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 تنامي املشكالت األخالقية ودور النخب املثقفة يف مىاجهتها 
 د. رؤى ماجد طعسة                                                
 أ.م.د. أشجان حسيد باصي                                                                              

 الجامعة العراقية ـ كلية التربية للبشات                                                                
 ملخص البحث :

تسثل الشخب السثقفة عشرر األصالح الحقيقي في السجتسعات  وؾهاات األبارا كاأل ثار ة تطاة      
بساات تساار بااع تجتسعتتشاات اللااؾا فااي عاال ترايااف القاايؼ األءالبيااة فلااات كواا ا ياات  بفعاال ت للااب الاا كر 

فعلي للشخب التي تع   جر األستس كالحقيقي لإلصالح السشذاؾد لا ا ساشحتكم كتاؽ ءاالم بحثشات ال
و ا ةبراز دكر الشخب السثقفة في ةعتدة تشغؾتة القيؼ األءالبية الى كضعات الحقيقي كالا   ساؾ  

 يدتوؼ في ةيجتد السجتسف السثتلي ال   تظسح لع اإلهدتهية يسعت  . 
 ه الشخاب فاي تفعلال دكروات فاي عال ت للناات كتشعاات تاؽ تسترساة دكروات فال يسكاؽ ن  تاشجح وا     

الحقيقي في السجتسف ، فتألزتة التي تعتهي يت   بفعال تحترةاة  ر اة الفلار لااؼ كتذاجيف األفلاتر 
كالاار ا ال رةيااة كواا لػ ةوسااتم السذااكال  الؾابعيااة للسجتسااف كواا ا سااتوؼ فااي ترايااف القاايؼ ا ءالبيااة 

 ف . كضعف دكروت في السجتس
Abstract: 

      Intellectual elites represent real reform element in the communities 
being the closest and most briefing including going through our 
communities today, given the decline of moral values in. This was due to 
the absence of the actual role of the toast, which is the cornerstone and 
the real desired reform, so we'll try and through our research that 
highlight the role of the educated elite in the re-system moral values to 
the real situation and who will contribute to creating an ideal society 
that aspires to him the whole of humanity. 
     It can not be that these elites succeed in activating its role in light of 
excluding them and prevent them from exercising real role in society, 
crisis ridden came by the fight for Freedom of Thought to them and to 
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encourage Western ideas and visions as well as the neglect of realistic 
problems of society and this contributed to the decline in moral values 
and the weakness of their role in society. 

 
 السقدمة :

ة  بشاات  اإلهداات  الرااتلح وااي ال تيااة التااي يدااعى ةللااات السجتسااف ، ة  ن  واا ا النشاات  يحتاات  الااى   
ترةية تشسؾ تؽ ءاللات شخرية اإلهدت  الستلتتلة تؽ يسيف الشؾا ي ، ك با  ن  تلاؾ  وا ه الترةياة 

كالسعتقاا ا  الرااحيحة للااي يدااتظيف الؾصااؾم بتلذخرااية اإلهدااتهية الااى تراا روت القاايؼ كالس ااتد  
 النشت  السشذؾد .

كتتزام السجتسف يذ  الاسة في القيتدا  الترةؾ ة كالشخب السثقفة تؽ نيل تشسياة القايؼ األءالبياة    
ل ا الذ تا ، ءرؾصًت ن  عسلية تعز ز كتشسية تشغؾتة القيؼ الخلقياة واي النؾاباة الراحيحة الاى 
ال اارس الشااتيح لقاايؼ اإلهتساات  الااؾطشي ، ةذ  يسكااؽ هذاار كترساايو باايؼ اإلهتساات  الااؾطشي بسعاازم عااؽ 

 القيؼ األءالبية .
كتسثاال القاايؼ األءالبيااة كملرواات تااؽ القاايؼ تكتهااة وتتااة فااي الترةيااة اإلسااالتية ، فااتألءال  لااات      

 اازه ءاالم ترا اال  يااتة هغاتا بيسااي ت رساع فااي هفااؾس نبشتااات الراا تر تشا  الراا ر كتدااتسر فاي تعز 
اإلهدت  السختلفة ، أل  القيؼ األءالبية تلعب دكرًا رايديًت في تذكلل شخراية اإلهدات  فااي تحا د 
سالؾ  الفاارد ، كتذااكل لاع سااؾرًا كابيااًت تاؽ اإلهحاارا  الفلاار  كاألءالباي كالشفدااي كاإليتسااتعي ، نتاات 

تع تؽ األءظتر السحيظة كةتل ا  دكر القيؼ في السجتسف فاي تدتع  على ةستقراره كتستسكع ك ستي
ال ااازك الفلااار  ، ك  شاااػ ة  تاااؽ نواااؼ القااايؼ التاااي يجاااب ن  يترةاااى عللاااات اإلهدااات  عتتاااة كالسدااالؼ 
ءرؾصًت وي "القيؼ األءالبية" ؛ إلهات نستس لجسيف القيؼ فاي اإلساالا كلاات الا كر األواؼ فاي بشات  

  كللتقتااسااات يكااؾ  علاااى صاااعل  القااايؼ  الفاارد كالسجتساااف كوشتلاااػ عالبااة ت تدلياااة بااالؽ الترةيااة كاألءاااال
ل لػ هظلا  ب اترة بايؼ ترةؾ اة فاا ا يعشاي ترةياة ءلقياة نك مارس نك ة تداتا كتشسياة القايؼ الخلقياة ، 
ةضاااتفة الااااى ن  الترةيااااة فااااي تحلللااااات الشاااااتاي وااااي تجاااااؾد بيسااااي تخظاااا  يدااااتا   تحللاااال القاااايؼ 

بشاات  السجتسااف تااؽ ءااالم الشخااب لاا ا ن السؾيااؾدة فااي السجتسااف كهقاا وت ، لااؼ ماارس السرمااؾا تشااات
السثقفة ، كل  تشسية اإللتزاا األءالبي ل ا نبشت  السجتسف وؾ ذلػ الجتهب تؽ التلؾ ؽ القيسي للفرد 

 كال   يعكس تسثلع للقيسة الخلقية كتظنيقع لات في سلؾوع ذاتيًت كدك  ن  بدر ءتريي .
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 أهسية البحث : 
بياة عشرار النشات  الحقيقاي للسجتساف الشساؾذيي كواي تلسؽ نوسية ال حا  فاي واؾ  القايؼ األءال    

نسااتس التشغاايؼ كالشسااؾ الحقيقااي ك يسكااؽ ن  تتجاارد السجتسعاات  تشااات  ساايست كن  تجتسعتتشاات باا ن  
 كذلػ بفعل التظؾر ال   وسش ال كر الحقيقي لات . الرحيحة  تنتع  عؽ القيؼ األءالبية

 فرضية البحث :
السثقفااة تااؽ نسااتت ة يتتعاات  كترةااؾ لؽ كريااتم ديااؽ كملااروؼ  تقااؾا فرضااية ال حاا  علااى ن  الشخااب  

فاي السجتساف وؾهاات األ ثار تاًللرًا الراحيحة لاؼ ال كر األستساي فاي ترسايو كلباراز القايؼ األءالبياة 
 كلرت تطًت كتعتيذًت تعات .

 مشهجية البحث :
 نبتزت تشاجية ال ح  ن  يقدؼ ال ح  على لالث ت ت   كوي على الشحؾ اآلتي :  
ءالبيااة األ: تفاااؾا الشخااب السثقفااة كالقاايؼ األءالبيااة كنساا تا ترايااف القاايؼ  ذ تشــا ا السبحــث ا  اإ

 في السجتسعت  .
 : نس تا ضعف القيؼ األءالبية في تجتسعتتشت العرةية . أما السبحث الثاني فقد تشا ا

فااي  داالنية التراا   لالءالبياات  ال: دكر الشخااب السثقفااة  أمــا السبحــث الثالــث فقــد ت ــر  الــ   
 السجتسف .

واا ا كباا  ساان  واا ه الس ت اا  السق تااة كتالوااؼ الختتسااع كبتاسااة بااًوؼ السرااتدر كالسرايااف ، كهدااًلع   
() ن  هلؾ  ب  كفقشت في ةتستا بحثشت كالحس  هلل نكً  كآءرًا . 
 

 السبحث ا  ا : التعريف بالشخب السثقفة  القيم ا خالقية  تأثيرهسا عل  السجتسع : 
 ا  ا : مفههم الشخب السثقفة لغة  إص الحًا :  الس لب

 أ اًل : تعريف الشخب السثقفة لغة : 
تاا م ولسااة الش خ ااة فااي الل ااة العرةيااة علااى السختااتر تااؽ واال شااي  كعلااى ا صااظفت  فااي واال       

نتر، ك  تحسل في د  تات العرةية و ه طتبعت سؾسالؾلؾييت ةبيداتيسؾلؾييت نك نيا يؾلؾييت فتبترار  
 لتاااااات علاااااى الخنااااارة اللداااااتهية الرااااارفة التاااااي كرد  فاااااي باااااؾاتيس الل اااااة العرةياااااة كفاااااي تختلاااااف د

ا ساتخ اتت  لإلشااترة ةلااى هخ ااة القااؾا كصاافؾتاؼ كعاازكتاؼ. كتذاات  ولسااة الش خ ااة فااي الل ااة العرةيااة 
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تااااؽ الفعاااال اهتخااااب ن  اءتاااااتر، كا هتخااااتا وااااؾ ا ءتيااااتر كا هتقاااات . فشخ ااااة القااااؾا تعشااااي ءيااااتروؼ 
 ( .1ؼ )كصفؾتا

 -كباا  ياات  فااي القااتتؾس السحااي : هخااب يشخااب هخ اات: نءاا  هخ ااة الذااي ، ن : السختااتر تشااع  .
الرال : هاازل بل اع، ك قااتم: يات  فااي هخ اة نصااحتبع: ن  فاي ءيااتروؼ. كيات  ايزاات: اهتخاب الذااي : 
اءتااتره. كالشخ ااة: تاات اءتااتره تشااع. كهخ ااة القااؾا كهخنااتاؼ: ءيااتروؼ. بااتم األصااسعي: يقااتم وااؼ هخ ااة 

لقؾا، بزؼ الشؾ  كفتح الخت . بتم نبؾ تشرؾر كملره: يقتم هخ ة، ةسكت  الخت ، كالل ة الجل ة تات ا
         .اءتاااتره األصاااسعي. ك قاااتم: يااات  فاااي هخاااب نصاااحتبع، ن  فاااي ءياااتروؼ

يقتبلااات بتلعرةلااة الرافؾة،   (Elite)كبا  نشاتر تعجاؼ السراظلحت  الديتساية كال كلياة، ةلاى ن     
كوااؼ نبليااة ذا  هفااؾذ تحكااؼ األملنيااًة، كتلعااب واا ه الراافؾة دكرا بيتدياات، كسيتساايت   ؾا،ن : ُعليااة القاا

 ( 2إلدارة يستعتتاؼ تؽ ءالم ا عتارا  التلقاتاي بااؼ برفتاؼ )
 ثانيًا : مفههم الشخب السثقفة إص الحا : 

وت بفزال اتتال اات الش خ ة تذلر ةلى الفئة ا يتستبية التي يعتق  نهات األفزل كاألوؼ بلؽ ملر      
 ( .3الدلظة نك الثركة نك تاترا  عقلية تثل: الش خ ة الحت سة، كالشخ ة السثقفة)

كيت  في القؾاتيس الفرهدية، ن  الش خ ة نبلية تتسلزة عؽ الجستعات  التاي تشتساي ةللاات بتتتال اات    
  باااتتؾس لختصاااية التفاااؾ  كالقااا رة بسااات تستللاااع تاااؽ بااا را  كءراااتاص كساااست  كتسلااازا ، ك عااار 

الش خ ااة بًهااات "تجسؾعاة تااؽ األشااختي الستفاؾبلؽ فااي السسترسااة   Le Robertركةار  الفرهدااي
ا يتستبياااة فاااي  قااال ايتساااتعي تعااالؽ، كواااؼ يستللاااؾ  القااا رة علاااى التاااًللر فاااي السجاااتم الديتساااي 

 ( .4كا يتستعي )
فزايالتاؼ عشا   ا كث " تجسؾعة تؽ األفراد الا يؽ يذااللؾ  نبللااة كتدااؾد ت كو لػ تعر  بًهات:   

 (. 5اءتال  التفزيال  الستعلقة بتلقزاتيت األستساية فاي السجتسف")
كيت  في تعجؼ علؼ ا يتستل باً  الشخ اة: " يستعاة تاؽ األشاختي ياتؼ ا عتارا  بعغساة        

تًللروؼ كسيظرتاؼ في شؤك  السجتسف  ل  تذاكل وا ه الجستعاة" نبلياة  ت ساة" يسكاؽ تسللزوات عاؽ 
السحكؾتاااة، كفقاااًت لسعياااتر القاااؾة كالدااالظة ب  لاااة تستعاااات بدااالظت  القاااؾة كالشفاااؾذ كالتاااًللر فاااي الظ قاااة 

السجتسف ن ثر تست تتستف بع الظ قة السحكؾتة فيع، كذلػ بدنب تت تستللع وا ه األبلياة تاؽ تسلازا  
 .  (6القؾة كالخنرة في تسترسة الدلظة كالتشغيؼ داءل السجتسف األتر ال   يؤولات لقيتدتع" )

 تعريف الشخبة السثقفة كسر لح مركب : 
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: "واي تجسؾعاة تاؽ األشاختي نتت بتلشد ة لسفاؾا الشخ ة السثقفاة وسراظلح ترواب فلاراد باات     
كلاااؼ تلااؾ ؽ عاتلي، ك تستعااؾ  بداالظة رتز ااة تخااؾلاؼ التفللاار  تعرفيااتً  الستجتهدالؽ، يستللااؾ  رصاال اً 

لى هؾل تؽ ا هتخاتا ا يتساتعي بسجارد اتتال اع ن  تفردة الشخ ة تحلل ة في بزتيت السجتسف، وست
تذاسل بظتعات  كاساعة األدا   فت ا  هغر ة كفلر ة في السعتر  كالعلاؾا كالتقشيات ،كتفردة الثقتفاة

كالفلداافة كالعلااؾا ا يتستبيااة ك تااى التقشيااة كال حثيااة، فااتلسثقف وااؾ تااؽ يتعاا ا  اا كد اءترتصااع 
 ( 7" )ترلر ت بت هتست  ةليع  للتللؼ في بزتيت تذسلع وعزؾ في تجتسف يرت  

 
 الس لب الثاني : مفههم القيم ا خالقية لغة  إص الحًا : 

 أ اًل : معش  القيم ا خالقية لغة :
ة  ترظلح القيؼ األءالبية وسراظلح ترواب  يسكاؽ تعر فاع فاي الل اة ة  تاؽ ءاالم نءا  وال    

 تفردة على   ة كعلى الشحؾاآلتي : 
القيؼ في الل ة يسف بيسة كواي تاًءؾذة تاؽ الفعال الثاللاي  لغة  اإلص الح :أ . معش  القيم في ال

)باااتا( كتراااا ره )بااااؾا ( كلاااات عاااا ة تعاااات  تشاااات بااااؾا العااااؾد ف ساااتقتا : ن  ع لااااع فًعتاااا م كنصاااا ح 
تدتقيسًت، كبؾا الستتل ن  لسشع )يعل لع لساؽ كتقا ار( ، كاإلساتقتتة ياراد باات اإلعتا ام ، كالقاؾاا : 

في السلػ : ن  الحتفظ لع ، كالسقتا كالسقتتة : السكات  الا   تقاؾا فياع ، كتات لفاال   الع م ، كالقتاؼ
 (  8بيسة : ةذا لؼ ي ا على الذئ )

نتاات ةصاااظال ت : فتعااار  نهاااات : " ةشااا تل الفااارد لحتيتتااع األستساااية التاااي يرمناااات كذلاااػ تاااؽ ءاااالم 
 ( 9سلؾ  تعلؽ " )

اهلؽ كالسقتييس تشذً في يستعٍة تت ، ك تخ ك  كو لػ يراد بات نهات :  " تجسؾعة تؽ القؾ      
تشات تعتيلر للحكؼ على األعستم كاألفعتم الستدية كالسعشؾ ة ، كتلؾ  لات تؽ القؾة كالتًللر 

على الجستعة بحل  ير ح لات صفة اإللزاا كالزركرة كالعسؾتية ، كن  ءرك  عللات نك 
 (  . 19كنو افات كتثلات العليت "  ) اهحرا  على اتجتوتتات ير ح ءركيًت عؽ ت تد  الجستعة

 :  ب. معش  ا خال  لغة  إص الحا ً 
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األءال  في الل ة يسف ُءُل ، كالُخُل : "وؾ الدجية كالظ ف، كوؾ تًءؾذ ا خال  في اللغة        
تؽ تتدة )خ م  ( ك راد بات التق ير كالخليقة كالظنيعة ، كالخلقة بتللدرة : الفظرة ، الخل  ك 

 . (11)لدجية "الخل  ا
كنضت  ةبؽ تشغؾر بً  تعشى الخل  :" وؾ ال يؽ كالظ ف كالدجية ، ك قيقتع: نهع صؾرة      

كنكصتفات كتعتهلات السخترة بات بسشزلة الخل  لرؾرتع الغتورة  –كوؾ هفدع  –اإلهدت  ال تطشة 
    هرل ع .، كو لػ تًتي الخل  بسعشى الشرلب ألهع ب  ب ر للل ن (12)كنكصتفات كتعتهلات " 

: " تجسؾعة تؽ الس تد  كالقؾاع  السشغسة للدلؾ  اإلهدتهي كالتي  اإلخال  اص الحا فهينتت    
يح دوت الؾ ي لتشغيؼ  يتة اإلهدت  كتح ي  عالبتع ب لره على هحؾ يحق  ال تية تؽ كيؾده 

 ( 13في و ا العتلؼ على ن سل كيع " )

" العالبة بلؽ اإلهدت  برةع كتجتسعع راد بها : خالقية كسر لح مركب يج. مفههم القيم ا    
كةتللؾ  ال   يعيش فيع كهغرتع الى هفدع كالى اآلءر ؽ كالى سلؾوع كويفية ض ظع كالى 

تكتهتع تؽ السجتسف بتهغستع كةستضيع ك تضره كتدتقنلع التي تتسثل في تجسؾعة تؽ القؾاهلؽ 
 ( .  14للتشنؤ بتلدلؾ  بتلسدتقنل" ) كاألو ا  كالسثل العليت برؾرة تسثل اإلستقرار كترلح

نك وي : " تؾيات  الدلؾ  هحؾ األو ا  كالقؾاع  كالسثل العليت التي تلقي بنؾ  ترمؾةت في      
 ( .15السجتسف " )

 الس لب الثالث : أسباب تشامي السذكالت ا خالقية في السجتسعات :

كفلر  ةهتقل ت ر جيًت الى القيؼ ،  ل   تح ي ًا تؽ صرال لقتفي العرا يعتهي السجتسف العرةي ك    
صع   الثقتفة ال رةية بجسيف تتتشظؾ  عليع تؽ بيؼ رك ية كتتدية كتشغؾتت  علسية كنص حت 

عشرر الثقتفة الدتا  في تجتسعتتشت اللؾا كنص حت تذكل عشرر اإللاتا الحقيقي للحزترة 
 ( .16العرةية )

ي ة في لقتفت  نءرا تشات الثقتفة اإلسالتية ةذ كب  هجحت تلػ الثقتفة ن  ت ءل نهستطًت ي    
ةستظتعت ن  تح  تؽ دكروت في ةصالح السجتسعت  تؽ ءالم زرل الذػ كالذنات  في تحتؾا 
القيؼ اإلسالتية الرحيحة كيعلت الررال ي كر بلؽ القيؼ األءالبية اإلسالتية كالقيؼ السرظشعة 

تس  لإلسالا برلة ، كو ا الررال في  قيقتع التي يت   بفعل الحروت  الفلر ة الا اتة التي  
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صرال بيسي تتع د األبعتد كتتدف تذكالتع كو ا ب كره زاد تؽ ترتدا القيؼ كستع  ال را في 
ترسيو القيؼ ال رةية كالايسشة على القيؼ اإلسالتية الرحيحة كو ا ب كره فرض الترايف على 

كت للب القيؼ األءالبية التي هتدا بات اإلسالا السجتسعت  العرةية كنص حت هتبلة لالفلتر العرةية 
، فتل تية  ( 18): )) ةهست بعثت إلتسؼ تكترا األءال  ((()( ، كالتي بتم عشات الشني 17)

الحقيقية التي تا   تؽ ءاللات الثقتفة ال رةية وؾ القزت  على اإلسالا كتسز   ك  ة السدلسلؽ 
كو ا سؾ  يدتوؼ في صشف تجتسعت  تت تع ة  تؽ ءالم الترولز على ت تلر القيؼ األءالبية

 كضعيفة كتقل ة لالفلتر ال رةية .

كتست سن  يسكؽ القؾم ن  ال   يسلز السجتسعت  وؾ ت ا تسكؽ القيؼ األءالبية الرحيحة تؽ 
الث ت  في السجتسف فست تذا ه تؽ ترايف بيسي اإل يت  بفعل غيتا العشرر األءالبي كعلى 

  تؽ ال كم يعلت القتع ة األءالبية تشظلقًت لنشت  تجتسعتتات فسثاًل دكلة هج  الع يالرعل  ا ءر 
 تليتبت  وت  سر تق تات وؾ اإلدارة بتألءال   ل  ةهات روز  في بشت  هغتتات ا يتستعي بترةية 

الظفل اليتبتهي على األءال  كالقيؼ كالتقتلل  الحدشة كذلػ للي تخر  نفراد يتستعؾ  بتلرالح 
طشة تف العلؼ ة  اليتبت  تر  بتلع ي  تؽ الحركا كاللؾارث ةضتفة الى تشؾل ال يتهت  كركح السؾا

   .  (19)فلات وت  تؽ السسكؽ ن  تؤلر عللات 

 السبحث الثاني : أسباب ضعف القيم ا خالقية في السجتسعات العربية :
 إهساا مذكالت  قزايا ا مة: .1

تية اتتا ادًا لاشغؼ الا كم ال رةياة فااي  تحات ي كاباف تع  الشغؼ الترةؾ ة فاي املاب الا الد اإلساال    
األتااة اإلسااالتية كتعااتل  نباارز تذااكالتات ، كباا  روااز  واا ه الااشغؼ علااى تظااؾ ر الؾسااتال كنوسلاات 
السؾضااااؾعت  الستعلقاااااة باااااًتؾر السجتسااااف السرااااالر ة كتذاااااكالتع الرايدااااة الستعلقاااااة ب تيااااات  الحياااااتة 

 ( . 29ؾييت على  دتا ترايف الؾازل األءالبي )كتقتص وت كو ا ب كره ندا الى تشتتي التلشؾل

نبشاات  األتااة كصاالت ةلااى  اا  القااؾم  تعساال علااى زرل الذااػ فاايكةاا لػ عااار  نفلااتر كاتجتواات      
بت  " ال يؽ وؾ سنب تخلفشت " كاهع للي تتقا ا األتاة فالبا  تاؽ تخفياأ تات نساسؾه " القلاؾد ال يشياة " 

لؽ كابعشات كةالؽ الؾاباف األكرةاي كتت عاؾا تاتر و الشازاة كفي و ه الدنلل هذ  آءرك  لعق  السقترهة با
األكرةياة ككبفاؾا عشا  عاتورة الراارال بالؽ اللشيداة كالعلسات  كويااأ اهتااى الرا اا باز ساة اللشدااية ) 
ال يؽ ( كتؽ لؼ عزم ال يؽ عؽ ال كلة كلدارة السجتسف كتشغيؼ شؤكهع لؼ عتد وؤ   الشفار ةلاى كاباف 
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خلااف فقتسااؾوت علااى ملرواات، كزعسااؾا ةهشاات للااي هتقاا ا وساات تقاا تت نكرةاات نتااتاؼ، كواازوؼ تاات فلااات تااؽ ت
فعللشاات ة  هعلااؽ الحاارا على)الاا يؽ( كعاازم اإلسااالا عااؽ بيااتدة السجتسااف كتشغاايؼ شااؤكهع كذلااػ كفاا  
الر  اااة )العلستهياااة( الالديشياااة. كبااا  عكاااس وااا ا الخلااال هفداااع فاااي تعتلجااات  فلرهااات الحااا ي  لااا عض 

بحلااا  شاااتل فاااي هازاااتشت  ءال  الدااالنية كوياااأ ياااتؼ تعتلجتاااات األبزاااتيتهت السجتسعياااة تثااال بزاااية
كرمااؼ يسااتم الع ااترة، ة  ةهااات وتهاات مالفاات وتذباات  كالتجاارد تااؽ الاا يؽالح يثااة تعنلاار) تحر اار السرآة(

للا عؾة ةلاى اإلبتعاتد عااؽ الا يؽ ، بال كصال الحااتم ةلاى  ا  اعت اتر ة  التعااتليؼ ال يشياة تذاكل عتاقااًت 
تااؽ نياال عاليااع األط اات  الشفدااتهللؽ كعلساات  ا يتسااتل كملااروؼ، كلقاا  هفداايت كايتستبياات، ك  ذاا كا 

نصاا ح تعنلاار التحاارر تااؽ الاا يؽ تعااتدً  وااتتاًل فااي كعلشاات الفلاار  الحاا ي  علااى تعشااى يعاال الاا يؽ 
 ( .21للع تدة فق  كليس تدترًا للحيتة )

واات  تؤواا ًا  كواا ا باا كره سااتوؼ فااي ةهحاارا  السدااتر األءالبااي للسجتسعاات  العرةيااة ، فتإلسااالا    
علااى تدااًلة األتاار بااتلسعرك  كالشاااي عااؽ السشلاار كرةاا  ذلااػ يسيعااع بتلفئااة السثقفااة التااي ةعتنرواات 

   ٹ  ٹ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  : ()الرولازة األستساية إلصاالح السجتساف با للل بؾلاع 
   ڳ  ڳ  ڳچ : ()(  ، كبؾلااااااع  22)چ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ     ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ

(  ، فتلسختطب با ه اآلية اللر سة األتاة 23) چ  ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻڻ  ں  ں      ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ
يسيعااات كتااؽ كينااات ن  تتخاا  نك تتشتخااب فئااة تقااؾا بااا ه الفر زااة اإلصااال ية وؾهااات األهجااح فااي 

 ( . 24تشغيؼ السجتسف )
كالتااًلر فااي نفلااتر ال لاار  لاا لػ تااؽ كايااب الشخااب السثقفااة عاا ا ةوسااتم بزااتيت األتااة كتذااكالتات   

 فًستس اإلصالح ين ن ب راسة الؾابف .  
 
 ا  :شازد اج القيم في مجتسع.2

يغااار واا ا ا زدكا  باالؽ نفااراد كيستعاات  كتؤسداات  السجتسااف اإلسااالتي تااؽ ءااالم تنشااي 
بيسااة اك ساالؾ  اك تناا ن لااؼ تسترسااة نضاا اده تستتاات، ك ناا ك ن  واا ا ا زدكا  فااي القاايؼ يسثاال عااتدة 

يسترساااات األفاااراد كالجستعاات  فاااي األسااارة كالذااترل دك  كعاااي كاهت اااته لخظؾرتااات للس اااتدرة فاااي  يؾتيااة
 تعتلجتات نك الح  تشات.

فتآلباااااات  علااااااى ساااااانلل السثااااااتم يسترسااااااؾ  تختلفاااااات  نتااااااتا نبشااااااتااؼ كتااااااف ذلااااااػ يشاااااااؾهاؼ عااااااؽ 
 .تسترستات) تلت ءلؽ كالل ا كتؾةيو األءت في ل تسات بلشست الزكية تل س تت تذت (
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كفاااي عااال وااا ه ا زدكايياااة عاااار تااات يداااسى "نزتاااة األبشعاااة" كالتاااي تجدااا  تلاااؾ  األفاااراد  داااب     
السؾباااف اك الذاااخص اك السرااالحة، كوااا ا يقؾدهااات الاااى نزتاااة ي يااا ة واااي "نزتاااة الس اااتدا " فاااتلفرد 
الساازدك  فااي باايؼ تعتتلاااع تااف الشااتس كاألشاايت  كالااا   ي لاار نبشعااة كياااع وااال لحغااة  دااب طنيعاااة 

واااؾ شاااخص بااا ك  تنااا ن، كةتلتاااتلي فتلشتيجاااة تاااؽ وااا ه ا زدكايياااة واااؾ الخاااراا السؾاباااف كاأل اااؾام 
 (  . 25الدلؾوي كضيتل  قؾ  الشتس كاألفراد )

فااال باا  تااؽ الداالر علااى باايؼ كاضااحة فتإلزدكاييااة يشاات  عشااات هذااؾ  نييااتم ةتلتليااة ملاار تسلاازة    
يت  الداالنية ة  ياات  لإلهحاارا  كالرااؾاا فساات تعتهيااع السجتسعاات  العرةيااة اللااؾا تااؽ تفذااي الداالؾو

 هتيجاة الترااشف كاإلزدكاييااة فااي ةسااتخ اا القاايؼ األءالبيااة كغيااتا دكر السراالحلؽ كدللاال ذلااػ بؾلااع
() : فتل اااااااااااااااااتر  ذا  ،( 26) چ  ى  ۅ         ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇې  ې    ۉ  ۉ  ې     ې   ڭ  ڭ  ڭچ

 ( .27تعظلل العلست  كالفئة السثقفة ل كروت في ةصالح كتؾييع األتة )
يعاال تاسااة التشغاايؼ اإليتسااتعي تااؽ كايااب الشخ ااة السثقفااة فلاايس تااؽ ()ل ااتر  فت  

السعقااؾم التجااارد كتااار  السجتساااف تتااااًت بااالؽ القااايؼ التاااي يسكااؽ ن  تلاااؾ  ملااار صاااتلحة 
  ۋ  ٴۇ  ې  ېچ  :()للسجتسف كهج  ن  القرآ  اللر ؼ وت  صر حًت با ا الجتهب لقؾلع 

  .( 28) چ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ۅ   ۅ   ۋ
 :  بالتجارب  الرؤى الخارجية . التأثر 3

كب  تدننت  الت عية كالتًلر بتلشغر ت  ال رةية في ةو ار اللثلر تؽ تجاؾدا  اإلصالح الجتدة     
كالسثسارة تاؽ  لا  يؾيااات ةلاى تداترا  ءتطئاة كفتبا ة للفتعلياة ذلاػ السا وب) اإلساتلراد  ( الاا   

ضاااركرة اسااااتلراد األفلاااتر كالااااشغؼ كالقاااؾاهلؽ كالسشااااتو  علاااى نسااااتس ة  وااا ه الشتتياااات   يااا وب ةلااااى
اإلهدتهية األكرةياة با  هجحات فاي تحر اػ الشازاة الحزاتر ة كدفعاات ةلاى اإلتاتا ك تفغات ةلاى  ا  
 نلر على تعظيتتاات اإلب ابياة. كةتلتاتلي فا   الشازاة فاي هغار وا ا الفر ا  تداًلة ساالة ككاضاحة 

واااا ه اإلباااا اعت  الفلر ااااة، كالديتسااااية، كا بترااااتدية، كالتذاااار عية كا يتستبيااااة  كوااااي ة  هدااااتجلب
كالثقتفية كهحاتكم مرساات فاي تجتسعشات العرةاي فتحيات الشازاة ك قاؾا النشات  كهلحا  برواب الحزاترة، 
كنصااحتا واا ا الساا وب) اإلسااتلراد ( يتجااتولؾ   قيقااة نكليااة كشاارطت نستساايت كوااؾ ن  الشازااة نك 

ساات فااي ضااسلر اإلهداات  بذااركطات كتثلراتااات لااؼ تااشعكس واا ه الفتعليااة اإلهدااتهية الحزااترة تؾلاا  نست
 ( . 29على الؾابف كاألشيت  كالقؾاهلؽ كالشغؼ لتح ث فلات الت للر السريؾ هحؾ الحزترة )
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فست تذا ه في كبتشت الحتلي  تجتسعتتشت العرةية بذكل عتا ت زكه الثقتفات  كالقايؼ ال رةياة فاتللثلر    
العتدا  السؾيؾدة في عتلسشت العرةي تدتؾردة األفلتر كالثقتفة كو ا كضف تجتسعتتشات فاي تؽ القيؼ ك 

دكاتة كع ا اإلبتشتل بتل ا  على الرمؼ تؽ ن  اإلساالا لاؼ يساتهف تاؽ اإلساتفتدة تاؽ الثقتفاة ال رةياة 
نك اإلطاااالل علاااى الحزاااترا  األءااارا بااال هًءااا  تشاااات تااات يتشتساااب تاااف ت تداشااات كبيسشااات األءالبياااة 

( ، فتلتااًلر بتألفلااتر ال رةيااة هجاا ه يًصاا ح يذااسل يسيااف 39السحتفغااة علااى شخراالتشت اإلسااالتية )ك 
السجاات   اإليتستبيااة كالثقتفيااة كاإلبترااتدية كاألءالبيااة ك تااى الديتسااية كللااؽ بسغااتور كتجلياات  
تختلفة كهج  ن ثار عتتال تداتخ ا فاي وا ا الجتهاب واؾ الجتهاب األعالتاي لا لػ هجا  نملاب الساؾاد 

عالتية تتوي ة  ت عية كتقلل  لالفلتر ال رةية كوا ا ساتوؼ فاي تثنلات نوا ا  الر  اة ال رةياة تسات اإل
 ةهعكس سل ًت على السجتسعت  كنص ح الفرد يذعر ن  و ه األفلتر يز  طنيعي تؽ نفلتره . 

 .ضعف الثقافة في السجتسع  غياب د ر السرلحين :4
لار فاي تاسايش الفئاة السثقفاة كت للاب دكر السفلار ؽ كتنرز و ه األزتة في  نهات ساتوست كةذاكل ون

 كالسرلحلؽ كنص حت لقتفت  األتؼ تكتد ة تؽ ملروت ك سكؽ ةيستم و ه األزتت  بست يلي : 
 .اوتزاز القيؼ كاألءال  كع ا ا لتزاا بًعرا  السجتسف كتقتلل ه الجل ة 

 ذخرية الثقتفية لالتة . اهناتر بثقتفة ال را كل تع ك زترتع،ةلى درية استالا اإلرادة كال 

  ،يسااؾد تؤسداات  الفلااار اإلسااالتي التقلل يااة عاااؽ تؾا  ااة العراار كالتظاااؾر بتلداارعة السشتسااا ة
 كا تجته الرحيح لتلنية تتظل ت  العرر، دك  فق ا  عشرر األصتلة. 

  ،كيااؾد نزتااة ترةؾ ااة تتعلاا  ب يجااتد الذخرااية اإلسااالتية التااي تجسااف باالؽ األصااتلة كالسعتصاارة
يز ا زدكايية بلؽ تعليؼ ديشي كتعليؼ دهلؾ ، كذلاػ تقتبال الذخراية التاي يشخروات كتتخظى  ت

الت ر اااب الفلااار  نك تعذاااش فلاااات ا يااا كلؾييت ال رةياااة، نك ياااايسؽ عللاااات  تلاااة الفااارا  الفلااار  
 السسلت. 

   كيااؾد نزتاااة تتعلااا  باااتألتؽ الثقاااتفي ألييتلشااات، تاااؽ  لاا  تااات هًءااا ، كتااات هااا ل، تاااؽ الحزاااترا
صرة. كويأ تتؼ و ه العسلية في و ا العرر ال   يتدؼ بتهفجتر السعرفة كتداترل األءرا السعت

 هسؾوت وست يتدؼ بثؾرة السؾاصال  كتؾاصل الذعؾا في آ  كا  . 

  .ارتفتل هد ة األتية في السجتسعت  اإلسالتية 

  وت. استيعتا العلؾا السعتصرة كوزؼ التلشؾلؾييت الح يثة فزال عؽ تشسلتات كاستش تتات كتظؾ ر 
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  تيااااة األتااااة للع الااااة ا يتستبيااااة كالتلتفاااال ا يتسااااتعي، كتلااااتفؤ الفااااري كالحر ااااة كالذااااؾرا 
كالسدتكاة فليس بتلخنز ك  ة يحيت اإلهدات  بال بات تراا ةهداتهية اإلهدات  كوراتتاع كتحقلا  ذاتاع، 

 ( .31كتًتلؽ السدتكاة بلؽ نعزت  السجتسف )
التيااة تحااؾم الاا كم الشتتيااة ةلااى تجاارد ة  الداايظرة علااى كسااتال اإلعااالا يعاال الثااؾرة اإلع

تداااتالػ لإلعاااالا الااا   تق تاااع الااا كم العغساااى ك  دكر لاااات ك  تاااًللر فاااي عسلياااة ت اااتدم األء اااتر 
% تاااؽ األء اااتر 89كالسعلؾتااات   تاااى تلاااػ الستعلقاااة باااات. كتقاااؾم بعاااض اإل راااتايت  ة   اااؾالي 

السايسشااة التااي تسلااػ نيزاات  كالسعلؾتاات  الست اكلااة عتلسياات تراا ر عااؽ كواات   ةء ااتر تتبعااة للاا كم
متلنيااة السؾيااات  اإلذابياااة كنبشيااة األبساااتر الراااشتبية. كتقاااؾم اإل رااتايت  باااً  شااا كت  التلفز اااؾ  
العرةية تدتؾرد بلؽ لل  ةيستلي الن  ) وسات فاي ترار كساؾر ت( كهراف وا ا اإليساتلي ) وسات فاي 

% تااؽ ةيسااتلي الناا . 69 تااؾهس كالجزاااار (نتاات فااي لنشاات  فاا   الناارات  األيشنيااة تراال ةلااى  ااؾالي
%  تى النرات  السحلية ف هات تقلا  األيشنياة كتتنشاى بيساات، 79فيست تنلغ النرات  الثقتفية تشات هد ة 

بل وي هدخة تسدؾءة عشات ك  يقف األتر عش  و ا الح  تؽ الت ف  اإلعالتاي كالثقاتفي األيشناي 
تقاا ا متلنيااة الناارات  بااال تريسااة ةلااى الل ااة العرةيااة كءرؾصاات باال يتعاا اه ةلااى ا ثاار تااؽ ذلااػ  لاا  

باارات  األطفااتم فيساات تذاالر اإل رااتايت  ةلااى ة  بيسااة اإلهتاات  الثقااتفي كالفشااي األتلروااي السراا ر 
 ( .32ا )1998تليتر دك ر في  69للختر  بلغ 
 

 . ظههر التكشهلهجيا : 5
ل الؾاف ة ةعاتدة فاي تذاكلل اللثلار تاؽ تعترفشات لق  ن  لت الثؾرة التلشؾلؾيية كملروت تؽ العؾات     

كتفتهيسشاات عااؽ الحيااتة كتقااؾ ض نملااب ترااؾرا  اإلهداات  عااؽ ذاتااع كعااؽ عتلسااع األتاار الاا   ندا 
 (  .33ب رية ونلرة الى الت ب ا كع ا نستقرار القيؼ األءالبية داءل السجتسعت )

الل اللثلار تاؽ نتاؾر الحياتة ة  فؾستال اإلترتم الح يثاة باتلرمؼ تاؽ ةيجتبيتتاات فاي تجاتم تدا     
ن  ساالنيتتات ن ثاار بداانب اإلفااراع فااي التعتتاال تعااات وتلتلفااتز كاألهترهاات ةذ نصاا حت واا ه الؾسااتال 
تذاكل ءظاار علاى األفااراد وؾهاات تفتقاا  الاى الربتبااة كالتشغايؼ كواا ا ةهعكاس ساال ًت علاى السجتسااف فشاات  

ي ن اا ث ال راساات  التااي نير اات ( ، ففاا34عااؽ ذلااػ تؾلاا  تجتسااف تحااب للتقشيااة كتشحاار  الداالؾ  )
عااؽ تااًللر التلشؾلؾيياات علااى السجتسااف كتح ياا ًا كسااتال التؾاصاال الح يثااة ةذ ن اا   ال راسااة ة  ن ثاار 

ساااااشؾا   19اااااا9% تاااااشاؼ بااااالؽ 28% تاااااؽ األطفاااااتم فاااااي نكرةااااات يداااااتخ تؾ  األهترهااااات ك 59تاااااؽ 
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ت  تاااى بنااال ( ، تسااات يعشاااي كلاااؾ  األهترهااا35يداااتخ تؾ  علاااى األبااال تؾاباااف التؾاصااال اإليتساااتعي )
  .السدتؾا الستؾس  كو ا تؤشر ءظلر على ت ا تًللر و ه التلشؾلؾييت على السجتسف

 . هر ب السثقفين من  ظيفتهم الحقيقية في مجاا إصالح السجتسع: 6
تعااتهي نملااب الشخااب السثقفااة فااي الؾباات الحااتلي تااؽ نزتااة تتعاا دة األبعااتد تعكااس  تلااة التفلااػ    

ية كاإلسالتية ةذ نص حت نملاب تجتسعتتشات فتبا ة للفتعلياة كفاي عزلاة السؾيؾد في السجتسعت  العرة
تتتة عؽ تت تتستف بع ملروات تاؽ السجتسعات  كوا ا يات  بفعال عا ة عشتصار تشاات : واركا السثقاف 
تؽ كعيفتع الحقيقية في التقليؼ كالشقا  كالارفض الاى يتهاب عا ا القا رة علاى التعسا  كالتحللال كفااؼ 

عتتشاات اللااؾا ، ةضااتفة الااى ةهعاا اا الحااؾار الحقيقااي كغيااتا التشغاايؼ كهاات  السذاات ل التااي تحااي  بسجتس
 ( .36عؽ ذلػ ع ا كيؾد  لؾم للسذت ل التي هذا وت في كبتشت الحتلي )

كواا لػ ةرت ااتع السثقااف بتفللاار األياا اد كالسرا ااز التقلل يااة ةذ ةهااات تفاارض عليااع باايؼ بعلاا ة واال     
يت  بفعال ت للاب دكر السثقاف تاؽ ءاالم رفاض  ر اة  ال ع  عؽ بيؼ السجتسعت  اإلسالتية ، كو ا

( ، كو ا شجف السثقفلؽ للاركا تؽ دكروؼ الحقيقي 37التفللر كالرن  في نملب السجتسعت  العرةية)
 كالتؾيع هحؾ دكم ال را كالثقتفة ال رةية ال   كي كا بات اإلوتستا اللنلر بًفلتروؼ اإلصال ية . 

 ة في التردي لألخالقيات الدلبية في السجتسع:السبحث الثالث : د ر الشخب السثقف
تسثاال الشخااب السثقفااة الااروؽ األستسااي لنشاات  السجتسااف السثااتلي وؾهااات األكسااف ةدرا ااًت كاألباارا        

تفااتعاًل تااف السجتسااف وكاال لاا لػ  باا  ن  يدااتش  دكرواات علااى ن ياات  التااراث التااتر خي كيعلااع تشظلقااًت 
ذا اارة لالتاة كالعشراار السؾياع للااؾعي فااي السجتساف عااؽ طر اا  للس اتدرة الفلر ااة الراحيحة بًعت ااتره 

تفعلاال ندكا  العساال لاا ا الشخااب ةيتستبيااًت كسيتساايًت كنءالبيااًت  تااى تراا ح بسثتبااة الذااخص القااتدر 
على تؾاياة كتقتكتة نشكتم اإلءترا  الثقتفي ال اءلية كالختريية كتؽ لؼ اإلستسرار فاي بشات  داااؼ 

ع كدكر الفلاار فاااي ت للاار القاايؼ ال تاداااة كالسعتقاا ا  ال تليااة التاااي السجتسااف الحزااتر  كلل ااات  هجت اا
 ( .38يسكؽ ن  تؤلر على القيؼ األءالبية في السجتسف كتدتوؼ في ت للروت )

كلزداد  نوسياااة الشخاااب السثقفاااة كدكروااات فاااي السجتسعااات  تلنياااة لحتيااات  كتتظل ااات  السجتساااف      
، كالحري على السذتروة في بشت  السجتسف كمرس كالدعي لنشت  الخلر كاإللتزاا بتلسرلحة العتتة 

 القيؼ األءالبية فيع كتؽ نبرز و ه الشخب : 
 أ اًل : السعلم  د ره في تعزيز القيم ا خالقية لدى ال الب في السدرسة : 
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فاااتلسعلؼ واااؾ  جااار الزاك اااة فاااي العسلياااة التعليسياااة كواااؾ  تتااال القااايؼ كتؾصااالات الاااى األيياااتم ،    
تكااات  الرااا ارة بااالؽ القاااؾا الساااؤلرة علاااى الشتشااائلؽ كفاااي بشااات  القااايؼ كاألفلاااتر ،  فااتلسعلسؾ  يحتلاااؾ  

ك شػ ن  السعلؼ  يكؾ   تتاًل للقيؼ كتؾياًت  لتالتل ه تتلؼ يكؽ ب كة للستعلسلؽ في سلؾوع ، كوشت 
تناارز نوسيااة القاا كة فااي تجااتم الترةيااة ، كللسعلااؼ دكر ونلاار فااي ماارس القاايؼ كاألفلااتر كتعز زواات باالؽ 

الا ، نهاااع تاااًللر ةهداات  فاااي ةهدااات  بسااات يسللااع تاااؽ سااالظة تداااسف بً اا اث الت للااار فاااي سااالؾ  الظاا
الظالا ، فتلق كة وي نربى األستللب الترةؾ ة السؤلرة في ةع اد الشتشئلؽ ءلقيًت كهفدايًت كليتستبياًت ، 

لتااتلي كذلاػ واؾ  القا كة واي الؾاباف الحاي السلساؾس الاا   يا عؾ الاى اإلتتثاتم بتلعسال بنال القاؾم كةت
 ( .39فً  الترةية بتلق كة العسلية نبلغ كن ثر تًللرًا تؽ الترةية الشغر ة )

فتلظفل كل  وت   يا ر  تته رواع هحاؽ الل اتر تاؽ تعشاى القايؼ كالس اتد  كللشاع بظر قاة تات يشذائ   
فااي هفدااع بتعاا ة تشنشااي عللااات تلااػ الس ااتد  فااي السدااتقنل ، فاا ذا وتهاات القتعاا ة تزااظرةة كتعؾيااة 

 ت ن  هتًتل ن  تلؾ  القيؼ كالس تد  سليسة . فليس لش
 ثانيًا : ا ستاذ الجامعي  د ره في تعزيز القيم ا خالقية لدى طالب الجامعات : 

األستتذ الجتتعي لع دكر ونلر فاي تعز از تشغؾتاة القايؼ لا ا طاالا الجتتعات  ، ةذ ة  الاا      
شتسالؽ لاؾطشاؼ كعاركةتاؼ تتحلالؽ باركح األستسي تؽ الجتتعت  وؾ تشذائة تاؾاطشلؽ تاؤتشلؽ بات  ت

السدؤكلية تظلعلؽ على تراث نتاتاؼ ك زاترتاؼ كتعتاز ؽ باات ، تتاتبعلؽ للقزاتيت األهداتهية كبيساات 
كتظؾروت كو ه الؾعاتاف التاي يقاؾا باات األساتتذ الجاتتعي تعسال علاى ةشا تل رغ ات  الظل اة الفلر اة 

ساااال علاااااى تدااااتع تاؼ كتلااااايفاؼ تااااف التظاااااؾرا  كالعلسيااااة كاإليتستبياااااة كالثقتفيااااة كاألءالبياااااة ، كتع
الحتصلة في تجتسعاؼ كتداؼ في تعز ز تعتتلاؼ تف اآلءر ؽ كفي بشت  عالبت  ةيتستبية تتظاؾرة 
تخزف للتفللر العقالهي ، وست ة  لالستتذ الجتتعي ال كر اللنلر في تؾييع عقاؾم الذا تا لإللتازاا 

بااتلؾطؽ كاألتااة كتؾركلااات الثقااتفي كالحزااتر  ،  بااتلقيؼ األءالبيااة كتقؾ ااة تذااتعر اإلهتساات  كالفخاار
كعلاااى األساااتتذ الجاااتتعي تشسياااة تااااترا  الظاااالا بكتفاااة تداااتؾ تتاؼ كيعلااااؼ نعزااات  فاااتعللؽ فاااي 

 ( . 49السجتسف )
 ثالثًا : الشخب الديشية  د رها في تعزيز القيم ا خالقية لدى أفراد السجتسع :

السجتسعااات  األساااالتية تاااف تزايااا  الااا عؾا  الاااى  لقااا  ةزداد  نوسياااة الشخاااب ال يشياااة كدكروااات فاااي   
اإلصااالح ، كتااؽ يتهاااب آءاار تشاااتتي ةدرا  الشخااب ال يشياااة لؾعيفتااات اإليتستبياااة كدكرواات الت لااار  
لحتيت  كتتظل ت  السجتسف كالدعي لنشت  السجتسف السثتلي القتاؼ علاى األءاال  ال يشياة الراحيحة 
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عاتا كاإلصاالح كالع الاة كالسداتكاة كالحقاؾ  كالؾاي ات  ، كلق  نص ح ةوتستا الشخب ال يشية بتلذاً  ال
، كةشت  العقل السدلؼ كاإللتزاا بتلسرالحة العتتاة ، كالحاري علاى السذاتروة فاي بشات  السجتساف تاؽ 

 نكلؾ ت  الخظتا ال يشي السعتصر .
كلاؼ يقترار دكر الشخاب ال يشياة علاى ةصاا ار التؾيلاات  األءالبياة فحداب كلهسات تجاتكز ذلااػ      

سااااتا فاااي تج يااا  الفلااار الااا يشي كتسترساااة الشقااا  العلساااي للتاااراث كالعسااال علاااى صااايتمة تذاااركل اإل
 زتر  تؽ شًهع ن  يحق  التق ا كالشازة للسجتسعت  اإلسالتية السعتصرة ، فتلشخ ة ال يشية وي 
هخ ااة الحكسااة كالسؾعغااة الحدااشة التااي تاا عؾ الااى الخلاار كالرشااتد كتجداا  واال تاات ياا عؾ الااى الخلاار 

 ( . 41، كو لػ تجد  تتيتظل ع كابعشت السعتصر بًسلؾا  دؽ كءظتا تعت م ) كالرشتد
 
 
 

 رابعًا : اإلعالميين  د رهم في تعزيز القيم ا خالقية في السجتسع من خالا  سائل ا عالم : 
تااؽ العؾاتاال الساااؤلرة فااي تشسياااة القاايؼ األءالبياااة كاألسااالتية فاااي كبتشاات الحاااتلي اإلعالتلاالؽ تاااؽ    

ل األعااالا السرايااة كالسدااسؾعة ، ك اااًتي دكر األعالتلاالؽ فيساات يقاا تؾه فااي التلفااتز تاااؽ ءااالم كسااتا
برات  تتع دة كتتتق تع الرحف كالسجال  كاللتب كتات يقا تؾه تاؽ ءاالم اإلذاعاة كالسداسؾعة تاؽ 
باارات  كتؾضااؾعت  واال ذلااػ يسكااؽ ن  يكااؾ  كسااللة ل اارس القاايؼ األءالبيااة ةذ نساات ل اإلساات الم 

التخظاي  الداليؼ ، كذلاػ يكساؽ فاي ءظاؾرة كنوسياة األعالتلاؾ  ككساتال األعاالا  األتثل كءظ  لاع
في تشسية القيؼ األءالبية السعنرة عؽ  روة السجتسف اإلسالتي كاضحة فاي تقؾا ب كر راا  كفعتم 
فاااي وااا ا السجاااتم ، فاااتإلعالتلؾ  نصااا حؾا ذا فتعلياااة ن ثااار بعااا  دءاااؾم التلفاااتز كاألياااازة الح يثاااة 

ؼ النلااؾ  ، ةذ نهااات تذاار  ا ثاار الحااؾاس فااي عرضااات السذااؾ  فلتفتعاال السذااتو  األءاارا فااي تعغاا
 ( . 42تعات ةذ تنلؽ القيؼ األءالبية في داءلات كعلى نستسات )

 : غرس القيم ا خالقية فيسا بيشهم خامدًا : جساعة الرفا   د رهم في التأثير عل  بعزهم في
بشااي يشدااع ، ك شااػ ةهااع عشاا تت يخااتل  ب لااره  اإلهداات  بظ عااع يسلاال الااى اإلءااتالع ب لااره تااؽ    

يتفتعال تفااتعاًل ةيتستبيااًت تااف تااؽ يعتشاار ، كيستعااة األبارا  وااي يستعااة يذاا ف فلااات الظفاال دكافعااع 
اإليتستبياااة األكلاااى ، ف ساااركر األياااتا كتقااا ا عسااار الظفااال تتحاااؾم تلؾلاااع تاااؽ األسااارة الاااى اإللتحااا  

بارا  نك الرفات  يستعاة طنيعياة تشذاً تاؽ بجستعة الرفت  على نساتس تاؽ تقاترا الداؽ فجستعاة األ
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ةءتالع األشختي ب عزاؼ فاي ةطاتر العاتاال  نك الحاي نك الذاترل الا   يداكشؾ  فياع ، كالشتشائ 
بشزعتع اإلستقاللية يش ت  في و ه الجستعاة ، ك اؤد  باع األتار الاى تجاتراة تات يداؾد بلاشاؼ تاؽ بايؼ 

 كتعتيلر .
سلؾ  الفارد كبيساع كتعاتيلره فااؾ   األبارا  ياًلفاؼ السار  فجستعة األبرا  وي يستعة تؤلرة في     

فيحتدلاؼ ك عيش تعاؼ ك دتلاؼ تشاؼ ن التع كآتتلع ، ك ًء  تشاؼ ك عظلاؼ ك  تدلاؼ الؾد ك تعتك  
تعاؼ في الدرا  كالزرا  ، كوؾ   األص بت  يثنتؾ  بيسًت ك  لرك  نءرا في هفاؾس تاؽ يراحناؼ 

(43. ) 
تؤلرًا في تشسية القيؼ األءالبية كاإلسالتية ل لػ يتؾيب على األسارة السدالسة ك ع  الرفت  عتتاًل   

ن  تختتر ال   يدتوؼ في السحتفغة علاى القايؼ األصاللة فاي داءال ةباشاؼ نك ةبشاتاؼ واؾ  ذلاػ يعا  
 عتتاًل نستسيًت في بشت  شخرلتع السعت لة الدؾ ة.

 الخاتسة : 
 تا  التي تؾصلشت ةللات كوي :كفي ءتتا بحثشت و ا سؾ  هنلؽ نوؼ الشت   

نوسياااة هذااار تفااااؾا القااايؼ األءالبياااة الراااحيحة التاااي تشنثااا  تاااؽ التعاااتليؼ ال يشياااة لترااا ح  .1
ترظلحًت تًلؾفًت كاضح ال  لة ، كوا ا يارت   بسا ا فتعلياة الشخاب السثقفاة التاي لاات الا كر 

 اللنلر في تنيت  ذلػ .
ات للاتؼ اإلساتفتدة تشاات عسلياًت ك سايست ضركرة الترولز على ت تد  القيؼ األءالبية كتؾضيح .2

 في السجتم الترةؾ  .

تؽ الؾايب العسل على مرس القيؼ في هفؾس الشتشئة فاي عتلسشات الست لار الا   با ن يتشلار  .3
 للقيؼ ك حترا الفزللة .

العسل على ةبراز دكر السعلؼ كاألساتتذ الجاتتعي فاي تعز از القايؼ األءالبياة كتؾصاللات الاى  .4
حتال  تكت  الرا ارة بالؽ القاؾا الساؤلرة علاى الشتشائلؽ كالذا تا فاي تجاتم األييتم فاست ي

 بشت  القيؼ كاألفلتر .

الترولاااااز علاااااى دكر األعالتلااااالؽ بًعت اااااتروؼ تاااااؽ األشاااااختي الساااااؤلر ؽ فاااااي تشسياااااة القااااايؼ  .5
 اإلسالتية كاألءالبية تؽ ءالم كستال اإلعالا الستشؾعة . 

سااالؾ  بعزااااؼ الااا عض  لااا  يسكاااؽ ن   اوسياااة دكر الرفااات  بًعت اااتروؼ يستعاااة تاااؤلرة فاااي .6
 يثنتؾ  بيسًت ك  لرك  نءرا في هفؾس تؽ يرحناؼ .
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 التهصيات :
ةعاا اد ت رساالؽ ن فاات  بااتدر ؽ علااى  ساال رسااتلة الترةيااة اإلسااالتية كماارس القاايؼ األءالبيااة  .1

 في سلؾ  الظالا .
األيياتم  ضركرة الديظرة على كستال اإلعالا كترابنتات عؽ وثب وؾهات األ ثر تًللرًا على .2

 تؽ ءالم تؽ ت عثع تؽ رستال يسكؽ ن  تؤلر على القيؼ األءالبية الرحيحة .

فداااح السجاااتم للفئاااة السثقفاااة كتعز اااز دكروااات داءااال السجتسعااات  وؾهاااات األعلاااؼ بسااات يسااار باااع  .3
السجتسف العرةاي كاألساالتي تاؽ ت لارا  ديس رافياة فاي وتفاة السجات   كالتاي ساتوست فاي 

 ةهتذتر الرذيلة فلات .

كايااب اآلباات  تراب ااة نبشااتااؼ ك ساايست فااي تجااتم ةءتيااتروؼ ألبااراهاؼ تااؽ ءااالم التؾييااع  تااؽ .4
كالاااؾعظ السداااتسر واااؾ  وااا ه السر لاااة تعااا  األساااتس فاااي صاااشتعة الذخراااية الفتعلاااة فاااي 

 السجتسف .

 كالحس  هلل نكً  كآءرًا                          
 

 الاؾاتش
                                                        

1
ْـ (، دار صادرـ بٛزٔث، ط، بال، 111نظاٌ انعزب، ألبٙ انفضم صًال انذٍٚ دمحم بٍ يكزو إبٍ يُظٕر)ث(  

 .2462/ 4:  و2003 -ْـ1423

2
ْـ ـ  1403ر انكخاب انًصز٘، انماْزة، يعضى انًصطهغاث انظٛاطٛت ٔانذٔنٛت ، ألعًذ كٙ بذٔ٘ ، دا(  

 .53 - 52و: 1323

3                ) The Oxford English Dictionary,  Vol.111,  Great Britain,  

Oxford University Press,  1969. P: 90. 

4   ) Akoun André et autres. Le Robert,  seuil,  dictionnaire de          

sociologie,  France,  Editions: les presses de Mama,  Octobre1999,  p 175. 

5
 . 12و : 2010ْـ ـ 1430، 35انُُّخبت ٔانًضخًع، حضذد انزْاَاث انباعذ االصخًاعٙ، نًٕنٕد طعادة ،  انعذد (  

6
ْاـ ـ  1410يعضى عهى االصخًاا  ، ناذُٚكٍ يٛلاٛم ، حزصًات د. إعظااٌ دمحم انغظاٍ، دار انزناٛذ نهُلزاـ ب اذاد ، (  

  112-111و : 1320
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1
أسيت غٛاب دٔر انُخبت انًزمفت انضشائزٚت فٙ انخ ٛٛز، نطارق يخُاٌ ، طزٔعت نُٛم نٓادة انًاصظخٛز فاٙ عهاى  ( 

كهٛات انعهإو اسَظااَٛت ٔاالصخًاعٛات، لظاى انعهإو االصخًاعٛات، يذرطات  –االصخًا ، صايعات لاصاذ٘ يزبااط ٔرلهات 

 .20و :  2011ْـ ـ 1143انذكخٕراِ، انعاو انضايعٙ ، 

2
( ُٚظاز : انًعضاى انٕطاٛظ ، سبازاْٛى يصاطفٗ ٔ ،ازٌٔ ، دار اناذعٕة ـ يكات ، حغمٛاك : يضًاع انه ات انعزبٛات ،   

حاااس انعازٔص يااٍ صإاْز انمااايٕص ، نًغًاذ بااٍ دمحم باٍ عبااذ انازساق انًزحضااٗ ، 2/162و : 2004ْاـ ـ 1424

 . 33/320،  و2001ْـ ـ 1421، 1انشبٛذ٘، انًكخبت األسْزٚت نهخزاد ــ انماْزة ، ط

3
ْاـ ـ   1331إعخٛاصاث طالب انضايعاث ، نعًاد انذٍٚ طهطاٌ ، يُلٕراث انًزكش انمإيٙ نهبغإد ـ انمااْزة ، (  

 .21:  و1311

10
 .  250و : 1326ْـ ـ 1406( انمٛى ٔانخزبٛت ، نهطفٙ بزكاث أعًذ ، دار انًزٚخ ـ انزٚاض ، ط، بال ،  

(11)
، 2ْـ(، يؤطظت انزطانت ـ طٕرٚا ، ط211نًضذ انذٍٚ دمحم بٍ ٚعمٕب انفٛزٔس  باد٘ )ث انمايٕص انًغٛظ ،

، انصغاط فٙ انه ت ٔانعهٕو ، نُذٚى يزعلهٙ، أطايت يزعلهٙ ، دار انغضارة  3/263: و1321ْـ ـ 1401

. 1411-4/1410و  : 1315 -ْـ 1335،  1بٛزٔث ، ط -انعزبٛت   

(12)
 .10/26نظاٌ انعزب:  

13
 . 15و : 1311ْـ ـ  1331ٛت األ،اللٛت األطاليٛت ، نًمذاد ٚانضٍ ، يكخبت انخاَضٙ ـ يصز ، ( انخزب 

14
ْاـ ـ   1410فٙ أصٕل انخزبٛت االصٕل انفهظفٛت فٙ انخزبٛت ، نًغًذ انٓاد٘ عفٛفاٙ، يكخبات األَضهإ ـ انمااْزة، (  

 .226:  و1320

15
ت ، نًًااذٔط انضعفااز٘  ، رطااانت دكخاإراِ ـ صايعاات انخزبٛاات األ،اللٛاات ألطفااال يؤطظاات حزبٛاات يالباام انًذرطاا(  

 . 14:  و1332ْـ ـ  1410أطٕٛط ، 

16
 . 120و : 1326ْـ ـ 1406، 1( ُٚظز : يضخًع انُخبت ، نبزْاٌ غهٌٕٛ ، يعٓذ اسًَاء انعزبٙ ـ بٛزٔث ط 

11
 . 30( ُٚظز : انخزبٛت اال،اللٛت  اسطاليٛت، نًمذاد ٚانضٍ :  

12
ْاـ(، دار انبااس ، يكات 452ّ ، أعًذ بٍ انغظٍٛ بٍ عهٙ بٍ يٕطاٗ أبإ بكاز انبٓٛماٙ )( أ،زصّ انبٓٛمٙ فٙ طُُ 

، ط رلاى  323-10و، كخاب انلٓاداث ، بااب بٛااٌ يكاارو اال،االق ٔيعانٛٓاا ، 1334-ْـ1414انًكزيت ، د. ط، 

 ، لال عُّ : عذٚذ عظٍ اسطُاد.224بزلى  1/45، ٔصغغّ األنباَٙ فٙ انظهظهت انصغٛغت :  20122

(13)
و :  1/2/2010يمال بعُٕاٌ : االدارة انٛاباَٛت ٔاالدارة االطاليٛت : حضزبخاٌ فٙ دائزة انخمٛٛى ، يعٍ انزانذ٘  

www.hrdiscssion.com   
20
عزٚاز٘  يزكاش انبغإد  ( ُٚظز : أسيت األ،الق أطبابٓا ٔعالصٓاا ياٍ يُظإر انخزبٛات اسطااليٛت،نعبذ ح دمحم 

 . 12و : 1335ْـ ـ 1415انخزبٕٚت،صايعت او انمزٖ ، 

http://www.hrdiscssion.com/
http://www.hrdiscssion.com/
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21
ـا 120و : 1332ْاـ ـ 1412، ،1( ُٚظز :  غشٔ يٍ انذا،م، نضًال طهطاٌ ، دار انإطٍ نهُلزاـ  انزٚااض، ط 

121 . 

22
 .110( طٕرة  ل عًزاٌ : اٜٚت  

23
 . 104( طٕرة  ل عًزاٌ : اٜٚت  

24
و 1325 -ْاـ 1405،  2، ألعًذ يصطفٗ ، دار أعٛاء انخزاد انعزباٙ ـ بٛازٔث ، ط( ُٚظز : حفظٛز انًزاغٙ  

 :2/22 . 

25
ْااـ ـ 1412عهإل، دار انخزبٛات انغذٚزتااـ عًااٌ  –يلااكالث  -( ُٚظاز : أسيات انخزبٛاات فاٙ انبهاذاٌ انُايٛاات ٔالاع  

 .123و : 1332

26
 . 63( طٕرة انًائذة : اٜٚت  

21
انفضم بٍ انغظٍٛ انطبزطٙ ، دار انعهٕو نهخغمٛك ٔانطباعت ٔانُلز ـ بٛزٔث ( يضًع انبٛاٌ فٙ حفظٛز انمز ٌ ،  

 . 2/212و  : 2005ْـ ـ 1425،  1، ط

22
  6( طٕرة انُغزٚى : اٜٚت  

23
و 1331ْـ ـ1411، 1( صذٔر االَغزاف فٙ انفكز اسطاليٙ انغذٚذ،يزكش انذراطاث اسطاليٛت.بزيُضٓاو،ط 

 :132. 

30
ْـ ـ 1402نذٖ انلباب ، انظٛذ انلغاث ، دار انفكز انعزبٙ ـ انماْزة ، ط، بال ،  (  ُٚظز : انصزا  انمًٛٙ 

 .36و : 1322

31
( أسيت انخزبٛت فٙ انٕطٍ انعزبٙ يٍ يُظٕر إطاليٙ ، سطغاق أعًذ فزعاٌ ، ، دار انفزلاٌ نهُلز ٔانخٕسٚاع  

.22و : 1326ْـ ـ1406،  1ـ عًاٌ،ط  

32
يت.. يظاْز ٔأ،طار ، نًغًذ عظٍٛ عزَذص، بغذ فٙ طهظهت بغٕد عإل ( نهًشٚذ ٚزاصع : ان شٔ انزمافٙ نأل 

 .www.taghrib.org، بًٕلع 225 الو األيت اسطاليٛت ٔ يانٓا : 

33
 . 1و: 1324و ـ  1402( ُٚظز : انمٛى فٙ انعًهٛت انخزبٕٚت  ، ضٛاء ساْز، يٕطظت انخهٛش انعزبٙ ـ انماْزة ،  

34
و : 2003ْاـ ـ 1423ائم اسحصال ، نُاٚف كزٚى ، دار إبٍ عشو ـ ديلك ، ( ُٚظز : يخ ٛزاث انخكُٕنٕصٛا ٔٔط 

156 . 

35
  )Lesenfants et Iinternet ,Sursite : www.interntso.org 

36
( ُٚظاز : انزمافات انعزبٛات باٍٛ ان اشٔ انصإَٓٛٙ ٔإدارة انخكايام انمإيٙ ، نغاياذ ربٛاع ، دار انًٕلاف انعزباٙ ـ  

 . 12ـ11: و 1323ْـ ـ 1403انماْزة ، 

31
( ُٚظز : حأرٛز األٔضا  انًضخًعٛت عهٗ دٔر انًزمف انعزبٙ ، نضًال عهٙ سْزاٌ ، انًضهض انمٕيٙ نهزمافت  

 . 4و : 1322ْـ ـ 1402، 40انعزبٛت ـ يضهت انٕعذة ـ انزباط ،  
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32
ة انعزبٛت ـ ( ُٚظز : ٔظائف ٔأدٔار انًزمف بٍٛ انزابج ٔانًخ ٛز ، نًغًذ نكز٘ طالو ، يزكش دراطاث انٕعذ 

 . 15و : 1335ْـ ـ 1415، 200يضهت انًظخمبم انعزبٙ ـ بٛزٔث ،  

33
ْاـ ـ 1413( ُٚظز : رٔط انخزبٛت اسطاليٛت ، نًغًذ عطٛت اسبزانٙ ، دار انفكز انعزبٙ ـ انماْزة ، ط، باال ،  

و : 1334ْاـ ـ 1414، ، انمٛى فٙ انعًهٛت انخزبٕٚت ، نضاٛاء ساْاز ، يزكاش انكخااب نهُلاز ـ انمااْزة 11و : 1333

3  . 

40
و : 1333ْاـ ـ 1413،  1( ُٚظاز : يفااْٛى ٔيباادر حزبٕٚات ، نعهاٙ انزاناذ ، دار انفكاز انعزباٙ ـ انمااْزة ، ط 

23. 

41
 25و :1361،  1( ُٚظز : دمحم رطٕالً َبٛاً ، نعبذ انزساق َٕفم ، يؤطظت انًطبٕعاث انغذٚزت ، ط 

42
ْاـ 1414، 1ذ ح األَظٙ ، ٔصانظ بالارع ، دار انزمافت ـ يكات ، ط( ُٚظز :  يلكالث ٔلضاٚا يعاصزة ، نعب 

 .  243و : 1334ـ 

43
 . 15( ُٚظز : يفاْٛى ٔيبادر حزبٕٚت ، نًغًذ عطٛت اسبزانٙ ،  

 

 

 أوال : المصادر والمراجع :

 ـ ْٔٙ بعذ انمز ٌ انكزٚى : 

ْاـ(، يؤطظات انزطاانت ـ طإرٚا ، 211انمايٕص انًغٛظ ، نًضذ انذٍٚ دمحم باٍ ٚعمإب انفٛازٔس  بااد٘ )ث .1

 و .1321ْـ ـ 1401، 2ط

إعخٛاصاااث طااالب انضايعاااث ، نعًاااد انااذٍٚ طااهطاٌ ، يُلاإراث انًزكااش انماإيٙ نهبغاإد ـ انماااْزة ،  .2

 و .1311ْـ ـ   1331

أسياات انخزبٛاات فااٙ اناإطٍ انعزبااٙ يااٍ يُظاإر إطاااليٙ ، سطااغاق أعًااذ فزعاااٌ ، ، دار انفزلاااٌ نهُلااز  .3

 و .1326ْـ ـ1406،  1ٌ،طٔانخٕسٚع ـ عًا

ْااـ ـ 1412عهاإل، دار انخزبٛاات انغذٚزتااـ عًاااٌ  –يلااكالث  -أسياات انخزبٛاات فااٙ انبهااذاٌ انُايٛاات ٔالااع  .4

 و.1332

أسياات األ،ااالق أطاابابٓا ٔعالصٓااا يااٍ يُظاإر انخزبٛاات اسطاااليٛت،نعبذ ح دمحم عزٚااز٘  يزكااش انبغاإد  .5

 و .1335ْـ ـ 1415انخزبٕٚت،صايعت او انمزٖ ، 

انعزٔص يٍ صٕاْز انمايٕص ، نًغًذ بٍ دمحم بٍ عبذ انزساق انًزحضٗ انشبٛذ٘، انًكخبت األسْزٚات حاس  .6

 و . 2001ْـ ـ 1421، 1نهخزاد ـ انماْزة ، ط

 و .1311ْـ ـ  1331انخزبٛت األ،اللٛت األطاليٛت ، نًمذاد ٚانضٍ ، يكخبت انخاَضٙ ـ يصز ،  .1

 و .1325 -ْـ 1405،  2خزاد انعزبٙ ـ بٛزٔث ، طحفظٛز انًزاغٙ ، ألعًذ يصطفٗ ، دار أعٛاء ان .2

انزمافاات انعزبٛاات بااٍٛ ان ااشٔ انصاإَٓٛٙ ٔإدارة انخكاياام انماإيٙ ، نغايااذ ربٛااع ، دار انًٕلااف انعزبااٙ ـ  .3

 و .1323ْـ ـ 1403انماْزة ، 

ْااـ 1411، 1صااذٔر االَغاازاف فااٙ انفكااز اسطاااليٙ انغااذٚذ،يزكش انذراطاااث اسطاااليٛت.بزيُضٓاو،ط .10

 و .1331ـ

ْاـ ـ 1413ٔط انخزبٛت اسطااليٛت ، نًغًاذ عطٛات اسبزاناٙ ، دار انفكاز انعزباٙ ـ انمااْزة ، ط، باال ، ر .11

 و .1333
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ْـ(، دار انبااس ، يكات انًكزيات 452طٍُ انبٓٛمٙ، أعًذ بٍ انغظٍٛ بٍ عهٙ بٍ يٕطٗ أبٕ بكز انبٓٛمٙ ) .12

 و .1334-ْـ1414، د. ط، 

ْااـ ـ 1402دار انفكااز انعزبااٙ ـ انماااْزة ، ط، بااال ،  انصاازا  انمًٛااٙ نااذٖ انلااباب ، انظااٛذ انلااغاث ، .13

 و .1322

،  1بٛازٔث ، ط -انصغاط فٙ انه ت ٔانعهٕو ، نُذٚى يزعلهٙ، أطايت يزعلاهٙ ، دار انغضاارة انعزبٛات  .14

 و  .1315 -ْـ 1335

 و .1332ْـ ـ 1412، ،1غشٔ يٍ انذا،م، نضًال طهطاٌ ، دار انٕطٍ نهُلزـ  انزٚاض، ط .15

االصاإل انفهظاامٛت فااٙ انخزبٛاات ، نًغًااذ انٓاااد٘ عفٛفااٙ، يكخباات األَضهاإ ـ انماااْزة،  فااٙ أصاإل انخزبٛاات .16

 . و1320ْـ ـ   1410

 و . 1326ْـ ـ 1406انمٛى ٔانخزبٛت ، نهطفٙ بزكاث أعًذ ، دار انًزٚخ ـ انزٚاض ، ط، بال ،   .11

 و .1334ـ ـ 1414ْانمٛى فٙ انعًهٛت انخزبٕٚت ، نضٛاء ساْز ، يزكش انكخاب نهُلز ـ انماْزة ،  .12

ْاـ (، دار صادراـ بٛازٔث، ط، 111نظاٌ انعزب، ألبٙ انفضم صًال انذٍٚ دمحم بٍ يكزو إبٍ يُظإر)ث .13

 و.2003 -ْـ1423بال، 

انًعضااى انٕطااٛظ ، سباازاْٛى يصااطفٗ ٔ ،اازٌٔ ، دار انااذعٕة ـ يكاات ، حااظ : يضًااع انه اات انعزبٛاات ،    .20

 و .2004ْـ ـ 1424

ْاـ ـ 1414، 1األَظاٙ ، ٔصاانظ بالاارع ، دار انزمافات ـ يكات ، طيلكالث ٔلضاٚا يعاصازة ، نعباذ ح  .21

 و .1334

يعضاااى عهاااى االصخًاااا  ، ناااذُٚكٍ يٛلاااٛم ، حزصًااات د. إعظااااٌ دمحم انغظاااٍ، دار انزناااٛذ نهُلزاااـ ب اااذاد ،  .22

 .و .1320ْـ ـ  1410

 و .1333ْـ ـ 1413،  1يفاْٛى ٔيبادر حزبٕٚت ، نعهٙ انزانذ ، دار انفكز انعزبٙ ـ انماْزة ، ط .23

 و .2003ْـ ـ 1423يخ ٛزاث انخكُٕنٕصٛا ٔٔطائم اسحصال ، نُاٚف كزٚى ، دار إبٍ عشو ـ ديلك ،  .24

ْاـ ـ  1403يعضى انًصطهغاث انظٛاطٛت ٔانذٔنٛت ، ألعًذ كاٙ باذٔ٘ ، دار انكخااب انًصاز٘، انمااْزة،  .25

 . و1323

نهخغمٛاك ٔانطباعات ٔانُلاز ـ يضًع انبٛاٌ فٙ حفظٛز انمز ٌ ، انفضم باٍ انغظاٍٛ انطبزطاٙ ، دار انعهإو  .26

 و   .2005ْـ ـ 1425،  1بٛزٔث ، ط

 و .1326ْـ ـ 1406، 1يضخًع انُخبت ، نبزْاٌ غهٌٕٛ ، يعٓذ اسًَاء انعزبٙ ـ بٛزٔث ط .21

 و .2010ْـ ـ 1430، 35انُُّخبت ٔانًضخًع، حضذد انزْاَاث انباعذ االصخًاعٙ، نًٕنٕد طعادة ،  انعذد  .22

نزاباج ٔانًخ ٛاز ، نًغًاذ ناكز٘ طاالو ، يزكاش دراطااث انٕعاذة انعزبٛات ـ ٔظائف ٔأدٔار انًزمف بٍٛ ا .23

 و . 1335ْـ ـ 1415، 200يضهت انًظخمبم انعزبٙ ـ بٛزٔث ،  

 ثانياً : الدوريات :

حااأرٛز األٔضااا  انًضخًعٛاات عهااٗ دٔر انًزمااف انعزبااٙ ، نضًااال عهااٙ سْاازاٌ ، انًضهااض انماإيٙ نهزمافاات  .1

 و . 1322ْـ ـ 1402، 40ط ،  انعزبٛت ـ يضهت انٕعذة ـ انزبا

ان شٔ انزمافٙ نأليت.. يظاْز ٔأ،طار ، نًغًذ عظٍٛ عزَذص، بغذ فٙ طهظهت بغٕد عإل  الو األيات  .2

 .www.taghrib.org، بًٕلع 225اسطاليٛت ٔ يانٓا : 

 ثالثاً : الرسائل الجامعية : 

زمفت انضشائزٚت فٙ انخ ٛٛز، نطاارق يخُااٌ ، طزٔعات نُٛام نآادة انًاصظاخٛز أسيت غٛاب دٔر انُخبت انً .1

كهٛاات انعهاإو اسَظاااَٛت ٔاالصخًاعٛاات، لظااى انعهاإو  –فااٙ عهااى االصخًااا ، صايعاات لاصااذ٘ يزباااط ٔرلهاات 

 .و2011ْـ ـ 1431االصخًاعٛت، يذرطت انذكخٕراِ، انعاو انضايعٙ ، 

http://www.taghrib.org/
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البم انًذرطت ، نًًذٔط انضعفاز٘  ، رطاانت دكخإراِ ـ صايعات انخزبٛت األ،اللٛت ألطفال يؤطظت حزبٛت ي .2

 . و1332ْـ ـ  1410أطٕٛط ، 

 رابعاً : المصادر االجنبية : 

1.The Oxford English Dictionary,  Vol.111,  Great Britain,  Oxford University 

Press,  1969 

2.Akoun André et autres. Le Robert,  seuil,  dictionnaire de sociologie,  France,  

Editions: les presses de Mama,  Octobre1999 

 خامساً : المواقع االلكترونية : 

1. www.hrdiscssion.com   

2. Lesenfants et Iinternet ,Sursite : www.interntso.org 

 

http://www.hrdiscssion.com/

