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 المعمم في مواجية االختراق القيميير العولمة في منظومة القيم ودور تأث
 محمد مسعود شموفد. 

 جامعة طرابمس /كمية اآلداب
 

 مقدمة: 
ال شككف  كك  أع ام ككمما امي مدككغ رشككسر عةرككغات يككغر   قيععميركك  مككر    كك    كك       

امد رررع االقعدمري قاميرمي ، قمكع أرضًم     امد رررع امث م   قاألرررقمقج ، 
 ضككككبًل  ككككع امعةرككككغات اميككككغر    كككك  يجككككمس االعدككككمس قاإل ككككبلا، قم ككككر عجيككككرت ع ككككف 

  ك  امكغ ا يكع امجكرس امكيي أثركغ  كقس . ق  ريم ُأ  ق   رك  "اكمةغة ام قميك "امعةرغات 
ي عككك  ام قميككك  قرالالعسكككم قأم مرةكككم اميثع  ككك  إال أع ثيككك  اع مقكككًم مكككرع ي اكككا اممكككم ثرع 
قاميسعيكككككككرع   ككككككك  اثكككككككعبلو عثددكككككككمعسا ام  يرككككككك  قعقجسكككككككمعسا ام كغرككككككك  قامعاغرككككككك  
قاألرررقمقجر      أع ام قمي  أدم ت عيثس قاق ًم ي يقيًم ع رش  جيرع اميجعي كمت 

مدككغة   كك  اثككعبلو ييككعقرمت ع ككريسم قع قغةككم. كيككم أع ةككي  اماككمةغة ععضككيع امي 
جقاعمككًم قأم ككمرًا يثع  كك  ععيككا مممعككراثس قامعشككممف، قأعكك  يككع امدكك قم   سككا قع  رككس أي 
يعسم مي زس  ع األم مر األثكغ.. قععيثكس ع كف األم كمر  ك : امم كر االقعدكمري، قامم كر 

عيكككككم  ،  ضكككككبًل  كككككع أم مرةكككككم امعكعقمقجرككككك  اميرميككككك ، قامم كككككر امث كككككم  ، قامم كككككر االج
 قامي غ ر .

قيع جمعب آثغ، عيثس ام قمي  آمر  جرررة يع آمركمت ام كق. امغأيكيممر  ام مميرك       
مع  رق امير غة قامسريع      اميجعيع ام ممي  مشكس  ما.قمع  رق ةيا امسرو ع جأ 

قميكككك    كككك  كم كككك  ع ككككف ام ككككق. إمكككك  ايككككعثراا أرقات ققيككككماس جررككككرة مع  رككككس رقغ ام 
األدكككك رة قامييككككعقرمت.    كككك  امدكككك رر االقعدككككمري رمككككغز رقغ امشككككغكمت اميع ككككررة 
امجعيككككككرمت، قرقغ اميؤييككككككمت امرقمركككككك  داممعككككككف امككككككرقم ، قدككككككعرقق امع ككككككر امككككككرقم ، 

 قاالع مقرمت امرقمر  امثمد  مع غرغ امعجمغة قاالقعدمر ...امخ(. 
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 غقضككك    ككك  األعايككك  اميرميكككر  ق  كك  امدككك رر اميرميككك  رمكككغز رقغ ام رككقر امي     
قامرقس، قيرميمت امثدثدك  .. ق رغةكم يكع امضكةق  امعك  ع كر يكع قكرغات امكرقس 
ام قيرككك  قع  كككا رقغةكككم االقعدكككمري قاميرميككك  قاالجعيكككم  ، قيكككع ثكككا ام يكككس   ككك  
إضكك مو ع ككف امككرقس   كك  امييككعقررع: امككراث   قامثككمغج . ق  كك  امدكك رر اإل بليكك  

يرك  ام مميرك  امعك  عكع كا  ك  إععكمج اميكقار اإل بليرك  امعك  رمغز رقغ امشغكمت اإل بل
عمثسككم قعقزر سكككم يككع ثكككبلس األقيكككمغ االدكك عم ر  إمككك  ككككس رقس ام ككمما مسكككرو  كككغ  
ث م   ثمد  قا عممغةكم امث م ك  امكقعرك  امعك  رعمةك  أع عيكقر   ك  امييكعق. ام كممي ، 

يككككس   كككك  إضكككك م سم قيككككع ثككككا ع  ككككرا امث م ككككمت ام قيركككك  قامي  ركككك  قعككككريرغةم، أق ام 
قس إع امم كر قعسيرشسم ميثع و امقيماس قاأليممرب. ق    امد رر امث م  ، ريككع ام ك

 عكككس اةعيميكككًم كمركككغًا م رغايكككمت قامم كككقث امعككك  اةعيكككت مع  ركككس اامث كككم   م  قميككك  قكككر 
امامةغة شأع  شأع األم كمر األثكغ.: االقعدكمرر  قاميرميكر . قعمكرق ث كقغة ةكيا امم كر 

امي كغرع أع امث م   يقو عدمح قا رة يع أةا قأمغز اآلمرمت ام م  ك     عأكرر أ ر 
 كككك  اميجعيكككككع امككككككقع ، قأع امث م كككك  يعدكككككمح يكككككع أةكككككا يدككككمرغ ام كككككقة  ككككك   دكككككغ 

 .  امي  قيمت
ق  ككك  امدككك رر امعكعقمكككقج  عكككزرار ام جكككقة قامععكككمق  مكككرع امكككرقس اميع ريككك  امعككك       

عكعقمقجركم ام ررثك  قاميع كقغة قمثمدك  يكم عي ف االيكمعمت اميمرر  قامي غ ر  إلععكمج ام
قعيكقر سم، قامكرقس امعميرك  قام  ركغة، امعك  ع ع كغ  Digitalizationر  ق   رسم امغقيرك  

إمكككك  ع ككككف امي قيككككمت،األيغ امككككيي ردككككم م  ازررككككمر ي ككككرالت ام  ككككغ قامعسيككككر  م ككككرقس 
 امعمير ،قازررمر امثغاء قامع را م رقس امعمير  اميع ري .

ام قميككك ،   كككر غة امي  قيكككمت قاالعدكككمس قشكككمك  االععغعكككت أةكككا آمركككمت قعيثكككس ثكككق      
سيت    عزارر ي رالت اععشمغةم قععمي  عأثرغاعسم اميثع  ك ، قيكع اميعققكع أع عكؤثغ يأ

 م قة ق يق    درم   ييع مس ام قمي  ثبلس ام  قر ام مري .
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 –قاإل كبلا  قييم ال شكف  رك  أع امعةركغات اميكغر   امعك  شكسرعسم عاكا االعدكمس     
    امييعقرمت امثبلثك  : ام مميرك  قاإلق ريرك  قامي  رك ، قكر م مكت  –قيمزامت عشسرةم 

قيمزامت ع  ب رقغًا يسيًم قيؤثغًا    عشغ ام قمي  قعجيررةم     ييعق. رقس ام كمما 
مشكس  ما، قيم رغعم  مسم يع عةررغ    يعاقي  ام را االجعيم ر  قامث م ر ، قيع ثا 

   ييعق. امكق   االجعيكم   قامث كم  ، قيكم ر كيك  يمكف يكع اسكقغ أعيكم  امعأثرغ  
ي قكر  جرررة عثع و  ع ع ف امع  كمعت يمارة ثبلس   قر يم قمس اععشمغ اماكمةغة 
مسكيا امييككعق.. قيككع ثككا ريكككع ام كقس إع اككمةغة ام عككقات ام ضككمار  قشككمك  امي  قيككمت 

مكككر    ككك    ككك  امدككك رررع  امرقمرككك  قكككر أ كككرث ثكككقغة  ككك  يجكككمس االعدكككمس قاإل كككبلا
،  ضكبًل   امدك رررع امث كم   قاألركررقمقج االقعدمري قاالجعيكم  ، قمككع أرضكًم   ك

 ككع اع كميككمعسيم امقاضكك    كك  اميجككمالت اميرميككر  قاممراركك  .  ككممع قغ اميككغرع امككيي 
عشكككسر  عاككككا اممكككث ام ضككككما  اميممشكككغ قككككر أيكككسا مرغجكككك  كمركككغة  كككك  غمككك  رقس ام ككككمما 

أيككككسا أرضككككًم  ككككك  إزامكككك  ام قااككككق قام كككككرقر امجةغا ركككك  قاميرميكككككر  جير سككككم، كيككككم أعككككك  
قاألرررقمقجر  قامزيمعر  مرع رقس ام مما كم    قأر. إم  أع أدمح ام مما قغرك   مميرك  

      ر ع مرغ م   امي كغرع قامي   رع.
ام رم  ثمد  ععأثغ مشكس قامقاقع أع اميجعي مت ام غمر  مد    مي  قاميجعيع      

 رككغ يممشككغ مككممعةرغات ام مميركك  ام مرثكك    كك  كم كك  امييككعقرمت، قيككع ثككا  أقيممشككغ 
رعككككأثغ إ بليعككككم مككككرغجمت يع مقعكككك  مككككمإل بلا ام ككككممي   ريككككم رع  ككككق م جككككا قيضككككيقع 
األ يكككمس ام عرككك  امي ريككك  يكككع ثبلمككك    ككك  اثكككعبلو أشككككمس ةكككي  األ يكككمس قأعيم سكككم 

 ككف األ يككمس ع يككس يضككميرع . قعاككغًا ألع عا، يي يككبلت، مككغايخ، أثمككمغ...امخ(دأ ككبل
قأ كككمغ ال عععميككب قثدقدككر  يجعي مععككم ام غمركك  قاإليككبلير ،  ككلع عأثرغاعسككم اميكك مر  
ع ر ث رغة مر          امييعقررع امشثد  قاأليغي، قمكع أرضًم     امييعق. 
اميجعي  . قميمف  مأليغ رع  ب اعثمي اإلجغاءات قامعرامرغ اميبلاي  مضم   ي ركمت 
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 كككف اممكككغايخ قاعع كككمء يكككم رععميكككب يعسكككم قامثدقدكككر  امث م رككك  ميجعي مععكككم، ايكككع ممس ع
قمثمد  إيا يم قض عم    ام يكممع امع كقغات اميكغر   امعك  عشكسرةم عاكا االعدكمس 
قاإل بلا ام غم ، قمثمد  ام عكقات ام ضكمار  يات امعكأثرغ ام كقي قام  كمس   ك  ق كم  

م مس يكع  – ف امعاا ال عع دس كمرغ يع اميشمةررع ثدقدًم امشممب يعسا، قأع ع
 كككع اإل كككبلا ام كككممي  مككككس يكككم رمثككك  يكككع غيكككماس إ بليرككك  يات يضكككميرع  -األ كككقاس
 يع ررة.
قعاغًا ألع امرغاي  ام ممر  عسرو امع غو     عأثرغ ام قمي     يعاقي  ام را،      

ع  كب قرقغ امي  ا    يقاجس  ةيا امعأثرغ  كلعع  أغ. أع ام سكا ام  ر ك  مسكيا امكرقغ ر
يع اممم ث أع رضكع  ك   يكممع  م ك  األيكقغ يعسكم: أع ام عكقات ام ضكمار  ام غمرك  
قام رمركك   مريككت يع زمكك   ككع اإل ككبلا ام ككممي ، قأعسككم ععككأثغ مكك  مشكككس يممشككغ أق  رككغ 
يممشغ. كيم رعمة  أع أضع    ام يممع أرضًم أع االثعغاق ام ري  قام كرا امعك  ع كرا 

عك  عيكعسرو  اكمت امشكممب مدك   ثمدك ، ع كر قضكر  يع ثبلس ام عقات ام ضكمار  ام
يع أث غ قأةا ام ضمرم  امع  عقاج  اميجعيع امرقم  مدك    ميك ، قاميجعيكع ام رمك  

 ثمد ، قيمف ميم مسم يع اع كميمت ي مر  كثرغة     اممعر  االجعيم ر  قامع ير .
 كع امسريعك  إع االثعغاق رشكس ث قغة أشر يع ث قغة امعم ر ، ع ف امعك  ععكعخ      

االقعدمرر ، قااليععمم  اميرمي ، قيمف م كا امع را امعكعقمقج  امسماس، قع قق اممث 
اإل بليكككك  قامث ككككم    مككككغ األقيككككمغ االدكككك عم ر  مككككر. رقس اميغكز،قاع ككككغار امقالرككككمت 

، قعككغر  ايكعغاعرجر  ث م رك  جرركرة، عث ككس يغركرك   ك  امةممكب م ركمرة ام كممااميع كرة األ
 .(1دعمير ، قمر س االثعغاق ي س االيععمم كمةس امرقس ام

قال شككف أع عقجكك  ام قميكك  امي مدككغ، ال ر ككو  عككر  ككر امع ككقالت االقعدككمرر ،      
قا  بلق آمرمت اميقق، مس كمع م  أرضًم جمعم  امث م   اميي رشكس عق كًم يكع امع كري 
قامضة      امثدقدكرمت امث م رك  مؤليكا قامشك قب، قعزركر يكع أ مماسكم  ك  امققكت 
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أق   كك  األقككس عث ككو امكثرككغ يككع األ مككمء.  امككيي عغرككر  ركك  امككرقس امعميركك  أع عع ككغغ،
قةعكم ععمككمرع امككغؤ. قعثع كو غرقر األ  ككمس عجككم  اآلثككغ ث م ركًم، ق ككقس يككر. يشككغق ر  

 اميثمق  ، ق مر   امع م س يع ةيا اآلثغ    اس ام قمي  قامكقكمر  اميععمير .
ع امع  كرا ق ع   ع اممرمع أع رقغ امي  ا  امعغمقي م   بلقك  ق ركرة مممث م ك ، قأ     

م ككككا يسيعككك  امث م رككك  مكككر  م ركككرًا  كككع  عمدكككغ ةكككي  امث م ككك ، قيكككم رعسكككررةم راث ركككًم 
 . (2دقثمغجرمً 

 مشكمة الدراسة:
عيثكككس اكككمةغة ام قميككك  أ كككر قأةكككا امضكككةق    ككك  ثدقدكككرععم امث م رككك   ككك  ةكككي       

  ثكقب األرما، ةي  ام قمي  امع  ع يكح إمك  ق كرة ام كمما يرميكرًم قاقعدكمررًم قث م ركًم  ك
يثككمم ، إال أع ةككيا امعقجكك  رث كك  قغاء  امكثرككغ يككع اميثككم غ قامعقارككم  رككغ ام يكككع ، 
قامعكك  عج ككس ث م ععككم ةككر ًم يككسبًل مي مقمكك  االثعككغاق امث ككم  ، قيكك  اآلغاء قامعقجسككمت 

 اميعممرع  مرع امغ   قام مقس.
م يغ يكك  قيمكف ر كغح   رعكم عيكمؤالت ال ريككع امسكغقب يعسكم أق إغجمؤةكم،  ث م ععك     

  ك  يقاجسك  اميعةرككغات امرقمرك  امغاةعك ، قامع ميككس ي سكم يكع يققككع امع م كس اإلرجككمم  
 أثيًا ق  مًء، ال يع يققع امغ   امي  ق، أق ايعسبلف امععمج امث م   مآلثغرع.

ق ككك  امققكككت امكككيي ر عمكككغ  رككك  امع  كككرا أراة غاريككك  ميقاجسككك  ي كككمقالت االثعكككغاق      
 ككرا مقضكك   ام ككمم  مككا ر ككر قككمرغًا   كك  ةككي  اميقاجسكك ، مككس ام ريكك ، عجككر أع ةككيا امع 

دكمغ يككرثبًل يككع يكراثس ةككيا االثعككغاق، األيكغ امككيي ريككعقجب إرجكمر دككرة  رعكميككس 
 رسكككم امع  كككرا يكككع امث م ككك ، مرؤرركككم رقغةيكككم ككككميبًل  ككك  معكككمء اميكككقا ع، يمكككف أع امقضكككع 

 ام مم  ر ع غ إم  ةيا امعكميس قياف امععيرق.
    يشك   امرغاي     امعيمؤس امغار  امعمم :ةيا قريكععم درم

 أرع ي  يعم مأيممرم  قييمغيمع  يع امةغة االثعغاق ام ري ؟  -
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 ،ع عضرعم اإلجمم   ع امعيمؤالت ام غ ر  امعممر :قم س اإلجمم      ةيا امعيمؤس
 ؟يميا ع ع  ممالثعغاق ام ري  -
 امةغة االثعغاق ام ري ؟يم أةا امع ررمت امي مدغة، امع  عيم ر     عغيرخ  -
 يم أةا اميبليح امع  عيرز قاق عم امع  ري .     بلقع  مامةغة االثعغاق ام ري ؟ -

 األىمية واألىداف:
عع  ق ةي  امرغاي     أةيرعسم قضغقغعسم يع ععمقمسم مي سقا االثعغاق ام ري ،      

قع  رككس أم ككمر  قآمرمعكك ،  كك  اككس ام قميكك ، قعمككرع رقغ يققككع ي  يعككم قع  ريعككم يككع ةككيا 
 االثعغاق.

قيع ثا  لع امرغاي  ام ممر  عيعسرو إم مء امضقء     ي سقا االثعكغاق ام ريك       
قاي كك  امضككم   ، ق مر كك   بلقعكك  مككممي  ا قامع  ككرا، قكككيمف امققككقو قعمككرع أم ككمر  ق 

  كك  أةككا امعقجسككمت قاميع   ككمت االيككعغاعرجر  امعكك  ريكككع االيككععمر إمرسككم  كك   ي ركك  
 اميقاجس  ع  ريرًم.

 مصطمحات البحث:
 Globalizationالعولمة  -

ا االقعدكككمرر  قام قميككك  ةككك  ام ممككك  امعككك  عكككعا  رسكككم  ي رككك  عةرركككغ األعيكككم  قامكككعا     
زام  ام قاغق امررعر  قام قير   قامث م ر  قاالجعيم ر  قيجيق   ام را قام مرات اميمارة، قا 
قامق عر     إ مغ عرقرس امعاما امغأييمم  ام ررث  ق ق امغؤر  األيغركرك  اميسريعك ، 

 .(3دقامع  عز ا أعسم يررة امكقع ق مير  امعاما ام ممي  امجررر 
  ي يقر  ر قس : " ام قمي  يد  ح مرأ مرععس  مع غرغ امق ع  قر غ سم يد       

يع ق عرع  قققيرع  قاععيما  امررع  قاالجعيكم   قاميرميك ، م ركث ال رعم ك  يعك  إال 
 ثمرا م  ق. امكمغ..
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 Valueالقيم :  -
جيككم   ر عيككر  األ ككغار دككغرح  ككغري أق   رككمغ  ككما ضككيع  أقإع ام ككرا ةكك  ي      

غ ضًم، إع ام را ة  ي كمرر      امي قف االجعيم   قمقاًل أق قامجيم مت    ام كا 
اجعيم ر  قث  ر  قجيممر  ع غغةم ام ضمغة امع  رععي  إمرسم أ غار اميجعيع ق  م مع ممرر 

. كيكم ع كغو ام كرا   ك  أعسكم يجيق ك  يكع (4د اميجعيع قا عرمجمع  قأةرا ك   ك  ام ركمة
يممريء قضقام  ي قكر  قأثبلقر  ع رر عدغ مت األ غار قامجيم مت ضيع ييمغات 

مكيا  كمم را  (.5دي رع  إي عدكمسم  ك  قممكب رعيكجا يكع  كمرات قع ممركر قأ كغاو اميجعيكع
ة  عق  يع امي مررغ امي قكر  قاألثبلقر  امع  عغعم  مي مررغ أثغ. ر كررةم اإل كمغ 

امعمغرثركك  امعكك  ريككغ مسككم قاماككغقو اميقضككق ر  ام ككما م يجعيككع قاميغ  كك  ام ضككمغر  
 قامياعر  امي ر   م  قاميؤثغة    اقاةغ  ق ي رمع  االجعيم ر .

 االختراق القيمي: -
ع دكر مكمالثعغاق ةعكم إجمكمغ يعاقيكٍ  قريركك  يعاقيكً  قريركً  أثكغ.   ك  امع ككّغو      

  ك  ياعسككم يككع جررككر ق  كك  إ ككمرة عغعركب رغجككمت يككّ يسم امثككما، كيككم عجمغةككم   كك  
إ ككراث م كك  امعةررككغات  كك  إ مغةككم اميغج كك .ق رعثككي االثعككغاق ام ريكك   كك  م كك  

م أق م كك  قريسكم يقضكع عيككمؤس األ ركمع إجمكمغ امشك قب اميثعغقكك    ك  قضكع قريسك
قايع سما قشغح؛ مةر  عأقر سم أق عجمقزةم. إع ام را أشم  شك ء مممدك  ، عيكأس  عسكم 

 قعع ّييسم  رع عش غ أعسم ممعت    ث غ.
 المنيج : -

  كككك  اميككككعسخ امقدكككك    -ق  ككككم م مر عسككككم قييككككعسر معسم –ع عيككككر ةككككي  امرغايكككك       
ع قدككو اماككمةغة كيككم ةكك  يقجككقرة  كك  قأيكك قب امع  رككس، قةككق اميككعسخ امييككؤقس  كك

امقاقع  م ر جيع اممرمعمت امبلزي  قع  ر سم قيعمقشعسم؛ قيمف م ع كغو   ك  أةكا أم كمر 
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قجقاعككب اككمةغة االثعككغاق ام ريكك ، قامققككقو   كك   مر كك  ام بلقكك  مككرع ةككي  اماككمةغة، 
  قرقغ امي  ا    عاميعم امع  ري      ضقء ام قمي .

 الحدود: -
امرغايكككك    كككك  ععككككمقس ي سككككقا االثعككككغاق ام ريكككك  مممع  رككككس، قعمككككرع  ع عدككككغ ةككككي      

يثككم غ يثكككس ةكككي  اماكككمةغة   ككك  ثدقدككرععم ام ريرككك ، قام كككرا إي عيعكككر  بلقعسكككم مككككس 
يعاقيكمت اميجعيككع، ميككم رج ككس ييككؤقمرعسم رشكمغف  رسككم امجيرككع، إال أععككم يككقو ع  كك  

امق ركككرة مرعسكككم قمكككرع يزركككرًا يكككع امضكككقء   ككك  رقغ امي  كككا قيعاقيككك  امع  كككرا م  بلقككك  
 االثعغاق ام ري .

 اإلطار النظري: -
عاغًا ألع امرغاي  ام ممر  عسرو امع غو   ك  عكأثرغ ام قميك   ك  يعاقيك  ام كرا       

قرقغ امي  ككا  كك  يقاجسكك  االثعككغاق ام ريكك ،  ككلعع  أغ. أع ام سككا ام  ر كك  مسككيا امككرقغ 
رع  ب يع اممم كث أع رضكع  ك   يكممع  م ك  األيكقغ يعسكم: أع ام عكقات ام ضكمار  

ام ككممي ، قأعسككم ععككأثغ مكك  مشكككس يممشككغ أق  رككغ  ام غمركك   مريككت يع زمكك   ككع اإل ككبلا
يممشغ. كيم رعمة  أع أضع    ام يممع أرضًم أع ام را امع  ع را يع ثبلس ام عقات 
ام ضككمار  امعكك  عيككعسرو  اككمت امشككممب مدكك   ثمدكك ، ع ككر قضككر  يككع أث ككغ قأةككا 

عيككع ام ضككمرم االجعيم ركك  قامع يككر   امعكك  عقاجكك  اميجعيككع ام غمكك  مدكك    ميكك ، قاميج
ام رمكككك   مدكككك   ثمدكككك ، قيمككككف ميككككم مسككككم يككككع اع كميككككمت يكككك مر  كثرككككغة   كككك  اممعركككك  

 االجعيم ر  قامع ير .
ق  كك  دكك رر آثككغ، ريكككع ام ككقس إعكك   كك  اككس امعيككق اميعيككمغ  م  قميكك ، مككرأت      

األرقاغ امجرركككرة مئل كككبلا قاالعدكككمس امي مدكككغ عمكككغز،   كككا ع كككر عكعقمقجركككم االعدكككمس 
 يب    شمك  اإلععمج امدعم  ، مس مرأت أرضًم عشةس يققع عشةس يقق ًم يغكزرًم  

ام  ككككب  كككك  إيككككعغاعرجر  إ ككككمرة عشكككككرس قمعككككمء اميجعي ككككمت امي مدككككغة يككككقاء  كككك  رقس 
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امشككيمس أا  كك  رقس امجعككقب، قيمككف مككممعغقرخ مي سككقا ام قميكك  أق ث ككق ث م كك   مميركك  
 .(6ديق رة
ثعدككغ  قعأيككس أع ال قس  م كك  امي ككمةرا مشككإل يككع اإلرضككمح اميمقيككقو عععكك      

 ركقع االثعدمغ  يثبًل:
 القيم : -

ام كككرا أ ككككما   ككك  األشكككرمء قاميقاقكككو،    اميككك قف مقجككك   كككما،   ككك  ام ككككغ أق      
ام  س أق االع  مس.. ة  أ كما ع قريرك  مكممثرغ أق امشكغ مممث كأ أق امدكقاب، مكمم مح 

ركمغ قع ضكرس ميك قف أق امجيمس، مممع ع أق امضكغغ. كيكم أعسكم أ ككما ع ضكر ر  أي أثع
يم أق عشم  يم رش غ ي   دم م  أع م  يمغغاع  معمء     امي مررغ امع  ع  يسم يع 
امجيم   قثمغةم     رمع  امي مش   ك   بلقمعك  اميثع  ك  يكع ثكبلس امثكقاب قام  كمب 

 قرغج  اإلشمم  م مجمع  اميمرر  قامي عقر  اميثع   .
معكككك  عيككككعثرا  كككك  اميجككككمالت االجعيم ركككك   ع ككككر ام ككككرا  يككككع امي ككككمةرا األيميككككر  ا     

قامث م رككك  قاالقعدكككمرر  قاميرميكككر  قامعغمقركككك . إعسكككم عاسكككغ  كككك   ركككمة امعكككم  كي ككككمررغ 
.قةكك  مككيمف (7دقأةككراو قاعجمةككمت قرقا ككع عجيككر اميرككس قامع ككقغ قاالةعيككما أق امككغ  

 قعم   ي رع  أق غأي إزاء قاقع يمري أق  ي عقي .     
رثعكمغ يكع قةعمف يع ر كغو ام كرا   ك  أعسكم جي ك  اميغ قمكمت أي يكم رغ كب ام كغر ق  

. قرككغ. آثككغقع مككأع ام ككرا ةكك  ي ككمةرا ميككم رعمةكك  أع ركككقع أشككرمء يمرركك  أق  ي عقركك 
ععضككيع قمعقعككم أق  ي رميككم مكك  شكك ء يككع   .   يككم مككأع ام ريكك (8ديغ قمككم يككع اميكك قف 

رككعاا عيككق األ  ككمس قاميكك قف. قام ريكك   امثمككمت   كك  يككغ امككزيع، إعسككم ععضككيع ريككعقغا
ييككعق. امي مككقس  مسككيا امي عكك  عضككع األ  ككمس ق ككغق اميكك قف قأةككراو األ يككمس   كك 

 .(9داميغ قب  ر  أق   رغ اميغ قب أق  امييع يع قامييعسجع ق رغ امي مقس أق 
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  مكع ام را امع  ر ي سم األ غار  مممم يم عع يا إمك  قيكيرع ةيكم ام كرا األدكر   أق     
ام را االرجممر ، قام را امضمغة أق  امي مر . قكس عق  يع ةي  ام را رؤثغ    ي قكرمت 
ام ككغر عككأثرغًا قاضكك ًم إي عكككقع اميكك قكرمت يعجمقمكك  يككع ام ككرا قيعيككجي  يككع عدقدككسم 

 قع ممريسم .
ع ام كككرا األدككر   أق االرجممرككك  ععجيككر  كك  امشكككجم   قاإلرثككمغ قامم قمككك  أ  يككم مكك     

مر  مممع   قامع ر قامع ر امياع  قامدمغ ام قرس قامع مقع قاإلريكمع قاميمرارك  قامث   ام م
قاميقازعكك  مككرع ام  ككقق قامقاجمككمت قامعكم ككس قامدككرق قاأليمعكك  مممييككع مس قامشككسمرة  كك  
يككككمرس امككككق ع ق ككككب األيكككك  ام غمركككك  قاإليككككبلير  قامعضكككك ر  مكككككس شكككك ء يككككع اج سككككم 

. قامجككررغ مممككيكغ أع (10دقامةككغقغ ... امككخ  قامييككمقاة قامعقاضككع قاالمع ككمر  ككع امعكمككغ
ام كككرا األدكككر   امعككك  رعييكككف مسكككم ام كككغر ع كككقر إمككك  غجم ككك  يككك قك  قيدكككراقر   بلقعككك  
اإلعيككمعر  مككمآلثغرع يككع قرغعكك    كك  امعكرككو قااليككع غاغ  كك  امقيكك  االجعيككم   امككيي 

 كك   ر ككر   ركك  .  ضككبل  ككع  مكك  قع ككررغ  يككع األ ككغار امككيرع ربلزيقعكك  إي اعكك  يمككرارم
  بلقمع  قأدربل    أ كمغ  قجقةغ .

امرثر    ععجير    األعمعر  ق ب اميات قام غرر  قام ما رك  أيم ام را امي مر  أق       
قام م ركككك  قاإلق ريركككك  قامع رككككز قامع دككككب قامكككككيب قامع ككككمق قامعيريكككك  قامشككككةب قامغرككككمء 

يكككع ام كككرا اميييقيككك  امعككك  رغ ضكككسم قركككررعسم  (11د قامةركككغة قام يكككر قاالعكممرككك  .... امكككخ
 امجيرع .

أيككم اال ع ككمغ إمكك  ام ككرا ةككق إ ككبل    ر كك  قككمس ع ككمم م َأَ َيككع َرْيِشكك  ُيِكّمككًم َ  َكك       
 .(22دامي ف:ِدَغاٍ  يُّْيَعِ رٍا﴾َقْجِسِ  َأْةَر. َأيَّع َرْيِش  َيِقّرًم َ َ   

مغ امدك رح ييكم ريكمب امعرك  قامشكغقر ي عكم    كراع امغؤرك  قامكق   م ييك  ككةرمب ام كرا
 .قامضبلس قةيا ةق امثيغاع اميمرع
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 وفي ضوء ما سبق يمكننا القول :
أع ام ككرا يككع امي ككمةرا األيميككر   كك  جيرككع يرككمررع ام رككمة، قكم كك  جقاعككب امعشككم   -

 اإلعيمع .
ام ككرا ضككغقغة اجعيم ركك  مأ عممغةككم ي ككمررغ قأةككراو عجككرةم  كك  اميجعي ككمت اممرااركك   -

 قاميعث    قاميع ري      اميقاء.
ام را ععة ةس    ع كق  األ كغار قعاسكغ  ك  يك قكسا دكغا   أق ضكيعًم، شك قغرًم أق  -

 ال ش قغرًم ألعسم ع يس  عر امعم  كرقا ع كيم ع يس كأةراو.
قام ككرا عكككقع دككمم   أق  رككغ دككمم  ، ييككع غة أق  رككغ ييككع غة عم ككًم م ككرغعسم   كك   -

 .(12ديشكبلعسا    يجعيع ي رع قزيع ي رع إشمم   مجمت امعم  ق س
 بعض مصادر القيم : -

أيككككككم يدككككككمرغ ام ككككككرا األدككككككر    سكككككك  امككككككررع قام ككككككمرات قامع ممرككككككر االجعيم ركككككك         
قامي  رمت قاماكغقو االقعدكمرر  قاإلعيكمعر  امعك  ر رشكسم اميجعيكع .  ممكررع رع كقي 

إمككك  امثركككغ قام ضكككر      ككك  امكثركككغ امكثركككغ يكككع ام كككرا األدكككر   اميكككي مء امعككك  عكككر ق
قامكيمس قام سمغة قعقد  مممدرق    ام قس قاإلثبلا  ك  ام يكس قييكم رة امعكم  
ق ككرا إم ككمق األي. قامضككغغ مسككا، قعغرككر عشككغ ام رامكك  قام غركك  قامييككمقاة مككرع األ ككغار 

ق كككككرا امعكمكككككغ قاالمع كككككمر  كككككع قامجيم كككككمت  كيكككككم عكككككر ق قكككككرا امكككككررع إمككككك  امعقاضكككككع 
ام غاع امكغرا قاأل مررث امعمقر  امشغر   قامشكغر   اإليكبلير   ك  . ققر أكر (13دامةغقغ

أكثككغ يككع يقضككع قيكككمع   كك  أةيركك  ام ككرا اميككي مء  كك  عيككق اميجعيككع قغ  عكك  ق كك  
يككككيق امشثدككككر  قعكميككككس  عمدككككغةم قعكر سككككم امككككيي عقجككككر  ركككك  قع ككككر   كككك  أجقااكككك  

 ام ضمغر .
ام ككككككمرات قامع ممرككككككر قيككككككع اميدككككككمرغ األثككككككغ. م  ككككككرا األدككككككر    كككككك  اميجعيككككككع       

االجعيم رككك .  مم كككمرات ةككك  أشكككككمس ق كككغق امع كركككغ قاميكككك قف امييكككع غ  عكككر األ ككككغار 
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قامجيم مت. قة  عدو امييمغيمت امغقعرعر  م  رمة امرقير  قاأل كما امراث   ضيع 
امغقعرع قامعيميج ام ضمغر  امييعيرة يع امعدغ مت اميعكغغة قامييع غة . أيم امع ممركر 

امعيكميج اميك قكر  امعك  رعمةك  االمعكزاا مسكم يكع قمكس األ كغار ميكم مسكم يكع  س  يجيق   
. مع كككمةا قاميكككقرة قامعيميكككف قامق كككرةأةيرككك  ع  رررككك  قاجعيم رككك  ق ضكككمغر  مممةككك   ككك  ا

قام ككرا األدككر   امعكك  رغجككع يدككرغةم إمكك  قككقة ام ككمرات قامع ممرككر  كك  اميجعيككع ام غمكك  
ممت اميككأعا ك  ككبلت امككزقاج قاميسككغ ةكك  قككرا اميشككمغك   كك    ككبلت امييككغات قيعميكك

قيعميممت ام زع قامعشكررع قاممككمء   ك  اميكقع ، ققكرا ييكم رة امجكمغ قغ مرعك ، ققكرا 
ا عككغاا امكمرككغ قام  ككو   كك  امدككةرغ ققككرا امضككرم   قامكككغا قامعثككقة قامشككجم   ققككرا 

 .(14د ا عغاا امعيمء قي مي عسع ممم يع 
   كككك  اميجعيككككع امي  رككككمت قاماككككغقو قيككككع اميدككككمرغ األثككككغ. م  ككككرا األدككككر       

االقعدمرر  قاالجعيم ر   قامث م ر  امع  غا  ت اميغا س ام ضمغر  امعمغرثرك  امعك  يكغ 
.  كككممعزاقج مكككرع امغقايكككب اميمررككك  ق ركككغ يجعيكككع ام غمككك   مكككغ ييكككرغع  ام قر ككك مسكككم ام

األقضككككم  اميمرركككك  امعكككك  قغثسككككم اميجعيككككع يككككع ام سككككقر اميككككمم   امعكككك  شككككسرةم قمككككرع 
امجررككككرة امعكككك   مدككككغةم  كككك  اككككس امعسضكككك   قككككر أر. رقغ  عدككككمرر  قاالجعيم ركككك  االق

ام م س    اسقغ قرا جرررة كع يس امييؤقمر  ق ب ام يس امجيكم   قا عكغاا ام يكس 
امررقي قعثيرع ام م   ام مي ك  قامث ك  ام ممرك  مكممع   قامدكغا   قامع كمؤس قامع كر امكياع   

ي غا ر  امع  قاكمت  دغ امعسض  قامع غرغ امع  إضم   إم  م قغة قاععشمغ ام را امرر
ايككعق مسم األ ككغار م ككر أع أدككم ت اميغشككر قاميقجكك  ميكك قكسا امرككقي  . قععجيككر ةككي  
ام را    أراء امقاجب امق ع  قام قي  قعث رو ام كقاغق ام م رك  قي مغمك  االيكعةبلس 

 (15دقاال عكمغ قامعي   قعث رو ام قاغق ام ضمغر  مرع اميررع  قامغرو. 
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 القيم :مراحل اكتساب  -
عيككم رع  يسككم اإلعيككمع يككع        ال رقمككر اإلعيككمع قةككق يككزقر مككمم را اميغ ككقب  رسككم، قا 

ثبلس ع م بلع  يع امقي  االجعيم   اميي ر ر   ر  إي عمكرأ  ي رك  اكعيكمب  ام كككرا  
يعي يغ    ام  قم  قعيعيغ  ع  آثغ  رمع . قع ر ام كرا اميكعيكم   ك  امدكةغ أكثكغ 

 يمب ام را ميغ  عرع ، ةيم: ام را غيقثًم قعيغ  ي ر  اكع
 المرحمة األولى : 

ق رسم عككقع ام كرا ي غقضك    ك  اإلعيككمع  كككع  ككككغرق امي كككمررغ امكككع  ر غضكككسم      
امككككقي  االجعيككم   م رككث ر مككس اإلعيككمع أعقا ككًم يككع امعدككغ مت   كك  أعسككم قاجمككككمت 

أث كمء رجكب   رك  أع  رجككب أع ر ككقا مسكم، قأعقا كم أثكغ.  يكع امعدكغ مت   ك  أعسكم
 رعجعمسم .

 المرحمة الثانية : 
ق رسم رمرأ اإلعيمع    األثي مي قف ثما مك    كك  امكغ ا يككع أعك  يككعأثغ مكمم را     

امي غقض    ر  يع قمس قيك كك  االجعيم ك  ق  كك  ضكقء يمف رككقع اإلعيككمع ع ككقس 
راث ر  ع قا   ك  االقععكم   يكع عأيك  امقاز  األثبلق  يع ي    ثمغجر  إم  يك   

 (16دقامييمرغة.
إع ام ككرا كي ككمررغ قأ كككما   كك  اميكك قف قامعشككم  ةكك   كك  األدككس ععرجكك  قي  ككقس  -

إلعيمع ممراع  اميمرر  معق  امعشم  قعي  امثمغة قامعجمغب اميمرر  امي مش      بلق  ا
قككمت . أي أع ام ككرا إ ككغاز معشككم  اقعدككمري اجعيككم   ي ككرع قاككغقو ق بلقامي عقركك 
 ي رع .

 ممكك  ععم ككقغ قعيككع غ  –ق عككريم عيككع غ ةككي  اماككغقو قاألقضككم  م عككغة يككع امككزيع  -
ي سككم ام ككرا امعكك  أ غزعسككم قعع ككقس  كك  ةككي  ام ممكك  إمكك  رقا ككع ياعركك  م يكك قف قامعشككم ، 
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ق كك  ع كك  امققككت إمكك  أةككراو قآيككمس اليككعيغاغ ع  رككق قعأكرككر اميكك قف امككيي أ غزةككم. 
 ي مر . اأ ارجممر  مً يقاء أكمعت قري

 ككمم را كي ككمةرا ع قريركك  قأ كككما قي ككمررغ ال ع دككح  ككع   ر عسككم مككممع مرغ ام  اكك   -
عيم يجممسم األيمي  ةق امي قف قاأل  مس قامع ضرس قاالثعرمغ.  قامش مغات قا 

عيككككم رعككككأثغ مككككممي ر  االقعدككككمري االجعيككككم    - قةككككيا امع ككككقرا ال رككككعا  كككك   ككككغاح، قا 
 قاميرمي  قامث م  .

عيم ة   –إع اميقا ع  أق امقالء قاالععيمء م ق ع       مريت يجغر ي مةرا يجغرة، قا 
   األدس ثمكغة ي مشك  مكرع امكق ع قاميكقا ع.   عكريم ريعشك غ اميكقا ع يكع ثكبلس 
ثمغاع  أع  ر ر     اس ق ع ر ير  قررا ع  ع ةقرع  قر  ق م  ام كر األرعك  يكع 

ام مم  ععكقع قععغيخ مرر  قرا االععيمء قامقالء  امغ مر  يع ام رس قامك مر  ....   ةي 
م كككق ع ر مكككغ  عسكككم ممم يكككس اممعكككمء قمممجسكككر امثكككبلق ق عككك  مكككمميقت ر م كككًم  كككع ةكككيا 

 . (17دامق ع
 والمجتمع:أىمية القيم بالنسبة لمفرد  -

إع ام ككرا ضككغقغر  مع  رككق اميكك مرة م  ككغر قاميجعيككع، قععاككرا يكك قف امعككم ، ييككم      
مرئ امكككغرا قر  ككا ام  ككقق، قريعككع ام ةرككمع قاال عككراء،  سكك  ع يككس رريككغ ام ككر  امسكك

  كك  ع  رككق اميجعيككع اميع ككمقع   كك  امثرككغ، قعج ككس امييككؤقمر  مككرع ام ككغر قاميجعيككع 
عممرمر  قعضميعر  قيعقازر ، ع  ا م جيم   يد  عسم، قققة عيميكسم، قم  كغر  غرعك ، 

قاعركك  داممةرضكك ( قرك كك  م عككرمرس قمككرقع ام ككرا عككع   امجيم كك  اممشككغر  إمكك  يغعمكك  ام ر
    يمف أع ععدقغ يجعي م ثممرم يع امدرق قاأليمع ، قاإلثبلا، قام  و     

 ام مجز قام  رغ، ق ب امثرغ، الشف أع ةيا اميجعيع ال ريكع أع ريع را م  أيغ.
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 مم  ككما .  ككمم را اميقغقثكك  ةكك  يدككرغ إيككع غاغ ع يكك  مككر. األ ككغار قامجيم ككمت     
 ريكم ر   ك  غ كع امييكعق. ةكق إرجكمم   ك  امع ممركر قام كمرات اميقغقثك   ك  ككس يكم 

  .قرزررةا ع   م مق عسا،قم ريسا امغق ر  امث م   مر. اميقا عرع،
اإلرجممر     امعغاث ام غم  قاإليبلي  رجغر امش قب ام غمر    ممعث    ع ام را     

  كك   دككغ . اإلجعيم ركك ث ككم   م عضككميع امككراث   قامق ككرة  قاإليككبلير  يككع يككبلح
ام غمر  قاإليبلير     يققع امثميغ األكمغ     مس عث ت  ام قمي  يعكقع امش قب

ع دكع األجركمس امجرركرة يكع امشكممب  ك  يقاجسك   قميك  ةيجرك  مكا   ع قريسكم امعك 
 .قاميي يقع يق. ثرممت أيس يعبل    ر در يعسم ام غب

 ك  اميجعي كمت  مق كرة امراث رك ع زركز ا سا  ك مكر  يكع شكف  ك  أع ام كرا  عيك     
ام غمركك  قاإليكككبلير  قع  كككب رقغا يسيككم  ككك  ام  كككما   كك  ام كككمرات قامع ممركككر اإلرجممرككك  

 اميقغقث .
إع ام را امع  عر ق م ي م ا    رسم يكع االثعكغاق ةك  ام كرا امعك  ر ك    رسكم      

مقع امكككررع، قامعككك  ععدكككس مكككأيقغ  ركككغ يمررككك  يثكككس امشكككغو، امق كككمء، قامدكككرق، قامع ككك
قامعضككككككميع قامعكميككككككس، قام م كككككك  قاإلرثككككككمغ قامعيككككككميح، قام ككككككرس قام  كككككك ، قاإل يككككككمع، 
قامي مككك ... قةككك  قكككرا ععجككك  ع كككق يدككك    امجيم ككك  قيككك مرعسم قغ مةرعسكككم، قعة ركككب 
ي مممسككم   كك  ي ممككب ام ككغر األعمعركك ، قميككمب يككيق ام ككرا عجككرةم مرككر اإلعيككمع قعغ  كك  

 قع سا ام  س قعسيم  قعقجس .
مككمع ام كككرا األدككر   أق االرجممرككك  ععجيككر  كك  امشكككجم   قاإلرثككمغ قامم قمككك    يككم      

قامث   ام ممر  مممع   قامع ر قامع ر امياع  قامدمغ ام قرس قامع مقع قاألريكمع قاميمرارك  
قاميقازعككك  مكككرع ام  كككقق قامقاجمكككمت قامعكم كككس قامشكككسمرة  ككك  يكككمرس امكككق ع ق كككب األيككك  

 .(18د  غمر  قامعض ر  مكس ش ء يع اج سم
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قميككمب أةيركك  ام ككرا  عككر األ ككغار قاميجيق ككمت، عجككر أع امدككغا   قمسككم ريثككس 
امقجقر ياع .      يمرس اميثمس،  لع   راع يقضق  ي كرع قريعك  ر عك   دغا ًم  قس

يككع ي  ككزات؛ ق كك  م كك  ام ككمالت قيككع م كك  األشككثما ع  ككر  زقاس يككم رككغعم  مكك 
قمسكيا  كلع ام ركمة ع يكسم ع  كر   يسكم اغقو ي رعك ،  األشرمء ك سم قريعسم ع ت ق أة

ي ع . قريغ اميغء ميغ    امرأ  امشررر  رعيكم   عر يمف امشثا قعدمح  رمع  مبل
أع رجككر أع شككراًم ال ريككع ق يعكك  ام عمركك   ععيككمق.  كك  عاككغ  األيككقغ ييككم رككر ق  إمكك 
  .امعث ا يع ام رمة ياعسم قاالةعيما، قغميم أر. م  يمف إم  ي مقم 

 ل بأن لمقيم وظائف ىامة في تربية النشء منيا: ويمكننا القو
عر ع امشممب إم  ام يس،  مم را يقاقو    ام رمة عغعم   رسم امك يك  ممم  كس قةكيا  -1

 االغعمم  مرع امك ي  قام  س رج س امك ي  ثبلق  أل يمس إرجممر  كثرغة.
   عاغ ام كرا عج س ام يس أيم  ام ري ،  بل امجم ، قال امثغقة، قال ام قع رد ح  -2

 مع ررا أق مع قرا اإلعيمع.
ع كككرر امييكككعق. األثبلقككك   ككك  ام يكككس يسيكككم عككككع  مر ككك  ام يكككس امكككيي ر كككقا مككك   -3

 اإلعيمع    ثريع  ميجعي  .
 ع قس مرع  اإلعيمع قاالع غاو ألعسم ع  ا امييعق. األثبلق . -4
 ع يس     ع  رق اميجعيع اميع مقع. -5
مكككرع اممشكككغ ألع يمكككف رع كككق يكككع إعيكككمعر  اإلعيكككمع  عغيككك  يمكككرأ ام كككرس دامي  كككق( -6

 قكغايع .
 ع ر ث  امر م  األقس    ي مقي   ةرمع ام  ي مت امبلررعر  امقا رة. -7
 ع  ق امعقازع مرع قق. امثرغ قامشغ ام عرع عععمز مع اإلعيمع.  -8

رقا ع مك قعكيع أةير  ام را    اغعمم سم  عر اممشغ مي ع  ام رمة ياعسم؛  مم ري  عغعم 
 امي قف اميمعر      ةرو ي رع ري   اميغء إم  ع  ر  . قمق ا عغضعم أع يقضق مً 
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ي رعككًم   ككر قريعكك   عككر امشككثا  ككلع  يميكك  يككقو رضكك و قع عككغ ي كك  امسيكك  قركككو 
يمف اميقضكق ؛ قغميكم رعجك  إمك  يكم يكقا  يكع األيكقغ امعك  مسكم قريك    ع امي   إم 

ي رع  إعيم ةق ي كقا م را اميجعيع اميي ر كر  اعع مء ام غر قري    عر . قام  ر   أع
 مغضسا. ألع اميغء    م ث   ع ام ري  رعأثغ ميم مررك  يكع قكرا   ر  يقاء عمم سا أق
 ك  امةممكب  -،  كبل ريكع رع امثكغقج (acculturation) امث م رك  يكعيم  يكع امععشكا 

  .ركقع قيم ال رعمة  أع ركقع  ّيم      ررع  يّيم -
قريك  رقاكمك  مكك  رع كقغ  إع امعةرركغ اميكمري ر عكمج إمك  عةركغقس ككيمف قريكععكم ام ك 

 عككر قرككميسا  اميجعيككع ع ككق األ ضككس، قةككيا يككم رؤكككر   ركك  اميث  ككقع االجعيككم رقع
مممجمعكب  م ي ر  امعث ر  يع اجكس امععيرك   م كرغ اةعيكميسا مممجمعكب اميكمري رسعيكقع

 ام ري  أرضًم.
 ماىية العولمة:

دككك بلح : ع عككك  ادككك ممح  كككمما األغ  مدككك   قا كككرة شكككمي   ام قميككك   ككك  اال     
مجيرككككع أققايسككككم، قكككككس يككككع ر ككككر   رسككككم قعق رككككر أعشكككك عسم االقعدككككمرر  قاالجعيم ركككك  
قام كغر  يع  ركغ ا عمكمغ األرركمع قامث م كمت قامجعيكرمت قاأل كغاو، قر كغو  كرر يكع 

عيم سككككم قأ –ثمدكككك  األيغركركككك   –امكعكككمب ام قميكككك  ع يككككرا عيككككقيج ام ضككككمغة امةغمركككك  
 .(19دام كغر  قاميرمير  قاالقعدمرر  قامث م ر      ام مما ك  

ع       قرغ. آثغقع أع ام قمي  عشرغ    جقةغةم ق  ر   أيغةم إم  أيغك  ام مما، قا 
 ر كككغو ي يكككر  ممكككر امجكككممغ   ي رككك  أيغكككك  ام كككمما أق عةغرمككك  ال عككككقع إال ممثعغاقككك ،

اآلثككغ، قيكك ب ثدقدككرع ، قمممعككمم  مع ركك  : ةكك   يككقح، مككس إغارة الثعككغاق ام قميكك 
 يع ام مما.

( ع عكك   ككرة أشككرمء م ككس أةيسككم أ كككمغ قييمغيككمت Globalization مم قميكك  د     
يات  كككممع رقمككك  عغركككر االعع كككمس يكككع رقمككك  أق  رقس اميغككككز إمككك  رقس امي مركككرة  أق 
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رككم امبلعرعركك  امككرقس امعمم كك  مسككم قمثمدكك  ع ككف امعكك  ع ككع  كك  قككمغات آيككرم قأ غر رككم قأيغرك
 .(20دقامجعقمر  

قةعمف ع غرو آثغ م  قمي  ي مر  امةغة يمعر      د   امكقعرك  قامشكيقمر ،        
ةككي  امدكك   امعكك  ر ككمقس قككمرة قيغقجككق ام قميكك  ع  سككم قعيغرغةككم إمكك  أدكك م  قأيككمكع 

 .(21دأثغ. ععيا مممعث و قاميكقع قامجيقر 
قاقعدمرر  ععيرز مد مت أيمير  ريكع  إع ام قمي  كامةغة يرمير  قاجعيم ر       

 ع ررر أةيسم مممع م  اآلعر  : 
عيككككك   ام قميككككك  إمككككك  عمعككككك  عاكككككما اجعيكككككم   قيرميككككك  قاقعدكككككمري عر يككككك    -1      

مح قعكغاكا امثكغقات  ك  رقس امغأييممر  قامشكغكمت يع كررة امجعيكرمت قر كقا   ك  األغمك
 .(22داميغكز

 ركغ اميعكم اك  مكرع رقس اميغككز قرقس امي كر  ، ع قا ام قمي      ام بلقمت  -2       
إي أع رقس اميغكككز ةكك  امعكك  عدككرغ اإلر ككمزات قاألقايككغ، مرعيككم رقس امي ككر  عع ككيةم 

 (.23د  مال قمرقع عغرر أق  ع ف.
ال عع رككككر ام قميكككك  مككككمإلجغاءات اميرميككككر  امعكككك  ععثككككيةم رقس اميغكككككز ع ككككق رقس  -3     

مكككف إي ععجكككمقز امعغعرمكككمت اميرميكككر  إمككك  امي كككر    يكككب مكككس عكككيةب إمككك  أم كككر يكككع ي
. ةككككككي  امعغعرمككككككمت أق (24دامعغعرمككككككمت امث م ركككككك  قاالجعيم ركككككك   قامعغمقركككككك  قاالقعدككككككمرر  

 اإلجغاءات امع  عثرا يدممح رقس اميغكز أكثغ ييم عثرا يدممح رقس امي ر  .
يعسككم  ع عيككر ام قميكك  أيككممرمًم م عة ةككس  كك  قضككمرم قشككؤقع امشكك قب قامعككأثرغ  رسككم -4     

امةكككزق امث ككككم   قامثككككقغة امي  قيمعركككك  قام ميككككقب قعاككككا االعدككككمالت ام ررثكككك  قع عرككككمت 
 ( 25د .األ بلا امرقم  قيغ   ع س األثممغ قاأل راث .... امخ

عيع رع ام قمي  مش مغات قع قت يةغر  قمغاق  قجيام  عيع رع أع عة و يكع  -5       
يمغرككككمم  قااليككككع يمغ قااليككككعر مع ثبلمسككككم جقةغةككككم ام  ر كككك  ام ككككماا   كككك  امعسككككب اإل



 دور المعمم في مواجية االختراق القيمي               نيالعدد الثا مجمة كمية الفنون واإلعالم 
   

999 

 

قااليعسعمغ مكغاي  قي رغات قأيمع  امش قب قاألق مع. قيع ةكي  امشك مغات قامع كقت 
اممغاقكككك  امرري غا ركككك  ق  ككككقق اإلعيككككمع قام غرككككمت قامععيركككك  االقعدككككمرر  قاالجعيم ركككك   

  (26د.قامعاما امرقم  امجررر قامشغ ر  امرقمر ...امخ
 بعض أساليب العولمة:

 قريكععم اإلشمغة إم  م   األيممرب امع  عيعثريسم ام قمي     االثعغاق ام ري :   
ام عكككقات ام ضكككمار  امعككك  ع  كككق ام عكككمع م يعكككماغ امعككك  عثكككر  األثكككبلق،  كككممةغااز  -

يقجقرة    اإلعيمع، قمريت م مج  إم  يع رع خ    جكيقعسم، مكس م مجك  ميكع ر كر 
 (27د.اهلل امعم    رسم يعسم، قر  اسم     رقر ام  غة امع    غ

ي مقمكككك  ادكككك رمر م كككك  امييمغيككككمت امثم اكككك  امعكككك  ر ككككقا مسككككم م كككك  امييكككك يرع  -
قام يككس   كك  عضككثريسم قااليككعرالس مسككم   كك  عث ككو امييكك يرع قريككقرعسا  قةيجركك  

   قيسا .
م مككت اميعايككمت امةغمركك  رقغًا كمرككغًا  كك  دكككرم   قثر كك   ككقس ام  قمكك  يككع ثكككبلس  -

( عضككككيعت معككككقرًا ععدككككمرا يككككع C.R.Cع ككككت  عككككقاع د 1990ام يكككك  ام مميركككك   ككككما 
ام ضمغة ام غمر  اإليبلير ، قيع شأعسم عسررر يؤيي  األيغة، قيع اممعقر امع  عسكرر 

 األيغة:
* يككم ر  ككق   ركك   ككق ام  ككس  ككك  ام دككقس   كك  أيككغة مرر كك ، إيا ع ككغ  م عأرركككب 

 قامضغب يع أ ر قامرر .
ء جكمءقا م غركق امكزقاج امشكغ  ، أق ثكمغج ةكيا * أمزاا امرقس معيكجرس اميقامركر ، يكقا

 امع مق، ميم ر ع  امعشجرع     امييمغيمت امجعير   رغ اميشغق  .
* ضغقغة يعع امزقاج اميمكغ اميي ر ّر  اإليبلا أيكغًا يغ قمكًم  رك ، مع دكرع امشكممب 

 قام عرمت ضر اإلع غاو.
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( C.R.Cمعكقر قثر ك  د* ي مقم  اميعايمت امةغمر  إرثمس امشممب قاميغاة رع ضيع 
 قا   مءةا يم رييقع  ممم  قق امجعير ، ثمغج ع مق امزقاج امشغ  .

أع امدكككمرغات  Norman Jonson* عدكككررغ األ ككككمغ: ر كككغغ عقغيكككمع جقعيكككقع 
األيغركرككك  مريككككت أجسكككزة قمككككغارات ق غمككككمت   ككك ، مكعسككككم أ كككككمغ أرضكككًم. ق عككككريم عمككككرأ 

شكك   ككلع ةككيا ردككمح ةجقيككًم   كك  عدككررغ األ كككمغ قام  يكك مت قاميكك قف ق ككغق امي ر
ث م ككمت امةرككغ. قيككع ثككا  ممث م كك  األيغركركك  ةكك  امث م كك  ام مميركك  امعكك  رجككب أع عععشككغ 

    ام مما ميم ع ي   يع ث م مت  دغر  يععق  !
قيككع ةعككم  ككلع عةررككغ شثدككر  اإلعيككمع قاثككعبلس ام بلقككمت ام ما ركك ، قعةررككغ يعاقيكك  

 عركك  ةككق ععككمج مسككيا امككزثا امث ككم   امقا ككر، قع مككس ام ككرا، قعسيككر  امث م كك  امي  ركك  قامق 
ث م ككك  اآلثكككغ قامسغقمككك  ع كككق ،  ركككث أدكككمح ريثكككس غيكككقزًا يكمعرككك  ععأدكككس م  كككس ام كككقة 
اميعر       اس  رمب جسمز اميعم   مممراثس.     امققت امع  ععكع    رك  دكعم   

  دكعم   األ كبلا األ بلا    ةقمرقر قع  ق أغمم ًم  ممر  ق قاار مممي رمغات ععغاجكع  رك
    مبلر ام مما ثمد  امعمي  إزاء اميعم ي  األيغركر .

 بعض اآلثار السمبية لمعولمة:
عع غ  اميجعي مت ام غمر  إم  عةرغات يعيمغ   يعبل   ، اجعيم رًم قاقعدمررًم      

قعكعقمقجرًم قثقغة  ك  امي  قيكمت، كيكم عع كغ  إمك   كزق  ككغي قث كم   أةعكزت   ك  
أثغةم قريعم قاض غمت قعةرغت، قأدم عم ع مس رقع ق       أعيم   ام رمة امةغمر  

راثككك  ام مميرككك ،  أقجكككرت ععمقضكككمت  ككك  اممعككك  "   كككرثت عةركككغات قريرككك   غضكككعسم ام 
االجعيم ر  قاالقعدمرر  قامث م ر ، ييم أر. إم  ث س    عاما ام كرا ام غمرك   أ يكرت 
عيميك  قعغام  ، قأ  رع  ام كرغة   ك  عقجرك  يك قف األ كغار قامجيم كمت كي ركمغ مع ركرا 

 ي قف األ غار، قأ  رت األي  ام غمر  يبليح ةقرعسم قكرمعسم.
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قرمكككرق أع ياكككمةغ اع كككغاو امشكككممب ةككك   دكككمغ يع  ككك ، م يعةركككغات اميرميكككر       
قاالجعيم ركك  قامث م ركك  قاالقعدككمرر  امعكك   ككرثت  كك  اميجعيككع ام رمكك ، قععككماخ  عيركك  
ماككمةغة ام قميكك  قامعرككمغات ام ميككرة امعكك  ةمككت   كك  يجعي عككم اإليككبلي  يككع ييككعع ع 

، معرمغات يع يممرئ قأ ككمغ إم مررك ا ام ضمغة األقغمر ، قاأليغركر ، قيم دم ب ةي 
دككممعسا  عسككرو مممرغجكك  األقمكك  إمكك  اقككعبل  جككيقغ اإلريككمع يككع ق ككقب امييكك يرع، قا 

 مممض و قامع كف قاالع بلس.
قيككع األ كككمغ اإلم مرركك  امعكك  عع ككس  مككغ شككمكمت اإلععغعككت أق عمككث يككع م كك       

عثككر  األثككبلق إلدككمم   ام عككقات ام ضككمار  امةغمركك ، امشككيقي امجعيكك ، قاأل ككبلا امعكك 
 امشممب ممالع بلس األثبلق ، قعشكرف امشممب    اإليبلا.

قيككع األث ككمغ االجعيم ركك   األثككغ. م  قميكك  امعكك  عدككرب امككرقس قاميجعي ككمت      
امعميركك  امعكك  عيككر غ   رسككم ع كرككف ام ككرا االجعيم ركك   اميككمارة  رسككم قع قر سككم إمكك  قككرا 

االجعيكم   إي ع قمكك  يكع يك قف   بلعك  إمكك   يك مر  يكع شكأعسم أع عككؤثغ  ك  اميك قف
 ي قف  غرزي ق م    .

 مم قمي   ع  غرق ةي  امقيماس عع غ  م  كرا األدكر   امعك  ع عيكرةم امكرقس 
قاميجعي ككككمت امعميركككك  كممدككككرق قاأليمعكككك  قامع ككككمؤس قامث كككك  ام ممركككك  مككككممع   قامع ككككمقع 

قاجممت قاإلرثمغ قامعض ر     قامدغا   قامع ر قامع ر امياع  قاميقازع  مرع ام  قق قام
يمرس اآلثغرع قاإلثبلا    ام يس قع يس امييؤقمر  امجيم ر  قامشجم   قامم قم  

يك مم  ك  يك قف  قاإلريمع .... امخ . قع كمقس أع عةرغةكم إمك  قكرا ةشك  قييميمك  عكؤثغ
كسكككم إمككك  يككك قف . يمكككف أع اميككك قف رع كككقس م كككر ع عركككت ام كككرا قع كاأل كككغار قامجيم كككمت

، يكك قف ع  كك  قاععسككمزي قييمككيب مكك  أضككغاغ    كك  اإلعيككمع يضكك س قيثككمر ي عككقي ق 
قاميجعيككككع   كككك   ككككر يككككقاء. قيثككككس ةككككيا اميكككك قف رثككككرا أ ككككغا  ام قميكككك  إي ريكككككع 

  (28د .امييع يغرع يع امسريع      اميجعي مت امع  عير غ   رسم
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يةب قال عكع   ام قمي  مممع غ  م  را األدر    عر اميجعي مت امعمير    يب مكس عك
إم  أم ر يع يمف إي عج ب ي سكم  كع  غركق قعقاعسكم اإل بليرك  قاالعدكممر  قامعأثرغرك  
قريم ي مر  جرررة ع يس     إض مو قع كرف قعرا   اميجعي مت امع  عرثس إمرسكم. 
قيثككس ةككي  ام ككرا اميكك مر  امعكك  ع ي سككم ام قميكك  إمكك  امككرقس قامشكك قب امييككعسر   ععيثككس 

امثكككرا  قاميغاق كككك  قامعيكككقرو قامعككككغقر  قازرقاجركككك   ككك  امكككككيب قامةككك  قامعضكككك رس ق 
امي ككككمرر  قامي ككككمررغ قاألعمعركككك  ق ككككب امككككيات قامجككككمع قامع رككككز قامع دككككب قام ما ركككك  

 .(29دقامعثعث قامعمغج قاميرق  .. امخ قاإلق رير  قام م ر  قام عدغر 
قيثككس ةككي  ام ككرا اميكك مر  امعكك  ععشككغةم ام قميكك   كك  امرقمكك  أق اميجعيككع امعككمي  
اميي عير غ   ر  عؤثغ ي مم    امي قف قامييمغيمت امرقير  قامع ضكر ر ، إي ع قمسكم 
إم  ييمغيكمت ي عقرك  قيضك    قاععسمزرك  عج كب امعث كو قامضكرم  قامعكرا   م يجعيكع 
أق  امشكك ب امككيي عككرثس إمركك . قيثككس ةككيا امعث ككو قامضككرم  قامعككرا   ريكككع ام قميكك  

 ر  قااليعةبلمر  امي رع .يع ع  رق أةرا سم اإلق رير  قامعقي 
 بعض األمثمة التي توضح اآلثار السمبية لمعولمة: -
 كك  رغايكك  أ ككرةم يغكككز رغايككمت اميككغأة قام  ككس ممم ككمةغة مجيسقغركك  يدككغ ام غمركك   -

%( أ كبلا 85(  عمة قيررة يدغر ، عمرع أع األ كبلا امعك  رشكمةرعسم : د1472    د
%( أ كبلا 23بلا  عكو ق كغقب، د%( أ ك85%( مسكم يشكمةر جعيكر ،ق د75جع ، د
%(     يع 6%( أ بليًم أثغ.، د21%( أ بلا  م  ر  قرري  ق ررث ، د68عدب،د

 رعكك  امم ككث رشككمةرع عشككغات األثمككمغ قمككغايخ ث م ركك  قعغ رسركك ، قمككا رككيكغع األ كككبلا 
 (30د.ام  ير ، ألعسم ما ععس يعسع أي اةعيما ريكغ

  ك  يكمميكمت امي يكقس، امكيي  امكررعمغات  يكعقرمً ام رمرقع  رع  كقع  اميبلركرع  يكع  -
أدمح ريعثرا م قجمة  االجعيم ر  قاأليقغ امعم س  قمر  مبلعدمس. قةيا يثمس     

  امي   االيعسبلك .
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امككيب، قامعمككغج االع كبلس األثبلقك ، امشكيقي امجعيك ، ام عككو، امةك ، امبليمكمالة،  -
 قاميرق  ...امخ.

مم رككك  ق ةرككمع ث م كك  اميكك ع امعم سكك ، قع ككككس اععشككمغ مرككع اميثككرغات قع م -  رسككم،  قا 
األيغة، ق غر   امع ميس يع امييعرع، قعغاجع امققت اميي ر ضر  اإلعيمع يع أ  مم  
قزقجع ، قكثغة األيغا  امع يكر ، قعزاركر ام عكو قامجغريك   ك  اميجعي كمت امعك  ر كمس 

عكككو قام كككقة قامدكككغا ، مسككم يع ريككك ، قثمدككك  اععشككمغ ام  يككك مت ام ريرككك ، ق  يكك مت ام 
قعزارر اإل يم  م را امي رغة     ي غ   امقاقع، قكثغة  قارث اميرغ قام يس، قأثرغًا 

 عزارر اإل يم  ممال عغاب، قامضةق  امع ير ، قامق رة. 
 :طبيعة االختراق القيمي -

إع امدغا      ام را    جقةغ  ةق اثعبلٌو     اميدممح قامغؤ. قايعبلف 
ع قق ام ضمغي اميي رشيس ع ققًم  كغركًم قعكعقمقجركًم قاقعدكمررًم قيرميكرًم األ ض ر ، قام

ق يكغرًم ير غ   عيًم ع ققًم قريرًم مدمم  . ةيا يم ر ّ يعم إركم  امعكمغرخ، قال رمكرق أع 
 امقاقع امي مدغ رشيُّ  ع عمغرث ، ال مس ردرق  قرؤكر .

يعجكغة  ك   كقاغ يككع م كر قكمس ام كمما االقعدكمري قاميرميك  اميةغمك  اميسكري ام
عيككم يككع اجككس  غقرعككغز "امعككم  ال عككيةب إمكك  ام ككغقب يككع اجككس يدككممح اقعدككمرر  قا 
ام ككرا امعكك  رغرككرقعسم أع عسيككرع   كك  ام ككمما." قأضككمو  كك  ةككيا امدككرر " ككقاغ شككيمس 
جعككقب  رككغ ييكككع الع امشككيمس ال ريكككع أع ر مككس م ككرا أثككغ.  رككغ قريكك  .. قجككقغج 

قمس ال اقمس أع ركقع ةعمف  1991ام غاق يع  مق  األب  عريم أ  ع ام غب     
 أ ر رةرغ  رمععم ققريعم."

إع امسقركككمت قامثدقدككككرمت ةككك  امضكككك ر  األقمككك  م  قميكككك ، ققكككر مككككرأت ام ةكككك       
 قامسقر  عقاج  ع ررمت ام قمي  يعي يععدو ثيمعرعرمت ام غع اميمض .

 عغعم  مسي  امامةغة يجيق   يع امييمت قامثدماا أةيسم: ق     
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ع ككر اككمةغة االثعككغاق ام ريكك  عكغريككًم ألرككررقمقجرم ام غرركك  امييعيكك ي  كيككم عغرككرةم  -1
امقالركمت اميع ككرة األيغركرك ، يككع أجكس اآلثككغ، قةكك  ع كقا   كك  يجيق ك  يككع األقةككما 
يعسككم، ام غرركك  قامعككك  عيككعسرو ج ككس اإلعيكككمع ر ع ككر أع   ر كك  قجكككقر  ي دككقغة  ككك  

غمككًم قييزقككًم امغام كك  االجعيم ركك ،ع ف امغام كك   غررعكك ، قأع كككس يككم  ككرا  ال ر عركك ، يُ  ثِّ
امع  عج س اإلعيمع ر   أع قجقر  إعيم ركيع    كقعك   ضكقًا  ك  جيم ك ، قرععيك  
إم  أي  ي رع . قامكقةا امثكمع  امثركمغ امشثدك  قةكق رجك ء عكغريكًم م كق   األعكمع ، 

ر ق ككككر  قر يككككس   كككك   يكككك  امككككق   ام ككككقي ، قامككككقةا امثممككككث ام رككككمر؛  يككككم راا ام ككككغ 
اميقجكككقر، قيكككمراا  كككغًا يثعكككمغًا،  سكككق ي مركككر، قككككيمف ككككس امعكككم  قاألشكككرمء ي مركككرقع 
مممعيكككم  مسكككيا ام كككغر، قيكككع ثكككا   كككر  ةعكككمف امعكككزاا مأرككك  قضكككر  جيم رككك . قةكككيا رجككك ء 
عكغريًم قر  ًم مؤليقغ    اعجم  ام غررك  قاألعمعرك . قامكقةا امغامكع اال ع كمر مكمع ام مر ك  

رو دككغو األعاككمغ  ككع غؤركك  ام ككقاغق مككرع األ عرككمء قام  ككغاء، اممشككغر  ال ععةرككغ مسكك
قمرع األجعم ، ققمقمسم مقدك سم أيكقغًا  مر رك ، قمممعكمم  عككغر  االيكعةبلس قامعيرركز 
ام عدغي.قامقةا امثمي   رمب امدغا  االجعيم   قرأع  ةيا امقةا ععقرجًم مؤلقةما 

ع شككغكمت ققكككمالت ق م ككمت اميككمم   ييككعسر ًم االيعيككبلا مكككس أشكككمس االيككعةبلس يكك
قأق رمت يعي   ، قمي ع  ع  رس امعضمس ام كقي ، ق  كق األمكقاب أيكما آ كمق امعةرركغ 

 ع ق األ يع.
ريككعسرو االثعككغاق ام ريكك  إثضككم  امع ككق ، قريككعسرو ام  ككس قامككع   كككأرقات  -2

مع يككرغ اميمضكك ، قعأقرككس ام مضككغ، قامعشككغرع م ييككع مس، ق  كك  أيككم  أع االثعككغاق 
 ككس ي ككس امدككغا  األرككررقمقج   كك  امققككت امككغاةع، قامككيي كككمع ر ككقا أيميككًم ام ريكك  

م ي رككك  امعأقركككس قامع يكككرغ قامعشكككغرع، قيمكككف م كككر اعسركككمغ االع كككمر اميكككق ررع   ككك  عسمرككك  
 ثيمعرعرمت ام غع اميمض .
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ريعسرو االثعكغاق ام ريك  عيك رح امكق  ، قاميكر غة   ك  اإلرغاف قج  ك  ركغعم   -3
يع دقغ قيشمةرات يات  ممع إ بلي  يثرغ م   س  مجب  ميم رجغي     امي ح

م   كككس، يكككع ثكككبلس امقيكككماس اميكككي ر  قاممدكككغر  قامعكعقمقجركككم اميع ريككك  امعككك  ريع كسكككم 
 امُيثعِغق رقع اآلثغ.

ريعسرو االثعغاق ام ري  ع  رس  م  ر  ام  س، قعكررو اميع ق قام كرا، قعقجرك   -4
قعككككغر  عكككق  ي كككرع يكككع االيكككعسبلف معكككق   امثركككمس، قععيكككر  امكككيقق، قققممككك  اميككك قف،

ي ككككرع يككككع امي ككككمغو قاميكككك ع قاممضككككماع، قا  ككككراث عككككق  يككككع االيككككععمم  ام ضككككمغي، 
 قعكغر  عي  ايعسبلك  عغ رس ، ققيع اميجعيع اإلععمج .

قريكععكم ام كقس مككأع االثعكغاق ام ريك  رسككرر ةقرععكم ققريعكم، قرككع ك  ممميك ب   كك   -5
ثككككغ، قع ككككمء قريعككككم اإليككككبلير  قام غمركككك  األدككككر  ، ق ككككرة يجعي عككككم قعيميككككك  أيككككما اآل

 قرسرو إم  أع رج س كس عشم   رغ يي ي ع  أق قري .
عكررو اميؤييمت االجعيم ر     امم راع امعميرك  معشكجرع اععشكمغ األ ككمغ قام كرا  -6

اميكككمارة  ككك  امعاكككما امغأيكككيمم  ام كككممي  معككككقع قكككقة ضكككم    قيكككؤثغة  ككك  ام كككغاغ  ككك  
 امم راع امعمير .

امعكككأثرغ  ككك  امكككغأي ام كككما قامعكككغقرخ مي سكككقا امرري غا رككك  مميككك  ع قيةكككم قيكككر غعسم  -7
 قامعغقرخ م  قة اميؤثغة د امقالرمت اميع رة ( ك قة ق ررة    ةيا ام غع.

 إض مو امق رة امق عر  قث ق  قايس امض و قامرأ  مر. اإلغارة امش مر  . -8
ع امدكسرقع  قأ غاضك   ك  عم ركك  عككغر  امقضكع ميكم رثكرا يدكممح ي رعك  م كركم -9

امكككق ع ام غمككك  إلغارعككك ، قع كككر ام كككغب امع يكككر  قامر مارككك  يكككع أةكككا قيكككماس االثعكككغاق 
 ام ري .

إع االثعغاق رشكس ث قغة أشر يع ث قغة امعم ر ، ع ف امع  عععخ  ع امسريع   -10
اممث  االقعدمرر ، قااليععمم  اميرمي ، قيمف م كا امع را امعكعقمقج  امسماس، قع قق
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اإل بليككك  قامث كككم    مكككغ األقيكككمغ االدككك عم ر  مكككر. رقس اميغككككز، قاع كككغار امقالركككمت 
اميع كرة األيغركرك   ك  امةممكب م ركمرة ام كمما، قعككغر  ايكعغاعرجر  ث م رك  جرركرة، عث ككس 

 (31د.كمةس امرقس امعمير ، قمر س االثعغاق ي س االيععمم 
 :لمعمم في مواجية االختراق القيميدور ا -

مرمرم كم ر  امكرقس ام غمرك  قرقس ام كمما امثممكث ع كمع  يكع أزيكك  االثعكغاق ام ريك ،  إع 
قأكمككغ رمرككس   كك  يمككف اععشككمغ اميثككرغات، قاميككغقمت، قام ككقارث اميع ككررة قاالع ككبلس 
امث   ، قكس ةيا عمعخ  ع  رمب ام را ق ع امجسكس ام  ر ك  مممكررع ققريك  اميكي  . 

قغرًم امغجق  إم  امعشمع ممم را امررعر  قاإلعيمعر   أيما ةيا امقضع اميزغي أدمح ضغ 
امعكك  عككعاا ام رككمة قعضككم  اميكك قكرمت، قأكمككغ ييككم ر   كك  ع  رككق ةككيا امسككرو ةككق 
اميرغيكك ، امعكك  ع عمككغ يجعي ككم يدككةغًا معمشككاععم،  رككث ر يككس اميرغيككقع   كك  عيغرككغ 

قكرمت ييمغيكك  ام ككرا امررعركك  قاإلعيككمعر  يككع ثككبلس اممككغايخ امرغايككر  مع قر سككم إمكك  يكك 
مر. أ غاو ام ي ر  امع  رير  امع  ير  قال رث   قري  اميرغي     يجعي عم مم عممغةكم 

 يغكز إش م .
مكك          قمكيمف عككر ق كم ك  امعغمككقررع قامي  يكرع إمكك  ع  ركس أرقاغ ام رككمة اميرغيكر  قا 

ضكككغقغة ام يكككس   ككك  امعغمرككك    ككك  ام كككرا ام مايككك    ككك  يغعككككزات عممثككك  يثكككس: يمكككمرئ 
ام  ركرة اإليكبلير ، ققريسكم امغايرك  معككقرع اميكقا ع اميعدكو مماليكع مي ، قامدككبلح، 

قامشكككةقو م  كككب ام  كككا قامي غ ككك   ككك  أغ كككب آ مقسكككم،  قاميعيكككا ممال عكككراس، قامعيكككميح،
قاميعققككر مبل ككبل  قاإلمككرا  امي مككق  مككغقح اميمككمرغة اإلرجممركك  قاإلععككمج امعككم ع، امعشككمع 
ميمكككمرئ امييكككمقاة قمكككغقح ام كككقاغ ققمكككقس االثكككعبلو، قعمعككك  امييمغيككك  امرريققغا رككك ، 

 قا عغاا   قق اإلعيمع قعر را كغايع .
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أع رقغ امي  كا  امعغمكقي مك   بلقك  ق ركرة مممث م ك ، قأع امع  كرا ق ع   كع اممركمع     
م ككككا يسيعككك  امث م رككك  مكككر  م ركككرًا  كككع  عمدكككغ ةكككي  امث م ككك ، قيكككم رعسكككررةم راث ركككًم 

  (.32دقثمغجرمً 
مع يكككككككس عم كككككككمعسا  –أكثكككككككغ يكككككككع قمكككككككس  -إال أع امي  يكككككككرع أدكككككككم قا  ي كككككككمممرع     

ق جككككا امع ككككررمت امي مدككككغة امعكككك   قييككككؤقمرمعسا امث م ركككك ، ق ككككق ايككككعغاعرجر  عككككعبلءا
 عقاجسسم ث م ععم    ةي  اآلقع .

إع ع غركو امي  يرع  ميعكاقي  ام كرا  ريم رةا      اعثميةم إ مغًا يكككغج رًم مسككككا  -
 كك  يثككككككع و اميقاقككو امعكك  عككقاجسسا  االجعيم ركك  قاميسعركك  قامكككع قغات امعكككككعقمقجر  

ك مس، رقعكككككككيم عككككأثغ مككككمم را اميكككك مر  امعكككك  عككككزا ا ام ككككرا قع كككررمت ام ككككككككدغ   كككك  امييعككككككك
 (33.داالرجممر 

ق ككك  امققكككت امكككيي ر عمكككغ  رككك  امع  كككرا أراة غاريككك  ميقاجسككك  ي كككمقالت االثعكككغاق      
امث ككم  ، عجككر أع ةككيا امع  ككرا مقضكك   ام ككمم  مككا ر ككر قككمرغًا   كك  ةككي  اميقاجسكك ، مككس 

امككيي ريككعقجب إرجكمر دككرة  رعكميككس دكمغ يككرثبًل يككع يكراثس ةككيا االثعككغاق، األيكغ 
 رسكككم امع  كككرا يكككع امث م ككك ، مرؤرركككم رقغةيكككم ككككميبًل  ككك  معكككمء اميكككقا ع، يمكككف أع امقضكككع 

 ام مم  ر ع غ إم  ةيا امعكميس قياف امععيرق.
ويمكننا القوول بوأن ىنواك مجموعوة مون األسواليب التوي يمكون أن يتبعيوا المعموم  -

 تراق منيا:لتنمية قيم تالميذه، وحمايتيا من االخ
: قرعا ةيا إيم يممشغة كأع ري ف امعمشا  يكثس يك قف إعمم  اميكثس امدكممح دام رقة ( -

امكمككمغ،   كك  ا عمككمغ أع يكك قف امكمككمغ يثككمم ، أق م غرككق  رككغ يممشككغ كككأع ركككيعيع 
 امككعمشا  إمكك  قدا يع اميمض   أق يع ام مضغ  ع يعجزات عيع ق اإلشمرة .
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ع ثككبلس ععككمقس األرمكك  قام ككغااع امعكك  ال ريككع رع أ ككر إال أع اإلقعككم  : قرككعا يمككف يكك -
رع مس قةق غاض  ميم ريي   أق ر غأ   قةي  األرمك  قيكم  ك   كيسكم ع  كس يكع  ككغة أق 

 غأي يضمر.
يككر غة ام ككقاعرع : قرككعا ةككيا األي ككككقب م ككككغ  قككككقاعرع ي رعكك    كك  ام ككبلب ع ككعا  -

عا   كرسا اميغاقمك ؛ قيمكف مكككك  رعدغ كككقا   رسا  األثي مي قف يم قمدقغة ييعيغة، قع
 ع  ككمارًم مممدقغة اميغجقة، كأع ري ف   مًم    ثقاب.

يككر غة األدككقس امررعركك  قامث م ركك : قر ككككر ةكككيا األي ككككقب يكككع أةكككا األيككممرب؛ ألعكك   -
يغرع امعكأثرغ،  رع  كب يكع امي  كا أع رقضكح معبليركي  أع امكررع رأيكككغ مككيا أق رعسك  

 ا، قةككق  كك كك  رغجكك  يع االمعزاا امركرع   ع  ريككعجرب قرع مس يم ر مس م . ع كككي
ام جككقء إمكك  ضككيرغ ام ككغر : قرككعا ةككيا األيكك قب يككع ثككبلس اال عكككما إمككك  ضيككككرغ  -

ام كككممب امككيي ر ميككم    كك  اقعككغاو امث ككأ مم عمككمغ امضككيرغ اإلعيككمع   قككقة راث ركك   
 (34د  قأ يكمم .ع مقس عع ك  يغرغع  قعد ككس أقككقام

امي مضككغة : قرككعا ةككيا األيكك قب يككع ثككبلس ام  ككمء يككع ام ككبلب قع ككررا امي  قيككككمت  -
 امبلزيكك  مسككا  ع ام را امع  ر عغ    رسا  اكعيممسم  مغ امي غغات امرغاير .

اميعمقش  قام قاغ : قرعا ةيا األي قب  مغ ع م س يعمكمرس مكرع امي  يكرع قام كبلب  -
ع  مسكرو عكرغرب ام بلب     االرجممر     امع  را، يثس : ع قر   قس يقضكق  ي ككر

 ام ج  مررسا قع قررةا   ك  اميقاجس  قامث   مممع   ...امخ .
ايعثراا ام دا ام  يرك : قيمكف م كغ  قدكا  كع يقضكق مت ي رعك ؛ م دككر  -

 .ععيرك  امثركمس ام  يك  مر. ام بلب، قم ت اععممةسا إم  يم  رسم يع  مغ قيقا ا
ممإلضكككككم   إمكككككك  أيكككككممرب أثككككككغ.، يثكككككس: م ككككككب األرقاغ  ككككككك   األم ككككككككمب امعغمقركككككككك   -

قامعيكثر رمت، ق غر ككك  اميشغق  قامع  عع  كب إعجكمز  يكس جيكم   م ركث رككككقع مككس 
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 ككغر رقغ   كك  امعث ككر  قامعع رككي قامع ككقرا قام رككما مككممغ بلت قاععسككمز اميعميككممت؛ قيمككف 
 (35د معر را قرا يغ قب  رسم.

امعقيككع  كك  األعشكك   اميدككم م  م يككعسخ امعكك  عيككم ر   كك  عيككق امشثدككر  قععيركك   -
 اميرقس قاميقاةب. 

 عجررر األي قب ق غر   امشغح يع امييعجرات  مغم  ام بلب مأيعسا.  -
غشكككككمرةا رم ام كككككبلب، ثمدككككك  يشكككككمكس اميغاة ككككك  غمككككك  اميكككككعسخ ميكككككم ريككككك  قضكككككم - قا 

 قعقجرسسا. 
ر ؛ ألعسكككم عكككؤثغ عكككأثرغًا يممشكككغًا   ككك  يمرعككك ،  رعقجككك  أع رغا ككك  امي  كككا  ممعككك  امع يككك -

 ام بلب مممكغ  أق ام ب ميم ر مس،  ع  مق كمع ر قة إم  امعييف ممألثبلق قام را. 
عقيكككرع يكككراغف ام كككبلب قعسراكككعسا مبلعكككريمج  ككك  اميجعيكككع،  ر كككرا امي  كككا اميمعككككغ  -

 ميكككك ، قام عككككقع، قامجررككككر يككككع األعشكككك    رككككغ امدكككك ِّر  "يثككككس امث ممكككك ، قام بلقككككمت ام
 قامغرمض ، قزرمغة اميدمعع، قامشغكمت". 

يككككع األعشكككك   اإلشككككغاو   كككك  جيم ككككمت األعشكككك   معغمركككك  ام ككككبلب   كككك  ام عككككقع  -
اإلراغركككك  يثكككككس جيم ككككك  امعق رككككك  امررعرككككك ، قامدككككك   اميرغيكككككر ، قاميكعمككككك ، قامييكككككغح، 

 قام  قا، ق رغةم. 
يشمغكع     اميعميكممت اميك ررة امعغمر  ام ي ر .. كزرمغة اميغر  يع ام بلب، أق  -

أق ام زرعككك ، ييكككم ريكككم ر امي  كككا  ككك  ع كككقرا اميككك قف قعق رككك  امةم كككس ق كككس اميشككككبلت 
 قع قر  امدبلت. 

رقماق    ام د   ممغة  ع جزء يع يشغق  يعكميس     يراغ اميكع   5عقجر   - 
  ع كككمر  قضكككمرم األيككك  قاأل كككراث امجمغرككك  إل ركككمء شككك قغ األيككك  امقا كككرة، أق يشكككك 

 اجعيم ر ، أق امةغة أثبلقر ، قةكيا. 
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أع عكقع ةعمف ي مغ  رااي  ممميرغي  ثمد   قس م   ام ضمرم امسميك  يثكس   - 
 آثمغ امعرثرع قاميثرغات. 

ع يرا ام دس إم  يجيق مت عيي    ك  أيكيمء امدك مم  أق األم كمس أق ام  يكمء  -
 أق األ راث اميسي . 

اقيكككمت يع كككقغة قيعةركككغة ر ككقا امعث ركككو مسكككم   ككك  إععككم عكككؤيع مكككأع  ام كككرا قاميمككمرئ يع
أي  ام قاغ، قعريرغ يع  ممت امعيق امشثد . قعغ. ث قغة امعقجسكمت اميجعي رك  
ام مايكك  قامعكك  ععاككغ ممميكك ب مككرقغ امي  ككا كعمقككس قيث ككو م  ككرا، ق  ركك  عككغ. أع يكك قف 

ركأع   امي  ا رجب أع ركقع عيقيجًم ر عيي م  ام بلب، قعؤكر     أع ي قف امي  ا
قمكككككس قرغعككككك  امي غ رككككك . يكككككع ةكككككيا اميع  كككككق ع يكككككح  غ كككككع رغجككككك  امقضكككككقح قاميعمم ككككك  
قاميدككككراقر  قامشكككك م ر   كككك  امع ميككككس يككككع ام ككككرا  كككك  اميؤييككككمت امع  ريركككك   قامدكككك رر 

 اإلراغي ق   امع ميس يع ام  م .
قاميرغي  رع  كب أع ع يكس   ك   ع يركق قريك  االععيكمء مكرع ام  مك  قامي  يكرع . ةكي  

  عع  ككق مييمغيكك  االععيككمء مككممعزاا قا عككزاز قي مكك  م ككق ع قم يجعيككع قاميرغيكك  ام ريكك
كيؤيي  عغمقر . يع ةعم، المر م يرغي  يع ام يس   ك  ع كقرغ مكغايخ قآمركمت قأ كغ 
ثمد  مييم رة ام غر     االععيمء مرقااغ ةقرع  قمبليكعجمم  م يق معك  قأةرا ك   ك  

قزاغة امعغمرك  قامع  كرا أع عيك   إمك  ع زركز  االععيمء م غر . مسكيا امدكرر، رع  كب يكع
اميشكككمغك   ككك  اميمكككمرغة قامعث كككر  قامعع ركككي قامع كككقرا قمعكككمء اميقاقكككع قاآلمركككمت قام كككرغات 

 م عأثرغ قامعةررغ مر. امي  يرع.
م ي  ككا رقغ يسككا  كك  إغيككمء ام ككرا األدككر  ، ق رعج كك  ةككيا امككرقغ  عككر ايعشكك مغ       

 ممي  ا   ء امييع مس ققمرع   ريغقع يع قع غة امع  را،مأع جيرع أ غار اميجعيع ق  يم
م  رقغ يسا قيؤثغ    معمء ام را ق غيسم مر.  بلم . قةعم رمغز رقغ امعغمر  ام م س 
 كككك  ي ككككق امي ققككككمت امعكككك  ع ككككقس رقع  ككككغ  ع ككككف ام ككككرا أق ع ككككمقس أع عةرككككغ يككككع 
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يككع ثككبلس مككث اعجمةككمت ع ككف ام ككرا قغم سككم مككمميقغقث امث ككم   اإليككبلي  ام غمكك ، أق 
ام را اميغ قب  رسم، قامع   ع  غر سم ريكع عكقرع اإلعيكمع ام غمك  امي مدكغ امكيي 
رعييف مسقرع ، قيقغقث  امث م  ، قع م    امثبلق يع ي غرات ام دكغ ام كررث امكيي 

 ر رم .
قيع يم عميم  يؤييمت اميجعيع    مرمرم  راس   مم ي  م ال عكعيس امدقغة اميشغق  

ةعيما مممعيق ام ري  م ي  يرع اميرع ر ي قع    اميراغ  إي أع إريكمع إال م  قةق اال
 امي  يرع مع ف األةراو  ميس جقةغي  ميا    عجمح ع ف امعجغم . 

إي اع امي  ككا ةككق  جككغ امزاقركك   كك  ع ككقرغ يعاقيكك  امع  ككرا ألعكك   كك  كثرككغ يككع      
قرغ مككس ر ككرا قريككم األ رككمع رمشككغ امي  ككا م ككرا يضككمرة ميككم ررغيكك  قر ككقق  ي ركك  امع كك

 ي مرر  مؤلةراو اميغجقة ممإلضم   إم  ر ي  عرمغات أدقمر  ي مرر  مكس جررر.
قيع ةعم أةرب مقزاغة امعغمر  قامع  را  مأع عككقع ةعكمف اثعمكمغات ققرميكمت م  كرا  عكر 

 امي  يرع معكقع ققة ر ع مؤليما.
غة مع ككككررث إععككككم  عككككؤيع مككككأع كككككس جسككككر دككككةرغ مع ككككقرغ امع  ككككرا ةككككق ث ككككقة كمركككك    

اميجعيككع.. إععككم ع يككح إمكك  أع عع ككقس يراغيككعم يككع يمككمع  إمكك  ي ككمع .. قيككع يكككمع 
 م رغ  قامع  رع إم  ييم   يع امي مغو قام را.. 

ما ر ر امع  را    ضقء يعةركغات قع كررمت امركقا يجكغر قيكر   الكعيكمب قعكغاكا      
ي غ ك  قامععيرك  .. امعغمرك  امي  قيمت. مس أدمح ايكعغاعرجر  إلقميك  يجعيكع امعغمرك  قام

امعكككك  عةككككغ   كككك  ع ككككق  أ  ممعككككم يعككككي امدككككةغ يعاقيكككك  ام ككككرا امعمر كككك  قاميكككك قكرمت 
االرجممر .. قيجعيع امي غ   اميي ر عمغ أيم  كس عسض  قع را.. قامععير  امع  عمرأ 
يع عزقرر  بلمعم ممميسمغات امجرركرة امعك  ع عمجسكم أيكقاق ام يكس قع غضكسم يع  مكمت 

 قامع قغ. اميعم ي  
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إععكككككم عؤككككككر   ككككك  أع رقغ امي  كككككا ةكككككق األيكككككم  امكككككيي ر كككككقا   رككككك  أي يشكككككغق       
م ع قرغ..  ممي  ا مر   غ ًم ي مررًا أق يجغر أراة م ع  را مس ةق ام مرغ   ك  ع قركس 
ام ي رككك  امع  ريرككك  يكككع قار ككك  إمككك  غيكككمم  مععكككقرغ اميجعيكككع.. قةكككق ام كككمرغ   ككك  معكككمء 

امعيكقيج قام كرقة.. قامقاقكع أع رقغ امي  كا شثدر  ام ممب م كا يكم رجيكر  يكع  ككغة 
ال ر عمج إم  عأكرر قةق اميي قد ع  ث م ععم ام غمر     أققامسم قأش مغةم مأع  كمر أع 
ركككقع غيككقاًل.. أجككس.. امي  ككا ةككق غيككقس ام  ككا ق ككمغ  امسقركك  قام ككرا ق ميككس يشككم س 

يثكككزقع زارةكككم امععكككقرغ قامع كككرا قيغمككك  األجركككمس  ككك  أيككك  ع عمكككغ ام كككرا امعغمقرككك  ةككك  
 امغق   قاألثبلق .

 -أما أىم التوصيات والمقترحات فيي كما يمي: -
إجغاء امم قث قامرغايمت ام  ير  امعك  عشكثا ام كرا األدكر   كمألريكمع قامدكرق -1

قاإلثككبلا  كك  ام يككس قامدككمغ قامث كك  ام ممركك  مككممع   قامع ككمقع قامشككجم   قاإلرثككمغ . 
 غ ام قمي  قع و    قجس .ةي  ام را امع  ريكع أع ععدر. معرم

ضككغقغة ي مغمكك  ام ككرا اميككك مر  قامضككمغة امعكك  ع ككمقس قعكككقات ام قميكك  عشككغةم مكككرع  -2
 أمعمء األق مغ امييعسر   مك  ال عؤثغ ي مم قع ي  ق قمسا ق  قمسا .

غمككك  ام كككرا األدكككر   مكككممعغاث ام ضكككمغي مؤليككك  ام غمرككك  اإليكككبلير  قغمككك   ضككغقغة -3
مم قميككك  قامكككرقس امعككك  ععمعمةكككم مكككك  ر عكككزا أمعكككمء ايععكككم مكككمم را ام كككرا امضكككمغة قامرثر ككك  م

األدر   قا عيمرةم     رمعسا امثمد  قام ميك ، قرعث كقع  ك  امققكت ياعك   كع ام كرا 
 امرثر   أق امضمغة قاالمع مر  عسم.

ضككككغقغة امعييككككف مسقركككك  أيععككككم ام غمركككك  اإليككككبلير  قاال عككككزاز معغاثسككككم ام ضككككمغي  -4
معييكككككف مممسقرككككك  ام قيرككككك  قاإلريكككككمع مممكككككرقغ األيميككككك  مئليكككككبلا امثممكككككر.   يكككككم مكككككأع ا

قاال عكككزاز مممشثدكككر  ام غمرككك  إعيكككم ريكككعح امشكككممب ام غمككك  ام دكككمع  اميمرارككك  قام كككرا 
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األدر   قامغقح االقع مير  امع  عغ   االيعيكبلا قامعم رك  قامير رك  م  قميك  قر معسكم 
 رعسم قع ريسم    اميجمالت كم   .قيغقجرسم اميرع ال رغررقع ثرغ األي  ام غمر  قيرم

زغ  ام كككرا االرجممرككك  قاألدكككر    عكككر األ كككغار يعككككي مرارككك   ركككمعسا مكككك  عكككؤثغ  كككك   -5
شثدكككرمعسا قأرقاغةكككا امقار رككك  مكككك  عككككقع  ريكككم م كككر ام م كككرة األيميكككر  امعككك  عيكككععر 
  رسككم ام دككمع  اميمراركك  امعكك  ع كك  األ ككغار قامجيم ككمت يككع شككغقغ ام قميكك  قيكك مرمعسم 

شقرسمعسم ام رير  قامي قكر  مك  ال عؤثغ ام قمي      امعيرخ االجعيكم   م يجعيكع قع
ام غمكككك  قعثكككككغب ام كككككرا قعيككككك ء إمككككك  امييمغيكككككمت قامع كككككم بلت االجعيم رككككك   مؤل كككككغار 

 قامجيم مت.
ضغقغة اةعيما امجيم مت اميؤيير  كمأليغة قاميرغي  قامجميع ققيكماس األ كبلا  -6

االجعيم ر  ، ع ف األيممرب امع  عدب ام را األدر       ممأليممرب ام قري  م ععشا 
 غقق األ غار يعي مرار   رمعسا قع ث  قعغشرةا    امققت ياع  إم  امعث    ع ام را 
يا يم  رث ةيا  كمع ر كمة ام قميك  قيغقجرسكم  امضمغة قي مغمعسم ك ر     اميجعيع، قا 

مك ، قمممعكمم  ع شكس ام قميك  ال ريع ر قع اثعغاق   قس قضيماغ أمعمء اميجعيكع ام غ 
    ع  رق أةرا سم قمغايجسم    امق ع ام غم .

ضغقغة قرما امع مقع قامععيرق مرع امجيم مت اميؤيير  امع  رععي  إمرسم األ كغار  -7
مك  عق ر يرميمعسم قمغايجسم امعغمرك  قامعسيرمرك  قاإلغشكمرر  امثمدك  ممعكمء امشثدكر  

  قاإلرجممرك  معككقع اميسيكمز األيكم  م يمرك  األ كغار ام قري  امع  عؤيع ممم را األدكر 
 قامجيم مت يع أث مغ ام قمي  قشغقغةم.

إقمي  ق رات اإلغشمر األكمرري  مك رمت امعغمر  قا  رار  مكغايكخ يكعكعكق ك  عق كقر   - 8
م  بلب امييعجررع مسي  امك ركمت، ركككقع يككع أةكرا كسككم عشككغ امث كم كك  قامي م اك    ك  

األدككر    امعك  ر عككمج مسككم ام كبلب امجككمي رقع دام كبلب امي  يككقع( قعشككجر سا ام كرا 
  كك  ع  ر سككم  كك  اميقاقككو امعكك  عدككمر سا يككقاء راثككس أق ثككمغج امك ركك ، قأع عع كككغو 
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ق ككككرات اإلغشككككمر األككمرركيكككك  مممككككك رمت  ك كككك  ام ككككبلب امككيرككككع ر ككككمعقع يككككع اككككغقو 
 .ضع ام  قس م عة ب     ةي  اماغقوق ع ير  قاجعيم ر  ققار ر  قام يس     

عقثرككككق امدكككك   مكرككككع قيكماككككس اإل ككككبلا قامثككككمغاء امكعغمكقركرككككع؛ قيمكككف م يكككس مكككغايخ  -9
إ بليرككك  عم  ككك  م يجعيكككع  عععكككمقس اميقضكككق مت امعككك  عع  كككق مممث م ككك  ام ريرككك  مدكككقغة 

   ير  يمي  .
أل ضككمء ةراكك  امعككرغر  إقميكك  رقغات عرغرمركك  أق    ككمت ع مشككر  مدكك   رقغركك   - 10

عععمقس أمغز اميشكبلت امع  رع غضقع مسم    ع مي سا يع  بلمسا ققر ع ركق قركميسا 
 مأرقاغةا قع غر سا  مأيممرب ععير  ام را.

إقكميكككك  يك كعك ككككرمت رقغركككك  م  ككككرمرات اإلراغركككك  مكككلراغات امع  كككرا مممم كككررمت؛ معمكككمرس   -11
 عسم يقضق  امي م ا      ام را.امعجمغب قامثمغات    يقضق مت  رة ،قي

إ كمرة امعكاكغ  ك  امثك ك  امكرغايكر  اميك كيكقس مسكم مك ركمت امعغمر  م كرث عشكعيس  -12
    ي غغات أق يقضق مت    ةي  امي غغات  عع  ق مممث م   ام رير  قكر ر  يقاجس  

 االثعغاق ام ري .
يمككف م ع ككغو   كك  اميقجككقر يعمقشكك  ام ككبلب م غركك  عميكك   كك  يقضككق  ام ككرا؛ ق  -13

قامي  كككقر يعسكككم قعشكككجر سا   ككك  ع  ر سكككم  ككك  اميقاقكككو امعككك  عكككقاجسسا قع كككررا ام كككقا غ 
 اميعميم  مسا.

 البحوث المقترحة : -
إ كككرار رغايككك   كككع ام كككرا اميعكككقا غة مكككر. ام كككبلب يكككم قمكككس اميغ  ككك  امجمي رككك  قيمكككف  -

 م ع غو     ام را اميمارة قامةمام  مررسا.
ي  ععم ر  م بلب ك رمت امعغمر ؛ قيمف مكي غ   أثككغ مغعكميخ إ كرار امي  كا إ رار رغا -

 مسي  امك رمت   رسا.
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