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 ر ألامام هحى والتقدم التىمية عجلة  فع في املرأة  وور
 ألامريكية املتحدة الىالًات فلىويدا مدًىة –  املخزومي أمل.  .أ

 

:    البحث خالصة

ر غلى اإلاجخمؼ جنمُت في  اإلاغاة صدعر ًغجٌؼ
ُأ
مت ؾـأ م الػِل لها جًمن نٍو   مخنوغت بكغم دالخمخؼ ، الؿػُضة دالحُاة ، الٌٍغ

ُر خم.  مُمئنت آمنت خُاة في للػِل الالػمت اإلاواعص غلى للحهو  دالخمخؼ ، دالابضاع ؤلانخاج ؾبل في لها قغم بسلو طلَ ٍد

ت  مػها الغحل دوخػادور ، للمغأة ؾلُمت  حخماغُتإ جنكئت غلى أدال  ، طلَ ٌػخمض.  دالاحخماغُت دالانخهاصًت الؿُاؾُت بالحٍغ
ر جنكئت في دمؿاهمتهما ،

ُأ
ت ؾغأ خأَغ.  دالخُوعر الخهضم إلاوايبت ؾلُمت نٍو  ، دالانخهاصي  دالاحخماعي  نافيالث بالضغم  طلَ ٍد

ر مٍانت غُائهاإ الضدلت قواحب.  الهائمت الثهاقت مؼ  ادصمجه دزهاقخه غلومه الؾدُػاب الخاعجي الػالم غلى  دالانكخاح  لُوثُأ
كاُ  دجنكئت الاؾغة  بناء في اإلاهم الاؾاؽ جهاأل ، صدعها داخترام  ، اإلاجخمؼ في الهغاعاث اجساط في قغايهاإد ،  باإلاغأة .  الَا

ُرجذ :   الخالُت ؾاؾُتألا اإلاوايُؼ هظه البدث دعنت ناد

.  قحها دمؿاهمتها  ةأاإلاغ دصدعر  الخنمُت غن مسخهغة نبظة ـ 1

.   الازحرة الؿنواث في غلُه َغأث التي دالخؿُحراث الخنمُت من اإلاغأة مونؼ ـ 2

 الخ... دانكػاالتهما ؾلويهما غلى دازغه ،لضحهما اإلاخي النكاٍ في الكغدم غلى دالتريحز ،  باًولوحُا داإلاغأة الغحل بحو مهاعنت ـ 3
.   اموعر من

رد حخماغُاإ بالغحل اإلاغاة غالنت ـ 4
ُأ
اأ .    ؾٍغ

كاُ جنكئت في دجأزحرها اإلاغأة صدعر ـ 5 .   الُكل بها ًمغ التي ألازغرر النمو عاخللم داؾخمغاعا ،الحمل بكترة بضاًت ، حخماغُتؤلا ألَا

ر
ُأ
.  دالخونُاث بالخالنت رالبذ  زخخمأ

 

:  البحث  مقدمة

  قحها دمؿاهمتها اإلاغاة دصدعر الخنمُت غن مسخهغة نبظة

ُر ، حُضة صحُت خُاة في الػِل غلى دالهضعة الغزاء غلى الخنمُت عيؼث و ُر  الانؿاو ًؤهل غمغ َد  اإلاواعص غلى للحهو
ت دالخمخؼ ، اإلاػغقت اليدؿاب جؤهله دموانل ، ًانؿاو به  الئهت مغقهت خُاة في للػِل الالػمت ت بالحٍغ  دالؿُاؾُت الكٌٍغ

.   الجمُؼ صرُ غام بكٍل هظا.  دالانخهاصًت دالاحخماغُت

كاُ جنكأة ًخًمن الظي دصدعها ، يٍل اإلاجخمؼ في اد ، الاؾغة في ًانذ وإ  ، يبحرة همُتأ له اإلاجاُ هظا في اإلاغأة صدعر ماأ  الَا
 الاحخماغُت الناخُت من ، الضدعر لهظا حُضا جاهُال  مؤهلت ًانذ اطا زانت ، دالاؾغة باإلاجخمؼ الالئهت التربُت دجغوُتهم
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ػخبر الجها ،  الاحخماعي صدعها غن اهمُت ًهل ال الثهافي دصدعها. دالػهلُت الجؿمُت لصحُتدا دالثهاقُت
ُأ
 التي الادلى صعؾتالم ح

 اإلاغأة بخأهُل اإلاناصاة الى ةأاإلاغ جنمُت جضغم التي اإلاؤؾؿاث بذأص دلهظا.  الوحوه حمُؼ من  نكأتهم منظ َكاُألا حػلُم جخولى
لُو جأهُال  بدُث ، خولها ًضدعر إلاا مخكخدت جٍوورُد, دحه اخؿن غلى صدعها لخؤصي دجثهُكها دحػلُمها ، هاالي اإلاناٍ بضدعها ًُأ

هها حكو او حؿخُُؼ  الخ... دانخهاصًا داحخماغُا زهاقُا  مؤهل مجخمؼ في ٌػِل او غلى ناصع مخػلم مثهل حُل نكاءإل ٍَغ

.   مخُلباث من

ت اإلاغأة داغُاء ، دالحهومر داإلاؿؤلُاث الواحباث يف الغحل مؼ اإلاغأة بمؿاداة  الجهاث بػٌ  َالبذ يما   الهغاع خٍغ

.  داَكالها اؾغتها مؼ  هي لها جغجاح  بدُث  دنوغُتها ، جدُاها التي الحُاة في دالازخُاع

ت ؾػاصإ هو الخنمُت من الهضف او  الى دالٌخاب الباخثوور قحر ُر خاحاتهم دجلبُت البكٍغ  من مالئمت صعحت الى بهم دالونو
ت الُاناث خكض زالُ من ، َوعرالذ ػخبر اإلاجخمؼ في اإلاوحوصة البكٍغ

ُأ
ر بها دالجهوى اإلاغاة جنمُت ،دح

ًا
 غملُت في ؾاؾُاأ حؼءا

 الاؾاؽ الجها، اإلاجخمؼ لخهضم اإلاػُاع  هو اإلاغأة جنمُت  نبذأد ، اإلاسخلكت دقغائده بٍواصعه  ، اإلاجخمؼ غلحها ٌؿحر التي الخنمُت

 هظا بحو جغادح ماػالذ ام  ؟؟ دالاؾالمي الػغبي الػالم في مٍانتها اإلاغأة خههذ هل ندؿائل اإلانُلو هظا دمن.  الاؾغة بناء في
  ؟ دطاى

 ، خُاتها لها ًهغعر الظي الغحل ؾُُغة جدذ ػالذ ما اإلاغأة الو.  الِؿحر الجزع الا لها اإلاغحوة اإلاٍانت جلَ اإلاغأة جدهو لم عاي في

غخبرث مسالكت ًتأ لها اإلاويوغت الخٍُو جلَ اإلاغأة زالكذ قاو.  دالخدغى دالانامت اجدالؼدر دالضعاؾت الخػلُم ناخُت من
ُأ
 أ

اجحها  ، اإلاألوف غن زاعحت ر ًاو وإ ، ؾُػانبها الظي الغحل َبُػت خؿب الػهاب ٍد
ًا
.   مخوؾُا مأ قضًضا

 ما غانذ دهل ؟ دنلذ يُل لتهاؾأ لو!!  دلٌن ، اإلاجخمؼ في الػالُت داإلاٍانت، اإلانانب جبوءث من النؿاء من هناى نػم
.   بها جدلم ًانذ التي اإلاٍانت جلَ الى جهل ًي غانذ اجها!!  بنػم الجواب ؾُأجَُ ؟ الخُحرة اإلاؿحرة جلَ من غانذ

ر
ُأ
ُرأ دازحرا ت ًانذ او ، ًًاأ اإلاغأة غلى ٌػخمض هظا باو نو  ؾمػتها غلى مداقظت جٍوور زغررأ ناخُت دمن ، ناخُت من الاعاصة نٍو

صجؼ دهظا ،  ؾلُمت لها الجهاًت جٍوور ؾلُم بٍُغو ؾاعث وإد ، اإلاجخمؼ في دمٍانتها  ػدحها دأ زوهاأ اد بوهاأ ًاو وإ الغحل ٌُأ

ُر بُضها دالازظ ، مؿاغضتها غلى  جسلكذ وإ الغحل غلى اإلاؿؤلُت ًل نًؼ ال وأ  غلُنا اي.  الُه جغنو الظي الهضف الى للونو
.   اإلاغمونت هامٍانذ جدهُو مؿحرة غن اإلاغاة

 

:  الاخيرة السىىات في عليه طرأت التي والتغييرات التىمية مً املرأة مىقع

ت الحُاة ًانذ ًاو ، ؾهلت الاؾٍغ خو للهُض مػا ًسغحاو ةأداإلاغ الغحل د ُر دبػض ، مػا الحُاة ؾماواٍد  الؼعاغت الى اإلاجخمؼ جدو

ُر  ، الهُض مهنت غلى الغحل اؾخمغ  غنضها البِذ في بهائها بدٌم.   الاؾغة صاعةإد ، بناءألا دجغوُت الؼعاغت مهمت اإلاغأة ثدجو
غى ةأداإلاغ الغحل بحو الخمُحز ظهغ  ةأداإلاغ ، للمساَغ ًخػغى الغحل الو نػبأ الهُض مهمت باو اإلاجخمؼ غلى الخكٌحر  َد

 او ٌؿخُُؼ الظي الهوير نهأب الغحل عغخبأ دهٌظا.  ًًاأ البِذ ًدخوير الظي الحهل في حػمل الجها ، اإلاساَغ جلَ من مدمُت
ُر  ،اإلاكترؾت الحُواناث مؼ حػامله غنض اإلاكام ًخدمل خجو  يثرأ  غمالهاأد اإلاغأة خُاة بِنما  ، الهُض احل من بالؿاباث ٍد
ر
ًا
ر هضدءا

ًا
ُر دهٌظا ، دؾحرها دالُُوعر اإلاؼعدغاث مؼ  غملها في جخػامل الجها  دؾالما  الجنضع ًلمت دحاءث طًوعي الى اإلاجخمؼ جدو

 ، اًًا الاؾغة في الاقغاص ؾلوى غلى الجنضع حؿمُت دانػٌؿذ ، اإلاجخمؼ ًدضصها التي دالهُم الاحخماغُت الاصداع حػجي التي
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 ًاو اطا اما ، دالتهاني دالحكالث الاقغاح انُمذ الولض حاء قاو ، انثى اد طيغا ًاو او الُكل دالصة الى ، الوالصة منظ دنظغتهم
ؿوص  ، الوحوه قهغقخَ بنخا اإلاولوص ُر النظغة جلَ حػانُبذ دهٌظا ، الجمُؼ غلى الانؼغاج َد  ، الاحُاُ غبر اإلاولوص حنـ خو

 انامل الى جدخاج دانما ، غًالث الى جدخاج ال الجها الكخاة بها بغغذ التي الخٌنولوحُا اندكاع من بالغؾم الاو لحض داؾخمغ

 الاصداع جباصُ دوامٍاجهم الُغقحو لٌال مخوقغة نبدذأ الحُاة ؾبل او يما.  الكخاة لضر مخوقغة دهظه ،داندباه نكُت داصمؿت

.  الًغدعة انخًذ او ةأاإلاغ مهام مؼادلت ًمٌنه دالغحل ، الغحل غماُأ مؼادلت اإلاغاة حؿخُُؼ بدُث ؾهولت بٍل

 من الخ... دالهًاء دالصحت دالانخهاص دالاصب ًالكن بها داحاصث مسخلكت مجاالث في الازحرة الادنت في اإلاغاة بغػث

غمر  ، اإلاخػضصة اإلاغاة بهًاًا الاهخمام غلى عيؼث التي ، 1975 ؾنت في نكُذ التي اإلاسخلكت الحمالث او يما.  ازخهاناث  َد
 الازغ هو  الوانؼ في دجدهُهه بظلَ دالاهخمام ، الغحل اصداع غن ًسخلل ال ًلبل اصداعها اصاء غلى دمؿاغضتها جنمُتها

غ في أمل اياف ُر ، داإلانخضًاث الػمل ددعف داإلاؤجمغاث النضداث ، طلَ الى انُمذ.  اإلاغأة خُاة جٍُو  جدهُو الى للونو

 الامُت غلى دالؿُُغة اإلاغاة حػلُم غلى اإلاؤجمغاث بػٌ عيؼث يما.  داؾالمُا دغغوُا غاإلاُا ، طلَ من اإلاغحوة الاهضاف

ُر في اإلاخككُت  للكخاة الضدنُت النظغة غلى جهض ي او حؿخُؼ لم ، الاؾل مؼ النكاَاث جلَ حمُؼ.  دالاؾالمُت الػغوُت الضد
دت حػل الونل دهظا.  دالػاع دالخؼير الػُب باجها الػوعة ًلمت او دمػغدف ، بالػوعر ددنكها  باإلاغاة تهخم ال الناؽ من قٍغ

 النكؿُت اإلاغأة خالت جٍوور يُل.   ببنذ خامل باجها الغحل غغف اطا زانت ، الاهخمام حؿخدو ال الجها الوالصة دنذ اد الحامل
ر غنضما اإلاغاة اهانت ننس ى الد. !! ؟ ؟الظاإلات النظغة هظه امام  من الخ. ... الؿلؼ من ؾلػت جهايأد باإلاهاًًت الؼداج غلحها َبويُأ

ر البل اإلاغاة خو تهًم اموعر .  الوعنت هظه في الاو لظيغها اإلاجاُ الٌؿؼ ، هُجهاثُأ

 ٌؿخضعي ، الهحو غضا ما الػالم انداء حمُؼ في الغحاُ غضص من ايثر النؿاء غضص نؿبت او غلى الضًموؾغافي الوانؼ ٌكحر

دت طهبه الاهخمام الوانؼ هظا .  دالغقي الخهضم الى اإلاجخمؼ صقؼ في قػالت لخٍوور دجأهُلها ، اإلاجخمؼ من الواؾػت الكٍغ

 

:  باًىلىجيا واملرأة الرجل بين مقاوهة 

 بالهمذ الغحل جتهم داإلاغأة ، الٌالم بٌثرة اإلاغأة ًهل الغحل باو ، دطلَ داإلاغأة الغحل بحو الاتهاماث جباصُ ًدضر ما يثحرا

 يما طلَ جلخُو ًمٌن.  لٍلحهما الباًولوجي التريُب ؾببها غلمُت خهُهت  الظاهغة هظه عاءد.  الاخُاو ايثر ًؼعجها الظي
:   ًأحي

ر إلى الابدار بػٌ حكحر  ر أوّن ر في اإلاوحوصة من أيثر بخػغُّحاث ًخمحز اإلاغأة مشّن ر الغحل، مشّن  قف يْير بحو عدابِ غلى ًدخوير مسها دأوّن
ا اإلاش ؿت دالػلوم دالخُاُ الكن َمؼْيج غلى ٌؿاغضها ممّن

ُّ
ؿت إحاصتها إلى إياقت ببػٌ، هابػٌ دالل

ُّ
و لل

ُّ
 جلَ اؾخػماُ في دالخكج

لكذ بكٍل اللؿت ر الاندباه ًُأ
ًا
. دؤلامٍانُت اإلاهاعة جلَ غلى الغحاُ بػٌ ًدؿضها دلهظا بالغحل؛ مهاَعنت

ر للمغأة
ًا
ر أًًا

ُأ
ر بكٍل اإلاش قف يْير اؾخػماُ غلى الهضعة ضٍد  

ُّن م من طلَ قُمٌجها ح
ُّ
ؿتها، بػواَكها الخدٌ

ُأ
 بػواَكها قخخدضر دل

. ندوها آلازٍغن غواَل جثحر دوالخالي

ر دحكحر
ٌث

ر إلى أزغرر أبدار ر جؼصاص بِنما ،%4 بنؿبت اإلاغأة لضر مجها أيثر الغحل لضر الضماؽ زالًا غضص أوّن  الاجهاُ قبٍاثُأ
ر في  

ر أيثر النؿاء جٍوور دلهظا الغحل مش من أيثر اإلاغأة مشّن
ًا
غا

ُّ
 بخلَ جدخكظ أو اإلاغأة ٌؼحؿخِ دلهظا ، الغحل من بالخجاعب جأز
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ل بكٍل دالخجاعب الخبراث
ّن
 ٌؿاغض دهظا الغحل، من أيثر دجكانُلها ألاخضار قخخظيغ الغحل؛ ٌؿخُُؼ مما بٌثحر أيثر مٌث

اث غن الحضًث إَالت غلى اإلاغأة همذ الظيٍغ ر أمامها الغحل ٍد
ًا
. اإلاحزة جلَ من مختجبا

ر جخمحز  مناَو في% 13 بدوالي الغحل لضر مثُالتها من أؾجى بأجها اإلاغأة لضر  للمش دإعؾالها اللؿت اؾخهباُ مناَوُأ
ر دجغؾلها اللؿت حؿخلم أو اإلاغأة حؿخُُؼ دلهظا ؤلاعؾاُ، مناَو في% 23د الاؾخهباُ  بدُث الغحل ٌؿخُُؼ مما أؾغع بكٍلٍد

ر في ألاؾض خهت جأزظ ا. دالٌالم الخدضُّ هت اإلاناَو قخٍوور الغحل أمّن  
ّن
 اإلاغأة؛ من أيبر لضًه دألاحؿام صدألابػا بالهُاؽ اإلاخػل

ر اإلاثاُ ؾبُل قػلى. اإلاغأة من أنل يالمه ًٍوور دوالخالي الٌالم إلى جدخاج ال التي اإلاجاالث جلَ في ًكٌغ الغحل نجض دلهظا  إوّن
ذ هْي ر دحَّ

ًا
ػحَّو لػنواو إلعقاصى دامغأة لغحل ؾؤالا ر إلُه، الظهاب في جغؾب مُأ ح اإلاغأة قئوّن  

 دحؿخػمل بضنت الػنواو لَ جوضّن
ر الونل في دالٌالم الُضًن إقاعاث

ًا
بت ألماين أؾماء غضة دحػَُُ مػا  الكالنُت داللوخت مػحّنو مسؼور ًاؾم الػنواو من نٍغ

ا. دجكهُل بئؾهاب آزغه إلى... الخًغاء أد الحمغاء ر بكٍل الغحل أمّن ٍد
 قه الػنواو لَ قُهل غامّن

ػغّن  الجهاث بخدضًض لَ َد
ُر داإلاؿاقاث، هو ر لَ، ٍد ػض غلى ًاوالم إوّن هؼ متر، يظا بُأ ر ٍد

ًا
ر أد قماال

ًا
ٌخكي يظا، من الكغمر إلى أد حنووا ه أي بظلَ ٍد

ّن
 أن

. الٌالم ًسخهغ

ر ر بئؾهاب اإلاغأة جخدضَّ
ًا
ُلب ًخجغأ دبػًهم طلَ من الغحل ًجزعج دأخُانا وحؼ أو مجها ٍد

ُأ
 بهضعجه الغحل ًخمحز. الٌالم ج

ضه الظي الػنواو غلى ًخػغف أو غلُه الؿهل دمن ، دالاججاهاث دالهُاؽ الاؾخضالُ غلى ، ًٍغ
ًا
 جدضًض غلى الهضعة دلضًه أًًا

ر دلٌنه دنُاؾها اإلاؿاقاث
ًا
 له دجهضمها ألاقُاء بخلَ دجدخكظ ػدحخه جخابػه خحو في أهمُتها من بالغؾم أقُاء ًنس ى ما يثحرا

ر ٌؿخػملها أصداث من إلخ... ةالؿُاع مكخاح أد الخلُكوناث، صقتر أد النظاعاث، أد يخاب، يمٍاو غجها الؿؤاُ غنض
ًا
ا ُّن  ًوم

ه طلَ من دوالغؾم
ّن
ما ًنؿاها قئن

ّن
ل م ًد ا. النؿُاو هظا ػاص الؿن في جهضّن ها اإلاغأة أمّن ها من بالغؾم طلَ جخظيغ قئجّن   نكـ في أجّن

. ػدحها مؼ الػمغ

و جمُل
ُأ
ط

ُأ
بت الٍلماث الخهاٍ إلى اإلاغأة أ ر يما الغحل، من أيثر ةالػاَكي الناخُت من بها جخأزغ دالتي لها، اإلادبَّ  الهضعة لها أوّن

، بُجهما اإلاكاًل ًثحر مما الؼدج ؾلوى زانت آلازٍغن مالخظت غلى
ًا
ر ظجها جسُب ال خاؾتها أو دجظيغ أخُانا

ًا
 ما ًٍوور دأخُانا

، حػخهض ما أد اغخهضث
ًا
!. به حكػغ ما إزباث غلى دحؿاغضها طلَ في صدَعها الهضقت جلػب دعوما صحُدا

: الدماغ يهصف فعاليات - 

ر اإلاسؼدمي طيغث ر ًدمل ؤلانؿاو أوّن
ًا
ر حهاػا

ًا
ا ُّن ر ديمبُوجغ غهب

ًا
ا ر بكٍغ

ًا
ر عجُبا  مػغقت غن غاحٍؼن أمامه ددنكوا الػلماَء، خحَّ

م من بالغؾم أؾغاعه أيثر ر الػلماء داحه دنض. اإلاخُوعة الخٌنولوحُا دجلَ الخهضُّ  آلالت هظه أؾواع ؾبر في لها خهغ ال نػوواثٍد

ت ر. التجُبت عوائُتدالٌه الٌُماٍد ر الػهبُت للخالًا إوّن
ًا
ر نضعة

ًا
ل غلى هائلت ت الُانت جدٍو  يما يهغوائُت، َانت إلى الٌُماٍد

ؿها الُانت بخلَ نكؿها حصحن أو الػهبُت الخالًا حؿخُُؼ  ألازغرر الخالًا إلى جغؾلها زكُكت يهغوائُت نبًاث لخنُلو دجكَغ

ر. الجؿم أنداء من الهاصمت الغؾائل غلى جغص أد اإلاجادعة،
ًا
 لونذ لدؿخسضمه نكؿها شحن إغاصة غلى حػمل أجها إلى إياقت

ما دالخػلم، دالخجغوت بالخبرة الػملُت جلَ دجخأزغ. الحاحت
َّ
ل ما يثحرة  الانؿاو ججاعب ًانذ ًد

َّ
ر غملُت جٌغعث ًل  الصحنُأ

ـ ر دالخكَغ
ًا
ًانذ يثحرا ها غلى د  

ضّن
ُأ

. أق

ر هائلت بكػالُاث ًهوم الهائل الؼزم ادهظ غهبُت، زلُت (بلُوور 100) غلى الضماؽ ًدخوير
ًا
ا  في الػلمُأر جونل دمهما. حضّن

ه الضماؽ مػغقت
ّن
. بدغ في نُغة النخائج ػالذ دال البضاًت في ًؼاُ ال قئن
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ر لإلنؿاو الػهبي الجهاػ ًخَّهل ر بهكاثٍد  من اإلاثحراث بنهل الجهاػ هظا ًهوم. ألازغرر الحُواناث باقي غن جمحزه زانتٍد
 جلَ بنهل بضدعها جهوم التي النانلت ألاغهاب إلى جدولها دالتي حؿخلمها التي الحواؽ أحهؼة ٍَغو غن الخاعحُت البِئت

ماؽ ًخمحز. الضماؽ إلى اإلاثحراث  
ر الضّن ه البكغيُّ

ّن
ُر جضدعر التي اإلاػلوماث مغيؼ بأن .  باالنؿاو اإلادُِ دالخاعجي الضازلي الػالم خو

ر ًهوم بل قدؿب؛ الخاعجي اإلادُِ من اإلاػلوماث حمؼ غلى غمله ًهخهغ دال
ًا
 لهضعجه دطلَ اإلاػلوماث جلَ بخهنُل أًًا

دخكظ ًهلح ما مجها لُأزظ ٌؿخلمها التي اإلاػلوماث دجنهُت جمُحزها غلى لت الظايغة في به ٍد ؿخضغُه ألامض ٍَو . الحاحت غنض َد

ر يما غْيح غلى الهضعة لضًه أوّن
َ
 يمهكاةٍدر الػهبي الجهاَػر ٌػخبر من هناى. النؿُاو ٍَغو غن اإلاػلوماث هظه من ًهلح ال ما َ

. (النكس ي الػائلت صلُل اإلاسؼدمي،). الخاعج من الهاصمت داإلاثحراث للمػلوماث

: الدماغ هصفي وشاط 

ه إلى اإلاسؼدمي جُغنذ
ّن
 Joseph) & (Philip Vogel) الُبِباو ًاو غنضما" أنجلوؽ لوؽ" في (1961) ؾنت في خضر أن

Bogen)، او ر ًجٍغ هما بالهغع، للمهابحو حغاخُت غملُاثٍد ر دَحضا أجّن  في جدضر الاغخُاصًت ؾحر النكاَاث بػٌ هناى أوّن

غع اإلاهابحو هؤالء لضر الضماؽ قػالُاث ر بالهّن
ًا
ب يما. الضماؽ من دألامامُت الخلكُت اإلاناَو في زانت

ّن
ر جُل  نُؼ الويؼُأ

ؼ بػضها. الضماؽ حؼئي عوِ غلى ٌػمل الظي اإلاويؼ من (Corpus Callous) اإلاش نهكي بحو الاجهاُ  الػمل هظا شجّن

ر غلى بخجاعب الهُام غلى النكؿانُحو  ِ
َ
ُ َغصة اله   & (Roger Michael Gazzaniga): النكؿانُوور نام اإلاثاُ ؾبُل قػلى. داله 

(Ronald Myers)، (Sperry) ل ر أنؿام بَكهْي  
شّن ر مُأ ٍد

ّن
ر نِ غصٍد دُت؛ الناخُت من ألانؿام جلَ غلى جأزحر ًدضر أو بضدور دن   الدكٍغ

ر الػملُت لخلَ أو قوحضدا
ًا
ر جأزحرا

ًا
ر نهكي بهضاع ًهاب أنبذ بدُث الحُواو ؾلوى غلى يبحرا . قضًضٍد

لُأر ر قانلٌثر اإلاش من الهؿمحو هظًن بحو ًكه 
ٌث

 غهبُت زلُت (ملُوور 200) خوالي غضصها ًبلـ الػهبُت الخالًا من يثُل

ر. اإلاش نهكي بحو الواخضة الضنُهت زالُ اإلاػلوماث من (Bits) ملُوور من أيثر بنهل جهوم سخوُّ ر ًلُّر ٍد ؿمٍد ر مجهما ن  ٍد
 زانت بمهامّن

ػخبر, به ر ألاٌؿغ الهؿم البػٌ َد
ًا
ر ألاًمن دالهؿم عئِؿُا

ًا
ا . زانوٍّن

ضة ألاموعر صعاؾت غنض اإلاش نهكي  الانؿاو ٌؿخػمل  دغلم النكـ غلم مثل اإلاسخلكت الػلوم الػلمُت، الخجاعب مثل اإلاػهّن

اء ة دالٌُمُاء الكحًز ر ؾخػملي يما. دالظعّن ؿخػمل الػمل، في دؤلاحاصة الابخٍاع في ألامامي اإلاش قوّن  في اإلاش من ألاٌؿغ النهل َد

ؿخػحو الٌالم ض غنضما ألاًمن بالنهل َد خٍلم ًٍغ
ُأ
و أو اإلا  

ح ًنمّن  
وضّن ؿخدضثها الٍلماث مػاني ٍد ا. َد  الههو نغاءة غنض أمّن

ه
ّن
ر الهؿم ًهومُأر غنضها اإلاش؛ نهكي ٌؿخػمل قئن ه الظي داإلاؼاج دالخسُل دألاقٍاُ الػواَل مؼ ُبالخكاع ألاًمنُأ  الههت، جدٍو

ا ه ألاٌؿغ الهؿم أمّن
ّن
. الههت جلَ ًلماث قهم غلى ٌؿاغض قئن

وػر الضم جضقو ًؼصاص اإلاػُنت للموانل دإصعاى دقػالُاث بنكاٍ  الانؿاو ًهوم غنضما  جؼصاص يما اإلاش، إلى دالجلًو

اصة إلى هظا ًؤصي خؿابُت مؿائل في ًكٌغ أد  الانؿاو ًخٍلم دغنضما. ألاًمن الهؿم في دالنكاٍ اإلاش موحاث  في النكاٍ ٍػ
ر مؿخهُم ُبكَ اإلانظغ أد الص يء الانؿاو ًغرر دغنضما. اإلاش من ألاٌؿغ الهؿم  إلى اإلانظغ طلَ بنهل جهوماو الػُنحو قئوّن

ا اإلاش، من ألاًمن الهؿم ها الُمجى الػحو أمّن ر اإلاش من ألاٌؿغ الهؿم إلى اإلانظغ قهِ جنهل قئجّن
ًا
. أًًا

ت ألاغهاب اعجباٍ َبُػت إلى الؿبب ٌػوص  الػحو قأغهاب. دألاٌؿغ ألاًمن الضماؽ بنهكي الػُنحو من الهاصعة البهٍغ
ت ألاغهاب جهاَؼ إلى إياقت الُمجى، للػحو بالنؿبت ديظلَ دألاٌؿغ ألاًمن اإلاش بنهكي جخهل الِؿغرر  ًلػب الظي البهٍغ
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ر
ًا
ر صدعا

ًا
 من ألاٌؿغ الهؿم إلى اإلانظغ الُمجى الػحو من الظاهبت ألاغهاب جنهل بدُث  الانؿاو ًغاه الظي اإلانظغ نهل في مهما

ر الِؿغرر الػحو من الظاهبت دألاغهاب اإلاش . اإلاش من ألاًمن الهؿم إلى اإلانظغ جنهل هاقئوّن

ور. اإلاش في لها خهغ ال قػالُاث جدضر خٍوّن حو من اإلاش هظا ٍد ر بُجهما جغوِ قهّن
ٌث
 ًدُِ. اإلاترابُت ألاغهاب من قبٌت

ر اإلاش من ألاًمن بالهؿم
ٌث
ها عماصًت الُبهت دهظه ،(لحاء) نكغة

ُأ
. (ملم 4.3) من ؾمٌ

 جهوم التي داللوػة الظايغة، قػالُاث بدنظُم ًهوم الظي آموور دنغور النسامُت صةدالـ البهغ لحاء غلى اإلاش ًدخوير يما

. دالانكػاالث الؿلوى بدنظُم

ر الهؿمُأر ًسخو  داإلاوؾُهى، دالغؾم، الِؿغر، الُض ًاؾخػماُ الجؿم من ألاٌؿغ الهؿم غلى بالؿُُغة اإلاش من ألاًمنُأ

. دؾحرها دالػباصاث دالانكػاالث، دالخُاُ، دؤلاصعاى، دالندذ، دالغنو،

 ،(َُباٍعوؽ) الغدماني ؤلامبراَوعر: مجهم الِؿغر، الُض ٌؿخػملوور ًانوا الظًن الػالم مكاهحر من غضًضة أمثلت دهناى

ي دالغئِـ ،(نلؿوور) ؤلانٍلحزير دالهائض ي دالغئِـ ،(قابلن قاعلي) اإلاكهوعر داإلاثل ،(قوعص ححرالض) ألامحًر  ،(جغدماو هاعير) ألامًغ
ي دالغئِـ ،(صاقنص ي لُوناعصد) هحرالل دالغؾام ي دالغئِـ ،(ًلنخوور) ألامحًر دواما باعاى) الحالي ألامحًر

ُأ
 مكاهحر من دؾحرهم ،(أ

ًاء ًونكوور الظًن الػالم ع. بالظ ر دجهضَّ
ُأ
%.  12 بـ الناؽ بحو الِؿغرر الُض ٌؿخػملوور من نؿبت

ا ه اإلاش من ألاٌؿغ الهؿم أمّن
ّن
 ر اللحاء غلى ًدخوير قئن

ُراإلاس ئ الحس يّن ي اللحاء إلى إياقت الجؿم، إخؿاؾاث غن د  الحًغ
ر الجؿم، خغيت بدنظُم ًهوم الظي  

ر ألاخاؾِـ، باؾخهباُ ًهوم الظي الجضاعير دالكوّن  
 ًدخوير الظي للبهغ الخلكي دالكوّن

ًا) دمنُهت اللؿت، بأخاؾِـ جهوم التي (عنٍل) منُهت غلى ر في الٍائنت (بغد  
 بالٌالم جسخو التي اإلانُهت جلَ الهضديّنر الكوّن

 ألاًمن الهؿم غلى اإلاش من الجؼء هظا ٌؿُُغ. دالظدمر الكم خاؾت غلى حؿُُغ التي الكمُت البهلت يظلَ اللؿت، دطايغة
 الؿُاصة ألاٌؿغ دللهؿم. داإلانُو دالٌخابت الػلوم دمسخلل داللؿت الحؿابُت دالػملُاث الُمجى الُض ًاؾخػماُ الجؿم من

ر الُمجى الُض ٌؿخػملوور من دنؿبت الُمجى، الُض ٌؿخػمل من لضر دالؿمؼ دالٌالم الحغيت في
ٌث
ر مغجكػت

ًا
ا %. 88 بدوالي دجهضع حضّن

حو، أخض ديػل نوة غلى بناءًار ألاقغاصُأر ًسخلل  ًاو قئو الُومي، الؿلوى زالُ من طلَ غلى نخػغف أو دنؿخُُؼ الكهّن
ر  الانؿاو

ًا
ا برػ باإلانُو نوٍّن ر قهظا الخألُل، في ٍد ر غلى مؤقغٌث ر أوّن ا ألانور، هو لضًه ٌؿغألا الكوّن ر ًاو إطا أمّن

ًا
اما ر أد عؾّن

ًا
 أد نداجا

ر
ًا
ه غلى مؤقغ قهظا موؾُهاعا

ّن
ر ٌؿخػمل أن  اإلاش من ألاًمن الكو اإلابضغوور ٌؿخػمل يما. أيبر بكٍل الضماؽ من ألاًمن الكوّن

ر
ًا
ر اإلاش من الؿائض الهؿم ًلػب إطو. أًًا

ًا
ر صدعا

ًا
ا ر دالضداقؼ لؿلوىا طلَ دمػغقت دنكاَهم ألاقغاص ؾلوى نوغُت في مهمّن

ًا
. أًًا

ر اإلاش من الؿائض الهؿم مػغقت ٌؿاغض يما
ًا
 طلَ خؿب ألاقغاص دحػلُم مػاملت في اإلاناؾب ألاؾلوب جدضًض غلى يثحرا

. (النكس ي الػائلت صلُل اإلاسؼدمي،) الاؾخػضاص

ر أقغنا
ًا
ر إلى ؾابها حذ ألابدار أوّن رداحؿاع يثاقت أيثر ًٍوور اإلاغأة مش قف ي بحو الاجهاُ نهُت دضّن

ًا
 بنؿبت الغحل في مجها ا

ر الٌثاقت دلهظه ،30% ر أزغٌث  ٌؿاغض الظي ألامغ أيبر، بكٍل الخالًا بحو الاجهاُ جنكُِ غلى حػمل ألجها اإلاغأة؛ ؾلوى في يبحرٌث

ر في اإلاش نهكي حكؿُل غلى اإلاغأة ، آوٍد ه نجض دواإلاهاعنت داخضٍد
ّن
. طلَ الغحل غلى ًهػب أن

 جغانب نكؿه الونذ دفي ، الُػام َبش في مجهمٌت دهي بالهاجل ػمُلتها مؼ رجخدض أو للمغأة ًمٌن اإلاثاُ، ؾبُل قػلى
ن؛ مؼ قُه جخدضر الظي الونذ في حاعتها خضًث ؾماع ًمٌجها يما ًلػب، غُنحها أمام ًخدغى الظي َكلها ر آلازٍغ ر أيْي  لها أوّن

ر في دالؿماع الخدضر غلى الكائهت الهضعة  مؼ الجلوؽ جكًل دلهظا ، الخدضر إلاجغص الخدضر الى اإلاغأة دجمُل. داخض آوٍد
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ر دجنسجم نضًهاتها ُر ال أخاصًث في مػهنّن ر آزغ، دال لها أدّن ها الكغنت جلَ لضحها جخوقغ لم دإوْي ر جخهل قئجّن ر بهنّن
ًا
 للخدضر هاجكُا

ر ر ش يء غن دلالؾخكؿاع ، الههورر للًغدعة بأنضنائه الغحل ًخهل بِنما إلحهنّن ٍد
سخهغ مهمّن  إطا زانت ، مػهم الحضًث ٍد

ؾخػمل الظي الهضف غن زغج بُجهم الحضًث أوّنرب قػغ
ُأ
. أحله من الهاجل أ

 حؿُُغ دلهظا اإلاغأة لضر أنورر ًٍوور نض  ؤلازاعة، دنظام بالػواَل ماؾت غالنت له الظي  (Brainstem) اإلاش ؾام  هناى
  الػواَل، غلحها

ر  ًخولى  
ر الػلماء جونل لهض.  نغاعاثاُ داجساط الخُِ دديؼ دالٌالم الػًالث خغيت ، اإلاش من ألامامي الكوّن

ًا
 إلى خضًثا

ر إلى ٌكحر من هناى الهغاعاث، اجساط غملُت جخولى دالتي الضماؽ مهضمت أغلى في الوانػت النانُت منُهت  من ألاًمن الهؿم أوّن
ه مجها ألاٌؿغ الهؿم أما الؿلبُت، الهغاعاث اجساط ًخولى النانُت

ّن
لما ؤلاًجابُت، الهغاعاث اجساط ًخولى قئن  اإلانُهت انذى ًد

 غملُاث غن مؿؤدلت أجها يما دخٌمت، صنت أيثر الهغاعاث ًانذ ًلما دقػالت نكُت الانؿاو لضر النانُت من الِؿغرر

 اجساط َبُػت قاو دغلُه.  داإلاغأة الغحل بحو اإلانُهت جلَ َبُػت في يبحر قغمر هناى او الى الابدار حكغ دلم. دالهُاصة الابضاع
ر ًهوم  يما.  دالغحل اإلاغأة بحو مقغ ال الازغ هو الهغاعاث  

ر جهؼ التي اإلاش نكغة أد الهضدي الكوّن
ًا
 بالػملُاث ألاطو أغلى في جماما

. دالٌالم دالخكٌحر دالخظيغ الخػلم: مثل اإلاش في جدضر التي الػلُا الػهلُت

  

: املرأة حدًث على الرجل ثركيز مدي

 أمغٍدر غن حؿأله دغنضما خضًثها غلى التريحز موانلت الغحل ٌؿخُُؼ ال بدُث دالخكهُل باإلؾهاب اإلاغأة خضًث ًخمحز
ه الحضًث طلَ بؿُام ًخػلو

ّن
ه ؤلاحابت ٌؿخُُؼ دال ًغجبَ قئن

ّن
، غلُه التريحز قهض ألن

ًا
ر مؿبها

ًا
نام ًغجخي أزغرر دأخُانا  دهي ٍد

ر نض ججضه له جندبه دغنضما الٌالم في مؿخمغة
َّ
! حاإلابا يالمها غن حؿٌذ غنضها النوم في ؾِ

 بدُث اإلاضة جلَ َواُ جخدضر أو اؾخُاغذ ديُل (قهغػاص) بُلتها ًانذ التي دلُلت لُلت ألل خٍاًاث ننس ى دال
اع) اإلالَ بُل من حنؿها دوناث نكؿها أنهظث ه إلى أقحر أو ًمٌن الههت جلَ دمن. (قهٍغ

ّن
ر النؿاء لِـ أن  حمُػهنّن

ر نؿاءٌثر هناى بل (قهغػاص) قػلذ يما الحضًث موانلت ٌؿخُػن ، نامخاثٌث
ًا
ر طلَ غلى دالضلُل أًًا اع) اإلالَ أوّن  نخل (قهٍغ

ر الؿابهاث نؿاءه ر لم ألجهنّن نّن
ُأ
ًاء ببراغت ًٌ . (قهغػاص) دط

 هظا في الضعاؾاث بػٌ دحكحر الُكولت، مغاخل في الظيغ لضر اللؿوير النمو من بٌثحر أؾغع ألانثى لضر اللؿوير النمو

ر إلى الهضص ت خهُلتها جٍوور لػمغا من الثالثت الؿنت في ألانثى أوّن  حؿخمخؼ اإلاغأة. نكؿه غمغها في الظيغ خهُلت يػل اللؿٍو

مر بالحضًث ر إلى ألابدار دحكحر. دهضقه اإلاويوع حوهغ حهمه الغحل بِنما اإلاوايُؼ إلاسخلل دجخُغّن  ًلمت (700) جلكظ اإلاغأة أوّن
ر (3000) ًلكظ الغحل بِنما الُوم في

ًا
. الُوم في ًلمت

اعة غنض أد الؿُاخت أدناث في الغحل لوىؽ غن اإلاغأة ؾلوى ًسخلل  تهخم قاإلاغأة الحُواو؛ خضائو أد اإلاخاخل ٍػ

ٌخكي للص يء اإلاغقهت اللوخت ًهغأ الغحل بِنما دصنائهها ألاموعر بخكانُل و دال بظلَ ٍد  
ّن
و دإو غلُه ٌػل

َّ
ا. قبانخًاب غل  اإلاغأة أمّن

غ أد بص يء، داؾخدؿاجها إعجابها جظهغ قهي ظه 
ُأ
. ألاموعر هظه إلخ... آزغ ش يء من ػػهاجو أد زوقها ج

ر هناى
م؛ أزناء ًظهغ داإلاغأة الغحل بحو آزغ قغمٌث  اإلاغأة بِنما دألاؾػاع دالضنُهت الهؿحرة باألموعر حهخم ال قالغحل الدؿوُّ

و  
ّن
ُ دجسخاع دحػامل دجهاعور جضن  

ُر دجبضّن ر اإلاسادور في دجخجو
ًا
غ َخت

َ
ر الغحل ًٍوور بِنما ؾػُضة، ق

ًا
جبرا ر بل طلَ غلى مُأ

ًا
 دنض مجزعجا
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ر بػُض مٍاو في ًجلـ أد الانؼغاج طلَ ًبضر
ًا
كغ ؽ جدؿومر دهي ػدحخه ًنخظغ نامخا

ُأ
 أقُاء غلى نهوص من مدكظتها في ما دج

ا جخدضر قئجها البِذ إلى غوصتها دغنض  –ألاخُاو أيثر في جدخاحها ال أد  –جدخاحها  بِنما بظلَ ؾػُضة دهي اقترث دما عأث غمّن
و نضد نمذ في الغحل ٌؿخمؼ  

ّن
و ال أد اقترث ما غلى ٌػل  

ّن
 دوحو ألاقُاء، جلَ دججغوت الكؿخاو، طلَ بهُاؽ منكؿلت دهي ٌػل

ُر ماطا ًضعير ال داإلاؿٌحو طلَ، في عأًه غن ػدحها حؿأُ دآلازغ الححو ه! ٌؿلَ؟ ديُل ًهو
ّن
 ؾًبذ نام أد ؾٌذ إو ألن

كؿض ال ًي الويؼ ًضاعير من دمجهم دزاعث، . دطاى بهظا اؾخدؿانه قُظهغ اقترث بما ػدحخه ؾػاصة ًُأ

ر نمذ من النؿاء حكٍو هم أػداحهنّن غدو ال دأجّن ظه 
 ر إعجابهم ًُأ

ر يما ًكػلنه ش يء بأيّن ر أوّن  الهضاًا بكغاء ًهمن بػًهنّن
ر للؼدج، ػحر ال هظا ًل دمؼ مالبؿه، له جسخاع من دمجهنّن ُر دغنضما اهخمام أي  طلَ الؼدج ٌُأ  غن ؾؤاُ جوحُه الؼدحت جداد

ل دهٌظا الؼدحت جظهغه الظي الؼائض الاهخمام طلَ من ًخًاًو طلَ ر غلى آلازغ مجهما ًلٌّلر ًخدمّن ٌٍد  مغيب ٌؿحر ًي َمً
غؾو ػداحهما ر ألاماو قاَىء غلى ٍد

ًا
ر بأَكالهما، عقها

ًا
هم لهم اإلاجخمؼ نظغة من دزوقا  جلَ مؿغح غلى أصداعهم ًمثلوور ديأجّن

. داإلاػاعف ألانضناء من للمكاهضًن إعياءًار الحُاة

  

: ًاتالتىص 

ر من الاؾخكاصة غلُنا ر الُومُت الحُاة في ؾلويُاجنا حمُؼ في اإلاش نهكيْي ر مدؿادٍدر بكٍل اإلاش نهكي اؾخػماُ ألوّن
ًا
 ما يثحرا

ت إلى ًؤصي ًاء جنمُت إلى ًؤصي دوالخالي الػهبي الجهاػ جهٍو كاُ زانت ألاغماع لٍلّنر الظ . ألَا

  

؛ بكٍل اإلاش نهكي اؾخػماُ أعصَثر إو - : ًأحي ما إجباع غلَُ مدؿادٍد

ت إلى جؤصي بدُث حػلُمُت بغامج ديؼ -1 . دالوانؼ الخُاُ بحو جمؼج التي ًالبرامج الظايغة جهٍو

ت مجها الؿغى ًومُت بغامج ديؼ غلى الػمل -2  أخضار أد مػُنت بمناظغ ألاعنام يغوِ دنموها؛ الػهبُت الاعجباَاث جهٍو

ش ر الػائلت ألقغاص اإلاُالص بػُض لُكوورالذ أعنام عوِ) اإلاثاُ ؾبُل غلى مدضصة، دجواٍع
ًا
. (مثال

ت أهضاف ديؼ -3 ر التي النكاَاث صائغة لخهٍو . دمنُهُت قنُت بكػالُاث بالهُام دطلَ اإلاش، زالًا في جدضُأ

ت الاهخمام -4 ت دطلَ الػهبُت، الخالًا في حضًضة نكاَاث داؾخدضار اإلاسخلكت اإلاش زالًا بخهٍو  الاؾخُالع خب بخهٍو

. لضًَ

ت أهضاف عدى -5 ر زالًا بحو الحانلت الاعجباَاث لخهٍو نكغ التي اإلاسخلكت ألالؿاػ خل بمماعؾت دطلَ اإلاش، نهكيْي
ُأ
 ج

. داإلاجالث بالصحل

م -6
ُّ
راث خضدر إلى جؤصي التي اإلاسخلكت اإلاهاعاث حػل  الجملت دمغايؼ دصدائغ الػهبي، الجهاػ اعجباَاث في إًجابُت حؿحُّ

. الػهبُت

ر اؾخػماُ -7 ٍد
لّن
ُأ
. الكغنت ؾندذ ًلما الٌخابت في دالِؿغرر الُمجى الُض وم ً

سُت دألاخضار الههو نغاءة من ؤلايثاع -8 . الخاٍع
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. الهاصئت دأقًلها اإلاوؾُهى، بؿماع الخمخؼ -9

ن دالخبهغ، دالخكٌغ دالخسُل دالاؾترؾاُ الاؾترزاء غملُاث مماعؾت -10 . قحها دالخمػُّ

ُر أد البدغ، أمواج أد الكمـ، أد ألاقو، أد صحغاء،اُ يغماُ الُبُػت باإلاناظغ الخمخؼ -11  الجباُ أد الخًغاء، الحهو

. طلَ قابه ما أد ألاجهاع، أد الكاههت،

م -12
ُّ
. اإلاوؾُهى أد الندذ، أد ًالغؾم، الكنُت اإلاهاعاث من مهاعة حػل

اعة الهُام -13 . بضنت باإلاػغدياث دالخمػن الغؾم دمػاعى اإلاخاخل بٍؼ

. اإلاش نهكي اؾخػماُ غلى حػخمض بدُث الػائلت، أقغاص لجمُؼ حػلُمُت بغامج ديؼ -14

. آلازٍغن دمػاملت اإلاكاًل خل في اإلانُو غلى الاغخماص -15

غ -16
ُّ
. الهضامى ألانضناء ددحوه أؾماء جظي

ن اإلاماعؾت هظه داغخباع البػُض، أد الهٍغب باإلااض ي غلَُ مغث التي داإلاكاهض اإلاناظغ اؾخػغاى -17  للضماؽ جماٍع
. اإلاش نهكي اؾخػماُ مجها الهضف

مر مدادلت -18 غْي
َ
. قحها دالخضنُو الػلوم حمُؼ باب َ

. داإلانانكاث داإلادايغاث دالنضداث اإلاؤجمغاث في الاقتراى -19

ن غلى حػخمض نغاءة الهغآو، نغاءة -20 . دالخضبغ دالخكٌحر دالخكدو دالخضنُو الخمػُّ

ه الهمذ ججنُّب -21
ّن
ي ألن  

. اإلاش نهكي حػُُل إلى ًؤصّن

 

:  واسريا إجتماعيا بالرجل املرأة عالقة

بُػخه اإلاجخمؼ نكاث حػٌـ ًاإلاغآة داجها اإلاجخمؼ نواة الاؾغة حػخبر ت الػالناث غبر  َد  دغلى الاؾغة اقغاص بحو الهائمت الاؾٍغ

 الؼدج اؾاؾها احخماغُت بُولوحُت ةحماع غن غباعة الاؾغة.  الاؾغة يُاو في الاؾاؾحو اإلادوعٍن الجهما ، دالام الاب عاؾهم

ُلو التي الاؾغ نوغحو غلى الاؾغ دحػخمض.  دوناث بنحو من ًنجباو دما دالؼدحت  دالؼدحت الؼدج من جخٍوور دالتي النواة غلحها ًُأ
.   ايثر اد اؾغجحو من جخٍوور التي اإلامخضة الاؾغة الثاني دالنوع.  دادالصهما

كاُ انجاب بوظُكت الاؾغة جهوم باالخغرر اد الاؾغة جخولى  اد انخهاصًت ًانذ او ، النواحي حمُؼ من بهم دالػناًت دجغوُتهم الَا

 داإلادبت دالخكاهم الخػادور ؾاصها اطا بواحباتها نُام زحر الاؾغة دجهوم.  مهام من الخ... صحُت اد زهاقُت اد احخماغُت
 الخسُُِ اد الؼدححو بازخُاع لِـ اإلاكاًل هظه دجاحي  ، لها خهغ ال مكاًل الػالنت جلَ حػترير اخُانا دلٌن.  دالخماؾَ

:   ًأحي يما اإلاػوناث جلَ ازخهاع ًمٌن.  داعوايها الػوائل جهضع في مهما صدعا جلػب التي الظغدف بؿبب جاحي دانما ، لها

.    ػدحها من لؼدحتا جدخاحه دما ػدحخه من الؼدج ًدخاحه بما دالوعي الاصعاى يػل ـ 1

.   اإلاضًنت اد البلض زاعج الػمل بؿبب الاؾغة غن دابخػاصه الؼدج انكؿاُ ـ 2
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.   غالنتهما خؿاب غلى اإلااُ لجمؼ ًلحهما اد الؼدج انضقاع ـ 3

.   بُجهما الػاَكي الُالم اد الػاَكي بالكخوعر غلُه نُلو دالظي.  الؼدححو بحو دالاحخماعي الػاَكي البػض ـ 4

لت لكترة الاؾغة دجغى ، البِذ زاعج بالػمل الؼدج انكؿاُ ـ 5  لهمت جوقحر احل من اؾغجه داهماُ ، اؾبوغُا اد ًومُا ٍَو

.  لهم الػِل

كاُ الؼدحت انكؿاُ ـ 6 كػغ التي اإلاسخلكت اإلاجزلُت دالاغماُ بااَل
ُأ
.  الاهماُ من بنوع  الؼدج ح

.  اإلاسخلكت بهامُالي امام الؼدج المٍانُت الؼدحت جهضًغ غضم ـ 7

.  الاؾغة اقغاص بحو يظلَ الؼدححو بحو قُما الحب حؿظي التي الُُبت الٍلماث دانػضام موث ـ 8

.  البِذ زاعج الؼدحت غمل ـ 9

.   باالنترنِذ ًلحهما اد الؼدحت اد الؼدج انكؿاُ ـ 10

.   الاحخماغُت الحُاة عدجحو ـ 11

كاُ البِذ الصاعة  الخضم انخناء ظاهغة جكص ي ـ 12 .   دالَا

كؿل التي اإلاؿلؿالث ؾؼدر ـ 13
ُأ
.   الازغ البػٌ بػًهما غن الؼدححو ح

.   الؼدحُت الخُانت غلى ؾاغضث التي الػنٌبوجُت الكبٌت اؾخػماُ ـ 14

,   الؼدج اد للؼدحت ًاو او الؼداج نبل الاغضاص يػل ـ 15

ُر دازخالف جباغض ـ 16 .   الؼدححو بحو دالاججاهاث اإلاُو

.   الثهافي اإلاؿخورر في الؼدححو بحو الواؾؼ جالفالار ـ 17

ًاء الؼدححو مػغقت غضم ـ 18 .   الازٍغن نكوؽ داصعاى دمػغقت النكـ مػغقت غلى ًغيؼ الظي الانكػالي بالظ

.   الؼدححو نبل من اإلاؿؤلُت جدمل يػل ـ 19

.  الؼدححو بحو اإلاكٍلت ًٌبر مما ابنائهم مكاًل في ًلحهما اد الؼدحت اد الؼدج غائلت جضزل ـ20

 

 : الاجتماعية التيشئة في  املراة  وور

ُر دمدكابٌت مػهضة ظغدف  صازل مؿخمغ دنمو احخماعي حػلم غملُت الاحخماغُت الخنكئت  ًٍوور إو إلى  باالنؿاو للونو

ت الػالناث في الؿائضة الاحخماغُت الهُم غلى الاحخماغُت الخنكئت حػخمض.  الاحخماعي بؿلويه مهبوال احخماغُا غًوا  .  ألاؾٍغ

 :ًأحي يما  قهي  أهضاقها أما
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 .  الكغص لضر  The Social Self   الاحخماغُت الظاث جنمُت  ـ 1

 . اإلاكاًل خل غلى صعةالو دػٍاصة الظاث غن الخػبحر  جنمُت ـ 2

 .الحُاة في اإلانُهي النجاح جدهُو ـ 3

. الكغص لضر  الازالنُت الهُم ؾغؽ ـ 4

 

  :الاجتماعية التيشئة محاوور

غ  نُاؾت في  مهما صدعا الاحخماغُت الخنكئت مدادعر جلػب   غًوا دحػله الانؿاو جنمُت لهضف الاحخماغُت الحُاة دجٍُو

 :  ًأحي ما هي بازخهاع داإلادادعر.  اإلاجخمؼ في قػاال

ُر الاؾاؽ اإلاغاة دجٍوور.  دالجضة الجض من داخُانا دالادالص دالاب الام من الاؾغة جخٍوور: ألاؾغة ــ أدال  دجٍوور ، الاؾغة بناء في الاد

ٌت ت دصحُت ًتدزهاف داحخماغُت انخهاصًت من قحها الحُاة مؿؤلُاث جدمل في للغحل قٍغ  غماص الاؾغة حػخبر.   دججاٍع

لما ، اإلاجخمؼ ًانذ الاؾغ اعجهذ ًد ت د .   دعاقي نوير اإلاجخمؼ ًاو ًلما دمتراؾت نٍو

ن ٌػخمض  الجؿمُت الامغاى من الؿلُمت الؼدحت قازخُاع  ، الحُاة قٍغَ ازخُاع منظ مبخضئحو ؾلُمت اؾـ غلى الاؾغ جٍٍو

 هو بالجنحو قالػناًت يبحرة اهمُت للحمل او يما.  ؾلُمت ػدحُت غالنت اإلادهلت دورجَ غنضها الكٍغَ ديظلَ  ، دالنكؿُت
 ديُكُت باؾؿها الام دمػغقت الغياغت بكترة الػناًت او يما ، الامغاى من ؾالم َكل قُولض ، الاؾغة مكاًل من ًهلل الازغ

كاُ جضٍعب  الصحُت اإلاغايؼ دمغاحػت الصحُت الُكل خالتب دالاهخمام الحمام الى دالظهاب ًالنظاقت الاموعر بػٌ غلى الَا
 دوهاء به غالنتهما غلى داإلاداقظت الُكل بغغاًت الوالضًن اهخمام او يما,  بمٍاو الاهمُت من له مػحو بمغى الانابت غنض

 الوالضًن غالنت اهمُت الى اياقت.   الغغاًت الؿالمت اؾـ من الازغرر هي نموه من الادلى الؿنواث في زانت حانبه الى الام

 دنكؿُت حؿمُت صحت في الوالضًن ًاو قاطا.  دالغغاًت دالضفء دالحناو بالحب داخاَخه دوالُكل الازغ بالبػٌ بػًهما
 اإلاػاملت ًانذ قٍلما.  اًًا اَكالهم مؼ غالنتهما دغلى الازغ البػٌ بػًهما مؼ ؾلويهما غلى ًنػٌـ طلَ قاو ًغام ما غلى

 اإلاػاملت في دالخنانٌ الهؿوة ًانذ اطا دالػٌـ. حمُػا بُجهم قُما عدابُهما غلى طلَ نػٌـا ًلما الاؾغة اقغاص بحو خؿنت
كاُ جنكئت غلى ًنػٌـ طلَ قاو كاُ حػلم او يما.  الازغ البػٌ بػًهم مؼ دؾلويهم الَا .  اهمُت له الازغ هو للؿت  الَا

كاُ بخػلُم تهخم الػوائل بػٌ هناى بهم لهم الههو بهغاءة دطلَ الُكولت من الادلى اإلاغاخل في اللؿت الَا  نغاءة الى دجضٍع

.     للمضعؾت لتهُتهم اموعر من الخ... دالكػغ الهغاو

 دالُغمر  دالاصاعة اإلاػلمحو صدعر ٌػٌؿه ما اإلاضعؾت صدعر ًخًمن.  الاحخماغُت الخنكئت في  اإلاضعؾت صدعر الاؾغة بػض ًاحي  -زانُا
ت  دالهكوف بالضعدؽ دالاهخمام.  بالصحت دالػناًت دالخضٍعب الخػلُم خُث من ُبالُل داهخمامهم  قحها اإلاخبػت التربٍو

كاُ بخنكئت دالاهخمام دالخضٍعب دالخػلم للخػلُم مٍاو اإلاؤؾؿت هظه جهبذ مما اإلاضعؾت دوناًت  ٌػخمض حضًض حُل لخلو الَا

.    اإلاجخمؼ غلُه

غ دنوغُت البلض اصاعة جخولى التي اإلاؤؾؿاث حمُؼ اإلاجخمؼ ًخًمن : اإلاجخمؼ   –زالثا  اإلاجخمؼ غلحها ٌػخمض التي اإلاغحػُت الَا

 اموعر من الخ,,, دحػهب داججاهاث دصداقؼ دجهالُض دجهاقت دنُم داغغاف جهالُض من بها ًخهل التي الاحخماغُت دالاًضدلوحُت
 .  اإلاػحو اإلاجخمؼ غلحها ٌؿحر التي الاحخماغُت الحُاة حػٌـ
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 امام الحايغ الونذ في زانت اإلاسخلكت اإلاجخمػاث في الكغص نُاؾت في مهما صدعا الاغالم دؾائل جلػب: ؤلاغالم دؾائل ـ عابػا
ُر في انبدذ التي دؾائلهاد دابضاغاتها جُوعها في الؼمن حؿاعع التي اإلاخُوعة دالخٌنلوحُا اإلاػغفي الانكجاع  اقغاص مخناد
 دالكنُت دالاحخماغُت دالانخهاصًت الؿُاؾُت باإلاكاهُم مًخػل بما داعصة دال قاعصة الجكوتهم الناؽ انبذ بدُث اإلاجخمؼ

.   الانؿاو بها حهخم اموعر من الخ... دالصحُت دالثهاقُت دالػلمُت

 مغاخل غبر دجغغاه الولُض زم بالجنحو الػناًت مهمت جخولى التي الام الجها اإلاداع جلَ حمُؼ في دالحؿاؽ اإلاهم الضدعر اإلاغاة جلػب
 مػلمت جٍوور او اإلاغاة صدعر ًاحي يما ، الكباب مغخلت دختى اإلاغاههت دمغخلت ، اإلاسخلكت الُكولت عاخلم منظ اإلاسخلكت النمو
 دالخػلُم التربُت غملُت صقؼ غلى داإلاضعؾت البِذ حػادور زالُ من داإلاضعؾت البِذ في صدعها دجٌمل الُكل دحػلُم جغوُت جخولى

 جماما باعػر قهو الاغالم في صدعها اما ، اإلاسخلكت الاحخماغُت اإلاؤؾؿاث في غملاُ جخولى غنضما اإلاجخمؼ في صدعها زم.  الامام الى

 او يما.  اججاهاتهم غلى دجازحرها لالزٍغن حػٌؿت دما اإلاسخلكت الهنواث زالُ جظهغه دما دالازباع اإلاسخلكت البرامج باصاعتها
.  الازغ ايبر لها الاغالم في دوهمتها داضحت قهي الانترنِذ قبٍاث في قػالُتها

 

:  التىصيات

.   مػه بالهغاع ال ، الغحل مؼ بالخػادور.  خهونها لخناُ نكؿها غن جضاقؼ او اإلاغاة غلى ـ 1

ُر دوالكٍل باإلانُو ظلمها ججاه بمكاغغها جبوح او ـ 2 .   اإلاػهو

.   دغملها ؾلويها في دانالتها  حضاعتها بازباث الػوعة ًلمت اػالت غلى اإلاجخمؼ ججبر اث ـ 3

ػخمض باجها للغحل جثبذ او ـ 4 .  الؿلُم النانؼ بؿلويها دطلَ البِذ غن ؾُابه ازناء غلحها ٌُأ

هها دحكو بمؿخهبلها جكٌغ او ـ5 .   مٍانتها لخثبذ دالثهاقت الػلم في الخهضم في ٍَغ

ًاث دجغدٍج الاغالناث في حؿمها اؾخؿالُ جنبظ او ـ 6 .  بظلَ لبًاغتهم الكغ

.  الحُاة غلى لخػُجها اإلاهاعاث من  زغاى اد مهاعة جخػلم او ـ 7

.   الخهضم الى اإلاجخمؼ عجلت صقؼ في مػه دالخػادور للنض النض دجٍوور الغحل غلى الاجٍالُت من جخسلو او ـ 8

.  الضدعاث جلَ جهضمه ما لخخػلم منُهتها في جهام التي لضدعاثُ الانًمام ـ 9

.   دمكاًلهم الخضم غلى الاغخماص من لخخسلو غملها جنظم او ـ 10

اث مسخلل في صعاؾتها جوانل او ـ 11 .   اؾخُُؼ ال ًلمت من دجخسلو اإلاؿخٍو

ت زُواتها حمُؼ في نكؿها من دازهت جٍوور او ـ 12 .   دالاحخماغُت الاؾٍغ

.  نجاح من غلُه هم ما الى دادنلتهم اَكالها بتربُت اهخمذ ام لٍل عاجبا جسهو او الحٍوماث غلى ـ 13

بخػض اإلاغاة ًدترم اود  ، ػدحا اد ازا اد ابا ًاو او الغحل غلى ـ 14 .   اًًا له اهانت الاهانت جلَ في الو اهانتها غن ٍد
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 ؾبُل غلى.  اإلاغاة ديؼ مؼ جدناؾب بادناث مسخلكت حػلُمُت صدعاث بانامت اإلاغاة لخػلُم مجاُ جكخذ او اإلاؤؾؿاث غلى ـ 15

كاُ ًٍوور غنضما:   اإلاثاُ .   الضدعاث جلَ في جضعؽ هي وجٍو عؽااإلاض في الَا

.  الحمل دبػض دازنائه الحمل نبل اإلاغاة بصحت الاهخمام ـ 16

ػُل التي الامُت مٍاقدت ـ 17
ُأ
دت اهم ح .   اإلاغأة دهي الا اإلاجخمؼ في قٍغ

دت ايبر الجها داإلاجخمؼ الاؾغة ًسو مجاُ اي دفي ًاو اي الهغاع ننؼ في اإلاغأة اقغاى ـ 18 .  اإلاجخمؼ في قٍغ

.   اإلاجخمؼ في بها الالئهت  مٍانتها أزظ غلى دمؿاغضتها اإلاجخمؼ في قػاُ غًو اجها غلى اإلاغأة الى النظغ ـ 19

ُر دازحرا ـ 20 دت انذ للمغاة انو  جلَ اخترام غلَُ ، دالازذ دالام دالؼدحت داإلاػلمت اإلاغوُت النَ اإلاجخمؼ في اإلاهمت الكٍغ
ي دال اإلاؿؤلُاث .   بنائه في مهمت انذ يم مؼللمجذ ازبتي.  بها جكَغ
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