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حػخبر املضعؾت مؤؾؿت إحخماغُت لها صوع قػاُ في جيشئت الخلمُظ مً حمُؼ 

ا وهظا لتزامً مؼ جطىعاث املجخمؼ يٍل ، و الغخباع الىىاحي و زاضت جيشئخه ؾُاؾُ

ًا ، و مىانل و  الخيشئت الؿُاؾُت هي غملُت جطىعٍت ًٌدؿب مً زاللها الخلمُظ إصعا

ؾلىى ؾُاس ي ًخكاغل به مؼ ًل حؿحراث في هظم الؿُاؾُت للضولت ، ومً هظا 

خلمُظ ؾُاؾُا املىطلو جىضلىا غلى أن املضعؾت و في ونخىا الحاضغ حػمل غلى تهُئت ال

 ملىاحهت املجخمؼ بٍل جطىعاجه و مػاعقه، وهظا هي الخيشئت الؿُاؾُت لخلمُظ

 الخيشئت الؿُاؾُت.  ؛الخلمُظ؛ ضعؾتامل الكلماث املفخاحيت: 

 

The school is considered a social institution that has an active 

role in the student's development in all respects, especially its political 

development, and this coincides with the developments of society as a 

whole, and to consider political formation is an evolutionary process 

through which the student acquires awareness, attitudes and political 

behavior in which he interacts with all changes in political systems To 

the state, and based on this, we concluded that the school and at the 

present time are working to prepare the student politically to confront 

society with all its developments and knowledge, and this is the political 

formation of a student 
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 ملدمت 

حػض التربُت وؾُلت أؾاؾُت مً وؾابل البهاء و إلاؾخمغاع ، ملا جلػبه مً صوع              

بالـ ألاهمُت في املجخمؼ مً خُث إؾهامها في غملُت جىمُت إلاحخماغُت و الثهاقُت و 

ت غلى إؾخسضام جهىُاث و أؾالُب في  إلانخطاصًت ، ولهظا جىحهذ ًل املجخمػاث البشٍغ

ربُت مً أحل إغضاص حُل واعي ملخؿحراث الحُاة املسخلكت إنخطاصًا و إحخماغُا و الت

ت ، و طلَ غً  ت في إؾدثماع الطاناث البشٍغ ؾُاؾُا ، ، ولهظا أغطُذ املضعؾت ألاولٍى

و ما جهىم به مً حػلم ألاقغاص في مسخلل املجاالث ، خُث حػخبر املضعؾت امللجأ  طٍغ

 ػض ألاؾغة الثاوي الظي ًخجه له الطكل ب

لهظا حػخبر املضعؾت مؤؾؿت إحخماغُت لها صوع قػاُ في جيشئت الخلمُظ مً              

حمُؼ الىىاحي و زاضت جيشئخه ؾُاؾُا وهظا لتزامً مؼ جطىعاث املجخمؼ يٍل ، و 

ًا، و  الغخباع الخيشئت الؿُاؾُت هي غملُت جطىعٍت ًٌدؿب مً زاللها الخلمُظ إصعا

ًخكاغل به مؼ ًل حؿحراث في هظم الؿُاؾُت للضولت ، ومً هظا  مىانل و ؾلىى ؾُاس ي

املىطلو هؤيض غلى أن املضعؾت جؼصاص أهمُتها و في ونخىا الحاضغ في تهُئت الخلمُظ ؾُاؾُا 

 .   ملىاحهت املجخمؼ بٍل جطىعاجه و مػاعقه ، وهظا هي الخيشئت الؿُاؾُت لخلمُظ

 مدخل هظسي لخيشئت الظياطيت  -1

الؿُاؾُت بػملُت الخيشئت الاحخماغُت و التي ًمًٌ أن جٍىن وؾُلت  جغجبط الخيشئت

إلخضار حؿحراث إحخماغُت و ؾُاؾُت ، لهظا خظُذ نضُت الخيشئت الؿُاؾُت بئهخمام 

الػضًض مً الكالؾكت و مكٌغي الؿُاؾُت مىظ الهضم ، و غلُه البض مً الخطغم لهظا 

ت.  املخؿحر بٍل جكاضُله الىظٍغ

نبل الخطغم لخػٍغل الخيشئت الؿُاؾُت البض مً حػٍغل اطيت : الخيشئت الظي 1-1

 الخيشئت يمططلح إضطالخا و لؿت.

  : ًلمت جيشئت مشخهت مً الكػل وشأ بمػنى عبا وشب ، حعسيف الخيشئت لغت

هاُ شب الؿالم ٌشب شبابا ،  مً الشب ، و الشباب أي الكخاء و الحضازت ٍو
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ا و نغب مً الاصعاى )إبً املىظىع، وشبِبت بمػنى يبحر و أعجكؼ غً خضا الطب

  .(484ص 

 إن غملُت الخيشئت مً أهم الػملُاث جأزحرا غلى إصطالحا حعسيف الخيشئت :

ت ، ملا لها مً صوع أؾاس ي في حشٌُل  ألابىاء مً مسخلل مغاخلهم الػمٍغ

هها ًٌؿب  شخطُاتهم و جٍاملها، وهي حػض إخضي غملُاث الخػلم التي غً طٍغ

و الخهالُض و الاججاهاث و الهُم الؿابضة في بِئتهم التي  ألابىاء الػاصاث

 ًخكاغلىن قيها .

 لهض وحض مكهىم الخيشئت الؿُاؾُت إهخماما يبحرا  حعسيف الخيشئت الظياطيت :

مً حاهب الػضًض مً غلماء الؿُاؾُت و الاحخماع و الىكـ وله حظوع ممخضة 

ش جغحؼ إلى الػطىع الهضًمت  والػالذ إلى  ًىمىا هظا حؿعى ًلها إلى في الخاٍع

قمططلح ( ،445،ص 2001عبد هللا محمد عبد السحمان ، يُكُت الظهىع )

الخيشئت الؿُاؾُت يمططلح هت خضًث في جغار غلم الاحخماع الؿُاس ي و 

)عبد الهادئ  Herbert Hymenهسبسث هاًمان أؾخسضم ألُو مغة مً طغف 

هما  ؾلىيُت و ،قػغقها بأجها حػلم الكغص أل  (37، ص2000الجىهسي،

ً في املجخمؼ و طلَ  غً طٍغو  إحخماغُت حؿاغض غلى حػاٌش مؼ أغضاء ألازٍغ

ل أملىهد، مسخلل مؤؾؿاث املجخمؼ  ، ومىه قئن الخيشئت  (87،ص1996)حبًر

الؿُاؾُت هي ًل ما ًخػلمه الكغص مً مػلىماث بهضف جىمُت الؿُاؾُت غً 

ت الحهىم و الىاحباث و الهُم مجخمػه املدلي و الهىمي و يظلَ الػالمي ومػغق

ت للخٌُل مؼ املجخمؼ الىظام الؿُاس ي  )طمير و املػاًحر و الخىحيهاث الضغوٍع

، إطا هي غملُت ًخم بمهخضاها جأهُل الكغص لُطبذ (41، ص2004حطاب، 

ناصعا غلى الخكاغل الاًجابي ضمً اليؿو الؿُاس ي مً زالُ أصاء وظابل، و 

عة قػالت و هي غملُت مؿخمغة طىاُ خُاة الكغص ، الهُام بأصواع في املجخمؼ بطى 

 وحؿاهم بها غضة مؤؾؿاث بيؿب مخباًىت.
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لخيشئت الؿُاؾُت الػضًض مً ألاهضاف و أهداف عمليت الخيشئت الظياطيت :  1-2

 أهمها ماًلي :

ً الكغص ؾُاؾُا و  - جؤزغ غلى الكٌغ و جىمُت املػغقت الؿُاؾُت مً زالُ جٍٍى

ً وؾابل ؾُاؾُت يىظم الحٌم، وهظا ما ًىمي قهمه ملا ًضوع مً خىله م

ً الصخطُت  نضعاجه و ٌؿاغضه غلى جىظُم زبراجه وهظا ماًؤصي إلى جٍٍى

 (.55)عبد الهادئ الجىهسي، املسحع طبم ذكسه،صالؿُاؾُت 

الىالء و الاهخماء و الاغتزاػ الىاعي و الػمُو الظي ًترغغع لألمت و لػهُضتها و  -

 نُمها.قٌغها و جغاثها و مثلها و 

 والء و إهخماء و إغتزاػ املىاطً بالىطً أعضا و شػبا و هظاما. -

 إخترام الضؾخىع الضولت و إلالتزام بهىاهُنها و أهظمتها. -

ت و الضًمهغاطُت و الػضالت الاحخماغُت. -  إلتزام بمباصا الحٍغ

الخدغع مً الخػطب و الخدحز بجمُؼ أشٍاله الطابكُت و املظهبُت و الػغنُت و  -

 ت.إلانلُمُ

إلاًمان باألزىة إلاوؿاهُت الهابمت غلى الحو و الػضُ و املؿاواة )ناؾم حجاج،  -

 (88،ص2443

 مؤطظاث الخيشئت الظياطيت  1-3

إن غملُت الخيشئت الؿُاؾُت حؿاهم قيها الػضًض مً مؤؾؿاث و جىهؿم بحن مؤؾؿاث 

 ؾحر عؾمُت و مؤؾؿاث عؾمُت و جخمثل في :

  حشٌُل إججاهاث ألابىاء و إيؿابهم نُما  : و التي جلػب صوعا هاما فيألاطسة

أؾاؾُت ، ونض يشكذ صعاؾاث أن الؿلىى الاهخسابي غً مضي الخأزحر املماعؽ 

 (.41،ص2008)حياة كصادزي،مً طغف ألاؾغة في هظا الؿلىى 

  : أي أن ؾلىى الكغص ًخأزغ و أصاء عقانه و أنغاهه أي مدؿاوون حماعت السفاق

ً و أعائهم مػه في الؿً، وهظا ماًؤصي إل ى الكغص ًخأزغ بمػلىماث ألازٍغ

الؿُاؾُت وهظا ماًلهىه أهما  ؾلىيُت مػُىت ، ولٍي ًطبذ غضى في جلَ 

الجماغت ًجب غلُه الخٌُل بأعائهم و الاجكام مػها ، و أن أي إهدغاف غلى 
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،  1997)محمىد حظً إطماعيل ، هظه ألاعاء ًهص ى الكغص مً هظه الجماغت 

 (.38ص 

 و ًهطض بها املؿاحض و الٌىاةـ و مسخلل صوع الػباصة، و ًييت : املؤطظاث الد

ماًغجبط بها مً مؤؾؿاث أو أشخاص ًىظكىن الضًً لخلهحن أقٍاع ؾُاؾُت 

، املؤؾؿاث  (24)حياة كصادزي ، املسحع الظابم، صغامت ألقغاص املجخمؼ 

 الضًيُت لها صوع قػاُ في جغبُت الطكل و حشٌُل شخطُت و جيشئخه خُث ًهىم

غلى حػلُم الكغص و الجماغت و الخػالُم، و املػاًحر الضًيُت التي جمض الكغص بئطاع 

ي مػُاعي و جىمُت الطؿحر و جىحُه الؿلىى الاحخماعي .  ؾلًى

  : املضعؾت بػض ألاؾغة أخض أهم الػىامل ألاؾاؾُت في غملُت الخيشئت املدزطت

ؼ و حػمُو  الؿُاؾُت الاحخماغُت ، ألجها بىؾابلها املسخلكت حؿاغض غلى حػٍؼ

شؿىع ألاقغاص باالهخماء إلى املجخمؼ مً زالُ زهاقتهم و طلَ باالغخماص غلى 

ت ووضىال إلى حػلهم أغضاء قاغلحن  )عبد الىهاب بً خلف ، غىاضغ الهٍى

 (124،ص 2010

  : و هي الىؾابل التي ًمًٌ الكغص مً مػغقت ماًدضر في مىاطو وطائل إلاعالم

ب صوعا في جيشئت الكغص ، وهظا لىهل املػلىماث الكىعٍت أزغي مً الػالم و جلػ

خُى ألاخضار في ًل املجاالث و جىهل الهُم الغبِؿُت التي حؿىص املجخمؼ ، 

ًاث مػُىت و في بػض ألاخُان هجض وؾابل  وهظا ما ًجػل الكغص أن ًبنى مضع

ُت إلاغالم حؿُطغ غليها الحٍىماث ، مما ًجػلها حسخغ ليشغ مػخهضاتها الؿُاؾ

غ مىانل الىظام الؿُاس ي  )حبرائيل أملىهد أخسون، و صغم شغغُتها و جبًر

 .  (99مسحع طبم ذكسه، ص

حػض املضعؾت إخضي أهم الىؾابل التي حػمل غلى بىاء املدزطت و الخلمير :  -2

ً مباصا  شخطُت الخلمُظ إلغخباعها حؼء الًخجؼء مً خُاجه، وطلَ في جٍٍى

ا.  شخطِخه ، وهظا ماؾدىاوله هظٍغ

: حػض املضعؾت إخضي الهُئاث الغؾمُت في املجخمؼ و التي جخىلى  املدزطت 2-1

وظُكت جيشئت ألابىاء، و الػمل غلى عقؼ نضعاتهم و مهاعاتهم في شتى مجاالث، و 
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لهظا ضىكذ واخضة مً أهم املؤؾؿاث التي حؿاهم في الخيشئت الاحخماغُت و 

 الؿُاؾُت للكغص .

  : ضعؾت امل ًغحؼ لكظحعسيف املدزطتécole  إلى ألاضل الُىهاويSchole 

و الظي ًهطض به ونذ الكغاؽ الظي ًهضُه الىاؽ مؼ ػمالئهم أو 

ً الظي  الخثهُل الظهً ، و جطىع هظا اللكظ بػض طلَ لِشحر إلى الخٍٍى

ٌػطي في شٍل حماعي مؤؾـ ، أو إلى املٍان الظي ًخم قُه الخػلُم ، 

ل لُطبذ لكظ املضعؾت ًكُض خالُا جلَ امل ؤؾؿت إلاحخماغُت التي جًى

ت و ألازالنُت لألطكاُ و املغاههحن في  إليها مهمت التربُت الحؿُت و الكٌٍغ

شٍل ًطابو مخطلباث املٍان و الؼمان، لهض غغقذ املضعؾت مىظ املاض ي 

يمؤؾؿت إحخماغُت جهىم بػملُت الخػلم قهط لًٌ بػض جطىع 

إلضاقت إلى ًىجها املجخمػاث جطىعث مهمت املضعؾت مً إحخماغُت با

ت )حػلمُت( ، و بظلَ لم ٌػض الخػلُم باملضعؾت الحضًثت إال  مؤؾؿت جغبٍى

وظُكت غاصًت مً وظابكها الػضًضة أو غىطغ واخض مً غىاضغها الٌثحرة 

 (.62،ص 1982)محمد الطيب العلىي، التي جهىم بها املضعؾت الحضًثت 

ًاًم غلى أجها حػبحر إمخُاػي  للمجخمؼ الظي ًىليها بأن لهظا غغقها إمُل صوع

جىهل إلى ألاطكاُ نُما زهاقُت و أزالنُت و إحخماغُت ٌػخبرها ضغوعة 

لدشٌُل الغاشض و إصماحه في بُئخه ووؾطه قهي مؤؾؿت إحخماغُت ًيشئها 

)مساد املجخمؼ بهضف جأهُل اليشء للحُاة الاحخماغُت مً زالُ التربُت 

 (.138،ص2002شعيمي، 

م املضعؾت غلى قٌغة الخىمُت بمكهىمها الىاؾؼ ، و إؾدشكاقا ملا ؾبو جهى 

جيشئت الجؿم و الػهل مػا و بظلَ حؿضي املضعؾت إلى الكغص ما ٌؿضًه 

الضهغ البشغي بأؾغه، قاملضعؾت يمؤؾؿت أوشأها املجخمؼ ال جهخطغ غلى 

جأمحن قغص الخػلُم للجمُؼ، بل جخػضي طلَ إلى مػالجت إلاوؿان قغصا و 

 مؼ مدُطه.حماغت في إعجباطه 
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لرلك جخميز املدزطت بخصائص جسبىيت جميزها عً غيرها مً املؤطظاث 

 الاحخماعيت هي: 

  ت مبؿطت حػمل غلى جبؿُط ما في املجخمؼ مً حػهُض بدؿب نضعاث بِئت جغبٍى

ًاث  جها مً الؿهل إلى الطػب و مً املضع و خاحاث الكغص و إؾخػضاصجه و جضٍع

 الحؿُت إلى املجغصة.

 ت م طهغة، قمؼ حػهض املجخمؼ حؿعى املضعؾت إلى جهضم بِئت مىخهأة مً بِئت جغبٍى

الكؿاص و مطهغة غىامل الاهدالُ التي جطِب املجخمؼ، و بالخالي حػمل املضعؾت 

غلى خماًت الكغص و عغاًخه ختى ًخم هضجه و ًطبذ ناصعا غلى مجابهت ما في 

 املجخمؼ مً قؿاص.

  ت متزهت جدُذ الكغضت لٍي ًخدغع الكغص مً إعجٍالُخه غلى الجماغت  بِئت جغبٍى

املجزلُت التي ٌػِش في وؾطها لُخطل ببِئت أيثر احؿاغا قُدضر الاجؼان بحن 

 (59، ص 36/37)هجاة ًحياوي، العددمسخلل غىاضغ البِئت الاحخماغُت 

غىض الخطغم للضعاؾت البض مً إغطاء هظغة شاملت غً جطىعها وشأة املدزطت :  2

ش، ألن املضعؾ ت ممحزة أمغ خضًث الػهض غلى غبر الخاٍع ت بىضكها مؤؾؿت جغبٍى

إلاوؿان و الىانؼ، إن املضعؾت نض مغث بثالر مغاخل للىضُى إلى ماهي غلُه، و 

 ؾىػغض هظه املغاخل بٍل جكاضليها :

  : غلى إلاهجاب قهط و لًٌ جمخض ألاطسة كمدزطت أولى ً ال جهخطغ وظُكت ألابٍى

ًان ألابىان ًهىمان بخػلُم إلى الغغاًت و الخيشئت، قكي املجخم ػاث البضابُت 

ًا أجهما ًكػالن طلَ، و ًخم بالخهلُض و  ألابىاء بضون جسطُط و بضون أن ًضع

ًاة قالىلض ًغاقو أباه إلى الغعي أو الطُض، و البيذ جمٌث باملجُز ملؿاغضة  مدا

 أمها، لظلَ قاألؾغة هي ألاؾاؽ في جغبُت ألابىاء و جيشئتهم. 

  حؿحرث ظغوف الحُاة و اهخهل إلاوؿان مً مغخلت ثاهيت : اللبيلت كمدزطت

الطُض إلى الغعي زم إلى مغخلت الؼعاغت، و بضاء ٌؿخهغ في شٍل مجمىغاث 

حؿمى الػشحرة أو الهبُلت، و جسخاع هظه ألازحرة بهػت حؿغاقُت لخػِش و حؿخهغ 

ها مً قيها، و في هظه املغخلت شػغث ألاؾغة بأجها جكخهغ إلى الخبرة التي جمٌن

جكؿحر الظىاهغ الطبُػُت للىاشئت و نض غغقذ هظه الهبابل قئت مً الىاؽ 
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لجأث إليهم هظه الهبابل لخػلُم أبىائها بٍل له غالنت  )الػغاقىن(ًاهذ حؿمى ب

باملػخهضاث و الطهىؽ الضًيُت و الظىاهغ الطبُػُت و الهىي الؿُبُت و أزغها في 

 حر في هظه املغخلت.خُاة إلاوؿان و ؾُطغث الخغقاث و ألاؾاط

  : إن حػهض مخطلباث املجخمؼ و الحاحت إلى املدزطت في شكلها الحدًث

الخسططاث املهىُت التي قغضها الىمط الجضًض للحُاة ؾاهم في إوشاء املضاعؽ 

التي أزظ الخضَعـ قيها شٌال مىظما، ونام غلى إصاعة شؤوجها قئت طاث زبرة و 

ليها هظا الضوع ألجها جدمل قلؿكخه و مػغقت و مىه نغع املجخمؼ أن ٌؿىض إ

نُمخه و جمثلذ هظه الكئت في بضاًت ألامغ في عحاُ الضًً أو الشُىر الظًً 

امخلٍىا املػغقت و الحٌمت، ومؼ الىنذ ضاع هىاى إغضاص زاص ملً ؾِخىلى 

)إبساهيم هاصس، مهم الخػلُم و ظهغث الدؿمُت الجضًضة املخمثلت في املػلم  

 .( 75ص  74،ص1996

ا ممحزا  و ههُى       ً وضكا جغبٍى و مىه ًمًٌ وضل املضعؾت الحضًثت في  الهغن الػشٍغ

ًاهذ وقها غلى طبهت  ش إلاوؿاهُت الحضًثت، ألن املػغقت التي  أجها هي ههطت الخدُى في جاٍع

أو طبهاث و نىة هُئت أوهُئاث أضبدذ الُىم أمغا حؿاعع إلُه الجماهحر ، بٍل طبهاجه 

هت أقضل. مػلىا الغؾبت غلى إع   حشاف مىاهله التي هضقها جدهُو جيشئت ألاحُاُ بطٍغ

 للمضعؾت غضث وظابل لٍىجها مؤؾؿت إخخماغُت  وظائف املدزطت :

 بجاهب ألاؾغة، قهي مدشػبت و مخػضصة و جمثلذ في : 

  خؿب عؾالت إعادة إهخاج كيم مشتركت :Durhum  (1938-1922 املضعؾت )

جلهحن ألاطكاُ الهُم ألازالنُت التي ًسضؼ يمؤؾؿت حػلُمُت لضحها صوع مهم في 

لها املجخمؼ، وهظه املػاًحر جٍىن زاضت بٍل مجخمؼ خُث للؿحر الػام له، و 

التي ًجب غلى ًل قغص ًيخمى إلُه  أن ًسضؼ إليها و لهظا جطبذ الػباعة الهابلت 

 وؿخطُؼ أن هغبي أطكالىا يما ًجب أن ًٍىهى، و بالخالي قئن املضعؾت تهُأ الكغص

للىضػُت إلاحخماغُت التي ؾٍُىن غليها في املؿخهبل و بالخالي جأزظ املضعؾت 

 إلابخضابُت بطكت زاضت مهمت إصماج الطكل في املجخمؼ.
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  حػخبر املضعؾت يجهاػ إًضًىلىجي وطني إعادة إدماج الفسد ضمً مجخمعه :

حػمل غلى إصماج ًل قغص في مسخلل الهطاغاث إلاحخماغُت للػمل، أي أجها 

مل غلى جلهحن الخالمُظ ًل الخهىُاث الالػمت ملؼاولت أي وشا  إحخماعي ، قهي حػ

إطن حػمل غلى الخىقُو بحن الىظام املضعس ي و الىظام إلاهخاجي، قاملضعؾت تهُأ 

للطكل خؿب البرامج الخػلُمُت إلجهان و حػلم ألاوشطت إلاحخماغُت املخىقغة في 

ًاء و  املجخمؼ الظي ٌػِش قُه، وطلَ بخطبُو غضص ًالظ مً إلازخباعاث )

 الهضعاث ....(. 

و بالخالي قاملضعؾت حػمل غلى صمج شخطُت الخالمُظ خُث جلهنهم مػاًحر 

ً غلى إلاهخاج  صازل املجخمؼ خُث حػلمهم الضوع  مجخمػهم و ججػلهم ناصٍع

الاحخماعي الظي ؾُلػبىهه مؿخهبال ، أي أجها جلهً الطكل يُل مؿؤوال ًىمي 

 ى إلابضاع.قُه الهضعة غل

  :حػمل املضعؾت غلى تهُئت الطكل لػمل مؿخهبل تهيئت الفسد للدوز الاحخماعي

و لًٌ هظه املهمت جبهى ؾحر قػالت، ألجها جغيؼ غلى الجاهب الىظغي و الثهافي ة 

لهظا البض أن ًخهً املػلم إؾخػماُ ألاصواث الثهاقُت ألن الخكاغل ًبضأ مً 

 ضعؾهم.صازل أؾغجه إلى الخالمُظ الظًً ً

 :ًؤيض الضيخىع "غبض الغخمً الػِؿىي" في يخابه  جدعيم التربيت الظلىكيت

ً الكغص و حشٌُله و  "صعاؾاث ؾٍُىلىحُت"، بأن التربُت الؿلىيُت جهي جٍٍى

جىحُه أؾلىب خُاجه و إلاناصة مً إمٍاهاجه و نضعاجه إليدؿاب الخبراث التي 

اقػا لىكؿه، و مجخمػه في حؿاغض غلى همىه في إلاججاه الؿلُم بما ًجػله ه

 إطاع مً املباصا و الهُم و الاججاهاث الؿلىيُت املغؾىب قيها.

 : املضعؾت حؼء مً املجخمؼ و غلى طلَ ًمٌىىا إغخباع  جدعيم التربيت ألاخالكيت

أن وظُكت املضعؾت ألازالنُت هي وظُكت ال ؾنى غنها ، إط إعصها مجخمػا أزال نُا  

لهُم ألازالنُت في هكىؽ جالمُظها و مهاومت ماهى أن جهىم املضعؾت بخضغُم ا

 (.72-70، ص 2013/2013)شعيميت منى، غٌـ طلَ 
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 ماهيت الخلــــمير  2-2

  : إن مططلح الخلمُظ ٌػني مؼاولت لخػلُم إلابخضاةي أو املخىؾط حعسيفه

أو الثاهىي، يما ٌػغف بأهه املدىع ألاُو و الهضف ألازحر في ًل غملُاث 

لخػلُم، قهى الظي مً أحله جيشأ املضعؾت و ججهؼ بٍاقت التربُت و ا

إلامٍاهاث قالبض أن ًل هظه الجهىص الضخمت التي جبظُ في شتى املجاالث 

ً غهله و حؿمه  لطالح الخلمُظ ، البض أن جٍىن لها هضف ًخمثل في جٍٍى

 (.85، ص2010/2011)طىفي وعيمت ، و عوخه، مػاعقه و إججاهاجه 

 :جدضًض الاصواع التي ًهىم بها الخلمُظ غلى الىدى الخالي : ًمٌ أدواز الخلمير ً 

  ،اث مً الؿهل إلى ألايثر ضػىبت ج باملػغقت وقو مؿخٍى أن ًهىم الخلمُظ بالخضٍع

 و مً املدؿىؽ إلى املجغص ومً الػام إلى الخاص.

  ضىعة أولُت شاملت ً ًىظم الخلمُظ أقٍاعه غلى ضىعة الػضؾت التي جضم جٍٍى

 ًغاص حػلمه. للمدخىي الظي

  ضىعة أولُت شاملت في املدخىي ً ًخضعب الخلمُظ غلى مماعؾت إؾتراجُجُت جٍٍى

الظي ٌػغض له إؾخسضام املهضمت الشاملت و بظُ الجهض في إؾدُػاب مدخىي 

ض الخلمُظ إؾدُػابها و إصماحها في بُئخه املػغقُت .  املػغقت التي ًٍغ

 ض ًخضعب الخلمُظ غلى جدضًض املخطلباث الخػلُم ُت ألاؾاؾُت ألي زبرة حػلم ًٍغ

جدطُلها إط أن جدضًض هظه املخطلباث و العي هدى إؾدُػابها ٌؿهم في إهجاح 

اصة زهخه بىكؿه و الخهضم في مؿخىي حػلمه.  املخػلم و ٍػ

  ًخضعب الطالب غلى بىاء غالنت مكاهمُت حؿاغضه غلى جىظُم املػغقت نبل

 إؾخضزالها و إصماحها في بىابه املػغفي.

 ً غ بيُت مكاهُمُت مخضمىت خضعب الطالب غلى بىاء غالنت مكاهُمُت لخطٍى

ت ضمً ألاقٍاع التي ًخكاغل مػها و التي  غالناث عبِؿُت و مخىؾطت و زاهٍى

 جهضم له جىظُم مدضص.

  ًطىع الخلمُظ قهما مخضعحا هغمُا للخبراث التي ًىاحهها و التي جهضم له أو جكُض

 اغل مػها.في املىانل الخػلُمُت التي ًخك
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  ًخضعب غلى بىاء ملخطاث صاقػُت و ملخطاث لألقٍاع املخضمىت في مجمىغت

 الضعوؽ حػٌـ بىضىح البيُت و الػالناث.

  ًخضعب الخلمُظ غلى مماعؾت الكهم املخػمو لألقٍاع املجؼأة زالُ غملُاث

 املهاعهت.

 ىقت ًهىم الخلمُظ بئحغاء غالناث مدشابهت بهضف جىظُم املػغقت بطىعة ؾحر مأل

مً أحل إؾخضزالها و إؾترحاغها غىض الحاحت إليها ، و أن ًخضعب الخلمُظ غلى 

 إؾخسضام الىاعي لإلؾترجُجُاث املػغقُت.

  اث الخكػُل املخضمىت في مىانل الخضَعـ أن ًخضعب غلى الؿحر وقو مؿخٍى

)طىقي وقو ؾغغخه الخاضت التي جدضصها غاصة البنى املػغقُت املخىقغة لضًه 

 سحع طبم ذكسه(.وعيمت ، م

 املدزطت و دوزها في جيشئت الخلمير طياطيا  -3

الخيشئت الؿُاؾُت هي إخضي الػملُاث إلاحخماغُت التي ًٌدؿب الكغص غً 

هها املػلىماث و الهُم و إلاججاهاث التي جخػلو باليؿو الؿُاس ي  طٍغ

ملجخمػهم،و جلػب الخيشئت الؿُاؾُت أصواعا عبِؿُت زالزت ههل الثهاقت مً حُل 

ً الثهاقت الؿُاؾُت، حؿُحر الثهاقت الؿُاؾُت  )إطماعيل إلى حُل ، جٍٍى

، و لهظا قهىاى غالنت حضلُت  (25محمىد حظً، مسحع طبم ذكسه، ص

ت بحن مؤؾؿت املضعؾت و املؤؾؿت الؿُاؾُت وهظه ألازحرة  غمُهت وحىهٍغ

عس ي مػُىت بخدضًض أهضاف التربُت و ؾاًاتها و بخدضًض إؾتراجُجُاث الػمل املض

بت و بػُضة املضي، و ؾالبا  و مىاهجه، لخدهُو أؾغاض ؾُاؾُت إحخماغُت نٍغ

ما ًىظغ إلى املضعؾت بىضكها خلهت وؾُطت بحن الػابلت و الضولت لخدهُو 

سُت لػمل  الؿاًاث إلاحخماغُت التي خضصها املجخمؼ لىكؿه، و جبحن الهغاءة الخاٍع

ؿاًغ بخؿاًغ أهظمت الحٌم الهابمت املضعؾت وظُكتها، إن غمل املضعؾت و مهمتها جخ

و ألاًضًىلىحُاث الؿابضة، قمثال لهض جدىلذ املضعؾت إلى أصاة في ًض الضولت 

املاعيؿُت لخدهُو أؾغاض و إؾتراجُجُاث و إًضًىلىحُاث الؿُاؾُت املاعيؿُت 

 ( .66) هجاة ًحياوي ، مسحع طبم ذكسه ، ص 



أ/ زحاء  شهاوي ،  / ليدًا إًىاض بىبكس أ  
 

108 

 

ؾُاؾُا مً زالُ الخػلُم و الخلهحن إطا قاملضعؾت حؿاغض غلى جثهُل ألاقغاص       

ش و التربُت الىطىُت و هى ماًهىص إلى حػٍغل الكغص بئهجاػاث  ًالخاٍع بىاؾطت مىاص مػُىت 

خٍىمت بلضه و ػعع مشاغغ الحب و الىالء الىطني أو حػمُو إخؿاؽ الخلمُظ بالكسغ و 

لو ألامغ و بهضع حػ( ، 127، ص2004)ثامس كامل محمد الخسشجي، إلاهخماء الهىمُحن

بطبُػت الىظام املضعس ي قئن املضعؾت وخضة إحخماغُت ٌؿاغض مىهجها بضعحت يبحرة في 

حشٌُل إخؿاؽ الخلمُظ بالكاغلُت الصخطُت و في جدضًض هظغجه إججاه البىاء الاحخماعي 

الهابم ، قاملهغع الضعاس ي واخض مً بحن أهم وؾابل الخيشئت الؿُاؾُت ألجها و بٍل 

و مسخلل اليشاطاث التي بؿاطت حؿخطُؼ ههل  الهُم الؿُاؾُت للخلمُظ و غً طٍغ

 جدضر في املضعؾت.

 الخــــــــــــــاجمت

مً زالُ ما جهضم في هظه الضعاؾت ًخضح أمامىا أن الخيشئت الؿُاؾُت و 

املضعؾت مخؿحران مخهاعبان مهمان في الحُاة الؿُاؾُت للكغص ، قضعاؾت الخيشئت 

كها أو جكؿحرها بل ًخػضي طلَ مً زالُ الٌشل الؿُاؾُت ال ًخىنل قهط غلى  حػٍغ

غً مسخلل حىاهبها، و املؿاهم الكػاُ في جدهُهها هي ألاؾغة و املضعؾت ، قهظه ألازحرة 

حؿعى صابما لخدهُو ألاقضل لخلمُظ مً أحل جيشئخه ؾُاؾُا مً زالُ إغضاص 

ت و بغامج و مىضىغاث، حػمل غلى ؾغؽ ًل الهُم و املػ خهضاث مىظىماث جغبٍى

 الؿُاؾُت لضي الخلمُظ.

و في ألازحر هؤيض غلى أن للمضعؾت صوعا هما في غملُت الخيشئت الؿُاؾُت لخلمُظ 

و الظي هى املىاطً الظي حػمل الضولت غلى جطىعٍه وجىمُخه مً أحل إشغايه في الحُاة 

 الؿُاؾُت لضمان حُل له مباصبه الثهاقُت و الؿُاؾُت لخدهُو الخىمُت املؿخضامت في

 املجخمؼ.

 كـــــــائمت املــــــــــــساحع 

،صاع ضاصع ، بحروث.2  ،لظان العسب، )ص ث(إبً مىظىع  -1  ، املجلض ألاُو

)اليشأة و  علم الاحخماع الظياس ي، (2441)غبض هللا مدمض غبض الغخمان -2

 .، صاع النهضت الػغبُت، بحروث(الخطىز و الاججاهاث الحدًثت و املعاصسة
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 .،  إًتراى للطباغت، مطغخيشئت الظياطيت و الليمال، (2444)ؾمحر خطاب -3

، املٌخبت 2،  أصىل علم الاحخماع الظياس ي، (2444)غبض الهخاصي حىهغي  -4

 .الجامػُت مطغ

 .لُبُا  ،الظياطت امللازهت إطاز هظسي ، (1996)حبرابُل أملىهض و أزغون -5

الخيشئت الظياطيت)دزاطت دوز أخباز ، (1997)مدمىص خؿً إؾماغُل -6

 .، صاع اليشغ للجامػاث، مطغ ن(الخلفصيى 

، الصحافت و الظياطيت أو الثلافت الظياطيت و (2448)خُاة نؼاصعي  -7

، طايؿُذ ًىم للضعاؾاث و اليشغ و الخىػَؼ، املمازطت إلاعالميت في الجصائس

 .الجؼابغ 

، صاع نغطبت لليشغ و املدخل إلى علم الظياطيت، (2414)غبض الىهاب بً زلل -8

 .الخىػَؼ، الجؼابغ

، صاع البدث التربيت و إلادازة باملدازض ألاطاطيت،(1982)مدمض الطُب الػلىي  -9

 .للطباغت و اليشغ، نؿىطُىت

، ميشىعاث حامػت باجي مؤطظاث الخيشئت الاحخماعيت، (2442)مغاص ػغُمي  -14

 .مسخاع ، غىابت

 .، صاع حُل، لبىان2،  علم الاحخماع التربىي ، (1996)إبغاهُم هاضغ  -11

ًامل مدمض ا -12 الىظام الظياطيت الحدًثت و الظياطيت ، (2444)لخغػعجيزامغ 

 .، صاع مجضالوي لليشغ و الخىػَؼ، ألاعصنالعامت

، مجلت الػلىم املدزطت و حعاظم دوزها في املجخمع املعاصس،هجاة ًدُاوي  -13

 ، حامػت مدمض زُضغ، بؿٌغة.36/37إلاوؿاهُت ، الػضص

ث الخعلم)العالكت بين ألاطسة و املدزطت و مظازا، (2412/2413)ػغُمُت منى -14

مظيغة لىُل شهاصة ، خطاب الىالدًً و الخعلماث املدزطيت لألطفال(

  .املاحؿخحر في غلم الىكـ التربىي، حامػت مىخىعي نؿىطُىت، الؿىت الجامػُت

، إطتراجيجياث املعخمدة مً طسف ألاطخاذ داخل (2414/2411)ؾىقي وػُمت  -15

م في حل املشكالث السياضيت الصف و دوزها في جىميت اللدزة على الخحك

، مظيغة لىُل شهاصة املاحؿخحر في غلم الىكـ  لدي جالمير الطىز املخىطط

 .املضعس ي، حامػت مىخىعي نؿىطُىت


