
 
 
 
 
 
 
 

 ولية االجتماعية؟ؤماذا نعني بالمس

 

اة فوضى وتشيُع شريعة تصبح الحي اوبدونه في حياة المجتمعات، اوهاًم اأساسًي اولية االجتماعية ركًنؤتعّد المس

 ، وينعدم التعاون، وتغلب األنانية والفردية. الضعيف   يأكل القويُّ الغاب، حيُث

 الثة أقسام وهي على النحو اآلتي:يدينا إلى ثأينقسم المقال الذي بين 

 ولية االجتماعية.ؤلمفهوم المس واالصطالحي*التعريف العام 

 ولية االجتماعية.ؤ* أهمية المس

 ولية االجتماعية.ؤخالقي للمس*البعد األ

 ولية االجتماعيةؤفهوم المس: التعريف العام لماأول  

تحمل نتائج هذه األفعال، فهي ل استعدادهو ،ولية بمعناها العام تعني إقرار الفرد بما يصدر عنه من أفعاٍلؤإن المس

االجتماعية بواسطة جهوده الخاصة  بالتزاماته، والقدرة على أن يفي بعد ذلك الزم الفرد نفسه أول القدرة على أن ُي

 وبإرادته الحرة. 

 ولية االجتماعية:ؤي لمفهوم المسالتعريف االصطالح

ولية االجتماعية ؤويتضمن مفهوم المس ،تبعة أمر ولها شروط وواجبات :فها معجم العلوم االجتماعية على أنهاعرُِّي

 (1) الحقوق والواجبات.



 
 
 
 
 
 
 

استعداٌد مكتسب لدى الفرد يدفعه للمشاركة مع اآلخرين في أّي عمٍل يقومون به،  :فها إمام حميدة بأنهاعرِّبينما ُت

ل الدور الذي أقرته الجماعة له والعمل على المشاركة في والمساهمة في حل المشكالت التي يتعرضون لها، أو تقبّ 

 (2) تنفيذه.

وإنما من يتمتع بالحرية  يكلف بها أي شخص ولية عمل ملزم نابٌع من داخل الفرد نفسه، والؤستطيع القول بأن المسأ

ّف من لولية التي ُكؤوليات الملقاة على عاتقه حتى يستشعر حجم المسؤعمال والمسلكاملة التي تلزمه في القيام باألا

 أي مجتمٍع من المجتمعات. االجتماعية داخلولية ؤجلها، ومن هنا تكمن أهمية المسأ

 

 االجتماعيةولية ؤأهمية المس ا:ثانيً 

األفراد والجماعات  لنتائج المرجوة التي يسعىولية االجتماعية في أي مجتمٍع من المجتمعات من اؤتنبع أهمية المس

 والمجتمع إلى تحقيقها.

 ة االجتماعية على مستوى األفراد:وليؤ*أهمية المس

ية ولؤمدى حجم المسمن نرى ونلمس مما ل على ذلك دأن المجتمعات، وال الهام في أيّ مجتمع م العنصر   عدّ هذا الجانُبُي

االجتماعية النابعة من داخل األفراد داخل المجتمع عبر ممارسة سلوكيات وأنشطة معينة يكون الهدف العام منها 

 بناء المجتمع الواحد.أا إلى جنب مع والمشاركة جنًب المبادرة،تعميق روح 

عندما يقوم فريق من الطالب بتشكيل  ،المدرسة [1]المثال رقم  نها:بقوة في هذا المجال مولعل النماذج حاضرة و

 قدفهذا يعني أن الطلبة  ،مجموعات مدرسية لتنظيف المدرسة، وإصالحها بدون أي مؤثر مباشر من قبل إدارة المدرسة

إحداث تغيير ملموس ينبع من مدى انبثاق  بأهميةال وهو الوعي االجتماعي أ ،ومختلٌف جديٌد بدأ يتشكل لديهم وعٌي

 ولية.ؤالطاقات نحو العمل الجاد وتحمل المس



 
 
 
 
 
 
 

بر ممارسة أنشطة معينة أن يتولى أبناء الحي زمام المبادرة بتنظيفه واإلشراف على االهتمام به ع[ 2] المثال رقم

حو ا نئيًسا رإنما يمثل ذلك طريق  للحي، شجار والورود، وترميم شوارعه وأزقته بالتعاون مع الهيئات الرسميةكزراعة األ

ية من زوايا المجتمع، لما لها من تأثيراٍت عميقٍة على المجتمع اوة والمتابعة في تنفيذها في كل زخذ بزمام المبادراأل

 بأكمله.

 

 على مستوى الجماعات: جتماعيةاال وليةؤ*أهمية المس

اة وليات الملقؤسرة كافة المسيتمثل عندما يتقاسم أبناء األ وهذا ما ،االمثال األكثر وضوًح هي لعل األسرة [1]المثال رقم 

راد دوار المنظم والذي ُيعرف بتوزيع األوهذا ما يُ  ،وليةؤعلى عاتقهم بحيث يستشعر كل واحد منهم مدى أهمية المس

يف و تنظأولية االجتماعية سواء في تنظيف البيت أو قيام أحدهما بغسيل مالبسه، ؤهمية المسأبناء منه أن يتعلم األ

 لخ.إ ...بعد إفراغها من الطعام األواني

 طلبة مدارس، أو الحال( بمساعدة )ميسوريطلق عليهم المجتمع فيما ُي فرادأأن يتعاون جماعة من  [2]المثال رقم

القرطاسية والمالبس والقسط المدرسي،  األدواتلجامعية عبر تأمين طلبة جامعات في تأمين أقساطهم المدرسية أو ا

وكذلك مساعدة بعض الطلبة المحتاجين في تأمين أقساطهم الجامعية واإلشراف على تدريسهم شريطة أن يتحمل 

 اادرً قالمستمر له حتى يكون  االستئنافوأن يهتم في دراسته كي تستمر المساعدة في  ،ولية في الدراسةؤالطالب المس

 على استكمال دراسته.

 لة:ولية االجتماعية على مستوى الدوؤ*أهمية المس

خذ بزمام المبادرة في تحمل المسئوليات الملقاة على عاتقها، جتماعية على مستوى الدولة في األولية االؤتنبع المس

وليتهما في اإلشراف على تأمين كافة االحتياجات الالزمة ؤوهذا يعني أن تتحمل السلطة السياسية واإلدارية مس

 ذلك:للمواطنين ومساعدتهما. ولعل األمثلة واضحة في 



 
 
 
 
 
 
 

من المفترض أن تقدم الخدمات الصحية العامة للمواطنين بشكٍل مباشر نابع من  التيو ،وزارة الصحة [1]المثال رقم

الالزمة  األدويةمكان أي مريض الذهاب للمشفى للعالج مع توفر ، وأن يكون بإالدائم على أهمية العالج المجانيحرصها 

دوية والعالج الالزم ن بتوفير األيدير العام للمشفى والوكالء العاملعالجه، وهنا يقع على الوزارة ممثلة بالوزير والم

 للمرضى.

الفقيرة والحاالت المهمشة كاألفراد سر يقع على كاهل الوزارة متابعة األ ، حيثوزارة الشئون االجتماعية [2]المثال رقم 

في  نواألخصائييبل الوزارة والمدراء الذين يعانون من اإلعاقات الدائمة والمزمنة والتي تحتاج إلى جهد مستمر من ق  

ز واالنتظار المادي من أحٍد ما، و عن الع  اتأمين المستحقات المالية التي تكفيهم بعيدً و ،عليهم واإلشرافمتابعتهم 

ا على ا لكي يكون المواطن قادًرصالًحإا وتتطلب ترميًميجعلها بيوتهم إذا كانت في وضع غير الئق مما  الحواستص

 العيش كبقية أفراد المجتمع الواحد.

سهام جل اإلأة لتضافر جميع الجهود من بل بحاج ،ولية االجتماعية ال يقتصر فقط على جهد واحدؤإن نجاح المس

خذ بزمام المبادرة نحو تشكيل واقٍع مغاير للواقع ولية واألؤؤه بروح المبادرة والمسيتمتع أبناالفعال في بناء مجتمٍع 

وأن تكون نابعة من داخله حتى  ،ةاالجتماعيولية ؤالمس بأهميةكل فرٍد ومواطٍن  باقتناعالحالي، وهذا لن يتم إال 

رون بأنهم أعضاء فاعلين لديهم القدرة على ويشع ،تتوحد هذه الجهود في بناء منظومة اجتماعية يشارك فيها الكل

نتمتع سوى بالكسل والعجز واالستجداء غير  ا عاجزين التحمل أعباء الواقع بروح طيبة، وإال سنصبح عندئذ أفراًد

ة يإلى مجرد هياكل بشر عبر الزمن اونتحول تدريجًي ،نقاذنا من الواقع السلبيإمساعدتنا ولخرين بل اآلالمجدي من ق 

 بأهميةعن أي مبادرة أو استشعار داخلي  ابعيدً  ،جل االستمرارية فقطأنسانية من المعونات والمساعدات اإلتتلقى 

 رض الواقع.أيجب أن يكون له تأثيٌر فعلي على ولية كمفهوم ؤالمس

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ولية االجتماعية:ؤاألخالقي للمس *البعد

فراد وجماعات ومؤسسات المجتمع في أ أخالقياتولية االجتماعية بدون الحديث عن ؤيمكن الحديث عن المس ال

الذي و ،نسانيحترامهم لهذا المبدأ اإلولية االجتماعية في اإلطار اإلنساني الذاتي والذي ينبع من مدى اؤالتعامل مع المس

 فراد المجتمع الواحد.أصر الترابط والتماسك السائد بين جله نهضت مجتمعات وتقدمت بفعل أواأمن 

 ولية االجتماعية:ؤخالقي للمسالبعد األ بجدياتأومن 

يعّد هذا العنصر العامل الرئيس لدى أّي فرد من أفراد المجتمع، وهذا لن يتحقق بدون رغبة ذاتية وإصرار  :االلتزام

ل بل األفراد داخبه من ق  لالقتداءعمليا  انموذًجحتى يكون  ،بل الفرد نفسه في تطبيق هذا القرار وتنفيذهدؤوب من ق 

 المجتمع الواحدة. وحداتأّي وحدة من 

سرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية بل األركان منِ بحاجة إلى توعية متكاملة األ ه: وهذالتنشئة االجتماعية السليمة

 اا مًعلدولة وللمجتمع حتى يستشعرومن االنتماء والمواطنة ل اا نابًعا كامل ولية االجتماعية فهًمؤفي فهم المس

 داخل مجتمعهم. اعلى تطبيقها وممارستها مستقبلًي ومدى قدرتهم الفعلية ،أهميتها

اس حسلشعور واإلا ولية المجتمعية عناصر السالمة والنجاح بدون توافرؤكتب للمسال يمكن أن ُي :اإلحساس والتعاون

البناء المجتمعي المتماسك  والتعاون في إطارا المبادرة ي حدث طارئ أو مشكلة ما، ولهذا يستوجب دائًمأالذاتي اتجاه 

 عن عوامل التفكك واالنهيار المجتمعي. ابعيًد

بل من ق  ارض الواقع وممارستها عملًيأها على مجتمعة في حال تم العمل بها وتطبيق الثالث األبجدياتشكل هذه ُت

رة ينحو نحو زمام المباد بناء مجتمعٍ متماسكٍ  باتجاهنحو إعادة تشكيل الوعي الذاتي  اا مهًمأفراد المجتمع الواحد، نموذًج

 في إطار التعاون والتماسك االجتماعي.
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