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عنوان األطروحة:    قيم املواطنة لـدى الشباب وإسـهـامها يف تعزيز األمن الوقائي.                         
إعداد الطالــب:  عبد اهلل بن سعيد آل عبود القحطاين 

إشــــــــــــــــراف:  أ.د حممد بن شحات اخلـطـيب 
مشـــكلة األطروحة:   يعد السـبيل األمثل ملواجهة األخطار املختلفة التي هتدد األمن واالسـتقرار وحتقيق التنمية هو الوقاية من هذه األخطار، 
من خالل مشـاركة املواطن لرجل األمن عىل أسـاس هام وهو)املواطنة(. لذا فان مشـكلة الدراسـة تكمن يف التعرف عىل مدى إسـهام قيم 

املواطنة لدى الشباب اجلامعي يف تعزيز األمن الوقائي.

مجتمع وعينة  األطروحة:  كافة الطالب السعوديني يف مجيع جامعات اململكة العربية السعودية ، وذلك من فئة الشباب الذين ترتاوح 
أعامرهم بني)33:18( سنة، وهي الفرتة التي تتصف بالنضج واملسؤولية االجتامعية والقانونية.

منهج وأدوات األطروحة:   اسـتخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل عن طريق املدخل الوثائقي واملدخل املسـحي بالعينة باسـتخدام 
اإلستبانة جلمع البيانات .

أهم النتائج: 
1 ـ حصلت قيمتا املواطنة موضوع الدراسة)املشاركة،النظام( يف اجلانب املعريف والوجداين عىل مستوى مرتفع إىل مرتفع جدا . 

2 ـ حصلت قيمتا املواطنة موضوع الدراسة)املشاركة، النظام( يف اجلانب السلوكي عىل مستوى منخفض إىل متوسط.
3 ـ تعد قيمتا املواطنة موضوع الدراسة)املشاركة، النظام(من القيم ذات األمهية املرتفعة جدا يف جمال اإلسهام يف تعزيز األمن الوقائي.

4 ـ من املعوقات املهمة جدا التي تؤدي إىل عدم ممارسـة قيم املواطنة عىل الوجه املطلوب ما ييل: عدم تناسـب الدخل  مع غالء املعيشـة وارتفاع األسـعار، 
عـدم إجيـاد وظائف مناسـبة خلرجيـي اجلامعات )البطالة ( ، انتشـار الواسـطة والعالقـات الشـخصية للحصول عىل ميزة أو وظيفة ، انتشـار الفسـاد 
اإلداري)فاملواطنة والفساد ضدان ال جيتمعان( ، تقاعس بعض املسؤولني عن نقل آمال ومهوم املواطن ألصحاب القرار بكل شفافية وحياد ، الشعور 
بخيبة األمل يف احلصول عىل احلقوق عند تعرضها لالمتهان واالعتداء ، ضعف توعية األفراد بحقوقهم للمطالبة هبا عند احلاجة  ، تدين مالئمة املناخ 

التعليمي اجلامعي للشباب )ضعف التشجيع( ملامرسة قيم املواطنة عىل أرض الواقع.
5ـ  من املقومات املهمة جدا التي تؤدي إىل تفعيل ممارسة قيم املواطنة عىل أرض الواقع ما ييل : تأمني سبل العيش الكريم لألرس املحتاجة وتوفري احتياجاهتم 
األساسـية ، االسـتقرار واإلحسـاس باألمن واألمان ، توفري العدالة االجتامعية واملسـاواة للجميع أمام القانون دون اسـتثناء ، مكافحة ظاهرة الفساد 
بشـتى صوره بحزم وشـفافية ، توفري فرص عمل مناسـبة للشباب مع اعتامد سلم رواتب جمزي يتناسـب مع ظروفه املعيشية ، تأسيس هيئة عليا ختتص 
بقضايا الشـباب ودراسـة مشـكالهتم ومعاجلتها بام يعزز ممارسـة قيم املواطنة لدهيم يف داخل الوطن وخارجه ، متتع املواطن بحقوقه مقابل الواجبات 
املطلوبة منه، توفري سـائر اخلدمات العامة كالصحة والتعليم وغريها للجميع دون اسـتثناء ، معاجلة مشـكلة التعصب بكافة أشـكاله وأنواعه ، حتقيق 

التنمية العادلة املتوازنة بني كافة املناطق.
6 ـ هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى قيم املواطنة لدى الطلبة تعزى ملتغري كل من)التخصص، املستوى الدرايس، املشاركة يف األنشطة اجلامعية(.

أهم التوصيات: 
1 ـ إنشاء هيئة وطنية مستقلة ومؤهلة للعمل عىل معاجلة مهوم الشباب واالهتامم الشامل هبم وخاصة يف)حتقيق تكافؤ الفرص ، توفري فرص عمل مناسبة تتناسب 

مع الظروف املعيشية وزيادة األسعار(، لضامن تفعيل مشاركتهم  يف حتقيق األمن واالستقرار وردع من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن الغايل .
2 ـ تفعيل تطبيق اإلسـرتاتيجية الوطنية حلامية النزاهة ومكافحة الفسـاد الصادرة بموجب قرار جملس الوزراء رقم )43( وتاريخ 1428/2/1هـ . إضافة 
إىل الرشوع يف إنشاء اهليئة الوطنية التي نصت عليها اإلسرتاجتية ، عىل أن يكون من مهام هذه اهليئة أيضًا :أ- نرش منجزات أجهزة الدولة املعنية بتقديم 
اخلدمات للمواطن هلدف إطالع املواطن عىل حقيقة ما تقدمه هذه اجلهات . ب- تفعيل العقوبة الرشعية)التشهري(، فالفاسد قد خيشى عىل سمعته من 

الناس أكثر من خشيته هلل .
3 ـ    التأهيل النوعي ملنسويب األجهزة األمنية وخاصة يف جمال حسن التعامل مع اجلمهور السيام رشحية الشباب تشجيعا هلم ملامرسة قيم املواطنة بدون معوقات.
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ReseaRch pRoblem:  Dangers  represent examples  threatening  national   security, stability  and  development.  Prevention  
against  such dangers is, therefore,  inevitable. This  requires a joint participation between public and police.The present 
research seeks to identify the relative contribution of such values among  university youth to promote preventive security .

Study PoPulation (SamPle): The  present  research has  opted a selection  of  Saudi  students  studying  in  universities 

throughout the Saudi Kingdom. Their ages range between 18-33 years. 

study methodology:  The present researcher has employed analytical - descriptive approach . Pursuant  to this approach, 
he has used two more  techniques to collect  needed data –––– documentary and  survey. Based on his opted research 

sample, he has also used questionnaire. 

main Results: 
1. Two national values –––– participation and legal compliance –––– stand between higher to better levels on cognitive and passionate 

dimensions.
2. Two  national  values –––– participation  and legal  compliance –––– stand  between average to  weaker levels on behavioral dimension. 
3. Two national values –––– participation and  legal compliance –––– are considered values of  paramount importance towards contributing 

the promotion of preventive security.
4.Among the important obstacles obstructing the operationalising of national values are –––– incompatibility of income with expansive 

livelihood and rising prices; non-availability of adequate jobs to outgoing university graduates; use of widespread personal contacts in 
securing jobs; dissemination of administrative corruption ; indifference among some key decision-makers to resolve the problems of 
co- nationals; dejection among  public to secure  their  rights  during trial periods; feeble awareness to some people on their  rights ;  
and  incompatible  educational  climate to the national values among university youth.    

5. Among  the important obstacles   hindering the effectiveness of national  values  fall in  wider  spectrums –––– decent livelihood of needed 
families;  perception  of  viable  security  and stability; dispensation of social justice; equality of  treatment  before  law; availability of 
adequate job opportunities for the youth; instituting a Higher Commission focusing on youth problems; resolving the problems of Saudi 
nationals, inside the Kingdom or outside; grant of rights in return to the duties rendered; extension of all services, including health and 
education; eradication of prejudice in all forms; and achievement of just development in all regions.

6. Variance  of  statistical  evidence  exists in  levels  of  national  values  among students commensurate to different variables –––– 
specializations ;  academic standard ; and  participation  in  university  activities. 

main Recommendations: The present dissertation offers following recommendations:
1. A national  strategy  should  be  applied  to  protect  administrative  corruption  in     consonance  to   the Resolution of the 

Council of Ministers, No: 43, dated 1/2/1428 A.H. In addition, a National Commission  should be instituted that should 
incorporate this strategy. 

2. An  independent  National Commission  should also  be  founded  that  should  focus  on  the  problems encountering youth  
( job  opportunities ; jobs  equal to  livelihood  circumstances ). This would enhance security and stability in the Kingdom.

3. Quality   education   should  be  provided  to  pertinent security  personnel . This  would  improve   their  interactions with 
the public. National values will be cherished without any dilemma.
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الإهـــــــــداء

ـ   إىل روح والديت الطاهرة التي مل يمهلها قضاء اهلل وقدره ، لرتى وتسعد هبذا 
اجلهد البنها، نسأل اهلل تعاىل هلا الرمحة واملغفرة الواسعة جزاء صربها عىل ما 

أصاهبا من معاناة مع املرض، وأن يسكنها فسيح جناته .
انتقل إىل جوار ربه منذ األسبوع األول من  الذي   ، الطاهرة  ـ  إىل روح والدي 
حيايت الدراسية، نسأل اهلل تعاىل له الرمحة واملغفرة الواسعة ، وأن يسكنه فسيح 

جناته .
ـ إىل أخي وأخوايت .

ـ إىل زوجتي وأبنائي وابنتي . 
ـ إىل كل من تقع عليهم مسؤولية املواطنة جتاه هذا الوطن الغايل ، لكل رجل أمن 

ومسؤول ولكل مواطن ومواطنة .
ـ  إىل كل من له فضل بعد اهلل يف إنجاز هذا البحث .

                                       
                   إليهم مجيعًا أهدي هذا اجلهد ،،،

                                                                                              الباحث 
                                                                          عبد اهلل بن سعيد آل عبود القحطاين

ث



�شكــــــر  وتقديــــــــر

  احلمد هلل رب العاملني ، أمحده واشـكره عىل نعمه التي ال تعد وال حتىص .. محدا وشـكرُاً يليق 
َذا ِمن َفْضِل َربِّى لَِيْبُلَونِى َأَءْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمن  ـٰ بعظمته وجالل سلطانه امتثاال لقوله تعاىل{ ... َقاَل َه
ُر لَِنْفِسِه َوَمن َكَفَر َفإِنَّ َربِّى َغنِىٌّ َكِريٌم {40}  سورة النمل ، وأصيل وأسلم عىل من ال  اَم َيْشـكُ َشـَكَر َفإِنَّ

نبي بعده حممد بن عبد اهلل سيد اخللق أمجعني  .
 رأيت من الواجب عيّل أن أتقدم بالشكر والتقدير ألهل الفضل- بعد اهلل تعاىل، ملن سامهوا يف التحاقي 
هبـذه الدراسـة وإمتامها . لذا يرسين ويرشفنـي يف هذا املقام أن أعرب عن فائـق التقدير وعظيم االمتنان  

هلؤالء الكرام وأخص بالذكر : 
-  صاحـب السـمو امللكـي األمـري/ نايف بن عبد العزيـز النائب الثـاين لرئيس جملس الـوزراء وزير 
الداخليـة الرئيـس األعىل جلامعة نايـف العربية للعلـوم األمنية ، لالهتامم الكبري الـذي تلقاه هذه 
اجلامعة من لدن سـموه ، حتى أصبحت رصحا علميا أمنيًا يشـار له بالبنان عىل املسـتويني العريب 

والعاملي .
-  صاحب السـمو امللكي األمري/ أمحد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية ، وصاحب السـمو امللكي 
األمري/ حممد بن نايف بن عبد العزيز مسـاعد سـمو وزير الداخلية للشؤون األمنية ، ملا قدماه من 
تسهيالت ودعم متواصل لرجال األمن عىل خمتلف املستويات هبدف الوصول إىل أقىص درجات 

التأهيل العلمي والعميل.
- سعادة الفريق/سعد بن عبد اهلل التوجيري مدير عام الدفاع املدين إلتاحته الفرصة يل إلمتام دراسايت 
العليا، وسـعادة اللواء متقاعد / حامد بن سـيف اجلعيد مدير الدفاع املدين باملنطقة الرشقية سـابقًا ، 

وسعادة العميد /حممد بن عبد اهلل القرين مساعد مدير الدفاع املدين لشؤون التخطيط والتدريب .
- معايل رئيس اجلامعة أ.د عبد العزيز بن صقر الغامدي ، وعميد كليا الدراسات العليا باجلامعة سعادة 
أ.د عامر الكبييس ، ووكيل كلية الدراسـات العليا سـعادة اللواء د . سعد بن عيل الشهراين، ورئيس 
قسم العلوم الرشطية سعادة الفريق د. عباس أبو شامة ، وأمني كلية الدراسات العليا األستاذ حممد 

بن حسن الصغري، ومجيع أعضاء هيئة التدريس باجلامعة .
- سـعادة أ. د حممد بن شـحات اخلطيب مدير عام مدراس امللك فيصل ، الذي تكرم باإلرشاف عىل 
هذه األطروحة ، وأسهم بوقته وعلمه أثناء إعدادها ، مقرونا بتواضع جم وخلق رفيع حتى خرجت 

هذه األطروحة عىل هذا النحو.
- عدد من منسويب وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات موضوع البحث ومنهم: 

ج



   من جامعة امللك عبد العزيز كل من: سـعادة د. عبد الرمحن املالكي وكيل كلية العلوم ، وسـعادة د. 
مشـبب األسـمري أسـتاذ علم االجتامع ، وسعادة د . عيل السفالن أسـتاذ اإلدارة العامة ، واألستاذ 
هاشـم حسون . ومن جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : سعادة د. إبراهيم الزبن رئيس قسم 
العلوم االجتامعية، وسـعادة د. صالح الزهراين ، واألسـتاذ طارق الشـدوخي أمني قسـم اإلعالم . 
ومـن جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن: سـعادة م. معيض القحطاين. ومن جامعة تبوك : سـعادة 
األستاذ مصطفى املرغالين . ومن جامعة امللك خالد األخ عبدالرمحن بن عبد اهلل آل حدري ، الذين 

أسهموا يف تسهيل توزيع ومجع استبيانات البحث.
-  األساتذة األفاضل الذين حكموا اإلستبانة . 

- األسـاتذة األفاضل أعضاء اللجنة العلمية لفحص األطروحـة الذين كان لتوجيهاهتم األثر الطيب 
يف تطوير حمتواها.   

- األستاذ خالد بداح سكرتري مدير عام مدارس امللك فيصل . 
- أستاذّي الفاضلني عضوي جلنة مناقشة األطروحة سعادة أ.د سعيد عطية أبو عايل ، وسعادة اللواء.د 

سعد بن عيل الشهراين ، عىل تفضلهام بقبول مناقشة األطروحة واحلكم عليها .
- مجيع أفراد عينة البحث الذين يمثلون أهم ثروات الوطن وهم فئة الشباب .

- مجيع األصدقاء والزمالء وكل من مد يد العون واملساعدة أو النصح والتوجيه واملشورة املخلصة. 
                                                      هذا واهلل ويل التوفيق ،،،

                                                                                                                               الباحث 
                                                                                                   عبد اهلل بن سعيد آل عبود القحطاين 

ح
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 مقدمة الدراسة

   تواجه املنظامت واألجهزة بمختلف أنشطتها وخاصة األمنية منها، يف وقتنا احلارض حتديات 
معارصة غري مسلبوقة، يتضح ذلك أثناء أدائها لرباجمها اهلادفة لتحقيق األمن وسلامة األرواح 
واملمتلكات العامة واخلاصة يف املجتمع، ومن أهم هذه التحديات عدم التوازن بني ما هو متوفر 
للدى هلذه األجهزة من إمكانات مقارنة بتعاظم ملتطللبات اخلدمة األمنية املتسلارعة من ناحية 
وتزايلد األخطلار النوعية املحتملة سلواء يف وقت السللم أو الطوارئ من ناحيلة أخرى، ولعل 
من أهم مصادر اإلخال هبذا التوازن عدم توفر العنارص البرشية املناسلبة كاًم ونوًعا، إضافة إىل 

العديد من املتغريات والتحديات اهلامة األخرى )أبو شامة،2003م، ص83،7(. 

   كلام أثبتت األحلداث والتجارب وأكدت الدراسلات أن من هذه املتغلريات والتحديات 
ما تشلكله ظروف السياسلة الدولية املتناقضة وخاصة جتاه قضايا ومصالح العامل النامي، إضافة 
ملنلاخ علر العومللة وتقنيلة املعلوملات والتواصل الثقلايف غري املحلدود بني الشلعوب، حيث 
سلامهت تللك املتغلريات يف تزايد نسلبة ونوعية اجلريمة والعنف عىل مسلتوى العامل، مما شلكل 
هتديلدًا لألمن والسلامة العاملة يف مجيع املجاالت وعلىل خمتلف املسلتويات . فنجد أن اجلانب 
األمني يف املجتمع، قد تأثر نتيجة التطور احلضاري والتغريات االجتامعية واالقتصادية والثقافية 
التلي شلهدهتا جمتمعاتنا العربية عاملة واخلليجية خاصة، فزاد معدل اجلريمة وتعددت أشلكاهلا 
وأسلاليبها وتقنياهتلا، فأصبح من الصعب عىل اجلهلاز األمني لوحده مواجهة تلك املشلكات 
وتلبيلة االحتياجات والقيام بجميع األدوار واملهلام األمنية العديدة من توعية ووقاية ومكافحة 

ومراقبة وضبط وحفظ لألمن ومحاية املجتمع)الباز،2007م،ص8( .  

  للذا فلإن إجياد عاقات إجيابيلة وقوية بني رجل األمن واملواطن سلتضمن قلدًرا عاليا من 
املشلاركة والتعلاون البنلاء يف جمال الوقايلة من األخطلار املختلفة قبل حدوثهلا ومكافحتها بعد 
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وقوعها، وذلك من خال اسلتثامر قيم املواطنة لدى اجلمهور عىل أسلس ومبادئ مشرتكة سواء 
كانت رشعية أو اجتامعية أو أخاقية، ألن ذلك يعني املشلاركة وحتمل املسؤولية بصورة مجاعية 
من قبل كافة رشائح املجتمع حيال املحافظة عىل األمن واالستقرار باعتبار ذلك مطلبًا للجميع، 
ويف نفلس الوقت وسليلة لتحقيق أهداف اجلميلع . فمن القيم اهلامة التي تقلوم عليها املواطنة : 
املشاركة واالهتامم بالشؤون العامة والتكافل االجتامعي الذي يصبح فريضة اجتامعية ومسؤولية 
عامة، يقع إثم التقصري فيها أو التفريط هبا عىل األمة مجعاء، لذا يتعني عىل أفراد املجتمع التعاون 
للقيلام هبلا للوصول إىل القلدر الازم من التوازن الذي حيفظ البناء االجتامعي سلليام ومسلتقرا 

ومتكاما)عامرة،2005 م، ص97(. 

   إن املواطنة يف حقيقتها سلوك تطوعي حضاري يقوم به الفرد لصالح وطنه، أو املكان الذي 
يعيلش فيه، أو حتلى املنظمة التي يعمل هبا، ومعنى هذا أهنا التزام ديني وأخاقي أكثر من كوهنا 
ا  ً َع َخريرْ سلوك خيضع أو يرتبط بنظام رسمي أو لوائح أو مكافآت مبارشة، قال تعاىل: }َوَمن َتَطوَّ
َ َشلاِكٌر َعِليٌم  }158{ )سلورة البقرة ( . فاملواطنة مبنية عىل قيم ومبادئ اإلنسلان السوي  َفإِنَّ للَّ
جتلاه وطنله وجمتمعه، حيث تصبح املواطنة لديه عبارة عن ممارسلة يوميلة يف حياته وضمريه، بل 

تشكل جزًءا من شخصيته وتكوينه )سفر،1421هل، ص89( .

  إن املواطنلة هبلذه الصلورة  لن تظهر عىل هذا النحلو إال عندما تتوفلر مقوماهتا، متمثلة يف 
متتع مجيع أطرافها بحقوقهم مقابل أداء الواجبات املطلوبة منهم، وبالتايل سليكون لدى املواطن 
إحسلاس وشلعور داخيل برشف االنتامء للوطن، بل ينظر إىل وطنه عىل انه بيته الكبري الذي جيب 
احلفاظ عليه وصيانته من مجيع األخطار، واحلرص عىل حتقيق الصالح العام، والتصدي لكل ما 
خيل باالستقرار واألمن، واملسامهة بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف املحافظة عىل استقرار ورقي 

وطنه وجمتمعه حارًضا ومستقبا . 

   وبنلاء عليه فقلد كان لدى بعض األجهزة األمنية النظرة الثاقبة لقراءة املسلتقبل وظروفه، 
والعملل عىل اسلتغال كل الوسلائل املمكنة لتحقيلق أهدافها األمنيلة، ومنها اسلتثامر املواطنة 
الكامللة لدى اجلمهور، ومشلاركتهم يف حتقيق األمن والسلامة لإلنسلان وممتلكاته أينام وجد، 
فعلىل سلبيل املثال تضملن نظام الدفلاع املدين الصلادر باملرسلوم امللكي رقلم) م/10( وتاريخ 



4

1406/5/10هل موادًا تنص عىل أن من مهام الدفاع املدين إعداد املتطوعني لغرض االستفادة 
منهم يف تنفيذ أعامله، سلواء وقت السللم أو احلرب . والشلك أن من أهم أسس ومبادئ جهاز 
الدفلاع املدين التي يعتمد عليها لتحقيق أهدافه مبدأ)الوقاية هي الغاية(، بمعنى حتقيق السلامة 
واحلاميلة للألرواح واملمتلكات من األخطلار املختلفة وصلوال لتعزيز األملن الوقائي بمفهومه 

الشامل كهدف وغاية هنائية .

  مما سبق يتضح أن املواطنة عندما يتوفر هلا املناخ املناسب واملقومات الازمة ملامرستها عىل 
أرض الواقلع جتعلل قيم التعاون املتبادل واملشلاركة بلني املواطن واألجهلزة األمنية يتحقق عىل 
ملدار السلاعة، إليامن اجلميع بأن األمن مسلؤولية مشلرتكة، وهنا ال يقلل دور املواطن عن دور 
اجلهلاز األمنلي، حيث تكون من ضمن اهتامماته صيانة جمتمعله، وحمافظته عىل القيم واألخاق 
واملبلادئ التلي يؤمن هبلا، فيقوم املواطن بدور رجلل األمن يف احلفاظ عىل تللك النظم واملبادئ 

والقيم االجتامعية )الثقفي،1422هل،ص23( .

  إنله رغلم هلذه األمهية للمواطنلة فإهنا مل حتظ باالهتلامم الكايف عىل املسلتوى العريب عامة، 
واللدول اخلليجيلة خاصلة من حيلث تفعيل قيمها للدى املواطنلني وخاصة فئة الشلباب، فمن 
الواضح أن اهتامم هذه الدول بالشلباب وقضاياهم مل يكن يف املستوى املطلوب، فأصبحت هذه 
الفئة تعيش يف أزمة نتيجة للعديد من املشلكات والصعوبات لعل من أبرزها البطالة والتشلتت 
الفكري والتطرف واالضطرابات النفسلية واالجتامعية، وال شلك أن هذه املشلكات ستؤدي 
بدورها إىل تدين ممارسة قيم املواطنة لدى هذه الفئة جتاه أوطاهنم السيام يف ظل الظروف املعارصة 
)ألباز،2005م،ص3( . وعن هذا يتساءل البعض : ما مفهوم االنتامء يف عر العوملة؟، واالنتامء 
هنا من أهم  قيم املواطنة، فباإلمكان يف الظروف املعارصة أن يعمل ويستقر الفرد يف بلد ما، إاّل 
أن انتلامءه ووالءه ال يلزال للوطلن األصلل، أو لرشكة عابلرة للقارات، أو جلامعلة أو فكر معني 
)الصياد،2002م، ص155( . إضافة إىل أن مفهوم العمل التطوعي الذي هو مظهر أو قيمة من 
قيم املواطنة ال زال يكتنفه الغموض لدى أفراد املجتمع )الباز،1422هل، ص63( . كام نجد أن 
هناك تدين يف جانب االخرتاع واالبتكار لدى الشباب حيث تضمن التقرير السنوي ملدينة امللك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية مائة وإحدى ومخسني )151( براءة اخرتاع ممنوحة يف عام 2008م، 
منها فقط ست)6( براءات اخرتاع سعودية،أي أن أكثر من 95% منها غري سعودية، وهذا يشكل 

انخفاضا مروعا يف معدالت اإلبداع الوطني)التقرير السنوي،2008م،ص192( . 



5

  أما البحوث والدراسلات العربية التي تناولت املواطنة فإهنا ال تتجاوز أصابع اليد، فضا 
علن أن هلذه البحوث تتعلق باملواطنة لدى الفرد جتلاه املنظمة التي يعمل فيها، وليس ملا هو أهم 

من ذلك وهو مواطنة الفرد جتاه أمن واستقرار وطنه وجمتمعه)حمارمه،2008م، ص162( .

 إن احللال التي تعيشله املواطنة دفع العديد من املتابعني والكّتلاب للتعبري عن هذا ذلك بأن 
هناك أزمة يف املواطنة وقيمها يف عرنا احلارض خاصة لدى الشباب )لية،2007م، ص106( . 

  كلام أن الباحث أثناء ممارسلته العملية واإلدارية مللدة تزيد عن ثاث عرشة عامًا، واطاعه 
علىل العديد ملن القراءات والتحليلات العلمية عن الوضع احلايل واملسلتقبيل للمواطنة يف ظل 
املتغريات العاملية، الحظ أن واقع األمر يشلري إىل أن هناك مؤرشات وعامات تشلري إىل حياد أو 
تدٍن ملستوى سلوك املواطنة لدى اجلمهور السيام فئة الشباب جتاه التعاون واملشاركة اإلجيابية مع 
األجهزة األمنية، ومن هذه املؤرشات : ضعف أو عدم التقيد بتعليامت السلامة واحلامية املدنية 
ملن البعض، ضعف التواصل والتعاون حيال إبداء مقرتحات أو ماحظات من املواطن هتدف 
إىل الصالح العام أو معاجلة سلبيات أو تطوير إجيابيات، إضافة لغياب أو تدين مستوى املشاركة 

املناسبة كاًم ونوًعا سواء يف حاالت السلم أو الطوارئ واملواسم اهلامة.  

    وبنلاء عليله فقد اختار الباحث هذا املوضوع ألمهيته البالغة، سلواء الرتباطه بأهم رشحية 
يف املجتمعات عرب العصور وهم فئة الشلباب، أو لإلسهام املتوقع حتقيقه من خال التعرف عىل 
مقومات تفعيل قيم املواطنة لدى هذه الفئة بصورة تتناسلب مع وزن وحجم هذا الوطن العزيز 
للوصول إىل حتقيق مبدأ »األمن والتنمية مسلؤولية اجلميع« كشلعار يطبق عىل أرض الواقع من 
قبل اجلميع بفخر واعتزاز وليس جمرد شلعار يرفع، إضافة الرتباطه الوثيق بطبيعة مهام وأعامل 
اجلهاز الذي ينتمي إليه الباحث بصفة خاصة واألجهزة األمنية واحلكومية األخرى  بشكل عام.

1 . 2 مشكلة الدراسة  
  إن حتقيلق األملن بمفهومله الشلامل هدف وغايلة، بل وسليلة للوصول إىل نتيجة سلامية 
وهي االسلتقرار والشعور بالطمأنينة وتوافر السامة العامة ملقومات حياة اإلنسان واستقرارها 
واملتمثلة يف الرضورات اخلمس: الدين، النفس، العقل، املال، والنسل، يف ظل مناخ حيقق احلياة 
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الكريمة لإلنسان، عىل اعتبار ذلك يمثل حجر األساس وجوهر حتقيق التنمية املستدامة.

إن السلبيل األمثل لتحقيق ذلك هو الوقاية من األخطار أيًا كان مصدرها، التي هتدد األمن 
واالستقرار، بل والتنمية بمفهومها الشامل  من خال املشاركة اإلجيابية والتعاون املتبادل ما بني 
اجلمهلور واألجهزة األمنية ومؤسسلات الدولة األخرى، عىل أسلاس هلام وهو)املواطنة( التي 
تسلتند عىل أسلس ومبادئ رشعية، وقيم اجتامعية وأخاقية . إال أن املتأمل للواقع املعارص جيد 
أن املواطنلة يف الدول العربية واإلسلامية عامة، واخلليجية خاصة تعاين من أزمة نتيجة انتشلار 
قيم وسللوكات خملة باألمن ومعيقة للتنمية يف أبعادها كافة منها : عدم التقيد بالنظام، االتكالية 

وعدم املشاركة، والسلبية واالهنزامية والامباالة وغريها )غبان،2009م،ص58( . 

  وال شلك أن للكل أزملة مسلببات وعوامل منها ما هلو ظاهر ومنها ما هلو كامن، لذا فان 
لألزملة التي تعيشلها املواطنة اليوم عواملل ومتغريات متعددة، منها ما هلو داخيل بحت، كتعّثر 
الدوللة يف إشلباع احلاجات األساسلية ملواطنيها، عدم حل مشلكلة البطالة وإجيلاد فرص عمل 

مناسبة، أو التهميش، وانتشار ظاهرة الفساد وغريها . 

إن اإلحصلاءات املختلفلة أكدت أن مهددات األملن والتنمية يف اجتلاه متصاعد، فاجلريمة 
ومسلبباهتا يف زيلادة مضطلردة عامليا وإقليام وحمليا، فعىل املسلتوى الوطني نجد أن نسلبة البطالة 
بلغت يف اململكة 12.2%، مقابل املعدل الطبيعي العاملي للبطالة الذي جيب أال يتعدى)%5-3(، 
وكانت نسلبة العاطلني من فئة الشلباب احلاصلني عىل الشلهادة اجلامعية 52% ) تقرير مصلحة 
اإلحصاءات العامة،2009م( . هذا يف الوقت التي تتزايد فيه نسبة العاملة الوافدة بصورة مطردة 
لتزاحم، بل تضايق األيدي الوطنية فقد نرش املوقع الرسلمي للجمعية السعودية للعمل أن عدد 
الوافديلن يف اململلكلة بلللغ ملا يقلارب )10( مايني بزيلادة 14 % عن العام الذي سلبقه، وأن 

حواالت هذه العاملة بلغت)78(مليار ريال عام 2008م .

 وال شلك أن ظاهرة البطالة املتزامنة مع تزايد نسلبة العاملة الوافد من العوامل املؤثرة سللبًا 
عىل سلوك املواطن جتاه وطنه، بل من مهددات األمن بمفهومة الشامل . فقد أكدت ذلك دراسة 
حديثة تشري إىل أن تعاظم أعداد العاملة الوافدة يعد من املتغريات احلديثة التي هتدد األمن الوطني 

إىل حد كبري جدا )آل سمري،2007م،ص321( .
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  كلام ارتفع علدد اجلرائم يف اململكلة ليصل نحو 98أللف جريمة جنائيلة )إحصائية األمن 
العام،2008م، ص1( . ومن خال التحليات ألسباب هذا االرتفاع اتضح أن من أسباهبا اهلامة 
ضعف القيم التي كانت يف السابق حتافظ عىل املجتمع وحتّصنه ضد اجلريمة، كام أن عدد حوادث 
الدفاع املدين واملرور يف اململكة يف ازدياد مسلتمر مما نجم عنها خسلائر يف األرواح واملمتلكات، 
ويرجلع السلبب يف ارتفاع احلوادث واخلسلائر النامجة عنهلا، إىل عدم التقيد بتعليامت السلامة 
اللوقلائيلة وقللة تعلاون اجلمهور مع األجهلزة األمنيلة )الغامدي، الصيلاد 1425،ص149(، 

)اللجنة اإلعامية بالدفاع املدين، 2008م، ص4(.

 ويف جانلب آخلر نجد هنلاك وقائع إجرامية من قبل فئة الشلباب ضد وطنهلم وجمتمعهم، 
يتضلح ذلك ملن خال ما أعلنله مؤخرا املتحلدث األمني للوزارة الداخلية يف اململكلة العربية 
السلعودية عرب املوقع الرسلمي للوزارة يوم األربعاء املوافلق 1431/4/7هل أن عدد املقبوض 
عليهم من الفئة الضالة )يف هذه املواجهة األمنية فقط( بلغ )101( شلخصًا وأهنم مجيًعا من فئة 

الشباب، وكانت نسبة السعوديني بينهم  50% تقريبًا .

  أملا علىل املسلتوى اإلقليمي فقد أشلارت إحصلاءات منظملة العمل الدولية علرب مكتبها 
اإلقليمي بلبنان أن البطالة متثل التحدي األسلايس ملنطقة الرشق األوسلط وشامل أفريقا ، حيث 
بللغ معلدل بطالة الشلباب25.6%، وهو أعىل معلدل يف العامل بلأرسه ، وأن العاطلني منهم هم 
أكثلر املعتدين عىل املال واملرافق العامة، كام أهنم األعىل نسلبة يف ارتلكاب اجلرائم وأكثر الفئات 
فقدانلًا ملعنى املواطنة )املكتلب اإلقليمي بلبنان،2004م، ص6( . كلام تراجعت مراكز وجهود 
)17( سلبع علرشة دولة عربيلة يف جمال مكافحة الفسلاد مقارنة بالعام 2008م، وذلك حسلب 
إحصائيلة مؤرش الشلفافية الدولية ملحاربة الفسلاد ) تقرير منظمة الشلفافية الدولية،2009م( . 
ويف دراسلة حول املواطنة لدى الشلباب باملدارس الثانوية واجلامعات يف مجهورية مر العربية، 
كان من نتائجها املؤسللفة أن نسلبة 97% من العينة ال يشاركون يف احلياة السياسية واالجتامعية، 
وأن 88% ملن العينلة ال يامرسلون حريلة التعبري. وكان من أهم  أسلباب ذلك : أن الشلباب ال 
يشلعرون باألملان، وأن آدميتهم تتعرض لامتهان عىل يد أجهلزة األمن، إضافة لعوامل أخرى 
كعدم تكافلؤ الفرص)عزالدين،2006م،ص64( . فعدم تكافؤ الفرص للحصول عىل العمل، 
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وغياب العدالة االجتامعية، أدى إىل حالة من التهميش لقطاع من الشباب، مما أنتج لدهيم شعورًا 
بعدم االنتامء ألوطاهنم )بوعناقة،2007م،ص269( .

  وملن العوامل املؤثلرة عىل املواطنة ما هو خارجي، كمظاهر االحتال واالسلتعامر وهنب 
الثلروات يف العلامل النامي والعريب خاصة، إضافة لظاهلرة العوملة التي هلا تأثريًا خطريًا عىل البعد 
الثقايف للشعوب فهي ساح خطري يكرس انشطار اهلوية الثقافية الوطنية، فالسيادة الثقافية تنهار 
بتزاملن مع ضغوط هذه الظاهرة، يف ظل إخفاقات مؤسسلات الداخل، ألن العوملة تطرق مجيع 
مناحي احلياة متخطية مجيع احلدود واألزمنة، ففي جمال الثقافة عىل سبيل املثال أصبحت وسائل 
العومللة املختلفة مصلدرا جديدًا وقويًا لبنلاء القيم واالجتاهات وتغيلري القناعات لدى اجلمهور 

)يسن،2002م، ص9(. 

 عليه يتضح  أن تفعيل قيم املواطنة لدى املواطن له أمهية قصوى يف حتقيق األمن االستقرار 
والتطور ، وتزداد تلك األمهية إن مل تكن استثنائية يف اململكة العربية السعودية، سيام لدى رشحية 
الشباب التي تزيد نسبتهم حسب اإلحصاء السنوي لعام)2008م( عن60 % من تعداد السكان، 
فوطنهم مهبط الوحي ومهد الرسلاالت الساموية، يضم احلرمني الرشيفني يف مكة واملدينة، قبلة 
ملا يزيلد عن مليار مسللم يتوجهلون لوطنهلم يف الصاة مخس ملرات يف اليوم والليللة، إضافة 
السلتضافة املايني من احلجاج سلنويا واملعتمرين عىل مدار العام، فضًا عن املكانة االقتصادية 
واإلرث احلضاري واملوقع االسرتاتيجي، هلذا كله فإنه سيكون جلهود الشباب ومشاركتهم جتاه 
شؤون وطنهم حسب ما متليه عليهم عقيدهتم وقيمهم، األثر البالغ إجيابا أو سلبا يف حتقيق األمن 
واالستقرار والعزة واملنعة هلذا الوطن من عدمه، سيام يف ظل الظروف واملتغريات املعارصة التي 

تعصف باملبادئ والقيم بل وباملعتقدات واألفكار .

    وبناء عىل ما سبق فإن مشكلة هذه الدراسة تكمن يف التساؤل الرئـيس التايل : إىل أي مدى  
تسهم قيم املواطنة لدى الشباب اجلامعي يف تعزيز األمن الوقائي ؟
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1 . 3 تساؤالت الدراسة
يتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية :

1 ل ما مسلتوى قيم املواطنة لدى الشلباب يف جامعات اململكة العربية السلعودية وإسلهامها يف 
تعزيز األمن الوقائي؟  

2 ل ملا املعوقلات التي حتد من ممارسلة قيلم املواطنة لدى الشلباب يف جامعات اململكلة العربية 
السعودية ؟

3 ل ما مقومات تفعيل ممارسلة قيم املواطنة عىل أرض الواقع  لدى الشلباب يف جامعات اململكة 
العربية السعودية ؟  

4 ل هلل توجد فروق يف مسلتوى قيم املواطنة بني الشلباب)الطلبة( يف جامعلات اململكة العربية 
السعودية تعزى ملتغريات )العمر، التخصص،املستوى الدرايس، احلالة االجتامعية،املشاركة 

يف األنشطة اجلامعية( ؟. 

1 . 4 أهداف الدراسة 
 هتدف هذه الدراسة إىل ما ييل :

1 ل التعرف عىل مستوى قيم املواطنة لدى الشباب يف جامعات اململكة العربية السعودية، ومدى 
إسهامها يف تعزيز السامة واألمن الوقائي.

2 ل التعرف عىل املعوقات التي حتد من ممارسة الشباب يف اجلامعات لقيم املواطنة.  

3 ل التعرف عىل مقومات تفعيل ممارسة قيم املواطنة عىل أرض الواقع  لدى الشباب يف جامعات 
اململكة العربية السعودية . 

4 ل معرفلة هلل توجلد فروق يف قيلم املواطنة بني الشلباب يف جامعات اململكلة تعزى ملتغريات       
)العمر،التخصص، املستوى الدرايس، احلالة االجتامعية، املشاركة باألنشطة اجلامعية (.
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1 . 5 أمهية الدراسة
  تكملن أمهيلة هذه الدراسلة يف أمهيلة موضوعها بجانبيله : املواطنة لدى الشلباب واألمن 
الوقائي يف مجيع املجاالت املختلفة، ونظرا ملا هلذين اجلانبني من إسلهام جوهري يف حتقيق األمن 
والوقاية من األخطار أيا كان نوعها، وما يرتتب عىل ذلك من اسلتقرار وتنمية شاملة، فإن أمهية 

هذه الدراسة تتضح يف اآليت :

1 . 5 . 1 األمهية العلمية
تكتسلب هلذه الدراسلة أمهيتها من خلال تناوهلا ملفهلوم املواطنة لدى املواطن سليام لدى 
فئة الشلباب يف ظل الظروف املعارصة واملسلتقبلية املحتملة وتناوهللا آلليات تفعيلها عىل أرض 
الواقع،  نظرا لكون السللوك العميل لقيم املواطنة الكاملة يعترب مساهم ورشيك أسايس يف جمال 
حتقيق السامة العامة واألمن بمفهومه الشامل بالتعاون مع أجهزة األمن يف مجيع املجاالت، لذا 
من الرضوري أال ترتاجع هذه املشلاركة أو تغيب، وصواًل جلعل هذا السلوك احلضاري ممارسة 

عملية يومية يترشف اجلميع القيام هبا . 

1 . 5 . 2 األمهية العملية
 تكملن األمهيلة العملية هلذه الدراسلة من خال الوقوف عىل آراء رشحيلة هامة من رشائح 
املجتمع السلعودي، وهم رشحية الشلباب عن مدى ممارسلة قيلم املواطنة لدهيلم بصورة عملية 
علىل أرض الواقلع من عدمله، خاصة فيام يتعللق بالتعاون مع األجهزة األمنية يف جمال السلامة 
الوقائيلة واألمن بمفهومه الشلامل، ليتم عىل ضوء ذلك حتديد اآلليات املناسلبة لتفعيل املواطنة 
لدى املواطن جتاه وطنه من خال توفري مقوماهتا بشفافية وموضوعية، وذلك عىل أسس ونتائج 
علميلة تتناسلب مع الظروف واملتغريات املعارصة، كام هو املأملول من النتائج والتوصيات التي 
تلم التوصل هلا يف هذه الدراسلة، وصوال إىل جعل قيم املواطنة متلارس بتلقائية ورقابة ذاتية من 
قبل املواطن جتاه وطنه كسلوك حضاري متبع عند ممارسته ألنشطته املختلفة سواء داخل الوطن 
أو حتى خارجه، عىل أساس مبدأ هام وهو أن مصلحة اجلميع تتحقق حتت مظلة املصلحة العليا 
للوطلن، كام أن هذه الدراسلة عىل حلد علم الباحث هي األوىل التي تتناول دراسلة قيم املواطنة 
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لدى الشلباب يف اململكة، وإسلهام ذلك يف تعزيز الوقاية واألمن بمفهومه الشامل، باعتبار ذلك 
هدفا وغاية سامية حلامية كيان الوطن شاخمًا عزيزا حمافظًا عىل هويته وتقدمه واستقراره . 

1 . 6 حدود الدراسة

1 . 6 . 1  احلدود املكانية 
تم تطبيق هذه الدراسلة عىل عينة عشلوائية من مخس جامعات يف املناطق الرئيسلة للمملكة 
العربية السلعودية عىل النحو التايل : املنطقة الوسطى)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية(، 
املنطقة الغربية )جامعة امللك عبد العزيز(، املنطقة الرشقية ) جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن(، 

املنطقة اجلنوبية ) جامعة امللك خالد (، املنطقة الشاملية ) جامعة تبوك( .

1 . 6 . 2 احلدود الزمانية 
تم حتديد زمن إجراء هذه الدراسة ميدانيًا عىل الشباب من طاب اجلامعات اخلمس املحددة 

خال العام الدرايس 1430هل )2009م( . 

1 . 6 . 3  احلدود البرشية 
طبقت هذه الدراسة عىل الشباب من الطلبة السعوديني الذكور التي ترتاوح أعامرهم ما بني 

)18 ل 33 سنة( يف اجلامعات اخلمس .

1. 6 . 4 احلدود املوضوعية 
اقتر موضوع هذه الدراسلة يف التعرف عىل مسلتوى قيم املواطنة التالية فقط :)املشلاركة، 
النظام »التقيد باألنظمة والتعليامت«(، ومدى إسلهامها يف حتقيلق األمن الوقائي، نظرا ألمهيتها 

القصوى يف هذا املجال، وقد تم اختيار هذه القيم دون غريها لألسباب التالية  :

1 ل تعلّد هلذه القيم مرآة تعكس السللوك الظاهري للفلرد أثناء التعامل والتعلاون مع األجهزة 
األمنيلة من قبلل املواطن من ناحية، ولصعوبلة بحث بقية منظومة قيلم املواطنة األخرى يف 

بحث واحد من ناحية أخرى .
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2 ل  اإلحساس واملاحظة الشخصية للباحث من خال خربته امليدانية واإلدارية التي تزيد عن 
ثاث عرشة سنة يف جمال أعامل السامة واحلامية املدنية .

3 ل االسلتئناس بلرأي جمموعلة من اخللرباء واملختصني يف هلذا املجال، حيث تم عمل اسلتامرة 
اسلتقصاء هلدف تقييم مدى أمهية هذه القيم ملوضوع الدراسلة، وتم توزيعها عىل عدد)18( 
خبريًا وخمتصًا يف كل من جامعة امللك سعود وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كام يتضح 

من امللحق رقم )2،1 ( وكانت نتيجة االستقصاء كاأليت :

أ ل حصلت قيمة املشاركة عىل تكرار مهمة جدًا بنسبة 94%، ومهمة %6 .

ب ل حصلت قيمة النظام عىل تكرار مهمة جدًا  بنسبة 89% ، ومهمة %11 .

ج ل حصلت قيم أخرى عىل النسب التالية : قيمة املحافظة عىل املمتلكات العامة عىل تكرار 
مهملة جلدًا بنسلبة 72.3%، ومهملة 2.7% . كذلك حصلت قيمة كل ملن )  الوعي،  
الغلرية عىل الدين والوطلن، التعاون والتناصلح، الثقة املتبادلة ( عىل تكلرار مهمة جدًا 
بنسلبة 6%  لكل واحدة منها، كام حصلت قيمتي االنتامء وحب الوطن عىل تكرار مهمة 

جدًا بنسبة 11%، وقيمة املسؤولية عىل تكرار مهمة جدًا بنسبة %11 . 

د ل  يتضلح مما سلبق حصول قيلم املواطنة موضوع الدراسلة ) املشلاركة،النظام (عىل درجة 
مهمة جدا عىل التوايل بنسلبة )94%، 89% (، وهذه نسلب مرتفعة جدا، مما يؤكد أمهية 

هاتني القيمتني وإسهامها يف جمال األمن الوقائي بمفهومة الشامل . 
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1 . 7 مفاهيم ومصطلحات الدراسة 
  تتضمن هذه الدراسة عددًا من املصطلحات واملفاهيم املتعلقة هبا، وهي عىل النحو التايل :  

1  ـ القيمة 
 القيملة لغة : هي»كلملة تدل عىل قيمة اليشء، فقد ذكر أنيس وآخرون يف املعجم الوسليط     
)1979م( أن قيملة الليشء هلي قدره، وقيمة املتلاع هي ثمنه، يقلال : ما لفان قيملة، أي ما له 
ثبات ودوام عىل األمر« ص768 . فالقيمة تدل عىل اليشء الذي حيمل يف ذاته منفعة أو وزنًا أو 
ثمنا، » وقد أشلار الغامدي )2009م( أن القيمة تعنلى قدر اليشء أو قدر مكانة الفرد، ومعناها 

االقتصادي الثمن« ص23 .

أما يف االصطاح فإن للقيمة عدة تعريفات، منها :

ل  نجلد أن » فهملي)1999م( أخذت بالتعريف الفلسلفي للقيم عىل أهنلا لفظ يطلق عىل كل ما 
هو جدير باهتامم املرء وعنايته العتبارات سيكولوجية واقتصادية وأخاقية ومجالية« ص30 .

ل  يعرفهلا روكيتلش Rokeach يف»اللكايف)2005م( بأهنلا اعتقلاد يعرب عن تفضيل شلخيص أو 
اجتامعي لسلوك أو غاية من الغايات بداًل من نمط سلوكي أو غاية أخرى خمتلفة« ص50 

ل  تعريلف القيلم للدى »الغاملدي )2009م( بأهنلا مفهلوم يتبناه الفلرد العتقاِد بصحتله عقليًا 
ووجدانيًا، وربام إيامنيًا، فهي حالة عقلية ونفسية ووجدانية« ص23 .

ل  ويعلرف الباحلث القيم يف هذه الدراسلة )إجرائيا( بأهنا : جمموعة من التفضيات اإلنسلانية، 
الفطرية أو املكتسبة، املبنية عىل أسس عقدية أو اجتامعية وثقافية أو أخاقية، تشكل لدى الفرد 
قناعلة وإدراكًا بأمهيتهلا بصورة جتعل منها إطارًا مرجعيًا لديه، حتدد تفاعله وسللوكه مع البيئة 

التي يعيش فيها . 
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2  ـ املواطنة 
تشلمل املصطلحات املرتبطة بمفهلوم املواطنة:)الوطن،املواطن، املواطنلة(، وتعريفها عىل 

النحو التايل : 

أ ـ الوطن : 

ل الوطلن يف اللغلة : جلاء يف القاموس املحيط كام أشلار لذللك » الفريوز أبادي حتقيلق البقاعي 
)1420هلل( بلأن الوطن هلو : منزل اإلقاملة، وأوطن : أقام، واسلتوطنه : اختلذه وطنا، يقال 
مواطلن مكلة : مواقفها« ص272 . ويقال توطن األرض : اختذها وطنًا، وواطن القوم :عاش 
معهلم يف وطلن واحد . وخاصة القول يذكر »موسلى)2005م( أن الوطن يف اللغة العربية : 
هللو مكلللان إقامللة اإلنسلان، ومنللزل سلكناه ومقره الدائم، وإليه انتامؤه، سواء ولد فيه أم 

مل يولد« ص25.

ل  الوطن اصطاحًا : عرف صاحب املوسوعة الفقهية امليرسة الوطن األصيل كام ذكر يف الزيات 
والنجلار)1980م( : بأنه »البلد الذي ولد فيه اإلنسلان أو الذي اختلذ له فيه بيتًا وزوجة يأوي 

إليها، وهو يقيم فيه إقامة دائمة ملامرسة عمل أو الستطابة هواء ونحو ذلك« ص142.

ب  ـ املواطن 

 بنلاء علىل تعريف الوطن فقد تم اشلتقاق تعريلف املواطن كام ذكر موسلى)2005م( بأنه: 
»اإلنسان الذي اختذ له بلدا وموطنا، سواء ولد فيه أم مل يولد، يقيم فيه إقامة دائمة ملامرسة عمل، 
ويمثلل لبنة قويلة يف ذلك الوطن، فيلتزم بنظامه وحيافظ عىل أمنه واسلتقراره، ويرتبط بمواطني 
ذللك البللللد يف حتقيلللق مصاحلهللم العاملللة واخلاصلة، ليسلهموا يف تنميلة وطنهلم، وبنلاء 

جمتمعهم« ص24.

ج  ـ املواطنة

 مأخلوذة من املشلاركة واملفاعلة، فقد عرفها سلفر)1421هل( بأهنلا : » انتامء ووالء لعقيدة 
وقيم ومبادئ وأخاق، لتصبح سللوكا يف حياة الفرد وضمريه الذي يشلكل جزء من شخصيته 
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وتكوينله، وتقوم بدور يف بقاء اإلنسلان خادملا لقومه، بانيا حلضارهتم، وإن شلق عليه ظلمهم، 
وختلفهم« ص90 . 

ويعرف الباحث املواطنة )إجرائيا( بأهنا : املشلاركة واالرتباط الكامل بني اإلنسلان ووطنه 
املبني عىل أسس من العقيدة والقيم واملبادئ واألخاق، والتمتع باحلقوق وأداء الواجبات بعدل 
ومسلاواة، ينجم عنه شلعورا بالفخر ورشف االنتامء لذلك الوطن، يف ظلل عاقة تبادلية مثمرة 

حتقق األمن والسامة والرقي واالزدهار للوطن واملواطن يف مجيع املجاالت . 

وباختصـار فاملواطنة هلي : التفاعل االجيايب ما بني املواطن واملجتمع والدولة أثناء ممارسلة  
منظومة القيم لتحقيق مصالح اجلميع حتت مظلة املصلحة العليا للوطن.

3  ـ الشباب
عرفلت » اجلمعيلة العامة ملنظملة األمم املتحدة )2003م ( الشلباب بأهنلم : األفراد الذين 

ترتاوح أعامرهم بني )24:15 ( سنة. 

ويعرف الباحث الشلباب يف هذه الدراسلة )إجرائيا( بأهنم : الطلبة السعوديون » املنتظمون 
املقيدون« يف جامعات اململكة العربية السعودية الذين ترتاوح أعامرهم بني)33:18( سنة، وهي 

الفرتة التي تتصف بالنضج واملسؤولية االجتامعية والقانونية .  

4  ـ األمن الوقائي :
أ ل األملن : األملن يف اللغلة : أصلل األمن يف اللغة كام ذكلر » ابن منظور )د.ت( بأنله : طمأنينة 

النفس وزوال اخلوف« ج5،ص162. 

ل  األمن يف االصطاح : يعرف»الشلقحاء )2004م( األمن بأنه : اطمئنان اإلنسان النعدام 
التهديلدات احلسلية له وحلقوقه، وحترره ملن القيود التي حتول دون اسلتيفائه الحتياجاته 

الروحية واملعنوية، ولشعوره بالعدالة االجتامعية واالقتصادية« ص14.
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ب ل الوقاية :

ل  الوقاية يف اللغة كام ذكره الرازي)2004م( بأهنا : »مأخوذة من الفعل وقى، بمعنى احلامية 
واحلفاظ، يقال : وقاه الل أي محاه وحفظه من كل سوء«ص353.

ل  أما تعريف الوقاية يف االصطاح فقد عرفها أبو حسان )1987م( » بأهنا : كل عمل أو إجراء 
يلؤدي إىل التقليلل أو احلد من الرشوط والظروف التي تؤدي باألفراد إىل اتباع سللوكات 

إجرامية، أو القيام بأعامل ُتعّد قانونًا أو عرفًا سلوكات منحرفة أو شاذة «ص126. 

ج ل ويعلرف الباحث األملن الوقائي )إجرائيًا( بأنه : جمموعة اإلجلراءات واالحتياطات، وكل 
ما من شأنه ضامن توفري الطمأنينة والسامة للرضورات احلياتية لإلنسان، ولبقية احتياجاته 
املاديلة واملعنوية األخرى ووقايتها من أي مصدر هتديد أو خطر، من خال التعاون املتبادل 

واملثمر مابني الفرد واملجتمع وأجهزة الدولة املختلفة . 
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الفصل الثاين
اخللفية النظرية للدراسة

2 . 1 اإلطار النظري .
2 . 2 الدراسات السابقة .
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الفصل الثاين
اخللفية النظرية للدراسة

2 .1  اإلطار النظري 

2 . 1 . 1 القيم

   متثلل منظوملة القيلم إحدى املكونات األساسلية لطبيعة السللوك احليايت لانسلان يف أي 
جمتملع ملن املجتمعلات منذ القدم وحتلى هذا العلر، فهي الوسليلة الوحيلدة واملائمة لقيام 
الروابط املتعددة بني الناس، كام أهنا املحرك للحياة اإلنسانية، فتتأرجح احلياة بني القيم اإلجيابية 
والسللبية، فلإذا تغلبت األوىل اسلتمرت حيلاة األمم والشلعوب يف تطور وعطلاء، وإن حدث 

العكس كانت األنانية والركود، والزهد يف العمل والتخلف وعدم االستقرار .

  لقلد شلكلت القيم عىل مر العصور املرجلع واملحور الذي ينظم سللوك األفراد واملجتمع 
والدوللة علىل حد سلواء، كام أهنا العامل اهلام الذي يسلاهم يف متاسلك املجتملع واملحافظة عىل 
هويته واستقراره وتطوره، كوهنا جمموعة من املعتقدات واملبادئ التي تتسم بقدر من االستمرار 
النسلبي، والعمل كموجهات لإلنسان نحو غايات لتحقيقها أو أنامط سلوكية خيتارها ويفضلها 
بديًا عن غريها )عقل،2001م، ص15( . لذا فمهام اختلفت القيم باختاف املذهب أو الطبقة 
يف النسلق االجتامعلي، فإن قياًم معينة تظل ذات صبغة ملزملة اجتامعيًا جلميع األعضاء، رغم أن 
بعضهم قد يفشلل يف حتقيقها يف سللوكه الفردي أو يف رشحية أو فئة دون األخرى، فقيمة األمانة 
تعتلرب هاملة وملزمة للجميع بعلدم انتهاكها اجتامعيلًا، رغم أن البعض قد يفشلل يف االلتزام هبا 
كحلاالت فرديلة، وهذا يشلري إىل أن التقيلد بالقيم يعترب ملزملًا اجتامعيًا ولو بصورة نسلبية، كام 
تعتلرب القيلم من روافد وحدة وثقافة املجتمع، ألهنا تعمل علىل إقامة نقاط التقاء متفق عليها من 
قبلل مجيلع رشائلح املجتمع عىل اختلاف أطيافهم، من خلال دورها يف متكني األفلراد إلدراك 
األمور من حوهلم، والتفاعل مع البيئة االجتامعية املحيطة ليتم عىل ضوء ذلك حتديد سللوكاهتم 

)فهمي،1999م،ص137( . 
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   لذللك فلإن منظوملة القيم التلي يتبناها الفرد واملجتملع والدولة هلي يف حقيقتها املحرك 
األسايس ألفكار وأفعال هذه األطراف مجيعًا، إضافة لذلك فهي متثل املكّون األساس لشخصية 
املجتملع واألمة، وامللهم احلقيقلي هلا، والقوة الدافعة نحو املحافظة علىل البقاء والنمو والتطور         
) الغامدي،2009م،ص25(، فمثا عندما تكون قيم املشاركة والتعاون مطبقة عىل أرض الواقع 
بني املواطن والدولة ممثلة يف أجهزهتا األمنية واملدنية املختلفة، وبقية مؤسسات املجتمع األخرى، 
فإن ذلك سيسلاهم يف تعزيز كل ما من شأنه حتقيق األمن واالستقرار والسامة العامة بصورة مل 
تكن تتحقق يف حالة غياب هذا التفاعل واملشلاركة، وهلذا اجلانب مظاهر سلوكية متعددة منها : 
التقيد باتباع اللوائح والتعليامت الوقائية أثناء ممارسة املواطن ألنشطته احلياتية املختلفة، املشاركة 
يف حتقيلق األمن يف مجيلع املجاالت، املحافظة عىل املمتلكات العامة، عىل اعتبار أن ممارسلة هذه 
السلوكات تصبح قيمة ثقافية لدى املواطن، وسلوك حضاري عميل وتلقائي عىل أرض الواقع، 
يكون الدافع لذلك حب الوطن واحلرص عىل املسامهة يف حتقيق التنمية الشاملة واحلياة الكريمة 
لكافلة أبنائه عىل أسلاس العدالة االجتامعية وسليادة القانون، مما يعزز مكانلة الوطن واألمة بني 

األمم األخرى .

  إن املتغلريات املعلارصة كظاهلرة العومللة وما صاحبها ملن حتديات غري مسلبوقة مدعومة 
بمظاهر تقنية النانو تكنولوجي » األجهزة التكنولوجية فائقة الصغر«، ووسائل تقنية االتصاالت 
واملعلوملات والفضلاء املفتوح وزوال احلدود بني الشلعوب، وتعدد املصاللح واختاف مواقع 
القوى العاملية، أقرتنت براع حمتدم، وسلعي حمموم من أطراف معادلة القوة واملصالح العاملية 

إىل تذويب وتغييب قيم وثقافة الطرف األضعف بام حيقق مصالح الطرف األقوى . 

   ولعلل ملن أخطلر التأثريات هللذه الظواهر تأثريها السللبي علىل البعد الثقايف للشلعوب 
وقيمهلا من خال : تشلويه صلورة القيم املحليلة ووصفهلا بالتخلف والرجعية وعلدم قدرهتا 
علىل التجديد املتوازن، افقاد األرسة لقيمتها باعتبارها مرجعية ضابطة للقيم والسللوك، زعزعة 
قيلم املواطنلة كإضعلاف الوالء واالنتلامء الوطني لدى املواطلن جتاه وطنله.. وغريها)الدعيج ; 

سامة،2007م،ص20(، )درويش،2009م،ص13(  

   عليه يتضح الدور األسايس الذي تلعبه القيم يف توجيه ميول وطاقات املجتمعات واألمم، 
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السليام عندما توفر الدولة هلذه القيم املناخ املناسلب ملامرستها عمليًا، عندها تصبح القيم سلوكا 
حضاريلا ملن املواطن جتاه وطنه متلارس بصورة تلقائيلة وبرقابة ذاتية، فتكلون املصدر واملوجه 
والقانون واملعيار والضابط املنظم ألفكار ومشاعر وجهود وطاقات وموارد األفراد واملجتمعات 
واألملم علرب التاريخ، فعىل سلبيل املثال : عندملا تأصلت وجتسلدت منظومة القيم اإلسلامية 
احلضارية يف عهد الرسول >، واخللفاء الراشدين من بعده، متكنوا من صناعة حضارة وبناء أمة 
جديدة مل تكن موجودة من قبل وفرضت نفسلها عىل احلضلارات األخرى)الغامدي،2009م، 

ص28(. 

   وملن األمثللة املعلارصة والرائلدة املوضحة للدور القيم يف بنلاء األمم والشلعوب، جتربة 
اليابلان بعلد احللرب العاملية الثانيلة وما عانته ملن أهوال تفلوق الوصف، حيث بلدأت الدولة 
اليابانيلة بتفعيلل منظوملة قيم املواطنة لدى شلعبها بصورة تتناسلب مع طموح اهللدف والغاية 
السلامية املسلتقبلية لألمة اليابانية ومن هذه القيم :)املشلاركة، الفريق الواحد، احلرية، العدالة، 
تكافؤ الفرص، الشلفافية، سللوك الفرد ال يتعارض مع املصلحة العامة، املرونة، الطموح، دعم 
القيلادات الصاحللة والوقلوف ورائها( مما جعلها حتقلق طموحها وتصبح دوللة عظمى، بفضل 
تضافر اجلهود املخلصة واملشرتكة من املواطن واملجتمع والدولة اهلادفة لتحقيق مصلحة الوطن 
أوال، وقد لعبت فئة الشباب دورا بارزا ورئيسا يف حتقيق ذلك )كادو واكي،1990م،ص70( .

إن الوصول إىل هذه الغاية اهلامة ليس باألمر السهل، حيث تواجه القيم العديد من املعوقات 
والتحديات املتعددة، وغري املسبوقة يف مجيع املجاالت االجتامعية واألمنية والثقافية وغريها، مما 
جعل هلذه املتغريات والظروف نتائج سلبية عىل مجيع دول العامل بصورة مبارشة أو غري مبارشة، 
خاصة عىل دول وشعوب الدول النامية، ومنها دول العامل العريب بوجه عام ودول اخلليج بوجه 
خاص . فقد أكدت الدراسات أن دول هذه املنطقة شهدت تغريًا ماديا واجتامعيًا وثقافيا بدرجة 
غلري متوازنلة مع قيمه وإمكاناته، فكان هناك حترض وتطور ملادي يف ظل مظاهر العوملة والتقنية 
واالتصاالت يف مجيع املجاالت، عىل حسلاب بعلض القيم واملعتقدات والتقاليد، فظهرت تلك 
الفجلوة التي أدت إىل تشلويه بعض جوانب القيم الثقافية املحليلة الوطنية، وهذا بدوره أثر عىل 
تركيبتهلا القيمية، مما أثر سللبًا عىل سللوك بعض فئات املجتمع يف هذه اللدول كفئة العاطلني أو 
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املهشلمني ملن الشلباب، لعل ملن أخطر هذه اآلثلار ضعف أو تلدين مظاهر املواطنلة لدى هذه 
الفئلات جتاه أوطاهنا )غانم،1999م،ص3( . فمثا اسلتخدام البعض اليسء لشلبكة االنرتنت 
وخاصة فئة الشباب أّثًر سلبًا عىل مستوى بعض القيم لدهيم، بل إن البعض استغل هذه اخلدمة 

يف ارتكاب اجلرائم أو نرش األفكار املنحرفة املخلة باألمن .    

  لذا يرى الباحث أن هذه املتغريات املتسارعة التي يمر هبا العامل، سواء عىل املستوى العاملي 
أم علىل املسلتوى املجتمعي املحليل، كان هلا أثر كبري عىل نسليج العاقلات يف املجتمع احلديث، 
بلل عىل عوامل االسلتقرار والتنمية يف مجيع املجاالت، وهذا األمر يشلكل ناقوس خطر للدول 
الرشليدة والشلعوب احلية، مما حيتم مراجعة اخلطط الوطنية القائمة يف كل جمتمع بام يتناسلب مع 
املوقلف والظروف، من خال إعادة رسلم السياسلات واالسلرتاتيجيات الوطنيلة بموضوعية 
وشلفافية لاسلتفادة من النواحي اإلجيابية هلذه املتغريات، ويف نفس الوقت جتنب اآلثار السلبية 
هللا عىل منظومة القيلم يف املجتمع، ويف مقدمتها قيم املواطنة التي متّثل يف احلقيقة دعامة جوهرية 
من دعائم األمن، ووسيلة هامة من وسائل تعزيز الوقاية من األخطار أيا كان مصدرها، إن هذه 

القيم هي عامد بقاء األمم، بل واستمرارها ورقيها وتطورها .

أواًل: مفهوم القيم   

  ُيعلّد مفهلوم القيم ملن املفاهيم املتعلددة واملختلفة املعلاين، ولعل مرجع ذللك التعدد هو 
تعدد املجاالت التي يستخدم فيها هذا املفهوم. فقد استخدمه علامء االقتصاد، وعلامء االجتامع، 
وعلامء الفلسلفة وعلم النفس، ورجال الدين والسياسلة والفن وغريهلم، فمنهم من يرى القيم 
مرادفة لألمهية، ومنهم من تعامل معها عىل أهنا معتقدات، ومنهم من رأى أهنا معايري أو أحكاما 
تفضيلية تتضمن ما جيب عىل الناس أن يفعلوه . إال أن هذه التعاريف تشلرتك يف املضمون وهو 
أن القيملة تلدل عىل كل يشء حيمل يف ذاته منفعة أو وزنلًا أو ثمنًا، كام أهنا متثل مصطلحًا جتريديًا 
يطللق علىل املوضوعات التي يعتربها الشلخص مهمة، فهي جزء من التنظيم الذي يسليطر عىل 
سلوكنا، ويعكس حاجاتنا واهتامماتنا وأهدافنا، إضافة إىل أهنا تعكس النظام االجتامعي والثقايف 
اللذي نعيلش فيه )غانلم،1999م،ص3( . وعىل ذلك فقلد وجد الباحث علدة تعريفات للقيم 
سيشلري أوال إىل بعضهلا للداللة فقط عىل تعلدد وتنوع تعريف هذا املفهلوم، ثم حتديد التعريف 
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اللذي أخذ به الباحث، ثلم حتديد نطاق بعض املفاهيم املتداخلة ملع مفهوم القيم كام يتضح من 
اآليت : 

ل ينظر املفهوم الفلسفي« كام ورد يف املعجم الفلسفي)1982م( إىل القيم كمقياس للخري والرش، 
واخلطأ والصواب، فقد عّرف القيمة بأهنا » لفظ يطلق عىل كل ما هو جدير باهتامم املرء وعنايته، 

العتبارات سيكولوجية واقتصادية وأخاقية ومجالية« ص122 .

ل التعريف االجتامعي للقيم »كام ذكره اجلوهري، وآخرون)1996م( بأن القيمة : هي التفضيات 
اإلنسانية، والتصورات عام هو مرغوب فيه عىل مستوى أكثر عمومية، لذلك تشمل القيم كل 
املوضوعات والظروف واملبادئ التي أصبحت ذات معنى خال جتربة اإلنسلان الطويلة، إهنا 

باختصار شديد اإلطار املرجعي للسلوك الفردي« ص169.

ل  عرفلت ديلاب)1980م( القيلم  بأهنلا: »احلكم اللذي يصدره اإلنسلان عىل يشء ملا، مهتديا 
بمجموعلة ملن املبادئ واملعايري التي وضعها املجتمع اللذي يعيش فيه، والذي حيدد املرغوب 
فيه وغري املرغوب« ص52. ويلرى هيجان)1412هل( بأهنا: »اعتقادات عامة حتدد الصحيح 

من اخلطأ، واألشياء املفضلة من غري املفضلة« ص8. 

ل وعرفهلا اللكايف )2005م( : بأهنلا إمجلاال هلي »املثاليات التي تسلود بني األفلراد وتتغلغل يف 
نفوسهم، وتتوارثها األجيال وتدافع عنها قدر اإلمكان«  ص18 . 

ل ويرى الغامدي)2009 م( القيمة بأهنا : »اخللق احلسن القويم، فهي مفهوم يتبناه الفرد العتقاد 
لديه بصحته عقليا،ووجدانيا،وربام إيامنيا، فهي حالة عقلية ونفسية ووجدانية « ص28.

   عليه فإن القيم هي كل الصفات ذات األمهية البالغة للنواحي السيكولوجية أو االجتامعية 
واألخاقية أو اجلاملية، وتتصف بالصبغة اجلامعية، وتعمل كموجهات للعقل والسلوك، فالقيم 
هنا عبارة عن معايري أو مقاييس حتدد ما هو املرغوب وغري املرغوب من األمور واحلسن والسيئ، 
اجلميل والقبيح،كام أهنا ليست معايري وصفية فحسب، بل أحكاما تقويمية)األنصاري، 2006، 
ص6( . إن القيم تشلري إىل تقويم ثقايف ملا جيب أن يكون، كام أهنا مبادئ تنعكس يف كل جوانب 
أنامط حياة الناس، فتكّون نظرة الفرد لنفسه، وللعامل من حوله عىل أساس القيم السائدة، حيدث 
ذللك حتلى دون وعلي منله، ألنه تعللم كيف يفكلر، وكيف يترف عىل أسلاس قيم سلبق أن 
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خضعت للتقويم بواسطة الثقافة السائدة يف املجتمع، وذلك خال نموه وتربيته داخل األرسة، 
واملدرسة، واملؤسسات الدينية وغريها من املؤسسات األخرى )غانم،1999، ص7( .

مما سبق يعتقد الباحث بان القيم هي جمموعة من التفضيات اإلنسانية، الفطرية أو املكتسبة، 
املبنية عىل أسس عقدية أو اجتامعية أو ثقافية أو أخاقية، تشكل لدى الفرد قناعة وإدراكًا بأمهيتها 

بصورة جتعل منها إطارًا مرجعيًا لديه، حتدد تفاعله وسلوكه مع البيئة التي يعيش فيها . 

   كلام اتضلح أن هنلاك تداخا بني مفهوم القيلم ومفاهيم ومصطلحات أخرى، مما يسلبب 
بعض الغموض لدى الباحثني، ومن أملثلة ذلك املفاهيم التالية : )الدوافع، االجتاهات، املعايري، 
األيدلوجية ( . كام يرد تساؤل هل القيم نسبية أم مطلقة ؟ وعن هذه التداخات حياول الباحث 

حتديد نطاق هذه املفاهيم كام أشار لذلك بعض العلامء عىل النحو التايل:  

1 ل القيم ختتلف عن الدوافع يف : أن القيم ليسلت جمرد ضغوط لتوجيه السللوك، ولكنها إضافة 
إىل ذلك تشلتمل عىل التصور، أو املفهوم القائم خلف هذا السلوك، بإعطائه املعنى والتربير 

املائم ) خليفة، 1992، ص58(. 

2 ل ويرى بعض الباحثني ثمة عاقة بني القيم واالجتاهات )امليول( وأن كل اجتاه مصحوب بقيمة، 
وأن االجتاه والقيمة جزءان لعملية واحدة، وال معنى ألحدمها دون اآلخر)دياب،1980م، 

ص24( . إاّل أن البعض يرى أن القيم ختتلف عن االجتاهات يف التايل : 

أ  ل  القيلم أكثلر رسلوخًا وثباتًا، وأقل احتامال للتغيري من االجتاهلات، وقد يعود ذلك إىل أن 
مسلتوى عقيلدة الفرد بقيمته أعىل منهلا يف اجتاهاته، وأن القيم أكثلر أمهية يف حياة الفرد 

واملجتمع )نشوايت،2005م،ص480( .

ب  ل  القيم أعم وأشمل من حيث املضمون، وأقل من حيث العدد، حيث تقدر بالعرشات، 
بينلام االجتاهات أو امليول أكثر عددا، حيث تقدر باملئلات واآلالف، فنجد أن قيمة معينة 
تشكل جمموعة من االجتاهات، وتشكل فيام بينها عاقة قوية )خليفة،1992م،ص 59(.

ج ل القيمة تقف كمعيار وحمدد لغريها من السلوك واالجتاه، فاالجتاه ينشأ يف ظل القيم التي 
تتعاىل عىل األشياء واملواقف املحددة ) الكايف،2005م،ص32(. 
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د ل  القيم تقوم بدور أسلايس يف حتقيق الذات، وحتقيق توافق الفرد، بينام نجد أن االجتاهات 
تقلوم بمثل هلذه الوظائف ولكلن بدرجة أقل، لذلك حتتلل القيم موقعلًا أكثر مركزية، 
وأمهيلة ملن االجتاهات يف بناء شلخصية الفرد، خاصة إذا علمنلا أن مفهوم القيم يرتبط 
مبلارشة بالدافعيلة، يف حلني أن االجتاهلات ليسلت عواملل أساسلية موجهة للسللوك 

)فهمي،1999م،ص98(.

هلل ل   العاقة بني القيم واالجتاهات ليسلت متسلقة دائاًم، فقد تتضملن قيمة معينة اجتاهات 
متعارضلة، فمثلًا قيمة اإلنجلاز قد تعني للبعض أهنلا مبنية عىل التنافلس يف العمل مع 
اآلخريلن، بينلام يعنلي اإلنجاز لشلخص آخلر أنه يتم من خلال التعاون ملع اآلخرين 

)خليفة، 1992م، ص52(. 

3 ل أما القيم واملعايري: فيتضح االختاف بينهام »  يف ثاثة أوجه هي:

أ ل  القيم توجه السلوك من داخل الفرد، فهي شخصية، يف حني أن املعايري مصدرها خارجي، 
تتمثل يف قواعد وضعت من اجلامعة لسلوك أو اجتاه معني.

ب ل القيم ترشلد سللوك الشلخص لغايات هنائية يف احلياة، بينام املعايري ترشلد السللوك يف 
مواقف نوعية حمددة بالزمان واملكان واألشخاص .  

ج ل القيلم ترتلب السللوكات املقبولة حسلب أفضليتها، بينام املعايري حتدد ملا هو مقبول من 
اجلامعة، وما هو غري مقبول يف موقف معني” ) الكايف،2005م،ص30(. 

4 ل كلام أن هناك اختلاف بني القيم واأليديولوجية : حيث يتضلح االختاف الرئييس بينهام يف 
أن القيلم أكثر ثباتًا وتعمقًا وانتشلارًا يف نفوس الناس منذ القلدم، بينام األيديولوجية رسيعة 
التغيري، وحديثة املفهوم، حيث بدأت مع الثورة الفرنسية، وهتدف إىل حتقيق التوازن بني قيم 
وتراث األمة من ناحية وبني مصاحلها ومشلاكلها احلارضة وطموحاهتا املسلتقبلية من ناحية 

أخرى )الكايف،2005م،ص31و53( .   

5 ل  أما بالنسلبة للتسلاؤل: هل القيم نسلبية أم مطلقة ؟ . فهناك اختاف بني العلامء وذلك عىل 
النحلو التلايل :  يرى الربمجاتيون » أو النفعيون« أن القيم نسلبية، فليلس هناك خري مطلق أو 
رش مطلق، فاخلري أو الرش راجع للمامرسة واخلربة . أما الفريق اآلخر وهم أصحاب املثالية، 
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فعلىل النقيلض ملا ذهب إليه النفعيلون، فهم يرون أن القيم مطلقلة ألن القيم احلقيقية هي يف 
عامل املثل، كذلك هي ثابتة ومطلقة وفيها اخلري سواء مارسها اإلنسان أو مل يامرسها . 

  أملا يف اإلسلام فإن القيم من هذه الناحية قسلامن، األول : قيم مطلقلة كالصدق واألمانة 
والعدل  .. وهي التي ال اجتهاد فيها . والثاين: قيم نسبية مما ليس فيها نص، وحتتاج إىل اجتهاد، 
أو إمجاع إلقرارها من قبل املختصني يف كل عر من العصور . هذا باإلضافة إىل أن هناك مرونة 
يف ممارسلة بعض القيم، فمثًا قيمة  اإلنفاق يف سلبيل الل، يمكن ممارسلتها بصور شلتى بحسب 

طبيعة املوقف«)العاجز، العمري،1999م، ص6( .  

   والباحلث هنا مع اآلراء التلي تتبنى أن هناك اختاف بني مفهوم القيم واملفاهيم األخرى 
املشلار هلا، كام يرى أن التقسليم اإلسلامي للقيم عىل ضوء ما ذكر هو األكثر صوابًا، ألن ذلك 
يوافق العقل والواقع، فهناك قيم نسبية ختتلف درجة التمسك هبا أو كيفية ممارستها من شخص 
آلخر، ومن جمتمع إىل جمتمع كقيم التعاون أو اإلنجاز أو التنافس، كام أن هناك قيم مطلقة وعاملية 
توافق الفطرة السوية يف كافة املعتقدات واألديان عىل مر العصور، كقيم العدل، احلرية، املساواة، 
فضا عىل أن هذا التقسيم يتناسب مع خصائص القيم اإلسامية ومرونتها بصورة جتعلها صاحلة 

للتطبيق يف كل زمان ومكان.

ثانيًا:  أمهية القيم

  ظهرت أمهية القيم يف حياة اإلنسلان منذ وجوده عىل األرض، كام أن العديد من الفاسلفة 
القدامى عرفوا مفهوم القيم وأثرها يف حياة الشلعوب دون اسلتثناء، ولكنهم عربوا عنها بأسامء 
مسلترتة مثل:  اخللري، الكامل وغريها، فمثًا نجد أن فلسلفة أفاطلون يف جوهرها ومضموهنا، 
فلسلفة قيلم، لذلك تعترب القيلم من األسلس اجلوهرية واملؤثلرة يف مجيع ميادين احليلاة األمنية، 
االقتصادية، والسياسية واالجتامعية وغريها عىل مر العصور، ولكافة شعوب وحضارات األمم 

السابقة ) الكايف،2005م،ص13( .

  للذا تعلد القيلم إمجاال هلي معيار حملدد الجتاهات وسللوك األفلراد والدول نحلو حتقيق 
األهلداف الفرديلة أو اجلامعية، فهي حتدد األهلداف واألدوار، وتضفي علىل النظام االجتامعي 
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صفة البقاء واالسلتقرار، كام يتصف أصحاب القيلم االجتامعية الفاضلة بأهنم أناس يميلون إىل 
حلب املشلاركة والتعاون مع اآلخرين يف حل مشلكاهتم، فهم ليسلوا أنانيلني أو انفعاليني، بل 
يتسم سلوكهم باملرونة واإلجيابية جتاه اآلخرين)احلامدي،1999،ص7( . كام أن القيم ما هي إال 
نتلاج للتعليم الذي يتلقاه اإلنسلان بمفهومه الشلامل أيا كان مصدر هلذا التعليم، كام أن األفراد 

يتباينون يف قيمهم نتيجة تباين الظروف والعوامل املحيطة )نشوايت،2005م،ص482(.

 عليه يرى الباحث أن القيم يف حقيقتها عبارة عن منتجات أو خمرجات اجتامعية ملدخات 
متعددة مثل نوعية التنشئة االجتامعية، العقيدة الدينية العادات والتقاليد، إضافة لطبيعة الظروف 
األخلرى السياسلية واالقتصاديلة، والثقافيلة، وطبيعة التفاعلل والتعاون اجلامعلي عىل خمتلف 
املسلتويات والفئلات داخل املجتملع، حيث تلعب هذه املدخلات دورًا هامًا يف تشلكيل القيم 
والسللوك لدى اإلنسلان . فهي من حتدد رغبات واهتامم اإلنسلان جتاه مصاحلله اخلاصة أو جتاه 
جمتمعه ووطنه، وبصورة يستطيع اآلخر مشاهدهتا وقراءهتا عن طريق السلوك والتعامل اليومي 
ملع اآلخرين، وعىل ضوء نوعية وجودة املدخات سلتكون املخرجات، وبالتايل سليظهر أثرها 
إجيابا أو سللبًا عىل ممارسلة قيم املواطنة من قبل املواطن جتاه وطنه، كقيم التعاون واملشلاركة مع 
الدوللة وأجهزهتلا املختلفة يف خمتلف جماالت احلياة، ويف مقدمتها جمال تعزيز األمن والوقاية من 

األخطار املختلفة . 

  لقد أثبتت أحداث التاريخ وعىل كافة مسلتويات احلضارات اإلنسلانية، أن لكل أمة ثاثة 
مصلادر أساسلية حتفظ هلا قوهتلا ونقاءها وقدرهتا عىل االسلتمرار، ومواجهلة خمتلف األحداث 
مهلام عظمت، وهي عىل الرتتيب حسلب أمهيتها: األوىل منظومة القيلم التي تتبناها وتعيش هبا، 
ومقلدار التمسلك هبا، فهي التلي حتمي البنيان االجتامعلي لألمة، والثانية ملدى قدرهتا العلمية 
واالقتصاديلة، والثالثلة قدرهتا العسلكرية، فيتضلح أن األوىل هي األداة الرئيسلة لتحقيق الثانية 
والثالثلة )الغاملدي،2009م،ص29( . والباحلث هنلا يوافق ما ذهب إليله الغامدي عن مدى 
أمهية القيم، فخاصة األمر أن اإلنسان والشعوب عىل حد سواء تساوي مقدار ما تتبناه وتعمل 
بله من قيم، ويتحدد مقدارها ومكانتها بني األمم عىل ضوء ذلك، والشلواهد يف التاريخ القديم 
واحلديلث تؤكلد صحة ذلك، فكانلت قيم املواطنة الكامللة عندما تتوفر هللا مقوماهتا، ومتارس 
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علىل أرض الواقع بإيامن واقتناع ذايت من اإلنسلان، من املرتكزات اهلامة واجلوهرية التي تسلهم 
يف حتقيق مصالح اجلميع يف مجيع املجاالت حتت مظلة املصلحة العامة، فالقيم املبنية عىل أسلس 
وعقيلدة وأخاق تكون سلببًا لظهور األمة وسليادهتا ومنعتهلا، وهي ذاهتا عندملا تغيب تكون 
سلبب اهنيار امرباطوريات وزوال أمم، كام أن ظهور شلتى أنلواع اإلجرام املعارص، واألمراض 

والتخلف والفساد وضعف االنتامء كان وراءه يف األساس أزمة قيم .  

   إن منظوملة القيلم يف عرنلا احلارض تواجه موجلة عاتية من املتغلريات والتحديات غري 
املسبوقة يف التاريخ وخاصة عىل مستوى دول العامل النامي ومنها الدول العربية واخلليجية، فمن 
هلذه التحديلات ما تعرضت إليه هذه الدول من غزو وتذويب ثقايف مقصود وغري مقصود، وما 
لذلك من تأثري سلبي يف شتى مناحي احلياة : األمنية، االقتصادية،السياسية،االجتامعية، التقنية، 
والثقافيلة مما أفقد هذه الدول القدرة عىل املقاومة أو املسلايرة اهلادفلة، فاهتز الكيان، واضطرب 
السللوك، واختلت القيم الوطنية الصحيحة )عقل،2001م،ص69( . مما حيتم عىل هذه الدول 
مواجهلة هذه التحديات باختاذ كافة الوسلائل واإلجراءات الازمة ملراجعة هذا الوضع وحتديد 
األسلباب، ومن ثم اختاذ اإلجراءات العاجية الازمة، هللدف املحافظة عىل منظومة القيم التي 
هي يف حقيقتها منظومة وقائية من كافة مصادر اإلخال باألخاق واالستقرار العام، خاصة فيام 
يتعلق باجلوانب األمنية ألن فقدان أو اهتزاز األمن هيدد كيان واستقال الدول بل ووجودها .

  لذا فإن الباحث يرى أن منظومة القيم عندما توفر هلا الدولة الرشيدة املناخ املائم ملامرستها 
سلتكون هلا معنى سلاميا لدى مجيع أفراد وفئات املجتمع، كام أهنا سلتصبح دافعًا لربوز سللوك 
حضاري هلؤالء املواطنني خيدم املصلحة العامة، من خال ترمجة هذه القيم عىل أرض الواقع عند 
مبلارشة أعامهلم احلياتية أينلام كان وجودهم، وعىل خمتلف فئاهتم ومذاهبهم، ويف مجيع املجاالت 
املختلفلة : االقتصادية، األمنية، االجتامعية، األرسية وغريهلا، هلدف حتقيق الصالح العام أواًل، 
يف ظل اعتقاد راسلخ لدى اجلميع بأن حتقيلق املصالح اخلاصة والرفاهية ال يكون إال حتت مظلة 
مصلحة الوطن العليا . إن هذا األمر عندما يتحقق ويصبح سلوكا حضاريا لإلنسان جتاه وطنه، 
فلإن ذلك با شلك يمثل جانبًا مضيئًا ودعامة رئيسلة السلتقرار النظام العام، بلل يمكن القول 
بلأن ذللك جوهر نجاح الدول يف حتقيق األمن واالزدهار لشلعوهبا يف مجيع املجاالت، كون قيم 
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املواطنلة هي التي حتدد وتنظم عاقة السللوك االجتامعي والتعلاون املتبادل بني أطراف املواطنة 
من دولة ممثلة يف أجهزهتا املختلفة واملواطن واملجتمع. ولتوضيح ذلك سليتم اإلشلارة يف اجلزء 

التايل للوظائف اهلامة واملتعددة التي تقوم هبا القيم  يف كافة املجتمعات واألمم .

ثالثًا: وظائف القيم

 متّثل منظومة القيم األركان احليوية التي يقوم عليها أي جمتمع نظرًا ملا تؤديه من دور فعال، 
ووظائلف متعددة يف ضبط السللوك وتوجيهه، بل ويف تطور ورقي املجتمعات واسلتقرارها يف 
مجيع املجاالت . إال أن العديد من الدول سيام الدول النامية تعاين من حتديات خمتلفة، نتج عنها 
أثارا سلبية عىل منظومة القيم ووظائفها لدى اإلنسان، من صورها : تبدل املفاهيم لدى البعض 
جتلاه تللك املنظومة، تدين أو غياب ممارسلة قيلم املواطنة عىل أرض الواقع ملن قبل املواطن جتاه 
وطنله، مملا جعل املواطنلة تعيش يف أزمة . إن ذللك يتضح جليا من خال تغلري املفاهيم القيمية 
لإلنسلان عىل مسلتواه الشلخيص أو عىل مسلتوى الدول واألمم سليام يف عر الفضاء املفتوح 
والتقنية اهلائلة واملتجددة، فقد تبدلت قيم التعاون والتامزج إىل اإلقصاء واالنفراد، ومن التعاون 
والرتاكم احلضاري اإلنسلاين إىل التصلارع والتدافع، ومن احرتام اآلخلر إىل العمل عىل تذويبه 

ودجمه يف ثقافة الطرف األقوى )الغامدي،2009م،ص25( . 

  إن هلذا التبلدل يف مفاهيم القيم لدى اإلنسلان، سليكون له آثارًا سللبية ومتعددة عىل كافة 
جوانب احلياة السياسية، االجتامعية، االقتصادية، واألمنية وغريها، لعل من أخطرها ما تتعرض 
له قيم اإلنسان جتاه وطنه، كرتاجع انتامء اإلنسان لوطنه األم أو تغريه لطرف آخر، أو غياب السلوك 
احلضاري لدى املواطن جتاه أنظمة ومكتسلبات وموارد وطنه أثناء ممارسلته ألنشلطته احلياتية يف 
مجيع املجاالت واملسلتويات، بل األخطر من هذا كله انحراف الفكر وتشلوه املعتقد لدى البعض 
فأصبلح الوالء واالنتامء عند هؤالء لصالح أطراف خارجية عىل حسلاب أمن واسلتقرار الوطن 
األصليل ومصاحله العليلا، يف ظل ظروف وعواملل مصاحبة بررت خطًا هلذا األمر، كمتغريات 
علر العومللة وما نجلم عنها من : اهتزاز السليادة الكامللة للدول يف ظل املنلاخ العاملي اجلديد، 
وانصهلار احلدود بني الدول، وتشلابك املصالح، وفيضان الغزو الثقلايف الذي طال معظم أنحاء 
املعمورة، وبصورة يسلتحيل مواجهته أو العيش يف عزلة عنه، وتزامن ذلك مع فشلل العديد من 
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الدول يف اسلترشاف املسلتقبل ومتغرياته، مع سوء التقدير واالستعداد هلذه العوامل واملتغريات، 
إضافة لعدم إشباع رغبات وحاجيات مواطنيها األساسية فضا عن حتقيق الرفاهية هلم .

  إن االعتناء بتفعيل وظائف القيم لدى اإلنسلان، من قبل الدول، والعمل عىل توفري املناخ 
املناسلب ملامرسلتها عىل أرض الواقع أمر رضوري حلامية وصيانة منظومة القيم من االنحراف، 
ولكي تؤدي هذه وظائفها السلامية سلواء عىل مسلتوى الفرد أو املجتمعات واألمم، وقد أشلار 
ف عىل وظائفها  العديلد ملن املختصني واملفكريلن إىل أن أمهية القيم تظهر جليا من خلال التعرُّ

سواء عىل مستوى الفرد أو املجتمع والدول، وذلك عىل النحو التايل :       

1 ـ املستوى األول : وظائف القيم عىل مستوى الفرد  

  تشلكل القيم يف حياة الفرد ركنا أساسًيا لضبط وحتديد سلوكه يف مجيع املجاالت، ويتضح 
ذلك من خال ما ييل :

1 ل تشلكل القيلم املصلدر األسلايس مللا يصلدر عن اإلنسلان ملن مشلاعر وأحاسليس وأفكار 
وطموحلات وأملان، وملن ثلم ترتجلم ألقلوال وأفعلال، فهلي متيزه علن غريه ملن الناس      

)الغامدي، 2009م،ص26(.

2 ل تعمل القيم عىل وقاية الفرد من االنحراف، وحتقيق الرقابة الذاتية لإلنسلان يف مجيع أنشلطته 
أينلام كان تواجلده وأيا كان نشلاطه، بصورة متنعه ملن اإلخال باألمن والسلامة العامة أو 

اإلرضار باملصلحة العامة للوطن واملجتمع )عقل،2001م،ص71(.   

3 ل تشلكل القيلم مفاهيم ومعتقدات مشلرتكة تسلهم يف بناء نظام اجتامعي أخاقلي يوفر حياة 
مستقرة وعادلة وكريمة ) نشوايت،2005م، ص483(. 

4 ل تسلاهم القيم يف تشلكيل وبناء حياه الفرد وتكوين األفكار واملبادئ واملفاهيم التي يسلتطيع 
الفلرد أن يقبلها، ويسلتوعبها، نحو القضايلا املختلفة مثل: القضايا السياسلية واالجتامعية، 

واالقتصادية واألمنية )عقل،2001م،ص70(.   

5 ل أن القيلم تعطلي حافزًا لإلنسلان من أجل إشلباع حاجاته األساسلية، وحتقيلق ذاته ومكانته 
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يف املجتمع، فالقيم هي التي تعطي لألشلياء وزهنا وأمهيتها، وتشلكل دافعًا حيويًا للسللوك 
اإلنساين ) فهمي،1999م،ص106(.

6 ل  متثلل القيلم األسلاس واملرتكلز املحرك لسللوك اإلنسلان، ألن القيم اإلجيابيلة إذا غابت أو 
تضاربت يف النفوس، فإن اإلنسلان يغرتب عن ذاته، ويفقد دوافعه للعمل، وتقل إنتاجيته، 
ويضطرب فكره وسللوكه، فبقدر متكن القيمة اإلجيابية من نفس اإلنسلان تكون قوة متسكه 
هبلا، والعكلس صحيح، كلام أن لكل سللوك مرتكزًا عقديًا يقلوم عليه كام يف الشلكل التايل 

)الغامدي، 2009م،ص27( .

                                                         الشكل رقم )1(

عقيدة + عادات وتقاليد  +  بيئة      فكرة   قيمة   سلوك   

                          

2 ـ املسـتوى الثاين : وظائف القيم عىل مسـتوى املجتمعات واألمم : تتضح أمهية القيم يف 
هذا اجلانب من خالل وظائفها التالية :

1 ل  القيلم إمجلااًل تكلّون باعثا عىل السللوك اخلّاق القويلم، كام أهنا واعدة دائلام إىل غد أفضل، 
فاحلضارات واألمم اآلمنة املستقرة، ال تقوم إاّل عىل العقيدة، والقيم، واملثل واألخاق قبل 

كل يشء ) الكايف،2005م،ص14( .  

2 ل القيلم حتفظ للمجتمع متاسلكه وقوته، كام حتدد له أهدافه ومثلله العليا، ومبادئه الثابتة، التي 
تضمن انتظام حياة األفراد واجلامعات يف سام وأمان )الغامدي،2009م،ص29(.

3 ل  تلعب القيم دورًا هامًا عىل مستوى اإلنسانية، فهي تدعو إىل التعاون واملشاركة، ونبذ التمييز 
العنري، سلواء عىل مسلتوى األفراد أو الشلعوب واللدول، فالتعصب بأنواعه السليايس 
والطائفي واملذهبي، مدخل للترشذم والفتن، وعدم االستقرار واهتزاز قيمة األمن والسامة 

العامة، مما يؤدي إىل اإلخال بالتنمية بمفهومها الشامل )عقل،2001م،ص73( .

4  ل  تعمل القيم عىل ضبط السلوك والفكر، وترشيد الثقافة املتعددة، كام تعمل عىل استثامر أعامل 
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وسللوك اإلنسان وسلائر موارد وطاقات الوطن، وتوجيهها نحو التنمية الشاملة التي ختدم 
اجلميع عىل مبدأ العدل واملسلاواة ) الغامدي،2009م،ص29(. فكّلام كانت قيم املواطنني 
وعاداهتلم وعقائدهم يف أي جملال تدفعهم بإجيابية إىل التعاون واملشلاركة مع جهود وأعامل 
أجهلزة الدولة املختلفة كلام انعكس ذلك عىل مبارشة تلك األجهزة ألعامهلا بإجيابية وفعالية 
عالية، فمثا تدفع قيم املشلاركة والتقيد بالنظام العام تلقائيا املواطن لإلباغ عن أي سلوك 

منحرف، يرض بمصالح الوطن واملجتمع .

5 ل  تعترب القيم معيارًا للتمييز بني السلوك املقبول والسلوك غري املقبول )اخلطأ(، وبالتايل تعزيز 
السللوك اإلجيايب، ومقاومة السللوك السلبي، كام أهنا مستمرة عرب العصور، فهي هبذا حتافظ 

عىل هوية املجتمعات واألمم )عقل،2001م،ص73( . 

6 ل  إن القيلم أداة لتحقيلق الرقابلة الذاتية والتوازن النسلبي بني الضبط االجتامعي والرسلمي، 
وبالتلايل فهلي حتقلق العدالة االجتامعيلة، وتدعم املسلؤولية الفرديلة والعاملة واالنتظام يف 

السلوك ضمن قنوات معروفة ومقبولة. 

7  ل  تشلكل القيلم املصلدر األسلايس الذي حيفظ لللدول واألمم قوهتلا ونقاءهلا وقدرهتا عىل 
االسلتمرار، فهلي التلي حتمي البنيلان االجتامعلي لألمة يف حلاالت األخطلار واألزمات، 
كلام أهنلا القوة التي حتتضلن مصادر القوة األخلرى لألمم عرب التاريخ، وهلي القوة العلمية 
واالقتصاديلة، والعسلكرية، فتصبلح هلي األداة الرئيسلة لتحقيلق بقيلة القلوى األخلرى 

)الغامدي، 2009م،ص29( . 

8 ل متثلل القيلم إطلارًا مرجعيا حيدد طريقة التعاملل بني أعضاء املجتمع يف إرسلاء قواعد تطوير 
وضبلط وتنظيلم املجتملع يف مجيع املجلاالت، ويف مقدمتهلا مراعاة إجلراءات حتقيق األمن 
بمفهومله الشلامل، ألن ذلك يمثل القاعدة األساسلية التي تبنى عليها بقيلة جماالت التنمية 
األخلرى، وبلدون هذا الدسلتور ال يرجى للحياة االجتامعية أن تسلري يف مسلارها الطبيعي 

)دياب، 1980م،ص151(.

9 ل القيم الفاضلة لدى الشلعوب تقوم عىل أسلس عامة، من أمهها العدالة االجتامعية واملساواة 
وسيادة القانون، مما يدفع اإلنسان إىل أن ينشط للحياة، ويتقن العمل ليس ملجرد كونه وسيلة 
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للكسلب فقط، بل يصبح سللوكا حضاريلا، وخدمة اجتامعيلة جيب أداؤها بأمانلة، ليزدهر 
الوطن، ويرقى املجتمع الذي هو جزء منه .

10 ل حتث القيم اإلجيابية عىل التضامن واملشاركة املجتمعية واالبتكار والتطوير ملا خيدم الصالح 
العلام وبنلاء األوطلان، فكل رضر يلحلق بأي جزء ملن ذلك البنلاء، إنام يعنلي حتطيام لقيم 
وعوامل الوحدة واالسلتقرار للوطن وأهله، بل هو حتطيم ألهم ركيزة من ركائز بناء األمم 

واألوطان وهو اإلنسان .

11ل القيلم متثلل رملوز أو صلور املجتملع يف عقلول اآلخريلن، فهي تعلرب عن ذاتية الشلعوب 
وأخاقها،وقلراءة مدى تطورها وقوهتا أملام األمم األخرى يف مجيع املجاالت، األمر الذي 
يكلون لله األثلر البالغ يف تعاملل الدول والشلعوب مع بعضهلا البعض، كام أهنا تسلاعد يف 
عمليلات التقييلم واملقارنة حول ما إذا كان طرف ملا عىل حق وذو كفاية مثل اآلخرين أم ال 

)احلسنية،2005م،ص8( .  

12ل تعد منظومة القيم من أهم مقومات املواطنة يف الدولة الرشيدة، كام أهنا من سامت املجتمعات 
املتطلورة ومصدًرا للسللوك احلضاري، كوهنلا املعيار املحدد للحقلوق والواجبات، بل هي 
املحلرك الرئيلس للوصول إىل ترمجلة املواطنة عىل أرض الواقع، وبالتلايل فإن تطّور املجتمع 
واسلتقراره يتوّقلف عىل ملدى ممارسلة قيم املواطنلة الكاملة ملن قبل مجيع رشائلح وفئات 

املجتمع )دسوقي، 2000م، ص11 ( . 

    مملا سلبق يرى الباحث أن القيم عامل رئيس ال يمكلن جتاهله أو إغفاله يف أي  جمتمع من 
املجتمعات، نظرًا ألمهيتها البالغة يف رسلم سلوك املواطنني واجتاهاهتم حيال تعاوهنم مع الدولة 
فيام حيقق مصالح اجلميع . ويبدو أن فشلل العديد من الدول وعجزها عن حتقيق أهدافها، يعود 
بالدرجة األوىل إىل أهنا مل تأخذ يف االعتبار تفعيل قيم املواطنة لدى أفراد شعبها، من خال توفري 
املناخ املناسلب لذلك، فكام أرشنا سلابقًا جيد املتتبع جلهود اليابان مثًا، يف تعزيز واستثامر النسق 
القيملي لشلعبها، بعلد ويات احلرب العامليلة الثانية، بأهنا قلد نجحت نجاحا باهلرا يف تفعيلها 
لقيمها بصورة تتناسب مع املوقف التي تعيشه وطموح اهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه، مما جعلها 
تصبح دولة عظمى يف اإلنتاج وبجودة تنافسية ال مثيل هلا يف أقل من أربعني عاما، يف الوقت التي 



33

حافظت بفخر واعتزاز عىل قيمها وثقافتها، من خال اسلتثامر قيم املواطنة لدى شلعبها، هلدف 
حتقيق مصلحة الوطن أوال، واحلرص الدائم عىل سلمعته وتطوره واسلتقراره يف مجيع الظروف 

واألحوال.   

 إن أمهيلة القيلم وما تقوم به من وظائف سلامية يف حياة األمم والشلعوب واألفراد، تتضح 
جليلًا عندملا تتوفر هلا املقوملات والظروف املائمة التي تسلهم يف تأصيل وتعميلق هذه القيم، 
ومن ثم ممارستها عىل أرض الواقع وليس جمرد شعار يرفع، وقد أشار البعض إىل أن حتقيق ذلك 

يتوقف عىل عاملني، هلام:

 األول : قلدرة احلكوملة الرشليدة علىل مد جسلور الثقة بينهلا وبني اجلامهري يف مجيلع املجاالت 
املختلفة، يف مناخ يسلوده األمن واالسلتقرار والتطور، إضافة إىل ملدى اهتاممها برفاهية 

املواطنني وحل مشكاهتم . 

والثاين : طبيعة القيم واملبادئ االجتامعية التي تقوم عليها حياة األفراد، وعاقة بعضهم ببعض، 
وعاقتهم بالدولة وأجهزهتا املختلفة )رسحان، 2002، ص115(. 

  عليله يلرى الباحلث أنه عندملا يتحقق هذان العامان سلنصل إىل نتيجة هاملة وهي توفر 
املنلاخ العلام الذي يتمتع فيله املواطن بحقوقله كاملة يف كافلة املجاالت، يف ظل سليادة العدالة 
االجتامعية، وسليادة القانون واملسلاواة، ألن توفر ذلك يؤدي إىل نتيجة هامة وجوهرية أخرى، 
وهلي قيلام احلجة ومرشوعية املسلاءلة لكل من هيملل، أو يرتاخى يف تقديلم واجباته جتاه وطنه 

ودولته وجمتمعه يف مجيع الظروف واألحوال .

 كام يعتقد الباحث أن العرض السابق ألمهية القيم يؤكد عىل أن غياب تفعيل القيم وممارستها 
عمليلًا ملن قبل اجلمهور جتاه الوطن، جيعلل تنفيذ مهام األجهزة األمنية وغريها من مؤسسلات 
وأجهلزة الدوللة األخرى يف غاية الصعوبة، بل يكون حتقيق األهلداف عىل الوجه املطلوب أمرًا 
مسلتبعدا، إن مل يكن مستحيًا، السيام يف ظل الظروف املعارصة غري املسبوقة يف التاريخ، وذلك 
الفتقلار هذه األجهزة ألهم مقومات نجاحها، وهو غياب ممارسلة املواطن لقيم املواطنة، كعدم 
املبلاالة وتدين مسلتوى مشلاركته وتعاونه يف حتمل مسلؤولية حفظ األمن والسلامة العامة، أو 
علدم تقيلده بالنظام واللوائح والتعليامت الوقائية من األخطلار املختلفة يف مجيع جماالت احلياة . 
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مما يؤدي إىل فقد األجهزة األمنية لعامل جوهري يسهم يف نجاحها أثناء أدائها ملهامها عىل أكمل 
وجه، وهذا العامل هو خاصية االنتشلار الطبيعلي والتعاون التلقائي للمواطن املتواجد يف مجيع 
أجلزاء الوطلن، ويف مجيع الظلروف واألحوال خاصة يف جمال مجع املعلومات وكشلف غموض 
ومابسلات السلوكات املشبوهة، أو اجلرائم واألخطار املختلفة قبل أو بعد حدوثها، أو مواجه 
حلاالت الطوارئ واألزمات التي يسلتحيل عىل األجهزة األمنية وحدهلا القيام بذلك مهام كان 

لدهيا من إمكانات . 

رابعًا: تصنيف القيم 

  يلكاد جيملع املختصلون واملهتمون بدراسلة القيم يف شلتى مواقعهم علىل صعوبة تصنيف 
القيلم، فهناك تصنيفلات متنوعة ومتعددة بقدر تعدد نظرة العلامء ألسلاس تصنيفها واملجاالت 
التلي تنطلق منها، فنجد القيم يف الدين، يف األخلاق، يف اجلامل، يف العادات والتقاليد والثقافة، 
ويف كل ملا يتعللق بأمور احلياة االجتامعية واالقتصادية والسياسلية والرتبوية وغريها )سلفيان، 

1998،ص14( . 

  كلام يظهلر أثلر هلذه القيم من خلال سللوك اإلنسلان يف أنشلطته احلياتية كفلرد يف أرسة 
وكمواطلن يف أملة وكعضو يف جمتمع إنسلاين، فرتتبط قيمه بوجه عام بقيلم املجتمع الذي ينتمي 
إليه مع احتفاظه بفرديته واستقال شخصيته ببعض القيم اخلاصة، كام أن القيم مصطلح متعدد 

التصنيفات وحماط بكثري من التداخل والتنوع .

  لقد تبني للباحث أثناء اطاعه عىل األدبيات التي سعت إىل توضيح أسس تصنيف منظومة 
القيم، أن هناك عدة تصنيفات تعتمد عىل أسلس متشلاهبة إىل حد كبري،  لذا حاول الباحث مجع 
وترتيلب هلذه التصنيفات من خلال الرجوع ملا ذكلره العديد من الباحثلني واملختصني يف هذا 

الشأن، فقد أشار كل من :

 )حمملد، 2008م،ص71(، )الكايف،2005م ص33(، )غانلم،1999م ص7(، )فهمي، 
1999م،ص130(، ) ديلاب، 1998م،ص87( إىل عدة تصنيفات، كام يتضح من اجلدول رقم 

)1( التايل : 
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اجلدول رقم )1( أسس تصنيف القيم *
القيمأساس التصنيفم
اسلتخدم العلامل السلويل معيار    1

)مدى أمهية القيم لدى الناس(.
صّنلف القيم إىل قيم:)السليادة أو النفلوذ، الغنى، العطف، املهارة، االسلتقامة 

واالحرتام، احلالة املعيشية اجليدة، الوعي( 

2
معيلار  وايلت  العلامل  اسلتخدم 
)حمتوى موضوع القيمة أو جماهلا 

والنشاط املرتبط هبا( 

قيلم : )جسلمية، اجتامعية، ذاتيلة، عملية، معرفيلة، تروحيية، قيلم اللعب، قيم 
األمن ( .

3
صنف لويس القيم عىل أسلاس 
)دورهلا من حيث هلي غاية أو 

وسيلة(

أ- قيم الغاية وهي التي ينظر إليها املجتمع باعتبارها غايات مهمة يف ذاهتا مثل 
الفضائل بأنواعها املختلفة كاألمانة . ب- قيم الوسيلة وهي التي ال تعترب هدفًا 
لذاهتلا ولكنهلا جمرد وسلائل لبلوغ غايات أخلرى أهم، كالعمل ملن اجل بناء 

املستقبل واحلياة الكريمة  .

4
استخدمت دياب معيار )كموهنا 

أو ظهورها ووضوحها(
أ- قيلم ظاهرة وهلي الواضحة، والتعبري عنها يكون براحة يف املجتمع. ب- 

قيم كامنة  »ضمنية«، وهي التي يستدل عليها من ماحظة سلوك الناس .

العلامل 5 مثلل  البعلض  اسلتخدم 
العموميلة  معيلار  كانلدي  
واخلصوصيلة، فرديلة »خاصة« 

أو عامة  »اجتامعية« 

أ- قيلم عامة أو اجتامعية، وهي التي يعتنقهلا كل أفراد املجتمع ككل، مثل قيم 
املسلاواة ، احلرية، والتعاون، والشلورى، والقيم املرغوبة يف املجتمع كالصدق 
واألمانلة. ب- القيلم اخلاصلة أو الفردية، وهلي املتعلقة بجامعلة أو فئة معينة 
داخلل املجتمع الكبري. فهي قيلم خاصة بالفرد وليس الرضورة أن يكون الفرد 

فيها مشاهبا لآلخرين كالطموح واملثابرة. 

6
صنف البعض القيم باسلتخدام 
علدم  أو  )ديمومتهلا  معيلار 

ديمومتها(

أ- قيلم عابلرة مثلل القيم املتعلقلة باملوضلة وغريها. ب- قيلم دائمة ومسلتمرة، 
وهلي القيلم الثابتة التي تنحدر من جيل إىل جيل، ويتمسلك هبا أفراد املجتمع عرب 

الزمن،وهي عادة متس مقدسات املجتمع ودينه ورضوريات احلياة . 

7
استخدم العامل األملاين سربا نجر 
نفلس املعيلار اللذي اسلتخدمه 

وايت يف تصنيف القيم . 

صّنلف القيلم إىل سلت قيلم هلي :) النظريلة أو العقانيلة كرسعلة البدهيلة، 
واالقتصاديلة كالتنافلس واإلنتلاج، واالجتامعيلة كالتطوع واإليثلار واالنتامء، 
السياسلية كالنفوذ والقوة، والدينيلة كاإليامن بالغيبيات والعبلادات، واجلاملية 

كحب التشكيل واأللوان (. 

8
تصنيلف القيلم حسلب درجلة 
الزاميتها لألفراد واملجتمعات . 

أ-قيلم ملزمة أو آمرة، وهي التلي متس كيان ومصلحة الفرد واملجتمع عىل حد 
سلواء، من الناحية االجتامعية واخللقية والعقائدية، تتسم بالقداسة كالفرائض 
والنواهلي . ب- قيلم تفضيليلة، وهي التي ليسلت هللا صفة القدسلية، ولكن 
املجتمع يشلجع عليها ولكنه ال يعاقب عىل تركهلا . ج- قيم مثالية، وهي التي 
تقلع يف قملة الغايات، وحيس اجلميع باسلتحالة حتقيقها بصلورة كاملة، ورغم 

ذلك فإن هلا تأثريا كبريا يف توجيه السلوك .
 * اجلدول من إعداد الباحث .
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  يلرى الباحث من خال دراسلته هلذه التصنيفات أو التقسليامت أن هذه التصنيفات مجيعا 
متشاهبة ومتداخلة، فنجد أن التصنيف املتبع لدى عامل معني يشمل يف نفس الوقت تصنيف عامل 
آخلر، سلواء بصورة كلية أو جزئية، ولكن حتت مسلمى خمتلف رغلم أن املضمون واحد، وهذا 
يلدل علىل أن القيلم يف جمملها عبلارة عن حلقات مرتابطة ملع بعضها البعلض يف خمتلف العلوم 
واملجلاالت وإن تغري املسلمى، وإن كان هنلاك اختاف فهو يكمن يف درجلة األمهية واإللزامية 

لقيمة دون أخرى حسب ظروف الزمان واملكان واألشخاص والعقيدة .  

خامسًا: خصائص القيم

  بعد اسلتعراض األسس واملعايري املسلتخدمة يف تصنيف القيم املختلفة وأمهيتها كمنظومة 
شاملة يّتضح مدى األمهية البالغة هلذه القيم يف حياة األفراد واألمم، كوهنا من مقومات استتباب 
األمن، ودفع عجلة التطور واالزدهار يف مجيع مناحي احلياة، السيام عندما متارس كثقافة وسلوك 
حضاري يقوم عىل أسس التعاون واملشاركة من قبل مجيع أبناء الوطن دون استثناء يف ظل العدالة 
االجتامعية واملسلاواة وسليادة القانون . لذا سيتم اإلشلارة هنا ألهم خصائص هذه القيم كنسق 

قيمي شامل، وذلك عىل النحو التايل:  

1 ل تتميلز القيلم بالثبات واالسلتقرار وعدم القابليلة للتغري حلد ما، الرتباطهلا بثوابت املجتمع 
الثقافية وبناء املجتمع ونظمه، وهي جوانب تتميز بالثبات واالستقرار وبطء التغري، أو حتى 
ندرته، فالقيم هنا قد ال تفرض قوانني رسلمية لتنفيذها، وإنام يكفي لبقائها إيامن اجلامعة هبا 

ورضاها عنها، فيصبح املجتمع قوة اجتامعية حترس هذه القيم)غانم،1999م،ص10(  .

2 ل القيم تلقائية، ليست من صنع فرد أو بضعة أفراد، ولكن يصنعها املجتمع، ُتكتَسُب من جيل 
آلخلر، كلام أن بعضها مكتسلبة أو متجددة، فالقيم هبلذا املعنى هلا صفلة املوضوعية، كام هو 

احلال يف الظواهر االجتامعية األخرى. 

3 ل تتصلف القيلم بالنسلبية، فهي حالة مفضلة ختتللف من فرد آلخر، وملن جمتمع آلخر، ومن 
ثقافة ألخرى، كام أهنا نسلبية من حيث الزمان واملكان واألشلخاص، فلكل طرف من هذه 
األطراف نسقه القيمي اخلاص به، وهو نسق يتأثر كثريًا بالظروف املحيطة، وقد جاءت هذه 
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النسبية ألن القيم يف األساس قيم إنسانية شخصية، تتوقف عىل االعتقاد، ورغم هذه النسبية 
فلإن هناك قياًم عامة مشلرتكة بني األفلراد عىل مر العصلور، كقيم العدل واحلرية واملسلاواة 

)الكايف، 2005م،ص24(. 

4 ل تتميز القيم بالعملية، فهي سلهلة التعلم واالسلتيعاب واالكتسلاب، كذلك سهلة التدريب   
والتطبيلق، فهلي ال تكتسلب حيويتهلا وقوهتلا إال إذا انتقلت ملن الفكر والفهلم إىل العمل 

والتطبيق عىل أرض الواقع، مع تعهد بعضها بالتطوير)الغامدي،2009م،ص30(.

5 ل القيلم العاملة عبلارة علن ظواهلر اجتامعيلة تتميلز بالعموميلة واإللزام النسلبي، السليام يف 
املجتمعلات احلضارية يف ظل الدولة الرشليدة، فهي عامة تشلمل فئلات كثرية من املجتمع، 

عىل عكس القيم الفردية أو القيم اخلاصة )فهمي،1999م،ص101(.

6 ل تتميز القيم بالشلمول، فهي تشلمل كافة جوانب شلخصية اإلنسلان: العاطفية واالجتامعية 
والنفسلية والبدنية والعقلية، كام تشلمل وتغطي شلخصية املجتمع يف مجيع جماالته : األمنية 
االجتامعية، االقتصادية، السياسية، الثقافية، التعليمية والرتبوية )الغامدي،2009م،ص29(. 

7 ل تعتلرب القلدوة عاما مؤثرًا وهامًا يف ترسليخ وتطبيق القيم وترمجتها علىل أرض الواقع، فإذا 
أحلب الفرد شلخصًا معينًا، ووثلق به فإنه يتأثر بله، ويتبنى أفكاره والقيلم التي توجد عنده 

)دياب،1980م،ص27(. 

8 ل تتميز القيم بالتوازن فمنظومة القيم تكون متوازنة دون إفراط أو تفريط، لتجنب أي خلل يف 
توازن شلخصية الفرد أو املجتمع واألمة، كام أهنا مواكبة للفطرة اإلنسلانية السليمة،  فالقيم 
السوية يف جوهرها تضمن السعادة لإلنسان ولألرسة واملجتمع، يف تناسق مستمر فا يطغى 

جانب عىل آخر)العاجز، العمري،1999م، ص15( .

9 ل القيلم أكثلر جتريلدًا وعموميلة، كام أهنا أكثلر أمهية يف حيلاة الفرد واملجتمع ملن االجتاهات، 
وكذللك ترتب ترتيبًا هرميًا، فهناك أولوية يف بعض القيم عند الفرد تبعًا ألمهيتها )نشلوايت، 

2005م، ص480( . 

10 ل تتميز القيم بأهنا قابلة للرتشيد، فقد تكون القيمة غري مائمة يف ظرف زمان ومكان حمدد، 
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فتسلتبدل بغريها دون حماولة إلغائها، فالقيم جزء من الرتاث االجتامعي، وحماولة إلغائها أو 
القضاء عليها أمر مستحيل، لكن البقاء عليها مع حتييدها أمر ممكن  ) الكايف،2005م،ص28(. 

11 ل تتميلز القيلم بأهنا تطويريلة وفاعلية، حيث تعترب املحرك واملوجه األسلاس لسللوك الفرد 
واجلامعة، كام أهنا بطبيعتها تطويرية، فكلام متسك هبا الفرد ارتقى وتطور، لذلك فهناك عاقة 
ارتباطيه بني التمسك هبا وقوة ومكانة املجتمع واألمة بني األمم األخرى، مع تقبل التواصل 

مع الثقافات األخرى، واالستفادة من اإلرث اإلنساين)الغامدي،2009، ص30( .  

   إضافة ملا ذكر من خصائص القيم فإن هلا يف اإلسلام خصائص أخرى أشلار إليها قطب           
) 1987م ( ، كام ييل : 

   ل ارتباطهلا باليلوم اآلخر، كون مصدرها اإليامن بالل واليوم اآلخر، مما يمنحها قوة يف االعتقاد 
والتمسك والعمل هبا .

  ل ُتعّد القيم يف اإلسام موّثقة بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف القرآن الكريم والسنة املطهرة،أو 
القياس واإلمجاع تارخييا وعلميا وعمليا.

  ل كام أن القيم اإلسامية مرتبة حسب األولويات من حيث) مصدرها، تنسيقها، ترتيبها( فهناك 
املصلدر األول ثم الثاين، كذلك هناك  الفرض، الواجب واملسلتحب، الرضوري، التكمييل.. 
وهكذا، فمنظومة القيم يف املجتمع املسللم تسلتند إىل الدين من عبادات وأخاق ومعامات، 
أما يف املجتمع الرأسلاميل، مثًا ختضع إىل حرية الشلخص، فله حرية أن يفعل ما يريد حلد كبري 

)قطب،1987م، ص53-51(.

  إن التصنيفات السابقة، واخلصائص املتعددة أوضحت بأن هناك متاثا يف األمهية واخلصائص 
هلذه القيم، إال أن البعض يرى أنه رغم هذا التامثل، فإن هناك اختافًا بني الدور أو الوظيفة التي 
تؤدهيلا كل من القيلم االجتامعية، والقيم الثقافية يف املجتمع  )غانلم،1999م،ص10( . فالقيم 
االجتامعيلة تتعللق بتنظيم املجتمع كالعدل والتكامل االجتامعي، وملا يتعلق بالنمط االجتامعي 
لألرسة والوالء واالنتامء الوطني والقيم التي تتعلق بأعامل اخلري واإلحسان واملساعدة واإليثار، 
وأصحاب هذه القيم ينظرون لغريهم كغايات، وليسوا وسائل لغايات أخرى، أما القيم الثقافية 
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فهلي القيم التي تتعلق بثقافة املجتمع، كالعادات واألعلراف والتقاليد والدين.. كام أهنا مرتبطة 
أيضًا بالراع الثقايف..مع األمم واحلضارات األخرى.

عليله يلرى الباحث أنه ومن خال مراجعته ملا ُكتِب علن تصنيفات هذه القيم وخصائصها 
املتعلددة كمنظوملة عامة فإنه خيالف القول اللذي يفيد أن هناك وظيفة مسلتقلة، أو خمتلفة تقوم 
هبلا القيلم االجتامعية، ووظيفة أخلرى تقوم هبا القيم الثقافية، ذللك ألن الواقع العميل ال يمكن 
الفصلل فيله بلني األدوار والوظائف التي تقوم هبا قيلم معينة عن األخرى، فالقيلم الثقافية التي 
تضلم قيلم العقيدة والدين حسلب التصنيف السلابق، تضم كذلك قيام اجتامعيلة، كقيمة العدل 
واالنتلامء وغريها، بلل إن بعضها يعتمد عىل البعض اآلخر، فمثا : العقيدة الصحيحة تدعو إىل 
قيلم العلدل واالنتامء، كام أن العدل واالنتلامء يتأثر بنوع العقيدة أو املذهلب، إضافة إىل أن القيم 
الدينية يف األديان السلاموية وآخرها اإلسلام جاءت لتتمم مكارم األخاق يف احلياة االجتامعية 
يف اجلاهليلة، وهذا يؤكد صعوبة فصل وظائف هذه القيم عن بعضها البعض، فهي قيم مرتابطة 
ومتكاملة كنسلق قيمي يشلكل يف النهاية منظومة اجتامعية واحدة، مع األخذ يف االعتبار أنه قد 

يضاف إىل هذه القيم أو حيذف منها، كام قد ختتلف املامرسة العملية هلا من جمتمع آلخر .

كلام  تعلد القيم وخاصة العامة واملشلرتكة منها، من األهداف التي تسلعى الدولة الرشليدة 
إىل حتقيقهلا، كحلب الوطن،العلدل واملسلاواة، واحلرية وسليادة القانلون .... وهو ما يشلار هلا 
بالقيم اإلنسلانية أو العاملية، ألن الفطرة السلوية لإلنسلان أيا كان هذا اإلنسان سيدعو هلا، وعىل 
أساس هذه القيم كان اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان . إن هذه القيم هي من الدعائم األساسية 
التي جيب أن تعتمد عليها الدولة الرشليدة يف حتقيق األمن واالسلتقرار والسلامة العامة لضامن 
اسلتمرارها وبقائها، من خال جعل هذه القيم الدافع الرئيس لسللوك حضاري يامرسه اجلميع 
لصالح اجلميع، كقيم املشاركة والتعاون من قبل كافة رشائح املجتمع جتاه أجهزة األمن املختلفة 
يف مجيلع املجاالت، وخاصلة يف جمال الوقاية من األخطار واجلريملة، انطاقا من مبادئ ثابتة ال 

تتغري لعل من أمهها يف هذا املقام مبدأ األمن والسامة مسؤولية اجلميع .

   كام يرى الباحث أن من اآلليات الازمة لتفعيل ممارسة هذه القيم عمليا وليس جمرد شعارات 
ترفلع يف اخلطلب والندوات واملحارضات، رضورة أن تكون القيم السلائدة يف املجتمع واضحة 
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جلية أمام اجلميع، ويف مقدمتهم واضعي اخلطط ومتخذي القرارات عىل خمتلف املسلتويات يف 
الدوللة، ملراعلاة دعمها وتعزيزها أثنلاء وضع وتنفيذ اخلطط التنموية الشلاملة، من خال توفري 
مقومات ودوافع ذلك، كالعدالة االجتامعية، وتكافؤ الفرص وسليادة القانون وغريها، ليشلعر 
اجلميع بالفخر واالعتزاز واالنتامء للوطن، وترمجة هذا الشعور عرب القيام بواجبات املواطنة عىل 
أكمل وجه من قبل مجيع املواطنني دون استثناء، مقابل  متتعهم بحقوقهم حتت مظلة ميزان العدل 

واملساواة ومصلحة الوطن العليا .

سادسًا: مكونات القيم

 تتكون القيم كام ذكر العديد من الكّتاب والباحثني من ثاثة مستويات رئيسة هي:

ن السلوكي . ن الوجداين .   3 ل املكوَّ 2 ل املكوًّ ن املعريف .   1 ل  املكوَّ

 ويرتبلط هبلذه املكونات التي تتحكم بمناهج القيم وعملياهتا ثاثة معايري وهي عىل التوايل      
) االختيار، التقدير، الفعل ( وهي : 

ن املعريف : ومعياره ) االختيار(، أي انتقاء القيمة من بدائل خمتلفة بحرّية كاملة، بحيث  1 ل املكوَّ
ينظلر الفلرد يف عواقب انتقلاء كل بديل، ويتحمل مسلؤولية ذلك، وهذا يعني أن السللوك 
الّاإرادي ال يشكل اختيارًا يرتبط بالقيم . ويعترب االختيار املستوى األول يف سّلم الدرجات 

املؤدية إىل القيم، ويتكون من ثاث درجات أو خطوات متتالية هي:

أ ل استكشاف البدائل املمكنة . ب ل النظر يف عواقب كل بديل . ج ل ثم االختيار احلر. 

ن الوجداين : ومعياره )التقدير( الذي ينعكس يف التعّلق بالقيمة واالعتزاز هبا، والشعور  2 ل املكوَّ
بالسلعادة الختيارهلا، والرغبة يف إعاهنا عىل املأل . ويعترب التقدير املسلتوى الثاين يف سلّلم 

الدرجات املؤدية إىل القيم ويتكون من خطوتني متتاليتني مها :

 أ ل الشعور بالسعادة الختيار القيمة .   ب ل إعان التمسك بالقيمة عىل املأل . 

ن السلوكي : ومعياره ) املامرسة والعمل(، ويشمل املامرسة الفعلية للقيمة، أو املامرسة  3 ل املكوَّ
عىل نحو يتسلق مع القيمة املنتقاة، عىل أن تتكرر املامرسلة بصورة مسلتمرة يف أوضاع خمتلفة 



41

كلام سلنحت الفرصة لذلك . وتعترب املامرسلة املسلتوى الثالث يف سّلم الدرجات املؤدية إىل 
القيم،  وتتكون من خطوتني متتاليتني مها:

أ ل ترمجة القيمة إىل ممارسة .     ب ل بناء نمط قيمي معني. )العاجز، العمري،1999م، ص7(، 
) فهمي،1999م،ص130(.

سابعًا: مصادر القيم  

   للقيلم مصلادر عديدة ختتلف ملن جمتمع إىل آخر، ويف املجتمع العريب واإلسلامي يمكن 
حر مصادر القيم فيام ييل :  

1ل الدين اإلسلامي: متمثُا يف كتاب الل وسنة رسوله >، واإلمجاع واالجتهاد، وهذا املصدر 
هلو املصلدر األسلايس للقيلم يف جمتمعنا، فالقيم املسلتمدة من هلذا املصدر هلي اخلري كله، 
ومصدر سعادة للبرشية يف دنياها وأخراها إن متسكت به حق التمسك، فهي تعتني باإلنسان 

يف مجيع املجاالت املادية والنفسية،والوجدانية )العاجز،العمري،1999م، ص7(.  

2ل الفطرة والبيئة املحيطة : حيث توجد قيم ال زال كثري من الناس يتمسلك هبا، وكانت سلائدة 
قبلل اإلسلام، وبعض هلذه القيم إجيابيلة كالنخوة والشلجاعة، ومنلع الظللم والعدوان، 
فهلي تعلود إىل األفعلال اخللرّية يف ذات اإلنسلان، بلرف النظر علن الظلروف املحيطة به 
)األنصاري،2006م،ص8( . وال شك أن هذا التصور متتد جذوره الفلسفية إىل احلضارات 
القديملة ومنهلا اليونانيلة، خاصة للدى أفاطون، مع ماحظلة أن بعضها قيم سللبية ترض 

باألفراد واملجتمعات، كالعصبية القبلية واألخذ بالثأر . 

3 ل الرتاث اإلنسلاين العاملي: نظرًا لسلهولة االتصال بني أجزاء العامل،أصبح من السلهل انتقال 
القيم عىل خمتلف بيئاهتا من جزء إىل آخر، فمنها قيم إجيابية نافعة كاإلنجاز،املشاركة، النظام، 

التخطيط، ومنها قيم سلبية ضارة، كالتفكك العائيل وقلة الروابط االجتامعية .

4 ل الرتبيلة املنهجيلة : فقد ظهرت عىل املسلتوى الرتبوي كثري من القيم ذات العاقة بالدراسلة 
املنهجية، وأغلبها نافع ومفيد إذا ما طبق تطبيقًا سللياًم ومن هذه القيم: االسلتدالل، الدقة، 

التساؤل، اإلبداع، التنبؤ. ) الناشف،1991،ص82 ( .
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     ويشري بعض الباحثني واملختصني إىل أن  مصادر القيم بشكل عام تتمثل يف التايل :

  أ ل  مجلة املعتقدات التي يعتقدها الفرد ويتبناها .  

  ب ل التكوين الثقايف والتارخيي للفرد واملجتمع .

  ج ل األعراف والتقاليد والعادات التي يتبناها املجتمع كمنظومة قيمّية للجميع .

   د ل الطاقة الكامنة يف النفس ) نفسيًا، عاطفيا، عقديًا ( . ويمكن تصور هذه املكونات كام يتضح 
بالشكل أدناه ) الغامدي،2009م،ص27( .

الشكل رقم )2(  مصادر القيم 

معتقدات +  أعراف وتقاليد +  ثقافة وفكر+  الطاقة )النفسية والعاطفية والذهنية الداخلية( النابعة من 
الفرد واملجتمع       السلوك والفعل عىل أرض الواقع . 

ل مدخات، أو دوافع للسلوك       مما سلبق يتضح للباحث أن املصادر املذكورة أعاه تشلكّ
الفعليل لألفلراد واملجتمعات، وباختلاف نوعية وظروف هلذه املدخات ختتللف املخرجات 
ملنظوملة القيم لدى األفراد أو املجتمعلات، وذلك من حيث مدى اإليامن هبا يف النفوس، أو من 
حيث مدى ممارسلتها عمليا أثناء قيام اإلنسلان بأعامله وأنشلطته املختلفة، فمثلًا عندما تتحقق 
مقوملات قيم املواطنة لدى الفرد فسليكون مطالبا من وطنه وجمتمعه بمامرسلة هذه القيم عمليا 
فيام خيدم املصلحة العامة، كقيم املشلاركة والتعاون مع أجهزة األمن املختلفة يف حتمل مسلؤولية 
حتقيلق األمن، أو قيملة النظام، ممثلًة يف التقيد بلام ورد يف لوائح وتعليامت السلامة والوقاية من 
األخطار، أو قيمة املحافظة عىل املكتسبات الوطنية وغريها من القيم التي من شأهنا تعزيز األمن 
الوقائلي بمفهومه الشلامل من ناحيلة، وحتقيق مصالح وطموحات مجيع أطراف املواطنة سلواء 

املواطن أو املجتمع أو الدولة من ناحية أخرى .



43

2 . 1. 2 املـواطنة

أواًل: نظرة تارخيية   

   اقرتن مضمون مفهوم املواطنة بحركة النضال اإلنساين عرب التاريخ، هبدف إقرار املشاركة 
بكافة أبعادها سواء عىل املستوى اجلزئي أو الكيل، يف كافة شؤون احلياة االجتامعية واالقتصادية 
واختلاذ القرارات امللزمة للجامعلة، إضافة لتويل املناصب العامة، عىل ُأسلس العدالة االجتامعية 

واملساواة وسيادة القانون )الكواري،2004م، ص16-15( .

    إن احلضارات اإلنسلانية املتعاقبة عىل مرَّ التاريخ، منذ قيام املجتمعات الزراعية يف وادي 
الرافدين، مرورًا بحضارة سومر وآشور وبابل، وحضارات الصني واهلند وفارس، وحضارات 
الكنعانيني والرومان واإلغريق، قد أسلهمت وما انبثق عنها من أيديولوجيات سياسية يف وضع 
أسلس للحرية واملسلاواة جتاوزت إرادة احلكام، فاحتة بذلك آفاقًا رحبة لسلعي اإلنسلان لتأكيد 
فطرتله، وإثبلات ذاته، وحقه يف املشلاركة الفّعاللة يف مجيع جماالت احلياة، كام أّكلد كل من الفكر 
السليايس اإلغريقلي والروملاين يف بعض مراحلهام علىل رضورة األخذ ببعض أسلس املواطنة، 
كاملنافسة من أجل تقلد املناصب العليا وأمهية إرساء أسس مناقشة السياسة العامة باعتبار ذلك 

شيئًا مطلوبًا يف حد ذاته (الدجاين،1999م، ص95(،)الكواري،2004م، ص17( .  

    لقد مر مفهوم املواطنة بتحوالت وتغريات رئيسة متداخلة ومتكاملة، نستطيع من خاهلا 
الوقلوف عىل املراحلل التارخيية التي أرسلت مبادئ املواطنة، كام أشلار هلا العديلد من الباحثني 

واملختصني، وذلك عىل النحو التايل :

املرحلـة األوىل : متثللت هلذه املرحلة يف صورة سلطحية وحملدودة، حيث كان اإلنسلان البدائي 
يرتبط باملكان الذي عاش فيه، مفضًا إياه عىل أي بيئة أخرى، وهنا يقصد باملكان احلّيز 

الضيق من البيئة املحيطة )لية،2007م، ص73( .

املرحلـة الثانيـة )بروز الدولة القومية( : ويف هذه املرحلة أضيف للمرحلة األوىل بعدًا آخر، وهو 
البعد أو اإلطار االجتامعي لتشلمل هذه املرحلة اإلطلار املكاين واالجتامعي، وقد متثل 
ذللك خلال ظهور املدينة اليونانيلة والرومانية القديمة، حيث متتعلت رشائح معينة يف 
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املجتملع ببعض احلقوق واالمتيلازات املرتبطة بمعايري معينة، كمقلدار الثروة للرجال 
دون النسلاء، ويقابل ذلك حرمان الطرف اآلخر الذي ال توجد لديه هذه االمتيازات، 
مما نتج عنه نشلوء ارتباط وانتامء لدى أصحاب االمتيازات، مقابل الشلعور باالغرتاب 
واإلحباط لدى الطرف اآلخر) املرجع السابق،ص74( . كام شملت هذه املرحلة ظاهرة 
اإلصلاح الدينلي وختفيف قبضة الكنيسلة عىل شلؤون احلياة، وانتهلاء عر احلروب 
األوروبية بتوقيع معاهدة وسلتفاليا بأملانيا عام 1648م، حيث تم بموجبها قيام الدول 
األوروبية عىل أسلس وروابط قومية بداًل من األساس والرابط الديني  واستمرت هذه 

املرحلة عىل هذا النحو حتى هناية القرن الرابع عرش)الشهراين،2008م،ص4(. 

املرحلـة الثالثة )املشـاركة السياسـية( : اقرتنت هلذه املرحلة بظهلور الثورة الفكريلة والعلمية، 
وترسليخ مفهلوم الدوللة القومية التلي قادت رصاعلا ضد الكنيسلة تارة، وملع أمراء 
اإلقطلاع تارة أخرى، حتى تبلور مفهوم املجتملع العام عىل أنقاض املجتمعات املحلية 
ذات االنتلامءات الضيقلة، عندما قامت الدوللة القومية بتحرير الناس ملن كافة األطر 
واالنتلامءات الفئويلة واإلثنية التي كانوا ينتمون هلا، وبالتلايل ظهرت حقوق وواجبات 
متسلاوية جلميع أفراد املجتمع عىل اعتبار أن املشلاركة واملساواة ركن أسايس من أركان 
املواطنة )الكواري، 2004م،ص29( . فاملشلاركة السياسية هنا أصبحت تبدأ من حق 
املواطن يف أن يراقب القرارات السياسية التي تصدرها احلكومة سواء بالتقويم أو النقد 
والضبط، وتنتهي بحقه يف أن يؤدي دورًا معينا يف صنع القرارات، كام تصبح العاقات 
بني أطراف املواطنة عاقات تبادلية بصورة تسلهم يف صياغة مصالح ومستقبل وطنهم        
) درويلش،2009م،ص231( .  وهنلا أضيف بعدًا آخلرًا يف هذه املرحلة، وهو حتويل 
األفراد من جمرد رعايا عليهم حقوق فقط، إىل مواطنني هلم حقوق وعليهم واجبات، مما 
أدى إىل نشأة رابطة عضوية قوية، تؤكد أمهية االرتباط والتعاون القوي، واملشاركة بني 
أركان املواطنة الكاملة)املواطن واملجتمع والدولة( عىل أسلاس التمتع باحلقوق، وأداء 

الواجبات بني هذه األركان الثاثة )ليه،2007م،ص73(.

لقد تضّمنت هذه املرحلة ظهور مبادئ هامة سامهت يف إقرار مفهوم املواطنة املعارصة،   
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وتشكيل الدولة احلديثة وذلك عىل النحو التايل: 

ل املبدأ األول : )مبدأ املشاركة السياسية( من خال استخدام أساليب عدة، منها أسلوب 
انتقال السللطة إىل الشلعب ممثلًا بالربمللان بصورة تدرجييلة، كام هو احللال يف التجربة 
الربيطانيلة والتلي تعرب عن التطور السليايس للدولة بطرق حضارية وسللمية، وصواًل 
إىل اتساع قاعدة املشاركة السياسية عام )1265م( حتى أصبح جملس العموم الربيطاين 
يمثل منبت الديمقراطية احلديثة، أو اسلتخدام أسللوب آخلر لتحقيق ذلك عرب الثورة 
والعنف، كام حصل إبان الثورتني الفرنسلية واألمريكية، مما أدى إىل جعل السللطة بيد 

الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطات )ماكيفر،1966م،ص299(.

ل املبلدأ الثلاين : ) حكم وسليادة القانون(، بلدأ حكم القانون ينتلرش يف الدائرة األوروبية 
ويتسلع، عندما بلدأت الدولة القوميلة يف إصدار القوانلني لتنظيم كافلة جوانب احلياة 
السياسلية واالقتصادية واالجتامعية وغريها، عىل أسلاس سليادة القانون عىل اجلميع، 
بلدال ملن تنظيمها بحد السليف، حيث أصبح بمقلدور الضعيلف أن يعيش إىل جانب 
القلوي يف ظلل هذه القوانني، واسلتمر هذا التطلور القانوين حتى تم حتويلل الدولة إىل 
مؤسسلة منفصلة عّمن حيكمها، وختضع إىل سللطات ثاث، ال يسمح اجلمع بينها بيد 
واحلدة، وتأكد ذلك أكثر بعد إعان االسلتقال يف أمريلكا، واإلعان العاملي حلقوق 
اإلنسان واملواطن يف فرنسا، وبذلك ترّسخ مبدأ املواطنة املعارصة كحق ثابت لإلنسان، 
باعتبارهلا إحدى الركائز األساسلية للعملية الديمقراطية، ووسليلة التطور واالزدهار 
للوطلن يف مجيلع املجلاالت بفضلل جهلود أبنائه علىل اختلاف مذاهبهلم ونوعياهتم 

)الكواري،2004م،ص29( .

املرحلـة الرابعـة : تضمنلت هذه املرحلة ظهور متغلريات وظروف معارصة مل يسلبق هلا مثيل يف 
التاريخ اإلنسلاين عىل اإلطلاق، أدت إىل التأثري عىل مجيع مفاصل احلياة، حتى جعلت 
ملن العامل قريلة صغرية، خاصة مع طفلرة االتصاالت وتقنية املعلوملات وتزامن ذلك 
مع انتشلار الرشكات العابرة للقلارات، وما تبعها من مظاهر العومللة وارتباط املصالح 
بني الشعوب السيام االقتصادية واألمنية منها، وبصورة  جتاوزت كل احلدود، فأخلت 
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كثلريا بمبلدأ السليادة لللدول، بل بالعديلد من القيلم واألفلكار واملبادئ ومنهلا : قيم 
املواطنلة كاالنتامء والوالء للوطن وملصاحلله العليا، ورغم أن هذه املرحلة وما صاحبها 
من تغريات متعددة إجيابية وسللبية، كانت حمط رؤى متباينة، إال أن آثارها السللبية هي 
الغالبلة عىل مسلتوى العامل أمجع، وخاصة علىل دول العامل النامي بام فيله الدول العربية 

واخلليجية، ويف مجيع املجاالت االقتصادية واإلعامية واألمنية وغريها.

  لقلد أوجلدت هذه التغريات واقعلا اجتامعيا له قيمه ومعايريه اجلديلدة، والتي بادر بعض 
شلبابنا إىل تبني الكثري منها مقابل التخيل عن بعض قيمه األصيلة باعتبارها من وجهة نظره متثل 
قيدا عىل حركته وطموحاته، فقيم املواطنة من) اإليثار، والتضحية، املشاركة والتعاون، املصلحة 
العامة للوطن( اسلتبدلت بقيم األنانية وحب الذات واملصلحة الشلخصية، مما نجم عنه رصاع 
قيملي، ملن مظاهره أن الفرد موزع االنتلامء والوالء، كام أنه يعتنق ويؤمن بقيم ويامرس سللوكًا 
يعكلس قيام أخرى، نجم علن هذا أزمة قيمية، ترّتب عليها اضطراب واختال ثقايف وسللوكي 
متعلدد اجلوانب واآلثار السللبية علىل مقومات احلياة، يلأيت يف مقدمتها املقلوم األمني بمفهومه 

الشامل )عقل،2001م،ص24(.  

  كلام أن هناك عوامل وظروف داخلية سلامهت هي األخرى يف ترسليخ هلذه األزمة، منها 
عجلز هلذه الدول عن اسلتيعاب ومواءملة هذه املتغريات ملع الثوابت والقيم يف ظل فشللها يف 
تطبيق قيم املواطنة لدى املواطن عىل أرض الواقع عىل أسس العدالة االجتامعية وسيادة القانون، 
كفشللها يف إشلباع احلاجات األساسلية ملواطنيها، أو التهميش وعدم حتقيق العدالة االجتامعية، 
مع عدم إغفال الرواسلب التارخيية للعاقة غري املسلتقرة، بل والسلبية أحيانا بني الدولة ممثلة يف 

أجهزهتا املختلفة واجلمهور، وما يرتتب عىل ذلك كله من اتساع اهلوة بني املواطن والدولة . 

  إن لتللك العواملل با شلك آثارًا سللبية عىل مجيع األصعلدة، ومن أمههلا اجلانب األمني 
ممثا يف تراجع أو تدين مسلتوى املواطنة ضمن حلدود الدول لصالح االجتاه الداعي إىل املواطنة 
العامليلة، وبالتلايل تراجع االنتلامء الوطني، ونمو االنتامء العاملي حتت مسلمى املواطنة اإلنسلانية 
العاملة، حتلى وللو كان ذلك عىل حسلاب أو تناقلص احلقوق االجتامعيلة والثقافية والسليادية 
املتوارثلة للدول والشلعوب اسلتنادًا عىل مبادئ حقوق اإلنسلان وليس عىل حقلوق اجلامعة أو 
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املجتمع )لية،2007م،ص75( . إن من أخطر آثار هذه املرحلة السلبية هو مسامهتها يف تقويض 
دعائلم األمن عرب وسلائل متعلددة، منها إضعاف انتامء الشلعوب ألوطاهنلم، وبالتايل غياب أو 
تدين مشلاركة املواطلن ألجهزة األمن وبقية مؤسسلات الدولة يف حفظ األمن واالسلتقرار، أو 
عدم املباالة حيال تطبيق تعليامت السلامة واألمن الوقائي أينام كان تواجده ويف مجيع الظروف 
واألوقلات، مملا أدى إىل فقد أجهزة األمن خاصة، وبقية أجهزة الدولة األخرى ألهم دعامة من 
دعائلم نجاحهلا وهلو دعم وتعاون املواطلن الذي يعترب مسلؤول األملن األول يف وطنه، وهذا 
يعنلي أن حتقيلق أهداف األجهزة األمنية سلتكون قلارصة عن بلوغ األهداف علىل أكمل وجه، 
مهام بلغت من تأهيل وإمكانات، وهذا بدوره سليؤدي بصورة أو بأخرى ومع مرور الوقت إىل 
اهتلزاز صورة األمن واالسلتقرار، وتعطيلل حركة التطور والتنمية يف مجيلع املجاالت . إن هذه 
الصلورة التي بدأت بعلض عاماهتا يف الظهور هي التي دفعت بالعديلد من املفكرين والكتاب 
إىل دق ناقوس اخلطر من خال اإلشارة إىل أن املواطنة يف الدول العربية خاصة أصبحت تعيش 
حاللة أزملة، بعدما تكالبت عليها هلذه املتغريات والظروف، وما سليرتتب علىل ذلك من تأثري 
خطري عىل البعد الثقايف واألمني وسلائر جماالت احلياة األخرى عىل مسلتوى الشلعوب والدول 

)لية،2007م ص106( . 

  مملا سلبق يتضح عرب هذه النظلرة التارخيية تطور مفهوم املواطنة، حيلث كان مهدها األول 
يرتكلز يف املقلام األول عىل دعامة واجبلات والتزامات فقط عىل املواطنني جتلاه دوهلم وذلك يف 
احلضارة الرومانية، ثم مع التطور وظهور احلركات السياسية واحلقوقية وتغري املنظومة السياسية 
العامليلة ونظلم الديمقراطية العاملية تم توسليع نظرية املواطنة باملفهوم املعلارص من خال توفري 
الدعاملة الثانيلة للمواطنلة وهلي املواطنة احلقوقيلة التي حتققت علىل مراحل، وقسلمت لثاثة 

مكونات كام أشار هلا )الزنيدي،2000م،ص18( وهي: 

أ  ل املواطنلة املدنيلة، وهي التي تعد إحدى أهم نتائج القرن الثامن عرش، حيث ُأقرت من خاهلا 
بعض احلقوق املدنية، مثل حرية التعبري والفكر واحلريات الدينية وكذلك إقرار مبدأ املساواة 

أمام القانون .

ب ل املواطنة السياسلية، وهي التي ظهرت مع القرن التاسلع عرش، وتم التأكيد فيها عىل احلقوق 
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اخلاصة باملشلاركة السياسلية يف إدارة الشلأن العام للباد، مثل احلق يف التصويت والرتشيح 
للوظائف العامة .

ج ل املواطنلة االجتامعيلة، وهلي التي ظهرت يف  القلرن العرشين، وهذا املكون هلو الذي  ُيعنى 
بضلامن حد أدنلى من األمن االقتصلادي للمواطن حلاميته من قوى السلوق، خاصة بعد أن 

ظهرت عىل السطح عيوب املامرسات الرأساملية . 

  والباحلث يلرى أن ذلك يعني بالرضورة تدخل الدولة لضامن حدود دنيا من األمن املادي 
واالقتصلادي ملواطنيهلا، وقد ظهلر ذلك جليا إبان األزملة املالية الطاحنة التي بلدأت آثارها يف 
الربلع األخلري من علام 2008م، إذ نجم عنهلا اهنيار العديد من املؤسسلات واللرشكات املالية 
والبنوك العاملية . كام أن توفر هذه املكونات هي التي ستجعل قيم املواطنة املتعددة متارس تلقائيًا 
يف ظل مناخ تسوده املساواة يف احلقوق والواجبات بني أبناء الوطن كافة دون متّيز جلنس أو عرق 
أو أصلل أو للون أو معتقد أو مكانة، لتصبح العاقة عبارة عن رابطة اجتامعية وقانونية، تفاعلية 
بلني املواطلن والدوللة واملجتمع، وهو يعنلي أن املواطنة تسلتلزم إىل جانب احلقلوق واحلريات 

مسؤوليات والتزامات  .

ثانيًا:  مفهوم املواطنة 

  يعد مفهوم املواطنة من املفاهيم التي تبلورت عرب حتوالت تارخيية متتابعة منذ بداية املفهوم 
يف احلضارة اليونانية واإلغريقية، مرورًا بالعصور الوسطى وعر النهضة والتنوير وحتى عر 
الثورات الكربى يف العامل، التي أكدت مجيعها عىل احلقوق والواجبات األساسية لإلنسان، وفقا 

ملجوعة من املبادئ ابتداء من كتاب السياسة ألرسطو منذ)2500( سنة مضت .  

  إن هذا املفهوم يؤّكد بصورة أساسلية عىل أمهية مشلاركة املواطنني يف احلياة العامة، وحتمل 
املسلؤوليات الوطنيلة التي ختلدم الصالح العلام، ولعل هذا األملر هو مضملون الفكر املعارص 
حلول األسللوب األمثل لضامن حتقيلق عاقة ترابط وتعلاون بصورة متوازنة بلني الفرد ووطنه 
وجمتمعه، وذلك أثناء ممارسلته ألنشلطته احلياتيلة . لذلك يرى االجتامعيلون أن املجتمع القوي 
هو من يقوم عىل العاقة املتبادلة بني الدولة واملواطن عىل أساس من التضامن والتعاون والقيم 
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املشلرتكة، وهذا يعنلي بأنه جمتمع غني باملواطنلة التي تؤدي إىل رقي الشلعوب وازدهارها، فإن 
ضعفلت هذه العاقة فسلتربز الفردية واملصلحة اخلاصة عىل حسلاب املصلحة العامة وانتشلار 
ظاهرة املادية املفرطة، وضعف الوالء واالنتامء للوطن، وبالتايل تقلص، وتراجع املواطنة الفعلية 

)الرشيدة،2005م،ص2( .

  ونظلرا لتداخلل وترابلط مفهوم املواطنة ببعلض املصطلحات املرتبطة هبلا مثل : )الوطن، 
املواطن، الوطنية( فسيتم توضيح معاين هذه املفاهيم عىل النحو التايل : 

الوطـن: جلاء يف القاموس املحيلط للفريوزبادي:»أن الوطلن هو منزل اإلقاملة، وأوطن: أقام، 
واسلتوطنه: اختلذه وطنلا، يقلال مواطلن مكلة : مواقفها«)حتقيلق البقاعي،1420هلل، 
ص116(، وخاصلة القول: إن الوطن هو مكان إقامة اإلنسلان، ومنزل سلكناه ومقره 

الدائم، وإليه انتامؤه سواء ولد فيه أم مل يولد.

املواطـن : املواطلن هو »اإلنسلان الذي اختذ له بلدا وموطنا، سلواء ولد فيله أم مل يولد، يقيم فيه 
إقامة دائمة ملامرسة عمل، ويمثل لبنة قوية يف ذلك الوطن، فيلتزم بنظامه وحيافظ عىل أمنه 
واسلتقراره، ويرتبط بمواطني ذلك البلد يف حتقيق مصاحلهم العامة واخلاصة، ليسلهموا 
مجيعلًا يف تنمية وطنهم وبناء جمتمعهم«)موسلى، 2005م، ص24(. كام عرف املواطن : 
»بأنه الشخص الذي له حقوق وعليه واجبات جتاه وطنه عىل أساس املساواة والعدل أمام 
القانلون، وأنه صاحب املسلؤولية جتاه قضايا جمتمعه وإشلكالياته، والعقل الذي يفكر به 
الوطلن، وقلبله النابض، بل هو اإلرادة التي تصنع من الوطن رمزا يضاهي بقية األوطان 

احلضارية األخرى« )مكروم،2004م،ص59 (. 

املواطنـة : يلرى البعلض » أن معاجلم اللغة العربية ختلو ملن لفظ مواطنة، فيلام ورد لفظ الوطن 
ليقصد به حمل إقامة اإلنسلان، ومن فعل واطن اشلتقت كلمة مواطنة، بمعنى املعايشلة، 
اثنلني أو أكثلر يف وطلن واحد«)عبيلد.2006م، ص8(،  أو املشلاركة واملفاعللة بلني 
انتلامء ووالء لعقيلدة ووطلن وقيلم  ) الزنيدي،1426هلل،ص4( . عليله » فاملواطنلة 
ومبلادئ، والتلزام من املواطن بتحمل مسلؤولياته جتلاه وطنه مقابل احلقلوق التي يتمتع 
هبلا، فهي سللوك لقيلم يف حياة الفرد ويف ضملريه فتصبح جزءاً من شلخصيته وتكوينه« 

)سفر،1421هل،ص90-89( . 
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 وقد ورد العديد من التعريفات ملصطلح املواطنة نشري لبعضها عىل النحو التايل :

ـ تعريـف دائـرة املعـارف الربيطانيـة للمواطنة : حيلث عّرفتها بأهنلا »عاقة بني فلرد ودولة كام 
حددهلا قانون تلك الدولة، وبام تتضمنه تلك العاقات من واجبات وحقوق يف تلك الدولة، 
فهي مرتبطة باحلرية وما يصاحبها من مسؤوليات، كام تسبغ عليه حقوقًا سياسية، مثل حقوق 

االنتخاب، وتويل املناصب العامة«)الكواري،2004م،ص30( .

          كلام مّيلزت الدائلرة بني اجلنسلية واملواطنة التي غالبًا ما تسلتخدم مرادفلة للمواطنة، حيث 
اجلنسية تتضمن إضافة إىل املواطنة حقوقًا أخرى مثل احلامية للمواطن يف اخلارج . أما  موسوعة 

الكتاب الدويل، وموسوعة كولريا األمريكية فلم متيز بني اجلنسية واملواطنة .

ـ فتعريـف املواطنـة يف ) موسـوعة الكتاب الدويل ( أهنلا : العضوية الكامللة للمواطن يف دولة، 
أو بعلض وحدات احلكم فيها، وتؤكد املوسلوعة أن املواطنلني لدهيم بعض احلقوق، مثل حق 
التصويلت، وحلق تويل املناصلب العامة، وكذللك عليهم بعض الواجبلات، مثل واجب دفع 

الرضائب، والدفاع عن بلدهم )املرجع السابق، ص31(.    

ـ  ويف موسـوعة )كولريا األمريكية( يشلار إىل املواطنة عىل أهنا: أكثر أشلكال العضوية اكتاماًل يف 
مجاعة سياسية ما)الدجاين،1999م، ص5 (.  

 ـ  ويعرفها مارشـال بأهنا : املكانة التي تيرس للفرد احلصول عىل احلقوق املدنية التي تضم حرية 
التعبري واملسلاواة أمام القانون،واحلقوق السياسية،كحق التصويت واالنضامم إىل أية تنظيامت 
سياسلية مرشوعلة، واحلقوق االجتامعية واالقتصادية التي تضلم الرفاهية واألمان االجتامعي 

)لية، 2007م،ص76( .

 ـ  ويعرف بدوي املواطنة بأهنا : الصفة التي حتدد حقوق املواطن وواجباته جتاه وطنه وفقا مليزان 
العدالة االجتامعية واملساواة أمام القانون، كام تقوم عىل قاعدة الوالء واالنتامء  للوطن، والعمل 
علىل خدمتله يف أوقات السللم واحللرب،  والتعاون ملع املواطنني اآلخرين علن طريق العمل 
املؤسسايت والفردي الرسمي والتطوعي يف حتقيق األهداف التي يصبو هلا اجلميع، وتوحد من 

أجلها اجلهود، وترسم اخلطط وتوضع هلا املوازنات )بدوي،1992م ص60- 62( . 
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ل  يف حلني يركلز البعلض عند تعريفه ملفهوم املواطنلة عىل املعارف واملهلارات الازمة للمواطن 
واملسلؤوليات الازملة للدوللة، عىل أهنا »صفلة الفرد الذي يعلرف حقوقه ومسلؤولياته جتاه 
املجتملع اللذي يعيش فيه، ويشلارك بفاعلية يف اختاذ القلرارات وحل املشلكات التي تواجه 
املجتملع، ويف التعلاون والعمل اجلامعي مع اآلخرين، مع نبذ العنلف والتطرف يف التعبري عن 
اللرأي، وأن يكلون قادرا عىل مجلع املعلومات املرتبطة بشلؤون املجتمع واسلتخدامها، ولديه 
القلدرة عىل التفكلري الناقد، وأن تكفل الدولة حتقيق العدالة واملسلاواة بلني مجيع األفراد دون 

تفرقٍة بينهم، بسبب اللون أواجلنس أو العقيدة« )النجدي،2001م، ص10(. 

وقد أشلار بعض الكتلاب إىل أن املواطنة ال تأخذ صورًة واحدة للدى كل املواطنني، فليس 
باللرضورة أن توجد تلك املشلاعر واألحاسليس الوطنية لدى كل فلرد يف املجتمع، أو أن تكون 
بدرجلٍة واحلدة، بل قد تزيد تلك املشلاعر أو تنقص أو تغيب بالكلية وفقلًا للعديد من العوامل 
والظلروف املتعلقلة باملواطن أو الوطن.وبناًء عىل ذلك، فقد أشلار السلويدي  إىل أربع صور أو 

أشكال للمواطنة عىل النحو التايل :  

1 ل املواطنلة اإلجيابية: وهي التي يشلعر فيها الفرد بقوة انتامئله الوطني، ويقوم بواجبه املتمثل يف 
القيام بدوره اإلجيايب ملواجهه السلبيات.  

2 ل املواطنة السللبية: وهي شعور الفرد بانتامئه للوطن، ولكن يتوقف عند حدود النقد السلبي، 
وال يقوم بأي عمل إجيايب إلعاء شأن وطنه.

3 ل املواطنة الزائفة: وفيها يظهر الفرد حاما لشعارات ظاهرية فقط، بينام واقعه احلقيقي ينم عن 
عدم إحساس واعتزاز بالوطن. 

4 ل املواطنة املطلقة : وفيها جيمع املواطن بني دوره اإلجيايب والسلبي جتاه املجتمع وفقاً للظروف 
التي يعيش فيها، ووفقًا لدوره فيها«)  السويدي،2001، ص18 (.

     ويلرى الباحلث أن املسلمى أو النلوع الرابع واألخري من هذه التقسليامت للسلويدي ال 
يتناسلب ملع مضمون التعريف الاحق لله، حيث توحي كلمة »املطلقة« بأهنلا كاملة أو تتصف 
بالشمول والكامل، وهذا عكس ما يفيده املعنى، لذا يرى الباحث أن املسمى املناسب هلذا القسم 
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من املواطنة هو)مواطنة املصالح أو مواطنة الظروف ( بدال من مسمى املواطنة املطلقة . 

   هلذا ويلرى البعض أن املواطنة هلا جانبان : األول عاطفي ويشلار لله بمصطلح الوطنية، 
والثاين سللوكي أو عميل ويشلار له بمصطلح املواطنة، لذا أبرز البعض هذين اجلانبني العاطفي 
والعمليل يف تعريفله للمواطنلة عىل أهنا حب الفلرد لوطنه، وانتلامؤه له، والتزامله بمبادئه وقيمه 
وقوانينله، والتفاين يف خدمته، والشلعور بمشلكاته، واإلسلهام اإلجيايب مع غلريه يف حلها، أما 
الدوللة فيجلب أن تتيلح للفرد ممارسلة حقوقله وحرياتله، وإبداء رأيه بأسللوب حيلرتم فيه آراء 
اآلخرين ومقرتحاهتم، بعيدا عن التعصب والعصبية )حممود، 1997م،ص20( . فالوطنية هي 
تلك العواطف واملشاعر القوية التي حيس هبا املواطن جتاه وطنه، إضافة للروابط الروحية املتينة 
التي تشده إليه )احلقيل،1417هل، ص30( . فهي تأيت بمعنى حب الوطن يف إشارة واضحة إىل 
مشلاعر احلب واالرتباط بالوطن وما ينبثق عنها من اسلتجابات عاطفيلة، فهي الدافع العاطفي 
والوجداين الذي يكمن وراء سللوك املواطنة . عليه تكلون الوطنية هي اإلطار الفكري النظري 
للمواطنة، بمعنى أهنا شعور قلبي ووجداين ُيرتجم يف املحبة والوالء واالجتاه اإلجيايب والدافعية 
الذاتيلة للعمل اخللاق، أّما املواطنة فهي ممارسلة وترمجلة عملية هلذه العواطف والشلعور، أي 
هلي اجلانب السللوكي الظاهر املتمثل يف املامرسلات احليلة التي تعكس حقوق الفلرد وواجباته 
جتلاه جمتمعله ووطنه، والتزامله بمبادئ املجتمع وقيمه وقوانينه، واملشلاركة الفعالة يف األنشلطة 

واألعامل التي تستهدف رقي الوطن واملحافظة عىل مكتسباته )العامر،1426هل، ص7(.

والباحث يعتقد أن املواطنة تشلمل جانبني رئيسني مها : اجلانب النظري ويسمى )الوطنية( 
مشلتما عىل اجلانب املعريف والوجداين جتاه منظومة القيم .واجلانب العميل)السلوكي( ويقصد 
بله املامرسلة العملية ملنظومة قيم املواطنلة من قبل الفرد جتاه وطنه وجمتمعه أثناء أنشلطته احلياتية 
يف مجيلع املجلاالت . وقلد أشلار الباحث إىل ذللك أثناء تعريفله اإلجرائي للمواطنلة يف مفاهيم 

ومصطلحات الدراسة بالفصل األول .  
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ثالثًا: قيم املواطنة وأمهيتها 

   للكل جمتملع ثقافته اخلاصة التي متيلزه عن غريه من املجتمعلات، والقيم إحدى مكونات 
الثقافلة، وبالتايل فلإن القيم ختتلف من جمتمع آلخر .  فقد أكدت الدراسلات وجود اختاف يف 
القيلم وأولوياهتلا من جمتمع آلخر، فعىل سلبيل املثال وجدت فروق بني قيلم املجتمع األمريكي 
وقيلم املجتمع الكندي ومها جمتمعان غربيان، فهناك ظاهرة التمسلك بالقيم »التقليدية« يف كندا 
مقابل » التحررية« يف الواليات املتحدة، والتمسك بإعطاء قيمة أو مكانة خاصة للصفوة يف كندا 
مقابل قيمة » املسلاواة االجتامعية« يف الواليات املتحدة، وإعاء » القيم اجلمعية« يف كندا مقابل 

» الفردية« يف الواليات املتحدة، وهكذا ) غانم، 1999م،ص13(. 

   إنله رغلم هلذا االختلاف فلإن هناك قيام متثل القاسلم املشلرتك بلني خمتللف املجتمعات 
وأغللب الثقافلات لدى الشلعوب عىل ملر العصلور ومنها: )حلب الوطن، املسلاواة،والعدل، 
النظام، االلتزام،التوازن واحلرية،املشاركة،االنتامء والوالء، املسؤولية(، فهذه القيم متثل اجلانب 
اإلنسلاين والعامللي ملفهلوم املواطنة، وقد يضاف إليهلا أو حيذف منها، كام قلد ختتلف ترمجة هذه 

القيم من الناحية التطبيقية من جمتمع آلخر. 

  وحيث أن موضوع هذه الدراسلة يتعلق بقيم املواطنة لدى الشلباب، وإسلهامها يف تعزيز 
األملن الوقائلي، عىل اعتبلار أن قيم املواطنة هي األهلم يف حتقيق االسلتقرار والتنمية بمفهومها 
الشلامل، من خال ممارسلة قيم املشلاركة والتعاون من قبل اجلمهور جتاه أجهزة الدولة األمنية 
وسائر األجهزة األخرى، ودعم ممارسة املسؤولية االجتامعية والتقيد بالنظام لتحقيق الوقاية من 
اجلريملة وكافة األخطار األخرى التي هتدد حياة اإلنسلان وممتلكاته، فإن الباحث سليتطرق إىل 
توضيح أمهية ذلك من خال اإلشلارة أوال ألمهية إسلهام بعض قيم املواطنة يف احلياة اإلنسانية 
بشلكل علام، ثم أمهية إسلهام بعض قيمهلا األخرى يف تعزيلز األمن الوقائي وذللك عىل النحو 

التايل: 
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2 . 1. 3 أمهية إسهام بعض قيم املواطنة يف احلياة اإلنسانية بشكل عام 

أ ـ املساواة 

تعد قيمة املسلاواة بني الناس من القيم األساسلية التي أكدت عليها كافة األديان السلاموية، 
وكان آخرها اإلسلام، فقد نادى اإلسلام منذ ظهوره باملسلاواة بني النلاس يف املعامات دون 
لا لنَّاُس إِنَّا  َ تفرقلة أو متييلز بينهم عىل أسلاس العرق أو اجلنلس أو اللون، قلال الل تعلاىل : } ٰيَأهيُّ
 }14{ َقٰلُكمرْ ِ َأترْ َرَمُكلمرْ َعنَد للَّ َنٰلُكمرْ ُشلُعوبًا َوَقَبآئَِل لَِتَعلَٰرُفو إِنَّ َأكرْ ن َذَكٍر َوُأنرَْثٰى َوَجَعلرْ َنٰلُكلم مِّ َخَلقرْ
)سلورة احلجرات(. كلام أكدت ذلك كافة املواثيلق الدولية املقررة حلقوق اإلنسلان، واألحكام 
والدسلاتري الوضعية الداعية إىل الديمقراطية، فهلذه القيمة متثل جوهر الديمقراطية الصحيحة، 
وبدوهنلا ينتفي كل معنلى للديمقراطية، وينهار كل مدلول للحرية، كام أن مبدأ املسلاواة كأصل 

عام يتفرع عنها جماالت عديدة نذكر منها ما ييل :

أ  ل  املسلاواة أمام القانون : ويقصد به أن الناس يولدون، ويعيشلون أحرارا وسواسلية عىل قدم 
املسلاواة التامة أمام القانون، يف الكرامة واحلقوق والوظائف العامة، كام هلم احلق يف احلامية 
املتكافئة ضد أي تفرقة أو حتريض أو عنرية، فاجلميع متساوون أمام أنظمة ورشيعة الدولة 

)شحادة،2000م،ص240(.  

ب  ل املساواة أمام املرافق العامة : ويقصد باملرفق العام : كل مرفق وجد هدف إشباع احلاجات 
العاملة للجميلع، بلام يف ذلك مرفق األملن والتعليلم والصحلة والكهرباء وامليلاه وغريها، 
وتقتلي هذه القيمة رضورة اسلتمرارية وجتهيز املرافق العاملة بالكيفية التي متكن املنتفعني 
من االنتفاع منها بصورة متساوية، مع حتمل األعباء والتكاليف والرسوم التي تفرضها هذه 

املرافق دون أي حتيز أو حماباة . 

ت ل املسلاواة أملام املنافلع االجتامعيلة : بمعنلى التمتع باحلقوق وعلدم التفاوت فيهلا، فكام أن 
للمواطلن حقوقلا حمفوظة عليه واجبلات يدفعها للدولة نظري خدملات يتمتع هبا كغريه من 

املواطنني حتقيقًا ملبدأ » الغنم بالغرم«) النبهان،1988،ص23(. 

ج  ل املسلاواة يف تويل الوظائف العامة: فكل مواطن يسلتطيع تويل أي وظيفة، حسلب مؤهاته 
وقدراته، وبناء عىل معايري حمددة وحمايدة )شحادة،2000م،ص243-240( . 
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  إاّل أن الظلروف املعلارصة التلي تعيشلها املجتمعلات علىل اختاف توجهاهتا وسياسلاهتا 
جعللت   ترمجة تطبيق املسلاواة فيها يكون بنسلب متفاوتلة، فقد تتحقق مجيع فلروع هذه القيمة 
أو بعضها، لذا تعد املسلاواة حًقا للمواطن وواجًبا عىل الدولة، حيث يقع عىل عاتقها مسلؤولية 
حتقيلق هلذه املسلاواة، ليس بمعنى حراسلتها أو مراقبة تنفيذهلا فقط، إنام بتوفلري كافة متطلباهتا 

ورشوط تطبيقها عمليًا )عبيد،2006م ص16(. 

   إن قيملة املسلاواة بلني املواطنني هو املقلّوم األسلاس للمواطنة يف الدوللة احلديثة، إال أن 
ذلك مل  يتحقق بني يوم وليلة فور قيام الدولة القومية، إنام بقيت بعض صور التمييز، فاملسليحي 
والكاثوليكي يف إنجلرتا مل يكن يتمتع بنفس حقوق الربوتسلتانتي حتى منتصف القرن التاسلع 
علرش . كذلك األمر يف فرنسلا حتى  قيام الثورة الفرنسلية علام  1789 م، ويف الواليات املتحدة 
األمريكيلة كان املواطن األسلود رقيًقا ال يتمتلع بأي حق من احلقوق حتى قيلام احلرب األهلية 
األمريكية يف عهد الرئيس أبراهام لنكولن يف أوائل السلتينيات من القرن التاسلع عرش، وصدر 
قانلون احلقلوق املدنيلة يف عهلد الرئيس جونسلون عام 1964 م . غلري أن مبدأ املسلاواة” خطا 
خطلوات واسلعة إىل األمام بعد انتهلاء احلرب العاملية الثانية، حيث شلهدت تلك احلقبة تدوين 

حقوق اإلنسان يف صورة عهود ومواثيق دولية منها :

ل اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان الصادر من األمم املتحدة 1948م .    

ل  العهلد اللدويل علن ) احلقلوق املدنيلة والسياسلية، وإزاللة كل أنلواع التمييلز العنلري ( 
الصادرعلام1966م . كذللك العهلد اللدويل إلزالة كل أنلواع التمييز ضد امللرأة الصادر عام 

1981م)عبيد،2006م،ص16(.

   لقد سامهت هذه اخلطوات يف حتسني تطبيق املساواة بصورة متدرجة ولو بصورة نسبية يف 
العديد من الدول، منها عىل سلبيل املثال دولة جنلوب إفريقيا التي كان يامرس فيها نظام التمييز 
العنري وجتارة الرق منذ إنشائها أواخر القرن التاسع عرش إىل أن ألغي هذا النظام هناية القرن 
العرشيلن، وهكلذا تاشلت تدرجييا صلور التمييز عىل أسلاس الديلن أو العرق، واسلتقر مبدأ 
املسلاواة بني مجيلع املواطنني برف النظر عن ديانتهم أو جنسلهم أو عنرهلم يف دول أوروبا 
الغربيلة والواليلات املتحدة األمريكية وبعض الدول اآلسليوية ودول أمريلكا الاتينية،   إال أن 
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الباحلث يرى أن الواقع جيعل هذه الصورة نسلبية، وغالبا ما تكلون بمقاييس مزدوجة، لتحقيق 
مصالح القوى الكربى، فالشواهد اليومية عىل مستوى العامل كثرية وظاهرة للعيان . 

ب ـ العـــــدل

 تعتلرب قيملة العدل قيمة سلامية دعت إليهلا مجيع األديان السلاموية، فالعدل يعني القسلط 
واملوازنلة واإلنصلاف، وإيصال كل حق إىل مسلتحقه، كام أن قيمة العدل مرتبطلة ارتباطًا وثيقا 
بقيمة املسلاواة، فا تتحقق املسلاواة إاّل بتحقيق العدل، ليكون اجلميع أمام القانون سواء، فكلام 
اتسلع نطاق تطبيقه، كلام عّم اخلري واألمن واالسلتقرار، وكلام انترشت العدالة االجتامعية، كلام 
زاد انتامء الناس لوطنهم، وحبهم له وإخاصهم وتفانيهم يف سلبيل رفعته ومحايته والتضحية يف 

سبيله يف مجيع الظروف واألوقات )الكايف،2005م،ص48( . 

 إن مهمة كافة الرسل يف جوهرها، ما هي إاّل الدعوة إىل العدل والعمل عىل إقامته، فالعدل 
ما هو إاّل أداء حقوق الل وحقوق العباد، كام أنه ليس شليئًا زائدا عىل اإلسلام، إنام اإلسلام هو 
ٍم  ِرَمنَُّكمرْ َشَنَئاُن َقورْ العدل، كام أمر الل بالعدل دون استثناء حتى مع األعداء قال الل تعاىل : }َواَل جَيرْ
َوٰى}8{)سلورة املائدة( . كذلك أكدت األحاديث الرشيفة  قرْ َرُب لِلتَّ ِدُلوارْ ُهَو َأقرْ ِدُلوارْ عرْ َعىَل َأالَّ َتعرْ
علىل األمهية الكلربى لتطبيق العدل يف مجيع أمور وجماالت احلياة، فمملن يظّلهم الل يف ظله يوم 
ال ظلل إال ظلله إماٌم عادل حيث قال رسلول الل > : »سلبعة يظّلهم الل يف ظّلله يوم ال ظّل إال 
ظلله : إملام عادل .... احلديث« ) صحيح البخاري، باب الصدقة باليمني ح 1423(، وحديث 
الرسول > حني قال :»إن املقسطني عند الل عىل منابر من نور عن يمني الرمحن عز وجل وكلتا 
يديله يملني الذين يعدلون يف حكمهلم وأهليهم وما ولوا « )صحيح مسللٍم، باب فضيلة اإلمام 

العادل،ح 1827 ( .

 عليه فان ركائز العدل عندما تتعمق يف النفوس وترتجم يف السللوك اليومي لإلنسلان عىل 
خمتلف املسلتويات سلترتك األثر العميق والفعال لنهوض األوطان وحتقيق التنمية املسلتدامة يف 
ظلل منلاخ يسلوده األمن واالسلتقرار والطمأنينة . ويف املقابلل فإن تدين قيملة العدالة أو غياهبا 
أو انحيازها سلتخلق مناخا اجتامعيا جيعل مشلاركة املواطن واهتاممه باملصلحة العامة وبشلؤون 
وطنله وجمتمعه أملًرا ثانويا ال يعنيه، وهذا يعني أن أجهزة األمن سلتفقد أهم مقوم من مقومات 
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نجاحها وهو املواطن، لذلك فعىل الدولة الرشيدة القيام بتطبيق العدالة من خال إتاحة الفرص 
بالتسلاوي بلني أبنلاء ومناطق الوطن عىل قدم املسلاواة، ودون أي حتيز أو حماباة، بحيث يشلمل 
ذللك مجيع املجلاالت االقتصادية والتعليميلة والصحية واالجتامعية والثقافيلة وكافة اخلدمات 
التي توفر للجميع حياة معيشلية كريمة، إضافلة للتقيد بمبدأ تكافؤ الفرص للجميع وصواًل إىل 
ضامن املشاركة املجتمعية الذاتية التي يكون الدافع هلا هو املواطنة الصاحلة التي هتدف إىل حتقيق 
مصلحلة اجلميلع حتت مظللة املصلحة العليا للوطلن، وذلك من مجيع فئلات ومذاهب املجتمع  

دون استثناء ) لية،2007م ص91(. 

ج ـ االلتـــــزام

ويقصلد به التزام مجيع أطلراف املواطنة املتمثلة يف)املواطن، املجتمع، الدولة( التزامًا نظاميًا 
أو ذاتيلًا، هبدف القيام باألعامل واملهام واملسلؤوليات امللقاة عىل عاتق كل طرف حسلب موقعه 
ودوره، للوصلول إىل حتقيلق أهلداف اجلميع حتت مظللة مصلحة الوطن، فقيملة االلتزام تعني 
التمسلك باملعايلري والقيم االجتامعية السلائدة يف املجتمع بصورة فاعلة وحتقلق املصلحة العامة 
)درويش، 2009م،ص289( . إن التطبيق الفعيل هلذه القيمة يتطلب إرشاف ومتابعة سللطات 
مسلتقلة تلزم أطراف هذه القيمة للقيام بأعامهلا ومهامها، وختتلف مسلميات هذه السلطات من 
دولة إىل أخرى ومن جمتمع إىل آخر، ففي اململكة العربية السلعودية هناك ثاث سللطات هي : 
األوىل السللطة التنظيمية )الترشيعية( وتتمثل يف جملس الوزراء وجملس الشلورى، حيث ختتص 
هذه السللطة بوضع األنظمة واللوائح، والسللطة الثانية: السللطة التنفيذية وهي التي يوكل هلا 
وضع السياسة العامة للدولة واقرتاح األنظمة والقوانني لتنفيذ تلك السياسة، والسلطة القضائية 
ممثلة يف القضاء العادي املختص يف النظر يف مجيع املنازعات واجلرائم، والقضاء اإلداري ) ديوان 
املظامل ( وهو هيئة قضاء مسلتقلة مرتبطة بامللك مبارشة حيث حدد النظام أن له من الشلمول ما 
يمكنه من الفصل يف املنازعات التي تكون اإلدارات احلكومية طرفا فيها  ) العزي، 2008م، ص 
196( . إضافة إىل سلطات هيئات املجتمع املدين املختلفة، ونظام املحاماة، كون هذه السلطات 
تشلكل دعامة أساسلية لتحقيق العدالة وتأكيد االلتزام باألنظمة وسليادة القانون وكفالة الدفاع 
علن احلقوق وضامن احلريات )املرجع السلابق، ص200( . ولتوضيح اجلوانب الرئيسلة لقيمة 

االلتزام نشري للتايل :  
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اجلانب األول : االلتزام من طرف املواطن جتاه وطنه ومن ذلك :

يشلمل التزام اإلنسلان السلوي عدة جوانلب هامة يف حياتله اليومية ، تتضملن التزامه جتاه 
خالقه ثم جتاه نفسله وأرسته ثم جتاه وطنه وجمتمعه ، يكون أسلاس هذا االلتزام ، ما يؤمن به من 
عقيدة وقيم ، والتي من املفرتض أهنا هتدف إىل حتقيق مصالح وطموحات الفرد ، ضمن منظومة 

املصلحة العامة ، ومن صور ذلك :

أ ل  التلزام املواطن باألنظمة والقوانني واحرتام حريلات اآلخرين، والوفاء بام عليه من واجبات 
إزاء املجتملع والدوللة . وهلذا يمثل عقدا اجتامعيلا بني املواطنني والدوللة واملجتمع هلدف  
حتقيلق املصلحلة اخلاصة يف ظلل املصلحة العامة للوطن،مما يشلكل عاما هاملا من عوامل 

التطور وحتقيق األمن والتنمية)موسى،2005م، ص42( . 

ب ل االلتلزام بالصالح العلام، واحلفاظ عىل البيئة، ومراعاة قواعد السللوك القويم ومقتضيات 
النظام العام واآلداب يف الداخل واخلارج، واإلسهام يف بناء وتنمية الوطن والدفاع عنه.  

ج ل التمثيل اجليد للدولة واملجتمع واملحافظة عىل سمعته يف كل الظروف واألوقات .  

د ل  بل إن لالتزام بمفهومه الشامل صور اخرى متعددة يف مجيع املجاالت منها : تشجيع املنتج 
املحليل، واالدخار يف القطاع املريف، وحسلن الترف يف األزملات االقتصادية وحاالت 
الطوارئ األخرى، وال شك أنه عندما يؤدي كل مواطن التزاماته جتاه وطنه، فإن ذلك يعني 

أن هناك جمتمعا يقدر ويؤدي االلتزامات الوطنية بصورة حضارية وتلقائية .

 اجلانب الثاين : االلتزام من جانب الدولة جتاه املواطن    : 

  يقع عىل عاتق الدولة واجبات والتزامات ، جيب القيام هبا سواء جتاه العقيدة أو الشعب أو 
الوطن  وذلك عىل أحسن ما يكون غري مدخرة يف ذلك وسعا ، ومن صور ذلك : 

أ ل تامني األمن الداخيل واخلارجي بمفهومة الشامل يف مجيع املجاالت ، ففي ضل األمن تستطيع 
األمم حتقيق أهدافها وطموحاهتا ، وبدونه حتل الفوىض والتخلف وتفشلل مشلاريع التنمية 

والتطور.

ب ل االلتزام بتحقيق العدل واملساواة وسيادة القانون عند تطبيق القوانني واألنظمة، وأن يكون  
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احلكم وفق املنهج الذي يرتضيه الشلعب، وهو بالنسلبة للمجتمع السلعودي تطبيق رشيعة 
الل، واحلكم بام أنزل يف كتابه وسنة نبيه > )الزنيدي،2001م،ص18(.

ج ل  االلتلزام بلرضورة إشلباع احلاجات األساسلية للمواطنني، وتامني سلائر اخلدملات العامة 
واالجتامعية األخرى التي تؤمن هلم احلياة املعيشية الكريمة .

د  ل االلتزام بحامية املواطن من االستغال والنصب واالحتيال وكافة سبل االبتزاز أو االحتكار،  
وعدم غشهم بأي صورة من صور الغش الثقايف أو االجتامعي، فقد جاء يف احلديث الرشيف 
علن معقلل بلن يسلار امللزين )ريض الل عنه( قال : سلمعت رسلول الل > يقلول : »ما من 
عبد  يسلرتعيه الل رعية يموت وهو غاش لرعيته إال حرم الل عليه اجلنة « )صحيح مسللم، 

باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته،ح 142( .

هل ل  تامني احلريات بأنواعها للمواطن عىل ضوء ما متلية العقيدة والقيم يف مجيع جماالت احلياة، 
كحرية العمل والسكن والتملك ،وحرية الرأي وغريها)احلقيل،1417هل،ص153(.

و  ل االلتلزام باعتلامد مبلدأ تكافؤ الفرص يف مجيع جماالت أنشلطة الدولة بصلورة حتقق الصالح 
العام، وتعمل عىل رقي الوطن وتطوره )عبيد،2006م،ص17( . 

إن هذا النهج الضامن اللتزام مجيع األطراف هو رس ازدهار األمة، بل وعلو شلأهنا وعزها 
أملام األمم األخرى، وهكلذا يتبني أمهية حتقيق املواطنة جلميع املواطنني يف الدولة دون اسلتثناء 
من خال توفري األسلس الازمة لذلك، مما يشلكل سياجا منيعا ودرعا واقيا لألمن واالستقرار 

والتنمية من أي رضر أو هتديد )ابن كثري،1980م،ج3ص224- 225( .

د ـ التوازن 

يقصلد بالتوازن هنا : التوازن املسلؤول الذي حيقق املصلحة اخلاصة يف ظل حتقيق املصلحة 
العاملة، أو علدم معارضتها بصلورة مبارشة أو غري مبلارشة، عندها يكون هنلاك ضبط وتوازن 
بلني احلرية واملسلؤولية، أو بني احلرية واألمن، أو بني املصلحلة اخلاصة والعامة، أو بني احلقوق 
والواجبات لكل أطراف املواطنة، أو بني الريف واحلرض، أو بني الفرد واملجموع، أو بني الدولة 
واملجتملع،  أو بني  اجلانب االقتصادي والسليايس وبقية املجاالت األخرى، أو بني اخلصوصية 
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والعاملية . إن املحافظة الدقيقة عىل هذا التوازن هي ركيزة أساسلية من ركائز املواطنة املؤدية إىل 
التقدم واالزدهار يف ظل مناخ يسلوده األمن واالسلتقرار، لذلك فعىل املواطن أيا كان موقعه أن 
يلدرك أن قلدرة الوطن علىل العطاء تتوقف أوال وأخلريا عىل ما يقدمه له أبنلاؤه والقائمون عىل 

إدارته من إخاص وعطاء ) مكروم،2004م، ص68( . 

  إن ترمجة هذا املبدأ عىل أرض الواقع سيجعل املواطن يترف بحرية متوازنة، بل سيكون 
ضمن أولويات أهداف سللوكاته وأنشلطته أينام وجد، هو العمل عىل حتقيق مصاحله الشخصية 
حتلت مظلة الصاللح العام، أو عدم معارضتها علىل أقل تقدير، إليامنه بأن نتائلج هذا العمل لن 
تكون لصالح فئة دون أخرى، أو منطقة عىل حسلاب أخرى، بل يكون اهلدف األسمى للجميع 
هو العمل ملصلحة الوطن العليا، عند هذا يكون املجتمع فعا ممارسلًا للمواطنة الكاملة، لكونه 
أصبلح مسلؤوال ورشيلكا إجيابيا مع األجهلزة األمنية وغريها من املؤسسلات األخلرى، بروح 
معنويلة عالية ممزوجة بالفخر واالعتزاز ملشلاركته يف حتقيق األمن والسلامة، وسلائر األهداف 

التنموية بمفهومها الشامل .

هـ ـ  الوالء واالنتامء

 تكملن قيملة األفلراد واملجتمعات ومكانلة األمم واحلضلارات يف مقدار والئهلا وانتامئها 
ألصوهلا وثوابتها، ومن هنا تظهر أمهية الوالء الوطني باعتباره األساس األول الذي خيول للفرد 
املطالبلة بحقوقه، وبالتايل تأدية واجباته ضمن إطلار قيم املواطنة، فأصبح مفهوم الوالء ذا أمهية 
كربى نظرًا لعاقته بتطور املجتمع ومتاسلكه )حممد،2008م،ص15( . لذا يعد الوالء واالنتامء 
بمثابلة القاعدة التي تتشلكل عليهلا املواطنة فاالنتامء تعبلري عن رابطة معنوية بلني الفرد ودوائر 
جمتمعه املختلفة، كوهنا تقوم عىل أسلاس حاجة الفلرد لتأكيد ذاته ضمن كيان أكرب يمنحه األمن 

واحلامية )مكروم،204م،ص65،61( . 

  إن االنتامء حاجة متأصلة يف طبيعة النفس البرشية، وإنسان من غري وطن  تائه، ووطن من 
غري إنسان مهجور ال معنى له، فاالنتامء فيه االستقرار والشعور باألمن واحلامية، فهو ليس حالة 
تلرف، إنلام حاجة جوهرية ورضورية يف حياة اإلنسلان، فهو يسلهم يف تعزيز قلوة الوطن عندما 
يتعمق يف نفوس املواطنني، من خال تفعيل ممارسته كقيمة من منظومة قيم املواطنة الشاملة، ألن 
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غياب التطبيق العميل سيحول موضوع االنتامء الوطني إىل شعار لاستهاك واملزايدات)حمفوظ 
وآخرون، 2008م،ص156( . أما الوالء فهو شعور يتعلق بوجدان الفرد جتاه مجاعة أو فكر ما، 
تأييدًا هلا وطاعة وإخاصًا وتضحية يف سلبيلها، فهو قلب الوطنية وجوهر االلتزام الذي بدوره 

يؤكد عىل مدى وجود االنتامء)خرض،2000م،ص35(. 

 من هنا يتضح الفرق بني الوالء واالنتامء، فالوالء عاقة بني طرفني قد ال جتمعهام صلة دم 
أو لغة أو دين، فهي عاقة متغرية بتغري أحد الطرفني، أو بتغري ظروف الزمان واملكان، أما االنتامء 
فعكلس ذللك متامًا كانتامء الفرد ألرسته أو قبيلته أو وطنله، كون العاقة يف االنتامء عاقة فطرية 

ليست اختيارية، كام ال تنفك عراها، فهي دائمة، حتى بعد املامت)حممد،2008م،ص20( . 

  للذا تعد قيم االنتامء والوالء من القيم اهلامة للمواطنة، ومن احتياجات الوطن اهلامة، فإن 
مل يتوفلر دافع االنتامء واللوالء يصبح الفرد يف حالة حياد عاطفي بالنسلبة لآلخرين أو املجتمع، 
ومعنى ذلك إما أن ينحر اهتاممه يف ذاته،أو يصبح يف حالة ركود عن أداء فعل إجيايب معني،وما 
يرتتب عىل ذلك من آثار سللبية بصورة مبارشة أو غري مبارشة حيال حتمل مسلؤولياته يف حتقيق 

األمن واالستقرار وسائر أهداف التنمية الشاملة للوطن .

  مما سبق يرى الباحث أن األهداف املرجو حتقيقها من ممارسة القيم التي تقوم عليها املواطنة 
الكاملة كقدسلية احلياة وكرامة اإلنسلان، احلرية، العدالة، املسلاواة، االلتزام، املشاركة، النظام، 
التلوازن، االنتامء ... إضافة إىل بقية منظومة القيم األخرى، إنام هتدف يف النهاية إىل حتقيق األمن 
واالسلتقرار والرقي والرفاهية عىل مسلتوى الدول والشلعوب، من خال التعاون مع األجهزة 
األمنية واخلدمية األخرى، عىل اعتبار أن ذلك قاعدة رضورية تنطلق منها مشاريع البناء والتنمية 

املستدامة بمفهومها الشامل يف كافة جماالت احلياة .

2 . 1. 4 مفهوم وأهداف األمن الوقائي 
   قبل اإلشلارة لتوضيح مفهوم األمن الوقائي سليتم اإلشلارة ملفهوم األمن وأمهيته بشكل 

عام من خال الفقرات التالية  :
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أ ـ األمن

 ُيعلّد األملن من أهم ما تقلوم عليه احلياة، األمن للفلرد وللمجتمع وللدوللة، إذ به يطمئن 
النلاس عىل دينهم وأنفسلهم وأعراضهلم، ويتجه تفكريهم إىل ما يرفع شلأن جمتمعهم، وينهض 
بأمتهم ) املوسوعة الفقهية، حرف األلف، د.ت،ص272( . ويشري األملن بمفهومه العام إللى   
» حالة من الشعور بزوال اخلوف أو القلق أو التوتر والفزع،  ينتج عنه إحساس بالسعادة املؤقتة 

أو املستمرة، املحدودة أو الشاملة« )اخلطيب،2006م،ص94( .

   كام ُيعّد األمن مقصدا من مقاصد الرشيعة اإلسلامية، فهو حاجة وهدف، وسيلة وغاية، 
حالة نفسية ومادية، يمثل إحدى احلاجات اإلنسانية منذ األزل، كام بني القرآن الكريم أنه حاجة 
َعَمُهم  إنسانية مقرتنة باحلاجات العضوية والبيولوجية، ويف مقدمتها اجلوع قال تعاىل :}الَِّذى َأطرْ

ٍف}4{)سورة قريش(،)الشهراين،2005م،ص14( .  نرْ خورْ ن ُجوٍع َوَءاَمَنُهم مِّ مِّ

  فاألملن يقصد به سلامة الدين والنفس والعقل واملال والعلرض، وهي الرضورات التي 
ال بلد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، وقد اتفق الفقهاء عىل أن أمن اإلنسلان عىل نفسله وماله 
وعرضه رشط يف التكليف بالعبادات، ألن املحافظة عىل النفس واألعضاء للقيام بمصالح الدنيا 
واآلخرة، أوىل من تعريضها للرضر بسبب العبادة )املوسوعة الفقهية، حرف األلف، ص272(. 
لقد أصبح األمن قيمة عليا وغاية لألفراد واملجتمعات والدول، واهلدف الذي تسلعى لتحقيقه 
احلكومات والدول، فإجياد ذلك املزيج من األمن النفيس واملادي، جيعل األفراد واملجتمعات،بل 

واإلنسانية مجعاء تعيش يف بيئة أمنية مستقرة منتجة)الشهراين،2005م،ص16(. 

 إن األمن كام ذكره »الشلقحاء)2004م( هو: اطمئنان اإلنسلان النعدام التهديدات احلسية 
له وحلقوقه، وحترره من القيود التي حتول دون استيفائه الحتياجاته الروحية واملعنوية، ولشعوره 

بالعدالة االجتامعية واالقتصادية« ص14.

ب ـ األمن الوطني

 ترجع كلمة )وطني( نسبة إىل الوطن الذي سبق تعريفه يف مصطلحات الدراسة، فالوطني 
هلو ملا خيص الوطن وينسلب لله ويكتسلب صفته ملن إحلاقه به، وبدملج الكلمتلني )األمن + 
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الوطنلي( يظهر مصطلح األمن الوطني، وهو مصطلح يتم تداوله بكثرة يف األدبيات السياسلية 
واالسرتاتيجية واألمنية والعسكرية )البيايل،2007م،ص130( . 

      وُيعلرف األملن الوطنلي بأنه : قدرة الدولة علىل محاية قيمها الداخليلة من أية هتديدات 
بغض النظر عن شلكل هلذه التهديدات ومصدرهلا )مهنلا،1996م،ص11( . ويرى الباحث 
أن يضلاف إىل التعريلف السلابق قدرة الدولة عىل محاية )مصاحلهلا ( إضافة إىل قدرهتا عىل محاية 

قيمها، ليصبح التعريف أكثر شمولية . 

      ولألملن الوطنلي ثاث مسلتويات تشلكل منظومة األملن الشلامل، إن منظومة األمن 
الشلامل تتحقق من خال حتقق مسلتويات األمن الوطني املتعددة، فاملسلتوى األول منه يتعلق 
بأملن اإلنسلان عىل الرضورات اخلمس املتمثلة يف أمنه عىل دينه ونفسله وعقلله وماله وعرضه، 
إضافة إىل حاجياته الرضورية والكاملية األخرى، فهذا األمن يتطلب معاجلة مشلكات البطالة 
والفقر واحلريات األساسلية )الشلهراين،1424هل،ص11( . كام يتعلق املسلتوى الثاين باألمن 
االجتامعلي، ويتحدد من خال جتنب الظلم والعنف واإلرهاب، وجتنب التآمر والفسلاد واحلد 
ملن اجلريملة، وال شلك أن افتقار الدوللة لألمن االجتامعي يعلد أقوى العواملل املخلة باألمن 
الوطني وفقًا ملفهومه الشلامل، أما املسلتوى الثالث من األمن الوطني فريتبط باألمن اخلارجي، 
ويتحدد من خال مقاومة االنحراف الفكري، والغزو العسلكري واالقتصادي، ومن املاحظ 
أن هذه األبعاد واملسلتويات متداخلة ومرتابطة بعضها ببعض، سلواء عىل املسلتوى الفردي، أو 

الوطني والقومي أو الدويل كمنظومة واحدة )اخلطيب،2006م،ص97( .

  يعتلرب األمن االجتامعي بمفهومه الشلامل حمصلة لثاث ركائز أو قيم : احلرية السياسلية، 
العداللة االجتامعية، الكفايلة االقتصادية،وهذا يؤدي إىل حتقيق االسلتقرار االجتامعي، ومن ثم 
االسلتقرار السليايس الذي يتطللب التأكيد عىل جمموعة ملن املتطلبات الوظيفيلة، منها ما يؤديه 
الفرد جتاه جمتمعه، وتتمثل يف كونه فردًا نافعًا ومنتجًا، ومنها ما تؤديه الدولة جتاه الفرد بأن توفر 
العوامل التي تسلاعده عىل اإلنجاز واإلنتاج وممارسلة قيم املواطنة الكاملة) الزيلعي، 2002م، 

ص148( .

   والباحث يرى أن الكاتب الزيلعي يشلري إىل أمهية قيام الدولة بتوفري املناخ املناسلب لدفع 
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املواطن ملامرسة قيم املواطنة عىل أكمل وجه، ألن املواطنة هتدف إىل العمل واإلنجاز الذي خيدم 
التنمية الشاملة والصالح العام، ويعزز األمن بمفهومه الشامل ويف مقدمة ذلك اتباع اإلجراءات 
واللوائح الوقائية التي هتدف إىل تعزيز األمن الوقائي والسامة العامة يف مجيع املجاالت، ولعل 
أفضل السلبل للوصول إىل هذا اهلدف اهلام هو تضافر جهود مجيع أطراف املواطنة الكاملة ممثلة 
يف: املواطن والدولة بكافة أجهزهتا األمنية واملدنية واملجتمع بمؤسسلاته املتعددة، بحيث يعمل 
اجلميلع حتلت مظلة واحدة هلي مصلحة الوطن العليلا، التي هتدف إىل حتقيق غاية سلامية وهي 
سامة ومحاية اإلنسان من أي مصدر هتديد أو خوف أو ظلم، وضامن كرامته وحريته، فاإلنسان 
حملور ارتلكاز حتقيق النهضة والتطور واإلعلامر، وهو هدف األمن والتنمية بمفهومها الشلامل، 

وهو وسيله حتقيقها يف نفس الوقت .

   كام أن هناك مقومات لألمن الوطني تسهم يف حتديد مدى ونسبة حتقيقه كام ذكره الشهراين، 
ومن أمهها : 

أ ل املقلّوم العقائلدي : ويقصلد بله العقيلدة ومنظوملة القيم السلائدة يف املجتمع، وملدى قبوهلا 
وممارستها كسلوك عميل من قبل فئات املجتمع ويف مجيع املجاالت .

ب ل  املقّوم السيايس : ويقصد به شكل احلكم ومؤسساته وقدرهتا عىل حتديد األهداف واملصالح 
الوطنية بدقة، ومن ثم حتقيقها وفق خطط واسرتاتيجيات مناسبة . 

ت ل املقّوم االقتصادي : ويقصد به القاعدة االقتصادية واملوارد الطبيعية ودرجة التقدم وأسس 
النظام االقتصادي املطبق وعوامل النمو والتطور .

ث ل املقّوم اجلغرايف – السليايس )اجليوبولتيكي( : ويقصد به املوقع واملساحة والتوزيع السكاين 
وأقاليم الدولة ووضعها بني جرياهنا .

ج ل املقلّوم االجتامعلي : ويقصلد بله الطبقات والفئلات والطوائلف املكّونلة للمجتمع ودرجة 
التجانس فيه .  

ح ل مقّومات القوة : ويف مقدمتها القوة العسلكرية، ودرجة االسلتفادة من املقّومات السلابقة يف 
تعزيلز األملن الوطني . هذا مع التأكيد عىل أن هذه املقوملات ذات طبيعة متداخلة فيام بينها 
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ويؤثر بعضها عىل بعض، وإذا اختل أي منها فإن ذلك يشلكل ثغرة تؤثر عىل األمن الوطني 
)الشهراين،1419هل،ص12( .

  والباحلث يلرى أن هذه املقّومات  تعد من متطلبات ورشوط ممارسلة منظوملة قيم املواطنة 
بمفهومهلا الشلامل سلواء كان ذلك بصلورة مبلارشة أو غري مبلارشة، فاملقّوم العقائلدي من أهم 
مصلادر قيلم املواطنة ويف كثلري من األحيان الباعث األقلوى لالتزام هبا، كام أن املقّوم السليايس، 
يشلكل أحلد األطراف الثاثة الرئيسلة للمواطنة كون هلذا املقوم يمثل الدوللة، إضافة للمواطن 
واملجتملع. واملقّوم االجتامعلي يمثل أحد أطراف املواطنلة وهو)املجتمع( بكل فئاته ومسلتوياته 
وتوجهاته ، كذلك املقوم االقتصادي  يعكس يف جانب من جوانبه مدى عدالة النظام القائم عليه، 
ونسلبة اسلتفادة كافة املواطنلني من هذا املقّوم، والعلدل هنا يمثل قيمة من القيلم اهلامة التي تقوم 
عليها املواطنة . كام أن املقّوم اجلغرايف والسليايس ومقوملات القوة األخرى ترتبط بصورة مبارشة 
أو غلري مبلارشة بقيمة أو أكثر ملن قيم منظومة املواطنلة، فمثا مدى توفر قيملة الوعي لدى كافة 
أطراف املواطنة بأمهية املكانة االسلرتاتيجية للوطن سلواء من حيث املوقع أو الثروات املختلفة أو 
املكانة الدينية واإلرث احلضاري وغريها، وما يرتتب عىل ذلك الوعي من قيم أخرى متعددة مثل 
االنتامء، املشاركة، املحافظة عىل هذه املقومات ودعمها، الشعور بالفخر واالعتزاز جتاه هذه القيم 
عندملا تسلهم يف خدمة الوطن واملواطن وحتقق للجميع مصاحلله وأهدافه يف ظل مصلحة الوطن 

العليا .  

للذا يلرى الباحث أن مقوملات األمن الوطنلي مرتبطلة ومتداخلة مع قيلم املواطنة بحيث 
تشكل كامها منظومة أمنية شاملة عند توفرها وتفعيلها، بحيث تصبح درعًا واقيًا حيمي العقيدة 
والوطلن وجتعله كيانًا عزيزًا يف ظل مناخ يسلوده األمن واالسلتقرار والرفاهية والتطور يف مجيع 
املجاالت. عليه يعد األمن الوطني بمفهومه الشلامل الركيزة األساسية لتحقيق التنمية والتطور 
الشامل يف كافة املجاالت، لذا أولت قيادة هذه الباد ممثلة يف خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد 
الل بلن عبلد العزيز حفظ الل، جل االهتامم باختاذ كل ما من شلأنه دعم األمن الوطني يف خمتلف 
جماالته ومستوياته من خال محاية مقوماته من جانب، وتسخري كافة اإلمكانات الازمة للعمل 
عىل تطوير آلياته واسلرتاتيجياته بام يتناسلب ملع الطموح ويتواءم مع الظلروف واملتغريات من 
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جانلب آخلر، ومن ذلك صلدور األمر امللكي رقلم أ/296 وتاريخ 9/13/ 1426هل بإنشلاء 
جمللس األملن الوطنلي وإقرار نظامه، السلترشاف املسلتقبل والتعلرف عىل األزملات املحتملة 

واالستعداد هلا عىل خمتلف األصعدة برؤية أمنية شاملة . 

والباحلث يرى يف هذا السلياق أن ملن أهم وأنجح وسلائل ومقومات حتقيلق ذلك تفعيل 
ممارسلة منظومة قيم املواطنة بمفهومها الشلامل لدى مجيلع أطرافها)املواطن، املجتمع،الدولة(، 
ملن خلال العمل علىل توفري املقومات واملناخ املناسلب ملامرسلتها عىل أرض الواقلع لدى هذه 
األطلراف ملن جهة، والعمل عىل تذليلل املعوقات والصعوبات التي حتلول دون ذلك من جهة 
أخرى، فاملسؤولية األمنية الوطنية بمفهومها الشامل مل تعد مقصورة عىل األجهزة األمنية فقط، 
بلل أصبحت مسلؤولية اجلميع، كلام أن هذه املسلؤولية مل تعلد مقصورة علىل األدوار العاجية 
فحسلب، بلل تشلمل إضافلة لذللك األدوار الوقائية واالسلتباقية ملنلع وقوع اخلطر سلواء عىل 

املستوى الداخيل أو اخلارجي .

ج ـ مفهوم األمن الوقائي 

      يتناول هذا القسم موضوع األمن الوقائي وهو اجلانب الثاين من موضوع هذه الدراسة، 
فالوقايلة ملن األخطار تعلد مطلبا هاما وجوهريا للكل جهاز حكومي، بلل مطلبا جوهريا ألي 

نشاط إنساين سواء عىل مستوى الفرد أو املجتمع أو الدولة .  

   إن مفهلوم األملن الوقائلي يتكون من كلمتلني )األمن+ الوقائي( ومفهوم األمن سلبقت 
اإلشلارة له أعاه، فإذا أضيف له كلمة وقائي، فإنه يعني جمموعة من اإلجراءات واالحتياطات 
الازمة، وكل ما من شلأنه ضامن توفري الطمأنينة والسلامة للرضورات احلياتية لإلنسان، وبقية 
احتياجاتله املاديلة واملعنوية، ومتتعه بحقوقله وأدائه لواجباته، من خال التعاون واملشلاركة من 
اجلميلع لتحقيلق الوقاية من السللوكات املنحرفة، واألخطلار أيًا كان مصدرها وقت السللم أو 

الطوارئ، وال شك أن األطراف املعنية بتحقيق ذلك هي أطراف املواطنة ممثلة يف اآليت :
ل املواطنون دون استثناء، ويف مجيع أنشطتهم وسلوكاهتم اخلاصة والعامة .

ل املجتمع بكل مؤسساته ورشائحه وتوجهاته .
ل الدولة ممثلة بكافة أجهزهتا األمنية واملدنية واخلدمية، كل فيام خيصه .



67

   إن العملل الوقائلي من السللوك املنحرف واألخطلار املختلفة، يمّثل املقلام األول ضمن 
اهتامملات الدول، إذ أن حتقيق االسلتقرار العام، والسللم االجتامعي، واالزدهلار االقتصادي، 
والنملو االجتامعلي، كل ذللك مرهلون بحامية وسلامة اللرضورات اخلمس للمواطلن ومتتعه 
بحقوقه مقابل أداء واجباته، وهذا هو األسلاس والدافع الرئيس ملامرسة قيم املواطنة عىل الوجه 
املطللوب، فعند غيلاب الوقاية الازمة ملن كل مصدر خطر وهتديد، سليحدث االضطراب يف 
احليلاة وعلدم الثقة والتعاون بلني أطراف املواطنلة، مما يؤّثر سللبًا عىل األمن بمفهومه الشلامل 

)اليوسف، 2003م،ص 9( .

   لقد اتضح بام ال يدع جمااًل للشلك أن دور الدولة يف جمال توفري السلامة واألمن بمفهومه 
الشامل وحتديدًا يف جمال الوقاية من اجلريمة والسلوك املنحرف ال يمكن أن يعطي النتائج املرجوة 
إاّل بتعاون املواطنني مع الدولة واملجتمع، من خال ممارسة منظومة قيم املواطنة ومنها: املبادرة، 
املشلاركة، االبتكار، النظام وغريها، فتعاون املواطن يف هذا املجال هو البداية واألسلاس الفعيل 
لتحقيلق األمن والوقاية من اجلريمة، وكافة األخطار التي هتلدد األرواح، أو املصلحة العامة أو 

اخلاصة )طالب،1997،ص406(. 

   إن األملن الوقائي هيتم بجميع مسلتويات األمن املختلفلة املادية واملعنوية، بل بكل ما من 
شلأنه الوقايلة من اجلريمة والسللوك املنحلرف، فنجده هيتم بأملن األفراد والقيادات السياسلية 
واالجتامعية، بل وباملنشآت واملعلومات، سواء يف الداخل أو اخلارج، وبكل ما يؤثر عىل املصلحة 
اخلاصلة أو العامة )سلليامن،1998،ص457( . كام يعترب األمن الوقائي أحلد أهم األبعاد التي 
يقوم عليها األمن بمفهومه  الشلامل، فقد ذهب كثري من املختصني إىل القول بأن األمن الشلامل 

يقوم عىل أبعاد رئيسة، كام ذكر العمرات وذلك عىل النحو التايل : 

»أ ل البعلد الوقائي الذي يتحقق من خال إجلراءات الوقاية من اجلريمة، واألخطار االجتامعية   
والطبيعية والصناعية وغريها التي هتدد أمن املجتمع .

ب ل البعد القيمي ويتحقق من خال كفالة سيادة القانون واحرتام أنظمته واحرتام قيم املجتمع.

ت ل البعد االجتامعي من خال قيام جهاز األمن بالتوفيق بني سلوك الفرد،وقيم وُمثل املجتمع.

ث ل البعد اإلنساين ويتمثل يف اخلدمات التي يقوم هبا جهاز األمن لتخفيف معاناة اإلنسان.
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ج ل البعد احلضاري ويتمثل يف سللوك اجلميع من خال املامرسلة العملية لقيم املواطنة لتحقيق 
التنميلة الشلاملة لصاللح اجلميلع، علىل اعتبار أن األملن هو البيئلة احلاضنة جلهلود التطور 

والتنمية« )العمرات،1423هل،ص40( . .   

  لقلد دأب معظلم العللامء واملختصني علىل حماولة وضع الوسلائل الازملة لتحقيق األمن 
بمستوياته املختلفة، الفردية واالجتامعية والوطنية، حتى عىل املستوى اإلقليمي والعاملي، حيث 
وجلد أن أفضلل سياسلة لتحقيق ذلك، هي سياسلة الوقايلة أوال، والتي هتلدف إىل منع أو احلد 
من اجلريمة وأي سللوك منحرف يشلكل تعديًا عىل مصالح الفرد أو اجلامعة، إىل جانب سياسلة 

العاج واملكافحة، كام أن نظام الوقاية بصورة إمجالية يقوم عىل عدة وسائل منها : 

1  ل الوقايلة العاملة : وهلي التي تتم من قبل أجهزة الدولة املختصلة، كوضع اخلطط   والربامج 
الشاملة التي هتدف إىل القضاء أو احلد من العوامل املؤدية إىل اإلجرام أو املهيئة له .

2  ل الوقاية اخلاصة : وهي التي يعتمدها األفراد بوسائلهم اخلاصة من أجل االبتعاد عن الظروف 
التي يمكن أن جتعل منهم هدفًا لاعتداء . 

3 ل ممارسلة قيلم املواطنة من قبل املواطلن : كالتعاون مع رجال األملن واإلباغ عن املخالفات 
واجلرائم، أو التقدم بشهادة تساهم يف حفظ األمن واالستقرار )العمرات،2001م( .

كام أن هناك وسلائل أخرى تتمثل فيام يكتشلفه العلم من أسلاليب وأجهلزة وقائية ُتّصعب 
تنفيلذ اجلريمة أو السللوك املنحرف من املجرم،  فقد أدى التقلدم التكنولوجي إىل ابتكار العديد 
من املخرتعات احلديثة التي تسلاهم يف الوقاية والسلامة واحلامية من االخطار، كأجهزة اإلنذار 
واملراقبة والتنبيه من اخلطر قبل أو أثناء وقوعه، كاألجهزة املسلتخدمة يف البنوك أو السليارات، 

واملنشآت، واملصانع وغريها) كامل، 2004م،ص155( .  

إن العملل الوقائلي ملن االنحلراف والسللوكات املختلفة علىل اختاف درجاهتلا ليس هلا 
حلدود، وليس هللا أناس حمددين، فهذا يدخلل يف احلقيقة ضمن املسلؤوليات املدنية للمواطنني 
رغم االختصاص واملعرفة يف هذا امليدان، فإذا كان املواطن يطلب من الدولة واملجتمع بحقه يف 
احلرية واألمن والعدالة كيشء أسلايس وجوهري، فعليه أن يتذكر حق املجتمع والوطن عليه يف 

حتقيق األمن واحلرية كذلك ) طالب،1997م،ص405( . 
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والباحلث يلرى هنلا أن أنجح وسليلة للوقاية من اجلريملة وجتنب األخطلار املختلفة، هي 
السياسة التي تقوم عىل تفعيل ممارسة قيم املواطنة كاملشاركة بني املواطن وأجهزة الدولة املختلفة 
بدعم ومسلاندة املجتمع بكل فئاته ورشائحه دون اسلتثناء، بحيث تصبح هذه السياسلة ممارسة 
يومية تلقائية كسلوك حضاري، ورمز ملدى تطور املجتمع، ودرجة اعتزاز املواطن بوطنه وأمته. 
ألنه يستحيل عىل األجهزة األمنية وحدها حتقيق مفهوم األمن الشامل والوقاية من األخطار مهام 
أوتيت من إمكانات،إاّل من خال ممارسلة قيم املواطنة من قبل مجيع أطرافها)املواطن، املجتمع 

ومؤسساته املختلفة، الدولة وأجهزهتا املتعددة (، مع توفر املناخ املناسب لذلك . 

وعليله فإن غياب ممارسلة املواطنلة وقيمها لدى املواطن جتاه وطنه وجمتمعه، سلتؤثر سللبًا 
عىل سللوكه وبالتلايل عىل منظومة األملن ويف مقدمتها األملن الوقائي، فيصبح سللوك املواطن 
ضلد مصالح وطنه العليا، وتعٍد عىل حقوق اآلخرين بصورة مبارشة أو غري مبارشة، ويف أفضل 
األحوال ستكون يف وضع حيادي، وهذا يعني مثًا أن من شاهد جرمًا معينًا أو خمالفة أو سلوكًا 
منحرفلًا للن يتقدم بأي باغ عام شلاهد، أوال يتقيلد باألنظمة والتعليامت بدافلع الرقابة الذاتية، 
وهلذا ملن أخطر ما خيل باألمن الوقائي عىل خمتلف املسلتويات واملجاالت، لذا فإن من احلكمة 
تشلخيص أسلباب هذه الظاهرة، ومن ثم حتديد سلبل ووسلائل الوقاية منها، سلواء كانت هذه 

األسباب داخلية أو خارجية .

د ـ  أهداف األمن الوقائي 

 هيلدف األملن الوقائي إىل جتنلب أي مصدر خطر أو هتديلد للرضورات احلياتية لإلنسلان 
أو خيلل بالنظلام واألمن العلام أو يعيق التطلور والتنمية الشلاملة، من خال اختلاذه العديد من 

اإلجراءات حسبام متليه الظروف من خال اآليت : 

1 ل توفري األمن والسلامة واحلامية املناسلبة لإلنسلان وكافة حقوقه واملنشلآت واملصالح العامة 
واخلاصلة، إضافلة للملعلومات اهللامة يف الدولة من أي مصدر هتديد، سلواء يف الداخل أو 

اخلارج ) سليامن،1997م،ص458(. 

2 ل توفلري املعلومات الازملة عن التهديدات واألزمات واملشلكات األمنية املحتملة الوقوع، 
سلواء الداخليلة أو اخلارجية، ويتم ذلك من خال الرصلد والتحري، واملاحظة للظروف 
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ومصلادر اخلطلر املحتملة، وقد اعتمد الرسلول > هذا املنهج يف كثري ملن مراحل دعوته، 
فمثا تم كشلف اخلطة اخلطرية التي وضعها حييُّ بن أخطلب الزعيم اليهودي التي هدفت 
إىل اإلغارة عىل قلب املدينة من جهة حصون بني قريظة املتآمرين معه، مما مكن الرسول > 

من اختاذ التدابري واخلطط ملواجهة ذلك ) اخلرايش،2009م،56( .

3 ل توفلري أقلى درجلات الوقايلة واالسلتعداد ملواجهلة األخطلار بمفهومهلا الشلامل، ملن 
خلال تسلخري كافلة اإلمكانلات إلزاللة العواملل املوللدة للجريملة واألخطلار املختلفة، 
ومقاوملة الدوافلع والبواعلث هلا،بصلورة متكن من السليطرة عليهلا وجتنلب حدوثها)أبو 

ساق،2002م،ص244(.

4 ل جتنيلب األفلراد واملجتمعلات النتائج السللبية الناجتة عن السللوكات املنحرفلة أو األخطار 
األخلرى، نظلرا ملا تسلببه من اهتزاز األملن والسللم االجتامعي، وما يرتتب علىل ذلك من 

أخطار عىل التطور والتنمية بمفهومها الشامل )طالب، 1997م،ص406( .  

   والباحث يرى أن السياسلة التي تقوم عىل مبدأ الوقاية خري من العاج، هي األفضل دائاًم 
وبكل املقاييس ويف مجيع املجاالت سواء املادية أو املعنوية، أو من حيث اجلهد والوقت والنتائج، 

ففي جمال األملن الوقائي بمفهومه الشامل نجلد أن لتحقيق ذلك وسائل متعددة منها:

أ ل تنقية البيئة اخلاصة للفرد ابتدأ من أرسته فمجتمعه من أسلباب االنحراف واجلريمة، ويعتمد 
ذلك بشلكل أسلايس علىل تفعيل جمموعة من القيم ملن أمهها: حماربة البطاللة وخاصة لدى 
الشلباب بصلورة متكنهم من احلياة املعيشلية الكريملة، العدالة االجتامعية، املسلاواة، تكافؤ 
الفلرص، منلع تركيز الثروة يف أيدي القللة وهتميش الغالبية، ومعاجلة بلؤر الفقر والتخلف  

)البطاينة،2002م،ص225( .

ب ل التأكيلد عىل توفري نامذج القدوة احلسلنة يف خمتلف املواقع املجتمعية، وإشلاعة ثقافة القدوة 
احلسنة من خال توفري املناخ املناسب لنمو وانتشار هذه القيمة العظيمة، وذلك عىل خمتلف 
املسلتويات الرتبويلة والثقافيلة واالجتامعيلة والسياسلية واالقتصادية وغريهلا ) اخلطيب، 

2006م، ص146( .
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ت ل إرشاك املجتملع امللدين ملن خال تفعيل قيلم املواطنة لدى املواطن، فنظلم العدالة اجلنائية 
واالجتامعيلة بشلكل علام تصبلح أكثلر فاعليلة للوقاية ملن اجلريملة واألخطلار األخرى، 
ومكافحتهلا عندملا يكون هناك اسلتعداد لدى املواطنلني للتعاون مع جهلود الدولة إلنفاذ 
القانلون، عىل أسلاس الثقة املتبادللة بني الطرفني وبام حيقق مصالح اجلميلع ) الندوة العلمية 

عن جرائم االحتيال واإلجرام املنظم، 2008م( . 

ث ل ملن الوسلائل العاملة لتحقيق الوقايلة التأكيد عىل وجلود قواعد وأنظملة ولوائح وقوانني 
واضحلة ومعلوملة لإلنسلان، تطبق علىل اجلميلع دون اسلتثناء، ودون التواءات أيلًا كانت 
صورهلا، ليعملل املجتمع بصورة مجاعيلة وفقا لقوانني موحدة، ملن خاهلا تتحقق مصالح 

اجلميع حتت مظلة املصلحة العامة ) طالب،1997م،ص407( .

ج ل تفعيلل دور اإلعلام بصلوره املختلفلة  لنلرش الوعلي بأمهيلة الوقايلة من األخطار وسلائر 
التهديلدات والسللوكات املنحرفة املخلة باألمن والسلامة العامة، فتأثلري اإلعام يف جمال 
األملن الوقائي أكرب بكثري من تأثري أجهزة األمن، فتأثري هذه األجهزة حمدود يف هذا املجال، 
عكس وسلائل اإلعام املختلفة التي أصبحت تقتحم احليلاة اخلاصة دون رقيب، متجاوزة 
كل القيلود واحلدود الزمانية واملكانية، فإذا ُأحِسلن اسلتخدام هذه الوسلائل كانت نتائجها 
مثملرة يف نلرش الوعي الوقائي عىل مسلتوى الفرد واملجتمع، عىل أن تكون وسلائل اإلعام 
متسلقة يف رسلالتها مع العقيدة والقيم واألخاق واألعراف االجتامعية املتبعة )احلوشلان، 

بركة؛ الشهري، فايز،2008م،ص 182-181(. 

ح ل العملل علىل تلايف معوقلات ممارسلة قيلم املواطنة للدى املواطن مثلل : خفض مسلتويات 
الفقلر، زيلادة مسلتويات الرواتب للموظفلني، خلق فرص عمل مناسلبة للشلباب، حتقيق 
العدالة االجتامعية، إضافة إىل كبح الفسلاد املتزايد، فهو يؤدي إىل عدم االسلتقرار عىل مجيع 
املسلتويات، بل يؤدي إىل اخرتاق مؤسسلات الدولة والتحكم يف السياسة واختاذ القرارات، 
ملن قبل املنظلامت اإلجرامية الوطنية وعلرب الوطنية )النلدوة العلمية عن جرائلم االحتيال 

واإلجرام املنظم، 2008م( .
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2 . 1. 5 أمثلة عىل اإلسهام الفعال لقيم املواطنة يف تعزيز األمن الوقائي 

  إن إسلهام املواطنة يف حتقيق األمن بمفهومه الشلامل والوقاية من األخطار وكافة مصادر 
التهديد األخرى لإلنسلان واملمتلكات، يتضح جليا من خلال معرفة جوهر املواطنة، التي هي 
عبلارة علن منظومة من القيم متلارس كفريضة اجتامعية علىل اجلميع، لتصبح يف جمملها سلياجًا 
منيعًا حلامية الرضورات اخلمس لإلنسلان، بل ولتحقيق الرفاهية واحلياة املعيشلية الكريمة له يف 
مجيلع جملاالت احليلاة . إاّل أن هذا ال يتحقق إال بمامرسلة هذه القيم يف ظل مناخ تسلوده العدالة 
وتصان فيه حقوق اإلنسلان دون حتّيز أو حماباة، فطريق االسلتقرار احلقيقي ال يمر إاّل عرب بوابة 
ممارسلة احلرية ونيل احلقوق واملكاسلب املدنية، وأي حماولة لفك االرتباط بني حقوق اإلنسلان 
واألملن والوقايلة من األخطار املختلفة، إنام هي طريق سليفي إىل مزيلد من تدهور األوضاع، 
وانعلدام املواطنلة لدى املواطن الذي يعترب أحد أهلم مقومات األمن، بل هو رجل األمن األول 

)حمفوظ،2006م،ص115( . 

 ولتوضيح اإلسهام الفعال ملنظومة القيم يف تعزيز األمن الوقائي، سيشري الباحث إىل بعض 
األمثلة عىل النحو التايل : 

1 ـ املشاركة 

  تعد مسامهة أفراد املجتمع ومشاركتهم يف الوقاية من اجلريمة واألخطار األخرى والتصدي 
لظواهر االنحراف سابقة لوجود األجهزة األمنية ذاهتا، حيث كانت الضوابط التقليدية القديمة 
هي القانون املسليطر عىل سللوك أفراد املجتمع، وكان اخلروج عىل هذه الضوابط بمثابة خروج 
علىل عادات املجتمع وقيمه وتقاليده، وبالتايل يلقى ذلك اخلروج االسلتنكار واالسلتهجان من 

أغلب أفراد املجتمع )الشهاوي،1977م، ص64( .

  يشار إىل مفهوم املشاركة بمصطلح » السلوك احلضاري » باعتبار هذا السلوك من متطلبات 
املواطنة، ومظهر من مظاهر الشلعوب املتمدنة، فهو يعني املشلاركة البناءة يف إدارة أمور الوطن 
واملحافظلة علىل سلمعته يف مجيع الظلروف، وتقديم املقرتحات وكل ما من شلأنه حتسلني األداء 
واإلنتاجيلة يف مجيع املجاالت )حمارمة،2008م،ص169( . إن ممارسلة قيمة املشلاركة تنبع من 
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رقابة الضمري بدافع ديني وأخاقي عند القيام بأي نشلاط يف اي زمان ومكان، فيكون اإلنسلان 
حماسلبا لنفسله بأن يراعلي املصلحة العاملة وال خيل باألنظملة والقوانني أو يعتلدي عىل حقوق 
اآلخريلن، فهلذه الرقابلة من أهم بل أقلى درجات الوقاية وأعىل مسلتويات األمن )بوسلاق، 

2002م،ص245( .

نظرًا ألمهية هذه القيمة فقد ذكر عديد من الباحثني أن املواطنة تتضمن ركنيني أساسني مها: 
املشلاركة واملسلاواة، لذا فإن املواطنة ليسلت قيمة جمردة، بل هي مفهوم حيمل معاين ومضامني 
املشاركة، واملامرسة العملية التي يامرسها املواطن عىل أرض الواقع  كفعل يومي متصل ال يامرس 
بشلكل عشلوائي،  إنام من خال مرجعية قيمية أو قانونية معتربة )عبيد،2006م،ص18(.  إن 
تفعيلل سللوك التعاون واملشلاركة كقيمة ملن قيم املواطنة تسلهم يف جهود الوقايلة من اجلريمة 
والسللوكيات املنحرفة لتتكامل مع جهود أجهزة األمن من ناحية، وينمي الشعور باالنتامء لدى 
املواطن جتاه وطنه ويرفع من مسلتوى ممارسلته لقيم املواطنة األخرى من ناحية أخرى ) البيايل، 

2008م، ص293( . 

  لذلك فعندما يامرس هذا السللوك عىل أرض الواقع فإنه يعترب رشفًا لإلنسلان كونه وسيلة 
خلدملة الوطن واملجتمع، كون الرشف احلقيقي يف هذا السلياق يكمن يف القيام باألعامل العادلة 
والنبيلة حبًا هلا لذاهتا كوهنا ختدم املصلحة العليا للوطن، وليس من أجل أي  مكافآت أو مناصب 
عرضية، وهذا ما تضمنه األسلوب احلضاري للجنرال جورج واشنطن عند رده عىل رسالة أحد 
ضباطله املخلصني عام 1782م، واملتضمنة رفضه القرتاح األخري أن يعلن نفسله رئيسلا للباد 
كونله الرئيلس األعىل لقيادة القلوات األمريكية أثناء مرحلة تأسليس اجلمهوريلة،إاّل أنه أصبح 
فيلام بعد أول رئيس للواليلات املتحدة األمريكية عام 1789م، ولكن ليس بتنصيب نفسله، بل 

بمشاركة الشعب األمريكي وانتخاهبم له باإلمجاع )بانفيلد، 1994م، ص85(. 

   والباحلث يلرى هنا أن قيم املواطنة ومنها قيمة املشلاركة عندما متارس كسللوك حضاري 
خيضع لرقابه الضمري، وهيدف لتحقيق الصالح العام، سيساهم با شك بفاعلية يف حتقيق األمن 
الوقائلي وجتنب األخطار وكل ما هيدد سلامة األرواح واملمتللكات من خال اختاذ العديد من 
اإلجلراءات الشلخصية ملنع اإلخال باألمن، أو التعدي عىل املصاللح العامة للوطن واملواطن، 
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إن رقابلة الضملري هي جوهلر الوقاية من كافلة مظاهر اإلخال باألمن بمفهومه الشلامل، فهي 
تسلمو باإلنسلان عن أي رقابة دنيوية أو أي من مغريات احلياة األخرى، السليام إذا كانت هذه 
الرقابلة مبنية عىل عقيدة وأخاق . كلام أن الباحث يرى أن من الفوائد النادرة واخلاصية الفريدة 
ألمهية مسلامهة املواطن يف هذا اجلانب، هو االسلتفادة من االنتشار الطبيعي والتلقائي للمواطن 
يف كل أجزاء ومناطق الوطن ويف خمتلف الظروف الزمانية واملكانية وعىل مدار الساعة، مما يسهل 
إحسلاس املواطن وماحظته ألي سللوك إجرامي أو سلوك مرض باملصلحة العامة، وهذا األمر 
يشكل قيمة حاسمة يف جمال الوقاية، بل ويف املكافحة الحقًا، وهلذا األمر عدة صور منها ما ييل :

أ ـ اإلبالغ عن سـلوك منحرف : إن تقديم املعلومات الازمة لرجال األمن يف الوقت املناسلب 
يسهل وخيتر الوقت يف مبارشة القضية وإهنائها، فاإلباغ عن أي سلوك منحرف أو خطر 
ملا، يمثلل قيمة من قيم املواطنة الكاملة، وأحد األنشلطة اإلجيابيلة للمواطنة التي يمكن أن 
يشارك هبا املواطن جتاه حفظ األمن والوقاية من األخطار، فضًا عن كون ذلك واجبا دينيا 
واجتامعيلا أقرته الرشيعة اإلسلامية قبلل أن يكون التزاملًا قانونيًا علىل املواطن،قال تعاىل:  
َواِن}2{ )سلورة املائدة(.   وهذا  ِم َوالرُْعدرْ لَوٰى َواَل َتَعاَوُنوارْ َعىَل اإِلثرْ قرْ }َوَتَعاَوُنلوارْ َعىَل لرْربِّ َولتَّ
توجيله رصيلح من اخلالق العظيم للمؤمنلني أن يتعاونوا فيام بينهم مللا فيه مصلحة جمتمعهم 
وأمتهلم، فهذه القيمة من أهم وسلائل الوقاية والردع للخارجني علىل القانون، بعدم جتاوز 
األنظملة والتعليلامت، أو التعدي علىل احلريات واملمتلكات سلواء خاصلة أو عامة )كارة، 

1990م،ص148( .

كام تعد الدعوة إىل املعروف والنهي عن املنكر والتوايص باحلق واحلث عليه مدعاة لتضامن   
املجتملع لصد الظلم والعدوان ومقاومة الفسلاد وإزالة عواملل الغواية واإلغراء الرتكاب 
اجلريملة، إن قيلام املواطلن بأداء قيم املواطنة عىل هذا النحو يشلكل رافلدًا ودعامة قوية من 
دعائلم الرتابلط والتكامل اهلادف للوصول إىل حتقيق األمن واالسلتقرار يف املجتمع يف مجيع 
املجلاالت . إن مناهج الرشيعة اإلسلامية تنشلئ الفلرد منذ الصغر، عىل مبلادئ األخاق 
احلميلدة، وتعلمه كيفية التعاون واملشلاركة حيال مقاومة اجلريملة واالنحراف، ولعل ذلك 
يتضح من حديث املصطفى >: »من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فان مل يستطع فبلسانه، 
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فلان مل يسلتطع فبقلبه، وذلك اضعلف اإليامن احلديث« )صحيح مسللم، اجلزء األول، ص 
69، ح 49 ( . فاخلطاب هنا موجه إىل أمة حممد > كافة، وهو أمر بعدم السكوت عن املنكر 
حرصًا عىل ضامن األمن واالستقرار يف املجتمع اإلسامي. وبناء عىل ذلك فإن من يعلم عن 
ارتلكاب جريمة، ومل يسلاهم يف الوقاية منهلا أو مكافحتها، فهو هنلا يرتكب خمالفة رصحية 
ألوامر الرشع احلكيم، ويعيص أمر الل ورسوله وويل األمر، وبالتايل يتحمل مسئوليته الدينية 
ُسلوَل  َ َوَأِطيُعوارْ الرَّ ِذيَن َءاَمُنوارْ َأِطيُعوارْ اللَّ ا الَّ َ جتلاه موقفه من تلك اجلريمة، قال تعاىل: }َيلاَأهيُّ

}59{ )سورة النساء(.  ِر ِمنرُْكمرْ مرْ ىِل اأَلرْ َوُأورْ

بـ  اإلدالء بالشـهادة : تعتلرب الشلهادة ذات قيمة هامة من قيم املواطنلة، فهي مظهر من مظاهر 
التكافلل االجتامعلي بني األفلراد يف املجتمع املسللم وسلائر املجتمعات املتحلرضة، فحينام 
يتعرض أحد أفراد املجتمع لاعتداء بأي صورة من الصور، ويكون هناك من شاهد أو علم 
بوقوع ذلك وتطوع باإلدالء بشلهادته، فسليكون ملشلاركته دور كبري يف التعامل مع املوقف 
ومنلع التعدي علىل حريات وحقلوق اآلخرين، فضًا علن احتامل أن تكون تلك الشلهادة 
هي الدليل الوحيد إلسلناد التهمة للمتهم أو تربئته . إن حكم اإلدالء بالشلهادة يف الرشيعة 
اإلسامية فرض عني عىل كل من حتملها متى دعي إليها، وجتب أيضًا بدون دعوة إذا خاف 
ِ َوَلورْ َعىَل  لطِ ُشلَهَدآَءِ لِلَّ اِمنَي بِلالرِْقسرْ ِذيَن َءاَمُنوارْ ُكوُنوارْ َقوَّ ا الَّ َ ضيلاع احلق لقوله تعلاىل :}َيلاَأهيُّ
َهٰلَدَة  ُتُموارْ الشَّ َربنَِي}135{ )سورة النساء(، وقوله تعاىل : }َواَل َتكرْ قرْ لَِديرِْن َواأَلرْ َوٰ َأنُفِسُكمرْ َأِو الرْ
َمُلوَن َعِليٌم }283{ )سورة البقرة(. ووجوب الشهادة  ُ باَِم َتعرْ ُبُه، َواللَّ ُه َءاثٌِم َقلرْ َها َفإِنَّ ُتمرْ َوَمن َيكرْ
مقلرتن بملدى توفر احلامية الازمة للشلاهد وقدرته عىل أدائهلا دون أن يلحقه رضر يف بدنه 
أو ماله أو عرضه لقوله تعاىل: }َواَل ُيَضآرَّ َكاتٌِب َواَل َشلِهيٌد}282{ )سلورة البقرة( . فأداء 
الشلهادة ملؤرش قوي لوعي أفراد املجتملع وتكاتفهم، ودليل عىل قوة التامسلك االجتامعي 

وقدرة الضبط االجتامعي يف املجتمع.

ت ـ احرتام النظام والتقيد بالتعليامت : تسن القوانني واألنظمة يف الدولة خلدمة املجتمع وحتقيق 
أمنه واستقراره، وتنظيم سلوكياته، وبيان رشوط ممارسته ألنشطته املختلفة بصورة هتدف إىل 
وقايته من األخطار أيا كان مصدرها سلواء برشية أو صناعية أو حتى طبيعية، وسلواء كانت 
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هلذه األنظمة والقوانني السلائدة مكتوبة أو عرفية، ومن املهلم أن يكون التقيد هبذه األنظمة 
والتعليلامت، بدافع االقتناع الشلخيص لإلنسلان، كون العقوبات بشلتى أنواعها وإن كانت 
رضوريلة للحلد ملن خمالفة النظام أو ارتكاب اجلرائم، إاّل أهنا ليسلت كافية  كام أهنا ليسلت 
هدفلا يف حد ذاهتا، ويبقى األمل يف حتقيق مفهوم الوقاية، وجتنب خمالفة األنظمة والتعليامت 
والتعلدي عىل حقوق اآلخرين من خلال إذكاء روح الفضيلة، وممارسلة القيم النبيلة لدى 
اإلنسلان فلردا ومجاعلات املبنية عىل اإليامن الراسلخ هبذه القيم حتى يتحقلق األمن الوقائي 
بمفهومه الشلامل والتنمية التي ختدم اجلميع، فإن غاب اإليامن هبذه القيم فا أمن وال تنمية 

) حمب الدين،2006م،ص24( .   

ثـ  التدخـل املبـارش من املواطـن ملواجهة املجرم وإيقافه عن تنفيذ جريمته أو سللوكه املنحرف 
أو مواجهة خطره بصورة تتزامن بالتنسليق مع أجهزة األمن، لسلهولة هذا التنسيق يف عر 
االتصلاالت والتقنيلة، ويلعلب اللوازع الديني والعقلدي والوطنلي دورًا كبلريًا يف حتريك 
وممارسلة مثل هذه القيم لدى املواطن يف مثل هذه املواقف، ففي اإلسلام نسرتشلد بام ورد 
يف صحيلح البخلاري من حديث أنس بن مالك )ريض الل عنه( قال : قال الرسلول > قال 
»انر أخاك ظاملًا أو مظلوما، قالوا : يا رسلول الل هذا ننره مظلوما فكيف ننره ظاملًا ؟ 

قال : تأخذ فوق يديًه« )البخاري، باب املظامل،ح2444( . 

2 ـ املســــــؤولية 

تعّد قيمة املسؤولية سواء الشخصية أو االجتامعية أو القانونية من األسس التي تسهم يف بقاء 
واستقرار األفراد واملجتمعات وتوازهنا وتطورها، من خال حتمل أفراد املجتمع هلذه املسؤولية 
وتطبيقها أثناء املامرسلة احلياتية لإلنسلان . إن أبلغ ما عرب عن أمهية املسؤولية االجتامعية ما ذكره  
اخلواللدة )1987م( حيلث قال: »إن املسلؤولية االجتامعية تعني النهلوض باألمانة« ص125. 
ويعرفهلا  بيصلار يف احلارثلي)1995م( بأهنلا : »التلزام املرء قوانلني املجتمع اللذي يعيش فيه، 
وتقاليده ونظمه، سواء كانت وضعية أو أدبية، وتقبله ملا ينتج عن خمالفته هلا من عقوبات رشعها 
املجتملع للخارجلني عىل نظمه أو تقاليده وآدابه« ص97 . كلام  عرفها احلارثي)1995م( بأهنا: 

»إدراك ويقظة الفرد ووعي ضمريه وسلوكه للواجب االجتامعي والشخيص« ص98.
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  إن قيم املسؤولية االجتامعية والشخصية للمواطن يف هذا املجال متعددة الصور، فمنها ما 
يتعلق بمسلؤولية املواطن وعاقته بربه ثم مع نفسله، وعاقته بمجتمعه ووطنه، كذلك عاقته 
جتلاه األنظمة والقوانني، فهي تعني التزام الشلخص أمام هلذه األطراف بام حيقق الصالح العام، 
وتعد املسلؤولية من املفاهيم العامة النسلبية التي تنشأ عادة بني طرفني أو أكثر. وعىل ضوء ذلك 
يمكن تقسلم مسلؤوليات املواطن يف جمال الوقاية من األخطار والسلوكات املنحرفة يف املجتمع 

إىل ما ييل: 

أ  ـ املسؤولية الشخصية  

تسلاهم املسلؤولية الشلخصية كقيمة من قيلم املواطنة للدى املواطن يف جملال حتقيق األمن 
والوقاية من االنحراف من خال العديد من املامرسات املسؤولة منها :

ل  يعترب الفرد مطالبا يف هذا املجتمع كغريه من املجتمعات، باختاذ ما يلزم من احتياطات  شخصية 
حلاميلة اللرضورات اخلمس وهلي : الدين، النفلس،، العقل،امللال، العرض، وسلائر احلقوق 
األخلرى ماديلة أو معنويلة )املرجع السلابق،ص103(. فمثا : العمل عىل تأملني املمتلكات 
اخلاصلة بصلورة مناسلبة وعلدم إمهاهلا، لعدم تشلجيع أو إعطلاء الفرصة للمجلرم الرتكاب 
جريمتله، كذللك التقيد برشوط وتعليامت السلامة واحلامية لألنشلطة التجاريلة أو الصناعية 
وغريهلا، كتعليامت وأنظملة الدفاع املدين أو املرور، فكثريا من احلوادث النامجة كانت بسلبب 
اإلخال بالتعليامت واألنظمة، وهنا يتحمل الضحية جزءًا كبريًا من مسؤولية وقوعها،فهو قد 

ساهم بشكل غري مقصود يف وقوع ذلك)العبيدي، 1415هل، 33 (.

ل  مسؤولية الفرد الشخصية حتتم عليه تربية أبنائه تربية سوية جتنبهم السلوكات املنحرفة، كذلك 
مسلؤوليته عن محاية وسلامة بيئته اخلاصة والعامة واملحافظة علىل نظافتها، إضافة للمحافظة 
عىل سلامة املمتلكات، وسلائر املرافق العامة بشتى أنواعها، وعدم العبث هبا عىل اعتبار ذلك 

حق يملكه اجلميع،ال جيوز العبث أو االستهتار به )الباز،1995م، ص104-103( . 
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ب  ـ املسؤولية االجتامعية

تنبلع قيمة املسلؤولية االجتامعية يف جملال الوقاية ملن األخطار ومكافحتها، ملن حقيقة أن 
املجتملع اإلنسلاين ال يمكن أن خيلو ملن مظاهر اجلريمة والسللوكات املنحرفة، وكافة األخطار 
األخلرى التي هتدد أمنه واسلتقراره . للذا كان لزاما عىل املجتمع اإلنسلاين برشائحه املختلفة أن 
يامرس سلطته يف جمال الوقاية من االنحراف واجلريمة واألخطار كافة طبيعية كانت أو صناعية، 
ملن خال ممارسلة الضبلط االجتامعي علىل أفراده الذيلن حياولون اخللروج عىل عاداتله وقيمه 
ونظامله . وملفهوم املسلؤولية االجتامعية » العديد من املرادفات املسلتخدمة يف األدبيات العربية 
واالنجليزية مثل : املشاركة املجتمعية، والرشاكة املجتمعية، واملسؤولية املجتمعية، كام ال يوجد 
هناك إمجاع عىل تعريف حمدد هلا، وقد لوحظ أن األدبيات عند حديثها عن املسؤولية االجتامعية 
تنلرف إىل معنلى رشاكة القطاع اخلاص ملع القطاع احلكومي، كام أهنا تركلز عىل جوانب غري 
أمنية وهذا مفهوم ضيق ) الباز،2007م،ص14(، فاملسؤولية االجتامعية عبارة عن تضافر مجيع 
جهلود املجتملع احلكومية واخلريية، وكذللك اخلاصة ذات العاقة مع األجهلزة األمنية للوقاية 
ملن اجلريملة واألخطار األخلرى، وتعزيز أمن املجتملع واملحافظة عليه، أو ملا ُيمكن أن يطلق 
عليله التكامل املؤسليس، فافتقاد هلذا التكامل وإن كان غري مقصود فإنله يقّوض ويعيق اجلهود 
التلي تقلوم هبا األجهلزة األمنية، وقد تكون سلببًا يف انتشلار الفوىض وزعزعلة األمن« )املرجع 

السابق،ص17( .  

ج ـ املسؤولية القانونية أو النظامية 

يتمثلل هلذا النوع من قيم املواطنة يف جتلاوب املواطن مع أجهزة األملن املختلفة، يف تطبيق 
األنظملة واللوائلح والتعليامت والقوانلني، ويتم هذا التعاون بعدة صور منهلا : اإلباغ عام يقع 
من جرائم، عدم التسرت عىل املجرمني الفارين، اإلدالء بالشهادة ملن حيتاجها، ألن غياب أو تدين 
قيام املواطن هبذه املسلؤولية أو عدم مباالته جتاه هذه األمور يف بيئته املحيطة به، يعني ختيل الفرد 
عن واجباته الوطنية املدنية واحلضارية، وهذا يرتتب عليه أن األجهزة املعنية لن تسلتطيع القيام 
هبذه الواجبات نيابة عن الفرد، بل سليكون ذلك الفرد وأرسته وماله معرضني لألخطار النامجة 

عن ذلك  بصورة مبارشة أو غري مبارشة ) طالب،1997م،ص409( .
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إن ملن يمتنلع علن القيام بلدوره اإلجيلايب يف الوقاية من اجلريمة بمفهومها الشلامل سلواء 
بصورة مبارشة أو غري مبارشة، فإنه حياسب، بل يعاقب بعقوبة تعزيرية، كمن يقوم بإيواء املجرم 
أو التسلرت عليله، حلديث الرسلول > كام جاء يف صحيح مسللم : »املدينة حلرام ما بني عري إىل 
ثلور، فملن أحدث فيها حدثلًا أو أوى حمدثًا فعليه لعنلة الل واملائكة والناس أمجعني« )مسللم، 

1374،ج2،ص995(. 

ملن هنلا فقد قاملت الدولة يف هذا الوطلن الغايل، اململكلة العربية السلعودية باختاذ العديد 
ملن احلوافلز واإلجراءات وكل ما من شلأنه دفع املواطلن إىل تفعيل قيم املواطنلة لديه فيام حيقق 
الوقايلة ملن األخطلار وجتّنلب السللوك املنحلرف لصيانلة ومحاية مصلحلة اجلميع حتلت مظلة 
املصلحة العليا للوطن، ومنها منح مكافآت مالية حيث صدر األمر السامي رقم ) 7/د/8776 
يف 1400/4/9هلل، واملعمم بالرقلم 17491 يف 1400/4/29 هل (، ويقي برف مكافأة 
ماليلة لتشلجيع املواطن عىل أداء دوره خلدمة أمن وطنه وجمتمعله، وذلك ملن يبلغ عن جريمة أو 
يسلاعد يف احليلولة دون وقوعها . ويف اجلانب اآلخر فكل شلخص علم بوجود خطط أو أفعال 
الرتلكاب جرائلم اخليانة أو التجسلس أو غريها من اجلرائم الكربى التلي من طبيعتها اإلرضار 
باألمن الوطني، فيتم حماسلبته إذا مل يبلغ، بمعنى أن مسلؤولية اإلباغ يف هذه اجلرائم هي التزام 
قانوين عىل اجلميع، ولذلك نظم هلا عقوبات حمددة ملن يتهاون يف تلك اجلرائم املاسة بأمن الدولة 
عىل ضوء ما ورد يف قرار سمو وزير الداخلية رقم 1900وتاريخ 1428/7/9هل امللحق باملادة 

رقم )12( من نظام اإلجراءات اجلزائية . 

3ـ  صـور أخـرى ملسـامهة املواطـن يف الوقايـة من األخطار والسـلوك املنحـرف من خال 
املامرسة العملية لبعض قيم املواطنة عىل أرض الواقع كام ذكره كامل، منها عىل سبيل املثال : 

ل تعيني حراس خصوصيني كمشاركة اجتامعية من أصحاب التجارة واملشاريع التنموية الكبرية 
سميا يف املناطق النائية البعيدة عن العمران. 

ل توفري اإلنارة املناسبة أمام املنازل واملحات التجارية .

ل دوريات مراقبة من سكان احلي من ذوي النزاهة واالستقامة بالتنسيق مع األجهزة األمنية.
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ل توفري األعامل املناسبة للمفرج عنهم لدى أصحاب الرشكات التجارية، لتوفري مصدر للكسب 
املرشوع هلؤالء بصورة تضمن هلم احلياة املعيشلية الكريمة منًع النتكاستهم مرة أخرى ألعامل 

اجلريمة واالنحراف«)كامل،2004م،ص170-169( . 

مما سلبق يتضح أن أجهزة األمن يف أية دولة هي اجلهة املختصة واملسلؤولة األوىل عن توفري 
األمن واالسلتقرار يف املجتمع وتطبيق تعليامت السلامة واحلامية يف مجيلع املجاالت، إال أهنا يف 
نفس الوقت ال تسلتطيع حتقيق ذلك وحدها، فركيزة النجاح عىل الوجه املطلوب هلذه األجهزة 
تعتمد عىل مدى مشلاركة بقية أطراف املواطنة يف حتمل املسلؤولية بصورة مشرتكة خلدمة الوطن 
وتعزيلز األملن والوقاية من اجلريمة واألخطار التي هتدد اإلنسلان وسلامته وممتلكاته جنبًا إىل 
جنب مع األجهزة األمنية ) الباز،2007م،ص13( . فقيم املواطنة ُتعّد وسليلة يف غاية األمهية، 
هدفها األسلايس حتقيلق احلياة الكريمة املسلتقرة املبنية عىل التوازن ما بني متتلع املواطن بحقوقه 
عىل أسس العدالة االجتامعية واملساواة وسيادة القانون، مقابل قيامه بواجبات وطنه عليه سواء 
يف حاالت السللم أو الطوارئ، فبقدر حتقق ذلك التوازن من عدمه يمكن القول إن هذه الدولة 
متقدمة أم ال يف جمال استثامر املواطنة لتحقيق األمن والسامة والتطور بمشاركة اجلميع لصالح 

اجلميع )احلسان،1418هل، ص107( .

   وخاصلة القلول فالباحلث يرى أن القيم املشلار هلا إنام ذكرت عىل اعتبلار أهنا متثل القيم 
املشلرتكة إنسلانيًا وعامليا، فهي أمثلة للقيم األساسلية للمواطنة بصورة إمجالية وليست حرية، 
ألن هلذه القيم يصعب حرهلا، فباهبا دائاًم مفتوح، ومن ثم تأيت األيلام والتجارب دائاًم بام هو 
جديد، كام أهنا يف نفس الوقت ختضع خلصوصية كل جمتمع، فقد تزيد وتنقص، بل قد يتم تعميقها 
أو تسطيحها، وفًقا للرشوط والضامنات املوضوعية لكل بلد عىل حدة، إال أهنا بشكل عام تسهم 
بدور فعال وأسلايس يف تلوازن احلياة بني االنضباط واالنفات، وبني احلياة السلوية واملنحرفة، 
واملصلحلة اخلاصلة والعامة، فهي من وسلائل وعنارص حتقيق املواطنلة الكاملة، مع ماحظة أن 
هذه الدراسلة ليس اهلدف منها حر عنارص وقيم املواطنة إنام معرفة إسلهام بعض قيمها اهلامة 

يف تعزيز األمن والسامة الوقائية للوطن واملواطن . 
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2 . 1 . 6 عالقة اإلسالم بالوطن واملواطنة
  تعد األديان السلاموية، وآخرها اإلسلام، هي املصدر األسلاس للقيلم، ولتوضيح عاقة 
اإلسلام بالوطلن واملواطنة، وإسلهام ذلك يف تعزيز األمن واالسلتقرار لألوطلان يف كل زمان 

ومكان، فسيتطرق الباحث إىل اجلوانب التالية :

أواًل: أمهية الوطن يف اإلسالم  

   تعلّد قيملة حب الوطن منبع اإلخلاص له يف كل زمان ومكان، فهي األسلاس أو البذرة 
الصاحللة لشلجرة مباركة تتفرع منهلا قيم أخرى فاضللة ومتعددة، تشلكل يف جمموعها منظومة 
وقائية حتقق اخلري واألمان والرفاهية للمواطن عىل أساس العدالة االجتامعية واملساواة، وحتمي 
الوطن من األخطار وتسمو به إىل مقام العزة واملنعة، ويف اململكة العربية السعودية نجد أن هناك 
خصائص اسلتثنائية ال يوجد هلا مثيل يف البلدان اإلسلامية األخرى، ترتب عىل ذلك أن يكون 

مفهوم الوطنية وحب الوطن فيها قد جاء يف إطاره الصحيح  لألسباب التالية :

1 ل اصطفلاء الل مكة بلدَا حرامًا منذ خلق السلموات واألرض، فقلد جاء عن ابن عباس ريض 
الل عنهلام قلال : قال النبي > يوم فتح مكلة :»ال هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا اسلتنفرتم 
فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الل يوم خلق السموات واألرض، وهو حرام بحرمة الل إىل يوم 
القياملة ......«)صحيلح البخاري، باب ال يصح القتال بمكلة ح 1737(، كام حيتضن هذا 
الوطن احلرمني الرشيفني بمكة املكّرمة واملدينة املنّورة التي فيها قرب الرسلول > وصحابته 
الكلرام، وكذلك قبلة ما يزيد عن مليار مسللم موزعني عىل كافة أنحاء املعمورة، يتوجهون 
إليهلا يف اليلوم والليلة يف صلواهتم اخلمس، كام تسلتقبل املايني عىل مدار العام ألداء الركن 

اخلامس من أركان اإلسام، وزيارة املدينة النبوية )الرشيدة،2005م،ص15(.

2  ل تعترب جزيرة العرب املهد املبكر ملشارق النور، فهي دار اإلسام ومهبط الوحي عىل األنبياء 
العلرب األوائلل، منذ رسلالة أيب األنبيلاء إبراهيم وابنه إسلامعيل عليهام السلام، ودعوهتام 
أثنلاء رفعهلام القواعد من البيت بأن يرسلل الل من العرب رسلواًل منهلم . فقد اصطفى الل 
الرسلول حممد > فيام بعد ليكون خاتم الرسلل، وجعل رسلالته خامتة الرسلاالت، بلسان 
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علريب مبني، دسلتورها القرآن الكريم والسلنة املطهلرة يف مجيع جماالت احلياة دون اسلتثناء، 
مع تبني اإلسلام لألخاق الكريمة والقيم اإلنسلانية السلوية يف أي جمتمع أو ديانة سلابقة 

)الركايب، 2008م،ص26( . 

3  ل إن ديلن اإلسلام ممثلا يف القرآن الكريم والسلنة النبوية الرشيفة، قد أكلد عىل أمهية الوطن 
واملواطنة، يف عدة مواضع كام ذكره الركايب منها : 

اَر َواإِليَمٰلَن ِمن  ُءو الدَّ ِذيَن َتَبوَّ أ ل ورد الوطن بألفاظ متعددة من أمهها الدار، قال تعاىل: }َوالَّ
وَن َمنرْ َهاَجَر إَِليرِْهمرْ }9{ )سورة احلرش(،  واملقصود بالدار يف اآلية هي املدينة  ِلِهمرْ حُيِبُّ َقبرْ
املنلورة مهجر الرسلول >، فهذه الدار أتت بمعنى الوطن الذي اسلتقر فيه النبي >، 

وبنى فيه جمتمعه، ودولته وقاتل دونه .

ب ل االسلتقرار واألمان يف األوطان سلبب للصداقة والعاقة احلسلنة، كام إن اإلخراج من 
ِذيَن َقٰلَتُلوُكمرْ ِف  ُ َعِن الَّ َهٰلُكُم اللَّ اَم َينرْ الوطن سلبب للعداوة والقطيعة، قال الل تعاىل :}إِنَّ
َلٰلئَِك  مرْ َفُأورْ ُ ُهمرْ َوَمن َيَتَوهلَّ ِجُكمرْ َأن َتَولَّورْ َرٰ ن ِدَيٰلِرُكمرْ َوَظٰلَهُروارْ َعىَلٰ إِخرْ َرُجوُكم مِّ يِن َوَأخرْ الدِّ

ٰلِلُموَن}9{)سورة املمتحنة(،) الركايب،2008م، ص9( . ُهُم الظَّ

ج ل قيمة الوطن يف اإلسام عظيمة، حيث أوجب القتال من أجله والدفاع عنه، كمسؤولية 
َنا  ِرجرْ ِ َوَقدرْ ُأخرْ خاصة، بل تصبح واجبا رشعيا قال تعاىل : }َوَما َلَنآ َأالَّ ُنَقٰلتَِل ِف َسبِيِل اللَّ
َنآئَِنا}246{ )سلورة البقرة(. كام أن الدفلاع عن الوطن ال يعني فقط محل  ِملن ِدَيلِٰرَنا َوَأبرْ
الساح يف حاالت احلرب، واملواجهات العسكرية، بل يتجاوز ذلك ليشمل كل إسهام 
خيلدم الوطن، وحيقلق الصالح العام يف مجيع املجاالت دون اسلتثناء )موسلى،2006م 

ص56( . 

د ل إن اإلسلام دين الفطرة السلوية فهو يعرتف باالنتامء والوالء بمستوياته املختلفة، ابتداًء 
ملن املسلتوى األول وهو مسلتوى األرسة، الذي ينصهلر ويتكامل مع بقية املسلتويات 
األخرى )اجلامعة أو القبيلة أو البلدة أو املنطقة أو املذهب ( للوصول إىل املستوى الوطني 
واإلنساين، عىل أن ذلك ال يعني إلغاء هذه االنتامءات، بل هيذهبا لتحقيق املصلحة العليا 
للوطن، حتى عنلد التعامل مع العامل اخلارجي ) الرشيدة،2005م،ص9(. وقد ورد يف 
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ُعوُهمرْ  القلرآن الكريم ما يؤكد عىل ذلك : فعىل مسلتوى االنتامء لألرسة، قال تعاىل: }ادرْ
ِ}5{ ) سلورة األحزاب( . وعىل مسللتوى االنتامء للقبيلة،  َسلُط ِعنَد اللَّ أَلَِبآئِِهلمرْ ُهلَو َأقرْ
َنٰلُكمرْ ُشلُعوبًا َوَقَبآئَِل  ن َذَكلٍر َوُأنرَْثلىٰ َوَجَعلرْ َنٰلُكم مِّ لا النَّلاُس إِنَّلا َخَلقرْ َ قلال الل تعاىل:}ٰيَأهيُّ
اُه  رَتَ لَِتَعٰلَرُفوا}13{ )سورة احلجرات(، واالنتامء للدولة، يف قوله تعاىل: }َوَقاَل الَِّذى اشرْ

َواُه}21{ )سورة يوسف(.  ِرِمى َمثرْ َرَأتِِه َأكرْ َ اِلمرْ ررْ ِمن مِّ

        هلذه االنتلامءات ملن األملور التي فطر الل اإلنسلان عليها، كام أهنا أحلد مقاصد احلياة 
االجتامعية، فاإلسام موافق للفطرة السوية لإلنسان، ومل يأت ليمنع ما ُفطر عليه الناس، ولكن 
جاء ليهذب ذلك املعنى وذلك السللوك، فقد أكد عىل لسلان رسوله > النهي عن الدعوة ألي 
شكل من أشكال العصبية أو اجلاهلية أو القومية، فكثريا ما تنتهك الوطنية يف خمتلف املجتمعات 
بسلبب العصبيلة أو العنريلة أو القبلية أو اإلقليميلة أو الزمالة..وغريهلا، وكل ذلك تعد عىل 
الوطنية احلقيقية وسمة من سامت اجلاهلية، كام عرب عن ذلك الرسول > بقوله : » إنك امرؤ فيك 
جاهلية« وذلك للصحايب)أبو ذر الغفاري( الذي تلفظ عىل آخر خمطئًا بقوله: يا »ابن السوداء«! 
)صحيلح البخاري، كتلاب األدب،ح 6050(، فذلك لفظ من اجلهل املقيت، ألن فيه جترؤ عىل 
حكملة اخلالق، ذلك أن السلواد والبياض ليلس صنعة برشية وإنام إرادة إهليلة، ويقاس عىل هذا 
جتريلم كل ملا فيه تعدي عىل حقوق اآلخريلن بأي صورة كانت، فمن خياللف األنظمة ومبادئ 
العدل وتكافؤ الفرص،أو يقوم بإسناد أمر من أمور الصالح العام لغري أهله، فهذا حتطيم للمعنى 

اإلجيايب للمواطنة،وفساد كبري وإخال بمصلحة الوطن العليا ) الرشيدة،2005م،ص7(.

  علىل ضلوء ذلك، يمكن الوصول إىل نتيجة طبيعية يلمسلها كل صاحب فكر سلوي، »أال 
وهلي العاقلة الوطيدة بلني الدين اإلسلامي والوطن واملواطنلة، فالوطنية)اجلانلب الوجداين 
للمواطنة( عبارة عن مشلاعر وروابط فطرية ودينية تشلد اإلنسلان إىل املوطن الذي استوطنه أو 
توطن فيه، وهذا ال يتعارض مع تعاليم اإلسلام، ألن هذه املشلاعر واألحاسيس لدى اإلنسان 
تعد امرأ فطريًا جتاه مكان الطفولة والصبا، وبام حتمله من ذكريات ومواقف، فعن عائشلة ريض 
الل عنها أهنا قالت : قال رسلول الل > : »اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشلد«) صحيح 

البخاري،كتاب احلج،ح1756( . 
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  للذا يتضلح أن والء املسللم لدينه وانتلامءه ألمته ال يتعلارض مع املواطنة، بلل إن العاقة 
بينهلام عاقلة وئام وامتزاج، لذلك فإن هذه العاقة عىل هلذا النحو تعترب من الرضوريات، ألن 
هلذا الدين حيتاج إىل أرض ووطن، فحقيقة هذه العاقة بني اإلسلام والوطن هي التي جعلت 
للوطلن واملواطنلة ذللك املقام العايل يف ظلل االنتامء اإلسلامي، كام أن تللك العاقة من حيث 
التأصيل الرشعي ال تعاين من أي مشلكلة أو التباس، إال عند من لديه انحراف فكري أو سلوء 

فهم لنصوص الرشيعة ومقاصدها )عامرة وآخرون،1421هل،ص35( . 

ثانيًا: حب الوطن

  يعد حب الوطن قيمة إنسانية توافق الفطرة السّوية، وصفة مازمة للفرد منذ والدته، فمن 
عظيم صنع اخلالق سلبحانه وتعاىل أن أودع يف قلب وروح اإلنسلان حب املكان الذي ولد فيه، 
وتربى بني أحضانه، وعاش عىل أرضه وحتت سامئه، وتغذى عىل خرياته، فاإلنسان السوي يرتبط 
بوطنه وحيافظ عىل مقدراته، ويتعاون مع غريه يف حفظ أمنه وسلامته واسلتقراره، ويعمل عىل 
رفعته وتطوره، بل يشلعر أن الوطن هو بيته الكبري، األمر الذي حيتم عليه حتمل أمانة ومسؤولية 
احلفاظ عىل أمنه وسامته، فصاح الوطن بصاح أهله وأرضه، ويفسد بفساد أحدمها )عبدالل، 

2009م، ص7( .        

  إن تنميلة قيلم املواطنة ألفراد املجتمع ويف مقدمتها حب الوطن من أهم القيم التي هتتم هبا 
كافلة الدول واألمم باختاف اجتاهاهتا وعقائدها، حيلث تبدأ وتنمو هذه القيمة لدى الفرد منذ 
الطفوللة، ففلي ظل األرسة تنشلأ األجيال عىل الطبلاع والقيم التي تربت عليها ومارسلتها، ألن 
هذه القيمة حتدد العاقة الوطيدة بني اإلنسلان وتراب وطنه والدفاع عنه وعن مقدسلاته وتراثه 

وعاداته وتقاليده ) الكايف،2005م، ص41( .

    مملا سلبق يتضح للباحث أن القيم التي يؤمن هبلا الفرد جتاه وطنه وجمتمعه ما هي إاّل مرآة 
تعكس سللوكه، فبقدر مستوى حب اإلنسلان لوطنه يظهر تأثري ذلك بشكل واضح وفعال عىل 
سللوكه، بلل تصبح معيلارًا صادقًا يتم من خاله معرفة وتفسلري السللوك الصلادر عنه يف مجيع 
املجاالت، فالقيم هنا متثل الديناميكية التي تدفع الفرد إىل سلوك معني يف موقف معني، فاالختيار 
واملفاضلة للفرد يف مواقف حياته اليومية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقيم التي يؤمن هبا، فمثًا عندما 
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يصلدق الطفلل يف حديثه عن آرائله وإن كان يف موقف يشلعر فيه بيشء من الرهبلة نتيجة لقوله 
الصدق، فإن ذلك يؤكد عىل أن هذا السلوك مل يكن إال نتيجة للرتبية التي تربى عليها، أو لقدوة 

صاحلة اقتدى هبا من أرسته أواًل، ثم مدى تأثره بالدوائر االجتامعية املتعددة املحيطة به . 

ثالثًا:  حقوق الوطن يف اإلسالم  

   يؤكد االستعراض السابق العاقة املتينة بني اإلسام والوطن والوطنية، كام يوضح أمهية 
قيمة حب الوطن ملّا يرتتب عىل ذلك من انعكاس عىل سللوك اإلنسلان جتاه وطنه، وحرصه عىل 
املصلحة العامة وجتنب كل ما من شأنه اإلخال باألمن والسامة العامة، سيام إذا كان هذا الوطن 
هو بلد الل احلرام، دار اإلسلام ومهبط الوحي، إضافة خلصائص هامة أخرى يف جماالت عدة، 
سواء من حيث املوقع أو االقتصاد أو التاريخ، وما يرتتب عىل ذلك من مسؤوليات عظيمة، فكل 
هذا جيعل الوطن وطنًا كبريا، ليس من صدق الوطنية، وال علو اهلمة، وال نبل اخللق واألصالة أن 
يكون أبناؤه أصغر منه، بالتقصري أو اإلمهال يف ممارسلة  قيم املواطنة الكاملة جتاهه، أو الرتاخي 
يف النهلوض بواجباتله وحقوقه، أو طغيان نزعة األخذ عىل قيمة العطاء، ألنه إن حدث هذا فهو 

استخفاف بوزن هذا الوطن الكبري أمام األوطان األخرى )الركايب،2005م،ص17( .

   إن هذا األمر يقودنا إىل البحث عن أهم حقوق الوطن يف اإلسلام عىل كل إنسلان يعيش 
عىل أرضة وحتت سامئه أو ينتسب إلية، ومن أهم هذه احلقوق ما ييل :    

1 ـ حق االنتامء للوطن والفخر به 

  إن الوالء األسلايس والفضل لل أوال وآخرا، ثم يأيت بعد ذلك والءات وانتامءات متفرعة 
ملن هذا االنتامء، يلأيت يف مقدمتها االنتامء للوطلن، ألن ارتباط وحب اإلنسلان لوطنه فيه داللة 
وفاء، وصدق تعامل، وصاح نية، فكرامة اإلنسان من كرامة وطنه، وعزته من عزته، به يعرف 
اإلنسلان وإليله ينسلب والعكس صحيح . إن ذلك يشلكل حلقلات مرتابطة، وملن مقتضيات 
االنتلامء للوطلن االفتخار به، والدفاع عنه واإلسلهام احلقيقي بصورة مبلارشة أو غري مبارشة يف 

تعزيز األمن والسامة العامة بمفهومها الشامل ) الزيد،2006م، ص50(  .   
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2 ـ املشاركة والتعاون بني أفراد املجتمع

  لقد جاء اإلسلام لدحض ظاهريت الفردية واالستبدادية التي أساءت لألوطان، واكتوت 
بنارمهلا كل شلعوب األرض علىل مر العصلور، وإن كانت تلربز عوراهتام يف ُامتنلا العربية أكثر، 
ويبدو شلذوذمها أقبح، لذا جاء اإلسلام بفلسلفة دينية مقدسلة تقلوم عىل اسلتبدال ذلك بقيم 
التعاون والتكاتف والشلورى واملشاركة، هلدف حتقيق سعادة الفرد واملجتمع واإلنسانية مجعاء، 

عرب حتمل اجلميع مسؤولية ذلك دون استثناء )عامرة،2005م، ص36( .

    للذا تسلهم قيلم املواطنة للدى املواطنني يف قيامهلم بواجبات املواطنلة بأمانة وإخاص، 
بمراقبلة ذاتيلة يف مجيع األعامل واألنشلطة الشلاملة من خال سللوك حضلاري واع، كالتطوير 
واالبتلكار أو التقيلد بالتعليامت واألنظمة يف مجيع املجاالت ويف مقدمتها جمال األمن والسلامة 
العامة، واملشاركة العملية مع أجهزة الدولة لتحقيق ذلك عىل أرض الواقع . فاإلسام  يدعو إىل 
التآزر والتعاون يف كل ما من شلأنه حتقيق الصالح العام يف مجيع امليادين االقتصادية والسياسلية 
واألمنية والعلمية وغريها، مما يساهم يف جعل هذا الوطن رمزا للعدل واملساواة والعزة واملنعة، 
وجيعله حصنا منيعا يف مواجهة األعداء، وفخرا لألمة، وشعاعا لإلنسانية مجعاء  ) الزيد،2006م، 

ص10(  .   

3 ـ الدفاع عن الوطن يف مجيع الظروف

    يعّد الدفاع عن الوطن يف اإلسام من القيم العظيمة، حيث أوجب القتال من أجله والدفاع 
ِ َوَقدرْ  عنه،  كمسؤولية خاصة، بل تصبح واجبا رشعيا قال تعاىل :  }َوَما َلَنآ َأالَّ ُنَقٰلتَِل ِف َسبِيِل اللَّ
َنآئَِنا}246{ )سورة البقرة( . فالدفاع عن الوطن أمر مرشوع، ألن الوطن  َنا ِمن ِدَيٰلِرَنا َوَأبرْ ِرجرْ ُأخرْ
من رضورات احلياة الكريمة، فإذا اختل هذا األمر اختلت حياة الناس يف مجيع املجاالت، كام أن 
الدفاع عن الوطن متعدد الصور واألشكال،حسب احتياج الوطن وعىل ضوء ما متليه الظروف، 
فلا يقتر األملر عىل الدفاع وقت احلروب واألزمات، بل يشلمل الدفاع عن كل ما من شلأنه 

حتقيق األمن واالستقرار واالزدهار هلذا الوطن يف مجيع املجاالت)الزيد،2006م، ص55(.
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4 ـ  العمل الصالح 

دعا اإلسام إىل العمل، بل ربط بني اإليامن والعمل الصالح يف كثري من اآليات، منها قوله 
َزُنوَن }69{  ٌف َعَليرِْهمرْ َواَل ُهمرْ حَيرْ ِخِر وَعِمَل َصٰلِلحًا َفَا َخلورْ ِم اأَلرْ َيورْ ِ َوالرْ تعلاىل : }َملنرْ َءاَمَن بِلاللَّ
)سلورة املائلدة( . إن االنتلامء للوطن يتطلب حتملل املسلؤولية االجتامعية، وااللتزام بالسللوك 
احلضلاري أثنلاء هذا العمل أيا كان نوعه، حسلب اإلمكانات والقلدرات واملؤهات، ألن هذا 
التنوع من األعامل يتيح التكامل يف العطاء واخلدمة لصالح الوطن، إن خري األعامل ما عم نفعه، 
وأدناها ما اقتر نفعه عىل صاحبه، وهنا يكون القادر عىل العمل واملشلاركة غري معذور إطاقا 
إذا مل يسلهم يف أداء الواجب الذي من شلأنه رفعة الوطن واستقراره وتطوره، فليس من املواطنة 
ملن ينعم بخلريات وطنه، وال يتحمل املسلؤولية جتاه مصلحة وطنه وجمتمعه ) املرجع السلابق، 
ص52( . وتكتملل األدوار اهلاملة لكافة رشائلح املجتمع حيال غرس وتعزيز ممارسلة املواطنة 
للدى أبنلاء الوطن جتاه وطنهلم يف مجيع املجلاالت، فاملعلم يف مدرسلته، واألسلتاذ يف جامعته، 
والقائلد والرئيلس يف جهازه أو مؤسسلته، ورجل األمن يف امليدان، وخطيب املسلجد، واملزارع 
ورجلل األعلامل، املهندس والطبيلب  ....، كل هؤالء وغريهم جنود يترشفلون بخدمة وطنهم  
فهم مسلؤولون دون اسلتثناء عن الوطن وأمنه، واملحافظة عىل مكتسباته وموارده، والعمل عىل 

ازدهاره وتطوره بني األمم.

 مملا سلبق يتضح أن اإلسلام واملواطنة يمتزجان ويرتبطان، ال ينفصلم أحدمها عن اآلخر، 
وعندملا خيل أحد أطراف املواطنلة بيشء من متطلباهتا ولوازمها، إنلام يكون ذلك نتيجة ضعف 
التزامله اإلسلامي، أو انحلراف يف الفكلر لديله، مما يشلكل خيانلة للوطن والغلش للمجتمع 
)الزنيدي،1421هلل،ص180(، فالغلش للمجتملع، واخليانلة للوطلن وقيلم املواطنلة تتدرج 
ليصبح أخطرها ممارسلة الفساد بشلتى صوره، أو محل الساح، واستحال دماء أفراد املجتمع، 
مما حيتم مواجهة ذلك بكل حزم وقوة باعتبار ذلك خطًا أمحر ال يسلمح ألحد جتاوزه مهام كانت 
املربرات والشلبهات أو الظروف، قال الرسلول > »إنه سلتكون هنات وهنلات، فمن أراد أن 
يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع فارضبوه بالسليف كائنًا من كان«) صحيح مسللم، باب من فرق 

أمر املسلمني، ح1852( .
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رابعًا: أمهية املواطنة يف اإلسالم 

إن ذروة ما بلغته احلضارات األخرى  يف جمال االحتفال بحقوق اإلنسان يف العر احلديث 
يتمثل يف جتريم حرمان املواطن من حق االهتامم بشلؤون جمتمعه، يف حني أقر اإلسلام هذا احلق 
منلذ ظهوره قبل أربعة عرش قرنلًا، واعتربه فريضة اجتامعية، يأثم اجلميع برتكها، فجعل االهتامم 
بشلؤون وأمن وسامة املجتمع، وممارسة قيم التعاون واملشاركة والتطوير والتقيد بالنظام العام 
مللا فيه خري املجتمع والوطن، رضورة من رضورات احلياة )عامرة،2005م،ص93( . وقد ثبت 
ُروِف  َعرْ ُملُروَن بِلاملرْ ِرَجلترْ لِلنَّاِس َتأرْ ٍة ُأخرْ َ ُأمَّ ذللك يف العديد من األدللة قال الل تعاىل:}ُكنُتلمرْ َخريرْ

ُنرَْكِر }110{)سورة آل عمران( .                                               َن َعِن املرْ َوَتنرَْهورْ

لقلد اعتنى اإلسلام بجميلع رشوط ومقومات املواطنلة الكاملة بصورة  واضحة شلملت 
احلقوق والواجبات لكل من الدولة واملواطن واملجتمع، حيث تم تأكيد املحافظة عليها، وحرم 
االعتلداء عليها، علىل ضوء األدلة العقليلة والنقلية، وإن حدث انحلراف يف تطبيقها عىل أرض 
الواقلع، فذللك راجلع إىل انحراف فكري لإلنسلان أو جلهل واسلتبداد وقصور نظلر . لقد أكد 
اإلسام عىل كرامة اإلنسان من خال تقديس حقوقه، عندما اعتربها رضورات، ومن ثم أدخلها 
يف إطار الواجبات، فا سبيل حلياة اإلنسان من دوهنا، فاملأكل وامللبس واملسكن، ومنظومة القيم 
األخرى: كاألمن، واحلرية يف الفكر واالعتقاد والتعبري..والعلم والتعليم، واملشلاركة املجتمعية 
يف املراقبة واملحاسلبة، وحماربة الفسلاد واجلور والظلم، كل هذه األمور يف نظر اإلسلام ليست 
حقوقا لإلنسان من حقه طلبها، إنام هي رضورات واجبة أيضا عىل الفرد واجلامعة يتطلب األمر 
القيلام هبلا، لذا يأثم هو ذاتله أو اجلامعة إن فرط فيها)املرجع السلابق،ص15( . إن املواطنة التي 
دعا إليها اإلسلام هلي املواطنة التي حفظ هللا حقوقها وواجباهتا، وأقلام دعائمها وبني أركاهنا 
وأسسلها، كام حدد أمهيتها وأهدافها يف مجيع جماالت احلياة املختلفة، ولتوضيح أمهية املواطنة يف 

اإلسام نشري إىل ما ييل : 

1 ل يلرى اإلسلام أن العواطف واملشلاعر واألحاسليس نحلو الوطن أمر فطلري وغريزي، ال 
تعارضله العقيدة اإلسلامية الصحيحة، فالعاقة بني اإلسلام واملواطنة هي عاقة امتزاج 
وارتبلاط ووئلام، بل تعتلرب رضورة، ألن هذا الديلن ال يقوم إال علىل أرض ووطن )عامرة، 
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1421هل، ص164 ( . كام أن املواطنة ال تقتر عىل احلب الغريزي للوطن واحلنني إليه، بل 
تتجاوز ذلك إىل املشلاركة باجلهد والطاقة يف إصاح املجتمع وسامته ورفعة شأنه، وحفظ 

أمنه والتضحية يف سبيل الدفاع عنه )موسى،2005م ص27( .

2 ل هتدف املواطنة يف اإلسام إىل تقوية الروابط والعاقات بني مواطني البلد الواحد، عىل أسس 
العلدل ورفع الظللم، وحتقيق املصالح العاملة أوال، وبذل اجلهد يف اتباع تعليامت السلامة 
العاملة واحلفلاظ علىل األمن واالسلتقرار والتطور للوطلن وأهله خاصة، وسلائر األوطان 
اإلسلامية عامة ) موسلى،2005م،ص30 ( . فاإلسلام يدعو إىل التنارص بني املواطنني، 
بعيلدا علن تنارص اجلاهليلة العمياء التي تقلوم عىل العنريلة والعصبية للقبيللة أو الدم أو 
الفئة )الغزايل،1406هل، ص168( . لقد جاء يف القرآن الكريم والسلنة املطهرة العديد من 
ُقوارْ... ِ مَجِيعًا َواَل َتَفرَّ َتِصُموارْ بَِحبرِْل اللَّ اآليلات واألحاديث الدالة عىل ذلك، قال تعاىل :}َواعرْ
}103{ )سورة آل عمران(، وحديث أنس بن مالك )ريض الل عنه( قال : قال الرسول >: 
»انر أخاك ظاملا أو مظلوما، قالوا : يا رسول الل هذا ننره مظلومًا فكيف ننره ظاملًا؟، 
قلال تأخذ فوق يديه « ) سلنن الرتملذي، ح 2444 ( . بل إن الرسلول >امتدح األخاق 
الكريمة قبل اإلسلام، ومنها منع الظلم والتعاون عىل أفعال اخلري»كحلف الفضول« الذي 
نشلأ لنرة املظلوم، وشهده الرسلول > قبل بعثته وقال عنه بعد البعثة كام جاء عن : جبري 
ابلن مطعم قال : قال رسلول الل  > : »ما أحلب أن يل بحلف حرضته بدار بن جدعان محر 
النعم .. ولو دعيت به ألجبت، وهو حلف الفضول«) الطبقات الكربى ج،1 ص: 129( .

 هتدف املواطنة يف اإلسام لتحديد أهداف املواطنني وغاياهتم عىل أسس التعاون واملشاركة 
وعدم اإلرضار بالغري، أو التعدي عليه أو عىل ممتلكاته، حتى يصبحوا كاجلسد الواحد، كام ورد يف 
حديث النعامن بن بشري)ريض الل عنه( قال: قال رسول>  : »مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم  
كاجلسلد الواحد، إذا اشلتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«)صحيح مسلم، 
ح2586( . كلام اهتلم اإلسلام برفلع األذى عن اجلار، لقلول الرسلول > :    »والل ال يؤمن، 
والل ال يؤمن، والل ال يؤمن، قيل من يا رسلول الل ؟، قال: الذي ال يأمن جاره بوائقه«)صحيح 

البخاري،  ح 6016(
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لذا اعتمد اإلسام العديد من األساليب واملقومات التي من شأهنا حتقيق املواطنة عىل أرض 
الواقع وليس شعارا يرفع، منها ما ييل : 

أ  ل الوثيقة التي وضعها الرسول > أثناء وجوده يف املدينة، حيث تعترب أول دستور يف اإلسام 
حيدد فيها أسلاس املواطنة يف الدولة اإلسلامية، وفقًا لعقد اجتامعي يقوم عىل دسلتور نظم 
احلقلوق والواجبات بني رشائح متعددة الديانات واألعراق كاليهود يف املدينة، ومن أهم ما 

ورد فيها من مبادئ ما ييل:

  ل اعتبار الدين األساس األول للمواطنة يف الدولة اإلسامية اجلديدة التي قامت يف املدينة 
املنورة، بدال من القبلية، عىل اعتبار أن املسلمني أمة واحدة .

  ل نصلت الوثيقلة عىل مبدأ عدم إقرار الظلم بني املواطنني، ولو من أقرب األقربني، والعمل 
عىل ردع املعتدي ورفع الظلم، وإقرار العدالة االجتامعية . 

   ل اعتبار وثيقة املواطنة جلميع املواطنني، وليس للمسللمني وحدهم، حيث اعتربت اليهود 
واملرشكني واملقيمني يف املدينة من مواطني الدولة اإلسامية، كام حددت ما هلم من حقوق، 
وملا عليهلم من واجبات، وأن لليهود دينهم وللمسللمني دينهم إال من ظلم وأثم . فنظرة 
اإلسام هنا للمساواة عىل أساس أن السلم هو العاقة األصلية بني الناس، فغري املسلمني 
إذا احتفظوا بحالة السللم، فهم واملسللمني يف نظر اإلسام إخوان يف اإلنسانية، يتعاونون 

عىل خريها العام ) شلتوت،1992م،ص453( .

ب ل  أوضح اإلسام املسؤولية الكبرية التي  تقع عىل عاتق املجتمع حيال دوره يف تفعيل ممارسة 
قيم املواطنة، فنجد أن هناك آيات قرآنية كثرية وأحاديث نبوية رشيفة حتمل املجتمع مسؤولية 
تطبيلق قيم العدالة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وأداء األمانات ومنع الظلم وغريها، 
ُعوَن  ٌة َيدرْ نرُْكمرْ ُأمَّ َتُكن مِّ بل ويأثم إذا اختذ موقفا سللبيا جتاه تفعيل تلك القيم، قال تعاىل : }َولرْ
ِلُحوَن }104{ )سلورة  ُفرْ َلٰلئَِك ُهُم املرْ ُنرَْكِر َوُأورْ َن َعلنِ املرْ ُروِف َوَينرَْهورْ َعرْ ُملُروَن بِلاملرْ ِ َوَيأرْ لريرْ َ إىَِل اخلرْ
آل عمران( . وسلئل الرسلول > »أي اجلهاد أفضل ؟ قال : كلمة حق عند سللطان جائر« 
رواه أبلو داوود والرتمذي وابلن ماجه . واحلديث) لتأمرون باملعلروف ولتنهون عن املنكر 
أو ليوشكن الل أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فا يستجاب لكم ( رواة الرتمذي .  
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ج  ل اهتلامم ودعلوة اإلسلام إىل حماسلن األخاق، بلل إنه أقر األخلاق الرفيعلة والكريمة يف 
اجلاهليلة كلام جاء يف احلديلث الذي أخرجه اإلملام مالك يف كتاب املوطأ عن الرسلول > 
قال: »إنام بعثت ألمتم مكارم األخاق«)املؤطأ،مالك ح 1634، ص504( . وهذا يدل عىل 
أن نظرة اإلسام لبقاء األمم وازدهار حضاراهتا ومنعتها يكمن يف مدى متسك مواطنيها يف 
كافة شلؤوهنم احلياتية باتباع األخاق الكريمة، التي تعكس السللوك احلضاري للشعوب، 
فإن سلقطت، أو انحرفت هذه األخاق فإن الدول سلتتجه للسلقوط والتفكك ) موسلى، 

2005م،ص33( .

    د  ل تعلد قيلم العلدل واملسلاواة واحلرية من القيم اجلوهرية يف اإلسلام، كوهنلا قيم عامة غري 
خمصصلة لنوع دون نوع، أو طائفة دون أخلرى، ألن العدل نظام الل ورشعه، والناس مجيعًا 
عبلاده وخلقه، يسلتوون أمام عدلله وحكمتله ) شللتوت، 1992م،ص445(، قال تعاىل:  

َوٰى}8{ )سورة املائدة(.  قرْ َرُب لِلتَّ ِدُلوارْ ُهَو َأقرْ ِدُلوارْ اعرْ ٍم َعىَل َأالَّ َتعرْ ِرَمنَُّكمرْ َشَنَئاُن َقورْ }َواَل جَيرْ

هل ل يف اجلانب اآلخر هنى اإلسلام عن كل خلق ذميم يف القول أو العمل معنويا أو ماديا،  ويف 
أي صورة من شلأهنا أن هتدد أو ختل باألمن والسلامة العامة يف أي جمال من املجاالت، ويف 
مقدمتها ضامن سامة الرضورات اخلمس لإلنسان من : دين و نفس ومال وعقل وعرض، 
واألخلذ بكافلة اإلجراءات التي متنع التعدي عليها، ألن هذه األمور اخلمسلة يتوقف عليها 
قيلام مصالح الناس يف الدنيا واآلخرة، فإذا اختلت أو فقد بعضها، اختلت احلياة اإلنسلانية 

)الغزايل،140هل،ص61-60( .    

و ل ضامن محاية وسامة اإلنسان : جعل اإلسام من واجب الدولة اإلسامية العمل عىل رعاية 
مواطنيهلا من املسللمني وغري املسللمني، واملقيمني علىل أرضها دون تفضيلل لبعضهم عىل 
ٍس َأورْ َفَساٍد ِف  ِ َنفرْ سلًا بَِغريرْ بعض يف احلقوق األساسلية اإلنسلانية، قال تعاىل :  }.. َمن َقَتَل َنفرْ
ِض َفَكَأنَّلامَ َقَتللَ النَّاَس مَجِيعًا}32{ )سلورة املائدة( . كام جلاء يف احلديث الذي أخرجه  ررْ اأَلرْ
الرتمذي يف اجلامع الصحيح عن الرسلول > أنه قال :»لزوال الدنيا أهون عىل الل  من قتل  

امرئ مسلم« )اجلامع الصحيح،الرتمذي،باب ما جاء يف تشديد قتل املؤمن،ح 1395( .

ح  ل اعتمد اإلسلام مبدأ الشلورى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، لينضم إىل جانب القيم 
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األساسلية للمواطنة، من عدل وإنصاف ومسلاواة وتكافل اجتامعي، ليس للمسلمني فقط، 
بلل للجميع من غري املحاربني مسللمني وغري مسللمني)الكواري،2004م،ص21( . وقد 
ذكر آدم متز يف دراسلته عن احلضارة اإلسلامية يف القرن الرابع اهلجري أن املسللمني كانوا 
أكثر تسلاحما مع غري املسللمني من احلضارات املعارصة هلم، وأن اإلسلام أكثر تسلاحما مع 

طوائف النصارى من الدولة الرومانية الرشقية ) متز، 1967م،ص515( . 

خ  ل دعلوة اإلسلام إىل حب الوطن واالنتلامء إليه واإلخاص له والدفاع عنله، عىل أال يدفعنا 
ذلك إىل الغلو،ألن الغلو جانب حمظور حتى يف الرشع ويف طاعة الل تعاىل)موسى،2005م، 
ص37( . فمثًا إقرار اإلسلام لقيمة االنتامء بمسلتوياته املختلفة، كون ذلك يوافق الفطرة 
اإلنسلانية، كانتلامء الفلرد إىل مجاعته، فكانت تسلمية املهاجريلن واألنصار يف جمتملع النبوة 
تسلمية رشعيلة، كام كانلت عامل تاحم وقلوة وتنافس يف اخلريات، إاّل أنله عندما غا فيها 
البعلض صار هذا االنتلامء معول هدم ورش، عندها غضب الرسلول >، ومع ذلك مل يمنع 
هلذا االنتامء، وإنام منع اسلتخدامه يف غري حمله، كام يتضح ملن احلديث الصحيح الذي رواه 
مسللم يف صحيحه أن : رجا من املهاجرين كسلع رجا من األنصلار، فقال األنصاري: يا 
لألنصار، وقال املهاجر : يا للمهاجرين . فقال الرسول > :»ما بال دعوى اجلاهلية«)مسلم، 

ص1995، ح 2584( . 

   يرى الباحث مما سبق أن من أهم القيم التي تسهم يف ممارسة املواطنة عىل أرض الواقع، التي 
أشار إليها اإلسام قيمة الرقابة الذاتية، التي متّثل اجلوهر واألساس لرتمجة بقية القيم والسلوكات 
عىل اختاف اجتاهاهتا عمليا من قبل اإلنسلان سلواء إجيابًا أو سللبًا جتاه نفسه وأرسته وجمتمعه، 
بل جتاه اإلنسلانية مجعلاء، وهو ما يعرب عنها بمصطلح »وعي الضملري«، فهذه القيمة هي الدافع 
اجلوهري لسللوك الفرد عند قيامه بأعامله وأنشلطته املختلفة، يف أي زمان ومكان، وهذا جوهر 
املواطنلة، فهي سللوك تطوعي حضاري بعيد عن صفة اإلللزام النظامي، أو االرتباط بمقابل أيًا 
كان نوعله. فاملواطنة تعكس مدى إخاص املواطن العام وشلعوره بالواجب، ورغبته يف خدمة 
املصلحلة العامة، واحرتامه لقيم املجتمع ومبادئه وتقيده باألنظمة والتعليامت، ومراعاته آلداب 
اللباقلة يف ترفاته مع املواطنني وغريهم يف إطار املشلاركة املجتمعية ملن مجيع أطراف املواطنة 

األساسية : املواطن، املجتمع، الدولة )عساف،2000م،ص287( . 
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 وقلد جاء يف القرآن الكريم وسلنة رسلوله >، ما حيث عىل هذه القيملة العظيمة، التي إذا 
وجدت وترسلخ تطبيقها لدى اإلنسلان، فإهنا سلتتفوق عىل أي أجهزة رقابية، بل يسلتحيل أن 

تضاهيها أي رقابه خارجية ألي جهاز أمني مهام بلغت إمكاناته، وعىل كافة املستويات منها: 

َلُم  أ  ل رقابلة الل علىل كل ما يتكلم به اإلنسلان، بل عىل ما توسلوس به النفس قال تعلاىل : }َوَنعرْ
ا  َوِريِد}16{)سورة ق( وقوله تعاىل:}مَّ ِه ِمنرْ َحبرِْل الرْ َرُب إَِليرْ ُن َأقرْ ُسلُه« َوَنحرْ لِوُس بِِه َنفرْ َما ُتَوسرْ

ِه َرِقيٌب َعتِيٌد}18{) سورة ق(.  ٍل إاِلَّ َلَديرْ ِفُظ ِمن َقورْ َيلرْ

ٰلِفِظنَي }10{ ِكَرامًا َكٰلتِبنَِي }11{ )سورة  ب ل رقابة الل عىل األفعال قال تعاىل : }َوإِنَّ َعَليرُْكمرْ حَلَ
االنفطلار( .  فبهذه القيمة العظيمة يصبح املؤمن ويميس مراقبًا لربه حماسلبًا لنفسله، متيقظًا 
ألملره متدبلرًا عاقبتله، ال يظللم وال خيلون، ال يتطاول وال يسلتكرب، ال جيحد ملا عليه، وال 
يدعلي ملا ليلس له، ال يفعل اليوم ما خياف حسلابه غلدًا، وال يعمل يف الرس ما يسلتحي منه 
يف العلن)القرضاوي،1401هلل، ص313( . للذا فان ما حيمي حقوق املواطنة يف اإلسلام 
هلو اإليامن بالل سلبحانه أوال، والشلعور بأهنا أحكام من عنده، مطلوب ملن اجلميع الوفاء 
هبلا، سلواء كانت تللك احلقوق راجعة له سلبحانه أو للفرد مع ذاته، أو للفلرد يف أرسته، أو 
للفرد يف جمتمعه ووطنه، وإن هذه احلامية يكون منبعها الرقابة الذاتية لدى املسللم عند قيامه 
بكافة أعامله وأنشلطته، فهي األهم كوهنا أبللغ يف التأثري واإلنتاجية من القوانني والعقوبات 

)موسى،2005م،ص29( .

2 . 1. 7 مقومات املواطنة  

    تطبيلق قيلم املواطنلة الكاملة ليس باألمر السلهل، فهناك أعداء كثلر، وأصحاب مصالح 
سيفقدوهنا، لذلك سيسعون بكل ما لدهيم من وسائل ملحاربتها للمحافظة عىل مصاحلهم اخلاصة 
عىل حسلاب اآلخرين، سليام يف اللدول النامية التي ينترش فيها الفسلاد والتخللف والدكتاتورية 
والتفلرد وعلدم قبول اآلخر) فوزي،2007م،69( . كام يشلري الكثري من اخللرباء والباحثني إىل 
أن أسلباب اخلللل يف التكوين االجتامعلي، إنام يعود إىل انحدار القيم، وانعدام الرتبية السلليمة، 

وظهور العديد من التحوالت االجتامعية غري السوية )اخلطيب،2001م،ص178( .  
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   إن املواطنة بمفهومها احلقيقي تنطوي عىل االلتزام، واالحرتام املتبادل يف العاقة اإلجيابية 
بني أطرافها الرئيسة )املواطن، املجتمع، الدولة(، ومتتع كل  طرف بحقوقه وقيامه بواجباته عىل 
أكملل وجه،  فاملواطنة والقيم الرئيسلة التي تقوم عليها، كاملشلاركة، العدل،املسلاواة، واالنتامء 
والوالء الوطني، والتقّيد بالنظام، كل هذا ال يولد مع اإلنسان، إنام ينمو تدرجييا مع إدراكه لقيام 
الدوللة بواجباهتا جتاه خدمة مواطنيها ورعايتهم، وضامن أمنهم يف مجيع املجاالت، ويف مقدمتها 
اللرضورات اخلملس، يف ظلل مناخ يسلوده العلدل واملسلاواة واحليلاة املعيشلية الكريمة، حتت 
مظللة املصلحة العليلا للوطن واملجتمع . فبقدر متتلع الفرد بحقوقه واحلرتام حريته االجتامعية 
واالقتصادية والسياسلية وسلائر احلقلوق األخرى، ليس فقط ملن قبل الدوللة، ولكن من بقية 
فئلات املجتملع، بقدر ارتباطله بوطنه ووالئه لله، وقيامه بواجبلات ومسلؤوليات ذلك الوطن 
عليه، والعكس صحيح، فعند فقدان تلك احلقوق ألي سلبب كان، سليتقلص شعوره باملواطنة 
واالنتامء، بل قد يتجه ألطراف أخرى حتقق له حقوقه وطموحه، حتى وإن كان ذلك عىل حساب 

مصلحة جمتمعه ووطنه)عبيد،2006م،ص6(  .  

لذللك فهنلاك مقوملات ومتطلبلات أساسلية جيلب حتقيقها وجتسليدها علىل أرض الواقع 
للوصول إىل تطبيق املواطنة، ومن هذه املقومات ما ييل : 

1 ل  أمهية توفر األمن واالستقرار ومحاية الرضورات اخلمس للمواطن، املستند إىل ميزان العدل 
وسيادة القانون ) حافظ،2007م،ص13( .  

2 ل  من أهم مقومات املواطنة اكتامل نمو الدولة، من خال قدرهتا وامتاكها للثقافة القائمة عىل 
املشاركة املجتمعية، واملساواة أمام القانون ) لية،2007م،ص 89 ( .   

3 ل  أمهيلة وجلود قناعلة فكريلة، وقبول نفليس، والتزام سليايس، وذلك ضملن توافق جمتمعي 
علىل عقلد اجتامعي، يتم بمقتضاه اعتبلار املواطنة مصدر احلقوق ومناط الواجبات بالنسلبة 
ألطلراف املواطنلة، دون متييز ديني أو عرقي أو مذهبي أو خافه، عىل أن تضبط املوازنة بني 
إحقاق احلقوق، وحتديد املسؤوليات من خال قانون عام يتم الرجوع إليه يف مجيع األحوال 

) الكواري،2004م،ص38( .

4 ل تطويلر نظلام القيم يف املجتمع بلام حيقق الفهم الصحيلح لألمور، ويصنع التامسلك والوئام 
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والتاحم االجتامعي، مع نبذ كافة أساليب وممارسات التاميز االجتامعي املخالف لألعراف 
املحلية والدولية، فضًا عن خمالفته للنظم الرشعية والدينية )اخلطيب،2006م،ص145( .

5 ل رضورة توفلر املعلوملات املتعلقة باخلطط واملشلاريع الوطنية وامليزانيلات املعدة لذلك بكل 
شفافية وحياد وعلنية، لكافة املواطنني لتتم املحاسبة واملراقبة، وحتمل املسؤولية االجتامعية، 
واإلقبلال علىل املشلاركة اجلامعية خلدملة الوطن يف مجيع الظلروف واألوقلات، وصواًل إىل 
املواطنلة املفتوحلة التي ال تسلتثني أحدًا، وعند ذللك نصل إىل قمة التطلور الذي يمكن أن 

تبلغه املواطنة ) لية،2007م،ص90( . 

6 ل أمهيلة  تكاتف مجيع مكونلات املجتمع : كاألجهزة واملؤسسلات احلكومية واخلاصة، وكافة 
فئات ورشائح املجتمع، األفراد واجلامعات، لكي تشلكل منظومة واحدة، تتكامل وتتعاون 
ملع بعضها البعض لتعميق وتربية معنى املواطنة لدى اجلميع )الرشيدة،2005م، ص76(. 
فعىل سلبيل املثال : تتطلب ممارسلة قيلم املواطنة يف املنلاخ التعليمي والرتبلوي، أن تدعمها  
القيم املطروحة يف اإلعام، .. وهكذا، كل ذلك من أجل دعم وترسليخ املواطنة وقيمها يف 

مجيع جماالت احلياة.

7 ل االهتلامم بمحتلوى ملا يقدم للشلباب عرب نظلام الرتبية والتعليم الرسلمي بأنواعله املختلفة 
السياسلية واالقتصاديلة واالجتامعيلة، بصلورة تتكامل ملع جهود بقية مؤسسلات املجتمع 
األخلرى، نظرًا ملا يرتتب عليه من نتائج هامة يف جمال حتقيق ثقافة جمتمعية تؤدي إىل ممارسلة 

قيم املواطنة عىل أرض الواقع، ومن هذه النتائج كام ذكره اخلطيب ما ييل : 

أ  ل رفع مسلتوى مشلاركة ومساندة املواطنني للدولة فيام خيص إدارة شؤون الوطن، وحتقيق 
طموحات اجلميع بناء عىل الوعي الناضج لألفراد، من ذكور وإناث، وكافة مؤسسلات 
املجتمع، وإكساهبم املعارف واملهارات الازمة ملواجهة خمتلف مظاهر التخلف والتبعية 

للغري .

ب ل القضلاء عىل الثالوث املقوض للتنمية والتطور، وهو املرض والفقر واجلهل،إضافة إىل 
العمل عىل حتقيق العدالة االجتامعية فيام يتعلق باحلقوق والواجبات للمواطن والوطن، 
التلي تكفلها األنظمة والقوانلني القائمة يف املجتمع عىل قدم املسلاواة، مع توفري الدعم 



96

املناسلب للشلباب، سلواء العاطل عن العمل أو ملن هو غري قادر عىل العمل، من خال 
تأملني فلرص وظيفية مائملة، حلاميتهم وصونلًا لكرامتهم، ووقاية هلم ملن االنحراف 

)اخلطيب،2006م،ص145-144(. 

8 ل  مراعلاة تبنلي مفهوم التنمية الشلاملة واملسلتدامة لكل أرجاء الوطن، فلا هيّمش مكان عىل 
حسلاب آخر، أو فئة عىل حسلاب أخرى، إضافة لدعم الفئات األكثر احتياجًا يف املجتمع، 

ألن احلاجة عادة ما تؤثر يف السلوك )الرشيدة،2005م،ص 79(.

9 ل القضلاء عىل النعلرات الطائفية، أو القبلية أو الدينية التي قد حتدث يف املجتمع، والعمل عىل 
نلرش وتطبيق منظومة قيلم املواطنة الصاحلة من تضامن، وتكاتف وتعاون اجتامعي بني كافة 

املواطنني )اخلطيب،2001م،ص184-179(.  

10 ل أن يكون مبدأ العدل واملساواة هو األساس يف  تقييم السلوكات وأداء الواجبات، والتمتع 
باحلقلوق، وملا يرتتب علىل ذلك من حتديلد املكافلآت واجلزاءات بلني املواطنلني )حافظ، 

2007م، ص13( .

11ل متتلع املواطنني بموجب النظلام بكافة احلقوق القانونية واالقتصادية والثقافية والسياسلية، 
واالجتامعيلة وغريها، وتكافؤ الفرص يف مجيلع املجاالت، بمعنى قيام العقد االجتامعي بني 
الدوللة واملواطنني، علىل اعتبار املواطنلة يف الدولة هي مصدر احلقلوق والواجبات بصورة 

متساوية دون استثناء أو حتيز )الزنيدي،1421هل، ص8( . 

12ل احلس املدين: ويقصد به السللوك النشلط واإلجيايب للمواطن يف احلياة اليومية العامة، وهو 
العملل ملن أجل أن تسلود املصلحة العاملة عىل املصاللح اخلاصة،كاحرتام الفلرد للقوانني 
والنظلم املعملول هبا، وجعل اآلخرين حيرتموها،  إضافلة إىل إدراك واجباته جتاه املجتمع يف 
مجيلع املجاالت )حافظ،2007م،ص23( . وهذا ما عرب عنه جيمي كارتر الرئيس السلابق 
للواليلات املتحلدة األمريكيلة حينام انتهت مدة رئاسلته قائلًا : إنه عائلد إىل أعىل وظيفة يف 

الدولة وهي وظيفة مواطن .

13ل األخلاق املتحلرضة : ويتعللق األملر بثقافلة االحلرتام والتعاملل مع اآلخلر ضمن نطاق 
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الوطن، لذا من األمهية تطوير وتنقية نظام العاقات االجتامعية والثقافية بني مجيع مكونات 
وتعبلريات وحقائلق املجتمع، بعيدًا علن أي نزعة إقصائية أو عدائية أو هتميش، سلواء جتاه 
األشخاص، أو األنظمة أو املمتلكات العامة والثروات الوطنية للوصول إىل تناسق وتعاون 

وأمن واستقرار يف املجتمع )حمفوظ وآخرون،2008م،ص144(.

14ل قيام املواطن بواجبات وطنه وجمتمعه عليه، كالدفاع عن الوطن، التقيد باألنظمة والتعليامت، 
املحافظة عىل املمتلكات العامة، املشلاركة والتعاون، املحافظة عىل سلمعة الوطن والوالء له 

ولكل مقوماته ومكتسباته، إىل درجة التضحية يف سبيله )الزنيدي، 2004م، ص8 ( .

15ل الوعي حيث يشكل الوعي البنية األساسية للمواطنة الذي بدونه تظل املواطنة غري مؤثرة، 
فالوعلي الناضلج يمّكن املواطن من الوصلول إىل املعلومة، وحتليلها، وتصنيفها، وممارسلة 
نقدهلا، للتأكلد ملن دقتها قبل اختاذها أساسلًا لتكوين الرأي أو السللوك لديله. فمثا أمهية 
وجود الوعي املناسلب لدى الشلباب حيال خطر أحاسليس، أو مشلاعر املغاالة والغلو يف 
الديلن أو يف السللوك االجتامعي واالقتصادي والثقايف برمته، وعىل مسللك الوسلطية التي 

متثل سمة متيز اجلميع يف شؤون حياهتم )اخلطيب،2006م، ص145-144( . 

لذا فإن ممارسلة املواطنلة القانونية )املسلاواة يف احلقوق والواجبات( بصلورة كاملة تتطلب   
أن يكلون هنلاك وعي وإملام باحلقلوق املكفولة للمواطن، وممارسلة املواطنة السياسلية )أي 
املشلاركة يف الشلأن العلام( تتطلب معرفلة اخلريطة السياسلية، والقضايا املتداوللة يف احلياة 
العامة، واملواطنة االجتامعية )أي السعي للحصول عىل اخلدمات العامة(، متارس من خال 

معرفة هذه اخلدمات أوالً ،  ثم السعي إىل املطالبة هبا.

إن الوعي الناضج يتولد من سلعة االطاع، وتعدد مصادر املعرفة، ومتابعة شلؤون الوطن   
واملجتمع عرب كافة وسائل اإلعام املقروءة واملسموعة واملرئية، باستخدام كافة وسائل العلم 
واالتصلال املعارص، حيث أصبحت الصورة مازملة للخرب واحلدث فور اإلعان عنه،كل 
ذللك خلق بيئة يمكن للمواطن فيها أن يعيش واعيًا)فوزي،2007م، ص69(. إذن الوعي 
الناضج هو الساح احلقيقي جلعل املواطن يتمتع باحلصانة الازمة أمام املتغريات املعارصة 
املختلفلة، كظاهرة تداخل املصالح، وذوبان احلدود بني الدول، فا يغرر به أحد، وال توجه 
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حركتله يف املجتمع شلائعة أو معلومات مغلوطة، فمع الوعلي الثاقب تتجىل حقيقة ال لبس 
فيها، وهي أن املواطنة ليسلت شلعارا جمردًا من حقائق ووقائع احلياة، إنام هي منظومة قيمية 
وإدارية وسياسلية وخدميلة وأمنية ووقائية، تتجله بكل إمكاناهتا ملنلح املواطن كل حقوقه، 

وحتفزه لالتزام بكل واجباته ومسؤولياته )حمفوظ وآخرون، 2008م،ص144(. 

16ل التنظيم : القدرة عىل التنظيم املدين من سلامت املجتمع الذي يامرس أفراده املواطنة الكاملة 
فيله، وهذا ما يسلمى بمفهلوم رأس املال االجتامعي، حيلث يقوم املواطنون بإنشلاء روابط 
ومنظلامت مدنيلة بإرادهتم احلرة، تعرب علن قناعاهتم ورؤاهم، ويسلعون من خاهلا لتحقيق 
مصاحلهلم املشلرتكة، حتلت مظلة مصلحة الوطلن العليا، عىل أسلاس من الثقلة واالحرتام 
املتبادل، والشلفافية من حيث : املسلاءلة، املحاسلبة، االنتخاب، االنتقاد ) فوزي،2007م، 

ص69( .

       إن هذا التنظيم يّكون ثقافة مدنية حديثة تقوم عىل النقاش واحلوار وقبول اآلخر، فا يستبعد 
أحلد، بل يثّمن كل رأي، ويقلّدر االختاف بوصفه مصدرًا للثراء أكثلر منه عامًا للتفرقة، 
هلذه الثقافة احلضارية هي بوابة تنظيلم العاقات بني مجيع أطراف املواطنة بقيمها وهياكلها 
ومؤسساهتا، للوصول إىل حفظ احلقوق وصيانة املكاسب، وأداء الواجبات واملسؤوليات عىل 
أكمل وجه، من خال إدارة وتنظيم التنوع االجتامعي، واالختاف الفكري بعقلية حضارية، 

ونظرة حكيمة بعيدة عن اإلقصاء، أو التهميش )حمفوظ،2006م،ص143-142( . 
 17ل املنلاخ العام املناسلب : ملن مقومات املواطنلة الكاملة رضورة أن يكون املجلال العام، أو 
املناخ االجتامعي السائد يف الدولة يتسع جلميع املواطنني مهام اختلفت أدياهنم ومذاهبهم، أو 
تنوعت مشارهبم السياسية، أو تباينت مواقعهم االجتامعية، الكل جيد نفسه يف ظل الظروف 
املدنيلة واألمنية، فمثًا تتعامل األجهزة األمنية أو املدنية أو اإلعامية مع املواطنني عىل قدم 
املساواة، فا فرق بني مواطن وآخر، وال حماباة مجاعة عىل أخرى، كام ال يواجه البعض عنتًا، 

أو متييزًا بسبب انتامئه الديني أو السيايس أو الفكري ) فوزي، 2007م، 69(.

ويشري الكواري إىل أن مقومات املواطنة تتلخص يف أمرين مها :  

أ ل وجود شعب يتكون من مواطنني، حيرتم كل فرد منهم اآلخر، ويتحلون بالتسامح جتاه التنوع 
الذي يزخر به املجتمع . 
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ب ل وجود قانون يعزز من يعتربون بحكم الواقع أعضاء يف املجتمع عىل قدم املساواة،  برف 
النظلر علن انتامئهم القوملي أو طبقتهم أو جنسليتهم أو عرقهم أو ثقافتهلم أو أي وجه من 

أوجه التنوع بني األفراد واجلامعات يف املجتمع ) الكواري، 2004م، ص31( .  

  والباحث هنا لديه ماحظة عىل ما نقله الكواري يف الفقرة )ب( أعاه عندما قال : وجود 
قانون يعامل اجلميع عىل قدم املسلاواة لكافة أعضاء املجتمع، برف النظر عن انتامئهم القومي 
أو جنسليتهم أو ثقافتهلم، حيث يلرى الباحث أن ذلك ملن مقومات تعزيز سليادة القانون عىل 
اجلميع وليس من مقومات املواطنة )ااّل إذا كان الوطن الواحد يضم أكثر من قومية(، ألن تعدد 
االنتلامءات فلوق االنتلامء للوطن فيه تعلارض مع مفهوم املواطنلة املحلية، وتقلارب مع مفهوم 
املواطنلة العاملية، التي تشلكل األخلرية إحدى حتديات، بلل هتديدات األمن الوطنلي واملواطنة 
الداخلية للدول، فكيف تتحقق املواطنة الكاملة ملن يكون انتامؤه موجه لقومية وثقافة خارجية؟ 
وملا السللوك الذي سليتخذه عند تعارض مصاللح البلد اللذي يعيش فيه، والبللد الذي حيمل 

جنسيته، أو القومية التي ينتمي إليها والثقافة التي يعتنقها ؟.     

 وخاصلة األملر فالباحلث يلرى أن مقوملات املواطنة تكملن يف مدى حتقق التلوازن بني 
مسلؤوليات وواجبلات املواطنة، حيث يعد ذلك أمرا رضوريا للوصلول إىل تطبيقها عىل أرض 
الواقع، فهذه املسلؤوليات والواجبات يتحتم عىل أطرافها الرئيسة القيام بأعبائها من ) املواطن، 
الدولة،  املجتمع (، عىل أسلاس أن الوطن هو البيت الكبري الذي يضم اجلميع، عندها سلتكون 
هنلاك ثقافة راسلخة للدى اجلميع بأن مهملة املحافظة عىل سلامة، وأمن ذللك البيت من مجيع 
األخطلار والتهديلدات واجب يلزم اجلميع القيام به دون اسلتثناء، لذا نجلد أن هذه الثقافة هي 
السائدة لدى بعض األمم التي سادت العامل، ألن هذه الثقافة تعني بكل بساطة أن مهمة ووظيفة 

املواطن هي األهم مقارنة باملهام واملناصب األخرى يف الدولة . 

وفيام ييل وقفة مع مسؤوليات وواجبات املواطنة : 

تقلع واجبلات ومسلؤوليات املواطن عىل مجيلع أطرافهلا )الدولة، املواطلن، املجتمع(، كام 
يقابل  تلك الواجبات واملسلؤوليات يف الوقت نفسله حقوق لكل طرف عىل األطراف األخرى 
)فواجبات الدولة هي حقوق للمواطن، وواجبات املواطن هي حقوق للدولة( وسيتم اإلشارة 

لبعض تلك املسؤوليات والواجبات من خال اآليت:
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أواًل: مسؤوليات املواطنة 

وهي من جانب تعد حقوق للدولة والوطن عىل املواطن، حيث يقسم الباحثون واملختصون 
مسلؤوليات املواطنلة إىل قسلمني : األول مسلؤوليات املواطنة كمسلؤوليات تفرضهلا الدولة، 
ومسؤوليات يقوم هبا املواطنون طوعًا، وهذا التقسيم هو التقسيم األكثر يرًسا وسهولة للتّعرف 
عىل مسلؤوليات املواطنني . والثاين مسلؤوليات املواطنة عىل اعتبار املواطن كيانًا قانونيًا، وكيانا 
سياسليا : إذ يعتلرب هذا التقسليم أن للمواطنة عنرين أساسليني، مها املواطن ككيان سليايس، 

واملواطن ككيان قانوين، ويتضح ذلك من خال التايل : 

1 ل مسؤوليات املواطنة عىل أساس تقسيمها كمسؤوليات »واجبات« إلزامية، و أخرى تطوعية 
كام أشار لذلك )حافظ،2007م، ص239،23( وذلك عىل النحو اآليت : 

أ  ل مسؤوليات تفرضها الدولة : وهتدف إىل تنظيم العاقة بني الفرد والدولة، وتظهر الدولة 
فيه بمظهر السليادة، حيق هلا فرض هذه املسؤوليات بموجب الدستور والقوانني . وهي 
عبارة عن عقد بني احلكومة واملواطنني يرتتب عليه أن لكل منهام حقوقا وعليه واجبات 
والتزامات،غالبلا ملا ينص عىل تلك احلقلوق والواجبات يف باب منفصل يف الدسلتور 
يسلمى: باب احلقوق والواجبات العامة، مثل: ) االلتزام بالقوانني التي تفرضها الدولة 
ل اخلدملة يف القلوات املسللحة خلدملة الوطلن ل واجلب احلفاظ علىل الوحلدة الوطنية 
لواجب العمل وصيانة أرسار الدولة ل واجب الدفاع عن الوطن وأرضه ل دفع الرسوم 

والرضائب ( .

ب ل مسؤوليات يقوم هبا املواطن طواعية دون فرض التزامات عليه بموجب نظام أو قانون  
مثل : ) املشلاركة يف حتسلني احلياة السياسلية واملدنية كاملبادرة بالرأي واملشورة للصالح 
العلام - العملل التطوعلي للصاللح العلام، إضافة للتعاملل احلضاري  بدافلع الضمري 

والرقابة الذاتية مع الغري أثناء األنشطة والسلوكات املختلفة( .

2  ل مسلؤوليات املواطنلّة علىل اعتبلار أن املواطلن  كيان قانون وكيان سليايس، كام أشلار لذلك 
)عبيد،2006م،ص19(، )حافظ،2007م، ص26( وذلك عىل النحو التايل :
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 أ  ل مسؤوليات املواطنة عىل اعتبار املواطن كيان قانوين : وهذا يتعلق بمامرسات وسلوكات 
األفلراد اللذي ينظمله القانون عىل مسلتوى عاقة الفلرد باألفراد اآلخريلن، أو عاقته 
بالدوللة وفقلا للترشيعات واألنظملة، لتحقيق التلوازن بني املصلحة العاملة للمجتمع 
ككل، واملصلحة الشخصية . وهنا نقرتب من فكرة املسؤوليات اإللزامية التي تفرضها 
الدولة، وبناء عىل تلك االلتزامات نشلأت للمواطن حقوقًا موازية يسلتطيع أن يلجأ إىل 

القضاء ليناهلا إذا ُحِرم منها، فاملواطن هنا له حقوق وعليه التزامات حددها القانون.
ب ل مسلؤوليات املواطنة عىل اعتبار املواطن كيان سليايس: عىل أساس أن الدولة  تقوم عىل 
اإلرادة الشلعبية للمواطنني ففلي العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسلية الصادر عام 
1966م أكد عىل أن لكل فرد يولد احلق يف أن حيمل اسلام معينا وجنسلية بلده التي ُتعد 
أول أشكال الروابط القانونية للمواطنة . إن املواطن ككيان سيايس هو املواطن الرشيد 
اللذي يتمتع بالشلخصية القانونية، ويصبح له حق املشلاركة يف إدارة هلذا املجتمع، كام 

يرى البعض أن تلك املشاركة يف مظهرها حق ويف جوهرها التزام طوعي .

  إن كافة مسلؤوليات املواطنة التي تقع عىل عاتق املواطنني هي مسلؤوليات هتدف يف املقام 
األول إىل حتقيلق الصالح العام، مما يسلهم يف تعزيز األمن الوقائي بمفهومه الشلامل، من خال 
اتباع كافة السبل املحققة لذلك، ومن أمهها تفعيل ممارسة قيم املواطنة الكاملة . فاهلدف الرئيس 
من نشلأة الدولة الرشليدة هو حتقيق صالح املجتمع، وخري أفراده ككل، وهو ما ال يتأتى إال من 
خلال إيلامن األفلراد بالصالح العام واخلري املشلرتك للجميع، لذا يذهب أرسلطو يف هذا إىل أن 
اخلري واحد بالنسلبة للفرد والدولة، وأن خري املجتمع أكثر كامال، وأسلمى وأجدر بالسلعي من 
اخلري الفردي، ويتفق أفاطون مع ما ذهب إليه أرسطو من أن ما هو خري للدولة الرشيدة  يكون 
بالطبيعلة خلريا للفلرد، كام يؤكد عىل أن املجتمع ال يسلتمر ما مل يترف أفراده بشلكل عقاين، 

حيقق اخلري املشرتك هلذا املجتمع )حافظ،2007م،ص27( .

ثانيًا : واجبات املواطنة 

تعلد أحد جوانب  واجبات املواطنة )ملا متثله من حقوق للمواطن وواجبات عىل الدولة(، 
مقابل املسلؤوليات  التي عليه »واجباته« جتاه وطنه، وقد حدد بعض املختصني احلقوق املرتبطة 

باملواطنة عىل النحو التايل :
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1  ل احلقلوق السياسلية، وتشلمل عدة حقلوق منها : احللق يف التصويت واالنتخلاب واحلق يف 
االنضامم إىل أي تنظيامت سياسية مرشوعة .

2  ل احلقلوق االجتامعية، وتشلمل األملان االجتامعي ومعاملة مجيع املواطنني عىل قدم املسلاواة  
بعيدا عن أي حتيز، أو حماباة لعرق أو مذهب أو لون أو  طبقة .

3  ل احلقوق املدنية، وتشمل عدة حقوق منها : حق التعبري وإبداء الرأي، واملساواة أمام القانون.

4  ل احلقلوق االقتصاديلة واخلدمية، و تشلمل الرفاهيلة االقتصادية، وحق التعليلم، والصحة، 
.)T.H.Marshall،1984واحلصول عىل املعلومات )مارشال

   إن توفلر هلذه احلقلوق علىل أرض الواقع بعدالة وإنصلاف، ينجم عنها توفلر احتياجات 
املواطلن ملن اخلدمات األساسلية حلياة كريمة، من خلال متتعه بموارد وطنه عىل قدم املواسلاة 
مع غريه دون متييز أو حتيز ويف مجيع املجاالت، يف ظل توفر مناخ عام تنشلط فيه كافة املؤسسلات 
املجتمعيلة واخلدميلة، ويف مقدمتها املؤسسلات التعليمية والرتبوية لكي تنشلئ وتوجه األجيال 
املتاحقلة عىل ممارسلة قيلم املواطنة التي تتضمن املسلاواة، احلريلة، العدالة االجتامعية، سليادة 
القانلون، تكافلؤ الفلرص، قبول اآلخر، لتكلّون هلذه  القيلم منظومة متكامللة  خلدمة مصلحة 
الوطلن العليا ) فوزي،2007م،ص8( . ويشلري )الكلواري،2004م،ص31( أن من أهم هذه 

احلقوق هو سيادة القانون لألسباب التالية : 

ل القانلون يقدم الضامنات الازمة حلامية أي تعديات عىل احلقوق السياسلية واحلقوق األخرى، 
كام أنه حيمي ويعزز كرامة واستقال واحرتام اإلنسان .

ل  يقدم القانون ضامن قيام وتوفر الرشوط املنصفة للتمتع بكافة احلقوق االجتامعية   واالقتصادية 
وغريها .

ل  يمّكلن القانلون األفراد من املشلاركة بفاعلية يف صنلع واختاذ القرارات التلي تؤثر يف حياهتم، 
كظاهرة االستفتاء الشعبي عىل أمر عام .

   عليله يتضلح أن واجبات ومسلؤوليات املواطنة تقع عىل مجيع أطرافهلا )الدولة واملواطن 
واملجتملع( ، فالواجلب علىل طلرف هو حلق للطرف األخلر، فحقلوق املواطن هلي واجبات 
ومسلؤوليات علىل الدولة ، وحقلوق الدولة هي واجبات ومسلؤوليات علىل املواطن وهكذا . 
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فعندما تتحقق تلك الواجبات واملسلؤوليات عىل هذا النحو، فإن هذا سيحقق الثقة املتبادلة بني 
أطراف املواطنة ، ويرسخ قيمها لدى املواطن السوي جتاه وطنه ، وهنا ستنتقل املواطنة من جمرد 
توافق أو ترتيب سليايس تعكسله نصوص قانونية ،لتصبح ممارسة سلوكية تعرّب عن نضج ثقايف، 
ورقي حضاري ، وإدراك سليايس حقيقي ألمهية املواطنة ،وممارسلتها من اجلميع دون اسلتثناء، 

للنهوض بالوطن وأهله يف مجيع املجاالت )الكواري،2004م،ص40( .

  يتضلح مما سلبق أن املواطنلة حقوق وواجبات، منهج وممارسلة، آفلاق وتطلعات، حقائق 
دسلتورية وسياسلية، ووقائع اجتامعية وثقافية، فاألمن واالسلتقرار ومشلاركة وتعاون اجلميع 
لتحقيلق الوقايلة ملن كافة األخطلار والتهديلدات املحتمللة للألرواح أو املمتللكات العامة أو 
اخلاصلة، كل ذللك مرهلون إىل حد بعيد باملامرسلة العمليلة للمواطنلة الكاملة واملصانلة بنظام 
وقانلون حيوالن دون التعلدي عىل مقوماهتا ورشوط ممارسلتها لتحقيق املصلحلة العليا للوطن 
)حمفلوظ،2008م،ص ص150،142( . ملع ماحظلة أن تركيلز معنى املواطنة علىل أهنا فقط 
جمرد مسلألة حقوق وواجبات دون وجود سلياج أو)ضابط أخاقي( هلام سيؤثر يف كامل ممارسة 
املواطنلة، ذللك أن حركة اإلنسلانية إذا ربطت فقط بمعنلى القانونية )حق وواجلب(، فإن آدابًا 
وسللوكات عدة سلوف تغيب عن معنى احلياة االجتامعية، كام هي غائبة اليوم عن حياة املجتمع 
الغريب بشهادة خربائهم االجتامعيني، لذا فالسمو عىل احلسابات الشخصية هو مبدأ روحي ملعنى 
املواطنة، فلإذا ملا جتردت حياتنلا االجتامعية من مضامينهلا الدينية واألخاقية فلإن مادية احلياة 
العريلة سلتصبح معيار وأسلاس التعامل، وحتديد السللوك، بعيدا عن معيلار املصلحة العامة 

واألخاق الكريمة ) الرشيدة،1426هل،ص6( . 

   كام أن االلتزام الديني حينام يضاف إىل املامرسة العملية ملفهوم املواطنة، خاصة يف املجتمع 
املسللم، فإن ذلك يشلكل مرجعيلة يف ضبط هذا املعنلى دون مغاالة، جتاه حق الفلرد يف احلرية، 
وحلق احلكوملة يف السليادة، بل جيعل ذلك أكثر كلاماًل ومتامًا، وبالتايل أجرًا يلوم القيامة، عندها 
تصبح املواطنة سلوك يامرس من خال غرية اإلنسان عىل بلده دون احلاجة )ابتداًء( إىل أن يكون 
ل  ذلك متطلبًا قانونيًا، أو مرشوعًا سياسيًا، ذلك أن االلتزام الوطني األخاقي هو الفاعل واملفعِّ

ملنظومة احلقوق والواجبات )املرجع السابق،ص16( . 
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   والباحلث يلرى أن الوصلول ملرحلة عدم احلاجة إىل اسلتخدام املتطلب القانوين ملامرسلة 
املواطنة كام أشلار له الرشيدة يعد أمرًا مثاليًا، إال أنه يف نفس الوقت ليس مسلتحيًا، عند وجود 
العزيملة الصادقلة املخلصة للمصلحلة العليا للوطن، غري أن الواقع يشلري إىل أن املواطنة تعيش 
يف أزملة، للذا فإن من الرضوري أوال تفعيل ممارسلة احلقوق والواجبلات للمواطنة الكاملة من 
خلال تطبيلق األنظمة الوطنيلة بحيث متارس علىل أرض الواقع من قبل اجلميع دون اسلتثناء، 
وبصورة تتزامن مع توعية شاملة، بأن التقيد بذلك من متطلبات قيام الدين واألمن واألخاق، 
بل من دعائم النهضة والتطور، فالدين ال يقوم إال عىل أرض ووطن، والنهضة والتطور تتطلب 
التعاون واملشاركة والتشجيع، للوصول يف النهاية إىل ممارستها بدافع االلتزام الديني واألخاقي 
والوطنلي،  وبصلورة تلقائيلة ورقابة ذاتيلة، وخاصة يف اململكلة العربية السلعودية، التي حتتكم 
لدسلتور عامده كتاب الل وسنة رسوله >، فعندما يعي اجلميع هذه احلقيقة اجلوهرية، فإن نظام 
احلقوق والواجبات لتفعيل املواطنة وإن كان رضوريا، إاّل أنه سليصبح مرجعا يتم الرجوع إليه 
عنلد احلاجلة، وذلك عندما ينحرف الفكر أو تنتكس الفطرة السلوية ألي ملن أطراف املواطنة، 

سواء املواطن، أو الدولة، أو مؤسسات املجتمع املختلفة .

2 .1 . 8 املواطنة والتحديات املعارصة  
   لعبت الدولة القومية تارخييًا دورًا رئيسًا يف بلورة رشوط حتقيق املواطنة الكاملة، من حيث 
بيلان احلقلوق والواجبات لكل من أركان املواطنة الثاثة : املواطلن، والدولة واملجتمع، بحيث 
حيصلل كل منهلم علىل حقوقه مقابلل أداء واجباته، عند ذلك تصبح املواطنة وسليلة، وممارسلة 
حياتيلة للمواطنلني،  يتم من خاهلا حتمل اجلميع مسلؤولية املحافظة عىل سلامة وأمن الوطن، 
ومكتسباته، وتطوره يف مجيع الظروف، بل يصبح أداء هذه املسؤولية مصدر فخر واعتزاز ورمزا 

لوفاء املواطن لوطنه . 

  إن الظلروف املعلارصة جعلت املواطنلة يف الدولة القومية ترتاجع، حيلث ظهرت عوامل 
وتغلريات خمتلفة عىل كافة األصعدة املحلية والقوميلة والعاملية، أدت إىل غياب، أو تدين مواطنة 
اإلنسلان لوطنله، مما جعل مفهوم املواطنة بسلبب هذه التغريات مفهومًا إشلكاليًا، كام أصبحت 
املواطنلة تعيش حالة هشلة، أو أهنا تعيلش اآلن حالة أزمة، فإما أن تنهلار مواطنة الدولة القومية 
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فتتقللص وترتاجلع إىل أطر أو حدود اجلامعة اإلثنية أو املجتمع املحيل، وإما أن تكتسلب العافية 
فتنفلت من احلدود القومية إىل إطار إنسلاين عاملي رحب)لية،2007م،ص105( . وتؤكد ذلك 
األحلداث اليوميلة، والواقع املعاش يف األوسلاط السياسلية والثقافية واإلعاميلة واجلامهريية، 
فهنلاك حتديلات واضحة ومتجلددة لقيم املواطنلة، ومفاهيمها يف العامل العريب واإلسلامي عىل 
وجه اخلصوص، وتتعدد هذه العوامل التي تقف خلف هذه التحديات لتشمل متغريات متعددة 
يف مجيع املجاالت فكرية وثقافية وسياسلية واجتامعيلة وغريها  )العامر،2005م، ص 24(. كام 

يتضح من اآليت:

أوال : التحديات الداخلية 

   تقلوم املواطنلة يف حقيقتهلا علىل عاقة اجتامعيلة، أو عقد اجتامعي بني األفلراد واملجتمع 
السليايس)الدولة(، حيلث تقلدم الدوللة احلاميلة االقتصاديلة والسياسلية واالجتامعيلة وغريها 
لألفراد، عن طريق الدسلتور والقانون الذي يساوي بني األفراد ككيانات برشية طبيعية، ويقدم 

األفراد الوالء للدولة ويلجأون إىل قانوهنا للحصول عىل حقوقهم. 

  فمن الواضح أن املواطنة تتضمن آلية التعاقد )العقد االجتامعي(، فحني يفرتض أن تكون 
احلكومة التي تسلريّ الدولة هي املسلؤولة عن ترسليخ الشلعور باملواطنة لدى األفلراد، فإهنا إذا 
أخلت برشوط العقد، أي إذا مل تؤّمن األمن والسلامة للرضورات األساسية هلم، إضافة لتوفري  
احلاميلة لسلائر احلقوق األخرى التي حتقق احلياة املعيشلية الكريمة، ومل تسلاو بينهلم عمليا أمام 
القانلون، كان من الطبيعي أن خيّف إحسلاس األفراد بشلعور املواطنة واللوالء لقانون املجتمع، 
وأن يبحثوا عن مرجعية أخرى حتميهم، أو تقّدم هلم شعورا ولو كان ومهيا هبذه احلامية، كالعودة 
إىل االرتباط باجلذور الطائفية والعائلية والقبلية والعرقية واإلقليمية )حافظ،2008م،ص11(. 

عليه سليتم اإلشلارة لبعلض التحديات واملعوقات التلي تواجه املواطنة وذللك عىل النحو 
التايل : 

1 ـ االستبدادية وحكم الفرد املطلق 

تعد من صفات أنظمة االسلتبداد عىل خمتلف مسلتوياته ، هتميش رأي األغلبية واالنصياع 
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للرأي القللة وأحيانا كثرية لرأي الفلرد الواحد ، مما يؤدي إىل هتميلش غالبية رشائح املجتمع من 
املشلاركة االجتامعيلة واإلسلهام يف حتقيلق التنمية واألمن واالسلتقرار للوطلن ، وبالتايل وقوع 
الدولة فريسلة حكم القلة التي تسلتأثر بموارد ومقدرات الشلعوب لوحدها دون البقية ، وهذا 
يلؤدي بلدورة إىل نتيجة طبيعية وهي تراجع الوالء واالنتامء الوطنلي لصالح الوالء واالنتامء إىل 
اجلامعلة أو القبيللة أو املذهلب ، ويكون سللوك املواطلن لصالح هذه املواطنلة اجلديدة بدال من  

العمل لصالح الوطن األم )لية،2007م،ص90(.

2  ـ  اإللغاء واإلقصاء

      تعلّد مفاهيم اإللغاء واإلقصلاء أو التهميش دائاًم خمالفة لطبيعة احلياة، فكل إلغاء لآلخر 
سواء دينيًا أو سياسيًا أو اجتامعيا هو مسلك جماف لطبيعة احلياة. فمثا إقصاء » البعد اإلسامي« 
من أجل الوطنية، وإحاهلا إمجااًل كمنهج توحيد وطني، ال يتناسب وسيادة الترشيع اإلسامي 
ومرجعيتله يف البلد املسللم، وباملثل فلإن نفي »البعلد الوطني« وأمهيته يف احلرتام خصوصيات 
الشلعوب واألفراد، ويف انتامء اإلنسلان وحبه لوطنه وسلعيه لنهضته وتنميته والدفاع عنه خلل 

آخر هيدد قيم املواطنة وممارستها عمليًا)الرشيدة،2005م،ص7(.

3 ـ تعاظم أعداد العاملة الوافدة

  تعلد ظاهرة تزايد أعداد العامللة الوافدة وخاصة يف دول اخلليج من التحديات التي تواجه 
املواطنلة، بلل وهتدد األمن الوطني بمفهومة الشلامل عىل املدى القريب والبعيلد، لذا فالباحث 
يشلري إىل أن واقع غالبية املؤسسلات األهلية والرشكات متعددة اجلنسليات مستمرة يف احلصول 
علىل املزيد من التأشلريات، يف الوقلت التي تلجأ )شلكليًا( لتوظيف الشلباب الوطني ليس من 
باب املسلؤولية الوطنية، بل اسلتجابة لضغوط السللطات احلكومية حيال توطني الوظائف، لذا 
تسلعى هذه العاملة إىل مزامحة، بل تعمدها مضايقة األيدي العاملة الوطنية وخاصة فئة الشلباب 
ملن خلال العديد من الطرق واألسلاليب من أمههلا : احتكار تلويل املناصب اإلداريلة واملالية 
واإلدارات املعنيلة بالتوظيلف أو توزيع األعامل أو منح املميزات واملكافلآت يف أيدي القيادات 
الوافلدة، املعامللة السليئة والتهميلش يف العملل. كذللك رصف راتب زهيد للشلاب مع طلب 
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حضوره شلكليا للتوقيع عىل سلجات الدوام الرسلمي فقط لضامن عدم كسلبه خلربة أو معرفة 
وهلدف االسلتفادة من ذلك يف نسلبة السلعودة أمام اجلهات الرسلمية، إلزام الشلاب بسلاعات 
عمل طويلة مع انخفاض الراتب، وذلك حتى يرتك الشاب الوظيفة ثم يام عىل تركه هلا ويقال 
عنله إنه كسلول وال حيب العمل، فينطبق عىل هذه املؤسسلات املثل العلريب القائل« ذر الرماد يف 
العيون«)الباز،2005م،ص34( .  كام أكدت دراسة حديثة بان تعاظم أعداد العاملة الوافدة يعد 
من املتغريات احلديثة التي هتدد األمن الوطني إىل حد كبري جدا ) آل سمري،2007م،ص321( .  

4  ـ  البطالـــــة

لقد توصلت دراسة حديثة صدرت يف أكتوبر 2007م ملؤسسة ملتقى احلوار للتنمية وحقوق 
اإلنسلان بالقاهرة ، ملعرفلة مدى التزام املواطنلني بالواجبات القانونيلة واإللزامية التي تفرضها 
املواطنة ، فُوِجد أن الشلباب العاطل عن العمل للفئة العمرية )21-30( هم أكثر املعتدين عىل 
امللال العام واملرافلق العامة ، وأكثلر الفئات العمرية ارتكابلا للجرائم األخلرى ، وأكثر الفئات 
فقدانا ملعنى املواطنة )حافظ،2007م،ص29( ، كام أن أكثر املشكات التي تواجه الشباب هي 
احلصول عىل عمل مناسب ، يؤمن بناء مستقبل وحياة كريمة هلم )بوعناقة،2007م،ص248(. 

5 ـ قصور أداء بعض األجهزة واملؤسسات احلكومية

   يعتلرب قصور أداء بعض مؤسسلات وأجهزة الدولة واملسلؤولني فيها علن القيام بمهامهم 
ومسؤولياهتم جتاه املواطن،يف جماالت متعددة كالتعليم والصحة واإلعام والشؤون االجتامعية 
واالقتصاديلة وغريهلا، سلببًا يف جعل كثري من املواطنني ال سليام فئة الشلباب يفقلدون التوجيه 
واالهتامم واملتابعة، مما أدى إىل جلوئهم إىل أفراد أو مجاعات أو منظامت لعرض مشلاكلهم وتلبية 
احتياجاهتم، وهذا بدوره يؤدي إىل غرس أفكار وقيم جديدة منحرفة لدى هؤالء الشلباب جتاه 
وطنهم وجمتمعهم )الباز،2005م،ص48(. ومن صور ذلك ما أشار إليه الشيحي بقوله : هناك 
أسلئلة واستفسلارات مؤملة للدى املواطن منها: عندملا يكون املريض بحاجلة إىل رسير يف غرفة 
عنايلة مركلزة، أو حيتلاج إىل حتويل ألحد املستشلفيات املتخصصة، هل سليجد جتاوبا رسيعًا ؟، 
أم أن ذلك مرتبط بمدى وجود عاقة قرابة أو صداقة أو واسلطة مع مسلؤويل تلك اجلهة حتى 
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يلبى طلبه  . ما شعور املواطن جتاه وطنه عندما يرى أن الوافد يعالج يف قسم العناية الفائقة ذات 
اخلدمات الراقية يف مستشلفيات وزارة الصحة، بينام هو حمروم من ذلك ؟ . إن بعض املسلؤولني 
القائملني علىل األجهلزة احلكوميلة التي تعني بخدملة املواطن، وال يلؤدون املسلؤولية واألمانة 
التلي محلهلا إياهم ويل األمر عىل الوجله املطلوب، إنام هم يزرعون البغضلاء بني املواطن ووطنه 
)الشليحي،2010م،ص1( . وهلذا مضمون ما أكلده قائد هذه الباد خلادم احلرمني الرشيفني 
املللك عبلد الل بلن عبد العزيلز حفظه الل أثناء اسلتقباله لسلفراء اململكلة للدى دول العامل يوم 
األربعلاء 1431/4/30 هلل عىل أمهية االهتامم باملواطن سلواء يف الداخل أو اخلارج  بقوله ).. 
الزم تفتحون أبوابكم وصدوركم، للشلعب السعودي، أي فرد يأتيكم مهام كان، اعرفوا أنه من 
الشعب السعودي وأنا من الشعب السعودي وهو ابني وأخي ال تقولوا هذا ما له قيمة،  قدروهم 
واحرتموهم لتحرتمنا الشلعوب ..(. كام أكد عىل هذا التوجيه الكريم  ويل عهده األمني، وسلمو 
النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية، باعتبار ذلك أمانة ومسؤولية جتاه الل ثم جتاه 

ويل األمر يف أي مكان وزمان، ألن يف ذلك خدمة للوطن واملواطن ولإلسام ومقدساته .

    6  ـ اجلانب السلبي لوسائل اإلعالم 

      تعلد وسلائل اإلعلام من مؤسسلات املجتمع اهلامة التي تسلهم يف املحافظلة عىل القيم 
االجتامعية التي حتد من السلوكات املنحرفة وتعزز الوقاية من اجلريمة ، إال أن املتغريات املعارصة 
والفضاء املفتوح ، جعلت بعض اجلهات تسلتغل هذه الوسلائل كسلاح مؤثر سللبًا عىل النسق 
القيمي للمجتمعات اإلسامية والعربية ، مما نجم عنه رصاع قيم بني ما هو وافد ومفروض من 
اخللارج، و ملا هو أصيل وثابت من الثوابت ، فضاع البعض بني توزيع االنتامء أو تشلتته ، وحّل 

التناقض وعدم االتساق بني القول والفعل)الغامدي،2009م، ص33( .
      إن الساح اإلعامي أصبح من أهم التحديات التي تواجه قيم املواطنة ، بل هتدد األمن 
الوطني بمفهومة الشلامل سواء بوقت السللم أو الطوارئ ، حيث أصبح هذا الساح أداة ختدم 
مصالح الدول املتقدمة يف مجيع املجاالت الثقافية واألخاقية واالقتصادية واألمنية وغريها .إن 
هذه الدول قد أدخلت ضمن نظمها ووسائلها االستعامرية ساح اإلعام ، وأصبح هذا الساح 
أحد نظمها العسكرية التي يعتمد عليه يف الراعات املختلفة واحلروب األهلية أو الراع عىل 
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السلطة يف معظم دول العامل السيام العامل النامي ، وخلطورة ذلك فقد اعرتف املجتمع الدويل عرب 
منظمة األمم املتحدة بوجود مشكلة األمن اإلعامي كنتيجة حتمية للعوملة ، كوهنا مشكلة هتدد 

املجتمع اإلنساين يف املرحلة املقبلة ) البخاري،2003،ص29-2(  .

7  ـ  التغري الكبري يف الظواهر بصورة شاملة : األمنية والثقافية واملادية واحلياتية 

   ُيعلّد التغلري الكبلري يف الظواهر بصورة شلاملة األمنية والثقافية واملاديلة واحلياتية وغريها 
ملن التحديلات التلي تواجه املواطنلة، فقد أصبحت بعض اللدول، وخاصة يف العلامل النامي يف 
حالة اغرتاب عن املواطن واملجتمع وخاصة لدى فئة الشلباب، حيث مل يعد املجتمع أو الشعب 
يسليطر عىل الدولة، إذ يقى الشلعب عادة بصورة مبارشة أو غري مبارشة من املشلاركة يف إدارة 
الشلؤون العامة للدولة، مما يؤدي إىل حالة من التلرشذم وتعدد االنتامءات داخل الوطن الواحد 

)لية، 2007م،ص106( . 

8  ـ اجلانب السلبي للتعددية الثقافية

 تعتلرب اآلثار السللبية للتعددية الثقافية ملن التحديات التي تواجله املواطنة يف املجتمعات، 
ومنهلا املجتملع السلعودي إذ ال زاللت القبليلة واإلقليمية، وثقافلة التفرقة واالسلتصغار لدى 
البعلض التلي ربام متلارس باألقلوال واألفعال جتلاه املواطنلني، أو جتاه بعض أصحلاب احلرف 
واملهلن، أو جتلاه الوافديلن مملا يشلكل عاملل هدم للكل ما هلو وطني،وتعلزز من جهلة معنى 
التفرقلة والعصبيلة، ومثل هذه الظواهر االجتامعية السللبية جتعل من الصعب حدوث اتسلاق، 
أو تلاق بلني اللرؤى، واالجتاهلات، والثقافلات، خصوصًا مع املتغلريات العرية املتسلارعة                          

)الرشيدة،2005م،ص14،11( . 

9  ـ ازدواجية املساءلة وانعدام املوضوعية

    تعد ظاهرة انعدام املوضوعية وازدواجية املسلاءلة من أهم معوقات ممارسلة قيم املواطنة، 
فهنلاك تطبيلق ملبدأ املسلاءلة عىل فئة دون أخلرى، وغض الطلرف عن جتاوزات دائلرة األقرباء 
واألصدقاء، وأبناء العشرية أو الطائفة، وتركيز املحاسبة وتطبيق األنظمة عىل من هم خارج هذه 
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الدائرة، ويف مجيع جماالت احلياة االجتامعية االقتصادية والقانونية واخلدمات العامة، والصحافة، 
بل ويف تقلد املناصب ومتجيد األشلخاص لتحقيق مصالح شلخصية، وليس من أجل املصلحة 

العامة للوطن ) فوت،2004م،ص19( . 

10 ـ  ارتفاع نسبة الفقر

    ُيعلّد الفقلر الذي بلغت نسلبته يف بعلض املجتمعات العربية نحو 40% من السلكان أحد 
التحديلات اخلطرية التي هتدد ممارسلة املواطنلة، فمن ال جيد قوت يومه يف وطنله لن يكون لديه 
الوقت الكايف للتفكري يف املصلحة العامة، ألن إحدى رضوراته اخلمس املمثلة يف املأكل وامللبس 
واحلياة الكريمة مفقودة ) لية،2007م،ص106( . لذا يرى الباحث أن الفقر يؤدي إىل سلسللة 
تعلرّب حلقاهتلا عن العديد ملن اهلموم ومظاهر السللوكات املنحرفة املؤديلة إىل اإلخال باألمن 
واالسلتقرار، وقد قام الباحث بإعداد الشلكل التايل لتوضيح آثار ونتائج الفقر عىل املجتمعات 

ومقوماهتا بشكل عام : 

                                 الشكل رقم )3( آثار ونتائج الفقر

الفقلر  األميلة واجلهلل وامللرض  انخفلاض املهلارة والتأهيلل  ندرة فلرص العمل املناسلب                                   
)سلوك منحرف وجريمة(  اغرتاب عن املجتمع  تكوين ُأرس وفئات  عمل وكسب غري مرشوع 
ناقمة عىل الدولة واملجتمع  انعدام املشاركة االجتامعية  غياب املواطنة واهتزاز األمن واالستقرار .

11 ـ اختالل التوازن بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة 

يعتلرب التلوازن بني حتقيق املصلحلة العاملة واخلاصة من األسلس التي تقوم عليهلا الدولة 
الرشليدة، ألن اسلتبداد أحد األطراف عىل حساب مصالح الطرف اآلخر، سيؤدي إىل اإلخال 
هبلذا التوازن، وبالتايل اإلخلال بمقومات املواطنة التي هي مرتكز هلذا التوازن، فعندما ينترش 
مثلًا الفسلاد واملحسلوبية وغيلاب العدالة االجتامعيلة وسليادة القانون، سلتميل الكفة صوب 

احلكومة االستبدادية وستتدنى مواطنة الطرف اآلخر)حافظ،2007،ص27( .



111

12 ـ  التوتر بني املواطن وأجهزة األمن

يعود التوتر بني املواطن وأجهزة األمن إىل عدة أسلباب وعوامل، منها : عدم الثقة وغياب 
التعلاون بلني الطرفني نتيجة بقايا ورواسلب املايض من اسلتعامر وخافه، حيث اسلُتِغل جهاز 
الرشطة يف قمع احلركات املنادية باالستقال واحلرية يف العديد من الدول، أو استخدامها كأداة 
لتنفيذ سياسلة االستعامر، وسلب موارد وخريات الشلعوب، مما أدى إىل الفقر والبطالة واجلهل 
ألبناء هذه الدول، كام يعود هذا التوتر إىل ترفات رجال الرشطة، وحتيزهم وتضامنهم الظاهر 
واخلفي عند اسلتخدام سللطاهتم التقديرية يف تنفيذ األنظمة والتعليامت ) أبو شلامة، 2003م، 

ص18-15( .

13 ـ تعثر الدولة يف إشباع احلاجات األساسية ملواطنيها

   ُيعلّد فشلل الدولة يف إشلباع احلاجلات األساسلية ملواطنيها من التحديلات التي تواجهها 
املواطنة ومن مظاهر هذا الفشلل عدم حصول املواطن عىل حقوقه املختلفة، وعدم تأمني سامة 
ومحاية الرضورات اخلمس لإلنسلان، فضًا عن توفري اخلدمات العامة للجميع بدون اسلتثناء، 
وحر الوالء واملواطنة عىل أسلاس والء عشلائري أو قبيل أو طائفي أو عرقي أو طبقي، وهذا 

يعني أن املواطنة يف حالة أزمة )لية،2007م،ص106( . 

14 ـ تزايد صور ومظاهر الفساد يف مجيع املجاالت

  مملا ُيفِقد املواطن شلعوره باالنتامء لوطنه الذي هو من أهم القيلم التي تقوم عليها املواطنة 
تزايد صور ومظاهر الفسلاد يف مجيع املجاالت، بحيث يضطر املواطن أن يتحمل أعباء مسلتمرة 
بنسلبة تزيلد علن قيمة اخلدمة العاملة حتى حيصل عليهلا، رغم أن هذه اخلدمة حلق له كمواطن 

)فوزي، 2007م،ص17( .

 إن الفسلاد جريملة تنتهلك كافلة رضورات وحقلوق اإلنسلان واملجتمعلات، وهتدد أمن 
ومصالح اجلميع، سلواء عىل املستوى الفردي واألرسي، أو املجتمع والدولة، بل وعىل مستوى 
العامل، فينتج عنها انتكاس يف الفطرة اإلنسانية السوية، وانتشار كافة أشكال االنحراف الفكري 
والقيمي واألخاقي، وفقدان مواطنة الشلعوب ألوطاهنا، وهذا يعني تشويه سمعة املجتمعات 
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واللدول، بل وانتهاك مصالح الدولة واسلتقاهلا بصورة مبارشة وغري مبارشة، ويؤدي ذلك إىل 
فقلدان أهم مقلوم من مقومات قيامها ورشعيتها، وهو فقدان األمن يف مجيع جماالته ومسلتوياته 
)عيد،2007م،ص4-10(. إن من النتائج املدمرة هلذه اآلفة )الفساد( هو احتكار فئة الفاسدين 
للقدرات السياسلية واالقتصادية واخلدمية للمجتمع، إن هذا االحتكار أحد املتغريات الرئيسلة 
املؤثرة سلبًا عىل املواطنة )لية،2007م،ص106( . وذلك من عدة نواحي يشري الباحث لبعض 

منها :

أ ـ  انعدام املشاركة يف إدارة شؤون الوطن 

   توصلت إحدى الدراسلات  التي أجريت يف )مجهورية مر العربية( عىل سلبيل املثال إىل 
أن نسلبة 97% من العينة ال يشلاركون يف احلياة السياسلية واالجتامعية، وأن 88% ال يامرسلون 
حريلة التعبلري، وكان من أهم األسلباب املؤديلة لذلك : أن الشلباب ال يشلعرون باألمان، وأن 
آدميتهلم تتعلرض لامتهان عىل يد أجهلزة األمن، إضافة لعوامل أخلرى كعدم تكافؤ الفرص« 
)سلامة، 2004م،ص64(.  كام أن نسلبة املشلاركة يف االنتخابات يف هلذه الدولة رغم مظاهر 
احلشد مل تتجاوز 25% ممن حيق هلم االقرتاع، كل هذا بسبب حالة اإلحباط لدى املواطن وخاصة 
فئلة الشلباب واغرتاهبم عن وطنهم وجمتمعهلم . فهم ال حيصلون عىل احلقلوق التي متكنهم من 
القيام بواجباهتم أو التزاماهتم جتاه الدولة واملجتمع، مما نتج عنه عدم الشعور باالنتامء، أو ممارسة 

املواطنة الكاملة جتاه أوطاهنم )بوعناقة،2007م،ص269( .

ب ـ انتشار الطبقية املقيتة

    يعلد من نتائج الفسلاد ظهلور بعض فئات الطبقلات املخملية التي كونلت أرصدة هائلة 
من خريات الوطن واسلتغال حاجة املواطن . فمثًا ما هو تفسلري من خيزن البضائع خللق أزمة 
للدى غالبية رشائح املجتمع، ثم يبعها بأسلعار مرتفعة ؟، يف ظل غياب املراقبة وتطبيق القانون، 
يف الوقت الذي يقوم بتبديد األموال من خال الترفات االسلتهاكية املستفزة للفقراء وذوي 
الدخل املحدود، بداًل من توجيهها إىل سبل اإلنتاج ومشاريع التنمية أو دعم التكافل االجتامعي 
داخل املجتمع . إن سلوك هذه الفئة يعد  نكرانًا لفضل الوطن وتعديًا عىل قيم املواطنة والصالح 
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العلام، وهلذا ال شلك من أسلباب تصلدع العاقة والتعلاون بني أبنلاء الوطن الواحلد يف مجيع 
املجاالت، مما يؤثر سلبًا عىل األمن والسلم العام ) درويش،2009م،ص216( . 

ج  ـ ظهور ما يمكن أن يسمى»باملواطنة غري املتوازنة«

    يلؤدي الفسلاد إىل ظهور ملا يمكن أن يسلمى باملواطنة غري املتوازنلة عن حصول رشحية 
ملن املجتمع علىل امتيازات كثرية دون القيلام بالواجبات املقابلة هلذه االمتيلازات، مما يؤدي إىل 
استئثارها بمقدرات الوطن، األمر الذي يدفع إىل توسيع مساحة احلقوق هلذه الرشحية، ليتخطوا 
حلدود ما هو مباح إىل منطقة الفسلاد، األمر الذي ينعكس عىل عواطف ومشلاعر املواطنة لدى 
بقيلة رشائلح املجتمع األخرى ومنهم الشلباب، مما يؤدي إىل غياب املواطنة لدهيم، وشلعورهم 
باالغرتاب عن وطنهم وجمتمعهم، مما يشلكل مصدرًا خطرًا عىل األمن واالسلتقرار والسلامة 

العامة مع مرور الوقت ) فوزي،2007م،50-48( .

  والباحث يرى أن الفسلاد بمفهومه الشلامل يعد العمود الفقري جلميع األزمات الظاهرة 
واخلفية التي تعاين منها الدول والشعوب . فصور الفساد متعددة ومتنوعة بتعدد وتنوع حاجات 
اإلنسان، وذلك يف الصحة، التعليم، التوظيف، تويل املناصب، فقدان الشفافية واملصلحة العامة 
يف إدارة األموال واملمتلكات العامة، تبديد موارد الوطن وميزانيات الدولة حتت سلتار املشاريع 
الومهيلة والتقاريلر املزيفة، وحجب املعلومات أو فلرتهتا عند عرضهلا للقيادة وأصحاب القرار 
بلام يتناسلب ملع املصالح الشلخصية لعبيد الدينلار والدرهم، وكمثال ألبشلع صور الفسلاد ما 
تعرضت له الواجهة الغربية للمملكة العربية السلعودية ممثلة يف مدينة جدة يوم األربعاء املوافق 
1430/12/8هل نتيجة الفساد الناجم عن الرتاخي يف حماربته خال السنيني املاضية، ونخشى 
بان يكون هناك أمثلة كثرية ملدينة جدة منترشة يف أرجاء هذا الوطن العزيز، تنتظر سحابة صيف 
لكي تكشف عن ما تعانيه من أزمات نتيجة الفساد وخيانة األمانة . إن هذه الكارثة اإلنسانية قد 
ُأنتهك فيها أمن وسامة الرضورات اخلمس لإلنسان فأزهق حياة ما يزيد عن )122( شخصا، 
وفقلد العلرشات، وأصيب املئلات وهدمت آالف املنلازل إضافة لتدمري العديد ملن املمتلكات 

العامة واخلاصة تقدر بمئات املايني، فضا عن تشويه سمعة وطن وأمة أمام اآلخرين .
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  إن فداحلة هلذه الكارثلة جعل قيلادة اململكة ممثللة يف خادم احلرمني الرشفيلني حفظه الل، 
يصدر أمرا بتشلكيل جلنة تقيص احلقائق وحتديد املتسلبب يف ذلك أيًا كان بموجب األمر امللكي 
رقلم أ/191يف 1430/12/13هلل.  إن من وراء هذه الكارثة اإلنسلانية هم أصحاب نفوس 
مريضلة، ال يوجلد يف قاملوس حياهتلم معنلى ملبادئ ديلن أو قيلم أو أخاق أو احلرتام لكرامة 
اإلنسان ورضوراته، أو بسمعة وطن ومصلحة مواطن، بل املبدأ لدهيم أن املنصب فرصة للنهب، 
وتكويلن األرصدة يف البنوك اخلارجيلة يف أقر وقت، ألن املنصب يف نظرهم لن يدوم، يف ظل 
غياب شلبه مؤكد للمسلاءلة واملحاسبة، وإن حدث فهو لكبش فداء قد يكون مستعدًا هلذا األمر 
مسبقا، وتبقى رؤوس األفاعي حرة طليقة، جتدد ألواهنا حسب الظروف واملصالح املتجددة، بل 
وعنلد هرمهلا تكون قد أعدت جيًا جديدًا متسللًا إىل مجيع مفاصل احليلاة، لكي حيل حملها يف 

مسرية اخلراب واملتاجرة بأرواح األبرياء ومستقبلهم وحقوقهم  بل بمصلحة الوطن واألمة .

   وخاصلة األملر فإن الباحث يلرى أن جريمة الفسلاد رش ال حدود له، فالفسلاد إرهاب 
ناعلم يعملل كمعول هدم لكل نجلاح وتقدم، وبيئلة حتتضن بذور األزملات يف مجيع املجاالت 
ومنهلا، أزملة املواطنة، وسلببًا مبلارشا وغري مبلارش للعديد من املشلكات األمنيلة عىل خمتلف 
املسلتويات واملجاالت االجتامعية والسياسلية والفكرية والثقافية وغريها، فمناخ الفساد تسوده 
ثقافة ظامية، فالعدل ُيستبدل بالظلم، والتحيز بدل املساواة، واالستبداد بدل النظام والقانون، 
والتخللف بدل التطلور، واجلهل بدل العلم، واملرض بدل الصحة، إن الفسلاد هو طريق إذالل 
الشلعوب واغتصاب حقوقها، واحتقار اإلنسانية وأخاقها، بل هو سبب سقوط الدول وزوال 

احلضارات، وأحداث التاريخ القريب والبعيد خري شاهد عىل ذلك . 

إن التحديلات التلي تواجله املواطنلة وتعيق ممارسلتها علىل أرض الواقع، السليام لدى فئة 
الشلباب هي حتديات متعددة ومتجددة، ويتضح ذلك ملن خال ما ذهب إليه بعض املختصني 

عرب طرح األسئلة التالية:

ل ماذا يفعل املواطن الذي يتقدم ملسابقة عمل أو وظيفة حني جيد أن املواطن اآلخر األقل كفاءة، 
أو األقلل متتعلا برشوط املسلابقة قد ُقبل وهو غري مقبول ؟، وما شلعوره ؟ وبلأي جهة وانتامء 

يستنجد ؟
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ل  ماذا يفعل أبناء منطقة إقليمية ما من الوطن، عندما يشعرون بالغبن من تدين اخلدمات التنموية 
للدولة يف منطقتهم، مقارنة بمناطق أخرى من الوطن ؟

ل ما السلوك املتوقع لفئة ما من املجتمع،عندما حيرمون من التمتع باخلدمات األساسية التي هي 
حلق من حقوقهلم، كالتعليم، الصحة وغريهلا، يف الوقت الذي يتمتع هبلا غريهم من الفئات 

األخرى ؟ 

ل   ما نوع االنتامء الذي يشعر به الناس، أو الذي سينمو لدهيم ؟  واىل أين يتوجهون    باختياراهتم، 
عندملا جيلدون القوائم االنتخابية مهيأة عىل أسلاس الطائفة أو العشلرية أو القبيلة، ولو كانت 
باسم أحزاب ومنظامت وقنوات حديثة ؟، أو عندما ير املرشح عىل اإلحياء بعشريته أو قبيلته 

يف إعانه االنتخايب؟

ل  ما نوع االنتامء والشعور الذي سيستمر لدى من هم يعيشون يف أطراف املدن الكربى وأطواق 
الفقلر، عندما ال جيلدون العمل، وال يتمتعلون باخلدمات التي يتمتع هبلا مواطنوهم يف املدينة 
نفسها ؟ وما داللة جتمعهم عىل أسس طائفي أو مناطقي أو عرقي؟)حافظ،2007م،ص12( .

ثانيا : التحديات اخلارجية 

  أدت ظاهلرة العومللة وملا صاحبهلا من متغريات عاملية غري مسلبوقة يف التاريلخ  إىل إعادة 
تشكيل النظام العاملي املعارص، بام يف ذلك مواطنة اإلنسان جتاه وطنه األم، فاملتأمل هلذه التغريات 
يكتشلف أهنلا حتمل يف طياهتا العديلد من التهديدات لكافلة مقومات احليلاة ويف مقدمتها مقوم 
األمن الوطني، وذلك من خال هتديد أهم دعائم األمن وهو مواطنة اإلنسان لوطنه، السيام يف 

العقد األخري من هذا العر، يتضح ذلك من خال التايل :

1ل سياسلة اإلعلام املفتوح املصاحب لعر العومللة املعتمد عىل اسلتغال التكنولوجيا وثورة 
االتصاالت وتقنية املعلومات، للعمل عىل توجيه ميول وهوايات الشباب يف الدول النامية، 
يف ظلل عجلز وختلف هذه الدول، واعتامدها عىل الغري يف مجيع شلؤوهنا، مما أدى إىل تغريب 
الشلباب، واهتلزاز ثقتهلم بأوطاهنلم ودوهلم، وبالتلايل تولد لدهيلم تناقضا بني ملا يراه وما 
يعيشله، بلني حقوقه التلي ال حيصل عليها، والواجبلات املطلوب منه أداءهلا فهل يؤّمل من 
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هؤالء الشباب يف ظل هذه الظروف أن تكون لدهيم مواطنة إجيابية جتاه وطنهم ؟ )بوعناقة، 
2007م، ص269( . 

2 ل فشلل الدوللة القوميلة يف محايلة املواطنلة بأبعادهلا املختلفلة من تأثلري املتغلريات املعارصة، 
نتيجلة الفجوة بني احلكومات والشلعوب، مما أفقد التواصلل والتعاون بينهام، نتج عن ذلك 
اليلأس واإلحبلاط وعللدم الثقلة للدى فئللة الشلباب حيللال إمكانيلة النهلوض والتغيري 

      )الباز، 2005م، ص47( . 

3 ل ضعف االنتامء للوطن : إن أحد أهم التحديات التي تعرتض سبيل املواطنة اآلن هو  شيوع 
آراء تتملرد علىل مفهلوم الوطن ذاته، وتعتلربه قيدًا أكثر من كونه مسلاحة جغرافية ملامرسلة 
حقلوق املواطنلة، كظاهرة املواطنلة الدينية األممية التلي تتخطى حدود الوطلن ذاته، وتربط 
اإلنسلان بوشائج وروابط كونية أخرى خارج الوطن كالدين مثا، حيث يصبح أبناء الدين 
الواحد يف شتى بقاع األرض أبناء وطن واحد، املسيحي يف بلد يشارك املسيحي اآلخر يف بلد 
آخر، فيصبحان أبناء أمة مسليحية واحدة، أو املسلم بالنسبة ملسلم آخر وهكذا لبقية األديان 
األخلرى ) فوزي،2007م، ص72( . يف هذه الظروف تكون التسلاؤالت : أين الوطن ؟، 
أين التاريخ املشرتك بني أبناء الوطن الواحد ؟، أين  االختاف الثقايف؟، كل ذلك ال اعتبار 
لله للدى هلؤالء طاملا أن » الدين« حتول إىل وطلن أكثر من كونه إيامنلًا أو عقيدة، ويف جانب 
آخلر ظهلر مصطلح » املواطن العاملي«، أو املواطنة العامليلة  بناء عىل معايري تقارب الثقافات 
والشلعوب، وتشلابك املصالح، وتداخل األملوال عرب طغيان اللرشكات العابرة للقارات، 
وسلهولة االنتقال لألفلراد واألموال واملعلومات، يف ظل تناقص سليادة اللدول بصورة أو 

بأخرى)املرجع السابق،ص73( .

4 ل العومللة اخرتقلت مبدأ اإلقليم كنطاق جغرايف، مما أدى إىل التشلكيك يف مسلألة االسلتقال 
والسليادة لللدول من خلال العديد ملن املظاهر، ففي السياسلية فرضت إطلاق احلريات 
واملشاركة السياسية وتعميق معنى الديمقراطية، ويف الثقافية أدت إىل انتزاع معنى اخلصوصية 
إىل رحلاب الثقافلة العامليلة بأدبياهتلا املختلفة، ويف التقنيلة واإلعام جعلت تبلادل الصورة 
واملعلوملة واملشلاهدة واخلرب علىل اهللواء، ويف االقتصادية فرضت حركلة االقتصاد وتبادل 
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امللوارد واملصالح، وإزالة أي حواجز حتى من سللطة الدولة )الرشيدة،2005م،ص15( . 
والباحث يرى أن الكاتب الرشيدة يشلري إىل اجلانب السللبي للعوملة، حيث استغلت الدول 
العظمى ظاهرة العوملة كستار لنرش قيم إنسانية ينشدها اجلميع كقيم احلرية، املشاركة وغريها 
من القيم لتحقيق أهدافها وخططها وليس خلدمة اإلنسانية، واألحداث العاملية تؤكد ذلك، 

وهنا تصبح العوملة من التحديات التي تواجهها املواطنة، السيام يف الدول النامية .

5 ل أصبحت الدولة احلديثة يف ظل العوملة حتت تأثري التدخات واالخرتاقات واملتغريات  املتعددة 
ويف مجيلع املجاالت اخلارجية، والداخلية، وبصورة يصعلب الفصل بني هذه املتغريات، مما 
أدى إىل فقدان بعض مظاهر السليادة جربًا، األمر الذي دفع يف أحيان كثرية إىل انتشلار حالة 
من االستياء العام من قبل املواطنني داخل حدود الدولة ) مكروم،2004م،ص74(. ومن 

هذه املظاهر يشري الباحث إىل ما ييل : 

أ ل رغبة وسلعي القلوى العاملية املعارصة يف العمل عىل حتجيم نمو املواطنة، بل تسلعى هذه 
القلوى إىل اسلتبدال املواطنة املحليلة بالتغريب للمواطن داخل وطنله، وبالتايل انزواؤه 
علن جمتمعه، وعدم مشلاركته يف قضايا وطنه، أو اسلتبداهلا باملواطنة العاملية، وال شلك 
أن عمليلة االسلتبدال هذه تتم بوسلائل الرتغيلب والرتهيب. فوسلائل الرتغيب كثرية 
كاالنضامم إىل اتفاقيات التجارة العاملية، واملشاركة يف املرشوعات، وإقامة منطقة جتارية 
عاملية يف املنطقة اإلسامية وغريها من املنظامت والرشكات العاملية. أما وسائل الرتهيب 
فمنها : احلرب اإلعامية عىل القيم اإلسلامية، والغزو العسكري، وتغذية الراعات 

الطائفية وغريها )الرشيدة،2005م،ص10( .

 ب ل العمل عىل حتجيم سيادة الدول القومية ضمن السيادة العاملية، فحتى عهد قريب كانت 
أيلة دولة تسلتطيع االحتامء خلف سليادهتا عام يدور يف العامل ملن متغريات ال تروق هلا، 
فتصادر الكتاب الذي ال يعجبها، وتشلوش عىل اإلذاعات التي تزعجها، إن السليادة مل 
تعلد تلك القلعة احلصينة كام كانت من قبل، إذ تفرض املنظامت الدولية قواعد ومناهج 

للسلوك ال تستطيع أية دولة اخلروج عنها)القصيبي،2002م،ص52(. 

ج  ل اتسلاع اهللوة بني العلامل املتقدم والعامل الناملي، مما أدى إىل انفراد الغرب وسليطرته عىل 
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جملاالت االخرتاعلات واالبتلكارات يف شلتى ميادين العللوم واملعرفلة، فأصبح هناك 
ملا يسلمى “بتقنية النانلو تكنولوجي التي حتاكلي اخليال”، واسلتغال بعض األطراف 
املنحرفلة هلذه التقنية يف تنفيذ خمططاهتا اإلجرامية مما يشلكل مصلدر هتديد حقيقي عىل 
االسلتقرار، والسللم االجتامعي العلام، بل عىل األملن بمفهومة الشلامل)حمب الدين، 

2006م،ص121(. والباحث يرى بأن من صور ذلك ماييل : 

   ل اإلرهاب االلكرتوين أو)اإلرهاب الناعم ( ومنه : اإلرهاب الثقايف الذي يسلتهدف 
التأثلري السللبي علىل القيم الوطنيلة والثقافيلة واالجتامعية وغريها ملن منظومة القيم 
بشلكل علام، مما يلؤدي إىل اختال القيلم واهتزاز الثوابلت وانحلراف الفكر، وزرع 

الكراهية والعدائية لآلخر .

ل  االسلتعامر)الناعم( يف مجيلع املجلاالت ومنها : املجال االقتصلادي والصحي فقد تم 
اسلتغال العللم واملعرفة بصورة بشلعة ومتطرفة من قبل بعلض اجلهات والرشكات 
الغربية العماقة هلدف حتقيق أهدافها، حتى وان كان ذلك عىل حساب حياة اإلنسان 
وكرامتله، فمثلا قامت مؤخلرًا بعلض رشكات األدوية العامليلة بالرتويلج )للداء ثم 
لللدواء( يف نفلس الوقت، ليتبلع ذلك إبرام عقلود باملليارات ملع دول العامل وخاصة 
العلامل الناملي مقابلل لقاحلات وأدوية ملرض أو فلريوس مفتعل . ليظهلر فيام بعد من 

يطالب بالتحقيق يف الدور القذر التي قامت به هذه الرشكات، ولكن بعد ماذا !.

 د ل  يؤدي تدفق املعلومات وتداخل الثقافات عرب العامل إىل حتول البرش إىل مواطنني عامليني، 
يتابعلون علن وعي ملا حيلدث يف العامل ، فيلام يتعللق بلاألذواق والتفضيلات والقيم، 
ومواصفلات البرش والرياضلة وأنامط احليلاة، وارتباطًا بذلك باالقتصلاد الكوين الذي 
يفلرض االنفتلاح الكامل لاقتصلادات عىل بعضها البعلض، وهذا يعني قيلام املواطنة 
العامليلة التلي تقوم عىل اختلزال دور احلكومة يف إزاحة العوائق ملن طريق الرشكات أو 
املؤسسلات املتعددة اجلنسلية، عابرة القارات، للوصول إىل ما يسلمي»عامل با حدود«، 
وإن كانلت هلذه النظرة غري مرحية هللؤالء الذين يلتزمون باالسلتقال القومي والنزعة 

.)Kemichi Ohmac،1991(احلامئية لبناء اقتصادها وخاصة البلدان النامية
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 هل ل تدين دور املواطن يف مكافحة اجلريمة يف ظل املتغريات املعارصة، مما ينعكس سلبًا عىل 
التعلاون مع أجهزة األمن، ألن املواطنة لدى املواطن تقلصت، والدافع هلذا التعاون قد 
انتهى، فالوالء حتول إىل الرشكات عابرة القارات واملتعددة اجلنسيات، وأصبح كثري من 
األجهزة تعمل لدى هذه الرشكات، لتوفري السلامة واألمن ملصاحلها، فهذه الرشكات 

تؤثر حتى يف الساسة، وتتحكم يف مصائر الشعوب )الزهراين،2002م،ص101( .

6 ل  ويشري الباز إىل بعض العوامل والتحديات اخلارجية األخرى املهمة ومنها : 

أ ل اعتقاد بعض الشباب أن حكوماهتم تفتقد إىل الدور املؤثر يف السياسة الدولية خاصة فيام 
يتعلق بالقضايا العربية واإلسلامية، كام تفتقد السلتقاليتها يف قراراهتا، من غري إدراك 

من هؤالء الشباب ألبعاد السياسة الدولية والعوامل العديدة املرتبطة هبا .

ب ل اإلحباط التي يشلعر به الشلباب نتيجة السياسلات الغربية الظاملة جتاه قضايا دول العامل  
العريب واإلسلامي، التي تسعى إىل نرش الضعف والوهن وبذر التفرقة والترشذم بينها، 

كام هو احلال يف فلسطني . 

العلريب  العلامل  امللربرة ضلد شلعوب  للقلوة غلري  الغربيلة  اللدول  ل اسلتخدام بعلض  ج 
واإلسلامي، وافتعلال احللروب وهنلب الثروات، كلام حلدث يف العراق وأفغانسلتان 

وغريمها)الباز،2005م،ص48-47( . 

والباحلث يلرى أن االسلتعراض السلابق دليلل علىل أن املواطنلة يف الدولة القوميلة تواجه 
صعوبات عاتية، إما بسبب مظاهر عجز الدولة القومية يف تلبية احتياجات مواطنيها وتوفري املناخ 
املناسب لتفعيل قيم املواطنة لدهيم خاصة لدى فئة الشباب، أو فشلها يف تفّهم ومسايرة التحوالت 
والتفاعلات واملتغلريات العاملية املصاحبة للعوملة يف مجيع املجلاالت، إضافة الفتقاد هذه الدول 
إىل االعتامد عيل النفس وفقًا خلطط اسرتاتيجية تقوم عىل استغال واستثامر املقومات الذاتية عىل 

كافة املستويات )العقدية، االقتصادية، البرشية، احلضارية، التارخيية، اجلغرافية وغريها(.

 إن األوضلاع السللبية التي تعيشلها املواطنة يف اللدول العربية تشلري إىل أن املواطنة يف أزمة 
نتيجة لغياب مقوماهتا األساسلية، بل إن العديد من الدول العربية واخلليجية تعاين من إفرازات 
غياب املواطنة لدى فئات من شلعوهبا نتيجة عدم االهتامم بقضايا ومشلكات شعوهبم وخاصة 
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فئة الشلباب، مملا أدى إىل تدين املواطنة لدهيم، بل انرافها لصاللح أطراف خارجية، حتى وإن 
كان ذلك عىل حسلاب اسلتقرار ووحدة وتطلور األوطان األصلية، والشلواهد واضحة للعيان 

لكل متتبع لألحداث واملتغريات املحيطة عىل كافة األصعدة  .

   لذا فإن األمر حيتم عىل هذه الدول أن تعمل عىل االرتقاء بحالة املواطنة لدهيا عىل أسلس 
العدالة االجتامعية واملسلاواة، وسيادة القانون دون حتيز أو استثناء، من خال الثقة يف املقومات 
الذاتية املتعددة وتسخريها لتحقيق املصالح العليا للوطن واملواطن، وربط ذلك بالقيم اإلجيابية 
املتعلقة بالعلم، واللغة القومية، والرتاث االجتامعي املشلرتك، وكل ما يعود عىل الفرد واجلامعة 
باخللري، ملع االنفتاح املتوازن علىل اآلخرين . كام أن عليهلا أن تعمل عىل االسلتفادة من مظاهر 
العومللة اإلجيابيلة يف دعم املواطنة يف نفس الوقت، كاسلتغال تقنيات العومللة يف توفري الرفاهية 
للمواطنني، أو اسلتغال رسعة التواصل مع ثقافات الدول األخرى، لاسلتفادة من خرباهتم، 
وخططهم الناجحة يف تفعيل املواطنة لدى مواطني هذه الدول، كدولة اليابان عىل سلبيل املثال، 
التي غزت العامل بإنتاج صناعي هائل يف معظم املجاالت، يف ظل مناخ اجتامعي تسوده املشاركة 
والتعاون بني مجيع مواطنيها، مدعوما بحالة من الرضا والشعور بالفخر واالعتزاز لدى املواطنني 
جتلاه وطنهم وعقيدهتلم مع احرتامهم وتقديرهم لرموز وطنهم، وحمافظتهم يف نفس الوقت عىل 

ثقافتهم وعاداهتم.  

2 .1. 9 الدور اجلوهري للشباب وإسهامه يف حتقيق األمن والتنمية
    يمثلل الشلباب الركلن احليلوي يف البنلاء االجتامعلي ألي جمتمع من املجتمعلات عىل مر 
العصور، لذا من احلكمة أن يفسلح له املجال ألداء دوره اهلام يف مسرية األمن والتنمية الشاملة،  
وهذا الدور الفعال لفئة الشباب لن يتحقق إال عندما جيد العناية الفائقة واالهتامم البالغ جتاه حل 
مشلكاته ومهومه وقضاياه وإجياد احللول املناسلبة هلا عىل خمتلف املستويات، إن الشباب عندما 
تتوفر هلم البيئة املائمة سيكون ذلك بمثابة املحرك الرئيس الستغال طاقاهتم اهلائلة لدهيم، فهم 
بعد الل الدرع الواقي لألوطان وحفظ األمن واالستقرار ومحاة مسرية التطور والتنمية الشاملة . 
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أواًل: أمهية الشباب

   تعلّد مرحللة الشلباب ملن أهم املراحل التلي يمر فيها الفلرد، من حيلث التكوين النفيس 
واجلسمي والعقيل واالجتامعي، وتكوين العادات واملهارات واكتساب القيم التي توجه سلوكه 
وتوجه تفاعله مع جمتمعه والبيئة التي يعيش فيها . إن االعتناء بفئة الشلباب واالهتامم بشلؤوهنم 
من األسباب اجلوهرية التي أدت إىل النهضة والتقدم الذي تعيشه الدول املتقدمة يف هذا العر، 
ورغلم االختاف الواضح بلني هذه الدول يف نظمها السياسلية واالجتامعيلة واالقتصادية، إال 
أن لدهيا إيامن مشلرتك نحو هدف سلاٍم سعت إىل حتقيقه، وهو االستثامر يف أهم ثروة لدهيا وهي 

الثروة البرشية، التي هبا تتم التنمية، وإليها تعود نتائجها )فهمي،199م،ص241( . 

    إن الشلباب هم الثروة األهم ألي دولة أو شلعب، واملقوم املحوري لألمن والتنمية، فهم 
محلاة األوطان وقوة العمل وطاقة اإلنتاج اخلاقة املنوطة هبا إعالة الرشائح األخرى، وهم أيضا 
الوسليلة والغاية املسلتهدفة يف املقام األول من أي برنامج تنموي أو خطة مستقبلية، فهم املحك 
الرئيس التي به تقاس درجة النجاح واالنجاز أو التعثر واإلخفاق )عزالدين،2006م،ص38(.

عليله يعد دور الشلباب يف صناعلة احلضارات ورقي األمم عظيلام وحموريا عىل مر العصور 
واألزمان، فمن خال تاريخ الدعوة إىل الل نجد أن حكمة الل اقتضت أن يرسلل رسلله وهم يف 
مرحلة الشباب والقوة والعطاء، فمثا إبراهيم  )عليه السام( كان فتى قويا يف أوج الشباب، قال 
ِهيُم}60{  َرٰ ُكُرُهمرْ ُيَقاُل َلُه إِبرْ َنا َفًتى َيذرْ الل تعاىل عىل لسان قومه عند حتطيمه لألصنام: }َقاُلوارْ َسِمعرْ
ِكَتٰلَب  َيٰى ُخِذ الرْ ) سورة األنبياء( . كذلك نبي الل حيى )عليه السام( خاطبه الل تعاىل بقوله }ٰيَيحرْ
َم َصبِّيًا }12{ )سلورة مريم (، وهكذا بقية الرسلل واألنبياء عليهم السلام  كرْ ُ َناُه احلرْ ٍة َوَءاَتيرْ بُِقلوَّ

حتى نبينا حممد > . 

  كلام نجلد أن من محللوا راية الدعوة مع الرسلول >كانوا نحو أربعني فلردا جلهم من فئة 
الشلباب، كعليل بن أيب طالب، وأسلامء بنت أيب بكلر، وطلحة بن عبيد الل، ومسلعود بن ربيعة، 
وجعفر بن أيب طالب، كام أسلم كل من اخلليفة عمر بن اخلطاب و عثامن بن عفان ريض الل عنهام 
ومها يف العرشينات من العمر، كام عني الرسول > أسامة بن زيد دون العرشين من العمر لقيادة 
جيوش املسللمني ملواجهة امرباطورية الرومان، وأرسلل معاذ بن جبل قاضيا إىل اليمن وهو يف 
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ريعان الشلباب، وغري ذلك كثري من فتيان وفتيات اإلسلام، وهذا فيه داللة واضحة عىل تقدير 
وثقة الرسول > يف فئة الشباب وإتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف حتمل املسؤولية والقيام بأعباء 

املجتمع والنهوض به يف مجيع املجاالت والظروف )فلمبان،2008م،ص71( .   

 إن الشلباب هم الذين يشلكلون العنر األسلايس الذي اعتمدت عليه الشلعوب يف محاية 
األوطلان وتنميتها، فقادت حركات التحرير ومقاومة االحتال واالسلتعامر عىل مر التاريخ كام 
هو احلال يف فلسطني، كذلك يعد الشباب السواعد التي قامت عليها النهضة والتطور يف الدول 
والشلعوب املتقدمة ، كام  أن تكامل خربة وحكمة اآلباء مع طاقة وطموح الشلباب سليكون هلا 

التأثرياإلجيايب والقوي يف حتقيق الطموحات اآلمال عىل كافة األصعدة. 

 فنجد عىل سبيل املثال رمزا من رموز هذا الوطن العزيز توىل مسؤوليات عظيمة يف مرحلة 
بنلاء وتأسليس وطنله وهو يف بداية مرحلة الشلباب، إنه امللك الشلهيد/ فيصل ابلن عبد العزيز 
يرمحه الل تعاىل، حيث كان نائبا للملك املؤسس عبد العزيز يرمحه الل يف احلجاز، ورئيسا ملجلس 
الشورى وعمره مل يتجاوز العرشين سنة، كام عني كأول وزير للخارجية يف تاريخ اململكة العربية 
السلعودية سنه 1349هل وعمره )25سلنة(، ومن مقوالته املأثورة يف تربية الشباب ودورهم يف 
بناء األمة : » إن تربيتنا للشلباب تقوم عىل ثاث دعائم : العقيدة والعلم والعمل«.  كام نجد أن 
هنوض اليابان إىل مصاف الدول املتقدمة مل يتم إال عىل سواعد فئة الشباب، فقد قدموا مسامهات 
ال حلر هلا يف سلبيل بنلاء دولتهم احلديثة منذ سلنة 1868م، ومملا يدل عىل اللدور الكبري لفئة 
الشلباب يف بنلاء الدوللة اليابانية احلديثلة أن أصبح رئيس اللوزراء يف ذلك الوقلت أحد أولئك 

الشباب وعمره ثامن وعرشون سنة ) كادوواكي،1990،ص70(.  

لذا فإن دور الشباب وأمهية تأثريه سواء سلبا أو إجيابا يف مجيع مفاصل احلياة للدول والشعوب 
يف هلذا العر هي انعكاس طبيعي لنسلبة حجمه يف املجتمع، ويظهر أثلر ذلك التأثري جليا عىل 
ضوء مدى ممارسلة قيم املواطنة من عدمها، فنجد مثا أن قيمة املشلاركة من قيم املواطنة اهلامة 
يف جمال الوقاية والضبط االجتامعي، وتزداد تلك األمهية عندما تكون هذه املشلاركة صادرة من 
أهم رشائح املجتمع وهم رشحية الشباب، بل تصبح رضورة  قصوى عندما تصل نسبة الشباب 
يف املجتمع ألكثر من 60% ، كام هو احلال يف اململكة العربية السلعودية، وحوايل 80% من إمجايل 
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الشلباب يف العامل يعيشلون يف دول العامل الناملي مما يضاعف حجم التحديلات التي تواجه هذه 
الدول )السحيمي،2008م،ص63( . وللداللة عىل أمهية هذه املشاركة من تلك الفئة عىل وجه 
اخلصلوص أشلار البيلان اخلتامي يف »إعان الكويلت« الصادر عن القملة االقتصادية العريب يف 
2009/1/20م برضورة وضع اإلمكانات الازمة للنهوض بالشلباب العريب ومتكينه وتثقيفه 
ليصبلح مؤهلا السلتكامل مسلرية التنمية وتفعيل مشلاركته يف حتقيق مشلاريع األملن والتنمية 
بمفهومها الشامل . والباحث هنا يتساءل: هل قامت األجهزة املعنية يف تلك الدول بالرشوع يف 

تسخري تلك اإلمكانات عمليا لتحقيق ذلك اهلدف ؟ 

    إن قيمة الشلباب تنبع من نوع وإجيابية القيم لدهيم، ومدى ممارسلة هذه القيم من عدمه، 
يقلول بلريل )Pearl،1999( : إذا أردنا أن تكون هناك قيمة للشلباب فإنه جيلب تأهيلهم ليكونوا 
مشلاركني يف املجتمع وليسلوا مسلتقبلني فيه فقلط، وهذه النقطلة اجلوهرية إلضفلاء قيمة لدى 
الشلباب . كام أن اإلسلهام اإلجيايب للشلباب جتاه وطنه وجمتمعه يكون من خال ممارسلته لقيم 
املواطنلة الكاملة يكون نتيجة عدة اعتبارات، منهلا متتعه بحقوقه عىل دولته وجمتمعه مقابل أدائه 
لواجباته، إضافة ألمر جوهري وهو مدى توفر الشلخصية الشلابة املتوازنة بني عنارص تكوينها 

األساسية ومنها : 

ل العنر البيولوجي املتمثل يف احلاجات األساسية الفسيولوجية .

ل العنر االجتامعي املتمثلة فيام حيتاجه اإلنسان من خال التعامل مع البيئة املحيطة . 

ل العنر السيكولوجي املتمثل فيام يكتسبه اإلنسان من خربات سابقة، وخربات نتيجة التعامل 
مع العامل اخلارجي .

ل العنر الثقايف من خال ما يكتسلبه من مؤسسلات التنشلئة االجتامعية، الذي يلعب دورًا يف 
ضبط حركة اإلنسان وفقًا للنسق االجتامعي السائد، فإذا كان هناك توازن وتعادل عند تفاعل 
هذه العنارص كان هناك شلخصية متزنة ومنتجة عىل املسلتوى الشخيص واالجتامعي والوطني             

) لية،2004م،ص32-31( .

  لقلد أصبلح العمل الشلبايب واحلدًا من أهم االجتاهات الرئيسلة التي بدأت تشلق طريقها 
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يف غالبيلة البللدان واملجتمعلات املتقدملة، أو تللك التي متلارس أطلوار التنمية التي تسلتهدف 
بنللاء الشلخصية الشبابية، وإكسلاهبا املهارات، وتأهيلها لضامن تكيفها السليم مع املستجدات، 
فالشلباب ذخلرية كل جمتملع ومصلدر قوتله والثلروة احلقيقية التلي ال تقدر بثمن، فهو يشلكل 
امتدادا للمسلتقبل، فإن ُأحسن التفاعل والتعامل معه،كان ذلك من مقومات األمن واالستقرار 
والتطور يف املجتمع، أما إن ُتِرك وأمهل، بل أحيانا هيمش فستتنازعه التيارات املختلفة، ويصبح 
مصدر هتديد ألمن املجتمع واسلتقراره، وهنا فقد املجتمع أهم مصادر طاقاته ومحايته الرئيسلة 

)فهمي،1999م،ص241( . 

عليه فإن أمهية الشباب تظهر من خال احلقائق التالية :

1 ل الشلباب هم األكثر طموحًا يف املجتمع، وهذا يعني أن عملية التغيري والتقدم لدهيم ال تقف 
عند حد، فأي جمموعة اجتامعية تسعى للتغيري السيايس أو االجتامعي جيب أن تضع يف   سلم 
أولوياهتا استقطاب طاقات الشباب، وتوظيف هذه الطاقات باجتاه أهدافها املحددة،، فنجد 
أن الدول املتقدمة تعتمد عىل إسلهام فئة الشلباب من خال اسلتثامر قيمة املشلاركة وروح 
املواطنلة القويلة لدهيم، فلكان هلم اللدور الكبري يف تطلور أوطاهنم، والقضلاء عىل حاالت 

الفساد واالستبداد ) فوزي،2007م،50-48( .

2 ل الشلباب املؤمن بأهداف التنمية يف وطنه يمثل قاعدة أساسلية يف حتقيق التنمية الشاملة، فهم 
القادرون عىل النفوذ إىل طبقات املجتمع وتفهم أحواله ومشاكله، بداًل من االستعانة باخلرباء 
األجانلب الذين ربام نجحلوا يف حتقيق بعض املشلاريع االقتصادية، إنلام لتحقيق مصاحلهم 
أواًل، كلام أهنم يفشللون حتام يف حتقيق األهداف االجتامعية، لعلدم فهمهم للعادات، القيم، 

الظروف االجتامعية والثقافية املحيطة ) الطفييل، 2007م، ص70( .

3 ل الشلباب اجلامعلي األكثلر تقبلًا للتغيلري كوهنلم األكثلر إدراكا لطبيعة التفاعلل االجتامعي 
واأليدلوجي السلائد، هذه احلقيقة تعترب ميزة رئيسلة يف عامل السياسلة الذي هو عامل متحرك 
ومتغري وحيمل دائام اجلديد، كام أن أغلب اجلامعات القائدة للتغيري عىل مسلتوى العامل كانت 

من الشباب املثقف والطلبة أساسا) لية،2004م،ص34(. 

4 ل يعيش الشباب خال هذا العر أوضاعًا ومتغريات غري مسبوقة لايت :
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ل هناك بليون شخص بني عمر 15 – 24 سنة حاليا يف العامل .

ل 18% من سكان العامل من فئة الشباب، و30 % من سكان العامل حتت سن 15 سنة0

ل 85% من فئة الشلباب يعيشلون يف الدول النامية، منهم 21% من سلكان الرشق األوسلط 
وشامل أفريقيا من الفئة العمرية من 15 – 24 و 37% حتت عمر 15 سنة .

ل  يشكل الشباب 47% من جمموع العاطلني عن العمل يف العامل، كام تشكل بطالة الشباب يف 
املنطقة العربية 25.6%.مقابل 14.4% يف العامل .

ل  ألول ملرة  يف التاريلخ يكلون نصف البلرش يف العامل بني الفئة العمرية 16ل31سلنة، منهم 
25% مازالوا يف مراحل التعليم املختلفة بني 21ل 25 سنة  .

ل  نسلبة كبرية منهم يعملون يف القوات املسلحة واألجهزة األمنية املختلفة )الندوة اإلقليمية 
حول تشغيل الشباب يف املنطقة العربية، 2004 م(، ) لية،2007م، ص34( .

 5 ل بيئلة الشلباب اجلامعي بيئة مائمة، وحاضنة نشلطة لتنمية قيم االنتلامء الوطني، إذا توفر هلا 
ملن يقدم الثقافة الواعيلة حول مفاهيم الديمقراطية والعدالة واملسلاواة واحلرية، وحماسلن 
التجلارب الناجحلة للدى األملم التي قطعلت شلوطًا يف التقلدم االجتامعلي واالقتصادي 
وممارسلة قيم املواطنة كسللوك يامرس عىل أرض الواقع، مما يكون له األثر اإلجيايب يف حتقيق 

األمن واالستقرار والوقاية من األخطار املختلفة )اخلمييس،2000م،ص126(. 

6 ل  طلاب اجلامعلة يف هلذه املرحللة العمريلة عىل بداية علدة  طرق من املفلرتض أن توصلهم 
إىل االقتنلاع الذايت حيلال حتمل القيام بواجبات املواطنة كاملشلاركة االجتامعية، أداء اخلدمة 
العسلكرية يف األجهزة األمنية املختلفة، التعاون والتكاتف االجتامعي، كذلك هتيئ البعض 
منهم إىل شغل مكانة اجتامعية معينة تفرض عليه اإلملام بام حيدث يف املجتمع والبيئة الثقافية 
املحيطة، وكل هذا يشكل عاما هاما يف حتديد مسؤوليات التعليم العايل يف تنمية قيم املواطنة 

)مكروم،2004م،ص79( .

7 ل عطلاء الشلباب حني يكلون مقتنعًا وواعيًا ملا يقلوم به دون حد، يف ظل مناخ مناسلب ترعاه 
الدولة واملجتمع . فالشلباب يعد سلاحا ذي حدين، فهم قوة مبدعة خاقة ومورد إنتاجي 



126

فعال، إذا تم االعتناء هبم واستثامرهم وتوجيههم عىل نحو صحيح، ويف املقابل قد يتحولون 
إىل طاقلة تدمرييلة لنفسلها وجمتمعها ووطنها يف آن واحد، إذا مل حيسلن توظيلف هذه الطاقة 
ملن خلال التعامل مع أصحاهبا عىل أسلاس أهنلم رشكاء يف حتقيق األملن والتنمية يف مجيع 

املجاالت، وليس جمرد أدوات تنفيذ )عزالدين،2006م،ص73( .

8 ل  يتميز الشلباب اجلامعي بخصائص وعوامل تسلاهم يف تكوين املواطنة الصاحلة لديه منها : 
الفاعلية والديناميكية، الرؤية للمستقبل بام حتمله من تفاؤل ونقد وتقييم للواقع واملستقبل، 
النضج العقيل وإدراك املتغريات املحيطة عىل خمتلف تياراهتا ونظمها السياسلية واالقتصادية 

واالجتامعية،فهم مقومات السلم والوفاق االجتامعي ) مكروم،2004م،ص80(.

9  ل يشلّكل الشلباب عىل ملر التاريخ حجر األسلاس، والقاعدة احلقيقيلة ألي مرشوع تغيري أو 
إصلاح،  فقد أكلد الباحث االجتامعي األمللاين )كاس( أن هناك فروقًا بني الشلباب الطلبة 
وغلري الطلبلة، خاصة فيام يتعللق باالهتاممات الوطنيلة، ففي الثورة الفرنسلية عام 1789م  
كانت نسلبة املشلرتكني فيها 95% من الطاب تقريبًا، وهذا يؤكد أن الشباب هم أكثر فئات 
املجتمعلات اهتامملًا وتأثلرًا بالقضايا الوطنيلة فتصبح هذه الفئلة مصدرا للقلوة التي تقاوم 
االسلتعامر وحتلرر األوطان وحتفظ كرامتها واسلتقاهلا كفلسلطني وفيتنلام وغريها، كام أن 
الشلباب املثقف، والشلباب اجلامعي أكثر اسلتجابة لألحداث العاملية من أجيال الشليوخ، 

ومن الشباب العامل أو الفاحني )لية،2004م،ص47( . 

10 ل إن حتمل القيام بأداء املسلؤولية جتاه الوطن واألمة وإن كانت تقع عىل عاتق اجلميع، سلواء 
عىل مستوى الفرد أو األرسة واملجتمع والدولة ، إال أهنا تكون أعظم عىل فئة الشباب الذين 
يمثلون نسلبة السلواد عىل مسلتوى العامل السليام يف دول العامل النامي ومنها اململكة العربية 

السعودية .

وحيلث أن هلذه الدراسلة تبحث عن قيلم املواطنة لدى هذه الفئة وإسلهام ذللك يف تعزيز 
األمن الوقائي، فإن الباحث يرى أن هناك خصائص إضافية واستثنائية جتعل إسهام فئة الشباب 
يف اململكة العربية السلعودية تزداد أمهية وتصبح املسلؤولية أعظم جتاه الوطن واملواطن يف مجيع 

املجاالت، ويتضح ذلك من خال التايل :
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أ ل هنلاك خصوصيلة مكانيلة وثقافيلة وتارخيية واقتصاديلة للمملكة العربية السلعودية يف أنظار 
الشلعوب اإلسلامية، بلل والعلامل أمجلع، حتتم علىل مواطنلي هذه الدولة السليام الشلباب 
النهوض بأمانتهم ومسلؤولياهتم العظيمة جتاه اآلخريلن، بكل عزيمة وإخاص واقتدار يف 
مجيع مفاصل احلياة، من خال تطبيق القيم اإلسلامية الصافية الصاحلة لكل زمان ومكان، 
ليتم ترسيخ هذه القيم من ناحية، وحمو الصورة السلبية التي صنعها البعض من ناحية أخرى 

)احلارثي،1995م،ص104( .

ب ل هناك خصوصية دينية للمملكة العربية السعودية، يرتتب عليها مسؤولية عظيمة، والنهوض 
هبلا باعث عىل االعتزاز ال االعتذار، تتمثل هذه املسلؤولية يف هتيئة األماكن املقدسلة ملايني 
املسللمني ألداء احللج والعملرة والزيارة عىل ملدار العام ويف مجيع الظلروف واألوقات، مما 
حيتم تضافر اجلهود بني أطراف املواطنة، لتوفري مناخ يسلوده األمن والسلامة واالسلتقرار 
لوطن منفتح عىل العامل وملواطنني مؤهلني ليتعاملوا مع مجيع األجناس البرشية بصورة يومية 

ومبارشة ) الركايب، 2005م،ص106( . 

ت ل إن قلدر اململكلة العربية السلعودية أن تكون بللدَا مفتوحا أبدا، ليس بسلبب العوملة وتقنية 
االتصلاالت واملعلومات واالنفتلاح عىل اآلخر، فهذه ظواهر حديثة، بل جاء بموجب نص 
ُتوَك ِرَجااًل  لجِّ َيأرْ َ ن ِف النَّاِس بِلاحلرْ قرآين حمكم، غري متشلابه أو منسلوخ قلال الل تعلاىل:}َوَأذِّ
تنَِي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعميٍِق}27{) سورة احلج () الركايب، 2005م،ص113(.  َوَعىَلٰ ُكلِّ َضاِمٍر َيأرْ

  عليله تتضلح املسلؤولية العظيمة املبنية عىل هلذه اخلصائص . وما يعنلي ذلك من رضورة 
تكاتلف وتعلاون اجلميع لتحقيق األمن واالسلتقرار، إن القيلام بذلك يتطلب تفهلام ووعيا من 
أطلراف املواطنة هبلذه احلقيقة، من قبلل الدولة ممثللة يف أجهزهتا املختلفة، وملن املجتمع بكافة 
مؤسسلاته، ومن املواطنني السليام فئة الشباب لتحمل هذه املسلؤولية التارخيية التي ال يوجد هلا 
مثيل يف العامل، فقيام كل طرف بمسؤولياته ومهامه الوطنية حيتم الوصول إىل مناخ اجتامعي حيث 
اجلميع عىل ممارسة قيم املواطنة اهلادفة لتحقيق املصلحة العليا للوطن واألمة عىل أسس العقيدة 
السلمحة من عدالة ومساواة وحرية، بصورة جتعل اجلميع حيرصون عىل ذلك ويفخرون به، بل 

وجيعلون هذا الوطن كسابق عهده مصدر إشعاع نور لإلنسانية مجعاء .
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ثانيًا: الشباب والواقع املعارص   

إن الواقع الذي يعيشله الشلباب يف هذا العر والتحديات واملشلكات التي يواجهها من 
بطاللة، وهتميلش، وعدم تكافلؤ الفرص وغري ذلك كان سلببا مقنعا ملطالبة األملم املتحدة بقيام 

حتالف دويل لاهتامم بالشباب قائام عىل املرتكزات الثاثة التالية :

1 ل االعرتاف بالشباب كمصدر قوة للتنمية الشاملة .

2 ل فهم الشباب باعتبارهم جمموعة متنوعة هلا احتياجات خمتلفة، حسب اجلنس، املوقع، مستوى 
التنمية يف البلدان التي يعيشون فيها .

3 ل الدعلوة إىل تفعيلل سياسلة توفلري العملل املناسلب بصلورة شلاملة للشلباب، لاسلتفادة 
القصلوى ملن قدراهتم يف مجيلع املجاالت )األملم املتحدة،التقريلر الدويل عن الشلباب يف 

العامل،2003م،ص75( .  

وعىل املسلتوى العريب واخلليجي واملحيل، تعرضت فئة الشلباب يف العقود املاضية إىل عدة 
متغريات بصورة مكثفة ومتسارعة،عىل كافة املستويات واملجاالت الثقافية واالجتامعية واملادية 
والتكنولوجية وغريها، مما جعل هلذه املتغريات أثرا سللبيًا كبريا عىل فكر وسللوك هذه الفئة، مما 
أدى إىل افتقادهلا هلويتهلا الثقافيلة، بل وانتامءاهتلا الوطنية . ومن املاحظ بل املؤسلف أن اهتامم 
اللدول العربيلة عامة والدول اخلليجية خاصة بالشلباب وقضاياه مل تكن يف املسلتوى املطلوب، 
مما سلبب هلم ألوانًا من املعاناة وعددًا من الصعوبات واملشلكات، كالبطالة، والتشتت الفكري 
والراع ألقيمي، يف الوقت الذي نجد أن العديد من وسائل اإلعام الغربية خاصة بعد أحداث 
11سلبتمرب الشلهرية دعت دول اخلليج إىل االهتامم بقضايا الشلباب ودراسلة أسباب مشكاته 
وعاجها، وكان األوىل أن تكون هذه الدعوة واملبادرة من قبل هذه الدول جتاه أبنائها الشلباب، 
فهلم أهم ثروة لدهيا، ُيعّول عليهم بعد الل سلبحانه قيادة مسلرية التنميلة والتطور وحفظ األمن 

واالستقرار )الباز، 2005م،ص4-3( .

  كام ياحظ أنه ما زالت هناك هوة واسعة قائمة بني األدوار التي يقوم هبا الشباب يف البلدان 
املتقدمة والشباب يف البلدان النامية لصالح الدول املتقدمة ألسباب منها :
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1 ل عدم توفر اخلطط لدى الدول النامية والربامج الكافية للتأهيل والتنشلئة والرتبية الصحيحة 
للشلباب يف مجيلع املراحل التعليمية بام فيها املرحلة اجلامعيلة . فكل املؤرشات توضح مدى 
معاناة الشلباب يف هذه اللدول، فهناك نجد الفروقات يف الوضلع االجتامعي، االقتصادي، 
توزيلع الثلروة، تكافؤ الفرص، انتشلار البطاللة وغريها، مما أدى إىل االغلرتاب، االنحراف 

والنقمة عىل املجتمعات واحلكومات )بوعناقة،2007م،ص21( .

2 ل علدم توفلر املناخ االجتامعي املائم الحتضان وتفعيل قيم املواطنة لدى الشلباب نظرًا لعدم 
حتقيق مقوماهتا من حيت العدالة االجتامعية، الفساد بشتى صوره، البطالة، القبلية والطائفية، 
ازدواجيلة اللوالء .. وقلد متت اإلشلارة إىل هذا بيشء ملن التفصيل ضملن التحديات التي 

تواجهها املواطنة يف الدول النامية ومنها اململكة العربية السعودية . 

3 ل  تدين الطموح لدى بعض الشباب وسطحية األفكار واالنبهار بام لدى الغري، كاالهتامم بمتابعة 
عامل املوضة والتباهي باملابس وقصات الشعر ونوعية وموديل أجهزة اجلوال، فمن الشباب 
من يفتخر بتغيري جهازه اجلوال كل ثاثة أشهر أو اقل وباستمرار ) الباز،2005م،ص28(.  

فام هو املأمول ممن هذه طموحه واهتامماته ؟ .

4 ل ضعلف الضبلط األرسي والتواصل بني الوالديلن واألبناء، حيث أصبحلت العاقة داخل 
بعلض األرس تتصلف بالسلطحية، فقلد ال يعرف الواللدان بمشلاكل األبناء أو ملا يدور يف 
عقوهللم وتوجهاهتم ) املرجع السلابق،ص48( . بل الباحث يلرى أن يصل األمر إىل أخطر 
ملن ذللك، فنجد البعض يلرتك للعاملة املنزلية )غلري املهيأة عىل اإلطاق( القيام بمسلؤولية 
اإلرشاف والتوجيله والرتبيلة لألبنلاء خاصلة يف املراحل األوىل من الطفوللة، وذلك بحجة 

انشغال الوالدين بأعامهلام خارج املنزل .

5 ل املشلكات واهلملوم املتعلددة التلي يواجهها الشلباب بصفة عامة والشلباب العلريب بصفة 
خاصلة، يف مجيلع املجلاالت األرسيلة، واالجتامعيلة واالقتصاديلة، والثقافيلة والدينيلة، 
والرتوحيية، فضًا عن ازدواجية القيم واألخاق بني التعليم والشعارات املرفوعة واملامرسة 

والتطبيق)السحيمي،2008م،ص66(. 

  يقول »ابن حزم عن هذه اهلموم واملشلكات قبل أكثر من ألف عام خلت : طلبت غرضًا 
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يستوي الناس كلهم يف استحسانه ويف طلبه فلم أجده، إاّل واحدا وهو طرد اهلم،.. فرأيتهم عىل 
اختاف أهوائهم وتباين مهومهم ومطالبهم وإرادهتم، ال يتحركون حركة أصًا إاّل فيام يرجون به 
طرد اهلم، وال ينطقون بكلمه إال فيام يعانون به إزاحته عن أنفسهم »)عباس،1987م،ص336(. 
إن الشلباب يواجله أزملات حقيقيلة، إذا مل تتضافلر مجيلع اجلهود بصلورة موضوعية وبشلفافية 
ومصداقية، بعيدا عن تلميع ظاهر األمور واملديح الغري جمدي، فقد حتصل كارثة ال حتمد عقباها، 
وقد يصعب عاجها عندئذ )الباز،2005م،ص29( . ويشري الباحث إىل أن هناك وقائع مؤسفة 
تشلكل هتديدًا لألمن واالسلتقرار، منهلا ما أعلنه مؤخرا املتحدث األمنلي يف وزارة الداخلية يف 
اململكة العربية السلعودية عرب املوقع الرسلمي للوزارة يوم األربعاء املوافق 1431/4/7هل أن 
عدد املقبوض عليهم من الفئة الضالة ) يف هذه املواجه األمنية فقط( بلغ )101(  شخصا وأهنم 

مجيعاً من فئة الشباب، كام أن نسبة 50% تقريبًا منهم من الشباب السعودي . 

  عليله يلرى الباحلث أن تلك اهلموم واملشلكات هلي يف جوهرها مهوم وطن ومسلتقبل 
أمة، يعيشلها أهم طرف من أطراف املواطنة وهو املواطن وخاصة فئة الشلباب، لقد كانت تلك 
املشكات نتيجة عدم تقدير املوقف أو الرتاخي يف حتمل املسؤولية املشرتكة من أطراف املواطنة، 
وخاصلة ملن قبل بعض املسلئولني عن نقل مهوم ومشلكات الشلباب ألصحلاب القرار بكل 
شلفافية وموضوعية وبعد نظر، فالقيادة الوطنية يف الدولة الرشليدة تعول عىل هؤالء املسلئولني 
اآلمال بعد الل تعاىل، أن يكونوا أها للثقة واألمانة، وأن يقّدروا الوزن احلقيقي هلذا الوطن أمام 
األوطلان األخرى، وأن يعملوا وفق القيم اإلسلامية السلامية التي تقلوم يف جمملها عىل قيمتي 
الصدق واألمانة وإبداء النصح واملشورة املخلصة التي من شأهنا حتقيق طموح الشباب ورفاهية 
 َ املواطلن وتطلور ورقي الوطن، من غري إخال أو تقصري أو إمهلال، قال الل تعاىل: ﴿... إِنَّ َخريرْ
َقلِوىُّ اأَلِمنُي }26{ )سلورة القصص(. وقول الرسلول> )..دع ما يريبك  َت الرْ لَتلئرَْجررْ َملِن اسرْ
، كام نذكر قلول اخلليفة  ِمِذيُّ رْ إىَِل ملا ال يريبلك، فلإن الصلدق طمأنينة والكلذب ريبلة( َرَواُه الرْرتِّ
الراشلد عملر بن اخلطاب ريض الل عنه لصحابته »ال خلري فيكم إن مل تقولوها وال خري فينا إن مل 

نسمعها«ويقصد بذلك كلمة احلق .
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ثالثًا: دور اجلامعة يف تعزيز قيم املواطنة              

يمكلن أن تلعلب اجلامعات واملؤسسلات الرتبوية بشلكل علام دورًا بارزا يف تنمية ممارسلة 
قيلم املواطنلة لدى طاهبا، إذا ما توافرت هلا سلبل االسلتثامر الواعي إلمكانلات احلياة اجلامعية 
املادية والرتبوية والثقافية والرتوحيية، واألنشلطة الطابية املختلفلة، والتفاعل الطايب احليوي، 
وعاقلات واتصلال اجلامعلة ملع العلامل املحيلط هبا)مكلروم،2004م،ص84( . ففي دراسلة 
حديثلة توصللت إىل أن مما يسلهم يف قيام تللك اجلامعات بذللك الدور اهلام، هلو مدى مائمة 
البيئلة التنظيمية الداخلية للجامعة بكافلة عنارصها األربعة )الثقافة التنظيمية النابعة من التنظيم 
الرسمي والغري رسمي،الظروف الطبيعية كاإلنارة والتهوية واملرافق، والسلوك التنظيمي إلدارة 
اجلامعلة ولعضو هيئلة التدريس(، فقد ثبت تأثري البيئة التنظيمية للجامعة عىل سللوك الطاب، 
كلام أن العاقلة كانت طردية بني ملدى مائمة تلك البيئلة ودافعية الطاب لانجاز ومسلتوى 

التحصيل العلمي )النعيم،2010م،ص44-43(. 

  لذا تعد اجلامعة مؤسسلة اجتامعية ضمن منظومة املؤسسلات االجتامعية التي تشلكل أحد 
مكونات األطراف الثاثة التي تقوم عليها املواطنة إضافة للمواطن والدولة، لذا يقع عىل عاتقها 
مسلؤولية اجتامعية جتاه املسلامهة يف حتقيق وممارسلة املواطنة ونرش الوعي االجتامعي عن ذلك، 
وهذا ما تقوم به اجلامعات يف الدول املتقدمة، فعىل سبيل املثال : يعترب من مسؤوليات اجلامعات 
باللدول املتقدمة العمل عىل تكوين ونرش ثقافة املواطنة كمامرسلة وسللوك عميل ملنسلوبيها من 
الطلبة واألساتذة والعاملني، بل إن رسالتها يف هذا املجال ال تتوقف عند مستوى املعرفة بمبادئ 
الديمقراطية، أو االلتزام بسللوك املواطنة فقط، ولكلن إىل جانب ذلك العمل عىل تفعيل آليات 
ووسلائل التعبلري عن الوالء للمجتمع والوفاء بمسلؤوليات الفرد جتاه ذللك املجتمع )مكروم، 

2004م، ص85( .

لقد تضمنت وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية الصادرة يف)1390هل،ص1(، 
أمهيلة االعتناء بالرتبية الوطنيلة للطاب عىل اختاف مراحلهم، فإذا  نفذت هذه السياسلة عىل 
األسلس السلليمة فإن من نتائجها ممارسة قيم املواطنة املختلفة تلقائيا من قبل املواطن جتاه وطنه 

ودولته، ويتضح ذلك من األهداف العامة التي تضمنتها الوثيقة وهي : 



132

1 ل متكني العقيدة اإلسلامية يف نفوس الطاب، وجعلها ضابطة لسللوكهم، مع تعزيز االنتامء 
للوطن واحلرص عىل أمنه واستقراره والدفاع عنه، وبناء أرسة إسامية سليمة.

 2 ل  تعريلف الطلاب بحقوقهلم وواجباهتلم جتلاه وطنهم، مع  تعزيلز قيم املواطنلة والعادات 
االجتامعية اإلجيابية، وتدريبهم عىل مهارات احلوار، واملشاركة، واملبادرة وغريها.

3 ل تعريف الطاب باخلصائص والسامت املميزة للمجتمع السعودي، وباملعامل الدينية والتارخيية 
لوطنهم، ومنجزاته،وكفاح آبائهم األوائل، إضافة ملؤسساته ونظمه احلضارية. 

4 ل  تعريف الطاب بدور ومكانة الوطن باعتباره مركز إشعاع للعامل اإلسامي )إقليميا، عربيًا، 
إساميًا،دوليًا ( . 

5 ل تنميلة االعتلزاز باالنتلامء لألملة اإلسلامية والعربيلة، والتبصلري بأمهية التواصل ملع العامل 
اخلارجي، وتكوين الوعي اإلجيايب بالتحديات والتيارات املعارصة .

6 ل تعويد الطاب عىل حب النظام، واحرتام األنظمة، وااللتزام بقواعد األمن والسامة العامة، 
واحلامية املدنية، وتنمية عادات االستهاك الرشيد يف كافة املجاالت. 

7 ل توعية الطاب بأمهية املحافظة عىل املمتلكات اخلاصة والعامة، وإكسلاهبم مهارات التعامل 
الواعي مع البيئة. إضافة لتكوين اجتاهات إجيابية نحو اإلنتاج الوطني، ونحو العمل أيًا كان 

نوعه ما مل يكن منافيًا للدين اإلسامي . 

لذا يعد من األسباب التي جتعل اجلامعات يف الدول املتحرضة هتتم بتنمية قيم املواطنة لدى 
منسلوبيها خاصة طلبتها من الشلباب، هو إيامهنا أن ذلك ضمن رسلالتها االجتامعية واحلضارية 

كام » أشار لذلك اخلمييس، وذلك عىل النحو التايل :

1 ل تنمية الوعي بالثقافة السياسلية : فالوعي الذي يسلتند إىل املعرفة بأيدلوجية الفكر السيايس، 
ونظام املعتقدات، والرموز الوطنية واالجتامعية، والقيم التي تشكل بيئة العمل السيايس يف 

املجتمع، يعطي املعنى والداللة اللتزامات الفرد بالدستور والقانون .

2 ل حتقيق املشلاركة االجتامعية :  بمعنى هتيئة الشلباب للمشلاركة يف التفكلري والعمل من أجل 
وطنهلم، وتنميلة القدرة علىل حتمل املسلؤولية، فهذا أحد ملؤرشات املواطنلة واالنتامء، إن 

املشاركة السياسية تعني وعي الفرد بمسؤوليات املواطنة والرغبة يف العمل الوطني .
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3 ل حتقيلق التكاملل الشلامل : ويقصد بذلك عمليلة حتقيق التجانس واالنسلجام داخل الكيان 
السليايس واالجتامعي والثقايف، وغرس الشلعور باللوالء واالنتامء للمجتملع والوطن، إن 
هلذا التكاملل يعني توحلد اإلرادة الفردية مع اإلرادة املجتمعية جتلاه قضايا املجتمع، واقعه 

ومستقبله ومصريه »)اخلمييس،2000م، ص92-83( .   

4 ل يعلد من ضمن مقاييس نجاح أداء اجلامعلات يف جمال خدمة الوطن واملجتمع، مدى قدرهتا 
عىل تأهيل خرجييها لسلوق العمل، فمسلؤولية اجلامعات ال تقتر عىل توفري املادة العلمية 
فقط، بل تتعداها إىل توفري املهارات والتأهيل املناسب للحصول عىل العمل وجتنب البطالة، 

لكي يكون مواطنا منتجا لنفسه وألرسته ولوطنه ولصاحب العمل .

5 ل  تشكل اجلامعات بيئة صاحلة لنرش الوعي األمني بني الشباب، وتفعيل قيم املواطنة لدهيم جتاه 
جمتمعهم ووطنهم . فمن أهم وسلائل قياس قوة الشلعوب وعظمتها هو مدى اكتامل مواطنة 
الشلباب جتلاه أوطاهنم، فهمة الشلباب العالية بمفهومها الشلامل يف مجيلع مفاصل احلياة هي 
القاعدة التي تم عليها بناء األمم املتحرضة واملجتمعات املتامسلكة التي حيكمها النظام والعلم 
ويسلخر هلا سلبل التقنيلة والتكنولوجيا لتحقيق األملن والرفاهية ألفلراد املجتمع والوصول 

باألوطان إىل مصاف الندية واالحرتام أمام األمم األخرى )الطفييل،2007م، ص8(  .     

 ويلرى الباحث أن اجلامعة هي مؤسسلة تربوية تعليمية تشلكل مركلز التقاء مجيع اجتاهات 
وآملال وطموحات الشلباب بعد سلن الثامنة علرشة، ومن ورائهم أرسهلم وذوهيم، فهي تضم 
مجيلع جملاالت العلوم التي يتلقاها هؤالء الشلباب يف مجيع التخصصلات والتي من املفرتض أن 
هذه التخصصات متثل احتياجات الوطن واملجتمع، فنجد مثًا أن هناك احتياجًا ملتخصصني يف 
العلوم السياسية واالجتامعية والقانونية، والقضائية واالقتصادية، وعلوم احلامية املدنية والسامة 
العاملة وغريها، لذا ملن الواجب أن تكون بيئة اجلامعة، بيئة تعليميلة تربوية ثقافية وطنية أمنية، 
حتتضن مجيع أبناء الوطن، بل واإلنسانية مجعاء، لتقديم أسس املعرفة والعلم والرتبية، من خال 
التطبيق العميل لقيم املواطنة الصاحلة املبنية عىل مبادئ وقيم : العدل، املشاركة، النظام، اإلنتاج، 
االبتكار والتطوير، املوضوعية، األمانة، اإلخاص وغريها من القيم األصيلة التي تدفع اإلنسان 
إىل عامرة األرض، ونرش األمن واالستقرار والتنمية املستدامة، حتى يصبح الوطن عضوًا فاعًا 

يف حميطه اإلقليمي والعاملي . 
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2 . 2 الدراسات السابقة
   رغم قراءات الباحث املتعددة وبحثه عرب وسائل االطاع واملعرفة املتنوعة إال أنه  مل يصل 
إىل دراسلة علمية ختصصت يف بحث ) قيم املواطنة لدى الشلباب وإسلهام ذلك يف تعزيز األمن 
الوقائي( عىل وجه التحديد، وإنام وجد الباحث بحوثًا ودراسات حمكمة منشورة وغري منشورة، 
باإلضافلة ألدبيات خمتلفة تطرقت للمواطنة كمفهوم والعوامل املؤثر عليها، أو بحوث تطرقت 
لقيملة ملن القيلم االجتامعيلة وعاقتها باجلريمة والسللوك املنحلرف،  لذا قام الباحلث بتناول 
الدراسلات والبحوث السلابقة التي تطرقت ألي متغري من متغريات هذه الدراسلة، لاستفادة 
من أهدافها ونتائجها، وذلك يف صياغة أهداف وتسلاؤالت هذه الدراسة، إضافة لبناء أداة مجع 
البيانات وإثراء اجلانب النظري . عليه سليتم من خال هذا القسلم عرض الدراسلات السلابقة 

ابتداًء باألحدث، ومن ثم التعليق عليها وذلك عىل النحو التايل : 

2 . 2 . 1  الدراسات املحلية
الدراسـة األوىل :  دراسلة النعيلم )2010م( بعنوان : مدى إدراك طلاب اجلامعات لتأثري  
البيئة التنظيمية الداخلية عىل دافعيتهم لإلنجاز، بحث منشلور، هدفت الدراسلة إىل معرفة تأثري 
عنارص البيئة التنظيمية الداخلية يف اجلامعات والكليات عىل دافعية اإلنجاز لدى الطلبة . استخدم 
الباحث املنهج الوصفي التحلييل للجانب النظري، ومنهج املسح االجتامعي للجانب التطبيقي، 
أملا جمتمع الدراسلة فكان مجيع طاب فلروع اجلامعات والكليات يف حمافظة اإلحسلاء باملنطقة 
الرشقية التابعة لكل من )جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية وجامعة امللك فيصل(، حيث 

بلغ عدد أفراد جمتمع الدراسة)6850( طالبا وطالبة، وبلغت عينة الدراسة )850( .

  توصللت الدراسلة إىل عدة نتائج من أبرزها: الطاب يدركلون مدى تأثري البيئة التنظيمية 
الداخليلة علىل دافعيتهم لإلنجلاز والتحصيل األكاديملي، ارتباط مجيع عنارص البيئلة التنظيمية 

طرديا مع دافعية اإلنجاز والتحصيل األكاديمي لدى الطلبة .

الدراسة الثانية :  دراسة السحيمي)2008م( بعنوان : العوامل املؤدية إىل التغرير بالشباب 
للوقوع يف اجلرائم اإلرهابية، دراسلة ماجسلتري تطبيقية غري منشلورة، هدفت الدراسة إىل معرفة 
نوع الفئة املسلتهدفة بالفكر املنحرف يف املجتمع السعودي، وأهم العوامل التي أدت إىل التغرير 
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بالشباب هبذا الفكر، إضافة لقياس املتغريات الشخصية والدراسية املؤثرة عىل هذا من وجهة نظر 
الطاب . استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل للجانب النظري، ومنهج املسح االجتامعي 
للجانب التطبيقي، أما جمتمع الدراسة فكان طاب املرحلة اجلامعية بمدينة الرياض، يف كل من 
جامعة امللك سلعود، جامعة امللك حممد بن سلعود اإلسلامية، جامعة األمري سللطان األهلية، 
كلية امللك خالد العسلكرية، حيث بلغ عدد أفراد جمتمع الدراسة)51032( طالبا، وبلغت عينة 

الدراسة )389( .

  توصللت الدراسلة إىل علدة نتائج من أبرزهلا: أن هناك العديد من العواملل التي أدت إىل 
التغرير بالشلباب منها : عدم توفر فرص وظيفية للشلباب طبقا لتخصصاهتم، ارتفاع األسلعار، 
اإلحسلاس بعلدم وضلوح املسلتقبل، واإلحباط يف حتقيلق األهداف املنشلودة، خيبلة األمل يف 
احلصول عىل احلقوق، إحسلاس الشلباب بالغربة داخل املجتمع .إضافلة إلغفال أمهية توظيف 

طاقات الشباب يف خدمة املجتمع .

الدراسـة الثالثـة : دراسلة األمحلد وآخريلن )2008م ( بعنلوان: قضايلا الشلباب الواقلع 
والتطلعات. بحث منشور ضمن سلسلة الدراسات الصادرة عن مركز امللك عبد العزيز للحوار 
الوطني، دراسلة ميدانية منشورة، هدفت الدراسلة إىل التعرف عىل حجم املشاكل والصعوبات 
التي تواجه الشباب يف اململكة، التعرف عىل واقع وتطلعات الشباب جتاه ست من القضايا اهلامة 
ومنها )الشباب واملواطنة(، إضافة إىل معرفة أسس مفهوم املواطنة  لدهيم، واإلجابة عن تساؤل 
مفتلوح علن احللول املقرتحة من الشلباب للتعامل ملع ظاهرة العنف يف املجتمع .     اسلتخدام 
الباحلث املنهلج الوصفي التحلييل، وقد بلغ علدد أفراد العينة )2600( مفردة من فئة الشلباب 

املوظفني، والطلبة الذكور واإلناث بني)16: 27( سنة عىل مستوى مناطق اململكة. 

  توصللت الدراسلة إىل علدة نتائج من أبرزها: اتضح أن من أهم أسلس مفهلوم املواطنة : 
الفخلر باالنتلامء للوطلن أوال،  ثم اإلخلاص يف العمل، ثلم التصدي للشلائعات املغرضة، ثم 
االلتزام باألنظمة والقوانني، واملحافظة عىل املرافق واملمتلكات العامة ثم حتسلني صورة الوطن 
يف اخلارج، املسلامهة يف األعامل التطوعية . أما نتائج الدراسلة فيام يتعلق بأسلس تأصيل مفهوم 
املواطنلة للدى املواطلن فأظهلرت أن ذلك يكون من خلال : الرتبيلة األرسيلة أواًل، ثم تفعيل 
مشلاركة الشلباب يف املجتمع، ثم عن طريق وسلائل اإلعام واملسلجد . أما نتائج اإلجابة عن 
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إجيلاد حللول للتعامل مع عنف الشلباب فمن أهم احللول الواردة ضملن احللول العرشة األوىل 
املقرتحلة : إجياد فرص عمل للشلباب، تنمية روح املواطنة، وغلرس حب الوطن لدى املواطن، 
وذللك ضمن احللول املقرتحة التي بلغت)110( حًا . أما أكثر األسلباب املؤدية بالشلباب إىل 

العنف فكانت البطالة.

الدراسـة الرابعة : دراسلة البيايل )2007م( بعنوان : تطور املجتمع املدين وأثره عىل األمن 
الوطني يف اململكة العربية السلعودية . دراسلة دكتوراة اسلترشافية غري منشورة عىل جمموعة من 
اخلرباء، وهدفت الكشلف علن معوقات تطور املجتملع املدين السلعودي، والتوصل إىل صيغة 
يتكاملل فيهلا دور قطاع املجتمع املدين السلعودي مع القطاع الرسلمي واخللاص لتعزيز األمن 
الوطني . اسلتخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل باسلتخدام أسللوب دلفي، وكان جمتمعها 
جمتمع افرتايض، يتكون من كافة فئات املثقفني والنخب الفكرية السعودية، ممن حيملون شهادات 
عليا يف جماالت العلوم اإلنسانية، ومن احلائزين عىل خربة جيدة يف جمال مؤسسات املجتمع املدين 

بلغت عينة الدراسة )65( خبريًا يف خمتلف التخصصات  .   

   توصللت تللك الدراسلة إىل علدة نتائج ملن أبرزها: تتسلم ترشيعات وتنظيلامت وكادر 
مؤسسلات املجتمع املدين بالقصور والضعف، غياب املؤسسلية عن احلياة االجتامعية سلاهم يف 
تأخر هنوض املجتمع املدين، توجد معوقات سياسلية واقتصادية وأمنية وثقافية وترشيعية حتول 
دون تطور املجتمع املدين السعودي، إمكانية التوصل لصيغة تعاون وتكامل بني الدولة والقطاع 

اخلاص يف تعزيز األمن الوطني.

الدراسـة اخلامسـة : دراسلة البلاز )2007م(، بعنلوان : الرشاكة املجتمعية بني مؤسسلات 
املجتمع واألجهزة األمنية . بحث منشور، هدفت الدراسة إىل التعرف عىل املعوقات التي تواجه 
رشاكة  مؤسسلات املجتمع مع األجهزة األمنية، وما املشلكات املجتمعية التي هلا جوانب أمنية 
ويمكن هلذه الرشاكة التعامل معها ؟، وهل يمكن التوصل هليئة تنظيمية للتنسيق بني الطرفني ؟ 
إضافة إىل التعرف عىل األدوار التي يمكن هلذه املؤسسات أن تضطلع هبا ملساندة األجهزة األمنية. 
استخدام الباحث املنهج الوثائقي ) املكتبي( . وكان جمتمع الدراسة األجهزة األمنية ومؤسسات 
املجتمع يف دول جملس التعاون اخلليجي، وعينة الدراسة عبارة عن جمموعة البيانات واملعلومات 
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املكتبية الواردة بعدد من الدراسات واملوضوعات ذات الصلة باللغتني العربية واإلنجليزية . 

     توصللت الدراسلة إىل نتائلج من أبرزهلا: كان من أهم املشلكات االجتامعيلة البطالة، 
الفلراغ، االنحلراف الفكلري، التطرف الدينلي، العوملة، كام توصللت الدراسلة إىل أن من أهم 

املعوقات لتحقيق هذه الرشاكة  : 

ل معوقلات تتصلل باملجتملع مثل : حتميلل الدولة املسلؤولية الكاملة عن حفظ األملن والوقاية 
ملن اجلريملة، غموض مفهوم الرشاكلة املجتمعية حلفظ األمن وغياب هيئلة إرشافية عىل هذه 
الرشاكة، صعوبة قياس فاعلية أداء الرشاكة املجتمعية مع وجود إجراءات إدارية وروتني يعيق 
عملية الرشاكة، غياب الترشيعات احلكومية التي حتدد مفهوم ونطاق وحدود عملية الرشاكة، 

أو حتفز وتشجع مؤسسات املجتمع عىل الرشاكة مع األجهزة األمنية.

ل معوقلات تتصلل بمؤسسلات املجتملع ومنهلا : التداخلل الكبلري بلني األنشلطة االقتصاديلة 
واالجتامعية للمؤسسلات اخلاصة، الرشاكة إن وجدت رغم قلتها فهي تفتقد إىل املنهجية، بل 

وتتصف باجلمود والروتني .

ل معوقات تتصل باألجهزة األمنية ومنها : اإلحجام عن إرشاك القطاع اخلاص يف أعامل اإلدارة 
والتخطيط، اهلوة بني الطرفني حيث ينظر إىل األجهزة األمنية بأهنا مؤسسات جتسسية وتسلطية، 
إضافلة إىل حتفظ األجهزة األمنية عىل اطاع مؤسسلات املجتمع عىل خطط الوقاية واملكافحة 

والتحري لضامن رسيتها وعدم استغاهلا .

الدراسـة السادسة :  دراسة املصطفى والسلاعايت )2007م( بعنوان: مشكات الشباب يف 
املنطقة الرشقية من اململكة العربية السلعودية وأسلاليب مواجهتهم هلا، بحث منشلور هدف إىل  
التعرف عىل مشلكات الشباب يف املنطقة الرشقية من خمتلف فئات املجتمع، وذلك يف النواحي 
األرسية واملدرسية واالجتامعية والدينية . استخدام الباحث املنهج الوصفي التحلييل . أما جمتمع 
الدراسلة فتكون من شباب مجيع مدن وحمافظات املنطقة الرشقية، عىل عينة عشوائية ممن ترتاوح 

أعامرهم بني )18-24(، حيث بلغ عدد العينة)4670 (.

    توصللت الدراسلة إىل نتائلج ملن أبرزها : تشلكل املشلكات االقتصاديلة املرتبة األوىل 
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ملن املشلكات التي يتعرض هلا الشلباب بنسلبة 74.88 %، ثم املشلكات االجتامعية بنسلبة 
60.09%، فاملشلكات الدينية57.41%، واجلامعية بنسلبة 56.13 % من إمجايل املشلكات 

التي يتعرض هلا الشباب .  

الدراسة السابعة : دراسة الشهراين )2006م( بعنوان: أثر العوملة عىل مفهوم األمن الوطني  
دراسلة ماجسلتري مسحية غري منشلورة . هدفت الدراسلة إىل: بيان تأثريات العوملة املختلفة عىل 
األمن الوطني، وسلبل احلد من جوانبها السللبية . اسلتخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، 
وكان جمتمعهلا جمموعلة األكاديميني يف مدينة الرياض يف كل من : جامعة امللك سلعود، جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسامية، كلية القيادة واألركان، كلية امللك خالد العسكرية، كلية امللك 

فيصل اجلوية، كلية امللك فهد األمنية، والعينة بلغت )400( مفردة . 

    توصللت الدراسلة إىل نتائلج ملن أبرزهلا: تلؤدي العومللة إىل تنامي دور وقلوة املعارضة 
واملطالبة باإلصاح، كام تفرض العوملة عىل احلكومات وبشلدة أن تكون أكثر عدال وكفاءة وأن 
تسعى إىل حتقيق الرفاهية للمجتمع، أن عوامل األمن التقليدية غري كافية للتصدي لإلشكاليات 

األمنية النامجة عن العوملة .  

الدراسة الثامنة : دراسة العامر )1426هل( بعنوان : أثر االنفتاح الثقايف عىل مفهوم املواطنة 
لدى الشلباب السلعودي . بحث منشلور مقدم خال اللقاء الثالث عرش لقادة العمل الرتبوي، 
املنعقد يف مدينة الباحة يف اململكة العربية السعودية خال الفرتة 26ل28 حمرم 1426هل. هدفت 
الدراسة إىل التأصيل النظري ملفهوم املواطنة واالنتامء، والتعرف عىل أهم أبعاد املواطنة بمفهومها 
العلري، إضافلة إىل حتديلد مدى وعي الشلباب بأبعلاد املواطنلة .     اسلتخدم الباحث املنهج 
الوصفي التحلييل، وكان جمتمع الدراسة طلبة اجلامعات السعودية، وعينتها عينة عشوائية بلغت 
)544( طالبًا وطالبة من : جامعة امللك سعود، جامعة امللك فهد، كلية املعلمني بالرياض، كلية 

الرتبية للبنات بحائل، كلية خدمة املجتمع بحائل .

   توصلت الدراسة إىل نتائج من أبرزها: يوجد ارتفاع  ملحوظ يف درجة انتامء عينة الدراسة 
جتلاه الوطلن،  يثري املسلتقبل كثلريًا من املخاوف للدى الشلباب، طبيعة احلياة وتغلريات العر 
والعومللة قللت من الشلعور باالنتامء للوطن لدى الكثلري، أن امليل للتطرف هيدد مصالح الوطن 
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واسلتقراره، وأن الرباملج الفضائيلة أدت إىل بلبلة أفلكار كثري من الشلباب، أن األمة يمكن أن 
حتقق الكثري إذا ما انترش بني أبنائها الشعور باملسؤولية، أن الكثري من الشباب تنطيل عليهم بعض 

املفاهيم املوجهة واملغلوطة. 

الدراسـة التاسعة : دراسة موسى)2005م( بعنوان : العقيدة اإلسامية وعاقتها بالوطنية 
وحقوق املواطنة، بحث منشور .هدفت هذه الدراسة إىل توضيح العاقة بني اإلسام والوطنية، 
بيان مفهوم حقوق املواطنة يف العقيدة اإلسامية، ومدى اهتاممها بحفظ هذه احلقوق عىل ضوء 

ما ورد يف نصوص الكتاب والسنة . استخدم الباحث املنهج الوثائقي ) املكتبي( .

  توصلت الدراسلة إىل نتائج عدة من أبرزها: إن العاقة بني اإلسلام واملواطنة عاقة وئام 
وامتلزاج وارتبلاط ألن ذلك رضورة، فالدين حيتاج إىل أرض ووطن، حقوق املواطنة يف العقيدة 
اإلسلامية تقلوم عىل مواثيق رشعية بني الراعي والرعية، مسللمني وغري مسللمني توجب بذل 
اجلهلد لرفعة الوطن ومتاسلك األمة، إن هذه احلقوق من وجهة نظلر الباحث ال حتميها القوانني 
وال الزواجلر بقدر ما حيميها اإليامن بالل تعاىل، والشلعور بأن هلذه احلقوق أحكام من عند الل، 
يثاب عىل فعلها ويأثم عىل اإلخال أو التقصري هبا، ضمنت العقيدة اإلسلامية جلميع القاطنني 

يف الدولة اإلسامية مسلمني وغري مسلمني حياة كريمة قائمة عىل العدل والرفق والتسامح .

الدراسـة العارشة : دراسة احلسنية ) 2005م( بعنوان : دور القيم االجتامعية يف الوقاية من 
اجلريمة، دراسلة ماجستري مسلحية وصفية غري منشورة . هدفت الدراسة إىل : التعرف عىل دور 
القيم االجتامعية يف الوقاية من اجلريمة واملعوقات التي حتد من ترسليخ هذه القيم هلذا الغرض، 
معرفة الفروق يف القيم لدى طلبة اجلامعة ونزالء اإلصاحية،  ومن هذه القيم : الوالء الوطني، 
احرتام حقوق الغري، احرتام املمتلكات العامة، احرتام اجلار، معرفة دور املؤسسات اإلعامية يف 
إكساب األفراد القيم واملعايري للوقاية من اجلريمة . استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، 
وكان جمتمعها طلبة جامعة اإلمام حممد بن سلعود اإلسلامية ونزالء إصاحية احلاير، أما عينة 
الدراسة فبلغ عددها ) 800( مفردة، )400( من طلبة اجلامعة، )400( من نزالء اإلصاحية .

  توصللت الدراسلة إىل نتائلج علدة ملن أبرزهلا : كانلت اجتاهلات الطلبة نحو هلذه القيم 
االجتامعية من حيث درجة )التمسلك هبا، أمهيتها، االلتزام هبا ( مرتفعة، أما اجتاهات السلجناء 
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نحلو هلذه القيم فهي ضئيلة، إن لإلعام من وجهة نظر الطلبة دور هام يف غرس هذه القيم، أما 
ملن وجهة نظر السلجناء فدور اإلعام يف هلذا األمر ضئيل، إن املعوقات التي حتد من ترسليخ 
القيم االجتامعية يف املجتمع تعترب مرتفعة حيث بلغت 88% ومن هذه املعوقات : الرتبية السليئة 
والتفكك األرسي، عدم وجود ضوابط للربامج املوجهة التي تبث عرب الفضائيات، عدم تثقيف 

الشباب بام هو حال وحرام .  

الدراسـة احلادية عرشة : دراسة الباز)1422هل( بعنوان: الشباب والعمل التطوعي . وهي 
عبارة عن بحث ميداين منشلور . هدفت الدراسلة إىل معرفة مدى مشلاركة الشباب ورغبتهم يف 
العمل التطوعي، معرفة املعوقات التي حتول دون ذلك، إضافة ملعرفة العوامل التي تؤثر يف رغبة 
الشلباب يف املشلاركة يف العمل التطوعي . اسلتخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، واملنهج 
االستكشلايف، وكان جمتمع الدراسلة طاب جامعة اإلمام حممد بن سلعود اإلسلامية يف مدينة 
الريلاض، أما العينة فبلغت )163( طالبا منهلم )94( ختصص رشيعة، و)69( ختصص اجتامع 

وخدمة اجتامعية .

  توصلت الدراسة إىل نتائج عدة من أبرزها : رغم أن أغلب الشباب املبحوثني لدهيم وقت 
فراغ إاّل أن غالبيتهم ليس لدهيم مشلاركة يف العمل التطوعي، وجود معوقات للعمل التطوعي 
منهلا : عدم وجلود تقدير واقتناع املجتمع للمشلاركة والتطلوع، قلة الوعي للدى الكثري بأمهية 

التطوع يف تنمية املجتمع، عدم وجود توعية إعامية بدور املشاركة والتطوع وأمهيته .  

الدراسة الثانية عرشة : دراسة الطيار)1997م( بعنوان : اجتاهات اجلمهور نحو التعاون مع 
رجل األمن . دراسلة ماجسلتري ميدانية غري منشورة . هدفت الدراسة إىل الكشف عن املتغريات 
املؤثلرة عىل موقف املواطن جتاه التعاون مع رجل األمن، إضافة للكشلف عن اآلليات املناسلبة 
لتغيلري االجتاهات السللبية للدى اجلمهور لتنمية التعلاون بني رجل األمن واملواطن . اسلتخدم 
الباحلث املنهج الوصفلي التحليليل، وكان جمتمعها سلكان مدينة الرياض من مجيع املسلتويات 
احلرفية واملهنية واحلرة والتجارة واألعامل من مرحلة الشباب فام فوق، أما العينة فبلغت )400( 

مفردة . 

    توصللت الدراسلة إىل نتائج عدة ملن أبرزها: غالبية اجلمهور يكنلّون االحرتام والتقدير 
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لرجل األمن، ليس فقط لشلخصه بل للوظيفة والسللطة التي يمثلها، من األسلباب التي حتول 
دون التعاون مع رجل األمن : ) البطء والتعطيل يف إنجاز األعامل، االستخدام السيئ للسلطة، 
اخلوف من املسلاءلة والتحقيق (، وسلائل اإلعام املختلفة مل تقم بدورها يف توضيح مهام رجل 
األمن، كام أهنا مل تسلعَ للكشلف عن األسلباب واملعوقات التي حتلول دون التعاون بني املواطن 

ورجل األمن. 

الدراسـة الثالثة عرشة : دراسلة احلريب )1416هل( بعنوان : دور مشلاركة الشلباب يف دعم 
األجهزة األمنية . دراسلة ماجسلتري تطبيقية غري منشورة . هدفت إىل التعرف عىل واقع املشاركة 
والتعلاون بلني أجهلزة األمن والشلباب . اسلتخدم الباحلث املنهلج الوصفي التحليليل، وكان 
جمتمعها فئة الشلباب من طلبة جامعة امللك سلعود وأقسلام الرشطة يف مدينلة الرياض، والعينة 
بلغت )520( مفردة، منها 400 من طلبة جامعة امللك سلعود بالرياض، و)120( من منسلويب 

رشطة الرياض .

   توصلت الدراسة إىل نتائج عدة من أبرزها: عدم تطابق الفهم والتفسري ملهام أجهزة األمن 
ومهامها من قبل الطرفني، عزوف رجال األمن عن مشلاركة الشلباب يف املحافظة عىل اجلوانب 
الرسية، عزوف الشلباب عن املشلاركة رغم أن هناك اتفاق بينهم حول أمهية الواجب اإلنسلاين 

لدعم هذه املشاركة مع أمهية األرسة والصديق يف تنمية قيم املشاركة لدى الفرد .

الدراسة الرابعة عرشة : دراسة احلارثي )1995م( بعنوان: املسؤولية الشخصية االجتامعية  
لدى عينة من الشلباب السلعودي يف املنطقة الغربية وعاقتها ببعض املتغريات . بحث منشلور. 
هلدف إىل التحقلق من مقياس املسلؤولية الشلخصية االجتامعية الذي صممه الباحث ويشلمل 
املسؤولية : ) الشخصية، االجتامعية، والوطنية، واألخاقية، والبيئة والنظام ( والعمل عىل حتديد 
مسلتوى املسلؤولية هبذه املسلتويات، التعرف عىل العاقات بني هذا املقياس وبعض املتغريات 
كالعمر، التعليم، املهنة، مراقبة الذات . استخدام الباحث املنهج الوصفي االرتباطي الذي يقوم 
عىل دراسلة االرتباطات بني املتغريات للتحقق من صحة الفروض، وكان جمتمع الدراسلة يمثل 
الشباب السعودي يف املنطقة الغربية يف اململكة من مجيع املستويات واملهن ، وعينتها عينة قصدية 

بلغ عددها ) 600( مفردة .   
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   توصللت الدراسلة إىل نتائلج من أبرزها: وجود مسلتوى عال من املسلؤولية الشلخصية 
االجتامعيلة، ووجود عاقة ارتباط موجبلة ودالة بينها بجميع جوانبها وبني متغري العمر، وجود 
عاقلة مماثلة بني املسلؤولية الشلخصية فقلط ومتغري التعليم، وعاقة سلالبة داللة إحصائية بني 
هذا املتغري وبقية مسلتويات املسلؤولية األربعة األخرى، املعلمون من سائر أفراد العينة حصلوا 
عىل درجات أعىل يف جانب املسلؤولية الشلخصية، والعسلكريون واألخصائيلون االجتامعيون 
والنفسليون حصللوا عىل درجات أعىل يف كل من املسلؤولية الوطنية، النظلام والبيئة، والدرجة 

الكلية للمسؤولية االجتامعية .

2 . 2 . 2 الدراسات العربية
الدراسـة األوىل : دراسلة حمارمه ) 2008 م( بعنوان : سلوك املواطنة التنظيمية يف األجهزة 
احلكومية القطرية . دراسلة ميدانية منشلورة . هدفت الدراسلة إىل التعرف عىل مستوى املواطنة 
التنظيميلة لدى موظفي األجهزة احلكومية جتاه منشلآهتم، والوقوف علىل مدى وجود اختاف 
يف مسلتوى تلك املواطنلة تبعًا للمتغريات الشلخصية كالعمر، املؤهلل العلمي،اخلربة، اجلنس، 
الراتلب الشلهري، واسلتخدم الباحلث املنهج الوصفلي التحليليل، وكان جمتمع الدراسلة مجيع 
املوظفلني القطريني يف األجهزة احلكومية واملدنية، وعددهلم )45000( موظفا وموظفة، وبلغ 

عدد العينة )378( مفردة . 

    توصللت الدراسلة إىل نتائلج علدة من أبرزهلا: اتضح أن مسلتوى سللوك املواطنة لدى 
عينة الدراسلة كانت بدرجة متوسلطة نسلبيًا إمجاال، وكان مسلتوى املواطنة يف بعدي قيم اإليثار 
والكياسلة أعىل من بقية أبعاد املشلاركة والتطوع، كام كان هناك اختافات ذات داللة إحصائية 

ملتغري اخلربة لصالح من تقل خربهتم عن مخس سنوات .

الدراسة الثانية : دراسة بوعناقة )2007م( بعنوان: الشباب ومشكاته االجتامعية يف املدن 
احلرضية . وهي دراسلة دكتوراة منشلورة . هدفت الدراسلة إىل التعرف عىل العوامل املؤدية إىل 
السللوك اإلجرامي لدى الشلباب .  اسلتخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، وكان املجتمع 
فئلة الشلباب الذين ترتاوح أعامرهم بني )18-30( بمدينة قسلنطينة اجلزائريلة، وبلغ عدد عينة 

الدراسة) 200( .
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  توصللت الدراسلة إىل نتائلج عدة ملن أبرزها: من أهلم العوامل التي تؤدي بالشلباب إىل 
السلوكات املنحرفة ما ييل :

 1  ل عدم التوازن يف مشاريع التنمية بني املدن واألرياف. 

2  ل البطالة والفراغ، وعدم عدالة تكافؤ الفرص . 

3  ل  تدين مستوى التعليم وتدين فرص العمل .

4  ل التهميش وعدم استيعاب واستثامر الشباب يف األنشطة االجتامعية، والتعرف عىل مشكاهتم 
وعاجها . 

5 ل قيلم اإلعلام املفتلوح ال تتوافق مع القيم االجتامعية، مما يؤدي إىل تغريب الشلباب بدال من 
ترشيدهم والتعرف عىل مشكاهتم . كام أدت هذه العوامل لسلوكات منحرفة منها : 

أ  ل الفردية من فئة معينة عىل حساب أخرى، مما يؤدي إىل التصادم وانتهاك القانون . 

ب ل عدم الشعور باالنتامء . 

ج ل ممارسة السلوكات واألعامل غري املرشوعة، ومنها التطرف بأشكاله املختلفة. 

د ل غيلاب القيلم االجتامعية اإلجيابية، وحل حملها قيم سللبية، مثلل : الفردية، عدم التعاون 
أو حتملل املسلؤولية االجتامعية يف املجتمع، العزلة والشلعور بالغربة، البحث عن انتامء 

خارج املؤسسات الوطنية لكل من يلبي للفرد متطلباته واحتياجاته .

 الدراسة الثالثة: دراسة الدعيج وسامة ) 2007م( بعنوان : أثر العوملة يف القيم من وجهة 
نظر طلبة اجلامعة األردنية وجامعة الكويت . وهي دراسلة منشلورة، هدفت الدراسة إىل معرفة 
أثر العوملة عىل القيم الدينية والثقافية . استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، وكان جمتمعها 

طاب وطالبات اجلامعتني، بلغ عدد العينة )2000( طالب وطالبة .

    توصلت هذه الدراسة إىل نتائج عدة من أبرزها : اتضح أن للعوملة تأثري عىل القيم الدينية 
والثقافية لدى شباب اجلامعة، منها ما هو إجيايب ومنها ما هو سلبي، وذلك عىل النحو التايل :

1 ل  أكثلر القيلم تأثرًا بالعومللة من وجهة الطلبة هي: االسلتثامر، االنتامء ملؤسسلة العمل وإتقان 
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العمل، العلم، التخطيط للمستقبل، التنافس، الصداقة، حتمل املسؤولية، حيث يرى الطلبة 
أن العوملة ترسخ هذه القيم . 

2 ل  للعومللة أثلر سللبي عىل بعض القيلم  مثل : أن العوملة تقلل من : صللة الرحم، املجاملة عىل 
حسلاب العملل، التسلامح بني أفلراد املجتمع، كلام أن للعوملة أثرا سللبيا عىل القيلم الدينية 

والثقافية بوجه عام .

 الدراسـة الرابعة : دراسلة حسلن )2006م( بعنوان : قلق املسلتقبل لدى الشلباب العريب 
خرجيلي اجلامعلات . وهدفت إىل حماولة الكشلف عن مسلتوى القلق لدى هؤالء الشلباب جتاه 
املسلتقبل واملتغلريات املسلامهة يف ذلك . واسلتخدام الباحلث املنهج الوصفلي التحلييل، وكان 
جمتمعهلا اجلامعلات العراقيلة، وبللغ علدده العينلة )250( طالبا وطالبلة تلرتاوح أعامرهم بني       

)21-32( موزعني عىل جامعات : بغداد، املستنرية، التكنولوجية .

    توصلت الدراسلة إىل نتائج عدة من أبرزها : لدى الشلباب املتخرج من اجلامعات درجة 
عالية من القلق جتاه املستقبل بصورة مجاعية، بغض النظر عن جنسهم أو املستوى االجتامعي أو 
االقتصلادي، مما ترتب عىل ذلك آثار سللبية منها :ضعف االندملاج يف املجتمع، عدم االكرتاث 
بام جيري من أحداث، امليل إىل االغرتاب والعيش يف باد اهلجرة لاستقرار وحتقيق األهداف . 

الدراسة اخلامسة : دراسة مكروم )2004م( بعنوان : اإلسهامات املتوقعة للتعليم اجلامعي 
يف تنميلة قيلم املواطنة،  دراسلة منشلورة، هدفت إىل التعلرف عىل رؤية كل ملن طاب اجلامعة 
وأعضلاء هيئلة التدريس حيلال مفهوم قيلم املواطنة ودالالهتا السللوكية، وللتعلرف عىل أمهية 
املواطنلة يف دعم الكفاءة االجتامعيلة، ومتطلبات تفعيل دور اجلامعلة يف تنمية قيم املواطنة لدى 
طاهبلا . اسلتخدم الباحث املنهلج الوصفي التحليليل، وكان جمتمع الدراسلة طاب ومدريس 
جامعلة علني شلمس يف مجهورية ملر العربية، وبللغ عدد العينلة )24( حالة ملن أعضاء هيئة 

التدريس، و)137( طالبا وطالبة .

    توصلت هذه الدراسلة إىل نتائج عدة من أبرزها : أن الديمقراطية وهي ) مظهر سليايس 
للسلوك والنشاط ( تقوم عىل حرية التعبري واملشاركة يف صنع القرار، املواطنة كقيمة تتوقف عىل 
السللوكات الناجتلة عن معادلة احلقلوق والواجبات لكل من املواطن والوطلن، أن هناك عاقة 
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قويلة وموجبلة بني ممارسلة قيم املواطنلة الكاملة وكفايلة األداء والعكس صحيلح، هناك بعض 
االعتبلارات اهلامة يف متثيل قيم املواطنة لدى الشلباب اجلامعي وهلي :)مصداقية الرؤية وفعالية 
األداء املجتمعي، الفهم اجليد ملفردات اخلطاب السيايس، معرفة حدود املسؤوليات والواجبات، 
معرفة مفهوم املواطنة النشطة، نوعية اخلطاب السيايس والقيمي يف احلوار مع طاب اجلامعات(، 

وإضافة ألمهية دور اجلامعة يف تعزيز قيم املواطنة لدى الشباب يف مجيع املجاالت.  

  كام كان من أبرز نتائج الدراسلة امليدانية ما ييل : تلتقي وجهة نظر عينة الدراسلة عند نقطة 
واحلدة مفادهلا أن مفهوم املواطنة يعني: ) انتامء ووالء الفلرد ملجتمعه ووطنه متثل قاعدة للوفاء 
بمسلؤولياته وواجباته، االنتامء يسلهم يف ضبط السللوك نحو القيام باملسلؤوليات جتاه الوطن، 
االلتزام اجلامعي لضامن توفري األمن واالستقرار لبناء مستقبل املجتمع (، من الدالالت املرتبطة 
بسللوكات املواطنة : املشلاركة، وااللتزام، واملحافظة عىل مكتسلبات الوطلن واملجتمع، غياب 
الوعلي بقيم املواطنة يؤدي إىل تنامي العديد من املشلكات التي تعيلق األمن والتنمية، خلخلة 
منظومة القيم االجتامعية بني الفرد واملجتمع والدولة، وهيدد املصالح الوطنية( .من سلبل تنمية 
قيم املواطنة الشلاملة :)الديمقراطية، املشلاركة، العدالة االجتامعية، حتقلق الواجبات واحلقوق 

ألطراف املواطنة، سيادة القانون ( . 

 كام توصلت الدراسة إىل أن هناك بعض العوائق حتد من قيام اجلامعة بدورها يف تفعيل قيم 
املواطنلة منها: مشلكات يف ) أهداف ومناهج التعليم، مسلؤوليات وواجبلات أعضاء هيئات 
التدريلس، جلودة وطريقلة األداء اجلامعي(، اتفقت رؤية أفراد عينة الدراسلة عىل أن من سلبل 
قيلام اجلامعلة بدورها ما ييل : متكني الشلباب من مبادئ الفكر السليايس الناقد يف ضوء مصالح 
الوطن العليا، متكني الشباب اجلامعي من الرؤية الوطنية املوضوعية كمرجعية إلصدار األحكام 
واملشاركة والتطوع، تكوين رأي طايب عام عن املصالح القومية لوطنهم وبالتايل دفعهم للتفكري 
يف واجباهتم الوطنية والنظرة للمستقبل، تدريب الطاب عىل مهارات العمل اجلامعي ومواجهة 

وتقييم املشكات .    

الدراسـة السادسة : دراسة سلعد ) 2002م( بعنوان : مفهوم وقضايا املواطنة يف النصوص 
التعليميلة بلني منهجيات التمكني وحمتويات التعبئة . الدراسلة عبارة عن بحث حتلييل منشلور، 
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وهدفلت الدراسلة إىل الوقوف علىل مفهوم وقضايا املواطنلة يف النصوص التعليمية . اسلتخدم 
الباحث املنهج الوصفي التحلييل، حتليل املضمون، أما جمتمع الدراسة فكان النصوص التعليمية 
يف الكتب الدراسلية كام طرحتها وزارة الرتبيلة والتعليم املرية . وعينة البحث جمموعة النامذج 

الواردة يف الكتب املدرسية ملقررات اللغة العربية والدراسات االجتامعية . 

 توصللت الدراسلة إىل عدة نتائج من أبرزها : إن دملج مفهوم وقضايا املواطنة يف املقررات 
الدراسلية مل يتم بصورة التكامل والرتابط واالنسلجام، وإنام تم بأسللوب تعبوي حلشلد توجيه 
الطلبة الجتاه حمدد، وليس يف اجتاه تشكيل الوعي بمقومات املواطنة، وكيفية ممارساهتا عىل أرض 

الواقع، ويتضح ذلك من خال عدة مظاهر أمهها : 

1 ل احلديث عن حقوق املواطن مل يكن عىل أسلاس قاعدة قانونية أو سياسلية،  إنام حتت مسلمى 
خدمات تقدمها الدولة للمواطن . 

2 ل البنود التي تناولت واجبات املواطن تفوقت بكثري عىل البنود املتصلة بحقوقه .  

3 ل عرض قضايا املواطنة بمعزل عن سياقها العام وبصورة عشوائية ومبعثرة .

4 ل غياب الوضوح والتامسك املفاهيمي هلذه القضايا ومنها عاقة املواطن بالدولة كنسق سيايس 
وقانوين . 

الدراسـة السـابعة : دراسلة محلادة )2001م( بعنلوان : املواطنة والنلوع االجتامعي . وهي 
دراسلة نظرية منشورة ضمن سلسللة الدراسلات التي تصدرها اللجنة االقتصادية واالجتامعية 
لغلريب آسليا التابعة لألملم املتحدة، وذلك يف أربع دول عربية : فلسلطني، اليملن العراق، لبنان 
وهدفلت الدراسلة إىل اسلتجاء معلاين املواطنة وأوضاعهلا يف الوطن العلريب، ومعرفة أوضاع 

املواطنني وحقوقهم بحسب النوع االجتامعي . واستخدمت الباحثة املنهج الوثائقي.

  توصللت الدراسلة إىل علدة نتائلج ملن أبرزهلا: أهم معوقلات تطبيلق املواطنلة هو عدم 
املوضوعية يف تطبيق القوانني ألسلباب متعددة، منهلا التعددية » االختاف« يف التطبيق بحجج 
خمتلفلة كالعلادات والتقاليد أو املذهب أو لظروف سياسلية وغريها، كذلك ازدواجية املسلاءلة 
عند النظر يف جتاوزات األقرباء واألصدقاء أو أبناء العشرية أو املذهب، غياب مقومات املواطنة 

ومنها العدالة االجتامعية، سيادة القانون، املساواة .
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الدراسـة الثامنة : دراسة فهمي )1999(  بعنوان : القيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة 
االجتامعيلة . الدراسلة جتريبيلة منشلورة، هدفلت الدراسلة إىل التعرف علىل الدور اللذي تلعبه 
مؤسسلات اخلدملة االجتامعية جتاه دعم بعض القيم لدى شلباب اجلامعة، وعلىل مظاهر اخللل 
يف النسلق القيمي لدى هذه الفئة كالتطرف يف الترفات والسللوك نتيجة اخللل يف هذه القيم. 
استخدمت الباحثة املنهج التجريبي السببي، وكان جمتمعها منسويب جامعة الزقازيق، كلية الرتبية 
بجمهوريلة مر العربية، وبلغ عدد العينلة )40( مفردة، منها)20( جمموعة ضابطة، واألخرى 

جتريبية .  

    توصلت الدراسلة إىل عدة نتائج من أبرزها: أن التدخل املهني للخدمة االجتامعية يسلهم 
يف دعلم القيم لدى الشلباب اجلامعي مثلل : ) العبادات والشلعائر الدينية، التعلاون والتكافل، 
اإليامن بالكتب واألديان الساموية..(، أن التعاون واملشاركة متثل دعامة قوية من دعامات احلياة 
البرشيلة ال غنلى عنها، أن الطاب يف اجلامعة يف حاجة ماسلة إىل العديد من األنشلطة والربامج 
التلي تعملل علىل دعم قيمهلم، أن الفراغ الفكري الذي يعيشله الشلباب بصفة عامة والشلباب 
اجلامعي بصفة خاصة يؤدي هبم إىل الوقوع فريسلة لألفكار املتطرفة، أن مشاركة شباب اجلامعة 
يف التخطيط لألنشلطة والربامج جتعلهم أكثر التزاما بتنفيذهلا، للجامعات دور قيادي يف الدعم 

القيمي للشباب اجلامعي من خال أجهزة رعاية الشباب. 

2 . 2 . 3 الدراسات األجنبية
الدراسـة األوىل : دراسلة ُأجريت يف جنلوب أفريقيا )2008م( بعنلوان : حتدي فكرة عدم 
اسلتحقاق املواطنلة يف جنوب أفريقا العنرية . هدفت الدراسلة إىل التعرف عىل تأثري اسلتثناء 

بعض فئات املجتمع من حقوق املواطنة، كعدم املساواة، وعدم املشاركة السياسية .

  توصلت الدراسة إىل نتائج كان من أبرزها ما ييل: يتولد لدى هذه الفئات شعور باالغرتاب 
عن املجتمع نتيجة التهميش واإلقصاء، وبالتايل العداء للطرف اآلخر، وعدم االنتامء للوطن.

 الدراسـة الثانيـة :  دراسلة لصنلدوق األبحلاث االجتامعيلة بأكاديمية العللوم يف مجهورية 
قريقيسلتان )2007م( بعنلوان : تأثري ضعف الدولة عىل املواطنة . هدفت الدراسلة إىل التعرف 
علىل مظاهلر ضعف الدولة،) كعلدم قدرهتا عىل القيام بمسلؤولياهتا جتاه املواطلن، وعدم توفري 
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اخلدملات األساسلية والرضورية للمواطلن، أو عدم إجياد فرص عمل مناسلبة ( وأثر ذلك عىل 
املواطنة.

  توصللت الدراسلة إىل علدة نتائج من أبرزهلا: أن ضعف الدولة وعلدم قدرهتا عىل القيام 
بمسؤولياهتا له تأثري سلبي عىل املواطنة لدى املواطن من خال : عدم قيامه بواجباته جتاه وطنه، 
علدم احرتام األنظمة والتعليامت، عدم دفع الرضائب، عدم اخلدمة باجليش . إسلتعداد املواطن 

للتنازل عن الوالء واإلخاص للوطن مقابل احلصول عىل وظيفة مناسبة يف اخلارج . 

الدراسـة الثالثة : دراسة اولوبينا )Olugbenga 2004( عن العوامل أو القيم التي تتأثر هبا 
املواطنلة وتوصللت الدراسلة إىل عدة نتائج ملن أبرزها: أن من أهم القيم التي تؤثر عىل سللوك 

املواطنة قيمة املشاركة . 

الدراسـة الرابعة :  دراسلة شلييل) Shelly  1996(  بعنوان: رؤية مدريس املدارس الثانوية 
احلكوميلة حلول صفات املواطنلة اجليدة يف والية واشلنطن. وهدفت الدراسلة إىل التعرف عىل 
الصفلات العاملة للمواطنة اجليلدة ودور األرسة واملعلملني يف حتقيق تلك الصفات . اسلتخدم 
الباحث املنهج الوصفي التحلييل، واملقابلة مع) 22 ( مدرسًا . وكان جمتمعها املعلمون واملعلامت 
يف )22( مدرسلة ملن )14( منطقة يف واشلنطن، والعينلة بلغ عددهلا )207( معلام، و )184( 

معلمة .

    توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أبرزها: أن الصفات اجليدة للمواطنة تتمثل يف اآليت : 
االطاع والعلم باألحداث احلالية، املشاركة يف شؤون املجتمع،  قبول وحتمل املسؤولية، القدرة 
عىل اختاذ القرارات احلكيمة، حتمل وقبول التنوع يف املجتمع ، أمهية تأثري األرسة يف مراحل نمو 
الطفلل وخاصلة اآلباء، أمهية وجود القدوة احلسلنة من قبل املدرسلني كون ذللك أكثر أمهية مما 

حتتويه املقررات الدراسية .

الدراسـة اخلامسـة :  دراسلة داينسلن )Dynneson   1992( بعنوان : »ماذا تعني املواطنة 
الفعاللة عنلد الطلاب ؟« . هدفت الدراسلة إىل حتديلد معنى املواطنلة لدى الطلبة، واسلتخدم 
الباحلث املنهلج الوصفلي التحلييل،وكان جمتمعهلا جمموعة ملن الطاب يف الواليلات املتحدة 

األمريكية . 
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   توصللت الدراسلة إىل نتائج علدة من أبرزها: أهم خصائص املواطنلة الصاحلة التي جيب 
الرتكيلز عليهلا يف تدريس الرتبيلة الوطنية للطلاب هي»معرفة األحداث اجلارية، املشلاركة يف 
شلؤون املجتملع، قبلول املسلؤولية التي يكّلف هبلا الفرد، االهتامم بشلؤون اآلخريلن، االلتزام 
بالسللوك احلميد واألخاق اجليدة، وتقبل السللطة بناًء عىل الرشعيلة والصاحيات التي ختدم 
املجتمع، القدرة عىل مناقشلة األفكار واآلراء، القدرة عىل اختاذ القرار احلكيم، ومعرفة احلكومة 

وأنظمتها ولوائحها، وإجياد روح حب الوطن لدى الطاب«  .

الدراسة السادسة :دراسة سميث ) Smith l983( عن أبعاد وتأثري قيم املواطنة يف السلوك، 
وتوصلت الدراسلة إىل أن قيم املواطنة تسلهم يف تشجيع وتعزيز احلالة االجتامعية، والعمل عىل 

توفري التوازن وتوفري املرونة الازمة للعمل يف املواقف الطارئة واألزمات . 

2 . 2. 4 التعليق عىل الدراسات السابقة 

من خال االستعراض السابق للدراسات السابقة يمكن اإلشارة لآليت :  

1 ل تطرقت بعض الدراسات والبحوث إىل توضيح العوامل املؤدية إىل مشاكل الشباب، مما أدى 
لقيامهم بسلوكات غري سوية منها : )اإلرهاب، العنف، عدم التعاون مع رجل األمن، عدم 
املشاركة يف املسؤولية االجتامعية، االغرتاب ..( . وقد متت اإلشارة لذلك بصورة مبارشة أو 
غري مبارشة كام يتضح يف الدراسات : الثانية، الثالثة، واحلادية عرشة، والثانية عرشة، والثالثة 
عرشة والرابعة عرشة، ومن الدراسلات العربية الدراسلة الثانية والرابعة . والشلك أن هذه 
السلوكات املنحرفة هي يف حقيقتها ناجتة عن غياب ممارسة قيم املواطنة، وهذا من األسباب 

التي جعلت الباحث يشعر بمشكلة هذه الدراسة .

2 ل تطرقلت دراسلات وبحوث أخرى بصلورة مبارشة أو غري مبلارشة إىل توضيح املقومات أو 
املعوقات لقيمة من القيم، وهذا من عنارص التوافق بني تلك الدراسات وهذه الدراسة، كام 
سلاعد ذللك الباحث يف الوقوف عىل املقومات اهلامة لتعزيلز املواطنة، التي هي يف جوهرها 
تعزيز ملفهوم األمن الشلامل واألمن الوقائي عىل وجه اخلصوص. كام يتضح من الدراسات 
املحلية : األوىل، الرابعة، اخلامسة،السادسلة، التاسلعة، والعارشة ومن الدراسات العربية : 

الثانية، اخلامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، ومن الدراسات األجنبية األوىل والثانية .
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3 ل أشلارت الدراسلات والبحلوث بصورة مبلارشة أو غري مبلارشة إىل احللال أو الوضع العام  
اللذي تعيشله املواطنة يف هذا العر، والتي أكد عدد ملن الباحثني أهنا تعيش يف حالة أزمة، 
سلواء عىل املسلتوى املحيل أو العريب أو العاملي السليام يف دول العلامل الثالث، ويتضح ذلك 
من الدراسلات املحلية :اخلامسلة، السلابعة، الثامنة،التاسلعة،العارشة،واحلادية عرشة ومن 
الدراسلات العربية، الدراسلة األوىل، الرابعة، الثامنة،  ومن الدراسلات األجنبية الدراسلة 

الثالثة، الرابعة، اخلامسة والسادسة . 

   مما سبق يتضح أن ما كتب عن هذا املوضوع كان هبدف التعّرف عىل العاقة بني ظاهرة أو 
قيملة ملن قيم املجتمع بظاهرة معينة، عىل اعتبار أن تلك القيمة صفة أو سللوك اجتامعي ألفراد 
املجتمعات عىل خمتلف رشائحهم ومنها رشحية الشلباب، كدراسلة عاقة جودة البيئة التنظيمية 
)طبيعلة اللوائح واألنظملة وغريها( داخل اجلامعلات بدافعية االنجلاز والتحصيل األكاديمي 
للدى الطلبلة، أو عاقة البطاللة باجلريمة، أو دراسلة القلق وعاقته باالغلرتاب واهلجرة املادية 
أو املعنويلة عن الوطن. ومل يكن اهلدف من هذه الدراسلات التعلرف عىل مدى تعزيز هذه القيم 
ألي جملال ملن جماالت األمن الوقائي أو السلامة العامة . كام أجريت بعض الدراسلات هبدف 
التعلرف عىل أثلر بعض العوامل واملتغلريات املعارصة، كأثلر ظاهرة العومللة أو االنفتاح الثقايف 
علىل املواطنلة، دون التطرق ألثر ذلك علىل األمن والنظام واألمن الوقائلي خاصة . كام نجد أن 
هناك دراسلات أخرى ُأجريت عن املواطنة ولكن حتت مسلمى »املواطنلة التنظيمية« التي تعني 
معرفة مسلتوى املواطنة لدى املوظفني جتاه منظامهتم، وليس ملعرفة مستوى مواطنة العاملني جتاه 

أوطاهنم، كالدراسة األوىل من الدراسات العربية.

 عليه نجد أن كل دراسلة من الدراسات السابقة قد تناولت وصف جانب أو قيمة معينة أو 
مشلكلة اجتامعية حمددة هبدف معرفة األسباب ومن ثم إجياد احللول املناسبة هلا، وهذه هي نقطة 
التقاء وتوافق بني هذه الدراسلات والدراسة احلالية، كام استفاد الباحث مما بينته هذه الدراسات 
من تعريفات متعددة ودقيقة للمفاهيم واملصطلحات الواردة يف هذه الدراسة كمفهوم )الوطن، 
املواطلن، الوطنيلة، املواطنلة، األملن، األمن الوقائلي( . إضافلة لاطاع عىل املراجلع املبارشة 
واملتخصصة التي سبق أن بحثت يف متغريات الدراسة، مما مكن الباحث من حتديد اهليكل العام 

لإلطار النظري للدراسة، إضافة إىل االستفادة منها يف بناء وصياغة اإلستبانة .
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  أما ما يميز هذه الدراسلة عن الدراسلات السابقة فهو املتغريات التي تناولتها هذه الدراسة 
وهي اختيار قيمتي)املشاركة، والنظام( من منظومة قيم املواطنة لدى أهم رشحية يف املجتمع وهم 
رشحية الشباب يف اجلامعات وإسهام ذلك يف تعزيز األمن الوقائي، حيث نعتقد أن هاتني القيمتني 
تعدان األهم من غريها يف جمال األمن والسلامة الوقائية بشلكل عام، فهاتان القيمتان تشكان 
مرآة للسلوك الظاهري للفرد أثناء ممارسته ألنشطته احلياتية اليومية أو أثناء التعامل مع األجهزة 
األمنية وذلك بصورة أوضح من القيم األخرى، وهذا ما مل تبحثه الدراسلات السلابقة من قبل . 
وبذلك فهذه الدراسة تتطرق ملوضوعني يف غاية األمهية، بل من املقومات األساسية واجلوهرية 
لتوفري الوقاية واالسلتقرار العام ومها : ) قيم املواطنة لدى الشلباب من جانب، واألمن الوقائي 
من جانب آخر(، نظرا ملا يرتتب عىل ممارسة قيم املواطنة كسلوك حضاري لإلنسان وخاصة من 
قبلل جيل الشلباب من دعم كبري وجوهري لكافة أجهزة ومؤسسلات الدولة، السليام األجهزة 
األمنية وملا يمثله األمن الوقائي والسامة العامة من أمهية قصوى عىل مستوى الدولة واملجتمع 
واملواطلن، فضا عن اختصلار الوقت واجلهد واإلمكانات، فالوقاية دائلامً خري من العاج، بل 

هي هدف هام يسعى لتحقيقها أي نشاط أمني يف مجيع الظروف واملستويات . 

  إن متتلع أطلراف املواطنلة بحقوقها مقابلل الواجبات واملسلؤوليات التلي عليها وبصورة 
متوازنلة، سيسلاهم بشلكل فعال يف حتملل ومشلاركة اجلميع لتحقيلق األمن الوقائلي، وبالتايل 
تتحقق غاية هامة ألجهزة األمن وهي حتقيق األمن واالسلتقرار للجميع بمشلاركة اجلميع ويف 
كافلة املجلاالت التنموية دون اسلتثناء وعىل خمتلف املسلتويات . إن حتقيق هلذه الغاية يعني أن 
اإلنسلان أصبح لديله وعيا حضاريا، جيعله حريصا عىل ممارسلة قيم املواطنلة الكاملة جتاه وطنه 
كسللوك حيايت له عىل أرض الواقع أينام وجد، سلواء داخل الوطن أم خارجه، وبدافع االقتناع 
التام والرقابة الذاتية، وهذا يعني حتقيق األمن بمفهومه الشلامل الذي يشلكل املظلة األساسلية 
التي حتمي مكتسبات الوطن، وتوفر سبل التقدم واالزدهار، وحتقق االستقرار والتنمية املستدامة 

والرفاهية االجتامعية .
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الفصل الثالث 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة

  يتناول هذا الفصل، وصفًا ملنهج الدراسلة، وجمتمعها، وكيفية اختيار العينة وأسللوب مجع 
البيانات، وإجراءات التطبيق، واختبارات الصدق والثبات، إضافة لتوضيح أساليب املعاجلات 

اإلحصائية .

3 . 1 منهج الدراسة

   يشلري منهج الدراسلة إىل الطريقلة التي يتبعها الباحث لدراسلة مشلكلة أو ظاهرة معينة، 
بصلورة متكلن الباحث من الوصول إىل أهدافه بأسللوب علمي يضمن له قلدرا كبريًا من حيث 
دقة النتائج وسلامتها . وألن هذه الدراسلة تبحث يف ظاهرة إنسلانية اجتامعية سلوكية، يرتتب 
عىل غياهبا أو تدين ممارستها عىل أرض الواقع  آثارًا سلبية عىل األمن والسامة بشكل عام، وعىل 
الوقاية من األخطار املختلفة بوجه خاص، يتمثل ذلك يف قيم املواطنة لدى الشلباب وإسلهامها 

يف تعزيز األمن الوقائي .  

  عليه فقد وجد الباحث أن املنهج املناسب هلذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحلييل »الذي 
يعتمد عىل دراسلة الظاهلرة كام توجد يف الواقع، وهيتم بوصفها وصفلًا دقيقًا، ويعرب عنها تعبريًا 
كيفيلًا وكميًا، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطينا 
وصفلا رقميا يوضح مقدار هلذه الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى« 

)عبيدات، 2006، ص3207( .

    فهذا املنهج » يمّكن الباحث من مجع البيانات واملعلومات الازمة لإلجابة عن تساؤالت 
الدراسلة وملدى حتقيق أهدافها أو وصلف وتقدير واقع معني يف فرتة زمنيلة حمددة وقت إجراء 
الدراسلة«) الفوال، 1982م، ص169( . إضافة لذلك فهذا املنهج هيدف إىل » حتديد املشلكلة 
أو تربير الظروف واملامرسلات، أو التقييم واملقارنة، أو معرفة ما يعمله اآلخرون يف التعامل مع 

احلاالت املامثلة ووضع اخلطط املستقبلية ) القحطاين وآخرون،2004م،ص205( .  
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    وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة مدخلني من مداخل املنهج الوصفي مها : 

1 ل املدخلل الوثائقي : لدراسلة وحتليلل الوثائق والدراسلات والبحوث العلميلة ذات العاقة 
بموضوع الدراسلة، فهو »اجلمع املتأين والرصد الدقيق للسلجات، والوثائق املتوافرة ذات 
العاقة   بموضوع ومشلكلة البحث، ومن ثم التحليل الشلامل ملحتوياهتا هبدف استنتاج ما 

يتصل بموضوع الدراسة » )العساف،1995م،ص206( .  

 2 ل املدخل املسحي : ويقصد به مدخل املسح االجتامعي، حيث تم من خاله استخدام أسلوب 
املسلح االجتامعلي بالعينة، إذ من الصعب إجراء مسلح شلامل ملجتمع الدراسلة نظرًا لكرب 

حجم جمتمع الدراسة.

3 . 2 جمتمع الدراسة 
  يعلرف جمتمع الدراسلة بأنه » مجيع مفلردات الظاهرة التي يدرسلها الباحث، وبذلك فهو 

مجيع األفراد أو األشياء املكّونة ملوضوع الدراسة« )عبيدات، 2006م،ص163( . 

   وبنلاء علىل موضوع وأهداف ومشلكلة الدراسلة، فإن جمتمع الدراسلة هلو كافة الطاب 
السلعوديني)مرحلة البكالوريلوس( يف اجلامعلات احلكوميلة املختلفلة يف مجيع مناطلق اململكة 
العربيلة السلعودية، وذلك من فئة الشلباب الذين تلرتاوح أعامرهم بني )18: 33 ( سلنة، وهي 

الفرتة التي تتصف بالنضج واملسؤولية االجتامعية والقانونية . 

 وقد  تم اختيار جامعة من كل منطقة من مناطق اململكة اخلمس كام ييل : 

1 ل جامعلة املللك عبد العزيز بجلدة يف املنطقة الغربية باعتبارها أكرب جامعة سلعودية من حيث 
عدد الطلبة من كافة أنحاء اململكة .

2 ل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية يف املنطقة الوسطى باعتبارها أكثر اجلامعات ختصصا 
يف الدراسات الرشعية .

3 ل جامعلة املللك فهد للبرتول واملعادن يف املنطقة الرشقيلة باعتبارها أكثر اجلامعات ختصصا يف 
الدراسات العلمية والتطبيقية .
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4 ل جامعة امللك خالد يف املنطقة اجلنوبية عىل اعتبارها أكثر اجلامعات يف املنطقة ختدم العديد من 
املحافظات والقرى واهلجر .

5 ل جامعة تبوك يف املنطقة الشاملية باعتبارها من اجلامعات احلديثة . 

 وقلد بللغ العلدد اإلمجلايل للطلبلة السلعوديني )املقيديلن( يف هلذه اجلامعلات يف مرحللة 
البكالوريلوس )76147( طالبًا لعام1430هل )الكتاب اإلحصائي السلنوي،1430هل( . هذا 
وقد وتم اختيار عينة عشلوائية طبقية تناسلبية بالطرق اإلحصائية املناسلبة باستشارة املختصني، 

وذلك بعد أن تم حتديد جمتمع الدراسة كام يتضح من اجلدول رقم )2( التايل : 

اجلدول رقم )2( توزيع جمتمع الدراسة
املنطقةالتسلسل

اجلامعة
عدد الطلبة
"املقيدون"

أفراد العينةالنسبة

25.7098%     19569 اإلمام حممد بن سعود اإلساميةالوسطى1
47.94185%36506امللك عبدا لعزيزالغربية2
9.6938%7375امللك فهد للبرتول واملعادنالرشقية3
11.7645%8952امللك خالداجلنوبية4
4.9118%3745تبوكالشاملية5

100384%)76147( طالبامخس جامعاتمخس مناطقاإلمجايل
 * املصدر : الكتاب اإلحصائي السنوي 1430هل

3 . 3  عينة الدراسة 
يعد حتديد واختيار عينة الدراسة من اخلطوات الرضورية واملهمة التي يتحتم عىل الباحث    
حتديدها وفقا ألسلس علمية وإحصائية مناسلبة، خاصا عندما تكون الدراسلة تبحث ظاهرة يف 
جمتملع كبلري يصعب إجراء الدراسلة عىل مجيع مفرداته، لذلك حيسلن يف هلذه احلالة العمل عىل 
اختيلار عينة عشلوائية ممثلة للمجتمع األصليل، ونظرًا لِكرَب جمتمع هذه الدراسلة حيث بلغ عدد 
الطلبة اجلامعيني السلعوديني يف اجلامعات اخلمس موضوع الدراسلة )76146( طالبا، فقد تم 
أخذ عينة عشوائية تناسبية، تم حتديد احلد األدنى حلجمها من خال املعادلة التالية :                     
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 حيلث أن :n  = حجلم العينلة املطللوب، N  = حجلم جمتمع البحث،  P= نسلبة املجتمع 
وقلد اقلرتح كريجيس ومروجان أن تسلاوي  d  ،0.5= اخلطأ الذي يمكلن التجاوز عنه وأكرب 
قيملة لله 0.05، قيملة مربلع كاي بدرجلة حريلة واحلدة  χ2   = 3.841 عند مسلتوى ثقة = 
0.95  . وباسلتخدام املعادللة السلابقة تلم حتديلد حجم العينة املناسلب كام يتضلح يف اجلدول 
أعلاه رقلم )2(، بعلد معرفة حجم املجتملع األصيل عند مسلتوى داللة إحصائيلة = 0.05 . 

)الصياد،1989م،137(. واجلدول رقم )3( يوضح ذلك :

اجلدول رقم )3(

حجم املجتمع 
)N(

)p(نسبة املجتمع)d (كامستوى الداللة اإلحصائية  )n( حجم العينة

761460.50.053.841384

3 . 4  أداة الدراسة

    تعتلرب أداة الدراسلة » وسليلة مائمة للحصول عىل بيانات ومعلوملات وحقائق مرتبطة 
بواقع أو ظاهرة معينة « )عبيدات وآخرون،2001م،ص109( . لذا قام الباحث بتصميم استبانة 
الدراسلة جلمع البيانلات امليدانية من عينة الدراسلة، وذلك بعد مراجعة البحوث والدراسلات  
واألدبيات والندوات واملحارضات العلمية السابقة، التي تناولت هذا املوضوع أو أحد متغرياته 

املختلفة ومنها ) قيم املواطنة، الشباب، األمن الوقائي، الوقاية والسامة ( .

    إضافلة مللا تكّون لدى الباحث من خربة عملية والتي تزيد عن ثاث عرشة سلنة، قضاها 
يف أعامل السلامة الوقائية واحلامية املدنية، منها عمله كرئيس لقسلم السامة بإدارة الدفاع املدين 
يف حمافظلة اجلبيلل، ثم مديرا إلدارة الدفاع املدين يف حمافظة رأس تنورة لعدة سلنوات، فضًا عام 
ملسه من حيث نظرة بعض الشباب ملعنى قيم املواطنة وذلك أثناء دراسته اجلامعية ال سيام يف ظل 
املتغريات املعارصة، مما كّون لدى الباحث شلعورا وإحساسلا بأمهية قيم املواطنة يف تعزيز العمل 

χ2 Np (1-p )

d2(N-1) +  χ2 p  (1-p )
n=  
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الوقائلي يف مجيلع جماالت احلياة، وإيامنه العميق بأمهية تعاون املواطنني لتحقيق ذلك، السليام إذا 
كانت نسبة الشباب من املواطنني تشكل السواد األعظم يف املجتمع السعودي بام يزيد عن %60.

        هذا وقد صمم الباحث اسلتبانة الدراسلة بالشلكل املغلق، حيث حددت االستجابات 
املحتمللة عن كل فقرة أو سلؤال وفقًا ملقيلاس ليكرت اخلاميس . وقلد أعطلي كل احتامل درجة 
حمددة ترتاوح بني )1 - 5(، ولتحديد  طول خايا املقياس يف مجيع حماور االسلتبانة تم حسلاب 
امللدى بالطريقلة التالية :  املدى = 5-1=4 فاملدى يسلاوي الفرق بني أعىل درجة وأقل درجة يف 
املقياس . وبناء عىل ذلك فإن طول اخللية =      = 0.8  ثم تضاف هذه القيمة إىل أقل قيمة ) غري 
موافق مطلقا( يف املقياس » بداية املقياس » هلدف حتديد احلد األدنى، وكذلك حتديد احلد األعىل 

) موافق بشدة ( مما يسهل تفسري النتائج  كام يتضح من اآليت :
ل متوسط من 1 – 1.80 يشري إىل غري موافق مطلقا، أو غري مهمة مطلقا .

ل متوسط من 1.81 – 2.60  يشري إىل غري موافق ، أو غري مهمة .
ل متوسط من 2.61 – 3.40 يشري إىل حمايد ، أو متوسطة األمهية .

ل متوسط من 3.41-4.20 يشري موافق، أو مهمة .
ل متوسط من 4.21- 5 يشري إىل موافق بشدة، أو مهمة جدا .

كام شملت االستبانة عدة حماور بحيث يندرج حتت كل حمور عدة أسئلة أو فقرات، وحتتوي 
بشكل عام عىل قسمني رئيسني مها :

 1  ل القسلم األول :  حيتوي عىل البيانات األولية، وتتضمن املتغريات التالية ) العمر، املسلتوى 
الدرايس، التخصص، احلالة االجتامعية، املشاركة اجلامعية للطالب ( .

2  ل  القسم الثاين : وحيتوي عىل عدة حماور تضمنت )75( عبارة عىل النحو التايل :
  ل   املحور األول : وحيتوى عىل عدة عبارات تقيس مستوى املواطنة لدى الشباب اجلامعي 

يف القيم التالية : ) أ- املشاركة ، ب- النظام ( .
ل  املحور الثاين : وحيتوي عىل عبارات حتدد معوقات ممارسة قيم املواطنة لدى الشباب.

ل  املحور الثالث : وحيتوي عىل عبارات حتدد مقومات تفعيل ممارسة قيم املواطنة، واجلدول  
رقم)4( يوضح توزيع أداة الدراسة  .
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اجلدول رقم )4( توزيع أداة الدراسة
االستامرات اجلامعةم

املوزعة
النهائي »الصالح       املستبعد العائدالفاقد

للتحليل«
3509325772185امللك عبد العزيز.1
230961343698اإلمام حممد بن سعود اإلسامية 2
6012481038امللك فهد للبرتول واملعادن 3
10537682345امللك خالد .4
409311318تبوك .5

785247538154384 *مخس جامعاتاإلمجايل

ويشلري الباحلث إىل أن هناك بعلض الصعوبات التلي واجهته أثناء توزيع وجتميع اسلتامرة 
البحث منها :  

ل تباعلد أماكن تواجد عينة البحث، حيث كانت عىل مسلتوى اململكة العربية السلعودية يف 
مناطقها اخلمس الرئيسة .

ل ظروف انتقال الباحث ملواقع هذه اجلامعات وما تطلبه ذلك من جهد وتكلفة ووقت .
ل تدين مستوى استجابة بعض املبحوثني .

ل عدم جدية بعض املبحوثني يف تعبئة استامرة البحث، فقد وجد الباحث أثناء الفرز بعد جتميع 
االستامرات عرشات منها )مكتملة التعبئة  شكليًا( ولكن تم تعبئتها بصورة تدل داللة قاطعة 
علىل علدم قراءة املبحلوث لعباراهتا)حيث خيتار املبحلوث خيارًا واحدا فقلط من اخليارات 
املطروحة باملقياس مثا »موافق بشلدة« ثم يؤرش بصور متسلسللة ومتكررة لذلك االختيار 
يف مجيع عبارات وحماور الدراسلة(، مما جعل الباحث يضطر إىل اسلتبعاد تلك االستامرات، 
بالرغلم من اكتامهلا شلكليًا، كام يتضح من اجلدول السلابق، واالكتفاء باحللد األدنى للعينة، 
ملن خال القيام بتكرار عمليلة التوزيع ومضاعفة عدد االسلتامرات املوزعة لتايف النقص 
املحتمل عند اسلتعادة أداة الدراسلة، وقد حتقق ذلك اهلدف بفضل الل ثم بالتعاون اإلجيايب 
الذي حظي به الباحث من عدد من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات موضوع البحث .  
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صدق وثبات أداة الدراسة 

تم التحقق من مدى صدق وثبات أداة الدراسة من ثاثة جوانب هي :

أواًل:  التحقق من الصدق الظاهري

ويقصلد به »عرض حمتوى االسلتبانة التلي تتعلق باملحاور الرئيسلة ملوضوع الدراسلة عىل 
جمموعلة من املختصني واخلرباء يف املوضلوع لتحكيمه، وإبداء اللرأي فيه«)الصياد،2007م( . 
فالصدق الظاهري يتعلق باملظهر العام لاستبانة أو الصورة اخلارجية هلا، من حيث نوع العبارات 
وصياغتها ومدى وضوحها، وقد تم ذلك من خال عرض أداة الدراسة يف صورهتا األولية عىل 
ثامنية وعرشين حمكاًم، تم اختيارهم من ذوي املعرفة واخلربة واالختصاص من األسلاتذة يف هذا 
املجلال . ملحق رقم)4(، واملوضح فيه قائمة بأسلامء املحكملني ووظائفهم . وذلك هلدف إبداء 

مرئيا هتم حياهلا من حيث :  

ل  مدى صحة الصياغة اللغوية والعلمية للعبارات الواردة يف حماور اإلستبانة . 

ل  مدى انتامء كل عبارة للمحور التي وجدت فيه، ومدى قياسها ملا وضعت من أجله . 

ل  مدى وضوح وسهولة العبارات، ومناسبتها ملستوى املبحوثني .

ل مدى أمهية وماءمة عبارات كل حمور وتدرجات مقياسه .

هذا وقد تم األخذ بام اتفق عليه غالبية املحكمني سواء بتعديل أو إضافة أو إلغاء، كام يتضح  
ذلك من امللحق رقم )5( املتضمن أداة الدراسة يف صيغتها النهائية . 

ثانيًا: التحقق من الصدق البنائي ألداة الدراسة 

   قلام الباحلث بعلد التأكد ملن الصدق الظاهلري ألداة الدراسلة بتحديد ملدى التجانس 
الداخليل للألداة من خال حسلاب معاملات االرتباط بني درجلة كل عبارة والدرجلة الكلية 
لعبلارات املحلور التي تنتمي إليه، وكذلك حسلاب معاملل ألفا لكرونبلاخ إذا حذف العنر . 

واجلدول رقم )5( األيت يوضح ذلك . 
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اجلدول رقم )5( التحقق من الصدق البنائي لألداة )ن =77(

م
معامل ألفا كرونباخ 

ممعامل االرتباطإذا حذف العنرص
معامل ألفا كرونباخ 

معامل االرتباطإذا حذف العنرص
املحور األول : ب )قيمة النظام (املحور األول : أ ) قيمة املشاركة(

10.7263**0.369610.6925            *0.2701
20.7345)0.2014(20.6937*0.2282
30.7340*0.247230.6508**0.6317
40.7306*0.288940.6939*0.2559
50.7286**0.352850.6847**0.3771
60.7124**0.536460.6224**0.7539
70.7269**0.396870.6619**0.5695
80.7070**0.584480.6795**0.5354
90.7254**0.428490.6917**0.3222

100.7123**0.5496100.6794**0.4665
110.7315**0.3959110.6489**0.6499
120.7080**0.5754120.6997*0.2404
130.6966**0.6584130.6794**0.4323
140.7083**0.5807140.6894**0.3264
150.7327*0.286115)0.7111()0.0772(
--ل0.3076**160.7321
170.7270**0.3630----
180.7343*0.2555---

قيمة معامل ألفا كرونباخ لقيمة )املشاركة( باملحور 
األول =  0.73

قيمة معامل ألفا كرونباخ لقيمة النظام باملحور
 األول = 0.70

 املحور الثالث ) مقومات املواطنة(        املحور الثاين ) معوقات املواطنة ( 
10.8215**0.438910.8518**0.4760
20.8218**0.427420.8527**0.4435
30.8252**0.354730.8587*0.2815
40.8279**0.294340.8561**0.3267
50.8234**0.407150.8502**0.5190
60.8212**0.464660.8572**0.3786
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تابع ..... اجلدول رقم )5( التحقق من الصدق البنائي لألداة :

م
معامل ألفا كرونباخ 

ممعامل االرتباطإذا حذف العنرص
معامل ألفا كرونباخ 

معامل االرتباطإذا حذف العنرص
       يتبع املحور الثالث ) مقومات املواطنة(    يتبع املحور الثاين ) معوقات املواطنة (   

70.8154**0.567970.8555**0.3543
80.8136**0.600480.8464**0.6728
90.8183**0.513690.8462**0.6300

100.8116**0.6348100.8647**0.3008
110.8194**0.4838110.8478**0.5798
120.8259**0.4139120.8553**0.3979
130.8200**0.4755130.8523**0.4741
140.8174**0.5273140.8489**0.5570
150.8179**0.5179150.8447**0.6697
160.8208**0.4579160.8420**0.7343
170.8217**0.4354170.8558**0.4585
180.8140**0.6291180.8447**0.6549
190.8223**0.4521190.8458**0.6428
200.8235**0.4212200.8498**0.5311
210.8227**0.4196210.8494**0.5411
220.8237** 0.3809220.8444**0.6552

قيمة معامل ألفا كرونباخ للمحور الثالث = 0.86قيمة معامل ألفا كرونباخ للمحور الثاين =0.83
   * دالة عند مستوى 0.05   ** دالة عند مستوى 0.01  

أظهرت مسلتويات االختبار كام يتضح أعاه أن مجيع عبارات حماور اإلسلتبانة ذات عاقة 
ومرتبطة ارتباطا دااًل إحصائيا مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه عند مسلتوى معنوية 
)0.05(، ملا عدا الفقرة رقم )2( من املحور األول بقيمة املشاركة، وكذلك العبارة رقم )15( 
من قيمة النظام حيث اتضح أن ارتباطها ضعيف، وثبات األخرية أكرب من الثبات الكيل للمحور 
اللذي تنتملي إليه، لذا تلم حذفهام.  كام اتضح بان معامل الثبات )ألفلا( جلميع العنارص يف حالة 
حذفهلا ويف مجيلع املحلاور أقل من قيمة ألفا للمحور ككل أو مسلاوية تقريبلا لقيمة املحور، كام 
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يف قيملة معاملل ألفلا كرونباخ لقيمة )املشلاركة( باملحور األول حيث تسلاوي قبلل التقريب = 
0.7346. كلام اتضح من اجللدول أن معامات االرتباط بني درجلة كل عبارة ودرجات مجيع 

عبارات املحور الذي تنتمي إليه عىل النحو التايل :  
1 ل تراوحلت معاملات االرتبلاط بني درجة كل عبلارة ودرجات مجيع عبلارات املحور األول 
ملا بني )0.2427-0.6584( بالنسبة لقيمة املشاركة، و)0.2282- 0.7539( لقيمة 

النظام وهي معامات ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( .               
2 ل تراوحلت معاملات االرتبلاط بلني درجة كل عبارة ودرجلات مجيع عبلارات املحور الثاين 
مللا بلني)0.2943- 0.6348( وهلي معاملات ارتبلاط داللة إحصائيلا عنلد مسلتوى 

معنوية)0.05( .
3 ل تراوحلت معاملات االرتباط بني درجلة كل عبارة ودرجات مجيع عبلارات املحور الثالث 
ملا بني)0.2815 - 0.7343(وهي معامات ارتباط دالة إحصائيا عند مسلتوى معنوية 

. )0.05(

ثالثًا: فحص ثبات أداة الدراسة 

  تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خال اختبار معامل الثبات باستخدام طريقة االتساق 
الداخيل، وهي طريقة ألفا كرونباخ كام يتضح من اجلدول رقم )6( التايل : 

اجلدول رقم )6( ) ن=77(
معامل ألفا كرونباخعدد البنود )العبارات (              املحور

180.73قيمة املشاركة
150.70قيمة النظام

220.83معوقات املواطنة
220.86مقومات املواطنة

   من خال معامل الثبات جلميع حماور الدراسة يتضح أن هذه املعامات ذات قيمة مرتفعة، 
وهذا مؤرش عىل صاحية أداة الدراسة لتحقيق أهدافها من خال اإلجابة عن أسئلتها مما يؤدي 

إىل إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها عند تطبيقها .
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3 . 5  األساليب اإلحصائية   

 لقلد تم بعد االنتهاء من توزيع االسلتبيانات عىل املبحوثني بالتنسليق مع األجهزة اإلدارية 
والفنيلة املختصلة يف اجلامعلات املعنية، تبعلًا لتعليامت تطبيلق األداة  يف اجلامعات عىل مسلتوى 
مناطق اململكة حسب اإلمكانات إما بالربيد العادي أو املناولة، ومن ثم جتميعها وفرزها لتحديد 
الصاللح منها للتحليلل اإلحصائي، بعد ذلك متت معاجلة البيانات إحصائيا  باسلتخدام احلزمة 
اإلحصائية للعلوم االجتامعية )spss( وبام يتناسب مع متغريات الدراسة وتضمن ذلك اآليت  :

1 ل التكرارات والنسب املئوية، لتوضيح عدد تكرار كل فئة ونسبتها مقارنة بالعدد اإلمجايل.

2 ل املتوسلطات احلسلابية ، االنحرافلات املعياريلة، لتقدير مدى أمهية العنلر عىل ضوء الوزن 
النسبي الفارق املكون من مخس درجات، ولتحديد الرتتيب التنازيل حسب أعىل قيمة بالنسبة 
للمتوسلط احلسلايب، وحسلب أقل قيمة لانحراف املعياري عند تسلاوي قيم املتوسلطات 

احلسابية للعنر .

4 ل  معامل ألفا كرونباخ لتقدير الثبات .

5 ل  معامل ارتباط بريسون للتأكد من الصدق البنائي لاستبانة .

6 ل اختبار مربع كاي حلسن املطابقة )للتأكد من عدم التطابق يف استجابات أفراد املجتمع( .

7  ل اختبار » ت« للعينات املستقلة، للتعرف عىل الفروق بني املجموعات يف مستوى قيم املواطنة.

8  ل حتليل التباين األحادي ) واملتعدد (، للتعرف هل هناك داللة إحصائية يف الفروق بني الطلبة 
يف مستوى قيم املواطنة.

9 ل اختبار LSD) أقل فرق معنوي ( إذا ظهر حتليل التباين وجود فروق معنوية )أو دالة إحصائيًا(، 
للتعرف عىل مصدر الفروق يف مستوى قيم املواطنة بني الطلبة يف املجموعات . 
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الفصل الرابع
عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها

4 . 1 خصائص مفردات الدراسة
4 . 2 مستوى قيم املواطنة لدى الشباب يف اجلامعات السعودية

4 . 3 املعوقات التي حتد من ممارسـة قيم املواطنة لدى الشـباب اجلامعي يف 
اململكة العربية السعودية

4 . 4 معوقات تفعيل ممارسـة قيم املواطنة عىل أرض الواقع لدى الشـباب 
يف جامعات اململكة العربية السعودية

4 . 5 الفروق يف مستوى قيم املواطنة بني طلبة اجلامعات يف اململكة العربية 
السعودية
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 الفصل الرابع
عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها 

    حتقيقًاً ألهداف الدراسلة يف التعرف عىل قيم املواطنة لدى الشلباب اجلامعي وإسلهامها 
يف تعزيز األمن الوقائي، قام الباحث بإجراء هذه الدراسلة للتعرف عىل مسلتوى قيمتني هامتني 
من منظومة قيم املواطنة لدى الشلباب مها: ) املشلاركة، والنظام ( وذلك يف مخس من جامعات 
اململكة، ومعرفة املعوقات التي حتد من ممارسلة هذه القيم، واملقومات املناسلبة لتفعيل ممارستها 

عىل أرض الواقع بام يسهم يف تعزيز األمن الوقائي  .

    يتناول هذا الفصل عرض بيانات الدراسة واملعلومات الناجتة عنها وحتليلها وتفسريها يف 
مخسة حماور رئيسة هبدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وهي : 

ل  البيانات األولية عن عينة الدراسة .

ل  مستوى كل من قيمة املشاركة وقيمة النظام لدى عينة الدراسة .

ل  املعوقات التي حتد من ممارسة نلك القيم عىل أرض الواقع  .

ل  املقومات التي تسهم يف تفعيل ممارسة نلك القيم .

ل  معرفلة الفلروق يف مسلتوى هاتني القيمتني لدى الشلباب اجلامعي والتي تعلزى إىل متغريات    
)العمر، املستوى الدرايس، التخصص، احلالة االجتامعية، املشاركة يف األنشطة اجلامعية( .   
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4 .1 خصائص مفردات الدراسة

تتسلم عينة الدراسلة بعدد ملن اخلصائص حسلب املتغلريات الديموجرافية التلي تناولتها 
الدراسة، والتي يمكن توضيحها عىل النحو التايل :

1 ـ العمر

اجلدول رقم )7( 

توزيع عينة الدراسة وفقًا العمر

النسبةالعددفئات العمر

26869.8من 18 سنة إىل اقل من 23 سنة

10226.6من 23 سنة إىل اقل من 28 سنة

123.1من 28 سنة إىل اقل من 33 سنة

20.5مل حيدد

384100.0املجموع

      يتضلح ملن اجللدول رقم )7( أن أعىل نسلبة من مفردات الدراسلة ) 69.8% ( ترتاوح 
أعامرهم بني ) 18 سنة إىل أقل من 23 سنة (، وأن )26.6%( ترتاوح أعامرهم بني ) 23 سنة إىل 
أقل من 28 سلنة (، وأن )3.1%( ترتاوح أعامرهم بني ) 28 سلنة إىل أقل من 33 سنة (، ونسبة 
)0.5( من العينة مل حتدد أعامرها .  وتدل النتائج السابقة عىل التنوع يف أعامر مفردات الدراسة، 
مع ارتفاع نسلبة الفئة األوىل وهذا مسلاير للواقع التعليمي اجلامعي يف اململكة العربية السعودية 

الذي يبدأ غالبًا يف عمر )18( سنة .  
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2 ـ اجلامعة                        

 اجلدول رقم ) 8 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا للجامعة
النسبةالعدداجلامعة

18548.2جامعة امللك عبد العزيز
9825.5جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية

4511.7جامعة امللك خالد
389.9جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

184.7جامعة تبوك
384100.0املجموع

      يتضلح ملن اجللدول رقم )8( أن غالبيلة مفردات الدراسلة )48.2%( من طلبة جامعة 
امللك عبد العزيز، ييل ذلك بنسبة )25.5%( من طلبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية، 
ثم من جامعة امللك خالد بنسبة )11.7%(، و) 9.9%( من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، 
و)4.7%( ملن جامعلة تبوك . وتدل النتائج السلابقة علىل أن توزيع العينلة وحتديد حجمها تم 
بصورة إحصائية تناسبية مع أعداد الطلبة يف كل جامعة، وكان العدد اإلمجايل للطلبة السعوديني 
» املقيديللن« يف مرحلة البكالوريللوس يف هذه اجلامعللات لعللام 2008م عىل التللوايل هللي: 

  . ]) 3.745 ( ،) 7.375 ( ،) 8.952 ( ،) 19.569( ،)36.506 ( [

3 ـ التخصص                                  

اجلدول رقم )9( توزيع عينة الدراسة وفقا للتخصص
النسبةالعددالتخصص

64.1  246علوم إنسانية )نظرية(
13635.4علوم تطبيقية )علمية(

20.5مل حيدد
384100.0املجموع
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        يتضلح ملن اجللدول رقلم )9( أن نسلبة )64.1%( ملن مفلردات العينة يدرسلون يف 
ختصصات إنسانية » نظرية »، وأن )35.4%( من مفردات العينة يدرسون يف ختصصات تطبيقية 

» علمية«، كام أن )0.5%( مل حتدد ختصصاهتا . 

4 ـ املستوى الدرايس

اجلدول رقم )10 (

توزيع عينة الدراسة وفق املستوى الدرايس
النسبةالعدداملستوى الدرايس

369.4السنة األوىل
11028.6السنة الثانية
12031.3السنة الثالثة

8522.1السنة الرابعة
225.7السنة اخلامسة

112.9مل حيدد
384100.0املجموع

        يوضلح اجللدول رقلم )10( أن أعىل مفردات العينة تقع يف مسلتوى السلنة الدراسلية 
الثالثة يف اجلامعة بنسبة )31.3%(، تليها السنة الثانية بنسبة )28.6%(، ثم السنة الرابعة بنسبة 
)22.1%(، ييل ذلك السلنة األوىل بنسلبة )9.4%(، ثم السنة اخلامسلة بنسبة )5.7%(، كام أن 
هناك 2.9% من أفراد العينة مل تذكر املسلتوى الدرايس هلا .عليه تدل النتائج السلابقة عىل التنوع 
يف املسلتويات اجلامعية ألفراد العينة، مما خيدم أهداف الدراسلة من حيث شلمولية التعرف عىل 

آراء الشباب اجلامعي يف املستويات الدراسية املختلفة .  
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5 ـ احلالة االجتامعية

اجلدول رقم )11 (

توزيع عينة الدراسة وفق احلالة االجتامعية
النسبةالعدداحلالة االجتامعية

35291.7أعزب
328.3متزوج

384100.0املجموع

       يوضح اجلدول رقم )11( أن نسلبة )91.7%( من أفراد العينة غري متزوجني، ونسلبة 
)8.3%( متزوجون . وتدل النتائج السابقة عىل أهنا متسقة مع نتائج متغري العمر يف اجلدول رقم 
)7( حيث أغلب األعامر ألفراد العينة تقع يف املرحلة بني )18-23( سلنة، وغالبا ما يكون سلن 

الزواج بعد هذه املرحلة .  

6 ـ املشاركة يف األنشطة اجلامعية

اجلدول رقم )12(

توزيع عينة الدراسة وفق مدى املشاركة باألنشطة اجلامعية
النسبةالعدداإلجابة

7018.2مشارك
30880.2غري مشارك

61.6مل حيدد
384100.0املجموع

 يوضح اجلدول رقم )12( أن غالبية أفراد العينة غري مشلاركني يف األنشلطة اجلامعية بنسبة 
)80.2%(، وأن نسلبة )18.2%( مشلارك، كام أن نسلبة 1.6% من العينة مل حتدد . وتدل هذه 

النتيجة عىل انخفاض مستوى قيمة املشاركة بوجه عام لدى الشباب يف األنشطة اجلامعية.  
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7 ـ  نوع املشاركة باألنشطة اجلامعية

    اجلدول رقم )13(

توزيع عينة الدراسة وفق النشاط امُلشاَرك فيه النسبة لعدد املشاركني يف النشاط
النسبة*العددالنشاط

3042.9رياضية
3042.9ثقافية

1014.3ترفيهية
1927.1أخرى

70عدد املشاركني يف النشاط

يوضح اجلدول رقم )13( أن نسبة املشاركة يف األنشطة اجلامعية كانت يف كل من األنشطة 
الرياضية والثقافية بالتساوي بنسبة )42.9%( لكا منهام، ونسبة )14.3% ( مشارك يف األنشطة 

الرتفيهية، ونسبة )27.1%( يف أنشطة أخرى .

4 . 2 مستوى قيم املواطنة لدى الشباب يف اجلامعات السعودية 

لإلجابة عن الِسؤال األول من أسئلة الدراسة وهو : ما مستوى قيم املوطنة لدى الشباب     
يف اجلامعات السلعودية وإسلهامها يف تعزيز األمن الوقائي ؟ . وحيث حدد الباحث قيمتني من 
منظومة قيم املواطنة لدراسلتها وهي ) قيمة املشاركة، قيمة النظام (، فقد قام بتحليل استجابات 
مفردات الدراسلة من منسلويب اجلامعات اخلمس للتعرف عىل مستوى تلك القيمتني من خال 
حساب : التكرارات، واملتوسط احلسايب، واالنحراف املعياري، وقيمة مربع كاي جلودة املطابقة، 
ومن ثم ترتيب تلك االسلتجابات تنازليًا حسلب أعىل قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيم 
للتشلتت الذي يمثله االنحراف املعياري عند تسلاوي قيم املتوسلط .   واجلدوالن رقم ) 14(، 

)15( يوضحان ذلك عىل التوايل :
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1 ـ مستوى قيمة املشاركة 

اجلدول رقم )14(

مستوى قيمة املشاركة )تفاعل وتضافر جهود اجلميع لتعزيز األمن الوقائي(

موافق العبارةم
غري حمايدموافقبشدة

موافق

غري 
موافق 
ط إطالقًا

وس
املت

ايب
حلس

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

قيمة مربع امل
بكاي )كا2(

رتتي
ال

بني 4 شاع  إذا  الكثري  األمم  حتقق 
أبنائها الشعور بمسؤولية املشاركة

 259110141ت
4.630.57**442.851

%67.428.63.60.3 

املسامهة يف صنع 1 تتضمن  املشاركة 
القرار خلدمة الوطن املواطن

 215144232ت
4.490.63**319.062

%56.037.56.00.5 

18
شؤون  إدارة  يف  الشباب  مشاركة 
األمن  تعزيز  يف  تسهم  املجتمع 

الوقائي.

2181382521ت
4.480.67**490.973

%56.835.96.50.50.3

مشاركة املواطن لألجهزة يف أعامهلا 5
ال تتعارض مع مبادئ اإلسام.

2351063436ت
4.460.81**497.024

%61.227.68.90.81.6

3
القيام  األمنية  األجهزة  تستطيع  ال 
دون  وجه  أكمل  عىل  بأعامهلا 

مشاركة املواطن .

1981384071ت
4.370.76**395.925

%51.635.910.41.80.3

15
املنحرفة  السلوكيات  جتنب 
أنواع  من  الشخصية(  )االستقامة 

املشاركة غري املبارشة.

19613137137ت
4.290.91**360.326

%51.034.19.63.41.8

16
هو  األمنية  األجهزة  مع  تعاوين 
القتناعي التام بأن األمن والسامة 

مسؤولية اجلميع .

20611247109ت
4.290.94**363.107

%53.629.212.22.63.2

وإن 17 اآلخرين  بمساعدة   أقوم   
تطلب ذلك وقتا إضافيا.

1741574175ت
4.270.82**354.028

%45.340.910.71.81.3

األمنية 7 لألجهزة  املواطن  مشاركة 
يف أعامهلا تقابل بتقدير اآلخرين.

12513490287ت
3.891.00**169.579

%32.634.923.47.31.8

11
املشاركة  عن  العزوف  إىل  أميل 
األمن  رجال  مع  والتعاون 

لغلظتهم .

100801086630ت
3.401.26** 49.85 10

%26.020.828.117.27.8
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* املتوسط احلسايب من 5 درجات

يوضح اجلدول رقم ) 14( أن اختبار كا2 يدل عىل عدم التطابق يف استجابات أفراد املجتمع 
يف مجيع العبارات اخلاصة بقيمة املشلاركة من املحور األول، وذلك عند مسلتوى داللة إحصائية 
)0.05( . وأن املتوسلط احلسلايب العام هلذه القيمة قد بلغ ) 3.79( مما يدل عىل ضوء متوسط 

الوزن النسبي الفارق إىل أن مستوى هذه القيمة بشكل عام مرتفع .

   كام تبني من اجلدول أن عبارات قياس قيمة املشلاركة شلملت عىل عبارات لقياس اجلانب 
املعريف والوجداين، وأخرى لقياس اجلانب السلوكي هلذه القيمة، وذلك عىل النحو التايل : 

موافق العبارةم
غري حمايدموافقبشدة

موافق

غري 
موافق 
ط إطالقًا

وس
املت

ايب
حلس

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

قيمة مربع امل
بكاي )كا2(

رتتي
ال

األمنية 12 األجهزة  أبلغت  أن  سبق 
عن سلوك منحرف.

10995578736ت
3.401.35      

**45.9511
%28.424.714.822.79.4

أعامل 10 يف  تطوعت  أن  سبق 
للمصلحة العامة دون مقابل.

91109737437ت
3.371.29** 37.0412

%23.728.419.019.39.6

مع 9 التعاون  عن  العزوف  إىل  أميل 
أجهزة األمن إلجراءاهتا املعقدة. 

96761007240ت
3.301.31** 29.7513

%25.019.826.018.810.4

هادفة 8 مقرتحات  قدمت  أن  سبق 
لتحقيق مصلحة عامة. 

7396948437ت
3.221.25     

**30.1414
%19.025.024.521.99.6

املشاركة يف حتمل املسؤولية تعرض 6
اإلنسان ملتاعب هو يف غنى عنها.

576412010538ت
2.991.20** 61.515

%14.816.731.327.39.9

13
ضد  بالشهادة  تقدمت  أن  سبق 
والسامة  األنظمة  خيالف  سلوك 

العامة.

72639110058ت
2.981.34** 17.0216

%18.816.423.726.015.1

14
هدفت  األمنية  لألجهزة  مشاركتي 
املقررة  املكافآت  عىل  للحصول 

نظاما. 

454210210293ت
2.591.29** 48.8917

%11.710.926.626.624.2

3.79املتوسط العام للمحور

تابع ... اجلدول رقم )14(
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أوال : العبارات التي تقيس اجلانب املعريف والوجداين لقيمة املشـاركة بلغت عرش عبارات 
متثـــل )58.8%( مـن عبــارات املحور، وهي حسـب الرتتب التنازيل للمتوسـط 

احلسايب باجلدول: )1 ، 2 ، 3 ، 4، 5 ، 6، 7 ، 9 ، 51، 17( 

تراوح املتوسلطات احلسلابية للعبارات الثامن األوىل منها بلني )3.89- 4.63(، وما بني 
)2.99-2.59( للعبارتني رقم )17،15( بصيغتهام السللبية، مما يشلري إىل أن قيمة املشاركة يف 

هذا اجلانب قد حصلت عىل مستوى بني مرتفع إىل مرتفع جدا وذلك عىل النحو التايل : 

1 ل حتقق األمم الكثري إذا شاع بني أبنائها الشعور بمسؤولية املشاركة، جاءت يف الرتتيب األول 
بمتوسط حسايب )4.63(،حيث وافق عىل ذلك )96%(،مقابل) 0.3% (غري موافقني.

2 ل املشلاركة تتضمن املسلامهة يف صنع القرار خلدمة الوطن واملواطن، جاءت يف الرتتيب الثاين 
بمتوسط حسايب )4.49(، حيث وافق عىل ذلك)93.5%(، مقابل)0.5%(غري موافقني .

3 ل مشلاركة الشلباب يف إدارة شؤون املجتمع تسهم يف تعزيز األمن الوقائي، جاءت يف الرتتيب 
الثالث بمتوسلط حسلايب )4.48(،حيث وافق عىل ذلك )92.7%(،مقابل) 0.8% ( غري 

موافقني .

4 ل مشلاركة املواطلن لألجهلزة يف أعامهللا ال تتعارض مع مبادئ اإلسلام، جلاءت يف الرتتيب 
الرابع بمتوسلط حسلايب )4.46(، حيث وافق عىل ذللك )88.8%(، مقابل       )%2.4( 

غري موافقني .

5 ل ال تسلتطيع األجهلزة األمنيلة القيام بأعامهلا عىل أكملل وجه دون مشلاركة املواطن، جاءت 
يف الرتتيلب اخلاملس بمتوسلط حسلايب )4.37(،حيلث وافلق علىل ذللك )%87.5(، 

مقابل)2.1%( غري موافقني.

6 ل جتنب السللوكيات املنحرفة )االستقامة الشلخصية( من أنواع املشاركة غري املبارشة، جاءت 
يف الرتتيب السادس بمتوسط حسايب )4.29(، وانحراف معياري 0.91 حيث وافق عىل 

ذلك )85.1%(، مقابل) 5.2% (غري موافقني. 

7 ل تعلاوين مع األجهزة األمنية هو القتناعي التام أن األمن السلامة مسلؤولية اجلميع، جاءت 
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يف الرتتيب السابع بمتوسط حسايب )4.29(، وانحراف معياري)0.94( حيث وافق عىل 
ذلك )82.8%(، مقابل) 4.9% (غري موافقني.

8 ل مشاركة املواطن لألجهزة األمنية يف أعامهلا تقابل بتقدير اآلخرين،جاءت يف الرتتيب التاسع 
بمتوسط حسايب)3.89(،حيث وافق عىل ذلك)67.5%(،مقابل)9.1%(غريموافقني.  

9 ل املشلاركة يف حتملل املسلؤولية تعرض اإلنسلان ملتاعب هو يف غنى عنهلا، جاءت يف الرتتيب 
اخلاملس علرش بمتوسلط حسلايب )2.99(، حيلث وافلق علىل ذللك )31.5%(، مقابلل 

)37.2% ( غري موافقني .

10 ل  مشاركتي لألجهزة األمنية هدفت للحصول عىل املكافآت املقررة نظاما، جاءت يف الرتتيب 
السابع عرش بمتوسط حسايب )2.59(، حيث وافق عىل ذلك )22.6%(، مقابل)%50.8( 

غري موافقني .

ثانيـا : العبـارات التـي تقيس اجلانب السـلوكي لقيمة املشـاركة بلغت سـبع عبارات متثل 
)41.2%( من عبـــارات املحـــور، وهي حسب الرتتب التنازيل للمتوسط احلسايب 
باجلـدول: )8، 10، 11، 12، 13، 14، 16(، منها عبارة واحدة فقط حصلت عىل 
مسـتوى مرتفع جدا وهي العبارة رقم )8(، أما العبارات السـت األخرى فحصلت 
عىل مسـتوى ما بني منخفض اىل متوسط، حيث تراوحت متوسطاهتا بني )2.98-

340(  وذلك عىل النحو التايل : 

1 ل أقوم بمسلاعدة  اآلخرين وإن تطلب ذلك وقتا إضافيا، جاءت يف الرتتيب الثامن بمتوسلط 
حسايب )4.27(، حيث وافق عىل ذلك)86.1%(، مقابل)3.1%(غري موافقني .

2 ل أميلل إىل العلزوف عن املشلاركة والتعلاون مع رجال األملن لغلظتهم، جلاءت يف الرتتيب 
العلارش بمتوسلط حسلايب )3.40(، وانحراف معيلاري )1.26(، حيلث وافق عىل ذلك 

)46.8%(، مقابل) 25% ( غري موافقني .

3 ل سبق أن أبلغت األجهزة األمنية عن سلوك منحرف، جاءت يف الرتتيب احلادي عرش  بمتوسط 
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حسلايب )3.40(، وانحراف معياري )1.35(، حيث وافلق عىل ذلك )53.1%(، مقابل 
)32.1% ( غري موافقني .

4 ل سلبق أن تطوعلت يف أعلامل للمصلحلة العامة دون مقابلل، جاءت يف الرتتيلب الثاين عرش 
بمتوسط حسايب)3.37(، حيث وافق عىل ذلك)52.1%(،مقابل)28.9%( غري موافقني.

5 ل أميل إىل العزوف عن التعاون مع أجهزة األمن إلجراءاهتا املعقدة، جاءت يف الرتتيب الثالث 
عرش بمتوسلط حسلايب )3.30(،حيث وافق عىل ذلك )44.8%(،مقابل)29.2% ( غري 

موافقني .

6 ل سلبق أن قدملت مقرتحلات هادفلة لتحقيق مصلحة عاملة، جاءت يف الرتتيلب الرابع عرش 
بمتوسط حسايب )3.22(، حيث وافق عىل ذلك )44%(، مقابل)31.5%(غري موافقني . 

7 ل سلبق أن تقدمت بالشهادة ضد سلوك خيالف األنظمة والسامة العامة،، جاءت يف الرتتيب 
السلادس علرش بمتوسلط حسلايب )2.98(، حيلث وافلق علىل ذللك )35.2%(، مقابل 

)41.1% ( غري موافقني . 

   وتتفق هذه النتائج جزئيا مع ما توصلت إليه كل من : دراسة البيايل )2007م( من حيث 
كلون اجلوانلب الترشيعية والتنظيمية للدى املجتمع املدين تتسلم بالقصور والضعف، ودراسلة 
البلاز )2007( يف أن طبيعلة اإلجلراءات اإلدارية والروتلني لدى أطراف املواطنلة تعيق عملية 
املشاركة، املشاركة إن وجدت فهي تفتقد إىل املنهجية وتتصف باجلمود، إحجام األجهزة األمنية 
عن مشلاركة اجلمهور يف اإلدارة والتخطيط، النظرة إىل أن األجهزة األمنية مؤسسلات جتسسلية 
وتسللطية، ودراسلة العاملر )1426هل( يف أن األملة يمكن أن حتقق الكثلري إذا انترش بني أبنائها 
الشلعور باملسلؤولية، هناك ارتفاع ملحوظ يف درجة االنتامء لدى الشلباب جتاه الوطن، ودراسة 
موسلى )2005( يف أن العاقة بني اإلسلام واملواطنة عاقة وئام وامتزاج وارتباط ، ودراسلة 
الباز )1422هل(  يف أن أغلب الشلباب ليس هلم مشلاركة جمتمعية، وكذلك عدم اقتناع املجتمع 
بأمهيلة املشلاركة والتطوع، ودراسلة الطيار )1997م(، ودراسلة احلريب )1416هلل(  يف أن من 
أسلباب عدم مشلاركة الشلباب البطء يف إنجاز األعامل واالسلتخدام السليئ للسللطة من قبل 
رجال األمن، اخلوف من املسلاءلة والتحقيق . كذلك تتفق جزئيا هذه النتائج مع دراسلة حمارمه 
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)2008م( من الدراسات العربية يف أن مستوى سلوك قيم املواطنة لدى عينة الدراسة متوسطة 
وأن مستوى قيمة املشاركة أقل من غريها من القيم، وكذلك مع دراسة تشيل )1996م( ودراسة 
ألوبينا )2004م( من الدراسات األجنبية يف أن من القيم املؤثرة واجليدة يف سلوك املواطنة قيمة 

املشاركة .

2 ـ مستوى قيمة النظام

اجلدول رقم )15(

قيمة النظام )التقيد باألنظمة والتعليامت(

موافق العبارةم
غري حمايدموافقبشدة

موافق

غري 
موافق 
ط إطالقًا

وس
املت

ايب
حلس

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

قيمة مربع امل
بكاي )كا2(

رتتي
ال

من 2 والقوانني  األنظمة  احرتام 
عامات رقي الشعوب وتطورها

 3136191ت
4.790.48**676.131

%81.515.92.30.3 

5
تعزيز  يف  يسهم  بالنظام  التقيد 
مجيع  يف  الوقائي  واألمن  السامة 

املجاالت. 

2591031552ت
4.590.68**630.92

%67.426.83.91.30.5

بالتعليامت)األنظمة 1 التزم 
والقوانني( بدافع الرقابة الذاتية.

21112230174ت
4.350.88**405.193

%54.931.87.84.41.0

4
اإلجراءات  اتباع  عىل  أحرص 
املشكات  لتجنب  الوقائية 

واألخطار. 

1871533383ت
4.340.78**391.264

%48.739.88.62.10.8

باألنظمة 12 التقيد  يف  القدوة  غياب 
والتعليامت يضعف تقيد العامة هبا 

19712934213ت
4.290.90**358.925

%51.333.68.95.50.8

سواء 9 والتعليامت  باألنظمة  أتقيد 
بداخل الوطن أو خارجه.

1921265169ت
4.270.92**338.116

%50.032.813.31.62.3

14
والتعليامت  األنظمة  إخضاع  عدم 

ملرحلة جتريبية )أوال( يضعف 
تطبيقها.

16215845172ت
4.200.85**312.957

%42.241.111.74.40.5

13
عدم أخذ رأي اآلخرين يف إصدار 
يضعف  والتعليامت  األنظمة 

تطبيقها. 

17612856186ت
4.170.95**278.198

%45.833.314.64.71.6
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* املتوسط احلسايب من 5 درجات

يوضح اجلدول رقم )15( أن اختبار كا2 يدل عىل عدم التطابق يف استجابات أفراد املجتمع 
يف مجيلع العبلارات اخلاصة بالقيمة الثانية) قيمة النظام(  من املحور األول،  وذلك عند مسلتوى 
داللة إحصائية )0.05( . وأن املتوسط احلسايب العام هلذه القيمة قد بلغ ) 3.08( مما يدل عىل 

ضوء متوسط الوزن النسبي الفارق إىل أن مستوى هذه القيمة بشكل عام متوسط .

    كام تبني من اجلدول أن عبارات قياس قيمة النظام اشلتملت عىل عبارات لقياس اجلانب 
املعريف والوجداين، وأخرى لقياس اجلانب السلوكي هلذه القيمة، وذلك عىل النحو التايل : 

موافق العبارةم
غري حمايدموافقبشدة

موافق

غري 
موافق 
ط إطالقًا

وس
املت

ايب
حلس

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

قيمة مربع امل
بكاي )كا2(

رتتي
ال

وأنا 10 والتعليامت  باألنظمة  أتقيد 
خارج الوطن بصورة أفضل.

18980712915ت
4.041.15**243.979

%49.220.818.57.63.9

)األنظمة 7 بالتعليامت  التزم 
والقوانني(خوفا من العقوبات.

111127745616ت
3.681.16**101.9110

%28.933.119.314.64.2

أضطر أحيانا للخروج عن األنظمة 3
ألن اآلخرين يفعلون ذلك

86136676431ت
3.471.23**77.4311

%22.435.417.416.78.1

6
بعض  تسبب  والقوانني  األنظمة 
القيود واملتاعب، لذا أضطر أحيانا 

ملخالفتها . 

97100856339ت
3.401.30**34.2812

%25.326.022.116.410.2

11
والتعليامت  باألنظمة  أتقيد  ال 
ألهنا ال تطبق عىل اجلميع عىل قدم 

املساواة. 

11068897146ت
3.331.37**30.0913

%28.617.723.218.512.0

يعيق 8 والقوانني  باألنظمة  االلتزام 
التطور واألعامل الناجحة.

72494492127ت
2.601.51**60.1914

%18.812.811.524.033.1
3.08املتوسط العام للمحور

تابع ... اجلدول رقم )15(
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أوال : العبـــارات التي تقيس اجلانب املعريف والوجداين لقيمة النظام بلغت سـت عبارات 
متثـل )42.9%( مـــن عبــارات املحور، وهي حسـب الرتتب التنازيل للمتوسـط 

احلسايب باجلدول : )1 ، 2 ، 5 ، 7 ، 8، 14(. 

تراوحلت املتوسلطات احلسلابية للعبلارات اخلمس األوىل منهلا بلني )4.17- 4.79(، 
ومتوسط حلسايب )2.60( للعبارة رقم )14( بصيغتها السلبية، مما يشري إىل أن قيمة النظام هبذا 

اجلانب قد حصلت عىل مستوى بني مرتفع إىل مرتفع جدا وذلك عىل النحو التايل : 

1 ل  احرتام األنظمة والقوانني من عامات رقي الشلعوب وتطورها، جاءت يف الرتتيب األول 
بمتوسط حسايب )4.79(، حيث وافق عىل ذلك )97.4%(،مقابل)0.3%( غري موافقني. 

2 ل  التقيد بالنظام يسهم يف تعزيز السامة واألمن الوقائي يف مجيع املجاالت، جاءت يف الرتتيب 
الثاين بمتوسلط حسلايب)4.59(، حيث وافلق عىل ذلك )94.2%(،مقابلل)1.8% ( غري 

موافقني .

3 ل  غيلاب القلدوة يف التقيلد باألنظمة والتعليلامت يضعف تقيد العامة هبا، جلاءت يف الرتتيب 
اخلامس بمتوسلط حسلايب )4.29(، حيلث وافق عىل ذللك )84.9%(، مقابل) %6.3 ( 

غري موافقني .

4 ل  عدم إخضاع األنظمة والتعليامت ملرحلة جتريبية )أوال( يضعف تطبيقها، جاءت يف الرتتيب 
السلابع بمتوسط حسلايب)4.20(، حيث وافق عىل ذلك )83.3%(،مقابل)4.9% ( غري 

موافقني .

5 ل  عدم أخذ رأي اآلخرين يف إصدار األنظمة والتعليامت يضعف تطبيقها، جاءت يف الرتتيب 
الثامن بمتوسط حسايب )4.17(، حيث وافق عىل ذلك )79.1%(، مقابل ) 6.3% ( غري 

موافقني .

6ل   االلتلزام باألنظملة والقوانلني يعيلق التطور واألعلامل الناجحة، جلاءت يف الرتتيب الرابع 
عرش بمتوسط حسلايب )2.60(، حيث وافق عىل ذلك )31.6%(، مقابل)67.1% ( غري 
موافقلني، بمعنلى أن غالبية أفراد العينة ال يرون أن االلتزام باألنظمة والقوانني يعيق التطور 

واألعامل الناجحة .
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ثانيـا : العبـارات التـي تقيـس اجلانـب السـلوكي لقيمـة النظام بلغـت ثامين عبـارات متثل 
)57.1%(  مـــن عبـــارات املحــور، وهي حســـب الرتتب التنازيل للمتوسـط 
احلسـايب باجلـدول:  )3 ، 4 ، 6 ، 10، 11 ، 12، 13( . كـام تراوحـت املتوسـطات 
احلسابية هلذه العبارات ما بني )33.3- 4.35(، متضمنة بعض العبارات السلبية، 
مما يشـري إىل أن قيمة النظام يف هذا اجلانب قد حصلت عىل مسـتوى بني منخفض إىل 

مرتفع جدا وذلك عىل النحو التايل:

1 ل التزم بالتعليامت)األنظمة والقوانني( بدافع الرقابة الذاتية، جاءت يف الرتتيب الثالث بمتوسط 
حسايب )4.35(، حيث وافق عىل ذلك )86.7%(، مقابل)5.4% ( غري موافقني .

2 ل أحلرص علىل اتباع اإلجلراءات الوقائية لتجنب املشلكات واألخطار، جلاءت يف الرتتيب 
الرابع بمتوسلط حسلايب )4.34(،حيث وافق عىل ذللك )88.5%(،مقابل)2.9% ( غري 

موافقني. 

3 ل  أتقيلد باألنظملة والتعليلامت سلواء داخل الوطلن أو خارجه، جاءت يف الرتتيب السلادس 
بمتوسط حسايب )4.27(، حيث وافق عىل ذلك)82.8%(، مقابل)3.9%( غري موافقني. 

4 ل أتقيلد باألنظملة والتعليامت وأنلا خارج الوطن بصلورة أفضل، جاءت يف الرتتيب التاسلع 
بمتوسط حسايب )4.04(، حيث وافق عىل ذلك )70%(، مقابل)11.5% ( غري موافقني، 
مملا يشلري إىل أن غالبيلة أفراد العينة يكلون التزامهم بقيمة النظام داخلل الوطن أقل منه عند 

تواجدهم باخلارج .

5 ل التلزم بالتعليلامت )األنظملة والقوانلني( خوفا ملن العقوبلات، جاءت يف الرتتيلب العارش 
بمتوسط حسايب )3.68(، حيث وافق عىل ذلك )62%(،مقابل)18.8% ( غري موافقني.

6 ل أضطلر أحيانا للخروج علن األنظمة ألن اآلخرين يفعلون ذلك، جاءت يف الرتتيب احلادي 
عرش بمتوسلط حسلايب)3.47(،حيث وافق عىل ذلك )57.8%(،مقابلل)24.8%( غري 

موافقني.
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7 ل األنظملة والقوانلني تسلبب بعض القيلود واملتاعلب، لذا أضطلر أحيانا ملخالفتهلا، جاءت 
يف الرتتيلب الثلاين علرش بمتوسلط حسلايب )3.40(، حيث وافلق عىل ذللك )%51.3(، 

مقابل)26.6% ( غري موافقني .
8  ل ال أتقيد باألنظمة والتعليامت ألهنا ال تطبق عىل اجلميع عىل قدم املساواة، جاءت يف الرتتيب 
الثالث عرش بمتوسط حسايب )3.33(، حيث وافق عىل ذلك )46.3%(، مقابل)%30.5( 

غري موافقني .

  وتتفق هذه النتائج جزئيا فيام توصلت إليه مع كل من: دراسة األمحد وآخرون )2008م(  
يف أن من أهم أسلس مفهوم املواطنة االلتزام باألنظمة والقوانني، ودراسة موسى )2005م( يف 
أن حقوق وواجبات املواطنة ال حتميها القوانني وال الزواجر بقدر ما حيميها اإليامن بالل ورقابته 
. كلام تتفلق مع دراسلة مكلروم )2004م( من الدراسلات العربية يف أن من اللدالالت املرتبطة 
بسللوكات املواطنلة وتنميتها االلتلزام باألنظمة والقوانني وسليادة القانون، ومع دراسلة محادة 
)2001م( يف أن ملن أهلم معوقات تطبيق قيم املواطنة عدم املوضوعية ألسلباب متعددة. ومن 
الدراسلات األجنبية تتفق مع دراسة صندوق األبحاث االجتامعية بأكاديمية العلوم يف مجهورية 
قريقيسلتان )2007م( يف أن ملن عامات عدم املواطنة عدم احلرتام األنظمة والتعليامت، ومع 
دراسلة داينسلن )1992م( يف أن ملن خصائلص املواطنلة الصاحللة االلتلزام بالسللوك احلميد 

واألخاق اجليدة، ومعرفة األنظمة واللوائح .    

3 ـ املستوى الكيل لقيم املواطنة موضوع البحث

اجلدول رقم ) 16(
املتوسطات احلسابية لقيم املواطنة وترتيبها تنازليًا

الرتتيباملتوسط احلسايب *املحاور
3.791قيمة املشاركة

3.082قيمة النظام
3.47الدرجة الكلية لقيم املواطنة

* املتوسط من 5 درجات
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من اجلدول رقم )16( يتضح أن املتوسلط العام للمحور األول مشلتما عىل قيم موضوع 
البحلث وهي ) املشلاركة، النظام ( قلد حصل عىل )3.47( مما يدل عىل أن املسلتوى العام هلذه 

القيم مرتفع . 

   ويمكن تفسري النتائج التي توصلت هلا الدراسة يف هذا املحور مشتمًا عىل قيمة املشاركة 
وقيملة النظلام إىل أن مسلتوى كل منهلام يف اجلانب املعلريف والوجداين) مرتفلع إىل مرتفع جدا( 
وبصلورة إجيابيلة، كام يتضح من العبارات املرتبة تنازليًا حسلب املتوسلط احلسلايب )1 ، 2، 3 ، 
4، 5 ، 6، 7 ، 9، 15 ، 17( يف اجللدول رقلم )14( لقيملة املشلاركة، والعبلارات املرتبة تنازليًا 
حسب املتوسط احلسايب )1 ، 2 ، 5، 7 ،8 ، 14( باجلدول رقم )15( لقيمة النظام . حيث نجد 
أن هنلاك اتفاقلا إجيابيا لدى غالبية املبحوثني حول أن املشلاركة تتضمن معلاين منها :) املحافظة 
عىل سلمعة الوطن يف الداخل واخلارج، املشلاركة حتقق األمن الكثري إذا شاع بني أبنائها الشعور 
بتحمل تلك املسلؤولية، املشلاركة تعني املسلامهة يف صنع القرار خلدمة الوطن واملواطن، كام أن 
مشلاركة الشلباب يف إدارة شؤون املجتمع تسهم يف تعزيز األمن الوقائي ( . كام يتضح كذلك أن 
هناك اتفاقا إجيابيا لدى غالبية املبحوثني حول أن قيمة النظام تتضمن معاين منها : )عامة لرقي 
الشلعوب وتطورها، يسهم يف تعزيز السلامة واألمن الوقائي يف مجيع املجاالت، يتوقف نجاح 
املجتمعات يف حتقيق أهدافها عىل مدى التزامها باألنظمة والقوانني، االلتزام باألنظمة والقوانني 

ال يعيق األعامل الناجحة....( . 

  إال أنه يف الوقت نفسه يتضح أن ممارسة اجلانب السلوكي ) التطبيقي( هلذه القيم عىل أرض 
الواقع من قبل املبحوثني مل يكن باملسلتوى املطلوب خاصة جتاه األجهزة األمنية، وهذا ما أشلار 
له) احلريب،1416هل( بأن عدم تطابق الفهم والتفسلري ملهام أجهزة األمن من قبل الطرفني أدى 
إىل علزوف الشلباب عن املشلاركة رغم أن هناك اتفاقلا بينهم حول األمهية والواجب اإلنسلاين 

لقيمة املشاركة، وهذا األمر يتضح من خال اآليت : 

1  ل نجد أن مسلتوى اجلانب السللوكي لقيمة املشلاركة ما بني متوسلط إىل منخفض كام يتضح 
من  العبارات املرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب )8 ، 10، 11 ، 12 ، 13، 16،14( يف 

اجلدول رقم )14( وذلك عىل النحو التايل : 

أ  ل نسلبة)46.8%( متيلل إىل العلزوف عن املشلاركة والتعاون مع رجال األملن لغلظتهم، 
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مقابل ) 25% ( يامرسون ذلك .

ب  ل نسلبة)44.8%( ملن املبحوثلني، متيلل إىل العلزوف علن التعلاون ملع أجهلزة األمن 
إلجراءاهتا املعقدة،  مقابل) 29.2% ( يامرسون ذلك .

ج  ل نسلبة )41.1%( ملن املبحوثلني مل يسلبق هلم أن تقدموا بالشلهادة ضد سللوك خيالف 
األنظمة والسامة العامة، مقابل نسبة)35.2%(، قاموا بذلك  .

د  ل كام نجد أن هناك مسلتوى متوسلطا ملامرسة بعض صور قيمة املشاركة كسلوك عميل عىل 
أرض الواقلع ملن قبل املبحوثني، فنجد أن نسلبة ما بلني) 44% - 53%( من املبحوثني 
سلبق هلم ممارسلة قيمة املشلاركة كسللوك منها : ) اإلباغ عن سللوك منحرف، القيام 
بأعلامل تطوع، تقديلم مقرتحات لتحقيق مصلحلة عامة (، مقابل نسلبة ما بني)%29-

32.1% ( من املبحوثني مل يامرسوا ذلك .

هل ل هناك صورة واحدة لقيمة املشلاركة حصلت عىل مسلتوى مرتفع وهي رقم )8( والتي 
تتضمن: القيام بمساعدة اآلخرين وإن تطلب ذلك وقتا إضافيا، حيث أشار )%86.1( 
من املبحوثني إىل القيام بذلك . عليه يرى الباحث أن تفسري ذلك يرجع لكون هذه العبارة 
جاءت بصيغة عامة ومل تقرتن هذه املسلاعدة بطرف حمدد، وما يرجح هذا االعتقاد لدى 
الباحث أن اسلتجابة املبحوثني يف نفس الوقت كانت سلبية جتاه ممارسة هذه القيمة عند 

ربطها بطرف حمدد كاألجهزة األمنية .

2 ل كام نجد أن مسلتوى اجلانب السللوكي لقيمة النظام ما بني متوسلط إىل منخفض، كام يتضح 
من العبارات املرتبة تنازليًا حسلب املتوسلط احلسلايب )3 ، 4 ، 6 ، 9 ، 10، 11 ، 12، 13 ( 

يف اجلدول رقم )15( وذلك عىل النحو التايل : 

أ  ل نسلبة )70%( من املبحوثني يتقيدون باألنظمة والتعليامت خارج الوطن بصورة أفضل، 
وهلذا يشلري إىل أن التلزام غالبيلة أفراد العينلة بقيمة النظلام داخل الوطن أقلل منه عند 

تواجدهم يف اخلارج .

ب  ل نسبة )62%( من املبحوثني يلتزموا بالتعليامت )األنظمة والقوانني( خوفا من العقوبات 
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وهذا يشلري إىل أن التزام غالبية أفراد العينة بالنظام ليس عىل أسلاس االقتناع بأن ممارسة 
تلك القيمة حتقق الصالح العام . 

ج  ل نسلبة )57.8%( ملن املبحوثني، يضطّرون أحيانا للخلروج عن األنظمة ألن اآلخرين 
يفعللون ذللك. ونسلبة )51.3%( يلرون أن األنظملة والقوانني تسلبب بعلض القيود 
واملتاعب، لذا يطرون أحيانا ملخالفتها . مما يشري إىل أن قيمة النظام وااللتزام هبا كسلوك 

عميل ليس سلوكا راسخا لدى املجتمع، بل متغري حسب الظروف . 

د  ل نسلبة )46.3%( ملن املبحوثلني، ال يتقيلدون باألنظملة والتعليامت ألهنلا ال تطبق عىل 
اجلميع عىل قدم املسلاواة، مقابل) 30.5% ( يتقيدون بذلك، مما يشري إىل مسببات عدم 

تفعيل ممارسة التقيد بقيمة النظام عىل أرض الواقع .

  عليه فإن الباحث يرى أن التفسري العام هلذه النتائج مرتبطة بطبيعة متطلبات ممارسة اجلانب 
السللوكي لكل من : قيمة املشلاركة وقيمة النظام من حيث كوهنا تقوم عىل عدة أسلس وعوامل 

من أمهها : 

1 ل تعد سلوكا ظاهريا وملموسا لآلخرين .

2 ل تتطللب وجلود عاقة إجيابية مبنية عىل التفاهم والثقة والتقدير بني عدة أطراف وهي يف هذا 
السياق األجهزة األمنية واملواطن واملجتمع بشكل عام . 

3 ل رضورة توفر االقتناع والتفاعل اإلجيايب بني هذه األطراف املعنية .

4 ل أمهية توفر الظروف واملناخ املناسب الذي يمتع فيها اجلميع باحلقوق والواجبات التي تتطلبها 
قيلم املواطنة الصاحلة . فاهلملوم واألزمات التي يعاين منها الشلباب ومنها مثًا:)عدم توفر 
فرص عمل مناسلب تؤمن حياة معيشلية كريمة(، بالتأكيد سلتكون من املعوقات اجلوهرية 

حيال ممارسة اجلانب السلوكي لقيم املواطنة  .

كلام يتضلح للباحلث إىل  أن الواقلع وما أكدته نتائج هذه الدراسلة يشلري إىل أن العاقة بني 
هذه األطراف ليسلت عىل ما يرام ألسلباب متعددة، وهلذا فإن التجربة واخللفية املرتاكمة لطبيعة 
هذه العاقة واهلموم واملشلكات التي يعيشلها الشلباب، هي وراء انخفاض اجلانب السلوكي 
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هلاتني القيمتني لدى عينة الدراسة، مقابل االرتفاع اإلجيايب يف مستوى اجلانب املعريف والوجداين 
للقيمتني لدى العينة ذاهتا يف الوقت نفسه .

   عىل ضوء ذلك يتضح أن الشباب لدهيم الوعي املبني عىل العلم واملعرفة بأمهية هذه القيم 
يف األنشلطة احلياتية للجميع،إال أهنم يف الوقت نفسله ال يامرسلوهنا كسللوك عىل أرض الواقع، 
وهلذا يعنلي أن قيم املواطنلة يف هذا اجلانب اهلام وهو اجلانب السللوكي تعلاين من انخفاض يف 
مستوى املامرسة العملية من اجلمهور ألسباب ومعوقات عدة، خاصة عند التعامل مع األجهزة 
األمنية، وما يرتتب عىل ذلك من آثار سللبية يف مجيع جماالت حياة اإلنسلان ويف مقدمتها األمن 
الوقائي، سواء كان ذلك بصورة مبارشة أم غري مبارشة . مما يعني أن قيم املواطنة يف هذا اجلانب 

تعيش حالة أزمة يف عرنا احلارض) لية،2007م( . 

  وهبلذا يتحقلق اهلدف األول من أهداف الدراسلة : وهو معرفة مسلتوى قيم املواطنة لدى 
الشباب  وإسهامها يف تعزيز األمن الوقائي .

4 . 3 املعوقات التي حتد من ممارسـة قيم املواطنة لدى الشـباب اجلامعي يف 
اململكة العربية السعودية 

لإلجابة عن الِسؤال الثاين من أسئلة الدراسة وهو: ما املعوقات التي حتد من ممارسة قيم      
املواطنة لدى الشلباب اجلامعي يف اململكة العربية السلعودية ؟. قام الباحث بتحليل اسلتجابات 
مفردات الدراسة من منسويب اجلامعات اخلمس للتعرف عىل تلك املعوقات من خال حساب: 
التكرارات، واملتوسط احلسايب، واالنحراف املعياري، وقيمة مربع كاي جلودة املطابقة، ومن ثم 
ترتيب تلك االسلتجابات تنازليًا حسب أعىل قيمة للمتوسط احلسايب وحسب أقل قيم للتشتت 

الذي يمثله االنحراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط احلسايب .

 ويوضلح اجللدول رقم ) 17( التايل اسلتجابات مجيع مفردات الدراسلة لتحديد املعوقات 
التي حتد من ممارسة قيم املواطنة من قبل الشباب عىل الوجه املطلوب. 
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اجلدول رقم )17( معوقات ممارسة قيم املواطنة

موافق العبارةم
غري حمايدموافقبشدة

موافق

غري 
موافق 
ط إطالقًا

وس
املت

ايب
حلس

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

قيمة مربع امل
بكاي )كا2(

رتتي
ال

 عدم تناسلب الدخل مع غاء املعيشلة 17
وارتفاع األسعار.

261982122ت
4.600.67**633.891

%68.025.55.50.50.5

علدم إجيلاد وظائلف مناسلبة خلرجيلي 4
اجلامعات )البطالة(.

255873129ت
4.500.85**574.852

%66.422.78.10.52.3

انتشار الواسلطة والعاقات الشخصية 3
للحصول عىل ميزة أو وظيفة

27265231311ت
4.490.96**645.013

%70.816.96.03.42.9

)فاملواطنلة 2 اإلداري  الفسلاد  انتشلار 
والفساد ضدان ال جيتمعان(.

2351063553ت
4.470.78**497.774

%61.227.69.11.30.8

16
تقاعس بعض املسلئولني علن نقل آمال 
ومهلوم املواطلن بلكل شلفافية وحيلاد 

ألصحاب القرار.

2321063664ت
4.450.81**480.695

%60.427.69.41.61.0

18
احلصلول  يف  األملل  بخيبلة  الشلعور 
علىل احلقلوق عنلد تعرضهلا لامتهلان 

واالعتداء. 

2251143663ت
4.440.79**461.866

%58.629.79.41.60.8

بحقوقهلم 11 األفلراد  توعيلة  ضعلف 
للمطالبة هبا عند احلاجة. 

22510440114ت
4.390.86**438.637

%58.627.110.42.91.0

14
تلدين مائمة املنلاخ التعليملي اجلامعي 
للشباب )ضعف التشجيع( ملامرسة قيم 

املواطنة عىل أرض الواقع.

20711247135ت
4.310.91**368.558

%53.929.212.23.41.3

22
انتشلار اإلنفلاق ألبذخلي لطبقلات من 
املجتملع مقابلل الفقلر املدقلع لفئلات 

أخرى.

21010946136ت
4.310.92**375.149

%54.728.412.03.41.6

ضعف املساءلة عند حماسبة املقرين يف 10
أداء مصالح الوطن واملواطن.

21110542206ت
4.290.96**367.910

%54.927.310.95.21.6

ضعف دعم روح املبادرة واالبتكار.21
19112943165ت

4.260.91**335.4311
%49.733.611.24.21.3

9
علدم عداللة توزيلع مشلاريع اخلدمات 
العاملة كالصحة والتعليلم وغريها عىل 

مجيع املناطق.

203100501912ت
4.211.05**321.9112

%52.926.013.04.93.1



186

* املتوسط احلسايب من 5 درجات

يوضلح اجللدول رقلم ) 17( أن اختبلار كا2 يلدل علىل عدم التطابلق يف اسلتجابات أفراد 
املجتملع يف مجيلع العبارات اخلاصة باملحور الثاين من هذه الدراسلة وهو)معوقات ممارسلة قيم 

موافق العبارةم
غري حمايدموافقبشدة

موافق

غري 
موافق 
ط إطالقًا

وس
املت

ايب
حلس

ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

قيمة مربع امل
بكاي )كا2(

رتتي
ال

13
اقتنلاع البعلض بعلدم جدوى مشلاركة 
هتميلش  )عمليلة  االجتامعيلة  املواطلن 
مشلاركة الشلباب وإسلهامهم يف إدارة 

الشؤون العامة للوطن(. 

16612864215ت
4.120.96**247.5413

%43.233.316.75.51.3

تلدين مسلتوى العدالة االجتامعيلة أمام 1
النظام.

17510875206ت
4.111.00**245.5614

%45.628.119.55.21.6

20
غياب حريلة الصحافة اهلادفلة لتحقيق 
التجلاوزات  وكشلف  العلام  الصاللح 

واملخالفات.

183107572512ت
4.101.08**253.4515

%47.727.914.86.53.1

حلقلوق 5 األملن  أجهلزة  احلرتام  تلدين 
اإلنسان

17310871248ت
4.081.03**231.5516

%45.128.118.56.32.1

علدم تفعيلل نظلام منلح احلوافلز املالية 15
واملعنوية للمتعاونني مع رجال األمن.

18291811911ت
4.081.07**246.8317

%47.423.721.14.92.9

التحيلز للمنطقة أو القبيللة أو الفئة عىل 8
حساب املصلحة العامة.

191100373125ت
4.041.23**259.718

%49.726.09.68.16.5

تدين وجود القدوة الصاحلة.19
161104752915ت

3.961.13**181.4719
%41.927.119.57.63.9

التعلاون ملع رجلل 7 تعقيلد إجلراءات 
األمن.

139130703015ت
3.911.10**166.0820

%36.233.918.27.83.9

ظاهرة العوملة والفضاء املفتوح تضعف 12
املواطنة وقيمها املختلفة.

14599863519ت
3.821.18**134.3321

%37.825.822.49.14.9

6
األملن  مسلؤولية  أن  البعلض  اعتقلاد 
والوقايلة ملن األخطلار هي مسلؤولية 

رجال األمن وحدهم.

123129584925ت
3.721.22**112.8822

%32.033.615.112.86.5

4.21املتوسط العام للمحور
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املواطنة( وذلك عند مسلتوى داللة إحصائية )0.05( . وأن املتوسط احلسايب العام هلذا املحور 
بللغ     )4.21( ملن مخلس نقاط مملا يدل عىل ضوء متوسلط الوزن النسلبي الفلارق إىل وجود 
معوقلات مهملة جدًا تؤدي إىل عدم ممارسلة قيلم املواطنة عىل الوجه املطلوب بصورة تسلهم يف 

تعزيز األمن الوقائي .  

كلام أوضلح اجلدول أن هناك اثنا علرش معوقًا متثل ) 54.5%( من املعوقلات التي تضمنها 
املحلور والتلي تلؤدي للحد ملن ممارسلة قيلم املواطنة علىل الوجه املطللوب، حيلث تراوحت 
متوسلطاهتا احلسلابية  بني )4.21-4.60( مما يشلري إىل أهنا من معوقات املواطنة املهمة جدًا، 

وهي عىل النحو التايل : 

1 ل علدم تناسلب الدخلل مع غاء املعيشلة وارتفاع األسلعار، جلاء يف الرتتيب األول حسلب 
ترتيب األمهية بمتوسلط حسلايب)4.60(،حيث وافق عىل وجوده )93.5(،مقابل) %1 (

غري موافقني .

2 ل عدم إجياد وظائف مناسبة خلرجيي اجلامعات )البطالة ( . جاء يف الرتتيب الثاين حسب ترتيب 
األمهية بمتوسط حسايب )4.50(، حيث وافق عىل وجوده )89.1(، مقابل )2.8%( غري 

موافقني .

3 ل انتشار الواسطة والعاقات الشخصية للحصول عىل ميزة أو وظيفة، جاء يف الرتتيب الثالث 
حسب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب )4.49(، حيث وافق عىل وجوده )87.7(، مقابل 

)6.3%( غري موافقني .

4 ل انتشلار الفسلاد اإلداري )فاملواطنلة والفسلاد ضلدان ال جيتمعلان(. جاء يف الرتتيلب الرابع 
حسب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب )4.47(، حيث وافق عىل وجوده )88.8(، مقابل 

)2.1%( غري موافقني .

5 ل تقاعس بعض املسؤولني عن نقل آمال ومهوم املواطن بكل شفافية وحياد ألصحاب القرار، 
جاء يف الرتتيب اخلامس حسلب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب )4.45(، حيث وافق عىل 

وجوده )88%(، مقابل )2.6%( غري موافقني .
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6 ل الشلعور بخيبلة األملل يف احلصول عىل احلقوق عنلد تعرضها لامتهلان واالعتداء، جاء يف 
املركز السلادس حسب ترتيب األمهية بمتوسط حسلايب )4.44(، حيث وافق عىل وجوده 

)88%(، مقابل)2.4%( غري موافقني  .

7 ل ضعف توعية األفراد بحقوقهم للمطالبة هبا عند احلاجة، جاء يف الرتتيب السابع حسب ترتيب 
األمهية بمتوسلط حسلايب )4.39(، حيث وافق عىل وجلوده )85.7%(، مقابل)%3.9( 

غري موافقني .

8 ل انتشلار اإلنفلاق البذخلي لطبقلات من املجتملع مقابل الفقلر املدقع لفئات أخلرى، جاء يف 
املركلز الثامن حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسلايب )4.31(، حيث وافلق عىل وجوده 

)83.1%(، مقابل)5%( غري موافقني .

9 ل تدين ماءمة املناخ التعليمي اجلامعي للشلباب )ضعف التشلجيع( ملامرسلة قيم املواطنة عىل 
أرض الواقع، جاء يف الرتتيب التاسلع حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسلايب )4.31(، 

حيث وافق عىل وجوده )83.1%(، مقابل)4.7%( غري موافقني .

10 ل ضعلف املسلاءلة عند حماسلبة املقرين يف أداء مصالح الوطن واملواطلن، جاء يف الرتتيب 
العلارش حسلب ترتيلب األمهيلة بمتوسلط حسلايب )4.29(، حيلث وافلق علىل وجلوده 

)82.2%(، مقابل)6.8%( غري موافقني . 

11 ل ضعلف دعلم روح املبادرة واالبتكار، جاء يف الرتتيب احلادي عرش حسلب ترتيب األمهية 
بمتوسلط حسلايب )4.26(، حيلث وافلق علىل وجلوده )83.3%(، مقابلل)5.5%( غري 

موافقني .

12 ل عدم عدالة توزيع مشلاريع اخلدمات العامة كالصحلة والتعليم وغريها عىل مجيع املناطق، 
جاء يف الرتتيب الثاين عرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسلايب)4.21(، حيث وافق 

عىل وجوده )78.9%(، مقابل)8%( غري موافقني .

كلام تبني من اجلدول أن هنلاك عرشة معوقات متثل )45.5%( ملن املعوقات التي تضمنها 
املحلور تلؤدي إىل عدم ممارسلة قيم املواطنلة عىل الوجه املطللوب، حيث تراوحت متوسلطاهتا 
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احلسلابية ما بني )3.72-4.12( مما يشري إىل أهنا من معوقات املواطنة املهمة، وهي عىل النحو 
التايل : 

1 ل اقتنلاع البعض بعدم جدوى مشلاركة املواطن االجتامعية )عملية هتميش ملشلاركة الشلباب 
وإسلهامهم يف إدارة الشلؤون العامة للوطلن(، جاء يف الرتتيب الثالث عرش حسلب ترتيب 
األمهية بمتوسط حسايب)4.12(، حيث وافق عىل وجوده )76.5%(، مقابل)6.8%( غري 

موافقني .

2 ل تلدين مسلتوى العدالة االجتامعيلة أمام النظام، جلاء يف الرتتيب الرابع عرش حسلب ترتيب 
األمهية بمتوسط حسايب)4.11(، حيث وافق عىل وجوده )73.7%(، مقابل)6.8%( غري 

موافقني .

3 ل غيلاب حرية الصحافة اهلادفة لتحقيق الصالح العام وكشلف التجاوزات واملخالفات، جاء 
يف الرتتيب اخلامس عرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب)4.10(، حيث وافق عىل 

وجوده )75.6%(، مقابل)9.8%( غري موافقني .

4 ل تدين احرتام أجهزة األمن حلقوق اإلنسلان،  جاء يف الرتتيب السلادس عرش حسلب ترتيب 
األمهية بمتوسط حسايب)4.08(، حيث وافق عىل وجوده )73.2%(، مقابل)8.4%( غري 

موافقني .

5 ل علدم تفعيل نظام منح احلوافز املاليلة واملعنوية للمتعاونني مع رجال األمن، جاء يف الرتتيب 
السلابع علرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسلايب)4.08(، حيث وافلق عىل وجوده 

)71.1%(، مقابل)7.8%( غري موافقني .

6 ل التحيلز للمنطقلة أو القبيللة أو الفئلة عىل حسلاب املصلحلة العامة، جلاء يف الرتتيب الثامن 
عرش حسب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب)4.04(، حيث وافق عىل وجوده )%75.7(، 

مقابل)14.6%( غري موافقني .

7 ل تدين وجود القدوة الصاحلة، جاء يف الرتتيب التاسلع عرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط 
حسايب)3.96(، حيث وافق عىل وجوده )69%(، مقابل)11.5%( غري موافقني .
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8 ل تعقيلد إجلراءات التعاون ملع رجل األمن، جاء يف الرتتيب العرشين حسلب ترتيب األمهية 
بمتوسلط حسلايب)3.91(، حيث وافق علىل وجلوده )70.1%(، مقابلل)11.7%( غري 

موافقني .

9 ل ظاهلرة العومللة والفضاء املفتلوح تضعف املواطنة وقيمها املختلفة، جلاء يف الرتتيب الواحد 
والعرشيلن حسلب ترتيلب األمهية بمتوسلط حسلايب)3.82(، حيلث وافق علىل وجوده 

)63.6%(، مقابل)14%( غري موافقني  . 

10ل اعتقاد البعض أن مسؤولية األمن والوقاية من األخطار هي مسؤولية رجال األمن وحدهم، 
جاء يف الرتتيب الثاين والعرشين حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسلايب)3.72(، حيث 

وافق عىل وجوده )65.6%(، مقابل)19.3%( غري موافقني  .   

 تتفق هذه النتائج جزئيًا مع ما توصلت إليه دراسة السحيمي )2008م( يف أن من العوامل 
التي تؤثر يف الشباب : عدم توفر فرص وظيفية للشباب، ارتفاع األسعار، خيبة األمل يف احلصول 
عىل احلقوق . كذلك مع دراسة البيايل )2007م( يف أن هناك معوقات سياسية واقتصادية وأمنية 
وثقافية وترشيعية حتول دون تطور املجتمع السلعودي. ومع دراسلة الباز  ) 2007م ( ودراسته 
) 1422هلل( يف أن ملن معوقات املشلاركة االجتامعيلة: حتميل الدولة املسلؤولية الكاملة حلفظ 
األملن والوقايلة ملن اجلريمة، غملوض مفهوم املشلاركة االجتامعيلة، حتفظ أجهلزة األمن عىل 
خطلط الوقايلة واملكافحة والتحري لضامن رسيتها وعدم اسلتغاهلا، قللة الوعي وتدين التوعية 
اإلعاميلة  . كلام تتفلق جزئيًا مع دراسلة العامر)1426هل( ودراسلة احلسلنية )2005م( يف أن 
الرباملج الفضائيلة حتد من ترسليخ القيم لدى الشلباب . كلام تتفق جزئيا مع بعض الدراسلات 
العربيلة كدراسلة أبلو عناقله )2007م( يف أن هناك علدة عوامل تؤدي إىل السللوكات املنحرفة 
للشلباب منها: عدم التوازن يف مشلاريع التنمية، البطالة وعدم احلصول عىل عمل مناسب، عدم 
تكافؤ الفرص، هتميش الشلباب وعدم التعّرف عىل مشكاهتم . ومع دراسة مكروم )2004م( 
يف أن من املعوقات التي حتد من قيام اجلامعة بدورها يف تفعيل قيم املواطنة مشكات يف أهداف 
ومناهج التعليم، ويف مسلؤوليات وواجبات أعضاء التدريلس وطريقة ومناخ األداء اجلامعي . 
وملع دراسلة محادة )2001م( يف أن من معوقات تطبيق قيلم املواطنة: عدم املوضوعية يف تطبيق 
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القوانلني، االزدواجيلة يف املسلاءلة، عدم العداللة االجتامعية وسليادة القانون . كلام تتفق جزئيا 
مع بعض الدراسلات األجنبية، كالدراسلة التي أجريت يف جنلوب إفريقيا )2008م( يف أن من 
معوقلات املواطنلة: عدم املسلاواة، التهميش لفئلة دون أخرى . ومع دراسلة صندوق األبحاث 
االجتامعية بأكاديمية العلوم يف مجهورية قريقيستان)2007م( يف أن من معوقات املواطنة : عدم 
قدرة الدولة عىل القيام بمسؤولياهتا جتاه املواطن من خال عدم توفري اخلدمات األساسية له . 

 ويمكلن تفسلري النتائلج التي توصلت إليها الدراسلة حلول املعوقات التي حتد من ممارسلة 
الشباب يف اجلامعات السعودية لقيم املواطنة عىل الوجه املطلوب يف أن هناك  معوقات مهمة جدًا 
تؤدي إىل ذلك متثل نسلبة ) 54.5%( من إمجايل املعوقات التي تضمنها املحور وعددها اثنا عرش 
معوقا منها : عدم تناسلب الدخل مع غاء املعيشلة وارتفاع األسلعار، عدم إجياد وظائف مناسبة 
خلرجيلي اجلامعلات )البطالة (، حيث يذكر حافلظ ) 2007م، ص92( أن الشلباب العاطل عن 
العملل هلم أكثر فئات املجتمع اعتداء عىل املال العام واملرافق العامة، كام أهنم أكثر الفئات فقدانًا 
ملعنى املواطنة . كام يشلري)جون إهرنبلغ،2008م،ص 463(إىل أنه عندما ختتفي الوظائف ختتفي 
احليلاة املدنيلة أيضًا، وتفرغ حيلاة اجلامعة من حمتواها وتتقلص املشلاركة يف جملال الباد احليوية، 

وتقوض التنظيم االجتامعي، وتظهر مجلة من املشكات كاجلريمة، التفكك األرسي وغريها .

 كلام أن هنلاك معوقات أخرى ذات مسلتوى مهم جدا منها : انتشلار الواسلطة والعاقات 
الشلخصية للحصول عىل ميزة أو وظيفة، انتشار الفساد اإلداري،  تقاعس بعض املسؤولني عن 
نقل آمال ومهوم املواطن بكل شفافية وحياد ألصحاب القرار، الشعور بخيبة األمل يف احلصول 
علىل احلقوق عند تعرضها لامتهان واالعتداء . لذلك يشلري) ليلة،2007م ص91( إىل أن عىل 
الدولة الرشيدة القيام بتطبيق العدالة من خال إتاحة الفرص بالتساوي بني أبناء ومناطق الوطن 
عىل قدم املساواة دون أي حتيز أو حماباة، يف مجيع املجاالت واخلدمات لتوفري حياة معيشية كريمة 
للجميع، إضافة للتقيد بمبدأ تكافؤ الفرص للجميع وصواًل إىل املواطنة الصاحلة التي هتدف إىل 
حتقيق مصلحة اجلميع حتت مظلة املصلحة العليا للوطن، وهذا ما أكدته دراسة آل سمري)2007 
م، ص405( أن من عوامل هتديد األمن الوطني الشامل تصاعد معدالت البطالة، تفيش الفساد 

اإلداري يف األجهزة احلكومية .
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 ومن املعوقات املهمة جدا كذلك التي تعيق ممارسة الشباب لقيم املواطنة ما ييل : ضعف توعية 
األفراد بحقوقهم للمطالبة هبا عند احلاجة، انتشلار اإلنفاق البذخي لطبقات من املجتمع مقابل 
الفقلر املدقلع لفئات أخرى، تدين ماءمة املناخ التعليمي اجلامعي للشلباب )ضعف التشلجيع( 
ملامرسلة قيم املواطنة عىل أرض الواقع . وعن هذا يشلري اخلطيلب )2001م،ص184-179(، 
واخلطيب)2006م، ص144( إىل رضورة االهتامم بمحتوى ما يقدم للشلباب عرب نظام الرتبية 
والتعليم الرسلمي بأنواعه املختلفة وبصورة تتكامل مع جهود بقية مؤسسات املجتمع األخرى 
يف مجيلع املجلاالت ، نظرًا ملا يرتتب عىل ذلك من نتائج هامة منها : القضاء عىل الثالوث املقوض 
للتنمية والتطور«املرض والفقر واجلهل«، حتقيق العدالة االجتامعية، تأمني فرص وظيفية مائمة 
للشلباب حلاميتهم وصونلًا لكرامتهم ووقاية هلم من االنحراف، إضافلة لتحقيق الوعي الناضج 
الذي يمّكن الشلاب أن يسلتقي املعلومة وحيللها ويصنفها ويامرس نقدهلا للتأكد من دقتها قبل 
اختاذها أساسلًا لتكوين الرأي أو السللوك لديه، وصوال إىل حتقيق ثقافة جمتمعية تسهم يف تفعيل 
ممارسة قيم املواطنة عىل أرض الواقع، كام أكد ذلك آل سمري)2007م،ص406( أن من عوامل 
هتديد األمن الوطني الشلامل اتسلاع اهلوة بني الطبقات العليا والدنيا يف املجتمع . كذلك أشلار 
النعيلم)2010م( إىل أن طبيعلة البيئلة التنظيمية الداخليلة يف اجلامعات والكليلات كل)اللوائح 
واألنظملة، نوعية وأسللوب اإلدارة وطرق التدريس وغريها( تؤّثر طرديلا عىل دافعية الطاب 

نحو اإلنجاز وحتقيق األهداف . 

 كذلك هناك معوقات مهمة جدا حتد من ممارسلة قيم املواطنة وهي : ضعف املسلاءلة عند 
حماسلبة املقريلن يف أداء مصالح الوطلن واملواطن، ضعف دعم روح املبلادرة واالبتكار، عدم 
عدالة توزيع مشاريع اخلدمات العامة كالصحة والتعليم وغريها عىل مجيع املناطق. لذا أشار لية 
)2007م،ص106( إىل أن فشلل الدولة يف إشلباع احلاجات األساسية ملواطنيها من التحديات 
التي تواجهها املواطنة، ومن مظاهر هذا الفشل عدم حصول املواطن عىل حقوقه املختلفة، حر 

الوالء واملواطنة عىل أساس والء عشائري أو قبيل أو طائفي أو عرقي أو طبقي . 

كام توجد معوقات مهمة حتد من ممارسة قيم املواطنة وإضعافها، حيث متثل )45.5%( من 
إمجلايل املعوقات التي تضمنهلا املحور وعددها عرش معوقات منها : اقتناع البعض بعدم جدوى 
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مشاركة املواطن االجتامعية )عملية هتميش مشاركة الشباب وإسهامهم يف إدارة الشؤون العامة 
للوطلن(، تدين مسلتوى العدالة االجتامعية أملام النظام، غياب حرية الصحافلة اهلادفة لتحقيق 
الصالح العام وكشلف التجاوزات واملخالفات، إضافة إىل ظاهرة العوملة والفضاء املفتوح. فقد 
أشار الرشيدة )2005م، ص7 ( إىل أن سياسة اإللغاء واإلقصاء أو التهميش دائاًم خمالفة لطبيعة 
احلياة، فكل إلغاء لآلخر سواء دينيًا أو سياسيًا أو اجتامعيا هو مسلك جماف لطبيعة احلياة السوية 
وخلل آخر هيدد قيم املواطنة وممارسلتها عمليًا، وعن الدور السللبي لوسلائل اإلعام والفضاء 
املفتوح عىل قيم املواطنة يشلري الغامدي )2009م،ص33( إىل أهنا تؤثر سلبًا عىل النسق القيمي 
للمجتمعات اإلسلامية والعربية، مما نجم عنه رصاع قيم بني ما هو وافد ومفروض من اخلارج 
وملا هلو أصيل وثابت من الثوابلت، فضاع البعض بني توزيع االنتامء أو تشلتته، وحّل التناقض 

وعدم االتساق بني القول والفعل.

  كذللك نجلد أن ملن املعوقات املهملة التي حتد من ممارسلة املواطنة : عدم تفعيلل نظام منح 
احلوافلز املالية واملعنوية للمتعاونني مع رجال األمن، تدين احرتام أجهزة األمن حلقوق اإلنسلان، 
التحيلز للمنطقلة أو القبيلة أو الفئة عىل حسلاب املصلحة العامة . فقد أشلار عز الدين )2006م، 
ص 64 ( يف دراسته عن املواطنة لدى الشباب إىل أن من نتائجها املؤسفة أن نسبة 97% من العينة 
ال يشلاركون يف احلياة السياسلية واالجتامعية ألسلباب منها: أن الشباب ال يشعرون باألمان، وأن 
آدميتهلم تتعلرض لامتهلان عىل يد أجهلزة األمن . كام أن تلدين وجود القدوة الصاحللة، وتعقيد 
إجراءات التعاون مع رجل األمن، واعتقاد البعض أن مسلؤولية األمن والوقاية من األخطار هي 
مسؤولية رجال األمن وحدهم، من املعوقات املهمة التي حتد من ممارسة املواطنة عىل أرض الواقع، 

وقد أشار الباز)2007م( إىل أن من معوقات قيم املواطنة اهلوة بني اجلمهور واألجهزة األمنية .

مما سلبق يتضح أن هذه املعوقات متثل حلقات مرتابطة لسلسللة من اهلموم التي يعاين منها 
الشلباب اليوم، لتصبح هذه اهلموم عائقا قويا حيول دون قيام الشلباب، بل املواطن بشلكل عام 
بواجبه جتاه وطنه وجمتمعه،فمثًا من ال جيد عما مناسلبا يؤمن له حياة معيشلية كريمة يف وطنه 
لن يكون لديه الوقت الكايف للتفكري يف املصلحة العامة،ألن إحدى رضوراته اخلمس املمثلة يف 

املأكل وامللبس واحلياة الكريمة مفقودة)لية،2007م،ص106(. 
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 وهبذا يتحقق اهلدف الثاين من أهداف الدراسة وهو : معرفة املعوقات التي حتد من ممارسة 
الشباب يف اجلامعات لقيم املواطنة .

4 . 4 مقومـات تفعيل ممارسـة قيـم املواطنة عـىل أرض الواقع لدى 
الشباب يف جامعات اململكة العربية السعودية 

لإلجابلة عن السلؤال الثالث من أسلئلة الدراسلة وهو: ملا املقومات التي تسلهم يف تفعيل 
ممارسلة قيم املواطنة لدى الشلباب اجلامعي يف اململكة العربية السلعودية ؟. قام الباحث بتحليل 
اسلتجابات مفردات الدراسلة من منسلويب اجلامعات اخلملس للتعرف عىل هلذه املقومات من 
خال حسلاب: التكرارات، واملتوسط احلسلايب، واالنحراف املعياري، وقيمة مربع كاي جلودة 
املطابقة، ومن ثم ترتيب تلك االستجابات تنازليًا حسب أعىل قيمة للمتوسط احلسايب، وحسب 

أقل قيم للتشتت الذي يمثله االنحراف املعياري عند تساوي قيم املتوسط احلسايب .

       ويوضح اجلدول رقم ) 18( استجابات مجيع مفردات الدراسة لتحديد املقومات التي 
تسهم يف تفعيل ممارسة قيم املواطنة عىل الوجه املطلوب من قبل الشباب . 

اجلدول رقم )18( 
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لألرس 8 الكريم  العيش  سبل  تأمني 
املحتاجة، وتوفري احتياجاهتم األساسية

  3136110ت
4.790.47**411.231

%81.515.92.6  

االستقرار واإلحساس باألمن واألمان. 4
316531212ت

4.770.56**954.722
%82.313.83.10.30.5

18
مع  للشباب،  مناسبة  عمل  فرص  توفري 
مع  يتناسب  جمزي  رواتب  سلم  اعتامد 
ضمن  ذلك  واعتبار  املعيشية،  ظروفه 

مصالح الوطن العليا. 

302641431ت
4.730.59**859.573

%78.616.73.60.80.3

صوره 16 بشتى  الفساد  ظاهرة  مكافحة 
بحزم وشفافية.

308522121ت
4.730.61**892.224

%80.213.55.50.50.3
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واملساواة 3 االجتامعية  العدالة  توفري 
للجميع بدون استثناء أمام القانون.

311501823ت
4.730.65**912.335

%81.013.04.70.50.8

7
بقضايا  ختتص  عليا  هيئة   تأسيس 
ملعاجلة  مشكاته  ودراسة  الشباب 
داخل  مواطنتهم  وتعزيز  قضاياهم 

الوطن وخارجه.

289811121ت
4.710.57**790.586

%75.321.12.90.50.3

الواجبات 19 مقابل  بحقوقه  املواطن  متتع 
املطلوبة منه.

 27198114ت
4.660.59**482.487

%70.625.52.91.0 

والصحة 6 كالتعليم  اخلدمات  كافة  توفري 
وغريها للجميع دون استثناء .

298502547ت
4.640.80**813.848

%77.613.06.51.01.8

أشكاله 9 بكافة  التعصب  مشكلة  معاجلة 
وأنواعه.

 26788263ت
4.610.65**446.49

%69.522.96.80.8 

كافة 5 بني  املتوازنة  العادلة  التنمية  حتقيق 
املناطق.

268842462ت
4.590.72**651.110

%69.821.96.31.60.5

13
تكافؤ  لتحقيق  املائمة  الظروف  هتيئة 
التوظيف  عند  اجلميع  أمام  الفرص 

وتقلد املناصب.

257982441ت
4.580.68**608.7911

%66.925.56.31.00.3

22
األمن  أجهزة  ملنسويب  املناسب  التأهيل 
لتوضيح أمهية ممارسة قيم املواطنة لدى 

املواطن يف تعزيز األمن الوقائي. 

261932532ت
4.580.70**623.9212

%68.024.26.50.80.5

21
دعم وتشجيع ممارسة قيم املواطنة)كاملشاركة 
أجهزة  مجيع  يف  بموضوعية،  واالبتكار( 

ومؤسسات الدولة.

2451152121ت
4.570.65**575.5813

%63.829.95.50.50.3

11
باملواطن  واملسؤولني  الدولة  اهتامم 
أو  الداخل  عندما حيتاج لذلك سواء يف 

اخلارج. 

258982062ت
4.570.71**613.514

%67.225.55.21.60.5

موضوعية 20 الصاحلة  القدوة  إظهار 
وتشجيعها ومكافأهتا.

2481032661ت
4.540.71**564.2615

%64.626.86.81.60.3

15
تطبيق  عند  واملحسوبيات  التحيز  جتنب 
األنشطة  مجيع  يف  والتعليامت  األنظمة 

واألعامل.

247963542ت
4.520.75**546.616

%64.325.09.11.00.5

2
االسرتاتيجي  بالعمق  الوعي  تنمية 
والديني للوطن إقليميا وعربيا وإساميا 

وعامليا 

2181481611ت
4.510.62**523.3717

%56.838.54.20.30.3

تابع .. اجلدول رقم )18( 
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12
تقديم احلوافز املادية واملعنوية للمواطن 
األمن  ألجهزة  ومشاركته  تعاونه  مقابل 

يف أداء أعامهلا بموضوعية وشفافية.

2261123961ت
4.450.76**464.6718

%58.929.210.21.60.3

17
احلرية  من  املزيد  اإلعام  وسائل  منح 
املخالفات  وكشف  التجاوزات  لرصد 

بموضوعية وشفافية. 

2339342124ت
4.400.88**460.5619

%60.724.210.93.11.0

وحب 1 ملواطنة  ملسألة  الرشعي  التأصيل 
الوطن يف اخلطاب الدعوي والرتبوي.

2011304454ت
4.350.81**387.8520

%52.333.911.51.31.0

األمنية 14 األجهزة  إجراءات  تقليص 
الروتينية عند التعامل مع املواطن.

21510835233ت
4.330.93**392.7221

%56.028.19.16.00.8

10
الوطنية  باملناسبات  اهلادف  االحتفاء 
لتعزيز مكانة الوطن ورجاله أمام األمم 

األخرى.

20411348712ت
4.280.97**356.6522

%53.129.412.51.83.1

4.57املتوسط العام للمحور
* املتوسط احلسايب من 5 درجات.

  يوضلح اجللدول رقلم ) 18( أن اختبلار كا2 يلدل عىل علدم التطابق يف اسلتجابات أفراد 
املجتمع يف مجيع العبارات اخلاصة باملحور الثالث من هذه الدراسة وهو)مقومات تفعيل ممارسة 
قيلم املواطنة علىل أرض الواقع  لدى طلبة اجلامعات يف اململكة العربية السلعودية(، وذلك عند 
مسلتوى داللة إحصائية )0.05( . كام أن املتوسلط احلسايب العام هلذا املحور بلغ ) 4.57( من 
مخس نقاط مما يدل عىل ضوء متوسط الوزن النسبي الفارق إىل وجود مقومات مهمة جدًا تؤدي 
إىل تفعيل ممارسلة قيم املواطنة لدى الشلباب عىل الوجه املطلوب وبالصورة التي تسهم يف تعزيز 

األمن الوقائي . 

   كام أوضح اجلدول أن مجيع عبارات املحور وعددها اثنتان وعرشون عبارة وبنسبة )%100(  
ُتعّد من املقومات التي تؤدي إىل تفعيل ممارسة قيم املواطنة عىل الوجه املطلوب، حيث تراوحت 
متوسلطاهتا احلسلابية ما بني )4.28-4.79( من مخسة، مما يشلري إىل أهنا مقومات مهمة جدًا، 

وهي عىل النحو التايل : 

تابع .. اجلدول رقم )18( 
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1 ل  تأمني سلبل العيش الكريم لألرس املحتاجة، وتوفري احتياجاهتم األساسلية، جاء يف الرتتيب 
األول حسب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب )4.79(، حيث وافق عىل وجوده )97.4(، 

مقابل) 2.6% ( حمايدين.

2 ل االستقرار واإلحساس باألمن واألمان، جاء يف الرتتيب الثاين حسب ترتيب األمهية بمتوسط 
حسايب )4.77(، حيث وافق عىل وجوده )96.1(، مقابل)0.8 %( غري موافقني .

3 ل توفري العدالة االجتامعية واملساواة للجميع دون استثناء أمام القانون، جاء يف الرتتيب الثالث 
حسلب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب )4.73( وانحراف معياري )0.59(، حيث وافق 

عىل وجوده )94% (، مقابل )1.3 % ( غري موافقني . 

4 ل مكافحة ظاهرة الفسلاد بشلتى صوره بحزم وشلفافية، جاء يف الرتتيب الرابع حسب ترتيب 
األمهية بمتوسلط حسلايب )4.73( وانحراف معياري )0.61(، حيلث وافق عىل وجوده 

)93.7%(، مقابل)0.8% ( غري موافقني . 

5 ل توفلري فلرص عمل مناسلبة للشلباب، مع اعتامد سللم رواتب جمزي يتناسلب ملع ظروفهم 
املعيشية، واعتبار ذلك ضمن مصالح الوطن العليا، جاء يف الرتتيب اخلامس حسب ترتيب 
األمهية بمتوسلط حسلايب )4.73( وانحراف معياري )0.65(، حيلث وافق عىل وجوده 

)95.3%(، مقابل)1.1% ( غري موافقني . 

6 ل تأسليس هيئلة عليلا ختتص بقضايا الشلباب ودراسلة مشلكاهتم ملعاجلة قضاياهلم وتعزيز 
مواطنتهم داخل الوطن وخارجه، جاء يف الرتتيب السادس حسب ترتيب األمهية بمتوسط 

حسايب )4.71(، حيث وافق عىل وجوده )96.4%(، مقابل)0.8% ( غري موافقني .

7 ل متتلع املواطن بحقوقه مقابل الواجبات املطلوبة منه، جاء يف الرتتيب السلابع حسلب ترتيب 
األمهية بمتوسلط حسلايب )4.66(، حيث وافق عىل وجوده )96.1%(، مقابل)1% ( غري 

موافقني .

8 ل توفري كافة اخلدمات كالتعليم والصحة وغريها للجميع دون استثناء، جاء يف الرتتيب الثامن 
حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسلايب )4.64(، حيلث وافق عىل وجلوده )%90.6(، 

مقابل)2.8% ( غري موافقني .
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9 ل معاجللة مشلكلة التعصلب بكافة أشلكاله وأنواعه، جاء يف الرتتيب التاسلع حسلب ترتيب 
األمهية بمتوسلط حسلايب )4.61(، حيث وافق عىل وجلوده )92.4%(، مقابل)%0.8 ( 

غري موافقني .

10 ل حتقيلق التنميلة العادللة املتوازنلة بني كافة املناطق، جلاء يف الرتتيب العارش حسلب ترتيب 
األمهية بمتوسلط حسلايب )4.59(، حيث وافق عىل وجلوده )91.7%(، مقابل)%2.1 ( 

غري موافقني .

11 ل هتيئلة الظلروف املائمة لتحقيق تكافؤ الفرص أمام اجلميع عند التوظيف وتقلد املناصب، 
جاء يف الرتتيب احلادي عرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسلايب )4.58( وانحراف 

معياري )0.68( ، حيث وافق عىل وجوده )92.4%(، مقابل)1.3% ( غري موافقني .

12 ل التأهيل املناسب ملنسويب أجهزة األمن لتوضيح أمهية ممارسة قيم املواطنة لدى املواطن يف تعزيز 
األمن الوقائي . جاء يف الرتتيب الثاين عرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسلايب )4.58( 
وانحراف معياري )0.70( ، حيث وافق عىل وجوده )92.2%(، مقابل)1.3%( غري موافقني. 

13 ل اهتامم الدولة واملسؤولني باملواطن عندما حيتاج لذلك سواء يف الداخل أو اخلارج، جاء يف 
الرتتيب الثالث عرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسايب )4.57(، وانحراف ميعاري 

)0.65( حيث وافق عىل وجوده )92.7%(، مقابل)2.1% ( غري موافقني . 

14 ل دعم وتشجيع ممارسة قيم املواطنة)كاملشاركة واالبتكار( بموضوعية، يف مجيع أجهزة ومؤسسات 
الدولة، جاء يف الرتتيب الرابع عرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسايب )4.57( وانحراف 

معياري )0.71( ، حيث وافق عىل وجودة )93.7%(، مقابل)0.8%( غري موافقني . 

15 ل إظهلار القدوة الصاحلة بموضوعية وتشلجيعها ومكافأهتا، جلاء يف الرتتيب اخلامس عرش 
حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسلايب )4.54(، حيلث وافق عىل وجلوده )%91.4(، 

مقابل)1.9% ( غري موافقني . 

16 ل جتنلب التحيز واملحسلوبيات عنلد تطبيق األنظمة والتعليامت يف مجيع األنشلطة واألعامل، 
جاء يف الرتتيب السادس عرش حسب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب )4.54(، حيث وافق 

عىل وجوده )89.3%(، مقابل)1.5% ( غري موافقني . 
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17 ل تنمية الوعي بالعمق االسلرتاتيجي والديني للوطن إقليميا وعربيا وإسلاميا وعامليا، جاء 
يف الرتتيب السلابع عرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب )4.51(، حيث وافق عىل 

وجوده )95.3%(، مقابل)0.6% ( غري موافقني . 

18 ل تقديلم احلوافلز املادية واملعنوية للمواطن مقابل تعاونه ومشلاركته ألجهلزة األمن يف أداء 
أعامهلا بموضوعية وشلفافية، جاء يف الرتتيب الثامن عرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط 

حسايب)4.45(، حيث وافق عىل وجوده )88.1%(، مقابل)1.9% ( غري موافقني . 

19  ل منح وسلائل اإلعام املزيد من احلرية لرصد التجاوزات وكشلف املخالفات بموضوعية 
وشلفافية، جاء يف الرتتيب التاسلع عرش حسلب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب )4.40(، 

حيث وافق عىل وجوده )84.9%(، مقابل)4.1% ( غري موافقني . 

20 ل التأصيلل الرشعلي ملسلألة املواطنة وحب الوطلن يف اخلطاب الدعلوي والرتبوي، جاء يف 
الرتتيب العرشين حسب ترتيب األمهية بمتوسط حسايب )4.35(، حيث وافق عىل وجوده 

)86.1%(، مقابل)2.3% ( غري موافقني . 

21 ل تقليلص إجلراءات األجهلزة األمنيلة الروتينية عنلد التعامل مع املواطن، جلاء يف الرتتيب 
الواحلد والعرشيلن حسلب ترتيلب األمهية بمتوسلط حسلايب )4.33(، حيلث وافق عىل 

وجوده )84.1%(، مقابل)1.4% ( غري موافقني . 

22 ل االحتفاء اهلادف باملناسبات الوطنية لتعزيز مكانة الوطن ورجاله أمام األمم األخرى، جاء 
يف الرتتيب الثاين والعرشين حسلب ترتيب األمهية بمتوسلط حسايب )4.28(، حيث وافق 

عىل وجوده )82.5%(، مقابل)4.9% ( غري موافقني . 

  مما سبق يستنتج أن مجيع املقومات وعددها اثنان وعرشون مهمة جدًا يف جمال تفعيل ممارسة 
قيم املواطنة لدى الشباب، حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية ما بني) 4.28- 4.79(.

     وتتفلق هلذه النتائج جزئيا مع دراسلة األمحد وآخريلن )2008م( يف أن من أهم احللول 
للتعاملل مع عنف الشلباب وتنميلة املواطنة لدهيم إجياد فرص عمل مناسلبة هللم . كذلك تتفق 
جزئيًا مع دراسلة مكروم )2004م(  يف أن من سلبل تنمية املواطنة تفعيل قيم املشلاركة، العدالة 
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االجتامعيلة، حتقق الواجبات واحلقوق ألطراف املواطنة، سليادة القانون، تكوين وتنمية الوعي 
لدى الشباب يف اجلامعات عن املصالح واملكانة القومية لوطنهم . كام تتفق جزئيا مع دراسة فهمي 
)1999م( يف أن مشلاركة الشباب يف التخطيط لألنشطة والربامج جتعلهم أكثر التزاما بتنفيذها، 
ومع دراسة تشيل) Shelly 1996(، ودراسة داينسن )Dynneson  1992( يف أن  الصفات اجليدة 
للمواطنة تتمثل يف عوامل منها : املشلاركة يف شلؤون املجتمع، قبول وحتمل املسلؤولية،، حتمل 

وقبول التنوع يف املجتمع، وجود القدوة احلسنة .

     ويمكن تفسلري النتائج التي توصلت إليها الدراسلة يف املحور الثالث املتضمن  مقومات 
تفعيل ممارسلة قيم املواطنة عىل أرض الواقع  لدى طلبة اجلامعات يف اململكة العربية السلعودية، 
بلأن مجيلع املقوملات اللواردة يف املحلور مهمة جلدًا، وتلأيت كعاج وحللول ملعوقلات املواطنة 
وهلي عىل التوايل :  تأمني سلبل العيش الكريلم لألرس املحتاجة وتوفري احتياجاهتم األساسلية، 
االسلتقرار واإلحسلاس باألملن واألمان، توفلري العداللة االجتامعيلة واملسلاواة للجميع دون 
استثناء أمام القانون، وعن هذا يشري حافظ )2007م،ص13( إىل أن من أهم مقومات املواطنة 
توفري األمن واالسلتقرار ومحاية الرضورات اخلمس للمواطن، املسلتند إىل ميزان العدل وسيادة 
القانون . كام يشلري الرشيدة )2005م،ص 79( إىل أن من مقومات املواطنة تبني مفهوم التنمية 
الشلاملة واملسلتدامة لكل أرجاء الوطن دون اسلتثناء، إضافلة لدعم الفئات األكثلر احتياجًا يف 
املجتملع، ألن احلاجلة علادة ما تؤثر يف السللوك . ومن املقوملات اهلامة جدا كذللك : مكافحة 
ظاهرة الفسلاد بشلتى صوره بحزم وشفافية، توفري فرص عمل مناسلبة للشباب مع اعتامد سلم 
رواتب جمزي يتناسلب مع ظروفهم املعيشلية واعتبار ذلك ضمن مصالح الوطن العليا، تأسيس 
هيئلة عليا ختتص بقضايا الشلباب ودراسلة مشلكاهتم، متتع املواطن بحقوقله مقابل الواجبات 
املطلوبة منه . لذا يشري فوزي )2007م،ص17( إىل أن ما يقوض القيم التي تقوم عليها املواطنة 
تزايد صور ومظاهر الفسلاد يف مجيع املجاالت، بحيث يضطر املواطن أن يتحمل أعباء مسلتمرة 
بنسبة تزيد عن قيمة اخلدمة العامة حتى حيصل عليها، رغم أن هذه اخلدمة حق له كمواطن . كام 
يؤكد عيد )2007م،ص4-10( عىل أن الفساد جريمة تنتهك كافة رضورات وحقوق اإلنسان 
واملجتمعات والدول عىل حد سواء، فينتج عنها انتشار كافة أشكال االنحراف الفكري والقيمي 
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واألخاقي، وفقدان مواطنة الشلعوب ألوطاهنا، وهذا يعني انتهاك مصالح الدولة واستقاهلا، 
بصورة مبارشة وغري مبارشة، مما يؤدي إىل فقدان أهم مقوم من مقومات قيامها ورشعيتها، وهو 
فقلدان األملن للفلرد واملجتمع يف مجيع املجلاالت . وفيام خيص أمهية توفري فرص عمل مناسلبة 
للشباب، فقد أكد عىل ذلك قسم الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابع لألمم املتحدة يف تقريره 
الصادر عام )2007م( بعنوان: ) حتول الشلباب إىل مرحلة الرشد، التقدم والتحديات (، حيث 
أشلار إىل أن من أسلباب البطالة حتيز أصحاب األعامل والرشكات ضد العاملة الشابة املبتدئة، مما 
جيعل الشلباب عرضة لاستغال من خال الرضوخ لقبول أعامل متدنية الرواتب مقابل أعامل 
شاقة، وهذا جيعل الشباب يفقد األمن واالستقرار الوظيفي وما يرتتب عىل ذلك من آثار سلبية 
متعددة . وهذا ما أشلار إليه آل سلمري)2007 م، ص405( أن من عوامل هتديد األمن الوطني 

الشامل تصاعد معدالت البطالة، تعاظم أعداد العاملة الوافدة .     

    كلام أن هنلاك مقوملات أخلرى مهمة جدا تسلهم يف تفعيل ممارسلة املواطنة مثلل : توفري 
سلائر اخلدمات كالصحة والتعليم للجميع دون استثناء، معاجلة مشكلة التعصب بكافة أشكاله 
وأنواعله، حتقيق التنمية العادلة املتوازنة بني كافة املناطلق، هتيئة الظروف املائمة لتحقيق تكافؤ 
الفلرص أملام اجلميع عنلد التوظيف وتقللد املناصب، التأهيل املناسلب ملنسلويب أجهزة األمن 
لتوضيلح أمهيلة ممارسلة قيلم املواطنة وإسلهامها يف تعزيلز األمن الوقائلي . فقد أشلار الزنيدي 
)1421هلل، ص8( إىل أن ملن مقوملات املواطنة متتلع املواطنني بموجب النظلام بكافة احلقوق 
القانونيلة واالقتصاديلة والثقافيلة والسياسلية، واالجتامعيلة وغريها، وتكافؤ الفلرص يف مجيع 
املجاالت، بمعنى قيام العقد االجتامعي بني الدولة واملواطنني، عىل اعتبار املواطنة يف الدولة هي 

مصدر احلقوق والواجبات بصورة متساوية دون استثناء أو حتيز .  

ومن مقومات املواطنة املهمة جدًا كذلك : اهتامم الدولة واملسلؤولني باملواطن عندما حيتاج 
لذلك سلواء يف الداخل أو اخلارج ، دعم وتشلجيع ممارسلة قيم املواطنة)كاملشلاركة واالبتكار( 
بموضوعية، إظهار القدوة الصاحلة بموضوعية وتشلجيعها ومكافأهتا . وهذا ما عرب عنه فوزي 
)2007م، ص69( أن ملن مقومات املواطنة الكاملة رضورة قيام الدولة الرشليدة بجعل املناخ 
االجتامعي السلائد هيتم ويتسلع جلميلع املواطنني مهلام اختلفت أدياهنم ومذاهبهلم، أو تنوعت 
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مشلارهبم، ويف مجيع املجاالت السياسلية واالقتصادية واالجتامعية وغريها، الكل جيد نفسله يف 
ظلل خمتللف الظروف املدنية واألمنية عىل قدم املسلاواة ملع غريه، عندها يتوفلر املجال احليوي 
املنشلود ملامرسة املواطنة . ويشري اخلطيب )2006م،ص146( إىل أمهية التأكيد عىل توفري نامذج 
القدوة احلسلنة يف خمتلف املواقع واملسلتويات املجتمعية، وإشاعة ثقافة القدوة احلسنة من خال 
توفلري املناخ املناسلب لنمو وانتشلار هذه القيملة العظيمة، نظرًا ملا يف ذلك  من إسلهام يف تفعيل 

ممارسة املواطنة من قبل اجلميع .

  كام تعد أيضا من مقومات املواطنة املهمة جدًا : تنمية الوعي بالعمق االسرتاتيجي والديني 
للوطن إقليميا وعربيا وإسلاميا وعامليا، تقديم احلوافلز املادية واملعنوية للمواطن مقابل تعاونه 
ومشاركته ألجهزة األمن يف أداء أعامهلا، منح وسائل اإلعام املزيد من احلرية لرصد التجاوزات 
وكشلف املخالفات بموضوعية وشفافية . لذا يعد الوعي البنية األساسية للمواطنة الذي بدونه 
تظلل املواطنلة غري مؤثرة، كام يشلري لذلك حمفلوظ وآخلرون  ) 2008م،ص144(  بأن الوعي 
الناضج لدى مجيع أطراف املواطنة هو الساح احلقيقي جلعل اجلميع يتمتعون باحلصانة الازمة 
أملام املتغلريات املعارصة املختلفة، فمع الوعلي الثاقب تتجىل حقيقة ال لبلس فيها، بأن املواطنة 
منظوملة قيميلة وإداريلة وسياسلية وخدمية وأمنيلة ووقائية، تتجه بلكل إمكاناهتا ملنلح املواطن 
كل حقوقله، وحتفلزه لالتزام بكل واجباته ومسلؤولياته . كام أن اسلتخدام كافة وسلائل العلم 
واالتصلال املعلارص من قبل وسلائل اإلعام اهلادف يسلهم يف حتقيق الصالح العلام وخلق بيئة 

مشجعة ملامرسة قيم املواطنة عىل أرض الواقع . 

 كلام يعترب التأصيل الرشعي ملسلألة املواطنة وحب الوطن يف اخلطلاب الدعوي والرتبوي،  
واالحتفلاء اهللادف باملناسلبات الوطنية لتعزيز مكانلة الوطن ورجاله أمام األملم األخرى، من 
مقوملات املواطنلة املهملة جلدا. ويؤكلد علامرة وآخرون)1421هلل،ص135؛164( علىل أن 
التأصيلل الرشعلي ملسلألة املواطنلة وحب الوطلن ال تعاين من أي مشلكلة أو التبلاس، إاّل عند 
ملن لديه انحراف فكري أو سلوء فهلم لنصوص الرشيعلة ومقاصدها . فالعاقة بني اإلسلام 
واملواطنلة هي عاقة امتلزاج وارتباط ووئام، بل تعترب رضورة، ألن هلذا الدين ال يقوم إال عىل 
أرض ووطن. كام يشلري موسى )2005م،ص 37( إىل أن الدين يدعو إىل حب الوطن واالنتامء 
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إليله واإلخلاص له والدفاع عنله واملحافظة عىل مقوماتله، عىل أال يدفعنا ذللك إىل الغلو، ألن 
الغلو جانب حمظور حتى يف الرشع ويف طاعة الل تعاىل .

 أما بالنسبة إلجابة املبحوثني عن السؤال املفتوح امللحق هبذا املحور والذي كان عىل النحو 
التلايل: كيف النظر إىل سلبل تفعيل ممارسلة املواطنة اإلجيابية يف تعزيز األملن الوقائي يف اململكة 
العربيلة السلعودية ؟ ، فقلد أجلاب البعلض عن السلؤال، وكانت مجيع اإلجابلات ال خترج عام 
احتوته االسلتبانة يف املحور الثالث املتضمن املقومات التي هتدف إىل تفعيل ممارسلة قيم املواطنة 

لدى الشباب .

وهبذا يتحقق اهلدف الثالث من أهداف الدراسلة وهو : معرفة مقومات تفعيل ممارسلة قيم 
املواطنة عىل أرض الواقع  لدى طلبة اجلامعات يف اململكة العربية السعودية . 

4 . 5  الفروق يف مستوى قيم املواطنة بني طلبة اجلامعات يف اململكة 
العربية السـعودية، التـي تعزى للمتغريات التاليـة : ) العمر، 
التخصص، املستوى الدرايس، احلالة االجتامعية، املشاركة يف 

األنشطة اجلامعية ( 

  لإلجابلة عن الِسلؤال الرابع من أسلئلة الدراسلة وهو: هلل توجد فروق يف مسلتوى قيم 
املواطنة بني طلبة اجلامعات يف اململكة، تعزى ملتغريات ) العمر، التخصص، املستوى الدرايس، 

احلالة االجتامعية، املشاركة يف األنشطة اجلامعية ( ؟ .

    لإلجابلة علن هذا الِسلؤال قلام الباحث بتحليلل بيانات مفردات الدراسلة من منسلويب 
اجلامعلات اخلمس للتعرف علىل الداللة اإلحصائية للفروق يف مسلتوى قيلم املواطنة بني طلبة 
اجلامعلات اخلملس يف اململكة العربية السلعودية، باختلاف هذه املتغلريات، وذلك من خال 
حسلاب االختبلارات التالية : - اختبار  )t-test(.   - اختبار حتليلل التباين األحادي. - اختبار 

أقل فرق دال)LSD(، وذلك عىل النحو التايل : 
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أواًل: الفروق يف مستوى قيم املواطنة باختالف العمر

اجلدول رقم )19( اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف مستوى قيم املواطنة 
بني طلبة اجلامعات يف اململكة باختالف العمر

مصدر التبايناملحور
جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
مستوى 
الداللة

التعليق

قيمة املشاركة
0.5220.26بني املجموعات

غري دالة1.120.328
88.363790.23داخل املجموعات

قيمة النظام
0.3620.18بني املجموعات

غري دالة0.920.399
73.003790.19داخل املجموعات

لقيم  الكلية  الدرجة 
املواطنة

0.2620.13بني املجموعات
غري دالة1.620.199

30.713790.08داخل املجموعات

 يتضلح ملن اجلدول رقلم )19( أن قيمة )ف( غلري دالة يف املحاور: ) قيمة املشلاركة، قيمة 
النظلام(، ويف الدرجة الكلية لقيم املواطنة، مما يشلري إىل عدم وجود فلروق ذات داللة إحصائية 
يف مسلتوى قيم املواطنة يف تلك املجاالت بني طلبة اجلامعة باختاف أعامرهم، ويفرس ذلك من 
وجهلة نظلر الباحث أن قيم املواطنة وممارسلتها ال تقر عىل فئة عمريلة دون أخرى، إضافة إىل 
أن مجيلع مفردات العينة يعيشلون يف ظلروف ومناخ اجتامعي وتعليمي متشلابه بغض النظر عن 

أعامرهم . 
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ثانيًا: الفروق يف مستوى قيم املواطنة باختالف التخصص

اجلدول رقم )20( اختبار )ت( لداللة الفروق يف مستوى قيم املواطنة بني طلبة اجلامعات 
يف اململكة باختالف التخصص

العددالتخصصاملحور
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة ت
مستوى 
الداللة

التعليق

قيمة املشاركة
2463.820.47نظري

غري دالة1.280.202
1363.750.51علمي

قيمة النظام
2463.110.44نظري

غري دالة1.920.056
1363.020.44علمي

لقيم  الكلية  الدرجة 
املواطنة

2463.500.28نظري
2.530.012

دالة عند مستوى 
0.01 1363.420.28علمي

  يتضلح ملن اجلدول رقلم )20( أن قيمة )ت( غري داللة يف درجة : ) قيمة املشلاركة، قيمة 
النظلام ( كا علىل حلدة، مما يشلري إىل علدم وجود فلروق ذات دالللة إحصائية يف مسلتوى قيم 
املواطنلة يف تللك املجاالت بني طلبلة اجلامعة باختاف ختصصاهتم . إال أنله يتضح من اجلدول 
كذلك أن قيمة )ت( دالة عند مستوى 0.01 يف الدرجة الكلية لقيم املواطنة، مما يشري إىل وجود 
فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى قيم املواطنة يف تلك املجاالت بني طلبة اجلامعة باختاف 

ختصصاهتم، وذلك لصالح الطلبة يف التخصص النظري .

     ويعزى هذا االختاف من وجه نظر الباحث إىل طبيعة التقارب بني حمتويات التخصصات 
النظريلة التي يف جمملها تقوم عىل دراسلة النظريات والتعليامت، بل إن بعضها خمتص يف دراسلة 
األنظمة والقوانني واللوائح كأقسام القانون مثا، وهذا ما نجده كذلك يف حمتوى قيمة املشاركة 
وقيملة النظلام ) التقيد باألنظملة والتعليامت (، فهاتلان القيمتان تقوملان يف حقيقتيها عىل عقد 
اجتامعلي مبني عىل تعليامت وأنظمة ولوائح وقوانني سلواء رسلمية أو غري رسلمية بني أطراف 
املواطنلة ) املواطلن،  املجتملع، الدوللة (، وبناء عىل ذلك فملن املتوقع أن تتكون لدى منسلويب 
الدراسات النظرية ثقافة إجيابية مبكرة عن أمهية قيم املواطنة بصورة أكثر من منسويب الدراسات 

العلمية التي تركز أكثر )يف بدايتها( عىل ترسيخ اجلوانب العملية واملعملية أوال .     
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ثالثًا: الفروق يف مستوى قيم املواطنة باختالف املستوى الدرايس

اجلدول رقم )21( اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف مستوى قيم املواطنة 
بني طلبة اجلامعات يف اململكة باختالف املستوى الدرايس 

مصدر التبايناملحور
جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
مستوى 
الداللة

التعليق

قيمة املشاركة
0.7440.18بني املجموعات

غري دالة0.780.537
86.403680.24داخل املجموعات

قيمة النظام
2.0240.51بني املجموعات

2.710.030
دالة عند مستوى 

0.05 68.553680.19داخل املجموعات

الكلية  الدرجة 
لقيم املواطنة

0.3540.09بني املجموعات
غري دالة1.080.365

29.643680.08داخل املجموعات

   يتضلح ملن اجللدول رقلم )21( أن قيملة )ف( غري دالة يف حملور: )قيمة املشلاركة(، ويف 
الدرجة الكلية لقيم املواطنة، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تلك 

القيمة للمواطنة بني طلبة اجلامعة باختاف مستوياهتم الدراسية.

  كام يتضح من اجلدول نفسه أن قيمة )ف( دالة عند مستوى 0.05 يف حمور:) قيمة النظام(، 
مملا يشلري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مسلتوى قيم املواطنة يف هلذا املجال بني طلبة 
اجلامعة باختاف مستوياهتم الدراسية . و للكشف عن مصدر تلك الفروق، تم استخدام اختبار 

أقل فرق دال )LSD(، كام يتضح من اجلدول رقم )22( التايل :
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اجلدول رقم )22( اختبار أقل فرق دال )LSD( لتوضيح مصدر الفروق يف مستوى قيمة 
النظام بني طلبة اجلامعات يف اململكة باختالف املستوى الدرايس

املستوى الدرايس
املتوسط 
احلسايب

السنة 
األوىل

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
اخلامسة

الفرق لصالح

3.08السنة األوىل
2.97السنة الثانية
السنة الثالثة*3.13السنة الثالثة

السنة الرابعة*3.14السنة الرابعة
3.16السنة اخلامسة

* تعني وجود فروق دالة عند مستوى 0.05 

  يتضح من اجلدول رقم )22( وجود فروق دالة عند مستوى 0.05 عىل النحو التايل :

1ل توجلد فلروق دالة يف قيمة النظلام بني طاب )السلنة الثانية(، وبني طاب )السلنة الثالثة(، 
وذلك لصالح طاب )السنة الثالثة(.

2 ل توجلد فلروق دالة يف قيمة النظام بني طاب )السلنة الثانية(، وبني طاب )السلنة الرابعة(، 
وذلك لصالح طاب )السنة الرابعة(. 

    ويفلرس الباحلث هذه النتيجة بأهنا متوقعه ومتسلقة مع حقيقة أن العلم النافع وطول فرتة 
التعُلم واالطاع خال التقدم يف املستويات الدراسية والعلمية يف مجيع املجاالت جتعل اإلنسان 
أكثلر وعيلا بواجباته جتاه جمتمعله ووطنه، بل ومدركا ألمهيلة قيم املواطنة وأولويلة تطبيقها عىل 
أرض الواقلع، ومن تلك القيم قيمة النظام الذي يعد ركيزة أساسلية ملامرسلة قيم أخرى، فمثا 
قيمة املشاركة تتطلب نظاما سواء كان رسميا أو غري رسمي لكي حيدد آلية ممارستها، كام أن هذه 
النتيجة موافقة لنظرية الكس أنجلز وديفيد سميث )A.Inkeles&D.smith( والتي تؤكد عىل أن 
هناك عاقة موجبة قوية بني املدة أو الفرتة التي يقضيها الفرد يف التعليم وبني ممارسته للعديد من 
القيلم منها : ميل الفرد إىل مشلاركة اآلخرين، قدرته مع اآلخريلن عىل التخطيط وتنظيم مظاهر 

احلياة والسيطرة عليها )غبان،2009م،30-29( . 
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رابعًا: الفروق يف مستوى قيم املواطنة باختالف احلالة االجتامعية

اجلدول رقم )23( اختبار )ت( لداللة الفروق يف مستوى قيم املواطنة

بني طلبة اجلامعات يف اململكة باختالف احلالة االجتامعية

املحور
احلالة 

االجتامعية
العدد

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة ت
مستوى 
الداللة

التعليق

قيمة املشاركة
3523.780.49أعزب

غري دالة1.600.117
323.880.33متزوج

قيمة النظام
3523.080.44أعزب

غري دالة0.310.760
323.100.44متزوج

الدرجة الكلية لقيم املواطنة
3523.470.29أعزب

غري دالة1.280.202
323.530.26متزوج

      يتضح من اجلدول رقم )23( أن قيمة )ت( غري دالة يف املحاور: ) قيمة املشلاركة، قيمة 
النظام (، ويف الدرجة الكلية لقيم املواطنة، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
مسلتوى قيم املواطنة يف تلك املجاالت بني طلبلة اجلامعة باختاف حاالهتم االجتامعية، بمعنى 
أن هناك تقارب يف مسلتوى قيم املواطنة موضوع البحلث لدى كل من املتزوجني والعزاب عىل 
حلد سلواء . ويرى الباحث أن تفسلري ذلك يعلود إىل تقارب العمر للمبحوثلني حيث أن غالبية 
املبحوثلني وبنسلبة 70% تقريبلًا تقلع أعامرهم مابني 18-23 سلنة ويعيشلون يف حميط اجتامعي 
وتعليملي متشلابه، مما جيعل اخللربة والثقافة بني الطلبة متقاربة، كام أن هذا يتسلق مع نتائج عدم 

وجود فروق بني املبحوثني تعزى ملتغري العمر يف اجلدول رقم )19( . 
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خامسًا: الفروق يف مستوى قيم املواطنة باختالف مدى املشاركة يف األنشطة اجلامعية

اجلدول رقم )24( اختبار )ت( لداللة الفروق يف مستوى قيم املواطنة بني 

طلبة اجلامعات يف اململكة باختالف مدى املشاركة يف األنشطة اجلامعية

العدداملجموعةاملحور
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة ت
مستوى 
الداللة

التعليق

قيمة املشاركة
703.880.51يشارك

غري دالة1.550.121
3083.780.47ال يشارك

قيمة النظام
703.200.49يشارك

2.370.020
دالة عند مستوى 

0.05 3083.050.42ال يشارك

الدرجة الكلية لقيم 
املواطنة

703.570.27يشارك
3.270.001

دالة عند مستوى 
0.01 3083.450.28ال يشارك

يتضح من اجلدول رقم )24( أن قيمة )ت( غري دالة يف حماور:) قيمة املشاركة(، مما يشري إىل 
علدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مسلتوى قيم املواطنلة يف هذا املجال بني طلبة اجلامعة 
باختاف مدى مشاركتهم يف األنشطة اجلامعية .كام يتضح من اجلدول نفسه أن قيمة ) ت ( دالة 
عند مستوى 0.05 يف حمور: ) قيمة النظام (، ودالة عند مستوى 0.01 يف الدرجة الكلية لقيم 
املواطنة، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى قيم املواطنة يف تلك املجاالت 
بني طلبة اجلامعة باختاف مدى مشلاركتهم يف األنشلطة اجلامعية، وذلك لصالح الطلبة الذين 

يشاركون يف األنشطة اجلامعية .

   عليله يرى الباحث أن تفسلري نتيجة تللك الفروق التي تعود لصالح الطلبة املشلاركني يف 
األنشلطة اجلامعية، تعد نتيجة طبيعية ومتسلقة مع املفهوم الشلامل للمواطنة التي تعني املشاركة 
والتعاون بني أطرافها لتحقيق مصالح اجلميع عىل كافة املستويات، ويف شتى الصور واملجاالت، 
بل إن العديد من املختصني والباحثني يشريون إىل أن املواطنة يف األساس تقوم عىل ركنني أساسني 
ومها: قيمة املشاركة بمفهومها الشامل وقيمة املساواة، بحيث متارس من خال مرجعية قيمية أو 
قانونية معتربة يف مجيع املجاالت  )عبيد، 2006م،ص18 (، وبناء عليه فإن من املتوقع أن يكون 
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مستوى املواطنة أفضل لدى الفئة التي متارس إحدى قيمها بدافع االقتناع واملبادرة وبأي صورة 
من الصور، وصورهتا يف هذا السلياق هي : ممارسلة قيمة املشلاركة يف صورة )املشاركة الطابية 
يف األنشلطة اجلامعيلة( . وهذا ما أكدته النتيجة السلابقة بأن الفروق يف مسلتوى الدرجة الكلية 

للمواطنة كانت لصالح الطلبة املشاركني يف األنشطة اجلامعية مقابل الطاب غري املشاركني .

   وهبلذا يتحقلق اهللدف الرابع من أهداف الدراسلة وهلو : معرفة الفروق يف مسلتوى قيم 
املواطنة بني طلبة اجلامعات يف اململكة العربية السعودية، التي تعزى للمتغريات التالية : )العمر، 

التخصص، املستوى الدرايس،احلالة االجتامعية، املشاركة يف األنشطة اجلامعية( ؟ .
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الفصل اخلامس
ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات

5 . 1 ملخص الدراسة

5 . 2 النتائج

5 . 3 التوصيات
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الفصل اخلامس
ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات

5 . 1 ملخص الدراسة

  هدفلت هلذه الدراسلة إىل التعرف عىل مسلتوى قيلم املواطنة لدى الطلبة السلعوديني من 
فئلة الشلباب يف جامعات اململكة العربية السلعودية، ومدى إسلهام تلك القيلم يف تعزيز األمن 
الوقائلي، وذلك من خال اسلتجابات عينة الدراسلة لبعلض قيم للمواطنة وهي :) املشلاركة، 
النظلام (، كذللك التعرف عىل املعوقات التي حتد من ممارسلتهم هلذه القيلم، واملقومات الازمة 
لتفعيل ممارسلتها عىل أرض الواقع، إضافلة إىل التعرف عىل قياس بعض املتغريات املتعلقة بعينة 

الدراسة ويتضح ذلك من خال مخسة فصول، إضافة إىل املراجع واملاحق .

   حيث تناول الفصل األول مشلكلة الدراسة وأبعادها، من خال عرض مقدمة للدراسة، 
ثم مشلكلة الدراسلة وتسلاؤالهتا، ثم أهلداف الدراسلة وأمهيتها، فحلدود الدراسلة واملفاهيم 
واملصطلحلات املتعلقلة بموضلوع الدراسلة . كلام احتوى الفصلل الثاين علىل اخللفيلة النظرية 
للدراسلة مشتما عىل جزأين رئيسني األول يتعلق باإلطار النظري والثاين بالدراسات السابقة، 
حيث اشلتمل اجللزء األول عىل: مفهوم وأمهيلة القيم والوظائف التي تقوم هبلا يف املجتمعات، 
ثلم تصنيف القيم ومكوناهتلا ومصادرها، فنظرة تارخيية عىل مفهوم املواطنلة وأمهيتها، ثم أمهية 
إسلهام املواطنلة يف تعزيز األمن الوقائي، كذلك عاقة اإلسلام بالوطلن واملواطنة، ومقومات 
املواطنلة والتحديات التلي تواجهها، إضافة إىل ملحة عن دور الشلباب واجلامعة يف تعزيز األمن 
والتنميلة . أما اجلزء الثاين فقد تناول العديد من الدراسلات املحليلة والعربية واألجنبية التي هلا 
عاقة بموضوع الدراسلة، مع قيام الباحث ببيان أوجه االختاف والتشابه بني تلك الدراسات 

والدراسة احلالية .

   أما الفصل الثالث فقد احتوى عىل اإلجراءات املنهجية للدراسة، حيث استخدم الباحث 
املنهلج الوصفي التحلييل بمدخليه الوثائقي واملسلحي االجتامعي، وكان جمتمع الدراسلة عبارة 
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عن الشلباب السلعودي يف مرحلة البكالوريوس يف جامعات اململكة العربية السعودية، والعينة 
بلغت )384( مفردة موزعة إحصائيا بالتناسلب عىل عدد)5( جامعات . كام شلمل هذا الفصل 
بناء أداة الدراسلة وحتكيمها وتطبيقها مشلتملة عىل أربعة حماور رئيسلة حتتوي عىل األبعاد املراد 
بحثها يف الدراسلة، إضافة لتحديد األسلاليب واملعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة . ويف 
الفصل الرابع تم عرض وحتليل بيانات الدراسلة ومناقشلة نتائجها، من خال حتديد خصائص 
العينة، واإلجابة عن السؤال الرئيس الذي انبثقت منه أربعة أسئلة فرعية، باستخدام التكرارات 
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وجمموعة من االختبارات اإلحصائية الازمة . أما الفصل 
اخلاملس فقلد احتلوى عىل ملخص الدراسلة والنتائلج التي توصللت إليهلا، والتوصيات التي 

يقرتحها الباحث، بعدها تم إهناء الدراسة باملراجع ثم املاحق .

5 . 2   النتـائج 
      أظهلرت نتائلج الدراسلة من خال املعلومات التي تم احلصلول عليها من خال حتليل 

البيانات املستقاة من أجوبة املبحوثني اآليت :

 أوال : اخلصائص األولية لعينة الدراسة
1 ل أعىل نسلبة ملفردات الدراسلة من حيث العمر تقع بني )18 سلنة إىل أقل من 23 سلنة(، ييل 
ذللك ملن هم بني )23 سلنة إىل أقل من 28 سلنة( . كام وجد أن أكرب نسلبة منهم يدرسلون 

التخصصات اإلنسانية« نظرية«، ييل ذلك من يدرسون ختصصات تطبيقية«علمية« .

2 ل  أكلرب علدد من مفردات الدراسلة )من حيث املسلتوى الدرايس( يف السلنة الدراسلية الثالثة 
باجلامعة، يليها السنة الثانية، ثم السنة الرابعة .

3 ل  غالبية أفراد العينة غري مشاركة يف األنشطة اجلامعية .

ثانيا : نتائج قيمة املشاركة يف املحور األول
1 ل  حصلت هذه القيمة لدى املبحوثني عىل مستوى عام مرتفع . 

2 ل  حصلت هذه القيمة يف اجلانب املعريف والوجداين لدى غالبية املبحوثني عىل مستوى مرتفع 
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إىل مرتفلع جلدًا، كام يتضلح من العبلارات التالية عىل التلوايل : حتقق األمم الكثري إذا شلاع 
بني أبنائها الشلعور بمسلؤولية املشلاركة، املشلاركة تتضمن املسلامهة يف صنع القرار خلدمة 
الوطن واملواطن، مشلاركة الشلباب يف إدارة شؤون املجتمع تسهم يف تعزيز األمن الوقائي، 
مشلاركة املواطلن لألجهلزة األمنيلة يف أعامهلا ال تتعارض مع مبادئ اإلسلام، ال تسلتطيع 
األجهلزة األمنيلة القيلام بأعامهلا علىل أكمل وجه دون مشلاركة املواطن، جتنب السللوكات 
املنحرفة)االسلتقامة الشخصية( من أنواع املشاركة غري املبارشة، تعاوين مع األجهزة األمنية 
هو القتناعي التام بأن األمن والسلامة مسلؤولية اجلميع، مشاركة املواطن لألجهزة األمنية 
يف أعامهلا تقابل بتقدير اآلخرين، املشاركة يف حتمل املسؤولية تعرض اإلنسان ملتاعب هو يف 

غنى عنها، مشاركتي لألجهزة األمنية هدفت للحصول عىل املكافآت املقررة نظاما . 

3 ل  أمجعلت غالبيلة املبحوثني عىل أن قيمة املشلاركة من قيم املواطنة التي تسلهم يف تعزيز األمن 
الوقائي .

4 ل  حصللت هلذه القيمة لدى غالبية املبحوثني يف اجلانب السللوكي عىل مسلتوى منخفض إىل 
متوسلط، كام يتضلح من العبارات التالية علىل التوايل: أقوم بمسلاعدة اآلخرين وإن تطلب 
ذلك وقتا إضافيا، أميل إىل العزوف عن املشاركة والتعاون مع رجال األمن لغلظتهم، سبق 
أن أبلغت األجهزة األمنية عن سلوك منحرف، سبق أن تطوعت يف أعامل للمصلحة العامة 
دون مقابلل ، أميلل إىل العزوف عن التعلاون مع أجهزة األمن إلجراءاهتا املعقدة، سلبق أن 
قدمت مقرتحات هادفة لتحقيق مصلحة عامة، سبق أن تقدمت بالشهادة ضد سلوك خيالف 

األنظمة والسامة العامة . 

5 ل  متيل غالبية املبحوثني إىل تقديم املساعدة لآلخرين بوجه عام . إال أن غالبيتهم يف نفس الوقت 
يميلون إىل العزوف عن تقديم  ذلك جتاه رجال األمن، إما لغلظتهم أو إلجراءاهتم املعقدة .

6 ل  بنسبة متوسطة سبق للمبحوثني أن مارسوا صورا من املشاركة عىل النحو التايل عىل التوايل: 
)اإلباغ عن سللوك منحرف، التطوع ملصلحة عاملة دون مقابل، تقديم مقرتحات لتحقيق 

مصلحة عام ( .

7 ل غالبية املبحوثني مل يسبق هلم أن تقدموا بالشهادة ضد سلوك خيالف األنظمة والسامة العامة.  
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ثالثا : نتائج قيمة النظام يف املحور األول 

1 ل  حصلت قيمة النظام لدى املبحوثني عىل مستوى عام متوسط .

2 ل  حصللت هلذه القيمة يف اجلانب املعريف والوجداين لدى املبحوثني عىل مسلتوى مرتفع إىل مرتفع 
جلدًا، ويوضح هذا اجلانب العبارات التالية عىل التوايل : احرتام األنظمة والقوانني من عامات 
رقي الشعوب وتطورها، التقيد بالنظام يسهم يف تعزيز السامة واألمن الوقائي يف مجيع املجاالت، 
غيلاب القلدوة يف التقيلد باألنظملة والتعليلامت يضعف تقيد العاملة هبا، عدم إخضلاع األنظمة 
والتعليلامت ملرحلة جتريبيلة )أوال( يضعف تطبيقها،عدم أخلذ رأي اآلخرين يف إصدار األنظمة 

والتعليامت يضعف تطبيقها، االلتزام باألنظمة والقوانني يعيق التطور واألعامل الناجحة.
3 ل  أمجعلت غالبيلة املبحوثلني علىل أن قيمة النظام من قيلم املواطنة التي تسلهم يف تعزيز األمن 

الوقائي يف مجيع املجاالت .
4 ل  كان الدافلع للتقيلد بقيملة النظام كسللوك عميل للدى املبحوثني عىل التلوايل اآليت : الرقابة 

الذاتية أوال، جتنب األخطار واملشكات ثانيا، خوفا من العقوبات ثالثا .
5 ل  حصلت هذه القيمة يف اجلانب السللوكي عىل مسلتوى بني متوسلط إىل منخفض، ويوضح 
هذا اجلانب العبارات التالية عىل التوايل: التزم بالتعليامت)األنظمة والقوانني( بدافع الرقابة 
الذاتية، أحرص عىل اتباع اإلجراءات الوقائية لتجنب املشكات واألخطار، أتقيد باألنظمة 
والتعليامت سلواء داخل الوطلن أو خارجه، أتقيد باألنظمة والتعليلامت وأنا خارج الوطن 
بصلورة أفضلل، التزم بالتعليامت )األنظملة والقوانني( خوفا من العقوبلات، أضطر أحيانا 
للخلروج علن األنظمة ألن اآلخرين يفعلون ذلك، األنظمة والقوانني تسلبب بعض القيود 

واملتاعب، ال أتقيد باألنظمة والتعليامت ألهنا ال تطبق عىل اجلميع عىل قدم املساواة .
6 ل  يتقيد غالبية املبحوثني باألنظمة والتعليامت خارج الوطن بصورة أفضل .

7 ل غالبية املبحوثني يضطرون للخروج عن األنظمة ألن اآلخرين يفعلون ذلك .
8 ل  غالبيلة املبحوثني يرون أن األنظمة والقوانني تسلبب بعلض القيود واملتاعب، لذا يضطرون 

أحيانا ملخالفتها . 

9 ل  غالبية املبحوثني ال يتقيدون باألنظمة والتعليامت ألهنا ال تطبق عىل اجلميع عىل قدم املساواة.
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رابعا : نتائج املحور الثاين املتعلق بمعوقات املواطنة

1 ل  أظهلرت النتائلج أن هنلاك معوقات مهمة إىل مهمة جدا، حتد من ممارسلة قيلم املواطنة عىل 
الوجه املطلوب .

2 ل  أظهلرت النتائلج أن هنلاك اثنلي عرش معوقلًا تعد مهمة جلدا كوهنا تؤدي إىل عدم ممارسلة 
قيلم املواطنلة عىل الوجه املطلوب وهذه املعوقات هي عىل التوايل : عدم تناسلب الدخل مع 
غاء املعيشلة وارتفلاع األسلعار،عدم إجياد وظائف مناسلبة خلرجيي اجلامعلات )البطالة(، 
انتشلار الواسلطة والعاقلات الشلخصية للحصلول علىل ميلزة أو وظيفة، انتشلار الفسلاد 
اإلداري)فاملواطنلة والفسلاد ضلدان ال جيتمعان(، تقاعس بعض املسلؤولني علن نقل آمال 
ومهلوم املواطلن ألصحلاب القرار بكل شلفافية وحياد، الشلعور بخيبة األملل يف احلصول 
علىل احلقوق عنلد تعرضها لامتهان واالعتلداء، ضعف توعية األفلراد بحقوقهم للمطالبة 
هبا عند احلاجة ، تدين ماءمة املناخ التعليمي اجلامعي للشلباب )ضعف التشلجيع( ملامرسة 
قيلم املواطنلة عىل أرض الواقع ، انتشلار اإلنفاق البذخي لطبقات ملن املجتمع مقابل الفقر 
املدقع لفئات أخرى، ضعف املساءلة عند حماسبة املقرين يف أداء مصالح الوطن واملواطن، 
ضعلف دعم روح املبادرة واالبتكار، عدم عدالة توزيع مشلاريع اخلدمات العامة كالصحة 

والتعليم وغريها عىل مجيع املناطق .

3 ل  من نتائج هذا املحور الثاين كذلك وجود عرشة معوقات مهمة حتد من ممارسة قيم املواطنة عىل 
الوجه املطلوب، وهي عىل التوايل : اقتناع البعض بعدم جدوى مشاركة املواطن االجتامعية 
)عمليلة هتميش مشلاركة الشلباب(، تدين مسلتوى العداللة االجتامعية أملام النظام، غياب 
حرية الصحافة اهلادفة لتحقيق الصالح العام وكشف التجاوزات واملخالفات، تدين احرتام 
أجهزة األمن حلقوق اإلنسان ، عدم تفعيل نظام منح احلوافز املالية واملعنوية للمتعاونني مع 
رجلال األملن، التحيز للمنطقة أو القبيلة أو الفئة عىل حسلاب املصلحة العامة، تدين وجود 
القلدوة الصاحلة، تعقيد إجراءات التعاون مع رجلل األمن، ظاهرة العوملة والفضاء املفتوح 
تضعلف املواطنة وقيمها املختلفة،اعتقاد البعض أن مسلؤولية األملن والوقاية من األخطار 

هي مسؤولية رجال األمن وحدهم .
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خامسا: نتائج املحور الثالث املتعلق بمقومات املواطنة

 أظهلرت نتائلج هذا املحور أن مجيع املقوملات الواردة فيه تعد مهمة جدا، كوهنا تسلهم يف 
تفعيلل ممارسلة قيلم املواطنة علىل أرض الواقع، وهي علىل التوايل :   تأمني سلبل العيش الكريم 
لألرس املحتاجة وتوفري احتياجاهتم األساسلية، االسلتقرار واإلحسلاس باألمن واألمان، توفري 
العدالة االجتامعية واملسلاواة للجميع أمام القانون دون اسلتثناء، مكافحة ظاهرة الفسلاد بشتى 
صوره بحزم وشلفافية، توفري فرص عمل مناسبة للشباب مع اعتامد سلم رواتب جمزي يتناسب 
ملع ظروفهم املعيشلية، تأسليس هيئة عليا ختتص بقضايا الشلباب ودراسلة مشلكاهتم ملعاجلة 

قضاياهم وتعزيز مواطنتهم داخل الوطن وخارجه

     كذللك ملن املقومات املهمة جلدًا : متتع املواطن بحقوقه مقابلل الواجبات املطلوبة منه، 
توفري كافة اخلدمات كالتعليم والصحة وغريها للجميع دون اسلتثناء، معاجلة مشلكلة التعصب 
بكافة أشلكاله وأنواعه، حتقيلق التنمية العادلة املتوازنة بني كافة املناطلق، هتيئة الظروف املائمة 
لتحقيلق تكافلؤ الفرص أمام اجلميلع عند التوظيف وتقلد املناصب، التأهيل املناسلب ملنسلويب 
أجهلزة األمن لتوضيح أمهية ممارسلة قيلم املواطنة لدى املواطن يف تعزيز األملن الوقائي، اهتامم 
الدوللة واملسلؤولني باملواطلن عندما حيتلاج لذلك سلواء يف الداخل أو اخلارج، دعم وتشلجيع 
ممارسلة قيلم املواطنة)كاملشلاركة واالبتلكار( بموضوعيلة، العمل علىل إظهار القلدوة الصاحلة 

بموضوعية وتشجيعها ومكافأهتا.

      كلام أن ملن املقوملات املهملة جلدا كذللك : جتنلب التحيلز واملحسلوبيات عنلد تطبيق 
األنظملة والتعليلامت يف مجيع األنشلطة واألعامل، تنميلة الوعي بالعمق االسلرتاتيجي والديني 
للوطن إقليميا وعربيا وإسلاميا وعامليا، تقديم احلوافلز املادية واملعنوية للمواطن مقابل تعاونه 
ومشلاركته ألجهلزة األمن، منح وسلائل اإلعام املزيلد من احلرية لرصد التجاوزات وكشلف 
املخالفلات بموضوعيلة وشلفافية، التأصيل الرشعي ملسلألة املواطنة وحلب الوطن يف اخلطاب 
الدعلوي والرتبلوي، تقليلص إجلراءات األجهزة األمنيلة الروتينية عنلد التعامل ملع املواطن، 

االحتفاء اهلادف باملناسبات الوطنية لتعزيز مكانة الوطن ورجاله أمام األمم األخرى .



218

سادسا : نتائج املحور الرابع املتعلق بالفروق يف مستوى قيم املواطنة نتيجة 
لبعض املتغريات

 أ ل  هناك تقارب )عدم وجود فروق( يف مستوى قيم املواطنة موضوع البحث )املشاركة، النظام( 
لدى طلبة اجلامعات اخلمس  باختافهم يف ) العمر، احلالة االجتامعية ( . 

ب ل  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى قيم املواطنة لدى الشباب باختاف  ختصصاهتم، 
وذلك لصالح الطلبة يف التخصصات النظرية .

ج ل  توجلد فلروق ذات دالللة إحصائية يف مسلتوى قيم املواطنلة ) قيمة النظام ( لدى الشلباب 
باختلاف مسلتوياهتم الدراسلية، وذلك بني طلاب )السلنة الثانية(، وبني طاب )السلنة 
الثالثة(، وذلك لصالح طاب )السلنة الثالثة(، وكذلك توجد فروق دالة يف قيمة النظام بني 
طاب )السنة الثانية(، وبني طاب )السنة الرابعة(، وذلك لصالح طاب )السنة الرابعة( .  

د ل   توجلد فلروق ذات دالللة إحصائية يف مسلتوى قيم املواطنة ) قيمة النظام، قيمة املشلاركة ( 
لدى طلبة اجلامعات اخلمس باختاف مدى مشاركتهم يف األنشطة اجلامعية وذلك لصالح 

الطلبة الذين يشاركون يف األنشطة اجلامعية . 
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5 . 3  التوصيات
بناء عىل ما توصلت إليه الدراسلة من نتائج حيال قياس مسلتوى قيم املواطنة لدى الشباب 
اجلامعي يف اململكة العربية السلعودية، وارتباط  ذللك بالعديد من املعوقات التي حتد من تفعيل 

ممارسة هذه القيم عىل أرض الواقع،  فإن الباحث يويص بام ييل  : 

1  ل  إنشلاء هيئة وطنية مسلتقلة ومؤهلة للعمل عىل معاجلة مهوم الشباب من خال التعرف عىل 
مسببات انحرافهم أو اغرتاهبم عن وطنهم وجمتمعهم وخاصة يف املجاالت التالية :  

   أ  ل  سلن األنظمة واللوائح وتطبيقها بصورة تكفل حتقيق تكافؤ الفرص للشلباب يف مجيع 
املجاالت خاصة عند االلتحاق بالفرص التعليمية والوظيفية والتأهيلية .

    ب  ل  توفري فرص عمل مناسلبة للشلباب يف املؤسسلات والرشكات الوطنية واألجنبية، 
مع اعتامد سلم رواتب جمزي كحد أدنى يتناسب مع الظروف املعيشية وزيادة األسعار، 

واعتبار ذلك ضمن مصالح الوطن العليا. 
   ج  ل  العمل مع األجهزة املعنية لوضع آلية مناسلبة للحد من اسلتقدام األيدي األجنبية إال 

عند الرضورة ووضع ضوابط صارمة لذلك .
    د – إسلهام اجلامعات يف تأهيل الشلباب التأهيل الازم، الذي يمكنهم من االنخراط يف 
سلوق العمل، بالتنسيق مع األجهزة احلكومية واملؤسسات التعليمية واألهلية املحتاجة 

لأليدي العاملة .

2 ل   تفعيل تطبيق االسلرتاتيجية الوطنية حلامية النزاهة ومكافحة الفسلاد الصادرة بموجب قرار  
جملس الوزراء رقم )43( وتاريخ 1428/2/1هل، وخاصة فيام ييل : 

   أ  ل  إللزام وتشلجيع األجهلزة احلكومية املعنية بحامية النزاهة ومكافحة الفسلاد بمامرسلة 
اختصاصهلا وصاحياهتلا وتطبيلق أنظمتهلا علىل أكملل وجه، ملع توفلري اإلمكانات 

والظروف الازمة لتحقيق ذلك ويف مقدمتها الدعم السيايس واألمني احلازم . 
   ب ل  العملل علىل توعيلة املواطن واملقيم بحقوقه وواجباته جتلاه وطنه وجمتمعه من ناحية، 
وجتاه اإلجراءات واللوائح واألنظمة والقوانني لدى مؤسسات وأجهزة الدولة املختلفة 
ملن ناحيلة أخرى، وبصورة جتيل معهلا أي غموض أو مسلاومة يف تطبيقها لضامن عدم 

ممارسة االستثناءات غري النظامية .
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   ج  ل  اعتامد معايري املوضوعية واحلياد والشفافية عند اختيار املسؤولني القائمني عىل تطبيق 
األنظمة والتعليامت التي متس احتياجات املواطن والتعامل مع اجلميع عىل قدم املساواة 

ملا خيدم املصلحة العامة للوطن واملواطن . 
د  ل  حتسلني أوضاع الشلباب الوظيفية واملعيشلية لتنمية ارتباطهم وحبهلم لوطنهم، خاصة 
ذوي الدخل املحدود وتوفري اخلدمات األساسلية هلم، وبالصورة التي تكفل هلم احلياة 

الكريمة .

3  ل  اإلرساع يف إنشلاء اهليئة الوطنية التي نصت عليها االسلرتاجتية املذكورة أعاه، للعمل  عىل 
متابعة تنفيذ أهدافها ورصد نتائجها وتقويمها،)عىل أن يكون من مهامها أيضا(: 

  أ  ل  نلرش منجلزات األجهزة احلكومية واملؤسسلات املعنية بتقديلم اخلدمات للمواطن عرب 
وسلائل اإلعام وبصورة دورية يف هناية كل سنة مالية هبدف إطاع املواطن عىل حقيقة 

ما تقدمه هذه اجلهات، مقارنة بام اعتمد هلا من إمكانات .
ب  ل  تفعيل العقوبة الرشعية يف حال التقصري واإلمهال الناجم عن الفساد من خال التشهري 

باملتسبب، فالفاسد قد خيشى عىل سمعته من الناس أكثر من خشيته لل .

3  ل   تفعيلل تطبيلق األنظمة والقوانني بشلفافية وموضوعية عىل اجلميع بدون اسلتثناء بام حيقق 
الصاللح العلام، فقلد كان من نتائج هذه الدراسلة أن نسلبة )70%( من املبحوثلني يتقيدون 
باألنظملة والتعليلامت خلارج الوطن بصلورة أفضلل ونسلبة )57.8%( منهلم يضطّرون 
للخلروج عن األنظمة ألن اآلخرين يفعلون ذلك، ونسلبة )46.3%( ال يتقيدون باألنظمة 

والتعليامت ألهنا ال تطبق عىل اجلميع عىل قدم املساواة، مقابل 30.5% يتقيدون بذلك .

5  ل  حلث املؤسسلات التعليميلة سلواء يف التعليم العلام أو اجلامعي عىل االهتلامم بتعزيز مكانة 
الوطلن يف نفلوس الطاب من خلال تنمية الوعلي بالعمق االسلرتاتيجي والديني للوطن 

إقليميا وعربيا وإساميا وعامليا، بصورة تزرع الفخر واالعتزاز لدى الشباب بوطنهم .

6 ل   تعزيز قدرات ومكانة الوطن من خال االهتامم الشلامل واالسلتغال األمثل لثرواته ويف 
مقدمتها ثروة الشلباب لضامن مشاركتهم الفاعلة يف حتقيق األمن واالستقرار يف كافة أرجاء 

الوطن وردع من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن الغايل .
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7  ل  توفلري العداللة االجتامعية واملسلاواة للجميع دون اسلتثناء يف جماالت متعددة منها )سليادة 
القانلون، التنميلة املتوازنة بني كافلة املناطق، إظهار القدوة الصاحلة بموضوعية وتشلجيعها 

ومكافأهتا( . 

8  ل  التأهيل النوعي ملنسلويب األجهزة األمنية يف مجيع املجاالت ومنها حسلن التعامل وتسلهيل  
اإلجراءات مع رجل األمن األول، وهو املواطن السليام رشحية الشلباب ففي ذلك تشلجيع 
هللم عىل ممارسلة قيم املواطنة الصاحللة دون معوقات أو اسلتثناءات، من خلال وضع آلية 
عمليلة حتقق ذلك، وعنلد وضع تلك اآللية يراعى األمور التالية : ) حتقيق األمن مسلؤولية 
اجلميلع، أخذ املعلوملات الازمة من املواطن تلفونيا، حسلن الظن، إشلعار املواطن بأمهية 

تعاونه  من خال اطاعه عىل النتائج التي تم التوصل هلا، تقديم احلوافز املختلفة، ....(.

أما مقرتحات الباحث حيال إجراء دراسـات مسـتقبلية مرتبطة بموضوع 
هذه الدراسة فريى ما ييل : 

1ل إجراء دراسة عن اآلليات املرحلية الناجحة التي أسهمت يف تفعيل ممارسة قيم املواطنة لدى 
املجتمعات والدول املتقدمة يف هذا املجال .

2 ل دراسة الثقافة السائدة يف املجتمع السعودي حيال أسباب العجز عن التصدي بفاعلية وحزم 
ملعوقات ممارسة قيم املواطنة عىل أرض الواقع، كمعوق الفساد مثا . 

3 ل من منظور اسرتاتيجي : دراسة ظاهرة تعاظم أعداد العاملة الوافدة وأثرها عىل األمن الوظيفي 
لفئة الشباب بشكل خاص، واألمن الوطني بشكل عام  . 

4 ل مدى توفر العلم  واملعرفة  لدى األفراد بحقوقهم وواجباهتم جتاه جمتمعهم ووطنهم . 
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املالحـــــــق

امللحق رقم )1( اسـتامرة استقصاء ملجموعة من اخلرباء واملختصني لتقييم 
مدى أمهية قيم املواطنة موضوع البحث

امللحق رقم )2( نتيجة االستقصاء وبيان بأسامء اخلرباء واملختصني يف تقييم 
أمهية قيم املواطنة موضوع البحث

املحلق رقم )3( استبانة الدراسة يف صورهتا األولية

امللحق رقم )4( بيان بأسامء املحكمني

املحلق رقم )5( استبانة الدراسة يف صورهتا النهائية
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امللحق رقم )1( استامرة استقصاء لتقييم مدى أمهية قيم املواطنة موضوع 
البحث من مقبل جمموعة من اخلرباء واملختصني

بسللللللللللم الل الرمحن الرحيم
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

كلية الدراسات العليا 
 قسم العلوم الرشطية

برنامج الدكتوراه يف العلوم األمنية 

سعادة األستاذ الدكتور /..............................................     املحرتم 

السام عليكم ورمحة الل وبركاته 

أفيد سلعادتكم بأين أحد طاب مرحلة الدكتوراة يف قسلم العلوم الرشطية يف جامعة نايف 
العربيلة للعلوم األمنية، وأعّد رسلالة بعنوان : ) قيم املواطنة لدى الشلباب وإسلهامها يف تعزيز 
األمن الوقائي ( . وذلك عىل طلبة سلعوديني يف عدد من اجلامعات يف اململكة العربية السلعودية 
بمناطقهلا اخلملس ، وحيلث اقترت الدراسلة علىل قيمتني هي : ) املشلاركة ، النظلام »التقيد 
باألنظملة والتعليلامت »(  نظلرا ألمهيتهام القصوى يف تعزيلز األمن الوقائي كوهنام تشلكا مرآة 
للسلوك الظاهري للفرد أثناء التعامل والتعاون مع األجهزة األمنية من قبل املواطن من ناحية ، 

ولصعوبة  بحث بقية منظومة قيم املواطنة األخرى يف بحث واحد من ناحية أخرى  .

    وكونكلم إحلدى الكفلاءات املتخصصلة يف هذا املجلال ، ولديكم اخللربة يف تقييم مدى 
أمهيلة ذلك ، آمل بعد االطاع عىل أداة االسلتقصاء املوضحة أدنلاه ، التكّرم بإبداء ماحظاتكم 
ومرئياتكم. عللام بأن الدراسة حتت إرشاف سعادة األستاذ الدكتور / حممد بن شحات اخلطيب.     

شاكرًا ومقدرًا حسن تعاونكم

الباحث           

عبدالل بن سعيد القحطاين          

       0505829910                



237

  أوال :

مهمة                          القيمةم
جدا

مهمة مهمة
حلد ما

غري 
مهمة

املشاركة ) تفاعل وتضافر جهود اجلميع لتعزيز األمن الوقائي(                                                   1

النظام ) التقيد باألنظمة والتعليامت (2

ثانيًا : قيم أخرى 

مهمة حلد مامهمةمهمة جداالقيمةم
املحافظة عىل املمتلكات العامة1
2
3
4

االسم :    ............................................................       املرتبة العلمية :
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امللحق رقم )2( نتيجة االستقصاء وبيان بأسامء اخلرباء واملختصني يف 
تقييم أمهية قيم املواطنة موضوع البحث

أ ـ  نتيجة االستقصاء عن مدى أمهية القيم موضوع البحث 

القيمةم
التكرار

     النسبة
مهمة حلد مهمةمهمة جدا

ما

اجلميع 1 جهود  وتضافر  تفاعل   : املشاركة 
6%94%1710لتعزيز األمن الوقائي .

11%89%1620النظام :التقيد باألنظمة والتعليامت.2

27.7%72.3%1350املحافظة عىل املمتلكات العامة .3

6%10الوعي .4

11%20االنتامء وحب الوطن .5

11%20املسؤولية .6

6%10الغرية عىل الدين والوطن . 7

6%10التعاون والتناصح .8

6%10التعايش مع اآلخرين .9

6%10الثقة املتبادلة .10
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ب ـ بيان بأسامء اخلرباء واملختصني يف تقييم أمهية قيم املواطنة موضوع البحث

اجلهةالرتبة العلميةاالسمم
األمني العام جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية. أستاذ دكتورعبدا لرمحن إبراهيم الشاعر 1
كلية الرتبية / جامعه امللك سعود.  أستاذ دكتورعبد الل بن عبدا للطيف اجلرب2
 كلية الرتبية / جامعه امللك سعود.أستاذ دكتورعبد العزيز عبدا لوهاب البابطني3
مديلر مركز الدراسلات والبحلوث / جامعلة نايف    أستاذ دكتورعبد العاطي أمحد الصياد4

العربية للعلوم األمنية .
 كلية املعلمني/ جامعه امللك سعود.أستاذ دكتورجمدي حممد احلدين5
كلية املعلمني/ جامعه امللك سعود .أستاذ دكتورحممد عثامن أبا حسني 6
كلية املعلمني/ جامعه امللك سعود.أستاذ دكتورربيع شهاب الدين 7
رئيس قسلم العلوم الرشطية/  جامعلة نايف العربية    أستاذ مشارك فريق / عباس أبو شامه8

للعلوم األمنية.
وكيل كلية الدراسلات العليلا / جامعة نايف العربية أستاذ مشاركلواء/ سعد بن عىل الشهراين 9

للعلوم األمنية .
 كلية املعلمني / جامعه امللك سعود.أستاذ مشاركعبدا لرمحن اهلاشمي 10
كلية املعلمني / جامعه امللك سعود.أستاذ مشاركعبد الل موسى11
كلية املعلمني / جامعه امللك سعودأستاذ مشاركعمر العتيق12
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .أستاذ مساعدلواء / حممد بن حسن الرساء 13
رئيس قسم الرتبية / جامعه امللك سعود.أستاذ مساعدحممد عبد الل اليحيى 14
رئيس قسم اإلدارة الرتبوية  / جامعه امللك سعود.أستاذ مساعدعبد الل حممد املانع 15
كلية املعلمني / جامعه امللك سعود.أستاذ مساعدارشف امحد قرطام 16
كلية الرتبية / جامعه امللك سعود.أستاذ مساعدصالح عبد الل العبد الكريم 17
كلية الرتبية / جامعه امللك سعود .أستاذ مساعدحممد بن حممد احلريب18
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املحلق رقم )3( استبانة الدراسة يف صورهتا األولية
                                                   بسلللللم الل الرمحن الرحيم 

    جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

           كلية الدراسات العليا 

           قسم العلوم الرشطية

   برنامج الدكتوراة يف العلوم الرشطية 

سعادة الدكتور /..............................................................     املحرتم 

 السام عليكم ورمحة الل وبركاته

  أفيد سلعادتكم بأنني أحد طاب مرحلة الدكتوراة بقسلم العلوم الرشطية يف جامعة نايف 
العربية للعلوم األمنية، وأعّد رسلالة  بعنوان : ) قيم املواطنة لدى الشلباب وإسلهامها يف تعزيز 
األملن الوقائلي ( . وذلك عىل الشلباب السلعودي يف عدد ملن اجلامعات عىل مسلتوى اململكة 

العربية السعودية، بإرشاف سعادة األستاذ دكتور / حممد بن شحات اخلطيب .

    وحيلث أنكلم إحلدى الكفلاءات املتخصصلة يف هلذا املجلال، ولديكم اخللربة يف تقييم 
البحوث العلمية، آمل التكرم بعد االطاع عىل أداة الدراسة املرفقة، التفضل بإبداء ماحظاتكم 

ومرئياتكم، علام بأن املعلومات الواردة يف أداة الدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط .

شاكرًا ومقدرًا حسن تعاونكم 

الباحث                

عبد الل بن سعيد القحطاين          

0505829910           
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أوال : البيانات األولية 

فضا ضع عام عامة )  P ( أمام االختيار املناسب مع إكامل الازم :

1 ـ العمر : 

من 23 سنة  إىل اقل من 26 سنة  من 19 سنة  إىل اقل من 23 سنة  
من 26 سنة  إىل اقل من 29 سنة            

2 ـ اجلامعة   :

اجلامعة
أ- جامعة امللك 

عبد العزيز
ب- جامعة امللك   

سعود
ج- جامعة امللك 

خلالد
د- جامعة امللك 

فهد
للبرتول واملعادن

هل ل جامعة تبلوك

3 ـ التخصص : 
   1 ل   نظري              2ل  علمي   

4 ـ املستوى الدرايس يف اجلامعة* :

املستوى
12345678910

5  ـ املنطقة  :

املنطقة
5- الشاملية4- الرشقية3- اجلنوبية2- الغربية1- الوسطى

6 ـ احلالة االجتامعية  :
      1-  أعزب                 2- متزوج 

* ُيقصد باملستوى الدرايس يف اجلامعة : ترتيب الفصل الدرايس بالنسبة للمدة الازمة للدراسة يف اجلامعة .
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ثانيا : حماور الدراسة

     مفهوم املواطنة :  تعني املواطنة يف أبسلط صورها )سللوك املشلاركة والتعاون التطوعي 
الشامل بني املواطن وأجهزة الدولة لتحقيق الصالح العام (، والشك أن املواطنة تشمل العديد 
من القيم التي أوىص هبا الدين وحثت عليها األخاق الكريمة ووافقتها الفطرة السوية لإلنسان 
أينام وجد، مثل قيم : املشاركة، االلتزام باألنظمة والقوانني غريها، وفيام ييل بعض العبارات التي 
تقيلس هذه القيلم، إضافة للتعرف عىل معوقات ومقومات ممارسلتها عىل أرض الواقع علام بأن 
املقيلاس املسلتخدم هو مقياس ليكرت اخلاميس ) موافق بشلدة، موافلق، حمايد، غري موافق، غري 

موافق بشدة (، وذلك لإلجابة عن عبارات املحاور التالية : 

املحور األول :  قيمة املشاركة ) تفاعل وتضافر جهود اجلميع لتعزيز األمن الوقائي(

العبارةم
مدى انتامئها  مدى وضوح الفقرة

للمحور
مدى مناسبتها

التعديل املقرتح
غري واضحة

واضحة
غري مالئمة

مالئمة
غري مناسبة

مناسبة

1
املشلاركة  تعني املسامهة يف صنع 
القرار خلدمة  الوطن واملواطن  . 

2
ملن صلور املشلاركة، املحافظلة 
علىل سلمعة الوطلن يف الداخلل 

واخلارج .

3
األمنيلة  األجهلزة  تسلتطيع  ال 
القيام بأعامهلا عىل أكمل وجه إال 

بتعاون ومشاركة املواطن . 

4
شلاع  إذا  الكثلري  األملم  حتقلق 
بلني أبنائهلا الشلعور بمسلؤولية 

املشاركة .

5
مشلاركة األجهلزة يف أعامهللا من 

مبادئ اإلسام .

6
املسلؤولية  حتملل  يف  املشلاركة 
تعلرض اإلنسلان ملتاعلب هو يف 

غنى عنها .
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7
يف  األمنيلة  األجهلزة  مشلاركة 
أعامهلا  تشعرين بتقدير اآلخرين .

8
سلبق أن قدمت مقرتحات هادفة 

لتحقيق مصلحة عامة 

9
أميلل إىل العلزوف عن املشلاركة 
الدوللة   أجهلزة  ملع  والتعلاون 

إلجراءاهتم املعقدة . 

10
أعلامل  يف  تطوعلت  أن  سلبق 

للمصلحة العامة دون مقابل

11
أميلل إىل العلزوف عن املشلاركة 
والتعللللاون ملع رجلال األملن 

لغلظتهم  

12
سلبق أن  أبلغت األجهزة األمنية 

عن سلوك منحرف 

13
سلبق أن تقدملت بالشلهادة ضد 
سلوك خيالف األنظمة والسامة 

العامة .

14
األمنيلة  لألجهلزة  مشلاركتي 
هدفلت احلصلول علىل املكافآت 

املقررة نظاما 

15
دافع تعاوين ملع األجهزة األمنية 
بلأن األملن  التلام  هلو االقتنلاع 

والسامة مسؤولية اجلميع .

16
وجتنلب  الشلخصية  االسلتقامة 
السللوكات املنحرفلة ملن أنواع 

املشاركة غري املبارشة .

17
وإن  اآلخريلن  بمسلاعدة  أقلوم 

تطلب ذلك وقتا إضافيا .

18
مشاركة  الشباب يف إدارة شؤون  
املجتمع  تسلهم يف إزالة الشلعور 
بالتهميلش، وتعللزز االنتملللاء 

واملواطنة .

19
مشلاركة  أجهزة األمن والتعاون 
معهلا ال تقابلل ملن املسلؤولني 

بالتقدير والتشجيع  .
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املحـور: الثـاين :  قيمة النظام ) التقيد باألنظمـة والتعليامت( وهو: إحدى القيم التي ترتقي 
هبا األمم وتتطور هبا الشعوب واملجتمعات 

العبارةم
مدى انتامئها  مدى وضوح الفقرة

للمحور
مدى مناسبتها

التعديل املقرتح
غري واضحة

واضحة
غري مالئمة

مالئمة
غري مناسبة

مناسبة

1
أحلرص علىل التقيلد بالتعليامت 
واألنظمة والقوانني بدافع الرقابة 

الذاتية .

2
احلرتام األنظملة والقوانلني من 
عامات رقي وتطور الشعوب .

3
علن  للخلروج  أحيانلا  أضطلر 
األنظملة والقوانني ألن اآلخرين 

يفعلون ذلك 

4
أحلرص عىل اتبلاع اإلجلراءات 
املشلكات  لتجنلب  الوقائيلة 

واألخطار.

5
التقيد باألنظمة والتعليامت يعزز 
حتقيلق األمن الوقائي والسلامة 

يف مجيع املجاالت .

6
األنظمة والقوانني تسلبب بعض 
القيلود واملتاعلب، للذا  أضطلر 

أحيانا ملخالفتها . 

7
أتقيلد باألنظملة والقوانني خوفا 

من العقوبات .

8
االلتزام باألنظمة والقوانني يعيق 

التطور واألعامل الناجحة .

9
أتقيد باألنظمة والتعليامت سواء 
بداخل الوطن أو خارجة بصورة 

متساوية .

10
أتقيلد باألنظملة والتعليامت وأنا  
خارج الوطلن بصورة أفضل من 

داخله .
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11
والتعليلامت  باألنظملة  أتقيلد  ال 
ألهنلا ال تطبلق علىل اجلميلع عىل 

قدم املساواة 

12
غياب القلدوة يف التقيد باألنظمة 
والتعليلامت يضعلف تقيد العامة 

هبا 

13
يف  اآلخريلن  رأي  أخلذ  علدم 
والتعليلامت  األنظملة  إصلدار 

يضعف تطبيقها 

14
عدم إخضاع األنظمة والتعليامت 
يضعلف  أوال  جتريبيلة  ملرحللة 

تطبيقها

15
يتوقف نجاح الدول واملجتمعات 
ملدى  علىل  أهدافهلا  حتقيلق  يف 

التزامها بالقوانني واألنظمة . 

16
التقيد بالنظام من مقومات تفعيل 

املواطنة لدى الفرد . 

املحور الثالث : من معوقات املواطنة 

العبارةم
مدى انتامئها  مدى وضوح الفقرة

للمحور
مدى مناسبتها

التعديل املقرتح
غري واضحة

واضحة
غري مالئمة

مالئمة
غري مناسبة

مناسبة
ضعف متتع الفرد بحقوقه .1

2
االجتامعيلة  العداللة  غيلاب 

واملساواة أمام القانون .

3
ظاهلرة الفسلاد يف أداء األعلامل 

وتنفيذ املشاريع .  

4
علدم صيانلة حقلوق املواطن   و     
محايتهلا ضلد أي انتهلاك من أي 

طرف .

5
االلتحلاق  يف  العداللة  علدم 
بالوظائف يف أجهزة ومؤسسات 

الدولة .
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6
والعاقلات  الواسلطة  انتشلار 
الشخصية للحصول عىل ميزة أو 

وظيفية.  

7
لطلبلة  وظائلف  إجيلاد  علدم 

اجلامعات بعد التخرج .

8
علدم تفعيلل نظلام منلح احلوافز 
املاليلة واملعنويلة للمتعاونلني مع 

رجال األمن .

9
مسلؤولية  أن  البعلض  اعتقلاد 
األملن والوقاية من األخطار هي 
مسؤولية  رجال األمن وحدهم .

ملع 10 التعلاون  إجلراءات  تعقيلد 
رجل األمن

11
التحيز للمنطقة أو القبيلة أو الفئة 

عىل حساب املصلحة العامة .

12
مشلاريع  توزيلع  عداللة  علدم 
اخلدملات العاملة علىل     مجيلع 
والتعليلم  كالصحلة  املناطلق 

وغريها .
ضعف املسلاءلة والشلفافية عند 13

حماسبة  املقرين يف أداء مصالح 
الوطن واملواطن .

14
ضعلف توعية األفلراد بحقوقهم 

للمطالبة هبا عند احلاجة .

15
ظاهلرة العوملة والفضلاء املفتوح 
تضعف املواطنة وقيمها املختلفة.

الوالء لألشخاص وليس للوطن. 16

17
االقتنلاع بعلدم جدوى مشلاركة 

املواطن االجتامعية . 
انتشلار اإلنفاق ألبذخي لطبقات 18

امللال  املجتملع واسلتغاهلا  ملن 
العام  مقابل الفقلر املدقع لفئات 

أخرى .   
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علن 19 الفلرد  تلرف  البطاللة 
ممارسلته لقيم املواطنة عىل الوجه 

املطلوب. 
الشلللباب 20 مشلللاركة  هتميللش 

الشلؤون  إدارة  يف  وإسلللهامهم 
العامة للوطن .

عدم احرتام أجهزة األمن حلقوق 21
اإلنسان 

سلوء اختيلار البطانلة واملحيطني 22
بأصحاب القرار . 

تقاعس بعض املسؤولني عن نقل 23
آمال ومهوم املواطن بكل شفافية 

وحياد ألصحاب القرار .
 علدم تناسلب الدخل ملع غاء 24

املعيشة وارتفاع األسعار.
الشعور بخيبة األمل يف احلصول 25

تعرضهلا  عنلد  احلقلوق  علىل 
لامتهان واالعتداء 

افتقاد القدوة الصاحلة . 26

27
غيلاب حريلة الصحافلة اهلادفلة 
لتحقيلق الصاللح العام وكشلف 

التجاوزات واملخالفات 
عدم دعم روح املبادرة واالبتكار.  28
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املحور الرابع : من مقومات املواطنة ما ييل  

العبارةم
مدى انتامئها  مدى وضوح الفقرة

للمحور
مدى مناسبتها

التعديل املقرتح
غري واضحة

واضحة
غري مالئمة

مالئمة
غري مناسبةمناسبة

1
ملسلألة  الرشعلي  التأصيلل 
املواطنة وحب الوطن واالنتامء 
الدعلوي  اخلطلاب  يف  إليله 

والرتبوي .

2
بالعملق  الوعلي  تنميلة 
االسلرتاتيجي والديني للوطن 
وإسلاميا  وعربيلا  إقليميلا 

وعامليا   .

3
االجتامعيلة  العداللة  توفلري 

واملساواة أمام القانون .
االستقرار واإلحساس باألمن 4

واألمان . 

5
حتقيق التنمية العادلة واملتوازنة 

بني كافة املناطق .

6
االهتامم هبموم الشلباب وحل 
الوطلن  داخلل  مشلاكلهم 

وخارجه .

7
توفلري فرص العملل والصحة 
وسائر اخلدمات  للجميع دون 

استثناء .

8

ختتلص  عليلا  هيئلة   تأسليس 
ودراسلة  الشلباب  بقضايلا 
قضاياهلم  ملعاجللة  مشلكاته 

وتعزيز مواطنتهم .

9
الكريلم  العيلش  تأملني سلبل 
وتوفلري  املحتاجلة،  للألرس 

احتياجاهتم األساسية .

10
معاجلة مشكلة التعصب بكافة 

أشكاله وأنواعه .
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11
الوطنية  باملناسلبات  االحتفلاء 
اهلادفلة لتعزيلز مكانلة الوطن 

ورجاله أمام األمم األخرى .

12
واملسلؤولني   الدوللة  اهتلامم 
باملواطلن عندملا حيتلاج لذلك 

سواء  يف الداخل أو اخلارج . 

13

تقديم احلوافلز املاديلة واملعنوية 
تعاونله  مقابلل  للمواطلن 
ومشاركته ألجهزة األمن يف أداء 

أعامهلا بموضوعية وشفافية  .

14
هتيئة الظروف املائمة لتحقيق 
تكافؤ الفرص أمام اجلميع عن 

التوظيف وتقلد املناصب  .

15
األجهلزة  إجلراءات  تقليلص 
األمنيلة الروتينية عنلد التعامل 

مع املواطن .

16
جتنلب التحيلز واملحسلوبيات 
عند تطبيق األنظمة والتعليامت 

يف    مجيع األنشطة واألعامل .

17
مكافحة ظاهرة الفسلاد بشلتى 

صوره بحزم وشفافية .

18
جملزي  رواتلب  سللم  وضلع 
يف  الوطنلي  الشلباب  لعملل 
القطلاع اخللاص يتناسلب مع 

ظروفه املحيطة .

19
مناسلبة  عملل  فلرص  توفلري 
للشلباب واعتبلار ذلك ضمن 

مصالح الوطن العليا . 

20
متتلع املواطلن بحقوقله مقابل 

الواجبات املطلوبة منه .

21
إظهار القدوة الصاحلة بموضوعية 

وتشجيعها ومكافأهتا .

22
دعلم وتشلجيع روح املبلادرة 

واالبتكار بموضوعية .
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سـؤال مفتوح :  كيف تنظر إىل سـبل تفعيل ممارسـة املواطنة اإلجيابية يف تعزيز األمن الوقائي يف 

اململكة العربية السعودية ؟

......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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امللحق رقم )4( بيان بأسامء املحكمني

اجلهةالرتبة العلميةاالسمم
األمني العام جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية .أستاذ دكتور عبد الرمحن إبراهيم الشاعر 1
مدير مركز بحوث كلية الرتبية / جامعه امللك سعود  أستاذ دكتور بدر بن جويعد العتيبي2
/ أستاذ دكتور عبد املحسن بن سعد العتيبي3 الرتبية  كلية   / والفلسفية  االجتامعية  األصول  أستاذ 

جامعه امللك سعود.

أستاذ دكتورعبد العاطي أمحد الصياد 4
مدير مركز الدراسات والبحوث / جامعة نايف العربية 

للعلوم األمنية ، وأستاذ القياس والتقويم باجلامعة .  
قسم مناهج وطرق تدريس الرياضيات / كلية املعلمني/ أستاذ مساعد هشام بركات حسني5

جامعه امللك سعود.
أستاذ القياس والتقويم /قسم علم النفس/ جامعه امللك أستاذ دكتورعبد الرمحن الطر يري 6

سعود.
قسم الرتبية / جامعه امللك سعود.أستاذ دكتورعيل بن سعد القرين 7
قسم الرتبية  / جامعه امللك سعود.أستاذ دكتورحممد عبد الوهاب مدبويل 8
قسم الرتبية  / جامعه امللك سعود.أستاذ دكتورزين العابدين بن شحاتة خرضاوي9

قسم الرتبية  / جامعه امللك سعود.أستاذ دكتورعبد العزيز سنبل10
كلية املعلمني/ جامعه امللك سعود.أستاذ دكتورربيع شهاب الدين 11
أستاذ التحليل واإلحصاء /جامعة نايف العربية للعلوم أستاذ دكتورأمحد عبداملجيد عودة12

األمنية .
العربية أستاذ مشارك فريق / عباس أبو شامه 13 نايف  جامعة  الرشطية/   العلوم  قسم  رئيس 

للعلوم األمنية
العربية أستاذ مشاركلواء/ سعد بن عىل الشهراين 14 نايف  جامعة   / العليا  الدراسات  كلية  وكيل 

للعلوم األمنية .
العزيز 15 عبد  بن  اللطيف  عبد 

الرباح  
سعود أستاذ مشارك  بن  حممد  اإلمام  جامعة   / الرتبية  قسم  رئيس   

اإلسامية .
العلوم االجتامعية / جامعة اإلمام حممد بن سعود أستاذ مشاركأمحد بن عبد الرمحن البار16 قسم 

اإلسامية .
قسم الرتبية / جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية .أستاذ مشارك عبد العزيز السحيباين17
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .أستاذ مساعد لواء/ حممد بن حسن الرساء 18
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مدير عام الربامج التعليمية /جامعة نايف العربية للعلوم أستاذ مساعدلواء / حممد فتحي عيد 19
األمنية .

مدير كلية التدريب /جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.أستاذ مساعدلواء / عيل بن فايز اجلحني20
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .أستاذ مساعدطه بن عثامن الفراء21
نايف أستاذ مساعدمنصور بن مصلح اجلهني22 جامعة   / اجلودة  بقسم  واإلحصاء  التحليل  أستاذ 

العربية للعلوم األمنية .
رئيس قسم الرتبية / جامعه امللك سعودأستاذ مساعدحممد عبد الل اليحيى 23
رئيس قسم اإلدارة الرتبوية  / جامعه امللك سعودأستاذ مساعدعبد الل حممد املانع 24
كلية املعلمني / جامعه امللك سعودأستاذ مساعد الرشيد أبو عاقلة دفع الل 25
كلية الرتبية / جامعه امللك سعودأستاذ مساعدحسن عيل العقول  26
كلية الرتبية / جامعه امللك سعودأستاذ مساعدحممد حممود اجلندي27
رئيس قسم الرتبية اإلسامية يف مدارس امللك فيصل . أستاذحتسني حسن عبد اللطيف28
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املحلق رقم )5( استبانة الدراسة يف صورهتا النهائية
                                                          بسلللللم الل الرمحن الرحيم 

      جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

           كلية الدراسات العليا 

           قسم العلوم الرشطية

   برنامج الدكتوراة يف العلوم الرشطية 

   األخ الطالب /..............................................................     املحرتم 

                                   السام عليكم ورمحة الل وبركاته

   نعرض عىل أنظاركم حمتوى اإلسلتبانة أدناه واملتعلقة بموضوع رسلالة الدكتوراة املعنونة 
بل: ) قيم املواطنة لدى الشباب وإسهامها يف تعزيز األمن الوقائي ( . واملعتمدة من جامعة نايف 
العربيلة للعللوم األمنية ،وذللك هلدف االطاع عىل رأي الشلباب السلعودي اجلامعي عن هذا 

املوضوع .

    للذا آملل التكلرم بعلد االطلاع تعبئلة فقرات اإلسلتبانة حسلب رأيكم الشلخيص بكل 
موضوعية ،علام بأن املعلومات الواردة يف أداة الدراسلة هي ألغراض البحث العلمي فقط ،كام 

أن كتابة االسم اختياري  .

               شاكرًا ومقدرًا حسن تعاونكم ،،

                                     الباحث   

           عبد الل بن سعيد القحطاين

0505829910           



254

أوال : البيانات األولية :

فضا ضع عامة )P( أمام االختيار املناسب :

1 ـ العمر : 

ل من 18 سنة  إىل اقل من 23 سنة    ل من 23 سنة  إىل اقل من 28 سنة  
 ل من 28 سنة  إىل اقل من 33 سنة           

2 ـ اجلامعة   :

اجلامعة
أ- جامعة امللك 

عبد العزيز
ب- جامعة اإلمام 

حممد بن سعود 
اإلسامية

ج- جامعة 
امللك      خلالد

د- جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن

هل- جامعة 
تبلوك

3 ـ التخصص :     

    1 – علوم إنسانية) نظرية(  ،        2-علوم تطبيقية) علمية( . 

4 ـ املسـتوى الدرايس يف اجلامعة) ُيقصد به ترتيب الفصل الدرايس بالنسـبة للمدة الالزمة 
للدراسة يف اجلامعة (

املستوى
12345678910

5 ـ احلالة االجتامعية

  1-  أعزب               2- متزوج 

6 ـ هل أنت مشارك بإحدى األنشطة اجلامعية ؟

    نعم                          ال  

7 ـ إذا كانت اإلجابة بنعم ،نأمل ذكر هذه األنشطة :

  1- رياضية           2- ثقافية            3-  ترفيهية            4- أخرى
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ثانيا : حماور الدراسة 

 مفهلوم املواطنلة :  تعني املواطنة يف أبسلط صورها )سللوك املشلاركة والتعلاون التطوعي 
الشلامل بني املواطن وأجهزة الدولة لتحقيق الصالح العام ( ،كام أن املواطنة تشلمل العديد من 
القيم التي أوىص هبا الدين وحثت عليها األخاق الكريمة ووافقتها الفطرة السوية لإلنسان أينام 
وجلد ،مثل قيم )املشلاركة ،النظلام ،واملحافظة عىل املمتلكات العاملة( وغريها ،وفيام ييل بعض 
العبلارات التي تقيلس هذه القيم،إضافة للتعلرف عىل معوقات ومقومات ممارسلتها عىل أرض 

الواقع .

املحور األول )أ( : قيم املشاركة

تعد قيمة املشلاركة عبلارة عن ) تفاعل وتضافلر جهود اجلميع لتعزيز األملن الوقائي(،لذا 
نأمل التكرم وضع عامة )P( أمام كل عبارة للتعبري عن مدى موافقتك:

العبارةم
موافق 
بشدة

غري حمايد موافق 
موافق 

غري 
موافق 
بشدة 

الوطن 1 خلدمة  القرار  صنع  يف  املسامهة  تتضمن  املشاركة 
واملواطن  . 

الداخل 2 يف  الوطن  سمعة  عىل  ،املحافظة  املشاركة  صور  من 
واخلارج .

ال تستطيع األجهزة األمنية القيام بأعامهلا عىل أكمل وجه دون 3
مشاركة املواطن 

بمسؤولية 4 الشعور  أبنائها  بني  شاع  إذا  الكثري  األمم  حتقق 
املشاركة .

مبادئ 5 مع  تتعارض  ال  أعامهلا  يف  لألجهزة  املواطن  مشاركة 
اإلسام .

يف 6 هو  ملتاعب  اإلنسان  تعرض  املسؤولية  حتمل  يف  املشاركة 
غنى عنها .

بتقدير 7 تقابل  أعامهلا   يف  األمنية  لألجهزة  املواطن  مشاركة 
اآلخرين .

سبق أن قدمت مقرتحات هادفة لتحقيق مصلحة عامة . 8



256

إلجراءاهتا 9 األمن  أجهزة  مع  التعاون  عن  العزوف  إىل  أميل 
املعقدة . 

سبق أن تطوعت يف أعامل للمصلحة العامة دون مقابل .10
األمن 11 رجال  مع  والتعاون  املشاركة  عن  العزوف  إىل  أميل 

لغلظتهم .  
سبق أن  أبلغت األجهزة األمنية عن سلوك منحرف .12
األنظمة 13 خيالف  سلوك  ضد  بالشهادة  تقدمت  أن  سبق 

والسامة العامة .
املكافآت 14 عىل  للحصول  هدفت  األمنية  لألجهزة  مشاركتي 

املقررة نظاما . 
األمن 15 بأن  التام  القتناعي  هو  األمنية  األجهزة  مع  تعاوين 

والسامة مسؤولية اجلميع .
أنواع 16 من  الشخصية(  )االستقامة  املنحرفة  السلوكات  جتنب 

املشاركة غري املبارشة .
أقوم بمساعدة اآلخرين وإن تطلب ذلك وقتا إضافيا .17
تعزيز 18 يف  تسهم  املجتمع   شؤون  إدارة  يف  الشباب  مشاركة  

األمن الوقائي. 
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املحور األول )ب(: قيمة النظام 

تعلد قيملة النظام ) التقيد باألنظمة والتعليامت( ،إحدى القيم التي ترتقي هبا األمم وتتطور 
هبا الشلعوب واملجتمعات ،لذا نأمل التكرم وضلع عامة )P( أمام كل عبارة للتعبري عن مدى 

موافقتك:

العبارةم
موافق 
بشدة

غري حمايدموافق
موافق

غري 
موافق 
بشدة

التزم بالتعليامت )األنظمة والقوانني( بدافع الرقابة الذاتية .1
الشعوب 2 رقي  عامات  من  والقوانني  األنظمة  احرتام 

وتطورها.
أضطر أحيانا للخروج عن األنظمة ألن اآلخرين يفعلون ذلك. 3
املشكات 4 لتجنب  الوقائية  اإلجراءات  إتباع  عىل  أحرص 

واألخطار.
التقيد بالنظام يسهم يف تعزيز السامة واألمن الوقائي يف مجيع 5

املجاالت  
األنظمة والقوانني تسبب بعض القيود واملتاعب ،لذا  أضطر 6

أحيانا ملخالفتها 
التزم بالتعليامت )األنظمة والقوانني (خوفا من العقوبات .7
االلتزام باألنظمة والقوانني يعيق التطور واألعامل الناجحة .8
أتقيد باألنظمة والتعليامت سواء بداخل الوطن أو خارجة.9

أتقيد باألنظمة والتعليامت وأنا  خارج الوطن بصورة أفضل.10
باألنظمة والتعليامت ألهنا ال تطبق عىل اجلميع عىل 11 أتقيد  ال 

قدم املساواة . 
تقيد 12 يضعف  والتعليامت  باألنظمة  التقيد  يف  القدوة  غياب 

العامة هبا 
والتعليامت 13 األنظمة  إصدار  يف  اآلخرين  رأي  أخذ  عدم 

يضعف تطبيقها . 
)أوال( 14 جتريبية  ملرحلة  والتعليامت  األنظمة  إخضاع  عدم 

يضعف تطبيقها.
يتوقف نجاح املجتمعات يف حتقيق أهدافها عىل مدى التزامها 15

باألنظمة والقوانني. 
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املحـور الثـاين : معوقـات املواطنة : فيام يـيل جمموعة من العبارات  التـي تعترب من معوقات 
املواطنة ،لذا نأمل التكرم وضع عالمة )P( أمام كل عبارة لتعبري عن مدى موافقتك:

موافق العبارةم
بشدة 

غري حمايدموافق 
موافق 

غري 
موافق 
بشدة

تدين مستوى العدالة االجتامعية أمام النظام .1
انتشار الفساد اإلداري )فاملواطنة والفساد ضدان ال جيتمعان(.2
انتشار الواسطة والعاقات الشخصية للحصول عىل ميزة أو وظيفة.  3
عدم إجياد وظائف مناسبة خلرجيي اجلامعات ) البطالة ( .4
عدم تفعيل نظام منح احلوافز املالية واملعنوية للمتعاونني مع رجال األمن .5
مسؤولية  6 هي  األخطار  من  والوقاية  األمن  مسؤولية  أن  البعض  اعتقاد 

رجال األمن وحدهم .
تعقيد إجراءات التعاون مع رجل األمن.7
التحيز للمنطقة أو القبيلة أو الفئة عىل حساب املصلحة العامة.8
عدم عدالة توزيع مشاريع اخلدمات العامة كالصحة والتعليم وغريها عىل  9

مجيع املناطق.
ضعف املساءلة عند حماسبة املقرين يف أداء مصالح الوطن واملواطن .10
ضعف توعية األفراد بحقوقهم للمطالبة هبا عند احلاجة . 11
ظاهرة العوملة والفضاء املفتوح تضعف املواطنة وقيمها املختلفة .12
هتميش 13 )عملية  االجتامعية  املواطن  مشاركة  جدوى  بعدم  البعض  اقتناع 

مشاركة الشباب وإسهامهم يف إدارة الشؤون العامة للوطن(. 
انتشار اإلنفاق ألبذخي لطبقات من املجتمع مقابل الفقر املدقع لفئات أخرى .   14
تدين احرتام أجهزة األمن حلقوق اإلنسان .15
تقاعس بعض املسئولني عن نقل آمال ومهوم املواطن بكل شفافية وحياد 16

ألصحاب القرار .
 عدم تناسب الدخل مع غاء املعيشة وارتفاع األسعار.17
الشعور بخيبة األمل يف احلصول عىل احلقوق عند تعرضها لامتهان واالعتداء. 18
تدين وجود القدوة الصاحلة .19
غياب حرية الصحافة اهلادفة لتحقيق الصالح العام وكشف التجاوزات واملخالفات.  20
ضعف دعم روح املبادرة واالبتكار.21
التشجيع( ملامرسة 22 التعليمي اجلامعي للشباب )ضعف  املناخ  تدين مائمة 

قيم املواطنة عىل أرض الواقع . 
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املحـور الثالـث : مقومات املواطنة : فيام ييل جمموعة من العبـارات  التي تعترب من مقومات 
املواطنة ،لذا  نأمل التكرم وضع عالمة P( أمام كل عبارة لتعبري عن مدى موافقتك:

العبارةم
موافق 
بشدة 

غري حمايدموافق
موافق 

غري 
موافق 
بشدة 

اخلطاب 1 يف  الوطن   وحب  املواطنة  ملسألة  الرشعي  التأصيل 
الدعوي والرتبوي .

إقليميا 2 للوطن  والديني  االسرتاتيجي  بالعمق  الوعي  تنمية 
وعربيا وإساميا وعامليا   

توفري العدالة االجتامعية واملساواة للجميع بدون استثناء أمام 3
القانون .

االستقرار واإلحساس باألمن واألمان . 4
حتقيق التنمية العادلة املتوازنة بني كافة املناطق .5
توفري كافة اخلدمات كالتعليم والصحة وغريها للجميع دون 6

استثناء .
ودراسة مشكاته 7 الشباب  بقضايا  عليا ختتص  هيئة   تأسيس 

ملعاجلة قضاياهم وتعزيز مواطنتهم داخل الوطن وخارجه.
تأمني سبل العيش الكريم لألرس املحتاجة ،وتوفري احتياجاهتم 8

األساسية .
معاجلة مشكلة التعصب بكافة أشكاله وأنواعه .9

الوطن 10 مكانة  لتعزيز  الوطنية  باملناسبات  اهلادف  االحتفاء 
ورجاله أمام األمم األخرى .

اهتامم الدولة واملسؤولني  باملواطن عندما حيتاج لذلك سواء  11
يف الداخل أو اخلارج . 

تعاونه 12 مقابل  للمواطن  واملعنوية  املادية  احلوافز  تقديم 
ومشاركته ألجهزة األمن يف أداء أعامهلا بموضوعية وشفافية  .

هتيئة الظروف املائمة لتحقيق تكافؤ الفرص أمام اجلميع عند 13
التوظيف وتقلد املناصب  .

التعامل مع 14 الروتينية عند  تقليص إجراءات األجهزة األمنية 
املواطن .



260

جتنب التحيز واملحسوبيات عند تطبيق األنظمة والتعليامت يف  15
مجيع األنشطة واألعامل .

مكافحة ظاهرة الفساد بشتى صوره بحزم وشفافية .16
التجاوزات 17 لرصد  احلرية  من  املزيد  اإلعام  وسائل  منح 

وكشف املخالفات بموضوعية وشفافية . 
رواتب 18 سلم  اعتامد  ،مع  للشباب  مناسبة  عمل  فرص  توفري 

ضمن  ذلك  ،واعتبار  املعيشية  ظروفه  مع  يتناسب  جمزي 
مصالح الوطن العليا . 

متتع املواطن بحقوقه مقابل الواجبات املطلوبة منه .19
إظهار القدوة الصاحلة بموضوعية وتشجيعها ومكافأهتا .20
واالبتكار( 21 كاملشاركة  املواطنة)  قيم  ممارسة  وتشجيع  دعم 

بموضوعية ،يف مجيع أجهزة ومؤسسات الدولة .
التأهيل املناسب ملنسويب أجهزة األمن لتوضيح أمهية ممارسة 22

قيم املواطنة لدى املواطن يف تعزيز األمن الوقائي . 

سـؤال مفتـوح : كيف تنظر إىل سـبل تفعيل ممارسـة املواطنة اإلجيابية يف تعزيـز األمن الوقائي يف 

اململكة العربية السعودية ؟
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