم التنظیمات المدنیة النقابیة واالتحادات والروابط

ة  ث روح الثقاف ي وب ا التنظیم ى ھیكلھ ة، والتغلغل إل ة الجزائری د جرى الوطنی ادولق ك االجتھ د ذل بع

اتتبینللبالد اتیر وضع دسل اتھم، أجھزة الدولة و مؤسس راد و واجب ات األف وق و حری ھا و یضبط حق

ن الز رات م ى فت ت عل ان وكان داءم تور ابت ن دس ذي... "1989و1976م ھوال ت نصوص أعط

اعي واالقتصادي د االجتم انص ،األولویة للبع ي معظمھ توریة الت ة والدس رد القانونی وق الف ى حق عل

یم یحمیھا المشرع بكافة الضمانات والوسائل، منھا الحق في التعلیم والعالج أو ما یسمى بمجانیة التعل

2.و الطب المجاني، وضع نوع من التوازن الطبقي و إذابة الفوارق االجتماعیة

ي ر ف ت الجزائ يدخل ك ف د ذل د، بع د جدی رعھ داث إث وبر 05أح ي 1988أكت ذتھا، الت ةغ األزم

ر،االقتصادیة اء النوالتي مرت بھا الجزائ ذارا بانتھ ت إن ى كان ام عل ذي ق ة ال ري للتنمی وذج الجزائ م

289مرجع سابق ،ص نفس محفوظ سماتي ،1
160ق ذكره ،ص منیر مباركیة ،مرجع سب2
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ع  ھ وض اعيأنقاض ي اجتم دوسیاس ة ،جدی ى التعددی ة إل ة الحزبی ن األحادی ال م رار االنتق م إق وت

ي من أجلالسیاسیة، التي تشكل مظھر من مظاھر الدیمقراطیة،  ة ف تمتع الشعب بحق المشاركة بحری

1.القرارات التي تمس مجاالت حیاتھ الفردیة والجماعیة

لمجتمع السیاسي الجزائري بسیاسة المستعمر الفرنسي حین ھذه األحزاب المكونة لتتأثرورغم ھذا 

ریی ى الجزائ م عل تمر،نیحك ة واس نفس الطریق ریین ب ع الجزائ ل م ي التعام ارھمف ا ال باعتب رعای

واطنین  ة المو" م اء ثقاف انون وإلغ ة الالق ل لدول ویال وثقی ا ط ر تاریخ ت الجزائ د ورث ة ،فلق ذاطن وأخ

االمستعمر واتجاھاتالمسؤولون الجزائریون یعیدون إنتاج سلوكیات  ا أحیان صورتھ ویتخذون،ذاتھ

ة 2."أخرىأحیانا  ة حق اج مواطن ي إنت ذه األحزاب ف رة أن فشل ھ ومن جھة أخرى یرى إسماعیل قی

ددة دیولوجیات متع ا ألی ى توظیفھ ع إل لق ھیرج ل تس ن أج ة م رق والجھ ف الع لطة أو بتوظی رم الس

تطع ف3.المنتخبین أصواتوالحصول على  م تس ذه ل ا ھ یة أن تطور مشروعا وطنی ات السیاس الحرك

ن ،لفكرة المواطنة الجزائریةتنمویا دیمقراطیا،  الرغم م رة، ب ذه الفك ون حول ھ یجعل المواطنین یلتف

یة  نوات الماض ي الس ت ف ي تم ادرات الت ل المب وم فك ة"مفھ ة الوطنی ة وال" "الثقاف زال " مواطن ال ی

4."غامضا وبحاجة إلى نظرة منفتحة

ة بھاھذا في الجانب الفكري أما الجانب العملي فإن تعامل كثیر من المؤسسات المعنیة  لم یكن بالجدی

م المفترضة بشأنھا ة العل وطني وتحی ید ال ة كالنش یاء الجانبی بعض األش ام ب ، وال ینفي ذلك وجود اھتم

عبي  راث الش اء الت اریةوإحی ورتھا الحض ة بص ود أن المواطن ا المقص وطني، إنم ات ال ا وواجب حقوق

.االجتماعيمن الوعي ، لم تأخذ حقھا المطلوب للنظامواحتراما

ا یس كافی بعض أل رةطرح وھنا قد یتساءل ال ي أبعادھفك ة ف ة لتشكیل االمواطن ة واالجتماعی القانونی

؟االجتماعیةھم كیاتوسلوأفعالھمینعكس على بما بھا، األفراد وعي 

نإن "حول ذلك فیقول " P.Rosanvallonبیار روزنفلون" یجیب  ئتھ تقدیس المواطن م خالل تنش

ام راع الع ى االقت ى عل ھالن عل دني یس ف م ة وتثقی ئة اجتماعی ات تنش بوقا بعملی ون مس ب أن یك یج

ؤولیاتھ، أ دود مس ھ وح ھ وواجبات ة حقوق ھ ومعرف دور حول ا ی تیعاب م واطن اس ذا مالم اب ھ ي غی ا ف

ال ن دالوعي المدني فإن ربط مصیر ب ا م واطن یصبح نوع یھم صفة الم وفر ف راد ال تت ات أف باتجاھ

ةمحمد القاسم زیدان ، 1 http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1807الشباب والتربی
20:00على الساعة 19/12/2010في یوم 

200منیر مباركیة ،مرجع سابق ، ص 2
75ص .إسماعیل قیرة وأخرون ، مرجع سابق 3
د4 دینمحم ن العاب وق وا، زی ة الحق اتالمواطن ع وطموح ات واق ة األردن ،لواجب ة لحال دراس

www.imamu.edu.sa2014/ 02/ 10یوم في



ــــعاملــــــــــــواطــنــة واتـــمـــــــــــــــالفصل الثاني 

68

ارعلى وھو ما یفتقده المجتمع الجزائري في الحقیقة 1."القفز على الواقع ة اعتب ة اإلجتماعی أن الحال

ة لاتكشف لنا أنھ لدینا مشاكل في ما یتعلق باألفراد التي یعیش فیھ  ةثقاف راھقین ف"،المدنی باب والم الش

ا عن  یئاً تقریب لم یعودوا یھتمون بالسیاسة وإنما بنجوم الغناء العالمیة ونجوم كرة القدم وال یعرفون ش

والوالء أو لاللتزاماستعدادعلى ما یبدو لیسوا على في ھذه الحالةالناسو.2"تاریخ بلدھم ومؤسساتھ

دالمشاركة بطریقة حضاریة  ةتجس ة الحق اني المواطن یم ومع انون" ،لق د نخاف الق ا ق ا ال ،فإنن ولكنن

ب،اولذلك تر،نحترمھ ھ عن الرقی م أن نا نعتدي على القانون بمجرد أن نحس بغفلت ا نعل ن أولألنن م

أو إذا تعارض مع مصلحتھ الخاصة،،رض الحائط ھو من وضع ذلك القانونیضرب ذلك القانون بع

.3"جماعتھ أو مع ھواه 

ة ھذا یطرح لنا نوع من الغموض حول و ة المواطن وعي نوعی ي ال اعيف ع االجتم راد المجتم دى أف ل

؟الجزائري المعاصر

ھ  ة بقول ر مباركی ب منی تج" فیجی ة مادأن ة جزائری ي مواطن ع النفط ي الری ده النفس ن بع ة م ة مفرغ ی

ي وذج ،والروح ة والنم اھر العولم ا بمظ ع إلتقائھ ة م تھالكيخاص دخ لااالس ي الب رط ف ي المف غرب

بقدر ،التضحیةواالحترام، إذ ال تغدو العالقة بین المواطن ودولتھ عالقة روحیة مبنیة على والرفاھیة

ي د النفط ة مصدرھا العائ اعدات مالی ات ومس ن ھب ة م ھ الدول ا تقدم أثر بم ة تت ة مادی دو عالق ا تغ ،م

ا، ولیست محبة الوطن ... ھوم المواطنة عندنا ال یزال بدائیا ومف ا علین ھي محبة خیراتھ التي ینعم بھ

4"محبة المواطنین والبحث عن صالحھم قبل البحث عن راحتنا 

ارض ف ا یتع و م أنانیة المواطن الجزائري الباحث عن الریع في ھذه الحالة مقابل تجاھل الواجبات وھ

شروط النھضة وصفا ما مع المواطنة التي یوجبھا المفكر الجزائري مالك بن نبي حین أفرد في كتابھ

ة تغتصب : " حین قال يالجزائریمكن أن تكون علیھ مواطنة الفرد  الحق لیس ھدیة تعطى وال غنیم

ات 5... " فھما متالزمان ،بالواجبا ھو نتیجة حتمیة للقیاموإنم ل الواجب وق قب ، فتكریس سیاسة الحق

ي  دأتالت ريصتب ع الجزائ ة ،بغ المجتم ل بدای دارتمث ياالنح ة فف یم األخالقی ة أالق ى اإلباحی ت إل ل

ة،ثارئواالستمن خالل دغدغة الغرائز وحب التملك واألنانیة بالمال عبر المطالبة بالحقوق في الحری

ھ واالستمتاعمن حیث ھي لیس في المنظومة الثقافیة الغربیة سوى الحق في المتعة  والرفاھیة والترفی

ع-ة وحقوق المواطن مفھوم المواطن،عبد العزیز قریش1 -http://www.oujdacity.net/regionalالجرء الراب
article-12593-ar/ 11:00على الساعة 05/10/2013في یوم

40، دار الحقیقة ، بیروت، دس،  ص أزمة الثقافة اإلسالمیةھشام جعیط ، 2
،شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزیع ، برج الكیفان ، الجزائر فرنساأطلبوا الوطنیة ولو فيأحمد بن نعمان ،3

110ص 2005،ص 
203منیر مباركیة ، مرجع سبق ذكره ،ص 4
177منیر مباركیة ، نفس المرجع السابق ،ص 5
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ائ1.دیمقراطیا ك ق ي ذل ن نب ك ب ى صورة "ال ویصف مال ا عل ق كائن د الموحدین خل ا بع ع م أن مجتم

م یھضمھا رأىتسكع ،حتى إذا ماألمیبیا كائن متبطال  د لیقنصھا ،ث فریسة ھینة أبرز إلیھا ما یشبھ الی

2".فدرج على ھذا النحو خالل قرون خلت ،إتكل فیھا على عنایة السماء فتبلغ بھ... في ھدوء 

ة و ة أنالحقیق ذاالمواطن من ھ ور ض ي التص ادي واألخالق ا الم ي جانبھ يف ة ف ة الجزائری م التجرب ل

ادة فما سعت إلیھ التجارب المدنیة،،ن الجزائریینیتنضج بعد في رأي كثیر من السوسیولوجی عبر إع

دة ھذهصیاغة  ق العقی ة وف د المدنی تراكیةالمواطنة في نطاق القواع ارة أخرى بصبغة االش ارة ،وت ت

ي ل ھ اللیبرال واطن التوج ریج م تطیع تخ م تس وازن ل ن الالت عیة م ذه الوض ة، وھ مالیة المتوحش لرأس

دافجزائري وفق  ة األھ ا التربوی ر منظومتھ توریا أو عب ا دس ة إم فة الدول ي فلس ة المسطرة ف المثالی

ري بالممنوعات،كونھا" والتعلیمیة ، رد الجزائ ل فحاصرتھأشغلت الف ن ك ة م المحظورات القانونی ب

ة ي خلو،جھ ھ، ف ھ وعمل ھ وراحت ربھ وملبس ھ ومش ھ ومأكل ھ وتنقل لافت الل خت م الح ي فھ ھ ف توازن

ي ،و شرعي ودیني عبر تنشئتھ األسریةلدیھ ما ھوأختلط،والحرام انوني ف و نظامي رسمي ق ا ھ بم

فمن ھو خائن ومن ھو وطني،،األمر في رموزه الوطنیة وتاریخھضمیر ھذا الفرد، بل وتشابھ علیھ

ة وھذا بسب غ ي تحی ة السلطة أو ف یاب الحوار وسیادة الروایة الواحدة التي تختزل الوطنیة في إطاع

رامالعلم  في مؤسسات الدولة، والمواطنة لیست إال أكثر من  د احت ةمواعی وتسجیل الحضور انتخابی

3"القوانین وبرامج ھذا الرئیس أو ذاك واحتراموحضر قول ال والتصویت بنعم،

في حضن مجتمع القبلي الدفءإلى مازال یحن"مواطنھذه السیاسة أنتجتأن خیري قطاويویرى 

ا دون فھو ،لدیھ سابقامعروفةأما الحقوق والواجبات في نظام ھذه الدولة ... اقص علیھ ا وین یزاود بھ

ك اآلنحساب، أما  ال ذل وال نفسھ، ومث ى الم ھ عل فنراه یطالب بحقوقھ بإصرار، ویتھرب من واجبات

4.بیتھ، أما دفع الضرائب فھذا ال یعنیھ أمامب بتنظیف الشارع أن یطال

وم المواطن ةیومن األسباب التي حالت دون نضج مفھ ع والدول اء المجتم ي بن ا الفاعل ف أن ة ودورھ

دیمقراطي  ا ال ر صالحة لمجتمعن اییر غی برامجنا التعلیمیة قامت على أسس تلقینیة تقلیدیة، أخذت بمع

ق " لى حد قول مصطفى األشرف فع، واھتماماتھ ا یتعل ل م ع ك اس لجم ي حم اس یتنافسون ف ذ الن أخ

ذا ا ىبكفاح البالد من معلومات قدیمة وحدیثة، على أن ھ ى إل ة األول ي بالدرج ان یرم ل ك ي لعم التغن

ةالعربي فرحاتي ، 1 ة التوجیھی ة التسلطیة والوظیف ین الوظیف یم ب ى الق الم الالتربیة عل ة ع دد، مجل ة ، الع 21تربی
110ص 2012،منشورات عالم التربیة ، المغرب 

ة ، مقومات مشروع بناء إنسان الحضارة ،في فكر مالك بن نبي التربويعمر النقیب ، 2 ، الشركة الجزائریة اللبنانی
102ص 2009الجزائر 

109العربي فرحاتي ،التربیة على القیم ، مجلة علوم التربیة ، مرجع سابق ص 3
51ص في البلدان العربیة، مرجع سبق ذكره،علي خلیفة الكواري ، المواطنة والدیمقراطیة 4
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ذاتي  د ال ة والنق ى التوعی ي إل ت ترم ا كان ة ف.1"بالماضي والرد على األعداء، أكثر مم وم المواطن مفھ

ریین الدى الل دائیا جزائ زال ب اه إی ا ذكرن ق م ھ وف ا قیاس ان أردن رد أنف ن الف ي ذھ وطن ف ة ال فمحب

و ولیست محبة المواطنین والبحث عن صالحھم،،محبة خیراتھ التي ینعم بھا علیھالجزائري ھو وھ

ذه المو،ودنا لما یعرف بالمواطنة المادیةما یق وازن ھ دم ت ف شریط ع ة ویعتبر الباحث عبد اللطی اطن

، معبرا بالقول مازلنا ال بالعالقة بین الحریة والمسؤولیةفي المجتمع الجزائري ھو سبب غیاب الوعي

ة منالحریة بالمسؤولیة ونكثرارتباطنتصور مدى  یال ... الحدیث عن الحری ا ال نتحدث إال قل ،ولكن

نتحدث عن جانب العطاء عن المسؤولیة التي تنجز من ھذه الحریة ،ونثیر فینا حب المطالب ولكنا ال

2.والدفع مقابل تلك المطالب

ة وتضیف  ذه الحال ت " سعاد جوزف حول ھ ل كان ع كك ي المجتم وق والمسؤولیات ف ة الحق إن تجرب

م  ة ألن لھ دمات الحكومی لع والخ ى الس لون عل أنھم ال یحص عرون ب ون یش بح المواطن ة، فأص عالئقی

ذه حقوقا تجریدیة فیھا، بل ألنھم نجحوا في إقا ى ھ م الوصول إل ي أتاحت لھ بة الت مة الصالت المناس

اه  ل تج دني ب ان الم المواد، وشعر الناس بان مسؤولیاتھم كمواطنین لیست تجاه الدولة أو األمة أو الكی

زعماء سیاسیین معینین أقاموا معھم عالقات مباشرة أو غیر مباشرة وفي ھذا السیاق نظر المواطنون 

ا مجم ى أنھ ة عل ى إلى الدول ا، ونظروا إل رء أن یقیمھ ي یضطر الم ات الشخصیة الت ن العالق وعة م

الدولة على أنھا مجموعة من المحسنین الشخصیین، واعتبروا الحقوق التي یحصلون علیھا ھبات من 

نین ؤالء المحس ي إ3.ھ ا ھ ریین م د الجزائ ة عن اإذا المواطن ي مجالھ اس ف ة للن ف وتعبئ ،ال عواط

ا ارض م ان غوتع ھ برھ ون قال ین " لی راح خص دون عتب ل ش ة لك اركة الواعی تثناءالمش ودون ،اس

ن طالمواإشكالیة ف4" وصایة من أي نوع في بناء اإلطار اإلجتماعي یقودنا حتما إبداع مبدأ المواطنة 

ھ و الجزائري  ا المسموح ب ال تكمن في أنھ ال یعرف بوضوح كافي من ھو؟ وما المطلوب منھ ؟ وم

ھى األجھزة یفرق بین حقده عل ھ ووطن ى دولت ده عل ة وحق اوزات أعوان التنفیذی ى تج رد عل راه ی ، فن

ريلذا . اول على ممتلكات الدولة ورموزھابالتطمثالدارة العمومیةاإل واطن الجزائ إذایجب على الم

اركة أن،أن یعي ا المش ا فیھ ھ بم تیفاء حقوق ل اس ات مقاب ام بواجب واطن بالقی دفع الم ة ت ة المواطن ثقاف

. السیاسیة وتقلد الوظائف العامة

ر ،الجزائر االمة والمجتمعمصطفى األشرف ، 1 اب ،الجزائ 1983، ترجمة حنفي بن عیسى ،المؤسسة الوطنیة للكت
417ص 

179منیر مباركیة، مرجع سبق ذكره ، ص 2
25ص2002شركة المطبوعات للنشر والتوزیع، بیروت لبنان ،سة في التربیة المواطنیةفعالیة المدرنمر فریحة ،3
74حسین حسن مرسي، مرجع سبق ذكره ، ص 4
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:خالصة 
ھبخدمة االھتمامنحو الفردالتزامیمكن القول أن المواطنة تعني ة مجتمع لوتنمی ى ، والعم ة عل حمای

عومقوماتھ الحضاریة،  ق النف ي تحقی ات والصالحالمشاركة ف وق وحری احترام حق زام ب ام، وااللت الع

نظ ي ت وانین الت رام الق رین، واحت ات اآلخ رادم عالق ة األف ات الدول اتھم بمؤسس نھم، وعالق ا بی فیم

االنخراط في بالشأن العام واالھتمامو، البیئة وحمایتھاوالمجتمع، والمساھمة في حمایة جمالیة ونظافة 

.استقرارھالدولة والعمل على ل، وھذا من أجل الحفاظ على الكیان الحضاري القضایا الوطنیةجمیع 



:ثالثالفصل ال
مؤسسة الجامعة وعالقتھا بالفرد والمجتمع
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خالصة



عــــــرد واتمـــــا بالفـــة وعالقتهـــــة اجلامعــــــمؤسسالفصل الثالث 

73

:تمھید 
واء  ن المؤسسات س ى مجموعة م وي عل ھ یحت ةمن ممیزات المجتمع الحدیث أن ة االجتماعی أو التربوی

ي المجتم الحین ف اء ص وا أعض راد، لیكون ئة األف وم بتنش ي تق د وھ رة نج ك األخی ن تل ة "ع، وم مؤسس

راده،ھي مؤسسة اجتماعیة أنشأھا المجتمع و،"الجامعة للتكوین أف ث تمث ان معنبحی ن كی ون م وي یتك

على أكمل وجھ مجموعة أفراد كل فرد لھ وظیفتھ التي یجب أن یقوم بھا، و مركزه الذي یجب أن یشغلھ

ا وتسعى دورھا المنشود یجب أن تتكامل وظائف أفرادھا و تتحد في كل واحدجامعة ولكي تؤدي ال منھ

.الذي وجدت فیھ االجتماعيلتقدیم خدمات تتناسب مع النسق 
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:في مفھوم مؤسسة الجامعة -1
ھ  ھ وظائف ا ل یكال تنظیمی ھتعد الجامعة ھ ھوأھداف اعي،ومكونات اء اجتم ھ یشكل بن ا أن ھ خصائصھ كم ل

ن خالل وتتحدد وممیزاتھ، ذه الخصائص م ھھ ة فی اعالت االجتماعی ل األنشطة والتف ذا ،مجم د ولھ یع

ةبسب اختالف في التراث العلميتشعبااألكثرمفھوم الجامعة من المفاھیم  ا النظر للجامع ي ،زوای والت

ا و،األھداف والوظائف وفلسفة كل مجتمعتستند على ن التفصیل وبم وع م وم بن سنحاول توضیح المفھ

:كاألتيیتناسب مع السیاق النظري للبحث 

: ث اللغة یمن ح-1-2

الي یطلق على المؤسسة الثقاسمالجامعة أن معجم اللغةجاء في  یم الع د التعل ى معاھ افیة التي تشتمل عل

وق الھندسة تكالالھوفي أھم فروعھ، امع او1.واألدبوالفلسفة والطب والحق ي مج ةللف ات ال،غ جامع

ف اآلداب  ا مختل درس فیھ ات، ت د والكلی ن المعاھ ددا م م ع اص یض الي واالختص یم الع د للتعل ي معھ ھ

2.یة والفنون والعلوم بعد مرحلة الدراسة الثانو

،أو ھیئةة على جمعیة لللدالواستخدممصطلح الجامعة التیني،أصلأنإلى محمد خیاطالباحث ویشیر 

3...على إتحاد المدرسین والطلبةكذلك أطلق اللفظ ،األمر على إتحاد العمال ونقاباتھوأطلقت بادئ 

: أما اصطالحا-1-3

ن یفضل لفض ااختلف نھم م میاتھا فم ي الباحثون حول تس ة الت ة العلمی الي للمكان یم الع زتلتعل ا،تمی بھ

ة ظ الجامع ن یفضل لف نھم م اوم ع فیھ ب المجتم ى نخ ا عل ل ،الجتماعھ میة إال أن ج وع التس م تن ورغ

ة ثقافیةأكادیمیمؤسسة كونھا تعتبر ،الباحثین لم یختلفوا في الداللة االصطالحیة للمفھوم تضمة،تعلیمی

ا  ات نظام ن العالق ل م ةامتفاع ھالجتماعی ین مكونات ھ وب ق علی ائص وتنطب ع خص فات المجتم مواص

.العامالبشري

عوتعرف الجامعة بأنھا ة أوجدھا المجتم ة ثقافی ھ، مؤسسة تربویة علمی ھ وغایات ق أھداف ن أجل تحقی ، م

نظمإیجاد وسط وذلك من خالل  اعي م رد ،أكادیمي اجتم ة شخصیة الف ى تنمی اعد عل ل یس بشكل متكام

واألنماط السلوكیة التي تجعلھ فردا سویا في االجتماعیةواالتجاھاتالقیم اكتسابتمكنھ من وومتوازن،

4.المجتمع

ان رى غوفم ةErving Goffmanوی ة الجامع ومأن مؤسس ذا المفھ ات بھ ن المؤسس ف ع ال تختل

روف ظراد ذوي الأماكن لإلقامة والعمل، حیث ینعزل عدد كبیر من األف" التأھیلیة لألفراد األخرى فھي 

101ص 1973،  دار المشرق، بیروت، المنجد في اللغة واإلعالممجمع اللغة العربیة ، 1
425،ص2001، لبنان،2ط،، دار العلم للمالیین المعجم اللغوي األحداث و األسھلجبران مسعود الرائد، 2
ةإصر ،نمدحت محمد أبو ال3 ي المؤسسات التعلیمی ة ف ع دارة االنشطة والخدمات الطالبی ،دار الفجر للنشر والتوزی

25القاھرة ،مصر،دس، ص 
399، ص 2006،فلسطین، 3، مطبعة مقداد ، ط المیسر في التربیة المقارنةفؤاد العاجز ، 4
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ن الوقت رة م ر لفت ع الكبی ابھة عن المجتم دیرھا،المتش ن تق ة ،یمك ة مخطط ة حیاتی ا جول ویعیشون مع

میا، ة رس ة ومروض يومنظم اة بطروف ة الحی میم طریق تم تص ات ی ن المؤسس وع م ذا الن ددةقھ ،متع

ن  ورھم ع ن ص زالء م د الن ملتجری تبدالھادواتھ دواةواس رىب ا،أخ ولتحض دبقب ة ل ى روح المؤسس

1" .المجتمعفي باالنخراطویطلق على ھذه العملیة 

ذلون "تركي رابح في كتابھ أصول التربیة والتعلیم بأنھا كذلك ویعرفھا  اس یب ن الن عبارة عن جماعة م

اتجھدا مشتركا في البحث الكتساب الح راد و المجتمع ة یاة الفاضلة لألف ا مجموع ا أیضا بأنھ ، ویعرفھ

2.بوا أنفسھم لطلب العلم دراسة وبحثامن الناس وھ

حیث یرى بأنھا المصدر محمد العربي ولد خلیفة وھذا المفھوم یقترب إلى حد ما مع المفھوم الذي أشار 

ي ،األساسي للخبرة افي ف ون،األدبوالمحور الذي یدور فیھ حوار النشاط الثق وم والفن التواصل ووالعل

ة اإل ي مجاالتالخالق للمعرف انیة ف ة،نس ة والتطبیقی ا النظری ة الظروف الموضوعیةوھ ى تھیئ ل عل تعم

3.لتنمیة الخبرة الوطنیة، التي بدونھا ال یحقق المجتمع أي تنمیة حقیقیة في باقي المیادین 

یمكن لمؤسسة الجامعة،إبراز بعض السمات والخصائص الثابتةومن خالل ھذه المفاھیم یمكن ول ف الق

ة میة،أن الجامع ة رس يمؤسس ابع علم ادیميذات ط ي و،أك یة ف ا الرئیس ل وظائفھ ر تتمث وین ونش التك

امبااالھتمامعبر ،الثقافة وقیم المجتمع ا،لصالح الع اتكونھ یط تؤسس الھتمام ة المح ي تنمی راد ف األف

ي لالمكون البشريتمیز یكماوترقیة السلوك الحضاري،االجتماعي افي لجامعة بمستوى علم ك وثق یمل

ي  روع ةاألدوار بكبی ق االجتماعی من النس ا ض اعيوتوزیعھ اماالجتم ات أي أن،الع تالجامع لیس

ات ادیمي،مؤسس ي األك وین العلم ل للتك یم والمث ة الق ي تنمی ھم ف اء یس ا فض ى كونھ ك إل اوز ذل ل تتج ب

ياالجتماعیة افيمن خالل مزایا النشاط العلمي والمعرف ھالثق لوكي الموج ي الس راد،واألخالق ا لألف مم

. االجتماعيیساعد على تنمیة وتعزیز مكتسباتھم من السلوك الحضاري نحو محیطھم 

:وتطورھا عالمیا ومحلیا ةالجامعلمحة عن نشأة-2
اأنیجمع كثیر من الباحثین في العصر الحدیث على  الي م اثھي إال الجامعات الحدیثة بمعناه الح انبع

اني العلم والمعرفةمبادئخصصة في تلقین طبیعي لمؤسسات التعلیم القدیمة والمت لوك اإلنس ویم الس وتق

ى ة، و4بالدرجة األول أة الجامع ور و نش ى لظھ دایات األول د الب ن الصعوبة تحدی ون م د یك الم ق ي الع ف

أقدم محاولة لجمع األساتذة و الطالب في مكان لتلقي المعارف أن شیر یالتراث النظريغیر أن عموما،

121فیلیب جونز، مرجع سبق ذكره،  ص 1
13،ص1990،الجزائر ،2طدیوان المطبوعات الجامعیة ،،أصول التربیة والتعلیمتركي رابح ،2
رون ،3 و واخ یل دلی امعيفض ر الج ي النش ة ف اركة الدیمقراطی ال ،طالمش اع واإلتص م اإلجتم ر عل ة ،2،مخب جامع

78ص 2006منتوري قسنطینة ،
یباني ،4 ومي الش د الت ر محم المیةعم ارة اإلس ل الحظ ي ض الي ف یم الع ور التعل ورات تط ر ،منش ة للنش أة العام المنش

49-48ص 1982والتوزیع واإلعالن ،طربلس ،لیبیا، 
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د والصین القدیمالسلوك الحضاریةطوأنماالمتقدمة وع كان في مصر ومن ثم الھن ذا الن ا عرف ھ ة كم

ة أفالطون المشھورة، ومدرسة من التعلیم  ن خالل أكادیمی وم"في بالد الیونان والرومان م ي "اللیك الت

اریخ و األدب  ى مدرسة والحضارة أنشأھا أرسطو والتي كان یدرس فیھا الت ور"باإلضافة إل ذ"ألیق ه ھ

1.المدارس و المؤسسات الفلسفیة أعتبرھا الكثیر من الباحثین بمثابة النواة األولي لنشأة الجامعات

،السلوك الحضاريتنمیةوالعلميلتكوین لالجامعات كمؤسسات علمیةأما في العصر الحدیث فإن نشأة

،منتظم كانت في أوربا الغربیةأن البدایات الحقیقیة للتعلیم الجامعي الیرونالغربیین الباحثینفان أغلب 

إال أن ھناك باحثین ،وغیرھا..."باریس وأكسفورد و كیمیرح وبولونیا"ویستشھدون على ذلك بجامعات 

وأن الجامعات قد ،بأن البدایات األساسیة لھذا النوع من التعلیم كانت في العالم اإلسالميونیؤكدآخرین 

ل أن تعرف فع بالد اإلسالمیة قب دةرفت في ال رون عدی یحي بق اء مسجد 2.ي الغرب المس ان بن د ك فق

ات  ا الجامع ورت منھ دورھا تط ي ب رى، والت ة الكب المیة والعربی دارس اإلس ة للم واة الحقیقی وي الن النب

في ما بعد قبلة لطالب العلم والمعرفة بجمیع تخصصاتھا ومن أصبحتوالمعاھد العربیة اإلسالمیة التي 

اءكافة  الم أنح ذ،3الع ال ون بیل المث ى س ا عل ة قرطبكر منھ ة القجامع دلس، وجامع ي األن ي یروة ف ین ف

4.جامعة األزھر في مصر، وو جامع الزیتونة في تونسالمغرب،

رن و ن الق اني م ف الث ة النص ع بدای ر12م ر عش ا یتغی ي أورب ع ف دأ الوض ة ب ورة العلمی ل الث بفع

رى ناعیة، وج ن الجامعوالص د م اء العدی ى إنش ل عل وذج األول العم ة النم رت بمثاب ي اعتب ات والت

أوربا أربع جامعات أساسیة وھي جامعة باریس و جامعة حیث ظھرت في ،للجامعات بمفھومھا الحدیث

عشر زاد عدد الجامعات إلى ستة عشر 13وأخیرا أكسفورد، ومع نھایة القرن بولونیا و جامعة بارما،

بانیاأووتركزت معظمھا في ایطالیا وفرنسا،جامعة راس اوأنجتل ة،وغیرھ دان األوربی ة 5البل ع نھای وم

تبكثیر من المدارس والفلسفات العلمیة المعاصرة التي تتضمن األیدیولوجیاارتبطت الجامعة 15القرن 

للفكر اللیبرالي والشیوعي الداعي المنبر كانت بمثابة والتوجھات السیاسیة للمجتمع األوروبي الحدیث، و

د ا بع ي م ا . ف يأم الم العرب ي الع ى ف ر حت د انتظ رن فق ن الق ور 20النصف األول م بعض لیشھد ظھ

ي ، 1 د مرس د أحم ریةمحم وى البش ن الق اءات م داد الكف ي إع الي ف یم الع ة، ، دور التعل وم االجتماعی ة العل مجل
.8، ص1981،الكویت4عدد

ي2 یض الثبیت ا،ملیحات مع ھ وظائفھ ات نشأتھا مفھوم ة التربو،الجامع ت،المجل ة الكوی ة، جامع ددی 2008، 54الع
.16،ص14المجلد

76فضیل دلیو وأخرون ، المشاركة الدیمقراطیة في النشر الجامعي، مرجع سبق ذكره ص 3
قسنطینة،منشورات جامعة منتوري،، الدیمقراطیة في الجامعات الجزائریةةإشكالیة المشاركفضیل دلیو وآخرون،4

46،ص1999
.134مرجع سبق ذكره ، صمحمد أحمد مرسي ،5
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تعماریة وبالمفھوم المعاصر،الجامعات العربیة دول االس ة الحتیاجات سیاسات ال التي كانت مجرد تلبی

1إلخ...والمصریةجامعة السوریة ،كال

األوربیة جارتباطا ملحوظا بالنماذعرفت الجامعات العربیة،صول الدول العربیة على استقاللھاومع ح

ع مختلفداستیراتمحیث ،والتي كانت قد تبنتھا نتیجة للظروف االستعماریة،األمریكیةو اذج بجمی النم

ادون أي محاولة منھم لتكییف،نظمھا وخطواتھا ةھ ع األوضاع المحلی ةم ةواالجتماعی ع والثقافی للمجتم

العربیة وجعلتھا تتخبط في اتشاكل عدیدة أثرت سلبا على الجامعاألمر الذي ترتب عنھ تفاقم م،العربي

یم 2.مشاكل ال نھایة لھا ثالت الق اط وتم ي أنم ر ف ةبدءا بالتدني العلمي وتدھور كبی ة، االجتماعی والثقافی

.للمجتمع االجتماعیةوالسلوك الحضاري لألفراد ضمن األنساق األدوارمما أثر بدوره على 

ى یرجع إلى سعيالجامعة الجزائریة أما عن نشأت ،العمومھذا على امالجزائر منذ االستقالل إل االھتم

ر ب یمأكث اع التعل ائم، قط ة دع ا إقام ة منھ اءمحاول ى بن ز عل یم والتركی ة والتعل ة التربی ة منظوم جامع

ر أول .بالمفھوم الحدیث والمعاصرجزائریة  تولقد شھدت الجزائ ة بنی اجامع ة الجزافیھ ر ھي جامع ئ

اليك،م1917سنة  اء األھ رین وبعض أبن اء المعم تقبال أبن دة الس یة ومع ة الفرنس ذه 3.امتداد للجامع وھ

وي،االصطفاءالسیاسة لھا ما یبررھا من خالل  وم البوردی اكم التربوي وأھدافھ في المفھ ال الح ث ق حی

الي أنھ من مصلحتنا العمل على خلق " ،آنذاكJonnartجونار  للجزائرالفرنسي ن األھ ة م نخبة مثقف

وإننا بحاجة إلى برجوازیة محافظة تساعدنا وتسھل ... ألفكارنا التقدمیة والعادلة االستجابةالقادرة على 

ا  وق4... "لنا تنفیذ مخططاتن ي اآلداب و الحق ون دراسات ف ا یزاول ون بھ ة الملتحق ان غالبی د 5.وك وق

یة، یم الفرنس یرھا وزارة التعل ت تس تتول ي تشربت وتمكن ة الت ة جزائری ن تخریج نخب ة م ذه الجامع ھ

ون 6.ووطنھ ألصلھوكانت ھذه الفئة تشعر بتمیز زائد ومعظمھم تنكر ،االستعماریةبالثقافة الفرنسیة  ك

ة ، یستھدفاالستقاللالتعلیم العالي في الجزائر حتى غداة  ةتكوین نخب ریین كولونی ین الجزائ ن المثقف م

، وعلى ھذا ظلت 7االستعماریة، من أجل خدمة المتطلبات األصلي وثقافتھعھاقطوعة الصلة عن مجتمم

.222ملیحان معیض الثبیتي ، مرجع سبق ذكره، ص1
.32،ص1998،دار الفكر العربي،القاھرة ،ا،أسسھا و تطبیقاتھ، منھاج التربیةعلي محمد مذكور 2
ین والتواصلرضا السویسي ، 3 ین التلق الي ب یم الع دریس التعل ة،، طرق الت ات العربی اد الجامع ة اتح ،18ددعمجل

.13،ص1982الریاض،
ةعبد هللا حمادي، 4 ة وأیدیولوجی ر  مشارب ثقافی دالحركة الطالبیة في الجزائ وطني للمجاھ ،،منشورات المتحف ال
55ص م1995الجزائر، ، 2ط
14،ص2001،مكتبة الدار العربیة للكتاب، د ب،التعلیم الجامعي والتقویم الجامعيحسن شحاتة، 5
58ص ، نفس المرجع السابق،عبد هللا حمادي6
ر 2012إلى 1962التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر، من 7 ي الجزائ موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلم

https://www.mesrs.dz/ar/accueil
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نة –والتي كانت فرنسیة المنشأ والنمط–ظلت الجامعة الجزائریة  ى س ة 1962حت وزارة التربی ة ل تابع

1.الوطنیة الفرنسیة، وخاضعة كما ھو معلوم لقوانین التعلیم العالي الفرنسي

تقالل د االس روبع ت الجزائ ـة ورث تعماریةترك ة اس اء دول ان بن ـاییس، وك ل المق ة بك اریة ثقیل حض

ى سیاسة ومن بینھا التعلیم العالي، من أجلعصریة حدیثة یتطلب النھوض بكل القطاعات و القضاء عل

ي، و إحیاء ما تبقى من قیم وطنیة لدى الجزائریینالتجھیل ام تعلیم ا إال بتأسیس نظ ك ممكن ن ذل ولم یك

ئة، یتیح فرحضاري یم والتنش زصة التعل ریین دون تمیی ل الجزائ ذا،لك ة ولھ ة الجزائری ت الجامع عرف

ف مع تتماشي ،المتتالیة بغیة الوصول إلى جامعة ذات فعالیة كبیرةالتدابیر التنظیمیةمجموعة من  مختل

االتطورات  ة، مم ة العالمی اھم العلمی ي س ر ف اعيالتأسیس لحراك بشكل كبی توىاجتم ى مس افي عل ثق

ع،  ي المجتم رد ف نمط السلوك الحضاري للف الھویة والقیم الوطنیة، على اعتبارھما المصدر األساسي ل

: النحو التالي ىفي الجزائر علونواتجھالجامعيالتنظیمبھامراحل التي مرالأھم إیجازویمكن 

:' 1962/1970'المرحلة األولى -2-1

دي  توى القاع ى المس ة عل ذه المرحل ھدت ھ ل وش ي ھیاك ادة ف ة، وزی داد الطلب ي أع ا ف ورا ملحوظ تط

دن  ات بالم تح جامع م ف ة ت ذه المرحل ي ھ االستقبال الجامعیة جدیدة إلستعاب التزاید في أعداد الطلبة، وف

نة  وھران س رى ك نطینة 1965الكب م قس ام 1967ث و نظ ع ھ داغوجي المتب ام البی ان النظ ا و ك وغیرھ

اء و2.نسي الكلیات الموروث عن النظام الفر ى بن ة عل ذه المرحل ة وركزت ھ ین الطلب ة ب ة الالعالق دول

ة حیث سعت السیاسة الجزائریة إلى ،االجتماعيعلى المستوى االستقاللالجزائریة غداة  اءمحاول إرس

ث یعلیھم إھذا أنعكسوقد ،وتوجیھھم نحو بناء المستقبللدیھمقیم ثورة نوفمبر ة أكتسبجابیا حی الطلب

ذا3وتوجھاتھم داخل الجامعة وحتى في المجتمع،لحریة في تحركاتھم اجانب من ى وساعد ھ اخ عل المن

ین للتفاعل مع المجتمع مباشرة یالجزائرالطلبة ودفعلدیھم،یة والحضاریةالمواطنتفعیل الكثیر من القیم 

.المعروفة أنذلك المدنیةعبر مختلف تنظیماتھ

:'1970/1983'المرحلة الثانیة -2-2

اعي األول  ذ المخطط الرب -1970( فعلى المستوى القاعدي والبیداغوجي العلمي، كانت انطالقتھا بتنفی

نة ) م1973 ي س ث العلم الي و البح یم الع اء وزارة التعل ر إنش ھدت الجزائ ث ش ھدت 1970حی ، وش

كما 4.ھ التقنيذات التوجالجامعة الجزائریة كذلك ارتفاعا كبیرا في أعداد الطلبة، والتخصصات العلمیة

اھیمفي ھذه الفترة من اإلصالح الجامعي الكثیر كما ازدھرت ل من المف ة مث ةالوطنی یم، دیمقراطی التعل

تحلیل مقارن لنظم دراسة نظریة و" نظم التعلیم في المملكة العربیة السعودیة و الوطن العربيمصلح أحمد منیر ، 1
44ص 1982الریاض ، . 2ط،، عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الملك سعود"التعلیم العربي و مشكالتھ 

مرجع سابق2012إلى 1962التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر، من 2
56، مرجع سابق ص عبد هللا حمادي3
مرجع سابق2012إلى 1962ن التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر، م4
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ع الجامعة أن باعتباروھذا،االستقاللالتي كانت شائعة في فترة بعد التعریب، والجزأرة ، شكلت مجتم

ة،ومبادئ الثورة الجزائرالدولة الجزائریةل مقومات یتمثمصغر تالت ی ة ومجوسعت التك لس االطالبی

ة  اد الطلب ةإتح ل حری ر بك ى التعبی واقفھم إزاء إل ن م ب ع ي یج یم الت ع أنالق راد المجتم ا أف یتمثلھ

ة داخل، وجرى كذلك دعم الجزائري دني، نشاط الطلب ل التطوعي والم ي العم امعي ف ان الحرم الج وك

ذا اإلجراء  ن ھ اظالھدف م ىالحف وادر عل ةالطالبالك یم الثی یة بق ة ووالمنتش یم رة الجزائری ل تنظ العم

دني 1،بما یخدم توجھات المجتمع الجزائريثقافي الوطنيوالالطالبي وتنشئتھا تحت مضلة المجتمع الم

لو ىالعم داعل دني، بعی لوك الم ة الس ة وممارس یم الوطنی ل الق ن تناق ةع ات اإلیدیولوجی نھج لالتجاذب ل

.في محیط الجامعة الجزائریةبطيءي كانت تنموا بشكل التوواللبرالي،االشتراكي

:م1990إلى 1983: المرحلة الثالثة -2-3

ي  ة، وظھرت ف ى ' 1983'فعلى المستوى األكادیمي سمیت بمرحلة الخریطة الجامعی دف إل ت تھ وكان

ا و أف نة قتخطیط التعلیم الجامعي نح وطني م2000س د احتیاجات االقتصاد ال ن خالل تحدی ن أجل م

ا سوق  ي یحتاجھ ى التخصصات الت ة إل العمل على توفیرھا، وكذا تعدیل التوازن من حیث توجیھ الطلب

وادر في ھذه الفترة ظھرت و2.العمل الوطني و تحویل المراكز الجامعیة إلى جامعات ومعاھد وطنیة  ب

الثوریة الوطنیة التي القیم مجمل تغلغلبفضل وذلك الجامعة الجزائریة نمو النخبة المثقفة من الطلبة في 

ع راد المجتم ل النشاطات الطالكانت تلملم كافة أف ي مجم امعي، فف ات الحرم الج ة ضمن فعالی ال بی الح

ن في كانیوحي بالتفاؤل ألنھ كان تلك الفترةفي والثقافي لطالب الجامعة الجزائریة االجتماعي ة م حال

ةتل أسوارھا أالف الطلبة مجفالجامعات تضم داخوالثقافي،االجتماعيالتنوع اطق مختلف ن من ین م ،مع

نھم وعی ل م افيھولك يالثق دة، أووالقیم ة واح م منطق ت تجمعھ ھ، وإن كان اص ب د الخ ادات وتقالی ع

تالت الطالبفضل العمل التوعوي والمدنيو،شتركةم ى تمكنت الجامعة بالتعاون مع مختلف التك ة عل بی

المجتبناء  امعي ب ب الج امعالقة الطال ھ مع الع دة ھویت ى وح اظ عل ة، والحف ةاالجتماعی غالھالثقافی وانش

ذا ال، ومشاكلھهقضایابمختلف  ات وبھ ى جمعی ة، إل ا الطالبی ت بتنظیماتھ ة تحول ى جامع ل عل ة تعم مدنی

ھ  اظرة تؤھل ن المن فة وف اریخ والسیاسة والفلس ا والت ي الجغرافی ة ف تخریج طالب جامعي بشھادة أكادیمی

3.نشطا وفاعال في مجتمعھ بعد تخرجھلیكون عنصرا 

ورغم ھذا التطور الملحوظ في بنیة الجامعة الجزائریة من حیث المحتوى واألھداف، إال أنھا عرفت في 

عف  ة وض اكل اإلداری داغوجي والمش ییر البی ق بالتس ا یتعل ة فیم اكل، خاص ن المش د م رة العدی ذه الفت ھ

56، مرجع سبق ذكره ص عبد هللا حمادي1
نفس المرجع2012إلى 1962التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر، من 2
58، مرجع سابق ص عبد هللا حمادي3
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ة للحراك االجتماعیةسیاسي، وتنامي الظواھر عالقتھا بالمجتمع الةالبحث العلمي، وضبابی السلبیة نتیج

.  في المجتمع الجزائري االجتماعیة

2012إلى 1990:المرحلة الرابعة -2-4

الجامعة الجزائریة قامت في أنیمكن القول و،م2012من التسعینات إلى غایة الیومھذه المرحلةبدأت

ا ة حض ة ومدنی س علمی ى أس رة عل ذه الفت دریةھ ى ح اإل یة م ات السیاس ق الترتیب ورت وف ا تط ، وأنھ

ة لواالجتماعی رة جع ذه األخی عت ھ ث س ة، حی ة الجزائری ا للدول امیزانیاتھ ریة وأبنیتھ ة والبش المادی

ع  راد والمجتم ات األف والحضاریة ومساحاتھا ضمن النسق المجتمعي تستجیب لمتطلبات العصر وحاجی

دة،  دوأن المتزای ع أھ ى م یات تتماش اري ومقتض دني والحض لوك الم ي بالس ي والرق وین العلم اف التك

ى األأخرىمن جھة و،االجتماعیةالعملیة التنمویة  ز عل ة التركی ة الالزم ة القیمی ة والثقافی اد األخالقی بع

ي  ادرة ،والمتحل اءلتربیة اإلنسان والمواطن الصالح والمسؤول والقادر على المب ل باالنتم ل الكام والتعق

اة األدوارإلى مختلف الجوانب اإلنسانیة التي تؤھلھ ألداء باإلضافة1یا المجتمع،قضال ي الحی ة ف المختلف

ر ،واالقتصادي الوطنيأو السیاسي واالجتماعياألسري،سواء على مستوى  ذي یم الي ال والوضع الح

.بھ المجتمع یشھد على ذلك 

ذه ال زت ھ داغوجي تمی ادیمي البی توى األك ى المس ا عل رة بأم ورفت كل ظھ یم بش ة التعل وم دیمقراطی مفھ

علیھا النسق التعلیمي في أرتكزالتي الفتراتالدبلة عبد العالي ھذه الفترة  واحدة من أھم وأعتبر،أوسع

3:بمثابة أنھا الجزائریةدیمقراطیة التعلیم في الجامعةظھورأنرابح تركي إلى وقد أشار 2.الجزائر

ل حسب إتـاحة الفرص المتكاف- ة ، ك تھم الثانوی اح دراس وا بنج ذین أنھ ریین ال ـة الجزائ ع الطلب ئة لجمی

.كفاءتھ العقلیة بغض النظر عن مكانتھ االجتماعیة

.ربـط جمیع جھات الوطن الجزائري بشبكة واسعة من الجامعات و المعـاھد العلیا-

ل السكن ویــة و المطـاعم الجامعیـة وتــوفیـر الرعــایـة االجتمـاعیة و االقتصادیة ، المنـح الدراس- النق

رة  ذه الفت ت ھ ة، فكان تقبلتھم الجامع ذین اس ة ال ي عدد الطلب ل ف اع الھائ وقد تمیزت ھذه المرحلة باالرتف

ن  ة م ي مجموع وص ف ت بالخص عة وتمثل والت واس ھدت تح ا ش ل ألنھ ر كك ى الجزائ ة عل حرج

ول ال اد الحل ا إیج ن خاللھ ر م ت الجزائ الحات حاول داإلص ادھا الراك وق و،قتص ي الس ة ف اد مكان إیج

4.العالمیة، إضافة إلى الظروف االجتماعیة واألمنیة المزریة التي عرفتھا الجزائر في ھذه المرحلة 

نفس المرجع السابق2012إلى 1962التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر، من 1
104عالي ، الدولة مرجع سبق ذكره دبلة عبد ال2
159تركي رابح ،مرجع سبق ذكره،  ص 3
یني 4 ي الحس ى سنة ، عبد المنعم عل ة حت ة العربی ي التنمی الي ف یم الع ة، دار .2000دور التعل ة دراسات عربی مجل

.73،ص5،1988الطلیعة،عدد
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ا  ویشغل التعلیم العالي في الجزائر في الحاضر وضعا فریدا وممیزا في مجموع نظم التعلیم العربیة منھ

ة اذ بلغ عدد المتخرجین والدولیة  ة الجزائری نة 63من الجامع ا س ى 1964طالب 1.930.000لیصل إل

2012.1طالب إلى غایة 

باب  ن إرجاعھ لألس ھ یمك امعي وخدمات الي والج یم الع ارع لمؤسسات التعل وھذا النشوء والتطور المتس

:التالیة 

.الشدید على التعلیم من قبل أفراد المجتمع الجزائري االجتماعيالطلب -

الیف ااستحالة- ة نظرا للتك ا والغربی ة منھ ة العربی ات الخارجی ة بالجامع لسفر والتنقل من أجل الدراس

.العالیة ومحدودیة الدخل للفرد الجزائري والمجتمع ككل

التساعإن إنشاء جامعة في كل والیة جزائریة للحد من صعوبة التنقل الصعبة والمتعذرة أحیانا نظرا -

.الرقعة الجغرافیة للجزائر

ة عائ- امعي المرتفع یم الج ادیادات التعل وق اقتص ل داخل الس رص عم ھ ف وفر ل ث ت رد حی بة للف بالنس

.العربیة أو الغربیة أوالجزائریة 

:الجامعة العناصر البنائیة المكونة لمؤسسة -3
ى أداء وسیر ف عل المؤسسة الجامعة بنیة بشریة ومادیة تق ثوظائفھ ى، بحی ز عل الث أصناف ترتك ث

تضمن حالة التفاعل االجتماعي داخل الحرم ،الھیكل التنظیمي اإلداريوالطالب،و،األستاذي رئیسیة ھ

:الجامعي وھي كاألتي

:الھیكل اإلداري و التنظیمي للجامعة -3-1

ین و الطالب للتكوین والتعلیم،مؤسسة تعتبر الجامعة  ة المدرس ى راح وھذا یعني وجود إدارة تسھر عل

ابأن توفر لھم الشرو ام المنوطة بھ ة بالمھ وم الجامع ي تق اعي ف2.ط الجیدة لك یم اجتم ة ھي تنظ الجامع

ة افیسري علیھا ما یسري علي التنظیمات االجتماعیة األخرى في المجتمع، لھیكل التنظیمي ألي مؤسس

ة إحدى ار الجامع ن اعتب ھو مجموعة القواعد واألجھزة التي یتم بواسطتھا تحقیق أھداف التنظیم، ویمك

ة  ي فعالی ار عل ا آث ین لھم لوب إداري خاص ة وأس ة تنظیمی بیا وذات ثقاف دة نس ات المعق ذه التنظیم ھ

ذه 3تسییرھا ي ھ رد ف ل ف ، ففي إطار ھذا الھیكل اإلداري والتنظیمي یتحدد المھام والوظائف المنوطة بك

ام  ل الع رم الھیك ة ھ ى قم رد إل ط الف ن أبس ة م ال ، إدا( المؤسس اتذة ، عم ة ، أس ین ،طلب وأي ... ) ری

إلى حوالي ملیونین في 1964متخرجا سنة 63من : الجامعة الجزائریةالبوبة الرسمیة لخمسینیة إستقالل الجزائر ، 1
2012،http://www.djazair50.dz/ 24/09/2013یوم

.43،ص1997، دار الفكر،عمان، . قواعد الدراسة في الجامعةسعید التل وآخرون ، 2
80صمرجع سبق ذكره قراطیـة في الجامعة الجزائریة، فـضیل دلـیو و آخـرون، إشكالیـة المشاركـة الدیم3



عــــــرد واتمـــــا بالفـــة وعالقتهـــــة اجلامعــــــمؤسسالفصل الثالث 

82

ن طرفھم ، ف ا م اد عنھ اعس والحی ام أو التق نعكسإاختالل أو غموض في ھذه المھ ك ی یر ىعلن ذل س

.العملیة التكوینیة ككل

وتسعى اإلدارة الجامعیة للعب دور الوسیط المنظم الذي یساعد على تنمیة شخصیة الطالب الجامعي من 

یة والروحیة، بشكل متكامل ومتوازي، وتعمل على إكسابھ القیم والسلوكواالنفعالیةجمیع نواحیھا العقلیة 

ع وأنماطواالتجاھات ي المجتم ویا ف ى 1السلوك الذي تجعل منھ فردا مسؤوال وس النمط اإلداري عل ،  ف

انیة واجتماعيالعموم ھو المسؤول عن توفیر المناخ اإلنساني  یم اإلنس ، الذي یساعد بدوره على نشر الق

ة، وق رابط واألخالقی اعيیم الت اعة االجتم الف، وإش رأي المخ د وال ل النق افي، وتقب آدابوالتواصل الثق

.الحوار وإدارتھ داخل الحرم الجامعي 

ةواالنقسامقة وتسعى الھیئة اإلداریة كذلك إلى الحد من الفر ة بین الكتل الطالبی ق غرس قیم ، عن طری

اء ةاالنتم اده المحلی ھ وأبع ة بدالالت وطن والتوعی ذه، لل ون ھ اتك ة التنظیم واة سالطالبی كل ن ب تش نخ

ائري ،المجتمع الوطني و عش وي أو أومما سیساعد على تعزیز قیمة الصالح العام وتغلیبھ على ما ھ فئ

وم ،احثان أحمد قطب وسمیر عبد الحمیدوعلیھ یرى الب، جھوي ى تق ات حت ي الجامع إلدارة ف أن ال بد ل

2:المجتمع وغایتھ من العمل على ما یلي أھدافقیق وتحاالجتماعيبدورھا على الصعید 

ة،- اة الجامعی ي الحی ة ف انیة الراقی ات اإلنس یخ العالق الب ترس دیر الط رامھموتق تھم واحت ز ثق وتعزی

.القیمي والدیني والخلقي وبمورثھمبأنفسھم 

ق نمو أخالقي وقیمي لتحقیوالتركیز،االھتمامكبر من أإعادة النظر في األھداف القیمیة بإعطائھا قدر -

ع ولعب لدى الطالب، ي المجتم وإكسابھم فكرا دیمقراطیا وثقافة منفتحة ،تمكنھم من مواكبة التغیرات ف

دور إیجابي فیھا

ة - ة اإلداری یتنظیم لقاءات منتظمة بین الطالب والھیئ ین ةوالتدریس دأ التواصل والحوار ب ل مب ،لتفعی

.أطراف الحیاة الجامعیة 

أتوفیر مقومات- ن ش ي م امعي ،الت یم الج ي التعل ة ف ة العقلی ة وشروط الحری یم حری ن ق نھا اإلعالء م

.االختالفوثقافة ،التعبیر

ة - رارات ،ویعطي الطلب العمل في ضل مناخ إداري مفتوح یسمح بتوسیع دائرة المشاركة في إتخاذ الق

ة وال ة والثق ة الحری درك قیم ي ی ن المساحة المعقولة في إدارة شؤونھم ،لك ت ،م س الوق ي نف مسؤولیة ف

.خالل مواقف حیة 

399فؤاد العاجز، مرجع سبق ذكره ص 1
ادي والعشرینعبد الحمید سمیر ، أحمد قطب و2 رن الح ة الجامعة وتعمیق قیم اإلنتماء في ضوء معطیات الق ،دراس

347ص 2006،م ،مصر2006ینایر 60میدانیة ،مجلة كلیة التربیة بجامعة المنصورة ،العدد 
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:ھیئة التدریس -3-2

تاذ و درس، أس ة م ن یشغل وظیف ل م و ك دریس ھ ة الت ة، وعضو ھیئ ي الجامع تضم أعضاء التدریس ف

ي  میات ف ذه التس ادل ھ ا یع ا، أو م رف بھ ات المعت دى الجامع ي إح تاذ ف ارك، أو أس تاذ مش اعد، أس مس

ة ككل1ات مغایرة الجامعات التي تستعمل مسمی ،، وعلیھ تنطلق مھام الھیئة التدرسیة من رسالة الجامع

ة و"  رق، وكیفی ل الط ذات بأفض ى ال اظ عل الیب الحف رد أس یم الف وین وتعل ي تك ابھ رات اكتس الخب

د، ... ذاتھ ،اكتشافومساعدتھ على  دع وینجز ویجی ھ یب ھ فإن ل إلی ذي یمی ھ ال ي مكان فالفرد إذا وضع ف

ة األكبر، ولعل الھیئة التدریسیة لھا الباع 2"باستمرارم ویتحضر ویتقد الة، والمتمثل ذه الرس ولي ھ في ت

ع األكادیميفي شخصیة األستاذ  ل مباشرة م وي ویتعام ـب ناضج ،فھو یقود العمل التعلیمي والترب طال

.والقیمي واالجتماعيمما یكون لھ أكبر تأثیر في تكوینھ العلمي فكریا وعقلیا، 

ینفي الجامعة وتوجد  ة ب نظم العالق ي تحدد وت وائح الت وانین والل االعدید من الق ل تسعى، مكوناتھ لتفعی

امعیین،  ة الج اتذة والطلب ین األس ارعالقات إنسانیة مباشرة ب تاذباعتب ھأن األس تطیع توجیھ ب یس الطال

امعي ھ، الج ي تعترض اكل الت ي المش بل الوف ى س ده إل ھ، ویرش ب ل ح الواج دیم النص ى تق ول عل حص

ول االتجاھاتاكتسابواالھم في ھذه العالقة ھو مساعدة األستاذ الجامعي للطالب في المعلومات، والمی

3.التي تتناسب مع طبیعة المجتمع ةاإلیجابیوالقیم 

ویذكر سعید التل وسمیح أبومغلي وآخرون في كتابھم قواعد التدریس في الجامعة عدة نقاط عن واجبات 

:، منھاالجامعةأستاذ

ي - اركا ف ة، مش ة واالجتماعی ات األكادیمی ل الطاق ع ك اعال م طا متف ة نش تاذ الجامع ون أس یجب أن یك

ة  اطاتھم االجتماعی اءاتھم ونش ي لق دریس ف ات الت ارج قاع م خ ا لھ ة وموجھ ع الطلب ة م اة الجامعی الحی

.التطوعي لخدمة المجتمعوالثقافیة والریاضیة والفنیة، یسھم في تشجیعھم ویحفزھم إلى التعاون والعمل 

ى أستاذإن دور - ین عل ذلك یتع رة، ل ة والخب ل والمعرف تاذالجامعة وفاعلیتھ مرتبطان بتحدیث العم أس

فعلیھ أن یبادر إلى حضور المؤتمرات . الجامعة أن یسعى إلى توظیف علمھ ومعرفتھ في خدمة مجتمعھ

وم بزی ال تخصصھ، وأن یق ي مج ات والندوات المحلیة والعالمیة ف ى تجارب الجامع ارات لالطالع عل

4.والدول األخرى في مجال الخدمة العامة

ع بصورة شاملةلیث حمودي إبراھیم ،1 ة المجتم ة وخدم ة والبحثی ألدوار التربوی امعي ل ة األستاذ الج مدى ممارس
198كلیة التربیة للبنات ، جامعة بغداد ،دون تاریخ نشر ص 30،مجلة البحوث التربویة والنفسیة جامعة ،العدد 

افعالیة النظام الجامعي فعبد هللا ساقور، 2 اع نموذج م اإلجتم ة عل ة وإستھالكھا ،طلب وم ،"ي إنتاج المعرف ة العل مجل
100،الجزائر ، ص 2000جوان 17اإلنسانیة ، منشورات جامعة قسنطینة ، لعدد 

198لیث حمودي إبراھیم ، مرجع سابق ص 3
ل 28اإلثنین -234عدد ال-صحیفة الوسط البحرینیة ،التعریف بدور الطالب واألستاذ الجامعي،ھیفاء المخرق4 أبری

.25/09/2013یوم http://www.alwasatnews.com/234/news/read/205799/1.htmlم2003
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ویعتبر .وھو كل فرد سلم نفسھ لألستاذ لیتعلم منھ علما وبالتالي فھو متلقي العلم :الطالب الجامعي-3-3

ت. العملیة التعلیمیة و التربویةرمحو یم و ال ة للتعل دخالت إدارة البیئ م م ن أھ ب م م ویعد الطال ل أھ علم ب

یم  اك تعل ون ھن اك فصل وال یك و یعرف أیضا 1.المدخالت العلمیة التربویة فبدون طالب ال یكون ھن

ي أو  وین المھن ة التك بأنھ الشخص الذي سمحت لھ كفاءتھ العلمیة باالنتقال من المرحلة الثانویة أو مرحل

ھادة أو  ب الفني العالي إلى الجامعة تبعا لتخصصھ الفرعي بواسطة ش ر الطال ذلك، ویعتب ھ ل وم یؤھل دبل

أحد العناصر األساسیة والفاعلة في العملیة التربویة طیلة التكوین الجامعي إذ أنھ یمثل النسبة الغالبة في 

2.المؤسسة الجامعیة 

اعيوالطالب الجامعي  رد اجتم ھ كف تعداداتل ق محیطھ دتتحداس امعي وف ھ الج ةوبیئت ي االجتماعی الت

ي فنحو كثیر من األمور،واتجاھاتھفھ ذي یحدد بعد ذلك مواقوال،یعیش فیھا امعي كعضو ف ب الج الطال

خصیتھ، بحیث وھو ما یساھم في تكوین الطابع العام لش،والثقافیةاالجتماعیةایتأثر بأوضاعھجماعة ما

اراتاالجتماعیةیتمكن من تطویر قدراتھ واستعداداتھ  ف ، وتنمیة مھ ى التكی درة عل و االق ي الج ائد ف لس

.المجتمع

ئ أن الجامعةالریفي إسحاقویرى محمد  ة، تھی ة واجتماعی ة وثقافی ة أكادیمی وفیر بیئ تتحمل مسؤولیة ت

ة  ة حقیقی ث نھض الق بواع روف النط اللالظ ن خ ة یتوجم ین الوجھ الب واإلداری اتذة والط ھ األس

م، وت ل، وتشحذ ھممھ ي العم دافھم الصحیحة، وتبعث في نفوسھم األمل والرغبة ف اتھم وأھ حول طموح

ات  م إمكانی وفر لھ ة، وت ة والعنای دھم بالرعای ع، وتم ى أرض الواق ا عل ط ینجزونھ رامج وخط ى ب إل

.في المجتمع العاماالجتماعیةنحو شغل األدوار البناء العلمي واإلعداد الفكري واألخالقينحو 3،النجاح

م "P.Bourdieuبوردیو"ویصف  ائل عل ھ مس اعاالذلك  في كتاب ائال جتم ذین "ق أن معظم الطالب ال

واقعياالقتصاديضغطات العالم یتفاعلون ضمن ما یسمى بالحرم الجامعي تتجاذبھم اد ،ال ة بالك المخفف

ى تسھیالت فإأخربفضل الدعم العائلي ،ومن جانب  ع اقتصادیةنھم یحصلون عل ة م ي اإلعان ة ف ، مبنی

ة وھؤالء ھم داخل،عام وسكن بأسعار مخففة وغیر ذلكوجبات الط ةأشبھ بمنطق ر محددةاجتماعی ،غی

وھي أشبھ بفضاءات ،وھذه المناطق على نحو خاص یعیش الطالب فیھا داخل أسوار معزولة عن العالم

ث  ائف بحی ى الوظ د أعل ھم لتقل ة أنفس ي تھیئ ا ف غولین كلی الم ومش ن الع زولین ع ین ومع ة معتكف رھبانی

ة  یاء مجانی ون بأش اراتیقوم یف ةجریبیتواختب و " ، ویض زلھم و" P.Bourdieuبوردی د أن ع أعتق

د هللا1 ن بوعب داد ، ولحس د مق ةمحم ي الجامع ة ف ة التكوینی ویم العملی ر ،تق ة ،الجزائ ات الجامعی وان المطبوع دی
.14-13،ص1998،
كالیة أفاق التعلیم العالي في ظل األلفیة الثالثةق، إسماعیل بو خاوة و فوزي عبد الرزا2 ة ،إش ،حالة الجامعة الجزائری

ي الم العرب ا و الع ي الفریقی یم ف ریة،جامعة فرحات . التكوین و التعل وارد البش ة الم ر إدارة وتنمی لة اصدرات مخب سلس
.124،ص2004،سطیف،1عباس،عدد

ي ، 3 حق الریف د اس ق"محم ي تحقی ة ف ؤولیة الجامع امس ة أمتن ي ،"نھض د العرب ة التجدی .2009مجل
http://www.arabrenewal.org/articles/28233/1/.html 11/04/2013في یوم
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ة ،الرمزي ھذا خارج اللعبة أثیرات المؤسسات التعلیم ن ت یما أن یضاعف بواحد م ة الس لھ أھمیة معین

ا األولىھذه باعتبار،وھو التالعب بالسلوك والطموحات ارف وم ات والمع لیست مكانا فقط لتعلم التقنی

للسلوك اوأنماطسسات تمنح شھادات أي حقوق وتمنح في الوقت نفسھ طموحات ذلك ، إنما ھي مؤعلى

1."االجتماعيالھادف والمرغوب ضمن النسق 

:الجامعة وخصائصمقومات–4
یمكن أن نستشفھا من التعاریف كمؤسسة اجتماعیة بمجموعة من الخصائص و الممیزاتالجامعة تتمیز 

:نذكر منھالخصائصاالمقومات وومن ھذه لھاالسابقة

ات بحیث أنھا ال: ة یبحثوأكادیمیةعلمیةبیئة الجامعة-4-1 تقتصر على التعلیم فقط، أي نقل المعلوم

من جمیع النواحي، النفسیة، الجسمیة، االجتماعیة، لطالب ابتنشئة، بل تھتم الطلبةو المعارف إلى عقول 

ن متزلطالبالخ، و بالتالي یصبح ھذا ا...الثقافیة،  ھ م ات، و مال ن واجب ھ م ن الشخصیة، یعرف ما علی

ة اكتشافوتعمل على مساعدة الفرد على ،حقوق، قادر على خدمة نفسھ ومجتمعھ ھذاتھ ومعرف اتجاھات

.لتعدیل سلوكھ لیصبح قادر على مواجھة الصعوبات بموضوعیة 

اسخ من العلم، بالمقابل یقوم فالعمل الیوم أصبح یقوم على أساس ر: عملیةتفاعلیةبیئةالجامعة-4-2

حة س واض ى أس م عل لالعل ین ومتكام لب تقنالعم قالم یم وتطبی ل للق ةوتفعی ةاالجتماعی ، 2واألخالقی

ب والتطبیقيالقیميوالمقصود ھنا البد من التكامل بین الجانب النظري ة للطال اة الیومی ي الحی العملي ف

امعي  دون الج العلم ب ة ، ف دة قیمی ةقاع ةوأخالقی یخ ال اجتماعی ي لترس لوك یكف حیحة للس ادئ الص المب

.والعمل المتقن 

ردبحیث أن ا: المدنينوحي السلوك لمعززةبیئة الجامعة-4-3 ى لف ذھب إل ةی ارف الجامع ي المع لتلق

بة، السلوكیةوالمعلومات والمھارات ة المناس ھ البیئ وفر ل ا ت ، التي یتطلب منھ حفظھا واستیعابھا كما أنھ

ي ھرة فضولالستثا ائط واألدوات الت داده بالوس ة، وإم ، والكشف عن قدراتھ واستعداداتھ ومواھبھ الفطری

ھ ة إمكانات ھ وتنمی ق رغبات ا تحقی ن خاللھ وین مختصین .یستطیع م ى تك ل عل ذا تعم درات وبھ ة ق بتنمی

ر دالتفكی ة الناق ة والمالحظ اظرة الثاقب زود بوالمن لوكوالت واحي الس ي ان نفعھم ف ي ت ة الت اة المھنی لحی

.مستقبال 

، فھي الل أنشطتھا التربویة التعلیمیةبحیث تقوم بذلك من خ: االجتماعیةمؤطرة لألدوار الجامعة -4-4

األدوارمن خالل تعریف الطلبة .تعلمھم أحداث الیوم التي تمتد جذورھا إلى الماضي البعید ة ب اإلجتماعی

.عرف على الحاجات الحقیقة للمجتمع ع للمستقبل والتوالتطلمجتمعھم ووطنھماتجاهالمسؤولیةونوحي 

ارات ، ترمسائل في علم اإلجتماعبییر بوردیو ،1 ي اإلم و ظب ة ، أب یاحة والثقاف ي للس و ظب ة أب جمة ھناء صبحي ، ھیئ
.237–233ص 2011العربیة المتحدة ،

.126، ص 2007، دار قرطبة للنشر و التوزیع، الجزائر، مؤسسة التنشئة اإلجتماعیةمراد زعیمي، 2
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ة -4-5 اعيالجامع ان اجتم يكی ات راع ول واتجاھ ةلمی ائي :الطلب ع التلق یح التجم ا تت ةلكونھ ، للطلب

لیمة، توجھاتھمو ام الس ول واألجس اء العق زة لبن ا مرك وتطلعات، وتشكل دوافع وأھداف مشتركة كما أنھ

ا من رام اآلخر، بما یخلق واقعا اجتماعی اھم، و احت ایش و التف ى التع ائم عل اعي، الق با للحراك االجتم اس

.لیكون الناس قادرین على العیش و العمل معا، في الوطن الواحد

ا ویعني أنھا من خالل :  االجتماعیة للقیم معززةالجامعة-4-6 ابیئتھ ا وأنشطتھابرامجھ " ومقرراتھ

ن تقوم بتنقیة التراث مما یشوبھ من مع ة م لومات كاذبة التحقت بھ، ھذا من جھة، و من جھة أخرى تنقی

.1"المعاصرةاالجتماعیةأمور لم تعد مناسبة للحیاة

:وظائف الجامعة–5

ا متعتبر الجامعة أحد أھ ي تلعب دورا ھام ع ،فھ ي المجتم ة ف ي والمؤسسات العلمیة و التربوی یا ف أساس

زتمثل كونھا،التنمیة المجتمعیة ع الركی ى جمی وادر البشریة عل ة إلعداد الك ة والفكری یة العلمی ة األساس

ي عمن فلسفة المجتمالجامعة المستویات و في مختلف مجاالت الحیاة، وتنبع وظائف  ویمكن تلخیصھا ف

:كاألتينقاط رئیسیة ھيعدة

البحث العلمي دور ھام وأساسي في ممارسةفللجامعة:البحث العلمي والتكوین األكادیميوظیفة-5-1

كإجراء البحوثو ا تمتل ة، كونھ ن في شتى المجاالت العلمی ر م اتذةعدد كبی احثیناألس تى و الب ي ش ف

ة، ات العلمی يالتخصص ث العلم تلزمات البح وافر مس ع ت لم ذي یمث ادیمي، وال وین األك دور والتك لل

ة یلعبھالرئیسي الذي  اھذا الجانب في تنمیة القدرات العقلی ة الج ون، معیینللطلب یمالك ي تعل وین ف والتك

ة والسلوك الجامعة ارات العقلی د وجل المھ ر الناق ة الفك اعيعامل حاسم في عملیة تنمی ھو"، االجتم ألن

ة ،لألعضاء الجدد في المجتمعاالجتماعيیشجع النمو ویساعد في التنسیق كذلك یم الثقافی ام الق ي نظ وف

ر و"2والسیاسیة السائدة، ددا غی بھ ع ة تكس ة وطرق التواصل المختلف ة واللغ ارات الیدوی ن المھ ل م قلی

ة وبعض الممارسات االجتماع،واألخالق والفضائل األساسیة ى،ی ن خالل اإلشراف عل ةطلالم ن ب م

.3"االنتظام في الدراسة والحیاة االجتماعیةىروسھم وإمدادھم بكل ما یعنیھم علحیث د

ارة التربونعیجب أال نغفلو ر المھ ة ذك ة ی ة الجامعی وین للبیئ ى تك ي المنحى األول عل ل ف ي تتمث والت

ذا ...وتحدید سلوكھ وطبعھ وطریقة كالمھ اآلخرینطریقة معاملتھ مع وھذا یكون بالفردشخصیة  كل ھ

على الجامعةمن أجل نمو شخصیة متزنة ومتناسقة تؤمن بحقھا وتقوم بواجباتھا باإلضافة إلى ھذا تعمل 

.75ص ،2004عنابة، ، دار العلوم للنشر و التوزیع، علم إجتماع تربويصالح الدین شروخ،1
2004،دار الفجر للنشر والتوزیع ،القاھرة الدولة الجزائریة الحدیثة اإلقصاد والمجتمع والسیاسةدبلة عبد العالي ،2

103ص
81،ص1977الكویت ، ،دار القلم للنشر والتوزیعاألسس اإلجتماعیة للتربیةمحمد لبیب  النجیحي ،3
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وذلك من أجل تكوین مواطنین صالحین یقوم كل واحد منھما بأداء واجبھ الطالبفي المواطنةقیمزرع 

1.نحو وطنھ

واء للطالبلتحقیق اإلشباع النفسي الجامعةتسعى :الوظیفة النفسیة-5-2 ن أج وفره م ا ت ، من خالل م

ن منھا الحاجة لالجتماع البشري،إلشباع الكثیر من الحاجات النفسیةالطلبةموفرص أما والذي یعتبر م

ى ات اجتماعیة، البشر كائنف،أھم دعائم المجتمع، والتي تحافظ عل استقراره ونموه ا عل ل منھ د ك ویعتم

ان "،اآلخر اء اإلنس ع بق ل م ور تتكام ي أم روریات وھ ن الض دو م رین تب ع اآلخ ة م ات الوثیق فالعالق

نھم لآلخر أعظم مسرات ال ل م دیم ك ى تق ادرون عل ا ورفاھیتھ فالبشر ق ذلك أحزانھ ا وك اة وأفراحھ حی

رد ،كما یمكنھم إعطاء نوع من التعاطف والتأكید والحمایة من األخطار،العمیقة ة الف ان حاج الي ف وبالت

اءھا  ا وإرض تطیع حلھ ي ال یس ھ الت اء حاجات اكلھ وإرض ل مش ى ح اعدتھ عل ي مس ن ف رین تكم لآلخ

2.بمجھوده الخاص فیشعره باألمن ویزیدوا من احترامھ لنفسھ

:كــ 3. شباع رغبات متعددة إلمن الفرصأكبر قدر للفردتوفر بھذا المعنىلجامعةوا

ة، حیث كثیرا ما یكون في 4االھتمام بالتوجیھ و اإلرشاد النفسي- اكل ون، یھتمونأخصائیالجامع بمش

.الجامعةعلى سیرھم الدراسي، والكشف عن قضایاھم داخل وخارج وضغوطاتھم، التي تؤثرطلبةال

.الطالبتكوین الصفات الشخصیة الصالحة، و غرس االتجاھات النفسیة السلیمة في -

النفس، و الشعور ،، وتوجیھ انفعالھمالطلبةتكوین العواطف و االتجاھات العاطفیة لدى - وتقویة الثقة ب

.5بالمسؤولیة و المساواة

لى من خالل األنشطة العلمیة، تحقیق الذات و ذلك من خالل إتاحة الفرصة للتنافس على المراتب األو-

.6الخ...التربویة والثقافیةو

ة-5-3 ة االجتماعی ن :الوظیف تم م ث ی ة حی ئة االجتماعی ة والتنش ة التربی ي عملی ة ف ذه الوظیف ل ھ وتمث

ھ، اعي بطبع ائن اجتم ى ك وجي إل ائن بیول ع احیثخاللھا تحویل الفرد من ك تم تطبی بی ا لطال اجتماعی

تقاللالجتماعیة مثل التغذیة ،الحیوتعویده على النظم ا ة  واالس ة الخلقی ة ،اة والتربی ا تتضمن الوظیف كم

ق الصلة للطالباالجتماعیة إعطاء الدور المكانة المناسبة  ن أجل توثی ضمن المجتمع الذي یعیش فیھ م

ماعی1 د إس اء محم ار و لمی د عم تقبلیة،لحام ة مس ة رؤی الة الجامع ة ورس ة،،العولم ریة اللبنانی دار المص ر ال مص
.90،ص2002

وق اإلنسانمحمد حالي ، 2 ي ?http://bafree.net/forums/showthread.php، التربیة على المواطنة وحق ف
2009/ 15/07یوم 

13،ص2006امعیة ،مصر القاھرة ،،دار المعرفة الجاألسرة والمجتمعالسید عبد العاطي وآخرون ،3
مي، 4 ا الھاش دین و لوكی ر ال ابر نص اعيج نفس االجتم م ال ي عل یة ف اھیم أساس ر مف ة و النش دى للطباع ، دار الھ

.47، ص 2006والتوزیع، الجزائر، 
.78ص ،مرجع سبق ذكرهصالح الدین شروخ، 5
.126، ص السابقنفس المرجعمراد زعیمي،6



عــــــرد واتمـــــا بالفـــة وعالقتهـــــة اجلامعــــــمؤسسالفصل الثالث 

88

ع، راد المجتم ین أف ھ وب ف بین بوتعری میره وتعلیمالطال اء ض ھ ،وبن ع نفس ھ م ة مفھوم ھ وتنمی ھ بذات

1.المعاییر االجتماعیة  التي تساعده في التكیف مع الوقائع االجتماعیة وتحقیق الصحة النفسیة

ة البیئة الجامعیة یأخذ عاداتھ وسلوكیاتھ من بھذاوالطالب التي ینشأ فیھا كما أنھ یستمد مكانتھ االجتماعی

ھ و یتفاعل مع ن األم،من مكانة المجتمع الذي ھ ر م ي كثی ھ ف ارك فی ي ور،ویتش تعلم ف و ی ةفھ الجامع

ذالك ، التي تعتبر وسیلة اتصالھ مع اآلخرین،المختلفةالسلوك االجتماعي ولغة وثقافة مجتمعھ  ل ك وتعم

رأي االجتماعیةوأبرز القضایا تكوینھ، ونظمھ، وقوانینھ، من حیث بالمجتمع تعریفھعلى  ي تشغل ال الت

.العام فیھ 

ادیة-5-4 ة االقتص ن: الوظیف ي م ادیة و ھ ة االقتص ر الوظیف ا، و تظھ وم بھ ي تق ة الت ائف الھام الوظ

ع، فمن خالل یشترك المجتمع مع الجامعة خاصة عندما  ات المجتم تسعى ،الدعم الذي تقدمھ بعض ھیئ

لطلبة الجامعیین،مھني جیداختیارضمان المجتمع من الوظائف، وذلك عبر احتیاجاتالجامعة إلى سد 

ین قوى عامن خالل إیجاد ن الفنی ل م ي سوق العم ة ف ن المطلوب ة المھ ي كاف ا ف دریبا عالی ة ت ة مدرب مل

.قافیة ثوالتربویین والعاملین في الحقول الفكریة والواالجتماعیینواالقتصادییننوالمختصی

ى إكسابمجتمع واسع بعالقاتھ و صالتھ، و قوانینھ، فالجامعة:الوظیفة التربویة-5-5 ردتسعى إل الف

ا ذي داخلھ لوك ال ادات و الممارسات و الس ن الع ر م ھ كثی دماجیضمن ل عاالن ي المجتم رى ، ف ث ی حی

ا للفردفي مجال التنشئة االجتماعیة لھذه البیئة إلى أن أبرز أثر " J.Piageبیاجیھ" ى م ھو القضاء عل

م ویھتم باآلخرین والتعامیتسم بھ من تمركز حول الذات نتیجة العالقات السابقة، فیجعلھ ام ل معھ االھتم

د ین والتقالی نظموبالمدرس ةال تطیع، 2"االجتماعی ا تس دات وكونھ ن المعتق را م دعم كثی ات أن ت االتجاھ

یم  ةوالق رةاالجتماعی ي األس ا ف م تكوینھ ي ت لالت ن قب ة م ار والمدرس ض آث ي بع ا أن تمح ا تمكنھ ، كم

.العادات والقیم الغیر سلیمة 

ع و تثق-5-6 ة المجتم ھ وظیفة خدم ن خالل :یف ة شرعیتھا م تمد الجامع اتس امارتباطھ المجتمع الع ،ب

،فعالقة الجامعة بالمجتمع عالقة عضویةوتتمثل الغایة الحقیقیة لھا في خدمة المجتمع الذي أنشئت فیھ،

تقبال عناصر البناء الوطني أھموتعتبر  ع مس لم لھا دور في خلق مثقف مؤھل فنیا لتطویر وقیادة المجتم

ف یتزومن خالل،حاجات ومتطلبات المجتمعالفرد ببربطم الجامعة تقو،و راتده بمختل ة و الخب العلمی

ة ري التقنی اج الفك ات اإلنت ویر إمكانی ادي، وتط ة ،واالقتص ظ ثقاف ة بحف وم الجامع ار تق س اإلط ي نف وف

ي حد بعید في الحفاظ على ھویتھ وتعلىوتساھم ،المجتمع ونشرھا في جمیع أوساط المجتمع رسیخھا ف

بممارسة الدیمقراطیة لألفرادوھي تتیح الفرصة منھ الثقافة الوطنیة من مكونات،ذات أبنائھ مما تشتمل 

19،دار صفاء للنشر والتوزیع ،عمان األردن ،صالطفل واالسرة والمجتمعالعناني ،حنان عبد الحمید 1
.131، 130، ص ص، مرجع سبق ذكرهمراد زعیمي، 2
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والحوار البناء والقیام بالنشاط الفكري و الثقافي واالجتماعي وغیره و تنمیة المفاھیم اإلنسانیة والعلمیة،

1.تمثل الجامعة مركز إشعاع ثقافي للمجتمع برمتھ 

:أھداف الجامعة-6
ن االجتماعيتعتبر مؤسسة الجامعة أحد األنظمة الفرعیة للنسق  ھ إال م ن تحلیل ذا ال یمك ، أي المجتمع، ل

یا وأھدافھخالل وظیفتھ في تحقیق التكامل الداخلي بین مكونات ھذا المجتمع، كما یعد أیضا نظاما أساس

ي  اء الف اعيبن نظم االجتم ع ال ي جمی ؤثر ف ل، ی ةاالكك ق جتماعی اء النس ى بق افظ عل رى، ویح األخ

امومنھ لم یكن ،واستمراره ة بصفة خاصة اھتم ة والجامع ي بصفة عام ام التعلیم ل بالنظ رواد األوائ ال

ة نحن بھذا الوقوف علىباألمر الجدید، وسنحاول  م واضح لبنی ن أجل الوصول لفھ یالتھم م بعض تحل

.داخل مؤسسة الجامعة االجتماعیةالفعل 

تمد لق دثاھ اع المح اء االجتم ئة علم یم والتنش ین التعل ة ب ل العالق لوك وین بتحلی ة الس اعيتنمی االجتم

ابي،  ث اإلیج ایم حی ر دورك ة، É.Durkheimیعتب ة الجامع نأھمی ي تكم ذه ف ة لھ ات الداخلی المكون

انس والتضامن التي المؤسسة  ق التج أنھا خل ن ش ي م ة الت یم العام ل الق ا اعییناالجتمتعمل على نق ، كم

اب ال ى إكس ل عل ة وتعم ة المتخصص ارات النوعی رد المھ ا ف یقوم بھ ي س ة الت ام العملی روریة للمھ الض

ن "تقسیم العمل : " بـ É.Durkheimمستقبال، أو ما یعرف عنـد دوركایـم ا م ق نوع ، األمر الذي یخل

ةاالجتماعيالتعاون والتضامن  ة الجامعی ـراد داخل البیئ ن أج،بین األف تمرارل م ا اس ام فیھ وأداءالنظ

ا سیسرع وظیفتھا بشكل متناسق وھ دماجو م بان اعيالطال ن االجتم ا تخرج م ي إذا م ع المحل للمجتم

ي  لیم وواع كل س ة بش ة، 2.الجامع ب الحیاتی ف الجوان ي مختل امعي ف ب الج ف الطال ذا لتثقی ي ھ ویفض

اط السلوك ي أنم ة التحوالت ف ى أھمی ة أخرى عل یم والتأكید من جھ ةوالق وین االجتماعی ن أجل تك ، م

.و التعامل معھااالجتماعیةمختلف العالقات استیعابعناصر بشریة قادرة على 

ي لÉ.Durkheimتصور دوركایمینطلق و ام ف یم الع ام التعل لوظیفة التي تؤدیھا الجامعة كجزء من نظ

ن اجتماعيتوفیر وسط تعمل على تغیر المجتمع عن طریقاجتماعیةأشیاء أنھاعلى ،المجتمع یمكن م

یماألفكارتحدید  ةوالقیم والمثل ،التي ال یمكن إیصالھا إال عن طریق التعل وبواسطة ،والممارسة العملی

3.ستمرارهاووبھذا یتم تعزیز وجود المجتمع ،أشخاص على قدر من التكوین

من خالل ،ھذه المسألةیةرائد المدرسة النفعJohn Deweyدیويجونناقشأیضاومن ھذا المنطلق

ر الرسمي ئةتحلیلھ لمشكلة التعلیم الرسمي وغی ي التنش ة ف ات التربوی ة و،ودور المؤسس زه لكیفی تركی

29محمد منیر مرسي ،مرجع سبق ذكره،ص1
ة، ، دار المعرفة الج-دراسة في علم إجتماع التربیة-سوسیولوجیا التعلیم الجامعي، محمد عبد الرحمن عبد هللا 2 امعی

196ص 1991اإلسكندریة، 
196، ص نفس المرجعسوسیولوجیا التعلیم الجامعي محمد عبد الرحمن ، عبد هللا 3
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راداكتساب  ي األف ال التعلیم ي المج ف ف ؤھلھم للتكی رات ت بھم خب ي تكس ة الت ة والعملی ارف النظری المع

ة و س والثقافي والعمل على جعل مضمون العملیة التعلیمی ي نف ة ف ة واجتماعی داف فردی ة ذي أھ التربوی

األفرادیتعلم فیھا ،إلى مصنع أو ورشة صغیرةمؤسسات التعلیم إمكانیة تحویل من خاللوھذا 1.الوقت

ة،،لسوق العمل المبكرخبرات تفیدھم في حالة خروجھم  ة الالحق ارأو خالل المراحل التعلیمی أنباعتب

.واإلثراء الوظیفي التعلیم یزید في متانة البناء 

د ارل بینما أك ایمك ة Karl Mannheimمانھ ى أھمی ةعل ة التعلیمی اعي ودور البیئ ي الضبط االجتم ف

ردي لوك الف كیل الس ات تش ي عملی رة ف ب األس ة بجان ات التعلیمی یم ،المؤسس ة التعل یما أن عملی وال س

یلة ف،والتربیة ال تتم إال في وسط اجتماعي ر الوس ع التعلیم یعتب ور المجتم ة ولظھ الشخصیة الدیمقراطی

اعي ل االجتم اموإلى حدوث عموما ما أسماه بالتكام ع نحو الصالح الع راد المجتم ین أف م ینحى 2.ب ول

ر  اكس فیب ور Max Weberم ذا التص ن ھ ة ع ة الجامع ھ لمؤسس ي تحلیالت اف ن باعتبارھ زء م ج

ـرى  ث ی ـة، حی ات البیروقراطی ة "التنظیم ة الجامع ع أن مؤسس ة المجتم دد طبیع ى تح ادرة عل ي الق ھ

، من خالل األنماط المختلفة من التعلیم والتدریب التي تقدمھا لألفراد، وھي )تقلیدي، حدیث ( المتحضر 

عاالجتماعیةالتي تمنحھم المكانة  ي المجتم ث 3،و المھنیة ف ن حی ام ة أنھ ى شكل نخب تثمرا عل دم مس تق

ع، ؤون المجتم یر ش ة تس ولى مھم تتت اق وتف اعيالحراك ح أف ذياالجتم رد ، وال ى الف دة عل ود بالفائ یع

داول السلطة والمجتمع وذلك في مبدأین أساسیین، أولھما تداول النخبة بحكم تحسین المستوى وثانیھما ت

4.كار التقدمیة لألداء باإلصالح والتعدیل والتجدیدفلفسح المجال لألرالتسییفي 

ي T.Parsonsلم یختلف بارسونزو رف اكس فیب ع م ھ م ة Max Weberتحلیالت ة الجامع ن لمؤسس م

خالل تحلیالتھ التي تنطلق من ھیكلة وتنظیم وتسیر الجامعة من جھة وبالعملیة التكوینیة ومحتویاتھا من 

تلعبھ حیث أكد على الدور الوظیفي التكاملي وتساند البناءات الوظیفیة المكونة للجامعة وماجھة أخرى،

ياالنبعاثمن دور بارز في راكم المعرف يالحضاري والت افي القیم ع،والثق رللمجتم ة وأعتب " الجامع

ف " التنظیم األم  ى مختل ة عل الذي یمد جمیع التنظیمات و المؤسسات اإلنتاجیة و الخدمیة بالفئات المھنی

ـذه بمعنى أن الجامعـة،5تخصصاتھم بالكوادر والمھارات البشریة الالزمة لقوى العمل واإلنتاج تكون ھ

ان األداء ادة و إتق ن إج نھم م ھ، و تمك م ل ي دوافعھ یھم و تنم ن الكـوادر من خالل غرس قیم العمل ف ، م

325ص 1999دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ، -النشأة والتطور-علم االجتماعمحمد عبد الرحمن ،عبد هللا 1
.325، ص نفس المرجع السابقالتطور النشأة و-عبد هللا محمد عبد الرحمن، علم االجتماع2
امعي3 ة(عبد هللا محمد عبد الرحمان، سوسیولوجیا التعلیم الج اع التربی م إجتم ي عل ة ف ابق، )دراس س المرجع الس ، نف

.118–111ص ص  
ر ربوي في الجزائر رھمانات التغییرالنسق التبوسنة محمود ،4 اص، الجزائ 1996، حولیات جامعة الجزائر ،عدد خ

82ص
ة ( علم إجتماع التربیة الحدیثعبد هللا محمد عبد الرحمان، 5 النشأة التطوریة و المداخل النظریة و الدراسات المیدانی

.188–187، ص  1998، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، )الحدیثة 
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ز.واسمراره أال وھو المجتمعاألكبرالحفاظ على النسق أجل  ى T.Parsonsبارسونزورك ا عل عموم

ى الضبط االجت ؤدي إل ي ت نظم الت ي أحد ال وي أو التعلیم ام الترب ل جعل النظ ى حدوث التكام اعي وإل م

واألفراد وتربط ،كنسق عاموالتجانس والتعاون والتماثل للقوانین التي تؤدي إلى المحافظة على المجتمع 

ین والجماعات ب ل ب رادعالقات ونظم مختلفة كأنساق فرعیة، وبفضلھ یحدث التكام ع ،عن األف والمجتم

.نالوظیفییھذا من وجھة نظر 1.والمركز ونوعیة السلوك الفردي األدوارطریق تحدید 

یم المؤسسات والعالقات السائدةاالجتماعیةنظرة الماركسیة التحلیلیة للبنیة ومن جھة ثانیة ف ضمن تنظ

الجدید والذي وجھ نقد يالنقدي الرادیكالاالتجاهوإنما جاءت ضمن ا،لم تكن ولیدة اللحظة لدیھالتعلیمیة

اواالوظیفي وفكاالتجاهعنیف ألصحاب  ق المس ة لتحقی یم كآلی اعيوالحراك ةرة التعل یم ونشراالجتم ق

ارف لیست موالمؤسسات التعلیمیةبأن ندیكالیواالرینادي"، حیث السلوكومبادئ ل المع ة لنق ة بریئ قع

التي یتفق علیھا المجتمع، كما ال یمكن النظر االجتماعیةأو أماكن لتلقین القیم السلوك الحضاريثقافةو

ل كنقطة إلیھا  ي تعم ق الجدارة والحراك انطالقعلى أنھا آلیة التكافؤ العظیمة الت اعيلتحقی 2".االجتم

ب  ة حس ة التعلیمی ى أن المؤسس اهبمعن اع االتج ى األوض رة عل ة مباش افظ بطریق د تح دي الجدی النق

یا ومن ثم تؤدي ،وتعید إنتاجھبأبشع صورهلنظام الرأسماليلالقائمة والراھنة االجتماعیة –دورا أساس

.في المجتمعات الرأسمالیة والقیمياالجتماعيفي ترسیخ وتدعیم التفاوت الطبقي -بل سیاسیا

ة  اھیم الطبق ت مف ة بات وث النقدی اط البح ة نش ع بدای ةوم بط االجتماعی ة والض اعيواألیدیولوجی االجتم

ي  ة ف اؤالت محوری ي ومفھوم السیطرة وإعادة اإلنتاج، مفاھیم طرحت عدة تس ام التعلیم ا یخص النظ م

لتجسید ھذا التشكیل في والتربویة المؤسسات التعلیمیةالتي تعمل ،والثقافياالجتماعيوطبیعة التشكیل 

ذي ، والثقافیة لألفراداالجتماعیةالبنیة  ق والسؤال ال ة لتحلاألساسيشكل المنطل ات التربوی ل المؤسس ی

و ة ھ وم : والتعلیمی ف تق اتكی ذه المؤسس ة بوظیھ ئة ف ةالتنش اج واالجتماعی ادة إنت ات إع ي المجتمع ف

؟المعاصرة

ة یة المحدث رى الماركس وم،ت ھ العم ى وج یمعل يأن التعل ئة ھ اج والتنش ادة إنت یة إلع زة األساس الركی

ع، واالقتصادیةواالجتماعیةالعالقات  اء في المجتم ي البن راد ف ع األف إن موق ھ ف اعيعلی اطاالجتم وأنم

ووضعھم الطبقي یتحدد تبعا لوضعھم التعلیمي، لیصبح التعلیم بذلك أداة للتصنیف جتماعیةاالسلوكاتھم 

3.إلضفاء على األوضاع التي سبق تحدیدھا طبقیاواالنتقاء

181عبد هللا محمد عبد الرحمان، علم إجتماع التربیة الحدیث ،نفس المرجع ،ص 1
ة،،اإلتجاه الردكالي الیساريأحمد جمیل حمودي،2 ي التربی ة ف /www.almassaia.com/archive/pdfرؤیانقدی

13/2/2011في یوم 
أحمد جمیل حمودي، نفس المرجع3
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ذا  ب ھ ي حس ام التعلیم إن النظ ة ف ن ثم اهوم رد االتج یس مج تجابةل ق اس ي النس ة ف ات الوظیف لمتطلب

ادي وناالقتص راه الوظیفی ا ی ل ،كم ھ دور ب يل راعات أساس ي الص ةف ولاالجتماعی یمح ة والق المكان

.االجتماعيونماذج السلوك االجتماعيوالمركز 

ادة "إلي أن الھدف من مؤسسة الجامعة، J.PasseronوباسرونP.Bourdieuیذھب بوردیوحیث  إع

ف مؤسس ة بمختل ورة عام ي بص ام التعلیم ع النظ ة لوض ع كمحاول افي للمجتم اج الثق ارإنت ي إط هاتھ، ف

ات الباحثان الجامعةاعتبرعلیھ الطبیعي في بناء عالقات القوة، و  ا یعكس العالق اءا فوقی ةبن االجتماعی

ن القائمة في المجتمعواالقتصادیة ة م ات الحاكم م الفئ ، وبھذا تصبح المؤسسة التعلیمیة مجرد وسیلة دع

ام یصیل الدراسي فخالل إضفاء الشرعیة على أوضاعھا بواسطة النجاح و التح ذلك دور النظ نحصر ب

1".التعلیمي في إعادة إنتاج البناء الطبقي في المجتمع

ھ  ى أن یالوي  إل وباكتشافویرى حسن الب ات وباسرونبوردی ل الطبق ن قب ة م یطرة الثقافی ة الس لحقیق

التي بھا ومن النظام التربويآلیاتأن یضع یده على استطاع،يعلى النظام التربواجتماعیاالمسیطرة 

ة  ة الثقاف ى بنی ة المحافظة عل اط السلوك خاللھا یقوم بأداء وظیف س وأنم ي نف ائم ف ع الق ائدة والمجتم الس

2:اآللیاتھذه أھمومن الوقت

ا االتصالالتي من خاللھا عملیة االجتماعیةبنیة العالقات -1 ق علیھ د أطل وي وق ة الترب و عالق بوردی

داغوجياالتصال ث الحظ،البی ین أنحی ة المدرس ذھمعالق ال بتالمی رة رأس الم ى فك ا عل ة أساس مبنی

ذ دون اتجاهمن حیث ،المسیطرة للطبقة العلیا الحاكمةالثقافي والثقافة ؤالء التالمی المدرسین ومیولھم لھ

.غیرھم من الطبقات

افي-2 ف الثق ذ للعن ون السلطة التربویة داخل المؤسسة التعلیمیة بوصفھا صاحبة القرار المنف ذا یك ، وھ

ك  ة المسیطرة وذل ي إطار الثقاف تم صقلھا ف ذ ی ة للتالمی ارات الملقن ة والمھ تالكھممن خالل المعرف الم

.مكونات الثقافة المسیطرة

ائم ، حیث یرىوعملیة تقویم التالمیذاالمتحاناتنظام -3 ام الق دم النظ بوردیو وباسرون أنھ الشيء یخ

ة ،ھا الشك أو العیبالتي ال یرقى إلیاالختباراتأكثر من  د نقطة معین والتي قد تدعي قدرة الشخص عن

ة مقدسة  ى معرف من الزمن على القیام بوظائف مھنیة معینة، من خال تحویل المعارف الثقافیة السائدة إل

ابھیجب  نح ااكتس ي تم اءة الت د الكف اس لتحدی ا كمقی را، وجعلھ ى ،دلألف ل عل ة أخرى تعم ن جھ ا م بینم

3بالمراحل التعلیمیة العلیا في المجتمع الرأسمالي المعاصرااللتحاقالطبقات الدنیة في تقلیص عدد أبناء

یالوي،1 اع الشبل بدران،حسن الب م االجتم ة المعاصرةعل ة،،تربی ة الجامعی م، 2003مصر،اإلسكندریة،دار المعرف
.116ص

117نفس المرجع ص ،علم االجتماع التربیة المعاصرة،وحسن البیالوي شبل بدران 2
119-117ص ،شبل بدران وحسن البیالوي، نفس المرجع3
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االجتماعیةمن منظور ماركسي بنیوي بأن ضمان إعادة إنتاج العالقات L.Althusserویذھب ألتوسیر 

ا للشالرأسماليفي المجتمع  ة العلی ل البنی یة ھو وظیفة الجھاز األیدیولوجي للدولة الذي یمث رعیة السیاس

ى بفضل ." والعقائدیة  ة أو حت ة عفوی یطرة بطریق ة مس ة ال تصیر أیدیولوجی فأیدیولوجیة الطبقة الحكم

الجیش (جھاز العنف استخدامإحكام الطبقة الحاكمة قبضتھا على زمام السلطة في الدولة وال عن طریق 

ار وأصول األفرادوإنما عن طریق تلقین لفرض سلطة الدولة،...) والشرطة  منذ نعومة أظافرھم األفك

ا L.Althusserیربط ألتوسیرحیث 1".السلوك المفضل وفقا لألیدیولوجیة المھیمنة ة وم ما بین التربی

إنتاجبإعادة، فھو یعتبر أن دور التربیة مرتبط خاص، واالجتماعي عمومااالقتصادي بشكل اإلنتاجبین 

2.اإلنتاجشروط 

ث مؤسسات التعلیمفي جتماعیةاالن العالقات أفبحسبھ  ارجي حی ع الخ ي المجتم ھي تجسید للعالقات ف

ابھ L.Althusserلتوسیرأیرى  م المدرسي مش ذ وعملھ ین والتالمی دیرین والمعلم ین الم أن العالقات ب

التلمیذ للسیطرة على افتقادفي العمل یتمثل في االغترابكما أن السلطة،تماما لتقسیم العمل الھرمي في

ي نھج الدراس وى الم ل،،محت ن الفص وف م ر أو الخ ار األج ي انتظ ل ف ل العام ا یعم ذ فكم ل التلمی یعم

ي  ھ أو ف ل ذات لیصعد في سلم التعلیم أو لتجنب العقاب والدوافع خارجیة في الحالتین ولست حبا في العم

إنما یكرس األوضاع وفالتعلیم ال یضیف شيء  بالنسبة لدرجة التفاوت الموجودة في المجتمع،المعرفة،

3.القائمة 

دم L.Althusserیسأل ألتوسیرو اذا تق ئة م یممؤسسات التنش وى والتعل اجلق ب ؟اإلنت ذا ، فیجی ي ھ ف

ة–أي المؤسسات التعلیمیة –إنھا :" فیقولالصدد  ي سن الطفول ة ف ن أي طبق ال م ى ،تأخذ األطف وعل

أثیر ویعصر  ة،سنوات یكون الطفل فیھا أكثر قابلیة للت یم والدول زة األسریة والتعل ین األجھ ا ب ل م الطف

ي لتلقنھ قدرا من المعلومات المعرفة، اریخ الطبیع ة والحساب والت تترة كاللغ التي تغلفھا بأیدیولوجیا مس

لتوجھات في صورتھا النقیة والواضحة مثل الفلسفة واألخالق وااالیدولوجیاأو تقدم لھ والعلوم واألدب،

ة ا،4"المیدانی ا اكم دم أیض اتق ة وطاعتھ وانین واألنظم رام الق ا حت زام بمبادئھ ة أنأي ،، وااللت المؤسس

یرالتعلیمیة ي L.Althusserوما تقدمھ حسب ألتوس ین لك ع مع ي مجتم ل األوالد ف رق ك یجب أن یخت

دیولوجیبملءیقوموا  ار لألی ان كب ا وعیھم، بما یتوجب علیھم كعمال في المستقبل أو كمستغلین أو كرھب

5.المسیطرة

119س المرجع ص شبل بدران وحسن البیالوي،، علم االجتماع التربیة المعاصرة، نف1
ةعبد الرحمان بن یحي حید الصائغ ،2 ھ للتربی http://tarbiyeh2009.wordpress.comاالتجاه الماركسي ونظرت

/2009/07/11/6/
وي المعاصرشبل بدران ،3 ر الترب ة والنشدیمقراطیة التعلیم في الفك ا للطباع اھرة ،دار قب ع ،الق ، 2000،ر والتوزی

47ص 
366ص 2005،دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ،النظریة في علم اإلجتماعالسید عبد العاطي السید ،4
.عبد الرحمان بن یحي حید الصائغ ،مرجع سابق 5
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:بالمجتمع االجامعة وعالقتھ-7
اء  ة كبن ة الجامع اعيإن مؤسس ع، اجتم ن المجتم زل ع د بمع اال توج د باعتبارھ كل اح اقتش األنس

دورھا االجتماعیة ي ھي ب ي تنتم ع الت ھ التي تساعد على تنمیة الفرد المنتمي إلیھا من جھة، والمجتم إلی

ة ة ثانی ن جھ ة،م ذه العالق م ھ رد ولفھ دى الف ة ل ذه المؤسس داف ودوره ھ ة وأھ ى بنی ف عل یجب أن نق

: والمجتمع معا 

:تنمیة المجتمعكمؤسسة لالجامعة -7-1

ن  اثف م ة یتك ة إرادی ان وھي عملی ن تخطیط اإلنس ع م تعتبر التنمیة عملیة تحول دینامیكیة، و التي تنب

أو ھي 1. ة نوعیة في حقل من الحقولفي سبیل تحقیق قفز،خاللھا مجتمع مع دولة ومؤسساتھا الرسمیة

ة م داث مجموع ى نإح درة عل ع الق ك المجتم اب ذل دف اكتس ین بھ ع مع ي مجتم ة ف رات الجذری المتغی

2.التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید في نوعیة الحیاة لكل أفراده

ة التعلیم ین المنظوم ة ب لة وثیق اك ص أن ھن ارب  ب ع التج د جمی ة ةیو تؤك ین التنمی ة وب فة خاص بص

ة،،المجتمعیة ق التنمی ي تحقی ة ف ل الھام امعي أحد العوام اباعتبار أن التعلیم الج ووكم إن معروفھ ف

ىالبشریةالتنمیةوأن"لألممالحقیقیةالثروةھمالبشر"أنالمقولةعلىیستندالبشریةالتنمیةمفھوم تعن

نھمثبحیالبشرخیاراتبتوسیعأساسیاتھافي نتمك اقم ناإلعت ةم اراتاالستسالمحال تقبلیةلمس مس

ة ،3واالجتماعیةوالسیاسیةالطبیعیةظروفھمعلیھمتفرضھا ث أصبحت الجامع تجیبحی ات تس لمتطلب

اءات البشریة النم،مجتمعاتھا وادر والكف ل للك داد األمث ا ،متخصصةخالل اإلع أھیال علمی ة ت والمؤھل

علىالنظریة،الناحیةمنالبشریةالتنمیةمفھومویستند4.مات التنمیة البشریةیتناسب ومستلزوحضاریا 

ذي،Amartya Senسنأمارتیااالقتصاديمساھمات ومطوروال تحقاقات"مفھ ار"االس اسكمعی لقی

ة ةعنعوضاالبشررفاھی ةالمقارب يالتقلیدی ةتعرفالت ىالرفاھی ةأساسعل ویقصد،المنفع

وقتلكباالستحقاقات ةالحق يالجوھری يالت عأنینبغ ایتمت تملالبشر،بھ اوتش ىالواسع،بمفھومھ عل

ات یةالحری ةالسیاس داع، فرصوفرتو،واالقتصادیةواالجتماعی اج واإلب وفراإلنت قالفرصوت لتحقی

الذاتا وفر،واحترامھ یشالفرصوت اةللع ةحی وفروصحیة،طویل ىللحصولالفرصوت فعل مختل

مخرجات التعلیم الجامعي من رأسمال أنذلك و5.الئقمعیشيلمستوىالالزمةالمواردوتوفرفالمعار

ددمعات العربیة،مجلة اإلتحاد الجا،تعلیم اللغة العربیة في الجامعات العربیة،إبراھیم حسن الشافعي1 اض 21ع ،الری
. 8ص1986،
ة مستقبلیةحامد عمار ولمیاء محمد إسماعیل ،2 ة،دط،العولمة ورسالة الجامعة رؤی دار المصریة اللبنانی مصر ،ال

90،ص2002
د اإلستثمار البشريعلي عبد القادر علي، 3 اس عوائ ل وقی یم وسوق العم ین التعل ة ب ي أسس العالق د العرب ، المعھ
2ص 2001خطیط ،الكویت ،للت
49،ص200،دط ،دار قباء للطباعة النشر والتوزیع،القاھرة،التجدید في التعلیم الجامعيشبل بدران وجمال الدھمان،4
2علي عبد القادر علي ، نفس المرجع السابق، ص 5
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ةاستثماررأسمال بشري یعتبر ة التنموی تراتیجي وأساس العملی اجي إس اإنت ة مجاالتھ ار،بكاف أن باعتب

ت الطاقات رافوالمؤھالت والمعارف التي تتوفر علیھا مؤسسة الجامعة الق ن الماالعت ل م ع الكام جتم

تكوین الطالب الجامعي من خالل ف1.وأصبحت من مصادر اإلنتاج والدخلكعنصر مھم في الثروة،بھا،

اء ى العط ادرة عل ة ق ة حیوی ى طاق ل إل ري معط ورد بش رد م ن مج ھ م ل وتحویل اعيوالتفاع ، االجتم

.االجتماعیةمساھما فعلیا في عملیة التنمیةو

ةتؤدي الجامعة دورا كبیرا في تنوبھذا  دیمھا للمعرف ادفمیة المجتمع من خالل تق اط السلوك الھ ، وأنم

أن الرسالة المدنیة لمؤسسات التعلیم تعني أنھا " Barberیرى باربر حیث ،االجتماعیةوتشجیعھا للقیم 

ل أیضا  ور أو الشعب، ب اعامة لیس فقط ألنھا تخدم الجمھ ور ألنھ ئھم كشعب أو جمھ ن ،أي 2"تنش م

وى ،جامعي ذو شخصیة متمیزة لھا دور منوط بھا وفق نموذج معرفيتكوین طالب خالل یراعي فیھ ق

تقبال، باإلضافة الذي تجعل منھ مورداالطالب وقدراتھ ومھاراتھ وخبراتھ، ع مس ة المجتم ي تنمی فعاال ف

نمن خالل تكوینھم ب،االجتماعيیسمح بالتفاعل في نظام عالئقي،الطلبة الجامعیینإدماج إلى  درجة م

ل ،والوعي الحضارياالجتماعيالنمو  ة أفضل بك و بیئ ا نح ا وتطویرھ الده وتنمیتھ ة ب ن خدم ة م بدای

3.االقتصادیةوالثقافیة والعملیة االجتماعیةجوانبھا 

ة  ة كما تعمل على تنمی ات الثقافی ع ،والحضاریةالمكون تمرار العناصر الصالحة للمجتم ا یضمن اس بم

افالجامعة ،انیةویحقق استمرار الثقافة اإلنس یین ھم اھین أساس ي اتج ھ ف ع وتقدم : تساھم في بناء المجتم

ة من حیث ، الثقافياالتجاه االقتصادي واالتجاه االجتماعي ة المطلوب ة الفنی دي العامل إعداد وتدریب األی

ة االقت ا بشكل یناسب البیئ ا واجتماعی دةفي جمیع المیادین ثقافی ة الجدی ة والمھنی راعي وی،صادیة والفنی

یم أنباعتبارالمستقبلیة،تطلعاتھم ة ھي تعل الفلسفة التعلیم العالي من وجھة نظر الدول أھیلھماألجی وت

حضاریة واعي اجتماعیةجھة وشخصیة من لیتمكنوا من الحصول على العمل الوظیفي بمؤھل العلمي

.بمكامن األدوار والمكانات من جھة أخرى

ن یولوجیین م ن السوس ر م د كثی ةویؤك ة ثانی الجھ ن أمث تالوتزيم ان J.H.Pestalozziبس وغوفم

E.Goffman د صنع التغییر المجتمعي وتوجیھھفيالتعلیمیةقدرة المؤسسة وغیرھم على ، حیث یؤك

ان  ةالباحث ات التعلیمی اأن المؤسس ا وتوجھاتھ امینھا ورؤاھ ة بمض یاغة ،متمثل ادة ص ى إع ادرة عل ق

ع توى مل،المجتم ى مس ھ إل ل ب ة یص وة إیجابی اعي كق ج االجتم اء ن النض ي البن ول ف داث تح ي إح ف

فللتنشئة النظامیة ، االجتماعیةظم، األنساق واألجھزة ، وفي الناالجتماعیة، المراكز واألدوار االجتماعي

لوك  ي س ر ف مكانة متمیزة في حیاة المجتمعات كونھا تكسب ھي خبرات تملك القدرة على إحداث التغیی

187عبد هللا عبد الرحمان ،سوسیولوجیا التعلیم الجامعي مرجع سابق ص 1
130مرجع سبق ذكره، ص مصطفى قاسم ،2
265ص 1997،دار الشروق ،االردن المدخل على التربیة والتعلیمعبد هللا الراشد وأخرون ،3
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ة األفراد وعادات ي الثقاف ھم وأفكارھم ومواقفھم، كون المتعلم في النظام التعلیمي یجد الحاجات المتمكنة ف

ة  ة الثقاف ى مرحل ة إل ة الطبیع ن مرحل ھ م ا أن تنقل ي بإمكانھ ارات الت اییر والمھ یم والمع ار والق واألفك

اري ( لوك الحض ة) الس ى مجموع ة عل ة النظامی ات التعلیمی ز المؤسس ار ترتك ذا اإلط ي ھ ن وف م

1.، ونموذج التوجیھ والتربوي االجتماعيالبرادیغمات من أبرزھا نموذج الضبط 

من المتفق علیھ بأن الحیاة متجددة تتغیر مالمحھا وظروفھا باستمرار وال تبقي في حال رتابة وذلك من ف

ر،  ة التغی ر وعملی ة ومنطلق عامل المتغی اتشكل المؤسسات التعلیمی اج الباعتبارھ درات فضاءات إنت ق

سعیا من أشد مرافق الجامعةأي أن 2.والمھارات، رافدا أساسیا في عملیات تطویر المجتمعات وتحدیثھا

دة االجتماعیةالقیم تمریرالحضاري، عن طریقلتطویر والتجدیدوااالجتماعیةللتنمیة  ارة والجدی المخت

اماجتماعيعلى النظام الحفاظ معوفق طبیعة العصر وحاجاتھ المتجددة، ألفراد المجتمعأو المعدلة  الع

وفق االجتماعيتوجیھ التطور ووتثبیت مجموعة من القواعد والمرتكزات التي یقوم علیھا ذالك النظام،

3.وممنھج یستوفي متطلبات وحاجات المجتمع الحضاریةخط مرسوم

ى موعلیھ فالبیئة الجامعیة وفق ھذا التصور  ر عل ل إحداث تغیی توى وعي تستطیع على األق الطالب س

عالحضاریةلذین یدرسون فیھا مما یؤدي إلى ترقیة أنماط القیما ة المجتم ى ،في ثقاف ارعل یم اعتب أن الق

ي االجتماعیةسوى إحدى المؤسسات الجامعةتنمو نتیجة خبرات ال حصر لھا وما  المتعددة التي تؤثر ف

رز Lobrotلوبرو الباحثویعد4.األفراد الناشئین ن أب ین م ة بالصلة ب یة القائل ة المؤسس وه التربی وج

ة ن مجتمع الغد إما أن تصنعھ حیث یرى أ،التربیة وتغییر المجتمع ونالمؤسسات التعلیمی ا ال یك . 5وإم

الم شخصیة وتساھم،السیاسة التعلیمیة تنبثق من خصائص المجتمع وھویتھكون أن ذلك  وین مع ي تك ف

یم المتعلم  لذا فھناك عالقة تالحم في ة التعل ع وطبیع ع المجتم راد الرسالة والمھام بین واق ل األف ا یجع م

المجتمعخصائصیضمنبشكل إیجابي االجتماعيالتطور والحراك تمع مؤثراتفاعل القادرین على 

التنمیة الشاملة والتعلیم الجامعي كالھما على اعتبار أن 6.شخصیة األفراد فیھالمتجددة وال یذیب معالم 

ا یلتقی ع جوانبھ ان بجمی یة اإلنس اول شخص امعي یتن التعلیم الج ا ، ف وراً لھم فھ مح ان بوص ي اإلنس ان ف

ة  دم ، والتنمی ھ التق یح ل ھ وتسعى أن تت ع جوانب ن جمی ع م اول المجتم ة تتن وتحقیق التكامل لھا ، والتنمی

29-28ص 2008، د ب ، Top Editionمنشورات ، دیداكتیك السلوك المدنيمحمد مكسي، 1
89محمد مكسي، دیداكتیك السلوك المدني، نفس المرجع،  ص2
ع ،طأسالیبھ تقویم نتائجھ وتطبیقاتھ–أسسھ –التدریس أھدافھ ،فكري حسان ریان3 ب للنشر والتوزی الم الكت 4، ع

118ص1999،القاھرة ،
119،ص،مرجع سابقفكري حسان ریان 4
دةعبد هللا عبد الدائم ، 5 اء حضارة إنسانیة جدی ي بن روت،دور التربیة والثقافة ف ة والنشر، بی ة للطباع . دار الطلیع

26،ص1998
75،ص 2000، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج،  الكویت ،مدرسة المستقبلعبد العزیز الحر ،6
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،1نھوض بمتطلبات التنمیةالشاملة ال تكون فعالة من غیر جھود التعلیم العالي في تنمیة الثروة البشریة لل

ول الجامعة مما قلناه سابقاوبالتالي یتجلى دور  ث یق واعي حی ان ال ا اإلنس في بناء المجتمع من خالل بن

یمإن : عبد العزیز الحرالباحث ي مؤسسات التعل ع ف تقبل ومجتم ة المس تقبل ھي إحدى أدوات دول المس

2:لإلجابة عن األسئلة التالیة المستقبل فإذا لم تكن ھناك رؤیة واضحة  لدى الدول 

من تكون ؟-

أین نحن اآلن ؟-

إلى أین نرید أن نصل ؟-

تیعاب یكتسب ابحیثتأھیل المتعلم لیتفاعل مع الحیاة تفاعال منتجا، ھو ،والھدف من ھذا ى اس درة عل لق

درة االستقراء واستشراف معالمواالجتماعیةالخبرات والمھاراتمجمل  ى الالشأن العام، وق تواصل عل

ة  ع المعلوم داوم يولت ل التقن زات العم ارف ومنج اللالمع ن خ دم ر الناق ذاتي والفك یم ال ذلك ، التعل ك

والسلوك المدني الراقي، بالقیم الثابتة واألخالق وااللتزام،التراث الحضاريالوطنیة واالعتزاز بالھویة 

ةوأن الجامعة بذلك تھیكل لدى الطلبة ثقافة ورموز وخطابات  ،وطرق عمل مغایر تماما لما قبل الجامع

3. جدیدة لم تكن لدیھاستعداداتوتكسبھ 

ةف اة الدیمقراطی ات الحی ن مقوم ع الحدیث م ي المجتم ا ف ل م ع بك ة،الجامعة مجتم ث والمواطنی ن حی م

اتذة و الطالب ،توسیع مشاركة الطالب في تنظیم الحیاة الجامعیة ین األس من خالل التواصل الخصب ب

االتحادات، ومن خالل التنظیمات و داخل الحرم الجامعياالجتماعیةاإلدارة وحتى القائمین بالخدمات و

ومھم و مشكالتھم  ا ...الطالبیـة ومن خـالل قنوات التواصل مع اإلدارة الجـامعیة فیـما یتصل بھم و فیھ

ا  ون فریق وجھین، یمثل ین وم اتذة، معلم ة األس ي جماع ینتلتق ن المختص ـام االت یتب ع مج رزون م

آلف مدارسبالبحث العلمي وتناقل المعارف والقیم الحضاریة، تخصصھم ومع  ة وتت ي خدم ة ف ھم الفكری

4.وتربیةا طالبھم تعلیم

یر ي تس نظم الت القیم وال ام ب ى اإللم امعي عل ب الج درة الطال اق وإن ق ةاألنس رم االجتماعی ل الح داخ

امعي  دماجالج س عواالن مي مؤس كل رس ا بش یم فیھ ع الق ى مجم ةل ة، االجتماعی ة والدیمقراطی للمواطن

ھ، راألدوایجعلھ قادرا على إدراك معاني ورموز السلوكات األفعال وبالتالي القدرة على فھم  المنوطة ب

وان 1 ل بعن ة عم ناوي، ورق د هللا كس د عب ود محم ات محم ي الجامع ا ف ات العلی ي الدراس ي ف ث العلم ات البح توجھ
ادیة ة واالقتص ة االجتماعی ات التنمی ة متطلب عودیة لتلبی دوة الدرالس عودیة، ن ات الس ا بالجامع ات العلی ات ... اس توجھ

39ص 2001مستقبلیة ، جامعة الملك عبدالعزیز ،جدة، أفریل 
78عبد العزیز الحر، مرجع سابق ،ص2
یمة ، 3 داني نس رةمخ الة والمعاص ن األص ة ب ة الجزائری ر ، الجامع ع ، الجزائ ر والتوزی ة للنش ، 2013،دار قرطب

15ص
ف الثالث، محمد مصطفى األسعد4 ي األل ة ف ة للدراساتالتنمیة و رسالة الجامع ة الجامعی ان، المؤسس 2000.، لبن

14ص 
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ث " ونقصد بدور الطالب ھنا  ة، حی ة معین ل مكان ذي یحت ن الشخص ال ع م ة أنھو السلوك المتوق عملی

ة،التفاعل بین الفرد واألخریی ذه المكان ات المرتبطة بھ الحقوق واإللتزم رد ب ة الف ع معرف ن واق ن تنبع م

ي االلتزامتتم من واقع واآلخرینوأن عملیة التفاعل بین الفرد  بالحقوق والواجبات التي تمیز المكانة الت

ھ مفاھیم في طیاتااللتزام، إذ یحمل ذلك األخریینتحقیق توقعات بالفرد یكون والتزامیشغلھا كل منھم ، 

والقدرة على التأثیر والتفاعل اآلخریناحترامالتي تشكل نسق الشخصیة وذلك یعني االجتماعيالتطبع 

1."معھم والشعور بالروح الجامعیة

ر بامتیازوبھذا تعتبر الجامعة مؤسسة علمیة تربویة   ل الفك ي معق وتعنى أساسا بنقل العلم و المعرفة فھ

ذلو الثقافة اإلنسانیة لذ ا، وب ي ممارسة وظائفھ ة ف ن الحری در م ع بق ن أن تتمت د م ة كلك الب ر حری تعتب

.الجامعة مطلبا رئیسیا وملجأ من أجل السیر الطبیعي لھا

ة:ھنا ونعني بالحریة ة والمعرف ع الحقیق دى تتب ة السلوك حریة الجامعة واألساتذة و الطلبة في م وتنمی

ا "دون قیود أو معیقات الحضاري المدني، ة أو م ھ الجامع ا تدرس ى م ود عل ي عدم وضع أي قی بمعن

2."ینشره أساتذتھا باإلضافة إلى حریة الجامعة في اختیار برامجھا ومناھجھا و طرق التدریس بھا

خاصة وأنھ في تعایش مستمر مع مجتمعھ وللطالب أمرا أساسیا بالنسبة لألستاذ الجامعيةوتعتبر الحری

ات ا ن وال ینفصل عن االتجاھ ھ م ة تمكن وافر الحری ھ، فت ة ل ة واالقتصادیة المختلف یة واالجتماعی لسیاس

البحث عن الحقیقة بشكل أفضل وتیسر لھ سبل الوصول إلیھا وتقوي عنده القدرة على النقد البناء لكل ما 

م افي للعل و من قھ راح والمنط بابھا و اقت خیص أس ة وتش كالت االجتماعی ة المش ى دراس اعد عل ، وتس

داء 3.لمناسبة لھاالحلول ا ھ  وإب أما حریة للطالب الجامعي  تعني حق الطالب في اإلبداع واحترام رغبات

ة  ي إطار الحری ة ف ھ األكادیمی یم حیات ي تنظ ھ ف د حق تھ وتأكی الرأي في الشؤون المختلفة المتعلقة بدراس

4.المسؤولة الواعیة المراعیة لقوانین الجامعة وأنظمتھا وتعلیماتھا

ي موراألوكل ھذه  تعتمد على إشراك جمیع من في الحرم الجامعي من طالب وھیئة تدریسیة وإداریة ف

ب الج اة الطال ة بحی ات الخاص د والسیاس رض القواع نع وف لاص كمعي كك اركة ، وذل الل المش ن خ م

اییر أنالدیمقراطیة المباشرة وھذا ما من شأنھ  یشرك الطالب في تحمل المسؤولیة من خالل تحدید للمع

األخرى ضمن الحرم الجامعي وبالتالي إدراك معنى الجامعة األطرافمشتركة التي تحكم عالقتھم مع ال

5:ویتفھمون معنى النموذج الدیمقراطي من خالل ثالث خواص 

د النابلسي ،1 اء حسني محم ل التطوعي والمشاركة السیاسیة" ھن ي العلم امعي ف دالوي "دور الشباب الج ، دار مج
62ص2010للنشر والتوزیع ،عمان األردن 

33،ص2001، دار الفكر العربي ،بیروت ،1،طي الثقافيالعولمة والتحدجاسم علي خریسان، 2
.33جاسم علي خریسان المرجع نفسھ،ص3
ي، 4 ر مرس د منی یةمحم الیب تدریس ر وأس امعي المعاص یم الج ي التعل ة ف ات الحدیث باالتجاھ الم الكت ،2،ط، ع

.   29،ص2002القاھرة،
117حسن حسن مرسي مرجع سبق ذكره ،ص 5
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.إحساس الطالب بأنھ حر في التعبیر عما في ذھنھ والدفاع عن مصالحھ -1

خروناآلبما یقولھ واالھتمامواحترامھملآلخریناالستماع-2

.بوجھة نظر األخرین واالھتمامبآدابھااللتزامالحوار المفتوح مع -3

:كنظام اجتماعي الجامعة –7-2

بنائي والثاني وظیفي، إذ األولیتضمن بعدین اجتماعينظام باعتبارھاإن الفھم السوسیولوجي للجامعة 

ائل  ات والوس ى المكون وف عل ة الوق ائي للجامع م البن ي الفھ توى داف واألھیقتض ى مس د عل ي توج الت

ة،الداخلي للجامعة اق مختلف ي انس ل ف ي تتشكل وتتمث وانین الت اییر والق یم والمع وع الق وتتمثل في مجم

ام الذین األفرادباإلضافة إلى  یر النظ اعيیتمثلون بتلك القیم من أجل الحفاظ على س تقرارهاالجتم ،واس

:من بنائین أساسیین ھما وھي بذلك تتكون من 

ویتكون من مكونات أساسیة تتمیز بخصائص وتفاعالت وسمات معینة تمیزھا عن : البناء الھیكلي-

:أي نضام أخر فالجامعة تتكون من 

ویتكون من جمیع العناصر والموارد البشریة وتشمل األطر البنیویة األساسیة :االجتماعيالبناء -

االتصالیةماعة األساتذة ، اإلداریون، الجماعة جماعة التالمیذ، ج: للجامعة وھي على النحو التالي 

، منظومة المناھج والمقررات التعلیمیة، جماعة الخدمة، جماعة )بیةالتنظیمات والھیئات الطال(

.الموظفین، القیم واألعراف السائدة، األھداف التربویة 

البناء الجامعي مثل ویشمل جمیع العناصر األخرى غیر البشریة التي تدخل في :اجتماعيبناء غیر -

1.االتصالالمباني والتجھیزات العلمیة وأدوات 

وبالنظر إلى األبعاد المشكلة للنظام الجامعي والمؤثرة فیھ، یمكن الحدیث ھنا عن الصورة الدینامیة لھ، 

بحیث تشكل العالقات القائمة بین جوانبھ منظومة بالغة التعقید من النشاطات واألفاعیل التربویة، وفق 

عدد كبیر من المتغیرات والعوامل المذكورة سابقا، كما تتم وفق مقوالت العالقة بین منظومات الدور 

نظام یتسم فالجامعة تمثل 2.االتصالوالموقف القائمة بین األساتذة، والطلبة واإلداریین والجماعات 

وھي بذلك ،ل المجتمعوالدوام ومعترف بھ رسمیا من قباالستمراروبدرجة من ،العمومیة والشمولیةب

تنظیما أو نسقا اجتماعیا یعكس النظم المعیاریة والقیمیة والسلوكیة، ونظم التوقعات المتبادلة في تمثل 

والمدرسین واإلداریین، وما ینتج المتعلمینالمجتمع العام، من خالل ما یحدث من عملیات التفاعل بین 

ثقافیة العامة للمتعلمین، وما یرافق ذلك من تشكیل العلمیة والاالتجاھاتعنھا من تأثیر على تكوین 

عالسالمة الخمیسي ،1 ة والمجتم ة والمدرس ع ،اإلسكندریة تربی ات للنشر والتوزی دنیا المطبوع اء ل 2000،دار الوف
231-230ص

اتم الشھاب ،2 ي ح اع المدرسةعلي أسعد وضفة وعل م اجتم ان عل روت لبن ع ،بی ة للنشر والتوزی ة الجامعی ،المؤسس
23ص 2004
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یتمیز بدرجة من اإللزام إذ لیس بمقدور أي أنھ 1.التصورات والمفاھیم الموجھة للحیاة التعلیمیة للمتعلم 

التي یؤدیھا في واألدوار، فسلوك األفراد لتلك األنساق والسیر فیھااالمتثالاألفراد داخل المؤسسة إال 

2:تكون موجھة بثالث أبعاد أساسیة وھياالجتماعیةالت مختلف المجا

م -1 ر ألدوارھ ا ألداء البش ي توجیھھ ث یعن ة، حی ة عام ات ثقافی یم كموجھ ات الق الل منظوم ن خ م

.را عن بعد أخالقي یتعباالجتماعیة

داخلي لتشكل ضمیر االجتماعیةإن القیم والمبادئ تتسلل إلى داخل الفرد، من خالل عملیة التنشئة -2 ال

.حسبما یفرض أو یتطلب المجتمع ذلك االجتماعیةلى أداء أدواره ومسؤولیاتھ إالذي یدفعھ 

ةللوفاء بالمسؤولیة األخالقيیتصل بصیغة التوقعات المتبادلة، حیث یعمل الوازع -3 ا االجتماعی تطابق

.   الفردي غلى األخر العام أو المجتمعاألخرمن ابتداء، األخرمع توقعات 

ام  ة كنظ اعيفھدف مؤسسة الجامع راداجتم ئة األف و تنش ي ھ دخول ف ى ال ا عل ر توافق وا أكث ي یكون لك

تفظ  ذي یح واطن ال ق الم ة وخل ابھ سلوك المواطن ع، وإكس ات المجتم ع مكون عالقات شخصیة متبادلة م

تنقلھ صاعد من لھ واالجتماعيبالقیم الصحیحة للحیاة والمشاركة في المجتمع، بما یتناسب مع  الحراك 

. أخرإلى اجتماعيوضع 

ذلك ولقد ناقش في وقت قریب  ي وك علماء اجتماع التربیة الجامعة كأحد مكونات النظام التربوي التعلیم

ن خصائص، ،اجتماعي وكتنظیم رسميمكنظا ة م نظم االجتماعی م ال ى معظ ینطبق علیھا ما ینطبق عل

ز وا ل السلطة والمراك ي ھیاك درج ف ث الت ن حی عألدوارم ي م ة، والت وائح المنظم ود القواعد و الل وج

ق كل منطل ل تش اعيالتفاع اء االجتم من البن امعيض رم الج ات ،أو الح وي كائن فتھ یح ةبص اجتماعی

ذه ف،التربویةالتعلیمیة واإلدارة وكافة شركاء العملیة والطلبةكاألساتذة مترابطة بعضھم مع بعض  كل ھ

و إال الجامعة،خاللھا اإلجراءات التنظیمیة تعمل من ا ھ ذي م ع صغیر وال على بعث الحیاة فیھا كمجتم

ھ االجتماعمن خالل العامتمثل للمجتمع  رت ب ذي أق ةال یةالجامع ة تدریس ن ھیئ ا م اه أفرادھ وإدارة تج

یر  ي تس یم الت وانین والق ق الق ادل وف اون المتب ا التع ود خاللھ ة واحدة یس م أسرة مجتمعی ال وجعلھ وعم

.  خاصة الجامعةعامة والمجتمع

ع االجتماعيلكونھا جزء من النظام اجتماعيتمثل نظام الجامعةكما أن  ةو،األكبر وھو المجتم للجامع

ھ، ة من ب ھام ھعالقة معقدة متداخلة مع ھذا المجتمع وتعكس جوان أثر ھي ب ھ وتت ؤثر ب ذا ،بحث ت وھ

رات  ي أن التغی ةیعن ل االجتماعی ع مث ال الواس ةاذات المج ط الثقاف ي نم ر ف یم ولتغی ةالق االجتماعی

اموأنماط السلوك المتداولواالقتصادیةالمعتقدات السیاسیة و ؤثر،في المجتمع الع ى بشكل جذريت عل

26-25مكسي، دیداكتیك السلوك المدني، مرجع سابق ص محمد1
57علي لیلة ، المسؤولیة اإلجتماعیة تعریف المفھوم وتعیین بنیة المتغیر، مرجع سبق ذكره، ص 2



عــــــرد واتمـــــا بالفـــة وعالقتهـــــة اجلامعــــــمؤسسالفصل الثالث 

101

داف  ةأھ ا المحیطةوالجامع ر ال، 1بیئتھ ا أن األم د ھن ى مجرد ونج ف عل زیتوق ة وتعزی لوكتنمی الس

اعي ك ،االجتم دى ذال ل یتع ىب ة اإل ر طریق تفادةلتفكی زود واالس ي ت ارف الت م المع ن ك ةم ا الجامع بھ

نشء، ة فال لیمالجامع ر الس ة التفكی نشء بطریق د ال ى تزوی رص عل ق تح ى المنط ي عل د والمبن والناق

2.المعتمد على المالحظة والتفسیر وإتباع قوانین الفكر السلیم و

ین  اغم ب ل والتن یق والتكام رورة التنس ن ض یم م یممؤسسوالتعل یط ة التعل اعيوالمح ذه ،االجتم وھ

ك ییملالضروریة ال اش وجدل حول ذال وار ونق إرادة ح ین التأسیس لوصلھا فرد ،وإنما ھي رھن ب ب

اغم بینوصوال إلى صیغة وبرنامج جدید ،والمجتمعمؤسسات التنشئة ایحقق الھدف من ضرورة التن ،ھ

أن موتلك الصیغة یلز ین بش ة أن یشارك فیھا كل المھتم نشءتربی ى تصبح محل ال لوك حت دیل الس وتع

اء أن نصف . 3"إقناع من المجتمع بالسعي نحو تطبیقھا  ن الخط ةذلك أن م ة الجامع ا بدع ة بأنھ تربوی

المناھج فاجتماعیة،بل إنھا حقیقة ،نظریاىمنحمن وأن وظیفتھا ال یتعدى نقل المعرفة والبحث العلمي 

ف األفراد في ا بعملیات الحیاة وحاجات أكثر ارتباطھيووظیفتھا ،الدراسیة وأسالیب التوجیھ فیھا التكی

4.وتكوین األسس األولیة للحقوق والواجبات والقیم المجتمعیة،االجتماعي

:نظام إجماعي للتربیة العامة، ویمكن إیجازھا فیما یلي الجامعة وھناك عدد من المبررات التي تجعل 

ي وضعت تمثل بنیة االجامعةأن -1 ھ الت فتھ وقوانین ھ وفلس ده وأھداف ھ تقالی ا ل جتماعیة ووسطا ثقافی

ؤثر  ھ، وت ھ ومع لتتماشى وتتفق مع ثقافة وأھداف وفلسفة المجتمع الكبیر والتي ھي جزء منھ، تتفاعل فی

. فیھ وتتأثر بھ بھدف تحقیق أھدافھ السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

یة إ-2 ررات الدراس ة أن المق ھا كاف ة یدرس ةلزامی ل الطلب ق التواص ة لتحقی ر أداة ھام ذلك تعتب ، ول

.الفكري والتماسك االجتماعي في المجتمع 

ي الجامعةتعد -3 ا الت یم العلی من المؤسسات الرسمیة التي توظفھا السلطة السیاسیة في سبیل نشر الق

. أفراد المجتمعتبتغیھا لدى 

ام الدراسي احتوائھا للفرد فترة زم-4 بة للع نیة طویلة سواء أكان ذلك بالنسبة للیوم الدراسي أم بالنس

ي  ة الت ات المختلف ابھ المعلوم ى إكس افة إل لوكھ، إض ن س دل م ھ وتع ؤثر فی تعلم، فت ر الم بة لعم أو بالنس

5.تساعده في حیاتھ

ادوحدة اجتماعیة لھا جوالجامعة إذاویستشف مما قلنا أن  وع االخاص وھ ي ن ؤثر ف یم ت ات والق التجاھ

ة  ن خالل عالق بالسیاسیة االجتماعیة الثقافیة التي یؤمن بھا الفرد، وذلك م تاذ بالطال ذا األس ة ھ وعالق

36-35ص1983،مكتبة األنجلو المصریة ،القاھرة المدرسة وبناء اإلنسانعبد الفتاح تركي،1
116ص1999،دار المعرفة الجامعیة ،اإلسكندریة ،التربیة والمجتمعشبل بدران ،2
117،صالسابقنفس المرجعل بدران ، التربیة والمجتمع ، شب3
74،صبق امرجع سإبراھیم عصمت مطاوع ،4
172،ص مرجع سابق ،سعید إسماعیل علي5
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امعي، األخیر بكافة متغیرات البیئة ات في الحرم الج ذه العالق ةوبفضل ھ وین االجتماعی ى تك ل عل تعم

لوكیة حضاریةشخصیة الفرد ة س ى أسس قیمی ن خالل عل ا یسم امعيود الجو م تقرار أو الج ن اس م

طراب ات اض ق العالق ي نس ةف یناالجتماعی نب كل م یم المش ین تنظ ن إداری ة م راد الجماع أف

ع،، فھم إلخ...أساتذة،وطلبةو ة یؤلفون جماعة مھنیة ممیزة في المجتم راث الجماع ى ت ون عل م القیم فھ

د وھم ب،ویحفظون ھذا التراث وینقلونھ إلى األجیال الجدیدة، ھذا یرسخون القیم والعادات والنظم والتقالی

دى ا1.من كیان الدولةلیكون جزء أفراد المجتمع عبر تنشئة ، و اإلحساس ل ب بویتوقف نم اء لطال االنتم

، والحد ھا العامة،على إمكانیة انضمامھ إلى ھذه التنظیمات والمساھمة في شؤونلھذا التنظیماالجتماعي

یم دی ن تنظ ھ م ع ب ذي تتمت ادیمي ، ال ي وأك ام مقراط ة النظ أثیر طبیع ح ت ا یتض ن ھن امعيوم ى الج عل

ویم الطالب د لتق ات المؤشر الوحی ائج االمتحان د نت د، ویع ظ والتردی ة ، ففي نظام یعتمد على الحف ، الطلب

ام  ي نظ تبرز النزعات الفردیة وتتفشى ظاھرة الغش والمنافسة السلبیة، بینما تختفي مثل ھذه النزعات ف

.2یقوم على القراءة واالطالع الحر ویغرس قیم االبتكار والجماعیة والتعاونتعلم 

:االجتماعیةالجامعة كمؤسسة للتنشئة -7-3

ي ت ؤثرة ف ة الم ة الھام وى االجتماعی دى الق ة إح ات التعلیمی د المؤسس ئةتع اة نش داده للحی رد وإع الف

ة ة التع،االجتماعی ا البیئ ة ھن ات التعلیمی ل ویقصد بالمؤسس ن قب ا م ة خصیص ودة والمنظم ة المقص لیمی

ة  ام بمھم ع للقی وینالمجتم عتك دادھم للمجتم یمھم وإع راد وتعل یر إ، األف راھیم ناصرو یش ة أن:"ب عملی

ده التعلیم ا وتعوی ھي تربیة الفرد و توجیھھ و اإلشراف على سلوكھ وتلقینھ لغة الجماعة التي ینتمي إلیھ

م،على األخذ بعاداتھم وتقالیدھم ؤثرات الخاصة بھ تجابة للم والخضوع ،وأعرافھم وسنن حیاتھم واالس

وه ا توارث ى لمعاییرھم وقیمھم والرضا بأحكامھم وتطبعھ بطباعھم وتمثلھ سلوكھم العام وم دوه إل أو خل

ئةوھذا النوع من 3" .ثقافتھم األصلیة من الثقافات األخرى و أصبح من عمومیاتھم الثقافیة رن  التنش مقت

ھ التنشئة بھذا المعنىا بالمدارس والمعاھد والكلیات والجامعات وتعتبر دائم نظامیة تامة الضبط والتوجی

.لعملیة التعلم واكتساب الخبرات والمھارات واالتجاھات 

وافر لل ةویت اتجامع ةمقوم ئة اجتماعی وین والتنش ةللتك ات االجتماعی ن المؤسس ا م وافر لغیرھ ال تت

و وتشتق من ،االجتماعیة ب نم رادطبیعة المجتمع وفلسفتھ وآمالھ ومشكالتھ وطبیعة العصر ومطال األف

داف ىوتحتوي عل،وخصائصھم مواقف تعلیمیة تجعل للمعلومات النظریة معنى وقابلیة للممارسة فاألھ

ي تطیع ھ لوكیة یس ارات س بعب ا إلالطال ي ىترجمتھ ف ف ا مواق ھ، كونھ ات بیئت من المعلوم تتض

ارات واالتج ات والمھ راھ الیب التفكی یم وأس ول والق وم عل،والمی ا یق داف المجتمىوبناؤھ اس أھ ع أس

مالسید سالمة الخمیسي ،1 ع ،اإلسكندریة التربیة والمدرسة والمعل اء للنشر والتوزی ة ،دار الف ة ثقافی راءة إجتماعی ،ق
.136،ص 2000،
108ص، 1992، دار سعاد الصباح للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت ، التربیة والسیاسةبدالمنعم المشاط ، ع2
14، صذكرهسید إبراھیم الجبار ، مرجع سبق3
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ة ىومحتوى الثقافة بعد تحلیلھا عل ل مرحل ي ك ید متخصصین بحیث تراعي احتیاجات ومطالب النمو ف

1.ومیولھم ومراعیة احتیاجات المجتمع المتجددة الطلبةومتمشیة مع قدرات 

احیث ،كفرد في مجتمعھالجامعةتتناولھالتكوینوالتنشئةھو موضوع الطالبو أتي إلیھ د ی ابھبع اكتس

ة ة مختلف رات اجتماعی ھ و،خب ھ وتفاعل ن اختالط ارج الم ةخ ي،جامع تقلة أوفھ دة مس ھ كوح ال تتناول

ارات ،باعتباره كیانا منفصال عن بیئتھ ى ممارسة مھ درة عل ھ الق ة تمنح وإنما كجزء من وحدة اجتماعی

2:لیمة مع اآلخرین وذالك عن طریقاجتماعیة س

یناآلخرین ومنمعیمارسھاأنیبتغىالتياالجتماعیةالمھاراتعلىالمتعلمتعریف- ذهب اراتھ المھ

.التحدث،االستماعالمناقشة،الحوار،مھارات التعاون،

ذهممارسة- اراتھ نالمھ ةمواقفخاللم ةاداخلاجتماعی ة الجامعی بلطاإدراككلبیئ اعر لال مش

ات الطالولعبالمحاكاة، معھموالتعاملاآلخرین ك المنظم ة ذل ةأمثل ذلك بی ارك، ك يتھمش باتف المناس

إلخ.....الدینیة والوطنیة،عیادفعلیات األالمختلفةالمجتمعیة

اعداالمتعلمیكونأنھذاویتطلبالعملفرقتكوینآلیاتعلىالشخصیةالمھاراتتنمیة- لآلخرینمس

.زمالئھقبلمنالمقترحةلآلراءومشكالتھمحلفي

تواھماختالفعنالنظربصرفباحترامزمالئھمعیتعامل- ي،أوالتحصیليأواالقتصاديمس العرق

ھالمحیطینمخاطبةفيالمھذبةویستخدم األلفاظ نب ھم ینومدرسینزمالئ دوإداری العصبیةعنویبتع

.واجباتھ وحقوقھویعرف

ن إلى بكل ھذه األمورالجامعةسعىتو ة ویمك ام واألدوار التربوی ن األغراض والمھ تحقیق مجموعة م

:إجمال أھمھا حسب وجھات النظر المتعددة فیما یلي 

لتوفرتفالجامعة:على التفكیر الناقدتدریب ال-7-3-1 رة مث ات كبی ات والعلى إمكانی رات المكتب مختب

ةنشاطات ووسائالوغرف والعملوورش ة مختلف ى ل تعلیمی دف إل راداتطویر ، تھ ة لألف درة العقلی 3،لق

ل والتصور"حیث یشمل الجانب العقلي  ذاكرة والتخی ر وال ذا 4.القدرة على اإلدراك واالنتباه والتفكی وبھ

ى  درة عل راد الق ب األف د یكتس ر الناق قوالتفكی ل تطبی ل مجم ة لح ة إبداعی ة بطریق راءات العلمی إج

ھ كون ، واجھھم في المجتمعالمشكالت التي ت ي یؤھل الطالب الجامعي في ھذه المرحلة یتمیز بنضج عقل

22.28ص2002عمان .،دار الشروق للطباعة والنشر مقدمة في التربیةمحمود سید سلطان،1
زة-المدرسیة ورسالتھارؤیة المؤسسة،عبد الواحد محمد علي 2 ل الممارسات المتمی و المصریة دلی ة األنجل ، مكتب

.195-193ص1999،القاھرة ،
15ص2000،مكتبة األنجلو المصریة ،القاھرة ،األصول الثقافیة للتربیة، محمد الھادي عفیفي 3
.90،ص1993، 7جزائر،العدد ،حولیات جامعة الالجامعة الجزائریة ووظیفتھا البیداغوجیةعبد هللا بوخلخل ، 4
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التمایز على التكیف والجانب العقلي من شخصیة الطالب "الوظیفي المتكامل  حیث یساعد االستعدادإلى 

1". الصحیح مع بیئتھ المتغیرة والمعقدة بالمواھب أو القدرات

ل -7-3-2 ةنق ین األجیالثقاف ة، : ال ب ال القادم ھ لألجی اظ علی ل فوالحف ھ العق ا أنتج ل م ي ك ة ھ الثقاف

انع  رق والمص اني والط ي المب ات ف ل المادی ات، و تتمث ات و ال مادی ن مادی ع م ي المجتم ري ف البش

نوعاتھا، أم ائعھا ومص ا وبض ل لوازمھ اجر، وك زارع والمت د، اوالم ادات، التقالی ل الع ة فتمث الالمادی

ومالعرف، القوانین اییر، واألخالق، والعل خ، ...، المعتقدات، المراسیم، اآلراء، االتجاھات، القیم والمع ال

ع ي المجتم ودة ف ةفال.2الموج ل جامع ا تنق ذهھن الل ھ ن خ ة م اطاتھا الثقاف ا نش ةوبرامجھ ي العلمی الت

ین وھذا ال یكون إال من خالل عالقة حقیقیاستمدت من أھداف المجتمع التي ینبغي تحقیقھا، ةة ب الجامع

ي ،،المجتمعو اء المجتمع وطني واالنتم وعي ال دعیم ال راد والتي لھا أثر بالغ في ت ئة األف ن خالل تنش م

وتنمي فیھم أھمیة المشاركة ،جعل الفرد عضوا صالحا في المجتمعالفضائل والقیم األخالقیة التي تعلى 

ن الجامعيفي المحیط الفردتعلم حیث ی،التفاعل االجتماعي، كذلك القدرة على وخدمة المجتمع الكثیر م

رز دور أشكال التفاعل االجتماعي التي تكون بدایاتھ مع أفراد وزمالء الدراسة، ة وھنا یب ة الجامعی البیئ

ع ق م ةفي تكییف ھذا التفاعل على النحو الذي یتواف اییرهوثقاف ھ ومع ع ومثل یم المجتم ا ،ق در م ى ق فعل

ع داخل یكون التفاعل منضبطا ومتوائم ةا مع ما یرتضیھ المجتم و ،الجامع ك ھ ون ذال ا یك در م ى ق عل

.الھادي لسلوكھم وعالقاتھم مع اآلخرین في المجتمع الكبیر 

اعي-7-3-3 اق االجتم ق الوف ع تحقی راد المجتم ین أف ل : ب ث تعم ةحی ة الجامعی فھا أداة البیئ بوص

اعي اق االجتم ل دور،المجتمع في تحقیق الوف د صاغ إمی ایموق ذه Émile Durkheimك دأھ ي المب ف

ئة ،التربیة وعلم االجتماع" كتابھ  ةكون التنش دهاالجتماعی ن أجل ، ھيعن ة م ة عامل ة اجتماعی مؤسس

اعيتحقیق االتفاق االجتماعي  ل االجتم ن أجل التكام ئة ،وم ن خالل تنش ك م راد وذل ى السجایا األف عل

ع ال والشمائل الشخصیة وأنماط السلوك المقبولة م ك أن المجتم ا، وذل بون إلیھ ي ینتس ن لدن الجماعة الت

، والتربیة ھي التي تخلد ھذا درجة كافیة من التناظر والتجانسیستطیع البقاء إال إذا تحققت بین أعضائھ

رادالتجانس وتعززه عن طریق التشابھات الجوھریة التي تتطلبھا الحیاة الجماعیة ةمن األف ذ البدای 3.من

دورھا تابع للمجتمع ووظیفتھا ، وإن محافظةمؤسسات التعلیم، فإن Durkheimدوركایمووفق تصور 

.4األساسیة تكییف الجیل الناشئ وفق التصورات المتفق بشأنھا أو حتى المفروضة سلطویا

72ص السابق،نفس المرجع،عبد هللا بوخلخل1
.80، ص مرجع سبق ذكرهحسین عبد الحمید أحمد رشوان، 2
روتاالختیار الصعب…العرب والتربیة والحضارةمحمد جواد رضا، 3 ة، بی دة العربی 1993. ، مركز دراسات الوح

.27-26ص
ونسیةالعالقة التربومارسیل بوستیك، 4 وم، ت ة والعل ة والثقاف ة للتربی ة العربی یر النحاس، المنظم د بش . ، ترجمة محم

.20ص 1986
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د :التراث الثقافيتبسیط وتنقیة -7-3-4 وذلك بتطھیر من كل الشوائب والخرافات والبدع التي تكون ق

بثقافة المجتمع، ھذا من جھة، و من جھة أخرى تتخلص من الجانب الذي لم یعد مناسبا في الوقت علقت 

ذي كون 1.لدیھالسلوك االجتماعيونضج فتسھم في نمو،الراھن و ال نسق الثقافة والقیم في المجتمع ھ

تنادا إاالجتماعیةیتضمن تحدید طبیعة المسؤولیة  رد اس ا الف وم بھ ي أن یق ي ینبغ اء الت ي بن ة ف ى موقع ل

ث یحدد  ا، حی دافالمجتمع، أي استنادا إلى المكانة التي یشغلھا واألدوار التي یقوم بھ ام أو األھ أو المھ

راد بمسؤولیاتھم  اء األف ي تضبط وف د الت ةالوظائف، إضافة إلى تحدید مجموعة القواع اه االجتماعی اتج

2.المجتمع العام 

توعبھ الكم الھائل للتراث الثوإن ھذا  بقافي وتنوعھ لیس سھال لیس ةذا ل، فالطال یطھ الجامع دخل لتبس تت

دم "الفكریة والروحیة، لطالببشكل یناسب مع قدرات ا ا لع ھ فھمھ ذر علی فتقوم باستبعاد المواد التي یتع

یة  دركات الحس ن الم استكمال نموه العقلي، و تقوم بتصنیف المواد و تدرجھا من السھل إلى الصعب وم

ھبتنمیة ملك.3"مجردةإلى ال ىات اعد عل ا یس ھ مم ة وإطالق طاقت یس العقلی افي، ول اج الثق داع واإلنت اإلب

.مستھلك لھ فحسب 

لألفراد ومعنى ھذا تكییف سلوكھم داخل االجتماعیةالساعي لتخلیق الحیاة :الضبط االجتماعي-7-3-5

ابي، لالندماج، تفعیال المجتمع مع القواعد االخالقیة والقیم المرجعیة لتلك القواعد اعي بشكل إیج االجتم

ل مناشط  ي ك ة ف یم الوطنی وانین والق ع الق ام، ویتجاوب م ات الصالح الع ع متطلب بحیث یتفاعل الفرد م

ة  اة العمومی تم و4.الحی ك ی دعیم ذل الل ت ن خ ةم ي الجامع منة ف ة المتض اییر االجتماعی یم و المع للق

اتذة واإلدارفي سلوك و،مناھجھا یناألس اعد ی ا یس بمم رص الطال ن ف ل م یم و یقل ذه الق ل ھ ى تمثی عل

للمتغیرات من حولھ والسرعة في استیعاب وتقبل االستجابةقدرة على وإكسابھ ال،االنحراف االجتماعي

ى .5الجدید المستحدث وتبنیھ والدفاع عنھ درات عل ز بق بمعنى أن الطالب الجامعي في ھذه المرحلة یتمی

.على المنطق بشكل جذريباعتمادهإصدار أحكام على مختلف القضایا التي تحیط بھ تحمل مسؤولیاتھ و

، للطالبمن خالل إتاحة الفرص المتكافئة :في المجتمعاالجتماعیةالطبقاتبین تبسیط الھوة-7-3-6

ترك اعي مش ط اجتم ي وس یم ف لة التعل امھم لمواص ال أم ح المج اه .6وفس ذي یتلق التعلیم ال ي ف رد ف الف

ا یدرسھ ؤسسات التعلیمیة الم ین م ق الصلة ب اتھم بشكل یوث ع بیئ ئین وواق اة الناش رتبط بحی یم ی و تعل ھ

ین ویؤسس لمبدأ ،وما یتلقاه في البیئة الخارجیة،الفرد ة ب الخلقیة المدنیة، وھي مرتبطة بالعالقات القائم

24القاھرة،د س،صد ط،دار النھضة، ، التربیة السیاسیة للشباب ودور التربیة الریاضیةأبو العالء، فعواط1
75علي لیلة ، المسؤولیة اإلجتماعیة تعریف المفھوم وتعیین بنیة المتغیر ص 2
.173، ص مرجع سبق ذكرهمراد زعیمي، 3
55محمد الكتاني، القیم المرجعیة للمواطنة وتخلیق الحیاة العامة في المغرب، مرجع سبق ذكره، ص 4
.54ص. ب س ن.مصر.المكتب الجامعي الحدیث. الشباب والحق في اإلختالفمحمد الجوھري، 5
.130-129،ص ، نفس  المرجع ،محمد الجوھري6
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ع األفراد ضمن دائرة الشأن الخاص، أي بكیفیة الممارسات والتصرفات التي ی ع م راد المجتم ا أف قوم بھ

المرافق العامة باستخدامالمناقشة والمحادثة، وفي التھذیب الخلقي آداببعضھم البعض، وھي تتجلى في 

ى  ائم عل ل الق واع التعام ن أن ك م ى ذل ا إل اتف، وم ة للھ من أبنیة وطرقات ووسائل نقل وأكشاك عمومی

راد آخرین علیھمما یسھل، 1االحترام الكامل لحقوق األفراد الخاصة والعامة ع أف التكیف االجتماعي م

.  من فئات اجتماعیة أخرى

ذلیل-7-3-7 افيت راع الثق اعيالص عواالجتم راد المجتم ین أف ل ب ة، إذ تعم ذا الجامع ة ھ ى إذاب عل

ق الشعور  ن أجل خل ة، م ة الوطنی واد االجتماعی ا، والم ة، وآدابھ ة الوطنی یم اللغ الصراع من خالل تعل

وطن الواحد،باالنت اء ال ن خالل ماء لدى النشء وتحقیق االنسجام االجتماعي والوحدة بین أعضاء أبن م

زز  لوكیة تع ف س یم وموق اء ق اطالتربیة المواطنیة والتي تعمل على إكساب معارف ومھارات، وبن ارتب

ؤون  ي الش اركتھ ف ي مش اھم ف ا، وتس ي إلیھ ي ینتم ة الت ھ وبالدول رد بمجتمع ةالف یة واالجتماعی السیاس

ا احترامھفما یحدد الحس المدني لدى كل فرد في المجتمع ھو 2.لوطنھ وإخالصھ ألشیاء الدولة بتجلیاتھ

ي  ة الممارسات والتصرفات الت ام، أي بكیفی وعناصرھا المتنوعة، وبالتالي فھو متعلق بمیدان الشأن الع

ة وشعور بالواجب یقوم بھا المواطن إزاء الدولة ومؤسساتھا المادیة والتنظیمیة، و ن ذھنی و مركب م ھ

المواطنین للقوانین، احتراموأخالقیة مقترنة بسلوك فعلي متعدد الموضوعات، فالحس المدني یتجلى في 

ش أو  ة أو غ ن دون موارب ة م ة كامل ھ المدنی وم بواجبات وابطھا، ویق ا وض د بموجباتھ ا ویتقی ال یخالفھ ف

ة وھذا من خالل ما توفره الجامعة من3.تھرب ات التاریخی یما المعلوم ة والس وم االجتماعی أسس العل

ة والسیاسیة واألخالقیة والدینیة، ى توعی ذا إل ل ھ بویھدف ك دور الطال عب التھالمجتم القوانین وورس ب

اریخي، ور الت م التط ي تحك یم الت ابق للق لوك المط ابھم الس ى إكس دف إل ا یھ ة اكم ةألخالقی واالجتماعی

4.للمجتمع العام

رغمىعلفالثقافة:االجتماعيالتماسك الحفاظ على -7-3-8 نال ام انیةظاھرةكونھ اإنس ي وظیفتھ ف

یة، ة والسیاس إناالجتماعی ة وتماسكھاخصوصیةقضیةف ل،الثقاف بتحت وجي قل وین االنثروبول التك

اعيوالنفسي عوالسیاسيواالجتم یس،للمجتم كول طذل افق ي إطارھ نف ام م ثالع عناصرھاحی

ةخصائصھاو يالدینامی ع،ف لالمجتم ىب ة الخصوصیاتوحت ي طبیع ةف ةالداخلی ةالفردی ، والجماعی

تمرارھاتماسكھا واستقرارھایحقققیمينسقخاللثقافة منصنعفيرئیسيبشكلتسھموبالتالي ،واس

ھكما وینأن ذيالنفسيالتك ررال رادسلوكیب ارھم والخصوصیة األف اووأفك ا وتطبعھ ام خاصبعبط

،دار الطلیعة للطباعة والنشر التربیة على المواطنة وشروطھا في الدول المتجھة نحو الدیمقراطیة، أدونیس العكره1
58،بیروت ،دس ص 

34نمر فریحة ،فعالیة المدرسة في التربیة المواطنیة، مرجع سبق ذكره، ص 2
57أدونیس العكره ، نفس المرجع السابق ،ص 3
56ص مراد زعیمي مرجع سابق4
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ة،ومن ھنا یأتي دور ، عن باقي ثقافات المجتمعات األخرى، یمیزھا ة الجامع ة االجتماعی د البیئ ي تع الت

ین  یق ب الل التنس ن خ تركة م ات مش ر و اتجاھ ة و فك ى ثقاف ع عل اء المجتم د أبن ى توحی ل عل ي تعم الت

.1مكون التراثي للمجتمع العاممع الاتجاھات فكریة منسجمة متوافقةالمتعلمالمؤثرات المختلفة و إكساب 

ت :العلمیةوالمعرفیة تغیراتالمع تكیف األفراد -7-3-9 تقر أمن المسلم بھ أن المجتمعات ال تثب و تس

ھنا تعمل على أن فالجامعةعلى حالة واحدة، وإنما ھي في حالة مستمرة من التغییر والتعدیل، والتبدیل، 

ى و،اعاتیتكیف الطالب مع كل ما یستحدث من اختر ى یصبحوا عل تقبل، حت ي المس ما سوف یطرأ ف

عاالجتماعیةبما یتصل مع القیم اإلفادة منھا،درایة بھا، وباستخدامھا و دیھالعامة للمجتم و ل ث تنم م،حی

یساعدنا على مثالالجغرافيفاالستقصاء" إلى ما ھو نافع في حیاتھ،والمیلھتمام االھذا التفاعلنتیجة

اس ة اإلحس اكنتنمی ي باألم ا، تالت د بھ اكنوج الم واألم اني والع ع اإلنس ن المجتم ل م رتبط بك ي ت الت

والفھم العمیق للعالقات بین الكائنات االكتشافمن الفردالفكري ھي تمكین االستقصاءالطبیعي، ومھمة 

السعي لفھملىإضافة إ2.البشریة وبیئتھم وتشكیل السلوكات المتمیزة التي ینبغي أن تمیز ھذه العالقات 

ا وراء الع ة م ى معرف ھ إل ب ومیل ام الطال ي اھتم ة أصل القیم العقائدیة التي تتمثل ف م الظاھري ومعرف ل

3.مصیرهاإلنسان و

ةوھذا من:والوطني تنمیة اإلطار القومي-7-3-10 ع خالل محافظتھا على اإلطار بأیدیولوجی للمجتم

یات ق مقتض ئتھ وف ى تنش ل عل ام وتعم ةراتالتغیالع ادیة و اجتماعی یة و اقتص ة ف4،سیاس ي المرحل ف

والسیاسیة، ویبدؤون بتكوین قناعات فكریة وأیدیولوجیة، لذلك االجتماعیةالجامعیة تتبلور أفكار الطالب 

ار  ذه األفك ویم ھ ة لتق واطن، وسعي الجامع ب الم لوكات الطال یكون تأثیر ھذه المرحلة فعاال في رسم س

ة والتعایش مع غیره في مجتمعھ وبناء ذاتھ الخاصة بھ،تسھل على الفرد كیفیة  غرس فیھ معاني الوطنی

بأسالیب متعددة،الغایةھذا طلبتھاأن تشبع في للجامعةویمكن وحب الوطن،االجتماعیةوتحقیق الھویة 

ر ویصبح،فیعیش األفراد في مجتمعھم مدركین لما یعنیھ الوطن ولدیھم االنتماء الحقیقي لھذا الكیان أكث

.   إدراكا ووعیا لھا بشكل صحیح ونضجا

م علالباحثینیرى البعض من : لمھنة لاإلعدادالتكوین و-7-3-11 ة ىأن الحك دى فاعلی المؤسسات م

درتھا التعلیمیة دى ق تقبلىعلیظھر في م ة المس ن خالل ،5إعداد الطالب لمھن ك م رامج وذل وضع ب

درة علىثر مرونة وأكثر قدرة علالطالب أكجعل ىواسعة ومتنوعة تؤدي إل ف ىالتفكیر وأكثر ق التكی

.174، ص 2007الشروق،عمان،،داراالجتماعیةالتنشئة،العمرخلیلمعن1
75محمد مكسي، دیداكتیك السلوك المدني، مرجع سبق ذكره، ص 2
ید،3 ي الس ؤاد البھ یخوخةف ى الش ة إل ن الطفول و م یة للنم س النفس ي، ،األس ر العرب اھرة،، 4طدار الفك الق

.278،ص1997
.83، 81، صمرجع سبق ذكرهحمد رشوان، حسین عبد الحمید أ4
19-18،صمرجع سبق ذكرهمحمد الھادي عفیفي ،5
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ھ، 1. للوضعیات المختلفة التي تنظمھا المھن ي تناسب مواھب ة الت وھنا یتضح میول الفرد الختیار المھن

امعي 2.فطريدفكل طالب جامعي یحتاج إلى تفكیر عال ومجھود عقلي واستعدا ب الج زداد الطال ا ی كم

ات ه في الموضوعات الفكریة المتمیزة في ھذه المرحلة تركیز التي تعكس في أصلھا اإلطار العام للعالق

ة، اة االجتماعی ى الحی ي بضاللھا عل ةتلق ة الموضوعات ،االجتماعی ى متابع اال إل االقتصادیةفنجده می

3.والسیاسیة، ومتابعة الحوادث على الصعید المحلي والعالمي في مختلف وسائل اإلعالم 

11،ص1995،دار الفكر العربي، اإلسكندریة سیكولوجیة التنشئة االجتماعیةعبد الرحمان العیسوي ،1
.32،ص2000، دار الفكر العربي،د ب،إدارة بیئة التعلیم و التعلم، أحمد إسماعیل حاجي 2
د ،3 د المجی ز عب د العزی ز وعب د العزی الح عب دریسص رق الت ة وط ارفالتربی اھرة 9،ط1،ج، دار المع 1968،الق

115ص
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:خالصة 
دادأنشأھا المجتمع أكادیمیة تكوینیةمؤسسة لجامعةخالصة القول إن او ى من أجل إع ادرین عل راد ق أف

ة و،من جھةاالجتماعیةاألدوار والوظائف مختلف تقلد  ة ثانی ن جھ ف دور م ةال یتوق ي الجامع یم ف تعل

ل وتكوین األفراد ط، ب ة فق ئة االجتماعی د لیشمل التنش واحيیضا، أیمت ف الن ن مختل ك م ة أو وذل العقلی

ة، ال ة، الذوقی یة، األخالقی ة، الریاض میة أو الروحی ة، الجس تھم ...علمی وم بتنمی ذلك تق خ، ك ة ال ى ثقاف عل

ى ا،المجتمع المحافظة على مبادئھ ومقوماتھ األساسیة ة باإلضافة إلى ذلك فھي تساعد عل اة الجماعی لحی

.قیم المجتمع وصفات المواطنة الصالحةبما یتناسب مع تنمیة ضمیرھمو



:رابعالفصل ال
االجتماعیةقیم المواطنة وعالقتھا بتعزیز المسؤولیة 

تمھید

:االجتماعیةمفھوم المسئولیة -1
:االجتماعیةعناصر المسؤولیة -1-1
:االجتماعیةمظاھر المسؤولیة -1-2
:االجتماعیةأبعاد المسؤولیة -1-3
:أھمیة المسؤولیة االجتماعیة لألفراد والمجتمع -2
:بعض المقاربات النظریة المفسرة للفعل االجتماعي -3

:التنشئة على قیم المواطنة –4
:أھمیة التربیة على قیم المواطنة -4-1
:االجتماعیةتفعیل قیم المواطنة المؤدیة لتعزیز المسؤولیة -4-2
ات -5 من العالق ة ض یم المواطن ل ق ةتمث ب االجتماعی للطال

:االجتماعیةوتعزیزھا للمسؤولیة الجامعي
ؤولیة -5-1 ة المس ة وثقاف یم المواطن ین ق ة ب ب والجامع الطال

:االجتماعیة
العولمة الثقافیة وأثرھا على قیم المواطنة للطالب الجامعي -5-2

:في الحیاة الجامعیة
خالصة
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:تمھید 
راد االجتماعیةالمسؤولیة بر تتع م لألف ن أھ احة الم ى الس یوالقضایا المطروحة عل ي ،تربویةسوس والت

واحي ھلما تصف،العالموالباحثین السوسیولوجیین فيالمفكرینجل على اھتمامات أخذت تستحوذ  من ن

ات بنمط منداألفراوالذي یحقق بدوره إلزام ھؤالء الحضاري،السلوك المدني ةالعالق نحو االجتماعی

األفراد والتي تدفع بقیم المواطنة علىتم إرساؤهوال یقوم ھذا اإللزام إال إذا . یعیشون فیھمحیطھم الذي

ات وال ارات واالتجاھ اھیم والمھ ن المف ة م ام بمجموع د إللم اییر والقواع ةلمع فات االجتماعی والص

یة ع وال،الشخص ي المجتم دماج ف ن االن وا م یة لیتمكن اة السیاس ي الحی ة ف ة اإلیجابی اركة الفاعل مش

ي مبوطنھم ومجتمعھاالجتماعیةلین في عالقاتھم مسؤوواالجتماعیة واالقتصادیة كمواطنین  وبیئتھم الت

.ھایوینتمون إلیعیشون فیھا
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:االجتماعیةلیة مفھوم المسؤو-1
امل قاالتفایكون من الصعب في كثیر من األحیان  ي بإعطاء مضمون ش ین یف ف مع على تحدید تعری

ا ومتعمق لظاھرة ما، توتزداد ھذه الصعوبة كثیرا إذا م العلوم اقترن ةب انیةاالجتماعی والبحث واإلنس

د  ذا یع ى ھ ومفي المجتمع، وعل ة،مفھ ت الدالل یس ثاب ة ل ؤولیة االجتماعی ي المس ا أوجد صعوبة ف مم

اتالدالنطالقویرجع ھذا،تحدیده ن خلفی احثین م ین والب ومارس ذا المفھ دھم لھ ة لتحدی ة مختلف ،نظری

س ث انعك كحی ؤولیة ذل اول المس ي تتن ات الت ا التعریف ي تحویھ امین الت این المض ي تب ةف ،االجتماعی

ة للمسؤولیة " أنباإلضافة إلى  اك تسمیات مرادف ةھن اریخي ،االجتماعی ا الت یوع عمقھ ن ش الرغم م ب

ن ،األخرىقیاسا بالمصطلحات  ل م ي التقلی ك ال یعن اإال أن ذل ك التسمیات ... أھمیتھ رز تل ل أب : ولع

.1"وغیرھا االجتماعيالتكافل ،االجتماعيالضمیر أخالقیات المجتمع،

ةمسؤولیة المفھومیلي تحدید في ماارتأینا وعلیھ  ةاالجتماعی م ن،بصفة عام ا وضح ث ق م وم وف المفھ

.وفق إشكالیتھ األساسیة یسھل للقارئ متابعة المنجز من بحثنا ھذاحتى،في بحثنا ھذانقصده

:كما یلي وھو لغوي واصطالحيویشتمل التعریف شقین  

ذا سؤال،:یرجع المعجم الوسیط كلمة المسؤولیة إلى مادة سأل فیقول : لغة  ذا وبك آال،سألھ عن ك وتس

ھ ،بھ عمل تقع تبعتھ علیھھو الشخص المنوط : ل ؤووالمس،ھستخبره عناأيومسألة  والمسؤولیة بوج

وال أوالشخص التزام، وتدل على عام حال أو صفة من یسأل عن أمر تقع علیھ تبعتھ ھ ق بما یصدر عن

2.عمل، وتطلق كذلك على إصالح الخطأ الواقع على الغیر طبقا للقانون

ة العر"سحبان خلیفة"ویرى  ي اللغ ة مسؤول ف ة أن البنیة المعرفیة لكلم ة تكشف عن خاصیة منطقی بی

ي ،ل على وزن مفعول مثل مجعولؤوفمسمھمة، ل المبن ى الفع وھذه الصیغة قریبة في معناھا من معن

فإنھا Responsible، أما كلمة الؤوال دون بیان من جعلھ مسؤوفإن المسئول فرد جعل مس،للمجھول

3.ما ینبغي أو یجب أن یعد الفرد مسئوال عنھ أساساتعني 

ا " Phippstersفي المعاني األجنبیة فیذكر فیبسترس تتبع المفھومإذا حاولنا و ي إم أن المسؤولیة تعن

رد أداءه  ى الف ا عل ا معین بھ ( واجب ن منص دیر ع ؤولیة الم دھم أو،)كمس ون أح ب أن یك ا یج شخص

ھ  ؤوال عن ن ( مس ؤولیة األب ع ھكمس ولینس) " ابن م ك یف معج ؤولیة Collins،ویض ي أن المس تعن

ى  درة عل اذالق ي اتخ ل الالتین ن الفع ة م ل الكلم ة، وأص ي دون رقاب ھ ذات لوك بتوجی رار أو الس الق

respondzéré 4.بمعني یتحمل

22ص 2001،دار وائل للنشر ،عمان االردن التسویق والمسؤولیة اإلجتماعیةثامر یاسر البكري ، 1
411ص 2004، دب ،4، ط 1، جولیةمكتبة الشروق الد، مجمع اللغة العربیةالمعجم الوسیط ،2
40ص 2003، القاھرة مصر المسؤولیة اإلجتماعیة للصحافة، الدار المصریة اللبنانیةمحمد حسام الدین ،3
40محمد حسام الدین ،نفس المرجع ، ص 4
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Responsibleأن مصطلح المسؤولیة اإلجتماعیة "الباديمحمد "ویذكر  Socialعدد من معفیتراد

:المصطلحات في اللغة اإلنجلیزیة وھي 

ConcernSocialاالھتمام-

ConcienceSocialاالجتماعيالضمیر -

Involvementاالجتماعیةالمشاركة -

Socialاالجتماعیةاالستجابة- Respons

نمط  ي ال اھیم ف ذه المف ث أن ھ اعيحی ة االجتم ناعیة والمتقدم ات الص لحة للمجتمع ق المص ي تحقی یعن

1.خل إطار من المصلحة للمجتمع كلھ االخاصة د

: اصطالحا

ؤولیة  ةالمس ى االجتماعی ي معن ى یفض ب " إل لوكھ للواج میره وس ي ض رد ووع ة الف إدراك ویقظ

ذات عن أمس" ویعرفھا الباحث سید أحمد عثمان على أنھا . 2" ككل واالجتماعيالشخصي  ذات لل لة ال

اركة  ا ومش ا"ویضیف أیضا 3..."حق الجماعة على الفرد، فھما واھتمام ة عن المسؤولیة الفردأنھ ی

ا، أي  ي إلیھ ي ینتم ة الت ن الجماع ھ وع ام ذات رد أم ؤولیة الف ي مس ة وھ االجماع ة، أنھ ؤولیة ذاتی مس

ي خاص  زام داخل ھ إل ة، إال ان بة الذاتی ة والمحاس ة الداخلی ق المراقب ومسؤولیة أخالقیة، ومسؤولیة تحق

تجاباتمحصلة أنھا تمثل ، بحیث4"االجتماعيالتأثیر، أو یغلب علیھا اجتماعیةبأفعال ذات طبیعة  اس

یم  ن الق ةالفرد نحو مجموعة م ة المشكالت االجتماعی م ومناقش الفرد نحو فھ ھ ب ي تتج تركة، والت المش

ام، واالحتراموالسیاسة العامة، والتعاون االجتماعیة ى الصالح الع بیل المحافظة عل ي س د ف وبدل الجھ

م المس ةؤولیة بینما یرى الباحث علي لیلھ أننا یمكن أن نفھ ام اباعتبارھ" االجتماعی رد أم مسؤولیة الف

المجتمع، تحددھا أعرافھ وتقالیده واحتیاجاتھ، كونھا تتصل في الغالب بجانب الواجبات المرتبطة بأدوار 

ع  اء المجتم یة لصالح بن یس 5الفرد في المجتمع، وھي األدوار التي تؤدي وظائف أساس ا أدون ، ویعرفھ

ال، أنماطعة من المبادئ والقیم التي تحكم مجمو"أنھاالعكرة على  السلوك، وقواعد التصرفات واألفع

تعبر ، أي أنھا 6من ناحیة وبینھم وبین المؤسسات من ناحیة أخرى األفرادوأصول العالقات العامة بین 

دات االجتماعیةتعبر عن أنماط السلوك والقیم  ة المعتق اتلدى أفراد المجتمع، والتي ھي بمثاب واالتجاھ

ازیدان بن عجیر الحارثي ،1 دى الشباب السعودي وسبل تنمیتھ ة ل ة واقع المسؤولیة الشخصیة اإلجتماعی ،أكادیمی
4ص2001نایف العربیة للعلوم االمنیة ،مركز الدراسات والبحوث ، الریاض 

5زیدان بن عجیر الحارثي،نفس المرجع السابق، ص 2
27ص 1996، مكتبة األنجلو المصریة، مصر، التحلیل األخالقي للمسؤولیة اإلجتماعیةسید أحمد عثمان، 3
43ص  1983،مكتبة األنجلو المصریة ، القاھرة  راسة نفسیة وإجتماعیةالمسؤولیة اإلجتماعیة دسید عثمان ،4
ة، 5 ي لیل رعل ة المتغی ین بنی وم وتعی ف المفھ ة تعری ؤولیة اإلجتماعی وان المس ر بعن ادي عش نوي الح ؤتمر الس ، الم

.51ص2010رة الجنائیة ،القاھ،المركز القومي للبحوث 2009مایو 19-16المسؤولیة اإلجتماعیة والمواطنة أیام 
،دار الطلیعة للطباعة والنشر التربیة على المواطنة وشروطھا في الدول المتجھة نحو الدیمقراطیة،أدونیس العكره6

19،بیروت ،دس ص



قيم املواطنة وعالقتها بتعزيز املسؤولية اإلجتماعيةالفصل الرابع  

114

دة ا وین قاع ودھم لتك ي تق ادلت ات العتم ع مكون ة م اعالتھم الیومی ي تف اري ف دني والحض لوك الم الس

.المجتمع العام

اییر " بأنھا warrenیعرفھا وارین و ا لمع ھ التصرف تبع الغ أن علی ان الب ةوعي اإلنس ھ ،اجتماعی وأن

اب إذا  رض للعق كمع ھ انتھ ورات التوجی اعيمحظ ي االجتم اه، أو ھ ام االتج ان الع ي لالذع األساس

ع  ات والموان ةللتوجیھ دوین ، 1"االجتماعی یر بال ى Baldwinویش ا "إل تعمل غالب طلح یس أن المص

ة واالجتماعیةلیتضمن كال من المواقف األخالقیة  ، ویعرف جون 2"، وھي واجب مرتبط بأفعال إرادی

ة نزوع الفرد إلى الت" على أنھا االجتماعیةالمسؤولیة Deweyدیوي  ائج المحتمل ي النت بق ف فكیر المس

ن قصد  ائج ع ذه النت ول ھ ة، وقب وة مقترح ون 3".ألي خط اراتك ھ االعتب ا یدرك ي م ل ف ة تتمث العقلی

ھ ذوات  م ذات لحة، تھ ن مص ان م ریناإلنس یات اآلخ اع لمقتض و إتب تركة ھ لحة المش اإلقرار بالمص ف

4.العقل

یر و ىتش ات إل ض الدراس ل تسبع ى األق د عل ھ یوج ؤولیة أن اھیم للمس ةع مف ى االجتماعی تمل عل تش

:كاألتي عنصرینوھذه المفاھیم یمكن تصنیفھا في خصائصھا كذلك،

و :  االجتماعیة كالتزام اجتماعيالمسؤولیة -1 ا ھ وتتضمن االلتزام وفق حدود ما یفرضھ القانون وم

5.مطلوب منھ

ل االجتماعیةالمسؤولیة -2 اعيكرد فع ل :اجتم ایتمث ات "باعتبارھ یم وتوقع ل لألعراف والق رد فع

اركة 6"االجتماعياألداء  تجابتھ بشكل طوعي للمش وقعي واس اعي ت رد بحس اجتم ث یتصف الف بحی

.ضمن فعالیات المجتمع متى استدعى األمر ذلك 

ي  ص ف رنخل أن األخی ول ب ى الق مإل ا ومضمعظ ي محتواھ ت ف د تباین رت ق ي ذك ف الت امینھا التعری

ا یشترك،كد علیھاوالجوانب التي تؤ الكن في مجملھ ا كونھ ي داللتھ ى، ف ة بالدرجة األول رة أخالقی فك

ل  ة تمث یم االجتماعی ة الق ى مجموع ز عل ع، وترتك تتصل بدور وقدرة الفرد على التفاعل وخدمة المجتم

از  د بإنج والء والتعھ زام وال ور االلت ذ ص ا تأخ رد كم ھ الف ي إلی ذي ینتم ي، وال ق المجتمع ع النس واق

.تواجبات االجتماعیة، والمشاركة في مختلف األنشطة والفعالیاال

44محمد حسام الدین ،نفس المرجع السابق ص 1
45محمد حسام الدین نفس المرجع  ص 2
26ص ثامر یاسر البكري، مرجع سابق،3
95ص ، مرجع سبق ذكره،من أجل فلسفة فاعلة–الحریة –الواجب –الدین الخطابي ،الحق عز4
م، 5 ود نج م عب النج ركة األعم ي ش ال ف ؤولیات األعم ات اإلدارة ومس ان أخالقی ع ،عم ر والتوزی وراق للنش ،دار ال

204ص 2006،األردن 
171ص 2005ة للنشر والتوزیع ،اإلسكندریة مصر ،، الدار الجامعیإدارة األعمالعبد الرحمان إدریس ، ثابت 6
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:االجتماعیةعناصر المسؤولیة -1-1

1:من عناصر ثالثة مترابطة ویحددھا سید عثمان في االجتماعیةتتكون المسؤولیة 

ام-1 ھ :االھتم اطویقصد ب ى سالمتھا االرتب رد وحرصھ عل ا الف ي إلیھ ي ینتم ة الت اطفي بالجماع الع

.وتقدمھا وتحقیق أھدافھا واستمرارھاوتماسكھا 

ا :الفھم -2 اتھا ومنظماتھ ة مؤسس ن ناحی ویتمثل في فھم الفرد للجماعة من حیث حالتھا الحاضرة، وم

م المغزى  ا وفھ م تاریخھ ذلك فھ اعيونظمھا وعادتھا وقیمھا وأیدیولوجیتھا ووضعھا الثقافي، ك االجتم

.یةاالجتماعوالعالقات األفعاللمجمل 

ھ :المشاركة -3 امویقصد بھا اشتراك الفرد مع اآلخرین في عمل ما یملی ن االھتم م م ھ الفھ ا یتطلب وم

وم االجتماعیةراألدواأعمال تساعد الجماعة في إشباع حاجاتھا وحل مشكالتھا، الفرد للدور أو  التي یق

.تقرارھا واستمرارھا المحددة لھا، من أجل المحافظة على اساالجتماعیةبھا في ضوء المعاییر 

ھ، االجتماعیةفكرة المسؤولیة اعتباروبھذا یمكن  ھ فی ل عواقب لوك وتحم اط الس وعي بأنم ى ال داللة عل

.تحدید ما یجب القیام بھ ھالكن،وال تبحث ما تم القیام بھ

:االجتماعیةمظاھر المسؤولیة -1-2

ا عنصر الاإن التفسیر الوحید لھذ دو فیھ ي تب ده مجرد شعار نظريیة لیست المسؤولالت ا تؤك و م ، وھ

ةا ونكس لباحث ین ت ي E.Tonkensإفل اول والت ا تح ي یجب أن یتصف بھ وع المظاھر الت راز مجم إب

2:واالھتمام المسؤولیة، اللباقة، العنایة : ، وتتخذ ھذه الرؤیة أبعاد وھيالمواطن المسؤول في المجتمع

ؤول- واطن المس ن ا: الم ذا الصنف م ز ھ ل المسؤولیةیتمی واطنین بتحم ن خالللم رامم انون احت الق

باط رامواالنض اتواحت وق والواجب ات والحق اء بااللتزام ة، والوف ة واألنظم ریعات العام تم التش ، ویھ

فھو یساھم ، باآلخرین، كما یشارك في مختلف األنشطة االجتماعیة والتربویة التي تخص الحي والمدینة

ي اعي والبیئ ن االجتم یم في األم لطات وتنظ ار الس واطنین وإخب ق نصح الم ل األنشطة عن طری مجم

. المجتمعیةتوالفعالیا

ع، : المواطن المتفاعل- ھذا الصنف من المواطنین یظل في نقاش مستمر ومتبادل حول شؤون المجتم

ینة، كما ویفكر مع غیره في الحلول والبدائل، من خالل مختلف اللقاءات التواصلیة المتعلقة بالحي والمد

.الرسمیةأنھ یشارك في لجان األحیاء والجمعیات التعلیمیة، وینفتح على الجھات 

54-53مرجع سابق ، ص،سید أحمد عثمان، المسؤولیة اإلجتماعیة دراسة نفسیة وإجتماعیة1
والي2 ین اإلسالم والغرب،التجاني بولع ة ب ألة المواطن http://aafaqcenter.com/index.php/post/1448،مس

11/6/2011یوم 
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:االجتماعیةأبعاد المسؤولیة -1-3

ةلمحتوى المسؤولیة Carrollنموذج قدمھ الباحث كارول اختصاریمكن  ااالجتماعی ا وأبعادھ ق م وف

اأعتمدحیث ،یھم دراستنا ھذه دة أبع ى ع ل مضامین المسؤولیة في تحلیلھ عل ا ةیاالجتماعد تمث عموم

1:وھي كاألتي ما یھم دراستنا ھذهوسنكتفي بذكر 

انوني - د الق ي :البع ریع ف ة التش انون وأنظم دده الق ا یح ادة م ؤولیة ع م المس ث تض ر الحی ع عب مجتم

ذلك،رق من قبل األفرادتتعلیمات یجب أال تخ یقع األو،وأن تحترم ك ا س ة اإلخالل بھ ي حال ي ف راد ف ف

.نصھا القانون العام یإشكال وعقوبات 

ي - ع األخالق :البعد األخالق ى جمی تمل عل زام النفسي وتش ا اإلل ن واآلدابفمصدرھا ھن أ م ي تنش الت

نفس تند ،داخل ال ىوتس ادئعل ة مب یم العام درج ضمن الق ة تن اییر أخالقی عومع ا ،للمجتم ن خاللھ وم

رف  ى التص راد إل عى األف اجیس ع السوانتھ أفراد المجتم رار ب ب اإلض ادل وتجن حیح والع لوك الص

.اآلخرین

اني ضمن :البعد اإلنساني  - ا بشكل إنس ادرون فیھ یشیر إلى مبادرات طوعیة غیر ملزمة لألفراد ،یب

ین اھتمامات ع وتحس ة المجتم ي تنمی اھم ف وقضایا المجتمع ،وھذا یقتضي التصرف كمواطن صالح یس

.نوعیة الحیاة فیھ 

:لألفراد والمجتمعاالجتماعیةھمیة المسؤولیة أ-2
ة االجتماعیةأھمیة المسؤولیة إن  اتكمن في الضروریات الالزم ر عنھ ي تعب ةالت یم المواطن ث ق ، بحی

ع ي المجتم رد ف ر یصبح الف تیعابأكث ة اس ةللبیئ ا الواسعة،االجتماعی ى ومتغیراتھ ادر عل اءوق االرتق

وعلى المصلحة ،رقیب على تصرفاتھیكونلدیھاجتماعيیوجد ضمیر و،االجتماعیةالعالقات بمجمل 

ا  ةالعامة وھو ما یسمیھ البعض باألن ي أداء ،االجتماعی ن المسؤولیة ف در محدد م رد ق دى الف ون ل ویك

لكھ  ل یس ل فع انوني حول ك بة أو سؤال ق اك محاس ون ھن ل أن یك اعي "2.واجبھ قب ائن اجتم الفرد ك ف

ة  ي، وإن حال اعاالوأخالق ة جتم نظم حال ي ت الق الت كل األخ ا تتش ھ أیض ن داخل ھ، وم ن داخل ع م تنب

را عن  د تعبی ك یع إن ذل اع ف ة االجتم اء حال ي بن االجتماع، فإذا التزم اإلنسان بھذه األخالق للمساھمة ف

ةمسؤولیتھ  ھ، 3".االجتماعی ام بواجبات رد كالقی ا الف وم بھ ي یق ال الت ذه الصور بأبسط األعم ل ھ وتتمث

لمعلم حینما یقوم بواجبھ فھو یحارب الجھل واألمیة ویقدم العلم والمعرفة ألبناء وطنھ، والطالب حینما فا

ة  ي تنمی ذلك یسھم ف الح ك اجر والف ھ، والت یحافظ على ممتلكات مدرستھ لتكون لمن بعده من أبناء وطن

1 Ariche B.Carroll ,The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral
Management of Organizational Stakeholders ,Business Horizons, July-August
1991,indina Unievrsity , www-rohan.sdsu.edu/faculty ,in 12/09/2014

.23-22زاید بن عجیر الحارثي، مرجع سابق، ص 2
81علي لیلة ، المسؤولیة اإلجتماعیة تعریف المفھوم وتعیین بنیة المتغیر، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ا تم المجتمع اقتصادیا، والطبیب الذي یحارب المرض فھو بذلك یحافظ على صحة أبن ن یھ ھ، وم ء وطن

ة روات الطبیعی ى الث افظ عل و یح ةالمسؤولیة ، أي أن 1بالممتلكات العامة، ویحافظ علیھا فھ االجتماعی

ن على حد سواء،يواإلنساناالجتماعيغة عملیة تتعلق بأنماط الفعل یتمثل ص ا یمك ن خاللھ دوم تحدی

ع ن الكثیر من القیم المجردة وتضمینھا في سلوكات أفراد المجتم د م ق العدی ي تحق افھ رد تاإلیجابی للف

ث روح التعالمبادرة التطوعیة اتجاه أفراد المجتمع وقضایاھم، إرساءمن خالل ،والمجتمع معا اون وب

كما أنھا تجعل الفرد متقبال وواعیا للتغیرات التي تحدث من ، االجتماعیةوالترابط بین مختلف األطراف 

ى مؤسسات، نظم والجل التنمیة والتقدم في الأ ل عل ل ومن جھة أخرى تعم ادة التكاف اعيزی ین االجتم ب

اءشرائح المجتمع وإیجاد شعور  والء باالنتم ظ ویوال ا یحف ة، بم ات المختلف راد والفئ ل األف ن قب ق حقم

تقرار اعياالس ة ىلمبنلاالجتم ألدواروالتحتی ةل ةاالجتماعی ة الثقافی ا2.أو الناحی ف ف لمواطن المثق

ؤو واعي لمس ادة وال ى ع اتلیاتھ، یتحل ارة بإمكان ى المھ ا إل ا تتجاوزھ ارف، ولكنھ ى المع تند إل تس

3.والمواقف والقیم التي یتوقع أن یكتسب الكثیر منھا في المدرسة والجامعة 

في سیاق بحثنا ھذا وال نحید عن تساؤلھ الرئیس إلى اإلشكالیة التي تطرح ویجدر بنا التنویھ حتى نكون

في الوقت الراھن، وھو سؤال أساسي، عن كون دلألفرااالجتماعیةواطنة بالمسؤولیة عن عالقة قیم الم

ھ أو، آخرینمع أفراد االجتماعیةقیم المواطنة التي یتمثلھا الفرد في مجمل عالقاتھ  ھ ووطن ع مجتمع م

ي انخراطھخالل وذلك من تؤھلھ ألن یكون مواطن مسؤول ذو سلوك مدني وحضاري راقي، ككل، ف

ع االجتماعیةاة الحی ي المجتم افع ف بوصفھ طالب جامعي عندما یواصل تعلیمھ في الجامعة، أو عضو ن

؟مستقبالبمؤسسات المجتمع اشتغالنشیط في حیاتھ المھنیة إذا فاعل وعندما یتخرج منھا، أو 

رى الباحث  ي ی ا عالقأنطبعا ھذا المنحى یتطلب منا التوقف لتبیان مجموعة من العناصر الت د لھ ة ج

ن أناعتبارالمجتمع، على أفرادلدى االجتماعیةھامة بتعزیز المسؤولیة  أتي م السلوك في عمومھ ال ی

راغ، د ف وابط والقواع ن الض ة م ل مجموع ھ بفع و موج ا ھ یم –وإنم ة -الق تھدف منفع ان یس واء ك س

ة، یة أو عام اشخص ھ مم ا نستعرض ي م ان وف ي تبی یط یل لوك بس دوافع الس ح ل دى اعياالجتمواض ل

ة  األفراد في المجتمع ات االجتماعی یاق العالق ي س ا ف ا وداللتھ ضمن مقاربات سوسیولوجیة تحدد منحھ

. االجتماع اإلنساني

ع، التربیة الوطنیة والتنشئة السیاسیةمحمد عصام ختام العناني ومحمد عصام طربیة، 1 د للنشر والتوزی ، دار الحام
.71-69ص -، ص2007عمان، األردن، 

165ه ص عبد هللا مجیدل، مرجع سبق ذكر2
9ص 2002، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع، بیروت لبنان فعالیة المدرسة في التربیة المواطنیةفریحة ،نمر 3
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:ویمكن حصرھا ضمن األتي :االجتماعيلفعللالمفسرةالنظریة بعض المقاربات-3

:االجتماعيالمكتسبة وتأثیر الحقل اتاالستعدادبنیة -3-1

ذا الوی ایممحمل ھ ره دورك ث یعتب ي بحی في أخالق ى فلس وم معن ن Émile Durkheimفھ مجموعة م

ع و...الدائمةتااالستعداد ة داخل المجتم تسمح و... التي یستوحیھا األفراد من خالل نشاطاتھم المختلف

رد، لوك الف حیح س دیل وتص اربتع ا باعتب ل أنھ ة الواتمث ال لمواجھ ن التصورات واألفع بكة م ع ش 1.ق

بوصفھا كمیة من العملیات الصوریة التي تسمح بتولید مھارات ال متناھیة، متكیفة مع وضعیات " وذلك

یریة ادئ تفس دا مب كل أب تمرار، دون أن تش ددة باس د 2"متج طلحولق واص ا بوردی P.Bourdieuعلیھ

الھوبیتوس ادة-ب ي -الع ن "وھ ة م تركة لمجموع بة والمش لوكات المكتس ن الس ة م راد مجموع ... األف

ر والتصرف والتفاعل ي ،والمتضمنة لطرق التفكی نظم واألعراف الت اج الالوعي لل والناتجة عن إدم

ل التجارب " ، أو ھي 3االنتماءتحددھا مجموعة  دمج ك ل، ی ة للنق ة والقابل تعدادات الدائم ن االس نسق م

ا ات واألعم ات والتخمین ن اإلدراك ل لحظة كمصفوفة م ي ك ام السابقة ویشتغل ف از مھ ل، ویسمح بإنج

اھي كل ال متن ایزة بش و،4"متم یمة أن بوردی داني نس رى مخ طلح P.Bourdieuوت ذا المص ور ھ ط

ععلىھحیث یساعد مفھومب،االجتماعلیصبح من قواعد علم  ا المجتم ؤثر بھ ي ی ة الت ى فھم الطریق عل

5.االجتماعیةحیاة فالفرد یحاول التعامل مع ھذه الضغوط لیتمكن من التفاعل في ال،الفرد

لوكاتالمكتسبة بإعادة تنشیط تااالستعدادتقوم بنیة و يالمعاییر االجتماعیة والثقافیة والس ت أصبحالت

ع،موضوعیة اییر داخل المجتم ة والمع ذه العناصر الثقافی رد ھ تبطن الف ةإذ یس ھ االجتماعی ذ طفولت من

ھ عمما یجعلھا تترسخ بصفة قویة ویستمر تأثیرھا ،األولى بكة عالقات ى ش ةل الفضاء ضمناالجتماعی

اعي ثاالجتم رد یح تت، بحی ابللف ثالاكتس اترؤى وتم دات وأذواق ورغب ي ،ت وأراء ومعتق ر ف تظھ

ة أو ال فردی ة فیسأفع ىاجماعی ق البن ي خل ا ف ةھم تباع ات االجتماعی ن العالق ة م اط مختلف وأنم

ة ا6.االجتماعی دى كونھ ل ل ردتھیك وز وخطالف ة رم بھ ثقاف ل وتكس ات وطرق عم تعداداتاب ل اس للفع

.االجتماعي

27-26مخداني نسیمة، مرجع سبق ذكره ،ص 1
، ترجمة عز الدین الخطابي، تقدیم عبد الكریم غریب، مطبعةقضایا البیداغوجیا الحدیثة ورھاناتھامیریو وأخرون، 2

127ص 2013النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،
93-92،ص.م2005،دار الغرب للنشر والتوزیع،وھران مبادئ في التنشئة االجتماعیةعبد العزیز خواجة،3
127، نفس المرجع السابق،ص میریو وأخرون4
28-27مخداني نسیمة،  مرجع سبق ذكره ،ص 5
28مخداني نسیمة ،نفس المرجع ص 6
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راد االجتماعیةاألنساق مختلفتأثیر وجودأصبح من البدیھيیرى محمد الشرقاوي أنھ و یم األف على ق

ي  ع، فف ادرة المجتم ي ق ره ھ ي نظ اه ف ف تج یس والمواق یخ األحاس ى ترس اة عل ةالحی دى االجتماعی ل

2.راد مبرمجین على التصرف حسب القیم و البنى المكتسبةإنتاج أفبحث تعمل على1.األفراد

طبیع  الفكري المحیط الجامعي ال یقف عند حدود التاعتبرھذا الطرح إذ P.Bourdieuویؤید  بوردیو

الب دیولوجي للط اع ،األی یم واألوض ى الق رعیة عل فاء الش دور إض وم ب ة لتق ذه الوظیف اوز ھ ل تتج ب

ة ي المجتاالجتماعی ائدة ف ع الس ائف 3.م ات والوظ ن العناصر والمكون امال م ل نسق متك ة تمث فالجامع

ةالمترابطة في ما بینھا بعالقات وعمل ة ،یات تقود بفعل صیرورتھا الداخلی ات اجتماعی ق غای ى تحقی إل

مرسومة وغیر ذلك من أھداف،تنشئة الفرد لیتوافق مع القیم والنظم االجتماعیةوتتعلق بقضایا ،محددة

ام ،سیاسیة وتربویةفي لوائح ة النظ ا لخدم اعيلكن ھذه األھداف المضمرة والخفیة توضع غالب االجتم

ائم، مى بالق ا یس ي م ا ف ن وظیفتھ ث تكم اعيحی تقرار االجتم ى االس اظ عل ي ،الحف بط األخالق والض

4.نفي نفوس المتعلمین والدارسیواالنضباطوالھیمنة األیدیولوجیة وبث القیم الطبقیة وغرس الطاعة 

:االجتماعیةالحتمیة -3-2

ى دون عل ن خل ة إب دث العالم ان یتح نأن اإلنس ھ اب اعيمحیط ل أنأي ،االجتم د العوام لوكھ ولی س

ا،االجتماعیة ي ینشئ فیھ ھ الت ا بقول ر عنھ ث عب ان " حی ده إن اإلنس ن عوائ ةاب ھ وا،ومألوف ن طبیعت ب

ي ألفھفالذي ومزاجھ، ااألحولف ة وع ا وملك ى صار خلق ة حت ة والجبل ة الطبیع زل منزل ،5... " دة تن

م طرقاجتماعیةعلى وجود مصادر ھنا É.Durkheimویؤكد دوركایم تفضیلنا تحدد رغباتنا وترس

ھبالمظاھر یتأثرالفرد ھنا كون 6.أخرىألشیاء بعینھا دون  ى ،االجتماعیة المحیطة ب ؤثر عل ذلك ت وب

و نتیجة وتنطلق ھذه الفتكوین جوھر شخصیتھ وسلوكھ، أن السلوك البشري ھ كرة من إیمانھ العمیق ب

اعيلعوامل وظروف في  ایم،المحیط االجتم ل دورك ا ذھب إیمی و م واستحضارهÉ.Durkheimوھ

ةلمفھوم سوسیولوجي یصف بھا ھذه الخاصیة وسماھا بالوقائع  ر،االجتماعی ي تعتب مجموعة عنوالت

اھرة وتشكل،الكاملة عن األفراداالستقاللیةمع وذاتالعمل والتفكیر والشعور المتداولة في المجت قوة ق

7.ویدافعون عنھاباقتناعما یجعلھم یتبنونھا ،في التأثیر على سلوكات األفراد

1 Mohamed cherkaoui , sociolgie de l éducation ,presses univrsitaires de France editions
delta ,paris 1996 p17-20

.18مخداني نسیمة ،نفس المرجع ص 2
ة من الرمز والعنف إلى العنف الرمزيعلي أسعد وظفة ،3 ي التربی زي ف ف الرم ة للعن ة البداغوجی ،قراءة في الوظیف

81الكویت ص 2009شتاء 104، بحوث ودراسات ،منشورات كلیة التربیة للشؤون اإلجتماعیة ، العدد المدرسیة 
93علي أسعد وظفة، نفس المرجع ص 4
ة إسالمیةمحمود الدواذي ،5 ا عربی افي برؤی اع الثق م اإلجتم ي عل ة للدراسات والنشر، مقدمة ف ة الجامعی ،المؤسس

180،ص 2010بیروت 
66، المكتب العربي الحدیث ، اإلسكندریة مصر ، دس ص علم اإلجتماع واألیدیولوجیایل، قباري إسماع6
180محمود الذواذي، مرجع سابق، ص 7
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د ذلكویؤك رى ك ة أخ ن جھ دم ارت می ورج ھرب ذا G.H.Meadج ي ھ روف ف اع المع الم االجتم ع

ذي یمنح لھ مع والدتھ وانتھاء بأدواره وأسالیب تفاعلھ ھویة الفرد االجتماعیة بدءا باالسم ال"السیاق بأن 

اس ع الن ة،م ة المختلف ة المتتابع ا االجتماعی ة ومواقفھ ة االجتماعی ن البیئ ا م ي مجملھ رر ف أن أي 1.تتق

وبیولوجیة ونفسیة خارجة عن نطاق سیطرتھ أو واجتماعیةقوى ثقافیة بتأثیرأفكار الكائن البشري تنشأ 

2.وعیھعن دائرةباألحرى

ع  ى الواق قاط عل م إس ا ت اعيوإذا م ن االجتم الكثیر م راد ف ات االدرلألف ةس اس االجتماعی د أن الن تفی

دون  م یقل ا یجعلھ ع مم راد المجتم ن أف احقة م ة الس یتأثرون كثیرا بأنماط السلوكیات السائدة لدى األغلبی

لوك ك الس ھولة تل ون بس ةویتبن ددة والمختلف ر عرفیات المتع ا یعتب ر ، فم د تعبی ى ح اھر عل اري ق إجب

ھ،لالنحراففإنھ ال یترك المجال لألفراد É.Durkheimدوركایم ذلك بالضمیر عن و یصفھ ك ا ھ وم

ودونالجمعي، حیث یؤكد ریمون  ائال R.Bowdonب ذا ق یم والتصورات "ھ ادئ التصرف والق أن مب

وه التي واالجتماعیةاألفراد في البیئة انغماساإلنسانیة ھي  نتیجة  ن وج ا م وا وجھ ا وترعرع لدوا فیھ

ذه تنقھ الفرد من قیم وتصورات فإنھا تفترض على الفرد كذلك الحال بالنسبة إلى ما یع3.الثاقافویة في ھ

احترامھذه الحالة أنھ ملزم  ة وضوابط ضروریة ب ات فعال ة بوصفھا موجھ لوكات القواعد األخالقی لس

ى روض عل ر المف ول القھ ا یتح یھم، وھن راد ووع ل األف ن قب رد م دإرادة الف ذه القواع ن ھ وع م ى ن إل

ا ال لھ ة واالمتث د الخلقی ة القواع ي بطاع زام األخالق یم االلت وع الق ل مجم راد لتمث زوع األف الي ن ، وبالت

ي ، وذلكبااللتزامالمتعلق االجتماعیة ي وفاعل ف وق بصفتھ عضو متم ة الحق بأداء الواجبات وممارس

ھورا حاسما في تقریر السلوكدوتلعب في نفس الوقت ،المجتمع ة أمام لوك المتاح ارات الس ا ،أو خی م

4.یجعلنا في حالة یأس دائم في إمكانیة التنبؤ بالسلوك الذي سیختاره الفرد في النھایة 

:النفعیة ونظریة المصالح -3-3

رى رد ی ة أن الف ذه النظری د ھ بابتؤك ى أس ة عل ھ مبنی ھ وقیم عھ ،معتقدات اروال یس ذه ااعتب باب ھ ألس

ر مرفوضة،فیھا ما یجعلھا مقبولة من األخرصحیحة إال إذا رأى  لأو غی ى األق ذا، عل ت تسمح ل كان

ھبانتمائھبفھم حقیقة الشعور الذي یختبره كل فرد  و مجرد ، 5إلى جماعت اني ھ لوك اإلنس ث أن الس بحی

ك بواسطة الحساب ا ربح وذل ع وال ن النف وغ الحد األقصى م ة سلوكیات تبحث عن بل لمتواصل لمعادل

ي -وتعلیم المواطنة والدیمقراطیة وحقوق االنسانالتربیة المدنیة محمد زیاد حمدان ،1 ن الفشل ف ان م وقایة اإلنس
http://www.hamdaneducation.com/arabic/EPeJdocs/15.htm، نضرورة االصالح اآل-البلدان النامیة

.09/2013/ 11في یوم 
، ترجمة جورج سلیمان العمل اإلجتماعي والحس المشترك:أبحاث في النظریة العامة في العقالنیة ریمون بودون، 2

29ص 2010،المنظمة العربیة للترجمة ،بیروت لبنان 
49جع السابق، ص ریمون بودون ،نفس المر3
ةخلدون حسین النقیب، 4 ي عصر العولم رب ف رب والغ ف الع ھ التخل اقي،اراء في فق ان ،دار الس روت لبن 2002بی

13ص
78ریمون بودون، نفس المرجع السابق، ص 5
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ة الخسارة والربح، لوكیات الفردی وع حصیلة س ع لیست إال مجم ي المجتم راد ف ومن ثم فسلوكیات األف

یة  ات الشخص ا بالرغب ة دائم الحھم، وان 1.المدفوع ق مص رورة لتحقی عون بالض ر یس أي أن البش

ر وفیر الش ا، أو ت ن تحقیقیھ ؤول ع ان مس ادة، واإلنس لوك ع ة الس ي غای لحة ھ روریة المص وط الض

. من رغبتھ بالحصول على أكبر قدر من المنفعة بأقل جھد ممكنانطالقاوھو یقوم بذلك 2.لتحقیقھا

اليوأن ھذه الفكرة مستمدة من المجتمع  ابع الرأس م ب الط ذي یغل یاءال ع األش ل م ي التعام ردي ف ،الف

اني ألدى أفرادهقیمة السلوكف ن مع ا یصبغھ م یس م ھ ول ي عملیت ن ف ة،تكم أنھ خالقی ن ش ذي م أنوال

راثیرسخ في نفسیة الفرد قیم سلبیة من أمثلة عدم  االةاالكت ائل والطرق والالمب ھ أو الوس یط ب ا یح بم

ھ Jermey .Bالباحث جریمي بیتنام أكدهوھذا ما . لتحقیق أھدافھالسلبیة التي یستخدمھا الفرد  ي كتاب ف

دأ ب لمب ي الغال ة ف وى المحرك ة أن الق ل الوالنفعی ل ب یس العق ان ل لوك اإلنس ذة س ق الل ى تحقی صول إل

ذه النظرة 3.، أي انھ موجھ بقوة الحاجاتوتجنب األلم ي ھ ان ف ا اإلنس ل بھ وأھم المفھومات التي یتعام

وارد والمصادر : ھي  د والم ة والفوائ دائل والتكلف ة والب ادل والقیم خ، ...مفھوم الفاعل، وعالقات التب إل

ذه ویفترض ھنا أن اإلن وغ ھ سان یتصرف بشكل منطقي وعقالني، ویحدد لنفسھ أكثر الوسائل كفاءة لبل

عیھ  اء س اره أثن ي اعتب رین ف ع اآلخ راد المجتم ع أف د وض رد ق ذا الف ان ھ ر إن ك داف، بغض النظ األھ

4.أھدافھلتحقیق 

ة  وبتJohn Deweyویطرح جون دیوي  فة النفعی رز رواد الفلس صور فكرتھ في ھذا المنحى كأحد أب

ن شأن  راد، م أكثر إیجابیة، ویأتي ذلك من خالل بعث القوى الفطریة اإلیجابیة الدافعة لإلبداع لدى األف

ة  دم خدمات اجتماعی ل یق ذلك أن یحول الثقل األخالقي على الفرد من فعل امتصاصي تعسفي، إلى عم

لتحقیق نفعي ذاتي، إال أن اإلنسان في حالة الطبیعة ھو منشئ فعلھ، وھو وإن یؤسس فعلھ أي أن نافعة، 

ة  بح ذا طبیع ل یص ذا الفع ةھ ریناجتماعی ع اآلخ عى لنف ى 5.تس س عل ا تأس ائع إذا م رد للوق ي الف وع

ل المصالح االجتماعیة ةالتي تمث ل االجتماعی ة للجماعة كك داف النفعی ل األھ ث ھي أیضا تمث ن حی م

6.ولیس الفرد فقط 

م یحصلون عن األفرأنوتقوم نظریة المصلحة على أساس  بعض نظرا ألنھ اد یتفاعلون مع بعضھم ال

اتھم ،االجتماعیةالمكافآتادل على بعض طریق ھذا التب ي عالق ةفاألفراد یستمرون ف ا االجتماعی طالم

200-199محمود الذوادي ،مرجع سابق، ص 1
73لمتغیر، مرجع سابق، ص علي لیلة ، المسؤولیة اإلجتماعیة تعریف المفھوم وتعیین بنیة ا2
ار ، 3 ر هللا عص ة خی برناطیقا اإلجتماعی دخل للس اعي–م لوك اإلجتم تحكم بالس ة ال ات محاول وان المطبوع ،دی

15ص 2002الجامعیة ، بن عكنون ،الجزائر 
ات ،4 د الزی د الحمی ال عب راھیم وكم ت إب اعطلع م اإلجتم ي عل رة ف ة المعاص ة والنالنظری ب للطباع ر ،دار غری ش

175،القاھرة ،مصر دس ص 
63علي لیلة ، المسؤولیة اإلجتماعیة تعریف المفھوم وتعیین بنیة المتغیر، مرجع سابق، ص 5
90العربي فرحاتي، التربیة على القیم ، مرجع سبق ذكره ،ص 6
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اأن ب علیھ ي تترت ة الت وق التكلف ي تف دة الت ذه 1.ھذه العالقات تحقق لھم بعض الفائ ا أن ھ ویتضح لن

ة  ى مجموع وم عل ا تق ن الرؤی اتم ة،االفتراض األفرادالنفعی ذونف ي یأخ ارف املھم االعتب اء تع أثن

ل االجتماعي ذا التعام ى ھ ب عل ة .حساب الفوائد في مقابل التكلفة والمصالح التي تترت ن جھ د م ویؤك

deدوتوكوفیلاالجتماعأخرى عالم  Tocquevilleلكنھ ،صلحة في العادة لیس مبدأ متعالیاأن مبدأ الم

رادؤكد، بحیثواضح وم ذات األف لوكات ال تمت بصلة ل ام بس و القی ھ نح ل ،إنھ ال یتوج ع ب تشترك م

ى یم مثل بط بق ذات إذا ارت ار ال ،مصالح الجماعة التي یعیشون فیھا، أي انھ یوحي بأعمال یومیة من إنك

2.وبعد النظر وضبط النفس واالعتدالاالنتظامفإنھ ینشئ في نفوس عدد من المواطنین عادات 

:االجتماعيرأس المال -3-4
ال  ف رأس الم ن تعری اعيیمك ھ االجتم اطة بأن ة"ببس یم مجموع ن الق میة وم ر الرس اییر غی المع

ویقصد بھ كذلك 3.وتھیئ لھم بذلك إمكانیة التعاون مع بعضھم البعض والمشتركة بین أبناء جماعة ما،

یة "  مات الشخص ة، وس ائل المدنی اركة والفض ارات المش روریة مھ راطنلالالض ع خ ي المجتم ف

روابط " B.Jermeyوذكر الباحث جریمي بوتنام 4...".المدني ى ال یر إل اعي یش أن رأس المال االجتم

ذا  ي ھ ا، وف نجم عنھ ي ت ة الت دارة بالثق بین األفراد والشبكات االجتماعیة، ومعاییر المعاملة بالمثل والج

ةالمعني یرتبط رأس المال االجتماعي ارتباطا  ماه الفضیلة المدنی ات 5.وثیقا مما س ھ یجسد مقوم أي أن

ل  ذین التنظیم االجتماعي والتي تتمث ھ وال ون إلی ذین ینتم ع ال راد والمجتم ین األف اعي ب االتصال االجتم

.یشكلون وحدة اجتماعیة متناسقة

ات الكائاالجتماعيالمال رأسمن جھة ثانیة یمكن قبول فكرة أن  ة العالق ین یتجسد في بنی ة ب رادن األف

ا اجتماعیینبمقتضى كونھم فاعلین  ع م ي تسمح ألعضاء مجتم ات الت ھ المكون ى ان ھ عل ، لذا یتم تعریف

ة ة المتبادل اس الثق ى أس ل عل ن ،بالتعام ون م دة، ویتك ات جی ات وجمعی وین جماع ى تك اون عل والتع

بحیث یحقق 6.لحة المشتركة المعاییر والعالقات التي تؤدي إلى تسھیل الفعل الجمعي الذي یبتغي المص

175طلعت إبراھیم وكمال عبد الحمید الزیات ، مرجع سابق ص 1
وز ،2 ع دیفد ب ة والمجتم االفردانی ة وروادھ اھیم اللیبراتاری دني مف رئیس الم اض ال د الحق، ری ة صالح عب ، ترجم

57دب ص 2008للكتب والنشر ، 
ون ، 3 ي ھینتنجن اریزون و صمویل ب ورنس إي ھ دمل یم التق ات وق ومي الثقاف روع الق الل ، المش وقي ج ة ش ، ترجم

193ص 2009للترجمة ،مطبعة مصر للطیران ،مصر 
110لیم والمواطنة واقع التربیة المدنیة في المدرسة المصریة، مرجع سبق ذكره، ص مصطفى قاسم ،التع4
ر، 5 و زاھ ة أب اعينادی ال االجتم كالیة رأس الم م إش ة لفھ دد محاول انیة، الع وم إنس ة العل ة 46، مجل نة الثامن ، الس

08م ص 2010دب،
113ص 1999، مارس 03، العدد 27مجلد ، مجلة عالم الفكر ، ،تطور المجتمع المدني في مصرأماني قندیل 6
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ق  ةیحق افع الفردی اوز المن د تتج دني صحي،فوائ ع م ة مجتم بیل إقام ي س دافع ف رد م الح ، وف عن مص

1.ككل االجتماعيالتنظیم 

:االعترافنظریة -3-5
ت"استطاع ع "Axel Huntأكسیل ھون اكل المجتم ة لقضایا ومش ي مقارب دة ف ة جدی أن یؤسس نظری

ة واالجتماعیةالمعاصر،  ا أصبح یسمى بنظری ي م ور ف ا تبل ذا م رافالسیاسیة واألخالقیة، وھ ،االعت

اأفعال اإلنسأن"ویركز ھذا التصور على رار واعي ان تكون إرادیة أو مقصودة أي انھ ة عن ق ناجم

ا  ا بشر فإنن ا ولكونن ن حولن نتیجة للتفكیر العمیق، أي أننا نقرر ما نرید فعلھ في ضوء تفسیرنا للواقع م

ذلك االجتماعیةاشى مع الحیاة نتم 2.في ضوء المواقف التي نجد أنفسنا فیھا وتكون ردود أفعالنا وفق ل

ان و اعد اإلنس ا یس ا معنوی یرجع ذلك إلى أن العقل ھو الذي یختزن خبرات الماضي، التي تشكل تراكم

ؤولیتھ  لوكاتھ ومس ھ لس ید أدائ ى ترش ةعل تطیع بواسطةاالجتماعی ان یس ا أن اإلنس ل ، كم ابالعق اكتس

ق بواستیعا المعرفة الحدیثة التي تساعد على تحدید أھدافھ بدقة، وكذلك الوسائل التي تساعد على تحقی

3.للفرد االجتماعیةھذه المسؤولیة، وھو ما یعني أن المعرفة تضفي الطابع العقالني على المسؤولیة 

ى Axel Huntكما یرى ھونیت وینطلق ھذا التصور ل عل اة كرد فع ى الحی ي تنظر إل ات الت التوجھ

ن : لحب كاالمتبادل بین الناس ضمن ثالثة أشكال أساسیة االعترافكعالقة مؤسسة على االجتماعیة م

ذلك خالل أني ال أرید أن أكون شخص مستقل بذاتھ، دي، ك یئا عن اوي ش : الحق في حین أن األخر یس

ى أمروھذا ن كذات حاملة للحقوق،باإلنسااالعترافبحیث یتم ھو طابع قانوني وسیاسي،و یتوقف عل

رافوھذا عندما یتم القانونیة،باالستقاللیةA.Huntما یسمیھ ھوینت م االعت تطیع فھ ذات تس الفرد ك ب

رافبھذا المعنى فإن ،اآلخرینفتكون محترمة من طرف ،أفعالھا رة لالعت ة كبی رام الكتسابأھمی احت

را  ذات، وأخی امنال ھ: التض ثیحیلنكون ر Axel Huntا حسب ھوین ورة األكث ى الص االإل ن اكتم م

ذات  ین ال ة ب ة العملی فات والعالق ن الص ة م ع بمجموع ھ یتمت رد بأن د الف ث یتأك ع، بحی راد المجتم أف

4.في الحیاة العامةاالجتماعیةالمواقف اإلیجابي مع االندماجأو باالنسجاموالممیزات التي تسمح لھ 

اس  ول ھابرم د ق ى ح رافJ.Habermasفعل ین أن االعت ا یع یم  ھن وء الق ي ض ادل ف رام المتب االحت

زم . " االجتماعیة المشتركة اني مل االعتراففكل شخص إنس األخر سب ا ب ھ أو مختلف اثال ل ان مم واء ك

ھ اعتراف،عنھ دو 5..."القصد منھ اإلیمان بحق كل شخص في العیش وفق قناعات رت می یصف ھرب

195لورنس إي ھاریزون و صمویل بي ھینتنجنون ، مرجع سابق، ص 1
60فیلیب جونز ،مرجع سبق ذكره، ص 2
65علي لیلة ، المسؤولیة اإلجتماعیة تعریف المفھوم وتعیین بنیة المتغیر، مرجع سابق، ص 3
ومنیر، 4 ال ب ة فرانكم ة لمدرس ة النقدی تالنظری ل ھونی ى أكس ایمر إل اكس ھوركھ ن م ورت م ورات ك ف ، منش

107ص 2010اإلختالف، الجزائر، 
دف ،5 ن مص ورت حس ك ف ة فران اس ومدرس ورغن ھابرم ة–ی لیة النقدی ة التواص ي النظری افي العرب ز الثق ،المرك

135ص 2005،الدار البیضاء المغرب 
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G.H.Meadذا المنح ي ھ ذلك، ف ورا أنى ك ا تص ى خاللھ رق یبن ن الط ة م ن خالل مجموع رد م الف

ف ،المحیط بھاالجتماعيھ وعن عالمھ وفھما دقیقا عن ذات ي المواق من خالل عملیة التفاعل الرمزي ف

اني االجتماعیة ن مع وز م ك الرم ھ تل ھ وتحمل ا تعنی وز وم ین الرم ة ب ة الحقیقی م العالق ة فھ وفق لطبیع

1.االجتماعیةلین في المواقف بالنسبة للمتفاع

ن  ثال، أنویمك ك م ى ذل افة إل ذكر باإلض ي ن ان ف ق بحرم ا یتعل ردم ھ الف ض حقوق ة بع ن ممارس م

ة المسؤولی،والقانونیةواألخالقیةاالجتماعیة نفس درج ھ ب رف ل م نعت ي فھذا یعني أننا ل ة الت ة األخالقی

ن األحوال ال 2.نفسھ وشخصھالذي یكنھ لباالحتراموھذا مساس ،یتمتع بھا غیره ال م أي ح ق یفب تحق

من ونوفھم كامل للرموز والمعاني التي یتصرفاالعترافإال بواسطة مبدأ السلوك المدني لدى األفراد

.االجتماعیةم تھاعالقوفقخاللھا 

:االجتماعياالتفاق-3-6
ةوجاء ھذا التصور كرد فعل حول دنيوجھة النظر النفعی رادنحو السلوك الم دى األف ار،ل ذه باعتب ھ

معینة دون أخذ ظروف مادیة ضمن نھ یسعى إلى تحقیق غایات أنانیة في موقف معین یتضمن أاألخیر

ار ع االعتب راد المجتم رینألف ین،لآلخ ن ب وروم ذا التص ى ھ ن رد عل اس م وبزتوم Thomasھ

Hobbesسوف ، ووفق ھذااألنانیةم األفراد یتصرفون بشكل أناني إلشباع رغباتھ"أن حیث یعترف ب

اجتماعيلنظام التأسیسولكن یمكن تجنب ھذه الحرب عن طریق ،ینخرطون في حرب الكل ضد الكل

ي وھذا النظام یشمل التوجیھ المعیاري لألفراد،،یضبط أنانیة األفراد ویوجھھا رد ف وبذلك یتصرف الف

ذ  ھ بأخ ارضوء رغبات ھاالعتب ن حول ذي م یط ال یف 3."للمح وبز ویض ؤولیة أن"T.Hobbesھ المس

ین من لھا جذورھا في الطبیعة اإلنسانیة باألساس، للسلوك اإلنساني الفردي االجتماعیة حیث العالقة ب

ي أن یسعى اإلفالغریزة والعقل في التكوین اإلنساني،  ن الطبیع ان م را إذا ك ھ تعبی باع حاجات ان إلش نس

اق باعتبار4.جتماعاالعن حب البقاء فإنھ یتجھ إلى تأسیس حالة  یش ضمن أنس رد یع ةأن الف اجتماعی

اییر منظمة مبنیة على مجمل  نظم والمع ةالقواعد والقیم وال ن تحدد سلوك االجتماعی ع، وھي م للمجتم

.أعضائھ

اعيیرى الوظیفیون أن أساس التفاعل و ي االجتم ل ف اقیتمث اعياالتف ن المعاالجتم تمدة م دات المس تق

اتفاقھو نتیجة ،االجتماعي في المجتمعویقوم ھذا التصور على أن النظام،المجتمعیةالمشتركة والقیم 

ر،  ون موضع تفكی ي تك یاء الت ك "أو توافق أعضائھ حول كیفیة التصرف واألش ات أنذل ل المجتمع ك

108،ص 2008،المكتب الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة، یةعلم إجتماع الترب، ثبیتيعبد هللا بن عایض سالم ال1
109كمال بومنیر ، مرجع سابق ،ص 2
ان النظریة المعاصرة في علم اإلجتماعمحمد عبد الكریم الحوراني، 3 ع ، عم 2008، دار مجدالوي للنشسر والتوزی

156ص 
72تغیر، مرجع سبق ذكره، ص علي لیلة ، المسؤولیة اإلجتماعیة تعریف المفھوم وتعیین بنیة الم4
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ا  ف علیھ ة ،ویضمن أتمتلك قیم معینة حول األھمیة التي ال یختل القیم المركزی یم ب ذه الق حد ،وتسمى ھ

1) ".،الوالء للوطن االلتزام ،النظام األخالقي ( یم أن كل فرد على وفاق مع ھذه القاالجتماعيالترابط 

ع  راد المجتم ل أف ى تقب ون عل د الوظیفی لویؤك ا تمث تركة ، كونھ دات المش د والمعتق یم والقواع ذه الق لھ

ام  اس النظ اعيأس ام االجتم تقراره 2.الع كھ واس ظ تماس ا یحف ح باربم ونزویوض ذه T.Parsonsس ھ

إن الفاعل لیس حرا لیفعل ما یشاء إنھ مرتبط وملتزم،وحیثما تظھر اإلرادة ،تدخل الجھد " بقولھ الفكرة 

3" .والطاقة المطلوبة من جانب الفاعل إلدراك المستویات المعیاریة والقیمیة الموجودة في المجتمع 

اته التصورات السالفة الذكر حول دوافعإذا نظرنا إلى المجتمع نظرة تحلیلیة وفق ھذوعموما  وموجھ

ن ،االجتماعیةیتكون من مجموع النظم افإننا نجدھ"، االجتماعيالسلوك  وع م ن مجم والنظام یتكون م

القیم تحدد ھویتھ، ویعكس النظام ھذه القیم في مجموعة من المعاییر، والتي قد تكون مكتوبة فتأخذ شكل 

ویسلك الفرد أنماط من السلوك وفق ما تعكسھ ھذه القیم العرف والتراث،القوانین أو شفھیة فتأخذ شكل 

ي بحیث 4."في مجتمع دمجا ف ة أي یكون الفرد من خاللھا من ةجماع ن خالل اجتماعی ى م ئة عل التنش

،فرد أنماط السلوك الخاصة بمجتمعھوھي العملیة التي یتعلم من خاللھا الومعرفة دوره فیھا،،ھذه القیم

ذات والجماعةفي الوقت نفسھ بتطویویقوم  یم ر الشعور الموجب بال اھیم وق ن مف ھ م ا تنطوي علی ، بم

5.وعادات وتقالید أفراده 

ةمتغیر المسؤولیة أنافتراضومن خالل ھذا الطرح یمكن لنا  اعيكسلوك االجتماعی ،  تحصیل اجتم

الموجھ نحو الذات و، االجتماعيالفعل وللسلوك االجتماعيضمن النسق االجتماعیةحاصل لتمثل القیم 

االجتماعیةنظام القیمضمن التصور الذي یحملھ اإلنسانھذاال شك أنو" المجتمع على حد سواء، أو

ة الذي یرتبط بھ، یترك أثره في سلوكھ  ة حق یم مواطنی ى ق ى عل و أنشئ وترب نظم بشكل إیجابي إن ھ ت

ھ ومجتمع ھ ببیئت ھھعالقت رووطن ك األث نعكس ذل ال-، وی ة الح اء-بطبیع ع وبن یر المجتم ى س هعل

یس یتضمناالسترسالوعلیھ یمكن 6" ...برمتھيالحضار ة:وطرح سؤال رئ ة عالق یم المواطن ي ق ف

؟ألفراد المجتمع االجتماعیةتنمیة وتعزیز المسؤولیة 

50فیلیب جونز ،مرجع سبق ذكره، ص 1
78طلعت إبراھیم وكمال عبد الحمید الزیات ، مرجع سابق ، ص 2
168محمد عبد الكریم الحوراني ، مرجع سابق، ص 3
78ص2006،دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة القیم وموجھات السلوك اإلجتماعيمحمد أحمد بیومي ، 4
العلي أسعد وضفة ،5 د األطف ة عن اء الھوی ي بن ا ف ة ودورھ دد التنشئة اإلجتماعی ة ،الع ة العربی ة الطفول ، 8،مجل

93، ص 2001
، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر، ، القیم اإلسالمیة التربویة والمجتمع المعاصرالمجید بن مسعودعبد6

125ص 1998
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ة  طلحات المفاھیمی ن المص ة م ان مجموع ى تبی وف عل ب الوق كالیة یج ذه اإلش ي ھ وض ف ل الخ وقب

رى الباحث وا ي ی العناصر اإلشكالیة، الت ي فھمھ اؤلنا ،ف ى تس ة عل ھ لإلجاب ننطلق من ذي س األساس ال

؟ االجتماعیةفماذا نقصد بالقیم؟ ولماذا التربیة على قیم المواطنة على عالقة بتعزیز المسؤولیة ، السابق

:التنشئة على قیم المواطنة –4

یم :في اللغة على العمومالقیمیعتبر مصدر ھالشيءمن ق در قیمت ن أي ق تقیم ،م ي المس ، واألصل تعن

ة :" قولھ تعالى  ب قیم ا كت ن الباطل 1"فیھ ین الحق م تقیمة تب یم ھي تصور واضح أو 2.أي مس والق

السلوك أنواعبین باالختیاربحیث یسمح لنا ،ویحدد ما ھو مرغوب فیھالجماعة،أومضمر یمیز الفرد 

ق غ ة المختلفة من أجل تحقی اعيھدف أوای ھ 3.اجتم ى توجی ل عل ذا الشكل تعم یم بھ تجابةوإن الق اس

ة، أي  اة المختلف ف الحی ااألفراد نحو مواق لوك أنھ ة للس ع موجھ ة و4.تشكل دواف ادئ ذات قیم یم مب الق

5.وفائدة ومنفعة، وھي معاییر عامة تستخدم في الحكم على ما یعد ھاما وذا قیمة في الحیاة 

ا، وتحدد االجتماعیةیعتبرھا أحكام مكتبیة من الظروف " ي بدوي أما أحمد زك یتشربھ الفرد ویحكم بھ

6.مجاالت تفكیره وتحدد سلوكھ وتؤثر في تعلیمھ 

ضمن الحقل مفھوم القیمة أنإلى ،االجتماعفي كتابھ ما ھو علم Alex's Angelsزانكلیویذھب ألیكس 

ف أن، حیث نرى االجتماعيھا مفھوم النظام أو النسق یحتل نفس الدرجة التي یحتلالسوسیولوجي،  مختل

ن  اطالجماعات واألفراد تتبع عدد م ة أنم ورات قیمی ق لتص ا وف لوبا خاص ددھا أس ون بص لوك ویقتف الس

اتفي تشكیل اجتماعیةىكقوھنا، بحیث تعمل 7محددة اراتجاھ راداالختی د األف ي توجھ ،عن وھي الت

8.خاصة أو عامة أھدافنحوه االجتماعيالفعل 

ایم  د دورك ا عن رة Émile Durkheimأم رتبط بفك القیم ت لف ھ العق ید نفس رد س ون الف ، أي أن یك

اءألن العقل ھو ویتصرف بتعقل، ز قصد ارتق ة وضبط الحواس والغرائ راببالمعرف ي االقت ن قیمت م

ب  ق والواج ا 9.الح ث أنھ یم وجحی ددات لترس ات التفامح دد إمكان لوك وتح ة الس لھ ع ع ي تطبی ، وھ

10.اإلنسان على عناصر الحضارة

03رقماألیةالبینة،سورة 1
129ص 2009، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، األردن ،أخالقیات العملبالل خلف السكارنة 2
67، ص 2003،دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة ،السلوك اإلجتماعي ودینامیتھمجدي أحمد عبد هللا ،3
69مجدي أحمد عبد هللا، نفس المرجع ، ص 4
49ك المدني، مرجع سبق ذكره، ص محمد مكسي، دیداكتیك السلو5
439ص 1982، مكتبة لبنان بیروت معجم العلوم اإلجتماعیةأحمد زكي بدي ،6
91قباري إسماعیل ، مرجع سابق، ص 7
78محمد أحمد بیومي ، مرجع سابق، ص 8
45ق ذكره، ص عبد الكریم غریب ،التربیة على القیم المراجعات والمقاربات، مجلة عالم التربیة ، مرجع سب9

135سعید جبر سعید ،القیم العالمیة واثرھا على السلوك اإلنساني ،مجلة عالم التربیة، مرجع سابق،  ص 10
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ي التي تاألفكارمنظومة " Anthony Giddensأنتوني جیدنزویعتبرھا  حدد ما ھو مھم ومرغوب ف

ھ تفاعل أوالمجردة أو القیم تضفي معنى محدد األفكاروھذه ،المجتمع ادیة لتوجی تعطي مؤشرات إرش

. 1"االجتماعيالبشر مع العالم 

نحو المجتمع،یلتزم بھا األفرادأخالقیةمعاییرھي عبارة عن االجتماعیةتج من ھذا كلھ أن القیم ونستن

ي ر ف لوكھمبحیث تظھ عس ات المجتم ع مكون ة م اعالتھم الیومی ت مصدرا و،وتف س الوق ي نف تشكل ف

.االجتماعيلمختلف القناعات ونواحي السلوك إلحكام والتفضیالت ل

ب و رافیج ا االعت بھا أنھن یة یكتس ي خاص ا ھ ان وإنم ع اإلنس د م ة تول فة فطری ت ص ة لیس المواطن

بابھ رة نضجھ أو ،بالتكوین وبالتدریب المستمر في مراحل طفولتھ وش ي فت ذیتھا وصونھا ف ین تغ ویتع

.بنواحي السلوك الحضاريوترتبط بالتنشئة على قیم المجتمع المثلى والمتعلقة 2.مرحلة نشاطھ 

رادي تعد مرجعیة وقیم المواطنة الت بة لألف ام بالنس وطن وللسلوك الع ع، یمس مصالح ال ي المجتم ، ولك

ن ھیوجد ھذا الوازع أو الضمیر البد م ئة علی راد التنش یم وإكساب األف ةالق ك االجتماعی المرور ب، وذل

3: بثالث مراحل

ي منظو- دخل ف یم ال مرحلة التشبع بالقیم، أي إدراك معناھا، وضرورتھا وجدواھا، كونھا ت ن الق ة م م

.ببعضھا دون البعض األخذیمكن 

للمسؤولیة تجاه ما استشعارهمرحلة بلورة الوعي بھذه القیم على أكمل وجھ، بالنسبة لكل مواطن، في -

.یجب فعلھ، وما یجب تركھ،وتقدیر تبعات الفعل والترك 

ة جماعیة تشاركیة، لتصبح كإرادة شخصیة إلى مستواھا كإرادانبثاقھابالمسؤولیة من االرتقاءمرحلة -

.     میثاقا وطنیا تجسده ثقافة المواطنة ویحث علیھ الوعي بالمصیر المشترك لألمة والوطن ومؤسساتھ 

تخدم طلح فیس یم مص ةق االمواطن ینھن ط مع ى نم ة عل ال للدالل نظم األفع م وت ي تحك د الت ن القواع م

المواطنة قیم على وتعالج التربیة ، اد في المجتمعلعالقات بین األفر، وتحدد نمط ااالجتماعیةوالسلوكات 

ة ، فاجتماعیةومشاركة حقوق وواجباتوانتماءفي جوھرھا المواطنة وما یترتب علیھا من ردحاج الف

ملحة لیتمكن من القیام باألدوار المتوقع أو المطلوب منھ القیام بھا تجاه على قیم المواطنة حاجة للتربیة 

ھ وا رتھ ووطن ھ وأس الم نفس عألع ة 4.جم ى رأي الباحث ا عل ورني كونھ اTorunyت د أنھ تھدف تأكی تس

وانین  ة الق یة، وطاع لطة السیاس و الس اه نح اء إتج اریخ وبن ة الت وطن، ومعرف والء لل رافال واألع

82ص 2005،ترجمة فایز الصباغ ، المنظمة العربیة للترجمة ،بیروت ،علم اإلجتماعأنتوني جیدنز، 1
ره، ص محمد اإلدریسي العلمي المشیشي، دعم المواطنة بتأھیل ال2 ة الحق، مرجع سبق ذك ي دول مواطن المسؤول ف

179
59محمد الكتاني، القیم المرجعیة للمواطنة وتخلیق الحیاة العامة في المغرب، مرجع سبق ذكره، ص 3
ةالسید عبدالعزیز البھواشي، 4 ي ظل العولم ة ف ة الثقافی اھرة التعلیم وإشكالیة الھوی ي، الق ر العرب ، 2000، دار الفك

225ص 



قيم املواطنة وعالقتها بتعزيز املسؤولية اإلجتماعيةالفصل الرابع  

128

ل "ھذا ویقول Français Aoudigierفرانسوا أودیجي ویؤكد 1.االجتماعیة أنھا تربیة تسعى إلى نق

ة F.Aoudigierلحیاة الفردیة والجماعیة، ویضیف أودیجيمبادئ وقواعد ا ة المدنی لیلة التربی ا س أنھ

ا جتماعیةھیم ودراسة الحاالت والمواقف االال تركز على البعد القانوني،  بل على بناء المفاأنھاإال  كم

ا بمسؤولیا راد فھم ا تكسب األف ذا أنھ نجم عن وضعھا ھ تھم إزاء أنھا ال تنفصل عن حقوق اإلنسان وی

2.المجتمع 

3:لمواطنة ھي ابتنشئة األفراد على قیمفي ھذه الحالة ثالث افتراضات تتعلقSoderیفترض سودر 

ك أدوار -1 ع دیمقراطي فتل ي مجتم أننا ال نولد مزودین بمعرفة عملیة بحقوقنا والتزاماتنا كمواطنین ف

.یجب تعلمھا

.االجتماعیةالتنشئة ببساطة ھي مؤسسات موراألأن المكان الذي یتم تعلم فیھ ھذه -2

ن أجل نحددأنھ في ھذه الحالة یتحتم علینا أن -3 ذه المؤسسات م ھ ھ داد إما یجب أن تقوم ب رادع األف

.للمواطنة في مجتمع دیمقراطي 

ة ھي فإذا  یم المواطن ى ق ئة عل ز التنش ى تعزی ة إل ة ھادف رإدراكعملی ھدالف ھبوالئ ع وقیم ى المجتم إل

ذا،ونظامھ وبیئتھ وثقافتھ ل ھ د تمّث ى ح ھ بشكل یرقى إل یم وطن ي دفاعھ عن ق لوكھ وف ي س الشعور ف

ا "، كونھا تتعلقومكتسباتھ ة ویحققھ ھ صفة المواطن رد بموجب ذي یشعر الف ة ال ن التربی بذلك الجانب م

.4"عھفیھ، ویملك من المعرفة القدر الذي یمكنھ من تحمل مسؤولیة خدمة دینھ ووطنھ ومجتم

یم على ھذا اوبناء ى الق ئة عل ةنخلص إلى أن التربیة على قیم المواطنة ھي جزء من التنش ، االجتماعی

ةتستھدف إكساب الفرد سلوكیات ومھارات  اد اجتماعی أدواره ومسؤولیاتھ ذات األبع ام ب ن القی ھ م تمكن

رارااالھتمام باآلخرین، المشاركة في بناء المجتمع، : األكثر عمومیة مثل  م تالقدرة على اتخاذ الق ، فھ

إلخ...االجتماعیةاألدوار والعملیات 

و المصریة مصر تربیة المواطنة بین النظریة والتطبیقأماني محمد طھ وفاروق جعفر عبد الحكیم ،1 ، مكتبة االنجل
45ص 2013

اتلحس بو تكالي ، 2 اء الكفای ى بن ارف غل ل المع ة التربیة على المواطنة من نق وان التربی ة بعن الم التربی ة ع ، مجل
دار البیضاء ، 15على المواطنة وحقوق اإلنسان ، العدد  دة ال اح الجدی ة النج ة ، مطبع الم التربی 2004، منشورات ع

324ص 
130مصطفى قاسم ،التعلیم والمواطنة واقع التربیة المدنیة في المدرسة المصریة، مرجع سبق ذكره، ص 3
ة،"نحو آفاق مستقبلیة لتربیة المواطنة" ،. نورة الغتم وآخرون4 ؤتمر التربی ى م د ورقة مقدمة إل ذي عق ة ال للمواطن

www.aypf.org/forumbriefs/2000/fb101800.htmمن الموقع .2002نیسان 30-28في البحرین في الفترة 
11/09/2010في یوم 
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:التربیة على قیم المواطنةأھمیة-4-1
رد لیتم"بأنھا على العمومتعرف التربیة ف الف ذي اعملیة عامة لتكیی ار الحضارة ال ع تی تالءم م شى وی

توى الحضاري یعیش فیھ، وبھذا تصبح عملیة خارجیة یقوم بھا المجتمع لت ایروا المس راد لیس ئة األف نش

ام، المواطنةقیم أما 1".العام كمفھوم فھي تقف في مواجھة حالة الطبیعة التي تتصف بالھمجیة بشكل ع

یم ھي حالة یصل لھا األفراد باختیارھم ویكون قوامھا االتفاق فیما و بین أفراد المجتمع على مجموع الق

إلزامیة ، وھذه الحالة تنشئ أوال سلطةوتماسك المجتمع العاماالجتماعیةالتي تنظم العالقات ،والمعاییر

ع، ى مؤسسات المجتم راد أو حت بة لألف ا وتتمثل في قیم المواطنة بالنس ى الخضوع لھ ع عل ق الجمی یتف

ویترتب كذلك على ھذه الحالة واجبات معینة یحددھا نص ،وقھبحیث یضمن الفرد بمقتضاھا حق،طوعا

عویلاالتفاق  راد المجتم دفاع عن الجماعةزمھ ألف اظ ،كواجب ال ع الضرائب وواجب الحف وواجب دف

. 2على الملكیات العامة

عداد المواطن لیصبح فعاال إفي تكمنقیم المواطنةأھمیة Hartoowianوبین كذلك الباحث ھارتنیون 

واالقتصادیةواالجتماعیةاسیة مسؤولیاتھ السیالقادر على فھممجتمع، ویقصد بذلك الفرد الوإیجابیا في 

ق 3.في مجتمعھ، ویستطیع أن یبني عالقات إیجابیة مع أبناء وطنھ من حیث أنھا عملیة متواصلة لتعمی

ھ، االجتماعیةوالمسؤولیة الشعور بالواجب زاز ب تجاه المجتمع، وتنمیة الشعور باالنتماء للوطن واالعت

.احترام النظام واالتجاھات الوطنیة وغرس 

أھم أھداف التربیة على المواطنة ھي إعداد المواطنین للعیش واإلسھام الفعال في المجتمع المدني، إن و

یة  اة السیاس ي الحی راد ف اركة األف ةكونھ المستفید من تفعیل مش ا واالجتماعی ة، بم اة المدنی ة الحی وترقی

اعد  رادیس اركة النشاألف ا المش ا فیھ ة، بم ؤولیاتھم المدنی ز مس ى تعزی دني عل ع الم ي المجتم طة ف

ي  ات وف الحقوق والواجب ة ب ة التوعی ي عملی اعد ف ھ، وتس ابومنظمات ول اكتس یم والمی راد الق األف

ادئ واالتجاھات اھیم والمب ة المف الضروریة للحیاة في مجتمع دیمقراطي مفتوح، وتساعد كذلك في تنمی

ي والعم ب المعرف ین الجان ة ب ون العالق ع، ك ذا المجتم ا األساسیة لھ الفرد حتم ؤدي ب ة ت ة جدلی ي عالق ل

5: إلىاألفرادإنھا یمكن أن تھیئ عمارة بن رمضانمن جھتھ أوضح 4.للمشاركة في الشأن العام 

ن أجل - ة،    م اة االجتماعی ي الحی ة ف اركة الفعال اعي، والمش ام االجتم واقعي للنظ الفھم اإلیجابي ال

. خیر الجماعة، التي ھم أفراد منھا

230السید عبدالعزیز البھواشي ، مرجع سابق ،ص1
.مرجع سبق ذكرهن، عمارة بن رمضا2
46، مرجع سابق ص أماني محمد طھ وفاروق جعفر عبد الحكیم3
125-124مصطفى قاسم ،التعلیم والمواطنة واقع التربیة المدنیة في المدرسة المصریة، مرجع سبق ذكره، ص 4
.مرجع سابق عمارة بن رمضان، 5
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ة وطرق القدرة على- ا وحسن إصدار األحكام في القضایا الراھنة، والمشكالت االجتماعی معالجتھ

. التصرف في مواجھتھا

ع،االجتماعیةوإن الھدف األسمى من التربیة على قیم المواطنة ھو تفعیل المسؤولیة  راد المجتم دى أف ل

فيوأن یتمثل ذلك،وثقافتھیئتھوبونظامھمجتمعھ وقیمھإلىباالنتماءالفردشعورتعزیزإلىالھادفةو

قیم علىفالتربیة1."العامالمجتمعنحوبالواجباإلحساسوومكتسباتھ،وطنھقیمعندفاعھوفيسلوكھ

اعلى المسؤولیة،تربیةجوھرھافيالمواطنة لكونھ واطنتجع ئوالالم اركامس البشكلومش ي فع ف

.مجتمعھ

:االجتماعیةزیز المسؤولیة لتعالمؤدیة تفعیل قیم المواطنة -4-2
زمھو ذلك المواطن الفعال–كھدف أسمى لكل تربیة -الصالح والمسؤولإن المواطن ووالملت ھ نح نفس

لوبیئتھ المحلیة ووطنھ والمجتمع اإلنساني من حولھ،  ن قب ة م یم المواطن وع ق یمفبتمثلھ لمجم اءق االنتم

ر الجتماعیةانحو الحقوق والواجبات والمشاركة وااللتزام ر الكبی ھ األث ع، ل ات المجتم الفعالة بكافة فعالی

عألنماط سلوكیة متحضرة ومدنیة تعود علیھ وعلىواكتسابھ،والبالغ في سلوكھ ام ،بالمجتم الح الع الص

منو ؤولیةبذلك یتض ةللمس من االجتماعی ھض ھالتزام ى 2.لمجتمع ارعل ؤولیة اعتب ةأن المس االجتماعی

ع ، تبین الألفراد لوكھ م ھ وس ق أفعال ي تتواف ا لك رد إتباعھ ى الف ي عل ي ینبغ د الت ي لقواع ة ف یم المواطن ق

. یر الحضاریةمعایوالمجتمعأن على اإلنسان أن یالئم سلوكھ تقالید بحیثالمجتمع العامة،

ي ممثالاالجتماعيوما یسمیھ باألنا االجتماعیةویبین عبد العزیز عزت أن مصدر اإللزام بالمسؤولیة  ف

نن  ةالس یم االجتماعی ادات  والق ةوالع عي االجتماعی انون الوض د والق رف والتقالی ا ،3والع اك أنكم ھن

ؤولیة  ل المس ین تحم ویة وب ة الس یم المجتمعی تھ للق ھ  ومعایش رد وأخالق لوك الف ین س ة ب ة وثیق إزاء عالق

رد حسب4.الواقع االجتماعي الذي یعیش فیھ دى الف درج ل ا تن ة كونھ ع درج ة للمجتم القیم العام ھ ب وعی

ؤولیة األساسيواالفتراض.لھااتجاھھوشدة  ى تناسب المس ةلھذا التصور النظري یرتكز عل االجتماعی

ثللفرد طردیا ار" مع النسق القیمي لكیان المجتمع، من حی ل اعتب اعيالفع وع االجتم و مجم راد ھ لألف

وز  اقالرم یم واألنس اییر والق ة والمع ةاالجالثقافی ي تماعی ا یعن و م ا،وھ ردأیض ل الف القتمث ألخ

.5"المجتمع

. ، نفس المرجع السابق عمارة بن رمضان1
یوم http://www.maghress.com/essanad/4417، موقع على المواطنة وحقوق اإلنسانالتربیة محمد حالي،2

11/04/2014
47محمد حسام الدین ،مرجع سبق ذكره ،ص 3
48محمد حسام الدین نفس المرجع ص 4
ةالعربي فرحاتي ،5 ة التوجیھی ة التسلطیة والوظیف ین الوظیف یم ب الم االتربیة على الق ة ع ة مرجع سبق ، مجل لتربی

76ذكره ص 
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ة، زمن أبرSarterسارتر جون بولیعتبرو یم المواطن ؤولیة بق ألة المس وا مس ذین ربط ي الفالسفة ال فف

ھ أن  دون " رأی ھ ب ة ألن ھ كامل ؤولیة أفعال ي مس و یع یم فھ ذه الق ق ھ رف وف ؤمن ویتص ا ی ان طالم اإلنس

ىالمس ل الفوض عؤولیة  تح ار المجتم ر ،ودم ذي یظھ رئیس ال ل ال ي العم لوكیة وھ ة الس فالممارس

ة، ،في خبرات مالئمة ویقوم دلیال عملیا علیھااالجتماعیةالمسؤولیة  ابیر القیمی ن التع ر م ي كثی متمثلة ف

1:بحیث أنھالشخص مسؤولأنفقد نقول 

.یھتم بنفسھ ویحترمھا كما یھتم بغیره ویحترمھم -

ب ال ،التزاماتھوینجز ،صیبھ من العملیرغب في تحمل ن- ویعتمد على نفسھ دون أن یسبب لغیره متاع

.لزوم لھا 

.نحو مجتمعھیعرف قدر نفسھ ویتحمل مسؤولیة أرائھ وشعوره وتصرفاتھ-

.التي یشغلھا رواألدوا،عبر كل المجالت نحو مجتمعھ التزاماتھیعبر عن كل -

ي الغالالشخص أما  و ف زغیر المسؤول فھ ھ ،ویرك یط ب الم المح ھ وال بالع ق بنفس ھب ال یث ول اھتمام ح

اوب ھنفسھ ، وال یتج ة ، ألن اة الدیمقراطی لوب الحی ع أس لالم ن العم یبھ م ل نص ن تحم ب ع وال ،یرغ

2.سوى رغباتھ ومیولھ الخاصة لشيءیحترم حقوق الغیر وال یأبھ 

احثین أن  ن الب ر م رى كثی ؤولیة وی ةالمس ة كمماراالجتماعی ةس اعالت ، اجتماعی ا للتف ت نتاج لیس

ة ن االجتماعی ة م یم المجتمعی ھ الق دت علی ا أك ل م اتب االتزام رد ومع ا الف اهییر ینتھجھ ریناتج ، اآلخ

3.في الشأن العاموالتضامن والمشاركة الجادة وااللتزاممفھوم یفضي إلى التعاون ذاتھافالمسؤولیة بحد 

لقیمة الواجب وخضوعا للمجتمع الذي ھو احترامابمقتضى ما یجب ،فالسلوك المسؤول الحق  ھو العمل

ك دور Adam fergussonدم فیرغسونأكون المجتمع في رأي،االجتماعیةمبعث القیم  ذي یمل ھو ال

یم  تج للق ةالمن ةاألخالقی وم ، و4واالجتماعی ى العم ة عل یم المواطن ة ق یم األخالقی امین للق ذه المض ن ھ ع

افترضھوھو 5.لحس المشترك والوالء والقیام بالواجبات والمشاركة الفعالة في المجتمع ،كاواالجتماعیة

ین افترضھ ي ح ن نب رمالك ب ر " اعتب ة لتغیی یلة الفعال ي الوس یم ھ انالق ع اإلنس یش م ف یع ھ كی وتعلیم

الطابع ت،ومن الناحیة الوظیفیة عملیة تنمیة تجعل الفرد ال یعبأ بالمثیرات ذا... أقرانھ وكیف یكون معھم

ة المصریة ، تربیة الشعور بالمسؤولیة عند األطفالكونسانس فوستر ، 1 ة النھض راھیم ،مكتب ل اب ،ترجمة خلیل كام
13القاھرة دس ص 

15كونسانس فوستر، نفس المرجع السابق ،ص 2
10ه، صسید أحمد عثمان ، التحلیل األخالقي للمسؤولیة اإلجتماعیة، مرجع سبق ذكر3
204سیدي محمد ولد یب ،مرجع سبق ذكره، ص 4
58قباري إسماعیل، مرجع سبق ذكره، ص 5
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ن جھ ي م دائي األخالق ة ،ةالب اءوعملی ابع انتق رات ذات الط ى المثی اال عل ر إقب ھ أكث رد وتجعل ل الف تؤھ

.1"أخرىاألخالقي من جھة 

د  رویؤك اكس فیب ة Max Weberم ق قیم ال لتحقی در أص لوك یص و س یم ھ ھ الق ذي تفرض لوك ال الس

ذات،اجتماعیة ة بال ارس اإلمعین ین یم لوكھ ح ان س ھبالنس یم محددةتحام اء،بق والء والوف ة ال ل قیم ،مث

لوكا ،ال یمكن إدراكھا إال بحدس جوھري، ھذه القیموقیمة الشرف،وقیمة الواجب وحین یسلك الفاعل س

ا ،ھ ھذه القیمة الخلقیة أو الدینیةإنما تفرض علیوفقا لقیمة أو طبقا لمثل أعلى، لوك وفق ط الس ھ نم أن یتج

2.نمط أو شكل السلوكتفرض أنھا لھا، بمعنى 

رح ذا الط الل ھ ن خ ة وم یم المواطن وع ق ا مجم ي تملكھ ددات الت ة المح ى مجموع وف عل ن الوق یمك

:ذات المسؤولیة واإللتزام نحو المجتمع العام وھي كالتالي المقترحة لدراستنا وبعض األنماط السلوكیة 

:االنتماءقیمة -4-2-1
ھ،لفردقیمة االنتماء تكسب وتنمي لدى اإن  ي إلی ا ینتم ك شعور المحافظة على م اوذل عنصرا باعتبارھ

ن شاالجتماعیةأساسیا في تمكن العالقات  ع الجماعة م رد م ذل أ، بحیث أن توحد الف ى ب ھ إل نھ أن یدفع

داخل المسؤولیة أجھوده من  ا تت ھ، وھن ھ أو مجتمع ة جماعت ةجل إعالء مكان ة، االجتماعی ع المواطن م

،3في المجتمعاالجتماعيوالتكامل االستقرارأن یؤكد حالة االجتماعیةاییر المسؤولیة الفرد بمعفالتزام

ا  ة أم اب قیم ي غی اءف لبیة، االنتم لوكیة س ات س رفات وممارس یع تص رد تش دى الف االةل اب كالالمب وغی

.جتماعياالتآزر الحفاظ على قیمة العامة والمصلحة بالاالھتمام

ى توظیف راد عل ة ویعمل األف اءقیم ياالنتم ةف یم مجتمعی ا ترسخ مرغوباكتساب ق ث أنھ ا بحی بھ

یم والتعریف بحضارة بلده والدفاع عنھا من جھة أخرىمعاني الوالء للوطن والعمل من أجلھ، ا الق ،أم

ادئ إكساب الفرد مجموعة من فتتمثل فياالجتماعیة ة كالمب ةاإلحساس بالھوی االوطنی زاز بھ ،واالعت

او ا أداء الوجب ول بھ راف المعم وانین واألع رام الق یم احت ھ ق ي عادات خ ف وق وتترس ذ الحق ل أخ ت قب

:مثلةتطبیقیتجعلھ یكتسب ویمارس عدة مھارات و كذلك 4.مجتمعیا

:المشكالت ضمن البیئة االجتماعیة لألفرادقدرة على حلالوالتفكیر الناقدمھاراتممارسة-
ایم  و Émile Durkheimحیث یؤكد إیمیل دورك ع وھ ي المجتم د ف ان یول اعيأن اإلنس ھ،اجتم بطبع

ارات  ل المھ اییر ومجم یم والمع د والق ادات والتقالی و ال یعرف الع د وھ ك یول ن ذل رغم م ى ال ولكنھ عل

94العربي فرحاتي ،التربیة على القیم بین الوظیفة التسلطیة والوظیفة التوجھیة ،مجلة عالم التربیة مرجع سابق ص 1
88قباري إسماعیل ،مرجع سابق، ص 2
69عیة تعریف المفھوم وتعیین بنیة المتغیر، مرجع سابق، ص علي لیلة ، المسؤولیة اإلجتما3
یوة 4 د هللا باش ن عب رواري لحس د الب د المجی زار عب یم ن یم التعل یخ ق ي ترس ة ف ات المجتمعی ل دور المؤسس ،تكام

8-5، ،ص2010دون  بلد النشر ،46،مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد والمواطنة والرفھیة للجمیع
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ھ  ى طبیعت رد إل ل الف ي یص ة، ولك ةاالجتماعی ن االجتماعی ھ م ي تمكن یاء الت ذه األش تعلم ھ د أن ی ، الب

1.ي المجتمع االندماج والعیش بشكل عادي ف

د  ة ویؤك ر فریح ل " نم ط ب ة فق ت قانونی رد لیس بھا الف ع أن یكتس ي یتوق ارف الت ارات والمع أن المھ

ة ة اجتماعی ة وجغرافی ز واقتصادیةوتاریخی ل وتمیی ل التحلی زة مث ارات ممی درات ومھ رد ق ة، تف وبیئی

داول بیاناآلراءالوقائع من  ة لج ف حول الشخصیة، والقدرة على القراءة النقدی ي مواق ة وتبن ة وتحلیلی ی

ون ... القضایا العامة ور ویك ز األم تطیع تمیی درات یس ذا ق ع بھك ذي یتمت واطن ال وغیرھا، حیث أن الم

ام  ؤولیاتھ باالھتم زام بمس ن االلت أكثر عقالنیة ومنطقیة في عالقاتھ االجتماعیة بما یحیط بھ، وتمكینھ م

م من حیث إعطاء الفرد ال2".بما یجري من حولھ ةاألدوارقدرة على فھ یة والسیاالجتماعی یة الرئیس اس

3:للمواطنة التالیة االجتماعیةالمھارات والفرعیة للمجتمع من خالل 

.معینة اجتماعیةالشخصیة المتعلقة بقضیة اآلراءالقدرة على التعبیر الشفوي والكتابي عن -

المتعارضة مع رأي الفرد ودراسة آلراءاالخیال لتقدیر وجھات نظر اآلخرین، والتعبیر عن استخدام-

.بشكل عقالني اآلراءوتقسیم ھذه 

رد، - ف الف دفاع عن مواق ة، وال الوصف والشرح والتحلیل والتقییم، وتبني مواقف حول القضایا العام

.وصنع القرار حول قضایا العامة 

رد درة الف ك ق ي ذل ةویقتض ى كیفی اھیم عل ورة المف یم وبل ردة واالتجاالق ةالمج ات اإلیجابی اھ وربطھ

ة ة والوطنی امبالقضایا المجتمعیة المحلی ھ وباالھتم ن حول ا یجري م ةو4.بم ھ سعة ثقافی ون  لدی أن یك

ع الخصوصیات ةویھتم بالتفاعل م ون عتمللمجالثقافی ھ، وأن یك یة لدی ل السیاس ل بالعوام وعي الكام ال

5.والثقافیة واالجتماعیة التي تؤثر على مجتمعھ وتنمیتھ

:األمن وقدرة على التعامل مع الكوارثیمتلك وعي ومعرفة تامة بقواعد الحفاظ على-
ن لالختیارعد أن القیم تمثل مجموعة قواT.Parsonsیعتبر المفكر السوسیولوجي بارسونز ین عدد م ب

ا،الجوانب المقبولة من باعتبارھا،االجتماعیة،ومن ھنا تؤدي وظائفھا الموجھات ي والماجتماعی ددة ف ح

ادهونظرا لمرونة اإلنسان وحساسیتھ االجتماعي، البناء على تماسك أنساق رمزیة تتعلق بالحفاظ  واعتم

ف باكتسابفإنھ ،اآلخرینعلى واجتماعیاثقافیا  ة التكی ى عملی افيالقیم تساعده عل نظم الثق م ال ى فھ وعل

38ایض سالم الثبیتي، مرجع سبق ذكره، ص عبد هللا بن ع1
ة أي كفایة لمواطنة مدرسیةلحسن توبي، 2 ان، مطبع ، مجلة عالم التربیة بعنوان التربیة على المواطنة وحقوق اإلنس

314ص 2004، الدار البیضاء 15النجاح الجدیدة ، الدار البیضة، العدد 
139المدنیة في المدرسة المصریة،مرجع سبق ذكره، ص مصطفى قاسم ،التعلیم والمواطنة واقع التربیة 3
ام ،منشورات دور المعلم في توظیف المقررات الدراسیة لتنمیة االنتماء الوطني،علي بن سعد الماجد4 ة اإلم جامع

5ص 2007،الریاض-محمد بن سعود اإلسالمیة 
157ص 1999بحوث العربیة ،اإلسكندریة ،، مركز الدراسات والأصول التربیة والتعلیمسعید إسماعیل علي ،5
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اطواألدوار لوكوأنم لالس ددات الفع م مح ات،، فترس نظم التوقع ن وت ف م ل موق ي ك ھ  ف رة من المنتظ

1.االجتماعيمواقف التعامل مع الواقع 

ة بمالفرد أن علىولذا تفرض  ة تام نظم یكون على معرف راءات والقواعد وال ن اإلج ة م ة لجموع مواجھ

ار أفراد المجتمعھدف إلى الحفاظ على یثقافي في إطار ،الحوادث والحاالت الطارئة ف األخط من مختل

الشخصیة الحفاظ على الممتلكاتوكذلك ،دون وقوع حوادث أو إصاباتیلولةالححیطة بھم، والمادیة الم

ادات من خطر والعامة ات واإلرش اإلتالف، وتفرض على الفرد في ھذه الحالة توفیر المعلومات والتعلیم

ة بمج ياألدواتلمالخاص يالت اینبغ ل معھ تخدامھا والتعام رد اس ى الف ات والحعل الل األزم االتخ

لیمةالسلوكیاتإتباععلىوالحرصالطارئة ضمن المواقف االجتماعیة التي تعترضھ في المجتمع، الس

ة ةللمحافظ آت العام افة للمنش ة باإلض ة الطبیعی راد والبیئ ى األف ك أن ،2عل ةذل الحة، المواطن ال الص

ي ممارساتھاتتطلب فقط معرفة قواعد  ابي ف ا ضمن مم، بل االنخراط الیومي واإلیج ل قیمھ ة وتمث ارس

.لألفراداالجتماعیةالحیاة 

.صحتھ والصحة العامةعلىللمحافظةالسلیمةالصحیةیعي جیدا العادات-
ویعمل األفراد ھنا على االھتمام بمشاعر األفراد اآلخرین في میدان النظافة والصحة، فالسعي للمحافظة 

ادات السلیمة ضمن البیئة االجتماعیة التي یعیش فیھا مثال على نظافة األماكن العامة، والوعي ونشر الع

ة  حة العام ى الص اظ عل ق بالحف ا تتعل ة كونھ ؤولیة االجتماعی اس بالمس لب اإلحس ن ص ر م رد، تعتب الف

ول  ات ح ادات والمعلوم ن اإلرش ات م دة بیان وفیر قاع ال ت ة الح ب بطبیع ذا یتطل ع، وھ راد المجتم ألف

ردممارسة العادات الصحیة السلیمة في يما یتعلق بالتغذیة أو النظافة، ویشارك الف ةأنشطةف التوعی

ونالصحیة، ویمكن اركةأن یك ن خالل المش ثال م ك م يذل دف دواتعق يالعضویةأون الجماعةف

ة3إلخ...األحمر مثال البیئیة للجمعیات أو جماعة الھاللالصحیة ة ومحارب ، والتي تعمل على مواجھ

ةحو نالتصرفات العدائیة اء،البیئ ل إلق اتمث ي الشوارع النفای ة، كف اكن العام ة أو واألم الحدائق العام

.المساحات الخضراء في الشوارع

87قباري إسماعیل، مرجع سبق ذكره، ص 1
اماالجتماعیةتدریس الدراسات إمام مختار حمید وآخرون  ،2 اھرة مصر في التعلیم الع راء الشروق ،الق ة زھ ،مكتب

.13–11ص 2000
ل الم-رؤیة المؤسسة المدرسیة ورسالتھاعبد الواحد محمد علي، 3 زةدلی و المصریة مارسات المتمی ة األنجل ، مكتب

29ص 1999،القاھرة ،
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1:البیئة االجتماعیة المحیطة بھعلىوالحفاظالتعاملمھاراتیمتلك-

ااحترامإن غرس  قیم  ة للعی ر متجلی ة غی یم رمزی ا ق زز الممتلكات العامة ، تبدو لوھلة أنھ ا تع ن، إال انھ

لیم  م الس ى الحك اس عل ع الن ین جمی بشكل عام المسؤولیة، والحس السلیم والذي یعبر عن قدرة مشتركة ب

.والتمییز بین الخطأ والصواب والمحافظة على البیئة المحیطة باألفراد بالمجتمع 

د ع ا یسمح بالتأكی و م ة، وھ ة األخالقی واطن ویحیل ھذا األفراد إلى التمسك بالمنظوم ى أن سلوك الم ل

ن ش ي أالمسؤول یعلي م ى ف ة، تتجل یم حضاریة رفیع ل لق و حام ث ھ ن حی ع م ي المجتم ھنھ ف احترام

دان االجتماعیةوإخالصھ للبیئة  ق بمی ھ یتعل ا یجعل ا وعناصرھا المتنوعة، مم أنالمحیطة بتجلیاتھ الش

واطن  اهالعام، ویحدد كیفیات الممارسات والتصرفات التي یقوم بھا الم ة اتج اتھ المادی ع ومؤسس المجتم

2:وذلك من خالل والتنظیمیة، 

ى التواصل اآلخرینممارسة التفاعل من خالل الحساسیة والتجاوب مع المواطنین - رد عل اعد الف وتس

.اآلخرینجابي مع یوالعمل  اإل

.مة مھارة المراقبة وتعني مراقبة المنظمات الرسمیة وطریقة معالجتھا للقضایا العاتفعیل -

داخل واالجتماعیةمھارة التأثیر وتشیر إلى القدرة على ممارسة التأثیر على العملیات السیاسیة تفعیل -

.   إلخ ...أو التظاھر االلتماسالمجتمع، سواء من خالل التصویت أو التعبیر عن الرأي أو 

ات ویمیل كذلك إلى مواجھة كافة أشكال السلوك غیر الحضاري كالعنف بكافة أشكالھ ب الممتلك ، تخری

تركة  اة المش ة أو الحی اییر الجماع رام مع خ، باإلضافة ... العامة والخاصة، الغش،الرشوة، وعدم احت إل

لیمااستغالالالعامةالملكیةإن أتیحت لھ الفرصة ویستغلالعامةالممتلكاتصیانةالمشاركة فيإلى . س

ذلك التعرف ىك ةاألنشطةعل ةالتطوعی ةالالزم ةلمحیطةاللبیئ ةكالتوعی نبالوقای األمراض،م

3.المحیطةالبیئةتشجیربأھمیةوالتوعیة

:الحدیثةاالتصالیعي جیدا متطلبات التفاعل مع التكنولوجیا ووسائل - 4

أنھ في الوقت الذي یجري فیھ الحدیث عن ،األمریكیةیرى أحد أساتذة وباحثي التربیة في جامعة بوسطن 

واألخالقیة االجتماعیةالتكنولوجیا المتقدمة، تبدو الحاجة ملحة أیضا للحدیث عن القیم التعلیم والتصنیع و

ولسنا بحاجة إلى إنسان ألي، ،كائن البشري بأكملھنحن بحاجة إلى ال" بالتناسق مع ھذه المجاالت، فیقول 

انيأنال یعقل واالجتماعیةاالقتصادیةفالتنمیة  ب اإلنس ن الجان زل ع تم بمع انفاإل،ت ي نس و الھدف ف ھ

35،ص 2002،دار المیسرة ،عمان األردن ،االجتماعیةسات ا، الدرمحمد حمد الطیطي 1
142مصطفى قاسم ،التعلیم والمواطنة واقع التربیة المدنیة في المدرسة المصریة ،مرجع سبق ذكره، ص 2
، دار طلیعة للطباعة والنشر، على المواطنة وشروطھا في الدول المتجھة نحو الدیمقراطیةالتربیةأدونیس العكره، 3

57-56بیروت ،دس، ص 
30عبد الواحد محمد علي ،مرجع سبق ذكره ، ص 4
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ناعیة،وإن ، األخیر من التنمیة ة والص ة والعلمی ة المادی االت التكنولوجی ي المج دم ف وة التق ى ق ول إل یتح

یم 1".مدمرة ما لم یلتزم بضوابط أخالقیة في التعامل معھا  وع الق ي موض ین ف ب الدارس یر أغل حیث یش

یم زیادة العبء التقني والفني التكنولوجي لتعلیم أنماطأن السلوك المرغوب بھا لم یغیر الھدف األسمى لق

دس  ب والمھن ثال الطبی ل، فم يالمجتمع وھو إعداد المواطن الصالح باألص ن واالختصاص ال م أي مج ب

المجاالت قد یكون خطیرا ووباال على المجتمع والدولة، ما لم یكن مواطنا صالحا بالدرجة األولى قبل أن 

ةرسین عن الكیفیات التي نرى تدني المسؤولیة ویروي أحد الدا، 2یكون مھنیا  ذه االجتماعی ول ھ ا ح فیھ

یارة استعمالال یزال " ... النقطة فیقول  ھ الس ھ ،ومنب ي ل منبھ السیارات سائد في مجتمعنا، بشكل ال داع

كذلك المضایقات ...، وفیھم النائم والمریض والذي ینفر من الضوضاء اآلخرینمزعج جدا ومقلق لراحة 

3".االجتماعيالضمیر النعداماتفیة الكثیرة في المجتمع ھي نموذج الھ

یات الالزموھنا یجب الفرد على امتالك ةةاألساس ع معرف ل م اللتعام ى وتكنولوجی درة عل ر والق العص

ة ھ المحیط ھ وبیئت م ، وتوجیھھا لتنمیة مجتمع ات العل ن معطی ھ م یط ب ا یح الوعي بم ذلك ب ب ك و مطال ھ

.إلخ...والحواسیب، واإلنترنتالصناعیة األقمارمثل ،جیاوالتكنولو

4:اآلخرینمعسلیمةاجتماعیةمھاراتیمارسیمتلك الحس المشترك و-

واضح، ھو معرفة ما یجري ھو مجموع الحس السلیم لدى األفراد وبتعبیر ھنا الحس المشترك ویقصد ب

رادنظم العالقات بین یماو... وز كالقواعد والرماالجتماعين طریق التدامج عاكتسابھ ث 5.األف بحی

اداتیمتلك الفرد نسق من األفكار، ھ والمشاعر والع ف عالقات ع مختل ي تطب ةوالت راد االجتماعی ع أف م

د ف. وطرق التعامل معھم اآلخرینالمجتمع  دق اك اجأك ى Jean-J.Rousseauروسون ج یم عل أن ق

ھ قادرة على تفعیل حس الفضیلة المواطنة  رى أن ث ی ع، حی راد المجتم د أف وطن عن ن لل وم أنال یمك یق

ر  یم بغی ةق ھاجتماعی یره وتنظم د...،تس ن نج داد ل ذا اإلع ر ھ دا وبغی رارإال عبی نأش دأ م یس ب رئ

ىبحیث تتمث" 6.الدولة یولوجي إل اعيشخص ل في تحویل الفرد السوس ة ،اجتم ي حال رد ف ویتحول الف

ذات وباألنا،الكلي والشعور العاماالندماج ةإلى ظھور ال ن االجتماعی ر م اویحدث التغیی ى أن أشعر إل

عر  ن نش رد ف7".نح ى الف رض عل یم یفت ذه الق ة ھ ؤولیة أن إن ممارس ل المس ى تحم درة عل ك الق یمتل

بحیث یتعرف تآزر االجتماعي مع أفراد المجتمع، المناسبة، التضامن والالقرارات اتخاذوالمشاركة في 

151سعید جبر سعید ،القیم العالمیة واثرھا على السلوك اإلنساني ،عالم التربیة مرجع سبق ذكره ،ص 1
منشورات جامعة دمشق ، ،التربیة المدنیة دراسة في ازمة اإلنتماء والمواطنة في التربیة العربیة، عبد هللا مجیدل2

151ص 2008سوریا ،
14زیدان بن عجیر الحارثي، مرجع سابق ، ص 3
52جودت أحمد سعادة، ، و محمد إبراھیم عبدهللا ،مرجع سبق ذكره ص4
29ریمون بودون ، مرجع سابق ص 5
166مجیدل، مرجع سابق ، ص عبد هللا6
2002،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،اإلسكندریة علم إجتماع التربوي بین التألیف والتدریسفایز مراد دندس ،7

106ص 
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رفھم بمشكالت وحاجات الطالب على م ا، وتع اھیمي عنھ نظمات المجتمع المدني ویتزودون بإطار مف

1.ذلك الخدمة في مطاعم الفقراء أمثلةالمجتمع، ومن 

:قیمة الحقوق والواجبات -4-2-2

ى " على Émile Durkheimالعموم یتحدث دوركایم  ى الخضوع إل ھ إل أن اإلنسان لیس میاال بفطرت

اأي النظام األخالقي، أو التضحیة أو احترام، أو إلى أي نوع من السلطة ا راإلیث ي بنیتن ، إذ ال یوجد ف

2.الفطریة األولى ما یدفعنا إلى أن نكون خاضعین إلرادة سماویة، أو شعارات رمزیة مساندة للمجتمع 

Talcottویفترض بارسونز  Parsons رادیقوم فیھ اجتماعيفي ھذه الحالة أن ھناك نسق ال األف بأفع

اه بعض،باتج ھم ال ة بعض ون منظم ا تك ادة م ال ع ذه األفع نوھ ق م ق نس ادوف یمباالعتق ةق اجتماعی

لوك،و بة للس الیب مناس ن أس یم یمك ذه الق ض ھ اییروبع میھا مع اییر ،أن نس ذه المع ون ھ ذین یتبع وال

ابھة، ف المتش ي المواق ابھ ف كل متش رفون بش ع یتص ي المجتم ام ف ق االنتظ ا یحق ذا م میھ وھ ا نس أو م

وازن  اعيالت اس،،االجتم ین الن تركة ب ائدة والمش اییر الس وع للمع ي الخض ذي یعن س ال ي نف ر ف ویعتب

باإلضافة 3.االجتماعيالوقت تحذیر لإلنسان من أي تمرد أو محاولة للخروج عن اإلطار العام للنسق 

ة باإلضافة إلى ذلك أنھا مرغوبة اجتماعیا ألنھا تشبع حاجات الناس، وتستند لمبد القیم ملزم زام، ف أ اإلل

ف وآمرة ى السلوك والمواق ا عل ة،ویتقبلھا نظرا لضرورتھا وتأثیرھ وحتمیة، لذلك یتمثل اإلنسان القیم

4.االجتماعیةواألدوار االجتماعیة التي تزخر بھا عملیات التفاعل 

اوھذا  ام المتصلة بمصالح الجماعات اتكونھ ات أو المھ وق والواجب ة الحق ق بممارس ي تعل ة الت لمختلف

ھ  ة حقوق زة حول حمای رد مرك بھا الف ینتمي إلیھا الفرد، وینبغي أن تكون المھارات األساسیة التي یكتس

یة ارات األساس ى أن المھ واطن، بمعن ھ كم ھ والتزامات اوإنجاز واجبات ى ھن یر إل زام، تش ادئ االلت بالمب

صورة التي تفرضھا المسؤولیة االجتماعیة االجتماعیة والقواعد والقوانین التي تتصل بحكم الجماعة، فال

بوصفھا ممارسة حقوق تعبر عن نوع من التكیف والتعاون وتمثل القوانین عن طوعیة وعدم اإلضرار 

ذا التصور یشعرون بمسؤولیتھم عن  األفراد بھ اء الرمزي، ف ز االنتم ي نطاق حی ة ف بمصالح الجماع

ولھذا . التصرف في مجال حیوي واسع وھو المجتمعطریق مختلف األدوار االجتماعیة المقترنة بحریة 

: قادرا على تجعل الفرد

98مصطفى قاسم ،التعلیم والمواطنة واقع التربیة المدنیة في المدرسة المصریة ص 1
166عبد هللا مجیدل ، مرجع سابق ص 2
81-80طلعت إبراھیم وكمال عبد الحمید الزیات ، مرجع سابق، ص 3
93قباري إسماعیل، مرجع سابق، ص 4
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1:نشاطات المجتمع المدنيفي مختلفاإلیجابیةالمشاركة-

ل ف ارس داخ ة تم یم المواطن امق ع الع ي والمجتم واطن ف ا الم ارك فیھ طةیش ل أنش ي الفع اة وف الحی

ذع الذي ینتمي إلیھ، ، ویبذل ما في وسعھ للحفاظ على قیم المجتماالجتماعي اونظرا لذلك یترتب عن ھ

ز الشعور بالواجب نحو الوطن ا تترك ة ھن یم المواطن ون ق ت، ك ا اإلبس ةمولوجیة یداللتھ ي واالجتماعی ف

ي وتشكل ،توجیھ السلوك العام لألفراد ي أي نشاط محل ة ف اركة الفعلی م للمش ع لھ يأوداف ث ،وطن بحی

ی لوكیة نفس یم ظاھرة س ذه الق ةة تشكل ھ ااجتماعی وطن عموم ع وال والء للمجتم ر عن ال اني ،تعب والتف

د 2.وتماسكھ ازدھارهجل خدمتھ والحفاظ على أوالعمل من  اركةوتعتم ةالمش ى االجتماعی تعدادعل اس

ع  ا المجتم ي ینتجھ ة الت درة والدافعی وفر الق دى ت رد وم دى الف ري ل رهفط ةوأط یم ،الثقافی ھ الق ا فی بم

ادات والتقالی ةد والع ون.االجتماعی األفراد المواطن ع،ف ي أي مجتم نوات ف اء س لون أثن ئة یحص التنش

وبو و مطل ا ھ ھالتمدرس على ذلك اإلدراك السریع الحساس عم ي فعل ادیین ف وا أعضاء ع ي یكون ،ك

ة، ھو تقدیر جمیع المرء ھالذي یحتاجف،تمعجمال اة المجتمعی ین الحی ة لتحس ة الموجھ األنشطة المجتمعی

ت، المجتمعیةمن ھذه األنشطةشيءأي مجتمع ،ویدعم فإذا كان شخص عضوا في  إن مع مرور الوق

3.المجتمع العاماتجاهوالمسؤول ھذا یشكل قاعدة السلوك الفعال

الوالء ف اس ب عف اإلحس ث ض ن حی ة م كالیة المواطن ل –إن إش دم تمفص ة وع یم المواطنی ل الق مجم

رى لوك األخ ي س راد،ف ي فاألف ة ھ اسي الحقیق ھ أو انعك دم اكتراث ھلع ي باھتمام ة ف اركة بفعلی المش

ي  تالحم تصف مجموع األنشطة المجتمعیة الت ع،والتضامن التماسك وال راد المجتم ین أف اختاللي أب

مسألة طوعیة مبنیة على قناعة المشاركة الفعالة في أنشطة المجتمعأن، علما عالقة المواطن بالمجتمع

ال واطن ،وس ةالم وم الجماع ربھ لمفھ ة تش ھ ودرج امة نیت ي و4.عموم اد ف ن الحی تقرائیا م درج اس تت

التعامل الجاد مع القضایا ویفضي ھذا إلى 5.التكیف والتقدیر والتعاونإلىبالتعایش والتعامل مع الناس 

فبمحاربة مظاھركااللتزامالعامة للمجتمع  اعيتشجیع و،العن ل االجتم ى ، والتكاف وف عل ة الوق حمای

6.إلخ...البیئة

:االجتماعیةفي مجمل عالقاتھ واألخالقیةاالجتماعیةبالقیمیتمسك-
، وتتصل بمدى القبول االجتماعي اجتماعیاالشيء المعلوم أن القیم االجتماعیة تتسم بما ھو مرغوب فیھ 

ا  ذا لكونھ اني، ھ لوك اإلنس اھر الس د " لمظ د والتقالی ن العقائ تمدة م ةمس ط ،االجتماعی ى رب وم عل وتق

52جودت أحمد سعادة، ، و محمد إبراھیم عبدهللا ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
51ص .العربي فرحاتي ،التربیة على القیم ، مجلة علوم التربیة ، مرجع سبق ذكره2
46سبق ذكره، ص برترند راسل ، مرجع3
54خلدون حسین النقیب ،مرجع سبق ذكره ، ص 4
.مرجع سابق محمد زیاد حمدان ،5
، مرجع سبق ذكرهمسألة المواطنة بین اإلسالم والغرب،التجاني بولعوالي6
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ھالفردالمعلومات التي یتحصل علیھا  ن انتمائ اعيم لوكا االجتم ي یسلك س ھ لك ابوجدان اه اجتماعی تج

ف أو  دیر والمواق ھ التق ول وأوج اآلراء والمی األشخاص أو األشیاء أو الموضوعات، وتتعلق ھذه القیم ب

اة ي الحی ف ف ةاالتجاھات وأسالیب التكی ك 1".االجتماعی ة عأنذل اذملی ة اتخ ا، عملی ل م رار أو فع الق

ا،  وإال  ا وتنظمھ ى علیھ ر " مكلفة في ذاتھا وغالبا ما تستلزم معاییر وقواعد تبن ع غی ذا المجتم ل ھ فمث

ن ال تمكن م دارس جھالء ،وشرطة ال ت اتذة م ممثل بھذه القیم والقواعد سیكون فیھ ساسة فاسدون ،وأس

ھذا المجتمع حتى إذا حل في بلد مليء بالثروات س األبریاء،وقضاة یدینون الناالقبض على المجرمین،

ة اختیارمن عدم الكفاءة في ،الطبیعیة فسوف یصبح في النھایة فقیرا ز الھام ادرین للمراك " الرجال الق

Bertrandد راسلربرتنحسب رأي Russell.2

تعبر عن اجتماعیةرسیخ قیم عبارة عن مشروع لت"ویرى العربي فرحاتي أن قیم المواطنة بھذا المنحى 

الحقوق وذلك ،الحس المدني والشعور الدیمقراطيوترقیةللوطن،داألفراووالء انتماء وعي ب بتنشئة ال

التعاملالقدرة على كما تكسب األفراد 3".والواجبات وتحمل المسؤولیة وحمایة الوطن كملكیة جماعیة 

ع بعضبعضھمم احترامال دیرب انو،وتق رام الق لووناحت ل تقب ن " .لآلخرك وعي یمك ذا ال ألن ھ

درة ،واختراق كل الصیغ األنانیة للوجود،من تجاوز ذاتھاإلنسان ر والق ى تطویر الفك كما انھ یؤدي إل

ي  ل ف اهعلى الممارسة والفع ة،اتج انیة والدیمقراطی یم اإلنس ة الق ة حمای واطن أمان رد الم ل الف ھ یحم إن

4.ال في سبیل الوطن واإلنسان والقیم الحرة كبیرة وعھدا على مواصلة النض

:البیئة المحیطة والتفاعل معھاإدارةقدرة على المشارك في-

وسیلة لتنظیم ذات أنھا" عموما، االجتماعیةلمنحى القیم Émile Durkheimفحسب تصور دوركایم

ھ، یم الفرد مع ذات المجتمع والبیئة المحیطة ب اأي تنظ ي وحداألن نحن ف ى وثابوال ة المعن ،ةتة متكامل

ى و ادرة عل تیعابق عاس یم المجتم رد الحدس ، ق دى الف ون ل ا یك ذا م اعيوھ ھ االجتم ي 5".لمجتمع وف

ات  ن العالق زي م ادي والرم ب الم إن الجان ةالحالة اإلیجابیة من ھذا التصور، ف ى االجتماعی الن عل یعم

دمج األصیلةتلقین وضبط السلوك الحسن والمثل العلیا والقیم  وذجي ین واطن نم وغیر ذلك، قصد إنتاج م

د االجتماعيفي المجتمع دون أن یسبب مشاكل ومتاعب للنظام  ن القواع ، وبعید عن الجنوح والخروج ع

6.االجتماعیة

22،دار المعرفة الجامعیة القاھرة ،د س، ،ص التقویم التربويمحمود عبد الحلیم ، 1
اعيبرتراند راسل ،2 ام اإلجتم ة والنظ ان ،دس التربی روت لبن اة بی ة الحی ده ،منشورات دار مكتب ة سمیر عب ،ترجم

231ص
58العربي فرحاتي، التربیة على القیم ، مجلة عالم التربیة، مرجع سابق ذره ص 3
ى المواطنعلي أسعد وظفة ، 4 ة عل ي ةالتربیة على اإلستبداد في العالم العربي ،ھل یاتي زمن التربی ع إلكترون ،موق

.https://www.watfa.net 11/2012/ 6یوم
17عبد هللا محمد عبد الرحمان ، علم إجتماع التربیة  مرجع سبق ذكره ،ص 5
203عدالن العزیمیة ،القیم والمدرسة ، مجلة عالم التربیة  مرجع سابق ص 6
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إذا  ةف یم المواطن اق یة ھن ة الحساس عى لتنمی ةتس راد،االجتماعی دى األف ة ل م البیئ ى فھ اعدتھم عل ومس

اتوعي إن و،نھا بكل عناصره وتعقیداتھا ومشكالتھاالتي یعیشواالجتماعیة ذه التوجھ رد بھ ي الف یعن

اه،)حواسھ ، عقلھ ،جسمھ ( جاه نفسھ لمسؤولیة تھإدراك ھواتج یش فی ذي یع ع ال ع المجتم والتفاعل م

ھ وتاریخھوفھم نظمھمشكالتھ وقضایاه، ده وقیم واطن السلوك ،وعاداتھ وتقالی رد الم ل الف ذلك یتمث وب

ي تفرضھا الضروریات " مدني المسؤول، ال ال الممارسات الت ل واألفع ةوالذي یعبر عن ك االجتماعی

ا االستنادوالثقافیة والقانونیة والوطنیة، والتي یصبح بموجبھا الفرد ملزما على  ق علیھ إلى مرجعیة متف

عنھ سواء نحو ذاتھ اعاالمتنأوإلى مرجعیة علیھا من أجل القیام بأي فعل –قیم المواطنة والمجتمع –

و مرغوب المواطنة قیم ومن ھنا ف1" .أو نحو مجتمع ا ھ ا تأخذ ھیئة مبادئ سلوكیة تتحدد وفق لم وبم

ةالمجتمع من سلطة أخالقیةیمثلھ  ذه الحال ي ھ ھ ف ر، كون اكس فیب ھ یتجھ "Max Weberحسب م أن

ا فیتالسائدة،االجتماعیةنحو تحقیق تلك القیم وباستمراردائما  حدث السلوك ویتبلور دائما داخل إطار م

اركة ضمنیا بحیث2." یسمى بموجھات الفعل والسلوك الذي تفرضھ القیم  راد للمش یم األف تدفع ھذه الق

وادر االجتماعیةفي الحیاة  ن خالل التأسیس لب ك م دني، وذل ع الم والتفاعل مع مختلف مكونات المجتم

ات م وعي، كالجمعی داني والتط ل المی ة العم ام وتنمی الح الع دم الص ا یخ ھ بم تقرارثال، وتوجیھ واس

.المجتمع

:االجتماعیةقیمة المشاركة -4-2-3

ھ،  ھ فی م مواطنت توفیھا بحك ب أن یس رد یج ى الف وق عل ع حق ار أن  للمجتم ة باعتب ذه القیم درج ھ وتن

ن شاالجتماعیةوعنصرا أساسیا في تمكین العالقات  ع الجماعة م رد نأ، ذلك أن التوحد م دفع الف ھ أن ی

ث 3على بدل الجھود من أجل إعالء مكانة مجتمعھ ة، حی ة واإلیثاری ال التطوعی ،وذلك من خالل األعم

نھم، االجتماعیةیلتحق بھا الفرد إلحساس متزاید بالمسؤولیة  اعدة اآلخرین وتمكی التي تفرض علیھ مس

ؤدي ...كالمنظمات غیر الحكومیة، والنوادي الریاضیة  ث ی خ، حی را إل و ال یسعى كثی ھ وھ رد واجب الف

ع 4الحصول على حقوق ،وتعمل قیم المواطنة على تزوید المواطن بالكیفیات التي یتكیف بھا مع المجتم

المجتمع وتبیان دوره، فالمیزات األساسیة للمواطن المسؤول ھو تعاونھ ومشاركتھ الفعالة في المجتمع، 

Jeanمیاالردجان "ویمثل ھذا التصور بالنسبة لمنظور السوسیولوجي  Millard " ة ى أھمی د عل التأكی

ع، إذا  ة والمجتم ة للدول نجم المشاركة في القضایا العام عی ي المجتم ة ف یم المواطن راد لق ل األف عن تمث

289سابق، ص سلیماني جمیلة ،التربیة على القیم ،مجلة عالم التربیة ،مرجع1
289سلیماني جمیلة ،نفس المرجع، ص 2
68علي لیلة، مرجع سبق، ذكره ص 3
85علي لیلة نفس المرجع، ص 4
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ااالجتماعیةوالدة األسس الكلیة لھویة الفرد النفس  لوكیا لممارسة عضویتھ والتي یكون فیھ تعدا س مس

1:یكتسب أنماط سلوكیة تفضي إلى والیومیة للناس االجتماعاتفي 

د :التعایش- ةوالمعنى ھنا ھو تكیف األفراد داخل المجتمع مع القواع ك األخالقی ة لتل یم المرجعی والق

دماج  یال لالن د، تفع اعيالقواع اوب االجتم ام، والتج الح الع ات الص ع متطلب ل م ا، یتفاع دماجا إیجابی ان

اة التلقائي مع القوانین والقیم التي تنظ ةم العالقات وتنشط الحی ة االجتماعی ع األھلی ات المجتم ع مكون م

2.والرسمیة على حد سواء

اة ھو:التكیف- سلوك العادات الیومیة في األسرة والمدرسة والعمل والسوق ومواقف ومتطلبات الحی

دوار التي یؤدیھا تقوم على مجموعة من التوقعات المتبادلة المرتبطة باألاالجتماعیةكون الحیاة العامة،

3.االجتماعیةالفرد ووعیھ بما یجب علیھ فعلھ في كل موقف من مواقف الحیاة 

زام - رام :االلت ي إحت ردي ف توى الف ى المس وطن عل ع وال الص للمجتم ال اإلخ ذا المج من ھ ویتض

رجیح المصلحة ن خالل ت ع، م اه المجتم ات تج ة القوانین والقواعد المعمول بھا، والوعي بالواجب العام

4.على المصالح الشخصیة وتبني سلوك نشط في الحیاة العمومیة 

اون- امنالتع لوك : والتض زة للس ة محف امن كقیم ر التض اعيیعب راد االجتم ق أف ن تواف ابي ع اإلیج

يالمجتمع وعن اإلحساس بالواجب  اعياألخالق اهاواالجتم ااآلخرینتج ة ، بم وق الجماعی زز الحق یع

رجم ف ع ویت ة للمجتم ت رغب س الوق رادي نف دمات األف دیم خ ق تق ن طری ائم ع یش المشترك الق ي الع ف

5.تطوعیة في سبیل تنمیة وتحقیق الصالح العام

:االجتماعیةوتعزیزھا للمسؤولیة للطالب الجامعياالجتماعیةتمثل قیم المواطنة ضمن العالقات -5

ا ال لإلنسان فھمااالجتماعيما ال شك فیھ أن فھمنا للسلوك م أتيدقیق ره ی ع غی رد م م تفاعل الف إال بفھ

یم  اعيممن ینتمون إلى جماعات مختلفة من التنظ ع،االجتم وك فحسب رأي للمجتم " J.lookجون ل

ال أالفلیس من مجتمع مدني إال حیث یتنازل كل فرد عن حقھ الطبیعي للجماعة، تنازال تاما، شرط  یح

ره ت ة بینھ وبین اللجوء للقانون الذي تق ك الجماع وم أن 6.ل ن المعل انفم اعياإلنس ھ، ویجد اجتم بطبع

ي -وتعلیم المواطنة والدیمقراطیة وحقوق االنسانالتربیة المدنیة محمد زیاد حمدان ، 1 ن الفشل ف ان م ة اإلنس وقای
وم /http://www.hamdaneducation.com/arabic/EPeJdocs، ضرورة االصالح اآلن-البلدان النامیة ي ی ف

11 /09/2013
ي المغربمحمد الكتاني ،2 اط القیم المرجعیة للمواطنة وتخلیق الحیاة العامة ف ة الرب ة المغربی ة المملك دوة أكادیمی ، ن
55، ص 2013نوفمبر 26-25أیام :
ة ريالمواطنة والمسؤولیة اإلجتماعیة مدخل نظأحمد زاید، 3 ادي عشر للمسؤولیة اإلجتماعی ؤتمر السنوي الح ، الم

24ص 2010، المركز القومي للبحوث اإلجتماعیة والجنائیة، القاھرة 2009مایو 19-16والمواطنة ایام 
62-61سیدي محمد ولد یب، مرجع سابق، ص 4
62سیدي محمد ولد یب ،نفس المرجع ص 5
96من أجل فلسفة فاعلة، مرجع سبق ذكرھن ص –الحریة –ب الواج–عز الدین الخطابي ،الحق 6
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ة  ل تلبی ن اج ھ م ع أقران ات م ة عالق ى إقام را عل ھ مجب ھنفس ة احتیاجات ذه الحال ھ، وھ ات عیش ومتطلب

اعيتفرض علیھ الخضوع لألنظمة والقوانین واحترام التنظیم  ة المحیطة 1.االجتم ؤثر الجماع ث ت بحی

رد إال بكل مكوناتھا على قیم ا رد ال یتحدد كف م إن الف ام، ث لوكھ الع ھ س ى توجی لفرد والقدرة من ثمة عل

وده  بة لوج ة أي بالنس اعيبالجماع ابع االجتم ة الط ھ بالجماع ذ عالقت تمد حینئ اعي، فیس لوكھ االجتم لس

2.الفرد نحو البیئة المحیطة بھ التجاھاتووجوده الفردي وما نقصده ھو الشرعیة العامة 

ة " تحدد على أعضائھا نمط فالجماعة  دم مقاوم ى ع ل عل المعاییر وقیم المجتمع وقواعد السلوك، وتعم

ن الضغط 3."األفراد لتلك المعاییر  وع م ذل ن اعيفالجماعة تمیل إلى ب ذه االجتم الفون ھ ن یخ ى م عل

یم االجتماعیةالقیم، وبالتالي فإن تفاعل األفراد الذي یكون العالقات  ا یصبح خاضع لھذه الق ي یحمیھ الت

ایم4.ویؤكدھا الضغط الذي بدلتھ أفراد الجماعة  ده دورك ا أك ذا م ھ Émile Durkheimوھ أن " بقول

ھا باحترامالجماعة ال یمكن لھا أن تكون محل  راد، إال إذا أحاطت نفس ل األف ابع إلزاميمن قب ن ،ط م

اري  داء اإلجب یم، 5" خالل ما تفرضھ من قواعد ضاغطة، وتكریس ظاھرة اإلقت ل الق اإذ تمث ا ھن ركن

وھذا السلوك ھو الذي ،االجتماعيھي التي تنتج السلوك كونھا،االجتماعیةأساسیا في تكوین العالقات 

ى ؤدي إل ات ی بكة العالق وین ش ةتك ایمف6.االجتماعی ر دورك د تعبی ى ح ا Émile Durkheimعل فإنھ

دمن جھة، بطریقتینالفردتصقل ھویة  یم بهأولى من خالل تقیی لوكات والق ار والس ن األفك مجموعة م

نحوى وجھة نظره جذریا و من جھة أخرى من خالل محاولة تحویل الفرد وأنساق تفكیره والمشتركة، 

7.االجتماعیةالحیاة 

رتبط االجتماعیةتتأسس عالقة المواطنة بالمسؤولیة و ي ت ة والت یم المدنی ذه الق ة ھ بدورھا على مجموع

رین وا احترام اآلخ اتھم ب ي حی ویا ف راد س ربط األف ي ت ة الت روح الجمعی ي ال ى ف م، وتتجل ل معھ لتفاع

ھ كل شخص حذو  ذي یحدو فی ي ال وھن الخلق ن ال ة م ة یؤشر حال الیومیة، وفي غیاب ھذه القیم المدنی

ة وتتحول  ا الرابطة الكلی ي ھن اء، وتختف ا یش ا كم اء، ویتجاوزھ ا یش لوكیة كم نفسھ، فیفسر القاعدة الس

قیم المواطنة بھذا المنحىفإذا 8.بین المواطنین إلى عالقة مثقلة بالعدوان والعنف االجتماعیةت العالقا

ل لاللتزامتعمل على تنظیم العالقات االجتماعیة لألفراد المفضي المنحى ن خالل تمث ع، م و المجتم نح

109إبراھیم ناصر ، علم اإلجتماع التربوي ،دار الجیل بیروت ،لبنان دس ص 1
ل ،2 دي عام ةمھ ة العربی ة البرجوازی ة أم إزدواجی ارة العربی ة الحض ان ،دس، إزدواجی روت لبن ي ،بی ، دار الفراب

105ص
126سابق، مجدي أحمد عبد هللا  ،مرجع3
111إبراھیم ناصر، علم اإلجتماع التربوي، مرجع سابق، ص 4
ة، العربي فرحاتي5 ة التوجیھی ة ،مرجع سبق التربیة على القیم بین الوظیفة التسلطیة والوظیف الم التربی ة ع ، مجل

88ذكره ص 
110إبراھیم ناصر، علم اإلجتماع التربوي، نفس المرجع ، ص 6

7 Mohamed cherkaoui, Op.Cit, p41
41أحمد زاید، المواطنة والمسؤولیة اإلجتماعي مدخل نظري، مرجع سابق، ص 8
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ة بھا أنماط سلوكیة إیجابی ردیكتس ةالف ھ االجتماعی افي لبیئت ون الثق ن المك ا یجع،م واطنم ھ م تمكن ل م

اس جانوسكى وحسب ،يمجتمعوواعي بجمیع العالقات االجتماعیة ضمن التنظیم ال T.Janoskiتوم

1:وھي عددا من المبادئ التي تتبلور حولھا معاییر الحكم على المواطنفھي تتمركز على

ي اك: المشاركة العامة في الحیاة السیاسیة -1 راد ف ة حول مشاركة األف ة، لنقاشات العام ة الدول سیاس

.بتأیید القضایا العامة والدعایة لھا ومناصرة الشأن العام والتصویت على قضایا عامة

ة االستقالل-2 نظم السیاسي والحكوم ة عن ال ات كافی ده معلوم ون عن د وأن یك فالمواطن الصالح الب

التزامات رسمیة المشاركة في، كذلكالخدمات العامةودعم القرارات والبرامج أوالتي یعیش في كنفھا

.كاالنتخابات

ي ضوء اآلخرینتجاه :االجتماعیةالمسؤولیة -3 ة، ف ةةالمسؤولیوتجاه الدول اه االجتماعی ة تج للدول

والتنظیم االجتماعي، وحمالت ،المشاركة التطوعیة كالمساھمة في جمعیات العمل الخیريكالمواطنین، 

.، ورعایة الصحة العامةالتوعیة

ن حج روعا م إن مش ات ف یخ ممارس ى ترس دف إل لوكیة یھ ة والس ھ التنظیمی ة بمداخل اة الجامعی م الحی

ام  ز روح النظ ى تعزی زامدیمقراطیة ویھدف إل ن وااللت ك م ة وذل دافھا التنویری اة المؤسسة وأھ ي حی ف

2: خالل إكساب الطالب الجامعي القدرة على 

.واالنضباطھام الشخصي العمل ،والحاجة إلى اإلسأخالقیاتقیمة الجھد، وفھم احترام-

.وترتبط ھذه الحاجة بالمعرفة والمھارات السلوكیة أیضا :اآلخرینالقدرة على العمل مع -

زاز- ب االعت ل یتطل ض، ب ع بع نا م اء بعض ون لطف رد أن نك ن مج ر م ي أكث ذا یعن ة وھ أنبالمواطن

أن نتعرف على وجھة نظر الشخص األخر، ومحاولة حل الخالفات بطریقة دیمقراطیة،  ا ب إنھ یسمح لن

3.نشتبك في محاورات مع من نعارضھم في الرأي بشكل غیر عدواني 

اولوھذا  ذي یتن ةالطرح یضعنا في اإلطار الفكري ال ة الجامعی ة للبیئ ع ،الصورة الدینامی ا مجتم كونھ

ات من تشكل یعيفر یم والعالق ةالق اماالجتماعی ام الع ب النظ ین جوان ة ب ة ویضم ،القائم ة منظوم بالغ

ب السلوكأنماط علىتأثیر واألكادیمیة، والتي لھااالجتماعیةالتعقید من النشاطات  ا الطال ي یتبناھ الت

ع محیطھ  ةالجامعي في عالقتھ م ى "، االجتماعی ارعل ا اعتب ھ أنھ ا ل ة ووسطا ثقافی ة اجتماعی ل بنی تمث

ر تقالیده وأھدافھ وفلسفتھ وقوانینھ التي وضعت لتتماشى وتتفق مع ث ع الكبی فة المجتم قافة وأھداف وفلس

ة  والتي ھي جزء منھ، تتفاعل فیھ ومعھ، وتؤثر فیھ وتتأثر بھ بھدف تحقیق أھدافھ السیاسیة واالجتماعی

25-24أحمد زاید، المواطنة والمسؤولیة اإلجتماعي مدخل نظري، نفس المرجع ص 1
35محمد مكسي، دیداكتیك السلوك المدني، مرجع سبق ذكره، ص 2
36رجع سابق، ص محمد مكسي، دیداكتیك السلوك المدني، م3
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ان واالجتماعي، والطالب الجامعي بحكم تكوینھ العلمي والثقافي 1"واالقتصادیة  ب األحی ي أغل نجده  ف

ن خالل قضایا وي سبیل ذلك یحاول فھم وھو ف،كثیر التفكیر في أوضاع مجتمعھ ع م مشكالت المجتم

ات  ع المجتمع ھ م ارن أوضاع مجتمع ا ، األخرىمناقشتھا مع زمالئھ وأساتذتھ، ویحاول أن یق إال أن م

اییر  ور مع ذي یبل یم ال ي نسق الق ر ف ت أن التغیی ة أثبت ا أن الدراسات االجتماعی ھ ھن ارة إلی یجدر اإلش

یة، ، یؤدمفاجئالمجتمع بشكل  ائج عكس ى نت ؤدي إل د ی اعي، وق اء االجتم ي البن ة ف ي إلى إحداث خلخل

ة أو  یم التقلیدی ویض الق دة عن تع یم الجدی ومن جملتھا ذلك الفراغ القیمي الذي قد یحدث نتیجة عجز الق

.2القدیمة

ي النسق ففي ھذه اعيالحالة التي ذكرناه من تغیر في قیم المواطنة مثال ف یم ضیقة وفاالجتم ةبق ردانی

امعي ب الج لوكي للطال ي والس اء القیم ى البن ھ ، تؤثر بشكل عكسي عل تمد منھ"كون دة یس یفتقر لعقی اس

اة لوب الحی ةأس لوكیةاالجتماعی وابط الس ث3،"والض ھ یبح یم وتجعل ن ق اءع ةاالنتم دون -للجماع

ع  ع -المجتم ور الواق ن ص ورة م ا كص ذوبان فیھ ل وال اعيب ي جاالجتم ل ف ي تتمث ادي والت ة الن ماع

بالمعنى الواسع بل شكل عصبة أو اجتماعي، بحیث أن ھذه الجماعات ال تأخذ شكل واإلنترنت وغیرھا

ي ع المحل اه المجتم لبي تج ردي س اني ف ابع أن ذلك ،4شلل تكتسب ط ھ ك یم وتجعل رفض ق اتی واھتمام

د ذات ف،متابعة القضایا الوطنیةمثل...األجیال السابقة ةلم تع دوات بالنسأھمی ي الن اركة ف ھ والمش بة ل

.اھتماماتھأومن انتباھھیشد واالجتماعيالثقافیة والعلمیة ولم یعد العمل السیاسي 

ي مقاصد  ات ف ن التراكم اك مجموعة م د أن ھن ري یج رد الجزائ ة الف والمتفحص للحراك القیمي لذھنی

ذلك ،وممعنىو ى دعت الضرورة ل اح مت ى مشروع مب ھ إل ھ أن ظاھرة الغش ،حولت د من و متأك ا ھ م

ھ  ى فاعل ار عل ر مسؤول ووصمة ع ل الغش عمال غی ا یجع الطالب الجامعي یعرف بالحجة والدلیل م

ھ  ن تحقیق ،لكنھ یغض الطرف عن ذلك ،ألنھ یجد الھدف الذي یمكن تحقیقھ إن غش أكبر بكثیر مما یمك

وم ظاھ ةرة إن لم یفعل ذلك، ومما ال شك فیھ أن تمرد الطالب كذلك أصبح الی داثھا اجتماعی تجري أح

ا ینیة كبیرة ضد الممتلكات العامة وھم ال یستطا، فإنھم یتصرفون بعدويداخل الحرم الجامع م م عون فھ

تغلین اآلخرینیقال لھم وذلك ألنھم ال یملكون أداة للتفاھم والتواصل مع  ، فتغلق الجامعات أمام كل المش

ال  اتذة وعم ة وأس ة طلب رفض بی5.بالجامع ھاوال ی Jeanجی Piagetة ذه الحال ي ھ ر ف ة تحری إمكانی

2004،المؤسة الجامعیة للنشر والتوزیع ،بیروت لبنان علم إجتماع المدرسةعلي أسعد وضفة وعلي حاتم الشھاب ،1

ابر2 دین ص ةمحي ال دول النامی ي ال ع ف ة المجتم ي وتنمی م المحل ة العصریة. ، الحك روت، ،2ط،المكتب ، 1988، بی
143ص

. مرجع سابق محمد زیاد حمدان ،3
ة الشباب المصريكمال نجیب، 4 ات ، مصر ثقاف دمات الصحفیة والمعلوم ة للنشر والخ ز المحروس ، 2008، مرك

97ص
111العربي فرحاتي، التربیة على القیم، مرجع سبق ذكره، ص 5
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ھاإلنسان من  ة لدی ار ،األنانیة وتفعیل الملكة الفكری ن األفك ام م اك نظ ون ھن ھ یجب أن یك رض أن ویفت

ار تشكلوأوال،االجتماعيأجزاء النسقفي التي تتأصل القیموالمشاعر والعادات و اییر اختی أحد مع

اءل راسلو.1لسلیم لمجمل أنماط السلوك االفرد  وین B.Russellیتس ن التك وع م ذا الن ان ھ ا إذا ك م

واطنین صالحین النشءواجبھا أن تدرب "والتنشئة  وا م إال 2،"لیكونوا أفراد صالحین أو تدربھم لیكون

رد " تؤكد واالجتماعیةالمعرفیة االتجاھاتأن مجمل  واطن الصالح والف ین الم اك ب ارض ھن ھ ال تع أن

ن الفرد الصالح ھو الذي ینمو نحو صالح المجموعة،أنإذالصالح، ة م وع إال تركیب وما صالح المجم

الفرد لھاتھ القیم، یجعلھ یحتكم إلیھا في إصدار السلوك ویلتزم بھا في اكتسابن أأي 3.األفرادصوالح 

.صالح المجتمع أدائھ الجامعي أو المھني أو اإلنساني بما یجعل ذلك یرتد أنیا، ثم مستقبلیا نحو 

ةومما سبق ذكره یمكن القول أن قیم المواطنة في عالقتھا بالمسؤولیة  دى الطالاالجتماعی امعي ل ب الج

4:یمكن إدراجھا في بعدین مھمین في حیاة الطالب الجامعي سواء في الجامعة أو المجتمع ككل 

ب اتھ،واالعتزاز بھ ومنجزللوطن االنتماءویشمل : بعد المسؤولیة الوطنیة -1 درة الطال وھنا تبرز ق

ي  ام السیاس ھ والنظ ا مجتمع وم علیھ ي یق وانین والت ة والق ة األنظم ام بمعرف ى اإللم اعيعل واالجتم

ذلك ومنجزاتھ في ھذه المجاالت،،واالقتصادي زازك ا االعت وم علیھ ي یق یم واألخالق الت ة الق بمنظوم

ل  ع مث رافالمجتم دل االعت اواة والع ر والمس وق الغی ة بحق ة قیم ة أھمی تركة ومعرف ؤولیة المش والمس

.االجتماع

وق : بعد مسؤولیة المواطنة -2 ا الحق ن السلوك وھم ین م واطن بفئت ب بصفتھ م ة الطال وتشمل معرف

ات، تالكوالواجب ارات وام لوكةالالزمالمھ م الس ھ،،لفھ الح ل و ص ا ھ ام بم ي حقوقوالقی دخل ف ھ وی

ة و، فراد المجتمعون على درایة بحقوق غیره من أكما یك،إلخ...جامعتھ ودائرتھ وبلدیتھ  أن یعي بأھمی

.القیام بسلوك المواطنة ،وأن أي تصرف خاطئ قد یؤثر أو یضر بمن یحیط بھ بیئتا وأفرادا 

ة بالمسؤولیة لمواطنة قات قیم ایلتطبكما وضع فیستایمر تصنیفا  ةومجمل الممارسات المتعلق االجتماعی

عتبالقراراأ من األفعال المتمحورة حول الفرد وینتھي ،یبدلألفراد في المجتمع  التي تھم قضایا المجتم

5:ككل

ؤول- واطن مس الت : م ع الفض رائبھ، یجم ؤدي ض ھ، وی ع مجموعت ؤولة م ة مس ل بطریق ث یعم بحی

.ویساعد الضعفاء ویدفع من وقتھ ومن مالھ في سبیل القضایا النبیلة

امحمود عودة و آخرون، 1 ا و تطورھ ث، نیقوال تیماشیف نظریة علم االجتماع طبیعتھ ود عاطف غی ة محم ، مراجع
.355، ص 1978، دون ناشر، 07ة طبع

11برتراند راسل ،مرجع سابق، ص 2
12برتراند راسل نفس المرجع، ص 3
201حسن حسین مرسي، مرجع سابق، ص 4
213عالل بن العزمیة، القیم والمدرسة، مجلة عالم التربیة، مرجع سبق ذكره،  ص 5
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اھ: مواطن ملتزم - اعدة بحیث یعترف بأھمیة المس ودا لمس دم مجھ ة وتطویر محیطھ، ویق ي نظاف مة ف

.وطنیا ومحلي االجتماعیةالفقراء ویساھم بنشاط في القضایا الوطنیة والحیاة 

ویمتحن إستراتجیات جدیدة لتغییر األسالیب االجتماعیةبحیث ینتقد البنیات : مواطن مدافع عن العدالة -

وسبل إنتاج التغییر ویبحث في المجاالت التي جتماعیةاالالتقلیدیة في حل المشكالت ویعرف الحركات 

.توجد بھا تظلمات وأنواع من الحیف لمواجھتھا 

ي  ار المرجع ل اإلط ة تمث زاموما نستخلصھ من ھذا الطرح كلھ، أن قیم المواطن وى االلت ؤولیة نح والمس

ل في تكوین شخصیة الفرد الذي یحكم تصرفات الفرد والجماعة معا، وبالتالي فإن دورھا یتمثالمجتمع، و

ى  ارونسقھ المعرفي والسلوكي عل ااعتب وابط أنھ ة والض ام المعیاری ل األحك ةتمث ةاالجتماعی واألخالقی

. داخل المجتمع االجتماعیةسلوكھ العام عادة ضمن حیاتھ انتھاج،التي یستند إلیھا الفرد في 

:االجتماعیةیة المسؤولوثقافةالمواطنةقیمبینالطالب والجامعة-5-1
ال تضم مجموعة من التنظیمات واألنشطة والعالقات االجتماعیة، وھي إن الجامعة كمؤسسة اجتماعیة

ف ذلكتختل ات ب ن المؤسس ا م ن غیرھ ةع رىاالجتماعی ث ،األخ ن حی ئة م ات التنش ة وعملی البیئ

ا ة فیھ ف العناصاالجتماعی ین مختل اعي ب ل االجتم ن التفاع ا م س نوع ا تعك ة ، كونھ ریة الفاعل ر البش

ي، االحتراموالمكونة لھا، ھذا التفاعل مبني على أسلوب الطاعة وأنماط  رة واألخالق ق فك ئة تنطل التنش

ن اعتبارمن صمیم بنیة المجتمع الجزائري على ھناالطاعةعلى  ة م أنھ مكون من وحدات أسریة أبوی

د"،واالمتیازاتحیث تمركز السلطة والمسؤولیات  ن ت یم والھدف م ل ق و نق ى الطاعة ھ رد عل ریب الف

رد المجتمع وعاداتھ الثابتة في مواجھة العالم، ذھني للف ب ال ى صمیم التركی ھ 1"إل د بیاجی Jeanویؤك

Piaget ة ة المركزی ى تراجع النزع ؤدي إل یم ی ذه الق من جھة أخرى في كثیر من تصوراتھ أن تعلم ھ

ة محیث أ2. األنانیة حول الذات عند الفرد عموما  اذج متكامل ى نم امعي یتلق یم ن الطالب الج ذه الق ن ھ

ضمن النسق اسلوكیة یفھم معناھا وداللتھأنماطومن خالل المواقف یحولھا إلى ،خالل حیاتھ الجامعیة

ا،االجتماعیةقدرة على رؤیة المواقف والمواضیع تكسبھ و،االجتماعي ذلك اتجھت السیاسات وتقیمھ ل

ة لھااالجتماعیةبالبیئة التعلیمیة إلى االھتمام  یم المواطن ى ق ئة عل ا للتنش ن المؤسسة مكان الذي یجعل م

3.السلمیة، عن طریق احترام كل الشخصیات الفاعلة في البیئة االجتماعیة للمؤسسة

ین  ان مع ي مك ارهومن المعلوم أنھ ال یمكن النظر إلى أي تجمع ألشخاص ف ة ذات تشكیل باعتب جماع

ذه التشكیالت، أوتوماتیكي، ذلك أل ى ھ ین النظر إل ا ح ن ھناك بعض الشروط والمعاییر یجب األخذ بھ

فتجمع الناس في محطات المسافرین أو في عیادة الطبیب یختلف عن تجمع الناس في جماعات النوادي 

43كمال نجیب، مرجع سابق ،ص 1
ة ، 2 عد وظف ي أس ایمالتربعل یولوجیا دورك ي سوس ة ف ة األخالقی دد ی وث الع ات والبح ة للدراس ة المعرف 567،مجل

72دب ص 2010كانوان األول 
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ة،على  ات التعلیمی اروالمؤسس ي اعتب ة ف س بنائی الث أس ل ث ل یحم یم مھیك رة ذات تنظ ذه األخی أن ھ

1:ي الجماعة وھ

ا : الھدف المشترك -1 ة برؤی راد الجماع ل جل أف ث یحف ى للجماعة حی ر الخاصیة األول ذي یعتب وال

.واعیة ومشتركة للھدف الذي یجمعھم 

ي -2 ل النفس ات : التفاع ي الدراس ف ف ذي یوص ادل وال أثیر متب كل ت ى ش ع عل ل یق اك تفاع أي ھن

.السوسیولوجیة بالتضامن بین أعضاء الجماعة 

رد بح: ماعياالجتالوجود -3 ان الف رف بكی ذه الخاصیة تعت یویوھ التكیف  السسوس ھ ب –ث یسمح ل

.ووفق معاییر وقیم الجماعة ككلاالجتماعیةنفسي ضمن التنظیم فضل تطور العالقات 

ة 2وتتحد روابط كل عضو في عالقتھ بأقرانھ في ھذه التنظیمات وفق ثالث مستویات، مرتبطة بمواطن

:مجتمعھ الجامعي كـاتجاهتھ الطالب الجامعي ومسؤولی

ث باالنتماءوھو بالتأكید وعي كل فرد : االنتماء-أ للجماعة، والوعي بأنھ یشكل جزء من جماعة بحی

ا،  ھ كعضو فیھ ة یكون مقبوال ومعترفا ب اءفقیم ا ینشط بشكل ال إرادي انتم ة م رد لجماع اتالف اتجاھ

تعدادأتملجماعة ، بحیث یكون األفراد على سلوكیة مبنیة على الود والوالء بین أفراد تلك ا ألجل االس

3.تحمل المسؤولیة تجاه مجتمعھم 

ق االجتماعيویشیر إلى مختلف النشاطات التي یقوم بھا الفرد داخل النسق : المشاركة -ب للتنظیم وف

.أدواره المحدد فیھ 

ي تصرفاتھ ویشكل التوجھ الذي یأخذه كل فرد من أفراد الجماع: المسؤولیة -ج ة في إنجاز أھدافھ، وف

ت ...فیھا األفرادووظائفھ، كون الجماعة تبرز قواعد وضغوطات المتثال  ا كان فكلما كان التضامن قوی

كلیة األعضاءقویة، بحیث یحدد االمتثالدرجة  ة .في ما بینھم القواعد غیر الش ون قوی ذه القواعد تك فھ

4... مھدد بالطرد نھ سیكون أأو االمتثالوترغم كل عضو على 

ـ ي إطاره سلوكات ـدد ف ـم یح ـق قی ف الجماعات ھو كمـا للفـرد نس ـول أن مختل ن الق ـھ، یمك و ممارسات

ھ،  امعي ل ب الج ؤثر بمجرد انضمام الطال ـام وم ـھ دور ھ ـم ل الطالبیة كتنظیـم یسـودھـا نسـق مـن القی

ث  دبحی ة كال وابط أخالقی ددھا ض ة، تح ات تعاقدی ي عالق دخل ف د، ی رف والتقالی افةین والع ى باإلض إل

ع  ائدة داخل المجتم یم الس امال للق ا ش ل تنظیم ة یمث ة للجماع یم التنظیمی وانین، فنسق الق التشریعات والق

اركة وااللتزامالعام، وتمثل عنصر من عناصر المواطنة الفاعلة من قبیل الوالء للجماعة  ا والمش نحوھ

لفرد اآلن ال یخضع فقط لتأثیرات البیئة المادیة المباشرة التي تتمثل فا" طاتھا وفعالیاتھا، افي مختلف نش

8ص 2007،دار الحرف للنشر والتوزیع ،القنیطرة ،المغرب ،نصوص في دینامیة الجماعاتالحسن اللحیة ،1
12الحسن اللحیة، نفس المرجع السابق ،ص 2
117، مرجع سبق ذكره، صمجدي أحمد عبد هللا3
43، ص 2000عالم الكتب،مصر،،دور التعلیم في تعزیز االنتماء،لطیفة إبراھیم خضر 4
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ات  ع فئ ات تنب یم واتجاھ ات وق ع ثقاف ایش م ن یتع ا، و لك یش فیھ ي یع كنیة الت ة الس ي والمنطق ي الح ف

ي ، أي أن 1..." مختلفة ومتباعدة األطراف اجتماعي ـرد ف ھ سلـوك الف اء أدائ ـع اآلخرین أثن ـھ م تفاعل

ـولأفراد المجتمع، یتـأثـر بافتراضـات وظائفھولمھامھ ـر مقب ـول أو غی ل . 2حول مـا ھـو مقب ا یجع م

ادئ السلوك  ى لمب رات مؤسسة عل بھ خب ة مسؤولة، وتكس منھ شخصا إیجابیا ذا عقلیة تحلیلیة اجتماعی

ادرة وحساالجتماعیةالسلیم، فیما یتعلق في مواجھتھ للمواقف االجتماعي االنضباط وتقویة روح المب

.االجتماعیةضمن البیئة الذاتي 

ة و ى بنی رح عل ذا الط قاط ھ ا إس رى إذا حاولن ة أخ ن جھ ات وم ط العالق ةنم ة االجتماعی ي الجامع ف

، وھنا نطرح أكثر منھا قیمیة مجتمعیةرسمیة،ةأكادیمیأنھا مبنیة على متطلبات قیاسیة نجد الجزائریة، 

ا الجا ع تساؤل عن الكیفیة التي تسعى بھ ي مجتم ة ف یم مواطن ة لضمان ق ادئ مع ى مب ر مؤسس عل غی

ة اعتبارالحرم الجامعي ؟، وعلى فياالجتماعیةسلوكیة تخضع للقیم  د بمجموع ان مقی ر مك ذا األخی ھ

.ةالتنظیمیمن النصوص والقوانین والقواعد

نمیة الشعور إن الطاعة المفروضة بشكل قصري قد تؤدي إلى ت"فیجیب الباحث كمال نجیب بذلك قائال 

ھ شيءوقد تجر الفرد إلى حاالت التمرد على كل ةبالعجز والالمباال ھ وقیم لوكھ وتوجھات ي س ر ف یظھ

.الجزائري الطالبالمشاكل الذي یعاني منھ زوھذا من أبر،3"التي یتمثلھا في حیاتھ

الصفة "بیئة الجامعیة یضفي على الجو أو الھذه العالقات المقیدة بالنصوص القوانین الجامدة،روتینیة ف

ابع الترجي  ى تحت یتخذ ط وق إل ن ف ط التواصل م ات ونم ة العالق ع ، فنوعی المشحونة بالتسلط والقم

وھذا قد یؤدي بدوره إلى تنمیة ، 4"والكبت والتذلل والخوف والرھبة والكذب والمسایرة ... واالسترحام

الي التھ امعیین وبالت ة الج دى الطلب ن الشعور العجز ل ان،رب م ب األحی ي أغل الطالب ال مسؤولیة ف ف

ة و یالت یمارسون أي شكل من أشكال السلطة الحقیقی اتالتمث ةاالنتخاب ي الحرم الطالبی ي تجري ف الت

ي "،اجتماعيرمز دالجامعي مجر ل ف اهوفي ضل نظام عالقات التدریس القائمة على التلقین والنق اتج

تاذ ال ن أس د ،م ب الواح ى طال اقش إل ارین ام،ك یش اش الع ي النق ل فف ن ك ب م د الطال ل تجری ي ض ف

ى  اظ عل ن الحف مصادر القوة والتحكم الكامل في حركتھ وكالمھ وتفاعلھ اإلجتماعي مع زمالئھ ،ال یمك

5."في شخصیتھاالجتماعیةترسیخ مجمل القیم والثوابت 

.183ص 1997، مكتبة الشقیري، القاھرة مصطلحات علم االجتماعسمیرة أحمد السید، 1
ة : ترجمة، تقییم مھارات اإلدارة مرشد للكفاءة و أسالیب التقییممارجریت دیل و بول ایلز، 2 إعتدال معروف و خول

ة، : الزبیدي، مراجعة د اإلدارة العام ز البحوث معھ ة السعودیة، مرك ة العربی ، ص 2002فھد بن معیقل العلي، المملك
48-49

45كمال نجیب، مرجع سابق، ص 3
49-48كمال نجیب، نفس المرجع، ص 4
69كمال نجیب ،نفس المرجع السابق، ص 5
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ا بعد یوم،ومن ھنا تبدو خیبة أمل الطالب الجامعي في المؤسسات التعلیمیة تزداد یوما ر جلی حیث تظھ

ة  في العالقات السائدة في مؤسسات التعلیم ومضمون عملیات التعلم في تعتبر الشيء األسوء في الجامع

اده،وعمالاالقائم فكراالجتماعيالطالب الجامعي عن النسیج انسالخالجزائریة وھي التي تفسر  العتق

دافھا  اأن الجامعة لم تعد قادرة في ضل أھ ع وآلیاتھ دادھم للتفاعل النشط م ى إع ع وعل دیات المجتم تح

اعي العصر الذي یعیشونھ، رابط والتماسك اإلجتم ل الت ي تشغلھم مث ن القضایا الت ر م ى كثی بالنسبة إل

اج  ة واإلنت ي التنمی اركة ف اديوالمش ي االقتص ة الت یم اإلجتماعی یة والق ة والسیاس اركة المجتمعی والمش

ع  ة المجتم ن ثقاف عرھا م لنستش ات 1.كك ویھ العالق ن تش دم ع ا تق ى م افة إل ةباإلض ل االجتماعی داخ

للمجتمع االجتماعيفقد أسھمت القطیعة الكاملة للنظام التعلیمي الجزائري مع البناء ،الجامعة الجزائریة

امعي عن  امالكلي إلى عزل الطالب الج ع وقضایاه، فااللتح ع المجتم اتبواق ل النشاطات والفعالی مجم

ا،،التي تتم في البیئة الجامعیةھا ومضمون زال ال تعكس بصورة مناسبة التغیرات التي یواجھونھ ال ت ف

ا في الواقع المدارس تحصر مناھجھا في عالم منفصل عن الحیاة المتغیرة لعصر العولمة مع أن وظیفتھ

ي،إعداد الشباب للحیاة ام التعلیم باب وساعد ھذا األمر على تفشي الفساد في جوانب النظ درك الش ، وی

رون ع اد ویعب ذا الفس ة ھ امعي طبیع دیدة الج رارة ش ھ بم انون ،...ن دأ الق الب أن مب درك الط ذا ی وبھ

2.والعدالة والحقوق المتساویة غائبة عن الجامعة كما ھي غائبة في المجتمع ككل

اتھ ا لرغب دادھم طبق ي إع تعداداتھمم وضمن البیئة الجامعیة یكتشف الطالب أن الجامعة قد أخفقت ف واس

أخر للمجتمع ككل،االجتماعيمن جھة وما یتالئم مع النسق  ة ك ن الجامع ع م راد المجتم وبھذا ینتقل أف

ة وال یوجد لدیھم سوى تصور غامض عن محطات التنشئة في حیاتھم إلى مواجھة الحیاة العملیة، بنی

دور ال،المجتمع والنظم السائدة فیھ رة مشوھة عن ال ھ ضمن وتصبح عنده فك یج ذي یجب ان یؤدی نس

دائل زد على ھذا أن ثقافة العولمة .المجتمع الذي ینتمي إلیھ ساعدت على فرض مجموعة من القیم والب

ة تتصف بالفردانیة واألنانیة وسرعان ھ وتنمی ما أثر على معتقدات الطالب الجامعي في ما یخص قدرات

وال تتحمل مسؤولیة ...تصرف بنفسك : ق لمبدأ وأصبح األمر یسیر وفأنماط حیاتھ،واختیارمھاراتھ 

ة، أن الطالب الجامعي یكتشف في اعتبار،على 3."غیرك  ة الجامع راد ضمن بیئ ظواھرتصرفات األف

أنھ ینبغي أن یتشبھ بھم حتى یستطیع االعتقادیتبنى واألنانیة ومن ثمواالستغاللداع الغش والخكشائعة

4.االجتماعيالتآزرحة العامة وقیم عارض المصلأن یعیش معھم وفق لمبادئ التي ت

69-68مرجع ، ص كمال نجیب ،نفس ال1
71-70كمال نجیب نفس المرجع، ص 2
ة،عبد العزیز راجل3 یم المواطن ة وق وم .http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/4/727851،الثقاف ي ی 11ف
/9/2013.
88كمال نجیب، مرجع سابق، ص 4
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:في الحیاة الجامعیةللطالب الجامعي قیم المواطنة العولمة الثقافیة وأثرھا على -5-2

اعقلیاإنھا تقدم تدریبا تعتبر الدراسة في الجامعة خبرة جدیدة في مجتمع المثقفین، ا وقیمی ا ،وأخالقی كم

ھ،أنماط سلوكالسبیل لتكوین أنھا یط ب ن یح تم لنفسھ وبم ذي یھ لیة تتعلق بالمواطن المسؤول ال إذ یمث

اق ا التح وال مفاجئ ة تح ب بالجامع ات الطال لوك والعالق توى الس ى مس ةعل ھ أن ف،االجتماعی ع من یتوق

ةیتحمل قدرا من المسؤولیة  ي االجتماعی دمج ف دما ین امعي أو عن ھ ضمن الحرم الج ل عالقات ي مجم ف

.المجتمع العام

ھ ین أن ض الدارس رى بع ق وی ة لمنط ول الثقاف وق تتح ة الس ھ ثقاف یطر علی ذي یس ولم ال ع المتع المجتم

ب رض والطل ع مجت،الع ب م ي تتناس لوك الت اط الس یم وأنم دعو لق ي ت ة والت ة والفردی ع األنانی م

یم ،واالستھالك اة، وأسلوبفالعولمة عملت على تسویق نماذج ال حصر لھا للسلوك والق ذا وإن الحی ھ

ي اجتماعیامغتربا اتجاھاالموقف یشكل لدى الشباب  ة الت اة الواقعی ین حی یدفعھ في الواقع إلى تناقض ب

ةللهوبین تصوریعیشھا مجتمعھ، ھ المتعولم ق ثقافت ھ وف یش فی ى أن یع ذلك 1."مجتمع الذي یتمن و ب فھ

دنيلالنتماءیرضخ لھذه الثقافة التي تفتقد للمعاني الحقیقة  ا والحس الم د منھ ا الواف ف مع اول التكی ویح

ودیویستوعبھا تدر،باستمرار ة الفاست ف ،جیا ویتأثر بالمظاھر الغربیة الجدیدة والمالبس الشبابیة وثقاف

ا یعرف  وع المطاعم السریعة وم اھیر وأن س المش ویشغل نفسھ بمالحقة أخر صرعات الموضة ومالب

ةاآلن ذا بالماكدونالدی أثر بھ یم، وتت ة الق رات منظوم ذه التغی ل ھ ي ض ة ف ة والوطنی ةالمحلی االجتماعی

بما یجري أولقضایا المجتمععدم االكتراثاإلھمال أوكوتكسب األفراد صفات أنانیة وفردیة ،السریعة

. لعامة المجتمع أو الوطن في الحیاة الیومیة

ة لذا یجب على الطالب الجامعي ونفي عصر العولم ف أن یك دمجمثق ي من اة ف ھالحی ة لمجتمع ، المدنی

ن أنإال ،اجتماعیةمن قضایا فیما یدور حولھ ةشاركالمفھم وویمتلك القدرة على ال ھذا التصور ال یمك

ي أن العولمة الثقافیة بقیمھا الوافدة ساھمت بشكل أكبر اعتبار، على إسقاطھ على كامل فئات المجتمع ف

ة  یة المدنی ي الشخص لبیة ف ا الس د آثارھ اتحیی ب الج ة معي، لطال ض طلب ة بع ى مالحظ ا عل و وقفن فل

تطیعون أعداداأننجد" ،مثالعات الجزائریةالجام ة یس ن الطلب ة قلیلة م ة ومتابع ى درای م عل م أو ھ فھ

ل من المعرفةبمستوى متقدم واسعة بما یجري في مجتمعھم المحلي أو العالم ككل ، بینما یالحظ بالمقاب

ماركات وأحدثاألجنبیةفشاالت الرأس ،الذي ذكرناهمن أكثرواألزیاءمعظم الطلبة معنیین بالموضة 

ولجي فع2".النظارات الشمسیة تراھا على نطاق واسع في الحرم الجامعي اة لى نطاق إثنول ضمن الحی

معرفة ما یدور في تذكر لرغبتھم في إشارةالحظ نال یمكننا أنللطالب في الحرم الجامعي، االجتماعیة

د وجف،المجتمع ثالدتلق اریخ م وا الت ة درس يطلب اریخ األوروب ي الت ى ف واإلسالمي وتخصصوا حت

98كمال نجیب، مرجع سابق، ص 1
.مرجع سابق محمد زیاد حمدان ،2



قيم املواطنة وعالقتها بتعزيز املسؤولية اإلجتماعيةالفصل الرابع  

151

ري ن الجزائ ألتھم ع دما س ن عن ة، ولك یة واالنجلیزی ة بالفرنس دث والكتاب تطیعون التح ورة ویس الث

ري ع الجزائ ى المجتم ا عل ا وأثارھ ة ومعالمھ نوات الجزائری ر الس یةعب ل، الماض م فك ت ردودھ كان

ريلوالقراءة الواسع طالع تفتقد لإل، وسطحیة اریخ الجزائ اؤل عن لت ا للتس ا دفعن ذا م ذي "، ھ دور ال ال

ي  وین العلم ة للتك دني، ھل ھي مؤسس ع الم ة كإحدى مؤسسات المجتم ة الجامع ھ مؤسس یجب أن تلعب

ذا أن د فضال عن ھ ا نری ل ؟، أم أنن ل لسوق العم ة األكادیمي والتأھی یم المواطن ل ق ون فضاء لتفعی تك

1." المجتمع الحضاریةضل قیم في الشخص المواطن والمسؤول الذي یرید أن یعیش وتكوین

لوكھ  ى س لبي عل رت بشكل س ھ وأث دة إلی ة الواف القیم المتعولم ر ب ویبدو أن الطالب الجامعي قد تأثر كثی

اة  ي الحی ة ف اتھ الیومی ةالعام وممارس ث االجتماعی م، حی ي عل ین ف احثین والدارس ن الب ر م یجزم الكثی

ة مظاھر ،االجتماع ي مواجھ ع ف ة المجتم یم وثقاف ة ق ى تنمی أن تجاھل المؤسسات التعلیمیة التركیز عل

بشكل كبیر على قیم والمواطنة ومظاھر السلوك المدني لذا أثرتوالحاصل أن ھذه األخیرة قد العولمة، 

2: أفراد المجتمع كــــ 

" ى عامة الناسحیث أصبح الوطن لدالمجتمع،لوطن لدى أفرادلواالنتماءقیمة الوالء انحصار-

إلشباعبمعناه األساسي بالنسبة لھم لیس إال لمجتمع یمنحھ عمال ومسكنا ومأكال وطموحا فاالنتماء

.أي مكان یحقق لھم الرفاھیة والثروة 3،"حاجاتھ األساسیة

.لعالمیة محلھاضحالة معاني وداللة الرموز الوطنیة لدى أفراد المجتمع وإحالل الرموز ا-

.على سلوك األفراد األنانیةسیطرة الفردیة وروح -

.إلى مسألة نسبیة تحكمھا المصالح الشخصیة والمادیة االلتزامتحول قیمة -

.على مبدأ النفعیة والمصالح المتبادلة االجتماعیةقیام معاییر العالقات -

اقضالجامعيطالبوأصبح ال كلة تن ع القوصراعیعاني من مش احیم وخاصة م ائل االنفت ل لوس الھائ

و الحدیثة،واالتصالاإلعالم  ث بحث ال ھ ان الثال ھ المك إنھ یعیش أو یتواجد في ما یمكن أن نطلق علی

ھر السلوكیات ظأن یصل إلى ما یحلم بھ ومن ھنا تباستطاعتھوال ھو ،راضي عن الوضع الذي یعیشھ

ع  یم المجتم ة لق رام :المعاكس العنف واإلج ش والك ل... غ ى أن خل ر عل ذا مؤش خ وھ ابإل اء أص البن

جاد مكان لھا ضمن یوتسعى إلةوالدینامكیسلبا على ھذه الفئة التي تتمیز بالحركیة وانعكساالجتماعي

4.االجتماعيالنسق 

27أحمد طواع ،التربیة وسؤال القیم ، مجلة عالم التربیة ،مرجع سابق، ص 1
لة ،2 ة ووسائط التنشیئةفتیحة بلعس رات العالمی ین التغی امعي ب دى الشباب الج یم ل مإشكالیة الق ة عل ة،مجل ، التربی

461-459ص مرجع سابق 15العدد
95كمال نجیب مرجع سابق، ص 3
86-85الدبلة عبد العالي ،مرجع سبق ذكره ،ص 4
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بل فقطأو لتخریج الموظفینلالمتحاناتالجامعة لیست مصنع للشھادات وال مركز والشيء المعلوم أن 

یم حیث 1.رة المجتمع المثالي المطلوب ھي صو ة مصدر الق ر الجامع ةتعتب ار ألمنتجة واالجتماعی فك

اذج سلوك ارف ونم تج  أ، إال 2ومع ا تن ا البشري، جعلھ ى مكونھ دة عل القیم الواف تحكم ب ي ال دنھا ف ن فق

أي اتجاھھفراد منسلخین عن مجتمعھم ،وال یشعرون أ زامب ا یتعل،الت ون إال بم ق بمصالحھم،وال یلتفت

ھشيءفالشأن العام بالنسبة إلیھم  أثیر فی اجزون عن الت م ع ث أصبحت "، نظري ومجرد وھ ة حی ثقاف

وین جماعات یشغلھا وأصبح،غیر مستقرة وھي مخترقةالطالب الجامعي ى تك ل إل امیمی یناھتم ،مع

اره،،أو اللباسىالموسیقكالریاضة  ر عن وال یشعر بحاجفھو غیر متعود على طرح أفك ى التعبی ة إل

ر ق،رأیھ ا غی ى إن الطالب الجامعي حالی اذادر عل ادرات وأن یصبح فاعلاتخ دان الثمب ي المی افي ف ق

بطبیعة المؤسسة الجامعیة اصطدمجابيییكون إأنفي الجامعي فإرادتھ في التعلم ورغبتھواالجتماعي

3."المحیطة

ي عدد مویرى عبد المعطي أن ھذه الحالة أفرزت لنا ن فئات الطالب الجامعیین قد تشغل نواحي عدة ف

4:االجتماعيبالمحیط االجتماعیةعالقاتھا 

.فئة الشباب المتمثل والذي تنطوي تحت لواء الكبار ویتمثلون قیمھم -1

یم -2 اییر وق ة ضمن مع ر مقبول ة وغی ر قانونی الفئة الجانحة وتضم أولئك الذین یمارسون أنشطة غی

.المجتمع 

الثقافیة والفنیة ولكنھم غالبا ما یأخذون ھذه التیارات األفكارتمرد والذي یھتمون ببعض الشباب الم-3

جوانبھا السطحیة الشكلیة ،وینعكس ذلك في تصرفاتھم وسلوكھم ومظھرھمواألفكار

یة واھتماماتھالشباب السیاسي -4 أوتتوزع وتندرج ضمن السیاسات المحلیة من خالل جماعة سیاس

.تنظیم معین 

ي Robert C.Mertonمیرتونقدم وی یم ف ى نسق الق ة عل أثیرات العولم دا حول ت ر تحدی وصف أكث

ول ع فیق ع أن" المجتم رد م ف الف ة تكی دافعملی ة األھ ا ثقاف ي تطرحھ ة الت ائل التنظیمی ة والوس الثقافی

یم النسق ینوع من التوافق بھو المجتمع لتحقیق الصالح العام،  ل ق ع وتقب رد والمجتم اعيان الف ،الجتم

5.ككل االجتماعيوأن الفرد في حالة رفضھ إلى أي ھدف أو وسیلة تنظیمیة یعتبر منحرف عن النظام 

172مخداني نسیمة، مرجع سبق ذكره،ص 1
173مخداني نسیمة نفس المرجع، ص 2
206مخداني نسیمة، مرجع سابق، ص 3
، دار مجدالوي للنشر جامعي في العلمل التطوعي والمشاركة السیاسیةدور الشباب الھناء حسني محمد النابلسي، 4

58ھناء حسني محمد النابلسي، نفس المرجع السابق، ص 2010والتوزیع ،عمان األردن ،
59ص ھناء حسني محمد النابلسي، نفس المرجع السابق،5
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ا –الفرد یتخذھاأربع أشكال قد Robert C.Mertonوبھذا یطرح میرتون ي حالتن الطالب الجامعي ف

1:في عالقتھ مع المجتمع -ھذه 

ائل التنظ-1 ھ التجدید بحیث یرفض الفرد الوس ق حاجات رد وف ف الف ة ویتكی یم الثقافی رفض الق ة وی یمی

.األساسیةاالجتماعیة

انتماءوھو ما یشكل ضعف ةالتنظیمییرفض الفرد األھداف الثقافیة ویتمسك بالمعاییر : الطقوسیة -2

.الفرد 

ارویشكل كردة فعل : االنسحاب-3 رد النھی ل الف ع ویمی ي المجتم اري ف ام المعی تمرارالنظ ي لالس ف

.الثقافیة واألھدافالة الالمباالة فھو یرفض الوسائل التنظیمیة ح

.المشروعة لتنظیمیة عائق أمام تحقیق أھدافھالتمرد وھنا یعتبر الفرد المعاییر ا-4

ب  ورا یجن اتي تص ي فرح رح العرب ة ویط دني والمھتم ع الم ات المجتم ن مؤسس ة م ة كمؤسس الجامع

اط االجتماعيفق مع النظام والنسق بتكوین الطالب الجامعي المواطن، المتوا ى أنم للمجتمع العام، ویتبن

رىاالجتماعیةسلوكیة مدنیة ضمن عالقاتھ  ذلك ی ھ، وب ھ " مع كامل مكونات المجتمع الذي یتفاعل فی أن

ة یلزم على الجامعة  ةمن حیث ھي مؤسس یمتتاجتماعی ك الق زز تل ئنھ أن یع ن ش ا م ل م یم ( وخى ك ق

ال بإمالئھا على الطلبة في ،)االجتماعیةجب والحق والمشاركة اوالواالنتماءیم المواطنة تتمركز حول ق

ة، ات تنظیمی یم وتعلیم ق ومراس وانین ومواثی ي المضامین شكل ق داغوجي ف لوب بی ا كأس ل بھ ل تعم ب

امعي فيوالمعرفیة التربویة، ي الحرم الج لوكیة ف اق الس إدارة القسم وتمثیلھ وصیاغة العالقات واألنس

ذات وانین دیمقراطیة،بق ن تفاعل ال ما من شأنھ أن ینمي تلك القیم  كأخالق ومسؤولیات سلوكیة تنبع م

امعيوا دادھ بوصف،لمحیط الموضوعي في الحرم الج یط امت اعيللمح اماالجتم ك ھي الصیغة الع ، تل

2.منتجین لمسؤولیاتھم اإلجتماعیة ال خاضعین لھا األفرادالتي تجعل 

ب يتبنن مطالبة بأن الجامعة اآلن إف في الفرد عددا من الكفایات التي تفیده وتمكنھ من االنسجام ومطال

3:كاألتيھذه الكفایات موضحة في الجدول والعولمة

60-59ھناء حسني محمد النابلسي نفس المرجع، ص 1
91،  مجلة علوم التربیة ، مرجع سابق ،ص تربیة على القیمالالعربي فرحاتي، 2
ادةجامعات البلدان النامیة في عھد العولمة،محمد مقداد3 ة،أمل البقاء بین التحدیات المستمرة واألزمات الح ورق

ة المملكةضبالریاتنظمھا كلیة التربیة بجامعة الملك سعودالتيالتربیةبحث مقدمة إلى ندوة العولمة وأولویات  العربی
13ص م18/4/2004-17الفترة فيالسعودیة
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كفایات عالم العمل والعیش المشترك الكفایات الشخصیة الكفایات األكادیمیة

التوجھ اإلیجابي نحو الفرص 

والمخاطر
الثقة بالنفس معارف العامة المتخصصةال

القدرة على جدولة األولویات االنضباط القدرة على التطبیق

مھارات التعامل مع اآلخرین
إدراك مكامن القوة 

والضعف في الشخصیة
التفكیر المنطقي

مھارات العرض واإلقناع اإلبداع التحلیل النقدي

التحلي باألخالقیات المھنیة االعتماد على النفس حل المشاكلمھارات

مھارات القیادة وتحمل المسئولیة المرونة  والمثابرة مھارات االتصال

مھارات العمل ضمن فریق المبادرة وااللتزام
القدرة على استخدام األرقام 

والبیانات

اإللمام باألمور الدولیة والمحلیة الرغبة في التعلیم المستمر مھارات استخدام الكمبیوتر

یم الدولیةااللتزام بالق إتقان اللغات األجنبیة

مھارات البحث والتطویر

1یبین أھم الكفایات المتوقعة من خریجي التعلیم العالي1جدول رقم 

ذه أي  ب ھ زم الطال ة إذا الت ھ األكادیمی ي حیات ا ف ھ لھ ة وتمثل یم المواطن ھ لق ات بتبن ة التوجھ العلمی

ة ك، واالجتماعی د ذل ین یخرج بع ھ ح ك أن اة وال ش ى الحی ةإل ة االجتماعی ن الوظیف ر ع ض النظ ، وبغ

عاالجتماعیة والحیاتیة التي سیمارسھا، فإنھ سیكون عضوا صالحا ل ومسؤوال في المجتم ، وأحد عوام

2.البناء فیھ

13، نفس المرجع السابق ص محمد مقدادالمصدر 1
16، نفس المرجع ،ص محمد مقداد2
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:خالصة 

ن أن ،التي نتحدث عنھااالجتماعیةالمسؤولیة ن وخالصة القول إ یمإال توجدال یمك ل ق ة المواطنبتمث

ع ات المجتم ذي لمكون اعلي ال ال ،ضمن السیاق التف یم المج ى تنظ ل عل ا تعم اعيكونھ ات االجتم لعالق

ھ قیم التصبح وسلوك الفرد نحو ما ھو مرغوب فیھ أخالقیا وثقافیا، وبذلك  ي عالقات التي یسلكھا الفرد ف

ى كونھا تلمجتمع،للصالح العاممتوافقة مع االجتماعیة ك بالضرورة إل ل ؤدي ذل رادتمث ةلاألف لمواطن

ام وطني الع توى ال ى المس ي أو عل توى الشخص ى المس ذا و، عل اء لھ و بن یر نح عفالس اري، مجتم حض

ة و یم المواطن ى ق دني المؤسس عل ةالمسؤولیةجوھره یتمیز أفراده برقي السلوك الم ق االجتماعی یتعل

ةشاطات الفعالیات والنمجملعلى تفعیل -الجامعة–بقدرة مؤسسات المجتمع  ا نحو االجتماعی وتوجیھ

. االجتماعیة المجتمع من معاییر وقواعد منظمة للعالقات یتمثلھوفق ما تنشئة األفراد 
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:تمھید 
ى یعتبر اإلطار المنھجي أحد الجوانب الھامة ي عل راضفي عملیة البحث العلم ر أن افت ذا األخی ال ھ

حصل علیھا الباحث تإن قیمة النتائج التي یوبل وفق جھد قصدي ونوعي منظم، یتم بصورة عشوائیة

ي ىأيف ف عل ا یتوق ة م تخدمدراس ي المس نھج العلم ا والم ي یتبعھ راءات الت ي اإلج الیب الت واألس

ىهتساعدحیث دراستھ،یستخدمھا في معالجة موضوع  ات عل ع المعلوم اوجم ا وتحویلتفریغھ عن ھ

ى وقد جاء ھذا الفصل لتوضیح ذلك كلعلمیة، نتائجإلىطریق تحلیلھا ومعالجتھا وي عل ث یحت ھ، حی

دوالمنھج العینة،إضافة إلى، الزمني والبشري،المتمثلة في المجال المكانيومجاالت الدراسة المعتم

ي  ةف ة واألدوات، الدراس ة الخاص عالتقنی ائیة بجم الیب اإلحص ف األس ات ومختل ات والبیان المعلوم

.ككلفي الدراسةالمستخدمة



اإلجراءات املنهجية للدراسةاخلامسالفصل 

158

:مجاالت الدراسة -1
ة األخرى أن روع العلمی ف الف ع ومختل ان والمجتم وم اإلنس ام ھ المعروف لدى كل الباحثین في عل للقی

ن تجريأو بحث میداني،بدراسة ى توضیح أی ؟ الدراسةفإن ذلك یتطلب تحدیدا دقیقا لمجاالتھ، بمعن

وم وعلى من ؟،ومتى؟  ي العل ةألن الدراسات والبحوث ف انیة االجتماعی ع عناصر واإلنس ل م تتعام

ونباستمرارمتغیرة معقدة في تركیبھا و بموضوعھانظرا لك ي الغال ان واف عاإلنس ذا ف، لمجتم إن ل

ة  راد تحدید مجاالت الدراس ي ی ات الت ة المعلوم ا وطبیع ي بیاناتھ تحكم ف ى ال درة عل نح الباحث الق یم

علمیا وعملیا في ما بعد، وعلى ھذا تم تحدید مجاالت دراستنا الحالیة لتكون مقبولة جمعھا من المیدان

:كاألتي 

:المجال الجغرافي -1-1
ي ال الجغراف م المج ھعلیفھ ذي ى أن ز ال ان أو الحی ة،أالمك وع الدراس ول موض ث ح ھ البح ري فی ج

القطب الجامعي –بجامعة محمد خیضر بسكرة بالنسبة لموضوع دراستنا، فقد طبق الجانب المیداني و

:والذي یحوي كلیتيبسكرة، بوالیةلبلدیة شتمة الجغرافيضمن المحیط الذي یقع ،-شتمة 

ـوم والتي أنشئت : اعیة العلوم اإلنسانیة واالجتم- ـرة بمقتضـى المرس بجــامعة محمد خیضـر بسكـ

ـي 09-90التنفیـذي رقـم  ـام 21مـؤرخ فـ ـوافق 1430صفر عـ نة 17الم ـر س ـدل 2009فبرای ، یع

ـو 7المــوافق 1419ربیع األول عـام 13المـؤرخ فـي 98-219ویتمـم المرسـوم التنفیـذي رقـم  یولی

ـرة -متضمـن إنشــاء جــامعة بسكــرة الـواقع مقرھــا بـالقطب الجــامعي وال1998سنـة  ـة بسكــ شتم

ـي- ـام وھـ ـالث أقسـ م ثـ ـربیة : تض ـسم الت ـانیة وق ـلوم اإلنسـ ـسم العـ ـاعیة، ق ـلوم االجتمـ ـسم العـ ق

1.البدنیــة والریــاضیة

ة محوالتي أنشئت:الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة - د خیضر بسكرةبجامع -98مرسومبموجبم

مبسكرة،جامعةإنشاءالمتضمن1998یولیو7فيالمؤرخ219 ذكورعدل المرسومث بمرسومالم

وتمتاالقتصادكلیةعنالحقوقكلیةفصلحیث تم2004أوت29فيمؤرخ255-04رقمتنفیذي

ةتسمیتھا وقبكلی یة،والحق وم السیاس م:قسمینوتشملالعل وق،الحقس ومقسموق یةالعل السیاس

.2الدولیةوالعالقات

:المجال الزمني-1-2
ق النظري ذ التوثی ھ، من تغرقھا الباحث خالل بحث ي یس دة الت ل والذي یتمثل في تلك الم رورا بالحق م

ع داني لجم ة المی ى غای ات ال ات والبیان دالمعلوم ن التأك ةم ات الدراس ل متطلب تفاء ك ا إس ي جانبھ ، ف

كرة 1 ر بس د خیض ة محم ة جامع انیة واإلجتماعی وم اإلنس ة العل -http://univكلی
biskra.dz/fac/fshs/index.php/accueil-2/accueil 2015/ 02/04في یوم.

.2015/ 02/04في یوم /http://fdsp.univ-biskra.dzدلیل كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2
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ق بموضوع الدراسة شرع،والنظريالمیداني  وبعد جمع الباحث لمجموعة من أدبیات ومراجع تتعل

ب النظري ل بالجان ي التكف ھ ألالباحث ف وراه طروحت ث دكت ك -ل م د-الطور الثال ةوذل انفي بدای ج

ائي 2013 ام والنھ ا الع ي إطارھ ايإلى غایة تقدیمھا ف یم 2015شھر م م تقس رة ت ذه الفت ، وخالل ھ

:وھيزمنیتینعلى مرحلتینالعمل 

.2014الى غایة شھر نوفمبر 2013بالنسبة للشق النظري فقد كان بین الفاتح من  شھر جانفي 

ة 2014أفریل 16أما الجانب المیداني فقد كان من بدایة  اي 6إلى غای تمارة 2014م اء إس م بن ھ ت فی

ن األ ا،البحث وضبطھا مع األستاذ المشرف وعرضھا على مجموعة م اتذة قصد تحكیمھ ن س 14وم

ن إجراءات فكانت الدراسة المیدانیة2015بدایة شھر جوانإلى غایة 2014ماي  بكل ما تقتضیھ م

رة خالص النتائجتتحلیل وتفسیر البیانات وإسإلى تقنیة وصوال رت عن ثم ة عب التي صیغت في خاتم

.  جھد بحثي أخذ أبعادا تصوریة وأمبریقیة

:بشري المجال ال-1-3
راد ع البحث–ونقصد المجال الذي یتضمن األف یھم الدراسة، -مجتم ذین ستجرى عل ث ال یعرف حی

دة : "مجتمع البحث على أنھMaurice Angersموریس أنجرس  ا خاصیة أو ع مجموعة عناصر لھ

خصائص مشتركة تمیزھا عن غیرھـا من العناصر األخرى، و التي یجري علیھا البحث أو التقصي، 

ة Krahwicsیذكر بتعریف كراویتز و ر منتھی بأنھ في لغة العلوم اإلنسانیة ھو مجموعة منتھیة أو غی

.1"من العناصر المحددة مسبقا والتي ترتكز علیھا المالحظات

ولھذا ارتأینا أن یكون مجتمع دراستنا وفق المتغیرات المقترحة ھو طلبة الجامعة، بحیث تمثل الجامعة 

و یحرص صرحا فكریا یحمل ف ة، فھ ة واالجتماعی ة والتكنولوجی رات العلمی ن المتغی ي طیاتھ العدید م

ا ف طبعوھ ة بمختل ة . على إمداد الطالب بجمیع المستویات العلمیة والثقافیة واالجتماعی ا أن الجامع كم

ات  ات والثقاف ف البیئ میدان الدراسة تتمتع بوجود العدید من التخصصات وتحتوي على طلبة من مختل

أفراد والط ا االتصال ب ار یسھل علین ذا االختی بقات االجتماعیة والمستویات العلمیة باإلضافة إلى أن ھ

.العینة

:الدراسة على مجال بشري معبر عنھ إحصائیا وفق التدرج التالي ھذه اعتمدنا في وعلیھ

والي یقدر عدد الطلبة المسجلین في جامعة محمد خیضر بسكرة بف م ال29109ح ب للموس دراسي طال

2:حیث قدر عدد المسجلین في،موزعون على مختلف التخصصات والفئات المستویات 2013/2014

طالبا 26795في التدرج حوالي -

د صحراوي وآخرون، : ترجمة،تدریبات عملیةمنھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیةموریس أنجرس، 1 بوزی
.298،ص 2004دار القصبة للنشر، الجزائر، 

http://www.univ-biskra.dz/ar: لمزید من المعلومات راجع الموقع 2
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طالبا650في الماجستیر حوالي -

طالبا 1664في الدكتوراه حوالي -

م ) ماستر+ لیسانس (ویتراوح عدد الطلبة المسجلین في القطب الجامعي شتمة في طور التدرج للموس

امعي  والي 2013/2014الج بة 6208ح ا أي بنس جلین %23,17طالب ي المس ة الكل دد الطلب ن ع م

.بجامعة محمد خیضر بسكرة 

:طلبة في نفس الموسم في كل من كلیتيوتراوح عدد ال

ة%69,19تدرج أي بنسبة الفيطالب4295حوالي واالجتماعیةالعلوم اإلنسانیة  من مجموع الطلب

.المسجلین في القطب الجامعي شتمة 

والي  یة ح وم السیاس ب 1913الحقوق والعل ي الطال بة ف درج أي بنس ة %30,81ت وع الطلب ن مجم م

.المسجلین في القطب الجامعي شتمة 

:وخصائصھاعینة الدراسة-2
ل عناصإن اإلقتراب من  ى ك تعلم عل ذالكمال في البحث العلمي ھو ان نس ع البحث ال تم ر مجتم ي نھ

اكاننھ وكلماأإال،بدراستھ ن العناصر كلم ك صعبا،ذصبح أالعدد االجمالي بعض المئات م د ل و ق

دما نصل  تحیالت عن ن المس ىیصبح م ینإل ا ذل. 1المالی وم أنلك وجب علین ذأبنق ن ھخ ة م ا ذعین

نھنا تعرف المعاینة "و،تكون ممثلةأنن المجتمع الكبیر محاولی اتعلى أنھا مجموعة م يالعملی الت

ذلك .2"تسمح بانتقاء مجموعة فرعیة من مجتمع البحث بھدف تكوین عینة ول تسمح بالحص" وھي ب

ي في حاالت كثیرة على المعلومات  المطلوبة مع اقتصاد ملموس في الموارد البشریة واالقتصادیة وف

ھ راد معرفت ع الم ن الواق اد ع ت، ودون االبتع ث3،"الوق أ الباح الي یلج ةوبالت ى المعاین ة إل ي حال ف

امل ر الش راء الحص افي إلج ت الك وفر الوق دم ت ھ، وع ة إمكانیات ل محدودی ع مح راد المجتم ة أف لكاف

ع، والدراسة ون المجتم راد یمثل ؤالء األف ل ھ ة تجع .تمكننا من اختیار عدد من األفراد للدراسة بطریق

ادر تفرض نفسھا كأسلوب لجمع ا) العینة(إن طریقة المعاینة لذلك  ر ق لبیانات عندما یكون الباحث غی

ة یجري  ار عین ى اختی دھا إل أ عن ث یلج ع البحث، حی ردات مجتم ع مف ى جمی تھ عل على إجراء دراس

4.علیھا الدراسة

ات  وع األول وھي العین وعین، الن ى ن ا إل ي اختیارھ دخل الباحث ف ا لت ات تبع وعادة ما تصنف العین

وائیة  ات االحأوالعش مى بالعین ا تس ي م االت وتعط وانین االحتم ع لق ابھا یخض ة ألن حس ة نتیج تمالی

301،صسابق،مرجعموریس انجرس1
301نفس المرجع ص ،موریس انجرس 2
301نفس المرجع ص ،موریس انجرس3
ي4 ي غرب ة،عل ائل الجامعی ة الرس ي كتاب ة ف دیات المنھجی ة أبج ة الجھوی ة، المطبع ات الجامعی وان المطبوع ، دی

.131ص2006بقسنطینة، 
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ات  ن العین اني م وع الث ا، والن اس أخطائھ ن قی ن م ار وتمك فرصا متساویة لجمیع المفردات في االختی

وائي 1ما تسمى بالعینات غیر االحتمالیةأوالعمدیة ر عش ة بشكل غی ة الدراس ار عین ، وفیھا یتم اختی

وافر وبحیث یتم مقدما استثنا دم ت ة كع باب معین ة ألس ي العین ور ف ن الظھ ء بعض عناصر الدراسة م

ي  ع الدراسة ف ردات مجتم م مف ر حج ى كب ك العناصر، باإلضافة إل ة لتل ة للدراس ات المطلوب المعلوم

بیا .2بعض الدراسات ل نس ي عدد قلی وكذلك الستحالة دراسة المجتمع كلھ، وبھدف حصر الدراسة ف

ع عد ن جم ن الباحث م یالیمك ر تفص ات وأكث ن البیان ر م ده . د أكب ا تؤك ذا م ةالسردیاتوھ المنھجی

تشیر إلى أن أسلوب البحث بالعینة یستخدم عندما ال یمكن للباحث حیث إذ خاصة في جوانبھا التقنیة،

3.القیام بأسلوب المسح االجتماعي، أي عند استحالة دراسة جمیع أفراد المجتمع لظرف من الظروف

ة-طبیعة موضوعناو نظرا ل یم المواطن امعیینق ة الج دى الطلب ة  ل ؤولیة اإلجتماعی ا بالمس ، وعالقتھ

ي  ة ف ة الدراسة متمثل ت عین ع وكان ة لجأنا الى أخد عینة ممثلة لھذا المجتم يطلب تھم ف ون دراس یزاول

ي ، والذین ھم القطب الجامعي شتمة بجامعة محمد خیضر بسكرة درج ف انس (طور الت تر+ لیس ) ماس

وق  ة الحق ة وكلی انیة واإلجتماعی وم اإلنس ة العل ن كلی ل م ا ك وفر علیھ من مختلف التخصصات التي تت

ة  والعلوم السیاسیة ما أكسب العینة صفة الطبقیة، ولقد إستثنى الباحث طلبة الدراسات العلیا ضمن عین

ك ل ذر اإلتصالالدراسة وذل ةو،تع ار العین د جرى إختی وائیةلق ة عش رتأي أننبطریق ةا إختی بطریق

أفرادكون ضمن عینة البحث على أساس تكافؤ الفرص لجمیع یبأن فرد في مجتمع الدراسةتسمح لكل 

تخدامبالسحب بشكل عشوئي ذلك بواسطة ولقد تممجتمع البحث،  ي حصر القرعةإس ك ف ل ذل ، وتمث

ن عدد من األرقام في قصاصات ورقیة جرى توزیعھا على مختلف التخصصات بشكل عرض ي، وم

انیة  وم اإلنس ة العل ن كلی ل م ي ك ة ف ي نسب الطلب اوت ف ا التف ثم جرى سحبھا عشوئیا وقد روعي فیھ

د  ة محم امعي لجامع ب الج یة بالقط وم السیاس وق والعل ة الحق ر، وكلی بة األكب ي النس ة وھ واإلجتماعی

.خیضر بسكرة

:حجم العینة-

ة واختیارأثناء حصر مجتمع الدراسة قصدا منا لتجنب األخطاء التي قد یقع فیھا الباحث  ة الممثل العین

ع البحث، فوفق ما یتناسب اختیارھانقف على شروط أنلھ فإننا یجب  ع مجتم ول مع ما یتناسب م نق

:4أن حجم العینة یخضع لالعتبارات التالیة

.أھداف الدراسة من وجھة نظر المستفید منھا-

.99، ص 1979بوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطتحلیل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحمید، 1
اتمحمد عبیدات وآخرون، 2 د والمراحل والتطبیق ي، القواع ة، منھجیة البحث العلم وم اإلداری ة االقتصاد والعل ، كلی

.87، ص 1999الجامعة األردنیة، األردن، 
ة،رشید زرواتي3 وم االجتماعی ع، ، دار التدریبات على منھجیة البحث العلمي في العل ة والنشر والتوزی دى للطباع ھ

.267، ص2007عین ملیلة ،الجزائر
. 135-134مرجع سابق، ص،علي غربي4
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.مستوى الدقة اإلحصائیة المطلوبة-

وھي تلك األخطاء التي تحدث وتتزاید كلما كبر حجم العینة، فالباحث یفضل : ء غیر المعاینةأخطا-

ة ر المعاین اء غی ي أخط اء . زیادة حجم العینة تجنبا ألخطاء المعاینة، فیقع بدال من ذلك ف ل أخط وتتمث

ةغیر المعاینة في ردات العین تجابة بعض مف ات، وغعدم اس ل البیان غ وتحلی أ تفری ن ، أو خط ا م یرھ

.األخطاء التي یحتمل وقوعھا أكثر وتؤثر على نتائج الدراسة مع كبر الحجم

.وتحلیلھاتجمیع البیاناتباإلضافة إلى أسالیب تكلفة البحثووقت البحث -

ابقة اط الس ار النق ین االعتب عین بع ة واض ة الدراس ا لعین م اختیارن اس ت ذا األس ى ھ افة وعل باإلض

ي أ وفر ف ي تت ائص الت درج الخص ة الت ى طلب ط عل ارھا فق ث اقتص ن حی ة م راد العین انس –ف + لس

ة عدد إجماليحیث قدر، فقط -ماستر بة 470أفراد العین ا أي بنس ة %07.57طالب الي طلب ن إجم م

:على كلیتي موزعون 2013/2014لمسجلین بالقطب الجامعي شتمة لموسم االتدرج 

.من إجمالي أفراد العینة % 61.49نسبة أي ب289ب واالجتماعیةالعلوم اإلنسانیة -

.من إجمالي أفراد العینة % 38.51أي بنسبة 181الحقوق والعلوم السیاسیة ب -

اق500أن یكون عدد أفراد العینة اقتراحویجب التنویھ أنھ قبل الدراسة تم  ع المشرفباالتف د ،م وبع

ن حی ة م ا أن بعضھا ناقصة اإلجاب ات األخرى، تصحیح االستبیان الحظن تبیان أو البیان ود االس ث بن

.فردا من العینة المقترحة 470وخلصنا إلى اإلكتفاء ب استبیان30ولھذا تم استبعادھا وبلغ عددھا 

:منھج الدراسة -3
اة، أیمكن القول أن ي الحی ان ف ھ االنس ة، إي عمل یقوم ب ق خطة معین ون وف لكھ أال ویك ق یس و طری

ىلتحقیق اھدافھ ،ولو ال ان ال دم تلك الخطة و ھذا الطریق لما وصل االنس ن تق ھ االن م ا وصل الی م

ا :" ، وفي ذلك قال هللا تعالى ورقي نكم شرعة و منھاج ي " ، و 1"ولكل جعلنا م م یعن ي العل نھج ف الم

ة  ھ بغی ى یائ ھ إل ف بحث ن أل ا م ث إتباعھ ى الباح ب عل ي یج ادات الت د واإلرش ادئ والقواع ة المب جمل

ة الكشف عن  ،2"العالقات العامة والجوھریة، والضروریة التي تخضع لھا الظاھرة موضوع الدراس

تح  ى التف ل  عل اعد العق ي تس د والت ن القواع ة م اد مجموع ب اعتم ائق تتطل ار الحق ف وإظھ وإن كش

ا ى حد م ة إل ة ومقبول ائج ثابت د نت ھ ...والبحث وترسم لھ إطار نشاطھ قصد تحدی ق عی ا یطل ذا م وھ

48:سورة المائدة ،األیة 1
ي،  2 ن الجیالن الطنیة وحس م س ةبلقاس وم االجتماعی ة العل ة ومنھجی دى للطباع ر ، ، دار الھ ع، الجزائ ر والتوزی النش

24ص2004
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عبارة عن أسلوب من أسالیب التنظیم "وبشكل عام یمكن تعریف المنھج العلمي بأنھ 1.العلميبالمنھج 

2".الفعالة لمجموعة من األفكار المتنوعة والھادفة للكشف عن حقیقة تشكل ھذه الظاھرة أو تلك

ائج وأن  ائق والنت ى الحق ول ال ث الوص طتھ الباح تمكن بواس ین، ی نھج مع ى م وم عل ي یق البحث العلم

لدلك تعتبر خطوة اختیار المنھج من أھم الخطوات ، علمیة دقیقةالمنشودة من ھذا البحث بموضوعیة و

تخدمھ،  ذي یس نھج ال ار الم ي اختی ر حرا ف التي یجب على الباحث الحرص علیھا كون الباحث ال یعتب

.المستعملولكن طبیعة الظاھرة المدروسة أو طبیعة موضوع البحث ھما اللذان یحددان نوعیة المنھج

ون  ة موضوع البحث ك ق بطبیع ا تتعل در م ة ال تخضع إلرادة الباحث بق نھج الدراسة عملی ار م اختی

اء عل ذاوالھدف المتوخى منھ، وبن ة ى ھ ي تصلح للبحث عن حقیق اھج الت أن المن ول ب ن الق ھ یمك فإن

ذین  احثین وال ل الب وا ظاھرة معینة تختلف باختالف الموضوعات المطلوب بحثھا من قب ن أن یتبع یمك

.مناھج علمیة مختلفة

ا يوانطالقا من ھذا الموقف، وبإعتبار أن دراستنا ھذه تسعى للبحث والتقصي عن متغیر الدراسة كم

ع  ھ م ة عالقت د معرف ائي، قص ي واإلحص ار الكیف فھ، ضمن اإلط م وص ن ث ع، وم ي الواق ل ف و ممث ھ

ي بحثن دنا ف ذا اعتم ة، لھ ل الدراس رى مح رات األخ نھج المتغی ى الم ا عل ب رأین ذا حس في ا ھ الوص

ھ  ى "التحلیلي كونھ األنسب لمعالجة موضوع الدراسة مقارنة بالمناھج العلمیة األخرى، كون د عل یعتم

3."دراسة الظاھرة كما ھي موجودة في الواقع، ووصفھا وصفا دقیقا، ویعبر عنھا تعبیرا كمیا أو كیفیا 

اره والمنھج الوصفي یعرف  ة "باعتب ن أجل طریق نظم م ي م یر بشكل علم ل والتفس ن طرق التحلی م

ن "، ویمثل كذلك4..."الوصول إلى أغراض محددة لوضعیة اجتماعیة أو مشكلة اجتماعیة مجموعة م

ات وتصنیفھا  ائق والبیان ع الحق ى جم ادا عل اإلجراءات المنھجیة التي تتكامل بھا وصف الظاھرة اعتم

داللتھا والوصول إلى نتائج أو تعمیمات عن الظاھرة الستخالصقا ومعالجتھا وتحلیلھا تحلیال كافیا دقی

ا أن.5"أو الموضوع محل الدراسة تعمالكم ناس وع م ذا الن ل ھ ي مث اج الوصفي ف "ةالدراسالمنھ

ة ی د ودراس ھ صفة التحدی ب علی ین تغل ف مع ستھدف تصویر وتحلیل وتقویم خصائص معینة، أو موق

ة الحقائق الراھنة المتعلقة بطب ن األحداث أو مجموع اس أو مجموعة م یعة ظاھرة أو مجموعة من الن

.219، ص1993، مطبعة دحلب، الجزائر، المنھجیة–لعلمي التفكیر ا،حسن ملحم1
یم، 2 اھج وأسالیب البحث العلميربحي مصطفى علیان، عثمان محمد غن ق-من ة والتطبی ، دار صفاء للنشر -النظری

.33، ص 2000والتوزیع، عمان، 
نفس، بد الحمید جابر وأحمد خیري كاظمجابر ع3 اھرة، ، دار مناھج البحث في التربیة و علم ال ة، الق ة العربی النھض

135ص 
داد البحوثمحمد محمود الذنیبات، وعمار بوحوش 4 ة، مناھج البحث العلمي وطرق إع ات الجامعی وان المطبوع ، دی

.129، ص1995الجزائر، 
268مرجع سابق ص رشید زرواتي، 5
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تحكم  باھا أو ال من األوضاع، وذلك  بھدف الحصول على معلومات كافیة وحقیقیة دون الدخول في أس

1.فیھا

ا  ة لتحلیلھ ع الدراس تأسیسا على ذلك فقد استفاد الباحث من المنھج الوصفي في جمع البیانات من مجتم

ین وتفسیرھا  ة ب ة اإلیجابی یم قصد الوصول إلى نتائج علمیة فیما یتعلق بالكشف عن العالق ةق المواطن

ا الدراسة،الخطوة الرئیسیةوھي المحدد في الدراسة،االجتماعیةالمسؤولیة وتعزیز  التي تقتضیھا من

ة وبحث الخاصة اواتجاھاتھامعرفة الوضع الذي تجرى فیھ الدراسة بكل ظروفھالعملوكذلك العالق

ؤولیة  ز المس یم بتعزی ذه الق ة لھ ةالمحتمل ةاالجتماعی راد العین ى ألف د عل لوكھم وبالتحدی اعيس االجتم

دني الحس الم یھم ب ة وع ى ،ودرج عینا إل ذلك س اؤالتوك ى تس ة عل ل الداإلجاب الل تحلی ن خ ة م راس

ة العالقة بین  ري الدراس ة ال.متغی ذه الدراسة فحص العالق ي ھ ا ف ھ حاولن ر وعلی ین المتغی موجودة ب

ةر التابع المتمثل في یوالمتغقیم المواطنةالمستقل المتمثل في  ؤولیة االجتماعی و المس ھ ھ دف من ، والھ

ى  رف عل ات والتع اتالعالق دات واالنطباع دوافع والمعتق یم وال ات والق ار واالتجاھ اآلراء واألفك

اعيسلوكالنا حاولنا رصدن، وباعتبار أأفراد العینةالمختلفة لدى مجموعةوالسلوكات  راد االجتم ألف

تعملنا نفإن األداة الرئیسة ھي المالحظة، ولصعوبة جمع المعلومات فإالعینة المستھدفین بالدراسة نا اس

راسة المیدانیة تھدف إلى إیجاد تفسیرات من خالل د، والالطلبة محل المعاینةأداة استمارة االستبیان مع 

.ھا تعزیز األفكار واآلراء المعروضة في القسم النظري من الدراسةجمع معلومات كمیة الغرض من

:أدوات جمع بیانات الدراسة -4
ي  یلة الت ر الوس ة تعتب ك أن األدوات المنھجی ة ذل ة ھام ة للبحث مرحل إن مرحلة اختیار األداة المنھجی

ث ع ي أي بح د ف ھ الب ك ان ى ذل افة إل ة باإلض داف الدراس ق أھ ن تحقی ث م ن الباح ن أداة تمك ي م لم

ع  ي جم ھ الباحث ف ز علی ذي یرتك ند ال ة الس ي بمثاب یستقصي من خاللھا الباحث حول موضوعھ، فھ

ة بمشكلة التساؤالتالبیانات و المعطیات الالزمة، والتحقق من  ائج المتعلق ى النت المصاغة وصوال إل

ي دراستھ، ى أدات تندنا إل الذلك قد اس ي أعانتن ي والت ن أدوات البحث العلم ات وھي م ع البیان ي جم ف

.ألنھا األنسب لھذه الدراسة الوصفیة التحلیلیةھاتھواختیرت،استمارة االستبیانوالمالحظة

المالحظة-4-1
تعتبر المالحظة من األلفاظ التي یصعب تعریفھا بدقة ألن أي تعریف لھا یتضمن الكلمة نفسھا أو كلمة 

ى  ارة إل ن اإلش ھ یمك ا ،إال أن ة لھ رى مرادف ا أخ القول بأنھ ام ب ا الع اھدة '' معناھ واس لمش ھ الح توجی

ار  ا عم د عرفھ لوك أو خصائصھ وق ك الس ب ذال ومراقبة سلوك معین أو ظاھرة معینة وتسجیل جوان

ي الكشف واالنتباهبوحوش بأنھا توجیھ الحواس  ة ف ن الظواھر رغب ة أو مجموعة م إلى ظاھرة معین

131ص ،1995، بیروت، 2ط، عالم الكتاب، دراسات في مناھج البحث العلمي،سمیر محمد حسین1
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ك الظاھرة أو الظواھرعن صفاتھا أو خصائصھا بھدف الوصول إلى  دة عن تل ة جدی ، 1''كسب معرف

ن أن '': كما عرفھا محمد طلعت عیسى على أنھا ي یمك واة الت ي الن ات وھ ع المعلوم األداة األولیة لجم

ة، ة العلمی ى المعرف یاء یعتمد علیھا للوصول إل ى األش ي أبسط صورھا، وھي النظر إل والمالحظة ف

.2''وإدراك الحالة التي ھي علیھا 

ا  ة، وم ي البحوث العلمی رة ف ة كبی ول أن للمالحظة أھمی ن الق ي وردت یمك ات الت ومن خالل التعریف

م  ذا ت تخدامتقدمھ من معلومات وتفاصیل وخاصة في عملیة الوصف والتحلیل، وإدراكا لھ ذه اس ي ھ ف

ا ا" أي بدون مشاركة-بالمشاركة المالحظة الدراسة  وم بھ ي یق لباحث دون و نعني بھا المالحظة الت

ا  ز بھ ي یتمی ا الت ذه األداة المزای ار ھ باب اختی ین أس ن ب أن یشترك في أي نشاط تقوم بھ الجماعة، وم

ي  ل ف كونھا تھیئ للباحث فرصة مالحظة السلوك الفعلي للجماعة بصورتھ الطبیعیة وكما یحدث بالفع

ھ ا أداة أخرىالحیاة الحقیقیة كما تجنب الباحث األخطاء التي قد یقع  فیھا لو أن تعان ب ت . 3"س ا تجل كم

ة–المالحظة –أھمیة ھذه األداة  تھ بالجامع الطور ،عندما استخدمھا الباحث عند دراس درس ب ھ ی كون

ة، –ل م د –الثالث دكتوراه  ولھ التزامات بیداغوجیة وأكادیمیة تستدعي البقاء في الجامعة لمدة طویل

ةة بالمسؤولیة الوقوف على عالقة قیم المواطنوالذي مكنھ من ة االجتماعی ة ومعرف ة الجامع دى طلب ل

ا، اآللیات ى تفعیلھ ل عل ون الباحثالتي تعم دان محل الدراسةك ى إطالع مباشر للظاھرة و المی عل

امعي ن، بصفتھ طالب ج ك م ة وذل اتخالل متابع ف العالق ةمختل ةاالجتماعی ین الطلب دور ب ي ت ، الت

ة الدراسةبعض المالحتم من خاللھا تسجیل بحیث  ل بعض ظات حل عین ة البحث، مث ل بدای ى قب حت

ات .العبارات التي یرددھا أفراد العینة ة للبیان أداة مكمل ذا ك تخدامنا للمالحظة ھ ان اس وم ك وعلى العم

.التي تم الحصول علیھا من االستمارة، كما أفادتنا في عملیة تحلیل البیانات و التعلیق علیھا وشرحھا 

:االستبیان-4-2
من أھم الطرق و أوسعھا انتشارا في جمع البیانات، و استقصاء المعلومات من االستبیانتعد استمارة 

ار  م اختی ذا السبب ت مصادرھا، فھي تساعد على جمع معلومات جدیدة مستمدة مباشرة من المصدر لھ

. ھذه األداة و ذلك لفعالیتھا و سھولة تطبیقھا والتحكم فیھا

ة  ى مجموع اد عل ا االعتم ویعتبر االستبیان أحد أدوات جمع البیانات، وھو وسیلة لجمع البیانات قوامھ

ئلة  ن األس د أوتم د أو بالجرائ ا بالبری ة رسل إم ة الحدیث ائل االتصال التكنولوجی ف وس تعمال مختل إس

وم الباحث بجمأوكاإلنترنت ة أن یق ك محاول د ذل م بع وثین ث ن عن طریق جمع من المبح ات م ع البیان

داد البحوثمحمود الذنیبات، وعمار بوحوش محمد1 ة،مناھج البحث العلمي وطرق إع ات الجامعی وان المطبوع ،دی
81ص ،2001الجزائر ،3ط
رحمن2 د ال د عب د هللا محم دوي، وعب ي الب د عل اعيمحم ث اإلجتم رق البح اھج وط ة ، من ة الجامعی ، دار المعرف

286، ص 2003اإلسكندریة، 
رون،ف3 ي وآخ ي غرف و وعل یل دلی ةض وم االجتماعی ي العل ة ف س المنھجی ة ،أس ورات جامع ع منش ث للطب دار البح

119،ص1999منتوري، قسنطینة، 
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تبیان ي االس ا ف ي أجابوھ وثین الت ا ،إجابات المبح ى أنھ د عرف عل ة ''فق ات المتعلق ع المعلوم أداة لجم

بموضوع البحث عن طریق استمارة معینة تحتوي على عدد من األسئلة مرتبة بأسلوب منطقي مناسب 

ة عن مجموعة من األسئلة ،كما تعرف على أنھا عبار1''یجري توزیعھا على أشخاص معینین لتعبئتھا

ة  ات ذات عالق قد تكون مفتوحة أو مغلقة أو كلیھما موجھة إلى أفراد مجتمع البحث بھدف جمع معلوم

2. بأھداف وأسئلة وفروض البحث

االستبیان یعتبر أیضا أحد أكثر وسائل جمع البیانات استخداما لدى الباحثین ، فھو یستخدم بشكل كبیر و

ى االقتصاد، في اعیةاالجتمجدا في العلوم  د عل ي تعتم وم الت ن مجاالت العل ر م ي كثی ي اإلدارة، ف ، ف

3:یليمالالستبیانجمع البیانات من المبحوثین، ومن ضمن الوظائف األساسیة 

تبیان  وصفاً لخصائص : الوصف- ق االس ا عن طری ن الحصول علیھ ي یمك ات الت ھو توفر البیان

...العمر–النوع : مثل . األفراد أو الجماعات 

یاء أو مواضیع یرغب الباحث : القیاس - و ھي قیاس اتجاھات الرأي لألفراد والجماعات حول أش

.في قیاس اتجاھات الرأي نحوھا 

الدراسة بشكل عادي عن طریق توزیعھا بشكل ھذه في االستمارةوعلى العموم فقد جرى تطبیق أداة 

ي  تعانةشخص ة التوزواالس ي عملی اعدین ف بعض المس ذا ب ع، ل ع والجم ثی تطاع الباح الل اس ن خ م

ا تنطوي االستبیان أن یعمل على تسجیل البیانات وعرضھا في جداول تعین الباحث على الكشف عم

ة علیھ ھذه البیانات من معان، قصد ال یم المواطن ع الدراسة حول قضایا ق ات مجتم تعرف على توجھ

امعي وعالقتھا بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة ضمن اإلطار  ي الحرم الج ب ف ام للطال أوالسلوكي الع

.خارجھ 

ا،  ى تحقیقھ ي نسعى إل وفي سبیل الخروج بنموذج إلستبانة تتوافق مع معطیات الدراسة وأھدافھا والت

:اقتضى األمر إعدادھا عبر المرور  بمراحل وخطوات لبنائھا بالشكل المطلوب وذلك مرورا ب

:االستمارةتصمیم -
اء ال م بن ة لیكرت و قد ت ى طریق اس عل ار LIKERTمقی دیرات الختی دة تق ذي یعطي للمبحوث ع وال

.واحد یرتئیھ، دون تقییدھم بالتأیید الكامل أو الرفض المطلق 

ي تصنیفھا أو " و في المقابل فإنھا تسھل على الباحث  ھ ف ا ، وال تربك ات وتحلیلھ ع المعلوم ة جم عملی

: ت على الشكل التالي وجاءت ھذه التقدیرا. 3" معرفة مكنونھا 

دائما و لھا خمس درجات-

یم، 1 د غن اھج وأسالیب البحث العلميربحي مصطفى علیان وعثمان محم ع، األردن، من ، دار صفاء للنشر والتوزی
82، ص 2000

_www.rsscrs.info.com_21/10/2009،ملتقى البحث العلمي،بحث العلمي، مھارات التفكیر والھاني عرب2
.، نفس المرجع ھاني عرب3
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ا درجة واحدةو-نادرا لھا درجتانو-أحیانا لھا ثالث درجات و-لبا لھا أربع درجاتاغ- ، أبدا ولھ

ك، أي  ) 5،4،3،2،1(ھذا بالنسبة للعبارات االیجابیة، أما فیما یتعلق بالعبارات السلبیة فتأخذ عكس ذل

ئلة )دائما، غالبا، أحیانا، نادرا،أبدا( للبدائل على الترتیب  ى أس تمارة شملت عل ي أن االس ذا یعن ، و ھ

دة المع اشتمالھا على بعضإیجابیة في الغالب  ل واح ث تمت صیاغة ك عبارات ذات توجھ سلبي، حی

ذلك منھا وفقا لمؤشرات تساؤالت الدراسة، و ا تم ك م خاللھ ابقة، وت تمارات الدراسات الس ة اس مراجع

ن جمع العب ابقة و م ن الدراسات الس ارات م ع العب ارات التي تتصل باالتجاه المراد قیاسھ، بحیث تجم

ة  دیمھا لعین م تق م ت حة، ث یاغة واض ارات ص یاغة العب ى ص ا عل م عملن ة، ث ري للدراس ب النظ الجان

ارات  ى غموض بعض العب وف عل ة الوق ب، بغی ة التجری تجریبیة من األفراد، وھي ما تسمى بمرحل

ذي یمك دھا إجراء ال اس، وبع ة للمقی داد الصورة النھائی ة إلع دیالت الالزم ال التع ن إدخ ن الباحث م

. عملیة تحلیل للعبارات المختارة الختیار أفضلھا للمقیاس

رت  لوب لیك ث أس اد الباح رر اعتم ا یب دLIKERTوم ل عدی دریجي، عوام و أن ةالت ا ھ ل أبرزھ لع

ھ االجتماعيتخداما في قیاس االتجاھات والسلوك أسلوب لیكرت یعد أكثر األسالیب شیوعا واس ا أن كم

ل كذلكأقل تكلفة وجھدا ووقتا مقارنة بغیره من األسالیب، وألنھ و عام دریج فھ دأ الت ذ بمب أسلوب یأخ

ع السلوك المعتمدة والمقصودة بدراستنا، التي یحملھا طلبة الجامعة امساعد آخر للباحث للتمییز بین أنو

باإلضافة إلى أنھ یعد شكال من أشكال االستبیان المغلق المحدد الصیاغة بالنسبة ."م ووطنھنحو بیئتھم 

ة  ا یسھل اإلجاب ات، كم ع البیان ین أحسن أدوات جم ن ب لفقراتھ، مما یسھل عملیة تصحیحھ، ویعتبر م

ا  ى م تم عل ھ دون التك ى فقرات على المبحوثین بحیث یعطي نوعا من الحریة للمفحوص في اإلجابة عل

وثینی ل المبح ة لك تجابات فعلی ر اس ا . رید، ولھذا فإن أداة الدراسة تسمح بالحصول على نتائج تعتب وم

1."یمیز ھذه الطریقة أیضا أنھا تتیح للفرد أن یعبر عن اتجاھھ بالنسبة لكل عبارة

ابقة  ة الدراسات الس د مراجع ىوبع اتإضافة إل ع المعلوم تمارةجم اء االس اروذات الصلة ببن ةاستش

ة نحو المسؤولیة والمشرف  ة الجامع ن طلب ة م راد العین المحكمین، تم تصمیم استمارة تقیس سلوك أف

ونحو بیئتھم المحیطة ووطنھم ككل بناء على قیم المواطنة المحددة في الدراسة ، وتتضمن االجتماعیة

ا64االستمارة ات الشخصیة: سؤاال، منھ ق بالبیان ئلة تتعل م (خمس أس ھادة الجنس، القس ة، الش والكلی

اور حسب 59، و)في األنشطة ونوعیتھااالشتراكالمحضر لھا،  ـاد و مح ع أبع ى أرب سؤاال مقسمة إل

.تساؤالت الدراسة ومؤشراتھا 

. 77، ص1996دار المعرفة الجامعیة ، القاھرة ،السلوك االجتماعي و دینامیاتھ،مجدي احمد محمد عبد هللا1
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:االستمارةاختبار -
ع  ّم توزی تمارةت دوا االس ث أب ص، حی ال التخص من مج ین ض اتذة المحكم ن األس ة م ى مجموع عل

اه واحد مالحظاتھم وآرائھم والت ارة اتج یس العب ث تق ي تمثلت في تفكیك بعض العبارات المركبة، بحی

ي  ارات لك تالءمفقط، كذلك إعادة صیاغة بعض العب اس ت اهو قی ھ، اختصار بعض االتج راد قیاس الم

.لتجنب التأویالت الخاطئة من طرف المبحوثینالعبارات وحذف العبارات المتشابھة

ائيإدخال التعدیالت الوعلیھ تم ي شكلھا النھ ادة مطلوبة على استمارة البحث لتصبح ف م إع دھا ت ، وبع

على األستاذ المشرف الذي ثم التخصصضمن مجالالمحكمیناألساتذةعرضھا على نفس العینة من

ى  ى أن وصلت إل رات إل ة عدة م ذه العملی د تكررت ھ تفضل بتصحیحھا ومناقشتنا في نقاط منھا، وق

ة بھ نھائی ین والمشرف، و بع، صورة ش ن طرف المحكم ة و المقترحة م دیالت المطلوب د إجراء التع

ي  ة والت ي صورتھ النھائی اس ف م تصمیم المقی وبناء على نتائج التطبیق األولي لالستمارة التجریبیة، ت

.طبقت على عینة البحث في ما بعد 

) :صدق والثبات (الخصائص السوسیومتریة لألداة -
نحاول لتأكد من صالحیة األد ذلك س ا ل ن صدقھا وثباتھ اة المستعملة في ھذه الدراسة البد من التأكد م

:فیما یلي التطرق إلى الصدق والثبات

ن : صدق األداة- م یك اس إن ل ال القی ي مج ة ف یة أھمی اھیم األساس ر المف وم الصدق أحد أكث د مفھ یع

وعلیھ للتأكد 1".ا وضع لقیاسھ ویقصد بالصدق مدى صالحیة االختبار لقیاس م" أھمھا على اإلطالق 

: من صالحیة األداة المستعملة في الدراسة، اعتمدنا على أنواع الصدق اآلتیة

:طریقة صدق المحكمین-1
و للتأكد من صالحیة األداة المستعملة في الدراسة، اعتمدنا على طریقة صدق المحكمین وذلك بعرض 

ا بداءصد إین قیاألداة على مجموعة من األساتذة الجامع تعملة فیھ ردات المس ا والمف أرائھم حول بنودھ

دیموكذلك مدى مالءمتھا لموضوع البحث،  ى تق ت إضافة إل ة إن كان دائل األجوب اتھم حول ب مالحظ

دیالت إجراءمناسبة أو غیر ذلك، وبعد تحكیمھم االستمارة تم ىتع ود، وحذف عل صیاغة بعض البن

.بعضھا اآلخر

دد ارة أن ع ین وتجدر اإلش تةالمحكم غ س نھم06بل ذكر م دكتور(:ن باحةال لیماني ص دكتورة س ، وال

دي صونیان تركي، والدكتورة زرفة بولقواس، والدكتورة میمونة مناصریة،بأسماء  ) والدكتورة العی

ن لدكتور رضا مسعوديلباإلضافةمن جامعة بسكرة  اراتم اتھم ، وااإلم م ومالحظ دو أرائھ ذین أب ل

في صورتھ احتوىحیث االستبیانعلیھا في إجراء التعدیالت المناسبة على عبارات داالعتماالتي تم 

146ص ،2003، 2ان المطبوعات الجامعیة، ط، دیوالقیاس النفسي والتربوياإلحصاء ومقدم عبد الحفیظ، 1
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محاور، كما تم حساب صدق اإلستبانة بالنسبة للمحكمین وفق 05فقرة موزعة على 64النھائیة على 

:المعادلة التالیة 

2ن–1ن=  ن ص م 

ع

.تمثل صدق كل بند : ن ص م : حیث أن 

.أن البند یقیس البعد الذي اعد لقیاسھاعتبروایمثل عدد المحكمین الذین : 1ن

.أن البند ال یقیس البعد الذي أعد لقیاسھ اعتبروایمثل عدد المحكمین الذین :2ن

.عدد المحكمین اإلجمالي : ع 

: فق المعادلة التالیة وتم حساب صدق المحتوى و49,13= مج ن ص م : وعلیھ 

مج ن ص م 

ن

االستمارةومنھ 0,80یساوي 49.13، وعلیھ  فإن صدق األداة  االستمارةیمثل عدد بنود : حیث ن 

ن.                            صادقة إلى حد ما لما أعدت لقیاسھ 

: الصدق الذاتي-
1".لدرجات الحقیقة التي خلصت من شوائب أخطاء الصدفة بالنسبة لةصدق الدرجات التجریبی" ھو 

د  ة بع درجات التجریبی ى ال وم عل ن الصدق یق وع م ذا الن ات ، إذ أن ھ ویمثل العالقة بین الصدق الثب

2: ویمكن أن تلخص العالقة بین الصدق الذاتي والثبات بالمعادلة اآلتیة المقیاسالتخلص من أخطاء 

معامل الثبات= لذاتي معامل الصدق ا

فإن معامل صدق الذاتي 0,80فإذا كان معامل ثبات اختیارنا ھو 

0.89=0.80ھو   

ق :طریقة الثبات -2 ك طری ا إحصائیا، وذل ن ثباتھ د م حیث قمنا بتجریب االستمارة واختبارھا للتأك

إلنسانیة واإلجتماعیة، ونقصد بأن توزیعھا على عشر مبحوثین من أفراد مجتمع الدراسة بكلیة العلوم ا

ن " باالختبار الثابت  س المجموعة م ى نف ھ عل د تطبیق ا إذا أعی ائج تقریب س النت ار نف أن یعطي االختب

3" .األفراد

، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفسمروان أبو حویج، وأخرون، 1
137ص ، 2002

88ص،2004، مكتبة األنجلو مصریة، القاھرة،المرجع في القیاس النفسيبشرى إسماعیل، 2
71نفس المرجع ص بشرى إسماعیل، 3
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ین  ومن ھنا یمكن أن نستنتج أن ثبات درجة االختبار یمكن االستدالل علیھا بحساب معامل االرتباط ب

ار التطبیق األول والثاني ویسمى م ین االختب عامل االرتباط الناتج بمعامل الثبات أي معامل االرتباط ب

.ونفسھ

د 0.68وتجدر اإلشارة إلى أننا قمنا بحساب االرتباط بین النصفین بمعامل بیرسون وكانت قیمتھ  وبع

اوي  ة تس بحت القیم یبرمان أص ة س ھ بمعادل ن 0.80تعدیل ر م تبیان أكب ات االس ل ثب ھ معام Rومن

ة 58عند درجة حریة 0.35المقدرة بـ المجدولة  توى الدالل تبیان 0.01في مس ھ فاالس تومن ى ثاب إل

.حد ما 

بعد تحكیم استمارة االستبیان والتأكد من صدق المقیاس و تعدیل العبارات الصعبة أو غیر الواضحة، 

ث ، تغطي أھداف الدراسة وتساعبارة ) 64(أصبح المقیاس في صورتھ النھائیة مكونا من  ؤالتھا حی

:تضمنت خمس محاور أساسیة وھي 

.أسئلة06وتضمن بیانات أولیة تتعلق بالطالب الجامعي وعدد أسئلتھ : المحور األول -

بتعزیز وتنمیة المسؤولیة االجتماعیة االنتماءتضمن بیانات تتعلق بعالقة قیمة : المحور الثاني -

.سؤال 15للطالب الجامعي وعدد أسئلتھ 

ور الثا- ث المح ؤولیة : ل ة المس ز وتنمی ب بتعزی ة الواج ة قیم ق بعالق ات تتعل من بیان تض

.سؤال 15االجتماعیة للطالب الجامعي وعدد أسئلتھ 

ة : المحور الرابع - ؤولیة االجتماعی ة المس ز وتنمی تضمن بیانات تتعلق بعالقة قیمة الحق بتعزی

.سؤال 13للطالب الجامعي وعدد أسئلتھ 

امس - ور الخ م: المح اركة تض ة المش ة قیم ق بعالق ات تتعل ةن بیان ة االجتماعی ز وتنمی بتعزی

.سؤال 14المسؤولیة االجتماعیة للطالب الجامعي وعدد أسئلتھ 

ى بعد ذلك جاءت و  ا عل م توزیعھ ا، ث ث تمت طباعتھ بة للباحث، حی تمارة بالنس ق االس مرحلة تطبی

تمارة ، وعینة الدراسة ع نسخ االس ة، وسھر بعدھا قام الباحث بجم راد العین ى أف ا عل م توزیعھ ي ت الت

ود  ث بن ن حی ة م ة اإلجاب تمارات ناقص تبعاد االس رز واس د الف ا، وبع ترجاعھا كلھ ى اس ث عل الباح

استمارة تم تفریغ معطیاتھا في صورة كمیة ) 470(االستبیان أو البیانات الشخصیة، استقر العدد على 

.وإدخالھا التحلیل اإلحصائي

 للمالحق أنظر.
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:اإلحصائیة األسالیب-5
یلة  ة الوس انیة واالجتماعی وم اإلنس ال العل ي مج الیب اإلحصائیة ضمن أي دراسة ف یعد استخدام األس

واحي مشكلة  ا أو اإلحاطة بن ي معالجة ظاھرة م ةاألبرز لتحقیق أھدافھا، وذلك ف ھي محل اجتماعی

عتھا مع ومنھجھا مع أھداف ترتبط بطبیأسالیب إحصائیةاستخدامتم الدراسة وإیجاد حلول لھا، وعلیھ 

تن یولادراس ل السوس من التحلی كالیتھ ض ة إش ة ومعالج ام،والحالی م جي الع د ت ھاولق من استعراض ض

:وتمثلت في ما یليجداول تكراریة بسیطة وأخرى مركبة 

و ھو عدد المرات التي تكرر فیھا الخیار أو اإلجابة، بحیث یكون المجموع :التوزیع التكراري-5-1

وذلك عبر تضمینھا وتوزیعھا في جداول تكراریة بسیطة ومركبة )470(یا لعدد مفردات العینةمساو

ى  ف عل تجاباتتق اؤالت اس عى تس ا تس ة م ة ثانی ن جھ ة وم ن جھ ة م رات الدراس وثین لمتغی المبح

.وأھداف الدراسة التوصل إلیھ من بیانات ونتائج

تخراج :النسبة المئویة-5-2 ى اس ن أجل یلجأ الباحث إل ین ، م رات سؤال مع ة لمتغی النسب المئوی

.لدیھ من استجابات المبحوثینوأصغر نسبةنسبةالمقارنة بین أكبر

=حیث النسبة المؤویة 

ون :الموزونالمتوسط الحسابي-5-3 داد یك ن األع ابي لمجموعة م اد الوسط الحس ھو طریقة إلیج

ا، و ن غیرھ ر م ة أو وزن أكث ھا أھمی اعدنالبعض فات أو یس دال ص ل أو اعت دى تماث ة م ى معرف عل

: و یعبر عن المتوسط بالمعادلة التالیةسلوكات أفراد العینة، 

امعیین االستبیاناستمارةھذه األداة عند توزیع استخداموقد جرى  ة الج ن الطلب ة الدراسة م على عین

ا، : وعت إجاباتھا بینلمعرفة اتجاھاتھم بخصوص األسئلة التي احتوتھا االستمارة والتي تن دائما، غالب

اس لیكرت . أحیانا، نادرا، أبد  ما یساھم في ضبط نتائج التساؤالت كمیا وفق التدرج المعمول بھ لمقی

.الخماسي، ما یساعد كذلك على تكوین قراءة سوسیولوجیة حاولت اإلحاطة بموضوع الدراسة

:باط ، نذكر منھاھناك عدة طرق لحساب معامل االرت: معامل االرتباط-5-4

الطریقة المباشرة من الدرجات الخام-

عن المتوسطاالنحرافاتطریقة -

ى  ب عل ي تحس ام ، و الت درجات الخ ن ال رة م ة المباش تعمل الطریق ذه سنس تنا ھ ي دراس و ف

:  الشكل التالي

nnn

x.nx.nx.n
X

321

332211






100×n
N
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Xi : درجة األسئلة الفردیة

Yi : درجة األسئلة الزوجیة

n :ةعدد أفراد العین

الخاص الثباتمعامالتإیجادوالمقیاسلجوانباالرتباطمعامالتلحسابذلكاستخدمناقد و

.االستبیانباستمارة

1:خصائص معامل االرتباط بیرسون-

 1+≤و≤1–أي 1+، 1–تتراوح قیمتھ بین.

ي وجبا في حالة االرتباط الطردين میساوي الصفر في حالة انعدام االرتباط ویكو البا ف ، وس

ن -اقتربت-كلما ارتبطتحالة االرتباط العكسي اط م الصحیح 1القیمة العددیة لمعامل االرتب

.دل ذلك على زیادة درجة قوة االرتباط

ھ1=إذا كان معامل االرتباط ت قیمت دل 1-=دل ذلك على وجود ارتباط طردي تام، وإذا كان

.تباط عكسي تامذلك على وجود ار

:  المعیارياالنحراف-5-5
این ي للتب ذر ألتربیع و الج اري ھ راف المعی ول إن االنح ل نق ذي مث اتوال ن انحراف یم ع تت الق وتش

.المتوسطإلىكلما كان االنحراف المعیاري اصغر فان النتیجة اقرب فوسطھا الحسابي 

رارات  تمثل عدد nتمثل قیم المتغیر اإلحصائي المتقطع وXiسابي ویمثل المتوسط الحXحیث  تك

ات خاللھدف الباحث منو،القیم ات والبیان و تلخیص المعلوم استخدامھ لھذه األسالیب اإلحصائیة، ھ

اك  ت ھن ة إذا كان ا لمعرف ل وصفي لھ دیم تحلی المجمعة من المیدان، و ترجمتھا إلى أرقام مجردة وتق

.غیرات الدراسةعالقة بین مت

دوإمتثال محمد حسن1 د أحم ي محم د عل ادئ االستدالل اإلحصائيمحم ة، اإلسكندریة، ، مب دار الجامعی ، 2000، ال
.221ص
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:خالصة 
داني لموضوع بحث ل المی یر العم ة س ذا الفصل یتضمن أسس منھجی ي ھ كإن ما جاء ف ذا، وذل ا ھ ن

م ئباالعتماد على المنھج الوصفي الذي یال ف ت اس وكی ة وخصائصھا وأدوات القی م الموضوع والعین

ا مالعمل بھا مع توضیح األسالیب اإلحصائیة ا ي مكنتن دة والت ة تساؤالتلمعتم ي ن معالج البحث الت

.سیتم عرضھا وتحلیلھا في الفصل الموالي 



:السادسالفصل 
عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا

تمھید

عرض بیانات الدراسة -1
تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول-2
تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني-3
تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث-4
بالتساؤل الرابعتحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة-5

خالصة
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:تمھید
اؤوتحلیلھاالدراسةفي ھذا الفصل یتم عرض نتائج  داف والتس الت الخاصة ومناقشتھا من خالل األھ

كلة  ةبمش رق ةالحالیالدراس بق التط ي س یرھا، والت ى تفس ة، إل ذه الدراس ن ھ ري م ب النظ ي الجان ف

ي حدود علمعلى نتائج الدراسات السابقةواعتمادا ري الدراسة ف ت متغی ي تناول ذا والت ا ، وھ ا طبع ن

ن النتائج العامة للدراسة ومحاولة اإلالستخالصتمھیدا  ھ م ق عن ا انبث جابة على تساؤالتھ الرئیس وم

.فرعیةتساؤالت 
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:محور البیانات األولیة -1
:یوضح توزیع أفراد العینة على أساس الجنس) 02(جدول رقم 

البدائل
%ن ك

الجنس

%22748,30ذكر

%24351,70أنثى

%470100المجموع

كل  ذكور تش بة ال دول أن نس ن الج اث %48,30نالحظ م بة اإلن ة ،وأن نس راد العین وع أف ن مجم م

ي %51,70تشكل  ر ف یس كبی ارق ل ع ف من مجموع أفراد العینة ، وھي نسب متقاربة في ما بینھا م

ویمكن –الجنسین في المجتمع الكلي العینة ممثلة لكال وھذا التوزیع یجعل نسب اإلناث عن الذكور ،

ادة وأن النمو الدیماعتبارتفسیر ھذا دیموغرافیا إلى حد ما، على  ري یشھد زی غرافي للمجتمع الجزائ

نوات  ي الس ا ف رةھائلة في نسبة الموالید اإلناث عموم بة األخی یالت،  باإلضافة أن نس ى معل ز عل تترك

ذكور ن ال ر م اث أكث ة اإلن ال التربی ي مج ة ف ا الدول ت بھ ي قام الحات الت ل اإلص یوالتبفض ذ معل من

تقالل یة اس ي قض ري ف ع الجزائ ة للمجتم ى الثقافی ي البن ر ف ر وتغی یتالجزائ رأة معل االم والتحاقھ

ن  ات، ویمك دارس والجامع تداللبالم داالس ھ البی ة التوج ى نوعی ذلك عل توى اك ى مس غوجي عل

د أ ة فق ات الجامعی ى التخصص ھ إل اث تتوج م اإلن ر أن معظ ي الجزائ ات ف ض الدراس ت بع ثبت

.من الذكورأكثرالتخصصات األدبیة بشكل 
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یوضح توزیع أفراد  العینة حسب الجنس) 01(الشكل رقم 

:ميعلیالتیوضح توزیع العینة على أساس المستوى ) 03(جول 

الكلیة
البدائل

م ك نم ك%ن ق ك
القسم الدراسي

علوم اإلنسانیة ال
واالجتماعیة

%9420,00االجتماعیةالعلوم 

27758,94% %9319,79العلوم اإلنسانیة

%9019,15الریاضة

الحقوق والعلوم 
السیاسیة

%10622,55الحقوق
19341,06%

%8718,51العلوم السیاسیة

%470100%470100المجموع

انیة نالحظ من الجدول تكرار و  وم اإلنس ي العل ة بكلیت ن الطلب ة م ةنسبة أفراد العین بة واالجتماعی بنس

بة ، أما 58,94% ت بنس یة فكان وم السیاس ي، %41,06الحقوق والعل ة الكل راد العین وع أف ن مجم م

ن انتقاءأنھ تم باعتباروھذه النسبة عشوائیة  ل م ع الدراسة لك م مجتم بي لحج ل النس ق التمثی العینة وف

.عبر السحب بالقرعة ین بالنسبة للحجم الكلي بالقطب الجامعي شتمةالكلیت

:أما بخصوص التمثیل النسبي لكل قسم دراسي فقد جاءت كاألتي 

%20وبنسبة مئویة 94بتكرار االجتماعیةالعلوم -

%19,79وبنسبة مئویة 3العلوم اإلنسانیة بتكرار -
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%19,15وبنسبة مئویة  90الریاضة بتكرار -

%22,55وبنسبة مئویة 106لحقوق بتكرار ا-

%18,51وبنسبة مئویة 87العلوم السیاسیة بتكرار -

ذه 470ـمن مجموع أفراد العینة المقدر ب ةالطالب، ونالحظ أن ھ ذه ،نسب متقارب ع الباحث ھ ویرج

ع  تمارةالنتائج إلى أن توزی ي الاالس ل الباحث، باإلضافةاغف ال دراسة وعم ي مج ان ف ب ك ى أن ل إل

من كلیات ىالوقت الممنوح لتوزیعھا كان ضیق جدا، وبالتالي كانت فرص التواصل مع األقسام األخر

ا، وجرى ، وذلكشبھ مستحیلالجامعة ككل ة بحد ذاتھ ت الدراس ل وضیق وق لعدم توافق جداول العم

ل بكلیتي العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وكلیة الحقوق والعلوم السیاسیةاالكتفاء ط كممث ام فق ذه األقس بھ

األقرب التخصصات المنضویة تحت ھذه األقسام، ھيوعلى اعتبار أیضا أن طبیعة ،لمجتمع الدراسة

یاق  لوعي الطلبة بقیم المواطنة وداللتھا االجتماعیة، وذلك ألن مختلف المواضیع المطروحة ضمن س

ھ األكادیمي تندرج تحت معالجة قضایا المجتمع والشأن تعلیمھم العام مقارنة بالتخصصات ذات التوج

.  التقني والتكنولوجي من كلیات جامعة محمد خیضر بسكرة 

.المستوى الدراسي یوضح توزیع أفراد  العینة حسب ) 02(الشكل رقم 
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:یوضح توزیع أفراد العینة على أساس الشھادة المحضر لھا )  04(جدول رقم 

م عسیاسیة/عالحقوقریاضةإنسانیة/عاجتماعیة/عاألقسام

ن ع ك ع%ن ك%ن ك%ن ك%ن ك%ن كةالشھاد
%

449,36469,795010,646012,775010,6425053,19لیسانس
5010,644710,00408,51469,79377,8722046,81ماستر

%9420,009319,799019,1510622,558718,51470100المجموع

ل شھادة ال ذین یحضرون لنی ة ال والي لبلغ تكرار أفراد العین انس ح ة 250یس ى كاف وزع عل ب م طال

درة %53,19األقسام أي بنسبة  تر مق ل شھادة الماس ، وأما  تكرار أفراد العینة الذین یحضرون لنی

بة 220بحوالي  ام أي بنس راد %46,81طالب موزع على كافة األقس وع أف ن مجم اة م ة المنتق العین

ى والمعنیة بالدراسة، انس، عل ة اللیس ارق ضئیل یحسب لطلب ع ف ا م ا بینھ ي م ة ف وھي نسب متقارب

ا یفسر ھمعلیأنھ مازال اعتبار ذا م تر، وھ ة الماس تحدید میدان التخصص في ما بعد على عكس طلب

.ستویین في المجتمع الكلي المالتوزیع یجعل العینة ممثلة لكال الفارق في الحجم وفي نفس الوقت ھذا 

م  دول رق اس)  05(ج ى أس ة عل راد العین ع أف ح توزی ي یوض اركة ف ل األالمش طة داخ ارج نش وخ
:الجامعة

البدائل
%ن ك

اإلجابة
9720,64مشارك

30464,68غیر مشارك
6914,68غیر مھتم
%470100المجموع

رار أفراد العینة من الطلبة الذین یشاركون في نشاط ما داخل نالحظ من الجدول والرسم البیاني أن تك

غ حوالي وخارج  ة بل بة 97الجامع ب أي بنس ة جدا، %20.64طال ر ویرجع، وھي نسب متدنی نم

ي المؤسسات فریحة  ة ف ة عام ا حال ى أنھ ائج إل ذه النت ةھ ونالتعلیمی ة " ك ات الدیمقراطی أن المجتمع

ا ي نش ب ف اركة الطال ذا عنصر تركز على مش ھ، وھ ع بیئت و عضوا منسجما م ي ینم ة ك طات مختلف

م  اني رق عیوضح -03-رسم بی توزی
اركة من الطلبةأفراد العینة حسب المش
داخل الجامعةفي أنشطة
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ن الحاصل  دىانصھار وذو مردود إیجابي على الحیاة المواطنیة ألعضاء المجتمع، لك ر ل ا غی طالبن

ى  ا إل ؤدي الحق ا ی ة مم ل المؤسس ارج أو داخ اط خ ي أي نش ارك ف ریتھم ال تش ا أن أكث جع طالم مش

ي " ترسیخ مبدأ  ذا ال یعنین أن "ھ ة ، وك اركة االجتماعی ي المش ھ ف ن واجبات تقیل م ذلك یس واطن ب الم

مشاركین الغیر تكرار أفراد العینة من الطلبة كانحیث ب1".كعضو من المجموعة التي یعیش ضمنھا 

تكرار وھي النسبة األعلى، تلیھا%64.68طالبا أي بنسبة 304في أي من النشاطات مقدرة بحوالي 

%14.68طالب أي بنسبة 69مھتمین أصال بھذه النشاطات بلغ حولي الر غیأفراد العینة من الطلبة 

ابقة،وھي ائج الس ع النت ة م ذه النسبة األقل مقارن ا وتعزى ھ ا بینھ ي م ة ف ذه النسب متباین اءت ھ وج

أمورھم الدراس ة ب ادیميالنتائج إلى عدة عوامل منھا انشغال الطلب ى التحصیل األك ، یة وحرصھم عل

ذلك بالتالي فأي عم ادل آخر غیر ذلك مرفوض ألنھ سیعوقھم عن التحصیل الدراسي، ك ة اعتق العام

ة  ن الطلب ة-م ي الكلی ھ ف ود أمام ع الموج و الواق ل-وھ ة مث ذه، أن ممارس رم ھ ل الح طة داخ األنش

یل  ي التحص ة ف یف أي درج امعي ال تض ادیميالج ھا األك ن یمارس ي لم الي ھ د وبالت یعة للجھ مض

.معاوالوقت

:الممارسة داخل الجامعة توزیع أفراد العینة حسب نوع األنشطةیوضح )06(ول رقمجد

البدائل
%ن ك

نوع النشاط
909,28تنظیمي
4748,45ریاضي

2323,71علميثقافي
505,15اجتماعي
1313,40أخرى

%97100المجموع

133نمر فریحة ، مرجع سبق ذكره ، ص1
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وع  ب ن ة حس راد العین ع أف توزی

الممارسة داخل الجامعةاألنشطة
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راد العینة من الطلبة الذین یشاركون في نشاط ما داخل نالحظ من الجدول والرسم البیاني أن تكرار أف

470بـ من مجموع أفراد العینة المقدرة %20.64طالب أي بنسبة 97الجامعة قدرت سابقا بحوالي 

: كاألتيومتدرجة على نحو تنازلي ةبنسب متفاوتاألنشطةطالبا موزعین على أنواع 

ي جاء تكرار أفراد العینة من الطلبة المش- والي األنشطةاركین ف درة بح ا أي 47الریاضیة مق طالب

.من مجموع الطلبة المشاركین %48.45بنسبة 

والي األنشطةجاء تكرار أفراد العینة من الطلبة المشاركین في - درة بح ة مق ة العلمی ا 23الثقافی طالب

.من مجموع الطلبة المشاركین %23.71أي بنسبة 

ي جاء تكرار أفراد العینة - اركین ف ة المش ن الطلب والي األنشطةم درة بح ة مق ة أي 09التنظیمی طلب

.من مجموع الطلبة المشاركین %09.28بنسبة 

ةاألنشطةجاء تكرار أفراد العینة من الطلبة المشاركین في - والي االجتماعی درة بح ة أي 05مق طلب

.وھي النسبة األقل مقارنة مع النتائج السابقة %05.15بنسبة 

مقدرة بحوالي االستبیانمعلنة في الغیر األنشطةجاء تكرار أفراد العینة من الطلبة المشاركین في -

.من مجموع الطلبة المشاركین %13.40طالبا أي بنسبة 13

ن  ائجونالحظ م ذه النت ذه ھ ا أن جل ھ ل منھ دة عوام ى ع زى إل ا وتع ا بینھ ي م ة ف أن النسب متباین

وفر ل الطلباألنشطة وممارستھا من قب ة ال یت كالھا المختلف دىة بأش اب ل ى غی نھم، إضافة إل ر م الكثی

اب ساألھدافدلیل واضح بالكلیة یوضح  اط وغی االعامة من كل نش ي بل تأطیرھ ة ف ل الطلب ا یجع م

ممارسة األنشطة الریاضیة بشكل ، أما إقبال الطلبة علىموقف المرتاب من ھذه الممارسات النشطویة

اجعفذلك رامرتفع ع الرتباطھ ق م ا یتف ة والریاضیة، كم ة البدنی ة التربی ادیمي لطلب بالتخصص األك

لفة كبیرة أو حتاج تكیال وھ النشاط األبرز واألكثر وضوحا فیھا كونواقع ممارسة األنشطة في الكلیة، 

ة اجإیالعمل على استعدادات كبیرة سوى  ة مقارن ل بالكلی ود بالفع ذا موج ق الریاضیة وھ ع د المراف م

. األنشطة األخرى 
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:الطالب الجامعيلدىقیمة االنتماء وعالقتھا بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة محور-2
وطن استجابةیوضح ) 07(جدول رقم  اریخ ال ة ت ة حول السعي لمعرف راد العین ز أف ھ بتعزی وعالقت

.المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

133170,437415,745110,85142,98004,540,8ع

ث أفراداستجابةأن خالل قراءة الجدول نالحظ من  ي بحی ابي ومنطق درج بشكل إیج ارة تت العینة للعب

ا أفرادمن %70.43ما نسبتھ أن  ة دائم ا العین اریم ى ت ة للتعرف عل وزه تسعى بجدی وطن ورم خ ال

ة% 15.74لتصل إلى  راد العین ن أف ا م ك غالب ون ذل ن یفعل امعي ،م ب الج ى أن الطال دل عل ذا ی وھ

يمدرك لمسؤولیتھ في السعي ل ي(تنمیة الجانب المعرف ھ،)اإلدراك ذا الخاص ب ي ھ ث یعن ابھحی إكتس

ن يشكل ایجابوتساعده على االندماج فیھ بعارف التي تزید من ارتباطھ بوطنھجملة من الم و تزید م

ة خفالتاری"، وعیھ بقضایا مجتمعھ ة الثقافی اء الھوی ي بن دور أساسي ف وم ب ةلیس محاید وإنما یق ، لألم

1:یلي فيھا ویمكن حصر ، النشءلدىكما یرسخ جملة من المراجع الفكریة والتوجھات الحضاریة 

.المعرفة التاریخیة التي تبین أمجاد الوطن و قیاداتھ-

.الوطن جغرافیا ومكانتھ العالمیةأھمیة-

.واالقتصادیة والبیئیةةإبراز تحدیات المجتمع السیاسیة واالجتماعی-

ایننغ و ول ب ذا الصدد أیضا Biningیق ي ھ ب "ف ر الطال ة تفكی ى نوعی ؤثر عل اریخ ت ة الت إن دراس

ائج المساألساس، والتي تشكل بدورھا وأخالقیاتھ ة واسعة الجید للمواطنة حیث تتمثل النت تحبة بمعرف

للماضي كي تساعده على فھم الحاضر، وتطویر القدرات الفكریة التي یحتاجھا أي فرد عند تحلیل أیة 

أنھقرار باتخاذبناء رأي أو وأاجتماعیةقضیة  ى ا، ش درة عل ذلك الق تمرار ك یة الس ادئ أساس م مب فھ

2..."تتوقف التاریخ على اعتبار أن حیاة اإلنسان والمجتمع ھي دینامیة وال

ة أنوھنا یمكن اإلشارة  بیل الحری ي س م بالتضحیات ف تقاللتاریخ الجزائر مفع ان واالس االحتاللإب

وروث حضاري وبالتالي الفرنسي، ري كم وطني الجزائ فإن سعي الطالب الجامعي لمعرفة التاریخ ال

و واعتزازا بھویةالجزائریة المواطنةیشكل مقوما من مقومات  ى أفرادھا ،وھ یعمل عل ا س ة " م تقوی

ة، ة الوطنی االوعي الفردي والجماعي بالھوی اق باعتبارھ اعياالنسجاموث وى االجتم وتضمنھا محت

، مركز الدراسات والبحوث العالم العربيالتربیة والمواطنة في عبد الوھاب بن حفیظ ومشیرة الجزیري، 1
125ص ،2005اإلقتصادیة واالجتماعیة، تونس ،

153نمر فریحة، مرجع سبق ذكره ص 2



عــــــــــــــــــرض البـــــــيانات ومناقشتــهاالفصل السادس  

183

والمساھمة من خالل ،زیغیة وثورة أول نوفمبر ومبادئھا النبیلةاالقیم المتصل باإلسالم والعروبة واألم

التقویة تعلق التاریخ الوطني في تخلید صورة األمة الجزائریة عن طریق ي یجسدھا األجی القیم الت ب

الفخر لدى، وینمي 1"تراث بالدنا التاریخي والدیني والثقافي  والمسؤولیة االعتزازبوالفرد شعوره ب

ھ الحفاظ أجلتجاه وطنھ لتقدیم الغالي والنفیس من  ث .على مكتسباتھ وثروات ي حی د العرب رى محم ی

ة  د خلیف ري " ول عب الجزائ ولي الش اتھ أن ت الل مؤسس ن خ ةعلیالتم ن می دفاع ع طة ال ھ النش وقیادات

ي یقطب ك ف ور أوش اس أي نف ن الن ادیین م توى الع ى مس ر عل م یظھ ة، ل الم والعروب ة واإلس ي الھوی

اد  ن األمج ر م ھ الكثی جلوا فی اریخي س اري ت ال حض ي لمج اء الطبیع آثراالنتم ھ2".والم ق كون خل

واطنین،لدىمسؤولیة وحرص  والم وطنجلا ألأن یعمل ة ال ى ،تنمی تمعھم وعل ى مج افظون عل ویح

.بھ واالفتخارتاریخھم كرمز حضاري یولد لدیھم العزة 

درجاستجابةوبخصوص  ق ت البة وف ة المنخفضة للمؤشرات الس نخفضأفراد العین للمسؤولیة جدام

ا% (10.85ـباالجتماعیة ادرا% (2.98و) أحیان ا كان) ن تجابتھمتبینم ر لمؤشر الاس دا(ألخی ) أب

في حیاتھم الجامعیة على قناعة الطلبة بعض من فئاتویعزوا الباحث ھذه النتائج إلى كون% 0.00

وب ةبوج اتھم الجامعی اء دراس لإنھ عون، ب اتھم ھاویض ى رأس أولوی اتھمعل د واھتمام عون بج ویس

وطنھم ةخیة الخاصالبحث عن المعارف التاریوأولة اإلطالع اللتخرج، ولیس لدیھم وقت كافي لمح ب

راالنتماءوما یمكن أن تعنیھ مفاھیم ودالالت ي حضورھم الفاعل الوطني، كون ھذا األم ؤثر ف ن ی ل

.مستقبال في المجتمع

ابي العبارةوبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه  واالنحراف04.54، یبین لنا المتوسط الحس

ابي نحو أن ألفرا0.8المعیاري المقدر ب  اه إیج اني د العینة اتج ل بمع یھم الكام اءوع وطني االنتم ال

ي البحث والتعرف ،لتاریخ وطنھم ورموزه ى الماضي وویعكس لدیھم الرغبة ف ذي سعل اعدھم ال یس

ط،على إدراك الحقائق التاریخیة كما ھي مجسد في الواقع، اریخ فق ولیس كما ھي تدرس في مواد الت

ى ما یعطي داللة معنویة ل ل عل ي تعم ة الت ائق التاریخی ذا الحق اءھ ي يالرقإرس ري ف ان الجزائ بالكی

.إلى كیان بشري حضاري مجرد رقعة جغرافیة تخص شعب مامن الطلبةنفوس 

السنة الخامسة واألربعون ،األمانة 04الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،الجریدة الرسمیة الجزائریة ،العدد 1
8ص 2008یانیر 27،الجزائر العامة للحكومة ،الطبعة الرسمیة 

2003،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر المسألة الثقافة وقضایا اللسان والھویةمحمد العربي ولد خلیفة  ،2

.293ص
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م جدول تجابةیوضح )08(رق ة حول اس راد العین ة (أف ى القضایا المحلی ةاإلطالع عل واالجتماعی
.الجتماعیة وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة ا)الراھنة

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

28718,5114330,4320042,55337,0271,493,570,92ع

% 42.55حیث أن إیجابيبتدرج تجاءخالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة من 

ابعون القضایا ) أحیانا ( ةمن أفراد العین ا یت ةم ین أن االجتماعی ي ح ة ف ا% (30.43والمحلی ) غالب

ا  ا% (18.51تلیھ ك) دائم ون ذل ا یفعل ب ،م ي نس یالوھ ة قل ررةمتذبذب ابي ومب درج اإلیج ي الت ف

دارس ،االجتماعیةللمسؤولیة  ي الم ة ف ة للطلب ر فریح ة نم ع دراس ا م ى حد م ائج إل وتتطابق ھذه النت

وطني، اللبن ا صفة ال ي لھ اخنة الت انیة، حیث وجد أن غالبیة الطالب متابعون للقضایا والمواضیع الس

د ون ت بلھم اك ن ق ر سھال م ابھا أم ل اكتس ة جع ا الیومی ي حیاتن ور ف ذه األم أكثریتھم .ول ھ اس ب فالن

ومي،  ة أو بالحدث الی اتھم الیومی ق بشعویھتمون بمعرفة ما یتصل مباشرة بحی ك یتعل رد ألن ذل ر الف

ھ و اآلخرینعالقت ھ، وھب ھ ووطن ي مجتمع ا یحدث ف اه م ؤولیتھ تج ج ذوشعوره بمس ى نض دل عل ا ی

وعي  اعيال امعي االجتم ب الج ع بللطال اعيالوض ائماالجتم ي مجتمعالق واطن أن ، وھف ة الم متابع

نلألحداثالجزائري  ون م ب یجب أن یك ھالجاریة عن كث اطىأولویات ان ال یتع ى وإن ك و، حت رأم

ى افرص ھتتیح لما،في ھذه الحالة ھو االنتماء والوالء نحو المجتمعالسیاسة، فما یوجھھ لتعرف عل

ذلك،وتطوراتأحداثما یدور حولھ من  ا یعكس ك ةوھو م ن حال ة م راد العین ام ألف اق الع ي االتف ف

ھ، نحو وطنھم والمجتمع الذيھمواجباتالتأكید على مسؤولیتھم  اھمویعیشون فی یع إدراك ي فیس توس

ريالطلبةووعي  ع الجزائ ي المجتم م بجمیع القضایا الموجودة ف ي تھمھ ب أخر .والت ن جان إن وم ف

ة ل ة الجامعی الللبیئ ن خ ك م ر وذل ادیمي أث یاق األك من الس اش ض ة للنق یع المطروح ة المواض نوعی

ام الطبع والبحثي المتعلق بالشأن الع ھ، ب أثیرل ي لھت ب المنتم ي سلوك الطال ق ف ا یتعل ة فیم ذه الجامع

الجامعة ھو الذي یحدد لنا التوجھات األكادیمیةسیر تاالھتمامات العلمیة التيبقضایا المجتمع، فنوعیة 

ع اتجاه األفراد نحو ذلك  ةالوق ذا ،االجتماعی ة ھ االة فطبیع ن التسیب و الالمب وع م ان یسوده ن إذا ك ف

.ینعكس على شخصیة الطالب في ما بعد ویتصفون بھ 

ابي  واالنحراف03.57وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

ابقا 0.92المعیاري المقدر ب  ذكورة س أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي مبرر ومنطقي حسب النتائج الم

م ائط فمعظ ةالوس ایااالجتماعی ول قض وار ح اش والح عة للنق االت واس تح مج كالتھ تف ع ومش المجتم
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ة ث االجتماعی ا، بحی م أنھ ادة الفھ كیل وزی ى تش ادرة عل امق دىواالھتم یة ل ایا السیاس ة بالقض الطلب

ةمن عناصر المسؤولیة واالھتمام، والفھم واالقتصادیةواالجتماعیة ي االجتماعی ابقا ف ا أشرنا س كم

ا المسؤولةصیة بناء وصقل الشخأنحیث انھ ال شك في ،اإلطار النظري للدراسة یحدث من خالل م

.من قیم  ومعتقدات وسلوك ھذا من جھةیتعرض لھ 

المحیط أن الشباب العربيوال ننكر ومن جھة ثانیة  ق ب ي تتعل لبیة الت ن الظواھر الس د م ، یواجھ العدی

اعي ةااالجتم یم الردیئ ن الق ة م وده جمل ذي تس افي،،ل اقض الثق ى والتن ادیة والفوض لط االقتص والتس

ث ،النحراف بكل صوره وأشكالھوا ى ب ت عل بكات اإلنترن ائل اإلعالم وش ھ وس في عصر تتزاحم فی

ولم،االنفتاحأكبر قدر ممكن من المعلومات المختلفة في ضل سیاسة  ع المع ة والواق ي ظل المختلف وف

ار  ذا اخذ و، 1...عملیات تسویق ونشر األفك اعيالخطاب ھ ى االجتم راھن عل ع ال ھ أیصور الواق ن

، وذلك بتكرار خطاب ینطوي على حریة الفرد في التعبیر عن آرائھ ومعتقداتھ مدینة فاضلةأویوتوبیا 

فقد .2حقھ في مساءلة النظام االجتماعيجانب إلىولھ الحق في المشاركة في صنع القرار السیاسي، 

ت  الدىاأثبت ر أنترس د یغی رد ق اتالف ھاتجاھ ة وإحكام ا للمرغوبی ةتبع ذ ،االجتماعی د یتخ ھ ق أي ان

.3االجتماعيمواقف وسلوكات رغبة في التماشي مع ما ھو شائع في الوسط 

،مجلة جامعة الشباب الفلسطینيلدىدور وسائل اإلعالم في نشر الوعي اإلجتماعي ناصر مھدي وموسى حلس ،1
149ص 2010لسنة 2العدد 12وم اإلنسانیة ،المجلد األزھر بغزة، سلسلة العل

149ناصر مھدي وموسى حلس، نفس المرجع السابق ص 2
األمیر  نورا، قضیة اغتراب الشباب ظاھرة عربیة مركبة، شبكة مدارس 3

.2009\7\9في یوم  http://www.uaes.ae/vb/t29326.htmlاإلمارات،
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ة حول استجابةیوضح )09(رقم جدول راد العین ة(أف ات العام ى الممتلك ي الحرم المحافظة عل ف
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )الجامعي 

بداأنادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

320543.629921,066413,626121.98418,723.781.35ع

ن  ارة م ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح راءة الج الل ق و خ ى نح ابي عل ع وإیج بة مرتف بنس

ا(% 43.62 ا% (21.06)دائم ا ) غالب ا % ( 13.62تلیھ ذا ) أحیان ى وھ دل عل ری ة أن أكث طلب

المحافظة على الممتلكات العامة اتجاهویدركون مسؤولیتھم ،عة یتمتعون بدرجة عالیة من الوعيالجام

نھم  ا م امعي وإیمان رم الج ل الح اءأنداخ اء االنتم دة للوف ل قاع نھم یمث تمعھم ووط والء لمج وال

اءفابمسؤولیاتھم وواجباتھم في المحافظة على ثرواتھ ومقدراتھ ، ة الدراسة النتم ي مقدم ا أشرنا ف كم

زامویفرض في ضبط السلوك نحو القیام بمسؤولیات تجاه الوطن،یساھم ن عي لضمان االجمااللت أم

.مرافق واألمالك العامة للمجتمع والوطن ككل الوسالمة 

ى ناستجابةتبینما كان ارة عل ن المتوسط حول العب ب م ة قری راد العین لبي الفئة المتبقیة من أف حو س

ث أن  درج حی ادرا(21.98مت ا ) ن دا% (8.72تلیھ ن ) أب یس م رون أن ل ذین یعتب ة ال ن الطلب م

قلة الوعي ، ویمكن إرجاع ذلك إلى  تلكات العامة داخل الحرم الجامعيمسؤولیتھم المحافظة على المم

ذ أن ھ ل ب ل أو التجاھ ى الجھ ذي أدى إل وطني وال اء ال ى االنتم ا العام وتدني مفھوم معن ق إنم ه المراف

اظ  اعلیأنشئت لھ ولغیره فھو معني بالحف ا ، وھ ل فیھ ي یتعام االت ري عموم واطن الجزائ ب والم الطال

ي وھذا الفكر ولألسف یتعامل بھ الكثیرون،بمنتھى الالمباالة واإلھمال فقط لكونھا عامة اس ف ن الن م

الففات العامة تظھر لنا جلیالممتلكابالعبث إن ، ف؟-تصرفلحكومةخل ا-قبیلمن المجتمع ي إت

ة ائل البیداغوجی ارجي كالوس یط الخ ي المح ي وف ویھھا ف دران و وتش ى الج ة عل جار، والكتاب األش

واطن یعكس األماكن العامة ، وكذلك إتالف دورات المیاه العامة والتي أنشأت للحاجة الضروریة للم

امالجانب العدواني الالمسؤول تجاه مرافق الدولة، ویعتب ال الع درا للم االة ، ر ھ ن الالمب ة م ذه الحال ھ

اتةعدوانیتكون غیر متوازنة اجتماعیةفي خلق شخصیة تساھم عنحو ممتلك ث ت،المجتم ل بحی می

دعوا إوالقوانینإلى خرق كل األنظمة  رالتي ت ات الغی ام وممتلك ال الع رام الم ى احت اك،ل بعض وھن

ویمفي الجامعةالجھات الرسمیةالذین یعتقدون أن الطلبة ب سلوك وردعھي المسؤولة عن تق الطال

ة ،خص المحافظة على الممتلكات العامفیما ی ون المصالح المعنی لیست مسؤولة وھذا معتقد خاطئ ك

ا یسھل طریقف.. .وعن تربیتھحرم الجامعةداخل الطالبعن تھذیب  ل م وفیر ك ھ ھي مسؤولة عن ت

.لتكوینھ على أحسن وجھ 
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ابي وبالنسبة لال ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب واالنحراف3.78تجاه العام ألفراد العینة حول ھ

اءأن ألفراد العینة اتجاه إیجابي نحو وعیھم الكامل بمعاني 1.35المعیاري المقدر ب  والءاالنتم وال

المؤسساتتبذلھ الجمیع یعلم مافومسؤولیتھم في المحافظة على الممتلكات العامة التزامھمالذي یحقق 

سمات علىن ذلك یعتبر محافظة ، ألھاعلینحافظ أنیجب ، فوالدولة في سبیل توفیر المرفقات العامة

وطن  باتھال ك ،ومكتس ة أنوالش ور نتیج ا تط ي بالدن وعي ف ھال ة التوجی ادف والتربی الھ

.ممتلكات غیرهوصةممتلكاتھ الخاعلىةحافظللمیسعىالواعيالفردن ألالسلیمواإلرشادالواعیة

احضور (أفراد العینة حولاستجابةیوضح )10(جدول ابع تالملتقی دوات ذات الط اعيوالن االجتم
.ھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة وعالقت)والسیاسي

ت خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة من  ى نحو كان اعل ا م ابي نوع ا إیج ي م ف

ابع  ات ذات الط دوات والمتقی ور الن عیھم لحض ق بس اعيیتعل ة،االجتم ي الجامع ة ف ي المقام والسیاس

ا(%19.15ھا تلی) أحیانا% (47.02حیث جاءت النتائج متدرجة ب  ا ) غالب ا(%6.38تلیھ ، )دائم

ا  راد بم ة تعكس وعي األف ة وتثقیفی الة تنویری على اعتبار أن الندوات العلمیة واالجتماعیة بمثابة رس

ى  ة عل اعد الطلب ن قضایا، وتس ي م ي محیطھم المحل ات االتصالیجري ف ادل المعلوم والتفاعل وتب

ا ار فیم بلھواألفك ن ق ورھا م نھم، وأن حض ون بی ث یتعلم دا حی م ج م م مھ و مھ ا ھ ل م ا ك ن خاللھ م

ابمن وإیجابي في الحیاة  ات يخبرات جدیدة وصقلھا، فالتفاعل اإلیج ذه الفعالی ع ھ ن م ر م ل مظھ یمث

ع ن . مظاھر الوعي االجتماعي بقضایا وشؤون المجتم ذا م أنھوھ ھ أن یش ي توجی وي ف أثیر ق ق ت خل

ؤول اني المس لوك اإلنس امعیالس ة الج اتھینللطلب ر اتجاھ ولھموتغی ة مومی وعات الھام و الموض نح

ات  ذه الفعالی ع ھ اوبون م ذین یتج ة ال ت الدراسات أن معظم الطلب د أثبت راد، فق والحیویة في حیاة األف

تمعھم االجتماعیةلدیھم تبني عالي المستوى لقیم المواطنة وأراء أفضل بكثیر في مسؤولیتھم  اه مج تج

ل قضایا " سرة أنطوان مالمحیط، حیث یرى  اس بك اطي الن ن تع ة باألساس ھي ف أنإن المواطن الش

1..." العام 

بنسب والحاجة لحضور ھكذا مناسبات الكافیةعدم القناعةترددا وأفراد العینة نسبة منأبدىفي حین 

ة ب بةمتدرج ا% ( 19.15نس ا ) غالب ادرا% (17.87تلیھ ى،)ن الطبع إل ذا ب ع ھ نویرج وع م ن

157نمر فریحة مرجع سبق ذكره ص1

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

4306,389019,1522147,028417,87459,572,951ع
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اعلالطلبةلدىواالجتماعیةالسیاسیةوالعلمیةالثقافةفيھشاشة ال اد، وعدم تف ع ھم بشكل ج القضایام

ي التعود على ، وعدم فھم مغزاھا وكذا عدم مجتمعالعامة لل رامج الموجودة ف مناقشة ونقد األفكار والب

إلى ضحالةالطلبةاستجابةتدني من جھة ثانیة قد یرجعو.من قبلاالجتماعیةالعلمیة والثقافیة الساحة

قلة الملتقیات والندوات المنظمة " إلى،لقیم الوطنیة التي تبثھا الندوات والملتقیات المقامة في الجامعةا

طة  ا باألنش رىقیاس راك، فاألخ ل الح رض تفعی ة بغ بات المقام ة المناس ى غالبی يالمالحظ عل العلم

، للحدث منطلقا لألفكار المناقشةة العمومیة الصبغ، مقتصرة في الغالب على اتخاذ في الجامعةالثقافي

اتمن تلیسالتي و،بھا في ھذه الفعالیاتلالشتغالإلى نوعیة المواضیع المطروحة باإلضافة اھتمام

ذه المناقشات ، باألساسالطالب الجامعي ومیولھ  ي خضم ھ ة ف فالمالحظ أیضا أن المشكالت المتناول

دة عن ة التي تتعلق غالبا باإلشكالیات الناجمةأكثر ما تتعرض للقضایا النظریة العام تجدات الواف المس

ن قضایا اصطالحیة المجتمعمن الغرب على  ا مقتصرا المحلي وما یتفرع عن ذلك م تضل مفھومھ

ة أنكما 1."على النخب المثقفة فقط د عن نمطی ذي یبتع اط ال ا یفضل النش ا م الطالب الجامعي غالب

دواتالفھو یالحظ"،المحاضرات ات،نتائج التي تخلص إلیھا الن ي والملتقی ھیحیط مصداقیتھا لدالت ی

ر ،ا إجراءات عملیة تؤدي إلى نتائج عملیة ملموسةشأنھنادرا ما تتخذ بكونھا ، طابع الریبة و األم وھ

ة ا الرؤی د واختالف زوای اء عنصر التجدی اتج عن اختف ل الن بات بالمل ،الذي یصبغ بعض ھذه المناس

ن أكثرح الطالب وبھذا یصب امش م وفر ھ ابع التشویق وت ل ط ي تحم ة الت إقبال على األنشطة المختلف

.2"الترویح عن النفس

ابي  واالنحراف02.95وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

در ب  اري المق اه 1المعی ة اتج راد العین اأن ألف د م ى ح ابي إل نإیج اللم اني خ ل بمع یھم الكام وع

ة، التزامھمالذي یحقق االنتماء ا الجامع ي تنظمھ ات الت ذه الفعالی ى أن ومسؤولیتھم نحو ھ یر إل ا یش م

.لقیم المجتمع ككلیعتبر عمال یؤكد الفرد من خاللھ على إخالصھ ووالئھ المشاركة فیھا

ي، ی1 ر منج ةاس بات الثقافی دوات والمناس ي الن اركة ف ور والمش ن الحض باب ع زوف الش باب ع ، أس
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?1146 10/02/2015في یوم

.یاسر منجي، نفس المرجع2
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ي المشأفراد العینة حول استجابةیوضح )11(رقم جدول الاركة ف ةاالحتف ام الوطنی ھ باألی وعالقت
.بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
54910,437816,6016034,0412927,455411,492,871,14ع

ردد وعلى نحو كانت عینة للعبارة خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد المن  ن مت ابيلك ي إیج ف

ك ما یتعلق بسعي الطلبة للمشاركة في إحیاء المناسبات الوطنیة  بة وذل ا % (34.04بنس ا) أحیان تلیھ

ى وجود وعي،)دائما(%10.43تلیھا ) غالبا(16.60% ي وتبرر ھذه النتائج إل دىوطن وع ل جم

بات أن اعتبارعلى ،برموز وتاریخ الوطنوبانتمائھماالفتخار اتجاهالطلبة ومسؤولیاتھ  اء المناس إحی

ةالوطنیة داخل  ر كواجبالجامع ؤطر یعتب تظم وم اءبشكل من ي،وانتم ذه وطن ذكیر بھ تم الت ث ی حی

تغاللالمناسبات  ة،واس ة توعوی اطات تثقیفی داد نش اء محاضرات وإع ا إللق ذه فعالیاتھ ا تتضمنھ ھ لم

اد یم وع ن ق بات م ل أصالمناس ريات تمث ع الجزائ اریخ المجتم راث وت ذا و،ل وت ةلھ ت فالجامع أول

بات،اھتمام ى باإلضافة بالغ لھذه المناس كإل اذل ة الوبقیامھ ي استضافة الشخصیات التاریخی ة ف طنی

ة م والتعرف المجتمع والسماح للطلب اك بھ یباالحتك ب،ھمعل ى عن كث ل عل ا تعم رإكم ز األحداث اب

ي  ات الت ات والفعالی ة سیاس ي مواجھ ر ف عب الجزائ مود ش رز ص تعمارتب ورة االس ان ث ي إب الفرنس

ةفیھاالوطن وأبطالدور الشھداء التحریر المجیدة، ة األكادیمی اطات التثقیفی ف النش ذا ،عبر مختل وھ

كذلك تعمل على تنمیة شعور الفرد بالفخر والعزة یمثل تعبیر حقیقي یعزز المواطنة في نفوس الطلبة،

أجلمسؤولیتھ في الحفاظ على المكتسبات التي حققھا أجدادنا وتقدیمھم للغالي والنفیس من شعارواست

.واالستقاللأن ینعم ھذا الوطن بالحریة 

در بفي حین كان  ة تق تجابات الطلب ن اس ادرا% (27.45جاءت نسب م ا ) ن دا( 11.49تلیھ ا ) أب م

اركة، ة المش ھ یفعلون ذلك وتمثل  نسب منخفضة للفئ ى أن ائج  إل ذه النت اع ھ ن إرج ا ویمك ا م م دائم ت

ائل ة بأبسط الطرق والوس ي الجامع بات ف د عن التشویقإحیاء ھذه المناس ا ، البعی یفرض حضور م

ضعیف من جانب الطلبة وعدم اھتمامھم بالمشاركة في إعداد النشاطات والفعالیات فیھا بسبب أسلوب 

ة ، فحسب وجھة نظر أفراد االمتزمتالتنظیم ن خالل إقام لعینة تقوم الجامعة بإحیاء ھذه المناسبات م

ا  رعان م بات س ذه المناس م أن ھ ام، ث ل ع رر ك ي تتك ة الت ید الوطنی ض األناش ور وبع ارض الص مع

ةأكادیمیة إلى أجواء احتفالیة أكثر منھا تثقیفیة تتحول ادة ،معرفی ي إع روتین ف ك ال ى ذال باإلضافة إل

ور نفس الفعالیات كل عام دون  ى نف ور ساعدت عل ذه األم ل ھ یم، ك تجدید أو تطویر في عملیة التنظ

.الطلبة من المشاركة في إحیاء ھذه المناسبات 
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ابي  واالنحراف02.87وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

اني ونحو عا ماإیجابي نوأن ألفراد العینة اتجاه 1.14المعیاري المقدر ب  ل بمع یھم الكام اءع االنتم

ق  ذي یحق زامھمال ؤولیتھم الت ة، لومس بات الوطنی اء المناس اركة بإحی ار لمش وز االفتخ ن رم ز م كرم

.واالعتزاز بالرموز والمكتسبات الوطنیة

موضوع بحث التخرج یتناسب مع قضایا اختیار(أفراد العینة حول استجابةیوضح )12(رقم جدول
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )مشاكلھ الراھنة الوطن و

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
619641,7012727,028017,02398,30285,963,901,2ع

41.70على نحو إیجابي متدرج ب كانت خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة من 

ا % ( 27.02تلیھا نسبة ) دائما% ( بة )غالب ا نس ا% ( 17.02تلیھ ة )أحیان وم الطلب ا یق ارم باختی

ة ،بحوثھم للتخرج تتناسب مع قضایا الوطن ومشاكلھ الراھنةمواضیع اوقد أوجدت ھذه الحال إحساس

ي واالھتمامالفھم والبحث والتقصي اتجاهالطلبة لدىقویا بالمسؤولیة  بما یعیشھ المجتمع من قضایا ف

ار  ادیميإط اع ،أك ن إرج ى ویمك ائج إل ذه النت ة ھ ىأن الطلب ون إل انیة ینتم ات اإلنس التخصص

أكثر قربا من القضایا االجتماعیة بحكم ما یتلقونھ من مواد دراسیة نظریة تتیح أي أنھم واالجتماعیة،

ھناللطالبالمقدمةمیةعلیالتجوھر العملیات في ینتمون إلیھ، لھم معارف ومعلومات عن مجتمعھم الذ

ة اغرست قیم تمعھم اجتماعیة وثقافی ام بمج ادة االھتم م وزی ة فھ الین لمحاول تھم می المواطن ف" .جعل

ا عليالفالفكر العقلي لیس الفرد لدى ل، ویتحدث طبق ان یرشده العق بنقائضھ وأنانیتھ وأفراحھ إنھ إنس

ذا ع لمقتضیات ھ ع الجمی ذي یتقاسمھ م ل ال یمن ... العق ھ دون أن تھ داء رأی ى إب ادر عل و ق ھعلیوھ

یة لحتھ الشخص ات 1" .مص م واجب ن أھ ل م ذي جع ر ال ادیمییاألم ة األك و أن نالطلب اعلیھ ع واتف م

ھ وفیر متطلبات ھ وت ث حاجات ع لبح وفیر، المجتم ى ت یعملون عل ونھم س ة ك ة والفنی ة العلمی الرؤی

ة المتخصصة حو ى خدم ل عل ل جمیع القضایا المتعلقة بجمیع مجاالت المجتمع والوطن، وھو ما یعم

ع مالمجتمع نظریا وعملیا، من خالل مساھمتھ اتھ، وبشكل خاص مؤسسات المجتم ویر مؤسس ي تن ف

اعيالوعي أن المدني، حیث  ة االجتم یم المواطن ة ق ن منظوم ن البحوث یشكل جزء م وع م ذه الن بھ

ة للبحثءانتماوتحفز بفضل  زز ووالء الطلب ا یع ةم ؤولیتھم االجتماعی اة نحومس ة حی ین نوعی تحس

.خدمة المجتمع والوطن وجاد متطلبات التنمیة یوإالفرد في المجتمع،
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بة ) نادرا% (8.30الطلبة على نحو سلبي متدرج ب استجابةفي حین كانت  دا% (5.6تلیھا نس ) أب

ل ا ي مقاب دا ف ة ج ة ومتدنی ب منخفض ذا ونس ن ھ رغم م ى ال ابقة، فعل ائج الس ل لنت اعلیال یغف ھ ن تنبی

ي ب"الجامعیة الجزائریة تتعلق على الساحة بعض المشاكلأن الباحثین إشكالیة الربط بین البحث العلم

عوالمجت ي مجتمعالف، م ائدة ف یة الس نظم السیاس بب ال دة بس ة مقی ة العلمی زال الحری ات طیع تتس، والن

األمر الذي أدى إلى عزل الجامعات عن محیط التنمیة االقتصادیة ، ھاعلیالقفز ثینالطلبة والباحجھود 

المعرفة اإلنسانیة واالجتماعیة على أفراد المجتمع نحولدىكذلك شیوع النظرة العامة ، وواالجتماعیة

عات المجتممما جعل الباحثین یشتقون مشكالتھم وبحوثھم من للمجتمع، أنھا غیر مھمة أو غیر منتجة

تعین الغربیة ان یس ن األحی ر م ي كثی ي الغرب، وف ، بل ویستخدمون نفس المناھج واألدوات السائدة ف

ذه  رافض لھ الواقع ال ة فیصطدم ب ة لمعالجة مشكالت محلی یالتالباحث بالنظریات الغربی ا التحل ألنھ

ى األصالة ر إل ل لتفتق ن العم ر م ى لكثی اج إل ذا نحت اء ، ل یةبن ة تعمأرض عة وقوی ى غرس واس ل عل

زه عن وطنیةالمعرفة كقیم  ة تمی ازات تحفیزی ى امتی ھاأقریكتسبھا الفرد ویحصل عل الكین ن ر الس غی

وفر  ي یت ة لك اسدروب المعرف ي اإلحس ا ف ة وتجلیاتھ ف المعرف اه مواق ؤولیة تج طةبالمس األنش

1."الخاصة بالوطناالقتصادیة واالجتماعیة

واالنحراف03.90نة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحسابي وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العی

اني یبین أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي 1.2المعیاري المقدر ب  ل بمع وعي الكام ن ال مستوى عالي م

اء ق االنتم ذي یحق زامھمال ؤولیتھم الت اركةبومس عالمش م المجتم ي تھ یع الت ذه المواض البحوث ،بھ ف

ة وأكادیمیالعلمیة الموجھ یالت علمی ة بتحل ا الطلب حول ةة لخدمة المجتمع تشكل فضاءات یشارك فیھ

ات  ع بالمعلوم راد المجتم د أف ى تزوی ل عل ل وتعم راد كك ة لألف األمور التي تؤثر في الحیاة االجتماعی

.األساسیة في مواجھة المشاكل واألزمات 

إشكالیة الربط بین البحث العلمي والمجتمع في الدول النامیةالجبار الحیدري الباقي عبدعبد1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=28711412/ 12/ 2011-3574: العدد
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الوطن( أفراد العینة حولاستجابةیوضح )13(رقم جدول یط ب ھ )الوعي بالمخاطر التي تح وعالقت
.بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
722447,6614631,066614,04285,9661,284,180,97ع

نسبة تقدر على نحو إیجابي متدرج بكانت نة للعبارة خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العیمن 

بة ) دائما% (47.66ب ا نس ا% (31.06تلیھ بة ) غالب ا نس ا% (14.04تلیھ ا ) أحیان ة م ن الطلب م

تھدیدات غیر مباشرة یمكنھا أن تؤدي إلى باعتبارھایحولون بجد الوعي بالمخاطر التي تحیط ببلدھم،

ة ال ع والدول ة المجتم ي بنی ل ف اخل ة ،مع ة لماھی ل الطلب ن قب ي م ائج اإلدراك الحقیق ذه النت س ھ وتعك

اطر ة المخ كل مجموع ي تش یع الت ن المواض ة م ذه النوعی و ھ تجابة نح ام لالس كل ع تعدادھم بش واس

المجتمع،  یط ب ي تح كالت الت ات والمش ث العقب ھبحی وق تقدم ا تع یا واجتماعی ا وسیاس ا وأخالقی فكری

دني وعلمیا، وھذه النسب تعكس كذ ع الم ھ مؤسسات المجتم لك وعي الطلبة بطبیعة الدور الذي تقوم ب

والتأثیر في واالنقسام–االستھالكمخاطر المحیطة بالوطن من قبیل تنامي ثقافة الباألفرادفي توعیة 

ذات  اریخي بال وعي الت دین وال ة وال ق باللغ ا یتعل ري وخاصة فیم ع الجزائ المكونات األساسیة للمجتم

ة االمخإلى وصوال، التي تعصف بالمجتمعاآلفاتضا، أیواألخر ان الدول دد كی ي تھ ة الت طر الخارجی

خ، .. . ع"إل اء للمجتم ار أن االنتم ى اعتب ال، عل ل وانفع وطنيوفع میر ال یم الض ى ق ازا إل ، 1"ارتك

اعيو ى الس ق إل ةتعمی ؤولیة االجتماعی دىالمس واطنل رد الم وطن الف تقرار ال زا الس فتھ رم بص

ي ، للمجتمعاالجتماعياالستقرارومن ثم یجب القول بأن مفھوم ، ووحدتھ یجب من أبرز المفاھیم الت

ون  ع أن یك م جمی ة بحك ائھمالطلب ع انتم ذا المجتم ارھملھ ون بوباعتب ھ یلتزم فوتھ ونخبت ؤولیة ص مس

.ھعلیالحفاظ ھمعلیحتم یو، تام بھالوعي ال

ارةأفراد العینة منخفضة جدا استجابةبینما كانت  دم ت، بحیثحول العب راثجسد ع امأواالكت االھتم

بة اتلیھ) نادرا(% 5.96بھذه القضیة فقد جاءت النسب على التدرج ب  دا% (1.28نس وتعكس ) أب

م،في مجملھا قویة ومنیعةالشعبیة الجزائریةالجبھة ھذه النسب أن  ة رغ ار الخاطئ لل بعض األفك تس

دیھاالجزائریة،ي التحریض المتبادل وضرب األمة والتأویالت المغلوطة التي تؤدي إل ا ل ي م في أغل

ما یقتضي "وھو عن ھذا التأویل، بمنءوھي الوحدة التضامن المجتمعي، ولعل أحداث غردایة لیست 

ذه اعلیالاإلحساس بالمسؤولیة الوطنیة واالھتمام بھا إلى مستویاتھا  ي ھ اریخ ف ن ت اللحظة الفاصلة م

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140927/C.htm، المواطنة وتجلیات االنتماءأحمد عائل فقیھي، 1
01/05/2015في یوم 
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ى افالوعي ب، المجتمع ا وشعورا ویقظة إل ا وتالحم ر التفاف لمخاطر تجعلنا أكثر تماسكا وتضامنا وأكث

وطنشأنھكل ما من  ى ال ذي ، اإلساءة إل وم ال و المفھ عیجب أوھ راد المجتم ة أف ة وعام ھ نخب ، ن یعی

ى أن  د أنشطة أيبمعن ق بأح عضرر یلح اتالمجتم الطبع ھ ، أو مؤسس نعكس ب ة ی ى علىالحیوی ھ وعل

. 1"المستقبأفراده

ابي  واالنحراف04.18وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

در ب  اري المق ابي 0.97المعی اه إیج ة اتج راد العین رأن ألف ل یظھ وعي الكام ن ال الي م توى ع مس

وومسؤولیتھم التزامھمالذي یحقق االنتماءبمعاني  یط في محاولة اإلدراك و ال ي تح عي بالمخاطر الت

ي ووتعزیز فھم القضایا التي ترتبط بالوطن والمواطن،بالوطن من جانبھم نحو القضایا المصیریة الت

وعي الجزائرخاصة أن التحدیات التي تعرضت لھا تحیط بھ في الفترة األخیرة تؤكد مدى ضرورة ال

ة ا الوطنی تھدف منجزاتن ي تس ؤامرات الت ة الم ي مقاوم عبي ف ا ی،الش و م ن روھ زز م اء ع وح االنتم

وطن ذا ال والء لھ و، وال وعي فنم اعيال دىاالجتم واطنین، ل تیعابھالم احة مواس ى الس دور عل ا ی لم

ي یكسبھم القدرة علىخلیة، لدىا ؤثر ف ي ت ة الت اول القضایا الوطنی راده تن ات أف ع وعالق یم المجتم تنظ

.أسبابھا وأسلوب التعامل معھاعلى والتعرف، من خالل الشرح والتحلیل لھذه القضایا،االجتماعیة

م جدول ة حولاستجابةیوضح )14(رق راد العین وطن(أف ى خارج ال ھ )تفضیل الھجرة إل وعالقت
.بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
810321,914710,006213,195511,7020343,193,441,62ع

ارة من  ة للعب ت خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العین ة كان درج بأغلبی ابي مت و إیج ى نح عل

در ب  دا % ( 43.19نسبیة تق بة ) أب ا نس ادرا% (11.70تلیھ وعي ) ن دى ال ائج م ذه النت وتعكس ھ

تقبالھمالنتمائالحقیقي من قبل الطلبة االجتماعي وطن مس ذا ال ة ھ ي تنمی ون،ومن ثم مسؤولیتھم ف ك

عن أخرى تؤثر سلبا على لدىھجرتھم لب ث،المسار التنموي للمجتم ن حی ؤالء م ارتھ لھ ال النخبخس

ي كمواطنین فحسب ، بل االستغناء عن خدماتھم وإمكانیاتھم المتطورة، التي باتت ضروریة ومؤكدة ف

وكما ھو معلوم أن الباحثین و الطلبة ھم أساس ، المجتمع الجزائريي ظل الحركة المتسارعة للتنمیة ف

ةعلیالتحین تخرجھا من المؤسسات في تقدم المجتمع و ھي الطبقة المثقفة التي  روض ھي می ن المف م

الي تسعى  تقبال وبالت دولي مس وطني و ال ي و ال ییر المحل ى التس من تملك دوالیب الحكم و تشرف عل

. وتنظیم مجتمعاتھا استقرارللحفاظ على 

.السابق، نفس المرجعأحمد عائل فقیھي1
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بة أنوال یخفى على القارئ  رة بنس دون الفك ة یؤی ن العین ة م ا% (21.91النسبة المتبقی ى ) دائم وعل

وھي نسب ) غالبا% (10.00تلیھا نسبة وھي الفئة المترددة، ) أحیانا% (13.19نحو متوسط بنسب 

ك یر ذل ن تفس ن الوسط ویمك ة م قلیست بالمنخفضة وقریب ھ متعل ةبالصورة ، كون ة االجتماعی لذھنی

تفضیل فراق الوطن واألھل على العیش في ضل " المجتمع ككل، یقول عدنان حب هللا في ھذه الفئة  

ة ... طغیان الجھل وتفضیل الرذائل على القیم  اعي، فرجل السیاس ي المنظار االجتم زال، ف ھ ال ی ألن

د ع الجاھل أفضل من المفكر الالمع، والثري األمي في البل ب الالم ن الكات المثقفون أو ... ة أفضل م ف

، 1..."المفكرون ھم القوى غیر المنظورة التي یتحلى بھا الشعب كي یواجھ األخطار المحدقة بالوطن 

ةالتي تعاني ضغوطا االجتماعیةالطلبة أكثر الفئات كذلك من جھة أخرى یمكن اعتبار فئة  ، اجتماعی

د ب ري نج ع الجزائ ى الواق النظر إل ات فب ي الجامع امعیین و خریج ة الج ي فئ ة ھ ة مھمش ر فئ أن أكب

ن بلدھمأنیكتشفونحیث بعد أن یحصلوا على الشھادات الجامعیة"الجزائریة،  ادة م لیس معني باإلف

ل ةمجمل االختصاصات العلمیة خاص ا یجع على صعید إیجاد أو تأمین مجاالت عمل ألصحابھا، مم

امعیین أنف ؤالء الخریجین الج اسھم ضمن ھ ة منھ ة خاصًة المقنع ى حایا البطال الي یلجؤون إل ، وبالت

م، التوجھ نحو أعمال و أنشطة أخرى خارج نط اط لھ ا یشكل إحب و م ا اق تخصصھم وھ ھ م ذا كل وھ

یدفعھم ألسف لإلسراع باتخاذ قرار الرحیل والھجرة والبحث عن مواقع عمل أخرى تناسب مؤھالتھم 

ان لق.. ن أخرىلدىفي ب و ك ى ل اج حت م واإلنت تقبل العل ى مس لبیة عل ار الس ن اآلث ر م ذا الكثی رارھم ھ

.2"نھم ومجتمعاتھملدىالعلمي والمعرفي في ب

ابي  واالنحراف03.44وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

در ب  ر 1.62المعیاري المق ابي یظھ اه إیج ة اتج راد العین توى أن ألف ل متوسطمس وعي الكام ن ال م

وتنمیة باستقرارلالھتمامومسؤولیتھم نحو المضي التزامھمویعزز االنتماءبمعاني الوالء الذي یحققھ 

ي االجتماعیةمجمل القیم فستھم الجامعیة،اوجعلھا شغلھم الشاغل بعد إنھاء درمجتمعاتھم ووطنھم  الت

درة عل بھ الق ع یتمسك بھا الطالب الجامعي تكس ع الواق ف م اعيى التكی ھ االجتم ھ لمجتمع ل والئ وتقب

رابفالطالب عند ووطنھ، ذه المسؤولیة اقت د تخرجھ سوف یشعر بھ ةموع ي تنتظره،االجتماعی الت

امعي  ب ج ھ كطال ة لتطلعات ت مناقض ة وإن كان ا خاص ھ یمم خمة بالحظ ل ض ي ھیاك ة تبن أن الدول

ة  تعلم و فئ ل م ق جی ى خل عوتصرف أموال كثیرة عل وطن والمجتم ة ال زة لخدم ة متمی بالشكل طالبی

.علیھالذي ینبغي أن تكون 

173نمر فریحة ، مرجع سبق ذكره ص 1
/http://minbaralhurriyya.org/index.php، ؟لماذا تھرب وتھاجر كفاءاتنا العلمیة العربیةصالح، علىنبیل 2

14/05/2013في یوم 
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ة (أفراد العینة حول استجابة)15(جدول یوضح التفاعل والمشاركة البناءة في النقاشات حول تنمی
. وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة)المجتمع

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك%ن ك%ن ك%ن كت
914029,7912827,2313628,945010,64163,403,691,11ع

ابي كانت خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة من  و إیج درج متوسط وعلى نح مت

در ب  بیة تق ة نس ا % ( 29.79بأغلبی بة )دائم ا نس ا% ( 27.23تلیھ بة )غالب ا نس % 28.94تلیھ

دلول متوسط،) أحیانا( ة بم راد العین ن أف رددة م بة المت ھام وھي النس اولون اإلس ذین یح ة ال ن الطلب م

ائط األكادیمی ر الوس اكلھ عب ع وحل مش ة المجتم ول تنمی رح ح یة تط ي أي قض اش ف ة ةبالنق والفكری

ة ات علمی دوات ومحاضرات وملتقی ن ن ة م ي الجامع ن و،المتاحة ف ر م ذا األم ر ھ ات یعتب م مكون أھ

ما یدور في مجتمعھ، ویعتاد المناقشة ، حیث ینمي شعوره بأھمیة رأیھ فيالجامعيالشخصیة للطالب

ي  تعلم الموضوعیة، وینم ھ بدون تحیز آلراء متطرفة، وی علدی ع المجتم اء والتواصل م ، روح االنتم

ھاعلیعام وطنیة یجمع ، وطرح قضایا رأي في المجتمعإحدى أدوات التنمیةالجامعة باعتبار " وذلك 

التلوثأو،المجتمع مثل قضایا محاربة الفساد واإلرھاب والمخدرات ة ك ز مناقشة قضایا بیئی والتركی

ى  وارعل الیب الح ة، بأس حة العام ایا الص ادیميقض ي واألك دث العلم ون الح الب یواكب ل الط یجع

ي ن خالل1"المجتمع ع، وم ھ المجتم ى توج ھ عل ن خالل ون م تھم یسھ، ویتعرف وین رؤی تطیعون تك

ةالخاصة،  ي السعي لمعرف ارج أسوار ویعزز مسؤولیتھم ف دور خ اذا ی ى م ةعل ر الجامع ف یفك وكی

باحث أكادیميأویكون طالب جامعي أنوما ھي أبرز قضایاه ومشكالتھ بصفتھ مواطن قبل المجتمع 

ن. ة م ان، أن الغالبی ي لبن ة ف وع الطلب ة فقد أكدت دراسة نمر فریحة على جم دون مناقش الطالب یؤی

القضایا المحلیة في أي موقف، وھو ما یترجم قناعة لدیھا أن االنتقاد والتعبیر عن اآلراء ھو حق لكل 

ات  ذه ھي إحدى سمات المجتمع مواطن وفي نفس الوقت ال یعرقل عمل أي من الجھات الرسمیة وھ

.مجتمعناالدیمقراطیة التي یود أو یقتنع طالبنا بأنھا یجب أن تمارس في

ارة یجسد عدم استجابةبینما كانت  ا حول العب ى حد م راثأفراد العینة منخفضة إل امأواالكت االھتم

بة ) نادرا% (10.64بھذه القضیة فقد جاءت النسب على التدرج ب ، تلیھا  دا% (3.69تلیھا نس ) أب

رأنذلكيفالسببعودیوقدوھي النسب الرافضة للمشاركة في نوع من ھذه النقاشات  ذا األخی الھ

ةیلقي ة مسؤولیة مادی ىوعلمی ادیمي،عل ھ األك ق بتخصصھم الدراسي وجانب ة تتعل ة الطلب ن جھ وم

، متوفر على موقع جریدة األیام طنة والتفوق العلميمیة في تنمیة قیم المواعلدور المنظومة التثامر محمد كامل، 1
25/09/2009یوم ttp://elayemdz.clanteam.com/index.phpالجزائریة 
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ة  ةأخرى تتعلق بنوعیة المواضیع المطروحة ومدى جدیتھا العلمی دى الفسحة واالجتماعی ذلك بم ، وك

ارأجلالتي تتیحھا الجامعة للطلبة من  ذه الفعالیالمش ل ھ ي مث د أف"، اتكة ف ن البحوثكلق د م د العدی

درج في الجامعات العربیةميعلیالتعلى أن مفردات النسق والدراسات  في الغالب قائم سلطویة في الت

ین  ة المقوضة، وال یأخذ بع ة األكادیمی ارالعلمي والحری ن االعتب ر م ا أثی امعي محور م ب الج الطال

ة أنبالرغم مننقاشات في قضایا الشأن العام عبر ھذه المنابر،  ور الطلب ة لجمھ ات موجھ ھذه الفعالی

ة ي الجامع الي ، ف االغترابدأوبالت یادة شعور الطالب ب ى س اموعدم ت إل ااالھتم م ، بھ ن ث دم وم ع

وطن ایا ال ع قض ل م اركة والتفاع ي المش تھم ف رح رغب ي الص ة ف ات المقام ذه الفعالی ن ھ ي أي م ف

.1"الجامعي

ابي وبالنسبة لالتجاه العام ألف واالنحراف03.69راد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

در ب  اري المق توى 1.11المعی ر مس ابي یظھ اه إیج ة اتج راد العین عأن ألف ل مرتف وعي الكام ن ال م

ھام بشكل فاعل التزامھمویعزز االنتماءبمعاني الوالء الذي یحققھ  اركة واإلس ومسؤولیتھم نحو المش

ل ا ر في مجم ي تعتب ع، والت اكل المجتم ة حول قضایا ومش ابر العلمی ي المن ار ف ي تث م لنقاشات الت أھ

ن  ھ م ا ل مواقف التواصل الفكري والثقافي و االجتماعي التي تتطلبھا الحیاة المعاصرة في المجتمع لم

تدالل ل واالس ترك والتحلی ر المش ى التفكی راد عل درة األف ة ق ي تنمی ار ف اھموآث الیس ز ث ي تعزی ث ف

ع قحماو، دنیةالمھمؤسساتقضایا المجتمع وھي األفكار والقیم، وعناصر من ثقافة األفراد  ھ المجتم ق

اماالھتمامھمعلیبإیجاد جیل من المواطنین یغلب وھذا كفیل 2.وتنمویةمن إنجازات علمیة بالشأن الع

.مع قضایا المجتمع بصفتھم مكون من مكوناتھونمتفاعلالو

في http://www.saaid.net/arabic/169.htm، أزمة الحریة األكادیمیة في العالم العربيمحمد مسعد یاقوت، 1
11/03/2015یوم 

للشرق مركز األبحاث العالمي،اتجاھات الطالب نحو ثقافة المواطنة في مصرفي دراسة ،إلھام عبد الحمید فرج2
11/09/2014یوم http://carnegie-mec.org/publications/?fa=53516#- كارینیغي–األوسط 
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ى أس(أفراد العینة حول استجابةیوضح )16(جدول ة عل )عرقيس جھوي أواالتمییز بین الطلب
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
105411,49388,095611,916112,9826155,533,931,42ع

ع وخالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة على نحو إیجابي من  درج مرتف ة مت بأغلبی

در ب  دا % ( 55.53نسبیة تق بة ) أب ا نس ادرا(% 12.98تلیھ وعي )ن دى ال ائج م ذه النت وتعكس ھ

ة وضرورة الومن ثم مسؤولیتھم النتمائھمالحقیقي من قبل الطلبة االجتماعي يبأھمی ق المجتمع تواف

من ا، فالتوافق الوطني یشكل مقومبین الطلبة في ما یتعلق بحسن الجوار والزمالة في الحرم الجامعي

ة يالجزائرالمجتمعمقومات الوحدة الوطنیة في ن -، وھذا من خالل تبني عالقات اجتماعی تقي م تس

ا ة مالمحھ ة الجزائری وار-الثقاف ن الج ة وحس ص الزمال ا یخ ي م ندایبع،ف ادع بوياالعتق العص

جیا المجتمعیة تتحكم بسلوك الفرد ونشاط الجماعة وتحدد شروط واألیدیولأن " وذلك كون،والعروشي

تمراریتھا اآلخرینمع التقائھا دة الجماعة ویضمن اس ى وح افظ عل بشكل متواز یؤمن الحاجات ویح

ق  ل  ویخل دى الطوی تعدادالمتمایزة في الم األخاس ول ب ر للقب ة "،1" رأكث ك حال ن خالل ف ق م ویتحق

ى أساس التعبئة النفسیة واالحتقان والعصبویة في الحرم الجامعي، وتفكیك بنى العصبیات الم ة عل بنی

ي اء،جھوي وعرق راد الشعب فانتم تركةأف د مش ة وتقالی یم إجتماعی ادات وق ھ ع ع واحد تحكم لمجتم

ماتھم یعزز نھم، بسبب س ةشعور األفراد بالوحدة فیما بی ى االجتماعی ون إل م ینتم ع أنھ ، فیشعر الجمی

.بعضھم البعضاتجاهالمسؤولیة وھذا ینمي روح 2"ھویة مشتركة

وطني،واالنتماءفثقافة المجتمع الجزائري كما ھو معروف تعتبر أكبر مكون ودال على الھویة  ا ال بم

ت وأص ن ثواب ھ م ريتحمل ع الجزائ یم "، ول المجتم من الق ا أن تتض رض فیھ اني یفت ات والمع والغای

ھ ي مجتمع راد ف اة األف ددة لحی ارات المح ات والخی وق والواجب ل والحق ارات التواص وز ومس ،والرم

، فبإمكانھا أن تشارك الصور النمطیة عن األخر، كمؤسسة تربویةللمؤسسة الجامعیة ھنا دور أساسي 

ن المؤسسات كما بإمكانھا  أن تخفف من تأثیره في طالبھا إذا كانوا یأتون بھا من العائلة أو سواھا م

ا وذلك من خالل ، 3"االجتماعیة دینون لھ ي ی یم الت ي الق ة وف ي سلوك الطلب ؤثر ف افي ی توفیر مناخ ثق

159ره ص نمر فریحة ، مرجع سبق ذك1
،دب،ص 2010،یولیو 20، مجلة دراسات دعویة ، العدد الوحدة الوطنیة والقیم الروحیةإبراھیم محمد احمد بلولة، 2
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الوالء،  ارب ون باعتب ة، لیك اریخ والھوی ذا الت دین وك قا بال ون ملتص ا یك د م افي أش اخ الثق ذا المن أن ھ

.االجتماعيباالندماج قاعدة الشعورویمثل ،الوطن كیان مشترك للجمیع

ارئ  ى الق بة أنوال یخفى عل رة بنس دون الفك ة یؤی ن العین ة م بة المتبقی ا% (11.49النس ا ) دائم تلیھ

بة ) أحیانا(11.91نسبة ا نس رددة تلیھ ا (%08.09من أفراد العینة مت وھي نسب منخفضة )  غالب

دة الواقع المجتمعي الثقافي في الجزائر ویمكن تفسیر ذلك بأن ن ع ات إكما ھو معروف متشكل م ثنی

ن  ة م ة أو نقی ت خالی ة، لیس راع ثقافی ة بالص وائب المتعلق ى الش د إل د یمت ي وق ريالعروش ،الفك

ا لسیاسة فرق تسد االستعماریةالتركة وذلك بسبب جھوي،لیصبح ،االجتماعي یؤثر طبع ا س ،وھذا م

.لمجتمع الوطني ووالئھم لانتمائھمالطالب في اتجاھاتبشكل إیجابي على 

اظ بخصوص الویمكن قیاس ذلك في الحرم الجامعي على نحو ملحوظ  ي المصطلحات وألف دة الت عدی

اتھم الطلبةیستعملھا الكثیر من  ةفي عالق ین االجتماعی ة ب راق الجھوی رة الف ي تكرس بصدق فك والت

اء د، أبن وطن الواح لال ن قبی بالد" م د ال ي" "ولی ايال"و، "الروج حراوي "، "و، "باب خ" ...الص ، 1إل

ا الطلبة في الحرم الجامعيعبارات عدیدة ومتعددة أصبح  اءةیطلقھ ىإس ر، إل ة لتنسبالغی أو لمنطق

ة  خصالبیئ ا الش در منھ ي ینح ین الت ا زاد الط ھ، وم اول بل ي تح ة الت ة اإلعالمی ر أنالمعالج تظھ

راق ولعل أبر،أن ھناك خالف عمیق بین أوسط الشعب الجزائريباستمرار ي الف ز قضیة ما یحاك ف

وب ،ریق بین الشمال والجنوب الجزائريأو التف ل الجن ین وضعیة أھ والھبات الشعبیة المطالبة بتحس

ع  الموازاة م وقھم ب ن حق ذه ،الشمالأھلوتمكینھم م بعض ھ اس ف ى تصرفات الن ینعكس عل ذا س وھ

یة،ان ینطق بالوسائط ال ترى األحداث إال بعین واحدة وروایة واحدة وباتت لسا سم التنظیمات السیاس

ین  ق الخالف ب ى تعمی ا أضعف أوسطفتبعات ھذه التغطیة اإلعالمیة الالمسؤولة تعمل عل اس مم الن

.الثقة بین مكونات المجتمع الجزائري وأصبح بذلك عرضة للتفكك والتصدع 

ابي وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط  واالنحراف03.93الحس

والء مرتفعأن ألفراد العینة اتجاه إیجابي یظھر مستوى 1.42المعیاري  اني ال ل بمع من الوعي الكام

ھ  ذي یحقق دة، ال ة الواح ة الوطنی اءللھوی زز االنتم زامھمویع و الت ى نح رانھم عل و إق ؤولیتھم نح ومس

مؤسسات المجتمع المدني إلى حد ما في نجاح ، وھذا بفضل االجتماعیةري وراقي في عالقاتھم احض

اونأعراف یشتركوعلى عادات أفراد المجتمع تنشئة  ة ، فیھ دات نشأت مكون ار وآراء ومعتق ن أفك م

لوكھم دعبر تاریخھم المشترك، ینعكس على أعمالھم وس ا بع ي م رھم ف ي فك ا ف راد لھ ، ویخضع األف

.المجتمعؤولیة إتجاهاإلعالء من روح المسوعقائدھم ، وبالتالي سیساعد على 

،التعصب والجھویة عند الجزائریین اعتقادات بالیة تضرب استقرار المجتمع، / یاسمین 1
http://www.elmustakbal.com/News/14378 21/04/2013في یوم
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ارات (أفراد العینة حول استجابةیوضح ) 17(جدول  ة اإلط ة ومعرف وعي بشكل السیاسة الوطنی ال
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )التي تسیر البالد

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

1110422,1311424,2612426,387916,814910,433,311,27ع

درج ومتوسطخالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة على نحو إیجابيمن  ببمت ة نس

در ب ا% ( 26.38تق بة) أحیان ا نس ا % ( 24.26تلیھ بة )غالب ا نس ا% ( 22.13تلیھ ن )دائم م

ین الطلبة الذین یحاولون متابعة ا یم وتعی ن تنظ دول م ائز ال ذي یصبغ رك لقضایا والحراك السیاسي ال

ة اإلطارات المسؤولة على تسییر الدولة، ة لمحاول ویعكس ھذا الناتج مدى سعي أفراد العینة من الطلب

بالد یر ال ي تس ارات الت ة اإلط ة ونوعی ة الوطنی كل السیاس ى ش رف عل ذا ،التع اطھموھ تى بالرتب ش

لة  ایا ذات الص ة القض اة المھنی ةبالحی ريواالجتماعی وطن الجزائ ي ال یة ف ون ،والسیاس س ویمثل أس

ة  ة والنظام الجزائري والنظام السیاسي واإلدارة الجزائری ة،مؤسسات الدول دة العام ا یشكلون قاع كم

.كذلك المنظمات والھیئات الجھویة 

ن  ارویمك راعتب وطا كبی ت ش ر قطع ي الجزائ دني ف ع الم ات المجتم ب أن مؤسس ف الطال ي تعری ف

ول  ارف ح ات والمع ن المعلوم ر م وفیر الجزء األكب ق ت ن طری ھ ع ي بیئت دور ف ا ی ى م امعي عل الج

و  رد نح وین نظرة الف ي تك ر ف اھمت بشكل كبی الي س یادیة، وبالت ا والس مؤسسات الدولة اإلداریة منھ

یر  ى تفس درة عل ربط والق ى ال اعدتھ عل یة وااألحداثعالقتھ بالسلطة عن طریق مس رارات السیاس لق

احة مع كافة بشكل تواصل للعلى مسؤولیتھوفھمھا، لیبقي المعطیات والتطورات الحاصلة داخل الس

ةأن ینمي وعي شأنھوھذا ما من ، المحلیة والوطنیة امعي بكاف ب الج ة الطال ةبالوظائف المھنی للدول

ؤولیة التي تستدعیھا كل مھنة من ووعیھ كذالك بنوع المس،كفردالموجودة في المجتمع وما تقدمھ لھ

ي أجل ا سیغرس ف ذا م ھ، وھ امعيالقیام بالوظیفة على أكمل وج ب الج دیر الالطال رامتق ن واحت المھ

.  والوظائف مھما كانت ودوره الفاعل في المجتمع 

ت  ا كان تجابةبینم درجاس ي ت اقي ف ة الب راد العین اس أف بة بالمقی ادرا% ( 16.81نس بة ) ن ا نس تلیھ

ل ) أبدا % ( 10.43 ین ك ن ب اییسوھي نسب في األدنى م تثناالمق ة،ءباس ن الطلب رددة م ة المت الفئ

ى أن  ائج إل ذه النت اع ھ ن إرج امعیویمك ة الج م ن یالطلب وال اتھم  یقوم ور حی م أم ي فھ ر ف ل كبی بعم

دم مالتفافھوالثقافیة والفكریة، بالتالي إن واالقتصادیةواالجتماعیةجوانبھا السیاسیة ب حول أنفسھم وع

امھم عاھتم ي المجتم ارزة ف ي السمة الب ان ھ ب األحی ي أغل وطن ف م ال ي تھ ام عجز ،بالقضایا الت أم

اركة اإلیجابیمؤسسات المجتمع المدني ى المش راد عل ارة مواضیع تشجع األف عةعن إث ي المجتم ،ف



عــــــــــــــــــرض البـــــــيانات ومناقشتــهاالفصل السادس  

200

ذه االنتماءأنھا تمثل مظھر من مظاھر اعتبارعلى  ةوتحمل المسؤولیة وھ ي،ھي روح المواطن والت

باب وةتسھم كذلك في تعزیز ھذه المظاھر اإلیجابی ین الش ارب ب ق التق ةلتحقی باب "، الدول اج فالش یحت

ي إطار  ع ف ور تق ذه األم ھ، ألن ھ از السیاسي وإطارات ى صالحیات الجھ إلى التعرف أكثر بعمق عل

ى و ادع ى ل واطن حت بھا أي م ب أن یكتس ي یج یة الت ارف األساس ة أو المع ب السیاس ھ ال یح أن

.1"یتعاطاھا

ابي  واالنحراف03.31وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

در ب مالمعیاري ال توى 1.27ق ر مس ابي یظھ اه إیج ة اتج راد العین ل متوسطأن ألف وعي الكام ن ال م

زامھمویعزز االنتماءققھ الوطنیة ، الذي یحللسیاسةبمعاني الوالء  ة ومسؤولیتھمالت بضرورة محاول

ایا  رز القض لطة وأب ام الس تحكم بزم ي ت ؤولیة الت ة المس ى نوعی رف عل ي والتع راك السیاس م الح فھ

ي زییساھمتھم المواطن والوطن ككل، وھو ما أنھاباعتبارھااالجتماعیة ل اف باب بتحم دة وعي الش

ي ركةللمشامسؤولیتھ نحو قیادة نفسھ وطن ،ف روات ال ى ث ارالمحافظة عل وزهواالفتخ بتاریخھ ورم

دویعكس،بأصالتھواالعتزاز ا بع اذج الفي م ن نم ر م ادكثی عاالجتھ ائم المجتم اء دع والعطاء إلرس

.مستقبال 

ة حول استجابةیوضح ) 18(جدول  اءحول تشجیع (أفراد العین ةاقتن ھ )المنتجات الوطنی وعالقت
.یة االجتماعیة بتعزیز المسؤول

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
1213228,0910422,1313428,516914,68316,603,501,23ع

ابيمن  و إیج ى نح ارة عل ذبخالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعب درج بمتذب بيت نس

بة ) دائما % ( 28.09تلیھا نسبة ) أحیانا% ( 28.51بقدر ی ا(% 22.13تلیھا نس وتعكس )غالب

ة النتمائھممن قبل الطلبة متوسطإیجابي اجتماعيھذه النتائج بوجود وعي  ؤولیتھم بأھمی ومن ثم مس

ي  اركة ف ر المش ة عب ات الوطنی م المنتج رورة دع اوض انبھم، اقتنائھ ن ج ث م ادت حی ضأف ن بع م

وطني بعض منن أاالقتصادیةراساتالد دىالثقة في المنتج ال ريل ع الجزائ راد المجتم رین، أف معتب

امعياقتناع، وبالتاليناحیة النوعیة والجودةشھدت تحسنا كبیرا منأن المنتجات المحلیة  الطالب الج

ھ ، بأھمیة ھذا السلوك كوسیلة لدعم وتشجیع الصناعة الوطنیةوالمواطن الجزائري عموما زز لدی ویع

ىالوطني المنتجالستھالك المنتج األجنبي في ظل توفر أن ھذا التوجھ بالصناعة اإلضراریفضي إل

.، وھو سلوك ال یستقیم مع مفھوم المواطنة الصحیحةللمجتمعاالقتصاديستقراراالوالوطنیة

62نمر فریحة ، مرجع سبق ذكره ص 1
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بة ) نادرا% (14.62نسبة بأفراد العینة الباقي في تدرج المقیاس استجابةبینما كانت  6.60تلیھا نس

دا % (  ذین،)أب ة ال ن الطلب دا م ة ج ل ومتدنی ة أق اءت بدرج ي ج ات والت اء المنتج دون اقتن ال یؤی

ا إال منخفضةالوطنیة، وھي نسب  ا م انوع ة،أنھ ن خاللمقلق وع م ي السلوك، ن ذب ف ل والتذب المی

ة الغموض ،قدمھابسبب تواألجنبیةالغربیةبالمنتجاتأكثرعلى التشبثللموافقة  ا یعكس حال وھو م

ب ن جان وعي م ةعلى مستوى اإلدراك وال اتھمالطلب ذه القضایا واتجاھ ل ھ ةنحو مث م ،الھام ي ل الت

ا یخص طبالمجتمع الجزائريیفصل فیھا  ي م ة یبعد أو لم یتناولھا بشكل صحیح وواضح ف ة العالق ع

ات منتجات التي یجب أن تحكم المجتمع الجزائري ب ةالمجتمع توى ،الغربی ى المس ذا عل ان ھ سواء ك

ى تصورات ،االجتماعيأو الحضاري أو االقتصادي ینعكس عل ةوھو ما س اھھمالطلب ا نحو واتج م

یس عموماالمواطن الجزائريف.الدولھذهیستورد من  ھ ل ةلدی ي وصلت ثق ة الت الجودة العالی اب إلیھ

ضر باالقتصاد توھي خطوة، من حین إلى أخراألجنبيشراء المنتج ھالصناعة الوطنیة بدلیل تفضیل

تقبالالوطني ىف.مس ع عل رادأن مؤسسات المجتم ى تنشئ األف ةعل يثقاف تج المحل ي استھالك المن ف

بة لھتوا األفراد مستقبالیسعى إلیھوجدانیة وعقلیة ترتبط بقیم المجتمع، صورة  ا بالنس م، صبح التزام

ن في سؤولیتھم االجتماعیة، عبر تعزیز مالوطنيمھشعوروتتشكل في  ة م أجلدعم منتجاتھم المحلی

.االقتصاديونموه مجتمعھاستقرارالحفاظ على 

ابي  واالنحراف03.50وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

ل مرتفع قلیالأن ألفراد العینة اتجاه إیجابي یظھر مستوى1.23المعیاري المقدر ب  من الوعي الكام

ومسؤولیتھم بضرورة التزامھمویعزز االنتماءالذي یحققھ وبمعاني الوالء للمنتجات الوطنیة المحلیة، 

الصحیة التي تترتب على واالقتصادیة واالجتماعیة اإلبعادھذه المنتجات، وذلك لوضوح واقتناءدعم 

اء  واطنیناقتن ات الم ة الجزائریللمنتج ینھ ضد ، ةالوطنی وطني تحص م االقتصاد ال ي دع اھم ف ا یس م

.  األزمات االقتصادیة، ما سینعكس على رفاھیة ورخاء المجتمع وتطورھا 
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خطط التنمیة الوطنیة في القضایا السیاسیة ومتابعة (أفراد العینة حول استجابةیوضح ) 19(جدول 
.اعیة وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتم)وسائل اإلعالم

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
139720,6412025,5313528,728518,09337,023,351,19ع

درج كانت خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة من  ابي متوسط ومت و إیج على نح

در بب ا% ( 28.72نسبة تق رددة،) أحیان ة المت بة الطلب بة وتشكل نس ا نس ا % ( 20.64تلیھ ) دائم

من قبل الطلبة متوسطإیجابي اجتماعيوتعكس ھذه النتائج وجود وعي )غالبا(% 25.53تلیھا نسبة 

ائھم رورةالنتم ة وض ؤولیتھم بأھمی م مس ن ث الم وم ائل اإلع ر وس ة عب ة الوطنی ط التنمی ة خط متابع

ة و ة،المحلی ك أن الوطنی زو الباحث ذل عویع امعیین المجتم ة الج ن الطلب ة م ة الدراس ل عین ذي یمث ال

ي االجتماعيوالمعلومة ذات المضمون العلمي تمییز علىیكون واعي وقادرأنیفترض  دم ف التي تق

ا  ة، مم الم الوطنی ائل اإلع اھموس وعییس اء ب دفع واالرتق ي ال م كھمف رھم وفھمھ راء فك واطنین وإث م

ویر ل ئولیات وتط ات ومس ن مھم ھ م ا تطرح ة وم ات التنمی ھاماتھا إلسیاس اس یااجتماعی وسیاس

ي سیشغلونھا یتمكنوا من المساھمة الجادة في تطویر وتحدیث مجتمعھمف، واقتصادیا عبر األنشطة الت

.إطارات في المجتمع مستقبال ك

دارس ال ي الم ة وجد أنففي دراسة نمر فریحة حول التربیة على المواطنة ف ة % 80لبنانی ن الطلب م

ع  ام المجتم ذا یعكس اھتم ائل اإلعالم، وھ ر وس یتابعون األخبار السیاسیة وقضایا التنمیة الوطنیة عب

ة،  ة المواطنی ل التربی ي حق حیة ف ة ص ا حال ا، كونھ یة وأخبارھ ایا السیاس ة القض ل بمتابع اني كك اللبن

ي ویأ ي ینتق ائل اإلعالم فاستعمال الطالب لقدراتھ الفكریة ك ن وس یة م ات سیاس ذ أو یكتسب معلوم خ

.،یعتبر مھارة فكریة لمواطن فعال في المجتمع 

بة استجابةبینما كانت  ادرا% (18.09أفراد العینة الباقي في تدرج المقیاس ، تلیھا نس بة ) ن ا نس تلیھ

ر ، ممن )أبدا % ( 7.02 ة عب ة الوطنی ة قضایا التنمی ن لیسوا مھتمین بفكرة متابع ائل اإلعالم م وس

اث ولسن ، ویرجع الباحث ھذه النتائج إلى أن أغلب أفراد العینة من اإلمستھدفین بالدراسةالطالب ال ن

ن میاالت وطني م اعي وال ى الصعید االجتم ى عل ن المواضیع بالدرجة األول إلى متابعة ھذا النوع م

ذین امعیین ال ة الج ي جھة، ومن جھة ثانیة أن ھناك القلیل من الطلب ة ف یة واجتماعی وا أطر سیاس كون

الم  ائل اإلع ي وس یة ف ب السیاس ى جان ة إل یع التنموی ة المواض رورة متابع رة بض ة المبك ذه المرحل ھ

ة ث.المتاح وه الباح ى أن وین یع،إل ن المواض وع م ذا الن اھ دارةباحتاللھم ةالص ي المنخفض دم ف ع

في المحتوى اإلعالمي الموجھ لھم كمواطنین قبل من قبل الطلبة مسألة تتعلق بالثقةالمتابعة واالھتمام
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ة واالجتماعیةبعید عن تزیف الحقائق وإثراء المكاسب السیاسیة شيءكل  ة بعملی لركائز الدولة القائم

ن لمصالح شخصیة ،االجتماعیةالتنمیة  ر م ةوھذا ما تفتقر إلیھ كث ائط اإلعالمی ة، الوس ا الوطنی كونھ

ن خسرت نتیجة ذلك جمھور واسع  ام ابعین لھ ین والمت د ،المھتم ذلك یع زامل د االلت واطنینبتزوی الم

اء  ةبمعلومات متوازنة ومحایدة وموضوعیة ضرورة لبن ي وثقاف ف وعي وطن مسؤولة ال تنساق خل

الح الخاصة افع والمص دىالمن واطنینل ن الم افح م ل،وتك ل أنأج عتحم ایا المجتم ن قض ر ع وتعب

. مجتمع واع بناء فاعلة فياةلتكون أدتطلعاتھ

ابي  واالنحراف03.35وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

اري  توى 1.19المعی ر مس ابي یظھ اه إیج ة اتج راد العین نخفضأن ألف اني م ل بمع وعي الكام ن ال م

زز اءاالنتم، والذي یحققھ بقضایا التنمیة الوطنیةلالھتمامالوالء  زامھمویع ومسؤولیتھم بضرورة الت

رد "، متابعة قضایا التنمیة الوطنیة وسیاستھا عبر وسائل اإلعالم المحلیة والوطنیة ار أن الف على اعتب

ا  اركتھ فیھ ن خالل مش ة م اه التنمی ئولیاتھ اتج زداد مس رة ت ذه األخی إن ھ ا ف ة وغایتھ ھو وسیلة التنمی

یشد االنتباه إلى قضایا محددهمفاھیم تنمویةبنضوج فراد یتمیزون وتجاوبھ معھا ألن التنمیة تستلزم أ

دیھم  عل ي تنب المواطنینوالت دیات المرتبطة ب ن التح عم ي المجتم ن ف وطني مسؤولیة اإلعالم ، وم ال

ھ تتزوید أفراد المجتمع بالمعرفة ومساعدتھم الكتشاف الفرص والمجاالت و ا فی تغاللھا لم زھم الس حف

ن أحداث وظواھر صالح المجتمع وال ھ م ن حول فرد معا، إلى جانب تثقیف الفرد وتوعیتھ بما یدور م

ة  ین األحوال الصحیة العام ام بتحس ذلك االھتم ي، وك وأفكار مستحدثة على الصعیدین الدولي والمحل

اعدة أنفسھم، و،1" من حیث إتباع الطرق الصحیحة في التغذیة والرعایة الصحیة راد لمس ھ األف توجی

ة ةعلیبفاواإلسھام في الجھود المبذولة لتحسین مستوى معیشتھم، وتشجیعھم للقیام بدور فعال في تنمی

.مجتمعھم وتوعیتھم لیكونوا على إدراك ووعي بمشكالت ببیئتھم

الملتقى الوطني األول حول مداخلة،اإلعالم ومسؤولیة التنمیة: بعنوانورقة عمل ،عبدهللا كبارونبیل حلیلو1
.الجزائر،ورقلة،بجامعة قاصدي مرباح2012دیسمبر 13-12اإلعالم والدیمقراطیة یومي 
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دول  ح ) 20(ج تجابةیوض ول اس ة ح راد العین ي (أف ویت ف اركة والتص اتالمش ھ )االنتخاب وعالقت
.اعیة بتعزیز المسؤولیة االجتم

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
1419341,067916,8110321,91347,236112,983,661,4ع

ت خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة من  درج كان ع ومت ابي مرتف و إیج ى نح عل

تلیھا وتشكل نسبة الطلبة المترددة،) أحیانا% ( 21.91تلیھ نسبة ) دائما % ( 41.06نسبة تقدر ب ب

ة اجتماعيوتعكس ھذه النتائج وجود وعي ) غالبا% (16.81نسبة  ل الطلب ائھموسیاسي من قب النتم

أھم مظاھر باعتبارھا،العامة في البالداالنتخاباتومن ثم مسؤولیتھم بأھمیة وضرورة المشاركة في 

اءاال ي نتم والء المجتمع ن وال ر ع واطن التعبی ا الم ن خاللھ تطیع م ھویس ن،إرادت تخدام م ث اس حی

دل  رأي، وت ن ال ر ع ي التعبی لمیة ف ائل الس االوس يأیض ي مجتمع ى وع دىعل ةل الحقوق الطلب ب

المحلي والوطني،مستوى الفي صنع القرار والتغیرات التي تحصل على اإلسھامأجلوالواجبات من 

توریة اعتبارعلى " ات الدس ن المعلوم ل م م ھائ ھ ك أن الطالب الجامعي في نھایة المرحلة الثانویة لدی

ارف  ذه المع دنا ھ واطن، وإذا أخ والقانونیة والتاریخیة واالقتصادیة، وھذا شيء أساسي في تربیتھ كم

ة توریة والقانونی ة الدس ن الناحی ب م رف الطال ا أن یع ع افتراض ن المتوق واب ، فم من أب ھ ض حقوق

ة  اطاتھ الیومی ي نش رد ف ل ف ي ك ذا .1" وواجباتھ كمواطن ،وكیف یعمل نظام القانون الذي یؤثر ف وبھ

ةومسؤولیتھم مشاركتھم فتتعزز بذلك ثقافتھمبأھمیةاألفرادلدىیتولد شعور  لوكھم االجتماعی نحو س

ة الد، وحرصھم وتطلعھم االسیاسي ر إیجابی دور أكث اه قضایا ائم للقیام ب ة، عالوة تج ع المختلف المجتم

ي صیاغة  اھمة ف وطني للمس م ال على الفرصة التي تتیحھا المشاركة االنتخابیة ذاتھا في تعزیز دورھ

.مستقبل البالد خالل السنوات القادمة

اتشھدتھ الساحة الجزائریة من الدقیقة لما المالحظةومن خالل  یة االنتخاب ري 17الرئاس 2014فیف

الطلبة الجامعیین، یمكن القول أن صور مشاركة والبرلمانیةةالتشریعیاالنتخاباتوقبلھا بمدة قصیرة

ةوتنوعت بدءتعددت فیھا ة واألنشطة الدعائی دوات من االنخراط في الحمالت االنتخابی أطیر الن ، وت

ب العمل، وانتھاءعبر اإلقامات الجامعیةللمرشحین ي تراق ة باالنضمام لمؤسسات المجتمع المدني الت ی

ابي، لألحزاباالنتخابیة، وكذلك االنضمام  ي الحراك االنتخ ارزا ف ا دورا ب یكون لھ ي س یة الت السیاس

ث  وعیتھم لح رین وت اعدة اآلخ ةومس ن الطلب رانھم م ة، أق اركة االنتخابی ى المش وم وعل ھ ی التوج

ول أن لذا، لما فیھ صالح وطنھمالتصویت إلى مراكز االقتراع  ن الق اركةیمك ةالطلمش ال ب بشكل فع

72نمر فریحة مرجع سبق ذكره ص 1
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وطنيالعامة في االنتخابات  ي للحس ال ذيھي تطبیق عمل زونال ھیتمی ة الضمیر ب ریس لفعالی ، وتك

.للبالد االجتماعيوالمستقبل السیاسيعملیة صنع القرار فياإلنساني الحر 

تلیھا ) درانا% ( 07.23أفراد العینة الباقي في تدرج متدني للمقیاس ، تلیھا نسبة استجابةبینما كانت 

بة  دا % ( 12.98نس ن )أب ا مم د م ى ح ة إل ب منخفض ي نس رة ، وھ ة بفك ن الطلب ین م وا مھتم لیس

ي  اتالمشاركة ف بالداالنتخاب ي ال ة ف ابقةالعام ائج الس ع النت ة م ھ مقارن ى أن ذا إل رجح الباحث ھ ، وی

السیاسياالھتمام بالشأن یمیزون بینال ھم" ، إلى وعیھم األكادیميباالستنادالطلبة رغم أن ھؤالء بال

ق بمجرد  اركة تتحق أن المش رون ب م یق ھ، إال أنھ واطن وعيوبین التجاوب أو التفاعل مع ور ألالم م

ي فرصة الطلبةفقد ال یجـد ، 1"للحراك السیاسيالسیاسة أو لمجرد اھتمامھ بالشأن العام اركة ف للمش

، وھذا ما أكده الباحث دھنیاتھمفي وجود بدائلوإما لعدمموثوقة، مات ومعلإما لعدم توافراالنتخابات

یمي ل الش د نبی ین "أنمحم ات وب ة االنتخاب واطن بجدوى وأھمی ان الم ین إیم ة ب ة طردی اك عالق ھن

اة قدامھ على المشاركإ ة ـ والعكس فیھ ارك بجدی ھ وش ھ بجدواھا زاد اھتمام ة إیمان ا زادت درج فكلم

حیح ب و،ص ك الناخ دما یتمل ىعن رد حت اسمج لطة اإلحس ل الس ن قب دخال م اك ت ان ھن اك أوب ھن

اتإاحتماالت حدوث تزویر ف ي االنتخاب اركة ف اك ،ن الناخب یعزف تلقائیا عن المش ل ھن ى المقاب وف

اركةللمواطنأن المعرفة السیاسیةدراسات أكدت على  ن المش ین م نمط مع بقا ل ي  تكون شرطا مس ف

تعداد وإراديطوعيأنھا نشاط ھذه األخیرة اعتبارعلى ،االنتخاباتأي من  بقھ اس ھ، یس ار فی ال إجب

ا،الحیاة السیاسیةفينشط سلوكيللقیام بدور  ا قیمی ا واقتناع ا بأھمیتھ ا اجتماعی تلزم وعی وأن ھذا یس

.2"بداللتھا الوطنیة

ب  تینیات وِنس ذ الس ة، فمن اھرة عالمی ي ظ ویت ھ ي التص وص ف اھرة النك ى أن ظ ارة إل در اإلش تج

ر  ى حد رأي المفك وط وعل ي ھب ة ف ا"التصویت العالمی تھم " فرنسیس فوكویام ذي ی اه"ال ة الرف " دول

ي: بذلك، فیقول ر ف دخل أكث ة تت دأت الدول م إن نسبة التصویت ھبطت بعد أن ب وفر لھ اس وت اة الن حی

ن  زء م ھ كج ن ذات ر م رد أكث ھ كف عر بذات واطن یش بح الم ذلك أص ولة، وب ة وكس یة ھادئ اة سیاس حی

ى شأنھ،وھو من 3مجموعة، تھمھ مآالتھا على حساب انتمائھ الوطني والقومي الجامع نعكس عل أن ی

.ال في االنتخابات الوطنیة مستقبةعلیالفمسؤولیتھ االجتماعیة بالمشاركة 

ابي  واالنحراف03.66وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

توى 1.4المعیاري المقدر ب  ر مس اأن ألفراد العینة اتجاه إیجابي یظھ ى حد م ع إل وعي مرتف ن ال م

یوم http://web16.ahram.org.eg، جریدة األھرام الرقمي، یاسیة والعلمیة االنتخابیةالمشاركة الس، .../....1
14/02/2015

11/ 2/ 2009- 2554: العدد-الحوار المتمدن،المشاركة السیاسیة وأھمیتھاأنماط،محمد نبیل الشیمي2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162556 14/08/2014یوم

.، مرجع سابق محمد نبیل الشیمي3
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امالكامل بمعاني الوالء  ھ لالھتم ذي یحقق اءبقضایا السیاسة، وال زز واالنتم زامھمیع ومسؤولیتھم الت

ي  ة ف اتبضرورة المشاركة الفعال بالداالنتخاب ي ال ة ف رى الباحث المنظم تند أن،وی ذه القضیة تس ھ

الفھم العام للمناخ السیاسي بالمجتمع من یشكل"لمدى نضج الوعي السیاسي للطالب الجامعي ، والذي 

لھا إدراك محیطھ السیاسي واتخاذ الموقف أفكار وممارسات واختالفات سیاسیة یستطیع الفرد من خال

1."المناسب، ومن ثّم التفاعل والتأثیر البّناء في مجمل العملیة السیاسیة 

تجابةیوضح ) 21(جدول  ول اس ة ح راد العین ام(أف ي االھتم ي والبحث ة قضایا التطور العلم بمتابع
.الجتماعیة وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة ا)إحدى أھم قضایا المجتمعباعتبارھا

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
1516134,2614330,4311825,11377,87112,343,861,05ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف راءة الجدول نالحظ اس ن خالل ق ت م عكان ابي مرتف و إیج ى نح داعل ج

بة ) غالبا% (30.43تلیھا نسبة ) دائما % ( 34.26تقدر ب ومتدرج بنسبة  % 25.11ب تلیھا نس

ا(  رددة) أحیان ة المت بة الطلب ائج وجود وعي ،وتشكل نس ذه النت اعيوتعكس ھ ة اجتم ل الطلب ن قب م

ائھم رورةالنتم ة وض ؤولیتھم بأھمی م مس ن ث اموم ي االھتم ي والبحث ور العلم ایا التط ة قض بمتابع

م ووسیلة للتنمیة فھوإحدى أھم قضایا المجتمع الجزائري،باعتبارھا ة ورس رامج االجتماعی إعداد الب

والمعارف العلمیة قاعدة من المعطیات فیربتوإال تھاعلیفاتتحقق التي الوالوطنیةاالجتماعیةالسیاسة

امإن ، فمستویاتھماختالفتكون متاحة للمواطنین على  ة اھتم امعي بمتابع ب الج قضایا البحث الطال

تحلیل الشروط التي یمر عبرھا المجتمع والتفكیر النقدي القدرة على وقاعدة معلوماتیكسبھ" العلمي 

ة،  ات اجتماعی ار تركیب ي إط ائق ف ف الحق ة وكش ات االجتماعی ى العالق التركیز عل ري، ب الجزائ

ن ناحی... اقتصادیة، ثقافیة، دینیة، سیاسیة، ھ م ھ ورفاھیت ع ،ةللوصول إلى راحت ة المجتم وة وتنمی وق

.2"وثباتھ من ناحیة أخرى

تلیھا ) نادرا% ( 07.87أفراد العینة الباقي في تدرج متدني للمقیاس ، تلیھا نسبة استجابةبینما كانت 

متابعة لیسوا مھتمین من الطلبة بفكرة، وھي نسب منخفضة إلى حد ما ممن )أبدا % ( 02.34نسبة 

ائط المتاحةقضایا البحث العلمي من خ كا، ویرجع البالل الوس ة بسبب حث ذل ة البحثی اب السیاس غی

دور األمیة في التأثیر في التوجھات العامة للتصویت في مصر من منظور جغرافیة ،أحمد فؤاد إبراھیم المغازي1
یوم -/http://www.dohainstitute.org/releaseالمركر العربي لألبحاث ودراسة السیاسات،االنتخابات

14/08/2014
ملتقى الوطني ورقة عمل مقدمة لل،العلوم االجتماعیة بالجامعة الجزائریة ودورھا في تنمیة المجتمعالنوي بالطاھر، 2

- جامعة قاصدي مرباحكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، األول  إلشكالیة العلوم االجتماعیة في الجزائر واقع و آفاق
.012مارس 08-07ورقلة، یومي 
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ایوالتي ،الجامعة الجزائریةلدىالعامة  ا عن" ،كون المواطن الجزائري محورھ ا م دة نوع ي بعی فھ

تتة وھمن جھة، االجتماعیةحاجة المجتمع واحتیاجات تنمیتھ رة ومش رر نفسھا وذه األبحاث مبعث تك

ادیمییة منھا متدنیةالفائدة المرجوو امعیین كأك ة الج تغلین نوال تلبي طموحات الطلب احثین أو مش أو ب

ة 1"العام مستقبالبالشأن دارس اللبنانی ي الم ة ف ى المواطن ة عل ، فحسب دراسة نمر فریحة حول التربی

اتھذا النوع من انخفاضأن  دىاالھتمام رده ل ة م ن الطلب ر م ذه القضیة أكث ن ھ وقفھم كطالب م م

الطالب عن أھمیة ھذا األمر وانعكاسھم على تحصیلھم لدىھلھم لواجباتھم، فھناك بعض التساؤالت ج

.الدراسي وعملھم على التخرج 

ز البحث أو الجزائریةعلى الرغم من قناعة الجامعاتف ي مراك ي المنجز ف بأھمیة نتائج البحث العلم

ارات  ي االبتك ك ف ة ودور ذل رات الجامعی ة المختب عالتقنی ان والمجتم رتبط باإلنس ا ی ھ "، وم ي إال أن ف

ال إستراتیجیةتوجد الالحقیقة  ي مج ات ف ود الجامع ربط جھ ة ل یة بحثی ي أو سیاس فاعلة للبحث العلم

ة ادیة واالجتماعی ات االقتص ي بالمتطلب ث العلم واطن البح اللم الي عموم ي وبالت ث العلم ار البح افتق

ي د المجتمع دعم والتأیی ذلك،لل ي غیوك ة أو ف ة العام ات الوطنی ك أن المؤسس تھلكھا، ذل ن یس اب م

.2"في عملیات تنمیة وتطویر المجتمعاتالخاصة ما زالت تعتبر البحث العلمي ثانویا في نشاطھا

ابي  واالنحراف03.86وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

در اري المق توى أ1.05ب المعی ر مس ابي یظھ اه إیج ة اتج راد العین الي ن ألف ل ع وعي الكام ن ال م

ي بقضایالالھتمامبمعاني الوالء  اتھالبحث العلم ة وانعكاس ى التنمی ةعل ن خالل ،االجتماعی ك م وذل

دمج شأنھما من إخراج المعرفة من حیزھا ونشرھا في المحیط الخارجي " بأن ی امعيالطال ي الج ف

ي وضع لدیھاالجتماعیةتعزیز المسؤولیة في اھمیسوالحیاة الوطنیة تراتیجیةف ابي إس للتفاعل اإلیج

ال بین ینالفع ة ھ وب ة المختلف ات التنمی وهقطاع ع ونم ایا المجتم ادیمي لقض ث أك ادیة كباح االقتص

.، أو كإطار مشتغل في المجتمع مستقبال3"واالجتماعیة

.النوي بالطاھر، نفس المرجع السابق1
ا في الجامعات السعودیة لتلبیة متطلبات علتوجیھ البحث العلمي في الدراسات المحمود محمد عبد هللا كسناوي، 2

ا بالجامعة عل، ورقة عمل مقدمة في ندوة الدراسات التوجھات مستقبلیة–الواقع -جتماعیةالتنمیة االقتصادیة واال
44ص 2001دة أفریل السعودیة، ج

.،مرجع سابقالنوي بالطاھر3



االجتماعیةوعالقتھا بتعزیز المسؤولیة االنتماءالطلبة المبحوثین حول قیمة استجاباتیوضح )22(رقم جدول

المتوسط أبدانادراأحیاناغالبادائماالمقیاسالرقم
الحسابي

اإلنحراف 
الترتیبالمعیاري

دxت %ن كدxت %ن ك دxت %ن كدxت %ن كدxت %ن كبنود اإلستمارة

یھمني أن اعرف تاریخ بلدي ألكون مواطن 1
33170,4316557415,742965110,85153142,982804,5404,540,801منتمي لبلدي

أحاول اإلطالع على القضایا المحلیة 2
8718,5143514330,4357220042,55600337,026671,4973,570,928باستمرارواالجتماعیة

أحافظة على الممتلكات العامة داخل الحرم 3
20521,0612059912,983966413,62192618,721224143,62413,781,3510الجامعي 

4
أحضر  الندوات والملتقیات العلمیة ذات 

والسیاسي التي تقام في االجتماعيالطابع 
الجامعة 

306,381509019,1536022147,026638417,87168459,57452,951,0014

الت واألنشطة التي تقام في اأشترك في اإلحتف5
4910,432457816,6031216034,0448012927,452585411,49542,871,1415الوطنیة لبالدي األیامبمناسبة الجامعة

أسعى إن یكون موضوع بحث التخرج یتعلق 6
19641,7098012727,025088017,02240398,3078285,96283,901,204بقضایا المجتمع الوطني ومشاكلھ 

أعي جیدا المخاطر التي تھدد المصالح 7
22447,66112014631,065846614,04198285,965661,2864,180,972الوطنیة في بلدي 

8
أفضل الھجرة إلى الخارج إن أتاحت لي 

الفرصة ذلك بعد إنھاء دراستي مستقبال على 
.العیش في الوطن 

10321,915154710,001886213,191865511,7011020343,192033,441,6211

أساھم بالنقاش البناء في أي قضیة تطرح 9
14029,7970012827,2351213628,944085010,64100163,40163,691,116حول تنمیة المجتمع وحل مشاكلھ

10
أمیز بین زمالئي على أساس جھوي أو 

اخل الحرم عرفي في عالقات التجاور د
الجامعي 

5411,4954388,09765611,911686112,9824426155,5313053,931,423

أھتم بمعرفة بشكل السیاسة الوطنیة ونوعیة 11
10422,1352011424,2645612426,383727916,811584910,43493,311,2713.اإلطارات التي تسیر البالد 

13228,0966010422,1341613428,514026914,68138316,60313,501,239اقتنائھاالمنتجات الوطنیة عن طریق أشجع 12

أتابع خطط وإنجازات التنمیة الوطنیة عبر 13
9720,6448512025,5348013528,724058518,09170337,02333,351,1912.وسائل اإلعالم المتاحة

وأیا كان ھدفھا االنتخاباتأشارك في أي من 14
19341,069657916,8131610321,91309347,23686112,98613,661,407.في البالد 

أھتم بمتابعة بقضایا التطور العلمي والبحثي 15
16134,2680514330,4357211825,11354377,8774112,34113,861,055.إحدى أھم قضایا المجتمع باعتبارھا

///210628.3610494153021.166044171024.25513085811.88183884614.621890مج
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اسة على ضوء التساؤل األول نتائج الدر:
؟لدیھ االجتماعیةز المسؤولیة یعزبتعالقة إیجابیةاالنتماءالطالب الجامعي لقیمة كتسابالھل 

الل  ن خ ا م ح لن تقراءیتض تنا، اس وع دراس ول موض رئیس ح ؤال ال ي الس منة ف رات المتض المؤش

ما أن لطلبة الجامعة، االجتماعیةؤولیة لمستعزیزھا لبین قیم المواطنة واإلیجابیةوالباحث عن العالقة

تبانة ات اإلس یم یتم جمعھ من بیان ھ الق وثین لھات ل المبح ة تمث دورھا درج اسشكل ب ى وانعك ك عل ذل

.مجموع القضایا المطروحة في فیھااتجاهحسھم المدني 

ماستشعارهیمكن االجتماعیةوللتذكیر أن متغیر المسؤولیة  د ت دھوفق ثالث مؤشرات ضمنیة ق ا تحدی

ادئ ة ب ة النظری ي الدراس ي وشرحھا ف ل ف ر، وتتمث د : األم د فق اركة، وللتأكی وعي، والمش م، وال الفھ

ي الجدول  ھ ف ار إلی و مش جاءت ردود األفعال بالنسبة للطلبة على نحو إمبریقي معبر عنھ كمیا كما ھ

فق ما تقتضیھ اإلجراءات حتى یسھل على الباحث استقراء النتائج والتعبیر عن داللتھا و) 22: (رقم 

.في أواسط البحث العلمي اھعلیالمنھجیة المتعارف 

وثین نحو ) 22( فعلى نحو عام جاء الجدول رقم  ة المبح لیبین لنا التوجھات العامة وردت أفعال عین

، االجتماعيفي عالقتھم مع محیطھم االجتماعیةالسلوك المدني والتحلي بالمسؤولیة ھمعلیما یفرض 

د أننارغم  ل بن قد نالحظ تفاوت في درجة التأكیدات حسب المقیاس المعتمد، وھذا یرجع إلى طبیعة ك

ة االجتماعیةالمكونة للجدول المذكور سلفا، والمستقاة من القضایا 15ـمن البنود ال ذات الصلة الوثیق

اقي المؤشرات األخرى، و ع ب أن م د جرى بھذه المؤشرات المعتمدة في دراستنا وھذا ھو الش ذا فق بھ

وة  ا لق تجابةترتیب تلك البنود تنازلیا طبق ین االس یم ب بیة للق ة النس ى األھمی وثین وعل راد المبح ین أف ب

.المعیاریة وانحرافاتھاالمتوسطات الموزونة لھا 

ز اتؤكد درھعلیو ة أن تمرك تنا الحالی تجابةس ثلھم اس ة تم وثین حول القضایا المطروحة ودرج المبح

ةتأثیرا على الحس المدني والمسؤولیة أكثر، تجعل ھذا األخیر اءاالنتملقیمة  ذا االجتماعی راد وھ لألف

ب ال ق الترتی ة وف ة للقیم ود الممثل ي البن ھ ف ا نالحظ ل م ھمتحص ودعلی 6،9،  10،15، 7، 1: للبن

ع استجابة، والتي جاءت 2، 14،8،3، ن مرتف المبحوثین حولھا على نحو عالي جدا یظھر مستوى م

ام،إلى مرتفع جدا من الفھم والوعي و المبادرة  األسسوھي للمعرفة ومتابعة القضایا ذات الشأن الع

ةالمسؤولیة ھاعلیالتي تنبني  ابیة االجتماعی ین المتوسطات الحس روق اإلحصائیة ب ھ الف ا تثبت ذا م وھ

ة  ، )3.78(،)3.66(، )3.44(،)3.69(، )3.86(،)3.90(،)3.93(،)4.18(،)4.54(: الموزون

ات، )3.57( والي واالنحراف ى الت ود عل ذه البن ن ھ ل م ة لك ،)1.42(،)0.97(،)0.80(: المعیاری

اع )0.92(،)1.35(، )1.40(،)1.62(،)1.11(،)1.05(، )1.20( ا إجم ف منھ ي یستش والت

ة ة إرتباطی اك عالق ى أن ھن ة عل راد العین ن أف وثین م ةالمبح ة إیجابی ین قیم اءب ؤولیة والماالنتم س
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ة تبانة، االجتماعی ي اإلس ة بالقضایا المطروحة ف یماالممثل ل دالالت الس ا تمث ةوأنھ ة اجتماعی معرفی

وم  لوكیة لمفھ اءوس ن االنتم ھ م ا یفرض وطني وم زامال یة الت ي قض رد، فف ع الف و مجتم امنح االھتم

ى الطااالنتماء كافي جدا لیفقیمة استحضارفإن بمعرفة التاریخ الوطني  امعي السعي رض عل ب الج ل

ابإ ھ بشكل ایج دماج فی ى االن اعده عل ھ وتس يلى تعلم جملة من المعارف التي تزید من ارتباطھ بوطن

بالد وتزید من وعیھ بقضایا مجتمعھ،  دد مصالح ال ي تھ كذلك تعمل على تأسیس الوعي بالمخاطر الت

ري في مقابل اإلنتاج، والتأثیر في الماالستھالكمن قبیل تنامي ثقافة  ع الجزائ كونات األساسیة للمجتم

و اریخي، فنم وعي الت دین وال ة وال ق باللغ ا یتعل ة فیم وعيوخاص اءال وطنيباالنتم دىال ة ل الطلب

خلیة، وتناول القضایا الوطنیة التي الداستیعابھم لما یدور على الساحة ایكسبھم القدرة على، الجامعیین

ي  راده تؤثر ف ات أف ع وعالق یم المجتم ةاالتنظ امجتماعی یة واالھتم اكلھ السیاس ع ومش بقضایا المجتم

)2008( قوادریة علىدراسة وھو ما تؤكده ،وحتى العلمیة والثقافیة منھاواالقتصادیةواالجتماعیة

لكل ةأن ھناك معرفة إیجابیإلىخلصت دراستھوالتيالمتعلمین نحو مفھوم المواطنة، اتجاھاتحول 

لمتعلمین بمفھوم المواطنة وھذا أفضى على الغالب إلى ترابط في األفكار ومدى وعي ااالتجاھاتمن 

یم اتجاھاتالتي تحملھا  زامالسلوك بق اعيااللت ة (ب االجتم ة والجمھوری یم الوطنی ع )ق نحو المجتم

ع لدىبمفھوم المواطنة االلتزاماتجاھاتالتي تحملھا ،العام ین المرتف راوح ب ة  بنسب تت عینة الدراس

ى  دا إل ع ج ذلك.مرتف ى ك درة عل امعي الق ب الج ب الطال ةتكس ام وطنی ایا رأي ع رح قض من ط ض

اب المجتمعھاعلییجمع المنابر العلمیة المتاحة في الجامعة، والتي  مثل قضایا محاربة الفساد واإلرھ

التلوثأو،والمخدرات ة ك ى مناقشة قضایا بیئی ز عل الیب الحوالتركی ة، بأس وارقضایا الصحة العام

.یواكبون الحدث المجتمعيبةیجعل الطلماالعلمي واألكادیمي

وبخصوص موضوع التمییز بین أفراد المجتمع على أسس عرقیة أو جھویة أشرت النتائج أن الطالب 

ع االجتماعيبانتمائھالجامعي یتمسك  ع الواق ف م اعيالوطني، والذي یكسبھ القدرة على التكی االجتم

ة ھ ووطنھ،وتقبل والئھ لمجتمع اءوھذا یدل كذلك على وجود معرفة إیجابیة بقیم توى االنتم ى مس عل

ق بمسؤولیتھم اتجاهاالجتماعيوھو ما اثر على سلوكھم ،عالي ا یتعل ي م ع وخاصة ف قضایا المجتم

یة، المعرفة بحول قضایا التنمیة والبحث العلمي واالجتماعیة ارات السیاس ن المس ل م ذي جع ر ال األم

ھواتفاعلیھو أن نالطلبة األكادیمییات أھم واجب ھ ومتطلبات ع لبحث حاجات وفرومع المجتم ث ی ا، بحی

ا  وطن، م ع وال الرؤیة العلمیة والفنیة المتخصصة حول جمیع القضایا المتعلقة بجمیع مجاالت المجتم

ع  يیعمل على خدمة المجتم اتھبشكل عمل ویر مؤسس ي تن اھمتھم ف ن خالل مس ة، م ا المدنی و م ، وھ

زوان تؤكده  ثالت " حول )Sabrina Maisan )2010دراسة صابرینا می ة والتم األسس المعرفی

ة االجتماعیة ى المواطن ة عل ألستاذ التاریخ في المرحلة الثانویة في ما یتعلق بتدریس التاریخ و التربی
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ة القضایا الحساسة ، كون أن االنتماء والوالء الوطني للفرد لھ تأثیر كبیر في تحدید الكیفیات لمناق" ش

.في المجتمع 

وثین حول االستجابةكما تبین الدراسة كذلك نوع  ن المبح المتوسطة والنمطیة المحایدة في اإلجماع م

تبانة ي اإلس ة ،بعض القضایا المطروحة ف ز قیم دم تعزی ك نظرا لع اءوذل افي االنتم دىبالشكل الك ل

اط یةاالجتماع، بسبب بعض المتغیرات الطلبة الجامعیین ئةالمتعلقة بأنم دني التنش ع الم ة المجتم وثقاف

عاالجتماعيوتأثرھم بالمناخ ي المجتم ريالسائد ف ھ الجزائ ي وج ة ف ات إمبریقی ي تشكل معوق ، والت

ز مسؤولیتھم لدىتفعیل ھذه القیمة بالشكل الصحیح  ن تعزی ةاألفراد ما یحد م نحو بعض االجتماعی

.القضایا 

ود المبحوثاستجابةفتدنى  ي البن ا ف ر جلی ة یظھ ل 5، 4، 12،13: ین من أفراد العین ف مث ،  فمواق

لوك  ل الس ابيتمث جیع االنتخ ة وتش ام الوطنی اء األی ي إحی اركة ف اءوالمش ة اقتن ات الوطنی المنتج

ایا  ة القض ة ومتابع ات العام ى الممتلك اظ عل ؤولیة الحف ذلك مس رة، ك وع الھج ةوموض االجتماعی

اءت والسیاسیة الوطنی ع، ج ي المجتم ة ف ل بخطط التنمی وعي الكام ى ال ة، باإلضافة إل ا والمحلی ة منھ

الفھم حولقریب من الوسطالمبحوثین حولھا على نحو متدني یظھر مستوى من متوسط إلى استجابة

اركة ي ،والوعي و المبادرة للمش ي تنبن اعلیوھي األسس الت ةالمسؤولیة ھ ھ االجتماعی ا تثبت ذا م وھ

روق  ة الف ابیة الموزون طات الحس ین المتوس ائیة ب ،  )2.87(، )2.95(،)3.35(،)3.50(: اإلحص

ات والي واالنحراف ى الت ود عل ذه البن ن ھ ل م ة لك )1.14(، )1.00(،)1.19(، )1.23(: المعیاری

اء،وھذه النتائج تقودنا للتساؤل حول مدى توفر المناخ المالئم لتفعیل قیمة  اماالنتم ي الوسط الج عي ف

االجتماعيالتي تتحكم في الواقع االجتماعیةومدى جودة وجدیة الوسائط ،ككلاالجتماعيأو المحیط 

وقدرتھا على فتح فضاءات للنقاش والحوار حول القضایا واألحداث الوطنیة، باإلضافة إلى أن ضعف 

ي و  افي والسیاس ي الثق راك العلم ع الح ل م ى التفاع ال عل ادياإلقب ق باالقتص ة ، یتعل ة الثقاف ھشاش

دىوعمومیتھا االجتماعیة توى ل ى مس ة الغموض عل ا یعكس حال و م ل، وھ ري كك واطن الجزائ الم

ة، فواتجاھاتھماإلدراك والوعي من جانب الطلبة  ة نحو مثل ھذه القضایا الھام ن الطلب ل م اك القلی ھن

رة  بضواجتماعیةالجامعیین الذین كونوا أطر سیاسیة  ة المواضیع في ھذه المرحلة المبك رورة متابع

والمتابعة من قبل الطلبة مسألة االھتمامعدم فالتنمویة إلى جانب السیاسیة في مختلف الوسائل المتاحة، 

ل عدم تتعلق ب ذلك شيءالثقة في المحتوى اإلعالمي الموجھ لھم كمواطنین قبل ك ن ، ك ة م ور الطلب نف

ي األیام الوطنیة یتعلق بنوعیة التالمشاركة في إحیاء بات نظیم ف ذه المناس اھ ى أجواء كونھ تتحول إل

بھ عزوف عن أكثر منھا تثقیفیة قیمیة ومعرفیة،احتفالیة ي ش وثین ف ن المبح ة م مما جعل أفراد العین

.التفاعل في مثل ھذه القضایا الھامة 
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ة و ین قیم دا ب الي ج توى ع ى مس ة عل ة إیجابی اك عالق رار أن ھن ن اإلق دم یمك ا تق ل م امن ك ءاالنتم

م االجتماعیةوتعزیزھا للمسؤولیة  تنادوفق ما ت ائج اإلحصائیة لھعلیاالس ن النت ةالمعنیاتمؤشرلم

ةحول العالقة بین بالدراسة  ؤولیة االجتماعی ا للمس ة ،قیمة االنتماء وتعزیزھ ا أن قیم د لن م تأك ن ث وم

.الجامعي الطالب لدىاالجتماعیةجابي في تعزیز المسؤولیة یساھم بشكل إیاالنتماء

:الطالب الجامعي لدىاالجتماعیةقیمة الواجب وعالقتھا بتعزیز المسؤولیة محور -2
وعالقتھ )اآلخرینأفكار ورأي باحترامااللتزام(أفراد العینة حول استجابةیوضح ) 22(رقم جدول 

.بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

127358,0910622,556714,26173,6271,494,320,95ع

ت من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة  درج كان ع ومت ابي مرتف و إیج ى نح عل

در ب  ا % ( 58.09بنسبة تق بة ) دائم ا نس ا% (22.55تلیھ بة ) غالب ا نس ا% ( 14.26تلیھ ) أحیان

قیمة باللتزامھممن قبل الطلبة اجتماعيوتعكس ھذه النتائج وجود وعي وتشكل نسبة الطلبة المترددة،

اءة اآلخرینأفكار احترامبأھمیة وضرورة األخالقیةومن ثم مسؤولیتھم الواجب ملوعدم اإلس يھ ف

إذ من المعروف "ت العلمیة عامة، والتحلي بالمبادئ الدیمقراطیة في أي من المناقشا، الوسط الجامعي

ة ینش یة والعمری ة الدراس ذه المرحل ي ھ الب ف أن الط ون ؤب ث یمض ة حی ط رفاقی دقات ورواب ون ص

ع رفق ة م ل ،1"ھمائالوقت معا یتحدثون بكل األمور وتكون عملیة التواصل صریحة وقوی ا جع ذا م ھ

احثین وا ن الب د م ادئ لداالعدی اعة المب ى  أن إش دون عل ین یؤك وفر رس دى ت ون  بم ة مرھ الدیمقراطی

لالجامعة على المناخ واألجواء الحرة  اعي بكام اییرهالتي تتیح مزایا التفاعل االجتم ھ ومع ى .قیم عل

امعي كعلى تثمین أفكار ةالمبنیعالقات التفاعل اعتبار أن  ةاآلخرین في الفضاء الج ابر العلمی " ،المن

امعي-ق الذي یحقواالجتماعيتشكل الحاضن التربوي  ل-للطالب الج و المتكام ة ،فرص النم وتنمی

ف  ب المواق رانھم حس ا ألق ب أن یمنحوھ ي یج ات الت الحقوق والحری یھم ب باتھ ووع ةعلیالتمكتس می

ستتحدد عالقتھ ھعلیوالرأي وتقبلھ للرأي األخر،باحترامبدأ ،التي یكونون فیھاواالجتماعیةالتربویة 

.2" رة المجتمع نفسھ على قبول بعضھ بعضا یدل على مدى تحضرهفقدبأفراد مجتمعھ في ما بعد 

114نمر فریحة ، مرجع سبق ذكره ص 1
جریدة الیوم اإللكترونیة ،"نحن واألخر" ، المؤتمر الوطني الخامسعقیلة أل حریز2

http://www.alyaum.com/article/1313627 03/2015/ 11یوم
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بة استجابةبینما كانت  اس ب نس دني للمقی درج مت ي ت اقي ف ة الب راد العین ادرا% (03.62أف ا ) ن تلیھ

رأياختالف، وھي نسب منخفضة جدا من الطلبة الذي ال یؤیدون منطق )أبدا % ( 01.49نسبة  ال

ھذه الفئة لدىاالجتماعیة  القیم توجیھ عن تكوین المسؤولفصرح الجامعةوتثمین أفكاره،األخرمع 

ئتھمأجلون من مجموع الخبرات من بیئة منتقاة تتكباعتبارھا" ،الطلبةمن  واع السلوك تنش ى أن عل

ث ،1"سواء في الفصل أو خارجھووجھات النظر والقیم المعبرة عن حیاة الجماعة تند تشكیل بحی یس

ب على نوعیة العالقة التي تربط للطالب الجامعيوإكسابھا ھذه القیم  أطراف العملیة األكادیمیة بالطال

امعي دیرفتزای،الج ة والتق ن المعامل ل وحس ة د التقب ادرات العلمی ار والمب ین األفك انبوتثم ن ج ھم م

ادیمي،  ع أك ة كمجتم د قیم ى تول ث عل ا یبع رامم ؤولیة االحت ةكمس وس اجتماعی ي نف البف دأ بالط

.ستقبالموأقرانھم ونھایة بأفراد المجتمع بمدرسیھم

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب واالنحراف4,32وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

الي 0.95المعیاري المقدر ب  دا أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي یظھر مستوى ع ل ج وعي الكام ن ال م

ر اآلخرینأفكار واحترامبضرورة تقبل الطلبةاھتماموبالتالي األكادیميمع للمجتااللتزامبمعاني  عب

محترماً آلراء ما یجعلھ ،أخالقیةیكتسب مسؤولیة مما یجعل الطالب مختلف منابر النقاش األكادیمي ،

آلف ،فاآلخرین وفكرھم تالحم ومت ع م و مجتم ة ھ ار المخالف ل األفك وار وتقب المجتمع الذي یسوده الح

.استقرارهیضمن وقوي

ح  دول یوض تجابة)24(ج ول اس ة ح راد العین زام( أف ریبیة االلت وم الض تحقات والرس دفع المس ب
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )للجھات المعنیة بالجامعة

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
234473,196313,40265,53183,83194,044,481,04ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح راءة الج الل ق ن خ ت م دا كان ع ج ابي مرتف و إیج ى نح عل

در ب  بة تق درج بنس ا % ( 73.19ومت بة ) دائم ا نس ا% (13.40تلیھ بة ) غالب ا نس % 05.53تلیھ

ا( رددة) أحیان ة المت بة الطلب كل نس ي ، وتش ود وع ائج وج ذه النت س ھ اعيوتعك ة اجتم ل الطلب ن قب م

م مسؤولیتھم قیمة الواجبباللتزامھم ةومن ث ةاألخالقی ة واالجتماعی زامبأھمی تحقات االلت دفع المس ب

ي معنى إسھامھبشكل جید لطالب الجامعي یفھم اكونوالرسوم الضریبیة للجھات المعنیة بالجامعة،  ف

ي لدولة، وھو ما سینعكس على لمؤسسات ااألعباء العامة ائد ف افي الس عالوعي الوطني والثق ، المجتم

لدىمرتفعا ھمعلینحوى دفع رسومھم ومستحقات المجتمع بااللتزامت درجة الوعي الوطني فكلما كان

یوم dspace.univ-biskra.dz، المقال متوفر على موقع لنقل القیماألسرة والمدرسة كوسائط عبد الحمید خزار، 1
13/04/2015
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راد ة، ،األف لحة العام ام للمص ؤولیة وبحب متن ال بالمس عور ع ون بش راد یتمتع ؤالء األف ان ھ ا ك كلم

، والتي تأتي المنتمین إلیھاواجباتھم التي تحددھا األنظمة والقوانین نحو الجماعةأداءنحو جادوسعي 

ول دمتھا قب ةفي مق أداءالطلب ھواجبب ار ات ان أنالضریبة باعتب ى كی ك إحدى طرق المحافظة عل ذل

عمؤسسة الجامعة راد المجتم ل أف ادیميومساعدتھا في تقدیم أفضل الخدمات إلى ك ر ال،األك ذي األم

ریفھم مستقبالغرس القیم االجتماعیة واألخالقیة الصالحة في نفوس المواطنینإلى كذلك سیؤدي  وتع

ة  رائببأھمی وم والض ع الرس المنجزات دف ام ب ى القی ة عل ین الدول ي تع ائل الت دى الوس ا إح باعتبارھ

.في المجتمع التنمیةومشاریع 

ادرا% (03.83نسبة لمقیاس بج متدني لأفراد العینة الباقي في تدراستجابةبینما كانت  بة ) ن ا نس تلیھ

دا % ( 04.04 رة )أب دون فك ذي ال یؤی ة ال ن الطلب دا م ة ج ب منخفض ي نس زام، وھ دفع االلت ب

ب روز بالمستحقات والرسوم الضریبیة للجھات المعنیة بالجامعة، ویرجح الباحث ذلك بس اداتب اعتق

سلوك دفعالخاطئة عن المفاھیمبعض تتعلق،ثقافة المجتمعمن رثةاوتمالطلبةلدىنفسیة واجتماعیة

ن، في مؤسسة الجامعةالضریبةالرسوم  امعي م ب الج ع الضرائب المفروضة فتملص الطال ھعلیدف

ره،أو غیر مسؤولال یعد تصرفا ال أخالقیا اعتقاده"في  ھلوتبری ارة ذلك أن تھرب ذا ال یشكل خس ھ

ةاستغفال" تنادا إلى فكرة اسعیني من أفراد المجتمعألحد د المصالح الرسمیة لمؤسسات الدول ال تع

وم ،1"شخصا معنویاقة ما دامت ھذه األخیرةسر ي یق اوزات الت ي التج ا نالحظھ لألسف ف وھذا م

ام  ل واإلطع بھا الطلبة في كل عملیة تسجیل تتطلب دفع بعض الرسوم الرمزیة لمؤسسة الجامعة كالنق

ةإلخ و...اء الجامعیة واإلسكان في األحی ن جھ انة أخرىیظھر ھذا السلوك م ي الترس را ف نقصا كبی

ةالقانونیة لمختلف النصوص المنظمة  ي الجامع ة ف ى ،لھذه العملی اعي یضاف إل زام الجم اب االلت غی

د ،وضعف الحس المدني د یعم ذه الظروف، ق ي ظل ھ ةوف ى الطلب اء إل ق "النزھ س الطری لوك نف س

زاالجتماعیةبالتساوي مع ھؤالء لغیاب العدالة زامااللتلھذا تجنبا  ى التھرب، ھمویحف ویحرضھم عل

.2"في نفوسھم مستقبالفھو ینمي روح الالمدنیة التملصفیكون بذلك األثر السلبي الذي یترتب عن 

رجح ذه وی ة، أن ھ دارس اللبنانی ي الم ة ف ى المواطن ة عل ن التربی تھ ع ي دراس ة ف ر فریح ث نم الباح

ذه فئة من الناس لدىراسخة باعتقاداتة تتعلق المسأل ل، ولھ ون خدمات بالمقاب دفعون وال یالق أنھم ی

ع ث أن ضعف،3الفئة مواقف علنیة وسلبیة حول تأدیة الضرائب في المجتم وعي حی توى ال دىمس ل

واطنین  ؤولیة الم ل المس وطني بتحم عور ال ع الش یا م ب عكس اهیتناس ة،اتج ع والدول د و المجتم یجس

.دور الدولة في السھر على تحقیق رفاھیتھم وتأمین مستقبلھمبھتماماالالمباالة وعدم لا

، عن المجلس اإلقصادي واالجتماعي األردني -أسبابھ وطرقھ وحجمھ-التھرب الضریبي في األردندراسة بعنوان 1
28ص 2014،األردن 

30نفس المرجع ص 2
92نمر فریحة ، مرجع سبق ذكره ص 3



عــــــــــــــــــرض البـــــــيانات ومناقشتــهاالفصل السادس  

215

ابي  واالنحراف04.48وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

و1.04المعیاري المقدر ب  ن ال الي جدا م ل أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي یظھر مستوى ع عي الكام

دفع المستحقات والرسوم الضریبیة الطلبة بواجبھم باھتمامللمجتمع األكادیمي وبالتالي االلتزامبمعاني 

ؤولین  واطنین مس م م ا یجعلھ دیھم، م دني ل لوك الم ا یجسد الحس والس ة ، م ة بالجامع ات المعنی للجھ

.مستقبال

دول م ج ح ) 25(رق تجابةیوض ولاس ة ح راد العین ور الط( أف ة حض اتلب ي لالجتماع ع اإلدارة ف م
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )الجامعة

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
36012.767215,325311.2713929.5714631.062.491.39ع

على نحو سلبي مرتفع جدا ومتدرج كانت أفراد العینة للعبارة من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة 

در بة تق دا % ( 31.06ببنس بة ) أب ا نس ادرا% (29.57تلیھ ائج عدم وجود ،)ن ذه النت وتعكس ھ

ي  اعيوع ة اجتم ل الطلب ن قب زامھمم بباللت ة الواج ؤولیتھم قیم م مس ن ث ةوم ة واالجتماعی بأھمی

ة م عدم و،التواصل مع اإلدارة الجامعی ن ث امھمم ي االجتماعاتبحضور اھتم ة والت الخاصة بالطلب

اءات، ف اللق ر مختل ة عب ا اإلدارة الجامعی ي تنظمھ اءات الت م اللق ى أن معظ ك إل ث ذل رجح الباح وی

ي  ابع إعالم ذ ط ا تأخ ا م ي دائم ادرة، وھ ل ن م نق دا إن ل ة ج ة قلیل ع الطلب ة م ا اإلدارة الجامعی تنظمھ

ة،توجیھي فقط عبر المناش ة یر اإلعالمیة وال ترقى لتطلعات الطلب ن جھ م م داء أنأخرىث ألة إب مس

ذه واالقتراحاتالرأي  ر ھ ة عب ي الجامع ة ف ا الطلب اني منھ ي یع اكل الت ف القضایا والمش حول مختل

ن  ن اختصاصھماللقاءات لیست م ام م دفعات ومسؤولي األقس ي ال ر ممثل ا الخاصة عب ا منابرھ ، فلھ

.المعمول بھ في الجامعة الجزائریةالطلبة عبر العرف 

اس ب استجابةبینما كانت  دني للمقی درج مت ي ت اقي ف ة الب ا% ( 15.32أفراد العین بة ) غالب ا نس تلیھ

ذی) أحیانا % ( 11.27ب ،) دائما% ( 12.76 ة ال دون نوھي نسب منخفضة جدا من الطلب ال یؤی

ااالھتمامفكرة  ة، بالمشاركة أو الحضور مثل ھذه اللق ل إدارة الجامع ن قب ة م ا سءات المنظم اھمم یس

ن  ب م اخ المناس وفیر المن دم ت ي ع لف ق أج ن طری ة، ع وس الطلب ي نف ة ف ادئ الدیمقراطی ة مب تنمی

أن ال یساعد الطلبة على شأنھفي مختلف الفعالیات واللقاءات التي تقوم بھا الجامعة، ما من اشتراكھم

آرائھم حول مختلف القضایا الجامعیة، وھذا ما ءوالقدرة على إبداالتحلي بالمسؤولیة وزمام المبادرة،

ین  ربط ب ي ت ة الت وتیر العالق ى ت ل عل ة، ویعم ة داخل الجامع ھ الطلب ذي یلعب دور ال سوف یقلل من ال

. أن یشكل عزوفا من قبلھم على مجمل الحیاة الجامعیة شأنھالطلبة واإلدارة ومن 
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ابي وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد ا نحراف واال02.49لعینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

ل 1.39المعیاري المقدر ب  وعي الكام ن ال دني جدا م توى مت ر مس أن ألفراد العینة اتجاه سلبي یظھ

الي عدم االلتزامبمعاني  ادیمي، وبالت امللمجتمع األك اركة أو الحضور اھتم ي المش واجبھم ف ة ب الطلب

للحس المدني في اكتسابھم، وھذا ال یساعدھم على بین الطلبة واإلدارة الجامعیةجتماعاتواالللقاءات 

ي واكتسابالعمل بمبادئ الدیمقراطیة  ات الرسمیة ف ن الجھ ع أي م ل م ي التعام السلوك الحضاري ف

.المجتمع مستقبال 

دول م ج ح )26(رق تجابةیوض ولاس ة ح راد العین زام( أف وااللت القوانین والل ةائح ب ي التنظیمی ف
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )الجامعة

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
422848,5112225,967315,53296,17183,834,091,11ع

ة ل راد العین تجابة أف درج من خالل قراءة الجدول نالحظ اس دا ومت ع ج ابي مرتف و إیج ى نح ارة عل لعب

در ب  ا % ( 48.51بنسبة تق بة ) دائم ا نس ا% (25.40تلیھ بة )غالب ا نس ا% ( 15.53تلیھ ) أحیان

رددة، ة المت بة الطلب كل نس ي وتش ود وع ائج وج ذه النت س ھ اعيوتعك ة اجتم ل الطلب ن قب الي م ع

م مسؤولیتھم قیمة الواجبباللتزامھم ةةاألخالقیومن ث ة واالجتماعی زامبأھمی ام واالنصیاعااللت الت

ةل ل إدارة الجامع ن قب ة م ة المفروض وائح التنظیمی وانین والل ق ،لق ن طری تخدامع درج االس المت

و إال جزء باعتبار، والمتسلسل لألوامر ومن ثم تحدید العقوبة ا ھ ة م اة الجامعی نظم للحی أن قانون الم

وس د ككل، من القانون العام للمجتمع والبال ي نف ومن شأن ھذا أن یعمل على إرساء مبدأ المسؤولیة ف

ا، ي بھ ى التحل جع عل امعیین ویش ة الج ألة الطلب رامفمس لة احت ة حاص ألة أخالقی ھ مس ام وتطبیق النظ

وھو ما یعني في نھایة األمر قدرة ،اتجاھھمرتبطة بھذا المبدأ، الذي یمنح كل فرد إحساسا بمسؤولیاتھ 

ف مل نتائج أفعالھ،الطالب على تح ة ومختل ع اإلدارة الجامعی ل م وما سیساعده في ما بعد على التعام

ن خالل االنضباط  ة، م ي الجامع ة واالنصیاعالجھات الرسمیة ف اة الجامعی یر الحی ي تس ام الت لألحك

.بصفة عامة مستقبال والقوانین التي تحكم البالدبصفة خاصة 

ادرا% (06.17نسبة لمقیاس بلباقیة في تدرج متدني لأفراد العینة ااستجابةبینما كانت  بة ) ن ا نس تلیھ

دا % ( 04.04 دا)أب ة ج ب منخفض ي نس اذة، وھ ةوش ن الطلب رة م دون فك ذي ال یؤی زامال االلت

دني  ة ت ن حال ة منخفضة جدا م ا یعكس حال ة، م اة الجامعی یرة للحی ة المس بالقوانین واللوائح التنظیمی

ةبالقوانین التي تعتبر رابط قوي بین الفرد وااللتزامیة بأھمأفراد العینةوعي  ة الجامع وھي ،مؤسس

دیركذلك  ندلیل على عدم تق ة م ذه الفئ ة ھ ائھمالطلب ر النتم ادیمي، عب ع األك زامللمجتم ل االلت الكام
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ام تعتبر المواطنین لھا في المجتمع العفالتزامللقوانین المنظمة للحیاة الجامعیة،االنصیاعبواجبھم في 

.وتقدیره والمساھمة في ترقیتھواحترامھللبالد،االنتماءوعلى دلیل على حب الفرد لوطنھ،

ابي  واالنحراف04.09وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

الي1.11المقدر ب يراالمعی ل أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي یظھر مستوى ع وعي الكام ن ال جدا م

بالقوانین واللوائح التنظیمیة االلتزامالطلبة بواجبھم اھتمامللمجتمع األكادیمي وبالتالي االلتزامبمعاني 

ةیعمل ھذا على  إرساء جوانب المسؤولیة في الجامعة، و دىاالجتماعی ى ل ا سیشجعھم عل ة، م الطلب

.االجتماعيعقالنیة وتحت سلطة الضمیرحسن التعامل مع كافة جوانب المجتمع األكادیمي ب

ة حولاستجابةیوضح )27(رقم جدول ي التخاطب استعمالشجب (أفراد العین ة ف ات النابی الكلم
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )بین الطلبة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
519541,4911825,116714,264710,00439,153,801,32ع

درج  دا ومت ع ج ابي مرتف و إیج ى نح ارة عل ة للعب راد العین تجابة أف من خالل قراءة الجدول نالحظ اس

در ب  ا % ( 41.49بنسبة تق بة ) دائم ا نس ا% (25.11تلیھ بة )غالب ا نس ا% ( 14.26تلیھ ) أحیان

وأخالقي عالي من قبل الطلبة اجتماعيوتعكس ھذه النتائج وجود وعي ددة،وتشكل نسبة الطلبة المتر

م مسؤولیتھم قیمة الواجبباللتزامھم ن ث ةوم ةاألخالقی ة شجب واالجتماعی تعمالبأھمی ات اس الكلم

مدى یظھربین الطلبة الجامعیینالسلیمةاالستعمال الیومي للمفرداتفالنابیة في التخاطب بین الطلبة،

دیھم،للبناء والنظام اللغوي العام واالجتماعيالجانب النفسينمو ارل اعي أنباعتب ار اجتم ة معی اللغ

ت ویعكس االجتماعیة،ضمن البیئة والمواقف یتحرك وفق سلوكیات أفراد المجتمع توى نفس الوق مس

دني أنىیقودنا إل، وھذا بین أفراد المجتمع األكادیمياالجتماعیةللعالقات األخالقياألداء  الحس الم

إلىترتفع ،ینتمي لمجتمع أكادیميباعتبارهالطالب الجامعيلدىة السلیمة في التحاور غاللاختیارفي 

يرصانة الحدود  اع ف ھ ب ان ل ةكل ما ك ة االجتماعی ةالثقاف ب أن ، واألخالقی ن الغری یس م الي ل وبالت

ل ي منع العنف اللفظي بینھم وفاالجتماعیةمسؤولیتھم یجمع أفراد العینة من الطلبة على رفض التعام

.بھذه األلفاظ في المجتمع األكادیمي

تلیھا نسبة ) نادرا% ( 10.00أفراد العینة الباقیة في تدرج متدني للمقیاس بنسبة استجابةبینما كانت 

دا % ( 09.05 ذی)أب ة ال ن الطلب اذة م دا وش ة ج ب منخفض ي نس رة ن، وھ دون فك زامال یؤی االلت

مبض ین زمالئھ ة ب ذاءة اللفظی اھر الب ة مظ ألةألن رورة محارب ي المس ادھمف ي اعتق نقص ف ق ب تتعل

لھؤالء األفراد، ومن جھة أخرى تتعلق بالتشوه الثقافي الذي حدث الوعي الحضاري والنضج الفكري 
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ري  رد الجزائ ة الف ن لذھنی لم اءأج ات االنتم د وإثب نتأكی وع م یوثقافیا الن ة سسوس ة جم(لجماع اع

االجتماعیةكون المسألة تتعلق بثقافة المجتمع ال بالقیم والمواقف إلخ ، .)…األقران، االنتماء إلى الحي

ي ھاستھلكیوبین تلك التي الطالب الجامعي كفرد في المجتمع بین ثقافة فھناك فرق ةف ة الجامعی ،البیئ

ا یت ي م رادع ف آداب الحوار داخل الحرم باعتبار ھذه األخیرة تفرض نوع من سلطة القانون ال ق ب عل

اديیستخدمھا كثیر منھم بشكلبینما في المحیط االجتماعي "الجامعي،  د الحدیث وع ى عن رط حت مف

ع  اه شخصیات رسمیةم ىدون االنتب لإل رام للشخص المقاب ة االحت ن قل ذلك م ھ ب ا یبدی ة ، ف1" م لغ

ةتسم باتاجتماعیا وةغیر مؤسساألفراد في المجتمع الجزائري  ام ضعف ، لثرثرة والتلقائیة والعفوی أم

ي أداء مؤسسات المجتمع المدني على مواكبة ھذه الحاالت دني ف ن ت ، ما یعكس حالة منخفضة جدا م

ؤولیة  ةالمس ةاالجتماعی ة بأھمی راد العین ىألف ذه تحل ن ھ د م دني للح الحس الم ع ب راد المجتم ل أف ك

م جیل طالبنا بحاجة إلى ترب"ھ فإن یعلو،الظاھرة ة، فالسلوك المتس ون وعظی یة أخالقیة شرط أال تك

رات  ات الم ي تتضمن مئ یس النصوص الت "یجب"بالطابع األخالقي المقبول ھو الذي یقتدي بھ ، ول

ا ورد "أالیجب "و تھا، فم د عن معایش ل البع ، بینما تصرفات من یشرح ھذه النصوص تكون بعیدة ك

.2"والمجتمععن القیم األخالقیة ھي أساس قیم المواطنة 

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب واالنحراف3.80وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

ل 1.32المعیاري المقدر ب  وعي الكام ن ال الي جدا م أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي یظھر مستوى ع

ي التخاطب استعمالالطلبة بمنعاھتمامللمجتمع األكادیمي وبالتالي االلتزامبمعاني  ة ف ات النابی الكلم

.یعمل ھذا على  إرساء جوانب المسؤولیة األخالقیة لدیھم في الوسط الجامعي بینھم، وفیما 

، مقال متوفر على الموقع سیكولوجیا الشتم واللعنصالح كرمیان،1
http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t=146804 11/01/2015في یوم
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اء داخل الحرم استھالكمراعاة (أفراد العینة حولاستجابةیوضح )28(رقم جدول اه والكھرب المی
.تماعیة وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االج)الجامعي 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
619240,8513027,667315,53439,15326,813,871,23ع

درج  دا ومت ع ج ابي مرتف و إیج ى نح ارة عل ة للعب راد العین تجابة أف من خالل قراءة الجدول نالحظ اس

بة ) دائما % ( 40.85بنسبیة تقدر ب  ا نس ا% (27.66تلیھ بة )غالب ا نس ا% ( 15.53تلیھ ) أحیان

وأخالقي عالي من قبل الطلبة اجتماعيوتعكس ھذه النتائج وجود وعي وتشكل نسبة الطلبة المترددة،

وطنياللتزامھم م مسؤولیتھم لقیمة الواجب ال ن ث ةوم ةاألخالقی ةواالجتماعی ید بأھمی استھالكترش

ا امعي، المی رم الج ي الح اء ف اره والكھرب اءأن باعتب اءالكھرب دإوالم ة ىح ة الھام ادر الطاق مص

ل االقتصادي ق التكام ي تحق ف القطاعات الت ي مختل ع والرئیسة للبشریة، إذ تساھم بشكل كبیر ف ودف

د أحد اواألساسیة، فالحفاظ على الموارد عملیة التنمیة االجتماعیة ذیر تع ب عدم اإلسراف والتب لمطال

ة األولىبالدرجة أخالقیةعتبر مسؤولیة الوطنیة وت ھ ضرورة وطنی بالنسبة إلى أفراد المجتمع، كما ان

ل  ي ض ة ف ةقومی ادیةاألزم دد االقتص ي تھ ة والت ات الدول ف قطاع ي مختل ر ف ا الجزائ ي تعانیھ الت

.المجتمعاستقرار

ادرا% (09.15للمقیاس بنسبة أفراد العینة الباقیة في تدرج متدنياستجابةبینما كانت  بة ) ن ا نس تلیھ

ذی)أبدا % ( 03.87 ة ال ن الطلب رة ن، وھي نسب منخفضة جدا م دون فك زامال یؤی بضرورة االلت

واطن یواجھ "أن ویرجع الباحث ذلك إلىالمیاه والكھرباء داخل الحرم الجامعي، استھالكمراعاة  الم

ن ت ابع اقتصادي م دة ذات ط یة یومیا قضایا عدی ة وضرائب وأكالف معیش وفیر ومصاریف حكومی

ل  ف یتعام ھ، أو كی ور فی ذه األم ل ھ ف تحص رف كی ع ال یع ي مجتم یش ف ھ أن یع ف ل ا فكی وغیرھ

ع ، كذلك 1"معھا ري، ودف ع الجزائ ي المجتم یة ف ر الموضوعات حساس أن موضوع الطاقة أصبح أكث

ة خاصة یة عبر الوسائط اإلعوبالجھات الرسمیة إلى إحداث ثورة توع وطنین والطلب المیة لتوعیة الم

ع، ھاعلیبضرورة الحفاظ  راد المجتم ة ألف ة الموجھ ة للدول ي الخدمات العام ادح ف في ضل النقص الف

.في ما یخص ھذا النوع من الموارد الحیویةالجزائري االقتصاداستقراروصعوبة الحفاظ على 

ذه العب ابي وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ ا المتوسط الحس ین لن واالنحراف3.87ارة، یب

ل 1.23المعیاري المقدر ب  وعي الكام ن ال الي جدا م أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي یظھر مستوى ع

ق استھالكالطلبة بمراعاة اھتمامللمجتمع األكادیمي وبالتالي االلتزامبمعاني  اء وتطبی اه والكھرب المی
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وم داخل الحرماالقتصادسیاسة  امعي الی ید الجامعي ، فالطالب الج ة وترش تخدام الطاق ة اس ي أھمی یع

ذ ي تنف وعي الت اس ال ات قی الل دراس ن خ ك م ح ذل تھالكھا ویتض میة اس ات الرس د الجھ ل، وبع قب

.المواطنین الجزائریین عموما لدىیة التي تشیر إلى زیادة الوعي الحمالت التوعو

م جدول راد استجابةیوضح )29(رق ة حول أف ر (العین ي غی اء الفضالت ف دم إلق ى ع الحرص عل
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )األماكن المخصص لھا

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
731967,878217,45306,38204,26194,044,411,05ع

راء الل ق ن خ ارة م ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح ت ة الج دا كان ع ج ابي مرتف و إیج ى نح عل

در ب  بة تق درج بنس ا % ( 67.87ومت بة ) دائم ا نس ا% (17.65تلیھ بة )غالب ا نس % 06.38تلیھ

اعيوتعكس ھذه النتائج وجود وعي وتشكل نسبة الطلبة المترددة،) أحیانا( ن اجتم الي م ي ع وأخالق

ة ل الطلب زامھمقب وطنياللت ب ال ة الواج ؤولیتھم ،لقیم م مس ن ث ةوم ةاألخالقی ة واالجتماعی بأھمی

امعي، ویرجع  ا داخل الحرم الج اكن المخصص لھ ر األم ي غی اء الفضالت ف دم إلق الحرص على ع

الفرد تجاه مجتمعھ على ھاعلیأنشئ التي االجتماعیةالقیم األخالقیة والمفاھیمةسیطرإلىالباحث ذلك

عتعدید من السلوكیاال ى أرض الواق ةو،التي یمارسھا عل ة بالمصلحة العام اظالمتعلق ي الحف ى ف عل

اھممما الذي تقع مسئولیة حمایتھ على األفرادوصحة المجتمع،  و یس ي نم اه ف ئولیة تج الشعور بالمس

تمعھم نھم ومج ف " ،وط ومي یتص لوك ی ا،یعتبر س ة لھ ات المخصص ي الحاوی الت ف اء الفض فإلق

وللجامعة ،1"عليالفسلوك المواطن ھاعلیالروتینیة والتلقائیة ولكنھ یبرز بعض المعاییر التي یتأسس ب

ع، وللجامعة كذلك  ن مؤسسات المجتم ا فدورھا الفعال في ذلك كمؤسسة م ا قوتھ ر ولھ جود نظامعب

ر حضاریة قانوني وتنظیمي لوكیات غی ن س ا م لیقوم بمراقبة المرافق العامة وما یمارس فیھ ن قب م

ي  اھم ف ا س ة مم ھ وتالطلب عیعلتوجی ي المجتم ة ف یم اإلیجابی رام الق ة واحت زام بالنظاف ة لاللت م الطلب

.على الممارسات الصحیحة برمي القمامة في األماكن المخصصة لھاوحثھم ، األكادیمي

ادرا% (04.64أفراد العینة الباقیة في تدرج متدني للمقیاس بنسبة استجابةبینما كانت  بة تلی) ن ا نس ھ

ذی)أبدا % ( 04.40 ة ال رة ن، وھي نسب منخفضة جدا وشاذة من الطلب دون فك زامال یؤی دم االلت بع

ة  ا، فممارس ص لھ اكن المخص ر األم ي غی الت ف اء الفض دلإلق لوك ت ذا الس ىھ ارعل ب افتق الطال

ى امعي إل ة الج ةأوالثقاف ة العام وعي بالنظاف دم معرفو،ال ھع ؤولیاتھ ت ھ ومس اه لواجبات ھ تج محیط

مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة ، التربیة والمواطنة في العالم العربيعبد الوھاب بن حفیظ ومشیرة الجزیري، 1
136ص 2005، تونس 
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ة،االجتماعي ق العام االة،وعدم االقتناع بضرورة الحفاظ على المراف اب الالمب ن ب ذلك م ھ ك ولقناعت

ھو ھذه الفئةلدىھكذا أصبح الشعور السائدو،ال النظافةمن عمسیقوم بالتنظیف من خلفھمنبوجود 

.للتصرف فیھالمصالح المعنیة ترك المشاكل البیئیة ل

ابي وبالنسبة لالت ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب واالنحراف4.41جاه العام ألفراد العینة حول ھذه العب

وعي 1.05المعیاري المقدر ب  ن ال الي جدا م توى ع ر مس أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي مرتفع یظھ

یر األماكن الطلبة بعدم إلقاء الفضالت في غاھتمامللمجتمع األكادیمي وبالتالي االلتزامالكامل بمعاني 

الصحیةالسلوكیاتاكتسابفي االجتماعیةیعزز مسؤولیتھم ما المخصص لھا داخل الحرم الجامعي، 

.ككل االجتماعيعلى البیئة العامة والمحیط المتعلقة بالمحافظة 

ي اآلخرینعدم السماح بالتعدي على حقوق ( أفراد العینة حولاستجابةیوضح )30(رقم جدول ف
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )مة الخاصة بالجامعةالمرافق العا

درج منخفض على نحو إیجابي كانت رة من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبا ومت

متذبذبة من قبل استجابةأمام نسب ) غالبا% (21.49تلیھا نسبة ) دائما % ( 23.83بنسبة تقدر ب 

در ب  ة تق ا % ( 26.38الطلب ر)أحیان ي األكب ائج وھ ة بالنت رىمقارن ا،األخ بةتلیھ % 17.02نس

ا) نادرا( بةتلیھ دا ( 11.38نس لنخفضةنسب موھي ، )أب ة أق ائج وجود ،وبدرج ذه النت وتعكس ھ

م مسؤولیتھم،قیمة الواجبباللتزامھممن قبل الطلبة مرتفع وإیجابيوأخالقياجتماعيوعي  ن ث وم

ابور داخل اآلخرینوالتدخل للحیلولة دون تخطي األفراداحترامبأھمیةاالجتماعیة ألدوارھم في الط

وق لحھم الخاصة،مصاأجلالمرافق العامة بالجامعة من  ي اآلخرینوعدم السماح بالتعدي على حق ف

ة أي من المرافق العامة في الحرم الجامعي، ات االجتماعی اس لمنتجات العالق فھذه الصورة ھي انعك

ةمتفحص داخل المجتمع العام والتي تقوم على الرفاقیة والمناصرة، فال ة الجامعی ع البیئ رلواق اأنىی ھ

التي االجتماعیةذلك أن العالقات ،للمجتمع الجزائرياالجتماعیةالحیاة أصبحت صورة مصغرة عن 

ةتحكمھا تتحدد بشروط موضوعیة یة وأخالقی انوتستند للمسؤولیة نفس ب األحی ي غال ن خالل ، ف فم

ةتجعل المسؤولیة بھذه الممارسات،تھضم الطالب الجامعي أن حقوقھ وحقوق غیرهإدراك  االجتماعی

ات بشكل تلقائياإلحساسسینمي لدیھوومصلحیة تضامنیةتبادلیةالطلبةبین جب بالوابااللتزام واجب

ات فوجود، یجب أن یؤدیھاھعلیاآلخرینتمثل حقوق  بكة العالق نظم ش ة ت ةثقاف افئ االجتماعی ي تك ف

اركبین الطلبة الجامعیین داخل الحرم الجامعي والتي الحقوق مع الواجبات ة تقوم على التفاعل والمش

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
811223,8310121,4912426,388017,025311,283,301,3ع
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، یجعل الطالب الجامعي قادر علىأفراد المجتمع األكادیميلتكوین مواقف تنطوي على احترام حقوق

اب وتواكتس ن یط دفاع ع ة لل ارات الالزم ردر المھ ل ف ا ك ع بھ ي یتمت وق الت ل ،الحق دعوى أن الك ب

.حقوقھ وحقوق غیره عن الدفاع عنمسؤول 

ابي وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ واالنحراف03.30ذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

جدا من الوعي الكامل بمعاني عالي یظھر مستوى مرتفعأن ألفراد العینة اتجاه إیجابي 1.3المعیاري 

زام ادیميااللت ع األك الي،للمجتم اموبالت ةاھتم ابالتالطلب رة للقی ل م ماح مدخل ك دم الس واجبھم بع ب

ة، اآلخرینبالتعدي على حقوق  ة الخاصة بالجامع ق العام ي المراف امعي فف اخ الج یم المن یكسب تنظ

ات ھمتساعدو،للقیام بواجبھم على أكمل وجھبالمھارات ةعرفالطالب م ق واآللی تخدام المواثی على اس

وحقوق اآلخرین ضمن إطار من التعلم الذي یقوم على المشاركة ھضعت لحمایة حقوقوالقانونیة التي 

.الجامعیةفي الحیاة علوالتفا

دد (أفراد العینة حولاستجابةیوضح )31(رقم جدول )إنجاز البحوث والتقاریر في موعدھا المح
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
922848,5114530,856714,26234,8971,494,200,96ع

ت من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة  ابي كان و إیج ى نح ععل درج مرتف ومت

بة ) دائما % ( 48.51بنسبة تقدر ب  ا% (30.85تلیھا نس بة)غالب ا نس ا % ( 14.26تلیھ ) أحیان

اهفيمن قبل الطلبةمتدنیة جدااستجابةأمام نسب  لبياتج ا س در ب تلیھ ادرا% ( 04.89تق ا ) ن تلیھ

ائج وجود األخرىمقارنة مع النتائج وھي نسب منخفضة جدا، )أبدا ( 01.49% ذه النت ، وتعكس ھ

االجتماعیةقیمة الواجب ومن ثم مسؤولیتھم باللتزامھممن قبل الطلبة مرتفعوأخالقي اجتماعيوعي 

ة اریر البأھمی وث والتق از البح ددإنج دھا المح ي موع ة ف ر ،جامعی زامھمعب لوك الت ي بالس دني ف الم

اتعلیوالتاألنظمة والسلطةاحترام ل م ة لعم ةالمنظم ى ،الجامع م لمعن تھم االنضباطوفھمھ ي عالق ف

ة ة، فااالجتماعی ع المؤسس م م ر مھ باط عنص ة النض ي أي مؤسس ام ف ام الع تقرار النظ مان اس لض

امعيداخل االنضباط اجب فو. اجتماعیة یم الج رة التنظ ة كبی ھ أھمی و المسؤولیة ل ي نم ةف االجتماعی

توى ه، إذ ال یقتصر دورابمختلف مستویاتھللطالب الجامعي ن مس ع م ي الرف تحصیل على إسھامھ ف

یل  تمر لتحص ویم المس ة التق من عملی ة ض اریر العلمی وث والتق ازه للبح ر إنج امعي عب ب الج الطال

ى تالعالمات، ك إل دى ذل داف بل یتع ھ أحد األھ ةحقیق و تربوی ي نم ھام ف و اإلس امعيوھ ب الج الطال

اببالقانون االلتزامما یعزز لدیھ واجتماعیاأخالقیا  يواالبتعاد عن العق ب عن ، فف أخر الطال ة ت حال
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ال یقبل الواجب من الطالب إال إذا كان لدیھ المحدد حسب التنظیم الجامعي،جلاألعن تقدیم الواجبات 

.بالمستنداتعذر مقبول وإثبات ذلكوقي تبریر منط

ومن بینھم ،من العالقات بین الطالب والمؤسسةالنمط اھذینتقدون الكثیر من السوسیولوجین رغم أن

و ویس وPierre Bourdieuبوردی یرل ات Louis Althusserألتوس ان أن العالق ث یری حی

ع امعلیالتفي االجتماعیة ي المجتم ات ف ید للعالق دیرین ھي تجس ین الم ات ب ث أن العالق ارجي، حی لخ

ل  لطة داخ ي الس ي ف ل الھرم یم العم ا لتقس ابھ تمام ادیمي مش م األك ین وعملھ اتذة والمتمدرس واألس

ي لدىاالغترابالمجتمع، ما یعكس حالة من  لالمؤسسةھؤالء المتمدرسین ف ك، ویتمث ي ذل ادف افتق

ل" الطالب للسیطرة على حیاتھ الجامعیة  ن الفصل،فكما یعم ي انتظار األجر أو الخوف م ل ف العام

التین ول،أو لتجنب العقابمعلیالتیعمل التلمیذ لیصعد في سلم  ي الح ة ف ي یوالدوافع خارجی ا ف ست حب

بفلم یعد منطقیا،1" ...العمل ذاتھ أو في المعرفة اس أداء الطال احثین قی ق الب االلتزاموف ھ ب بواجبات

ة ف،ھذا النحوعلىداخل التنظیم الجامعي وانین بعض الطلب ن ق ة م ة الجامعی نظم البیئ ا ی الي بم ال مب

تسلسل السلطة، وھذا ما یرھن روتینیةمن فیھاما یجري السلبیة تجاه موذلك بسبب نظرتھ،وأعراف

. بزوال ھذا النوع من السلطةفي المجتمعاالجتماعيفي التأثیر على سلوكھ االجتماعیةتأثیر القیم 

ابي وبال واالنحراف04.20نسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

در ب  اري المق ع 0.96المعی ابي مرتف اه إیج ة اتج راد العین دا أن ألف ن ج الي جدا م توى ع ر مس یظھ

الطلبة بإنجاز تماماھفي المجتمع األكادیمي وبالتالي واالنضباطبالنظام االلتزامالوعي الكامل بمعاني 

یم  ق التنظ دد وف دھا المح ي موع اریر ف وث والتق ادیمالبح ة، ياألك ي الجامع ا ف ؤولیتھم م زز مس یع

ة االجتماعیة اة الجامعی في فھمھم لجدلیة السلطة والعقاب وبالتالي الإلمتثال لكافة اللوائح المنظمة للحی

. ككل

، 2000.،دار قبا للطباعة والنشر والتوزیع ،القاھرة م في الفكر التربوي المعاصرعلىدیمقراطیة التشبل بدران ،1
47ص 
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ا (ة حولأفراد العیناستجابةیوضح )32(رقم جدول ة وإعادتھ الحفاظ على سالمة الكتب في المكتب
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )في موعدھا المخصص

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
1026656,6010321,91459,57388,09183,834,191,14ع

الل ن خ ارة م ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح راءة الج ت ق ابي كان و إیج ى نح داعل ع ج مرتف

در ب  بة تق درج بنس ا % ( 56.60ومت بة ) دائم ا نس ا% (21.09تلیھ بة ) غالب ا نس % 09.57تلیھ

ي استجابةأمام نسب ، )أحیانا( ة ف ل الطلب ن قب اهمتدنیة جدا م در ب اتج لبي تق ادرا% ( 08.09س ) ن

ائج )أبدا % ( 03.83نسبة ا تلیھ ع النت ة م دا مقارن ذه األخرى، وھي نسب منخفضة ج ، وتعكس ھ

ي  ود وع ائج وج اعيالنت ة اجتم ل الطلب ن قب ع م ي مرتف زامھموأخالق م باللت ن ث ب وم ة الواج قیم

، بأھمیة الحفاظ على سالمة الكتب في المكتبة وإعادتھا في موعدھا المخصصاالجتماعیةمسؤولیتھم 

ا ی یم م ى الق س عل اري المؤس لوك الحض س الس ةعك ئ االجتماعی ي أنش اعلیالت ة ھ الل الطلب ن خ م

دني ي مؤسسات ووسائل التنشئة االجتماعیة ومنظمات المجتمع الم ام، والت ة الصالح الع دف لحمای تھ

كمھي ألن كتب المكتبة الجامعیة" ،والمرافق العامة التي یملكھا المجتمع امل عع ادیللمجتم مياألك

فھي األكادیمي،لتقدیم الخدمة العامة لجمیع مكونات المجتمعوأنشئت،ولیست لفرد أو مجموعة أفراد

ن الحفاظ على مواردھا من الكتب یشكل وبالتالي ،تعود ملكیتھا للدولةميعلیتمرفق خدمي و  جزء م

.1"الصالح العامالمحافظة على واجب مفھوم

المتفحص لوا ذا ف ن ھ الرغم م ن ب ةلك ادیمي بدق ع األك ع المجتم ھ ،ق ظ أن تیالح ا زال اكم ض ھن بع

ي تشھدوفي التعامل مع نظم إعارة الكتب في المكتبة الجامعیة، الممارسات السلبیة دم الت ن ع وع م ن

ر ل الطلبةبمن قإتالف وسرقة الكتب عبر ، وذلكحفظ األمانة والالمسؤولیة لوك غی ، ویرجع ھذا الس

ارةالمستفیدینالطلبة فئة منلدىاالجتماعي واألخالقيقلة الوعي الحضاري إلى  ن خدمات اإلع ،م

امي ذلك تن ةك ادر العلمی بعض المص اظ ب ي االحتف ة ف ة والرغب ب الملكی ع ح اد،داف الح فازدی المص

نعلى حساب الصالح العامالطالب الجامعي لدىالشخصیة الضیقة ل یخلق حالة م راث لك عدم االكت

رغبة ویرجع كذلك لسبب بیداغوجي خاص بالدراسة، أي ،كھذه المكتباتت العامةللملكیاما ھو عائد 

ادرةفي إثراء مجموعاتھ الخاصةالطالب ي یصعب الحصول من الكتب في التخصص الن اعلیوالت ھ

ارة في الجزائر أو بأثمان مرتفعة جدا، ما یفرض دة المحددة لإلع د بالم ي التقی ة ف دم الرغب بة ع بالنس

ةكل مرة صعوبة التجدیدأو عارةلإلعدد الكتب الممنوحةقلة معللطلبة  ة الجامعی انون المكتب ع لق ، تب

في یوم http://www.alghad.com/m/articles/539187، تخریب الممتلكات العامة سلوك منحرف، .../...1
11/02/2015
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،مجموعة الكتب التي تمت إعارتھا بشكل غیر قانونيإتالفومن شان ھذه الممارسات أن تعمل على 

ة مما یؤدي إلى إعادة تجلیدھا باستمرار وھذا ما یؤثر سلبا ة المكتب ویض اعلى میزانی ي تع ائر ف لخس

1.ككلالجامعةةمما یؤثر على میزانی،في إصالح ما یتم تخریبھ كل مرةوالناجمة عن السرقة 

ابي  واالنحراف04.19وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

اري  د1.14المعی الي ج توى ع ر مس ع یظھ ابي مرتف اه إیج ة اتج راد العین ل أن ألف وعي الكام ن ال ا م

ى سالمة اھتمامفي المجتمع األكادیمي، وبالتالي واالنضباطبالنظام االلتزامبمعاني  الطلبة الحفاظ عل

ادیم یم األك ق التنظ ي موعدھا المخصص وف ا ف ة وإعادتھ ي المكتب ة، يالكتب ف ي الجامع ا ف زز م یع

ة في المحافظة على الممتلكات العامة ومواالجتماعیةمسؤولیتھم  ارد المجتمع المادیة والعلمیة والثقافی

.كذلك 

م  دول رق ح ) 33(ج تجابةیوض ول اس ة ح راد العین زام(أف ع ةباألمانااللت ل م ي التعام ة ف العلمی
.  وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )لآلخرینالمنتجات الفكریة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
1132268,517515,96408,51142,98194,044,421,04ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح راءة الج الل ق ن خ ت م ابي كان و إیج ى نح داعل ع ج مرتف

در ب  بة تق درج بنس ا % ( 68.51ومت بة ) دائم ا نس ا% (15.96تلیھ بة)غالب ا نس % 08.51تلیھ

در باتجاهمتدنیة جدا من قبل الطلبة في استجابةأمام نسب ) ناأحیا( بةسلبي تق ادرا% ( 02.98نس ) ن

ائج )أبدا % ( 04.01نسبةتلیھا ع النت ة م دا مقارن ذه األخرى، وھي نسب منخفضة ج ، وتعكس ھ

ي  ود وع ائج وج اعيالنت ة اجتم ل الطلب ن قب ع م ي مرتف زامھموأخالق م باللت ن ث ب وم ة الواج قیم

ةؤولیتھم مس ةاالجتماعی زامبأھمی ةااللت ة باألمان ع المنتجات الفكری ل م ي التعام ة ف ، لآلخرینالعلمی

امعي  ب الج التزام الطال ادیمي ف ع األك ات المجتم م بأخالقی ر فھ و عب ا ھ ة م حة لمعرف د الواض القواع

ة لوكیات الجامعی ي الس ھ ،صواب ف زز لدی اتیع زام باألخالقی عااللت ي المجتم ة ف لالعام ویحدد ،كك

التحلي بصحیة بین الطالباجتماعیةعالقة ة، الجامعي وبین أفراد المجتمع اآلخرین ك الصدق، والدق

زز عن الخداع والتزییف في كافة عالقاتھ االجتماعیة، واالبتعادواالنضباط، واألمانة، والحریة ما یع

ي خرینلآلالفكریة المنتجاتعلى االعتمادأن حول كذلك حس إدراكيلدیھم ة ف ي عملی البحث العلم

ة أخالقیة، إ ھ عملی ى كون ان ھذضافة إل إذا ك ي األصل، ف ھ ف ع وتنمیت ة المجتم بل ترقی ي س اتبحث ف

ھ االعتماد زم ب ي یلت ھ إطار خلق ھ لم یكتنف ره وبحوث ن تقری داد أي م ي إع امعي ف ب الج ةعلیالالطال م

یوم http://www.biblionat.dz، متوفر على الموقع ظاھرة اإلتالف في المكتباتنصیرة بوفنشوش، مقال بعنوان 1
15/03/20015
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ا،عوألمعلومات وتوثیقھ لھا، لاقتباسھ سواء فيمستقبال  ي توصل إلیھ ائج الت ن تسھم فند تفسیر النت ل

.لرصید المجتمع الثقافیة والمعرفیة واالجتماعیةاألبحاث العلمیة في التنمیة ھذه 

ئة محصلة العلمیة األمانةبأخالقیاتالطالب الجامعي التزاموألن  ةعوامل التنش لمؤسسات االجتماعی

تم ھم في البیئة الجامعیةتؤثر على كثیر من سلوكاتفھي المدني، المجتمع  ذه الممارسة ال ت إن كانت ھ

المجتمع األكادیمي یالحظ الكثیر من التصرفات السلبیة التي لدى، فالمتتبع لھذه المسألة على نحو سلیم

را ، لآلخرینعلى المنتوجات الفكریة اعتداءاتیقوم بھا الطلبة والتي تشكل  ةفكثی ن الطلب ة م د فئ تعم

ي،العمل األفي إطار  ات النسخ وكادیمي البحث ا اللصق بعملی ى أساس أنھ دم عل االت تق عروضلمق

ا على أساس أنھمالجامعة،فيمذكرات التخرجأووتقاریر را عادی ق یعتبرون ذلك أم ذا یتعل ادام ھ م

ةوھذا المعتقد یتماشى ،1غیر معنويبضرر اتھم االجتماعی راد وعالق ة األف عداخل مع ذھنی المجتم

ري دم الجزائ ي ع رامف ةاحت ة أو الخاص ات العام ة وإن ،الممتلك ون درج رض أن تك ن المفت ان م ك

ین  ى ب ة أعل ة العلمی ع وللجماع اء للمجتم عور باالنتم زام والش ة االلت امعیینالطلب ع الج ي المجتم ف

ةالتكوینأجلتعمل من اجتماعیامسؤولة باعتبارھم نخبة،األكادیمي ة وتشكل إطارات معرف العلمی

راده مست ى أف ذه الصورة إال إذا تحل ق بھ ن یتحق ذا ل قبلة تسعى لتنمیة المجتمع وتطویره حضاریا، وھ

.في التعامل مع المعلومات والمعرفة العلمیةاألخالقیةبالمسؤولیة واالجتماعیةبالقیم 

ابي  االنحرافو04.42وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

در ب  وعي 1.04المعیاري ق ن ال الي جدا م توى ع ر مس ع یظھ ابي مرتف اه إیج ة اتج راد العین أن ألف

ام االلتزامالكامل بمعاني  ة واالنضباطبالنظ یم األخالقی الي والق ادیمي، وبالت ع األك ي المجتم امف اھتم

ادیملمیة وفق العاألمانةحفاظ على ھعلیاالعتداءوعدم ،بنسب أي منتوج فكريالطلبة  يالتنظیم األك

ى االجتماعیةیعزز مسؤولیتھم ما في الجامعة،  ات في المحافظة عل وق وممتلك الخاصةاآلخرینحق

.كذلك 

في /http://www.jadidpresse.com، ظاھرة متفاقمة تسيء للبحث العلمي...السرقة العلمیةمحمد اإلدریسي، 1
22/03/2015یوم 
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ى (أفراد العینة حول استجابةیوضح ) 34(جدول رقم  داءاتالتستر عل ة االعت ا الطلب وم بھ ي یق الت
.  ؤولیة االجتماعیة وعالقتھ بتعزیز المس)في حق الحرم الجامعي

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
124710,005411,4912225,9613829,3610923,1934,41,24ع

بة  درج بنس ع ومت ابي مرتف و إیج ى نح من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة عل

اعيوتعكس ھذه النتائج وجود وعي ) نادرا% (29.36تلیھا نسبة ) أبدا % ( 23.19تقدر ب  اجتم

ة  ل الطلب ن قب الي م زامھموأخالقي ع م مسؤولیتھم باللت ن ث ة الواجب وم ةقیم ةاألخالقی واالجتماعی

امعياالعتداءاتبأھمیة عدم التستر على  كالتي یقوم بھا الطلبة في حق الحرم الج ر إخطار ع، وذل ب

ة لوك،المصالح المعنی ذا الس ن وھ أنھم وع ش آزرأن یعكس ن اون الت ل والتع اعيوالتكاف ي االجتم ف

ن سرقة ااتمعدوداغوجیة یمواجھة ظاھرة تخریب التجھیزات كالوسائل الب ا م ا یلحق بھ لتدریس وم

ذ ماتالتي تسجل على المرافق العامة كالحدائق والحمالالعتداءاتباإلضافة أو إتالف، وزجاج النواف

ق جداداخل الحرم الجامعي،واألبواب رر بشكل مقل ادبسبب والتي أصبحت ظاھرة تتك رادافتق األف

روإیمانھم ، مةاالممتلكات العلتعامل مع بطریقة اللوعي الكافي  ة يالسائدة في المجتمع الجزائ " بمقول

ى میزاكذلك و،"مال الحكومة  تنعكس عل ي س تم جھلھم باإلضرار الت رة ی ل م ي ك ة ف اق الدول ة إنف نی

ة،تلفأتعویض ما أوإصالح  ات العام ن الممتلك ھ م ا ال شك فی ذا أنومم ل التطوعي ھ یكسب العم

ب  امعي الطال ذه الج ع ھ ل م ي التعام اري ف دني والحض لوك الم اتالس عور الممتلك ي الش وینم

م منجزات وطنھ وممتلكاتھفي الحفاظ علىاھمیسخالل ھذه األعمال والمبادرات فبالمسؤولیة،  التي ل

. االجتماعیةإال لتقدیم الخدمات لھ والحفاظ على رفاھیتھتنشأ 

) أحیانا% (25.99نسبةبومتدرجللمقیاسعلى نحو سلبيأفراد العینة الباقیة في استجابةبینما كانت 

بة  ا نس رددة، تلیھ ا% ( 11.49وتشكل نسبة الطلبة المت بة ) غالب ا نس ا% ( 1110.تلیھ ، وھي )دائم

ررةبالمنخفضةلیست نسب  ذی،وغیر مب ة ال ن الطلب رةنم دون فك ى یؤی تر عل داءاتالتس ي االعت الت

نفس أي عن ال دأ الن انھم بمب ذا راجع إلیم امعي، وھ ك ،یقوم بھا الطلبة في حق الحرم الج ادام أن تل م

ة وھي" الممارسات ال تمس بشخصھم أو ممتلكاتھم الخاصة،  ي الحقیق ن ف دة م اج السیاسة المعتم نت

رف  دنيط ع الم ة والمجتم ات الدول ب مؤسس ب، أغل ب وال تعاق ت تراق ي كان ذه والت ت ھ إن كان

ةواألمالكموجھة ضد المباني الواإلضراروالتخریب اإلتالفالممارسات من  ة المختلف سواء ،العام

ة أو  ت خدمی ادیةكان اب اقتص ى غی افة إل ة، باإلض جیعلآلی لتش ذا العم توى ھ ى المس وعي عل التط

ع،  الل المجتم ن خ ةم ي وحمل وعي المجتمع ف ال ة تثقی ؤولیة االجتماعی اھیم المس یل مف دىتأص ل
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دوات والمحاضراتالمواطنین  ة والدراسات واألبحاث والن ا "،1"عبر المؤتمرات العلمی إذا ال یمكنن

ن أعضائھ صادقة و ة م ن أكثری م تك ا إن ل انون، أن نبني مجتمعا متماسك ومنتج شریفة، خاضعة للق

ى ... متسامحة رافضة للعنف، تحترم حقوق اإلنسان  ة عل ة بالتربی ة األخالقی وھنا تظھر عالقة التربی

لحة  ام بمص انیتھم، واالھتم ن أن زء م ن ج ي ع غرھم التخل ذ ص راد من تعلم األف ث ی ة حی المواطن

2"دئ من كیان المواطن المسؤولالمجموعة، وأال یثمنوا االحتیال والكذب والسرقة، كونھا تعتبر مبا

ابي  واالنحراف04.43وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

وعي 1.24المعیاري المقدر ب  ن ال الي جدا م توى ع ر مس أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي مرتفع یظھ

الي بالنظام والواجب في الااللتزامالكامل بمعاني  ادیمي، وبالت ع األك اممجتم تر اھتم دم التس ة بع الطلب

فمن باب المسؤولیة االجتماعیة الحفاظ التي یقوم بھا الطلبة في حق الحرم الجامعي،االعتداءاتعلى 

عذلك أن ال، ھاعلی ك للجمی ن مرافق العامة ھي مل ا م ون بصیانتھا وحمایتھ ع معنی راد المجتم ل أف وك

.في مجتمعھ ووطنھ االجتماعیةحفاظا على شروط التنمیة والسرقةالتخریب والعبث

م  دول رق تجابةیوضح ) 35(ج ول اس ة ح راد العین زام(أف ات باستحضارااللت ن الھیئ راخیص م الت
.  وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )المسؤولة ألي نشاط خاص في حرم الجامعة

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
1322648,0910822,987716,38367,66234,894,021,18ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح راءة الج الل ق ن خ ت م دا كان ع ج ابي مرتف و إیج ى نح عل

متدنیة استجابةنسب ، أمام)غالبا% (22.98تلیھا نسبة ) دائما % ( 48.09ومتدرج بنسبة تقدر ب 

ي  ة ف ل الطلب ن قب دا م اهج در ب اتج لبي تق ا % ( 16.38س ا ) أحیان ادرا% ( 07.66تلیھ ا ) ن تلیھ

ائج )أبدا% (04.89 ع النت ة م دا مقارن ابقة، وھي نسب منخفضة ج ائج وجود الس ذه النت ، وتعكس ھ

االجتماعیةن ثم مسؤولیتھم قیمة الواجب ومباللتزامھموأخالقي مرتفع من قبل الطلبة اجتماعيوعي 

ة  زامبأھمی ارااللت ة، باستحض رم الجامع ي ح اص ف اط خ ؤولة ألي نش ات المس ن الھیئ راخیص م الت

اباعتباره ارا أخالقی امعی ةوقانونی ةلضبط العالق یناالجتماعی ات ب ف الھیئ امعي ومختل ب الج الطال

ة، ویعكساالجتماعیةالرسمیة المنظمة لسیر الحیاة  ي الجامع دى نضج ف ت م س الوق ي نف وع ف مجم

بھا  ي یكتس رات الت یم البیروقراطي المعارف والمھارات والخب ة ذات التنظ ن البیئ ة م ب الجامعی الطال

ي " –الجامعة –الرسمي بالمفھوم الفیبري  اعي والتي تعبر عن قدرتھ ف أن االجتم یم الش دبیر وتنظ ت

في یوم http://www.ahewar.org،جریمة تخریب أوھدم أو إتالف أمالك و أموال الدولةي، سحر مھدي الیاسر1
11/03/2015
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ة ب العالئقی ة الجوان ةوتنمی لیة باالجتماعی عوالتواص ات المجتم ة ین مكون ات الدول دني ومؤسس الم

ن على قاعدة و،كفاءة وفعالیةقانونیة ب، وفق ضوابط وقواعد الرسمیة ةالمسؤولیةم رن تقاالجتماعی ت

يفالتزام.1" بواجباتھ وحقوقھ ادیمي ینم ع األك ي المجتم دني ف الطالب الجامعي بضوابط السلوك الم

ھ راطلدی رورة االنخ وعي بض لال ي مجم ةف اطات الجامعی ابيالنش كل إیج یھ و،بش ا تقتض ق م وف

ال ممارسة األعراف الرسمیة وال ق معظم األفع ي توث ةالقانونیة الت امعياالجتماعی ، داخل الحرم الج

ي محیطھیإیجابي فرد لیتحول إلى  اعيؤثر ف د،االجتم ة وسوء عنابعی ات العام اإلضرار بالممتلك

ة نویالح شخصیة، تحقیق مصأجلالنشاطات من استخدام ة بالمؤسس طبق ھذا المفھوم في إطار العالق

امالتي تمثل  ق المجتمع الع ر یتعل ى أن األم م ، بمعن اعيبفھ ع اجتم ارض م ي ال تتع ال الت ة األفع لكاف

امعیین باحترام الفضاء العمومي المشترك، وذلكاألكادیميالصالح العام في المجتمع  ة الج ین الطلب ب

.ة بمتابعة النشاط في البیئة الجامعیةوكل المصالح المعنی

ابي  واالنحراف04.02وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

وعي 1.18ب المعیاري المقدر ن ال الي جدا م توى ع ر مس أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي مرتفع یظھ

اني  ل بمع زامالكام ام والوااللت الي بالنظ ادیمي، وبالت ع األك ي المجتم ب ف اماج ى اھتم ة عل الطلب

ار رم استحض ل الح ھ داخ وم ب اط أق ل أو نش ي أي عم ؤولیة ف ة المس ة اإلداری ن الھیئ راخیص م الت

امعي  عالج ة داخل المجتم ات الجماعی ى حس الواجب دل عل ادیميوی ى ،األك ھ یسعى إل ین كون تحص

ةوالجماعات والمؤسسات ضد الممارساألفراد یم المدنی ع الق افى م ةات المجتمعیة التي تتن ، واألخالقی

رام األدوارك دم احت زام وعدمالغش، وع اللوائحااللت ةوب ة، لدىااألنظم ة للمؤسس ذلك خلی اإلضرار ك

.یسعى لبلوغ ھرم التحضر ھي سلوكیات غیر ایجابیة في مجتمع الجامعیة وبالبیئةةالعاممتلكاتبالم

في یوم http://www.achababalmowatine.com/?page_id=41،المدرسة والسلوك المدني،.../...1
11/02/2015



عــــــــــــــــــرض البـــــــيانات ومناقشتــهاالفصل السادس  

230

مع الھیئة التدریسیة واالحترامباللباقة االلتزام(أفراد العینة حول استجابةیوضح ) 36(جدول رقم 
.  وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )واإلداریة داخل الحرم الجامعي

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
1434372,987115,11408,5191,9171,494,560,84ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح راءة الج الل ق ن خ ت م دا كان ع ج ابي مرتف و إیج ى نح عل

در ب  بة تق درج بنس ا % ( 72.98ومت بة ) دائم ا نس ا% (15.11تلیھ بة )غالب ا نس % 08.51تلیھ

ة فاستجابة، أمام نسب )أحیانا( ل الطلب ن قب اهي متدنیة جدا م در ب اتج لبي تق ادرا% ( 01.91س ) ن

ائج )أبدا % ( 01.49تلیھا ذه النت ابقة، وتعكس ھ ائج الس ع النت ة م دا مقارن ، وھي نسب منخفضة ج

اعيوجود وعي  ة اجتم ل الطلب ن قب ع م ي مرتف زامھموأخالق م مسؤولیتھم باللت ن ث ة الواجب وم قیم

ة االجتماعیة رامبأھمیة اإللتزام باللباق ة التدریسمواالحت امعيع الھیئ ة داخل الحرم الج ،یة واإلداری

تمیز بمناخ دیمقراطي تفي البیئة الجامعیة االجتماعیننعلیوالفابین الطلبة العالقةوھذا یدل على أن 

الي ي ع ذي ی،وأخالق يوال ي عن ة ف ؤولیة أخالقی رامبمس رداحت دیرالف ھ،وتق كقیمت إتاحةقصدوذل

دىاألخالقیة والدیمقراطیةاھیم فنضج المفاألكادیمي، المجتمعأفرادینبوالتماسكاالستقرارفرص ل

على مستوى السلوك المدني من قبیل تبني واالجتماعيالفردي میتیح الفرصة لنموھینالجامعیالطلبة

ات  ف عالق ي مختل یم ف ةق ة االجتماعی رامكالحری رینواحت ي اآلخ ع بوالتحل ؤولیة إزاء المجتم المس

حكم تنظیم بفطبیعي،وعاديبشكلالطالب الجامعيبھا سلوكات یتصرفالقیمھذهلتغدو...األكادیمي

ة، واالحترامالثقة والرضاعلى أسس من ةواإلنسانیة المبنیاالجتماعیةالعالقات  ة الجامعی ضمن البیئ

ة السلوك اإلنسانیةیتیح فضاء الجامعة مجال واسع من الحریة  اعيفي ممارس ع داخل ااالجتم لمجتم

ن المؤسف أن، واألكادیمي ذا فم م ھ ن رغ اكلك ة بعضھن ن الطلب ونم ذه یخطئ م دالالت ھ ي فھ ف

ىشيءفیفھمون أن من حقھم فعل أي ،الحالة وحت انول كك ىذل یمحسابعل وائح ق ات ول وأخالقی

ةفوضوي في العالقات اإلنسانیةنظام بھذاالمؤسسة، فیكرسون تجیب واالجتماعی ة اتس ةللفردی ألنانی

.المجتمع األكادیمي سیؤثر نظم التواصل االجتماعي في امم،على حساب أخالقیات المؤسسة

ابي  واالنحراف04.56وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

توى ع0.84المعیاري المقدر ب  ر مس وعي أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي مرتفع یظھ ن ال الي جدا م

اني  ل بمع زامالكام ام االلت باطبالنظ الي واالنض ادیمي، وبالت ع األك ي المجتم امف عي اھتم ة بالس الطلب

زام ة لاللت رامباللباق ة،واالحت ي الجامع ة ف یة واإلداری ة التدریس ع الھیئ اعلھم م املھم وتف ي تع وأن ف

.ن أخالقیات المجتمع العام ككلیدخل ضماألكادیميأخالقیات المؤسسة في المجتمع احترام
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م  تجابةیوضح ) 37(جدول رق ة حول اس راد العین اد(أف یلة اعتم ال التشویش والفوضى كوس أعم
.  وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة)داخل الحرم الجامعياحتجاج

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
15459,57224,685511,708417,8726456,174,061,31ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح راءة الج الل ق ن خ ت م دا كان ع ج ابي مرتف و إیج ى نح عل

ة استجابة، أمام نسب )نادرا% (17.87تلیھا نسبة ) أبدا% ( 56.98ب ومتدرج بنسبة تقدر  متدنی

ة ف ل الطلب ن قب دا م اهي ج در ب اتج لبي تق ا % ( 11.70س ا ) أحیان ا% ( 04.68تلیھ ا ) غالب تلیھ

ائج وجود )دائما% (09.57 ذه النت ابقة، وتعكس ھ ائج الس ع النت ، وھي نسب منخفضة جدا مقارنة م

االجتماعیةقیمة الواجب ومن ثم مسؤولیتھم باللتزامھموأخالقي مرتفع من قبل الطلبة اجتماعيوعي 

ادعدم التنظیم في الحرم الجامعي، ووزام بلوائح القانون االلتبأھمیة  ال التشویش والفوضى اعتم أعم

وھذا ،ودفاع ضد اإلجراءات غیر المقبولة من الھیئات الرسمیة داخل الحرم الجامعياحتجاجكوسیلة 

القات الذي ینظم العو،العامالسلم الجامعيومیثاقراجع لقناعاتھم ونضج مفاھیم الحرص على النظام 

األمن المجتمع األكادیمي، وأن مثل ھذه السلوكات تفضي إلواإلنسانیة بین أطرافاالجتماعیة خالل ب

ةووخرق للقانون ات العام ب للممتلك ار تعیق المصالح العامة وتخری ل مس ي تعرق یالت، الت ة معل وكاف

. األنشطة البیداغوجیة للجامعة 

ومي احتجاجات یلھسجشؤون الجامعات الجزائریة تورغم كل ھذا فإنھ ال یخفى على المتتبع ل بشكل ی

سجل من خاللھا لجوء الطلبة للتعبیر عن غضبھم باستعمال ، حیثفي المؤسسات واإلقامات الجامعیة

اتذة واإلداری ین أسالیب القوة لضمان تحقیق مطالبھم، ومن بین ھذه األسالیب اللجوء إلى احتجاز األس

داء  اتبھم واالعت ل مك ى، ھمیعلداخ ا إل ة تحیلن ي حال وخوھ يرس ف ف رادالعن ة أف ع ذھنی المجتم

ةأعمال التشویش والفوضىأن، بما الجزائري ظاھرة مجتمعیھ مركبھ متعددة الجوانب وھي نتاج بیئ

ل األكادیميالمجتمع  ا عوام ةتتفاعل فیھ یة اجتماعی ا سیاس ة وأحیان ون ، ةواقتصادیوثقافی ة ك الجامع

ییر، تعرف العدید من الم ى سوء التس واء، إضافة إل ي اإلی ة، أو ف ي الجامع شاكل كاالكتظاظ سواء ف

اریدفعھم إلى حالة بلاحتیاجاتھمیؤمن وھذا لن، 1إلخ... التأطیر البیداغوجي، وتدھور زامانھی االلت

م عبد المقصود راشدي وآخرون، في دراستھفقد أكد دراسة . السلیم القانون الذي یحدد أنماط السلوك ب

ي، أن بعض  ع المغرب ي المجتم ة ف حول الشباب والتربیة على الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والمواطن

، ودعاوى قضائیة ضد الطلبة...إحتجاجات، إحتجاز مسؤولي الجامعات : انسنة جامعیة للنسی2013س، /فریدة 1
.  13/03/2015، یوم http://www.elbilad.netموقع جریدة البالد الجزائریة، 
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ى  وھھم عل ي وج واب ف ا انسدت األب ف، إذا م ة العن ى حال وا عل د یوافق ة ق ذه الحال ي ھ راد ف ن األف م

ى إضرابات فوضویة،  ث ینجرون إل احتالل المقاطعة وعدم االھتمام باالستجابة الحتیاجاتھم،  بحی ك

نفس . مقرات ومعامل م ال ي عل ھ الباحث ف ر عن ا عب و م اعيوھ ھ االجتم ي كتاب مصطفى حجازي ف

واجھ مصیره، دون یإحساس اإلنسان في المجتمع المتخلف بأنھ متروك ل"قائال أن االجتماعيالتخلف 

ق الوحدة والتعرض للخأو ضمانة أكیدة للحاضرةعلیفحمایة  ھ قل ھ یجاب تقبل، یجعل طر بشكل والمس

ر االجتماعياالنتماءانھیارعنیف، یؤدي إلى  و لخی ا ھ و مشترك، وم ا ھ اب م ن غی تتبعھ م ا یس وم

.1"الجمیع وخدمتھم 

ارالدیمقراطیة عن القیم رسمیةاجتماعیةة مؤسستعبر الجامعة كعندما الف السائدة وال تعكسھا في مس

ة اء كلما تزداد وتتسع حالة االستی،القرارات التي تصدرھا یمامن جانب الطلب االس تواجھ نخب وأنھ

فتندلع حاالت االضطراب والفوضى "، وأسسھااألكادیمیةحیاة على وعي ودرایة بمجریات الوةمثقف

ر  ة تغیی ع وبغی ة الوض ي خان ھ ف ذي یدخل يء ال وابط، الش د و ض ن قواع طر م و مس ا ھ رج عم تخ

راض الفوضى والتشویش  رفض واالعت اض بدافع االستنكار وال داء االمتع رةوإب ل م ات ،2"ك فالعالق

نحو البیئة االنفعالیةالتسلطیة تفرض على الطالب أن یطیع ویمتثل بقوة القانون، وھو ما یعزز نظرتھ 

رد الجامعیة ألنھ تمنعھ من السیطرة على شؤونھ، ر ھذه الحالة مع التكرار تسھم في خلق عقلیة الف غی

.لشأن العاممن امھتم لما حولھ الغیر و، يمنتمال

ابي  واالنحراف04.06وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

وعي 1.31المعیاري المقدر ب  ن ال الي جدا م توى ع ر مس أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي مرتفع یظھ

دم اھتمامي، وبالتالي في المجتمع األكادیمواالنضباطبالنظام االلتزامالكامل بمعاني  ادالطلبة بع اعتم

ات احتجاجأي من أسالیب التشویش والفوضى كوسیلة  ن الھیئ ة م ودفاع ضد اإلجراءات غیر المقبول

ن الرسمیة داخل الحرم الجامعي، أنھوھو م ة ش ى تنمی ل عل یم أن یعم الشعور بالمسؤولیة وغرس ق

الیب  د أس ي تقل اجالسلوك المدني الصحیح ف لمیةالاالحتج ریس س ةوتك ةالثقاف اعھالوطنی الحس وأش

.بعدم اإلضرار بمؤسسات المجتمع والدولة الوطنیةبالمسؤولیةالفردي والجماعي 

ر لد، ا9، المركز الثقافي العربي، ط التخلف اإلجتماعي مدخل إلى سیكولوجیة اإلنسان المقھورمصطفى حجازي ، 1
175ص 2005، البیضاء المغرب

.، مرجع سابق س/فریدة 2



االجتماعیةوعالقتھا بتعزیز المسؤولیة بالواجالطلبة المبحوثین حول قیمة استجاباتیوضح )38(رقم جدول

المتوسط أبدانادراأحیاناغالبادائماالمقیاسالرقم
الحسابي

اإلنحراف 
الترتیبالمعیاري

دxت %ن كدxت %ن ك دxت %ن كدxت %ن كدxت %ن كبنود اإلستمارة

27358,09136510622,554246714,26201173,623471,4974,320,955. أفكار اآلخرین باحترامألتزم 1

ألتزم بدفع جمیع الرسوم الضریبیة 2
34473,1917206313,40252265,5378183,8336194,04194,481,042والمستحقات التي تفرضھا الجامعة 

االجتماعاتأحرص على حضور 3
6012.763457215,322885311.2715913929.5727814631.061462,491,3915الخاصة بالطلبة مع إدارة الجامعة 

ألتزم بكامل اإلجراءات والقوانین 4
22848,51114012225,964887315,53219296,1758183,83184,091,118واللوائح المنضمة لحیاة الجامعیة 

زمالئي من حولي استعمالأمنع 5
19541,4997511825,114726714,262014710,0094439,15433,801,3212.للكلمات النابیة في التخاطب بینھم

المیاه استھالكأراعي ترشید 6
19240,8596013027,665207315,53219439,1586326,81323,871,2311.والكھرباء في الحرم الجامعي 

7
أحرص دائما على عدم إلقاء الفضالت 

إلقائھا في المكان على األرض و
.المخصص لھا داخل الحرم الجامعي 

31967,8715958217,45328306,3890204,2640194,04194,411,054

8
اآلخرینأتدخل للحیلولة دون تخطي 

في المرافق ) الطابور( ألدوارھم 
العامة بالجامعة 

11223,8356010121,4940412426,383728017,021605311,28533,301,3014

ألتزم بإنجاز البحوث والتقاریر في 9
22848,51114014530,855806714,26201234,894671,4974,200,966موعدھا 

10
ألتزم بإعادة الكتب إلى المكتبة سالمة 
وفي موعدھا المخصص مھما كانت 

.حاجتي بھا 
26656,60133010321,91412459,57135388,0976183,83184,191,147

أنسب أي منتوج فكري لصاحبھ وال 11
32268,5116107515,96300408,51120142,9828194,04194,421,043أعتدي علیھ حفاظا على األمانة العلمیة

12
التي یقوم بھا االعتداءاتأتستر على 

عي طالما الطالب في حق الحرم الجام
ال تمس شخصي

4710,00475411,4910812225,9636613829,3655210923,195453,441,2413

13

التراخیص استحضارأحرص على 
من الھیئة اإلداریة المسؤولة في عمل 
أو نشاط أقوم بھ داخل الحرم الجامعي 

.

22648,09113010822,984327716,38231367,6672234,89234,021,1810

14
في واالحترامباللباقة لاللتزامأسعى 

تعاملي مع الھیئة التدریسیة واإلداریة 
في الجامعة 

34372,9817157115,11284408,5112091,911871,4974,560,841

15
أعتمد على أعمال التشویش والفوضى 

المؤدیة على عرقلة السیر الحسن 
طات البیداغوجیة لنشال

459,5745224,68445511,701658417,8733626456.1713204,061,319

///320044.5315677137219.46533695912.8528777358.4519147845.302276مج
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 نتائج الدراسة على ضوء التساؤل الفرعي الثاني:
؟لدیھ االجتماعیةلمسؤولیة ز ایعزعالقة إیجابیة بتالواجبات ةالطالب الجامعي لقیمكتسابالھل 

لوكات  ي س ھ لتبن و میل تؤكد مختلف الدراسات العلمیة أن ما یصنع من الفرد مواطن في مجتمع ما، ھ

ات والواجبتندرج ضمن ما یسمى بالحس ة العالق ا طبیع ةالمدني، حیث یراعى فیھ ي االجتماعی الت

ل، وھذه یتطلب من األفراد وجوب فعلھ نحو مجتمعھ ومحیطھ ومن ثم وطنھ ككتتؤطر قراراتھ ورد

ل االلتزام ث أن تمث ة الواجب، حی ا قیم ل أبرزھ ة ولع بمجموعة من القیم تندرج تحت مفھوم المواطن

األفراد لھذه القیمة وتفعیلھا على نحو إیجابي یجعلھ قادر على تمثل السلوك المدني في مختلف عالقاتھ 

.مع مجتمعھ ووطنھاالجتماعیة

المبحوثین من عینة الدراسة حول القضایا استجاباتجاءت )38(خالل الجدول رقم ومن وتبعا لذلك

ة ة إرتباطی دا، وتوضح عالق ةالمطروحة إیجابیة وعالیة ج ة إیجابی ري الدراس ین متغی ن تب راوح م ت

ان 15مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا في كل بند من البنود  والمنبثق من تساؤل الدراسة حول ما إذا ك

زام ؤولیة الت ھ المس زز لدی ة الواجب یع امعي بقیم ب الج ةالطال ي االجتماعی م ووع ث ھي فھ ن حی م

.اجتماعیةومشاركة

ة، تأكیدهوإن ھذا الموقف طبعا یمكن  ة النظری ھ الدراس ي توصلت إلی تنادفي ضوء النتائج الت وباالس

تعبر عن مؤشر الدراسة، ثمل دالالت سلوكیةتكذلك للمعطیات اإلحصائیة الكمیة عن كل البنود التي 

ة داخل واالحترامباللباقة االلتزامحیث أوضحت الفروق اإلحصائیة أن  یة واإلداری مع الھیئة التدریس

نضج قیمتھ، من خالل وتقدیرالفردمسؤولیة أخالقیة في احترامیستند باألساس إلى الحرم الجامعي،

توى واالجتماعيالطلبة الجامعیین یتیح الفرصة لنموھم الفردي لدىبالواجب االلتزاممفھوم  على مس

ا اآلخرینكاحتراماالجتماعیةالسلوك المدني من قبیل تبني قیم في مختلف عالقات  ذا م وتقدیرھم وھ

اوي 14یوضحھ البند رقم  ا یس ة بم ك العالق ة لتل وزون مرجح 4.56والذي جاءت قیمة متوسطھ الم

.0.84مقدر ب معیاري وبانحراف

ة أداءنحو سعي الطلبة الجامعیین 2وفي نفس السیاق یفترض البند رقم واجباتھم التي تحددھا األنظم

اوالقوانین نحو الجماعة ولالمنتمین إلیھ دمتھا قب ي مق أتي ف ي ت ة، والت أداءالطلب ھواجبب الضریبة ات

ان أنباعتبار  ى كی ة،ذلك إحدى طرق المحافظة عل ة الجامع ةویعكس مسؤولیتھم مؤسس االجتماعی

ي بدفع المستحقات والرسوم الضریبیة للجھات المعنیة، وأنھ یفھم جیدا معنى إسھامھااللتزامبأھمیة  ف

واطنین لدىبقیمة الواجبضعف مستوى الوعيوإن واجباتھ نحو اقتصاد البالد، یا الم یتناسب عكس

ھ اھتمامیجسد ال مباالة وعدم و والدولة،المجتمع اتجاهمع الشعور الوطني بتحمل المسؤولیة  بواجبات

اركتھ  ع ومش ة المجتم ة لحرك كفرد منتمي لتشكیل رسمي یتوقع منھ العمل باألعراف الرسمیة المنظم
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ى  اظ عل ي الحف ھف تقرارهرفاھیت ة ،واس فھا أن غالبی الل كش ن خ ة م ھ الدراس لت إلی ا توص ذا م ھ

دت وجود عال ة أك راد العین ن أف ین المبحوثین م ة ب ة إیجابی ة إرتباطی زامق ة الت امعي بقیم ب الج الطال

ا اتجاهاالجتماعیةالواجب وتحلیھ بالمسؤولیة  ق م ي تعترضھ ووف ف الت دهالمواق ذلك الوصف یؤك ك

.1.04معیاري مقدر ب وبانحراف4.48الكمي للمتوسط الحسابي الموزون لھذا البند والذي یساوي 

وعي بوجوب11مبحوثین في البند رقم كما كشفت الدراسة أن غالبیة ال زامعلى قدر كبیر من ال االلت

دیھم لآلخرینالعلمیة في التعامل مع المنتجات الفكریة نةاباألم زز ل أن ، ما یع ا ب ادإدراك ى االعتم عل

ع اجتماعیةمسؤولیة البحث العلمي في لآلخرینالمنتوجات الفكریة  ة المجتم أخالقیة تتعلق بسبل ترقی

اوي وتنمیتھ  در یس وزون بق ابي الم 4.42في األصل، وھذا وفق ما ھو مرجح حسب المتوسط الحس

ةسیطرالذي یفصح لنا عن 7، كذلك ھو الشأن بخصوص البند رقم 1.04معیاري مقدر ب بانحراف

دنياالجتماعیةالقیم األخالقیة والمفاھیم ي والمتعلقة بالواجب الم اعلیأنشئ الت رد ھ رض الف ھعلیتف

اتاتجا وھ حیة نح ھ ص ھ مجتمع لوكیاوتجبل ن الس د م ى العدی عتھعل ى أرض الواق ھا عل ي یمارس الت

در على صحة المجتمعفي الحفاظالمتعلقة بالمصلحة العامةو ابي المق ، وفق ما جاء بھ المتوسط الحس

.1.05المعیاري المقدر بواالنحراف4.41ب 

د رق رجح أن ع1م وفي نفس المنحى التحلیلي الذي یفترضھ البن ذي ی ى وال ي عل ات التفاعل المبن الق

و،اآلخرینوجوب تثمین أفكار  ھیحقق للطالب الجامعي فرص النم باتھ ووعی ة مكتس ل وتنمی المتكام

ةحسب المواقف بقوق والحریات التي یجب أن یمنحھا ألقرانھبالح ھ ھعلیو،االجتماعی تتحدد عالقت س

ون ،بأفراد مجتمعھ في ما بعد ك ك دوذل دى ق ى م دل عل ول بعضھ بعضا ی ى قب ع نفسھ عل رة المجتم

ھ  ره وتفوق در ب تحض ابي المق ط الحس ي لمتوس ف الكم ذلك الوص ھ ك ا یرجح ذا م ھ وھ 4.32ورقی

.0.95معیاري مقدر ب وبانحراف

لنا في تأكدوھكذا تؤكد لنا النتائج المستخلصة من الجدول ما تم مناقشتھ في الجانب المیداني  وھذا ما 

ر عن فوجوب 9ند رقم الب ي موعدھا المحدد یعب ة ف اریر الجامعی ب إنجاز البحوث والتق زام الطال الت

لمعنى الجامعة وفھمھالمنظمة لعمل ماتعلیوالتاألنظمة والسلطةاحترامالمدني في بالسلوك الجامعي

باط ھاالنض ي عالقت ةف در ب االجتماعی ابي مق ط حس ك بمتوس ة وذل ع المؤسس را4.20م فوانح

در ب  اري مق م0.96معی د رق أن للبن و الش ذا ھ ة 10،وھ ي المكتب ب ف المة الكت ى س اظ عل أن الحف

یم  ى الق ةوإعادتھا في موعدھا المخصص یعكس السلوك الحضاري المؤسس عل ة االجتماعی الھادف

، المجتمعوالمرافق العامة التي یملكھا حمایة الصالح العامالمحافظة وإللزام األفراد بالقانون وبوجوب

در ب أكدتھوھذا ما  وزون مق ائج اإلحصائیة بمتوسط م در بوانحراف4.19كذلك النت اري مق ـمعی

1.14 .
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فالمبحوثین من عینة الدراسة 4تجیئ نتائج الدراسة لتؤكد لنا ھذا المنطلق، من خالل البند رقم اوھكذ

وب  دون أن وج زامیؤك یاعااللت ام لواالنص وائح الت وانین والل ل إدارة لق ن قب ة م ة المفروض التنظیمی

امعیین،شأنھمن الجامعة ة الج وس الطلب ي نف دأ المسؤولیة ف اء مب ألة أن یعمل على إرس رامفمس احت

، والذي یمنح بقیم االنضباط االجتماعيأخالقیة حاصلة مرتبطة اجتماعیةالنظام وتطبیقھ مسألة قیمیة 

ي ،على أفعالھ وسلوكاتھ في المجتمعة ما رقابكل فرد إحساسا عمیقا بمسؤولیاتھ دون ي ف وھو ما یعن

نھایة األمر قدرة الطالب على تحمل نتائج أفعالھ، وبدرجة عالیة یؤكد المتوسط الحسابي الموزون ذلك 

راف4.09ب  در ب وانح اري مق وب 1.11معی دأ وج ى مب اظ عل ذلك الحف زام، ك انون االلت بالق

د ر ي البن د ف ة یتجس راءات العام م واإلج ي 15ق دم ف ادع یلة اعتم ى كوس ویش والفوض ال التش أعم

زز احتجاج ا یع امعي م ات الرسمیة داخل الحرم الج ن الھیئ ة م ر المقبول اع ضد اإلجراءات غی ودف

اق ام ومیث ى النظ اھیم الحرص عل امعيقناعة عینة المبحوثین ونضج مف لم الج نظم الس ذي ی ام ال الع

ر یتأكدأطراف المجتمع األكادیمي لدیھم، وھذا ما واإلنسانیة بین االجتماعیةالعالقات  لنا إحصائیا عب

.1.31معیاري مقدر ب وانحراف4.06المتوسط الحسابي الموزون والمقدر ب 

ل أجلالنشاطات من استخدامإن عدم اإلضرار بالممتلكات العامة وسوء  ق مصالح شخصیة یمث تحقی

ى مرات ؤولیة بأعل ةالمس دىاالجتماعی واطنل ار نوی، الم ي إط وم ف ذا المفھ ق ھ رد طب ة الف عالق

ق بالمجتمع داخل المؤسسة ر یتعل م ، بمعنى أن األم اعيبفھ ع اجتم ارض م ي ال تتع ال الت ة األفع لكاف

امعیین باحترام الفضاء العمومي المشترك، وذلكاألكادیميالصالح العام في المجتمع  ة الج ین الطلب ب

م یتأكدفي البیئة الجامعیة، وھذا ما وكل المصالح المعنیة بمتابعة النشاط د رق ي البن بوجوب 13لنا ف

ة، باستحضارااللتزام ي حرم الجامع ارهالتراخیص من الھیئات المسؤولیة ألي نشاط خاص ف باعتب

ا ارا أخالقی امعی ةوقانونی بط العالق ةلض یناالجتماعی میة ب ات الرس ف الھیئ امعي ومختل ب الج الطال

دى نضج االجتماعیةالمنظمة لسیر الحیاة ت م س الوق ي نف ارف في الجامعة، ویعكس ف وع المع مجم

بھا  ي یكتس رات الت ارات والخب یم البیروقراطي الرسمي والمھ ة ذات التنظ ن البیئ ة م ب الجامعی الطال

ة بالمفھوم الفیبري، والتي تعبر عن قدرتھ في  تدبیر وتنظیم الشأن االجتماعي وتنمیة الجوانب العالئقی

تقباللیة بین مكونات المجتمعوالتواص ة الرسمیة مس دني ومؤسسات الدول د الم ق ضوابط وقواع ، وف

م واقتران االجتماعیةالمسؤولیةمن على قاعدة و،كفاءة وفعالیةقانونیة ب ا ت ذا م بواجباتھ وحقوقھ، وھ

الل  ن خ ائیا م ذلك إحص ھ ك تجابةترجیح در ب اس وزون مق ابي م ط حس وثین بمتوس 4.02المبح

. 1.18معیاري مقدر ب افوانحر

وارد  ى الم اظ عل ا أن وجوب الحف یةكم ب األساس د أحد المطال ذیر تع ع وعدم اإلسراف والتب للمجتم

بالنسبة إلى أفراد المجتمع، وھذا ما یتجلى لنا األولىبالدرجة أخالقیةعتبر مسؤولیة وطنیة الوطنیة وت

.1.23معیاري یساوي وانحراف3.87وذلك بمتوسط حسابي موزون ومقدر ب 6في البند رقم 
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الكلمات النابیة في استعمالجوب شجب بوااللتزاموالذي یعبر عن أن 5كذلك ھو الشأن في البند رقم

ةلدىیعزز التخاطب بین الطلبة،  توىالطلب نمس ياألداء م ات األخالق ةللعالق راد االجتماعی ین أف ب

الطالب لدىاللغة السلیمة في التحاور اختیارس المدني في الحأنیقودنا إلى، وھذا المجتمع األكادیمي

ان رصانة الحدود إلىترتفع و،ینتمي لمجتمع أكادیميباعتبارهمسؤولیة اجتماعیة الجامعي  ا ك ل م ك

ھ واألخالقیةاالجتماعیةكامل بالقیم التزاملھ  اء فی ، وھو ما رجحھ كذلك المبحوثین إحصائیا والذي ج

.1.32معیاري مقدر ب وانحراف3.80لموزون یساوي المتوسط الحسابي ا

ي  دة والت ة المحای ن نمطی د ع م تبتع توى متوسط ل ي مس ت ف ي كان ائج الت ة بعض النت ن مالحظ ویمك

12المبحوثین من عینة الدراسة، وھذا ما جاء في البند رقم لدىفترض ضعف قیمة الواجب وتدنیھا ت

ابي التاالعتداءاتوالذي یفترض التستر على  ي یقوم بھا الطلبة في حق الحرم الجامعي، بمتوسط حس

م الشأنكذلك ھو 1.24معیاري مقدر ب وانحراف3.44مقدر ب  د رق رض 8في البن ذي یفت أنوال

ل التزامیعكس  اعياألفراد بمسؤولیة التآزر والتعاون والتكاف ى االجتم دي عل ر عدم السماح بالتع عب

در ب في أي من المرافق اآلخرینحقوق  ابي مق ك بمتوسط حس امعي وذل 3.30العامة في الحرم الج

ى ،1.30معیاري یساوي وانحراف دین إل ذین البن ق وترجح النتائج المتذبذبة في ھ ألة تتعل ون المس ك

ات  بكة العالق ةبغیاب ثقافة تنظم ش افاالجتماعی ي تك امعیین ؤف ة الج ین الطلب ات ب ع الواجب وق م الحق

امعي رم الج ل الح ي وا،داخ ىلت وي عل ف تنط وین مواق اركة لتك ل والمش ى التفاع وم عل زامتق االلت

ر یطووتاكتسابأفراد المجتمع األكادیمي، مما یجعل الطالب الجامعي غیر قادر على احترام حقوقب

ل مسؤول المھارات الالزمة للدفاع عن  ھ وان الك ا ال تعنی دعوى أنھ رد ب الحقوق التي یتمتع بھا كل ف

.نفسھ فقط في الدفاع عن

ا3ولیس ببعید عن ھذا الطرح تشیر نتائج البند رقم  ي أنھ تجابةاألضعف ف ق اس ا یتعل وثین بم المبح

دم  م ع امھمبوجوب التواصل مع اإلدارة الجامعیة ومن ث ة االجتماعاتبحضور اھتم الخاصة بالطلب

رو ا عب و م ھ إاوالتي تنظمھا اإلدارة الجامعیة عبر مختلف اللقاءات، وھ ابي عن حصائیا بمتوسط حس

لتحلي أن ال یساعد الطلبة على اشأنھما من ، 1.39معیاري یساوي وانحراف2.49موزون مقدر ب 

م عدم و،بالمسؤولیة وزمام المبادرة ن ث دام ى إب درة عل ة، ءالق ف القضایا الجامعی م حول مختل آرائھ

ي  ت ف ي تمثل زامفالمؤشرات المطروحة محل الدراسة والت اعيام بالنظااللت ة االجتم ة ومرتفع ، عالی

اس المسؤولیة  ي مقی دني ف ى مت بة المتوسط إل ل نس ا تحم داني، بینم نسبیا في الجانب المعرفي والوج

دراسة عبد هللا بن سعید ، وھو ما أكدتھ االجتماعيبالجانب السلوكي للفعل ارتبطتإذا ما االجتماعیة

نفي تعزیز ھاالشباب وإسھاملدىة قیم المواطن"بعنوان )2010( أل عبود القحطاني  ائي األم الوق

حققتا نسب ) قیمة النظام وقیمة المشاركة ( ، حیث كانت القیم المطروحة والتي كانت محل الدراسة "

ن متوسط  بتھما م عالیة ومرتفعة في الجانب المعرفي والوجداني ، أما في الجانب السلوكي فكانت نس
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ادر مشرف إلى منخفضة، وھذا ما تؤكده كذلك  د الق ) 2009( نتائج الدراسة للباحثة میسون محمد عب

وان  ر "بعن يالتفكی ؤولیة األخالق ھ بالمس ةوعالقت رات االجتماعی ض المتغی دىوبع ة ل ة الجامع طلب

ر " اإلسالمیة بغزة  يحیث أظھرت نتائج ھذه الدراسة أن مستوى التفكی دىاألخالق ي ل ان ف ة ك الطلب

یم ا ب الق ط حس توى متوس دة مس انون –لمعتم رامة بالق زامالص ام وااللت اعيبالنظ ب –االجتم حس

ائج  رت النت ا أظھ لوكي، بینم ھ الس ؤولیة أنالتوج ع بالمس ي مرتف دیھم وع ة ل ةالطلب ى االجتماعی عل

ل المستوى المعرفي والوجداني،  وھذا ما سوف یقلل من الدور الذي یلعبھ الطلبة داخل الجامعة، ویعم

أنھة التي تربط بین الطلبة واإلدارة ومن على توتیر العالق ل ش ى مجم بلھم عل ن ق ا م أن یشكل عزوف

. الحیاة الجامعیة

اإلیجابیة بینعالقةالمن كل ما تقدم ذكره یمكننا اإلجابة على التساؤل الفرعي الثاني والذي یبحث في 

ا أن من نتائج الھعلیاالستنادما یمكن ف، االجتماعیةقیمة الواجب والمسؤولیة  د لن ة یتأك جدول المیدانی

الي  توى ع ي مس ة ف ة إیجابی اك عالق زامھن ة الواللت امعي بقیم ب الج ؤولیة االطال ز المس ب وتعزی ج

.لدیھ كونھا تتأسس على مبدأ الفھم والوعي والمشاركة االجتماعیة
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:لب الجامعي الطالدىاالجتماعیةقیمة الحق وعالقتھا بتعزیز المسؤولیة محور-3
ي ( أفراد العینة حول استجابةیوضح ) 39(جدول رقم  ةانتخابالمشاركة ف ل الطلب ھ )ممث وعالقت

.بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

117938,0910221,707215,327215,32459,573,631,37ع

ا على نحو إیجابي مرتفع كانت من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة  إلى حد م

در ب  ا % ( 38.09ومتدرج بنسبة تق بة ) دائم ا نس ا% (21.70تلیھ بة  )غالب ا نس % 15.32تلیھ

ة لفھمھمبة مرتفع من قبل الطلاجتماعي، وتعكس ھذه النتائج وجود وعي )أحیانا( م الحقلقیم ن ث وم

مصالح وھذا بسبب قیام ،انتخاب ممثل الطلبة في دفعاتھمبأھمیة المشاركة في االجتماعیةمسؤولیتھم 

ممثل منالمطلوبةاألدوارتحدیدالطالبمعفیھایتمروتینیةلقاءاتعدت بعقدالتدریس في الجامعة

داغوجيباإلضافة إلى تحدید نوابھ في كل فوج ،الدفعة ة بی ن مجموع ةم ذین الطلب ون سوفال ینتخب

ممثل اختیاربأھمیة جمیع الطلبةتوعیةاللقاءاتھذهحیث یتم في المختلقة،البیداغوجیةبالمھامللقیام

التيلجزاءاتاوتحدید"، ألیھالمسندةبالمھامالقیامفيوواجباتھكل طالب حقوقو،اإلدارةلدىلھم 

ھاستخدامأساءأوأو خالفھبھكلفمابأداءزمیلتمن الكلعلىتقع ة موقع ل للطلب حسب 1"كممث

یشجع ،مندوب لھااختیارأجلكل دفعة من لدىاالنتخابیةوإن إقامة الفعالیات .القانون العام للجامعة

ة قدرات،في الحیاة الجامعیةتعزیز مسؤولیتھم االجتماعیة الطالب الجامعي على  ى تنمی ھویساعده عل

ذا البیداغوجیة والعلمیةمواقفالالقرار نحو اتخاذفي  وفق ما یقتضیھ مصلحة الجماعة في دفعتھ، وھ

. األكادیمي ككلأفرد المجتمع علىما سینعكس بشكل إیجابي 

وانینأن التنظیمأیضایمكن القولو وائح وق ن ل ا یتضمنھ م امعي بم ائل یالج ات والوس ك اإلمكانی متل

امعيتعد ا أنشأنھالتي من  واطن الطالب الج ون م ا،ألن یك ك مسؤول اجتماعی ال ابإتاحتھوذل المج

ي إطار حیث "الحرم الجامعي، داخللتعلم الدیمقراطیة نظریا وعملیا  ام ف دوبي األقس یندرج نشاط من

ى ادف إل ة والھ ي المؤسس ائم ف اعي الق ل الجم ارالعم ق ازدھ ة وتحقی ة التربوی زازالمجموع االعت

اء ىباالنتم افة إل ا، باإلض اة إلیھ ة الحی ة وترقی م للدراس و المالئ وفیر الج ل وت روف العم ین ظ تحس

ن الجماعیة في الجامعة، كذلك  م روح المسؤولیة والتضامن وإأجلتوحید الجھود م اخ یدع اد المن ج

245سابق ،صالمرجع نفس العبد الرحمان بن سالم ، 1
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ة واالحترامللتفاھم والثقة  دوبو1".والصداقة بین أفراد الجماعة التربوی ولى من ام اویت ة األقس مجموع

ي  ام ف ة الصالح الع ي خدم ودھم ف ورت مجھ ام قصد بل ةمن المھ ل ،الجامع ي نق ل ف انشغاالتوتتمث

االنضباطةلمشاركة في إقامكذلك ا،المعلومات الموجھة لھمھمغیتبلو،إلى اإلدارةواقتراحاتھمالطلبة

.الحرم الجامعيالذاتي والنظام داخل 

اس أفراد العینة ااستجابةبینما كانت  لبي للمقی درج س بة لباقیة في ت در بنس ادرا% (15.32تق ا ) ن تلیھ

راد ومقلقةبعض الشيء منخفضةوھي نسبة ، )أبدا% (09.57 ین أف ردد ب ن الت وع م ، ما یدل على ن

ذلك إلى قیام اإلدارة في الباحثویعزو،ممثل الطلبةانتخابھم یشاركون في عملیةالعینة في تأكید أن

ض ان بع ارباختاألحی بیل ی ى س یس عل ین ول بیل التع ى س ة عل ل الطلب ابممث ذه االنتخ ر، وھ ال غی

أو الحق الھتماماإلبداءوال تترك للطلبة الفرصةفي ھذه الممارسةالطریقة تلغي كثیر من الرسمیات 

ي ممارسة وھو مافي إبداء رأیھم في من یستحق تمثیلھم وترشیحھ من بینھم، ال ف م المج رك لھ ال یت

ي حقوقھم ة ف ذه العملی ة ھ االة وعدم أھمی ن الالمب وع م دیھم ن ق ل ا یخل ادیمي، م ع األك ضمن المجتم

.المستقبل 

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.63وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

ستوى عالي من الوعي یظھر مإلى حد ما أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي مرتفع1.37معیاري قدر ب 

ي الطلبةاھتمامفي المجتمع األكادیمي، وبالتالي الواجب بالنظام وااللتزامالكامل بمعاني  بالمشاركة ف

اب اتھمانتخ ي دفع ة ف ل الطلب ن ممث ك م أنھ، ذل ة ش راد العملی ین أف ة ب ین العالق ى تحس ل عل أن یعم

اتھ،البیداغوجیة ى عالق دریب ،موإضفاء التفاعل الدیمقراطي عل ى ت یعمل عل ا س و م ةوھ ى الطلب عل

.القرار في مثل ھذه المواقف اتخاذمسؤولیة 
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دول م ج ح )40(رق تجابةیوض ولاس ة ح راد العین د أراء ( أف ریننق فافیةاآلخ ل ش ھ )بك وعالقت
.بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
221545,7412727,028117,23337,02142,984,061,09ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح راءة الج الل ق ن خ ت م دا كان ع ج ابي مرتف و إیج ى نح عل

در ب بة تق درج بنس ا% ( 45.74ومت بة ) دائم ا نس ا% (27.02تلیھ بة)غالب ا نس % 17.23تلیھ

ا ) نادرا% ( 07.02سلبي تقدر اتجاهمتدنیة جدا من قبل الطلبة في استجابةأمام نسب ، ) حیاناأ( تلیھ

ائج وجود )أبد% ( 02.98 ذه النت ابقة، وتعكس ھ ائج الس ع النت ة م دا مقارن ، وھي نسب منخفضة ج

م مسؤولیتھم الحققیمة باللتزامھموأخالقي مرتفع من قبل الطلبة اجتماعيوعي  ن ث ةاوم الجتماعی

ى بكل شفافیةاآلخریننقد أراء بأھمیة ك إل ة،ویعزو ذل ة الجامعی ھ البیئ ا تتیح امعيم ب الج ن للطال م

داخل الجامعة، ویضفي ةن خالل التفاعل الدیمقراطي الذي یصبغ العالقات األكادیمیمحریة أكادیمیة 

رأي واھاعلی داء ال د الجدلي،العدید من المفاھیم كحق المشاركة والحریة في إب دیر ولنق ى تق ة عل قائم

ي اعلیذلك قیمة مجتمعیة واعتبارنالفرد لألخریی ة والت ة الحرة المنظم ى المناقش وده عل في ذاتھ، تع

تطور ذھنیة تساعده على إبداء الرأي في سیاق عالقات التفاعل القائمة بین أفراد المجتمع األكادیمي، ف

ي د العلم امعيالنق ب الج بة للطال ع بیر یسبالنس ام م كل ع اعش توى ارتف یالتمس ادیمي معل ي األك ف

ة دي ف" ، الجامع ر النق دىإن تطویر الفك رادل ة التصرف األف ة بكیفی ى معرف د عل ا بع ي م م ف یجعلھ

و  ھ، فھ ا تصور ل بمسؤولیة، فالمواطن الذي یتحلى بتفكیر ناقد قد ال یقبل األمور على عواھنھا أو كم

ا یمیز بین الوقائع واآلراء الش ة م ة لیعرف حقیق خصیة، بین الحقیقة  والبروباغندا، لدیھ حشریة فكری

.1"یجري حولھ فھو إنسان لیس من السھل إقناعھ أو خداعھ

ل، ف ع كك ى المجتم ائج عل ذه النت یم ھ ات وعلى الرغم من ھذا التصور ال یمكن تعم ط العالق ازال نم م

ة الشرائع والقوانین هدحدتالعلمیة في الجامعة الجزائریة رغم ما االجتماعیة زال الالتنظیمی سطحیا ی

ي  ذھب ف ا، وی الیبھا ومحتویاتھ ي أس اهف ة اتج من عالق د ض ةواح ناجتماعی لطیة م تاذ أو"تس أس

اشيءبروفیسور یفقھ في كل  اقش وال یسمح بإثارتھ ھ ،وأرائھ وزالتھ ال تن ند ل ل یس ب جاھ ى طال إل

یشارك أو أن، دون واجتماعیةا یثار حول من قضایا علمیة لكل موالالمباالةالدور الفاتر في الخنوع 

ى  اعده عل ذا ال یس اقش وھ ا، فاكتسابین دلي بتات د الج یة النق بغ شخص ازال یص د م -التزمت والتقلی
ة ھعلیتفرض و،المجتمعیة المصیریةوتؤثر على سلوكاتھ ونظرتھ إلى القضایا -الطالب الجامعي حال
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بة وھو ما أكده الباحث اشة،عن القضایا المعاالغترابمن  بدران ود الخماش أن العلم ال یشكل بالنس

ن  ة یمك ة رقیق رة خارجی ن قش ر م ف أكث ل المتخل ل أنللعق ذا العق رض ھ اقط إذا تع زازتتس لالھت

یص ... ون قم دو أن یك دخل أوفمازال في ممارسة الكثیرین ال یع ا أو ی رأ كتاب ین یق معطف یلبسھ ح

رة ي محاض را أو یلق ائر مختب ي س ھ ف اتویخلع لوكناف1".األوق ادیمییس ا نكأك ل إدراكن أثر بفع یت

عیات  ف الوض ةلمختل توى االجتماعی ى المس اني عل من دالالت ومع ت تض ا إذا كان تجیب لھ ویس

طبقا لما یتیحھ المجتمع من حریة ودیمقراطیة بعید عن فكرة الطابوھات المقیدة و،األخالقي أو المادي

.العلمیةالنقدیةالعقلیةاكتسابتي ال تساعد على للتوجھ العلمي وال

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف04.06وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

در ب  وعي 1.09معیاري مق ن ال الي جدا م توى ع ر مس ع یظھ ابي مرتف اه إیج ة اتج راد العین أن ألف

امفي المجتمع األكادیمي، وبالتالي العلميبحقھمااللتزامالكامل بمعاني  ةاھتم ذي بالطلب رأي ال د ال نق

ة اكتسابفي السعي إلى االجتماعیةیعتقدون أنھ خطأ ما یعزز مسؤولیتھ  ة النقدی ة العلمی درة العقلی وق

.واستقرارهمواجھة مشاكل المجتمع والمساھمة في تنمیتھ على 

دول م ج ح )41(رق تجابةیوض راد العیاس ولأف ة ح ائل ( ن ات والوس رف بالممتلك ق التص ح
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )البیداغوجیة والتدریسیة بالنسبة للطلبة

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
319040,4313228,098017,02347,23347,233,871,23ع

اعلى نحو إیجابي مرتفع كانت من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة  إلى حد م

در ب بة تق درج بنس ا% ( 40.43ومت بة ) دائم ا نس ا% (28.02تلیھ بة)غالب ا نس % 17.02تلیھ

) نادرا% ( 07.23اتجاه سلبي تقدر بنسبةمتدنیة جدا من قبل الطلبة في استجابةأمام نسب ، ) أحیانا(

ا  د% ( 07.23تلیھ ائج )أب ذه النت ابقة، وتعكس ھ ائج الس ع النت ة م دا مقارن ي نسب منخفضة ج ، وھ

ي  ود وع اعيوج ة اجتم ل الطلب ن قب ع م ي مرتف زامھموأخالق ؤولیتھم باللت م مس ن ث ق وم ة الح قیم

ة یة والبیداغوجیاالجتماعی ائل التدریس ات والوس ة الممتلك ة التصرف بكاف ي بأھمی و عقالن ى نح ة عل

ة  ة الجامعی ویر المنظوم ل بتط م تبخ ة ل ى أن الدول ك إل اع ذل ن إرج امعي، ویمك وینھم الج دم تك یخ

ن  یر الحس مان الس اد لض ل العت ا بأفض یللتوتجھیزھ روح معل ذه الص ن ھ ھده م ا نش و م الي، وھ الع

افة  ة، إض وارد العلمی ة الم زة بكاف ات المجھ دریس والمكتب ات الت ة لقاع ا العمالق ف التكنولوجی لتوظی

ور تمیةعلیالتالعلمیة ضمن الوسائل  ةالبیداغوجیة، كل ھذه األم امعي بأھمی ب الج ي إحساس الطال نم
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حقوقھ ومن ثم مسؤولیتھ في السعي إلى تكوین نفسھ بذاتھ، وأن یكون المحرك األساسي نحو اكتساب 

ن خالل المجالمعرفة العلمیة التي تضمن مستقبلھ ومستقبل تنمیة وتطویر ھ، فم ع مع ذهتم ائل ھ الوس

في سبل ةیكتسب الطالب الجامعي الخبرات الواقعیة المتنوعة التي تعمل على إثراء معارفھ المحسوس

ة  بات وكیفی تفادةالمحافظة على ھذه المكتس ادیمي، االس ع األك ي المجتم ام ف أن الع ا یخدم الش ا بم منھ

يبعیدا عن  ر األخالق بوه وغی ة ، أياالستغالل المش ن الحری ي جو م ھ ف ل حقوق ف یكف تعلم كی ھ ی ان

. األكادیمیة في الحرم الجامعي 

ابي ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.87وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

در ب  اري مق وعي 1.23معی ن ال دا م الي ج توى ع ر مس ع یظھ ابي مرتف اه إیج ة اتج راد العین أن ألف

ي اھتمامبحقھم العلمي في المجتمع األكادیمي، وبالتالي االلتزامامل بمعاني الك وقھم ف الطلبة بكفالة حق

. التصرف بالممتلكات والوسائل البیداغوجیة والتدریسیة ضمن تكوینھم األكادیمي 

ات ونشرھا التعبیر عن األفكار وتلقأفراد العینة حولاستجابةیوضح )42(رقم جدول )ي المعلوم
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
429863,4010221,704710,00112,34122,554,410,94ع

ارة ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح راءة الج الل ق ن خ ت م دا كان ع ج ابي مرتف و إیج ى نح عل

در ب بة تق درج بنس ا% ( 63.40ومت بة ) دائم ا نس ا% (21.70تلیھ بة)غالب ا نس % 10.02تلیھ

تجابةأمام نسب ،) أحیانا( ي اس ة ف ل الطلب ن قب ة جدا م اهمتدنی ا اتج در ب  تلیھ لبي تق % 02.34س

د% ( 02.55تلیھا ) نادرا( دا مقارن)أب ذه ، وھي نسب منخفضة ج ابقة، وتعكس ھ ائج الس ع النت ة م

قیمة الحق ومن ثم مسؤولیتھم باللتزامھموأخالقي مرتفع من قبل الطلبة اجتماعيالنتائج وجود وعي 

عبر دراساتھم لیستفید منھا المجتمع ،بأھمیة التعبیر عن األفكار وتلقي المعلومات ونشرھااالجتماعیة

ةمظاھر االھذه النتائج إلى الباحثویرجع  ة، فالجامع ة الجامعی ي البیئ دوام لدیمقراطیة ف ى ال وم عل تق

اول والمجتمع األكادیمي،فيواالجتماعيبتثمین مبادئ التفاعل العلمي  تمرارتتن قباس مواضیع تتعل

راد ،االجتماعیةفي إطار مسؤولیتھا الطلبة الجامعیینلدىاألكادیمیةالحریةبتعزیز ھ األف وم بتنبی فتق

يالمتعلق في حق المعرفة وحقوقھم ومعرفة الضمانات إلى التمسك ب ة البحث العلم ي اآلراءومناقش ف

ع ومشكالتھألجو من الشفافیة ذا ،ن الغایة ھي تقدیم دراسات ومعلومات جادة حول قضایا المجتم وھ

ن  أنھم زز ش ھأن یع دعوة ل ر وال رأي األخ ل ال وار وتقب دأ الح اره،مب ب باعتب د لتغلی بیل الوحی الس

ى مصلحة الوطنیة على ما عداھا من المصالحال ذه الدراسات عل اعدة بفضل ھ الشخصیة، كذلك المس
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ل لحل أزمات ومشكالت المجتمعبصبغة أكادیمیةإیجاد حلول اعبر إشراك كام ع نعلیالف ي المجتم ف

.الجامعي لتبني دراساتھم ضمن قضایا المجتمع ومشاكلھ

ات كثر للمعرفة لمجتمع الذي تتاح لھ مصادر أا"ذلك أن  اطي المعلوم ى وحریة في تع ر غن ون أكث یك

ة  ى مناقش ادرا عل ھ ق رد بداخل بح الف ذلك یص ادر، وب ذه المص ى ھ ر إل ذي یفتق ع ال ن المجتم وة م وق

یط ال ر والتخط یط لحاض د تح ي ق اطر الت اوز المخ تقبل وتج ھلمس ایا، بمجتمع ل القض ر تحلی عب

ةتكوین وعي وثقافة سیاسیةمن ھا الموضوعیة الصحیحة لكي یتمكن بعدبموضوعیة ھتمكناجتماعی

ي  ة من لعب دور حیوي ف ةالتنمی عاالجتماعی ي أي مجتم إنھعلیو، 1"ف یالتنھضة ف اليمعل ي الع ف

ةبإشاعةإالال تستقیم المجتمع الجزائري ةجو من الحری ةاألكادیمی امعي عام ي نطاق الحرم الج ،ف

درس  ات ال ي قاع ابر البحث العلموف اومخ یا فیھ امعي شریكا أساس ب الج ون الطال تم ي یك ث ی ، بحی

ا ان ة، طالم ت مختلف ا كان ات مھم ار والتوجھ ل األفك تیعاب ك ةھاس ة العلمی زم بالمنھجی وعي 2یلت ، ف

في اجتماعیةمسؤولیة الالطالب الجامعي بأن لدیھ حریة أكادیمیة في تناقل المعرفة ونشرھا یعزز لدیھ 

.ي ما یخدم الصالح العام أسالیب توظیفھا فاختیار

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف04.41وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

در وعي 0.94ب معیاري مق ن ال الي جدا م توى ع ر مس ع یظھ ابي مرتف اه إیج ة اتج راد العین أن ألف

التعبیر الطالب الجامعي باھتماممي، وبالتالي بحقھم العلمي في المجتمع األكادیااللتزامالكامل بمعاني 

رم  ي الح ھ ف ة ل ة الممنوح ة األكادیمی وم الحری من مفھ رھا ض ات ونش ي المعلوم ار وتلق ن األفك ع

.الجامعي

الملتقى الوطني األول حول مداخلة،تنمیةاإلعالم ومسؤولیة ال: بعنوانورقة عمل ،عبدهللا كبارونبیل حلیلو1
.بجامعة قاصدي مرباح ورقلة2012دیسمبر 13-12مقراطیة یومي اإلعالم والدی

في http://www.al-madina.com/node/239379، الحریة األكادیمیة في الجامعاتعبد هللا یحي المعلمي، 2
05/03/2015یوم 
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ة ( أفراد العینة حول استجابةیوضح )43(رقم جدول ارحری ة اختی ة واألدبی ة االبحوث العلمی لفنی
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )ة اإلبداعیة في الجامعو

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
ح.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
517938,0911825,119119,36459,57377,873,761,27ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح راءة الج الل ق ن خ ت م و إیكان ى نح دا عل ع ج ابي مرتف ج

در ب بة تق درج بنس ا% ( 38.09ومت بة ) دائم ا نس ا% (25.11تلیھ بة ) غالب ا نس % 19.36تلیھ

) نادرا% ( 09.57نسبةسلبي تقدر باتجاهمتدنیة جدا من قبل الطلبة في استجابةأمام نسب ، )أحیانا(

ا  د% ( 07.87تلیھ ا)أب ائج الس ع النت ة م دا مقارن ي نسب منخفضة ج ائج ، وھ ذه النت بقة، وتعكس ھ

اعيوجود وعي  ة اجتم ل الطلب ن قب ع م زامھممرتف م مسؤولیتھم باللت ن ث ة الحق وم ةقیم االجتماعی

ة، لاختیاربأھمیة كفالة حریة  ي الجامع زو لبحوث العلمیة واألدبیة والفنیة اإلبداعیة الخاص بھم ف ویع

یلتانتائج اإلصالحات التي قامت بھا وزارة الباحث ھذا إلى ة معل ة العلمی ة الجامعی الي ضمن البیئ الع

ن خالل تشجیع البحث العلمي في المجتمعات األكادیمیة،أجلمن  ك م ة وذل ع الطلب ال لجمی تح المج ف

راح ول القت م ح داء أرائھ یوإب اتذة عمواض ع األس اور م تھا، بالتش ون بدراس ي یرغب واھر الت والظ

القیود التي تحد من انطالق أشكالرفع كل ات تتضمن وما اتبعھ من إجراء" المؤطرین في الجامعة، 

رد علالبح ودا ت ت قی واء كان اد ىث العلمي س ر واالجتھ ة التفكی داعحری ي بعض تخصصات واإلب ف

وم  انیةالعل ةاإلنس جیعواالجتماعی ةوتش ائع الطلب ث الوق ة حی وث المیدانی ى البح ال عل ى اإلقب عل

كي نفھم لیصل إلى حساسیة اجتماعیة أو ثقافیة أو سیاسیةتھاالجتماعیة ومفاتیح فھمھا، وتوسیع دائر

واھر  ةالظ اح االجتماعی ي تجت دة الت ا، المعق ع عموم یماالمجتم ؤطرین الس اتذة والم ب األس وأن اغل

ادین یعترفون ب ل االختصاصاتوجود طلبة ج ي ك ي ف ة ف ي ببحوث جامعی ، بصموا مشوارھم العلم

.1"غایة األكادیمیة والمنھجیة

ال وإن د مج امعيتقیی ب الج ة للطال ة العلمی ة الفكری وع الحری ار موض توى اختی ي مس ا ف ، خصوص

ث تار البح دال الس ات و إس ي مؤسس ات ف ات والمعطی ط المعلوم ى أبس ع عل ذي المجتم قال ھ بتتعل

التي تعامل على أنھا طابوھات یحرم على الطالب الجامعي التفكیر فیھاالحساسةاالجتماعیةظواھرال

أن یفقد الطالب االھتمام والحماس شأنھمن ما للحد منھا، بحثا عن الحلول واقتراحا اإجرائیتھاالجمعو

ودالعلمي، بحیث ي ال یحاول بذل مجھ ن علم وس سویعات متصلة م رة بحث أجلوالجل تأسیس فك

تمرات والدراسات، ،شبكة ضیاء للمؤالبحوث الجامعیة في المغرب بین طغیان الكم وغیاب الرصانةمیمون أم العید، 1
09/01/2015یوم http://diae.net/14921المقال متوفر على موقع 
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ىویعتم"، علمي جاد طوال سنوات دراستھ في الجامعة ك إل یفات د عوض ذل ي أرش ةالبحث ف المكتب

ة ادة الجامعی وع وإع نفس الموض ث ب ى بح ول عل ع، والحص د م ن جدی یاغتھ م ر ص ي تغیی ف ف طفی

.1"للمناقشة كموضع تخرجوتقدیمھ والمحتوى العنوان 

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.76وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

در ب  اري مق ة1.27معی راد العین الي أن ألف توى ع ر مس ع یظھ ابي مرتف اه إیج ااتج ى حد م ن إل م

اني  ل بمع زامالوعي الكام الي االلت ادیمي، وبالت ع األك ي المجتم ي ف م العلم ى االبحقھ امسعیھم إل ھتم

ة  ة بكفال ارھمحری م لاختی رض علھ ا یف ة، م ي الجامع ة ف ة اإلبداعی ة والفنی ة واألدبی وث العلمی لبح

اكلھ في توظیف ناجتماعیةمسؤولیة  ع وعالج مش ة المجتم ي تنمی ام ف تائجھا في ما یخدم الصالح الع

.وقضایاه

ة حول استجابةیوضح )44(رقم جدول راد العین ة أو ( أف ة ثقافی ات علمی ةتأسیس جمعی اجتماعی
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )داخل الحرم الجامعي

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
67315,538518.0810221.7011825.109219.542.851.35ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف ت من خالل قراءة الجدول نالحظ اس درج كان دا ومت ذب ج ى نحو متذب عل

ا% (18.08تلیھا نسبة ) دائما% ( 15.53بنسبة تقدر ب بة)غالب ا نس ا % ( 21.70تلیھ ، )أحیان

) نادرا% ( 25.10سلبي تقدر ب تلیھا اتجاهلیست بالمنخفضة من قبل الطلبة في استجابةأمام نسب 

ائج )أبد% ( 19.54نسبةتلیھا ذه النت ابقة، وتعكس ھ ، وھي نسب مرتفعة جدا مقارنة مع النتائج الس

ة يوقانوناجتماعيعدم وجود وعي  ل الطلب ن قب افي م زامھمك م مسؤولیتھم باللت ن ث ة الحق وم قیم

يبأھمیةاالجتماعیة ة أو كفالة حقھم ف ة ثقافی ات علمی ةتأسیس جمعی امعياجتماعی داخل الحرم الج

ة ة والثقافی اتھم العلمی ع توجھ ب م یما،تتناس ب وأن الس اة الطال ي حی زة ف رة ممی ة فت اة الجامعی الحی

سلوكھ تعتبر مرحلة مھمة في بناء اه في تكوینھ، كماالذي یتلقوالثقافيفخاللھا یتزود بالرصید العلمي

ما یمكن العودة إلیھ من دراستنا ھو طبیعة ي فویعزو الباحث ھذه النتائج ، المدني نحو مجتمعھ ووطنھ

المجتمع الجزائري ودور المؤسسات االجتماعیة  فیھ، والتي لم تظھر أنھا مؤثرة على الطلبة وموقفھم 

ة اتجاھھا، فبالرغم من إظ ر القضایا االجتماعی ا ألكث ار الطالب وعی م ال ھ ة، إال أنھ ة والثقافی والعلمی

ون  یطھم یزال ي مح ا ف ب أن یلعبوھ ي یج األدوار الت اعي وب وعي االجتم ل التط ین بالعم ر مقتنع غی

ة أخرىاالجتماعي، و ن جھ ون كذلك م ىك ت عل ة عمل ة الجزائری ل الجامع ة األنشطةتجاھ الطالبی

.، نفس المرجع السابقمیمون أم العید1
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بوھةأواستغاللھمن سوء أمنیةلزمن بسبب مخاوف لفترة طویلة من ا و التوجیھھا لنشاطات مش تخل

ن مسموحا ف، مبالغةالمن  م یك ات أول الغ جد عضویاتبتأسیس أي جمعی ة مب ة قانونی إال تحت رقاب

ة ىسوولم یكن یسمح أیضا بالقیام بأي نشاط داخل الجامعة ،فیھا ة المعروف ات الطالبی بعض التنظیم

ي تق ةوموالت كلیة ورمزی طة ش بات بأنش یق للمناس داد والتنس االتكاإلع ل الفعاواالحتف اومجم ت لی

ة لدىصورتھا تشوھحیث تفتقر للسند العلمي واألكادیمي الثقافي، الوطنیة األخرى مما جعلھا الطلب

ا ال  ا جعلھ ة مم ارسبتحضامن ذوي النخب العلمی ة عریضة تم ا، قاعدة طالبی ن خاللھ اطاتھا م نش

اتاالنخراطواالھتمامالعدید من الطلبة یرفضونتجعلو اعتھم في مثل ھذه الفعالی اءوا بلقن أنھم ج

.للمشاركة في رمزیات شكلیة تضیع مستقبلھم الجامعي ولیسلیدرسوا

ابي  واالنحراف02.85وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

ل 1.35ي المقدر ب المعیار وعي الكام ن ال دني جدا م توى مت ر مس أن ألفراد العینة اتجاه سلبي یظھ

بكفالة حقوقھم في تأسیس اھتمامھمبحقھم العلمي في المجتمع األكادیمي، وبالتالي عدم االلتزامبمعاني 

ذه النشاطات ن مثل ھأوالسیماداخل الحرم الجامعي، اجتماعیةأي عضویة أو جمعیة علمیة ثقافیة أو 

ى  دف إل اءتھ دریب االرتق الل ت ن خ ك م ادیمي، وذل المجتمع األك بب ى النخ زامعل ن االلت ة م بجمل

یكأسلوب عمل یفرض ضمن ھذه الرسمیاتالقواعد والمعاییر ةمسؤولیة ھمعل ياجتماعی ف ف توظی

.في ما یخدم الصالح العام سواء في الجامعة أو المجتمع ككل أھداف ھذه العضویات

ة حولاستجابةیوضح )45(رقم جدول رام( أفراد العین ة احت ات الطالبی ة للتنظیم ات العام التوجھ
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )داخل الحرم الجامعي

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
78718,516614,048217.4410722.7612827,232.741.46ع

بة  درج بنس دا ومت ذب ج ى نحو متذب ارة عل ة للعب راد العین تجابة أف من خالل قراءة الجدول نالحظ اس

در ب ا% ( 18.51تق بة ) دائم ا نس ا% (14.04تلیھ بة ) غالب ا نس ا % ( 17.44تلیھ ام ، )أحیان أم

ا ) نادرا% ( 22.76سلبي تقدر ب تلیھا تجاهالیست بالمنخفضة من قبل الطلبة في استجابةنسب  تلیھ

، وھي نسب مرتفعة جدا مقارنة مع النتائج السابقة، وتعكس ھذه النتائج عدم وجود )أبد% ( 27.23

اعيوعي  ة اجتم ل الطلب ن قب افي م زامھمك م مسؤولیتھم باللت ن ث ة الحق وم ةقیم ة االجتماعی بأھمی

لما تشكلھ من قاعدة طالبیة یختمر ،طالبیة داخل الحرم الجامعيالتوجھات العامة للتنظیمات الاحترام

زو وھو توجھ مبرر ومعقول،والوطنياالجتماعيمسرحا للنشاط كذلك واالجتماعيفیھا الوعي  ویع

ى  ة اختالفالباحث ذلك إل ات الطالبی ة حول دور المنظم امعيآراء الطلب ي الحرم الج ث ،ف ن حی م
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ي یشكمیدانیا فأغلب الطلبة مما الحظناه، ھانشاطاتھا وأھدافةعلیفامدى  ى أن ف دین عل ا مؤك ممثلیھ

اتھذهبعضھم اتخذ من ةالمنظم زاالطالبی ا مرك اوتجاری تثمارمربح ازاتالس ذلك االمتی ال ب ، مھم

ن  دت م ذي وج ي ال دور األساس ذه ھ أجلال اكلھ ھ ل مش ى ح ب عل اعدة الطال ق بمس ة، والمتعل المنظم

ة طبعاذلك راجعو، جامعيفي الحرم الالیومیة ى المصلحة العام ب مصالحھا الشخصیة عل إلى تغلی

بات اطالبیةعلى وجود منظماتأفراد العینةكما أكد . للطلبة ة لدىال تظھر إال في المواعید والمناس عی

ب،  ةوكعید الطال نة الجامعی اح الس اافتت ةو"، وغیرھ ات طالبی ذلك منظم اك ك ن ھن ل م ة تجع انتھازی

ة نحو وذلك من خالل ،الستغاللھالخدمات مجاال فسیحا أولمتدھور في الجامعة الوضع ا ة الطلب تعبئ

واإلضراب والتجمھر أمام المصالح االحتجاجوموجھتا إیاھم نحو ،المھمة داخل الجامعةغیر القضایا 

اطھا، وھ ة نش ي ممارس ات ف ھ التنظیم ذي تمارس ر ال ر المعب ات، ھي المظھ ي اإلداریة وقطع الطرق

.1"عن المدنیة والحضاریةةسلوكات بعید

ةوإن ات الطالبی ةالمنظم ات الجزائری ل الجامع ي ك یة ف زاب السیاس ة لألح الوالء والطاع دین ب ت

ة  احة الجزائری ةالمعروفة على الس دل الجامع ك-ب ة ذل ا المیدانی ت مالحظتن د أثبت وھي تحت ،-ولق

ا رفھاأمرھ رف وتص ت تص ون تح وض أن تك یالتع يمعل ث العلم الي والبح ع أن، الع انون -م ق

ل -2الجمعیات ن ممارسة العم یة م ر السیاس ات األخرى غی ائر الجمعی یمنع المنظمات الطالبیة وس

ى السیاسة"، ضمن فعالیات الحرم الجامعيالسیاسي  اد یقتصر إال عل ع ال یك ي الواق اطھا ف إال أن نش

دورھفي التنظیم والعمل المةوتفتقر لعناصر رئیسی ة ل ة ؤسسي والرؤیا الشاملة والمنھجی ا عالق ا، ولھ

یتجاوز صالحیتھا ندیة معھا وھذافي متوترة مع إدارة الجامعة في أغلب األحیان وذلك بوضع نفسھا 

.3"القانونیة

ابي  واالنحراف02.80وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

ل 1.45المقدر ب المعیاري وعي الكام ن ال دني جدا م توى مت ر مس أن ألفراد العینة اتجاه سلبي یظھ

اني  زامبمع دم االلت الي ع ادیمي، وبالت ع األك وق المجتم ةبحق ام الطلب احتراماھتم ة ب ات العام التوجھ

ا  بب م امعي، بس رم الج ل الح ة داخ ات الطالبی رىللتنظیم ر أعت بعض األط ات ل ة العالق طبیع

.بأنظمة الجامعة وقوانینھا استھتارضمات الطالبیة داخل الجامعة من والمن

، مقال متوفر على الموقع اإللكتروني أداء المنظمة الطالبیة بین تقصیر الممثلین والمباالة الجامعیینمولود أجاوت، 1
04/02/2009یوم http://www.el-massa.com/ar/content/view/15877لجریدة المساء الجزائریة، 

من القانون 3كذلك المادة 1989مارس 9، الجریدة الرسمیة العدد 31-90راجع القانون الخاص بالجمعیات رقم 2
الجریدة الرسمیة، یتعلق بالجمعیات2012ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18مؤرخ في 06-12رقم المعدل 

2012ینایر 15-1433صفر 21بتاریخ األحد 02العدد -
، الشروق أونالین موقع والء السیاسة فتنة األجور والفساد وبعبع الخوصصة...الجامعة م وأخرون، /جمال3

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/42848.htm 5/5/2015في یوم
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إلى التنظیمات والنوادي داخل الحرم االنضمام( أفراد العینة حولاستجابةیوضح )46(رقم جدول
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )الجامعي

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

8357.447716,388417.8711524.4615933.822.391,3ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف ت من خالل قراءة الجدول نالحظ اس ى نحوكان ابيعل نخفضإیج جدا م

در ب بة تق درج بنس ا% ( 7.44ومت بة ) دائم ا نس ا% (16.38تلیھ بة) غالب ا نس % 17.87تلیھ

) نادرا% (24.46نسبةسلبي تقدر باتجاهمن قبل الطلبة في مرتفعة جدااستجابةأمام نسب ، )أحیانا(

ائج عدم وجود وعي )أبد% ( 33.82نسبةتلیھا ذه النت اعي، وتعكس ھ ة اجتم ل الطلب ن قب افي م ك

زامھم ة الحقباللت ل التطوعيقیم ي العم ؤولیتھم ف م مس ن ث ةوم ةاالجتماعی ل لماماالنضبأھمی لعم

ة ررة ومعقول ائج مب ي نت امعي، وھ ك الجمعوي ضمن إطار التنظیمات والنوادي داخل الحرم الج وذل

م 07ورقم -06-بالعودة للجدول رقم  ة 44باإلضافة للجدول رق ات الطالبی ذه الجمعی ون ھ ر ، ك تفتق

ف أنشطلعدم وضوحلكثیر من مبادئ العمل المؤسساتي، إضافة ي مختل ام ف دف الع اتھا الھ وأدوارھ

ى افة إل ادیمي، باإلض ع األك و المجتم رف أن نح ن ط امرة م ر مغ ات تعتب ذه المنظم ي ھ اركة ف المش

اكل و، الطالب الجامعي رة للمش ا مثی ي یراھ ة الت ات الطالبی ذه التجمع ل ھ یملك خلفیة مشوھة عن مث

.أكثر مما لھا دور في ترقیة الحیاة الجامعیة كما ذكرنا ذلك سابقا  

ابي وبالنس واالنحراف02.39بة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یبین لنا المتوسط الحس

ل 1.03المعیاري المقدر ب  وعي الكام ن ال دني جدا م توى مت أن ألفراد العینة اتجاه سلبي یظھر مس

ات اماالنضماھتمام الطلبةحقوق في المجتمع األكادیمي، وبالتالي عدم البااللتزامبمعاني  ى التنظیم إل

.والنوادي داخل الحرم الجامعي والتي تعبر عن توجھاتھم العامة في المجتمع
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المصالح لدىالطعن في اإلجراءات والقرارات ( أفراد العینة حول استجابةیوضح ) 47(جدول رقم 
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )المعنیة

أبداانادرأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
920343,1910121,498618,305511,70255,323,861,24ع

درج  دا ومت ع ج ابي مرتف و إیج ى نح ارة عل ة للعب راد العین تجابة أف من خالل قراءة الجدول نالحظ اس

بة )لباغا% (21.49تلیھا نسبة ) دائما% ( 43.19بنسبة تقدر ب ا نس ا % ( 18.30تلیھ ، ) أحیان

ي استجابةأمام نسب  ة ف ل الطلب ن قب اهمتدنیة جدا م در باتج لبي تق بة س ادرا% ( 11.70نس ا ) ن تلیھ

ائج وجود )أبد% ( 05.32 ذه النت ابقة، وتعكس ھ ائج الس ع النت ة م دا مقارن ، وھي نسب منخفضة ج

ومن ثم األكادیميضمن المجتمع قیمة الحقبامھماللتزوأخالقي مرتفع من قبل الطلبة اجتماعيوعي 

ي لدىالطعن في اإلجراءات والقرارات بكفالة حقھم بأھمیةاالجتماعیةمسؤولیتھم  المصالح المعنیة ف

امعي رم الج ة،الح ت مجحف ى إن كان ك إل ث ذل زو الباح انونأنویع ة للق وط العریض دىاالخط خليل

ع أن، كما للطالب الجامعيومیةالجامعي واضحة من خالل الممارسات الی ائد ضمن المجتم الجو الس

ما بعدالة، حقوقھللطالب الجامعي الدفاع عن ضمن قوانینھوتاألكادیمي ھو جو دیمقراطي إلى حد ما 

في حقھ ال تستند ةمتواصلانتھاكاتبأن ال یقف عاجزا أمام ما یراه من اجتماعیةعزز لدیھ مسؤولیة ی

ب ادیمي، األكلقوانین المجتمع  ة للطال ؤولیة االجتماعی ة أن المس ى حقیق ذلك عل ذه النتیجة ك د ھ وتؤك

امعي  ي الحرم الج وق الممارسة ف انوني للحق ب الق وعي بالجان ذه .الجامعي تمثل في ال ا ھ ا تحیلن كم

ن  ابقة م ر مراحل س ت عب ي تكون د الت ة الجی یة والدیمقراطی ة السیاس توى الثقاف ى مس ائج أیضا إل النت

درس ي التم تطاعت، والت لوكیات اس ى س ؤثر عل رادأن ت الل أف ن خ امعیین، م ة الج ن الطلب ة م العین

بل الفوضى والتشویشعادلةواجتماعیةإنسانیة وقانونیةعالقات وروابطالتأسیس ل دة عن س ي بعی ف

تمع دیمقراطي یتیح مجاال واسع المجتمع الذي یحترم حقوق مواطنیھ ھو مجالحرم الجامعي،  ذلك أن 

.بطرق حضاریة ومدنیةھاعلیاألفراد للدفاع عن أنفسھم ضمن القوانین المتعارف دىل

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.86وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

در ب  وعي 1.24معیاري مق ن ال الي جدا م توى ع ر مس ع یظھ ابي مرتف اه إیج ة اتج راد العین أن ألف

زامامل بمعاني الك م االلت اعيبحقھ الي االجتم ادیمي، وبالت ع األك ي المجتم انوني ف اموالق ةاھتم الطلب

رارات  راءات والق ي اإلج ن ف ي الطع م ف ة حقھ دىبكفال ة ل ائل المتاح ة الوس ة وبكاف الح المعنی المص

.القانونیة المتاحة ضمن فعالیات المجتمع األكادیمي 
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ي تحصیل استعمال( فراد العینة حولأاستجابةیوضح )48(رقم جدول ر المشروعة ف الطرق غی
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )العالمات 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
105211,06357,456513,836513,8325353,833,921,4ع

را الل ق ن خ ارة م ة للعب راد العین تجابة أف ظ اس دول نالح ت ءة الج دا كان ع ج ابي مرتف و إیج ى نح عل

تجابة، أمام نسب )نادرا% (13.83تلیھا نسبة ) أبدا % ( 53.83ومتدرج بنسبة تقدر ب  ة اس متدنی

در استعمالسلبي ممن یؤیدون فكرة اتجاهمن قبل الطلبة في  ي التحصیل تق الطرق غیر المشروعة ف

، وھي نسب منخفضة جدا )دائما% ( 11.06تلیھا ) غالبا% ( 07.45تلیھا ) أحیانا % ( 13.83ب 

ة اجتماعيمقارنة مع النتائج السابقة، وتعكس ھذه النتائج وجود وعي  ل الطلب ن قب ع م ي مرتف وأخالق

زامھم م مسؤولیتھم باللت ن ث ادیمي وم ع األك ي المجتم ة الحق ف ةقیم ة عدم االجتماعی تعبأھمی مالاس

ات ضمن الدراسة  ي تحصیل العالم ةالطرق غیر المشروعة ف ائج األكادیمی ى نت قصد الحصول عل

دة اح ،جی زوأو وضمان النج ة، ویع ھادة الجامعی ل الش ك أن الصورة التخرج ونی ة الباحث ذل الذھنی

لموجھة یستند أفراده في سلوكاتھم اومتخلقة، حیثةمتدینتوصف على أنھا العامة للمجتمع الجزائري 

امعی،األخالقیةفي تعامالتھم الیومیة على القیم  ة الج ن الطلب ة م راد العین ئونن یمما جعل أف ق ینش وف

ياحترامھذا التصور في  د التصرف ف ادیميقواع ع األك ره المجتم وق غی ھ وحق ا یخصص حقوق فم

ة، المصلحة الخاصة وتضر بالمصعدم اللجوء لمثل ھذه الممارسات التي تصب في ك، ھعلی لحة العام

الطالب الجامعي لتزیف واقعھ الغش ھو نوع من التحایل والخداع والسرقة الذي یستعملھ أن السیما" 

ت،،األكادیمي والعلمي ث أن مما یضر بمستقبلھ ومجتمعھ في نفس الوق ذه تفشي حی ل ھ الظواھرمث

یم إلىیؤدي في المجتمع األكادیمي ةاھتزاز الق یم األخالقی ة والق ع الوطنی ي المجتم ام ف ا الع وتراجعھ

بأي أسلوب الخاصةالمادیةمصالحھالتي تجعل الفرد یسعى لتحقیق في ما بعد، ولصالح القیم المادیة

.1"حقوق المجتمعاحترامفي االجتماعیةبعید عن مسؤولیتھ 

ینة  ائل المش ذه الوس ارس لھ امعي المم ب الج ي فالطال اتف یل العالم ان، تحص ال ك ي أي مج ال أو ف

ي یتوقع منھ أن یكون أمینا ومستقیما ك ف ل ذل ة ویتمث ع أو الدول ي المجتم امي ف ھ كإطار س في وظیفت

یتھ، واحي شخص ادا ن ا حص وم بھ ن یق اء م ن ذك نم ع ا ت ة ألنھ ارت مقبول ات ص ذه الممارس ون ھ ك

" ذكي"ألنھ و" الشاطر ما یموت "، وألنھ "بیاكلھا من فم السبع " اإلعجاب والثناء من الكثیرین، ألنھ 

أسبابھ وأنواعھ ودوافعھ،...المدرسي ظاھرة الغش نبیل إبراھیم الزركوشي، 1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=344371 10/04/2014في یوم
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ن ھاعلیفھكذا ممارسات ال یخجل منھا الكثیرون، وال یخافون من العقاب ...  بحیث أصبحت جزءا م

لأفراد المجتمعمع سوء سلوكھ ، حیث تظھر 1"ھذه الثقافة الرائجة تھتارأو التعام رة وباس لبیة كبی بس

ن ، العامالمجتمعواالفتخار بمخالفة القوانین التي تنظم حیاة بل،نینمع القوا ائج ل اد أن النت تحت اعتق

ة بذلكھذه اآلفةوتصبح"، تضر مصالح األفراد اآلخرین ن الممارس ة جزءا م ةالعام ا ، البیداغوجی م

ھ ،الوساطة والمحسوبیةكثیر من الظواھر األخرى كانتشارفي یساھم ر أوج الذي تعتبران إحدى أكث

.2"على حقوق األفراد في المجتمعاالعتداء

ابي وبالنس ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.92بة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

در ب  وعي 1.04معیاري مق ن ال الي جدا م توى ع ر مس ع یظھ ابي مرتف اه إیج ة اتج راد العین أن ألف

اني  ل بمع زامالكام الحقوق االلت ةب الي االجتماعی ادیمي، وبالت ع األك ي المجتم ام الطلبف دم ةاھتم بع

ن استعمال ع م ا مجتم ئنھ أن ینشئ لن ن ش ذا م ادیمي، وھ ي التحصیل األك ر المشروعة ف الطرق غی

. وملتزم بالحس المدني والحضاري االجتماعیةصحي في عالقاتھ وسلوكاتھ األفراد

م  تجابةیوضح ) 49(جدول رق ة حول اس راد العین ؤون (أف ي ش دخل ف ا صالحةاآلخرینالت )بنوای
.تعزیز المسؤولیة االجتماعیة وعالقتھ ب

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

1117437,027616,1711624,685110,855311,283,571,37ع

ى نحو ارة عل ة للعب راد العین تجابة أف ابيیإمن خالل قراءة الجدول نالحظ اس وم ج ى العم درج عل بت

بة ) أحیانا% (24.68تلیھا نسبة ) دائما% ( 37.02نسبي یقدر بنسبة ا نس ا% (16.17تلیھ ، )غالب

ب  ام نس تجابةأم ي اس ة ف ل الطلب ن قب ة م اهمنخفض در باتج لبي تق بةس ادرا% ( 10.85نس ا ) ن تلیھ

النتائج وجود ، وھي نسب قریبة من الوسط مقارنة مع النتائج السابقة، وتعكس ھذه )أبد% ( 11.28

تمعھم باللتزامھمكافي من قبل الطلبة وأخالقياجتماعيوعي  ادیميقیمة الحق ضمن مج ن ،األك وم

ةثم مسؤولیتھم  ةاالجتماعی ي شؤون بأھمی دخل ف اد أو النصح أو اإلصالح، اآلخرینالت ة اإلرش بنی

بي ى وعي نس ة بالقواعد األخالویعزو الباحث ھذه النتائج إلى كون الطلبة عل زامنحوقی ل البااللت فع

ياأل اة خالق ي الحی ات ف یم والممارس ذه الق ة ھ ة بأھمی ة تام ةومعرف یم ،االجتماعی ى تنظ درتھا عل وق

ال یمارسونھاأنھم، إال الجزائري الذي یكون في أغلبھ محافظابین أفراد المجتمعاالجتماعیةالعالقات 

163نمر فریحة ، مرجع سبق ذكره ص 1
-http://www.hibapress.com/m/details،ظاھرة الغش في االمتحان األسباب والنتائجنور الدین الطویلیع، 2

4671.html 13/04/2015في یوم
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ي االجتماعیةالبیئة أن بسبب ،أرض الواقععلىبشكل قصدي وعلني ر ف ن فق اني م م تع المحیطة بھ

ات  ةالعالق لیمةاالجتماعی ابوتغی،الس زات فیھ امالمحف ةبالالھتم راد لمصلحة العام ل أف بة لك بالنس

القد یفسر بطبیعةا، وھذالمجتمع طالح ات نم ةالشخصیة و العالق دىاالجتماعی امعیل ة الج ن یالطلب

غالبا ما تفرض على الفرد بدورھا التي و، كاألسرةاالجتماعیةمؤسسات التنشئة فيھاعلیوالتي نشئو 

ادرةما تعلمھونادرا-ألن ذلك سیبعده عن المشاكل–قطیعة مع األخر امالمب اد ونصح باالھتم بإرش

ع ي المجتم م ف نزمالئھ د م ا یح ذا م اب، ھ یة الاكتس ؤھالت النفس درات والم ةق ب واالجتماعی للطال

ات بأكثر لالھتمامة المبادرة على نحو إیجابي الجامعي لتكون لھ أفضلی ةالعالق ي محیطھ االجتماعی ف

.العام الضیق من ثماالجتماعي

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.57وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

ر مس1.37معیاري یقدر ب  اليتوى أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي مرتفع یظھ ل ع وعي الكام ن ال م

اني  زامبمع الحقوق االلت ةب الي االجتماعی ادیمي، وبالت ع األك ي المجتم امھمف ن اھتم ر م ي كثی بتبن

ل ى الممارسات القیمیة واألخالقیة تعم ات عل ة العالق ةترقی ع،االجتماعی راد المجتم ین أف ن ب ذا م وھ

ي عالقوسلیم صحي األفرادشئنھ أن ینشئ لنا مجتمع من  ھ ف ةات زم االجتماعی القیم وملت ةب االجتماعی

.   واألخالقیة

م  دول رق ح ) 50(ج تجابةیوض ول اس ة ح راد العین ي ( أف اركة ف اتالمش لمياالحتجاج كل س )بش
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
1215532,988417,879219,577014,896914,683,401,44ع

ارة  ة للعب راد العین تجابة أف راءة الجدول نالحظ اس ت من خالل ق ى نحو كان ابيعل ى متوسطإیج عل

% 19.57تلیھا نسبة )غالبا% (17.87تلیھا نسبة ) دائما% ( 32.98بتدرج نسبي یقدر بالعموم

ي ستجابةاأمام نسب ، )أحیانا( ة ف اهلیست بالمنخفضة من قبل الطلب در اتج لبي تق بةس % 14.89بنس

ذه )أبد% ( 14.68تلیھا ) نادرا( ابقة، وتعكس ھ ، وھي نسب قریبة من الوسط مقارنة مع النتائج الس

ائج  دم النت ي ع ود وع اعيوج ة اجتم ل الطلب ن قب افي م زامھمك تمعھم باللت من مج ق ض ة الح قیم

ي بأھمیةاالجتماعیةمسؤولیتھم ومن ثم األكادیمي اركة ف ي المش وقھم ف بشكل االحتجاجاتكفالة حق

ة  ائج إن الطلب ذه النت ث ھ زوا الباح لمي، ویع روف وال س س الظ ون نف نفس ال یعیش ون ل یتعرض

ذه  ة ھ اوت أھمی درون بشكل متف اإلجراءات عبر مختلف قطاعات المجتمع الرسمیة، ھذا ما جعلھم یق

اظ على حقوق األفراد، وھذا من خالل التصورات الذھنیة التي تطبع ھذا السلوك في الحفاالحتجاجات
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في مثل واالنفعالما یعرفھ المجتمع من حاالت الغضب بارتباطھاأفراد المجتمع على العموم في لدى

ذه الممارسات ا بھ ى ارتباطھ دل عل ا ت ف، كم ة العن واطنین ثقاف ة الم ي عالق ي ف ات الرسمیة ف بالجھ

وق على نحو متردد وع، ما جعل الطالب الجامعي المجتم لم یستوعب بعد مستلزمات الدیمقراطیة وحق

ل وفي كل موقف، وغیر قادر على تصنیف ھذه الممارسات ضمن خیارتھ القانونیةاإلنسان ي تعم الت

. على الدفاع عن حقوقھ 

و إن تك الي ف وعي یوبالت ب ل اعين الطال ة اجتم اص بثقاف اجخ لمي ااالحتج ن اللس ده ع لوك یبع س

الوینمي لدیھ ردود ،فوضويال ال أفع ن مج ا تفسحھ م ن خالل م روح المسؤولیة م ى ب ة تتحل منظم

امعيسیدركلصوت العقل والضمیر وبالتالي  ب الج ى الطال اج عل ي االحتج ھ الحق ف تاذه أن ل إذا أس

زاالجامعةتأخر عن وقتھ، وعلى إدارة  یا مجھ ة بكافإذا لم توفر لھ فصال دراس ائل البیداغوجی ة الوس

بالمسار السلمي في المطالبة بالحقوق االلتزامإلخ، وھذا یساعد على ...التي تعینھ على التكوین العلمي

.المؤسسة للمجتمع األكادیمي أطرافوبناء الثقة بین مختلف ،الرأيوالتعبیر عن 

ا  ین لن ارة، یب ذه العب ابي وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ وانحراف03.40المتوسط الحس

ل 1.44معیاري مقدر ب  وعي الكام ن ال توى متوسط م ر مس أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي عام یظھ

دني االجتماعیةبالحقوق االلتزامبمعاني  الي ت ادیمي، وبالت ع األك ي المجتم امھمف ي اھتم اركة ف بالمش

ع ةاالجتماعیالسلمیة على مختلف الوضعیات االحتجاجات ي المجتم ا ف ي یتعرضون لھ والقانونیة الت

.األكادیمي 
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م  دول رق ح ) 51(ج تجابةیوض ول اس ة ح راد العین تعمال( أف ات االواس اء الحاج ي قض طة ف س
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )والمصالح داخل الحرم الجامعي 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
1310822,988117,2311724,895110,8511324,042,961,47ع

ى  من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة على نحو إیجابي متذبذب ومتوسطة عل

اد% (10.85تلیھا نسبة ) أبدا% ( 24.04بتدرج نسبي یقدر بوالعموم  ام نسب )ران تجابة، أم اس

در ب  ة تق ل الطلب ن قب لبي، م و س ى نح ة عل ا % ( 24.89لیست بالمنخفض ا ) أحیان % 17.23تلیھ

، وھي نسب قریبة من الوسط مقارنة مع النتائج السابقة، وتعكس ھذه )دائما% ( 22.98تلیھا ) غالبا(

ي  ود وع دم وج ائج ع اعيالنت ة اجتم ل الطلب ن قب افي م زامھمك تمعھم قباللت من مج ق ض ة الح یم

تعمالبأھمیة الحفاظ على حقوق المجتمع وعدم االجتماعیةاألكادیمي ومن ثم مسؤولیتھم  الواسطة اس

ى  ائج إل ذه النت زو الباحث ھ امعي، ویع ون ظاھرة"في قضاء الحاجات والمصالح داخل الحرم الج ك

مختلف مصالح المؤسسات عبر ریةاإلدایكتسبھ الفرد باحتكاكھ الیومي في المعامالت سلوك الواسطة

ة،  ھالجزائری لما ب را مس اره أم ل العرف واعتب ن قب اعيم ام االجتم عالع ي ،1"للمجتم ة ف ن محاول م

امعي ق مصالحھالطالب الج دلتحقی ت والجھ ذلك الوق ك ،مختصرا ب دونوذل ار األخذب ین االعتب بع

ةعقلیةاللدىالشائعةمن األدوات ا أنھاعتبارعلى وفي المجتمع، اآلخرینألفراداانتھاك حقوق العام

ة المجتمع الجزائري في  ة اإلداری ى خدماتولتجاوز الروتین والبیروقراطی ة دون الحصول عل مقدم

ا،عناء رتبط كونھ یس ت انوني ول ام الق ى النظ ل عل ى بالتحای ق مكاسب األشخاصعل شخصیة لتحقی

.والقواعد واللوائح المنظمةالقانون بواسطة شخص یستطیع عمل ھذا التجاوز بالتحایل على 

ب،فضمن فعالیات المجتمع األكادیمي امعيالطال ن الج تثنائیة م ة اس ل معامل ھ واسطة یعام ذي لدی ال

ا یحظى باھتمامھم، ویحصل داخل الحرم الجامعي وفااألطرمختلف  ذي تكفلھ وق ال ل الحق ى كام عل

احظالوھذا ما ،نیدون غیره من الطلبة الجامعیالجامعة  اءن ر أثن ةه كثی ة المیدانی ي المعاین ات ف عملی

، وال یخفى على الكثیر من معایشي الواقع الجامعي خصصات أو التحویل منھا مثالالتضمنالتسجیل 

ل،العالي الجزائریةمعلیالتفي منظومة  یر العم ةتأثیر المحسوبیة على س رارات العملی اذ الق ي واتخ ف

ةإلنتاج العلميتقییم االجامعة من خالل إعادة  اذج عرفی ق نم ، للطالب الجامعي الجزائري كل مرة وف

بل و ةس اث العلمی ار األبح ابر اختی ي المخ ا ف ةوإدراجھ دعوات،العلمی ط ال ةونم اركة المواجھ للمش

، جریدة المستقبل المحسوبیة والمعریفة تخلط المعامالت اإلداریة وتھد طاقات الكفاءات الشابةأسماء عبد هللا عثمان، 1
.18/3/2013یوم /http://www.elmustakbal.com/News/12128العربي، مقال متوفر على الموقع 
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العلمیة األبحاثالمنظمة في الجامعة، كذلك الممارسة التي تتم أثناء عملیة نشر مؤتمرات للحضور وال

دىأیضا بالنسبة كادیمیة،في المجالت األ ة الم تم للتكوینات العلمیة القصیرة والطویل ث ی اراالحی ختی

ن الشروط لصاحب الواسطة جامعات  ر م ا متمیزة ویستثنى من كثی ي یجب تحقیقھ خ ...الت د ".إل وق

یول ات السوس ن الدراس ر م ع جیة أن وأوردت الكثی ي المجتم اھرة الواسطة ف ا تفشي ظ ري وم الجزائ

اعيیرجع إلى بالمحسوبیةنسمیھا وعي االجتم ىضعف ال ة وإل ةالثقاف ي أنشئ األھلی العصبیة الت

ةمما جعلھا تغلب أفراد المجتمعأھا على دیھمترسخ في األعراف االجتماعی دون،ل م یعتم ى وجعلھ عل

ى الخدمات  ارب للحصول عل ة أو قضاء حاجةوالمعارف واألق اتسھیل مھم ا یلحق الضرر ،م مم

تطیعالواسطةلدیھلیسالذيالمواطنأنحیث رین،باآلخ ىالحصولیس ھعل يحقوق االت ھكفلھ ل

ةوتھدر بذلك ثقتھ بالقیم ،القانون ادي االجتماعی ي تن رصبالت افؤ الف دأ تك ة مب ةوالعدال ي االجتماعی ف

لبیة كالرشوة یساھممما سالحصول على الحقوق والخدمات  اد في تفشي الكثیر من المظاھر الس والفس

.1"في المجتمعاالجتماعیةلتنمیة لاإلداري المعیق 

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف02.96وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

ل 1.47معیاري مقدر ب  وعي الكام ن ال توى متوسط م ر مس أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي عام یظھ

دني االجتماعیةقوق بالحااللتزامبمعاني  امھمفي المجتمع األكادیمي، وبالتالي ت ائل اھتم ة الوس بنوعی

ى  ان إل ب األحی ي أغل وء ف الحھم واللج ق مص ة لتحقی تعمالالمتاح ات اس اء الحاج ي قض طة ف الواس

ةتجاوز مختلف الوضعیات أجلوالمصالح داخل الحرم الجامعي وھذا من  ي االجتماعی ة الت والقانونی

.ا داخل المجتمع األكادیمي یتعرضون لھ

.، نفس المرجعأسماء عبد هللا عثمان1



جتماعیةاالالطلبة المبحوثین حول قیمة الحق وعالقتھا بتعزیز المسؤولیة استجاباتیوضح )52(رقم جدول

الرقم
المتوسط أبدانادراأحیاناغالبادائماالمقیاس

الحسابي
اإلنحراف 
الترتیبالمعیاري

%ن ك دxت %ن كدxت %ن كدxت %ن كبنود اإلستمارة
xت 
دxت %ن كد

ممثل اختیارأھتم بالمشاركة في 1
17938,0989510221,704087215,322167215,32144459,57453,631,377. الطلبة في دفعتي 

أنتقد الرأي الذي نعتقد أنھ خطأ ألنھ 2
21545,74107512727,025088117,23243337,0266142,98144,061,092أمر ضروري

3
أتصرف بكافة الممتلكات والوسائل 

التي تتیحھا الجامعة في ما یتعلق 
.بدراستي 

19040,4395013228,095288017,02240347,2368347,23343,871,234

أعبر عن أفكاري وولي الحق في 4
29863,40149010221,704084710,00141112,3422122,55124,410,941.إعطاء المعلومات وتلقیھا 

5
أختار یشكل عادي نوعیة البحث 

العلمي واإلبداع األدبي والفني 
.خاص بي في الجامعة ال

17938,0989511825,114729119,36273459,5790377,87373,761,276

6
أأسس أي عضویة أو جمعیة علمیة 

داخل الحرم اجتماعیةأوثقافیة 
.الجامعي بشكل عادي 

7315,533658518.0834010221.7030611825.102369219.54922,851,3511

ألتزم بإحترم التوجھات العامة 7
8718,514356614,042648217.4424610722.7621412827,231282,741,4612للتنظیمات الطالبیة في الجامعة 

8
أنضم بصفة عادیة لمختلف التنظیمات 

والنوادي الطالبیة التي تعبر عن 
.توجھاتي ومعتقداتي 

357.441757716,383088417.8725211524.4623015933.821592,391,313

9

أطعن في أي قرار إذا كان مجحف 
في حقي مھما كان السبب وبكافة 

الوسائل المتاحة لدى المصالح المعنیة 
.

20343,19101510121,494048618,302585511,70110255,32253,861,245

تحصیل أستعمل أي وسیلة متاحة ل10
5211,06260357,451406513,831956513,8313025353,832533,921,403واالختباراتاالمتحاناتالعالمات في 

11
عدم تدخلي في األمور الشخصیة 

أمر ضروري ولو بنیة لآلخرین
.صالحة 

17437,028707616,1730411624,683485110,851025311,28533,571,378

12
بطرق سلمیة االحتجاجاتأشارك في 

للدفاع عن مصالح الطلبة المختلفة 
.مھما كانت 

15532,987758417,873369219,572767014,891406914,68693,401,449

13
سطة احینما تقتضي مصلحتي الو

فإنني ألجاء إلیھا فالمھم ھو تحقیق 
. النتائج اإلیجابیة 

10822,981088117,2316211724,893515110,8520411324,045652,961,4710

///194831.303908118618.014582111513.8633458277.961756103412.811486مج
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 نتائج الدراسة على ضوء التساؤل الفرعي الثالث:
؟لدیھ االجتماعیةز المسؤولیة یعزعالقة إیجابیة بتالحقوق ةالطالب الجامعي لقیمكتسابالھل 

انإن ما خلصت إلیھ جمیع الدراسات والنقاشات المتبلورة حول تأ لوك اإلنس ، تفضي ثیر القیم على س

بمجتمعھ، ھاإلیجابیة التي تربطاالجتماعیةلعالقات لمختلف اھافي تعزیزسھام إیجابيإإلى  أن ھناك

مما االجتماعیةوتأتي تأكیداتھم ھذه بمدى توفر المناخ المناسب والقادر على تفعیل ھذه القیم في البیئة 

.االجتماعیةوانفعاالتھدنیة في جمیع أفعالھ للفرد لتبني سلوك المایشكل حافز

رح  ذا الط ع ھ ا م حوتوافق ا اتض م لن دول رق الل الج ن خ ین) 52(م ة وح رات الدراس ل مؤش تحلی

د 13الـ البنود ممثلة في والمصاغة على شكل عبارات ة الحق كأح ین  قیم ة ب والتي تبحث عن عالق

ز المسؤولیة ا بتعزی ة وعالقتھ ر المواطن ةمؤشر متغی دىاالجتماعی امعي، ل ب الج ى فالطال ي عل یعن

ى  ري الدراسة عل ین متغی راضالمستوى المیداني اإلقرار بوجود عالقة إرتباطیة موجبة ب یم افت أن ق

. وسلوك األفراد حسب المواقف التي تعترضھم االجتماعیةعامل فاعل في توجیھ العالقات المواطنة

حیث أن التأسیس لبیئة جامعیة 4المبحوثین في البند رقم استجابةویظھر ھذا بشكل واضح من خالل 

ة واعتبارنقائمة على تقدیر الفرد لألخریی ھ اعلیذلك قیمة مجتمعی ي ذات امعي ف ب الج بھا الطال یكتس

ن ةن خالل التفاعل الدیمقراطي الذي یصبغ العالقات األكادیمیم ر م ى كثی ة، یضفي عل داخل الجامع

دني وصفةاالجتماعیةسلوكاتھ  ى الحس الم ھ عل اركة یجعل ة كحق المش اھیم المواطن ل بمف وعي كام

در والحریة في إبداء الرأي والنقد الجدلي، ابي المق ن خالل المتوسط الحس وھذا ما بدا لنا إحصائیا م

دوام ، ف0.94معیاري یساوي وانحراف4.41ب ى ال وم عل ة تق ة الجامعی مظاھر الدیمقراطیة في البیئ

أن یعزز مبدأ الحوار شأنھفي المجتمع األكادیمي، وھذا من واالجتماعيالتفاعل العلمي بتثمین مبادئ 

ن باعتبارهوتقبل الرأي األخر والدعوة لھ  داھا م ا ع ى م ة عل ب المصلحة الوطنی السبیل الوحید لتغلی

م د رق ي البن ا 2المصالح الشخصیة، كما ھو واضح ف وزون مرجح ابي الم اء متوسطھ الحس ذي ج ال

. 1.09معیاري یساوي وانحراف4.06لك بدرجة عالیة بلغت قیمتھا لذ

رت بوجود  وثین أق ة المبح ة الطلب ن عین ى م ة العظم وتأیید لما سبق كشفت الدراسة الحالیة أن الغالبی

ةلقیمة الحق في المجتمع األكادیمي وبین مسؤولیتھم التزامھمعالقة إرتباطیة موجبة بین  واالجتماعی

ي تحصیل ستعمالابأھمیة عدم  ر المشروعة ف ةالطرق غی ة األكادیمی ات ضمن الدراس ا ،العالم مم

رامیفضي إلىھذا التصور على قناعة أن جعل أفراد العینة من الطلبة الجامعیین  ع احت وق المجتم حق

ي و ادیمي، األخالق كاألك ة بوذل ي المصلحة الخاص ي تصب ف ذه الممارسات الت ل ھ وء لمث دم اللج ع

ر بالمص ة، وتض یمالحة العام ي وأن الس ادیميتفش ع األك ي المجتم واھر ف ذه الظ ل ھ ؤدي مث ىی إل

ع الوطنیة والقیم األخالقیةاھتزاز القیم  ي المجتم امف ق ، والع رد یسعى لتحقی ل الف ي تجع مصالحھالت
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ةبعید عن مسؤولیتھ بأي أسلوب الخاصةالمادیة ي االجتماعی رامف عاحت وق المجتم ھ، ككلحق وعلی

ةأكثرھتمامقیم المواطنة تحیلھ إلى االفإن یلةبالطریق ي أو الوس ذا دون الت ي ھ تخدمھا ف داءیس االعت

ع،  ث على المصالح العامة للمجتم ةتبحی امعي بأھمی ب الج ي إحساس الطال ھ بھوعینم وق حقوق وحق

ھ قیةالمشبوھة وغیر األخالغیره، بعیدا عن اإلستغالالت ل حقوق ن ، أي انھ یتعلم كیف یكف ي جو م ف

متوسطھ ءالذي جا10الحریة األكادیمیة في الحرم الجامعي، وھذا ما تم تشخیصھ من خالل البند رقم 

،وھو نفس الشأن كذلك بخصوص 1.40معیاري یساوي وانحراف3.92الموزون مرجح لذلك قدره 

اوي 3البند رقم  در یس اري فوانحرا3.87الذي جاء متوسطھ الموزون مرجحا ھذا المنطلق بق معی

.1.23مقدر ب 

وفي السیاق ذاتھ أوضحت النتائج المیدانیة أن الجو السائد ضمن المجتمع األكادیمي ھو جو دیمقراطي 

ي  بھ وع ا أكس ة، م ھ بعدال ن نفس دفاع ع امعي ال ب الج ھ للطال من قوانین ا وتض د م ى ح اعيإل اجتم

ةبمسؤولیتھم امھالتزومن ثم األكادیميوأخالقي مرتفع لقیمة الحق ضمن المجتمع  ة االجتماعی بأھمی

رارات بكفالة حقھ ي اإلجراءات والق دىالطعن ف ن خالل ل امعي، م ي الحرم الج ة ف المصالح المعنی

ي واجتماعیةالتأسیس لعالقات وروابط قانونیة وإنسانیة  بل الفوضى والتشویش ف دة عن س عادلة بعی

دره 9رقمالحرم الجامعي، وھذا ما تم ترجیحھ إحصائیا في البند 3.86والذي جاء بمتوسط حسابي ق

.1.24معیاري یساوي وانحراف

ن  كما تحیلنا ھذه النتائج أیضا إلى مستوى الثقافة الدیمقراطیة الجیدة التي تكونت عبر مراحل سابقة م

اخ أفرادأن تؤثر على سلوكیات استطاعتالتمدرس، والتي  رت من امعیین، ووف ة الج ن الطلب العینة م

والظواھر التي یرغبون بدراستھا، بالتشاور عمواضیالوإبداء أرائھم حول القتراحلجمیع الطلبة مالئم

ل مع األساتذة المؤطرین في الجامعة، وما اتبعھ من إجراءات تتضمن  ي تحد أشكالرفع ك ود الت القی

رد  ودا ت ت قی واء كان ي س ىمن انطالق البحث العلم اد عل ر واالجتھ ة التفكی داعحری ي بعض واإلب ف

وم  انیةتخصصات العل ةاإلنس م واالجتماعی د رق ي البن ا ف ا كم ر عنھ ة المعب د الحقیق ذلك تجس 5، وب

.1.27بمعیاري مقدروانحراف3.76بمتوسط حسابي موزون یساوي 

ي  تجابةوف ن عیاس وثین م ؤولیة نالمبح ة أن المس ى حقیق ا عل تنا أیض ائج دراس د نت ة تؤك ة الطلب

ة باالجتماعی انوني للطال ب الق وعي بالجان ي ال ل ف امعي تمث اعيالج ي واالجتم وق الممارسة ف للحق

ا  ي یتبعونھ ة الت ة والطریق ھ الطلب الحرم الجامعي، فإن كان الوعي یشیر إلى مستوى متدني وصل إلی

ذا  إن ھ ة، ف اة الجامعی یر الحی ي تس اركة ف ى المش درتھم عل ق بق في الوصول إلى قراراتھم في ما یتعل

ي سینعكس ع ي ف دورھم الحقیق ام ل بس الغموض الت ن خالل تل م م ة لھ ة الیومی ى السلوك والممارس ل

الكثیر من الممارسات المدنیة والمتعلقة بقیم المواطنة الحقة، وھذا ما یمكن ھمعلیالجامعة، مما یضیع 

م  ابي م1أن نستشفھ من دالالت البند رق ذي بمتوسط حس اوي وال اري وانحراف3.63زون یس معی
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انتخابما یدل على نوع من التردد بین أفراد العینة في تأكید أنھم یشاركون في عملیة 1.37در ب مق

ي  ة ف ذه العملی ة ھ دم أھمی االة وع ن الالمب وع م دیھم ن ق ل ا یخل ة، م ة دیمقراطی ة وبطریق ل الطلب ممث

.المستقبل

كون لمبحوثین لقیمة الحق، ااستجابةوغیر بعید عن ھذا المنحى التحلیلي تفید النتائج كذلك ضعف في 

افي  ززة بالشكل الك ر مع ة غی ذه القیم دىھ ي ل ل مؤسسات المجتمع ن قب ن الدراسة م ة م راد العین أف

ر  ا أث اعي السلوكي مم م االجتم ن ردة فعلھ الرسمیة منھا والمدنیة، ما جعل أفراد العینة غیر متأكدة م

ن على قراراتھم اتجاه القضایا المطروحة في اإلستبانة، وح ة وم ة وسلوك المواطن د من إدراكھم لثقاف

)2008( قوادریة علىدراسة كتحصیل حاصل لھذا، وھو ما تؤكده االجتماعیةثم تدني لمسؤولیتھم 

كأبرز مؤشرات ) التضامن واحترام األخر والتعایش ( اتجاھاتفھناك ترابط في األفكار التي تحملھا 

ر لقیمة الحقوق في الوسط االجتماعي المعزز ا تفتق ة، كونھ بالمھارات المعرفیة وقیم المسؤولیة المدنی

ع  ین المتوسط  والمرتف للتعزیز من قبل مؤسسات التنشئة االجتماعیة فقد جاءت في مستوى متذبذب ب

.أفراد عینة الدراسةلدى

در ب انحرافو 3.57بمتوسط حسابي یساوي 11البند رقم حیث یفترض  اري مق ذي ، 1.37معی ال

تمعھم اللتزامھموأخالقي كافي من قبل الطلبة اجتماعيم توفر وعي عدیعكس لقیمة الحق ضمن مج

ؤولیتھم  م مس ن ث ادیمي وم ةاألك ح أو باالجتماعی اد أو النص ة اإلرش رین بنی ؤون اآلخ ي ش دخل ف الت

ات االجتماعیةاإلصالح، وھذا بسبب البیئة  ي العالق ر ف ةاالجتماعیالمحیطة بھم، والتي تعاني من فق

ث السلیمة زات ، بحی ا المحف ب فیھ امتغی راد لالھتم ة لألف ن اآلخرینبالمصلحة العام ا یحد م ذا م ، ھ

یة اكتساب ةالقدرات والمؤھالت النفس ى واالجتماعی ادرة عل ھ أفضلیة المب ون ل امعي لتك ب الج للطال

.ثم العام الضیق من االجتماعيفي محیطھ االجتماعیةأكثر في العالقات لالھتمامنحو إیجابي 

ة أن  ة المیدانی اركما كشفت الدراس تھم افتق ة الحق جعل ة حول قیم امعي لتصورات ذھنی ب الج الطال

ى االحتجاجاتیقدرون بشكل متفاوت أھمیة كفالة حقوقھم في المشاركة في  اظ عل لمي والحف بشكل س

واطنین ثقافة العنفبحقوقھم كأفراد في مجتمع، وكون ھذه المسألة على العموم ترتبط  ة الم ي عالق ف

ع، وب ي المجتم میة ف ات الرس ھ بالجھ ا یعرف رادم ب األف االت الغض ن ح الم ذه واالنفع ل ھ ي مث ف

امعي  ب الج ل الطال ا جع ات، م وق الممارس ة وحق تلزمات الدیمقراطی د مس توعب بع م یس رینل ، اآلخ

ى الوغیر قادر على تصنیف ھذه الممارسات ضمن خیارتھ القانونی ل عل ھ،ة التي تعم دفاع عن حقوق

م  د رق ي البن ین ف و مب ا ھ اوي 12كم ھ تس ة ب ابي الخاص ط الحس ة المتوس اءت قیم ذي ج 3.40وال

.1.44معیاري مقدر ب وانحراف

ل مسؤولیتھم  ا أن تفعی د لن ا الجدول أعاله یتأك وحین النظر للبیانات المستقاة من المیدان التي یظھرھ

ي  8و7و13و 6في الترتیب والتي تحمل رقم یرةاألخمن خالل البنود األربع االجتماعیة ل ف وتتمث
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ة أو  ة ثقافی ات علمی ةكفالة الطلبة حقھم في تأسیس جمعی ع اجتماعی امعي تتناسب م داخل الحرم الج

ع وعدم  وق المجتم تعمالتوجھاتھم العلمیة والثقافیة، وبأھمیة الحفاظ على حق ي قضاء اس الواسطة ف

التوجھات العامة للتنظیمات الطالبیة داخل الحرم احترامرم الجامعي، و الحاجات والمصالح داخل الح

دم إیستند باألساس ھااألخیرة، كلللعمل الجمعوي ضمن إطار ھذهاالنضمامالجامعي، و بأھمیة  لى ع

ر لدىكافي وأخالقييوقانوناجتماعيوجود وعي  ر لكثی الطالب الجامعي بقیمة الحق، ما جعلھ یفتق

جماعي المؤسساتي، وھو ما أكدتھ المتوسطات الحسابیة الموزونة ومجمل الأھداف العمل من مبادئ و

ي االنحرافات انحراف2.85:المعیاریة المرتبطة بھا والتي جاءت في تدرج تنازلي كما یل اري ب معی

اوي  انحراف2.96،و1.35یس اوي ب اري یس انحراف2.74، و1.47معی اوي ب اري یس ، 1.46معی

.1.3معیاري یساوي افبانحر2.39و

ي  ة ف ة الحق كأحد مؤشرات المواطن ین قیم ومن كل ما سبق یمكننا اإلقرار بوجود عالقة إرتباطیة ب

دىاالجتماعیةدراستنا وإسھامھا في تعزیز المسؤولیة  ى ل ا تتأسس عل امعي كونھ ب الج ادئالطال مب

و الفھم والوعي والمشاركة، وجاءت في حدود عالیة جدا من مستوى م بیا وھ توسط إلى مرتفع جد نس

دالت  ة ومع ابیة الموزون ة المتوسطات الحس االنحرافما تأكد لنا میدانیا من خالل اإلحصائیات لقیم

.المعیاري الخاص بھا كما ھو موضح في بنود الجدول المبین أعاله 
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ور-4 ؤولیة مح ز المس ا بتعزی ة وعالقتھ اركة المجتمعی ة المش ةاالجتمقیم دىاعی ل
:الطالب الجامعي 

ة حولاستجابة)53(جدول یوضح راد العین ي قضاء حوائجھماآلخرینمساعدة ( أف ھ )ف وعالقت
.بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
117938,0915532,989620,43214,47194,043,971,06ع

وم  ى العم ع عل ابي مرتف و إیج ى نح ارة عل ة للعب راد العین تجابة أف من خالل قراءة الجدول نالحظ اس

در ب بي یق درج نس ا% ( 38.98بت بة ) دائم ا نس ا% (32.98تلیھ بة)غالب ا نس % 20.43تلیھ

تلیھا ) نادرا% ( 04.47نسبةبي تقدر بسلاتجاهمتدنیة من قبل الطلبة في استجابةأمام نسب ، )أحیانا(

ائج وجود )أبد% ( 04.04 ذه النت ابقة، وتعكس ھ ائج الس ع النت ة م دا مقارن ، وھي نسب منخفضة ج

ة اجتماعيوعي  زامھمكافي من قبل الطلب اركة باللت ة المش ةقیم م االجتماعی ن ث تمعھم وم ضمن مج

أن ویعزو الباحث ھذه النتائج إلىء حوائجھم، في قضااآلخرینبأھمیة مساعدة االجتماعیةمسؤولیتھم 

وعي  اعيال ذي االجتم ةال یم المواطن ة ق ن منظوم زء م كل ج امعي یش ب الج ة الطال ي ذھنی خ ف راس

د، القیم فالجزائري بشكل جی بع ب افظ ومتش ع مح ري مجتم ةالمجتمع الجزائ ي األخالقی ة، الت والوطنی

اط  وع أنم رض مجم ن تف ئة م ةالتنش لاالجتماعی يالس ى تیمة والت اعلیرب ة ھ ن الطلب ة م راد العین أف

بقیم التعاون والتكافل والتضامن وأھمیتھا في تقویة الروابط اجتماعيوعي ن، ھذه ما أكسبھم یالجامعی

اعيبما یضمن التماسك االجتماعیة راداالجتم ین األف ي ،ب اط السلوك الت یم وأنم ون الق ة یطبق فالطلب

ئة  ةاتعلموھا من مؤسسات التنش اعلیلفانظرا الجتماعی ةتھ د أن ، االجتماعی ذلك نج ذه المؤسسات ل ھ

ةالسلوكات الوبقیم المواطنةوتعمل على تزویدھم األفرادوعي بتنمیةتھتماالجتماعیة یة األمدنی ساس

قیم مثل التعاون فبین أفراد المجتمع، االجتماعيفي التكافل الشعور بالمسؤولیة المشتركةالتي تنمي و

تال كھ وال ى تماس اظ عل ة للحف ي مھم ري وھ ع الجزائ یم المجتم ن ش ي م اس ھ ین الن ل ب حم والتكاف

.واستمراره

ر  أثیر اكب ا ت ىوبھذا كان لھ امععل ة الج یینیالطلب ن خالل تبن اعدة لھمم ق بمس ة تتعل قضایا مجتمعی

ا بعض كشفھمو،من الطلبةالمحتاجین ي یعانیھ رادعن الظروف الصعبة الت دم قاألف ى لع درتھم عل

اعدتھم الحیاة الجامعیةتبمتطلبامثال ةاإلفاء ى مس ادرة عل ات ق ى جھ ق الوصول إل ، وذلك عن طری

ن إن ھم تعرضوا والوقوف بجانبھم وع م اكللھذا الن ى ، المش ن المواضیع باإلضافة إل ر م ارة كثی إث

اتفي مجتمع الجامعة عبر -، الحمالت التوعویة والتحسیسیةالتیلطو–اإلنسانیة اءات والمھرجان اللق
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ع وغیرھا، الثقافیة دعو للتضامن م وطن أو التي ت اء ال ي أرج انوا ف اجین والمتضررین أي ك والمحت

.خارجھ

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.97وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

ابي1.06معیاري مقدر ب  اه إیج ل أن ألفراد العینة اتج وعي الكام ن ال ع م توى مرتف ر مس ام یظھ ع

د اھتمام الطلبةضمن المجتمع األكادیمي، وبالتالي االجتماعیةبالمشاركة االلتزامبمعاني  بشكل متزای

ى أن یعكساآلخرینبضرورة مساعدة  ئنھ عل ن ش ا م وائجھم م ي قضاء ح ةاالجتماعیمسؤولیتھم ف

ام دور اإلبللقی ابيیال اریع ج اح المش ي إنج ة ف ةالخیری ي الجماعةواالجتماعی ةف ع األكادیمی والمجتم

.مستقبال 

التنسیق والتعاون في قضاء األعمال المشتركة (أفراد العینة حولاستجابةیوضح )54(رقم جدول
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )بین الطلبة

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%نك%ن كت
221645,9614631,068117,23183,8391,914,150,97ع

وم  ى العم ع عل ابي مرتف و إیج ى نح ارة عل ة للعب راد العین تجابة أف من خالل قراءة الجدول نالحظ اس

در ب بي یق درج نس ا% ( 45.96بت بة ) دائم ا نس ا% (31.06تلیھ بة)غالب ا نس % 17.23تلیھ

ي استجابةأمام نسب ، ) حیاناأ( ة ف ل الطلب ن قب اهمتدنیة م در باتج لبي تق بةس ادرا% ( 03.83نس ) ن

، وھي نسب منخفضة جدا مقارنة مع النتائج السابقة، وتعكس ھذه النتائج )أبد% ( 01.91نسبةتلیھا

جتمعھم ومن ضمن ماالجتماعیةلقیمة المشاركة اللتزامھمكافي من قبل الطلبة اجتماعيوجود وعي 

ة بأھمیةاالجتماعیةثم مسؤولیتھم  االتنسیق والتعاون في قضاء األعمال المشتركة بین الطلب باعتبارھ

ا،األكادیمیةعنصر ھاما في توجیھ الحیاة  ل كونھ ة بعضھم صر التواصل المباشر اعنتمث ین الطلب ب

یم بالطالب الجامعير المواقف المنوعة التي تزود یوفتعبروذلك،ببعض اتالمھارات والق واالتجاھ

اركة ھوذلك من خالل تشجیعالتي تنمي شخصیتھ بشكل تام، اعي والمش والمسؤولیة على العمل الجم

في إدارة الفصل والعمل الطالب الجامعي مثالإشراك من خالل،االجتماعيوامتالك مھارات التفاعل 

ى تنظیم ةعل اذج األكادیمی ق النم ھ ،ھ وف د تأھیل ولي ھقص ؤولیةلت وانین ذه المس یھ الق ا تقتض ق م وف

ید فالطالب ،واألكادیمیةالجامعیة واألعراف  ھنا یعمل على محاكاة الواقع المجتمعي ویعمل على تجس

من خالل تقدیم ، وذلكاألكادیمیةفي الحیاة الموكلة إلیھ األعمالفي إنجاز مبدأ الدیمقراطیة المجتمعیة

من خالل إن ثم الموجھة والتطبیقیة،األعمالضمنل المطروحة التقاریر والبحث في مشروعات العم

األطراف الجامعیة المكونة للمجتمع بین وھمالمناقشة بین الطلبة ینضج الوعي الحقیقي بقیم التعاون بین
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ادوعي مأن ینمي لدیھشأنھھذا من و،األكادیمي ةباإلبع ن خالل االجتماعی ة م توى الجامع ى مس عل

ل الج ث ثقافة العم ن حی اعي، م اقم د االتف ى ھدف وتحدی ارة واكتسابوالمسؤولیات األدوارعل مھ

. العاماالجتماعيبالنظام وااللتزامالمسؤولیة القیادة كل ھذه الجوانب تعتبر قاعدة عامة لدعم 

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف04.15وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي عام یظھر مستوى مرتفع من الوعي الكامل بمعاني 0.97عیاري مقدر م

بالتنسیق والتعاون في اھتمام الطلبةضمن المجتمع األكادیمي، وبالتالي االجتماعیةبالمشاركة االلتزام

ة ین الطلب ھ قضاء األعمال المشتركة ب واء داخل الفصل أو ضمن عالقات ةاالجتس ات ماعی ع مكون م

. المجتمع األكادیمي 

ة حولاستجابةیوضح )55(رقم جدول راد العین ي (أف ة الصحیة ف ن والوقای د األم ة بقواع التوعی
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )الحرم الجامعي

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
3439.157415,746914.6817236.6011223.832.051.26ع

دا ومتوسطة إیجابي من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة على نحو  ذب ج متذب

14.68تلیھا نسبة)غالبا% (15.74تلیھا نسبة ) دائما% ( 9.15على العموم بتدرج نسبي یقدر ب

36.60بنسبةسلبي تقدر اتجاهلیست بالمنخفضة من قبل الطلبة في استجابةأمام نسب ، )أحیانا % ( 

وقریبة من الوسط مقارنة مع النتائج السابقة، مرتفعة، وھي نسب)أبد% ( 23.83تلیھا ) نادرا% ( 

ي  ود وع دم وج ائج ع ذه النت س ھ اعيوتعك ة اجتم ل الطلب ن قب افي م زامھمك ة اللت اركة لقیم المش

م مسؤولیتھم األكادیميضمن مجتمعھم ماعیةاالجت ن ث ةوم ةاالجتماعی ن بأھمی ة بقواعد األم التوعی

ررة ة ومب م والوقایة الصحیة في الحرم الجامعي، وھي نتائج منطقی العودة للجدول رق والجدول 06ب

ي واتجاھھم نحو المشاركة 07 ل التوعوي والتطوعي، ف یماالعم عالس اعم دم جدواقتن ة بع ى الطلب

ھ المشاركة في مثل ھذه الفعالیات، أمام  وم ب ذي تق دني األخرى الدور الفاتر ال ع الم مؤسسات المجتم

باستخدامالجامعة في توعیة الطلبة بطرق الوقایة العامة وطرحھا كمواضیع للبحث والمناقشة، وذلكو

ل ن ك دوات م تغاللالن ةواس ة واإلقلیمی ة والعالمی اھرات الوطنی بات والتظ ة للمناس ة بالوقای الخاص

يالكثیرین مدى وجدیة المشاكل یخفى عنالو،بأھمیة الوقایة والصحةوتوعیتھموالصحة  وقعت الت

ت نتیجة عن وحوادثإصاباتسواء في الحرم الجامعيھذه األعوامخالل  الكان إدارةسوء وإھم

.حلول لھاوإیجادمعالجتھا أوالوقایةبكیفیة المعرفةعدم كذلك المواقف الخطرة،



عــــــــــــــــــرض البـــــــيانات ومناقشتــهاالفصل السادس  

265

للملصقات والمناشیر كإعدادھم ،والتنبیھ لھذه المواضیع والقضایافإن إشراك الطلبة في عملیة التوعیة 

بشكل كبیر في یساھم،خارجھالحائطیة وغیرھا من األنشطة التي قد تمارس داخل الحرم الجامعي أو

التي ا ك ل معھ اطر وطرق التعام أنواع المخ یھم ب ةاتحدث بسبب تصرف وع واء لطلب نھم س ا بی فیم

األمنوإرشاداتبإجراءاتبعدم اھتمامھم والتزامھم أوعن طریق تعمد باإلھمال أوأوبالمشاجرات "

ة يوالسالمة المطبق امعي-ف ذالك -الحرم الج يالمخاطر ، ك تج عن االختالل بشروطالت السالمةتن

في النظافةاإلھمالبسبب أویق عدوى عن طر-بالطلبة الجامعیین-المحیطةالبیئةبسبب أوالصحیة

، 1"والسالمةاألمنبشروط وعدم االلتزام اإلھمالمخاطر الحریق بسبب الشخصیة، كذلك أوالعامة

اركة ،اإلعالم والتنبیھ فقطإذ ال یكفي تناول ھذه المسائل عن طریق  ى مش ك إل دى ذل بل یجب أن یتع

یدفع ،عملیاا وعلمیومساھمتھم في إثرائھا ومناقشتھا الطلبة ا س ذا م بھ ى الطال ر إل امأكث ا االھتم بھ

ھ ومحاولة جمع المعارف المتعلقة بھا، یغرس فی ةالمسؤولیة ما س ى االجتماعی بوجوب المحافظة عل

أیضا أن یعمل على إشاعة كثیر من شأنھوھذا من والمجتمع ككل،الجامعةصحة وسالمة األفراد في 

.ائیة ومحاربة الضارة منھااألنماط السلوكیة الصحیة والوق

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.30وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

در ب  اري مق اه 1.24معی ة اتج راد العین لبيأن ألف توى س ر مس ام یظھ دنيع ل مت وعي الكام ن ال م

اني  زامبمع اركة االلت ةبالمش ع األكاالجتماعی من المجتم دني ض الي ت ةادیمي، وبالت ام الطلب اھتم

.بالمشاركة في التوعیة بقواعد األمن والوقایة الصحیة في الحرم الجامعي 

، مقال متوفر على موقع األمن والسالمة في المدارسشراكي، تامر عبد هللا1
http://kenanaonline.com/users/tamersafety/posts/448195 11/09/2014في یوم
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ة حولاستجابةیوضح )56(جدول راد العین ة( أف ات الخیری ل الجمعی ي عم ھ )المشاركة ف وعالقت
.بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

4408.518117,2313027,6610221,7011724.892.631.26ع

ى  دا ومتوسطة عل ذب ج ى نحو متذب ارة عل ة للعب راد العین من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أف

بة ) دائما% ( 8.51بالعموم بتدرج نسبي یقدر  ا% (17.23تلیھا نس بة)غالب ا نس % 27.66تلیھ

در باتجاهلیست بالمنخفضة من قبل الطلبة في استجابةأمام نسب ،) أحیانا ( لبي تق بةس % 21.70نس

د% ( 24.89تلیھا ) نادرا( ابقة، )أب ائج الس ع النت ة م ن الوسط مقارن ة م ة وقریب ، وھي نسب مرتفع

ي  ود وع دم وج ائج ع ذه النت س ھ اعيوتعك ن اجتم افي م ة ك ل الطلب زامھمقب اركة باللت ة المش قیم

ة تمعھم االجتماعی من مج نض د م ا یح ؤولیتھم م ةمس ول االجتماعی ةح ل أھمی ي عم اركة ف المش

ى ع ائج إل وفردمالجمعیات الخیریة في المجتمع عموما، ویعزو الباحث ھذه النت ین ت افي ب وعي الك ال

داف منالعمل الخیري التطوعي بأھمیة العامأفراد المجتمع ة واألھ ة اجتماعی حیث تقدیر العمل كقیم

فقر النسیج الجمعیاتي ذاتھ وضعف الثقافة التطوعیة العامة، وقصور "بسبب ،التي یسعى إلى تحقیقھا

المدرسة على القیام بدورھا في إنماء اأو تقصیر عموم مؤسسات التنشئة االجتماعیة والسیاسیة بما فیھ

اعيالعمل التطوعي، ألنھا ال تشجع ب ل الجم یم العم ة التطوع، 1"ما فیھ الكفایة على ق ذه فثقاف ل ھ لمث

ال ر األعم كل كبی ة بش ل متدنی ري، بفض ع الجزائ ي المجتم ادیة ف ـیرات االقتص ـیاق المتغ ســــ

وغیاب أماكن مناسبة لعمل األنثى المتطوعة داخل المجتمع بما أن،التي یعیشھا المجتمعواالجتماعیة

كالقوانین غیر المشجعة، الدراسة من اإلناث، كذلك كثرة التعقیدات البیروقراطیة نصف عینة أكثر من

تخلصھم من الروتین والملل أنشطةالطلبة یشاركون في مثل ھذه الممارسات بدافع البحث عن فمعظم

.إلخ...الذي یجدونھ في دراستھم فقط 

اعيالخطاب الفكرينمط جمود فالطالب الجامعي یصطدم ب ائدالاالجتم ام الس ويع ل الجمع عن العم

ار األول "كون أن،في المجتمع الجزائري ان، فالتی اران قوی ھ تی الجمعیات والتنظیمات المدنیة یتجاذب

ل  و أق اني فھ ار الث ا التی دني، أم ع الم ات المجتم ي منظم ل التطوعي واالنخراط ف ؤمن بالعم متفائل ی

ذا تفاؤال ألنھ یفضل االمتناع عن المشاركة خاصة إذا ل النضالي والسیاسي، إن ھ ر بالعم ق األم تعل

ذا  وفر ھ دى ت ا م ائل، منھ ع یطرح عدة مس ي المجتم راد ف ات األف ف واتجاھ االستقطاب الثنائي لموق

33عبد الوھاب بن حفیظ ومشیرة الجزیري ، مرجع سبق ذكره ص 1



عــــــــــــــــــرض البـــــــيانات ومناقشتــهاالفصل السادس  

267

ات ذه المنظم باإلضافة، 1"الجمھور على رصید كامل من المعلومات ینیر لھ السبیل حول مردودیة ھ

ین لشیوع كذلك ائدة ب ة الس ا،األفكار الخاطئ ع عموم راد المجتم رة التطوعأف ط فك ا رب ل ومنھ والعم

.  بغیاب المحفزات والمقابل المادي وذلك، ما جعلھ مجال غیر جاذب للطلبةبالمردود الماديالخیري

ابي  ا المتوسط الحس ین لن انحراف02.63وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یب وب

أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي عام یظھر مستوى متوسط من الوعي الكامل و01.26معیاري مقدر ب 

المشاركة في باھتمام الطلبةضمن المجتمع العام، وبالتالي تدني االجتماعیةبالمشاركة االلتزامبمعاني 

ة المجبعمل الجمعیات الخیریة بس ن ب عدم فھم طبیعة العمل الخیري وحاج ا یحد م ھ م ة ل ع الملح تم

االجتماعيسلوك التضامن والتكافل اكتساب والتعرف على مشكالتھ وخدمة المجتمعولیتھم نحو مسؤ

.للمجتمع العام االجتماعیةفي عالقتھ مع المكونات 

ة حولاستجابةیوضح )57(رقم جدول راد العین ى ( أف ة والمحافظة عل اكنالتوعی السیاحیةاألم
.مسؤولیة االجتماعیة وعالقتھ بتعزیز ال)خیةیوالتاراألثریة

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
526355,9610121,495411,49377,87153,194,191,11ع

من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة على نحو إیجابي ومرتفع جدا على العموم 

در ب  بي یق درج نس ا% ( 55.96بت بة ) دائم ا نس ا% (21.49تلیھ بة)غالب ا نس % 11.49تلیھ

) نادرا% ( 07.87سلبي تقدر ب تلیھا اتجاهمنخفضة من قبل الطلبة في استجابةأمام نسب ، )أحیانا(

ذه ، وھي نسب متدنیة وبعیدة عن الوسط مقارنة مع النتائج السابقة، وتعك)أبد% ( 03.19تلیھا  س ھ

ي  ود وع ائج وج اعيالنت ة اجتم ل الطلب ن قب افي م زامھمك اركة باللت ة المش ةقیم من االجتماعی ض

اكن االجتماعیةمجتمعھم ما ینمي مسؤولیتھم  ى األم ة والمحافظة عل ي التوعی حول أھمیة المشاركة ف

ة ة والتاریخی یاحیة األثری ھ الس ي تلعب دور الت ى ال ائج عل ذه النت ث ھ زو الباح ئة مؤ، ویع ات التنش سس

ة دنياالجتماعی ع الم ان المجتم ات ولج ي عملی ف الطالب ، ف اكن بتثق ةاألم ةاألثری ي ووالتاریخی الت

عب  اة الش ن حی ة م ة ھام ات تاریخی ؤرخ لحقب ري، وت ت الجزائ رھمولف ىنظ وعي إل ر ال ة نش أھمی

ار ول اآلث ي ح ةالمجتمع الم التاریخی ق تخصوالمع ن طری ك ع اریة، وذل ا الحض دوات یص وقیمتھ ن

ة ة علمی ات ثقافی یمو،وملتقی ةتنظ االت ترفیھی اتورح ة مھرجان امثقافی ة وأی ا محلی الح تقیمھ المص

میة كل دوري الرس ھ بش ارك فی راد أیش ع ف رمیم المواق ف وت ي تنظی اعدة ف ي للمس ع المحل المجتم

تشكل " على أنھا لینظروا إلى ھذه اآلثار واجتماعيبیئيأن ینمي لدیھم وعي شأنھ، ما من السیاحیة
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ةكذلكمورد اقتصاديتشكلوھي،الھویة الثقافیة والتاریخیة لمجتمعھم یاحة العام ال الس ،ضمن مج

ي إن ف.1"المحليوأن العبث بھا ھو عبث بموارد اقتصادیة یستفید منھا المواطن واطنین ف إشراك الم

ري  اري األث راث الحض ة الت ؤولیة حمای ل مس وطنتحم اریخي لل ك حسسیوالت ؤولیة وذل ھم بالمس

ةلھم ومشاركتھم في اللجان وبدخ ى التعرض،المدنی ل عل ي تعم ةوالت ر محارب بعض التصرفات غی

ةالمسؤولة بات الوطنی نم عن عدم وعي ودرلھذه المكتس ي ت زوار والت ن ال ا ام ا أو أھمیتھ ة بقیمتھ ی

ایة،والمعالم التاریخالكتابة على المواقع األثریةك،الثقافیة والسیاحیة ر منھ دان الكثی ا سبب فق وال مم

.مجال لترمیمھا

ابي  ا المتوسط الحس ین لن انحراف04.19وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھذه العبارة، یب وب

ل 1.11معیاري یقدر ب  وعي الكام ن ال ع م توى مرتف ر مس ام یظھ ابي ع اه إیج ة اتج أن ألفراد العین

د الجتماعیةابالمشاركة االلتزامبمعاني  الي تزای ام، وبالت ةاضمن المجتمع الع ام الطلب اركة ھتم بالمش

اكنالتوعیة والمحافظة على  ةاألم ة والتاریخی یاحیة األثری دیھم ،الس ا یرسخ ل ارم ة اآلث یخ ثقاف لترس

ة و ة الوطنی الم التاریخی ززوالمع ؤولیتھم یع ةمس ي االجتماعی ابف م واإلدراك اكتس ة والفھ المعرف

ةیالذيمبادئ السلوك المدني والحضاري،لمجموع  بات الوطنی ذه المكتس ى ھ اظ عل ، ساعد على الحف

دفعھم، في أوضاع مجتمعھم ومشكالتھةعلیبفاالمشاركة إلفراد المجتمعتیحیو ذلكوت ن ك للتحرك م

ةلدىتنشئتھا والعمل على ،تطویرھاأجل ال القادم ةاألجی ق التنمی ى تحقی اعد عل ا یس ةاالجتماعیبم

.الوطنفي البیئیة والسیاحیة

، العبث باآلثار التاریخیة في السعودیة یھدد مردھا السیاحيطیري، مؤید الم1
http://arabic.arabianbusiness.com/business/travel-hospitality/ 11/10/2014في یوم
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المشتركة عوالمشاریاإلشراف على الفعالیات ( أفراد العینة حولاستجابةیوضح ) 58(رقم جدول
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )التي یقوم بھا الطلبة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

69520,218918,9410923,199319,798417,873,041,38ع

متوسط بعید عن المن خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة على نحو متذبذب جدا و

در ب بي یق درج نس وم بت ى العم ا% ( 20.21عل بة ) دائم ا نس ا% (18.94تلیھ بة)غالب ا نس تلیھ

ام نسب ، )أحیانا % ( 23.19 تجابةأم ي اس ة ف ل الطلب ن قب اهلیست بالمنخفضة، م در اتج لبي تق س

ع )أبد% ( 17.87تلیھا ) نادرا% ( 19.79بنسبة ة م ن الوسط مقارن ، وھي نسب مرتفعة وقریبة م

ابقة،وھي نسالنتائج السابقة، ل الجداول الس العودة لتحلی ررة ب ذلك مب ائج عدمب ك ذه النت وتعكس ھ

اركة باللتزامھمكافي من قبل الطلبة اجتماعيوجود وعي  ة المش ةقیم ا االجتماعی تمعھم م ضمن مج

ات وحول أھمیة المشاركةاالجتماعیةیحد من مسؤولیتھم  اریاإلشراف على الفعالی تركة عوالمش المش

ت االستعدادالتي یقوم بھا الطلبة، ویعزو الباحث ھذه النتائج التفاوت بین الطلبة في  د والوق دل الجھ لب

ا  راف كونھ یم واإلش ة التنظ ي عملی ادئ "ف اییر والمب یم والمع ن الق دة م ة ومعق ة منظم كل عملی تش

ى المسؤولیةاألخالقیة ل معن ذا،، وأداء الواجبتحم ون ھ ال ك ھ تیشالمج ا یجب أن تعمل ى م مل عل

راد الجماعة ین أف ات الشخصیة ب ى العالق ي ، فمشارك1"إلیجاد أو المحافظة عل امعي ف ب الج ة الطال

ة  ل الطلب د ك وفرة عن رة وھي لیست مت ارة وخب ب مھ ات یتطل ذه الفعالی ل ھ التحضیر واإلشراف لمث

.   الجامعیین 

تتیح مجال للمشاركة في التي یعیشھ الطالب الجامعي والتي الاالجتماعیةإلى البیئة كذلكھذا راجعو

ذلك أي من أنماط القیادة واإلشراف في أبسط صورھا  سواء في األسرة أو المدرسة وحتى الجامعة، ك

ئة تأثیر ةأنماط التنش راده، االجتماعی ئة أف ي تنش ري ف ع الجزائ ده المجتم ي یعتم ي ورسخت "الت والت

ف  ام المواق ن المسؤولیة أم ةلدیھم الكثیر من مفاھیم التنصل م ي االجتماعی ي تالت شكل ضغط أخالق

یوع المعتاجتماعيووقیمي  ا یفسر ش ام م د الع ة -أخطي راسي واضرب –ق ذه الظاھرة المعیب ، فھ

ون  ى ك ردتعود أساسا إل ھالف ري بطبع ةالجزائ ذه الحال ي ھ درة ف ى الق د إل ل یفتق ادة و تحم ى القی عل

.2"وتقدیر قیمة العمل الواقعي السلیمالمسؤولیة

11/10/2014في یوم http://www.alimam.ws/ref/1321/print، مھارات العمل الجماعي، .../...1
، مقال متوفر على الموقع اإللكتروني ة النظام أو ظاھرة التنصل من المسؤولیة في بالدناشماعآیت سالم عبد القادر،2

13/02/2011في یوم /http://www.sawt-alahrar.net/onlineلجریدة األحرار الجزائریة 
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ا المتو ین لن ارة، یب ذه العب ابي وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ وانحراف03.04سط الحس

ل 1.38معیاري مقدر ب  وعي الكام ن ال توى متوسط م ر مس أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي عام یظھ

دني االجتماعیةبالمشاركة االلتزامبمعاني  الي ت ام، وبالت ع الع ةضمن المجتم ام الطلب اركة اھتم بالمش

ن مسؤولیتھم ما بھا الطلبة المشتركة التي یقوم عوالمشاریاإلشراف على الفعالیات  ةیحد م االجتماعی

ة االجتماعیةاكتساب بعض المھارات في  ة والفكری ادة والفنی وم القی ي مفھ ارهالمتأصلة ف إطار باعتب

. سامي في المجتمع مستقبال 

ي حرم ( أفراد العینة حولاستجابةیوضح )59(رقم جدول زمالء ف منع كل أشكال التحرش ضد ال
.القتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة وع)الجامعة

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

722147,029319,797616,17428,94388,093,891,31ع

جدا على العموم من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة على نحو إیجابي ومرتفع 

در ب  بي یق درج نس ا% ( 47.02بت بة ) دائم ا نس ا% (19.79تلیھ بة )غالب ا نس % 16.17تلیھ

اهمنخفضة من قبل الطلبة في استجابة، أمام نسب )أحیانا( ا اتج در بتلیھ لبي تق ادرا% ( 08.94س ) ن

ذه ، وھي نسب متدنیة وبعیدة عن الوسط مقارنة مع النتائج)أبد% ( 08.09تلیھا  السابقة، وتعكس ھ

ي  ود وع ائج وج اعيالنت ة اجتم ل الطلب ن قب افي م زامھمك اركة باللت ة المش ةقیم من االجتماعی ض

ي حرم حول أھمیةاالجتماعیةما ینمي مسؤولیتھم ،مجتمعھم زمالء ف منع كل أشكال التحرش ضد ال

في سلوك الطلبة واألخالقیةماعیةاالجتالجامعة، ویعزو الباحث ھذه النتائج إلى األثر الذي تمثلھ القیم 

ن والتزامھم ك بالحد م ة، وذل ذه بھا بشكل كبیر، فھي تعمل كمحفزات للمشاركة في المصلحة العام ھ

ك یم المجتمع وتفكیتحطتعمل على، والتياالجتماعيالتصرفات المشینة والسلبیة الشائعة في المحیط 

يیلجزائریة الجامعة اأن الحرم في السیما،االجتماعيكیانھ  توى األخالق ى المس متلك سمعة سیئة عل

ر ذلك بسبب وفي اآلونة األخیرة  اءمشروعالاالختالط غی ي وتواجد الغرب انأف ب األحی ا أن غل ، كم

ة  ئة أخالقی راده تنش ى أف ةالمجتمع الجزائري مجتمع محافظ ویتلق لیمةواجتماعی دین س ن ال تمدة م مس

رادم ظ، وأن معاإلسالمي ل یستحضراألف ى أي فع دام عل اء اإلق اعيونھا أثن ھ نحواجتم رادموج أف

ى اآلخرینالمجتمع ادرا عل ھ ق ادئ یجعل ذه المب ھ ھ السلوك اكتساب، فوعي الطالب الجامعي بما تمثل

دد اآلفاتفي محاربة ھذه االجتماعیةوینمي مسؤولیتھ المدني  ي تھ ر الحضاریة والت والتصرفات غی

.   األكادیميأفراد المجتمعواستقرارأمن 
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ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.89وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

ل 1.31معیاري مقدر ب  وعي الكام ن ال ع م توى مرتف ر مس ام یظھ ابي ع اه إیج أن ألفراد العینة اتج

ام، وبالتاالجتماعیةبالمشاركة االلتزامبمعاني  د ضمن المجتمع الع ةالي تزای ام الطلب اركة اھتم بالمش

ات  ك العالق ى تماس اعد عل ا یس ة، م رم الجامع ي ح زمالء ف د ال رش ض كال التح ل أش ع ك ي من ف

.داخل المجتمع األكادیمي والعام مستقبال واستقرارھااالجتماعیة

)جامعةفي الاالجتماعیةالمشاركة في األنشطة ( أفراد العینة حول استجابةیوضح )60(رقم جدول
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

8234.89408.5111925,3213027.6615833.622.231,15ع

دني جداعلى نحو إیجابمن خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة  ن الوسط عي مت

ا% (8.51تلیھا نسبة ) دائما% ( 4.89على العموم بتدرج نسبي یقدر ب بة )غالب ا نس 25.32تلیھ

ا % (  ب ) أحیان ام نس تجابة، أم ي اس ة ف ل الطلب ن قب ة م ت بالمنخفض اهلیس بة اتج در بنس لبي تق س

ادرا% ( 27.66 ا ) ن د% ( 33.62تلیھ درج )أب ي ت ي ف عوھ دامرتف ائج ، ج ذه النت دم وتعكس ھ ع

اعيوجود وعي  افياجتم ة ك ل الطلب ن قب زامھمم اركة باللت ة المش ةقیم تمعھماالجتماعی ضمن مج

ادیمي ؤولیتھم األك ن مس د م ا یح ةم ةاالجتماعی ول أھمی طة ح ي األنش اركة ف ةالمش ي االجتماعی ف

، كونھا مسألة تتعلق 07م والجدول رق06وھي نتائج مبررة ومنطقیة بالرجوع للجدول رقم الجامعة،

ابقة،باتجاھھم ا الس ي تحلیالتن ة نحو العمل التطوعي كما أشرنا ف ن جھ ائج م ذا النت زو الباحث ھ ویع

ي تتیحھ ة أو الت ة األنشطة بالكلی ى أن نوعی ي اأخرى أیضا، إل ة ف ان الطالبی امعي ال اللج الحرم الج

ل باألنشطة العامة من الطلبة، بسبب عدم وجود لدىاتشكل اھتمام ي بدلی ي وتصریح علن دافھا ف أھ

ى علىالكلیة أو الحرم الجامعي ككل، وبالتالي ال تشجع الطالب  ا، باإلضافة إل اركة فیھ ام المش ازدح

الطالب الجامعي بأنھا ستؤثر على تحصیلھم قتناعاو،ةبالمحاضرات واألعمال الموجھالیوم الدراسي 

ات واألدوات المتاحة، كذلك قلإذا ما انخرط فیھااألكادیمي ات المسؤولة عن ة اإلمكان ل الھیئ ن قب م

ةبعد مكان السكن عن الحرم الجامعيكذلك ، تأطیر ھاتھ األنشطة ة الطلب ا غالبی ، الذي یشكل عائق أم

ن  رغم م ى ال تاللعل اتاح رامج الجامع ي ب ة ف ة خاص امعي أھمی ي الج اط الطالب ة،النش الجزائری

ن الم ا م ورا ھام اره مح د باعتب ي تعتم اور الت اعلیح قل ھ ي ص ة ف ة الجامعی دني المرحل لوك الم الس

ابھ،لطالب الجامعيلوالحضاري لوإكس اراتمجم ارف والمھ ى المع اعده عل ي تس ھ الت تطویر نفس
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ھ  ة مجتمع تقبال، وخدم دماتمس ز الخ طة ومراك ذه األنش وافر ھ ن ت الرغم م ة أو وب ة بالكلی المتاح

.في كلیتھاباھتمام الطلبة ال تحضى، إال أنھا اإلقامات الجامعیة

نأكثر جدیة مقاربةإذا السعي إلى اعتمادفعلى الجامعة  ن م لإشراك تمك ي مجم امعي ف ب الج الطال

االفعالیات الطالبیة وتنمیة اقتناعھم ك،باإلسھام الفاعل فیھ ي التخطیطوذل ات بإشراكھم ف ق آلی وف

كتأطیر واجتماعیةیة مھمات ثقافیة وفنلھمتكونبحیثضمن قوانین وتشریعات الجامعة،ھاعلیمتفق 

اواستقبالن الجامعات یالمشترك بجماعة الطلبة ضمن األنشطة دین منھ دبیر الواف ي ت اركة ف أو المش

ة علميأو قیادة فریق بحث،خاص بالطلبةمرفق جمعوي خ...أو تنظیم قوافل لمكاتب متنقل ذا إل ،وھ

ةولیةتنمیة المسؤأن ینميشأنھمن  ھاالجتماعی ل لدی ث تعم ذه األنشطة واألدوار، حی ى تھ د عل عوی

ل علىمھارة قیادة العمل الجماعي المبني واكتساب،األنظمةسیراحترامعلى الطالب  اون وتحم التع

النفع الالمسئولیة، واستثمار وقت  ود ب ا یع راغ بم ىوھعلیف ھ، عل ي مجتمع یة ف د خطوة أساس ا یع مم

.األكادیمي والسعي لخدمة المجتمعلوك تشكیل معاییر الس

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف02.23وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

در ب  اري مق اه 1.15معی ة اتج راد العین لبيأن ألف توى س ر مس ام یظھ دني ع ل مت وعي الكام ن ال م

اني  زامبمع اركة االلت ةبالمش من ااالجتماعی دني ض الي ت ام، وبالت ع الع املمجتم ة اھتم ة بأھمی الطلب

لبافي الجامعة، وھو ما سینعكساالجتماعیةالمشاركة في األنشطة  ة س ب األكادیمی ة الجوان ى كاف عل

ي أنشطة االجتماعیةما یحد مسؤولیتھم ،واالجتماعیة لھم اركة ف ن خالل المش تمعھم م ة مج في خدم

.إحساسھم بمشكالت المجتمع الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة الجمعیات األھلیة في مجتمعھم أو
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ة حولاستجابةیوضح )61(رقم جدول راد العین اطي المخدرات والمسكرات داخل ( أف ة تع محارب
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )الحرم الجامعي 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

920944,478317,667716,385411,494710,003,751,38ع

من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة على نحو إیجابي ومرتفع جدا على العموم 

در ب  بي یق درج نس ا% ( 44.47بت بة ) دائم ا نس ا% (17.66تلیھ ا ) غالب بة تلیھ % 16.38نس

ي استجابةأمام نسب ،) أحیانا( ة ف ل الطلب اهمنخفضة من قب ا اتج در تلیھ لبي تق ادرا% ( 11.49س ) ن

ذه )أبد% ( 10تلیھا  ، وھي نسب متدنیة قلیال وبعیدة عن الوسط مقارنة مع النتائج السابقة، وتعكس ھ

ي  ود وع ائج وج اعيالنت ة اجتم ل الطلب ن قب افي م زامھمك ة الباللت اركة قیم ةمش من االجتماعی ض

ؤولیتھم  ي مس ا ینم تمعھم، م ةمج درات االجتماعی اطي المخ ة تع ي محارب اركة ف ة المش ول أھمی ح

ذه لتعاطي را صبحت بؤأالجامعات الجزائریةبعض وأن السیماوالمسكرات داخل الحرم الجامعي،  ھ

فالطالب الجامعي یعي جیدا ،عامة من ینتمون لھذه المؤسسةلدى، وھو مشھد شائع االجتماعیةاآلفات 

ة " أن والذي یكشف عنالجزائري في المجتمعالواقع یوع ثقاف فة االنحراف وش ن فلس وع م اك ن ھن

ددةاسھولة الوصول إلیھوالمسكرات واإلدمان على المخدرات الیب متع ا ،1"وبأس دا أثاراھ ي جی ویع

داد راد، كاالمت ة االنحرافلمظاھرعقالني لاغیر على المحیط االجتماعي لألف ي البیئ ي تنتشر ف والت

ببةالجامعیة، في حدوث شجارات وفوضى بأجنحة اإلقامةوما تسببھیة،یمدألكااالجامعیة دھورمس ت

قد أصابت وھذه المتغیرات ، ككلللمجتمع األكادیمي يلفكرالنضج افي دي ترولتعلیمي ى المستوافي

لوكیات الشجار اأكثر انغماسونیصبحا بھذ، وكتحصیل حاصلالطلبةلدىنظام القیم والسلوك  في س

.األكادیمي مما یھدد سالمة وأمن المجتمع والعنف

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.89وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

و1.38معیاري مقدر ب  ن ال ع م توى مرتف ر مس ام یظھ ابي ع اه إیج ل أن ألفراد العینة اتج عي الكام

د االجتماعیةبالمشاركة االلتزامبمعاني  الي تزای ام، وبالت ع الع امضمن المجتم امعیین اھتم ة الج الطلب

ؤولیتھم  ي مس ا ینم امعي، م رم الج ل الح كرات داخ درات والمس اطي المخ ة تع ي محارب اركة ف بالمش

ة ي االجتماعی ات ف ات والبیان وفیر المعلوم یة وت ذه القض ى ھ وء عل لیط الض ةتس ة الالزم ین الطلب ب

ةالمنظمو ة ات الطالبی ةكجھ ة جامعی ین أكادیمی الح وب ل المص دني، وعم ع الم ة والمجتم المختص

، متوفر على موقع المخدرات تفتك بالمجتمع الجزائري والشباب الضحیة األولىسماح خمیلي، 1
http://www.chihab.net/modules.php? 11/10/2014یوم
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اد  البحوث والدراسات الخاصة بقضایا المخدرات والحفاظ على صحة الطالب بجانب التوعیة واإلرش

ي في كافة النواحي المتعلقة جابی، ما ینعكس بشكل إاألنشطة الثقافیة الجاذبة للطالب الجامعيمن خالل 

.واالجتماعیة في المجتمع األخالقیةبالتنمیة 

قأمن الحرم الجامعيمساعد(أفراد العینة حول استجابةیوضح ) 62(جدول رقم  غ عن طری التبلی
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )عن مثیري المشاكل والغرباء داخل الحرم الجامعي

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
1011123,629019,158918,9410221,707816,603,111,42ع

ى ارة عل ة للعب راد العین تجابة أف ابينحومن خالل قراءة الجدول نالحظ اس وم متوسطإیج ى العم عل

در ب بي یق درج نس ا% ( 23.62بت بة تلی) دائم ا نس ا% (19.15ھ بة ) غالب ا نس % 18.94تلیھ

ي استجابةأمام نسب ، )أحیانا( اهلیست بالمنخفضة من قبل الطلبة ف در اتج لبي تق بة س % 21.70بنس

، وھي نسبة مرتفعة وقریبة من الوسط مقارنة مع النتائج السابقة)أبد% ( 16.60نسبةتلیھا) نادرا(

االجتماعیةقیمة المشاركة باللتزامھممن قبل الطلبة متوسطعياجتماجود وعي ووتعكس ھذه النتائج 

ن مسؤولیتھم ،األكادیميضمن مجتمعھم  ةما یحد م اركةاالجتماعی ة المش ن و، حول أھمی اعد أم مس

الحرم الجامعي عن طریق التبلیغ عن مثیري المشاكل والغرباء داخل الحرم الجامعي، ویعزو الباحث 

ناظ على أمن الحرم الجامعي ھي من مسؤولیة أعواأفراد العینة بأن الحفالبیةغھذه النتائج إلى قناعة 

الغ عن الطلبة عن التعاون في مثل ھذه الحاالت وویعزى إحجام المكلفین بھذا فقط، كذلك األمن اإلب

ذه  امعي،ھ رم الج ل الح اكل داخ ري المش اء ومثی ق الغرب باب تتعل االألس وف ةبالالمب اوتجنبوالخ

آلیةجراءات وعدم وجود اإلالتي سیتعرض لھا الطالب ھو في غنى عنھا، باإلضافة إلى تعقد لمشاكلل

دورھا  ان واضحة للتعاون مع المصالح المكلفة باألمن، التي ھي ب ي بعض األحی ل ف تر وال تتعام تتس

امعي ي الحرم الج ف ف ذه المواق ع ھ ا بجدیة م اءة ممثلیھ دم كف ز نظرا لع اعأو بسبب المرك ياالجتم

دنا،المعتدین على الحرم الجامعيلھؤالء األشخاص ا تأك ذا م ةوھ ا المیدانی ن خالل مالحظتن ھ م .من

ومدى أھمیة التصدي،بھ من عملالقناعة الكافیة لدیھ بأھمیة ما یقوملدیھلم تتوفرفالطالب الجامعي 

ع الجاألشخاصمثل ھؤالء ل ة یشھده المجتم ة عام ريفي الحرم الجامعي، وھي حال ن ،زائ الكثیر م ف

یو ئة "تربویةالدراسات السوس د أن التنش ةتؤك ي تلقاالجتماعی ع االت رد ضمن مؤسسات المجتم ا الف ھ

ي  س األمن ة الح ر لثقاف دني تفتق اع -الم بب األوض ةبس ةاالجتماعی ي المزری ھاالت ع یعیش المجتم

أف،-التي زرعت مركب الخوف في عقلیة الفرد الجزائريوالجزائري  ة أن من ش ذه الثقاف یشعرن ھ
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تحمل مسؤولیاتھ في حفظ الجانب في بعظیم األھمیة الملقاة على عاتقھالجزائريالمواطنمن خاللھا

.1"االجتماعيأعظم بواعث االستقراریعتبر منالذي وللمجتمع،األمني

اب ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.11ي وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

در  اري یق ل 1.42معی وعي الكام ن ال ط م توى متوس ر مس ام یظھ ابي ع اه إیج ة اتج راد العین أن ألف

اني  زامبمع اركة االلت ةبالمش دني االجتماعی الي ت ام، وبالت ع الع من المجتم امض ة اھتم ة بأھمی الطلب

اك ري المش اء داخل الحرم المشاركة بمساعد أمن الحرم الجامعي عن طریق التبلیغ عن مثی ل والغرب

لیم واكتسابھالجامعي، فوعي الطالب الجامعي  دني الس ھ لمخاطر للحس الم ؤالء األشخاصوإدراك ھ

التعاون مع باالجتماعیة، یعزز لدیھ المسؤولیة األكادیميمن آثار ضارة بالفرد والمجتمع یخلفونھوما 

اتةعلیلفاوذلك من خالل المشاركة في الحرم الجامعي،األمنن اأعو ن معلوم ھ م ا لدی في اإلدالء بم

ن وھو،حول ھذه القضایاأو أدلة  أنھم ل فرص ش ع أن یقل ادیمي أو المجتم المجتمع األك إضرارھا ب

.العام مستقبال 

م  ة حول استجابةیوضح ) 63(جدول رق راد العین ن ( أف اون م ة أجلالتع ر البیئ ى منظ اظ عل الحف
.لیة االجتماعیة وعالقتھ بتعزیز المسؤو)المحیطة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
117616.178918,9412827,2313628.94418,723,051,21ع

من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة على نحو متذبذب جدا وقریب من الوسط 

ى ا در بعل بي یق درج نس وم بت ا% ( 16.17لعم بة ) دائم ا نس ا% (18.94تلیھ بة)غالب ا نس تلیھ

ام نسب ، )أحیانا % ( 27.23 تجابةأم ي اس ة ف ل الطلب ن قب اهلیست بالمنخفضة، م در اتج لبي تق س

مقارنة بالنتائج جدا مرتفعسلبيفي تدرجنسبوھي) أبد% ( 4.89تلیھا ) نادرا% ( 28.94بنسبة

زامھممتوسط من قبل الطلبة اجتماعي، وتعكس ھذه النتائج وجود وعي خرىاأل اركة باللت ة المش قیم

ا االجتماعیة ن مسؤولیتھم یحدضمن مجتمعھم األكادیمي م ةم ةاالجتماعی ي حول أھمی اركة ف المش

ائج إل ذه النت زو الباحث ھ ة، ویع ة الحفاظ على منظر البیئة المحیطة بالتعاون مع عمال النظاف ى قناع

ؤثر تھم واتضیع أوققدوالتيفي مثل ھذه الفعالیاتالتطوعأوالطلبة بعدم أھمیة المشاركةواعتقاد ت

یلھ ى تحص ادیميمعل اب األك ى غی افة إل افز وا، باإلض دالح مل وي لھ الح عم المعن ل المص ن قب م

، ویرجع الحرم الجامعيفي االجتماعيضمن النشاط القیام بھذه العملیةأجلمن في الكلیةاالجتماعیة

ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألمن المنعقدة ،األمن مسؤولیة الجمیع رؤیا مستقبلیةھاشم بن محمد الزھراني، 1
، متوفر على موقع ھـ1425من عام 24/2حتى 21/2بكلیة الملك فھد األمنیة بالریاض من 

http://www.minshawi.com/other/zahrani.htm 11/10/2014في یوم
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ةقصور التنشئة كذلك إلى  ا االجتماعی ي یتلقھ ريالت امعي الجزائ ب الج ع الطال ن مؤسسات المجتم م

ھ،االجتماعيقیمة المحیط المدني حول  یش فی ا الذین یع ھمم وعي البیئجعل ر لل ا ويیفتق ذي عموم ال

دم الجامعي والسھر على حفظھبالمحیط الطبیعي للحرماالعتناءیوجھ ویحفز السلوك المدني نحو  كع

ة،عن طریق رمي النفایاتبھاإلضرار  ى محارب ال التخریبیوصدكذلك عدم عملھم عل ي ةاألفع الت

ال،  ذه األفع تتعرض لھا البیئة من طرف فئات الطالب، وال مباالة باألضرار التي ستلحق بھا جراء ھ

أنھھذا من  ن إحساسھم بمسؤولیتھم أنش ى حول ةاالجتماعییحد م ي وجوب المحافظة عل ة ف البیئ

.عامةفیھوالمرافق العمومیةالحرم الجامعي

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.05وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

ل 1.21معیاري مقدر ب  وعي الكام ن ال توى متوسط م ر مس أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي عام یظھ

دني األكادیميضمن المجتمع االجتماعیةبالمشاركة االلتزامبمعاني  ام، وبالتالي ت ة اھتم ة بأھمی الطلب

اركة ة المش ال النظاف ع عم اون م لبالتع ز أج ن تعزی د م ا یح ة، م ة المحیط ر البیئ ى منظ اظ عل الحف

اعي الوعي البیئلنشرالالزمةالتطوعیةاألنشطةفياالشتراكباالجتماعیةمسؤولیتھم  ل الجم ي والعم

.وخارجھاالمؤسسةداخلمن جل ترقیة وتجمیل ھذا المحیط

اجین( أفراد العینة حول استجابةیوضح ) 64(جدول رقم  ع التبرعات للمحت ز )جم ھ بتعزی وعالقت
.المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

1220643,8311324,049921,06316,60214,473,961,15ع

من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة على نحو إیجابي ومرتفع جدا على العموم 

در ب  بي یق درج نس ا% ( 43.83بت بة ) دائم ا نس ا% (24.06تلیھ بة)غالب ا نس % 21.06تلیھ

ادرا% ( 6.60سلبي تقدر ب  اتجاهمنخفضة من قبل الطلبة في استجابةأمام نسب ، )أحیانا( ا) ن تلیھ

وجاءت في تدرج متدني جدا في المقیاس مقارنة مع النتائج السابقة، وتعكس ھذه ) أبد% ( 4.47نسبة

ي  ود وع ائج وج اعيالنت ة اجتم ل الطلب ن قب افي م زامھمك اركة باللت ة المش ةقیم من االجتماعی ض

أن المجتمع الجزائري مجتمع محافظ مبني في األساس على مبدأ التضامن اإلنساني سیماالمجتمعھم، 

وطنیة اجتماعیةبھذه الممارسات  كقیمةیشعرما یجعل الطالب الجامعيوتعاون األفراد في ما بینھم،

اجین واالجتماعیةمسؤولیتھما ینمي اعدة زمالحول أھمیة المشاركة في جمع التبرعات للمحت ھمس ئ

ھ امعي وخارج رم الج ي الح اجین ف راد المحت و، واألف ن وھ أنھم خ أنش ذلك یرس امن ك یم التض ق

.  الیومیة االجتماعیةوالتعاون والمشاركة بین الطلبة الجامعیین وممارساتھا في الحیاة 
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رياكتسابأن عملیة السوسیوتربویینلدىفالمعروف ال الخی ي المج دني التطوعي ف ال السلوك الم

ارفی ل المباشر للمع یم قوم على النق ةوالق ا،علوتاالجتماعی یمفمھ لق ن مث ل والتضامن ال یمك التكاف

ات-للطالب الجامعي-تحفیظھا  ةفي شكل منظوم ي ،معرفی اعتھا ف ق إش ك عن طری تم ذل ا ی -وإنم

ھم وانتمائھم طبقاتاختالفعلى الطلبة بعضھم ببعضبیناالجتماعیةوفي العالقات -الجامعیةالحیاة 

اعي ة،االجتم ولھم الثقافی ب وأص ذا بنس ق ھ د یتحق ة،متفاووق یمات روف الس ةوأن الظ االجتماعی

مدى إحساسھم بالوضع ما یعبر عن ةومتوازیةمتشابھ-الجامعیینالطلبة -التي یعیشھا واالقتصادیة

ي وال، األكادیميالذي یعیش فیھ األفراد المحتاجین للمساعدة في المجتمع  این نظرا ت ر بشكل متب تظھ

انلھذا  ال اإلحس إقراض ،من خالل أعم امعي ك ي تسود الحرم الج اركیة الت ات التش ي ضل العالق ف

1.عند الحاجة مثال كإعانة لھم الزمالء بعضھم المال

ابي  ا المتوسط الحس ین لن ارة، یب ذه العب وانحراف03.96وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ

ل 1.15اري مقدر ب معی وعي الكام ن ال ع م توى مرتف ر مس ام یظھ ابي ع اه إیج أن ألفراد العینة اتج

اني  زامبمع اركة االلت ةبالمش د االجتماعی الي تزای ام، وبالت ع الع من المجتم امض ة اھتم ة بأھمی الطلب

تقبال  ثھم مس ا یح اجین، م رامج التطوعیالمشاركة جمع التبرعات للمحت ي الب تراك ف ى االش ي عل ة الت

الوضع الذي یعیش فیھ األفراد المحتاجین اتجاهتعدھا مؤسسات المجتمع المدني ویشعرھم بالمسؤولیة 

. و تقدیم ید المساعدة والعون لھم 

-http://sa، مقال متوفر على موقع الحیاة المدرسیة ورشة التربیة على المواطنة وتحقیق التنمیة، / .....1
tt.com/mkt/downloads.php/projects/archive/downloads.php?do=file&id=5149 یوم

13/02/2015 .
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ة حول استجابةیوضح ) 65(جدول رقم  راد العین ي النشاط ( أف اعيالمشاركة ف ھ )االجتم وعالقت
.بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت

145511,705611,9111925,3210822,9813228,092,561,32ع

د عن الوسط  دا وبعی دني ج ى نحو مت من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة عل

ب درج نس وم بت ى العم در بعل ا% ( 11.70ي یق بة ) دائم ا نس ا% (11.91تلیھ بة ) غالب ا نس تلیھ

ام نسب ) أحیانا % ( 25.32 ارب، أم تجابةعلى نحو متق ي اس ة ف ل الطلب ن قب ة جدا م اهمرتفع اتج

ابقة ائج الس بةسلبي لیست بالمنخفضة وقریبة من الوسط مقارنة مع النت در بنس ادرا% ( 22.98تق ) ن

ائج عدم وجود وعي ) بدأ% ( 28.09تلیھا  ذه النت دا، وتعكس ھ اعيوھي في تدرج مرتفع ج اجتم

ة  زامھمكافي من قبل الطلب اركة باللت ة المش ةقیم ادیمياالجتماعی تمعھم األك ن ،ضمن مج ا یحد م م

ؤولیتھم  ةمس اط االجتماعی اریع النش ي مش اركة ف ة المش ول أھمی اعيح امعي االجتم رم الج ي الح ف

س الو ي نف دفعنا ف اط وت الح النش ة وجود مص اؤل حول طبیع ى التس ت إل اعيق ي االجتم ات ف الجامع

.ةالجامعیة وحتى النوادي واللجان الطالبیاإلقامةأو الجزائریة

باالنضماماقتناعوعدم ةلالمباالابیتسم حسب معاینتنا المیدانیة دائما مافموقف الطالب الجامعي منھا

قبلمنأكادیمي جادر یإلى تأطمنطقیة وأكادیمیة، كذلك تفتقر ھجیةكونھا تفتقد ألھداف من،لنشاطاتھا

اطاتھاجعل الطالب الجامعي یحجم عن المشاركةما،المصالح المكلفة بھا ، فمجاالت األنشطةفي نش

البرامج والتخصصات المتاحة بالجامعة كاإلذاعة والصحافة معتتكاملواالجتماعیة والعلمیةالثقافیة

ن ...للمنظمات الطالبیة االجتماعیةلنوادي العلمیة والریاضیة، اللجان الجامعیة، ا إلخ، والتي تسعى م

ى اخالل نشاطھ اءإل یط واالعتن امعيبمح ة الحرم الج اتو، ببیئ ییر المكتب ي تس اعدة ف الخاصة المس

ة دبالكلی ة وإع ارات المیدانی رحالت والزی ة ال ذا برمج ة وك ة المختلف الت الجامعی یم الحف اد وتنظ

.المسابقات الثقافیة والریاضیة وغیرھا 

معالتفاعلمنوإن مشاركة الطالب الجامعي ضمن مشاریع النشاط الجامعي بالكلیة أو الجامعة تمكنھ 

، وإتاحة الفرصة لھ للعمل في االجتماعيوربطھ بمحیطھ االجتماعیةوتنمیة مھاراتھ النشاطجماعات

حول مختلف القضایا والمواضیع اآلراءاد المواد العلمیة وتقدیم وذلك بإعد،المدنياالجتماعيالمجال 

احة  ى الس ةالمطروحة عل ةالجامعی ب ،أو المجتمعی ا بجوان ا وربطھ دھا وتقویمھ ا ونق ام بتحلیلھ والقی

.في المجتمع ككل االجتماعیةمتعددة من الحیاة
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ین لن ارة، یب ذه العب ابي وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ وانحراف02.56ا المتوسط الحس

ل 1.32معیاري مقدر ب  وعي الكام أن ألفراد العینة اتجاه سلبي عام یظھر مستوى متدني جدا من ال

دني االجتماعیةبالمشاركة االلتزامبمعاني  امضمن المجتمع األكادیمي، وبالتالي ت ة اھتم ة بأھمی الطلب

. مي في الحرم الجامعي والعلاالجتماعيالمشاركة في مشاریع النشاط 

ة حول استجابةیوضح ) 66(جدول رقم  راد العین وعي ( أف ادئال دة بمب ى نج درة عل اإلسعاف والق
.وعالقتھ بتعزیز المسؤولیة االجتماعیة )المصابین 

أبدانادراأحیاناغالبادائمام
م.إم.ح.م

%ن ك%ن ك %ن ك%ن ك%ن كت
149820,859219,5711724,897014,899319,793,071,4ع

د عن الوسط  دا وبعی دني ج ى نحو مت من خالل قراءة الجدول نالحظ استجابة أفراد العینة للعبارة عل

در ب بي یق درج نس وم بت ى العم ا% ( 20.85عل بة ) دائم ا نس ا% (19.57تلیھ % 24.89) غالب

ن الوسط فاستجابةعلى نحو متقارب، أمام نسب ) أحیانا( ة م لبي لیست بالمنخفضة وقریب ي اتجاه س

ابقة  ائج الس ع النت ة م در مقارن ادرا% ( 14.89تق ا ) ن د% ( 19.79تلیھ ائج ) أب ذه النت س ھ ، وتعك

ة متوسطاجتماعيوجود وعي  زامھممن قبل الطلب اركة باللت ة المش ةقیم تمعھم االجتماعی ضمن مج

حول أھمیة المشاركة في إسعاف المصابین داخل الحرم یةاالجتماعاألكادیمي، ما یحد من مسؤولیتھم 

ى  ارالجامعي بغض النظر عن الموقف الذي یمرون فیھ، ویعزو الباحث ھذه النتائج إل ن افتق ة م العین

ة  امعیینالطلب ارف ولالج ة المع ةجمل ارات التقنی ةالمھ ة بالخاص ة والحمای عافات األولی ال اإلس مج

وارث والعامةمجال الصحةفي قاعديالتكوین اللى والمرتكزة أساسا ع،الذاتیة ى إدارة الك درة عل الق

مؤسسات التنشئة من خالل تنشئتھ فيواكتسابھاتلقیھا الطالب الجامعيیفترض منالذيوواألزمات،

ة ھ االجتماعی دنيبواحتكاك ع الم ات المجتم افةمنظم حیة كالكش ان الص ع واللج ات المجتم بمؤسس

دة اقتناع، إضافة إلى مثالمات الجامعیةاإلقاالجامعة أوك ي نج ورط ف ألة الت أن مس الطالب الجامعي ب

.رجالھا من فرق الحمایة واإلسعافلھا ف،لیست من صالحیاتھمالمصابین

وقوع حادث ما في الحرم أثناء في ما یجب عملھالطالب الجامعي لمختلف األساسیاتإن وعيفلذلك 

یط لیلالتقلھ أثر كبیر في الجامعي ى المح ا عل ن خطورتھ اعيم امعيتكسبإذ ،االجتم ب الج الطال

ھلةالقدرة والمھارات التقنیة الالزم ور السالمة ،لحفاظ على حیات وعي ألم ن ال ى درجة م ون عل ویك

خ، ...حتى الشارع ، والحرم الجامعي واإلقامة الجامعیةفي أوفي األماكن العامةیتواجد سواء حیثما  إل

اهوشعوره بالمسؤولیة المدنیةواجباتھبلاللتزامودافع لھ أساسیة دعامةما یشكل  عاتج راد المجتم ،أف
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اعدةكذلكفي تقدیمو ون والمس ارید الع ذه باعتب ان ھ ي مك ن یتواجدون ف دنیین أول م راد الم أن األف

.الحوادث قبل تدخل المصالح المعنیة 

ذه العب ابي وبالنسبة لالتجاه العام ألفراد العینة حول ھ ا المتوسط الحس ین لن وانحراف03.07ارة، یب

ل 1.04معیاري مقدر ب  وعي الكام أن ألفراد العینة اتجاه سلبي عام یظھر مستوى متدني جدا من ال

دني االجتماعیةبالمشاركة االلتزامبمعاني  امضمن المجتمع األكادیمي، وبالتالي ت ة اھتم ة بأھمی الطلب

ن مسؤولیتھم ما یحخل الحرم الجامعي، في إسعاف المصابین داالمشاركة ةد م ي االجتماعی ة ف معرف

د  ي ق ة الت ي الحاالت الحرج ایكیفیة التصرف ف عواجھھ راد المجتم لأف ى كك ود بالضرر عل ا یع ، م

.أفراده 



االجتماعیةوعالقتھا بتعزیز المسؤولیة المشاركة المجتمعیةالطلبة المبحوثین حول قیمة استجاباتیوضح )67(رقم جدول

المتوسط أبدانادراأحیاناغالبادائماالمقیاسالرقم
الحسابي

االنحراف
الترتیبالمعیاري

دxت %ن كدxت %ن ك دxت %ن كدxت %ن كدxت %ن كالتكرار

ألتزم بمساعدة اآلخرین ألنھا لن 1
17938,0989515532,986209620,43288214,4742194,04193,971,063.تجلب لي المشاكل 

في أي اآلخرینأتعاون وأنسق مع 2
21645,96108014631,065848117,23243183,833691,9194,150,972.عمل جماعي 

3
أشارك في أي عمل للتعریف بقواعد 
األمن والوقایة الصحیة الالزمة في 

.الحرم الجامعي 
439.152157415,742966914.6820717236.6034411223.831122.051,2610

أساھم في عمل الجمعیات الخیریة 4
408.512008117,2332413027,6639010221,7020411724.891172.631,269.أینما كانت 

أشارك في المحافظ على األماكن 5
26355,96131510121,494045411,49162377,8774153,19154,191,111منطقتيالسیاحیة والتاریخیة في 

أرحب باإلشراف على أي رحلة أو 6
9520,214758918,9435610923,193279319,791868417,87843,041,3813. مشروع یقوم بھ زمالئي 

أساھم في منع كل أشكال التحرش 7
9520,214758918,9435610923,193279319,791868417,87843,891,315.ضد زمالئي في الحرم الجامعي

8
أرحب باإلسھام في أي نشاط 

تقوم بھ المصالح المعنیة في اجتماعي
الجامعة

234.89115408.5116011925,3235713027.6626015833.621582.231,156

9

ألتزم بالمشاركة بمحاربة تعاطي 
المخدرات وتناول المسكرات في 

الحرم الجامعي رغم أنھا من مھمة 
.اإلدارة 

20944,4710458317,663327716,382315411,491084710,00473,751,387

10

أساعد أعوان األمن في الحفاظ على 
األمن داخل الحرم الجامعي بالتبلیغ 

ء ومثیري المشاكل في عن الغربا
.الحرم الجامعي 

11123,625559019,153608918,9426710221,702047816,60783,111,4212

11
أتعاون مع عمال الحرم الجامعي 

إلضفاء المنظر الجمیل على البیئة 
.الجامعیة 

7616.173808918,9435612827,2338413628.94272418,72413,051,218

أرحب بالمشاركة في جمع التبرعات 12
20643,83103011324,044529921,06297316,6062214,47213,961,154.للمحتاجین 

یھمني المشاركة في مشاریع النشاط 13
5511,702755611,9122411925,3235710822,9821613228,091322,561,3214في الحرم الجامعي االجتماعي

14
أمیل للتورط في إسعاف المصابین 
داخل الحرم الجامعي بغض النظر 

عن الموقف
9820,854909219,5736811724,893517014,891409319,79933,071,4011

///170923.208545129819.115192139620.164188116711.07233410109.461010مج
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 نتائج الدراسة على ضوء التساؤل الفرعي الرابع:
ل  اابكتسالھ ب الج ة ةمعي لقیمالطال اركة المجتمعی ة بتالمش ة إیجابی ؤولیة یعزعالق ز المس

؟لدیھاالجتماعیة
م   ي للجدول رق ل اإلمبریق ن التحلی ا م ھ ساتاانعكأن )67(یتضح لن ك المؤشرات حملت تجابةتل اس

یم ا المبحوثین من أفراد العینة من الطلبة الجامعیین حول أھم القضایا التي تتعلق بق ة وعالقتھ المواطن

ا االجتماعیةبالمسؤولیة  ا عام ا توجھ ، وقد جاء في ھذا السیاق المشخص بالتعبیرات الكمیة لیكشف لن

ك ؤی ة تل رتبط ساتااالنعككد لنا حقیق وثین والم ن المبح ة م راد العین لوكات أف دني لس ى الحس الم عل

اءت كما ھو مقرر في الدراسة،االجتماعیةبمفھوم المسؤولیة اأساس تجاباتولئن ج ي االس ة ف متفاوت

.أعالهالمكونة للجدول 14على مستوجیات البنود ادرجة العالقة بناء

ز  ا أن تمرك ة لن ة الحالی د الدراس ذا تؤك تجاباتوھك م اس د رق الل البن ن خ وثین م ي ھتجعل5المبح ف

م وواالجتماعیةصدارة مظاھر سلوك المواطنة المفضي للمسؤولیة  ث ھي فھ اركة، من حی عي ومش

االجتماعیةضمن مجتمعھ ینمي مسؤولیتھ االجتماعیةلقیمة المشاركة اللتزامھفوعي الطالب الجامعي 

التي وتؤرخ حول أھمیة المشاركة في التوعیة والمحافظة على األماكن السیاحیة األثریة والتاریخیة، و

الخصوصیة الثقافیة بونھا ترتبطالجزائري وقیمھ الحضاریة، كلحقبات تاریخیة ھامة من حیاة الشعب 

وطن  امین تولل ل مض ددةحم اءمتع ة واالنتم ة بالھوی وطني، مرتبط تراكال واطنفاش ل الم ي تحم ف

ري  اري األث راث الحض ة الت ؤولیة حمای وطنمس اریخي لل دخیوالت ك ب ؤولیة وذل ھ بالمس لھم وحسس

لھذه التصرفات غیر المسؤولةبعض التي تعمل على التعرض محاربةالمدنیة،ومشاركتھم في اللجان 

ة بات الوطنی زوارالمكتس ن ال ا م ین لن ث یب ي، حی ص الكم الل الفح ن خ ا م ین لن ا یتب ذا م ثال، وھ م

أن ألفراد العینة اتجاه إیجابي عام یظھر 1.11معیاري یقدر ب وبانحراف04.19المتوسط الحسابي 

.ضمن المجتمع العام االجتماعیةبالمشاركة االلتزاممستوى مرتفع من الوعي الكامل بمعاني 

م  د رق ن خالل البن اعيوجود وعي 2كما تظھر المعطیات اإلحصائیة م ة اجتم ل الطلب ن قب افي م ك

ةضمن مجتمعھم ومن ثم مسؤولیتھم االجتماعیةلقیمة المشاركة اللتزامھم یق االجتماعی ة التنس بأھمی

ھاما في توجیھ الحیاة األكادیمیة، اعنصرارھاباعتبوالتعاون في قضاء األعمال المشتركة بین الطلبة 

ة الطالب الجامعي مثال في إدارة الفصل،باشتراكوذلك  اذج األكادیمی ق النم ھ وف ى تنظیم ل عل والعم

ة  وانین واألعراف الجامعی بحیث تستھدف األفراد المؤھلین لتولي ھذه المسؤولیة، وفق ما تقتضیھ الق

ھ أن ینمشأنھواألكادیمیة وھذا من  ادوعي ي لدی ةباألبع ن خالل االجتماعی ة م توى الجامع ى مس عل

ث  ن حی اعي، م ل الجم اقثقافة العم د االتف ى ھدف وتحدی ارة واكتسابوالمسؤولیات األدوارعل مھ

دعم  ة ل دة عام ر قاع ب تعتب ذه الجوان ل ھ ادة ك ؤولیة القی زامالمس ام وااللت ظ النظ ي حف اركة ف بالمش
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وزون إحصائیا من خالل ما یتھعلیقف العام، وھو ما ناالجتماعي ابي الم ن المتوسط الحس ا م ین لن ب

.0.97معیاري یساوي وانحراف04.15المقدر ب 

اركة التزامكما یتضح لنا من الدراسة كذلك أن  ة المش ة لقیم ةالطلب م االجتماعی د رق ي البن ضمن 1ف

اعيأن یعكس مسؤولیتھم نھ أفي قضاء حوائجھم، من شاآلخرینمجتمعھم والموسوم بمساعدة  االجتم

في الجماعة األكادیمیة ویكسبھم وعي واالجتماعیةللقیام بالدور اإلیجابي في إنجاح المشاریع الخیریة 

اعي ادرة اجتم امن والمب ل والتض اون والتكاف یم التع تراكبق روابط لالش ة ال ي تقوی ةف ا االجتماعی بم

ك  من التماس اعيیض ةاالجتم راد، فالطلب ین األف ن ب ا م ي تعلموھ لوك الت اط الس یم وأنم ون الق یطبق

ن االجتماعیةتھاعلیلفانظرا االجتماعیةمؤسسات التنشئة  ر م ارة كثی ي إث دانیا ف ا نالحظھ می ، وھو م

ة -التیلطو–واالجتماعیةالمواضیع اإلنسانیة  ات الثقافی اءات والمھرجان ر اللق ة عب ع الجامع في مجتم

وطن أو خارجھ، وغیرھا، التي تدعو للتضامن م اء ال ي أرج انوا ف اجین والمتضررین أي ك ع المحت

. 1.06معیاري یساوي وانحراف03.97وھو ما رجحھ لنا المتوسط الحسابي الموزون المقدر  

ن االرتباطكذلك ھو الشأن في ذات  بین متغیري الدراسة حیث تشكل المشاركة في العمل التطوعي م

اجین وقبل الطالب الجامعي في جمع الت امعي وخارجھ، برعات للمحت ي الحرم الج ھ ف اعدة زمالئ مس

ة، االجتماعیةوالمشاركة في األنشطة منع كل أشكال التحرش ضد ھم في حرم الجامعة،و ي الجامع ف

أن المجتمع الجزائري مجتمع محافظ مبني في األساس على مبدأ التضامن مفاده اجتماعيتؤكد معنى 

راد ف اون األف اني وتع نھم،اإلنس ا بی ة ي م ات  كقیم ذه الممارس عر بھ امعي یش ب الج ل الطال ا یجع م

أنھمن ما وطنیة اجتماعیة ھ المسؤولیةأن یعززش ةلدی اركة، وتعكس واالجتماعی ة المش حول أھمی

زامھمفي سلوك الطلبة واألخالقیةاالجتماعیةاألثر الذي تمثلھ القیم  ل والت ي تعم ر، فھ ا بشكل كبی بھ

ادرا كمحفزات للمشا ھ ق ادئ یجعل ذه المب ركة في المصلحة العامة، فوعي الطالب الجامعي بما تمثلھ ھ

ي االجتماعیةالسلوك المدني وینمي مسؤولیتھ اكتسابعلى  اركة ف في خدمة مجتمعھم من خالل المش

بمشكالت المجتمع الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة،المدنیة في مجتمعھ أو إحساسھأنشطة الجمعیات 

من حیث توضیح درجة العالقة القائمة بین متغیراتھا 8و7و12وھو ما تأكد لنا من خالل البنود رقم 

ة  ابیة الموزون طات الحس بیة لمتوس رافالنس الي واالنح ا كالت درجت تنازلی ي ت ا والت اري لھ : المعی

راف03.96 در ب وانح اري مق راف03.89، و1.15معی در ب وانح اري مق 2.23و، 1.31معی

.1.15معیاري مقدر ب وانحراف

ن ة ع ات المیدانی حت المعطی یاق أوض ذا الس ي ھ ي وف ود وع اعيوج ة اجتم ل الطلب ن قب افي م ك

زامھم اركة اللت ة المش ةلقیم اطي االجتماعی ة تع ي محارب اركة ف ة المش ول أھمی تمعھم، ح من مج ض

اعيالواقعالمخدرات والمسكرات داخل الحرم الجامعي، فالطالب الجامعي یعي جیدا  عاالجتم للمجتم

ر لأن ھناك علىوالذي یكشف الجزائري  ان تنامي كبی ة اإلدم یوع ثقاف فة االنحراف وش ن فلس وع م ن
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درات ى المخ كرات وعل ول إلیھوالمس ھولة الوص رياس ع الجزائ ي المجتم ؤولیتھ ف ي مس ا ینم ، م

ة ي االجتماعی ات والبیاف وفیر المعلوم یة وت ذه القض ى ھ وء عل لیط الض ةتس ات الالزم ة ن ین الطلب ب

ةالمنظمو ة ات الطالبی ةكجھ ة جامعی ین أكادیمی الح وب ل المص دني، وعم ع الم ة والمجتم المختص

اد  البحوث والدراسات الخاصة بقضایا المخدرات والحفاظ على صحة الطالب بجانب التوعیة واإلرش

جابي في كافة النواحي المتعلقة ی، ما ینعكس بشكل إاألنشطة الثقافیة الجاذبة للطالب الجامعيمن خالل 

م  د رق ي البن ح ف و موض ا ھ ع، كم ي المجتم ة ف ادیة واالجتماعی ة االقتص ة 9بالتنمی اءت قیم ذي ج ال

اوي  ا یس رح بم ذلك الط ة ل وزون مرجح ابي الم طھ الحس راف03.75متوس در ب وانح اري مق معی

1.38.

ا  ر لن وعي تظھ ل التط رة العم ن أدب فك د ع یس ببعی تجابةول ة اس ن الطلب وثین م ي المبح ود وع وج

ة اجتماعي ل الطلب ن قب زامھممتوسط م اركة اللت ة المش ةلقیم ادیمي، االجتماعی تمعھم األك ضمن مج

ذا ی م ظوھ د رق ي البن ا ف ر جلی ة11ھ ول أھمی ة ح ة المحیط ر البیئ ى منظ اظ عل ي الحف اركة ف المش

الذي یوجھ ویحفز عموما ويللوعي البیئكون الطالب الجامعي الیوم یفتقر،بالتعاون مع عمال النظافة

ى حفظھ، االعتناءالسلوك المدني نحو  ن بالمحیط الطبیعي للحرم الجامعي والسھر عل ذا م أنھھ أن ش

ؤولیتھم  ھم بمس ن إحساس د م ةیح ول االجتماعی امعي ح رم الج ي الح ة ف ى البیئ ة عل وب المحافظ وج

در والمرافق العمومیة فیھ عامة، وھو ما تجلى لنا إحص ائیا من خالل المتوسط الحسابي الموزون المق

.1.21معیاري یساوي وانحراف03.05ب

نولیس ببعید عن فكرة الحفاظ عن  د األم ن البن ل م ي ك ائج الدراسة ف یر نت ة تش 10والسالمة العام

د  اركة14والبن ة المش افي بقیم وعي ك رون ل وثین یفتق ة المبح ن عین ة م تمعھم أن الغالبی من مج ض

ن مسؤولیتھم ادیمياألك ة، ما یحد م ق االجتماعی امعي عن طری ن الحرم الج اعد أم ة مس حول أھمی

ةالتبلیغ عن مثیري المشاكل والغرباء داخل الحرم الجامعي، كون التنشئة  رد االجتماعی ا الف ي تلقھ الت

ي  س األمن ة الح ر لثقاف دني تفتق ع الم ات المجتم من مؤسس ارف وولض ة المع ارات التقنیجمل ةالمھ

ى بالخاصة وین المجال اإلسعافات األولیة والحمایة الذاتیة والمرتكزة أساسا عل ال قاعديالتك ي مج ف

ة،  ى السالمة العام ذلك ترسخت الصحة العامة والقدرة على إدارة الكوارث واألزمات والحفاظ عل وب

ست من مسؤولیتھم، قناعة لدیھم بأن الحفظ على سالمة وأمن المجتمع األكادیمي في الحرم الجامعي لی

ام المواقف  ةورسخت لدیھم الكثیر من مفاھیم التنصل من المسؤولیة أم ي تشكل ضغط االجتماعی الت

ي  ي وقیم اعيأخالق وزون اجتم ابي الم ال متوسط الحس ي ك ھ ف ن مالحظت ا یمك ذا م واالنحراف، وھ

ي  ا یل والي كم ى الت ا عل اري لھم در وانحراف03.11: المعی اري یق وانحراف03.07و1.42معی

1.04معیاري مقدر ب 
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دني استطالعناویشیر  داني ت تجاباتالمی ل التطوعي اس ة بخصوص العم ة الطلب ن عین وثین م المبح

افي اجتماعيوالذي یعكس عدم وجود وعي 6واإلشراف والقیادة وھو ما یتضح لنا من خالل البند  ك

ة  ل الطلب ن قب زامھمم اركة اللت ة المش ةلقیم مناالجتماعی ؤولیتھم ض ن مس د م ا یح تمعھم م مج

ات االجتماعیة ى الفعالی اریحول المشاركة في اإلشراف عل ة، عوالمش ا الطلب وم بھ ي یق تركة الت المش

تحمل معنى المسؤولیة وأداء األخالقیةكونھا تشكل عملیة منظمة ومعقدة من القیم والمعاییر والمبادئ 

ب اء المتوالواج ذي ج ائیا ال ا إحص د لن و تأك اوي، وھ وزون یس ابي الم ط الحس راف03.04س وانح

.1.38معیاري مقدر ب 

د  وزون 4كما نالحظ أیضا من خالل بیانات الجدول الخاصة بالبن ابي الم اء متوسطھ الحس ذي ج وال

ن الذي یو1.26وبانحراف معیاري مقدر ب 2.63یساوي  افي م اعي ك عكس عدم وجود وعي اجتم

ة قبل الطلبة اللتزامھم لقیمة المش ؤولیتھم واالجتماعی ن مس اركة االجتماعیة ضمن مجتمعھم ما یحد م

ك  ا، وذل ع عموم ي المجتم ة ف ات الخیری ل الجمعی ث حول أھمیة المشاركة في عم ن حی دیر عدم م تق

االجتماعي العام السائد الخطاب الفكرينمط جمود ، فالطالب الجامعي یصطدم بالعمل كقیمة اجتماعیة

ة، ونشأت لتي وافي المجتمع الجزائري ة الفردی ري النزع رد الجزائ ة الف رة التطوعفي عقلی ط فك رب

ري ل الخی اديوالعم المردود الم ل ب زات والمقاب اب المحف ة بغی اذب للطلب ر ج ال غی ھ مج ا جعل ، م

ى مشكالتھ واكتساب  ع والتعرف عل ة المجتم ي خدم امعي ف المادي، ما یحد من مسؤولیة الطالب الج

.االجتماعي في عالقتھ مع المكونات االجتماعیة للمجتمع العام سلوك التضامن والتكافل

االجتماعیةلقیمة المشاركة الطلبة اللتزامفي ترتیب الجدول والذي یفتقد 13الشأن للبند رقم ھو كذلك 

ن مسؤولیتھم  ا یحد م ادیمي م تمعھم األك ةضمن مج اریع واالجتماعی ي مش اركة ف ة المش حول أھمی

م باالجتماعيالنشاط  ا یتس امعي منھ ب الج ف الطال امعي، فموق دم الفي الحرم الج االة وع اعالمب اقتن

ا إحصائیا باالنضمام لنشاطاتھا، كونھا تفتقد ألھداف منھجیة منطقیة وأكادیمیة علمیة، وھو ما تأكد لن

اوي استجابةمن خالل  وانحراف02.56المبحوثین كذلك، حیث جاء المتوسط الحسابي الموزون یس

.1.32ري مقدر ب معیا

زامھم كما كشفت لنا المعطیات المیدانیة حالة من  ة اللت ل الطلب عدم وجود وعي اجتماعي كافي من قب

ة  ة التوعی ة بأھمی لقیمة المشاركة االجتماعیة ضمن مجتمعھم األكادیمي ومن ثم مسؤولیتھم االجتماعی

اركة بقواعد األمن والوقایة الصحیة في الحرم الجامعي، كون الطلبة على اقتناع تام بعدم جدوى المش

تج اختالل ا ین ات، م ذه الفعالی ل ھ ن األخطارالسالمةبشروطفي مث يالصحیة م ةف المحیطةالبیئ

ت نتیجة عن وحوادثإصاباتسواء بالطلبة الجامعیین، الكان ام أوإدارةسوء أوإھم دم اھتم أو ع

دم  ةع ة المعرف ةبكیفی ا أو الوقای ادمعالجتھ اوإیج ول لھ نحل د م ت یح س الوق ي نف ؤولیة ، وف المس

ع  ة والمجتم ي الجامع راد ف ى صحة وسالمة األف امعي بوجوب المحافظة عل ب الج ة للطال االجتماعی
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ة وطرق تثبیطأیضا أن یعمل على شأنھككل، وھذا من  الكثیر من األنماط السلوكیة الصحیة والوقائی

ف  ا نق و م ا، وھ ارة منھ ة الض ى مھعلیمحارب م عل د رق ائیة للبن ة اإلحص توى الدالل اء 3س ذي ج ال

.1.26وانحراف معیاري مقدر ب 02.05المتوسط الحسابي الموزون یساوي 

ق جاءت ھذه اإلحصائیات في مستوى متذبذب بین المتوسط  والمرتفع نسبیاعلى العموم و ا تتعل كونھ

اعيحى بمسالة بدل الجھد والعمل التطوعي، والذي یصطدم بعوائق على المن ده االجتم ا تؤك ذا م ، وھ

ي تحد )2010( دراسة عبد هللا بن سعید أل عبود القحطاني  ات الت ن المعوق حیث أن ھناك الكثیر م

من تفعیل قیم المواطنة في األواسط الشبابیة على المستوى السلوكي وتراوحت بین الجانب االقتصادي 

ى إ...واالجتماعي كالبطالة والفساد وعالقات الوساطة  ة عل یم المواطن ة ق ن ممارس ي تحد م خ، والت ل

ذل  اركة وب الوجھ المطلوب ما یحد من استجابتھم االجتماعیة نوح المواقف السلوكیة التي تتعلق بالمش

. الجھد التطوعي

ا  اه آنف ا قلن ل م ة ك ین وخالص ة ب ة إرتباطی ود عالق رار بوج ا اإلق اریمكنن اركة استحض ة المش قیم

ز المسؤولیة كأحد مؤشرااالجتماعیة ي تعزی ر ف ةت المواطنة في دراستنا تسھم بشكل كبی االجتماعی

اليالطالب الجامعي، حیث جاءت في حدود لدى ن خالل مستوى ع دانیا م ا می د لن ا تأك و م دا، وھ ج

و االنحرافاإلحصائیات لقیمة المتوسطات الحسابیة الموزونة ومعدالت  ا ھ المعیاري الخاص بھا كم

.دول المبین أعاله موضح في بنود الج
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:خالصة
ق  ة وف یم المواطن ھ ق ذي تلعب ابي ال دور اإلیج د ال م تحدی تھا ت ادمن خالل تحلیل الجداول ومناقش األبع

ائج االجتماعیةالمحدد بالدراسة في تنمیة وتعزیز قیم المسؤولیة  ذه النت دعیم ھ ل ت ن ، على أم د م بمزی

ك الدراخاتمةالتحلیل والتعمق في  ابقة، وذل ى ضوء اإلطار النظري للدراسة والدراسات الس سة عل

یولوجي  ق الطرح السوس ى تساؤالت الدراسة وف ابغیة اإلجابة عل ول بھ ة المعم ي والصبغة العلمی ف

. البحوث العلمیة
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: ةــــاتمــــخ-
ن االجتماعیةتعزیز المسؤولیة بقیم المواطنة عالقةمن خالل الدراسة التي قمنا بھا لمعرفة  توصلنا م

ن االجتماعیةالدور اإلیجابي لقیم المواطنة في تدعیم المسؤولیة خاللھ إثبات لدى الطلبة الجامعیین، م

ا احرافبیة واالنخالل الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات الحس اري لھ ة ،المعی د الخاص بقیم كالبع

دني االنتماء لیبین لنا التوجھات العامة وردت أفعال عینة المبحوثین نحو ما یفرض علیھم السلوك الم

والتحلي بالمسؤولیة االجتماعیة في عالقتھم مع محیطھم االجتماعي، والتي جاءت استجابة المبحوثین 

توى  ر مس دا یظھ ادرة حولھا على نحو عالي ج وعي و المب م وال ن الفھ ع جدا م ى مرتف ع إل ن مرتف م

، حیث للمعرفة ومتابعة القضایا ذات الشأن العام، وھي األسس التي تنبني علیھا المسؤولیة االجتماعیة

ة بالقضایا المطروحة  ة الممثل ؤولیة االجتماعی اء والمس على أن ھناك عالقة إرتباطیة بین قیمة االنتم

وأنھا تمثل دالالت اجتماعیة معرفیة وسلوكیة لمفھوم االنتماء الوطني وما یفرضھ في اإلستبانة، سیما 

اء من التزام نحو مجتمع الفرد، ففي قضیة االھتمام بمعرفة التاریخ الوطني  فإن استحضار قیمة االنتم

ن ارتباطھ  د م كافي جدا لیفرض على الطالب الجامعي السعي على  تعلم جملة من المعارف التي تزی

ھب بالد ،وطن الح ال دد مص ي تھ اطر الت وعي بالمخ یس ال ى تأس ل عل ذلك تعم ة ك امي ثقاف ل تن ن قبی م

اول یكسبھم القدرة علىو، في مقابل اإلنتاجاالستھالك  ة، وتن احة الداخلی ى الس دور عل ا ی استیعابھم م

ة القضایا الوطنیة التي تؤثر في  ام تنظیم المجتمع وعالقات أفراده االجتماعی ع واالھتم بقضایا المجتم

طرح لقدرة على ، عبر تنمیة اومشاكلھ السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة وحتى العلمیة والثقافیة منھا

ة ام وطنی ایا رأي ع من المنقض ةض ي الجامع ة ف ة المتاح وارابر العلمی الیب الح ي ، بأس العلم

.یجعل الطالب یواكبون الحدث المجتمعي، ما واألكادیمي

وثین حول االستجابةراسة كذلك نوع كما تبین الد ن المبح المتوسطة والنمطیة المحایدة في اإلجماع م

ة  ز قیم دم تعزی اءبعض القضایا المطروحة في اإلستبانة، وذلك نظرا لع دیھم، االنتم افي ل بالشكل الك

أثرھم با دني وت ع الم ة المجتم ئة وثقاف اط التنش ة بأنم ة المتعلق اخ بسبب بعض المتغیرات االجتماعی لمن

دى  ة بالشكل الصحیح ل ذه القیم ل ھ ھ تفعی ي وج ة ف السائد في المجتمع، والتي تشكل معوقات إمبریقی

لوك  ل الس ل تمث ة نحو بعض القضایا، مث ؤولیتھم االجتماعی ز مس ن تعزی ابياألفراد ما یحد م االنتخ

جیع  ة وتش ام الوطنی اء األی ي إحی اركة ف اءوالمش وع الاقتن ة وموض ات الوطنی ذلك المنتج رة، ك ھج

ایا  ة القض ة ومتابع ات العام ى  الممتلك اظ عل ؤولیة الحف ةمس ا االجتماعی ة منھ یة الوطنی والسیاس

ذلك عدم  اموالمحلیة، ك ي االھتم وى اإلعالم ي المحت ة ف ق بالثق ألة تتعل ة مس ل الطلب ن قب ة م والمتابع

ي إحی اركة ف ق الموجھ لھم كمواطنین قبل كل شیئ، كذلك نفور الطلبة من المش ة یتعل ام الوطنی اء األی

ةبنوعیة التنظیم في ھذه المناسبات التي سرعان ما تتحول إلى أجواء  ة احتفالی ة قیمی ا تثقیفی ر منھ أكث
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اتھم  ة وإتجاھ ب الطلب ن جان وعي م ومعرفیة، وھو ما یعكس حالة الغموض على مستوى اإلدراك وال

.نحو مثل ھذه القضایا الھامة

ا  ة الوأم اص بقیم د الخ ات، البع ى اجب ائج إل ا النت وم فتحیلن ج مفھ زامنض ة االلت دى الطلب ب ل بالواج

ردي ، بحیثالجامعیین وھم الف اعيیتیح الفرصة لنم ل واالجتم ن قبی دني م توى السلوك الم ى مس عل

ف  ي مختل یم ف ي ق ي تبن ات ف ةعالق احتراماالجتماعی رینك دیرھماآلخ عي وتق ذلك الس و ، ك أداءنح

ة األنظمة والقوانین نحو الجماعةواجباتھم التي تحددھا  ؤولیتھم االجتماعی المنتمین إلیھا، ویعكس مس

االلتزام باألمانة العلمیة بوجوببدفع المستحقات والرسوم الضریبیة للجھات المعنیة، وااللتزامبأھمیة 

ى البأن لدیھم إدراكا ، ما یعزز لدیھم لآلخرینفي التعامل مع المنتجات الفكریة  اد عل منتوجات االعتم

ي  ي الفكریة لآلخرین ف ةمسؤولیة البحث العلم ھ اجتماعی رض علی ة تف اتأخالقی واتجاھ صحیة نح

ھ  ھ مجتمع لوكیاوتجبل ن الس د م ى العدی عتھعل ى أرض الواق ھا عل ي یمارس لحة و الت ة بالمص المتعلق

ة المفرالتام لواالنصیاعااللتزام، كذلك  وجوب العامة وائح التنظیمی وانین والل ل إدارة لق ن قب وضة م

رام الجامعة ألة إحت امعیین ،فمس ة الج وس الطلب ي نف دأ المسؤولیة ف اء مب من شأنھ أن یعمل على إرس

ة  ألة قیمی ھ مس ام وتطبیق ةالنظ رد اجتماعی ل ف نح ك ذي یم دأ، وال ذا المب ة بھ لة مرتبط ة حاص أخالقی

ة ا ر رقاب ة غی ود أو رقاب ي إحساسا عمیقا بمسؤولیاتھ الخاصة دونما قی لضمیر والقناعات الراسخة ف

ذلك  دم النفس، ك ادع یلة اعتم ال التشویش والفوضى كوس اجأعم ر احتج اع ضد اإلجراءات غی ودف

اھیم  وثین ونضج مف ة المبح ة عین زز قناع ا یع امعي م المقبولة من الھیئات الرسمیة داخل الحرم الج

. االجتماعیةقات العام الذي ینظم العالالسلم الجامعيالحرص على النظام ومیثاق

ي  دة والت ة المحای ن نمطی د ع م تبتع توى متوسط ل ي مس ت ف ي كان ائج الت ة بعض النت ن مالحظ ویمك

ى تفترض ضعف قیمة الواجب وتدنیھا لدى المبحوثین من عینة الدراسة تر عل داءات، عدم التس االعت

زامھم بمسؤ ذلك إلت امعي، ك ي حق الحرم الج ة ف ا الطلب وم بھ ي یق ل ولیة التالت اون والتكاف آزر والتع

اعي رم االجتم ي الح ة ف ق العام ن المراف ي أي م رین ف وق االخ ى حق دي عل ماح بالتع دم الس ر ع عب

امھمالجامعي،  كذلك وجوب التواصل مع اإلدارة الجامعیة ومن ثمة عدم  االجتماعاتبحضور اھتم

ة الخاصة بالطلبة والتي تنظمھا اإلدارة الجامعیة عبر مختلف اللقاءات،  كون المسألة تتعلق بغیاب ثقاف

امعیین داخل الحرم االجتماعیةتنظم شبكة العالقات  ة الج ین الطلب ات ب ع الواجب وق م في تكافئ الحق

ىوالتي ،الجامعي ف تنطوي عل وین مواق اركة لتك ى التفاعل والمش زامتقوم عل وقبااللت احترام حق

امعي  ب الج ل الطال ا یجع ادیمي، مم ع األك راد المجتم ى أف ادر عل ر ق ابغی ووتاكتس ارات یط ر المھ

ردالالزمة للدفاع عن  ل ف ا ك ع بھ ھ، الحقوق التي یتمت ا ال تعنی دعوى أنھ اعد ب أنھ أن ال یس ن ش ا م م

.الطلبة على التحلي بالمسؤولیة وزمام المبادرة 



خــــــامتــــــــــــــــــــة

290

مع األكادیمي عالقة إرتباطیة موجبة بین التزام الطلبة لقیمة الحق في المجتكما كشفت النتائج أن ھناك 

ة ؤولیتھم واالجتماعی ین مس ن وب دم وم تعمال، كع ات اس یل العالم ي تحص روعة ف ر المش رق غی الط

ي  ذا التصور ف ق ھ ضمن الدراسة األكادیمیة ،مما جعل أفراد العینة من الطلبة الجامعیین ینشؤون وف

رام ع احت من المجتم ائد ض و الس ة أن الج ائج المیدانی حت النت ا أوض ادیمي، كم ع األك وق المجتم لحق

ة  ع الطلب م لجمی اخ مالئ ر من ا وف راحاألكادیمي ھو جو دیمقراطي إلى حد م م حول القت داء أرائھ وإب

ن إجراءات تتضمن عمواضی ھ م ا اتبع ل والظواھر التي یرغبون بدراستھا، وم ع ك ود أشكالرف القی

في بعض واإلبداعحریة التفكیر واالجتھاد ىلتي تحد من انطالق البحث العلمي سواء كانت قیودا علا

، وتضمن قوانینھ كذلك للطالب الجامعي الدفاع عن نفسھ، ما واالجتماعیةاإلنسانیةتخصصات العلوم 

ي  بھ وع اعيأكس ع اجتم من المجتم ق ض ة الح ع لقیم ي مرتف ادیميوأخالق م األك ن ث ھالتزوم ام

بأھمیة كفالة حقھ بالطعن في اإلجراءات والقرارات لدى المصالح المعنیة في واالجتماعیةبمسؤولیتھم 

الحرم الجامعي، من خالل التأسیس لعالقات وروابط قانونیة وإنسانیة وإجتماعیة عادلة بعیدة عن سبل 

.الفوضى والتشویش في الحرم الجامعي 

ززة بالشكل جابةاستكما تفید النتائج كذلك ضعف في  المبحوثین لقیمة الحق، كون ھذه القیمة غیر مع

ل  ا جع ة، م ا والمدنی ي الرسمیة منھ ل مؤسسات المجتمع ن قب ن الدراسة م ة م الكافي لدى أفراد العین

ایا  اه القض راراتھم اتج ى ق ر عل ا أث لوكي مم اعي الس م االجتم ن ردة فعلھ دة م ر متأك ة غی راد العین أف

تبا ي اإلس ة ف ؤولیتھم المطروح دني لمس م ت ن ث ة وم لوك المواطن ة وس م لثقاف ن إدراكھ د م نة، وح

ع وعدم ، ككتحصیل حاصل لھذااالجتماعیة وق المجتم ى حق اظ عل تعمالأھمیة الحف ي اس الواسطة ف

التوجھات العامة للتنظیمات الطالبیة داخل احترامقضاء الحاجات والمصالح داخل الحرم الجامعي، و 

ة الحرم الجامعي، و  اد أو االنضمامبأھمی ة اإلرش ي شؤون اآلخرین بنی دخل ف وي والت ل الجمع للعم

ةالنصح أو اإلصالح، و كفالة الطلبة حقھم في تأسیس جمعیات علمیة ثقافیة أو  داخل الحرم اجتماعی

رمما جعلھالجامعي تتناسب مع توجھاتھم العلمیة والثقافیة،  ل ونیفتق داف العم ادئ وأھ ن مب ر م لكثی

ة وأكسبھم المؤسساتيجماعي اوت أھمی درون بشكل متف تھم یق تصورات ذھنیة حول قیمة الحق جعل

ا ، بشكل سلمي والحفاظ على حقوقھم كأفراد في مجتمعاالحتجاجاتكفالة حقوقھم في المشاركة في  م

وق جعل الطالب الجامعي  ة وحق تلزمات الدیمقراطی د مس توعب بع م یس ى اآلخرینل ادر عل ر ق ، وغی

.ذه الممارسات ضمن خیارتھ القانونیة التي تعمل على الدفاع عن حقوقھ تصنیف ھ

أثیر  بة لت ا بالنس ة أم اركة المجتمعی ة المش ة، فقیم ة الجامعی لوكیة للطلب ة الس ى الممارس الل عل ن خ م

ابیة  طات الحس ائیة للمتوس روق اإلحص رافالف اواالنح اري لھ ر المعی امعي ، أظھ ب الج ي الطال وع

ھ االجتماعیةالمشاركة لقیمة اللتزامھ ث ضمن مجتمع ي مسؤولیتھ بحی ةینم ة واالجتماعی حول أھمی

ة ة والتاریخی یاحیة األثری اكن الس ى األم ة عل ة والمحافظ ي التوعی اركة ف رتبط، المش ا ت كونھ
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ھ الوطنيمرتبطة بالھویة واالنتماءمتعددةحمل مضامین توللوطن الخصوصیة الثقافیة ب ، كذلك  تمكن

عنصر ھاما في توجیھ الحیاة باعتبارھاوالتعاون في قضاء األعمال المشتركة بین الطلبة التنسیق من 

منع كل أشكال التحرش ضد وفي قضاء حوائجھم اآلخرینبمساعدة بالمشاركة وااللتزام، األكادیمیة

ة، رم الجامع ي ح م ف ا ھ رم وأیض ل الح كرات داخ درات والمس اطي المخ ة تع ي محارب اركة ف المش

امعي ؤولیتھ ، الج ي مس ا ینم ةم ي االجتماعی ات ف وفیر المعلوم یة وت ذه القض ى ھ وء عل لیط الض تس

ھ ات الطالبیةالمنظمبین الطلبة ووالبیانات الالزمة اد، ویعمل على تنمیة وعی ةباألبع ى االجتماعی عل

ث  ن حی اعي، م ل الجم ة العم الل ثقاف ن خ ة م توى الجامع اقمس د االتف دف وتحدی ى ھ األدوارعل

دعم واكتسابسؤولیات والم ة ل ر قاعدة عام ب تعتب ذه الجوان زامالمسؤولیة مھارة القیادة كل ھ وااللت

.العاماالجتماعيبالمشاركة في حفظ النظام 

ا  ر لن وعي تظھ ل التط رة العم ن أدب فك د ع یس ببعی تجابةول ة اس ن الطلب وثین م ي المبح ود وع وج

ذلك ، ضمن مجتمعھم األكادیمياالجتماعیةالمشاركة لقیمة اللتزامھممتوسط من قبل الطلبة اجتماعي

ا  ي الرسمیة منھ ل مؤسسات المجتمع ن قب أن ھذه القیمة غیر معززة بالشكل الجید لدى أفراد العینة م

راراتھم االجتماعيوالمدنیة، ما جعل أفراد العینة غیر متأكدة من ردة فعلھم  ى ق ر عل ا أث السلوكي مم

ي  دني إتجاه القضایا المطروحة ف م ت ن ث ة وم ة وسلوك المواطن م لثقاف ن إدراكھ ا حد م تبانة، مم اإلس

اون كتحصیل حاصل لھذا، من حیث االجتماعیةلمسؤولیتھم  ة المحیطة بالتع ى منظر البیئ اظ عل الحف

الذي یوجھ ویحفز السلوك عموما ويكون الطالب الجامعي الیوم یفتقر للوعي البیئ، مع عمال النظافة

ى حفظھتناءاالعالمدني نحو  امعي والسھر عل ي بالمحیط الطبیعي للحرم الج اركة ف ة ، والمش التوعی

اركة اقتناعبقواعد األمن والوقایة الصحیة في الحرم الجامعي، كون الطلبة على  تام بعدم جدوى المش

ات،  ذه الفعالی ل ھ ي مث دم ف اموع ذلك االھتم اركةك ع بالمش ي المجتم ة ف ات الخیری ل الجمعی ي عم ف

ا رة التطوع، وعموم ط فك ريرب ل الخی اديوالعم المردود الم ة ب اذب للطلب ر ج ال غی ھ مج ا جعل ، م

غ المصابین ومساعد، وتجنب بغیاب المحفزات والمقابل المادي ق التبلی امعي عن طری أمن الحرم الج

ن  اكلع وادث والمش ئة الح ون التنش امعي، ك رم الج ل الح ةداخ من االجتماعی رد ض ا الف ي تلقھ الت

ا ي مؤسس س األمن ة الح ر لثقاف دني تفتق ع الم ارف وولت المجتم ة المع ةجمل ارات التقنی ةالمھ الخاص

ى ب وین المجال اإلسعافات األولیة والحمایة الذاتیة والمرتكزة أساسا عل ال الصحة قاعديالتك ي مج ف

ة ى السالمة العام اظ عل ات والحف وارث واألزم ذلك ترسخت ق، العامة والقدرة على إدارة الك ناعة وب

.لدیھم بأن الحفظ على سالمة وأمن المجتمع األكادیمي في الحرم الجامعي لیست من مسؤولیتھم

ى  رت إل ا الدراسة، عب ي توصلت إلیھ داف إجماال لما سبق یمكن القول بأن اإلستنتاجات الت عن األھ

ة إرتب ى وجود عالق دت عل ة التي وضعتھا، والتساؤالت التي تمت إثارتھا، ومن ثم فقد أك ة موجب اطی
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ة  اركة االجتماعی وق باإلضافة للمش ات والحق اء والواجب ة االنتم ي تضمنت قیم بین قیم المواطنة والت

.وإسھامھا في تنمیة وتعزیز المسؤولیة االجتماعیة كتعبیر واقعي عن تمثل الطالب الجامعي لھذه القیم
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دیل، .11 اني قن دنيأم ع الم ة للمجتم وعة العربی اھرة، الموس اب، الق ة للكت ریة العام ة المص ، الھیئ

2008

یم ،.12 د الحك ر عب اروق جعف د طھ وف اني محم ة والتطبیقأم ین النظری ة ب ة المواطن ة تربی ، مكتب

2013االنجلو المصریة مصر 

ن.13 د حس ال محم دوإمتث د، محم د أحم ي محم ائيعل تدالل اإلحص ادئ االس دار الجامعیمب ة، ، ال

.2000اإلسكندریة، 

، مصر،القانونیة، دار الكتب المواطنة ودورھا في تكامل المجتمعات التعددیةأمین فرج شریف، .14

دس

2005،ترجمة فایز الصباغ ، المنظمة العربیة للترجمة ،بیروت ،علم اإلجتماعأنتوني جیدنز، .15

اعيند راسل ، برترا.16 ام اإلجتم ة والنظ اة التربی ة الحی ده ،منشورات دار مكتب ة سمیر عب ،ترجم

بیروت لبنان ،دس 

د السیاسة برھان غلیون ،.17 دین–نق ة وال دار البیضاء الدول ي ، ال افي العرب ز الثق ة المرك ،مطبع

.2004،المغرب ،

.2004القاھرة، ، مكتبة األنجلو مصریة،المرجع في القیاس النفسيبشرى إسماعیل، .18

.2009، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، األردن أخالقیات العملبالل خلف السكارنة ،.19

.2004، الجزائر، دار الھدى ،اعیةمنھجیة العلوم االجتمبلقا سم سالطنیة وحسان الجیاللي، .20

ة البشریةبوخریسة بوبكر وآخرون، .21 ع، ادراسات في التنمی ة للنشر والتوزی ر ، دار قرطب لجزائ

،2008.

ود ،.22 نة محم ربوس ات التغیی ر رھان ي الجزائ وي ف ق الترب دد النس ر ،ع ة الجزائ ات جامع ، حولی

.1996خاص ، الجزائر 

، ترجمة ھناء صبحي ، ھیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة ، مسائل في علم اإلجتماعبییر بوردیو ،.23

.2011أبو ظبي اإلمارات العربیة المتحدة ،

1990،الجزائر ،2ط،،دیوان المطبوعات الجامعیةأصول التربیة والتعلیمتركي رابح ،.24

ع ،اإلسكندریة مصر إدارة األعمالثابت عبد الرحمان إدریس، .25 ، الدار الجامعیة للنشر والتوزی

،2005.

.2001،دار وائل للنشر ،عمان االردن التسویق والمسؤولیة اإلجتماعیةثامر یاسر البكري، .26

ابر ع.27 د الج اظمب ري ك د خی ابر و أحم د ج نفس، حمی م ال ة و عل ي التربی ث ف اھج البح ، دار من

النھضة العربیة، القاھرة
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مي، .28 ا الھاش دین و لوكی ر ال ابر نص اعيج نفس االجتم م ال ي عل یة ف اھیم أساس دى مف ، دار الھ

.2006للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

2001،،بیروت1دار الفكر العربي، ط،فيالعولمة والتحدي الثقاجاسم علي خریسان، .29

دارالعولمة ورسالة الجامعة رؤیة مستقبلیةحامد عمار و لمیاء محمد إسماعیل ، .30 المصریة ،ال

.2002اللبنانیة،مصر 

ع ،القنیطرة ،المغرب نصوص في دینامیة الجماعاتالحسن اللحیة ،.31 ،دار الحرف للنشر والتوزی

،2007.

، مكتبة الدار العربیة للكتاب ، والتربویة  بین النظریة والتطبیقالبحوث العلمیةحسن شحاتة ، .32

.2001القاھرة 

.2001،مكتبة الدار العربیة للكتاب، د ب،التعلیم الجامعي والتقویم الجامعيحسن شحاتة، .33

ة–یورغن ھابرماس ومدرسة فرانك فورت حسن مصدف ،.34 ز النظریة التواصلیة النقدی ،المرك

.2005الدار البیضاء المغرب الثقافي العربي ،

.1993، مطبعة دحلب، الجزائر، ھجیةالتفكیر العلمي المن،حسن ملحم.35

ین حسن م.36 یم المجتمعسي، رحس ة وق ي المواطن اھج البحث ف اھرة من اب الحدیث الق ،دار الكت

2012،مصر 

، 2003، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة،أصول البحث العلميحسین عبد الحمید رشوان ، .37

،دار صفاء للنشر والتوزیع ،عمان األردن ،الطفل واالسرة والمجتمعحنان عبد الحمید العناني ،.38

دس

م السیاسةخضر خضر ، .39 ي عل ان ، مفاھیم أساسیة ف اب طربلس ،لبن ة للكت ة الحدیث ، المؤسس

2003.

ب، .40 ین النقی دون حس ةأراءخل ر العولم ي عص رب ف رب والغ ف الع ھ التخل ي فق ،دار ف

.2002اقي،بیروت لبنان الس

وان –مدخل للسبرناطیقا اإلجتماعیةخیر هللا عصار ، .41 اعي ،دی لوك اإلجتم تحكم بالس ة ال محاول

.2002المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ،الجزائر 

الي ،.42 د الع ة عب ةدبل ع والسیاس اد والمجتم ة اإلقص ة الحدیث ة الجزائری ر الدول ر للنش ،دار الفج

.2004والتوزیع ،القاھرة

وز ،.43 د ب دنيدیف ع الم ة والمجتم ا-الفردانی ة وروادھ اھیم اللیبراتاری د -مف الح عب ة ص ، ترجم

.2008، دب الحق، ریاض الرئیس للكتب والنشر 
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یم، .44 د غن اھج وأسالیب البحث العلميربحي مصطفى علیان وعثمان محم ، دار صفاء للنشر من

.2000والتوزیع، األردن، 

ق-مناھج وأسالیب البحث العلميعثمان محمد غنیم، ربحي مصطفى علیان، .45 ة والتطبی ، -النظری

.2000صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ، دار 1ط

ة تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة: رشید زرواتي.46 دى للطباع ، دار الھ

.2007عین ملیلة _والنشر والتوزیع، الجزائر

.1983، ترجمة نھاد رضا ،منشورات عویدات، بیروت ، لةالمواطن والدوروبیر بیلو، .47

ةریمون بودون، .48 ي العقالنی ة ف ة العام ترك ، :أبحاث في النظری اعي والحس المش ل اإلجتم العم

.2010ترجمة جورج سلیمان ،المنظمة العربیة للترجمة ،بیروت لبنان 

لدى الشباب السعودي وسبل واقع المسؤولیة الشخصیة اإلجتماعیة زیدان بن عجیر الحارثي ،.49

.2001،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم االمنیة ،مركز الدراسات والبحوث ، الریاض تنمیتھا

.2008،القاھرة مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان،لمواطنةسامح فوزي،ا.50

یمسعید إسماعیل علي ،.51 ة ،اإلسأصول التربیة والتعل ز الدراسات والبحوث العربی كندریة ، مرك

،1999.

.1997، دار الفكر،عمان، الجامعةقواعد الدراسة في سعید التل وآخرون ، .52

ي ،.53 المة الخمیس عس ة والمجتم ة والمدرس ع التربی ر والتوزی ات للنش دنیا المطبوع اء ل ،دار الوف

.2000،اإلسكندریة 

اھج البحث العلمي،سمیر محمد حسین.54 ي من ة الثادراسات ف اب، الطبع الم الكت روت، ، ع ة، بی نی

1995.

ان، .55 د عثم ةسید أحم ي للمسؤولیة اإلجتماعی ل األخالق و المصریة، مصر، التحلی ة األنجل ، مكتب

1996.

ةسید أحمد عثمان ،.56 و المصریة ، المسؤولیة اإلجتماعیة دراسة نفسیة وإجتماعی ة األنجل ،مكتب

.1983القاھرة  

ي ،.57 المة الخمیس ید س مالس ة والمعل ة والمدرس ر ،قالتربی اء للنش ة ،دار الف ة ثقافی راءة إجتماعی

.2000والتوزیع ،اإلسكندریة ،

2005رفة الجامعیة ، اإلسكندریة ،،دار المعالنظریة في علم اإلجتماعالسید عبد العاطي السید ،.58

.2006رفة الجامعیة ،مصر القاھرة ،،دار المعاألسرة والمجتمعلسید عبد العاطي وآخرون ،.59
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دار الفكر العربي، ، التعلیم وإشكالیة الھویة الثقافیة في ظل العولمةالبھواشي، السید عبدالعزیز .60

.2000القاھرة 

وز الدولة وإشكالیة المواطنةسیدي محمد ولد یب ،.61 ة ،دار كن ة العربی وم المواطن ي مفھ ، قراءة ف

.2012المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع،عمان األردن ،

.1999دار المعرفة الجامعیة ،اإلسكندریة ،،التربیة والمجتمعشبل بدران ،.62

وي المعاصرشبل بدران ،.63 ر الترب ع دیمقراطیة التعلیم في الفك ة والنشر والتوزی ا للطباع ،دار قب

.2000،القاھرة 

دھمان،.64 ال ال دران وجم بل ب امعيش یم الج ي التعل د ف ر ،التجدی ة النش اء للطباع دار قب

.2000والتوزیع،القاھرة،

دران وحس.65 بل ب یالوي،ش رن الب ة المعاص اع التربی م االجتم ة عل ،دار المعرف

.2003الجامعیة،اإلسكندریة،مصر،

دریسصالح عبد العزیز وعبد العزیز عبد المجید ،.66 ارف 9،ط1،جالتربیة وطرق الت ، دار المع

.1968،القاھرة 

ي لدرأزمة الدیمقراطیة الغربیة المعاصرةالصدیق محمد الشیباني ،.67 اسات وأبحث ،المركز العلم

.الكتاب األخضر ،طربلس ،لیبیا ، دس 

2004، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، علم إجتماع تربويصالح الدین شروخ، .68

ات ،.69 د الزی د الحمی ال عب راھیم وكم اعطلعت إب م اإلجتم ي عل ة المعاصرة ف ب النظری ،دار غری

.للطباعة والنشر ،القاھرة ،مصر دس 

.1995،دار الفكر العربي، اإلسكندریة سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة،عبد الرحمان العیسوي .70

.2000، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الكویت ،مدرسة المستقبلعبد العزیز الحر ، .71

.2005،دار الغرب للنشر والتوزیع،وھران مبادئ في التنشئة االجتماعیةعبد العزیز خواجة،.72

.1983،مكتبة األنجلو المصریة ،القاھرة سة وبناء اإلنسانالمدر،عبد الفتاح تركي.73

دار المعجم في أعالم التربیة والعلوم اإلنسانیةعبد الكریم غریب ، .74 ة ،ال الم التربی ،منشورات ع

.2007البیضاء، المغرب ، 

یر ،.75 ف القص د اللطی ة عب ي–اإلدارة العام ور السیاس دادالمنظ ع ، دب، دار بغ ر والتوزی ، للنش

1980.

.1997،دار الشروق ،االردن المدخل على التربیة والتعلیمعبد هللا الراشد وأخرون ،.76
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ةعبد هللا بن عایض سالم الثبیتي ، .77 امعي الحدیث ، اإلسكندریة، علم إجتماع التربی ب الج ،المكت

2008.

ةعبد هللا حمادي ، .78 ة وأیدیولوجی ر  مشارب ثقافی ي الجزائ ة ف ة الطالبی شورات ،من2.طالحرك

.1995الجزائر، ،المتحف الوطني للمجاھد

دائم ، .79 د ال د هللا عب دةعب انیة جدی ارة إنس اء حض ي بن ة ف ة والثقاف ة ،دور التربی ، دار الطلیع

.1998. ، بیروتللطباعة والنشر

دل، .80 د هللا مجی ةعب ة العربی ي التربی ة ف اء والمواطن ة اإلنتم ي ازم ة ف ة دراس ة المدنی . التربی

.2008معة دمشق ، سوریا ،منشورات جا

النشأة التطوریة و المداخل النظریة و ( علم إجتماع التربیة الحدیثعبد هللا محمد عبد الرحمان، .81

.1998عرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ، دار الم)الدراسات المیدانیة الحدیثة 

اعيعبد هللا محمد عبد الرحمن ومحمد علي البدوي، .82 ة ،مناھج وطرق البحث اإلجتم دار المعرف

.2003الجامعیة ، اإلسكندریة، 

2002،مطبعة المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة ،مبدأ المساواة في اإلسالمعبد المنعم فؤاد ،.83

ة -رؤیة المؤسسة المدرسیة ورسالتھاعبد الواحد محمد علي ،.84 زة ، مكتب ل الممارسات المتمی دلی

.1999األنجلو المصریة ،القاھرة ،

، مركز الدراسات التربیة والمواطنة في العالم العربياب بن حفیظ ومشیرة الجزیري، عبد الوھ.85

.2005والبحوث اإلقتصادیة واالجتماعیة، تونس ،

، ، دار سعاد الصباح للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت ، التربیة والسیاسةعبدالمنعم المشاط ، .86

1992.

سة الجامعیة للنشر والتوزیع س،المؤماع المدرسةعلم إجتعلي أسعد وضفة وعلي حاتم الشھاب ،.87

.2004،بیروت لبنان 

واري، .88 ة الك ي خلیف ةعل دان العربی ي البل ة  ف ة والدیمقراطی دة المواطن ات الوح ز دراس ،مرك

.2001العربیة ،بیروت ،لبنان 

، يأسس العالقة بین التعلیم وسوق العمل وقیاس عوائد اإلستثمار البشرعلي عبد القادر علي، .89

.2001المعھد العربي للتخطیط ،الكویت ،

ي.90 ي غرب ة،عل ائل الجامعی ة الرس ي كتاب ة ف دیات المنھجی ة، ، أبج ات الجامعی وان المطبوع دی

.2006المطبعة الجھویة بقسنطینة، 
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و المصریة، المجتمع المدني العربي وقضایا المواطنة وحقوق اإلنسانعلي لیلة، .91 ، مكتبة االنجل

.2013مصر، 2ط،

1998،دار الفكر العربي، القاھرة ،1ط. اأسسھا و تطبیقاتھمنھاج التربیةعلي محمد مذكور ، .92

وان 3طمناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش محمد ومحمود الذنیبات، .93 دی

.2001المطبوعات الجامعیة الجزائر 

ر مالمقومات مشروع بناء إنسان الحضارة، عمر النقیب.94 ي فك وي ، الشركة ف ي الترب ن نب ك ب

.2009الجزائریة اللبنانیة ، الجزائر 

،منشورات المنشأة تطور التعلیم العالي في ضل الحظارة اإلسالمیةعمر محمد التومي الشیباني ،.95

.1982العامة للنشر والتوزیع واإلعالن ،طربلس ،لیبیا، 

الء، فعواط.96 و الع باب ودور التربیأب یة للش ة السیاس یةالتربی ة، .ة الریاض د ط،دار النھض

.القاھرة،د س

ة والنشر علم إجتماع التربويفایز مراد دندس ،.97 ،بین التألیف والتدریس ،دار الوفاء لدنیا الطباع

.2002،اإلسكندریة 

،مخبر علم اإلجتماع واإلتصال المشاركة الدیمقراطیة في النشر الجامعيفضیل دلیو واخرون ،.98

.2006، ،جامعة منتوري قسنطینة،2ط

ةةإشكالیة المشاركفضیل دلیو وآخرون،.99 ات الجزائری ة من،الدیمقراطیة في الجامع شورات جامع

.1999منتوري،قسنطینة،

رون،.100 ي وآخ ي غرف و وعل یل دلی ةفض وم االجتماعی ي العل ة ف س المنھجی ع ،أس ث للطب دار البح

.1999منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، 

ب أسالیبھ–أسسھ –دافھ التدریس ،أھفكري حسان ریان ،.101 الم الكت ،تقویم نتائجھ وتطبیقاتھ ، ع

.1999،القاھرة ،4للنشر والتوزیع ،ط

ب، .102 راھیم الحبی د إب ةفھ ة المواطن ي تربی رة ف ات المعاص اض، االتجاھ ان، الری ة العبیك ، مكتبی

2000.

ید،.103 ي الس ى الشیخوخةفؤاد البھ ة إل ن الطفول و م ي، ،دار الف4ط،األسس النفسیة للنم ر العرب ك

.1997القاھرة،

.2006، مطبعة مقداد ،فلسطین، 3، ط المیسر في التربیة المقارنةفؤاد العاجز، .104

ة فیلیب جونز، .105 د یاسر الخواجة ،مصر النظریات اإلجتماعیة والممارسات البحثی ة محم ،ترجم

.2010العربیة للنشر والتوزیع ، مصر 
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دیولقباري إسماعیل، .106 اع واألی ي الحدیث ، اإلسكندریة مصر ، وجیاعلم اإلجتم ب العرب ، المكت

.دس 

ت، النظریة النقدیة لمدرسة فرانك فورتكمال بومنیر، .107 ى أكسل ھونی ایمر إل اكس ھوركھ من م

.2010منشورات اإلختالف، الجزائر، 

، نشر والخدمات الصحفیة والمعلومات، مركز المحروسة للثقافة الشباب المصريكمال نجیب، .108

.2008مصر 

ة تربیة الشعور بالمسؤولیة عند األطفالكونسانس فوستر ، .109 راھیم ،مكتب ل اب ل كام ة خلی ،ترجم

.النھضة المصریة ، القاھرة دس 

االسكي ھارولد، .110 ة، ،الدولة نظریا وعملی ة لقصور الثقاف ذ سعید شحاتة،الھیئة العام داد وتنفی إع

.2012، دب،2ط ،شركة األمل للطباعة والنشر

و.111 ن ب داد ، لحس د مق د هللا ومحم ةعب ي الجامع ة ف ة التكوینی ویم العملی ات تق وان المطبوع ،دی

.1998الجامعیة ،الجزائر ،

2000عالم الكتب،مصر،،ز االنتماءدور التعلیم في تعزیلطیفة إبراھیم خضر،.112

ون ، .113 دملورنس إي ھاریزون و صمویل بي ھینتنجن یم التق ات وق ة شوقي جالل ، الثقاف ، ترجم

.2009القومي للترجمة ،مطبعة مصر للطیران ،مصر المشروع

ة، دراسة مستقبلیة لمواجھة الكارثة التي تھددنالونیسي رابح،  البدیل الحضاري، .114 ، دار المعرف

.1998القاھرة 

ز، .115 ول ایل ل و ب ت دی یممارجری الیب التقی اءة و أس د للكف ارات اإلدارة مرش یم مھ ةتقی : ، ترجم

فھد بن معیقل العلي، ، مركز البحوث معھد اإلدارة العامة،: یدي، مراجعةإعتدال معروف و خولة الزب

.2002المملكة العربیة السعودیة، 

ة العالقة التربویةمارسیل بوستیك، .116 ، ترجمة محمد بشیر النحاس، المنظمة العربیة للتربیة والثقاف

.1986. والعلوم، تونس

2003،دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة ،تھالسلوك اإلجتماعي ودینامیمجدي أحمد عبد هللا ،.117

امحفوظ سماتي ،.118 ز األمة الجزائریة نشأتھا وتطورھ د العزی اني وعب د الصغیر بن ة محم ، ترجم

.بوشعیب ،منشورات دحلب ، دس دب 

اعيمحمد أحمد بیومي ، .119 ات السلوك اإلجتم یم وموجھ ة ، اإلسكندریة الق ة الجامعی ،دار المعرف

2006.

. ب س ن.مصر.المكتب الجامعي الحدیث،الشباب والحق في اإلختالفھري، محمد الجو.120
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2007، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء المغرب ،المواطنة والوطنیةمحمد الصاقوط،، .121

ة،محمد العربي ولد خلیفة .122 ة المسألة الثقافة وقضایا اللسان والھوی وان المطبوعات الجامعی ،دی

.2003،الجزائر 

.2000،مكتبة األنجلو المصریة ،القاھرة ،األصول الثقافیة للتربیةحمد الھادي عفیفي ، م.123

.2003، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، التربیة والتغیر الثقافيمحمد الھادي عفیفي، .124

بیروت لبنان 3،مركز دراسات الوحدة العربیة ،طالعرب والتربیة والحضارةمحمد جواد رضا ،.125

2001.

ا، م.126 واد رض د ج ارةحم ة والحض رب والتربی عب…الع ار الص دة االختی ات الوح ز دراس ، مرك

.1993. العربیة، بیروت

دین ،.127 ة للصحافةمحمد حسام ال اھرة مصر المسؤولیة اإلجتماعی ة ، الق دار المصریة اللبنانی ، ال

2003.

.2002،دار المیسرة ،عمان األردن ،الدرسات اإلجتماعیةمحمد حمد الطیطي ، .128

.1989، دار التربیة الحدیثة ، عمان األردن ،البحث العلمي كنظاممحمد زیاد حمدان ، .129

ي بحوث اإلعالممحمد عبد الحمید، .130 وى ف ر، تحلیل المحت ة، الجزائ وان المطبوعات الجامعی ، دی

1979.

احثینمحمد عبد الفتاح حافظ الصیرفي ، .131 ي للب دلیل التطبیق ي ال ل البحث العلم للنشر ، ،دار وائ

.2001عمان االردن ،

وراني.132 ریم الح د الك د عب اعمحم م اإلجتم ي عل رة ف ة المعاص ر ، النظری دالوي للنشس ، دار مج

.2008والتوزیع ، عمان 

ة(سوسیولوجیا التعلیم الجامعيمحمد عبد هللا عبد الرحمن ، .133 ، دار )دراسة في علم إجتماع التربی

.1991المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 

رحمن ،م.134 د ال د هللا عب د عب اعحم م االجتم ور-عل أة والتط ة، -النش ة الجامعی ، دار المعرف

.1999اإلسكندریة، 

ة االقتصاد منھجیة البحث العلميمحمد عبیدات وآخرون، .135 ات، كلی ، القواعد والمراحل والتطبیق

.1999والعلوم اإلداریة، الجامعة األردنیة، األردن، 

اني وم.136 ام العن ام خت د عص ة، محم ام طربی د عص یةحم ئة السیاس ة والتنش ة الوطنی ، دار التربی

.2007الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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1977،دار القلم للنشر والتوزیع ،الكویت 7،طاألسس اإلجتماعیة للتربیةمحمد لبیب  النجیحي ،.137

الدار البیضاء،، دار توبقال للنشر، الدولة نصوص فلسفیة مختارةمحمد لھاللي وعزیز لزرق ،.138

.المغرب دس 

عد، .139 طفى األس د مص ثمحم ف الثال ي األل ة ف الة الجامع ة و رس ة 1ط،التنمی ان، المؤسس ، لبن

.2000،الجامعیة للدراسات

.2008، د ب ، Top Edition، منشورات السلوك المدني،محمد مكسي، دیداكتیك.140

امعمحمد منیر مرسي، .141 یم الج ي التعل ة ف ات الحدیث ، 2،طي المعاصر وأسالیب تدریسیةاالتجاھ

.2002عالم الكتب، القاھرة،

دواذي ،.142 ة إسالمیةمحمود ال ا عربی افي برؤی اع الثق م اإلجتم ي عل ة ف ة مقدم ة الجامعی ،المؤسس

.2010للدراسات والنشر، بیروت 

.2002عمان .،دار الشروق للطباعة والنشر مقدمة في التربیةمحمود سید سلطان،.143

.،دار المعرفة الجامعیة القاھرة ،د سالتقویم التربويالحلیم ، محمود عبد .144

رون، .145 ودة و آخ ود ع امحم ا و تطورھ اع طبیعتھ م االجتم ة عل یف نظری وال تیماش ة نیق ، مراجع

.1978، دون ناشر، 07محمود عاطف غیث، ط 

دین صابر، .146 ةمحي ال دول النامی ي ال ع ف ة المجتم ي وتنمی م المحل ة الع2ط،الحك صریة، ، المكتب

.1988بیروت، 

ي الحدیث ، 2، طكیفیة كتابة األبحاث واإلعداد للمحاضراتمحي محمد مسعد، .147 ب العرب ، المكت

.2000القاھرة ، 

یمة ، .148 داني نس رةمخ الة والمعاص ن األص ة ب ة الجزائری ع ، الجامع ر والتوزی ة للنش ،دار قرطب

.2013الجزائر ، 

2004، مجموعة النیل العربیة ، القاھرة ، لعلميقواعد و مراحل البحث ا، مدحت أبو النصر.149

،دار الفجر إدارة االنشطة والخدمات الطالبیة في المؤسسات التعلیمیة،مدحت محمد أبو النصر.150

.للنشر والتوزیع القاھرة ،مصر،دس

.2007، دار قرطبة للنشر و التوزیع، الجزائر، مؤسسة التنشئة اإلجتماعیةمراد زعیمي، .151

ویج وأخرون، .152 و ح روان أب نفسم م ال ة وعل ي التربی ویم ف اس والتق ة القی ة الدولی دار العلمی ، ال

.2002للنشر والتوزیع، دار الثقافة والتوزیع، عمان، 

ةمروان عبد المجید إبراھیم ، .153 داد الرسائل الجامعی ي إلع وراق أسس البحث العلم ة ال ، مؤسس

.2000للنشر والتوزیع ،االردن ،



قائمة المراجع

303

طفى ا.154 رف ، مص عألش ة والمجتم ر االم ة الجزائ ة الوطنی ى ،المؤسس ن عیس ي ب ة حنف ، ترجم

.1983للكتاب ،الجزائر ،

، المركز الثقافي التخلف اإلجتماعي مدخل إلى سیكولوجیة اإلنسان المقھورمصطفى حجازي ، .155

.2005، الدار البیضاء المغرب ، 9العربي، ط 

ي المدرسة المصریةالتعلیم والمواطنة واقع المصطفى قاسم ،.156 ة ف ة المدنی اھرة تربی ز الق ، مرك

.2006لدراسات حقوق اإلنسان،القاھرة،

ة و " نظم التعلیم في المملكة العربیة السعودیة و الوطن العربيمصلح أحمد منیر، .157 دراسة نظری

ي و مشكالتھ  ك سعود2ط-"تحلیل مقارن لنظم التعلیم العرب ة المل ات ، جامع ادة شؤون المكتب . ، عم

.1982الریاض ، 

.2007الشروق،عمان،،داراالجتماعیةالتنشئة،العمرخلیلمعن.158

یظ، .159 د الحف دم عب ويمق ي والترب اس النفس اء والقی ة، طاإلحص ات الجامعی وان المطبوع ، 2، دی

2003.

رمنیر مباركیة، .160 ي الجزائ ، مفھوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة المعاصرة وحالة المواطنة ف

.2013اسات الوحدة العربیة ،بیروت لبنان مركز در

، دار الفرابي ،بیروت إزدواجیة الحضارة العربیة أم إزدواجیة البرجوازیة العربیةمھدي عامل ،.161

.لبنان ،دس

وم اإلنسانیةموریس أنجرس، .162 ي العل ةمنھجیة البحث العلمي ف ة، ترجم دریبات عملی د : ، ت بوزی

.2004جزائر، صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، ال

ة،االنتماء االجتماعي للشباب المصريالحمید راتب، نجالء عبد.163 ي حقب یولوجیة ف دراسة سوس

.1999االنفتاح، مركز المحروسة للنشر، القاھرة، 

م، .164 النجم عبود نج ي شركة األعم ال ف ات اإلدارة ومسؤولیات األعم وراق للنشر أخالقی ،دار ال

.2006والتوزیع ،عمان ،األردن 

روت فعالیة المدرسة في التربیة المواطنیةمر فریحة ،ن.165 ع، بی ، شركة المطبوعات للنشر والتوزی

.2002لبنان 

ري، .166 ي نص اني یح رةھ فة المعاص اریخ الفلس ي ت دخول ف وة لل ة ، ،دع ة الجامعی د المؤسس مج

.2002بیروت، 

.، دار الحقیقة ، بیروت، دسأزمة الثقافة اإلسالمیةھشام جعیط ، .167
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ل التطوعي والمشاركة السیاسیةحسني محمد النابلسي، ھناء .168 ، دور الشباب الجامعي في العلم

.2010،دار مجدالوي للنشر والتوزیع ،عمان األردن

.1977،مكتبة النھضة المصریة ،القاھرة ، تاریخ الفلسفة الیونانیة،یوسف كرم .169

 باللغة األجنبیة:
1. Mohamed cherkaoui , sociolgie de l éducation ,presses univrsitaires de

France editions delta ,paris 1996 .

2. Johan locke ,Encylapaedia britanica ,vol 14.

الدوریات والمجالت
افعي،.1 ن الش راھیم حس ةإب ات العربی ي الجامع ة ف ة العربی یم اللغ ات تعل اد الجامع ة اإلتح ،مجل

.1986،الریاض ،21العربیة،عدد

الجامعة وتعمیق قیم اإلنتماء في ضوء معطیات القرن الحادي عبد الحمید سمیر ، أحمد قطب و .2

دد والعشرین ة المنصورة ،الع ة بجامع ة التربی ة كلی ة ،مجل ایر 60،دراسة میدانی م ،مصر 2006ین

،2006.

ةإسماعیل بوخاوة و فوزي عبد الرزاق، .3 ة الثالث ة أفاق التعلیم العالي في ظل األلفی ة الجامع ،حال

سلسلة اصدرات مخبر إدارة وتنمیة . الجزائریة ،إشكالیة التكوین و التعلیم في الفریقیا و العالم العربي

.2004،سطیف،1الموارد البشریة،جامعة فرحات عباس،عدد

، مارس 03، العدد 27، مجلة عالم الفكر ، مجلد تطور المجتمع المدني في مصرأماني قندیل ،.4

1999.

انالطائفیةبولس عاصي، .5 ي لبن ة ف ة المواطن ائفي ودول ع الط ان الواق ي لبن ن والمواطنة ف ، م

اب  ةكت ة والدول ل المواطن ن قب ر م اني ، نش ر اللبن دى الفك داد منت ات ، إع ات واتجاھ ة مقارب جمعی

.2010، لبنان، جانفي  المعارف اإلسالمیة الثقافیة

ین وارضا السویسي ، .6 ین التلق الي ب یم الع دریس التعل ات ،لتواصلطرق الت اد الجامع ة اتح مجل

.1982،الریاض،18العربیة،عدد

د اللطیف.7 ة اإلسالمیة، سامر مؤید عب ل الدول ي ظ ة وإشكالیتھا ف رات، ،المواطن ة الف ة مجل كلی

.2011العراق،لعدد السابع،االقانون جامعة كربالء

ة، مفھوم المواطنة في السیاق العربي اإلسالميشكري مامني، .8 ة العربی ان، المجل وق اإلنس لحق

.2000، دیسمبر 7العددالمعھد العربي لحقوق اإلنسان، 
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دد الجامعة الجزائریة ووظیفتھا البیداغوجیةعبد هللا بوخلخل ، .9 ة الجزائر،الع ، 7،حولیات جامع

1993.

اقور، .10 د هللا س تھالكھاعب ة وإس اج المعرف ي إنت امعي ف ام الج ة النظ اع فعالی م اإلجتم ة عل ،طلب

.،الجزائر 2000جوان 17ة العلوم اإلنسانیة ، منشورات جامعة قسنطینة ، لعدد مجل"نموذجا 

یني ، .11 ي الحس نعم عل د الم نة عب ى س ة حت ة العربی ي التنمی الي ف یم الع ة .2000دور التعل مجل

.5،1988دراسات عربیة، دار الطلیعة،عدد

ة التسلطیة العربي فرحاتي ، .12 ین الوظیف یم ب ةالتربیة على الق ة التوجیھی الم والوظیف ة ع ، مجل

.2012،منشورات عالم التربیة ، المغرب 21التربیة ، العدد

اتي،.13 ي فرح ة العرب ة المواطن ة –تربی ة–الدیمقراطی ة أي عالق ألة العولم ر المس اتر مخب ،دف

اني  دولي الث وان التربویة في الجزائر في ضل التحدیات الراھنة ، العدد االول  ،خاص بالملتقى ال بعن

.2005العولمة والنظام التربوي الجزائري وباقي الدول العربیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة 

العلي أسعد وضفة  ،.14 د األطف ة عن اء الھوی ي بن ا ف ة ودورھ ة التنشئة اإلجتماعی ة الطفول ،مجل

.2001، 8العربیة ،العدد 

ة ، .15 عد وظف ي أس ایمعل یولوجیا دورك ي سوس ة ف ة األخالقی ات التربی ة للدراس ة المعرف ،مجل

.دب 2010كانوان األول 567والبحوث العدد 

ف من الرمز والعنف إلى العنف الرمزيعلي أسعد وظفة ،.16 ة للعن ة البداغوجی ي الوظیف راءة ف ،ق

دد  ة ، الع الرمزي في التربیة المدرسیة ، بحوث ودراسات ،منشورات كلیة التربیة للشؤون اإلجتماعی

.تالكوی2009شتاء 104

د ، .17 عد الماج ن س ي ب وطنيعل اء ال ة االنتم یة لتنمی ررات الدراس ف المق ي توظی م ف دور المعل

.2007الریاض ،-،منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

واري، .18 ة الك ي خلیف ةعل ة الدیموقراطی ي الدول ة ف وم المواطن ول مفھ ة ح ب دراس لة كت ،  سلس

ول الدیموقراطی ي ح تقبل العرب دد المس ي، الع وطن العرب ي ال ة ف ة الدیموقراطی روت ،30ة والتنمی بی

2004.

، المؤتمر السنوي الحادي المسؤولیة اإلجتماعیة تعریف المفھوم وتعیین بنیة المتغیرعلي لیلة، .19

ام  ة أی ة والمواطن ؤولیة اإلجتماعی وان المس ر بعن ایو 19-16عش وث 2009م ومي للبح ز الق ،المرك

.2010الجنائیة ،القاھرة 
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ة التربیة على المواطنة من نقل المعارف إلى بناء الكفایاتلحس بو تكالي، .20 الم التربی ، مجلة ع

اح 15بعنوان التربیة على المواطنة وحقوق اإلنسان ، العدد  ة النج ة ، مطبع الم التربی ، منشورات ع

.2004الجدیدة الدار البیضاء ، 

وبي ، .21 ة مدرسیةلحسن ت ة لمواطن ة أي كفای ة ، مجل ى المواطن ة عل وان التربی ة بعن الم التربی ع

2004، منشورات عالم التربیة ، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء ، 15وحقوق اإلنسان ، العدد 

مدى ممارسة األستاذ الجامعي لألدوار التربویة والبحثیة وخدمة المجتمع لیث حمودي إبراھیم ،.22

داد 30نفسیة جامعة ،العدد ،مجلة البحوث التربویة والبصورة شاملة ة بغ ات ، جامع كلیة التربیة للبن

.،دون تاریخ

دد التربیة على المواطنة وحقوق اإلنسانمجلة عالم التربیة بعنوان .23 الم 15، الع ، منشورات ع

.2004التربیة ، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء ، 

د مرسي ، .24 داد الكمحمد أحم ي إع الي ف یم الع وى البشریةدور التعل ن الق اءات م وم .ف ة العل مجل

.الكویت4،1981االجتماعیة، عدد

ن منظور إسالميتربیة المواطنةمحمود خلیل أبو دف،.25 ة منشورات ،م ة التربی ة –كلی الجامع

.2004غزة–اإلسالمیة 

ي،.26 یض الثبیت ات مع أتھا،ملیح ات نش ا،الجامع امفھومھ ة وظائفھ ة، جامع ة التربوی ، المجل

.14المجلد2008، 54العددالكویت،

اعينادیة أبو زاھر، .27 دد محاولة لفھم إشكالیة رأس المال االجتم انیة، الع وم إنس ة العل ، 46، مجل

.2010السنة الثامنة دب،

س ،.28 ى حل دي وموس ر مھ باب ناص دى الش اعي ل وعي اإلجتم ر ال ي نش الم ف ائل اإلع دور وس

.2010لسنة 2العدد 12اإلنسانیة ،المجلد ،مجلة جامعة األزھر بغزة، سلسلة العلومالفلسطیني

تكامل دور المؤسسات المجتمعیة في ترسیخ نزار عبد المجید البرواري لحسن عبد هللا باشیوة ،.29

.2010دون  بلد النشر ،46،مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد قیم التعلیم والمواطنة والرفھیة للجمیع
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المؤتمرات والندوات
د، .1 د زای رياأحم دخل نظ ة م ؤولیة اإلجتماعی ة والمس ر لمواطن ادي عش نوي الح ؤتمر الس ، الم

،المركز القومي للبحوث اإلجتماعیة والجنائیة 2009مایو 19-16المسؤولیة اإلجتماعیة والمواطنة، 

.2010،القاھرة 

ى بحوث مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القوميالسید مصطفى كامل، .2 دمت إل ، ورقة ق

ز ومن ة، مرك ق الدیمقراطی ي تحقی ي ودوره ف وطن العرب ي ال دني ف ع الم ة للمجتم اقشات الندوة الفكری

.1999دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

ري ، .3 ي المعم ةسیف بن ناصر بن عل ة المواطن ة : تربی ین تربی وازن ب ا" نحو ت ، نحن"و " أن

دارس ورقة بحثیة قدمت في مشغل الدراسات االجتماعیة والمھارات  ة للم ة العام ي المدیری ة ف الحیاتی

.2010م ، جامعة السلطان قابوس ،مسقط ،عمان،2009نوفمبر 18الخاصة في 

واطن،عبد العزیز قریش.4 وق الم ة وحق وم المواطن يمفھ ة ف ت بحث مقدم ادرات ،ورق ى مب ملتق

ات المجتمالتواصل واإلعالم والتوثیق فاس اني لجمعی دولي الث دنيالمنتدى المتوسطي ال نظم ع الم الم

ان " :تحت شعار انیة ھي الرأسمال األساسي لوجود اإلنس ة اإلنس ام"الكرام اس، أی 6و 5و 4: ف

.2008یولیوز 

ة الحقمحمد اإلدریسي العلمي المشیشي، .5 دوة دعم المواطنة بتأھیل المواطن المسؤول في دول ، ن

، 2006یونیو 7-6ق التنمیة البشریة  أیام لجنة القیم الروحیة والفكریة بعنوان الوطن والمواطنة وأفا

.2007مطبعة المعارف الجدیدة ، الرباط  

محمد الكتاني ،القیم المرجعیة للمواطنة وتخلیق الحیاة العامة في المغرب، ندوة أكادیمیة المملكة .6

.2013نوفمبر 26-25أیام :المغربیة الرباط 

داد.7 د مق د،محم ي عھ ة ف دان النامی ات البل ةجامع تمرة العولم دیات المس ین التح اء ب ل البق أم
ات ورقة،واألزمات الحادة ة وأولوی دوة العولم ى ن ة إل ةبحث مقدم يالتربی ة الت ة التربی ا كلی تنظمھ

.م18/4/2004-17الفترة فيالعربیة السعودیةالمملكةبالریاضبجامعة الملك سعود

الملتقى الوطني مداخلة،عالم ومسؤولیة التنمیةاإل: بعنوانورقة عمل ،عبدهللا كبارونبیل حلیلو.8

.بجامعة قاصدي مرباح ورقلة 2012دیسمبر 13-12حول اإلعالم والدیمقراطیة یومي األول 

الوثائق الرسمیة:
السنة الخامسة 04الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،الجریدة الرسمیة الجزائریة ،العدد .1

.2008یانیر 27واألربعون ،األمانة العامة للحكومة ،الطبعة الرسمیة ،الجزائر 
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اني 25في یوم 51الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، العدد .2 ادى الث 1424جم

.2003غشت سنة 24ھـ، الموافق ل 

الجرائد

واري، .3 ة الك ي خلیف ةعل دول الدیمقراطی ي ال ة ف وم المواطن دد مفھ دة البیان،الع ، 144، جری

.2004شھر أوت، دبي، اإلمارات 

 اإلنترنتمواقع:
، انماط المشاركة السیاسیة وأھمیتھا،محمد نبیل الشیمي.1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162556 14/08/2014یوم

وق والواجبات واقع وطموحات، دراسة لحالة األردن زین العابدین، المواطنة الحقمحمد.2

www.imamu.edu.sa 2014/ 02/ 10في یوم

http://www.aljabriabed.net/n77_01zindine، محمد زین الدین ،مجتمع المواطنة .3

وقایة -وتعلیم المواطنة والدیمقراطیة وحقوق االنسانالتربیة المدنیة محمد زیاد حمدان ،.4

، ضرورة االصالح اآلن- اإلنسان من الفشل في البلدان النامیة

http://www.hamdaneducation.com/arabic/EPeJdocs/15.htm 09/2013/ 11في یوم

اإلنسان ، محمد حالي ، التربیة على المواطنة وحقوق .5

http://bafree.net/forums/showthread.php? 2009/ 15/07في یوم

محمد القاسم زیدان ، الشباب والتربیة .6

http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1807 19/12/2010في یوم

19في یوم /http://www.mosharka.orgمجدي عبد الحمید، المواطنة و الحالة المصریة،.7

/04 /2009

-http://univكلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة جامعة محمد خیضر بسكرة.8

biskra.dz/fac/fshs/index.php/accueil-2/accueil 2015/ 02/04في یوم.

ستبداد في العالم العربي ،ھل یاتي زمن التربیة على المواطنة علي أسعد وظفة ، التربیة على اإل.9

11/2012/ 6یوم https://www.watfa.net.،موقع إلكتروني 

دراسة في أزمة االنتماء والمواطنة في التربیة العربیة،عبد هللا مجیدل.10

،http://www.alfalsafa.com/.html 2013/ 09/ 11في یوم.

عبد الغاني عارف ،تنمیة السلوك المدني داخ المؤسسة التعلیمیة ،.11

http://sihanafi.com/index.php 8/3/2011یوم
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الثقافة وقیم المواطنة،عبد العزیز راجل.12

،http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/4/727851. 11/9/2013في یوم

الجرء الرابع -ة وحقوق المواطن مفھوم المواطن،عبد العزیز قریش.13

http://www.oujdacity.net/regional-article-12593-ar/ 05/10/2013في یوم

االتجاه الماركسي ونظرتھ للتربیة عبد الرحمان بن یحي حید الصائغ ،.14

http://tarbiyeh2009.wordpress.com2009/07/11/6

في یوم http://www. marocsite .net، مد، التربیة على المواطنةالصدوقي مح.15

14/11/2010.

،المواطنة واشكالیتھا في ظل الدولة اإلسالمیة،سامر مؤید عبد اللطیف.16

http://www.fcdrs.com/mag/issue-7-4.htm 13/10/2013في یوم

مسألة المواطنة بین اإلسالم والغرب،التجاني بولعوالي.17

،http://aafaqcenter.com/index.php/post/1448 11/6/2011یوم

موقع وزارة التعلیم العالي 2012إلى 1962التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر، من .18

https://www.mesrs.dz/ar/accueilوالبحث العلمي الجزائر 

1964متخرجا سنة 63من : الجامعة الجزائریة الرسمیة لخمسینیة إستقالل الجزائر ، البوبة .19

24/09/2013یوم /http://www.djazair50.dz،2012إلى حوالي ملیونین في 

، ت األمیر  نورا، قضیة اغتراب الشباب ظاھرة عربیة مركبة، شبكة مدارس اإلمارا.20

http://www.uaes.ae/vb/t29326.   2009\7\9في یوم.

مركز ،اتجاھات الطالب نحو ثقافة المواطنة في مصرفي دراسة ،إلھام عبد الحمید فرج.21

یوم mec.org/publicationshttp://Carnegieللشرق األوسط كارینیغي األبحاث العالمي

11/09/2014

المركز العربي -، مركز الدراسات أمان"تعلیم حقوق اإلنسان والتربیة علیھا"إدریس ولد القابلة، .22

في یوم amanjordan.org.http://wwwللمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة،

14/11/2010

دور األمیة في التأثیر في التوجھات العامة للتصویت في مصر من ،راھیم المغازيأحمد فؤاد إب.23

المركر العربي لألبحاث ودراسة السیاسات،منظور جغرافیة االنتخابات

http://www.dohainstitute.org/release- 14/08/2014یوم
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، أحمد جمیل حمودي ،اإلتجاه الردكالي الیساري ،رؤیانقدیة في التربیة.24

www.almassaia.com/archive/pdf/show.php? 13/2/2011في یوم

2009مجلة التجدید العربي ,"مسؤولیة الجامعة في تحقیق نھضة أمتنا"محمد اسحق الریفي ، .25

http://www.arabrenewal.org/articles/28233/1/.html 11/04/2013في یوم

في یوم http //www aihr.org.tnالمواطنة وحقوق اإلنسانعلىعمارة بن رمضان، التربیة.26

24/10/2010

ي والشرعیة لدى العقد االجتماع،التأسیس االجتماعي والتكون السیاسي،سعید بنسعید العلوي.27

/ 24/10/2010في یوم http://www.altasamoh.net/Article.aspھوبز وروسو

.2015/ 02/04في یوم /http://fdsp.univ-biskra.dzدلیل كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، .28

234العدد -صحیفة الوسط البحرینیة ،طالب واألستاذ الجامعيالتعریف بدور ال،ھیفاء المخرق.29
م2003أبریل 28اإلثنین -

http://www.alwasatnews.com/234/news/read/205799/1.html 25/09/2013یوم.

www.rsscrs.info.comالبحث العلمي ملتقى البحث العلمي  ھاني عرب، مھارات التفكیر و.30

21/10/2009یوم 

ورقة مقدمة إلى مؤتمر التربیة ". نحو آفاق مستقبلیة لتربیة المواطنة" ،. نورة الغتم وآخرون.31

من الموقع .2002نیسان 30-28للمواطنة الذي عقد في البحرین في الفترة 

www.aypf.org/forumbriefs/2000/fb101800.htm 11/09/2010في یوم

، مجلة شبكة النبأ اإللكترونیة ، مساحات الحریة وحدودھا.. أنا واآلخر،نضیر الخزرجي.32

http://www.annabaa.org/nbanews/58/010.htm 07/03/2014في یوم

http://www.univ-biskra.dz/ar: الموقع .33

ة ،الجبار الحیدريالباقي عبدعبد.34 دول النامی ي ال ع ف ي والمجتم إشكالیة الربط بین البحث العلم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287114 12/ 12/ 2011یوم

35. Ariche B.Carroll ,The Pyramid of Corporate Social Responsibility:

Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders ,Business

Horizons, July-August 1991,indina Unievrsity , www-rohan.sdsu.edu/faculty

,in 12/09/2014
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

جامعة محمد خيضر بسـكرة 
كلية العلوم اإلنسانيـة واالجتماعيـة

االجتماعيةقسم العلوم 
االجتماعشعبة علم 

التربيةاجتماعتخصص علم 

حول بحث بانة :إس

ا وعالق املواطنة ز قيم امجتماعيةباملسؤوليةبتعز ا الطالب لدى

اتھ ر و هللا ورحمة عليكم عد...                                               السالم ...و

ـ ،و بانة إس يديك ن الـدكتوراهأداةب أطروحـة العلـومL M Dإلكمـال علـمجتماعيـة،بقسـم تخصـص
ـــدفاعاجتمـــ و بيـــة، بانةال ســـ ـــةـــذه وج ـــ ع التعـــرف ـــ اإ تضـــمن ـــ ال القضـــايا شـــأن ،ونظـــرك

النظر ات وج ا حول تختلف العبارات من عدد من .تتكون

ســــتمارةنرجــــو لــــذا ــــذه أســــئلة ــــ ع لإلجابــــة التعــــاون تبقــــىمــــنكم ــــا ف الــــواردة املعلومــــات أن علمكــــم و ،
وال ة إالستخسر العلميغأل دم البحث .راض

وشكرا

رة: الطالب ر بو الفتوح أحمد. د: إشرافأبو جة فر

امعية ا 2013/2014: السنة



ولية: أوال عالمةض:البيانات املناسبع ختيار :أمام

س أنذكر:ا

لية ..............................................................:ال

..................:..............................التخصص..............................................:الدرااملستوى 

عل الطا ذات شطة إحدى مشارك امعةجتماأنت ؟ا

مشارك غ تممشارك م غ

ذه مشارك كنت امعةشطةإذا ا عداخل طا ذات :ل

أخرى ثقااجتماترفيتنظيمي

الدراسة: ثانيا عالمة:محاور موافقتكضع مدى ع للداللة عبارة ل اأمام :ل

او نتماءةقيم-1 املسؤوليةبعالق ز امجتماعيةتعز ا الطالب :لدى

أبدانادراأحياناغالبادائماالعبارة
مواطنم1 ألكون بلدي خ تار اعرف بلديلمنتميأن

املحلية2 القضايا ع طالع جتماعيةأحاول باستمرارو

امأ3 ا رم ا داخل العامة ات املمتل ع حافظة

وامللتقياتأحضر 4 عالندوات الطا ذات الوالسياجتماالعلمية
امعةباستمرار تقام ا

كأ5 بمناسبةحتفاالتش امعة ا تقام ال شطة يامو
لبالدي الوطنية

املجتمعإنأس6 بقضايا يتعلق التخرج بحث موضوع الوطيكون
لھ ومشا

بلدي7 الوطنية املصا دد ال املخاطر جيدا أ

دراس8 اء إ عد ذلك الفرصة أتاحت إن ارج ا إ رة ال أفضل
.مستقبال

لھ9 مشا وحل املجتمع تنمية حول تطرح قضية أي البناء بالنقاش م أسا

عرأم10 أو وي ج أساس ع ي زمال ن رمب ا داخل التجاور عالقات
ام ا

بمعرفة11 تم البالدأ س ال طارات ونوعية الوطنية السياسة ل .ش

قأ12 طر عن الوطنية املنتجات اع اقتنا

املتاحة13 عالم وسائل ع الوطنية التنمية وإنجازات خطط ع .أتا
منأشاركأ14 البالدنتخاباتي ا دف ان .أيا

عة15 بمتا تم والبحأ العلمي التطور اقضايا قضاياباعتبار م أ إحدى
.املجتمع



الواجبقيم-2 اة املسؤوليةبوعالق ز امجتماعيةتعز ا الطالب :لدى

أبدانادراأحياناغالبادائماالعبارة
م1 نامباحأل خر ار . أف

الرسوم2 جميع بدفع م امعةأل ا ا تفرض ال .واملستحقات

حضور3 ع امعةجتماعاتأحرص ا إدارة مع بالطلبة اصة ا

ان4 ما م امعية ا ياة املنضمة واللوائح ن والقوان جراءات امل ب م أل
ام ا رم ا داخل ا ل .ش

عن5 بالكف ي زمال مااستعمالأن بي التخاطب النابية لمات .ل
ترشيد6 الكأرا اءاس ر والك امداخلاملياه ا رم .ا

دائما7 رمأحرص ا داخل ا ل املخصص ان امل الفضالت إلقاء ع
ام .ا

اتدخلأ8 تخطينا دون يلولة نل مخر املرافق) الطابور ( ألدوار
امعة با اصةلتنفيذالعامة ا م .مصا

ا9 موعد ر والتقار البحوث بإنجاز م .أل

إ10 الكتب بإعادة م انتأل ما م املخصص ا موعد و ساملة املكتبة
ا .حاج

العلمية11 مانة ع حفاظا عليھ أعتدي وال لصاحبھ فكري منتوج أي سب أ

ع12 س امعتداءاتأ ا رم ا حق الطالب ا يقوم الال طاملا
تمس

ع13 اخيصاستحضار أحرص أوال عمل املسؤولة ة دار يئة ال من
ام ا رم ا داخل بھ أقوم .شاط

امأس14 املالل امعةباالح ا ة دار و سية التدر يئة ال مع عام

والفو15 ش شو ال أعمال ع لرفضأعتمد يصبإجراءأيكوسيلة ال
الطالب ة .مص



ققيم-3 ا اة املسؤوليةبوعالق ز امجتماعيةتعز ا الطالب :لدى

أبدانادراأحياناغالبادائماالعبارة
باملشاركة1 تم دفعاختيار أ الطلبة . ممثل

خطأأ2 أنھ عتقد الذي الرأي .نتقد

اأ3 يح ت ال والوسائل ات املمتل افة ب يتعلقتصرف ما امعة ا
.بدراس

اري أع4 أف الوسائلعن قش ا او وتلق املعلومات .إعطاء

عاديختارأ5 ل والفش ي د بداع و العلمي البحث ينوعية اص ا
امعة .ا

ثقافيةأأس6 علمية جمعية أو ة عضو أي ااجتماعيةأوس رمداخل
ام عاديا ل .ش

م7 امأل اتباح امعةالنقابيةالتوج ا الطالبية .للتنظيمات

الطالبي8 والنوادي التنظيمات ملختلف عادية بصفة عنأنضم ع ال ة
ي وقناعا ي ا .توج

الوسائل9 افة و حقي ف م ان إذا قرار أي املتاحةالقانونيةأطعن
املعنية املصا .لدى

العالمات10 لتحصيل متاحة وسيلة أي .متحاناتأستعمل

صية11 ال مور نتدخ كمواطنلآلخر واج من صالح ية .ب

عنحتجاجاتأشارك12 للدفاع سلمية الطلبةاملشروعةصااملبطرق
انت ما م .املختلفة

الو 13 مص تقت ألاحينما فإن النتائجسطة تحقيق و م فامل ا إل
. يجابية



املجتمعيةةقيم-4 او املشاركة املسؤوليةبعالق ز امجتماعيةتعز ا الطالب :لدى

أبدانادراأحياناغالبادائماالعبارة
نملأ1 خر ابمساعدة للنأل املشا .تجلب

و أ2 سعاون معأ نق جماخر عمل لفأي .بھأ

الالزمة3 ية ال والوقاية من بقواعد ف للتعر عمل أي أشارك
ام ا رم .ا

انت4 أينما ية ا معيات ا عمل م .أسا

بشاركأ5 السياحيةحافاملالتوعية ماكن ع منطقظ خية والتار

ي6 زمال بھ يقوم مشروع أو رحلة أي ع باإلشراف . أرحب
ام7 ا رم ا ي زمال ضد التحرش ال أش ل منع م .أسا

شاط8 أي ام باإلس املعنيةتطواجتماأرحب املصا بھ تقوم
امعة .ا

امأشارك9 ا رم ا املسكرات وتناول املخدرات عاطي ة .محار

ام10 ا رم ا داخل من ع فاظ ا اءأساعد الغر عن بالتبليغ
ام ا رم ا ل املشا ي .ومث

ئة11 الب ع ميل ا املنظر إلضفاء ام ا رم ا عمال مع عاون أ
ا .معيةا

ن12 للمحتاج عات الت جمع باملشاركة .أرحب

شاطم13 ال ع مشار جتماالثقااملشاركة امداخلو ا رم ا
ام14 ا رم ا داخل ن املصاب إسعاف للتورط عنأميل النظر غض

صيةمو .ال
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