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امللخص :هضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت مضي جإزحر الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت (وُٖا ومماعؾت) لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بمدآٞت
ٖمغان مً وحهت هٓغهم .ولخد ٤ُ٣هظا الهض ٝاؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنٟي .و٢ض ج٩ىن مجخم٘ البدث في هظه الضعاؾت مً ()8039
ً
ً
َالبا وَالبت مً َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت (الثالث الثاهىي) ،و٧اهذ الُٗىت (َ )479البا وَالبت ،جم ازخُاعهم بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت الُبُ٣ت،
وجم بةحغاء الخدلُل ؤلاخهاجي للبُاهاث بىاؾُت ()SPSS؛ و٢ض ٦كٟذ هخاثج الضعاؾت ما ًلي1 :ـ ؤن مضي جإزحر الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت،
٧ان ٖىض مؿخىي الٟئت (مخىؾُت) لجمُ٘ الٗىامل بك٩ل ٖام ،وبمخىؾِ ( )3.42في حاهبي الىعي واإلاماعؾت2 .ـ حاءث (ٖىامل الخضًً) في
ً
الترجِب ألاو ٫بمخىؾِ ( ) 4.34في جإزحرها ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،وزاهُا (الٗىامل التربىٍت) بمخىؾِ ( ،)3.73و٦الهما في الٟئت (ٖالُت)؛ وحاءث
(الٗىامل الاحخماُٖت) بمخىؾِ ( )3.41و(الٗىامل الا٢خهاصًت) بمخىؾِ ( ،)3.20و(الٗىامل الؿُاؾُت) بمخىؾِ ( )2.98في الترجِب
الثالث والغاب٘ والخامـ ٖلى الخىالي ،و٧لها في الٟئت (مخىؾُت) ،وحاءث في ألازحر (ٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم) بمخىؾِ ( )2.86وفي الٟئت
ً
ً
(مخىؾُت) ؤًًا .وحضث ٞغو ١صالت بخهاثُا في جإزحر الٗىامل الا٢خهاصًت وٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت إلاخٛحر الجيـ
ً
لهالح ؤلاهار في حاهبي الىعي واإلاماعؾت ،وحضث ٞغو ١صالت بخهاثُا في جإزحر ٖىامل الخضًً ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت في حاهبي الىعي واإلاماعؾت
ً
خؿب مخٛحر الخسهو لهالح ال٣ؿم الٗلمي ،ولٗىامل الاجها ٫وؤلاٖالم في حاهب الىعي لهالح ال٣ؿم الٗلمي ؤًًا ،وحضث ٞغو١
ً
صالت بخهاثُا في جإزحر ٖىامل الخضًً ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت إلاخٛحر الخالت الخًغٍت لهالح الغٍ ٠في حاهب الىعي ،في خحن ال جىحض ٞغو ١صالت
ً
بخهاثُا في جإزحر بُ٣ت الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت خؿب مخٛحر الجيـ في حاهبي الىعي واإلاماعؾتً .ىصخي الباخث بًغوعة ؤلاٞاصة مً
َّ
ال٣اثمت اإلاد٨مت لُ٣م اإلاىاَىت والٗىامل اإلاازغة ٖلحها في وي٘ جهىع للتربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،بدُث ًخىاٞغ له م٣ىماث الًبِ الٗلمي
بما ٌؿاٖض ٖلى جدضًض ما ًىاؾب ٧ل ن ٠صعاسخي ،وما ًجب ؤن ًخٗلمه الُلبت في مغخلت صعاؾُت مُٗىت .وٍىصخي بًغوعة اهخمام
اإلااؾؿاث التربىٍت ،وألاخؼاب الؿُاؾُت ،ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بدىمُت ُ٢م اإلاىاَىت وجغؾُسها لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘.
اليلماث املفخاخيت :العىامل املإجسة .كيم املىاػىت .ػلبت املسخلت الثاهىيت .مدافظت عمسان.

The Factors that Effect Citizenship Values of Secondary Students
in Amran Governorate
Abstract: The aim of this study was to identify the factors that effect citizenship values of secondary schools in Amran
governorate (consciously and practically) according to their points of view. For this aim, the researcher used the descriptive
survey method as a research design. The population of the study consists of 8039 students and the sample included 507
students from secondary schools (12th grade) in Amran governorate. They were chosen according to the stratified random
sampling technique. The researcher analyzed 479 questionnaire and neglected 28 because they were not complete. The
researcher analyzed the data by using (SPSS). The findings that have a major impact on citizenship values of students are as
follows: The level of factors that effect citizenship values of secondary students in Amran governorate was a round the
average of 3.42 in consciousness and practice sides. The factors that highly effect citizenship values were (1) religious
)factors (mean= 4.34) and (2) educational factors (3.73) while the moderate factors that impact citizenship values were (1
social factors (mean = 3.41), (2) economical factors (mean = 3.20) and (3) political factors (mean = 2.98). Finally, the least
impact refers to communication and information (2.86). The results of T-test revealed that there are no significant
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differences between factors that effect citizenship values of male and female students. Whereas there are statistical
differences on the effective factors on the values of citizenship. These differences are due to sex (masculine – feminine) on
female in practice of the four values. The researcher recommends that we should get benefit from the list of judgment of
values of citizenship and the effective factors on them when forming educational concepts on citizenship values. So that
there will be a scientific control. This will help in deciding what suits every class and what students can learn in each
educational stage. Political parties and social civil organizations should pay attention for developing values of citizenship.
Their holders should emphasize these values.
Keywords: influencing factors. Citizenship values. High school students. Amran Governorate.

 .1امللدمــت:
جخإ٦ض ؤهمُت التربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت في ٧ىجها يغوعة وَىُت واحخماُٖت وبوؿاهُت ،وجخطح ؤهمُتها بىنٟها
ً
مً ؤ٦ثر اإلاضازل الاحخماُٖت جإزحرا في جيكئت الُلبت ٖلى هظه الُ٣م وجد٣ُ٣ها ٞحهم والخإُ٦ض ٖلحها ،بلى ؤن جخدى ٫بلى
نٟت خُ٣ُ٣ت مالػمت للٟغص .طل ٪ؤن ؾٗاصة الٟغص وهجاخه ،وج٣ضم الجماٖت وع٢حها ال ًإحي مً الكٗىع والٗاَٟت بطا
لم ً٣ترن طل ٪بالٗمل ؤلاًجابي الظي ً٣ىم ٖلى اإلاٗغٞت بد٣اث ٤ألامىع وال٨ٟغ الىا٢ض إلاىاحهت اإلاىا ٠٢ومٗالجت
اإلاك٨الث.
ّ
ؤمـ الخاحت بلى التربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ومماعؾتها ،في ْل ألاخضار
بن ألاُ٢اع الٗغبُت الُىم في ِ
ّ
والخدىالث الخُحرة التي ٌكهضها الٗالم ،والتي ؤصث بلى ٖىإلات مىٓىمت الُ٣م ،وزل٣ذ نٗىبت في ٞهل همىم الضازل
ًٖ جدضًاث الخاعج وؤحىضجه ،وؤ٦ضث بضوعها ٖلى يغوعة حٗؼٍؼ عوح الُٗاء والاهخماء والىالء الهاص ١لضي اإلاىاًَ،
بدُث ًضع ٥ؤهه حؼء مً مجخمٗه وؤمخه ٚ ،حر مىٟهل ٖجهاٌ ،كاع٦ها في ط٦غٍاث اإلااضخي ،وفي ؤخضار الخايغ ،وؤماوي
اإلاؿخ٣بل (هانغ.)197 :1994 ،
ّ
ُ
اله َّ
ك٩ل ً
حؼءا مً مك٩لت ( ُ
ـىٍت) واإلاٟاهُم اإلاسخلٟت التي اعجبُذ بها مىظ بضء اخخ٩ا٥
وألن مىيىٕ اإلاىاَىت ٌ ِ
ً
ً
ؤلاوؿان بما خىله مً ٨ٞغ ،وز٣اٞت ،وؾُاؾت٢ ،ضًما وخضًثا٣ٞ ،ض ٧اهذ اإلاىاَىت ؤؾاؽ الاهخماء الظي ؤ٦ض ٖلى
ُ
ٌ
اهخماء بلى وًَ جدضصه خضوص حٛغاُٞت ،و٧ل مً
الىَىُت)ه َّىٍت للضولت الخضًثت٦ ،ما ٧اهذ للضولت ال٣ضًمتٞ ،اإلاىاَىت
(
ُ ّ
ىٓم بُجهم ؾاثغ
ًيخمىن بلى طل ٪الىًَ مىاَىىن ٌؿخد٣ىن ما ًترجب ٖلى هظه اإلاىاَىت مً الخ٣ى ١والىاحباث التي ج ِ
الٗال٢اث ،في يىء زىابذ اإلاىهج الغباوي ألا٢ىم (هانغ.)45 :2003 ،
وبالغٚم مً اجٟا ١الٗلماء واإلاغبحن اإلاخسههحن في مجا ٫التربُت بك٩ل زام ،والضعاؾاث الاحخماُٖت بك٩ل
ً
ّ
ٌ
ٌ
ٌ
٢هىع
واضح في
وزلل
ٖامٖ ،لى ؤن جدُ٢ ٤ُ٣م اإلاىاَىت ًمثل هضٞا ؤؾمى (زمِـٞ ،)2 :1995 ،ماػا ٫هىا٥
الخٗغٖ ٝلى الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،لخضُٖم الٗىامل التي جىمي هظه الُ٣م ،والخض مً الٗىامل التي جازغ
ً
ؾلبا ٖلحها.
ً
واهُال٢ا مً ؤلاًمان بإهمُت بٖضاص اإلاىاًَ الهالح ٢بل ؤي بٖضاص منهي ؤو ؤ٧اصًمي ،في ْل الٓغو ٝالخالُت
ُ ّ
اله َّىٍت الث٣اُٞت والىَىُت والضًيُت بإؾالُب مباقغة وٚحر مباقغة٧ ،ان ال بض
اإلاكخملت ٖلى جدضًاث ٦بري جداو ٫مسخ
مً التر٦حز ٖلى جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت وحٗؼٍؼها وويٗها في مىٗ٢ها الصخُذ ٦ةخضي ألاولىٍاث التربىٍت في اإلااؾؿاث
التربىٍت ٧اٞت ،الىٓامُت مجها وٚحر الىٓامُت (اإلاجُض ،)17 :2001 ،٫وبال و ٘٢ما ٧ان ًسصخى مىه ٦ما ؤزبدذ طل ٪صعاؾت
ُ
َ
ً
اهخماء وال
(ْاهغ ،)192 :1985 ،في ؤن وؾاثل الخيكئت ٢ض جاصي مهمت ٖ٨ؿُت بطا ؤسخيء اؾخسضامهاٞ ،ةطا لم ج ْب ِن
ً
قٗىعا بُ٣م اإلاىاَىت لبىاء شخهُت الٟغصٞ ،هي ؤعجؼ ًٖ بىاء الضولت ؤو ألامت.
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بن التربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت عبما ج٩ىن مً ؤهج٘ وؾاثل البىاء لصخهُت مخىاػهت ،ومىاًَ ًدب الىًَ
وٍخٟاوى في بىاثه٦ ،ما ًضع ٥صوعه ألازالقي والىَجي وال٣ىمي والخًاعي وؤلاوؿاوي وٍباصع بالٗمل والٟٗل والؿلى٥
إلاماعؾت هظا الضوع ،ألن التربُت في ؤص ١مًامُجها ٦ما ً٣ىٞ( ٫غج":)35 :2004 ،هي مٟخاح ألامً الىَجي ".
َّ
وألن ألاهضا ٝالتربىٍت جمثل هُ٣ت الاهُال٢ت ألاولى ومدىع الٗمل التربىي
اإلاىحه اإلا٣هىصٞ ،ةن التربُت
ؤلاؾالمُت ال جسخل ًٖ ٠التربُت الٛغبُت في مبضؤ الهض ٝوٖىىاهه (اإلاىاَىت الهالخت) بُض ؤجها جسخلٖ ٠جها في ٞلؿٟت
ً
الهض ٝومًامُىه ،اهبثا٢ا مً ؤنى٧ ٫ل مجهما وحظوعه وجٟغَٗاجه .ولِـ ٚحر ٞلؿٟت التربُت ؤلاؾالمُت باليؿبت
للمىاًَ الٗغبي اإلاؿلم ًد ٤٣الهض ٝال٨لي اإلاغٚىب في هظا ؤلاَاع (الضٚصخي13 :2003 ،ـ ،)14وبهظا ج٩ىن اإلاىاَىت
ً
ً
الهالخت حؼءا مً (ؤلاوؿان الهالح) جالُٞا الػصواحُت الُ٣م.
وبطا ٧اهذ ألاهضا ٝالتربىٍت هي جل ٪الخُٛحراث التي ًغاص خهىلها في ؾلى ٥ؤلاوؿان الٟغص ،وفي مماعؾاث
واججاهاث اإلاجخم٘ اإلادلي ؤو اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت (الُ٨الويُٞ ،)13 :1998 ،م ً٨ال٣ى ٫بن ؤخض ألاهضا ٝالٗامت
ً
ً
للتربُت هى بٖضاص اإلاىاًَ الهالح اإلاضع ٥لُ٣م اإلاىاَىت وُٖا ومماعؾت (ببغاهُم ،)90 :2000 ،في بَاع هض ٝؤؾمى مىه
(بٖضاص ؤلاوؿان الهالح).
و٢ض ؤقاعث صعاؾت (ٞغج 110 :2001 ،ـ ) 111بلى وحىص ؾلىُ٦اث حٗبر ًٖ الؿلبُت وٖضم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت
جخمثل في مٓاهغ ٖضة ؤهمها :خاالث الؿلبُت والالمباالة ،واهسٟاى صعحت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،ويٗ ٠الث٣اٞت
الؿُاؾُت ،ويٗ ٠الكٗىع باالهخماء ،والغٚبت في الهجغة ،ووحىص ٞغا ٙؾُاسخي ،ويٗ ٠الىعي بالً٣اًا الؿُاؾُت
اإلاٗانغة ،و٢لت الىيىح ال٨ٟغي ،وُٚاب الخض ألاصوى مً الثىابذ ،ويٗ ٠ؤو اوٗضام ال٣ضعة ٖلى الازخُاع ؤمام
الكباب ،وؾهىلت الخٗغى لٗملُاث الاؾخُ٣اب.
٦ما ؤْهغث صعاؾت (ؤبى زلُل )172 :1990 ،ؤن َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت ٌٗاهىن مً ه٣و قضًض في اإلاٗغٞت
بد٣ى ١وواحباث اإلاىاًَ ،وجضوي مٗاعٞهم ًٖ الً٣اًا الؿُاؾُت الضازلُت والخاعحُت ،وجضوي مؿخىي مكاع٦تهم في
ألاوكُت اإلاضعؾُت.
وؤ٦ضث هخاثج صعاؾت (عاجب )187 :1990 ،اهدكاع الؿلبُت والالمباالة وألاهاهُت ،وٖضم الخغم ٖلى اإلاا ٫الٗام
ً
في مٗٓم جهغٞاث وؾلىُ٦اث َلبت اإلاغاخل اإلاسخلٟت مً الخٗلُمًٞ ،ال ًٖ ٖضم الا٦ترار ؤو الاهخمام بً٣اًا
ومك٨الث اإلاجخم٘ الؿُاؾُت ؤو الاحخماُٖت.
ً
ً
ً
بن ُ٢م اإلاىاَىت بهىعتها الخًاعٍت خ٣ى٢ا وواحباث وخٟٓا للظمم واختراما للىٓام لم جإزظ خ٣ها اإلاُلىب
ً
ولم ُج َّ
انل في الىٟىؽ مما حٗل الىالء للىًَ مجاال للمؿاومت ؤمام حىاطب ألاًضًىلىحُاث اإلاىُل٣ت مً زاعج الىًَ
(الؼهُضي.)9 :2005 ،
ّ
ُ
َ
مثل مك٩لت ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي الٟلؿٟيَ ،ب ُْض ؤجها ؤضخذ
والىا ٘٢ؤن ُ٢م اإلاىاَىت في اإلاجخم٘ الُمجي ال ج ِ
مك٩لت خُ٣ُ٣ت ٖلى اإلاؿخىي الؿلى٧ي ،في بَاع الخيكئت الاحخماُٖت التي ج٣ىم بها ماؾؿاث ٖضًضة ،مجها ال٣بُلت ،التي
َ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
جمثل في الُمً همُا ؾُاؾُا واحخماُٖا وا٢خهاصًا و٢اهىهُا ٢اثما بظاجه ومؿخ٣ال في م٩ىهاجه وٖال٢اجه وهٓمه ؤلاصاعٍت
والٗغُٞت (ال٣اهىهُت) والخغبُت ًٖ ؾلُت الضولت اإلاغ٦ؼٍت بلى ّ
٢بُلت ما
خض ٦بحر ،خُث ؤنبذ وؿب الصخو بلى
ٍ
ٍ
بمثابت ُ
اله ّىٍت ال٣اهىهُت والغؾمُت التي جمىده خ٣ى ١اإلاىاَىت (ؤبى ٚاهم15 :1990 ،ـ .)16
ُ
ومدآٞت ٖمغان ـ مدل صعاؾت الباخث؛ بترُ٦بتها ال٣بلُت الخ٣لُضًت ؤوكئذ ٦مدآٞت بال٣غاع الجمهىعي ع٢م
( )23بخاعٍش 1998 /8/27م بمضًغٍاتها الٗكغًٍ (مدآٞت ٖمغان )7 :2006 ،مً ؤولى اإلادآٞاث التي ماػالذ ٞحها
ً
ً
البيُت ال٣بلُت بإٖغاٞها وج٣الُضها اإلاخىاعزت هي اإلاؿُُغة ،مما ًاصي ـ ٚالبا ـ بلى بخضار جإزحر مباقغ ـ وُٖا ومماعؾت ـ
ً
ؾىاء
ٖلى الُ٣م بك٩ل ٖام وٖلى ُ٢م اإلاىاَىت بك٩ل زام لضي ؤبىاء اإلادآٞت ٖامت وَلبت اإلاغخلت الثاهىٍت زانت،
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ؤ٧ان هظا الخإزحر لهالح بىاء وحٗؼٍؼ ُ٢م اإلاىاَىت ؤم الٗ٨ـ ،و٧ان هظا مً ألاؾباب التي صٗٞذ الباخث الزخُاع هظه
ً
اإلادآٞت مدال لضعاؾخه.
و٢ض ازخاع الباخث اإلاغخلت الثاهىٍت ألن ألانل ؤن َالب هظه اإلاغخلت ٢ض َّ
حكغب ال٨ثحر مً ُ٢م اإلاىاَىت مً
زال ٫اإلاىهج الخٗلُمي الظي حٗلمه وجغبى ٖلُه زال ٫مغاخل صعاؾخه ،واإلاٟغوى ؤن ً٩ىن هظا الُالب ٢ض جد٣٣ذ ُٞه
صعحت ٖالُت مً الىعي واإلاماعؾت لهظه الُ٣م ،والباخث ًٟترى ؤن هىاٖ ٥ىامل جازغ بك٩ل ؤو بأزغ ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت
ً
ً
ؾلبا وبًجابا ،وهظا ما ٌؿعى الباخث للخد ٤٣مىه.
و٢ض وحض الباخث مً زال ٫مغاحٗخه للضعاؾاث الؿاب٣ت ٦ضعاؾت (الهبُذ2005 ،م) ،والتي جىصخي بضعاؾت
الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ٖىض الُلبت في ٖضص مً اإلاغاخل الخٗلُمُت ،وال ؾُما اإلاغخلت الثاهىٍت ،التي حٗخبر آزغ
الخل٣اث الخٗلُمُت التي ًيخ٣ل بٗضها الُلبت بلى الخٗلُم الجامعي ،وألانل ؤن ج٩ىن ُ٢م اإلاىاَىت ٢ض ججظعث لضحهم
مً زال ٫ما ًخل٣ىهه مً مىاهج التربُت الىَىُت والتربُت ؤلاؾالمُت ٖلى مضاع ؾىىاث الضعاؾت الؿاب٣ت ،بلى حاهب
اإلاازغاث ألازغي.
مشيلت الدزاطت:
ًم ً٨جدضًض اإلاك٩لت في الؿاا ٫الغثِـ آلاحي:
 ما العىامل املإجسة على كيم املىاػىت لدي ػلبت املسخلت الثاهىيت بمدافظت عمسان؟وٍخٟغٕ ًٖ الؿاا ٫الغثِـ ألاؾئلت الٟغُٖت آلاجُت:
 .1ما ُ٢م اإلاىاَىت التي ؤوعصتها الضعاؾاث الؿاب٣ت وألاصب الىٓغي اإلاخٗل٣ت بُلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بمدآٞت
ٖمغان؟
 .2ما ؤهم الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت التي ؤوعصتها الضعاؾاث الؿاب٣ت ،وألاصب الىٓغي ،وما عؤي ؤهل
الازخهام في التربُت وٖلم الىٟـ في مضي جإزحرها؟
 .3ما مضي جإزحر الٗىامل ٖلى وعي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم؟
 .4هل جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مضي جإزحر الٗىامل ٖلى وعي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بُ٣م اإلاىاَىت حٗؼي
إلاخٛحراث الضعاؾت اإلاخمثلت في :هىٕ الجيـ (ط٧ىع ،بهار) ،وهىٕ الخسهو (ٖلمي ،ؤصبي) ،والخالت الخًغٍت
(خًغ ،عٍ)٠؟
 .5ما مضي جإزحر الٗىامل ٖلى مماعؾت َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت لُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم؟
 .6هل جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مضي جإزحر الٗىامل ٖلى مماعؾت َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت لُ٣م اإلاىاَىت
حٗؼي إلاخٛحراث الضعاؾت اإلاخمثلت في :هىٕ الجيـ (ط٧ىع ،بهار) ،وهىٕ الخسهو (ٖلمي ،ؤصبي) ،والخالت الخًغٍت
(خًغ ،عٍ)٠؟
أهداف الدزاطت:
 .1الخٗغٖ ٝلى ُ٢م اإلاىاَىت التي ؤوعصتها الضعاؾاث الؿاب٣ت وألاصب الىٓغي اإلاخٗل٣ت بُلبت اإلاغخلت الثاهىٍت
بمدآٞت ٖمغان ،وبٖضاص ٢اثمت بها.
 .2ال٨ك ًٖ ٠ؤهم الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت التي ؤوعصتها الضعاؾاث الؿاب٣ت ،وألاصب الىٓغي ،وعؤي ؤهل
الازخهام في التربُت وٖلم الىٟـ في مضي جإزحرها ،وبٖضاص ٢اثمت بها.
 .3بُان مضي جإزحر الٗىامل ٖلى وعي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم.
 .4الخٗغٖ ٝلى ازخال ٝجإزحر الٗىامل ٖلى وعي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم.
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 .5بُان مضي جإزحر الٗىامل ٖلى مماعؾت َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت لُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم.
 .6الخٗغٖ ٝلى ازخال ٝجإزحر الٗىامل ٖلى مماعؾت َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت لُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم.
أهميت الدزاطت:
ج٨دؿب الضعاؾت ؤهمُتها مً زال ٫آلاحي:
 .1حٗض الضعاؾت مداولت لخإنُل حاهب هام وخُىي مً حىاهب التربُت هى التربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت.
 .2حٗض الضعاؾت الخال ُت ـ وفي خضوص ٖلم الباخث ـ هي ألاولى مً هىٖها في مجا ٫الخٗغٖ ٝلى الٗىامل اإلاازغة ٖلى
ً
ً
ُ٢م اإلاىاَىت في الجمهىعٍت الُمىُت ٖمىما وفي مدآٞت ٖمغان زهىنا.
 .3جإحي ؤهمُت الضعاؾت الخالُت مً ؤهمُت التربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت التي حؿهم في خل مك٨الث اإلاجخم٘
(الؿُاؾُت ،والا ٢خهاصًت ،والاحخماُٖت ،والبُئُت) ،في ْل اإلاخٛحراث الٗاإلاُت الخالُت واإلاؿخ٣بلُت.
٦ .4ما جيب٘ ؤهمُت هظه الضعاؾت مً ؤهمُت الُٗىت التي ججغي ٖلحها الضعاؾت اإلاُضاهُت ،ؤال وهي َلبت اإلاغخلت
الثاهىٍت ،جل ٪اإلاغخلت التي جدخاج بلى بىاء ُ٢م اإلاىاَىت وجىمُتها وجغؾُسها ،ألن الُالب بٗض جهاًتها ؾُهبذ في
ؾً جم٨ىه مً اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت الٟاٖلت ،وهظه الُ٣م ال جاحي زماعها بك٩ل ٦بحر ما لم ًخم الخٗغٖ ٝلى
الٗىامل اإلاازغة ٖلحها ،وهظا ما حؿعى هظه الضعاؾت بلى الىنى ٫بلُه.
خدود الدزاطت :ج٣خهغ الضعاؾت ٖلى الخضوص آلاجُت:
ً
ً
 .1الحدود املىطىعيت :الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت (وُٖا ومماعؾت) مً وحهت هٓغ الُلبت ،بط ال ًم ً٨ؤلاإلاام
بجمُ٘ الٗىامل في هظه الضعاؾت لهٗىبت طل.٪
 .2الحدود البشسيتَ :لبت اإلاغخلت الثاهىٍت (اله ٠الثالث الثاهىي) ،ب٣ؿمُه الٗلمي وألاصبي.
 .3الحدود املياهيت :اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت  ِ٣ٞفي مدآٞت ٖمغان بمضًغٍاتها الٗكغًٍ.
 .4الحدود الصمىيت :الٗام الضعاسخي 2008/2007م.
مصؼلحاث الدزاطت:
الخعسيف اللغىي والاصؼالحي للليم:
الُ٣م :مٟغصها ُ٢مت ،وهي ْ
٢ض ُع الصخيءُ٣ٞ ،مت اإلاخإ :زمىه( ،اإلاعجم الىؾُِ ،)778 :1980 ،و٢ام ألامغ:
اٖخض ،٫و٢ام الخْ :٤هغ (ابً مىٓىعّ .)498 :1994 ،
و٢ىمذ ،الصخيء ٞهى ٢ىٍم ؤي مؿخُ٣م (الجىهغي:1984 ،
2018م).
ً
ََّ
الُ٣مت :واخضة الُ٣م٢ ،ىم الؿلٗت ج٣ىٍما ،وؤهل م٨ت ً٣ىلىن اؾخ٣ام الؿلٗت وهما بمٗجى واخض،
والاؾخ٣امت الاٖخضا٣ً ،٫ا ٫اؾخ٣ام ألامغ ،و٢ىله حٗالىٞ{:اؾخُ٣مىا بلُه} [ٞهلذ ،]60:ؤي في الخىحه بلُه صون آلالهت
ً
َ
الباَلتَّ ،
الصخيء ج٣ىٍماٞ ،هى ٢ىٍم ؤي :مؿخُ٣م ،و٢ىله حٗالى {:وطل ٪صًً الُ٣مت} [البِىت ،]5:بهما ؤهثه ألهه ؤعاص
و٢ى َم
َ
َ
والُ ٣
ىام ـ بالٟخذ ـ الٗض٢ ،٫ا ٫حٗالى {و٧ان بحن طل٢ ٪ىاما } [الٟغ٢ان ،] 67:و٢ىام الغحل ؤًًا٢ :امخه
اإلالت الخىُُٟت،
و٢ىام ألامغـ بال٨ؿغـ هٓامه وٖماصه (الؿب٩ي.)440 :1931 ،
وخؿً َىلهِ ،
َ
ْ
َّ
ُ
ُ
والُ٣مت :هي ما ً٣ضع به الصخيء ـ ُ٣ٞمت الصخيء ٢ض ُعه٢ ،ا ٫ابً الىعصي:
ُ
ُ٢مت ؤلاوؿان ما ًدؿىه ؤ٦ثر ؤلاوؿان مىه ؤو ؤ٢ل
وُ٢مت اإلاخإ ،زمىه ،وٍ٣ا ٫ما لٟالن ُ٢مت ؤي ماله زباث وصوام ٖلى ألامغ (بً هاصًت والبلِصخي.)871 :1979 ،
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ً
و٢ض قاٖذ لٟٓت ُ٢مت ،والتي حٗجي ؤنال ما ٌؿخد٣ه الصخيء ؤو ٌؿاوٍه بدؿب ٞاثضجه ومىٟٗخه و٢ضعجه
والجهض اإلابظوُٞ ٫ه (ألاؾمغ.)389 :1997 ،
" بن ُ٢مت الصخيء في خ٣ُ٣خه طاتها ،وفي مضي هٟٗه ،وؤزغه الُُب في خُاة الىاؽ ،وبن ألاؾماء ال حٛحر مً
الىا ٘٢قِئاٞ ،هي ال ججٗل الخ٣ُ٣ت ٧الخت بطا ٧اهذ مًِئت ،وال ح ٌٛمً ُ٢متها بطا ٧اهذ ّ
ُ٢مت" (ؾاب 6 :1978 ،٤ـ .)7
ِ
ً
وحٗغٞ( ٝىػٍت صًاب )64 :1980 ،الُ٣م بإجها ":مٗاًحر وؤهضا ٝالبض ؤن هجضها في ٧ل مجخم٘ مىٓم ؾىاء ٧ان
ً
ً
مخ٣ضما ؤو مخإزغاٞ ،هي جخٛلٛل في ألاٞغاص ٖلى ق٩ل اججاهاث ،وصوا ،٘ٞوجُلٗاث وجٓهغ في الؿلى ٥الٓاهغ".
وَٗخبرها (َهُاوي " :)42 :1996 ،مجمىٖت اإلاباصت وال٣ىاٖض ،واإلاثل الٗلُا التي ًامً بها الىاؽ ،وٍخ٣ٟىن
ً
ٖلحها ُٞما بُجهم ،وٍخسظون مجها محزاها ًؼهىن به ؤٖمالهم ،وٍد٨مىن بها ٖلى جهغٞاتهم اإلااصًت واإلاٗىىٍت".
ومً زال ٫الخٗغٍٟاث اللٛىٍت والانُالخُت الؿاب٣ت للُ٣مت ًم ً٨الخغوج بٗضة مدضصاث للُ٣مت هي:
ً
 .1بهه ال ًُلٖ ٤لى الصخيء ؤهه ّ
ُ٢م بال بطا ٧ان هِٟؿا وٚالي الثمً ،وهظا ما جمثله الُ٣م في خُاة مً ًخمثلها،
ٞلىٟاؾتها ٖىضه ٌٗتز بةْهاعها وٍهضع ؤمغه باٖخضاٖ ٫جها ،وٍإبى ؤن ًدُض ٖجهاٞ ،هى مؿخُ٣م ٖلحها.
ً
 .2بطا ناعث ٖىض ؤلاوؿان ُ٢م زابخت مُل٣تٞ ،ةجها جهبذ محزاها ًؼن بها ٧ل جهىعاجه وؾلى٦هٞ ،ال ًم٢ ً٨بى٫
ً
ً
ؤي ُ٢مت وبُٖائها م٩اهت و٢ضعا بال بطا ٧اهذ جخىا ٤ٞم٘ الُ٣م التي اجسظها ؤلاوؿان محزاها ،وبهظا ج٨دؿب
م٩اهتها ،وجضزل في اليؿ ٤الُ٣مي لهظا ؤلاوؿان.
 .3بن الُ٣م لم ج٨دؿب ُ٢متها و٢ضعها وم٩اهتها ألجها عباهُت اإلاهضع  ،ِ٣ٞبل ألجها حٗبر في طاتها ًٖ ٞاثضة ومىٟٗت
في خُاة ؤلاوؿان وآزغجهٞ ،هي في طاتها مخٗضًت اإلاىٟٗت والٟاثضة إلاً ًخمثلها.
ولظا ًم ً٨ال٣ى ٫بن الُ٣م شخيء ٖؼٍؼ وهِٟـ في خُاة ؤلاوؿان ،ال ًم ً٨ؤن ًدىاػٖ ٫جها ؤو ًًحي بها ؤو
ً
ٌؿاوم ٖلحها ،ألجها ُ٢مخه وم٩اهخه شخهُا ،وهى بم٣ضاع ما ًمل ٪مً الُ٣م مً خُث هىٖها ،ؤو ٦مُتها.
و٢ض ؤوعص الباخث هظه الخٗغٍٟاث الخانت بالُ٣م بك٩ل ٖام لِؿخسلو مجها ـ بٗض حٗغٍٟه للمىاَىتـ ما
ًسضم مىيىٖه ،وهى الخٗغٍ ٠بُ٣م اإلاىاَىت بك٩ل زام ألن عؾالخه حؿعى بلى طل.٪
حعسيف املىاػى ــت:
ّ
حٗغ( ٝاإلاىؾىٖت الٗغبُت الٗاإلاُت ) 311 :1996 ،اإلاىاَىت بإجها " انُالح ٌكحر بلى الاهخماء بلى ؤمت ؤو وًَ "،
ِ
ُوح َّ
ٗغ ٝبإجها " مجمىٖت الخ٣ى ١الؿُاؾُت وؤلاوؿاهُت التي حٗتر ٝبها صؾاجحر و٢ىاهحن الضو ٫الخضًثت إلاىاَىحها ٖلى
٢ضم اإلاؿاواة" (لبِب ،)83 :2004 ،وٍازظ ٖلى هظا الخٗغٍٖ ٠ضم الخُغ ١بلى واحباث اإلاىاَىت والا٢خهاع ٖ ِ٣ٞلى
الخ٣ى ،١و٢ض حاء الخٗغٍ ٠الخالي لُخجاوػ الى٣و الظي جًمىه الخٗغٍ ٠ألاو ٫للمىاَىت.
ً
ً
ٞاإلاىاَىت بهٟتها مهُلخا مٗانغا حٗغٍب للٟٓت ؤلاهجلحزًت ( )Citizenshipحٗغ ٝبإجهاٖ" :ال٢ت بحن ٞغص
وصولت ٦ما ًدضصها ٢اهىن جل ٪الضولت وبما جخًمىه جل ٪الٗال٢ت مً واحباث وخ٣ى ١ـ مخباصلت -في جل ٪الضولت ،وجض٫
ً
يمىا ٖلى مغجبت مً الخغٍت وما ًهاخبها مً مؿاولُاث " (ال٩ىاعي.)66 :2001 ،
وٍغي بٌٗ ؤهل اللٛت مً اإلاٗانغًٍ بم٩اهُت بىاء صاللت م٣اعبت للمٟهىم اإلاٗانغ للمىاَىت بمٗجى اإلاٗاٌكت
َ
َ
ً
في وًَ واخض مً لٟٓت (اإلاىاَىت) هٟؿها اإلاكخ٣ت مً الٟٗل (واَ ًَ) ال مً الٟٗل ( َوَ ًَ)ٞ ،ىاًَ ٞالن ٞالها ٌٗجي
ٖاف مٗه في وًَ واخض٦ ،ما هى الكإن في ؾا٦ىه ٌٗجي ؾ ً٨مٗه في م٩ان واخض (الٗضهاوي.)725 :2000 ،
َ َ
َ
ً
٦ما ًغح٘ مٟهىم اإلاىاَىت لٛىٍا بلى ؤن اإلاىاَىت اقخ٣ذ مً ٧لمت ( َوَ ًَ)َ ٞ ،ىَ ًَ باإلا٩ان ؤي ؤ٢ام به ،وؤوًَ
ً
البلض ؤي اجسظه وَىا (ابً مىٓىع ،)593 :1994 ،وؤنل اإلاىاَىت اؾم مٟٗى ٫به مً (الىًَ) الظي هى البٗ٣ت مً
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ألاعى ًيكإ ٞحها ؤلاوؿان وَِٗل ،واإلاىاَىىن هم ؤٞغاص الكٗب الظًً ٌِٗكىن في ْل صولت ما ،وٍدملىن حيؿُتها،
ً
ً
وٍخمخٗىن ب٩اٞت الخ٣ى ١والىاحباث اإلاٟ٨ىلت صؾخىعٍا و٢اهىهُا صازل هُا٢ها (مهُٟى.)18 :2006 ،
ً
ً
وبىاء ٖلى ما ؾبٞ ٤اإلاىاَىت هي :جل ٪اإلا٩اهت التي ًخمخ٘ بها شخو ما باٖخباعه ًٖىا ٧امل الًٗىٍت في
مجخم٘ مٗحن ،هظه الًٗىٍت ال٩املت حكحر بلى التزاماث مخباصلت مً حاهب ألاشخام والضولتٞ ،للصخو خ٣ى١
ًٟ٨لها له الضؾخىع وال٣ىاهحن اإلاىبث٣ت ٖىه هدُجت اهخماثه بلى هظا اإلاجخم٘ ،وفي هٟـ الى٢ذ ٖلُه ؤن ًاصي الىاحباث
التي ًلؼمه بها الضؾخىع وال٣ىاهحن اإلاىبث٣ت ٖىه.
ّ
جهغ ٝمدضوصُٗٞ ،غُ٢ ٝم اإلاىاَىت
و٢ض جبجى الباخث حٗغٍ( ٠م٨غوم )380 :2004 ،لُ٣م اإلاىاَىت م٘
بإجها :ؤلاَاع ال٨ٟغي إلاجمىٖت اإلاباصت وال٣ىاٖض الخا٦مت والًابُت لٗال٢اث الٟغص بىَىه وصولخه ،والتي ججٗل لئلهجاػ
ً
الىَجي عوخا في ج٩ىًٍ الخـ الاحخماعي والاهخماء والىالء ،بما ٌؿمى بةعاصة الٟغص للٗمل الىَجي ٞى ١خضوص الىاحب،
م٘ الكٗىع باإلاؿاولُت لخد ٤ُ٣اإلاكاع٦ت واإلا٩اهت اإلاجخمُٗت في ٖالم الٛض.
الخعسيف إلاجسائي للعىامل املإجسة على كيم املىاػىت لدي ػلبت املسخلت الثاهىيت:
ً
ٌٗغ ٝالباخث الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بمدآٞت ٖمغان بحغاثُا بإهه:
ً
الضعحت التي ًدهل ٖلحها الُالب ؤو الُالبت ًٖ م٣ضاع بصعا٦ه لخإزحر الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت (وُٖا
ومماعؾت) مً وحهت هٓغه واإلاخمثلت فيٖ ( :ىامل الخضًً ،والٗىامل الاحخماُٖت ،والٗىامل التربىٍت ،والٗىامل
الا٢خهاصًت ،وٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم ،والٗىامل الؿُاؾُت) ،والتي ًم ً٨الاؾخضالٖ ٫لحها مً زال ٫اؾخجاباث
ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ؤؾئلت الاؾدباهت التي جم بىائها في هظه الضعاؾت ،وٍ٣هض بهظه الٗىامل ما ًلي:
 .1عىامل الخدًً :وجخمثل في الخُاب ؤلاؾالمي صازل اإلاسجض (زُبت الجمٗت ،اإلادايغاث ،الضعوؽ،
وٚحرها) ،وال٣ضوة الخؿىت للٗلماء اإلاؿلمحن.
 .2العىامل الاجخماعيت :وجخمثل في اإلاجخم٘ اإلادُِ بالٟغص ٖضا اإلااؾؿاث اإلاكهىعة (٧األؾغة واإلاضعؾت خُث
ؤصعحهما الباخث في الٗىامل التربىٍت) والٗغ ٝوالٗاصاث والخ٣الُض ،والٗكحرة وال٣بُلت.
 .3العىامل التربىيت :وجخمثل في ألاؾغة ،حماٖت ألا٢غان ،اإلاضعؾت ،اإلاٗلم ،اإلاىاهج الخٗلُمُت.
 .4العىامل الاكخصادًت :وجخمثل في جُبُ ٤الضولت إلابضؤ ج٩اٞا الٟغم ،وجدؿً مؿخىي اإلاِٗكت.
 .5عىامل الاجصاٌ وإلاعالم :وجخمثل في الصخ ٠واإلاجالث وؤلاطاٖاث وال٣ىىاث الُمىُت (مغثُت ومؿمىٖت
وم٣غوءة) ،ال٣ىىاث الًٟاثُت ٚحر الُمىُت.
 .6العىامل الظياطيت :وجخمثل في ألاخؼاب الؿُاؾُت ،والاهخساباث الٗامت.
ُّ
ومً زال ٫اؾخٗغاى الباخث للضعاؾاث الؿاب٣ت التي اخخىاها هظا الٟهل ،وبالخمًٗ في مٟغصاث هظه
الضعاؾاث ًم ً٨للباخث الخغوج ب٣اثمخحن ؤولُخحن ًم ً٨اؾخسالنهما مً جل ٪الضعاؾاث ،ألاولى٢ :اثمت بُ٣م
اإلاىاَىت ،والثاهُت٢ :اثمت بالٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت.
و٢ض ٢ام الباخث بخجمُ٘ ُ٢م اإلاىاَىت و٦ظا الٗىامل اإلاازغة ٖلحها وؤوعصهما في ٢اثمخحن مىٟهلخحن هما:
اللائمت وألولى :كيم املىاػىت وجمثلت في:
الٗض ،٫الخغٍت ،اإلاؿاواة ،خ ٤الازخال ،ٝالىاحباث ،الخهىنُت ،اإلاكاع٦ت ،الخ٣ى ،١خب الىًَ،
ال٣اهىن ،الدؿامذ ،الخٗاون اإلاخباص ،٫اإلاؿاولُت الصخهُت واإلاضهُت ،يبِ الى ٟـ ،اخترام الظاث ،خغٍت الغؤي
والخٗبحر ،خ ٤حكُ٨ل ألاخؼاب الؿُاؾُت والجمُٗاث والى٣اباث ،الخُىٕ ،الى٣ض البىاء ،الخهىٍذ في الاهخساباث،
الخ٨ٟحر الىا٢ض ،خل اإلاك٨الث ،اإلاكاع٦ت الىَىُت ،الكٗىع بااللتزام الاحخماعي ،ؤصاء الىاحباث ،الاؾخٗضاص للخطخُت
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باالهخماماث الخانت مً ؤحل اإلاهلخت الٗامت ،ج٣بل الى٣ض البىاء ،مغاٖاة خ٣ى ١آلازغًٍ ،الخ٨ٟحر اإلاؿخ٣ل ،الالتزام
بأصاب الخىاع ،اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام ،الخغم ٖلى حٗمُ ٤اإلاؿاولُت اإلاكتر٦ت ،الاهخماء والىالء للىًَ،
الجماُٖت ،الؿالم ،التربُت مً ؤحل الضًم٣غاَُت ،الاٖتزاػ بالهىٍت الىَىُت وال٣ىمُت وؤلاؾالمُت ،الاهخمام باإلاك٨الث
التي جىاحه الىًَ ،الالتزام بالضؾخىع وال٣ىاهحن ،الخماؾ ٪الاحخماعي ،الخغم ٖلى الىخضة الىَىُت ،اإلاكاع٦ت
الؿُاؾُت ،ج٣ضًغ ُ٢م الٗمل ،بصاعة الى٢ذ والجهض٢ ،بى ٫آلازغ ،الدؿامذ م٘ الخٗضصًت ال٨ٟغٍت وحٗضص الث٣اٞاث،
الجزوٖ ٫ىض عؤي ألاٚلبُت ،اخترام عؤي ألا٢لُت ،الجغؤة في ٢ى ٫الخ ،٤هبظ الخٗهب والخدحز ،الاٖتزاػ باالهخماء بلى ألامخحن
الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،الخضاو ٫الؿلمي للؿلُت ،اخترام زىابذ الىٓام الؿُاسخي ،الكٗىع باإلاؿاولُت الٟغصًت
والجماُٖتً :اهت واخترام اإلالُ٨اث اإلاخٗضصة ،اخترام اإلاىاؾباث الضًيُت والىَىُت ،بلٛاء الٟىاع ١الُبُ٣ت ،الاهٟخاح ٖلى
آلازغًٍ ،اخترام وحهاث الىٓغ ألازغي ،اخترام الخًاعاث والث٣اٞاث والكٗىب ألازغي.
اللائمت الثاهيت :العىامل املإجسة على كيم املىاػىت وجمثلت في:
ألاوكُت التربىٍت ،اإلاضعؾت ،اإلاٗلم ،ؤلاصاعة اإلاضعؾُتَ ،غ ١الخضعَـ ،الؿُاؾت الخٗلُمُت ،اإلاىاهج واإلا٣غعاث
الضعاؾُت ،اإلاىار اإلاضعسخي ،ألاوكُت الالنُٟت ،حماٖت ألا٢غان ،ألاؾغة ،اإلاسجض ،وؾاثل ؤلاٖالم ،اإلااؾؿاث الث٣اُٞت
والغٍايُت والترٞحهُت ،ألاخؼاب الؿُاؾُت ،الٗىإلات والهُمىت ألاحىبُت ،اؾخ٣ال ٫الظاث ،الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ،ألامُت،
الًبِ الاحخماعي ،الٗكحرة وال٣بُلت ،الٗغ ٝوالٗاصاث والخ٣الُض ،جضهىع الخُاة اإلاِٗكُت ،يٗ ٠صولت الىٓام
وال٣اهىن ،يٗ ٠الث٣اٞت الضًم٣غاَُت ،يٗ ٠اإلاٗاعيت وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.

 -2كيم املىاػىت
الخضًث ًٖ الُ٣م بك٩ل ٖام َىٍل ومخٟغٕ ،و٢ض خاو ٫الباخث بًجاػ ألا٩ٞاع الُ٣مُت في الاججاه الظي
ً
ً
ً
ًهب في نالح صعاؾخه وٖال٢تها باإلاىاَىت ،لِؿخسلو ٖلى يىء طل ٪مٟهىما مدضصا وواضخا لُ٣م اإلاىاَىت ،وختى
ًخم ً٨الباخث مً طل٣ٞ ٪ض خاو ٫اؾدُٗاب مٟهىم الُ٣م مً حاهب ،ومٟهىم اإلاىاَىت مً حاهب آزغ ،زم خاو٫
الجم٘ بُجهما ،بٛغى الىنى ٫بلى عئٍت وجهىع واضح لُ٣م اإلاىاَىت.
ً
ً
ُ
ٞاإلاغء ًجض نٗىبت ٦بحرة ٖىض حٗغيه للبدث في الُ٣م َوَك ُّ ٤ألامغ ٖلُه ،وهظا ما ؤ٦ض ٖلُه (ٖ٣ل:2006 ،
ً
ٖ )176ىضما ٢ا" :٫وٖمىما ٞةن البدث في الُ٣م ججغبت ٧لها مك٣ت وٖىاء لكضة الخباًً والازخال ٝفي اإلاٟهىم،
واإلاىهج ،وَغ ١الُ٣اؽٞ .ضعاؾت الُ٣م ببداع في مُاه ٖمُ٣ت طاث قٗاب زُغة وجُاعاث ٖىُٟت ،جدخاج بلى خى٨ت
ال٣اثض ،وويىح ألاهضا ،ٝوص٢ت ألاصواث التي جًمً هجاح مهمت ؤلابداع في مىيىٕ مدكٗب هى مىيىٕ الُ٣م ".
والخضًث ًٖ ؤن الُ٣م جسخو بمجا ٫التربُت ٢ىً ٫جاهبه الهىاب ٞالُ٣م ناعث خضًث الا٢خهاصي،
ً
والؿُاسخي ،والث٣افي ،وؤلاٖالمي ،وال٣اهىوي ختى ؤنبذ ٧ل مجاً ٫دبجى ُ٢ما لها ٖال٢ت بمجاله جسخل ًٖ ٠اإلاجا٫
ً
ُ٢ما ،ول ً٨بطا اهخ٣لىا بلى الخٟانُل ٌ
٩ٞل له
آلازغ ،وجبضو لضاعؽ الُ٣م ؤن الظي ًجم٘ ٧ل هظه اإلاجاالث هى ؤن لها
ُ٢مه (مهُٟى.)56 :1999 ،
بن مٟهىم الُ٣م خالت همىطحُت للمٟاهُم الغخالت ،ؤي جل ٪التي جغجدل مً مجا ٫مٗغفي بلى آزغ " ،هظا
اإلاٟهىم الظي اعجبِ بٗلم الا٢خهاص زم ٧اهذ له اهخ٣االجه صازل الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖتٞ ،اجسظ بظل٪
حكُ٨الث ومٗان ومضع٧اث ازخلٟذ بازخال ٝجل ٪اإلاجاالث اإلاٗغُٞت ،والهض ٝالظي مً ؤحله ؤصزلخه يمً مىٓىمت
مٟهىماتها ألاؾاؾُت" (مهُٟى.)55 :1999 ،
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وٚاًت ال٣ى ٫بن الُ٣م ٢ض اؾخُاٖذ اؾخُ٣اب اهخمام ٦ثحر مً الباخثحن والٗلماء ٖلى ازخال ٝمكاعبهم
ً
ً
ً
الٗلمُت وألاًضًىلىحُت ،ؾىاء ؤ٧اهذ الىٓغة للُ٣م ؾلبا ؤو بًجابا ،وال ًؼا ٫الاهخمام بهظه الًُ٣ت ًؼصاص ًىما بٗض ًىم،
وطل٧ ٪لما اقخضث الخاحت بلى ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت الُ٣م ومالمدها وجإزحراتها ،ؤو ٖلى ألا٢ل صوعها ٦مخٛحر له ؤهمُخه
في صعاؾت الٓىاهغ اإلاسخلٟت في ٧ل مىاحي الخُاة الا٢خهاصًت ،والاحخماُٖت ،والث٣اُٞت ،والىٟؿُت ،والؿُاؾُت
(مهُٟى.)56 :1999 ،
ومما ًجضع ؤلاقاعة بلُه هى ؤن الباخث اإلاؿلم ٢ض ًخ ٤ٟؤو ًسخل ٠م٘ وحهت هٓغ الباخثحن الٛغبُحن ،بال ؤن
ألامغ ألاهم الظي ًجضع الخيبه له هى جدضًض مهضع هظه الُ٣مٞ ،اإلاؿلم اإلالتزم باإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت في جهىعه وؾلى٦ه.
ًدخ٨م بلى الُ٣م طاث اإلاهضع الغباويٖ ،لى ٖ٨ـ ٚحره ممً جخٗضص مهاصع ُ٢مهم ،ول ً٨هظا ال ًمى٘ مً مٗغٞت ما
لضحهم ،وما جىنلذ بلُه ٖ٣ىلهم مً ؤ٩ٞاع وججاعب ،والاؾخٟاصة مما ًخىا ٤ٞم٘ ُ٢مىا طاث اإلاهضع الغباوي ،وعص
ُ
ضز َل ؤمخىا ه ٤ٟالاٚتراب .التي ؤقاع بلحها (الُ٨الوي )32 :1998 ،ب٣ىله ":بن اإلادىع
وع ٌٞما ًخٗاعى مٗها٧ ،ي ال ه ِ
ألاؾاسخي للخُاة الاحخماُٖت في ألاُ٢اع الىامُت ؤنبذ هى الاٚتراب الث٣افي .وٍخمثل هظا الاٚتراب في اؾخٗاعة هظه
ألاُ٢اع للُ٣م وؤهماٍ الخُاة الؿاثضة في الضو ٫الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت بض ٫جُىٍغ الُ٣م اإلادلُت وؤهماٍ الخُاة ألانلُت".
مفهىم املىاػىت وجؼىزها:
ً
ً
ًغي (لبِب )84 :2004 ،ؤن ٨ٞغة اإلاىاَىت ٦مهُلح ْهغ خضًثا و٧اهذ هخاحا لخ٩ىن اإلاجخم٘ اإلاضوي الخضًث
في ؤوعوبا وُ٢ام الضولت طاث الؿلُت اإلاضهُت اإلاؿخ٣لت ًٖ الؿلُت الضًيُت (ال٨يؿُت).
ً
بِىما ًغي (ْاهغ )15 :1985 ،ؤن مٟهىم اإلاىاًَ واإلاىاَىت ْهغ ٢ضًما لضي الُىهان بٓهىع الضولت
الضؾخىعٍت في اإلاضن ألازُيُت.
واإلاالخٔ ؤن ما اجٖ ٤ٟلُه ( لبِبْ ،اهغ) ،هى ؤن اإلاىاَىت ال جٓهغ بال في وحىص صولت طاث ؾلُت مضهُت
مؿخ٣لت خؿب حٗبحر ألاو ،٫وصولت صؾخىعٍت خؿب حٗبحر الثاوي.
و٢ض حاء حك٩ل مٟهىم اإلاىاَىت في ؤوعوبا ٦ما ؤقاع (الؼهُضي )11 :2005 ،بٗض اهدؿاع هُمىت ال٨ىِؿت ٖلى
الخُاة الاحخماُٖت في ؤوعوبا وجغاح٘ جىححهها اإلاباقغ للخُاة الؿُاؾُت ُٞما ًخٗل ٤بدُاة الىاؽ .وهىا ٥ؾبب آزـغ ص٘ٞ
ً
الىاؽ والضو ٫بلى اجساط مبضؤ اإلاىاَىت خال إلاك٨التها ،وطل ٪هى حٗضص الكُ٘ الضًيُت الىهغاهُت في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ
ً
بالظاث ،وقُىٕ الهغإ بُجها ،خُث اؾخمغث هظه ا لٟتن والهغاٖاث ختى بلٛذ خضا مً الكضة خمل الىاؽ ٖلى ؤن
ّ
ٌؿلمىا بمبضؤ آز ــغ وهى ؤن الازخال ٝفي
ً٣بلىا ببِء وجغصص ؤن ًخجاوػوا الاٖخ٣اص الضًجي بلى مبضؤ اإلاىاَىت ،وؤن ِ
الُٗ٣ضة ال ًدى ٫صون الاهدؿاب إلاىاَىت مكتر٦ت.
وٍم ً٨عنض زالزت جدىالث ٦بري مخضازلت ومخ٩املت مغث بها الخٛحراث الؿُاؾُت التي ؤعؾذ مباصت اإلاىاَىت
ً
في الضولت الضًم٣غاَُت اإلاٗانغة :ؤولها ج٩ىًٍ الضولت ال٣ىمُت ،وزاهحها اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وجضاو ٫الؿلُت ؾلمُا،
وزالثها بعؾاء خ٨م ال٣اهىن وب٢امت صولت اإلااؾؿاث (ال٩ىاعي.)25 :2004 ،
خصــائص املىاػىت:
ٖلى الغٚم مً ازخال ٝزهاثو اإلاىاَىت مً بِئت ألزغي الزخال ٝخاحاث اإلاجخم٘ وألاٞغاص ،وجباًً اإلاٗاًحر
ً
وألاؾـ التي ٌٗض بمىحبها الٟغص مىاَىا نالخا ًفي البِئاث اإلاسخلٟت ،بال ؤن هظه الازخالٞاث ال جمى٘ مً وحىص
ؤؾاؾُاث مدكابهت لخهاثو اإلاىاَىت في ٦ثحر مً بلضان الٗالم ،و٢ض ؤوعصتها صعاؾت (مهُٟىٖ )24 :2006 ،لى
الىدى آلاحي:

املسهبيً ،ديى أخمد خظين

) )38العىامل املإجسة على كيم املىاػىت لدي ػلبت الثاهىيت بمدافظت عمسان

مجلت مسهص جصيسة العسب للبدىث التربىيت وإلاوظاهيت ـ املجلد وألوٌ ـ العدد وألوٌ -زمظان1440 /هـ  -ماًى2019 /م

وألوٌ :الخصائص املعــسفيت :مثل ؤلاإلاام اإلاٗــغفي بٟلؿٟت اإلاجخم٘ وهٓمه ،وز٣اٞخه ،وجغازه وبماؾؿاجه،
ومك٨الجه وً٢اًاه ،والىعي بد٣ى ١اإلاىاًَ وواحباجه ومؿاولُاجه ،وٞهم صوع ال٣اهىن وؤهمُخه وٖملُاجه.
الثاوي :الخصائص الىجداهيت :مثل ج٣ضًغ ُٖ٣ضة اإلاجخم٘ وهٓمه ووؿ٣ه ألازالقي وج٣ضًغ ُ٢م اإلاىاَىت،
٧الخغٍت ،والٗضالت ،واإلاؿاواة ،واخترام وج٣ضًغ آعاء آلازــغًٍ ،والالتزام بالٗمل الجاص والاججاهاث ؤلاًجابُت هدى
اإلاجخم٘ ،وهدى جد ٤ُ٣الؿالم ٖلى اإلاؿخىي ألاؾغي ،واإلادلي ،وال٣ىمي ،والٗاإلاــي ،والاهخماء للمجخم٘ والىالء لــه.
الثـالث :الخصائص املهازيت :وجًم ال٣ضعة ٖلى اإلاؿاهمت الٟٗــالت في بىاء اإلاجخم٘ ،وال٣ضعة ٖلى ٞدو
الً٣اًا اإلالخت اإلادلُت مجها والٗاإلاُت ،وامخال ٥اإلاهاعاث ألاؾاؾُت للمكاع٦ت الٟٗالت في الخُاة الؿُاؾُت،
والاحخماُٖت ،والا٢خهاصًت ،والث٣اُٞت.
أهميت كيم املىاػىت:
بن ٧ل صاعؽ للُ٣م ال بض ؤن ًدباصع بلى طهىه ؾاا ٫مٟاصه ،إلااطا صعاؾت الُ٣م يغوعٍت؟ وؤلاحابت ٖلى هظا
الؿاا ٫هي حٗغٍ ٠لآلزغًٍ بإهمُت الُ٣م بىحه ٖام وُ٢م اإلاىاَىت بىحه زامٗٞ ،لى اإلاؿخىي الٟغصي٩ً ،ىن اإلاغء
في خاحت ماؾت في حٗامله م٘ ألاشخام واإلاىا ٠٢وألاقُاء بلى وؿ ٤ؤو ( هٓام) للمٗاًحر والُ٣م ٌٗمل بمثابت مىحهاث
لؿلى٦ه وَا٢اجه وصوا ٘ٞليكاَه ،وبضًهي ؤهه بطا" ٚابذ هظه الُ٣م ؤو جًاعبذ ٞةن ؤلاوؿان ٌٛترب ًٖ طاجه وًٖ
مجخمٗه وٍ٣ٟض صواٗٞه للٗمل وٍ٣ل بهخاحه وًٍُغب" (ػاهغ.)8 :1986 ،
وبطا ٧ان هىا ٥ازخال ٝفي حٗغٍٟاث ُ٢م اإلاىاَىت بازخال ٝمُضان صعاؾتهاٞ ،ةن هىا ٥اجٟا٢ا خى ٫ؤهمُتها في
جىحُه الؿلى ٥ؤلاوؿاوي ،و٢ض ؤبغػ (م٨غوم )383 :2004 ،زالر مىاحي ألهمُت ُ٢م اإلاىاَىت هي:
 .1ؤهمُت ُ٢م اإلاىاَىت لخإُ٦ض ٖال٢ت اإلاىاًَ بظاجه وصٖم الث٣ت ب٣ضعاجه.
 .2ؤهمُت ُ٢م اإلاىاَىت في جغؾُش مىار الضًم٣غاَُت وؾُاصة ال٣اهىن.
 .3ؤهمُت ُ٢م اإلاىاَىت في صٖم مٟهىم ٟ٦اءة ألاصاء والجىصة في ؤلاهخاج.
وهىا ًا٦ض " التربىٍىن ٖلى ؤن جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي الُلبت حٗض مً ؤهم ؾبل مىاحهت جدضًاث ال٣غن
الخاصي والٗكغًٍ ،خُث بن الخ٣ضم الخ٣ُ٣ي للىًَ في ْل جدضًاث ال٣غن الجضًض ومؿخجضاجه ،جهىٗه ٖ٣ى٫
ّ
والٟٗالت في الخىمُت
وؾىاٖض اإلاىاَىحن ،لظلٞ ٪ة٦ؿابهم ُ٢م اإلاىاَىت ٌٗض الغ٦حزة ألاؾاؾُت للمكاع٦ت الاًجابُت
الاحخماُٖت ،والا٢خهاصًت ،والؿُاؾُت" (اإلا٣بلي.)2 :2005 ،
أهميت كيم املىاػىت على املظخىي الفسدي:
 " .1ال ٚجى للٟغص ًٖ الُ٣م في يبِ صواٗٞه وجىحُه ؾلى٦ه ،وحٗامله م٘ آلازغًٍ في اإلاجخم٘" (ػاهغ.)8 :1986 ،
ً
ً
ً
ً
 " .2حٗجي جغبُت الٟغص ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت بٖضاصه لُ٩ىن مىاَىا نالخا وًٖىا مخٗاوها م٘ اإلاجخم٘ ،وبٖضاصه لُ٩ىن
ً
ً
ٖامال ومىخجا في اإلاؿخ٣بل " (زلُل ،بضون جاعٍش وكغ.)11 :
" .3لىال ؤلاوؿان إلاا قغٖذ الُ٣م٨ٞ ،إن ؤلاوؿان هى الٛاًت التي مً ؤحلها قغٖذ الُ٣م ،وبها جخد ٤٣له ؾٗاصة
الضاعًٍ الضهُا وآلازغة" (الهالح.)1 :1999 ،
" .4مً الىاضح ؤن ُٖ٣ضة اإلاغء وُ٢مه وًٞاثله ،هي التي جُ٣ض ٢ىجه ،وجغصٖه ًٖ ا٢ترا ٝالجغاثم واإلاىب٣اث ،بجها
جد ٤٣له هىٖا مً الخىاػن بحن مباصثه ومهالخه ،ؤو بحن وحىصه ووحىص آلازغًٍ" (ب٩اع.)45 :2003 ،
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أهميت كيم املىاػىت على املظخىي الاجخماعي:
ٌٗ .1خمض اإلاجخم٘ في ج٩امل بىِخه الاحخماُٖت ٖلى الُ٣م اإلاكتر٦ت (ُ٢م اإلاىاَىت) بحن ؤًٖاثه التي ٧لما احؿ٘ مضاها
ً
بُجهم اػصاصث وخضة مجخمٗهم ٢ىة وجماؾ٩ا في خحن جًٗ ٠جل ٪الىخضة ٧لما اهدؿغ مضي جل ٪الُ٣م بُجهم،
ً
بِىما ًاصي ؤلازال ٫بُ٣م اإلاىاَىت بلى نغإ بحن ؤًٖاء طل ٪اإلاجخم٘ ،وطلٚ ٪البا ما ً٣ىص بلى ج٨٨ٟه وبلى
نٗىبت الىنى ٫بلى اجٟا ١في ألامىع اإلاهمت (الخ٨غٍتي.)2 :1999 ،
 " .2ج٣ي اإلاجخم٘ مً الجزٖاث الكغٍغة٧ ،األهاهُت اإلاٟغَت ،والكهىاث الُاجكت ،بخىحُه ألاٞغاص بلى جدٚ ٤ُ٣اًاتهم،
والىنى ٫بلى ؤهضاٞهم ،والخ٨ٟحر في ؤٖمالهم ،بضال مً ألاهاهُت والُِل " (ؤبى الُٗىحن.)35 :1998 ،
 " .3ج ٠٣الُ٣م وعاء ٧ل وكاٍ بوؿاوي ،و٧ل جىُٓم احخماعي وجمـ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بكتى نىعها وؤق٩الها،
ً ً
وجاصي صوعا مهما في جد ٤ُ٣الخىائم بحن الٟغص واإلادُِ الاحخماعي الظي ٌِٗل ُٞه" (ِٖسخى.)51 :1984 ،
عالكت كيم املىاػىت بالثلافت:
جىؾ٘ مٟهىم الث٣اٞت بك٩ل ٦بحر واؾخىٖب ال٨ثحر مً اإلاٟاهُم ،والُ٣م جضزل في هُا ١الث٣اٞت وحؿخمض
مجهاٞ ،ما هي بال اوٗ٩اؽ لُغ ١ج٨ٟحر ألاٞغاص في ز٣اٞت مُٗىت وفي خ٣بت ػمىُت مدضصة.
ولى جم الىٓغ في الخاعَت الث٣اُٞت والتربىٍت لل٨غة ألاعيُت ،لىحض ؤن ٧ل ؤمت جخىلى جغبُت ؤبىائها ٖلى ُ٢م
اإلاىاَىت في بَاعها الث٣افي والاحخماعي ،وجدغم ٖلى اهسغاَهم في مسخل ٠اليكاَاث الث٣اُٞت والٗلمُت ،ختى بطا
هطجىا واقخضث ؤٖىاصهم لم جسل ٖلحهم ؤن ًخٟاٖلىا م٘ آلازغًٍ في ٧ل م٩ان ٖلى ألاعى.
ول ً٨الٗالم الثالث ـ ومىه ألاُ٢اع الٗغبُت وؤلاؾالمُت ـ ٦ما ٌكحر (الُ٨الوي )35 :1998 ،هى وخضه الظي
ًغؾل ؤبىاءه بلى بلضان جسخل ٠ز٣اٞتها وُ٢مها ًٖ ز٣اٞخه وُ٢مه جدذ ؾخاع (اإلاؿاٖضاث الث٣اُٞت) ،لُجغي حكُ٨ل
شخهُاتهم في بِئاث بُٗضة ،ولُٗاهىا ُٞما بٗض الاٚتراب الث٣افي.
وٖىض طل "٪جًٗ ٠ماقغاث ُ
الهىٍت الث٣اُٞت لضحهمٞ ،ال ًخى ٠٢بعجابهم بالٗلم وج٣ىُاجه ،بل ًيخ٣ل بلى
ؤلاعجاب والٟىاء في الظًً ؤبضٖىه وفي ز٣اٞتهم وُ٢مهمُٞ ،دبٗىجهم وَؿحرون َ
وعاءهم في زهىنُاتهم الث٣اُٞت ،وهىا
ج٩ىن الخبُٗت " (م٨غوم ،)133 :2005 ،وناع خا ٫ؤ٦ثر هاالء اإلابخٗثحن بضون جدهحن ُ٢مي ٦ما ٢ا ٫الكاٖغ " :ؤل٣اه
ً
في الُم م٨خىٞا و٢ا ٫له بًا ٥بًا ٥ؤن جبخل باإلااء".
عالكت كيم املىاػىت بالىاكع:
ً
ال ًم ً٨ؤن حِٗل الُ٣م في ٞغا ،ٙولظا ٗٞال٢تها بالىا ٘٢وزُ٣ت حضا ،وباألزو بطا ٧اهذ هظه الُ٣م صازلت في
بَاع الخٗامل الُىمي لئلوؿان ،وٖال٢خه م٘ ؤزُه ؤلاوؿان ،وٖال٢خه بال٩ىن والخُاة ،و٢بل هظا وطاٖ ٥ال٢خه بسال٣ه،
جدضص في مٗٓمها هىُٖت قب٨ت الٗال٢اث
ومً بحن الُ٣م اإلاهمت اإلاٗاقت في وا ٘٢ؤلاوؿانُ٢ ،م اإلاىاَىت ،والتي ِ
اإلاخباصلت ،مً واحباث وخ٣ى ١ومكاع٦ت مجخمُٗت .وٖىضما ًخٛحر وا ٘٢الىاؽ بلى ألاخؿً ؤو بلى ألاؾىؤ ٞةن وا ٘٢الُ٣م
ً
ًخٛحر جبٗا للىا ٘٢الجضًضٞ ،الُ٣م جخإزغ بالىا ٘٢وجازغ ُٞه.
ٗٞىضما ٢ا( ٫ابً زلضون )93 :1920 ،ف ي م٣ضمخه" :بن ألاخىا ٫بطا جبضلذ ٨ٞإهما جبض ٫الخل ٤مً ؤنله،
وجدى ٫الٗالم بإؾغه ،و٦إهه زل ٤حضًض "ٞ .مً الىاضح الُىم ؤن الٗالم بإؾغه ٢ض جدى ٫ـ ٦ما جيبإ ابً زلضون ـ ٦إهه
ً
ً
ً
ٌ
زل ٤حضًض ،مما ٢ض ًُسُل بلى اإلاغء ؤن ٧ل ُ٢مت في اإلاجخم٘ الٗهغي اإلاخٛحر بايُغاص باجذ ؤمغا وؿبُا ٢ابال للخٗلُل
والخإوٍل.
والُ٣م والىا ٘٢مغجبُان ،والخٟاٖل بُجهما ؤُ٦ض ،والٗال٢ت بُجهما مخٗضصة ألاق٩ا ٫مخىىٖت اإلاؿخىٍاث.
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" بن الخجغبت حٗخمض ٖلى ألاخضار ،ول ً٨الًمحر ًخٛظي ٖلى الُ٣م ،وبن الخ٨م الُ٣مي ال ًم ً٨ؤن ًسغج
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َ
مً مجغص الخ٨م الىا٢عي في ؤًت نىعة جمث َل الىا ،٘٢مىيىُٖا ٧ان ؤو شخهُا ،بؿُُا ؤو مغ٦با ،مايُا ؤو خايغا،
ؤو مؿخ٣بال" (صعاػ ،" )121 :1973 ،وبن الخماؽ الؼاثض لضي بٌٗ الباخثحن ججاه الُٗ٣ضة خُىما ًضعؽ ُ٢م الاهخماء
ً
ؤلاؾالمي صون اٖترا ٝبإزغ الىا ،٘٢ومخىاؾُا ؤن الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت في صٖم هظا الاهخماء وجد ٤ُ٣مخُلباجه ال َّبض ؤن ًمغ
بؿلؿلت مً الاهخماءاث :ألاؾغة ،الحي ،حماٖت الغٞا ،١الٗمل والىُْٟت ،الىًَ ،خُث بن ُ٢م اإلاىاَىت وٖلى عؤؾها
ُ
الاهخماء ال َّبض ؤن جٟصح ًٖ هٟؿها في مٓاهغ ؾلىُ٦ت في ٧ل هظه اإلاؿخىٍاث.
و٢ض ؤ٦ض (م٨غومٖ )174 :2005 ،لى ؤعبٗت مضازل للتربُت ٖلى الُ٣م ومجها ُ٢م اإلاىاَىت ٖلى ق٩ل صواثغ ٧ل
واخضة جدىي ألازغي ،جبضؤ مً اإلاضزل الضًجي (اإلاغحُٗت) ،واإلاضزل الاحخماعي والث٣افي (الٟاٖلُت) ،واإلاضزل ال٣ىمي
( ُ
الهىٍت) ،واإلاضزل الٗالمي (الخٗبحر ًٖ الظاث ،الخٟاٖل م٘ آلازغ).
عالكت كيم املىاػىت بالدطخىز واللىاهين:
الخ٣اء ؤلاوؿان بإزُه ؤلاوؿان ٖلى اإلاضي البُٗض ،ؤزغ في هىٕ الٗال٢ت بُجهما ،وؤصي بلى حٗضي ؤخضهما ٖلى
خ٣ى ١آلازغ ،وبهما ٫الىاحب اإلاكتر ٥بُجهماٞ ،خُلب ألامغ ؤن ً٣ىم بُجهما ٖ٣ض احخماعي (صؾخىع٢ ،ىاهحن) ًىٓم
ٖال٢اتهماُٞ ،يخ٣ل ألاٞغاص مً خالت الُبُٗت (خُث ل٩ل ٞغص ٗٞل ما ٌكاء) بلى خا ٫اإلاجخم٘ الؿُاسخي اإلاىٓم (خُث
ً
ً٣ٟض الٟغص ٢ضعا مً خغٍخه في ٗٞل ما ٌكاء ،اهًباَا ًبضؾخىع و٢ىاهحن طل ٪اإلاجخم٘)٣ُٞ ،ىم اجٟا ١حٗا٢ضي ُٞما
بحن حملت ألاٞغاص وبحن ٞغٍ ٤مجهم ،جى٧ل بلُه مهمت الخ٨م ،بما ًد ٤مٗه لؤلزحر وي٘ ال٣ىاهحن اإلاىبث٣ت مً الضؾخىع
الظي ُاج ِٖ ٤َ ٟلُه لخىُٓم اإلاجخم٘ ،وبم٣خضخى هظا الاجٟا٦ ١ما ً٣ى( ٫البكغيً")568 ،567 :2005 ،دىاػ ٫الٟغص ًٖ
٢ضع مً خغٍخه م٣ابل ؤن ًدا ٔٞله الخا٦م ٖلى الجؼء آلازغ مً جل ٪الخغٍت ،ألامغ الظي ؤيحى مٗه الٗ٣ض الاحخماعي
ً
ً
ـ ٖلى هظا الىدى ـ ؤؾاؾا ليكإة الضولت ،بل وؤؾاؾا للىحىص اإلاجخمعي بظاجه ".
وبطن ٞهىا ٥مٗاًحر وَىُت للتربُت اإلاضهُت (اإلاىاَىت) ،واإلاىاًَ ًٖى في صولت له ٞحها ما ألي شخو مً
الخ٣ى ١والامخُاػاث التي ًٟ٨لها الضؾخىع ،وٖلُه ما ٖلى ؤي شخو آزغ مً الىاحباث التي ًٟغيها طل ٪الضؾخىع،
وفي خا ٫ازخل طل ٪ناع الخا٦ ٫ما ُ٢ل "مىاًَ ال خ٣ى ١له ،وصولت لها ٧ل الخ٣ى( " ١بؾماُٖل.)961 :2005 ،
كياض كيم املىاػىت:
حٗضصث آعاء الباخثحن في ُُٟ٦ت ُ٢اؽ الُ٣م ؤمً زال ٫ماقغ واخض؟ ؤم مً زال ٫ؤ٦ثر مً ماقغ؟ وجدضر
ً
البٌٗ ًٖ اججاهاث ًمُ٢ ً٨اؽ الُ٣م مً زاللها ،والباخث ؤوعص بًٗا مً هظه آلاعاء وها٢كها ،واؾخسلو مجها ما
ًم ً٨ؤن ًُلٖ ٤لُه (م٣اعبت لُ٣اؽ الُ٣م ٖامت وُ٢م اإلاىاَىت زانت لِـ بال).
ٞـ (بً مؿٗىصً )66 :1998 ،غي " ؤن ُ٢اؽ الُ٣م ًخم مً زال ٫الؿلى٩ٞ ،٥ل ُ٢مت ًدكب٘ بها اإلاؿلم ال بض
ؤن جٓهغ آزاعها مً زال ٫الؿلى ٥الهاصع ٖىه ،م٘ جٟاوث في ٢ىة هظا ألازغ ،وؤن مُ٣اؽ ُ٢مت ؤو وؿ٧ ٤امل مً
الُ٣م ؾىاء ٖلى مؿخىي ألاٞغاص ،ؤم اإلاجخمٗاث ،ؤم الخًاعاث ً٩ىن مً زال ٫آلازاع التي جترحم ٖجها".
ً
وهظا الغؤي في ٖمىمه صخُذ ،ول ً٨الؿلى ٥ؤخُاها ال ٌٗبر ًٖ بًمان الٟغص بُ٣م مُٗىت ،بل ٢ض ًهضع
ً
ؾلى٦ه مىا٣ٞا للجماٖت.
وخضص (ػاهغ )21 -10 :1986 ،ؤعبٗت اججاهاث إلم٩اهُت ُ٢اؽ الُ٣م ًم ً٨بًغاصها مسخهغة ٧الخالي:
الاججاه وألوًٌ :ىٓغ بلى الُ٣م بىنٟها اهخماماث ؤو اججاهاث بػاء ؤقُاء ،ؤو مىا ،٠٢ؤو ؤشخام ،ولظا ٞةهه
ًمُ٢ ً٨اؽ الُ٣م مً زال ٫جهمُم م٣اًِـ مُٗىت حٗغى ٞحها مىا ٠٢مسخلٟت وٍُلب مً اإلاغء ؤن ٌؿخجُب
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بازخُاع بضًلحن ؤو ؤ٦ثر ،وجًم هظه اإلاىا ٠٢اهخماماث ألاشخام باألوكُت وألاقُاء اإلاسخلٟت ،ؤو جخٗل ٤بمٗاًحرهم
ومثلهم الٗلُا.
الاججاه الثاوي٣ً :ىم ٖلى ؤن اإلااقغ الغثِـ للُ٣م هى الؿلى ،٥وهظا ٌٗجي ؤن جل ٪الُ٣م جض ٘ٞؤصخابها بلى
ؤهماٍ مُٗىت مً الؿلى ،٥ومً زالَ ٫غح جل ٪البضاثل ؤمام الصخوً ،م ً٨مٗغٞت الُ٣م التي ًخبىاها ،وٍازظ ٖلى
ً
هظا الاججاه والظي ٢بله ؤن اجساط هظا الصخو إلاى ٠٢مٗحن ؤو بْهاعه الخىا ٤ٞم٘ اججاه مٗحن ،ال ًض ٫صاثما ٖلى ؤهه
الاججاه اإلاغٚىب لضًه ،بل ٢ض ً٩ىن هى الؿلى ٥اإلاغٚىب في ز٣اٞخه.
الاججاه الثالثٞ :هى الظي ًجم٘ في ُ٢اؾه للُ٣م بحن ماقغي الؿلى ٥والاججاه.
الاججاه الغاب٘ :الظي ًِ٣ـ الُ٣م مً زال ٫الخهغٍذ اإلاباقغ بها.
بىاء كيم املىاػىت:
َّ
مً اإلاؿلم به ؤن ُ٢م اإلاىاَىت لِؿذ قٗاعاث جغ ٘ٞوبهما هي ؾلىً ٥ماعؽ وُ٢م جُب ،٤وهي ٦ؿاثغ الُ٣م
ُ
ال جخٗـلم بك٩ل ٦لي مً ال٨خ ــب واإلا٣غعاث الضعاؾُت واإلادايغاث الىٓغٍت بل حٗخمض بالضعحت ألاولى ٖلى اإلاماعؾت
والخُبُٖ ٤لى مؿخىي اله ،٠واإلاضعؾت ،والبِذ ،والكاعٕ ،واإلاسجض ووؾاثل التروٍذ ،وماؾؿاث الٗمل ،والخؼب،
وؤصواث الاجها ٫الجماهحري.
ولهظا ٧اهذ التربُت ٖلى الُ٣م بك٩ل ٖام ،وُ٢م اإلاىاَىت بك٩ل زام ،ومداولت بىاء هظه الُ٣م ،ال ًخد٤٣
مً زال ٫صعوؽ الكإن الٗام وخضها ،بل ًجب ٖلى حمُ٘ اإلاٗاع ٝاإلاضعؾُت ؤن جسً٘ للُ٣م وجخًمجها٦ ،ما ًجب
جًمحن الُ٣م في ٧ل ألاوكُت اإلاضعؾُت الُىمُت ألازغي ،و٧ل الىٓام التربىي اإلاضعسخي بغمخه ختى ًخد ٤٣ألامغ اإلايكىص،
وهظا ما َالب به (مهضاع ) 56 :2005 ،ب٣ىله" :بن جغؾُش ُ٢م اإلاىاَىت ،وبخال ٫الُ٣م الضًم٣غاَُت والتربُت ٖلى
ً
ً
خ٣ى ١ؤلاوؿان في الجى اإلاضعسخي ال ًيبغي ؤن ً٩ىن ْغُٞا مد٩ىما بمىاؾباث زانت٦ ،ما هى ؾاثض الُىم في ؤ٦ثر
اإلاضاعؽ ،بل ًجب ؤن ًخم بهىعة مؿخضًمت حٗبر بهض ًٖ ١اهٟخاح اإلاضعؾت واعجباَها بالخٛحراث الاحخماُٖت".
وٍخمثل ٚغؽ الُ٣م وبىائها في الىاقئت مً زال ٫بقاٖتها في الخُاة اإلاضعؾُت ،وفي الٗال٢اث التربىٍت بحن
اإلاٗلمحن والخالمُظ ٖلى ازخالَ ٝب٣اتهم واهخماءاتهم الاحخماُٖت ،والتربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت جبضؤ مً بقغا ٥الجمُ٘
وبؾهامهم في بىاء نغح الٗال٢اث التربىٍت ب٩ل خغٍت وجل٣اثُت ،وججضًضه وجغؾُسه بالخىاع والى٣اف الخغ والخل٣اجي
واإلاؿاو ،٫يماها لخد ٤ُ٣الىثام وجباص ٫الخ٣ضًغ صازل اإلاجخم٘ الهٛحر.
التربيت على كيم املىاػىت:
حٗض التربُت الىؾِ اإلاىاؾب وألاهم الظي جخٛظي ُٞه الُ٣م وجىمى ،ؾىاء ٧اهذ التربُت مً ٢بل ألاؾغة ،ؤم
اإلاضعؾت ،ؤم حماٖت ألا٢غان ،ؤم باقي اإلااؾؿاث التربىٍت ألازغيٞ ،هي (اإلااؾؿاث) ّ
مخٗهضة التربُت ـ بن صح الخٗبحر ـ
ِ
للٟغص وهي ٚاعؾت ُ٢م اإلاىاَىت ُٞه.
ً
ٞمىظ ٖهىع بُٗضةٖ ،غ ٝالٟالؾٟت والٗلماء ؤن الُ٣م والتربُت مغجبُان مٗا بك٩ل ال ًمٞ ً٨هلهما ،وؤن
ً
ً
التربُت جهبذ مٟهىما ٞاعٚا بطا لم حٗ٨ـ الُ٣م اإلاىحىصة في ؾُا٢ها الث٣افي وجىيُذ مٛؼاها في بَاع اإلاغحُٗت الخا٦مت
لها (م٨غوم.)103 :2005 ،
وٍ٩اص ًجم٘ ٧ل مً الؿُاؾُحن والتربىٍحن ٖلى ؤهمُت ُ٢م اإلاىاَىت في بىاء بوؿان الخىمُت في اإلاجخم٘ ،بلى
حاهب ؤن الىعي بُ٣م اإلاىاَىت ٌُ ُّ
ٗض ؤخض الٗىامل الضاٖمت للخىمُت وألامً ال٣ىمي في آن واخض ،بما ًًمً ج٩امل
ؤلاعاصة الٟغصًت م٘ ؤلاعاصة اإلاجخمُٗت في خغ٦ت اًجابُت صازل اإلاؿاعاث آلامىت لضٖم ً٢اًا الجهًت والخىمُت (م٨غوم،
.)358 ،357 :2004
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والىا ٘٢ؤهه مهما ازخل ٠الدصخُو لخغ٦ت ؤلاوؿان الُ٣مُت في خايغهاٞ ،ةهىا هخٗغى لهبىب عٍاح ُ٢مُت
ً
٢اصمت مً الخاعج ،مخٗاعيت في اججاهاتها ،ومخىاً٢ت في جإزحراتها ،و٦ثحرا مجها حهضص وؿُ٢ ٤م اإلاىاَىت الضاٖمت
للخٗاٌل الؿلمي اإلاىخج ،والخىانل الضًم٣غاَي ،والخجضًض اإلابضٕ ،وهظا اليؿ ٤الُ٣مي للمىاَىت قغٍ للخىمُت
ً
اإلاؿخمغة ،ال ً٣ل ؤهمُت وزُغا ًٖ الاؾدثماع واإلاهاعاث ؤلاهخاحُت ،وهى في حمُ٘ ألاخىاً ٫خ٣اَ٘ وٍخٟاٖل بالًغوعة م٘
مجمل الٗىامل اإلااصًت للخىمُت ،ومً زم ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلااؾؿاث التربىٍت مهمت جغؾُش ُ٢م اإلاىاَىت ؤلاًجابُت ،ل٩ي
هض ٘ٞبالخُاة ٖلى ؤعى الىًَ ،مً العجؼ بلى ال٣ضعة ،ومً الجمىص بلى الخُىٍت ،ومً الخ٣ى ٘٢بلى اإلاكاع٦ت ،ومً
مجغص ؤلاجبإ والاههُإ بلى آٞا ١الخجضًض وؤلابضإ (ٖماع 12 :1996 ،ـ .)17
ً
وٖمىما ٣ٞض زغج الباخث مً زال ٫هظا الٟهل ب٣اثمت لُ٣م اإلاىاَىت خؿبما وعصث في زىاًا هظا الٟهل،
ًم ً٨بًغاصها بهىعة مسخهغة وهي :الخغٍت ،اإلاؿاواة ،الٗضالت ،اإلاكاع٦ت ،الخ٣ى ،١الىاحباث ،ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي
ًٖ اإلاى٨غ ،الخ٩اٞل الاحخماعي ،الخىاع ،اإلاؿاولُت الٟغصًت والجماُٖت ،عوح الخضمت الخُىُٖت ،بعاصة اإلاكاع٦ت في
الٗمل الىَجي ،الىالء ،الاهخماء ،زضمت الىًَ وؤلازالم له والخطخُت في ؾبُله ،الالتزام بالضؾخىع وال٣ىاهحن،
الكٗىع بمكا٧ل الىًَ وؤلاؾهام في خلها ،خ ٤ببضاء الغؤي ،اخترام آعاء آلازغًٍ ،هبظ الخٗهب والٗهبُت ،الخٗاٌل
الؿلمي م٘ اإلاسالٟحن ،الًٗىٍت ال٩املت في اإلاجخم٘ ،اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت ،الخمخ٘ بالخ٣ى ١والىٞاء
بالىاحباث التي ًدضصها الضؾخىع وال٣ىاهحن ،الاهخمام بالهالح الٗام ،الىعي والاهخمام بكاون اإلاجخم٘ ،ؤلاخؿاؽ
ُ
بالهىٍت الىَىُت ،الخضاو ٫الؿلمي للؿلُت ،الخٗاون ،الخدلي بغوح الجماُٖت ،خ ٤الاهخساب والترقُذ ،ؤصاء الًغاثب
والخ٩الُ ٠الٗامت ،الخٟاّ ٖلى الىخضة الىَىُت ،الدؿامذ ،خغٍت الخٓاهغ والاٖخهام ،الخ٨ٟحر الىا٢ض.
ً
و٢ض زلو الباخث في جهاًت هظا الٟهل بلى ؤن البدث في الُ٣م بك٩ل ٖام هى اهخمام بالٟغص واإلاجخم٘ مٗا،
ول٩ىن ُ٢م اإلاىاَىت حؼء ال ًخجؼؤ مً الُ٣م الٗامتٞ ،ةن بٞغاصها ببدث زام ،والتر٦حز ٖلحها صون ؾىاها ـ في بَاع
اإلاغحُٗت الٗلُا للُ٣م ؤلاؾالمُتً ،سضم في هظا الؿُاُ٢ ١م اإلاجخم٘ التي جاؾـ هٓام ٖال٢اجه م٘ الضولت مً حهت
وم٘ بُ٣ت ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً حهت ؤزغي.

 -3العىامل املإجسة على كيم املىاػىت:

ً
ً
بن الخضًث ًٖ ؤًت ُ٢مت وببغاػها صون الخُغ ١للٗىامل اإلاازغة ٖلحها بًجابا وؾلباٌ ،كحر بلى يٗ ٠ؤلاإلاام
ً
ال٨لي بُبُٗت الُ٣م ومضي جإزغها بالٗىامل واإلاخٛحراث الجاعٍتٞ ،ىحىص الُ٣مت ؤنبذ آلان مٗغيا للخٗؼٍؼ ؤو الخٟخِذ،
وبطا لم ًخم الخٗغٖ ٝلى ٖىامل الخٗؼٍؼ والبىاء لضٖم وحىص وب٣اء وعقي الُ٣مت ؤلاًجابُتٞ ،ةن حاهب الخٟخِذ
والدكٓي للُ٣مت هى ؾُض اإلاى ،٠٢وهظا ًىُبٖ ٤لى ٧ل الُ٣م وٖلى عؤؾها ُ٢م اإلاىاَىت.
و٢ض ؤوعص الباخث الٗامل الضًجي وما ًىبثٖ ٤ىه مً ٖىانغ الخضًً ٦إخض الٗىامل اإلاازغة ،وعئٍت الباخث ؤن
ً
ً
هظا الٗامل لِـ ٖامال مؿخ٣ال بظاجه مثله مثل بُ٣ت الٗىامل اإلاازغة ألازغي ،ألن الٗامل الضًجي في الخهىع ؤلاؾالمي
ٖامل خًاعي طو ؤهمُت خا٦مت ومهُمىت ٖلى بُ٣ت الٗىامل ،وله ؤزغه البالٖ ٜلى ُ٢م اإلاىاَىت ،وطل ٪بهىعة ٖامت في
ً
ؤي مجخم٘ ،ؤما باليؿبت للمجخم٘ ؤلاؾالمي ٞةن جإزحر هظا الٗامل ًىٗ٨ـ ٖلى بُ٣ت الٗىامل بكضةٞ ،هى ـ بطا ـ ٖامل
٦لي ًىٗ٨ـ ـ بالخإزحر ـ ٖلى بُ٣ت الٗىامل ٖلى هدى مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ،ولهظه الخُثُاث الؿاب٣ت ٣ٞض بضؤ الباخث
بهظا الٗامل ،و٢ضمه ٖلى حمُ٘ الٗىامل اإلاازغة ألازغي لهُمىخه ٖلحها وحكمل هظه الٗىامل آلاحي (الٗىامل الاحخماُٖت،
الٗىامل التربىٍت ،الٗىامل الا٢خهاصًت ،وٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم ،الٗىامل الؿُاؾُت).
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ً
أوال :عىامل الخدًً:
ً٣هض الباخث بٗىامل الخضًً مجمىٖت الُ٣م التي ًامً بها الٟغص مً زال ٫وُٖه وٞهمه لضًىه بدُث جدضص
ً
ً
ٖال٢خه باآلزغًٍ ،خُث ٌٗخبر الضًً مهضعا مهما مً مهاصع الدكغَ٘ والُ٣م ألازالُ٢ت في اإلاجخمٗاث ،ولِـ هىا٥
ٌ
مجخم٘ مهما نٛغ ًسلى مً صًًٞ ،الضًً ْاهغة ٖامت في ْل اإلاجخمٗاث البؿُُت واإلاخ٣ضمت ،الهٛحرة مجها وال٨بحرة،
والٗىامل باليؿبت لئلوؿان اإلاؿلم هي جل ٪اإلاازغاث التي مهضعها الضًً (ؤلاؾالم) ،واإلاخمثلت في ال٣غآن والؿىت
والؿحرة ،وما اهبثٖ ٤جها مً احتهاصاث ٣ٞهُت و٨ٞغٍت وخًاعٍت ،بدُث جد٨م خُاة ؤلاوؿان وجىحه ُ٢مه وؾلى٦ه
الىحهت الؿلُمت.
ل٣ض ٢ا ٫الُٟلؿى ٝالٟغوسخي (٧اعً ٫اؾبرػ) " بن ؤلاوؿان في خالت ُٚاب مبضؤ ؤو ُٖ٣ضة ٌٗخى٣ها ًجض هٟؿه
ً
ً
جائها ياجٗا جتهضصه خاالث الىحىص الخاصة ٧ال٣ل ،٤وؤلازٟا ،١والُإؽ ،وؤلاخبــاٍ ،والهغإ ،والاهخداع ،وُٚــغها "
ً
(ٓ٢ام ،)60 :1989 ،وهى ب٣ىله هظا لم ًجاوػ الخ٣ُ٣ت ،وهظا م٘ ؤي صًً وبن ٧ان مىدغٞاٞ ،ما بال ٪م٘ ؤلاؾالم
الظي ؤهؼله هللا لُىٓم خُاة ؤلاوؿان ،وَؿٗضه في الضهُا وآلازغة ،وهظا ًا٦ض ؤهمُت الضًً في خُاة الٟغص والجماٖت،
وؤهه ُٞغة ُح ِب َل ٖلحها ،وؤهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌِٗل بضون بلهٞ ،ةن وحض ؤلاله الخ ٤اَمإن وؾ ،ً٨وبال جىحه بالٗبىصًت
لٛحره مً اإلاسلى٢اث ألهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌِٗل بضون مٗبىص.
و٢ض جىنلذ صعاؾت (ُُٖت )5 :1993 ،مً زالٖ ٫غيها للىخاثج والخىنُاث بلى الخإُ٦ض ٖلى ؤن الضًً ٧ان
ً
مً ؤهم وؤ٢ىي ؤؾالُب ا لًبِ الاحخماعي وؤ٦ثرها ٗٞالُت وجإزحرا في جىحُه ويبِ ؾلى ٥الُلبت ،وٖلى ألازو
الخٗلُم ألاػهغي.
ً
ً
ً
ولهظا ٞةن للضً ــً صوعا باعػا و٦بحرا في جغؾُش بٌٗ الُ٣م وحُٛحر بًٗها ،والٗمل ٖلى ا٦دؿاب بٌٗ الُ٣م
ؤلاًجابُت وهبظ الُ٣م الؿلبُت .وال ًم ً٨ؤن ٌِٗل ؤلاوؿان بال مٗخ٣ض ًمىده زباث الُ٣مت وبعاصة الخغ٦ت للىٞاء
بمؿاولُاجه الضًيُت والخُاجُت ،ومً زم ٞةن الُ٣م الضًيُت هي اإلاغحُٗت اإلاىزى ١بها في ُ٢اؾاث الُ٣م وجىحُه ٗٞالُاث
التربُت الخلُ٣تٞ ،مً ُ٢م ؤلاًمان ً٩ىن جىخض الُٗ٣ضة م٘ ؤلاعاصة ،وفي الؿلىً ٥خىخض ؤلاوؿان م٘ ٚاًاجه (م٨غوم،
.)169 :2005
جيامل الليم الدًييت ال حعازطها:
بن م٩اهت ال٣ضوة في خُاة ؤلاوؿان ،وجإزحرها ٖلى ُ٢مه وؾلى٦ه ال ًسخلٖ ٠لحها ازىان ،وخُاة الُ٣م وبىائها
وهمىها جترسخ مً زال ٫البٗض ًٖ الاػصواحُت والخىا ٌ٢بحن ال٣ى ٫والٟٗل ،وبال ٞةهىا ه٣ىى ُ٢مىا وجهمكها في خا٫
وحضث الاػصواحُت والخىا ،ٌ٢ؾىاء ؤصع٦ىا طل ٪ؤم لم هضع ،٥وبن مً ؤهم زهاثو الصخهُت اإلاؿلمت ؤن بًماجها
ٖمل ،وؤن ما ّ
ً٣غ في ٢لبها جهض٢ه حىاعخها.
ولظا ٞةن جغبُت ؤلاوؿان لِؿذ مجغص جؼوٍضه ب٨م مً اإلاٗغٞت ،ؾىاء ٧اهذ ٢لُلت ؤو ٦ثحرة ،ول٨جها بالضعحت
ألاولى وؿ ٤مً الُ٣م ٌؿهم في حكُ٨ل الًمحر ؤو الىاػٕ الضازلي الظي ًًبِ الؿلى ،٥وبالخالي ٞاإلاٗغٞت الىٓغٍت ال
بض وؤن ج٣ترن باإلاماعؾت والٗمل وؤن جترحم بلى ؾلى ٥وُ٢م (ٖبض الٟٛاع.)179 :1994 ،
وجإحي في م٣ضمت الٗىامل طاث الخإزحر ال٨بحر في مك٩لت الخىا ٌ٢حٗامل ألاؾغة م٘ ؤبىائها٦ ،إن ًبُذ ألاهل
ً
ّ
ألهٟؿهم ما ًدغمىهه ٖلى ؤبىائهم مما ًسل ٤جىاً٢ا لضي ألابىاء وَك٩ىن في حضوي الُ٣م الاحخماُٖت التي حٗلمىها في
ألاؾغة وٚحرها مً اإلااؾؿاث التربىٍت والاحخماُٖت ألازغي اإلاٗىُت.
ً
ً
وجبحن ؤهه ٖىضما ً٣ى ٫ال٨بحر قِئا ،وَٗمل قِئا آزــغٞ ،ةن ألاَٟا ٫ال ًٓهغ ٖلحهم ؤي اؾدُاء مً الخىا،ٌ٢
ٞهم ًغصصون ما ً٣ىله ال٨بحر وٍٟٗلىن ما ًٟٗل ،صون ؤن ًضع٧ىا ـ ُٞما ًبضو ـ الخىا ٌ٢الظي ًخًمىه طل ،٪وه٨ظا ٢ض
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ًيخ٣ل الخىا ٌ٢اإلاىحىص في اإلاجخم٘ بحن ال٣ى ٫والٟٗل وبحن الكٗاعاث اإلاغٞىٖت واإلاماعؾاث الٟٗلُت مً حُل بلى حُل
صون ؤن ججض ألاحُا ٫الجضًضة ؤي ًٚايت في طل٣ٞ ،٪ض َّ
حكغبخه م٘ جيكئتها ألاولى (زلُٟت .)251 :1992 ،وهظا م٨مً
الخُغ ،وبضاًت الجهاًت لُ٣م وزىابذ ومباصت اإلاجخم٘ وخًاعجه.
ً
جاهيا :العــىامل الاجخمــاعيت:
ً
وهي الٗىامل التي جازغ في الٟغص زاعج هُا ١اإلااؾؿخحن ألا٦ثر قهغة وقُىٖا (ألاؾغة واإلاضعؾت) ،واإلاخمثلت في
ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،وهٓمه ،وؤٖغاٞه ،وٖاصاجه ،وج٣الُضه ،وج٩ىٍىاجه الاحخماُٖت ٧الٗكحرة وال٣بُلت ،والباخث هىا ال ً٣هض
بالٗىامل الاحخماُٖت اإلاٗجى الاحخماعي الخام (ألاؾغة) بل اإلاٗجى الٗام الظي ًدىاو ٫اإلاازغاث الخاعحُت (ٖضا ألاؾغة)
اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي الٟغص ،وهي ٧الخالي:
 -1املجخم ــع:
"إلاا ٧اهذ بوؿاهُت ؤلاوؿان وُ٢مه وؾلى٦ه ال جخد ٤٣بال في مدُِ احخماعيٞ ،ةن مؿاولُت الٟغص جمخض بلى
خُث الخإزحر في آلازــغًٍ ومىاحهت جإزحراتهم" (م٨غوم.)41 :2005 ،
ً
ً
ومً حاهب آزغ ًا٦ض ٖلماء الاحخمإ بإن للٗىامل الاحخماُٖت ؤزغا ٦بحرا في ا٦دؿاب الُ٣م وبنضاع ألاخ٩ام
الُ٣مُت (بؾماُٖل.)183 :1979 ،
" والٗال٢اث الازخُاعٍت ال ًم ً٨ؤن جؼصهغ بال في مجخم٘ خـغٞ ،ةطا ٧اهذ هىا ٥ؾُُغة احخماُٖت حامضة ٞةن
الٗال٢ت جخدضص في ؤق٩ا ٫مدضصة وٍماعؽ ي٦ ِٛبحر مً ؤحل الىمُُت ،وَٗخبر الاهدغا ًٖ ٝاإلاُٗاع صلُال ٖلى ٖضم
الىالء " (ُٞى٨ـ351 :1982 ،ـ.)352
ّ
٠٦
والٟغص ًدبجى وؿ٣ه الُ٣مي بىاء ٖلى اؾخٗضاصاجه وجٟاٖله م٘ آلازــغًٍ ،وما ًل٣اه مً حصجُ٘ وجضُٖم ؤو ٍ
وبخباٍ خُا ٫هظه الُ٣م (زلُٟت ،)89 :1992 ،وهظا ًا٦ض ؤن الُ٣م ال جإحي مً  ٞـغا ،ٙبل ُح َ
ؿخمض مً البِئت بمٗىاها
الىاؾ٘.
ً٣ى( ٫عٍيُه مىهبُه) " :بن ٧ل امغت ٌٗخى ٤وٍ٣ضؽ في صازلُت هٟؿه آلاعاء واإلاٗخ٣ضاث والُ٣م التي ًىا٤ٞ
ٖلحها وٍ٣بلها الىاؽ مً خىله ،وهى ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخسلى ٖجها صون ؤن ًيخابه ال٣ل٦ ٤ما ؤهه ٌكٗغ خحن ًلتزمها بالٛبُت
ً
والؿٗاصة" (صًاب ،)342 :1980 ،وهظا ـ َبٗاـ البض ؤن ًُٟهم في بَاع مؿاًغة ومىا٣ٞت اإلاجخم٘ في الُ٣م الؿامُت،
ومٛاًغتهم ومٟاع٢تهم في الُ٣م الهابُت.
وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن اؾخمغاع جإزحر مٗاًحر الجماٖت ٖلى الٟغص لٟتراث ػمىُت َىٍلت مىحىص ،ختى بٗض ؤن ج٩ىن
الجماٖت ٢ض ػالذٗٞ ،لى خض حٗبحر (بىٞاعص) "جظهب الجماٖت وحِٗل مٗــاًحرها" (خؿحن.)58 :1981 ،
 -2العسف والع ــاداث والخل ــاليد:
حٗض ألاٖغا ٝوالٗاصاث والخ٣الُض الاحخماُٖت ـ بؿبب ما جاصًه مً الىْاث ٠الخُىٍت التي جخالقى ٧لها في يبِ
اإلاجخم٘ وجىُٓمه ـ وؾُلت مً ؤ٢ىي الىؾاثل وؤهمها في اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ واإلادآٞت ٖلى ُ٦اهه وجماؾ٨ه ووخضجه
وؾالمت بيُاهه (صًاب.)150 :1980 ،
ً
ً
وحٗخبر الٗاصاث والخ٣الُض هٓاما احخماُٖا ً٣ىم بىُْٟت احخماُٖت مهمتٞ ،هي حٗمل ٖلى يبِ ؾلى٥
ألاٞغاص بما ًخ ٤ٟوالُ٣م الؿاثضة في اإلاجخم٘ ،وجىضح ؤؾـ الٗال٢اث الاحخماُٖت ،وج٣ضم للمجخم٘ صؾخىع الخٗامل
بحن ؤٞغاصه ،طل ٪الضؾخىع الظي ًدخىي ٖلى مجمىٖت الُ٣م واإلاٗاًحر اإلاىبث٣ت ًٖ الجماٖت ،والتي ٌؿحر ٖلى يىئها
ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،ل٩ي ًخد ٤٣الاؾخ٣غاع والخماؾ ٪الاحخماعي في اإلاجخم٘ (ؾلُم.)43 :1985 ،
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و٢ض اؾخيخجذ (صًاب ) 35 :1980 ،مً زال ٫بدثها "ؤن الُ٣م هي الىاخُت الىٟؿُت للٗاصاث والخ٣الُض ،والبض
ً
مً جدلُل الٗاصاث والخ٣الُض التي هغٍض حُٛحرها والً٣اء ٖلحها ،جدلُال ًبرػ ما جًمىخه مً ُ٢م ،وبهظا ٞدؿب
وؿخُُ٘ حُٛحر ؤؾباب وحىص الٗاصاث والخ٣الُض وعؾىزها والخمؿ ٪بها ٦ما وؿخُُ٘ ؤًًا ا٢خالٖها وبخال ٫ؤزغي
مدلها".
ً
ّ
لخُىع ؤٖغاٞا مُٗىت حك٩ل ٢ىاهحن ؤزالُ٢ت وُ٢مُت وٍهبذ ٖلى ؤًٖاء الجماٖت واحب التزام
بن الجماٖت
ِ
هظه ألاٖغا ٝومً زالٟها حٗغى للىبظ ؤو الُغص ؤو الٗ٣ىبت .والٟغ ١بحن الٗغ ٝوال٣اهىن ؤن الٗغ٢ ٝاهىن ولِـ
ً
الٗ٨ـٞ .الٗغ ٝهى ما اٖتر ٝبه ٧ل ٞغص هٟؿُا والتزمه ،ؤما ال٣اهىن وبن التزمه الٟغصٞ ،لِـ بالًغوعة ؤلا٢غاع به
ً
هٟؿُا (الُ٨الوي.)21 :1992 ،
 -3العشيــسة واللبيل ــت:
في اإلاجخمٗاث الٗغبُت الجاهلُت ،مىعؽ خ ٤الىبظ الاحخماعي إلاً ًخدضي ُ٢م الٗكحرة وال٣بُلت ؤو ًسالٟها،
ً
٩ٞاهذ ال٣بُلت جيبظ وجسل٘ ألاٞغاص الخاعححن ٖلى ُ٢مها وؤٖغاٞها وج٣الُضهاُٞ ،تر ٥الخلُ٘ ال٣بُلت لُِٗل َغٍضا ،ال
جدمُه ٢بُلخه ،وال جدخًىه ٢بُلت ٚحرها ،في خحن ؤن مً ًلتزمىن بُ٣م ٢باثلهم وٖاصاتها وج٣الُضها وؤٖغاٞهاٌِٗ ،كىن
ٞحها مٗؼػًٍ م٨غمحنٌٗ ،ملىن لخحر ٢بُلتهم ٦م حٗمل ال٣بُلت لخحرهم (ألاؾمغ.)390 :1997 ،
و٢ض ْهغ بك٩ل واضح وباعػ مٗجى الىًَ والىَىُت ،مً زال ٫وزُ٣ت اإلاضًىت خُث ًدؿاوي ُٞه حمُ٘ الىاؽ
مً ٚحر هٓغ بلى الاخؿاب وألاوؿاب والٗهبُاث والٗ٣اثض (الكُٗبي.)142 :2005 ،
و٢ض اخخ ٟٔصؾخىع اإلاضًى ت لل٣بُلت بصخهُتها ،ول٨ىه ه٣ل مجها ازخهاناتها ٧ىخضاث ٢بلُت بلى الضولت،
ً
وبن ؤب٣ى لها ٧ل ما مً قإهه ؤن ًدٖ ٟٔلى الىاؽ الغوابِ بُجهم ،وألن هٓام ال٣بُلت والٗكحرة لم ً ً٨قغا ٧له ٞما
ً
ً
٧ان مُٟضا ؤب٣ذ ٖلُه الضولت ٦ةٚازت اإلالهى ٝـ مثالـ و٧ل ما ٧ان ًخٗاعى م٘ الاهخماء الاحخماعي الجضًض اؾخٛىذ ٖىه
وهبظجه٧ ،الٗهبُت والثإعـ مثال٦ ،ما جغ٦ذ عئؾاء ال٣باثل والٗكاثغ ٦ما هم ولم ًدل مدلهم مىْٟىن صًيُىن
(الكُٗبي74 :2005 ،ـ .)75
واإلاالخٔ ؤن مً ؤبغػ الُ٣م التي ال ػالذ جماعؾها ال٣بُلت هي ُ٢م الخٗهب ،وهى طل ٪الاٖخ٣اص الباَل الظي
ًض ٘ٞاإلاغء ل ُدخ٨غ لىٟؿه ؤو لٗكحرجه ؤو ل٣بُلخه الخ٣ُ٣ت والًُٟلت وٍدغم ٚحره مجها .ومً هىا ٞالخٗهب ًٟغى ٖلى
ناخبه اؾدبٗاص ًٞاثل آلازـغًٍ وبه٩اعها " ،والٟغ ١بحن الخٗهب والاٖتزاػ بالىٟـ الظي هى قٗىع مكغوٕ ،ؤن اإلاٗتز
ً
بىٟؿه ال ًبجي جمجُضه لىٟؿه ؤو ٢بُلخه ؤو ٖكحرجه خخما ٖلى ؤه٣اى آلازــغًٍ بل ٢ض ٌٗتر ٝلهم بالًٟل م٘ جإُ٦ضه
ً
لًٟله هى ؤًًا" (ػ٦غٍا.)98 :1988 ،
ً
جالثا :العــىامل التربىيت:
ً
ً٣هض الباخث بالٗىامل التربىٍت حملت الخإزحراث الُ٣مُت ـ وُٖا ومماعؾت ـ اإلا٣هىصة وٚحر اإلا٣هىصة التي
جدضثها وؾاثِ التربُت مً ؤؾغة ،ومضعؾت ،وحماٖت ؤ٢غان ،ومٗلم ،و٦ظا ٖامل اإلاىاهج الخٗلُمُت في الٟغص ٞخىمي
ُ٢مه ،ؤو حٗضلها وحٛحرها ،وٍم ً٨للباخث بؿِ طلٖ ٪لى الىدى الخالي:
ٌ
ٌ
حاهلت ؤو َّ
ؤمُت ،وبن ٧اهذ مخٗلمت ـ ؤي ألاؾغة ممثلت في ألاب وألام ـ ٞةجها
 -1ألاؾغة :ألاؾغة الٗغبُت ٖامت ؤؾغة
حٗاوي مً َّ
ؤمُت في ٨ٞغها وجىحهاتها و٢ضعتها ٖلى الخدًغ٦ ،ما حٗاوي مً حهلها بىْاثٟها خُا ٫ؤبىائهاُٞ ،يكإ
الُٟل الٗغبي اإلاؿلم ًدمل مٓاهغ جلَّ ٪
ألامُت في ُ٢مه وؤزال٢ه وؾلى٦ه ،ومٗامالجه واهخماماجهٞ ،اإلاٗامالث
ً
ألاؾغٍت ٦ثحرا ما ج٣ىم ٖلى ال٣ؿىة والٗى ،٠وؤلاخباٍ والخإهِب ،بل ٖلى الكخم والؿب بإلٟاّ ال جلُ٤
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باإلوؿان الظي ٦غمه هللآُٞ ،هغ طل ٪زاعج ألاؾغة في اإلاضعؾت واإلاجخم٘ ختى جهبذ جل ٪ألازُاء مً الٓىاهغ
اإلاُ ّ
محزة للمجخم٘ ،بدُث ًهٗب ٖالحها (محجىب.)118 :1985 ،
ِ
ن
ن
و٢ض ؤقاع الٗضًض مً الضعاؾاث بلى ؤن الكباب الظًً ٌِٗكى في ؤؾغ م٨٨ٟت ومهلهلت ومهؼوػة ٌٗاهى مً
اإلاك٨الث الٗاَُٟت والاحخماُٖت ،بضعحت ؤ٦بر مً الظًً ٌِٗكىن في ؤؾغ ؾىٍت وٖاصًت ،ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلادبت
واإلاىصة والاخترام اإلاخباص ٫وألامً والُمإهِىت والاؾخ٣غاع (ٓ٢ام.)52 :1989 ،
ٟٞي ألاؾغة ًخل٣ى الُٟل ؤو ٫صعؽ ًٖ الخ ٤والىاحب ،والهىاب والخُإ ،والخؿً وال٣بُذ ،واإلاغٚىب ُٞه
واإلاغٚىب ٖىه ،وما ًجىػ وما ال ًجىػ ،وما ًجب ؤن ًٟٗله وما ًجب ٖلُه ؤن ًخجىبه وإلااطا ًخجىبه ،وً ٠ُ٦دىػ عيا
الجماٖت وً ٠ُ٦خداشخى ًٚبها وسخُها ٖلُهٞ ،األؾغة هي مً ًمىذ الُٟل ؤوياٖه الاحخماُٖت ،وجدضص له مىظ
البضاًت اججاهاث ؾلى٦ه وازخُاعاجه (صًاب.)344 :1980 ،
وحٗض ألاؾغة مً ؤهم ٖىانغ الخيكئت الاحخماُٖت بهٟت ٖامت والخيكئت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت بهٟت زانت
وَٗىص طل ٪لٗضة ؤؾباب مجها :الهلت الضاثمت والخإزحر اإلاب٨غ ؤو اإلاباقغ ٖلى الُٟل ،خُث الخٟاٖل بحن الُٟل وألاؾغة
ً
ؤقض ٦ثاٞت وؤَى ٫ػمىا ،وحٗخبر ٞترة ما ٢بل اإلاضعؾت مً ؤهم الٟتراث اإلاازغة في حكُ٨ل مالمذ شخهُت الُٟل
اإلاؿخ٣بلُت وجدضًض مٗالم ُ٢مه وؾلى٦ه الاحخماعي ،والظي ًازغ بالُب٘ ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضًه (بؾماُٖل:1986 ،
.)269
 -2حم ــاٖت ألا٢غان:
حماٖت ألا٢غان :جل ٪الجماٖت التي جخ٩ىن مً ؤًٖاء ًم ً٨ؤن ًخٗامل ٧ل مجهم م٘ آلازــغ ٖلى ؤؾاؽ مً
َّ
الىضًت واإلاؿاواة ،وؾىاء ٧اهذ هظه الجماٖت جخ٩ىن مً ؤَٟا ٫ؤم مً عاقضًً ٞةن ألامغ مدكابه مً هاخُت ؤؾاؽ
الخٗامل والخٟــاٖل ،وهى َّ
الىضًت واإلاؿاواة ،ومً هاخُت ما جاصًه هظه الجماٖت مً وْاث ٠ألًٖائها (ٖثمان:1986 ،
.)98
وٍخإزغ الٟغص بمً خىله ٦ما ًخإزغ بما خىله مً بِئت ٌِٗل ٞحها ،وؤؾغة ًيكإ ٞحها ،ولظل ٪قبه الغؾى ٫ـ نلى
هللا ٖلُه وؾلم ـ { مثل حلِـ الهالح والؿىء٦ ،دامل اإلاؿ ،٪وهاٞش ال٨حرٞ ،دامل اإلاؿَّ ٪بما ؤن ًُ ْدظًَّ ،٪
وبما ؤن
َّ
ً
ً
وبما ؤن ججض مىه عٍدا زبِثت } (البساعي ،ج،)577 :2000 ،4
ججض مىه عٍدا َُبت ،وهاٞش ال٨حر َّبما ؤن ًدغ ١زُاب٪
ّ
م٣لض ألنض٢اثه في ؾلى٦هم ومٓهغهم وملبؿهمٞ ،مٗاقغة ألابغاع
٨ٞالهما مازغ في ناخبه ،وؤلاوؿان بُبٗه ِ
والصجٗان ج٨ؿب الٟغص ُ٢مهم وَباٖهم وؾلى٦هم ،بِىما ج٨ؿب مٗاقغة اإلاىدغٞحن الٟغص ُ٢مهم واهدغاٞهم ،ؤو ُّ
ج٣ب َل
اهدغاٞهم.
ً
وحكحر الضعاؾاث بلى ؤن لؤلنض٢اء جإزحرا ٖلى جهغٞاث وُ٢م الُٟل اإلاؿخ٣بلُت وال جىدهغ في ؾلى ٥ؤو ُ٢مت
واخضة بل حكمل ٧اٞت ؤهىإ الُ٣م والؿلى٧ ،٥الؿلى ٥الٗضاجي ؤو الؿلمي ،ؤو ألاماهت وؤلازالم ،ؤو الخمؿ ٪بالُ٣م
والٗاصاث ،ؤو الُ٣اصة واإلاكاع٦ت باليكاَاث الاحخماُٖت (ْاهغ.)33 :1985 ،
وحٗخبر حماٖت ألا٢غان بمثابت مضعؾت زانت بالٟغصً ،خٗلم ٞحها ٨ً ٠ُ٦دؿب ُ٢م ومٗاًحر الؿلى ٥الخانت
به ،ومٗهم ج٩ىن الٟغنت للخٗامل م٘ ؤٞغاص مدؿاوًٍٞ ،هى ًىمى مً زالٖ ٫ال٢اجه باآلزــغًٍ ،والاٖترا ٝبد٣ى٢هم،
ومغاٖاتها٦ ،ما ًخٗلم ٌ ٠ُ٦ؿخ٣ل ًٖ الىالضًً وٍبجي شخهُت مؿخ٣لت.
 -3اإلاــضعؾــت:
ً
ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن اإلاضعؾت مداًضة بػاء اإلاؿاولُت الاحخماُٖت ،ألن جىمُتها للُ٣م ـ وُٖا ومماعؾت ـ حؼء ال
ًخجؼؤ مً مؿاولُتها ججاه اإلاجخم٘ ٖامت ،وؤبىائها الُلبت الظًً حكاع ٥في ج٩ىٍجهم زانت (ٖثمان.)66 :1986 ،
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ً
ً٣ى( ٫حىن صًىي ":)31 :1966 ،بن اإلاضعؾت ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن بٖضاصا للخُاة الاحخماُٖت بال بطا ٢ضمذ مً
ً
صازل هٟؿها ْغوٞا ممازلت للخُاة الاحخماُٖت" ،بمٗجى ؤن الُالب ٌعي ُ٢م
اإلاىاَىت وٍماعؾها صازل اإلاضعؾت٢ ،بل ؤن ًيخ٣ل إلاماعؾتها في هُا ١مجخمٗه ال٨بحر ،خُث واإلاضعؾت في ٦ثحر
مً ؤخىالها نىعة مهٛغة للمجخم٘ٞ ،ةطا ٧اهذ في مجخم٘ ٖلماوي ٗٞلحها ؤن َّ
حٗض الُلبت للمىاَىت في مجخم٘ ٖلماوي،
وبطا ٧اهذ في مجخم٘ بؾالمي ٗٞلحها ؤن َّ
حٗض الُلبت للمىاَىت في مجخم٘ بؾــالمي (م٨غوم.)232 :2005 ،
و٢ض ؤزبدذ بٌٗ الضعاؾاث ؤن اإلاٗغٞت التي ج٣ضمها اإلاضعؾت لؤلٞغاص حؿاٖض ٖلى اإلاكاع٦ت في ُ٢اصة اإلاجخم٘
ُ٣٦مت مً ُ٢م اإلاىاَىتٞ ،هي ٦ماؾؿت ج٣ضم في آن واخض اإلاٗغٞت والُ٣م التي جبثها وجًٟي ٖلحها َاب٘ الكغُٖت ،ومً
زم ٞلِؿذ اإلاضعؾت مجغص وؾُِ ليكغ اإلاٗغٞت والُ٣م ،ؤو م٩ان ًخم ُٞه الاجها ٫بحن آلُاث اإلاٗغٞت ،بل هي يمً
وؾاثل الخٗبحر ًٖ (ألاًضًىلىحُا) الؿاثضة إلاًمىن الهُ ٜالؿُاؾُت للىٓام ال٣اثم (ٞغج ،)139 :1985 ،هظا في خا٫
مكب٘ بالُ٣م الُٗٓمت وٖلى عؤؾها ُ٢م اإلاىاَىت ،ؤما بطا ٧ان هظا الىٓام َّ
٧ىن الىٓام ال٣اثم َّ
مكب٘ بألُاث الاؾدبضاص
وال٣م٘ والخىاعرٞ ،ةجها جسضم هظا الىٓام وحُٗض بهخاحه و ٤ٞالغئٍت التي ًغٍضها هظا الىٓام.
 -4اإلاٗــلم:
ً
ٌٗض اإلاٗلم ؤؾاؾا في ٖملُت الخيكئت صازل اإلاضعؾت بما لضًه مً ٖلم ،وما ًامً به مً ُ٢م ،وما ً٣ىم به
مً ؤؾالُب جضعَؿُت وجغبىٍت م٘ الُالبٞ .األصاء الجُض للمٗلم ًم ً٨ؤن ٌٗىى الى٣و في مًمىن اإلا٣غع ،مثلما ؤن
زغاء اإلاًمىن ًم ً٨ؤن حهضعه ٣ٞغ ؤصاثه ،وجخدضر ألاصبُاث ًٖ صوع مؼصوج للمٗلم في الخيكئتٞ ،هى مً هاخُت خامل
وها٢ل للُ٣م ألاؾاؾُت واإلاباصت الٗلُا التي اعجًاها اإلاجخم٘ ،وهى مً هاخُت ؤزغي ًبث مً زال ٫الكغح وَغ١
ً
الخضعَـ والؿلىُ٢ ٥ما ز٣اُٞت ٢ض ال جسلى مً صالالث نغٍدت ؤو مًمغة (هىٍغ.)1096 :2005 ،
وَؿىص بحمإ ٖام بحن التربىٍحن ٖلى ؤن صوع اإلاٗلم في جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت هى" ألاؾاؽ صون ٚحره مً
الٗاملحن باإلاضعؾت" (ؾٗض.)31 :2004 ،
" وبن صوع التربُت في ج٩ىًٍ عوح الكٗب ال ًم ً٨ؤن جمغ صون هىُٖت مخمحزة مً اإلاٗلمحن" (م٨غوم:2005 ،
.)124
وهىا ٥بق٩الُت ؤوعصها (م٨غوم )254 :2005 ،جخمثل في ؤن الظًً ًلخد٣ىن بمهىت الخضعَـ ٢ض مغوا بسبراث
ً
ٖضًضة ،وال ؾُما ؤن ٖضصا مجهم ٢ض مغ بسبراث ؤزغي ٢بل ؤن ًضزل مهىت الخضعَـٞ ،هاالء الٗاملىن بمهىت الخضعَـ
لضحهم ُ٢م زانت بهم ،وال ًم ً٨لهم ؤن ًخسلىا ٖجها وهم ًماعؾىن اإلاهىت ،ولظلٞ ٪ةن جضعَؿهم للُ٣م ال ًم ً٨بال مً
زال ٫الُ٣م التي ًامىىن بها ول ً٨هظا ال ًمى٘ ؤن ج٩ىن هىا ٥مؿاخت ٦بحرة مخاخت إلاىا٢كت الُ٣م الخانت بالُلبت،
وهظا ًٟغى ٖلى اإلاضعؾحن لخد ٤ُ٣مهام الىُْٟت الُ٣مُت للتربُت ؤن ج٩ىن اإلاىا٢كت هي اقترا ٥في اهخماماث مىحىصة
بالٟٗل ،مما ًٟغى ٖلحهم حهضا ٦بحرا في اإلاالخٓت والخإمل واإلاىا٢كت واإلاغاحٗت ل٨ثحر مً اإلاٟاهُم والُ٣م ،م٘ جىيُذ
وحهت هٓغهم.
 -5اإلاىــاهج الخٗلُمُ ــت:
في مجا ٫جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت ال بض مً جىاٞغ ؤهضا ٝمدضصة لتربُت اإلاىاَىت جغبِ اإلاىاهج الضعاؾُت
باالؾتراجُجُت التربىٍت بدُث جخم جغحمت ألاهضا ٝبلى مدخىي ووكاٍ وزبراث مخٗضصة ج٩ىن لها نلت وزُ٣ت بالخُِ
والؿُاؾاث اإلا٣غعة.
و٢ض جإعجخذ جىحهاث الضو ٫خى ٫حٗل اإلاىاَىت ٦ماصة مؿخ٣لت ؤومً زال ٫مسخل ٠اإلاىاص الضعاؾُتٟٞ ،ي
بهجلترا ؤقاع ٞحها ٢اهىن بنالح الخٗلُم الهاصع في 1988م ٖلى يغوعة بصعاج جغبُت اإلاىاَىت ٦مىيىٕ ؤؾاسخي يمً
اإلاىهج ٩٦ل ،و٧ل اإلاىاهج ًيبغي ج٣ضًمها بدُث حٗ٨ـ الؿُا ١الؿُاسخي ،وهظه هي جغبُت اإلاىاَىت الخُ٣ُ٣ت .و٢ض
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ججضص الاهخمام بها في ٖام 1997م بةٖالن (الىع٢ت البًُاء) ،والتي ؤ٦ضث ٖلى يغوعة الخاحت بلى حٗؼٍؼ ُ٢م اإلاىاَىت
والتربُت الؿُاؾُت باإلاىهج ال٣ىمي (ؾٗض.)129 :2004 ،
ومً الثابذ ؤن حمُ٘ اإلاىاص الضعاؾُت ًم ً٨ؤن جضٖم ا٦دؿاب الُلبت لُ٣م اإلاىاَىت بطا ما "٢ضمذ اإلاٗغٞت
عئي وجل٣ي ؤي ً
ٖلى ق٩ل ؤؾالُب حٗلم طاجُت وحٗاوهُت ،وٖىضما ج٩ىن جل ٪اإلاٗغٞت وُُْٟت ج٣ضم ً
ىاء خىً٢ ٫اًا
ومك٨الث تهم الجماٖت واإلاجخم٘" (ببغاهُم وببغاهُم26 :2000 ،ـ.)27
ً
ً
ً
بؿُُا وال مداًضا للمٗغٞت ،وبهما هي ٌ
حؼء مً جغار اهخ٣اجي مً
وهىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن اإلاىاهج لِؿذ ججمُٗا
ازخُاع بٌٗ ألاٞغاص اإلاخسههحن ،ومً عئٍت حماٖت ؤو بٌٗ الجماٖاث للمٗغٞت (الكغُٖت).
ً
زابعا :العىامل الاكخــصادًت:
اإلا٣هىص بالٗىامل الا٢خهاصًت ،الىي٘ الا٢خهاصي مً الىاخُت اإلااصًت واإلاِٗكُت للٟغص ،ومؿخىي صزله
ً
ً
اإلاالي ،ومضي ٟ٦اًخه لُِٗل ٦غٍما ٖؼٍؼا في وَىه.
و٢ض اعجبِ مٟهىم اإلاىاَىت ٖبر الخاعٍش بد ٤اإلاكاع٦ت في اليكاٍ الا٢خهاصي والخمخ٘ بثرواجه٦ ،ما اعجبِ
ً
بد ٤اإلاكاع٦ت في الخُاة الاحخماُٖت ،وؤزحرا خ ٤اإلاكاع٦ت الٟٗالت في اجساط ال٣غاعاث الجماُٖت اإلالؼمت وجىلي اإلاىانب
ً
الٗامتًٞ ،ال ًٖ اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىن (ًىؾ ٠وؾالمت.)24 :2004 ،
ٗٞىضما جٟكل الضولت في بقبإ الخاحاث ألاؾاؾُت إلاىاَىحها ٌٗض طل ٪ؤخض ؤبغػ ؤبٗاص ؤػمت اإلاىاَىتٟٞ .ي
ْل هٓام ٖالمي لم حٗض الضولت ٢اصعة ٖلى الؿُُغة ال٩املت ٖلى مىاعصها ؤو بخ٩ام ٞاٖلُت الٗضالت الخىػَُٗت في
بَاعها ،بل ؤنبدذ الضولت مخإزغة بالخضزالث والازترا٢اث واإلاخٛحراث الخاعحُت ،ألامغ الظي ص ٘ٞفي ؤخُان ٦ثحرة بلى
اهدكاع خالت مً الاؾدُاء الٗام مً ٢بل اإلاىاَىحن صازل خضوص الضولت ال٣ىمُت بما بؿبب اعجٟإ ٖضص الؿ٩ان الظًً
ًٗ٣ىن جدذ زِ ال٣ٟغ ؤو ال٣ٟغ اإلاض ،٘٢والظًً بلٛذ وؿبتهم في بٌٗ اإلاجخمٗاث الٗغبُت هدى ( )%40مً الؿ٩ان،
بياٞت بلى ػٍاصة مؿاخت التهمِل الاحخماعي والؿُاسخي والث٣افي ،ألامغ الظي ٌٗجي ؤن وؿبت ٖالُت ٌِٗكىن خالت ؤػمت
في اإلاىاَىت ألجهم ال ًدهلىن ٖلى الخ٣ى ١التي جِؿغ لهم الُ٣ام بىاحباتهم ؤو التزاماتهم ججاه الضولت واإلاجخم٘ (لُلت،
.)369 :2005
وَٗض مىيىٕ الُ٣م مً اإلاىيىٖاث اإلاغجبُت ؤقض الاعجباٍ باألويإ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت
في مؿاعها الظي ال ًخى ًٖ ٠٢الخغ٦ت ،بل بن البٌٗ ًا٦ض ؤن الُ٣م ال حٗضو ؤن ج٩ىن اوٗ٩اؾاث لهظه ألاويإ
ً
(الكغ حبي132 :1996 ،ـ  ،)133وبن ٧ان الباخث ًازغ ـ جبٗا آلزغًٍ ـ الاٖخ٣اص بإن مىٓىمت الُ٣م ،وبن ٧اهذ جخإزغ بهظه
ً
ً
ً
ألاويإ جإزغا ٖمُ٣ا ،بال ؤجها جازغ ٞحها ؤًًا ولى بك٩ل مدضوص٦ ،ما ؤن وؿ ٤الُ٣م ال ًخــإزغ  ِ٣ٞبمهاصع الخإزحر
اإلادلُت والىَىُت ،بل ٦ظل ٪باإلاهاصع الخاعحُت ؾىاء ؤ٧اهذ ب٢لُمُت ؤم صولُت.
ً
خامظا :عىامل الاجصاٌ وإلاعالم:
ً٣هض الباخث بٗىامل الاجها ٫وؤلاٖالم ،اإلاازغاث التي جدضثها وؾاثل الاجها ٫ؤلاٖالم بكتى ؤهىاٖها مغثُت،
ومؿمىٖت ،وم٣غوءة ،وما ج٣ىم به مً ٖملُت حُٛحر واؾٗت اإلاضي ٖلى الٟغص في حمُ٘ مغاخل ٖمغه ،وٖلى حمُ٘ ُ٢مه
ً
ً
ً
ومباصثه ،وزانت ُ٢م اإلاىاَىت ؾلبا ؤو بًجابا ،وخؿب الهض ٝمً بعؾا ٫الغؾالت ؤلاٖالمُت.
ً
خُث ؤنبذ الٗالم بًٟل الثىعة ؤلاٖالمُت واإلاٗغُٞت ٢غٍت نٛحرة ججىبها مئاث الهىاعٍش الخاملت آالٞا مً
ال٣ىىاث الًٟاثُت ،جغؾل مالًحن الغؾاثل َىا ٫الُىم واللُلت ،ولظا ؤنبذ الٗالم مً حغاء هظه الثىعة ٌكٗغ بخأ٧ل
الىالء وجٟسخ ُ
اله َّىٍت ،في ٖالم ٌكهض ٧ل ًىم و٧ل نباح مئاث الازتراٖاث والابخ٩اعاث مما ًجٗل ق٩ل الخُاة في حٛحر
ً
مؿخمغ ،وحٗضصث الك٩ىي مً ج٣لو حجم الُ٣م واإلاٗاًحر التي اؾخ٣غث َىٍال في وحضان الىاؽ ،ومً زم ٚضا
املسهبيً ،ديى أخمد خظين
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الخضًث ًترصص باؾخمغاع خى ٫الضٖىة الضاثبت للخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع اإلاجخمٗاث و٦ظا ؤنبدذ اإلااجمغاث التربىٍت في
قتى ؤهداء الٗالم جضٖى بلى ج٨غَـ حهىص الخ ٗلُم والتربُت مً ؤحل جضُٖم ُ٢م اإلاىاَىت٦ ،إهم م٣ىماث الصخهُت
لضي الىاقئت والكباب ٖماص اإلاؿخ٣بل ،وؤمل ألامت في نى٘ الخُاة والخ٣ضم في ْل جدضًاث اإلاؿخ٣بل (ؾٗض:2004 ،
.)57
ً
طادطا :العــىامل الظياطيت:
اإلا٣هىص بالٗىامل الؿُاؾُت ،مجمىٖت م٩ىهاث الىٓام الؿُاسخي ،واإلاخمثل في ق٩ل الىٓام الخا٦م،
وال٣ىاهحن اإلاىبث٣ت ًٖ الضؾخىع الظي ٌٗبر ًٖ َبُٗت الٗال٢ت بحن الخا٦م واإلاد٩ىم ،والخٗضصًت الخؼبُت ،والاهخساباث
الٗامت.
جمثل الخيكئت الؿُاؾُت ٢ضعة اإلاجخم٘ ٖلى ه٣ل ز٣اٞخه وُ٢مه الؿُاؾُت ،مً حُل بلى آزغٖ ،بر اإلااؾؿاث
ً
اإلاسخلٟت التي ًدىحها٦ ،ما ؤجها ال ج٣خهغ ٖلى ه٣ل الث٣اٞت ،بل حكمل ٦ظلٖ ٪ملُت ا٦دؿاب الث٣اٞت والُ٣مًٞ ،ال
ًٖ ٖملُت حُٛحر هظه الث٣اٞت والُ٣م و ٤ٞما ًغاه اإلاجخم٘ (اإلاىىفي 7 :1979 ،ـ .)28
٦ما حٗجي الخيكئت الؿُاؾُت بمٗىاها الىاؾ٘" :حٗلم الُ٣م الؿُاؾُت وٖلى عؤؾها ُ٢م اإلاىاَىت بىاؾُت
ؤصواث الخيكئت ٧األؾغة ،واإلاضعؾت ،وحماٖت الغٞا ،١ووؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت مً صخاٞت وبٖالم وٚحرها" (ْاهغ،
.)35 :1985
والتربُت مً ؤحل اإلاىاَىت هي الهض ٝاإلادىعي للتربُت الؿُاؾُت ،والتي حٗجي مؿاٖضة الىاقئحن والكباب ٖلى
اؾدُٗاب الىا ٘٢والخٟاٖل م٘ بق٩الُا جه بُغٍ٣ت مىيىُٖت ها٢ضة ،ومً زم الىعي بُ٣م اإلاىاَىت وجمثلها في الؿلى.٥
" بن ُ٢م الاهخماء الىَجي ُّ
حٗض مً اإلا٣ىماث الغثِؿت لًمان ٗٞالُت التربُت في جد ٤ُ٣وُْٟتها الُ٣مُتٟٞ ،ي
ُٚبت الاهخماء الىَجي جخدى ٫الُ٣م الضًيُت بلى جُغ ،ٝوفي ُٚبت الاهخماء الىَجي جخدى ٫الُ٣م الؿُاؾُت بلى قٗاعاث
حىٞاء ،وفي ُٚبت الاهخماء الىَجي جخدى ٫الُ٣م الا٢خهاصًت بلى اؾخجزا ٝالثرواث ،واإلاٗامالث اإلاالُت بلى اؾخٛال ،٫وفي
ُٚبت الاهخماء الىَجي جخدى ٫الُ٣م الخلُ٣ت بلى بهبٛاثُاث ً/ىجىبُا ،وفي ُٚبت الاهخماء الىَجي جخدى ٫الُ٣م الاحخماُٖت
بلى ٖال٢اث شخهُت في يىء اإلاهالح اإلاخباصلت " (م٨غوم :2004 ،اإلا٣ضمت).
ّ
جأجـيراث مسهـبت:
ً
الخإزحراث التي جدضثها الٗىامل اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،ال جخم بهىعة مىٟغصة بل بجها لخخضازل
َّ
وجدكاب ٪في جإزحراث مغ٦بت ال ًم ً٨ؤن ًيؿب الؿبب لٗامل صون آزغ ،وبن ازخلٟذ وؿبت الخإزحر بُجها.
بن صالالث الؿلى ٥ؤلاوؿاوي في مجملها البض ؤن حٗ٨ـ ؤ زغ الٗىامل البُئُت ،والاحخماُٖت والث٣اُٞت،
والؿُاؾُت ،والا٢خهاصًت ،وؤلاٖالمُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي ألاٞغاص بك٩ل زام وٖلى حمُ٘ الُ٣م بك٩ل ٖام.
وٍغي (مُىؾً) ؤهه ال ًجب اإلابالٛت في صعحت الازخال ٝبحن جىحهاث الىالضًً وألا٢غانٞ ،الخضازل بُجهما هى
ً
ً
مً ٢بُل ألامىع الىاضخت هٓغا ألن هاالء ألا٢غان ما هم بال ؤٞغاصا مً هٟـ الىب٘ الظي ؤحى مىه مً ًىًمىن بلحهم.
ومً زم ٞةهه في ؤخىا٦ ٫ثحرة جضٖم مجمىٖاث ألا ٢غان اججاهاث الىالضًً وُ٢مهم ومٗخ٣ضاتهم واهخماماتهم ؤ٦ثر مما
جسالٟها (خؿحن.)62 :1981 ،
وعٚم ؤهمُت ألاؾغة واإلاضعؾت في الخيكئت ال ًم ً٨بهما ٫الىؾاثِ ألازغي وصوعها في الخيكئت الؿُاؾُت
اإلاخمثلت في صوع الٗباصة ،وألاخؼاب ،والى٣اباث ،والهُئاث ألازغي ،ول ً٨هظه الىؾاثِ ٢ض ً٩ىن لها ؤهمُتها في الىٓم
الضًم٣غاَُت ،ؤما اإلاجخمٗاث التي لم حؿخ٣غ ٞحها ؤنى ٫الضًم٣غاَُت ،وما ػالذ حٗاوي مً الخسل ٠الا٢خهاصي
ً
والاحخماعي والؿُاسخيٞ ،ةهه مً الهٗب ؤن ً٩ىن لهظه الىؾاثِ جإزحرها وٗٞالُتها ،زانت ؤن ٦ثحرا مً هظه
املسهبيً ،ديى أخمد خظين
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الخىُٓماث ال جيب٘ مً بعاصة قٗبُت خغة ومً نٟى ٝالجماهحر ،وبهما جإحي هدُجت ٢غاعاث عؾمُت ٞىُ٢ت ؤو احتهاصاث
شخهُت ؤو ج٨خالث ؾُاؾُت ؤو احخماُٖت ،ومً زم جاصي بلى الهغاٖاث والخهىماث وجهُٟت الخؿاباث (اإلا٣بلي،
 104 :2005ـ .)105
وٍم ً٨للباخث في جهاًت هظا الٟهل الخغوج باؾخيخاحاث وجلخُهاث إلاا جم بؿُه مً ٖىامل مازغة ٖلى
ُ٢م اإلاىاَىت مً زال ٫بًغاص هظه الٗىامل بك٩ل مسخهغ ٦مداوع ًىضعج جدذ ٧ل مدىع ؤبغػ الٗىامل الجؼثُت اإلاازغة
ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ٖلى الىدى آلاحي:
 -1عىامل الخدًً :وهي الٗىامل التي لها ٖال٢ت بخضًً اإلاؿلم (٧اإلاسجض وما ًخم بضازله مً زُاب بؾالمي
٦سُبت الجمٗت ،والضعوؽ ،واإلادايغاث ،والىضواث ،واإلاىأٖ ،و٦ظا ال٣ضوة الخؿىت للٗلماء اإلاؿلمحن).
 -2العىامل الاجخماعيتً :ازغ هظا الٗامل في ُ٢م اإلاىاَىت مً زال ٫اإلاجخم٘ (وما ُٞه مً يبِ احخماعي،
وٖال٢اث ازخُاعٍت ،وحٗامالث ونالث مخٗضصة ،وي ِٛاحخماعي) ،وألاٖغا ٝوالٗاصاث والخ٣الُض (وما ٞحها مً
ُ٢م يابُت ٧الٗغ ٝالؿاثض بحن الىاؽ ،والٗاصاث اإلاؿخد٨مت في ٖال٢اتهم وحٗامالتهم ،والخ٣الُض التي ٌٗخبر
َ
َ
َ
الخغوج ٖلحها ُٖبا احخماُٖا) ،والٗكحرة وال٣بُلت بغمىػها (مً ٖ٣ا ٫ومكاثش ،وٞئاث مخماًؼة احخماُٖا،
وٖهبُت ٢بلُت ،وحٗالي وجٟازغ باليؿب).
 -3العىامل التربىيت :هظا الٗامل له جإزحره ال٨بحر ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت وله ال٨ثحر مً الٗىامل الجؼثُت ٞاألؾغة
(بىيٗها اإلاِٗصخي ،وصزلها ،والحي الظي حِٗل ُٞه ،ومؿخىي حٗلُم الىالضًً ،وهىٕ الٗال٢ت ال٣اثمت بحن ؤٞغاص
ألاؾغة) ،وحماٖت ألا٢غان (مً زال ٫الخ٣لُض واإلادا٧اة ،واإلاكاع٦ت في عخالث مسُُت ،ومكاع٦تهم في الخىُٖت
بالهىٍت ،ومكاع٦تهم في ؤؾابُ٘ اإلاغوع ،ومىاؾم الدصجحر ،و٢ىاٞل مدى ألامُت) ،واإلاضعؾت (بدىُٓمها ،وصؾخىعها
ألازالقي ،وجإزحر الُلبت في بًٗهم ،وألاوكُت التربىٍت زاعج اإلاىهج ،وجإزحر الؼاثغًٍ للمضعؾت ،واحخماٖاث
مجالـ آلاباء واإلاٗلمحن ،وَبُٗت الٗال٢ت بحن اإلاضعؾحن ؤهٟؿهم ،وبحن اإلاضعؾحن والُلبت ،ونلت اإلاضعؾت بالبِئت
ومك٨التها ،وهمِ ؤلاصاعة اإلاخب٘ ،وجضعٍب الُلبت ٖلى جدمل اإلاؿاولُت) ،واإلاٗلم في (َغٍ٣ت جضعَؿه ،وم٣ضعجه
ٖلى بصاعة ٖال٢اجه م٘ َلبخه بهىعة اًجابُت ،والاخترام اإلاخباص ٫بحن اإلاٗلم وَلبخه) ،واإلاىاهج الخٗلُمُت (ومضي
وحىص جيؿُ ٤في الؿُاؾت التربىٍت ل٩ل مً التربُت ،والث٣اٞت ،وؤلاٖالم ،والكباب ُٞما ًخٗل ٤بالىعي بُ٣م
اإلاىاَىت ومماعؾتها ٖلى اإلاؿخىي الغؾمي ،ومىهج ألاخؼاب والخىُٓماث الؿُاؾُت ،ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي
ختى جاصي صوعها في بىاء ُ٢م اإلاىاَىت لضي ؤًٖائها) ٧لها وٚحرها حٗمل ٖلى الخإزحر ٖلى الىعي بُ٣م اإلاىاَىت
ومماعؾتها لضي الُلبت بك٩ل مباقغ وٖلى بُ٣ت ؤٞغاص اإلاجخم٘ بك٩ل ٚحر مباقغ.
 -4العىامل الاكخصادًت :وجخمثل الٗىامل الجؼثُت لهظا الٗامل في (ال٣ٟغ وٚالء اإلاِٗكت ،وُٚاب الخ٩اٞل
الاحخماعي ،وؤلازال ٫بمبضؤ ج٩اٞا الٟغم ،بياٞت بلى ٖضم جىٞغ الٗمل لل٣اصع ٖلُه (البُالت) لُِٗل الٟغص
خُاة ٦غٍمت في وَىه).
 -5عىامل الاجصاٌ وإلاعالم :والتي ًم ً٨بًغاص حؼثُاتها في (وؾاثل ؤلاٖالم اإلادلُت ،وال٣ىىاث الًٟاثُت،
واإلاجالث ،والجغاثض ،وال٨خب ،وؤ قغَت ال٩اؾِذ والُٟضًى ،والؿُضحهاث ،وؤخاصًت الخُاب الؿُاسخي للخؼب
الخا٦م ،وٖضم وحىص ٢ىىاث ًٞاثُت للمٗاعيت لٗغى وحهت الىٓغ ألازغي).
 -6العىامل الظياطيت :والتي ًم ً٨بصعاج ٖىامل حؼثُت جدتها جخمثل في (َبُٗت الىٓام الؿُاسخي ،ووحىص
الاؾدبضاص مً ٖضمه ،والاؾخُ٣اب الؿُاسخي اإلاهلحي ،واؾخٛال ٫طوو الىٟىط للىُْٟت الٗامت واإلا٩اهت
الاحخماُٖت في ججاوػ الضؾخىع وال٣ىاهحن ،وبؿُهم ٖلى خ٣ى ١آلازغًٍ بال٣ىة ،بياٞت بلى الضوع الظي جلٗبه
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ألاخؼاب والخىُٓماث الؿُاؾُت ،ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،و٦ظا ما جدضزه الاهخساباث الٗامت مً خغا٥
ؾُاسخي).

 -3مىهجيت وئجساءاث الدزاطت:
مىهج الدزاطت:
َّ
اجب٘ الباخث في هظه الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي ،والظي ٌٗض ؤخض ؤق٩ا ٫الخدلُل والخٟؿحر الٗلمي اإلاىٓم
ً
لىنْ ٠اهغة ؤو مك٩لت مدضصة ،وجهىٍغها ٦مُاَ ًٖ ،غٍ ٤حم٘ بُاهاث ومٗلىماث م٣ىىت ًٖ الٓاهغة ؤو اإلاك٩لت
وجهيُٟها وجدلُلها وبزًاٖها للضعاؾت الض٣ُ٢ت (ملخم.)324 :2000 ،
مجخمع وعيىت الدزاطت:
ً
و٢ض ج٩ىن مجخم٘ البدث في هظه الضعاؾت مً (َ )8039البا وَالبت مً َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت (الثالث
ً
الثاهىي) ،و٧اهذ الُٗىت (َ )507البا وَالبت ،جم ازخُاعهم بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت الُبُ٣ت ،و٢ام الباخث بخدلُل ()479
اؾدباهت التي ٧اهذ م٨خملت ،واؾدبٗض ( )28اؾدباهت لٗضم ا٦خمالها.
بىاء وألداة وصدكها وجباتها:
جم بىاء ألاصاة ،مً زال ٫ازخُاع ٣ٞغاتها ومجاالتها في يىء ما اؾخسلهه الباخث مً البدىر والضعاؾاث
الؿاب٣ت وألاصب الىٓغي بما في طل ٪صؾخىع الجمهىعٍت الُمىُت ،والتي لها ٖال٢ت بهظا اإلاجا ،٫و٦ظل ٪مً زالٖ ٫غى
٣ٞغاث الاؾدباهت في نىعتها ألاولُت ٖلى ٖضص ( ،)14مً اإلاد٨محن ،واإلاخسههحن في التربُت ،وٖلم الىٟـ؛ بهضٝ
اؾخُالٕ آعائهم بكإن ؾالمت نُاٚت ٖىانغ ألاصاة ،ومضي ويىح وصخت نُاٚت الٗباعاث اإلامثلت لخإزحر الٗىامل ٖلى
ُ٢م اإلاىاَىت اإلاغاص ُ٢اؾها ،ومضي مالءمت اإلاُ٣اؽ اإلاخضعج الخماسخي للخ٨م ٖلى جإزحر هظه الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت
لضي الُلبت ،ومضي مالءمت جىػَ٘ الضعحاث اإلادضصة للخ٣ضًغاث اللُٟٓت ،و٢ض جم الخٗضًل بىاء ٖلى آعاء اإلاد٨محن
والخبراء.
زم جم ٖغى الاؾدباهت مغة زاهُت ٖلى ( )7زبراء مً ؤهل الازخهام في التربُت وٖلم الىٟـ ،وطل ٪للخإ٦ض
مً نالخُت الاؾدباهت في نىعتها الجهاثُت ،لخد ٤ُ٣الهض ٝالظي ويٗذ مً ؤحله ،و٢ض ؤؾٟغث هظه الخُىةٖ ،لى
بحمإ اإلاد٨محن ٖلى نالخُت الاؾدباهت لالؾخسضام في جإزحر الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي الُلبت ،وهظا ما ًا٦ض
نض ١ألاصاة.
اللائمت النهائيت لليم املىاػىت بعد الخدىيم هي:
 -1اإلاىاَىت اإلاضهُت :وحكخمل ٖلى (ُ٢ )3م للمىاَىت هي :اخترام الضؾخىع وال٣ىاهحن ووحىب جىُٟظها ،اخترام الىٓام
الٗام ،ؤصاء الىاحباث ومماعؾت الخ٣ى.١
 -2اإلاىاَىت الؿُاؾُت :وحكخمل ٖلى (ُ٢ )19مت للمىاَىت هي :ؤلازالم للىًَ وخبه والضٞإ ٖىه والخطخُت مً
ؤحله ،الاٖتزاػ بالهىٍت الىَىُت ،الاهخماء للىًَ والىالء له ،الاٖتزاػ بالهىٍت ال٣ىمُت ،الاٖتزاػ باالهخماء بلى ألامت
الٗغبُت ،الاٖتزاػ باالهخماء بلى ألامت ؤلاؾالمُت ،اإلاكاع٦ت ال٩املت في الخُاة الؿُاؾُت ،اخترام زىابذ الىٓام
الؿُاسخي ،ؤلاًمان بمبضؤ الخضاو ٫الؿلمي للؿلُت ،ؤلاًمان بمبضؤ الخٗضصًت الؿُاؾُت ،اإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت في
الٗمل الؿُاسخي ،الجغؤة في ٢ى ٫الخ( ٤ؤمغ بمٗغو ٝوههي ًٖ مى٨غ) ،الخٗاٌل م٘ الازخال ٝفي الغؤي ،اخترام عؤي
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ألاٚلبُت والجزوٖ ٫ىضه ،اخترام عؤي ألا٢لُت ،اخترام خ٧ ٤ل مىاًَ في الاهخماء بلى خؼب مٗحن ،اخترام جىحهاث
و٢ىاٖاث ألاخؼاب ،الالتزام بالى٣ض اإلاىيىعي ،الاٖترا ٝباآلزغ .
 -3اإلاىاَىت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت :وحكخمل ٖلى (ُ٢ )14مت للمىاَىت هي :اخترام اإلالُ٨اث الخانت والٗامت
واإلادآٞت ٖلحها ،الخٗاون ،جىمُت الغوح الجماُٖت ،الٗضالت الاحخماُٖت ،عوح الخضمت الخُىُٖت واإلاباصعة،
الدؿامذ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،ؤلاًمان بالؿالم ٦مىهج ،ؤلاًمان بُ٣مت الٗمل ،الكٗىع باإلاؿاولُت الٟغصًت
والجماُٖت ،اخترام اإلاىاؾباث الىَىُت ،اخترام اإلاىاؾباث الضًيُت ،الخماؾ ٪الاحخماعي ،بلٛاء الٟىاع ١الُبُ٣ت،
اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن.
 -4اإلاىاَىت الث٣اُٞت :وحكخمل ٖلى (ُ٢ )8م للمىاَىت هي :اخترام خغٍت الخٗبحر وببضاء الغؤي ،مماعؾت الخىاع ،اخترام
الخًاعاث ؤلاوؿاهُت ،اخترام الث٣اٞاث اإلاخٗضصة ،اخترام وحهاث الىٓغ ألازغي ،ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر الىا٢ض،
الاهٟخاح ٖلى آلازغًٍ ،الخىاع بحن الخًاعاث.
اللائمت النهائيت للعىامل املإجسة على كيم املىاػىت هي:
 -1عىامل الخدًً :وحكخمل ٖلى زالزت بىىص هي ( الخُاب ؤلاؾالمي صازل اإلاسجض ،ال٣ضوة الخؿىت للٗلماء اإلاؿلمحن،
صوع الخغ٧اث وألاخؼاب الضًيُت).
 -2الٗىامل الاجخماعيت :وحكخمل ٖلى زالزت بىىص هي (الٗغ ٝوالٗاصاث والخ٣الُض ،الٗكحرة وال٣بُلت ،اإلاجخم٘).
 -3العىامل التربىيت :وحكخمل ٖلى زمؿت بىىص هي (٦الم مٗلمي وؾلى٦ه ،ما ؤحٗلمه في اإلاضعؾت ،ألاؾغة ،حماٖت
ألا٢غان ،اإلاىهج الضعاسخي).
 -4العىامل الاكخصادًت :وحكخمل ٖلى بىضًً هما (جُبُ ٤الضولت إلابضؤ ج٩اٞا الٟغم ،جدؿً مؿخىي اإلاِٗكت).
 -5عىامل الاجصاٌ وإلاعالم :وحكخمل ٖلى زالزت بىىص هي (الصخ ٠واإلاجالث وؤلاطاٖاث وال٣ىىاث الُمىُت (مغثُت
ومؿمىٖت وم٣غوءة) ،ال٣ىىاث الًٟاثُت ٚحر الُمىُت ،قب٨ت الاهترهذ).
 -6العىامل الظياطيت :وحكخمل ٖلى ؤعبٗت بىىص هي (ألاخؼاب الؿُاؾُت ،الاهخساباث الٗامتَ ،بُٗت الىٓام
الؿُاسخي ،مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي).
جباث وألداة:
ً
للخإ٦ض مً زباث ألاصاة٣ٞ ،ض اٖخمض الباخث زباث الخجؼثت الىهُٟت ماقغا إلاٗامل الثباث ،بط حغي جُبُ٤
اإلاُ٣اؽ ٖلى ُٖىت جخ٩ىن مً (َ )100الب وَالبت مً هٟـ ُٖىت الضعاؾت ،و٢ض جم اؾخسضام مٗامل اعجباٍ
(بحرؾىن) واؾخسضام مٗاصلت (ؾبحرمان– بغاون) الخصخُدُت ،ووحض ؤن مٗامل الثباث ٌؿاوي ( ،)0.93و٢ض اٖخبرث
ً
ً
هظه الُ٣مت ماقغا حُضا ٖلى زباث اإلاُ٣اؽ لخد ٤ُ٣ؤٚغاى هظه الضعاؾت.
الىشن اليظبي:
٢ام الباخث بخدىٍل الخ٣ضًغاث اللُٟٓت في اؾخجاباث الُلبت ٖلى بىىص الاؾدباهت بلى صعحاث الجٟا٢ه م٘
الهض ٝمً اؾخسضام الاؾدباهت ،و ٤ٞمُ٣اؽ مخضعج ،م٩ىن مً زمـ ج٣ضًغاث لُٟٓت ،جضٖ ٫لى صعحت جإزحر الٗىامل
ً
ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضحهم ،وبُٖاء صعحت للخ٣ضًغاث اللُٟٓت ،وهىٖ :الُت حضا= ،5وٖالُت= ،4ومخىؾُت=،3
ويُٟٗت= ،2وال جازغ = .1
و٢ض جم اٖخماص ؾلم ؤلاحابت وؤوػان الضعحاث في الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي :ـ
 -1الٟئت ألاولى( :مً  0.5بلى ا٢ل مً ٚ / )1.5حر مازغة
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-2
-3
-4
-5

الٟئت الثاهُت( :مً  1.5بلى ا٢ل مً  / )2.5يُٟٗت
الٟئت الثالثت( :مً  2.5بلى ا٢ل مً  / )3.5مخىؾُت
الٟئت الغابٗت( :مً  3.5بلى ؤ٢ل مًٖ/ )4.5الُت
ً
الٟئت الخامؿت( :مً 4.5بلى ٖ/ )5الُت حضا

املعالجاث إلاخصائيت:
٢ام الباخث بةحغاء الخدلُل ؤلاخهاجي للبُاهاث بىاؾُت (( SPSSالؾخسغاج الخ٨غاعاث ،واليؿب اإلائىٍت،
واإلاخىؾُاث الخؿابُت ،والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت٦ ،ما ٢ام الباخث باؾخسضام ازخباع ( )T.Testلضاللت الٟغو.١

 -4عسض ومىاكشت الىخائج:
وزخاما ًم ً٨للباخث ؤن ًىعص حضوال للمضي ال٨لي إلاخىؾِ جإزحر الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ألاعب٘ مجخمٗت،
م٘ بقاعة مسخهغة لخٟؿحر بٌٗ الىخاثج.
جدوٌ ( )1املدي الىلي ملخىطؽ جأجير العىامل على كيم املىاػىت وألزبع مجخمعت والىلي لألداة (ن= )479
جاهب املمازطت
جاهب الىعي
اإلاخىؾِ
جغجِب
اإلاخىؾِ ع٢م
جغجِب
زكم
الٗىامل
الٗىامل
الخؿابي
الخؿابي الٗىامل الٗىامل
العىامل الٗىامل
4.32
ٖىامل الخضًً
1
1
4.35
ٖىامل الخضًً
1
1
3.66
الٗىامل التربىٍت
2
3
3.80
الٗىامل التربىٍت
2
3
3.40
الٗىامل الاحخماُٖت
3
2
3.42
الٗىامل الاحخماُٖت
3
2
3.20
الٗىامل الا٢خهاصًت
4
4
3.20
الٗىامل الا٢خهاصًت
4
4
2.94
الٗىامل الؿُاؾُت
5
6
3.02
الٗىامل الؿُاؾُت
5
6
ٖىامل الاجها٫
ٖىامل الاجها٫
2.80
6
5
2.91
6
5
وؤلاٖالم
وؤلاٖالم
3.39
بحمالي مخىؾِ صعحت اإلاماعؾت
3.45
ئجمالي مخىطؽ دزجت الىعي
إلاجمالي العام ملخىطؽ دزجت الىعي واملمازطت = 3.42
حكحر البُاهاث اإلاىضخت في الجضو ٫ع٢م ( )1بلى ج٣اعب مخىؾِ صعحت الخإزحر للٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م
اإلاىاَىت بك٩ل ٖام في حاهبي الىعي واإلاماعؾت ،وبن ٧ان مخىؾِ صعحت جإزحر الٗىامل ٖلى حاهب الىعي ؤٖلى مجها بلى
خض ما في حاهب اإلاماعؾت بك٩ل ٖامٖ ،ضا الٗىامل الا٢خهاصًت التي حؿاوي ٞحها مخىؾِ صعحت الخإزحر ( )3.20في
حاهبي الىعي واإلاماعؾت ،و٧ان بحمالي مخىؾِ صعحت الىعي (٢ )3.45غٍب بلى خض ما م٘ بحمالي مخىؾِ صعحت اإلاماعؾت
َّ
( ،)3.39بال ؤن اإلاالخٔ مً الجضو ٫هى :ؤن ٖىامل الخضًً بمخىؾِ ( )4.45للىعي و( )4.32للمماعؾت خهلذ ٖلى
الترجِب ألاو ٫في الخإزحر ٖلى حمُ٘ ُ٢م اإلاىاَىت ،ووٗ٢ذ في الٟئت (ٖالُت) ؤي ؤن مؿخىي جإزحرها ٖالي ،وحاء في الترجِب
الثاوي مً خُث الخإزحر ٖلى حاهبي الىعي واإلاماعؾت الٗىامل التربىٍت ،بمخىؾِ ( )3.80للىعي و( )3.66للمماعؾت،
ووٗ٢ذ في الٟئت (ٖالُت) ؤي ؤن مؿخىي جإزحرها ٖالي.
وٍم ً٨جٟؿحر خهىٖ ٫ىامل الخضًً ٖلى اإلاغجبت ألاولى ،وفي الٟئت (ٖالُت) ،بلى ؤن طلٌٗ ٪ىص بلى م٩اهت الضًً
في هٟىؽ الُلبت ،ومضي التزامهم بخىححهاجه ،بط الخضًً في خُاة اإلاؿلم الخل٣ت الىؾُُت بحن التزاماث الُ٣م و٢ضعة
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الظاث اإلاؿلمت ٖلى الخٟاٖل م٘ مىا ٠٢الخُاة اإلاسخلٟت في بَاع مىهج هللا حٗالى ،بهه الخٗبحر ًٖ الٗال٢ت بحن الُ٣م
ؤلاؾالمُت الُٗٓمت ومٓاهغ الؿلى ٥اإلاٗبرة ٖجها والٛاًاث اإلاإمىلت٦ ،ما ًم ً٨جٟؿحر خهى ٫الٗىامل التربىٍت ٖلى
اإلاغجبت الثاهُت ،وفي الٟئت (ٖالُت) ،بلى الخإزحر والاجها ٫اإلاباقغ الظي ًخل٣اه الُلبت في اإلاضعؾت ،ولٗل الخىحُه اإلاؿخمغ
الظي ً٣ىم به ال٣اثمىن ٖلى ٖىامل الخضًً ،والٗىامل التربىٍت مً (زُباء ومٗلمحن وٚحرهم) ،ؤصي بلى اخترام هظه
الُ٣م وجمثلها في حاهبي الىعي واإلاماعؾت ،وحٗل لهظًً الٗاملحن اإلا٩اهت ألاولى والثاهُت في الخإزحر ٖلى حمُ٘ ُ٢م اإلاىاَىت
ً
ً
(وُٖا ومماعؾت) ،في خحن ٧ان جغاح٘ بُ٣ت الٗىامل ،بما ٞحها ٖىامل ٧ان ًخى ٘٢ؤن ً٩ىن جإزحرها ٖالُا ٗ٦ىامل الاجها٫
ً
ً
وؤلاٖالم (مثال) التي حاءث في آزغ جغجِب الٗىامل اإلاازغة ،بال ؤن جإزحرها ـ م٘ بُ٣ت الٗىامل ـ (مخىؾُا) ،مما ًضٖ ٫لى
هامكُت جإزحر بٌٗ هظه الٗىامل في خُاة الُلبت ،وٖضم اهخمام ال٣اثمحن ٖلى بصاعة هظه الٗىامل لخُٟٗل صوعها في
الخإزحر ؤلاًجابي ٖلى وعي ومماعؾت الُلبت لهظه الُ٣م.
جدوٌ زكم ( )2هخائج اخخباز ( )T.Testلداللت الفسوق بين مخىطؽ دزجت العىامل املإجسة على ممازطت كيم
املىاػىت خظب الجيع (ذهىز ـ ئهاث)
دزجت كيمت مظخىي
الاهدساف
املخىطؽ
الىى العدد
العىامل
املعيازي
الحسيت ( )Tالداللت
الحظابي
.67673
4.3001
ط٦غ 349
.442 -.769 477
عىامل الخدًً
.56059
4.3471
ؤهثى 130
.82711
3.3836
ط٦غ 349
.384 -.872 477
العىامل الاجخماعيت
.86692
3.4587
ؤهثى 130
.91669
3.6175
ط٦غ 349
.060 -1.889 477
العىامل التربىيت
.85682
3.7923
ؤهثى 130
.99014
3.1242
ط٦غ 349
.001 -3.211 477
العىامل الاكخصادًت
.88507
3.4260
ؤهثى 130
.91693
2.7468
ط٦غ 349
.028 -2.201 477
عىامل الاجصاٌ وإلاعالم
.91169
2.9538
ؤهثى 130
1.05169
2.8943
ط٦غ 349
.078 -1.765 477
العىامل الظياطيت
.96170
3.0808
ؤهثى 130
حكحر البُاهاث اإلاىضخت بالجضو ٫ع٢م ( )2بلى وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في جإزحر الٗىامل الا٢خهاصًت
ٖلى مماعؾت ُ٢م اإلاىاَىت لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بمدآٞت ٖمغان خؿب مخٛحر هىٕ الجيـ بمخىؾِ ()3.12
للظ٧ىع ومخىؾِ ( )3.43لئلهارٖ ،ىض صعحت خغٍت ( )477ولهالح ؤلاهار وَٗىص طل ٪بلى مُل ؤلاهار لالهضماج في
اإلاجخم٘ وؤلاخؿاؽ بمك٨الجه ،وعٚبتهً في الُٗاء ومؿاٖضة آلازغًٍ٦ ،ما جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في جإزحر
ٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم بمخىؾِ ( )2.75للظ٧ىع ومخىؾِ ( )2.95لئلهارٖ ،ىض صعحت خغٍت ( ،)477ولهالح ؤلاهار
ً
ؤًًا ،وٍم ً٨ؤن ٌٗؼي هظا بلى اإلابرعاث هٟؿها التي جم جىيُدها في حاهب الىعي ،في خحن لم جٓهغ ٞغو ١طاث صاللت
بخهاثُت في جإزحر بُ٣ت الٗىامل ٖلى مماعؾت الُلبت لُ٣م اإلاىاَىت حٗؼي إلاخٛحر هىٕ الجيـ ٦ما هى واضح مً الجضو،٫
وهظا ٌكحر بلى ج٣اعب جإزحر الٗىامل ٖلى مماعؾت ُ٢م اإلاىاَىت بحن الظ٧ىع وؤلاهار لخل٣حهم لىٟـ اإلاازغاث وجإزغهم بها
بهىعة مدؿاوٍت بلى خض ما.
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 -1ولئلحابت ٖلى هظا الدؿائ ٫إلاخٛحر هىٕ الخسهو في حاهب اإلاماعؾت ٣ٞض جم اؾخسضام ازخباع ( )T.Testلضاللت
الٟغو ١بحن مخىؾِ صعحت الٗىامل اإلاازغة ٖلى مماعؾت ُ٢م اإلاىاَىت لُٗيخحن مؿخ٣لخحن والجضو ٫الخالي
ًىضح طل:٪
جدوٌ ( )3هخائج اخخباز ( )T.Testلداللت الفسوق بين مخىطؽ دزجت العىامل املإجسة على ممازطت كيم املىاػىت
خظب الخخصص (علمي ـ أدبي)
مظخىي
كيمت
الاهدساف دزجت
املخىطؽ
الخخصص العدد
العىامل
الداللت
()T
املعيازي الحسيت
الحظابي
.66064
4.3432
381
ٖلمي
.043
2.026
477
عىامل الخدًً
.57941
4.1952
98
ؤصبي
.86832
3.4085
381
ٖلمي
.795
.260
477
العىامل الاجخماعيت
.71076
3.3865
98
ؤصبي
.92622
3.6791
381
ٖلمي
.464
.734
477
العىامل التربىيت
.81015
3.6097
98
ؤصبي
1.00499
3.1767
381
ٖلمي
.144
-1.469
477
العىامل الاكخصادًت
.82136
3.3202
98
ؤصبي
.94185
2.8307
381
ٖلمي
عىامل الاجصاٌ
.193
1.303
477
وإلاعالم
.82077
2.6952
98
ؤصبي
1.03314
2.9623
381
ٖلمي
.468
.726
477
العىامل الظياطيت
1.02214
2.8776
98
ؤصبي
حكحر بُاهاث الجضو )3( ٫بلى وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في جإزحر ٖىامل الخضًً ٖلى مماعؾت ُ٢م
اإلاىاَىت ـ بلى خض ما ـ لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بمدآٞت ٖمغان خؿب مخٛحر هىٕ الخسهو بمخىؾِ ()4.34
للٗلمي ومخىؾِ ( )4.20لؤلصبيٖ ،ىض صعحت خغٍت ( ،)477ولهالح الٗلمي ،وَٗؼي طل ٪بلى اإلابرعاث هٟؿها في حاهب
الىعي ،في خحن لم جٓهغ ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في جإزحر بُ٣ت الٗىامل ٖلى مماعؾت الُلبت لُ٣م اإلاىاَىت حٗؼي
إلاخٛحر هىٕ الخسهو ٦ما هى واضح مً الجضو ،٫وللمبرعاث هٟؿها في حاهب الىعي.
 -2ولئلحابت ٖلى هظا الدؿائ ٫إلاخٛحر الخالت الخًغٍت في حاهب اإلاماعؾت ٣ٞض جم اؾخسضام ازخباع ()T.Test
لضاللت الٟغو ١بحن مخىؾِ صعحت الٗىامل اإلاازغة ٖلى مماعؾت ُ٢م اإلاىاَىت لُٗيخحن مؿخ٣لخحن والجضو٫
الخالي ًىضح طل:٪
جدوٌ ( )4هخائج اخخباز ( )T.Testلداللت الفسوق بين مخىطؽ دزجت العىامل املإجسة على ممازطت كيم املىاػىت
خظب الحالت الحظسيت (خظس ـ زيف)
كيمت مظخىي
دزجت
الاهدساف
املخىطؽ
الحالت
العدد
العىامل
املعيازي
الداللت
()T
الحسيت
الحظابي
الحظسيت
.70365
4.2896
205
خًغ
.506
-.665
477
عىامل الخدًً
.60195
4.3303
274
عٍ٠
.88841
3.4152
205
خًغ
.799
.255
477
العىامل الاجخماعيت
.79948
3.3955
274
عٍ٠
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دزجت
الحسيت

كيمت
()T

مظخىي
الداللت

الاهدساف
املخىطؽ
الحالت
العدد
العىامل
املعيازي
الحظابي
الحظسيت
.97288
3.5835
205
خًغ
.095
-1.675
477
العىامل التربىيت
.84423
3.7258
274
عٍ٠
.99628
3.2547
205
خًغ
.344
.947
477
العىامل الاكخصادًت
.95218
3.1697
274
عٍ٠
.92980
2.8195
205
خًغ
عىامل الاجصاٌ
.734
.340
477
وإلاعالم
.91269
2.7906
274
عٍ٠
1.07339
3.0140
205
خًغ
.205
1.270
477
العىامل الظياطيت
.99588
2.8932
274
عٍ٠
حكحر البُاهاث اإلاىضخت بالجضو ٫ع٢م ( )4بلى ٖضم وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في جإزحر الٗىامل ٖلى
مماعؾت الُلبت لُ٣م اإلاىاَىت حٗؼي إلاخٛحر الخالت الخًغٍت (خًغ ،عٍ )٠في حمُ٘ الٗىامل ٦ما هى واضح مً
الجضو ،٫وهي الىدُجت هٟؿها في حاهب الىعي ـ ٖضا ٖىامل الخضًً ـ ،وهظا ٌكحر بلى ج٣اعب جإزحر الٗىامل ٖلى وعي
ومماعؾت َلبت الخًغ والغٍ ٠لُ٣م اإلاىاَىت ،وَٗىص طل ٪بياٞت بلى ما ط٦غ في حاهب الىعي بلى ج٣اعب ٖ٣لُت َلبت
الخًغ والغٍ ٠ل٩ىن الٟىاع ١بحن ما ٌؿمى خًغ وما ٌؿمى عٍ ٠نٛحرة ومدضوصة.

جىصياث وملترخاث الدزاطت:
ً
أوال /جىصياث الدزاطت

-1

-2
-3
-4

-5
-6

في يىء مك٩لت الضعاؾت وما جىنلذ بلُه مً هخاثج ًىصخي الباخث بما ًلي:
َّ
ؤلاٞاصة مً ال٣اثمت اإلاد٨مت في وي٘ جهىع للتربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،بدُث ًخىاٞغ له م٣ىماث الًبِ
الٗلمي بما ٌؿاٖض ٖلى جدضًض ما ًىاؾب ٧ل ن ٠صعاسخي ،وما ًجب ؤن ًخٗلمه الُلبت في مغخلت صعاؾُت
مُٗىت.
جىحُه ا لؿُاؾت ؤلاٖالمُت الغؾمُت بدُث جسضم جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً زال ٫الغؾالت
ؤلاٖالمُت التي جبثها (مغثُت ومؿمىٖت وم٣غوءة).
يغوعة اهخمام ألاخؼاب الؿُاؾُت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بدىمُت ُ٢م اإلاىاَىت وجغؾُسها لضي ؤًٖائها
ومىدؿبحها.
يغوعة ُ٢ام الضول ت بةًجاص اؾتراجُجُت ٖامت جً٘ ٞحها الخُىٍ الٗغًٍت للتربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،وبلؼام
٧ل الجهاث طاث الٗال٢ت (التربُت والخٗلُم ،ووؾاثل ؤلاٖالم ،وألاخؼاب الؿُاؾُت ،ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي،
…) بةصعاحها يمً بغامجها في جغبُتها لؤلٞغاص وجىُٖتهم ،ختى جخ٩امل حهىص الجمُ٘ وال جخٗاعى.
الخإُ٦ض ٖلى ٧اٞت اإلااؾؿاث واإلاىٓماث التي حٗمل في مجا ٫الكباب والىاقئت بالخيؿُ ٤والخٗاون في وي٘
بغامج جثُُٟ٣ت حٗخمض ٖلى ألاوكُت الالنُٟت للُلبت في اإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاسخلٟت.
ً
حٗىٍض الُلبت ٖلى مماعؾت مهاعاث اإلاىاَىت في ؾً مب٨غة ،صازل اإلاضعؾت وزاعحها ،خُث حٗخبر مجاال
ً
إلاماعؾت ؤصواع اإلاىاَىت ،وباألزو لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت ألجهم في مغخلت ٖمغٍت لها ؤهمُتها هٓغا ل٣غب
مماعؾتهم لخ٣ى ١وواحباث اإلاىاَىت ال٩املت ،بٗض ا٢ترابهم مً الىطج البضوي والىٟسخي والاحخماعي والؿُاسخي.
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ً
جاهيا /ملترخاث الدزاطت:
ً
اؾخ٨ماال إلاا بضؤجه هظه الضعاؾت؛ ًم ً٨بحغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث والبدىر ومجها:
 -1صعاؾت ج٣ىٍمُت لضوع ٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم في جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت.
 -2الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي َلبت الجامٗت مً وحهت هٓغهم.
 -3مضي وعي َلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت بُ٣م اإلاىاَىت.
 -4الٗىامل اإلاازغة ٖلى وعي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت لُ٣م اإلاىاَىت ومماعؾتهم لها (صعاؾت م٣اعهت).
 -5الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي َلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت (صعاؾت جدبُٗت).
 -6مضي جىٞغ ُ٢م اإلاىاَىت في اإلاىاهج الخٗلُمُت بالجمهىعٍت الُمىُت (صعاؾت جدلُلُت).
ً
ٖ -7ال٢ت ُ٢م اإلاىاَىت بالىاخُت الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت صؾخىع الجمهىعٍت الُمىُت (همىطحا).
 -8الخىؾ٘ في صعاؾت الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ٖىض الُلبت صعاؾت جُبُُ٣ت في ٖضص مً اإلاغاخل
الخٗلُمُت وال ؾُما اإلاغخلخحن الثاهىٍت والجامُٗت.

كائمت املساجع:
-

-

-

-

ببغاهُم وببغاهُم ،قٗبان خامض ٖلي ،هاصًه خؿً ( :)2000جؼىيس مىاهج الخعليم لخىميت املىاػىت في وأللفيت
الثالثت لدي الؼالب باملسخلت الثاهىيت (دزاطت ججسيبيت) ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر التربىٍت والخىمُت ،قٗبت بدىر
جُىٍغ اإلاىاهج ،الجؼء ألاو ،٫ال٣اهغة ،مهغ.
ابً زلضونٖ ،بض الغخمً بً مدمض ( :)1920امللدمتَ ،بٗت اإلاُبٗت ألاػهغٍت ،ال٣اهغة.
ابً مىٓىع ،ؤبى الًٟل حما ٫الضًً مدمض ( :)1994لظان العسب ،اإلاجلض الثالث ٖكغ ،صاع ناصع ،بحروث.
ؤبى الُٗىحنٖ ،لي زلُل ( :)1998الليم إلاطالميت والتربيت ،2ٍ ،م٨خبت ببغاهُم الخلبي ،اإلاضًىت اإلاىىعة،
الؿٗىصًت.
ؤبى زلُل ،مدمض ببغاهُم ( :)1990الخيشئت الظياطيت لؼالب املسخلت الثاهىيت الفىيت بمدافظت البديرة
"دزاطت جلىيميت" عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،حامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت.
ؤبى ٚاهمًٞ ،ل ٖلي ( :)1990ال٣بُلت والضولت في الُمً ،1 ٍ ،صاع اإلاىاع للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اهغة.
بؾماُٖل ؾُ ٠الضًً ٖبض الٟخاح ( :)2005الصخف غير امللدض...جأميم الدولت للدًً ،كساءة في دفاجس املىاػىت
املصسيت ،ؤوعا ١اإلااجمغ الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ للبدىر الؿُاؾُت ،الٟترة مً  21ـ 23صٌؿمبر ،جدذ ٖىىان
(اإلاىاَىت اإلاهغٍت ومؿخ٣بل الضًم٣غاَُت عئي حضًضة) اإلاجلض الثاوي ،1ٍ ،م٨خبت الكغو ١الضولُت ،ال٣اهغة.
بؾماُٖل٢ ،باعي مدمض ( :)1979كظاًا علم وألخالق دزاطت هلدًت مً شاويت علم الاجخما  ،2ٍ ،الهُئت
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اهغة.
ألاؾمغ ،ؤخمض عحب ( :)1997فلظفت التربيت في إلاطالم (اهخماء وازجلاء) ،1 ٍ ،صاع الٟغ٢انٖ ،مان ـ ألاعصن.
ؤلامام البساعي ( :)2000صحيذ إلامام البخازي ،م٨خبت اإلاٗاع ٝلليكغ والخىػَ٘ ،لهاخبها ؾٗض ٖبض الغخمً
الغاقض ،الغٍاى.2 ٍ ،
البكغيٖ ،ماص ( :)2005فىسة الىظام العام في اللاهىن املصسي ،مً ؤوعا ١ؤٖما ٫اإلااجمغ الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ
للبدىر الؿُاؾُت ،زال ٫الٟترة مً  21ـ 23صٌؿمبر ،جدذ ٖىىان (اإلاىاَىت اإلاهغٍت ومؿخ٣بل الضًم٣غاَُت
عئي حضًضة) اإلاجلض الثاوي ،1ٍ ،م٨خبت الكغو ١الضولُت ،ال٣اهغة.
ب٩اعٖ ،بض ال٨غٍم ( :)2003حشىيل علليت ئطالميت معاصسة ،1ٍ ،صاع ؤلاٖالم ،ألاعصن.
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بً مؿٗىصٖ ،بض اإلاجُض ( :)1998الُ٣م ؤلاؾالمُت التربىٍت واإلاجخم٘ اإلاٗانغ٦ ،1 ٍ ،خاب ألامت ع٢م (،)67
الضوخت ،وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُتُ٢ ،غ.
بً هاصًت والبلِصخيٖ ،لي ،بالخؿً ( :)1979اللامىض الجدًد ،1 ٍ ،الكغ٦ت الخىوؿُت للخىػَ٘ والكغ٦ت
الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ.
الخ٨غٍتي ،خؿحن عخُم ( :)1999الخخؼيؽ التربىي في حغيير الليم ،بدث م٣ضم إلااجمغ (الُ٣م والتربُت في ٖالم
مخٛحر) مً 27ـ ً29ىلُى1999م ،الجؼء ألاو٧ ،٫لُت التربُت والٟىىن ،حامٗت الحرمى ،٥اعبض ـ ألاعصن.
خؿحن ،مدحي الضًً ؤخمض ( :)1981الليم الخاصت لدي املبدعين ،ص٦خىعاه ميكىعة ،1ٍ ،صاع اإلاٗاع،ٝ
ال٣اهغة ،مهغ.
زلُٟتٖ ،بض اللُُ ٠مدمض ( :)1992ازجلاء الليم (دزاطت هفظيت) ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،الٗضص  ،160اإلاجلـ
الىَجي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ،ال٩ىٍذ.
زلُل ،هٓمي (بضون) :مٟهىم التربُت ،الضاع ال٣ىمُت لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اهغة.
زمِـ ،مدمض ٖبض الغئو :)1995( ٝفعاليت مىهج ّ
مؼىز في التربيت الىػىيت في جىميت بعع جىاهب الخعلم
الالشمت لخصائص املىاػىت لدي ػالب املسخلت الثاهىيت ،عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة ،حامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت ـ ٧لُت
التربُت٢ ،ؿم اإلاىاهج وَغ ١الخضعَـ.
صعاػ ،مدمض ٖبض هللا ( :)1973دطخىز وألخالق في اللسآن دزاطت ملازهت لألخالق الىظسيت في اللسآن ،جسجمت:
ٖبض الهبىع قاهحن ،1 ٍ ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث ـ لبىان.
الضٚصخي ،ؤخمض مدمض :)2003( :فلظفت وألهداف في التربيت إلاطالميت (دزاطت هلدًت جأصيليت) ،مجلت
الضعاؾاث الاحخماُٖت ،الٗضص ( ،)15اإلاجلض الثامً ،جهضع ًٖ حامٗت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا الُمىُت.
صًابٞ ،ىػٍت ( :)1980الليم والعاداث الاجخماعيت مع بدث ميداوي لبعع العاداث الاجخماعيت ،عؾالت
ص٦خىعاه ميكىعة ،2 ٍ ،صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ ،بحروث.
صًىي ،حىن ( :)1966املبادئ وألخالكيت في التربيت ،جغحمتٖ :بض الٟخاح هال ،٫ال٣اهغة ،الضاع اإلاهغٍت للخإلُ٠
والترحمت.
عاجب ،هجالء ؤخمض ( :)1990الاهخماء الاجخماعي والشخصيت املصسيت ،ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت ؤلاٖالم،
حامٗت ال٣اهغة.
ػاهغ ،يُاء ( :)1986الليم في العمليت التربىيت ،الىاقغ ،ماؾؿت الخلُج ،ال٣اهغة ،مهغ.
ػ٦غٍاٞ ،ااص ( :)1988الخفىير العلمي ،3ٍ ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ الىَجي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب،
ال٩ىٍذ.
الؼهُضيٖ ،بض الغخمً ( :)2005مبدأ املىاػىت في املجخمع الظعىدي ،مجلت اإلاٗغٞت الؿٗىصًت ،الٗضص ،120
جهضع ًٖ وػاعة التربُت والخٗلُم ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
ؾاب ،٤الؿُض (ٖ :)1978ىانغ اللىة في إلاطالم ،2 ٍ ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروث ـ لبىان.
الؿب٩ي ،مدمض مدحي الضًً ( :)1931املخخاز مً صحاح اللغت ،ص ،ٍ .اإلا٨خبت الخجاعٍت ال٨بري ،مهغ.
ؾٗضٖ ،بض الخالً ٤ىؾ :)2004( ٠املىاػىت وجىميتها لدي ػالب الخعليم كبل الجامعي (زؤيت ملازهت) ،اإلاغ٦ؼ
ال٣ىمي للبدىر التربىٍت والخىمُت ـ قٗبت بدىر اإلاٗلىماث التربىٍت ـ ال٣اهغة.
الكغحبيٖ ،بض الخُ٨م ؤخمض ؾالم ( :)1996الخدىالث الاجخماعيت والاكخصادًت على أوظاق الليم في املجخمع
اليمني (جدليل بىائي ملازن) ،عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة ،حامٗت ٖحن قمـ ـ ٧لُت آلاصاب ـ ٢ؿم الاحخمإ.

املسهبيً ،ديى أخمد خظين

) )59العىامل املإجسة على كيم املىاػىت لدي ػلبت الثاهىيت بمدافظت عمسان

مجلت مسهص جصيسة العسب للبدىث التربىيت وإلاوظاهيت ـ املجلد وألوٌ ـ العدد وألوٌ -زمظان1440 /هـ  -ماًى2019 /م

-

-

-

الكُٗبي ،ؤخمض ٢اثض ( :)2005وجيلت املدًىت (املظمىن والداللت)٦ ،1 ٍ ،خاب ألامت ع٢م ( ،)110الضوخت ،وػاعة
ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُتُ٢ ،غ.
الهالحٖ ،بض هللا مدمض ( :)1999دوز الليم إلاطالميت في جىجيه الظلىن ،بدث م٣ضم إلااجمغ (الُ٣م والتربُت في
ٖالم مخٛحر) مً 27ـ ً29ىلُى1999م ،الجؼء ألاو٧ ،٫لُت التربُت والٟىىن ،حامٗت الحرمى ،٥اعبض ـ ألاعصن.
الهبُذٖ ،بض هللا هانغ ( :)2005املىاػىت هما ًخصىزها ػالب املسخلت الثاهىيت في اململىت العسبيت الظعىدًت
وعالكت ذلً ببعع املإطظاث الاجخماعيت ،بدث م٣ضم بلى الل٣اء الثالث ٖكغ ل٣اصة الٗمل التربىي ،الباخت،
الغٍاى ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
َهُاوي ،ؾُض ؤخمض ( :)1996الليم التربىيت في اللصص اللسآوي ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،مهغ.
ْاهغ ،ؤخمض حما :)1985( ٫الخيشئت الظياطيت في العالم العسبي (مع دزاطت ميداهيت ملىؼلت شماٌ وألزدن)،
صاع ال٨خب الٗلمُت ،ألاعصن.
ٖبض الٟٛاع ،ؤخالم عحب ( :)1994الخؼىز الليمي لؼالب وليت التربيت الىىعيت باللاهسة ،دزاطت ػىليت ،التربُت
اإلاٗانغة الؿىت  ،11الٗضص  30ـ .1994 ،31
ٖثمان ،ؾُض ؤخمض ( :)1986املظإوليت الاجخماعيت والشخصيت املظلمت دزاطت هفظيت ،م٨خبت الاهجلى
اإلاهغٍت ،3 ٍ ،ال٣اهغة ،مهغ.
الٗضهاوي ،مدمض ( :)1998معجم وألغالغ اللغىيت املعاصسة ،1 ٍ ،صاع اإلاىاع للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اهغة.
ُُٖتٞ ،خحي الؿُض مدمض ( :)1993دوز املدزطت الثاهىيت في جدليم الظبؽ الاجخماعي ،عؾالت ماحؿخحر
ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،حامٗت ؤؾُىٍ.
ٖ٣ل ،مدمىص ُٖا خؿحن ( :)2006الليم الظلىهيت لدي ػلبت املسخلخين املخىطؼت والثاهىيت في الدوٌ
وألعظاء بمىخب التربيت العسبي لدوٌ الخليج ،دزاطت هظسيت وميداهيت ،2ٍ ،م٨خب التربُت الٗغبي لضو ٫الخلُج،
الغٍاى.
ٖماع ،خامض ( :)1996الجامعت واطؼساب الليم ،في هخابه الجامعت بين السطالت واملإطظت ،مً ؾلؿلت
صعاؾاث في التربُت والث٣اٞت ،1 ٍ ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب ،ال٣اهغة.
ِٖسخى ،مدمض ع٣ٞي ( :)1984جىطيذ الليم أم جصحيذ الليم هدى اطتراجيجيت خدًثت في إلازشاد الىفس ي ،عً
اإلاجلت التربىٍت ،اإلاجلض الثاوي ،ال٩ىٍذ.
ٞغج ،بلهام ٖبض الخمُض ( :)2001اإلاىاهج الدزاطيت والىعي الاجخماعي والظياس ي للمسأة في مصس ،الخٗلُم
ومؿخ٣بل اإلاجخم٘ اإلاضوي ،مغ٦ؼ الجؼوٍذ الث٣افي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.
ٞغج ،مدمض ( :)1985الضولت وحشىيل الىعي الاجخماعي ،دزاطت في الدوز وألًدًىلىجي للدولت ،ال٣اهغة ،ؾلؿلت
ً٢اًا ٨ٞغٍت ،ال٨خاب ألاو.٫
ٞغج ،هاوي ٖبض الؿخاع ( :)2004التربيت واملىاػىت (دزاطت جدليليت) ،مجلت مؿخ٣بل التربُت الٗغبُت ،اإلاجلض
الٗاقغ ،الٗضص  ،35جهضع ًٖ اإلاغ٦ؼ الٗغبي للخٗلُم والخىمُت ،اإلا٨خب الجامعي الخضًث ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ.
ُٞى٨ـُٞ ،لُب ( :)1982فلظفت التربيت ،جغحمت وج٣ضًم مدم ض لبِب الىجُحي ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اهغةـ
ٓ٢ام ،مدمىص ؾٗىص ( :)1989صوع التربيت في مىاجهت مظاهس صسا الليم لدي ػلبت الجامعت وألزدهيت ،عؾالت
ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة ،حامٗت ٖحن قمـ ـ ٧لُت التربُت ـ ٢ؿم ؤنى ٫التربُت.
ال٩ىاعيّ ،
ٖلي ( :)2001مفهىم املىاػىت في الدولت اللىميت ،مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي الٗضص الثاوي ،بحروث.
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الُ٨الوي ،ماحض ٖغؾان ( :)1992اججاهاث معاصسة في التربيت وألخالكيت ،1 ٍ ،صاع البكحر لليكغ والخىػَ٘،
ٖمان ـ ألاعصن.
الُ٨الوي ،ماحض ٖغؾان ( :)1998ؤهضا ٝالتربيت إلاطالميت ،1 ٍ ،ماؾؿت الغٍان ،بحروث ،لبىان.
لبِب ،هاوي ( :)2004املىاػىت آماٌ وآفاق جدًدة ،مجلت اإلاىاع الجضًض ،الٗضص ( ،)25جهضع ًٖ صاع اإلاىاع لليكغ
والخىػَ٘ ـ ال٣اهغة ـ بالخٗاون م٘ الخجم٘ ؤلاؾالمي في ؤمغٍ٩ا الكمالُت.
لُلتّ ،
ٖلي ( :)2005املىاػىت على خلفيت إلاػاز الاجخماعي والحظازي بعع اللظاًا الىظسيت ،مً ؤوعا ١ؤٖما٫
اإلااجمغ الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ للبدىر الؿُاؾُت ،زال ٫الٟترة مً  21ـ 23صٌؿمبر ،جدذ ٖىىان (اإلاىاَىت
اإلاهغٍت ومؿخ٣بل الضًم٣غاَُت عئي حضًضة) اإلاجلض ألاو ،1ٍ ،٫م٨خبت الكغو ١الضولُت ،ال٣اهغة.
اإلاجُضٖ ،٫بض هللا ( :)2001التربيت املدهيت :مدخل لالزجلاء ببييت العالكت بين وألطسة واملدزطت ،اإلاجلت التربىٍت،
جهضع ًٖ مجلـ اليكغ الٗلمي – حامٗت ال٩ىٍذ اإلاجلض(ٖ ،)15ضص ( ،)59مجلـ اليكغ الٗلمي ،حامٗت ال٩ىٍذ.
مهُٟى ،ؤماوي مدمض َه ( :)2006فعاليت بسهامج أوشؼت لخدعيم التربيت للمىاػىت في الدزاطاث الاجخماعيت
في املسخلت إلاعدادًت ،عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة ،حامٗت ٖحن قمـ ـ ٧لُت التربُت ـ ٢ؿم مىاهج وَغ ١جضعَـ.
مهُٟى ،باخثىن بغثاؾت هاصًت مدمىص ( :)1999مدخل الليم ئػاز مسجعي لدزاطت العالكاث الدوليت في
إلاطالم ،1 ٍ ،اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالميٞ ،غحُيُا ـ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
اإلا٣بلي ،ؤمُت حبران ٖلي ( :)2005جؼىيس ملسز ـ املجخمع اليمني ـ في طىء بعع كظاًا الخيشئت الظياطيت وأجسه
على الىعي الظياس ي لدي جالمير الصف وألوٌ الثاهىي بالجمهىزيت اليمىيت ،عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة،
حامٗت ٖحن قمـ ـ ٧لُت التربُت.
م٨غومٖ ،بض الىصوص مدمىص ٖلي ( :)2004الليم ومظإولياث املىاػىت (زؤيت جسبىيت) ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
م٨غومٖ ،بض الىصوص مدمىص ٖلي ( :)2005الليم في الفىس الغسبي (زؤيت وجدليل) ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اهغة.
ملخم ،ؾامي مدمض ( :)2000مىاهج البدث في التربيت وعلم الىفع ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػََّ٘ ،1ٍ ،
ٖمان.
اإلاىىفي٦ ،ما :)1979( ٫الخيشئت الظياطيت في وألدب الظياس ي املعاصس ،مجلت الٗلىم الاحخماُٖت ،الٗضص الغاب٘
ٖكغ ،الؿىت الؿاصؾت.
مهضاع ،الؼبحر ( :)2005جلافت املىاػىت في ئجازة الؼمىح ،مجلت اإلاٗغٞت الؿٗىصًت ،الٗضص  ،126وػاعة التربُت
والخٗلُم ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
املىطىعت العسبيت العامليت ( ،1 ٍ :)1996الغٍاى ،ماؾؿت ؤٖما ٫اإلاىؾىٖت لليكغ والخىػَ٘.
هانغ ،ببغاهُم ( :)2003املىاػىت ،1 ٍ ،ألاعصن ،م٨خبت الغاثض الٗلمُت.
هانغ ،ببغاهُم :)1994( :التربُت اإلاضهُت (اإلاىاَىت) ،1 ٍ ،ألاعصن ،م٨خبت الغاثض الٗلمُت.
هىٍغ ٖبض الؿالم ( :)2005الخعليم هبىجلت للمىاػىت ،مً ؤوعا ١ؤٖما ٫اإلااجمغ الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ للبدىر
الؿُاؾُت ،زال ٫الٟترة مً  21ـ 23صٌؿمبر ،جدذ ٖىىان (اإلاىاَىت اإلاهغٍت ومؿخ٣بل الضًم٣غاَُت عئي
حضًضة) اإلاجلض الثاوي ،1ٍ ،م٨خبت الكغو ١الضولُت ،ال٣اهغة.
ًىؾ ٠وؾالمت ،مجى ،خؿً ( :)2004اطخؼال زأي عيىت مً شباب املدازض والجامعاث خىٌ املىاػىت ،اإلاجلت
الاحخماُٖت ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر الاحخماُٖت والجىاثُت بال٣اهغة ،اإلاجلض( ،)41الٗضص ألاوً ،٫ىاًغ .2004
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