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دور مؤسساث التيشئت الاجتماعيت في جفعيل التىوع الثلافي ر
الدكتووة إيىاس محمد عليان عليماث كليت امللكت واهيا للطفولت /الجامعت الهاشميتر(ألاو ن)

ًخم جفعُل الخىىع الاحخماعي مً خالٌ عذد مً املؤظعاث الاحخماعُت والجماعاث التي ًيخمي اليها الفشد وٍشجبـ بها ،ومً
هزه املؤظعاث :ألاظشة املذسظت ،حماعت الشفاق ،دوسر العبادة ،الىىادي ،وظائل الاعالم  ،اماهً العمل ...واملجخمع بطفت
عامت.
وٍكهش زالزت اهماؽ للخيشئت الاحخماعُت الاظشٍت وهي الىمـ الذهخاجىسي الدعلؿي واملدعاهل الدعُبي الذًملشاؾي ،وكذ
اشاسث العذًذ مً الذساظاث التربىٍت جلبل الخىىع الثلافي والاحخماعي جضداد عىذ الافشاد الزًً حعشغىا لىـ الخيشئت
الذًملشاؾي ،بِىما الافشاد الزًً حعشغىا لىمـ الخيشئت الدعُبي والىمـ الذهخاجىسي جضداد الاهدشافاث والعىف وعذم جلبل
الافاد وفي اهدشافهم مً خالٌ الىمارج العلىهُت التي
 )2006وجلعب الاظشة الذوسر الاظاس ي في ضالح س
الخىىع الثلافي( .عىٍذاث،
َا
َا
اًجابا في جشبُت
ر
ظلبا او
جلذمها ألؾفالها ،فأهماؽ العلىن والخفاعالث التي جذوسر داخل الاظشة هي الىمارج التي جؤزش ر
الىاشئين ،فلذ اشاسث بعؼ الذساظاث الى ان الاؾفاٌ الزًً ًخعشغىنر لعىء معاملت الىالذًً ازىاء ؾفىلتهم او شاهذوا
ًا
. )2006
ػالبا ما يسبىنر أبىاءهم بىفغ الاظلىب(الترجىسي وحىٍدان،
همارج العىف داخل اظشهم فأنهم ر
أدال :اشباع احتياجاث الابىاء
جشجبـ اخخُاحاث الافشاد بخطائظ املشخلت العمشٍت وألاوغاع الاحخماعُت التي ٌعِشىنها والتي ججعل لهم ؾبُعت خاضت ليي
ججعل لهم ؾبُعت خاضت وليي ًؤدي الابىاء الذوسر املؿلىب منهم ًجب أن جخفهم جلً الاحجُاحاث وجىفش ظبل اشباعها
 .)2004وَعشف علماء الىفغ الحاحت على انها :خالت مً الىلظ والافخلاس والاغؿشاب الجعمي والىفس ي ،ان لم
(الُىظف،
َا
َا
هىعا مً الخىجش والػُم ال ًلبث ان ًضوٌ متى أشبعذ الحاحت  .وجشير هكشٍت الحاحاث ان
اشباعا أزاسث لذي الفشد ر
ر
ججذ
ًا
بعػا وجىحه ظلىن الاوعان مً
ر
الحاحت هي الذافع وساء ول ظلىن وول اوعان له عذد مً الحاحاث التي ًدىافغ بعػها
.)2006
احل اشباعها وارا لم حشبع ًترجب على رلً خلل ًؤزش في ضاخبها (الترجىسي وحىٍدان،
ومً هىا ًأحي دوسر التربُت الاظشٍت إلشباع اخخُاحاث الابىاء الصحُت والىفعُت والاحخماعُت ورلً ليي ًخدلم لهم الخىافم
الاحخماعي الافػل وَعملىا على جدلُم الاهذاف املجخمعُت في الىكذ هفعه .وكذ أهذث الىثير مً الذساظاث ان اهػمام
الشباب الى الجماعاث الاسهابُت ًشحع الى اظباب هفعُت ومً اهمها عذم اشباع اٌخاحاث الػشوسٍت او الىمى املػؿشب
للزاث او بعبب الحشمان مً الىالذًً وخاضت الام بل ان %78مً اظباب قهى رس الجماعاث الاسهابُت هى بذًل ملا ٌعاهُه
. )2004
الفشد مً الحشمان الىفس ي( الُىظف،
َا
اًػا جأضُل وحعمُم كُم الاهخماء لذي افشادها والتي حعذ مً الحاحاث الاظاظُت للىمى الىفس ي والىمى
وٍجب على الاظشة ر
الاحخماعي ومً زم الاهخماء باملجخمع وله في مشخلت جالُت وهزا ًذفع الىالذًً الى غشوسة عذم الاجُان بأي افعاٌ مً شأنها أن
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حشعش الابىاء بأنهم ػير مشػىب فيهم وإهمالهم وجىبُخهم وهبزهم بطىسة مخىشسة  ،فلمثل هزه الافعاٌ ازش ظيئ في الخيىًٍ
الىفس ي والاحخماعي لألبىاء والصحت الىفعُت للفشد في مشخلت جالُت بطفت عامت.
ًا
اهيا :جكويً الاججاهاث الايجابيت هحو العمل -بصفته كيمت -دشغل دكت فراغ الابىاء:
ر
الفاغ باالجطاٌ والخيامل
وهىا ًيىنر دوسر التربُت الاظشٍت في مداولت شؼل وكذ فشاغ الابىاء بما ًفُذ فلذ ٌعهم اوشؿت س
ي عىذما جخىخذ الاوشؿت بين الىالذًً وألابىاء وأًػا جىحُه الابىاء نخى مماسظت الاوشؿت التروٍدُت املشػىبت ،خاضت
الاظش ر
في اوكاث العؿل املذسظُت ،والشٍاغت واسجُاد املىخبت ،ومماسظت الاوشؿت الذًيُت ،والاوشؿت الثلافُت واملعشخُت،
)2004
والجمعُاث العلمُت والشخالث ،ورلً عً ؾشٍم املشاهض او الاندًت  .وٍيى رن رلً جدذ عىاًت وسعاًت اظشٍت (الُىظف،
واًػا ًجب أن حؼشط التربُت الاظشٍت في الفشد مىز ؾفىلخه بأهمُت العمل وكُمخه وأن ًخلبل العمل مهما وان هىعه وجضٍل
حمُع الخدفكاث خىٌر الخعلُم املنهي والطىاعي  .وبالخالي فأن التربُت الاظشٍت عىذما حشجع الابىاء على العمل اي وان هىعه
فخبعذ بزلً ابىاءها عً الخعشع للفشاغ الزي ًذفع بالشباب الى الالخداق بالجماعاث الاسهابُت وعذم جلبل الخىىع الاحخماعي
ًا
اػا ػير مدذود في وكخه
معخؼلين وحىدهم بال عمل او مىسد سصق فاإلوعان العاؾل الزي لِغ له مىسد سصق زابذ ًجذ فش ر
ًا
ًا
ظهال لجزبه بحجت اهدشاله مً البؿالت والفشاغ
مىفزا ر
ر
ًؤدي الى خالت من الاخباؽ الىكتي حعؿي اللائمين على جلً الجماعاث
والفلش.
ًا
الثا :مماوست أسلوب الديملراطيت دحريت الرأي عىد التعامل مع الابىاء
ر
أن جذسٍب الفشد في مشاخل العمش املخخلفت على آداب الحىاس واللذسة على الاظخماع والاظدُعاب للشأي الاخش والخذسٍب على
مماسظت خشٍت الشأيً ،جعله كادسا على جدمل املعؤولُت .وٍمىً اشباع رلً اًػا عً ؾشٍم حشجُع الابىاء باالشتران في
حمعُاث الخؿابت والصحافت املذسظُت ،وٍجب أن جلىم الاظشة بالخعلُم على الاخذار إلاسهابُت ،وحعخؼل رلً ملىاكشت
الابىاء وجىغُذ الطىسة العلبُت لخلً الافعاٌ املشِىت .وال شً أن بعؼ وظائل الاعالم املعادًت حعخؼل جلً الاخذار
لخؤلب الشأي العام  ،وٍخأزش الابىاء بزلً وهىا ًأحي دوسر التربُت الاظشٍت في أن جىضح جلً الحلائم وجىاكش الابىاء وحعمع وحهت
هكشهم وجىعح لهم الحلائم الخاضت بزلً الفىش الاسهابي والخؿشف الزي ًؤدي الى العىاكب الشخُمت.
وفي هزا الطذد ًمىً أن هلذم حعشٍف التربُت الذًملشاؾُت هما وسدث في املعاحم ":بأنها هكام احخماعي ًؤهذ على كُمت
الفشد وهشامخه ،وشخطِخه إلاوعاهُت ،وٍلىم على اظاط مشاسهت اعػاء املجخمع او الاظشة في اداسة شؤون ألابىاء ،وجخخز
املشاسهت فُه أهماؾا مخخلفت .
فاألظشة ًلُمها الذًملشاؾُت جيخج حُال دًملشاؾُا مدعلحا باللُم التي جشفؼ الدعلـ والاظدبذاد وحعضصر مفاهُم الخير
وألامً وجخمعً بلُم العذالت وجىادي بدلىقر الاوعان وفم اللىىاث العلُمت املعخمذة من الششَعت الاظالمُت وحعمل على
اخترام الحلىقر والىاحباث وجؤمً بالخعاٌش العلمي واخترام الاكلُاث وهبز العذواهُت ،وخل الخالفاث بالحىاس واملىاكشت.
وبمعنى آخش فالتربُت الاظشٍت هي ضاوعت الذًملشاؾُت والذًملشاؾُين فهي اظاط الحُاة وهبز الخعطب والتربُت الاظشٍت هىاة
اٌجشبُت املجخمعُت ألنها كلب الذًملشاؾُت في املجخمع  .بل ان جلً التربُت الاظشٍت التي حعخمذ على خشٍت الشأي والذًملشاؾُت
جشبي لذي الفشد اللذسة على ابذاء وحهاث هكشه وامخالن الىعي وإلادسان غذ بعؼ ضىسر الاسهاب وبالخالي ٌعخؿُع الفشد
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الابخعاد عً جلً الجماعاث الهه جيىن لذًه ماوع دفاعي هى الحشٍت والىشامت التي ظاعذث التربُت الاظشٍت ووظائؿها في
. )2006
الخيىًٍ العلُم الىاعي لها(الترجىسي وحىٍدان،
املطلب الثاوي :املدوست دمؤسساث التعليم دأ رها في ملادمت الاوهاب دالعىف دالتطرف دعدم جلبل التىوع الثلافي
جؤهذ د.فىصٍت عبذ العخاس على غشوسة العىاًت باألظالُب التربىٍت العلُمت التي ًجب أن حؼشط في هفىط الؿلبت لُيىهىا
مىاؾىين ضالحين للمجخمع وٍبخعذونر عً العلىن املىدشف الػاس باملجخمع وبهم .فاملذسظت هي املدُـ الثاوي في عملُت
الخيشئت الاحخماعُت العلُمت التي جبذأ مىز ظً مبىشة وحعخمش الى املشاخل العلُا مً الذساظت .ولعل املشخلت الاظاظُت هي
اهم املشاخل في خُاة الفشد فمً خاللها ًبذأ الاخخيان بالعالم الخاسجي وٍيىنر عالكاث مخخلفت عً جلً التي واهذ جيشأ بِىه
ًا ًا
مهما في غبـ العلىن وجىحيهه مً بذاًخه .ول هزا
دوسا ر
وبين روٍه معها عالكاث مع الضمالء والاظاجزة .مً هىا فأن للمذسظت ر
ًفشع غشوسة حعاونر الاظشة مع املذسظت في خماًت الؿفل مً الاهدشاف ختى ال ًيىنر فشَعت ظهلت للجشٍمت .وجلع على عاجم
املعلم املعؤولُت الىكرير في مشاكبت املكاهش العلىهُت ػير العىٍت هكاهشة الخذخين التي كذ جؿىسر الى مكاهش اهدشافُت اخشير
مخخلفت والعشكت وحعاؾي املخذساث...وباإلغافت الى ما ظبم ًأحي دوسر املؤظعت الخعلُمُت راتها وامللطىد بها اللائمين على
العملُت الخعلُمُت ودوسهم في حؼزًت افياس العىف وإلاسهاب لذي شباب املذاسط والجامعاث ،فاملذسظت هي الىظـ
الاحخماعي الثاوي الزي ًلخلي به الؿفل بعذ ألاظشة ،ويرصداد دوسر املذسظت خؿىسة بالىكش الى انها حعخلبل الؿفل في ظً مبىشة
ًا
 ،هما اهه ًلض ي فيها فتراث ؾىٍلت جطل في بعؼ الذوٌر الى عشش ظاعاث ًىمُا ،واملذسظت جػؿلع بخعلُم الؿفل وجثلُفه
وجىمُت مخخلف حىاهب شخطِخه .والثابذ ان العىف ًضداد بين الفئاث التي لم جخلم اي هىع مً الخعلُم وهزلً جلً الفئاث
التي حعاوي الفشل الذساس ي ،بل ان البعؼ ًشبـ بين الخعلُم واسجياب حشٍمت معُىت مً الجشائم او بِىه وبين اظلىب اسجيابها،
فُلشسر ان الامُين ًشجىبىنر حشائم جدعم باللعىة عادة ،هما أن هلظ الخعلُم وعذم الاملام باللشاءة والىخابت كذ ًذفع
الشباب اٌيكبى رٌ اي عمل للاء اي احش ختى لى لم ًىً ًدىاظب معهم مما ًذعم عذم الخىُف الاحخماعي ،الامش الزي كذ
)2002
ٌعفش عً ظلىن عىف(خعىين،
ًمىً اللىٌر ان املذسظت ًجب ان جخدمل الذوسر املىاؽ بها في صٍادة جلبل الخىىع الاحخماعي لذي افشاد املجخمع خُث ان الامً
ًا
ًا
وحىهشٍا بالتربُت والخعلُم ،ار ًلذس ما جىؼشط اللُم الاخالكُت الىبُلت في هفىط أفشاد املجخمع بلذس ما
ر
ًشجبـ اسجباؾا و ر
زُلا
ٌعىد رلً املجخمع الامً والاؾمئىان والاظخلشاس .وٍمثل اليعم التربىير اخذ الاوعاق الاحخماعُت املهمت التي جؤدي عمال
خُىٍا ومهما في املدافكت على بىاء املجخمع واظخلشاسه ،خُث جكهش اهمُت الىكام التربىير ووقُفخه املهمت في بلاء وججاوغ
)2004
املجخمع مً خالٌ ما ًلىم به الىكام الخعلُمي مً هلل معاًير وكُم املجخع مً حُل الى اخش (الُىظف،
ومً أهم املىاد الذساظُت التي حعاهم بذوسر فاعل في خذمت الامً لذي الؿالب هي مىاد التربُت الذًيُت التي جذسط في حمُع
املشاخل الذساظُت مىز املشخلت الاظاظُت الى اعلى املشاخل الذساظُت  .وجلىم مىاد التربُت الذًيُت على جشظُخ العلُذة في
هفىط الؿالب في املشاخل الاولى للخعلُم ،ومما ال شً فُه اوعياط هزه العلُذة على ظلىن الؿالب ظىف ًدعل مىه
ًا
ًا
ًا
معاعذا في أمً وؾىه وأماهه  ،وباظخعشاع دسوط التربُت الاظالمُت في املشخلت الاظاظُت هجذ انها جشجىض على
ر
ر
ضالحا
ر
مىاؾىا
)2004
الاًاث اللشآهُت وألاخادًث الششٍفت التي جشبي الىفغ على اللُم الفاغلت (ًىظف،
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املطلب الثالث :دور العبا ة
ًا
ًا
ًا
فعاال في جيشئت الفشد وحشىُل شخطِخه ،فهي جىعب سوادها كُمار
اظهاما ر
ر
حعخكر دوسر العبادة مً أهم املؤظعاث التي حعهم
واججاهاث وعاداث احخماعُت وخللُت حعاوهُت ظلُمت ،وبما أن املجخمع العشبي ٌعخكر مهذ العماواث الثالر اليهىدًت
ًا
واملعُدُت وإلاظالمُت .وهكشرا لىغىح املػمونر الاحخماعي للذًً والهه ٌعالج اللػاًا الاحخماعُت  ،التربىٍت ،وخاضت الذًً
إلاظالمي ،فان على الىعاف ان ٌعخؼلىا بخؿبهم ودسوظهم الذًيُت اًطاٌ اللُم الشوخُت الىبُلت الى حُل الشباب ومعالجت
املشاول الاحخماعُت والعُاظُت ،الا ان هىان هلشأ وألػشاع خاضت ًىحهىنر دفت الذًً الى ػير وحهخه ،وٍضسعىنر املبادئ التي
جخذم أهذافهم في حُل ػير واع مً الشباب املخدمغ ،مما ًذفع الشباب الى الاعخلاد بأن هزا هى الؿشٍم العلُم واللىٍم
.)2006
في اجباع حعالم الذًً (الترجىسي وحىٍدان،
املطلب الرابع:جماعت الرفاق
ٌعذ الاجطاٌ مع الاخشًٍ والاحخماع معهم خاحت لذي الاوعان ًجني مً وسائها فىائذ هثيرة :فهي جبث في هفعه الشعىسر باالمً
والاهخماء ،وجدُذ له فشضت اقهاس شخطِخه وجىهُذها ،وجضوده بخكراث ومهاساث حذًذة ...الى ما هىالً مً فىائذ..ولىً اخُاها
ًجذ بعؼ الاشخاص اهفعهم خاضت الشباب منهم في أخػان زلت مً الشفاق ًخدىمىنر فُعم دونر أن ًفُذوهم او
ًا
أهماؾا ظلىهُت هثيرة جدىٌر دونر جىُفهم العلُم في املجخمع  .فدشيل بهزا مطادكتهم
ر
ًىصحىهم ،وظشعان ما ًىدعبىنر منها
ًا
عامال مً العىامل الذافعت للجشٍمت .وأشاسث في هزا املجاٌ معؿُاث أخذي الذساظاث الى ان وعبت هبيرة مً الشباب كادتهم
ر
)2005
قشوفهم الى معاششة اضذكاء العىء ،وواهىا لهم كذوة ظِئت كادتهم الى الجشٍمت (خىالذة،
املطلب الخامس :العمل
ٌعذ العمل مً املعائل املهمت في خُاة الاوعان والتي حعخمذ عليها معائل أخشي ،والاوعان دائم الجهذ لحل املشاول التي
حعترع ظبُل خطىله على عِشه ،هزلً ًجتهذ لضٍادة سفاه هزا العِش .وعلى هزا الاظاط سبؿذ هخائج بعؼ الذساظاث بين
)1995
بِئت العمل وهىعه ووشاؽ الاوعان مً حهت وبًً مشيلت الخؿشف وعذم جلبل الاخشًٍ (بشكاوي،
ال شً في أن بذء العمل في ظً مبىشة عً ظً العمل املدذد جدذ غؼـ قشوف جأحي في ملذمتها الفلش والحاحت املادًت الى
حاهب الفشل الذساس ي كذ ًفخذ امام هؤالء العاملين الطؼاس الؿشٍم لخعلم مكاهش ظلىهُت ػير ظىٍت وال جدىاظب مع
ًا
علما بأن املذسظت لِعذ فلـ امليان الزي ًخللى فُه الؿالب املعلىماث ،اهما هي
اعماسهم والخذخين والعهش خاسج البِذ .ر
امليان الزي ٌعذه للعمل وٍجعله أكذس و أهثر خىمت في اخخُاس العمل املىاظب .بالشػم مً أن الؿالب ًيس ى ما حعلمه في
املذسظت مً علىم لىً رلً ًطلله وٍهًئه للىفاًت العللُت والجعذًت.
الىتائج:
أقهشث الىخائج ان دوسر مؤظعاث الخيشئت والػبـ الاحخماعي في جفعُل مفهىم الخىىع الثلافي و الاحخماعي جىضلذ الذساظت
الى ان هىان عالكت هبيرة بين مؤظعاث الخيشئت الاحخماعُت واهماؽ الخيشئت وبين خذور املشاول ،وهزلً هىان عالكت
هبيرة لذوسر مؤظعاث الخيشئت واالظشة واملذسظت ودوسر العبادة  ،حماعت الشفاق والعمل والاعالم.
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التوصياث :
احشاء املضٍذ مً الذساظاث لخفعير مشيلت عذم جلبل الخىىع الثلافي والترهيز على أهمُت الىعي في ميافدت العىف املجخمعي و
وهىا ًأحي دوسر مؤظعاث الخيشئت الاحخماعُت املخخلفت واملؤظعاث الذًيُت في حشىُل وعي ًداسب العىف وزلافت الخؿشف
وغشوسة جكافش وافت الجهىد لحل املشىالث التي حعاوي منها املجخمعاث العشبُت،والذًىن ،والبؿالت ،واسجفاع الاظعاس،
ومشىالث الصحت وهي مً الاظباب التي دفعذ هثير مً الشباب الى عذم جلبل الخىىع الاحخماعي زم الخؿشف .
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