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 نقدنة:

 سجههم ت الحةههمم السخامذهه  ي لههػ حهه  الشههؾا  كثيهها ا  ههؽ الاحههلممت السا  ظهه    العههملؼيؾاجهه  
ال ياهههل أيجهههلت  مهههػ ملاكشؾلؾجةهههما جاسمعةههه ال ا اارهههملم ال الث ماةههه ال  م تهههمح  إلهههب  مهههػ السا  ظههه   

الاحلممت انعكمسمت عمب الذال ح  شاب نؾا    ةم   يخمص   ح   جمل القةؼ يأنسهم  الاذمعهم  ه  
  ما  أحاال السجاس ال األ ا الذي ال يااك أثا ا عمب  سمسػ يي لم السجاس .

ة  الاسمسػ ا جاسمع  اهاسم  م كبيا ا  ؽ ابهم ال هم ثيؽ  معا هميس مدهمعل حه  يال نملت از
عسمةهه  الشةزهه  السشذههؾلم حهه  السجاسهه ل  يهه  إن السجاسهه  الساسمسههػ ياسيهها هاحم ةهه  جسةهه  أحههاالسال 

 (. 60، ص2017، صالح إدريس سمطان) ي حميب  ا ارمء يالاةسةش

ال لاخههم السجاسهه  هههيؽ األحههاال ث مح  الث هه اناذههمي كسههم أن الاسمسههػ ا جاسههمع  مدههمعل حهه  
ال ي ةههملم اههلي ةؼ عمهههب لمسجاسهه لهههذا ةؼال يا دمسههةؼ  ههمأل ؽ الشذدهه ال يا ناسهههمء  اهؼي  ههل ههؽ  يةعهها 
  الشذدة  لألحهاالال ي سممه  ل  سم يلعؼ الرحالزغؾ  الحةم ة ي ؾاجة  السدئؾلةمت يالسةممال  حسم 

 (.100ص، 2017)أحسد عبد العزيز أحسد، السجاس   ؽ الاذكػ 
يهههذا  ههم عةهها  الياهل اهاسههت  رهها كغياهههم  ههؽ همههلان العههملؼ   زههة  الاسمسههػ ا جاسههمع 

رص حيةم  حؾي عؽ العلال  ا جاسمعة ال  داةلح  هشمء ال يالا  خ  0202 را  يؤة هؾتؾح ح  
 جاسهه  عههملل ياسيهها  ملسدههميام حهه  الح ههؾك يالذههاا حهه  كمحهه  السجههم ت ا اارههملم  يا جاسمعةهه  

 يالاؾ ةهه حهه  السذههميك    ؾاطشةهه يالدةمسهة ال كسههم هههلحت إلههب  ههؾحيا  جاسهه  اههملي عمههب كذملهه    ههؾك 
 جاسهه  محذهها حههاا الحههااك ا جاسههمع  السبشهه  عمههب  نجههم الالعههملل حهه  تههؾء  عههمييا الكذههمءم يا 

ال هههلياتال م هههؾم عمهههب الاهههؾا ي لسدهههمعلم شهههاا،  السجاسههه  السةسذههه ال يةح ههه  الحسممههه  لمذئهههمت األيلهههب 
 (. 62، ص2017، صالح إدريس سمطان) ملاعمم  

 ههؽ خههلل الاكم ههم السجاسهه  هههيؽ أحههاال اسمسههػ الليجهه   سههم سههب  يازهه  أنهه  كمسههم  الت 
ا هليا الث   ي الليج   ال ي ؾحيا العلال  هيؽ األحاال ح  الح ؾك يالؾاج متال كمسم  التةؼيالازم ؽ هيش

 ال ي  ؾة  لعم،ؼ ا ناسمء. دم   مأل ؽال ي ؽ ثؼ  ةملما األحاالهيؽ 
ينغا ا لألهسة  ال رؾى لماسمسػ ا جاسمع  ح ل أيصهت اللياسهمت  زهاييم نذها ث محه  

)فزلل  سجاسهه  السههلن   سههم مح هه  الاسمسههػ ا جاسههمع  انههل ما األحههاال حهه   شغسههمت ي  سدههمت ال
 (.29، ص2017إبراهيم عبد الرسد، 

كسههم أشههميت لياسهه  أخههاى إلههب أن  ع ههل الحةههمم ا جاسمعةهه  مجعههم  ههؽ الرههعؾب  عمههب 
الذال الؾا ل أن مح   أهلاح ال يةذ   ا اةمجم    سعال عؽ اآلخاةؽل لذلػ ياعهمين يةازهم ؽ  ه  
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غيهههاس ألجهههم  ح يههه  أهلاحههه  يأههههلام اآلخهههاةؽال ي لهههػ  هههم يهههلعؼ الازهههم ؽ يالاسمسهههػ ا جاسهههمع  
 (.08، ص 0212يهسف عشاد زام ، عامر عبد رسن، )

ي هههؽ أيجههه  الشذهههم  يالسسميسهههمت ا ندهههمنة  الاههه   عسهههم عمهههب  عهههمين األحهههاال ي دهههمعلم 
 عاةها  هؽ ثهؼ لعهؼ الاكم هم ي اشه م  ا اةمجهم ةؼ ي اظم هم ةؼال  عزةؼ ال عضال ي ح ي  أههلاحةؼال ي 

ي هههؽ أههههؼ الؾسهههم،م  الالاكم هههم ا جاسهههمع  يهههلعؼالاسمسهههػ حههه  السجاسههه  العسهههم الاظهههؾع   معا هههميس 
 .السداخل   لمسذميك  ح  الشةؾض  سكمن  السجاسعمت ح  العرا الحمل 

هههم  ياههل ههها ت أهسةهه  ي كمنهه  العسههم الاظهههؾع  حهه  تههؾء  عههملةؼ األلمههمن الدههسمية  جسةع 
ههم الههليؽ ا سههل  ال الاهه   حهه  عمههب  دههمعلم اآلخههاةؽال  أحههاال السجاسهه   عزههةؼ   هه ا يميخرؾص 

مال يةاز   لػ  ؽ اؾل   عملب:  ، اآليل:  )سلهرة القرلرة"َيَ ْؽ َ َظؾََّ  َخْيا ا َحِإنَّ َّللاََّ َشمِكٌا َعِمهةؼٌ " عز 
158 .) 

يالعسم الاظؾع  ل  حؾا،ل كثيام عمب جسة  السداؾةمت الع مة ال يالشذدهة ال يا جاسمعةه ال 
ي سههم ي كههل عمههب أهسةهه  العسههم الاظههؾع  أن األ ههؼ الساحههلم ل يا اارههملم  سههؾاء  لمذههال أي السجاسهه 

محاذهم اةه   اعاسلت يؾم الخم س  ؽ لمدسبا  هؽ كهم عهممل لةكهؾن اليهؾم العهملس  لماظهؾ ال يالهذي
أكاؾبا  71ال كذلػ  ؼ  أسةس عمم الاظؾ  العاب  ح  لعسم الاظؾع  يةكام الساسياةؽ اة  مالعملؼ 
 ،سلل ددمحم أحسللد)كههأيل  ههمليم عابةهه ل لشذهها ث محهه  العسههم الاظههؾع  حهه  العههملؼ العابهه   0222عههمم 

 (.3ص، 2010
السههؾيل ال ذههايال العسههم الاظههؾع  عمههب  جسؾعهه   ههؽ ا عا ههميات أهسةههم ةاؾاههن نجههمح ي 

ا أل عهمل العسهم ا جاسهمع  كمسهم  ع  هم لم زهممم ا جاسمعةه  ي هليك  حكمسم كمن السهؾيل ال ذهاي  احسد 
 . (21، ص2006دمحم رضا حد ن، أ ب العسم الاظؾع  هشام،ج إمجمهة  )

يل السا ل ههه  عمهههب إلياا العسهههم الاظهههؾع  كعمهههؼ ي هههلي  حههه  ي هههؽ هشهههم كهههمن اهاسهههمم الهههل
يالههلييات الاليةبةههه  لسشغسههمت السجاسهه  السهههلن ال يطههاح  ذةؾ هه ال يأهلاحههه ال  الالسههلاي  يالجم عههمت

سلللساع   دمحم ادفشلللد ، )إايات سهههؾاء كمنهههت كا  هههم أي لييةهههمت ي جم  ههه  حههه  العليهههل  هههؽ ا صهههل
 (.3، ص 2013

اهاسمم  محؾظ  غا  قهةؼ العسهم عمب سبيم السثملل  ي  يجل ح  الةم من  يةاز   لػ
 يلعسه الجم عهمت  ملعسهم الاظهؾع ال  كسهم  ةهاؼالرغا ح  كمح    سدهمت الاعمهةؼال  ذالاظؾع   ش

ال كسهههم م عههل العسههم الاظههؾع  أ هههل  اظم ههمت الاخههاا حهه  الجم عهههمت  ههؽ خههلل السشههمهج ياألنذههظ 
الكشلم ال يةهاؼ   هلمؼ الحهؾاحا يالادهةةلت لمظهلشل لاذهجةعةؼ عمهب السذهميك  حه   جهم ت العسهم 

 سهههاي يالشذدههه ال ي  هههلمؼ خهههل مت لك هههمي الدهههؽ ي يي ا  اةمجهههمت الخمصههه الالسخامذهه  كم يشهههمل األ



0 
 

، ص 2017أسلللللسا  عبللللد ال  للللا   رلللللر،  دههههمعلم الساتههههب  ملسداذهههه ةمت ) م تههههمح  إلههههب 
 (.433-431ص

ياعههههلالهؼ اههههليةتال ي أهيههههم األحههههاال هإلايم السشغسههههمت الاظؾعةهههه   اهاسههههتيحهههه  هاةظمنةههههم 
حه   شمشهم  خامذه  الظلش  كسم يشخا ميات القةملمال  ة ياكدمهةؼلمسذميك  ح  العسم الاظؾع ال 
للجئههههيؽال ي عمينهههه  السشغسههههمت الخياةهههه ال يجسهههه  خمصهههه  أنذههههظ   لمعسههههم الاظههههؾع ل  شةههههم  شغههههةؼ

 .(Georgina Brewis, 2011, p.5)ح  السجاس   ل جةؼعمب  معسمالاباعمتل  سم 

يح  أ اةكم  ز   عهض الجم عهمت األ اةكةه  العسهم الاظهؾع ال يالخل ه  العم ه  تهسؽ 
  عسههههمالسههههؾال ا ج ميةهههه ال يالاهههه  مجههههت عمههههب الظههههلش اجاةم هههههم ابههههم الاخههههاال يلاحذيهههها الظههههلش 

السشمس      السجاس  السحةم  الاؾاصماللعؼ ا لايي الل مال يامجمل يسم،م عمب   لمؼ الجم عمت 
 الظهلش  هملسجاس ال ي عهاةذةؼ  ذهاا الاظهؾ  الاه   شمسهت اهليا ةؼمة  ا رمل  ؽ أجم  دةيم عس

 عمههههههههههههههههههههب  شمشههههههههههههههههههههم ي جههههههههههههههههههههم ت الاظههههههههههههههههههههؾ  ال ي ههههههههههههههههههههليةبةؼ  ذههههههههههههههههههههكم عسمهههههههههههههههههههه ي يههههههههههههههههههههؾلةؼ
(Holds Worth, C. andQuinn, J., 2010, pp.113- 127 لCorporation for 

National Community Service, 2006,p.4) 

لى اللياسههمت  ههؽ   ههلمؼ  عههض الجم عههمت حهه  ييثيهه  الرههم   سههم سههب   ههم أيتههحا  إ هه
أ اةكم السش  اللياسهة  لمظهلش الساسيهاةؽ حه   جهمل خل ه  السجاسه ال  م تهمح  إلهب  هؾحيا حهاا 

 ,.Patricia E)عسهههم لمظهههلش الساسيهههاةؽ حههه  العسهههم الاظهههؾع   عهههل اناةهههم،ةؼ  هههؽ اللياسههه  

Askew, 2001, p.66.) 

 العهل الجطىعي:

 أولاً: نفهىم الجطىع:

مظؾعهه  إ ا ان ههمل  عهه  ي عشههب أل ههاسال يالعههاش   ههؾل:  ظههؾ  أي   الاظههؾ  لغهه   ههؽ طههؾ  م ههمل طمعهه
خيها أ هت  ه  ان هملس ي  كمن اساظمع ال يأ م اؾلةؼ ح  الابا   ملذ ء ال  ظؾ     لكش  لؼ يما  ال 

 (.32ن أحسد بن زكريا، د.ت، ص )أبه الحدأن مذعم ال ي  م مل هذا إ  ح   مش الخيا يالبا 

الذ مش الجم ع   ملاظؾ   ملجةلال أي الهاأيال أي السهملل لا هلمؼ خهل مت "قةمم  :العسم الاظؾع  هؾ
لمجسعةههمت األهمةهه ال ي دههمعل ةم عمههب  ح يهه  أهههلاحةم حهه   جههمل يعممهه  األياههممال يعممهه  السكذههؾحيؽال 

 (.5022 ، ص2008)عاطف خمي : دمحم، يعمم  الرؼ يال كؼ 
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 ههلان نههؾ   ههؽ الاههاا م ا جاسههمع  األصههيمل ألنهه  م ههؾم حهه  يهههؾ: " سميسهه  إندههمنة   ههؽ شههأنةم إ
الس مم األيل عمب لياح  إندمنة  أصيم   شاس  إلب الذظهام ا ندهمنة  كملاعهمطنال يالهؾلال يالاعهمينال 

 (.34، ص2013 حساد هشد ،)دمحم يالعسم الرمل ال ي ت الخيا" 

ؾع : " كههاةس الذههال أن العسههم الاظهه (572، ص2015)خديجلل: عبللد العزيللز عملل ، ي ههاى لياسهه  
جاء  ؽ الؾات يالجةل لين اناغمي الس مهم السملي أي السعشؾيال ي لػ هةهلم  دهمعلم حئه   عيشه  

  ؽ أحاال السجاس  الا  ه   حمج  إلب السدمعلم يالسعؾن ". 

كسههم م عههام  أنهه : " لههػ الجةههل ا ندههمن  الههذي ي بههذل طؾاعةهه  هههلين   مهههم  ههملي  ههؽ ابههم أحههاال أي 
 سدمتل هةلم  مبة  ا اةمجمت اجاسمعة ال أي   لمؼ خل مت  ا  ظ    زة   سهس جسمعمت أي  

 (.11، ص2008دن، ي)هشا  السحالسجاس " 

أن العسهم الاظهؾع  ههؾ: " لهػ الجةهل الاا ه  ( 157، ص2017)عبد العزيلز دمحم عدل،ر، يةهاى 
إلههب الاذمعههم يا نههل ما  هه  ازههممم السجاسهه   ههؽ أجههم السدههمعلم حهه   ح يهه   ههم مرههبؾ إلةهه  حهه  
السجم ت ا ندمنة ال ا جاسمعة ال يالرحة ل يبغاض خم   جاس   اكمحهمال  ازهم ؽال  اسمسهػال 

  . ي ااا م يصؾ   إلب  ح ي  الاشسة  الذم م  لإلندمن يالسجاس

كسههههم م عههههام  أنهههه : "الجةههههؾل الاهههه  م ههههؾم هةههههم الذهههه مش هههههاغباةؼ يالشم عهههه  عههههؽ إلياكةههههؼ  ملسدههههئؾلة  
ا جاسمعة   جهمس  جهاسعةؼ لين اناغهمي   مههم  همليال يالاه   ه لي إلهب إشه م   مجم ه ال ي ح يه  

 (. 504، ص2010)عم  عم  ال سام ، أهلاح  

م  أن : "الجةل الذي يبذل  ا ندمن ل مسجاس   ل   مهمل لذعؾيس ها هليا السجاسه  الهذي ية عام أمز 
 (.274، ص 2003)مدعد س د عهيس، " معةش اة 

 مسا سبق عرضه من م اهيم لمعس  ال طهع  يس،ن اس خالص ما يم   
 نذم  إندمن  معاسل عمب الس مليم  ؽ ابم الذال.  -

  عشؾي( نغيا الجةل السبذيل.  -ياؼ لين اناغمي عم،ل ) ملي -

 يةلم إلب خل   السجاس  ي ؾاجة   ذكل  .  -

 مذسم الابا   ملسملال يالؾاتال يالجةل. -

 معبا عؽ السدئؾلة  ا جاسمعة   جمس السجاس .  -

 مدمعل عمب إمجمل  جاس   ازم ؽ ي اسمسػ.  -



5 
 

يةسكههؽ  عاةههع العسههم الاظههؾع  إجاا،ة ههم  أنهه  العسههم الههذي م ههؾم  هه  طههلش كمةهه  الاابةهه  هههاغباةؼال 
 ه   يهؾلةؼ لين اناغهمي لعم،هل  تةه    هلمؼ السدهمعلم ألحهاال السجاسه  يالسدهمهس  حه   يبسم ياشمسهت

 خل   السجاس ال ي ح ي  أهلاح .
يس،لن اسل ش اع عشاصلر وطلروع العسل  ال طلهع  كسلا أوضلح  ا  من خلال  ال عري لات الدلا ر:

 (  1386، ص2007)مشا  طمعت محسهد، دراس: 
  ؾحا ا لياك للى الساظؾعيؽ  زاييم الاظؾ  هؾا    ؽ تسياس.  -

  ؾحا عشرا ا  دم   ملسدئؾلة  ا جاسمعة   ؽ ابم الساظؾعيؽ  جمس السجاس . -

 الجةل الاظؾع   ل   مهم  ملي.  -

 الةلم  ؽ الاظؾ  هؾ ا سةمم ح   م السذكلت ي ح ي  اآل مل يالظسؾ مت.  -
 الجطىعي:ثانيًا: نلانح فلسفة العهل 

 إمعان الشعر فل  العسل  ال طلهع  وال مدل : ال ل  يرلها عم  لا  الحلم أن العسل  ال طلهع  ي علد 
 ( 14، ص2010، دمحم س د)أحسد 
   مليم  ا ة  لمذال ياخاةمي  ا.  -

 حكام أخلقة   عكس علا  شااك  هيؽ أحاال يا مسسؾن العةش.  -

 هشمء علامت إندمنة  ام،س  عمب ا  ااام السا ملل.  -

 اسا مك الخيا.  -

 البذل يالازحة   ؽ أجم اآلخاةؽ.  -

 الاكمحم ا جاسمع   ملابا   ملجةلال يالؾاتال يالسمل لاح ي  الشذ  العمم.  -

 . خياة  غييا ي شسة  األحاال يالسجاس  يلةس  جال   لمؼ  دمعلات  -

 .غيا ال مليةؽ سملي  ؽ أحاال السجاس   جمس أحاال كم م اجاسمع  هؾ الااام ال  -

نل هههن أن جهههؾها حمدهههذ  العسهههم الاظهههؾع   كسهههؽ حههه   عاةههها الاسمسهههػ ا جاسهههمع   هههؽ 
  ي  إام   علامت إندمنة  ام،س  عمب الث   يا  ااامال ي ح ي  ا عاسمل السا ملل هيؽ األحاال.

 ثالًثا: دوافع العهل الجطىعي:

( أن دوافع العس  ال طلهع  200، ص2014ب شت دراس: )عثسان بن صالح بن عبد السحدن، 
 ت سث  ف   

 الحمج  إلب  كؾةؽ علامت اجاسمعة     اآلخاةؽ.  -

 سميس   عض األعسمل الاه   اذه   ه  السيهؾل يالا  همت الاه    مجهلهم الذهال حه  العسهم  -
 الاسس . 

 شغم أيامت الذااغ.  -
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 الشذدة  يا جاسمعة . إش م   عض الحمجمت  -

 كدت   ليا يا ااام اآلخاةؽ.  -

ا  دهههم   ملسدهههئؾلة  ا جاسمعةههه  نحهههؾ السجاسههه ال ياكادهههمش خبهههاات  يلانةههه  أي  كمنههه   -
 .اجاسمعة  ح  السجاس ال يالا ميش هيؽ الظ  مت ا جاسمعة  السخامذ 

الهظائف الدافع: أن ( 377، ص2015)دمحم بن عبدهللا الحازم  وآخرون، كسا أوضحت دراس: 
 لم طهع تكسن ف  

 أن الهظائف الدافع: لم طهع تكسن ف  أوضحت دراس: 
  ةلم لبشمء حةؼ أحزم لمعملؼ  ؽ خلل الاظؾ . وظي : السعرف:   -

الاهه   دههمعل الساظههؾعيؽ عمههب الاعبيهها عههؽ قههةسةؼ  ههؽ خههلل  وظي لل: ال عب للر ال:يسلل   -
 الاظؾ . 

يهههه  الاههه   دهههمعل الشهههم  عمهههب  جشهههت ال زهههممم الذخرهههة   الهظي للل: الدفا يللل: ل  لللا  -
 يالح م،  غيا الساغؾب  عؽ الذات. 

يه  الا   هلعؼ الا هليا الهذا   يالكذممه  لهلى الساظهؾ   هؽ خهلل  وظي : ال عزيز الذات   -
  ذميكا  ح  أعسمل الاظؾ . 

اي  هم   يهه  الاه   ةهاؼ  هملشذ  الهذا   لمساظهؾ   هؽ خهلل وظي : االس  ادة ملن ال طلهع  -
 الساظهههههؾ  مدهههههاخلم الخبهههههاات الاههههه   رهههههم عميةهههههم  هههههؽ  ل  يههههه  إن لهههههػ األ ههههها  ملسةشههههه 

 ظؾعههه   معا ميههههم خظهههؾم  ةسههه   دهههمعلس حههه  ا لاحهههمك  دهههؾك العسهههم  هههؽ خهههلل  ظهههؾةا 
 سيا   الذا ة . 

 ؽ الاحميم الدمه  لسل   حمدذ  العسم الاظهؾع  يلياحعه  يازه  أن العسهم الاظهؾع  
  اجس   قةقة  لعسمة  الاسمسػ ا جاسمع  ي ح   م ألهلاح  يأ عملس. 

 : يالجطىعالعهل أهداف : رابًعا

انع ل السه  سا العهملس  الدهمل  عذها لماظهؾ  حه  ا دهاالام هةؾلشهلال  يه   0227ح  يشميا عمم 
( ليل ال ي ثمت اة  الحكؾ همتال يالةيئهمت الاظؾعةه  األهمةه ال يالظهلشال يال ظهم  772اة  ) شميك

 اسثههههههههههههههههم حهههههههههههههههه  الخههههههههههههههههماال ياههههههههههههههههل شههههههههههههههههسمت  شماذههههههههههههههههمت السهههههههههههههههه  سا أهههههههههههههههههلام الاظههههههههههههههههؾ ال ي 
 : (448، ص2015)عبد الرازق طاكر مراس، 

 ةهههملم ا عاهههاام  أهسةههه  الجةهههؾل الاظؾعةههه   ههه  تهههاييم   هههلمؼ الادهههةةلت الل  ههه  لامهههػ  -
 الجةؾل. 

 الةيئمت الاظؾعة .  هيؽالاؾس  ح  إام   ش كمت  -
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عةههههات  جسؾعهههه   ههههؽ السذههههم ةؼ  ثههههم السجاسهههه  السههههلن ال الاسكههههيؽال الاشسةهههه  الساؾاصههههم ال  -
 عهههل  هههؽ أههههؼ الؾسهههم،م يأصههه حت  مهههػ السذهههم ةؼ جهههاء   ياجهههاأ  هههؽ  ذةهههؾم الاظهههؾ ال كسهههم 

 .الل    لمشةؾض  سكمن  السجاسعمت ح  الؾات الحمل 

 أهلام الاظؾ  إلب: (452-451، ص ص 2015دراس: )عبد الرازق طاكر مراس، يادست 
   :مدمعل العسم الاظؾع  عمب:ادهداف العام 

  للى األحاال.  يا ناسمء  اسةخ قةؼ السؾاطش 

  . الارلي  نحاام أحاال السجاس 

  . شغم يات حااغ أحاال السجاس  اةسم معؾل عميةؼ  ملذم،لم يالشذ 

  :معسم العسم الاظؾع  عمب:  ادهداف ال ربهي 

  يا ناسمء نذا ث مح  السؾاطش . 

  .الاعام عمب ال ليات ياكاذمم السؾاهت للى األحاال 

  .السذميك  ح   شغةؼ ي شذيذ الباا ج الاابؾة  لمظلش 

  :ةلم العسم الاظؾع  إلب: ي ادهداف االج سا ي 

  .ح ي   بلأ الاكمحم هيؽ أحاال السجاس  السراي  

  .عاةا ا ناسمء يالسذميك  ا جاسمعة  للى األحاال  

  السحمحغ  عمب ي لم السجاس  ياكادهمش ا  جمههمت ا مجمهةه  الاه   دهمعل عمهب
   ؾة  الايا م هيؽ أحاال السجاس . 

 ةؼ يأحكميهؼ ح  ال زممم الا   ةؼ السجاس .إعظمء األحاال حاص  لماعبيا عؽ آيا، 
يكههم هههذس األهههلام  ههؽ شههأنةم  ح يهه  أهههلام يأ عههمل الاسمسههػ ا جاسههمع ال يهههذا  ههم أشههميت إلةهه  

 أهلام العسم الاظؾع  كسم يم :أن إلب ( 26-25، ص ص2018)محسهد مسدو  دمحم، لياس 
  ي  إن العسم الاظهؾع  مدهمعل عمهب  سمسهػ السجاسه ال ي لهػ أهداف خاص:  السج سع 

 : عؽ طاة 

   عمهههههب  خ ةهههههع السذهههههكلت ا جاسمعةههههه  الاههههه   ؾاجههههه   عسهههههم الجةهههههؾل الاظؾعةههههه
 السجاس . 

   ههه لي الجةهههؾل الاظؾعةههه  إلهههب  عاةهههع أحهههاال السجاسههه   هههملغايم الؾااعةههه  الاههه 
 عةش حيةم الذئمت األخاى.  

   انههههل ما الساظههههؾعيؽ حهههه  العسههههم الاظههههؾع  معسههههم عمههههب  ح يهههه  اههههلي  ههههؽ الث هههه
 يالاذمهؼل  سم يلعؼ   لم السجاس  ييقة . 
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 أهداف خاص:  الس طهع  

  ا عههؽ اهاسههمم الساظههؾ   مألهههلام السجاسعةهه   سههم معسههم عمههب  ؾجةهه  طمام هه   عيههل 
 ا نحاام.

 دمعلس عمب  كم م شخريا .جليلم خباات اجاسمعة   اكادمش  

  مبةهه  الكثيهها  ههؽ ا  اةمجههمت ا جاسمعةهه  لمساظههؾ  يا  دههم   م ناسههمء يالههؾ ء 
 لمسجاس . 

ي هههلم السجاسههه  عهههؽ طاةههه   عاةههها ي  سهههم سهههب  يازههه  أن العسهههم الاظهههؾع  معسهههم عمهههب  سمسهههػ 
ال كسم أن  م عل يسيم  هم    كادمش األحاال ا  جمههمت ا مجمهةه  نحهؾ سالاكمحم يا ناسمء هيؽ أحاال

م. السجاس  ال يص م  ؾاهبةؼال شغم أيامت الذااغ  سم معؾل عميةؼ  ملشذ  يعمب  جاسعةؼ أمز 
 : أههية العهل الجطىعي: خانًسا

إن ا نخاا  ح  األعسمل الاظؾعة  معكس قةس م هم  م   لي إلب   ؾة  الااا م هيؽ أحهاال السجاسه ال 
، ص 2015الرازق طاكر ملراس، )عبد ي ةملم الخل مت الا    لم إليةؼال ي ؽ هذس القةؼ  م يمه  

 (  170، ص2016؛ فاطس: محسهد دمحم وآخرون، 462
   قيم ت عمق  ال رد؛ وه 

  . شعؾي الذال  ملاا   الشذدة  عشل قةم    أي عسم  ظؾع 

  . إاشم  الذال  أن  م ي لم  هؾ خل   يطشة  إندمنة  ألحاال  جاسع 

  . شعؾي الذال  أهسة  الااا م هيؽ أحاال السجاس ال اةدعب إلب السذميك 

   للم .  ةملم ي  ؾة  ا ناسمء الؾطش 

   قيم ت عمق  السج سع 

إن األعسههمل الاظؾعةههه  إ ا يجههلت ههههيؽ أحههاال السجاسههه ال حإنةهههم  عسههم عمهههب إشههمع  اآللذههه  يالسح ههه  
ههيؽ أحهاالس السح ه  يا خهمء يالاعهمينال حهإ ا يجهل هيشةؼال يبذلػ يشذأ السجاس   اآلذ م  اكم ل   شاذها 

 ثهههم ههههذا حههه  السجاسههه  الساهههؾال الساهههاا ؼ السهههال ؼال حإنههه  سهههةكؾن اهههملي ا عمهههب الاغمهههت عمهههب كمحههه  
السعؾاههمت الاهه   حههؾل لين   ههلم السجاسهه ال كسههم أن األعسههمل الاظؾعةهه    دههةؼ حهه   شسةهه  العلاههمت 

  ال ي سمسك ال ي غةا اةسم يم :ا مجمهة  الا   عسم عمب   ؾةؼ لعم،ؼ السجاس

   ؾة  الااا م يالاكم ن هيؽ أحاال السجاس .  -

 شعؾي الجسمع   حمج  الذال يشعؾي الذال  حمج  الجسمع .  -

 شسةهه  ييح الاشههمحس هههيؽ الجسمعههمت الاظؾعةهه ال  سههم معكههس جههؾلم الخههل مت ي ؾحاهههم حهه   -
 جسة  أنحمء الجسةؾية . 
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عس  ال طهع   ر : عام: فإن له أهسي: خاص:  الشدلق: قد ب شت أهسي: ال الدراساتوإذا كا ت 
 لطالب الجامع: ت زح ف   

أن أهسةه  العسهم الاظهؾع   (245، ص2010، عبلد اللرحيم فخلرو)عبد الشاصر أيتحت لياس  
 كسههؽ حهه  العم،ههل الههذي ياح هه  عشههل م يماحهه  طههلش الجم عهه  حهه  األعسههمل الاظؾعةهه  السخامذهه ل 

 ي شةم: 

 عؾا،ل عمب الظلش ) عااة ال قةسة ال  ةمية (.  -

 عؾا،ل عمب الجم ع  )خل   البيئ  يالسجاس (.  -

 عؾا،ل عمب السجاس  الخميج  ) ؾاجة  السذكلت ا جاسمعة ال ي حديؽ نؾعة  الحةمم(.  -
 يكمحههههههههههه  ههههههههههههذس العؾا،هههههههههههل  سثم ههههههههههه  قةسههههههههههه   زهههههههههههمح  لعسهههههههههههم الجم عههههههههههه  حههههههههههه   ابةههههههههههه  الظهههههههههههلش 

 يخل   السجاس . 

سم الاظؾع  ح   لعةؼ السؾاطش  يالسدئؾلة  ا جاسمعة  للى طلش الجم ع ال يةعسهم يةدمعل الع
عمب  ةملم إ دمسهةؼ  هملسجاس  ي ذهكل  ال ي هؽ ثهؼ إعهلال الذخرهة  الساكم مه  لمظملهت الجهم ع  

(Gray, B., 2010,p.95). 
الجهم ع ال  كسم م عل العسم الاظؾع   ؽ األسمليت الا   ةلم إلهب  شسةه  اهليات ي ةهميات الذه مش

هم أحزهم حه  الاؾع ، 2017)محسلهد مسلدو ، ع ةهيا لالهؼ  ملخباات العسمة ل  سم ياة  لةهؼ حاص 
 (. 23ص

أن العسهم الاظهؾع   (Brad, W., Mayer and others, 2007, p.328)يأعةهات لياسه  
لمظههلش  كاذههمم السجاسهه   رهههؾيم عمسةهه ال يةعمسةههؼ ا اههاام اآلخههاةؽال يعههلل  هههؽ  يههؾحا السجههمل

يات السا  ظه   ملحةهمم  ثهم ال هليم عمهب الاكةهع يالاذكيها ا ههلاع ال يالشماهلال يا خهم  ال هااياتال السةم
يال هههليم عمهههب  ؾاجةههه  تهههغؾ  الحةهههممال كسهههم معهههؾل العسهههم الاظهههؾع   هههملشذ  عمهههب طهههلش الجم عههه  
 اسههثل  حهه  ا  دههم   ملاتههم   ههالك  ةههميات  دههمعلم اآلخههاةؽال يا نههل ما حهه  األنذههظ  الاهه  

 مب علا السذكلت ا جاسمعة .  عسم ع
أن  ذميك  الظلش  (Black, W. & Living, R., 2004,p. 526-532)كسم  كات لياس  

حهههه   جههههم ت العسههههم الاظههههؾع   عسههههم عمههههب ا ي  ههههمء  ملجؾانههههت السعااةهههه ال يالقةسةهههه  يالسةميةهههه ال 
هم ياسهع  ا هم  م ح  الابم ههيؽ الجم عه  يالسجاسه  الخهميج  م تمح  إلب أن  مسثم  عل   ال يةذها  آح  

ا عههؽ أسههؾاي الجم عهه  يباا جةههم الشغاةهه ل  سههم معسههم عمههب  أ ههمم الظههلشل  كاذههمم السجاسهه   عيههل 
  عاةا اناسمء الذ مش لسجاسعةؼ.
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 سهههم سهههب  يازههه  أن أهسةههه  العسهههم الاظهههؾع   كسهههؽ حههه  العؾا،هههل الاههه   اح ههه   هههؽ جهههااء انخهههاا  
الذههه مش يخمصههه   طهههلش الجم عههه  حههه   جهههم ت العسهههم الاظهههؾع ال يأهسةهههم ا  دهههم   ملسدهههئؾلة  
ا جاسمعة ال  عممذ  الؾااه  ا جاسهمع  يالاعهام عمهب  ذهكل  ال لعهؼ ا ناسهمء يالهؾ ء لمسجاسه ال 

 ملشذسال ي ؽ ثؼ  عاةا الاسمسػ ا جاسمع .  ةملم الث    
 نجالات العهل الجطىعي: : سادًسا

 ل ه : جم ت العسم الاظؾع أن إلب ( 25، ص2016)أحسد بدو  أحسد، أشميت لياس  
يةازههههسؽ )يعممهههه  الظذؾلهههه ال يعممهههه  السههههاأمال إعههههملم  أهيههههم  ههههل ش  السجللللا  االج سللللاع    -

 األسايال يعمم  األيامم(.السخلياتال  كمحح  الالخيؽال ا يشمل 

ال هههاا ج صههعؾبمت السدههاسايةازههسؽ ) حههؾ األ ةهه ال الاعمههةؼ  السجللا  ال ربلله  وال عميسلل   -
 الاعمؼ(. 

يةازهههسؽ )الاعممههه  الرهههحة ال خل ههه  الساتهههب يالاااةههه  عهههشةؼال   هههلمؼ  السجلللا  الرلللح   -
 ا يشمل الشذد  يالرح (. 

ؾنال العشممه   ملغم همتال ي كمححه  يةازهسؽ )ا يشهمل البيئه ال  كمححه  الامه السجا  الب ئل   -
 الارحا(. 

يةازسؽ)السذهههميك  حههه  أعسهههمل ا غمثههه ال السدهههمهس   ههه  يجهههمل  مجلللا  اللللدفاع السلللد    -
 .ا سعممال السذميك  ح  أيامت الكؾاين الظبةعة (

(  جهههمليؽ آخهههاةؽ لسجهههم ت 578، ص2015)خديجللل: عبلللد العزيلللز عمللل ، كسهههم أتهههمحت لياسههه  
 العسم الاظؾع ال يهسم: 

يةازسؽ) دههمعلم الذ ههااء يالسحاههمجيؽال الاههليةت السةشهه  لمعههمطميؽال  السجللا  االق رللاد   -
 .يعمم   ؽ   سكؽ لةؼال   لمؼ اللعؼ السملي لمظلش السحامجيؽ يالساتب يغياهؼ(

يةازههسؽ )السحمحغهه  عمههب الةؾةهه  الث ماةهه ال ا عاههاا   ههملااان الث ههمح  السجللا  الثرللاف    -
يالا مليل األصيم   ملسجاس ال  حميب  الغهاي  العملاتغ  عمب السحم  ياللحم  عش ال السحمح
 الذكاي يالث مح  لمسجاس (. 

يازهههه   سههههم سههههب   عههههلل  جههههم ت العسههههم الاظههههؾع ال ي شههههؾ  أنذههههظا ال ي ههههالال هاةههههملم السدههههئؾلة  
ا جاسمعةهه  لههلى األحههاالال كسههم  ادهه   جم  هه  هاةههملم الاغيههاات السال  هه  حهه  السجاسهه ال ي ههؽ هشههم 

يم أن يماحهه  الظههلش يبرههذ  خمصهه  طههلش الجم عههمت  ملعسههم الاظههؾع ال ي عههاةذةؼ كمنههت تههاي 
  ملس سدمت السدئؾل  عش ال ي ااكا الاظؾ   ملسجاس . 

 نعىقات العهل الجطىعي: : سابًعا
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 ملاغؼ  ؽ األهلام الا   اح   ناةج  انخهاا  الذهال حه  أنذهظ  الاظهؾ  يالعؾا،هل الاه   عهؾل عمهب 
خمي :، مشلا  عمل   )عالي: دمحمالسجاس  إ  أن هشمك  عض السعؾامتال يالا  أشميت إليةم لياسه  

 (  992-965، ص 2015، الخهل 

  معهقات مرتقط:  الس طهع 

  . الجةم  أهسة  العسم الاظؾع 

 يجؾل يات كمم لماظؾ .  علم 

  علم الا    ح  السذميك  ح  الس سدمت الاظؾعة   دهبت عهلم اابةهم  هؽ  حهم سهكؽ
 الساظؾ . 

 

   :معهقات مرتقط:  السشعس: الخ ري 

  عههههلم يجههههؾل إلايم خمصهههه  لمساظههههؾعيؽ  ةههههاؼ  ذههههئؾنةؼ ي عيههههشةؼ عمههههب ا خاةههههمي
 السشمست  دت يغباةؼ. 

  .علم ا علن الكمح  عؽ أهلام الس سد  يأنذظاةم 

  . علم  حليل ليي يات  لمساظؾ 

  .علم  ؾاحا هاا ج خمص  لاليةت الساظؾعيؽ ابم  كمةذةؼ  ملعسم 

الذهه مش الجههم ع  لمعسههم الاظههؾع   ههؽ خههلل  زههسيؽ السشههمهج  حهه  إعههلالةازهه  ليي الجم عهه  ي 
ا لماذكيا يالعسم يال ح ال ي هؽ خهلل الدهع  لبشهمء يالباا ج الجم عة  ث مح  الاظؾ ال يجعمةم  حؾي  

ث محهه  الاظهههؾ  لههلى الذههه مش  بهها   جهههم ت مسكههؽ  هههؽ خللةههم  ههه  الظههلش عمهههب ا نخههاا  حههه  
 جم ت العسم الاظؾع ل ي شةم: )السجهم ت العمسةه ال ا لايةه ال الرهحة ال البيئةه ال  م تهمح  إلهب 

 (. 242، ص2010، فخروالرحيم عبد عبدالشاصر يعمم   يي ا  اةمجمت الخمص ( )

سههههههمي  الظملههههههت الجههههههم ع  العسههههههم الاظههههههؾع   ههههههؽ خههههههلل األنذههههههظ  العمسةهههههه ال كسههههههم مسكههههههؽ أن م  
 (.17، ص0217الذ را  ،بن فال  )عبدهللا الشلياتال يالسذمية  الجسمعة ي السعدكااتال ي 

 سهههم سههههب  يازههه  أهسةهههه  الهههليي الههههذي م ههههؾم  ههه  العسههههم الاظهههؾع  يخمصهههه   حههه   جههههمل الاسمسههههػ 
 .ا جاسمع ال

 نجطلبات ثفعيل العهل الجطىعي:

 أولاً: نجطلبات خاصة بالجانعة:

 نذا ث مح  العسم الاظؾع  ح  السجاس  الجم ع .  -
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 زهههسيؽ ث محههه  الاظهههؾ  حههه  ههههاا ج الاعمهههةؼ الجهههم ع ال يخمصههه   ههههاا ج كمةههه  الاابةههه   معا ميههههم  -
  اظم مت لماخاا. 

 إثميم لياح  الظلش لمعسم الاظؾع . -

أسا الظلش  أهسة  العسم الاظؾع   ؽ خلل ا ساذملم  ؽ خباات الكمةمت األخاى  ؾعة   -
 ككمة  ا علمال يكمة  الخل   ا جاسمعة .

 ذكيم  اكا لمعسم الاظؾع   ملجم عه   كهؾن  ةساه  اخاةهمي ي هليةت الساظهؾعيؽ حه   جهمل  -
 العسم الاظؾع . 

 ؾع .  ذجة  ال حؾن العمسة  الا   جاي ح   جمل العسم الاظ -

 دههةيم  ذههميك  أعزههمء هيئهه  الاههليةس يالظههلش حهه  السهه  ساات يالشههليات الساعم هه   ملعسههم  -
 الاظؾع . 

 الاعاةا السملي يالسعشؾي لمسذميكيؽ ح  العسم الاظؾع .  -

  ؾحيا امعلم  عمؾ م ة  عؽ  جم ت العسم الاظؾع  ح   ؾا  الجم ع  ا لكااين .  -

 غسمت الاظؾعة . إمجمل يسم،م  شمس   لماؾاصم    السش -

 إام    ذايعمت  ظؾعة   ذااك       سدمت السجاس  السلن .  -

إعههههلال كاي ههههمت ينذههههاات خمصهههه   ملعسههههم الاظههههؾع   ههههؾ   عمههههب الكمةههههمت السخامذهههه  لماؾعةهههه   -
 يلييس ح  الحذمظ عمب ي لم ي سمسػ السجاس .   الال  جم  ا  أهسي

  ؾحيا السش  اللياسة  لمساسياةؽ ح   جمل العسم الاظؾع .  -

  كاةؼ الس سدمت الاا،لم ح   جمل العسم الاظؾع . -
 بالكلية:  ثانيًا: نجطلبات خاصة

 اعاسمل  ليةس   اي العسم الاظؾع  لاخم الكمة .  -

 ايةهههههل الظهههههلش  ملسعمؾ هههههمت يالسعهههههميم اللاعسههههه  لمعسهههههم الاظهههههؾع  عهههههؽ طاةههههه  الس هههههايات  -
 اللياسة . 

 ليةت الظلش عمب العسم الاظؾع ال ياكدمهةؼ السةهميات الل  ه  لسسميسه  العسهم الاظهؾع   -
 عؽ طاة  األنذظ . 

  ؾحيا ا  كمنمت الل    لسسميس  العسم الاظؾع .  -

عمههههب ا شههههاااك حههههه  أنذههههظ  العسههههم الاظهههههؾع ال  ةههههؼله ذههههجة  أعزههههمء هيئهههه  الاهههههليةس لظ -
 ي سميسا   عةؼ.

  ؾحيا يات لمظلش لسسميس  العسم الاظؾع .  -
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 ا هاسمم  مألنذظ  الا   غةا  لى الاعمين يالاسمسػ هيؽ الظلش كمساق مل الظلش الجلل.  -

م يا كمنههمت كههعسههم خظهه  لاشذيههذ أنذههظ   ظؾعةهه  حهه  حاههام ا جههم م الرههة ة   ااعهه  عههايم  -
 طملت ي حم إام ا . 

الحههؾاي لاخههم الكمةهه ال ياألخههذ  ههآياء الظههلش حهه  اااههااح ث محهه  ي سميسههمت ا هاسههمم  إشههمع   -
 األنذظ  الا  ياغبؾن ح  ا نزسمم إليةم. 

عسم شااك       سدمت السجاس  السةاسه   ملعسهم الاظهؾع  يلعؾ ةهم لع هل نهليات لمظهلش  -
 لاعاةذةؼ  ملعسم الاظؾع  ي جم   . 

 تاش األ ثم  يالشسم ا يال ليم الحدش   ؽ جمنت إلايم الكمة  ح   سميس  العسم الاظؾع .  -

 إعذمء الظلش الساسياةؽ ح  أنذظ  العسم الاظؾع   ؽ السرايحمت اللياسة .  -

 إنذمء ي لم  ات طم   خما  اعم    ملعسم الاظؾع .  -

 ثالًثا: نجطلبات خاصة بالهججهع:

لههؾ ايات السخامذهه   ههؽ أجههم  دههةيم  ذههميك  الظههلش حهه   شمشههم  عاةهها أيجهه  الاعههمين هههيؽ ا -
 العسم الاظؾع . 

 دمهس  يجمل األعسهمل ي  سدهمت ال ظهم  الخهما حه   حذيها الظهلشال ي هؾحيا ا  كمنهمت  -
 الل    لمعسم الاظؾع . 

اهاسههمم   سدهههمت الاابةههه  يبرهههذ  خمصههه    سدهههمت الاعمههةؼ ابهههم الجهههم ع  حههه  غههها  ث محههه   -
 ش  شذ الرغا. الاظؾ  للى الظل

 اهاسمم ا علم هادمةم الزؾء عمب أهسة  يقةس  العسم الاظؾع  ح  السجاس .  -

 قةمم الس سدمت الليشة  هاؾتة     األلممن الدسمية  ياهاسم ةم  ملاظؾ .  -

  ؾحيا حاا عسم لمظلش الساسياةؽ ح   جمل العسم الاظؾع .  -

  كاةؼ الظلش الساسياةؽ ح   جم ت العسم الاظؾع .  -

هههم حههه   جهههمل  ةهههميم السداذههه ةمتال  -  هههؾحيا ا  كمنهههمت الل  ههه  يالادهههةةلت لمظهههلش يخرؾص 
 يليي ا ياممال يالابا   مللمال ينغمح  البيئ . 

 ا هاسمم هاؾحيا الذاا لاليةت الظلش  ذكم عسم   ملسجاس .  -

لسجاسههه  السةاسههه   ملعسهههم الاظهههؾع  يأنذهههظاةم السخامذههه  إعهههلال نذهههاات  عاة ةههه   س سدهههمت ا -
 ي ؾ ةعةم عمب الظلش. 
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