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 معخخلص البحث:

الدؿامذ لضي اؾُاٛ الغوغت هضٍ البدث الى الخهٍغ نلى مؿخىي              

ٓا إلاخًحر  الغوغتوالخهٍغ نلى صاللت الُغوّ في مؿخىي الدؿامذ لضي اؾُاٛ   ي وَ

 .والهمغ الجيـ

ُت بمضًىت  ٢٢ؾُاٛ عوغت أؾُل وؾُلت مً  3٨نُىت البدث مً  وجألُذ ماًى الحٙىم

ُاؽ ئب وْض مً انضاصهما وبهض  لؤلؾُاٛالدؿامذ اإلاطىع  اؾخسضم الباخثحن مٓ

جت البُاهاث اخطاةُا باؾخسضام الازخباع الخاتي لهُىه ومجخمو والازخباع الخاتي مهال

 حن جىضلذ هخاةج البدث الىخلهُيخحن مؿخٓل

 مىسُؼ الغوغتأن مؿخىي الدؿامذ لضي اؾُاٛ  -1

في الدؿامذ وَٓا  الغوغتنضم وحىص َغوّ طاث صاللت اخطاةُت بحن اؾُاٛ  -2

ـ و الهمغ ي إلاخًحر   الجي

 .اؾُاٛ الغوغت، الدؿامذ : ُتاليلماث املفخاح
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Abstract : 

 

       The objective of this study is to identify the level of 

tolerance among kindergarten children and to identify the 

significance of differences in the level of tolerance among 

kindergarten children according to the variable of gender and 

age. The sample of the study consisted of 80 boys and girls from 
the May 22 Governmental Kindergarten in Ibb city. 

      The illustrated tolerance scale for children developed by the 

authors was used. After statistically analyzing the data with the 

t-test for a sample and a community and the t-test for two 

independent samples, the authors reached the following 

conclusions: 
1. The level of tolerance among kindergarten children is low. 

2. There are no statistically significant differences in tolerance among 

kindergarten children based on gender or age. 

Key words: Tolerance, Kindergarten children. 

 

 مقدمة 

يُت الحاؾمت في خُاة الُغص، طلٚ ألنها  اع ألاؾُاٛ الُترة الخٍٙى حهخبر مغخلت ٍع

ًخم َيها وغو البظوع ألاولى للصخ طُت التي جدبلىع وجكهغ مالمدها في مؿخٓبل الُترة التي 

ىن َيها الؿُل َ٘غة واضحت وؾلُمت نً هُؿت، 
َ
ٙ ًُ خُاة الؿُل، وهي الُترة التي 

 لظاجه الجؿمُت والىُؿُت والاحخمانُت بما ٌؿانضه نلى الحُاة 
ً
 مدضصا

ً
ومُهىما

ً الخُِ٘ الؿلُم مو طاجه )بهاصع،  م٘ىه م  (.٢2: 6441والاهضماج في اإلاجخمو، ٍو

ًه  لظلٚ ًجب اؾخًالٛ هظه اإلاغخلت لخىمُت الُٓم الىبُلت واإلاُاهُم الاًجابُت لض

ً هظه الُٓم واإلاُاهُم الاًجابُت الدؿامذ.  ختى ًيشأ ؾىٍا في مجخمهه، وم

ٓت ئلى عخاب   مً اإلاُاهُم ؤلاوؿاهُت ؤلاًجابُت الظي شٔ ؾٍغ
ً
هخبر الدؿامذ واخضا ٌُ

َأغُى نليها اإلاٍؼ ش ؤلاوؿاهُت  ض مً الؿالم في هظا الهالم اإلاليء باإلاىًطاث َهى جاٍع

 ً ُت، وجسلله ال٘ثحر م ٘ثحر مً التراٖماث اإلاهَغ ًٖحره مً اإلاُاهُم التي حغي نليها ال

ٛ و مكلىم،  ِ الخىحهاث وألاًضًىلىحُاث.)نبض الها ً مسخل  (.6٨1: ٢٨62الخجاطباث م
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ُاهُم التي حهضصث بشأهه   مً اإلا
ً
وجىىنذ الاججاهاث ولهظا ٌهض الدؿامذ واخضا

وآلاعاء؛ طلٚ ألهه ٌهض ُْمت ئوؿاهُت ئؾالمُت هامت، ٖما الهضٛ، ألاماهت، الهُى، ال٘غم، 

و اإلاُهىٛ، َاطا  الطضّ، واإلاغوءة؛ ولهظا ًمً٘ الىكغ للدؿامذ نلى أهه نالج هُس ي ؾَغ

امخؤل الٓلب بالدؿامذ واوشًل الهٓل بالدؿاهل والخًاض ي نً أزؿاء آلازٍغً، ونم 

ةام، وؾاص الؿالم المخؤلث ألاعع بالخحر الهمُم، وؾاص الهضٛ، واهدشغث اإلادبت بحن الى 

غس ى ألاؾاؽ لل خطالح البشغ أحمهحن؛ طلٚ ألن الدؿامذ ٌهمٔ الهالْاث بحن البشغ ٍو

 ب.والخطافي بحن ألامم والشهى 

ٓت  مما ٌهجي ان الدؿامذ زؿىة مهمت الؾخهاصة الهالْاث اإلاخطضنت والث

مىو خضور اإلاخباصلت، ٖ ً، ٍو ما ٌؿهم في خل ال٘ثحر مً اإلاش٘الث الٓاةمت بحن آلازٍغ

ال٘ثحر مً اإلاش٘الث اإلاؿخٓبلُت، ٖما ٌؿحر خضور الثٓت والخهاون والاهخماء التي حهض 

 ً ًَّ م دؿ ًُ ظا  ٖبحرة إلْامت نالْاث احخمانُت ُمغغُت وهاصَت، ٖو  طاث أهمُت 
ً
حمُها

ضنم أؾباب . حىصة الحُاة والغغا ننها ٍو
ً
 الاؾخمخام بها أًػا

أما نضم الدؿامذ في الهالْاث الاحخمانُت َٓض ًترجب نلُه آزاع ؾلبُت نضًضة 

إصي ئلى  ً، ٍو ظا مىاحهت جىْهاث آلازٍغ ٗالُشل في مىاحهت الطغاناث والاخباؾاث، ٖو

اصة وؿبت  ض مً ٍػ ٍؼ ْطىع في الُ٘اءة الاحخمانُت، وؤلاضابت بالهضًض مً ألامغاع، ٍو

 (Rainey, C., 2008, 2)ٛ في الضم بما ٌهىّ نمل ألاونُت الضمىٍت. الٙىلِؿترو

يبظ الحٓض والخهطب  َالدؿامذ ٌه٘ـ هٓاء وشُاَُت الؿبُهت ؤلاوؿاهُت، ٍو

ؿعى ئلى  ْبىله، َو ضنى ئلى الحب والخهاون والاهضماج مو آلازغ و والجمىص والاوهؼاٛ، ٍو

ت والهضٛ.  وشغ الؿالم والحٍغ

ت جىؿىي نلى الدؿامذ، َالدؿامذ عوح ؤلاؾالم وأضل وحمُو ألاصًان الؿماٍو

مهم مً أضىله الاحخمانُت، والدؿامذ مً أهم أؾباب ْىة الحػاعة ؤلاؾالمُت وبٓاءها. 

ت ومؿاواة، وجٓبل آلازٍغً، عيم  يبو الدؿامذ مً الؿماخت بٙل ما حهىُه مً خٍغ ٍو

ئلُىا، َُي الخجًزل  ازخالَها نىا في الؿبام وآلاعاء واإلاهخٓضاث، والهُى نمً ٌس ئ

ُ٘م: ) وئن حهُىا وجطُدىا وحًُغوا َان هللا يُىع عخُم ( )ؾىعة الخًابً،  ( ، 61الح

.ً ه وحهامالجه وجُانالجه مو الازٍغ ً اإلاؿلم أن ًٙىن ؾمدا في ٗل ؾلٖى ض م  َاإلؾالم ًٍغ

وبالىكغ للىغو الٓاةم في اإلاجخمهاث الهغبُت نامت ومجخمهىا الُمجي زاضت  هجض 

لحاحت ٖبحرة ئلى الدؿامذ في نطغها الحالي، الظي ًمىج باالزخالَاث بحن البشغ، ان ا
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َاث في الٓضعاث، وفي الصحت أو اإلاغع  ازخالَاث في الشٙل واللىن والجيـ، ازخال

هم  جمو بحن الىاؽ نلى ازخاَل َاث في الهُٓضة، ٍو َاث في الغأي، ازخال والعجؼ، ازخال

ت ضًحرة.مجخمو واخض ومٙان واخض، ونالْاث م ت، ئن الهالم بأؾغة أضبذ ٍْغ  شتٖر

ولخطانض خضة نضم الدؿامذ والجزام الظي باث زؿغا يهضص غمىا ٗل مىؿٓت بل "

 ً شمل الهالم بأؾغه، َان الدؿامذ أمغ حىهغي وهام في الهالم الحضًث الُىم، أٖثر م َو

 (.2: 6441ى ،أي وْذ مط ي". )مىكمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والهلىم والثٓاَت ) الُىوؿٙ

بري  ٓخطغ َٓـ نلى اإلاجخمهاث، َالدؿامذ له أهمُخه ا٘ل وأهمُت الدؿامذ ال ج

غص اإلادؿامذ مو طاجه ومو آلازٍغً، ًىهم باإلخؿاؽ  غص، َاُل نلى اإلاؿخىي الصخص ي لُل

ىهم بدُاة احخمانُت حُضة وؾهُضة، مما ًجهله َغصا مىخجا  بالغغا والؿمأهِىت، ٍو

َاث وضغاناث ال صايي لها. )الىجايي وهطاع،ميشًال بهملت ولِـ ميشًال  : ٢٨66 بسال

٢44.) 

ًه  والؿُل بُؿغجه الؿىٍت لضًه الغيبت نلى الهِش والخهاٌش في حمانت ولض

مشانغ الحب والخُانل مو أؾغجه وعوغخه وأْغاهه واإلاجخمو ٖٙل، لظلٚ ًجب اؾخًالٛ 

  ،ِ  (.٢4: ٢٨62الُؿغة الؿىٍت للؿُل وصنمها في الاججاه الصحُذ. )شٍغ

ه  ٘دؿب ؾلٖى وؾُل الغوغت ًخأزغ ٖثحرا بما بضوع خىله زالَاث وضغاناث، ٍو

ٗاة ؾلىٕ والضًت ومهلمخه، مما ًإزغ في شخطِخه نلى مضي الحُاة، ونلى طلٚ،  مً مدا

َخىمُت الدؿامذ لضي ألاؾُاٛ مىظ الطًغ، حهمل نلى زلٔ حُل ْاصع نلى الخهاٌش مو 

َاث  ٗاهذ الازخال ً مهما  بُنهم، للىضىٛ ئلى الؿالم وألامً والىجاح والؿهاصة في آلازٍغ

 (.٢44: ٢٨66الحُاة. )الىجايي وهطاع،  

َٓض أشاعة الؼلُؿجي ) ٗاهذ أهم ٢٨62وهكغا ألهمُت هظه اإلاغخلت  ( في صعاؾت و

و ومغخلت وغو ألاؾاؽ  هخاةجها أن مغخلت الؿُىلت هي مغخلت الىمى الاحخمايي الؿَغ

ىٛ  ُه لخٙىًٍ ال٘ثحر مً ُم واججاهاث ألاؾُاٛ والتي لها أهمُت في بىاء شخطُاتهم وجىح

هم وجمخض أزاع هظه اإلاغخلت لؿىىاث ؾىٍلت في خُاة الُغص .     ؾلٖى

خه أزالُْا نلى الدؿامذ  َالتربُت الىُؿُت والاحخمانُت للؿُل ال جىُطل نً جغِب

غص في الخهامل  مو الىاؽ في ٖؿلىٕ اًجابي ألن الدؿامذ  بال شٚ ؾُدضص  أؾلىب اُل

ظلٚ ٗل  الحُاة الاحخمانُت ، وتهضٍ الهملُت التربىٍت بٙل مإؾؿاتها ومنها الغوغت ٖو

مهخم بالؿُىلت وعٍاع الاؾُاٛ الى جىمُت الدؿامذ لضي الؿُل بتزوٍضه بالُٓم 
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 ِ ( التي حؿانضه في الخُ٘ ُُُت الخهامل مو ألازغًٍ الاحخمانُت ٕ)الدؿامذ والخهاؾِ ٖو

ً وجٓضًغهم أزىاء الهمل واللهب .الؿلُم مو بُئخه   الاحخمانُت واإلااصًت، وجٓبل آلازٍغ

 مشيلت البحث .2

ئن ؾُل الُىم هى عحل الًض ضاوو اإلاؿخٓبل للمجخمو الظي ٌهِش َُه، ومطضع 

ُُٓت لخٓضم الىؾً واعجٓاةه، لظي جخُٔ التربُت الحضًثت مو الُلؿُت  الثروة الحٓ

ُاصها ئن الاهخمام الاحخمانُت والؿُاؾُت التي حؿىص مجخ مهاث الُىم نلى خُٓٓت م

اع ٌهض مً أهم اإلاهاًحر التي ًٓاؽ بها جٓضم اإلاجخمو وجؿىعه، َغناًت  بؿُل مغخلت الٍغ

ٔ آمىه أمغ خُىي جخدضص نلى غىةه مهالم اإلاؿخٓبل.  الؿُل وجيشئخه وجدُٓ

لبىاء وبالخالي َان اإلاإؾؿاث التربىٍت هي التي حؿخؿُو أن جيهئ البِئت التربىٍت 

 ً ٗالدؿامذ وْبىٛ ألازغ، م جابُت لضًه  شخطُت الؿُل وصنم  الُٓم  واإلاُاهُم الًا

ُْم الدؿامذ والخهاؾِ والهضٛ واإلاؿاواة واخترام عأي ألازغ،  زالٛ جيشئت الؿُل نلى 

وئطا أخؿً اإلاغبي ازخُاع الىؾاةل وألاصواث التي حهُىه نلى أصاء مهمخه والخًلب نلى 

ً وعاةه الخحر ال٘ثحر للمجخمو.اإلاهىْاث التي حهىْ ٗان م  ه في بلىى هضَه 

ُت  والدؿامذ هى أؾاؽ الىمى ؤلاوؿاوي والحُاف نلى زغاء الخىىم البشغي، وجىم

هظه الُٓمت حهض مؿئىلُت مجخمهُت جخٙامل َيها حهىص اإلاإؾؿاث التربىٍت والاحخمانُت، 

اع ألاؾُاٛ ًمً٘ جىمُه الدؿ اع الاؾُاٛ ومً زالٛ ٍع ً ومنها ٍع امذ بطىعة ٖبحرة م

غضت للخُانل ؤلاًجابي بحن ألاؾُاٛ مً زالٛ اللهب الجمايي والخهاووي  زالٛ ئجاخت اُل

ٓاَت الدؿامذ  حر ألاوشؿت الضانمت لث ُنهم وبحن اإلاهلمت مً زالٛ جَى ْامه الحىاع ب وأ

اع ألاؾُاٛ ٌؿانض نلى صنم بىاء  حز نلى الدؿامذ في ٍع ْبىٛ ألازغ والخهاون، والتٖر و

طُت الؿُل مً زالٛ اإلاداَكت نلى الىؾاةل وألاصواث و ألاحهؼة مغجبت ومىكمت شخ

وهكُُت َٙل ؾُل ًٓو نلى نخٓه زلٔ بِئت صانمت للدؿامذ. ومهلمت الغوغت ًجب أن 

ؼ نلى جىمُت وجضنُم الدؿامذ وئٖؿابه لؿُل الغوغت مً زالٛ جػمُىه في ألاوشؿت  جٖغ

ُاة ًخم والبرامج الُىمُت التي جٓضمها للؿُل،  ومداولت حهل ُْمت الدؿامذ أؾلىب خ

  ،ِ  (.2٨ - ٢4: ٢٨64مماعؾخه ًىمُا في الغوغت ختى ًخأضل لضي الؿُل. )شٍغ

ئال أن الىاْو ًكهغ ن٘ـ طلٚ جماما وهظا ما جم مالخكخه مً ْبل الباخثحن نىض 

هؼولهما اإلاُضاوي وػٍاعتهما لٍغاع الاؾُاٛ َٓض الخكا يُاب الدؿامذ الظي ًد٘م 

 مً ال٘باع _ ج
ً
اث ألاؾُاٛ مو بهػهم البهؼ ، وأن نضم الدؿامذ  ْض ًلٓى جضنُما طَغ
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 جىٓل لؤلؾُاٛ مُاهُم  أولُاء ألامىع 
ً
أو البِئت التي ٌهِش بها الؿُل، بل ئن اإلاهلمت أخُاها

 ما جٓضم اإلاهلمت 
ً
َاتها أمام ألاؾُاٛ ، وهاصعا مػاصة للدؿامذ مً زالٛ حهاملها ، وجطغ

ؾُاٛ ئلى الدؿامذ ، ٖما أن الدؿامذ لم ًكهغ بشٙل واضح في مىاج  وشاؽ ًضنى ألا 

 ً اع ألاؾُاٛ اإلآضمت في الغوغاث ، في خحن حهخبر هظه اإلاغخلت هي ألاؾاؽ التي ًخم م ٍع

ُٓم لضي الؿُل وزاضت الدؿامذ إلاا له مً أزغ ٖبحر في خُاة الؿُل في  زاللها يغؽ ال

ى الُٓام ببدث للخهٍغ نلى مؿخىي الدؿامذ مغاخل خُاجه ٗلها مما صيي الباخثحن ئل

ظلٚ الخهٍغ نلى صاللت الُغوّ في الدؿامذ لضي  لضي اؾُاٛ الغوغت في مضًىت ئب ٖو

 إلاخًحري الىىم الاحخمايي والهمغ.
ً
 اؾُاٛ الغوغت وَٓا

 ومما ظبم جخحذد مشيلت البحث بمحاولت الاجابت على الاظئلت الخالُت :

  ٛالغوغت في مضًىت ئب؟ما مؿخىي الدؿامذ لضي اؾُا 

  ٛ هل جىحض َغوّ طاث صاللت اخطاةُت في مؿخىي الدؿامذ  لضي اؾُا

 إلاخًحر الىىم الاحخمايي)طٖغ
ً
 اهثى( . -الغوغت في مضًىت ئب جبها

  ٛ هل جىحض َغوّ طاث صاللت اخطاةُت في مؿخىي الدؿامذ  لضي اؾُا

 إلاخًحر الهمغ.
ً
 الغوغت في مضًىت ئب جبها

 حاجت ئلُه:أهمُت البحث وال .3

ٛ الاحي: ً زال  جخجلى اهمُت البدث والحاحت الُه م

ت 1.3  :ألاهمُت الىظٍش

  ت إلاُهىم الدؿامذ وُْمه الالػمت لحُاة الُغص واإلاجخمو ،وصوع جٓضًم زلُُت هكٍغ

ً الهىِ. ٛ ،لخىَحر بِئت زالُت م  الغوغت في وشغ زٓاَت الدؿامذ بحن الاؾُا

 ئن صعاؾت أي مىغىم جيبو مً أهمُت اإلا ً ىغىم هُؿه ومىغىم الدؿامذ م

ـ والصحت الىُؿُت للؿُل ، ٖما أن الدؿامذ أمغ  اإلاىاغُو الهامت في نلم الُى

هام وحىهغي في نالم الُىم أٖثر مً أي وْذ مط ى لخطانض خضة الخالَاث 

ت بأؾغها. ٛ الهالم ألامغ الظي باث يهضص البشٍغ  والجزاناث في مىاؾٔ ٖثحرة خى

 ٘خبت الهغبُت ببهؼ اإلاهلىماث نً الدؿامذ  لضي الاؾُاٛ. ٖما اإلاؿاهمت في ئزغاء اإلا

ت حضًضة للضعاؾاث الؿابٓت في مجاٛ  ًمً٘ أن حؿهم هخاةج البدث في ئغاَت مهَغ

 الؿُىلت.



الدعامح لذي أػفاٌ الشوطت وعالكخه ببعع املخغيراث الذًمغشافُت  

181 

 
 

  ْلت الضعاؾاث التى جىاولذ الدؿامذ لضي اؾُاٛ الغوغت  في الىؾً الهغبي  ونضم

ؿامذ لضي اؾُاٛ الغوغت في وحىص صعاؾاث في مجخمهىا الُمجي جىاولذ مؿخىي الد

 خضوص نلم الباخثحن.

  اع ألاؾُاٛ خُث حهض مغخلت أهمُت اإلاغخلت التي ًدىاولها البدث  أال وهي مغخلت ٍع

اع ألاؾُاٛ هي اإلاغخلت التي حشٙل حجغ ألاؾاؽ في همى شخطُت الؿُل  ٍع

جىمُت  اإلاؿخٓبلُت ،َػال نلى أن هظه اإلاغخلت حهض اللبىت ألاؾاؾُت التي حهخمض نليها

 مهكم الجىاهب الىُؿُت والاحخمانُت والخلُٓت للؿُل .

 :ألاهمُت الخؼبُلُت  2.3

  حز نلى اع ألاؾُاٛ هدى التٖر ًمً٘ أن ٌؿاهم في جىحُه الٓاةمحن نلى مىاج  ٍع

اع ألاؾُاٛ.  الدؿامذ ، ووغو بغامج لخىمُخه في مىاج  ٍع

  اع ألاؾُاٛ والٓاةمحن نلى عناًت الؿُل وجغبِخه ئلى مغاناة اصماج جىبُه مهلماث ٍع

ُاث وأؾلىب خُاة الؿُل بطُت نامت.   ُْمت الدؿامذ في ؾلٖى

 .ض اإلا٘خبت الىُؿُت بمُٓاؽ مطىع لُٓاؽ الدؿامذ لضي اؾُاٛ الغوغت  َع

 أهذاف البحث: .4

ٍ نلى :  يهضٍ البدث ئلى الخهغ

 مؿخىي الدؿامذ لضي اؾُاٛ الغوغت في مضًىت ئب؟ 

 صاللت الُغوّ  في مؿخىي ال 
ً
دؿامذ  لضي اؾُاٛ الغوغت في مضًىت ئب جبها

 اهثى(.-إلاخًحر الىىم الاحخمايي)طٖغ

  
ً
صاللت الُغوّ  في مؿخىي الدؿامذ  لضي اؾُاٛ الغوغت في مضًىت ئب جبها

 إلاخًحر الهمغ.

 مصؼلحاث البحث: .5

 :الدعامح  1.5

ُاث ًخطح مً هٍغ الباخثحن الدؿامذ باهه: مماعؾت ؾُل الغوغت لهضة ؾلٖى  َو

ً نىه في )الشٙل والىىم والصحت/اإلاغع والغأي  َاث آلازٍغ زاللها اخترام الؿُل الزخال

 ٛ خطح طلٚ مً زال والثٓاَت(، وججىب الًػب والهىِ، والهُى نمً ٌس يء ئلُه. ٍو

 اؾخجاباث الؿُل نلى ابهاص مُٓاؽ الدؿامذ الثالزت وهي:
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 :جلبل الزاث  1.1.5

َاطا حهٍغ الؿُل نلى طاجه َاإلاضزل الغةِس ي لٓبٛى ألازغ هى ْب ىٛ الظاث، 

ً، َهىضما ًخٓبل الُغص طاجه   ؾُٙىن لضًه الٓضعة نلى الخهٍغ والخهامل مو ألازٍغ
ً
أوال

ُاجه  ىه٘ـ طلٚ نلى ؾلٖى ٙىن طلٚ مإشغ الؾخىاء شخطِخه ٍو  ً ثٔ في ْضعاجه ٍو

.ً  وحهامالجه مو ألازٍغ

 :جلبل ألاخش  2.1.5

غص اإلاسخلِ ؿخسضم  َهىضما ًخٓبل الؿُل اُل ٓت اللهب مثال َو مهه في ؾٍغ

 ٔ ُنهما ًٙىن ْض ْام بخدُٓ ٓت ؾلمُت لحل الخالٍ ب أؾلىب الحىاع والىضىٛ ئلى ؾٍغ

 الدؿامذ.

 :احترام ألاخش  3.1.5

ً صون ؤلاؾاءة لهم ونضم الخمؿٚ بالغأي بهض أن  خُث أن اخترام عأي ألازٍغ

ت ممً هسخ لِ مههم ومداولت ً٘دشِ زؿأه ئلى حاهب نضم اإلآاؾهت أو السخٍغ

ٔ الدؿامذ.  لخدُٓ
ً
 وخُىٍا

ً
ٛ جغض ي الجمُو ٌهض أمغا هاما ٛ في النهاًت ئلى خلى  الىضى

عشف الباحثين الدعامح اجشائُا:  َو

بالضعحت التى ًدطل نليها ؾُل الغوغت نىض اؾخجابخه نلى مُٓاؽ الدؿامذ 

 اإلاطىع ألؾُاٛ الغوغت  بأبهاصه الثالزت.

ٌ الشوطت  2.5  :أػفا

هغ    : بانهم ألاؾُاٛ ممً جتراوح انماعهم ما بحن )َو
ً
( 1-1َهم الباخثحن احغاةُا

ماًى الحٙىمُت  لؤلؾُاٛ في مضًىت ئب الُمىُت الخابهت  ٢٢ؾىىاث واإلالخدٓحن بغوغت 

 لىػاعة التربُت و الخهلُم .

 حذود البحث: .6

ماًى  ٢٢ًخدضص البدث في الخهٍغ نلى مؿخىي الدؿامذ لضي أؾُاٛ عوغت 

 م. ٢٨٢6_  ٢٨٢٨مُت في مضًىت ئب زالٛ الهام الضعاس ي الحٙى 

 . الاػاس الىظشي 7

الدسامح من املىضىعاث اللذيمت الحذيثت في آن واحذ ،ألهه مشجبط اسجباطا ُيعذ  

وهى من صلب ألاديان ، وثيلا بىحىد إلاوسان وديمىمت بلاءه على هزه املعمىسة

ميم البنى الثلافيت والحضاسيت لكافت وهى في ص ،السماويت عامت والذين إلاسالمي خاصت
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وهى غايت جشبىيت في كافت الىثائم التي عىيذ بخحذيذ  ،مجخمعاث ألاسض على مش الخأسيخ

الباحثين في ألامن والتربيت وعلم الىفس وعلم  اهخمامألاهذاف الخعليميت وكذ هال 

ليم الاخالكيت وأحخل مىكع الصذاسة لذي الذين وصىاع اللشاس فالدسامح من ال الاحخمام،

مترسخت ومخغلغلت مىز اللذم فببعثت أبى البشش  ؤلاؾالميوالليم السماويت في مجخمعىا 

أدم عليت السالم وإلى بعثت أخش ألاهبياء واملشسلين محمذ صلى هللا عليه وسلم فكان املثل 

ألاعلى ملحاسن ألاخالق ووصفه  هللا سبحاهه  وحعالى في محكم الخنزيل "اهك لعلى خلم 

، عظيم " وكاهذ سسالخه دعىة ملكاسم ألاخالق وكان همىرج للدسامح والعفى )عبذالحميذ

2102 :33.) 

 وحعذ ظاهشة الصشاع من ألامىس التي تهخم بها الذول وجىليها 
ً
، حيث  اهخماما

ً
كبيرا

التي جىاحه معظم اكطاس العالم  الاحخمانُتحعخبر هزه الظاهشة من أعلذ املشكالث 

عشض مسخلبل أحيالها للخطش وعمذث املعاصش، سىاء ا
ُ
ملخلذمت منها أو الىاميت، فهي ح

الذول بمخخلف مسخىياتها  على وضع بشامج لخىميت كيم الدسامح والعفى، كىن الدسامح 

 هى الترياق لسىاد الامن واملحبت والعالكاث الاحخماعيت الطيبت بين افشاد املجخمع .

اع ألاؾُاٛ مً أهم اإلاغاخل  ًمغ بها الؿُل في خُاجه، خُث حهض مغخلت ٍع التي 

ُت -حشٙل َيها حىاهب الصخطُت ؤلاوؿاهُت مً حمُو حىاهبها )الجؿمُت  -الهٓلُت اإلاهَغ

الىحضاهُت الاحخمانُت ( ، لظلٚ ًجب اؾخًالٛ هظه اإلاغخلت لخىمُت الُٓم واإلاُاهُم 

ً هظه اإلاُاهُم ال  دؿامذ.الاًجابُت والىبُلت لضًه ختى ًيشأ ؾىٍا في مجخمهه، وم

ًه  والؿُل بُؿغجه الؿىٍت لضًه الغيبت نلى الهِش والخهاٌش في حمانت ولض

مشانغ الحب والخُانل مو أؾغجه وعوغخه وأْغاهه واإلاجخمو ٖٙل، لظلٚ ًجب اؾخًالٛ 

 ،ِ  (.٢4: ٢٨62الُؿغة الؿىٍت للؿُل وصنمها في الاججاه الصحُذ )شٍغ

ً  َالدؿامذ ًضنى ئلى الاهضماج مو آلازغ           وْبىله. خُث ًيبو الدؿامذ م

هم نىا في الؿبام  ت ومؿاواة، وجٓبل لآلزٍغً، عيم ازخاَل الؿماخت بٙل ماحهىُه مً خٍغ

ُ٘م ْاٛ حهالى: )وئن حهُىا  ل الح وآلاعاء واإلاهخٓضاث، والهُى نمً ٌس ئ ئلُىا، َُي الخجًز

ض مً اإلاؿلم (، َاإلؾالم 61وجطُدىا وحًُغوا َان هللا يُىع عخُم( )ؾىعة الخًابً،  ًٍغ

ه وحهامالجه وجُانالجه مو آلازٍغً، خُث أن حمُو ألاصًان   في ٗل ؾلٖى
ً
أن ًٙىن ؾمدا

ٖبحرة  ت جىؿىي نلى الدؿامذ. َالحاحت ئلى الدؿامذ في هظا الهطغ هي خاحت  الؿماٍو

 (.133: ٢٨63)الشاٌو و الشاًجي، 
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بض منها، وَلؿُت الدؿامذ والحىاع مو ألازغ أضبدذ مؿلبا ملحا وغغوعة ال 

ىحه لها حملت  ؼ نلى اإلاىاج  التربىٍت في الهالم الاؾالمي ٍو زاضت بهضما بضأ الًغب ًٖغ

ً الاهخٓاصاث التي جطُها بأنها الضانم الغةِس ي لطىانت ؤلاعهاب.  م

وبالخالي َان اإلاإؾؿاث التربىٍت هي التي حؿخؿُو أن جيهئ البِئت التربىٍت لضنم 

ٛ ُْم الدؿامذ وْبىٛ ألازغ، مً  زالٛ جيشئت الؿُل نلى الدؿامذ والخهاؾِ والهض

واإلاؿاواة واخترام عأي ألازغ، وئطا أخؿً اإلاغبي ازخُاع الىؾاةل وألاصواث التي حهُىه نلى 

٘ثحر  ٗان مً وعاةه الخحر ال أصاء مهمخه والخًلب نلى اإلاهىْاث التي حهىْه في بلىى هضَه 

 .للمجخمو

ُت والدؿامذ هى أؾاؽ الىمى ؤلاوؿاوي وال حُاف نلى زغاء الخىىم البشغي، وجىم

هظه الُٓمت حهض مؿئىلُت مجخمهُت جخٙامل َيها حهىص اإلاإؾؿاث التربىٍت والاحخمانُت، 

ُْم الدؿامذ واخترام وجٓبل الازغ  ؼ نلى جىمُت وجضنُم  ومهلمت الغوغت ًجب أن جٖغ

لتي جٓضمها وئٖؿابها لؿُل الغوغت مً زالٛ جػمُنها في ألاوشؿت والبرامج الُىمُت ا

ًخم مماعؾخه ًىمُا في الغوغت ختى  للؿُل، ومداولت حهل جلٚ الُٓم أؾلىب خُاة 

 ًخأضل لضي الؿُل.

ض نلى أن  وؤلاؾالم صًً الدؿامذ بٙل ما جدمله هظه الٙلمت مً مهاوي، ألهه ًٖإ

 الخهاون بحن البشغ البض مً جىمُخه وجُهُله، ْاٛ حهالى: ) وحهاوهىا نلى البر والخٓىي وال 

 (٢حهاوهىا نلى ؤلازم والهضوان (.) اإلااةضة أًه، 

ٔ والدؿامذ نىض الخهامل مو  ومً نكمت ؤلاؾالم صنىجه ئلى الخهاٌش باللحن والَغ

ألازغ، َٓاٛ حهالى:) َبما عخمت مً هللا لىذ لهم ولى ٖىذ َكا يلُل الٓلب الهُػىا 

 ) ٚ ً خىل ِ،  )614أٛ نمغان،  (م  (.2٨-٢4: ٢٨62) شٍغ

 الدعامح:مفهىم  .1

هىم الدؿامذ، ٖما حهضصث اإلاجاالث التي ًضزل في هؿاْها  حهضصث آلاعاء خىٛ ُم

 مُهىم الدؿامذ.

غم  –َالدؿامذ في اللًت الهغبُت ٌهجي " الؿالؾت والؿهىلت   –ؾمذ  –الجىص وا٘ل

 (.6411حاص ") ابً مىكىع،  –ؾمدا  –ؾمىخت  –ؾماخه 

اإلاؿامدت، والدؿمُذ،  -اختالؿم -الؿماح -ٖما حاء في لؿان الهغب: ؾمذ

غم وسخاء، وأؾمذ وحؿامذ وآَجي نلى  وحهجي لًت الجىص، وأؾمذ ئط حاص وأنؿى ٘ب
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اإلاؿلىب، واإلاؿامدت الجىص ) ؾمذ( به ٌؿمذ بالُخذ َيهما ؾماخا ؾماخت أي حاص. 

ؾمذ له أي أنؿاه. وؾمذ مً باب قٍغ ضاع ؾمدا بؿٙىن اإلاُم، وْىم ؾمداء، بىػن 

ؾمدت، ووؿىة ؾماح، واإلاؿامدت اإلاؿاهلت، وحؿامدىا حؿاهلىا)عشُض، َٓهاء، وامغأة 

٢٨6٢ :1٨.) 

ُاث الدؿامذ مً الىاخُت الاضؿالخُت بخهضص اججاهاث  هظا وْض حهضصث حهٍغ

 ٛ ُاث نلى ؾبُل اإلاثا ت وهظٖغ هىا بهؼ هظه الخهٍغ ُت والىكٍغ الباخثحن وزلُُاتهم اإلاهَغ

 ال الحطغ.

ه نُض )  ن هُس ي ومهغفي، ٌؿخضٛ نلُه مً زالٛ ئًمان مٙى  ( بأهه: ٢٨٨٨نَغ

٘غي والهٓاةضي حىهغي في خُاة  الُغص بأن حهضص آلاعاء أمغ مشغوم وأن خٔ الخباًً اُل

ُْم ومباصب اإلاجخمو  ت الصخطُت مُ٘ىلت ماصامذ ال جخهاعع مو  الىاؽ. وأن الحٍغ

 والٓاهىن.

ه نبض الُخاح )    ٢٨٨2ٖما نَغ
ً
، في مىاحهت ( باهه :الخد٘م في الىُـ نمضا

الص يء الظي ًسخلِ مو الُغص، وفي مىاحهت التهضًضاث ومىغىناث الخالٍ.  في: )شٓحر، 

٢٨6٨  :6٢3 ) 

( بأهه :جٕغ اإلاشانغ والاَٙاع  Berry et a1.,2005: 187ونٍغ بحري وػمالؤه ) 

.ً ُاث الؿلبُت واؾدبضالها بأزغي خُاصًت أو اًجابُت ججاه الظاث وآلازٍغ  والؿلٖى

جي ًىؿىي  (:621: ٢٨٨1لهىاوي )وجظٖغ ا هىم احخمايي أزالقي ًص أن الدؿامذ ُم

غامت والٓىة والخىاضل،  ت وا٘ل ت والحٍغ بل والغغا واإلاغوهت واإلاهَغ نلى الحب والٓخ

ُت  غاه دميها مً الاغؿغاب وا٘ل ٗان ُْمت أو مهاعة، ًىمي الصخطُت ٍو والدؿامذ ؾىاء 

 والخهطب والهضوان.

ان ) ه ٍػ هَغ بأهه ؾمت مً ؾماث الصخطُت جخػمً الخدمل  (:4: ٢٨٨1َو

ً اإلاسخلُحن واإلاخُٓحن مههم مو وحىص الىص والاخترام  والٓبٛى والخٓضًغ لخىىناث آلازٍغ

 والؿماخت.

َه نبض الهاصي )           أخترام الىاؽ بهػهم البهؼ،  ( باهه: 12: ٢٨٨1في خحن نغ

ُت أم صًيُت أ ٗاهذ نْغ ت، أم بًؼ الىكغ نً أي َغوْاث ؾىاء أ م احخمانُت أم َؿٍغ

 ْضعاث أو اججاهاث أو الىىم.



معار أحمذ محمذ ملشان ،ظعاد دحان الذعِغ   

186 

 
 

ِىِؿىن وآزغون  ظٖغ بى أن الدؿامذ هى  (: ٢٨٨4 :631)  Benenson, et alٍو

 جٓبل الػًىؽ والشضاةض صازل الهالْاث البُيصخطُت.

ه شٓحر )  ي هدى الظاث وآلازغ  ( بأهه:  1:  ٢٨6٨وحهَغ مٙىن مهغفي وحضاوي ؾلٗى

ُاث واإلاىاِْ، مخمثال ف ي مجمىنت مً اإلاهاٍع واإلاهخٓضاث واإلاباصب واإلاشانغ والؿلٖى

 ِ جهله مخطُا بالدؿامذ في مىاْ التي جضَو ضاخبها للخطالح مو طاجه ومو ألازغ، ٍو

 الحُاة اإلاسخلُت.

ٔ  َغاج ونبض الجىاص  )  خُ ان الدؿامذ  بأهه:613:  ٢٨6٨ٍو هَغ  ( مو شٓحر َو

ي ووحضاوي ًخطح مً ٓاَاث  " مٙىن مهغفي ؾلٗى زالٛ الاهُخاح الظهجي للخبراث والث

ت الغأي والخهبحر واخترام الغأي آلازغ، واخترام الخباًً الثٓافي  اإلاسخلُت واخترامها وخٍغ

ّ الصخطُت والُغصًت بحن ألاَغاص".  والهٓاةضي والُغو

ه )الؿُٓلي،  ً –( باهه: "ْبىٛ ازخالٍ آلازٍغً 6٢: ٢٨6٢ٖما نَغ ؾىاء في الضً

غاههم نلى  -الؿُاؾت أم الهّغ أم ً أو ٖئ أو نضم مىو الآلزٍغً مً أن ًٙىهىا آزٍغ

تهم ".  الخسلي نً آزٍغ

هٍغ الدؿامذ  في البدث الحالي باهه:  ُاث  َو مماعؾت ؾُل الغوغت لهضة ؾلٖى

ً نىه في )الشٙل والىىم  ًخطح مً زاللها  جٓبل واخترام الؿُل الزخالَاث آلازٍغ

 َت(، وججىب الًػب والهىِ، والهُى نمً ٌس يء ئلُه.والصحت / اإلاغع والغأي والثٓا

خي ملفهىم الدعامح: .2  الخؼىس الخاٍس

يى مهخىٓىا  ضَّ خثذ ألاصًان الهاإلاُت ال٘بري نلى الدؿامذ مىظ آالٍ الؿىحن. ٍو

مً٘ أن  ىاةض الىحضاهُت والغوخُت، ٍو جلٚ ألاصًان أن الدؿامذ ًدضر مجمىنت مً اُل

خُاة الُغص. ونلى الغيم مً طلٚ لم ًبضأ الهلماء  ًإصي ئلى خضور جدىٛ مثحر في

ُٓت في الدؿامذ ئال  ت والبدىر ؤلامبًر الاحخمانُىن في جؿىٍغ الىماطج والبىاءاث الىكٍغ

 )في الخمـ نشغة ؾىت ألازحرة( )عي وآزغون، 
ً
 .(14: ٢٨61خضًثا

سُت ْطحرة ٖهلم الىُـ هُؿه،    جاٍع
ً
أي ئن للضعاؾت الىُؿُت للدؿامذ حظوعا

ش الٓطحر لهلم و  ْض اهخم الباخثىن واإلاىكغون بهظا اإلاُهىم في َتراث ٖثحرة زالٛ الخاٍع

 في البدث الهلمي في الؿىىاث الحضًثت 
ً
 عةِؿا

ً
الىُـ، ولً٘ أضبذ الدؿامذ مىغىنا

ش الدؿامذ في نلم الىُـ. )ئ.ماٗلى   أن ه٘خب نً جاٍع
ً
َٓـ؛ وبىاًء نلى طلٚ أضبذ مم٘ىا

؛ ولهظا ( ، 1٨َ: ٢٨61وازغون، 
ً
ترع أن الضعاؾت الهلمُت للدؿامذ خضًثت وؿبُا مً اإلُا
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ًبضو مً الح٘مت أن ًخهلم الهلماء الطُاياث الضًيُت للدؿامذ، وهي ضُاياث جدؿم 

 في أوحه 
ً
ُضا غاع، َُدظ اإلاىكىع الضًجي للدؿامذ ًمً٘ أن ًٙىن ُم بٓضع ٖبحر مً الاؾٓخ

 نضًضة:

:
ً
للدؿامذ في ئلٓاء الػىء نلى ُُُٖت جأزحر الضًً  ًمً٘ أن حؿهم اإلاىكىعاث الضًيُت أوال

 & Paragamentفي الهملُاث الىُؿُت اإلاخػمىت في الدؿامذ، وْض أْترح باعحمان  وعي 

Rye 1998) ً ًت ًم٘ ( نضة أؾالُب ًمً٘ أن ٌؿهم الضًً مً زاللها في الدؿامذ، َبضا

 للخهالُم
ً
ٗاة  أن ًؿهغ الدؿامذ ؤلاوؿان، وبهظا ًطبذ الدؿامذ وَٓا الضًيُت وؾُلت إلادا

 هللا، وجىُُظ هضَه، وئزغاء نالْت الُغص بغبه.

:
ً
ئن َدظ اإلاىكىع الضًجي للدؿامذ ًمً٘ أن ٌؿانض الباخثحن الاحخمانُحن نلى أن  زاهُا

 مً وضِ الدؿامذ 
ً
ًٓضعوا مضي زغاء الطُاياث الضًيُت اإلاىحىصة ومضي جىىنها بضال

 ٗل
ً
ِ نلى هدى زاؾئ ٖما لى ٗان جٙىٍىا ؼ مهكم الترار الىُس ي الظي ًط . وْض ٖع

ً
ُا

 اإلاىكىع الضًجي للدؿامذ نلى اإلاؿُدُت واليهىصًت والاصًان الازغي.

:
ً
ىن في ئصعإ الُٓمت الضًيُت التي ًىليها  زالثا ئطا َشل الازخطاضُىن الىُؿُىن الهُاًص

ذ؛ َؿخدؿم ألاَغاص للدؿامذ، وفي ئصعإ الُغوّ بحن مسخلِ ألاصًان في مىكىعها للدؿام

اؾخجاباتهم باَخٓاصها للحؿاؾُت، َُهم الُغوّ في مىكىع مسخلِ ألاصًان للدؿامذ 

حن )أو حهلمىا نلى هدى   نلى وحه الخطىص نىض الهمل مو نمالء يحر مضٖع
ً
ًٙىن مُُضا

يحر مالةم أو اؾاؤا َهم ما حهلمىه(، لُٓمت الدؿامذ، وأهمُت مماعؾخه مً مىكىع 

مثل هظه الحاالث ْض ٌؿخؿُو اإلاهال  أو اإلاغشض أو الؿبِب الظي حماناتهم الضًيُت، وفي 

٘ثحر مً الىؾاةل اإلاهُىت نلى   أن ٌؿانض هإالء الهمالء نلى حهلم ال
ً
 مالةما

ً
با جلٓى جضٍع

 (.16-14: ٢٨61الدؿامذ في قل حهالُم أصًانهم )عي وآزغون، 

ت: .3  الدعامح في ألادًان العماٍو

ت ئلى ال دؿامذ بمهجى الهُى والطُذ وؾىٍ ٌهغع صنذ ألاصًان الؿماٍو

ٗالخالي:  الباخثحن للدؿامذ في زٓاَت ألاصًان 

 :الدعامح عىذ اليهىد 1.3

 ّ غو ْبل أن هبحن مىِْ الخهالُم اليهىصًت مً الدؿامذ ؾيبضأ بهغع بهؼ اُل

الُلؿُُت الهامت، والتي ؾدؿانضها نلى َهم ماهُت الدؿامذ في غىء الضًاهت اليهىصًت. 

 ولم وؿخسضم 
ً
ٙىن الانخضاء ما ًؼاٛ مؿخمغا  ً مطؿلحي "الهُى" و "الانخظاع" نىضما
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 ٛ َىدً هٓى ًُغع نٓاب نلى مغج٘به )أو لً ًٙىن الانخضاء هىإ نٓاب الخٔ(، 

 نىضما هطؿضم بشٙل مُاجئ بأي شخظ، ول٘ىىا ال هخىْو أن وهاْب نلى 
ً
"ألخمـ نظعا

هُى الحٙام نلى اإلاؿاححن نلى الغ  ىا هظا، َو  في ؾلٖى
ً
يم مً أن الانخضاء ماػاٛ مىحىصا

ً الهٓاب الالخٔ. ً مغج٘ب الانخضاء ؾُهُى م  سجالث الشغؾت، ول٘

ُخػمً مغخلت أبهض مً طلٚ :َاإلؾاءة الاضلُت )الانخضاء( في خض  أما الدؿامذ َ

 نً مغج٘به، وْض 
ً
طاتها جؼوٛ، َالضاةً الظي ًدؿامذ نً صًىه بظلٚ ًمدى آلازم جماما

ٚ ًػل ألاؾغاٍ ا ظل بضون الدؿامذ مخظٍٖغً ؤلاؾاءة، ٖو لظًً حهغغىا لئلًظاء ٍو

ٓت مغة أزغي، وئطا  ًخسظون بهؼ الحظع َُما بهض؛ لُخأٖضوا أنهم لً ٌهاهىا بهظه الؿٍغ

ٖهػى حضًض مدخمل أن ًؿىعا  بي الهىِ َهم ًٓبلىن "أو ًٓبلىنها"  ؾامدىا مغ٘ج

بي الهىِ في خالت الخطالح نػ طبذ مغ٘ج ى في حمانت الاضضْاء والهاةلت نالْتهم به، ٍو

والجمانت مغة أزغي نلى الغيم مً اإلاشانغ الؿِئت التي هخجذ نً ما َهله أو ما 

"َهلخه" ، والىاؽ ْض جخطالح صون أن جدؿامذ، أو جدؿامذ صون أن جخطالح ومً أٖثر 

ت الشاتهت في الىطىص اليهىصًت ال٘الؾُُ٘ت نً "الدؿامذ" ٗلمتي  الٙلماث الهبًر

"mehillah" و "selihah ٛ "، ونلى الغيم مً هاجحن الٙلمخحن حؿخسضمان نلى هدى مخباص

 ػواٛ الانخضاء وهظا mehillahٖٙلمخحن متراصَخحن، َان ٗلمت "
ً
ت جدضًضا " حهجي في الهبًر

ـ ، بِىما حهجي ٗلمت " -هى "الدؿامذ"
ً
ىاه ؾابٓا " ـ زاضت الاؾخسضام selihahٖما نَغ

 (.12،11: ٢٨61الخطالح ) عي وآزغون،  الىاعص في ال٘خاب اإلآضؽ ـ

غه  َمً وضاًاها: "ٗل ما ٘ج وبالغيم  مً ان الضًاهت اليهىصًت صنذ ئلى الدؿامذ، 

ٕ")صعاع،  (. الا اهىا هالخل أن 634: 6441أن ًُهله يحٕر ٚب َاًإ أن جُهله أهذ بًحر

ًضٛ نلى الدؿامذ في الضًاهت اليهىصًت اْخطغ نلى اليهىصي بشٙل زاص، وهظا ئن صٛ 

ُت  ٗاَت مؿخىٍاتهم الضًي نضم وحىص الدؿامذ بمهىاه الهام، وهى جٓبل الجمُو بازخالٍ 

 أو الثٓاَُت أو الاحخمانُت.

 :الدعامح عىذ املعُحُت 2.3

صنا الؿُض اإلاؿُذ ئلى اإلاؿاواة بحن الىاؽ وأوص ى جابهُت بمهاملت الىاؽ بمثل ما 

لتي ًضنى ئليها هي مؿاواة الغوح ال الجؿض ًدبىن ان ٌهاملىن بها ، وأنلً أن اإلاؿاواة ا

َالىاؽ مدؿاوون بأعواخهم أمام هللا ، أما الخػىم َبالجؿض وْض صنا اإلاإمىحن ئلى 

 (111: ٢٨61الطبر والدؿامذ ، ليهىن نليهم هظا الخػىم .) اإلاؿحري وآزغون، 
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ٗان بمهجى الهُى واإلاًُغة ، ٖما ًغ  ص في َالدؿامذ الظي صنا ئلُه الضًً اإلاؿُحي 

 
ً
الطالة الغباهُت التي ًخلىها ازىاهىا اإلاؿُدُىن ) وأيُغ لىا طهىبىا ٖما وًُغ هدً أًػا

 للمؿِئحن ئلُىا (.

 :الدعامح في الفىش إلاظالمي 3.3

ت وفي مٓضمتها ؤلاؾالم نلى ؾلىٕ الدؿامذ ، ئط ًأزظ  أٖضث ألاصًان الؿماٍو

٘ثحر الضًً ؤلاؾالمي الضوع ألاٛو في هظه الضنىة. َمً ًٓغ  غان بخضبغ ًجض َيها ال أ آًاث آل

ٗان ْبل ؤلاؾالم ًمحز  مما ًضٛ نلى الدؿامذ وزحر مثاٛ نلى طلٚ ان اإلاجخمو الجاهلي 

بحن اوؿان وازغ ؾىاًء نلى أؾاؽ الجيـ ام اللىن ام اللًت ام اإلااٛ ام الؿلؿت ام 

حر  الٓىة والهشحرة. ولٓض ابؿل ؤلاؾالم هظا الخمحز بحن اوؿان وازغ ، َاصي طلٚ الي ًح

حظعي في اإلاجخمو مً الطغام والخىاَـ الى الخهاون والدؿامذ . واضبذ مُٓاؽ 

غان ان الىاؽ  الخُاغل بحن الىاؽ ًىدطغ بالخٓىي والُػُلت َٓـ، وضغح آل

ٓت ، ْاٛ حهالى :  غ واهثى  {مدؿاوون حمُها في اضل الخل ًأيها الىاؽ اها زلٓىاٖم مً ٖط

ىا ان اٖغم٘م نىض هللا اجٓاٖم ان هللا نلُم زبحر وحهلىاٖم شهىبا وْباةل لخ  }هاَع

 (.62)الحجغاث: 

ت، جمثلذ في الخهطب الٓبلي  ٗان لضي الهغب ْبل ؤلاؾالم قىاهغ مشتٖر

غم والصجانت والدؿامذ وألزالّ، َٓض  ظلٚ امخلٙىا اإلاغوءة والسخاء وا٘ل وألاخالٍ، ٖو

ان الىبي اإلاغؾل ْاٛ: )ئهما بهثذ  وحضث ألازالّ ْبل وحىص ؤلاؾالم وزحر صلُل نلى طلٚ

 ألجمم مٙاعم ألازالقي (.

وبهض مجيء ؤلاؾالم وقهىعه في أواةل الٓغن الؿابو اإلاُالصي، امتزحذ الُٓم 

ُٓم ؤلاؾالمُت الشاملت لغؾالت الهكُمت،  الهغبُت الاضُلت مو اإلاباصب ؤلاوؿاهُت وال

ؾىاء الُغصًت منها أو الجمانُت، لخطبذ الهُٓضة هي اإلاغحهُت ألازالُْت لُهالُت ألامت، 

 أو 
ً
ُا  ولِـ نْغ

ً
ا  وخػاٍع

ً
ٍتها زٓاَُا هىم ألامت وهى ٗاَت شإون الحُاة، لُترسخ ُم وفي 

 )شلٔ، 
ً
ا  (.613: 6442نىطٍغ

، الخهاٌش 
ً
ت الى الخهاٌش ؤلاًجابي بحن البشغ حمُها وصنذ الغؾالت الؿماٍو

غ نً احىاؾهم والىانهم ولًتهم الٓاةم نلى الازاء والدؿامذ بحن ٗل الىاؽ وبًؼ الىك

ؼوّ،  (.1: ٢٨٨2ومهخٓضاتهم، َالجمُو ًىدضعون في هُـ واخض )ْػ
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لٓض ٖغمىا  {ولٓض ٖغم هللا بجي آصم حمُههم ولم ًمحز بحن ْىم وْىم ْاٛ حهالى: 

ٖثحر ممً زلٓىا  ػلنهم نلى  ىاهم مً الؿُباث َو بجي آصم وخملىاهم في البر والبدغ وعْػ

 (2٨ء:. )ؤلاؾغا }جُػُال

خجلى وغىح ؤلاؾالم وهكغجه لئلوؿاهُت حمو في ْىله حهالى :  ْل ًأيها الىاؽ  {ٍو

م حمُها م بٓىلت 613)ألانغاٍ: }اوي عؾىٛ هللا الُ٘ ٍغ ظلٚ لٓض ابخضاء الٓغان ا٘ل ( ، ٖو

.َلِـ هللا عب ْىم صون ْىم او  }الحمض هلل عب الهاإلاحن  {حهالى في ؾىعة الُاجدت : 

ب اهل صًً مً صون ألاصًان ألازغي، بل حاءث آلاًت باهه عب شهب صون شهب، او ع 

 الهاإلاحن أي حمُو الىاؽ نلى ازخالَهم الىاؾو. 

وْض حهاٌش في قل ؤلاؾالم وخ٘مه اْىام وشهىب وانغاّ وْىمُاث واحىاؽ   

ش، ولٓض بلٌ  ٗان الُاجدىن الهغب اٖثر الُاجدحن حؿامدا في الخاٍع وزٓاَاث مسخلُت، و

ماخخه وحؿامده مجزله ؾامُت، ازظث بٓلىب ٖباع ومُ٘غي الهالم، الظًً ؤلاؾالم مً ؾ

 ٛ ُْم الدؿامذ، والحب  والهضٛ والدؿامذ، خُث ًٓى بهغهم ما جمحز به هظا الضًً مً 

 ٛ  انض
ً
ش َاجدا ش الهغب" :"ما نٍغ الخاٍع اإلاإعر الشهحر ) يىؾخاٍ لىبىن(   في ٖخابه "جاٍع

ً الهغب".  وال اعخم م

ٓىٛ )أعهىل ٗاهذ هظه اإلاهاملت ٍو ض جىٍىبي( في ٖخابه "الضنىة ؤلاؾالمُت" : لٓض 

حن الى ؤلاؾالم والضزىٛ َُه " ) نلىان،  مً الطلُُب
ً
 في الخجاء ٖثحرا

ً
: 6436الغخُمت ؾببا

ت الانخٓاص للمؿلمحن، ومىو الاٖغاه في الضًً، واْغ 611،613 ( ولٓض غمً ؤلاؾالم خٍغ

ُه الدؿامذ الضًجي الظي لم ٌهٍغ له م ثُل، َاإلؾالم ال ً٘غه اخض نلى الضزىٛ َ

(. ٢11)البٓغة، }ال اٖغاه في الضًً ْض جبحن الغشض مً الغي{وانخىاْه، لٓىله حهالى : 

وْاٛ" ابً ٖثحر" في هظا الؿُاّ: " أي ال ج٘غهىا أخضا نلى الضزىٛ في صًً ؤلاؾالم َاهه 

 ًٓحن واضح حلي في بغاهُىه وصالةله".

بُت والخهطب لٓىٛ الىبي "ضلى هللا نلُه وؾلم" : لِـ مىا وخاعب ؤلاؾالم الهط

مً صنا الى نطبُت، ولِـ مىا مً ْاجل نلى نطبُت، ولِـ مىا مً ماث نلى نطبُت" . 

 (.1،1: ٢٨٨1)ازغحه مؿلم( )وؾُت، 

ً وْض اوضاها به عؾىٛ هللا ضلى هللا نلُه وؾلم، خُث  الدؿامذ اهم زلٔ للمإم

ً بل مهىاه ْاٛ:)بهثذ بالحىُُت الؿمد ت ( ، َالدؿامذ لِـ مهىاه الخىاٛػ لآلزٍغ

ً ػالجه ان ازؿأ وانخظع. ٍ باآلزغ، واخترامه وانؿاءه خٓىْه والخًاض ي ن  الانترا
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خاب والؿىه ئلى  َمً زالٛ ما جٓضم طٖغه هغي أن ؤلاؾالم صنا بما وعص في ا٘ل

هظه الُٓم  الخمؿٚ بالهضًض مً الُٓم ؤلاوؿاهُت وألازالُْت الهلُاء، ومً حملت

ت ووشغ عوح اإلادبت  الدؿامذ الظي ٌهض حىهغة الحُاة ؤلاوؿاهُت واؾاؽ لؿهاصة البشٍغ

ت. َالدؿامذ ؤَ اإلاىكىع ؤلاؾالمي واحب أزالقي وغغوعي  والخٓبل لجمُو الُئاث البشٍغ

ً نالمي ًخجه بغؾالخه  لػبـ الازخالَاث بحن الىاؽ حمُها، ُِٖ ال وصًيىا ؤلاؾالمي ًص

لبشغ جلٚ الغؾالت التي جأمغ باإلخؿان وجغس ي صناةم الؿالم، وجضنى الى الى حمُو ا

الخهاٌش بمدبت وحؿامذ بحن البشغ حمُها بطٍغ الىكغ نً احىاؾهم ومهخٓضاتهم 

 والىانهم. 

ت ملفهىم الدعامح في إلاظالم في :  ً اًجاص الجزوس املعشفُت والفىٍش مى  ٍو

هاجه، با - أ ً ٌهتٍر ؤلاؾالم في ٗل اهكمخه وحشَغ لحٓىّ الصخطُت لٙل َغص م

ُاث،  اَغاص اإلاجخمو، وال ًجحز أي مماعؾت جُط ي الى اهتهإ هظه الحٓىّ والخطىض

نلى الطهُض الىاْعي ال٘ثحر مً هٓاؽ الازخالٍ  –نلى طلٚ  –وال ٍعب اهه ًترجب 

ً هظا الازخالٍ ال ًىؾىؽ للٓؿُهت والجُاء والخبانض  واهما  –بحن البشغ، و٘ل

 والدؿامذ مو اإلاسخلِ . ًىؾىؽ للمضاعاة

ٔ  - ب ْبُل الَغ ُت، التي شغنها الضًً ؤلاؾالمي مً  ان اإلاىكىمت ألازالُْت والؿلٖى

ىٛ الحؿً وألالُت وألاماهت، وخث اإلاإمىحن  وؤلاًثاع والهُى وؤلاخؿان واإلاضاعاة وآل

نلى الالتزام بها وحهلها ؾمت شخطُتهم الخاضت والهامت، ٗلها جٓخط ي الالتزام 

 (.٢6،٢٢: ٢٨6٢ضأ )الؿُٓلي،بمػمىن مب

 الدعامح و حلىق إلاوعان: .4

ض نلى  ت هجض ان اإلاىازُٔ الضولُت لحٓىّ الاوؿان جٖإ  مً مبضأ الحٍغ
ً
اهؿالْا

ت الغأي والخهبحر والانخٓاص، ولٓض أنلىذ  الدؿامذ. خُث ان للجمُو الحٔ في الخمخو بدٍغ

ش  م( هي ؾىت 6441م( أن ؾىت )6442صٌؿمبر ) 2٨الجمهُت الهامت لؤلمم اإلاخدضة بخاٍع

ْامذ مىكمت الُىوؿٙى بانضاص وزُٓت انالن مباصب  ناإلاُت مً أحل الدؿامذ، وْض 

 الدؿامذ.

ىوؿٙى في  ولٓض انخمضث ألامم اإلاخدضة مباصب بشأن الدؿامذ في اإلاإجمغ الهام لُل

َمبر  64باَعـ في-صوعجه الثامىت والهشغون ً الثاوي/هى ولى . وخضصث اإلااصة ألا 6441حشٍغ

ً هظا ؤلانالن مهجى الدؿامذ نلى أهه:  م
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  ٛٓبىٛ والخٓضًغ للخىىم الثري لثٓاَاث ناإلاىا وألشٙا الدؿامذ ٌهجي الاخترام وال

ت والاهُخاح  خهؼػ هظا الدؿامذ باإلاهَغ ُاث ؤلاوؿاهُت لضًىا. ٍو الخهبحر وللط

ت الُ٘غ والػمحر واإلاهخٓض. أهه الىةام في ؾُاّ الازخالٍ، و  هى والاجطاٛ وخٍغ

ؿهم في ئخالٛ زٓاَت الؿالم مدل زٓاَت  الُػُلت التي حؿحر ُْام الؿالم، َو

 الحغب. 

  الدؿامذ ال ٌهجي اإلاؿاواة أو الخىاٛػ أو الدؿاهل بل الدؿامذ هى ْبل ٗل ش يء

خه  ً في الخمخو بدٓى ؤلاوؿان، وخٍغ اجساط مىِْ ئًجابي َُه ْغاع بدٔ ألازٍغ

جىػ بأي خاٛ الاخخجاج بالدؿامذ لخبًرغ ألاؾاؾُت اإلاهتٍر بها ناإلاُا. وال ً

اإلاؿاؽ بهظه الُٓم ألاؾاؾُت. والدؿامذ مماعؾت ًيبغي أن ًأزظ ألاَغاص 

.  الجماناث والضٛو

  ٚ الدؿامذ مؿئىلُت حشٙل نماص خٓىّ ؤلاوؿان والخهضصًت: )بما في طل

الخهضصًت الثٓاَُت( والضًمٓغاؾُت وخ٘م الٓاهىن. وهى ًىؿىي نلى هبظ 

ُت  الضويماجُت ثبذ اإلاهاًحر التي جىظ نليها الطٙىٕ الضول والاؾدبضاصًت، ٍو

 الخاضت بدٓىّ ؤلاوؿان.

  ال جخهاعع مماعؾت الدؿامذ مو اخترام خٓىّ ؤلاوؿان، ولظلٚ َهي ال حهجي

جٓبل الكلم الاحخمايي أو جسلي اإلاغء نً مهخٓضاجه أو التهاون بشأنها. بل حهجي 

أهه ًٓبل بأن ًخمؿٚ الازغون أن اإلاغء خغ في الخمؿٚ بمهخٓضاجه و 

حن بؿبههم في مكهغهم  بمهخٓضاتهم، والدؿامذ ٌهجي ؤلاْغاع بأن البشغ اإلاسخُل

ُمهم، لهم الحٔ في الهِش بؿالم وفي أن  هم ْو وأوغانهم ولًاتهم وؾلٖى

ػا أن أعاء الُغص ال ًيبغي أن جُغع  ًؿابٔ مكهغهم مسخبرهم، وهي حهجي ًأ

ؼ عام هللا لض ّ ؤلاوؿان،نلى الًحر) مٖغ  (.3٨: 2009 عاؾاث خٓى

 ألابعاد التي ًلىم عليها مفهىم الدعامح: .5

 ًٓىم الدؿامذ نلى نضة أبهاص منها:   

 :أبعاد جشبىٍت 1.5

َت  خُث حهض التربُت اإلاجاٛ الغخب والىاؾو وألاؾاؽ لالهؿالّ هدى حهٍؼؼ زٓا

ُت الدؿامذ، زاضت في مجخمهاجىا الهغبُت ؤلاؾالمُت، وانخماص أؾالُ ب مىهجُت ونٓاله

لتربُت الدؿامذ، َالتربُت في مجاٛ الدؿامذ ًجب أن حؿتهضٍ مؿانضة اليص ئ نلى جىمُت 
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٘حر الىٓضي وألازالقي، وغغوعة جػمحن اإلاىاج  وألاوشؿت  ْضعاتهم باؾخٓالٛ الغأي والُخ

الضعاؾُت نلى اإلاباصب ألاؾاؾُت لثٓاَت الدؿامذ وهبظ الهىِ والخؿٍغ بهضٍ جيشئت 

ً. أؾُاٛ  مىُخدحن نلى زٓاَاث ألازٍغ

 :أبعاد هفعُت 2.5

جمثل ألابهاص الىُؿُت لُٓمت الدؿامذ اإلاالط الظي جىؿلٔ مىه الخؿبُٓاث التربىٍت 

ُس ي للُغص في جٓبل هظه الثٓاَت وبالخالي ألاًمان  والاحخمانُت ٗىنها جمثل الاؾخهضاص الى

ؾبُل جدُٓٓها، وهىا جبرػ أهمُت الٙامل بها وحسخحر ٗل الؿاْاث والابضاناث الظاجُت في 

مغخلت الؿُىلت خُث حهض اإلادؿت ألاولى لبىاء الػمحر ؤلاوؿاوي وجغؾُش مىكىمت الُٓم 

ٗاةؼ   نلى بىاء ع
ً
الُاغلت، لظلٚ َان البىاء الىُس ي الؿلُم في هظه اإلاغخلت ٌهخمض ٖثحرا

 الصخطُت ومٙىهاتها.

 : أبعاد اجخماعُت 3.5

خهاون ًيبغي أن جبظٛ في اإلاجٛز ومىاْو الهمل أن حهىص حهٍؼؼ الدؿامذ وال 

مً٘ لىؾاةل ؤلانالم بٙل أشٙالها أن جٓىم بضوع هام في وشغ  واإلاضاعؽ والجامهاث، ٍو

ٍ وشغ زٓاَت الدؿامذ.  وحؿهُل زٓاَت الحىاع بهض

 :أبعاد ظُاظُت 4.5

جىؿلٔ جلٚ ألابهاص مً جطىع الهالْت بحن الحاٖم واإلادٙىم، وبحن اإلادٙىمحن 

 م البهؼ.بهػه

 :أبعاد زلافُت 5.5

حؿدىض جلٚ ألابهاص ئلى عؤٍت زاضت إلاىاضُاث ئوؿان ًخدلى بُٓم واججاهاث لضيها 

 ويي بأهمُت ُْم الدؿامذ والحىاع في اإلاجخمو.

 :أبعاد دًيُت 6.5

ت لضنم الدؿامذ مثل أهماؽ الهالْت بحن  حؿدىض ئلى ما أْغجه الشغاتو الؿماٍو

 ه، بِىه وبحن ألازغ.الُغص وعبه، بِىه وبحن هُؿ

 أبعاد اكخصادًت: 7.5

غجه وحؿمى هُؿه ال  حصجو الُغص نلى الهؿاء وججهل الُغص خحن جطُى ؾٍغ

 ً دغم منها حاعه، خُث ًٓىٛ ضل هللا نلُه وؾلم "لِـ مىا م ٌؿخأزغ بىهمت مهُىت ٍو
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ٗان حاعه مؿلم أو يحر مؿلم  باث شبهان وحاعه حاتو وهى ٌهلم"، ولم ًظٖغ الغؾىٛ ئن 

 ،ِ ـ والخالخم والدؿامذ.)شٍغ  (2٨،26: ٢٨62مما ٌه٘ـ غغوعة التراب

 املشجىضاث التي ًلىم عليها الدعامح لؼفل الشوطت: .6

 ًٓىم مُهىم الدؿامذ لضي ؾُل الغوغت نلى زالر مغج٘ؼاث وهي:

 :جلبل الزاث 1.6

 
ً
ْبىٛ الظاث، َاطا حهٍغ الؿُل نلى طاجه أوال ٓبىٛ ألازغ هى  ِس ي ل َاإلاضزل الغة

 ٔ ث غص طاجه ٍو ً، َهىضما ًخٓبل اُل ؾُٙىن لضًه الٓضعة نلى الخهٍغ والخهامل مو ألازٍغ

ُاجه وحهامالجه  ىه٘ـ طلٚ نلى ؾلٖى في ْضعاجه ًٙىن طلٚ مإشغ الؾخىاء شخطِخه ٍو

.ً  مو ألازٍغ

 :جلبل ألاخش 2.6

ؿخسضم َه ٓت اللهب مثال َو غص اإلاسخلِ مهه في ؾٍغ ىضما ًخٓبل الؿُل اُل

 ٔ ُنهما ًٙىن ْض ْام بخدُٓ ٓت ؾلمُت لحل الخالٍ ب أؾلىب الحىاع والىضىٛ ئلى ؾٍغ

 الدؿامذ.

 :احترام ألاخش 3.6

ً صون ؤلاؾاءة لهم ونضم الخمؿٚ بالغأي بهض أن  خُث أن اخترام عأي ألازٍغ

ت ممً هسخلِ مههم ومداولت ً٘دشِ زؿأه ئلى حاهب نضم  اإلآاؾهت أو السخٍغ

 لخدُٓٔ الدؿامذ 
ً
 وخُىٍا

ً
الىضىٛ في النهاًت ئلى خلىٛ جغض ي الجمُو ٌهض أمغا هاما

 ،ِ  (2٢، 26: ٢٨62)شٍغ

 أهمُت الدعامح لؼفل الشوطت: .7

الدؿامذ غض الخهطب وهدً الُىم في خاحت ماؾت ئلى أن هجهل الدؿامذ في   

ُت في ألاؾغة والغوغت واإلاضعؾت، ألهىا في خاحت ئلى أن مٓضمت أولىٍاث التر  بُت الخلٓ

 ه٘ؿب أؾُالىا ُْمت الدؿامذ ؾىاء مو اإلاسؿئ أو اإلاسالِ في الغأي.

 ٛ ئهه مً الػغوعي أن هضنم في الؿُل ُْمت الحُاة التي ٌهِشها مً زال

ُٓم ا ُو الخىاضل الىصوص واإلادبت اإلاخباصلت، وئن الحُاة جدخاج ئلى مجمىنت ال لتي جغج

 في جأضُل الهالْاث 
ً
 مهما

ً
لهب َيها الدؿامذ صوعا بأصحابها نً أصعان اإلااصًاث، ٍو

ؤلاوؿاهُت، وحشُ٘ل عؤٍخه للمؿخٓبل، ومىاحهت الحُاة بىيي اإلاخٓبل، وضبر اإلآخىو 

 (.6٨2)خؿىهه، ب.ث: 
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ٖما جخجلى زٓاَت الدؿامذ ٖاخضي أهم الػغوعاث ؤلاوؿاهُت وألازالُْت في 

ٗاَت الىاْو  اإلاهاضغ بهض أن اهدشغث قاهغة الهىِ وانهضام الهالْاث الاحخمانُت نلى 

ألاضهضة، وبهض أن أضبذ ال٘باع والطًاع نلى خض ؾىاء ئما ضحاًا أو مجغمحن بؿبب 

ُٓم الضًيُت وألازالُْت ألامغ  هُمىت لًت الهىِ نلى الىاْو اإلاهاضغ ويُاب اإلاثل وال

ٔ الظي حهل الُغص اإلاهاضغ ًِٓ نىض م ُتّر الؿّغ في الخهامل مو آلازغ الظي ْض ال ًخُ

مهه. َأنماٛ الهىِ التي اهدشغث في شتى بٓام الهالم، جىؿىي نلى هىاػم أهاهُت، 

، وما جإصي ئلُه،  وخاالث الخهطب والاوًالّ. وأمام جُاْم خاالث الخهطب والخؿٍغ

ٔ مض حؿىع الخداوع، وئًجاص ؾ بل الخُاهم َالدؿامذ ًضنى لخالفي ٗل طلٚ نً ؾٍغ

ت الخهبحر، واخترام الغأي أو الاججاه اإلاسخلِ، والابخهاص نً ٗل  والخىاضل ؤلاًجابي، وخٍغ

أشٙاٛ الخهطب والخؿٍغ والًلى والدشضص والتزمذ والاوًالّ )الشاٌو و الشاًجي، 

٢٨63 :141،141.) 

ً خالٌ:   وجخطح أهمُت الدعامح لؼفل الشوطت م

 الم الُىم أٖثر مً أي وْذ مط ى لخطانض أن الدؿامذ أمغ هام وحىهغي في ن

خضة الخالَاث والجزاناث في مىاؾٔ ٖثحرة خىٛ الهالم ألامغ الظي باث يهضص 

ت بأؾغها.  البشٍغ

  ً دُذ لىا الُغضت للخىِْ ن ىا الضازلُت مو أهُؿىا ٍو الدؿامذ ًسمض مهاٖع

ؿانض نلى جٓبل الظاث  ت خُٓٓخىا الُهلُت َو ؿمذ بمهَغ الًػب واللىم َو

 غا ننها.والغ 

  الدؿامذ مً مإشغاث الصحت الىُؿُت ٌؿهم في جدُٓٔ الغغا نً الحُاة

ٚ حشهغ بالُٓمت والٓضعة والطالبت. جهل ؿانض في جدؿحن حىصتها ٍو  َو

  ــــب ـ ـ ــــً الًػـ ـ ــــل مـ ـ ٓلـ ــــ يء ٍو ـ ــــىٛ اإلاسـ ـ ـ ــــت خـ ـ ــــاث الاهخٓامُـ ـ ــــزم الاججاهـ ـ ــــامذ ًجـ ـ الدؿـ

 والاهُهاالث الؿلبُت التي ْض ٌهٓبها هضم وانخضاء نلى اإلاس يء.

 ًحر مً عؤٍدىا أهُؿىا الدؿا مذ أَػل نالج لطغاناجىا الضازلُت والخاعحُت َو

ً وللهلم.  ولؤلزٍغ

  مو هُؿه 
ً
جهل الُغص مدؿامدا غاع ؤلاؾاءة للظاث ولؤلزغ ٍو الدؿامذ ًٓلل مً ٘ج

 مو الًحر.
ً
 مخُُ٘ا
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  ًهم نىض الخهبحر ن حهىٍض اليص ئ نلى الخد٘م في اهُهاالتهم وغبـ ؾلٖى

ً وختى ًٙىن اليص ئ نامل ؾالم مشانغ الًػب ختى ال ً دؿببىا في أطي ألازٍغ

 ،ِ  للهىِ والهضوان )شٍغ
ً
ـ مطضعا  (.2٢،22: ٢٨62في بِئتهم ولِ

 العىامل التي جإزش على كُمت الدعامح لؼفل الشوطت: .8

هىإ مجمىنت مً الهىامل التي جىزغ نلى جىمُت الدؿامذ لؿُل الغوغت  هظٖغ 

 منها نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الحطغ:

 :زلافت املجخمع 1.8

   ٕ الثٓاَت هي مجمىنت مً الهىاضغ التي جماعؽ جأزحرها بىغىح نلى ؾلى

اجه وهظه الهىاضغ جخسلل مهكم ضىع الؿلىٕ الاوؿاوي اإلاخمثلت  ؤلاوؿان وجد٘م جطَغ

َت  ُٓم وألانغاٍ، والثٓا في الهاصاث الاحخمانُت وناصاث الىكاَت والتربُت واإلاُاهُم وال

ُمه َهي جدضص جإزغ في ؾلىٕ ا لُغص ومهخٓضاجه واججاهاجه وؾّغ حهبحره نً اهُهاالجه ْو

َت  ٗاهذ زٓا ُٓم واإلاهاًحر والخٓالُض الؿاةضة في اإلاجخمو الظي ٌهِش َُه، َاطا  للُغص ال

 اإلاجخمو صانمت للدؿامذ َؿُيشأ لضًىا حُل مدؿامذ صانم للؿالم، واله٘ـ.

 :ألاظشة 2.8

ت والترابـ ألاؾ ت لؤلؾُاٛ وهظا للهالْاث ألاؾٍغ غي صوع مهم في الخيشئت ألاؾٍغ

( خُث جبحن مً زالٛ الضعاؾت أن ألاؾُاٛ في اإلاغاخل الخهلُمُت ألاولى K:dwellما اٖضه )

ا وهمًىا احخمانُا مً ألاؾُاٛ  ًُ غة هم أٖثر جُ٘ الظًً ٌهِشىن مو أمهاتهم في أؾغ مؿٓخ

( وْض أقهغث Kidwell, 1988الظًً ٌهِشىن في أؾغ جخىلى الغناًت َيها مغبُاث )

 مً ؾاٖـ )
ً

ٗلحربىن Brennan( وبغهُان )Saksالضعاؾاث التي ْام بها ٖال ( وبلِش و

(Bleach& Chlairborn ئن نالْت الىالضًً مو أبىائهم وأهماؽ الخيشئت الىالضًت التي )

جخطِ بهضم الدؿامذ والٓؿىة في الخهامل ونضم الؿماح لؤلبىاء بابضاء الغأي ونضم 

ُو ئنؿائه م أي صنم احخمايي وحهل ألابىاء ٌشهغون بهضم الٓبىٛ ونضم الدصج

الؾخٓاللُت الؿُل وهظا ما ًجهلهم مُالحن للهؼلت والشهىع بالىخضة ونضم الاهضماج مو 

ً الىمى الاحخمايي. ً زم جدُٓٔ صعحت مخضهُت م ً وم  آلازٍغ

خٓبل ٖما أقهغث هظه الضعاؾاث أن أهماؽ الخيشئت التي جدؿم بالدؿامذ وال

ُت جدؿم  ا ؾلٖى
ً
ت، جسلٔ لضي ألابىاء أهماؾ وحصجُو الاؾخٓاللُت وئبضاء الغأي بٙل خٍغ
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إصي ئلى جدُٓٔ صعحت  ل طلًٚ  جابُت والخُانل الاحخمايي البىاء واإلاباصعة ٗو بالٓبىٛ والًا

 (.214، 213: ٢٨64نالُت مً الىمى الاحخمايي الؿلُم )الهاصي، 

اض ألاػفاٌ 3.8  :ٍس

 ًخُٔ مو زطاةظ ألاؾُاٛ وخاحاتهم، َهي جإ            
ً
 جغبىٍا

ً
اع ألاؾُاٛ صوعا صي ٍع

جٓضم لؤلؾُاٛ َغضه اللهب ومماعؾت ألاوشؿت اإلاىاؾبت الهخماماتهم، وهي حه٘ـ زٓاَت 

اع ألاؾُاٛ. ٛ ألاهضاٍ الهامت إلاغخلت ٍع ً زال  اإلاجخمو م

ُِٖ ًخُانل مو ال٘با   ٛ والغوغت هي البِئت التي ًخهلم َيها الؿُل  ع وألاؾُا

ممً هم في مثل نمغه أو أضًغ أو أٖبر مىه، ٖما ًخهلم َيها ُِٖ ًخُانل مو ألاشُاء 

ًمغ بها، خُث  غة له في بِئت الخهلم، وألاماًٖ وألاخضار التي  والاؾخهضاصاث اإلااصًت اإلاخَى

جىحض َتراث خغحت أو طاث خؿاؾُت ٖبحرة في خُاة الؿُل أزىاء همىه، وزالٛ هظه 

طب خؿلب الُتراثً  ، ٍو
ً
ُت مم٘ىا ذ حهلم بهؼ الُٓم والاججاهاث وبهؼ ألاهماؽ الؿلٖى

ُو  غ للؿُل بِئت يىُت ملُئت باإلاثحراث اإلاىاؾبت لخطاةظ همىه مً حم طلٚ أن هَى

الجىاهب، مً )لهب وأصواث وزاماث مسخلُت، وأحهؼة مغةُت وؾمهُت، ووؾاةل حهلُمُت( 

ً اؾدشاعة ْضعاث الؿُل واهخماماجه.  بدُث ًم٘

ئن جٓضًم وشاؽ حُض ومىاؾب للؿُل في الىْذ اإلاىاؾب ًإصي ئلى جُانله مو 

الخبرة اإلآضمت له َِؿانض طلٚ نلى ؾحر همىه في مؿاعه الؿبُعي، َهظه البِئت التربىٍت 

ً حمُو الجىاهب وؤلاؾغام في مهضٛ همىه.  في الغوغت حؿهم في جىمُت شخطُت الؿُل م

اع ألاؾُاٛ ًمً٘ جىمُه  ٖبحرة مً زالٛ ئجاخت ومً زالٛ ٍع الدؿامذ بطىعة 

الُغضت للخُانل ؤلاًجابي بحن ألاؾُاٛ مً زالٛ اللهب الجمايي والخهاووي وأْامه 

ْبىٛ ألازغ  حر ألاوشؿت الضانمت لثٓاَت الدؿامذ و الحىاع بُنهم وبحن اإلاهلمت مً زالٛ جَى

اع ألاؾُاٛ ٌؿانض نلى صنم بىا حز نلى الدؿامذ في ٍع ء شخطُت الؿُل والخهاون، والتٖر

مً زالٛ اإلاداَكت نلى الىؾاةل وألاصواث و ألاحهؼة مغجبت ومىكمت وهكُُت َٙل ؾُل 

 ًٓو نلى نخٓه زلٔ بِئت صانمت للدؿامذ.

ومً أحل الخهاٌش نلى مبضأ الدؿامذ ًجب نلى اإلاغبُحن ضاوعي الؿُاؾت 

 نلى بىاء اؾتراجُجُت مخٓضمت لترؾُش صناةم الدؿا
ً
مذ والؿالم في التربىٍت الهمل مها

ؼ نلى بث اإلاهاٍع الدؿامدُه وبىاء  نالم ًمىج بالخىىم والازخالٍ، ونلى التربُت أن جٖغ
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ُاة الاحخمانُت نلى  ت لهظه الًاًت مً احل جأضُل مٓىماث الح اإلاهاعاث التربىٍت الػغوٍع

ٛ ألازغ.  مبضأ الدؿامذ وْبى

ا ً املبادئ الشئِعُت لخىمُت الدعامح في ٍس ٌ منها:وجىجذ مجمىعت م  ض ألاػفا

 .ت وألامان للؿُل ً الحٍغ  جىَحر مىار م

 .اإلادبت والدؿامذ في الغوغت ً  جىَحر مىار م

 .ٛالهضالت واإلاؿاواة بحن ألاؾُا ً  ئشانت حى م

 .الجمانُت ٛ  مماعؾت ألاوشؿت الخهاوهُت والانما

  غص واإلاىاؾباث الضًيُت والاحخمانُت لبث ُْم الدؿامذ بحن اؾخًالٛ اُل

 (.21، 21: ٢٨62ٍِ، ألاؾُاٛ.)شغ 

 :جماعت الشفاق 4.8

اّ مً الاؾغة والغوغت في حشُ٘ل شخطُت الؿُل وجىحيهها  حؿهم حمانت الَغ

ٍخىخض مو  ٗاةً احخمايي ًخُانل مو أْغاهه وعَاْه  و ئلى الؿلىٕ الؿىي والؿُل بؿبهت 

أزغ  خأزغ بهم ٍو بهػهم ممً ٌعجب بهم خُث أهه ًٓط ي مههم َترة ؾىٍلت مً الىْذ ٍو

َ،ِ جب جأضُل ووشغ زٓاَت الدؿامذ بحن ألاؾُاٛ في الغوغت )شٍغ : ٢٨62يهم، لظلًٚ 

21 ،22.) 

 دساظاث ظابلت : .9

شيرص ) 1.9  ججاه والذيهم املذمىين 2115دساظت بَش
ً
(. بعىىان: حعامح الابىاء ألاهبر ظىا

.  على الىحٌى

لدؿامذ، هضَذ الضعاؾت ئلى اؾخ٘شاٍ صواَو )نضم( الدؿامذ، والخهبحر نً ا   

 وآزاع نضم مؿامدت ألاؾُاٛ البالًحن والضيهم اإلاضمىحن في الهالْاث بُنهم. 

 جغاوخذ أنماعهم بحن 
ً
ٗا ً مشاع   11-63بلًذ نُىت الضعاؾت نشٍغ

ً
ناما

( 22)بمخىؾـ 
ً
حن جخم ؤلاحابت و  ناما ُخىخت مىحهت للمشاٖع اؾخسضم الباخثىن أؾئلت م

ض ؤلال٘ترووي، جدضزىا نً ْطط ً ننها بالبًر هم نً الهِش في مجٛز مو أخض الىالضً

ْامىا بىضِ ججغبتهم وما ألاشُاء التي صَهتهم ئلى الدؿامذ أو  مضمً نلى ال٘دىٛ، و

ْامىا بالخهبحر نً   ُِٖ الدؿامذ/نضم الدؿامذ مو نضم الدؿامذ مو والضيهم، و

( طي اإلاغاخل 6441جم جدلُل مػمىن الٓطظ باؾخسضام همىطج ؾمُث ) الىالضًً

 الخمـ.
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ٗان لضيهم صاَو ئلى الدؿامذ مو والضيهم هدُجت و  حن  أقهغث الىخاةج أن اإلاشاٖع

ٗان صاَو الدؿامذ هى   ننهم وأنهم ضحاًا، أو 
ً
ئناصة جُؿحر ؾلىٕ والضيهم ٖأهه عيما

 ً َاهُت الصخطُت، أو بؿبب ؤلاًمان، أو نىضما ًخهافى الىالض اإلاضمً م الغيبت في الغ

ٖحن أنهم لم ًدؿامدىا مو والضيهم اإلاضمىحن بؿبب الػغع ئصماهه. بِىما طٖغ بهؼ اإلاشاع 

 وأزغه الظي ؾببىه ألوالصهم.

 ئقهاع 
ً
 )مثال

ً
ٗاهذ الخهبحراث يحر اإلاباشغة نً الدؿامذ هي ألاٖثر شُىنا ٖما 

 :ٛ ؾلىٕ ًضٛ نلى اإلاؿامدت(، زم جلتها أؾالُب الخهبحر اإلاباشغ نً اإلاؿامدت )مثل ْى

 اإلاباشغ ننها. لٓض ؾامدخٚ( أو الخهبحر شبه

(. بعىىان: دوس ألاظشة في جىمُت زلافت الدعامح لذي ػفل 2118دساظت الشاٌع ) 2.9

اض.  الشوطت في مذًىت الٍش

هضَذ الضعاؾت ئلى الخهٍغ نلى صوع ألاؾغة في جىمُت زٓاَت الدؿامذ لضي ؾُل 

ظلٚ ال٘شِ نً أزغ اإلاخًحراث )ؾً الىالضًً، اإلاؿخ اع، ٖو ىي الغوغت في مضًىت الٍغ

( أم 626الخهلُمي للىالضًً، اإلاؿخىي الاْخطاصي لؤلؾغة(. وجألُذ نُىت الضعاؾت مً )

اع، واؾخسضمذ الباخثت أؾدباهه  ألؾُاٛ الغوغاث الحٙىمُت في وؾـ مضًىت الٍغ

َٓغة مىػنت نلى زالزت مجاالث هي: صوع ألاؾغة في جىمُت زٓاَت الخىىم ٢1مٙىهه مً )  )

ً نىض  ـ والازخالٍ بحن ألازٍغ ؾُل الغوغت، وصوع ألاؾغة في مؿانضة الؿُل نلى غب

 ً اهُهاالجه وججىبه الًػب، وصوع ألاؾغة في حهىٍض الؿُل نلى جُهم أزؿاء آلازٍغ

 باؾخسضام مهامل اعجباؽ بحرؾىن، 
ً
ومؿامدتهم. وبهض مهالجت البُاهاث ئخطاةُا

غاعاث، واليؿب اإلائىٍت ،واإلاخىؾـ الحؿابي ، وازخباع جدلُل ال (، ANOVAخباًً)وال٘خ

ٗاهذ  ازخباع شُُُه للمٓاعهاث البهضًت. جىضلذ الضعاؾت ئلى مجمىنت مً الىخاةج أهمها: 

جٓضًغاث أَغاص نُىت الضعاؾت لضوع ألاؾغة في جىمُت زٓاَت الدؿامذ لضي ؾُل الغوغت 

اع نالُت.  في مضًىت الٍغ

ػفاٌ في ( بعىىان دساظت ػىلُت للعالكت بين كلم ألا 2119دساظت جى وواون ) 3.9

مشحلت ما كبل املذسظت )واظخخذام الظبؽ الىالذي اللائم على جىهُذ العلؼت 

ٌ هعامل وظُؽ. الصين.  والظبؽ اللائم على الحث: ظمت العفى لذي ألاػفا

غ آلاباء نً اؾخسضامهم   هضَذ الضعاؾت الى جُُٓم الخأزحراث الخيبإٍت لخٓاٍع

ظلٚ الدؿامذ أؾالُب الػبـ الىالضًت الٓاةمت نلى الؿلؿت  ُض او نلى الحث ٖو والخٖى
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ٛ لضي ألاؾُاٛ في ؾً ما ْبل اإلاضعؾت وجأزحر طلٚ نلى أنغاع الٓٔل لضي هإال ء ألاؾُا

باؾخسضام بُاهاث جم ججمُهها زالٛ صعاؾت ؾىلُت جدبهُت إلاضة  في هىهج ٗىهج الطِىُت

ً ًضعؾىن مً آلاباء وأؾُالهم الظً 213نام نلى نُىت نشىاةُت ؾبُٓت نضص اَغاصها 

اع ألاؾُاٛ )مخىؾـ ألانماع  ( 2.42في ٍع
ً
ً  ناما جم اؾخسضام اليسخت الطِىُت م

ُاؽ هحرجالهض للهُى  ً الظي هى أخض أبهاص مٓ اإلآُاؽ الُغيي للهُى نً آلازٍغ

 .(٢٨٨1)زىمبؿىن، 

ٓلٔ لضي و   غ آلاباء خىٛ أنغاع ال أقهغث هخاةج الخدلُل لالهدضاع الهغمي أن جٓاٍع

ً ألاؾُاٛ الطً  باؾخسضام ٗل م
ً
جابا اع في الُترة الثاهُت مً الضعاؾت ْض جم الخيبإ بها ًئ

ُض بشٙل ْىي أو  مهخضٛ في الىْذ ألاٛو مً أؾلىبي الػبـ الٓاةم نلى الؿلؿت والخٖى

ٛ  الضعاؾت نالوة نلى ما ؾبٔ َان الهالْت الخيبإٍت بحن أؾلىب الػبـ الؿلؿىي اإلاهخض

ٖما بغهىذ الضعاؾت  ُـ هى الدؿامذ لضي ألاؾُاٛامل وؾوأنغاع الٓلٔ ْض جأزغث به

نلى أن ؾمت الدؿامذ لضي ؾُل ما ْبل اإلاضعؾت ْض جدميهم مً الٓلٔ في مىاحهت 

ـ الىالضي الٓاةم نلى اؾخسضام الؿلؿت ُض بطىعة مهخضلت-الػب  الخٖى

ض وصمالؤه ) -دساظت جاسظُا  4.9 ( بعىىان: جأزيراث الدعامح والامخىان 2121فاظىٍى

الزاث على العلىن الاظخفضاصي والعذوان الاظخجابي في حالت الخىمش.  وطبؽ

 املىعًُ.

ْاث اإلاباشغة والىؾُؿت بحن  هضَذ الضعاؾت الى  الخهٍغ نلى ؾبُهت الهال

ؼاػي والهضوان الاؾخجابي   مً الؿلىٕ الاؾُخ
ً
ال الدؿامذ والامخىان وغبـ الظاث، ٖو

مىطج ًاًغ َُه الهالْاث البىاةُت لهظا الىازىاء الخىمغ. ٖما جم ازخباع اإلاضي الظي جخ

، هطُهم 6٨٨٨بلًذ نُىت الضعاؾت )و  بدؿب الىىم ومغخلت اإلاغاهٓت
ً
 م٘ؿُُ٘ا

ً
( ؾالبا

غة، والىطِ آلازغ في ؾً اإلاغهٓت اإلاخىؾؿت، جغاوخذ أنماعهم بحن  في ؾً اإلاغاهٓت اإلا٘ب

6٢-62  
ً
ُاؽ الامخىان (، ٢٨٨1جم جؿبُٔ مُٓاؽ هحرجالهض للهُى )زىمبؿىن، و  ناما ومٓ

ٔ ٢٨٨6مً ئنضاص مإ ٗىلِ وآزغون )  نً ؾٍغ
ً
(، وبهض مهالجت البُاهاث اخطاةُا

ً اإلاخهضص نبر اإلاجمىناث، والخٙاَإ البيُىي.   جؿبُٔ جدلُل الخباً

 بالخد٘م في و 
ً
أقهغث هخاةج الضعاؾت أن مخًحري الدؿامذ والامخىان اعجبؿا اًجابا

 
ً
ؼاػي والاؾخجابي. وأن للدؿامذ الىُـ، وأن الثالزت اعجبؿذ ؾلبا بالهضوان الاؾُخ
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 يحر مباشغ في جٓلُل الهضواهُت بىىنيها مً زالٛ جأزحرهما الاًجابي نلى 
ً
والامخىان جأزحرا

 ؾمت الخد٘م في الىُـ.

( بعىىان: العالكت بين املشوهت الىفعُت واملُل ئلى 2121دساظت هشافشً ) 5.9

 الدعامح:اوهشاهُا.

الخهٍغ نلى الهالْت بحن اإلاُل ئلى الدؿامذ واإلاغوهت  هضَذ الضعاؾت  الى

( 161جألُذ نُىت الضعاؾت مً )و  الهىامل اإلاٙىهت للمغوهت الىُؿُتالىُؿُت، وما هي 

ا ) ًُ غاه ُاؽ اإلاغوهت الىُؿُت ) ٢43امغأة؛  262ؾالًبا أٖو (. جم جؿبُٔ مٓ
ً
(، PRS-11عحال

ُس  اه الى ُاؽ ؾمت )اؾخهضاص( الهُى، مُٓاؽ الَغ ًبىعى، ومٓ ي، ْاةمت الصخطُت لُغا

، (BSI - 12)وازخباع الطالبت، ومٓاًِـ لىىاجج الصحت الىُؿُت )الاٖخئاب والٓلٔ 

 باؾخسضام مهامل 
ً
ُاؽ َهالُت الظاث الهامت. وبهض مهالجت البُاهاث اخطاةُا ومٓ

اعجباؽ بحرؾىن للخهٍغ نلى حىاهب الهالْت بحن اإلاُل ئلى الدؿامذ واإلاغوهت الىُؿُت. 

ت جدلُل نىامل اإلاغوهت الىُؿُت. ٖ  ما جم اؾخسضام جدلُل الاهدضاع اإلاخهضص إلاهَغ

أقهغث الىخاةج أن اإلاؿخىي الهالي مً اإلاُل ئلى الدؿامذ اعجبـ بمؿخىي أنلى و 

 ً مً اإلاغوهت الىُؿُت، ٖما اعجبـ اإلاؿخىي الهالي مً اإلاغوهت الىُؿُت بمؿخىي أنلى م

ـ ا  لىُس ي.الطالبت والخد٘م ومٓاومت الػً

ٖما قهغث اعجباؾاث ؾلبُت بحن اإلاغوهت الىُؿُت وؾماث الهضواهُت الخلٓاةُت، 

غاع الاهُهالي، والٓلٔ، والخجل. ج، والاٖخئاب، ونضم الاؾٓخ ٖما  والهطابُت، والتُه

أقهغث الضعاؾت أن اإلاؿخىٍاث اإلاغجُهت مً الخدضي، الىمى الصخص ي، الخىاضل 

دؿامذ، وَهالُت الظاث الصخطُت، والالتزام، وجٓبل الاحخمايي، الؿُؿغة، اإلاُل ئلى ال

ً اإلاغوهت الىُؿُت. و م  الظاث، وئصاعة البِئت، ٗلها نىامل جَغ

   حعلُب على الذساظاث العابلت: .11

مً زالٛ الهغع الؿابٔ للضعاؾاث الؿابٓت ًخطح حهضص اججاهاتها واهضاَها 

عؾت و صوع الاؾغة في جىمُخه َبهؼ الضعاؾاث جىاولذ الدؿامذ لضي اؾُاٛ ما ْبل اإلاض

ُت  ٗاإلاغوهت الىُؿ حراث الىُؿُت  والبهؼ الازغ جىاٛو الدؿامذ ونالْخه ببهؼ اإلاًخ

ؼاػي  ٓاومت الػًـ الىُس ي، الامخىان ،الخد٘م في الىُـ، الهضوان الاؾُخ ،الطالبت ، م

ُض-والاؾخجابي ، الٓلٔ في مىاحهت الػبـ الىالضي الٓاةم نلى اؾخسضام الؿلؿت  الخٖى

ُت  وْض احمهذ يالبُت الضعاؾاث نلى اهمُت الدؿامذ لضي الاؾُاٛ ونالْخه الاًجاب
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ٓاومت الػًـ الىُس ي، الامخىان  ٗاإلاغوهت الىُؿُت،الطالبت، م بالهضًض مً اإلاخًحراث 

ؼاػي  ٗالهضوان الاؾُخ حراث   ،الخد٘م في الىـُ ونالْخه الؿلبُت بالهضًض مً اإلاًخ

. ٔ  والاؾخجابي، الاٖخئاب والٓل

 فشوض البحث: .11

غض ي والىْعي في مؿخىي  - ال جىحض َغّو طاث صاللت اخطاةُت بحن اإلاخىؾـ اُل

 الدؿامذ لضي اؾُاٛ الغوغت .

حر الىىم  -  إلاًخ
ً
ال جىحض َغوّ طاث صاللت اخطاةُت في الدؿامذ لضي اؾُٛا الغوغت وَٓا

 الاحخمايي .

ّ طاث صاللت اخطاةُت في الدؿامذ لضي اؾُ -  إلاخًحر الهمغ.ال جىحض َغو
ً
 اٛ الغوغت وَٓا

 اجشاءاث البحث : .12

 مىهج البحث: 1.12

اْخػذ ؾبُهت البدث الانخماص نلى اإلاىه  الىضُي الخدلُلي ٖمىه  مىاؾب 

َت  لضعاؾت مُضاهُت تهضٍ الى الخهٍغ نلى مؿخىي الدؿامذ لضي اؾُاٛ الغوغت ومهغ

 للىىم والهمغ.
ً
 صاللت الُغوّ في الدؿامذ جبها

  ُىت البحث:ع 2.12

ماًى  ٢٢( ؾُل وؾُلت مً اؾُاٛ عوغت 3٨جٙىهذ الهُىت النهاةُت للبدث مً )

ُت ؾبُٓه، والجضٛو ) ٓت نشىاة ىضح 6الحٙىمُت في مضًىت ئب جم ازخُاعهم بؿٍغ  ً )

ـ .  للهمغ والجي
ً
 جىػَو أَغاص الهُىت وَٓا

 ( توزيع أفراد العينة وفقاً للعمر والجنس 1جدول )

 العمش
 الجيغ

 مىعاملج
 ئهار رهىس

 4; 81 92 ظذ ظىىاث

 :: :8 92 خمغ ظىىاث

 12 8: 2; املجمىع

  أدواث البحث: 3.12

مُٓاؽ الدؿامذ اإلاطىع ألؾُاٛ الغوغت:أنضه  الباخثحن احؿاْا مو الاؾاع 

ؼاجه الاؾاؾُت ،اغاَت الى ُاصة مً الضعاؾاث  الىكغي اإلاُؿغ للدؿامذ ومغ٘ج الاؾخ
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ي بىِذ واؾخسضمذ لُٓاؽ الدؿامذ. وفي ؾبُل ئنضاص اإلآُاؽ الؿابٓت واإلآاًِـ الت

 ْام الباخثحن باجبام الخؿىاث الخالُت:

ويهضٍ الباخثحن مً بىاء اإلآُاؽ الى الخهٍغ :ُٓاؽ اإلاالهضٍ مً بىاء   -:الخؼىة ألاولى

(ؾىىاث ،لُخم 1-1نلى مؿخىي الدؿامذ لضي اؾُاٛ الغوغت ممً جتراوح انماعهم مً)

ت مؿخىي الدؿامذ لضيهم.بهض طلٚ مه  َغ

 جمثل امللُاط(: التي)جمع املىاكف  -:الخؼىة الثاهُت 

وجمثلذ هظه اإلاغخلت في غىء ما اؾلو نلُه الباخثحن مً اإلآاًـِ والضعاؾاث 

 ً ت وألاصب التربىي، الظي جىاٛو الدؿامذ والظي اؾخؿانا م الؿابٓت و ألاؾغ الىكٍغ

ذ، اغاَت الى اؾدشاعة ألاؾاجظة مً طوي الخبرة زالله جدضًض ألابهاص الثالزت للدؿام

اها مو  والضعاًت في نلم الىُـ والصحت الىُؿُت وعٍاع الاؾُاٛ واإلاىاْشاث التي أحٍغ

ـ  ِ عؾم ٌه٘ مهلماث الغوغت، جم وغو اإلاىاِْ بطىعتها ألاولُت ومً زم عؾم اإلاْى

ِ والاؾخجاباث الثالزت التى ًسخاع ؾُل الغوغت اخضها  والتي  (23جٙىهذ مً ) اإلاْى

ِ مىػنت نلى زالزت أبهاص هي جٓبل الظاث) وجٓبل  (61مىاِْ واخترام الازغ) (62مْى

 مىاِْ. (4الازغ)

 الخؼىة الثالثت ئًجاد صذق امللُاط:

ُاؽ  الدؿامذ َٓض نمض الباخثحن ئلى ئًجاصه  ولًغع الخدٓٔ مً ضضّ مٓ

ٓخحن هما:  بؿٍغ

 :صذق املحىمين 

ٓت جم نغع اإلآُاؽ بطىعجه ولًغع الخأٖض مً ضضّ اإلآُ اؽ بهظه الؿٍغ

ألاولُت نلى مجمىنت مً اإلاد٘محن مً طوي الخبرة والازخطاص في نلم الىُـ والصحت 

 مد٘ما ملحٔ (6٨الىُؿُت وعٍاع الاؾُاٛ في بهؼ الجامهاث الُمىُت، بلٌ نضصهم )

هُىت مىضحا في بضاًت اإلآُاؽ الهضٍ مً اؾخسضامه و الًغع مً نغغه نليهم وال (6)

ترخت لالؾخجابت، وؾلب منهم ئبضاء مالخكاتهم خٛى مضي  اإلاؿتهضَت والبضاةل اإلٓا

ضالخُخه أو نضم ضالخُخه لخدُٓٔ أهضاٍ البدث واهخمائها للمجاٛ ، واْتراح 

الخهضًالث اإلاىاؾبت والحظٍ أو ؤلاغاَت أن وحضث، وْض أنخمض الباخثحن ؤلابٓاء نلى 

ً  %3٨الهباعة التي هالذ وؿبت اجُاّ  ٘محن، وْض أؾُغث الىدُجت ن مً ئحاباث اإلاد

ِ ملحٔ)2٢اجُاّ اإلاد٘محن في )  (.٢( مىْ
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 :)صذق املحً)الاحعاق الذاخلي 

 ٛ ٓت الاحؿاّ الضازلي للمُٓاؽ مً زال وللخدٓٔ مً ضضّ  اإلآُاؽ بؿٍغ

ظٚل   خؿاب مهامل اعجباؽ بحن صعحت الؿُل نلى الُٓغة والضعحت الٙلُت للمجاٛ ٖو

جباؽ صعحت اإلاجاٛ بالضعحت الٙلُت للمُٓاؽ ٖٙل خُث جم جدلُل خؿاب مهامل اع 

ٛ 2٨َٓغاث اإلآُاؽ بهض جؿبُٓه نلى نُىت أولُت مٙىهت مً ) ( ؾُل وؾُلت مً اؾُا

م )  ( ًىضحان هخاةج هظا الاحغاء:  2( )٢الغوغت والجضوالن ْع

( ًىضح معامالث الاسجباغ بين دسجت ول مىكف مصىس والذسجت 2جذٌو )

 لمجاٌ الزي جيخمي له في ملُاط الدعامح .اليلُت ل

سكم 

 العباسة

معامل 

 الاسجباغ

معخىي 

 الذاللت

سكم 

 العباسة

معامل 

 الاسجباغ
 

سكم 

 العباسة

معامل 

 الاسجباغ

معخىي 

 الذاللت

 ٌ   املجاٌ الثالث  املجاٌ الثاوي  املجاٌ ألاو

1 0.812 0.00 12 0.671 0.00 26 0.734 0.00 

2 0.691 0.00 13 0.790 0.00 27 0.700 0.00 

3 0.668 0.00 14 0.689 0.00 28 0.697 0.00 

4 0. 772 0.00 15 0.634 0.05 29 0.674 0.00 

5 0.645 0.00 16 0.687 0.00 30 0.654 0.00 

6 0.640 0.00 17 0.711 0.00 31 0.693 0.00 

7 0.650 0.00 18 0.634 0.00 32 0.571 0.00 

8 0.710 0.00 19 0.752 0.00 

 

9 0.724 0.00 20 0.503 0.00 

10 0.742 0.00 21 0.667 0.00 

11 0.639 0.00 22 0.688 0.00 

 

23 0.668 2 

24 0. 772 2 

25 0.645 2 

 (٨.٨6)**( صاٛ نىض مؿخىي صاللت )

م ) َٓغة والضعحت ٢ًخطح مً الجضٛو ْع ُْم الاعجباؾاث بحن صعحت ٗل  ( أن 

وهى ُْم  ٨.22 - ٨.1٨6جيخمى ئلُه إلآُاؽ الدؿامذ جتراوح ما بحن الٙلُت للمجاٛ الظي 

 نىض مؿخىي الضاللت )
ً
 (.٨.٨6(، )٨.٨1صالت ئخطاةُا
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( معامالث الاسجباغ بين ول مً دسجت الؼفل على املجاٌ والذسجت  3جذٌو )

 اليلُت مللُاط الدعامح

 معامل الاسجباغ املجاٌ

 ٌ  0.76**  ألاو

 0.86**  الثاوي

 0.84**  لثالثا

 (٨.٨6)**( صاٛ نىض مؿخىي صاللت )

 ٛ ًخطح مً الجضٛو الؿابٔ ان مهامالث الاعجباؽ بحن صعحت الؿُل نلى اإلاجا

ُاؽ الدؿامذ جغاوخذ ما بحن ٖبحرة  (٨721:٨731) والضعحت الٙلُت إلآ وهي مهامالث اعجباؽ 

 وصالت اخطاةُت مما ٌهجي ان اإلآُاؽ ًخمخو بطضّ احؿاّ صازلي

 الشابعت ئًجاد زباث امللُاط: الخؼىة

ٓخان هما  ُاؽ  َٓض نمض الباخثحن ئلى اؾخسضام ؾٍغ لًغع الخأٖض مً زباث اإلآ

ٓت الُا ٖغوهبار خُث ْاما الباخثحن  بخؿبُٔ  ٓت الازخباع وئناصة الازخباع وؾٍغ ؾٍغ

ماًى بمداَكت ئب ، زم أنُض  ٢٢( ؾُل وؾُله مً اؾُاٛ عوغت 2٨الٓاةمت نلى )

ُاؽ مغة زاهُت نلى هُـ الهُىت بهض مغوع أؾبىنحن مً الخؿبُٔ ألاٛو وبهض جؿبُٔ اإلآ

خؿاب صعحاث أَغاص الهُىت نلي الخؿبُٔ ألاٛو والثاوي جم خؿاب مهامل الاعجباؽ بحن 

صعحاتهم في الخؿبُٓحن باؾخسضام مهامل اعجباؽ بحرؾىن الظي ٌهض في هظه الحالت هى 

( إلآُاؽ الدؿامذ ٨.31) باث وَٓا لهظا ؤلاحغاءهُؿه مهامل الثباث وْض بلٌ مهامل الث

( لبهض اخترام الازغ ٨.3٢) ( لبهض جٓبل الازغ،٨.3٨) ( لبهض جٓبل الظاث،٨.31) ٖٙل و

 ( ٛ  ًىضح هخاةج طلٚ  ( 2والجضو

( ( ًىضح كُمت معامل الثباث مللُاط الدعامح املصىس الػفاٌ 4جذٌو

لت الاخخباس واعادة الاخخ  باسالشوطت وابعاده بؼٍش

 كُمت معامل الثباث البعذ

 ٨.31 جلبل الزاث

 ٨.3٨ جلبل الاخش

 ٨.3٢ احترام الاخش

 31 الدعامح العام
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( ٗاهذ 1ًخطح مً الجضٛو ( ان ُْم مهامالث الاعجباؽ إلآُاؽ الدؿامذ وأبهاصه 

 نالُت مما ٌهجي ان مُٓاؽ الدؿامذ اإلاطىع لؤلؾُاٛ ًخمخو بثباث حُض.

 الاظخؼالعُت لألداة: الخؼىة الخامعت الخجشبت

ُاؽ وحهلُماجه ْاما الباخثحن بخؿبُٓه نلى نُىت  ت مضي وغىح نباعاث اإلآ إلاهَغ

ِ  (1مً الاؾُاٛ ) اؾُاٛ جم الخؿبُٔ بشٙل َغصي لٙل ؾُل وْض جبحن أن اإلاىاْ

هىمت لضيهم بمجغص ما ًؿغح لهم اإلاىِْ َوشغح لهم الاؾخجاباث  والطىع واضحت وُم

ّ جؿبُٔ اإلآُاؽ اإلاىضحت بشٙل ضىع ،هظ  صُْٓت لٙل ؾُل. 2٨ا وْض اؾخًغ

 الخؼىة العادظت جصحُح امللُاط: 

لُٓاؽ الدؿامذ  لضي اؾُاٛ الغوغت ومً زالٛ زالزت ابهاص جدؿب لٙل 

ِ مطىع زالر صعحاث مً زالٛ اؾخجابخه نلى ) ِ مطىع جم عؾمه 2٢مْى ( مْى

ـ  بطىعجحن الاولى لالؾُاٛ الظٗىع والثاهُت لؤلؾُاٛ الاهار بازخُاع أخض الطىع التى حه٘

ِ او الخطٍغ الصحُذ مً زالٛ زالزت مىاِْ او اؾخجاباث مطىعة لٙل  اإلاْى

وبالخالي ًدطل اإلاُدىص نلى صعحه ٗلُت  ( ٨، 6، ٢اؾخجابت صعحت نلى الىدى الاحي: )

 ( صعحت. 11نلى اإلآُاؽ ٖٙل خضها ألاصوى )ضُغ( وألانلى  )

 الىظائل الاحصائُت : .13

ٔ اهضاٍ البدث اؾخسضم الباخثحن بغهامج الغػم ؤلاخطاةُت للهلىم لخدُٓ

ٚ باؾخسضام اإلاهالجاث ؤلاخطاةُت آلاجُت:  (SPSS )الاحخمانُت   وطل

ّ وزباث اإلآُاؽ . –6 ٔ مً ضض  مهامل اعجباؽ بحرؾىن ومهامل الُا للخدٓ

ـت والازخبـاع الخـاتي لهُىـت وا -٢ خـضة  لخدُٓـٔ اإلاخىؾـؿاث الحؿـابُت والاهدغاَـاث اإلاهُاٍع

 الهضٍ الاٛو وهى الخهٍغ نلى مؿخىي الدؿامذ لضي اؾُاٛ الغوغت.

الازخباع الخاتي لهُيخحن مؿخٓلخحن للخدٓٔ مً صاللت الُغوّ في الدؿامذ لضي اؾُاٛ  –2

 .لىىم الاحخماييالغوغت جبها إلاخًحري الهمغ وا

 هخائج البحث ومىاكشتها : .13

:عشض الىخائج املخعللت بالهذف  1.13   ألاٌو

ماًى ". ٢٢والظي يهضٍ ئلى" الخهٍغ نلى  مؿخىي الدؿامذ  لضي اؾُاٛ عوغت  

وللخدٓٔ مً هظا الهضٍ ْام الباخثحن باًجاص اإلاخىؾـ الحؿابي الىاْعي لضعحاث 
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الاؾُاٛ نلى مُٓاؽ الدؿامذ ٖضعحت ٗلُت وأبهاصه ومٓاعهخه باإلاخىؾـ الُغض ي 

ٚ باؾخسضام ازخ  ( لهُىت واخضةT-testباع )للمُٓاؽ ٖٙل وأبهاصه وطل

 (one – sample test .ٚالخالي ًىضح طل ٛ  (  والجضو

( هخائج الاخخباس الخائي للىشف عً داللت الفشوق بين مخىظؽ 5جذٌو سكم )

العُىت )الىاكعي( على ملُاط الدعامح وابعاده واملخىظؽ الفشض ي للملُاط 

 وابعاده.

 البعذ
املخىظؽ 

 الىاكعي

الاهحشاف 

 املعُاسي 

املخىظؽ 

 الفشض ي
 كُمت ث

دسجت 

ت  الحٍش

معخىي 

 الذاللت

الذاللت 

 إلاحصائُت

احترام 

 الاخش
4.16 6.42 61 -٢٨.3٨ 24 0.000 

داٌ 

 
ً
 ئحصائُا

جلبل 

 الاخش
1.2٨ 6.11 2 -1.٨1 24 0.000 

داٌ 

 
ً
 ئحصائُا

جلبل 

 الزاث
2.11 6.11 66 ٢6.21 24 0.000 

داٌ 

 
ً
 ئحصائُا

الدعامح 

 هيل
٢2.٢2 2.11 2٢- ٢6.12 24 0.000 

داٌ 

 
ً
 ئحصائُا

 نىض مؿخىي صاللت 
ً
ًخطح مً الجضٛو الؿابٔ وحىص َغوّ صالت ئخطاةُا

غض ي واإلاخىؾـ الىاْعي في مؿخىي الدؿامذ ٖٙل ٨7٨1(، )٨7٨6) ( بحن اإلاخىؾـ اُل

غض ي ، مما ٌهجي أن اؾُٛا الغوغت  وأبهاصه لضي اؾُاٛ الغوغت لطالح اإلاخىؾـ اُل

ً الدؿامذ الهام وابهاصه الثالزت جٓبل الظاث  ،جٓبل الازغ ًمخلٙىن مؿخىي مىسُؼ م

 واخترام الازغ.

هؼو الباخثحن هظه الىدُجت ئلى ان ؾُل الغوغت  نلى الغيم مً اهه ما ػاٛ في  َو

ٖثحرا  مغخلت مب٘غة مً الىمى عبما ًٓل َيها الطغاناث والخالَاث ، الا اهه بال شٚ ًخأزغ 

َاث وضغان ظلٚ  الغوغت واإلاجخمو ٖٙل هظه بما ًضوع خىله مً زال اث صازل الاؾغة ٖو

الطغاناث والخالَاث جكهغ حلُه في ؾلىٕ الىالضًً واَغاص الاؾغة ازىاء جُانلهم مو 

ظٚل نىض جُانلهم مو الازٍغً  ،ؾلٕى ًكهغ َُه نضم الدؿامذ  بهػهم البهؼ ٖو

ٗاة  ه مً مدا ْبىٛ الازغ واخترامه، والؿُل بهظه اإلاغخلت ً٘دؿب ؾلٖى ًت و ؾلىٕ والض

 ً جهله اْل حؿامذ في حهامله مو اْغاهه ٖىىم م ومهلمخه، مما ًإزغ في  شخطِخه ٍو
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ُاث ألاب وألام  ٗاة لىالضًت ومهلمخه،  هظا مً هاخُت ومً هاخُت ازغي َان ؾلٖى اإلادا

ٖبحر  في حؿامده أو نضم حؿامده َاطا ما  بل واإلاهلمت ججاه الؿُل  ْض ًٙىن لها جازحر 

واإلاهلمت مدؿامدحن ججاه الؿُل َبال شٚ ان الؿُل  ؾُٙىن مدؿامذ  ٗان الىالضًً

ـ صحُذ.  واله٘

 أؾباب ئلى نام بشٙل  مؿخىي الدؿامذ لضي الاؾُٛا غهِ نؼو  ٖما ًمً٘    

 في الدؿامذ بمُاهُم الخاضت ْلت ألاوشؿت في جخمثل ْض والتي باإلاىه  ًخهمٔ ما نضة منها

ُت  ونيهم وْلت ماث الغوغتبمهل ًخهلٔ ما مدخىي اإلاىه ، ومنها بمُاهُم الدؿامذ واهم

 . ألاؾُاٛ نىض جىمُخه ْلت زم ومً الدؿامذ
ً
َخىمُت الدؿامذ لضي  وجأؾِؿا نلى طلٚ، 

ٗاهذ  ْاصع نلى الخهاٌش مو آلازٍغً مهما  ألاؾُاٛ مىظ الطًغ، حهمل نلى زلٔ حُل 

ً والىجاح والؿهاصة ف ٛ ئلى الؿالم وألام  ي الحُاة.الازخالَاث بُنهم، للىضى

  هخائج الهذف الثاوي: 2.13

والتي يهضٍ ئلى الخهٍغ نلى الضاللت ؤلاخطاةُت للُغوّ في مؿخىي الدؿامذ لضي 

 إلاخًحر الىىم  طٖغ، اهثى.
ً
 اؾُاٛ الغوغت وَٓا

ولخدُٓٔ هظا الهضٍ جم اؾخسضام الازخباع الخاتي لهُيخحن مؿخٓلخحن يحر 

م ) ٛ ْع خحن في الهضص والجضو  ح طلٚ( ًىض1مدؿاٍو

للعُىاث املعخللت الخخباس الفشوق بين  ( هخائج الاخخباس الخائي6جذٌو سكم )

 ملخغير الىىع
ً
 مخىظؼاث أفشاد عُىت الذساظت حٌى معخىي الدعامح وفلا

 العذد الىىع البعذ
املخىظؽ 

 الحعابي

الاهحشاف 

 املعُاسي 
 كُمت )ث(

دسجاث 

ت   dfالحٍش

معخىي 

 الذاللت

احترام 

 الاخش

  6.16 1.61 14 رهىس

-6.611 

 

23 

 

 6.12 1.11 26 ئهار 6.12

جلبل 

 الزاث

 6.14 2.12 14 رهىس
٢.٨642 

 

23 

٨.٢1 

 6.21 2.24 26 ئهار 

 

 جلبل الاخش

 6.41 4.٢٢ 14 رهىس
6.٨22 

 

23 

 

 ٢.٨6 4.26 26 ئهار ٨.٢4

الدعامح 

 هيل

 ٨.2٢٨- 2.32 ٢2.٨12 14 رهىس

 

 

23 

 

 2.٢2 ٢2.11 26 ئهار 12.٨
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ًخطح مً الجضٛو الؿابٔ نضم وحىص َغوّ طاث صالله اخطاةُت في مؿخىي 

 ٛ الدؿامذ ٖضعحت ٗلُت وابهاص لضي اؾُاٛ الغوغت بازخالٍ الجـي مما ٌهجي ان اؾُا

الغوغت طٗىع واهار لضيهم مؿخىي مدؿاوي مً الدؿامذ ولم جكهغ َغوّ بحن الظٗىع 

هؼو طٚل الى ان مؿخىي الدؿامذ لضي  والاهار في الدؿامذ ٖضعحت ٗلُه وابهاص َو

ُه  ثر َ الاؾُاٛ  طٗىع واهار مىسُؼ ٗىنهم ٌهِشىن في بِئت واخضه ومجخمو واخض ٘ج

الخالَاث والطغاناث في اؾاع الاؾغة واإلاجخمو في غل وحىص اهىام مً الخمُحز في صازل 

ٌهٍغ بالٓباةل والًحر ْباةل والخمُحز اإلاظهبي ويحره مما  ًإصي الى جضوي اإلاجخمو َُما 

ً الجيؿحن .  الدؿامذ لضي الاؾُاٛ م

  هدُجت الهذف الثالث: 3.13

والتي يهضٍ ئلى الخهٍغ نلى الضاللت ؤلاخطاةُت للُغوّ في مؿخىي الدؿامذ لضي 

 للمخًحر: الهمغ )
ً
 ؾىىاث ( 1،  1اؾُاٛ الغوغت وَٓا

يحر ولخدُٓٔ هظا الهضٍ جم اؾخسضام الازخباع الخاتي لهُيخحن مؿخٓلخحن 

م) ٛ ْع خحن في الهضص والجضو  (ًىضح هخاةج طل1ٚمدؿاٍو

( هخائج الاخخباس الخائي للعُىاث املعخللت الخخباس الفشوق بين 7جذٌو )

 ملخغير العمش.
ً
 مخىظؼاث أفشاد عُىت الذساظت حٌى معخىي الدعامح وفلا

 العذد العمش البعذ
املخىظؽ 

 الحعابي

الاهحشاف 

 املعُاسي 
 كُمت )ث(

دسجاث 

 dfت الحٍش

معخىي 

 الذاللت

احترام 

 الاخش

1 22 2.6٨ 6.16  

-6.621 

 

23 

 

6.2٢ 1 12 2.11 6.12 

جلبل 

 الزاث

1 22 2.12 6.14 
٢.٨642 

 

23 

٨.٢1 

 1 12 2.24 6.21 

جلبل 

 الاخش

1 22 4.٢٢ 6.41 
6.٨22 

 

23 

 

٨.٢4 1 12 4.26 ٢.٨6 

الدعامح 

 هيل

1 22 ٢1.٨1 2.21 -٨.2٢٨ 

 

 

23 

 

٨.٢2 1 12 ٢2.11 2.٢٢ 

ًخطح مً الجضٛو الؿابٔ نضم وحىص َغوّ طاث صالله اخطاةُت  بحن الاؾُاٛ 

ُت  مً نمغ زمـ ؾىىاث والاؾُاٛ بهمغ ؾذ ؾىىاث في مؿخىي الدؿامذ ٖضعحت ٗل
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 ً وابهاص مما ٌهجي ان اؾُاٛ الغوغت بأنماعهم اإلاسخلُت لضيهم مؿخىي مدؿاوي م

هؼو طلٚ الى ان الدؿامذ ولم جكهغ َغوّ ب ُنهم في الدؿامذ ٖضعحت ٗلُه وابهاص َو

مؿخىي الدؿامذ لضيهم حمُها مىسُؼ  هاهُٚ نلى ان صوع الهمغ لم ًً٘ مإزغ لخٓاعب 

الهمغ ٗىهه ؾىه واخضه ْض ال حشٙل َّغ حىهغي بالغيم ان الؿىت حشٙل مؿخىي 

امذ ونضم وحىص حهلُمي للؿُل وهظا ْض ٌه٘ـ صوع الخهلُم في الغوغت في جىمُت الدؿ

الضوع الاًجابي  للغوغت ومهلمت الغوغت  في جىمُت الدؿامذ لضي ؾُل الؿاصؾت مٓاعهت  

 بؿُل الخامؿت.

 . الخىصُاث وامللترحاث :14

ترخاث  ُاث واإلٓا غا ألهضاٍ البدث ًمً٘ الخغوج بهضص مً الخىض اؾخ٘ماال وجؿٍى

اع الاؾُاٛ وجؼوٍضها باإلا ُاهُم التى جخهلٔ بالدؿامذ والتى جخمثل في جؿىٍغ مىاج  ٍع

بُت إلاهلماث الغوغت إلٖؿابهً مُاهُم  واخترام وجٓبل الازغ، وانضاص بغامج جضٍع

بهً نلى  اؾتراجُجُاث جىمُت الدؿامذ لضي  الدؿامذ وْبىٛ واخترام الازغ اغاَت الى جضٍع

 ٛ و مؿخىي الدؿامذ لضي اؾُا اؾُاٛ الغوغت ، وغو بغامج اعشاصًت تهضٍ الى َع

غص وصحخه الىُؿُت  الغوغت ،ٖظلٚ جىغُذ و ابغاػ اهمُت الدؿامذ نلى شخطُت اُل

 ٛ وصوع اإلاإؾؿاث التربىٍت في جىمُت الدؿامذ اغاَت الى احغاء صعاؾاث وبدىر جدىاو

 ٛ ٗا : الدؿامذ ونالْخه بالصحت الىُؿُت لضي اؾُا الدؿامذ ونالْخه ببهؼ اإلاخًحراث 

ٗاء الهاؾُ ي لضي اؾُاٛ الغوغت، صوع الاؾغة في جىمُت الغوغت ،الدؿامذ ونالْخه بالظ

 الدؿامذ لضي اؾُاٛ الغوغت.

 املشاجع : .15

  املشاجع العشبُت: 1.15

م. -  الٓغان الٍ٘غ

 (. لؿان الهغب. بحروث: صاع ضاصع.6411ابً مىكىع ألاهضلس ي ) -

(. جٙىًٍ اإلاهلم زلُٓا لحػاعة ٢٨٨2بًايى،ؾامُه ونبضالهاؾي، َاؾمت ) -

(. 2٢( )6ىع مٓترح، مجلت ٗلُت التربُت. حامهت ؾىؿا. م)مابهض الحضازت _ جط

6- 14. 
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(: اإلاغحو في بغامج جغبُت ؾُل ماْبل اإلاضعؾت. 6441بهاصع، ؾهضًت مدمض نلي ) -

 ، م٘خبت الطضع لخضماث اليشغ، الٓاهغة.٢ؽ

خؿىهت، أمل مدمض )ب.ث( . ألاؾُاٛ وجىمُت الدؿامذ. مجلت الؿُىلت الهغبُت.  -

 (.13) حامهت بىع ؾهُض. م

ش ألاصًان، 6441صعاع، مدمض ) - (. ٖخاب الضًً بدىر ممهضة لضعاؾت جاٍع

، ؽ  .634، م٘خبت الؿهاصة،  ص6بخطٍغ

 (. عؤٍت صًيُت للدؿامذ والؿالم. حامهت صهىٕ.٢٨6٢عشُض، حىجُا مدمض ) -

ت والبدث واإلاماعؾت. جغحمت. نبحر مدمض ٢٨61عي، بغحمىذ ) - (. الدؿامذ الىكٍغ

 (. الٓاهغة. مطغ.6ٖؼ الٓىمي للترحمت واليشغ. )ؽأهىع. الىاشغ: اإلاغ 

ؼوّ، مدمىص خمضي ) - (: "الدؿامذ في ؤلاؾالم"، مجلت الدؿامذ ٢٨٨2ْػ

، شخاء  ت وؤلاؾالمُت، الهضص ألاٛو م، وػاعة ألاوْاٍ ٢٨٨2للضعاؾاث الٍُ٘غ

 والشإون الضًيُت، ؾلؿىت نمان.

ان، شحاجه مدمض أخمض ) - مخًحراث (. "الدؿامذ ونالْخت ببهؼ ٢٨٨1ٍػ

الصخطُت لضي نُىت مً ؾلبت اإلاغخلخحن الثاهىٍت والجامهُت".عؾالت صٖخىعاه. 

 مههض الضعاؾاث والبدىر التربىٍت. حامهت الٓاهغة.

جُت اإلاشغوم في جىمُت ٢٨64الؿهىصي، تهاوي نبض الهٍؼؼ ) - (. َانلُت اؾتراُج

ٗلُت  -بهؼ الُٓم ألازالُْت لضي ؾُل الغوغت. مجلت التربُت. حامهت ألاػهغ

 .32-622التربُت. 

(. مضي جػمً مدخىي ٖخب التربُت الاؾالمُت للمغخلت ٢٨6٢الؿُٓلي، مدمض ) -

الثاهىٍت لُٓمت الدؿامذ وجطىع مٓترح إلزغائها. عؾالت ماحؿخحر. الجامهت 

 .6٢1 -٢الاؾالمُت بًؼة، ٗلُت التربُت، 

ُت زٓا٢٨63الشاٌو، زىلت والشاًجي، نهىص ) - َت الدؿامذ (: صوع ألاؾغة في جىم

اع. مجلت الجامهت الاؾالمُت للضعاؾاث  لضي ؾُل الغوغت في مضًىت الٍغ

 .16٢ -132(، ٢) ٢2التربىٍت والخٓىُت. 
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ِ، الؿُض نبضالٓاصع ) - (. أهمُت جىمُت ُْمت الدؿامذ لضي ؾُل ٢٨62شٍغ

(، حامهت 41الغوغت . مجلت الجمهُت التربىٍت للضعاؾاث الاحخمانُت، اإلاجلض )

 لُت التربُت.ٗ -نحن شمـ

يب مدمىص ) - ت مخىىنت ٢٨6٨شٓحر، ٍػ (. مؿخىٍاث الدؿامذ لضي شغاةذ نمٍغ

مً الجيؿحن)مضزل لهلم الىُـ ؤلاًجابي وحىصة الحُاة(، اإلاإجمغ الهلمي 

ٗاؾدثماع للهلىم  الؿابو لٙلُت التربُت حامهت ُٖغ الشُش، "حىصة الحُاة 

 .622 -6٢2ئبٍغل، ص  61-62التربىٍت والىُؿُت". 

 (: ألامت والضولت، صاع اإلاىخسب، الؿبهت ألاولى، بحروث.6442لٔ، الُػل )ش -

مت ٖماٛ نبض الحمُض ) - ٗاء ألازالقي في قل ٢٨6٢نبض الحمُض، زٍغ (. "جىمُت الظ

( 4الهىإلات". اإلاجلـ الهغبي الخاؾو لغناًت اإلاىهىبحن. حامهت بًضاص. الهغاّ. م)

 .٢4 -11ص 

(. ٢٨62مطؿُى نلي عمػان ) ،منبض الهاٛ، جدُت مدمض أخمض، ومكلى  -

حراث الصخطُت الاًجابُت صعاؾت في  الاؾخمخام بالحُاة في نالْخه ببهؼ مًخ

ـ الاًجابي. حامهت بنها   ٗلُت التربُت. –نلم الىُ

، بحروث، صاع 2(: جغبُت ألاوالص في الاؾالم، ؽ6436نلىان، نبضهللا هاصح ) -

 .212الؿالم، ص

ُاهُم الاحخمانُت والازالُْت (٢٨66الهىاوي، خىان نبض الحمُض ) - . جىمُت اإلا

 (. نمان: صاع الُ٘غ.2والضًيُت في الؿُىلت اإلاب٘غة. )ؽ

ُت٢٨٨1الهىاوي، خىان نبض الحمُض ) - والضًيُت   (. جىمُت اإلاُاهُم الاحخمان

 والازالُْت في الؿُىلت اإلاب٘غة. نمان: صاع الُ٘غ.

ٗاء الهاؾُي. ا٢٨٨1نبض الهاصي، مدمض ) - لٓاهغة: صاع ال٘خاب (. جىمُت الظ

 الجامعي.

(. َانلُت بغهامج ٢٨6٨َغاج، وهمان همام الؿُض ونبض الجىاص، وَاء مدمض ) -

ـ  ئعشاصي في جىمُت الدؿامذ لضي نُىت مً ؾالب الجامهت. مجلت نلم الىُ
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ً  – ٢٨6٨صٌؿمبر  -( ًىاًغ32 -31)الانضاص  الؿىت الثالثت والهشغون، م

 .644 -61٢ص

(. واْو زٓاَت الدؿامذ ٢٨61ىع، مدمض والغشُض، ياػي )اإلاؿحري، هىعا والًُ -

في ألاؾغة مً وحهت هكغ ألامهاث في اإلاجخمو الٙىٍتي. مجلت ٗلُت التربُت 

ت(.   )الاؾ٘ىضٍع

(. ئنالن 6441مىكمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والهلىم والثٓاَت )الُىوؿٙى( ) -

ىوؿٙى. مباصب بشأن الدؿامذ     الضوعة الثامىت والهشٍغً اإلاإجم غ الهام لُل

 Http://WWW.unesco.org/education/ecfهىَبر.  61باَعـ 

ت والبدث واإلاماعؾت. جدٍغغ مِشُل ٢٨61مِشُل ئماٗلى) - (.الدؿامذ: الىكٍغ

ٗاٛع ئزىعؾحن. جغحمت: نبحر مدمض أهىع. م)  (.٢٨12ئماٗلى، ُٖيث آ.باعحمىذ، 

 .6ؽ

طىص وهطاع، خىان مدمض نبض الحلُم  - الىجايي، َىػٍت مدمىص نبض اإلٓا

 -(. حامهت ؾىؿا12(. بغهامج لخىمُت الدؿامذ لضي ؾُل الغوغت. )م٢٨66)

 ٗلُت التربُت.

(. الاًثاع ونالْخه بالخيشئت الاحخمانُت. ٢٨64الهاصي، الؿاٍ يبض الغػاّ ) -

 أبً عشض. حامهت بًضاص.ٗلُت التربُت للهلىم الاوؿاهُت

ضة ٢٨٨1وؾُت، نلي أؾهض ) - هىم الدؿامذ"، حٍغ (: "اإلاػامحن ؤلاوؿاهُت في ُم

 م، صمشٔ.٢٨٨1( للهام 462ألاؾبىم ألاصبي، الهضص )
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