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 المقدمة

تعػػػػس سالػػػػة االجتماػػػػة اقتتجميةػػػػة ةاقيتضػػػػمسةة الجعتجػػػػة لةػػػػمض اةط ػػػػمؿ ةي يت ػػػػم   لػػػػمالة  االتا ػػػػ ة 
اقتتجميةة ، ةاالتي هي سلالة جةسااةة في جسالس لةمض اةط مؿ فػي جسةاػة  عبة ػة ةحػةا ة م جػف 

تجميةة ةاقيتضمسةة الجعتجة االلةمض  ملمالة  االتا ػ ة االسلالمت االج جة االتي ت ةف ي ية االجتماة اقت
اقتتجميةة ، ةاةلمالة  جف االعةاجػؿ اةلملػةة فػي تا ػ ة اةط ػمؿ جػف االام ةػة االا لػةة ةاقتتجميةػة 
الذا اض ح اقهتجمـ   م جف ي ؿ االجل ةف ت ةلًا، ذالؾ قا م تؤثل فػي لػتةؾ اقفػلاس قلػةجم فػي االجتػمؿ 

قلػػمالة  جعتسالػػة ةلػػةةة ااتتػػت لػػتةتًم اتتجميةػػًم يةةجػػًم ةجب ػػةًق جػػف ي ػػؿ االجسللػػي فػػمذا تماػػت هػػذ  ا
االجتتجع ، ةهذا ةلتع االى يسلة االجل ةف   تؿ يمـ قلةجم جعتجة االلةمض في اسخػمؿ االبػةـ ةاالجعػمةةل 
اقتتجميةػػة اقةتم ةػػة فػػي  خضػػػةمت اقط ػػمؿ التػػي ةضػػ  ةا تػػػاًل جػػف االتجميػػة اة االجتتجػػع االػػػذ  

اذا تماػػت خمط ػػة ةلػػت ةة فما ػػم لػػتاتن لػػتةتًم جا لفػػًم ة عةػػسًا يػػف يػػةـ االتجميػػة  ةعة ػػةف فةػػا ، اجػػم
ةجبمةةل م اقتتجميةػة ، ججػم ةػسفع اةط ػمؿ االػى اقا ػلاؼ ةاالتلةجػة ةهػذا ةتةيػؼ يتػى سةل االجعتجػة 
فػػػػي االعجتةػػػػة االتل ةةػػػػة ةاالػػػػذ  ةلػػػػتاس االػػػػى االظػػػػلةؼ اقتتجميةػػػػة ةاقيتضػػػػمسةة االتػػػػي ت ػػػػسس جتمات ػػػػم 

ةت ةا ػػػػم الػػػػتة ًم تل ةةػػػػًم جعةاػػػػًم سةف اةلػػػػمالة  اةخػػػػلي ر ال ػػػػذا تػػػػمل   ثاػػػػم هػػػػذا الةػػػػسلس  اقتتجميةػػػػة
االج ػػسسات اقتتجميةػػة ةاقيتضػػمسةة الجتماػػة االجعتجػػة اقتتجميةػػة ةي يت ػػم  ملػػمالة  االتا ػػ ة االجعتجػػسة 

 جف ي ت مر
 عػػػة ةتػػػ الؼ اال  ػػػث جػػػف جبسجػػػة ة ػػػم ةف ، ةتاػػػمةؿ اال ػػػم  اةةؿ االسلالػػػة االاظلةػػػة ةتتحػػػجف ال  

ج م ػػػػػػػػػث ، االج  ػػػػػػػػػث اةةؿ ةتاػػػػػػػػػمةؿ ج ػػػػػػػػػتتة اال  ػػػػػػػػػث ةت سةػػػػػػػػػس اةهجةػػػػػػػػػة ةاةهػػػػػػػػػساؼ ةاالج ػػػػػػػػػمهةـ 
ةاال لةض،ةةتاػػػػمةؿ االج  ػػػػث االثػػػػماي االسلالػػػػمت االلػػػػم بة ، ةةػػػػسلس االج  ػػػػث االثمالػػػػث ج ػػػػلسات االجتماػػػػة 
اقتتجميةػػػػة ةاقيتضػػػػمسةة الجعتجػػػػة االلةػػػػمض ةةتحػػػػجف االج  ػػػػث االلا ػػػػع الػػػػمالة  االتا ػػػػ ة اقتتجميةػػػػة 

م  االثػػماي جػػف ةل عػػة ج م ػػث ةلملػػةة ةتاػػمةؿ االج  ػػث االخػػمجس جا تةػػة اال  ػػث ،  ةاجػػم ةةتػػ الؼ اال ػػ
ة ػػػجؿ االج  ػػػث االلػػػمسس خضػػػم ص يةاػػػة اال  ػػػث ، فػػػي  ػػػةف ةتحػػػجف االج  ػػػث االلػػػم ع االجتػػػسسات 
اقتتجميةة ةاقيتضمسةة التجتماة اقتتجميةة  الجعتجة االلةمض ةي يت م   لػمالة  االتا ػ ة اقتتجميةػة 

االجعتجة  ةاجم ةتامةؿ االج  ث االثمجف االخ ضة ةاقلػتاتمتمت ، ا جػؿ اف ةتػةف   ثاػم ، االتي تعتجسهم 
 جب ةًق ةج ةسًا جف االام ةة االعجتةة ةاالتل ةةة خمضة طت ة اقختضمضمت االتل ةةة ر

 
 اال م ثمف                                                                               
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 مشكمة البحث -آ

ةتػػػمس ةتجػػػع يتجػػػمل االػػػا س ةاالتل ةػػػة اف االلػػػاةات االخجػػػس اةةالػػػى جػػػف يجػػػل االط ػػػؿ ذات اثػػػل  
 سةػس  خضػةتا االجب تػة ةيسلاتػا االعبتةػة ، ةاتتمهمتػا ، ةج ملاتػا اال لتةػة ةجتف اف ةتةف  ملػجًم فػي ت

ر الػػذا اهػػتـ يتجػػمل االػػا س فػػي االةيػػت اال محػػل   هجةػػة سةل االجعتػػـ قلػػةجم فػػي االجلا ػػؿ ( 1)ةاالتلػػجةة
اةةالى جف يجل االط ؿ ، ةاا ةةفل اال ة ة االتل ةةة ةاالتعتةجةة االتي ةةتا فة م ا ة االت ميػؿ جػع اال ة ػة 

ر  جػف هاػم ةاظػل االػى االجعتػـ يتػى (2)ط مؿ اخآخلةف  جم ة بؽ اةهساؼ االتل ةةة ة االتعتةجةػة ةجع اة
ااا  تل االااةةة في هذ  االعجتةة االتي ةعتجس اتم  م يتػى اختةػمل االعامضػل اال  ػلةة االضػمال ة التبةػمـ 

ة ةاقا عمالةػة رةهام ة تي سةل جعتجة االلةمض فػي تاجةػة االتةااػ  اقتتجميةػ (3)  ذ  االج جة اقالماةة 
ةاالعبتةػػػة التط ػػػؿ ، ةهػػػذا ةعتجػػػس يتػػػى االخت ةػػػة اقتتجميةػػػة ةاقيتضػػػمسةة التجعتجػػػة ةاالتػػػي ةتعت ػػػم تت اػػػى 

 المالة  تل ةةة سةف ةخلير 
 أهمية البحث  - 

ةتةيؼ اتتم  االط ؿ ا ة االلةحة ةاالتعتةـ يتى اةع االجعمجتة االتي ةتتبمهم في اال ة ة االجسللػةة  
ةػػ ة االتػػسلةس ةاقط ػػػمؿ اخآخػػلةف ةاال ػػلاجن االللػػجةة ةوةػػل االللػػجةة، ةاالتػػػة  جبةجمت ػػم االجختت ػػة جػػف ه

اقتتجػػػميي االػػػذ  ةلػػػةس جسللػػػة االلةحػػػة، ةةعتجػػػس اي مالػػػا يتة ػػػم ةا ػػػةل  جا ػػػم يتػػػى جػػػسي ا ػػػ مي م 
 ر( 4)ال متمتا اقلملةة تمال متة االى االتع ةل يف االا س ةاةجف ةاالتةافؽ اقتتجميي

االتا ػ ة االتػي ةلػتعجت م االجعتػـ جػع اقط ػمؿ ةجعمجتتػا اقالػماةة ةهامؾ سلالمت يتجةة اتػست الػمالة  
  (5)جع ـ ةيسـ االت لية  ةا ـ ةت تةعا ال ـ ر

 اهداف البحث -ج
اف هػػػسؼ اال  ػػػث اقلملػػػي سلالػػػة االع يػػػة  ػػػةف االجتماػػػة اقتتجميةػػػة ةاقيتضػػػمسةة الجعتجػػػة االلةحػػػة 

ؾ  ػػػسس اال م ثػػػمف اقهػػػساؼ اال ليةػػػة  ةالػػػمالة  االتا ػػػ ة اقتتجميةػػػة االجعتجػػػسة جػػػف ي ت ػػػم، ةالت بةػػػؽ ذالػػػ
 التسلالة يتى  تؿ تلمؤقت تتة  يا م االسلالة ةهير

                                                 
، 1991(جلساف ، اتـ االسةف ، ةاالجختمل ، لتجى ، تملةخ لةمض اقط مؿ ةتطةلهم في اال تل االتل ة  ، سال اال تجة،  غساس ، 1)

 ر  23ص
 ر 349، ص 2113ج ل  ، يجل )س( ، االتا  ة اقتتجميةة التط ؿ ، سال ض مل ، يجمف ، اال ( 2)
 ر  48، ص2114( ي س االتمفي ، الجميةؿ ي س اال تمح ، االبلالة ال ط مؿ االضغمل  ةالطة االت مل ، جتتة االط ةالة، 3)
 ر  84، ص 1999ف ، ( االساهل ، ضمالح ةاالع ةس  ، امظـ، اال خضةة ةاالض ة االا لةة ، سال االتاس  ، يجم4)
 ر 34ر ص1973( هاساـ ، ة ةى، ت حة ت االت جةذ االسلالةة في جل تة االسلالة اق تسا ةة ةاقيساسةة سال االا حة ، االبمهلة، 5)
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 جمهي االج سسات اقتتجميةة التجتماة اقتتجميةة الجعتجة االلةحة ةي يت م   لمالة  االتا  ة ؟ -1
 جمهي االج سسات اقيتضمسةة التجتماة اقتتجميةة الجعتجة االلةحة ةي يت م   لمالة  االتا  ة ؟ -2
 مفاهيم البحث-د
 االجتماة اقتتجميةة-1
تعلؼ االجتماػة اقتتجميةػة   ا ػم ةحػع جعػةف فػي االتلتةػ  اقتتجػميي التجميػة جعةاػة ،فػمقـ   

تجػم تعػلؼ االجتماػة  ما ػم االجلتػا  (1)ال م جتمامت ةةسةال اتتجميةػة جتعػسسة ف ػي اةتػة ةاـ ةل ػة  ةػتر
ت ػػػسس  يػػسة جتغةػػػلات ةهج ػػػم يجػػػؿ اال ػػػلس ، االػػذ  ة ػػػغتا اال ػػػلس فػػػي االاظػػمـ اقتتجػػػميي ةهػػػذا االجلتػػػا 

ةهػػي   ػػذا  (2)ةثلةتػػا ،ة ػػلفا ،ةيةتػػا ،ةسلتػػة اق تػػلاـ ةاالتبػػسةل االتػػي ة ضػػؿ يتة ػػم جػػف اخآخػػلةفر
االجعاى تعاي االاتمح ةا لاا االلجعة ةاال لؼ االذ  ةسيةا اال لس في االجتتجع ةاالذ  ةلتاس االػى يميػسة 

ماػة   ا ػم االسلتػة االتػي ة تت ػم اال ػلس فػي لػتـ االتبةػةـ االةات مت االتي ةبسج م التجتتجع ر تجػم تعػلؼ االجت
اقتتجػػػميي ، ةهػػػذ  االسلتػػػة تعتجػػػس يتػػػى االجااالػػػة اقتتجميةػػػة االتػػػي ةتجتػػػعر   ػػػم، ةق ةجتػػػف ت ػػػخةص 
ط بة اال لس سةف جعلفة جلتا  ،ةاف جعلفة ذالؾ االجلتا ق تتةف يجتةة جم الـ تعػلؼ  ػيل يػف جااالػا 

س جف  ةث االجلتةي ةاالتبةػةـ يتػى االػسةل اقتتجػميي االػذ  ة تتػا ةاالجتماة تعتج (3)ةيةتا اقتتجميةةر
اال لس في االجؤللمت اال اةةةة ،ةتذالؾ تعلؼ االجتماة   ا م االجلت ة االال ةة السةل اتتجػميي جعػةف ط بػم 

ةاالجتماػػة اقتتجميةػػة ياػػس جػػملتس تت ػػسس  مالعمجػػؿ االجػػمس  ةيمجػػؿ تبلػػةـ  (4)البػػةـ ةيحػػمل االجتتجػػعر
ةةؤتػػس جػػمتس فة ػػل ( 5)ة االتػػي ةااةال ػػم اال ػػلس احػػمفة االػػى ظلةفػػا اقيتضػػمسةةراالعجػػؿ االػػذ  ة ػػسس االج اػػ

يتى ث ث يةاجؿ في ت سةس االجتماػة اقتتجميةػة الت ػلس ةهػي االعمجػؿ االثبػمفي ، ةااللةملػي ، ةاالػسةاي، 
فمالعمالـ اة االلةملي اة لتؿ االػسةف يػس ةجثػؿ جتماػة جلجةيػة لوػـ يػسـ اجت تػا ةلػم ؿ اناتػمج ةجعاػى 

 (  6)عمجؿ االجمس  ة سس  سلتة جعةاة جتماة اال لس اقتتجميةةرهذا اف اال

                                                 
 ر 67( اال ج ل  ، يجل ا جس، االتا  ة اقتتجميةة التط ؿ ، جضسل لم ؽ، ص1)

(2 )  Sills, David , ed . international Encyclopedia of social Sciences , vol.1s , N.y , the Macmillan company and Free 

press, 1968, P, 250.     
 ر 1998-1997( اال لف ، ا لمف ج جس )س( ، ج محلات في جمسة االتاظةـ اقتتجميي االبةت يتى طت ة االستتةلا  التعمـ 3)
 ( االجضسل ا لار 4)
 ر  129، ص 2115تتجميةة االجعمضلة ، سال االللم ؿ ،  غساس ، ( اال لف ، ا لمف ج جس )س( ، االاظلةمت اق5)

(6 )  Coser , L, Master of Sociological Thought , New York Harcourt, Brace , 1977, P.230 .    
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 التنشئة االجتماعية -2
تعلؼ االتا  ة اقتتجميةة   ا م ضػةلةلة  طة ػة ةجلػتجلة ةتجثػؿ اال ػلس فة ػم يػةـ االجتتجػع االػذ  ةاتجػي 

يحػةا تجم تعاي يجتةة االتط ػع اقتتجػميي اة ت ة ػا اال ػلس الت ة ػة اقتتجميةػة   ةػث ةضػ ح ( 1)االةا ر
تجػػػم تعػػػلؼ   ا ػػػم يجتةػػػة االت ميػػػؿ اقتتجػػػميي االتػػػي ةتتلػػػ  فة ػػػم اال ػػػلس  خضػػػةتا  (2)جتعمةاػػػم فة ػػػمر

ةتعػػلؼ اةحػػًم  ما ػػم ايػػساس اال ػػلس ياػػس ةقستػػا ةف ةتػػةف ( 3)اقتتجميةػػة االتػػي تعتػػس ثبمفػػة جتتجعػػةر
ا  االلػػػتةؾ تم اػػػًم اتتجميةػػػًم ةيحػػػةًا فػػػي جتتجػػػع ر ةاةلػػػلة هػػػي اةؿ  ة ػػػة تتػػػةالى تل ةتػػػا ةتعتةجػػػا آس

ر تجػم اا ػػم تعاػي ااتبػػمؿ االثبمفػة جػػف تةػؿ االػػى تةػؿ ةاالطلةبػػة االتػي   ػػم ةت ػتؿ اةفػػلاس ( 4)اقتتجػميي 
 (ر 5)جاذ ط ةالت ـ الةتجتاةا جف االجعة ة في جتتجع ذ  ثبمفة جعةاة 

   اساليب التنشئة االجتماعية -3
االجبضػػػةسة االةاحػػػ ة  تعػػػلؼ اقلػػػمالة   ما ػػػم االطلةبػػػة االا لػػػةة ةاقتتجميةػػػة االجبضػػػةسة ةوةػػػل 

ةاالجحجلة االتي ةلتخسج م االجل ي ةاالظػلةؼ االتػي ت ة  ػم ةتػمقت االتا ػ ة اقتتجميةػة  بضػس اتلػم  
ر ةاةلػمالة  تلػتخسج م جعتجػمت االلةػمض ، التتعمجػؿ (6)االط ؿ لتةتًم اة تعػسةؿ لػتةؾ جةتػةس  مال عػؿ 

الػمالة  االتا ػ ة اقتتجميةػة  جع اقط مؿ جػف اتػؿ اتلػم  ـ لػتةتًم اتتجميةػًم اة تعػسةؿ لػتةت ـر ةاف
جف االةلم ؿ االج جا االتي تلميس االط ؿ يتى االتةافؽ االا لػي ةاقتتجػميي ةاجػة ج  ػـة االػذات السةػا ، 
ةتتةةف ي يمت اتتجميةة طة ة جع اقخلةف ر ةيتى االابةض جف ذالػؾ فػمف  عػض اقلػمالة  االلػة ة 

  االػى اضػمةة االط ػؿ  مقتت ػم  ةت ػعل  في االتا  ة اقتتجميةة جف ي ؿ االةاالسةف اة االجعتجةف يس تػؤس
 ( ر7) ماا جلفةض جف اخآخلةف ججم ةاعتس لت ًم يتى ج  ةجا الذاتا 

          فروض البحث-هػ
جف اتؿ ت بةؽ ةهساؼ اال  ث ق س جػف ةحػع خطػة جا تةػة ةلػةل يتػى ةفب ػم اال  ػث ، الػذا  

 ةوةلهم جف االظةاهل رتـ ضةموة اال لةض االتي تت ؼ يف االع يمت  ةف االظةاهل اقتتجميةة 

                                                 
 ر 741، ص2111( اة ةل لة جي ، االجعتـ االجةلةيي في يتـ االا س ، تلتجة ةتةا لعس ، ق ةةتس جتمف ط ع، سج ؽ، 1)
 ر 813اال ا ي، ي س االجاعـ )س( جةلةية يتـ االا س ، ق ةةتس سال ط ع ، االبمهلة ، ص (2)
 ر  66، ص1977( لاةؽ ، العس ، جةلةية يتـ االا س ، االجؤللة االعل ةة التسلالمت ةاالا ل  ةلةت ، 3)
 ر 184، ص1975ة ( جستةل ، ا لاهةـ )س( ، جعتـ االعتـة اقتتجميةة ، اال ة ة االجضلةة االعمجة التتتم  ، االبمهل 4)
 ر  411، ص1977(  سة  ا جس اتي )س( جعتـ جضطت مت االعتـة اقتتجميةة ، جتت ة ال امف ،  ةلةت 5)
 ر31( ا جس ، يثجمف لةس ، يتـ االا س االتل ة  ، جتت ة اقاتتةاالجضلةة، االبمهلة ، قةةتس تملةخ ، ص6)
تة جم ي ؿ االجسللة ةي يت م  ملمالة  االتا  ة اقتتجميةة الجعتجمت ( االعااة  ، لمجي ج س  )س(، ج  ـة االذات السي اقط مؿ الجل 7)

 ر  155،ص2114الجعتجمت االلةمض ، االتتم  االلاة  الة سة ا  مث االط ةالة ، 
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 ةضةغت اال لةض  مال تؿ االتمالير
 تتجم تمات االجاطبة االلتاةة جلف ة ةتةيع اف تتةف اقلمالة  االتل ةةة اةتم ةة ر -1
 تتجم تمات اقثمث ةاالججتتتمت االجااالةة فمخلة ةتةيع اف تتةف اقلمالة  االتل ةةة اةتم ةةر -2
 تتةف اقلمالة  االتل ةةة اةتم ةةرتتجم تمف االجلتةي االتعتةجي التجعتجة يمالةًم ةتةيع اف  -3
 تتجم تمف االجلتةي االتعتةجي الةاالس االجعتجة يمالةًم ةتةيع اف تتةف اقلمالة  االتل ةةة اةتم ةةر -4
تتجػػػم تماػػػت االجعتجػػػة ج ػػػملتة فػػػي االج لتماػػػمت االثبمفةػػػة ةتةيػػػع اف تتػػػةف اقلػػػمالة  االتل ةةػػػة  -5

 اةتم ةةر
 ف اقلمالة  االتل ةةة اةتم ةة رتتجم تمات ج جة ةاالس االجعتجة ةظة ةة ةتةيع اف تتة  -6
 تتجم تمات جضمسل االسخؿ جف االةظة ة ةتةيع اف تتةف اقلمالة  االتل ةةة اةتم ةةر -7
 تتجم تمات جتتةة االسال التجعتجة ةتةيع اف تتةف اقلمالة  االتل ةةة اةتم ةةر -8
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 المبحث الثاني : الدراسات السابقة

 دراسة عراقية

 دراسة أجنبية
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 الولى ))اساليب التنشئة االجتماعية واالخالقية في فكر االمام الغزالي ((الدراسة ا -آ
 .( 1)لمدكتور عبد الرزاق الجبوري        
ت تؿ هذ  االسلالة اال ضؿ االثمجف جف اطلة ة االػستتةلا  االجةلػةجة )) اال تػل اقتتجػميي ياػس  

االغااالي   ةػث تػملت جلايةػة  اقجمـ االغااالي (( ةيس  مةؿ اال م ث تةحةح تاةع المالة  االتا  ة ياس
الجختتػػػؼ االتةااػػػ  االتػػػي اهػػػتـ   ػػػم لػػػةال فػػػي جتػػػمؿ االػػػا س اة االجتتجػػػع، ةيػػػس تػػػمثلت تتػػػؾ اقلػػػمالة  
 اظلتػػػا االػػػى االجعلفػػػة ةاالػػػا س ةاالبػػػةـ، ف ػػػة ةؤتػػػس اف لػػػعمسة االػػػا س تػػػتـ  حػػػ ط تجةػػػع جتةامت ػػػم ياػػػس 

ـ ة ل  جم اةسي ػم ا  تعػمالى ، اقيتساؿ ، ةاالتةااف في االاظلة االى االا س ةتعؿ تجةع يةاهم  ماتظم
ة مالتػػػمالي تلػػػةل االتا ػػػ ة فػػػي جلػػػملهم االضػػػ ةح سةف اف تحػػػطل االػػػى ت ػػػت االبػػػةي اة اف ت ػػػم ، ةتػػػ  
اقجػػلةف خطػػل يتػػى االػػا س ةيتػػػى االتا ػػ ة ، فمقيتػػساؿ هػػة االةلػػػط ، الػػذا ةػػلي االغااالػػي اف الػػػمالة  

ف ةاال ػػسة ةاالثػػةا  ةاالعبػػم  ةت ػػؽ ةجػػم االتا ػػ ة ق ػػس اف تتػػةف جعتسالػػة فملػػتخساـ ج ػػسة االجةاااػػة  ػػةف االتػػة
 ةيل  اقل ـ ةجم اتت  ا اةاظجة االةحعةة ر

ةج سة االجةاااة ياػس االغااالػي هػة انلػلاع فػي االجتمف ػة يتػى اقيجػمؿ انةتم ةػة االتػي ةبػـة   ػم  
االط ػػؿ ةاالتػػ اي فػػي الػػتخساـ اال ػػسة نيطػػمل االط ػػؿ فلضػػة قضػػ ح ةخطم ػػا  ا لػػا ،ة مالتػػمالي تبػػسةل 

ة ةاةػػمسة االثبػػة  ػػمالا س ، ةاالغااالػػي ياػػسجم ةاضػػح االجػػل ةف  ميتجػػمس اةلػػمالة  اقةتم ةػػة ذالػػؾ االجلػػؤةالة
 ةاا جملس االتسلةس في االجسللة االاظمجةة في  غساسر

   Skinner (2)الدراسة الثانية : دراسة سكنر  -2
ةػػة ، ة ػػمةؿ اال م ػػث فػػي هػػذ  االسلالػػة جعلفػػة لػػتةؾ اال ػػلس انلاس  ةي يتػػا  مالجتماػػة اقتتجمي 

فمالجتماة اقتتجميةة تجم تؤتس هذ  االسلالة تتتل  يف طلةؽ اةفعمؿ اقتتجميةة انلاسةػة ، ةيػس تػـ 
اتلال هذ  االسلالة يتى يسس جػف االطت ػة االتػمجعةةف ، ةتماػت اقلػ تة االجةت ػة ال ػـ تتعتػؽ  متم ػمت ـ 

، ثػػـ ةضػػؼ ةت ػػمت   ػػةؿ اا لػػ ـ ةايتبػػمسات ـ يػػف ت تػػـ اال ة ػػة  ماللػػتةؾ ةلةة ػػـ فػػي تبػػسةل االجتماػػة
اظلهـ في اقلت مط  ةف اسلاؾ االجتماػة ةاسلاؾ االلػةطلة فػي االجةايػؼ اقتتجميةػة ةوةػل اقتتجميةػة ، 
ةاوت  ػػم تضػػؼ سةل اقلاسة فػػي االلػػتةؾ، ةيػػس تةضػػؿ لػػتال االػػى اتػػم ن همجػػة تؤتػػس اف وةػػم  اال لةػػة 

اقتتجميةة االػى سلتػة يمالةػة اال لسةة ة سث يتاًا في االجتماة اقتتجميةة ر ةياسجم تعاي االلتةتةمت 

                                                 
( االت ةل  ، ي س االلااؽ ، اال تل اقتتجميي ياس االغااالي ، اطلة ة ستتةلا  وةل جا ةلة ، تمجعة  غساس ، تتةة اخآسا  ، يلـ 1)

 ر  127، ص 2111اقتتجمع ، 
(2 )  Harcum , E. parity for the theoretical oghosts and gremlins , Journal of Mind behavior , Vol,12, No,1, 1991, 

P.1275 .    
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جػػف هػػذ  اقلاسة فػػمف اسلاؾ االجتماػػة اقتتجميةػػة ةػػاساس ة  ػػذا ةتةضػػؿ لػػتال االػػى ي يػػة ذات سقالػػة 
 ا ضم ةة  ةف االجتماة اقتتجميةة ةاقلاسةر  
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اال م ث يتى جعلفة االجتماة االتي ةاتجي االة م اال لس في جف االعةاجؿ االتي تلميس  هامؾ اةيمف
 -االجتتجع ةهذاف االعمج ف هجم :
 اوال: العامل الموضوعي ويشمل

    مفردات المكانة االجتماعية -آ 
 المنطقة السكنية -1 
اف جلػػػمتف اال  ػػػػمت اقتتجميةػػػػة االجلف ػػػة تتػػػػةفل فة ػػػػم اتثػػػل االخػػػػسجمت اقتتجميةػػػػة ةاال ػػػػلةط  

ـ  ػػػةالي م  ماللػػػعة ةتبػػػؿ فة ػػػم اال ػػػملات ةاالج ػػػماي االبسةجػػػة ،ةتبػػػـة   ػػػم يجػػػملات االضػػػ ةة،  ةػػػث تتلػػػ
ةاالة ػػسات االط ةػػػة ةاالجػػسالس ةاال ػػةالع االج تطػػة ةاالجػػػمل االابػػي ةاالت ل ػػمل  ةاجػػم ةتلػػػـ  (1)لػػتاةة ت ةػػلة 

لتمف االجامطؽ وةل االجلف ة  بتة االةيي  ةث اا ـ ق ةعاةف تثةلا  مالاظمفة ججم ةػؤس  االػى اضػم ت ـ 
ةذالػػػػؾ قف هػػػػذ   1جلاض ة اقة  ػػػػة ، تمال ت ملاةػػػػم ة االسةلػػػػاتملةم  ةاالسةػػػػساف االط ةتةػػػػة  ماةاي ػػػػم  ػػػػمق

االجاػػػمطؽ تتػػػةف حػػػةبة فػػػي االغمالػػػ  ةتتثػػػل فة ػػػم االج ػػػماي اخآةتػػػة التلػػػبةط ، ةتجتتػػػ   ػػػةالي م  مالجةػػػم  
 ر(2)اقلاة االتلة ة 

   االثاث والممتمكات المنزلية-2
لس ذالػؾ قف االػسخؿ ةلػميس يتػى ايتاػمل اال ػلس التلػتع ةاقثػمث اف جلتةي االجعة ة ةعتجس يتى سخؿ اال ػ

االجااالةػػػة فجلػػػتةي االجعة ػػػة الت  ػػػمت االجلف ػػػة يػػػمالي  لػػػ   الت ػػػمع االػػػسخةؿ ، ججػػػم ةتعت ػػػم يػػػمسلة يتػػػى 
االتجتػػع  بلػػط جػػف االلفمهةػػة اقتتجميةػػة االتػػي ت ػػةل االػػى الت ػػمع االجلػػتةي االجعم ػػي ،  ةاجػػم ااخ ػػمض 

ة لج ػم جػف اال ضػةؿ يتػى االلػتع ةاالخػسجمت ةة ػةؿ سةف تجتع ػم  جعسؿ االسخؿ الت  مت وةػل االجلف ػة
 ما طة اال لاغ ةاالتلةةح ةة سؿ  ةمت م االى  ةمة فبةلة ةتمجسة ججم ةػؤثل لػت م يتػى جلػتةاهم االجعم ػي 

 (3)ةاقتتجميي
   التحصيل العممي -3

اة  هػػي االتتػػمل  ةاالسلالػػمت االتػػي ة ضػػؿ يتة ػػم اال ػػلس  طلةبػػة للػػجةة فػػي االجسللػػة اة االجع ػػس 
االتمجعة االجعتلؼ   م ، ةهذ  االجؤللمت تجاح اال  مسات االعتجةة االتي تث ػت جػف خ ال ػم تعتج ػـ 
ةاتتلػػػم  ـ االخ ػػػلات ةاالجعتةجػػػمت ، ة مجػػػؿ اال ػػػ مسة فػػػي سلالػػػة اة اختضػػػمص ةلػػػتطةع جااةالػػػة 

                                                 
 ر135، ص  1973( تجمؿ ،ا جس )س( ، ة للـة ، تـل )س( ،يتـ اقتتجمع اال حل  ، سالاالتةؿ ، االبمهلة ، 1)
 ر 363،ص 1989تتجمع اقيتضمس  ، سال االجعلفة االتمجعةة ، التاسلةة ، (  سة  ، ج جس )س(، يتـ اق2)
(  لةف ، ا جس  لف ، اقاعتملمت اقتتجميةة قلت مع االجلتةي االجعم ي في االعلاؽ ، للمالة جمتلتةل وةل جا ةلة ، اقسا  3)

 ر  77ص 1985، تمجعة  غساس ، 
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اقيجػػمؿ االجؤهػػؿ التبةػػمـ   ػػم ةججمللػػت م ةياػػس ةسا ػػا اةمهػػم ة ضػػؿ يتػػى لاتػػ  اة ةتػػل ةة ضػػؿ 
يمالةة جف اق تلاـ ةاالتبسةل جف اق خمص االعمجتةف جعػا ةجػف ا اػمل االجتتجػع االت ةػل يتى سلتة 

 ( 1)ر

 الثقافة -4
االثبمفػػة تجةػػا  ػػةف ف ػػة ةةخػػلي ، الػػذا اتػػس اف تػػؿ ف ػػة تتجةػػا  بػػسل جػػف اقا ةػػماات ذات االضػػتة   

فػػي تبػػسةل  عةاط  ػم ةةهةا  ػػم ةاذةاي ػػم ةجةةال ػم، ةايتػػااا تػػؿ ف ػة  ا لػػ م ةتعػػؿ افلاسهػم ة ػػمخلةف 
يةجة االج مـ االتي ةجمللةا م، ةاال ط جف يةجة اقيجمؿ االتػي ةضػع  يتػة ـ ةساؤهػمر الػذا اتػس ف ػة 
االجثب ػػةف ججػػف ة ػػتغتةف  مالعجػػؿ اال تػػل  ة طػػةف جػػف  ػػ ف االعجػػؿ االةػػسة  اة االعتػػس ، ةاالثبمفػػة 
ة تػػػلت ط  مالج اػػػة فاتػػػسهم ياػػػس االتػػػمجعةةف ةاقط ػػػمل ةتثػػػل ججػػػم اتػػػسهم ياػػػس االج ػػػتغتةف  مالضػػػامي

  (2)ةاالتتملةر
 مفردات المكانة االقتصادية -ب 
 المهنة -1

هي اال عمالةمت االتي ةجملل م اال لس ةةعطة م التجتتجع جبم ػؿ لاتػ  اة ةتػل جعػةف ةةلػتطةع اال ػلس  
جػػف خػػ ؿ سةل  اقتتجػػػميي فػػي االجؤللػػة اقتتجميةػػػة جااةالػػة االج اػػة ةتبػػػسةـ ا ػػمطا التجتتجػػػع، 

جبػػسال جػػف االتبػػسةل اقتتجػػميي االػػذ  ة ػػسس جتماتػػا ةجبم ػػؿ ذالػػؾ ة ضػػؿ يتػػى لاتػػ   ػػ ل  ، ة 
 ر(3)اقتتجميةة

 الدخل-2
ةػػؤثل سخػػؿ اال ػػلس فػػي االجلػػتةي االجعم ػػي ، فػػمذا الت ػػع جعػػسؿ سخػػؿ اال ػػلس الت ػػع جعػػا االجلػػتةي  

االجعم ػػػػي ، ةجلػػػػتةي االجعة ػػػػة هػػػػي االجعةػػػػمل االػػػػذ  ةبػػػػسل  ػػػػا جلػػػػتةي  ةػػػػمة اقالػػػػمف فػػػػي االاػػػػةا ي 
ي  مالػػسخؿ االابػػس  االػػذ  ة ضػػؿ يتةػػا اال ػػلس ، تجػػم ةبػػمس  مق ػػ مع اقتتجميةػػة ، ةةبػػمس هػػذا االجلػػتة 

االا لي الت لس ةفي ياميتا  سختا ةاجتماةة التغ الا فةجػم ةعػةس يتةػا ةيتػى الػلتا  ػمالخةل ، الػذا تػلت ط 
جتماػػػة اال ػػػلس  جلػػػتةا  االجعم ػػػي ، فاةػػػمسة  تػػػـ اقلػػػت  ؾ جػػػف االلػػػتع تعتجػػػس يتػػػى االبػػػةة اال ػػػلا ةة اة 

 ر( 4)س االسخؿ اال بةبي الت ل 

                                                 
 ر  218، ص1991، جطم ع االتعتةـ االعمالي ،  غساس ،  ( اال لف، ا لمف ج جس )س( يتـ اقتتجمع اقيتضمس 1)
 ر 368(  سة ، االلةس ج جس )س( يتـ اقتتجمع اقيتضمس  ، جضسل لم ؽ، ص2)
 ر  364( جضسل لم ؽ ، ص3)
 ر  77(  لةف ، ا جس  لف ، اقاعتملمت اقتتجميةة قلت مع االجلتةي االجعم ي في االعلاؽ، جضسل لم ؽ ، ص4)
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 : ثانيًا: العامل الذاتي
هي االض ة ةاالخمضةة االا لةة االتي تجةا االجتماػمت اقتتجميةػة ال فػلاس ، فتتػؿ ف ػة اتتجميةػة  

ذاتةت ػػػم االجتجةػػػاة ةاالتػػػي تع ػػػل يػػػف آلال ةج ػػػمهةـ ةجعتبػػػسات ةاهػػػساؼ ا اػػػمل اال  ػػػة ، ةسلالػػػة االضػػػ مت 
اسةات   ػػػث خمضػػػة تمالجبم تػػػة ةاالج ػػػمهسة  ذالػػػؾ قا ػػػم ت تػػػمج االػػػىر  االذاتةػػػة الةلػػػت  مالعجتةػػػة االلػػػ تة 

 مالج ػػػملتة ، ةجػػػع ذالػػػؾ فػػػمف لػػػةتةالةتةة اال  ػػػة االج اةػػػة تختتػػػؼ يػػػف لػػػةتةالةتةة االج ػػػف االتمس ػػػة اة 
 اال بةلة ، ةذالؾ ةلتع االى يسة يةاجؿ اهج مر

 اخت ؼ المالة  االتا  ة اقتتجميةة  ةف اال  تةف ر -1
 تةف راخت ؼ االجلتةةمت اقتتجميةة ةاقيتضمسةة  ةف اال   -2
 (1)اخت ؼ اقفتمل ةاالجعتبسات اتةتة اخت ؼ االجضمالح ةاالطجة مت ر  -3
 

                                                 
 ر 365 جس )س(، يتـ اقتتجمع اقيتضمس  ، جضسل لم ؽ ، ص (  سة  ، االلةس ج1)
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  اسموب المين -1
الةاالػػػسةف ، ةهػػذا اػػػمتن يػػػف ابضػػس  ملػػػتة  االتػػةف االج مالغػػػة فػػػي االتلػػمهؿ جػػػع االط ػػػؿ جػػف ي ػػػؿ ا 

اال   االذ  ةتاا اة  الط تا ةيس ةتةف امتتًم يف اقلتة  االذ  تمف ةبـة  ا ا م  ياػسجم تػمف اة  
ر (1)ط ً  ، الذا اتس  عض اخآ مل االذةف تتبةا ليمةة فم بة جف آ م  ـ يتلةهم في تعمجت ـ جػع ا اػم  ـ 

ةلوػ   ػا جػف سةف جبم ػؿ ةهػذا ةػؤس   ة التة  االتةف جحل قاا ةتعؿ االط ؿ ة ضػؿ يتػى تػؿ جػم
االػػػى تتػػػمةا اق  يػػػف اخطػػػمل ةالػػػس  الػػػذا تتػػػةف  خضػػػةة االط ػػػؿ ةاهاػػػة ةحػػػعة ة ةوةػػػل يػػػمسلة يتػػػى 

ر   ( 2)جةات ػػػة االضػػػعم  ةاالت ػػػسةمت ، ةجعتجػػػسة يتػػػى اقخػػػلةف ةوةػػػل جتتة ػػػة جػػػع اال ة ػػػة اقتتجميةػػػة 
  
ر ةهػذ  اال ج ػػمقة (3)ةػة ة اػػم  ـ ةةلتػع الػتة  االتػػةف االػى يػػسـ االج ػمقة جػػف ي ػؿ اق ػمل فػػي تل   

فػػػي جعمجتػػػة االط ػػػؿ ةيػػػسـ تةتة  ػػػا الت جػػػؿ جلػػػؤالةمت تتاملػػػ  جػػػع االجل تػػػة االعجلةػػػة االتػػػي ةجػػػل   ػػػم 
،ةػػػؤس  االػػػى يةػػػمـ االط ػػػؿ  م ػػػ مع  متمتػػػا فػػػي االةيػػػت االػػػذ  ةلةػػػس  هػػػة ج جػػػم تػػػمف ج ػػػلةيم اة وةػػػل 

االتػػاعـ ةاالتػػسالةؿ ةةتػػؿ االط ػػؿ رةيػػس اتػػس انجػػمـ االغااالػػي جػػف ي ػػؿ اف االتػػةف ةػػةلث االتلػػؿ ة (4)ج ػػلةيم
يلحا ال ا لاؼ ، الذا ةاضػح  مت ػمع الػتة  االجةاااػة  ػةف االتػةف ةاال ػس  ، ةةعاػي  ػذالؾ ات ػمع جلتػا 

ر فمنتثمل جف االتػسالةؿ ةتعػؿ االط ػؿ وةػل (5)ةلط جف اتؿ ا ساث  مالة جف االتةااف  ةف يةي االا س 
ال ل  جػف االجسللػة اة يػسـ لو تػا فة ػم، يمسل يتى االعامةة  ا لا   تؿ اةتم ي ، ةيس ةؤس   ا االى ا

ةذالػػؾ ةاػػا ة  ػػث يػػف اا عػػمقت افتبػػسهم فػػي اقلػػلة الا ػػ تا فػػي الػػل ف ػػؿ فة ػػم اخآ ػػمل فػػي جػػا  ـ 
اال   ةاالسؼل اقلػل  االحػلةل  الاجػة يػسلات ـ ةاثػملة سةافع ػـ ةاقهتجػمـ  ػ جلهـ ، الػذا فػ ف ةهػـ جةػاة 

 ر  (6)ف ال للة هي جاح االط ؿ اال   ةا عمل   مالعطؼ ةاال ام
  اسموب الشدة -2

ةتضلؼ  عض اق مل  مالبلةة اال سةسة فػي جعػمجتت ـ ق اػم  ـ ةت خػذ هػذ  اال ػسة االجتامهةػة ضػةغة  
اةجػػل ةاالا ػػي ةاالعبػػم  اال ػػسةس، ةت ػػت لو ػػمت ـ، ةت جػػةت ـ جلػػؤةالةمت ةتثػػل جػػف طميػػمت ـ ججػػم ةػػؤس  

                                                 
 ر 211، ص1971(  لف ، ج جس يتي )س(، ي ية االةاالسةف  مالط ؿ ، جتت ة اقاتتة االجضلةة، االبمهلة ، 1)
 ر136(االسة ، يتي ج جس )س(، يتـ االا س ، اال ة ة االجضلةة االعمجة التتتم  ، االبمهلة ، ق ةةتس لاة ط ع ،ص2)
 ر249،ص1985  ، يسامف )س( ، تامح اق ساث ، ذات االل لؿ ، االتةةت ، (االسةل 3)
 ر 14(  لةف ، ج جس ي س االجؤجف ، ج ت ت االط ؿ االا لةة ، سال اال تل االتمجعي ، االبمهلة قةةتس لاة ط ع، ص4)
 ر 52، ص1985(  جس االسةف ، ي س اقجةل )س( ، اال تل االتل ة  ياس االغااالي ، سال ايلة ،  ةلةت ، 5)
 ر  175، ص 1994( االبذافي ، لجحمف ج جس )س(، االض ة االا لةة ةاالتةافؽ ، سال االلةاس ، طلا تس ، 6)
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اقلتة  خمط  ةاا ةؤس  االػى  ر ةهذا( 1)االى تلاهةت ـ التجااؿ ةاال لة  جاا الت ضةؿ يتى اال لةة 
فبساف ثبػة االط ػؿ  ا لػا ةتجػلس  ة ػعةل   ػمةالـ االا لػي الػذا ف ػة ة تعػس يػف االجلػؤةالةة خةفػًم جػف االابػس 

  ر(3)ر ةةعلحا االى االحةمع ةاال عةل  مال  ؿ(2)فةت ةؿ خةفا االى يتؽ سا ـ ةؤثل يتى  ةمتا 
ميل يػػسـ اةجػػف ةاالثبػػة  ػػمالا س ةػػؤثل الػػتة  اال ػػسة يتػػى ضػػ ة االط ػػؿ االا لػػةة فتظ ػػل السةػػا ج ػػ 

ةاالتلاهةػػة ةاالعسةااةػػة، ةتتػػةف  خضػػةتا االػػ م ةة جاطةةػػة تجةػػؿ االػػى االخػػةؼ ةيػػسـ اقيػػساـ  لػػ   جػػم 
تتعلض الا جف ااجمت ا لػةة ، ة   خضػةة تجةػؿ االػى ايجػمؿ االتعػذة  التػؿ جػم ةبػع فػي اةػسة م سةف 

ؾ ، ةيػػػس تختػػػؽ االجعمجتػػػة ل جػػػة ة خضػػػةة جحػػػطل ة اتتجميةػػػًم ةلػػػتةتةًم خملتػػػة يػػػف يةايػػػس االلػػػتة 
االبملةة جع االط ؿ حجةل  سةس اال لملةة ة مل ا يتى تؿ ضغةلة ةت ةلة اقجػل االػذ  ةتعتػا ةجتاػع 
يف االبةمـ     ا ػمط ةةتػؼ يػف االجطمال ػة   بةيػا ةا ػ مع  متمتػا خةفػًم جػف االعةايػ  االجتلت ػة يتػى 

 مالغة ةا م ت ػسث احػلال تلػجةة ر ةةاضح اقجمـ االغااالي اق مل االى التعجمؿ اال سة سةف ج( 4)ذالؾ 
ر ةتتعػػػؿ االط ػػػؿ ةػػػذه  االػػػى االجسللػػػة ةة حػػػل (5)تلػػػجةة ةا لػػػةة خطةػػػلة تجػػػم اا ػػػم تجاػػػع االعجػػػؿ 

 االسلةس ةالتاا وةل يمسل يتى اال  ـ ةاقلتةعم  ر 
 اسموب الموازنة بين المين والشدة: -3

ط ػػػػؿ ةهػػػػة الػػػػتة  ة ػػػػمةؿ تتاػػػػ  اقلػػػػمالة  االتل ةةػػػػة االخمط ػػػػة ةةعجػػػػؿ يتػػػػى تاجةػػػػة يػػػػسلات اال 
اقلتب الةة ةةلميس  يتى تب ؿ ذاتا ةا تلاج م ةاالثبة فة م ةاالتتمة  جع جف  ةالا ةجلميسة اخآخػلةف 
فػي  ػػؤةا ـ تجػم ةلػػميس  يتػى االت تةػػل ة ػ  اقلػػتط ع ةااللو ػة فػػي اقاتػما ةهػػذا اقلػتة  ةتلػػس 

اق ػػػػمل  ر   ةػػػػث تػػػػلت ط  خضػػػػةة( 6)اتتمهػػػػمت االةاالػػػػسةف االا لػػػػةة االلػػػػةةة فػػػػي االتا ػػػػ ة اقتتجميةػػػػة 
  خضػػةة اق اػػمل الت مطػػًم ةاحػػ ًم فػػي تجةػػع اق ػػةاؿ ججػػم ةػػسؿ يتػػى اف الػػتة  لػػةل االجةاااػػة هػػة 
اقلتة  اقجثؿ في تا  ة اقط مؿ   ةث ةا ػ  االط ػؿ جلػتب   ذاتػا ةاثبػًم جػف تضػلفمتا يػمسلًا يتػى 

جتلا طػػة جػػع اقاػػسجمج فػػي االجتتجػػع  لػػتةؾ يػػةةـ الػػا االبػػسلة يتػػى ان ػػساع ةختػػؽ ذات وةػػل جتذ ذ ػػة 
ر ةيتى االعتس جف ذالؾ فمف االجعمجتػة وةػل (7)اقللة ةاقيلاف وةل جاعاالة يف يةـ االجتتجع ةيمساتا 

                                                 
 ر  15(  لةف ، ج جس ، ج ت ت االط ؿ االا لةة ، جضسل لم ؽ، ص1)
 ر  211(  لف ، ج جس ، ي ية االةاالسةف  مالط ؿ ، جضسل لم ؽ ، ص2)
 ر 381، ص1998ل االجعلفة االتمجعةة، االبمهلة ، ( االطةا ، لةس ج جةس، االاجة اقالماي، سا3)
 ر16( لةف ، ج جس ، ج ت ت االط ؿ االا لةة، جضسل لم ؽ ، ص4)
 ر  61، ص1964( لتةجمف ، فت ةة ، جذاه  في االتل ةة ، جتت ة االا حة ، االبمهلة ، 5)
 ر  12ةةتس لاة ط ع، ص( ا ة االاةؿ ، ج جةس االلةس )س( ، يتـ االا س اقتتجميي، سال االا حة ،  ةلةت ، ق 6)
 ر 133، ص1987(  تما  ، ج جس ف جي )س(، االتغةل اقتتجميي ، جتت ة ةه ة ، االبمهلة ،7)
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وةػػل االلػػةةة ت ػػعل االط ػػؿ  ػػمالتةتل ةاالبتػػؽ ةان  ػػمط ةاال لجػػمف االعػػمط ي ججػػم ةػػؤس  االػػى ختػػؽ اط ػػمؿ 
ا ، ةف الػػتة  ر ةيػػس ةتػػس هػػذا اقلػػتة  اقجػػمـ االغااالػػي  ةػػث ةاضػػح االجػػل ةف  ملػػتخساج(1)جا ػػلفةف 

ر ( 2)اال سة ةؤس  االى اةذال االط ػؿ ةاة جػا ةالػتة  ةاالتػةف ةػؤس  االػى تلػتا ةايتجػمس  يتػى اخآخػلةف 
الػػذا فػػمالغااالي ة ػػسة جػػف اقلػػمالة  االةيم ةػػة تملػػتة  االعتػػم  ةاالاضػػح ةةات ػػي  مالعبة ػػة اال ساةػػة يتػػى اف 

 تتةف سةف ج مالغة ر   

                                                 
 ر   18( لةف ، ج جس ي س االجؤجف ، ج ت ت االط ؿ االا لةة ، جضسل لم ؽ ، ص1)
 ر 157ف لاة ط ع، ص، االجتت ة االتتملةة  جضل ، االبمهلة ، سة 3( االغااالي ، ا ة  مجس ، ا ةمل يتـة االسةف، ج2)
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 : الدراسة الميدانية الباب الثاني

 بحث الخامس / منهجية البحثالم

 منهج البحث -آ 

 مجاالت البحث -ب 

 اختيار عينة البحث -ج 

 طريقة جمع المعمومات  -د 
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  منهج البحث-ا
اف االجا ن االجلتخسـ في هذا اال  ث هة االجلح اقتتجميي يف طلةبة االعةاة ، ةجف خ الا تجتف 

 جسيةجة  مق ضمل ر اال م ثمف جف اال ضةؿ يتى جعتةجمت جاظجة جف افلاس االعةاة
 تت سس جتمقت اال  ث  جم ة تي : -جتمقت اال  ث :-  
تـ ت سةس جسالس االلةمض االجات لة في  عبة ة ةحةا ة م جتمًق جتماةًم -: المجال المكاني-1 

( 15الت  ث ،ةيس تـ تةاةع اقلت ةمف يتى جتجةية جف جعتجمت االلةمض قل ع لةحمت  ةايع )
 (ر1جةحح في تسةؿ ليـ )جعتجة في تؿ لةحة ةتجم 
 ( ة ةف يسس االجعتجمت ةتةاةع ف يتى جسالس االلةمض1تسةؿ ليـ )
 يسس االجعتجمت الـ االلةحة ت
 15 لةحة االل ةؽ 1
 15 لةحة   لا 2
 15 لةحة االل طةف 3
 15 لةحة اال امف 4

 61 االجتجةع
 
 المجال البشري -2

مؿ ةهي ال ع جسالس ةيس  تغ تلتا اال  ث يتى جعتجمت االلةمض في جسالس لةمض اقط  
 جعتجة ر 15يسس االجعتجمت في تؿ لةحة 

 المجال الزمني -3
ةتـ خ ال م تةاةع  15/8/2116ةالغمةة  15/4/2116ت سست فتلة االسلالة االجةسااةة جف  

 اقلت ةمف يتى االجعتجمت ر
 اختيار عينة البحث -ج

ةا م ايطت تجةع ة سات م ( جعتجة لةحة ، ةاالعةاة ي ةا ةة 61تـ اختةمل االعةاة جف ) 
  ا س فلص اقختةملر

 طريقة جمع المعمومات -س
ايتجس اال م ثمف يتى طلةبة اقلت ةمف ةهي ةلةتة ةجتف اقيتجمس يتة م في اال ضةؿ يتى 

 جعتةجمت جف االج  ةثمت ، اجم االةلم ؿ اق ضم ةة االجلتخسجة في اال  ث ف ي االال  االج ةةة ر
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 مصادر الدخل ألسرة معممة الرياض -3
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  المنطقة السكنية لمعممة الرياض -1

جػػف االعةاجػػؿ االج ػػسسة التجتماػػة اقتتجميةػػة الجعتجػػة االلةػػمض ةااجػػمط لػػتةت م  االجاطبػػة االلػػتاةة 
( 2 ػػم ة بةجػػا ةيمساتػػا االتػػي ايتػػمست يتة ػػم ، ةاالتػػسةؿ ليػػـ )ةي يمت ػػم اقتتجميةػػة ةتجلػػت م  جتتجع

%( جف االجعتجمت ةا سلف جػف خت ةػمت اتتجميةػة جلف ػة ذات جلػتةي جعم ػي يػمالي 5فبس ة ةف اف )
%( جػػػا ف ةا ػػػسلف جػػػف 23%( جػػػا ف ةا ػػػسلف جػػػف خت ةػػػمت اتتجميةػػػة جتةلػػػطة ، ةاف )72، ةاف )

 خت ةمت اتتجميةة يمالةة ر

 تثل االجعتجمت ةا سلف جف خت ةمت اتتجميةة ةلطى رالتاتن جف ذالؾ اف ا 

 ( ةةحح االجاطبة االلتاةة الجعتجة االلةمض2تسةؿ ليـ )

 % االعسس جاطبة االلتف

 5 3 جلف ة

 72 43 ةلطى

 23 14 يجمالةة

 111 61 االجتجةع

   
 المستوى التعميمي لمعممة الرياض -2

فػػي االجتتجػػع ، ةال ػػذا ةجتػػف االبػػةؿ اف  ةعػػس االتعتػػةـ جػػف االعةاجػػؿ االج جػػة فػػي ت سةػػس جتماػػة اال ػػلس 
االتعتػػػةـ هػػػة اقلػػػمس االػػػذ  الػػػتاس االةػػػا اقالػػػمف فػػػي تطػػػةل  ، ةاػػػا ةتعػػػ  سةلًا ت ةػػػلًا فػػػي  اػػػمل 
 خضػػةتا ، ةةػػؤثل يتػػى  خضػػةة االجػػلةة ةيطم  ػػم االاػػةيي ةسةلهػػم فػػي االعجػػؿ االجثجػػل اال عػػمؿر 

%( جػػػػػف 46لػػػػػ ة )( االت ضػػػػةؿ االعتجػػػػػي العةاػػػػػة اال  ػػػػػث فبػػػػس ت ػػػػػةف اف ا3ة ػػػػةف االتػػػػػسةؿ ليػػػػػـ )
%( جػػػا ف  مضػػػ ت يتػػػى  ػػػ مسة 22االجعتجػػػمت  مضػػػ ت يتػػػى  ػػػ مسة سال االجعتجػػػمت ةاف )

 %(  مض ت يتى   مسة تتةة ر 32جع س ة)
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التاتن جف ذالؾ اف ال ة اال مض ت يتى   مسة سال االجعتجمت ةاالتتةػة ةتثػل جػف اال مضػ ت  
 يتى   مسة االجع س ججم ةسؿ يتى تجتع  عض االجعتجمت  جتماة يتجةة جلجةية ر 

 ( ة ةف االت ضةؿ االعتجي الجعتجة االلةمض3تسةؿ ليـ )

  % االعسس االت ضةؿ االعتجي

  46 28 سال االجعتجمت

  22 13 جع س

  32 19 تتةة

  %111 61 االجتجةع
 

 مصادر دخل ألسرة معممة الرياض  -4
(  ةف ث ث جضمسل التسخؿ ةهػي االثػلةات ، ةاقيجػمؿ  Guizotةجةا يمالـ اقيتضمس تةاة ) 

ةيػس لتااػم يتػى االعجػؿ االػةظة ي ةاالعجػؿ  (1)اال لة ، ةاقيجمؿ االةظة ةة االتي ةعةش اال لس جػف خ ال ػمر
%( جػػف االجعتجػػػمت 63( ة ػػةف اف )4خؿ الػػلة االجعتجػػػة ، ةاالتػػسةؿ ليػػـ )اال ػػل تجضػػمسل الملػػةة الػػس

 %( جا ف جضمسل سخت ف جف اقيجمؿ اال لة ر37جضمسل سخت ف جف االعجؿ االةظة ي ةاف )
 التاتن جف ذالؾ اف ةتثلةة جضمسل االسخؿ ةللة جعتجة االلةمض هة جف االعجؿ االةظة ير 

 
 ( ة ةف جضمسل االسخؿ ةللة االجعتجة4تسةؿ ليـ )

 % االعسس جضمسل االسخؿ
 63 38 ةظة ة

 37 22 ايجمؿ  لة
 111 61 االجتجةع

�

                                                 
 ر  361(  سة  ،االلةس ج جس )س( ، يتـ اقتتجمع اقيتضمس  ، جضسل لم ؽ، ص1)
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المبحث السابع :المحددات االجتماعية واالقتصادية المكانة االجتماعية لمعممة 
 الرياض وعالقتها بأساليب التنشئة االجتماعية التي تعتمدها المعممة .

معممــــة الريــــاض وعالقتهــــا المحــــددات االجتماعيــــة لممكانــــة االجتماعيــــة ل -آ  
 بأساليب التنشئة االجتماعية المعتمدة من قبمها 

 المنطقة السكنية  -1
 االثاث والممتمكات المنزلية  -2
 المستوى التعميمي لممعممة  -3
 المستوى التعميمي لوالد المعممة  -4
 مشاركة المعممة في المهرجانات الثقافية  -5

ممــــة الريــــاض وعالقتهــــا المحــــددات االقتصــــادية لممكانــــة االجتماعيــــة لمع -ب 
 بأساليب التنشئة االجتماعية المعتمدة من قبمها .

 مهنة والد المعممة   -1
 مصادر الدخل   -2
 ممكية الدار   -3
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المحــددات االجتماعيــة لممكانــة االجتماعيــة لمعممـــة الريــاض وعالقتهــا بأســاليب التنشـــئة  -ا 
 االجتماعية المعتمدة من قبمها .

 سكنية المنطقة ال 
( ةف الػ ة االجعتجػمت االتػةاتي ةلػتخسجف ةلػتة  االتػةف جػف االجاطبػة االجلف ػة هػي 5ت ةف جػف االتػسةؿ )

%( رةجم ال ة االجعتجػمت 2%( ةةلتة  اال سة )9%( ر ة ةلتة  االجةاااة  ةف االتةف ةاال سة هي )2)
اااػػػة %( ر ةةلػػػتة  االجة 75االتػػػةاتي ةلػػػتخسجف ةلػػػتة  االتػػػةف  جػػػف االجاطبػػػة االلػػػتاةة االةلػػػطى هػػػي )

%(ر ةالػػ ة االجعتجػػمت  االتػػةاتي ةلػػتخسجف ةلػػتة  االتػػةف فػػي االجاطبػػة 79%( ر ةةلػػتة  اال ػػسة )65)
 %(ر   19%( ر ةةلتة  اال سة )26%( رةةلتة  االجةاااة )23االلتاةة االعجمالةة )

الػػتاتن ججػػم لػػ ؽ ةف االجعتجػػمت االجا ػػسلات جػػف جاػػمطؽ جلف ػػة ةيجمالةػػة ةتثػػل الػػتخساجم ةلػػتة  ��
تةف ةاال سة فػي االتل ةػة  خػ ؼ االجعتجػمت االجا ػسلات جػف جاػمطؽ لػتاةة ةلػطى االجةاااة  ةف اال

 ر  ةث ةلتخسجف ةلتة  اال سة ةتثل جف اقلمالة  اقخلي ر 
 

 ( ة ةف اقلمالة  االتل ةةة االجت عة جف ي ؿ جعتجة االلةمض  ل  جاطبة االلتف5تسةؿ ليـ)
 اساليب التنشئة االجتماعية     

 

 المنطقة السكنية 

الموازنة بين المين  االتةف
 االجتجةع اال سة والشدة

 % االعسس % االعسس % االعسس % االعسس
 5 39 2 4 9 29 2 6 جلف ة
 72 581 79 135 65 212 75 233 ةلطى
 23 187 19 32 26 83 23 72 يجمالةة
 111 816 111 171 111 324 111 311 االجتجةع

 
   االثاث والممتمكات المنزلية-2   
( ةف الػػ ة االجعتجػمت االتػةاتي ةلػػتخسجف ةلػتة  االتػػةف ةةجتتػف اثػػمث 6ةؿ ليػـ )ت ػةف جػف االتػػس   

%( ر ةالػػ ة االجعتجػػمت االتػػةاتي ةلػػتخسجف ةلػػتة  االجةاااػػة  ػػةف 56ةججتتتػػمت جااالةػػة فػػمخلة هػػي )
%( ر ةجػػػم الػػػ ة االجعتجػػػمت االتػػػةاتي 52%(  ةاالتػػػةاتي ةلػػػتخسجف ةلػػػتة  اال ػػػسة )49االتػػػةف ةاال ػػػسة )

%( ، ةةلػػتة  االجةاااػػة 44 ةجتتػػف ةثمثػػم ةججتتتػػمت جااالةػػة فػػمخلة هػػي )ةلػػتخسجف الػػتة  االتػػةف ةق
 %(ر  48%(ر ةةلتة  اال سة )51)
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التاتن جف ذالؾ  ػ ف االجعتجػمت االتػةاتي ةجتتػف اثػمث جااالةػة فػمخلة ةتثػل الػتخساجم قلػتة  االتػةف     
الػتخساجم قلػتة  جف اةلمالة  اقخلي ر ةةجم االجعتجمت االتةاتي ق ةجتتف اثمثم فمخلة ، ف ف ةتثل 

 االجةاااة  ةف االتةف ةاال سة جف اةلمالة  اقخلي ر 
 

 ( ة ةف اةلمالة  االتل ةةة االجعتجسة جف ي ؿ جعتجة االلةمض 6تسةؿ ليـ)
  ل  جم تجتتا جف ةثمث جااالةة

 االساليب التربوية       
 

 السؤال      
الموازنة بين المين  االتةف

 االجتجةع اال سة والشدة

 % االعسس % االعسس % عسساال % االعسس
 52 358 52 72 49 131 56 156 اعـ
 48 329 48 66 51 138 44 125 ت 

 111 687 111 138 111 268 111 218 االجتجةع
 
   المستوى التعميمي لممعممة-3

( ةف الػػػ ة االجعتجػػػمت االتػػػةاتي ةتػػػ عف ةلػػػتة  االتػػػةف ةاال مضػػػ ت يتػػػى 7ة ػػػةف االتػػػسةؿ ليػػػـ )
%( ةاالتػػةاتي 44%(، ةاالتػػةاتي ةتػػ عف ةلػػتة  االجةاااػػة  ػػةف االتػػةف ةاال ػػسة )47 ػػ مسة سال االجعتجػػمت )
%( ر ةالػػػ ة االجعتجػػػمت االتػػػةاتي ةتػػػ عف ةلػػػتة  االتػػػةف ةاال مضػػػ ت يتػػػى 51ةتػػػ عف ةلػػػتة  اال ػػػسة )
%(ر ةالػػ ة 21%( ر ةالػػ ة االجعتجػػمت االتػػةاتي ةلػػتخسجف ةلػػتة  االجةاااػػة )24 ػػ مسة االجع ػػس  تػػغ )

%(ر ةال ة االجعتجمت االتةاتي ةت عف التة  االتةف 29ةلتة  اال سة  تغ )االجعتجمت االتةاتي ةلتخسجف 
%( ر ةالػػػػ ة االجعتجػػػػمت االتػػػػةاتي ةلػػػػتخسجف الػػػػتة  29جػػػػف اال مضػػػػ ت يتػػػػى  ػػػػ مسة االتتةػػػػة  تػػػػغ )

 %( ر  21%( ةاالتةاتي ةلتخسجف ةلتة  اال سة )35االجةاااة  ةف االتةف ةاال سة  تغ )
 مسة سال االجعتجػػمت ةاالجع ػػس هػػف ةتثػػل الػػتخساجم الػػتاتن جػػف ذالػػؾ ةف االجعتجػػمت اال مضػػ ت يتػػى  ػػ

ةلػػتة  اال ػػسة جػػف ةقلػػمالة  اقخػػلي ر  ةاجػػم االجعتجػػمت اال مضػػ ت يتػػى  ػػ مسة االتتةػػة هػػف اتثػػل 
 التخساجم ةلتة  االجةاااة  ةف االتةف ةاال سة جف ةقلمالة  اقخلي ر
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 ؿ  مالة تعتةجةة التجعتجة( ة ةف اقلمالة  االتل ةةة االجعتجسة جف ي ؿ االجعتجة  ل  ت7تسةؿ ليـ)
 االساليب التربوية       

 

 ا لتحصيل العممي 
 لممعممة    

الموازنة بين المين  االتةف
 االجتجةع اال سة والشدة

 % االعسس % االعسس % االعسس % االعسس
 46 391 51 71 44 145 47 175 سال االجعتجمت

 24 212 29 41 21 71 24 92 جع س
 31 253 21 28 35 118 29 117 تتةة

 111 845 111 138 111 333 111 374 االجتجةع
 
 المستوى التعميمي لوالد المعممة -4

( ةف الػػ ة   االجعتجػػمت االتػػةاتي ةتػػ عف ةلػػتة  االتػػةف ةالػػسة ف ة ػػمل ةجةػػةف 8ةتحػػح جػػف االتػػسةؿ ليػػـ )
%( ر ةةلػػتة  اال ػػسة 4%( ر ةاالتػػةاتي ةلػػتخسجف ةلػػتة  االجةاااػػة  ػػةف االتػػةف ةاال ػػسة  تػػغ )6هػػي  )

%(ر ةجػػم الػػ ة االجعتجػػمت االتػةاتي ةتػػ عف ةلػػتة  االتػػةف ةالػسة ف ة ػػمل ت ضػػةت ـ ا تسا ةػػة  تػػغ 11تػغ ) 
%( ر ةةلػػػتة  اال ػػػسة 35%(ر ةاالتػػػةاتي ةلػػػتخسجف ةلػػػتة  االجةاااػػػة  ػػػةف االتػػػةف ةاال ػػػسة هػػػي )35)
%(ر ةجػػػػم االجعتجػػػػمت االتػػػػةاتي ةتػػػػ عف ةلػػػػتة  االتػػػػةف ةالػػػػسة ف ة ػػػػمل الػػػػسة ـ  ػػػػ مسة ثماةةػػػػة تماػػػػت 36)
%(ر ةةلػػػػتة  اال ػػػػسة هػػػػي 42ةاالتػػػػةاتي ةلػػػػتخسجف الػػػػتة  االجةاااػػػػة  ػػػػةف االتػػػػةف ةاال ػػػػسة )%(ر 43)
%(ر ةجم االجعتجمت االتػةاتي  ةتػ عف ةلػتة  االتػةف ةالػسة ف ة ػمل  مضػتةف يتػى  ػ مسة تتةػة هػي 44)
%( ة ةلػتة  اال ػسة هػي 19%( ر ةاالتةاتي ةلتخسجف ةلتة  االجةاااة  ةف االتةف ةاال سة هػي )16)
 %(ر  11)
ف ذالػػؾ ةف االجعتجػػمت االتػػةاتي الػػسة ف ة ػػمل  مضػػتةف يتػػى  ػػ مسة تتةػػة ةلػػتخسجف ةلػػتة  الػػتاتن جػػ 

االجةاااػػػة ةتثػػػل جػػػف اقلػػػمالة  اةخػػػلي ر فػػػي  ػػػةف  اتػػػس اف االجعتجػػػمت االتػػػةاتي الػػػسة ف ة ػػػمل ةجةػػػةف 
 ةجلتةي ا تسا ةة ةثماةةة هف ةتثل التخساجم ةلتة  اال سة جف ةلمالة  اةخلي ر
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 لمالة  االتل ةةة االجت عة جف ي ؿ جعتجة االلةمض( ة ةف اق8تسةؿ ليـ )
  ل  االت ضةؿ االعتجي الةاالسهم

 األساليب التربوية       
 

 التحصيل العممي 
 لموالد 

الموازنة بين المين  االتةف
 االجتجةع اال سة والشدة

 % االعسس % االعسس % االعسس % االعسس
 6 41 11 13 4 9 6 19 ةجي
 35 231 36 47 35 87 35 112 ا تسا ةة
 43 286 44 58 42 113 43 125 ثماةةة
 16 119 11 14 19 47 16 48 تتةة

 111 672 111 132 111 246 111 294 االجتجةع
                       مشاركة المعممة في المهرجانات الثقافية-5
ف فػػي (  ةف الػػ ة االجعتجػػمت االتػػةاتي ةلػػتخسجف ةلػػتة  االتػػةف ججػػف ة ػػملت9ت ػػةف جػػف االتػػسةؿ ليػػـ ) 

%( 64%(ر ةاالتةاتي ةلتخسجف ةلتة  االجةاااة  ةف االتػةف ةاال ػسة  تػغ )62االج لتمامت االثبمفةة  تغ )
%( ر ةجػػم الػػ ة االجعتجػػمت االتػػةاتي ةلػػتخسجف ةلػػتة  73ر ةاالتػػةاتي ةلػػتخسجف ةلػػتة  اال ػػسة  تغػػف )

االجةاااػة  ػةف %( ر ةاالتػةاتي ةلػتخسجف ةلػتة  38االتةف ججف ق ة ملتف  مالج لتمامت االثبمفةة  تغف )
%( ر الػػػتاتن جػػػف ذالػػػؾ ةف 27%( ر ةاالتػػػةاتي ةتػػػ عف ةلػػػتة  اال ػػػسة  تغػػػف)36االتػػػةف ةاال ػػػسة  تغػػػف )

االجعتجػػػمت االتػػػةاتي ة ػػػملتف فػػػي االج لتماػػػمت االثبمفةػػػة ةلػػػتخسجف ةلػػػتة  اال ػػػسة ةتثػػػل جػػػف اةلػػػمالة   
مفةػػة ةلػػتخسجف االتل ةةػػة اقخػػلي ر  ةاجػػم اتػػس اف االجعتجػػمت االتػػةاتي الػػـ ة ػػملتف فػػي االج لتماػػمت االثب

 ةلتة  االتةف  اتثل جف اةلمالة   االتل ةةة اةخلير
المحـــددات االقتصـــادية لممكانـــة االجتماعيـــة لمعممـــة الروضـــة وعالقتهـــا بأســـاليب التنشـــئة  - 

 االجتماعية المعتمدة من قبمها .
 مت االثبمفةة( ة ةف اقلمالة  االتل ةةة االجت عة جف ي ؿ االجعتجة  ل  ج ملتت م في االج لتما9تسةؿ ليـ )

 االساليب التربوية       �
 

 السؤال      

     �
الموازنة بين اللين 

�والشدة
�       �    ة

     �%�     �%�     �%�     �%�

   �5:9�:6�587�:8�97�97�789�:9�

  �511�78�86�7:�67�69�655�79�

       �6:9�511�669�511�518�511�978�511�
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ادية لممكانـــة االجتماعيـــة لمعممـــة الريـــاض وعالقتهـــا باســـاليب التنشـــئة المحـــددات االقتصـــ - 
 االجتماعية المعتمدة من قبمها .

 مهنة والد المعممة -1
( اف الػػ ة االجعتجػػمت االتػػةاتي الػػسة ف ة ػػمل جػػةظ ةف ةةلػػتخسجف ةلػػتة  11ة ػػةف جػػف االتػػسةؿ ليػػـ )   

%( ر ةاالتػػةاتي 54ةف ةاال ػػسة هػػي )%( ر ةاالتػػةاتي ةلػػتخسجف الػػتة  االجةاااػػة  ػػةف االتػػ32االتػػةف هػػي )
%( ر اجم ال ة االجعتجػمت االتػةاتي ةتػ عف الػتة  االتػةف ججػف الػسة ف 42ةلتخسجف التة  اال سة هي )

%( ر 46%(ر ةاالتػػػةاتي ةلػػػتخسجف الػػػتة  االجةاااػػػة  ػػػةف االتػػػةف ةاال ػػػسة هػػػي )68ة ػػػمل تلػػػ ة هػػػي )
 %(ر  58ةاالتةاتي ةلتخسجف التة  اال سة هي )

تجمت االتةاتي السة ف ة مل جةظ ةف هف اتثل التخساجم ق لتة  االجةاااػة  ػةف التاتن جف ذالؾ اف االجع
االتػػػةف ةاال ػػػسة جػػػف اقلػػػمالة  االتل ةةػػػة اقخػػػلي راجػػػم االجعتجػػػمت االتػػػةاتي الػػػسة ف ة ػػػمل تلػػػ ة هػػػف اتثػػػل 

 التخساجم قلتة  االتةف جف اقلمالة  اقخلي ر
 ة  ل  ج اة ةاالسهمر( ة ةف اقلمالة  االتل ةةة االجت عة جف ي ؿ االجعتج11تسةؿ ليـ)

 األساليب التربوية       
 

 مهنة الوالد 

الموازنة بين المين  االتةف
 االجتجةع اال سة والشدة

 % االعسس % االعسس % االعسس % االعسس
 44 331 42 66 54 181 32 85 جةظؼ
 56 423 58 92 46 151 68 181 تمل 
 111 754 111 158 111 331 111 265 االجتجةع

 
 خل مصادر الد -1
(  اف الػػػ ة االجعتجػػػمت االتػػػةاتي ةلػػػتخسجف الػػػتة  االتػػػةف ةجضػػػمسل 11ةتحػػػح جػػػف االتػػػسةؿ ليػػػـ )  

%(ر ةالػػ ة االجعتجػػمت االتػػةاتي ةلػػتخسجف الػػتة  االجةاااػػة  ػػةف االتػػةف 63سخت ػػف جػػف االةظة ػػة  تػػغ )
%( ر اجػػػم الػػػ ة 61%( ةالػػػ ة االجعتجػػػمت االتػػػةاتي ةلػػػتخسجف الػػػتة  اال ػػػسة هػػػي )69ةاال ػػػسة هػػػي )
%(ر ةالػ ة 37التةاتي ةلتخسجف التة  االتةف ةجضمسل سخت ف جف اقيجمؿ اال ػلة ف ػي )االجعتجمت ا

%(ر ةالػػػػ ة االجعتجػػػػمت االتػػػػةاتي 31االجعتجػػػػمت االتػػػػةاتي ةلػػػػتخسجف االجةاااػػػػة  ػػػػةف االتػػػػةف ةاال ػػػػسة هػػػػي )
 %(ر41ةلتخسجف التة  اال سة  هي )
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تثػػػػل الػػػػتاتن جػػػػف ذالػػػػؾ ةف االجعتجػػػػمت االتػػػػةاتي تتػػػػةف جضػػػػمسل سخت ػػػػف جػػػػف االةظة ػػػػة هػػػػف ا 
الػػتخساجم قلػػتة  االجةاااػػة  ػػةف االتػػةف ةاال ػػسة جػػف  بةػػة اقلػػمالة   االتل ةةػػة اقخػػلي راجػػم االجعتجػػمت 

الػػتخساجم قلػػتة  اال ػػسة جػػف اقلػػمالة  االتػػةاتي تتػػةف جضػػمسل سخت ػػف جػػف اقيجػػمؿ اال ػػلة هػػف اتثػػل 
 اقخلي ر

 جضمسل االسخؿ( ة ةف اةلمالة  االتل ةةة االجت عة جف ي ؿ جعتجة االلةمض   ل  11تسةؿ ليـ)
 األساليب التربوية       

 

 مصادر الدخل 

الموازنة بين المين  االتةف
 االجتجةع اال سة والشدة

 % االعسس % االعسس % االعسس % االعسس
 62 527 61 115 69 212 63 211 ةظة ة

 35 291 41 71 31 96 37 124 ايجمؿ  لة 
 111 817 111 175 111 318 111 334 االجتجةع

 
 الدار ممكية -3

( اف الػػ ة االجعتجػػمت االتػػةاتي ةتػػ عف الػػتة  االتػػةف ججػػف ةجػػتتتف 12ةت ػػةف جػػف االتػػسةؿ ليػػـ )
%(ر ةالػ ة االجعتجػمت االتػةاتي ةلػتخسجف الػتة  االجةاااػة  ػةف االتػةف ةاال ػسة هػي 81سةل لتف هػي )

%( اجػم الػ ة االجعتجػمت االتػةاتي 71%(، ةال ة االجعتجمت االتةاتي ةلتخسجف التة  اال سة هي )77)
%( ر ةاالجعتجػمت 19لتخسجف التة  االتةف ججف ق ةجتتف سةل لتاةة ة ااجم في سةل جؤتلة هػي )ة

%( ةالػ ة االجعتجػمت االتػةاتي ةلػتخسجف 23االتةاتي ةلتخسجف التة  االجةاااة  ةف االتةف ةاال سة هي )
 %(ر31التة  اال سة هي )

تخساجم ةلػػػتة  الػػػتاتن ججػػػم لػػػ ؽ  اف االجعتجػػػمت االتػػػةاتي ةجتتػػػف سةل لػػػتاةة هػػػف اتثػػػل الػػػ 
االتةفرفي  ةف ت ػةف اف االجعتجػمت االتػةاتي ق ةجتتػف  سةل لػتاةة هػف اتثػل الػتخساجم قلػتة  اال ػسة 

 جف  بةة اقلمالة  االتل ةةة اقخلي ر
(�   �    56.     �     �   �       �   �  �       �        �       �    �)�

 األساليب التربوية       
 
 

 ملكية الدار

الموازنة بين اللين �     
�والشدة

�       �    ة

     �%�     �%�     �%�     �%�

��688�85�699�99�589�91�:8:�99  ك

     �99�57�98�67�:7�71�578�67�

       �715�511�777�511�651�511�888�511�
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 الخالصة واالستنتاجات
 ت اتم ن اال  ث تجتة جف اال بم ؽ هي : ةظ ل 
%( جػػف االجعتجػػمت ةا ػػسلف جػػف خت ةػػمت اتتجميةػػة جلف ػػة ذات جلػػتةي جعم ػػي يػػمالي ، 5ت ػػةف اف ) -1

%( جػػػا ف ةا ػػػسلف جػػػف خت ةػػػمت 23%( جػػا ف ةا ػػػسلف جػػػف خت ةػػػمت اتتجميةػػػة جتةلػػطة ة )72ة)
 اتتجميةة يجمالةة ر

%( جف االجعتجمت  مض ت يتى 46اتحح اف )اجم  مالال ة التجلتةي االتعتةجي الجعتجة االلةمض فبس  -2
%( جا ف  مض ت يتى 23%( جا ف  مض ت يتى   مسة جع س ة)22  مسة سال االجعتجمت ة)

   مسة تتةة ر
%( جػػا ف 37%( جػػف االجعتجػػمت تتػػةف جضػػمسل سخت ػػف جػػف االعجػػؿ االػػةظة ي جبم ػػؿ )63ت ػػةف اف ) -3

 تتةف جضمسل سخت ف جف اةيجمؿ اال لة ر
االجا سلات جف جامطؽ جلف ة ةيجمالةة هف ةتثل التخساجًم ةلتة  االجةاااة  ةف اتحح اف االجعتجمت  -4

االتػػةف ةاال ػػسة ،  خػػ ؼ االجعتجػػمت االجا ػػسلات جػػف جاػػمطؽ لػػتاةة ةلػػطى،  ةػػث ةلػػتخسجف الػػتة  
 اال سة ةتثل جف اةلمالة  اةخلي ر

االجعتجػػمت ، ةةجػػم اف االجعتجػػمت االتػػةاتي ةجتتػػف ةثػػمث جااالةػػة فػػمخلة هػػف ةتثػػل الػػتخساجًم قلػػتة  االتػػةف -5
 ةاال سة راالتةاتي ق ةجتتف ةثمث فمخلة ف ف ةتثل التخساجًم ةلتة  االجةاااة  ةف االتةف 

اف االجعتجػػمت اال مضػػ ت يتػػى  ػػ مسة سال االجعتجػػمت ةاالجع ػػس هػػف ةتثػػل الػػتخساجًم قلػػتة  اال ػػسة ،  ةاجػػم   -6
 اة  ةف االتةف ةاال سة راالجعتجمت اال مض ت يتى   مسة االتتةة هف اتثل التخساجًم قلتة  االجةاا 

ت ػػةف اف االجعتجػػمت االتػػةاتي الػػسة ف آ ػػمل  مضػػتةف يتػػى  ػػ مسة االتتةػػة ةلػػتخسجف الػػتة  االجةاااػػة  ػػةف االتػػةف  -7
ةاال ػػػسة ، جػػػف  ةػػػث اتػػػس اف االجعتجػػػمت االتػػػةاتي الػػػسة ف آ ػػػمل ةجةػػػةف ةجلػػػتةي ا تسا ةػػػة هػػػف ةتثػػػل الػػػتخساجًم 

 قلتة  اال سة ر 
لتمامت االثبمفةة ةلتخسجف التة  اال سة اتثل جف اقلمالة  اقخلي ، اف االجعتجمت االتةاتي ة ملتف في االج  -8

  ةاجم اتس اف االجعتجمت االتةاتي الـ ة ملتف في االج لتمامت االثبمفةة ةلتخسجف التة  االتةف ر
ت ػػةف اف االجعتجػػمت االتػػةاتي الػػسة ف آ ػػمل جػػةظ ةف هػػف اتثػػل الػػتخساجًم قلػػتة  االجةاااػػة  ػػةف االتػػةف   -9

 االتةاتي السة ف آ مل تل ا هف ةتثل التخساجًم قلتة  االتةف ر ةاال سة ر اجم االجعتجمت
اتحػػػح اف االجعتجػػػمت االتػػػةاتي تتػػػةف جضػػػمسل سخت ػػػف جػػػف االةظة ػػػة هػػػف اتثػػػل الػػػتخساجم قلػػػتة   -11

االجةاااة  ةف االتةف ةاال سة جف  بةة اةلمالة  ، اجم االجعتجمت االتةاتي تتةف جضمسل سخت ف جف اةيجػمؿ 
 تة  اال سة راال لة ف ف اتثل التخساجم قل

اف االجعتجػػمت االتػػةاتي ةجتتػػف سةل لػػتاةة هػػف اتثػػل الػػتخساجم قلػػتة  االتػػةف ، فػػي  ػػةف اتػػس اف  -11
 االجعتجمت االتةاتي ق ةجتتف سةل لتاةة هف اتثل التخساجًم قلتة  اال سة ر 
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 المصادر العربية -ا 
 القرآن الكريم   
 االا حة ،  ةلةت ، ق ةةتس لاة ط ع رة ة االاةؿ ،ج جةس االلةس )س( ،يتـ االا س اقتتجميي ، سال  -1
 ا جس ،يثجمف لةس ، يتـ االا س االتل ة  ،جتت ة اقاتتة االجضلةة ، االبمهلة ،ق ةةتس لاة ط ع ر -2
 ر1977 سة  ،ا جس اتي )س( ، جعتـ جضطت مت االعتـة اقتتجميةة  ،جتت ة ال امف ،  ةلةت ،   -3
 ر 1989ال االجعلفة االتمجعةة ، التاسلةة ، سة  ، االلةس ج جس )س( ، يتـ اقتتجمع اقيتضمس  ،س  -4
االت ػػػةل  ، ي ػػػس االػػػلااؽ ، اال تػػػل اقتتجػػػميي ياػػػس اقجػػػمـ االغااالػػػي ،اطػػػلةلة ستتػػػةلا  وةػػػل جا ػػػةلة،   -5

 ر2111تمجعة  غساس ،اةسا  ، يلـ اقتتجمع  ،
 ر 1987 تما  ، ج جس ف جي )س( ،االتغةل اقتتجميي ، جتت ة ةه ة ، االبمهلة ،  -6
 ر 1991 جس )س( ، يتـ اقتتجمع اقيتضمس  ، جطم ع االتعتةـ االعمالي ،  غساس ، اال لف ،ا لمف ج  -7
اال لف ،ا لمف  ج جػس )س( ، ج محػلات فػي جػمسة االتاظػةـ اقتتجػميي االبةػت يتػى طت ػة االػستتةلا    -8

 ر 1998-1997التعمـ االتمجعي 
 ر2115غساس ،اال لف ، ا لمف ج جس )س( ، االاظلةمت اقتتجميةة االجعمضلة ، سال االللم ؿ ،    -9
 ر 1971 لف ، ج جس يتي )س( ، ي ية االةاالسةف  مالط ؿ ، جتت ة اقاتتة االجضلةة ، االبمهلة ، -11
 لةف ،ا جس  لف ،اقاعتملمت اقتتجميةة قلت مع االجلتةي االجعم ي في االعلاؽ ،للمالة جمتلتةل  -11

 ر 1985وةل جا ةلة اخآسا  تمجعة  غساس 
 ؿ االا لةة ، سال اال تل ،االبمهلة ، قةةتس لاة ط ع ر  لةف ،ج جس ي س االجؤجف ، ج ت ت االط  -12
 اال ا ي ، ي س االجاعـ )س( ،جةلةية يتـ االا س ، قةةتس سال ط ع ، االبمهلة ، ق ةةتس لاة ط عر  -13
 ر1999االساهل  ، ضمالح  ةاالع ةس  ، امظـ  ،اال خضةة ةاالض ة االا لةة ، سال االتاس  ، يجمف ، -14
 ر1985ث ، ذات االل لؿ ، االتةةت ، االسةل  ، يسامف )س( ، تامح اق سا -15
االػػسة  ، يتػػي ج جػػس )س( ، يتػػـ االػػا س ، اال ة ػػة االجضػػلةة االعمجػػة التتتػػم  ، االبػػمهلة ، ق ةةتػػس لػػاة  -16

 ط ع ر 
 ر 1،ص1977لاةؽ، العس، جةلةية يتـ االا س ، االجؤللة االعل ةة التسلالمت ةاالا ل،  ةلةت، -17
 ر 1964، االبمهلة ، لتجمف ، فت ةة ، جذاه  في االتل ةة ، جتت ة االا حة  -18
 ر1985 جس االسةف ، ي س اقجةل )س( ، اال تل االتل ة  ياس االغااالي ، سال ايلة ،  ةلةت ،  -19
 ر1998االطةا  ، لةس ج جةس ، االاجة انالماي ، سال االجعلفة االتمجعةة ، االبمهلة ، -21
الط ةالػػة ، ي ػػس االتػػمفي ، الػػجميةؿ ي ػػس اال تػػمح ، االبػػلالة ال ط ػػمؿ االضػػغمل  ةالػػطة االت ػػمل ، جتتػػة ا -21

 ر 2114
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االعااة  ، لمجي ج س  )س( ، ج  ـة االذات السي اةط مؿ الجل تة جم ي ػؿ االجسللػة ةي يت ػم  ملػمالة   -22
 ر2114االتا  ة اقتتجميةة الجعتجمت االلةمحة ، االتتم  االلاة  الة سة ة  مث االط ةالة ، 

 لة ، سةف لاة ط ع ، االجتت ة االتتملةة ، جضل االبمه3االغااالي ، ة ة  مجس ، ا ةمل يتـة االسةف ، ج -23
 ر1994االبذافي ، لجحمف ج جس )س( ، االض ة االا لةة ةاالتةافؽ ، سال االلةاس ، طلا تس  -24
 ر 1973تجمؿ ، ا جس )س( ،ة للـة ، تـل )س( ، يتـ اقتتجمع اال حل  ، سال االتةؿ ، االبمهلة ،  -25
 ر1975م  ،االبمهلجستةل ، ا لاهةـ )س( ، جعتـ االعتـة اقتتجميةة ، اال ة ة االجضلةة االعمجة التتت -26
جػػػلساف ،اتػػػـ االػػػسةف ، ةاالجختػػػمل ،لػػػتجى ، تػػػملةخ لةػػػمض اقط ػػػمؿ ةتطةلهػػػم فػػػي اال تػػػل االتل ػػػة  سال  -27

 ر1991اال تجة  غساس ، 
اةل  ةل ،لة جي ،  االجعتـ االجةلةيي في يتـ االا س ، تلتجة ةتةا لعس ، ق ةةتػس جتػمف االط ػع  -28

 ر 2111، سج ؽ ، 
لالةة في جل تػة االسلالػة اق تسا ةػة ةاقيساسةػة ، سال االا حػة ، هاساـ ة ةى ، ت حة ت االت جةذ االس -29

 ر1973االبمهلة ، 
 ر2113اال ج ل  ،يجل ا جس ، االتا  ة اقتتجميةة التط ؿ ،سال ض مل ، يجمف ،  -31
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