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 ودورها يف حتقيق األمن األخالقي واجملتمعي يف ظل حتديات العوملة
                                          

 م. ظاهر محسن هاني الجبوري 

 جامعة بابل_كلية اآلداب                                           

 المقدمة 

إلنسان منذ بدء الخليقة وان اإلنسان وهبه هللا العقل  ليول ن مرلدل اليرويلر والزيزيل   إن األمن حاجة فطرية نشدها ا    

للدفاع عن نرسه وتحقيق األمن مقاب  ما يحيط به من مخاطر مرادلها  الطبيعة أو اإلنسان نرسله  وهولذا بلدا اإلنسلان 

والرعلي وال لاعلة والرلناعة  في األمن فرديا مع تط ل الزجز عات البشرية من العرر الحجري إلى عرلر الرليد

 والى عررنا الحالي 

ويحي  األمن األخالقي والزجيزعي موانلا  بلالًا  بلين اهيزاملات األفلراد والزسلفولين فلي الزجيزلع الزعا لر و لل       

 التراله بشو  مباشر بالحياة الي مية بزا ي فره من طزأنينة للنرس البشرية  

لحرل  اإلنسلان ومجيزعلهذ إ  التلبط املن اإلنسللان   أسلا  ي الزجيزعلي يعلد عاملل وهولذا فلان تل فير األملن األخالقل    

 –بيعلزلله الحيللاة فللي مجيزعلله وهللذا يجعلنللا نللفمن بللان تربيللة اإلنسللان هللي تربيللة أمنيللة قبلل  أن تولل ن تربيللة  قافيللة 

ائهلا ليلاا الييييلر اجيزاعية  والزالح  الي م إن مجيزعنا العراقي شأنه شأن الزجيزعات األخرى اليي عررت فلي ألج

االجيزاعي والسياسي واالقيرادي     الخ تحاول تحرير الررد من تبعييه العائلية إ ناء معيشيه مع بقية أفراد مجيزعه ذ 

وهنا أ بحت اليييرات تزث  خطرا  على تو ين وتشوي  شخرية النشىء  ومن  م يلأتي اخييلال ا الينشلاة االجيزاعيلة 

ا ليو ن عن انا  لبحثنا الحالي انطالقا من ال اقع وما يشلهده ملن تحلديات معا لرة مثليهلا  واألمن األخالقي والزجيزعي

الع لزة بو  تجلياتها لييدافع تأ يراتها على الينشلاة االجيزاعيلة فلي العائللة العراقيلة بزعناهلا ال اسلع ا ب  لرها القاعلدة 

يدا للددلا  الل اعي بولرولة بحلا أسلاليي ترعيل  اليي يسيند عليهلا البنلاء االجيزلاعي فلي الزجيزلع العراقلي ذ وتجسل

االجيزلاعي ومناقشليها انطالقلا  ملن لسلالة الزجيزلع بزفسسلاته فلي العلراو جزيعهلا وأهزهلا العائللة ذ  –األداء اليرب ي 

 وتحقيقا  لياياته الينز ية وموامينه األخالقية  

زجيزعية في عرر الع لزة ذ وكيف تسهم الع لزة وهنا يطرا اليساؤل الرعي عن ماهية ابرً اليحديات األخالقية وال

من خالل أساليبها في ًع عة األمن األخالقي والزجيزعي ؟ وكيف يزون للعائلة اليعام  مع الع لزة من اج  الزحافظة 

على تزاسل  الزجيزلع العراقلي وتع يل  أوا لر وحدتله وه ييله االجيزاعيلة وتشلوي  شخرلية مي اًنلة فلي اتجاهاتهلا 

 هدافها وطز حاتها الزشروعة ؟    ومي لها وأ

 أهداف البحث

 وانطالقا من أعاله فان بحثنا الحالي يسعى إلى : 

 بيان األبعاد النظرية لزره م الع لزة من حيا طبيعيها ذ وسياساتهاذ والخرائص اليي تزي ها ذ وأهدافها  

 خالقي والزجيزعي  بيان اآل ال واالنعواسات اليي تررًها الع لزة وسياساتها على األمن األ -1

تحديللد طبيعللة العالقللة بللين األهللداى اليللي تسللعى إليهللا الينشللاة االجيزاعيللة فللي تنشللاة األبنللاء وسياسللات الع لزللة  -2

 وتجلياتها في مخيلف الزجاالت   

 وضع مجز عة من الزقيرحات اليي من شأنها العز  على تخريف حدة اليحديات السلبية للع لزة   -1

 المحاور :

 األهداى الزرج ة من البحا الحالي فقد تم تقسيم البحا إلى الزحاول اليالية : من اج  تحقيق

 أوال  : الع لزة : محاولة في تحديد الزره م   

  انيا  : تحديات الع لزة   

  الثا  : مره م األمن  

  الثا  : الينشاة االجيزاعية وتحقيق األمن األخالقي والزجيزعي  

 ي تحديد المفهوم :العولمة : محاولة فأوالً :

في إطال عزليات اليح الت الوبرى اليي يشهدها العالم منذ مطلع اليسعينيات بدأت تيرسخ مجز علة ملن الي جهلات     

والييييرات البلالًة ذ واليلي قلد تولع األسلا  لق اعلد نظلام علالزي جديلد   ولعل  ابلرً تلل  الي جهلات والييييلرات ا 

حة في الزيادين السياسية واالقيرادية والزعل ماتية واإلسيراتيجية والثقافية  فالع لزلة ظاهرة الع لزة ا بيأ يراتها الواس

في اللية الررنسية   وهي   Mondializationفي االنولي ية وتقابلها كلزة  Globalizationفي العربية ترجزة لولزة 

عالم ا وتعني تعزليم الشليء ليرلا عالزيلا  ا  كلزة حديثة في اللية العربية وتع د في أ لها االشيقاقي العربي إلى كلزة
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أو نقله من حي  الخر  ية إلى مجال العز مية في مسلي اها الول ني   وييطلي هلذا الزرهل م اليطل لات الزذهللة اليلي 

يشهدها الزجيزع اإلنساني في مجال االقيراد والزال واليس يق بالي اًي مع اليح الت الن عية اليلي شلهدها فلي مجلال 

 Globalvillageوالزعل ماتية واالنرجال الزعرفي   ويعبر عن هذه اليح الت وتواملها بيعبير القرية الو نية االترال 

الذي يرم  إلى حالة اليوام  واالندماج بين أطراى العالم اقيراديا  ومعل ماتيا  و قافيا  حيا تي الى الحدود والحل اج  

 وهنا  من ينظر إلى الع لزة على أنها مرحلة تاليخية  (1) د اإلنساني الجزركية والثقافية والزذهبية بين مو نات ال ج

ذ وهي الزرحلة اليي حلت بعد فيرة الحرب البالدة ذ وينظر فريق أخر للع لزلة عللى أنهلا مجز علة ظل اهر اقيرلادية 

جللاوً الحللدود واجيزاعيللة و قافيللة و للل  مللن خللالل االسلليثزال األجنبللي وانيشللال اليقنيللات وتطلل ل وسللائ  االترللال وت

ال طنية   كزا إن هنا  ملن يراهلا تطل لا  موزلال  للرأسلزالية والزيزثل  بسلق ط االتحلاد السل فياتي وانيرلال الرأسلزالية 

 وقللد تعللددت االتجاهللات حلل ل مرهلل م الع لزللة ودالليهللا اللي يللة وانعواسللاتها (2)األمريويللة علللى وجلله الخرلل   

ية ذ ومن  ل  إن الع لزة في دالليها اللي ية هي ا جع  الشليء عالزيلا  ا أي االقيرادية واالجيزاعية والسياسية والثقاف

الع لزة ا بأنها إكساب الشيء   Webstersجع  العالم وكأنه في منظ مة واحدة ميواملة   كزا ويعرى معجم ويبسيرً

افي واالقيرلادي ال ييحلدد طابع العالزية ذ وبخا ة جع  نطاو الشيء أو تطبيقله عالزيلا  ا وان معناهلا السياسلي والثقل

بالقللدل الللالًم ذ إال إ ا تللم النظللر إليلله مللن خللالل لؤيللة عامللة تللدخ  فللي نطاقهللا جزيللع الزيييللرات السياسللية والثقافيللة 

 وإ ا ألدنا أن نقيرب من  ياغة تعريف شلام  (3)واالقيرادية اليي يعيشها العالم منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين 

أن نوللع فللي االعيبللال  للال  عزليللات توشللف عللن ج هرهللا : العزليللة األولللى ا تيعلللق بانيشللال للع لزللة ذ فللال بللد مللن 

الزعل مات بحيا تربا مشاعة لدى جزيع النا  ذ أملا العزليلة الثانيلة ا فييعللق بيلذويي الحلدود بلين اللدول   والعزليلة 

ه العزليات قد تفدي إلى نيلائ  سللبية عللى الثالثة ا تيزث  في ًيادة اليشابه بين الجزاعات والزجيزعات والزفسسات  هذ

  ويزون ل د أهم تجليلات الع لزلة فلي الزجلاالت (4)بعض الزجيزعات ذ والى نيائ  ايجابية بالنسبة إلى بعوها األخر 

 الزخيلرة وعلى النح  اآلتي :

ى ألدوالها ال ظيرية االنحسال الشديد لسلطة الدولة ذ ما أدى إلى فقدان الدولة حيى في البلدان الرناعية الوبر  1

 األساسية  

أ با تعظيم الرائض االقيرادي ييم على مسي ى العالم كو  ذ وليس على مسي ى دولة بعينها ذ وهنا تييلرت   2

 م اًين الق ى ذ وأ بحت الشركات الزيعددة الجنسية هي القادلة على اليحوم عن بعد  

لزعل لم الزسليحد  ملع مالحظلة علدم قلدلة هلذه البللدان انخراط معظم البلدان الساعية نح  الينزية إلى النظلام ا  3

 على تحقيق قدلة إنياجية وطنية تزونها من اليعام  مع الس و العالزي من م قع اليوافف  

تداخ  ميعاظم عبر الحلدود الق ميلة لشلفون الثقافلة السياسلية ذ إ  أ لبحت الع لزلة تعبلر علن نزلط معلين ملن   4

 ذ ب  وتبنيه ب  ره فلسرة ونظرة معينة إلى الحياة والو ن   الحياة شاع االعيقاد بورولة إتباعه

تنزيط مي ايد من السل   البشري في اتجاه  قافة معززة ذ أو ما يسزى بثقافة األمركة أو االولبلة ذ خا لة فلي   5

  (5)ظ  ت ايد سرعة النق  والز ا الت واألس او ذ وإًالة الح اج  أمام انيقال الزعل مات واألفوال

 : تحديات العولمةثانياً 

وبزا إن الع لزة  ات أبعاد كثيرة ا اقيرادية واجيزاعية و قافية وبياية وإيدي ل جية وك  واحدة من تل  األبعاد لها       

تأ يرات ايجابية وسلبية عللى النشلىء ذ فهنهلا تشلو  الوثيلر ملن اليحلديات أملام الزجيزلع العربلي بشلو  علام ومجيزعنلا 

 ومن أهم هذه اليحديات :العراقي بشو  خا   ذ 

تُعرى الع لزة من ال جهة االقيرادية ا بأنها اندماج األسل او العالزيلة فلي التحدي األول : في الجانب االقتصادي-2

حقلل ل اليجللالة العالزيللة واالسلليثزالات ذ وانيقللال األملل ال والثقافللات ذ ضللزن إطللال الرأسللزالية وحريللة األسلل او ذ 

                                                           

، تصندر عنو ورارا الافافنة  السنور ة ،  44، السنةة  305وطفة . التربية العربية وتحديات العولمة ، مجلة عالم المعرفة ، العدد  (. د. علي اسعد1)
 . 25، ص  5003دمشق ، 

 .162، ص  1992، مركر دراسات الوحدا العربية ، بيروت ، 522في مفهوم العولمة ، مجلة المستفبل العربي ، العدد (.السيد ياسيو . 5)
ر نرا (. د. عوض خلف العةري . سياسة العولمة واةعكاساتها على العمالة الوطةية في الفطاع المعرفي بدولة الكو ت ، مجلة دراسات الخلني  والج1)

 . 92، ص  5006،  55، السةة  155العربية ، العدد 
، دار الةهضننة العربيننة للط اعنة والةشننر ، بيننروت ،  5(. د. مني العبنند ن سننةو . ا تصناص فنني عصننر العولمنة ) النندور والتحننديات الجديندا ( ،  5)

 . 65، ص  5001
،  52، المجلنند  5ث ن ، مجلننة عننالم الفكننر ، العنندد (. د. احمنند مجنندي حجنناري . العولمننة وتهمننيا الافافننة الوطةيننة ن رليننة ةفديننة مننو العننالم الاالنن5)

 . 141، ص  1999تصدر عو المجلس الوطةي للافافة والفةوو واآلداب ، الكو ت ، 
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عللالزي بزللا يللفدي إلللى اخيللراو الحللدود الق ميللة واالنحسللال الوبيللر لرائللدة الشللركات وخولل ع العللالم لقلل ى السلل و ال

  (1)الرأسزالية الوخزة ذ والزيعددة الجنسيات 

إ ن ا عزلية الع لزة بهذا الزره م يق دها فاعل ن اقيرادي ن من ن ع جديلد ذ وهلذه العزليلة االقيرلادية اليلي تليم فلي   

افس واالندماج ذ و ل  كله يفدي إلى تركي  وتقليص لعدد الراعلين والنييجلة الحيزيلة ظ  الع لزة محو مة بعزلييي الين

هنا هي تركي  الثروة العالزية فلي أيلدي أقليلة ذ بل  يزوننلا القل ل هنلا أيولا  إن هنلا  اسلياثالا  واسليقطابا  للثلروات ملن 

 (  2 ر ة الزدن العالزية في الدول الزيقدمة )

وقلد ُعرفلت الع لزلة ملن ال جهلة السياسلية بأنهلا : مجز علة ملن االلتباطلات : ي السياسييالتحدي الثاني : التحد-1

واليدخالت اليي تسلز  بالدوللة ال طنيلة ذ وبشلو  حيزلي ذ فلي الزجيزعلات اليلي تشلو  النظلام العلالزي الجديلد ذ إنهلا 

مللن هللذا العللالم ذ واليللي مللن  تُظهلر العزليللة اليللي مللن خاللهللا تحلد  القللرالات أو الرعاليللات أو النشللاطات ذ فللي جل ء

ويلرى (3)الززون أن تو ن لها ع اقي هامة على األشخا  والزجيزعات ذ في أج اء بعيدة جدا  من هذا العالم الوبيلر 

فريق من علزاء السياسة إن عزلية الع لزة ال ت ال غير واضحة الزعالم على الرغم من إنها بدأت بقل ة فلي علدد ملن 

ة الق مية للدول كالزال واإلعلالم والثقافلة   كزلا ينظلر إليهلا عللى إنهلا ديناميلة جديلدة تبلرً الزيادين ذ وتخطت السياد

داخ  محيط العالقات الدولية ذ وتيرف بدلجة عالية من الوثافة والسرعة في عزلية انيشال الزعل مات والزويسلبات 

ديلد مرلير األطلراى ال طنيلة لهلذه اللدائرة اليقنية  وييراعد في دائرة العالقات الدولية دول العام  الخالجي في تح

  (4)الزندمجة وما تحي يه من دول الزرك  والدول الهامشية أو الزحيطة 

 التربوي –التحدي الثالث : التحدي الثقافي -2

إن الع لزلة ظلاهرة ديناميويلة لهلا  لال  محركلات هللي ) الثل لة اليون ل جيلة ذ و ل لة االترلال ذ والي حيلد بللين      

ن والحوالات ( و ل  للييلي على العام  الجيرافي وجع  العالم قريلة ك نيلة واحلدة ذ بعلد أن تل افرت القلدلة البلدا

  وبللذل  ُعللدت الع لزللة (5)علللى اخيللراو الحللدود مللن خللالل الروللائيات اليللي دولللت العللالم إلللى غرفللة ك نيللة  للييرة 

 قافيهللا وم لو هللا الحوللالي ذ فيولل ن  محاولللة ل ضللع شللع ب العللالم فللي ق الللي فوريللة م حللدة ذ بييللة سلللخها عللن

الع لزة نظاما  يقر  ف و حدود الدولة واألمة والل طن ذ إنهلا نظلام يعزل  عللى إفلراي اله يلة الجزاعيلة ليملة ملن أي 

    فعندما تلحلق الثقافلة بالع لزلة (6)محي ى ذ ويدفع بها إلى اليرييت واليشيت ذ ليربط النا  بعالم الالوطن والالدولة 

ادل إلى الذهن كلزات ومرطلحات أ بحت تيردد في كثير من الزفتزرات والندوات العلزية ذ مث  الع لزة هلي ا ييب

األمركللة ا أي تعزلليم النزلل  ج األمريوللي للحيللاة ذ والسلللعنة ا أي تعزلليم قلليم السلل و علللى الرعاليللات الثقافيللة وتح يلل  

بللين أعوللاء مجيزللع واحللد ويجعلل  مللنهم جزاعللة ميراعلللة الثقافللة إلللى سلللعة ذ وتهديللد اله يللة الثقافيللة ذ أو مللا يللربط 

( ولع  الزظهر الثقافي للع لزة ذ ه  البعد األشد خطرا  على الزجيزعات اإلنسلانية ذ األقل  تطل لا  علزيلا  7مي ا لة )

عز ميلة و قافيا  ذ فثزة إشواليات ميعددة في هذا الشأن ذ وتدول كلها ح ل أية  قافة عالزية يزولن أن تسل د ؟ وجعل  ال

تليي الخر  ية ؟ وه  يزون أن تيأقلم الثقافات الزحلية مع  قافة الع لزة ذ القادلة بزا تزل  ملن اليلات وقل ى عللى 

اليرب يلة  –ضبط سل كيات الشع ب على اخيالى  قافيها وتن عها     ؟ السيزا إن الخطر في عزلية الع لزلة الثقافيلة 

نياجللا  ليرللاعالت بللين الحوللالات والزللذاهي الروريللة الزيباينللة علللى ذ يوزللن فللي إنهللا ترللرا مللن الخللالج ذ وليسللت 

   (8)مسي ى العالم كو  

 

                                                           
عينة وعلنم (. غالب احمد عطايا . العولمة واةعكاسناتها علنى النوطو العربني ن الملتفنى التربنوي اووص لمنواد الجورافينا وا لتصناد والدراسنات ا جتما1)
 .   5، ص  5005ةفس ، اإلمارات العربية المتحدا  ، ال
، تصدر عو مجلس الةشر  54، السةة  593(. علي ر د الرعبي . المديةة والعولمة : لراءا تحليلية ، المجلة العربية للعلوم اإلةساةية ، العدد 5)

 . 59، ص  5006العلمي ، جامعة الكو ت ، 
( ، دمشق ،  12) المواطةة والديمفراطية ( ، مةشورات اتحاد الكتاب العربي ، سلسلة الدراسات ) (. د. عيسى الشماس . المجتمع المدةي 5)

 .  135، ص  5002
 .  59(. علي ر د الرعبي . مصدر سبق ذكره ، ص 1)
 . 56، ص  5005ا ، ( . عبد الفادر السيد الشر ف . التةشئة ا جتماعية للطفل العربي في ظل العولمة ، دار الفكر العربي ، الفاهر 5)
 .  19، ص  5005( . محمد عابد الجابري . حفوق اإلةساو في الفكر العربي، مركر دراسات الوحدا العربية ، بيروت ، 5)
( ، مركنر  20، سلسنلة ذطروحنات الندكتوراه )  1(. د. بدر ة ال شر .ولع العولمة في مجتمعات الخلني  العربني ن دبني والر ناض ذةموذجناو ن ،   4)
 . 32، ص  5002راسات الوحدا العربية ، بيروت ،  د
 .   122، ص  5002(. احمد حجاري . الافافة العربية في رمو العولمة . دار ل اء للط اعة ، عماو ، 1)
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 التحدي الرابع : التحدي االجتماعي-2

مع اليسليم بيالشي الخط ط الرا لة بين ما ه  اقيرادي وما ه  اجيزلاعي وبينهزلا وبلين ملا هل  سياسلي ذ فلان      

الحديثة السيزا الناجزة عن الع لزة تري فلي الخانلة االجيزاعيلة ذ دون إهزلال ابرً اليجليات في اليط لات الدولية 

لبقية الع ام  األخرى   ولزا كان الزبدأ الذي ينطلق منله خطلاب الع لزلة ييركل  فلي جعل  العلالم قريلة ك نيلة واحلدة 

ة وأنظزلة اجيزاعيلة مخيرقِة للزجيزعات خاضعة للي جهات األمريوية ا فال   ل إلى مجيزع واحد  ي مالما واحلد

واحللدة وأخللالو واحللدة سلليو ن مللن أول يللات الع لزللة ذ الن  للياغة الزجيزللع  للياغة واحللدة تسلله  مهزللة األجنحللة 

الهدامة األخرى في إفساد الزجيزع وتررييه من القيم األ يلة واألخالو الحزيدة النابعة من األديان السزاوية والرطرة 

 فانه يزوننا تلزس بعض اآل ال االجيزاعية للع لزة واليي تيزث  في :  وهوذا(1)اإلنسانية والزنطق العقلي 

 تراجع ال الء ال طني والق مي تحت وطأة االنيزاءات العرقية أو القبلية أو الطائرية  -1

 اليأ ير في هيو  البناء االجيزاعي والطبقي للزجيزعات   -2

 تراجع مبادئ العدالة االجيزاعية   -3

 اعي وت ايد حدة الرراعات االجيزاعية  ًع عة االسيقرال االجيز -4

 التراع معدالت العنف والجريزة الزنظزة وت ايد اليجالة غير الزشروعة   -5

 التراع معدالت الطالو ذ واليرو  األسري ذ وتراجع معدالت ال واج   -6

بطالللة ترللاقم حللدة الزشللوالت االجيزاعيللة وتراجللع مفشللرات األمللن االجيزللاعي و للل  باًديللاد معللدالت الرقللر وال -7

 والجه  واألمراا  

 التحدي الخامس : التحدي اإلعالمي -5

في الع لزة يرتبط اإلنسان بالرواء الو ني التباطا  أسلط ليا  ذ والرولاء االلويرونلي يشلو  اليل م أ واو البشلر       

يزلد هلذا الرولاء وقيزهم وعاداتهم واهيزاماتهم ذ وه  يزل  القدلة على تشوي  وعي اإلنسان ونظامه اإلدلاكي ذ ويع

أكثر النظريات العلزية تط لا  في محا رة إدلا  البشر ووعيهم   وتعيزد الع لزة الروائية في عزلية السيطرة على 

وعي البشر وسائ  خرية مسييرة وعلنية موزرة ذ مباشلرة وغيلر مباشلرة ذ شلع لية وال شلع لية ذ  كيلة وميناهيلة 

ملن اجلل  محا للرة وعلي اإلنسللان وترلرية قدلاتلله النقديللة وملن  للم اسلليالبه اللذكاء ذ قللادلة وباليلة االقيللدال ذ و للل  

وت ظيره في خدمة اليسليع االقيرادي والسلعة  وتيزث  اليحديات اإلعالمية للع لزة في ن عة السيطرة على اإلدلا  

وو ذ وق لبللة وتعطيلل  فاعليللة العقلل  ذ وتوييللف الزنطللق ذ واليشلل يل علللى نظللام القلليم ذ وت جيلله الخيللال وتنزلليط الللذ

السل   ذ وتوثيف ن ع معلين ملن الزعلالى والسللع والبولائع عبلر االخيلراو اإلعالملي ذ اليلي تهلدى إللى اليطبيلع 

    (2)والهيزنة ذ حيا تعز  في اتجاه تسطيا ال عي واخيراو اله ية وتعليي الثقافة 

 ثالثاً : األمن : تحديد المفهوم  

رادفا  لزعنى حزاية إقليم الدولة ومرالحها ضد اليهديدات الخالجية ا وبذل  كلان لقد ظ  مره م األمن لريرة ط يلة م   

ينظر إلى األمن الق مي للدولة على انه مرادى ليمن العسوري ذ وان مسفولية تحقيقه تقع على عاتق الق ات الزسلحة 

ال مان ذ واليي تسالعت وتيرتها وأجه ة األمن   ولون اليح الت الوبرى اليي تجري في العالم منذ ح الي عقدين من 

خللالل اليسللعينيات دفعللت إلللى مراجعللة مرهلل م األمللن وإعللادة تعريرلله ذ إ  أُدخلللت عنا للر جديللدة علللى معنللاه وأبعللاده 

 إ  يرى ابن منظ ل ا إن األمن لية يعني ا األمان واألمانة ذ وقلد أِمنتلُت فأنلا أنِملُن ذ واألملن ضلد الخل ى ذ (3)وحدوده 

نتيهُ  ] رقلريل : ويقال أمن ى  ل ت ننُهمت ِملنت خن آمن رتينه ذ وفي الين ي  الع ي  ا }ون  وينطل ي اإلحسلا  (4)[ 4الزيُعَّدي فه  ضد أخن

باألمن على مشاعر ميعددة تسيند إلى مدل الت ميشابهة ذ فيياب القلق والخ ى وتبدد مظلاهر اليهديلد والزخلاطر عللى 

الطزانان واالسيقرال االنرعالي والزادي ذ ودلجات معق لة من مو نات الشخرية من الداخ  والخالج مع اإلحسا  با

                                                           
تصدر عو بيت  ،50( . د. رجاء مراد عبد الفادر . العولمة وذارها على الش اب مو خالص الش كات الفضائية ، مجلة دراسات اجتماعية ، العدد 5)

 . 102، ص  5009الحكمة ،  وداد ، 
،  5002،  56، المجلنند  5(. د. علني اسنعد وطفننة . التربينة العربيننة والعولمنة : بةينة التحننديات وتفناطع اإلشننكاليات ، مجلنة عنالم الفكننر ، العندد 1)

 .   545ص 
،  5رلينة ذولينة منو مةظنور علنم السياسنة ن ، مجلنة عنالم الفكنر ، العندد  د. حسةيو توفيق إبراهيم . العولمنة : او عناد وا ةعكاسنات السياسنية ن(. 5)

 . 192، ص  1999تصدر عو المجلس الوطةي للافافة والفةوو واآلداب ، الكو ت ، ،  52المجلد 
 (. ابو مةظور . لساو العرب، دار المعارف ، بيروت ، مادا ) ذ م و ( . 1)
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  في حين إن الحنري يفكد أهزيلة البعلد االجيزلاعي فلي األملن للرلرد ذ (1)اليقب  لزو نات البياة االجيزاعية والنرسية      

   (2)  فه  يرى إن امن الررد ينبع من شع له بأنه يسيطيع اإلبقاء على عالقات مشبعة ومي نة مع النا

في حين يرى دس قي بان الزرء أمنا  ذ أي سالزا  من تهديد أخطال العيل أو ما عنده قيزه كبيلرة ذ وهل  اتجلاه مركلي   

من تزل  النرس والثقة بالذات والييقن من إن الزرء ينيزي لجزاعات إنسانية لها قيزيهلا   ويلرى إن األملن : حاللة يحلس 

 فيزلا يعلرى الونلاني ا (3)ليخ ىذ ويو ن فيها إشباع الحاجات وإلضاءها مورل الن فيها الررد بالسالمة واألمن وعدم ا

األمن بأنه مقدال ما يحياج إليله الرلرد ملن حزايلة لنرسله ووقاييهلا ملن الظلروى اليلي تشلو  خطلرا  عليله ذ مثل  تقلبلات 

الجيزاعي واليقلي  من القللق الزناخ والطبيعة واألوباة واألمراا والحروب وعدم االسيقرال السياسي واالقيرادي وا

 ويلرى حزل ة بلان (4)الزرترع الزراحي للزسيقب  الزجه ل س اء فيزا ييعلق بدلاسليه أو عزلله أو مأكلله أو ملبسله      

الررد قد ييعثر في إحساسه باألمن لعدة أسباب تعز  مجيزعة ذ أو بر لة منرردة منها ا إخراو الررد في إشباع حاجاته 

لللى تحقيللق الللذات ذ وعللدم الثقللة بللالنرس ذ والشللع ل بعللدم اليقللدير االجيزللاعي ذ والقلللق والزخللاوى ذ وعللدم القللدلة ع

  (5)االجيزاعية ذ والويط النرسي ذ وت قع الرش  ذ وعدم االسيزياع بالحياة ذ وأساليي الينشاة الخاطاة 

 رابعاً : التنشئة االجتماعية وتحقيق األمن األخالقي والمجتمعي

علزاء االجيزلاع واالنثروب ل جيلا وعللم اللنرس      Socializationم بهذا الزره م ا الينشاة االجيزاعية ا لقد اهي      

الخ ا ُك  على وفق منظل له   وأطلقلت عليله تسلزيات مخيلرلة مثل  الليعلم االجيزلاعي واالنلدماج االجيزلاعي واليطبيلع 

عللن ك نهللا عزليللات نزلل  والتقللاء  Newcombاالجيزللاعي ذ وال تخللرج كلل  هللذه اليسللزيات فللي نظللر ا ني كزللي ا 

اجيزاعي ييط ل خالل السل   للررد    ذ ووفقا  لزا يويسبه من خبرات سالة أو مفلزلة خلالل تراعلله ملع الزحيطلين بله 

  (6)في البياة اليي يعيل فيها ذ ميأ رة بزا تيزي  به شخرييه من خرائص بي ل جية يخيلف فيها عن غيره من األفراد 

هي عزلية تويف ا تويف الررد في سيرولة نز ه ملع ال سلط االجيزلاعي بزلا  Socializationنشاة االجيزاعية والي    

يحزله من قيم اجيزاعية و قافية وأخالقية ذ فالينشاة بهذا الزره م لهلا سلياقان ا األول تول يني للرلرد ذ والثلاني انلدماجي 

بللذل  تهللدى إلللى إكسللاب األفللراد فللي مخيلللف مراحلل  نزلل هم  nSocializatio  فالينشللاة االجيزاعيللة (7)مللع الجزاعللة 

) طر لة ذ مراهقة ذ لشد ذ شيخ خة ( أساليي سلل كية معينلة تيرلق ملع معلايير الجزاعلة وقليم الزجيزلع ذ حيلى ييحقلق 

علرا لله  ومن هنا فلان ملا يي(8)لهفالء األفراد ذ اليراع  والي افق في الحياة االجيزاعية في الزجيزع الذي يعيش ن فيه 

العللالم الزعا للر مللن هلل ات أخالقيللة مييابعللة تيزثلل  فللي مظللاهر مخيلرللة مللن الززالسللات واألنزللاط السللل كية الررديللة 

والجزاعية اليي تسلي الررد والجزاعلة السلعادة واألملن واالسليقرال وتولعف العالقلات االجيزاعيلة فلي ميلادين الحيلاة 

اليللي أ زرتهللا اليون ل جيللا الحديثللة ) باعيبالهللا إحللدى تجليللات  الزخيلرللة ذ إ  أعطللت سلله لة الز ا للالت واالترللاالت

الع لزة ( هذه اله ات األخالقية  رة العالزية ذ ولم يعد بزقدول مجيزع من الزجيزعلات إغلالو معلابره أمامهلا والنجلاة 

خا لة ( نرسلها  من أ الها   وفي خوم هذه األًمات األخالقية  نجد الزجيزعات العربية واإلسلالمية عاملة ) والعلراو

أمام أمراا خطيرة من األًمات األخالقية والزجيزعية اليي تهددها لغم ل يدها الهائ  من القيم األخالقية والزناعلة 

تلعلي دولا  لئيسليا  فلي تنزيلة الل عي واإلحسلا  األمنلي  Socialization وبزا إن الينشاة االجيزاعيلة (9)االجيزاعية 

مللن خللالل العائلللة اليللي تعللد إحللدى الزفسسللات االجيزاعيللة األساسللية الزسللفولة عللن  واألخالقللي لللدى أفللراد الزجيزللع ذ

اليربية والينشاة االجيزاعية ا ولوي تق م بالي عية وبالدول ال قائي من االنحلراى فالبلد لهلا أن تلنجا فلي تزثل  أبنائهلا 

                                                           
فسني لنندل طل نة الجامعنات فنني محافظنات غنرا وعاللتننم  اتجاهناتهم ةحنو ا ةسننحاب اإلسنرائيلي ، مجلننة ( . د. جمينل حسنو الطهننراوي . اومنو الة5)

 .  923، ص  5002،  13، المجلد  5الجامعة اإلسالمية ، العدد 
 .  20، ص  1994( . د. عبد المةعم الحةفي . موسوعة علم الةفس والتحليل الةفسي ، مكت ة مدبولي ، الفاهرا ، 5)
 . 1559، ص  1990، مط عة اوهرام ، الفاهرا ،  5كماص دسولي . ذخيرا علوم الةفس ، المجلد  (. د.4)
 . 195، ص  1922، جامعة المةصورا ،  9( .د. صالح الكةاةي . مدل تحفيق التةظيم الهرمي عةد ماسلو ، مجلة كلية التربية ، العدد 3)
، الهيئة المصر ة للكتاب ، الفاهرا  32وذاره على اومو الةفسي لم ، مجلة علم الةفس ، العدد  (. د. جماص حمرا . سلوك الوالديو ا يذائي للطفل1)
 .  150، ص  5001، 
، دار الشنروق للةشنر  1(. د. فاطمة المةتصر الكةاةي . ا تجاهات الوالدية في التةشئة ا جتماعية وعاللتهنا  مخناوف النذات لندل اوطفناص  ،  5)

 .  44، ص  5000 والتور ع ، عماو ،
 .  42( . المصدر ةفسم ، ص 5)
 . 26، ص  1992( . د. عبد الفتاح محمد دوايدر . علم الةفس ا جتماعي ) ذصولم وم ادئم ( ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكةدر ة ، 4)
منو وجهنة ةظنر ذعضناء هيئنة التندر س ، المجلنة ( . د. عيسى محمد اوةصاري . اوةما  السلوكية اوخاللية التي يمارسها طل ة جامعة الكو نت 1)

 .  32، ص  5002، الكو ت ،  51، المجلد  25التربوية ، العدد 
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زجيزع   ونسيطيع أن نيلزس األدوال القدوة الحسنة في السل   واليررفات وفي االنسجام مع قيم وق انين وتشريعات ال

اليللي تلعبهللا العائلللة مللن خللالل األبعللاد األساسللية للينشللاة االجيزاعيللة فللي سللبي  تحقيللق األمللن األخالقللي والزجيزعللي 

تسعى إلى غر  الحي واالحيرام لدى الررد للزجيزع اللذي يي اجلد فيله  Socializationألبنائها  فالينشاة االجيزاعية 

يه ذ كجل ء ملن هلذا الزجيزلع وغلر  لوا الزحافظلة عللى الززيلولات العاملة واالبيعلاد علن اليخريلي وتعيل فيه عائل

العبثي ا و ل  بأسل ب ت جيهي بعيد عن العنف والقس ة   وحا الرلرد للزحافظلة عللى البيالة نظيرلة وعلدم التولاب ملا 

ناء االجيزاعي يهدى إلى تحقيق الي اًن بين ذ إلى إن الب Socialization وترجع أهزية الينشاة االجيزاعية (1)يل  ها 

اليأ يرات الثقافية وأساليي الويط االجيزاعي لدى األفراد والى إيجاد الي افق بين حاجات الشخرية وميطلبلات البنلاء 

االجيزاعي من جهة ذ والى إيجاد ن ع ملن السلل   يحقلق لغبلات األفلراد ويرضلي عنله اآلخلرون ملن جهلة أخلرى ا 

تدل في معناهلا العلام عللى العزليلات  Socialization به عزلية الينشاة االجيزاعية  فالينشاة االجيزاعية و ل  ما تق م

اليي يربا بها الررد واعيا  ومسيجيبا  لزف رات اجيزاعيةذ وما تشيز  عليه هذه الزف رات من ضي ط وما تررضه ملن 

  إ  إن الرلرد يحيلاج دائزلا (2)معهم مسلوهم فلي الحيلاة واجبات على الررد حيى ييعلم كيف يعيل مع اآلخرين ذ ويسل  

إلى مف رات معينة قادلة على جعله يعرى كيف يعيل مع اآلخرين ذ ويزون اليعبير عن  ل  بطريقة أخرى إ ا  كرنا 

إن الينشللاة االجيزاعيللة ا فللي مره مهللا الخللا  ا تهلليم بز ضلل ع تحلل ل الشللخص مللن كللائن مللا إلللى شللخص سلل ي 

حين يرى عالم االجيزاع انط ني جيدن  إن الينشلاة االجيزاعيلة هلي ا العزليلات االجيزاعيلة اليلي يطل ل اجيزاعيا   في 

 فلالقيم االجيزاعيلة مجز علة (3)من خاللها األطرال وعيا  بالزعايير والقيم االجيزاعية ذ ويو ن ن إحساسا  مزي ا  باللذات 

يقرال وتيرق والي جهات العقيديلة واألخالقيلة اليلي تسلعى الينشلاة من الزعايير واألحوام العامة اليي تيسم بالثبات واالس

االجيزاعية إلى غرسها في وجدان األبناء من خالل وسائ  ميعددة ذ وأساليي مين عة ذ والي ام األبناء بها يقل دهم إللى 

علن غيلره ملن  تحقيق أهدافهم   وللقيم كذل  أعلى مسلي يات الزجلال ال جلداني ذ إ  تشلو   لرات الشلخص بزلا يزيل ه

  وللقليم دول فلي (4)األفراد ذ إ  ييو ن لدى الرلرد نظلام ملن القليم تقل د سلل كه وتجعلله يطل ل نزلط الحيلاة اليلي يحياهلا 

تشوي  الويان النرسي للررد ا فهي ت وده باإلحسا  باليرا لو  ما يق م به ذ وت لد عنده القدلة عللى تزييل  الرل اب 

  كزلا (5)زونه من معرفة ما يي قعه من اآلخرين ذ وتيخلذ معيلالا  للحولم عللى السلل   والخطأ ذ والحسن من القبيا ذ وت

إن األهداى اليرب ية اليي ت ضع ليربية األفراد في الزجيزعات تشيق من القيم اليي تهيم بحياة اإلنسلان ذ فيول ن بزثابلة 

م األخالقيلة نيلاج الزجيزلع ويليل م بهلا الرلرد ذ  وهولذا ا فلان القلي(6)الزعيال الذي ييم بز جبه اخييلال األهلداى اليرب يلة 

وهي نابعة من الدين والعرى واليقاليد ولهذا فهي تخيلف من مجيزع ألخر   والقيم األخالقية تعلد قليم أساسلية فلي حيلاة 

اإلنسلان ال يسليطيع االسللييناء عنهلا ولولي ييوللا دولهلا يجللي لبطهلا بلال اقع الللذي نعليل فيله ذ حيللى يلفمن األفللراد 

واألمللن األخالقللي والزجيزعللي يللرتبط بقلل ة بللالقيم والزعللايير  (7)يهللا العزليللة إلللى جانللي إيزللانهم بقيزيهللا النظريللة بقيز

االجيزاعية ذ ب  رها تحر  اتل ان النظلام االجيزلاعي ملن خلالل قلدلتها عللى تنظليم سلل   الرلرد ودوافعله واتجاهاتله 

  نظرا  لزا تيوزنه القيم والزعايير االجيزاعيلة ملن جل اءات اجيزاعيلة تسلاهم فلي الحرلاظ عللى الزويسلبات اليلي حرل

عليها الزجيزع جراء اليقيد بها أما الينشلاة السياسلية ا فليزون تعريرهلا عللى الزسلي ى الرلردي بأنهلا تعنلي اليلي يويسلي 

  وتيحقق أهداى (8)الررد من خاللها ت جهاته السياسية الخا ة ذ معالفه ذ مشاعره ذ وتقييزاته لبياة ومحيطه السياسي 

السياسية في الزجيزع والعالم الذي أ با قرية اتراليا  ا ومن هنا إدلاكه لزعاني  الينشاة السياسية باسيبطان الررد للقيم

                                                           
 .   55، ص  5011، دار صفاء للةشر والتور ع ، عماو ،  1( . د. مةى يوةس  حري ، ود. ةارك عبد الحليم لطيشات . العةف اوسري ،   5)
 .  135، ص  1999، دار الفكر العربي ، الفاهرا ،  5فس ا جتماعي ،  (. د. فلاد البهي السيد . علم الة1)

 .  244، ص  5003(. اةتوةي جيدةر .علم ا جتماع ، ترجمة فاير الصايغ ، المةظمة العربية للترجمة ، بيروت ، 5)
 . 504، ص  1992لفالح ، عماو ، (. جودت سعادا ، وعبد ن إبراهيم . المةه  المدرسي في الفرو الحادي والعشر و ، مكت ة ا5)
،  5، المجلند  5(. محمد ر في عيسنى . توضنيا الفنيم ذم تصنحيا الفنيم   ةحنو إسنتراتيجية حديانة فني اإلرشناد الةفسني ، المجلنة التربوينة ، العندد 4)

 .  49، ص  1924الكو ت ، 
 .  93، ص  1922ر العربية للةشر والتور ع ، الفاهرا ، ، الدا 1(. جورج بوشامب . ةظر ة المةه  . ترجمة ممدوح سلماء وآخروو ،   3)
،  29(. د. عيسى محمد اوةصاري . الفيم اوخاللية المتضمةة فني مجنالت اوطفناص الكو تينة : دراسنة تحليلينة ، المجلنة التربوينة ، ملحنق العندد 1)

 . 122، ص  5006، الكو ت ،  50المجلد 
، مةشنورات  1سنية ، ترجمنة د. مصنطفى عبند ن ذبنو الفاسنم خشنيم ، ود. محمند راهني المويربني ،   السيا(. ر تشارد داوسنو وآخنروو . التةشنئة 5)

 . 125، ص  1992جامعة لار وةس ، بةواري ، 
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 وتسلهم الينشلاة السياسلية فلي غلر  الزعيقلدات والقليم والزرلاهيم (1)الحق والعداللة والخيلر والشلر والحل ال والرلراع 

ثقافة من أهم ال ظائف االجيزاعية لعزلية السياسية في عق ل األفراد منذ بداية حياتهم ) دول العائلة ( وتعد اسيزرالية ال

الينشاة ذ فلو  جزاعة  قافيها الخا ة بها ) العقائدية والسياسية ( اليلي تزي هلا علن بقيلة الزجيزعلات األخلرى   وهولذا 

 فان ك   قافة تيخذ من الزجال السياسلي فولاء  معرفيلا  تهليم باتجاهاتله ومسلائله الوبلرى   وتيزثل  الثقافلة السياسلية ملن

 خالل  ال  محددات :

   محدد معرفي : وييزث  في طبيعة الزعل مات والزعالى  ات الطابع السياسي 

   محدد عاطري : وييزث  في طبيعة العالقات الززونة بين الز اطنين والقادة والزفسسات 

 (2)ات محدد تقييزي : وييزث  في مخيلف األحوام واليقييزات اليي يردها األفراد على الظ اهر والزفسس  

 

وتشير نيائ  بعض الدلاسات في هذا الزجال إلى إن الينشاة السياسية لها تأ ير كبير في تحقيق االسيقرال السياسلي      

لل طن ذ فزن خالل الينشاة السياسية اليي تق م بها العائلة ييم الحراظ على نزلط الثقافلة السياسلية السلائدة ذ و لل  بيأكيلد 

وال اليي تحزلها تل  الثقافلة والعزل  عللى إكسلابها ليبنلاء و لل  ملا يلدفع باتجلاه اسليقرال النظلام العائلة على القيم واألف

السياسي وباليالي تولريس حاللة ملن األملن األخالقلي والزجيزعلي وعلدم ظهل ل حلاالت االنرلالت األخالقلي  واليلده ل 

ة الدينيلة فليزون النظلر إللى اللدين بأنله يزثل  س اء أكان  ل  على مسي ى الررد أم الجزاعلة أم الزجيزلع  أملا ملن الناحيل

األعزال والزشاعر والزعيقدات ذ اليي تيعلق بعز  اإلنسان وملا يلراه واجبلا نحل  لبله ا وهل  السلل   اليل مي لدنسلان 

وفق إطال عقائدي وفوري معين   وه  الزسلل  اللذي يسللوه اإلنسلان ذ لوحلا  وعقلال  وجسلدا    منظزلا برل لة تعولس 

  ويعد الدين محددا  من محددات السل   ذ وهل  محلدد التولاه (3)نسان   على نح  معين بالحياة ونظرته إليها إيزان اإل

غالبية أفراد الزجيزع ذ ب  أ با عقيدة لاسخة في نر سهم ذ وك  تعام  يليم فلي ضل ئه يرضلى عنله الزجيزلع ذ وكل  

  والدين ب  لره مرهل م علام (4) ام به ضرولة اجيزاعية تعام  يخالره يعد خروجا  عن الزجيزع ذ لذا فان ال عي وااللي

بلين النلا  ملع بعولهم ذ  -ه  نظلام سلل كي يقل م عللى معيقلدات تزثل  العالقلات الخلقيلة الزثللى والزعلامالت السلليزة 

 وبينهم وبين ما يعبدونذ فالدين نظام عقلي م ًون ييو ن من مجز عة الزعيقدات واألفوال والقيم والطقل   السلل كية

الزيعلقة بوائنات وق ى وأماكن مقدسة تر و بطبيعيها األشياء اليي يسيطيع اإلنسان خلقها واسيعزالها والسليطرة عليهلا 

اجيزاعية العزيقة في نر   األشلخا  اللذين يعيقلدون ويفمنل ن بله إ  انله يحلدد سلل كهم  -ذ ولهذا النظام آ اله السيو 

 فاللدين اإلسلالمي فلي مجيزعنلا يُعلد (5)ي تزيل  حيلاتهم الخا لة والعاملة ويرسم طراً حياتهم ويرنع أيدي ل جييهم اليل

مردلا  لو  القيم الخلقية والزث  العليا وق اعد السل   األخالقي فهن الرقيي على أفعال الرلرد هل  ضلزيره الحلي الليق  

املة لو  تررفات الرلرد فلي الزفمن باهلل تعالى بحيا يربا االلي ام األخالقي وال اًع الذاتي أق ى وتربا الرقابة ش

السر والعالنية  والدين اإلسالمي قد جسد القيم الروحية في ت جيه الزلفمن ملن الررديلة واألنانيلة الذاتيلة إللى الجزاعيلة 

والييريللة األخالقيللة   كزللا حللدد أبعللاد القلليم الروحيللة مللن الزعللاني والزثلل  اإلنسللانية مللن تقللديس حللق الحيللاة اإلنسللانية 

نية والعدالة االجيزاعية وحرمة الزلوية اليي تفدي وظيريها في غير تحوم أو احيوال أو إ راء على حساب والحيادية الدي

 والبنلاء األخالقلي البلد أن يسليند عللى (6)اآلخرين   واإلحسان الذي يلفدي إللى اليوامل  االجيزلاعي واليقلالب الطبقلي 

ي يلدول ح لله كل  النظلام األخالقلي واللذي يلفدي فقلده إللى فورة اإلل ام فهي القاعدة األساسية ذ والعنرر النل وي اللذ

سحق ج هر عزلية الينشاة االجيزاعية وفناء ماهييها ذ  ل  انه إ ا لم يعد هنا  إل ام فال تول ن مسلفولية ذ وإ ا علدمت 

ن االجيزلاعي   وهنلا فلاألم(7)الزسفولية فال يزون أن تس د العدالة وحيناذ تيرشى الر ضى ويرسد النظلام وتعلم الهزجيلة 

                                                           
 ، 5(. لاسننم حجنناج . التةشننئة السياسننية فنني الجرائننر فنني ظننل العولمننة )  عننض ذعننراض اورمننة ومسننتلرمات ا ةفننراج ( ، مجلننة ال احننث ، العنندد 5)

 . 22، ص  5005جامعة ورللة ، الجرائر ، 
 .  41، ص  5004، ابتراك للط اعة ، الفاهرا ،  1(. سمير حطاب . التةشئة السياسية  والفيم ،   4)
 .126، ص  1921ابو مهدي عبود . دور الش اب الفيادي وذهميتم ،  دار الهالص ، الفاهرا ، (. 1)
 . 12، ص  1992وعي الديةي لدل طالب الكليات المستحداة في جامعة اورهر ، الفاهرا ، إبراهيم . ال محمد فلاد عبد ن (. 5)
، ص 1923  مط عننة دار السننالم    وننداد ،  3إحسنناو محمنند الحسننو . دراسننات فنني علننم اجتمنناع الننديو . مجلننة الجامعننة المستةصننر م   ع(. د. 5)

406  . 
خلفي لطل ة المرحلة اإلعدادية وعاللتنم بن عض المتوينرات . رسنالة ماجسنتير غينر مةشنورا ، كلينة عبد الكر م غالي محسو العيداةي . ا لترام ال(. 1)

 . 5001التربية ، جامعة ال صرا ، 
 .535، ص  5005، مكتب المةار والعال   الموصل ،  1عبد الكر م سليم علي . مولع الض ط : الةظر ة والمفهوم.   (. 5)
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يسيند إلى العقيدة الدينية ب  رها عنررا  هاما  وأساسيا  ليوريس األمن األخالقي والزجيزعي ذ والعائلة ب  رها ال سط 

األول واألكثر تلأ يرا  فلي سلل   الرلرد وإكسلابه العقيلدة الدينيلة ودفعله باتجلاه االليل ام بهلا و لل  ملن خلالل دولهلا فلي 

أ ر عزيق في تنشاة األبناء وتربييهمذ فالعالقة بين أفلراد العائللة والبعلد  ل ضع الديني ليسرة لهإ  إن االينشاة الدينية ا 

فلي القل ل والعزل  ذ  تنعوس عللى دلجلة اإليزلان والقيلام بالعبلادات واليزسل  بالشلعائر واليحللي بلالخلق الحسلن الديني

وغر  االتجاه اليعاوني بين النا  والحر  عللى  رذواألخذ بالقيم اإلنسانية الراضلة اليي تدع  لحي الخير وكره الش

يدلكه الررد من خالل تراعله مع جزاعيه الزيدينة فينز  على نحل  يزلال   إن  ل  كله 0مرالحهم والوف عن إيذائهم 

الزجيزعذ  الزني ذ ويحوم ضزيره الذي نزا في إطال ديني وخلقي ومجيزعي سليمذ في جزيع م اقف الحياة في فيه العز 

الدينية والزعايير األخالقية السليزةذ وتنز  فيه بذول  ينزا ينز  الررد في اتجاه مخالف إ ا نشأ في جزاعة تهي  فيها القيمب

   الذي تنعوس آ اله في م اقف الحياة في الزجيزع الشر و االنحراى األخالقي

 الخاتمة : نحو تفعيل دور التنشئة االجتماعية

للعالقلات  االقيرلادية واالجيزاعيلة والثقافيلة والدينيلة وغيرهلاذ اليلي يعوسلها اإلطلال العلام دإن األوضاع أو األبعا     

يف ر بشدة في تربيلة الطرل  وتول ين مالملا  األسرية ذ تلقي بواللها على الحياة العائلية ذ فيخلق ج ا  اجيزاعيا  ونرسيا  

لذي ييل افر لديله الشلع ل باالنيزلاء واللذي يعلي تزاملا  بالز اطن الرالا ا شخرييه ذ فالعائلة قادلة على إمداد الزجيزع

وظلائف العائللة فلي  في الزجيزع الذي ينيزي إليه بالعو ية   وتعد وظيرة الينشاة االجيزاعيلة ملن أهلم حق قه وواجباته

 الزاضي والحاضر لدى الزجيزعات بزخيلف أشوالهاذ وهي تُعنلى بنقل  الزل لو  الثقلافي للزجيزلع عبلر األجيلال وهلي

تربية األفراد وتهياليهم اجيزاعيلا  ليو نل ا أعولاء   لالحين فلي مجليزعهم    الزعلم األول الذي ييحز  العيء األكبر في

واالنيزللاء  ومللن خللالل عالقيهللا بللالزجيزع ومللن خللالل هلذه ال ظيرللة وأ رهللا فللي تللدعيم األمللن األخالقللي ولعل  العائلللة

 :فرادهاالزجيزعي تسيطيع أن ترعّ  الج اني اليالية بين أ

الدينيلة نزلط حيلاة  العائلة مع بقية الزفسسات الزيعلددة ملن الزدلسلة ووسلائ  اإلعلالم الزخيلرلة والزفسسلات تشو  -أ

يول ن فلاعال  إال بيولاتف الجهل د ملع جزيلع  أفراد الزجيزعذ والسيزا الشبابذ وملن  لم فلهن دول العائللة ملع أهزييله ال

 االجيزاعية  الزفسسات الرسزية وغير الرسزية في الحياة

:  األبنلاء عللى الرولائ  والقليم األخالقيلة اليلي تجعل  الرلرد عول ا   لالحا  فلي الزجيزلع مثل  العز  عللى تنشلاة -ب

وخدمة الزجيزع ألنه الذي  الردو والزحبة واليعاون واإلخال  وإتقان العز  وغيرهاذ وتنزي فيهم أهزية الزشالكة

في أبنائهلا مثل  هلذه األخالقيلات والرولائ  والعلادات  طيع العائلة أن تير هيأ لهم ك  ما يحياج ن إليه   وهوذا تسي

 الررد وه  يأخذ دوله في الزجيزع ويدل  مسفولييه والي اماته تجاه مجيزعة وأميه والقيم االجيزاعية اليي تدعم حياة

  

ل اليراعل  االجيزلاعي واللذي اليراع  االجيزاعي  حيا ييعلم األبنلاء فلي محليط العائللة الوثيلر ملن أنل اع وأشلوا -ج 

توييلف هلذا اليراعل  عللى  تو ن بداياته مع أفراد العائلة ذ وهنلا يبلرً دول العائللة ملن خلالل الينشلاة االجيزاعيلة فلي

 النح  الذي يي افق مع القيم األخالقية والزجيزعية   

دنا عليهلا ونزل ت فيهلا ونسليزيع فال طن ه  تل  البقعة من األلا اليي ول ذ غر  مراهيم حي ال طن واالنيزاء - د

وألن الينشاة االجيزاعيلة هلي الزرلدل األول لوثيلر ملن ج انلي اليربيلة  0في دىء أمنها ولعاييها بخيراتها ونعيل

قلادلة  اليي تسه  على الررد كيرية اليعايل ملع غيلره فلي مجيزعله وبنلاء  اتله الخا لة بلهذ فهنهلا والزعل مات الجيدة

ليسرة أن تشبع فلي أبنائهلا هلذا  ويزون  ال طنية وتحقيق اله ية االجيزاعية وحي ال طن على أن تير  فيه معاني 

الهدى بأساليي ميعددة ذ فيعيل األبناء في مجيزعهم مدلكين لزا تعنيه حالة اإلحسا  بلاألمن األخالقلي والزجيزعلي 

 في وطنهم   

و اإلنسانذ باعيبال أن احيرام حقل و اإلنسلان هلي إعالمية تعز  على نشر  قافة حق  العز  على بناء إسيراتيجية - 

 أهم اآلليات ليدعيم قيم الز اطنة لدى الشباب   من

الرلحيحةذ وتحرلينهم ضلد  قيام الزفسسات اليعليزية بزساعدة العائللة بهعلداد النشلىء و لل  بيسلليحهم بالعقيلدة -هـ 

 0الزخاطر الزي قعة في ظ  تحديات الع لزة ب الزف رات الرورية الوالة اليي تعز  على هدم مجيزعهم وتبريرهم

وتقليلل  حللدة اليرللاوت االجيزللاعي واالقيرللادي بيللنهم  فللال شلل  أن  ضللرولة إشللباع الحاجللات األساسللية ليفللرادذ -و 

وسليادة  االجيزاعي وتوافف الرر  االجيزاعية يفدي إللى تلدعيم قليم االنيزلاء والز اطنلة للديهم شع ل األفراد بالعدل

 قي والزجيزعي  األمن األخال
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 المراجع :

 ابن منظ ل   لسان العربذ دال الزعالى ذ بيروت ذ مادة ) أ م ن (   (1) 

  1771ابن مهدي عب د   دول الشباب القيادي وأهزييه ذ  دال الهالل ذ القاهرة ذ ( 2)
ثاللا اذ مجللة علالم الرولر ذ ( د  احزد مجدي حجاًي   الع لزة وتهزيل الثقافلة ال طنيلة ا لؤيلة نقديلة ملن العلالم ال3)

  1777ذ تردل عن الزجلس ال طني للثقافة والرن ن واآلدابذ الو يت ذ  22ذ الزجلد  2العدد 
   2007( احزد حجاًي   الثقافة العربية في ًمن الع لزة   دال قباء للطباعة ذ عزان ذ 4)
   2005عربية لليرجزة ذ بيروت ذ ( اني ني جيدن   علم االجيزاع ذ ترجزة فاي  الرايغ ذ الزنظزة ال5)

  مطبعلة دال السلالم    5احسان محزد الحسلن   دلاسلات فلي عللم اجيزلاع اللدين   مجللة الجامعلة الزسينرلرية   ع( 6)

   1775بيداد ذ 
ذ سلسلة أطروحات  1( د  بدلية البشر  وقع الع لزة في مجيزعات الخلي  العربي ا دبي والرياا أنز  جان ا ذ ط 7)

   2002( ذ مرك  دلاسات ال حدة العربية ذ بيروت ذ   70ي لاه ) الدك
( د  جزيلل  حسللن الطهللراوي   األمللن النرسللي لللدى طلبللة الجامعللات فللي محافظللات غلل ة وعالقيلله باتجاهللاتهم نحلل  2) 

    2007ذ  15ذ الزجلد  2االنسحاب اإلسرائيلي ذ مجلة الجامعة اإلسالمية ذ العدد 
ذ الهيالة  52  ال الدين االيذائي للطر  وأ ره على األمن النرسي له ذ مجلة علم النرس ذ العدد ( د  جزال حز ة   سل 7)

    2001الزررية للوياب ذ القاهرة ذ 
( جلل دت سللعادة ذ وعبللد هللا إبللراهيم   الزللنه  الزدلسللي فللي القللرن الحللادي والعشللرين ذ مويبللة الرللالا ذ عزللان ذ 10)

1777   
ذ الللدال العربيللة للنشللر والي ًيللع ذ  1ة الزللنه    ترجزللة مزللدوا سلللزاء وآخللرون ذ ط ( جلل لج ب شللامي   نظريلل11)

    1727القاهرة ذ 
د  حسنين ت فيق إبراهيم   الع لزة : األبعلاد واالنعواسلات السياسلية ا لؤيلة أوليلة ملن منظل ل عللم السياسلة ا ذ ( 12)

   1777ل طني للثقافة والرن ن واآلداب ذ الو يت ذ تردل عن الزجلس اذ  22ذ الزجلد  2مجلة عالم الرور ذ العدد 
ذ جامعلة الزنرل لة ذ  7( د   الا الوناني   مدى تحقيق الينظيم الهرمي عند ماسل  ذ مجلة كليلة اليربيلة ذ العلدد 13)

1722   
    2004ذ ابيرا  للطباعة ذ القاهرة ذ  1( سزير حطاب   الينشاة السياسية  والقيم ذ ط 14)

ذ ترلدل  44ذ السلنة 503وطرة   اليربية العربية وتحلديات الع لزلة   مجللة علالم الزعرفلة ذ العلدد  لي اسعد( د  ع15)

   2005عن وًالة الثقافة  الس لية ذ دمشق ذ 
ذ  2( د  علي اسعد وطرة   اليربية العربية والع لزة : بنية اليحديات وتقاطع اإلشواليات ذ مجلة عالم الرور ذ العدد 16)

    2007ذ  36د الزجل
( د  ع ا خلف العن ي   سياسة الع لزة وانعواساتها على العزالة ال طنية فلي القطلاع الزعرفلي بدوللة الو يلت ذ 17)

   2006ذ  32ذ السنة  123مجلة دلاسات الخلي  والج يرة العربية ذ العدد 
ذ  24ذ السلنة  275ية للعل م اإلنسانية ذ العلدد ( علي ًيد ال عبي   الزدينة والع لزة : قراءة تحليلية ذ الزجلة العرب12)

   2006تردل عن مجلس النشر العلزي ذ جامعة الو يت ذ 
( د  عيسللى الشللزا    الزجيزللع الزللدني ) الز اطنللة والديزقراطيللة ( ذ منشلل لات اتحللاد الويللاب العربللي ذ سلسلللة 17)

   2002( ذ دمشق ذ  12الدلاسات ) 
  الينشلاة االجيزاعيلة للطرل  العربلي فلي ظل  الع لزلة ذ دال الرولر العربلي ذ القلاهرة ذ  ( عبد القادل السيد الشريف20)

2002    
عبد الوريم غالي محسن العيداني   االلي ام الخلقي لطلبة الزرحلة اإلعدادية وعالقيله بلبعض الزيييلرات   لسلالة ( 21)

   2001ماجسيير غير منش لة ذ كلية اليربية ذ جامعة البررة ذ 

   2003ذ مويي الزنال والعال   الز    ذ  1عبد الوريم سليم علي   م قع الوبط : النظرية والزره م  ط ( 22)
(  د  عيسى محزلد األنرلالي   األنزلاط السلل كية األخالقيلة اليلي يزالسلها طلبلة جامعلة الو يلت ملن وجهلة نظلر 23)

    2007ذ الو يت ذ  21ذ الزجلد  22أعواء هياة اليدليس ذ الزجلة اليرب ية ذ العدد 
( د  عيسى محزد األنرالي   القليم األخالقيلة الزيولزنة فلي مجلالت األطرلال الو يييلة : دلاسلة تحليليلة ذ الزجللة 24)

   2006ذ الو يت ذ  20ذ الزجلد  77اليرب ية ذ ملحق العدد 

    1774لي ذ القاهرة ذ (  د  عبد الزنعم الحنري   م س عة علم النرس واليحلي  النرسي ذ مويبة مدب 25)
(   د  عبد الرياا محزد دوايدل   علم النرس االجيزاعي ) أ  له ومبادئه ( ذ دال الزعرفة الجامعية ذ اإلسلوندلية ذ 26)

1772   
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( غاللللي احزلللد عطايلللا   الع لزلللة وانعواسلللاتها عللللى الللل طن العربلللي ا الزليقلللى اليربللل ي األول لزللل اد الجيرافيلللا 27)

   2002اسات االجيزاعية وعلم النرس ذ اإلمالات العربية الزيحدة  ذ واالقيراد والدل
       1777ذ دال الرور العربي ذ القاهرة ذ  2( د  ففاد البهي السيد   علم النرس االجيزاعي ذط 22)
األطرلال ذ  ( د  فاطزة الزنيرر الوناني   االتجاهات ال الدية في الينشاة االجيزاعية وعالقيها بزخلاوى اللذات للدى27)

    2000ذ دال الشروو للنشر والي ًيع ذ عزان ذ  1ط
( قاسم حجاج   الينشاة السياسية في الج ائر في ظل  الع لزلة ) بعلض أعلراا األًملة ومسليل مات االنرلراج ( ذ 30)

   2003ذ جامعة ولقلة ذ الج ائر ذ  2مجلة الباحا ذ العدد 
( السيد 32)   1327ذ    1770ذ مطبعة األهرام ذ القاهرة ذ  2لزجلد ( د  كزال دس قي    خيرة عل م النرس ذ ا31)

   1772ذ مرك  دلاسات ال حدة العربية ذ بيروت ذ 222ياسين   في مره م الع لزة ذ مجلة الزسيقب  العربي ذ العدد 
ل النهوللة العربيللة ذ دا 2( د  ملي العبللد هللا سللن    االترللال فللي عرللر الع لزلة ) الللدول واليحللديات الجديللدة ( ذ ط33)

   2001للطباعة والنشر ذ بيروت ذ 
    2002(   محزد عابد الجابري   حق و اإلنسان في الرور العربيذ مرك  دلاسات ال حدة العربية ذ بيروت ذ 34)
ذ دال  لراء للنشلر والي ًيلع ذ  1(  د  منى ي نس بحري ذ ود  نلاً  عبلد الحلليم قطيشلات   العنلف األسلري ذ ط 35)

     2011ذ  عزان
( محزللد ًيقللي عيسللى   ت ضلليا القلليم أم ترللحيا القلليم ؟ نحلل  إسلليراتيجية حديثللة فللي اإللشللاد النرسللي ذ الزجلللة 36) 

    1724ذ الو يت ذ  2ذ الزجلد  2اليرب ية ذ العدد 

قللاهرة ذ إبللراهيم   اللل عي الللديني لللدى طللالب الوليللات الزسلليحد ة فللي جامعللة األًهللر ذ ال محزللد فللفاد عبللد هللا ( 37)

1772    
سية ذ ترجزة د  مرلطرى عبلد هللا أبل  القاسلم خشليم ذ ود  محزلد ًاهلي ( لييشالد داوسن وآخرون   الينشاة السيا32)

   1772ذ منش لات جامعة قالي نس ذ بنياًي ذ  1الزييربي ذ ط 
ية ذ مجلة دلاسلات اجيزاعيلة (  د  لجاء مراد عبد القادل   الع لزة وأ رها على الشباب من خالل الشبوات الروائ37)

   2007ذ تردل عن بيت الحوزة ذ بيداد ذ 20ذ العدد 

 

 

 




