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مىال صبحي الحسً**

سليمان ذًاب علي ألاحمد*

اإلالخص_ تهضف الضعاؾت ئلى حػغف الهُم التربىٍت الؿاةضة في مماعؾت الخػلُم ،ومضي التزام املػلمحن بها .ونض جٍىن مجخمؼ الضعاؾت مً
ً
ً
املػلمحن ،واملػلماث في مداقظت حغف ،والبالـ غضصَم ( )0022مػلما ومػلمت بِىما جٍىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )022مػلما ومػلمت،
ًمشلىن ما وؿبخه ( )%02مً مجخمؼ الضعاؾت جم ازخُاعَم بالُغٍهت الػكىاةُت .وملػغقت الهُم التربىٍت الؿاةضة في مماعؾت الخػلُم نام
جغبىٍت ،وجم خؿاب مػامل الاعجباٍ الٌلي الظي بلـ ( .)28,0ونض جم جدلُل البُاهاث،
نُمت
ٍ
الباخشان بخُىٍغ اؾدباهت اقخملذ غلى (ٍ )53
وخؿاب املخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاقاث املػُاعٍت وهألَمُت اليؿبُت لجإحابت غً الؿإاُ هألوُ .يما جم اؾخسضام جدلُل الخباًً
هألخاصي )(ANOVAوازخباع ث) (t – testلٍل مخؿحر مً مخؿحراث الضعاؾت ،ونض أؾكغث هخاةج الخدلُل بأن حمُؼ الهُم التربىٍت مىحىصة
ً
بضعحت يبحر ٍة حضا ،وصعحت يبحرة خُث جغاوخذ املخىؾُاث الحؿابُت ما بحن ( ،)48002 – 58403وًاهذ أغلى
لضي أقغاص غُىت الضعاؾت
ٍ
ئخهاةُت في التزام املػلمحن الهُم التربىٍت حػؼي ملخؿحر
صاللت
مً املخىؾِ الحؿابي الىظغي البالـ ( )5صعحاث .وال ًىحض قغوم طاث
ٍ
ٍ
الجيـ غىض مؿخىي (ألكا =  .)2823وٍىحض أزغ للخبرة في التزام املػلمحن الهُم التربىٍت خُث بلؿذ نُم ف ( )585,3وهي نُمت صالت
ً
ئخهاةُت في التزام املػلمحن الهُم التربىٍت حػؼي ملخؿحر الخبرة غىض
صاللت
ئخهاةُا غىض مؿخىي (ألكا >  .)2823وال جىحض قغوم طاث
ٍ
ٍ
مؿخىي (ألكا =  .)2823وال جىحض قغوم طاث صاللت ئخهاةُت في التزام املػلمحن الهُم التربىٍت حػؼي ملخؿحر املإَل الػلمي غىض مؿخىي
(ألكا =  .)2823وفي يىء الىخاةج التي جىنلذ ئليها الضعاؾت جم جهضًم مجمىغت مً الخىنُاث أَمها :غهض الىضواث ،واللهاءاث الضوعٍت
أَمُت يبري في حكٌُل ؾلىًاث هألقغاص ،وئحغاء مؼٍض مً الضعاؾاث خىُ الهُم التربىٍت في
التي جغيؼ غلى الهُم التربىٍت ،ملا لها مً
ٍ
هألعصن وغالنتها باإلهجاػاث التربىٍت في املضاعؽ.

* كليت آلاداب _ قسم العلوم ؤلاوساهيت.
**أستاذ مساعد _ جامعت الزيتوهت ألاردهيت.
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درجت التزام اإلاعلمين القيم التربويت في ممارست التعليم
في نُمهم هدُجت جباًنهم في الػضًض مً الػىامل الازغيً ،الؿً والجيـ
والخبراث الخػلُمُت ،والىيؼ الانخهاصي والاحخماعي ،والخلكُت
الشهاقُت ،ئط أقاعث بػٌ الضعاؾاث ئلى أن الخبراث الخػلُمُت
ً
املضعؾُت ،جإزغ قػال في حكٌُل أو حؿُحر مىظىمت الاججاَاث والهُم طاث
الػالنت باليكاَاث وهألغماُ املضعؾُت [.[4
ً
ً
قؿلىى الكغص في ًل مىانل خُاجه مغجبِ اعجباَا وزُها بالهُم،
قهي جٌمً زلل َظا الؿلىى وجىحهه لخػُُه املػجى ومً َىا قان
ٌ
حماغه مً الجماغاث جمشل
مجمىغت الهُم الؿاةضة لضي شخو ما أو
ً
ً
ً
هىغا زابخا مً الًؿىٍ الاحخماغُت التي جإزغ في ؾلىى الكغص جأزحرا
ً
مباقغا [.[3
والىانؼ أن أَمُت صعاؾت الهُم ال جهل صازل هُام الكٌغ الكلؿكي
وخضٍ ،بل جخػضاٍ ئلى حمُؼ مُاصًً الحُاة الانخهاصًت والؿُاؾُت
والاحخماغُت ،وجمـ الػالناث إلاوؿاهُت بٍاقت نىعَا ،وجخؿلؿل في
هألقغاص في قٍل اججاَاث وصواقؼ وجُلػاث ،وجظهغ في الؿلىى الظاَغي
الكػىعي والالقػىعي [.[0
وجىاحه التربُت الحضًشت نًُت َامت وزُحرة وهي نًُت حػلُم
الهُم ،قهىاى الػضًض مً آلاعاء والىضواث التي جخُلب الاَخمام
بمىظىمت الهُم باغخباعَا أؾاؽ وحىَغ الىحىص إلاوؿاوي ،زانت بػض
قهضان ؾُُغث املاصًاث والغقاَُت ،غلى خُاة هألقغاص ،قأنبدذ جىحه
مماعؾتهم الُىمُت مما أص ي ئلى جكص ي الػضًض مً الظىاَغ الؿلبُت في
املجخمؼ ،قىدً الُىم بداحت ئلى الاَخمام بخػضًل الؿلىى هألزالقي،
وجغؾُش مػاًحر ونُم الاخترام والكًُلت والغنابت الظاجُت لضي إلاوؿان.
لهظا جهبذ التربُت هألزالنُت أخض أَم املهاصع الغةِؿُت التي جًم
مكاَُم وغىانغ الهُم قال مػجى لحُاة هألقغاص بال نُم جدٌم ؾلىيهم،
وججضص مؿاعاث جكٌحرَم زانت بػض اهدكاع الػضًض مً الجغاةم
والؿلىيُاث والظىاَغ الؿلبُت.
لهض أنبذ لؼ ًاما غلُىا يتربىٍحن ونىاع نغاع أن وػُض جىحُه أؾـ
مىظىمت الخػلُم بالتريحز والاَخمام في ؾغؽ وحػلُم الهُم مً زالُ
مهاصع الخػلُم املضعس ي ،ومإؾؿاث املجخمؼ بهضف ويؼ عؤٍت حػاوهُت
مكتريت تهضف ئلى ئغاصة جىحُه ؾلىى هألقغاص هألزالقي ،وحػضًل مػاًحر
الىكؿُت والاخترام لضيهم .قال مػجى للىحىص الحُاحي وإلاوؿاوي بال نُم
جدٌم ؾلىيهم ،وَىا هإيض الهىُ ئن ئغاصة الىظغ ئلى الهُم لٍىنها
املدىع الخػلُمي قدؿب أي في املاَُت ،بل وفي نلب الػملُت الخػلُمُت
والتربىٍت هكؿها أي مً الٌُكُت ً
أًًا [.[0
ئن حػلُم الهُم ًجب أن جخًمً غملُت الخسُُِ التربىي ،قهي
لِؿذ ماصة صعاؾُت مىكهلت وئهما هي وؿُج مخٍامل ًجب غلى وايعي
ومسُُي املىاهج الضعاؾُت وبغامج ئغضاص وجأَُل املػلمحن أن ًدباصلىن
الهُم يمػُاع في ازخُاع وجسُُِ أَضاف املىاهج وحمُؼ وؾاةله
ومداوعٍ [.[,
مً َىا هغي أن املداقظت غلي جىمُت وحػؼٍؼ الهُم لضي أقغاص
املجخمؼ مؿإولُت مكتريت جضُ غلى هألؾالُب وإلاحغاءاث الخػاوهُت التي
جبضأ بؿلىى هألقغاص الظًً َم مؿإولىن غً جهغقاتهم ،وجيخهي لجمُؼ

 .1اإلاقدمت
ً
ً
ً
اَخماما ً
يبحرا في جىمُت الكغص غهلُا ،وحؿمُا،
تهخم التربُت الحضًشت
ً
ً
واهكػالُا ،ونض بظلذ في آلاوهت هألزحرة حهىصا يبحرة لخُىٍغ البرامج
واملىاهج الخػلُمُت ،وجدؿحن َغم الخضعَـ املخبػت في املضاعؽ في
الىًَ الػغبي لٍي جىايب الخُىعاث الػلمُت املدؿاعغت ،وجىمُت الهُم
التربىٍت لضي الُلبت خُث أن الخُىعاث التي خهلذ في املجخمػاث
أصث ئلى حػهُض الػالناث الخباصلُت بحن أقغاص املجخمؼ الىاخض ،خُث أن
الهُم التربىٍت حػخبر الهاغضة الحهُهُت لبىاء املجخمؼ وجىمُخه.
وحػخبر صعاؾت الهُم مً الهًاًا الهامت التي صاع خىلها الٌشحر مً
الجضُ هدُجت الخؿحراث واملؿخجضاث الػاملُت الىاؾػت التي خضزذ زالُ
الػهىص الؿابهت ،زانت بػض جىامي ظاَغة الػىملت ،وما ناخبها مً
جُىعاث َاةلت في مجاُ املػلىماجُت وجٌىىلىحُا املػلىماث ،خُث ًان
لها أزغ مباقغ غلى نُم هألقغاص ومباصئهم ،خُث اهدؿغث مجمىغت يبحرة
مً الهُم ،وظهغث نُم أزغي حضًضة ،قاوػٌـ طلَ بكٍل واضح غلى
الخىظُم الاحخماعي والشهافي والانخهاصي للمجخمؼ ،ونض لػبذ البرامج
واملىاهج الخػلُمُت باغخباعَا املىحهاث الكٌغٍت ،والشهاقُت ،والاحخماغُت
املباقغة غلى حػلُم هألقغاص وجغبُتهم غلى اؾخسضام الُغم الػلمُت
املىاؾبت في خل املكٌالث واجساط الهغاعاث املالةمت ،والخٌُل مؼ
املؿخجضاث وهألخضار بكٍل ئًجابي [.[,
وٍغحؼ الؿبب الغةِـ في اَخمام التربىٍحن بالهُم أنها جخهل بكٍل
مباقغ باألَضاف التي حؿعى التربُت ئلى جىمُتها لضي الُلبت ،وطلَ مً
زالُ الػمل غلى جهىٍم هألهظمت ،والبرامج التربىٍت في املجخمػاث
املسخلكت ،وطلَ مً زالُ الػمل غلى جهضًم الخبراث إلاوؿاهُت
والاججاَاث وأؾالُب الحُاة ئلى املجخمؼ ،غً َغٍو الخيكئت
الاحخماغُت التي جغيؼ غلى الهُم املسخلكت ،مما ًإصي ئلى الخىاقو في
أهماٍ الؿلىى املسخلكت لضي هألقغاص [.[0
قالهُم بؿٌ الىظغ غً مٍىهاتها الشالزت املػغقُت والػاَكُت
والؿلىيُت أو َبُػتها ،قهي هخاج لػملُاث الخػلم .وجدٌمها مجمىغت
املباصب الؿٍُىلىحُت التي جدٌم أقٍاُ الخػلم هألزغي .ولظلَ قان
املغبحن يهخمىن بخػلُم الهُم وجًمُنها في هألَضاف التربىٍت الػامت،
وٍضون قيها اخضي الىخاةج النهاةُت الهامت للػملُت التربىٍت بمجملها،
ً
وعؾم طلَ جىدى املىاهج الضعاؾُت وإلاحغاءاث الخػلُمُت غاصة ئلى
الخأيُض غلى الجاهب املػغفي أيثر مً الجاهب الػاَكي في مغاخل الخػلُم
ومإؾؿاجه املسخلكت.
ئن الهُم هي مجمىغه مً املػاًحر وهألخٍام الػامت التي جدؿم صاةما
بالشباث والاؾخهغاع ،وجخكو والخىحهاث هألزالنُت التي ٌؿعى املضعؾىن
ئلى ؾغؾها في وحضان الُلبت مً زالُ وؾاةل مخػضصة وأؾالُب مخىىغت
مً املػاعف ،خُث حكٍل نكاث الصخو بما ًمحزٍ غً ؾحرٍ مً
هألقغاص خُث ًخٍىن لضي الكغص هظام مً الهُم جهىص ؾلىيه ،وججػله
ًُىع همِ خُاجه التي ٌػِكها [.[5
ً
وملا ًاهذ الهُم هخاحا للخػلم ،قال بض أن جخأزغ بالػىامل التي جإزغ في
أقٍاله هألزغي ،هألمغ الظي ًبرع الاؾخيخاج الهاةل بأن هألقغاص ًدباًىىن
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وؾحر الىظامُت ،الؿعي هدى مىانكتها وجضغُمها لضي الاقغاص والجماغاث
ً
ً
ً
باغخباع التربُت في جدلُلها النهاتي مجهىصا نُمُا مسُُا ٌؿتهضف جدلُل
الهُم الاحخماغُت وؾغؾها بػض ههضَا في غمالئها مً الىاقئت والٌباع
ً
مػا [.[,,
ئن خاحت الكغص ئلى مجمىغت مً الهُم حػضُ خاحت املجخمؼ ئليها،
طلَ أن جٍامل الصخهُت ٌػخمض غلى احؿام املىظىمت الهُمُت ،ومً زم
قان قهضانها ٌػغى الكغص للححرة والاعجباٍ ،وٍهِبه هىع مً الاخباٍ
وغضم الاؾخهغاع ولظا وحب غلى املإؾؿت التربىٍت في أي بلض ًان،
مؿاغضة هألقغاص غلى قهم نُمهم ،والخمؿَ بها غً عيا ،وجغحمتها ئلى
وانؼ مػاف ،ألن َظا ًسلههم مً الخسبِ او الػكىاةُت في الػمل
وًٍكي غلى خُاتهم هألمً والاؾخهغاع [.[,0
وٍمًٌ الهىُ أن الهُم حكٍل املغحؼ أو املدَ الظي ٌؿدىض غلُه
الكغص في أخٍامه ومىانكه واججاَاجه ئػاء املىانل والهًاًا التي حػغى
ً
غلُه ،وٍُلب مىه أن ًخسظ مىانل وآعاء منها ،أو أن ًُلو غلُه أخٍاما
نُمُت في الهبىُ أو الغقٌ أو الحـ أو الهبذ ،قهى غىضما ًهىم بظلَ
ئهما ٌؿدىض غلى ما جٍىن لضًه مً مػلىماث ومػاعف ،وغلىم وججاعب
وغاصاث وجهالُض ،ونُم وجغبُت وأزالم ؾىاء مً التربُت والحُاة
والظغوف الانخهاصًت والاحخماغُت والؿُاؾُت التي مغ بها ،زالُ مؿحرة
ً
ً
خُاجه ،التي جغيذ أزغا في جٍىٍىه لهُمه ،أو انبدذ حؼءا مً
شخهِخه ،التي جمحزٍ غً ؾحرٍ مً هألشخام أو الجماغاث.
وجدكٍل نُم هألقغاص غبر غملُت جضعٍجُت مً زالُ غملُاث املػاٌكت
والخػامل مؼ الىالضًً واملػلمحن وحماغاث هألنغان ،ووؾاةل إلاغالم
وجسخلل مإؾؿاث الىظم الاحخماغُت ،ولًٌ َ
عؾم ازخهام ًل
مإؾؿت أو َُئت بىظاةل مػُىت في غملُت الخيكئت الاحخماغُت ئال أن
ً
مدهلتها حمُػا جدكاعى في جدهُو ُبػض الخيكئت الاحخماغُت للكغص ].[13
قػىضما جغجبِ الهُمت بهكت الصخهُت جًكي مهامها غلى
الصخو قخػغقه وجغجكؼ به ئلى الخمحز الػام غً بهُت الىاؽ ئلى
الػبهغٍت والبُىلت ،والخكىم والخمغص وؾحرَا مً خاالث يؿغ نُمت
ً
املألىف والكاتؼ واملخىايؼ غلُه ،بىنكها خضوصا نهىي في ؾلم الخمحز
الهُمي بحن الظعوة والؿكذ جخسغج مؿاعب الهُمت وجضعحاتها الخكايلُت
بحن الاقغاص (املىؾىغت الكلؿكُت الػغبُت).
ً
وأقاع زلُكت [ ],4أن َىاى صلُال وؿخضُ به غلى الهُم خُث عصَا
ئلى الكغص وأؾلىب جكٌحرٍ أو الجماغت وجهغقاتها وفي ًلخا الحالخحن ،قان
أؾلىب الخكٌحر ال جظهغ نُمخه ئال يمً الجماغت ولظلَ قان " :الهُم
ما هي ئال اوػٍاؽ لألؾلىب الظي ًكٌغ قُه الاشخام في زهاقت مػُىت
وفي قترة ػمىُت مػُىت .يما انها هي التي جىحه ؾلىى هألقغاص وأخٍامهم
واججاَاتهم قُما ًخهل بما َى مغؾىب قُه أو مغؾىب غىه في أقٍاُ
الؿلىى في يىء ما ًًػه املجخمؼ مً نىاغض ومػاًحر [.[,3
وَػخبر الػلماء مكهىم الهُم مً املدضصاث الغةِؿت للؿلىى
إلاوؿاوي ،وأخض أغمضة املجخمؼ التي حؿاَم بكٍل واضح في نهل
ؾلىى الكغص ،وجىحُه جكٌحرٍ وأؾلىب جكاغله مؼ الحُاة [.[,5
مكهىم الهُم:
حػضصث وحهاث الىظغ بكأن جدضًض مكهىم الهُمت عؾم الخُىعاث
الٌشحرة التي َغأث غلى َظا املُضان املػغفي ،وٍغحؼ طلَ ئلى غضم ويىح

مإؾؿاث املجخمؼ املدُُت باألقغاص مشل هألؾغة ،املضعؾت ،املسجض،
مإؾؿاث املجخمؼ املسخلكت إلاغالم .مً َىا جمشل املضعؾت زاوي أَم
مإؾؿت احخماغُت وجغبىٍت في خُاة هألقغاص ،قأنبدذ آلان همىطج لبِئت
جغبىٍت ٌػمل بها املضعؾىن غلي جأَُل املخػلم ً
ً
وغلمُا ،يما حكٍل
جغبىٍا
املضعؾت ههُت الخهاء لػضص يبحر مً الػالناث الاحخماغُت املخضازلت
واملػهضة وَظٍ الػالناث جإصي ئلى مؿالَ ًخسظَا الخكاغل الاحخماعي
زالُ جكاغل املػلم والُالب وما ًمخلٌه مً اججاَاث أزالنُت ونُم
مسخلكت [.[,
لظلَ قاملضعؾت الُىم مُالبت مً زالُ غملها يمإؾؿت جغبىٍت
وحػلُمُت أن تهخم لِـ بخػلُم املػغقت والػلم ،وئهما بايؿاب الهُم
وجىمُت الاججاَاث لضي املخػلمحن بهضف حػضًل ؾلىيهم ،وئغضاصَم
يمىاَىحن نالححن مً َىا ًجب غلى املضعؾت أن تهضف ئلى:
 -,جىقحر ًاقت أهىاع الخبراث املضعؾُت املسخلكت مً زالُ هألوكُت
املضعؾُت بأؾالُب جُبُهُت وغملُت جغجبِ بدُاة املخػلم وبُئخه الُىمُت.
 -0أن ًٍىن املجخمؼ املضعس ي مشاُ الهضوة الحؿىت مً زالُ حػؼٍؼ
مكهىم الػالناث إلاوؿاهُت واخترام الظاث للُالب والػاملحن وجهضًغ
آلازغًٍ والػمل بغوح الكغٍو واملكاعيت الجماغُت.
 -5ويؼ بغامج غالحُت وجأَُلُت حػمل غلي جىحُه املخػلم هدى الخٌُُل
مؼ الؿلىيُاث الؿِئت والخػغف غلي مىاحهتها مً زالُ الخمؿَ بهُم
التربُت هألزالنُت.
 -4الاَخمام بخىقحر مىانل غملُت ملماعؾت الهُم وال ًخم الايخكاء
بالىغظ والىصح والخلهحن بل البض مً جىقحر املىانل الحُت الىانػُت
التي ٌػِكها الُالب في املضعؾت يهضف حػؼٍؼ الهُم [.[3
 -3يهضف الخػلُم املضع س ي ئلى الاَخمام باججاَاث ومُىُ وعؾباث
املخػلم صازل الكهل واملضعؾت واؾخسضام أؾالُب الخكٌحر والحىاع
الهاصف في حػؼٍؼ الهُم إلاؾالمُت.
 -0ئصاعة الػالناث إلاوؿاهُت والحىاع والخكاَم واخترام الغأي آلازغ،
ًجب أن حؿىص مىظىمت الػمل ا ملضعس ي بهضف حػؼٍؼ حى ٌؿى صٍ الحب
والاؾخهغاع وهألمً الىكس ي للُالب واملػلم وحمُؼ الػاملحن.
 -0الهضوة الهالحت ًجب أن جخمشل في املػلم املغبي الظي يهضف ئلى
حػلُم املػغقت وجىحُه ؾلىى املخػلم هدى أؾـ املىاَىت الهالحت.
 -,حػؼٍؼ الشهت بالضوع املضعس ي مً نبل هألؾغة ومإؾؿاث املجخمؼ في
جغبُت املخػلم.
وَىا خهُهت مً الًغوعي الخىنل غىضَا ،وهي أن الٌشحر مً
الجهىص الكٌغٍت في املجاالث التربىٍت وؾحرَا ،لم جخجاوػ مغخلت الخأعجح
واملغاوخت بحن الٌالم غً الهُم التربىٍت وغُائها الحًاعي والخاعٍخي،
مؼ العجؼ غً جُىٍغ وؾاةلها وعؤٍتها وأصواتها املػانغة ،وبحن الهُم
التربىٍت الؿغبُت ومداولت صقؼ الاقخخان بها ،ؾىاء ًاهذ َظٍ الجهىص في
مجاُ املهاعهت وبُان الخمُحز في الىظغٍت وإلاهخاج ،أو ًاهذ َظٍ الجهىص
في مجاُ املهاعبت ،ومداولت الخكخِل غً املىانؼ املكتريت ،لػل طلَ
ٌػُي الهُم التربىٍت بػٌ الشهت غىض (آلازغ) أو غىض جالمظجه في الىانؼ
التربىي [.[,2
وفي يىء َظٍ هألَمُت جهبذ صعاؾت الهُم يغوعة مً الًغوعاث
الالػمت للتربُت ،التي ًيبغي غلى التربُت بمإؾؿاتها وَغاةهها الىظامُت،
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املكهىم مً هاخُت وحػضص مجاالث الهُم مً الىاخُت هألزغي ،باإلياقت
ئلى ازخالف الاغخباعاث هألًضًىلىحُت واملضاعؽ الكلؿكُت لضي املكٌغًٍ
والػلماء والكالؾكت.
الهُم لؿت:
ُ
حاء في لؿان الػغب "والهُمت :واخضة الهُم ...والهُمت زمً الص يء
بالخهىٍم ...وفي الحضًث نالىا ًا عؾىُ هللا لى ّ
نىمذ لىا ،قهاُ :هللا َى
هىم ،أي لى ّ
املُ ّ
ؾػغث لىا ،وَى مً نُمت الص يء ،أي خضصث لىا نُمتها
(لؿان الػغب) .وٍهىُ الخلُل بً أخمض الكغاَُضي" :والهُمت امللت
املؿخهُمت .ونىله (طلَ صًً الهُمت (أي املؿخهُمت)(" .الكغاَُضي).
ً
وغغقها الكحروػ آباصي ناةال" :الهُمت بالٌؿغ واخضة الهُم ،وما له نُمت
ئطا لم ًضم غلى ش يءّ ،
ونىمذ الؿلػت واؾخهمتها زمىتها ،واؾخهام
ّ
والهىام الػضُ"  .وحاء في
اغخضُ ،ونىمخه غضلخه قهى نىٍم ومؿخهُم،
املعجم الىؾُِ" :نُمت الص يء نضعٍ ،ونُمت املخاع زمىه ...والهُم
الؿُض ...ونُم الهىم الظي ًهىم بكأنهم وَؿىؽ أمغَم .وأمغ نُم:
مؿخهُم .ويخاب نُم :طو نُمت"(املعجم الىؾُِ).
ً
 الهُم انُالخا:ئن اؾخسضام مهُلح نُمت غلى هدى واؾؼ في الخسههاث
والػلىم املسخلكت ،أصي ئلى هىع مً الؿمىى في جكؿحر مػجى َظا املكهىم
الظي ازخلل في جدضًضٍ مً مجاُ ئلى آزغ ،ختى أهه لِـ َىاى مً
احماع أو اجكام غلى حػغٍل واخض للمهُلح يمً الخسهو الىاخض.
َ
ً
ً
ولظلَ لِـ ؾغٍبا أن هجض حػضصا وازخالقا في الىظغة ئلى الهُم
وجكؿحرَا وقهمها .ومً أبغػ الخىحهاث التي جىاولذ مكهىم الهُمت ما
ًأحي:
َىاى مً ًىظغ للهُم يمػاًحرٌ :ػغقها يُاء ػاَغ بأنها" :مجمىغت
مً هألخٍام املػُاعٍت املخهلت بمًامحن وانػُتً ،دكغبها الكغص مً زالُ
اهكػاله وجكاغله مؼ املىانل والخبراث املسخلكت وَكترٍ أن جىاُ َظٍ
ً
مػُىت ختى جخجؿض في ؾُاناث
احخماغُت
حماغت
هألخٍام نبىال مً
ٍ
ٍ
ٍ
الكغص الؿلىيُت ،أو اللكظُت أو اججاَاجه واَخماماجه" [.[,,
وَىاى مً ًىظغ للهُم مً مىظىع قلؿكى :قهىاى املشالُىن الظًً
ًىظغون للهُم غلى أنها مُلهت وزابخت ال جخؿحر بخؿحر الؼمان واملٍان،
مهضعَا غالم املشل ،وَىاى الىانػُىن والبراحماجُىن والىحىصًىن
الظًً ًىظغون للهُم غلى أنها حػخمض غلى زبرة إلاوؿان ،وطًاةه،
وججاعبه الحُاجُت ،ولظلَ قهى وؿبُت جخؿحر بخؿحر الؼمان واملٍان،
واملىانل التي ًخػغى لها ،وجهاؽ أَمُت الهُم بمضي هكػها والخىمُت
التي حػىص بها غلى إلاوؿان ،أما الكلؿكت إلاؾالمُت قخىاػن بحن وحهاث
الىظغ الؿابهت ،قخإيض غلى وحىص نُم مُلهت ال جخؿحر وهى التي وعص قيها
هو نغٍذ ووحىص نُم وؿبُت مخؿحرة جخػلو بدُاة هألقغاص [.[,,
وَىاى مً ًىظغ للهُم غلى أنها اغخهاص :قالهُمت هي املػخهضاث التي
بمهخًاَا ًخىحه إلاوؿان ئلى الؿلىى الظي ًغؾبه أو ًكًله ًاظم
ٌ
ٌ
ٌ
مكاَُم مجغصة ومخىاقغة في
[ ،],0وٍإيض طلَ لُمىؽ بهىله :ئن الهُم
أقٍاع ومػخهضاث هألقغاص ًالػضُ وإلاًشاع والخػاون وإلازالم والخطحُت
[.[,0
وَىاى مً ًىظغ للهُم غلى أنها مػاًحر :خُث غغقها "أبى الػُىحن"
وغامت جخهل مً
نىٍت
نُؿت
بأنها" :مػاًحر احخماغُت طاث
ٍ
اهكػالُت ٍ
ٍ
ٍ
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نغٍب باملؿخىٍاث الخلهُت التي جهضمها الجماغت ،وٍمخهها الكغص مً
ً
بُئخه الاحخماغُت الخاعحُت وٍهُم منها مىاػٍىا ًبرع بها أقػاله وٍخسظَا
ً
ً
لٍل منهم
َاصًا ومغقضا ،وجىدكغ َظٍ الهُم في خُاة هألقغاص قخدضص ٍ
زالهه وأصحابه وأغضاءٍ" [.[,,
وغغقها "غلى الُغاح" بأنها" :مػاًحر للؿلىى والاججاَاث املغؾىبت
وؾحر املغؾىبت التي ًٌؿبها املجخمؼ ألقغاصٍ مً زالُ غملُاث الخيكئت
احخماغُت ،واملضعؾت
يمإؾؿت
الاحخماغُت التي جهىم بها هألؾغة
ٍ
ٍ
جغبىٍت ،ووؾاةل الاجهاُ الجمعى املخمشلت في إلاطاغت
يمإؾؿت
ٍ
ٍ
والخلُكؼٍىن والؿِىما واملؿغح والصحاقت ،والٌخاب ،واملسجض
والٌىِؿت….ئلخ ..وهى حػض مً أَم مىحهاث الؿلىى الكغصي والجماعي،
ً
ؾىاء بحن هألقغاص
وجلػب وظُكت عةِؿت في جىظُم الػالناث الاحخماغُت
بػًهم البػٌ أو بحن هألقغاص والىظام الؿاةض ،وجخمحز مىظىمت الهُم
بالشباث اليؿبي" [.[,3
وَىاى مً ًىظغ للهُم غلى أنها جكًُالث :قُػغف قاعلؼ مىعَـ
ً
[ ]02الهُم بأنها "الؿلىى الخكًُلي " ،ولظلَ نمم "مىعَـ" مهُاؾا
ً
ًخٍىن مً زالزت غكغ أؾلىبا ملػاٌكت الحُاة ،وغلى املكدىم أن ًًؼ
ً
صعحاث
لٍل منها غلى أؾاؽ مهُاؽ جهضًغ ًخٍىن مً ؾبؼ
ٍ
جهضًغا ٍ
جتراوح بحن "أخب َظا هألؾلىب للؿاًت ئلى أمهخه للؿاًت" .ومً زالُ
جكًُل أؾلىب مً َظٍ هألؾالُب ًمًٌ اؾخيخاج ما ًخمشله الكغص مً
نُم في خُاجه.
وَىاى مً ًغبِ بحن الهُمت والاججاٍ :خُث ئن الهُمت هي جىظُم
ً
للخبرة جيكأ في مىنل جكايلي ،وجىمى وجدىاؾو ختى جهبذ وخضة
ً
ً
ً
مػُاعٍت زابخت جهغٍبا في الًمحر الاحخماعي للكغص ،في خحن أن الاججاٍ َى
جىظُم للخبرة مً هىع زام ًلىن ؾلىى الكغص [.[0,
ً
مىيىع زاعجي وئهما
نُمت هدى أي
والكغص ال ًىلض مؼوصا بأي
ٍ
ٍ
ًٌدؿب نُمه في ؾُام اخخٍايه بمىانل يشحرة ومخباًىت في بِئت ًٍىن
لها جأزحر غلُه قُخٍىن لضًه بػٌ الاججاَاث الخانت التي جخجمؼ بػض
َ
الهُم
طلَ قُما ٌؿمى بالهُم [ .]00وٍإيض طلَ مىعي [ ]05بهىله :ئن
جمشل مىنل الكغص هدى هألشخام وهألقُاء وجٍىن مغجبُت باالججاَاث
التي جٍىن بمشابت مإقغ عةِـ لها ،وهى جخدضص في ئَاع الػالنت بحن الكغص
وبحن الخبراث التي ًٌدؿبها ،أو ًخػغى لها في مىنل مػحن.
ً
ًالخظ مً زالُ الؿُام أن املكاَُم آهكت الظيغ مدضوصة في ئَاع
املٍان والؼمان والبِئت التي اهبشهذ غنها وجغي في هألغماُ التي ًهىم بها
ً
ً
الكغص َضقا بدض طاجه .وغالوة غلى طلَ قانها حؿكل الػالنت بحن إلاوؿان
ً
وزالهه ،يما وأنها حػخبر مػُاع املىكػت أؾاؾا في الحٌم غلى الهُمت.
ّ
بػُض مؼ الغؤٍت
خض ٍ
وزالنت الهىُ :ئن َظٍ املكاَُم جسخلل ئلى ٍ
إلاؾالمُت التي جىُلو مً الػهُضة إلاؾالمُت التي جإمً بأن مػُاع أي
ُ
غمل ًهىم به إلاوؿان مدٍىم بغيا هللا ؾبداهه وحػالى الظي ناُّ{ :ن ْل
ْ َ
َّ
ئ َّن َ
نالحي َو ُو ُؿٍي َو َم ْد َ َ َ
ػامل َحن} (هألوػام.),00 .
ماحي ِلل ِه َع ِ ّب ال ِ
ُاي وم ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ َّ
ُ
ْ
َ
ُ
وفي مىنؼ آزغ ناُ حػالى{ :وما زلهذ ال ِجً و ِإلاوـ ِئال ِلُػبضو ِن}
(الظاعٍاث.)30 .
ّ
ُ
ُ
وغلى يىء ما ؾبو ًمًٌ الهىُ :ئن الهُم مكهىم ٌػبر غً
مجمىغت مً املػاًحر والًىابِ التي جدكٍل لضي الكغص غلى يىء
ئًماهه واؾخجاباجه وجكاغله في املىانل املسخلكت مؼ آلازغًٍ ،بدُث
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ً
َظا الخىػَؼ .وٍبهى مً الشابذ أن يال مً الدؿلؿل والخهيُل،
ً
جىًُض وجغجِب ،ولًٌ أؾاؽ الدؿلؿل أو مػُاعٍ نض ًٍىن  -جهاغضًا
ً
أي مً هألصوى هدى هألغلى ـ أو جىاػلُا في املىدجى املػايـ .أما الخهيُل
قاهه جغ ٌ
جِب بدؿب ًاقل َى الخانت الُبُػُت أو الانُالخُت التي
جىػع الكئاث بدؿب احؿامها به أو غضم احؿامها [.[00
وٍغي الٌشحر مً الػلماء والباخشحن الظًً حػغيىا لضعاؾت الهُم أهه
ً
ً
مً الػؿحر جهيُكها جهيُكا قامال ًخم الاجكام غلُه مً الجمُؼ ،ئال
أن طلَ لم ًمىػهم مً املداولت لخهيُل الهُم في أبػاص مسخلكتٌ ،
ًل
بدؿب املىظىع الظي ًىظغ به والكلؿكت التي ًإمً بها وهألًضًىلىحُت
ٌ
ٌ
جهيُكاث غضًضة للهُم مً أَمها هي:
التي ًضغىا ئليها ،لظا ظهغث
أوال :غلى أؾاؽ بػض املدخىي:
َىاى مداوالث مسخلكت لخهؿُم الهُم مً خُث مدخىاَا ،ئال أن
أبغػَا ًان الخهيُل الظي نضمه " ؾبراهجغ " في يخابه أهماٍ الغحاُ
الظي نؿم قُه الهُم ئلى ؾخت أهماٍ هي:
الهُم الىظغٍت:
وَػبر غنها في اَخمام الكغص ومُله الى ايدكاف الحهُهت ،قُخسظ
ً
ً
اججاَا مػغقُا مً الػالم املدُِ به ،وَؿعى وعاء الهىاهحن التي جدٌم
َظٍ هألقُاء بههض مػغقتها ،وٍخمحز هألشخام الظًً حؿىص غىضَم
جىظُمُت [.[03
مػغقُت
ههضًت
مىيىغُت
بىظغة
َظٍ الهُمت
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الهُم الانخهاصًت:
وٍههض بها اَخمام الكغص ومُله ئلى ما َى هاقؼ ،وَى في ؾبُل َظا
الهضف ًخسظ مً الػالم املدُِ به وؾُلت للحهىُ غلى الثروة وػٍاصتها
غً َغٍو إلاهخاج والدؿىٍو واؾتهالى البًاتؼ واؾدشماع هألمىاُ.
بىظغة
ولظلَ هجض أن هألشخام الظًً جخطح قيهم َظٍ الهُم ًمخاػون
ٍ
ً
ً
غملُت جهىم هألقُاء وهألشخام جبػا ملىكػتها ،لظا قهم ًٍىهىن غاصة
ٍ
مً عحاُ هألغماُ واملاُ [.[0
الهُم الجمالُت:
وَػبر غنها مً زالُ اَخمام الكغص ومُله ئلى ًل ما َى حمُل مً
هاخُت الكٍل ،لظا قهى ًىظغ ئلى الػالم املدُِ به هظغة جهضًغ غلى
أؾاؽ الخٍىًٍ والخيؿُو والخىاقو الكٌلي .وَظا ال ٌػجي أن الظًً
ًمخاػون بهظٍ الهُم أن ًٍىهىا قىاهحن بالًغوعة ،بل ئن بػًهم ال
ٌؿخُُؼ إلابضاع الكجي وئهما ًهخهغ غلى جظوم الىخاحاث الكىُت قدؿب
[.[0
الهُم الاحخماغُت:
وٍههض بها اَخمام الكغص باآلزغًٍ وَؿعى ئلى مؿاغضتهم وئبضاء
ً
ً
املػىهت متى جُلب هألمغ طلَ ،ألهه ًجض في طلَ مخػت وئقباغا لغؾباجه،
لؿاًاث
وَى ًىظغ ئلى ؾحرٍ مً الىاؽ غلى انهم ؾاًاث ،ولِؿىا وؾاةل
ٍ
أزغي ،لظا قالظًً ًدملىن َظٍ الهُم ًخهكىن بالػُل والحىان
وإلاًشاع والخطحُت [.[03
الهُم الؿُاؾُت:
وٍههض بها اَخمام الكغص ومُله للحهىُ غلى الهىة ،لظا
قاألشخام الظًً ًدملىن َظٍ الهُم ًخهكىن بدب الؿُُغة
والخدٌم في هألقُاء وهألشخام مً زالُ نُاصتهم في هىاحي الحُاة
املسخلكت وجىحيههم والخدٌم في مهاةغَم ،ختى وئن ل ـم ًٍىهىا مً عحاُ

ًىػٌـ طلَ غلى اججاَاجه وعؾباجه واَخماماجه وؾلىيه الظاَغ
والباًَ لبلىؽ أَضاقه الهغٍبت والبػُضة.
الهُم التربىٍت :مجمىغت مً املػاًحر وهألخٍام التي ٌؿدىض ئليها أقغاص
املجخمؼ في جىظُم خُاتهم وجإَلهم للحٌم غلى هألنىاُ وهألقػاُ
َ
واملىانل الاحخماغُت لألقغاص والجماغاث املدُُت بهم [.[04
ً
وحاء حػغٍل الهُم التربىٍت غلى لؿان أخمض [ ]03ههال غً
) (Thomas & Pageبأنها مػخهضاث غما َى مغؾىب قُه ومغؾىب غىه
ً
وأنها اوػٍاؽ لشهاقت املجخمؼ وٍمًٌ أن جهبذ لضًه َضقا .وغغقها
الهالح [ :]00أن الهُم التربىٍت ًههض بها الهُم املىبشهت غً هألَضاف
ً
ً
ً
الػامت للتربُت ،ألن َظٍ هألَضاف حػخبر بدض طاتها نُما وَىُت ونىمُت،
ً
ً
وئوؿاهُت واحخماغُت...الخ التي اؾخيبُذ مً هألَضاف الػامت للتربُت
لىهلها ئلى هألحُاُ وجغبُت الىاقئت وقهها.
وَكخو الباخث الخػغٍل الخالي للهُم :بأنها قاملت لجمُؼ مجاالث
الحُاة قهي ايدؿاب الكغص مً البِئت التي ٌػِل قيها ملجمىغت مً
مباصب وأقٍاع ًخظونها ،وٍماعؽ في يىئها ؾلىيه وحؿاغضٍ غلى الخٌُل
مؼ البِئت الاحخماغُت التي َى أخض أقغاصَا ،قهي يىابِ صازلُت
للؿلىى جظهغ في الكغص هكؿه غً َغٍو الخكاغل مؼ املجمىغت التي
ٌػِل قيها ،والؿلىى َى املػُاع غلى وحىص الهُمت ولًٌ يمً
مدخىٍاث مػغقُت مسخاعة مً نبل هألقغاص بدُث جسلو خالت مً الخأزحر
غلى الؿلىى .وبالخالي ونىُ الؿلىى ئلى صعحت مً الشباث جخٌغع
صاةمت ،قهي جىحض في اهكؿىا وجيكأ غً خاحت أو ؾمى في
بهىعة
ٍ
ٍ
الىكـ.
جهيُل الهُم:
عؾم حػضص املداوالث مً حاهب الباخشحن لىيؼ جهيُل للهُم ،ئال
ئهه ال ًىحض جهيُل واخض مخكو غلُه ختى آلان ،قلهض بضأث املداوالث
في َظا إلاَاع مىظ الهضم خُىما خضص أقالَىن الُبُػت والحو
والكًُلت ،ولهظا ٌػض جهيُل أقالَىن الشالسي مً أقهغ وأنضم
جهيُكاث الهُم مً الىاخُت الكلؿكُت بُىمي [ ،]00وَظا مػىاٍ أن
غملُت الخهيُل جسخلل بازخالف املػُاع الظي جهىل غلى أؾاؾه.
قلؿكت ألزغي ومً
قترجِب الهُم صازل الؿلم الهُمي ًدباًً مً
ٍ
ونذ آلزغ ،وطلَ الن الهُم في خهُهت هألمغ حػٌـ الىانؼ الاحخماعي
ٍ
الؿاةض ،وغلُه قان قئاث الهُم إلاوؿاهُت جدىىع في البىاء الىاخض وَػؼي
الؿبب في طلَ الى جباًً الاَخماماث واملهالح الغوخُت والانخهاصًت
والاحخماغُت والؿُاؾُت ،ويظلَ الى ازخالف جكًُالث هألقغاص
أهكؿهم ،وجباًً أخٍامهم الخهضًغٍت والىانػُت ملظاَغ اليكاٍ
الاحخماعي [.[0,
ً
والهُم جخػضص وجسخلل هدُجت الزخالف الكلؿكاث ،ئال أن حػضصَا
ً
ًُغح مىاػهت بػًها ببػٌ مكهىمحن بُنهما حكابه وجباًً مػا ،وَما
مكهىما الدؿلؿل والخهيُل ،قالدؿلؿل ًضُ غلى جغجِب مىايُؼ أو
مكاَُم وئزًاع بػًها لبػٌ غلى هدى ًإلل ؾلؿلت ًٍىن ًل خض
مػُاع ًىًضَا.
قيها أغلى مما ٌؿبهه وطلَ خؿب
ٍ
أما الخهيُل قاهه ًضُ غلى جىػَؼ غىانغ بحن قئاث مسخلكت (ػمغ
ؾماث
ؾمت أو غضة
ٍ
أو َبهاث) بدؿب اخخىائها ،أو غضم اخخىائها ،غلى ٍ
ًىظغ ئليها بىنكها ًىاقل .ونض ًُلو لكظ الخهيُل غلى خهُلت
199
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الحغب أو الؿُاؾت [.[0
الهُم الضًيُت:
يهخم خامل َظٍ الهُم في مػغقت ما وعاء َظا الػالم الظاَغي،
وأنل إلاوؿان ومهحرٍ والُبُػت إلاوؿاهُت والىحىص وٍغي أن َىاى
نىة حؿُُغ غلى الػالم الظي ٌػِل قُه .وَى ًداوُ أن ًغبِ هكؿه
بهظٍ الهىة بهىعة ما ،ئال أن َظا ال ٌػجي أن الظًً ًمخاػون بهظٍ الهُم
َم مً اليؿاى الؼاَضًً [.[0
ً
زاهُا :غلى أؾاؽ بػض املههض:
جىهؿم الهُم مً خُث املههض ئلى نؿمحن َما:
الهُم الىؾاةلُت:
وهي جلَ الهُم التي ًىظغ ئليها هألقغاص والجماغاث غلى أنها وؾاةل
نُمت وؾاةلُت،
لؿاًاث أبػض ،قالحغب في هظغ الغحل الػؿٌغي طاث
ٍ
ٌ
ألنها وؾُلت جٌؿبه الترقي في املىهب والكسغ والكغف بىجاخه وحهاصٍ.
الهُم الؿاةُت أو الهضقُت:
وٍههض بها هألَضاف والكًاةل التي ًًػها هألقغاص والجماغاث
وَؿػىن ئلى جدهُهها مً زالُ وؾاةل مػُىت مشل الصحت التي حػض
ً
ؾاًت في خض طاتها يظلَ خب البهاء ،ونض حؿخسضم بػٌ الهُم
ً
ً
ٌ
ٌ
الىؾاةلُت لخدهُو نُما ؾاةُت ًالػملُت الجغاخُت نُمت وؾاةلُت
للمغٌٍ مً أحل خكظ خُاجه أو ئَالت بهاةه [.[03
ً
زالشا :غلى أؾاؽ بػض الكضة:
ً
ً
جسخلل الهُم مً خُث قضتها ازخالقا يبحرا ،وجهضع قضة الهُم
بضعحت إلالؼام التي جكغيها ،وبىىع الجؼاء الظي جهغعٍ وجىنػه غلى مً
ًسالكها ،وٍمًٌ أن همحز زالزت مؿخىٍاث لكضة الهُم وئلؼامها وهي:
الهُم امللؼمت:
ً
ً
وهي الهُم التي جخهل اجهاال وزُها باملباصي التي حؿاغض غلى جدهُو
هألهماٍ املغؾىب قيها والتي جهُلح غليها الجماغت في جىظُم ؾلىى
أقغاصَا مً الىاخُت الاحخماغُت والػهاةضًت والخلهُت.
بهىة
وجٍىن الهُم امللؼمت طاث نضؾُت وٍغعى املجخمؼ جىكُظَا
ٍ
وخؼم ؾىا ًء غً َغٍو الػغف ونىة الغأي الػام ،أو غً َغٍو الهاهىن
ٍ
ً
والػغف مػا ،ومً طلَ مؿإولُت هألب هدى أؾغجه والهُم التي جغجبِ
بخدضًض خهىم الكغص ووناًتها مً الػضوان مً الؿحر [.[0
الهُم الخكًُلُت:
وهي الهُم التي ال ًلؼم املجخمؼ أقغاصٍ غلى الخمؿَ بها وئهما
ٌصجػهم غليها ،ئط لِـ لها مً الهضؾُت والاجهاُ الػمُو باملهلحت
الػامت للجماغت ما للهُم آلامغة الىاَُت.
وأمشلت طلَ نُم ئيغام الًُل ،وعغاًت الجاع ،وػواج هألناعب،
وؾحرَا مً الهُم التي ال ًخُلب ملً ًسالكها الػهاب الهاعم الحاؾم
الهغٍذ.
الهُم املشالُت:
ً
ًاملت ،عؾمَ
بهىعة
وهي الهُم التي ًجض الىاؽ نػىبت في جدهُهها
ٍ
ٍ
أنها جإزغ بكٍل نىي في جىحُه ؾلىى هألقغاص مشل الهُم التي جإيض
املؿاواة الخامت بحن أقغاص املجخمؼ [.[03
ً
عابػا :غلى أؾاؽ الػمىمُت:
ًمًٌ جهؿُم الهُم مً خُث قُىغها واهدكاعَا الى نؿمحن َما:
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الهُم الػامت:
وهي الهُم التي جىدكغ في املجخمؼ ًله بؿٌ الىظغ غً عٍكه وخًغٍ
وَبهاجه وقئاجه املسخلكت.
وٍخىنل َظا الاهدكاع غلى مضي الخجاوـ صازل املجخمؼ مً خُث
أخىاله الانخهاصًت والظغوف املػِكُت ،لظا قان َظٍ الهُم جٌثر في
املجخمػاث التي صأبذ غلى ئطابت الكىاعم بحن الُبهاث.
الهُم الخانت:
زانت أو
حماغت
بُبهت أو
وهي الهُم املخػلهت بمىاَو مدضوصة ،أو
ٍ
ٍ
ٍ
مػُىت مشل ئزغاج الؼًاة في أوازغ قهغ
احخماغُت
مىاؾباث
بمىانل أو
ٍ
ٍ
ٍ
عمًان والاخخكاُ بُىم غاقىعاء في قهغ مدغم [.[0
ً
زامؿا :غلى أؾاؽ بػض الىيىح
جىهؿم الهُم مً خُث ويىخها غلى هىغحن:
الهُم الظاَغة الهغٍدت:
وهي الهُم التي ًهغح بها وَػبر غنها بالٌالم ،ونض جٍىن َظٍ الهُم
ؾحر خهُهُت ألن الػبرة في الهُم لِؿذ بالٌالم املىُىم بل بالػمل
ً
والؿلىى الكػلي ،ئط ال ًٌكي أن ًهىُ شخو بلؿاهه ،ئهه وَجي مشال،
مً صون أن ًباصع ئلى خمل الؿالح والجزوُ ئلى ؾاخت املػغيت إلزباث
ً
ً
طلَ .ولى أن مجاَضا نظف بىكؿه ئلى املػغيت مطحُا بدُاجه في ؾبُل
الظوص غً وَىه ،صون أن ٌػلً بأهه وَجي ،لحٌمىا غلُه صون قَ بان
الهُمت الىَىُت مكًلت غىضٍ غلى ًل ش يء آزغ.
الهُم الًمىُت:
وهي جلَ الهُم التي حؿخسلو وَؿخضُ غلى وحىصَا مً مالخظت
مىمُت ال
بهكت
الازخباعاث والاججاَاث التي جخٌغع في ؾلىى هألقغاص
ٍ
ٍ
غكىاةُت ،وٍغي " البُحر " أن الهُم الًمىُت هي في الؿالب الهُم
بهكت
ٍ
ٍ
ً
الحهُهُت ،ألنها هي الهُم التي ًدملها إلاوؿان مىضمجت في ؾلىيه [.[0
ً
ؾاصؾا :غلى أؾاؽ بػض الضوام
جهىل الهُم مً خُث صوامها ئلى هىغحن:
الهُم الػابغة:
وهي الهُم الىنخُت الػاعيت الههحرة الضوام الؿغَػت الؼواُ مشل
الهُم املغجبُت باملىيت ،وهي ٌ
نُم جخػلو بالحايغ وال جخهل باملاض ي،
وأيثر مً ًدمل َظٍ الهُم َم املغاَهىن والىاؽ الؿُدُىن.
الهُم الضاةمت:
وهي الهُم التي جخهل بالضًمىمت والبهاء ملضص َىٍلت ،والضًمىمت
َىا وؿبُت ومً َظٍ الهُم ،الهُم املخػلهت بالػغف والخهالُض ،لظلَ
َظٍ الهُم غلى الػٌـ مً الهُم الػابغة مً خُث اعجباَها باملاض ي
واجهاقها بالهضاؾت وإلالؼام ألنها جمـ الضًً وهألزالم يما جمـ
الحاحاث الًغوعٍت للىاؽ [.[52
وَىاى جهيُل ؾبرهجغ  sprangerالظي ٌػض مً أقهغ الخهيُكاث
ً
في مجاُ الهُم ،خُث نام بخهيُكها َبها لػضة أبػاص ،منها :بػض
املدخىي الظي قمل الهُم الىظغٍت ،والؿُاؾُت ،والضًيُت،
والاحخماغُت ،والجمالُت ،والانخهاصًت ،زم بػض الكضة ،وقمل الهُم
امللؼمت والهُم الخكًُلُت والهُم املشالُت ،زم بػض املههض ،الظي قمل
الهُم الىؾاةلُت والهُم الؿاةُت ،زم بػض الػمىمُت ،الظي قمل الهُم
الػامت والهُم الخانت ،زم بػض الىيىح ،الظي قمل الهُم الحغيُت،
200

ج .محدداث الدراست
• جخدضص الضعاؾت بمىيىغها صعحت التزام املػلمحن الهُم التربىٍت في
مماعؾت الخػلُم.
• انخهغث َظٍ الضعاؾت غلى املػلمحن واملػلماث في وػاعة التربُت
والخػلُم ممشلت بػُىت مً املػلمحن واملػلماث في مداقظت حغف.
• هخاةج الضعاؾت زانت بػُىت املػلمحن واملػلماث ومغجبُت باألصاة
املؿخسضمت.
د .التعريفاث ؤلاجرائيت
الهُم ) (Valuesهي اغخهاص أو ئًمان أو مُل الكغص هدى مجمىغت مً
هألخٍام املػبرة غً وحهت هظغ هألقغاص ًماعؽ ؾلىيه في يىئها .
الهُم التربىٍت ) (Educational valuesوهي التي جىبشو غً هألَضاف
الػامت للتربُت لىهلها ئلى هألحُاُ الالخهت وهي بمشابت مىحهاث لاللتزام
بها مً نبل املػلمحن ملا لها مً جأزحر غلى جغبُت اليلء.
الالتزام ) (Commitmentونىُ الكغص ئلى صعحت غالُت مً الُهحن الظي
ال مجاُ قُه للكَ والاؾخمغاع لخأيُض الالتزام.
الخػلُم )َ (Teachingى الخػلُم إلالؼامي وؾحر إلالؼامي الظي ًبضأ مً
الهل هألوُ هألؾاس ي وٍيخهي في الهل الشاوي الشاهىي وَى مدضص
بمغخلت الخػلُم في املضعؾت.
مدضوصة في الخػلُم وجدمل هخاةج
بمهام
املماعؾت ) (Practicesالهُام
ٍ
ٍ
َظٍ املهام.
 .3الدراساث السابقت
ً
ً
أحغي ابى الػُىحن [ ],,صعاؾت مىؾػت خىُ الهُم الاؾالمُت
والتربُت ،وضح في أخض قهىلها يُكُت جٍىًٍ الهُم وبحن املغاخل الؿذ
لخٍىًٍ الهُم ،وهي املغاخل التي انترخها بلىم وأزغون في يخاب جهيُل
هألَضاف التربىٍت ،وَظٍ املغاخل هي :حظب اهدباٍ املخػلم هدى الهُمت،
وجهبل الهُمت ،وجكًُل الهُمت ،والالتزام ،والخىظُم ،والخمُحز .وبحن في
صعاؾخه يظلَ َغٍهت الهغآن والؿىت في جٍىًٍ وجىمُت الهُم وهي  :لكذ
الىظغ ئلى زلو هللا ،وٍصحح الهغآن غالنت إلاوؿان بما خىله ،ومؼ
هكؿه ومً خىله مً الىاؽ وطلَ بػض أن يبِ خغيخه بهُم مػُىت
ججاٍ الخالو وهألقُاء .وأجم عؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم بىاء الهُم
في هكىؽ املؿلمحن وطلَ مً زالُ ئزاعة الحىاؽ لهبىُ املشحراث
واؾخدؿانها أو عقًه والهضوة الحؿىت الؾدشاعة الكُغة لالنخضاء
والخهلُض والاهضقاع ملداًاة الؿلىى والخػلُم املباقغ وجهضًم هألقٍاع
واملػلىماث والخبراث املخهلت بالهُم والخػىٍض غلى اجُان الهُمت وخمل
الىكـ غليها والخُبُو والالتزام.
وفي صعاؾت للكُش والخُُب [َ ]55ضقذ لخدضًض صوع الجامػت
هألعصهُت في جىمُت اججاَاث الحضازت غىض َلبتها وطلَ باؾخسضام غُىت
مً (َ )334البا وَالبت مىػغحن غلى قئخحن مخٍاقئخحن ئخهاةُا مً
َلبت الؿىت الغابػت وهألولى مً خُث مخؿحر الخسهو الضعاس ي
والجيـ ومٍان اليكأة في الُكىلت ومؿخىي حػلُم الىالضًً .أقاعث
ً
هخاةج َظٍ الضعاؾت ئلى أن َىاى قغنا صالا بحن مخىؾُي َلبت الؿىت
ً
الغابػت وهألولى غلى ؾبػت اججاَاث قهِ مً ئلى ( ),3اججاَا املخًمىت
في مهُاؽ الحضازت الظي بىاٍ الباخشان وهي الؼمً والىنذ واملهاعاث
الكىُت ،والهغابت ،والػاةلت ،وخهىم املغأة ،واملكاعيت الػامت ،واملىاَىت،

والهُم الًمىُت ،زم بػض الضوام الظي قمل الهُم الضاةمت ،والهُم
املإنخت [.[5,
وَىاى جهيُل ًاظم ،الظي قمل غضة مجمىغاث نُمُت مشل:
مجمىغت الهُم هألزالنُت ،ومجمىغت الهُم الظاجُت ،ومجمىغت نُم
هألمً ،ومجمىغت الهُم الجؿماهُت ،ومجمىغت الهُم التروٍدُت،
ومجمىغت الهُم الػملُت ،ومجمىغت الهُم املػغقُت ،ومجمىغت الهُم
املخىىغت [.[5,
وَىاى جهيُل ابى الػُىحن والظي ًخػلو بأبػاص شخهُت إلاوؿان
ئؾالمُت ،وَكمل البػض املاصي والبػض الخلهي
هظغ
ٍ
وحىاهبها مً وحهت ٍ
والبػض الػهلي والبػض الجمالي والبػض الاحخماعي [.[,,
 .2مشكلت الدراست
حػخبر الهُم مجمىغت أقٍاع ومباصب ًٌدؿبها الكغص مً بُئخه
ً
ً
الاحخماغُتً ،إمً بها وٍخظونها وحكٍل في مجمىغها وؿها نُمُا ًماعؽ
الكغص ؾلىيه في يىئها وحؿاغضٍ غلى الخٌُل مؼ بُئخه الاحخماغُت
[.[50
وجأحي مكٍلت الضعاؾت في جدضًض الهُم التربىٍت غىض املػلمحن لهلت
الضعاؾاث التي جىاولذ مىيىع الهُم في املجاُ التربىي ،قهض حاءث
َظٍ الضعاؾت التي حػجى بالخػغف غلى الهُم التربىٍت في مماعؾت الخػلُم
والتي ًلتزم بها املػلمىن ملا لهظٍ الهُم أَمُت في ئعؾاء مػالم شخهُت
املػلم التربىٍت والاحخماغُت ،وجدضًض الهُم املغاص ؾغؾها في هكىؽ
املػلمحن ،وجمشلها في وانؼ خُاتهم في ظل الهغاع الهاةم بحن الػالمي
واملدلي الظي أخضزخه جٌىىلىحُا املػلىماث.
وللهُم صوع أؾاس ي في جىحُه املػلم ،وفي نُامه بىاحبه والؿحر غليها
في غمله التربىي .وغلُه أن ًدغم غلى الخػغف غلى الهُم التربىٍت
والالتزام بها في الػملُت الخػلُمُت ،ومً َىا جأحي أَمُت َظٍ الضعاؾت في
الٌكل غً أزغ َظٍ الهُم ومضي التزام املػلمحن بها لدؿاغض الهاةمحن
غلى قإون التربُت والخػلُم في يبُها والػمل غلى جكػُلها وجىمُتها
وجىظُكها في الػملُت الخػلُمُت ،ومً َظا املىُلو ؾخداوُ الضعاؾت
إلاحابت غً هألؾئلت الخالُت:
أ .أسئلت الدراست
 .,ما صعحت التزام املػلمحن الهُم التربىٍت الؿاةضة في مماعؾت الخػلُم؟
 .0ما أزغ الجيـ في صعحت التزام املػلمحن في مماعؾت الهُم التربىٍت؟
 .5ما أزغ ؾىىاث الخبرة في صعحت التزام املػلمحن في مماعؾت الهُم
التربىٍت؟
 .4ما أزغ املإَل الػلمي في صعحت التزام املػلمحن في مماعؾت الهُم
التربىٍت؟
ب .افتراضاث الدراست
َغح الباخشان نبل ئنضاع هألخٍام واجساط الهغاعاث الاقتراياث آلاجُت:
• ئن غُىت الضعاؾت التي ازخاعَا الباخث مً املػلمحن غُىت غكىاةُت
ً
ً
ممشلت ملجخمؼ الضعاؾت جمشُال ناصنا.
• ئن صعحت التزام املػلمحن بهظٍ الهُم في مماعؾت الخػلُم حػٌـ مضي
أَمُتها مً وحهت هظغَم.
• ئن املػلمحن ناصعون غلى جهضًغ صعحت التزامهم الهُم التربىٍت في
مماعؾت الخػلُم.
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الُالب ٌػخهضون أن حهىصَم الكغصًت لها أيبر هألزغ في مهاةغَم ،يما
اقاعث هخاةج الضعاؾت ئلى أن مهاصع الغيا في خُاة الُالب جيبؼ مً
َبُػت املهىت وهألؾغة والاهخماء .ونض أًض الُالب غمل املغأة زاعج
املجزُ ،وبهىعة زانت نبل الؼواج ،وغاعى أقغاص غُىت الضعاؾت حػضص
الؼوحاث وأقاعث َظٍ الضعاؾت ئلى وحىص قغوناث طاث صاللت بحن
الجيؿحن في الهُم حػؼي ئلى مخؿحراث الضعاؾت.
اؾت بػىىان" :الهُم إلاؾالمُت املخًمىت في
ونام زؼغلي [ ]5,بضع ٍ
الىخاحاث التربىٍت الىاعصة في املنهاج الىَجي الخكاغلي ملغخلت عٍاى
هألَكاُ في هألعصن" َضقذ الضعاؾت الٌكل غً الهُم إلاؾالمُت
املخًمىت في الىخاحاث التربىٍت ،اؾخسضم الباخث املىهج البىاتي وخلهت
البدث وجدلُل املًمىن للخىنل ئلى ناةمت الهُم إلاؾالمُت ،وجىنلذ
الضعاؾت ئلى هخاةج أبغػَا :أن حمُؼ جٌغاعاث الهُم إلاؾالمُت ًاهذ أنل
مً املخىؾِ وًاهذ جٌغاعاث مجاُ الهُم الصخهُت أيبر مً املخىؾِ،
في خحن حاءث جٌغاعاث الهُم الػهضًت والخػبضًت والاحخماغُت أنل مً
ً
املخىؾِ ،وغضم وحىص قغوم صالت ئخهاةُا بحن جٌغاعاث الهُم
إلاؾالمُت وجٌغاعاث مجاالث الهُم إلاؾالمُت ،وجٌغاعاث الهُم إلاؾالمُت
في وخضاث املنهاج الىَجي الخكاغلي ،وأونذ الضعاؾت بًغوعة الاَخمام
بىىع الهُم إلاؾالمُت التي جهضم ئلى أَكاُ الغويت والاَخمام بالهُم
إلاًماهُت والخػبضًت غلى وحه الخهىم.
ً
وأحغي خماصهت واملؿٌُ [ ]53صعاؾت بػىىان" :الهُم إلاؾالمُت في
يخب اللؿت الػغبُت للهل هألوُ والشاوي مً مغخلت الخػلُم هألؾاس ي في
هألعصن" .وَضقذ الخػغف ئلى الهُم إلاؾالمُت التي جًمىتها يخب اللؿت
الػغبُت املهغعة في الهكحن هألوُ والشاوي في مغخلت الخػلُم هألؾاس ي في
هألعصن ،واؾخسضم الباخشان أؾلىب جدلُل املًمىن لخػُحن الهُم
إلاؾالمُت مؿخسضمحن مً الػباعة والجملت وخضة في غملُت الخدلُل،
وًاهذ مً أَم الىخاةج :أن مجمىع جٌغاعاث الهُم في مدخىي يخب لؿخىا
الػغبُت بلـ ( )400نُمت ،خُث حاءث الهُم في يخب الهل الشاوي
نُمت ،وحاءث في يخب الهل هألوُ في
باملغجبت هألولى بخٌغاع بلـ(ٍ )03,
املغجبت الشاهُت بخٌغاع بلـ ( ),00نُمت ،وحاء باملغجبت هألولى نُم املجاُ
هألزالقي بخٌغاع بلـ ( )003مغة ،أما نُم املجاُ الخػبضي قهض حاءث
باملغجبت الشاهُت بخٌغاع بلـ ( ),5مغة ،وفي املغجبت الشالشت حاءث نُم
املجاُ الاحخماعي بخٌغاع بلـ ( )42مغة ،وحاءث في املغجبت الغابػت نُم
املجاُ الػهضي بخٌغاع بلـ ( )54مغة ،وحاءث نُم مجاُ املػامالث في
املغجبت الخامؿت وهألزحرة بخٌغاع بلـ ( ),,مغة ،وأظهغث الىخاةج أن نُمت
الخػاون حاءث في بضاًت الترجِب الخىاػلي للهُم إلاؾالمُت حمُػها ،زم
جلتها نُمت َلب الػلم زم نُمت عص الؿالم ،وأونذ الضعاؾت باالَخمام
اث ًاقُت ،والابخػاص غً
بهُم املجاالث إلاؾالمُت والتي لم جدظ بخٌغاع ٍ
الػكىاةُت في جًمحن الهُم إلاؾالمُت في يخب اللؿت الػغبُت.
الضعاؾاث هألحىبُت
في صعاؾت احغاَا ؾُالع [ ]42في ًىملبىؽ واوَاًى ملىانكت الهُم
املدكابهت والهُم املسخلكت في املضاعؽ الشاهىٍت في بِئاث مسخلكت
ً ُ
واؾخسضم الباخث املىهج الىنكي املؿخي واؾخسضم اؾدباهت أغضث
ً
زهُها ألؾغاى الضعاؾت مً ( ),,4مً الُالب ،نضم لهم ناةمخحن
ً
مً الهُم ،جألكذ ًل واخضة منهما مً ( ),,نُمت ،نُم ئخضي َاجحن

والاهخماء الهىمي ،وجبحن أًًا أهه غىض اغخباع أصاء الُلبت في ًل مً
الخسههاث الضعاؾُت الخمؿت (املنهي ،الػلمي ،الػلىم ،الخجاعة
والانخهاص ،آلاصاب ،الكغَػت) غلى املهُاؽ الٌلي الججاَاث الحضازت.
ئن مخىؾِ الؿىت الغابػت ػاص بضاللت غلى مخىؾِ هألولى في 5
جسههاث (املنهي ،الػلىم ،الخجاعة والانخهاص).
اؾت نام بها البُل وحبرًل [َ ]54ضقذ ئلى الخػغف غلى
وفي صع ٍ
الخؿحراث التي جدضر في الهُم الؿاةُت والىؾُلُت بدؿب املغاخل
الشماهُت لضي هألقغاص في البِئت هألعصهُتَ .بو الهىعة هألعصهُت ملهُاؽ
قغص مىػغحن غلى  ,قئاث غمغٍت بحن
عوًاف للهُم غلى غُىت مً(ٍ ),22
ؾىت قما قىم جم ازخُاعَم مً غمان الٌبري بالُغٍهت
(ٍ )32 –,3
الػكىاةُت الُبهُت زم جم اؾخسغاج مخىؾُاث الغجب الؿاةُت
ً
نُمت جبػا ملخؿحر الػمغ .اقاعث الىخاةج ئلى أن ( )00نُمت
والىؾُلُت لٍل ٍ
ً
ؾاةُت ووؾُلُت أظهغث حؿحرا بدؿب الػمغ يما بُيذ الىخاةج أن َظٍ
ً
ً
الهُم التي حؿحرث بدؿب الػمغ حؿحر وقو( ),4همُا ؾاةُا.
اؾت َضقذ ئلى يكل غالنت
يما نام ؾمىع ومؿاغضة [ ]53بضع ٍ
الهُم إلاؾالمُت بااليُغاب الىكس ي بأبػاصٍ الؿخت (الهلو ،املساوف
املغيُت ،الىؾىاؽ ،الايُغاباث الىكسجؿمُت ،الايخئاب ،الهؿخحرًا)
ومػغقت ازخالف َظٍ الػالنت في يىء مخؿحري الجيـ ومٍان إلانامت.
ً
ً
َبهذ أصاة الضعاؾت غلى (َ )032البا وَالبت مً حامػت الحرمىى
وجىنلذ ئلى الخأيُض غلى الػالنت بحن جىاػن الكغص الىكس ي وهظامه
الهُمي الضًجي خُث وحض اعجباٍ ؾالب صاُ بحن مؿخىي الهُم
إلاؾالمُت والايُغاب الىكس ي والكغوم التي حػؼي للجيـ صالت لهالح
إلاهار ،وصالت لهالح املضًىت مهاعهت مؼ الغٍل .
أما صعاؾت البُل ،وغبض الغخمً[ ]50قهض َضقذ ئلى الخػغف
غلى البىاء الهُمي لُلبت الجامػت هألعصهُتَ ،ىع الباخث مهُاؽ عوًاف
َالب
ملسح الهُم وَبهه غلى غُىت غكىاةُت َبهُت مٍىهت مً ()0222
ٍ
وَالبت في الجامػت هألعصهُت جبػا ملخؿحراث الضعاؾت وهي :الجيـ،
ٍ
والٍلُت(ئوؿاهُت ،غلمُت) ،والخلكُت الاحخماغُت (مضًىت ،عٍل ،باصًت)
أقاعث الىخاةج ئلى أن نُمت الضًً والػمل للُىم آلازغ اخخلذ الغجبت
هألولى في َغم الهُم الؿاةُت واخخلذ نُمت الخطحُت الغجبت هألولى في َغم
الهُم الىؾُلُت ،ووحض أزغ ملخؿحر الجيـ غلى مخىؾِ الغجب التي
اخخلتها ( ),0نُمت وؾُلُت و( ),,ؾاةُت ،يما وحض أزغ ملخؿحر الخسهو
غلى مخىؾِ الغجب التي اخخلتها ( ),0نُمت وؾُلُت و( ),,ؾاةُت،
ويظلَ وحض أزغ ملخؿحر الخلكُت الاحخماغُت غلى مخىؾِ الغجب التي
اخخلتها ( ),0نُمت وؾُلُت و( ),0ؾاةُت.
وفي صعاؾت هألبٌُ [ ]50للخػغف غلى مىانل الكباب الؿىعي
ونُمهم وجباًً َظٍ الهُم بدؿب الجيـ ،والاهخماء الجؿغافي والىؾِ
الاحخماعي والانخهاصي ،وحؿخسضم قيها املىهج الىنكي املؿخي وطلَ
باؾخسضام مهُاؽ حُلُبي والبىعث بػض ئحغاء بػٌ الخػضًالث في
نُاؾت الاؾئلت املخػلهت باآلعاء ،وئياقت اؾئلت أزغي جًمىذ أصاة
ً
الضعاؾت ( )00غىهغا اههؿمذ ئلى نؿمحن ،خُث َضف الهؿم هألوُ
ئلى حمؼ بُاهاث أؾاؾُت غً الُلبت وآبائهم ،وَضف الهؿم الشاوي ئلى
حمؼ مػلىماث وبُاهاث خىُ نُم الُالب ،وجىنلذ الباخشت ئلى أن
الكباب الجامعي الؿىعي ًخمخؼ بىظغة مخكاةلت ئلى املؿخهبل وأن
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الهاةمخحن وؾُلُت ،ونُم هألزغي ؾاةُت ،بدُث ًجضوُ ًل َالب منهم
َاجحن الهاةمخحن خؿب أَمُتها في عأًه ،خللذ البُاهاث باؾخسضام
جدلُل الخباًً هألخاصي وًاهذ الىخاةج يما ًلي :ال جىحض قغوم بحن
الُالب الظًً ٌػِكىن في بِئاث مدكابهت في جغبُتهم للهُم ،بِىما ظهغ
صاللت جغجِب الظًىع وجغجِب الاهار لها.
قغم طو ٍ
اؾت أحغاَا ًل مً حكاوؿاعٍضو ،وؾىلُكان [ ]4,بػىىان
وفي صع ٍ
مضي الخُىع املنهي للمػلمحن مً زالُ ونل ماَُت الهُم املىخجت مً
زالُ أصائها واؾخسضام املىهج الىنكي املؿخي وطلَ بخُىٍغ مهُاؽ
عوًاف ملسح الهُم ومً زم جُبُهه غلى أعبػت أهماٍ مضعبت مً
املػلمحنَ .ضقذ الضعاؾت للخػغف ئلى مضي الخُىع املنهي للمػلمحن مً
زالُ ونل ماَُت الهُم التربىٍت املىخجت مً زالُ أصائهم .ونض جم
ازخُاع أعبػت أهماٍ مضعبت مً املػلمحن في مضاعؽ ابخضاةُت وزاهىٍت
يمً مىاَو مضهُت وعٍكُت ،ملا لهظًً املػُاعًٍ مً جأزحر في أصاء
ً
املػلمحن املىخجت لألصاء الىظُكي هي مخؿحراث جبػا ملهىتهم الخػلُمُت وأن
املػلمحن الظًً ًخضعبىن بػض الػمل ًُىعون أهكؿهم مما ًان له هألزغ
هأليبر في حؿُحر أؾلىب حػلُمهم وبىاء مهىتهم هألقًل.
التعقيب على الدراساث السابقت:
مً زالُ اؾخػغاى جلَ الضعاؾاث وؾحرَا جم الخىنل ئلى أن
ً
اَخمام الباخشحن بمىيىع الهُم ًان بالؿا وطلَ مً زالُ صعاؾت
وظاةكها ويُكُت جىمُتها وما ًخمخؼ به الُلبت مً جلَ الهُم ،وبىاء
ً
أصواث لهُاؽ الهُم وؾحر طلَ ،ومً املالخظ اًًا أن الضعاؾاث التي
ٌ
جىاولذ الهُم الاحخماغُت غضًضة .ولًٌ الضعاؾاث التي جىاولذ الهُم
ٌ
التربىٍت والخانت باملػلمحن نلُلت في الىًَ الػغبي ،والضعاؾاث التي
جىاولذ الهُم التربىٍت ومضي اؾخسضام املػلمحن لها ؾحر مىحىصة ،ومً
َىا جبضو أَمُت الضعاؾت الحالُت.
 .4الطريقت وؤلاجراءاث
أ .مىهج الدراست
اجبؼ الباخشان في ئحغاء صعاؾتهما املىهج الىنكي الظي اؾخسضم
أؾلىب الضعاؾاث املسحُت بسُىاتها وئحغاءاتها ،ألنها جدىاؾب وَبُػت
الضعاؾت.
ب .مجتمع الدراست
جٍىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ املػلمحن واملػلماث الػاملحن في
املضاعؽ الحٍىمُت والخانت في مداقظت حغف مً مسخلل املؿخىٍاث
الخػلُمُت ،والظًً ًهضع غضصَم خؿب ئخهاءاث مضًغٍت التربُت
ً
ً
والخػلُم في املداقظت بما ًهغب ( )0022مػلما ومػلمت.
ج .عيىت الدراست
ً
جٍىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )022مػلما ومػلمت مً املجخمؼ الٌلي
ً
في املداقظت وبيؿبت بلؿذ  %02بىانؼ  522مػلما و 522مػلمت ونض
ً
ازخبرث الػُىت غكىاةُا بػض الغحىع ئلى سجالث مضًغٍت التربُت
ً
والخػلُم ملداقظت حغف يما نام الباخشان بىنل غُىت الضعاؾت جبػا
للمخؿحراث ،وطلَ ً
بىاء غلى الاؾخبُاهاث املدللت والتي بلـ غضصَا ()303
ً
اؾخبُاها والتي جمشل ( )% ,083مً الػُىت.
د .أداة الدراست
نام الباخشان باؾخسضام الاؾدباهت يأصاة لجمؼ املػلىماث.

جٍىهذ الاؾدباهت بكٍلها النهاتي مً حؼأًً َما:
شخهُت غً املػلمحن قملذ الجيـ،
مػلىماث
الجؼء هألوُ :جًمً
ٍ
ٍ
ؾىىاث الخبرة ،املإَل الػلمي .
ً
الجؼء الشاوي :اقخمل غلى الهُم التربىٍت وغضصَا ( )53نُمت.
ً
ً
ً
اؾخسضم الباخشان محزاها زانا زماؾُا لالؾخجاباث املغجبُت
بػُىت الضعاؾت وَى ؾلم (لٌُغث الخماس ي) وخضص ؾلم الاؾخجابت
لالؾدباهت مً ( )3صعحاث مىػغت غلى الىدى الخالي:
ً
 التزم بها بكٍل يبحر حضا ولها ( )3صعحاث التزم بها بكٍل يبحر ولها ( )4صعحاثً
 التزم بها هىغا ما ولها ( )5صعحاث نلُل الالتزام بها ولها صعحخانً
 ال التزم بها نهاةُا ولها صعحت واخضةواغخمض الباخشان في جكؿحر هخاةجهما اغخماص اليؿب املئىٍت الخالُت
لخهضًغ صعحت الالتزام الهُم التربىٍت في مماعؾت الخػلُم لضي الضعاؾت:
ً
مً  %,2قما قىم التزم بكٍل يبحر حضا
مً  %02ئلى أنل مً  %,2التزم بكٍل يبحر
ً
مً  %32ئلى أنل مً  %02التزم بها هىغا ما
مً  %03ئلى أنل مً  %32نلُل الالتزام بها
ً
أنل مً  %03ال التزم بها نهاةُا
• نُؿذ الهُم التربىٍت باالؾدباهت بهُؿت ئًجابُت ألنها حػبر غً الهُم
التربىٍت ومضي الالتزام بها في مماعؾت الخػلُم لضي املػلمحن في الاعصن.
• نام الباخشان بخُبُو الاؾدباهت بهىعتها النهاةُت غلى غُىت الضعاؾت
ً
ً
ً
التي بلـ غضصَا ( )022مػلما ومػلمت بىانؼ( )522مػلما و( )522مػلمت
ونام الباخشان بخىػَؼ الاؾدباهاث بىكؿهما مؼ قغح وجىيُذ الهضف مً
الضعاؾت ألقغاص الػُىت.
نضم أصاة الضعاؾت:
للخدهو مً نضم هألصاة في الضعاؾت جم غغيها غلى مجمىغت مً
ً
املدٌمحن بلـ غضصَم( ),,مدٌما مً املسخهحن وطوي الخبرة في التربُت
وًان الؿغى مً طلَ الحٌم غلى مضي قمىلُت الاؾدباهت ومىاؾبتها
ألبػاص الهُم التربىٍت في مماعؾت الخػلُم ومضي التزام املػلمحن بها يما
َلب منهم جدضًض مضي اهخماء الهُم للبػض الظي جىضعج جدخه ،ومضي
صنت وؾالمت الهُاؾت اللؿىٍت ومضي ويىح وحػغٍل الهُم في الٌكل
غً مكهىمها .وبػض جكغَـ ئحاباث املدٌمحن جم خظف بػٌ الكهغاث
ؾحر املالةمت وؾحر املىخمُت .وئحغاء الخػضًالث الًغوعٍت غليها.
زباث الضعاؾت:
للخدهو مً زباث أصاة الضعاؾت نام الباخشان بدؿاب مػامالث
ً
ً
مٍىهه مً ( )52مػلما ومػلمت بىانؼ
غُىت
ٍ
لهظٍ الاؾدباهت بخُبُهها غلى ٍ
ً
( ),3مػلما و( ),3مػلمت مً زاعج غُىت الضعاؾت غً َغٍو الازخباع
وئغاصة الازخباع ،وبكاعم أؾبىغحن بحن الخُبُو هألوُ والخُبُو الشاوي،
وجم خؿاب مػامل الاعجباٍ بحن الاؾخجابت في الخُبُو هألوُ
والاؾخجابت في الخُبُو الشاوي خُث بلؿذ نُمت مػامل الاعجباٍ بحن
الاؾخجابت في الخُبُو هألوُ والاؾخجابت في الخُبُو الشاوي خُث بلؿذ
نُمت مػامل اعجباٍ بحرؾىن ( )28,3لالؾدباهت ويظلَ جم اؾخسغاج
مػامل الشباث لالؾدباهت باؾخسضام (يغوهبار الكا) قبلؿذ نُمت الشباث
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ً
زاهُا :املخؿحر الخابؼ:
وهي الضعحت املػبرة غً مضي التزام املػلمحن الهُم التربىٍت في
مماعؾت الخػلُم.
 .5الىتائج
ً
أوال :الىخاةج املخػلهت باإلحابت غً الؿإاُ هألوُ :ما صعحت التزام املػلمحن
الهُم التربىٍت الؿاةضة في مماعؾت الخػلُم؟
ولجإحابت غً َظا الؿإاُ جم اؾخسغاج املخىؾُاث الحؿابُت
والاهدغاقاث املػُاعٍت وهألَمُت اليؿبُت ،وجم اًجاص املخىؾِ الحؿابي
الٌلي للهُم التربىٍت .وجم اغخماص مػُاع املخىؾِ الحؿابي الىظغي
للضعاؾت؛ والظي بلـ ( )5صعحاث لػغى هخاةج الؿإاُ الاوُ وغلى الىدى
آلاحي:

غلى أؾاؽ الضعحت الٍلُت لالؾدباهت ( )2830وحػض َظٍ اليؿبت مهبىلت
لؿاًاث الضعاؾت.
مخؿحراث الضعاؾت:
ٌ
زالزت منها مؿخهلت ومخؿحرٌ
اقخملذ الضعاؾت غلى أعبػت مخؿحراث
ٌ
واخض جابؼ وهي غلى الىدى الخالي:
ً
أوال :املخؿحراث املؿخهلت:
 .,مخؿحر الجيـ وله مؿخىٍان (طيغ) (أهثى).
 .0مخؿحر ؾىىاث الخبرة وله زالر مؿخىٍاث هي (( ),3-0( )3-,مً ,0
قأيثر).
 .5مخؿحر املإَل الػلمي وله زالر مؿخىٍاث (صبلىم) (بٍالىعٍىؽ)
(ماحؿخحر).
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جدول 1
اإلاتوسطاث الحسابيت والاهحرافاث اإلاعياريت وألاهميت اليسبيت لدرجت التزام اإلاعلمين القيم التربويت في ممارست التعليم
الاهحراف اإلاعياري
الاهميت اليسبيت %
اإلاتوسط الحسابي
القيمت
رقم القيمت
35842
28303
48002
الىظاقت
02
30840
28005
48005
الػضُ
,0
3,8,4
280,5
48335
الخىايؼ
,0
3,800
280,0
483,5
الاماهت
52
32.20
28035
4832,
الهضم
,3
,38,2
28000
48432
الىقاء
55
,3804
28,04
48400
الهغاخت
50
,,800
280,5
484,,
الاغخماص غلى الىكـ
03
,0802
28045
485,2
الىجاح
04
,0832
28,,0
48503
الاحتهاص
03
,3802
28053
48553
املػغقت
,
,0822
28020
485,5
الػمل
,
,3804
28,4,
480,0
املىاظبت
4
,3804
28033
480,0
الىظام
,0
,3840
28,20
48005
املؿإولُت
,2
,4832
28300
48043
الاجهان
3
,4832
2803,
48043
خب الخػلم
00
,480,
28004
48053
املهضعة والٌكاءة
,,
,4820
28302
48025
الدؿامذ
0,
,4820
28302
48025
الاخترام
0
,5.2,
280,3
48,33
الُاغت
0,
,5824
28,,3
48,30
هألمً الصخص ي
00
,0802
28035
48,,2
الىهض البىاء
00
,,8,2
28030
48232
الُمىح
0
,2840
28350
48205
الاؾخٌكاف
3
,2842
28340
48202
الخجضًض
05
,2800
28,,2
482,,
الخهضمُت املؿخهبلُت
,,
,2822
28003
48222
الاًشاع
,3
03800
28,33
583,0
إلانالح والخؿُحر
53
03800
2833,
58303
املُالػت
5,
02824
283,2
5833,
الػهالهُت واملىُهُت
,4
0,82,
283,2
58330
إلاؾخهاللُت
,5
204
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55
54
54
0
53
املخىؾِ الحؿابي الٌلي
هألَمُت اليؿبُت الٍلُت

58324
58000
58430

إلاهجاػ
إلابخٍاع
الحُاة الػملُت

28303
28333
,8,0,
480,
,4802

ًخطح مً الجضوُ ( ),ما ًلي:
أن املخىؾِ الحؿابي الٌلي ألقغاص غُىت الضعاؾت مً املػلمحن غلى
ُبػض الهُم التربىٍت نض بلـ ( )480,ويظلَ أظهغث الىخاةج أن املخىؾُاث
الحؿابُت لبػض الهُم التربىٍت املىحىصة التي ًلتزم بها املػلمحن في
مماعؾت الخػلُم نض جغاوخذ ما بحن ( )48002 – 584,2خُث ًاهذ
ً
املخىؾُاث الحؿابُت يبحرة حضا غلى ( )0,نُمت مً أنل ( )53نُمت
جغبىٍت ،جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت ما بحن ( )48002 – 48222أما
الهُم التربىٍت التي ًاهذ مخىؾُاتها الحؿابُت يبحرة قهض بلؿذ ( )0نُم
مً أنل ( )53نُمت ،جغاوخذ ما بحن (.)583,0 – 58430
ونض اظهغث الىخاةج أن الهُمت عنم ( )02والتي جىو غلى (الىظاقت)
حاءث في املغجبت هألولى مً بحن الهُم التربىٍت قهض خهلذ غلى مخىؾِ
خؿابي مهضاعٍ ( )48002وجلتها الهُمت عنم ( ),0في املغجبت الشاهُت والتي
جىو غلى (الػضُ) بمخىؾِ خؿابي مهضاعٍ ( )48002وحاءث الهُمت
عنم ( ),0والتي جىو غلى (الخىايؼ) في املغجبت الشالشت بمخىؾِ خؿابي

القيم
التربىٍت

0,82,
05804
03830

مهضاعٍ ( )48332وجلتها الهُمت عنم ( )52والتي جىو غلى (هألماهت) في
املغجبت الغابػت خُث خهلذ غلى مخىؾِ خؿابي مهضاعٍ (.)483,2
أما الهُم التي خهلذ غلى أنل املخىؾُاث الحؿابُت قهض حاءث
الهُمت عنم ( )54والتي جىو غلى (الابخٍاع) في املغجبت نبل هألزحرة
بمخىؾِ خؿابي مهضاعٍ ( )58430وجلتها الهُمت عنم ( )0التي جىو غلى
(الحُاة الػملُت) في املغجبت هألزحرة مً بحن الهُم التربىٍت خُث خهلذ
غلى مخىؾِ خؿابي مهضاعٍ (.)58430
أما باقي الهُم قهض حاءث مخىؾُاتها الحؿابُت ما بحن (– 58430
 )48002وٍخطح مً طلَ بأن حمُؼ الهُم التربىٍت حاءث مخىؾُاتها
الحؿابُت أغلى مً املخىؾِ الحؿابي الىظغي للضعاؾت البالـ ()5
صعحاث قهي جمشل صعحت التزام يبحرو لضي املػلمحن في مماعؾت الخػلُم.
الىخاةج املخػلهت باإلحابت غً الؿإاُ الشاوي :ما أزغ الجيـ في صعحت
التزام املػلمحن في مماعؾت الخػلُم؟
ولجإحابت غً َظا الؿإاُ جم اؾخسغاج املخىؾُاث الحؿابُت
والاهدغاقاث املػُاعٍت ونُمت (ث) والجضوُ عنم (ً )0بحن َظٍ الىخاةج:

جدول 2
هتائج اختبار (ث) إلاعرفت أثر متغير الجيس في درجت التزام القيم التربويت في ممارست التعليم لدى أفراد عيىت الدراست
الاهحراف اإلاعياري
مستوى الداللت
قيمت (ث)
اإلاتوسط
العدد
الجيس
طًىع
2803
284,
28424
48,33
003
28530
48,0,
002
ئهار

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )0أهه ال جىحض قغوم طاث صاللت
ئخهاةُت للهُم التربىٍت حػؼي ملخؿحر الجيـ خُث ًاهذ نُمت (ث) =
ً
 284,وَظٍ الهُمت ؾحر صالت ئخهاةُا غىض مؿخىي الضاللت إلاخهاةُت
(الكا =  )2823أي أهه ال جىحض قغوم طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾِ
أصاء املػلمحن ومخىؾِ أصاء املػلماث في مماعؾاث الهُم التربىٍت.

الىخاةج املخػلهت باإلحابت غً الؿإاُ الشالث :ما أزغ ؾىىاث الخبرة في
صعحت التزام املػلمحن في مماعؾت الهُم التربىٍت؟
ولجإحابت غً َظا الدؿاؤُ جم ئحغاء جدلُل الخباًً هألخاصي
 ANOVAوالجضوُ الخالي ًبحن هخاةج جدلُل الخباًً ملخؿحر أزغ الخبرة في
صعحت التزام الهُم التربىٍت.

جدول 3
جليل التباًً الاحادي ( )ANOVAإلًجاد أثر متغير الخبرة في درجت التزام القيم التربويت
القيم
التربىٍت

مصدر التباًً
الخبرة
الخُأ
الٌلي

درجاث الحريت
0
530
534

مجموع اإلاربعاث
2833,
3284,0
3,8455

ً
ًخطح مً الجضوُ عنم ( )5أن َىاى قغونا طاث صاللت ئخهاةُت
في املماعؾاث للهُم التربىٍت حػؼي ملخؿحر الخبرة خُث ًاهذ نُمت (ف)
ً
حؿاوي ( )585,3وهي نُمت صالت ئخهاةُا غىض مؿخىي (ألكا > )2823

متوسط اإلاربعاث
28403
28,45

قيمت(ف)
585,3

مستوى الداللت
28250

وملػغقت مهاصع الكغوم بحن بحن مؿخىٍاث مخؿحر الخبرة جم اؾخسغاج
هخاةج ازخباع ( )SNKللمهاعهاث البػضًت والجضوُ عنم (ً )4بحن هخاةج
َظا الازخباع.
جدول 4

فئاث الخبرة
مً 3 - 2

مً 15 - 6
28,2
-

مً 5 – 0
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مً  16فأكثر
2820
28,0
-

6

وبػض جُبُو ازخباع ) SNK (Student Newman Kullsلالزخباعاث
ً
ً
البػضًت ًخطح مً الجىُ عنم ( )4بأن َىاى قغونا صالت ئخهاةُا بحن
قئتي الخبرة مً ( 3 – 2ؾىىاث) ومخىؾُها ( )4804وقئت الخبرة (مً 0
ً
–  ),3ومخىؾُها ( )48,3يما جبحن أن َىاى قغونا صالت بحن قئت الخبرة
(مً  ),3 – 0ومخىؾُها ( )48,3وقئت الخبرة (مً  ,0ؾىت قأيثر)
ومخىؾُها (.)4800

9

7102

الىخاةج املخػلهت باإلحابت غً الؿإاُ الغابؼ :ما أزغ املإَل الػلمي في
صعحت التزام املػلمحن في مماعؾت الهُم التربىٍت؟
جم ئحغاء جدلُل الخباًً هألخاصي ملػغقت املإَل الػلمي في صعحت
التزام املػلمحن في مماعؾت الهُم التربىٍت  .وملػغقت أزغ املإَل الػلمي في
صعحت مماعؾت الهُم التربىٍت جم ئحغاء جدلُل الخباًً هألخاصي والجضوُ
عنم (ً )3بحن هخاةج َظا الخدلُل.
جدول 5

القيم
التربويت

مصدر التباًً

درجاث الحريت

مجموع اإلاربعاث

متوسط اإلاربعاث

قيمت (ف)

مستوى الداللت

املإَل
الخُأ
الٌلي

0
530
534

28400
3,82,2
3,8455

280,,
28,43

,8433

28054

ً
ًخطح مً الجضوُ ( )3أهه ال جىحض قغوم صالت ئخهاةُا حػؼي
ملخؿحر املإَل الػلمي غً صعحت الالتزام في مماعؾت املػلمحن للهُم
التربىٍت خُث ًاهذ نُمت (ف) حؿاوي ( ),8433وهي نُمت ؾحر صالت
ً
ئخهاةُا غىض مؿخىي (الكا=.)2823
 .6مىاقشت الىتائج
أظهغث الىخاةج املخػلهت بالؿإاُ هألوُ أن الهُم التربىٍت يٍل نض
خهلذ غلى مخىؾِ خؿابي ئحمالي مهضاعٍ ( ،)480,وأقاعث الىخاةج
ئلى أن الهُمت عنم ( )02الىظاقت ،نض خهلذ غلى املغجبت هألولى غلى
حمُؼ نُم الاؾدباهت والبالؿت ( )53نُمت بمخىؾِ خؿابي مهضاعٍ
( ،)48002وخهلذ هكـ الهُمت غلى املغجبت هألولى مً بحن الهُم
ً
التربىٍت اهظغ حضوُ ( ),قهي جمشل صعحت التزام يبحرة حضا وحػخبر َظٍ
ً
الىدُجت َبُػُت ألن الىظاقت هي صلُل يغامت الصخو وعقػت مجزلخه في
هكىؽ مً خىله.
في خحن خهلذ الهُمت عنم (( )0الحُاة الػملُت) غلى املغجبت
هألزحرة غلى حمُؼ نُم الاؾدباهت .ونض ٌػىص طلَ ئلى َؿُان الغوجحن غلى
الػمل املضعس ي ،وغضم الخكٌحر في هخاةج هألغماُ وأَضاقها.
يما وأظهغث الىخاةج املخػلهت بالؿإاُ الشاوي أهه ال جىحض قغوم
طاث صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي (ألكا= )2823خُث ًاهذ نُمت (ث) =
( )284,اهظغ حضوُ ( )0خُث ال ًىحض أزغ للجيـ لضي غُىت الضعاؾت
بالتزام الهُم في مماعؾت الخػلُم وجبحن مً هخاةج الضعاؾت أن املخىؾِ
الحؿابي للظًىع بلـ ( )48,33ولجإهار ( )48,0,قهي وؿب مدؿاوٍت
ً
جهغٍبا ونض ٌػىص َظا ئلى أقغاص الػُىت للضعاؾت ٌػاملىن جدذ هكـ
الظغوف وٍجب أن ًخمشل املػلمىن َظٍ الهُم لالعجهاء بمؿخىٍاتهم .ونض
حػاعيذ هخاةج َظٍ الضعاؾت مؼ هخاةج البُل والُىٍل [ ]50والتي
أقاعث ئلى وحىص أزغ ملخؿحر الجيـ ،وحػاعيذ يظلَ مؼ صعاؾت غىى
[ ]40والتي أقاعث ألزغ الجيـ في جباًً الهُم.
في خحن اجكهذ هخاةج الضعاؾت مؼ هخاةج صعاؾت ؾُالع [ ]42والتي
اقاعث في هخاةجها ئلى غضم وحىص قغوم طاث صاللت بحن الظًىع وإلاهار
في جغجُبهم للهُم.
واجكهذ هخاةج الضعاؾت مؼ هخاةج صعاؾت املساصمت [ ]45والتي أقاعث
هخاةجها ئلى غضم وحىص قغوم طاث صاللت ئخهاةُت الؾخجاباث أقغاص
غُىت الضعاؾت للهُم حػؼي ملخؿحر الجيـ .ونض ٌػؼي َظا الازخالف ئلى

جغيُبت مجخمؼ َظٍ الضعاؾت بالهُاؽ ئلى جغيُبت مجخمػاث الضعاؾاث
هألزغي.
ونض جٍىن َظٍ الىدُجت َبُػُت ألن أقغاص غُىت الضعاؾت ٌػاملىن
جدذ هكـ الظغوف ًىخضة واخضة باإلياقت ئلى أن حمُؼ الهُم
التربىٍت ًجب أن ًخمشلها حمُؼ املػلمحن واملػلماث لالعجهاء بمؿخىٍاتهم
وأصائهم في مماعؾت الخػلُم والالتزام بها.
وأظهغث هخاةج الؿإاُ الشالث أهه ًىحض أزغ للخبرة في صعحت التزام
الهُم التربىٍت خُث بلؿذ نُمت (ف) = ( )585,3وهي نُمت صالت
ئخهاةُت غىض مؿخىي (ألكا >  .)2823ونض ٌػىص طلَ ئلى أن ًلما ػاصث
زبرة املػلمحن في الخضعَـ ػاص وغيهم بالهُم التربىٍت وجمشلىَا بضعحت
أيبر.
يما وأظهغث هخاةج الؿإاُ الغابؼ أهه ال جىحض قغوم طاث صاللت
ئخهاةُت غلى مماعؾاث املػلمحن واملػلماث للهُم التربىٍت حػؼي ملخؿحر
املإَل الػلمي خُث ًاهذ نُمت (ف) = ( ),8433وهي نُمت ؾحر صالت
ً
ئخهاةُا غىض مؿخىي (ألكا =  )2823ونض حػىص َظٍ الىدُجت ئلى أن
املػلمحن بازخالف املإَالث الػلمُت زالُ مكىاعَم الخػلُمي ؾىاء في
املػاَض أو الجامػاث نض جبلىعث لضيهم الاججاَاث التي منها جىبشو الهُم
التي ًإمىىن بها وحاءث هخاةج َظٍ الضعاؾت لخخكو مؼ هخاةج صعاؾت
الػمغي وآزغًٍ [ ،]4والتي أقاعث ئلى غضم وحىص أزغ ملخؿحر املؿخىي
الضعاس ي في أبػاص الهُم ولٌنها ازخلكذ مؼ صعاؾت الخلل [ ،]44والتي
أقاعث هخاةجها ئلى وحىص قغوم طاث صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي (ألكا
= ٌ ،)2823ػؼي للمؿخىي الضعاس ي في يىء أَضاف الضعاؾت وفي ئَاع
املىهج الػلمي املؿخسضم جبحن أن حمُؼ الهُم التربىٍت والتي اقخمل
غالُت
وبضعحاث
غليها الاؾخبُان مىحىصة لضي أقغاص غُىت الضعاؾت
ٍ
ٍ
ً
وغالُت حضا.
ٍ
 .7التوصياث
في يىء الىخاةج التي جىنلذ ئليها الضعاؾت ًمًٌ الخهضم بمجمىغت
مً الخىنُاث الخالُت التي ًمًٌ أن حؿاَم في جُىٍغ الػملُت التربىٍت:
 -,الخسُُِ مً نبل وػاعة التربُت والخػلُم لػهض الىضواث واللهاءاث
أَمُت يبري في حكٌُل
الضوعٍت التي جغيؼ غلى الهُم التربىٍت ملا لها مً
ٍ
ؾلىيُاث هألقغاص.
 -0ئح ـغاء مؼٍـ ـض م ـً ال ـضعاؾ ـاث خـىُ الهُم التربىٍت في هألعصن وغالنتها
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] [19الُغاح ،غلى ،)022,( ،صوع الخػلُم ومإؾؿاث املجخمؼ املضوي في
جُىٍغ مىظىمت الهُم في املجخمؼ الٍىٍتي ،في الهُم والخػلُم،
الٌخاب الؿىىي الشالث ،الهُئت اللبىاهُت للػلىم التربىٍت ،بحروث،
هىقبمغ.
] [21نمُدت ،حابغ ،),3,4( ،املضزل ئلى الهُم إلاؾالمُت ،الهاَغة ،صاع
الٌخاب املهغي.,3,4 ،
] [22الػىا ،غاصُ ،),3,0( ،نًاًا الهُم هألنىُ واملباصب في وناتؼ
املإجمغ الكٌغي التربىي إلاؾالمي ،املىظمت الػغبُت للتربُت
والشهاقت ،جىوـ.
] [24الؼبىن ،أخمض ،)02,2( ،مىظىمت الهُم التي حػٌؿها البرامج
الضًيُت في الخلكؼٍىن هألعصوي لضي غُىت مً الُلبت املغاَهحن في
مداقظت عجلىن" ،مجلت حامػت أم الهغي للػلىم الاحخماغُت ،م، 2
ع. 2
] [25أخمض ،لُكي بغًاث ،),3,0( ،في الكٌغ التربىي الاؾالمي ،صاع
املغٍش ،الغٍاى.
] [26الهالح ،غُُت مدمض بً أخمض )ٌ,403( ،جىمُت الهُم هألزالنُت
لضي َالب مغخلت الخػلُم هألؾاس ي الػلُا مً وحهت هظغ مػلمي
التربُت إلاؾالمُت في اململٌت هألعصهُت الهاقمُت ،أَغوخت مهضمت
لىُل صعحت الضيخىعاٍ في هألنىُ إلاؾالمُت للتربُت ،نؿم التربُت
إلاؾالمُت واملهاعهتً ،لُت التربُت ،حامػت أم الهغي.
] [27بُىمي ،مدمض أخمض ،),332( ،غلم احخماع الهُم ،صاع املػغقت
الجامػُت ،إلاؾٌىضعٍت.
] [28قغج ،مدمض ؾػُض ،),3,3( ،البىاء الاحخماعي والصخص ي،
إلاؾٌىضعٍت ،صاع املػغقت.
] [29بٌغ ،غبض الجىاص الؿُض،),3,5( ،قلؿكت التربُت إلاؾالمُت في
الحضًث الكغٍل ،,ٍ ،الهاَغة ،صاع الكٌغ الػغبي.
] [30مغعي ،جىقُو واخمض بلهِـ ،),3,4( ،املِؿغ في غلم الىكـ
الاحخماعي ،غمان ،صاع الكغنان لليكغ والخىػَؼ.
] [31ئؾماغُل ،مدمض غماص الضًً وآزغون ،),300( ،نُمىا
الاحخماغُت وأزغَا في جٍىًٍ الصخهُت ،مٌخبت النهًت املهغٍت،
الهاَغة.
] [32باهي ،أؾامت خؿحن "،)0220( ،قلؿكت الهُم  Axiologyعؤٍت
قلؿكُت في غالم مخؿحر مً مىظىع ئؾالمي" ،مجلت جغبُت هألػَغ،
غضص .,2,
] [33الكُش والخُُب ( ،),3,0صوع الجامػت هألعصهُت في جىمُت اججاَاث
الحضازت غىض َلبتها،مجلت الػلىم الاحخماغُت مجلض  ,4الػضص.4
] [34البُل ،مدمض ولُض ،حبرًل ،مىس ى" ،),330( ،الخؿحراث التي
جدضر في الهُم الؿاةُت والىؾُلُت بدؿب املغاخل الىماةُت لضي
هألقغاص في البِئت هألعصهُت ،مجلت أبدار الحرمىى ،مجلض  ،0غضص
 ،0هألعصن.
] [35ؾمىع ،ناؾم مدمض ،ومؿاغضٍ ،غبضالحمُض أخمض ()0222
الػالنت بحن مؿخىي الهُم إلاؾالمُت والايُغاب الىكس ي لضي
غُىت مً َلبت حامػت الحرمىى ،مجلض مغيؼ البدىر التربىٍت،
حامػت نُغ ،ؾىه  0غضص .,0

باإلهجاػاث التربىٍت في املضاعؽ.
 -5ئًجاص أهظمت جهُُم ومؿاءلت لضعحت جمشل املػلمحن للهُم التربىٍت
امليكىصة.
اإلاراجع
أ .اإلاراجع العربيت
] [1الؼٍىص ،ماحض .)0220( ،الكباب والهُم في غالم املخؿحر ،هألعصن ن صاع
الكغوم لليكغ والخىػَؼ.
]َ [2هُاوي ،ؾُض " ،),330(،الهُم التربىٍت في الههو الهغآوي" ،
مهغ :صاع الكٌغ الػغبي ٍ .,
] [3ؾػاصة ،حىصث ،وئبغاَُم ،غبضهللا ),330(،املىهج املضعس ي في الهغن
الحاصي والػكغًٍ .غمان :مٌخبت الكالح لليكغ والخىػَؼ.
] [4الػمغي ،زالض ،حغاصاث ،يغاع ،وكىاحي ،غبض املجُض،),3,3( ،
املىظىمت الهُمُت لُلبت حامػت الحرمىى ،مجلت الػلىم إلاوؿاهُت
والاحخماغُت ،أبدار الحرمىى ،م أ ع .,
] [5خؿحن ،مدمىص غُا (،),3,3الػالنت بحن بػٌ الهُم والخهلب في
الؿلىى الاحخماعي ،املجلت الػغبُت للػلىم إلاوؿاهُت.
] [6طًاب ،قىػٍت ،),3,2( ،الهُم والػاصاث الاحخماغُت مؼ بدث
مُضاوي لبػٌ الػاصاث الاحخماغُت ،بحروث ،صاع النهًت الػغبُت.
] [7الحبِب ،وحُه ( )0223هضوة املضعؾت هألمغٌٍُت بالٍىٍذ املىار
الخػلُمي املؿدىض ئلى الهُم الازالنُت.
] [8الىجُجي ،مدمض لبِب ),30,( ،هألؾـ الاحخماغُت للتربُت ،مٌخبت
هألهجلى املهغٍت.
] [9الجالص ،ماحض ػًي ( )0223حػلم الهُم وحػلُمها ،جهىع هظغ وجُبُهي
لُغاةو واؾتراجُجُاث جضعَـ الهُم ،صاع املؿحرة لليكغ والخىػَؼ،
غمان هألعصن.
] [10ابً مؿػىص ،غبض املجُض ،),33,( ،الهُم إلاؾالمُت التربىٍت
واملجخمؼ املػا نغ ،ؾلؿلت يخب هألمت  ،, ٍ.الضوخت :وػاعة
هألوناف والكإون إلاؾالمُت.
] [11ػاَغ ،يُاء ،),330( ،الهُم في الػملُت التربىٍت ،ؾلؿلت مػالم
جغبىٍت ،مغيؼ الٌخاب لليكغ ،الهاَغة.
] [12مدمض ،عغض يغٍم" ،)02,,( ،حػلم الهُم وحػلُمها في الكٌغ
التربىي إلاؾالمي" ،مجلت الكخذ ،حامػت صًالى ،الػضص .40
] [13مىس ى ،ؾلُمان طًاب ،وزىالضٍ ،غاًض ،)0220( ،صعحت التزام
املػلمحن بالهُم الاحخماغُت في مماعؾت الخػلُم ،هألعصن.
] [14زلُكه ،غبض اللُُل،),332( ،اعجهاء الهُم ،صعاؾت هكؿُت ،غالم
املػغقت ،الػضص ،,02املجلـ الىَجي للشهاقت ،الٍىٍذ.
] [15الباػ ،قهُضٍ،),3,3( ،املغآة الػغبُت وهظام الهُم في الحهبت
الىكُُت ،مجلت املؿخهبل الػغبي ،الػضص .,02
]ً [16اظم ،مدمض ئبغاَُم" ،),302( ،الخُىع الهُمي وجىمُت
املجخمػاث الغٍكُت" ،املجلت الاحخماغُت الهىمُت ،مجلض ،0ع،5
املغيؼ الهىمي للبدىر الاحخماغُت واملجاهُت ،الهاَغة.
] [18أبى الػُىحن ،),3,,( ،غلى زلُل مهُكى :الهُم إلاؾالمُت
والتربُت – صعاؾت في َبُػت الهُم ومهاصعَا وصوع التربُت
إلاؾالمُت في جٍىٍنها وجىمُتها ،مٌخبت ئبغاَُم خلبى ،املضًىت املىىعة.
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] [36البُل ،مدمض ولُض ،الُىٍلَ ،اوي غبض الغخمً ،),332( ،البىاء
الهُمي لضي َلبت الجامػت الاعصهُت ،مجلت صعاؾاث ،م ،0أع.5
] [37هألبٌُ ،ملٌه ،),3,4( ،الشهاقت ونُم الكباب ،وػاعة الشهاقت
الؿىعٍت ،صمكو.
] [38زؼغلي ،ناؾم ( )02,2الهُم التربىٍت في يىء الغؤٍت الهغآهُت
والحضًث الىبىي الكغٍل" ،مجلت حامػت الهضؽ املكخىخت
لألبدار والضعاؾاث ،ع. 20
] [39خماصهت ،أصًب طًاب ،واملؿٌُ ،مدمض ( ،)02,,الهُم إلاؾالمُت في
يخب اللؿت الػغبُت للهكحن هألوُ والشاوي مً مغخلت الخػلُم
هألؾاس ي في ؾلُىت غمان ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت
الػلىم التربىٍت ،الجامػت هألعصهُت ،هألعصن.
] [42غىى ،غباؽ مدمىص ( ),3,3الهُاصة والهُم ،صعاؾت الكغوم
الجيؿُت باؾخسضام الخدلُل الػاملي ،إلاؾٌىضعٍت ،صاع املػغقت
الجامػُت :مهغ.
] [43املساصمت ،غبضهللا غلي ( ),33,الهُم التربىٍت لضي املىخسباث
الىَىُت في هألعصن ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،الجامػت
هألعصهُت ،غمان :هألعصن.
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] [44الخلل ،مػحن مدمض َه ( ),330الهُم التربىٍت الىاحب جىاقغَا
لضي َلبت ًلُاث التربُت الغٍايُت مً وحهت هظغَم ،عؾالت
ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،حامػت الحرمىى :هألعصن.
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ABSTRACT_ The study aims at investigating the educational values available in teaching and the extent of
the teachers’ commitment in using them. It also aims at answering the following questions: To achieve the
objectives of the study, the study society consists (2700) male and female teachers ‘in Jerash govern ate. The
researchers randomly selects (600) male and female teachers as the sample of the study that represents
(20%) of the study society. The researchers develop a questionnaire consisting of (35) educational values. To
check the reliability and validity, a panel of experts in the field of educational sciences is asked to judge it.
The coefficient factor is calculated with average (86.0). The data are analyzed and means and standard
deviation are also calculated for answering the first question. (ANOVA) and (t-test) are used for each
variable. The result of the study reveals: first all educational values with high degree are available. The
means range is (4.670 – 3.469) and it is higher than the theoretical statistical mean which is (3) degrees.
Second there is no statistical differences in teachers’ commitment to educational values due to gender at the
level of (α = 0.05). Third there is an effect in the teachers’ commitment to educational values due to
experience with value F (3.315) which refers to statistical value at the level of (α< 0.05). Fourth: There are
no statistical differences in the teachers’ commitment to educational values due to experience at the level of
(α = 0.05). Last there are no statistical differences in the teachers’ commitment to educational values due to
qualification at the level of (α = 0.05) , Accordingly, it is recommended to perform seminars and regular
meeting, focusing on educational values which have great importance in forming individual behaviors. More
related studies are essential to be conducted.
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