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 تنامي املشكالت األخالقية ودور النخب املثقفة يف مىاجهتها 
 د. رؤى ماجد طعمة                                                
 أ.م.د. أشجان حميد باصي                                                                              

 الجامعة العراقية ـ كمية التربية لمبنات                                                                
 ممخص البحث :

تمثؿ النخب المثقفة عنصر األصالح الحقيقي في المجتمعات كونيا األقرب واألكثر إحاطة      
بمػػا تمػػر بػػو مجتمعاتنػػا اليػػـو فػػي ظػػؿ تراجػػف القػػيـ األخالقيػػة فييػػا وىػػذا جػػا  بفعػػؿ ت ييػػب الػػدور 

فعمي لمنخب التي تعد حجر األساس والحقيقي لإلصالح المنشود لذا سنحاوؿ ومػف خػالؿ بحثنػا ال
ىػػػذا إبػػػراز دور النخػػػب المثقفػػػة فػػػي إعػػػادة منظومػػػة القػػػيـ األخالقيػػػة الػػػ  و ػػػعيا الحقيقػػػي والػػػذ  

 سوؼ يساىـ في إيجاد المجتمف المثالي الذ  تطمح لو اإلنسانية جمعا  . 
ذه النخب في تفعيػؿ دورىػا فػي ظػؿ ت ييبيػا ومنعيػا مػف ممارسػة دورىػا فال يمكف أف تنجح ى     

الحقيقي في المجتمف ، فاألزمة التي تعاني جا ت بفعؿ محاربة حرية الفكر ليػـ وتشػجيف األفكػار 
والػرؤ  ال ربيػػة وكػػذلؾ إىمػػاؿ المشػكالت الواقعيػػة لممجتمػػف وىػػذا سػاىـ فػػي تراجػػف القػػيـ ا خالقيػػة 

 ف . و عؼ دورىا في المجتم
Abstract: 

. 
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. 
 

 المقدمة :
إف بنا  اإلنسػاف الصػالح ىػي ال ايػة التػي يسػع  إلييػا المجتمػف ، إ  أف ىػذا البنػا  يحتػاج الػ    

تربيػػػة تنمػػػو مػػػف خالليػػػا شخصػػػية اإلنسػػػاف المتكاممػػػة مػػػف جميػػػف النػػػواحي ، و بػػػد أف تكػػػوف ىػػػذه 
والمعتقدات الصحيحة لكي يستطيف الوصوؿ بالشخصػية اإلنسػانية التربية مصدرىا القيـ والمبادئ 

 ال  البنا  المنشود .
ومازاؿ المجتمف يشد اليمة في القيادات التربوية والنخب المثقفة مف أجؿ تنمية القيـ األخالقية    

لد  الشباب ، خصوصًا أف عممية تعزيز وتنمية منظومة القيـ الخمقية ىي البوابة الصحيحة الػ  
ال ػرس النػاجح لقػيـ اإلنتمػا  الػػوطني ، إذ  يمكػف نشػر وترسػيت قػػيـ اإلنتمػا  الػوطني بمعػزؿ عػػف 

 القيـ األخالقية .
وتمثػػؿ القػػيـ األخالقيػػة وميرىػػا مػػف القػػيـ مكانػػة ىامػػة فػػي التربيػػة اإلسػػالمية ، فػػاألخالؽ ليػػا      

يػزه خػالؿ مراحػؿ حيػاة نظاـ قيمي ت رسو في نفػوس أبناهيػا الصػ ار منػذ الصػ ر وتسػتمر فػي تعز 
اإلنساف المختمفة ، ألف القيـ األخالقية تمعب دورًا رهيسيًا في تشكيؿ شخصية اإلنساف فيي تحػدد 
سموؾ الفرد ، وتشػكؿ لػو سػورًا واقيػًا مػف اإلنحػراؼ الفكػر  واألخالقػي والنفسػي واإلجتمػاعي ، أمػا 

تػػػو مػػػف األخطػػػار المحيطػػػة دور القػػػيـ فػػػي المجتمػػػف فيػػػي تسػػػاعد عمػػػ  إسػػػتقراره وتماسػػػكو وحماي
وبالػػذات ال ػػػزو الفكػػػر  ، و  شػػػؾ إف مػػػف أىػػػـ القػػيـ التػػػي يجػػػب أف يتربػػػ  عمييػػػا اإلنسػػػاف عامػػػة 
والمسمـ خصوصًا ىي "القيـ األخالقية" ؛ إلنيا أساس لجميػف القػيـ فػي اإلسػالـ وليػا الػدور األىػـ 

لتقاهيمػا يكػوف عمػ  صػعيد في بنا  الفرد والمجتمف وىنالؾ عالقػة تبادليػة بػيف التربيػة واألخػال ؽ وا 
القػػيـ  لػػذلؾ نطمػػؽ عبػػارة قػػيـ تربويػػة فيػػذا يعنػػي تربيػػة خمقيػػة أو مػػرس أو إكتسػػاب وتنميػػة القػػيـ 
الخمقيػػة ، إ ػػافة الػػ  أف التربيػػة فػػي تحميميػػا النيػػاهي ىػػي مجيػػود قيمػػي مخطػػط يسػػتيدؼ تحميػػؿ 

بنػػػا  المجتمػػف مػػػف خػػػالؿ لػػػد  أ القػػيـ الموجػػػودة فػػي المجتمػػػف ونقػػػدىا ، ثػػـ مػػػرس المرمػػػوب منيػػا
ف تنميػػة اإللتػػزاـ األخالقػػي لػػد  أبنػػا  المجتمػػف ىػػو ذلػػؾ الجانػػب مػػف التكػػويف  النخػػب المثقفػػة ، وا 
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القيمػػػي لمفػػػرد والػػػذ  يعكػػػس تمثمػػػو لمقيمػػػة الخمقيػػػة وتطبيقػػػو ليػػػا فػػػي سػػػموكو ذاتيػػػًا ودوف أ  قسػػػر 
 خارجي .

 أهمية البحث : 
قيػة عنصػر البنػا  الحقيقػي لممجتمػف النمػوذجي وىػي تكمف أىمية البحث في كوف القيـ األخال    

أسػػاس التنظػػيـ والنمػػو الحقيقػػي و يمكػػف أف تتجػػرد المجتمعػػات منيػػا  سػػيما وأف مجتمعاتنػػا بػػدأت 
 وذلؾ بفعؿ التطور الذ  ىمش الدور الحقيقي ليا . الصحيحة  تبتعد عف القيـ األخالقية

 فرضية البحث :
المثقفػة مػف أسػاتذة جامعػات وتربػوييف ورجػاؿ ديػف وميػرىـ  تقوـ فر ية البحث عمػ  أف النخػب  

بػراز القػيـ األخالقيػة  فػي المجتمػف كونيػا األكثػر تػًثيرًا الصػحيحة ليـ الدور األساسي في ترسيت وا 
رتباطًا وتعايشًا معيا .  وا 

 منهجية البحث :
 أقت ت منيجية البحث أف يقسـ البحث عم  ثالث مباحث وىي عم  النحو اآلتي :  
خالقيػػة األ: مفيػػوـ النخػػب المثقفػػة والقػػيـ األخالقيػػة وأسػػباب تراجػػف القػػيـ  ذ تنــا ا المبحــث ا  اإ

 في المجتمعات .
 : أسباب  عؼ القيـ األخالقية في مجتمعاتنا العربية . أما المبحث الثاني فقد تنا ا

فػػي  سػػمبية التصػػد  لالخالقيػػات ال: دور النخػػب المثقفػػة  أمــا المبحــث الثالــث فقــد تطــرق الــ   
 المجتمف .

ىذا وقد سػبؽ ىػذه المباحػث المقدمػة وتالىػـ الخاتمػو وقاهمػة بػًىـ المصػادر والمراجػف ، ونسػًلو   
() أف نكوف قد وفقنا في إتماـ بحثنا والحمد هلل أوً  وآخرًا . 
 

 المبحث ا  ا : التعريف بالنخب المثقفة  القيم ا خالقية  تأثيرهما عم  المجتمع : 
صطالحًا :  المطمب  ا  ا : مفه م النخب المثقفة لغة  ا 

 أ اًل : تعريف النخب المثقفة لغة : 
تػػدؿ كممػػة الن خبػػة فػػي الم ػػة العربيػػة عمػػ  المختػػار مػػف كػػؿ شػػي  وعمػػ  ا صػػطفا  فػػي كػػؿ       

أمػػػػػر، و  تحمػػػػػؿ فػػػػػي د  تيػػػػػا العربيػػػػػة ىػػػػػذه طابعػػػػػا سوسػػػػػيولوجيا إبيسػػػػػتيمولوجيا أو أيػػػػػديولوجيا 
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 لتيا عم  الخبرة المسانية الصرفة التي وردت في قواميس الم ة العربيػة وفػي مختمػؼ فاقتصرت د
ا ستخدامات لإلشارة إلػ  نخبػة القػوـ وصػفوتيـ وعػزوتيـ. وتشػتؽ كممػة الن خبػة فػي الم ػة العربيػة 
مػػػػف الفعػػػػؿ انتخػػػػب أ  اختػػػػػار، وا نتخػػػػاب ىػػػػو ا ختيػػػػار وا نتقػػػػا . فنخبػػػػة القػػػػـو تعنػػػػي خيػػػػارىـ 

 ( .1ـ )وصفوتي
 -وقػػد جػػا  فػػي القػػاموس المحػػيط: نخػػب ينخػػب نخبػػا: أخػػذ نخبػػة الشػػي ، أ : المختػػار منػػو  .

الصيد: نزع قمبو، ويقػاؿ: جػا  فػي نخبػة أصػحابو: أ  فػي خيػارىـ. وجػا  اي ػا: انتخػب الشػي : 
اختػػاره. والنخبػػة: مػػا اختػػاره منػػو. ونخبػػة القػػـو ونخبػػتيـ: خيػػارىـ. قػػاؿ األصػػمعي: يقػػاؿ ىػػـ نخبػػة 

، ب ـ النوف وفتح الخا . قػاؿ أبػو منصػور وميػره: يقػاؿ نخبػة، إسػكاف الخػا ، والم ػة الجيػدة ا لقـو
         .مػػػا اختػػػاره األصػػػمعي. ويقػػػاؿ: جػػػا  فػػػي نخػػػب أصػػػحابو، أ  فػػػي خيػػػارىـ

يقابميػػا بالعربيػػة الصػفوة،   (Elite)وقػد أشػار معجػـ المصػطمحات السياسػية والدوليػة، إلػ  أف    
،أ : ُعميػػة القػػ وىػػـ أقميػػة ذات نفػػوذ تحكػػـ األممبيػػًة، وتمعػػب ىػػذه الصػػفوة دورا قياديػػا، وسياسػػيا   ـو

 ( 2إلدارة جماعاتيـ مف خالؿ ا عتػراؼ التمقػاهي بيػـ بصفتيـ )
 ثانيًا : مفه م النخب المثقفة إصطالحا : 

ىػػػا بف ػػػؿ الن خبػػػة تشػػػير إلػػػ  الفهػػػة ا جتماعيػػػة التػػػي يعتقػػػد أنيػػػا األف ػػػؿ واألىػػػـ بػػػيف مير      
 ( .3امتالكيا السمطة أو الثروة أو ميارات عقمية مثؿ: الن خبة الحاكمة، والنخبة المثقفة)

وجا  في القواميس الفرنسية، أف الن خبة أقمية متميزة عف الجماعات التي تنتمي إلييا بامتالكيا    
ؼ قػػػاموس لخاصػػػية التفػػػوؽ والقػػػدرة بمػػػا تمتمكػػػو مػػػف قػػػدرات وخصػػػاهص وسػػػمات ومميػػػزات، ويعػػػر 

الن خبػة بًنيػا "مجموعػة مػف األشػخاص المتفػوقيف فػي الممارسػة   Le Robertروبػرت الفرنسػي
ا جتماعيػػػة فػػػي حقػػػؿ اجتمػػػاعي معػػػيف، وىػػػـ يمتمكػػػوف القػػػدرة عمػػػ  التػػػًثير فػػػي المجػػػاؿ السياسػػػي 

 ( .4وا جتماعي )
ف ػيالتيـ عنػد حػدوث " مجموعة مف األفراد الذيف يشػكموف أقميػة وتسػػود ت وكذلؾ تعرؼ بًنيا:   

 (. 5اختالؼ التف يالت المتعمقة بالق ػايا األساسػية فػي المجتمف")
وجا  في معجـ عمـ ا جتماع بًف النخبة: " جماعة مف األشػخاص يػتـ ا عتػراؼ بعظمػة        

تًثيرىـ وسيطرتيـ في شؤوف المجتمف حيث تشكؿ ىذه الجماعة" أقمية حاكمة" يمكػف تمييزىػا عػف 
المحكومػػة، وفقػػًا لمعيػػار القػػوة والسػػمطة بد لػػة تمتعيػػا بسػػمطاف القػػوة والنفػػوذ والتػػًثير فػػػي الطبقػػة 
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المجتمف أكثر مما تتمتف بو الطبقة المحكومة فيو، وذلؾ بسبب ما تمتمكو ىذه األقمية مف مميزات 
 .  (6القوة والخبرة في ممارسة السمطة والتنظيـ داخؿ المجتمف األمر الذ  يؤىميا لقيادتو" )

 تعريف النخبة المثقفة كمصطمح مركب : 
: "ىػي مجموعػة مػف األشػخاص أما بالنسبة لمفيوـ النخبة المثقفة كمصطمح مركب فيراد بيػا     

وليػـ تكػويف عػالي، ويتمتعػوف بسػمطة رمزيػة تخػوليـ التفكيػر  معرفيػاً  المتجانسيف، يمتمكوف رصيداً 
ل  نوع مف ا نتخاب ا جتماعي بمجرد امتالكو أف مفردة النخبة تحيؿ إ في ق ايا المجتمف، كما

تشمؿ قطاعات واسػعة األدب  كفا ات نظرية وفكرية في المعارؼ والعموـ والتقنيات،ومفردة الثقافة
والفمسػػفة والعمػػوـ ا جتماعيػػة وحتػػ  التقنيػػة والبحثيػػة، فػػالمثقؼ ىػػو مػػف يتعػػد  حػػدود اختصاصػػو 

 ( 7" )مصيريا با نتما  إليو  لمتكمـ في ق ايا تشممو كع و في مجتمف يرتبط
 

صطالحًا :   المطمب الثاني : مفه م القيم ا خالقية لغة  ا 
 أ اًل : معن  القيم ا خالقية لغة :

إف مصطمح القيـ األخالقية كمصطمح مركب  يمكػف تعريفػو فػي الم ػة إ  مػف خػالؿ أخػذ كػؿ    
 مفردة عم  حدة وعم  النحواآلتي : 

القيـ في الم ة جمف قيمة وىي مًخوذة مػف الفعػؿ الثالثػي  مغة  اإلصطالح :أ . معن  القيم في ال
)قػػػاـ( ومصػػػدره )قػػػـو ( وليػػػا عػػػدة معػػػاف منيػػػا قػػػـو العػػػود فبسػػػتقاـ : أ  عدلػػػو فًعتػػػدؿ وأصػػػبح 
مستقيمًا، وقوـ المتاع أ  ثمنو )جعؿ لو ثمف ومقدار( ، واإلسػتقامة يػراد بيػا اإلعتػداؿ ، والقػواـ : 

في الممؾ : أ  الحافظ لو ، والمقاـ والمقامة : المكاف الذ  تقـو فيػو ، ومػا لفػالف  العدؿ ، والقاهـ
 (  8قيمة : إذا لـ يدـ عم  الشئ )

أمػػا إصػػطالحا : فتعػػرؼ أنيػػا : " إشػػباع الفػػرد لحاجاتػػو األساسػػية التػػي يرمبيػػا وذلػػؾ مػػف خػػالؿ 
 ( 9سموؾ معيف " )

انيف والمقاييس تنشً في جماعٍة ما ، ويتخذوف وكذلؾ يراد بيا أنيا :  " مجموعة مف القو      
منيا معايير لمحكـ عم  األعماؿ واألفعاؿ المادية والمعنوية ، وتكوف ليا مف القوة والتًثير 
عم  الجماعة بحيث يصبح ليا صفة اإللزاـ وال رورة والعمومية ، وأ  خروج عمييا أو 

 (  . 19وأىدافيا ومثميا العميا "  ) انحراؼ عم  اتجاىاتيا يصبح خروجًا عف مبادئ الجماعة
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صطالحا ً   :  ب. معن  ا خالق لغة  ا 
األخالؽ في الم ة جمف ُخُمؽ, والُخُمؽ: "ىو السجية والطبف, وىو ا خالق في المغة        

مًخوذ مف مادة )خ ؿ ؽ( ويراد بيا التقدير والخميقة والطبيعة , والخمقة بالكسرة : الفطرة , الخمؽ 
 . (11)لسجية "و الخمؽ ا

وأ اؼ إبف منظور بًف معن  الخمؽ :" ىو الديف والطبف والسجية , وحقيقتو: أنو صورة      
وأوصافيا ومعانييا المختصة بيا بمنزلة الخمؽ لصورتو الظاىرة  –وىو نفسو  –اإلنساف الباطنة 

 حد نصيبو .، وكذلؾ تًتي الخمؽ بمعن  النصيب ألنو قد قدر لكؿ أ (12)وأوصافيا ومعانييا " 
: " مجموعة مف المبادئ والقواعد المنظمة لمسموؾ اإلنساني  اإلخالق اصطالحا فهيأما    

والتي يحددىا الوحي لتنظيـ حياة اإلنساف وتحديد عالقتو ب يره عم  نحو يحقؽ ال اية مف 
 ( 13وجوده في ىذا العالـ عم  أكمؿ وجو " )

" العالقة بيف اإلنساف بربو ومجتمعو راد بها : خالقية كمصطمح مركب يج. مفه م القيم ا    
وبالكوف الذ  يعيش فيو ونظرتو ال  نفسو وال  اآلخريف وال  سموكو وكيفية  بطو وال  

مكانتو مف المجتمف بانظمتو وبما يو وحا ره ومستقبمو التي تتمثؿ في مجموعة مف 
لمتنبؤ بالسموؾ بالمستقبؿ"  القوانيف واألىداؼ والمثؿ العميا بصورة تمثؿ اإلستقرار وتصمح

(14  . ) 

أو ىي : " موجيات السموؾ نحو األىداؼ والقواعد والمثؿ العميا التي تمقي قبو  مرموبا في      
 ( .15المجتمف " )

 المطمب الثالث : أسباب تنامي المشكالت ا خالقية في المجتمعات :

وفكر  إنتقؿ تدريجيًا ال  القيـ ، حيث  تحديدًا مف صراع ثقافي العراؽيعاني المجتمف العربي و    
صعدت الثقافة ال ربية بجميف ماتنطو  عميو مف قيـ روحية ومادية ومنظومات عممية وأصبحت 

عنصر الثقافة الساهد في مجتمعاتنا اليـو وأصبحت تشكؿ عنصر اإللياـ الحقيقي لمح ارة 
 ( .16العربية )

يدة في ثقافات أخر  منيا الثقافة اإلسالمية إذ وقد نجحت تمؾ الثقافة أف تدخؿ أنماطًا جد   
إستطاعت أف تحد مف دورىا في إصالح المجتمعات مف خالؿ زرع الشؾ والشبيات في محتو  
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القيـ اإلسالمية الصحيحة وجعمت الصراع يدور بيف القيـ األخالقية اإلسالمية والقيـ المصطنعة 
تمد لإلسالـ بصمة ، وىذا الصراع في حقيقتو التي جا ت بفعؿ الحركات الفكرية اليدامة التي  

صراع قيمي متعدد األبعاد وتتسف مشكالتو وىذا بدوره زاد مف تصادـ القيـ وساعد ال رب في 
ترسيت القيـ ال ربية والييمنة عم  القيـ اإلسالمية الصحيحة وىذا بدوره فرض التراجف عم  

وت ييب القيـ األخالقية التي ناد  بيا اإلسالـ المجتمعات العربية وأصبحت ناقمة لالفكار العربية 
، فال اية  ( 18): )) إنما بعثت إلتمـ مكاـر األخالؽ ((()( ، والتي قاؿ عنيا النبي 17)

الحقيقية التي تيدؼ مف خالليا الثقافة ال ربية ىو الق ا  عم  اإلسالـ وتمزيؽ وحدة المسمميف 
وىذا سوؼ يساىـ في صنف مجتمعات متباعدة  مف خالؿ التركيز عم  تدمير القيـ األخالقية

 و عيفة ومقمدة لالفكار ال ربية .

ومما سبؽ يمكف القوؿ أف الذ  يميز المجتمعات ىو مد  تمكف القيـ األخالقية الصحيحة مف 
الثبات في المجتمف فما تشيده مف تراجف قيمي اإل جا  بفعؿ مياب العنصر األخالقي وعم  

د مف الدوؿ جعمت القاعدة األخالقية منطمقًا لبنا  مجتمعاتيا فمثاًل دولة نجد العديالصعيد ا خر 
كالياباف كاف سر تقدميا ىو اإلدارة باألخالؽ حيث إنيا ركزت في بنا  نظاميا ا جتماعي 
بتربية الطفؿ الياباني عم  األخالؽ والقيـ والتقاليد الحسنة وذلؾ لكي تخرج أفراد يتمتعوف 

طنة مف العمـ إف الياباف مرت بالعديد مف الحروب والكوارث إ افة ال  بالصالح وروح الموا
   .  (19)تنوع الديانات فييا كاف مف الممكف أف تؤثر عمييا 

 المبحث الثاني : أسباب ضعف القيم ا خالقية في المجتمعات العربية :
 إهماا مشكالت  قضايا ا مة: .1

مية امتدادًا لػنظـ الػدوؿ ال ربيػة فيػي  تحػاكي واقػف تعد النظـ التربوية في اممب البالد اإلسال    
األمػػة اإلسػػالمية وتعػػال  أبػػرز مشػػكالتيا ، وقػػد ركػػزت ىػػذه الػػنظـ عمػػ  تطػػوير الوسػػاهؿ وأىممػػت 
المو ػػػػوعات المتعمقػػػػة بػػػػًمور المجتمػػػػف المصػػػػيرية ومشػػػػكالتو الرهيسػػػػة المتعمقػػػػة ب ايػػػػات الحيػػػػاة 

 ( . 29وجيا عم  حساب تراجف الوازع األخالقي )ومقاصدىا وىذا بدوره أد  ال  تنامي التكنول

أبنػا  األمػة وصػمت إلػ  حػد القػوؿ  تعمػؿ عمػ  زرع الشػؾ فػيوبذلؾ ظيػرت أفكػار واتجاىػات     
باف " الديف ىو سبب تخمفنا " وانو لكي تتقدـ األمة فالبد مػف تخفيػؼ مػا أسػموه " القيػود الدينيػة " 

يف واقعنا وبيف الواقف األوربي وتتبعوا تػاريت الني ػة وفي ىذه السبيؿ نشط آخروف لعقد المقارنة ب
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األوربية ووقفوا عند ظاىرة الصراع بيف الكنيسػة والعممػا  وكيػؼ انتيػ  الصػداـ بيزيمػة الكنسػية ) 
دارة المجتمػػف وتنظػػيـ شػػؤونو ثػػـ عػػاد ىػػؤ   النفػػر إلػػ   الػػديف ( ومػػف ثػػـ عػػزؿ الػػديف عػػف الدولػػة وا 

خمػػؼ فقاسػػوىا عمػػ  ميرىػػا، وزعمػػوا إننػػا لكػػي نتقػػدـ كمػػا تقػػدمت واقػػف أمػػتيـ، وىػػزىـ مػػا فييػػا مػػف ت
أوربا فعمينا إف نعمػف الحػرب عم )الػديف( وعػزؿ اإلسػالـ عػف قيػادة المجتمػف وتنظػيـ شػؤونو وذلػؾ 
وفؽ الرؤية )العممانية( الالدينية. وقد عكس ىذا الخمػؿ نفسػو فػي معالجػات فكرنػا الحػديث لػبعض 

بحيػػػث شػػاع فػػي ني ػػػتنا  خالؽ السػػمبية وكيػػػؼ يػػتـ معالجتيػػا األق ػػايانا المجتمعيػػة مثػػػؿ ق ػػية
ورمػػـ جمػػاؿ العبػػارة، إ  إنيػػا كانػػت مالفػػا كاذبػػا  والتجػػرد مػػف الػػديفالحديثػػة تعبيػػر) تحريػػر المرآة(

لمدعوة إل  اإلبتعاد عف الديف ، بؿ وصػؿ الحػاؿ إلػ  حػد اعتبػار إف التعػاليـ الدينيػة تشػكؿ عاهقػًا 
مػػف أجػؿ عالجػػو األطبػػا  النفسػػانييف وعممػا  ا جتمػػاع وميػػرىـ، ولقػػد نفسػيا واجتماعيػػا، و حشػػدوا 

أصػبح تعبيػر التحػػرر مػف الػػديف معػادً  كػاماًل فػػي وعينػا الفكػػر  الحػديث عمػ  معنػػ  جعػؿ الػػديف 
 ( .21لمعبادة فقط وليس مسارًا لمحياة )

كػػاف مؤكػػدًا  وىػػذا بػػدوره سػػاىـ فػػي إنحػػراؼ المسػػار األخالقػػي لممجتمعػػات العربيػػة ، فاإلسػػالـ    
عمػػ  مسػػًلة األمػػر بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػػر وربػػط ذلػػؾ جميعػػو بالفهػػة المثقفػػة التػػي إعتبرىػػا 

  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  : ()الركيػػػػػزة األساسػػػػػية إلصػػػػػالح المجتمػػػػػف بػػػػػدليؿ قولػػػػػو 
ڤ     ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ      ٿ  ٿ
(  ،  22)چ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ
  ں  ں      ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳچ : ()وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
(  ، فالمخاطػػػػػػػب بيػػػػػػػذه اآليػػػػػػػة الكريمػػػػػػػة األمػػػػػػػة 23) چ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ

جميعيػػا ومػػف وجبيػػا أف تتخػػذ أو تتنتخػػب فهػػة تقػػـو بيػػذه الفري ػػة اإلصػػالحية كونيػػا األنجػػح فػػي 
 ( . 24تنظيـ المجتمف )

والتػػًثر فػػي أفكػػار ال يػػر  لػػذلؾ مػػف واجػػب النخػػب المثقفػػة عػػدـ إىمػػاؿ ق ػػايا األمػػة ومشػػكالتيا   
 فًساس اإلصالح يبدأ بدراسة الواقف .  

 
 ا  :نازد اج القيم في مجتمع.2
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يظيػر ىػذا ا زدواج بػيف أفػراد وجماعػات ومؤسسػات المجتمػف اإلسػالمي مػف خػالؿ تبنػػي 
قيمػػة او سػػموؾ او مبػػدأ ثػػـ ممارسػػة أ ػػداده تمامػػا، ويبػػدو أف ىػػذا ا زدواج فػػي القػػيـ يمثػػؿ عػػادة 

يمارسػػيا األفػػراد والجماعػػات فػػي األسػػرة والشػػارع دوف وعػػي وانتبػػاه لخطورتيػػا لممبػػادرة فػػي  يوميػػة
 معالجتيا أو الحد منيا.

فاآلبػػػػػا  عمػػػػػ  سػػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ يمارسػػػػػػوف مخالفػػػػػات أمػػػػػاـ أبنػػػػػػاهيـ ومػػػػػف ذلػػػػػػؾ ينيػػػػػونيـ عػػػػػػف 
 .ممارستيا)كالتدخيف والكذب وتوبيت األخت في لباسيا بينما الزوجة تمبس ما تشا (

وفػػي ظػػػؿ ىػػذه ا زدواجيػػػة ظيػػر مػػػا يسػػم  "أزمػػػة األقنعػػة" والتػػػي تجسػػد تمػػػوف األفػػراد حسػػػب     
الموقػػػؼ او الشػػػخص او المصػػػمحة، وىػػػذا يقودنػػػا الػػػ  أزمػػػة جديػػػدة ىػػػي "أزمػػػة المبػػػاد  " فػػػالفرد 
المػػزدوج فػػي قػػيـ تعاممػػو مػػف النػػاس واألشػػيا  والػػذ  ي يػػر أقنعػػة وجيػػو كػػؿ لحظػػة حسػػب طبيعػػة 

ىػػػو شػػػخص بػػػدوف مبػػػدأ، وبالتػػػالي فالنتيجػػػة مػػػف ىػػػذه ا زدواجيػػػة ىػػػو الخػػػراب المواقػػػؼ واألحػػػواؿ 
 (  . 25السموكي و ياع حقوؽ الناس واألفراد )

فػػال بػػد مػػف السػػير عمػػ  قػػيـ وا ػػحة فاإلزدواجيػػة ينػػت  عنيػػا نشػػو  أجيػػاؿ إتكاليػػة ميػػر مميػػزة    
يات السػػمبية إ  جػػا  لإلنحػػراؼ والصػػواب فمػػا تعانيػػو المجتمعػػات العربيػػة اليػػـو مػػف تفشػػي السػػموك

 نتيجػة التصػػنف واإلزدواجيػة فػػي إسػتخداـ القػػيـ األخالقيػة وميػػاب دور المصػمحيف ودليػػؿ ذلػؾ قولػػو
() : ۋ  ٴۇۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ     ۇ   ڭ  ڭ  ڭچ  
فالبػػػارئ ذـ تعطيػػػؿ العممػػػا  والفهػػػة المثقفػػػة لػػػدورىا فػػػي  ،( 26) چ  ۉ  ۅ         ۅ  ۋ

 ( .27إصالح وتوجيو األمة )
جعػػؿ ميمػػة التنظػػيـ اإلجتمػػاعي مػػف واجػػب النخبػػة المثقفػػة فمػػيس مػػف ()لبػػارئ فا  

المعقػػوؿ التجػػرد وتػػرؾ المجتمػػف تاهيػػًا بػػيف القػػيـ التػػي يمكػػف أف تكػػوف ميػػر صػػالحة 
  ۈ  ۈچ  :()لممجتمف ونجد أف القرآف الكريـ كاف صريحًا بيذا الجانب لقولو 

  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ
( 28) چ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې

.  
 :  بالتجارب  الرؤى الخارجية . التأثر 3
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وقػػد تسػػػببت  التبعيػػة والتػػػًثر بالنظريػػات ال ربيػػػة فػػي إىػػػدار الكثيػػر مػػػف مجيػػودات اإلصػػػالح     
الجادة والمثمرة مف حيث يوجييا إل  مسارات خاطهة وفاقدة لمفاعمية ذلػؾ المػذىب) اإلسػتيراد  ( 

 رورة استيراد األفكػار والػنظـ والقػوانيف والمنػاى  عمػ  أسػاس إف ىػذه النتاجػات  الذ  يذىب إل 
اإلنسانية األوربية قد نجحت في تحريػؾ الني ػة الح ػارية ودفعيػا إلػ  اإلمػاـ وحافظػت إلػ  حػد 
كبير عم  معطياتيا اإلبداعية. وبالتالي فبف الني ة فػي نظػر ىػذا الفريػؽ مسػًلة سػيمة ووا ػحة 

ىػػػػذه اإلبػػػػداعات الفكريػػػػة، والسياسػػػػية، وا قتصػػػػادية، والتشػػػػريعية وا جتماعيػػػػة  وىػػػػي إف نسػػػػتجمب
والثقافية ونحاوؿ مرسيا في مجتمعنا العربي فتحيػا الني ػة ويقػـو البنػا  ونمحػؽ بركػب الح ػارة, 
وأصػػحاب ىػػذا المػػذىب) اإلسػػتيراد ( يتجػػاىموف حقيقػػة أوليػػة وشػػرطا أساسػػيا وىػػو أف الني ػػة أو 

سػػا فػػي  ػػمير اإلنسػػاف بشػػروطيا ومثيراتيػػا ثػػـ تػػنعكس ىػػذه الفاعميػػة اإلنسػػانية الح ػػارة تولػػد أسا
 ( . 29عم  الواقف واألشيا  والقوانيف والنظـ لتحدث فييا الت يير المرجو نحو الح ارة )

فمػػػا تشػػػيده فػػػي وقتنػػػا الحػػػالي  مجتمعاتنػػػا العربيػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ ت ػػػزوه الثقافػػػات والقػػػيـ ال ربيػػػة    
العػػػادات الموجػػػودة فػػػي عالمنػػػا العربػػػي مسػػػتوردة األفكػػػار والثقافػػػة وىػػػذا و ػػػف فػػػالكثير مػػػف القػػػيـ و 

مجتمعاتنا في دوامة وعدـ اإلقتناع بالذات عم  الرمـ مف أف اإلسالـ لـ يمػانف مػف اإلسػتفادة مػف 
الثقافة ال ربية أو اإلطالع عم  الح ػارات األخػر  بػؿ نًخػذ منيػا مػا يتناسػب مػف مبادهنػا وقيمنػا 

( ، فالتػػػًثر باألفكػػػار ال ربيػػػة نجػػػده يًصػػػبح 39المحافظػػػة عمػػػ  شخصػػػيتنا اإلسػػػالمية )األخالقيػػػة و 
يشػػػػمؿ جميػػػػف المجػػػػا ت اإلجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة واإلقتصػػػػادية واألخالقيػػػػة وحتػػػػ  السياسػػػػية ولكػػػػف 
بمظاىر وتجميات مختمفة ونجد أكثر عامؿ مستخدـ في ىذا الجانػب ىػو الجانػب األعالمػي لػذلؾ 

عالمية ماىي إ  تبعيػة وتقميػد لالفكػار ال ربيػة وىػذا سػاىـ فػي تثبيػت أىػداؼ نجد أممب المواد اإل
الرؤية ال ربية مما إنعكس سمبًا عم  المجتمعات وأصبح الفرد يشعر أف ىذه األفكار جز  طبيعػي 

 مف أفكاره . 
 .ضعف الثقافة في المجتمع  غياب د ر المصمحين :4

ير في تيميش الفهػة المثقفػة وت ييػب دور المفكػريف وتبرز ىذه األزمة في  أنيا ساىمت وبشكؿ كب
 والمصمحيف وأصبحت ثقافات األمـ مكتسبة مف ميرىا ويمكف إجماؿ ىذه األزمات بما يمي : 

 .اىتزاز القيـ واألخالؽ وعدـ ا لتزاـ بًعراؼ المجتمف وتقاليده الجيدة 

 شخصية الثقافية لالمة . انبيار بثقافة ال رب ول تو وح ارتو،إل  درجة استالب اإلرادة وال 
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  ،جمػػود مؤسسػػات الفكػػر اإلسػػالمي التقميديػػة عػػف مواكبػػة العصػػر والتطػػور بالسػػرعة المناسػػبة
 وا تجاه الصحيح لتمبية متطمبات العصر، دوف فقداف عنصر األصالة. 

  ،وجػػود أزمػػة تربويػػة تتعمػػؽ ببيجػػاد الشخصػػية اإلسػػالمية التػػي تجمػػف بػػيف األصػػالة والمعاصػػرة
جز ا زدواجية بيف تعميـ ديني وتعميـ دنيو ، وذلؾ مقابؿ الشخصية التي ينخرىا وتتخط  حا

الت ريػػػب الفكػػػر  أو تعشػػػش فييػػػا ا يػػػدولوجيا ال ربيػػػة، أو ييػػػيمف عمييػػػا حالػػػة الفػػػراغ الفكػػػر  
 المميت. 

  وجػػود أزمػػة تتعمػػؽ بػػاألمف الثقػػافي ألجيالنػػا، مػػف حيػػث مػػا نًخػػذ، ومػػا نػػدع، مػػف الح ػػارات
صػػػرة. وكيػػػؼ تػػػتـ ىػػػذه العمميػػػة فػػػي ىػػػذا العصػػػر الػػػذ  يتسػػػـ بانفجػػػار المعرفػػػة األخػػػر  المعا

 وتسارع نموىا كما يتسـ بثورة المواصالت وتواصؿ الشعوب في آف واحد. 

  .ارتفاع نسبة األمية في المجتمعات اإلسالمية 

  اسػػػػػتيعاب العمػػػػػـو المعاصػػػػػرة وى ػػػػػـ التكنولوجيػػػػػا الحديثػػػػػة ف ػػػػػال عػػػػػف تنميتيػػػػػا واسػػػػػتنباتيا
 ىا. وتطوير 

   حاجػػػػة األمػػػػة لمعدالػػػػة ا جتماعيػػػػة والتكافػػػػؿ ا جتمػػػػاعي، وتكػػػػافؤ الفػػػػرص والحريػػػػة والشػػػػور
والمساواة فميس بالخبز وحدة يحيا اإلنساف بؿ باحتراـ إنسانية اإلنساف وكرامتو وتحقيػؽ ذاتػو، 

 ( .31وتًميف المساواة بيف أع ا  المجتمف )
الميػػة تحػػوؿ الػػدوؿ الناميػػة إلػػ  مجػػرد إف السػػيطرة عمػػ  وسػػاهؿ اإلعػػالـ جعػػؿ الثػػورة اإلع

مسػػػتيمؾ لإلعػػػالـ الػػػذ  تقدمػػػو الػػػدوؿ العظمػػػ  و  دور ليػػػا و  تػػػًثير فػػػي عمميػػػة تبػػػادؿ األخبػػػار 
% مػػف األخبػػػار 89والمعمومػػات حتػػ  تمػػؾ المتعمقػػػة بيػػا. وتقػػوؿ بعػػض اإلحصػػػاهيات إف حػػوالي 

المييمنػػة التػػي تممػػؾ أي ػػا  والمعمومػػات المتداولػػة عالميػػا تصػػدر عػػف وكػػا ت إخبػػار تابعػػة لمػػدوؿ
مالبيػػة الموجػػات اإلذاعيػػة وأقنيػػة األقمػػار الصػػناعية. وتقػػوؿ اإلحصػػاهيات بػػًف شػػبكات التمفزيػػوف 
العربية تستورد بيف ثمث إجمالي البث ) كما في مصر وسوريا( ونصؼ ىػذا اإلجمػالي ) كمػا فػي 

% مػػف إجمػالي البػػث. 69 تػونس والجزاهػر (أمػػا فػي لبنػػاف فػبف البػػرام  األجنبيػة تصػؿ إلػػ  حػوالي
% حت  البرام  المحمية فبنيا تقمد األجنبية وتتبن  قيميا، 79فيما تبمغ البرام  الثقافية منيا نسبة 

بػػػؿ ىػػػي نسػػػخة ممسػػػوخة عنيػػػا و  يقػػػؼ األمػػػر عنػػػد ىػػػذا الحػػػد مػػػف التػػػدفؽ اإلعالمػػػي والثقػػػافي 
تقػػدـ مالبيػػة البػػرام  بػػال ترجمػػة إلػػ  الم ػػة العربيػػة األجنبػػي بػػؿ يتعػػداه إلػػ  اكثػػر مػػف ذلػػؾ حيػػث 
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وخصوصا برام  األطفاؿ فيما تشػير اإلحصػاهيات إلػ  إف قيمػة اإلنتػاج الثقػافي والفنػي األميركػي 
 ( .32ـ )1998مميار دو ر في  69المصدر لمخارج بمغ 

 
 . ظه ر التكن ل جيا : 5

ؿ الوافدة إعادة في تشكيؿ الكثير مف معارفنا لقد أحدثت الثورة التكنولوجية وميرىا مف العوام     
ومفاىيمنػػا عػػف الحيػػاة وتقػػويض أممػػب تصػػورات اإلنسػػاف عػػف ذاتػػو وعػػف عالمػػو األمػػر الػػذ  أد  

 (  .33بدرجة كبيرة ال  التذبذب وعدـ أستقرار القيـ األخالقية داخؿ المجتمعات)
ييؿ الكثيػر مػف أمػور الحيػاة إ  فوساهؿ اإلتصاؿ الحديثة بالرمـ مف إيجابياتيا في مجاؿ تسػ     

أف سػػمبياتيا أكثػػر بسػػبب اإلفػػراط فػػي التعامػػؿ معيػػا كالتمفػػاز واألنترنػػت إذ أصػػبحت ىػػذه الوسػػاهؿ 
تشكؿ خطر عم  األفػراد كونيػا تفتقػد الػ  الرقابػة والتنظػيـ وىػذا إنعكػس سػمبًا عمػ  المجتمػف فنػت  

ي أحػػدث الدراسػػات التػػي أجريػػت ( ، ففػػ34عػػف ذلػػؾ تولػػد مجتمػػف محػػب لمتقنيػػة ومنحػػرؼ السػػموؾ )
عف تػًثير التكنولوجيػا عمػ  المجتمػف وتحديػدًا وسػاهؿ التواصػؿ الحديثػة إذ أكػدت الدراسػة إف أكثػر 

سػػػػػنوات  19ػػػػػػ9% مػػػػػنيـ بػػػػػيف 28% مػػػػػف األطفػػػػػاؿ فػػػػػي أوربػػػػػا يسػػػػػتخدموف األنترنػػػػػت و 59مػػػػف 
ت حتػػ  قبػػؿ ( ، ممػػا يعنػػي ولػػوج األنترنػػ35يسػػتخدموف عمػػ  األقػػؿ مواقػػف التواصػػؿ اإلجتمػػاعي )

  .المستو  المتوسط وىذا مؤشر خطير عم  مد  تًثير ىذه التكنولوجيا عم  المجتمف
 . هر ب المثقفين من  ظيفتهم الحقيقية في مجاا إصالح المجتمع: 6
تعػػاني أممػػب النخػػب المثقفػػة فػػي الوقػػت الحػػالي مػػف أزمػػة متعػػددة األبعػػاد تعكػػس حالػػة التفكػػؾ    

ية واإلسالمية إذ أصبحت أممب مجتمعاتنا فاقدة لمفاعمية وفي عزلة الموجود في المجتمعات العرب
تامة عف ما تتمتف بو ميرىا مف المجتمعات وىذا جا  بفعؿ عػدة عناصػر منيػا : ىػروب المثقػؼ 
مف وظيفتو الحقيقية في التقييـ والنقد والرفض الػ  جانػب عػدـ القػدرة عمػ  التعمػؽ والتحميػؿ وفيػـ 

عاتنػا اليػـو ، إ ػافة الػ  إنعػداـ الحػوار الحقيقػي وميػاب التنظػيـ ونػت  المشاكؿ التػي تحػيط بمجتم
 ( .36عف ذلؾ عدـ وجود حموؿ لممشاكؿ التي نشيدىا في وقتنا الحالي )

وكػػذلؾ إرتبػػاط المثقػػؼ بتفكيػػر األجػػداد والمراكػػز التقميديػػة إذ إنيػػا تفػػرض عميػػو قػػيـ بعيػػدة كػػؿ     
جا  بفعؿ ت ييب دور المثقؼ مف خػالؿ رفػض حريػة  البعد عف قيـ المجتمعات اإلسالمية ، وىذا

( ، وىػػػذا شػػػجف المثقفػػػيف لميػػػروب مػػػف دورىػػػـ 37التفكيػػػر والػػػرأ  فػػػي أممػػػب المجتمعػػػات العربيػػػة)
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الحقيقػػػي والتوجػػػو نحػػػو دوؿ ال ػػػرب والثقافػػػة ال ربيػػػة الػػػذ  وجػػػدوا بيػػػا اإلىتمػػػاـ الكبيػػػر بًفكػػػارىـ 
 اإلصالحية . 

 ة في التصدي لألخالقيات السمبية في المجتمع:المبحث الثالث : د ر النخب المثقف
تمثؿ النخب المثقفػة الػركف األساسػي لبنػا  المجتمػف المثػالي كونيػا األوسػف إدراكػًا واألقػرب        

تفػػاعاًل مػػف المجتمػػف ككػػؿ لػػذلؾ  بػػد أف يسػػتند دورىػػا عمػػ  أحيػػا  التػػراث التػػاريخي وجعمػػو منطمقػػًا 
ذاكػرة لالمػة والعنصػر الموجػو لمػوعي فػي المجتمػف عػف طريػؽ لممبادرة الفكرية الصحيحة بًعتبػاره 

تفعيػؿ أدوات العمػػؿ لػد  النخػػب إجتماعيػًا وسياسػػيًا وأخالقيػًا حتػػ  تصػبح بمثابػػة الشػخص القػػادر 
عمػػ  مواجيػػة ومقاومػػة أشػػكاؿ اإلختػػراؽ الثقػػافي الداخميػػة والخارجيػػة ومػػف ثػػـ اإلسػػتمرار فػػي بنػػا  

ثبػػات نجاحػػ و ودور الفكػػر فػػي ت ييػػر القػػيـ الباهسػػة والمعتقػػدات الباليػػة داهػػـ المجتمػػف الح ػػار  وا 
 ( .38التي يمكف أف تؤثر عم  القيـ األخالقية في المجتمف وتساىـ في ت ييرىا )

زدادت أىميػػػة النخػػػب المثقفػػػة ودورىػػػا فػػػي المجتمعػػػات تمبيػػػة لحاجػػػات ومتطمبػػػات المجتمػػػف       وا 
، والحػػػرص عمػػػ  المشػػػاركة فػػػي بنػػػا  المجتمػػػف والسػػػعي لبنػػػا  الخيػػػر واإللتػػػزاـ بالمصػػػمحة العامػػػة 
 ومرس القيـ األخالقية فيو ومف أبرز ىذه النخب : 

 أ اًل : المعمم  د ره في تعزيز القيم ا خالقية لدى الطالب في المدرسة : 
فػػػالمعمـ ىػػػو حجػػػر الزاويػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة وىػػػو حامػػػؿ القػػػيـ وموصػػػميا الػػػ  األجيػػػاؿ ،    

مكػػاف الصػػدارة بػػيف القػػو  المػػؤثرة عمػػ  الناشػػهيف وفػػي بنػػا  القػػيـ واألفكػػار ،  فػػالمعمموف يحتمػػوف
و شػػؾ أف المعمػػـ  يكػػوف حػػاماًل لمقػػيـ وموجيػػًا  لتالميػػذه مػػالـ يكػػف قػػدوة لممتعممػػيف فػػي سػػموكو ، 
وىنا تبرز أىميػة القػدوة فػي مجػاؿ التربيػة ، ولممعمػـ دور كبيػر فػي مػرس القػيـ واألفكػار وتعزيزىػا 

الب ، أنو تًثير إنساف في إنساف بما يممكػو مػف سػمطة تسػمف بًحػداث الت ييػر فػي سػموؾ بيف الط
جتماعيػًا  الطالب ، فالقدوة ىي أرق  األساليب التربوية المؤثرة فػي إعػداد الناشػهيف خمقيػًا ونفسػيًا وا 

لتػالي ، وذلؾ كوف القدوة ىي الواقف الحي الممموس الذ  يدعو ال  اإلمتثاؿ بالعمؿ قبؿ القوؿ وبا
 ( .39فًف التربية بالقدوة العممية أبمغ وأكثر تًثيرًا مف التربية النظرية )

ف كاف  يدرؾ ماندركو نحف الكبار مػف معنػ  القػيـ والمبػادئ ولكنػو بطريقػة مػا ينشػئ    فالطفؿ وا 
فػػي نفسػػو قاعػػدة تنبنػػي عمييػػا تمػػؾ المبػػادئ فػػي المسػػتقبؿ ، فػػبذا كانػػت القاعػػدة م ػػطربة ومعوجػػة 

 ا أف نتًمؿ أف تكوف القيـ والمبادئ سميمة . فميس لن
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 ثانيًا : ا ستاذ الجامعي  د ره في تعزيز القيم ا خالقية لدى طالب الجامعات : 
األستاذ الجامعي لو دور كبير في تعزيز منظومة القػيـ لػد  طػالب الجامعػات ، إذ إف اليػدؼ    

نتميف لػوطنيـ وعػروبتيـ متحمػيف بػروح األساسي مف الجامعات ىو تنشهة مواطنيف مؤمنيف باهلل م
المسؤولية مطمعيف عم  تراث أمتيـ وح ارتيـ ومعتزيف بيا ، متابعيف لمق ايا األنسػانية وقيميػا 
وتطورىا وىذه الوظاهؼ التي يقوـ بيا األستاذ الجػامعي تعمػؿ عمػ  إشػباع رمبػات الطمبػة الفكريػة 

مػػػػؿ عمػػػػ  مسػػػػاعدتيـ وتكػػػػيفيـ مػػػػف التطػػػػورات والعمميػػػػة واإلجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة واألخالقيػػػػة ، وتع
الحاصػػػمة فػػػي مجػػػتمعيـ وتسػػػيـ فػػػي تعزيػػػز تعػػػامميـ مػػػف اآلخػػػريف وفػػػي بنػػػا  عالقػػػات إجتماعيػػػة 
متطػػػورة تخ ػػػف لمتفكيػػػر العقالنػػػي ، كمػػػا إف لالسػػػتاذ الجػػػامعي الػػػدور الكبيػػػر فػػػي توجيػػػو عقػػػوؿ 

بػالوطف واألمػة وموروثيػا الثقػافي  الشباب لإللتزاـ بالقيـ األخالقية وتقوية مشػاعر اإلنتمػا  والفخػر
والح ػػار  ، وعمػػ  األسػػتاذ الجػػامعي تنميػػة ميػػارات الطػػالب بكافػػة مسػػتوياتيـ وجعميػػـ أع ػػا  

 ( . 49فاعميف في المجتمف )
 ثالثًا : النخب الدينية  د رها في تعزيز القيم ا خالقية لدى أفراد المجتمع :

المجتمعػػػات األسػػػالمية مػػػف تزايػػػد الػػػدعوات الػػػ   لقػػػد إزدادت أىميػػػة النخػػػب الدينيػػػة ودورىػػػا فػػػي   
اإلصػػالح ، ومػػف جانػػب آخػػر تنػػامي إدراؾ النخػػب الدينيػػة لوظيفتيػػا اإلجتماعيػػة ودورىػػا الت يػػر  
لحاجات ومتطمبات المجتمف والسعي لبنا  المجتمف المثالي القاهـ عم  األخالؽ الدينية الصحيحة 

عاـ واإلصالح والعدالة والمساواة والحقوؽ والواجبػات ، ولقد أصبح إىتماـ النخب الدينية بالشًف ال
، وبنا  العقؿ المسمـ واإللتزاـ بالمصمحة العامة ، والحرص عم  المشػاركة فػي بنػا  المجتمػف مػف 

 أولويات الخطاب الديني المعاصر .
نمػا تجػاوز ذلػؾ       ولـ يقتصر دور النخب الدينية عم  إصػدار التوجييػات األخالقيػة فحسػب وا 
سػػػياـ فػػػي تجديػػػد الفكػػػر الػػػديني وممارسػػػة النقػػػد العممػػػي لمتػػػراث والعمػػػؿ عمػػػ  صػػػيامة مشػػػروع اإل

ح ػػار  مػػف شػػًنو أف يحقػػؽ التقػػدـ والني ػػة لممجتمعػػات اإلسػػالمية المعاصػػرة ، فالنخبػػة الدينيػػة 
ىػػي نخبػػة الحكمػػة والموعظػػة الحسػػنة التػػي تػػدعو الػػ  الخيػػر والرشػػاد وتجسػػد كػػؿ مػػا يػػدعو الػػ  

 ( . 41، وكذلؾ تجسد مايتطمبو واقعنا المعاصر بًسموب حسف وخطاب معتدؿ ) الخير والرشاد
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 رابعًا : اإلعالميين  د رهم في تعزيز القيم ا خالقية في المجتمع من خالا  سائا ا عالم : 

مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي تنميػػة القػػيـ األخالقيػػة واألسػػالمية فػػي وقتنػػا الحػػالي اإلعالميػػيف مػػف    
ؿ األعػػالـ المرهيػػة والمسػػموعة ، ويػػًتي دور األعالميػػيف فيمػػا يقػػدموه فػػي التمفػػاز مػػف خػػالؿ وسػػاه

برام  متعددة وماتقدمو الصحؼ والمجالت والكتب وما يقدموه مف خالؿ اإلذاعػة والمسػموعة مػف 
بػػرام  ومو ػػوعات كػػؿ ذلػػؾ يمكػػف أف يكػػوف وسػػيمة ل ػػرس القػػيـ األخالقيػػة إذ أسػػت ؿ اإلسػػت الؿ 

التخطيط السميـ ، وذلؾ يكمػف فػي خطػورة وأىميػة األعالميػوف ووسػاهؿ األعػالـ  األمثؿ وخطط لو
فػػي تنميػػة القػػيـ األخالقيػػة المعبػػرة عػػف حركػػة المجتمػػف اإلسػػالمي وا ػػحة فيػػي تقػػـو بػػدور راهػػد 
وفعاؿ في ىذا المجاؿ ، فاإلعالميوف أصبحوا ذا فاعمية أكثر بعد دخوؿ التمفاز واألجيزة الحديثػة 

ـ البيػػوت ، إذ أنيػػا تشػػرؾ اكثػػر الحػػواس فػػي عر ػػيا المشػػوؽ فيتفاعػػؿ المشػػاىد األخػػر  فػػي معظػػ
 ( . 42معيا إذ تبيف القيـ األخالقية في داخميا وعم  أساسيا )

 : غرس القيم ا خالقية فيما بينهم خامسًا : جماعة الرفاق  د رهم في التأثير عم  بعضهم في
بنػػي جنسػػو ، و شػػؾ إنػػو عنػػدما يخػػتمط ب يػػره  اإلنسػػاف بطبعػػو يميػػؿ الػػ  اإلخػػتالط ب يػػره مػػف    

يتفاعؿ تفاعاًل إجتماعيػًا مػف مػف يعاشػر ، وجماعػة األقػراف ىػي جماعػة يشػبف فييػا الطفػؿ دوافعػو 
اإلجتماعيػػة األولػػػ  ، فبمػػػرور األيػػػاـ وتقػػػدـ عمػػػر الطفػػػؿ تتحػػػوؿ ميولػػػو مػػػف األسػػػرة الػػػ  اإللتحػػػؽ 

قػراف أو الرفػاؽ جماعػة طبيعيػة تنشػً مػف بجماعة الرفاؽ عم  أساس مف تقارب السػف فجماعػة األ
إختالط األشخاص ببع يـ في إطار العاهالت أو الحي أو الشػارع الػذ  يسػكنوف فيػو ، والناشػئ 
بنزعتو اإلستقاللية يندم  في ىذه الجماعة ، ويؤد  بو األمر ال  مجاراة مػا يسػود بيػنيـ مػف قػيـ 

 ومعايير .
سموؾ الفرد وقيمو ومعاييره فيػو   األقػراف يػًلفيـ المػر  فجماعة األقراف ىي جماعة مؤثرة في     

فيحػػػادثيـ ويعػػػيش معيػػػػـ ويسػػػتميـ مػػػنيـ أحالمػػػػو وآمالػػػو ، ويًخػػػذ مػػػػنيـ ويعطػػػييـ ويبػػػادليـ الػػػػود 
ويتعاوف معيـ في السرا  وال را  ، وىو   األصدقا  يثبتوت قيمًا وي يروف أخر  في نفػوس مػف 

 ( .43يصحبيـ )
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مػػػؤثرًا فػػػي تنميػػػة القػػػيـ األخالقيػػػة واإلسػػػالمية لػػػذلؾ يتوجػػػب عمػػػ  األسػػػرة ويعػػػد الرفػػػاؽ عػػػاماًل   
المسممة أف تختار الذ  يساىـ في المحافظػة عمػ  القػيـ األصػيمة فػي داخػؿ إبػنيـ أو إبنػتيـ كػوف 

 ذلؾ يعد عاماًل أساسيًا في بنا  شخصيتو المعتدلة السوية.
 الخاتمة : 

 اه  التي توصمنا إلييا وىي :وفي ختاـ بحثنا ىذا سوؼ نبيف أىـ النت   
أىميػػػة نشػػػر مفيػػػـو القػػػيـ األخالقيػػػة الصػػػحيحة التػػػي تنبثػػػؽ مػػػف التعػػػاليـ الدينيػػػة لتصػػػبح  .1

مصطمحًا مًلوفًا وا ح الد لة ، وىذا يرتبط بمد  فاعمية النخػب المثقفػة التػي ليػا الػدور 
 الكبير في تبياف ذلؾ .

يا ليتـ اإلستفادة منيا عمميًا و سػيما  رورة التركيز عم  مبادئ القيـ األخالقية وتو يح .2
 في المجاؿ التربو  .

مف الواجب العمؿ عم  مرس القيـ في نفوس الناشهة في عالمنا المت ير الذ  بػدأ يتنكػر  .3
 لمقيـ ويحارب الف يمة .

العمؿ عم  إبراز دور المعمـ واألستاذ الجامعي في تعزيػز القػيـ األخالقيػة وتوصػيميا الػ   .4
حتالف مكاف الصدارة بيف القو  المؤثرة عم  الناشػهيف والشػباب فػي مجػاؿ األجياؿ فيما ي

 بنا  القيـ واألفكار .

التركيػػػػػز عمػػػػػ  دور األعالميػػػػػيف بًعتبػػػػػارىـ مػػػػػف األشػػػػػخاص المػػػػػؤثريف فػػػػػي تنميػػػػػة القػػػػػيـ  .5
 اإلسالمية واألخالقية مف خالؿ وساهؿ اإلعالـ المتنوعة . 

سػػموؾ بع ػػيـ الػػبعض حيػػث يمكػػف أف  اىميػػة دور الرفػػاؽ بًعتبػػارىـ جماعػػة مػػؤثرة فػػي .6
 يثبتوف قيمًا وي يروف أخر  في نفوس مف يصحبيـ .

 الت صيات :
إعػداد مدرسػػيف أكفػػا  قػػادريف عمػػ  حمػػؿ رسػػالة التربيػػة اإلسػػالمية ومػػرس القػػيـ األخالقيػػة  .1

 في سموؾ الطالب .
  ػػػرورة السػػػيطرة عمػػػ  وسػػػاهؿ اإلعػػػالـ ومراقبتيػػػا عػػػف كثػػػب كونيػػػا األكثػػػر تػػػًثيرًا عمػػػ  .2

 األجياؿ مف خالؿ مف تبعثو مف رساهؿ يمكف أف تؤثر عم  القيـ األخالقية الصحيحة .
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فسػػح المجػػػاؿ لمفهػػػة المثقفػػة وتعزيػػػز دورىػػػا داخػػؿ المجتمعػػػات كونيػػػا األعمػػـ بمػػػا يمػػػر بػػػو  .3
المجتمف العربي واألسالمي مف ت يػرات ديم رافيػة فػي كافػة المجػا ت والتػي سػاىمت فػي 

 إنتشار الرذيمة فييا .

واجػػب اآلبػػا  مراقبػػة أبنػػاهيـ و سػػيما فػػي مجػػاؿ إختيػػارىـ ألقػػرانيـ مػػف خػػالؿ التوجيػػو  مػػف .4
والػػػوعظ المسػػػتمر كػػػوف ىػػػذه المرحمػػػة تعػػػد األسػػػاس فػػػي صػػػناعة الشخصػػػية الفاعمػػػة فػػػي 

 المجتمف .

 والحمد هلل أوً  وآخرًا                          
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2
( ُٚظز : انًؼضـى انٕطـٛظ ، سبـزاْٛى يصـطفٗ ٔن ـزٌٔ ، دار انـذػٕة ـ يكـت ، حغمٛـك : يضًـغ انهدـت انؼزبٛـت ،   

حاس انؼزٔص يٍ صٕاْز انمايٕص ، نًغًـذ بـٍ يغًـذ بـٍ ػبـذ انـزساق انًزحضـٗ ، 2/162و : 2004ْـ ـ 1424

 . 33/320،  و2001ْـ ـ 1421، 1انشبٛذ٘، انًكخبت األسْزٚت نهخزاد ــ انماْزة ، ط

3
ْــ ـ   1331إعخٛاصاث طالب انضايؼاث ، نؼًاد انذٍٚ طهطاٌ ، يُشٕراث انًزكش انمـٕيٙ نهبغـٕد ـ انمـاْزة ، (  

 .21:  و1311

10
 .  250و : 1326ْـ ـ 1406( انمٛى ٔانخزبٛت ، نهطفٙ بزكاث أعًذ ، دار انًزٚخ ـ انزٚاض ، ط، بال ،  

(11)
، 2ْـ(، يؤطظت انزطانت ـ طٕرٚا ، ط211نًضذ انذٍٚ يغًذ بٍ ٚؼمٕب انفٛزٔس نباد٘ )ث انمايٕص انًغٛظ ،

، انصغاط فٙ انهدت ٔانؼهٕو , نُذٚى يزػشهٙ، أطايت يزػشهٙ ، دار انغضارة  3/263: و1321ْـ ـ 1401

. 1411-4/1410و  : 1315 -ْـ 1335،  1بٛزٔث ، ط -انؼزبٛت   

(12)
 .10/26نظاٌ انؼزب:  

13
 . 15و : 1311ْـ ـ  1331ٛت األ اللٛت األطاليٛت ، نًمذاد ٚانضٍ ، يكخبت انخاَضٙ ـ يصز ، ( انخزب 

14
ْــ ـ   1410فٙ أصٕل انخزبٛت االصٕل انفهظفٛت فٙ انخزبٛت ، نًغًذ انٓاد٘ ػفٛفٙ، يكخبـت األَضهـٕ ـ انمـاْزة، (  

 .226:  و1320

15
ت ، نًًذٔط انضؼفز٘  ، رطانت دكخٕراِ ـ صايؼت أطٕٛط انخزبٛت األ اللٛت ألطفال يؤطظت حزبٛت يالبم انًذرط(  

 . 14:  و1332ْـ ـ  1410، 

16
 . 120و : 1326ْـ ـ 1406، 1( ُٚظز : يضخًغ انُخبت ، نبزْاٌ غهٌٕٛ ، يؼٓذ اسًَاء انؼزبٙ ـ بٛزٔث ط 

11
 . 30( ُٚظز : انخزبٛت اال اللٛت  اسطاليٛت، نًمذاد ٚانضٍ :  

12
ْــ(، دار انبـاس ، يكـت 452ّ , أعًذ بٍ انغظٍٛ بٍ ػهٙ بٍ يٕطٗ أبـٕ بكـز انبٓٛمـٙ )( أ زصّ انبٓٛمٙ فٙ طُُ 

, ط رلـى  323-10و، كخـاب انشـٓاداث , بـاب بٛـاٌ يكـارو اال ـالق ٔيؼانٛٓـا , 1334-ْـ1414انًكزيت ، د. ط، 

 , لال ػُّ : عذٚذ عظٍ اسطُاد.224بزلى  1/45, ٔصغغّ األنباَٙ فٙ انظهظهت انصغٛغت :  20122

(13)
و  1/2/2010يمال بؼُٕاٌ : االدارة انٛاباَٛت ٔاالدارة االطاليٛت : حضزبخاٌ فٙ دائزة انخمٛٛى , يؼٍ انزاشذ٘  

 :www.hrdiscssion.com   
20
عزٚز٘  يزكـش انبغـٕد  ( ُٚظز : أسيت األ الق أطبابٓا ٔػالصٓا يٍ يُظٕر انخزبٛت اسطاليٛت،نؼبذ هللا يغًذ 

 . 12و : 1335ْـ ـ 1415انخزبٕٚت،صايؼت او انمزٖ ، 

21
ــ 120و : 1332ْــ ـ 1412، ،1( ُٚظز :  غشٔ يٍ انذا م، نضًال طهطاٌ ، دار انٕطٍ نهُشزـ  انزٚـاض، ط 

121 . 

22
 .110( طٕرة نل ػًزاٌ : اٜٚت  

23
 . 104( طٕرة نل ػًزاٌ : اٜٚت  

http://www.hrdiscssion.com/
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24
و 1325 -ْــ 1405،  2، ألعًذ يصطفٗ ، دار أعٛاء انخزاد انؼزبٙ ـ بٛـزٔث ، ط( ُٚظز : حفظٛز انًزاغٙ  

 :2/22 . 

25
ْــ ـ 1412عهـٕل، دار انخزبٛـت انغذٚزتــ ػًـاٌ  –يشـكالث  -( ُٚظـز : أسيـت انخزبٛـت فـٙ انبهـذاٌ انُايٛـت ٔالـغ  

 .123و : 1332

26
 . 63( طٕرة انًائذة : اٜٚت  

21
انفضــم بــٍ انغظــٍٛ انطبزطــٙ ، دار انؼهــٕو نهخغمٛــك ٔانطباػــت ٔانُشــز ـ ( يضًــغ انبٛــاٌ فــٙ حفظــٛز انمــزنٌ ،  

 . 2/212و  : 2005ْـ ـ 1425،  1بٛزٔث ، ط

22
  6( طٕرة انُغزٚى : اٜٚت  

23
و 1331ْـ ـ1411، 1( صذٔر االَغزاف فٙ انفكز اسطاليٙ انغذٚذ،يزكش انذراطاث اسطاليٛت.بزيُضٓاو,ط 

 :132. 

30
ْـ ـ 1402نذٖ انشباب ، انظٛذ انشغاث ، دار انفكز انؼزبٙ ـ انماْزة ، ط، بال ،  (  ُٚظز : انصزاع انمًٛٙ 

 .36و : 1322

31
( أسيت انخزبٛت فٙ انٕطٍ انؼزبٙ يٍ يُظٕر إطاليٙ ، سطغاق أعًذ فزعاٌ ، ، دار انفزلاٌ نهُشز ٔانخٕسٚغ  

.22و : 1326ْـ ـ1406،  1ـ ػًاٌ،ط  

32
يت.. يظاْز ٔأ طار ، نًغًذ عظٍٛ ػزَذص، بغذ فٙ طهظهت بغٕد عٕل ( نهًشٚذ ٚزاصغ : اندشٔ انزمافٙ نأل 

 .www.taghrib.org، بًٕلغ 225نالو األيت اسطاليٛت ٔنيانٓا : 

33
 . 1و: 1324و ـ  1402( ُٚظز : انمٛى فٙ انؼًهٛت انخزبٕٚت  ، ضٛاء ساْز، يٕطظت انخهٛش انؼزبٙ ـ انماْزة ،  

34
و : 2003ْـ ـ 1423ائم اسحصال ، نُاٚف كزٚى ، دار إبٍ عشو ـ ديشك ، ( ُٚظز : يخدٛزاث انخكُٕنٕصٛا ٔٔط 

156 . 

35
  )Lesenfants et Iinternet ,Sursite : www.interntso.org 

36
( ُٚظز : انزمافت انؼزبٛـت بـٍٛ اندـشٔ انصـَٕٓٛٙ ٔإدارة انخكايـم انمـٕيٙ ، نغايـذ ربٛـغ ، دار انًٕلـف انؼزبـٙ ـ  

 . 12ـ11: و 1323ْـ ـ 1403انماْزة ، 

31
( ُٚظز : حأرٛز األٔضاع انًضخًؼٛت ػهٗ دٔر انًزمف انؼزبٙ ، نضًال ػهٙ سْزاٌ ، انًضهض انمٕيٙ نهزمافت  

 . 4و : 1322ْـ ـ 1402، 40انؼزبٛت ـ يضهت انٕعذة ـ انزباط ، ع

32
ة انؼزبٛت ـ ( ُٚظز : ٔظائف ٔأدٔار انًزمف بٍٛ انزابج ٔانًخدٛز ، نًغًذ شكز٘ طالو ، يزكش دراطاث انٕعذ 

 . 15و : 1335ْـ ـ 1415، 200يضهت انًظخمبم انؼزبٙ ـ بٛزٔث ، ع
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33
ْــ ـ 1413( ُٚظز : رٔط انخزبٛت اسطاليٛت ، نًغًذ ػطٛت اسبزاشٙ ، دار انفكز انؼزبٙ ـ انماْزة ، ط، بـال ،  

و : 1334ْــ ـ 1414، ، انمٛى فٙ انؼًهٛت انخزبٕٚت ، نضٛاء ساْز ، يزكـش انكخـاب نهُشـز ـ انمـاْزة 11و : 1333

3  . 

40
و : 1333ْــ ـ 1413،  1( ُٚظـز : يفـاْٛى ٔيبـادر حزبٕٚـت ، نؼهـٙ انزاشـذ ، دار انفكـز انؼزبـٙ ـ انمـاْزة ، ط 

23. 

41
 25و :1361،  1( ُٚظز : يغًذ رطٕالً َبٛاً ، نؼبذ انزساق َٕفم ، يؤطظت انًطبٕػاث انغذٚزت ، ط 

42
ْــ 1414، 1ذ هللا األَظٙ ، ٔصانظ بالارع ، دار انزمافت ـ يكـت ، ط( ُٚظز :  يشكالث ٔلضاٚا يؼاصزة ، نؼب 

 .  243و : 1334ـ 

43
 . 15( ُٚظز : يفاْٛى ٔيبادر حزبٕٚت ، نًغًذ ػطٛت اسبزاشٙ ،  

 

 

 أوال : المصادر والمراجع :

 ـ ْٔٙ بؼذ انمزنٌ انكزٚى : 

ْـ(، يؤطظت انزطـانت ـ طـٕرٚا ، 211انمايٕص انًغٛظ ، نًضذ انذٍٚ يغًذ بٍ ٚؼمٕب انفٛزٔس نباد٘ )ث .1

 و .1321ْـ ـ 1401، 2ط

إعخٛاصــاث طــالب انضايؼــاث ، نؼًــاد انــذٍٚ طــهطاٌ ، يُشــٕراث انًزكــش انمــٕيٙ نهبغــٕد ـ انمــاْزة ،  .2

 و .1311ْـ ـ   1331

أسيــت انخزبٛــت فــٙ انــٕطٍ انؼزبــٙ يــٍ يُظــٕر إطــاليٙ ، سطــغاق أعًــذ فزعــاٌ ، ، دار انفزلــاٌ نهُشــز  .3

 و .1326ْـ ـ1406،  1ٌ،طٔانخٕسٚغ ـ ػًا

ــغ  .4 ــت ٔال ــذاٌ انُايٛ ْـــ ـ 1412عهــٕل، دار انخزبٛــت انغذٚزتـــ ػًــاٌ  –يشــكالث  -أسيــت انخزبٛــت فــٙ انبه

 و.1332

أسيت األ الق أطبابٓا ٔػالصٓا يـٍ يُظـٕر انخزبٛـت اسطـاليٛت،نؼبذ هللا يغًـذ عزٚـز٘  يزكـش انبغـٕد  .5

 و .1335ْـ ـ 1415انخزبٕٚت،صايؼت او انمزٖ ، 

انؼــزٔص يــٍ صــٕاْز انمــايٕص ، نًغًــذ بــٍ يغًــذ بــٍ ػبــذ انــزساق انًزحضــٗ انشبٛــذ٘، انًكخبــت حــاس  .6

 و . 2001ْـ ـ 1421، 1األسْزٚت نهخزاد ـ انماْزة ، ط

 و .1311ْـ ـ  1331انخزبٛت األ اللٛت األطاليٛت ، نًمذاد ٚانضٍ ، يكخبت انخاَضٙ ـ يصز ،  .1

 و .1325 -ْـ 1405،  2خزاد انؼزبٙ ـ بٛزٔث ، طحفظٛز انًزاغٙ ، ألعًذ يصطفٗ ، دار أعٛاء ان .2

انزمافــت انؼزبٛــت بــٍٛ اندــشٔ انصــَٕٓٛٙ ٔإدارة انخكايــم انمــٕيٙ ، نغايــذ ربٛــغ ، دار انًٕلــف انؼزبــٙ ـ  .3

 و .1323ْـ ـ 1403انماْزة ، 

ْـــ 1411، 1صــذٔر االَغــزاف فــٙ انفكــز اسطــاليٙ انغــذٚذ،يزكش انذراطــاث اسطــاليٛت.بزيُضٓاو,ط .10

 و .1331ـ

ْــ ـ 1413ٔط انخزبٛت اسطاليٛت ، نًغًـذ ػطٛـت اسبزاشـٙ ، دار انفكـز انؼزبـٙ ـ انمـاْزة ، ط، بـال ، ر .11

 و .1333

ْــ(، دار انبـاس ، يكـت انًكزيـت 452طٍُ انبٓٛمٙ, أعًذ بٍ انغظٍٛ بٍ ػهٙ بٍ يٕطٗ أبٕ بكز انبٓٛمٙ ) .12

 و .1334-ْـ1414، د. ط، 

ْـــ ـ 1402دار انفكــز انؼزبــٙ ـ انمــاْزة ، ط، بــال ،  انصــزاع انمًٛــٙ نــذٖ انشــباب ، انظــٛذ انشــغاث ، .13

 و .1322
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،  1بٛـزٔث ، ط -انصغاط فٙ انهدت ٔانؼهٕو , نُذٚى يزػشهٙ، أطايت يزػشهٙ ، دار انغضـارة انؼزبٛـت  .14

 و  .1315 -ْـ 1335

 و .1332ْـ ـ 1412، ،1غشٔ يٍ انذا م، نضًال طهطاٌ ، دار انٕطٍ نهُشزـ  انزٚاض، ط .15

االصــٕل انفهظــمٛت فــٙ انخزبٛــت ، نًغًــذ انٓــاد٘ ػفٛفــٙ، يكخبــت األَضهــٕ ـ انمــاْزة،  فــٙ أصــٕل انخزبٛــت .16

 . و1320ْـ ـ   1410

 و . 1326ْـ ـ 1406انمٛى ٔانخزبٛت ، نهطفٙ بزكاث أعًذ ، دار انًزٚخ ـ انزٚاض ، ط، بال ،   .11

 و .1334ـ ـ 1414ْانمٛى فٙ انؼًهٛت انخزبٕٚت ، نضٛاء ساْز ، يزكش انكخاب نهُشز ـ انماْزة ،  .12

ْــ (، دار صادرــ بٛـزٔث، 111نظاٌ انؼزب، ألبٙ انفضم صًال انذٍٚ يغًذ بٍ يكـزو إبـٍ يُظـٕر)ث .13

 و.2003 -ْـ1423ط، بال، 

ــت ،    .20 ــت انؼزبٛ ــغ انهد ــظ : يضً ــت ، ح ــذػٕة ـ يك ــزاْٛى يصــطفٗ ٔن ــزٌٔ ، دار ان انًؼضــى انٕطــٛظ ، سب

 و .2004ْـ ـ 1424

ْــ ـ 1414، 1األَظـٙ ، ٔصـانظ بالـارع ، دار انزمافـت ـ يكـت ، طيشكالث ٔلضاٚا يؼاصزة ، نؼبـذ هللا  .21

 و .1334

يؼضــى ػهــى االصخًــاع ، نــذُٚكٍ يٛشــٛم ، حزصًــت د. إعظــاٌ يغًــذ انغظــٍ، دار انزشــٛذ نهُشزـــ بدــذاد ،  .22

 .و .1320ْـ ـ  1410

 و .1333ْـ ـ 1413،  1يفاْٛى ٔيبادر حزبٕٚت ، نؼهٙ انزاشذ ، دار انفكز انؼزبٙ ـ انماْزة ، ط .23

 و .2003ْـ ـ 1423يخدٛزاث انخكُٕنٕصٛا ٔٔطائم اسحصال ، نُاٚف كزٚى ، دار إبٍ عشو ـ ديشك ،  .24

ْــ ـ  1403يؼضى انًصطهغاث انظٛاطٛت ٔانذٔنٛت ، ألعًذ كٙ بـذٔ٘ ، دار انكخـاب انًصـز٘، انمـاْزة،  .25

 . و1323

نهخغمٛـك ٔانطباػـت ٔانُشـز ـ يضًغ انبٛاٌ فٙ حفظٛز انمزنٌ ، انفضم بٍ انغظٍٛ انطبزطـٙ ، دار انؼهـٕو  .26

 و   .2005ْـ ـ 1425،  1بٛزٔث ، ط

 و .1326ْـ ـ 1406، 1يضخًغ انُخبت ، نبزْاٌ غهٌٕٛ ، يؼٓذ اسًَاء انؼزبٙ ـ بٛزٔث ط .21

 و .2010ْـ ـ 1430، 35انُُّخبت ٔانًضخًغ، حضذد انزْاَاث انباعذ االصخًاػٙ، نًٕنٕد طؼادة ،  انؼذد  .22

نزابج ٔانًخدٛـز ، نًغًـذ شـكز٘ طـالو ، يزكـش دراطـاث انٕعـذة انؼزبٛـت ـ ٔظائف ٔأدٔار انًزمف بٍٛ ا .23

 و . 1335ْـ ـ 1415، 200يضهت انًظخمبم انؼزبٙ ـ بٛزٔث ، ع

 ثانياً : الدوريات :

حــأرٛز األٔضــاع انًضخًؼٛــت ػهــٗ دٔر انًزمــف انؼزبــٙ ، نضًــال ػهــٙ سْــزاٌ ، انًضهــض انمــٕيٙ نهزمافــت  .1

 و . 1322ْـ ـ 1402، 40ط ، عانؼزبٛت ـ يضهت انٕعذة ـ انزبا

اندشٔ انزمافٙ نأليت.. يظاْز ٔأ طار ، نًغًذ عظٍٛ ػزَذص، بغذ فٙ طهظهت بغٕد عـٕل نالو األيـت  .2

 .www.taghrib.org، بًٕلغ 225اسطاليٛت ٔنيانٓا : 

 ثالثاً : الرسائل الجامعية : 

زمفت انضشائزٚت فٙ انخدٛٛز، نطارق يخُاٌ ، طزٔعـت نُٛـم شـٓادة انًاصظـخٛز أسيت غٛاب دٔر انُخبت انً .1

كهٛــت انؼهــٕو اسَظــاَٛت ٔاالصخًاػٛــت، لظــى انؼهــٕو  –فــٙ ػهــى االصخًــاع، صايؼــت لاصــذ٘ يزبــاط ٔرلهــت 

 .و2011ْـ ـ 1431االصخًاػٛت، يذرطت انذكخٕراِ، انؼاو انضايؼٙ ، 

البم انًذرطت ، نًًذٔط انضؼفـز٘  ، رطـانت دكخـٕراِ ـ صايؼـت انخزبٛت األ اللٛت ألطفال يؤطظت حزبٛت ي .2

 . و1332ْـ ـ  1410أطٕٛط ، 

http://www.taghrib.org/
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 رابعاً : المصادر االجنبية : 

1.The Oxford English Dictionary,  Vol.111,  Great Britain,  Oxford University 

Press,  1969 

2.Akoun André et autres. Le Robert,  seuil,  dictionnaire de sociologie,  France,  

Editions: les presses de Mama,  Octobre1999 

 خامساً : المواقع االلكترونية : 

1. www.hrdiscssion.com   

2. Lesenfants et Iinternet ,Sursite : www.interntso.org 
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