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٠ا  :باإلاجلت لخٍٗغ

ا جهضع مد٨مت صولُت  ٖلمُت مجلت ًٍ  صوع

 حٗنى الٗلمي البدث حُل مغ٦ؼ ًٖ

 بئقغاٝ والاحخماُٖت، ؤلاوؿاهُت بالضعاؾاث

غ َُئت  وباخثحن أؾاجظة مً مك٩لت جدٍغ

ُئت  الباخثحن مً هسبت مً جخأل٠ ٖلمُت َو

ُئت . ٖضص ٧ل في صوعٍا جدك٩ل جد٨ُم َو

: أبٗاصَا و اإلاجلت اَخماماث

ٓم طُل  مجلت  ؤلاوؿاهُة الٗل

 مخٗضصة مجلت ًٖ ٖباعة ْالاطحماُٖة

 طاث اإلا٣االث وكغ حؿتهضٝ الخسههاث،

 مجاالث مسخل٠ في الٗالُت الٗلمُت ال٣ُمت

 حٗغى. والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم

 مى٢ٗها ٖبر للٗمىم م٣االتها حمُ٘ اإلاجلت

 إياٞتها م٘ ،الٗلمي البدص طُل مغ٦ؼ و٦ظا

 الجامُٗت، البدث مدغ٧اث أٚلب لٟهاعؽ

 البدث مىيىٖاث إزغاء في اإلاؿاَمت بهضٝ

. الٗلمي

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

لىم الىٟـ ٖلم ىٞىهُا، التربُت ٖو  وألاَع

ش،  الٟلؿٟت الاحخمإ، ٖلم  ٖلم الخاٍع

الم ٖلىم والخىز٤ُ، ٦خباثالم  والاجها٫، ؤلٖا

. آلازاع ٖلم

 ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل مجلت جيكغ 

 ألانُلت الٗلمُت البدىر والاحخماُٖت

 مً ٧اٞت الخسههاث َظٍ في للباخثحن

ت الجامٗاث صازل  زاعج ومً الجؼابٍغ

 الٟغوؿُت أو الٗغبُت باللٛت م٨خىبت الجؼابغ

ت أو  .ؤلاهجلحًز

 

غ    :َُئت الخدٍغ

ا)ص ٖانم شخاصة ٖلي.أ  .(الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت،مالحًز

 .(،٢اإلات،الجؼابغ1945ماي  8حامٗت )صبِل ٞاجذ .ص

ا)ص ٞلُذ مًخي أخمض الؿامغاةي .م.أ  .(حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحًز

ٗم.ص . (حامٗت الٗغبي بً مهُضي،أم البىاقي،الجؼابغ)ؾامُت ابَغ

ا)ٖىض ي ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم ا٫.م.أ  .(حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحًز

 .(حامٗت الكهُض خّمه لخًغ،الىاصي،الجؼابغ)عيىان قاٞى.ص

 .(،الجؼابغ2حامٗت ٢ؿىُُىت )ٖلي نباٙ .ص.أ: عبِـ اللجىت الٗلمُت

 :اللجىت الٗلمُت

 .(،الجؼابغ2حامٗت لىهِس ي ٖلي،البلُضة )وٗمىوي مغاص .ص

. (حامٗت جبؿت،الجؼابغ)بغا٥ زًغاء .ص

ا)ص صاوص ٖبض ال٣اصع إًلُٛا.م.أ  .(حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت،مالحًز

 .(حامٗت مدمض الهض٤ً بً ًخي حُجل،الجؼابغ)بىػٍض مىمني .ص

. (حامٗت مىالي اؾماُٖل،اإلاٛغب)بكغي ؾُٗضي . ص

ان ٖاقىع،الجلٟت،الجؼابغ)مغاص ٖلت.ص . (حامٗت ٍػ

 .(حامٗت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاٛغب)َُب الُٗاصي.ص

،الجؼابغ)ؾاس ي ؾُٟان .ص  .(حامٗت الُاٝع

. (حامٗت ٦حرالا،الهىض)جاج الضًً اإلاىاوي.ص

ت لهظا الٗضص أًٖاء لجىت   :الخد٨ُم الاؾدكاٍع

. (حامٗت اإلال٪ ؾٗىص،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت)إبغاَُم إؾماُٖل ٖبضٍ مدمض. ص

. (الؿٗىصًت/حامٗت خابل)أؾامت مدمض ٖبض الؿالم ابغاَُم. ص

بي. ص ت،لُبُا)أؾماء ؾالم ٖلي ٍٖغ . (الجامٗت ألاؾمٍغ

. (َغابلـ،لُبُاحامٗت )الِؿ٘ خؿً أخمض. ص

. (حامٗت وٛاوهضًغي،ال٩امحرون)ؾُٗض ٖلي  .ص

غ)ؾلُمان ٞاًؼ ٢ضًذ . ص . (ٚؼة،ٞلؿُحن -حامٗت ألاَػ

 .(حامٗت جبؿت ،الجؼابغ)ٖلي ؾلُاوي الٗاجغي . ص

. (حامٗت َغابلـ،لُبُا )لُُٟت ٖلي ال٨مِص ي . ص

. (،الجؼابغ02حامٗت البلُضة )َضًبل ًمُىت . ص

٤ُ مدمض الُٗانغة . ص . (حامٗت اإلال٪ ؾٗىص، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت)ولُض ٞع

   

 :اللٛىي  الخض٤ُ٢

ت،الٗغا١) مُٗاص حاؾم الؿغاي.ص.م.أ  .(الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

 

 

 

 

ت الٗامت  ؾغوع َالبي.ص: اإلاكٞغ

جمال بلبكاي .أ   :المؤسس ورئيس التحرير

jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 
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اث يمً اإلا٣ضم البدث ٨ًىن  أن • ا اإلاجلت حٗنى التي اإلاىيٖى   .بيكَغ
خدمل ، هٟؿه الى٢ذ في مؤجمغ أو ، مجلت ألي لليكغ ٢ضم أو وكغ ٢ض البدث ٨ًىن  أال •  ٧امل الباخث ٍو

  .لليكغ مٗغويت أو ميكىعة مؿاَمخه بأن ا٦دكاٝ خا٫ في اإلاؿؤولُت

 : ٖلى البدث مً ألاولى الهٟدت جدخىي  أن •

  .البدث ٖىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .إليها ًيخمي التي والجامٗت الٗلم

ض -   .للباخث ؤلال٨ترووي البًر

و -
َّ
  .12 زِ وبحجم  مت٧ل 150 خضوص في للضعاؾت ملخ

  .اإلالخو بٗض اإلاٟخاخُت ال٩لماث -

ت الٟغوؿُت الٗغبُت،: الخالُت اللٛاث بئخضي اإلا٣ضمت البدىر ج٨ىن  أن •   وؤلاهجلحًز

ضَد  ال أن •  والجضاو٫  واإلاغاح٘ والغؾىماث ألاق٩ا٫ طل٪ في بما نٟدت (20) ٖلى البدث نٟداث ٖضص ًٍؼ

  .واإلاالخ٤

  أن •
َد
  ٨ًىن

ُث
ا البدث ًُ ًَد  زال ت زُاءِم ألا مِم ت اللٍٛى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالب

ها بالخُىٍ الباخث ًلتزم أن •   :آلاحي الىدى ٖلى وأحجامِم

 م٘ الخِ هٟـ الهامل وفي ، اإلاتن في (16) الخِ وحجم (Traditional Arabic) الخِ هٕى: الٗغبُت اللٛت -

  .(12) حجم

 م٘ الخِ هٟـ الهامل وفي اإلاتن، في (14) الخِ وحجم ( Times New Roman ) الخِ هٕى: ألاحىبُت اللٛت -

  .(10) حجم

ً ج٨خب - ُت الغبِؿُت الٗىاٍو  جضخُم م٘ ل٨ً الغبِس ي الىو مثل مثلها ه٣ُت16  بحجم لل٣ٟغاث والٟٖغ

  .الخِ

  .نٟدت ٧ل جهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هٓامي بك٩ل الخىاش ي ج٨خب أن •

٤ أن • ٟا البدث ناخب ًٞغ   .والث٣افي الٗلمي ووكاَه بىٟؿه مسخهغا حٍٗغ

ض ٖبر إلاكاع٦خه الباخث إعؾا٫ ٖىض •   . بظل٪ إقٗاع عؾالت مباقغة ؾِؿخ٣بل الال٨ترووي، البًر
ل٣ى مسخهت لجىت ٢بل مً والخد٨ُم لل٣غاءة للمجلت اإلا٣ضمت ألابدار ٧ل جسً٘ •  النهاةي ال٣بى٫  البدث ٍو

 . ون اإلاد٨م ًُلبها التي الخٗضًالث الباخث ًجغي  أن بٗض

   . إليها ًغؾل ما ٧ل بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 ٖلى ٖىىان اإلاجلت
ً
  :جغؾل اإلاؿاَماث بهُٛت ال٨تروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

ُٖٓة ثلتزم التي ْاإلا٣االت ألابداذ  اإلاجلة ث٣بل ٓاٞغ ْاإلاىهجُة، اإلآي  ٞحها ْثح
ٓاٖض ْثدترم ْالجضًة ْالض٢ة الٗلمُة ألانالة   :الحالُة اليكغ ٢
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 الٟهغؽ

 

  

   الهٟدة

9  الاٞححاخُة 

11  ٓباعْ  طامٗة مدمض بٓيُاٝ،اإلاؿُلة .لخؿً طبُخي: ؤزُاء قاجٗة في البدٓذ الٗلمُة  .لُـــاؽ ق

ىُة الٗلُا لئلخهاء ْالا٢حهاص الحُب٣ُي  .(الجؼاثغ) اإلاضعؾة الَٓ

25  ٫ٓ ٞلؿٟة اللٛة ٖىض ابً خؼم الٓاَغي ص ٓع الجلٟة/ٖضٖبض الؿالم ؽ.ؤن ان ٖاق  طامٗة ٍػ

 .(الجؼاثغ)

43  ٓطُة:ؤَمُة ال٣ُم الاطحماُٖة في الحٗامل م٘ السُغ الُغقي ٓل ٓع : م٣اعبة ؾٓؾُ طامٗة /الضًً ؤَغة ه

 .(اإلاٛغب) مدمض السامـ الغباٍ

53   ٟا٫ في اإلاجحم٘ الجؼاثغي ٓا٢٘ الحدغف الجينخي يض ألَا ٓوي ل ٓل بٓقالٚم .ؤ ثدلُل ؾٓؾُ

 (الجؼاثغ) طامٗة طُجل/خىان

65  ْلى مً ت ٓاٖض اللٛة في الؿىة الجهاثُة مً اإلاغخلة ألا ٓعات اإلاضعؾحن لٗالض ؤزُاء اإلاحٗلمحن في ٢ ن

ٓػي مهباحي ٓطُة ٞ ْٖال٢تها بمماعؾتهم البُضاٚ ًٍٓ . الحٗلُم ألاؾاسخي، ْالّح٩ ربُة 
ّ
اإلاِٗض الٗالي للت

ٓوـ) باعصْ اإلاؿحمّغ،  .(ث

83   ٓطُة ألَم اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها الكباب صعاؾة ؽ)مك٨الت الكبــــاب في اإلاجحم٘ الجؼاثغي ٓل ْؾُ

 .(الجؼاثغ) ال٣ُٗض ؤخمض صعاًة،ؤصعاع طامٗة/ؾمغاء ٚغبُة.ص: (الجؼاثغي 

101   ٠٢ٓ ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي مً ٞحىة ٖبض .م الُاثُٟة ٖلى يٓء ال٨حابات ألاطىبُة ؤ1860م

 .2طامٗة الجؼاثغ /الخُٟٔ صخضح

109  ٓح ألاخضاذ ثدد ْل ألاؽ ٍٓة ألاؾغي طى ٖبض  ، صعاؾة مُضاهُة بماؾؿات بٖاصة التربُة: الُي الترب

ـــــؼ خىان ٍـ  .(الجؼاثغ). طامٗة ثلمؿان/الٗؼ

129  الخُاة في اإلاغا٣َة ؤ ٕ ْمكْغ الي الُاَغ،ؾُٗضة/ؤمُىة ِٖؿاْي .الصسهىة  ٓع م  طامٗة الض٦ح

 .(الجؼاثغ)
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139  ْالس٣اٞة ٓاع مم٨ً في اإلاجا٫ الس٣افي اإلاٛغبي بصَعـ :الضًً  اويؤي خ ٖبض الل٠ُُ .ص، الْٛؼ

 .(اإلاٛغب) طامٗة مدمض السامـ/٦ضاي

149  ْص ٢كمغ"ٖلي لُٟي ٖلي .محُلبات الحٗلُم ؤلال٨ترْوي في الٗملُة الحٗلُمُة الجامُٗة ص طامٗة "/صا

دا/الاؾح٣ال٫  .(ٞلؿُحن) ؤٍع

 ملخو أَغوخت ص٦خىعاٍ

171  ٢ُْم الخضارةبٖضاص الُا ة بحن ال٣ُم الح٣لُضًة  بقغاٝ ألاؾحاط  /ٞغخات هاصًة: لبةألاؾغة الجؼاثٍغ

ٍٓتي ؤخمض ٓع خ ٓم ؤلاوؿاهُة ْالاطحماُٖة طامٗــة الجؼاثغ، الض٦ح  -2-٧لُة الٗل
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 ؤلاٞخخاخُت

 ْؾلم ٖلُّ هللا نلى مدمض هبِىا اإلاغؾلحن ؤقٝغ ٖلى ْالؿالم ْالهالة الغخُم الغخمً هللا بؿم

ٓم بلى َضاٍ اثب٘ مً ْٖلى   :بٗض ؤما الضًً، ً

ن السامً الٗضص َآَ ٓم طُل" مجلة مً ْالٗكْغ ٔ " ْالاطحماُٖة الاوؿاهُة الٗل ٓع  ًغ  الكِغ في الى

لبة الباخسحن مً الٗضًض مؿاَمة بٗض ، 2017 ؾىة مً الساوي  ؤ٢ل ببدٓذ الجاصًً، الٗالُا الضعاؾات َْ

ٓجها الض٢ة محزتها ٖلحها ما٣ًا٫ ة ْمًم   ٖكغ بخضٔ ٖلى الٗضص اقحمل ٢ْض .اإلاٗٞغ
ًال
  م٣اال

ًال
خة ْممسها ْغ  أَل

ٓعاٍ،   ًجض ؤن عاطحن للباخسحن ه٣ضمّ ص٦ح
ًال
  ٞاثضة

ًال
م في ثُٟضَم ٖلمُة . الٗلمي مؿاَع

ٓاؾ٘ اإلاجا٫ في محباًىة ثسههات مً هابٗة البدٓذ َظٍ  ٓم ال  ٢ْض .ْالاطحماُٖة ؤلاوؿاهُة للٗل

غ َُئة خغند   ْالضعاؾات للبدٓذ اإلاسحلٟة ْاهيبالج الاَحمام ٖلى اإلاجلة ثدٍغ
ًال
 ٞجم٘ للباخسحن، زضمة

٦ٓبة ٓايُ٘ مً ٧ ٓمة اهح٣ا٫ جؿُِل قإهّ مً ْاخض ٚالٝ ثدد اإلا ٓن  ْبظل٪ ا٦خؿابها ْبالحالي اإلاٗل  ه٩

ٓصة خ٣٣ىا ٓانل ؤن ؤمل ٧ْلىا .الٗلمُة الج  صعاؾاث٨م، بإبدار٨م برغاءَا ْاؾحمغاع الٗلمي صٖم٨م ًح

ْعَا ال٣ُام مً ْثحم٨ً ْالاؾحمغاع الىجاح َا٫ ٨ًحي ل٩ي ْم٣ترخاث٨م، . ؤطلّ مً ؤؾؿد الظي بض

ة َٓ للمجلة ألاؾاسخي اإلابضؤ ًب٣ى  نٟدات لظل٪ الٗلمُة، بمؿاَمح٨م بال ًحم لً َْظا ؤلاؾحمغاٍع

ٓخة اإلاجلة  .إلرغائها ل٨م مٟح

 

 والىجاح الخى٤ُٞ ولي وهللا

غ  حما٫ بلب٩اي . أ/ عبِـ الخدٍغ
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ت  غ اإلاجلت مؿؤولُتها ًٖ أي اهتها٥ لخ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ جسلي أؾغة جدٍغ

 ال حٗبر آلاعاء الىاعصة في َظا الٗضص بالًغوعة ًٖ عأي إصاعة اإلاغ٦ؼ

  2017  © حُل البدث الٗلمي  إلاغ٦ؼحمُ٘ الخ٣ى١ مدٟىْت 
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أزُاء قاةٗت في البدىر الٗلمُت 
 مدمض بىيُاٝ،اإلاؿُلت حامٗت/باخث ص٦خىعاٍ.لخؿً طبُخي

خهاء والا٢خهاص الخُب٣ُي،الجؼابغ الىَىُت الٗلُا لإل اإلاضعؾت/باخث ص٦خىعاٍ.لُـــاؽ قىباع

 

 

 

:  ملخو

ٖٓة ثحًمً آلُة الٗلمي البدص مىهجُة ٓات مً مجم ٗض ٦ما ٖلمي، بدص ؤْ صعاؾة ؤي لحىُٟظ بثباِٖا ًجي التي السُ
ُ
 ج

 
ًال
ٍٓض في الباخسحن مؿاٖضة في اإلاىهجُة َظٍ جؿِم خُص الٗلمُة، ْالبدٓذ الضعاؾات بخىُٟظ ًحٗل٤ ما في للٗمل بَاعا  ثج

ٓثهمب ٓن  ًغث٨بها ٖضًضة ؤزُاء رمة ؤن بال الٗلمُة، ْعؾاثلِم خ  َظٍ ْثحمسو للبدص، اإلاسحلٟة اإلاغاخل زال٫ الباخس
ٓعًٍ في اإلاضازلة ٓع  خُص مد ٓامل ألَم ثدضًض الى باإلياٞة زهاثهّ ْؤَم الٗلمي البدص الحٍٗغ٠ ًخىا٫ْ  ألا٫ْ  اإلاد  الٗ

  البدٓذ ي٠ٗ الى ثاصي التي
ًال
ٓن  ق٨ال مىهجُا ٓع  ا،ْمًم ٖٓحن ٖلى ْهي اإلاغث٨بة باألزُاء الحٍٗغ٠ ًخىا٫ْ  الساوي ْاإلاد : َما ه

ٓات في الكاجٗة اإلاىهجُة ألازُاء ؤَم الى ؤلاقاعة رم ألازُاء، ْمىهجُة اإلاىهجُة ألازُاء  .  الٗلمي البدص زُ

 .الكاجٗة اإلاىهجُة ألازُاء الٗلمي، البدص :اإلاٟخاخُت ال٩لماث

: ؤلاق٩الُت
٘٢ٓ ح ٓا ؤن الٗلُا الضعاؾات في اخسحنالي مً ًُ ٓه ٫ٓ  صعاًة ٖلى ٩ً ٓاهبّ ْمىاهجّ، الٗلمي البدص بإن  ؤن بال اإلا٣ٗضة ْط

ٓا٢٘ ، طل٪ ٚحر ال
ًال
ٓعاٍ اإلااطؿححر في الٗلُا الضعاؾات َالب ٞمٗٓم ثماما  ْلظل٪ الٗلمي، البدص بإؾـ ُملمحن ٚحر ْالض٦ح

ٓن  هجضَم ٓات مً ٦سحر في ًحسبُ   الٗلمي البدص زُ
ًال
عا اإلاك٩لة نُاٚة مً بضءا  الىحاثج مىا٢كة ختى البدص بحهمُم ْمْغ

ض   ألامغ ٍٍْؼ
ًال
  َىا٥ ؤن بلة

ًال
َٓم مً بح٣لُض الٗلُا الضعاؾات في الُالب بحن ٖاما بثجاَا  ٢ض ُٞما الىٓغ صْن  الُالب، مً ؾب٣

ٓن   بزحُاع ٦ُُٟة هي الٗلُا تالضعاؾا َالب ٞحها ٣ً٘ التي اإلاك٨الت بحن ْمً الُالب ٞحها ٣ً٘ زاَئة مماعؾات مً َىا٥ ٩ً
 ؤرىاء مك٨الت مً بّ ًمغ ٢ض ما مٗالجة ٦ُُْٟة الؿاب٣ة، للضعاؾات طُضة بمغاطٗة ال٣ُام ٦ُُٟة للبدص، مىاؾبة مك٩لة

. (1)هحاثجِا ْمىا٢كة ْثدلُلِا البُاهات طم٘

ٓات في الكاجٗة هجُةاإلاً ألازُاء ؤَم هي ما :الحالي الغبِس ي الدؿاا٫  ٖلى ؤلاطابة الى اإلاضازلة َظٍ ْجؿعى   البدص زُ
ُة الخؿائالت ثدحّ ْثىضعض الٗلمي؟  :الحالُة الٟٖغ

ٓص ما -  زهاثهّ؟ ؤَم هي ْما الٗلمي؟ البدص اإلا٣ه

ٓامل هي ما - ؟ البدٓذ ي٠ٗ الى ثاصي التي الٗ
ًال
 مىهجُا

ٓإ هي ما - ٓن؟ ٞحها ٣ً٘ التي ألازُاء ؤه   الباخس

                                                           

 .ٙٚٙ -٘ٚٙ، ص ٕٔٔٓ ،ٙ للجامعاتدار النشر  ،" مناىج البحث في العلوم النفسية والتربوية مصر" ،أبو عالـ زلمود رجاء  -
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: ألاو٫  اإلادىع 

1-1-٠  :يالٗلم بالبدث الخٍٗغ

ٓاؾُتها ًم٨ً للضعاؾة ْؾُلة بإهّ'' ؾالمة ببغاَُم ْنّٟ ما مجها هظ٦غ الٗلمي للبدص جٗاٍع٠ ٖضة َىا٥ ٫ٓ  ب  الى الٓن
ٓاَض لجمُ٘ ْالض٤ُ٢ الكامل الح٣صخي ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ مدضصة إلاك٩لة خل  ثحهل ْالتي مجها الحد٤٣ ًم٨ً التي ْألاصلة الك

  (1)''مدضصة بمك٩لة

 : يالٗلم البدث زهابو-1-2

: ًلي ُٞما (2007) بستي إبغاَُم لخهها

ي ْاإلاغاط٘ اإلاهاصع ٖلى الٗلمي البدص في ٌٗحمض- ٓمة في ْالك٪ الض٢ة ْثدَغ   صختها، ثسبد ختى اإلاٗل

ٓاعصة آلاعاء بجمُ٘ الازظ ٖلى الٗلمي البدص في ٌٗحمض- ٕٓ في ال ٫ٓ  ْمىا٢كتها اإلآي   لمخ٣ُ٣ة للٓن
  الٗلمُة ١الخ٣ات ٖلى الٗلمي البدص في ٌٗحمض-

ٕٓ ؤَغاٝ لجمُ٘ ْالحخب٘ الاؾح٣هاء مً الٗلمي البدص في بض ال- . اإلآي
ٔ  ال٨حابات في طل٪ ٌكتٍر ال ِْٞاعؽ ْزاثمة ْم٣ضمة زُة مً الٗلمي البدص في بض ال- . ألازغ

ٔ  ال٨حابات بِىما الاؾحيباٍ رم الاؾح٣غاء رم باإلاالخٓة الٗلمي البدص في الحجغبة ثبضؤ- . طل٪ ٚحر ألازغ
 في الٗلمي البدص زهاثو ثمسُو ثم الٗلمي البدص مىهجُة ٦حي في اإلاغاط٘ مً الٗضًض ٖلى الباخسحن بَإل ْبٗض

: الحالُة الى٣اٍ

. الخ٣ُ٣ة ْعاء جؿعى مىٓمة ٖملُة-

  مى٣ُُة ٖملُة-
 ْا٢ُٗة ٖملُة–

 للح٨غاع ٢ابلة ٖملُة -
ٓطِة ٖملُة- اصة ؤْ جٗضًل اْ ثدضًض الى م ة ٍػ  هُةؤلاوؿا اإلاٗٞغ

. مٗحن ٚغى لحد٤ُ٣ زانة ٖملُة-

ُٖٓة وكُة ٖملُة - ُٖٓة ْالحدلي ٖالُة زبرة الباخص مً ثحُلي مٓي ٫ٓ  ؾبُل في باإلآي ٓة الىحاثج الى الٓن . (2) اإلاغط

  البدىر ي٠ٗ ٖىامل-1-3
ً
:  مىنجُا

ٓص خضصَا : ًلي ُٞما (2011) الٍغاى الطخُان ضخُان بً ؾٗ

: الٗامت الٗىامل-1-3-1
 ْي٠ٗ زاَئة، مىهجُة اؾحسضمد الؿاب٣ة الضعاؾات مٗٓم ؤن ٦ما صخُدة، ٖلمُة مىهجُة ث٣م ال ال٨حي اٚلي 

ٓاص مسغطات  ٖلى الحٗٝغ مً ًم٨جهم ال مما ألاطىبُة اللٛات في الٗلُا الضعاؾات َلبة ي٠ٗ ؤن ٦ما اإلاىهجُة، ثخىا٫ْ  التي اإلا
ة م٩اثئ ا٫ الباخسحن مً ال٨سحر لجٓء الى باإلياٞة الؿلُمة، اإلاىهجُة ٓم ثجاٍع  ٖجهم، هُابة ألاؾاؾُة البدص بٗملُات ث٣

                                                           
  .25ص .ٕٕٓٓالفنية، ومطبعة االشعاع  ، مصر، مكتبة"، الطبعة األوىل "ئ البحث العلميأسس ومباد"خفاجة، فاطمة عوض صابر، مَتفت علي  -  
، كلية احلقوؽ والعلـو االقتصادية.جامعة وقلة، اجلزائر ،"المذكرات واالطروحات-المنهجي في إعداد وتنظيم البحوث العلمية  الدليل" ٓتيتإبراىيم - 

 .ٙ، صٕٚٓٓ
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ٓصة مً للحإ٦ض الجامٗات في الٗلُا الضعاؾات ٖماصة ٢بل مً الٗلمُة اإلاغاطٗة ٣ْٞضان  ٖلى ْاٖحماصَا البدسُة السُِ ط

. الٗلمُة اإلاىهجُة

:  الخانت والٗىامل-1-3-2

الب الباخسحن مً ٦سحر اٖح٣اص في ْثحمسل  الباخسحن مً ال٨سحر ْخغم. خانل ثدهُل عؾاثلِم بإن ٖلُاا٫ الضعاؾات َْ

ٓم ٖمً البدص الى صِٞٗم اإلاىهجُة لحل٪ الباخسحن بصعا٥ ْٖضم الٗلمُة، الضعطة ٖلى . ٖجهم هُابة البدص بٗمل ٣ً

ٓصتها ًٖ الىٓغ بٌٛ ٢ْد بإؾٕغ ْالضعاؾات البدٓذ اجهاء في ْالاؾحعجا٫ . ط

:  اللىحؿتي الضٖم ٖىامل-1-3-3

ٓص ْٖضم. الٗلمُة اإلاىهجُة آلُات ثحًمً التي الٗلمُة للمغاط٘ اإلا٨حبات ن٣ٞضا  ٖلى ثجُي ٖلمُة مغطُٗات ْط

الب الباخسحن اؾحٟؿاعات ٍٓل مهاصع ْي٠ٗ. الٗلُا الضعاؾات َْ ٓعة البدٓذ ثىُٟظ الى الباخسحن ًضٞ٘ البدٓذ ثم  به

. ع٨ُ٦ة

: الثاوي اإلادىع 

: الٗلمُت بدارألا إٖضاص في الكاةٗت ألازُاء أهىإ-2-1

ال  ٓات في الكاجٗة ألازُاء ؤَم الى ؤلاقاعة ٢بل ؤ ٖٓحن َىا٥ ؤن الى ؤلاقاعة ًجي الٗلمي البدص زُ : َما ألازُاء مً ه

: اإلاىنجُت ألازُاء-1 -2-1
ٓات مدضصات ًٖ ٖباعة الٗلمُة اإلاىهجُة ان ٫ٓ  الباخص ًخبِٗا ٖلمُة ْزُ ٓصة مً ٖالُة صعطة الى للٓن  الٗلمُة الج

خحّ، ؤْ خسّلي ٓصٍ ؾٝٓ ْالتي اإلادضصات ثل٪ ٖلى اٖحمض الباخص ؤن ٌٗجي َْظا اَْغ ٓة ْاي طُض، بدص الى ث٣ ٓم ال زُ ٣ً 

  ثمسل ٖلمي بك٩ل بها
ًال
، زُإ

ًال
ة مىهجُة ؤزُاء َىا٥ ان ٦ما نٛحرة مىهجُة ؤزُاء َىا٥ ان الى ؤلاقاعة ْثجضع مىهجُا ٍَٓغ . ط

: ألازُاء مىنجُت-2-1-2
ٖٓة ثحًمً آلُة ًة،اإلاىهج مهُمر ًحمسل ٓات مً مجم ٓم ام ٖلمي، بدص ؤْ صعاؾة لحىُٟظ اثباِٖا ًجي التي السُ  مِٟ

 صعاؾحّ، ثىُٟظ في ٖلحها َْٗحمض ؾاب٣ة ْصعاؾات بدٓذ الى صعاؾحّ اْ بدسّ ثىُٟظ ٖىض ًغط٘ الباخص ان َٓ ألازُاء مىهجُة
ٓم ِٞٓ بهظاْ الٗلمُة، صختها مً الحإ٦ض صْن  ؾاب٣ة مىهجُة ٖلى ؤٖحمض اهّ ؤي  مً ٦سحر في طل٪ ْث٨غاع زاَئ، بٗمل ٣ً

ْطض الٗلمُة ْالضعاؾات البدٓذ .  (1) الازُاء بمىهجُة ٌٗٝغ ما ؤ

: الٗلمي البدث زُىاث في الكاةٗت ألازُاء أَم-2-2

٤ٞٓ الازحُاع ان: الٗىىان جدضًض-2-2-1 ٓان اإلا عي  ؤمغ البدص لٗى ٓعة ث٣ضًم في يْغ  بضاًة مىظ البدص ًٖ طُضة ن
ٍٓمّ ٢ْغاءثّ مغاطٗحّ ؤْ ٖلُّ َإلالا ٓان في اؾاؾُة ؾمات رالذ َْىا٥ الازٍغً ٢بل مً ْث٣ ٓح: هي الٗى ٫ٓ  الٓي  ْالكم

ٓان ٍْاصي (2) ْالضاللة ُٟة الٗى ٕٓ ًٖ بٖالمُة ْْ ٓن  ان ًٟترى ْلظل٪ ْمجالّ، البدص مٓي  بٗباعة م٨حٓب ْاضخا ٩ً
ٓان ؾِلة، ْلٛة مسحهغة  ؤؾاؽ ٖلى اإلا٨حبات في البدص ٍْهى٠ مٗحن، مجا٫ في ٣ً٘ البدص ان الى ال٣اعت  ًغقض ٞالٗى

ٓان ّٖٓ ٖى  : الٗىىان في الكاةٗت ألازُاء أَم ومً. مٓي

                                                           
عمل مقدمة يف ادللتقى العلمي األوؿ لكلية  ورقة ،"األخطاء المنهجية أم منهجية األخطاء'': (ٕٔٔٓ)اض، الريسعود بن ضحياف الضحياف -  

جامعة ادللك  ''تجويد الرسائل واالطروحات العلمية وتفعيل دورىا في التنمية الشاملة والمستدامة''الدراسات العليا ّتامعة نايف العربية للعلـو األمنية 
 .2، ص ٕٔٔٓأكتوبر  ٕٔ.ٓٔ. ملكة العربية السعوديةسعود، الرياض، امل

 . ٖٚ، ص ٜٜٜٔدار اليازوري العلمية،  ،األردف/ عماف ،"البحث العلمي وإستخدام مصادر المعلومات" ،عامر إبراىيم قنديلجي-  
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ًٍْ نُاٚة- ًٍْ ق٩ل ٖلى البدٓذ ٖىا ٓح ٖضم الى طل٪ ٍْاصي ٦حي ٖىا ٕٓ ْي . الٗلمُة ْمىهجُحّ البدص ه

ٓح ٖضم- . ُٖيحّ اْ للبدص ألانلي اإلاجحم٘ ْي
ٓح ٖضم- ٕٓ ْي ٓم التي ٖالجةالم ه        .(1) الباخص بها ؾ٣ُ

٠٢ٓ هي ببؿاَة: (What is a problem) اإلاك٩لت مٗنى: اإلاك٩لت نُاٚت-2 -2-2 ٍٓلّ ًحم م٣ٗض ؤْ مدحر م  ؤْ ؾاا٫ الى ثد
ٓطُّ ٖلى جؿاٖض ؤؾئلة ٖضة  . (2) الاؾحٗالم في الحالُة اإلاغاخل ث

ٍْة مً اإلاك٩لة ْجٗٝغ ٕٓ ًٖ ٖباعة اْ جؿائ٫  بإجها (kerlinger، 1992) ع٦حرلُىج خؿي الٗلمي اإلاىهج ػا  بحن الٗال٢ة ه
ً :  هي ٖىانغ رالرة الخؿائ٫  ؤْ الٗباعة ثبرػ ؤن البض اإلاك٩لة ْلهُاٚة ؤ٦ثر اْ محٛحًر

ٕٓ اإلاحٛحرات-  اإلاك٩لة مٓي

  اإلاك٩لة جكملِا التي اإلاحٛحرات بحن الٗال٢ة–

ي الظي ْاإلاجحم٘ – ٣حان َْىا٥ صعاؾحّ، في هٚغ ة الهُاٚة: َما مك٩لة ؤي لهُاٚة ٍَغ  الاؾحِٟامُة، ْالهُاٚة ؤلازباٍع
 هي ٧اهد لٓ ٦ما البدص مك٩لة نُاٚة اإلاك٩لة نُاٚة في الكاجٗة ألازُاء ؤَم ْمً ٖباعات، ٖضة اْ ْاخضة ٖباعة ْفي

جها التي اتْاإلابرع اإلاك٩لة ؤَمُة ًبحن الباخسحن بٌٗ ؤن ٦ما ،الغثِنخي البدص ؾاا٫ ؤْ البدص مً الٛغى هٟؿِا  ًْغ
ة اإلابرعات اإلاك٩لة ؤَمُة في مسال باخص ًظ٦غ ٣ٞض اإلاك٩لة لضعاؾة  الضعاؾة َظٍ ْؤن اإلاك٩لة، لضعاؾة الٗملُة ؤْ الىٍٓغ

  لؿض ٢امد
ًال
ٓاهي مً طاهي في ٞغاٚا  طم٘ في ؾِؿحسضمّ طضًض بزحباع ثهمُم الى ًاصي ؾٝٓ الضعاؾة ْبطغاء الٗلم، ط

 . (3)اإلاك٩لة بإَمُة ٣ًهض ُٞما ثضزل ال اإلاك٩لة زحُاعال مبرعات ٧لِا َْظٍ البُاهات

ٓعة البدص مك٩لة نُاٚة-  .                       ٚامًة به

  (4) البدص بمك٩لة لِا ٖال٢ة ال ؤؾئلة ٦حابة-

 : ؤًًا ألاههاعي  لُٟي ؾامُة خضصتها ٦ما البدث مك٩لت نُاٚت في الكاةٗت ألازُاء ومً

ٓعة اإلاك٩لة نُاٚة - . الباخص با٫ ٖلى ثسُغ مك٩لة ؤ٫ْ  ْازحُاع ٍْٖغًة ةٖام به

. (5) مدضصة ب٨ٟغة الحمؿ٪ ْٖضم ْالؿُدُة الخؿٕغ-
لي ؤن ٦ما ع٨ُ٦ة، بلٛة البدص إلاك٩لة نُاٚة َىا٥ ؤًًا ٓان ًً٘ ألٚا  مً ٖضص في ٌؿغص رم البدص مك٩لة ٖى

ٍٓلة الهٟدات ة ٣ٞغات الُ ٫ٕٓ ٖلمُة مك٩لة ثدضًض زاللِا مً ٌؿحُُ٘ ال هٍٓغ  اهتهاءا للضعاؾة ازحاٍع الظي إلآي

ٍ الى ًٟح٣غ بخؿائ٫  . (1) البدثي للخؿائ٫  الٗلمُة الكْغ

                                                           
 .ٙ، ص ٕٔٔٓ ،قسم علم النفس الًتبوي ، جامعة اإلسكندرية، كلية الًتبية،، مصر"تقويم بحوث علم النفس وتجويدىا" ،سامية لطفي االنصاري -  
  .ٕٚ، ص ٕٕٔٓ ،ٔ طللجامعات، دار النشر ، مصر ،"منهجيات البحث العلمي في التربية وعلم النفس" ،محدي أبو الفتوح عطيفة -  
 .ٕٛٙ-ٓٛ-ٚٙمرجع سابق، ص ص  ،أبو عالـ زلمود رجاء - 
 .ٙٓادلرجع نفسو، ص  ،سامية لطفي االنصاري -  

، ورقة عمل مقدمة يف ادللتقى العلمي األوؿ لكلية الدراسات العليا "إختيار وصياغة مشكالت البحث في العلوم اإلدارية واألمنية" ،محزاوي زلمد سيد  -
  ّتامعة نايف العربية 

سعود، الرياض، ادلملكة العربية  جامعة ادللك ''تجويد الرسائل واالطروحات العلمية وتفعيل دورىا في التنمية الشاملة والمستدامة''للعلـو األمنية 
 .٘ٔ، ص ٕٔٔٓأكتوبر  ٕٔ.ٓٔ. السعودية
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ٓن  ًغاعي ؤن ًجي:  البدث أَضاٝ-2-2-3 ٣ة ألاَضاٝ ٦حابة الباخس . الضعاؾة مً الِضٝ ج٨ٗـ ْاضخة بطغاثُة بٍُغ
٫ٓ  هاٞلة مً َْٗض ٓطض ؤن ال٣ ٓن  ٢ْض ألاَضاٝ ٖلُّ هُل٤ ما شخيء ثد٤ُ٣ الى جؿعى أله٪ طل٪ ؤَضاٝ صْن  مً بدص ً  ث٩

ُحن، َضٞحن مىّ ٌكح٤ ْاخضا َضٞا ألاَضاٝ ٓن  ؤْ ٖٞغ ٓح ألاَضاٝ ْثخؿم َضٞحن مً ؤ٦ثر ث٩  الهُاٚة، في الحام بالٓي
ٕٓ ٫ٓ  ٍْم٨ً َضٝ، مً ا٦ثر خالة في ْالحى ٓن  التي ألاَضاٝ مً ْالحد٤٣ ال٨ك٠ الى ًغمي البدص ؤن ال٣  ٖالمات ؾح٩
٠٢ٓ ؤراٍع الظي الخؿائ٫  مً مؿح٣اة ْالاَضاٝ ٞل٨ِا، في الىحاثج ْع ْثض ٦ْبحرة ْاضخة  البدص مك٩لة في الٛامٌ اإلا

.  (2)مجها ْالحإ٦ض ْجٗم٣ُِا ْثجؼثتها اإلاك٩لة ثدلُل  اؾحضعى الظي الؿاا٫ لِظا الجضًضة الهُاٚات هي ْالاَضاٝ

 اإلاك٩لة، صعاؾة مً ْالٛغى اإلاك٩لة بحن الباخسحن مً الٗضًض زلِ: ألاَضاٝ جدضًض في الكاةٗت ألازُاء ومً
٠٢ٓ هي ٞاإلاك٩لة ٓهاثّ ٖىانٍغ ثخؿم م ٫ٓ  بدٓذ بطغاء مً الٛغى ٞةن رم ْمً ْالح٣ُٗض، بالٛمٓى ْم٩  َٓ اإلاك٩لة خ

ا، ًدُِ الظي الٛمٓى ًٖ ال٨ك٠ خُص مً اإلاك٩لة ثل٪ خل  مدضصة ؤؾالُي َغ١  بةثبإ الخل َظا ٍْحم بٗىانَغ

ٓٞة . (3) ثٟهُلُا ْمٓن

ٔ  بهُاٚة البدص ؤؾئلة ٌُٗضْن  الباخسحن مً الٗضًض هجض ا٦م- ٓا٢٘ للبدص، ؤَضاٞا َْٗحبرْجها ؤزغ  اَضاٝ ان ْال

ٍٓم الحُب٤ُ الحٟؿحر الِٟم الحٗٝغ: في ْثدضص الٗلم اَضاٝ هي البدص  اَضاٝ ثهاٙ الٗلم اَضاٝ يٓء ْفي ْالحيبا ْالح٣

. (4) بًِٗا اْ لمال٘ اَضاٝ اإلاسحاعة البدص مك٩لة ثد٤٣ ان ٍْجي بدص ؤي

ٓة جٗحبر: الؿاب٣ت الضعاؾاث مغاحٗت-2-4 -2  البدص مك٩لة ثيحٓم بَاٍع في الظي الؿُا١ الؿاب٣ة البدٓذ مغاطٗة زُ
ٓن  ًغاعي ؤن ًجي ْلظل٪ ؾلُما، ازحُاعا ٧ان اإلاك٩لة َظٍ ازحُاع ؤن ٠ُ٦ ٍْبحن ٓا ؤن الباخس  بالبدٓذ اإلاسحاعة اإلاك٩لة ًغبُ
ا ؾب٤ التي  ْمسحلٟة ممحزة مِمة مك٩لة اإلاك٩لة بإن الٟهل لِظا ٢غاءثّ بٗض ال٣اعء ٣ًحى٘ ان ٍْجي اإلاجا٫، ٞـن في اطغاَئ

.  (5) ْالتر٦ُي ْالى٣ض الحدلُل ٖلى الباخص ٢ضعة الٟهل َظا زال٫ مً ٍْحطر مجالِا في ؤطٍغد التي البدٓذ في

 ًب٣حهما ؤن ًجي َامحن ؾاالحن َْىا٥ .البدص برغاء َٓ الؿاب٣ة ْالضعاؾات البدٓذ مغاطٗة مً ألاؾمى ٞالٛغى
 البدص بمك٩لة مغثبُة طمُٗا اإلا٣ضمة الضعاؾات َل: َْما الؿاب٣ة الضعاؾات مغاطٗة ٖىض صاثما طَىّ في الباخص

ٓم الضعاؾات لِظٍ ها٢ض اها َْل ْثضٖمِا؟  (6) ؟بحدلُلِا ْؤ٢

 ب٢ىإ َٓ الؿاب٣ة الضعاؾات ٖغى ؤن الباخسحن مً الٗضًض ا٢حىإ: الؿاب٣ت الضعاؾاث ٖغى في الكاة٘ والخُأ
ً، بإٖما٫ ٖالم باهّ لل٣اعت  ٓن  ال عبما بإٖما٫ الؿاب٣ة الضعاؾات ٞهل خكٓ ٖىّ ًترثي خُص الازٍغ  مباقغة ٖال٢ة لِا ث٩

ٓاحي ثدضًض اْ الُٗٓب ًٖ ال٨ك٠ ٖلى الؿاب٣ة للضعاؾات ه٣ضَم في ؤًًا الباخسحن ؤٚلي ْثغ٦حز.  بمك٩لحّ  الى٣و ه

                                                                                                                                                                                           

التوجهات المنهجية ألطروحات الماجستير في قسم علم االجتماع والعمل االجتماعي بجامعة السلطان " احلايس،عبد الوىاب جودة عبد الوىاب   -
تجويد الرسائل واالطروحات العلمية ''العليا ّتامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، ورقة عمل مقدمة يف ادللتقى العلمي األوؿ لكلية الدراسات "قابوس

 .ٕٔ-ٔٔ.ص ص، ٕٔٔٓأكتوبر  ٕٔ.ٓٔ. جامعة ادللك سعود، الرياض، ادلملكة العربية السعودية ''وتفعيل دورىا في التنمية الشاملة والمستدامة
 .ٙٗ، ص  ٜٜٛٔ، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردف، "وفنالبحث العلمي حرفة "، منصور نعماف، غساف ذيب النمري  -
 .ٖٚمحدي أبو الفتوح عطيفة، مرجع سابق، ص   -
 .ٜٓسامية لطفي االنصاري، مرجع سابق، ص   -
 .ٛٛٙ، مرجع سابق، ص  أبو عالـ رجاء زلمود  -
ورقة عمل مقدمة يف ادللتقى العلمي األوؿ لكلية الدراسات العليا ، "تقييم جودة الدراسات السابقة في الرسائل العلمية"فيصل أمحد عبد الفتاح،  ٙ-

، جامعة ادللك سعود، ''تجويد الرسائل واالطروحات العلمية وتفعيل دورىا في التنمية الشاملة والمستدامة'' ّتامعة نايف العربية للعلـو األمنية 
 .ٙٔص  ،ٕٔٔٓأكتوبر  ٕٔ.ٓٔ. الرياض، ادلملكة العربية السعودية
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ٓص محماؾ٨ة مسمغة مىا٢كة ْل٨جها البدٓذ لىحاثج ثجمُ٘ مجغص لِـ الؿاب٣ة البدٓذ ٞمغاطٗة. اُّٞ ْال٠ًٗ  عبِ الى ث٣
ش اإلاك٩لة ٕٓ البدثي بـالحاٍع ُة بإَمُة ال٣اعت  ب٢ىإ الؿاب٣ة الضعاؾات ؤَضاٝ ٞإخض الُّ، ثيحمي الظي للمٓي  ال٣ُام ْقٖغ

  ْصٖما ٧اُٞة مى٣ُُة اصلة ث٣ضًم ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ البدص بهظا
ًال
٣ُا  .(1) بدسّ لؿحر ؤمبًر

إل بٗض مالخٓتها جم التي ألازُاء مً الٗضًض الى باإلياٞت غوخاث الغؾابل مً الٗضًض ٖلى الَا : الٗلمُت والَا

حماص- ٓات ٖكغ مً ؤ٦ثر ٖلحها ْمطخى ٢ضًمة ؤبداذ ٖلى الٖا . ؾى

حماص- ٓعة ٚحر ْصعاؾات ؤبداذ ٖلى الٖا ْعٍات في ميك  بها مٗتٝر ٖلمُة مٗةؽ ْطات مد٨مة ٖلمُة ص
. البدص مك٩لة بمباقغة ثغثبِ ال ٖامة الؿاب٣ة الضعاؾات-

ٍٓة مهاصع مً م٣حبؿة الؿاب٣ة الضعاؾات- ْلُة ْلِؿد راه .  ؤ

ا ٦ما الؿاب٣ت الضعاؾاث ٖغى في أًًا الكاةٗت ألازُاء أَم ومً : (2) ًلي ما (2011) الٟخاح ٖبض أخمض ُٞهل ط٦َغ

. الخالي البدص م٘ ْاضر بك٩ل الؿاب٣ة ذالبدٓ هحاثج عبِ ًحم ال-1

٢ٓد ؤزظ ٖضم-2 ٓمات مهاصع زال٫ مً البدص في ال٩افي ال ٓٞغ ْخُض بمهضع ْالا٦حٟاء اإلاسحلٟة، اإلاٗل ٓلة مح  بؿِ
٫ٓ  ًحم ٢ْض. الباخص ْبمحىا٫ْ  ٔ  اإلاهاصع مً اإلاسر في طِض بظ٫ صْن  الؿاب٣ة الضعاؾات ٖلى الخه  الخؿلؿل بةثبإ اْ ألازغ

ٕٓ الِٟغؾة ٢اثمة ثمدُو في . الحها ْالغط
حماص-3 ٍٓة اإلاهاصع ٖلى ٦بحر بك٩ل الٖا ٓمات الساه ٕٓ مً بضال للمٗل ا الغط  ْخُض بمهضع الا٦حٟاء اْ الانلُة، إلاهاصَع

. ٚحٍر صْن  ٦سحرا الؿاب٣ة الضعاؾات ٞهل في ط٦ٍغ ًح٨غع  عثِـ بك٩ل

4- ٫ٓ ٍٓات مغاطٗة ْصْن  صالى٤ ث٣بل ال مهض٢ة اجها ٖلى الؿاب٣ة الضعاؾات هحاثج ٢ب  ثهمُم خُص مً البدص إلادح
. الحها الحٓنل ثم التي الاؾحيحاطات ؤْ بُاهاثّ ْثدلُل

. الؿاب٣ة البدٓذ في اإلاحب٘ البُاهات طم٘ ْؤؾلٓب البدص مىهجُة بُان بٟٚا٫-5
ٓمات ْاؾحسالم ثمدُهِا صْن  الغ٢مُة ؤلاخهاثُة الىحاثج ثًمحن-6 ْع  ٣ٍْحهغ مجها، َامة مٗل  ال٣و ٖلى ذالباح ص

ٓمات ٓعة ال٣ٟغات له٤ ق٩ل ٖلى البدص في ْثًمُجها للمٗل ا مً مبح . ألانلي مهضَع

ْطّ بُان ْٖضم الؿاب٣ة، الىٓغ ْطِات في الحىا٢ٌ مىا٢كة ًحم ال-7 . طل٪ في الباخص عؤي ْبِْاع بُجها الازحالٝ ؤ
ٓخض ٢الي ثسهُو-8  ًدحاض ٢ض الضعاؾات بٌٗ اطٗةمغ ؤن ٖلما مٗحن، ؤؾُغ ٖضص ؤْ الؿاب٣ة الضعاؾات لٗغى م

. ٣ٞغات ٖضة ًحُلي ٢ض آلازغ البٌٗ ؤن خحن في ْاخضة، ل٣ٟغة
٫ٓ  ثم التي الؿاب٣ة الضعاؾات ْثمسُو ٖغى-9 ٓن  ؤن ًجي خحن في ٧املة ٖلحها الخه  ٖال٢ة لّ ما ٖلى ٣ِٞ التر٦حز ٩ً

ٕٓ . ْمحٛحراثّ بدس٪ بمٓي

 الخالُة الضعاؾة ثِٓغ ْبالحالي ٣ِٞ، ْاخض آن في الضعاؾة جٛحراتم طمُ٘ ثخىا٫ْ  التي الؿاب٣ة الضعاؾات ًٖ البدص-10
. ؾب٤ إلاا ث٨غاع ؤجها ٖلى

ٓص ٖضم الى ؤلاقاعة-11 ٓص بٗضم طل٪ مً أل٦ثر الحٗمُم ختى اْ ٖغبُة، صعاؾات ْط . اإلاجا٫ هٟـ في صعاؾات ْط

ٓر٣ُِا، الؿاب٣ة الضعاؾة بمهضع زانة ببُاهات الاخحٟاّ ٖضم-12 . اإلاغاط٘ ٢اثمة بثمام ٖىض لةمك٪ ٌؿبي مما ْث

                                                           
 .ٜٛٙأبو عالـ رجاء زلمود، مرجع سابق، ص -  
 .ٙٔادلرجع نفسو، ص  فيصل أمحد عبد الفتاح، -  
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ِا الٟغيُة: الضعاؾت ٞغوى-2-2-5 ٕٓ للمك٩لة م٣ترح ثٟؿحر بإجها صالحن ٞان ٌٗٞغ ٫ٓ  خُص الضعاؾة مٓي :" بإجها ٣ً
ٓامل ًٓضر مدحمل ما٢د ثٟؿحر ٝ اْ الاخضاذ اْ الٗ    (1)"ًِٟمِا ان الباخص ًدا٫ْ  التي الْٓغ

 ٖال٢ة ق٩ل في نُاٚتها ْثحم الضعاؾة، مك٩لة ثُغخِا التي البدسُة ؾئلةألا ًٖ ما٢حة بطابة بإجها الٟغيُة جٗٝغ ٦ما

٢ٓٗات هي ؤْ الحاب٘، ْاإلاحٛحر اإلاؿح٣ل اإلاحٛحر بحن ٓعَا للباخص زانة ث     .(2) البدص بمك٩لة السانة اإلاحٛحرات زال٫ مً ًحه
ٓطحهِا الٟغيُات نُاٚة َٓ الٗلمُت ألابدار في الكاةٗت ألازُاء أَم ومً ٕٓ صْن  ْث  الضعاؾات هحاثج الى الغط

. الؿاب٣ة

ى بحجؼثة الباخسحن ٢ُام- ٓثهم ْٞغ يِم ٖضص ًهل ٢ض خُص بد ، ٖكغ ارجي الى ْٞغ
ًال
 ٢ضعة ٖلى ًض٫ مما ؤ٦ثر اْ ٞغيا

٫ٓ  ؤْ ثٟؿحرات ْي٘ ٖلى الباخسحن   بدسّ، إلاك٩لة مم٨ىة خل
ًال
ٓثهم بطغاءات بًبِ الباخسحن اَحمام ٖضم ْاًًا  ًاصي مما بد

٫ٓ  الى . (3) البدص هحاثج ٖلى ثارغ صزُلة ًغاتمحٜ صز
ن الباخسحن مً الٗضًض ؤن ٦ما ٓطِة ٚحر الٟغيُات الى ًمجْا ة الٟغيُات ْمجها اإلا بُة ٦دُلة الهٍٟغ ٓن  َْغ  بها ًحسله

اع ٖلُّ ًُل٤ مما ٦سحرا ؤن ًاؾ٠ ْمما للبدص، ؾلُم هٓغي  بَاع لىاء الالػم اإلاٗغفي الجِض مً  البدٓذ لبٌٗ الىٓغي  ؤلَا
ٖٓة بال ؽْلي حّ بحن الهلة البدص ٣ًٟض طاثّ خض في َْظا عباٍ، ًغبُِا ال ٢ض محىارغة ؤ٩ٞاع مجم  ْبهظا ْٞغيُاثّ، هٍٓغ

ٓخضة ٣ًٟض  (4)لّ الالػمة ألاؾاؾُة ال

:       والاحغابُت الٗلمُت الضعاؾت مٟاَُم-2-2-6

ٍٓات رالذ ٖلى ٖغيِا الى صعاؾحّ في الى مِٗا ًحٗامل التي للمٟاَُم ثدضًضٍ ٖىض الباخص ًدحاض ٍٓة): مؿح  لٛ
ٓاًَ ؤَم ْمً ،(ْبطغاثُة ْانُالخُة : ًلي ما اإلاٟاَُم طاهي في الٗلمُة ْألابداذ الغؾاثل مً الٗضًض في ثبرػ التي السلل م

ٓن  ٌٗغى- خة للمٟاَُم جٗاٍع٠ لٗضة الباخس ٓم مجهم ثبي ْصْن  الحٗاٍع٠، لِظٍ ه٣ض ؤْ مىا٢كة صْن  اإلاُْغ  مدضص إلاِٟ
.  صعاؾاتهم في بّ نٌؿترقضْ

ٓم اللٛٓي  اإلاٗجى بٟٚا٫-  اإلاٗجى ٖغى ؤْ الاطغاجي، الحٍٗغ٠ ٖلى ٣ِٞ التر٦حز ؤْ الانُالحي، باإلاٗجى ْالا٦حٟاء للمِٟ

. آلازغ البٌٗ ْبٟٚا٫ لبًِٗا اللٛٓي 
ٍٓة بمٗاهحها اإلاٟاَُم َظٍ قغح جؿحلؼم التي لؤلؾباب بصعا٦ِم ٖضم  - . ْالاطغاثُة ْالانُالخُة اللٛ

ٟات ٖغيِم- ٕٓ في اإلاٟاَُم إلاسحل٠ ؤلاطغاثُة الحٍٗغ ٓاء صعاؾتهم مٓي  بصعا٥ صْن  اإلاُضاوي، ؤْ الىٓغي  طاهبها في ؾ
ة الضعاؾة ؤن لخ٣ُ٣ة ْص ٖىض ث٠٣ الىٍٓغ ٓص ٌؿحلؼم اإلاُضاوي الجاهي ؤن خحن في الانُالحي، اإلاٗجى خض    (5) بطغاجي جٍٗغ٠ ْط

اع-2-2-7 اع: اإلاٗلىماث ومهاصع الىٓغي  ؤلَا ، لٗغى الباخص ْؾُلة َٓ الىٓغي  ؤلَا  بمك٩لة اإلاحٗل٣ة ْمٗح٣ضاثّ ؤ٩ٞاٍع
اع في ٌؿعى ِٞٓ البدص،  الٓاَغة ثٟؿحر ًم٨جها الٗال٢ة َظٍ ؤن ٠ُ٦ لُِٓغ اإلاحٛحرات بحن الٗال٢ة ثٟؿحر الى الىٓغي  ؤلَا

ْلي ثٟؿحر الحٟؿحر َْظا صعاؾتها بهضص َٓ التي  التي الٗال٢ات لحٟؿحر ثد٣ُ٣ِا الىٔ ٌؿ٘ التي ال٨ٟغة ثإؾِـ مىّ الٛغى ؤ

                                                           
 

، ص ٕٛٓٓ أكتوبر، ٚمنشورات جامعة  ،ليبيا ،"األساليب والتقنيات واألساليب-مناىج البحث في العلوم االجتماعية "ادلؤمن، عبد علي معمر  -
ٔٗٙ. 

.  ٕٚٔ،ص   2013، زىر، كلية الًتبيةاأل، القاىرة مصر، جامعة "الرسائل العلمية من الفكرة حتى الخاتمةإعداد البحوث و"أمحد إبراىيم خضر،  ٕ-
 .www.alukah.net متاح على االنًتنت،  

. ٕٔسامية لطفي االنصاري، مرجع سابق، ص  ٖ-
. ٙٚٔص أمحد إبراىيم خضر، ادلرجع نفسو،  ٗ- 
  .ٔٛ، ادلرجع نفسو، صأمحد إبراىيم خضر ٘-
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ض اع ؤن مٗىاٍ َْظا. ًضعؾِا ان ًٍغ ض الباخص الُّ ٌؿعى الظي الحٟؿحر َٓ" ٖالم أبى" خؿي الىٓغي  ؤلَا ٫ٓ  ٨ٞغثّ لٍُا  خ
ٓن  اع مً ٞالٛغى صعاؾتها، الى ٌؿعى التي اإلاك٩لة مًم  الكغح َظا ٍْبضؤ اإلاحٛحرات بحن الٗال٢ات قغح َٓ الىٓغي  ؤلَا
ض التي اإلاحٛحرات بحٍٗغ٠  الى ًدحاض ال ْلظل٪ البٌٗ ببًِٗا اإلاحٛحرات َظٍ ثغثبِ ٠ُ٦ ًبحن رم بُجها الٗال٢ات صعاؾة ًٍغ

٫ٓ  ٦سحرة ثٟهُالت ة الحمُِض ْاإلاحٛحرات اإلاٟاَُم جٍٗغ٠ مً الٛغى ان بل اإلاٟاَُم جٍٗغ٠ خ ض التي للىٍٓغ  ٖغيِا ًٍغ

اع في الكاةٗت ألازُاء أَم ومً. اإلاٟاَُم بحن الٗال٢ة لحٟؿحر :  ًلي ما (2012)أبىٖالم خضصَا ٦ما الىٓغي  ؤلَا

ٓن  ال الباخسحن مٗٓم ؤن- اع ؤن ٌٗح٣ضْن  مٗٓمِم ؤي مٗالجحّ، ٦ُُٟة ٌٗٞغ  للمٟاَُم هٓغي  ٖغى مٗىاٍ الىٓغي  ؤلَا
ٓن  ْاإلاحٛحرات اإلاٟاَُم جٍٗغ٠ في ٍْإزظْن  الضعاؾة، جكملِا التي ْاإلاحٛحرات   اَىابا ٞحها ٍُْىب

ًال
 طل٪ ٖلى َْؿاٖضَم ،قضًضا

ٓٞغ ٢ة اإلاجاالت مً اإلاجا٫ ٧ان بطا ْبسانة اإلاسحلٟة، اإلاغاط٘ ث ات الضعاؾات ٞحها ث٨ثر التي اإلاُْغ . ْالىٍٓغ
ح٣اص- اع بإن ْالٖا ٟات ٖغى مجغص الىٓغي  ؤلَا  ؤن ٌٗجي َْظا زاَئ، بٖح٣اص ْاإلاٟاَُم للمحٛحرات اإلاسحلٟة الحٍٗغ

ٓص ٌٗٝغ ال الباخص اع اإلا٣ه اع ًضعؽ ال ؤهّ الضعاؾة مٟاَُم جٍٗغ٠ في اجهما٦ّ ٚمغة في ٍْينخى هٓغي ا٫ باإَل  الىٓغي  ؤلَا

اع ًضعؽ ْبهما اإلاٟاَُم لحل٪     (1) للمك٩لة الىٓغي  ؤلَا

ٕٓ اإلاحهلة الاصبُات في ْالؿمحن الٛص بحن الحمُحز ٖلى الباخسحن ٢ضعات في قضًض ي٠ٗ-  حجم ٍْؼصاص البدص بمٓي
ٔ  اإلاك٩لة ٓع  همإ ج٣ُٗضَا ْمؿحٓ ْع  اإلاُاب٘ بّ صٞٗد ما ٧ل ؤن الباخص ًحه ٓر١ٓ  الُىا اليكغ ْص  ال مهضا٢ُة ْلّ بّ م

َٓم َْظا. ثى٨غ ٓمات مً ؤًضحهم ثدد ٣ً٘ ما ٧ل مً الا٢حباؽ الى الباخسحن ًضٞ٘ ال  ٞدو صْن  بدثهم بمك٩لة محهلة مٗل
ٔ  طات بدٓذ ْالىخُجة ْثمدُو ٓاي٘ ٖلمي مؿحٓ  َٓ َْظا بالؿظاطة مخؿمة للىحاثج ًغاتْثٟـ مِترثة بدسُة ْهحاثج مح

ٓرىا خا٫   (2) بد

اع مؿخىي  ٖلى الكاةٗت ألازُاء ومً   الىٓغي  ؤلَا
ً
: (3) ًلي ٦ما الاههاعي  لُٟي ؾامُت خضصتها و٦ما أًًا

. البدص مك٩لة م٘ ٖغيّ ًحم ما ْثغابُا جؿلؿل ٖضم-

ٓر٤ُ الح٣ُض ٖضم- ٓمات بح ٓر٤ُ اإلاٗل ا مغاطِٗا ْث . ْمهاصَع
. اإلاح٩لم يمحر بةؾحسضام ؤهٟؿِم ًٖ باخسحنا٫ ثدضذ-

ٓطِة الباخسحن ابضاء ٖضم- م ل .  ْمٟاَُم هماطض مً ٖغيّ ًحم ُٞما هَٓغ

ٖٓة هي: البدث ُٖىت-2-2-8 ٖٓة َٓ اإلاجحم٘ ؤن خحن في. الضعاؾة في ٖجها البُاهات ثجم٘ التي اإلاجم  الظي ألا٦بر اإلاجم

.  (4) اإلاجحم٘ لظل٪ الُٗىة ثمسُل مضٔ ٖلى ْالاؾحيحاض جٗمُما٫ َْٗحمض ٖلُّ، الضعاؾة هحاثج جٗمم ؤن ًٟترى

ض الظي ألانلي اإلاجحم٘ البضاًة في ًدضص ؤن ان الباخص ٞٗلى. ما لضعاؾة الساعوي بالهض١ الُٗىة بزحُاع ٍْغثبِ  ًٍغ
ٓم رم ٖلُّ، الىحاثج جٗمُم ٖٓة بازحُاع مُٗىة َغ١  بةؾحسضام ٣ً  طل٪ ثمسل ؤجها َافي ًٟترى اإلاجحم٘ ؤٞغاص مً مُٗىة مجم

  اإلاجحم٘
ًال
  ثمسُال

ًال
.  (5) ناص٢ا

                                                           
 .ٗٛٙأبو عالـ رجاء زلمود، مرجع سابق، ص  -  

 .ٕٕٚمحدي أبو الفتوح عطيفة، مرجع سابق، ص   -
  .ٓٔ سامية لطفي االنصاري، مرجع سابق، ص - 

 ب ادلسَتة،دار األردف، ،  ،"اإلحصاء التربوي تطبيقات بإستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية"عبد اهلل فالح ادلنيزؿ، عايش موس غرايبة،   -
 .ٛٔ، ص س
 .ٕٓٗص ، ٕٙٓٓ، القاىرة ، مصر، دار النشر للجامعات،"طريق اىل متهُت ادلعلم وتطوير ادلؤسسة الًتبوية -ْتوث العمل"أبو الفتوح عطيفة، محدي   -
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 َٓ الُٗجي ْالسُإ الخ٨م، في الحظبظب بمٗجى ْالسُإ ألازُاء، بٌٗ الاطحماُٖة البدٓذ في الُٗىة اؾحسضام ٍْهاخي
ٓبة الُٗىة ٢ُْم اإلاجحم٘ ٢ُم الٟغ١  ٓبة ْمً اإلاجحم٘، مً اإلاسخ ةم٘ ٖضم بؿبي الُٗىة في السُإ ٦مُة ٖلى الحٗٝغ الهٗ  ٞع
 َظٍ ْؤَم السُإ، مهاصع ًدضص ؤن ٖلُّ ٞةن بدسّ هحاثج في الض٢ة الباخص ًًمً ْل٩ي اإلاجحم٘، في اإلااقغات م٣ضاع

: هي ألازُاء

١ مً السُإ ٍْيكإ الُٗىة بازحُاع ٍْحهل: الهضٞت زُأ-1  ؤؾباب ْمً البدص، مجحم٘ ْؤٞغاص الُٗىة ؤٞغاص بحن الْٟغ

، ؤْ بدسّ، ؤَضاٝ ًٖ الباخص اهدغاٝب ثحٗل٤ طاثُة ؤؾباب: َٓ السُإ َظا ٫ٓ  اؾحدالة ؤْ الهدُاٍػ  البُاهات الى الٓن
ٓبة ٓرحن، الباخص ٢ضعات ًٖ زاعطة ألؾباب اإلاُل ٓرحن، اؾحجابة ٖضم ْاإلابد ٟات ٚمٓى اإلابد  بزحُاع ْالحهيُٟات، الحٍٗغ

.  البُاهات لجم٘ اإلاسلى ألاؾالُي ازحُاع ٖضم البدص، لحىُٟظ مىاؾبة ٚحر ٞترة

ٓن  ْبهما الُٗىة ازحُاع الى ًغط٘ ال زُإ: الخدحز َأر-2  ازحُاع ٖضم مً السُإ َظا ٍْيحج هٟؿّ الكامل الخهغ في ٩ً
٣ة البدص مٟغصات ٓاثُة بٍُغ اع ألن ؤْ ٖك   ٨ًً لم الُٗىة ازحُاع في الباخص ٖلُّ اٖحمض الظي الَا

ُ
 ؤْ بالٛغى، ْاُٞا

ٓبة ٓرحن، الاثها٫ نٗ ٫ٓ  اْ باإلابد  زُئّ، ؤْ لالزحُاع الُٗىة بَاع نالخُة ٖضم: ؤؾبابّ ْلظل٪ ابات،الاؾحج ٖلى الخه
٫ٓ  ٖلى الباخص ٢ضعة ْٖضم الح٣ضًغات، خؿاب في الصخُدة الُغ١  اؾحسضام ٖلى ال٣ضعة ٖضم ة وؿبة ٖلى الخه  ممخْٓ

، الخاالت بٌٗ ْبزحُاع البُاهات، طم٘ ٖىض اإلاٟغصات بٌٗ ْبؾ٣اٍ ؤلاطابات، مً
ًال
ٓعٍا   ال ؤْ قٗ

ًال
ٓعٍا .   (1)الُٗىة في  قٗ

 :ًلي ما الاههاعي  لُٟي ؾامُت خضصتها ٦ما الُٗىاث إزخُاع في الكاةٗت ألازُاء ومً

٣ة ثٓيُذ ٖضم- . البدص ُٖىة بها ؤقح٣د التي الٍُغ

ْلُة البدص ُٖىة َىا٥ ؤن الباخسحن ؤٚلي ط٦غ- ٓػ  ال َْظا الانلُة البدص ُْٖىة ألا . (2) ًج

: اإلاىنج-2-2-9

ٕٓ: بحن الحٍٟغ٤ ٖلى الباخسحن ٢ضعة ٖض َٓ باإلاىهج اإلاحٗل٣ة قاجٗةا٫ ألازُاء ؤَم ومً  بُٗة اإلاىهج ه  الضعاؾة َْ

ٕٓ وبحن ٕٓ اإلاىهج ه .  اإلاؿحسضم باإلاىهج السانة الضعاؾة ْه
ٕٓ بحن الحٟغ٢ة ًجي ٕٓ ٣ًا٫ اإلاسا٫، ؾبُل ٖلى الٓنُٟة الضعاؾات اإلاؿحسضم،ٟٞي ْاإلاىهج الضعاؾة ه  ْنُٟة، الضعاؾة ه

ُّٖٓ الاطحماعي اإلاسر ؤؾلٓب ٌؿحسضم ْنٟي مىهج اهّ اإلاىهج في ٣ً٫ا ْل٨ً  ؤلاخهاثُة، اإلاٗاًىة ْاؾلٓب الكامل اإلاسر بى
  ٌٗحبٍر البٌٗ ٧ان ْبن الخالة صعاؾة ْؤؾلٓب

ًال
ٔ  ؤؾالُي َْىا٥ مؿح٣ال، مىهجا  مسل الٓنٟي اإلاىهج يمً ثضزل ؤزغ

ٓن  ثدلُل  اإلاىاؾي اإلاىهج بؾحسضام ٖىض الباخسحن مً ال٨سحر زُئْي  الٗام، الغؤي ٢ُاؽ ْؤؾلٓب الٗمل ثدلُل اإلاًم

ٓن  . (3) ْعي صْن  الاطحماعي اإلاسر مىهج ٧لمة ِٞؿحسضم

ت وقغوَها ألاصواث-2-2-10 ْات مً الٗضًض الباخص ٌؿحسضم:الؿ٨ُىمتًر ى الزحباع البُاهات طم٘ في ألاص  اْ الْٟغ
ْات بحن مً ؤصاثّ ًسحاع ٢ْض ألاؾئلة، ًٖ ؤلاطابة ٓن  بىاَا التي ٞغةاإلاحٓ ألاص ن باخس ٓٞغ ٖضم خالة في ًًُغ ٢ْض آزْغ  ث

٣حان َىا٥ ان ٌٗجي َْظا بىٟؿّ اإلاىاؾبة ألاصاة بىاء الى لبدسّ اإلاىاؾبة ألاصاة ٫ٓ  ٍَغ ْلى: اإلا٣اًِـ َظٍ مسل ٖلى لمخه  هي ألا
ٓص م٣ُاؽ اؾحسضام ٓط ْات اْ ألاصاة بىاء هي ْالساهُة بؾحسضامّ، ْؾب٤ ٞٗال م  بُاهات لجم٘ الباخص طِاًدحا التي ألاص

ْلى الخالة ْفي بدسّ، ٕٓ مً البض ألا  لِؿحٗحن الؿاب٣ة البدٓذ الى ًغط٘ ؤْ الجاَؼة، باإلا٣اًِـ السانة اإلاهاصع الى الغط

                                                           

 .ٜٓٔ-ٜٛٔ.ص،علي معمر عبد ادلؤمن، مرجع سابق  -
  .ٔٔ ، صالسابقرجع املسامية لطفي االنصاري،   -
متااح  .ٖٛ،ص ٖٕٔٓ، القاىرة مصر، جامعة االزىر، كلية الًتبية، "إعداد البحوث والرسائل العلمية من الفكرة حتى الخاتمة"ىيم خضر، أمحد إبرا- 

  www.alukah.netعلى االنًتنت، 
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ْات بإخض  ألاصاة َظٍ ان اؾحسضامِا ٢بل ًحإ٦ض ان ًجي اإلاىاؾبة ألاصاة الباخص ْطض ْاطا  ٢بلّ باخص اؾحسضمِا التي ألاص

 لم ْبطا. بدسّ إلاجحم٘ مكابّ مجحم٘ ٖلى ٢ىيد ْاجها ْرابحة، ناص٢ة اجها ًحإ٦ض ان ًجي ٦ما ب٨ٟاءة محٛحراثّ ٌـث٤ ان ًم٨ً
ٓات طمُ٘ اطغاء مً الحإ٦ض ٖلُّ ٍْجي ألاصاة بىاء ٞٗلُّ لبدسّ مىاؾبة ؤصاة ًجض  ْثد٤ُ٣ ألاصاة ْث٣ىحن لبىاء الالػمة السُ

. (1) ْرباتها نض٢ِا

ت الخهابو مً بالخأ٦ض اإلاخٗل٣ت ةٗتالكا ألازُاء أَم ومً :  الؿ٨ُىمتًر

ة السهاثو مً الحإ٦ض في الباخسحن مً الٗضًض زلِ- ٓمتًر .  الضازلي ْالاجؿا١ الهض١ بحن الؿ٩ُ

ُة اإلا٣اعهة نض١- ١ خؿاب زال٫ مً اإلا٣ُاؽ نض١ جُٗحن الى الباخسحن بٌٗ ًمجإ الُٞغ لى الغب٘ صعطات بحن الْٟغ  ألٖا
ٕٓ صْن  اإلا٣ُاؽ ٖلى الُٗىة ؤٞغاص مً ألاصوى الغب٘ ْصعطات اإلا٣ُاؽ ٖلى الُٗىة ؤٞغاص مً . (2) زاعوي مد٪ الى الغط

٣ة اٖحماص َْٓ الباخسان الخّٓ زُإ َْىا٥ ْات طمُ٘ في الهض١ خؿاب في الىهُٟة الحجؼثة ٍَغ ْات ٞحها بما ألاص  ؤص

ٓم التي ألاؾاؾُة ال٣اٖضة ًىافي َْظ الاثجاَات، ٢ُاؽ ٣ة ٖلحها ث٣ . الىهُٟة لحجؼثةا ٍَغ

ٓن  ًمجإ: ؤلاخهابُت اإلاٗالجت-2-2-11 َٓا التي البُاهات لحدلُل ؤلاخهاثُة ألاؾالُي مً ٖضص اؾحسضام الى الباخس  طمٗ
غاعى ٓن  ؤن ٍُْ ْاثّ، البدص ُٖىة لدجم مىاؾبة ؤلاخهاثُة ألاؾالُي ث٩ ٓػَ٘ طات الدجم ال٨بحرة الُٗىات خالة ٟٞي ْؤص  الح

حضالي ٓػَ٘ ْطات الهٛحرة الُٗىات ْفي الباعامتري، ءؤلاخها ٌؿحسضم الٖا حضالي ٚحر الح  الالباعامتري، ؤلاخهاء ٌؿحسضم الٖا
ٓا ؤن الباخسحن ٖلى ًجي ٦ما ٓه ٓا ختى اؾحسضامِا ٦ُُْٟة اإلاىاؾبة ؤلاخهاثُة باألؾالُي ٖلم ٖلى ٩ً ُِٟا ٌؿحُُٗ  ثْٓ

: الاههاعي  لُٟي ؾامُت خضصتها ٦ما ًتؤلاخهاا ألاؾالُب في الكاةٗت ألازُاء ومً بدىثهم، اَضاٝ لحد٤ُ٣

. البدص ُٖىة حجم م٘ ثخىاؾي ال بخهاثُة ؤؾالُي بؾحسضام-
ٍ مغاٖاة ٖضم- ٓاطي الكْغ ا ال َٓٞغ . مٗحن اخهاجي ؤؾلٓب ثُب٤ُ ٢بل ث

 ةَام خ٣ُ٣ة ْبٟٚا٫ ْألاع٢ام الجضا٫ْ  مً ٦بحر ٖضص ث٣ضًم في ْاإلاٛاالة مح٣ضمة بخهاثُة ؤؾالُي ثُب٤ُ في الاؾحٛغا١-
ٓوي الحٟؿحر ًٖ البٗض ْبالحالي طاثّ، خض في ٚاًة ْلِـ ْؾُلة ؤلاخهاء ؤن ْهي ٓل . (3) البدسُة للىحاثج الؿ٩ُ

ٓطّ ُٚاب-  محٛحرات ْثدلُل ل٣ُاؽ الالػمة اإلا٣اًِـ ٖلى الحٗٝغ مِاعات الى ْالاٞح٣اع اإلاحٗم٤ الاخهاجي الحدلُل ث

٢ٓٝٓ ْبالحالي ؤلاخهاثُة باإلا٣اًِـ اإلاامِم لٗضم هخُجة الٓاَغة ٓاَغ البؿُِ ال٨مي الحهمُم ٖىض ال  الح٨غاعات) للٓ
ٍٓة ْاليؿبة ١ صاللة ٢ُاؽ في الباخسحن لضٔ الٗلمي الح٨ٟحر ْي٠ٗ (اإلائ  الحدلُل اْ بُجها ُٞما الضالة الاعثباَات اْ الْٟغ

١ الٗاملي . (4) ابٗاصَا بحن للْٟغ

ا البُاهاث ٖغى-2-2-12   ْيٗىا بإهىا ؾلمىا لٓ: وجٟؿحَر
ًال
ى ؤْ ٞغيا ْات ْاؾحسضمىا مىاؾبة ْٞغ  البُاهات لجم٘ ؤص

ٓاٞغ ُٖٓة، ْالسبات الهض١ نٟات ٞحها ثح ٓاص ٖلى هدهل ٞةهىا البُاهات طم٘ في مىاؾبة بطغاءات اثبٗىا ْؤهىا ْاإلآي  م
 ثاصي ٢ض صةٖضي بمغاخل ًمغ ْبهما البُاهات طم٘ ٖىض ًيحهي ال البدص ْل٨ً البدص ؤَضاٝ طمُ٘ م٘ ثخىاؾي طُضة ْبُاهات

: ًلي ما البدص هحاثج مً ث٣لل التي السُإ مهاصع ؤَم ْمً ؤلاَما٫ ؤْ ألازُاء الى جٗغيد بطا ؾلُمة ٚحر هحاثج الى

ٍٓي-1  . باإلَما٫ اإلاخؿم ؤْ للبُاهات ال٨ٟا ٚحر الحب

                                                           
  .ٖ٘ٛ-ٖٗٛ أبو عالـ رجاء زلمود، مرجع سابق، ص -ٔ

 .ٔٔسامية لطفي االنصاري، مرجع سابق، ص  ٕ-
-
. ٖٔنصاري، ادلرجع نفسو، ص األسامية لطفي   

 .٘ٔادلرجع السابق، ص  عبد الوىاب جودة عبد الوىاب احلايس، ٗ-
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ٓاحي مغاٖات ٖضم الى ثغط٘ ؤزُاء-2 ٓع  ه ٓص البدص َبُٗة ث٣حطخي خُص: البدص في ال٣ه ٓص ْط  باليؿبة صخضْ ؤْ ٢ُ

ٖٓة ٍٓجها ألانلي للمجحم٘ ثمسُلِا مضٔ ؤْ حجمِا خُص مً (الُٗىة) ًضعؾِا التي للمجم  مغاٖات ًحم لم ْما اإلاحمحز، ْث٩
ؾة الُٗىة زهاثو ا ًم٨ً ال جٗمُمات الى ههل ٞةهىا اإلاضْع َغ  ألازُاء ؤ٦ثر ْمً بُاهات، مً طمّٗ ثم ما يٓء في ثبًر

ٖٓا ا البُاهات ٖغى في قُ :  هظ٦غ ْثٟؿحَر

 .٧اُٞة ٚحر بُاهات مً الحٗمُم الى ثغط٘ ؤزُاء-

٫ٓ  الكاجٗة ألازُاء مً: بالخ٣اث٤ الاخ٩ام زلِ- ِبر ٢ْض خ٣اث٤، ؤجها ٖلى الاخ٩ام ٢ب َٗ ٓثهم في الاٞغاص ٌُ  ٌٗح٣ضْن  ٖما بد
ٓن  ال ٢ض ْل٨ً خ٣اث٤ ؤهّ عة ناص٢ة ث٩ لُة ْمً بالًْغ  طمُ٘ مً م٩انؤلا ب٣ضع مً ٧امال ثد٣ُ٣ا ًحد٤٣ ان الباخص مؿْا

.  (1) ٦د٣اث٤ ث٣بل ان ٢بل الاخ٩ام

 في طؼء ؤَم هي ْعبما للٛاًة َام طؼء ْاإلاىا٢كة مىا٢كتها، ًجي الىحاثج ٖغى مً الاهتهاء بٗض: الىخابج مىا٢كت -2-2-13
ة ٞحها ثح٩امل بدُص الىحاثج مً ؤبٗض الى للحدغ٥ الباخص ٞغنة ألجها البدص  البدص هحاثج م٘ الباخص مجها بضؤ التي الىٍٓغ
ة ٖملُة اإلاىا٢كة ْٖملُة ٫ٓ  للباخص ٍْم٨ً الابضإ، ٖلى الباخص ٢ضعة ٞحها ثِٓغ ابح٩اٍع  البدص إلاىاهج مغقض ٖلى الخه
٫ٓ  ٍْم٨ىّ ٓطض ال ْل٨ً طمِٗا، التي البُاهات لحدلُل مغقض ٖلى الخه  الامغ ِٞظا اإلاىا٢كة في الؿحر ب٨ُُٟة زام مغقض ً

: الحالُة الٗىانغ ٖلى ثدحٓي  الجُضة ْاإلاىا٢كة صعاؾحّ مجا٫ في جٗم٣ّ ْمضٔ عثّْزي هٟؿّ الباخص الى ًغط٘
. الضعاؾة هحاثج الَم مغاطٗة-

. الؿاب٣ة الضعاؾات ْهحاثج الىحاثج بحن الغبِ-
ة الىحاثج مًامحن- ات الىٍٓغ ؾة اإلاك٩لة مجا٫ في ْالىٍٓغ .  اإلاضْع

٫ٓ  ٖلحها ًترثي ْالتي للىحاثج ص٤ُ٢ ٞدو- ٌ اْ ٢ب   الهٟغي  لٟغىا ٞع
ًال
  ؤْ ٧لُا

ًال
.  طؼثُا

ْص- . للح٣ُُم الىحاثج ٢ابلُة ٖلى اْ الىحاثج نض١ ٖلى ثارغ ان ًم٨ً التي البدص خض

. (2) ثالُة ببدٓذ لل٣ُام ثٓنُات-

ٓص الظي الىٓغي  لئلَاع اؾح٨ما٫ هي الىحاثج مىا٢كة ؤن بما: ًلي ما الىخابج مىا٢كت في الكاةٗت ألازُاء أَم ومً  وٗ
 التي الىحاثج مىا٢كة ؤرىاء الباخسحن اٚلي ْل٨ً البدص ٖلُّ بىِىا الظي الىٓغي  باألؾاؽ هحاثجىا لغبِ آلزغ نحي مً الُّ

ٓن  ٓن  الحها ًحٓنل ٓا الظًً الازٍغً ْهحاثج هحاثجِم بحن الغبِ في ْطل٪ الؿاب٣ة البدٓذ بيحاثج الاؾحٗاهة في ًٟكل  هٟـ صعؾ
اع هخُجة ٧ل ثغبِ التي هي الجُضة ٞاإلاىا٢كة الٓاَغة،  .الؿاب٣ة ْالبدٓذ الىٓغي  باإَل

: (وألابدار الغؾابل في اإلاؿخسضمت الٗلمُت اإلااصة جىز٤ُ) اإلاغاح٘ ٦خابت-2-2-14
ٓع  ٓر٤ُ ؤن الباخسحن مً ال٨سحر ًحه ٓن  ال هجضَم ْلِظا َامكُة، مؿإلة اإلاؿحسضمة الٗلمُة اإلااصة ث   لِا ٣ًُم

ًال
 ٦بحرا ْػها

ٓا٢٘ عؾاثلِم، ٦حابة ٖىض ٓن  ان الباخص ؤعاص بطا ْبث٣ان مغاطٗة الى ًدحاض ص٤ُ٢ ًٞ ؤجها ْال  (3) ًظ٦غ قإن لغؾالحّ ٩ً

: اإلاغاح٘ ٦خابت في الكاةٗت ألازُاء ومً 

ٓخضة مىهجُة بثبإ ٖضم- ٓر٤ُ في م . للمغاط٘ الح
ٓص- ٓصَا ْٖضم البدص بمتن اإلاغاط٘ بٌٗ ْط  (4) اإلاغاط٘ ب٣اثمة ْط

                                                           

-
 .٘٘-ٔ٘، ص ٕٔٔٓ، ٗاجلزائر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، ط  ،" دراسات في المنهجية-تقنيات البحث وكتابة التقرير بعض"سلتار، زلي الدين   

 .ٜٓٚص  .ٕٔٔٓ ،ٙ للجامعاتدار النشر  ،" العلوم النفسية والتربوية مصرمناىج البحث في " ،أبو عالـ زلمود رجاء  -
 .ٕٕ٘أمحد إبراىيم خضر، مرجع سابق، ص  - 
 .ٙٔسامية لطفي االنصاري، مرجع سابق، ص    -
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  :زالنت

ٓجها ٦بحرة ةؤَمي الٗلمي البدص مىهجُة    ٫ٓ  في ٞاٖلة ؤصاة ٧ ٓر١ٓ  بدسُة هحاثج الى الٓن  بها الاَحمام ْطي مما بها م
ا، ٍَٓغ ٓطي الظي الشخيء الغؾاثل ْاٖضاص الٗلمي البدص بصاعة في ٖىهغ ؤَم الٗلمي الباخص ٌٗض خُص ْثُ  ًحمح٘ ؤن مّٗ ًح

ْعٍ ًاصي ؤن ٌؿحُُ٘ ختى مِاعات بٗضة الباخص  اإلاِاعات َظٍ ْثى٣ؿم الجامُٗة، الغؾاثل بٖضاصْ الٗلمي البدص ٖملُة في ص
ٓة الٗلم الى اإلاُل في ثحمسل ْالتي ألاؾاؾُة اإلاِاعات َما ٢ؿمحن الى ٓة الٗلمُة ْألاماهة اإلاالخٓة ٢ْ  ال٨ٟغ، ْاٖما٫ الحدمل ٢ْ

ضاصًة ْاإلاِاعات  اؾحسضام ٖلى ْالحضٍعي اعْالازتي الحمدُو ٖلى ْال٣ضعة اللٛة ْاث٣ان اإلاحهلة، ال٣غاءات في ثحمسل التي ؤلٖا

ٓن  ًحم٨ً ختى البدص ْؾاثل ٕٓ ثجىي مً الباخس ٢ٓ ٓاءا ألازُاء في ال .      ألازُاء مىهجُة ؤْ اإلاىهجُة ألازُاء ؾ

: الخىنُاث
ٓع٢ة َظٍ زال٫ مً ٫ٓ  ًم٨ً اإلا٣ضمة البدسُة ال ٓصة لحد٤ُ٣ الِامة الحٓنُات مً ٖضص الى الٓن  ْالغؾاثل ألابداذ ط

خات ْغ ٖٓا ألازُاء مً زالُة ؤبداذ ثاليْبا٫ ْالَا : ما ه
يّ ْجؿائالثّ البدص مك٩لة ْنُاٚة ازحُاع ٖلى الُلبة ثضٍعي- ْات ْمىهجّ ْْٞغ  ؤن ًم٨ً التي ال٣ُاؽ ْؤص

. ٌؿحسضمِا
ٓات الاإلاام- ًٍٓ الٗلمي البدص بسُ ٓعة ْث٩ ُِٟا ٦ُُٟة ًٖ ْاضخة ن . ألازُاء مً زالُة هاجخة ببدٓذ ال٣ُام في ثْٓ

ٓٞحر- .  اإلاُضاوي الٗمل ٖلى الُالب ثضٍعي ٖلى جٗمل التي بل ٣ِٞ، بالحىٓحر ث٨حٟي ال التي الٗلمي للبدص عاتم٣غ ث

ًٍٓ ؤرىاء التر٦حز-  الٗلمي البدص بإزال٢ُات الالتزام ٖلى الباخسحن جصجُ٘ ٖلى الح٩
ٓات ْالالتزام الح٣ُض ٖلى الحإ٦ُض - حباعات ْالٗملُة الٗلمُة بالسُ ْات الؾحسضام ٢ُةْألازال الٟىُة ْالٖا  طم٘ ؤص

 .البُاهات
ٓات ٧ل ٖلى ْجٗمُمّ الٗلمي البدص مىهجُة بم٣ُاؽ ؤلاَحمام - ًٍٓ ؾى  .الحسههات ٧ل ْفي الح٩

ٓطُّ-  حن ث عة ٖلى للباخسحن اإلاكٞغ حماص يْغ ْعا١ ؤْ ألابداذ ؤْ اإلاٗحمضة اإلاغاط٘ ٖلى الٖا  اإلاحًلٗحن للباخسحن الٗلمُة ألا

ٞحن ٓص اْ ْاإلاْٗغ ٓا٢٘ اْ الحسهو مجا٫ في َم٫ اإلاكِ ٓمات الٗاإلاُة الكب٨ة م ٓر١ٓ  للمٗل . بها اإلا

ٓن  ًيؿي ال  ؤن- م ؤ٩ٞاع ألهٟؿِم الباخس  .ٚحَر

: اإلاغاح٘ ٢ابمت

ٓص ٖالم ؤبٓ-1 ت الىٟؿُت الٗلىم في البدث مىاهج" عطاء، مدم  .2011 ،6 ٍ لمجامٗات، اليكغ صاع ،" مهغ والتربٍى

غوخاث اإلاظ٦غاث) الٗلمُت البدىر وجىُٓم إٖضاص في اإلانهجي الضلُل: (2007) بستي ببغاَُم-2  و٢لت، حامٗت ،(والَا

ٓم الخ١ٓ٣  ٧لُة.الجؼابغ  .http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/guide_de_methodologie.pdf.الا٢حهاصًة ْالٗل

غ، طامٗة مهغ، ال٣اَغة ،"الخاجمت ختى ال٨ٟغة مً الٗلمُت والغؾابل البدىر إٖضاص" زًغ، ببغاَُم ؤخمض-3  الاَػ
 www.alukah.net الاهترهد، ٖلى محاح،2013 اإلاجحم٘، ْثىمُة الاطحماُٖة السضمة ٢ؿم التربُة، ٧لُة

http://www. Alukah.net/web/khedr 

ٓح ؤبٓ خمضي-4 ٤-الٗمل بدىر" ُُٖٟة، الٟح غ اإلاٗلم جمهحن الى ٍَغ تالذ اإلاؤؾؿت وجٍُى  صاع مهغ، ال٣اَغة، ،"عبٍى

 .2006لمجامٗات، اليكغ

http://www.alukah.net/
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ٓح ؤبٓ خمضي-4 لم التربُت في الٗلمي البدث مىنجُاث" ُُٖٟة، الٟح  ،1 ٍ لمجامٗات، اليكغ صاع ،مهغ ،"الىٟـ ٖو
2012 . 
م" الاههاعي، لُٟي ؾامُة-5 ة، طامٗة ،مهغ ،"وججىٍضَا الىٟـ ٖلم بدىر ج٣ٍى  ٖلم ٢ؿم التربُة، ٧لُة ؤلاؾ٨ىضٍع

 2011. التربٓي، الىٟـ

ٓص-6 اى، الطخُان ضخُان بً ؾٗ  اإلالح٣ى في م٣ضمة ٖمل ْع٢ة ،"ألازُاء مىنجُت أم اإلاىنجُت ألازُاء'': (2011) الٍغ

ٓم الٗغبُة ها٠ً بجامٗة الٗلُا الضعاؾات ل٩لُة ألا٫ْ  الٗلمي غوخاث الغؾابل ججىٍض'' ألامىُة للٗل  وجُٟٗل الٗلمُت والَا

ٓص، اإلال٪ طامٗة ''واإلاؿخضامت لكاملتا الخىمُت في صوعَا اى، ؾٗ ٓصًة الٗغبُة اإلامل٨ة الٍغ ٓبغ 10.12. الؿٗ  .2011 ؤ٦ح

َٓاب ٖبض-7 ٓصة ال َٓاب ٖبض ط غوخاث اإلاىنجُت الخىحهاث" الخاٌـ، ال  والٗمل الاحخمإ ٖلم ٢ؿم في اإلااحؿخحر أَل

 ها٠ً بجامٗة الٗلُا الضعاؾات ل٩لُة ألا٫ْ  ميالٗل اإلالح٣ى في م٣ضمة ٖمل ْع٢ة ،"٢ابىؽ الؿلُان بجامٗت الاحخماعي

ٓم الٗغبُة غوخاث الغؾابل ججىٍض'' ألامىُة للٗل  طامٗة ''واإلاؿخضامت الكاملت الخىمُت في صوعَا وجُٟٗل الٗلمُت والَا

ٓص، اإلال٪ اى، ؾٗ ٓصًة الٗغبُة اإلامل٨ة الٍغ ٓبغ 10.12. الؿٗ  .2011 ؤ٦ح

عي  صاع ألاعصن،/ ٖمان ،"اإلاٗلىماث مهاصع إؾخسضامو الٗلمي البدث" ٢ىضًلجي، ببغاَُم ٖامغ-8  . 1999 الٗلمُة، الُاْػ

ٓعات لُبُا، ،"وألاؾالُب والخ٣ىُاث ألاؾالُب -الاحخماُٖت الٗلىم في البدث مىاهج" اإلاامً، ٖبض مٗمغ ٖلي-9  ميك

ٓبغ، 7 طامٗة  .2008 ؤ٦ح

 للٗلىم ؤلاخهابُت الغػم بئؾخسضام َب٣ُاثث التربىي  ؤلاخهاء" ٚغاًبة، مٓؽ ٖاٌل اإلاىحز٫، ٞالح هللا ٖبض-10

 .اإلاؿحرة صاع ؽ، ب ألاعصن، ،"الاحخماُٖت

 اإلالح٣ى في م٣ضمة ٖمل ْع٢ة ،"الٗلمُت الغؾابل في الؿاب٣ت الضعاؾاث حىصة ج٣ُُم" الٟحاح، ٖبض ؤخمض ُٞهل-11

ٓم الٗغبُة ها٠ً بجامٗة الٗلُا الضعاؾات ل٩لُة ألا٫ْ  الٗلمي غوخاث الغؾابل صججىي ''  ألامىُة للٗل  وجُٟٗل الٗلمُت والَا

ٓص، اإلال٪ طامٗة ،''واإلاؿخضامت الكاملت الخىمُت في صوعَا اى، ؾٗ ٓصًة الٗغبُة اإلامل٨ة الٍغ ٓبغ 10.12. الؿٗ  .2011 ؤ٦ح
د نابغ، ٖٓى ٞاَمة -12 ْلى الُبٗة الٗلمي، البدص ْمباصت ؤؾـ" زٟاطة، ٖلي محٞر  ْمُبٗة م٨حبة مهغ، ،" ألا

 .2002 ًة،الًٟ الاقٗإ

غ و٦خابت البدث ج٣ىُاث بٌٗ" مسحاع، الضًً مخي-13 ٓان الجؼاثغ، ،" اإلاىنجُت في صعاؾاث-الخ٣ٍغ ٖٓات صً  اإلاُب

 .2011 ،4 ٍ الجامُٗة،

ت الٗلىم في البدث مك٨الث ونُاٚت إزخُاع" خمؼاْي، ؾُض مدمض-14  اإلالح٣ى في م٣ضمة ٖمل ْع٢ة ،"وألامىُت ؤلاصاٍع

ٓم الٗغبُة ها٠ً بجامٗة الٗلُا صعاؾاتا٫ ل٩لُة ألا٫ْ  الٗلمي غوخاث الغؾابل ججىٍض'' ألامىُة للٗل  وجُٟٗل الٗلمُت والَا

ٓص، اإلال٪ طامٗة ''واإلاؿخضامت الكاملت الخىمُت في صوعَا اى، ؾٗ ٓصًة الٗغبُة اإلامل٨ة الٍغ ٓبغ 10.12. الؿٗ  .2011 ؤ٦ح

ٓع -15 ت الٗلمي البدث" الىمغي، طًي ٚؿان وٗمان، مىه ً خٞغ ٓػَ٘، لليكغ ال٨ىضي صاع ألاعصن، ،"ٞو .  1998 ْالح
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 أنى٫ ٞلؿٟت اللٛت ٖىض ابً خؼم الٓاَغي 
ٓع الجلٟة /ٖبض الؿالم ؾٗض.ص ان ٖاق طامٗة ٍػ

 

 

 

: ملخو

ٓلِا اللٛة بمؿإلة الخضًسة ؤلاوؿاهُة الضعاؾات اَحمد   ا؛ ْؤؾالُي ُْْْٟتها ْبإن ٍَٓغ   ثُ
ًال
ٛة إلاا ْهٓغا

ُّ
 بالٜ ثإرحر مً لل

ٓع  ٣ٞض ْالباخسحن، ْاإلا٨ٍٟغً للٟالؾٟة ال٨ٟغي  ؤلاثجاٍ ٖلى ٫ٓ  البدص َظا ثمد  ٖىض اللٛة ٞلؿٟة ٖلحها ٢امد التي ألاؾـ خ

 مجا٫ مً عثِؿُة م٩اهة ؤخلِا بط بالٛا، باللٛة اٖحىاٍئ ٧ان خُص (م1063/َـ456.ت)"ألاهضلنخي الٓاَغي  خؼم ابً:"الُٟلؿٝٓ
لؼمّ  ْاإلاىهج، ال٨ٟغ ْاَغي  ؤهّ زانة اَحمامّ، حىاء الٓاَغي  مظَبّ ًُ ٛة، ؤلٖا

ّ
ٓجها بالل ْلى الٓؾُلة ل٩  الىهٓم لِٟم ألا

 ٖىض اللٛٓي  ْالحدلُل البؿُُة، اللٛة طْ ؤلاوؿان ختى ٞغص ٧ل ًِٟمِا ْاَغة، صاللة لّ الىو ؤن اٖحباع ٖلى اإلاٗاوي ْبصعا٥

ٓخُض الؿبُل ألهّ البُان، ٖلى ًغث٨ؼ خؼم ابً . هٍٓغ في الىاؽ طمُ٘ بحن لالثٟا١ ال

ح اللٛة، ٞلؿٟة الىو، صاللة اللٛٓي، الحدلُل اللٛة،:اإلاٟخاخُت ال٩لماث
َ

ٓاي٘، ؤلانُال ٫ٓ، الّضا٫، ْالح  البُان، اإلاضل

ٓانل، ٍْل، الحساَي الح  .اإلاٗجى اللٟٔ، الىو، الٓاَغ، الحإ

:  جمهُض

ٛة بن  
ُّ
ٓجها ؤلاوؿان، خُاة في بالٛة ؤَمُة لل ً ٖامة بوؿاهُة ْاَغة ل٩

ّ
 ًٖ للٛحر ْه٣ْلِا ؤ٩ٞاٍع ثغطمة مً ؤلاوؿان ثم٨

  ٍَغ٤

ٓانل ؾبل لّ ْثِّؿغ ْالٗباعات، ألالٟاّ  باللٛة زانة ٖىاًة خؼم ابً ِٖض ٖلى لؤلهضلؿُحن «٧ان ٢ْض. مِٗم الح

ٓمِا ٗة ٖلم م٘ ٞظل٪...  ْٖل ٓلي، ال٣ُّٟ اَحم ٣ٞض ْلظا (1)».الٗهغ طال٪ في الٗامة للس٣اٞة قاج٘ ؤؾاؽ الكَغ  ألاصًيْ ألان

 َمً ْلّٗل . ْالبُان ْالىدٓ اللٛة بمؿاثل (م1064-م994/َـ456-َـ384)خؼم بً ٖلي مدمض ؤبٓ: الٓاَغي  ْاللٛٓي  الُٟلؿٝٓ
ل٘

ّ
  طَىّ، ْرا٢ي ؤ٣ّٞ ؾٗة في ألاصبي ث٨ٟحٍر ٖلى ًُ

َ
ْلحّ اللٛٓي، بالجاهي اَحمامّ ٌؿحٛغب ال  ٖلى الٓاَغي  وؿ٣ّ بىاء ْمدا

ت
َ

ال
َ

ٍٓة الترا٦ُي صال ٝ ْمً. التر٦ُبُة زهاثهّ يٓء في اللٛ ٓا البُان ْٖلماء الٗغبُة اللٛة ٖلماء مٗٓم ؤن اإلاْٗغ  مً ٧اه

ٓلُحن ْال٣ِٟاء اإلاح٩لمحن ٦باع   اإلاٗتزلة ٞمً. ْألان
ًال

 الٗؿ٨غي، َال٫ ؤبٓ: ألاقاٖغة ْمً ال٣الي، ٖلي ْؤبا الجاخٔ هجض مسال
ة ْمً الجغطاوي، ال٣اصع ْٖبض ُّ ٓلُحن ال٣ِٟاء مً صهج ٦ما ٢حِبة، ابً: الؿلٟ م الكاٞعي: ألان  الاَحمام ثّم  ْلِظا ٦سحر؛ ْٚحَر

ٓاٖض ال٣ُِٟة، ْألاخ٩ام الضًيُة اإلاٗح٣ضات مغاٖاة زال٫ مً باللٛة ٓلُة ْال٣ . اإلاى٣ُُة ْألابداذ ال٨المُة ْاإلاؿاثل ألان
، ؤْ للٗالم اللٛٓي  الحدلُل بحن ٖم٣ُة، ْر٣ُة ٞالهلة ؛ ةال٨ٟغي  اثجاَاثّ ْبحن الُٟلؿٝٓ  ًحإرغ ؤن في ٚغابة ال ألازٔغ

ٓن  ٍٓ ة الٗلمُة ْآعائهم بمٗح٣ضاتهم اللٛ ٓطُّ في ال٨ٍٟغ ٍٓة الترا٦ُي ث ٍٓة، اللٛ ٓطحهِا ْالىد ٓطحها ْث ا، ث ًّ  بٗضثظ لح٨ٗـ ٣ٖض

                                                           
. ( ٜ.ص). ـٜٜٙٔ، ٕ.دار الفكر، بَتوت ، ط"  نظرات يف اللغة عند ابن حـز األندلسي: "سعيد األفغاٍل  -(ٔ
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 هجّْمً اثجاَّ ؤرغ ْما ؟ باللٛة خؼم ابً اَحم إلااطا: ؤلاق٩الُات بٌٗ هُغح ْلٗلىا. اللٛٓي  بالحدلُل ال٣اثمحن مٗح٣ضات

حّ ْٖلى اللٛٓي  ٨ٍٞغ ٖلى الٓاَغي  ٍٓة هٍٓغ   .؟ ٖىضٍ اللٛة ٞلؿٟة ٖلحها ٢امد التي اإلاؿاثل ؤبغػ  ْما ؟ اللٛ

  خؼم، ابً مظَي في اللٛة بن
ٌة
ا اإلاٗاوي، ْجؿُِل ْثبؿُِ لحٓيُذ ؤصاة ٓٙ البكغ ٖلى ْثِؿحَر  الٗلم في ؤما ؤٚغايِم؛ لبل

ات، ألا٩ٞاع ْبُان اإلاٗاوي، ْث٣ٍغي إلًًاح ْؾُلة ٞاثساطَا ُ٘  ث٩اص «ْلِظا ْالىٍٓغ ْجِم
ُ
  ث

ُ
حَبد لٛة ؤطمل ؤّن  ٖلى ال٩لمة

ُ
 مً ٦

ٓح خُص  ابً -مدمض ؤبٓ ْمجهم مٗحى٣ُّ، ٖلى ث٣حطخي الٓاَغي  اإلاظَي َبُٗة بن رم (1)» .خؼم ابً لٛة هي ْؤلاقغا١ الٓي
ٓا ؤن -خؼم

ُ
ٓل ت اللٛة ًُ

َ
ال ت؛ َظٍ ٖلى ٧ان الٓاَغي  اإلاظَي ءبىا ألن الٗىاًة، مً ألا٫ْ  اإلا٣امَ  ألالٟاّ ْمضل

َ
ال

َ
 بهّ بل الضال

ّٓ  الكُِ ٖلى ٞٗلٍل  عصَّد  ٧ان ٓا ممً البٌٗ، اعث٨بّ الظي ْالٛل ْه ٗة بىهٓم تها ؿا٢ِم الكَغ
َ
ٍْل ْاإلاجاػ ال٣ُاؽ ٞ  ْالحإ

ِٚات مً طل٪ ْٚحر
ّٓ ٝ بلى اإلاؿ

َ
َٓا خُص الىهٓم؛ َظٍ مغاص زال ل ّْ َٓا ثإ ٓاء لّ، ِْيٗد ٖما ْؤزغط  ال٣ٗاثض في طل٪ ٧ان ؾ

ما في ؤْ ال٣ّٟ، ؤْ ٓم مً ٚحَر ، ل٩ل لحُرصّ  الٓاَغي  اإلاظَي ٣ٞام. ْاإلاٗاٝع الٗل  اٖحباٍع الىهٓم َظٍ مً ٧لمة ْل٩ل بل خٝغ
٠٣ِ ْالخ٣ُ٣ي، ال٩امل َُ   ًمىة ًحّٗضاٍ ال ٖىضٍ ْل

َ
ْصٍ، ًحّٗض  ؤن عاًٞا (2).ٌؿغة ال ّضٍل  طل٪ في ألن خض َٗ َ

ْص ٖلى ج  ْلِظا هللا، خض
ٞات مً ٦سحرا مدمض ؤبٓ ؤعط٘

َ
ة ؤلازحال ٞات بلى ال٨ٍٟغ

َ
خُة، لُٟٓة ازحال

َ
ٓص ؤجها ؤي ْانُال ًبِ لم ما بلى هٍٓغ في جٗ ًُ 

ٍٓا ء ٧ل في ْألانل «.لٛ
َ

ٍِل  ْٖماءٍل  بال   ْٞؿاص، ْثسلُ
ُ
ُٕ  ألاؾماء بزحالٍ  بظل٪ اإلاسبُر  ُٞسبُر  ٦سحرة، مٗانٍل  ٖلى ْاخض بؾم ٢ْْٓ

ض َْٓ ؤلاؾِم  سِبر، ؤعاص الظي اإلاٗجى طل٪ ٚحر ٖلى الؿام٘ ُٞدملّ ثّ؛ثذ التي اإلاٗاوي ؤخض ًٍغ
ُ
 َْظا ْؤلاق٩ا٫، البالء ٣ُٞ٘ اإلا

ٗة في   الباََل  الصسُو  ٌٗح٣ض ؤن بلى ؾُاصي طل٪ ألن (3) ».َال٧ا ْؤقّضٍ شخيء ؤيغَّد  الكَغ
ًّا
َٓما ، ؤهّ مح  مً ٩ٞان خ٤ٌّ

عي  بـ طل٪ إلػالة باللٛة خؼم ابً حهحّم  ؤن الًْغ
ُّ
ْم ٝ «.ْالٛمٓى الل

َ
ٗل ُُ ٓن  ٖلحها مّح٤ٟ بإلٟاّ اإلاٗاوي هىٓغ بهما ؤهىا لْ  لح٩

ِٖٓا مً لِـ مما ُِٞمّ ٌٛمٌ ما ٖلى ٢ايُة   (4)».ه

ٍٓة، ؤلاق٩الُات مً طملة ْآراٍع ههٓنّ ثُغح ْلِظا ٓصَا، وكإتها ْؤنل اللٛة ماَُة ًٖ اللٛ  بٗال٢ة ًحهل ْما ْْط

ٓاِٖا ألالٟاّ ؤ٢ؿام بلى بياٞة باإلاٗجى، اللٟٔ ٔ  ْمؿاثل ،ْؤه   ؤزغ
َ

ا اإلا٣ام ًخؿ٘ ال ل الظي َٓ البُان ألّن . لخهَغ ِ
ًّ ُ

 بّ ٞ

ٓان ؾاثغ ٖلى ؤلاوؿان   (5)الخُ
َ

ٓن  ؤْن  عجي ٞال ٓاؾُحّ بّ، بالٛا ؤلاَحمام ٩ً ٗٝغ ٞب
ُ
 الخغ٧ات ْبازحالٝ ال٩لمات، خغ٧ات ج

َ٘  ْلِظا» .اإلاٗاوي ثسحل٠ ٓا الىدٓ ٦حي الٗلماء ْي ٗ  ْطل ٖؼ هللا ل٨الم الِٟم ٖلى ُمُٗىا طل٪ ٧ْان ُٖٓما، بق٩اال ٞٞغ

ل َمً ٧ْان  هبُّ ٦ْالم ِِ م ها٢ُو  طل٪ َط ِْ ٓم ْبخهاء بُان مدمض ؤبٓ خا٫ْ  ْلظل٪ (6) «.جٗالى عبّ ًٖ الٟ  ألانُلة، الٗل

عة ٖلى ما٦ضا مِا؛ يْغ
ُّ
ضَّد  جٗل َٗ   ْالىدٓ، اللٛة: مجها ٞ

ًال
 لم ْاللٛة الىدٓ ٌٗلم لم َٞمً «.ال٨ٟاًة ٖلى ْاطي ٞغى ؤجهما مٗحبرا

 ؤن ٖلُّ ٟٞغىٌة  صًىّ ٌٗلم لم ْمً صًىّ، ٌٗلم لم طل٪ ٌٗلم لم ْمً... بّ ْزاَبىا صًيىا لىا هللا بّحن بّ الظي اللؿان ٌٗلم
ُم  ْاطيٌة  ٖلُّ ْٞغىٌة  ًحٗلمّ

ّ
ُم  لؿ٣ِ الىدٓ ٖلم ؾ٣ِ ْلٓ ْاللٛة، الىدٓ جٗل ِْ ُم  ال٣غآن ٞ ِْ   ْلٓ الىبي، خضًص ْٞ

َ
 ؾ٣ِ

                                                           
. (ٔٗ  –ٖٛ.ص) . نفسو -(ٔ

.  (ٖٔ.ص). نفسو -( ٕ
. (ٖٓٙ/ٕ)ـ ٕٗٓٓ، ٔ.زلمد زلمد تامر، دار الكتب العلمية، بَتوت ،ط: ٖتقيق" اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ: "ابن حـز  -( ٖ
. (ٕٗٛ/ٗ)ـ ٜٚٛٔ، ٕ.إحساف عباس ، نشر ادلؤسسة العربية للنشر، بَتوت، ط: ٖتقيق" الرسائل:"ابن حـز -( ٗ
. (ٜ٘-ٜٗ/ٗ)" الرسائل:"لذي امنت اهلل بو على اإلنساف وميزه عن مجيع ادلوجودات ينظر ابن حـزالبياف ىو ا -(٘

. (ٜ٘/ٗ)" الرسائل: "ضمن ..." رسالة التقريب: "ابن حـز  -( ٙ



 
 
 

 

 
 

    2017–ٞمبراًغ    : 28الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  

27 

 

 
َ
م لؿ٣ِ

َ
  ؤخض ًٟتي ؤن عامْح (1)».ؤلاؾال

َ
م ال

ْ
ل  ْلم ْطّل  ٖؼ هللا زاَبىا بّ الظي اللؿان ٌٗلم لم ٞمً» الٗغبي، باللؿان لّ ِٖ

ٝ ٌٗٝغ
َ

ٝ ُّٞ اإلاٗاوي ازحال
َ

ْامٍغ هللا ًٖ ؤزبر رم ؤلٟاّْ، في الخغ٧ات اِلزحال ٓاَُّ، بإ  (2)».ٌٗلم لم ما هللا ٖلى ٢ا٫ ٣ٞض ْه

  
ً
 ووكأتها مٟهىمها: اللٛت : -أّوال

ٓلّ اللٛة خؼم ابً ّٖغٝ ُر  ؤلٟاّ بجها «:ب٣  ال٩لمات ؤْ ألالٟاّ ؤجها ؤي (3)».بِٞامِا اإلاغاص اإلاٗاوي ًْٖ اإلاؿّمُات ًٖ بها ٌٗبَّد

ٓا٢ٗة تها ٖلى ال
َ

ال ٓص مضل ٓط  ألن ْالىدٓ، اللٛة بحن عبِ ٦ما. اإلاٗجى ًحٛحر بدغ٦حّ ألهّ اإلاؿّمى، ؤْ باإلاٗجى (4)اللٟٔ ًغبِ ما ل
ّ ألازحر َظا ّٓطِ ة َٓ الىدٓ «.ألالٟاّ خغ٧ات ً ل اللٟٔ هجاء ثى٣ل مٗٞغ  ازحالٝ ٖلى طل٪ ٧ل ًض٫ الظي خغ٧اثّ ْثى٣ُّ

 اإلاالٟة، ٦ْحبهم الىاؽ مساَبات في ًحهٝغ ما ٧ل الىدٓ، ٖلم مً ٣ُٞحطخي اإلاٗاوي، ًٖ بها ٌّٗبر ؤلٟاّ: ْاللٛة... اإلاٗاوي

ٓػ  ْؤلاقاعات اتٞال٩لم (5)» ...الحهٝغ ال٨سحر اإلاؿحٗمل اللٛة مً ٣ٍْحطخي ، ْالخغ٧ات ْالغم  بلى ثٟطخي ٧لِا ْالسٍُٓ
ًّ  ما ًٖ الحٗبحر ٓن، الىاؽ ًحساَي ْبها الىٟـ، في اؾح٨ ٓانل ت مٗان ٖلى ًض٫ طل٪ ٧ْل ٍْح

َ
ال . مدضصة ْمضل

ٓع  َٓ طل٪ ٞةن ْبطن ٍٓة الٗملُة في الغثِـ اإلاد ة طِة، مً اللٛ ، طِة مً ْال٨ٍٟغ  ثاصي ْؾُلة ٩ٞل طل٪ ْٖلى ؤزٔغ
ٓانل ىٚغ ٓاء ْالحٟاَم، الح ٝ مً مالٟات ٧لمات بة٣ًإ ؾ ٗات خْغ

ّ
 ٚحر ؤْ ْاللؿان ْالخل٤ الهضع مً مساعض لِا م٣ُ

ًاء، مً طل٪ ي هٟـ في َْؿح٣ّغ  ُِٟٞمّ، بالؿام٘ اإلاح٩لم ُٞحِٓنل ألٖا
َ
 بةقاعات ؤْ اإلاح٩لم؛ هٟـ في اؾح٣غ ما مسُل  اإلاساَ

ٓات ٖلحها مّح٤ٟ ٓن  -ما زٍُٓ ؤي -َاتٍل ثسُي ؤْ الُض، ْخغ٧ات باألن  بقاعات ؤْ الُض، ؤْ الٗحن بما لظل٪ اإلآنلة آلالة ْث٩

ًاء مً ٔ  ألٖا مى م٘ ًدهل ٦ما ألازغ   ألٖا
ًال

ٓم ٧ل لؿان « ٞةّن  ْبازحهاع. الب٨م الهّم  لٛة بلى َىا ٌكحر بّ ٦ْإوي (6)مسال ٢ َٓ 

ٓم ؤْ طماٖة ٧ل بّ جّٗبر الظي اللؿان طل٪ هي اللٛة ؤن ؤي (7)».لٛتهم َٓ ضْن  مإ ٢ ٓن  ٖىّ الحٗبحر ًٍغ ٓن  ُٞحساَب ٓانل  ٍْح
ٓن  ٓات هي اللٛة «ؤّن  مً (َـ392.ت)طجي بً ٖسمان الٟحذ ؤبٓ بلُّ ماطَي َْٓ. اللؿان بظل٪ ٍْحٟاَم ٓم ٧ل بها ٌٗبر ؤن ٢ 

ٓجها ًٖ ثسغض ال ؤجها ؤي (8)».ؤٚغايِم ًٖ  ًجٗل مام طل٪، ْهدٓ ْؤلاقاعة الخغ٦ة ؤْ الغمؼ ؤْ بالهٓت بما للحٗبحر ْؾُلة ٧

ٓن  اإلاحساَبحن ٓانل ٓن، ًح ا ؤن بلى الؿُا١ طات في ٌكحر ٧ان ْبن ٍْحٟاَم   (9).ث٩لمد ؤي" لٛٓت" مً مهضَع
ًّا

ٓلّ مؿحضال  ب٣

ا ﴿:جٗالى
َ
بط ْا َْ ِٓ  َمغُّ

ْ
ٛ

َّد
ْا ِبالل ا﴾ َمغُّ   (10).٦َِغامًال

                                                           

. (ٕٙٔ/ٖ). نفسو -( ٔ
. (ٖٙٔ/ٖ)"الرسائل:"ابن حـز ( ٕ
. (ٔٔٗ/ٗ)"الرسائل"و  (٘٘-ٗ٘/ٔ)"اإلحكاـ:"ابن حـز -( ٖ
وحده على احلقيقة أنو ىواء مندفع من .[ٛٔ:اآلية. سورة  ؽ]" ما يلفظ من قوؿ إال لدْيو رقيب عتيد:"قاؿ تعاىل." فظ ىو كل ما حرؾ بو اللسافالل" -( ٗ

. (ٜٓٗ/ٗ)"الرسائل"و (٘٘/ٔ)" اإلحكاـ." "وىو الكالـ نفسو...الشفتُت
. (ٙٙ/ٗ)"الرسائل :"ضمن "رسالة مراتب العلـو:"ابن حـز -( ٘
 (ٜٚ-ٜٙ/ٗ)" الرسائل"ضمن " رسالة التقريب حلد ادلنطق:"بن حـز ا -( ٙ
ولكل أمة لغتهم قاؿ ."(ٖٚ/ٕ)ـ ٕٕٓٓ.يوسف البقاعي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، ط: ٖتقيق" الفْصل يف ادللل واألىواء والنِّحل:"ابن حـز -( ٚ

 (٘٘-ٗ٘/ٔ)" اإلحكاـ:"ابن حـز." وال خالؼ يف أنو تعاىل أراد اللغة [ٗاآلية:سورة إبراىيم]" لُيَبُتَِّ ذلُموما أرسلنا ِمْن َرُسوٍؿ إال بِِلَساِف قَػْوِمِو :" اهلل تعاىل
. (ٔٔٗ/ٗ)" الرسائل"و

. (ٖٗ/ٔ)ـٜٙٛٔ، ٖ.زلمد علي النجار، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، ط: ٖتقيق" اخلصائص: "ابن جٍت -( ٛ
. (ٖٗ/ٔ).نفسو -( ٜ

. [ٕٚاآلية ]لفرقاف سورة ا -( ٓٔ
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ْع  التي ال٣ضًمة اإلاؿإلة َظٍ اللٛة، ْميكة ؤنل مؿإلة ًٖ ْؤما ْلة ٖلى جٗا  ٖضص ْاههٝغ ْالٗلماء ٞالؾٟةا٫ خلِا مدا
ٍٓحن الٟالؾٟة مً ٦بحر ٍٓة الضعاؾات ٖلى ختى البالٜ ؤرٍغ لّ ٧ان الظي ألامغ ؤنلِا، ًٖ للبدص ْاللٛ  ْالىٟؿُة اللٛ

ات ناٚد التي الخضًسة، ْؤلاطحماُٖة ا َغ٢ِا ٦ما. اللٛة وكإة في للبدص مسحلٟة هٍٓغ م، م٨ْٟغ
َ

ٓم طَي خُص ؤلاؾال  بلى ٢

٠ُ٢ٓ ؤجها ن ْطىذ هللا، مً ث ٠٢ٓ ثإعجر خحن في (1).قتى مظاَي بلى آزْغ ٓلُحن ال٣ِٟاء بٌٗ م  الظًً ْاإلاح٩لمحن ْألان

ٓا م ْثغصصت اإلاؿإلة، َظٍ في بدس ٠ُ٢ٓ بحن آعاَئ ح،٦إبي الح
َ

ٍٓجي (279.ت)ال٣الي ٖلي ْؤلانُال  (َـ478.ت)ْالج

ن ْطَي (2)(َـ630.ت)ْآلامضي (َـ606.ت)ْالغاػي  ٓاي٘ ؤجها بلى آزْغ ة، ؤجها بلى طَي ْممً. ْهماء ْانُالح ةم ُّ ُٟ٢ٓ  ْؤجها ث

ٓهاوي الُٟلؿٝٓ هللا، مً ْبلِام ْحيٌة  ٓة مً جُٗى ألاؾماء ؤن بلى ؤقاع الظي (م.500.١.ت)َحر٢لُُـ الُ  طاءت لظا بلُِة ٢

خُة، ؤجها بلى طَي الظي (م.322.١.ت)ؤعؾُٓ الُٟلؿٝٓ بسالٝ َْظا (3)اإلاؿمُات؛ ٖلى ٢ْٟا
َ

 مً ٖلحها لىاؽا اث٤ٟ انُال

ٓايِٗم خَؿي ْٖلى لؤلقُاء، ْْنِٟم جؿمُتهم زال٫ ٓجها ث ح ٦ظا، ؤْ ٦ظا ب٩
َ

  (4).ٖىضٍ اللٛة ؤؾاؽ ْالٓي٘ ٞاإلنُال

ٓن  ؤن مى٨غا (5)اإلاؿإلة َظٍ بلى ٞإقاع خؼم ابً ؤما ٓصَا، بضء في انُالخُة اللٛة ث٩  بالٓي٘ ال٣اثلحن عؤي ٖاعيا ْط
ح،

َ
ٓالِم، ها٢ًا ْؤلانُال ح ؤن ٖلى صاما٥ّ  ؤ٢

َ
ٓم بلى ًدحاض ما، لٛة ْي٘ ٖلى الانُال ٔ  لِم ألاطَان، م٨حملي ٢  ٖا٫ مؿحٓ

ة، مً ٓجهم ٍْحمحزْن ٣ٖلُة، صعبة طْي   الٗلم ثاّمي اإلاٗٞغ ٓا ب٩ ٟ
َ
ٓصة ٧لِا، ألاقُاء ٖلى ٢ْ ٓط ٓا الٗالم في اإلا ْصَا ْٖٞغ  خض

ِٞا ْاثٟا٢ِا
َ

باجِٗا ْازحال َْ . 
ًال

ء ًخؿجى ٠ُ٦ مخؿاثال
َ

ٓا ؤن مجهم ًحُلي طل٪ ألن طل٪، ب٩ل ٖلما خاَةؤلا لِاال ٓه  ٢ض ٩ً
ٓا، م

ّ
ٓا بل جٗل ٫ٓ  ٚحر َْظا لٛة صْن  مً ٖالُة ر٣اٞة ٖلى ْخّهل ح« ألن ْراهُا. م٣ٗ

َ
ٓصا ٨ًً لم ٢ْحا ٣ًحطخي ؤلانُال ٓط  ٢بلّ م

عة اإلادا٫ ثى٘اإلام مً ِٞظا ٖلُّ، انُالخِم ٢بل اللٛة ْي٘ ٖلى اإلاهُمخحن خا٫ ٧ان ٠ُ٨ٞ... اإلاهُمخحن ٖمل ألهّ  .يْغ

ٓصة، اللٛة ٧اهد بطا رم (6)» ٓط ، م٘ ًحٗاٌل ؤن اإلاغء ًلؼم ؤهّ بلى بياٞة طضًضة؟ لٛة الؾحدضاذ بطن خاطتهم ٞما م  ٚحٍر
ّٓٚ ختى نٍٛغ خا٫ مِٗم ٍْح٩لم   ألهّ« . ؟؟ َاالء ٖاف ٠ُ٨ٞ الح٨ٟحر، ؾً بل

َ
ٓصٍ الىاؽ مً ؤخض ب٣اء بلى ؾبُل ال  ْْط

م صْن 
َ

ح تري ْلٓ (7)».٦ال
َ

  -ؤلانُال
ًال

ح٣غ -طضال
ْ
ٞ

َ
ح بلى ال

َ
جهاًة ما بلى ًخؿلؿل ٨َْظا َْؿب٣ّ، ًح٣ّضمّ آزغ انُال

َ
 ْلِظا (8).لّ ال

٫ٓ  ْلِظا ح، ٞال٣
َ

  ما بلى جؿلؿلٌة  باإلنُال
َ

  مكا٧ل ًسحر جهاًة ال
َ

 ٖلى بُجهم ُٞما اإلاهُمخحن ازحالٝ طل٪ ْمً لِا، خهغ ال

اهُة ال٣ٗلُة ألاصلة َظٍ ٧ل ألاقُاء، جؿمُة ة البَر ٍع ٫ٓ  ْببُا٫ لحٟىُض خؼم ابً ٢ّضمِا الًْغ ح ال٣
َ

ٌ ٦ما. باالنُال  ؤن ٞع
ٓن   زانة لٛة ألاعى مً ما ب٣ٗة ٖلى الىاؽ مً طماٖة ل٩ل ل٩ان ٦ظل٪، ألامغ ٧ان لٓ ألهّ الُبُٗة، مً وكإت اللٛة ث٩
ا بهم،

َ
ْع  ٧ان إلا ٓا ؤن ب٣ٗة ٧ل ؤَل بم٣ض ٔ  الب٣إ ؤَالي م٘ ًحٟاَم ٫ٓ؛ ٚحر طاّٞ لظل٪، ثبٗا ألازغ ٓا٢٘ ألن م٣ٗ ش ال  ْالحاٍع
ٓص ًسبحان   الُبُٗة بن رم اللٛة، هٟـ لِم ْمحباٖضة مسحلٟة ْؤ٢ُاع ب٣إ ْط

َ
  ثٟٗل ال

ّ
ٓص ثخؿم ألجها ْاخضا، ٞٗال بال  بالجم

                                                           
. (ٕٔ-ٕٓ.ص)" نظرات يف اللغة : " سعيد األفغاٍل  -( ٔ
.  (ٗٔٔ-ٖٔٔ.ص)ـٖٕٓٓ.دار الوفاء، اإلسكندرية،مصر، ط" عالقة ادلنطق باللغة عند فالسفة ادلسلمُت:"حسن بشَت صاحل -( ٕ

دار النهار، بَتوت، " يف فلسفة اللغة:"احلاج وكماؿ (ٜٚ.ص)ـ ٜٜٚٔ.هنضة مصر، القاىرة، ط" علم اللغة:"علي عبد الواحد وايف -( ٖ
. (ٛٔ.ص)ـٜٚٙٔ.ط
. (ٕٓٚ-ٕٛٙ/ٖ)" منطق أرسطو:"عبد الرمحن بدوي -( ٗ
" . يف كيفية ظهور اللغات أـ عن توقيف أـ عن اصطالح: باب  "(ٕٚ/ٔ)".اإلحكاـ: "ابن حـز -( ٘
دياف أو ثالثة فصاعدا، فيحتاجوا إىل اإلبانة عن األشياء ادلعلومة فيضعوا أف جيتمع حك"يف حُت ذىب خصومو إىل أنو باإلمكاف . (ٕٚ/ٔ).نفسو -( ٙ

. (٘ٗ-ٔٗ/ٔ)"اخلصائص: "ابن جٍت. "  لكل واحد منها لفظا، إذا ذكر ُعرؼ بو مسماه ليتميز بو عن غَته
. (ٕٚ/ٔ)"اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:"ابن حـز  -(ٚ
.  (ٕٔ/ٔ)ـ ٜٜٔٔ.عصرية ، بَتوت ، ط، ادلكتبة اؿ" ادلزىر يف علـو اللغة: "السيوطي (ٛ
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  لمخحمُة ثسً٘ بجها بل ْالسبات،
َ

ا ثحهٝغ ال ى بازحُاَع
ّ
ٓم ؤن لِا ٞإو   الُبُٗة «. بظل٪ ث٣

َ
  ثٟٗل ال

ّ
  بال

ًال
  خضاْا ٞٗال

َ
  ال

ًال
 ؤٞٗاال

م ْثإل٠ُ مسحلٟة،
َ

ٕٓ بلى بًِٗم لجإ ٢ْض...  محهٝغ ازحُاعي  ٞٗل ال٨ال ْطبد ألاما٦ً بن: ٢ا٫ ؤن َْٓ الازحالٍ، مً ه  ؤ
ٓا لٛة ب٩ل الّى٤ُ ؾا٦ىحها ٖلى بالُب٘ ٓطبّ ٖلى اللٛات ٧اهد لٓ ألهّ ممحى٘ مدا٫ َْظا بها، ه٣ُ  ؤم٨ً إلاا ألام٨ىة َباج٘ ماث

ٓص ٓطبها التي بلٛتهم بال م٩ان ٧ل ْط ٔ  َْظا َبّٗ، ً  (1) » ...بُالهّ بالُٗان ًغ

٫ٓ  بلى بؾتراح آلاعاء، ٧ل ثٟىُض مً اهحهى ؤن ْبٗض ٢ُُٟٓة، ؤجها ؤي هللا ٖىض مً بإجها ال٣ طل هللا ؤن بظل٪ ْاإلاغاص ث  ْٖؼ

مّ اللٛات ٧ل ٖلى -الؿالم ٖلُّ -آصم ٠٢ْ
ّ
م ْاللٛات ٞاللؿان (2).بًاَا ْٖل

َ
 ْبطا ق٪، صْن  مً هللا مً مسل١ٓ  ٥ط٫ ٧ل ْال٨ال

م ٧ان ْبطا
َ

ي ٢ض جٗالى ٞةهّ هللا، مً مسل١ٓ  شخيء ٧ْل ْؤلاوؿان ْاللٛة ْالهٓت ال٨ال
ّ
  ؤن ٖلى طل٪ ٧ل عث

َ
  ؤبضا، ٌؿحدُل ال

َ
 ال

  ثبّضلّ، ًم٨ً
َ

  ال
َ

ٝ َهغُّ
َ
ٓصات ألاقُاء ؾاثغ زل٤ ٦ما اللٛة زل٤ ٞاهلل (3).لّ ث ٓط ِا...  ألا٫ْ  ؤخضثها ألاقُاء طمُ٘ «.ْاإلا  ْازتٖر

  الظي السال٤
َ

  الخ٣ُ٣ة ٖلى زال٤ ال
ّ

ا ٖلما زل٤ ٞاهلل (4)» ... بًاٍ بال ٍع ٓات َْٓ يْغ ٝ، ألان لة بها ٢ْهض ْالخْغ
َ

 ٖلى الضال

م اإلاٗاوي﴿
ّ
  (5) .٧لِا﴾ ألاؾماء آصم ْٖل

 ٖلى ٠٢ْ جٗالى هللا ؤن وٗجي... «لٛات، ْْْي٘ ؤهٟؿِم بجٗاب بلى الىاؽ صٖا الظي الؿبي ًٖ مدمض ؤبٓ جؿاء٫ لِظا

 ... بها اإلاى١ُٓ  اللٛات َظٍ طمُ٘
َ

ٓن  لٛة ْلِم الىاؽ صٖا ؾبي ؤي هضعي  ال ٓن  بها ًح٩لم ، لٛة بخضاذ بلى بها ٍْحٟاَم  ؤزٔغ

  طل٪ ْما (6)».مٗجى لٛحر طل٪ في الحٗي ُْٖٓم
ّ

  البالٛة، ْص٢تها اإلا٣ٗضة ْثغ٦ُبتها اللٛة بىاء ألن بال
َ

ٓن  ؤن ًم٨ً ال  ْلُض طل٪ ٩ً
ٓان الجبا٫ ٧ازحالٝ ؤلالهي، ؤلاعجاػ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل آلازغ َٓ اللٛات ازحالٝ ؤن ٦ما. بكغي  ٣ٖل  ْبهماتهم الىاؽ ْؤل

عجؼ جٗالى هللا ؤن مّٗ لىا ًخبحن مما طل٪، ْهدٓ ْؤلؿىتهم ِّ  ِْمً ﴿.بمسلِا ؤلاثُان ًٖ ٖباصٍ ٌُ اِث
ًَ ٤ُ  آ

ْ
ل
َ
اِت  ز َٓ ألاْعِى  الَؿَم َْ 

 
ُ

ِحالٝ
ْ
از م َْ

ُ
ِح٨

َ
ؤ٫ ؤلِؿي م﴾َْ

ُ
اِه٨ م، ْاإلاٗاوي ْألاؾماء اللٛة زل٤ جٗالى ٞاهلل (7)َْ

َ
 ْٖلُّ الحٗبحر، ْؾاثل مً طل٪ ٧ل ْطٗل ْال٨ال

عي  قٍغ ٞاهلل ٓص يْغ ٓط ٢ٓات لجمُ٘ ٦ظل٪ ؤًًا َٓ ٦ما اللٛة، ل ٓصات اإلاسل ٓط  ٣ٌٗلً ؤن خؼم ابً ًدا٫ْ  َىا ْمً» .ْاإلا
ٍٓة اليكإة طضلُة ُٞبجي الحٟؿحر، َظا   ٖلى اللٛ

َ
ان اللٛة ٢ًُة عبِ بلى ًٟطخي ٫اؾحضال ٓص ٖلى بالبَر م باٖحباٍع هللا، ْط

ّ
 مٗل

  (8)».شخيء ٧ل

عي  اإلادا٫ ْمً البّحن اإلامحى٘ مً ٧ان ْبطا ٤ ؤن الًْغ
ُ
سل دضذ ًَ م ؤلاوؿاُن  ٍُْ

َ
 لئلوؿان ث٨ً لم ؤهّ ْبما ُّٞ، بما الٗال

ٓم الاَحضاء بم٩اهُة بّض  ٧ْان جٗلُم، صْن  ْالهىاٖات للٗل
َ

 ٧ْل... للٛة مبضبٍل  مً البض ؤهّ ٞصرَّد  «.ما بلٛة ًحم ؤن ٖلُمالد لِظا ال

  َظا
َ

ٓطي جٗلُم، صْن  بلُّ الاَحضاء بلى ؾبُل ال عة ٞ مِم... ؤهّ البض بالًْغ
ّ
ا جٗالى هللا ٖل م صْن  َظا ٧ل ببحضاءًال

ّ
ل َٗ ٓحي ل٨ً م  ب

                                                           
يف حُت يذىب خصومو إىل أف زلاكاة اإلنساف للظواىر الطبيعية كاستماعو لصوت الرعد ودوي الريح وغَتىا مكن . (ٕٛ/ٔ)..."اإلحكاـ: "ابن حـز (ٔ

. (ٖٓٔ.ص)" علم اللغة:"وعلي عبد الواحد وايف (ٛٗ-ٚٗص)"اخلصائص: "ينظر البن جٍت. اإلنساف من إنشاء لغتو
فكاف آدـ وولده يتكلموف هبا، مث إف ولده تفرقوا يف الدنيا، وعِلق كل منهم بلغة من تلك اللغات ... اهلل عّلم آدـ أمساء مجيع ادلخلوقات ّتميع اللغات" -(ٕ

. (ٔٗ/ٔ)" اخلصائص:"ابن جٍت." وغلبت عليو، واضمحل عنو ما سواىا
. (ٕٚ/ٔ)"اإلحكاـ"و (ٚ٘ٔ/ٖ )(ٖٚ/ٕ)"الفصل: "ابن حـز (ٖ

. (ٜ٘/ٗ)"الرسائل: "ابن حـز ( ٗ
. [ٖٔ:اآلية ]سورة البقرة  ( ٘
. (ٖٓ/ٔ)" اإلحكاـ: "ابن حـز ( ٙ
. [ٕٕ:اآلية]سورة الرـو  -( ٚ
. (ٓٙ.ص)ـ ٜٙٛٔ.الدار العربية للكتاب ، طرابلس ، ط" التفكَت اللساٍل يف احلضارة العربية:"عبد السالـ ادلسدي -( ٛ
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ٓة ٓان ْجسسحر ألاعى ْٖماعة ْالتربُة الِٗل ؤن بلى بياٞة (1)».الىب   مما ٥ط٫ ْهدٓ الخُ
َ

ٓن  ؤن ًم٨ً ال ٓصٍ «٩ً   ْط
ًال

  ؤنال
ّ

 بال
ٓم طمُ٘ ٦ْظل٪ ْالحٟاَم الحساَي بها ٣ً٘ بلٛة عؽ ْالخهاص الهىاٖات ْطمُ٘... الٗل عة َٞصرَّد ... ْالضَّد بض ؤهّ يْغ

َ
 في ال

م مً اللٛات ِ
ّ
م جٗالى ْؤهّ... مٗل

ّ
٫  طل٪ ٧ل ٖل ّْ ٕٓ مً ؤْخضذ مً ؤ مِا رم ؤلاوؿان، ه

ّ
ّٖٓ ؾاثغ اإلاٗلم طل٪ ٖل ٓا رم ،ه ْل  ثضا

م
ّ
ان َْظا طل٪ جٗل عي  بَغ ٓم اللٛات السال٤ جٗلُم ْهي... مكاَض خنخي يْغ ا ْالهىاٖات ْالٗل  اخحج لٓ ْل٨ً (2)».ابحضاءًال

ْصا ؤلٟاْا َىا٥ بإن مدحجٌّ  ، مؿمُات ٖلى ْا٢ٗة ْؤؾماء ٖضة، مٗان لِا ْخض   ؤزٔغ
َ

ح ٖلى طل٪ ًض٫ ؤٞال
َ

 ؤلانُال

ٓاي٘؟  ث١ٓ  ألامغ ٧ان لٓ ألهّ. ْالح
ًال
ْعٍ َْظا طل٪، خهل إلاا هللا ٖىض مً ًٟا  ب٣ًإ في ًحهٝغ ؤلاوؿان ؤن ٖلى ًا٦ض بض

، لٟٓا ْطضها ٢ض: ٢اثل ٢٫ا ْبطا»  ؟.ألالٟاّ
ًال

ال ّٖٓ َٓ ؤهّ لىا ثبّحن ٢ض ْطضت الظي طل٪: لّ ٢ُل مى٣  اإلا٩ان، طل٪ في مٓي
ض ُٞما طل٪ ثجض ْلم   بلخا٢ّ ثٍغ

َ
  ْطضثّ مؿمى ٧ل ْلِـ صلُل، بال

ًال
ال ا بضلُلٍل  عثبحّ ًٖ مى٣ ٓطبًال  ٚحٍر بلى ؤهد ثى٣لّ ؤن م

  بغؤً٪
َ

  (3)» .صلُل بال

ُٟت:  زاهُا   : خؼم ابً ٖىض اللٛت ْو

ٕٓ ؾُُغ ٓص اللٛة عبِ مٓي ٓط ٓص مً البض ؤهّ ٖلى ًا٦ض هجضٍ بط خؼم، ابً ٨ٞغ ٖلى ؤلاوؿان ب  ه٣ّغ  ختى بوؿان ْط

ٓص ٓط ة،ا الخُاة في ؤؾاؾُة لبىة اللٛة ّٖض  بهّ بل لٛة، ب اث٠ اعثبُد ؤجها خُص لبكٍغ ٓم التي بالْٓ  ؤن طل٪ (4).ؤلاوؿان بها ٣ً
م مؿإلة

ّ
ٓاهات ْجسسحر ألاعى، ْٖماعة الهىاٖات ٖلى ْالحضعب ْالحٗلُم الحٗل  في ؤلاوؿان ًدحاطّ مما طل٪ ْهدٓ الخُ

ُة الٗلمُة ْال٣ًاًا اإلاؿاثل   ًحم لً ْاإلاٗٞغ
ّ

ٓان ألاعى ْٖماعة ْالِٗل ْالتربُة اليكإة ٞةّن  «.باللٛة بال غ ْالخُ
ّ
  اإلاسس

َ
 ال

  البحة طل٪ مً شخيء ًم٨ً
َ

ٓن  ال ٓصٍ ٩ً   ْط
ًال

  ؤنال
ّ

ٓم طمُ٘ ٦ْظل٪... ْالحٟاَم الحساَي بها ٣ً٘ بلٛة بال  طمُ٘ ٦ْظل٪ الٗل
، ؤلاوؿان اعثباٍ بها ًدهل اطحماُٖة ْاَغة َىا ٞاللٛة (5)».الهىاٖات ٓصٍ بل بٛحٍر ٓط ، ْب

ًال
 ْٖمضتها الخُاة ٖهي ٞهي ؤنال

  ْٖمضتها
َ

ْجها لئلوؿان ٢ُمة ال اث٠ ْمً. بض ٓمدمض بلحها ؤقاع التي الْٓ ٓانل: ؤب ٓات ْه٣ل ْالحساَي، الح  ْؤلاؾخباهة ألان
ة مً ثم٨ىىا ؤجها خُص (6)ْالحمُحز البُان ؤْ لحن، ْؤزباع ال٣ضامى آراع مٗٞغ ٕ ألاّْ

َ
ال

ّ
ٓمِم ٖلى ْؤلِاَ سِم ْمظاَبهم ٖل ٓاٍع » . ْث

 
َ

ال ٓطّ َظا ْل ٓات ِخ٨م هابلي بلٛد ما ال ٓع، آباص ٖلى ألام   الضَ
َ

لم ِٖلمىا ال ٓال٠ ٖلى الظاَبحن ِٖ هاع ؾ   ألٖا
َ

 بلُىا اهتهد ال

ن اإلاايُة ألامم ؤزباع اثِٟا مً ؤن بلى بياٞة (7) ».السالُة ْال٣ْغ ة ْْ ٍع  ملحبـ، َٓ ما ْبُان ٚامًا ٧ان ما ثُِٟم الًْغ
ة بن بل بُٗض؛ َٓ ما ْث٣ٍغي م٣ٗض َٓ ما ْثبؿُِ   الخ٣اث٤ مٗٞغ

َ
ٓن  ال   ث٩

ّ
ِ بال   اإلاٗاوي ْبصعا٥ ألالٟاّ، بحٓؾُّ

َ
  ًحم ال

ّ
 بال

ٍٓة ْالٗباعات بال٩لمات ٓصات خ٣اث٤ بصعا٥ ؤن ٦ما. اللٛ ٓط ت اإلاؿمُات ْثمُحز اإلا
َ

ال   البٌٗ، بًِٗا ًٖ ْاإلاضل
َ

 ؤن ًم٨ً ال

  ًدضذ
ّ

  «.باللٛة بال
َ

ة بلى ؾبُل ال  ...اللٟٔ بحٓؾِ بال ألاقُاء خ٣اث٤ مٗٞغ
َ

 مٓيّٗ ًٖ اللٟٔ م٣حطخى ه٣ل بلى بُلؽ ال

ي الظي
ّ
  ٖىّ، للٗباعة عث

ّ
ّٖٓ ًٖ اللٟٔ ه٣ل ثبُل الضالثل ْطمُ٘ الخ٤، ْثغ٦د الباَل ع٦بد ْبال  مً إلن (8)».اللٛة في مٓي

اثِٟا مً ٓصات خ٣اث٤ بصعا٥ م٘ الىاؽ، بحن ْؤلاثٟا١ الحٟاَم بخضاذ ؤًًا، ْْ ٓط   الىاؽ، ٖالم في اإلا
َ

 ًدضذ ؤن ًم٨ً ال
                                                           

 . (ٛٚ/ٔ)" الفصل: "ابن حـز -( ٔ
 . (ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٖ)" رسائل ابن حـز: "ضمن" رسالة التوقيف على شارع النجاة: "ابن حـز  -( ٕ
. (ٕٗٛ/ٗ)" الرسائل: "ابن حـز -( ٖ
. (ٛٓٔ.ص)ـ ٖٕٓٓ، ٔ.دار الوفاء، اإلسكندرية ، مصر ،ط" عالقة ادلنطق باللغة عند فالسفة ادلسلمُت: "حسن بشَت صاحل -( ٗ
. (ٖٙٔ/ٖ)" الرسائل"ضمن " التوقيف على شارع النجاة رسالة: "ابن حـز -( ٘
. (ٜٙ/ٗ)" الرسائل: "ابن حـز -( ٙ
. (ٜٚ/ٗ).نفسو  -( ٚ
. (ٕٗٛ/ٗ)نفسو  -( ٛ
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  طل٪
ّ

ْص ألالٟاّ باؾحسضام بال ا بل ْال٩لمات؛ ْالخض   ختى مٗاهحها ٖلى ْبب٣اَئ
َ

ٓن  ال ٫؛ ٩ً
َ

 ؤْ نٝغ بطا الّضا٫ ؤن طل٪ ؤلازحال
٫ٓ  ٞةن اؾخبض٫، ّ لظل٪ ثبٗا اإلاضل   ْالحّٛحر، الحبض٫ ٌٗتًر

َ
ٓانل ؤي لظل٪ ثبٗا ًدضذ ال  ًخباًً بل ْالؿام٘، اإلاح٩لم بحن ث

٫ٓ  في ْربد لّ، ْي٘ الظي الصخُذ اإلآي٘ ًٖ لٟٔا٫ بى٣ل اإلاٗجى ٍْٟؿض ٧لّ طل٪   ؤهّ ال٣ٗ
َ

  بُان ال
ّ

 ًٖ اإلاٗبرة باأللٟاّ بال

٢ْٗد التي اإلاٗاوي   (1)».اللٛة في ٖلحها ؤ

 خمل ألن باأللٟاّ، اإلاٗاوي ًْٖ باألؾماء اإلاؿمُات ًٖ الحٗبحر في ْالض٢ة، ْالخ٣ُ٣ة ال٣ُحن ثبلٜ ؤن اللٛة ُْٟٞٓة

م ْؾُلة ٞهي َظا ْٖلى. ْاللبـ ْؤلابهام الٛمٓى ويٌ٘ مٗىاٍ ٚحر ٖلى اللٟٔ
ُّ
 بًِٗا ًٖ لؤلقُاء ْثمُحز ْبٖالم ْجٗلُم جٗل

ٓن  ْؤن «البٌٗ  ثّح٤ٟ ؤن ٞةما بٌٗ، مً بًِٗا لحمُحز ما بإشسام ؤْ باإلاؿمى ثسحو ؤؾماء لِا ْيٗد مجها اإلاؿمُات ث٩
بّض٫ ٢ض ْهي. ثسحل٠ ؤن ْبما ٞحها

ُ
ػما اؾح٣غاعا جؿح٣غ ٢ْض ث

َ
ٕٓ ألاؾماء ثدد ٧لِا مؿمُات ؤ٢ؿام ِٞظٍ... ال  ٧لِا ألاؾماء ٢ْْ

  مجها ؤن ه٨غات،٦ما ْمجها مٗاٝع ألاؾماء ٞمً (2 )».اإلاؿمُات ٖلى
ًال
ٞة بٌٗ ًٖ بًِٗا ًىُٓب  ؤْبضالا  بًِٗا اللٛات، في مْٗغ

ٔ  لمخايغ ا (3)ْاإلابهمات اتْال٨ىاي الًماثغ ْمجها بلُّ، للمكاع ْبًِٗا للمح٩لم َٓ ما مجها ْبن للٛاثي، ْؤزغ . ٦سحر ْٚحَر
عي  مً ٧ان َىا ْمً ة بُجها، الحمُحز الًْغ ي٘ مؿمى ٧ل ٨َْظا» . باللٛة بال ثحم ال ٧لّ طل٪ ْمٗٞغ  ٞال٨ُُٟة (4)».بؾم لّ ُْ
ٓطبها التي   جؿخىض ألاقُاء خ٣ُ٣ة بها ْجٗٝغ اإلاؿمُات، ٖلى ألاؾماء ث٣٘ بم

ًال
ال ّْ  ٣ًةالخ٤ بن بل اللٛٓي، اإلاُٗاع بلى ْؤزحرا ؤ

 قاء ما ٌؿّمي جٗالى بهّ: ٢لىا مّما َْظا «.الكٕغ لٛة هي َىا، ٖىضٍ ْاللٛة ؤًًا؛ اللٛة ْفي اللٛة، ْْٖبر باللٛة، ثمّغ  ؤن ًيبػي
 ؤبي هٓغ في جٗحبر التي اللٛة، زال٫ مً ًحم بهما لىا هللا زُاب ٖلى الحٗٝغْ (5) ».٧لِا ْاإلاؿمُات ألاؾماء زال٤ ِٞٓ قاء بما

ُىَىا امةٌ ْؾُلة مدمض ِ
ّ
َم٨

ُ
ٓان، ًٖ ؤلاوؿان ثمّحز التي ْهي بل ٖىّ؛ ْالحل٣ي هللا ٦حاب ِٞم مً ث  لٛة بلى َىا ٌكحر َْٓ الخُ

  «.ال٣ٗل ْلٛة اللؿان
َ

ال ٓا٢ٗة باألؾماء الحٟاَم لىا ٣ً٘ لم بطا البهاثم ٖلى ًُٞلحىا لبُلد اللٛة ٞل ... اإلاؿمُات ٖلى ال
َا

َ
ال ْٓ ٓة بهظٍ جٗالى هللا بىاًساٍ ؤن اؾحد٣٣ىا إلاا ؤًًا ْل  ؤْ اللٛة ُحهمل ؤن ٧ان ألّيٍل  ًم٨ً ٞال َظا ْٖلى (6)» .الُٗٓمة ال٣

 
ّ
ٓم مً ٖلم ْؤجها زانة قإجها، مً ًدِ ٓلّ لٗباصٍ ؤُٖاَا التي هللا ٖل   ﴿:جٗالى ل٣

َ
ال َٓن  َْ

ُ
ِدُُ ْيءٍل  ًُ

َ
ًْ  ِبشخ ِّ  ِ م ِم

ْ
ل ِٖ  

َّد
 ِبَما ِبال

اءَ 
َ

  (8).لىا هللاٌ ٖلم الظي ؤلالهي الٗلم مً ْاللٛة (7)﴾ق

عي  مً ٧ان لظا ٕغ لٛة ث٣ضًم الًْغ
ّ

... ال٣غآن بها هؼ٫  التي ْهي ألانل، جٗحبر الٗغبُة اللٛة ألن... »الٗغب؛ لٛة ٖلى الك

ُ٘  ْهللاُ  ِا، اللٛة ْاي ُٟ ٢ِٓ ل ْم ٢ة. اإلاٗاوي مً قاء ما ألالٟاّ َخمَّد
َ

  بمٗاهحها ألالٟاّ ٞٗال
َ

 ْالٟٗل الؼمان بَاع في ثىضعض ال
ٔ  في ثب٣ى بل ؤلاوؿاهُة، صعةْاإلابا   ؤلالُِحن، ْؤلاعاصة السل٤ مؿحٓ

َ
ّحسظ ؤن للّؼماوي ًم٨ً ال ػماوي، ٖلى حّجة ًُ

ّ
 ًم٨ً ال ٦ما الال

ّحسظ ؤن لئلوؿاوي ًُ  
ًال

ُة الخ٣ُ٣ة ٖلى اللٟٔ ٞدمل ْلظا... ؤلالهي ٖلى صلُال ٍٓة الخ٣ُ٣ة ٖلى خملّ ٖلى ُم٣ّضم الكٖغ  (9)».اللٛ
ٖٓة مٗاهحها ًٖ ألالٟاّ لهٝغ مجا٫ ال ؤهّ ؤي ٗة؛ في لِا اإلآي  ؤطَاهىا في ْيٗىا بطا زانة هِٟمّ، ؤن ًجي ما ِٞظا الكَغ

                                                           
. (ٕٕٛ/ٗ). نفسو  -( ٔ
. (ٖٙٔ/ٗ)" الرسائل"ضمن " رسالة التقريب حلد ادلنطق:"ابن حـز-( ٕ
. (ٜٛٔ-ٛٛٔ/ٗ)"الرسائل: "ابن حـز -( ٖ
. (ٚٛٔ/ٗ). نفسو -( ٗ
. (ٖٕ٘/ٔ)"اإلحكاـ:"ابن حـز  -( ٘
.  (ٜٕٚ/ٗ)"الرسائل:"حـز ابن-( ٙ
. [ٕ٘٘:اآلية]سورة البقرة   -( ٚ
. (ٖٖ٘/ٔ)"الفصل:"ابن حـز -( ٛ
. (ٖ٘ٔ.ص)ـ ٜٙٛٔ.ادلركز الثقايف، الدار البيضاء، ادلغرب،ط"ابن حـز والفكر الفلسفي بادلغرب واألندلس:"سامل يفوت -( ٜ
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 ألاؾماء ؤْ ألالٟاّ في الحهٝغ لّ ًد٤ّ  ٞمً ْلِظا ؤلاوؿان، ْلِـ اللٛة ْاي٘ َٓ هللا: مدمض ؤبٓ ٦ّغعَا َاإلاا ٢اٖضة

 ًم٨ً الظي ْاإلاُٗاع اإلا٣ُاؽ ٖجها ْثجٕز الجاَلُة، ٖغب لٛة هضٍٕ ثمدٓ الكٕغ ْلٛة. ْطل ّٖؼ  هللا َٓ اإلاؿمُات ؤْ ْاإلاٗاوي
ْلي مجالّ صازل ال٣غآن ٢غاءة ٖلى خؼم ابً بلخاح « ؾبي لىا ًحطر ْبهظا. ْاإلاؿمُات ألاؾماء لًبِ ًحسظ ؤن  ألانلي، الحضا

ة ْؤؾالُبها الٗغبُة باللٛة ًحدضص الظي ٓمُة ْمًامُجها الحٗبحًر ْلة ٧اهد ٦ما اإلاِٟ ْطل٪ مًػ محضا ٓن  الخ٣ُ٣ة في الىبي،  مًم

حّ؛ ٓح ؤصع٥ ٢ض ؤهّ ٖلى ًض٫ّ  َظا، بلخاخّ بن ْاٍَغ   (1)».الضًجي لمسُاب السام الُاب٘ بٓي

ْعَما الىدٓ، ْٖلم اللٛة ٖلم ؤَمُة لىا ثبرػ ٦ما ٣ة بىاء ِْٞم الضًيُة، الىهٓم ِٞم في ٖىضٍ ْص ٍغ  هللا ٦الم ثغ٦ُي َْ

ٓلّ، ٦ْالم لم لم ٞمً «.الصخُذ الك٩لب ؤلاؾحيباٍ ٦ُُْٟة عؾ ْٗ لم لم ْاللٛة، الىدٓ ٌ ْٗ  صًيىا لىا هللا بّحن بّ الظي اللؿان ٌ

لم لم ْمً بّ، ْزاَبىا ْٗ لم ٞلم طل٪ ٌ ْٗ ُم  ْاطيٌة  ٖلُّ ْٞغىٌة ... صًىّ ٌ
ّ
 اللٛة ًح٣ً لم ٞمً َظا ْٖلى (2)» .ْالىدٓ اللٛة جٗل

٫  ألهّ ؤلاٞحاء ٖلُّ خغام الٗغبُة، ّٓ لم، ال بما هللا ٖلى ًح٣ ْٗ م ال ٌ
ْ
ٍٓ ؤن اإلاؿلمحن ٖلى ْخغام باللؿان، لّ ٖل  (3).ؤًًا ٌؿحٟح

عة مً هاب٘ باللٛة ٞاَحمامّ ٓها، هّها ْمىهجا، ق٨ال ال٣غآوي الىو زضمة يْغ  ٧ْلمات ؤلٟاّ هللا ٦الم ألن طل٪ ْمًم
تيْ  بحن ما ٖلى اَحمامّ ًهّي  ؤن اللٛٓي  للضعؽ البض ٧ان رمة ْمً ٖغبُة،

ّ
ةإلا٘ اإلاصخ٠ صٞ  َْظا مٗا، آلاًات ْمبجى مٗجى ٞع

 . باللؿان؟ اللٛة مدمض ؤبٓ عبِ إلااطا ْل٨ً (4).الباخسحن بٌٗ بلُّ اهخبّ ما

ٍغ ؤخضَما: ارىحن لؿببحن ثم الغبِ طل٪ ؤن لي ًبضْ
ّ
ؿان مغاصٞة ٦سحرة آًات في اللٛة ْعصت خُص بالىهٓم، ثإر

ّ
ٓلّ لل ٣٦ 

انٍن  ﴿:جٗالى ؿَد لِم يٍن  بِم بِم
غَد حنٍن  َٖد بِم

طل ل٢ّْٓ(5) ﴾مُث ا ﴿:ْٖؼ مَد ا وَد
َد
ى
ْ
ل ًْ  أْعؾَد ى٫ٍن  مِم ؾُث   عَد

َّ
انِم  إال ؿَد لِم هِم  بِم ْىمِم

َد
٢  

َد
ن ّحِم

بَد ُُث
م لِم هُث

َد
ّؿغت (6)﴾ل

ُ
 ؤن ٖلى آلاًحان ْٞ

ٓص ؤن ٓم ٧ل لؿان « ألّن  اللٛة، َٓ ٞحهما باللؿان اإلا٣ه ٟات ال٩لمات ب٣ًإ ؤّن : ْراهحهما (7)».لٛتهم َٓ ٢
ّ
ٝ مً اإلاال  الخْغ

م مً الهٓت ُٞى٣ل ْالخل٤، اللؿان ؤَمِا خّؿُة ؤًٖاء مً ًسغض
ّ
 ٖىض ألاَم الى٤ُ ًٖٓ َٓ ٞاللؿان. اإلاؿحم٘ بلى اإلاح٩ل

ٛة قٗاعا اللؿان بؾم ًحسظْن  ال٣ضامى طٗل الظي الؿبي طاثّ َٓ َْظا (8).ْالبُان ال٨الم ًحم ْبّ ؤلاوؿان،
ّ
 هّبّ ما َْٓ. لل

ٓلّ (َـ808.ت)زلضْن  ابً بلُّ ٓصٍ ًٖ اإلاح٩لم ٖباعة هي اللٛة« :ب٣  بةٞاصة ال٣هض ًٖ هاشخئ لؿاوي ٞٗل الٗباعة ْثل٪ ،م٣ه

 ال٨الم اعثباٍ بلى ْاضخة بقاعة ْفي (9)» .انُالخِم بدؿي ؤمة ٧ل في َْٓ اللؿان َْٓ لِا الٟاٖل الًٗٓ... ال٨الم
ًاء ٓطُة باأٖل ٓل ٫ٓ  ْاإلاٗىٓي  اإلااصي الٗاملحن بحن التر٦ُي ْفي لئلوؿان، الٟؿُ ٓمدمض ٣ً ٓطّ« :ؤب  ٧لمات إب٤ً: السالص ْال

إ ْألاؾىان، ْالكٟححن ْاللؿان ْالخى٪ الغثة ْؤهابِي ْالخل٤ الهضع مً اإلاساعض لِا...  ُّ ٓاء لِا َْ  بظل٪ ٞحِٓنل... اإلاىضٞ٘ الِ
 مغاثي مً السالسة اإلاغثبة ِٞظٍ ، اإلاح٩لم هٟـ في اؾح٣غ ما مسُل  اإلاساَي هٟـ في َْؿح٣غ اإلاساَي هٟـ في اإلاح٩لم هٟـ

  (10)».البُان

                                                           
. (ٖٓٔ-ٜٖٓ.ص)ـ ٜٜٔٔ، ٘.مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، ط" تكوين العقل العريب:"ي زلمد عابد اجلابر -(ٔ
. (ٕٙٔ/ٖ)" الرسائل"ضمن " رسالة التلخيص لوجوه التخليص : "ابن حـز -(ٕ
. (ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٖ).نفسو -(ٖ
. (ٜٕ-ٕٔ.ص)ـ،ٕٜٛٔ.امة للكتاب،القاىرة،طاذليئة ادلصرية الع" دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب:األصوؿ : "متاـ حساف -(ٗ
. [ٕٙ:اآلية ].سورة الشعراء -(٘
. [ٗٔ.اآلية]. سورة إبراىيم -(ٙ
. (ٖٚ/ٕ)" الفصل: "ابن حـز -(ٚ
. (ٜٙ/ٗ)" الرسائل: "ابن حـز -(ٛ
 . (٘ٗ٘.ص)ـ،ٜٙٛٔ، ٕدرويش اجلويدي ، ادلكتبة العصرية ،صيدا ،لبناف ط: ٖتقيق" ادلقدمة: "ابن خلدوف -(ٜ

. (ٜٙ/ٗ)" الرسائل: "ابن حـز -(ٓٔ
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حّ خؼم ابً اٍَغةّ بن
َ
ٍْة مً -اللٛة -البُان مٗالجة ٖلى خمل ْؿمجة ػا

َ
م) الى٤ُ طِاػ ٞ

َ
م ْمىا٢كة (ال٨ال

َ
 (اللٛة) ال٨ال

ٍْة مً ٓا٠َ اإلاٗاٝع ْه٣ْل الحساَي ػا ٖٓة بحن ْالٗ ة اإلاجم ٓم ْوٗلم. اللٛة َظٍ ثحدضذ التي البكٍغ  اإلاؿإلة َظٍ ؤن الُ
ضعؽ

ُ
ٛة، الغاطما٣َُي بالبٗض ٧اعهاب عوصل٠ ٌؿمُّما َْٓ اإلاٗانغ، اإلاى٤ُ صاثغة في ث

ُّ
ٛة ؤلِاطحماعي البٗض ؤي لل

ّ
 َْظا (1).لل

ٓٞغ ٣ًحطخي  ُّٞ ًيح٣ل الظي الٓؾِ بلى بياٞة ال٨الم، محل٣ي ؤْ ْالؿام٘ ال٨الم، مغؾُل  ؤْ اإلاح٩لم: هي الٗىانغ مً طملة ث
ٔ التي تالخغ٧ا ؤْ الضالة ؤلاقاعات ؤي ال٨الم، هي التي الغؾالة رم ال٨الم، ٍٓغ َْاَىا (2).البُان زاللِا مً ًاصَّد  الٞد ص٤ُ٢ ثه

ٔ  طِة مً اللٛة مً طؼءا ال٨حابة ْطٗل طِة، مً ْمهاصٍع ال٨الم ثدلُل مؿإلة خؼم ابً ثىا٫ْ  خُص لئلهخباٍ، الٞد . ؤزغ
ًاء ْؾاثغ ْاللؿان الخىجغة مً اإلاىبٗص الهٓت بلى ٌكحر ِٞٓ رة ألٖا ّبِ

َٗ  الىٟـ م٣انض ؤي مٗان، مً الىٟـ في ّٖما اإلاُ
تها

َ
ال م ٞحها ًغثبِ التي ْمضل

ّ
ٓاء اللٟٔ َْظا الؿام٘؛ م٘ اإلاح٩ل ٓثا ٧ان ؾ ٓبا ؤْ ال٨الم، ؤي ن  طل٪، ٚحر ؤْ بلُّ مكاعا ؤْ م٨ح

ّ
ّ
٫ٓ  ٖلى صا٫ّ  ٩ٞل ٓعة ال٨حابة اٖحبر خحن ؾِىا، ابً ؤًًا ٖلُّ هّو  ما َْٓ. ما مضل ٓع  مً ن ٢ٓة ٚحر ل٨جها اللٛة، ن  (3).مىُ

 مً بمغاصٍ الؿام٘ بِٞام ٖلى ٢ضعثّ ْمضٔ اإلاح٩لم، ًٖ ًهضع ما ٖلى اللٛٓي  السُاب ًحًمجها التي الضاللة ثحدضص يْبالحا٫

لة ْبصعا٦ّ الؿام٘ ِٞم ٦ُُْٟة طِة، مً ٦المّ
َ

ٔ  طِة مً ال٨الم طا٥ لضال  ًض٫ الظي الهٓت ْؤما» .٣ٖلُان ؤمغان َْما ؤزغ
م ِٞٓ بال٣هض

َ
ٓن  بُجهم ُٞما بّ الىاؽ ًحساَي الظي ال٨ال  ٖجها ّٖبر التي هي َْظٍ...٦حبهم في ٖىّ اإلاٗبرة بالسٍُٓ ٍْحضاعؾ

ٓات ؾّماَا بإْن  الُٟلؿٝٓ ضٍ الظي اإلاٗجى ٖلى الضالة ؤي (4)» ...الضالة اإلاى٣ُُة ألان لة ٦ظل٪ َْٗجي ؤلاوؿان، ًٍغ
َ

 اللٟٔ صال

ٓعي مٗجى ٖلى ًض٫ّ  لٟٔ ٞالخٝغ. اإلاٗجى ٖلى َٓؿغي  اللٛٓي  بٗض ُٞما بلُّ صٖا ما هٟـ َْٓ طَجي، ثه  DE ؾٓؾحر صي" الؿ

SAUSSURE "(م1913.ت) ْال٨الم، اللٛة بحن ّٞغ١  خحن  
ًّا
ٕٓ هي اللٛة بإن ُم٣غا  ما، اطحماُٖة َُئة ثًِٗا التي ؤلاثٟا٢ات مجم

ً
ّ
ٓم التي الٗملُة َٓ ْال٨الم اللؿان، مماعؾة مً ؤٞغاصَا لحم٨ ٓن  ألاٞغاص بها ٣ً  طملة جكمل اللٛةٝ َظا ْٖلى (5).اإلاح٩لم

ٓات ، ْالخغ٧ات ْؤلاقاعات ألان ٓن  ؤن ًم٨ً ما ٧ْل ْالسٍُٓ  .ْثساَيٍل  اثها٫ ْؾُلة ٩ً

ٍٓة ال٣ًاًا مً ؤن بلى َىا ؤلاقاعة ْثجضع ، مدمض ؤبٓ بها اؾخب٤ التي الٛ ْلِا ٖهٍغ   ْثىا
ًال
 ْٖلماء الىٟـ ٖلماء خضًسا

ٓاهات، م٘ وؿانؤلا ُّٞ ٌكتر٥ ما مجها: ٢ؿمان اللٛة ؤن بلى بقاعثّ اللٛة، ْلى .ْخضٍ ؤلاوؿان ًسّو  ما ْمجها الخُ  ثحمسل ٞاأل
ٓات في ٓانل ًتراؾل التي ْالخغ٧ات ألان ٓاهات طيـ بها ٍْح ؼتهم، بُبِٗم الخُ  بّ ًحساَي الظي ال٨الم جكمل ْالساهُة ٍْٚغ

ٓن  التي ْال٨حي الىاؽ ٓاُٖة، اإلاّٗبرة ْؤلاقاعات الخغ٧ات مً طل٪ ْٚحر بها، ًتراؾل  ص٢ة هجض َْىا. ال٨ٟغ ًٖ صعةالها ال
م ٖلى ؤهّ بط مدمض ؤبي لضٔ الحمُحز ٓات َٓ ْاخض، طيـ ثدد مى٣ُُا اهضعاطِما مً الٚغ  ؤْ مٗجى ؤْ مغاص ٖلى الضالة ألان
 ٫ٓ   ما، مضل

ّ
ٓاهات لضٔ ْمدضصة م٣ُضة ؤجها بال ؼة بالُب٘ الخُ ٫ٓ  ْالٍٛغ   خُص ٖلحها، اإلاجب

َ
  ثبضًل ال

َ
 بحةرا ؤجها ؤي ٞحها، جُٛحر ال

َٓما، مسال الىدل ؤْ الىمل ٧لٛة م ٞهي ؤلاوؿان لضٔ ؤما ْهد
ّ
َحٗل

ُ
٨خؿي ث

ُ
ٓجها ؤًًا، ْثحٛحر ْث ة ل٩  بن ».٢هضًة ْاُٖة ٨ٍٞغ

 ٦هٓت َٓ بالُب٘ ًض٫ ٞالظي بال٣هض، ًض٫ ؤن ْبما بالُب٘ ًض٫ ؤن بما: ٢ؿمحن ًى٣ؿم مٗجى ٖلى ًض٫ الظي الهٓت
ٓات... الضً٪ الصَا، صٖائها في الؿىاهحر اتْؤنٓ... ْال٨الب الُحر ٦ْإن ٟاص، َلبها ْٖىض ْؾاالِا ؤ  ْما... الحًاعب ْٖىض الّؿِ

                                                           
. (ٙٔٔ.ص)" أصالة األْتاث ادلنطقية عند ابن حـز: "ـ، مقاؿٜٛٛٔ:مارس ٕٗ:،السنة٘:العدد" دراسات عربية : "رللة: زلمد جلوب الفرحاف -(ٔ
. (ٜٚ-ٜٙ/ٗ)"الرسائل:" ابن حـز -(ٕ

.  (ٖ -ٕ.ص)" العبارة : "ابن سينا." ة، وكّلو هبداية إذلية وإذلاـ إذليإحتيج إىل ضرب آخر من اإلعالـ غَت النطق، فاخًتعت أشكاؿ الكتاب"  -( ٖ
. (ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٗ)"الرسائل:"ابن حـز -( ٗ
  (ٚٓٔ.ص)" عالقة ادلنطق باللغة عند فالسفة ادلسلمُت: "حسن بشَت صاحل ( ٘
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ٓات مً طل٪ ؤقبّ ٓان ؤن م ِٞٓ بال٣هض ًض٫ الظي الهٓت ْؤما... ؤلاوؿان ٚحر الخُ
َ

 َْظٍ... بّ الىاؽ ًحساَي الظي ال٨ال

ٓات ؾّماَا بإن الُٟلؿٝٓ ٖجها ٖبر التي هي   (1)» .الضالة اإلاى٣ُُة ألان

ٓان م٘ ٌكتر٥ ؤلاوؿان ؤن خؼم ابً بحن ٦ما ة الُبُُٗة اللٛة في الخُ ة، الٍُٟغ ٍؼ  اللٛة في ٖىّ ًسحل٠ ل٨ىّ الٍٛغ

ة   «.بالحٗلم ا٦خؿابها ًم٨ىّ التي ال٨ٍٟغ
َ

  ختى ٧لّ طل٪ مً قِئا ؤخض ٌٗٝغ ؤن بلى ؾبُل ال
َ

٠
َ
٢ٓ  طل٪ في طَىّ ٍّْٟح٤... ٖلُّ ً

ٓلّ مً َبّٗ في ُطٗل بما ان ٢ب ُّ  لم مً ؤهّ ل٪ط ْبَغ ْم
َّد
ل َٗ ٌُ ِ٢  

َ
ّ ال ٝ َظا... ًضٍع

َ
  مما الُبُٗة ث٣حًُّ ما بسال

َ
 ُّٞ ًدحاض ال

م بلى
ّ
  مما طل٪ ْٚحر ْالجمإ، ْالكغب ْألا٧ل ٧الغيإ جٗل

َ
، بلى ؤلاوؿان ُّٞ ًدحاض ال مٍل

ّ
ٓان ؾاثغ ٦ْظل٪ مٗل   (2)».الخُ

  ًان،الي ٞحها التي باللٛة البهاثم ًٖ ًحمحز ٞاإلوؿان َظا ْٖلى
ّ

ٓن  ؤن لِؼَمّ ْبال  .  البُان؟ ما ْل٨ً (3).مسلِا ٩ً

  ٢ض
َ

ٓن  ال ٓن : ْالبُان «.البُان هي مدمض ؤبٓ ٖالجِا مؿإلة ؤَم بّن : ٢لد بن مبالٛا ؤ٧  جٗٝغ ؤن مم٨ىا طاثّ في الشخيء ٧

: ْالحبُحن بد٣ُ٣ة، لّ الِٟم بم٩ان بلى ؤلاق٩ا٫ مً للمٗجى بزغاطّ َْٓ اإلابحن ُٞٗل : ْالحبُحن ْؤلاباهة ٖلمّ، ؤعاص إلاً خ٣ُ٣حّ

 الحٗٝغ بم٩اهُة َىا ًُغح مدمض ٞإبٓ (4)».هٟؿّ الضا٫ َٓ ْاإلابّحُن  ؤًًا، ؤلاؾخباهة َْٓ بًاٍ، ِٞمّ في للشخيء اإلابّحن هٟـ ٞٗل
  ًضع٥ الظي اإلاٗجى ٖلى

ًال
لة مً الٓاَغ اإلاٗجى ٖلى بىاءا

َ
  ؤهّ خُص ألالٟاّ، صال

َ
ٓػ  ال  التي إلاًامحنْا الّؿُا١ مً اإلاٗجى اهتزإ ًج

ٓم ما بسالٝ ٞحها، ْعص ٓن  بّ ٣ً م ال٣ِٟاء مً ال٣اجؿ ٓع  َٓ مٗغفي ٦ٟٗل ٞالبُان ٨َْظا «.ْٚحَر ِاع، الِٓ  ْالِٟم ْؤلْا

ة ٖالم َٓ مٗغفي ٦ْد٣ل ْؤلاِٞام، ٓم ثبيُّ الظي اإلاٗٞغ ٓم السالهة، ؤلاؾالمُة الٗغبُة الٗل ٓم اللٛة ٖل   (5)«.الضًً ْٖل

ٖٓا ًمسل ٞالبُان ا الىهٓم ِٞم في ألاَمُة،ٙ با٫ مٓي ْص مٗاوي ْصعاؾة ْثبُِجها، ْثٟؿحَر ت الخض
َ

ال
َ

 الترا٦ُي ْصال

ٍٓة؛ ٓص بِْاع ؤهّ ٦ما اللٛ  طام٘ بؾم ٞالبُان « لِظا (6).ْاضخا باعػا لُبضْ ْبِْاٍع ماَُحّ ًٖ ْال٨ك٠ لٟٔ بإبلٜ اإلا٣ه

٫ مًْ (7)».الخ٣ُ٣ة بلى بالؿام٘ ًٟطخي ختى اإلاٗجى، ٢ىإ ٨ًك٠ شخيء ل٩ل
َ

 وؿخك٠ مدمض ؤبٓ يغبّ الظي الحالي اإلاسا٫ زال
َْ ... «.البُان مً ُمغاصٍ ٔ  ؤ   ثغ

ْ
َٓن  ﴿:جٗالى هللا ٢ا٫ بط ِغُب

ْ
س َٓتُهم ًُ ُُ ِضِحهم ُب ًْ ِضي ِبإَ ًْ ؤَ ِمِىحَن  َْ

ْ
ا
ُ
َحِبُرْا اإلا ْٖ ا

َ
ا ٞ ِْلي ًَ

ُ
 ؤمغها ؤهّ (8)﴾ألاْبَهاع ؤ

ٓثىا هسّغب ؤن طل٪، ٖلى ٢ُاؾا ٓػ ... بّ وٗحبر ؤن جٗالى هللا ؤمغها ما ٖلى ٢ُاؾا ْؤًضًىا، بإًضحهم بُ  ؤن ٣ٖل َمْؿ٨ِة  لظي ؤُٞج

 ٫ٓ   (9)» .ال٣ُاؽ َِىا الٗبرة بن ٣ً

ٔ  خؼم ٞابً ٍْل ال٣ُاؽ ؤن ًغ   خُص َىا، طاثٍؼً ٚحر ْالحإ
َ

ى ْثًمُجها الٓاَغ ؾُا٢ِا مً ألالٟاّ اهتزإ ًجي ال  مٗجًال
  زُٟا

َ
ااٖحي مٗجى ؤن ْلٓ الؿُا١؛ طا٥ ًدحملّ ال ٓا َٓ َىا، ْع ٓن  ؤن ألامغ ال٢حطخى َاالء، جٗبحر خض ٖلى ٢ِؿ  ؤمغها هللا ٩ً

ٓثىا هسغب ؤن طل٪ ٖلى ٢ُاؾا  مٗجى ٞةن ْلظا ال٣ُاؽ؛ ببُا٫ في شخيء ؤْبحُن  آلاًة َظٍ ؤن خحن في. آلازٍغً ْؤًضي بإًضًىا بُ

                                                           
. (ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٗ)" الرسائل:"ابن حـز ( ٔ
. (ٖٙٔ/ٖ). نفسو -( ٕ
. (ٜ٘-ٜٗ/ٗ).نفسو -( ٖ
. (ٗٔٗ/ٗ)" الرسائل"و  (ٓٗ-ٜٖ/ٔ)..." اإلحكاـ: "حـز ابن ( ٗ
. (ٙ٘٘.ص)ـ ٕٜٜٔ.مركز دراسات الوحدة العربية ، بَتوت، ط" بنية العقل العريب:"زلمد عابد اجلابري -(٘
كشاؼ "التهانوي ." باف، وىو الـز ومعناه الظهور، وقد يكوف متعديا ٔتعٌت اإلظهار: وىو الكشف والتوضيح مصدر... الفصاحة: البياف لغة  -(ٙ

. (ٕٙٔ/ٔ)ـ ٖٜٙٔ.لطفي عبد البديع ، ادلؤسسة ادلصرية العامة ، القاىرة ، ط: ٖتقيق" اصطالحات الفنوف
. (ٙٚ-٘ٚ/ٔ) ٜ٘ٚٔ.عبد السالـ ىاروف ، مكتبة اخلاصلي ، القاىرة ، ط: ٖتقيق" البياف والتبيُت: "اجلاحظ (ٚ
. [ٕ:اآلية ]سورة احلشر  (ٛ
. (ٗٓٗ/ٕ)" ـاإلحكا:"ابن حـز  (ٜ
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حباع غ َٓ َىا ْالٗبرة ؤلٖا
ّ
  «. ْالحبحُّن الح٨ٟ

َ
ِلم ال حباع ؤّن  ال٣غآن بها هؼ٫  يالد اللٛة في ؤخض َٖ  جٗالى ؤمغها ْبهما ال٣ُاؽ، َٓ ؤلٖا

 : ْؤعاص... هح٨ٟغ ؤن
ّ

  ؤي اٖحبرثم َال
ّ

ىحم َال ِّ ٌ ؤًًا ْلِظا (1) »ثب ٍْل، ال٣ُاؽ مدمض ؤبٓ ٞع ٌ ٦ما ْالحإ  ٢بل، مً الح٣لُض ٞع
 
ًال
ٓلة الىهٓم ألن بال طل٪ ْما الىهٓم؛ ْاَغ ٖلى بىاءا ٍِْٟمِا ألاخ٩ام َْؿحيبِ لُجتهض ال٣اعت  ؤمام اإلاجا٫ ٞااخا  م٣ٗ
ٓاعص ألهّ بّ ؤلالتزام ًجي الظي َٓ بّ، اإلاى١ُٓ  ؤْ الىو مً ٞالٓاَغ لظل٪، ثبٗا ؤلاطتهاص ؤباح ْلظا طاتها، في اإلاٗجى  بلُىا ال

ٓعٍ ٢ض ٦ما ؾُدُا ؤْ ؾاططا ْا٢ُٗا ِٞما لِـ الِٟم، َظا بن. ْطل ّٖؼ  هللا مً   البٌٗ، ًحه
َ

ٓصا ال   ؤْ طم
ًال
 َْٖضمَ  ثذّجغا

. ٖلُّ ًض٫ُّ  ْما ُّٞ ما ٌُُٗ٪ الىو ؤن ؤي ألالٟاّ، ثٍِٓغ ما طل٪ ألن ْخؿي، بالىهٓم ؤلالتزام بهّ بل لل٣ٗل؛ بٖما٫ٍل 
٢ٓٝٓ ْطي ْلظا ْص ٖىض ال لة خض

َ
ٍْل للحدٍغ٠ مْىٗا لؤللٟاّ، الٓاَغة الضال اصة ْالحإ .  مىّ ٧الى٣هان الّىو ٖلى ْالٍؼ

  طا٥ ْما
ّ

٫  ٧ان ْلٗلّ (2)"البُان مى٤ُ"بـ خؼم ابً ٖىّ ٌٗبر ما َْٓ صؽ،م٤ ٧املٌة  الىو ألن بال ّْ  اؾحٟاصة اؾحٟاص مً ؤ
ْاثل مً ٧ْان بل ْألا٩ٞاع؛ ال٣ٗاثض مسحل٠ مىا٢كة في الٗلمي، مىهجّ ٢ُمة لبُان اللٛة، مً ُٖٓمة  الى٣ُة بهظٍ اَحم مً ؤ

ٕٓ ٣ًُىا ِٖلمىا ٢ْض»  (3).اإلاؿلمحن الٗلماء مً   اإلامر ْؤن... ٞحها مؿّماٍ ٖلى اللٛة في بؾم ٧ل ٢ْ
َ

 ... ػبِبا ٌؿمى ال
ْ
م ٢ض ٞةط

َ
 ؤخ٨

  مؿّماٍ ٖلى بؾم ٧ل اللؿاُن 
َ

، ٖلى ال بٗص ْلم ٚحٍر   مدمض ًُ
ّ

اصة... هضعحها التي بالٗغبُة بال اصة طل٪ ٖلى ٞالٍؼ  َْٓ الضًً في ٍػ
  (4)«.اط٦غن  التي بالىهٓم خغام طل٪ ٧ْل الحسهُو، َْٓ الضًً مً ه٣و مىّ ْالى٣و ال٣ُاؽ،

  الٓاَغ ٖلى التر٦حز َظا بن
َ

ْع  بلٛاء مُل٣ا ٌٗجي ال ة ال٣ٗل، ص  ٌٗح٣ض ٦ما ال٣ٗل ٖلى ث٣ًُِا ث٨ً لم خؼم ابً ٞٓاٍَغ

ٓة ثل٪ ْعاء مً ًغمي ٨ًً لم ْل٨ىّ ،"الىو"بٓاَغ الحمؿ٪ بلى صٖا ٢ض بهّ ٫ب البٌٗ؛  بل ال٣ٗل؛ ٖلى الح٤ًُِ بلى الضٖ

٠ عثدغي  ؤعاص ل٣ض طل٪، مً الى٣ٌُ ٖلى
َ
ت الحبُٗة مً السل

َ
ٍْال ٓن  ؤن طل٪ مً عطا بهّ بل (5)الؿل٠؛ بٌٗ لحإ  اللٛة ث٩

بض. ٧امل ٨ٞغي  هٓام ًٖ جٗبحرا
َ

ٓاٖضَا مباصئها ثًبِ ؤن مً ال تها، ٢ْ
َ

ال
َ

ٕٓ ًٖ الظًَ ًهان ختى ْصال ٢ٓ  ْالؼلل السُة في ال
ثّ ؤرىاء

َ
ال ٗة؛ ؤخ٩ام ْاؾحيباٍ الىهٓم ِٞم مدا   ْختى الكَغ

َ
  ال

َ
ٓن  ٖيًحال ٖب

َ
ٍ ؤْ اإلاحال ّ

ِٓ م
ٓن، ًُ د ؤْ اإلاؿٟؿُ

ّ
 ًحٟل

ٓن  ٓن  ال٣اجؿ ل ِ
ّْ ٓن  ؤن لّ ًغاص الظي الىو، ؾلُان مً ْاإلاا ا لجاما ٩ً ٍع عي  مً ٧ْان. لِم يْغ  بةَاع الىو ًداٍ ؤن الًْغ

  يامً
َ

  هجضٍ ال
ّ

ىّ ما َْظا ْاإلاى٤ُ، اللٛة في بال ِّ  بها اإلاىٍٓ عْالضْ اللٛة، ؤَمُة ًٖ ثحدضذ التي آلاثُة الٗباعة ثب

 » .لُحاّصًّ
َ

ة بلى ؾبُل ال   ألاقُاء خ٣اث٤ مٗٞغ
ّ

ِ بال   ّْٖؼ، طل باعئها ٖلحها عثبها التي مغاثبها ٖلى ْألاقُاء... اللٟٔ بحٓؾُّ
َ

 ال
ي الظي مٓيّٗ ًٖ اللٟٔ م٣حطخى ه٣ل بلى ؾبُل

ّ
  ٖىّ، للٗباعة ُعِث

ّ
بَد  ْبال

ّ
ثل ْطمُ٘ الخ٤، ْثغ٦َد  الباَل ع٦

َ
 ثبُل الضال

ّٖٓ ًٖ للٟٔا ه٣ل   اللٛة، في مٓي
َ

  ًصّدخّ صلُل ال
ًال

  ؤهّ ؤي (6)«.ؤنال
َ

  لٟاّ،ؤ بٛحر ث٨ٟحر ال
َ

  لٛة ال
َ

 ٞاأللٟاّ. مٗان بال
ٓٞاء ة ط ٓعات، خ٣اث٤ ًٖ جّٗبر لم بطا ٞاٚع ٓن  ْباإلا٣ابل الحه ٓعات َظٍ ث٩ ما ؾغابا الظَىُة الحه َْ جها لم بطا ْْ  ثدّهِ

ْص ٓصَا لِا ْجُٗي ْألالٟاّ، الخض ٓتها ٞٗليا٫ ْط ٓا٢ُٗة الخ٣ُ٣ُة ٦ُْى لم» .ْال ْٗ ُُ  مّح٤ٟ بإلٟاّ اإلاٗاوي هىُٓغ  بهما ؤهىا ٞل

ٓن  ٖلحها، مّ ٌٛمٌ ما ٖلى ٢ايُة لح٩ ِْ ِٖٓا مً لِـ مما ٞ   طا٥ ْما (7)«.ه
ّ

ّٟ بما اإلاٗجى، ًتهضص السُغ ألن بال .  جُٛحٍر ؤْ بحدٍغ

                                                           
.  (٘ٓٗ-ٖٓٗ/ٕ).نفسو (ٔ

2)-ARNALDEZ ROGER: "grammaire et Théologie chez IBN HAZM de Cordoue essai sur la structure  et les 

conditions de la pensée musulmane" LIBRERIE PHILOSOPHIQUE، J. VIVIE، Paris، 1956 (PP.162-818) 

3 )-IBID (pp.37-87). 
. (ٖٓ٘/ٕ)" اإلحكاـ: "حـزابن  ( ٗ
.  (ٜٙ٘.ص)" بنية العقل العريب: "زلمد عابد اجلابري ( ٘
. (ٕٗٛ/ٗ)" الرسائل:"ابن حـز ( ٙ
. نفسو -( ٚ
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ٔ  ٖلى اإلاٗجى ثٓيُذ ؤن ْالخ٤ ُٟي اإلاؿحٓ ٓجي) الْٓ   (ْالىدٓي  فيْالهغ اله
َ

  لىا ٣ًضم ال
ّ

 ْاَغ مٗجى ؤْ الخغفي اإلاٗجى بال

ٓن، ٌؿمُّ ٦ما الىو، ٓلُ ٫ٓ  ًبحػي خؼم ابً ٧ان ما َْظا (1)ألان .  بلُّ الٓن

ٓاَغ مً اإلاى١ُٓ  باإلاٗجى اإلالتزم خؼم ابً بحن ٢ام الظي الهغإ بن ٍْلُحن ْبحن الىهٓم، ْ  ال٣ُاؽ، ْمٗحمضي الحإ

ٍٓ الظًً ٓص اّتهم  " أمبراؽ.م" الالم٘ الىا٢ض ٦حي خحن الخضًص الٗهغ في ماخضذ بُٗض خّض  بلى ٌكبّ ثذجغ،ْا٫ بالجم
ًال

 م٣اال

ٍٓحن، الح٨ُ٨ُٟحن ٖلى ُّٞ بٖترى م1977:ؾىة  CALL READING:٢غاءة بؾاءة هي للىو، الظاثُة ال٣غاءة ؤن مٗحبرا ْالبيُ

ARE MISREADING ٓن الح٨ُٟ٪ ٖلُّ ٞدمل. ثٟؿحر بؾاءة َٓ بهما ثٟؿحر ٧ْل ٓاء، خملة ًّ  بالجِل بًاٍ متهمحن قٗ

ٓص ة، الٟلؿٟة ألن طل٪ ال٨ٟغ؛ ْثذّجغ ْالجم ٍّ
ِٓ ُ

ْ
ة ٦ْظل٪ الُبي ُّ ٨ُ٨ ْٟ َؿَحا الّح ؾَّد

َ
ٍْل ٞلؿٟة ؤ ٣ُُا:-الحإ  HERME"–الِغمُىَٓ

NEUTICS "ٛحا
ْ
ض ْؤل خُّ َٓ  ْبُٖاء ،الىو لحٟؿحر الالجهاجي الحٗضص ٦ْظا ال٣غاءات، بحّٗضص مُالبتها م٘ ْثجاوؿّ، الّىو ث

اِت 
ّ
  الظ

َ
ة اثّ بحّٗضص ًحّٗضص ٖىضَم ٞالىو. قاءت ٦ُٟما الىهٓم ثٟؿحر خٍغ غَّد

ُ
 ْلِظا مدّضص، مٗجى لّ ْلِـ ٢ْغاءاثّ، ٢

  لّ ٞلِـ
ًال
 (2).جهاجي ثٟؿحر لظل٪ ثبٗا

   :(اإلاضلى٫ ) باإلاٗنى (الضا٫) اللٟٔ ٖال٢ت :- زالثا

٢ة مك٩لة َُمىد ما ٦سحرا
َ

ؾٟة ث٨ٟحر ٖلى ْاإلاٗجى اللٟٔ بحن الٗال
َ

م، م٨ٟغي  قٛلد بجها بل ْٖلمائها، اللٛة ٞال
َ

 مً ؤلاؾال
ٓلُحن، ٣ِٞاء حن ْمح٩لمحن ْؤن ٓعا ٧ْاهد ْمىا٣َة، ْهدٍّٓ ٢ة صعاؾة بن بل ال٨ٟغي؛ إلهحاطِم عثِؿا مد

َ
 باإلاٗاوي ألالٟاّ ٖال

 في ؤخضَما ًبضْ ختى ْاإلاى٤ُ، ٚةالل مباخص ثحضازل ما ٦سحرا ٞةهّ ْلظا ْاإلاى٤ُ، اللٛة بحن ال٣اثمة الٗال٢ة ؤًًا ثِٓغ

ٓعة   (3)آلازغ، ن
َ

ْاثل مً خؼم ابً هجض ؤن عجي ٞال ٓا الظًً ؤ ٕٓ بهظا اَحم   ٖلمىا ٢ْض»  (4).اإلآي
ًال
عة  بهما ألالٟاّ ؤن يْغ

يٗد ّٗبر ُْ ُُ ر اللٛة، في ث٣حًُّ ٖما بها ل  ببُا٫ ٢هض ٣ٞض ؤخالِا ٞمً ٖلُّ ٖل٣د الظي اإلاٗجى ًٖ لٟٓة ب٩ل َْٗبَّد

 الٓاَغي  اإلاىهج يٓء ٖلى ْمٗالجتها ِٞمِا ٞدا٫ْ  مدمض، ؤبي اهخباٍ باإلاٗجى اللٟٔ ٖال٢ة ؤراعت ٣ٞض َىا ْمً (5)«.١الخ٣ات

بّٗ الظي
ّ
  طا٥ ْما. ًخ

ّ
ا، ٖلى الىهٓم ِٞم في ٌٗحمض خؼم، ابً اٖحى٣ّ الظي الٓاَغ مظَي ألن بال  بال مٗىاَا ْثبحُّن ْاََغ

  باَجها، بلى ٚٓم
َ

  آزغ، ٖلى لٟٔ ل٣ُاؽ ال
َ

ٓح ٖلحها اإلاٗلً خ٣ُ٣حّ ًٖ لٟٔ لهٝغ ال ٍْل، ؤْ مجاػ بلى بٓي  ْٖضم ثإ

ْػٍ ٗجى ؤن خؼم ابً ؤلؼم ٢ض ٧لّ ِٞظا باَىُة، مٗانٍل  بلى ثجا ْلى الٓؾُلة ٖىضٍ ألجها باللٛة، ٌُ  ْؤما (6).اإلاٗاوي ْبصعا٥ لِٟم ألا
ٕٓ مً ٞالبّض  ٖىضٍ باإلاٗجى، اللٟٔ ٖال٢ة ًٖ ٓر٣ُة الٗال٢ة ْمدضصا بُجهما عابُا ات،اإلاؿمي ٖلى ألاؾماء ٢ْ  َبُٗة بحن ال

بُٗة اللٟٔ ا ثدّضصَا لم ما اإلاؿمُات ؤْ اإلاٗاوي ؤن بط. اإلاٗجى َْ  ْٚحر مُل٣ة ممحضة ماجٗة ثب٣ى ْؤلٟاِْا، ؤؾماَئ
ْصة  » .مدض

َ
ة بلى ؾبُل ال   ألاقُاء خ٣اث٤ مٗٞغ

ّ
  اللٟٔ، بحٓؾِ بال

َ
ٓطي ه٣ل بلى ؾبُل ٞال ٓن  نم مٓيّٗ ًٖ ال٣ٗل م ٧ 

بها التي مغاثبها ٖلى ألاقُاء
ّ
  ْٖؼ، طل باعئها ٖلحها عث

َ
ي الظي مٓيّٗ ًٖ اللٟٔ م٣حطخى ه٣ل بلى ؾبُل ال

ّ
  (7)«.ٖىّ للٗباعة عث

٢اتها في ٞاألؾماء
َ

ٓص لٟٔ ٧ْل بها، زانة ْهي لِا، ْيٗد التي اإلاٗاوي ًٖ جٗبحر بمؿمُاتها ٖال ٓط  ألن ٣ًابلّ، مٗجى لّ م

                                                           
. (ٖٖٚ.ص)ـ ٖٜٚٔ.اذليئة ادلصرية للكتاب ، القاىرة ، ط" اللغة العربية معناىا ومبناىا: "متاـ حساف  -( ٔ
". ادلرايا احملدبة من البنيوية إىل التفكيك: "ودةعبد العزيز حم: ينظر عن ىذا ادلوضوع -( ٕ
. (ٚٔٔ.ص)دار ادلعارؼ ، القاىرة " ادلنطق الصوري منذ أرسطو حىت عصورنا احلاضرة : "علي سامي النشَّار -( ٖ
. (ٖٔٔ.ص)..." عالقة ادلنطق باللغة: "حسن بشَت صاحل -( ٗ
. (ٛٚ/ٔ)..."اإلحكاـ: " ابن حـز -( ٘
 .(ٗٙص)ـ ٜٓٛٔ،  ٔدار لبناف للنشر ، بَتوت ، ط" بن حـز الكبَتا: "ػ عمر فروخ( ٙ
 .(ٕٗٛ/ٗ)"الرسائل:"ػ ابن حـز( ٚ
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ٓإ هللا ث٣ؿُم ٓإ، َظٍ خّحز في ْألالٟاّ ال٩لمات ث٣ؿُم ثبّٗ ،ألاه  زل٣ِا هللا ألن ْراهُا. بُجهما الٟهل ًجي ٞال ْلظا ألاه
مِا

ّ
ع خؼم ابً ٞةن رمة ْمً ؤلاوؿان، ْٖل

ّ
  ما اللٟٔ ثدمُل مً ًدظ

َ
 ال ْؤن لّ، هللا ْيّٗ ما ٚحر ٖلى ْْيّٗ ؤْ ًدحمل، ال

ى٣ل   مٓيّٗ ًٖ ًُ
ّ

ٕٓ في لٟٔ ْمزو ْؤما» .الىو مً بضلُل بال ٕٓ بّ ًغاص ه  باَل َْٓ بلُّ ؾبُل ال زُإ ِٞظا آزغ، ه

ٗة بالُبُٗة ىا (1)«.ْاللٛة ْالكَغ ِّ ْصا خّض  هللا ؤن مب ٓػ  ٞال خض ان ٞإما جّٗضحها، ًج عة ٖلمىا ٣ٞض» :الُبُعي البَر  ؤن يْغ

ر ْيٗد بهما ألاؾماء ا ةاللٜ ْؤما... بها ْؾمُد ٖلحها ٖل٣د التي اإلاٗاوي ًٖ بها لُٗبَّد
ّ
 ؟ الُبرُّ  ما: ْطاَل ٖالم ٧ل وؿإ٫ ٞةه

 ٫ٓ   ما َظا... ال٣مذ: ٣ُٞ
َ

ْا... ْٚغبها الضهُا قغ١  مً ؤخض ُّٞ ًسحل٠ ال ْص ٞحّٗض ٓا الخض ٗ٢ْ  (2)«.مؿمُاتها ٚحر ٖلى ألاؾماء ْؤ
  ؤهّ مً مدمض ؤبٓ ٣ًهضٍ ما بالحدضًض هِٟم َىا ْمً

َ
ِي٘ الظي مٓيّٗ ًٖ اللٟٔ م٣حطخى ه٣ل بلى ؾبُل ال يْ ُْ

ّ
 لّ ُعث

٢ة ألنَّد  طل٪،
َ

ػمة ٖال٢ة ْمٗىاٍ اللٟٔ بحن الٗال
َ

ة، ال ٍع   طمُٗا، ْاإلاٗاوي ألالٟاّ ؤْ ْاإلاؿمُات ألاؾماء زال٤ ٞاهلل يْغ
َ

 ال

.  ؤًًا هللا زل٤ مً َٓ الظي اللٛٓي  الٓي٘ ٣ًحًُّ ما ٚحر ٖلى ٞحهما الحهٝغ ؤْ بُجهما، الٟهل بلى ؾبُل

٫ٓ  ال٣ّٟ في الىو بٓاَغ ًحمؿ٪ هجضٍ ْلِظا ا، ْال٣ٗاثض ْألان ٓطي ؤًًا الؿبي ْلِظا بل ْٚحَر  في طاء ما ؤزظ ً

ٗة ، ٖلى الكَغ ٌ ْاٍَغ ٍْلّ ؤْ ثبضًلّ ٍْٞغ ٓٞة ٞاألؾماء. ْاإلاكاَضة الخـ بم٣حطخى ؤْ بطمإ ؤْ هصخي، بضلُل بال ثإ ٢ٓ  م

ت ْاإلاٗجى اللٟٔ زال٤ ٞاهلل. مٗاهحها بّ جؿمذ ْبما ما، مؿمُات ًٖ للحٗبحر
َ

ال
َ

-بالى٣ل ؾلٟا مدضصة ْاإلاؿمُات ألاؾماء ْصال
َل  -الؿم٘ َٗ َ

٫ٓ »  ٞةنَّد  رمة، ْمً (3).اللٛة زال٤ُ  طل٪ ٞ طل هللا ٢ ، ٖلى خملّ ًجي ْٖؼ  ْاٍَغ ٖلى خملّ مً ًمى٘ مالم ْاٍَغ

عة ؤْ بطمإ ؤْ آزغ هو   بهّ: ٢لىا ٢ْض... خـ يْغ
َ

ٓػ  ال ١ ًج
َ

ّٖٓ ٚحر ٖلى بؾم بَال   اللٛة في مٓي
ّ

 ٞى٠٣ هّو  بّ ًإجي ؤن بال

٫ٓ  ؤهّ خُيئظ ْهضعي  ٖىضٍ   آلازغ اإلاٗجى طل٪ بلى مى٣
ّ

 اللٛة، في ث٣حًُّ ما ًٖ للحٗبحر السال٤ ْيِٗا ٞاأللٟاّ (4)«.ٞال ْبال
  ٞهي َظا ْٖلى لّ، ْي٘ الظي اإلاٗجى ًٖ لٟٔ ٧ل لُّٗبر

َ
 بًاٍ مٗحبرا اللٛٓي  الجاهي ٖلى ع٦ؼ ْلظل٪. ؤبضا َظا ًٖ ثسغض ال

ا مٟحاخا ٍع   لىا ٖلم ال ؤهّ صام ْما بق٩ا٫، ٥٫ لخل يْغ
ّ

مىا ما بال
ّ
 بلى مٓيّٗ ًٖ اللٟٔ ه٣ل قاء بطا جٗالى ٞةهّ هللا، ٖل

ٓن  آزغ، مٓي٘ طل ْخضٍ ألهّ لظل٪، ثبٗا طضًضا مٗجى لّ ٩ُٞ ّٗحن الظي ْٖؼ " الؼ٧اة" لٟٔ ٞمسال ألاقُاء، ْمٗاوي ؤؾماءَ  ٌُ
  ٌٗجي

ًال
ٍٓل ٞحّٗحن اإلاؿلم، ًسغطِا نض٢ة ؤْ مالُا م٣ضاعا ٌٗجيٌ طٗل الكٕغ ل٨ً ْالهالح، ْالُِاعة الىماءَ : لٛة  بلى اللٟٔ ثد

  (5).طل٪ ْٚحر ْالهُام الهالة ٦ْظل٪ َظا الجضًض مٗىاٍ

ا ًٖ اللٛة ه٣ل ًبُذ مدمض ٞإبٓ ٙ بظل٪، الى٣ل طاء بطا ْاََغ ّٓ  زال٤ هللا ؤن َٓ لظل٪، ٖىضٍ ْاإلاى٣ُي ال٣ٗلي ْاإلاؿ
لي اللٛٓي  الىٓام ًسغ١  ؤن ؤْ مجها قاء ما ْثبضًل وسخ في الخ٤ ْلّ اللٛة

َ
 الُبُٗة زغ١  في الخ٤ لّ ٧ان ٦ما ؤعاص، بطا الّضال

  الىاؽ ؤما ْالغؾل، ألاهبُاء لحإًُض باإلاعجؼات
َ

ٓػ  ٞال   ﴿:٢ْاٖضثّ طل٪، لِم ًج
َ

٫ُ  ال
َ
ْؿإ ا ٌُ مَّد ُل  َٖ َٗ ْٟ م ًَ َُ َٓن﴾ َْ

ُ
ل
َ
ْؿإ ٌُ.(6)  

  ُّٞ الق٪ ْمما
َ

 ؤن لؤللٟاّ، الصخُدة اإلاٗاوي بلى ًهل ٧ي مؿحسضمِا ٖلى ثدّحم لٛة ؤّي  اللٛة، َبُٗة ؤن مغاء ال
 بًِٗا صْن  ٖباعة مً ؤْ طملة مً بًٗا ؤْ ٧لمة مً طؼءا ؤزظها ٞةطا مجؼؤة، ٚحر ٧املة الٗباعة ؤْ الجملة ؤْ اللٟٓة ًخىا٫ْ 

                                                           
. (ٗٙٗ/ٔ)..."اإلحكاـ: "ػ ابن حـز( ٔ
. (ٗٙٗ/ٔ).نفسو -( ٕ
. (ٖٖ٘/ٔ)" الفصل"و  (ٕٖٓ/ٗ)" الرسائل "(ٖٖٚ/ٔ)" اإلحكاـ:"ابن حـز-( ٖ
. (ٚٚ/ٔ)..." اإلحكاـ. "ٕتاز خالؼ ذلك فكالمو باطل، مؤداه إبطاؿ الديانةوأما من اس  (ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٔ)" الفصل: "ابن حـز -( ٗ
. (ٖٖٚ/ٔ)..." اإلحكاـ:"ابن حـز -( ٘
. [ٖٕاآلية ]سورة األنبياء  -( ٙ
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، ؤْ مٛاًغٍل  مٗجى بلى ههل ٢ض ٞةهىا آلازغ، ٌٍل   ٢ض ؤْ مىا٢
َ

  قِئا هِٟم ال
ًال

لٌل  ﴿:مسال ها٢ل ٞلٓ. ؤنال ٍْ   وَد
َد
حن ِم

ّ
ل هَد مُث

ْ
ل  ٖما َْٞهلىاَا (1)﴾لِم

، ل٩ل ُْٖضا ًهبذ مٗىاَا ٞةن بٗضَا،  ؾِحطر -آلاًة -ال٣غآوي الىو ؾُا١ باؾح٨ما٫ ْل٨ً الهالة، ًٖ ههي ْٞحها ُمهّلٍل
٢ْ٘ الظي َٓ َْظا لِا، الخ٣ُ٣ي اإلاٗجى َٓم في البٌٗ ؤ م ٖىض ْالٛلِ ال َر

ْ
 ؾُا٢ِا مً ْالٗباعات الجمل ؤْ لل٩لمات بت

ا ٌ بلى بهحهى اإلاى٣ُي، اللٛٓي  الحدلُل مدمض ؤبٓ َّب٤ بٗضما ٨َْظا. الٗام ْبَاَع ٍْل ال٣ُاؽ ٞع  ٖىضٍ ألجها اللٛة، في ْالحإ

٢ُُٟٓة ٓٞة ؤجها طل٪ ْمٗجى. ث ٢ٓ  طمُ٘ في اإلاٗاوي» . اللٛات ٧ل في ْْاخضة رابحة مٗانٍل  ًٖ للحٗبحر ْمدضصة هللا، ٖىض مً م
  ْاخضة اللٛات

َ
ٓات هي ْألاؾماء ٣ِٞ، ألاؾماء ثسحل٠ ْبهما ثسحل٠، ال  اللٛات ازحالٝ ٞةن رمة ْمً (2)«.الٓاَغة ألان

ٓاعصة ْألالٟاّ ٓص ال ٞحها ال ٌ ْلِظا طاتها، اإلاؿمُات ٖلى ثحإؾـ اللٛة ألن اإلاٗاوي، في ازحالٝ ؤي بلى ٣ً ٍْل ٞع ٓهّ الحإ  ل٩

٣ُا -مىًبِ ٚحر   ْهدً» .-الِحرمُىَٓ
َ

٫ٓ  ال   ٫بالحإْي  ه٣
ًال

  ؤنال
ّ

ٓطي ؤن بال ً  ٫ٓ عة ؤْ بطمإ ؤْ آزغ هو بّ ال٣ ـّ  يْغ   خ
َ

 ال

ض،   اصعى ٞمً مٍؼ
ًال

ٍْال   ثإ
َ

ان بال   ما اصعى ٣ٞض بَغ
َ

ٓاٍ... ًصر ال   (3)«.باَلة ْصٖ

  اثجاٍ اإلاى٣ُي، خؼم ابً ٖلى الُاغي ؤلاثجاٍ َْظا
َ

ة الٗملُات بلى ًىٓغ بل اللٛة، ًٖ ال٨ٟغ ًٟهل ال  اإلاى٣ُُة ال٨ٍٟغ
ٍٓة، ٖملُات َاؤن ٖلى ٓم، مسحل٠ في ٢اثم بق٩ا٫ ؤي خل بهضٝ ٧ان اللٛٓي  الجاهي ٖلى ثغ٦حٍز ْبن لٛ  ال٣ّٟ في زانة الٗل

 ٫ٓ م، ْألان
َ

ٓم ْؾاثغ ْال٨ال مُة الٗل
َ

 .الخض؟ َظا بلى بالٓاَغ مدمض ؤبٓ ًحمؿ٪ إلااطا: هخؿاء٫ طل٪ م٘ ل٨ىىا. ؤلاؾال

ٓاب بن  ِٞٓ مىّ، ٣ًُىا ؤ٦ثر ؤْ ؤ٢ل عثبة ْلِـ هٟؿّ، الىو َٓ خؼم ناب ٖىض الٓاَغ ؤن َٓ هٓغي، في طل٪ ًٖ الج
ٛة ًدٟٔ الظي

ُّ
ٍتها لل ّٓ ْلِا ؤي ْرباتها، َ  ْالٗام، الساّم  ْالجاَل، الٗاِلم لضٔ ْاخضة اللٛة ألن الجمُ٘، بحن السابد ثضا

ٓعي اإلاس٠٣ ْص ؤْ ْألاّمي اإلآؾ م، الحٗلُم مدض ٓجها ْٚحَر  لِا، ْؤلاه٣ُاص ؤلاههُإ طمُ٘ا٫ ٖلى ْطي ٣ٞض هللا ٖىض مً ْل٩
٫ٓ  بها ْالح٨ٟحر ْاؾحسضامِا ة بلى للٓن ٓجها خ٣ُ٣تها، ٖلى ألاقُاء مٗٞغ   ْاَغٌة  ْل٩

َ
  ُّٞ زٟاء ال

َ
  ٞةهّ لظا لّ، باًَ ال

َ
ٓػ  ال  ًج

ا ًٖ ألالٟاّ نٝغ ٍْل الٓاَغة مٗاهحها ًٖ ؤْ ْاََغ  ْلٗل (4).الجاهي َظا مً ؾحإجي البلُة ألن ْالحٗلُل، ال٣ُاؽ ؤْ بالحإ

ْا ٢ض اإلاْدَضرحن ٍٓهة، اإلاك٩لة لِظٍ خل بلى اَحض َٓا ْالُّبُة ْالؼعاُٖة الٟلؿُٟة اإلاٗاطم بٓي٘ الٗ  ؤلاقاعة ْثجضع (5).ْهد
حىاء ؤن بلى َىا ٓع  هجضٍ باإلاٗجى، ؤلٖا ٓلّ صاعت الظي اإلاد  الٟلؿٟت جكٛل لم اإلاٗجى ٨ٞغة ؤن بط» .اإلاٗانغة الٟلؿٟة عحى خ

ماجُت الُٟىىمُىىلىحُت ؤًًا ٚلدف بل ٞدؿي، الخدلُلُت ت والبٚر ا، والبيٍُى ٫ٓ  ٖضًضة ثهيُٟات ِْغت ْلِظا ْٚحَر  خ

 (6)«. اإلاٗجى ٨ٞغة

ٍٓة مؿإلة َْىال٪ ٕٓ نٓت ؤلاؾم» :بالؼمان ؤلاؾم ٖال٢ة ْهي خؼم، ابً بلحها ؤقاع َامة لٛ   باثٟا١ مٓي
َ

 ٖلى ًض٫ ال

ٓل٪... مٗحن ػمان  " بٗحر: "٢ْ
َ

  ،مٗحن ػمان ٖلى ًض٫ّ  ال
َ

  خا٫ ال
َ

  ماى ال
َ

 لِؿد اللٛة ؤلٟاّ ؤن بظل٪ ْاإلاغاص (7)«...مؿح٣بل ال
لي، للحُٛحر ٖغية

َ
ت ْيبِ ثدضًض ؤْ ثٓؾُ٘ ؤْ ث٤ًُِ في ُٞهال لِـ ْالؼمً الضال

َ
ال

َ
ٓامل ثحضزل ٢ض بل ألالٟاّ، صال ٖ 

 ٔ ح ١باثٟا ؤخُاها ًدضذ َْظا ٤ًًُ، ٢ْض اللٟٔ مٗجى ًخؿ٘ ٢ض ؤهّ ؤي. ألامغ َظا في ؤزغ
َ

 الٗغب ٧اثٟا١ اللٛة، ؤَل ْانُال

                                                           
. [ٗاآلية ]سورة ادلاعوف  -( ٔ
. (ٚٓٔ/ٗ)" الرسائل:"ابن حـز -( ٕ
. (ٓٓٔ/ٖ).نفسو -( ٖ
. (ٜٔٔ.ص)"ابن حـز والفكر الفلسفي بادلغرب واألندلس:"سامل يفوت: وينظر. (ٖٖ/ٔ)... "ـاإلحكا"و  (ٕٙٔ/ٗ)" الرسائل:"ابن حـز  -( ٗ
. (ٜٓ.ص). ط.ت.منشورات ادلكتب التجاري، بَتوت ، د" ابن حـز رائد الفكر اإلسالمي: "عبد اللطيف شرارة -( ٘
. (ٙٚٔ.ص)ـ ٜٜ٘ٔ.ارؼ ، القاىرة ، طدار ادلع" -دراسة يف فلسفة كواين  –فلسفة اللغة وادلنطق :" صالح إمساعيل  -( ٙ
. (ٚٛٔ/ٗ)"الرسائل :"ابن حـز  -( ٚ
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ٓان ؾّمد ؤن ٖلى ٍٓل الخُ ٓاثم، الٗالي الِٓغ، ألاخضب الٗى٤، الُ  ؾّمحّ ؤن ٖلى العجم ْاثٟا١ُ  ،"بٗحرا: "الظهي ال٣هحر ال٣

ٓان ٖلى صالة ألاؾماء ثل٪ ٧ْل آزغ؛ باؾم لة ط٦غهاٍ الظي الخُ
َ

 بلُّ ؤقاع ما َْٓ. بؾم لّ ْي٘ مؿمى ٧ل ٨َْظا ْاخضة، صال

ٓاَا بمهُمر ؾِىا ابً لة (1).اللٛٓي  الح
َ

 ْاإلاغاص بّ، اإلاحساَبحن عيا بؿبي ٖلُّ، اإلاحٗاٝع ؤلاؾحٗما٫ اؾحمغاع جٗجي ٞالضال
التها هّها، السابحة بمٗاهحها ثدحٟٔ ؤن ًجي ألالٟاّ ؤْ ألاؾماء ؤن طل٪ مً   ختى انُالخا، ٖلحها اإلاحٗاٝع ْبمضل

َ
 ٣ً٘ ال

ٓع  في ٞؿاص ٖىّ ًىجغُّ  ٢ض مما (2)الىاؽ بحن اثٟا١ مٖض ؤْ الح٨ٟحر في ازحال٫ ٫ ْالح٨ٟحر الحه
َ

 ؤًًا طل٪ ْلٗل. ْؤلاؾحضال

ٓاٖض اللٛٓي  الحدلُل اٞح٣اع ًٖ هاطم   ؤلاؾم ؤْ ْاللٟٔ اإلاى٤ُ، ْمباصت ل٣
َ

» .مٗجى ؤّي  ٖلى ًض٫ّ  لم ُطّؼِت  بطا ألهّ ًجّؼؤ، ال

ٕٓ نٓت ؤلاؾم ّغ٢ِد ْبْن ... باثٟا١ مٓي
ُ
ٓم ًْ ٢ْض... مٗىاٍ مً شخيء ٖلى ثض٫ لم ؤطؼاٍئ ٞ ا٫ ٢ ِّ  ًض٫ ما ألاؾماء مً ؤن ط

ٓل٪ مٗىاٍ، مً شخيء ٖلى ؤطؼاثّ مً شخيء  ،"هللا ٖبض" ٖلُّ ًض٫ الظي اإلاٗجى ٚحر... مٗجى ٖلى ًض٫" ٖبضا" ٞةّن  ،"هللا ٖبض:"٣٦

  ؤهّ ؤي
َ

  لظاثّ، بؾم" هللا ٖبض" اؾم ؤن ؤي (3)«".هللا ٖبض"الغطل بخؿمُة ٢هض الظي اإلاٗجى ٖلى ًض٫ ال
َ

ٓطض ٞال " ٖبض:"للٟٓة ث
لة" هللا ٖبض" مً طؼء هي خُص مً" ٖبض:"للٟٓة

َ
  الىدٓ، َظا ٖلى" هللا ٖبض" بلٟٓة الضا٫ ؤن ْخُص. البحة شخيء ٖلى صال

َ
 ال

  بشخيء اإلآي٘ َظا في اهٟغاصٍ ٖلى الٗبض ٖلى ًض٫
ًال

، طؼءُ  ألهّ. ؤنال ٍٔل   لٟ
َ

٢ٓ٘ ٞال  جيًإ ختى ؤطؼاثّ ؤخض ٖلى باهٟغاصٍ ًض٫ّ  ؤن ًح
لة بّ ْث٨حمل اللٟٔ ٦ما٫ بّ لُلحئم بحمامّ، اإلاغ٦ي اللٟٔ

َ
ٕٓ ُٞض٫ اإلاغاصة، الضال   ما، مٗجى ٖلى اللٟٔ مجم

َ
 طؼئٍ ًض٫ّ  ال

ي اللٟٔ بحن ّٞغ١  خحن (َـ428.ت) ؾِىا ابً بلُّ هّبّ ما ؤًًا َْٓ لّ؛ طؼء َٓ خُص مً مٗىاٍ، مً شخيءٍل  ٖلى
ّ
 ْاللٟٔ اإلاغ٦

   (4).البؿُِ
َ

ْ  ٞال عة ٖلى ٌكّضص خؼم ابً هجض نؤ بطن ٚغ ضٍ ما الؿام٘ لُٗلم ألالٟاّ اؾحسضام يْغ   اإلاح٩لم، ًٍغ
ّ

 ٣ٞضت ْبال
ٓم» .ْؤَمُتها ٢ُمتها اللٛة   مٗىاٍ مىّ ًِٟم اللٟٔ ؤن ال٣ٗل بإ٫ْ  ْاإلاٗل

َ
  مٗىاٍ، بٌٗ ال

َ
 ْلظل٪ مٗىاٍ، مً لِـ شخيء ال

يٗد ْخة ال مدمض، ؤبٓ ًيكضَا التي البُان خ٣ُ٣ة هي ِٞظٍ (5)«.مٗاهحها ألالٟاّ مً لُِٟم اللٛات ُْ ٓن  ؤن بٗضثظ مىض ٩ً 
ٓإ ًٖ خضًسة ٔ  مٗان، ٖلى ثض٫ ؤلٟاّ بلى ثى٣ؿم ٖىضٍ اللٛة بط. ألالٟاّ ؤه   ْؤزغ

َ
  الظي َْظا مٗجى، ؤي ٖلى ثض٫ ال

َ
 ًض٫ ال

  مٗجى ؤي ٖلى
َ

  ألهّ بّ لئلؾحٗما٫ ْطّ ال
َ

ْػ  ٖىّ ٍْلؼم ٞاثضة، مىّ لىا ًدهل ال   ألهّ ألاؾماء، ؤْ ّألالٟا َظٍ ثجا
َ

  مٗاوي ال
َ

 ال

٫ٓ :"مسل َْظا. لِا جؿمُات ؿىاؽ"ْ" الٗى٣اء"ْ" الٛ
ّ
  ٦ما السغاٞات، ْطمُ٘" الي

َ
ٓن  ؤن ًلؼم ال ٩ً  ًْ  ؤن" هللا ٖبض" بؾمّ َم

ٓن  ْحن بػاء ؤهىا ٍْبضْ (6).خ٣ُ٣ة هلل ٖابضا ٩ً
َ
ة، مً همُ ُة الُْٟٓة طات ألالٟاّ ؤْ ألاؾماء بخضاَما اإلاٗٞغ  (cognitive) اإلاٗٞغ

ٓم   ٞحها ألن ْا٢ُٗة، ؤقُاء بٓن٠ اللٛة ٞحها ْث٣
ًال
ٓصة، ال٩اثىات َظٍ ًٖ بزباعا ٓط ُة ٚحر ُْْْٟة اإلا  (non-cognitive)مٗٞغ

ٓصة ألاقُاء ؤْ ال٩اثىات ثدتها ْثىضعض ٓط م
ّ

ُٟحّ ؤلاؾم ْؤما ما، شخيء ٖلى صا٫ عمؼ ؤْ بقاعة هي ٞالخؿمُة. الال  ًٟهل ؤن ْٞٓ
شخيء ٌٖ،ب ًٖ بًِٗا اإلاٗاوي

َ
ٔ  ال   ٦ْالَما طل٪، ؾٓ

َ
  اللٟٔ مٗجى ٣ًّضم ال

َ
ٓلّ، ال ٔ  لِما لِـ ألهّ مضل ُٟة ؾٓ ة ْْ  بقاعٍّ

ة، ٝ عمٍؼ
َ

ْات ؤْ ٢اثمة ؤُٖان بما هي التي اإلاٗاوي بّ ثغثبِ الظي اإلاؿمى بسال ٓطض لم ؤْ ٨ًً لم بطا ؤما. رابحة ط   مؿمى، ً
َ

 ٞال

  مٗجى
َ

٫ٓ  ال ْم خ٨م في َٓ بل لّ مضل ٓطض بّ، ًى٤ُ بؾم ٧ل بن» .اإلاٗض ا ٍْ ٓبا ؤْ ملْٟٓ عة ٞةهّ م٨ح بض يْغ
َ

 ؤخض مً لّ ال

                                                           
ـ ٜٓٚٔ.زلمود اخلضري،اذليئة ادلصرية العامة للتأليف والنشر، القاىرة، ط:ٖتقيق" العبارة:"ابن سينا." لفظة دالة بتواطؤ رلردة من الزماف: اإلسم" -(ٔ
. (ٚ-ٗ-ٖ.ص)
 .اليت تؤكد على ضرورة اتفاؽ الفكر مع ذاتو، وكذلك اتفاقو مع العامل اخلارجي، إلزالة التناقض بينهما إف ىذا الكالـ يذّكرنا ٔتبادئ العقل، -(ٕ
. (ٚٛٔ/ٗ)"الرسائل:"ابن حـز -(ٖ
. (ٜ-ٛ.ص)" العبارة :"ابن سينا  -(ٗ
. (ٖٖٙ/ٔ)" اإلحكاـ." "اللغة إمنا ىو اإلفهاـوادلراد ب...ولو مل يكن لكل معٌت اسم منفرد بو دلا صحَّ البياف أبدا"(ٕٚٚ/ٗ)" الرسائل:"ابن حـز -(٘
فهذه األلفاظ  وإف كانت دالة إالّ أنو اَل معٌت ذلا، وإمنا يراد من . (ٜٛ/ٔ)"اإلحكاـ"و  (ٛٛٔ-ٗٓٔ/ٗ)"الرسائل"و  (٘ٛٔ/ٖ)"الفصل: "ابن حـز (ٙ

. ينوخالذلا ترؾ أثٍر ما على النفس ، فهي وإف كانت أمساًء إال أهنا اَل تدؿ على مسمى بع
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ٓن  ؤن بما: ْطِحن ٓص ِٞٓ مؿمى لّ ٩ً ٓط ْم ٞةزباعها مؿمى لّ لِـ ٧ان ْبن خُيئظ، شخيء َْٓ م ْم ؤن ٞصّر ... باإلاٗض   اإلاٗض
َ

 ال

سَبر   طل٪ م٘ ْل٨ً ما، شخيء٫ جؿمُحّ جكحر الظي" الٗى٣اء:"بلٟٔ طل٪ ٖلى خؼم ابً َْؿحض٫ (1)«...ٖىّ ًُ
َ

" للٗى٣اء" مؿمى ال
َٓا   التي ْألالٟاّ ألاؾماء مً ْهد

َ
ِىا» .لِا خ٣ُ٣ة ال ٓص ؤلاؾم طل٪ ًٖ بزباع َٓ بهما الصخة للمٍغٌ ْثمّىِ ٓط  لِـ ْؤهّ اإلا

  مؿمى لّ
َ

٫ٓ  اّصعى مً ٦ْظل٪ (2)«.شخيء ثدحّ ال   الشخيء ؤن بلى ٌكحر ٦ْإهّ (3).السغاٞات ْطمُ٘ ْالٗى٣اء الٛ
َ

ٓن  ؤن ًم٨ً ال ٩ً 
ٓصا ٓط اَغا م   لىا باليؿبة ْْ

ّ
ٓص ٞٗليّ  ٧اثً َٓ ؤْ ْمٗجى، مؿّمى لّ ٧ان بطا بال ٓط ّ ْبهظا خ٣ُ٣ي، ْم حّ، ْهضع٥ وٗٞغ ٍَّٓ  

ّ
 ْبال

ٓعة ؤْ مسالُة ٨ٞغة مجغص ٧ان   زُالُة ن
َ

ٓص بلى خؼم ابً ٌكحر ْباإلا٣ابل لّ؛ خ٣ُ٣ة ال   مٗان ؤْ ٧اثىات ْط
َ

  ؤلٟاّ بال
َ

 ؤؾماء ال

ٓن  خُص. ال٨ٟغ ثجاعي  ؤن ًٖ ؤخُاها اللٛة عجؼ بلى مىّ ْاضخة بقاعة في ٖلحها، صالة ، ْؤْؾ٘ ؤعخي اإلاٗجى ٩ً
ًال

 خحن في مجاال

٢ٓ٘ ؤن ٖلى اللٛة ث٤ًُ ٕٓ ٧ل ٖلى ث   طل٪ ٖلى خؼم ابً ًٍْغب (4).بّ ثٟغصٍ بؾما ه
ًال

ٓإ ًٖ مساال ٓاهات مً ال٨سحرة ألاه  الخُ
ً ًٖ ثيكإ التي ْالخكغات ّٟ ٓبة،ْالغ الحٗ ٓمة ؤجها ْم٘ َ   ل٨ً بالغئٍة، لىا مٗل

َ
ٗلم ال

ُ
؛ لِا ج  هٟؿّ خؼم ابً بن بل ؤؾماءٌة

ٓن  ختى ؤْؾ٘ اللٛة ٧اهد لٓ... »ؤهّ بلى ؤخُاها ًظَي  للك٪ ْؤطلى للِٟم ؤبلٜ ل٩ان بّ، مسحو بؾم الٗالم في مٗجى ل٩ل ٩ً

ْا ألالٟاّ مجاعاة ٖضم ٖلى مىّ ثإ٦ُض طل٪ ْفي (5)«.للبُان ْؤ٢غب ت للمٗاوي ٫ّ ْالض
َ

ال  بٌٗ ٖىض هجضٍ ما ؤًًا َْٓ. ْاإلاضل
ٍٓحن ي اللٛ   ْلظا محىاَُة ْٚحر ٦سحرة اإلاٗاوي بل لٟٔ؛ مٗجى ل٩ل لِـ» :ؤهّ بلى ًظَي الظي (َـ911.ت)٧الؿَُٓ

َ
 ؤن ًجي ال

ٓن    ج٣ٗل ؤن ًم٨ً التي اإلاٗاوي ألن لٟٔ، مٗجى ل٩ل ٩ً
َ

 (6)«.محىاَُة ْألالٟاّ ثخىاهى ال

:  اؾخيخاج

ٓمِا، اللٛة في ْٞلؿٟحّ الغطل آعاء بٌٗ ِٞظٍ: ْبٗض سمغ ؤن اإلام٨ً مً ٧ان َظٍ ؤ٩ٞاٍع ؤن ْالخ٤ّ  ْٖل
ُ
 ْطضت ؤجها لٓ ث

ا مً   ٧اهد خُص (7).بها ٍْيحٟ٘ ٌؿخسمَغ
ًال
ض مً ٖلحها ًّح٩ئ ؤن ًم٨ً ؤؾؿا ِ

ّٗ َ
٣ ٍٓل  ًُ  ْالخ٣ُ٣ة (8).الٗلل ٞؿاِص  ؤمغ في ْاَغّيٍل  لىد

ٓلي بِٟم»  اللٛة م٘ جٗامل صمدم ؤبا ؤن: هي جٗلً ؤن ًجي التي ٖٓي خُص قم ٔ  اؾح ٓجي اإلاؿحٓ ٔ  اله  الىدٓي  ْاإلاؿحٓ

 ٔ ٔ  الهغفي ْاإلاؿحٓ لي، ْاإلاؿحٓ
َ

ٔ  الضال ٫ٓ :"باب ٌؿمُّ ما ؤْ اللٛة ٖلى اللٛة ْمؿحٓ ٫ٓ  ٖلى ال٣  ٢ُمة آعاء طل٪ في ْلّ (9)"ال٣
  (10)«.للٛة ص٤ُ٢ ِٞم ًٖ بئًً مما...  ْؤلاراعة باألنالة محمحزا ٖمال الهُٗض َظا ٖلى ٖملّ مً ثجٗل

                                                           
. (٘ٛٔ/ٖ)"الفصل:"ابن حـز -(ٔ
. نفسو -(ٕ
. (ٜٛ/ٔ)..."اإلحكاـ"ابن حـز  -(ٖ

. (ٚٓٔ/ٗ)" الرسائل"ضمن"رسالة التقريب حلد ادلنطق: "ابن حـز -( ٗ
. (ٚٙ/ٗ)" الرسائل"ضمن"رسالة مراتب العلـو:"ابن حـز -( ٘
. (ٔٗ/ٔ). ط.ت.وآخرين ، دار الًتاث، القاىرة ، د زلمد أمحد جاد ادلوىل: ضبط وتصحيح " ادلزىر يف اللغة: "السيوطي -( ٙ
." وأراد الزيادة على ما قالو ابن حـز فلم يستطع أف يصنع شيئا؛ بل حاد عن الصواب. " رفض العلل النحوية (ىػٕٜ٘.ت)حاوؿ ابن مضاء القرطيب -( ٚ

ظاىرة :"سليماف ياقوت. العامل البن مّضاء يف النحو ىامة جدا ومع ذلك اعتربت نظرية (ٙٗ.ص)ىامش" نظرات يف اللغة عند ابن حـز:" سعيد األفغاٍل
 (ٛٓٔ-ٔٙ.ص)" اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقها يف القرآف الكرَل

. (ٔ٘.ص)"نظرات يف اللغة عند ابن حـز:" وسعيد األفغاٍل (ٖ٘.ص)"ابن حـز والنحو الظاىري: "مصطفى علياف، مقاؿ: ينظر -( ٛ
. (ٜٓٔ/ٗ)" الرسائل: "ابن حـز -(ٜ

. (ٕ٘ٔ.ص)ـ ٜٜٙٔ، ٔادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، عماف ، ط" ظاىرية ابن حـز األندلسي:"أنور خالد الزعيب -(ٓٔ
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ٓاهبها، طمُ٘ مً باللٛة اٖحجى ؤهّ ٦ما َٓا -ْثغا٦ُبها بإلٟاِْا ط ٚتها -هد
َ

 باللٛات ْم٣اعهتها مجها، ؤلاقح٣ا١ ُْؾُبل ْبال

 ٔ ة اإلاىهج مّحز ما ؤبغػ  مً طل٪ ٩ٞان (1)ألازغ ٍٓا خؼم ابً ٧ان ْبطا. الٓاَغي  خؼم ابً ٖىض ْاإلاٗٞغ  ثّٖىاي ٞةن الىٓغ، ٖم٤ُ لٛ
ٓاهبها، طمُ٘ مً بالٛة ٧اهد باللٛة ثّٖىاي ٓهّ اَحمامّ؛ مجا٫ في الغثِؿُة اإلا٩اهة ؤخلِا خُص ط ا ْل٩  ٖلى اٖحمض ٣ٞض ْاٍَغ

حىاء ؤلؼمّ الٓاَغي  مظَبّ بن بل الىهٓم، ْلى الٓؾُلة ألجها باللٛة ؤلٖا  ؤطمل ؤن ٖلى ثجم٘ ال٩لمة ْث٩اص اإلاٗاوي، لِٟم ألا

ِحبد لٛة
ُ
ٗة بها ٦ ٓخا الكَغ ٫ٓ  في ٦حبّ ٢غؤ إلاً َظا ًحطر خؼم، ابً لٛة هي قغا٢اْب ْي ما ْال٣ّٟ ألان   (2).ْٚحَر

ق٪
َ

ْلة ٢ام خحن ٖم٤ُ، لِا ْيبُّ ِْٞمّ ص٤ُ٢، اللٛة ثدلُل في مىهجّ ؤن ال ضة بمدا  اٖحباٍع ْهي بلحها، ٌؿب٤ لم ٍٞغ
لة لّ الىو ؤن

َ
  ٞةهّ ْٖلُّ بؿُُة، لٛة طا ٧ان ْلٓ ال٣اعت  ًِٟمِا ْاَغة صال

َ
٠ ال

ّ
  ث٩ل

َ
  جٗم٤ ال

َ
ٍْل ال  ٩ٞل هللا، صًً في ثإ

ٓا» .ْاضر طليّ  طل٪   ْاَغ جٗالى هللا صًً ؤن ْاٖلم
َ

  ْطِغ ُّٞ، باًَ ال
َ

م ٖلى ْبهّ (3)«.ثدحّ ؾّغ  ال  ْاضر هللا صًً ؤن مً الٚغ
ٓح، ثمام ْاضر   الٓي

ّ
٫ٓ  ؤن بال   ْاضخة، لِؿد الىاؽ بٌٗ ٣ٖ

َ
  الخ٣ُ٣ة ثبهغ ٞال

َ
 ًدضذ مةذ ْمً بلحها، ثهل ث٩اص ال

ٝ؛ الحٗاعى
َ

، ٢بل خؼم ابً ؤًًا بلُّ هّبّ ْمما ْؤلازحال ا٫ ٦ُُٟة بلى ثيبحهّ ٚحٍر ا ٌؿ٣ِ» :التي اللٛة ْايمدال٫ ْػ  ؤ٦ثَر
ْلة بؿ٣ٍٓ ٍْبُل ٫ٓ  ؤَلِا ص م ْصز م ًٖ بى٣لِم ؤْ مؿا٦جهم، في ٖلحهم ٚحَر م ْازحالَِم صًاَع ما بٛحَر

ّ
ض ٞةه ُّ  ألامة لٛة ٣ً

ٓمِا ا ْٖل ٓة ْؤزباَع ْلتها ٢ ْلتهم ثلٟد مً ْؤما... ؤَلِا ْوكاٍ ص َْم ٖلحهم ْٚلي ص ٓن ... ٖض ٓاَغ مٓت مجهم ٞمًم  الس

ٓمِم، لٛتهم لظَاب ؾببا طل٪ ٧ان ْعبما ٓص َظا ْٖل ٓط ٓم باإلاكاَضة م عة بال٣ٗل ْمٗل   (4)«... يْغ

ْ  خُص الالخ٤، الؼمً ٖم٤ في ْهٓغة للمؿح٣بل اؾخكغاٝ بهّ   ْال٨ٟغي  الس٣افي الٛؼ
َ

 بلى ْالهجغة الٗؿ٨غي، ٫ْؤلاخحال

ٔ  الض٫ْ  بة الٗغبُة اللٛة ٚضت ختى آلان، ْا٢٘ َٓ مما ألازغ ٛة خؼم ابً ثدلُل طاء ْل٣ض. ؤَلِا بحن ٍٚغ
ّ
 لُيشخئ خاؾما، لل

ٓعات ْالىهٓم اللٛة بحن ٢اثما عباَا ٖٓي ؤن اإلام٨ً ٚحر مً ٧ان ْبطا. بالٓاَغ الٗىاًة لهالر ْالحه  اإلابدص َظا في وؿح
ٓعة جُُٗىا اإلاجا٫، َظا في ؤ٩ٞاع مً ٢ّضمّ ما بلى ؤلاقاعة في ٞلٗل الخؼمي، اللٛٓي  لُلالحذ ٖامة  ٦ُُٟة ًٖ ْاضخة ن
ْلّ  بياٞة ْبالخؿمُة؛ باإلاؿمى ْؤلاؾم باإلاٗجى، اللٟٔ ْٖال٢ة الى٤ُ ْمؿإلة ْاإلاٟغصات ألالٟاّ ْث٣ؿُم اللٛة، إلاؿإلة ثىا

اث٠ ْالحٗلُم ْالؿُاؾة ْالخ٨م باإلاجحم٘ تهانل ٦ْظا ْوكإتها، اللٛة ؤنل ٢ًُة اؾحٗغايّ بلى ٓم التي اإلاِٗكُة ْالْٓ ٣ً 
ٓم ْوكإة ؤلِاوؿان، بها ٓجها ؤلاوؿان خُاة في اللٛة ث٨خؿحها التي ْال٣ُمة ْالهىاج٘، اإلاٗاٝع ْؾاثغ الٗل . بوؿاهُة ْاَغة ل٩

: اإلاغاح٘ و اإلاهاصع ٢ابمت

٫ٓ  في ؤلاخ٩ام:" خؼم ابً ـ .   م2004، 1،ٍ الٗلمُة،بحرْت ال٨حي ثامغ،صاع خمضم مدمض:ثد٤ُ٣" ألاخ٩ام ؤن

 (م1987-م1983 ٍ،) ،بحرْت لليكغ الٗغبُة اإلااؾؿة ،وكغ ٖباؽ بخؿان: ثد٤ُ٣"  الغؾاثل" . 

 . ": ٫ٓ ٕ ألان ً،م٨حبة الٗغاقي ٖا٠َ: ثد٤ُ٣" ْالْٟغ . م2004.،ٍ ،ال٣اَغة الضًيُة الس٣اٞة ْآزٍغ

بي زالض أهىع  ـ .  ة: "الٖؼ   م1996، 1،ٍ ؤلاؾالمي،ٖمان لل٨ٟغ الٗالمي اإلاِٗض" ألاهضلنخي خؼم ابً ْاٍَغ

                                                           
. (ٖ٘.ص)..."نظرات: "وأضاؼ سعيد األفغاٍل الالتينية (ٜٕ/ٔ)..." اإلحكاـ:"ينظر. العربانية والسريانية: يبدو أف ابن حـز يتقن اللغتُت -(ٔ
ابن حـز :"وعمر فروخ (ٙٓٔ-٘ٓٔ.ص)"ابن حـز: "و عبد الكرَل خليفة (ٔٗ.ص)..." نظرات يف اللغة عند ابن حـز:"غاٍلػ سعيد األؼ(ٕ

. (ٗٙ.ص)"الكبَت
. (ٕٖٓ/ٔ)..."الفصل: "ػ ابن حـز(ٖ
. (ٖٓ-ٜٕ/ٔ)"اإلحكاـ: "ػ ابن حـز(ٗ

 



 
 
 

 

 
 

    2017–ٞمبراًغ    : 28الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  

42 

 

  1986.اإلاٛغب،ٍ البًُاء، الضاع الس٣افي اإلاغ٦ؼ" ْألاهضلـ باإلاٛغب الٟلؿٟي ْال٨ٟغ خؼم ابً:"ًٟىث ؾالم ـ . 

. م1969، 2،ٍ بحرْت ال٨ٟغ، صاع" ألاهضلنخي خؼم ابً ٖىض اللٛة في هٓغات: " ألاٞٛاوي ؾُٗض ـ .6

م ٖبض ـ .7 . ٍ.ت.ص ، بحرْت ، لليكغ الٗغبُة الضاع" ْؤصبّ خُاثّ ألاهضلنخي خؼم ابً: "زلُٟت ال٨ٍغ

ٓعات" ؤلاؾالمي ال٨ٟغ عاثض خؼم ابً:"قغاعة الل٠ُُ ٖبض ـ .8 . ٍ.ت.،ص ،بحرْت الحجاعي  اإلا٨حي ميك

 . م1980، 1،ٍ ،بحرْت لليكغ لبىان صاع" ال٨بحر خؼم ابً:"ٞغور ٖمغ ـ .9
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م٣اعبت :لخُغ الُغقيأَمُت ال٣ُم الاحخماُٖت في الخٗامل م٘ ا

 ؾىؾُىلىحُت
اإلاٛغب  ،حامٗت مدمض الخامـ الغباٍ/الضًً أَغة الباخث هىع 

 

 

 

: ملخو

٧ٓات بن    اإلاٟاَُم ٤ْٞ جٗالج التي الُغ٢ُة بالؿالمة اإلاغثبُة اإلاماعؾات بَاع في ثىضعض ٧اهد ْبن الٍُغ٤ مؿحٗملي ؾل
٧ٓات ْؤؾاؾا ؤًًا ؤجها بال اإلاجا٫، بهظا السانة ْاإلاهُمخات  آلازٍغً الاطحماُٖحن الٟاٖلحن ؤهٓاع ثدد ثحم اطحماُٖة ؾل

ٓمة ًجٗلِا مما مِٗم، ثٟاٖل ْفي  ألاؾاؽ، َظا ٖلى.الٗام الًٟاء في الاطحماعي الٟٗل بهحاض ْمدضصات ب٦غاَات بىٟـ مد٩
٢ٓٝٓ ٖلى ٖملىا ة ال٣ُمة ٖلى ال ٖٓة الٍُغ٤ مؿحٗملٓ ًمىدِا التي الغمٍؼ  زانة الُغقي اإلاجا٫ ٖلى اإلاماعؾات مً إلاجم

ٓعة مهاصع م٘ بالحٗامل ًحٗل٤ ُٞما ٓمات ؤْ السُ ٢ٓاًة م٣ ٕٓ اإلاماعؾات ثمسلد ٢ْض. الٍُغ٤ ٖلى ْالؿالمة ال  اإلاؿاءلة مٓي

ة بالؿُا٢ة ْالحباهي الاٞحساع في ٓعٍة" اإلاماعؾات بحن الٍُغ٤ مؿحٗملٓ ٣ًُمّ الظي الحمُحز بلى باإلياٞة ٦بحرة، بؿٖغ " الظ٧
ٍٓة" ْاإلاماعؾات ٓعة رىاثُة ثدحلِا التي اإلا٩اهة بلى اؾخىاصا ألازحر البٗض َظا اٖحماص ثم ٢ْض. الُغقي اإلاجا٫ ٖلى" ألاهس  الظ٧

ٓرة ٓعي اإلاجحم٘ زهاثو مً ٦سحرا ًدمل ًؼا٫ ال الظي اإلاٛغبي اإلاجحم٘ في ْألاه بلي الظ٧
َ
 .ال٣

 :اإلا٣ا٫ جهمُم

 ٖام؛ إَاع 

 ٖامت؛ نٟتب ألازُاع م٘ والخٗامل الاحخماُٖت ال٣ُم 

 الُغقي الخُغ م٘ والخٗامل الاحخماُٖت ال٣ُم :

ت؛ بالؿُا٢ت اإلاغجبُت باإلاماعؾاث الاٞخساع -  بؿٖغ

 .الُغقي الخُغ م٘ الخٗامل في وألاهىزت الظ٦ىعة زىابُت  -

 زالنت. 

: ٖام إَاع

ٓاِٖا بازحالٝ الُغقي اإلاجا٫ ٖلى اإلاماعؾات جٗض ٓاصذ مً ال٨بحر الٗضص بلى بالىٓغ ثمِٓغاتها، ْ ؤه  ْالطخاًا الؿحر خ

ٓاَغ مً باإلاٛغب، جسجُلِم ًحم التي ٓاء هٟؿِا ثٟغى التي الاطحماُٖة الٓ اًا. السبحر ؤْ الٗاصي اإلاالخٔ ٖلى ؾ ٓػْٖؼ  ْثح
اع َظا في الىٓغ ٓمابحن ؤلَا ٍٓة مالخٓات ٖم ٓع " مٟاَُم زال٫ مً ٖجها ًحمالحٗبحر ٖٟ لُة اوٗضام"ْ" الته  ،"الًمحرْاإلاؿْا
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 ٔ ٓهُة هٓغ طِاتْ ثخبجي ْؤزغ ٧ٓات لِظٍ ثىٓغ ٢اه ٓابِ ٖضم صعطة خُص مً بُجها ُٞما ثسحل٠ ٦مسالٟات الؿل  التزامِابالً

ٓهُة ٓاطض اإلاىٓمة ال٣اه . الُغقي الًٟاء ٖلى للح

ٓم ثخُذ اإلا٣ابل، في  ٓطِاتها مكاعبها ازحالٝ ٖلى الاطحماُٖة الٗل  مسحل٠ ِٞم ؤطل مً مِمة ٖلمُة م٣اعبات ْث
ْث٣ضًم مً الُغقي الًٟاء م٘ الحٗامل في ًةالؿل٥ٓ الحٓطِات ُٖٓة طِة،  الاؾتراثُجُات ْثإَحر بىاء في مضازلمٓي

ٓانلُة ٢ٓاًة مجا٫ في الح اع،ؾىٗمل َظا في.الُغ٢ُة ْالؿالمة ال ْلة َظٍ زال٫ مً ؤلَا ٧ٓات مؿاءلة ٖلى اإلادا  مؿحٗملي ؾل

ٔ  ٖلى الُغقي السُغ م٘ جٗاملِم في الٍُغ٤ ا ثٟاٖلِا مؿحٓ  .1اإلاٛغبي اإلاجحم٘ صازل ال٣ُمُة باإلاٗاًحر ْثإرَغ

: ألازُاع م٘ والخٗامل الاحخماُٖت ال٣ُم .1

ٓع  بن  ٖضة ٖلى ثحدضص ْاَغة مىّ طٗل اإلاٗانغة اإلاجحمٗات في ْاإلاساَغة بالسُغ اإلاغثبِ للمٟاَُم ال٣ٓي  الخً

ٍٓات ُٖٓا ْا٢ٗا ٣ِٞ لِـ ٞالسُغ. مؿح ٓعات هٟـ الجمُ٘ ًح٣اؾم مٓي  ْاَغة َٓ بل زهٓنّ،ب ْال٣ىاٖات الحه
ٖٓة ٤ْٞ ثخك٩ل مجحمُٗة ٓػٕ اإلاضازل مً مجم  ٤ْٞ ًخك٩ل ٞالسُغ. ْالس٣افي ْالاطحماعي ْالؿُاسخي الح٣جي بحن ثح
ْلة بلُّ الاهخباٍ براعة مً ثم٨ً التي الح٣ىُة اإلاُُٗات ، ْمدا ٓع  الحمسالت ٤ْٞ ًخك٩ل ٦ما ثٟؿحٍر ْلة ْاله  صازل اإلاحضا

ٓع  مً مّٗ ثحٗامل التي الح٣ىُة اإلا٣اعبات ٖلى خ٨غا السُغ ْل ل٣ض. اإلاجحم٘ ْاخحمالي بخهاجي مىٓ  للحجغبة ثام بٟٚا٫ في ؤ
٫ ٞباليؿبة. اإلاجحمُٗة الس٣اُٞة ْألاؾـ الٟغصًة ْالسهٓنُات  الؿحر خاصرة ٞةن ؤلاخهاجي السُغؤْ ثضبحر ًٖ للمؿْا

ة، الاخحماالت مجا٫ في ٣ِٞ ثضزل َة الاخحماالت باب في ٫ثضر للٟغص باليؿبة ؤجها خحن في الهٞغ . 2اإلاكْغ

ٓم اَحمد ل٣ض ٍْة مً ألازُاع بضعاؾة الاطحماُٖة الٗل ٓرحن بصعا٥ ػا  الىٟؿُة اإلادضصات مسحل٠ ْباؾحدًاع لِا، اإلابد

ْلى ثمسلد ٢ْض. بػاءَا مماعؾاتهم ثد٨م التي ْالاطحماُٖة اع َظا في الىحاثج ؤ  اإلاضازل ؤخض ٌٗحبر السُغ بصعا٥ ؤن في ؤلَا
٧ٓات ِٞم في ًةألاؾاؽ ٖٓة في ألاٞغاص ؾل اع َظا في الحمُحز ٍْحم. الاطحماُٖة الخُاة مىاحي مً مجم  ْْػن  خ٣ُ٣ة بحن ؤلَا
ٔ  ٖلى ألازُاع ٓا٢عي مؿحٓ ٓعَا ْبحن ال ٔ  ٖلى خً ٓاء ؤلاصعا٧ي، مؿحٓ ا في اإلابالٛة ؤْ ألازُاع َظٍ مً بالح٣لُل ؾ  اٖحباَع

ُىا لِـ ألازُاع بهةصعا3.٥بها ْالاوكٛا٫ ٔ  ٣ِٞ َع ة بمؿحٓ ٫ٓ  الح٣ىُة باإلاُُٗات اإلاٗٞغ  ؤًًا مغثبِ ْبهما ألازُاع َظٍ خ
ْع  ْؤؾاؾا  في الازحالٝ ًٟؿغ ما َٓ لِا،ْ ثسههِا التي ْاإلا٩اهة ألازُاع، ث٣ُُم في الاطحماُٖة ال٣ُم ثلٗبّ الظي بالض

. اإلاجحمٗات بحن ألازُاع م٘ الحٗامل

 الحيكئة زال٫ مً ث٨خؿي مدضصة، ؤوؿا١ ٤ْٞ مىٓمة الٗضص، ْصةمدض صاثمة، مٗح٣ضات الاطحماُٖة ال٣ُم جٗحبر
ْاإلاسا٢ٟة، الاطحماُٖة ٓا٦بة خماًة بلى ْتهضٝ الصسهُة، ْالازحُاعات ألاَضاٝ ثدضًض في جؿاَم ؤ  الًبِ هٓام ْم

ْعا الاطحماُٖة ال٣ُم ثلٗي.4الاطحماعي ٓعة في ؤؾاؾُا ص ٓعات بل ٓلُة ثه ٫ٓ  قم ٓن  ْالٗالم، الظات خ ٓطِة ُماؾؿة ث٩  ُْم
ٓا٠٢ اإلاٗح٣ضات إلاسحل٠ ٧ٓات ْاإلا ْع  ٍْحمسل.ٖامة الاطحماُٖة خُاتهم في ألاٞغاص ًحبىاَا التي ْالؿل  ال٣ُم ثلٗبّ الظي الض

ٓلّ مً الٗالم لِٟم ٖاما بَاعا الٟغص ثمىذ ؤجها في مِٗا ْالحٗامل ألازُاع بصعا٥ في الس٣اُٞة ْ الاطحماُٖة ٍْل خ  اإلاُُٗات ْثإ

                                                           
 .روحة لنيل الدكتوراه يف علم االجتماع حوؿ موضوع إدراؾ اخلطر الطرقيمستمدة من  أط ىذه ادلقالةالنتائج ادليدانية اليت سيتم اعتمادىا خالؿ   -ٔ
 
-S.BASTIDE، "Perception des Risques et Communication. Approches et premiers résultats "،  p.95 ، dans J-

l.FABIANI et J.THEYS، (sous Dir)، la Société Vulnérable. Évaluer et Maitriser lesrisques، Presses de l'Ecole 

Normale Supérieure، 1987  
3
-D.DUCLOS، La Construction Sociale des Risques Majeurs، p.39، dans  J-l.FABIANI et J.THEYS، (sous 

Dir)،op.cit، p.42 
4
-P.VALETTE- FLORENCE، les styles de vie، Nathan 1994، cité par،P.PARETTI-WATEL،Sociologie du 

Risque،Armand Colin، 2000، p.144  
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ٓمات ٣ة ْبالحالي الٗالم، َظا مً ٌؿح٣حها التي ْاإلاٗل  التي" الجُضة" بحن الحمُحز ْ بّ اإلادُُة ألازُاع ث٣ُُم في زانة ٍَغ

 مُٗىة ؤزُاع ٖلى ث٣بل ًجٗلِا مُٗىة لجماُٖة ال٣ُمي الىٓام بن. ٖجها الابحٗاص ًجي التي" الؿلبُة"ْ مِٗا الحٗامل ًم٨ً
ٍٓتها مً مِما ٖىهغا جك٩ل ألجها ٓعتها ًٖ الحٛاضخي زال٫ مً ٥ْط٫ الس٣اُٞة َ  الحباهي ْؤخُاها هحاثجِا مً الح٣لُل ؤْ زُ

٧ٓات في الاطحماُٖة ال٣ُم جؿاَم ٦ما. 1بحبىحها ؼ ؤطل مً اإلاساَغة الخكبحبؿل ٍٓة جٍٗؼ  َٓ منهي،٦ما بَاع في الاطحماُٖة الِ
ْعات ٞسال٫. الؿبُٗىات عةٞد بٟغوؿازال٫ اإلاكٗة الىٟاًات مٗالجة في اإلاحسههة اإلاهاو٘ ألخض باليؿبة الخا٫  الض

ٍٓيُة ٍٓة الح٩ ٖٓ ٍْٓة، باإلقٗاٖات ؤلانابة اخحما٫ مً الح٣لُل ٖلى الخغم زاللِا ًحم ٧ان التي ْالح  م٣اعهتها زال٫ مً الى
ٓن  الخٔ اإلاجزلُة، ألازُاع بٌٗ م٘ ٓه ن ٧ان ألجهم الٗما٫ امحٗاى ثسحر ٧اهد اإلا٣اعهات ثل٪ ؤن اإلا٩  مً اهح٣انا ٞحها ًْغ

 ٫ٓ لى مسلِم ٧ان ٣ٞض. تهمعط ٓن  الٗما٫ َم ألٖا ْلِم الظًً ٖكغ الحاؾ٘ ال٣غن  زال٫ اإلاىجمُ ال بًمُل" ثىا اًحّ في" ْػ  ْع
Germinal ًًٓن  الظ ٓن  ٧اه ٓن  َْم الٗمل ٖلى ٣ًبل ٓا لم اإلاهى٘ ٞٗما٫ لِظا. ثتهضصَم التي باألزُاع  ْاٖ ٓه ٓن  ٩ً  باألزُاع ًبال

ٍْٓة باإلقٗاٖات اإلاغثبُة ٍْٓة باألقٗة بنابة ؤ٫ْ  ٌٗحبرْن ا٧اهٓ بل الى ٓع  ٣َـ" بمسابة الى ٓض" ٖب ٓل .  2"الغطا٫" لٗالم لل

ْع  بن ٫ٓ  الىٓغ ْطِات في الازحالٝ الس٣اُٞةًجٗل الاطحماُٖة ال٣ُم ثلٗبّ الظي الض  ٣ِٞ ًغثبِ ال ْبصعا٦ِا ألازُاع خ
 ٔ ة في الح٣ىُة ال٨ٟاءة بمؿحٓ ٓهّ في الس٣افي البٗض َظا ؤَمُة ث٨مً ْ. ةاإلادحمل هحاثجِا ْث٣ُُم ألازُاع بهظٍ اإلاٗٞغ  ٣ًلل ٧

٫ٓ  السبراء ٣ًضمِا ؤن ًم٨ً التي اإلاُُٗات ؤن خُص ،3الٗلمُة ْاإلاُُٗات ألاصلة ؤَمُة مً ٔ  خ  صازل الؿالمة مؿحٓ

ٍْٓة، اإلاٟاٖالت م ٖلى ؤهّ ٦ما. البِئة ألههاع باليؿبة م٣ىٗة ٚحر ثٓل اإلاسا٫، ؾبُل ٖلى الى  مً الٗضًض ؤن مً الٚغ
ٓباثُة الُبُة الضعاؾات  ًاصي ال السجاثغ ثضزحن ؤْ السمغ اؾتهال٥ مً لئلصمان زل٣ا ؤ٢ل الخكِل ثضزحن ؤن ثا٦ض ْال

ٍٓة، اإلاسضعات اؾتهال٥ بلى الاهح٣ا٫ بلى هاصعا بال ْلئ٪ ثُمئن ال م٣ىٗة ٚحر ثٓل ألاصلة َظٍ ٞةن ال٣ ٓن  الظًً ؤ  ٢ُما ًحبى

 . 4الظات في الحد٨م ْٖلى ؤلاصعا٥ٔ ٖل ثارغ ماصة اؾتهال٥ ثضًً ؤزال٢ُة

                                                           

اليت كانت تأكل حلـو مواهتم كنوع من التعبَتعن استمرار عالقات الصلة هبم وحفاظا على التوازف   Les Fores:ففي إحدى القبائل األسًتالية  -ٔ
ب بعض الفَتوسات ادلعدية اليت ظهرت خالؿ سنوات االجتماعي للمجموعة، تسبب ىذه العادات ادلوغلة يف القدـ يف تسجيل نسبة وفيات مرتفعة بسب

وعلى الرغم من معرفة أفراد القبيلة بأسباب الوضعية الوبائية اليت يعيشوهنا إال أهنم فظلوا . السبعينات شلا شكل هتديدا حقيقا للتوازف الدديوغرايف داخل القبيلة
ت الصحية أصبحت هتدد باندثار القبيلة عن كاملها لوال تدخل احلكومة االسًتالية من أجل االستمرار يف شلارستهم و عادهتم االجتماعية إىل حد أف التطورا

إف احلرص الكبَت الذي أبداه أفراد ىذه القبيلة يف احلفاظ على استمرار النظاـ الثقايف يف ٖتدي واضح للخطر الذي كاف يتهددىم . وقف تلك ادلمارسات
أنظر .يف يف إدراؾ األخطار وٖتديد مستويات التعامل معهايعد دليال على قوة وأمهية احملدد الثقا

P.PERETTI-WATEL، Sociologie du Risque، op.cit، p.76.
 

 

2
-F.ZONABEND، La Presque Ile au Nucléaire، Odile Jacob،1989، Cité par P.PERETTI-WATEL، 

op.cit، p.145 

اعي الذيعاٌل ادلثليوف بعد ظهور وانتشار مرض السيدا باعتبارىم مسؤولُت عن انتشار ادلرض، جعلهم ٕتدر اإلشارة يف ىذا اإلطار إىل أف اإلقصاء االجتم
أنظر يف ىذا . وغَت احملمية و جعلها رافدا أساسيا يف تعزيز ىويتهم غَت مبالُت باألخطار اليت تنطوي عليها تلك ادلمارسات" الشاذة"يتشبثوف ٔتمارساهتم 

:الصدد  
M.POLLAK، les Homosexuels et le Sida، Sociologie d'une Epidémie، Paris، Métaille، 1998، Cité 

parP.PERETTI-WATEL، Sociologie du Risque، op.cit، p.145 
3
-P.PERETTI-WATEL، La Société du Risque، La Découverte، 2010، p.64  

 
4
-P.PARETTI-WATEL،Sociologie du Risque، op.cit، p.160 
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ٓن  خُص ْاخضة لٗملة ْطِان َم ْألازُاع ال٣ُم بن ْلى ث٩ ٓعة ْ بٞغاػ ؤؾاؽ ألا  التي ألازُاع زال٫ مً. الساهُة بل
ٓاطِِا ٓع  ً ْػ  ٦ةوؿان بظاثّ ُّْٖ ؤلاوؿان ًُ ٓوي، بٗضٍ ٢ُمحّ ثحجا ٓل  التي ال٣ُم ؤطل مً بدُاثّ ًساَغ ؤن ٖلى ٢اصع البُ

 ٣ًبل ؤن ؤلاوؿان ٌؿحُُ٘ التي ألازُاع ؤَمُة زال٫ مً ألازُاع م٘ الحٗامل في للؿل٥ٓ ٦مدضص ال٣ُم م٩اهة ثبرػ. ابّ ًامً

ة ؾبُل في الخغب مسل بها ٣ًحى٘ التي ال٣ُم ؾبُل في ٖلحها  َٓ مُٗىة ل٣ُمة م٩اهة ٌُٗي الظي بن. صًيُة ٢ُم ثد٤ُ٣ ؤْ الخٍغ

ٓاطِِا ؤن ًم٨ً التي اإلاساَغ حجم ٫ٓ  ًم٨ً ْٖلُّ،. ثد٣٣ِا ؾبُل في ؾانالان ً  ؤْ مغيُة صاثما لِؿد اإلاساَغة ؤن ال٣
ٓن  ؤن ًم٨ً بل ؾلبُة ٓع  مً بًجابُة ث٩ ٓن  الظًً مىٓ .  1ٖلحها ٣ًبل

 : باإلاٛغب الُغقي الخُغ م٘ والخٗامل الاحخماُٖت ال٣ُم .2

ْلىا مِٗا، ملْالحٗا ألازُاع بصعا٥ في الاطحماُٖة ال٣ُم ث٨خؿحها التي ألاَمُة بلى اؾخىاصا ٖٓة مؿاءلة خا  مً مجم
ْلة ال٣ُمة باإلاٗاًحر ٖال٢تها في الُغقي اإلاجا٫ ٖلى اإلاماعؾات  اإلادضصات في للبدص ْطل٪ اإلاٛغبي، الس٣افي الؿُا١ في اإلاحضا

 اصذخٓ ثجٗل ْالتي الُغقي اإلاجا٫ ٖلى اإلاسالٟات مً الِاثل الدجم َظا ثٟؿحر في جؿاَم ًم٨ً التي ْالس٣اُٞة الاطحماُٖة

ال ال٣ُم هٓام وؿاثل ؤن ازترها ٢ْض. ٢2ُاؾُة ؤع٢اما جسجل باإلاٛغب الؿحر ة اإلادضصات ؤخض زال٫ مً ؤ  اإلاغثبِ اإلاغ٦ٍؼ
ٓعة، مهاصع م٘ الحٗامل في ْالحٟايل بالحباهي ْػ  في محمسلة السُ ة ثجا ٓهُة، الؿٖغ ٫ٓ  الؿعي في ال٣اه تراٝ ٖلى لمخه  الٖا

ٓعٍة السىاثُة اؾحدًاع زال٫ مً هُاْرا.  ْؤلا٢ضام بالصجاٖة الاطحماعي ٓرة اإلاغثبُة اإلاد ٓعة باأله  هٓام يمً ْالظ٧
ش طي اإلاٛغبي، باإلاجحم٘ ٔ  ال٣بلي، الحاٍع  في ْ ٖامة بهٟة الُغ٢ُة الؿالمة مجا٫ في اإلاماعؾات ٖلى اوسخابها مضٔ لجر

 3 .السهٓم ْطّ ٖلى الُغقي السُغ م٘ الحٗامل

ت بالؿُا٢ت الاٞخساع. 1.2  : بؿٖغ

ٍٓلة مؿاٞة ٢ُ٘ ٖىض الىٟـ ًٖ ْالغيا باالٞحساع الؿاث٤ بخؿاؽ مضٔ ًٖ اإلااقغ َظا ٖبري ٓطض ٢ْد في َ  ْطحز٦ىم
ٓهُة ٚحر اإلاماعؾات ًٖ  الظي اإلاى٤ُ ثدضًض مً ًم٨ً ؤهّ ٦ما الؿاث٣حن، لضٔ اإلاساَغة مً ٖالُا ٢ضعا ثحًمً التي ال٣اه

ٓن  اخترام مجا٫ في ًىسٍغ َل ٖامة، بهٟة الُغقي اإلاجا٫ في الؿاث٤ بّ ًحٗامل  اإلاِاعات ْبربات ثإ٦ُض مجا٫ في ؤْ ال٣اه

ٓا٤ٞ بَاع في الؿُا٢ة في الصسهُة . 4الؿُا٢ة في ْالحد٨م اإلاساَغة قإن مً الظًُٗلي الاطحماعي اإلاى٤ُ م٘ الح

                                                           
 
-F.EWALD، le Risque dans la Société Contemporaine، pp.42-43، in M.TUBIANA، C.VEROUSOS،C.CARDE، 

J-P.PÉAGET، Risque et Société، Acte de colloque، 1998، Cité du Science et del’Industrie، Paris.  

 

قتيال و ىو رقم أقل من الرقم الذي مت  ٜٛٗ.ٖ، ٕٗٔٓتعملي الطريق بلغ سنة تشَت ادلعطيات اإلحصائية الرمسية إىل أف عدد القتلى يف صفوؼ مسٕ
مليوف عربة، يف حُت أف عدد العربات  ٖٛقتيال، رغم أف حظَتة السيارات هبذه الدولة تتجاوز  384 3تسجيلو بفرنسا خالؿ نفس السنة الذي بلغ 

 .ماليُت عربة ٖبادلغرب ىو يف حدود 
.  إطار ْتث جامعي لنيل الدكتوراه يف علم االجتماع من كلية اآلداب و العلـو اإلنسانية بالرباط حوؿ إدراؾ اخلطر الطرقي ادلغربمت إصلاز ىذه الدارسة يف ٖ

صابوف سائقا مت اختيارىم على أساس التمثيلية استنادا إىل ادلعطيات اإلحصائية لنسب السائقُت الذين ي ٛٔٗو قد تشكلت العينة اليت مشلتها الدراسة  من 
 . يف ادلائة ٜ٘يف ادلائة و درجة الثقة يف حدود  ٘يف حوادث السَت داخل اجملاؿ احلضري، و ذلك  باعتماد ىامش خطأ يف حدود 

4 لتفادي مشكل احلصوؿ على أجوبة معيارية هبذا اخلصوص، فقد عمدنا إىل طرح سؤاؿ االفتخار بادلمارسات يف رلاؿ السرعة من خالؿ شلارسات  
"تعليمات التعويض"اآلخرين يف مرحلة أوىل، مث بشكل مباشر يف مرحلة ثانيةباعتماد تقنية السائقُت  consigne de substitution اليت تقـو على  

.توجيو ادلبحوثُت إىل تقدَل شلارسات اآلخرين  عوض تقدَل شلارساهتم اخلاصة  
:أنظر يف ىذاالصدد  
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ٓرحن، مً الٗٓمى الٛالبُة ؤن اإلاُضاهُة اإلاُُٗات زال٫ مً ٍْحطر  آلازٍغً ؾاث٣حنا٫ ؤن ٌٗحبرْن اإلااثة، في 84 اإلابد

ن ٍٓلة مؿاٞات ب٣ُِٗم ًٟحسْغ ن ٣ِٞ اإلااثة في 16 م٣ابل ْطحز، ٢ْد في َ ٓن  ال الؿاث٣حن َاالء ؤن ًْغ  َظا في ًىسَغ
ٓوي اإلاى٤ُ ٖلى الاطحماعي اإلاى٤ُ ٌٛلي الظي الح٨ٟحر مً اإلاى٤ُ  طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى. الُغقي اإلاجا٫ م٘ الحٗامل في ال٣اه

ٓرحن مً 74 اٖحبر ا اإلااثة في 26 م٣ابل الؿُا٢ة، م٘ الحٗامل في اإلاى٤ُ َظا ًٖ بإهٟؿِم ًىإْن  مؤهّ اإلابد ٓن  ؤجهم ؤ٢ْغ ٓم  بها ٣ً
ٓن  ْؤجهم م ألازحرة اليؿبة َظٍ.طل٪ الىٟؿؤلطل ًٖ ْعيا ٞسغا ٍْدؿ لبُة عؤي ثمسل ال ؤجها ٚع  ٖلى مغثٟٗة ثب٣ى ؤجها بال ألٚا

ٓة اإلاغشخة الٟئة مً ٌٗضْن  الؿاث٣حن َاالء ؤن اٖحباع ٓعٍ ب٣ ٓاصذ في للح ة ْؤن زانة زُحرة، ؾحر خ  ْالحٗي الؿٖغ

ا١ . الخًغي  اإلاجا٫ زاعض الُغ٢ُة الؿالمة مجا٫ في ألاؾاؾُة اإلاكا٧ل مً جٗض ْؤلاَع

لت مؿاٞت ٢ُ٘ ٖىض باالٞخساع ؤلاخؿاؽ:  1 ع٢م حضو٫   وححز و٢ذ في ٍَى

 باالٞخساع ؤلاخؿاؽ

 اإلاجمٕى ال وٗم

 الٗضص اليؿبة الٗضص
الً

 ؾبة
 الٗضص

الً

 ؾبة

 100 418 16 68 84 350 آلازغون الؿاب٣ىن 

 100 418 74 308 26 110 اإلابدىزىن 

 اإلاُضاوي البدث مُُٗاث مً اهُال٢ا جغ٦ُبي حضو٫ : اإلاهضع

ة بالؿُا٢ة الاٞحساع ؤن جسجُلِا ثم التي الىحاثج زال٫ مً َْؿخك٠ ٍٓلة إلاؿاٞة بؿٖغ  الًٟاء في ٢اثمة مماعؾة ٌٗض َ
ٓعة مٙع الُغقي، ٓرحن ؤٚلبُة ؤن بضلُل ٖلحها، ثىُٓي  التي السُ ٓن  اإلابد ٓن  آلازٍغً الؿاث٣حن بإن ًهغخ ٓم  ما َْٓ بها، ٣ً

ن الؿاث٣حن َاالء ؤن ٌٗجي تراٝ ًحم ؤن ؾبُل في بدُاتهم ًساَْغ  الصجاٖة بهٟات الاطحماعي، مدُُِم بَاع في لِم، الٖا
ٓن  الاطحماُٖة اإلاٗاًحر ؤن ًُٟض مما ْؤلا٢ضام، ٍٓة لِا ث٩ ْل ٔ  ٖلى ألا ٦ُٓة اإلادضصات مؿحٓ  الُغقي السُغ م٘ الحٗامل في الؿل

ٓهُة اإلاٗاًحر م٘ م٣اعهة ٍٓات ثدضص التي ال٣اه ٓعة مؿح ٓلة السُ ٓهُا اإلا٣ب . ٢اه

ة بالؿُا٢ة الاٞحساع بن ٍٓلة إلاؿاٞة بؿٖغ م ٖلى َ ٓة مً الٚغ ٓعٍ ٢ ٓن  ؤجهم بال الؿاث٣حن بحن خً ً تراٝ ًٞغ  بهظٍ الٖا

حباعات اإلاماعؾات ة اٖل ٌ َظا بن.1 مُٗاٍع ٓانلي الٗمل في اؾحٛاللِا ًم٨ً طاثّ، خض في بًجابُة ه٣ُة ٌٗض اإلاُٗاعي  الٞغ  الح
م ؤهألُة جسجُلِا ثم التي الىحاثج زال٫ مً ؤًًا ٍْحطر. بضًلة اطحماُٖة ل٣ُم الترٍْج ؤطل مً  ْثدمُلّ آلازغ ثجٍغ

لُة ٓة خايغة اإلاؿْا  الجمُ٘ ألن الحدؿِؿُة السُابات م٘ الحجاْب ٖضم في ٦بحر بك٩ل ْجؿاَم الُغقي اإلاجا٫ ٖلى ب٣

ٓطِة ؤجها ٌٗح٣ض . لآلزٍغً م

                                                                                                                                                                                           
- P.POURTOIS، H.DESMET، Epistémologie et Instrumentation en Sciences Humaines، MARDAGA، 

2007 

 

ىا ومسؤولية نظرا ألف ىذا السؤاؿ جاء ضمن األسئلة األخَتة الستمارة الدراسة ادليدانية، بعد أسئلة مرتبطة ٓتطورة حوادث السَت وارتفاع عدد ضحايأ
 العنصر البشري يف وقوعها
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 : الُغقي الخُغ م٘ الخٗامل في الظ٦ىعة و ألاهىزت نٟاث .2.2

ٓرة"رىاثُة جك٩ل ٓعة"ْ" ألاه . اإلاٛغبي اإلاجحم٘ صازل ال٣ُم هٓام يمً ْاإلادضصة اإلا٩ُِلة السهاثو ؤبغػ  ؤخض" الظ٧
ش اإلاغثبِ الس٣افي ؤلاعذ مً م٩اهتها اثُةالثن َظٍ ْجؿحمض ٓع  ًمىذ ٧ان الظي للمجحم٘ ال٣بلي بالحاٍع ٓعٍة م٩اهة للظ٧  مد

ْاع مغثبُة ٓا التي باألص ٓن  ٧اه ٓم ٓمي، ْاإلاِٗل ألامً يمان في بها ٣ً ٓة بلى ؤؾاؾا ًدح٨م ْا٢٘ ْل في الُ  ٢ْض.1اإلااصًة ال٣
ٍٓة جك٩لد ٓعٍة، الِ ٕٓ في الؿُا١، ٞحهظا الظ٧ ٍٓة م٘ ْالحًاص الح٣ابل مً ه ٍٓة، الِ ٫ٓ  ًم٨ً صعطة بلى ألاهس  ؤجها مِٗا ال٣

ٌ ٖلى ثحإؾـ ٣ة مجها ؤ٦ثر ؤهسٓي، َٓ ما ٖلى ًدُل ؤن ًم٨ً ما ٧ل ٞع ٔ  ٍَغ ٓص في مٛاًغة ؤزغ ٓط . الٟٗل ْ ال

ٍٓة ثدُل  ٓعٍة الِ ٓرة، ٫ثخي خحن في ْالحدضي ؤلا٢ضام بلى ٖلُّ، ثدُل ما يمً مً اإلاٛغبي، الؿُا١ في الظ٧  مً ألاه

ٕٓ ٖلى ٖضة، زهاثو يمً اع، َظا ْفي. السٝٓ ْ السً ٫ٓ  صعاؾة في الِغاؽ اإلاسحاع ٌكحر ؤلَا  الظي ألاهجغي، اإلاجحم٘ خ
ٓططا اٖحباٍع ًم٨ً ي للمجحم٘ هم ٔ  بالسهاثو ًحٗل٤ ُٞما زانة اإلاداٞٔ ال٣ْغ  ًحإؾـ التي ال٣اٖضًة للصسهُة ال٨بر
ٓطض ٖلحها ٓٞا ًبضْن  الغطا٫ ؤنٔ ب٫ اإلاٛغبي، الس٣افي الىم م ؤْ ٦المِم ؤْ خغ٧اتهم في ثبرػ ؤن مً خ٣ُ٣ُا ز  لباؾِم ؤْ مكاَٖغ

ٓحي ؤن ًم٨ً ما ْص ؤْ بمماعؾات ً ٍٓة ٞٗل عص .  2ؤهس

ٓاع١  بن ٓعال ؤلاهاذ بحن الٟ ٓطُة ازحالٞات بلى ٣ِٞ جؿخىض ْالظ٧ ٓل  ثحد٨م ْر٣اُٞة اطحماُٖة بىاءات ؤؾاؾا هي بل بُ
ٖٓة ٞحها د مً مجم تها يمان ًحم عمؼي، ْما مِٗشخي ا٢حهاصي هي ما مجها باعاتالٖا  التي الاطحماُٖة الحيكئة ٖبر اؾحمغاٍع

ْاع في الازحالٞات ث٨َغـ ٖلى جٗمل اث٠ ألاص . 3اإلاجحم٘ صازل ْاليؿاء الغطا٫ بحن ْالْٓ

ٓرة" رىاثُة بىاء في الاطحماُٖة اإلادضصات بلى اؾخىاصا ٓعة"ْ" ألاه  ال٣ُم لىٓام الغثِؿُة َابألا١ ؤخض جك٩ل التي" الظ٧
غ التي ال٣ُمُة اإلادضصات مً الا٢تراب ٖلى ٖملىا اإلاٛغبي، اإلاجحم٘ صازل ٧ٓات ثَا  السُغ م٘ جٗاملّ في الٍُغ٤ مؿحٗملي ؾل

ٍٓة" اإلاماعؾات بحن اإلاجحم٘ ٣ًُمّ التي الح٣اَي باٖحماص ْطل٪ الُغقي ٓعٍة" ْاإلاماعؾات" ألاهس  بحن اإلا٣اعهة طٗلىا ٢ْض". الظ٧
ٖٓحنا ٓانٟات ٖلى ثتر٦ؼ لى ت الؿُا٢ت ،الؿحر ٢اهىن  اخترام ،اإلاساَغة ،والخظع الخُُت في اإلابالٛت: الحالُة اإلا  ْ بؿٖغ

. الؿحر خىاصر في الخىعٍ

ٓرحن، مً الٗٓمى الٛالبُة ؤن ًالخٔ اإلاُضاهُة الىحاثج زال٫ مً  الخُُة في ًبالًٛ اليؿاء ؤن ٌٗحبرْن اإلااثة، في 90 اإلابد
ٓم مً َم الغطا٫ ؤن ٌٗحبرْن اإلااثة في 10 م٣ابل الغطا٫، مً عؤ٦ص ْالخظع  جسجُلّ ثم اليؿي في الحباًً هٟـ. بظل٪ ٣ً

                                                           

. جاىة أو الرموز الدينيةو أحيانا أخرى إىل القوة الرمزية اليت ٕتسدىا الؤ
، ٕٓٓٓاذلوية االقتصادية وصراعات اجلنس واألجياؿ، ْتث لنيل دكتوراه الدولة يف علم االجتماع، : ادلختار اذلراس، بروز الفرد داخل العائلة يف أصلرة -ٕ

 ٕٙٓ:كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية بالرباط ،ص
ور ٓتصوص خوؼ الرجاؿ ادلنتمُت للثقافة ت وعناصر الصورة و مضموف التمثالت الذي خيصصها اجملتمع األصلري دلقومات الذكورة واألنوثة، يورد ادلختار اذلراس وجهة نظر ديفيد جلميف ىذه األطروحة، اليت تتضمن العديد من ادلؤشرا

لة الطفولة جيعلهم عاجزين عن التخلص مقومات اذلوية االنثوية اليت مت استدماجها، شلا يولد لديهم خوفا دائما من انبعاث تلك ادلتوسطية عموما من االتصاؼ ٔتا ىو أنثوي، مفادىا أف قضاء الرجاؿ لفًتة طويلة مع أمهاهتم خالؿ مرح

 .السماح للجوانب األنثوية لتطفو على السطحاليت يتم إبرازىا ليست سوى رد فعل دفاعي أو احتجاجا ذكوريا على الرغبة الالشعورية يف التوحد باألـ و " الرجولة"وخيلص إىل أف . ادلقومات األنثوية

D.GILMORE، Introduction: the Shame of Dishonor، in Honor and Shame and the Unity of the 

Mediterranean، American Anthropological Association، washington، 1987، p.9-13  
3
-E-VARGAS.MACHU، IdentidadFemenina:Cuestionando y ConstruyendoEsteriotipos، DESCO، Péru، 1991، 

p.39 السباعي                                                                                                                                              
  273.، جداوؿ، صٕٔٔٓ، الجسد األنثوي وىوية الجندر، خلود
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ٓن  اخترام بسهٓم ٓرحن مً اإلااثة في 87 اٖحبر خُص الؿحر ٢اه ْهة اختراما ؤ٦ثر اليؿاء ؤن اإلابد  م٣ابل الغطا٫، مً الؿحر إلاض

ْهة ًدترم مً َم الغطا٫ ؤن اٖحبرْا 13  الؿُا٢ة، في للمٛامغة باليؿبة خايغا ؤًًا ٧ان اليؿي في الحباًً َظا. عؤ٦ص اإلاض
ٓرحن مً اإلااثة في 92 اٖحبر خُص ن الغطا٫ ؤن اإلابد  مً اإلااثة في 96 اٖحبر ٦ما اليؿاء، لٟاثضة 8 م٣ابل الؿُا٢ة، في ٌٛامْغ

ٓرحن ة ٌؿ١ٓ  مً َم الغطا٫ ؤن اإلابد ٓعٍ باليؿبة ؤما. وؿاءلل باليؿبة اإلااثة في 4 م٣ابل مغثٟٗة، بؿٖغ ٓاصذ في للح  الؿحر خ
، اليؿي م٘ م٣اعهة ثباٖضا، ؤ٢ل اليؿي ٧اهد ٣ٞض ٓرحن مً اإلااثة في 66 اٖحبر خُص الازٔغ  في ًخؿبي مً َم الغطا٫ ؤن اإلابد

ٓاصذ ٓاصذ َظٍ في ًخؿبي مً ًَ اليؿاء ؤن اٖحبرْا اإلااثة في 34 م٣ابل الؿحر، خ .  الخ

 الؿُا٢ت في الغحا٫ و اليؿاء بحن اإلا٣اعهت:  2 ع٢م حضو٫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاُضاوي البدث مُُٗاث مً اهُال٢ا يجغ٦ُب حضو٫ : اإلاهضع

ٕٓ اإلاماعؾات ثٓن٠ُ في ْاضر ثماًؼ َىا٥ ؤن ًحطر جسجُلِا ثم التي ْاليؿي الٗامة الىحاثج َظٍ زال٫ مً  مٓي

ٓن  اخترام" ،"الخُُة في اإلابالٛة: "ْالخظع بالسٝٓ ٖال٢ة لّ ما ٧ل ؤن بغػ  خُص اإلا٣اعهة،  بها ثسحو نٟات هي" الؿحر ٢اه
ة الؿُا٢ة: "ْثدضي  مٛامغة مً م٣ابالتها ؤن خحن في ؤلاهاذ، ٓعٍ" مً ٖجها ًترثي ما ْ" الؿُا٢ة في اإلاساَغة" ،"بؿٖغ  في ث

ٓاصذ ٓع  بها ًسحو نٟات هي"ؾحر خ ٓعة ٢ُم م٩اهة اؾحدًغها ْبطا. الظ٧ ٓرة الظ٧  في ْؤَمُتها اإلاٛغبي اإلاجحم٘ في ْألاه
ٓاء اإلاماعؾات ثدضًض ٫ٓ  ؤم٨ً السام، الًٟاء ؤْ الٗام الًٟاء في ؾ ٧ٓات ؤن ال٣  م٘ الحٗامل في الٍُغ٤ مؿحٗملي ؾل

 ْٞٗلُا خ٣ُ٣ُا مىاٞؿا جك٩ل التي اإلاٛغبي اإلاجحم٘ صازل ال٣ُمُة ْاإلاٗاًحر الاطحماعي باإلاى٤ُ ؤؾاؾا ثحإرغ الُغقي الًٟاء

ٓهُة للمٗاًحر ٓابِ ال٣اه ٓهُة ْالً .  ال٣اه

ٓعة ؤمام ؤهىا اجُلِات ثم التي اليؿي في الحماًؼ صعطة زال٫ مً ٍِْٓغ  الاطحماُٖة ال٣ُمة طلي بك٩ل ج٨ٗـ همُُة ن
٧ٓات ٧ٓات اإلاساَغة لؿل ٢ٓاًة الخظع ْؾل ْلى خُص الُغقي، اإلاجا٫ ٖلى ْال ٓعٍة مماعؾات ألا ٔ   ط٧ ٍٓة ْألازغ  ْعي في ؤهس

ٓرحن ْبصعا٥ ٓعة زال٫ ْمً. اإلابد ٓمات ًٖ اإلاٛغبي اإلاجحم٘ ًدملِا التي اله ٓعة م٣ ٓرة الظ٧ ٫ٓ  ًم٨ً ْألاه  عبِ ؤن ال٣

 
 الغحا٫ اليؿاء

 اليؿبة الٗضص اليؿبة الٗضص

 الخُُت في اإلابالٛت
 والخظع

378 90 40 10 

 92 386 8 32 اإلاساَغة

 13 56 87 362 ال٣اهىن  اخترام

ت الؿُا٢ت  96 403 4 15 بؿٖغ

 خىاصر في الخىعٍ
 الؿحر

142 34 276 66 
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ٓرحن ٓن  اخترام بحن اإلابد ٍٓة، مماعؾات ْطٗلِما ْالخظع ْالخُُة ال٣اه  نٟات ٌٗحبرْجها الٍُغ٤ مؿحٗملي ؤن ًُٟض ؤهس

ٓة هٟـ ثمىذ ال نٟات ألا٢ل ٖلى ؤْ ،" ؾلبُة" ة اإلا٩اهة ْ الخٓ ٓلِا التي الغمٍؼ  ْالؿُا٢ة باإلاساَغة اإلاغثبُة اإلاماعؾات ثس
ة ة ْالؿُا٢ة اإلاساَغة عبِ ًُٟض اإلا٣ابل، في. الٍُغ٤ ٖلى بؿٖغ ٓعٍة باإلاماعؾات بؿٖغ  بًجابُة مماعؾات ؤجها ٌٗجي الظ٧

ٓن  .  الؿاب٤ الؿاا٫ بسهٓم ٖغيِا ثم التي الىحاثج ٚغاع ٖلى ْطل٪ بها، اإلاٟازغة ثبىحهاْ بلى ٌؿٗ

 مً طل٪، ؤْ السُغ لِظا طحم٘م ٧ل ًسههِا التي اإلا٩اهة خؿي ؤزغ بلى مجحم٘ مً ًسحل٠ ألازُاع م٘ الحٗامل بن

 زال٫ ْمً. ٖلحها الابحٗاص ًجي التي الؿلبُة ْألازُاع مِٗا الحٗامل ٌؿحدؿً التي ؤلاًجابُة ألازُاع بحن الحمُحز زال٫
 ٦مماعؾات اإلاجحم٘، بها ٣ًبل التي ؤلاًجابُة ألازُاع مً ٌٗض باإلاٛغب الُغقي السُغ ؤن ًالخٔ ٖىضَا ٢ْٟىا التي الىحاثج

ٓعٍة ٓمات بَاع في ثىضعض اإلاماعؾات َظٍ ؤن بل بًجابُة، ٢ُمة طات ط٧ . اإلاجحم٘ صازل ْالحٟازغ الحٟايل ْمجاالت م٣
ٓطُّ في ٖامة بهٟة الاطحماُٖة ال٣ُم ألَمُة ْاٖحباعا ٧ٓات ث  ال٣ُمة ؤن وؿحيحج ؤن ًم٨ً اإلاجحم٘ صازل ألاٞغاص ؾل

٧ٓات بها ثحمح٘ التي ؤلاًجابُة الاطحماُٖة  في الُغقي السُغ بصعا٥ ًلٗبّ ؤن ًم٨ً الظي الحإرحر ثلػي الٍُغ٤ ٖلى اإلاساَغة ؾل

ٓطُّ ٧ٓات ث ٫ٓ  الٍُغ٤ مؿحٗملي ؾل ٧ٓات بلى ثغطمحّ صْن  ٍْد م ٞٗلى ؤزغ بمٗجى. ٢ْاثُة ؾل  الٍُغ٤ مؿحٗملي ؤن مً الٚغ
ٓن  ٓعة ًضع٧ ٓاصذ ثمسلِا التي السُ  ؤرىاء باإلاساَغة ٢غاعات اطاثش مً ًمىِٗم ال طل٪ ؤن بال الُغقي، اإلاجا٫ ٖلى الؿحر خ

حباعات الؿُا٢ة  في ثسلّٟ ؤن ًم٨ً الظي ؤلاًجابي الىٟنخي ْألارغ الُغقي السُغ بها ًحمح٘ التي ؤلاًجابُة بال٣ُمة مغثبُة اٖل

.  مِٗم ثٟاٖل في ْ آلازٍغً ؤهٓاع ثدد ًحم اطحماعي ٦ٟٗل بلحها الىٓغ ًم٨ً الؿُا٢ة ْؤن زانة ؤهٟؿِم

 ٔ ٖٓاثُة اإلا٣اعهة زال٫ مً ًحدضص اإلاُُٗات َظٍ ٖىّ ث٨ك٠ الظي ءةلل٣غا الساوي اإلاؿحٓ  وسجل خُص ثخُدِا، التي اإلآي
اع َظا في ة الؿُا٢ة مسل الُغ٢ُة الؿالمة مجا٫ في الؿلبُة اإلاماعؾات بحن بًجابي عبِ َىا٥ ؤن ؤلَا  ٖلى ْاإلاساَغة بؿٖغ

ٓع  في محمسلة ٖجها ثترثي ؤن ًم٨ً التي هحاثج بحن ْ الٍُغ٤ ٓاصذ في ٍالح  َظٍ ؤن في ؤؾاؾا الترابِ َظا ٍْحدضص. ؾحر خ

ٓانٟات. الؿاث٣حن مً الغطا٫ ثسو ؤجها في طمُِٗا ثلح٣ي اإلاحٛحرات ٓن  ثجٗلِم الغطا٫ بها ًحه٠ التي الؿلبُة ٞاإلا ٓعَ  ًح

ٓاصذ في ٓعٍ باليؿبة جسجُلِا ثم التي اليؿي بلى بالىٓغ ل٨ً. اليؿاء مً ؤ٦ثر ؾحر خ ٓاصذ في للح  اإلااثة، في  66 ،الؿحر خ
ٔ  اإلا٣اعهة مجاالت في جسجُلِا ثم التي اليؿي م٘ م٣اعهة ة ْالؿُا٢ة اإلااثة، في 92 الؿُا٢ة، ؤرىاء اإلاٛامغة مسل ألازغ  بؿٖغ

ٓرحن مً مُٗىة ٞئة ؤن ًحطر اإلااثة، في 97 مغثٟٗة ٓعٍ الؿلبُة اإلاماعؾات ثل٪ بحن ثغبِ ال اإلابد ٓاصذ في الح .  ؾحر خ

: زالنت

ٓمة ثب٣ى الُغقي اإلاجا٫ ٖلى الؿاث٣حن مماعؾات ؤن ٖغيِا ثم التي الىحاثج ؤ٦ضت ل٣ض ا مد٩ ٔ  اإلاماعؾات مً ٦ٛحَر  ألازغ
ٓهُة اإلاٗاًحر م٘ ٦بحرة مىاٞؿة في ْثضزل اإلاٛغبي، اإلاجحمعي اليؿُج ثستر١  التي الاطحماُٖة ْاإلاٗاًحر بال٣ُم  مً التي ال٣اه

ى ٓاطض ثد٨م ؤن اإلاْٟغ .  الُغقي السُغ م٘ بالحٗامل ًحٗل٤ ُٞما زانة ألاخُان بٌٗ في ْثلٛحها بل الُغقي اإلاجا٫ ٖلى الح

ال اإلاٗاًحر َظٍ ثإرحر ٍْحمسل ة في باإلٞغاٍ اإلاغثبُة باإلاماعؾات الاٞحساع بلى الؿاث٣حن مُل في الاطحماُٖةؤ  ؤطل مً الؿٖغ

ٍٓلة مؿاٞة ٢ُ٘  زال٫ مً ْراهُا. الُغقي السُغ ْثدضي الؿُا٢ة في الصسهُة اإلاِاعات بربات بَاع في ْطحز، ٢ْد في َ

ٓص ٓعة ْط ٓع  التي اإلاماعؾات ثجٗل همُُة ن ٫ٓ  ثحمد ٓع،" قُم" مً ْالحدضي اإلاساَغة خ  مجا٫ في ثىضعض التي ْثل٪ الظ٧
.  ؤلاهاذ بها ثسحو التي ْالهٟات اإلامحزات مً" الاهًباٍ"ْ ْالخظع ْالخُُة
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ٓهُة ٖاًحرللم الاطحماُٖة اإلاٗاًحر ثسل٣ّ الظي الحىاٞـ بن  لِكمل ًمحض ؤن قإهّ مً الُغقي السُغ م٘ الحٗامل في ال٣اه
ْطّ مسحل٠  الامحسا٫ بٗضم اإلاغثبُة اإلاىخكغة اإلاماعؾات ٦بحر خض بلى ًٟؿغ ما َْٓ الُغقي، اإلاجا٫ ٖلى الاطحماعي الحٟاٖل ؤ

ٓهُة للم٣حًُات الن للؿحر ال٣اه ْاهُة مسل الٍُغ٤ ٖلى ْالج . اإلاجا٫ َظا بّ ًدٟل التي الخؿامذ ْٖضم الٗض
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ٟا٫ في اإلاجخم٘ الجؼابغي  جدلُل ؾىؾُىلىجي لىا٢٘ الخدغف الجيس ي يض ألَا
حامٗت حُجل /بىقالٚم خىان.أ

 

 

 

: ملخو

حضاءات مك٩لة ثحهضع      ٟا٫ ْٖلى ٖامة الجيؿُة الٖا  مجا٫ في ٫جٗم التي اإلااؾؿات ٧اٞة اَحمام زام بك٩ل ألَا
عة ٖلى الجمُ٘ ٍْح٤ٟ الٗالم، ؤهداء طمُ٘ في الُٟل خ١ٓ٣  حضاءات ؤق٩ا٫ طمُ٘ ْمداعبة الاهتها٧ات لِظٍ الحهضي يْغ  الٖا

ٟا٫ ٖلى .  ألَا

ٓوي ثدلُل ث٣ضًم بلى الضعاؾة َظٍ َضٞد لظا      ٓل ٓا٢٘ ؾٓؾُ  السحرة الٟترة في إلاؿىا خُص لؤلَٟا٫، الجينخي الحدغف ل

ٟا٫ الجينخي الحدغف  الخالة ٖضص في ممخّٓ اعثٟإ ٓام باإلا٣اعهة الجؼاثغي  اإلاجحم٘ في باأَل  .الؿاب٣ة ألٖا

ٟا٫-الجينخي الاؾحٛال٫ -الجينخي الحدغف:اإلاٟخاخُت ال٩لماث حضاء -ألَا  اإلاحدغف -بالُٟل الجينخي الحدغف ؤْ الٖا

. "اإلاٗحضي" طيؿُا

: م٣ضمت

  الجينخي الاؾحٛال٫ ٌٗض     
ًال
ْانا ؤٖما٫ ؤزُغ مً ْاخضا مة ٞهي َٟل، ؤي يض ثغث٨ي ؤن ًم٨ً التي لٗض  مٗجى ب٩ل طٍغ

 . ال٩لمة
ًال
ٟا٫ صٖاعة ْ بٛاء ًٖ هحدضذ هدً َبٗا ٓا لم الظًً ألَا حّم ٓن  ْالظًً الٗمغ، مً ٖكغة السامىة ًُ  ثجاعة في ٌؿحٛل

ٓاء الجيـ، ٓا ؾ محن ٧اه   ؤم طل٪ ٖلى مٚغ
ًال
ٖٓا . مجهم َ

ٟا٫ الجينخي الحدغف ٞةن       َٓات بَاع في ثضزل ألجها ٖجها ْالؿ٩ٓت الخؿتر ًجغي  التي الجغاثم، نم ٌٗحبر باأَل  الُاب
ٟا٫ الُٗي، ْر٣اٞة حضاءات ضخاًا ٞاأَل ٓن  الجيؿُة الٖا ُي لًٍٛٓ ًسًٗ م ٦ْظل٪ ْالتهضًض، التَر ٓن  ٞال ؤؾَغ  ٌؿحُُٗ
ة الكيُٗة ألاٞٗا٫ َظٍ ًٖ الحبلُٜ ة ْاإلا٣ٞغ  إلاحابٗة الهمد طضاع ٦ْؿغ اإلاجغمحن لٟطر اإلاٗىُة الؿلُات بلى ْاإلاسٍؼ

م الطخاًا ؤن اإلاجغمحن،زانة ْم٣اياة ٓض ٨ٞغة ختى ثسُِٟم ْؤؾَغ ض ألجها اإلاد٨مة، ْل  الايُغابات خضة مً ؾتًز

ٟا٫ ٌٗاهحها الىٟؿُة،التي حضاءات َظٍ ضخاًا ؤؾغ مٗاهاة ْثاجج طيؿُا، ٖلحهم اإلاٗحضٔ ألَا   1.البكٗة الٖا

ٟا الجينخي الحدغف ؤن خُص       ْٖلى. الٗغبُة مجحمٗاثىا ْمجها اإلاجحمٗات، مً الٗضًض في الحىامي في آزظة ْاَغة ٫باأَل
م ٟا٫ ؤٖضاص ثدضص التي ؤلاخهاثُات ؤن ٚع ٓن  الظًً ألَا  ا٦خكاٝ ؤن بال مجحمٗاثىا، في بض٢ة محاخة ٚحر للحدغف ًحٗغي

مة ٔ  ٞترة ٧ل الٗام الغؤي تهؼ طٍغ ّ ؤن ًجي ما ؤ٫ْ ْ. مّٗ الحٗامل ٦ُُْٟة اإلال٠ َظا ثٟحذ ْؤزغ  ًحدغف مً ؤن الىاؽ ٌٗٞغ
ٟا٫ طيؿُا ٓم ال ٖاصة، بالٜ شسو َٓ باأَل ٓن  بهما ألا٫ْ، اإلا٣ام في الجيـ ؤطل مً بظل٪ ٣ً  َٓ ألاؾاسخي صاّٞٗ ٩ً

ٓن  ما ٞٗاصة الاهح٣ام، ٓلحّ في طؿضي ٖى٠ لٗملُة جٗغى طيؿُا اإلاحدغف ٩ً ٓم ٨ًبر ْٖىضما (اٚحهاب اْ ثدغف) َٟ ٣ً 

                                                           
1. http://www.maghress.com/almaghribia/135408 .  .  الســــــــاعة  6 0 /0 /9 : اليوم   

http://www.maghress.com/almaghribia/135408
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ٕٓ مّٗ خضذ الظي هٟؿّ بالشخيء ٌٍٓ مً ٦ى ٟا٫ مً الاهح٣ام ؤْ الحٗ  ألالم خضة مً ًس٠ٟ ل٩ي بهم، ًحدغف الظًً ألَا
ٓما، بّ مغ الظي الىٟنخي ٓم َْٓ ً ٓة ؤ٦ثر ؤهّ ٌٗٝغ ألهّ الهٛحر الُٟل م٘ بظل٪ ٣ً  م٘ طل٪ ًٟٗل ؤن ٌؿحُُ٘ ال بِىما ٢

  1  .ألا٫ْ  اإلا٣ام في ٖجها ًبدص التي اللظة ْهيٌ ٢ِْغ الُٟل بزًإ في لظة ًجض اإلاحدغف َظا ؤن ٦ما. ٦بحر شسو

م ْٖلى       ٓبة مً الٚغ غ ؤن بال ص٣ُ٢ة، ؤع٢ام بخهاء نٗ ة الّغابُة ث٣ٍغ ٓص ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ًٖ للضٞإ الجؼاثٍغ  5 هدٓ ْط

ٍٓلُة قِغ مً اإلامحّضة الٟترة في ٞاخكا، اؾحٛالال اؾحٛاللِم ًحم ٞا٫ألٍا مً %  ٧اهد خُص. 2015 ماي قِغ بلى 2014 ط

ٟا٫ يض الٗى٠ ٢ًاًا مٗٓم حضاءات اإلاٗاملة ؾٓء ثحمسل ألَا ٫  الجيؿُة ْالٖا ّٓ ٟا٫ ْٖمالة ْالخؿ اع، َظا ْفي. ألَا  ؤلَا
ة الكب٨ة اّجلد ٓص الُٟل خ١ٓ٣  ًٖ للضٞإ الجؼاثٍغ ٓعا الضٖاعة في بقغا٦ِم ثّم  َٟل 750 ْط   2.ْبهارا ط٧

 اػصًاص في الخاالت ٖضص خُص الجؼاثغي، اإلاجحم٘ ٧ل ثُا٫ ٢ض ؤن هسشخى آٞة مً ٌٗاوي ؤنبذ الجؼاثغي  ٞمجحمٗىا     
ٓمات، مً لضًىا عًحٝٓ ما خؿي مؿحمغ م مٗل ٓاب الجضعان زل٠ ْثسبئتها الٓاَغة َظٍ ٖلى مجحمٗىا ث٨حم ٚع  اإلاٛل٣ة ْالب

ٓما ثٟا٢مِا ٖلى ؾاٖض مما ٓم بٗض ً ٓجها ْهٓغا .ً ٕٓ نامحة ْاَغة ل٩  التي الٗغاٝ بؿبي ٖجها الخضًص ؤْ مجها الا٢تراب ممى
ْلِا ٕٓ ْزانة الجؼاثغي  اإلاجحم٘ ثضا حضاءات مٓي ٕٓ ِٞٓ الجينخي، فْالحدغ الٖا . الحضا٫ْ  ؤْ اليكغ ؤْ الخضًص ًٖ ممى

ٓع٢ة َظٍ ثإجي ْٖلُّ ْلة الٗلمُة ال ٢ٓٝٓ إلادا ٟا٫ يض اإلاماعؽ الجينخي الحدغف ْا٢٘ ٖلى ال  . الجؼاثغي  اإلاجحم٘ في ألَا

ٓصها َْظا    ٟا٫ بد٤ الجيس ي الخدغف وا٢٘ َى ما: الحالي الغثِـ لخؿائ٫  ٣ً ت الٟئت يمً ألَا  في ٖام (16-8) الٗمٍغ
 الجؼابغي؟ اإلاجخم٘

: أؾاؾُت مٟاَُم: أوال

 :الجيس ي الخدغف .1

ٕٓ مً بّ مغخي ٚحر ٞٗل ؤْ ثدغف، ُمًا٣ًة، َٓ Sexual ha-rassment الجينخي الحدغف        ًحًمً. الجينخي الى
ٖٓة  ؤْ طيؿُة ثلمُداتب الحلٟٔ ثحًمً ؤن اإلام٨ً مً التي الجاصة اإلاًا٣ًات بلى البؿُُة الاهتها٧ات مً ألاٞٗا٫ مً مجم

ال بباخُة،   ٞٗال الجينخي الحدغف َْٗحبر الجيؿُة، اليكاَات بلى ْن
ًال
 .اإلا٣اًِـ ب٩ل مكِىا

ة الحٟغ٢ة ؤق٩ا٫ مً ق٩ل الجينخي الحدغف ٌٗحبر      ُة، الٛحر الٗىهٍغ  الجؿضي ؤلاًظاء ؤق٩ا٫ مً ق٩ل َْٓ قٖغ

. الٛحر ٖلى ْالاؾحئؿاص (ْالىٟنخي الجينخي)

 ؤْ اإلاغؤة ًًا٤ً طيؿُة َبُٗة لّ الث٤ ٚحر ؾل٥ٓ ٧ل: بإهّ الجينخي الحدغف اإلاغؤة لخ١ٓ٣  اإلاهغي  ػاإلاغ٥ َْٗٝغ      

. ألامان بٗضم بخؿاؾا ٌُٗحها

ٖٓة بلى الجينخي الحدغف َْكحر     ٖٓة مجم ٦ُٓات جٗل٣ُات مً محى ٓب ٚحر ْؾل ٦ُٓات ْجكمل ٞحها، مٚغ  اللُٟٓة الؿل

ٓب ٚحر اللمـ ؤْ الى٩ات ؤْ الجيؿُة اءاتؤلاًم ٦ْظل٪. ألازغ لمجيـ اللُٟٓة ْٚحر   3.للُٟل ٞحها اإلاٚغ

                                                           

 ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٜٔ: اليـو https://www.facebook.com/permalink.php?idحسن ادلوسوي التحرش اجلنسي للطفل، مؤخودة من  .ٕ
 .٘ٔ.٘ٔالسػػػػػػػػاعة 

 ٕ٘ٔٓ  –٘ٓ  -ٕٙيـو   ومي،، جريدة اخلرب ايلاجلزائر أشكاؿ العنف ضد أطفاؿ: عبلة عيسايت ٕ
http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/144315 ٘ٔالسػػػػػػػػاعة  ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٜٔ: اليـو.ٔ٘. 

ٖ http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4ٕٓالسػػػػػػػػاعة ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜٔ: اليـو.ٖٓ. 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.facebook.com/permalink.php?id=349581661758702&story_fbid=495995660450634
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/144315
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4
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لُه     ٟا٫ الحدغف ًم٨ً ٖو بة ٌكب٘ ختى ما، َٟل ثجاٍ بالٜ، شسو مً ًسغض ٞٗل ٧ل َٓ باأَل  ٧امىة طيؿُة ٚع

ٓاء صازلّ،  لحن٠َ بحن ٦ظل٪ ًدضذ ؤن ًم٨ً ؤهّ ٦ما. اللمـ ُّٞ ٌؿحسضم ال آزغ بٍُغ٤ ؤْ اللمـ، ٍَغ٤ ًٖ طل٪ ثم ؾ
،ً ٓام زمؿة بُجهما الٗمغ ٞاع١  ًبلٜ ٢انٍغ   .ؤٖ
ْلة اللمـ ٖلى مٗحمضة ألٞٗا٫ بالحالي الجينخي الحدغف ث٣ؿُم ًم٨ً  ٧لمـ الُٟل، طؿض في خؿاؾة ؤطؼاء إلاـ ٦مدا

ْلة ٦ْظل٪ لّ، الُٟل ًغثاح ال إلاـ ؤي ؤْ الجؿم، مً الؿٟلُة اإلاى٣ُة ؤْ الٟحاة، نضع بحّ ٚحر ٖلى الُٟل ث٣بُل مدا  .ٚع

: الجيس ي ؤلاؾخٛال٫ .2

 :الُٟىلت .3

ٓلة عحٗحب     ٓٙ، نؿْ الغياٖة ىُاُة نبُ ما الٟترة ُٞي ؤلاوؿان، ةدُا ٞي هامة دلةعم الُٟ  بلى صةٖا محى٣ؿْ البل

:  هي ْ بدؿ مغاخل ذسال

: الؿاصؾة جهاًة بلى الساهُة الؿىة ىُاُة نم صحمح: ألاولى أو اإلاب٨غة الُٟىلت -

. الٗاقغة بلى الؿاصؾة مً ثمحض التي الٟترة ْهي: الىؾُى الُٟىلت -

ٓٙ مغخلة ْهي ٖكغة، الساهُة بلى الٗاقغة الؿىة مً ْثمحض: اإلاخأزغة الُٟىلت -  .اإلاغا٣َة ٢بل ما ؤْ البل

ٓلة نبإ صىج ص٢ْ       ٓات ؾد بلى ٖامحن) اإلاب٨غة الُٟىلت: مغخلححن بلى ثى٣ؿم الُٟ  ٞخؿمى الساهُة اإلاغخلة ؤما (ؾى

 1. (ٖكغ الساهُة الؿىة ٚاًة بلى الؿاصؾة الؿىة مً ثمحض) اإلاخأزغة الُٟىلت

ٟا٫ الجيس ي الخدغف. 3   باأَل
ً
خضاء ؤْ انُالخا ة الُٟل ٖلى الجيس ي الٖا  َٓ  ( Child Sexual Abuse ) باإلهجلحًز

بات إلقبإ الُٟل اؾحسضام ٓن   ؤْ ،مغا٤َ ؤْ لبالٜ الجيؿُة الٚغ ٓات، السمـ ١ٓٞ  بُجهما الٗمغ ٞاع١  ٢انٍغً بحن ٩ً  ؾى

 َظا ١ٓٞ  ْما ٢انغ، ٌٗض ٖكغ السامىة ؾً ثدد شسو ٩ٞل ؾىة، 18 َٓ الٗالم ص٫ْ  ٚالبُة لضٔ اإلاٗحبر الٟانل ْالؿً

 ٢بُل مً بالُٟل الجينخي الحدغف ٚالبا ٍْحًمً. طينخي ؾل٥ٓ ؤْ وكاٍ ألي الُٟل جٍٗغٌ الحدغف َْكمل. مغا٤َ ٌٗض
حدغف مالمؿة ٖلى خملّ ؤْ مالمؿحّ

ُ
 .2طيؿُا اإلا

 ٖمض ًٖ الُٟلة/  الُٟل لِا ًحٗغى براعة ٧ل ٖلى ( Child Sexual Abuse ) بالُٟل الجينخي الحدغف مؿمى َل٤     
ٓع  ؤْ الٟاضخة للمكاَض بحٍٗغًّ ة الجيؿُة اله  خسّ ؤْ الحىاؾلُة ؤًٖاءٍ مالمؿة ٦حٗمض اإلاسحرات مً طل٪ ٚحر ؤْ الٗاٍع

 مص ٧االؾحمىاء -ؾِئة ٖاصات جٗلُمّ ؤْ ؤزغ شسو ؤًٖاء إلاـ ٖلى
ًال
   –ال

ًال
حضاء ًٖ ًٞال ٓعٍ في اإلاباقغ الجينخي الٖا  ن

ٞة   3.ْالكاط مجها الُبُعي اإلاْٗغ

خضاء ؤن ٦ما بات إلقبإ الُٟل اؾحسضام َٓ: بالُٟل الجيس ي الخدغف أو الٖا  ٍُْل٤   .مغا٤َ ؤْ لبالٜ الجيؿُة الٚغ
ٓع  ؤْ لٟاضخةا للمكاَض بحٗغيّ ْطل٪ ٖمض، ًٖ الُٟل لِا ًحٗغى براعة ٧ل ٖلى الجينخي الحدغف  ؤْ الجيؿُة اله

                                                           
العنف األسري ادلوجو ضد األطفاؿ، ادللتقى طٍت حوؿ االتصاؿ وجودة احلياة يف األسرة، كلية العلـو اإلنسانية : سعد الدين بوطباؿ، عبد احلفيظ معوشةٔ

 ٜ.ص . ٖٕٔٓأفريل  ٓٔ/ٜواالجتماعية، جامعة ورقلة، 
ٕ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9% اليـو :

    ٓٓ.ٕٔالسػػػػػػػػاعة ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜٔ
 .ٕٓص ٕٓٓٓ، (الوقاية والعالج التعريف واألسباب، )التحرش اجلنسي باألطفاؿ: أدياف السيد  ٖ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9%25
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ة، حضاء ًٖ  ًٞل الحىاؾلُة ؤًٖاثّ ملمؿة ٦حٗمض مسحرات مً طل٪ ٚحر ؤْ الٗاٍع ٓعٍ في اإلاباقغ الجينخي الٖا ٞة، ن  اإلاْٗغ

 1. ْالكاط مجها الُبُعي

ٓات بسمـ الطخُة ٨ًبر شسو َٓ": اإلاٗخضي" حيؿُا اإلاخدغف .   للطخُة، ٢ْغب ر٣ة ٖل٣ة ْلّ ألا٢ل ٖلى ؾى
ٝ ٚحر شسو الجينخي الحدغف اعؽًم ٢ْض ٓن  الخُان مً ٦سحر ْفي للطخُة مْٗغ  بالطخُة ثغبُّ شسو اإلاحدغف ٩ً

ة ؤْ ٢غابة نلة ٓن  ٢ض لظا ٖمل، ؤْ مٗٞغ   2. اإلاجحم٘ ؤٞغاص مً ٞغص ؤي اإلاحدغف ٩ً
ٓات بسمـ الطخُة ٨ًبر شسو بأهه الٗلماء اإلاٗخضي ٌٗٝغ ٦ما       ٓن  ٢ْض ألا٢ل؛ ٖلى ؾى  ًحٗامل ٞغص يؤ اإلاٗحضي ٩ً

ٓن  ٣ٞض. الُٟل م٘  اإلادؼهة اإلاٟاع٢ات مً .آزغ ٞغص ؤي ؤْ الٗاثلة نض٤ً اإلاضعؽ، اإلاغبي، الجاع، الٗم، السا٫، الم، ألاب، ٩ً
ٓن  اإلاٗحضًً مً ٦بحرا ٖضصا ؤن ٓاطِة في ؤهٟؿِم ًجضْن  ْل٨جهم بهض١ ؤَٟالِم ًدب ٓا٠٢ م  هُا١ ًٖ زاعطة خُاثُة م

ن ؾُُغتهم ٓن  ٖاصة َْم مِٗا، الح٠ُ٨ ًٖ َْعجْؼ ٓاثُ ٓن  ؤْ اهُ م  مً لضحهم لِـ ْعبما الٗاثلة ؤْ ألانض٢اء مً مدْغ

ٓن  الظي ْالٗاَٟي اإلاٗىٓي  بالضٖم ًمضَم ٓا ْعبما. ًدحاط ٓن  ٧اه  الٗاَُٟة اخحُاطاتهم ثلبُة ًٖ ٖاطٍؼً ؤْ ؤهٟؿِم ًم٣ح
  3 .ال٩امىة

: لألَٟا٫ الجيس ي الاؾخٛال٫ إلى اإلاؤصًت ألاؾباب:زاهُا

: ؤلا٢خهاصًت ملالٗىا .1

       ٔ ٟا٫، يض الجينخي للٗى٠ ألاؾاسخي الؿبي ٌك٩ل ال٣ٟغ ؤن ال٨سحرْن ًغ ٓا٢٘ في ٌٗض ْال٣ٟغ ألَا  مً ال٨سحر ْفي ال

  ألاخُان
ًال
  ٖامال

ًال
ٓامل مً َاما ٟا٫ اؾحٛال٫ ٖ   ألَا

ًال
  رمة ٞةن َظا، ْم٘. طيؿُا

ًال
ٓن  ؤَٟاال ٓن  ال ال٣ٟغ هُا١ في ٌِٗك ٗ٣ً 

ٓامل َىا٥ ؤن صالب الجيـ، إلاؿحٛلي ضخُة ٖ  ٔ ٫ٓ، ْمجمل. الجينخي الاؾحٛال٫ لِظا الحٗغى بلى بالُٟل ثضٞ٘ ؤزغ  ؤن ال٣

ٓن  ما ٚالبا ال٣ٟغ ٓامل مً لِـ ْل٨ىّ نلة، طا ٩ً  ٖامل م٘ ال٣ٟغ(ألامغ ٚالي في ٌؿمى ما َْظا .صاثمة بهٟة اإلادضصة الٗ
ٓطض خُص ،)آزغ اصة بلى ْال٣ٟغ َٓ ًٟطخي )بيافي ٖامل( ً ٠٢ٓ َكاقة ٍػ .  الُٟل م

: ؤلاحخماُٖت الٗىامل .2

ٓن  ٢ْض        الٗامل َظا ٩ً
ًال
ٕٓ ٢بُل مً ألاؾغة، ثمؼ١  في محمسال  ْاخض مٓت ؤْ لٗملّ، ٣ٞضٍ ؤْ للمغى َٞغؿة الٗاثلة ٢ْ

ًٍٓ مً ٟا٫ ْثغ٥ ؤلاًضػ مغى بؿبي آالمِا ؤْ ألاب ٓن  ٢ْض ال٨باع، ًض ٖلى صٖم صْن  ألَا ٓامل مً الىٓغ ٢ُض الٗامل ٩ً  الٗ
اصة مسل الساعطُة ٓص ؤْ الٛظاء ث٩ال٠ُ ٍػ ٢ٓ   ألاؾاؾُة الؿل٘ ؤؾٗاع ْاعثٟإ ال

ًال
 مً مترص ْي٘ في ألاؾغ ْثغ٥ لظل٪ ثبٗا

ٓاطِة، ٖلى ٢ضعتها ْمً ألاؾغة صزل مً ث٣لل ؤخضاذ ْهي ال٣بُل، َظا مً ْألاخضاذ. الا٢حهاصًة الىاخُة  باألؾغ ثضٞ٘ اإلا
ٓحي للب٣اء َغ١  ًٖ البدص بلى ن مً بلى ْث ٓاًَ اؾحٛال٫ ًيحْٓغ ٟا٫ بإن َظٍ ال٠ًٗ م ٓا ٢ض ألَا  خان رمغة ؤنبد

 .٢ُاِٞا

 

 
                                                           

واقع االعتداء اجلنسي على األطفاؿ يف زلافظات قطاع غزة، حقوؽ النشر زلفوظة لوحدة ادلعلومات والنشر، : ادلركز الفلسطيٍت لدديقراطية وحل النزاعات ٔ 
 .ٛص  ٜٕٓٓغزة، 

 . ٜادلرجع نفسو صٕ 
  .     ٖٔادلرجع نفسو، ص  ٖ
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: الٗابلي الٗى٠. 3 

  الٗاثلي الٗى٠ ٌٗض     
ًال
ٓامل مً ؤًًا اصة ٖ ٟا٫ ال٠ًٗ، ٍػ ٓن  ٢ض ٞاأَل ٓا للٗى٠ اإلاٗغى اإلاؿ٨ً مً حهغب  لُِٗك

، ٢ِٟٓم اجهُاع ًتزاًض خُص بالكإع ٟا٫ مً ْال٨سحر. ْالاثجاع ْالٗى٠ الاؾحٛال٫ ؤمام م ٓن  الظًً ألَا . الجيـ ثجاعة في ًىضعط
ٓا ٢ض ألجهم  ًحٗل٤ ُٞما مدضص ٖامل بمسابة الاهتها٥ َظٍ مسل ألن ألا٢غباء، ؤخض ٢بل مً ألامغ بضاًة في لالؾحٛال٫ جٗغي

م ِٖٓم اإلاؿ٨ً، مً بٟغاَع   1.الجينخي ْالحدغف لالؾحٛال٫ َٞغؿة اإلاُاٝ جهاًة في ٢ْْ

  :الىٟؿُت الٗىامل . 

 الٛالي ْفي. آلازٍغً مً م٩اهة ؤ٢ل هٟؿّ ًجض بالحالي َْٓ بالىٟـ، الس٣ة في ه٣و مً ٖاصة الجينخي اإلاحدغف ويٌٗا    
ٓن  ٩ً  

ًال
ٓع  ًٖ صاثم بك٩ل ٍْحدضذ ٨ًٟغ، خمُمة ٖال٢ات بىاء ٖلى ٢اصع ٚحر ٖىُٟا   اإلاحدغف ًٟح٣ض. الجيؿُة ألام

ًال
 ؤًًا

ً، م٘ ْالحٗا٠َ بالىٟـ الحد٨م ٖلى ال٣ضعة اثّ صاثم بك٩ل ًبرع َْٓ آلازٍغ  الا٢حىإ مغخلة بلى ًهل ٢ض ؤهّ لضعطة ثهٞغ

ٓا٣ٞة الحام ٓامل ٖؼػثّ هٟنخي زلل مً ٌٗاوي الجينخي اإلاحدغف آزغ بحٗبحر. ضخُحّ بم   .اطحماُٖة ؤْ ا٢حهاصًة ٖ

  الضًً في البٌٗ ًجض    
ًال
ات َظٍ إلاسل عاصٖا ٍْة ألاصًان بن بط ثهٞغ  ْالخؿامذ امالاختر ٖلى جكضص ازحالِٞا ٖلى الؿما

ٓاب مبضؤ ًٖ ْالٗض٫،هاَُ٪ ْبَاهتهم الحٗغى زال٫ مً هللا ْمٗهُة ْال٣ٗاب الس ،ً   لآلزٍغ
ًال
  لُٟٓا

 
ًال
 .ْطؿضًا

 :ال٣اهىهُت الٗىامل . 

  الهغزات جٗالد     
ًال
ٓاهحن مُالبة الٗغبي ٖاإلاىا في مازغا   ؤ٦ثر ب٣

ًال
ٓخا ٫ٓ  ْي  مدملحن ٣ْٖابّ، الجينخي الحدغف خ

ٓمات لُة الخ٩ م الى٣ُة َظٍ ل٨ً. ٦بحر بك٩ل الٓاَغة َظٍ ثٟشخي مؿْا  ؤمحر٧ا ؤزظها اإلاك٩لة،ٞلٓ ثدل ال ٢ض ؤَمُتها ٚع
ٓاهُجها بلى ْهٓغها ٦مسا٫ ٓاهُجها، في الجينخي بالحدغف ًحٗل٤ ما ٧ل ثٟىض التي ٢  ًُالي بدُص للحىضع ماصة باثد ؤجها لضعطة ٢
٣ة ٧اهد بن ًدضص ب٨حِي الغطا٫   جٗحبر ثىٟؿِم ٍَغ

ًال
  ثدغقا

ًال
  2.ال ؤم طيؿُا

: الٓاَغة َظٍ اهدكاع ٖلي ٦بحر جأزحر لها الٗىإلات .6

ـالم ْؾـاثل اهخكـاع خیـص     ٓمة ألٖا ٫ٓ  ؤلاباخیـة ْألاٞـالم اإلاؿـم ٓا٢ـ٘ ٖلـي ْالـضز . الاهترهـد قـب٩ات ٖلـي ؤلاباخیـة اإلا
ـالم ؤن ْاإلاالخـٔ ٓم ؤلٖا  ٞیؿــعى قــيء ب٨ــل الٛــغب ث٣لیــض بلــى یمیــل ــبذؤم اإلاجحمــ٘ الجــيـ ْثــغ ٖلـى یٗـٝؼ ؤقـ٩الّ ب٩اٞـة الیـ

ِــاع ٔ  ْوكغ ألاهثى مٟــاثً إْل ٓامل الٗغ الم ْؾاثل ٖبر ؤلاراعة ْٖ   3.ؤلٖا

ٟا٫ الجيس ي الخدغف أق٩ا٫: زالثا : باأَل

ٟا٫ الجينخي الحدغف إن  :بلى ثى٣ؿم ْالتي لؤلَٟا٫ ؤلاؾاءة ؤق٩ا٫ مً ق٩ل باأَل

 

 

                                                           
 .ؿ اجلنسي لألطفاؿ يف سلتلف أضلاء العاملاالستغال: منظمة اليونيساؼٔ
 ٕ

http://www.almanalmagazine.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8   
3http://www.tabibnafsany.com/child_sexual_abuse.html ٘ٔ.٘ٔػػػاعة السػػػػػ ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٜٓ: اليـو    

http://www.almanalmagazine.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8
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 Physicl Abuse  الجؿمُت ؤلاؾاءة .1

ٍٓة الكٗحرات ٍَغ٤ ًٖ الٗهبُة الٓنالت بّ ثدـ الجؿض، ٖلى مالم ؤرغ ب٣ًإ هي        الجؿم، ؤطؼاء في اإلاىخكغة الضم
، ًحًا٠ٖ ْلظل٪ اإلاباقغ، الخنخي ألالم طاهي بلى هٟنخي ؤلم بّ ٍْغثبِ الظًَ، بلى ْثى٣لّ ٔ  ؤرٍغ  بنابة ْؤن ثإرحٍر ٣ٍْٓ

ٕٓ ؤي مً اٖحضاء ؤي ًٖ ثيحج ٢ض ـ محٗمضة بل ٖغيُة ٚحر قضًضة بنابة الُٟل  بالؿُاٍ الًغب: مسل الُٟل لّ ًحٗغى ه

ٓطّ ْيغب ْل٨م الهٓت، لسى٤ ٞمّ في ْخكٓ  ال٣غم، ٦ظل٪ بالغطل، ْالغ٧ل الكضًضة، ْالغطغطة بٗى٠ الضٞ٘ ٦ظل٪. ال
ٓاؾُة ْالخغ١  الكٗغ، ْقض ْالسى٤، ْالٌٗ، ٔ  ؤقُاء ؤْ اإلاٛلي، ْاإلااء السجاثغ، ب  .ازىةؽ ؤزغ

 Emotional Abuse الٗاَُٟت الىٟؿُت ؤلاؾاءة . 

  ًدضذ ما ٧ل هي     
ًال
اث٠ ٖلى يغعا ٦ُٓة الْٓ ٌ: مسل للماطٔ ْالجؿضًة ْالظَىُة ْالٓطضاهُة الؿل ٫ٓ  ْٖضم ٞع  ٢ب

٠ٍٓ، بَاهة، الٟغص، ص اؾحٛال٫، ٖؼلة، تهضًض، ثس ٦ُٓات نغار، ٖاَٟي، بْغ : الحالي الىدٓ ٖلى هي ْؤق٩الِا.ْاضخة ٚحر ؾل

-  ٌ  مً مىّ ًهضع ما ٖلى ؤلاًجابُة الحٗل٣ُات ختى ؤْ الُٟل م٩اٞإة ه٣و ـ اخحًاهّ ؤْ ث٣بُلّ ْٖضم الُٟل ٞع

 .طُض ؾل٥ٓ

 .ؤمامِم قإهّ مً ْالح٣لُل آلازٍغً م٘ الؿالبة ْم٣اعهحّ ْبزاٞحّ، الُٟل تهضًض  -

  شخيء، بإهّ ْْنّٟ الُٟل قحم  -
ًال
 مكِىة بإؾماء ْْنّٟ ْجؿمُحّ ًسُىء، ما ْصاثما

ٓم  - ٕٓ َْظا ثدضذ، ٢ض مك٩لة ؤي في ٞضاء ٨٦بل ْْيّٗ باؾحمغاع الُٟل ل   ؤلاؾاءة مً الى
ًال
ٓن  ما صاثما ٩ً 

 
ًال
ٕٓ مهاخبا ٟا٫ مٗاملة ؾٓء مً آزغ لى  .الجينخي ؤْ الجؿمي ؤلاًظاء مسل ألَا

  ثإزظ بل ٞدؿي، الؿباب ؤْ ْالاؾتهؼاء الاػصعاء ٖلى ث٣حهغ ال الىٟؿُة ْؤلاؾاءة     
ًال
ٔ  ؤق٩اال  الُٟل ٢ِغ قإجها مً ؤزغ

ٍٓ ْمِاطمة ٓثّ الُٟل بحن اإلاٗاملة في الحٍٟغ٤ طل٪ ْمً الٗاَٟي هم ٓن  ممً آلازٍغً ؤْ ْبز  الىبظ ٦ْظل٪ اإلا٩ان ٌكاع٧

٢ّٓ ْاٚحهاب ٓعٍ ًدٟؼ مما هٟؿّ ًٖ الضٞإ مً خ٣ ح ِْ  .آلازٍغً يض لضًّ ْالاهح٣ام الٗضاء ْع

 Sexual Abuse  الجيؿُت ؤلاؾاءة .3

ٟل، هاضج بوؿان نبي طينخي ٖمل هي  :الحالُة ألاق٩ا٫ ٍْحًمً َْ

 ٟا٫، صٖاعة ًاء ْث٣بُل إلاـ ْمضاٖبة ألَا  .للُٟل الحىاؾلُة ألٖا

 ًاء مضاٖبة ٖلى الُٟل بطباع  الىاضج لئلوؿان الحىاؾلُة ألٖا

 ٌالبالٛحن بحن الجيؿُة للمماعؾات الُٟل جٍٗغ. 

 حة) مالبؿّ زل٘ٔ ٖل بطباٍع ؤْ ٖاع َْٓ بمكاَضثّ للحلظط الُٟل ٖلى الحلهو  .(جٍٗغ

ٟا٫ ْجصجُ٘ ٓا٢٘ ْاإلاجالت ألاٞالم في الاقترا٥ ٖلى ألَا . (ؤلاهترهد) في ؤلاباخُة ْاإلا

ٓإ ؤزُغ مً الجيؿُة ؤلاؾاءة ْجٗض      ٓعتها ْث٨مً الُٟل لِا ًحٗغى التي ؤلاؾاءة ؤه ا ب٣اء في زُ ٓٙ ختى ؤرَغ  بط البل
ا ًٓل   ٖلُّ اإلاٗحضٔ الُٟل طل٪ ًظ٦َغ

ًال
، في لِا ًحٗغى التي ْاإلادغطة ال٨أبة مكاٖغ ٖلُّ ٞخؿُُغ طيؿُا  ْخالّ نٍٛغ
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ٓن  اض هدٓ اثجاَِا في ؤ٦بر ْبضعطة مؿح٣بال ًارغ طل٪ ألن (َٟلة) طيؿُا ٖلحها اإلاٗحضٔ ٧ان لٓ ممً ب٣لُل ؤَ  ْالخمل الْؼ

  1 .الخُاة ٖلى ب٢بالِا مضٔ ٖلى ختى طل٪ ؤرغ ْعبما بالغطل الاعثباٍ ٨ْٞغة

ٟا٫ الجيس ي الخدغفٕ وا١: عابٗا : الؿىؾُىلىجي الىاخُت مً الجؼابغ في باأَل

  للحدغف، زهبة ؤعيُة بحإمحن الجؼاثغي  اإلاجحم٘ ٌٗحمضَا التي التربُة ؤؾالُي جؿاَم    
ًال
 ألامغ ًحٗل٤ خحن زهٓنا

  ٞحها الحمُحز ٌٗض خُص. ْلآلزٍغً ألهٟؿِم ألاهثى ؤْ الظ٦غ بىٓغة
ًال
  ؤمغا

ًال
ال ٓاء م٣ب  ؤْ الٗغ١  ؤؾاؽ ٖلى ًحزالحم َظا ٧ان ؾ

  .اإلاسحل٠ آلازغ بةَاهة لىٟؿِا جؿمذ ألطُا٫ ثاؾـ الجيـ، ؤْ الضًً

ٓع  ثغبُة ؤن ٦ما     ٓعٍة مبضؤ ٖلى الجؼاثغي  مجحم٘ في الظ٧  َٓ الخُاة في ألاؾمى َضًِٞ ٞحُات م٣ابل اإلاُل٣ة الظ٧
حماص ْاة ؤؾـ ٖلى َبُٗة ةٖال١ بلى بالُب٘ ًاصي لً خاطحّ، ْثلبُة ْبمحاّٖ الغطل، ٖلى الٖا  .ْالاخترام اإلاؿا

ٓامل ؤن خُص       يض ؤلاؾاءة مماعؾة ٖلى اإلاغبُحن ؤْ ألامِات ؤْ آلاباء بٌٗ ب٢ضام ْعاء ث٠٣ البُئُة الاطحماُٖة الٗ

ٟا٫ ٍّٓ بما الجؼاثغي  للمجحم٘ الاطحماُٖة ٞالبِئة. ألَا  ٍيٛٓ خ٣ُ٣تها في ثماعؽ ؾاثضة ر٣اُٞة ْاٖحباعات محٛحرات مً ثدح

ٟا٫ مٗاملة بؾاءة ؤؾباب مً ؾبي جٗض بط. هٟؿُة  َظٍ ثٟؿحر، ٦مىخى قإجها مً الح٣لُل ؤْ بٟٚالِا ًم٨ً ال التي ألَا
ٓالضان ٌكٗغ ٖىضما ثؼصاص الاطحماُٖة الًٍٛٓ   آلازٍغً مؿاًغة ًٖ بالعجؼ ال

ًال
ٓاَم ل٠ًٗ اطحماُٖا  ْبلى. الا٢حهاصي مؿح

ٓامل ؤن ٝ اإلااصًة، ْالبُالة الا٢حهاصي، الاطحماعي الٓي٘ مسل البُئُة الاطحماُٖة الٗ ْغ  ْحجم ْاإلاِٗكة، الؿ٨ً ْْ

ٓامل مً جٗض الاطحماُٖة ْالٗؼلة اإلاغا٣َحن، ْآلاباء ألاؾغة،  .اإلاٗاملة ؾٓء بلى ًاصي الظي للًِٛ مٟاطإة ٖ

ض التي الضعاؾات بٌٗ البٗض َظا ٢ضم ٢ْض     ٍٓات ؤن َْٓ بلُّ طَي ما ثٍا  ٖلى و٨ٗـت اإلاجحم٘ في الٗى٠ مؿح
ة الٗال٢ات ْان جؿحسضم ٞهي ؤٞغاصَا بحن الحٟاٖل َبُٗة ْٖلى ألاؾٍغ  السالٞات لخل ٧ٓؾُلة ْالبضوي اللٟٓي، الٗض

ة ْاإلاك٨الت ٟا٫ مً ًهضع ما م٘ الحٗامل ٞحها بما ألاؾٍغ ٦ُٓات، مً ألَا  مخكابهة ؤهماٍ اؾحسضام بلى ثمُل ٞهي ْبالحالي ؾل

 .للٟغص الاطحماعي بالٓي٘ اإلاك٣ة ْثغثبِ ْؤلاخباٍ، ْالاوٗهابات اإلاك٣ة هحاض َٓ سخيءالم الؿل٥ٓ ْؤن ؤَٟالِا، ثغبُة في

٢ٟٓي الاطحماعي البٗض هجض باإلياٞة      ٓامل ٖلى مباقغ بك٩ل ًغ٦ؼ Social Approach Situational اإلا  الاطحماُٖة الٗ
٢ُٟٓة ٔ  خُص اإلا ٟا٫ مٗاملة بؾاءة خضْذ في جؿِم ؤجها ًغ  الحٟاٖل بُبُٗة ًحٗل٤ ما ْمجها الجينخي، الحدغف عؤؾِا ْٖلى ألَا

اًحّ، ٖلى ال٣اثمحن ؤْ ْْالضًّ الُٟل بحن ًيكإ الظي الاطحماعي   ًيكإ الظي لحٟاٖل ا طل٪ ؤْ ٖع
ًال
ٓالضًً بحن ثدضًضا  صازل ال

ْع  ؤَمُة اإلاىخى َظا َُْٗى. ؤلاؾاءة خضْذ في جؿِم محٛحرات مجملِا في هي ْالتي ألاؾغة، هُا١  .ؤلاؾاءة ٖملُة ٝي الُٟل لض

ٔ  التي Selectivity Abuse ؤلاؾاءة اهح٣اثُة ٨ٞغة بغػت َىا ْمً    ٟا٫ ٧ل لِـ ؤن ثغ  ًحم ٖاصة ْل٨ً مٗاملتهم، ٌؿاء ألَا

ٓن  ٢ض الُٟل ؤن: مجها َغ١  بٗضة ْطل٪ الؿِئة للمٗاملة ألاؾغة صازل مٗحن َٟل اهح٣اء  اإلاؼاطُة السهاثو بٌٗ لضًّ ٩ً
ات هطج ٖضم ؤن ؤي الاعث٣اثُة ْمك٨الثّ ٦ُٓة الحهٞغ ٟا٫ بّ ًخؿم ما ؤَم هي الؿل ٓن  الظًً ألَا  .لئلؾاءة ًحٗغي

ات َظٍ ْمً      ٖٓة َْىا٥ اإلاؿحمغ ْنغازّ الُٟل ب٩اء ٦ثرة الحهٞغ  البٗض َظا ثبيد التي الضعاؾات مً مجم

ٓا٠٢ ؤَمُة ٖلى ثا٦ض ْالتي الحٟؿحري    للُٟل ْؤلاؾاءة الجؿمي ال٣ٗاب لخضْذ اإلاُِئة الاطحماُٖة اإلا
ًال
ٓما  .ٖم

                                                           

 .ٙٗ، ص ٜٕٓٓدراسة حالة اجملتمع ادلصرى، القاىر،  ،(أسبابو، تداعياتو،آليات ادلواجهة)التحرش اجلنسي : أمحد زلمد عبد اللطيف عاشورٔ 
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تها ثبلٜ التي الحٟاٖالت ؾلؿلة ْفي ٦ُٓة مٓاَغ ببٌٗ ثبضؤ للُٟل طؿضًة مٗاملة بةؾاءة طْع ٓالضًً ًضع٦ِا ؾل  ٖلى ال
تها ثبلٜ ؤجها ٦ُٓة مٓاَغ بٌٗ ثبضؤ للُٟل طؿضًة مٗاملة بةؾاءة طْع ٓالضًً ًضع٦ِا الُٟل مً ؾل  بًُٛة ؤجها ٖلى ال

  ٞاإلؾاءة ْؾِئة،
ًال
٦ُٓات مغثبُة الضعاؾة َظٍ لىخُجة ٣ْٞا   1. الُٟل بؿل

: لألَٟا٫ الجيس ي الخدغف جأزحر: زامؿا

ٓامل ٖضة َىا٥ ض ٢ض ٖ  :الجينخي بالحدغف الُٟل ثإرغ مً ثٍؼ

ا الُٟل ؾً ٧ان ٧لماٝ :الجيس ي الخدغف بضاًت ٖىض الُٟل ؾً.1 ات مّٗ خمل ٧لما الحدغف بضاًة ٖىض نٛحرًال  ط٦ٍغ

اْ للحدغف، طؿضًة ؤْ خؿُة ٓطض ال ٖجها الحٗبحر ٌؿحُُ٘ ال ٚالبًال  :طل٪ ٖلى مسا٫ ًلي ُْٞما  .ًٚبّ ًٖ بها ٌٗبر ٧لمات ً

ٓلتها في الجينخي للحدغف ضخُة د َٟ ٓجها في الؿبي الىٟنخي الٗالض مً ٞترة بٗض ٖٞغ ا ثساع ٧ ًاُل  ؤخؿد ؤْ عؤت ٧لما طيؿ

خة ة، في مْغ ا ٧اهد ألجها ْطل٪ الٛٞغ ة زلُٟة في صاثمًال  ..للحدغف ٞحها عيدج٘ التي الٛٞغ

ٓٙ ؾً ٢بل ؤلاؾاءة خضرد ٧ْلما ٍٓة ثإ٦ض ٢ْبل البل  .ؤٖم٤ ؤلاؾاءة ثل٪ ثإرحر ٧اهد ٧لما الجيؿُة الِ

عي  ألا٫ْ  عاُّٖ في الُٟل ر٣ة :والُٟل اإلاٗخضي بحن الٗال٢ت.2  صعطة ٧اهد ٧لما ْلظل٪.. طل٪ بٗض ٖال٢اثّ في َْام يْغ
 .ؤٖٓم ةالسُان ٧اهد ٧لما ٦بحرة باإلاٗحضي ٢غابحّ

خضاء اؾخمغ و٢ذ. 3 حضاء ؤمض َا٫ ٧لماٝ :ؤلٖا ح٣اصٍ ؤ٦ثر هٟؿّ الُٟل الم ٧لما ؤلٖا  ٧ْلما ب٣ًاّٞ، باؾحُاٖحّ ٧ان ؤهّ اٖل
 .ْمظهي سخيء بهّ اٖح٣اصٍ ػاص

خضاء أزىاء ٖى٠ وحىص.4 ٓا٫ مٗٓم في :ؤلٖا حضاء ًحًمً ٖىضما ألاخ ٓص الجينخي ؤلٖا  ًحٗاْن  لم بطا تهضًض ؤْ ٖى٠ ْط

ٓن  الُٟل  .ؤ٦بر الىٟنخي ألاطٔ ٩ً

 مىّ ٍْدظٍع الحدغف ًٖ ٩ًلمّ مً الُٟل ًجض ٖىضما :الخدغف أزىاء الُٟل ُٞه ًىحض الظي الاحخماعي الىٓام.5

ٓن  ا ؤًٞل طل٪ ٩ً  .٩ًلمّ مً ًجض ال َٟل مً ٦سحرًال

ا ًح٩لم ؤال الُٟل ًًٟل ٢ض الٗاثالت بٌٗ ْفي   
ًال
ٞٓ ٓا٢ي مً ز  . الٗ

ًال
ٓالضي ت٢ل لٓ" الُٟل ٨ًٟغ ٢ض مسال  ؤدي بن ل

ا ٌؿحٛلجي ًاًل  "السجً ٍْضزل ٣ًحلّ ؤْ ًاطًّ ٢ض طؿض

م ٖىضما.. للُٟل البالٛحن ٞٗل عص    حضاء ًٖ ًسبَر ا اإلاِم مً ؤلٖا ٠٢ٓ، طل٪ م٘ الحٗامل في البالٜ الِضْء طضًال  ْمً اإلا

 .اإلاضمغ بالًٛي جكٗغ ؤن الُبُعي

ا الًٛي طل٪ ؤن ٌكٗغ ٢ض الُٟل ْل٨ً ًاِل ٓط  .ال٨الم ٌؿحُُ٘ ختى ْاإلاؿاهضة باألمان الُٟل ٌكٗغ ؤن البض.. بلُّ م

ت.6 ٍٓة ٧اهد لٓ :الجيؿُت الهٍى ٓهد ٢ض الُٟل لضٔ الجيؿُة الِ ٓن  ث٩ ا ؤ٢ل الجيؿُة ؤلاؾاءة ؾح٩ ًاٗل ا ألن.. ٢ْ  ٚالبًال

ا ًتر٥ طل٪ ٞةن (ألهثى ؤهثى) ؤْ (لظ٦غ ط٦غ) الجيـ هٟـ مً الحدغف ًدضذ ٖىضما
ًال
ٞٓ  ؤن قغح ًجي.. الجيؿُة اإلاسلُة مً ز

ٓاؾُة السالًا ثل٪ اؾخساعة ْٖىض الٗهبُة بالسالًا ملئ الجؿم  ال َْظا وكٗغ ٞةهىا (امغؤة ؤْ عطل مً الىٓغ بٌٛ) اللمـ ب

ا ٌٗجي
ًال
 .مسلُحن بهىا بَال٢

                                                           
 .ٚٔ، ٙٔ، شبكة ادلعايل اإلسالمية، منتدى األسرة ص (األسباب والعالج)التحرش اجلنسي : وساـٔ
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ٓم مً الى٣ُة ثل٪ في حهم ال شسو ؤٔ لضٔ الطخ٪ ثسحر بجها (الضٚضٚت) َٓ لؤلَٟا٫ قغخّ ًم٨ً بؿُِ مسا٫      ٣ً 

ا طل٪ ًسحر ٢ض آلازغ الجيـ مً اإلاٗحضي ٧ان لٓ .الحجغبة م٘ ثحٟاٖل ٞةه٪.. بالضٚضٚة ًاًل ٫ٓ  ؤؾئلة ؤً ٍٓة خ  .الجيؿُة الِ

    
ًال
ٓلحّ في ٌك٪ ٣ٞض بةراعة ٌكٗغ ْلم امغؤة ٢بل مً لئلٖحضاء ْلض جٗغى بن مسال رحر لٓ ٦ْظل٪ عط

ُ
ا ؤ ًاًل  تهتز ْلم طؿض

ٓلحّ في ٌك٪ ٣ٞض مكاٍٖغ   1.الٟحُات ٖىض ْباإلاسل عط

: الجيس ي الاؾخٛال٫ مً الى٢اًت َغ١ : ؾاصؾا

ٟا٫ الجيؿـي الحدـغف مكـ٩لة ٖـغى بٗـض        ألاؾـباب خیـص مـً اإلاسحلٟـة ْؤبٗاصَـا  الجؼاثغي، اإلاجحمـ٘ ٞـي باأَل
ٟا٫ ٖلـي ْثـضاٖیات ٓعَـا ْحجـم ٨٦ـل ْاإلاجحمـ٘ ْألاؾـغة ألَا ٖٓة ْي٘ آلان یى٣هىا ؤطن اإلاجحمـ٘ ٞـي ِْ  لیاتآلا مً مجم

ْثها مـً لمخض ؤْ ْالاؾتراثیجیات ٓاهبهـا مـً ْث٣لیـل خـض ْلـي اإلاالخٓـة َـي َْـظٍ الؿـلبیة ط  مً خیص الٟهـل َـظا ٞـي ألا
ٖٓـة َىـا٥ ؤن بال الجؼاثغي، اإلاجحم٘ ٞـي الجيؿـي الحدـغف ْـاَغة ٖلـي ال٣ًاء الحٛحرات َظٍ ْل في الهٗي  مـً مجم
ٓعتهـا ث٣لیـل یم٨ـً زاللِـا مـً الحـي آلالیـات  الهـضص َـظا ٞـي الساهیـة اإلاالخٓـة ؤمـا ، ألاصهـى الخـض ٞـي ْطٗلِـا اإلاجحمـ٘ ٖلـي زُ

ٓاء اإلاكـ٩لة َـظٍ لخل الٟـغص مـً البـضء مـً البـض ٖٓـة بلـي یدحـاض ٞـاأل٫ْ  بهـا اإلاحدـغف ؤْ اإلاحدـغف ٦ـان ؾـ  ؤلاطغاءات مـً مجم
ٓن  ٢ض اْٙ الىصر ؤْ ال٣ٗاب ث٩ ٓم الـظي الحدـغف حجـم خؿـي ٖلي الؿلبي مً یَغ ْلة ؤمـا بـّ ی٣  ألامجي الحضزل مً البض الض

ٓع  ْٞــي. ٞحهــا ْاإلاكــخبّ آلامىـة ٚیـغ ْألامـا٦ً اإلاىاؾـبات ٞـي زانـة ألامىیـة الخمایة بؼیاصة  ْيــ٘ یــحم ؾــٝٓ ألاثــي الؿــُ
ٖٓــة  ألاَلیـة ْاإلاىٓمـات اإلاـغؤة خ٣ـ١ٓ  مجـا٫ ٞـي ْاليكـاَحن ْاإلاحسههـحن السبـغاء بهـا هـاصي الحــي الاؾــتراثیجیات مــً مجم

 2.مضازل لٗضة ٣ْٞا ْطل٪

  ْالس٣اُٞة الحٗلُمُة البِئة ثلٗي -
ًال
ْعا   ص

ًال
  ؤ٦ثر الُٟل ٧ان ٩ٞلما ال٣ًُة، َظٍ في َاما

ًال
  ُْٖا

ًال
 ٖلى ؤ٢ضع ٧ان ٧لما ْبصعا٧ا

ٓاطِة .  الحدغف ْقبذ قبهات م

ٖٓة مك٨الت بلى ًاصي ؤن ًم٨ً ٠ٍْْالحش الجِل -  ًٖ البدص بلى ًاصي ٦ما ْؤزال٢ُة، ْاطحماُٖة طيؿُة محى
ٓمات مهاصع ٓن  ٢ض للمٗل ة ْؾِئة زاَئة ث٩ ٓع  الٗلم ؤن ُّٞ الق٪ ْمما. ْمىدٞغ ة ْؤن ه  ْجؿاٖض ال٣ل٤ مً ثس٠ٟ اإلاٗٞغ

  ثجىبّ ؤن ٍْم٨ً ْؤًٖاثّ لىٟؿّ الُٟل ِْٞم الًبِ ٖلى
َ
   .ًغة٦ص ْمك٨الت ؤمغايا

ٓعة ثجغبة َْظٍ      ٣ة لضحها ٧اهد الىٟـ ٖلم في ص٦ح ٫ٓ  ؤَٟالِا ثس٠٣ في مُٗىة ٍَغ  : ٞح٣

  لِـ_  ابجي  طؿم ٖلى عؾمد ؤها
ًال
٫ٓ _  ًِٟم ختى للُٟل ثدضًض ْبهما  ب٣لم عؾما ٓن  مسلص ْؤؾمُحّ مسلص عؾمد ث٣  خؿ

اٍ م٩ٗٓؽ اإلاسلص َظا ، ٫ٓ  ، الغ٦بححن ١ٓٞ  بلى ْعؤؾّ ال٨حٟحن ٣ًابال َٞغ  ؤن السُإ ْمً ، ُٞ٪ زام اإلاسلص َظا -: البجها ٞح٣
حضاء ًدا٫ْ  مً ؤن ثس٣ُّٟ في ْثإزظ بلُّ، ًىٓغ ؤْ ًمؿّ ؤخض ثجٗل  ؤصب ٢لُل شسو ٢بُذ شسو ٌٗحبر مسلس٪ ٖلى الٖا

ُٖٓة لّ جؿخؿلم ال ؤن اإلاِم...  ؤم٪ ؤب٥ٓ، مٗلم٪، ٖىض٥ ثجض ٦بحر ؤخض ؤي  بزباع ًجي ٖلُ٪، مٗحضي شسو  ٖامةا٫ الح
ْات اإلادايغات  ٍَغ٤ ًٖ ٓطِة ْالبرامج ْالىض .  اإلا

ٓاطِة ؤهٟؿِم ٖلى اإلاداٞٓة ؤبجضًات ٖلى ألابىاء جٗلُم - .  ؤهٟؿِم ًٖ ْالضٞإ بهم اإلادض١ السُغ ْم

                                                           
1
 http://www.sayidy.net/article/2721/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D اليوم  

  /  / 0 6 . . 
 .برنػامج البيػت بيتػك ادلصري" يعلػق علػي حداثة التحػرش اجلنسػي فػي وسػط البلػد"أمحػد أبو الغػيط، ٕ

http://www.sayidy.net/article/2721/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%25D
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ٍٓض - ٓعثّ ٖلى اإلاداٞٓة الُٟل جٗ ٓعات ٖلى ًُل٘ ؤال ٖلى ْالخغم الىاؽ، ؤمام ثى٨ك٠ ؤن ٖ  ْمىا٢كة. آلازٍغً ٖ
.   طؿضٍ خغمة اهتها٥ مً ْثدظًٍغ َضْء ب٩ل الُٟل

.  ْؤصُٖة ؤط٧اع مً الكغعي الحدهحن -

ٓط ٞالُٟل الٓطضاهُة الُٟل خاطات ثلبُة - ٠٢ٓ ٖغية ؤ٦ثر اإلاِمل ؤْ اإلاىب حضاء إلا  الحام اههُاّٖ مىُل٤ مً الٖا

ْامغ بة آلازٍغً أل ٫ٓ  في ٚع  .اَحمامِم ٖلى الخه

ُٖٓة للمجز٫، ؤمحٗىّ خمل في مؿاٖضثّ ؤْ اإلاجز٫  ٖلىٌ م٘ بالظَاب ؤخض َلبات ثلبُة ٖضم ٖلى صاثما الخغم -  ْه
َٓة اللمؿات ٫ٓ  ْٖضم مجها، ًٟغ ؤن ٖلُّ ًجي التي اإلاكب  ْالحدغػ  مىاؾبة، ال ٖال٢ة ثغبُِم ال مما آلازٍغً مً َضاًا ٢ب

.  الٛغباء م٘ الخضًص مً

ة في ًىام ٧ان لٓ باؾحمغاع الُٟل محابٗة - ٓٞا ْطل٪ مىٟغصة ٚٞغ ة الٗاصة مماعؾحّ مً ز  ؤخض اؾحضعاطّ ؤْ الؿٍغ

ٓاهّ حّ الهٛاع بز . لٛٞغ

ٟا٫ محابٗة - م السانة ؤلٗابهم في ألَا ماع ْثدضًض. الالث٣ة ٚحر الخغ٧ات بٌٗ مً ْثدظًَغ  ًلٗي إلاً إلاىاؾبة ألٖا

 1.مّٗ

: زاجمت

٫ٓ  ًم٨ً السحام ْفي       ٟا٫ يض الجينخي الٗى٠ بإن ال٣   ٌك٩ل ألَا
ًال
  اهتها٧ا

ًال
 ًمسل ِٞٓ طل٪ ْم٘  ،الُٟل لخ١ٓ٣  طؿُما

 
ًال
  ؤًًا

ًال
  ْا٢ٗا

ًال
حضاء ق٩ل ًإزظ َْٓ. الاطحماُٖة الٟئات طمُ٘ ْبحن البلضان ٧اٞة في ٖاإلاُا حهاب ؤْ الجينخي الٖا  الحدغف ؤْ الٚا

ٓاص ؤْ الضٖاعة في الاؾحٛال٫ ؤْ الجينخي  .ؤلاباخُة اإلا

ٟا٫ صً الجينخي الحدغف عةاهّ عحٗحبْ      ْاإلاجحم٘ ْاإلاحسلٟة، اإلاح٣ضمة طحمٗاتالم مجها جٗاوي ٖاإلاُة مك٨لة ألَا

ْهة في ٦بحر بك٩ل جٛلٛلد التي الاطحماُٖة آٞة َظٍ ًٖ بمٗؼ٫  لِـ الجؼاثغي  . الجؼاثغي  اإلاجحم٘ ٦ُان تهضص ْباثد ألازحرة، آلا

ٓن  ؤن ًيبػي الٓاَغة َظٍ مً الح٣لُل ؤن ْالخ٣ُ٣ة      ٧ل الاطحماُٖة اإلااؾؿات طمُ٘ ُُٞا جكاع٥ بؾتراثُجُة ١ْٞ ٩ً

ٓاطِة ٞي الٟاٖلُة ثحد٤٣ ختى ٖملُا هُا١ خؿي مجها . مسلٟاتها مً نإلم٨اا صع٢ ْال٣لُل الٓاَغة م

: اإلاغاح٘ ٢ابمت

: ال٨خب: أوال

ٓع  اللُی٠ ٖبض مدمض ؤخمض .1 ٓاطِة ثضاٖیاثّ،آلُات ؤؾبابّ،) الجينخي الحدغف: ٖاق  اإلاجحم٘ خالة صعاؾة ،(اإلا

،  .2009 ال٣اَغ، اإلاهٔغ

ٟا٫ الجينخي عفالحذ: الؿُض ؤًمان .2 ٢ٓاًة ْألاؾباب، الحٍٗغ٠ )باأَل  .2000 ،(ْالٗالض ال

 0 ألاؾغة مىحضٔ ؤلاؾالمُة، اإلاٗالي قب٨ة ،(ْالٗالض ألاؾباب) الجينخي الحدغف: ْؾام .3

 :الٗلمُت واإلا٣االث اإلاجالث: زاهُا

                                                           
،  مؤخودة من ٕٕٔٓدراسة التحرش اجلنسي باألطفاؿ، مارس : ىفزلمد مرسى زلمد مرسى  ٔ

http://www.almanalmagazine.com/%D8%AF%D8%B1% ٘ٔالسػػػػػػػػاعة  ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٕٔ: اليـو.ٔ٘. 

http://www.almanalmagazine.com/author/mohamedmorsey/
http://www.almanalmagazine.com/author/mohamedmorsey/
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با٫، الضًً ؾٗض .4 ٓطّ ألاؾغي  الٗى٠: مٗٓقة الخُٟٔ ٖبض بَٓ ٟا٫، يض اإلا ٓصة الاثها٫ ٫خٓ َجي اإلالح٣ى ألَا  ْط

ٓم ٧لُة ألاؾغة، في الخُاة ل 9/10 ْع٢لة، طامٗة ْالاطحماُٖة، ؤلاوؿاهُة الٗل  .2 م. 2013 ؤٍٞغ

حضاء ْا٢٘: الجزاٖات ْخل لضًم٣غاَُة الٟلؿُُجي اإلاغ٦ؼ .5 ٟا٫ ٖلى الجينخي الٖا  خ١ٓ٣  ٚؼة، ٢ُإ مداٞٓات في ألَا

ة اليكغ ٓخضة مدْٟٓ ٓمات ل  .8 م 2009 ٚؼة ْاليكغ، اإلاٗل

 .اإلاهغي  بیحـ٪ البیـد بغهـامج" البلـض ْؾـِ ٞـي الجيؿـي الحدـغف خضارة ٖلـي یٗلـ٤" الٛـیِ، ؤبٓ ؤخمـض .6

ٓهِؿاٝ مىٓمة .7 الٗالم  ؤهداء مسحل٠ في لؤلَٟا٫ الجينخي الاؾحٛال٫: الُ

: ؤلال٨تروهُت اإلاىا٢٘: زاهُا

8. http://www.maghress.com/almaghribia/135408 ٓم ـــــاٖة 19/10/2016: الُ ــ  .15.15 الؿـ

ٓصة للُٟل، الجينخي الحدغف اإلآؾٓي  خؿً .9  مً ماز

https://www.facebook.com/permalink.php?id=349581661758702&story_fbid=495995660450634 ٓم : الُ

ـــــاٖة 19/10/2016 ــ . 15.15 الؿـ

ضة ،الجؼاثغ ؤَٟا٫ يض الٗى٠ ؤق٩ا٫: ِٖؿاجي ٖبلة .10 ٓمي، السبر طٍغ ٓم  الُ ً 26-  05–  2015 

http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/144315 ٓم ـــــاٖة 19/10/2016: الُ ــ  .15.15 الؿـ

11. http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4ٓم  19/11/2016: الُ

ـــــاٖة ــ . 20.30الؿـ

12. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D9% ٓم : الُ

ـــــاٖة 19/11/2016 ــ     21.00الؿـ

13. http://www.almanalmagazine.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8 ٓم  09/12/2016: الُ

ـــــاٖة ــ  .15.15 الؿـ

14. http://www.tabibnafsany.com/child_sexual_abuse.html ٓم ـــــاٖة 09/12/2016: الُ ــ  .15.15 الؿـ

15 http://www.sayidy.net/article/2721/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D ٓم  . 15/11/2016 الُ

ٟا٫، الجينخي فالحدغ صعاؾة: فىمغسخى مدمض مغسخى مدمض  .17 ٓصة  ،2012 ماعؽ باأَل  مً ماز

http://www.almanalmagazine.com/%D8%AF%D8%B1% ٓم ـــــاٖة 12/12/2016: الُ ــ  .15.15 الؿـ
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: اإلاالخ٤ ٢ابمت

ٟا٫ الجيس ي الخدغف قبذ مىاحهت الخىُٖت إؾتراجُجُت جبحن نىع   :باأَل
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 النهابُت الؿىت في اللٛت ٢ىاٖض في اإلاخٗلمحن أزُاء لٗالج اإلاضعؾحن نىعاثت

ال٢تها الخٗلُم مً ألاولى اإلاغخلت مً البُضاٚىحُت  بمماعؾتهم ألاؾاس ي،ٖو
ربُت الٗالي اإلاٗهض/ص٦خىعاٍ باخث.مهباحي ٞىػي

ّ
ً للت ٨ٍى

ّ
 اإلاؿخمّغ،باعصو،جىوـ والخ

 

 

 

:   ملخو

ل
ّ
بي بدص في الخالُة الضعاؾة ثحمس ع  ٖال٢ة مضٔ اؾح٨كاٝ بلى حهضٝ ثجٍغ ّٓ ٓاٖض ؤزُاء لٗالض اإلاضّعؾحن اتثه ٛة ٢

ّ
 الل

ة بمماعؾتهم ابحضاجّي  الّؿاصؾة الّؿىة في ُّ ٓط ىة زال٫ مً البُضاٚ ُّ محن مً ٖ
ّ
ٓا اإلاٗل ٓا الٛغى في  اؾحبُان ًٖ ؤطاب  ْزًٗ

ة مماعؾتهم لغنض بلىاإلاالخٓة ُّ ٓط ٫ٓ  صازل البُضاٚ يد ٢ْض. الّضعاؾة ٞه ُّ عات ؤن الّضعاؾة َظٍ ب ّٓ ة الّحه ُّ  ؤم هد٧ا ؾلب

ة ُّ ة اإلاماعؾات مً جّٛحر لم بًجاب ُّ ٓط . الُٗىة َظٍ ألٞغاص البُضاٚ

ٓع،:اإلاٟاجُذ ال٩لماث ة، ، السُإ الحّه ُّ م
ّ
. البُضاٚٓطُا  الٗالض، الّحٗل

:  اإلا٣ّضمت .1

ُٟة جٗض لم ساط ؤْ ٖالمات بؾىاص ٖلى ث٣حهغ الّح٣ُُم ْْ
ّ
ة ٢غاعات اث م بكإن مهحرًّ

ّ
 ثّحجّ ؤنبدد بل اإلاحٗل

ٓجصسُو ٓاًَ هد ٠ٗ م ًّ م لضٔ ال
ّ
اثّ ْثدضًض اإلاحٗل ُّ ٓع  َظا مً  –ٞالّح٣ُُم بًِٗا، جٗضًل ؤْ الجضًضة خاط  َٓ  -اإلاىٓ

ٓمة الخ٣ُ٣ي الّحجؿُض ً بدُص بال٨ٟاًات اإلا٣اعبة إلاىٓ
ّ
محن ؤصاء جّٗغٝ مً ًم٨

ّ
٨ِم ْمضٔ اإلاحٗل

ّ
 ْثد٤٣ّ ال٨ٟاًة إلاٗاًحر ثمل

غاتها
ّ

م مؿاٖضة ٖلى طل٪ زال٫ مً بال٨ٟاًات اإلا٣اعبة خغند ٢ْض. ماق
ّ
م اإلاحٗل

ّ
ٓبات ثدضًض ٖلى ْاإلاٗل ا الّهٗ  ْمهاصَع

ة َظٍ ْجؿخىض اإلاىاؾي، الٗالض ث٣ضًم ٢هض ُّ ٓم بلى الٗمل  اؾحٛال٫ ؤَّمُة ْث٨مً. زُُئة ال ٖاث٣ا باٖحباٍع السُة مِٟ
ات ًٖ ؤلازباع في ألازُاء ُّ م ٖمل

ّ
ة اإلاحٗل ُّ َى

ّ
ة ؤْ الظ ُّ اه ٓباتبالّو  الّحيّبا ْفي الٗٞغ تي ٖ

ّ
ٓاطِّ ٢ض ال مات في ث

ّ
خ٣ة، الّحٗل

ّ
 بط الال

ة جؿب٣ّ لم ما الٗالض ليكاٍ مٗجى ال ُّ ٓر١ٓ  صْن  الّضٖم ليكاٍ مٗجى ال لؤلزُاء جصسُو ٖمل ٪ مً ال
ّ
م ثمل

ّ
 اإلاحٗل

.  اإلاؿتهضٞة لل٨ٟاًات

ت .2 ُّ : ؤلاق٩ال

ات اإلاٟاَُم مً طملة بلى بال٨ٟاًات اإلا٣اعبة جؿخىض ُّ ة ْاإلاغطٗ ربٍّٓ
ّ
تي الت

ّ
  َبُٗة في الّىٓغ بٖاصة بلى ثضٖٓ ال

ة ٖىانغ بحن الٗال٢ات ُّ ة، الٗمل ربٍّٓ
ّ
ٓاعص مجزلة ثحجّز٫  ؤنبدد اإلاٗاٝع ؤّن  طل٪ مً الت  ْؤن ال٨ٟاًات َظٍ زضمة في اإلا

ة اإلاماعؾة ث٣ُ٘ ُّ ٓط ٓطض م٘ الجضًضة البُضاٚ را٦مي الّحل٣ُجي الّىم
ّ
ٓاٖض ْثغسخي" ْالت ٓطض ٢  ٢لي في ماإلاحّٗل  ًً٘ جٗلُميّ  لىم

ة ُّ ة الٗمل ربٍّٓ
ّ
م، زضمة في الّح٣ُُم ْثجٗل الت

ّ
ْع  لّ ِٞؿىض اإلاّضعؽ ؤّما الّحٗل ل 1"اإلاؿاٖض الٓؾُِ ص

ّ
ْع  َظا ٍْحمس  ثِؿحر في الّض
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ٝ م ْْغ
ّ
َٓ٘ الّحٗل ْات ْبىاء ؤؾالُبّ، ْثى ؿم ث٣ُُم ؤص

ّ
ة ثخ ُّ ٓطاَة باإلاهضا٢ ً خّتى ْال

ّ
م زهاثو جصسُو مً ًحم٨

ّ
 الّحٗل

ة ُّ ٍٓات ْثدضًض ٖةهاض ب٨ُٟ ٪ مؿح
ّ
ة الّحمل ًّ محن، الٟغص

ّ
ساط ٦ْظل٪ للمحٗل

ّ
ٓوي ال٣غاع اث  طل٪ هحاثج يٓء في اإلاىاؾي البُضاٚ

ة ٢هضبٖضاص الّح٣ُُم
ّ
ً ثخُذ طضًضة ٖمل زُ ًر

ّ
ْػ  ٞغم للمحٗث ٓباتهم ثجا ؿائ٫  بلى َظا ٍْجّغها. نٗ

ّ
عات ًٖ الخ ّٓ  ثه

محن
ّ
ٍٓجي الّح٣ُُم بؾِام إلاضٔ اإلاٗل ة اإلا٨خؿبات ثدؿحن في ْٖالض جصسُو مً ًّٖخي ْما الّح٩ ٍّٓٛ

ّ
 ْبالّحالي اإلاؿتهضٞة للٟئة الل

١ ث٣لُو ة الْٟغ ًّ مي بحن الٟغص
ّ
ة الٟهل ؤٞغاص ْلتر٦ُبة الٟهل، محٗل ُّ َى

ّ
ة الظ ُّ ة ْاإلاٗٞغ ُّ ٓما ْالّىٟؿ ً ٖم ًر

ّ
 ْللمحٗث

ل مً َظا ٣ًحًُّ ْما زهٓنا
ّ
ما مسهٓم، جٗلُميّ  ثضز ُّ باتها ؾحجّضاتالم بهظٍ بإلاامِم ْؤّن  ؾ

ّ
 ْطل٪ يئُال ًبضْ ْمحُل

ة اإلاغاخل ٖىّ ٦كٟد ما بدؿي ُّ عاتهم ًٖ ٦ظل٪ ْهخؿاء٫. الاؾح٨كاٞ ّٓ ة ثه ُّ م
ّ
ٛة لحٗل

ّ
ٓاٖضَا الل تي ٢ْ

ّ
ا ثسحل٠ ال ُّ

ّ
 ًٖ ٧ل

ة ُّ مات ب٣
ّ
ٓم" خُص الّحٗل ٓمؿ٩ي» لظل٪ ؤّؾـ ٦ما -ث٣ ٓامِا ٖم٣ُة بيُة ٖلى -Chomsky« جك  ٫ال٤ٗ في ٧امً مٗغفيّ  وؿ٤ ٢

ٛة مضزالت بحن ًغبِ
ّ
ٓاٖض ٞةّن  ْبالّحالي ،les extrants"1 ْمسغطاتها les intrants الل م٣

ّ
ٛة جٗل

ّ
ة الل ُّ ل الٗغب

ّ
 ًٖ اهدغاٞا لظاتهاٌك٩

مِا، مً الٛاًة
ّ
ة البرامج ْؤّن  زاّنة جٗل ُّ ؿِا بلى ثضٖٓ الّغؾم  اإلا٣اعبة ْطل٨ًمً ٚاًات ال ْؾاثل ؤّجها ٖلى ثضَع

ة ُّ ٓانل ات ًٖ ٞهاحؤلا صْن 2الّح ُّ  .ْم٣حًُاتها اإلا٣اعبة َظٍ زهٓن

ٓن  ًىٓغ ٠ُ٨ٞ م
ّ
ى مضٔ ؤّي  ْبلى َظَاإلاؿاثل؟ بلى اإلاٗل

ّ
ة ؤوكُتهم مسحل٠ في ثحجل ُّ ة -الّحٗلُم ُّ م

ّ
 ٞترات طل٪ في بما الّحٗل

ٓاػمّ الّح٣ُُم تي ْل
ّ
ٟترى ال ٓا ؤن ًُ م بصاهة مى٤ُ مً ٞحها ًيح٣ل

ّ
 اإلااّصة مى٤ُ بلى طحماعيّ ْالا الّىٟنخيّ  اإلادُِ مؿاءلة ؤْ اإلاحٗل

سِا في ْالبدص اإلاضّعؾة ٢ٓٝٓ" ثاٍع ٓبات ٖلى لل ة الّهٗ ُّ اث
ّ
ٔ  ا٦خؿاب مً ْاإلااوٗة ٞحها ال٩امىة الظ  ًخؿّجى خّتى 3"اإلاضّعؽ اإلادحٓ

ل لِم
ّ
ْػَا؟ هاط٘ بك٩ل الّحضز  لحجا

 الّؿاب٣ت الّضعاؾاث3.

ت ألازُاء :بالُٗض مدغػ   .1.3 ٛىٍّ
ّ
محن مىخىج في الل

ّ
ٗلُم مً ألاولى اإلاغخلت جهاًت في اإلاخٗل

ّ
 ألاؾاس يّ  الخ

ا لى باإلاِٗض 2002 ؾىة ؤهجَؼ ربُة ألٖا
ّ
ًٍٓ للت ٓوـ -بباعصْ اإلاؿحمّغ  ْالّح٩ ٓعّي  الّؿاا٫ مً الباخص اهُل٤. ث  بلى: الّحالي اإلاد

م ٌؿحُٟض خّض  ؤّي 
ّ
ة محٗل ُّ ْلى اإلاغخلة في الٗغب ؽ مً ألاؾاسخيّ  الّحٗلُم مً ألا ٛة صْع

ّ
ّ الل ُّ دِا ايمى  م٘ الّحٗامل في ْنٍغ

ىة ٖلى الباخص اقحٛل. ؟ بهحاطا ْ ِٞما اإلا٨حٓب ُّ ة ٖ ُّ ٓاث ى مً ٖك ل ْٞغ
ّ
 الازحباع بلى اإلاح٣ّضمحن ٖضص مً : 1،11 ثمس

الًة ألاؾاسخيّ  الّحٗلُم مً الّؿاصؾة الّؿىة لحالمُظ الجِّٓي  ٓوـ ب ى َظٍ ْطاءت ث  صعاؾة في ازحباع ْع٢ة 250 في الْٟغ

ة ؤزُاء قب٨ة طل٪ في مٗحمضا ال٨حابّي، الّحٗبحر في اْمسلّ الّىّو  م ؤّن  بلى ْثّٓنل. لٍّٛٓ
ّ
٫ٓ  مً الاهح٣ا٫ في ٖؿغا ًجض اإلاحٗل  اإلا٣

ٍٓاثّ بمسحل٠ ٓن  ٖىضما اإلا٨حٓب بلى مؿح ة في ٩ً ُّ ّ ال٨حابّي، ؤلاهحاض ْيٗ
ّ
ٓطض ْؤه ٓن  ً هة بحن قاؾ٘ ب ٓخضات اؾحٗما٫ مْغ  ال

ة ٍّٓٛ
ّ
ٓبة بهٟة الل ةْنٗ ُّ . الّهىاعيّ  الّىدٓ مهُمخات ٖلى اٖحماصا نِٟاْ ثل٣اث

ت ألازُاء :ٞاعؽ ٞخخي .2.3 ٛىٍّ
ّ
محن مىخىج في الل

ّ
ٗلُم زخم ازخباعاث زال٫ مً اإلاخٗل

ّ
 ألاؾاس يّ  الخ

ا لى باإلاِٗض 2001 ؾىة ؤهجَؼ ربُة ألٖا
ّ
ًٍٓ للت ٓوـ -بباعصْ اإلاؿحمّغ  ْالّح٩ ؿائ٫  مً مىُل٣ا ث

ّ
ً َل: الّحالي الخ

ّ
 الّىدٓ ًم٨

محن ٖىضها اإلاضعسخيّ 
ّ
ة ألازُاء ثجّىي مً اإلاحٗل ٍّٓٛ

ّ
ٓهّ ما ُّٞ ًجضْن  َْل ؟ الل ٓمات مً ًدحاط  الباخص اقحٛل. ؟ اإلاُٟضة اإلاٗل
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ٛة بحن) ْع٢ة 500 ٖلى
ّ
ىة ْهي ،(ْؤلاوكاء الل ُّ خحن مً الّىاجخحن جكمل ٖ

ّ
 ألازُاء في للبدص مجهم الّىاجخحن ْٚحر اإلاترش

ميّ 
ّ
ةإلاحٗل ٍّٓٛ

ّ
ة قب٩ات مٗحمضا ألاؾاسخيّ  الّحٗلُم مً الّحاؾٗة الّؿىة الل ُّ  ًٖ ألازُاء صعاؾة لّ ٦ْكٟد لؤلزُاء، ثهيُٟ

ة بحن الّحباٖض ة مٗٞغ ْٓمٗٞغ ٛة الّىد
ّ
ا مضّعؽ َٓ ٦ما الّىدٓ ؤّن  اٖحباع ٖلى الل ُّ عة ٌٗجي ال خال ْغ ًّ ٛة جٗلُم بال

ّ
ة الل ُّ  الٗغب

ْاؾحٗماال . جٗبحرا

ت: صووي عوػلحن3.3. ُّ ٣ُُم إصزا٫ إم٩اه
ّ
نيّ  الخ ٨ٍى

ّ
ت اإلاضعؾت في الخ ُّ ت الابخضاب ُّ ىوؿ

ّ
" الخ

ٓٞان" بجامٗة1993ؾىة ؤهجؼتها  Université catholique de Louvain.Faculté de psychologie et sciences de"الهٝٓ ل

l'éducation    ،ٍٓغ بلى الّضعاؾة َظٍ ْتهضٝ ببمج٩ُا عات الباخسة عنضت. الّحالمُظ م٨خؿبات ث٣ُُم هٓام ثُ ّٓ  ماثححن ثه
ما (205)ْزمؿة

ّ
ٓن  مٗل اهة الًة مً مضعؾة (19)ٖكغة بخؿ٘ ٌٗمل ْلُاء (6)ؾّحة م٣ابالتها ْقملد ؤٍع  ْؾّحة مح٣ّٟضًً ْؾّحة ؤ

محن
ّ
٫ٓ  ؾّحة خًغت ٦ما ثالمُظ ْؾّحة مٗل ة، الّح٣ُُم مماعؾات إلاالخٓة ٞه ُّ  ْم٣ابالت اؾحبُاها طل٪ في ْاٖحمضت الٟٗل

ّٓطِة هه٠ ة بمضاعؽ الٗاملحن اإلاضّعؾحن ؤّن  الباخسة اؾحيحجد. م ٓن  خًغٍّ عات ًدمل ّٓ ة ثه ُّ ٫ٓ  بًجاب ٍٓجيّ  الّح٣ُُم خ  الّح٩
م، مً ؤ٦ثر محن ْؤّن  ٚحَر

ّ
ة خل٣ة في اإلاكاع٦حن اإلاٗل ُّ ٍٓي ٫ٓ  ث٩ ٍٓجيّ  الّح٣ُُم خ ٓن  الّح٩ ٓم م الّحالمُظ بحدٟحز ٣ً

ّ
ٓن  للّحٗل  َْؿحجُب

ْلُاء لُلي ٤ ُٞما ألا
ّ
  .ْاإلاحابٗة باإلاغا٢بة ًحٗل

ت:البهلى٫  مغاص 4.3. ُّ ت باإلاضعؾت البُضاٚىحُاالٟاع٢ ُّ ىوؿ
ّ
تها: الخ ُّ                                          ونٗىباتها أحغأتها ووؾابل ومباصئها م٣ٗىل

ٓن ""Lumièreلُمُاع" بجامٗة1996 ؾىة ؤّٖضَا ىة ٖلى الباخص اقحٛل". 2لُ ُّ محن مً ٖ
ّ
 (24)ْٖكٍغً ؤعبٗة يّمد اإلاٗل

م
ّ
ًٍٓ قملِم امٗل م ؾل٥ٓ إلاالخٓة ٦ٟاًات ٖكغ ثحًّمً مٗحمضاقب٨ة الّح٩

ّ
ّٓطِة ٚحر م٣ابالت ٦ْظل٪ اإلاٗل  ارجي قملد م

ٓبا ٖكغ ما، ْٖكٍغً ؤعبٗة بحن مً مؿحج
ّ
ة ًٖ َظٍ صعاؾحّ في ٦ْك٠ مٗل ُّ ًٍٓ ؤَّم محن ث٩

ّ
ة البُضاٚٓطُا في اإلاٗل ُّ  الٟاع٢

ٓاث٤ ًٖ ؤبان ٦ما ة ٖ ُّ ٓط ٔ  بُضاٚ ٫ٓ  ةماّؾؿاجّي  ْؤزغ ة صْن  ثد ُّ ٓبا ثُب٣ُِا بم٩اه ا ؤؾل ُّ  الخاطاثٓؤلام٩اهات ًغاعي جٗلُم

ْص م ب٩ّل  الساّنة ْالخض
ّ
 .محٗل

: اإلاٟاَُم جدلُل4.

مـُـً جـهـّىعاث.1.4
ّ
: الـمـٗـلـ

ع  ّٓ ٕٓ الّحه ِٓٞشخي ؾاعض›› بّ اَحّم  للبدص ٦مٓي الت اإلاٟاَُم مً طملة ُّٞ ٞٗغى‹‹ مٓؾ٩ تي ْاإلاضل
ّ
ٓم ال  ؤْ الٟغص ٣ً

٫ٓ  ببىائها طماٖةا٫ ٕٓ خ ٓعة في مّٗحن مٓي ل. ما ن
ّ
عات ْجكمس ّٓ جا الّحه ٓا٠٢ ْال٣ُم اإلاٗاٝع مً مٍؼ  ٦ْظل٪ ْآلاعاء ْاإلا

ِٓٞشخي طل٪ ْلحٓيُذ. الاهحٓاعات ْع٧اًم مً ًىُل٣مٓؾ٩ ٓم لِظا ْاإلاٗغفي الّىٟنخي بالبٗضًً مدحٟٓا ثدلُلض  اٖحباع ٖلى اإلاِٟ

ع  ؤّن  ّٓ ة مً زاّم  همِ" الّحه ٣ة. ...اإلاٗٞغ ٍغ ل َْ
ّ
ة الخُاة ؤخضاذ لحمس ُّ ٓم ها اإلاٗغفيّ  البٗض َّْٗض  ،1"مٗجى بةُٖائها الُ ّٓ  م٩

ا ُّ هات مً ؤؾاؾ ّٓ ع  م٩ ّٓ ٓعي اإلاغا٣ٞة اإلاكاٖغ مسحل٠ بضازلّ ثضمج هٓغّي  طَجيّ  لبىاء هحاض ِٞٓ الّحه ٕٓ بسهاثو لل  مٓي

ٖٓة"(J. Abric، 1993)"ؤبٍغ٪" هٓغ ْطِة مً ِٞٓ ما، مة مجم
ّ
جاَات عاءآلا مً مىٓ

ّ
ٓمات ْاإلاٗح٣ضات ْالاث ٫ٓ  ْاإلاٗل  خ

ٕٓ ٠٢ٓ ؤْ مٓي ْعة هحاض ؤًًا َْٓ ٖال٢ة، ؤْ مّٗحن م ٖٓة ؤْ -الٟغص بّ ًه٠ طَجيّ  ليكاٍ ْؾحر ٓا٢٘ -ألاٞغاص مً مجم  ال

ال َُُّْٗ ىا مضل ُّ  (159،م1996ؾاسخي،)"مٗ

 

                                                           
1

- Moscovici، S. (1961)، La psychanalyse son image et son public. Paris، p : 39. 
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: الــٗـــــالج .2.4

ٓويّ  طِاػ" ًٖ ٖباعة َٓ الٗالض م ث٣ُُم بٗض ْيّٗ ًحّم  بُضاٚ
ّ
مات ْثصخُذ زٛغاتٍل  لؿّض  اإلاحٗل

ّ
 مغخلة َْظٍ زاَئة، جٗل

ة ُّ م ثم٨حن بلى حهضٝ ِٞٓ. 1"الٗالض مً ؤؾاؾ
ّ
ة ؤوكُة مً اإلاحٗل ُّ م

ّ
ىّ طضًضة جٗل

ّ
ي مً ثم٨

ّ
ٓبات ثسُ  جصسُهِا ٢ْ٘ نٗ

ٍٓجي الّح٣ُُم زال٫" ٓعة ًحّم  لظل٪ ْثبٗا الّح٩ ة م٣ترخات بل ُّ ٓط ٖة بُضاٚ ّٓ ٓن  ؤن ًجي محى غ١  ثل٪ ًٖ مسحلٟة ث٩
ّ
 الُ

ات ُّ تي ْاإلاىهج
ّ
ة اإلاغخلة زال٫ اؾحٗمالِا ثّم  ال ُّ ٫ٓ  ْطل٪ الّؿاب٣ة الّحٗلُم  ال٨ك٠ ٌؿتهضٝ 2ِٓٞ."ؤًٞل هجاٖة ٖلى لمخه

ر" ًٖ
ّ
ٓص الِضٝ بحن الٟاع١  ث٣لُو ؤطل مً ْثصخُدّ ؤؾبابّ ْجصسُو الّضعاسخيّ  الّحٗث  ْفي 3."اإلاد٣٣ّة ْالّىخُجة اإلايك
ّٗض  الخ٣ُ٣ة ة ٚاًة الٗالض ٌُ ُّ ٓن  ٣ٞض ،(La didactique) الّحٗلُم ة في ؤطمٗاإلاسحّه ُّ : بـ ثسحّو  ؤّجها ٖلى الّحٗلُم

- ٕٓ ات صعاؾة: اإلآي ُّ م/  الّحٗلُم ٖمل
ّ
ٍْة مً الّحٗل ة ػا . اإلاٗٞغ

ة البدٓذ اٖحماص: مىهجِا - ُّ ب ة الّحجٍغ ُّ . اإلاُضاه

تهامغص ْثدؿحن ثل٪ ؤْ اإلااّصة َظٍ جٗلُم مك٨الت جصسُو: ٚاًتها - ًّ  4"باإلاٗالجة ْص

ٛىّي  الخُأ. 3.4
ّ
: الل

جاَات ثخباًً
ّ
محن الباخسحن اث

ّ
٣ة ْاإلاٗل

ّ
ة باألزُاء اإلاحٗل ٍّٓٛ

ّ
تي الل

ّ
مٓ ٞحها ٣ً٘ ال

ّ
ٛات، محٗل

ّ
جاٍ الل

ّ
 بلى بعطاّٖ ًم٨ً ؾلبيّ  اث

ٓالحن ة الٗال٢ة هٟـ ٖلى ًح٣اَٗان (modèles)مى : باإلاٗٞغ

ٓا٫ - ة ٌٗتٝر ال(transmissif)ه٣لي ؤْ ثل٣ُجيّ  مى ُّ ٓم بيؿب ْالٗل ة ة لِظٍ ْخُضا مهضعا اإلااّؾؿة َْٗحبر اإلاٗٞغ  اإلاٗٞغ

لة" اإلا٣ّضؾة" ض ْؤلازال٫ الّى٣و مٗاوي ثستزن  شخىة ًٖ ٖباعة ٞالسُإ السُإ، ثيحج ؤن ًم٨ً ال لظل٪ ٖجها، ْمؿْا  ْالسْغ

٧ّٓي  اإلاُٗاع ؤْ الٗٝغ ًٖ ّٛٓي  الّؿل
ّ
ٓاي٘ ْالل . ٖلُّ اإلاح

ٓا٫ - ٧ّٓي  مى ة، اإلااّصة ث٣ُُ٘ ٖلى ٢اثم ؾل ُّ ٓا٫ َظا ًدمي ٢ْض الّحٗلُم َم  اإلاى
ّ
ٕٓ مً اإلاحٗل ٢ٓ ٓن  بلى هٓغا السُة في ال ٧ 

ة بغمجحّ ُّ ئ ّٓطّ مؿاع ٤ْٞ" السُة لحجّىي زّهُها ْيٗد الّحجٍؼ ة اإلاجا٫ ثىُٓم خؿً ٖلى ٌكحٛل الساعض مً م ّٓ ٢ْ 
ؼ، ة شخيء في تهّمّ ال الّض٤ُ٢ اإلاؿاع َْظا الّحٍٗؼ ُّ اتا اؾح٣الل

ّ
مة، لظ

ّ
م خؿاب ٖلى بطن ًحّم  ِٞٓ اإلاحٗل

ّ
اجّي  الّحٗل

ّ
 الظ

ات ُّ م في الساّنة ْالاؾتراثُج
ّ
 5..."الّحٗل

جاٍ ْرّمة
ّ
ّ ٖلى السُة بلى ًىٓغ آزغ اث

ّ
م ٌؿحر،ألّن  ؤمغ ؤه

ّ
ي" راهُة لٛة جٗل

ّ
ْلة ؤؾلٓب ًحُل  السُإ ْؤّن  ْالٟكل، اإلادا

م ؤّن  ٖلى صلُل
ّ
ات ًسحبر اإلاحٗل ٓاٖض ٢ةاإلاحّٗل  الّىٓغٍّ ٛة ب٣

ّ
تي ْهٓمِا الل

ّ
مِا ال

ّ
ٕٓ رّم  ْمً. (Corder،1973) ًحٗل ٢ٓ  السُة في ٞال

عّي  َبُعيّ  ؤمغ ّ ْيْغ
ّ
ة مً طؼءا ٌٗحبر أله ُّ م ٖمل

ّ
 6."الّحٗل

                                                           
1
-  Le petit Robert de la langue française/2006،p 2232 . 

2
-  998  Pédagogie :dictionnaire des concepts clés،p319/ 

 ٜٕ٘صٜٜٗٔ/ ٔمعجم علـو الًّتبية، مصطلحات البيداغوجيا والّديداكتيك، ط -ٖ
 ٛٔفارس فتحي والّشارٍل رليد، مداخل إىل تعليمّية الّلغة العربّية ص  -ٗ
، ْتث يف نيل شهادة الّدراسات ادلعّمقة يف تعليمّية ٕٔ من خالؿ اختبارات ختم الّتعليم األساسّي صفارس فتحي، األخطاء الّلغويّة يف منتوج ادلتعّلمُت -٘

تونس  -، باردؤٕٓٓ/العربّية بادلعهد األعلى للًّتبة والّتكوين ادلستمرّ 
 .ذكره عبد الرّازؽ حسن زلّمد يف نفس الّصفحة من نفس ادلرجع ادلذكور -ٙ
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م ْؤزُاء
ّ
ة اإلاحٗل ٍّٓٛ

ّ
م، في ؤلازٟا١ مً ْيغبا ال٣اٖضة ًٖ اهدغاٝ ٖالمة بضت ْبن" الل

ّ
ا في ثىّم  ٞةّجها الّحٗل ََٓغ  ًٖ ط

ةصًىا ُّ ة م ُّ م زاللِا مً ٌؿعى مٗٞغ
ّ
ل بلى اإلاحٗل

ّ
جيّ  ثمس ّٛٓي  للّىٓام ثضٍع

ّ
ٛة جّٗغيّ ب٣ضع الل

ّ
ٓن  ٢ْض. لل  ٖلى قاَضا ألازُاء ث٩

ٓة م، الّحٗلُم بحن ٞج
ّ
ال) الّهىاعيّ  الّىدٓ بحن ؤْ ْالّحٗل

ّ
ٓويّ  الّىدٓ في ممس بُعيّ  ْالّىدٓ (البُضاٚ

ّ
 هدٓ ٚغاع ٖلى اإلاسّؼن ) الُ

ٛة
ّ
. 1"(ألامّ  الل

 : البُضاٚىحُا.4.4

٣ّي  الّح٣لُض خؿي البُضاٚٓطُا جكحر ٍغ ٕٓ" بلى ؤلٚا تي ْاإلاماعؾات السُابات مجم
ّ
ٟل اهح٣ا٫ ثضبحر بلى ثغمي ٧اهد ال

ّ
 مً الُ

ة الخالة ُّ بُٗ
ّ
٣اٞة، خالة بلى الُ

ّ
ٓاَىا مىّ ثسل٤ ْؤن الس ن  ٖمليّ  وكاٍ ٞهي2."(Reswber، J. B. 1988) نالخا م ّٓ  مً ًح٩

ٕٓ محن اإلاضّعؽ ّعٞاتثو" مجم
ّ
ِٟا ًم٨ً ْبهظا. ال٣ؿم صازل ْاإلاحٗل ا جٍٗغ ٣ة ازحُاع باٖحباَع  بطغاءات ؤْ الّحضَعـ في ما ٍَغ

ىة ْث٣ىُات ُّ ُِٟا مٗ ة م٘ باعثباٍ ْثْٓ ُّ ة ْيٗ ُّ  3."(Galisson، R. et Coste، D. 1976). جٗلُم

ة الّىٓم ثضعؽ ال" ْالبُضاٚٓطُا ربٍّٓ
ّ
ة صعاؾة الت ُّ غ بل ٖلم

ّ
كاٍ مّض  بٛغى ٞحها ث٨ٟ

ّ
ربّٓي  الي

ّ
ّٓطِة، بإ٩ٞاع للمضّعؽ الت  م

ة ٞالبُضاٚٓطُا ة هٓغٍّ ُّ ربُة ثُب٣ُ
ّ
ة مٟاَُمِا جؿحٗحر للت ُّ ٓطُا مً ألاؾاؾ ٓل   الّؿ٩ُ

ٓطُا ٓل  4"(Durkheim، E. 1988).ْالّؿٓؾُ

ت البُضاٚىحُا. 5.4 ُّ  الٟاع٢

ًد
ّ
اع ًٖ البُضاٚٓطُا َظٍ ثمس ُّ  السهاثو م٘ ْاإلاؿاعات اإلاًامحن ث٠ُُ٨ بلى َضٝت"ْ الٟاعقّي، الّىٟـ ٖلم ث
ة، ًّ محن، مً مم٨ً ٖضص ؤ٦بر هجاح ِٞٓ َّمِا ؤّما الٟغص

ّ
ظي ألامغ اإلاحٗل

ّ
 ٧ّل  ًٟٓغ خّتى اإلاحاخة الٓؾاثل ٧ّل  خكض ٣ًحطخي ال

ّضت لظل٪5"ًىاؾبّ، ما بإًٞل ٞغص ُا ُٖ
ّ

ا ثمك ٖٓة" ٌؿحسضم ثغبٍّٓ ة ْؤلاطغاءات الٓؾاثل مً مجم ُّ ة -الّحٗلُم ُّ م
ّ
 ٢هض الّحٗل

ٟا٫ بٖاهة ٧ٓات ْال٣ضعات الٗمغ في اإلاسحلٟحن ألَا ٫ٓ  ٖلى ْاخض، ٞهل بلى ْاإلاىحمحن ْالّؿل  هٟـ بلى مسحلٟة بُغاث٤ الٓن

٢ٓغان لٓي )" ألاَضاٝ ا هٓاما" لِؿد ٞهي. (Louis Legrand، 1986 ل ُّ ٓط ة هي بل طضًضا بُضاٚ ُّ ل ؤن ًم٨ً صًىام
ّ
 ٧ّل  ثحسل

ٓوّي، وكاٍ ٔ  ؤْ بُضاٚ عّي  ْٝغ هي باألخغ ٓ، ُٞلُي)" جٗلُم ل٩ّل  يْغ  اٖحماص ث٣حطخي ،(Philippe Merieu،1988.p 104 ماٍع

١ ثدترم َغاث٤ ة، الْٟغ ًّ ٔ  لظل٪ الٟغص ة البُضاٚٓطُا ؤّن  (HalinaPerzesmycki)"بغػؾم٩ُي َالُىا" ثغ ُّ  بُضاٚٓطُا هي الٟاع٢
ات ُّ

ّ
غ ٞهي: "ثمك

ّ
ٞٓ ٓن  خُص مغها بَاعا ث مات ث٩

ّ
ٓح مً صعطة ٖلى الّحٗل ٕ الٓي ّٓ ً مّما ْالّحى

ّ
محن ًم٨

ّ
 ٤ْٞ الٗمل مً اإلاحٗل

اجّي  ا٦خؿابهم مؿال٪
ّ
ٓطبة اإلاكتر٦ة ْاإلاِاعات للمٗاٝع الجماعيّ  الّحٗلُم مؿاع ًٖ الخُاص صْن  الظ  6"ْاإلاؿح

 

 

                                                           
، ْتث لنيل شهادة الّدراسات ادلعّمقة يف تعليمّية ٕٗلّلغويّة يف منتوج ادلتعّلمُت يف هناية ادلرحلة األوىل من الّتعليم األساسّي، صبالعيد زلرز، األخطاء ا -ٔ

 .تونس  -، باردو  ٕٕٓٓ/العربّية بادلعهد األعلى للًّتبية والّتكوين ادلستمرّ 
 . ٕ٘٘ص ٜٜٗٔ/  ٔطمعجم علـو الًّتبية،مصطلحات البيداغوجيا والّديداكتيك،  -ٕ
 .نفس ادلرجع الّسابق ونفس الّصفحة -ٖ
 .نفس ادلرجع الّسابق ونفس الّصفحة -ٗ
 
- Jean-Pierre Pourtois  وHuguette Desmet ،ٖٕ٘ص ٕٕٓٓ/ٖتربية ما بعد احلداثة، ترمجة ساسي نورالّدين، ط  
6
  0 ، ص 00 /(La Pédagogie Différenciée)البيداغوجيا الفارقيّة: (HalinaPerzesmycki)"هالينا برزسميكي" -
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ـاث. 5 ُّ : الـبـدـث ٞــغيـ

ححن اٖحمضها ِّ ْلى ثىّو  عثِؿححن، ٞغي ىا٤ٞ اوٗضام ًٖ ألا
ّ
محن أزُاء لٗالج اإلاضّعؾحن اثجهّىع  بحن الخ

ّ
 ٢ىاٖض في اإلاخٗل

ٛت
ّ
ت الّؿىت في الل ُّ ٗلُم مً ألاولى اإلاغخلت مً الّنهاب

ّ
ت وجىنُاث ألاؾاس يّ  الخ ُّ م

ّ
ة َظٍ ْثى٣ؿم اإلاجا٫، في اإلااّصة حٗل ُّ  الٟغي

ححن بلى ِّ ححن، ٞغي ُّ الَما ٖٞغ ىا٤ٞ اوٗضام ٖلى ثىّو  ؤ
ّ
ٛت ٢ىاٖض في الٗالجيّ  َاػالج إلٖضاص اإلاضّعؾحن جهّىعاث بحن الخ

ّ
 الل

ىنُاث، وجل٪
ّ
اهُة ثىّو  بِىما الخ

ّ
ىا٤ٞ اوٗضام ًٖ الس

ّ
ت الخهو لدؿُحر اإلاضّعؾحن جهّىعاث بحن الخ ُّ  ٢ىاٖض في الٗالح

ٛت
ّ
ىنُاث وهٟـ الل

ّ
  الخ

ة ْثىّو  ُّ اهُة الّغثِؿة الٟغي
ّ
ت اإلاضّعؾحن جهّىعاث بحن مىحبت ٖال٢ت وحىص ًٖ الس ُّ مي ءأزُا لٗالج الّؿلب

ّ
 الّؿىت مخٗل

ٛت ٢ىاٖض في أؾاس يّ  الّؿاصؾت
ّ
ت ومماعؾتهم الل ُّ . الّضعاؾت ٞهى٫  صازل البُضاٚىح

ة َظٍ ُّ ْعَا الٟغي ححن بلى ثى٣ؿم بض ِّ ححن، ٞغي ُّ ْلى في اٞتريىا ٖٞغ  اإلاضّعؾحن جهّىعاث بحن مىحبت ٖال٢ت وحىصَد  ألا
ت ُّ ٛت ٢ىاٖض في ألازُاء لدشخُو الّؿلب

ّ
ت،البُضا ومماعؾتهم الل ُّ اهُة في ْاٞتريىا ٚىح

ّ
 بحن مىحبت ٖال٢ت وحىصَد  الس

ت اإلاضّعؾحن جهّىعاث ُّ ت الّؿلب ُّ ت لالؾتراجُج ُّ تي الٗالح
ّ
يها ًيبغي ال

ّ
 جل٪ لٗالج اإلاسّههت الخهو زال٫ جىز

ت ألازُاءومماعؾتهم ُّ . البُضاٚىح

ىاث. 6 ُّ : الّضعاؾت ٖ

ن  ّٓ مي مً البدص ُٖىة ثح٩
ّ
ظًً ٢ٟهة الًة مً (2 الّضاثغةْ 1 الّضاثغة) الّؿىض طِة مٗل

ّ
ٓن  ال ٛة ْخضة ًضّعؾ

ّ
ة الل ُّ  الٗغب

ة بالّؿىة ُّ ْلى اإلاغخلة مً الّجهاث ل ألاؾاسخّي، الّحٗلُم مً ألا
ّ
ىت َاالء َْك٩ ُّ ت الٗ ُّ ب جٍغ

ّ
تي الخ

ّ
ن  ْال ّٓ ٖٓححن مً ثح٩  مً مجم

محن
ّ
محن، (10) ٖكغة ْاخضة ٧ّل  ثًّم  اإلاٗل

ّ
ٖٓة مٗل ْلى اإلاجم عا ثحُاب٤ ألا ّٓ ا ْلٓ  –ؤٞغاصَا تثه ُّ ة ْثٓنُات  -طؼث ُّ م

ّ
 جٗل

ٓاٖض ٛة ٢
ّ
ٖٓة ؤزُائها، ْٖالض الل اهُة ْاإلاجم

ّ
عات ثحُاب٤ ال الس ّٓ ْات ْلحجٍغي. الّحٓنُات هٟـ م٘ ؤٞغاصَا ثه  في البدص ؤص

ٓا٢٘ تي البُاهات طم٘ ٖلى ٢ضعتها مً الّحسّبد ٢هض ال
ّ
بها ال

ّ
ة صعاؾخىا ثحُل ُّ ىت بحدضًض ٢مىا الخال ُّ ن  صةقاٍ ٖ ّٓ ي مً ثح٩

ّ
 مٗل

ظًً ؤؾاسخيّ  الّؿاصؾة الّؿىة
ّ
ٓن  ال ٛة ْخضة ًضّعؾ

ّ
ة الل ُّ ة 4 ٢ٟهة بضاثغة الٗغب ًّ ظًً اإلاضًىة ٢ٟهة بمٗحمض

ّ
 ٖكغة ٖضصَم ْال

ٓن  ،(10) ىة ؤٞغاص م٘ ٌكتر٧ ُّ ة الٗ ُّ ب ة ْالّؿمات ْؤلاصاعي  الجٛغافيّ  الاهحماء هٟـ في الّحجٍغ ُّ ٓط  ازحُاع ٢ْ٘ ٢ْض .البُضاٚ
مي ٖلى الباخص

ّ
ٔ  َظا ثلمُظ ؤّن  بلى هٓغا ابحضاجّي  الّؿاصؾة الّؿىة ثالمُظ مٗل ٟترى اإلاؿحٓ ٓن  ؤن ًُ  مً ألازحرة اإلاغخلة في ٩ً

ة اإلاؿاعات ُّ م
ّ
ة الّحٗل ًّ ٪ بلى اإلااّص

ّ
ٛة مجا٫ ٦ٟاًة ثمل

ّ
ة الل ُّ ٓانل) اإلاؿتهضٞة الٗغب م ًح

ّ
ٛة باؾحٗما٫ اإلاحٗل

ّ
ة الل ُّ  مكاِٞة الٗغب

ٓاٖض ماّصة ٦ٟاًة ا٦خؿاب ٖلى الٗمل صبهض َْٓ ،(٦ْ1حابة ٛة ٢
ّ
٠) الل

ّ
ة ألابيُة ًْٓ ٍّٓٛ

ّ
ٓاٖض الل ٓانل في الّغؾم ٢ْ  ٤ْٞ (2الّح

ٍٓات م زٛغات ٞةّن  ْبالّحالي طضًضة، ممّحزة ْؤَضاٝ مدح
ّ
تي الّحٗل

ّ
صسُصخيّ  الّح٣ُُم ٖجها ٨ًك٠ ال

ّ
ال ث٣حطخي الخ

ّ
ا ثضز ُّ ٓط  بُضاٚ

ة طا ُّ ٔ  خؿاؾ ما ٦بر ُّ ما مغاخل ْؤّن  الؾ
ّ
خ٣ة اإلاضعسخيّ  لّحٗل

ّ
ضاصي) الال ة ه٣لة ؾخكِض (ؤلٖا ُّ ٖٓ ٔ  في ه ٔ  مؿحٓ  مٟاَُم) اإلادحٓ

ٔ  ْفي (ج٣ّٗضا ؤ٦ثر ٓبة اإلاِّمات مؿحٓ  . (ؤْحجاض ْن٠ ؤْ ؾغص: مدّضص ٦حابة همِ ٤ْٞ زُابات بهحاض) اإلاُل
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 البدث أصواث. 7

: الاؾخبُان. 1.7

ٔ  في ٢بليّ  باؾح٣هاء ٢مىا الاؾحبُان لبىاء ل اإلاى٣ُة، عؽمضا مؿحٓ
ّ
ّٓطِة هه٠ م٣ابالت ثىُٓم في ثمس ٖٓة م٘ م  مجم

محن مً
ّ
ظًً اإلاٗل

ّ
ٓن  ال ٓاٖض ماّصة ًضّعؾ ٛة ٢

ّ
ٓن  جّٗغٝ بهضٝ ابحضاجّي  الّؿاصؾة بالّؿىة الل ٓا٢ِٟم زُابهم مًم  ْاإلاعجم ْم

ة َظٍ ؤًٞد ٢ْض. ْثغثُبها الاؾحبُان ؤؾئلة بٖضاص في طل٪ اؾحسضام بهضٝ اإلاؿحٗمل ُّ ٫ٓ  بلى الٗمل  مً جك٨ُلة ٖلى الخه

ىخىا ال٩اُٞة ؤلاطابات
ّ
تي الاؾحبُان ؤؾئلة بىاء مً ألازحر في م٨

ّ
ْخد ؾاالا (15) ٖكغ زمؿة الجمليّ  ٖضصَا ْال  بحن ثغا

ٓخة ٓخة ْقبّ ْاإلاٛل٣ة اإلاٟح ٣د السُاعات، ْمحّٗضصة اإلاٟح
ّ
ٖٓة ْجٗل عات مجها مجم ّٓ محن بحه

ّ
ة اإلاٗل ُّ م

ّ
ٓاٖض لحٗل ٛة ٢

ّ
 الل

ة بمماعؾتهم طل٪ ْٖال٢ة ائهاؤزِ ْلٗالض ُّ ٓط ة ْثدضًضا البُضاٚ ُّ ْلى الّغثِؿة بالٟغي اهُة ألا
ّ
ِٖما) ْالس ٣د ،(بْٟغ

ّ
 ْجٗل

ٖٓة ٔ  مجم ٓمات مجها ؤزغ ٫ٓ  اإلاؿحجٓب ًٖ بمٗل ًٍٓ خ ٓبات ألازُاء ٖالض في الّح٩ ٫ٓ  طل٪ ًٖ الّىاطمة ْالّهٗ  ْالخل

ة الّحٗضًالت ْبٗض. اإلاٗحمضة ُّ ل محن، مً طم٘ ٖلى عيّٕ ثّم  لالؾحبُان ألاّْ
ّ
ٍغ في الباخص ٌكٕغ ْلم اإلاد٨   ثمٍغ

ّ
 ٢اؽ ؤن بٗض بال

حّ ْنض٢ّ رباثّ ُّ ىة ٖلى ازحباٍع ْبٖاصة ازحباٍع زال٫ مً ْنالخ ُّ اَضة الٗ
ّ

. الك

 :مالخٓت قب٨ت. 2.7

٧ٓاتهم لغنض نُاٚتها ٢ْٗد ة ؾل ُّ ٓط ة الخهو زال٫ البُضاٚ ُّ ٫ٓ  صازل الٗالط  نم اهُال٢ا ْطل٪ الّضعاؾة، ٞه
تي اإلاسحّهة الّضعاؾات

ّ
ة، بالبُضاٚٓطُا ٖىِد ال ُّ ة، باإلاضاعؽ اإلاضّعؽ ٖمل ث٣ُُم قب٨ة ْمً الٟاع٢ ُّ حماص ٦ْظل٪ الابحضاث  بااٖل

ٓراث٤ ٖلى ة ال ُّ ة بال٨ٟاًات للم٣اعبة اإلاغطٗ ُّ ة ْالبرامج ألاؾاؾ ُّ السة للّضعطة الّغؾم
ّ
ة ألاؾاسخيّ  الّحٗلُم مً الس ُّ  ْثحًّمً. الخال

ي بىضا (18) ٖكغ رماهُة خٓةاإلاال قب٨ة
ّ
محن بمماعؾات الّهلة طات الّحابٗة اإلاحّٛحرات ٧ّل  جُٛ

ّ
ة اإلاٗل ُّ ٓط  زال٫ البُضاٚ

ة الخهو ُّ محن ألزُاء الٗالط
ّ
ب٨ة ْٖغيد. اإلاحٗل

ّ
محن ٖلى الك

ّ
ٓم في مسحّهحن مد٨ ربُة ٖل

ّ
ٓا الت عة ٖلى ٞإطمٗ  يْغ

ٓويّ  البٗض مً الّح٣لُو ة لل٨ٟاًات مجها َامّ  طاهي ًوْثسو ٖلحها اإلاُِمً البُضاٚ ُّ م
ّ
ٓن  خّتى الّحٗل ة ؤ٦ثر ث٩ ُّ  ْؤ٦ثر بطغاث

ٓا٣ٞا ٓاٖض ماّصة َبُٗة م٘ ث ٛة ٢
ّ
. الل

ت. 8 ُّ ٜ مىنج :  مٗالجتها وأصواث الىخابج جَٟغ

ِٛا البُاهات طم٘ ًحم ٓص ًٖ الخانلة ؤلاطابات بلى باليؿبة طضا٫ْ  في ْثَٟغ ْػان ٤ْٞ الاؾحبُان بى ٓع  2: ألا  للحه
ٓع  1 خابي،ؤلاي ٓع  0 ْ اليؿبي ؤلاًجابي للحه " بىٗم" لئلطابة ه٣ُحان: ٧الحالي ٞهي اإلاالخٓة بكب٨ة ًحٗل٤ ما في ؤّما.الؿلبي للحه

". ال" بـ لئلطابة الّى٣اٍ مً نٟغ ْ" ؤخُاها" ب لئلطابة ه٣ُة ْ

٫ٓ  الاؾحيحاطات الؾحيباٍ ْثدلُلِا البُاهات طم٘ ثّم  الخ٣ة مغخلة في ْ عات خ ّٓ حناإلا٘ ثه
ّ
محن ؤزُاء لٗالض إلا

ّ
 في اإلاحٗل

ٓاٖض ٛة ٢
ّ
ة بمماعؾتهم ْٖال٢تها الل ُّ ٓط ٫ٓ  صازل البُضاٚ . الّضعاؾة ٞه

ْات اؾحٗما٫ ْثّم  ٓاثغ،) الٓنّٟي  ؤلاخهاء ؤص ؿبة الّح
ّ
ة،اإلاحّٓؾِ الي ٓا٫، الٓؾُِ، الخؿابّي، اإلائٍّٓ  بلى باإلياٞة اإلاى

عات لٓن٠ ؤ٦ؿا٫ الجضا٫ْ  ةْبغمجيّ  ٧اي مغّب٘: الاؾحضاللي ؤلاخهاجّي  الازحباع ّٓ محن ثه
ّ
٫ٓ  اإلاٗل ة خ ُّ م

ّ
ٓاٖض جٗل ٛة ٢

ّ
 الل

اتها ُّ ٦ْظل٪ ْزهٓن ة، ُّ ٓط ٓل ٓن  الاعثباٍ مٗامل ازحباع الابؿحم ة لبحرؾ ٔ  إلاٗٞغ عات بحن الٗال٢ة مؿحٓ ّٓ محن ثه
ّ
 لٗالض اإلاٗل

محن ؤزُاء
ّ
ة اإلاحٗل ٍّٓٛ

ّ
ة ْمماعؾتهم الل ُّ ٓط . البُضاٚ
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ة اإلاغخلة في الىحاثج ًٖ الّحٗبحر ْثّم  ُّ ٓاثغات باٖحماص الٓنٟ ؿي الّح
ّ
ة، ْالي  ٦ْظل٪ ْ، ٧اي مغّب٘ اٖحمضها ْلالؾحضال٫ اإلائٍّٓ

ٔ  لحبّحنrالاعثباٍ مٗامل . صاللتها مؿحٓ

: البدثىمىا٢كتها هخابج ٖغى. 9

ثّبذ. 1.9
ّ
ت مً الخ ُّ : ألاولى الّغبِؿت الٟغي

محن مجمىٖت. 1.1.9
ّ
هّىعاث طوي  اإلاٗل

ّ
ت اثجىص ي إلى ألا٢غب الخ ُّ م

ّ
ٛت ٢ىاٖض حٗل

ّ
: الل

 

هّىعاث:1الك٩ل
ّ
ت إلى ألا٢غب الخ ُّ م

ّ
ٛت ٢ىاٖض حٗل

ّ
. الل

ٓص في ثباًً ًٖ الجض٫ْ  َظا ٨ًك٠ عات اإلادّضصة البى ّٓ محن، لحه
ّ
عات ًٖ مجهم10 مً 4ؤٞصر ٣ٞض اإلاٗل ّٓ ة ثه ُّ  في بًجاب

٤ ما
ّ
ة ألازُاء لٗالض مىُل٣ا الّىّو  باٖحماص ًحٗل ٍّٓٛ

ّ
عات ٧اهد خحن في (3 بىض) ماعلالؾخص ْمجاال الل ّٓ ة ههِٟم ثه ُّ  بًجاب

ا، ُّ ٤ ما في ؤّما طؼث
ّ
اَغة باؾحٗما٫ ًحٗل

ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
ٓانل في بالٗالض اإلاؿتهضٞة الل ا الّح ُّ  مجهم 10 مً 6 بـ خُٓد ٣ٞض (2 بىض) ٦حاب

عات مً ّٓ ة الّحه ُّ ا، ؤلاًجاب ُّ عات ْعصت بِىما طؼث ّٓ ة ههِٟم ثه ُّ افي بًجاب ُّ ّٟٓي  باالؾحٗما٫ ١ًحّٗل  ما طؼث
ّ

 لىٟـ الك
اَغة

ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
ات مً اهُال٢ا الل ُّ ل. (1 بىض) اهضماويّ  َاب٘ طات ْيٗ

ّ
ٓالي الجض٫ْ  ٍْمس ٤ (٧²ا) ؤلاخهاجّي  الازحباع هحاثَج  اإلا

ّ
 اإلاحٗل

عات بحن الجؼجّي  بالّحُاب٤ ّٓ ة الّحه ُّ م
ّ
ٓاٖض ْجٗل ٛة ٢

ّ
ت بضعحت  7.2=  ٧²ا ٢ُمة: ؤزُائها ْٖالض الل  .05 صاللت مؿخىي  في و  2 خّغٍّ

ة ٧²ا بـ م٣اعهة 7.2 بلٛد خُص الّضاللة محّٓؾُة ٢ُمة طات ٧²ا ثبضْ ُّ ْل عات ؤّن  ًبّحن ما َْٓ ،(5.99) الجض ّٓ  الٟئة َظٍ ثه

محن مً
ّ
ٔ  في رابحة لِؿد اإلاٗل ة مؿحٓ

ّ
غات ٧اٞ

ّ
ة لِظٍ اإلادّضصة اإلااق ُّ عات ٞهي. الٟغي ّٓ  البٗض بحن ٖىحٟاْت ث٨ك٠ ثه

ٓويّ  بةمً لظل٪ الّحٗلُمّي، ْالبٗض البُضاٚ ّضث٣ٍغ ة ثٓنُات ُٖ ُّ م
ّ
ٓاٖض جٗل ٛة ٢

ّ
تي الل

ّ
ٛة جٗحبر ال

ّ
 اإلاٗجى، ًٖ للّحٗبحر هٓاما الل

ُٟتها ْلى ْْ ها٫ الّحٟاٖل ثد٤ُ٣ هي ألا
ّ
 .ْالاث

محن مجمىٖت. 2.1.9
ّ
هّىعاث طوي  اإلاٗل

ّ
ت الخ ُّ : الّؿلب
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ت الخهىعاث:  2الك٩ل ُّ  الؿلب

ٖٓة َظٍ ؤٞغاص مً ٣ِٞ 10 مً 3 ؤّن  البُاوي ّعؾما٫ َظا زال٫ مً ًّحطر ْا اإلاجم عات ؤبض ّٓ ة ثه ُّ ا بًجاب ُّ ٤ ما في طؼث
ّ
 ًحٗل

اَغة باؾحٗما٫
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
ٓانل في بالٗالض اإلاؿتهضٞة الل ا الّح ُّ م ًٟصر لم بِىما ،(2 بىض) ٦حاب

ّ
مٗل

ّ
عة ًٖ ْاخض بال  اٖحماص يْغ

ة ألازُاء لٗالض مىُل٣ا الّىّو  ٍّٓٛ
ّ
. (3 بىض)لالؾخسماع الْمجا الل

ت بضعحت  39.2=  ٧²ا:الّحالي (٧²ا) ؤلاخهاجّي  الازحباع هحاثج طل٪ ْثضٖم.  . 05 صاللت مؿخىي  في و  2 خّغٍّ

ة ٧²ا بـ م٣اعهة الّضاللة مغثٟٗة ٢ُمة ْهي 39.2 بلٛد بط ٖالُة ٢ُمة طات ٧²ا ؤّن  هالخٔ ُّ ْل  (5.99) الجض

ٓا٤ٞ ًُٟض مّما عات بحن ُٚابالح ّٓ ٖٓة َظٍ ثه محن مً اإلاجم
ّ
محن ؤزُاء لٗالض اإلاٗل

ّ
ٓاٖض في اإلاحٗل ٛة ٢

ّ
 ثٓنُات ْبحن الل

ة ُّ م
ّ
ض ما َْٓ اإلااّصة، جٗل

ّ
عات ؤجها ًا٦ ّٓ ٓاٖض لِٟم خهغٍل  ٖلى ٢اثمة ثه ٛة ٢

ّ
٨ليّ  الّىٓام في الل

ّ
ة، الك ُّ ٓن  ٣ُٟٞؼ للٗغب م

ّ
 اإلاٗل

ٓن  ال الّىهٓم ٖلى الٗالض ؤْ الّحٗلُم لخٓة ن بها ًبال ة ألامسلة مً الاهُال١ ْهي ألاٌؿغ الّؿبُل ٍْسحاْع ُّ ٓطط  الخاملة الّىم

اَغة
ّ
ة للٓ ٍّٓٛ

ّ
تي الل

ّ
ٓن  ؤز٤ٟ ال م

ّ
بات مً ْالّح٨س٠ُ اؾحٗمالِا في اإلاحٗل ْػَا في اإلاحٗلم مؿاٖضة بهضٝ الّحضٍع  هخُجة َْظٍ. ثجا

تي ؤٖالٍ بلُّ اإلاكاع بدسّ في ٞاعؽ ٞحخي بلحها ثّٓنل ما م٘ ثّح٤ٟ
ّ
ض ْال

ّ
م ؤّن  اُّٞ ؤ٦

ّ
ٛة ْعاء ما)الّىدٓ ٌٗٝغ اإلاحٗل

ّ
 طل٪ ْم٘ (الل

ة في ؤزُاءٍ ٞةّن  ُّ عة ٌٗجي ال ٖلما الّىدٓ جٗلُم ؤّن  ًسبد هدٓ ٖلى ٦سحرة الٗغب ْغ ًّ ة جٗلُم بال ُّ . ْاؾحٗما٫ جٗبحر لٛة الٗغب

ثّبذ.  2.9
ّ
ت مً الخ ُّ ت الٟغي ُّ ت ألاولى الٟٖغ ُّ : ألاولى الّغبِؿت للٟغي

محن مجمىٖت .1.2.9
ّ
هّىعاث وي ط اإلاٗل

ّ
ت جىنُاث إلى ألا٢غب الخ ُّ م

ّ
ٛت ٢ىاٖض حٗل

ّ
: الل

 

٩ل
ّ

هّىعاث:  3 الك
ّ
ت إلى ألا٢غب الخ ُّ م

ّ
ٛت ٢ىاٖض حٗل

ّ
 الل

ٓبحن مً 10 مً 6 ؤِْغ عات اإلاؿحج ّٓ ة ثه ُّ ا بًجاب ُّ ٫ٓ  طؼث عة خ ٓٞحر يْغ ن  ٖالويّ  طِاػ ث ّٓ ات مً ًح٩ ُّ  ثدمل ْيٗ
محن

ّ
ٓانل ٖلى اإلاحٗل ا الّح ُّ ٟحن ٦حاب

ّ
ّٛٓي  خضذا٫ مْٓ

ّ
ٓا ؤن صْن  اإلاؿتهضٝ، الل ٓانٟات ط٦غ بلى ًحّٗغي ات َظٍ م ُّ  الٓيٗ

تي
ّ
محن لضٔ ثسل٤ ؤنُلة م٣امات: مجها ْال

ّ
ٓانل بلى الخاطة اإلاحٗل ا الّح ُّ عات ْعصت ٦ما ،(4 بىض) ٦حاب ّٓ  ٦ظل٪ مجهم 10 مً 6 ثه

ٔ  هي ة ألازغ ُّ ا بًجاب ُّ ٫ٓ  طؼث ة خ ُّ ٓاء خّض  ٖلى -ْالجمل الّىّو  اٖحماص بم٩اه ة، ألازُاء لٗالض ْبهحاطا ث٣ّبال -ؾ ٍّٓٛ
ّ
 صْن  الل

ٓخضٍ بالّىّو  الا٦حٟاء ٤ 6 البىض ؤّما ،(5 بىض) ل
ّ
ات بـا٢تراح ْاإلاحٗل ُّ ة ْيٗ ُّ ة ٖالط

ّ
ؼ صال ّٟ محن ثد

ّ
ٓانل ٖلى اإلاحٗل  ثّمد ٣ٞض الّح

ا بلُّ ؤلاقاعة ُّ ؼا خُص ارىحن مضّعؾحن ٢بل مً طؼث
ّ
ة صاللة ٖلى ع٦ ُّ عات اٖحبرت لظل٪ الّحدٟحز، قٍغ ْؤٟٚال الٓيٗ ّٓ  َظا ثه

محن مً لهى٠
ّ
ة اإلاٗل ُّ ا بًجاب ُّ ٓجها هٓغا طؼث ٍ ثلّي  لم ل٩ ٓع  ٤ْٞ الٗالويّ  الجِاػ قْغ ٓانليّ  لّٛٓي  مىٓ عة ٣ًطخي ث  بًْغ
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ض ِّ اَغة جٗ
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
ْاع خؿي حيّ  اطحماعيّ  ؾُا١ صازل الل ٓاًا ألاص ِٓٚا، اإلاغاص ْالّى  خهاجّي ؤلا الازحباع هحاثج َظا ْثضٖم بل

ت بضعحت  15.2=  ٧²ا:الّحالي (٧²ا) . 05 صاللت مؿخىي  في و  2 خّغٍّ

ة ٧²ا بـ م٣اعهة الّضاللة مغثٟٗة ٢ُمة ْجّٗض  ،15.2 بلٛد بط ٖالُة، ٧²ا ٢ُمة ؤّن  لىا ًخبّحن ُّ ْل  ؤّن  ٖلى ًض٫ّ  مّما ،(5.99) الجض
عات ّٓ ٣ة اإلاضّعؾحن مً الّهى٠ َظا ثه

ّ
ة ثٓنُات ٤ْٞ ٖالويّ  طِاػ بٓي٘ اإلاحٗل ُّ م

ّ
ٓاٖض جٗل ٛة ٢

ّ
ة، بلى ثجٕز الل ُّ  بط الّؿلب

ل اوٗضم
ّ
عة ال٣اضخي الّحضز ض بًْغ ِّ اَغة جٗ

ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
 ثم٨حن بلى (اإلاىاؾبة َظٍ في) بالّؿعي ٦ْظل٪ حيّ  اطحماعيّ  ؾُا١ يمً الل

م
ّ
ة ٢ضعة ْب٦ؿابّ"الجملة ر٣اٞة" َُمىة مً الاوٗحا١ مً اإلاحٗل ُّ ى هّه

ّ
ً في ثحجل

ّ
ٟا ْبهحاطّ زُاب ثل٣ّي مً الّحم٨

ّ
 مْٓ

ٓاَغ
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
 مالثم بك٩ل بالٗالض اإلاؿتهضٞة الل

محن مجمىٖت. 2.2.9
ّ
هّىعاث طوي  اإلاٗل

ّ
ت الخ ُّ : الّؿلب

 

ت الخهىعاث: 4 الك٩ل ُّ  الؿلب

ع  ًٖ ؤٞصر ٢ض ْاخضا مضّعؾا ؤّن  هالخٔ ّٓ ا بًجابّي  ثه ُّ ُــ٠ت بٖاصة ٖلى ٢اثما ًغاٍ بط (4بىض) اإلا٣ترح لمجِاػ طؼث  الخضذ ْْ

ّٛٓي 
ّ
ٓانل في اإلاؿتهضٝ الل ا، الّح ُّ ٤ ٖضصا طل٪ ْمسل ٦حاب

ّ
ة ًحٗل ُّ ٓاء خّض  ٖلى -ْالجمل الّىّو  اٖحماص بةم٩اه  ؤزُاء لٗالض  -ؾ

محن
ّ
ة، اإلاحٗل ٍّٓٛ

ّ
عات ٞةّن  طل٪ ْٖضا الل ّٓ ٣د ٢ض ٖجها اإلاٟصر الّحه ُّ ٓم ي ٓاٖض مِٟ ٛة ٢

ّ
 ْؤق٩ا٫ ؤبيُة مجّغص مجها ْطٗلد الل

ٓٞاء ر٦حز ُٞحّم  لحدٟٔ، ٢ّضمت ط
ّ
مة ال٣اٖضة ٖلى الت

ّ
اَغة اإلاىٓ

ّ
ً زال٫ مً للٓ ح٣اص ْفي ْالّحُب٤ُ الّحّٗغٝ ثماٍع  ثل٪ ؤّن  الٖا

ٛة هي
ّ
غ. الل

ّ
ات ْثحإر ُّ ة الٗمل ُّ ع، بىٟـ الٗالط ّٓ ٓاٖض ثّٓل  بط الّحه ٛة ٢

ّ
ّٓطِة الل ة ألاق٩ا٫ ثدضًض بلى م ٍّٓٛ

ّ
 ْبصعا٥ ْجّٗغِٞا الل

ات ُّ ة، صةْح) جٗل٣ُِا آل ة، ْخضة هدٍّٓ ُّ   ؤلاخهاجّي  الازحباع هحاثج طل٪ ْثضٖم. (طمل بىاء في -طضًض مً -اؾحسضامِا رّم  نٞغ

ت بضعحت 48.8=   ٧²ا:الّحالي  .05 صاللت مؿخىي  في و  2 خّغٍّ

ًّ  ٧²ا بـ٣ُمة م٣اعهة ٖالُة طّض  ٢ُمة ْهي 48.8 بلٛد ٖالُة، طّض  ٢ُمة طات ٧²ا ٢ُمة ؤّن  الجض٫ْ  َظا ًبّحن  بلى ؾبةبال

ٖٓة ة ٧²ا ْبـ الّؿاب٣ة اإلاجم ُّ ْل عات ؤّن  ًُٟض ما َْٓ (5.99) الجض ّٓ ٖٓة َظٍ مضّعسخي ثه ٓاٖض في ٖالويّ  طِاػ لٓي٘ اإلاجم ٢ 
ٛة

ّ
ٓا٤ٞ الل ة ْثٓنُات الثح ُّ م

ّ
ر٦حز خُسِحّم  اإلااّصة َظٍ جٗل

ّ
ٔ  مّغة  –الت مة ال٣اٖضة ٖلى  -ؤزغ

ّ
اَغة اإلاىٓ

ّ
ً زال٫ مً للٓ  ثماٍع

ة َب٣ُاتْالّد  الّحّٗغٝ ُّ ؽ.آلال ٓاٖض ٞضْع ٛة ٢
ّ
جها الل م خهو زال٫  -ْثماٍع

ّ
ة الخهو ؤْ الٗاصّي  الّحٗل ُّ  ؤّٖضت ْبن  -الٗالط

ضا ُّ ٔ  يُٟٗة ب٣ُد ط م ب٦ؿاب في الجضْ
ّ
غ الاطحماعيّ  للّؿُا١ مالثم زُاب بهحاض ٖلى ال٣ضعة اإلاحٗل

ّ
ٞٓ  ّْل  َاإلاا اإلاح

بُعيّ  الاؾحٗما٫
ّ
امً الُ ُّ ات َظٍ مسل ْفي ة،الٗالويّ  ألاوكُة م٣ه ُّ ى الّهٗبة الٓيٗ

ّ
 الاؾحسضام بحن ْاضخا الٟغ١  ًحجل

 .ْالاؾحٗما٫
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ثّبذ.  3.9
ّ
ت مً الخ ُّ ت الٟغي ُّ اهُت الٟٖغ

ّ
ت الث ُّ : ألاولى الّغبِؿت للٟغي

محن مجمىٖت.1.3.9
ّ
هّىعاث طوي  اإلاٗل

ّ
ت جىنُاث إلى ألا٢غب الخ ُّ م

ّ
ٛت ٢ىاٖض حٗل

ّ
: الل

 
هّىعاث:5 الك٩ل

ّ
ت جىنُاث إلى ألا٢غب الخ ُّ م

ّ
ٛت ٢ىاٖض حٗل

ّ
 الل

ٓبحن مً 10 مً 4 ؤّن  هالخٔ عات ًٖ ّٖبرْا ٢ض اإلاؿحج ّٓ ة ثه ُّ ٫ٓ  بًجاب عة خ ٓانل يْغ ة الّح ُّ  زال٫ الٟهخى بالٗغب

ة الخهو ُّ عات مجهم 10 مً 6 ؤبضٔ خحن في ،(8 بىض) الٗالط ّٓ ة ثه ُّ ا بًجاب ُّ  البهغّي  ؤْ الّؿمعي ؤلاصعا٥: بلى بةقاعتهم طؼث

 
ّ
ة اَغةللٔ ٍّٓٛ

ّ
اع َظا ْفي ،(10 بىض) الل ً ؤلَا

ّ
ع  ًٖ ؤلاٞهاح ْاخضمً مضّعؽ ثم٨ ّٓ الت لح٠ُُ٨ بًجابّي  ثه

ّ
 مسحل٠ ٤ْٞ الّحضز

ة ألاؾالُي ُّ ٓعصا اإلاٗٞغ  ْاخض مضّعؽ ّٖبر ٦ما الّحإّمل،  -الاهضٞإ،  -الّؿم٘، ؤْ البهغ ٖلى ٢اثم بصعا٥ : -لظل٪ خاالت رالذ م

عة ًٖ ال ث٠ُُ٨ يْغ
ّ
م ؤوؿا١ مسحل٠ ٤ْٞ تالّحضز

ّ
ة مغاٖاة بلى -٣ِٞ –باإلقاعة ْل٨ً (9 بىض) الّحٗل  صْن  ْبُئّ الِٟم ؾٖغ

الت مؿإلة بلى الّحُّغ١ 
ّ
ٓا٠٢ الّحضز ة ْاإلا ُّ ٓط ٔ  ِٞظا. اإلاالثمة البُضاٚ عات مً اإلاؿحٓ ّٓ ٓػَ٘ مىحٓم ٚحر) الّحه  في  -٨ًك٠ (الّح

ٖٓة َظٍ ؤٞغاص اوكضاص ًٖ -مٗٓمّ ٓويّ  الٟٗل م٣حًُات بلى اإلاضّعؾحن مً اإلاجم  مّما ؤ٦ثر اإلاىاؾبة َظٍ في البُضاٚ

بهاإلاى٤ُ
ّ
ة الّضازليّ  ًحُل ُّ م

ّ
ٓاٖض لحٗل ٛة ٢

ّ
ضٍ ما َْظا. الل

ّ
ت بضعحت 10.94=   ٧²ا:ؤلاخهاجّي  الازحباع هحاثج ثا٦  في و 2 خّغٍّ

. 05 صاللت مؿخىي 

ة ٧²ا بـ عهةم٣ا الّضاللة مغثٟٗة ٢ُمة10.94 بلٛد ٖالُة ٢ُمة لِا ٧²ا ؤّن  هالخٔ ُّ ْل َْظا(5.99) الجض عات ؤّن  ًبّحن ما ، ّٓ  ثه
ٖٓة َظٍ ؤٞغاص ة الخهو لخؿُحر اإلاضّعؾحن مً اإلاجم ُّ ة ْثٓنُات ثماما ثحُاب٤ ال الٗالط ُّ م

ّ
ٓاٖض جٗل ٛة ٢

ّ
م) الل  مً بغػ  ما ٚع

ة بلى ًمُل ثباًً ُّ ٔ  في ؤلاًجاب ٓص بٌٗ مؿحٓ ٨سحرا لىا ًخبّحن. (ْألاٞغاص البى
ّ
ة اتالٓيعيّ  مً ؤه ُّ م -اإلا٣ترخة الٗالط ا ٚع َغ

ّ
ٞٓ  ث

ٓاَغ الؾتهضاِٞا مهُىٗة ثّٓل   -الّضاللة قٍغ ٖلى
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
ْعَا ًٖ الّىٓغ بهٝغ الساَئة الل  ْؤلاِٞام الِٟم ثد٤ُ٣ في ص

.  بُٗجها ؾُا٢ات بدؿي

محن مجمىٖت. 2.3.9
ّ
هّىعاث طوي  اإلاٗل

ّ
ت الخ ُّ : الّؿلب
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ت الخهىعاث: 6 الك٩ل ُّ  الؿلب

ٓص مسحل٠ بحن إلا٣اعهةا ثُٟض ع  ًٖ ّٖبر ٢ض ْاخضا مضّعؾا10 ؤّن  الجض٫ْ  َظا بى ّٓ ا بًجابّي  ثه ُّ ٫ٓ  طؼث ة خ ُّ ٓا٠٢ ؤَّم  اإلا

ة ُّ هال
ّ
ة الخهو جؿُحر ٖىض الاث ُّ ات: بلى باإلقاعة ،(7 بىض) الٗالط ُّ ٓا٢٘ مً ْيٗ ٓانل ؤّما اإلاِٗل، ال ة ألا٣ّٞي  الّح ُّ  بالٗغب

ٓبحن مً 10 مً 7 ٖىّ ّٖبر ٣ٞض (8 بىض) الٟهخى عات اإلاؿحج ّٓ ة بحه ُّ ا بًجاب ُّ  مً ًدؿً،:٢بُل مً ٖباعات بظ٦غ طؼث

عات ًٖ مجهم 10 مً 4 ؤٞصر ٦ما ألاًٞل، ّٓ ٔ  هي ثه ة ألازغ ُّ ا بًجاب ُّ ٫ٓ  طؼث الت مالءمة خ
ّ
ة ألاوؿا١ إلاسحل٠ الّحضز ُّ م

ّ
 الّحٗل

غ الاؾخُٗاب صعطة ؤزظ مغاٖاة: بلى باإلقاعة (9 بىض)
ّ
ٓاػم ًٖ الّحىهُو صْن  ، محناإلاحّٗل  لضٔ ْالّحظ٦ ات ؤهي) طل٪ ل ُّ  ؤم ْيٗ

الت
ّ
ٖٓة َظٍ ؤٞغاص ًبض ْلم ،(ثضز ٠٢ٓ ؤّي  اإلاجم ٤ م

ّ
الت بح٠ُُ٨ ًحٗل

ّ
ة ألاؾالُي مسحل٠ ٤ْٞ الّحضز ُّ  ،(10 بىض) اإلاٗٞغ

ت.  29.6=   ٧²ا:طل٪ ًضٖم الّحاليّ  ؤلاخهاجّي  الازحباع ْهحاثج  .05 صاللت مؿخىي  في و  2 خّغٍّ

ة ٧²ا بـ م٣اعهة طّضا مغثٟٗة صاللة طات ْهي ،29.6 بلٛد بط طّضا، ٖالُة ٢ُمة لِا ٧²ا ؤّن  الً ًّحطر ُّ ْل  ألامغ. (5.99) الجض
ظي

ّ
ة ٨ٌٗـ ال ًّ ْص ٖٓة َظٍ ؤٞغاص بإلاام مدض محن مً اإلاجم

ّ
ثجاوـ بإؾـ اإلاٗل

ّ
ٛٓي  باال٦خؿاب اإلاّحهل -زاّنة –الال

ّ
 لضٔ الل

م
ّ
ّٛٓي  مايُّ في) اإلاحٗل

ّ
ّٓ  خُص مً (ْخايٍغ الل ُٟحّ ْبصعا٥ السُاب في اإلاحًّمً اإلاٗجى ِٞم) الّضاللي الّىم ة ْْ  ْمً ،(الّغمؼٍّ

ر٦ُي ٖلى ال٣ضعة خُص
ّ
ات طمل بهحاض) الّىدّٓي  الت ٓاٖض ٤ْٞ ْثغ٦ُبها ْملْٟٓ ىة ٢ ُّ . (اإلا٣ام ٣ًحًحها مٗ

م زُإ ؤّن  الَمًؤٕ بلُّ اإلاكاع بدسّ في بالُٗض مدغػ  بلحهالباخص ثُّغ١  ْما َْظَالّىحاثجححُاب٤
ّ
ّٓحهٓ اإلاحٗل ٛ

ّ
 ْاَغة الل

ة ُّ ٍٓل مؿاع في مغخل  اإلاى٤ُ في هٓغ بلى اإلاُٗاع ًٖ الاهدغاٝ صعطة ًٖ بدص مً مّٗ الّحٗامل ًحّٛحر الا٦خؿاب، مً َ
ظي الّضازليّ 

ّ
  لِؿد ألازُاء مً َاّمة وؿبة ؤّن  طل٪ ًد٨مّ، ال

ّ
ات ؤخض بال ُّ

ّ
ة الحجل ُّ م الاؾتراثُج

ّ
حّ ةَبىحَن  في للمحٗل  مٗٞغ

ٛة،
ّ
ٓا٠٢ جٗضًل ٣ًحطخي ما َْٓ بالل ساط طل٪ بػاء اإلا

ّ
ة ثضابحر ْاث ُّ . ألاؾـ لِظٍ مغاُٖة ٖالط

ثّبذ. 4.9
ّ
ت مً الخ ُّ اهُت الّغبِؿت الٟغي

ّ
 الث

 
ت اإلاماعؾاث:  8 الك٩ل                                                            الخّهىعاث: 7 الك٩ل ُّ  البُضاٚىح

٤ البُاوّي  الّغؾم لىا ًبّحن
ّ
عات اإلاحٗل ّٓ ٓبحن مً 10 مً 4 ّن ؤ بالّحه ٓا اإلاؿحج ٔ  في ٌٗح٣ضْن  ماػال ح طضْ ْغ

ّ
ً الك  ْالّحماٍع

ة ْالّحُب٣ُات ُّ م آلال عة بلى بقاعتهم ٚع ٓٞحر يْغ اَغة مدانغة بهضٝ ْههٓم ٣ٞغات ث
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
 طل٪ ْعص ْبن) اإلاؿتهضٞة الل

ٓاع مدّل  ْالّىهٓم ال٣ٟغات ثل٪ طٗل بلى ههِٟم 50ْؤقاع ،(11 بىض )(باخخكام ً نبي خ ًر
ّ
ض ٢هض اإلاحٗث ِّ ّٛٓي  الخضذ جٗ

ّ
 الل

ة اإلاماعؾة ؤباهد ٢ْض. طل٪ مً اهُال٢ا الساَئ ُّ ٓط ٫ٓ  صازل البُضاٚ محن اوكضاص ًٖ الّضعاؾة ٞه
ّ
 ؤي الجملة، هدٓ بلى اإلاٗل

محن ثم٨حن ٖلى الٗمل
ّ
ْعَا ًٖ الّىٓغ بهٝغ صخُدة طمل بىاء مً -طضًض مً -اإلاحٗل  َْظا الّحساَي، ٖلى ال٣ضعة في ص

ٓع  ٖمل هخُجة ٫ٓ  محمد ة الجملة خ
ّ
ٖٓة اإلاؿح٣ل ٤ البُاوّي  الّغؾم ٍْبّحن. ؾُا٢ِا ًٖ ْاإلا٣ُ

ّ
 مً 10 مً 4 ؤّن  باإلاماعؾة اإلاحٗل
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ٓن  اإلاالَخٓحن اإلاضّعؾحن ٖة طمل ٖلى الاقحٛا٫ بحن ؤخُاها ًماػط ّٓ اَغة ثحًّمً ٢هحرة ٣ْٞغات محى
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
 صْن  اإلاؿتهضٞة الل

ي
ّ
ح ًٖ الّحسل ْغ

ّ
ٓاٖض ؾترطإْا الك ؾة ال٣ ٓن  ٖضصا ْمسلِم ،(11بىض) اإلاضْع محهم -ؤخُاها  -ًدمل

ّ
ً محٗل ًر

ّ
ٓانل ٖلى اإلاحٗث  الّح

كاٍ َظا بضا ْبن ،(12 بىض) ٢ًاًا ؤْ مٗاوي مً (هّو  ٣ٞغة،) اإلا٣ترح اإلا٨حٓب ًُغخّ ما بلى اؾخىاصا بُجهم ما في
ّ
 ملمذ طا الي

ٓانليّ  ا -ث ُّ اَغة ٞةّن  -وؿب
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
ٔ  مؿاثل لُُٛان للّتهمِل ثحّٗغى ما ٦سحرا بالٗالض ؾتهضٞةالم الل ٤ ؤزغ

ّ
 ِْٞم باإلاٗجى ثحٗل

ة ًُغح ما َْٓ اإلا٨حٓب ُّ الت، السُاعات بق٩ال
ّ
ض الّحالي ؤلاخهاجّي  الازحباع ْهخُجة ْالّحضز

ّ
 بضعحت. 84=    ع ٢ُمت:طل٪ ثا٦

ت  .05 صاللت مؿخى في و  9 خّغٍّ

ٓبة ع ٢ُمة ؤّن  هالخٔ ة ع بـ م٣اعهة ٖالُة صاللة طات ٢ُمة ْجّٗض  ،0.84 جؿاْي  اإلادؿ ُّ ْل  :طض٫ْ  بلى باالؾخىاص (0.67) الجض

Bravais Pearson r de، ٓص ٖلى ًض٫ّ  مّما ٓطبة ٖال٢ة ْط عات بحن م ّٓ محن ثه
ّ
ة اإلاٗل ُّ ة ْمماعؾتهم الّؿلب ُّ ٓط  ًُٟض مّما.البُضاٚ

محن بإّن 
ّ
ٓن  اإلاٗل عاتهم في ًمُل ّٓ ة ألازُاء ٖالض ؤّن  بلى ثه ٍّٓٛ

ّ
ة، ْؤق٩ا٫ ْثغا٦ُي ٧لمات ثضَعـ بٖاصة ٌٗجي الل  ْطٗل لٍّٛٓ

م
ّ
ا  -طضًض مً  –اإلاحٗل ٓاهحن ٖاٞع ة بال٣ ٍّٓٛ

ّ
ٓاٖضَا الل تي ٢ْ

ّ
ة ٞاإلاماعؾات. الّىداة ْيِٗا ال ُّ ٓط  لحل٪ اإلاُاب٣ة البُضاٚ

عات ّٓ ة مغاخل ٧امل في الّحه ُّ ة الٗمل ُّ ة -الّحٗلُم ُّ م
ّ
م مً) الّحٗل

ّ
م لضٔ ثىّمي ال (الضال٘ بلى الّحٗل

ّ
  اإلاحٗل

ّ
 بصعا٥ ٖلى ال٣ضعة بال

٨ليّ  الّىٓام
ّ

ات الك ٓاٖض نُٛة في ْْنّٟ للملْٟٓ ٓابِ، ٢ م ْٖلى ْي
ّ
ات في الّحد٨ ُّ ٛة ْبيُات ال٨الم آل

ّ
 ْا٦خؿابّ الل

ة للٗاصات ٍّٓٛ
ّ
٫ٓ  ٖلى الٓي٘ َظا ٍْدُلىا.ْالّحمِحر الّحمٍغً ٍَغ٤ ًٖ الل عاتا٫: "J. Abric، 1993)"ؤبٍغ٪" ٢ ّٓ ه

ّ
ة ث ُّ  الاطحماٖ

هحن طي ٨٦ُان جكحٛل ّٓ ٓمة َما ارىحن م٩ ة اإلاىٓ ٓمة اإلاغ٦ؼٍّ ة ؤْ اإلادُُة ْاإلاىٓ ُّ ٞغ
ّ
 مً ٧ّل  ْثسحّو  ،(périphérique) الُ

ٓمححن ْع  اإلاىٓ ٓاة ،(160،م1993ؾاسخي)"لآلزغ ْم٨ّمل مدّضص بض ة ٞالّى  ؤمام رابحة بيُة طات ٞهي زهاثهِا لِا اإلاغ٦ؼٍّ
ن  َابّن ...الّحّٛحر، ّٓ ع  ٖىانغ مً ثح٩ ّٓ ٓصا ْألا٦ثر رباثا ألا٦ثر الّحه  ثسً٘ زُاَات ٞهي اإلادُُة الٗىانغ ؤّما الّحّٛحر، ؤمام نم

ٓاة ة للّى ْعا ثلٗي ْل٨ّجها اإلاغ٦ؼٍّ ا ص ُّ عات اقحٛا٫ في ؤؾاؾ ّٓ تها الّحه ُّ هة مً ٦بحر ٢ضع ٖلى ؤّجها ٦ما ْخغ٦ .  اإلاْغ

ثّبذ.  5.9
ّ
ت مً الخ ُّ ت الٟغي ُّ ت ولىألا الٟٖغ ُّ اهُت الّغبِؿت للٟغي

ّ
 الث

هّىعاث                   
ّ
ت اإلاماعؾت                                                     الخ ُّ         البُضاٚىح

 

٩ل
ّ

٩ل                                               الخّهىعاث: 9 الك
ّ

ت اإلاماعؾاث: 10 الك ُّ  البُضاٚىح

٤ 9 الك٩ل لىا ٍْبّحن
ّ
عات اإلاحٗل ّٓ ة ألازُاء جصسُو ؤّن  ٌٗحبرْن اإلاضّعؾحن مً%  60 ؤّن  (13 بىض) بالّحه ٍّٓٛ

ّ
 في ًىدهغ الل

ا ْثدضًض ألازُاء جّٗغٝ ً مهاصَع ٓاٖض بث٣ان ٖضم): بلى  -بطماال  –مكحًر ٛة، ٢
ّ
 في ه٣و ؤلاهجاػ، ٖىض الاعثبا٥ الل

ٓن (...الّحضّعب ٓعَم ٤ْٞ -اإلاىاؾي الٗالض ٩ُٞ ًالّحم مً ؤلا٦ساع ٖلى ٢اثما  -مىٓ ة اٍع ُّ ات، ْصٖم الّحُب٣ُ ُّ  ثّم  ما َْٓ آلال

غطمحّ
ُ
ا ث ُّ ة، الخهو زال٫ ٖمل ُّ ٤ البُاوّي  الّغؾم لىا ًبّحن بط الٗالط

ّ
ة باإلاماعؾة اإلاحٗل ُّ ٓط  اإلاضّعؾحن مً% 50 ؤّن  البُضاٚ

ٓا ل ّْ ٓمة، امحال٥ ٖضم مٗغفّي، ه٣و الّحٗلُمة، ِٞم ٖضم: (13 بىض) ًلي ٦ما ألازُاء مهاصع ؤ ْ  اإلاٗل ًَ، صقغ
ّ
 في زلِ الظ
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ٓاَغ
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
ة ؤّما ،...الل ُّ ا اإلاضّعؾحن ب٣ ىة بنالح ْث٣ىُات ثضاع٥ ؤوكُة ثضّبغ بهضٝ ؤزُاء مً قإ ما ثدضًض ٞأرْغ ُّ . مٗ

ض
ّ
ة بضعطة.  96= ع ٢ُمة:الّحالي ؤلاخهاجّي  الازحباع هخُجة َظا ْثا٦ ٍْة  خّغٍّ ٔ  ْ  9 ٫ مؿا  .05  صاللة مؿحٓ

ٓبة ع ٢ُمة ؤّن  الاعثباٍ مٗامل هحاثج زال٫ مً ًِٓغ ٍْة اإلادؿ  ع بـ م٣اعهة طّضا ٖالُة صاللة طات ٢ُمة ْهي ،0.96 لـ مؿا

ة ُّ ْل ً بحن الٗال٢ة ؤّن  ًُٟض ما َْٓ ،(0.67) الجض ٓاعصًً اإلاحّٛحًر ة بهظٍ ال ُّ عات): الٟغي ّٓ ة الّحه ُّ  ْاإلاماعؾة الّؿلب
ة ُّ ٓط ٓطبة ٖال٢ة هي (البُضاٚ . م

ٓا٫ ٫ؤٌٞ في -طل٪ ٧ّل  ٨ٌٗـ عا -ألاخ ّٓ ا ثه ُّ ٛة ال٦خؿاب ثبؿُُ
ّ
ٓاٖضَا ٖاّمة الل ًٍٓ مكابها ًجٗلّ زاّنة، ٢ْ  لح٩

ٓاصّ  في ْعص مسلما (Concepts) مٟاَُم ة اإلا ُّ م
ّ
ٔ  الّحٗل ة) ألازغ ُّ ٓاٖض اهدغاٝ ًٖ الخضًص ٞةّن  ْبالّحالي ،( -مسال  –مجها الٗلم  ال٣

تي
ّ
م بىاَا ال

ّ
ؿبة" اإلاحٗل

ّ
ٛة بلى بالي

ّ
  ٠ُ٦ بط لّ، مٗجى ال الِضٝ الل

م ًم٨ً
ّ
ٓاٖض زغ١  للمحٗل لِا لم ٢

ّ
. 1"(Corder، 1979،39-41) ؟ بٗض ًحمس

ثّبذ.  6.9
ّ
ت مً الخ ُّ ت الٟغي ُّ اهُت الٟٖغ

ّ
ت الث ُّ اهُت الّغبِؿت للٟغي

ّ
 الث

هّىعاث                       
ّ
تالبُض اإلاماعؾت                                                   الخ ُّ  اٚىح

 

٩ل
ّ

هّىعاث: 11 الك
ّ
٩ل                                        الخ

ّ
ت اإلاماعؾاث:  12 الك ُّ  البُضاٚىح

٤ البُاوّي  الّغؾم زال٫ مً هالخٔ
ّ
عات اإلاحٗل ّٓ ٓن  اإلاضّعؾحن هه٠ ؤّن  بالّحه ل ًّ  بلى ألازُاء ٖالض ٌؿخىض ؤن ًٟ

ا ٓعة اطاثّ اإلاهاصع ْل٨ّجها ،(14 بىض)مهاصَع تي ؾاب٣ا اإلاظ٧
ّ
ّٛٓي، الا٦خؿاب مؿاعات مى٤ُ بلى نلة بإّي  ثمّد  ال ْال

ّ
 ؤّما الل

ة لمخاطات الٗالض اؾتهضاٝ ًّ ع  (15 بىض) ٣ِٞ ْاخض مضّعؽ ٖىّ ّٖبر ٣ٞض الٟغص ّٓ ا بًجابّي  بحه ُّ  ازحالٝ بلى بةقاعثّ طؼث
م مً ألازُاء

ّ
ٔ  آزغ، بلى محٗل ة مضّعؾان ٍْغ ُّ م بقغا٥ بم٩اه

ّ
عات ؤّما ،(16 بىض) ؤزُاثّ بنالح ٝي اإلاحٗل ّٓ ٣ة الّحه

ّ
 بإطغؤة اإلاحٗل

ة ُّ ة الٗمل ُّ عات ًٖ مضّعؾحن 10 مً 808 ؤٞصر ٣ٞض الٗالط ّٓ ة ثه ُّ ا بًجاب ُّ ٫ٓ  طؼث عة خ  بلى الٟهل ؤٞغاص ث٣ؿُم يْغ

ٖٓات ٔ  ْبىٟـ ،(17 بىض) اإلاغث٨بة ألازُاء بدؿي نٛحرة مجم عات مً اإلاؿحٓ ّٓ ٔ  الّحه ْ   مجهم10 مً 7ًغ ٕ عةيغ ْغ
ّ

 في الك
ة ألاوكُة َبُٗة بلى ؤلاقاعة صْن  (18 بىض) الّؿِلة ألازُاء مٗالجة ٍّٓٛ

ّ
تي الل

ّ
ض جؿتهضٝ ال ِّ اَغة جٗ

ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
 هُا١ في الل

ْثة ؾُا٢ات ٖٓا ٦ّما محٟا محن مماعؾة طاءت ٢ْض. ْه
ّ
ة اإلاٗل ُّ ٓط ٫ٓ  صازل (اإلاالخٓة) البُضاٚ  َْظٍ محىاٚمة الّضعاؾة ٞه

عات ّٓ د الّحه
ّ
ِا ثغث٤ لم يال

ّ
ٔ  بلى ٧ل ة ؤطِؼة ث٣ضًم بلى مالخٓتهم ثّمد 10 مً مضّعؾحن 4 ؾعى بط ؤلاًجابّي، اإلاؿحٓ ُّ  ٖالط

ٍْلِم ٤ْٞ) ألازُاء مهاصع بلى مؿخىضة ً بٌٗ ثم٨حن ْاخض مضّعؽ خا٫ْ  بِىما ،(14 بىض )(بلُّ اإلاكاع ثإ ًر
ّ
 ؤوكُة مً اإلاحٗث

ًاإلاد بٌٗ آزغ مضّعؽ خمل ٦ما ،(15 بىض) مسهٓنة ًر
ّ
ٓاٖض بهحاطّ م٣اعهة ٖلى ٖث ؾة بال٣ ً لحدضًض اإلاضْع  السُة مَٓ

                                                           
 

 ISEFC /2002/ 40األخطاء اللّغوّية في منتوج المتعلّمين في نهاية المرحلة األولى من الّتعليم األساسّي، ص: ذكره محرز بالعيد في بحثه -
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ٍٓبّ ٍغ ما يمً ْطل٪ ْثه
ّ
ة ؤوكُة مً ْٞ ُّ ؿبة ْهٟـ ،(16 بىض) ٖالط

ّ
٤ الي

ّ
 نّى٠ خحن ناخبّ ؤثاٍ بًجابّي  بؿل٥ٓ ثحٗل

مُّ
ّ
ٓبات بدؿي ٞئات بلى محٗل ٓن  ؤٞغاصَا ْطٗل ْاخضة ٧ّل  يمً اإلاكتر٦ة الّهٗ  ًٖ مسحل٠ ويّ ٖال طِاػ ٖلى ٌكحٛل

ة ُّ ة ألاوكُة بهجاػ ٖىض الّحضّعض مبضؤ مضّعؾان اٖحمض ٦ما ،(17 بىض) الب٣ ُّ  بةهحاض ْاهتهاء الّحّٗغٝ بإوكُة بضءا (18 بىض) الٗالط

٠ُ ٢هحرة ٣ْٞغات طمل اَغة بحْٓ
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
 ٢ُمة: اإلاٗحمض ؤلاخهاجّي  الازحباع هٟـ هخُجة َظا ْثضٖم.بالٗالض اإلاؿتهضٞة الل

ة بضعطة.  86= ع ٍْة خغٍّ ٔ  في  9 ٫ مؿا . 05 ٫ مؿاْ صاللة مؿحٓ

ٓبة ع ٢ُمة ؤّن  َظا زال٫ مً لىا ًّحطر ٍْة اإلادؿ   ع بـ م٣اعهة ٖالُة صاللة طات ٢ُمة ْهي ،0.86 لـ مؿا

ة ُّ ْل ٓطبة ٖال٢ة َىا٥ ؤّن  ًبّحن ما َْٓ ،(0.67) الجض ة َظٍ محّٛحري  بحن م ُّ عات) الٟغي ّٓ  ةلالؾتراثُجيّ  اإلاضّعؾحن ثه
ة ُّ ة ْمماعؾتهم الٗالط ُّ ٓط ٫ٓ  صازل البُضاٚ . (الّضعاؾة ٞه

ؼ
ّ
ٓن  ًغ٦ م

ّ
محهم ؤزُاء (بنالح بل) ٖالض في اإلاٗل

ّ
ة محٗل ٍّٓٛ

ّ
م اإلاكتر٦ة ألازُاء ٖلى الل  ٞحها ثّم  اؾحشىاءات مً ِْغ ما ٚع

كاٍ ث٤ًُِ
ّ
ْص بلى الجماعيّ  الي ٔ  هي اقحٛلد ْل٨ّجها الٟئات خض  ما في ألازُاء َظٍ اهدهغت ٢ْض مكتر٥، َٓ ما ٖلى ألازغ

ـ٠ ٦إزُاء ق٨لي َٓ ــغاب ؤْ الّحهٍغ ر٦ُي ؤْ الاقح٣ا١ ؤْ ؤلٖا
ّ
بُعيّ  ْمً...  الت

ّ
  الُ

ّ
م ًجٗل ؤال

ّ
 السُاب اوسجام مً اإلاٗل

يّ  ة مهضٍع في ٍْبدص ٌٗالجّ زُإ الّىصخّ ُّ ّ جٗضًلّ ٦ُْٟ
ّ
ة اإلا٨خؿبات ٚغاع ٖلى  -ؤنال بالّح٣ُُم ٌؿتهضّٞ لم أله ٍّٓٛ

ّ
ٔ ألا الل  زغ

ّ بما  -
ّ
ّٓطّ ال ؤه ة الازحباعات ً ُّ تي الّح٣ُُم

ّ
ىّ ْطِة ًبىحها ال

ّ
٢ٓٝٓ مً ثم٨ م ٢ضعة ٖلى ال

ّ
ة اإلاحٗل ُّ ٓانل ا ِْغ ٦ما. الّح ُّ  ؤّن  طل

ٓع  مً  -السُإ ئة بطابة ٌّٗض   -اإلاضّعؾحن مىٓ ِّ ًٍِٓا ًيبػي ؾ ن طٗلِم ما َْٓ الّؿلُمة باإلطابة جٗ ة ؤوكُتهم ٣ًهْغ ُّ  الٗالط
ٓطُّ ؤْ الساَئ ًذثصر ٖلى محن ث

ّ
ٓصة ْجٗلُلّ الّصخُذ البضًل بلى اإلاحٗل  مً بؿلؿلة بثباّٖ رّم  اإلاُٗاع ال٣اٖضة بلى بالٗ

ً ة الّحماٍع ُّ رؾُش بهضٝ آلال
ّ
ًّ  ْفي الت

ّ
ٛة ا٦خؿاب بلى ؾبُل طل٪ ؤّن  الٓ

ّ
ٓاٖضَا الل م ٢ْ

ّ
 بٖاصة صْن  َظا ًدضذ. ٞحها ْالّحد٨

ل ض ما َْظا ٧امل، لّٛٓي  هٓام مى٤ُ بَاع في السُة ثضّبغ ؤْ زاّم  َّي ْؽ هٓام في الساَئة ؤلاطابة ثجًز
ّ
 اإلاضّعؾحن ؤّن  ًا٦

ن اإلاالخٓحن ات بلى ًٟح٣ْغ ُّ ٓم ْاضخة ٖمل اؾتراثُج ة ألازُاء ثهي٠ُ ٖلى ث٣ ٍّٓٛ
ّ
ا ْثدضًض الل   مى٤ُ ٤ْٞ) مهاصَع

ّٛٓي  الا٦خؿاب
ّ
٫ٓ  ْا٢تراح (الل ة الخل ُّ ٛة الّىاط٘ عالاؾخسما بلى ٞٗال اإلااّصًة الٗالط

ّ
ات يمً لل ُّ ة ْيٗ ُّ  مبضب بحن ثماػض بهحاط

ض ِّ ٓاَغ) ْالا٦خؿاب الّحٗ
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
بُعيّ  الاؾحٗما٫ ْمبضب هاخُة مً (بالٗالض اإلاؿتهضٞة الل

ّ
ة م٣امات في الُ ُّ ٓانل ة ث ُّ  بهحاط

، هاخُة مً محن ؤٚلي ًدغم بط ؤزٔغ
ّ
ٍٓي ٖلى اإلاٗل مي مً نٛحرة ثاتٝ يمً ْلٓ آليّ  بك٩ل ؤزُاء مً قإ ما ثه

ّ
 محٗل

ٓاخض الٟهل ة لؤلؾباب مغاٖاة صْن  ال ًّ ات ؤْ ألازُاء ثل٪ خضْذ ْعاء ال٩امىة الٟغص ُّ ٓاٖض لسهٓن ٛة ٢
ّ
. ْم٣حًُاتها الل

ٓ ُٞلُي" بلُّ ؤقاع ْما ثحماشخى الّىحاثج َْظٍ ٓلّ Philippe Merieu1"ماٍع ّي  في اإلاِّم  ؤّن  طل٪:"... ب٣
ّ
ربُة في ٦ما الُ

ّ
ل الت

ّ
 في ًحمس

ي
ّ
صسُو ثسُ

ّ
ٔ  بلى لالعث٣اء الخ م ًم٨ً ال...الٗالض مؿحٓ

ّ
ة بمماعؾحّ ًغقى ؤن للمٗل ربٍّٓ

ّ
ٔ  َظا بلى الت   اإلاؿحٓ

ّ
 بلى اهخبّ بطا بال

ٟل ٢ضعات
ّ
تي ْالٗغا٢ُل ْزٛغاثّ الُ

ّ
مّ ؤمام ٖثرة حجغة ث٠٣ ال

ّ
ٔ  هاخُة مً ْهي ،..."جٗل ٓا٣ٞة ؤزغ  مً ٧ّل  بلُّ طَي ما م٘ مح

ٓعًٍ بدسحهما في بالُٗض ْمدغػ  ٞاعؽ ٞحخي ض بط ؾاب٣ا، اإلاظ٧
ّ
٫  ًا٦ ٩ل ث٣ضًم مجّغص ؤّن 2ألاّْ

ّ
  ًم٨ً الّصخُذ الك

ّ
ٓن  ؤال  ث٩

٣ة ٍغ
ّ
ٓخُضة الُ م ٖلى ث٣ُ٘ ؤّجها بما ؤلانالح ؤق٩ا٫ ؤهج٘ ال ال

ّ
ة اإلاحٗل ُّ ات ازحباع بم٩اه ُّ ٔ  ٞغي ْلة بّن . ؤزغ م طٗل مدا

ّ
 اإلاحٗل

٩ل ٨ًخك٠
ّ

ا ؤنمر ْن ث٪ ؤن ًم٨ً بىٟؿّ الّصخُذ الك ُّ ٍٓي م لّ ث٩
ّ
ٔ  هٟؿّ، آلان في ْللمٗل اوي ٍْغ

ّ
 الّحصخُذ َظا مسل ؤّن 3الس

م هٓام في ًىضمج ال
ّ
ّٛٓي  اإلاحٗل

ّ
ات مً ألّن  اإلاغخلة، لحل٪ الل ُّ تي لٛحّ، زاّن

ّ
ن، بهضص هي ال ّٓ ُي  الّح٩

ّ
 ،ٞهي(instabilité)الّح٣ل

                                                           
  ٕٙٔ-ٔٙٔ، صٜٜٗٔ/الًّتبية بُت الّتعليم والّتعّلم: البيداغوجيا والّتقييم الفارقّياف، ذكره أمحد شبشوب يف: بعنواف ٜٛٛٔمن مقاؿ نشره سنة  -ٔ
 ٜٚص ... األخطاء الّلغويّة يف منتوج ادلتعّلمُت : ذكره فارس فتحي يف ْتثو -ٕ
 ٖٗص... ة يف منتوج ادلتعّلمُت بالعيد زلرز، األخطاء الّلغويّ  -ٖ
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ات مً ؾلؿلة ُّ ٔ  بلى مغخلة مً الاهح٣ا٫ ٖمل ٛةا مً ث٣ّغبها ؤزغ
ّ
جاٍ في ًحّم  ال الاهح٣ا٫ َظا ؤّن  بُض. الِضٝ لل

ّ
 ٣ٞض ْاخض، اث

ل ه٩ٓنا جكِض
ّ
ٓع  ثجّضص في ًحمس .  ؾاب٣ة مغاخل ؤزُاء ِْ

:  زالنت

ربّٓي  الّؿُا١ في الّضعاؾة َظا طغت
ّ
ٓونخيّ  الت ة بلى َْضٞد الّح ٓطض ٧اهد بطا ما مٗٞغ ٓطبة ٖال٢ة ث عات بحن م ّٓ محن ثه

ّ
 اإلاٗل

ة محناإلاحّٗل  ؤزُاء لٗالض ٍّٓٛ
ّ
ة ْمماعؾتهم الل ُّ ٓط ٢ٓٝٓ ْبالّحالي ال٨ٗـ، ؤْ البُضاٚ ٓامل ٖلى ال  في طل٪ ْعاء ال٩امىة الٗ

ىة ٖلى الباخص اقحٛل لظل٪ الخالححن، ُّ ة ٖ ُّ ب ٖٓححن ثًّم  ثجٍغ ٛة ْخضة مضّعسخي مً مجم
ّ
ة الل ُّ  الّؿاصؾة بالّؿىة الٗغب

ٓن  ٢ٟهة، الًة مً الّؿىض بمى٣ُة ؤؾاسخيّ 
ّ
عات ث٣ترب بخضاَما ؤٞغاص، (10) ٖكغة مً ةْاخض ٧ّل  ثح٩ ّٓ  مً ؤٞغاصَا ثه

ة ثٓنُات ُّ م
ّ
ٓاٖض جٗل ٛة ٢

ّ
ٔ  ؤزُائها، ْٖالض الل عات ثخىاؾي ال ْألازغ ّٓ ٓا ما ٖلى بىاء ْطل٪ اإلاؿإلة، ْطات ؤٞغاصَا ثه  ؤصل

ّٓطِة الاؾحبُاهات في بطابات مً بّ يحان َْما. بلحهم اإلا ُّ حان الٗ
ّ
 لغنض بٖضاصَا ثّم  مالخٓة ٦ةقي بلى ؤٞغاصَما زً٘ الل

٧ٓاتهم ة ؾل ُّ ٓط ٫ٓ  صازل البُضاٚ ة الّىحاثج ٢ْضؤِْغت.الّضعاؾة ٞه ُّ عات ٖال٢ة ؤّن  ؤلاخهاث ّٓ سظت ٢ض باإلاماعؾة الّحه
ّ
 في اث

: ْطِححن الّضعاؾة َظٍ

عات ٞحها بضت ْطِة - ّٓ محن ثه
ّ
ة اإلاٗل ُّ ٓا٣ٞة اإلاؿإلة لظات الّؿلب ٓويّ  مماعؾتهم م٘ ثماما مح ٫ٓ  صازل ةالبُضاٚ  ٞه

. الّضعاؾة

عات ٞحها بضت ْطِة - ّٓ ٓا٣ٞة ٚحر مجهم البٌٗ لضٔ  ؤلاًجابّي  اإلاىخى طات الّحه ة مماعؾتهم م٘ مح ُّ ٓط ة البُضاٚ ُّ . الّؿلب

ىإّن  ٢ْض ِّ ات ُٚاب بلى مغّصٍ طل٪ ثب ُّ ٛة جٗلُم زلٟ
ّ
ة الل ُّ م، ًٖ الٗغب

ّ
ٓاٖض ُٞٗحبر اإلاٗل ٛة ٢

ّ
ة ماّصة مجّغص الل ُّ  ٌٗاملِا مضعؾ

ة مٗاملة ُّ ٫  آل ّٓ ْٖالطِا ُٞحد ٓاء خّض  ٖلى  –صعؾِا ات في صعؽ بلى  -ؾ ُّ ؿاه
ّ
ٛة، ٣ّْٞ الل

ّ
ؼ الل

ّ
مُّ اهخباٍ ٍْغ٦

ّ
 مٓاَغ ٖلى محٗل

حباع بٗحن ثازظ ال ألاصاء مً عّي  مً بات لظل٪.الاؾحٗما٫ لخٓة الٖا ْغ ًّ ًٍٓ ال م ث٩
ّ
ٍٓىا اإلاٗل ا ث٩ ُّ ٓط ٓل ٤ ابؿحم

ّ
ة ًحٗل ُّ  بحٗلُم

ٛة
ّ
ٓاٖضَا، الل ٫ٓ  مٗاٝع مً ثم٨ُىّ ؤي ٢ْ سِا اإلااّصة خ بُٗتها ْمًامُجها ْثاٍع ات ْثبهحٍر َْ ُّ ة بالسلٟ  ًهبذ خّتى الّىٓغٍّ

ٓعي ألاَضاٝ ْطّ ِٞم ٖلى ٢اصعا ٓاث٤ جصسُو ْٖلى الّحُٛحرات بإؾباب ْال تي ْألازُاء الٗ
ّ
محن ؾبُل جٗترى ال

ّ
 هدٓ اإلاحٗل

ة ل اإلاٗٞغ
ّ
. ؤصائهم مً ْثدّض  بهحاطِم ٞحُٗ

٠ثٓ ٢ْض
ّ
محن ؤزُاء ٖالض ٖىض البدص ٢

ّ
ة اإلاحٗل ٍّٓٛ

ّ
 ٧ّل  ٞحها ثىهِغ ٦ماّصة ال٨حابّي  ؤلاهحاض ؤزُاء ٖالض في ًىٓغ ْلم الل

ة ال٣ضعات ٍّٓٛ
ّ
ة الل غٍّ ة ْالّحدٍغ ُّ ٓانل ة ْخّتى ْالّح ُّ ٣اٞ

ّ
ؿبة الس

ّ
مي بلى بالي

ّ
، هٟـ محٗل اهُة) ؤصوى بضعطة حهحّم  لم ٦ما اإلاؿحٔٓ

ّ
 (الس

ٓن   خُص ٓاَغ ث٩
ّ
ة الٓ ٍّٓٛ

ّ
جها ْثغ٦ُبا ٖضصا ؤ٢ّل  الل

ّ
ة طات ل٨ ُّ ّٓ  مغاخل بخضٔ يمً ثىضعض ؤّجها بما بالٛة ؤَّم ّٛٓي  الّىم

ّ
 لضٔ الل

م
ّ
ٓاء اإلاحٗل ا طل٪ ٧ان ؾ ُّ ا، ؤْ َبُٗ ُّ ْعَما  –طضًغثان مؿإلحان َْما مضعؾ . بالّضعاؾة  –بض

: واإلاغاح٘ اإلاهاصع ٢ابمت

ت اإلاغاح٘ ُّ : الٗغب

ة البرامج .1 ُّ السة عطةللّض  الّغؾم
ّ
  .2004ؾبحمبر/ألاؾاسخي الّحٗلُم مً الس

ة ألازُاء مدغػ، بالُٗض .2 ٍّٓٛ
ّ
ٓض في الل محن مىح

ّ
ْلى اإلاغخلة جهاًة في اإلاحٗل  قِاصة لىُل ألاؾاسخّي،بدص الّحٗلُم مً ألا

ة في اإلاّٗم٣ة الّضعاؾات ُّ ة جٗلُم ُّ لى باإلاِٗض الٗغب ربُة ألٖا
ّ
ًٍٓ للت .  ْوـت  –باعصْ ، 2002/اإلاؿحمّغ  ْالّح٩
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ة ألازُاء.ٞحخي ٞاعؽ .3 ٍّٓٛ
ّ
ٓض في الل محن مىح

ّ
 قِاصة هُل في بدص ألاؾاسخّي، الّحٗلُم زحم ازحباعات زال٫ مً اإلاحٗل

ة في اإلاّٗم٣ة الّضعاؾات ُّ ة جٗلُم ُّ لى باإلاِٗض الٗغب ربُة ألٖا
ّ
ًٍٓ للت ٓوـ -باعصْ -اإلاؿحمّغ  ْالّح٩ . 2001/ث

اعوي ٞحخي ٞاعؽ .4
ّ

ميّ  بلى مضازل مجُض، ْالك
ّ
ٛة ةجٗل

ّ
ة الل ُّ .  الٗغب

ٓم معجم .5 ربُة، ٖل
ّ
. 1994/ 1ٍ ْالّضًضا٦حُ٪، البُضاٚٓطُا مهُمخات الت

ربُة ؤخمض، قبكٓب .6
ّ
م الّحٗلُم بحن الت

ّ
 . 1994/ْالّحٗل

7. Jean-Pierre Pourtois ْ Huguette Desmet، ٓعالّضًً، ؾاسخي ثغطمة الخضارة، بٗض ما ثغبُة .  3/2002ٍ ه

ت اإلاغاح٘ ُّ : الٟغوؿ

8. Moscovici، S. (1961)، La psychanalyse son image et son public. Paris 

9. Le petit Robert de la langue française/2006- 

10. 1998- Pédagogie :dictionnaire des concepts clés / 

11. La pédagogie différenciée / 2004-HalinaPerzesmycki، 
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الجؼابغي  جم٘اإلاج في الكبــــاب مك٨الث

 (الجؼابغي  الكباب منها ٌٗاوي التي اإلاكا٧ل ألَم ؾىؾُىلىحُت صعاؾت)
صعاًت،أصعاع،الجؼابغ  أخمض ال٣ُٗض حامٗت/ٚغبُت ؾمغاء.ص

 

 

 

 :ملخو

ْالظي اإلاجحم٘ في لدجمّ او٩ٗاؽ هي الخُاة في ْثإرحٍر الكباب ؤَمُة بن     امحضاص ٌٗحبر َْٓ ْاضخا ٖضصًا ر٣ال ًمسل ،
ٓطحهّ مّٗ الحٟاٖل اخؿً ان،ٝ للمؿح٣بل ٓعة ْث ٓطُّ صْن  ْقاهّ ثغ٥ اطا ،ؤما اإلاجحم٘ في لالؾح٣غاع ؤصعى ٧ان ؤًٞل به  ث

ة ًجي لظل٪ اإلاسحلٟة، َا٢اثّ اخضٔ اإلاجحم٘ ٣ٍْٟض ، ْالالمباالة للهغإ جهبا ٞؿُهبذ ، ْالحٗٝغ خاطُاثّ مٗٞغ  ٖلى ،

ٓن  ٧ي خلِا ٖلى ْمؿاٖضثّ مك٨الثّ . اإلاجحم٘ في بُاْاًجا ٞٗاال ٖىهغا ٩ً

 م٣ضمت

ٓا٠٢ ٌكمل ما الكباب بمكا٧ل وٗجي    ٓاطّ التي اإلادحرة الخغطة ْاإلاؿاثل اإلا  ٌكمل ْما ، خال مجهم ٞححُلي الكباب ث
ٍٓتهم مً ث٣لل ْ ي٣ُا لِم ٞحدضذ الكباب لِا ًحٗغى التي ْالىٟؿُة الجؿمُة ْألامغاى ْالايُغابات الاهدغاٞات  خُ

ٓن  الظي اإلاجحم٘ ْم٘ ؤهٟؿِم م٘ ث٨ُّٟ ةْصعض ْبهحاطِم ْٞاٖلُتهم .  ُّٞ ٌِٗك

ٓاطِِا التي اإلاك٨الت ْثسحل٠    ِٖٓا خُص مً الكباب ً ٓبتها ْصعطة ه ٓعتها ْخضتها نٗ  ثحٗل٤ مك٨الت ِٞىا٥ ْزُ
ٔ  الٗاَُٟة، ْالخُاة بالىٟـ ثحٗل٤ ْمك٨الت ، الجؿمُة ْالصخة الجؿمي بالىمٓ ة بالخُاة ثحٗل٤ ْؤزغ  ْالخُاة ألاؾٍغ

. إلاضعؾُةا

ٔ  طِة ْمً    ٓلّ ممً بؿُُة بمؿاٖضة ؤْ بىٟؿّ خلِا الكاب ٌؿحُُ٘ بؿُُة نٛحرة مك٨الت َىا٥ ٞةن ؤزغ  ، خ
 ٔ ٍٓل ٢ْد ْبلى ٦بحر طِض بلى ثدحاض م٣ٗضة ْزُحرة ٦بحرة ْؤزغ ٍٓل ٖالض بلى ْؤخُاها ، هٟؿّ الكاب مً َ  مً ْمؿاٖضة َ

باء ٢بل ٔ  ، ْما٢حة ٖاعية مك٨الت َىا٥ ؤن ٦ما ، ًًْالاطحماعي الىٟؿاهُحن ألازهاثُحن ألَا ٍٓلة إلاضة مالػمة ْؤزغ  ؤْ َ

. مِٗا ًح٠ُ٨ ؤن بال بػاءَا ًمل٪ ال خُاثّ َُلة الكاب ثالػم صاثمة

 ألي ًم٨ً ال ألهّ ، خُاثّ في ْاإلاًا٣ًات ْالايُغابات اإلاك٨الت بٌٗ ثهاصّٞ ؤن بض ال الخُاة َظٍ في قاب ٧ْل   
٣ة ْمُامدّ ْؤَضاّٞ طاثّخا طمُ٘ ًد٤٣ ؤن بوؿان ضَا التي بالٍُغ  ْالىٟؿُة الجؿمُة ْالصخة ْالؿٗاصة ، ٍْغثًحها ًٍغ

ٓع  ٧لِا ، ٓص ال وؿبُة ؤم  الىاؽ ؤْ الكاب ًدلِا اإلاك٨الت مً ؾلؿلة هي هٟؿِا ْالخُاة ، ٞحها الحام ْال٨ما٫ للمُل٣ُة ْط

ْثة بضعطات ٓص ال  الىجاح في محٟا  1.مكا٧ل بضْن  لخُاة ْط

                                                           
 .ٖٜٚٔ -اجلامعة ادلفتوحة طرابلس -األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب -عمر زلمد التومي الشيباٍل   ٔ
. ٗٙٔص  -مرجع سبق ذكره 
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٫ٓ  الىٟؿُة الكباب مك٨الت مٗٓم ْثتر٦ؼ:  الىٟؿُت ٦ــالثاإلال -   اإلاغا٣َة إلاغخلة الاهٟٗالي الىمٓ مك٨الت خ
لُة ْثدمل للغقض ْالاؾحٗضاص ٝ َظٍ ٧ْل ، ألاؾغة ًٖ ْالاؾح٣ال٫ اإلاؿْا  ْاليكاٍ الىٟؿُة الصخة ٖلى ثارغ الْٓغ

ٓع  في طل٪ ٍِْٓغ اإلاسحلٟة ْٖاصاثّ الكباب ْاثجاَات ال٣ٗلي  ْٖضم ْاليؿُان ْالهغإ ْالا٦حئاب ْالحٗي باألع١  قابا٫ قٗ

. الىٟـ يبِ ٖلى ال٣ضعة

 الضًيُة الح٣الُض ْبحن الجينخي ؤلاقبإ بلى الخاطة بحن الهغإ مسل محباًىة هٟؿُة نغاٖات مً ٌٗاوي ْالكاب

 1.ال٣ُم ْنغإ ْالاطحماُٖة

ٕٓ في ٞالبدص ة الكباب لضٔ ال٣ُم مٓي ٍع ٓلى ٞٗلى ، ْالجماعي الٟغصي ًًاإلاؿحٓي  ٖلى الػمة يْغ  ؤن هجض الٟغصي اإلاؿح
ٓا٠٢ م٘ جٗاملّ في ماؾة بداطة اإلاغء ٦ّٓ مٓطِات بمسابة جٗمل ْال٣ُم للمٗاًحر وؿ٤ بلى ْالخاطات اإلا  بطا ؤهّ ْبضًهي ، لؿل

ْاّٞٗ ٣ٍْٟض ، مجحمّٗ ًْٖ طاثّ ًٖ ٌٛترب الكباب ٞةن ، ثًاعبد ؤْ ، ال٣ُم َظٍ مسل ٚابد  اهحاطّ ٤ٍْ٫ للٗمل ص
ٔ  ٖلى ؤما ، ًٍُْغب ٓصة ال٣ُمُة ألاوؿا١ ٌكبّ ٢ُمي وؿ٤ بلى بداطة ثىُٓم ؤي ٞةن الجماعي اإلاؿحٓ ٓط  ألاٞغاص لضٔ اإلا

ان ، ثحطر لم ؤْ ثًاعبد ْبطا الٗلُا ْمسلّ ؤَضاّٞ ًًمىّ  بالحىُٓم ًضٞ٘ ٢ض الظي ال٣ُمي الهغإ ًدضذ ما ٞؿٖغ

.  ْالاجهُاع الح٨ٟ٪ بلى الاطحماعي

 مضاَا اجؿ٘ ٧لما ْالتي ، ؤٞغاصَا بحن اإلاكتر٦ة ال٣ُم ٖلى جٗحمض الاطحماُٖة بيُتها ث٩امل في ؤلاوؿاهُة اإلاجحمٗات نؤ ٦ما
ٓة مجحمٗاتهم ْخضة اػصاصت ، بُجهم ٓخضة ثل٪ ث٠ًٗ خحن في ، ْثماؾ٩ا ٢  ٢ض بِىما ، بُجهم ال٣ُم ثل٪ مضٔ اهدؿغ ٧لما ال
ٓص ما ٚالبا ، اإلاجحم٘ طل٪ طل٪ ؤًٖاء بحن عإم بلى ال٣ُم في ْالازحالٝ الحىاٞغ ًاصي ٓبة ْبلى ث٨٨ّٟ بلى ٣ً ٫ٓ  نٗ  بلى الٓن

ٓع  في اثٟا١   2. اإلاِمة ألام

 بلى باإلاُل الكباب ًخؿم لظل٪ ْهخُجة ، اإلاِىة ؤْ الُْٟٓة ؤْ الٗمل ازحُاع ْ اإلاؿح٣بل نغإ مً ؤًًا الكباب َْٗاوي
٫ٓ  ثد٤ُ٣ ٖلى ْالٗمل الحدمـ، الاهضٞإ ٦ْثرة ، الحُٝغ ٍٓة ْالاَحمام ألا٢غان طماٖات مً لّ ال٣ب  الجماٖات بًٗ

. الجماُٖة ْألالٗاب ْالحجمٗات

م ل٨ثرة هٓغا ال٣ُٓة ؤخالم الكباب لضٔ ث٨ثر ٦ما لُات اإلاؿح٣بل في ث٨ٟحَر م التي ْاإلاؿْا ًٍٓ ثيحَٓغ  خُاة لح٩
ب الكباب مغخلة في الٟغص ًٖ ثيكإ ال٣ُٓة ْؤخالم ، مؿح٣بلُة ٓا٢٘ مً للِْغ  ُّٞ ًد٤٣ الظي السُا٫ ٖالم بلى ْالمجٓء ال

٢ٓد مًُٗة جٗض ٞةجها ٞحها ؤؾٝغ ْبطا ، ٍْحمىاٍ بلُّ ًهبٓ ما   3لل

:  ًلي ما ؤًًا الىٟؿُة الكباب مك٨الت ؤَم ْمً

ٓعا الكباب بٌٗ لضٔ الحٗبحر ؤػمة ثمسل :-الخٗبُــغ أػمت*   بألاؾبا هدضص ؤن وؿحُُ٘ ال ٞىدً ، إلاك٨الثّ عثِؿُا مد
٦ِٓم مٓاَغ بٌٗ ْعاء الخ٣ُ٣ُة ْع  ٖلى ؤًضًىا هً٘ ؤْ ؾل  بٌٗ جك٨ُل في ْثخكاب٪ ثحضزل ٢ض التي الغثِؿُة اإلادا
ْاِٞٗم مُالبهم ثدضًض ٖلى ْجٗمل اثجاَاتهم ٓن  مجاال ًجضْن  ال ٢ض الكباب بٌٗ ؤن طل٪ في الؿبي ْلٗل ، ْص  مً ٨ًحب

                                                           
. ٕٚ٘ص  -ٜٜٜٔ –ندرية االسك –ادلكتب اجلامعي احلديث  -القيم الدينية للشباب من متطور الخدمة االجتماعية –نورىاف منَت حسن فهمي ٔ

ظاىرة األنومي يعترب مفهـو صراع القيم من ادلفاىيم احلديثة نسبيا ، حيث متت االشارة إليو يف ثنايا األْتاث النفسية واالجتماعية أثناء احلديث عن * 
. (زيودأنظر مرجع ماجد اؿ).يف كتابات كل من اميل دوركاَل ،وتالكوت بارسونز، وروبرت مَتتوف  (الالمعيارية)
 .(ٔٓٔ-ٜٜ)ص ص   -ٕٙٓٓ –عماف  –دار الشروؽ   –والقيم في عالم متغير الشباب –ماجد الزيود  ٕ
 .ٕٛ٘ص  -مرجع سبق ذكره –نورىاف منَت حسن فهمي   ٖ
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ْهّ ما زاللّ ن ٖما ُّٞ ٌٗبرْن ؤْ ، ٌٗح٣ض ن ؤجهم ْؤ ، ٌكْٗغ ٓص بلى ًٟح٣ْغ ٓات ْط   زاللِا مً التي الخ٣ُ٣ُة الاثها٫ ٢ى
ٓن  ْجها مك٨التهم ًٖ ٌٗلى ٓن  ٢ْض ، ٍْدضص ٓدي بضاٞ٘ طل٪ ٧ل في الؿبي ٩ً  اإلاك٨الت بلى الاؾحمإ خُص ، الؿالمة ث

 ٔ ٔ  مً َىا٥ ؤْ ، البٌٗ ٖىض اؾحدؿاها ًجض ال ٢ض ْالك٩اْ عة ًغ ٫ٓ  الالتزام يْغ  بال ْ شخيء، ب٩ل ْؤلاقاصة السحر ب٣

٫ ْطّ ًجغح ٢ض الظي الكا٧ي الحٗبحر مً ؤًٞل ٞالهمد ٔ  ًٖ اإلاؿْا . اإلاخؿبي ؤْ الك٩ٓ

 م٘ الحٗامل ْؾُلة ؤن خُص ، قغ ٦ْالَما الحُٝغ ؤْ الهمد ٞةما ، الكباب بٌٗ لضٔ الحٗبحر ؤػمة ثيكإ َىا مً

ُٖٓة ْاإلاىا٢كة ْؤلا٢ىإ الدجة ٖلى جٗحمض ْؤن البض الكباب ٓم وكاَضٍ ما ؤن ٣ًا٫ ٢ْض. بمك٨التهم اُٖةالٓ اإلآي  لضٔ الُ
ات مً الكباب بٌٗ ٓبل ْل٨ً ، ْؤلا٢ىإ باإلاىا٢كة ه٣ابلّ لم ؤهىا مغصٍ ْبهما ، الحُٝغ ٖلحها ًبضْ ثهٞغ  ْال٣م٘ بالخؿلِ ٢
ٔ  ٢ض بدُص ٣ة ألن ، الؿىحن مضٔ ٖلى ْاَُة ؤ٩ٞاع ٖلى اإلاٗحمض اإلاحُٝغ ال٨ٟغ َظا ٣ًٓ ًّ ٍَغ  الًِٛ ٖلى مضجٗد ٧اهد ٞع

ْمحّ ؤن خحن في ، ْال٣م٘ ْصات لخٓات في ٖلُّ ال٣ًاء ًم٨ً ٧ان ْاإلاىا٢كة باإل٢ىإ م٣ا  1. مٗض

ت اٞخ٣اص*  ٓصٍ ٞالكباب  ٣ْٖ2ُضتها ْث٣الُضَا ْثغاثها ألامة ر٣اٞة ًٖ البٗض طل٪ ْؾبي:  للكبــاب الظاجُت الهٍى  خالة جؿ
ن ًجغي  بما الغيا ٖضم مً نلل ْعبما ، صًىّ لكْا ٓثغ مكاٖغ ُّٞ ثىمٓ بَاعا لّ ْثسل٤ لّ ثمِض م٣ضمة َْظٍ ، صهُاٍ ْئ  الح

ٓصًا ٢ل٣ل لُهبذ ًحٗاْم الظي ْال٣ل٤ ٖٓا التراذ مً ًحسظ ْط ٢ٓض ؤن الُبُعي ْمً ، لحإملّ مٓي ٓص ثإمل ً ٓط  بلى الظاجي ال
ٓص ثإمل ٓط ٓص ، الاطحماعي ال ٓط ٓوي ْال ع في للبدص ال٩ ٝ ، الٗالم قْغ ٢ٓد هٟـ ْفي ، بلحها الضاٞٗة ْالْٓغ  ًٖ البدص ال

ض ٍَغ٤ غ ٖالم مً لمسْغ ٣ا باألصر ؤْ قٍغ  3لمسالم ٍَغ

ٓبة:  الجىــــ مك٩لت*  ٓص ْٖضم ، اإلاك٩لة َظٍ م٘ الكباب ث٠ُ٨ ْنٗ  َظٍ ْثغط٘ ، الصخُدة الجيؿُة التربُة ْط
ْ  بلى اإلاك٩لة ٓمات ، باالخحال٫ اإلاغثبِ الٛؼ ة ْاإلاِٟ  ْال٣ٗبات ، الساعطُة ْاإلاسحرات ، الخُاة في ُْْْٟحّ الجيـ ًٖ اإلاٛلَٓ

اض في الكباب ؤمام ثٓي٘ التي اضخي ْالٗاَٟي ْال٣ٗلي ال٨ٟغي  ْالٟغاٙ ، اإلاب٨غ الْؼ ٓٞغ ، ْالٍغ  لضٔ الاهدغاٝ ؤؾباب ْث

ْعَا ؤصاء ًٖ الكباب مىحضًات ْعجؼ ال٣ُام ٖضم ْؤزحرا الكباب  4.ص

 ٫ٓ  ٍْدي ٌكٗغ ٠ُ٦ ؤٖلمّ ؤن بمُل ثغبُة مً ألاؾاسخي الٛغى ؤن 'emihe بمُل' ٦حابّ في"  عوؾى حا٥ حان" ٣ٍْ
ٓاَّٟ ؤربد ْؤن ، ؤق٩الّ ٧ل في الجما٫ ْا٢ّ ٖ ٓاثّ ؤمى٘ ْؤن ، ْؤط  بمُل ْطض طل٪ ثد٤٣ ٞةطا ، الغطًلة هدٓ الاثجاٍ في قِ

ّ٣ ..... الؿٗاصة بلى ٍَغ

٫ٓ  ْثحإرغ ٫ٓ  ٦بحرا ثإرحرا الٟغص مُ ٓاًات الٟغص ٫ًمي ٢ْض ، ألاؾغة في الؿاثضة باإلاُ ٫ٓ  م٘ ثحٗاعى لِ  ؤن بال  ؤؾغثّ ؤٞغاص مُ
ٓلّ ثىمُة ٠٢ٓ َظٍ مُ ٓا٣ٞة ٖلى ثح عي  مً ٞلِـ ، لّ جصجُِٗا ْمضٔ ألاؾغة م ٓن  ؤن الًْغ ٓاًات ث٩  ألاؾغة ؤٞغاص َ

ٓطض ؤن ٨ًٟي بل ، مخكابهة ٫ٓ  ألاؾغة في ث ٓاًات مماعؾة هدٓ ْاَغة مُ . الٟغاٙ مك٩لة ثيكإ َىا ْمً ، الِ

:  الحالُة لؤلؾباب الٟغاٙ مك٩لة ثحٟا٢م:    الٟـــغاٙ مك٩لت* 

٫ٓ  ألاؾغة براعة ٖضم - ٓٞحر ْٖضم ال٣غاءة هدٓ قبابها إلاُ .  ال٨حي ث

ٓاصي في لالقترا٥ ؤبىاءَا ألاؾغة جصجُ٘ ٖضم - ايُة الى .  الكباب ْمغا٦ؼ الٍغ
                                                           

. (ٓٔ-ٜٓ)ص ص-ٕٔٓٓ-القاىرة  –الدار ادلصرية اللبنانية  -الشبػػػاب وأزمػػػػػة التعبيػػػػػػػػػر –سيد صبحي   ٔ
 . ٕٖٔص   –ٕٚٓٓ –دار الوفاء للطباعة والنشر  –ترمجة حيي مرسي عيد بدر   –الشباب في مجتمع متغير –لسػوففرد مي  ٕ
 .ٚ٘ص  -اإلسكندرية  –ادلكتبة ادلصرية للطباعة والنشر والتوزيع   –الشباب العربي ورادة التغيير من داخل التراث –علي ليلػػػػة  ٖ
. ادلرجع نفسػػػػػػو –فرد ميلسػوف  ٗ
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.  ْؤلابضإ الابح٩اع ٖلى جصجُِٗم ٖضم -

ٓا٫ الٗمل في ألاَل اوكٛا٫ - ٓما َ . الىٟؿُة مك٨التهم ْخل ألابىاء محابٗة ٖضم ٖىّ ًيحج مما ، لُ

ٓة بحن ألابىاء مٗاملة في ْالظبظبة الحىا٢ٌ ؤْ ألابىاء ثغبُة في الجؿُم ؤلاَما٫ - .  ْاللحن ْالكضة ْال٠ًٗ ال٣ؿ

ٓالضًً ؤخض ْٞاة - ة بلى ًاصي مما ٧لحهما ؤْ ال ٖؼ ٓع  الٗاثلي الاؾح٣غاع ٖػ .  الٗاَٟي بالٟغاٙ ألابىاء ْقٗ

اًة مجا٫ في ألازهاثُحن ٢لة - ٓطُّ الكباب ٖع .  ْاإلانهي الىٟنخي ْالح

ٓٞحر ٖضم - .  الكباب ًٖ الترٍْذ لبرامج مىاؾبة محزاهُة ث

ْع  ٢لة - ماع ْاإلاىاؾبة الِاصٞة ْاإلاؿغخُة الؿِىماثُة الٗغى ص ٫ٓ  الكباب أٖل . ْالاثجاَات ْاإلاُ

ايُة باإلاِغطاهات مامْالاَد ، ْالس٣اُٞة الٟىُة اإلاٗاعى ٢لة - . ٞغاّٚ ٢ْد الكباب بها ًمؤل التي ْاإلآؾ٣ُُة الٍغ

ن جٗجى التي ْالصخ٠ اإلاجالت هضعة -  اإلا٨حبات ٖضص ٢ْلة ْالاطحماُٖة، الىٟؿُة مك٨التهم بدل ْتهحم الكباب بكْا
.  الٗامة

 بالحًاٞغ الاطحمإ ٖلماء ؾإع لظا ، اإلاح٣ضمة الض٫ْ  مجها جٗاوي التي اإلاكا٧ل ؤَم مً جٗحبر الٟغاٙ مك٩لة ٞةن ْللكاعة

٫ٓ  ؤ٩ٞاع ث٣ضًم زال٫ مً ٖلحها للحٛلي التربُة ٖلماء م٘ ٓاطِتها ٖلمُة ْخل    1. إلا

ْاهُة بحن الىٟـ ٖلماء بٌٗ ًغبِ:  الٗــــضواهُت*  ٓن  ، ْالجيـ الٗض ٓل ْاهُة اإلاٛامغات اوٗضام ؤن لىا ٣ٍْ  خُاة مً الٗض
ٓا٦ي بهما ، َمإهِىة مً عةالخًا لِما ث٩لّٟ ما بؿبي الكباب ٔ  َبٍٓ م٘ ًح بة خُص مً الجينخي اإلاؿحٓ  ٖلى ْال٣ضعة الٚغ
ْلئ٪ لىا ٍْا٦ض ، اإلاماعؾة ْاهُة مً خالة في َْٓ الجيـ ًماعؽ ٧ان ال٣ضًم ؤلاوؿان ؤن الٗلماء ؤ ٖٓا الجيـ ٧ْان ، الٗض  ه

٢ٓد هٟـ في ْلؤل٧ل لمجيـ اإلاغؤة خم٫ ٩ٞان البكغ لخم بإ٧ل مغثبُا ٧ان ،ٞالجيـ طل٪ مً ْؤ٦ثر بل ، ال٣ىو مً  2.ال

 ألاؾغة في م٩اهتهم ْاَتزاػ آلاباء ب٠ًٗ ؤلاخؿاؽ هي الٗهغ َظا في الكباب ثجابّ التي الىٟؿُة اإلاك٨الت ؤزُغ ْمً* 
م ٞٗلى ، ٓن  الكباب مً ال٨سحر ؤن مً الٚغ ٓن  ٞةجهم ْؤمِاتهم آلبائهم ْالخي الح٣ضًغ ٨ًى ٓبهم في ٨ًحم  إلاأ ألاؽ مً ال٨سحر ٢ل

ٓن  التي الخضًسة ألاؾغة بلُّ آلد ٓن  بلحها ًيحم ٓائها ثدد ٍْىًم ٓصتهم بٗض ل ٓم ٧ل عخابها بلى ٖ  ثبضؤ الكباب ْمك٩لة ، ً

ٔ  ثبضؤ الكباب ٓن  ٩ًاصْن  ال ؤجهم مً بالك٩ٓ  مسل ًٖ ًىجم ماطا ْبالحالي. آزغ م٩ان في ؤْ الٗمل في ألجهما آلاباء م٘ ًح٣ابل
الء ًدـ ؤن ٌؿحُُ٘ ال بهّ ؟ الكباب بلى الٗمغ بّ امحض ٢ْض ٞلالِ هٟؿُة في ألاْيإ َظٍ ٍٓ ، ألخض بال  عطل ؤي مسل ٞإب
ٔ  امغؤة ٦إي ْؤمّ ، آزغ ٓثّ ؤزغ ْبز ٓاثّ ، ٓاء هٍٓغ في ٞالجمُ٘ ، الشخيء هٟـ ْؤز ٓن  ال ْطمُِٗم ، ؾ  ، ب٣لبّ ْطضاهُا ًغثبُ
ِم ال ٢ْض ًدبهم ال بهّ ٢ّٟٓ ٞةن ْلظا ، ٨ًَغ ٠٢ٓ َىا٥ َْل ، بالالمباالة ًخؿم الىاؽ طمُ٘ مً م  مً ؤعصا اطحماعي هٟنخي م

٠٢ٓ     3. الىاؽ بحن الالمباالة م

                                                           
 .(ٕٗ-ٖ٘)ص ص -ٜ٘ٛٔ –الكويت  –منشورات ذات السالسل   –الشبػػػػػػاب والفػػػػػػػراغ –أمحد عبد اهلل أمحد العلي   ٔ
. ٜٔص  –نفس ادلرجع السابق  –سيد صبحي  ٕ
 .(ٕٕ-ٕٓ)ص ص  –ٕٔٓٓ-القاىرة  –دار عريب للطباعة والنشر  -الشبػػػػػػػاب والتوتػػػػر النفسػػػػػػػػي -يوسف ميخائيػػل أسعد  ٖ
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ٓص ٖغى َٓ الا٦حئاب :- الا٦خئـــاب* ٓط  ْل٨ً ، ٩ٍْابضٍ الا٦حئاب ٌٗاوي ؤلاوؿان ْؤن ، ُّٞ محإنلة ْزانُة ، ؤلاوؿاوي ال
 ًٖ جٗبحرا بٓنّٟ ًِٓغ ٢ض الا٦حئاب ْؤن ، اطحماعي َٓ ْما ٣ٖلي َٓ ْما ْعازي َٓ ْما هٟنخي َٓ ما بخباًً ثخباًً بضعطات

ٕٓ ٣ْٞضان الخُاة في ْؤلاخباٍ ألامل زُبة .  اإلادبٓب اإلآي

ٓم ْالا٦حئاب ٓم إلاٗٓم مكتر٥ بدص ؤعيُة ًمسل هٟنخي ٦مِٟ  ْال٣ُاؽ الىٟنخي ْالُي الىٟـ ٖلماء ْؤن ؤلاوؿاهُة الٗل
ٓا ٢ض الىٟنخي ْل ٓم ثىا ٟاثّ ٞحٗضصت ْالحدلُل بالضعاؾة اإلاِٟ ٖٓد جٍٗغ م ْل٨ً  ْثى ٕٓ الحٗضص َظا ٚع  مً ال٣هض في ْالحى

ٓخض جٍٗغ٠ َىا٥ الا٦حئاب ٔ  ٖلى ْطضاوي ايُغاب الا٦حئاب"  م ٔ  ٖلى ٣ٖلي ايُغاب ْؤهّ ، الىٟنخي اإلاؿحٓ  اإلاؿحٓ
 خؿاب ٖلى صازلِا في ْالخكغه٤ بالظات الالحها١"  بّ ٣ًهض ْالا٦حئاب"  اطحماعي هٟنخي ًٖٓي  ٧اثً ؤلاوؿان ألن الظَاوي
ٓا٢٘ ٓع  اإلا٨حئي ٩ًابض خُص الساعوي ال  الخُاة لخغ٦ة الاؾحجابة ًَْْ  ْالظهي الٗم٤ُ ْالخؼن  ْالُإؽ بااله٣باى الكٗ

ٓع  ٟات جهبا ْالِٗل باإلطِاص ْالكٗ ٓا٢٘ الظا٦غة لحدٍغ  جٗٝغ ال ْبدغ٦ة ، مغح بمؼاض ٌٗاهُّ ٖما اإلا٨حئي ًضاٞ٘ ٢ْض ، ْال

٠٢ٓ  1 ."زغؾا ٨ٞغي  ْثٓهج الح

 البٌٗ ٌكٗغ ٢ْض ، اإلاغخلة َظٍ في خاطاتهم ؤخبُد الظًً زانة الًمحر ْثإهِي بالظهي ٌكٗغ ٢ض ٞالكباب2
 اإلاك٨الت ٢اثمة ٢مة ٖلى الاهٟٗالي الىطج مك٨الت ْجٗحبر ، ْالخكائم الُإؽ بلى ْاإلاُل الس٣ة ْي٠ٗ ْالاقمئزاػ باال٦حئاب

. لئلهاذ باليؿبة الىٟؿُة

ً ؤْ ؤعى لِا لِـ بوؿاهُة ْاَغة صمانؤلا:  ؤلاصمــــان* ٓطض ٞهي مٗحن َْ ٓطض خُص ث ٓامل ث ا اإلاُِئة الٗ  هٟؿُا الهخكاَع
٦ُٓا ْا٢حهاصًا ْاطحماُٖا ٓطغاُٞا ْؾل ة ألابٗاص محٗضصة ْاَغة ٞهي رم ْمً ، ْصًم ٓاَا في رٍغ اًا خُص مً مدح  الغئٍا ْػ

. بلحها

 هٟؿُة جٛحرات ًهاخبّ الاؾحٗما٫ َظا ْؤن ، مُٗىة ٣ٖا٢حر ؤْ مٗحن ٣ٖاع الؾحٗما٫ الٟغص ًيهئ صاٞعي ؾل٥ٓ ْؤلاصمان

غاى مً ػملة بلى ًاصي ال٣ٗاع اوسخاب ْؤن ، ْطؿمُة ْاطحماُٖة ٕٓ بخباًً ثخباًً ألٖا  3.ال٣ٗاع ه

ٓاص اإلاح٨غع  الحٗاَي"  بإهّ ؤلاصمان َْٗٝغ ٍٓة هٟؿُة خالة بلى ًاصي خُص ، الىٟؿُة للم  م٘ الحٟاٖل ًٖ هاثجة ًْٖ
اصة بلى اإلاضمً ٞحها ًمُل لضعطة اإلاسضعة اإلااصة ة ٍػ بة ٖلُّ ْجؿُُغ  اإلاحٗاَاة اإلااصة طٖغ ة ٚع مّ ٢ض ٢ٍِغ ْلة ٖلى ثٚغ  مدا

 ٫ٓ ٓبة الىٟؿُة اإلااصة ٖلى الخه ٣ة بإي اإلاُل  4". ٍَغ

ة ْجٗحبر ٓثغ زٌٟ هٍٓغ  ٖلى ٌٗمل نؤلاصما بإن ثُٟض خُص ، ؤلاصمان ؾل٥ٓ ثٟؿحر في البضاًات مً (1956) ل٨ىوٛغ الح
ٓثغ زٌٟ ات ًٖ الىاشخئ الح ٓثغ ال٣ل٤ مً ٣ًلل ثسضًغي  ؤرغ لّ اإلاسضعات ٞحىا٫ْ  ، ْالبُئُة الاطحماُٖة الًَٛٓ  ُٞٗمل ْالح

ؼ ٫ٓ  ؤن مً (1972) ْآزٍغً ٧ابل صعاؾة بّ طاءت ما ؤما ، ألالم ًىهي الظي الؿلبي ٧الحٍٗؼ ٓثغ ثسٟي ال ال٨د  ال٨ٗـ بل الح

 5. ْال٣ل٤ الا٦حئاب جؿبي

                                                           
 . (ٕٙٓ-ٕ٘ٓ)ص ص  -دت –القاىرة  –مكتبة زىراء الشرؽ   –أزمػػػػات الشباب النفسيػػػػػػػػػػة –زلمد ابراىيم عيد  ٔ
. ٕٔٙص  -مرجع سبق ذكره –نورىاف منَت حسن فهمي   ٕ
. (ٜٚٔ-ٜ٘ٔ)ص ص –نفس ادلرجع السابق  –زلمد ابراىيم عيد   ٖ
 .ٚٔص -ٜٜٙٔ –الكويت  –سلسلة عامل ادلعرفة   –نظػػػرة تكاملية –لمجتمع المخػػػػدرات وا –مصطفى سويف   ٗ
. ٕٔٓٓ-االمارات العربية  –دار الكتاب اجلامعي  –العالج السلػػػوكي لمشاكػػػل األسرة والمجتمع  –يوسف عبد الوىاب أبو محيداف   ٘
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ٓهات ْهي ، الٗاإلاُة الؿ١ٓ  في اؾحٗمالِا ٌؿاء التي الغثِؿُة باإلاسضعات ًحم ْؤلاصمان ٧ٓاًحن ألاُٞ  ْالخكِل ْال٩
ٓات في ٦بحر خض بلى مؿح٣غا ْيِٗا ًبضْ اإلاسضعات َْظٍ ، ْألامُٟحامُىات  ًىخكغ الخكِل ٧ان ْبن ، السالسة ألالُٟة ؾى

ة ٢ٓد لبٌٗ بؿٖغ ٓص ل٨ىّ ، ال ٢ْات ؤٚلي في الاؾح٣غاع بلى ٌٗ .  ألا

ٓعات اؾحٗما٫ بؾاءة مك٩لة ٌٗاوي ال الكباب ؤن ٌٗجي ال َظا ْل٨ً ْلى ، الِلٓؾة ٣ْٖا٢حر الباعبُخُ  يمً ٧اهد ٞاأل

 الحيكُِ بلى ؤ٦ثر خاطة في اإلاضمىحن ألن ، السالسة ألالُٟة في عثِؿُا مسضعا جٗض لم ْل٨جها (90-08) خ٣بة في الغثِؿُة اإلاسضعات
ا خالِا ٖلى ٞٓلد الِلٓؾة ٣ٖا٢حر ؤما ، ٓن  الظًً ال٣لة مسضع باٖحباَع  الظًً الكباب ؤْ الٟىاهحن ؤْ الٗلُا الُب٣ات بلى ًيحم

ٓن  ٖىضما ٖجها ًبحٗضْن   1. ال٩امل الىطج مغخلة ًضزل

ض بما ، ْاخضة ماصة مً ؤ٦ثر ًحٗاَى ٢ض ْالكباب ٫ٓ  لحًز ٓص ماصة مٟٗ ٓلِا ٌٗض ْلم ، ٖلحها جٗ ٍٓا مٟٗ  لٗضم ؤْ ، ٧الؿاب٤ ٢
ا َٓٞغ ٫ٓ  الحجٍغي بضاٞ٘ ؤْ ، ث ا١ ْمجاعاة ْالًٟ ٓمات مضمً مسل مًاص ثإرحر لحس٠ُٟ ؤْ ، الٞغ  ٌؿحسضم الظي اإلاى

ٓمات ل الهباح في لِؿخ٣ُٔ لُال اإلاى ٓع  لحًز  2.  ْالىٗاؽ بال٨ؿل الكٗ

٢ِٓٗا ٖلى اإلاحدضة ألامم وكغت 2005 ؾبحمبر ْفي غ الاهترهِد في م مة باإلاسضعات اإلاٗجي صةاإلاحذ ألامم م٨حي ث٣ٍغ  ًٖ ْالجٍغ
ٕ ٚحر لالثجاع الٗالمي الٓي٘ غ ْبحن 2005 لٗام اإلاسضعة بال٣ٗا٢حر اإلاكْغ  ًٖ اإلاسضعة ال٣ٗا٢حر محٗاَي ٖضص ثؼاًض ؤن الح٣ٍغ

غ في اإلاسبد الٗضص ٓن  200 بلى الٗضص ْنل خُص 2004 ث٣ٍغ  الظًً الٗالم ؾ٩ان ٖضص مً باإلائة5 الٗضص َظا ٍْمسل شسو ملُ

ْحت م ثغا  3. ؾىة 64-15 بحن ؤٖماَع

ٓعة ؤي في الحبٜ ْع١ ثحًمً ٖملُة:  الخضزُــــــً* ٓعٍ مً ن  ٦ُمُاثُة مغ٦بات بٗضة مدمل ؾازً صزان ابحإل ِٞٓ ن

ٓالي ٖضصَا بلٜ ٓاص اإلاغ٦بات َظٍ ؤَم ْ مغ٦ي 500 خ ٓثحن هي ْاإلا ٓن  ؤ٦ؿُض ْٚاػ الى٩ُ ٍٓة ألاخماى ْخمٌ ، ال٨غب  الًٗ
ٓاص َظٍ مٗٓم ؤن ْم٘  ًترْطُيُةالً ْاإلاغ٦بات ان ٌؿبي بًِٗا مً يغعا ْؤقضَا ؾامة اإلا .  الؿَغ

ٓثحن ٖلى ؤلاصمان  –باالؾحيكا١ الحلظط:  الخضزحن صواٞ٘ ومً ح٣اص  –الى٩ُ ٓلة الحضزحن بإن الٖا  الحضزحن اعثباٍ  –عط
ٓا٠٢ ٓا٠٢ باعثباَّ الكباب ْاٖح٣اص ، مُٗىة ْمىاؾبات بم  مٓاَغ مً ْمِٓغ اطحماُٖة اهةم٪ اٖحباٍع  –الًٛي بم

ة ٣اء  –ْالحدًغ الٗهٍغ ٢ٓد ل٣حل ٧ٓؾُلة -الؿٓء ٞع . الٟغاٙ ْملئ ال

ٓامل ْمً ٓعٍ في جؿاَم التي الٗ ٓلة هي الحضزحن ٖاصة في الكباب ث ٫ٓ  ؾِ   –الاؾحٛال٫ خي  –الؿُجاعة ٖلى الخه

ْلة الحمغص  4.الظات بربات ْمدا

خــغاب الٗؼلــت*   ، ٢اَغ ٢ٓي  مىٓم مجحم٘ ؤمام يّٟٗ ٖلى ثترثي التي الٗؼلة الىٟـ ٖلماء هٓغ ٝي مك٩لة ْؤَم:  والٚا

ٓع  في خلِا بلى ؾبُل ال ٖؼلة ْهي ٕٓ بحد٤ُ٣ بال َاالء ثه ٓخضة مً ه  ْالحٗاْن  ْالحٗا٠َ الخي"  ٖلى ال٣اثمة الخ٣ُ٣ُة ال
ٓخضة َظٍ ؤن ٚحر"الىاؽ بحن  َْٓ ، ْالاههُإ اإلاؿاًغة بلى ْصِٞٗم ، الىاؽ ٖلى اإلاجحم٘ يِٛ بلى بالىٓغ مؿحدُلة ثبضْ ال

                                                           
ص -ٜٕٓٓ-الرياض  –مركز الدراسات والبحوث  -دراتدور مؤسسات المجتمع المدني في خفض الطلب على المخ –زلمد فتحي عيد  ٔ

 .(ٕٔ-ٕٓ)ص
. ٕٗص -ٕٜٛٔ-الكويت  –اجمللس الوطٍت للثقافة والفنن  -سلسلة عامل ادلعرفة  –اإلدمػػػػػػػػػػان مظاىره وعالجو –عادؿ الدمػػػػرداش  ٕ
. ٛٚص -ٕ٘ٓٓ -ياضالر –مركز الدراسات والبحوث   –اإلرىػػػػاب والمخػػػػػدرات –زلمد فتحي عيد   ٖ
  -ٕٛٓٓ -االسكندرية -ادلكتب اجلامعي احلديث  –ممارسػػػة الخدمة االجتماعية في مجػػػػػػال األسرة والطفػػػػػولة –عبد ادلنصف حسن علي رشواف   ٗ

. (ٜٙ-ٜ٘)ص ص
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ٓلة بلى ٣ِٞ ًاصي ال اثجاٍ ٤ٍٓ في ؤًًا ًخؿبي بهما ْ ، الىاؽ بحن خ٣ُ٣ُة ْخضة ثد٤ُ٣ صْن  الخُل ٫ٓ  همٓ جٗ  الخي مُ

ٓع  َْظا ، لضحهم ْؤلابضإ .   الخضًص اإلاجحم٘ في الاهدغاٞات مً ٦سحر في ًخؿبي مغضخي ثُ

ُٖٓة خ٣ُ٣ة يٓء في الٗغبي الكباب اٚتراب ًٖ الح٩لم ٍْم٨ً ٢ٓد في َْامة بؿُُة مٓي  قب٨ة ؤن ْهي  هٟؿّ ال
ٓن  التي الاطحماُٖة ْالحىُٓمات الٗال٢ات ٓم ال بها ًغثبُ ٓعي ث٣ضًغ ؤؾاؽ ٖلى ث٣ ِٞم ؾلُم مٓي  ْاَحماماتهم لْٓغ

.  َمٓخاتهم ٍْغضخي مهالخِم ًد٤٣ بدُص ٞحها الٗمل ٌؿحر ال ، ْبم٩اهُاتهم

ٓلِم ْزبراتهم اؾحٗضاصاتهم م٘ ألاخُان ؤٚلي في ًلح٣ي ال للكباب ًحاح الظي ٞالٗمل  ًحٗاعى ٢ْض بل ْثُلٗاتهم ْمُ
با الىٟـ ًٖ ر٣ُال وكاَا الٗمل ًهبذ رم ْمً ، مِٗا ما الصسو ًماعؾّ ٖجها ٍٚغ  ؤطل مً ال ٌِٗل ؤن ؤطل مً ٣ِٞ مٚغ

ٕٓ َظا مسل َْعجؼ ، بّ ٌؿحمح٘ ؤن  ُّٞ ًضٞ٘ ؤهّ بل ، مل٩اثّ ْثد٤٣ بم٩اهُاثّ ثٟحذ ٝي ؤلاوؿان مؿاٖضة في الٗمل مً الى

ٓا٢٘ ثجاٍ بالؿلبُة بخؿاؾا . بالالمباالة ْاثجاَا ال

 ما َْظا ، يضٍ ًٍُِْٗم  يضَم ًٍُّْٗ بل ٖجهم ُٞٗؼلّ باآلزٍغً الصسو ٖال٢ات ٖلى للٗمل اإلاضمغ ألامغ ْبهظا

ٕٓ لضًّ ًسل٤  1. ْالاهدغاٝ الح٠ُ٨ ٖضم مً ه

ٓن "  ْن٠ ْل٣ض ٓإ" محرث  للمهاصع وؿ٣ُا مضزال ٞحها ٣ًضم ؤن خا٫ْ  التي الضعاؾة ْهي ، ْالاهدغاٝ الح٠ُ٨ ؤه
 البىاءات بٌٗ ثماعؽ ٠ُ٦ ا٦خكاٝ في مىدهغا ألا٫ْ  َضّٞ ٧ان خُص ، اإلاىدٝغ للؿل٥ٓ ْالس٣اُٞة الاطحماُٖة
ٔ  ٚحر الؿل٥ٓ في لالقترا٥ اإلاجحم٘ في مُٗىحن ؤشسام ٖلى يُٛا الاطحماُٖة ٔ  الؿل٥ٓ مً رغؤ٥ اإلاجاع  ثىا٫ْ  َْىا ، اإلاجاع

ٓن  ٓمي محرث ٠٢ٓ جكحر ٦دالة ألاه ٓن  الظي للم ٓاثمة ٚحر ر٣اُٞا اإلادضصة ألاَضاٝ ُّٞ ث٩  ْاإلاحاخة اإلاحِؿغة الٓؾاثل م٘ مح

ٓن  ًضلل ما هدٓ ْٖلى ، لحد٣ُ٣ِا ٓمي ًىمٓ"  محرث ة ؤْ ألاه ٠٢ٓ َظا مسل في الالمُٗاٍع  اءؤلاطغ ُّٞ ًهبذ الظي الخض بلى اإلا

ٓاء الىٟؿُة الىاخُة مً ثإرحرا ألا٦ثر ٖا ٧ان ؾ ٕ ٚحر ؤْ مكْغ   2. هٓامُا اإلادضص الؿل٥ٓ ٖلى همُُا مًٟال ٍْهبذ ، مكْغ

ٔ  ْخحن ٓخاثّ الكباب ؤخالم ثتهاْ م ْعا١ َْ با ٞلِـ ، ٢هحر طض ٖمغ بٗض ٖان٠ زٍغ٠ ؤصع٦ِا شجغة ٦إ  ٠٣ً ؤن ٍٚغ
٢ٟٓا بًِٗم ٓعة ٖلُّ الحمغص خض بلى ألامغ َمب ًهل ٢ْض ، ال٨باع لٗالم مٗاعيا م ٓا ْؤن يضٍ ْالس ٌٍٓ ًٖ ًبدس  الحٗ

 ٔ ٓن  -الكباب ٖالم  –السام ٖاإلاِم في ْالؿلٓ ْاتهم ُّٞ ًد٣٣ ٓن  ، ط  3. ًغيحهم هدٓ ٖلى الخُاة ُّٞ َِْٗك

:-  هي هٟؿُة مكا٧ل لضحهم الظًً للكباب اإلامحزة الؿمات ؤَم ْمً

ٓا٠٢ مً السكُة  –الىٟـ في الس٣ة ه٣و  –ليالاهٟٗا الىطج ٖضم  –الؼاثضة الخؿاؾُة -  اإلاغيُة اإلاساْٝ  –الجضًضة اإلا

ٓا٢ُٗة ٚحر ٢ٓ٘  –الاطحماُٖة اإلاِاعات ه٣و -ال ٓاصذ ث ٓع   –الامحداهات مً السٝٓ  –ؾِئة خ  ْٖضم بالى٣و ٚامغ قٗ

اض اإلاغثٟٗة ال٣ابلُة  –ال٨ٟاءة ٓم ايُغاب -لالهٖؼ ٓابِـ اإلاؼعجة ألاخالم  –الى ٔ  جٗضص -ْال٩ ٓع   –الجؿمُة الك٩اْ  الكٗ
ٓثغ الٗهبُة  –بالحٗاؾة          4.الجؿمُة الصخة ؾٓء  –الهضإ -الٓؾاْؽ –ْالح

                        

                                                           
 .(٘ٚ-ٗٚ)ص ص  -ٜ٘ٛٔ –الكويت  -فنوفاجمللس الوطٍت للثقافة واؿ –سلسلة عامل ادلعرفة   –الشباب العربػػػػػي ومشكالتو –عزت حجازي   ٔ
 .ٕٔص-ٕٗٓٓ -اإلسكندرية -ادلكتبة ادلصرية للطباعة والنشر والتوزيع  –باثػػػػولوجية العصيان واالغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  -السيد علي شتا   ٕ
 .ٙٚص  -نفس ادلرجع السابق –عزت حجازي   ٖ
 .ٚٗص  -ٕٛٓٓ –اإلسكندرية  –دار ادلعرفة اجلامعية   –ػػػػػػػػػػػػػػػػػةالمراىقػػػ –مايسػػػػػة أمحد النيػػػػاؿ   ٗ



 
 
 

 

 
 

    2017–ٞمبراًغ    : 28الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  

90 

 

:  الاحخماُٖت اإلاك٨الث -2

 ٫ٓ بغت ٣ً ٓن  ْع ٓص َٓ ما بحن الحىا٢ٌ ؤْ الحباًً هي الاطحماُٖة اإلاكا٧ل ؤن محرث ٓط ي ما ْبحن ، اإلاجحم٘ في م  ثٚغ

ٓعة اإلاجحم٘ َظا مً َامة ٖةمجمٓ ٓن  ؤن خضًة به   1. بّ ٩ً

ٓن  ؤجهم الكباب آما٫ بن ٍٓٞغ الظي الحٗلُم مً ٢ضع بإٖلى الحمح٘ بلى بك٠ٛ ًحُلٗ ْلة ث  بٗمل لاللحدا١ ْطل٪ الض
اض رم مىاؾي ًٍٓ الْؼ ٓع  مً طل٪ ًحُلبّ ْما ؤؾغة ْث٩  اإلاك٨الت هي اإلاك٨الت َظٍ لِؿد ْل٨ً  ْثإرِسّ مؿ٨ً ٖلى الٗس

ٓن  ؤجهم بل ، للكباب الاطحماُٖة  ْالؿُاؾُة الاطحماُٖة الخُاة مٗتر٥ في الاهسغاٍ ْالى الاطحماُٖة باإلا٩اهة الحمح٘ بلى ًحُلٗ
ٓلِم آعائهم ْث٣ضًغ ْاخترامِم بهم اإلاجحم٘ ْباٖتراٝ  ْالا٢حهاصًة ٓن  ٦ما ، هاٞٗحن ٦إًٖاء ٢ْب ب ٓع  ثد٤ُ٣ في ًٚغ  الكٗ

ٖة بالُغ١  الظات ًٖ للحٗبحر ؤمامِم الٟغنة بثاخة م٘ ةْلؤلؾغ اإلاجحم٘ بلى باالهحماء ٓلة اإلاكْغ  ، ْاطحماُٖا زل٣ُا ْاإلا٣ب
ٓن  ٓاَبهم ْاؾحٗضاصاتهم ٢ضعاتهم ثىمُة بلى ٍْدحاط ٢ٓد ْفي ، ْم ال ٌٗض لم الخايغ ال  ًٓل اإلاجحمٗات مً مجحم٘ ؤن م٣ب

ي الق٪ قبابىا ٞان هٟؿّ ٖلى مٛل٣ا ْعبُة الس٣اٞات ٖلى الاهٟحاح في ًٚغ ٓاء ، اإلاٗانغة ألا اعات ؤْ عخالت ق٩ل في ؾ  ٍػ
إل ؤْ للٗمل ٓع  في الكباب ًُمذ ، بؼاصَا ٍْتزْص مىاَلِا مً ًجهل ل٩ي ، الس٣اٞات َظٍ ٖىانغ ٖلى الَا  باالؾح٣غاع الكٗ

مئىان الىٟنخي ٓمّ بلى ْالَا .   ُّٞ اإلاحٟاثلة الىٓغة ْالى ْٚضٍ ً

عة ٌٗاوي ال الخا٫ ْبُبُٗة  ٌٗاوي مً َْىا٥ ، مجها ٌٗاوي ال مً الق٪ ِٞىا٥ ، اإلاكا٧ل ٧ل ؤْ بٌٗ مً ابف ٧ل بالًْغ

ْثة بضعطات بًِٗا مً   2: ًلي ما اإلاكا٧ل َظٍ ْمً ، محٟا

ت اإلاك٨الث -1 :   ألاؾٍغ

ٓص ٖضًضة صعاؾات ثا٦ض ٍٓة ٖال٢ة ْط ٓا٤ٞ بحن ٢ ة الٗال٢ات في الاؾح٣غاع ْبحن طِة مً الح٠ُ٨ ؤْ الح  طِة مً ألاؾٍغ
 ٔ ٓطّ ْلظل٪ ، ؤزغ ا اَحماما ألاؾغة بمك٨الت السانة الضعاؾات ث ٓا٤ٞ بمك٨الت ممخْٓ ٓجها مً بضال الصسهُة ث  هٓام ٧

ٓم ٓا٤ٞ ٖضم ٌٗحبر ْلظل٪... الاطحماُٖة ْالٗال٢ات الاطحماعي الًبِ ٖلى ٣ً ة ْالهغاٖات الح  بحن الحٟاٖل مً ق٨ال ألاؾٍغ

ًاء .  ألاؾغة في الغاقضًً ألٖا

ٝ لحٛحر ال ، الكباب بضاًة في خغطة ه٣ُة بلى ثهل بإؾغثّ الٗغبي الكباب ٖال٢ة ؤن ٍْبضْ عة ألاؾغة ْْغ  ، بالًْغ
ًٍٓ ألن ْل٨ً ٔ  طِة مً ْألابىاء ، طِة مً ألاب ٓا ، ؤزغ ن ؤنبد  بما ، مسحلٟة هٓغ ْطِات مً باآلزغ َٝغ ٧ل ٖال٢ة ًْغ
ن الكباب ًجٗل ْا لم ألاؾغة ؤٞغاص ْب٣ُة آبائهم بإن ٌكْٗغ ٓص ٓن ي ٌٗ ٓا ٦ما ِٞم ٓا الكباب جٛحر ؤن بٗض ، ٢بل مً ٧اه  ْزغط

ٓلة مغخلة مً م لِم ْؤنبذ الُٟ ْا ْ ، بهم السام ث٨ٟحَر ٓن  بضؤ ٓعْن  ألاؾغة ًٖ الاؾح٣ال٫ بلى ًىُل٣  الؿلُة ٖلى ٍْس

ٍٓة ٓن  مً ٧ْل ، ألاب ٓة َىا٥ ؤنبذ ؤن بٗض ، الؿلُة ًمسل   3. بُجهم ثٟهل ٦بحرة َ

 ب٣ٟضان بخؿاؾا الابً ٖاف ، آلاباء طاهي مً اإلاغهة ٚحر ْالؿُُغة بالخؿلِ اجؿمد بطا بىاءْألا آلاباء بحن ٞالٗال٢ة
ْلة ، بالىٟـ ْالس٣ة ألامً ٓاػهّ ٖلى ٧لّ َظا ٍْى٨ٗـ ، الؿلبُة ؤْ ْالٗهُان بالحمغص الخؿلِ َظا اؾح٣با٫ ْمدا  ث

                                                           
 .ٙٛص -ٖٕٓٓ –األزاريطة  –دار ادلعرفة اجلامعية   –المشكػػػػػػػػالت االجتماعية -زلمد عاطف غيث و امساعيل علي سعد  ٔ
  .(ٚٗ -ٙٗ)ص ص  -ٕٜٜٔ –مصر  –معية الدار اجلا -مشكالت الشباب العربػػػػػي المعاصر  –عبد الرمحن زلمد العيسوي   ٕ
 (ٖٚٓ-ٖٙٓ)ص ص  –ٕٕٓٓ -االسكندرية -ادلكتب اجلامعي احلديث  –ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية في رعاية الشػػػػػػباب -زلمود ادلهديل   ٖ
. 
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ْص ثمسل ٖلى ٢اصع ٚحر َْٓ ، مجحمّٗ صازل ْبالحالي ، ؤؾغثّ صازل ْالىٟنخي الاطحماعي ٍٓات ْمٗاًحر خض  ْمً ، الؿل٥ٓ مؿح
  ألامغ ًسحلِ رم

ٓاٍ ْث٠ًٗ الاخباَات ثدمل ٖلى ال٣ضعة مٟح٣ضا ًىمٓ بدُص ٖلُّ ْمة الاطحماُٖة ٢     1. اهدغاٝ ؤي إلا٣ا

ة ٞلمسالٞات ٓص في بالٛا ؤرغا ألاؾٍغ ٓٞغ ؤن ْٖلُىا الكباب لضٔ اإلاكا٧ل ْط  بقبإ مً ثد٣ُ٣ّ ٖلى ألاؾغة عجؼت ما لِم ه
ٓاء ، ؤؾاؾُة خاطات مً لِم ٓا٢٘ ٦ىحاض اطحماُٖة ؤْ ر٣اُٞة ؤْ هٟؿُة ؤْ طؿمُة ٧اهد ؾ  جٗاٌكّ ا٢حهاصي اطحماعي ل

ٝ بَاع في ألاؾغة ٢ٓد ٧ل الكباب صٞٗد ؤقمل اطحماُٖة ْْغ اًة ًٖ بُٗضا ال ٓاٖا ثماعؽ ْختى ، ألاؾغة ْخماًة ٖع  مً ؤه

  2. ْالاؾحٛال٫ ْالخغمان لمسُغ ًحٗغى ٞال مِٗم ْالح٠ُ٨ آلازٍغً م٘ الب٣اء ؤطل مً خاطاثّ إلقبإ ألاوكُة

  : مجها محٗضصة صالالت ٖىضٍ ْال٣ٟغ: ال٣ٟغ -2

ْاة ٖضم ٌٗجي ال َْٓ: الاحخماعي ال٣ٟغ*  ٔ  ْاهسٟاى ْاإلامحل٩ات الضزل ه٣و ًٖ الىاثجة الا٢حهاصًة اإلاؿا  مؿحٓ
ْاة ٖضم ؤًًا ٌكمل ْبهما ، اإلاِٗكة ٓع  الاطحماُٖة اإلاؿا .  ْالاؾحٛال٫ بالى٣و ْالكٗ

ٓن  َْىا ٔ  ٣ًاؽ ال وؿبُا ال٣ٟغ ٩ً .  اإلال٨ُة حجم ؤْ الضزل مً مٗحن بمؿحٓ

ً ٚحر الىاؽ مً ٞئة بّ ٣ٍْهض:  والخاحت الٗىػ *  ٓصَم ثإ٦ُض ٖلى ال٣اصٍع ٔ  ٖلى ْط  ؤصوى ٌٗحبر الظي الح٣لُضي اإلاؿحٓ
 ٔ ٢ْات مً ٢ْد ؤي في زاعطُة مؿاٖضات ؤي صْن  مؿحٓ ٔ  ًدضص َٓٝ ، ألا ٍْة بلى باإلوؿان ًاصي الظي ألاصوى اإلاؿحٓ  ٦ما الِا

ٓططا ًدضص ٓن  الظًً اإلادحاطحن َم مً بلى جكحر التي الاطحماُٖة للٗال٢ات هم .  ٌؿاٖضَم الظي ْمً اإلاؿاٖضة ًُلب

ُة طماٖحّ ؤخض في ؤْ اإلاجحم٘ في ال٣ُم وؿ٤ في م٩اهّ ًدضص: ألازالقي ال٣ٟغ*   ٧ان ما ؤطا بلىٔ اإلاًٗ َظا َْكحر ، الٟٖغ

ال ال٣ٟغ ٫ٓ  ال٣ٟحر ٌكٛلِا التي اإلا٩اهة ْبلى ؤزال٢ُا م٣ب   3اؾحمحاّٖ صْن  ْثد

ٓم ٖلى ْال٣ٟغ ٔ  بإهّ ٌٗجي الٗم ٍٓة الصخُة باالخحُاطات ًٟي ال مىسٌٟ مِٗشخي مؿحٓ  الظاجي باالخترام ْاإلاحهلة ْاإلاٗى
ٖٓة ؤْ لٟغص ٓن  التي الخالة ِٞٓ ْبالحالي ، ألاٞغاص مً مجم ٓٞاء ًٖ ٖاطؼا الكاب ٞحها ٩ً ٓٞحر ال  ، اإلالبـ ، الٛظاء محُلبات بح

 ٔ عي  اإلاإْ   4.  لىٟؿّ الًْغ

٫ٓ  ْوؿحُُ٘  ٍْم٨ً ، هٟؿُة خاطة ًٖ ٌٗبر ؾل٥ٓ هي التي الؿغ٢ة بلى ًاصي ٣ٞض ، اإلاكا٧ل ٧ل ؾبي َٓ ال٣ٟغ ؤن ال٣
غ١  الٟغص شسهُة صعاؾة يٓء في ٖلُّ الحٗٝغ ٍٓجها َْ ٓن  ْعبما الظات إلربات ْؾُلة بما ْهي ، ث٩  للحمل٪ جٗبحرا ث٩

ٓة ْالاؾحمحإ ٓن  ٢ْض ، بال٣ ٓعة ث٩ ٓع  مً ن .  الىٟنخي ؤلايغاب ن

ْعَم لِـ ؤقُاء مً الكباب بٌٗ مىّ ٌٗاوي الظي الخغمان َٓ للؿغ٢ة ْالضاٞ٘ ٫ٓ  بم٣ض  ؤْ ، ال٣ٟغ بؿبي ٖلحها الخه

ٓن  ال ممخة خاطة     5. الخاطة َظٍ ًد٤٣ ال٣حل ٧ان ْبن ختى ٧اهد مامّ الؿغ٢ة بلى طل٪ ُٞضِٞٗم ، بقباِٖا ٌؿحُُٗ

                                                           
.  ٕٕٓص  -ٕٚٓ –اإلسكندرية  –ادلكتبة ادلصرية  –األطفػػػػال وتعاطػػػػي المخدرات  –سحر عبد الغٍت   ٔ
.  ٘ٗص   –ٕٛٓٓ –اإلسكندرية  –مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع  –الشبػػػػػػاب والفراغ ومستقبل البحث العلمي  –خالد الزواوي   ٕ
 . ٔٛص   –ٕٛٓٓ –القاىرة  –دار الفجر للنشر والتوزيع  –العنف والفقػػػػػػػر في المجتمع الجزائري  –بلقاسم سالطنية وساميو محيدى   ٖ
 . ٖٛص  –نفس ادلرجع   ٗ
 . (ٛٛٔ -ٚٛٔ)ص ص   –ٕٛٓٓ –اإلسكندرية  –العلم واإلدياف للنشر والتوزيع  –في نمػػػػػو اإلنسػػػػػان وتربيتو  –أمحد علي بديوي زلمد   ٘
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حضاء طغاثم ؤزُغ مً ْال٣حل ٓاهحن ٖلُّ ثُل٤ ما ؤْ ، الىٟـ ٖلى الٖا  َٓ بل -ألاشسام طغاثم-الخضًسة الجىاثُة ال٣

حضاء بلُّ ًهل ما ؤ٢صخى ٓعة مً الىٟـ ٖلى الٖا ا١ َْٓ ، زُ ح بَػ ٫ٓ  ؤطل مً الْغ  ٣ٞض ْلظل٪ (مسال) اإلاا٫ ٖلى الخه
ٍْة الكغاج٘ طمُ٘ خغمحّ ٓبات لّ ْٞغيد ْخضًسا ٢ضًما  ْالٓيُٗة مجها الؿما .  ناعمة ٣ٖ

ْاٞ٘ ؤن ؾاب٣ا ٢لىا ٦ْما ٓن  ٢ض ال٣حل ص ع ؤرىاء ث٩ ٫ٓ  َٓ ْالِضٝ مالُة بظاث٣ة الكباب مْغ   1... الاهح٣ام ، اإلاا٫ ٖلى الخه

:  الضعاؾُت اإلاك٨الث -3

ٓعة لِا ٞؿىجض ، الكباب مجها ٌٗاوي التي الضعاؾُة اإلاك٨الت بلى هٓغها ْبطا ا ًٖ ث٣ل ال ْؤَمُة زُ ٓإ مً ٚحَر  ؤه
ٔ  اإلاك٨الت  ال٨بحر اإلاجحم٘ ٞلؿٟة لِٟم الكباب وٗض ؤن زاللّ مً وؿحُُ٘ نٛحر مجحم٘ بال هي ما اإلاضعؾة ؤن خُص ، ألازغ
ُضة ؤؾـ ٖلى صعسخيالم اإلاجحم٘ صازل ْثًامجهم ألاٞغاص جٗاْن  ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ ، ؤَضاّٞ ثد٤ُ٣ في ْالحٗاْن   مً َْ
ٍٓجها بلى اإلاضعؾة جؿعى التي ؤلاوؿاهُة الٗال٢ات  ٌكي ْٖىضثظ ْمضعؾحهم الكباب ْبحن ، البٌٗ بًِٗم الكباب بحن ث٩

ٓاَىا ٍْهبذ الحلمُظ .  ال٨بحر اإلاجحم٘ صازل ْالحٗاْن  للحًامً مؿحٗضا نالخا م

ٓن  الكباب هجض ما ٦سحرا ْل٨ً ٓإ مً ٌٗاه  التي الحٗلُمُة اؾحٟاصتهم ج١ٓٗ  ٢ض التي الضعاؾُة ق٨التالم مً مسحلٟة ؤه

ٓا٣ِٞم ج١ٓٗ  ٢ض بل ، اإلاضعؾة لِم ث٣ضمِا    2. اإلاجحم٘ م٘ ث

ٓن  ال اإلاك٩ل َظا لضحهم الظًً الكباب هجض لظل٪ ، للضعاؾة الضاُٞٗة ي٠ٗ هجض اإلاكا٧ل َظٍ ْمً  ًخىاؾي طِضا ًبظل
 مسال الجامٗات ْفي ْ بٟاٖلُة مٗالجحّ ثحم لم بطا ؾٓءا ًؼصاص ما ْٚالبا مب٨غ ٢ْد في ًبضؤ الحدهُل ْثضوي بم٩اهاتهم م٘

لحن ٚحر ؤشسانا الحدهُل يُٟٗي الُلبة مً ٦سحر ًهبذ ٓن  ال ، مؿْا ٓاُٖضَم ًلتزم ٓن  بم ٓن  الضعاؾة مً ْحهغب  ٣ٍْضم
ٓجها ال ؤْ ، محإزٍغً اإلاضعؾُة ْاطباتهم ٓعَم ًاصي ال ؤبضا ٣ًضم  لخل اًجابي بك٩ل اؾخساعتهم لىب الهغإ ؤْ باإلخباٍ قٗ

ٓاطِتها هدٓ الضاٞ٘ ي٠ٗ بلى ًاصي بل اإلاك٩لة    3. م

ٓن  الكباب َاالء ْهجض ٓاء ، البُٗض اإلاضٔ ٖلى ؾِئة ٖاصات لضحهم ثح٩  لؤلؾ٠ ، ال ؤم متزْطا  بُاال ، ٖامال ٧ان ؾ

لُة مً التهغب هي الكضًض ٓا٧ل اإلاؿْا حماص ْالح .   الٛحر ٖلى ْالٖا

ٟحن بٌٗ ؤن الخٔن ما ٨ٞسحرا ٓن  الكباب اإلآْ لُة ثدمل مً التهغب في ًحٟىى  ؤن مٗح٣ضًً ، ٖاث٣ِم ٖلى اإلال٣اة اإلاؿْا

ٕٓ طل٪ .  ْاهحهاع ٦بحر ٦ؿي بالٗمل ال٣ُام مً ؤلاٞالت ٦ْإن ، الظ٧اء مً ه

لُات ًحدمل ال ختى ؤٖلى مىهي بلى التر٢ُة ختى ًٟغى مً َْىا٥  مً َْىا٥ ، بقغاُٞة ؤْ ٢ُاصًة ؤْ ، عثاؾُة مؿْا

ٌ ما٫ ال٣ُام ًٞغ .  بياُٞا ؤطغا ٖجها ًح٣اضخى التي ثل٪ ختى ؤلاياُٞة باأٖل

                                                           
 . ٕ٘ٙ ص  –ٕٛٓٓ –القاىرة –الدار الدولية لالستثمارات الثقافية  –علم النفس والجريمػػػػػػػػػػة  –زلمد حسن غاًل   ٔ
 . ٖٔٔص  –مرجع سبق ذكره  –زلمد زلمود ادلهديل   ٕ
دار الفكر للنشر  –ترمجة نزيو محدي و نسيمة داود  –مشكػػػػػالت األطفال والمراىقيػػػػن وأساليب المساعػػػػدة فيها  –تشارلز شيػػػفر و ىػػػوارد ميلماف   ٖ

 .   ٓٗ٘ص   –ٕٛٓٓ –عماف  –والتوزيع 
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ٓن  ْؤًًا ٓن  الؿِئة الٗاصة َظٍ الُالب َاالء لضٔ ثح٩ ً ٓٞاء ٍْٞغ لُة ال  الٗلم ا٦خؿاب ْهي ، ٖلحهم اإلال٣اة باإلاؿْا
ة ٓن  ، بالٗلم ْالتزْص ْاإلاٗٞغ ٓن  ختى ْحهمل ٓن  ًحسلٟ م ؽ ؤزظ ٖلى ألاؾغة ٍْٚغ  ْجٗغ٢ل ٧اَلِا ثس٣ل التي السهٓنُة الضْع

ٓاعصَا    1. م

ٓع  الح٨ٟحر الضعاؾُة في الكباب مك٨الت ْمً ْاٞ٘ في الحد٨م لٗضم ْطل٪ ، الجيؿُة باألم  ْالح٨ٟحر ، الجيؿُة الض

.  آلازغ الجيـ في اإلاؿحمغ

ْاٞ٘ َظٍ ؤؾباب مً ْالتي اض اهخكاع الض اض َْٓ الؿغي  ؤْ الٗغفي الْؼ ٫ٓ  بةًجاب ٍْحم ْر٤الم ٚحر الْؼ حن بحن ٢ْب  الُٞغ

ض طة الْؼ ُة ْع٢ة زال٫ مً ْالْؼ   :- ؤؾبابّ ْؤَم.  ٖٞغ

ؼة ؾلُة ؤمام الكباب ي٠ٗ - .  الجيؿُة الٍٛغ

ٔ  بحن ْالا٢حهاصي الاطحماعي الح٩اٞا ٖضم - .  الكباب مؿحٓ

ٓٞغ ٖضم - ٫ٓ  بةًجاع مىاؾي مؿ٨ً ث .  م٣ضم ْبضْن  م٣ٗ

اض البآَة الح٩ال٠ُ - ٓع  في ػا٫ ما لكبابْا للْؼ    2. الضعاؾة َ

ص ؤًًا اإلاكا٧ل ْمً ة ، الظا٦غة ْي٠ٗ الكْغ ٓب ٚحر ثسهو صعاؾة في ْؤلاطباٍع  ما ٦ْسحرا ، بلُّ ًمُل ال بّ مٚغ
ٓع  ًيكإ َْىا ، ٖلُّ ٞغى الظي الحسهو صعاؾة في الكباب ًٟكل  السٝٓ مك٨الت ٦ْظل٪ ، ْالُإؽ بالسُبة الكٗ
٫ٓ ا ْٖضم الغؾٓب مً ْال٣ل٤ ٓبة الضعطات ٖلى لخه ٓطِة الكباب اثجاٍ ٖضم ٖلحها ًترثي التي ، اإلاُل  اإلاىاؾبة الضعاؾُة ال

ٓامل ْؤ٦بر ؤَم مً ٌٗحبر الضعطات ٖلى ْال٣ل٤ الغؾٓب ْمساْٝ ،  الكباب ٌؿحُُ٘ ال ْلظل٪ ، الضعاسخي للٟكل اإلاؿببة الٗ
ْاتهم ثإ٦ُض ٠٢ٓ طل٪ ألن ط ٔ  ٖلى ًح    3. اإلاىاؾي الىجاح مؿحٓ

ٓاص في ًجض ال الكباب ؤن اإلاالخٔ نْم ٓاصا ْالجامٗات اإلاضاعؽ في الضعاؾُة اإلا ٢ٓة م  ًاصي مما ، هٟؿّ بلى مدببة ؤْ مك

ٓعصة ؤ٩ٞاع ًٖ بدثهم بلى ٓهّ مىدٝغ ْؾل٥ٓ مؿح .              ٌٗحى٣

ْهة في اهخكغ ٢ْض      ٓإع في الكباب ث٨ضؽ ألازحرة آلا  ؤن ق٪ ال ، ألاخُان بٌٗ في ْؤلاصمان للؿغ٢ة ْمماعؾتهم ، الك
٢ٓد هٟـ في الحٗلُمُة الٗملُة ْٞكل ألاؾغة ٞكل ًٖ هاثج َظا  4. ال

ٓاء خض ٖلى ْاإلاح٣ضمة الىامُة البلضان مٗٓم مجها جٗاوي ْاطحماُٖة ا٢حهاصًة مك٩لة البُالة بن:  البُــــالت -4  ْل٣ض ، ؾ
ٓاطِتها ْالاطحماُٖة الا٢حهاصًة ْالسُِ الؿُاؾات ثدا٫ْ  التي اإلاك٨الت يمً بغػت ٫ٓ  ْْي٘ م  ث٣حهغ ال ، لِا الخل

ٓاحي ٖلى البُالة آراع ٓاحي بلى ثحٗضاَا بل ٣ِٞ الا٢حهاصًة الى  . ْالؿُاؾُة الاطحماُٖة الى

 

 

                                                           
  .( ٜٗ  –ٛٗ )ص ص  –مرجع سابق  –مشكالت الشباب العربي المعاصر  –العيسوي  عبد الرمحن رلمد  ٔ
 . ٓٓٔص  –مرجع سبق ذكره  –عبد ادلنصف حسن علي رشواف   ٕ
 . ٖٖٔص  –مرجع سبق ذكره  –زلمد زلمود ادلهديل   ٖ
. ٓٙٔص -ٕٛٓٓ –االسكندرية  –مؤسسة شباب اجلامعة   –االنحػػػػػػػػراؼ االجتماعػػػػػي –طارؽ السيد   ٗ
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خباعاث مً زُىعتها البُالت مك٩لت وج٨دؿب  : الخالُت الٖا

 ٞالبُالة ْٖلُّ ْاخض، آن في مىّ ْالٛالبة ؤلاهحاض ْؾُلة ًمسل بإهّ ؤلاهحاض ٖىانغ ب٣ُة ًٖ ًحمحز الٗمل ٖىهغ ؤن -
ٓاعص بَضاع هاخُة مً ثمسل ٔ  هاخُة مً جٗض ؤجها ٦ما ، اإلاجحم٘ إلا  اخحُاطات بقبإ في الا٢حهاصي الىٓام لٟكل ماقغا ؤزغ

ٔ  ثد٤ُ٣ في رم ْمً ، ؾ٩اهّ اَُة مغثٟ٘ مؿحٓ .  الٟغص لٞغ

ٓع  ٖاَال ثغ٥ بطا الكباب بن - .  هحاويؤلا ٖمٍغ ٣ٍْل بهحاطُحّ ثحضَ

ٓٞحرا ًماعؽ بط ْاإلااصي البكغي  اإلاا٫ عؤؽ بهحاطُة ٖلى ًارغ (اإلا٣ىٗة البُالة) الٗاَل الٗامل الكباب بن - .  ؾلبُا ث

ْلة الؿُاسخي ٞاالؾح٣غاع ، ْالاطحماُٖة الؿُاؾُة اإلاساَغ مً ٦سحر بلى البُالة ثاصي - ٓن  للض ْلة بم٣ضعة مَغ  ٖلى الض

.  ٖمل ٞغم زل٤

ٓعتها ث٣ل ال ْؾُاؾُة اطحماُٖة آراع للبُالة - الء ٠ًٗ٦ الا٢حهاصًة آلاراع ًٖ زُ  ٦ظل٪ ، للمجحم٘ ْالاهحماء ال

اصة ة اإلاك٨الت ٍػ   . ْزاعطِا ألاؾغة صازل الاطحماُٖة الٗال٢ات ْايُغاب ألاؾٍغ

ٓع  جٗجي ْالبُالة  ْؤن ، ٚامًا ث٣بلاإلاـ ًهبذ خُص ، ألؾغثّ لّ اإلاؿح٣بل في ألامل الٟغص ٣ْٞضان ، ألامً بٗضم الكٗ
ٓع  الٗمل ٖضم اء ًحٗل٤ ٞاألمغ ، بالعجؼ ؤلاخؿاؽ بلى ٍْاصي للٟغص السؼي  بؿبي مدُم قٗ  ْر٣حّ ْٞسٍغ الٟغص ب٨بًر

 1.بىٟؿّ

عة ، الٗمل ًٖ الٗاَلحن ٞغاٙ ٢ْد باؾحٛال٫ الاَحمام بلى ثضٖٓ الض٫ْ  بٌٗ ثجحاح التي البُالة ْاَغة بن ٓٞحر ْيْغ  ث

مة الغطًلة بلى ثاصي مؿال٪ في اهدغاِٞم زكُة لِم اإلاىاؾي الٗمل ٞغم  ٖلى ال٣ضعة ٖضم ْهي ٖاصًة بُالة َْىا٥. ْالجٍغ

ٓٞحر ً الٗمل ث  2. مىّ ْالحبرم بالٗمل ال٤ًُ بلى ًضِٞٗم مما ْثسههاتهم ثخىاؾي لل٣اصٍع

ًٍٓ َبُٗة ْضر الظي الحسلُل اإلاجا٫ َظا في وٟٛل ؤن وؿحُُ٘ ال  ال٨ك٠ ثم خُص صيالا٢حها باليؿ٤ ْاعثباَّ الح٩
ًٍٓ بحن الٗال٢ة ًٖ ٓاَغ مً ًغبُِا ْما الٗمل ْٖال٢ات البُالة ْمك٨الت الٗمل ْؾ١ٓ  الح٩ ٖٓة نغاُٖة ْ  َْظا محى

ْلة ؤي ْثىُٓم ثسُُِ ؤن الؿاثض لالٖح٣اص ٓم ص ٓاعص اإلاىٓمة اإلاحابٗة ٖلى ٣ً ة للم ٝ ْث٨ُُِٟا البكٍغ  ْاإلاؿحجضات للْٓغ
ًٍٓ  البُئُة ًٍٓ بطغاءات جُٛحر ليًحِ الضاثم ٞالح٩ ٝ بسل٤ جؿمذ التي الح٩ ٖٓا ْال٣ًاء طضًضة ٖمل ْْغ  مك٩ل ٖلى ما ه

 3.  البُالة

ًٍٓ ْعا ًلٗي ٞالح٩ ٔ  ٖلى عثِؿُا ص ٕٓ لسل٤ م٩ُاهحزما باٖحباٍع الٗمل ؾ١ٓ  مؿحٓ  اخحُاطات بحن ْالحىاٚم الاوسجام مً ه

.  الٗمل ؾ١ٓ  الى الجضص ْال٣اصمحن الٗاملة الُض مً الا٢حهاص

ًٍٓ ٕٓ ؤي الىٓام بسل٤ ٌؿمذ ٞالح٩ ٓاػن  مً ه  ثبرػ َْىا ٖلحها ْالُلي الٗاملة الُض في ْال٨ُٟي ال٨مي الٗغى بحن الح
ْاع ٓم التي اإلاِمة ألاص ًٍٓ مغا٦ؼ بها ث٣ ٓاِٖا بازحالٝ الح٩ ٓاء ؤه ة ؤْ ثاَُلُة ؤْ مِىُة ٧اهد ؾ  الٗملُة َظٍ في ٖؿ٨ٍغ

                                                           
. (ٔٔ-ٓٔ)ص ص  -ٖٕٓٓ –اإلسكندرية  –منشأة ادلعارؼ   –البطػػػػػػػػػػػػػػالة –زلمد عالء الدين عبد القادر   ٔ
. ٕٙص  –مرجع سبق ذكره  –أمحد عبد اهلل أمحد العلي   ٕ

3
 - Claud Dubar – La formation professionnelle continue Op-Cit.pp.114-115 
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ًٍٓ خُص مً ؤَمُتها ثباعالٕا بٗحن ازظًً الا٢حهاصًة الاطحماُٖة ٍضَم البُا٫ الكباب ث٩  مً ثم٨جهم طضًضة بمٗاٝع ْثْؼ

 1.  الحىمُة ْثحرة ْمؿاًغة الاطحماُٖة الخُاة في الاهضماض

الت َْىا٥ ًٍٓ اؾتراثُجُات ثٟؿحر بلى ؾٗد وؿبُا خضًسة مدا  اَحم ٞل٣ض ْالحىُٓم الحسُُِ ٖملُحا يٓء في الح٩
ًٍٓ بحن ةالٗال١ بحدلُل ْلُُاع بِؿىاع ًٍٓ ؤن ْؤْضخا ْالا٢حهاص الح٩  اؾخسماع اهّ ٦ما الا٢حهاصي الىمٓ ٖامل َٓ الح٩

ٓٞحر  2.الا٢حهاصًة الاخحُاطات لح

ٓن  اَحم ٦ما ًٍٓ بحن اإلاحباصلة الٗال٢ة بابغاػ الاطحمإ ٖلم في الضاعؾ ٓعت ْل٣ض ْالحىمُة الح٩ ٫ٓ  ؤٖمالِم طل ثمد  خ

ًٍٓ الحإَُل بحن الٗال٢ة ًٍٓ الا٢حهاصًة ةْالحىمي ْالح٩ ٍٓة الٗملُة في إلصماطِم الٗمل ًٖ الٗاَلحن ْث٩ .  الكاملة الحىم

ًٍٓ هٓام ؤن َاالء اٞترى ٣ٞض  ؤي زهٓنُة ْان الا٢حهاصي الح٣ضم ْصعطة الاطحماعي الىٓام بُبُٗة ًغثبِ الح٩

ًٍٓ  3. اإلاٗجي اإلاجحم٘ زهٓنُة ج٨ٗـ ث٩

  : منها الكباب ٖلى ٦ثحرة آزاع وللبُالت

 :  الىٟؿُـــت زاعآلا* 

ٓا لضًّ ْثسل٤ الٗاَل لضٔ سخيء هٟنخي بخباٍ وكٓء بلى ثاصي -  الىٟـ في الس٣ة ٖضم لضًّ ثسل٤ بط ، مًُغبا هٟؿُا ط
.  ألامل ٣ْٞضان باإلاؿح٣بل ؤلاًمان ْٖضم ْآلازٍغً

ٓح ٢حل بلى ثاصي - ٓٙ الُم ٓع  ْالىب ِ .  الضاعؾحن لضٔ الىٟنخي ؤلاخباٍ ْْ

:  الخل٣ُـــت آلازاع* 

ٍٓم بالؿل٥ٓ الٗاَل ٢ُام ْٖضم ، السل٣ي الاهدغاٝ بلى البُالة ثاصي - ٫ٓ   –الضًيُة للحٗالُم َب٣ا ال٣  ، الؿغ٢ة ، الخؿ
ٓة الىهي، . الغق

:  الضًيُـــت آلازاع* 

 النمكٜ ٣ْٖلّ ٨ٍٞغ ألن ، ثماما ًاصحها ال ثجٗلّ لم بن ، الضًيُة الكٗاثغ ؤصاء في الاؾح٣غاع ٖضم بلى البُالة ثاصي -
ْعٍ ألازحر َْظا ال٣ٟغ بلى ثاصي ألجها ، ال٨ٟغ بلى البُالة ثاصي ؤن اإلام٨ً ْمً بل ، ٖمل ًٖ بالبدص  بلى ًاصي ؤن ًم٨ً بض

.  ال٨ٟغ

:  الاحخماُٖـت آلازاع* 

اض ؤي) ألاؾغة ألن ، طضًضة ؤؾغ بوكاء لٗضم هٓغا الٗىٓؾة اهخكاع ٖجها ًيحج البُالة - هة بلى ًدحاض ( الْؼ  ال٠ُْث٪ مْا

 1. طل٪ ًمل٪ ال الٗمل ًٖ الٗاَل ْالصسو

                                                           
 
  .Cf Goguelin(p)et Léon(A)la formation continue des adultes.Paris P.U.F.1970المعلومات انظر لمسيد من   

Besnard (p) et Lhtard(B)La formation continue –Paris.PU.F.1976-p33    
   

 
  

 Abdelmalek-The concept of spectificity.in.civilisation and culture.CULTURE.volume 5°N2.1978P175. 
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:  الٗاَُٟت اإلاك٨الث -3

 ٢بلِا ْما اإلاغا٣َة مغخلة ثحًمً اإلاغخلة ِٞظٍ ، الٗاَُٟة اإلاكا٧ل هي ؤًًا الكباب مجها ٌٗاوي التي اإلاك٨الت ؤَم مً
 للمغا٤َ باليؿبة ْالخي ، ٞٗاليالان ْالاؾح٣غاع الظات لحد٤ُ٣ ؤؾاؾُة خاطة ٌٗض اإلاغخلة َظٍ في الخي ٞةن ، بٗضَا ْما

٫ٓ  الخىان ٌٗجي ال ألاؾغة صازل ْال٣ب ٓن  ٞةجهم الخي الكباب اٞح٣ض ْبطا ، راهُا ؤ٢غاهّ رم ، ؤ  الخماًة ٣ْٞضان بالًُإ ًدؿ

ن .  ْالخؼن  بال٨أبة َْكْٗغ

 ٌكٗغ ٖىضما ٍْدي ، ًدي ل٩ي طاَضا َْؿعى ػمالثّ بحن م٩اهة ًٖ لىٟؿّ ًبدص اإلاغخلة َظٍ بضاًة في قاب ٧ْل

٫ٓ  ْطض ؤن بٗض ْمُمئىا آمىا الخُاة ٖلى ٣ًبل ، ْالغيا بالؿٗاصة ٓن  مً بحن ْالخي ْالخىان ال٣ب .   بّ ًدُُ

٢ُِٟٓم ٖلى بهماتها الٗاَُٟة زبراتهم ْثتر٥ بإهٟؿِم الكباب ٖىاًة ثؼصاص اإلاغخلة َظٍ ْفي م ؤْ اإلاضعؾة في ث  ٞحها جٗثَر

اضا بٗض خ٣ُ٣ُة بهضمات بًِٗم ٍْهاب ، ٓن  ممً لْؼ .  ًدب

ات ٍٓة ثجاعب اإلاجا٫ َظا في الكباب ٞحهٞغ ْل ْصة ٚحر ٖاعية ؤخاؾِـ ًٖ ثهضع ، ٖلحهم طضًض مُضان في ؤ .  مدض

اض مك٩لة الكباب مغخلة في الٗاَُٟة اإلاك٨الت ؤَم ْمً  بغطل ثتزْض التي الٟحاة زانة ، الح٠ُ٨ ْؾٓء اإلاب٨غ الْؼ
غ ؤْ الازحُاع في الخ٤ لِا ْلِـ  صعاؾتها محابٗة مً ٖاثلتها َاْثدغم ا٢حىإ ؤْ خي صْن  ؾىا مجها ؤ٦بر  ْثب٣ى ، اإلاهحر ث٣ٍغ

ٓمة ياجٗة الٟحاة ٓبة ْثجض ْمٓل .  ْالؿٗاصة ْالح٠ُ٨ الظات ثد٤ُ٣ في نٗ

ٓن  الظًً للكباب ْباليؿبة ٓن  ٢ض اإلاغخلة َظٍ في مب٨غا ًتزْط  2. باالهٟها٫ ًيحهي الظي اإلاح٩افئ ٚحر الخي مً ٌٗاه

:   ٖا٦ؿاثالم* 

ٓص  ٓم ما بها اإلا٣ه  بهضٝ آلازٍغً زٍُٓ ٖلى الاثها٫ ْ الاهترهِد ْقب٨ة الِاث٠ اؾحسضام في الٗبص مً الكباب بّ ٣ً
اض ٓص ْاؾحجبن الٟش َظا في ٢ًْٗ ٢ض الٟحُات مً ٦ْم ْمٛاػلتهً الؿُضات مداصرة ؤْ ؤلاٖػ ٖٓ  ٖلى الكباب ْبٚغاءات ل

   . آلازغ السِ

ٓع  الكباب مً ثهضع الِاثُٟة ْاإلاٗا٦ؿات ٓع  طاهي مً ؤجها بال ْؤلاهاذ الظ٧  ؤَم ْلٗل ؤلاهاذ طاهي مً مجها ؤ٦ثر الظ٧

   : لِا اإلااصًة ألاؾباب

ْلُاء ٢بل مً الغ٢ابة اوٗضام -1 ٓع  ؤ اثّ في اإلاُل٣ة الس٣ة ابجها ثمىذ ألاؾغ مً ٨ٞسحر ألام ٓن  ٢ض بل ثهٞغ  َاثٟي زِ لّ ٩ً

   . السانة حجغثّ في بّ زام

ٓص -2 ْهّ بما ْالحإرغ ألاٞالم مكاَضة مسل الساعطُة اإلاارغات ْط    . طيؿُة براعة مً ٌكاَض

ٓص -3    . اإلاُٟض بالىاٞ٘ بقٛالّ ْٖضم الٟغاٙ ٢ْد ْط

حن -4 ما٫ مً ْاٖحباٍع ألامغ لِظا الؿٓء ٢غهاء ثٍؼ ٓن  التي ألٖا    . ؤ٢غاجهم بحن بها ًخباَ

ٓض٫ ًضِٞٗم ْاإلاٛامغة لئلراعة الكباب خي -5    . ؤزُاع مً ُّٞ ما ٖلى الباب َظا ْل
                                                                                                                                                                                           

-ٚٗ)ص ص -ٕٚٓٓ-االسكندرية  –دار الفكر اجلامعي   –مشكلة البطػػػػػػالة في المجتمعات العربيػػػػػػػة واإلسالمية –أسامة السيد عبد السميع  ٙٗ
ٜٗ) .

 .(ٖٗٓ-ٖٖٓ)ص ص  -مرجع سبق ذكره –زلمد زلمود ادلهديل   ٕ
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ا الكباب ٖلى الًاعة او٩ٗاؾاثّ ألامغ لِظا ٧ان ٢ْض ا ْاإلاجحم٘ زهٓنًال ٓمًال ٓاَغ طل٪ ْمً ٖم    : الحالُة ْآلاراع الٓ

٢ٓد إلياٖة هخُجة الٗلمي الحدهُل في الكباب ث٣هحر -1    . الِاث٠ بجِاػ الٗبص في ال

 اعث٩اب بلى بّ ثضٞ٘ ٢ض بل ْاثؼاهّ َضْءٍ ث٣ٟضٍ اإلاٗا٦ـ الكباب لضٔ ٞؿُةالً الايُغابات مً الٗضًض خضْذ -2

   . باهلل ْالُٗاط الٟاخكة

 - ٕٓ َغ٥ في الٟحُات مً ٦سحر ٢ْ
َّد

ِا ٣ًٟضَا ما في ث٣٘ ٢ض ْبالحالي اإلاٗا٦ـ الكباب لًِ ًىهبّ الظي الك  ٦ْغامتها قٞغ

ٓا٢٘  1  . طل٪ ٖلى ٌكِض ْال

 :زاجــــمت

لُة ث٣٘ ْٖلحهم ، ألامة ؤؾاؽ َم الكباب ؤن ًخبحن ٖغيّ ثم ما زال٫ مً     ألجهم ، الاػصَاع ْ الغقي بلى ٢ُاصتها مؿْا
ْع  ْلِم اإلاجحمعي الحٛحر مهضع  ًسحل ْباهدغاِٞم ، اإلاجحم٘ ًهمر ْبةنالخِم ، الٗام اليؿ٤ في الح٩امل ثد٤ُ٣ في ألاَم الض
ٓاػن  م  ُّٞ الح ْلة ١ٖات ٖلى ًً٘ مما َاثلة َا٢ات باٖحباَع  مك٨التها ْثدل خاطاتها جكب٘ ل٩ي الٟئة َظٍ ثجاٍ ثدضي الض
ٓصَا مً جؿحُٟض ختى ثُلٗاتها ْثد٤٣ عي  مً ٧ان لظا ، الحىمُة ثد٤ُ٣ في طِ ٓٞغ الًْغ  لحمحز الالػمة ألاؾاؾُة السضمات ث

 ثٓيُذ ثم ْلظل٪ ، ابُةالاًج اإلاجحمُٗة ْال٣ُم الاثجاَات ثضٖم التي ألاوكُة في الاًجابُة مكاع٦تهم ْيمان شسهُتهم

ٓن  ْما زهاثو مً  –الكباب  –الٟئة َظٍ ًمحز ما ؤَم ٓهّ ْما ، بقباِٖا بلى اإلاجحم٘ ٌؿعى اخحُاطات مً ًحُلب ٓاطِ  مً ً

ٓاء مكا٧ل .  ٖاَُٟة ؤْ اطحماُٖة ؤْ هٟؿُة ؾ

 :اإلاغاح٘ ٢ابمت

ٓمي مدمض ٖمغ -1 ٓمي مدمض ٖمغ  –الكِباوي الح ت ةالىٟس ي ألاؾـ  –الكِباوي الح اًت والتربٍى  الجامٗة -الكباب لٖغ

ٓخة  .1973 -َغابلـ اإلاٟح

ٓعَان  -2   –الخضًص الجامعي اإلا٨حي -الاحخماُٖت الخضمت مخُىع  مً للكباب الضًيُت ال٣ُم –ِٞمي خؿً مىحر ه

ة  .1999  –الاؾ٨ىضٍع

ٓص ماطض   -3 ١ صاع  –مخٛحر ٖالم في وال٣ُم الكباب –الٍؼ  . 2006  –ٖمان  –الكْغ

ة الضاع -الخٗبُـــــــــغ وأػمـــــت الكبـــاب  –نبخي ًضؽ  -4  .2001 -ال٣اَغة  –اللبىاهُة اإلاهٍغ

ٓن  ٞغص  -5 ٓٞاء صاع  –بضع ُٖض مغسخي ًخي ثغطمة  –مخٛحر مجخم٘ في الكباب –مُلؿـ .. 2007  –ْاليكغ للُباٖة ال

ة ٦حبةالم  –الترار صازل مً الخُٛحر وعاصة الٗغبي الكباب –لُلــــة ٖلي  -6 ٓػَ٘ ْاليكغ للُباٖة اإلاهٍغ   –ْالح

ة  . 2005  –ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓعات  –والٟـــــــغاٙ الكبــــــاب  –الٗلي ؤخمض هللا ٖبض ؤخمض  -7 ٍٓد  –الؿالؾل طات ميك .  1985  –ال٩

ي صاع -الىٟؿــــــــي والخىجــــغ الكبـــــــاب -ؤؾٗض مُساثُــل ًٓؾ٠ -8   . 2001 -َغةال٣ا  –ْاليكغ للُباٖة ٍٖغ

غاء م٨حبة  –الىٟؿُــــــــــت الكباب أػمــــاث  –ُٖض ابغاَُم مدمض -9 .  -صت  –ال٣اَغة  –الكغ١  َػ

                                                           
 .(ٗ-ٖ)ص ص-ٕٓٗٔ  –الرياض -دف  –انحراؼ الشبػػػػػػػاب –خالد اجلريسي   ٔ
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٠ٍٓ مهُٟى -10 ة ٖالم ؾلؿلة  –ج٩املُت هٓـــغة  –واإلاجخم٘ اإلاســــضعاث  –ؾ ٍٓد  –اإلاٗٞغ  ًٓؾ٠ -11  1996  –ال٩

َٓاب ٖبض  .2001 -الٗغبُة الاماعات  –الجامعي ال٨حاب صاع – واإلاجخم٘ ألاؾغة ا٦ـــلإلال الؿلـــى٧ي الٗالج  –خمُضان ؤبٓ ال

  –ْالبدٓذ الضعاؾات مغ٦ؼ -اإلاسضعاث ٖلى الُلب زٌٟ في اإلاضوي اإلاجخم٘ مؤؾؿاث صوع   –ُٖض ٞحخي مدمض -12

اى  .2009 -الٍغ

الحه مٓاٍَغ ؤلاصمــــــــــان  –الضمــــغصاف ٖاص٫ -13 جي اإلاجلـ -ةاإلاٗٝغ ٖالم ؾلؿلة  –ٖو ٍٓد  –ْالٟجن للس٣اٞة الَٓ  -ال٩

1982. 

ــــاب  –ُٖض ٞحخي مدمض   -14 اى  –ْالبدٓذ الضعاؾات مغ٦ؼ  –واإلاســـــضعاث ؤلاَع .  2005 -الٍغ

ٓان ٖلي خؿً اإلاىه٠ ٖبض -15  الجامعي اإلا٨حي  –والُٟـــــىلت ألاؾغة مجــــــا٫ في الاحخماُٖت الخضمت مماعؾـــت  –عق

ة -الخضًص  .2008 -الاؾ٨ىضٍع

ة ٖالم ؾلؿلة  –ومك٨الجه الٗغبـــــي الكباب  –حجاػي  ٖؼت -16 جي اإلاجلـ  –اإلاٗٞغ ٓن  للس٣اٞة الَٓ ٍٓد -ْالٟى   –ال٩

1985. 

خـــــــــــــــــــــــغاب الٗهُان بازــــىلىحُت   -قحا ٖلي الؿُض  -17 ة اإلا٨حبة  –والٚا ٓػَ٘ ْاليكغ للُباٖة اإلاهٍغ ةؤلاؽ -ْالح  -٦ىضٍع

2004. 

ـــا٫ ؤخمض ماٌؿـــــة  -18 ُـ ة صاع  –اإلاغا٣َــــــــــــــــــــت  –الى ة  –الجامُٗة اإلاٗٞغ  .2008  –ؤلاؾ٨ىضٍع

ة صاع  –الاحخماُٖت اإلاك٨ــــــــالث -ؾٗض ٖلي اؾماُٖل ْ ُٚص ٖا٠َ مدمض   -19 ُة  –الجامُٗة اإلاٗٞغ  .2003  –ألاػاٍع

 .1992  –مهغ  –الجامُٗة الضاع -اإلاٗانغ الٗغبـــــي الكباب مك٨الث  – ٌؿٓي ال٘ مدمض الغخمً ٖبض   -20

ٓص -21  اًت في الاحخماُٖت الخضمت مهىت مماعؾت  -اإلاِضلي مدم ة -الخضًص الجامعي اإلا٨حي  –الكــــــباب ٖع  -الاؾ٨ىضٍع

2002 

ٟــــا٫ – الٛجي ٖبض اخغ -22 ة اإلا٨حبة  –اإلاسضعاث وحٗاَــــي ألَا ة  –اإلاهٍغ  .2007  –ؤلاؾ٨ىضٍع

اْي  زالض   -23 ٓعؽ ماؾؿة  –الٗلمي البدث ومؿخ٣بل والٟغاٙ الكبــــــاب – الْؼ ْلُة خ ٓػَ٘ لليكغ الض   –ْالح

ة .  2008  –ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓػَ٘ لليكغ الٟجغ صاع  –الجؼابغي  اإلاجخم٘ في وال٣ٟـــــــغ الٗى٠ – خمُضٔ ْؾامُّ ؾالَىُة بل٣اؾم -24   ال٣اَغة  –ْالح

– 2008  

ٓػَ٘ لليكغ ْؤلاًمان الٗلم  –وجغبِخه ؤلاوؿـــــان همـــــى في – مدمض بضًٓي  ٖلي ؤخمض -25 ة  –ْالح   –2008  –ؤلاؾ٨ىضٍع

مــــــــــت الىٟـ ٖلم – ٚاهم خؿً مدمض -26 ْلُة الضاع  –والجٍغ    –2008 –ال٣اَغة  –الس٣اُٞة لالؾخسماعات الض

ٓاعص ْ قُـــٟغ جكاعلؼ  -27  ٟا٫ مك٨ـــــالث – مُلمان َـــ ّ ثغطمة  –ٞيها اإلاؿاٖــــضة وأؾالُب واإلاغا٣َُــــً ألَا  ْ خمضي هٍؼ

ْص وؿُمة ٓػَ٘ لليكغ ال٨ٟغ صاع  –صا   2008  –ٖمان  –ْالح

ة  –الجامٗة قباب ماؾؿة  –الاحخماٖـــــي الاهدــــــــغاٝ  –الؿُض َاع١  -28  2008  –الاؾ٨ىضٍع
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ة  –اإلاٗاٝع ميكإة  –البُــــــــــــــالت  –ال٣اصع صٖي الضًً ٖالء مدمض -29  2003  –ؤلاؾ٨ىضٍع

  –الجامعي ال٨ٟغ صاع  –وؤلاؾالمُت الٗغبُـــــــت اإلاجخمٗاث في البُــــــالت مك٩لت  –الؿمُ٘ ٖبض الؿُض ؤؾامة -30

ة  2007 -الاؾ٨ىضٍع

نخي زالض   -31 اى -صن  –الكبـــــــاب اهدغاٝ  –الجَغ . -1420  –الٍغ

- 32 Claud Dubar – La formation professionnelle continue -paris 

 Cf Goguelin(p)et Léon(A)la formation continue des adultes.Paris P.U.F.1970.  

-33-Besnard (p) et Lhtard(B)La formation continue –Paris.PU.F.1976 .  

-34-Abdelmalek-The concept of spectificity.in.civilisation and culture.CULTURE.volume 5°N2.1978 
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  الُابُٟت م 1860 ٞخىت مً الجؼابغي  ال٣اصع ٖبض ألامحر مى٠٢

ألاحىبُت  ال٨خاباث يىء ٖلى
 2 الجؼابغ حامٗت/صخضح الخُٟٔ ٖبض.أ

 

 

 

:  ملخو

ٔ  ْثضمحر ْخغ١  الىٟٓؽ، آالٝ َال٥ في جؿببد َسُاء، َاثُٟة ٞحىة الكام ببالص ٖهٟد م 1860 ٖام في        ب٩املِا، ٢غ

 ٖبض ألامحر ٞغى اإلادىة َظٍ ْفي. الُاثٟي ْالحٗاٌل الاطحماعي البيُان في ثغ٦حّ الظي الٗم٤ُ عحالُج  َٓ ٧لّ طل٪ مً ْألاَم
ش، ٖلى هٟؿّ صمك٤ في اإلاْىٟي ،الٟظ الجؼاثغي  اإلاجاَض ال٣اصع، ش ْٞغيّ الحاٍع ٢ّٟٓ الٗالم، ٖلى الحاٍع ٓص بم  ثل٪ ؤرىاء اإلاكِ

تزاػ ر٣اٞة ْهي بلضاهىا، في اٞح٣ضهاَا ر٣اٞة وكغ بلى الٗمل َظا زال٫ مً هغمي ْهدً. الٟحىة الت الٖا  ٖٓماثىا ببُ

ٓا ألاطُا٫ بلى ْث٣ضًمِا ْزهالِم، ٓه ْة ل٩ُ   آلازٍغً م٘ ْالتراخم الخؿامذ في ٢ض
ًال
ٓا ْؤًًا. ٣ٖاثضَم ٧اهد ؤًا ٓه ٓة ٩ً دّغ٥ ٢

ُ
 ث

ؼ ّٟ د
ُ
ؿغُّ  ْمؿح٣بل خايغ لبىاء ْث

ُ
. بّ و

دا٫ْ         
ُ
حي ما ْثجمُ٘ عنض الضعاؾة َظٍ في ه

ُ
٠٢ٓ َظا ًٖ ٢ُْل ٦ ثري  ختى ألاطىبُة ال٨حابات في الىبُل اإلا

ُ
 عنُض ه

ىا بلى الحىبُّ ْطَي  ْلِظا. الٗغبُة م٨حبخىا
ّ
ٓعي في وؿحٌُٟ لً ؤه ْمحّ ألامحر مٓي  في ال لمجؼاثغ، الٟغونخي لالؾحٗماع ْم٣ا

حي ما ألن ْثٟانُلِا، م 1860 ٞحىة خُشُات
ُ
ٛجي ٖجهما ٦ اصة، ٧ل ًٖ ٌُ ٖٓحن ثٓيُخي مسحهغ بح٣ضًم ثٟيؾى٪ بل ٍػ .      للمٓي

  .الُاثُٟة م 1860 ٞحىة  -الكام بالص  -الجؼاثغي  ال٣اصع ٖبض ألامحر :اإلاٟخاخُت ال٩لماث 

 :م٣ضمت

الخٔ ؤن ًم٨ً التي ألاما٦ً ؤ٦ثر مً الكام بالص جٗحبر          ا جُٗضصا اإلاغء ٞحها ًُ ًاٖل ُٓ ضا، ْمظَبُا َاثُٟا ْثى  ال ٩ًاص بط ٍٞغ

ٕٓ، لِظا الٗالم في هٓحر طضًٓ ٓجها بلى طل٪ ٍْغط٘ الحى ٍٓة اإلاىا٤َ ؤ٦ثر مً ٧ ش في خُ  َظٍ ؤنبدد ْلؤلؾ٠. ال٣ضًم الحاٍع
ٓطض ثمسل البالص ٢ٓد في ْاإلاظَبُة للُاثُٟة الؿحئ الىم ٔ  ْؤًًا الّغاًَ، ال غ ٓح اإلاغء ًَ ْلُة الؿُاؾات ؤرغ بٓي  ثدٍغ٪ في الض

ات .  مهالخِا ةلسضم ْاإلاظَبُة الُاثُٟة الجٖز

ْعبي اهضٞإ م٘ الٗسماهُة ؤلانالخات ثؼاُمً برغ الكام بالص في الُاثُٟة الخالة اهبٗسد ل٣ض        البالص َظٍ هدٓ ُمتزاًض ؤ

ٓن  الغخالة بضؤ الٟترة َظٍ ٟٞي. اإلاُالصي ٖكغ الحاؾ٘ ال٣غن  زال٫ ْعبُ ٍغً مً ْؤٚلبهم  -ألا
ّ

 الكام بالص ٖلى ًترصصْن   –اإلابك

٣ضؾة، عىألا ال٦خكاٝ
ُ
ّم . الضًيُة الحٗالُم ْثجؿُض اإلا

ًال
ٓن  َاالء عاح ر  بحن الؿ٩اهُة الازحالٞات ًٖ ٦حاباتهم في ًحدضر

ٓاث٠ مسحل٠ ْات بخضٔ الُاثُٟة ٞإضخد. الُ . اإلاى٣ُة في ألاطىبي الحٛلٛل ؤص
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ٓصًً الغّخالة، َاالء هجر       ْلِم، ؾُاؾات َٝغ مً مؿى ْع  ػعٕ في ص  اإلاجحم٘ في طضًضا ْا٢ٗا نىٗد التي الُاثُٟة بظ

 لؤلمحر ٧ان التي م 1860 ٞحىة ؤبغػَا ٧ان الُاثُٟة، ْالهغاٖات الٟتن ْثهاٖضت اإلاجحم٘، َظا صازل الاختراب ٞبضؤ. الكامي
٢ٟٓا الجؼاثغي  ال٣اصع ٖبض بُا م ْعٍ اقحٗالِا، بٗض هبُال ْبؾالمُا ْٖغ ا ْبَٟاء لِا الحهّضي في لض  اعجاب مدّل  ٩ٞان. هاَع

ٍٓ الظًً مً ختى ْث٣ضًغ ٍٓ هاػل .  ْخاعب

: 1الجؼابغي  ال٣اصع ٖبض ألامحر

ْمة بن         ش في بظاتها ٢اثمة مغخلة ثمسل الجؼاثغي  ال٣اصع ٖبض ألامحر م٣ا  الٟغوؿُة الخملة هجاح ٞٛضاة. الجؼاثغ ثاٍع

ة ْمة في ألامحر اهسٍغ م، 1830 ٖام الجؼاثغ ٖلى الاؾحٗماٍع يد التي الكٗبُة اإلا٣ا ّٓ ْمة بُٚا ٖ ا بٗض الغؾمُة اإلا٣ا  اه٨ؿاَع
َٓ٘ ؤن ْبٗض . 2خؿحن الضاي الٗسماوي الخا٦م عاًة ثدد ٓخُض بلى باصع ،3م 1832 ؾبحمبر في ُبمٗؿ٨غ الجِاص ٖلى ب  ال٣باثل ث

ِٓٞا ْعّم  بُجها، ْالحإل٠ُ اإلاحىاٞغة، ً. 4نٟ
ّ
  .5الٟغوؿُة الجُٓف ٖلى مححالُة اهحهاعات ثد٤ُ٣ مً ألامحر ْثم٨

ّ ألامحر شجاٖة ٧اهد        
ُ
 في الاهحهاعات مً ال٨سحر ًد٤٣ ؤن اؾحُإ خُص. ْالاعجاب للح٣ضًغ مضٖاة 6اإلاٗاع٥ في ْرباث

ٓا٢٘ م الظي ألامغ ،7الٟغوؿُحن ٖلى ٦سحرة م ْع  ٖلى ؤطبَر ِم ،8للىض الىض مّٗ ْالحٗامل الحدا
َ
 َضهة اثٟا٢ُة ٣ٖض ٖلى َْخَمل

حن، بحن َضهة ٖلى هّهد ْالتي ،10م 1834 ٖام (9مِكُل صي) اثٟا٢ُة جؿمى  الٛغب مى٣ُة ٖلى ؾلُحّ لؤلمحر ؤ٢غت ٦ما الُٞغ

ْص مً الجؼاثغي، .  11الكل٠ ختى اإلاٛغبُة الخض

ؼ ٞغنة الِضهة َظٍ ألامحر اٖحبر         ْلة ؤؾـ ْْي٘ ،12ألاؾمخة ْا٢حىاء طِكّ لحٍٗؼ ْمة ؾبُال الَٓىُة مً ثحسظ ص  إلا٣ا
ا ألهّ مغاعا اإلاٗاَضة باهتها٥ الاؾحٗماع ٢ام ٣ٞض ٍْال،ٍ الِضهة َظٍ ثضم ْلم. الايُِاص مة اٖحبَر  مً ؤ٦ثر ألامحر مىدد ٍَؼ

 . خ٣ّّ

                                                           
:  اتال نستطيع استعراض تفاصيل شخصية األمَت وحياتو ومقاومتو يف ىذا ادلقاؿ، فليس ىذا ىو الغرض منو، وذلذا ضُليل القارئ إىل ىذه ادلؤلف ٔ

 .ٛٗ-ٜٖ، ص ص ٜٗٚٔ، ترمجة وتقدَل أبو القاسم سعد اهلل، الدار التونسية للنشر، تونس، حياة األمير عبد القادرشارؿ ىنري تشرشل، 
John W. Kiser, Commander of the Faithful: The Life and Times of Emir Abd el-Kader (1808-

1883), 1st Edi, Monkfish Book Publishing Company, New York, 2008, pp 3-46.  
2
 Kevin Shillington, Encyclopedia of African History, V 1, Taylor & Francis Group, New 

York, 2005, p 83; Kiser, op. cit, p 96.   
3
 Kiser, op. cit, p 96.   

4 Shillington, op. cit, p 85.   
5 Kiser, op. cit, p 96.  
6 Ibidem, p 143.  
7 George Childs Kohn, Dictionary of Wars, 1st Edi, Fitzroy Dearborn Publishers, New York, 1999, 
p 1. 
8  M.Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, T 10, Typographie de Henri Plon, 
imprimeur de l'empereur, Paris, 1857, p 527. 

: أنظر. مسيت هبذا االسم نسبة للجنراؿ الفرنسي لويس ألكسس دي ميشاؿ. ـ ٖٗٛٔفيفري  ٕٙوقعت ادلعاىدة بتاريخ : دي ميشاؿ  ٜ
A-L. D'Harmonville, Dictionnaire des dates, des faits, des lieux et des hommes, T 1, Alphonse 

Levavasseur et C
ie
 Éditeur, Paris, 1842, p 119; Shillington, op. cit, p 85.   

10 Kiser, op. cit, p 63.  
11  M.Michaud, op. cit, p 527. 
12

 Louis Blanc, Histoire de dix ans 1830-1840, T 2, société topographie informatique Belge, bruxelles, 1844, P 

238. 
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م إط آزغ، اهخهاعا ألامحر خ٤٣ الؿاب٣ت، اإلاٗاَضة مً ؾىىاث زالر مغوع بٗض        مٗه، الخٟاوى ٖلى الٟغوؿُحن أٚع

ذ والتي ،1م 1837 ماي 30 في الخاٞىت مٗاَضة وجى٢ُ٘  إ٢لُم ٞيها بما ،2البالص مً ألا٦بر الجؼء ٖلى اصجهبس ي اٖتٞر

 .الؿاخلُت اإلاضن في الٟغوس ي الىحىص واهدهغ ،3الخُُغي 

رض ي الىي٘ َظا ب٣اء ٨ًً لم       ت اإلاُام٘ لحُث يذ لٟغوؿا، الاؾخٗماٍع ُّ  ٌؿمى الجؼابغ ٖلى حضًضا ٖاما خا٦ما ٞٗ

ش (بُجى عوبحر جىماؽ)  ،6اإلادغو٢ت ألاعى ؾُاؾت وناخب ،5الىخكُت بمماعؾاجه ٝواإلاٗغو  ،4م 1840 صٌؿمبر 29 بخاٍع
 الؿ٩ان، يض الاهخ٣امُت والٗى٠ ال٣هغ وخمالث واإلاؤوهت، ال٣ىث مً اإلا٣اومت لخغمان والخضمحر الخسٍغب ٖلى اإلابيُت

ب٣ى. 7الؼعاُٖت ومدانُلهم ٢غاَم بدغ١   متم٣او ًٖ الىبظة َظٍ في اإلآلم ٖهضٍ جٟانُل ٖلى هأحي أن الهٗب مً ٍو

 .  ألامحر

 ٞلجأ ألامحر ٖلى الٟغوس ي الًِٛ حٗاْمَد  بُجى، الججرا٫ وؾُاؾاث الجؼابغ، في ل٣ىاتها ٞغوؿا صٖم م٘      

ٍُث  ؾلُاهه، مً واإلاضص للٗىن  لباٍ ألا٢ص ى اإلاٛغب إلى ُاهُا أعؾلتها التي ألاؾلخت له وه٣ل الؿلُان، ٞلّبا  إلاىانلت له بٍغ

مت ل٨ً. 8م٣اومخه ش إٌؿلي مٗغ٦ت في اإلاٛغبي الجِل ٍَؼ  صٖم ًٖ ال٠٨ ٖلى الؿلُان أحبرث 9م 1844 أوث 14 بخاٍع

ٍِم  ًٖ وأحجم ،10ألامحر .  11اإلاٛغب إلى صزى٫ ا٫ ٖاوص َى إن بأؾٍغ أمغَد  بل بالظزحرة، مّض

ماء جسلي طل٪ إلى إياٞت        ألامحر ٞأيخى. إليها ٞغوؿا اؾخمالتهم أن بٗض ٖىه، الىٟىؽ يٟٗاء مً ال٣بابل ٖػ

٘ الٗؼلت مً ٌٗاوي
ُث
ل وج٣ُ ؿخىٝ) الٟغوس ي ال٣ابض م٘ الخٟاوى إلى ٞايُغ الجهىص، وحكدذ الؿبُث ـ ٦َغ  (المىؾُحر لَى

. 12م 1847 صٌؿمبر 23 في الاؾدؿالم ٖلى

ٓن  بلى ألاؾحر ألامحر ا٢حُض       ٓل ٫  رّم  بٟغوؿا، َ ّٓ ٓاػ بلى ُخ  خحن 14م 1852 ؾىة ختى ُّٞ ْب٣ي باجـ، اجً في ْْي٘ 13ؤمب

ٓن  الجضًض ٞغوؿا خا٦م ؾغاخّ ؤَل٤ ٓعنة بلى ٞؿاٞغ. السالص هابلُ  ثدد الثؼا٫ ٧اهد التي صمك٤ بلى اهح٣ل رّم  ثغ٦ُا، في ب
ٓن  اْازحاٍع الٗالي، الباب ؾلُة  .15م 1883 ْٞاثّ ختى الضاثم ب٢امحّ مدل لح٩

 

: 1م 1860 ٞخىت 
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إرغ لم َْامكُة، محٟغ٢ة ٖابغة، ؤخضاذ مجّغص م 1860 ؾىة ٢بل الُاثُٟة السالٞات ٧اهد      
ُ
 ٖلى طلي بك٩ل هاُعَا ث

ع ْلم الكام، لبالص الاطحماعي اليؿُج ٨ّضِ
ُ
كتر٦ة الخُاة نٟٓ ث

ُ
 الؿىة َظٍ في ؤهّ ٚحر. ْالٗغ٢ُة الضًيُة ؤَُاّٞ مسحل٠ بحن اإلا

ٕٓ برغ ٖلى ُْماإلاة ُٖٓمة ٞاطٗة خضرد ٫ٓ  ْؤهظع ْمأسخي، ِمدً ٖىّ هحجد َاثٟي ِنضام ٢ْ  طضًضا ِٖضا اإلاى٣ُة َظٍ بضز

ٓاء مهالر ُّٞ ْثضازلد جٗاْمد ٔ  ْؤَ  ؾالَُجها ٌِٗل ٧ان التي  –الٗسماهُة الؿلُة ٖلى ٞغيد التي الساعطُة ال٣ٓ

ٓاث٠، خماًة امحُاػ  -الؼمً مً ٟٚلة في آهظا٥ ُاهُا ٞؿاهضت الُ ػ، بٍغ ٓاعهة، ْٞغوؿا الضْع ٓهاهُحن ْعْؾُا اإلا .  2الُ

جاعٍن  بٗض ُٞه، ٖضصا ألا٦ثر الُابٟخان ،4والضعوػ اإلاىاعهت بحن 3لبىان حبل مً الٟخىت َظٍ بضأث       ٍُث  شِم خباص٫ ٢خل جال  مُث

حن بحن ت للترجِباث الغاح٘ بلالج في الٗثماهُت الؿلُت ُٚاب وحؿّبب. الُٞغ  اإلادلُحن الضًيُحن لل٣اصة مىدذ التي 5ؤلاصاٍع

  اإلادلي الجزإ َظا جدى٫  في ،6أجباٖهم قؤون جضبحر ؾلُت
ً
جُا  مً أزغي  أهداء إلى لهُبها امخض َابُٟت خغب إلى جضٍع

 .7ؾىعٍا

ٓن  الحد٤          ْع  ٞحها بما اإلامحل٩ات ْجهي ْخغ١  ْالحى٨ُل، ال٣حل ؤٖما٫ ْاهخكغت الٟحىة، بهظٍ اإلاؿلم . 8الٗباصة ص

ٓن  بها اخحمى ؤن بٗض صمك٤ بلى الٟحىة ْْنلد ٓن  اإلاؿُدُ ِٟا مً الِاعب غاَا ٍع
ُ
ٓالي ٢ُام ْجؿّبي. ٢ْ  بٌٗ بمٗا٢بة ال

ٓا الظًً اإلاؿلمحن َٓم، مؿُدُحن م٘ جٗاع٧ ٓن  ٞاٚحاّ ْطغخ ، َظا مً اإلاؿلم ا الحهٝغ ٓا بالٛبن، ْقْٗغ  ٖلى ًٚبهم ٞهب

ػ َم اإلاؿُدُحن، ٓا الظًً ْالضْع ٓا صمك٤، زاعض مً بهم لخ٣ ا ٞسّغب  للمظابذ ٦بحر مؿغح بلى اإلاضًىة ْنّحرْا ،9ْصمْغ
ا ٦ما ْالخغاث٤، ٓهان ْعْؾُا ٞغوؿا ٢ىهلُات ٖلى ؤٚاْع الًات ْالُ َٓا، اإلاحدضة ْال ٓا ْزّغب  ل٨ً ل٣حلِم، ال٣ىانل ًٖ ْبدس

ا َاالء ٓا الٗغبي بالؼي  ثى٨ْغ . 10ألامحر بِد الى َْغب

ٔ  الض٫ْ  ثضزل بٗض الُاثُٟة الٟحىة اهتهد       ٓات ْاعؾالِا ال٨بر ٓعٍا بلى ٞغوؿُة ل٣  م٘ باالثٟا١ َْظا الىٓام، لخٟٔ ؾ

ٓعٍا، ًٖ لبىان ًٟهل م 1861 ٖام طضًض هٓام بخك٨ُل الض٫ْ  َظٍ مً مكتر٦ة لجىة ؤْند ٦ما. الٗالي الباب ٓن  ؾ  ُّٞ ْث٩
ٗحن ؾُخيم محهٝغ ؾلُة ثدد لُِئة الجبل بصاعة ٓػٕ بصاعي  مجلـ َْؿاٖضٍ الٗسماوي، الؿلُان ٢بل مً ٌُ  ؤًٖاءٍ ًُ

ٓػَ٘ خؿي ٓاث٠ إلاسحل٠ الُاثٟي الح .  11الضًيُة الُ

                                                                                                                                                                                           
، رياض الّريس للكتب والنشر، لندف، نوادر الرزمان في وقائع جبل لبنانإسكندر بن يعقوب أبكاريوس، : يُراجع. لالستزادة يف تفاصيل ىذه الفتنة  
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 ٠٢ٓ : الٟحىة مً الجؼاثغي  ال٣اصع ٖبض ألامحر م

انات ْل في       ْلى الاَع يبإ ٧اهد التي ألا
ُ
 ؤلاهظاع نُدات ال٣اصع ٖبض ألامحر ؤَل٤ صمك٤، صازل الٟحىة بدضْذ ث

ٓعٍ ٞإرىاء. ال٣اصم بالسُغ حن ال٣اصة ثساط٫ اؾخى٨غ اإلاضًىة، مجلـ اطحمإ خً  الحهّضي في ْحججِم الٗسماهُحن الٗؿ٨ٍغ

ٓالي ُمساَبا ٢ْام لؤلػمة، ٓطبّ بما ٣ًم لم َٓ بن بًاٍ ُمِضصا  -ال ٝ جؿح  مِٗم ٣ٍْاثل اإلاؿُدُحن بلى ًىٓم ؾٝٓ بإهّ  -الْٓغ

دّغم الظي ؾالمؤلا قٝغ ؤطل مً اإلآت، ختى ٓر الٗلماء خظع ٦ما. 1ألاٞٗا٫ َظٍ ًُ ٕٓ ٖلى الىاؽ ثدٍغٌ مً ْالكُ ٢ٓ  في ال
حضا٫، ٖلى ْخّثهم الٟحىة، م الىٟٓؽ، لتهضثة ْالؿعي الٖا ٓا٢ي، ْؤهظَع ِم بالٗ

َ
ٞ ّٓ َ

ا بالصَم يُإ مً ْز  اّن  ٚحر. ْاؾحٗماَع

ْا َاالء ٌ ٖلُّ عّص ض باهّ ْاتهامّ خضًسّ بٞغ  .2بلضٍ م٘ الؿاب٤ في ٞٗل مسلما لؤلٖضاء صالبال جؿلُم ًٍغ

. اإلاؿُدُحن مً ؤم٨ً ما به٣اط ٖلى ؤثباّٖ م٘ جهاع لُل ٖمل خُص اإلاجاػع، َظٍ إلاى٘ طِض مً ٖلُّ ٢ِضع ما ألامحر بظ٫      

ٓالي مغاعا ألامحر ٞالح٣ى ُلّٗ باقا ؤخمض الٗسماوي بال ُُ  ال٣اصة عاؾلْ ،3الٟحىة َظٍ ؾحدضثها التي اإلادض٢ة ألازُاع ٖلى ل

ٓاء اإلاؿلمحن الضًيُحن ْعبُحن بال٣ىانل اثهل ٦ما .ؤثباِٖم الخح م ألا ع ًسبَر
ُ
ٓالي لّ ؾمذ ؤن ْبٗض. 4الٓق٨ُة ال٩اعرة بُىظ  ال

٫ٓ  الٗسماوي ٓلّ ْالح٠ ألاؾمخة، ٖلى بالخه حن مً ؤثباّٖ خ  ْثم٨ً ،6صمك٤ في اإلاؿُخي الخي بلى ثى٣ّل ،5الالطئحن الجؼاثٍغ

ٓالي به٣اط مً ِم مؿُخي، آالٝ 10 خ . 7صمك٤ ٢ْلٗة بِحّ بحن ْْٖػ

٠٢ٓ ْفي       ّٓطّ آزغ م ٓات ماؾؿة بلى ألامحر ث ة ألاز ٟا٫ ثإْي  التي السحًر محن، ألَا  عاَبة 12ْ ٢ؿاْؾة 6 ٞإه٣ظ اإلادْغ

ٟا٫ ٓلّ ْٖىض. 8ْألَا ٣ة بِحّ بلى ْن ٕٓ خانغت َاالء، بٞغ ٍٓ بِحّ، الىاؽ مً  طم الب  مً ًحّب في ٧ان مً ٧ل بخؿلُم َْ

٠٢ٓ اإلاؿُدُحن، ٓاوي: " ٢اثال ْزاَبهم ؤمامِم ٞ ٨م بن بز ٓن  خ٤ بإي ْزظالن، ١ٓ٣ٖ  َظا ثهٞغ  َظا ْما الىاؽ، ث٣حل
ٟا٫ اليؿاء بضماء ملُسحن ؤعا٦م ْؤها ُّٞ، اهؼل٣حم الظي اإلاىدضع ٓا ؤن ثغّطاَم رّم  ،9"ْألَا ْا ًحٗٓ ٓص . ؤصعاطِم َْٗ

ّٓٞ ْلكضة       ٓا٫ ٣ًطخي ألامحر ٧ان بِحّ، ثداما١ ٖلى َاالء ب٢ضام مً ز ُل َ
ّ
ال ًدغؾّ، الباب مضزل ؤمام الل  ٞل

حن ٢ُْاصثّ ٣ًٓحّ ٓا٠٢ َظٍ ْبؿبي. 10اإلاؿُدُحن مً ثب٣ى ما اإلاجؼعة لُالد ْثضزلّ لمجؼاثٍغ ٪ اإلا
ّ
ٓن  ق٨  الء في اإلاؿلم

.   11ألاْيإ َضْء بٗض مباقغة الدج بإصء ٢ام بإن طل٪ ٖلى ٞغصّ  الضًجي، ألامحر

ٔ  الض٫ْ  لُضن مً ْالاْؾمة ْالِضاًا الك٨غ عؾاثل ألامحر ٖلى اجهالد ألاػمة، اهتهاء بٗض         ،12الٗسماوي ْالؿلُان ال٨بر
٢ّٟٓ ٖاإلاُة بقاصة مدل ْؤيخى ٓلُة ْؤٖمالّ اإلاكٝغ إلا ٠٢ٓ َْٓ. 13البُ ٓعة مىّ طٗل الظي اإلا  الٗالم في باعػة ؤؾُ
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٢ّٟٓ ألامحر مى٘ طل٪ طاهي بلى. اإلاؿُخي ٔ  ؤٖضثّ َامسِ بم ٔ  ال٣ٓ ٓعٍا، في الٗؿ٨غي  للحضزل ال٨بر ٔ  َظٍ ْا٦حٟد ؾ  ال٣ٓ

ة لجىة بةًٟاص . 1للمؿُدُحن باليؿبة ألامً يماهة َٓ ألامحر ؤنبذ ٣ٞض ْؾُاؾُة، ٖؿ٨ٍغ

ٓم ؤن ٨ٞغة البٌٗ َغح م 1869 ٖام في         ْع  ألامحر ٣ً ٓعٍا، في ؾُاسخي بض  باعػًٍ ْاخترام بح٣ضًغ ًدٓى ْؤهّ الؾُما ؾ

ُاهُة ٞغوؿُة صخ٠ ْوكغت ْاإلاؿُخي، ؤلاؾالمي الٓؾُحن ٝي ٓات ْبٍغ ٓعٍا خ٨م مً ألامحر بحم٨حن ٞحها ثُالي صٖ  ل٨ً. ؾ
ٌ ألامحر ًٛي ِٞٓ ْعّصٍ، ألامغ ٞع ُُ م الٗسماهُحن، ؾ سحَر ض ؤهّ ْط٦غ يّضٍ، ٍُْ  ْالحمجُض ْالحُٗٓم الؿُاؾُة اإلاُام٘ في ًَؼ

ٓات ٢اعبد ؤن بٗض ٔ  لّ ًبحػي ٞال ه٣ًاء،الا ٖلى الكا٢ة ٖمٍغ ؾى . 2ْالهالة الحُٗبض في خُاثّ مً ثب٣ّى ما ٢ًاء ؾٓ

: زاجمت

ٝ ٦كٟـد       ٢ٓاج٘ الْٓغ سُة ْال ٓا٠٢ م، 1860 في الكام بالص بها مّغت التي الحاٍع  مجها، الجؼاثغي  ال٣اصع ٖبض ألامحر ْم
ا ؤؾاؾُة ٢ًاًا ًٖ ٓطَؼ

ُ
: الحالُة الى٣اٍ في ه

ال َ٘  الٗسماهُة، لةالضْ ي٠ٗ ثؼاًض م٘: ؤ ا٫ْ  ؤلامحُاػات، هُا١ ثّٓؾ  الض٫ْ  ْاؾحٛلد الكام، بالص في الضًيُة ألا٢لُات َْ

ْعبُة الءات َظٍ ألا  صْن  م 1860 في خضذ ما ثٟؿحر ًم٨ً ٞال. الايُغابات ْبراعة بها ْالٗبص الُاثُٟة، الخُاة ج٣ُٗض في ال
ٕٓ غة الساعطُة ألاًاصي بلى الغط دّغ٥ ٧اهد التي الكٍغ

ُ
.   الّؿحاع ْعاء مً ألاْيإ ث

مّ، ؤلاؾالم ُمسلٍل  مً هاب٘ ْالخؿامذ الحٗاٌل ٢ُم ًٖ ألامحر صٞإ بّن : راهُا َُ كضص التي ٢ْ
ُ
ٛالي، الضًجي ال٨ٟغ هبظ ٖلى ج

ُ
 اإلا

كّ اإلاٗاوي َظٍ ٦سي ًٖ ألامحر ٖٝغ ٣ٞض. ٣ْٖاثضٍ اًماهّ ٧ان مِما ْايُِاصٍ ْاػصعاءٍ ْثد٣حٍر آلازغ ث٨ٟحر ْلٛة ٌَ  ا،ْٖا

ٓاب الٟغونخي الاؾحٗماع ٢َغٕ ؤن بٗض .  الجؼاثغ ؤب

حضا٫ ٨ًً لم: رالسا ٝغ الظي الضًجي الٖا ٔ  ألامحر، بّ ُٖ ٍٝل  ٖلى مبيُا مىهجا ؾٓ ٣ة مً ُمؿحمض ثهٓ  ال٣اصع ٖبض الكُش ٍَغ
ل٣ي ْؤلاوؿاوي ؤلاًماوي الضاٞ٘ مىدّ الظي اإلاىهج َْٓ الجُالوي،

ُ
 بؾالمي ْؾِ في اإلاؿُدُحن ًٖ بالّضٞإ للُمٛامغة ْالس

ٗٓت ٨ًترذ ْلم َْاثج، ٚايي َل٣د التي ْألاْناٝ للىُّ
ُ
 خّض  بلى ْنل ألامغ بّن  بل ْاإلاكاًش، الٗلماء بٌٗ ٢َِبل مً ٖلُّ ؤ

ىّ ًٖ بالحسلي اتهامّ .  لالؾحٗماع ْبُّٗ َْ

الة مً الٗضًض ل٨حي ال٣اعت : عابٗا ْعبُحن الغخَّد ٓاء الكام، لبالص ألا  نٟدات ٖلى ٠٣ً بٟترة، َابٗض ؤْ ألاخضاذ ؤرىاء ؾ
اٞدة ٚانة ة َْ ٓن  ٩ًاص ُْٚاب بًُٛة، بٗىهٍغ ا ٩ً ُٖٓة لمخُاص ثامًال ْا ٣ٞض. ْاإلآي ع ّٓ ٓاث٠ بٌٗ ن  َمجُة ؤجها ٖلى الُ

بة بال ثحه٠ ال ُمحدًغة، ْٚحر  الٛغب لّ ٢ّضع الظي َٓ ال٨الؾ٩ُي اإلاى٤ُ َظا ؤن ٍْبضْ. ْالخغ١  ال٣حل في الجامدة بالٚغ
م ؤن

ُ
اهىا امحضاص ٖلى بل ْخؿي، الكام بالص في لِـ ْبِىّ، بُيىا لٗال٢اتا خغ٦ة ًد٨ .  ؤَْ

ؿِم ؤن ؤثمجى ؤزحرا      
ُ
ٓاء بل٣اء في الضعاؾة َظٍ ج ٠٢ٓ ٖلى طضًضة ؤي ٔ  لِؿد ٞهي ألاخضاذ، ثل٪ مً ألامحر م  ؾٓ

ٓة مجغص ذي البدص ٍَغ٤ في زُ ُغ١َ  ؤن بلى ثدحاض ْالٗم٤ُ، الجاص الحاٍع
ُ
٠ًُ ٢ض ُمؿح٣بلُة، ؤٖما٫ ؾُا١ في ث

ُ
 ماصة بلحها ث

سُة د ثاٍع
َ
ل ِٟ

َ
 .٢هض صْن  ٖجها ٚ
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ت ألاؾالُب ْل جدذ ألاخضار حىىح ت التربٍى  ألاؾٍغ

 »  التربُت إٖاصة بمؤؾؿاث مُضاهُت صعاؾت« 
ــــــــــــــــؼ ٖبض  جلمؿان بل٣اًض ب٨غ أبي حامٗت/خىان الٍٗؼ

 

 

 

: ملخو

ٓح ٖلى ألاؾغة صازل التربٓي  للىمِ ال٣اثم الحإرحر ٖلى ْال٨ك٠ الحّٗغٝ الضعاؾة َظٍ ثخىا٫ْ   الٛغى ْلِظا ألابىاء، طى

ٓهة للضعاؾة ُٖىة الباخسة ازحاعت ٓا٢ٗة التربُة بٖاصة بمغا٦ؼ ملحد٣حن ْطاهدة طاهذ 48 مً مح٩  خُص َْغان، بمضًىة ال
ٓع  في اإلاحمسلة الُٗىة ؤٞغاص ٖلى الضعاؾة َظٍ ثمد ّٓػٖحن ،الّهض٣ًُة بخي ْؤلاهاذ الجما٫، بخي الظ٧   م

ًال
 صعاؾة إلاحٛحرات ثبٗا

ٕٓ ٍٓة ألاهماٍ صعاؾة م٣ُاؽ اؾحسضمد ٦ما البدص، مٓي ٓع  ًٖ اإلا٣حبـ -ألاؾغة صازل الترب  ؤؾحاط ؤخمض َاقمي الض٦ح
٢ٓكد ٦ما الضعاؾة، مجحم٘ خؿي ْث٨ُُّٟ يبُّ ثم ما بٗض الُٗىة ٖلى -َْغان بجامٗة  يٓء في الضعاؾة َظٍ هحاثج ه
ا م الؿاب٣ة ْالضعاؾات الىٓغي  بَاَع

ّ
ٍٓة، ْالحُب٣ُات اإلا٣ترخات، بٌٗ ث٣ضًم ْث  طات الحٓنُات بٌٗ ثغاحْا١ الترب

ٕٓ الٗال٢ة  .باإلآي

ٓح  –اإلاغا٣َة ٞترة  –ألاؾغة  –التربُة ؤهماٍ  -التربُة: اإلاٟخاخُت ال٩لماث .  الجى

: اإلا٣ضمت/ 1

ٍٓة الٗملُة جٗض ة الترب بىة ألاؾاسخي الدجغ ألاؾٍغ
ّ
ْلى ْالل ٓاػهّ ْاإلاجحم٘ الٟغص بىاء في ألا  ٞٗلّ ْخغ٦ُحّ، ْاؾح٣غاٍع ْث

ٓخاثّ، خاطحّ بقبإ ْثد٤ُ٣ الُحّْٞ٘ ْثٟاٖلّ م . ْؾٗاصثّ ع٢ُّ َْ

ٍٓة الٗملُة ٞٗالُة بن ٓاٖض اإلاغبي ْعي بمضٔ مغثبُة الترب ٍٓة بال٣ ٓخِا ْمضٔ ٖلحها ًغث٨ؼ التي الترب  ؤطل مً طَىّ في ْي

 ٫ٓ . ْالؿٗاصة ْالؿ٨ُىة الُمإهِىة ْثد٤ُ٣ اإلاجحم٘ ْخاطات الٟغص خاطات بقبإ ثد٤٣ التي اإلاسلى التربُة بلى الٓن

ٓاٖض بهظٍ اإلاغبُحن طِل ؤي َظا، ٨ٖـ ٧ان ٞةطا ٍٓة ال٣ ٓن  الترب  هي ٞالتربُة ألابىاء َم ْألازحر ألا٫ْ  اإلاحًغع  ٞؿ٩ُ

. ؤلاًجاب ؤْ للؿلي بما الجُل ثيكئة في ألاؾاسخي اإلاحد٨م

لُة ة تْالضعاؾا البدٓذ بطغاء في الىٟـ ْٖلم التربُة مجا٫ في الباخسحن ٖاث٤ ٖلى ثغط٘ ٞاإلاؿْا  التي اإلاساَغ ؤَم إلاٗٞغ

ٍٓة الٗملُة طغاء مً ألابىاء ثمخ٤ ؤن ًم٨ً . الساَئة الترب

ٓح ْهي ْؤَمِا الساَئة التربُة هحاثج بخضٔ ازترت ألاَمُة بحل٪  -٦باخسة -مجي ْبًماها ٍٓة ألاهماٍ ٞحّٗض  الجى  ٖامال الترب
ا خُص مً ْمؿح٣بال خايغا الُٟل خُاة في خاؾما ضت ٢ْض بًجابا ؤْ ؾلبا ٖلُّ ثإرحَر

ّ
 ٖال٢ة ٖلى الضعاؾات مً الٗضًض ؤ٦
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ٍٓة ألاهماٍ ٓع  مً بالٗضًض الترب   الُٟل لضٔ الؿلبُة ألام
ّ

ٍٓة ألاهماٍ ٖلى الًٓء جؿلُِ ؤن اعثإًد ؤوي بال ا الترب  ٖلى ْثإرحَر

ٓح ٖٓا الجى . اإلاٗاف ْا٢ٗىا ًدحاطّ ألاَمُة ٚاًة في مٓي

ٓعة مً لي ثٓضر ما ٞدؿي ٕٓ ازترت ْٕاإلآى ْؤَمُة زُ ٓم ؤلاق٩ا٫ َظا ٌٗالج ؤن بدثي مٓي  ألاهماٍ" بـ ْاإلآؾ

ٍٓة ا الترب ٓح ٖلى ْثإرحَر ". ألاخضاذ طى

: البدث أَمُت/ 2

ٓاضر آلاراع لّ ؤبىائها ثغبُة في ألاؾغة ثخبّٗ الظي التربٓي  للىمِ ٟا٫ مؿاع ٖلى ال  اإلاغا٤َ ٖلى ًارغ ِٞٓ ْمؿح٣بلِم ألَا
٧ٓاثّ ٓاطِة ٖلى ٢اصعا محِٟما مغها خاهاض ٞغصا ًجٗلّ ٣ٞض ْؾل  ٚحر متزهة ٚحر شسهُة طْ ؤْ جٗتريّ التي الّهٗاب م

. مبا٫ ٚحر ؤْ ْمحهلي محماؾ٨ة

ٓالضًً َٝغ مً اإلاحب٘ التربٓي  ٞالىمِ ٓح ٞمك٩لة الصسهُة، َظٍ ٖلى ؾلبا ؤْ بًجابا بما ًى٨ٗـ ال  ؤ٫ْ  جٗحبر الجى
ٓالضي التربٓي  للىمِ الؿلبُة اإلاسلٟات ٓاطّ التي اإلاكا٧ل ؤ٦بر مً ٖحبري ْالظي ال ٓم، اإلاجحمٗات ث ٓح ؾُما ال الُ  طى
ٍٓة ألاهماٍ بؿبي اإلاك٩لة ِٞظٍ ثٟا٢ما ًؼصاص الهٛاع ألاخضاذ ة الترب  الؿحئ ْؤلاقغاٝ لؤلبىاء آلاباء مٗاملة ْؤؾالُي ألاؾٍغ

. ألبىائهم

ة الّغ٢ابة ؾٓء بلى ثغط٘ ٦ما ٓع  ؤْ ألاؾٍغ ْثّ ؤْ ؤبىاثّ اثجاٍ مّإلاِا ْبَمالّ ألاؾغة ؾلُان ٞح  ًحإرغ ْبالحالي الؼاثضة، ٢ؿا
ٓطات اإلاغا٤َ ؤْ الُٟل ِا طماٖات في لُىسٍغ ًغخم ال الظي الكإع في ثىخكغ التي السسِ بم  ْالبضٕ اإلآيات ثجٞغ

. الغطًلة جٗاَي في ْثىٛمـ

ٓح مك٩لة مً ٌٗاوي اإلاجحمٗات مً ٦ٛحٍر الجؼاثغي  ٞاإلاجحم٘ ٓن  ل٩ل ٞحها ًدحاض مغخلة في ِٞٓ ألاخضاذ طى  ْطِض ٖ

. بالخُاة مٗغ٦حّ في بىجاح لُسٓى ٖاثلي ْؾىض

ٍٓة ألاهماٍ َظٍ ثتر٦ِا التي ْآلاراع ألاؾباب في ث٨مً الضعاؾة َظٍ ؤَمُة ٞةن ْلظل٪  بلى الىٓغ بٖاصة بلى بياٞة الترب
ِا التي الٟئة َاالء ٓا خُص الاهدغاٝ ثُاع ًجٞغ ْلحن ْالًُإ الخكغص َٞغؿة ؤنبد  ْزانة ْالاطحماعي الىٟنخي ٦ُُِٟمت مدا

ٕٓ َٓ الظي ألاؾغي  . الهالر اإلاجحم٘ في زال٢ة َا٢ة مجهم هجٗل ختى الضعاؾة مٓي

: البدث مىيٕى ازخُاع أؾباب/ 3

ٕٓ ازحُاع ؤمام هٟنخي ْطضت ل٣ض ٕٓ لِظا هٓغي  لٟد ٞما البدص، مٓي  في ٖاٌكتها التي ألاخضاذ ببٌٗ ثإرغي  َٓ اإلآي
ْلد لظل٪ْ الاطحماُٖة، بُئحىا  ْزانة الاهدغاٝ بلى بهم ثاصي التي ألاؾباب ؤَم ًٖ ْالبدص الٟئة َظٍ مً ؤ٦ثر الّح٣غب خا

ٕٓ ٍٓة ألاؾالُي ه ٓالضًة ألاؾالُي ؤي ًبّحن البدص َظا ألاؾغ، ؤعباب َٝغ مً اإلاىحهجة الترب . ألاخضاذ ٖىض اهدغاٞا ثسل٠ ال

: البدث أَضاٝ/ 4

ٍٓة ؤهماٍ بحن الٗال٢ة في ٫ًحمص الظي البدص َظا ؤَضاٝ ط٦غ ًم٨ً ة ثغب ٓح ؤؾٍغ : الحالُة الى٣اٍ في ألاخضاذ ْطى

ٍٓات طمُ٘ ٖلى الخُاة ٣ٖبات لحسُي ْثدًحٍر للمغا٤َ تهُئحّ في التربٓي  الىمِ بها ًحمحز التي ألاَمُة بِْاع*   اإلاؿح
. ْالاطحماُٖة الىٟؿُة زانة
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ُٖٓة ٖلى الٗمل*  ٍٓة الٗملُة ٖلى ال٣اثمحن ْطمُ٘ ألاؾغة ث  ببغاػ ٦ْظل٪ اإلاُٟضة، الّصخُدة ألاؾالُي ؤَمُة ْمضٔ الترب

ٓعة . ٖلحهم ْاو٩ٗاؾاتها الساَئة ألاؾالُي زُ

 * ٫ٓ ٍٓة ألاؾالُي ؾلبُات بلى الٓن ة الترب ا ألاؾٍغ ٠ُّ ٖلى ْؤرَغ . للمغا٤َ الاطحماعي الح٨

ْلُاء بقٗاع*  ٓا بطا َظا ٖلحها لحٛليا اإلام٨ً مً التي ْمكا٧لِم ؤبىائهم ْا٢٘ ِٞم في ْبقغا٦ِم ألا ْل  مً ِٞمِم خا
ة الىٟؿُة الىاخُة .  الاطحماُٖة ْألاؾٍغ

: البدث إق٩الُاث/ 5

ٍٓة الضعاؾات ٧ل ؤن وٗلم طمُٗىا ٔ  ألاَمُة ثبحن الترب ٍٓا ْثإَُلّ الُٟل ثغبُة ٖملُة في لؤلؾغة ال٣هٓ  لُسغض ْهٟؿُا ثغب
ٓاطِة بلى ، التي ْاإلاِام الخُاة م ٍٓة ألاهماٍ مً الٗضًض مماعؾة ثالٝار بلى ٞىٓغا ثيحٍٓغ ٓالضًة الترب ا ال  ٖلى اإلاباقغ ْثإرحَر

ٍٓة، اإلاٗاملة لِظٍ ٞٗل ٦غص ؾل٥ٓ بإي ل٣ُامّ الُٟل ة ؤطل ْمً ألاب ٍٓة ألاهماٍ َظٍ ثإرغ مضٔ ؤي بلى مٗٞغ  ؾل٥ٓ في الترب

:  الحالُة الخؿائالت َغح مً بض ال ْاإلاغا٤َ الُٟل

:  الٗامت ؤلاق٩الُت/ 5-1

ٍٓة ألاهماٍ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ َل ٓالضًة الترب ٓح ال  ألاخضاذ؟ ْطى

:  َما طؼثِححن بق٩الُححن ؤلاق٩الُة َظٍ ثدد ٍْىضعض

:  الجؼبُت ؤلاق٩الُاث/5-2

ٓطض َل/ 5-2-1 ٓح اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث  ألاخضاذ؟ ْطى

ٓطض َل/ 5-2-2 ٓح اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث  ألاخضاذ؟ ْطى

: ًلي ٦ما الجؼثُة ثدد بق٩الُات ؤعب٘ بلى ثحٟٕغ الجؼثِححن ؤلاق٩الُححن مً ٩ٞل

ٓطض َل/ 5-2-1 ٓح اإلاخكضص التربٓي  الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث  ألاخضاذ؟ ْطى

 للُٟل؟ الؿحئ الىٟنخي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص التربٓي  الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ َل/ ؤ 

 للُٟل؟ الؿحئ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص التربٓي  الىمِ بحن باَُةاعت ٖال٢ة َىا٥ َل/ ب

 للُٟل؟ الؿحئ الاطحماعي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص التربٓي  الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ َل/ ض

 للُٟل؟ الؿحئ اإلاضعسخي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص التربٓي  الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ َل/ ص

ٓطض َل/ 5-2-2 ٓح اإلاخؿاَل الىمِ نبي اعثباَُة ٖال٢ة ث  ألاخضاذ؟ ْطى

 للُٟل؟ الؿحئ الىٟنخي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ َل/ ؤ

 للُٟل؟ الؿحئ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ َل/ ب

 للُٟل؟ الؿحئ الاطحماعي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ َل/ ض

  للُٟل؟ الؿحئ اإلاضعسخي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ َل /ص
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 :ًلي ٦ما ْهي ثد٣٣ِا مً الحإ٦ض مٓي٘ ثب٣ى ْالتي ما٢حة بطابات ثحًمً بق٩الُة ٧ل: البدث ٞغوى/ 6

:  الٗامت الٟغيُت/ 6-1

ٍٓة ألاهماٍ بحن اخهاثُا صالة اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥  ٓالضًة الترب ٓح ال . ألاخضاذ ْطى

:  الجؼبُت الٟغوى/ 6-2

ٓطض/ 6-2-1 ٓح اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث . ألاخضاذ ْطى

ٓطض/ ؤ  .للُٟل الؿحئ الىٟنخي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث

ٓطض/ ب   للُٟل الؿحئ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث

ٓطض/ ض   للُٟل الؿحئ الاطحماعي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث

ٓطض/ ص   للُٟل الؿحئ اإلاضعسخي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث

ٓطض/ 6-2-2 ٓح اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث  :ألاخضاذ ْطى

ٓطض/ ؤ  للُٟل الؿحئ الىٟنخي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل ْالىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث

ٓطض/ ب   للُٟل الؿحئ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٢ةٖال ث

ٓطض/ ض   للُٟل الؿحئ الاطحماعي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث

ٓطض/ ص   للُٟل الؿحئ اإلاضعسخي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة ث

7 /٠ : ؤلاحغابُت الخٗاٍع

ْلى ماُٖةالاطد اإلااؾؿة هي :ألاؾغة/ 7-1 ٦ّٓ نُاٚة في ألا٫ْ  الٗامل ْهي للُٟل ألا  التي اإلاضعؾة ٞهي الاطحماعي، ؾل
ًٍٓ الاطحماُٖة الحيكئة ٖملُة ٖاث٤ ٖلحها ٌؿ٣ِ ٓطُّ الُٟل شسهُة ْث٩ ٦ّٓ ْث . ْالسل٣ي الاطحماعي التربٓي  ؾل

     ٔ ٓع  ًغ ٓم مهُمخات معجم في بضْي  ػ٧ي اخمض الض٦ح ٓخضة هي ألاؾغة ؤن الاطحماُٖة الٗل ْلى الاطحماُٖة ال  التي ألا
ٕٓ ٖلى اإلاداٞٓة بلى تهضٝ ٓم ؤلاوؿاوي الى ٓاٖض الجمعي ال٣ٗل ًغثًحها التي اإلا٣حًُات ٖلى ْث٣ ا التي ْال٣  اإلاجحمٗات ث٣َغ

  1. اإلاسحلٟة

ٓلة بحن ْنل َمؼة جٗحبر ْالتي الٟغص بها ًمغ التي الىمٓ مغاخل مً مغخلة هي :اإلاغا٣َت/ 7-2  ثحمحز ْالتي الغقض ْؾً الُٟ
. الخ. ْاطحماُٖة اهٟٗالُة هٟؿُة، طيؿُة، طؿمُة، جٛحرات بٗضة

ٓن  جٍٗغ٠    ة بحن ما ث٣٘ التي الٗمغ مً الٟترة هي اإلاغا٣َة": Soronson" ؾغوؿ  مغخلة في ا٦خؿبد التي اإلاُل٣ة الخٍغ
ٓلة لُة الُٟ  2. ْالغقض ْالح٩امل الىطج مغخلة في الٟغص ٖلى ثٟغى التي ْاإلاؿْا

                                                           

.  ٖٖ، صٜٜٜٔلبناف ،   –ٔط–" دار النهضة العربية للطباعة و النشر"عبد القادر القصَت، األسرة ادلتغَتة يف رلتمع ادلدنية العربية ،  ٔ 
 .ٕٚ، ص  ٜٓٛٔالكويت  ٔ، دار البحوث العلمية، ط" سيكولوجية ادلراىقة"سعدية زلمد علي هباور ،   ٕ
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ة مؿحمغة ثٟاٖل ٖملُة هي :التربُت /7-3 حها ؤخض ؤلاوؿاهُة الخُاة باؾحمغاٍع  اإلاجحم٘ َٓ آلازغ ْالُٝغ الٟغص َٓ َٞغ
ٓاطِة ٖلى اؾحٗضاصاثّ ْن٣ل الٟغص في الخؿً جٛحر ؤطل مً آزغ في ال٩اثً ًدضثها التي ألاٞٗا٫ طملة ٖلى ثدحٓي   م

ٓاطؼ ٓبات الخ ة البضهُة خاطاثّ بةقبإ ْطل٪ جٗتريّ التي ْالهٗ ُة ْال٨ٍٟغ . ْاإلاٗٞغ

ٓن  آلاباء ًغاٍ ما ٧ل هي: الىالضي التربىي  ألاؾلىب/ 7-4 ٟا٫ مٗاملة في ؤؾالُي مً بّ ٍْحمؿ٩ ٓا٠٢ في ألَا  خُاتهم م
ٓلُض اإلاسحلٟة الىمٓ مغاخل خؿي ثسحل٠ ٞهي ْاخضة، ْثحرة ٖلى جؿحر ال ٞهي اإلاسحلٟة ١ البكغي  لل  ْٖمغ الٟغصًة ْالْٟغ

ٔ  بلى ؤؾغة مً التربٓي  ألاؾلٓب ًسحل٠ ؤن ُٞم٨ً الُٟل، . ؤزغ

٣ة التربٓي، باألؾلٓب (2003) ؤخمض َاقمي ألاؾحاط ٣ًهض   بِٗا التي الٍُغ
ّ
ٓاء الُٟل م٘ اإلاغبي ًخ هة ثمحزت ؾ  ؤْ باإلاْغ

ٍٓة ْألاؾالُي باإلَما٫، ؤْ الكضة ٓة ْالًغب ال٣ٗاب ختى ْالالمباالة ؤلاَما٫ مً ْمسحلٟة ٖضًضة الترب  الخكضصْ ْال٣ؿ
ٓاب، اإلا٩اٞإة، الحدٟحز، باللحن، ًحمحز ٞما ْالخغمان،  اإلامحز ْمجها اإلاغن، الىمِ بلى اإلاىحمُة ألاؾالُي هي الحىبُّ الخؿامذ، الس

ٓة بالكضة  1.اإلاِمل الىمِ مً ِٞما ْالالمباالة ؤلاَما٫ ؤؾلٓب ؤما اإلاخكضص الىمِ في اإلاٗحمضة ألاؾالُي ْهي ْال٣ؿ

ٓػ  الظي ؾىة، 18 ًبلٜ ْلم ٖمغ مً الؿابٗة ؤثم الظي الؿً نٛحر َٓ :الخضر/ 7-5 ٓطي ًج ٓهُة الىٓغ م  مؿاثلحّ ال٣اه
٣ة طغما اعث٨ي بطا . البالٜ ًٖ ثسحل٠ بٍُغ

ض مٗجى بلى طىذ الٟٗل ٌكحر: الجىىح/ 7-6 ْػ  ٖلى ًىُٓي  ِٞٓ الاثٟا١، ؤْ ال٣اٖضة ًٖ السْغ . الالتزام ْٖضم الحجا

ّ ٫ٓ  َْٗٞغ ٕٓ ؤْ ٫ٞ٘ ؤهّ ٖلى ثاًان ب ٠٢ٓ ؤْ الؿل٥ٓ مً ه  خ٨م ُّٞ ٍْهضع اإلاد٨مة ٖلى ؤمٍغ ٌٗغى ؤن ًم٨ً م

 2. ٢ًاجي

لُة ٖغية ًجٗلِم الظي لؤلخضاذ ؤلاطغامي الؿل٥ٓ :ألاخضار حىىح/ 7-7  للمدا٦م بخالحّ ٖلُّ ًترثي مما للمؿْا

.   ٖلحهم اإلاىاؾي الجؼاء لٟغى اإلاحسههة

: اإلاُضاوي الجاهب

ُتالاؾخِ الضعاؾت   أوال : اٖل

٫ٓ  بةطغاءات ٢مد الغثِؿُة بالضعاؾة ال٣ُام ٢بل  في الضعاؾة َظٍ إلهجاػ الغؾمُة الؿلُات مً عزهة ٖلى لمخه

اصة السانة اإلاغا٦ؼ م ْبالحالي اإلاد٨مة، مً ْطل٪ الحإَُل ْبٖاصة التربُة إٖل
ّ
. البدص َظا إلهجاػ َْغان مضًىة ازحُاع ث

: الاؾخُالُٖت الضعاؾت مً الهضٝ/ 1

ة ْطل٪ بدص بإي لل٣ُام ؤؾاؾُة الاؾحُالُٖة ؾةالضعا ْات ْص٢ة نالخُة مضٔ إلاٗٞغ ٍٓل جؿحسضم التي ألاص  محٛحرات لحد
: ًلي ما لحد٤ُ٣ الاؾحُالُٖة الضعاؾة تهضٝ ص٢ة ؤ٦ثر ْبحٗبحر ؤلاخهاثُة اإلاٗالجة مً ثم٨ً ع٢مُة ٢ُم بلى البدص

ْات ْبىاء صعاؾة*   . البدص ؤص

ة*   ٓم السهاثو مٗٞغ ةالؿ٩ُ ْات ثٍغ  .ْالسبات الهض١ خُص مً الضعاؾة في اإلاؿحٗملة لؤلص

                                                           
 .ٖٙ، ص ٖٕٓٓماحي إبراىيم ، جامعة وىراف،/ ، أطروحة دكتوراه دولة ، إشراؼ أ"بوية األسرية و األمناط السلوكية للطفل األمناط الًت" ىامشي أمحد ،  ٔ
. ٕٔٔ، ص ٜٜٓٔ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، "جنوح األحداث والتغيَت اجتماعي يف اجلزائر"علي مانع ،   ٕ
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. الضعاؾة مجحم٘ ُٖىة يبِ*  

: الضعاؾت م٩ان/ 2

 الؿً، خُص الٟئة ثمسُل في محزة مً لِا إلاا ْازححرت َْغان، بمضًىة التربُة بٖاصة بماؾؿة الاؾحُالُٖة الضعاؾة ؤطٍغد

ٕٓ اصة السانة اإلاغا٦ؼ جؿح٣بل ،...الجىدة ه  الحٍٗغ٠ ٞؿِحم الجؼاثغي، للٛغب الجاهدحن ألاخضاذ َْغان بمضًىة ثغبُةا٫ إٖل
. ألاؾاؾُة الضعاؾة في باإلاغ٦ٍؼً

ش الضعاؾة ثُب٤ُ ثم :الضعاؾت مضة/ 3 ل  15 ْ 14 بحاٍع .  2008 ؤبٍغ

: الاؾخُالُٖت الضعاؾت ُٖىت/ 4

ٓن  ٓع  بىات التربُة بٖاصة إلااؾؿتي ألاخضاذ مً الضعاؾة مجحم٘ ًح٩ ا ْثم ْط٧ ٣ة ازحُاَع ٓاثُة بٍُغ ٓن  بُٗىة ٖك  مً ثح٩
ٓع  15 مجها طاهذ، 30 َٓغان، الجما٫ بخي ط٧ .       الهض٣ًُة ماؾؿة مً بهاذ  15 ْ ب

: الاؾخُالُٖت الضعاؾت أصواث/ 5

ٍٓة ألاهماٍ ًٖ ث٨ك٠ اؾحماعة في البدص ؤصاة ثمسلد ًٍٓ َٝغ مً اإلاُب٣ة الترب ٧ٓات ألاب   ْاؾخىاصا هخُجتها، الُٟل ْؾل

ٓع " اؾحماعة لىٕ ا التي" ؤخمض الِاقمي الض٦ح ٓعاٍ عؾالة لحدًحر ؤهجَؼ  ألاهماٍ ٖال٢ة ث٣ِـ ْالتي َْغان، طامٗة مً الض٦ح
٦ُٓة ٍٓة باألهماٍ للُٟل الؿل ة، الترب ٕٓ ثسضم التي الحٗضًالت بٌٗ ٖلحها بصزا٫ جٗمضت خُص ألاؾٍغ  بٗض طل٪ ْ اإلآي

. اإلاد٨محن ألاؾاثظة مً لجىة ٖلى ٖغيِا

: ؤبٗاص زمؿة ثًم ؾاا٫، 38 ٖلى الاؾحماعة َظٍ اقحملد ٣ٞض

ٍٓة ألاهماٍ ٣ًِـ : ألاو٫  البٗض    (02) بـ لّ ْعمؼها مخؿاَل ،(01) بـ لّ ْعمؼها صًم٣غاَي ؤهماٍ رالذ في ثمسلد ْالتي الترب
ْلى ٖباعات 10 البٗض َظا ًٞم (03) بـ لّ ْعمؼها مخكضص . السالذ هماٍألا م٘ ثحماشخى ازحُاعات رالذ ًىضعض ألا

٧ٓات ث٣ِـ ٞهي البا٢ُة ألاعبٗة ألابٗاص باقي ؤما ٧ٓات ٣ٞغات ِٞٓغت الجىدة اعث٩ابها ٢بل الُٗىة ؾل  (08) بـ الىٟؿُة الؿل
ة ؤما ؤؾئلة، . ؤؾئلة (07)ب اإلاضعؾُة ٦ظل٪ ؤؾئلة، (07) بـ اطحماُٖة ؤؾئلة، (06) بـ ِْغت ألاؾٍغ

 رالذ خؿي ثحماشخى الُٟل لؿل٥ٓ ازحُاعات رالذ ثدتها ًىضعض ٖباعة بُغح ٢ُاؾُة الٗملُة ٧اهد ألابٗاص َظٍ ٧ل ٟٞي 

 (03) بـ ْعمؼها ؾحئ ؾل٥ٓ ،(02) بـ لّ عمؼها محٓؾِ ؾل٥ٓ ،(01) بـ لّ عمؼها طُض ؾل٥ٓ هي صعطات

ٔ  الؿً، الجيـ،: ْهي الصسهُة البُاهات ٖلى ؤًًا الاؾحماعة ثًمىد ٢ْض . اإلااؾؿة الضعاسخي، اإلاؿحٓ

:  الؿ٨ُىمتري  الجاهب/ 6

ٓاؾٗة ْالسبرة الضعاؾة مً لِم الظًً اإلاد٨محن، نض١ ٖلى الاؾحماعة نض١ في اٖحمضت :الهض١/ 6-1  مجا٫ في ال
ٍٓة الىٟؿُة ْالبدٓذ الضعاؾات ٖٓة بلى ٢ضمد بدُص ْالاطحماُٖة، ْالترب ٓن  مجم  الىٟـ ٖلم ل٣ؿم ؤؾاثظة ؾحة مً ثح٩

ٓم  في ثمسل ْالظي اإلاد٨محن ْنض١ الحٗضًالت بصزا٫ بٗض لالؾحماعة الجهاثُة ٚةالهُا ْثمد َْغان، طامٗة مً التربُة ْٖل

ٍٓة اإلاهُمخات بٌٗ جٛحر . اللٛ
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ٓهة ُٖىة ٖلى مجها وسسا ٞٗغيد الاؾحماعة ربات مً بالحإ٦ض ٢مد :الثباث/ 6-2  ٧ان خُص ْطاهدة، طاهذ رالرحن مً مح٩
ٓع  ٖىض طماُٖا ؤلاطغاء ٜ بٗملُة ٢مد ؾحماعةالا اؾترطإ ْبٗض ؤلاهاذ ْٖىض الظ٧  ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ السبات لح٣ضًغ الحَٟغ

ٍٓة اليؿي ٕٓ م٘ الاؾحماعة مالثمة زاللِا مً ًِٓغ ْالتي اإلائ . الٟغيُات م٘ ثماقحها ْمضٔ اإلآي

ٓة َظٍ ْبٗض ٫ٓ  ثم السُ ٍٓة اليؿي ٖلى الخه : الحالُة اإلائ

ٍٓة لؤلهماٍ باليؿبة :  ٧الحالي ِْغت الترب

% 53،33:  بـ جكضصالم التربٓي  الىمِ ـ

%  36 ،66:  بـ اإلاخؿاَل التربٓي  الىمِ ـ

%. 10:  بـ الضًم٣غاَي التربٓي  الىمِ ـ

ٕٓ وؿي ؤما ٧ٓات ٧ل مجم ة، الىٟؿُة، ٞحها بما الؿل ٧ٓات: بـ َظا ٢ضع ٣ٞض ْاإلاضعؾُة الاطحماُٖة ألاؾٍغ  الؿِئة الؿل
٧ٓات ،%43 ،33 ب ِْغت  ٧ل وؿبة اعثٟإ هالخٔ ْبهظا%. 20 بـ ِْغت الجُضة ٧اتالؿلٓ ،%36 ،66  بـ ِْغت اإلاحٓؾُة الؿل

ٓن  ْبالحالي لضحهم الؿحئ الؿل٥ٓ ْاعثٟإ الُٗىة، لضٔ ْاإلاِمل اإلاخكضص الىمُحن مً ٓٞغ ٢ض ٩ً  ْثماقحها الاؾحماعة ربات لىا ث

. الٟغيُات م٘

:  ألاؾاؾُت الضعاؾت زاهُا 

٫ٓ  الاؾحُالُٖة بالضعاؾة ال٣ُام بٗض  ثسضم البدص ُْٖىة الاؾحماعة ؤن اثطر ٖجها ؤؾٟغت التي ضالىحات بلى ْالٓن

ٕٓ ؽ اإلآي د ْٖلُّ اإلاضْع : ًلي ٦ما ٧اهد ْالتي ألاؾاؾُة بالضعاؾة قٖغ

: ألاؾاؾُت الضعاؾت في اإلاؿخٗملت ألاصواث/ 1

ٍٓة ألاهماٍ ل٣ُاؽ ْؾُلة اؾحٗما٫ ٖلى ألاؾاؾُة الضعاؾة في اٖحمضت ض ثم التي هٟؿِا. الترب
ّ
 في ْرِباتها ٢ِانض مً الحإ٦

. الاؾحُالُٖة الضعاؾة

  :الضعاؾت م٩ان/ 2

ْلى ال٣ُاؾُة للٓؾُلة الحُب٣ُي الجاهي بطغاء ثم ل٣ض ٓع  التربُة بٖاصة بمغ٦ؼي  الضعاؾة لِظٍ ألا  ،(الجما٫) بخي للظ٧

 .َْغان بمضًىة بالهض٣ًُة للبىات التربُة ْبٖاصة

3 /٠ ً الخٍٗغ : باإلاغ٦ٍؼ

3-1 /٠ غان الضًً حما٫ حي ط٦ىعـ التربُت إٖاصة في زهواإلاذ باإلاغ٦ؼ الخٍٗغ  :َو

ش ،64 ـ 75 ألامغ ٖلى بىاء ْطل٪ 1971 ؾىة اإلااؾؿة َظٍ ثضقحن ثم ٓلة بدماًة ْالسام 1975-09 -26 بحاٍع  ْاإلاغا٣َة، الُٟ
ْح التي ألاخضاذ جؿح٣بل م ثترا ٝ ؤْ زُغ في َم الظًً ؾىة 19ْ 10 بحن ما ؤٖماَع ٓعة مِٗكة ْْغ  اؾخُٗاب ٢ْضعة. محضَ

 الُِا٧ل ثدٓي  ٞهي ؾاع، 87ْ آع 66ْ ٨َحاعات 03 بـ ال٩لُة مؿاختها ث٣ضع  بدُص خضذ، 160 بلى ثهل ؤلاطمالُة اإلاغ٦ؼ َظا

 : الحالُة
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ت الىاخُت مً . م٨حبة لليكاَات، ٢اٖات ؾحة للضعاؾة، ؤ٢ؿام ؤعب٘: التربٍى

ت الىاخُت مً . ثابٗة ْم٩اثي التربٓي، يلؤلزهات م٨حي للم٣حهض، م٨حي للمضًغ، م٨حي: إصاٍع

اث  .                         مساػن  خمامات، ُٖاصة، مهلى، لؤل٧ل، ٢اٖة: أزغي  مدخٍى

  :الخالت م٘ الخٗامل ٦ُُٟت

٘ ؤمغ ٖلى بىاءا الٗملُة َظٍ ثحم  ؤْ ْالضًّ بلى الكاب جؿلُم ؤرٍغ ٖلى ًحم ألاخضاذ ٢اضخي مً الهاصع الٓي٘ الُض بٞغ

:  ًلي ُٞما ْؤَضاّٞ اإلاغ٦ؼ عؾالة لسوثد ٦ما بّ، اإلاح٨ٟل

 * ٫ٓ ٔ  بلى بالخضذ الٓن .  الظاجي الح٩ل٠ مؿحٓ

. طضًض مً الٗاثلي الح٠ُ٨* 

. الاطحماُٖة الخُاة في الخضذ بصماض* 

3-2 /٠ غان ـ الهض٣ًُت ـ إهار التربُت إٖاصة في اإلاخسهو باإلاغ٦ؼ الخٍٗغ :  َو

ٓمبُُا للبىات التربُة بٖاصة مغ٦ؼ َٓغان ب٣ ٓابّ حٞد ب ٓع، زام ٧ْان 1975 ماي 06 في ؤب  ال٣ُغ في مغ٦ؼ ؤ٫ْ  َْٓ بالظ٧
ْازغ مىظ الجؼاثغي  ٓصة ال٣ضًمة اإلايكأت ٖلى ًدحٓي . الٗانمة بالجؼاثغ زاصم بئر مغ٦ؼ ثإؾِـ رم. 1988 ؤ ٓط  ِٖض مىظ اإلا

. الٟغونخي الاؾحٗماع

اث : الحالُة اإلاغا٤ٞ ٖلى اإلااؾؿة ثدحٓي  :اإلاؤؾؿت مدخٍى

تا الىاخُت مً ما٫ ٢اٖة ْالُغػ، السُاَة ٢اٖة: لتربٍى ٍْة، ألٖا . للحضَعـ ٢اٖة الُض

ت الىاخُت مً . الىٟؿُة ألازهاثُة م٨حي ألاماهة، م٨حي الا٢حهاصي، اإلاؿحر م٨حي اإلاضًغة، م٨حي :ؤلاصاٍع

اث ٓصٕ، الؿاخة،: ألازغي  اإلادخٍى ٓم، ٢اٖححن اؾح٣با٫، ٢اٖة مُٗم، للٗالض، ٢اٖة مُبش، مؿح  ْي٫٘ ٢ْاٖة للى
. اإلاالبـ

ٍٓة، هٟؿُة بم٣اعبة ال٣ُام زال٫ مً بال٣انغات ثحمسل ْالتي :اإلاغ٦ؼ مهمت ًٍٓ مضهُة، بضهُة، ؤزال٢ُة، ثغب  مضعسخي، ث٩
ًٍٓ  periode" الى٣اَة ٞترة التربُة، ْبٖاصة التربُة اإلاالخٓة،: الحالُة باإلاغاخل ال٣انغة ثمغ ْبالحالي ب٢امتها، ٞترة زال٫ منهي ث٩

de posture  "اإلاحابٗة بلى بياٞة الاطحماُٖة الخُاة في ْبصماطًِ طضًض مً الٗاثلي الح٠ُ٨ في ؤًًا اإلاغ٦ؼ مِمة ْثحمسل 
. الىٟؿُة

ٍ ثسً٘ اإلاغ٦ؼ في ألاخضاذ بصماض ٖملُة بن: اإلاغ٦ؼ صزى٫  إحغاءاث  مً الجاهدات ٖلى ال٣بٌ ًحم خُص مُٗىة بكْغ
ة َٝغ ٝ في الكَغ ٔ  طاهي بلى البِد مً الٟغاع ؤْ ٧الخكغص اإلاجحم٘، في ألازال٢ُة ال٣ُم م٘ ثخىافى ْْغ ْلُاء بٌٗ ق٩ٓ  ألا
م ًٖ اٖتراِٞم بٗض ٓاطبات بال٣ُام عجَؼ ة، بال  ال ؤن اإلاغ٦ؼ ٖلحهم ٌكتٍر ؤهّ بال اإلاٗىٓي  ْالسُغ الؼوى ؤزُاع ٦ظل٪ ألاؾٍغ

 .  ؾىة 18 ؾجهً ًحٗضٔ
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:  الخاالث م٘ حٗامل ٦ُُٟت

ة َٝغ نم الخاالت ٖلى ال٣بٌ ٖملُة بٗض  ؤجها ٖلحها ؤربد ٞةطا. الازحهام بمد٨مة ألاخضاذ ٢اضخي ٖلى جٗغى الكَغ
ٝ في ٧اهد ٓاهحن م٘ ثخىافى ْْغ  مضة في ْثحابِٗا بها زانا مل٠ لِا ثٟحذ ْالتي اإلااؾؿة بلى البيد بصزا٫ ًحم اإلاحبٗة ال٣

ٓصَا . اإلااؾؿة صازل ْط

:  الاؾخ٣با٫ إحغاءاث

ٓن  ْبالحالي ؤزهاثُحن َٝغ مً ث٣بلجـ اإلاغ٦ؼ بلى بها ًاجى ٞحاة ٧ل ة، قِاصة ٌكٖغ  خاالت بٟدو زام ازحباع الٗظٍع

ٓم ؤن بٗض الجاهدات مً بمسُلتها الٟحاة ثلحد٤ رم الؿُضا، غ الىٟؿُة ألازهاثُة ث٣ ٫ٓ  قامل بح٣ٍغ . الخالة خ

ٓم  :الضعاؾت مضة/ 4 ل 24 ً ل 30 ٚاًة بلى ؤبٍغ  .2008 ؤبٍغ

 :البدث ُٖىت مىانٟاث/ 5

 :اثاإلاؤؾـ

 

 

 

 

 

. التربُت إٖاصة مؤؾؿاث ًبحن حضو٫ 

: الجيـ

 

 

 

 

 

 

 الجيـ خؿب لُٗىتا جىػَ٘ ًىضح حضو٫ 

 

 

 الجيـ اإلاؤؾؿت اؾم

 ط٦ىع  الضًً حما٫ حي ـ التربُت إٖاصة في اإلاخسهو اإلاغ٦ؼ

 إهار الهض٣ًُت ـ التربُت إٖاصة في اإلاخسهو اإلاغ٦ؼ

 اليؿبت اإلاجمٕى الجيـ

% 50 24 ط٦ىع 

% 50 24 إهار

% 100 48 اإلاجمٕى
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  :الؿً

 

 

 

 

 

. الٗمغ خؿب الُٗىت جىػَ٘ ًىضح حضو٫ 

: الضعاس ي اإلاؿخىي 

ت اليؿبت اإلاجمٕى الضعاس ي اإلاؿخىي   اإلائٍى

% 8.33 04 ًضعؽ لم

% 25.08 25 اةيابخض

% 39.58 19 إ٦مالي

. الضعاس ي اإلاؿخىي  خؿب الُٗىت جىػَ٘ ًىضح حضو٫ 

: الاؾخماعة مىانٟاث/ 6

: البىىص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الاؾخماعة أبٗاص جىػَ٘ ًبحن حضو٫ 

ت اليؿبت الخ٨غاعاث الٗمغ  اإلائٍى

% 33.33 حاهذ 16 [ؾىت15 ؾىت،14]

% 47.91 حاهذ 23 [ؾىت17 ؾىت،16]

% 18.75 حاهدحن 9 ؾىت18

ت اليؿبت ألاؾئلت ٖضص البىىص  اإلائٍى

ت ألاهماٍ % 26.31 10 التربٍى

% 21.05 08 الىٟس ي الؿلى٥

% 15.78 06 ألاؾغي  الؿلى٥

% 18.42 07 الاحخماعي الؿلى٥

% 18.42 07 إلاضعس يا الؿلى٥

% 100 38 اإلاجمٕى
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7 /ٜ :  الاؾخماعة جَٟغ

ت ألاهماٍ  : الُٗىت أٞغاص اؾخجاباث زال٫ مً التربٍى

ٜ بٗض ٓػَ٘ ًٓضر الظي آلاجي الجض٫ْ  في مبِىة هي ٦ما الىحاثج ٧اهد ٖباعاتها ث٨غاعات ْطم٘ البدص اؾحماعة ثَٟغ  ث
ٍٓة ٍألاهما : الُٗىة ؤٞغاص بحن الترب

ت اليؿبت ألاٞغاص ٖضص ألاهماٍ  اإلائٍى

%  41.66 20 اإلادكضص

%  37.5 18 اإلاهمل

%  20.83 10 الضًم٣غاَي

ت ألاهماٍ جىػَ٘ ًبحن حضو٫   ألاٞغاص اؾخجاباث زال٫ مً التربٍى

 في ٍْإجي ،% 41.66 وؿبحّ بلٛد خُص اإلاخكضص الىمِ َٓ الُٗىة ؤٞغاص بحن الؿاثض الىمِ ؤن ًحطر اليؿي َظٍ زال٫ مً
 خُص اهخكاعا ٞإ٢ل الضًم٣غاَي الىمِ ْؤما ،% 37.5 وؿبحّ بلٛد الظي اإلاِمل التربٓي  الىمِ اهخكاع خُص مً الساهُة اإلاغثبة

ٕٓ مً%  20.33 وؿبحّ بلٛد . ألاهماٍ مجم

ت ألاهماٍ خؿب الجيؿحن جىػَ٘ : التربٍى

ت ألاهماٍ خؿب ؤلاهار جىػَ٘ : التربٍى

الجً

 ؽ
ت اليؿبت الخ٨غاعاث الىمِ  اإلائٍى

%  54.16 13 اإلادكضص 

%  29.16 7 اإلادؿاَل إهار

 
الضًم٣غاٍ

 ي
4 16.66  %

ت ألاهماٍ جىػَ٘ ًبحن حضو٫  . ؤلاهار اؾخجابت زال٫ مً التربٍى
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ت ألاهماٍ خؿب الظ٦ىع  جىػَ٘ : التربٍى

ت اليؿبت الخ٨غاعاث الىمِ الجيـ  اإلائٍى

%  29.16 07 اإلادكضص 

 وع الظ٥
اإلادؿاٍ

٫ 
11 45.83  %

 
الضًم٣غ

 اَي
06 25  %

ت ألاهماٍ جىػَ٘ ًبحن حضو٫  . الظ٦ىع  اؾخجابت زال٫ مً التربٍى

:  الُٗىت أٞغاص اؾخجاباث زال٫ مً الؿلى٧اث جىػَ٘

: الىٟس ي الؿلى٥

ت اليؿبت اإلاجمٕى الؿلى٧اث  اإلائٍى

%  60.41 29 الؿِئت

% 27.08 13 اإلاخىؾُت

% 12.05 06 الجُضة

. الىٟس ي الؿلى٥ خؿب ألاٞغاص جىػَ٘ ًبحن و٫ حض

: ألاؾغي  الؿلى٥

ت اليؿبت اإلاجمٕى الؿلى٧اث  اإلائٍى

%  43.75 21 الؿِئت

% 45.83 22 اإلاخىؾُت

% 10.41 05 الجُضة

. ألاؾغي  الؿلى٥ خؿب ألاٞغاص جىػَ٘ ًبحن حضو٫ 
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: الاحخماعي الؿلى٥

 اإلاجمٕى الؿلى٧اث
 اليؿبت

ت  اإلائٍى

% 68.75 33 الؿِئت

% 22.91 11 اإلاخىؾُت

% 8.33 4 الجُضة

 الاحخماعي الؿلى٥ خؿب ألاٞغاص جىػَ٘ ًبحن حضو٫ 

: اإلاضعس ي الؿلى٥

 اإلاجمٕى الؿلى٧اث
 اليؿبت

ت  اإلائٍى

% 58.33 28 الؿِئت

% 27.08 13 اإلاخىؾُت

% 14.58 7 الجُضة

. اإلاضعس ي الؿلى٥ خؿب ألاٞغاص جىػَ٘ ًبحن حضو٫ 

 

: للُٟل الٗام الؿلى٥

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

. الؿلى٧اث ٧ل زال٫ مً للُٗىت الٗام الؿلى٥ ًبحن لجضو٫ ا

 للُٟل الٗام الؿلى٥ و٦ُاثالؿل

 الؿيئ اإلاخىؾِ الجُض 

%  60.41%  27.08%  12.51 الىٟس ي الؿلى٥

%  43.75%  45.83%  10.41 ألاؾغي  الؿلى٥

%  68.75%  22.91%  8.33 الاحخماعي الؿلى٥

%  58.33%  27.08%  14.58 اإلاضعس ي الؿلى٥

%  57.81%  30.72%  11.46 الٗام الؿلى٥
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 هدٓ ًحجّ ٧ان ؤلانالخُة في بّ ًجؼ ؤن ٢ْبل الجىدة ًغث٨ي ؤن ٢بل للُٟل الٗام الؿل٥ٓ اثجاٍ ؤن الجض٫ْ  مً ًالخٔ

 اإلاغثبة في ْثإجي اإلاحٓؾِ الؿل٥ٓ هدٓ َٓ الٟئة َظٍ للؿل٥ٓ الساوي ْالاثجاٍ%.  57.18 وؿبّ بلٛد خُص الؿحئ الؿل٥ٓ
%.  11.45 بيؿبة ْألازحرة السالسة اإلاغثبة في ُٞإجي الجُض الؿل٥ٓ ؤما%.  30.72 بيؿبة الساهُة

: ًلي ما ؤٖالٍ الجضا٫ْ  مً ًحطر

ٔ  ان        الىٟنخي، الؿل٥ٓ مً ٧ل في الهضاعة ًدحل اإلاكحن الٟٗل ٍْغث٨ي ًجىذ ؤن ٢بل لمجاهذ الؿحئ الؿل٥ٓ مؿحٓ
ٓن  ؤن الُبُعي ٞمً سخيْاإلاضع الاطحماعي ألاؾغي، ٧ٓات ث٩ ٍٓة ٚحر الجاهذ ؾل ٦ّٓ ْؾِئة ؾ  بلى بّ صٞ٘ الظي َٓ َظا ٞؿل
 الجُض للؿل٥ٓ باليؿبة ؤما الؿحئ، الؿل٥ٓ ًٖ ٦سحرا ًبحٗض ال ِٞٓ اإلاحٓؾِ الؿل٥ٓ ًسو ما في ؤما الجىدة، اعث٩اب
ٓح ٢بل للُٟل ٔ  ؤصوى في ٣ُٞ٘ الجى ٧ٓات ٧ل  ألن َبُعي شخيء ِٞظا مؿحٓ ٓاء للُٟل ْالجُضة ًجابُةؤلا الؿل  هٟؿُة، ؾ

ة، ٍٓة لصسهِحّ هٓغا طىدة اعث٩اب بلى بّ ثاصي ال مضعؾُة ؤْ اطحماُٖة ؤؾٍغ .  الؿ

: الىخابج ٖغى/ 8

ت ألاهماٍ بحن اعجباَُت ٖال٢ت َىا٥" ال٣اثلة الٗامة الٟغيُة صعاؾة بهضص ؤها  ٩ٞاهد "ألاخضار وحىىح التربٍى

ؾة ألاهماٍ . اإلاخكضص الىمِ اإلاخؿاَل، الىمِ عن،الم الىمِ: هي اإلاضْع

 بلى ًغط٘ طل٪ ْؾبي الضًم٣غاَي الىمِ ْاؾخبٗضت ْاإلاخؿاَل اإلاخكضص الىمِ َْما ٣ِٞ همُحن ٖلى ا٢حهغت ؤهجي بال

ٓح الضًم٣غاَي الىمِ عبِ ٞغيُة ثبُاوي ٖضم  ٖلى ٣ِٞ الًٓء ٞإؾ٣ُد. الاؾحُالُٖة الضعاؾة مً اهُال٢ا َْظا بالجى

:  ال٣اثلححن ًححنالجؼت  ٞغيِححن

ٓح اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥/  8-1 . ْالجى

ٓح اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥/  8-2 . ْالجى
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: طل٪ ثٟؿحر ثٓضر الحالُة الجضا٫ْ 

 

   

 الؿلى٥     

 

 

 الىمِ
 التربىي 

 الؿلى٥
 الؿيئ الىٟس ي
 لألٞغاص

 الؿلى٥
 الؿيئ ألاؾغي 
 لألٞغاص

 الؿلى٥
 الؿيئ ماعيالاحذ
 لألٞغاص

 الؿيئ اإلاضعس ي الؿلى٥
 لألٞغاص

 الىمِ
 اإلادكضص

11 13 15 9 

 الىمِ
 اإلادؿاَل

11 7 11 12 

. (واإلادؿاَل اإلادكضص،) الىمُحن ٦ال مً الُٗىت ألٞغاص الؿِئت الؿلى٧اث ًبحن حضو٫ 

: ألاولى الجؼبُت الٟغيُت

ال الّحد٤٣ ًجي ثدتها ٞغيُات ؤعب٘ جكمل الٟغيُة ِٞظٍ "والجىىح اإلادكضص الىمِ بحن اعجباَُت ٖال٢ت َىا٥"  ؤ
:  مجها

:     الؿحئ الىٟنخي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥/ ؤ

 الىٟس ي الؿلى٥ اإلادكضص الىمِ 
 الؿيئ

 صالت 11 20 ألاٞغاص ٖضص

 55 100%  اليؿبت إخهابُا

. اإلادكضص التربىي  الىمِ مً الؿيئ الىٟس ي الؿلى٥ طوي  ألاٞغاص وؿبت ًبحن الجضو٫ 

٧ٓاتهم الظًً ألاٞغاص وؿبة ؤن هالخٔ  مغثٟٗة ٞهي ،%55 بلٛد اإلاخكضص التربٓي  الىمِ ْل ثدد ؾِئة الىٟؿُة ؾل

 الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥" الجؼثُة ثدد الٟغيُة ثحد٤٣ ْبالحالي%  30 ْاإلاحٓؾِ%  15 الجُض بؿل٥ٓ م٣اعهة
". ؾحئا٫ الىٟنخي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص
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:  الؿحئ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥/ ب

 الؿيئ ألاؾغي  الؿلى٥ اإلادكضص الىمِ 

 صالت 13 19 ألاٞغاص ٖضص

%  68.42% 100%  اليؿبت إخهابُا

. اإلادكضص التربىي  الىمِ مً الؿيئ ألاؾغي  الؿلى٥ طوي  ألاٞغاص وؿبت ًبحن الجضو٫ 

٧ٓاتهم الظًً اصألاٞغ وؿبة ؤن هالخٔ ة ؾل  م٣اعهة السلص ث١ٟٓ  ٞهي%  68.42 بلٛد اإلاخكضص الىمِ مً ؾِئة ألاؾٍغ
 اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ الجؼثُة ثدد الٟغيُة ثد٣٣د ْبالحالي%  5.26 ْالجُض%  26.31 باإلاحٓؾِ

. الؿحئ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ

: الؿحئ الاطحماعي ٥ْالؿلٓ اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥/ ض

 الؿيئ ألاؾغي  الؿلى٥ اإلادكضص الىمِ 

 صالت 15 19 ألاٞغاص ٖضص

%  78.94%  100%  اليؿبت إخهابُا

 اإلادكضص التربىي  الىمِ مً الؿيئ الاحخماعي الؿلى٥ طوي  ألاٞغاص وؿبت ًبحن الجضو٫ 

٧ٓاتهم الظًً ألاٞغاص وؿبة ؤن هالخٔ  الؿل٥ٓ م٘ م٣اعهة%  75 بلٛد اإلاخكضص عبٓي الد الىمِ مً الؿِئة الاطحماُٖة ؾل
 الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ ال٣اثلة الجؼثُة ثدد الٟغيُة ثد٣٣د ْبالحالي %0ْالجُض مغثٟٗة ٞهي%  21.06 اإلاحٓؾِ

. الؿحئ الاطحماعي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص

:  الؿحئ اإلاضعسخي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥/ ص

 الؿيئ ألاؾغي  الؿلى٥ حكضصالم الىمِ 

 صالت 9 20 ألاٞغاص ٖضص

%  45%  100%  اليؿبت إخهابُا

 اإلادكضص التربىي  الىمِ مً الؿيئ اإلاضعس ي الؿلى٥ طوي  ألاٞغاص وؿبت ًبن الجضو٫ 
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٧ٓاتهم الظًً ألاٞغاص وؿبة ؤن الخالة َظٍ في هالخٔ  ٢ض ٞهي ،% 45 بلٛد اإلاخكضص التربٓي  الىمِ مً الؿِئة اإلاضعؾُة ؾل

 ٖال٢ة َىا٥ الجؼثُة ثدد الٟغيُة ثد٣٣د ْبالحالي%  20 ْاإلاحٓؾِ%  35 الجُض ألاؾغي  بالؿل٥ٓ م٣اعهة السلص ٞا٢د
. الؿحئ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة

: الثاهُت الجؼبُت الٟغيُت

 ٫ٓ  ٞغيُات ؤعبٗة جكمل الٟغيُة َظٍ ٦٥ظ٫" والجىىح اإلادؿاَل الىمِ بحن إعجباَُت ٖال٢ت َىا٥" ؤن الٟغيُة ث٣
ال مجها الحد٤٣ ًجي ثدتها : ؤ

: الؿحئ الىٟنخي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥/ ؤ

 اإلادؿاَل الىمِ 
 الىٟس ي الؿلى٥

 الؿيئ

 صالت 11 18 ألاٞغاص ٖضص

%  61.11%  100%   اليؿبت إخهابُا

 اإلادؿاَل التربىي  الىمِ مً الؿيئ إلاضعس يا الؿلى٥ طوي  ألاٞغاص وؿبت ًبحن الجضو٫ 

٧ٓاتهم الظًً الُٗىة ألاٞغاص وؿبة ؤن ؤٖالٍ الجض٫ْ  زال٫ مً هالخٔ  التربٓي  الىمِ ٖاقٓ ْالظًً الؿِئة الىٟؿُة ؾل

٦ُٓحن ٞا٢د وؿبة ٞهي%  61.11بلٛد اإلاخؿاَل  ؤن ال٣اثلة الٟغيُة ثد٣٣د ْبالحالي%  22.22 ْاإلاحٓؾِ%  16.66 الجُض الؿل

. الؿحئ الىٟنخي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن بعثباَُة ٖال٢ة ها٥ٌ

: الؿحئ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥/ ب

 الؿيئ ألؾغي  الؿلى٥ اإلادؿاَل الىمِ 

 صالت 7 18 ألاٞغاص ٖضص

%  38.88%  100%   اليؿبت إخهابُا

 اإلادؿاَل التربىي  الىمِ مً البُئي ؾغي ألا الؿلى٥ طوي  ألاٞغاص وؿبت ًبحن الجضو٫ 

٧ٓاتهم الظًً الُٗىة ؤٞغاص وؿبة ؤن ؤٖالٍ الجض٫ْ  زال٫ مً هالخٔ ة ؾل ٓن  ْالظًً الؿِئة ألاؾٍغ  الىمِ بلى ًيحم
٧ٓات مً ؤ٢ل ٞهي%  38.88 بلٛد اإلاخؿاَل ٧ٓات ؤما%  61.11 بـ ٢ضعت التي اإلاحٓؾُة الؿل  ؤن ُٞما% 0 اوٗضمد الجُضة الؿل
٫ٓ  التي الٟغيُة نض١ ٖضم ٖلى ًض٫ َظا الؿحئ الؿل٥ٓ ٞا١ اإلاحٓؾِ الؿل٥ٓ  ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ باعثباٍ ث٣

 .الؿحئ ألاؾغي 
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: الؿحئ الاطحماعي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥/ ب

 الؿيئ الاحخماعي الؿلى٥ اإلادؿاَل الىمِ 

 صالت 11 18 ألاٞغاص ٖضص

%  61.11%  100%   اليؿبت إخهابُا

 اإلادؿاَل التربىي  الىمِ مً الؿيئ الاحخماعي الؿلى٥ طوي  ألاٞغاص وؿبت ًبحن الجضو٫ 

٦ُٓحن ٞا٢د طضا ٦بحرة وؿبة بلٜ الؿحئ الاطحماعي الؿل٥ٓ ؤن الجض٫ْ  َظا زال٫ مً هالخٔ %  11.11 الجُض الؿل

 اإلاخؿاَل الىمِ بحن بعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ نؤ ال٣اثلة الجؼثُة ثدد الٟغيُة ثد٤٣ ٌٗجي َْظا ،% 27.77 ْاإلاحٓؾِ
. الؿحئ الاطحماعي ْالؿل٥ٓ

: الؿحئ اإلاضعسخي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥/ ض

 الؿيئ اإلاضعس ي الؿلى٥ اإلادؿاَل الىمِ 

 صالت 12 18 ألاٞغاص ٖضص

%  66.66%  100%   اليؿبت إخهابُا

. اإلادؿاَل التربىي  الىمِ مً الؿيئ اإلاضعس ي الؿلى٥ طوي  ألاٞغاص وؿبت ًبحن الجضو٫ 

%  11.11 الجُض الؿل٥ٓ م٘ م٣اعهة السلص ث١ٟٓ  ٦بحرة وؿبة بلٜ الؿحئ اإلاضعسخي الؿل٥ٓ ؤن ؤٖالٍ الجض٫ْ  زال٫ مً ًِٓغ
 ٫اإلاخؿاٍ الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ ؤن ال٣اثلة الٟغيُة نض١ ًا٦ض َْظا%  66.66 بيؿبة%  22.22 ْاإلاحٓؾِ

. الؿحئ اإلاضعسخي ْالؿل٥ٓ

: الىخابج مىا٢كت/ 9

ْلد ٍٓة ألاهماٍ بحن الٗال٢ة ثدضًض الخالُة صعاؾتي في خا ة الترب ٓح ألاؾٍغ  اإلاحّٓنل للىحاثج ثٟؿحر ًلي ُٞما ألاخضاذ ْطى
 اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ ؤن ال٣اثلة الٗامة الٟغيُة صّخة مً ٞالحإ٦ض الؿاب٣ة، الضعاؾات ٖلى ْاؾخىاصا الضعاؾة َظٍ في بلحها

ٍٓة ألاهماٍ بحن ٓح الترب ال ٖلُىا ألاخضاذ ْطى . الجؼثِححن الٟغيِححن صّخة مً الحإ٦ض ؤ

. خضٔ ٖلى ْاخضة ٧ل ؾىخىا٫ْ  الجؼثِححن بالٟغيِححن ًسو ُٞما 

: ألاولى الجؼبُت الٟغيُت/ 1

ٓح، بلى ًاصي اإلاخكضص التربٓي  الىمِ بإن ال٣اثلة الجؼثُة الٟغيُة ثد٣٣د  ٞغيُات ألاعب٘ زال٫ مً طل٪ ثبّحن ص١ْ  الجى

 ٦ظل٪% 55 وؿبتها بلٛد ْالتي الؿحئ الىٟنخي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن بخهاثُة صاللة اؾحيحجد بدُص الجؼثُة، ثدد

ٍٓة اليؿبة زال٫ مً ْطل٪ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن ؤلاخهاثُة الضاللة ثد٣٣د  ؤن هالخٔ ٦ظل٪%  68.42 اإلائ
 وؿبة بلٜ الظي الؿحئ الاطحماعي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن الاعثباٍ ثضعؽ ْالتي ثد٣٣د السالسة الجؼثُة خدت الٟغيُة
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٫ٓ  التي الٟغيُة ْؤزحرا ،78.94%  اليؿبة زال٫ مً الؿحئ اإلاضعسخي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ ؤن ث٣

٫ٓ  التي الجؼثُة الٟغيُة ثد٤٣ ٌٗجي الجؼثُة ثدد الٟغيُات ٧ل ٞحد٤٣% 45 ٓح بلى ًاصي اإلاخكضص الىمِ" ؤن ث٣ "  الجى

ٓا٤ٞ ما َْظا     ٓسخى لٟحة ؾٗضي" صعاؾة ً ٫ٓ  لضعاؾة ؤطٍغد ْالتي 1973 ؾىة" م ٓالضًً مٗاملة خ ٓح ْٖال٢تها ال  بجى

 ٖىاص" صعاؾة ٦ظل٪ َم،ؤبىات م٘ ٢اسخي ثغبٓي  همِ طْ الجاهدحن ْؤمِات آباء ؤن ال٣اثلة ٞغيِحّ صّخة مً ثإ٦ض ٣ٞض ؤبىائهم
ٓطض الجاهدحن ًٖ ألاعصوي اإلاجحم٘ في بضعاؾة ٢ام ْالظي" الٗابضي ؤصًي ٕٓ مً% 90 ؤن ٞ ٓن  الُٗىة مجم  ثغبٓي  همِ بلى ًيحم

. ٢ْاسخي مخكضص

: الثاهُت الجؼبُت الٟغيُت/ 2

ٓح بلى ًاصي اإلاخؿاَل التربٓي  الىمِ ؤن ال٣اثلة الساهُة الجؼثُة الٟغيُة ثد٣٣د  الجضا٫ْ  زال٫ مً ثبّحن ما اَْظ الجى

 ٦ظل٪ ،%61.11 وؿبحّ بلٜ ْالظي الؿحئ الىٟنخي ْالؿل٥ٓ اإلاخكضص الىمِ بحن بخهاثُة صاللة اؾحيحجد بدُص الؿاب٣ة،
٫ٓ  التي الٟغيُة ثد٣٣د  اليؿبة زال٫ مً الؿحئ الاطحماعي ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ بإن ث٣

٫ٓ  التي للٟغيُة اليؿبةب الشخيء هٟـ ،61.11%  الؿحئ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ اإلاخؿاَل الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ ؤن ث٣

  ،%66.66 بيؿبة
ّ

 اإلاخؿاَل الىمِ بحن الاعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ ؤن ال٣اثلة الساهُة الجؼثُة ثدد الٟغيُة لي ثحد٤٣ لم ؤهّ بال
 رالذ ثد٤٣ ٨ًٟي ألهّ الجؼثُة الٟغيُة نض١ ٖلى ًارغ ال َظا ل٨ً. ٣ِٞ% 38.88 بـ ٢ضعت ٣ٞض الؿحئ ألاؾغي  ْالؿل٥ٓ

٫ٓ  ْبالحالي ؤعبٗة، ؤنل مً ٞغيُات ٓح بلى ًاصي اإلاخؿاَل الىمِ ؤن ال٣اثلة الجؼثُة الٟغيُة ؤن ه٣ .  الجى

ٓا٤ٞ ما َظا ٍٓحن" ْ"ما٧ٓب"ْ" ؾحزع" صعاؾة ً  بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ ؤن ؤ٦ضت ْالتي 1957 ؾىة ؤطٍغد التي" لُ
ًٍٓ ْالالمباالة َما٫ؤلا ْان ألاب . الُٟل ْٖض

ل" صعاؾة ٦ظل٪  في الٟغ١  ٍْحمسل الجاهدحن ٚحر م٘ م٣اعهة ها٢هة الجاهدحن ٖىض التربُة ؤن ْضخد التي" بحرت ؾحًر
. ْالالمباالة بَما٫

 اإلاخكضص التربٓي  الىمِ بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥ ؤن ال٣اثلححن الجؼثِححن الٟغيِححن نض١ مً ط٦غثّ ٧ل زال٫ ْمً

ٓح، ٓح اإلاخؿاَل التربٓي  ْالىمِ ْالجى  بحن اعثباَُة ٖال٢ة َىا٥" ؤن ال٣اثلة الٗامة الٟغيُة ثد٤٣ ؤؾحيحج ألاخضاذ ْطى
ٍٓة ألاهماٍ ٓح الترب ". ألاخضاذ ْطى

: وا٢تراخاث جىنُاث

ؼة التربُة ٓالضًً ْاطي ..الخي ْالخىان، ال٠ُٗ ٖباصٍ، في هللا ؤْطضَا ٍٚغ  الّصخُدة التربُة بهظٍ هاءلؤلب ًمضاهّ ؤن ال

ْع  ؤن هبحن ؤن ٍْم٨ً. الٗاَُٟة الايُغابات مً ْزالُة ؾلُمة ْألابىاء آلاباء بحن ْالٗال٢ة ألاؾغي  الجٓ ثجٗل ٓالضًً ص  ال

ٓا ْؤن طضا َام لُتهم ثدمل مضٔ ٌٗلم ٟا٫ هدٓ مؿْا :  ٧الحالي ْهي هللا ؤمام ألَا

ٓالضًً ٖمل* ح ٞحهم ٍْبص اإلاجحم٘ ٣ًبلِا التي الخمُضة ْال٣ُم الخؿً، السل٤ الُٟل ثل٣حن ٖلى ال لُة ْع  ْاٖحماص اإلاؿْا

. الىٟـ ٖلى

ٓصَم بإن آلاباء ث٣ًُ*  ْع  لّ ألاؾغة صازل اإلاسالي ؤْ الٟٗلي ْط . ألابىاء اثجاٍ ٞٗا٫ ص

ٓالضًً ثجىي*  . الُٟل اثجاٍ الجؿضي ال٣ٗاب َغ١  ال
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ٓالضًً ٖمل*  بات ثُب٤ُ ٖلى ْؾِغ ال . خاطاثّ ْثلبُة ْاإلااصًة الىٟؿُة الُٟل ٚع

ٓالضًً ٖلى ًجي*  ْا ؤن ٢بل ال ٓا ؤن الُال١ ٢غاع ًحسظ ٓزُمة ْالىحاثج الُٟل لِظا اٖحباع ٌُٗ . عؤؾّ ٖلى اإلاترثبة ال

عة*  ٓص يْغ ٓاع ْط ٓالضًً بحن خ . ْألابىاء ال

ٓالضًً مؿاَمة*  . لؤلزُاء الُٟل اعث٩اب ٖىض ْؤلاعقاص الىصر ث٣ضًم ٖلى ال

ٓا ؤن ْلُاءألا ٖلى ًجي*  مٓخاتهم مكا٧لِم بلى ْالاؾحمإ بجلبهم اإلاغا٣َة مغخلة في ؤبىائهم خاالت ًغاٖ ْلة َْ  ْمدا

ٓطحهِم . ث

. اإلاٗاملة في ألابىاء بحن ًمحزْن ؤال آلاباء ٖلى ًجي* 

.  الٗاَٟي لالَحمام ٢ضع ؤ٦بر ألابىاء بمضاص آلاباء ٖلى ًجي* 

: اإلاغاح٘ ٢ابمت

  –1ٍ–" اليكغ ْ للُباٖة الٗغبُة الجهًة صاع" ، الٗغبُة اإلاضهُة مجحم٘ في اإلاحٛحرة ألاؾغة ال٣هحر، ال٣اصع ٖبض -1

 .1999 لبىان

ْع  ٖلي مدمض ؾٗضًة -2 ٓطُة" ، بها ٓل ٍٓد 1ٍ الٗلمُة، البدٓذ صاع ،" اإلاغا٣َة ؾ٩ُ  .27 م ، 1980 ال٩

ٍٓة ألاهماٍ" ، ؤخمض َاقمي -3 ة الترب ٦ُٓة ألاهماٍ ْ ألاؾٍغ خة ،" للُٟل الؿل ٓعاٍص ؤَْغ ْلة ٦ح  ماحي/ ؤ بقغاٝ ، ص

 .2003 َْغان، طامٗة ، ببغاَُم

ٓح" ، ماو٘ ٖلي -4 ٓان ،"الجؼاثغ في اطحماعي ْالحُٛحر ألاخضاذ طى ٖٓات صً  .1990 الجؼاثغ، ، الجامُٗة اإلاُب
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اإلاغا٣َت  في الخُاة ومكغوٕ الشخهىت
صة،الجؼابغ الُاَغ،ؾعي مىالي الض٦خىع  حامٗت/ِٖؿاوي  أمُىت.أ

 

 

 

: ملخو

ٓم صعاؾة اإلا٣ا٫ َظا في ٕ الصسهىة إلاِٟ ٣ة، في الخُاة مكْغ ََ ٣ة لضٔ الصسهىة بحن اإلا٣اعهة ثمد خُص اإلاغا َِ  ٚحر اإلاغا
٣ة ْ اإلاحمضعؾة َِ ٣ة ؤن بلى الحٓنل ثم ٢ْض اإلاحمضعؾة، اإلاغا َِ ٠٢ٓ زال٫ مً ثخصسهً اإلاحمضعؾة ٚحر اإلاغا  الضعاؾة ًٖ الح

اض ْ اإلاجزلُة ألاقٛا٫ بث٣ان ْ (بها السام الضازلي الًٟاء ؤي) اإلاجز٫  في اإلا٩ٓذ ْ ٟا٫، بهجاب ْ الْؼ  اإلاغا٣َة ؤما ألَا

طةلى زال٫ مً ثخصسهً اإلاحمضعؾة . الٗمل ْ الضعاؾة ْبجهاء للظ٦غ مسهها ٧ان الظي الساعوي الًٟاء السْغ

ٕ عؾة،اإلاحمض ٚحر اإلاغا٣َة اإلاحمضعؾة، اإلاغا٣َة الصسهىة،: اإلاٟخاخُت ال٩لماث ٕ الخُاة، مكْغ اض، الٗملي، اإلاكْغ  الْؼ
ٓمة . ألام

: م٣ضمت

٣ة ََ تي الخُاة مً ٞترة هي اإلاغا
ّ
 مغخلة لُحىهي ثإجي مغخلة ْهي اإلاُاصًً، ْ الٗلماء مً الٗضًض ٢َِبل مً بها الاَحمام ثّم  ال

ٓن  تي ال٨م
ّ
ؿمد ال

ّ
. الّؿاب٣ة الّهغاٖات بٌٗ َضْء ْ الّىمٓ ببِء اج

٣ة مغخلة ََ ّٗغٝ ْ الٟغص، خُاة في مِّمة مغخلة هي اإلاغا
ُ
ّبي ال٣امٓؽ في ج

ّ
ع  ٞترة: "ؤّجها ٖلى الُ ّٓ تي الٟغص، ثُ

ّ
ٓصٍ ال  مً ث٣

ٓلة ٟ
ّ
ًّ  بلى الُ ٓٙ م٘ ثبضؤ بّجها. الّغقض ؾ ٓالي) البل ؿبة ؾىة 13-11 خ

ّ
ؿبة ؾىة15-13 ْ لؤلهثى بالي

ّ
٦غ بالي

ّ
 ثحمّحز هي ْ. (للظ

ٔ  ٖلى مِّمة بحّٛحرات ٫ٓ  اإلاؿحٓ  الحّٛحرات ؤّن  م٘ اإلاٗالم ْاضخة ٚحر اإلاغخلة َظٍ جهاًة. (1)"الاطحماعي ْ الّىٟنخيّ  ْ ْويّ البُ

ة ُّ ٓط ٓل ٓالي في ثيحهي البُ ًّ  خ ٓاهي بِىما ؾىة، -1820 ؾ ٔ  الج ًّ  ثدضًض ًم٨ً ال ألازغ ٓص ْ. ا٦حمالِا ؾ ٓع " ؤّن  بلى طل٪ ٌٗ ِْ 

٣ة ََ ٝ ،(Races) الّؿالالت ،(Sexe) الجيـ خؿي ًحّٛحر مّضتها ْ اإلاغا ْغ
ّ
ة الٓ ُّ ة ألاْؾاٍ ْ الجٛغاٞ ُّ  الاطحماٖ

ة ًّ . (2)"ْالا٢حهاص

٣ة ثحمّحز ََ ة اإلاغا ة (Interindividuelle) ألاٞغاص بحن ٦بحر ازحالٝ ْ الّحّٛحرات، ؤَّمُة الّىمٓ، بؿٖغ ًّ  ْ الّحّٛحرات َظٍ ٞؿٖغ  ؾ
ٓعَا الَخٔ ٦ظل٪ ْ آزغ، بلى ٞغص مً ًحّٛحر ِْ  َظٍ الٟغص هٟـ لضٔ: (Intraindividuelle) طاثّ خّض  في الٟغص لضٔ ازحالٝ ًُ

٢ٓد هٟـ في ثدضذ ال الّحّٛحرات ب٘ ال ْ ال
ّ
ٓاهي ٧ّل  في ؤلا٣ًإ هٟـ ثخ ٓاء الّىمٓ ط  الاطحماعيّ  ال٨ٟغّي، البضوّي، الجاهي ؾ

 . الٗاَّٟي ْ

                                                           

(
1
)MORIN (Y)(2003), Petit Larousse de la médecine, 3ème éd, Larousse, Paris, p 25. 

(
2
)(SILLAMY (N), (2003), Dictionnaire de psychologie, Larousse, Paris, p 8. 
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٣ة مغخلة في وسّجل ََ ٔ  ٖلى اإلاغا ؼة ٖلى ثّٟحذ ْ وكاٍ ثجضًض الّىٟنخيّ  اإلاؿحٓ ة،ا٫ الٍٛغ ُّ ٓر طيؿ ة الاَحمامات عؾ ُّ  الٗمل

ة، ُّ ة، ْ الخّغٍة في الّغٚبة ْالاطحماٖ ُّ ة الخُاة رغاء الاؾح٣الل ُّ ع  الٗاَٟ ّٓ ات ْثُ ُّ ة الٗمل ُّ  ْ ْاخض آن في ًدضذ ال َْظا. ال٣ٗل
ْعَا اإلاغخلة َظٍ بح٣ؿُم .BlosP ٢ام لِظا تي مغاخل زمـ بلى بض

ّ
ْعة صًىام٨ُة صازل ًجمِٗا ال  ةالّحٟغصّي  ؾحر

(individuation)، تي
ّ
ٓايُ٘ بزغاض زال٫ مً ثحّم  ال ٓن  ؤن ؤطل مً للمؿاءلة، َغخِا بٖاصة ْ اإلاؿحضزلة اإلا ة ؤ٢ّل  الٟغص ٩ً ُّ  ثبٗ

:  اؾح٣اللُحّ ٍْد٤٣ّ

٣ة ٢بل ما ● ََ ٤ ْ ،(La préadolescence): اإلاغا
ّ
زْات ب٣ُٓة ثحٗل

ّ
ٓغي بالّىمٓ اإلاغثبُة الج ا ؤ٦ثر ألامغ ًغثبِ َىا. البل  صةبٍؼ

ِٛ ًّ زّْي  ال
ّ
ٓن  ؤن صْن  (La pressionpulsionnelle) الج ٕٓ ثدضًض َىا٥ ٩ً ّي  َضٝ ال ْ طضًض خّي  إلآي  ال٣ُٓة َظٍ. هْؼ

٫ٓ  ًم٨ً .  بٗض ثحماًؼ لم ؤّجها ال٣

٣ة ● ََ ْلى اإلاغا ؿّمى ْ (La première adolescence): ألا
ُ
٣ة، بضاًة ؤًًا ج ََ ٤ هي ْ اإلاغا

ّ
٠ُ بٗضم ؤؾاؾا ثحٗل  طاٍاّت  الّحْٓ

ٓايُ٘ ٓايُ٘ ثل٪ ؤي (Amour incestueux) اإلادّغم الخّي  م هة اإلا ّٓ ٩
ُ
ْصًي مغخلة ؤرىاء اإلا ٓع  مً اهُال٢ا ؤ ة الّه ًّ ٓالض  بهظا. ال

ٓاػن  ٞةّن  ٓن  الّىٟنخيّ  الجِاػ ث صا ٩ً . ُمِضَّد

٣ة ● ََ ة اإلاغا ُّ ٕٓ ٖلى ْالّحّٟحذ با٦خكاٝ ثحمّحز ْ ،(L’adolescenceproprementdite): الٟٗل  Objet) آلازغ الجيـ مً مٓي
hétérosexuel) ْ ٪ْصًي ب٣ُٓة طل م٨ً. ألا ل ؤن ًُ

ّ
ٓع  َىا ًحضز ٓالضًً الّحٗل٤ بحن الاعثباٍ لّٟ٪  ٦مغخلة هغطنخيّ  َ  خّي  ْ بال

ٕٓ ٔ  طِة مً. مٛاًغ طيـ مً طضًض مٓي ٓايُ٘ ًٖ الاهٟها٫ طل٪ ٞةّن  ؤزغ ْلى الخّي  م ة بدالة ًحهاخي ألا ُّ  ٖابغة ا٦حئاب

ن ت ؤن ٢بل طل٪ ْ ّٓ ٓايُ٘ م٘ ٖال٢ات ث٩ .  طضًضة م

٣ة جهاًة ● ََ ة ْ صٖم مغخلة هي ْ (La fin de l’adolescence): اإلاغا اث٠ ث٣ٍّٓ ن  ؤًًا. ألاها ْْ ّٓ ع  ًح٩ ّٓ ات ثه
ّ
 ْ الظ

ات: "  Blosخؿي
ّ
ٓعْذ هي Le soi الظ ٣ة (Héritier) م ََ لى ألاها مسلما اإلاغا ٓعْذ َٓ ألٖا ة ال٣ٗضة م ُّ ْصًب . (1)"ألا

٣ةا بٗض ما● ََ ؿّمى ْ ،(La postadolescence): إلاغا
ُ
٣ة ؤًًا ج َُ غة اإلاغا

ّ
تي اإلاغخلة هي ْ اإلاحإز

ّ
٫ٓ  بضاًة بلى جكحر ال  في الّضز

اض بهحاض، الٗمل،) الّغقض ٖالم . (بهجاب ْ ْػ

ع صْن  الغقض مغخلة بلى مباقغة ًيح٣ل الُٟل ٧ان ٞةهّ(2)الح٣لُضي اإلاجحمٗالٗغبي بلى ٖضها بن ْ  ْ. عا٣َةالم بمغخلة اإلاْغ
ع م٘ ل٨ً ٔ  ٖلى جٛحرات ْخضْذ الؼمً مْغ  بمغخلة جؿمى التي اإلاغخلة ِْغت خُص ألاْيإ جٛحرت الاطحماُٖة الىٓم مؿحٓ

ْالتي اإلاُٗى بالحٍٗغ٠ اإلاغا٣َة الإلاضة ثحمحز هي خالُا ؾاب٣ا، ظي.بُ
ّ
 ؤن ٢بل هٟؿّ ْطض عاقضا ال َٟال لِـ َٓ ِٞظاالٟغصال

ة مامؤ الّغاقضًً ٖالم بلى ًضزل ُّ ٓالضًً، ثبٗ ع طل٪ في الغثِنخي ْالٗامل لل ٓاإلاْغ ٍٓلة جٗلُم بمغخلة َ غ َ
ّ
ٓلّ مماًاز  صز

اض ثإزغ بالحالي ْ الٗمل ٖالم ٓة ٌٗحبر ٧ان الظي الْؼ ٓٙ مِمة ٦سُ ُُل طل٪ الح٣لُض٩ًّل  الىٓام في الغقض ؾً لبل  مً ًُ
٣ة مغخلة ََ .  اإلاغا

ْعَا اإلاغؤة م٩اهة ؤًًا َالد الٗغبُة اُٖةالاطحم الىٓم ٖلى َغؤت التي الحٛحرات ثل٪ بن  اإلاغؤة ؤْيإ ًٖ الخضًص بّن . ْص

ٓما تي ألاْيإ بّن . الّى٣اف مً ْاؾٗا بابا ًٟحذ زهٓنا الٗغبُة اإلاغؤة ْؤْيإ ٖم
ّ
 ػمً في الٗغبي الٗالم في اإلاغؤة بها مّغت ال

ٓع  مً اإلاُل٤ الخغمان مً جٗاوي طٗلتها ٖغبُة ص٫ْ  ٖضة الاؾحٗماعفي ٓانلد بٗض ْخّتى الّحمضعؽ، ؤَّمِا ٦سحرة ؤم  الاؾح٣اللح

ًّ  ازحالٝ م٘ الخغمان خالة ْل٨ ا جّٛحرت ألاْيإ اإلاؿّببات، ُّ ج ِحَدد ثضٍع
ُ
حذ مجا٫ ْؤ٫ْ .الخُاة في ْاؾٗة مجاالت ؤمامِا ْٞ

ُ
ٞ 

                                                           
(

1
)LEHALLE (H(1995), Psychologie des adolescents, 4ème éd, PUF, Paris, p 34. 

. المية و ال يقصد بو النظاـ البدائي و ال قدَلىو نظاـ يستمد قيمو و ضوابطو من الثقافة العربية و اإلس (ٕ)
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ٓلِا َٓ ؤمامِا ٓلض مسههة ٧اهد التي اإلاضعؾة، بلى صز ا لل ٓصة باٖحباَع ٓط  اإلاجز٫  في اإلا٩ٓذ ؤن خحن في الساعوي، الًٟاء في م
ٓمسهو ٧ْان الًٟاء ؤي للبيد َ ٓطُّ ًحم خُص ب٣لُل اإلاغا٣َة بضاًة ٢بل الجيؿحن بحن الّحٍٟغ٤ َظا ًبضؤ الضازلي،  ٧ّل  ث

ٓطّ: بّ الساّم  الًٟاء بلى مجهما ة ثحٗلماألقٛا٫ ؤًً الّضازل بلى البيد ث ُّ ٓلض ؤّما للّؼْاض، ْثحدًغ اإلاجزل ّ ال
ّ
 في ًب٣ى ٞةه

ة، لُحٗلم اعضالخ ُّ ل ٕٓ ثدمالإلاؿْا ٫ٓ  مجهما ٧ل ٖلى ْممى  ٧ان مِما لٗال٢ات ب٢امتهما ؤْ الح٣اءَما ؤْ آلازغ ًٞاء بلى الضز

ِٖٓا اض بَاع زاعض ه . الْؼ

ْمىظ جُا ٓعة ثضٍع
ّ
ة، الس ُّ ع  مالخٓة ثّم  الّهىاٖ ّٓ ة في ثُ ُّ  بجهاء بةم٩اجها ْناع الحمضعؽ خ٣ِا مً خُسإنبذ اإلاغؤة، ْيٗ

ٓٙ صعاؾتها،ْ ٍٓات بل ٫ٓ  الحٗلُم ٖلُا مؿح  في اإلاكاع٦ة ْ ؤطغ ْث٣اضخي مكّغٞة ٖمل مىاني ْ ٖلُا قِاصات ٖلى ْالخه

تي اإلاجز٫  في الخُاة بحن ْللمٗاعية الٗمل في الجينخيّ  للّح٣ؿُم جهاًة ْ خّضا اإلاغؤة ْيٗد:"الّغطل م٘ الا٢حهاصّي  الٗالم
ّ
 ال

ة الخُاة ْ لِا مسّههة ٧اهد ُّ م ْل٨ً. (1)"ّعطللل اإلاسّههة الٗمل ْع  لّ ْالظي اإلاِم الحٛحر طل٪ مً بالٚغ ٓع  ٦بحر ص  ُٞحُ
  اإلاغؤة، ْيُٗة

ّ
ّ بال

ّ
ٓطض ؤه ٓمىا ْبلى ث سخبن الالجي الٟحُات بٌٗ َظا ً

ُ
مًِ بٗض مب٨غة ؾً في اإلاضعؾة مً ج

ّ
 اإلاباصت جٗل

ْؤخُاها ْ لل٣غاءة ألاؾاؾُة طً ٚالبا ه٣ل لم بن ال٨حابة ّْ ًّ  في ًتز غة ؾ
ّ
٢ًُِٟٓ ًحم. مب٨  الٗاثلة ٢بل مً بّما الضعاؾة ًٖ ث

ٔ  التي ْع  م٣حىٗة هٟؿِا الٟحاة ؤن اإلاجز٫،ؤْ َٓ للٟحاة الُبُعي الًٟاء ؤّن  ثغ اض اإلاجز٫  بصاعة في اإلاحمسل ألاؾاسخي اإلاغؤة بض  ْالْؼ

ٟا٫ ْبهجاب . البِد في اإلا٩ٓذ ثسحاع ْبالحالي ثغبُتهم ٖلى ْؤلاقغاٝ ألَا

: ؤلاق٩الُت

ٕٓ ْع  اؾةالضع َظٍ مٓي ٫ٓ  ًض ٕ الصسهىة خ ٖٓة ٖلى صعاؾة خُسإ٢ُمد الٟحُات، لضٔ اإلاغا٣َة في الخُاة ْمكْغ  مجم
٣ة ٧ل لضٔ الصسهىة ًٖ ال٨ك٠ ٢هض اإلاحمضعؾات ْاإلاغا٣َات اإلاحمضعؾات ٚحر اإلاغا٣َات مً َِ  ؤي َاالء، بحن مً مغا

 بالبِد ما٦سة خالُا ْهي م٣اٖضَا ثغ٦د ْ اإلاضعؾة ٖلى ثترصص ال التي الٟحاة(Se personnaliser)ثخصسهً التي ال٨ُُٟة صعاؾة

ًٍٓ ؤي صْن  . ثضعؽ التي الٟحاة لضٔ بالصسهىة ْم٣اعهتها منهي، ث٩

ّٗض 
ُ
٣ة ج ََ ٓع  ٦ٟترة" اإلاغا حـــــــي ٖب

ّ
ٓلة مغخلة ثٟهل ال ٟ

ّ
ـــــا الّغقض مغخلة ًٖ الُ ــ ــ ٓٙ َٓ ْمغ٦َؼ م ،(2)"البل ّضِ

ُ
 مً الّحٍٗغ٠ َظا ٢

٣اٞات ْ اإلاجحمٗات ٧ّل  ٖلى جٗمُمّ ًم٨ً الF. Dolto الباخسة ٢ِبل
ّ
 الٗاثليّ  ْ الاطحماعيّ  الّىٓام في اإلاسا٫ ؾبُل ٖلى. الس

٣ة مغخلة هجض ال الجؼاثغ في الّح٣لُضًحن ََ ًّ  بلى مباقغة الٟغص ًيح٣ل بدُص َظٍ، اإلاغا ٓٙ، مىظ الّغقض ؾ  زال٫ مً زاّنة ْ البل

ٓاطضا طل٪ ًب٣ى ْ. الّؼْاض ثإقحرة امىأ خّد  مح ًّ ٔ  في بالسهٓم ْ اإلاىا٤َ بٌٗ في َظٍ ؤ اٝ ْ ال٣غ .  ألاٍع

جي الٟحُات بٌٗ هجض مجحمٗىا في
ّ
ًّ  ًجهحن الال ًّ  ال ْ صعاؾاته ٟ

ّ
٢ٓ ٍٓات ًبلًٛ خّتى ًح  مىاني ٖلى ًدهلً ْ ٖلُا مؿح

ات َىا٥ ْ مكّغٞة، ٖمل ًٟ ْل٨ّجهً صعؾً ؤزٍغ
ّ
٢ٓ غا ث

ّ
طً ٚالبا ه٣ل لم نب ؤخُاها ْ مسحلٟة ألؾباب الّضعاؾة ًٖ مب٨ ّْ  ًتز

ًّ  في غة ؾ
ّ
سهىة صعاؾة بلى صٞٗحىا الٓيُٗة َظٍ. مب٨

ّ
٣ات، ثل٪ لضٔ الص َِ ْاٞ٘ بحن مً ٦ظل٪ ْ اإلاغا ٕٓ َظا ازحُاع ص  اإلآي

ْلة َٓ تي آلاراع ِٞم مدا
ّ
ِٟا ال

ّ
٠ ًسل

ّ
٢ٓ ، ٖلى الّضعاؾة ًٖ الّح ًّ ٧ٓاته ًّ  ٦ظل٪ ْ ؾل ِٖٓ  الّح٣الُض ْ الٗاثلة ؾلُة بلى زً

غ ٓخٔ ٦ما اٝ،ْألٖا ًّ  لِـ اإلاحمضعؾات ٚحر الٟحُات ثل٪ ؤٚلبُة ؤّن  ل  ْ. اإلاحمضعؾات الٟحُات م٘ م٣اعهة الّحٗبحر خّغٍة لضحه
ة َٓ الضعاؾة بهظٍ بال٣ُام الاَحمام في ؾاَم ما ُّ ة بم٩اه ُّ ا ٢ْابل ٓا٢٘، ؤعيُة في بهجاَػ ٤ ُٞما طل٪ ْ ال

ّ
٢ٓد، ًحٗل  بال

ات ُّ ٓا في الّحُب٤ُ ْؾاثل ْ بم٩اه ٤ ُٞما ؤّما. ٢٘ال
ّ
ل ِٞٓ الّضعاؾة َظٍ مً بالِضٝ ًحٗل

ّ
 ًٖ لل٨ك٠ الّؿعي في طِة مً ًحمس

                                                           
(

1
)FSIAN (H)(2006), Identité féminine-Identité masculine : A propos des relations hommes/femmes en Algérie, 

Thèse de doctorat d’Etat en psychologie clinique, Université d’Oran, p 146. 

(
2
)DOLTO-TOLITCH (C) (1989), Paroles pour adolescents ou le complexe du homard, Hatier, Paris, p 17. 



 
 
 

 

 
 

    2017–ٞمبراًغ    : 28الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  

132 

 

٣ة ٍغ
ّ
تي الُ

ّ
٣ة زاللِا مً (Se personnaliser) ثخصسهً ال َِ ٣ة ْ اإلاحمضعؾة ٚحر اإلاغا َِ  طِة مً ْ ِٞمِا، ْ اإلاحمضعؾة اإلاغا

 ٔ ة ِٞم ؤزغ ُّ . بُجهما بم٣اعهة ال٣ُام ْ مجهما، ٧ّل  شسه

ٓٙ طلؤ مً بطن ؿائالت هُغح الِضٝ َظا بل
ّ
: الّحالُة الخ

٣ات ثخصسهً ٠ُ٦ َِ ٣ات ْ اإلاحمضعؾات ٚحر اإلاغا َِ سهىة ثسحل٠ َل اإلاحمضعؾات؟ اإلاغا
ّ

 ٖضم ؤْ للّحمضعؽ ثبٗا الص
٣ات؟ لضٔ الّحمضعؽ َِ ٕ َٓ ما ْ اإلاغا ظي اإلاكْغ

ّ
٣ة مً ٧ل جؿعى ال َِ ٣ة ْ اإلاحمضعؾة ٚحر اإلاغا َِ   ّٚ؟بلٓ بلى اإلاحمضعؾة اإلاغا

تي الّضعاؾة مً الٗمل َظا في الاهُال١ ثّم  ل٣ض
ّ
تي H.Fsianْ بها ٢ام ال

ّ
ٕ ٞحها صعؽ ال ٣ات لضٔ الٗملي اإلاكْغ َِ  اإلاغا

ات ة بلى الاعتهان مً: الجؼاثغٍّ ُّ سهىة بؾتراثُج
ّ

تي الّضعاؾة َظٍ ٧اهد ْ. الص
ّ
ٔ  ثدلُل مً مؿحمّضة الباخص ٢ّضمِا ال  مدحٓ

ة لبةَا ٖكٍغً م٘ بها ٢ام م٣ابالت ْح طؼاثغٍّ ًّ  ثترا و ٢ْض. ؾىة 23 19ْ بحن ما ؤٖماَع
ُ
ل
َ
٤ ُٞما ز

ّ
٣ات ًحٗل َِ  ٦ما ْ باإلاغا

ًّ  َظا في ألاؾاؾُة الهغاٖات ؤّن  بلىMalrieuؤقاع تي هي الّؿ
ّ
ّٗض  ال

ُ
٘ مهضعا ج ّٗض  هي ألازحرة َظٍ بالّحالي. للمكاَع

ُ
ْلة ج  ٦مدا

ْػ  ٓلة م٘ ٖةال٣ُي زال٫ مً اإلادضرة ْ اإلاساعة الّحىا٢ًات ثجا ٟ
ّ
ٓاػم ْ م٣حًُات زال٫ مً ْ الُ ة ل ُّ  ٖاثلة،) ٖضًضة اطحماٖ

.  (...ؤ٢غان، مضعؾة،

٫ٓ  ط٦ٍغ ؾب٤ ما يٓء ٖلى بازحباع الباخص ٢ام ٕ" ٧لمة مضل ٣ات لضٔ" مكْغ َِ ات،خُص اإلاغا  بلى ؤلاقاعة ثّم  الجؼاثٍغ

ٕ اض،: الّح٣لُضي الّىٓام صازل ألاهسّٓي  اإلاكْغ ظي ْ الْؼ
ّ
 ٖالم صازل الاطحماعيّ  لالهضماض ٦مغخلة بُٗض ؤبض مىظ اُٖحبر ال

تي الّىخُجة ٧اهد ل٨ً ْ. الّغاقضًً
ّ
نل ال ّٓ ج ٣ًٟض بضؤ خالُا الّؼْاض ؤّن  هي ألازحر في بلحها ث ُٟحّ بالّحضٍع ٓلّ ْ ْْ  لِظا ْ. مضل

ؿحضعى ٌُ ٕ ٢ٓاًة ؤطل مً آزغ مكْغ ٓبات اخحماالت مً ال ٓخُض الاؾح٣غاع مساَغ ْ الخُاة، نٗ  ؤَّم  ْ. الّؼْاض ؤي إلاغؤة٫ ال
ٕ ٣ات ؤّن  الباخص ْطض مكْغ َِ ٫ٓ  َٓ ثد٣ُ٣ّ بلى ٌؿٗحن اإلاغا ٕ. الٗمل ْ الجامٗة صز بة َٓ للٟحاة الٗملي ٞاإلاكْغ  في ٚع
ات ثد٤ُ٣ ْ الّحٓؾ٘

ّ
ْاع صازل الظ ٫  ْ جّٛحر بلى ؤّصٔ مّما للّغطا٫، مسّههة ٧اهد ًٞاءات ْ ؤص ّٓ ل ثد

ّ
ش صازل اإلاغؤة ثمس  الّحاٍع

 
ّ

 .اإلاجحم٘ لِظا ٢افيالص

: ؤلاحغابُت اإلاٟاَُم

ٓم ؤزظ ثّم  الّضعاؾة َظٍ في ٣ة مِٟ ََ ٓلة مغخلة بحن الٓؾُُة اإلاغخلة ثل٪ ؤّجها ٖلى باألؾاؽ اإلاغا ٟ
ّ
ًّ  الُ تي الّغقض، ْؾ

ّ
 ْال

ٓن  ًّ  ألامغ ًحٗل٤ ال الٗاثلة ؾلُة ثدد ًؼا٫ ال الٟغص ٞحها ٩ً ّ ٣ِٞ، بالّؿ
ّ
ً الّغقض مغخلة مً اهُال٢ا أله

ّ
 مً الٟغص ًحم٨

ة ْا٦خؿاب الٗاثلة (L’autorité) ؾلُة ًٖ الابحٗاص ُّ حماص الٗمل زال٫ مً الاؾح٣الل ات ٖلى ْالٖا
ّ
 عاقضا الٟغص ًهحر ؤن: "الظ

. (1)الاؾح٣اللُة ٨ًخؿي ؤن َٓ

ظي اإلاٗجى ثبجي ثم ٣ٞض الصسهىة بمهُمر ًحٗل٤ ُٞما ؤما
ّ
ّٗغٝ ِٞٓ ،P. Tap لّ ؤُٖاٍ ال سهىة ٌُ

ّ
 La) الص

personnalisation) ْعة ؤجها"ٖلى ٓلة ؤرىاء ٣ِٞ لِـ ْ خُاثّ َُلة للصسو الىٟنخي ؤلاربات ْ التر٦ُي ؾحر  ؤْ الُٟ

ٓن (2)"اإلاغا٣َة ٓاطِة زال٫ مً طل٪ ٩ٍْ ْمة م ٓا٠٢ بٌٗ ْم٣ا ة اإلا ُّ ٍْدضذ(Aliénation)الاعتهاه ة م٘ باالعثباٍ طل٪ ،  الٍِّٓ

ْ  ثدضًض زال٫ مً الظات ثد٤ُ٣ ٖلى ْالٗمل . خُاة ٕمكغ

                                                           
(

1
)FSIAN (H), Corps, genre et pouvoir, In : KAHLOULA (M) (Sous ladir de)(2011), Corporéités, Dar Erridoine, 

Oran, p 47. 

(
2
)  SORDES-ADER (F), TAP (P) et TAQUINIO (C)(2002), Santé, maladie et identité, In : FISCHER (G-N), Traité 

de psychologie de la santé, Dunod, Paris, p 160. 
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ضَع٥ خحن في ٓم ًُ ٕ مِٟ ْعة مكْغ ة ٦ؿحر ُّ دِغّى زُال
ُ
سو ث

ّ
ض ٖلى الص ْاض زال٫ مً طاثّ، مً السْغ ات، ػمجيّ  اػص

ّ
 ْ للظ

ل لسل٤ طل٪
ّ
ّٓطّ ثمس ات، (Idéalisation) مسلىة لىٓام ثبٗا الّح٨ٟحر ،(Autre) آزغ ًهبذ ؤن في الّغٚبة زال٫ مً م

ّ
 الجماٖة، الظ

ٓطض. اإلاجحم٘ ل طِة مً ُٞ
ّ
ظي الّحمس

ّ
سو لضٔ ال

ّ
حّ ْ طاثّ ًٖ الص ُّ ة، ْيٗ ُّ ٔ  طِة مً ْ الخال ٓن  ؤن ًُمذ ما ؤزغ  ٖلُّ ٩ً

ٕ. اإلاؿح٣بل في ٘ مً ق٩ل ؤْ نى٠ َٓ اإلاكْغ
ّ
٢ٓ ات ث

ّ
ِ ق٩ل ثدد الظ

ّ
ٕ. "ثد٣ُ٣ّ ًيبػي خُاة مسُ  ًبجي الخُاة مكْغ

ات جٍٗغ٠
ّ
تي الظ

ّ
ُٗحها ال ٌُ ٤ َِ سصخّي،ا٫ مهحٍر ثدضًض ؤطل مً لىٟؿّ اإلاغا

ّ
 صازل ال٨باع، طماٖة صازل ًىضمج ؤن ؤطل مً ش

ظًـً َاالء ْخضة ؤْ طماٖة
ّ
ا٢ـة لضحهم ال

ّ
ة ؤْ خّغٍة ب٩ّل  بأرـاع ال٣ُام ْ ثد٤ُ٣ قٝغ ْ الُ ُّ .   (1)"اؾح٣الل

ٓم ًٖ َىا الخضًص ًم٨ً ٕ مِٟ ض ؤًً P.TAPخؿي الخُاة مكْغ
ّ
ا٦ ْاٞ٘ الّغٚبات، الخاطات، ؤَّمُة" ٖلى ًُ  ا١اهبص في الّض

ٕ ٕ ٧ّل  ٌؿعى بط.(2)"اإلاكْغ ْاٞ٘ ثد٤ُ٣ بلى مكْغ ٓح اؾحجابات باؾحٗما٫ الٟغص ص مة بها مؿم ّٗبر. اإلادُِ ٢ِبل مً ُْم٣ضَّد ٌُ 
ٕ ٟا١ ًٖ اإلاكْغ

ّ
الت بحن اث

ّ
ات ثمس

ّ
الت ْ الظ

ّ
ة الخ٣ُ٣ة ثمس ُّ ٓم َظٍ الّىٓغ ْطِة مً. الساعط ٕ مِٟ  هدٓ ًىهٝغ اإلاكْغ

جاَحن
ّ
:              اث

٤ طيا٫ّ  طل٪ -
ّ
تي ألاْؾاٍ ٢ِبل مً اإلا٣ترخة الّىماطض بحإرحرات ًحٗل

ّ
سو ٞحها ٌِٗل ال

ّ
.      الص

ة - ُّ ضَع٥ ؤن مىظ (Sujet) الٟاٖل طاث ضزل الاثجاٍ َظا. (Intégrateur) ٦مضمج ًُ ا٫ ٦ٟاٖل(Sujet) الٟاٖل ًُ ّٗ ٞ (Acteur) .م ٣ِضّ
ُ
 ث

ة َظٍ ُّ ىاث
ّ
ٓم الس . اإلاجحم٘ ْ الٟغص بحن اإلاحباص٫ الّحإرحر للمِٟ

: الضعاؾت مىنجُت

ْات ْؾاثل ببٌٗ الاؾحٗاهة الخؿائالت َظٍ ٖلى ؤلاطابة اؾحلؼمد  Le récit de) الخُاة ٢هة: في ثمسلد ْالتي البدص، ْؤص
vie) ْعة ؤن بما ْ ألهّ طل٪، ًٖ لل٨ك٠ ٧ٓؾُلة ْعة هي الصسهىة ؾحر ٣ة ازحُاع ألاًٞل مً ٧ان ٞةهّ طضا م٣ٗضة ؾحر  ٍَغ

٣ة ل٩ل الظاثُة الؿحرة صعاؾة زاللِا مً ًحم ؤًً الخُاة ٢هة هي لظل٪ ألاوؿي الٓؾُلة يْبالحا٫ ٦ُُٟة، َِ  ٌؿاٖض مما مغا

ٓصة ٖبر ْطل٪ خُاتها مؿاع ثخب٘ ٖلى ة اإلاغاخل مسحل٠ بلى الٗ . بها مغت التي الٗمٍغ

م٨ً ة م٣ابلة-اإلا٣ابلة مً زاّم  ق٩ل: "ؤّجها ٖلى الخُاة ٢ّهة جٍٗغ٠ ًُ ًّ تي -ؾغص
ّ
 شسو مً الباخص ًُلي اللِار مً ال

ي بإن ما  بطغاء هحاض: "هي الخُاة ٢ّهة ٞةّن ChanfraultDuchet هٓغ في ؤّما.(3)"خُاثّ مً طؼءا ؤْ خُاثّ (٢ّهة ق٩ل ٖلى) ًْغ
ظي محماؾ٪ ْ بطماليّ 

ّ
٢ٓ٘ زاللّ مً ال ة في الّؿاعص ًحم ُّ ة ْيٗ ٓاعٍّ  هي م٣ابلة ٧ّل  مسل الخُاة، ٢ّهة: "Trognonْخؿي.(4)"خ

٤ (Sujets) ٞاٖلحن بحن زُابّي  ثٟاٖل اضهد
ّ
ة، بكب٨ة ًحٗل ة عمؼٍّ ُّ ة ْ زُال ُّ ة م٣ّٗضة، ْا٢ٗ ة زاعض ْ لٍّٛٓ . (5)"لٍّٛٓ

تي البدص م٣ابلة ٖلى الضعاؾة َظٍ في الخُاة ٢ّهة اٖحمضت
ّ
ة اإلا٣ابلة ه٣ٌُ ٖلى هي ال ُّ  ال٣هض ألازحرة َظٍ. ؤلا٧لُي٨ُ

 ثغ٦ُي ؤطل مً ؾعي بلى جؿحجُي ْل٨ً اإلاٍغٌ َلي بلى جؿحجُي ال البدص ةم٣ابل ؤّما جصسُصخّي، ؤْ ٖالويّ  َٓ مجها

ة مٗاٝع ُّ ٕٓ ٢بال مِٗم الٗمل اإلاغاص ألاشسام بٖالم ًحّم . الباخص ٢ِبل مً ٖلم تي اإلا٣ابالت َضٝ ْ بمٓي
ّ
 ؾغص ٞحها ًحّم  ال

ٓن . مجهم ب٩ّل  الساّنة الخُاة ٢ّهة م ؤن ًم٨ً ؤًً ازحُاعّي  طل٪ ٩ً
ّ
ع  مً ٣ِٞ َٓ ْ اإلاٗاقة زبراثّ ًٖ اإلابدٓذ ًح٩ل ٣ِغّ ًُ 

                                                           
(

1
)FSIAN (H), Y-aurait-il une question du père à l’adolescence dans l’éclosion de la violence en Algérie, 

Département de psychologie, Oran, p 30. 
(

2
)CHERIF (H) et MONCHAUX (PH) (2007), Adolescence : quels projets de vie?, Centre de Recherche d’Edition 

et d’Application Psychologiques (CREAPSY), Alger, p 13. 

(
3
)GALLIGANI (S), De l’entretien au récit de vie: Quand les sujets s’emparent de la conduite d’un entretien, Centre 

de Didactique des Langues – LIDILEM, Université Stendhal, Grenoble 3, Ecarts d'identité N°92. Mars 2000, p22. 
(

4
) Ibid, p 17. 

(
5
) GALLIGANI, Opcit., p 19. 
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ٓا٣ٞحّ ؤزظ ًجي بط طل٪، ٓن  طل٪ ٧ّل  ؤّن  للمبدٓذ الباخص ًًمً ٦ما. م ٓمات بزٟاء م٘ ثاّمة ؾّغٍة في ٩ً تي اإلاٗل
ّ
 ٢ض ال

كحر
ُ
 . بلُّ ج

ة اإلا٣ابلة في مسل البدص م٣ابلة في ُّ ٣ة ؤلا٧لُي٨ُ
ّ
صسُو ؤْ بالٗالض اإلاحٗل

ّ
 ثجغبحّ ْ خضًسّ م٘ ،آلازغ م٘ الٗال٢ات بّن  الخ

لة َّٓد ٓن  ٧لمات بلى اإلاد ٓمة ث٩ ص بك٩ل مغؾ ٓاع في الباخص ًضزل ال بمٗجى. ُمؿب٣ا ُمدضَّد  ؾغص مىّ ًُلي ال ْ اإلابدٓذ م٘ الخ

  خُاثّ ٢هة
ّ
حماص ثّم  ٢ْض. اإلاالخٓة قب٨ة ْ اإلا٣ابلة قب٨ة بحدًحر الباخص ٢ـام بطا بال تي اإلا٣ابالت في الٖا

ّ
 ٖلى بها ٢مىا ال

٣ات الساّنة ْاإلاالخٓة للم٣ابلة قب٨ة َِ ٔ  اإلاحمضعؾات ٚحر باإلاغا ٣ات ْؤزغ َِ  ثسّو  ؤؾئلة بٓي٘ ٢مىا. اإلاحمضعؾات للمغا

ٕٓ ب٨ة َظٍ مً الِضٝ ٧ْان. ٣ِٞ مالخٓحّ ًجي ما ٞدّضصها اإلاالخٓة ؤّما اإلا٣ابلة ًسّو  ُٞما َظا ٣ِٞ الّضعاؾة مٓي
ّ

 الك
ٓاع مؿاع ثدضًض َٓ ٣ة ٧ّل  م٘ الخ َِ ٓطُّ مغا ض ٖضم ٖلى الٗمل ْ باؾحمغاع،ٌ ْث ٕٓ ًٖ السْغ  ٖلى طل٪ ؾاٖض ٦ما. اإلآي

ٓعة ألاخضاذ ثغ٦ُي بٖاصة ٓثغ ًٖ ال٨ك٠في ؾاَم ٦ْظل٪ الؼمجي، جؿلؿلِا خؿي اإلاظ٧ ظي الّح
ّ
ر  لم ال ِٗبّ

ُ
 ؤرىاء الخالة ٖىّ ج

الِخٔ ؤًً اإلاالخٓة، اؾحٗما٫ زال٫ مً ْطل٪ ألاخضاذ لِظٍ جّٗغيِا ٓن  الّهٓت، هبرة في ّٚحرت َىا٥ ٧ان بطا ًُ  البكغة، ل

٣ة الجؿم، خغ٧ات  .الّهمد ٞترات الجلٓؽ، ٍَغ

٫ٓ  الخاالت مً ؤلاطن َلي نٓت،بٗض جسجُل بجِاػ اإلا٣ابالت بطغاء ؤرىاء ثماالؾحٗاهة ٓا٣ٞتهم، ٖلى ْالخه  ْبِٞامِم م
٣ا٫ ما ٧ّل  جسجُل ؤطل مً َٓ الجِاػ اؾحٗما٫ ؤّن  ٓع  بٌٗ وؿُان ثٟاصي ْ ًُ ٍْىاإلا٣ابلة ٖىض َّمةالم ألام ض طل٪ ؤّن  ْ ثض ِٖ ؿا

ٌُ 

ة في ُّ .  الّحدلُل ٖمل

٠ُّ ِْغت ألّجها للّضعاؾة ٦ح٣ىُة الخُاة ٢ّهة ازترها ٢ض ْ ٣اٞة م٘ ثح٨
ّ
ة، الس ُّ ٤ ُٞما اإلادلّ

ّ
. ٞحها الّح٣لُضّي  بالجاهي ًحٗل

ىاِؾي ٦ما
ُ
ٕٓ ث ة ؤّن  بلىPolkinghorneؤقاع ٢ضٝ صعاؾخىا، مٓي ٍّ ّٓ ة الِ ُّ سه

ّ
تي ال٨ٟغة ْ الص

ّ
ْاثىا ًٖ لضًىا ال  مً ثحد٤٣ّ ط

ات. ؾغصّي  جٗبحر زال٫
ّ
ا قِئا لِؿد الظ ُّ ما ْ ماّصة ؤْ بخهاث

ّ
سو ٖاقِا ؤخضاذ ًٖ ٖباعة هي به

ّ
ة، ْخضة صازل الص ُّ س  ثاٍع

تي
ّ
سو ٖلُّ ٧ان ما ٖلى ٣ِٞ لِـ جكحمل ال

ّ
ًّ  ْ الص ٗات ثحًّمً ؤًًا ل٨

ّ
٢ٓ ٓن  إلاا ث ٓص. مؿح٣بال ٖلُّ ؾ٩ُ  إلااضخيا هدٓ ٌٗ

ات بؾ٣اٍ ٖلى ال٣ضعة ؤًًا ْ الخايغ، يٓء ٖلى
ّ
٘ ًٖ الخضًص ْ اإلاؿح٣بل هدٓ الظ سو. اإلاكاَع

ّ
حّ ثى٨ك٠ ٞالص ٍّ ّٓ َ 

ش بؿغص لّ وؿمذ ٖىضما ات ًٖ لل٨ك٠ طضًض ق٩ل بحد٤ُ٣ ؤٞٗالّ في الّىٓغ بٖاصة لّ جؿمذ ؤًً خُاثّ، ثاٍع
ّ
ل بطن. الظ

ّ
 ثمس

ات
ّ
ظي الظ

ّ
ات بصعا٥ ٖلبج ٌؿمذ ٢ّهة ق٩ل ٖلى َٓ ال

ّ
ة ؤ٦ثر الخ٣ُ٣ة ْ الظ ُّ . للِٟم ٢ابل

ْطّ بِْاع ًحًمً اإلا٣اعن،الظي باإلاىهج الضعاؾة َظٍ في ؤًًاالاؾحٗاهة ثم ٦ما ْطّ الخكابّ ؤ  بحن الازحالٝ ْؤ

ٖٓححن . اإلاغا٣َات مً مجم

ٖٓححن ازحُاع ثم ٣ات مً مجم َِ ٖٓة: اإلاغا ْلى اإلاجم ٣ات ثًّم  ألا َِ   محمضعؾات ٚحر ؤعبٗمغا
ّ

٣ات ؤعب٘ ثًّم  اهُةْالص َِ  مغا
سهىة ًٖ ال٨ك٠ ؤطل مً ْطل٪. محمضعؾات

ّ
٣ات ثل٪ لضٔ الص َِ ٖٓححن بحن بم٣اعهة ْال٣ُام اإلاغا ْح. اإلاجم  ؤٖماع ثترا

ٖٓة ال٣ُام ْثّم  ؾىة،20 18ْ بحن ما الخاالت ٣ات ثل٪ م٘ اإلاّٗم٣ة اإلا٣ابالت مً بمجم َِ حماص اإلاغا  م٣ابلة، قب٨ة ٖلى بااٖل
ًّ ٦ال جسجُل ٦ماثّم   ثبُان ؤطل مً بلحها اإلاحّٓنل اإلاُُٗات ثدلُل ْ الّحٗل٤ُ مغخلة طل٪ ًلي رّم  اإلاالخٓات، ْجسجُل مِ

سهىة
ّ

ْطّ اؾحسغاض بٗضَا. ٖجها ال٨ك٠ ْ الٟحُات ثل٪ لضٔ الص كابّ ؤ
ّ
 .الازحالٝ ْ الخ
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 :الىخابج ومىا٢كت ٖغى

: ٧الحالي بلحها اإلاحٓنل الىحاثج ٧اهد

بتها بلى اإلاحمضعؾات ٢اتاإلاغاٍ مً ْاخضة ٧ل ؤقاعت  بجهاء: َٓ ْ ؤال الخُاة َظٍ في َضِٞا ًحِٟم بغطل الاعثباٍ في ٚع
٫ٓ  ْ الضعاؾة ٓمي الًٟاء في الٗمل مُضان صز ّ ٦ما. ٣ِٞ للغطا٫ مسهها ٧ان الظي الٗم

ّ
٣ة ٧ل ثدا٫ْ  ؤه َِ  ق٤ّ  مغا

ا ا ثدضًض ْ بىٟؿِا، باإلاساَغ اإلادٟٝٓ مؿاَع ا٫ مٖض مً بالّغٚم بمٟغصَا، مهحَر ٣اٞة ْػ
ّ
ٍٓة الس ا ألاب ُّ . جهاث

ٕ ٣ة جٗمل الظي (1)اإلاكْغ َِ ل ثد٣ُ٣ّ ٖلى اإلاغا
ّ
ظي ألامغ ْالٗمل، الّضعاؾة بجهاء في ًحمس

ّ
 ثد٣ُ٣ِا في ؾِؿاَم ال

٫ٓ  لّ الساعض في اإلاغؤة ٞٗمل. طاتها بربات ْ لالؾح٣اللُة عة ًهحر ألن مُ ّ مجها، البض خحمُة يْغ
ّ
ٓٞغ أله  مً ؤ٦ثر ألامً لِا ًُ

اض ظي ،(2)الْؼ
ّ
تي ال٣ُمة بىٟـ ًدٓى ٌٗض لم ال

ّ
ٓاطِة ؤطل مً بُضاإلاغؤة ْؾُلة ؤنبذ الٗمل ألّن  الّؿاب٤، في لّ ٧اهد ال  م

بات
ّ
.  الّضَغ ث٣ل

ٓع  بّن  ظي(Représentation)الّحمسل في جٛحر بلى ؤّصٔ(3)(Projet professionnel)الٗملي اإلاكغوٕ ِْ
ّ
ٓهّ ٧ان ال ٩  هدٓ اإلاجحم٘ ًُ

ْلد طب:اإلاغؤة ٣ة خا َِ ل بِْاع زال٫ مً الٗاملة اإلاغؤة ٢ُمة مً الّغٞ٘ اإلاحمضعؾة اإلاغا
ّ
٢ٓد هٟـ في ْ لِا، بًجابي ثمس ْلد ال  خا

ٓطض م٘ ٢ُُٗة بخضاذ ة للمغؤة ال٣ضًم الّىم  بجهاثدا٫ْ .الّغطل إلعاصة ْالسايٗة بالبِد اإلاا٦سة ؤي: الّح٣لُضًة الجؼاثٍغ
ْع  اؾخبضا٫ ٍٓةبالحمضعؽ لس٣اٞةا صازل للمغؤة الؿاب٤ الض ٓح ألاب  (Place) م٩ان بكٛل للمغؤة ٌؿمذ الظي ْالٗمل، ْالُم
ٍٓة ثغ٦ُي بلى ًاصي ٧لّ َْظا ؤ٦بر، اؾح٣اللُة ٖلى ثدهل ْ ٞغصاهِحّ، لّ ٩٦اثً طاتها ثا٦ض ؤن ؤطل مً ا٢حهاصي ٍٓة َ  ؤهس

٣ة بن. طضًضة َِ  لضٖم جؿعى ْهي ،(اإلاجز٫ ) لِا مسهها ٧ان الظي الًٟاء زاعض الاهجاػ ٖلى ٢ضعاتها جعي اإلاحمضعؾة اإلاغا

ا . الاؾح٣اللُة ْثد٤ُ٣ الظاجي ٦ُاهّ لّ ٦صسو مغ٦َؼ

ٕ زال٫ مً ٣ةاإلاحمضعؾة ثبدص الٗملي اإلاكْغ َِ  الحٗبحر الظات، ثد٤ُ٣ الاطحماعي، الٓؾِ جّٛحرات م٘ الّح٠ُ٨ ًٖ اإلاغا

ٓاطِحّ آلازٍغً ؾلُان ْ ثإرحر ًٖ ضا زال٫ ثدضزصسهىتهامً ؤهّ ٦ما. ْم  ْ ْالٗمل الضعاؾة بجهاء ًٞائها، مً لسْغ

ٓاطِة ٫ٓ  زال٫ مً اإلادُِ م  ْ ٞٗل عصة ؤِْغت التي اإلاغا٣َات بخضٔ لضٔ بالسهٓم طل٪ ِْغ ٢ض ْ لّ،" ال" ٧لمة ٢
اض ؤمغ في بالّحضزل ًحٗل٤ ُٞما ٖامة بهٟة اإلادُِ ْ ألاب مٗاعية زال٫ مً لالعتهان، اؾحجابة  ٖضص ثدضًض ؤًًا ْ الْؼ

ٟا٫ ٓما ،ألَا ٌ ْٖم جها التي الّىٓغة ٞع ّٓ ٩  زال٫ مً ثخصسهً ْبالحالي لظاتها ثد٣ُ٣ِا في ٌؿاَم طل٪ ٧ل. اإلاغؤة ًٖ اإلادُِ ًُ

ٓاطِة ٓن  ؤن َٓ اإلاحمضعؾة اإلاغا٣َة بلُّ جؿعى ما بن. ًغتهجها ما اثجاٍ ٞٗل بغصة ْال٣ُام م  ثدضًض في الخ٤ ْخضَا لِا ٩ً
ا ٍغ ْ مهحَر ض ال ث٣ٍغ ٕٓ ثغى لم بجها. الغطل َُمىة ثدد َٓ الظي اإلاجحم٘ ٍْلًٜ ثسً٘ ؤن ثٍغ  ٞةجهاث٩اٞذ بهظا ْ بالسً

٣ة السانة خُاتها نُاٚة ؤطل مً ضَا التي بالٍُغ . ثٍغ

                                                           
عريف الّذات اّليت يُعطيها ادلراِىق لنفسو من تيبٍت مشروع احلياة " .ادلشروع ىو صنف أو شكل من توّقع الّذات ٖتت شكل سلّطط حياة ينبغي ٖتقيقو( )

ياـ بآثػار بكّل أجل ٖتديد مصَته الّشخصّي، من أجل أف يندمج داخل مجاعة الكبار، داخل مجاعة أو وحدة ىؤالء اّلذيػن لديهم الطّاقػة و شرؼ ٖتقيق والق
 .(FSIAN , p30)"حّرية أو استقاللّية

 .ى ادلراىقة ادلتمدرسة و لكن تأيت يف ادلرتبة الثانيةلكن مع كل ذلك تبقى فكرة الزواج لد(ٕ)
 يتضّمن ادلشروع العملّي نوعا من إدراؾ الّزمن ادلقبل، أين يتّم ٖتديد اذلدؼ و الوسائل من أجل بلوغو و تفسَت الّدوافع الكامنة وراء Boutinetحسب( )

 .اختيار اذلدؼ
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م٨ً بطن ًُ  ٫ٓ ّ ال٣
ّ
 خغ٦ة مغ٦ؼ في َٓ ألازحر َظا ؤّن  بمٗجى ،الٗملي باإلاكغوٕ اإلاحمضعؾة اإلاغا٣َة شسهىة ثحٗل٤ بإه

 ًٖ بدص الاؾح٣اللُة، ًٖ بدص ،(Pouvoir)م٣ضعة ًٖ بدص ٢ُمة، ًٖ بدص: زال٫ مً الصسهىة َظٍ ٧ْاهد الصسهىة،
 .الظات ثد٤ُ٣

٤ ُٞما ط٦ٍغ ؾب٤ ما بّن 
ّ
٣ة لضٔ بالصسهىة ًحٗل َِ  الّح٣لُضي، الّىٓام في محضا٫ْ  َٓ ما م٘ ًحُاب٤ ال اإلاحمضعؾة اإلاغا

ٓطض ال ؤهّ اإلاغؤة،٦ما خُاة في مِّمة م٩اهة للمجز٫  ٧ان ؾاب٣ا   باإلاغؤة زام آزغ ْع ص ً
ّ
ظي طل٪ بال

ّ
ل ال

ّ
ْع  في ًحمس  ؤّن  ألاّم،ؤي ص

لِا زال٫ مً(Sepersonnaliser)ثخصسهً اإلاغؤة ّٓ ٓمة: "مدضص مهحٍر ؤهسٓي  طيـ مً َٓ الظي ال٩اثً َظا: "ؤمّ  بلى ثد  ْ ،"ألام

٣ة طل٪ ًدضذ ُة بٍُغ اض ٍَغ٤ ًٖ ؤي قٖغ . (1)"الْؼ

ٕٓ َاب٘ ًِٓغ الّح٣لُضي الىٓام في ٓجها للمغؤة (Objet) اإلآي ا ْؤّن  الّغطل، إلعاصة ْزايٗة(Aliénée) ُمغتهىة ٩ُٞ  مهحَر

ِ ِ
ّ
ُ

ُ
ٓح ِْغ َْظا.٢ِبلّ مً ز ٤ ُٞما بٓي

ّ
٣ةٚحر ًحٗل َِ مهحر ثبّحن ؤًً اإلاحمضعؾة باإلاغا

ّ
 ٢بل مً مؿب٣ا مجهّىمدّضص ٧ّل  ؤه

٣اٞة
ّ
ٍٓةالّح٣لُضًة، الس ٢ِٟٓاَىا ؤّن  خُص ألاب ٟد بإجها نّغخد ٢ض ٧اهد ْبن (2)اإلادُِ مً بحإرحر ٧ان الّضعاؾة ًٖ ث

ّ
٢ٓ  ث

 التي هي الجماٖة بن بالّح٣الُض اإلاٟٗم اإلاجحم٘ َظا في ؤن خُص الاطحماعي، الاهضماض ثد٤ُ٣ ؤطل مً بظل٪ ٢امد.بةعاصتها
ّٓطّ جكٝغ ٓمىا بلى الػالد اإلاغؤة ٧اهد ل٨ً. الجماٖة مً بؿُِ ًٖٓ بال َٓ ما ألازحر َْظا الٟغص ْث  َظا مً زغضت َظا ً

ٓجها مً ْبالحالي(Aliénation)الاعتهان ٧ ٕٓ ٟا٫ بهجابها زال٫ مً(Objet)مٓي ٓع، أَل ة ألام ثحمّح٘ ٨ًبرْن ْٖىضما ط٧ ّٓ  ْم٣ضعة ب٣

(Pouvoir)ْطاتها اؾح٣اللُتها ْثد٤٣ّ لِا اإلادُِ اخترام ٖلى ْثدهل .

٣ة ثخصسهً َِ ٠٢ٓ زال٫ مً اإلاحمضعؾة ٚحر اإلاغا  اإلاجزلُة، ألاقٛا٫ ْبث٣ان ْجٗلم اإلاجز٫  في اءالب٤ ْ الضعاؾة ًٖ الح
اض ٓا٣ٞة ثمد عطل مً الْؼ حباع بٗحن ألازظ م٘ ل٨ً ْ بًغاصي، بك٩ل ٖلُّ اإلا ٓا٣ٞة ألاب عؤي الٖا  في ٣ًترب عطل ٖلى ٧اإلا

اض ؤّن  ْ ألاب، ْٖمل ؤزال١ مً ٖملّ ْ ؤزال٢ّ  ؤَٟا٫ بهجاب زال٫ مً ثخصسهً ٦ما. ألازحر َظا بّ ًغضخى بّ الْؼ

ٓلِا ؤِْغت بخضاًَ ٞمسال ،(3)ط٦غي  طيـ مً نٓنار ٓص م٘ ل٨ً ْ ؤهسٓي  طيـ مً ؤَٟا٫ إلهجاب مُ  ْاخض ْلض لٓ ْ ْط
 ًّ ٣ة ؤّما. الظ٦غي  الجيـ ًدّبظ اإلادُِ ألّن  بُجه َِ ٔ  مغا  البيد ثغبُة ؤن بذّجة ألاهسٓي  الجيـ ثدّبظ ال ؤّجها ٞهغخد ؤزغ

ٓا٢٘ في ْل٨ً نٗبة، ٓاطِة َىا٥ ال ًّ  ٧ل ثدلم ٦ما. (4)اإلاغؤة يض للمغؤة م  الجاص الٗمل ْ خؿىة ثغبُة ؤَٟالِا بتربُة مجه
ة مِىة في ْالٗمل للّضعاؾة بجهائهم ٖلى خثهم زال٫ مً اإلاؿح٣بل في ٖلىةهجاخِم ٔ  طِة مً. مكٞغ  في ْاضر جّٛحر ًِٓغ ؤزغ

ظي الّح٣لُضي الّىٓام
ّ
ّ آزغ بك٩ل خالُا اإلاغؤة شسهىة في ؾاَم ْال

ّ
ٟا٫ ٖضص ثدضًض: به . شسصخي بك٩ل ألَا

٣ة ٧ل َِ  ؤخ٩ام ث٣بل بلى ثمُل ٞةجها ٦ظل٪. لِا اعثًاَا ْ اإلاجحم٘ ٖلحها ٞغيِا ٦ما الخُاة ٢بلد محمضعؾة ٚحر مغا
 الؿلُة طات اإلاجزلُة الخُاة همِ ٖلى جؿحر بظل٪ ٞهي طاتها، ًٖ الساعطُة للمارغات خُاتها ثسً٘ ؤن في ثماو٘ ال اإلاجحم٘

                                                           

(
1
)FSIAN (H), Le projet professionnel chez l’adolescente algérienne, In : CHERIF (H) et 

MONCHAUX (PH) (Sous la dir de)(2007), Adolescence quels projet de vie ?, Centre de 

Recherche d’Edition et d’Application Psychologiques (CREAPSY), Alger, p 39. 
باشرة، إذ أنّو كانت كل مراِىقة غَت متمدرسة تبحث عن االندماج االجتماعي، والوسيلة يف ىذه احلاالت كاف ىناؾ تأثَت للمحيط و لكن بطريقة غَت ـ(ٕ)

 .اليت رأهتا مناسبة ىي التوقف عن الدراسة و ادلكوث يف البيت
... قسنطينة يف تلمساف أو قرعة يففتىي ؿ... إّف رليء بنت يف اجلزائر حيدث يف الّصمت: "إصلاب ولد أو بنتعنLacoste-Dujardinقد ٖتّدثت ( )

َولِّدة َٖتزف عندما ُتساِعد على ميالد بنت فقط
ُ
بالّنسبة لألب عندما ال يسمع الّزغاريد اّليت ُتوحي ٔتيالد ولد، فإنّو غالبا ما يذىب لُيخفِّف عن ...حىّت ادل

.(LACOSTE-DUJARDIN, 1985 :57)"نفسو، يتعزَّى يف ادلقهى
 

 .« Des merescontre les femmes »يف كتاهبا  Camile Lacoste Dujardinىذا ما أشارت إليو (ٗ)
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ٍٓة ٣ة َظٍ ثِٓغ. ألاب َِ ٓا٢٘ في ل٨ً ْ ثارغ، ال ْ ثحإرغ ؤي ؾلبُة ْيُٗة في ٦إجها ْ اإلاغا م ال  ثسحاع ٞةجها الؿلبُة َظٍ مً بالٚغ

ض ٖاثلة عيا ٦ؿي اإلاجزلُة، ألاقٛا٫ بث٣ان ٖلى الٗمل: مسال لهالخِا جؿحسضمِا التي الٗىانغ  ألامغ مِٗا، ْالح٠ُ٨ الْؼ
ض م٘ بالح٠ُ٨ لِا ٌؿمذ الظي ٟا٫ بهجاب بلى ياٞةب طاثّ خض في الْؼ ٓخٔ ٦ما.ألَا اض ًسو ُٞما ل ٣ة ؤن الْؼ َِ  اإلاغا

ض ٚحراإلاحمضعؾة ض مُاب٣ة اإلاؿح٣بل في ثٍغ  اإلاؿح٣بل في ٞةجها الحُاب٤ َظا ْبؿبي. ْبعقاصاثّ ههجّ ٖلى ْالؿحر َاٖحّ ْ الْؼ
. لِا باليؿبة هجاخا ٌٗحبر َظا بالحالي ْ الظات، ثد٤ُ٣ ْ بالغيا ؾخكٗغ

ٕٓ زال٫ مً شسهىة بّجها ٣ة ثدا٫ْ  ؤهّ بط:اإلادُِ م٘ الّحُاب٤ ًٖ البدص ْ السً َِ  مً طاتها بربات اإلاحمضعؾة ٚحر اإلاغا
ٍٓة، الس٣اٞة م٘ الحُاب٤ ًٖ البدص زال٫  ْثغ٦بد صازلِا ثغّبد التي الس٣اٞة(Intérioriser)اؾحضزلد ٢ض ؤجها خُص ألاب

ا مً اهُال٢ا شسهُتها ْامَغ ٓابُِا ؤ ْص ثبٗا ؾحخصسهً ْبالحالي ْي  لضحها هجض ال ْلِظا الس٣اٞة، َظٍ ْيٗتها التي لمخض

. (1)باالعتهان ال بالؿلبُة صازلُا بخؿاؾا

٣ة شسهىة بّن  بطن َِ ٤ اإلاحمضعؾة ٚحر اإلاغا
ّ
ْعتها باألؾاؽ ثحٗل ٟا٫ ؤّما بهحر ٓن  ؤن خُص. اإلاؿح٣بل في هاجخحن أَل  ث٩

ٕ َٓ ما ألخض ؤّما اإلاغؤة ٍٓة مكْغ اض ؤّن  ٦ما الح٣لُضي، الىٓام بلى ثيحمي عؤةام ل٩ل الاهضماوي الِ ٍغ الػا٫ ْ ٧ان الْؼ
ّ

 الك

ٓخُض ٓعَا ال ِٓٚا لحُ ِٖا ْبل ٓمة في اإلاحمسل مكْغ ٕ بهّ. ألام ٍٓة مكْغ ظي الِ
ّ
ٓثّ ٌؿحمض ال بة مً ٣ِٞ لِـ ٢  ل٨ً الٟحاة ٚع

ٕ مً ٓوي اإلاكْغ ٓل . ؤهسٓي  طيـ مً شسو ل٩ل ؤلاًضً

٣ة لضٔ الصسهىة ؤّن  َٓ ط٦ٍغ ب٤ؽ ما ٖلى بىاء بلُّ ؤلاقاعة ًم٨ً ما َِ ٣ة اإلاحمضعؾة ٚحر اإلاغا َِ  جكتر٥ اإلاحمضعؾة ْاإلاغا
ٓن  في بة لضحها مجهما ْاخضة ٧ل ٧ اض في ٚع ٟا٫ ْبهجاب الْؼ  الظي طاثّ خّض  في الِضٝ َظا ْل٨ً مؿب٣ا، الٗضص ثدضًض م٘ ألَا

اض في ًحمسل ض ازحُاع م٘ الساهُة اإلاغثبة في هجضٍ ؤًً مجهما، ٧ل لضٔ ًسحل٠ الْؼ ٓخٔ ما َْظا اإلاغؤة لٗمل محِٟم ْػ  لضٔ ل
٣ة َِ ٣ة ؤما اإلاحمضعؾة، اإلاغا َِ ّ اإلاحمضعؾة ٚحر اإلاغا

ّ
ضِٞا ٞةه ي مجهما ٧ل ؤهّ ٦ما الغثِنخي، ٌٗحبَر  َظا ْ ؤّما، ثهبذ ؤن في ثٚغ

ٓطض ال الح٣لُضي الاطحماعي الىٓام في ؤهّ بلى ًدُلىا ْعا ً ْع  ٚحر للمغؤة مسّهها آزغ ص ٓم مهحر للمغؤة ؤي ألام، ص  ؤن ؤي مدح

ا ؾحهبذ ٞحاة ٧ل ٓن  ال الخحمُة َظٍ الخا٫ ْبُبُٗة اإلاؿح٣بل، في ؤمًّا اض ٍَغ٤ ًٖ بال ث٩ اض: "الْؼ  اإلاغخلة َٓ ٞالْؼ
ٕ ثد٤ُ٣ ْ بالضهٓ جؿمذ التي الاطحماُٖة ٓمي اإلاكْغ ٔ  طِة ْمً طِة، مً َظا(2)"ألام ٍٓة الس٣اٞة آلراع ب٣اء ًالخٔ ؤزغ  ألاب

م ٫ٓ  عالحُٓ ٚع  ب٨ٟغة ثمؿ٨ِا زال٫ مً اإلاحمضعؾة اإلاغا٣َة لضٔ طل٪ ًِٓغ بط الح٣لُضي، الىٓام في خضذ الظي ْالحد

اض .  راهٓي  ٦ِضٝ ٧ان بن ْ الْؼ

٣ةٚحر لضٔ الصسهىة ؤن بلى ؤلاقاعة بلى ًدُلىا ٧لّ َظا ْ َِ ٣ة اإلاحمضعؾة اإلاغا َِ  بالبيُة اإلاحمضعؾةثغثبِ ْاإلاغا
٣ة ٧ل ٖلحها ؤوكئد التي الاطحماُٖة الحيكئة ، الاطحماُٖة الٗال٢ات َبُٗة الاطحماُٖة، َِ غاٝ، مدُُِا، صازل مغا  ألٖا

ٓامل ًغثبِ ٦ظل٪ ْ الح٣الُض ٓامل ؤًًا ثغثبِ ٦ما الا٢حهاصًة، بالٗ ٓامل ْ الضًيُة بالٗ ة الٗ ٓػَا التي ال٨ٍٟغ ٣ة ثد َِ . اإلاغا

٣ة مً ثسحل٠ الصسهىة ؤن ٌٗجي َظا َِ ٔ  بلى مغا ٓامل طمُ٘ بازحالٝ ؤزغ ٓعة الٗ  ثخصسهً ؤن ًم٨ً بط. ؾاب٣ا اإلاظ٧
٣ة َِ ٟا٫، بهجاب ْ الّؼْاض زال٫ مً اإلاحمضعؾة ٚحر اإلاغا ٣ة خحن في ألَا َِ  ْ الضعاؾة زال٫ مً ثخصسهً اإلاحمضعؾة اإلاغا

ٓع  ْال٣ُام الٗمل ٫ٓ  مسل بالغطل زانة ٧اهد بإم ما٫ مً طل٪ ٚحر ْ ألامً ؾل٪ في اإلاغؤة صز  ٖلى م٣حهغة ٧اهد التي ألٖا
٫ٓ  ًم٨ً ال ْلِظا. ٣ِٞ الغطل ٣ة ؤّن  ال٣ َِ ٓن  ًغثبِ ال طل٪ ألن ثخصسهً، ْلم اؾح٣اللُتها ثد٤٣ لم اإلاحمضعؾة ٚحر اإلاغا  ب٩
ُة الٗمل ؤْ الؿُاعة ٢ُاصة زال٫ مً ثخصسهً ْ جؿح٣ل اإلاغؤة اية مماعؾة ؤْ لٓخضَا الؿٟغ ؤْ ٦كَغ  بجهاء ؤْ مُٗىة ٍع

                                                           
 .ال تشعر ادلرأة أهنا خاضعة إلرادة الرجل و أف مصَتىا حّدد منذ ميالدىا من قبل الثقافة اليت تنتمي إليها( )

(
2
)FSIANIn : CHERIF et MONCHAUX (Sous la dir de), Opcit, p 39. 
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 ؤخض ٖلحها ًٟغيّ ؤن ْصْن  بةعاصتها ازحاعثّ ما بٟٗل ال٣ُام مً ثحم٨ً ٖىضما ثخصسهً نْل٪ ٖملِا، في ْالاؾح٣ال٫ صعاؾتها

 .طاتها ثد٤٣ ْ الاطحماعي الح٠ُ٨ ثد٤ُ٣ مً ثحم٨ً ْبالحالي بّ، م٣حىٗة ٧اهد ْ بها اإلادُُحن مً
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اإلاٛغبي  الث٣افي اإلاجا٫ في مم٨ً خىاع أي:والث٣اٞت الضًً
ـ الخامـ،اإلاٛغب  مدمض حامٗت/٦ضاي الل٠ُُ ٖبض.ص              الخامـ،اإلاٛغب مدمض حامٗت/الٛؼواوي إصَع

 

 

 

: ملخو

ٕٓ الاوؿان بغػ  خُىما ة ٦مٓي ٓايُ٘ ؤنبذ الٗلمُة، للمٗٞغ ئ ْالس٣اٞة الضًً مسل إلا  الحدلُل مضاع صازل ٢ضم مَٓ
٢ٓد في َْما الٗلمي، ٓلتي ثىضعض ؤن ًجي ٞال. اطحماُٖة ٢ًُْة ٖلمُة مؿإلة هٟؿّ ال  زاهة يمً ْالس٣اٞة الضًً م٣

ٓم، اإلاٛغبي ال٣ٗل خالة هي التي الحٟايل عة ْبالحالي الُ ما ْٖضم ٞحهما الحٍٟغِ ٖضم يْغ  مً. الخضازت وحه في ٖاب٣ا اٖحباَع
 وهي اإلاٛغبي، الث٣افي اإلاجا٫ في جىاحضَما وق٩ل والث٣اٞت الضًً مىيٕى لخدىاو٫  البدثُت الىع٢ت َظٍ جأحي اإلاىُل٤ َظا

ً بىنٟهما منهما ٧ل صاللت ًٖ للى٢ىٝ مداولت  ألاؾئلت زال٫ مً ُٞه وِٗل الظي اإلاجخم٘ ؾحر وحهت ًدضصان مخٛحًر

: الخالُت

 والث٣اٞت؟ الضًً مً ٧ل مٟهىم َى ما .1

ا الث٣اٞت في الضًً ًدًغ ٠ُ٦ .2  للمجخم٘؟ اإلادغ٦ت آلالُت باٖخباَع

 والث٣اٞت؟ صًًا٫ زىابُتي بحن اإلاٟتريت الٗال٢ت هي ما .3

 اإلاٛغبي؟ الث٣افي اإلاجا٫ في والث٣اٞت الضًً ًدًغ ٠ُ٦ .4

. اإلاٛغب الث٣افي، اإلاجا٫ الث٣اٞت، الضًً،: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

 م٣ضمت

. ؾىاء خض ٖلى 2وألاهتروبىلىحُت1الؿىؾُىلىحُت الضعاؾاث مسخل٠ في أؾاؾُت والث٣اٞتمؿألت الضًً حك٩لثىابُت

، َظا خى٫  جثاع التي َُاإلق٩االث ٖضًضة بدُث  ًبضولبٌٗ ألامغ ٧ان ٞئطا. والٛاًاث البراصٌٛم خُث مً اإلاىيٕى

، لهظا جُغ٢ىا في ألاشخام،  َظا أن اٖخباع ٖلى والبظر، الضٖت إليها جضٖىGentrification"بغحؼة" مجغص اإلاىيٕى
 أهه ٖلى له ًبضو آلازغالبٌٗ ٞئن الٗلىماإلوؿاهُت، مجاالث مسخل٠ الضعاؾاجمً مً الٗضًض خىله جغا٦مذ اإلاىيٕى

احي بالجاهب الهلت وز٤ُ ٣ُ٘ الخهىم، ٖلى اإلاٛغبي الهٍى ٤ ًؤنله،ٍو  والتهاٞخىالاهٟالث الخجاطب ٖىامل ًٖ الٍُغ

 بهٟت ؤلاوؿان جىمُت مٛؼي  في جهب هي إط مضي، وأبٗض طل٪ مً اإلاخىايٗأبلٜ ج٣ضًغها في ال٣ًُت أن والخا٫ ل٨ً.له
 وؾابل إلى طل٪ في اإلاؿخ٣بل،مدخ٨مت مالمذ وجغؾم الخايغ جبني ؾحروعة يمًٌ أؾبابأنالذ بمسخل٠ والغقي ٖامت

                                                           

.، لعبد الغٍت منديب"ة للتدين بادلغربالدين و اجملتمع، دراسة سوسيولوجي"منوذج  - 1 
.، حلسن رشيق"سيدي مشهروش، الطقوسي و السياسي يف األطلس الكبَت"منوذج - 2 
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 بأي والث٣اٞت؟ الضًً بحن إطن،واإلاٟتريت اإلاىحىصة، الٗال٢ت ٞما.أٖما٢اإلااض ي مً هىعَا ٌك٘ بمىاعة ومهخضًت الٗهغ،
ً؟، َظًً ٞيهخٟؿحرصاللت ًهٗب الظي الى٢ذ في ؾىؾُىلىحُاوأهتروبىلىحُا، الٗال٢ت َظٍ هٟهم مٗنى  مضي وما اإلاخٛحًر

 في الس٣اٞة ثدًغ ٠ُ٦ْ الس٣اٞة، في الضًً ًدًغ ٠ُ٦ ْؤزحرا، اإلاٛغبي؟، الس٣افي اإلاجا٫ في ْمحناإلاٟه َظًً خًىع 

. الضًً؟

٠ مداولت: والث٣اٞت الضًً:أوال  حٍٗغ

ٕٓ الاقحٛا٫ بن ٕٓ مىهجُا، مىا، ًحُلي ْالس٣اٞة الضًً بمٓي ٓلٓطُاالاطحمآٖألا لٗلم باألؾاؽ الغط  ٦ٗلمحن هثرْب

ٕٓ، َظا صعاؾة في آلازغ ًٖ ثسحل٠ مجهما ْاخض ٧ل هٓغة ؤن بال. الحُمة مٗظات الحٗاَي في مغطُٗحن  الزحالٝ ثبٗا اإلآي
ٓطُات، اإلاغطُٗات، ٓل ات، ٦ْظا ْؤلاًضً حباع بٗحن ألازظ م٘ الىٍٓغ ٓمحن َظًً ُٚاب ٌٗجي ال َظا ؤن الٖا ٫ٓ  في اإلاِٟ  خ٣

ُة ٔ  مٗٞغ . مسال ر٧الحاعي  ؤزغ

ٓلٓطُا ٓلٓطُا ثضعؽ: ؤهثرْب ٓمان الضًً ؤن ؤي.٩٦ل الس٣اٞة مً ًحجؼؤ ال طؼء باٖحباٍع الضًً ألاهثرْب  ْالس٣اٞةمِٟ
ش، مغ ٖلى بُجهما الغبِ ًحم محالػمان ٔ  بدُص الحاٍع ٓها ٌٗحبر الضًً الباخسِىإن مً الٗضًض ًغ  ٨ًىٗهي لم بن ر٣اُٞا، م٩

ٕٓ" ب ألا٢لُٗٝغ ٖلى البٌٗ هٓغ في الضًً ٞةن ،ْبالحالي.الس٣اٞةهٟؿِا ٓاٖض مجم  بحن الٗال٢ة ثدضص التي الك٩لُة ال٣
. 1"ْهللا ألاشسام

ٓلٓطُا ٓلٓطُا، زالٝ ٖلى: ؾٓؾُ ن الباعػًٍ الاطحمإ ٖلم ممسلي بٌٗ ٞةن ألاهثرْب ٣ة" ؤهّ الضًً في ًْغ  للبىاء ٍَغ
ٓا٢٘، الاطحماعي ٓن  بلُّ ًمجإ مغطُٗا ْهٓاما لل ٓن  الظي الٗالم في للح٨ٟحر ثل٣اثُا الٟاٖل  ؤخض الضًً ْباٖحباع.2"ُّٞ ٌِٗك
ٓهات ٓاػهة اإلا٩ ٓاهبها، ْممسالألخض الس٣اٞة في ال ال الضًً ِٞم آهظا٥ ٖلُىا ًحٗحن ط  ًسحل٠ الضًً ؤن زهٓنا الس٣اٞة، لِٟم ؤ

ٓهّ آلزغ مجحم٘ مً ٓعة" في ابغاَُم هللا ٖبض ألازحرة،ؤ٦ض َْظٍ. بالس٣اٞة مغثبِ ل٩  ْرابحة، طامضة لِؿد ؤجها ٖلى ،"ال٣ٗل ر
ِٟا ًسحل٠ خُص الحدضًض، ٖلى جؿحٗصخي مُاَُة محدغ٦ة، هي بل  في ٞهي ْبالحالي الالثُجي، الحٍٗغ٠ ًٖ الجغماوي جٍٗغ

٣ة ْبحن اإلاُٗاعي، بٗضٍ في الضًً بحن بطن الحمُحز ًجي لِظا،. مؿحمغة صًىامُة  مسال، اإلاُٗاعي، ٞاإلؾالم بها، ٌٗاف التي الٍُغ

ْمحماًؼة، ِٖكّ َغ١  ْل٨ً ْاخض، بؾالم َٓ ٍْل محٗل٤ ألهّ مسحلٟة  ال طل٪، ٖلى ْبىاء. إلاماعؾاتهم ألاٞغاص ٌُُّٗ الظي بالحإ
اع َظا في الضًً ًهبذ  بٌٗ ْثحسظ الضًً، إلاى٤ُ ثسً٘ التي هي ألازحرة َظٍ ْبهما لِا، مىحجا ؤْ ر٣اُٞا ٖىهغا ؤلَا

ٓن  ؤن نًم٪ ال ر٣اٞة ؤي" ٞةن ْبالحالي،. زهاثهّ ٖٓة بال ث٩ ٓهد التي الٗغبُة الس٣اٞة في طل٪ ْمسا٫ ،3"صًيُة ؤ٩ٞاع مجم  ثل

ٍٓىات  .بؾالمُة ٖغبُة ر٣اٞة ْؤنبدد ؤلاؾالمي الضًً بحل

٫ٓ  ًم٨ً قضًض، بازحهاع ٓلٓطُا بإن ال٣  ؤما ،"٢ضًم"َٓ بما ؤي ْالح٣الُض ألاخُاهبالٗاصات ٚالي في تهحم ألاهثرْب
ٓلٓطُا  ؤن اإلاِحمحن مً ٢لُل ٚحر ُّٞ خؿي ٖهغ ْلى ٢ض ؤهّ َٓ الخانل ؤلاق٩ا٫ ل٨ً ْخضًص، آوي ٌْ بما ٞتهحم الؿٓؾُ

ٓع  ٓض الاطحماعي ْالغقي الحُ ٓن  ؤن ًم٨ً ال الخضارة ٖهغ ْْل  بلى ًظَي عؤي اهضرغ اإلااضخي،٦ما م٘ ٢ُُٗة ؤؾاؽ ٖلى بال ٩ً
ْػٍ صْن  ألاطضاص مىّ ؤٞاص ما ٖلى الا٢حهاع ْطٓب ٓم، مٗاٝع مً ٖضاٍ ما بلى ثجا ْص مدحضما بُجهما الهغإ الػا٫ ْ ْٖل  لخض

.  آلان

                                                           
1 - Zeghal Malika,  Religion et politique au Maghreb : les exemples tunisien et marocain, Policy paper 11, Mars 

2005. 

 .ٕ٘ٓٓبوؿ ويالـ، سوسيولوجيا الدين، ترمجة درويش احللوجي، اجمللس األعلى للثقافة، طبعة أوىل ليجيو، جوف -ػ ىَتفيو دانييل  ٕ
3 - Magnard Pierre, pourquoi la religion ? , Armand colin, 2006 
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ٓعًٍ بهضص ٞةهىا َىا، ْمً ٓع  ارىحن، ثه ٓوي ثه ٓل ٔ  ؤهثرْب ٓع  الس٣اٞة، طعات مً طعة بال لِـ الضًً ؤن ًغ  ْثه

ٓوي ٓل ٔ  آزغؾٓؾُ ٓطّ ْبالحالي الس٣اٞة في محد٨م الضًً ؤن ًغ  يْ٘ ٖلى(البٌٗ هٓغ في)الاطحمإ ٖلم ٌٗمل ٦ما لِا، م
ة بٓنّٟ الاطحماعي، اإلاغطعي بَاٍع" في الضًً  بحن مجزلة ؤي في بطن. 1"الضعؽ ٖلى ٌٗصخى ؾغا ال ْخُا ال الىاؽ، ؤهحجِا مٗٞغ
٢ٓ٘؟ اإلاجزلححن َاثحن  هحم

الن بن ٓعة ًٖ ًىبئ ْالس٣اٞة، للضًً ؤلاطغاجي اإلاٗجى في البدص ًٖ ؤلٖا ٓعة. بلُّ  ْالؿعي الؿبُل ْٖ ٓلي ؤن ْٖ  الاَحمام ه
ْرىا عنضا ُٞىا، ؤلاوؿان ٖم٤ لىب ٓع ّٖٓ في ْهٓغا إلاًامُىّ، ْصعؾا الٗم٤ُ، مٛؼاٍ في بدسا الس٣افي، إلا ْٚىاٍ ال الظي ثى  ًدض،

 ؤلاخاَة بلى الؿعي َٓ. ٢ُمة لِا ث٣ضع ال ْهٟاؾة ْالًبِ، الِٟم ٖلى ٌؿحٗصخي مٗجى. المىحهى بضاًة لّ ه٣ضع ه٩اص ال الظي
ٓطـ بػاء ْالايُغاب ْالخحرة قُةالخ ػمً في ُٞىا ألاها بم٩امً .  بلُّ ؤهٟؿىا ث٣ضًم في ْثسبُىا مىا آلازغ ث

ٕٓ الاقحٛا٫ ٞةن لظا، ٓوي ْالخظع الض٢ة ثٟغى مىهجُة بطغاءات ًحُلي ْالس٣اٞة الضًً بمٓي ٓل  اهح٣اء في ؤلابؿحم

ٕٓ اختراؾامً اإلا٣اعبات، َظٍ إلاسل مٟاَُممالثمة ٢ٓ ْمىهجُة، مؼال٤ في ال  ٦ما ) مِٗا ال٣ُ٘ ًيبػي مؿب٣ة ْؤخ٩ام جٗؿُٟة
ٓهباقالع ٢ا٫ ٠ُ ألامغ جٗل٤ بطا زانة ،(ٚاؾح الت مىهجُة لًٟاءات اإلاارسة اإلاهُمخات بٌٗ بحْٓ  ًٖ ثسحل٠ بدم

ٍٓة ... اإلاضوـ اإلا٣ضؽ،: ْال٣ًاًا اإلاٟاَُم َظٍ بحن ْمً ؤلاؾالمُة، الٗغبُة ْالس٣اٞة الِ

ا، ؤلاوؿان،"  ؤن ُّٞ، ق٪ ال ٞمما ٍَٓغ ٓاهي بحٗضص الس٣اٞة جٗاٍع٠ ثحٗضص بدُص ، 2"ر٣افي ٧اثً ط  ٦سحرة ْهي ؤلاوؿان ط

ٟا، ماثة ًىاَؼ بما الس٣اٞة ثخؿم ٣ٞض. طضا ٓهحٍٗغ  الِٟم ٖلى الؼثب٣ُةاإلاؿحٗهُة اإلاٟاَُم مً الس٣اٞة جٗحبر ْبالحالي ْؾح

ٓهض طٗل ما ْالحدلُل، ٫ٓ R.Williamsْلُامؼ عاًم  ال٩لمة بهظٍ ؤؾم٘ لم ؤهجي لٓ ثمىِد مغة ٦م ؤٖٝغ ال"  مغة طات ٣ً
٫ٓ  ال َظا ل٨ً. 3"اللُٗىة ٓا٤ٞ لِا بطغاجي جٍٗغ٠ بُٖاء صْن  ًد ٓا ما م٘ ًح  بهظا الس٣اٞة بن. اإلا٣ا٫ َظا في بلُّ ههب

بحر اإلاٗىىدؿي ٓم ُّٞ، ه٨ٟغ ما ٧ل مً ًحإل٠ الظي اإلاغ٦ي ال٩ل طل٪ هي"  بحرؾحض ْع ْه٣ ْهحمل٨ّ بٗملّ ؤ  في ٦إًٖاء ؤ
. 4"اإلاجحم٘

ٓم الظي َٓ الضًً اؤم  الٟغص، ؤهاهُة مً ًدض الظي َٓ ْالضًً لّ، َْٗمل بلُّ، ٍْحٓؾل ًغهٓ ؤٖلى بمسل ؤلاوؿان بغبِ ٣ً
، َُٛان مً ٠٨ٟ٨ٍْ ٨ًبذ  ؤؾاؾّ ٖلى الظي الخي الًمحر ُّٞ ٍْغبي ْمسلّ، ألَضاّٞ ٍْسًِٗا ٖاصاثّ، ْؾُُغة ٚغاثٍؼ

٫ٓ  ًم٨ً ْمىّ. ألازال١ نغح ًغثٟ٘ ٓم للكٗاع الخامل ق٣ّ في لِـ الضًً ؤن بازحهاع، ال٣  ٖلى ًحمِٓغ الظي اإلاجغص ْاإلاِٟ
خُة ٖال٢ة ؤهّ ٓن  بإهّ الٗملي ق٣ّ في بل ْمسل١ٓ، زال٤ بحن ْع  ٧املة ٣ٖلُة بيُة" َٓ ٞالضًً ْبالحالي. ْر٣افي اطحماعي ٢اه

 قب٨ة ًٖ بمٗؼ٫  جٗلُلّ ؤْ ِٞمّ ًمحى٘ زانا، طاثُا مى٣ُا ٨ًخؿي ْالؿل٥ٓ الح٨ٟحر مً همُا ؤي...  للمجحم٘

ٓالضالالت . 5"بّ السانة اإلاٗاهُ

                                                           

 .ٖٕٓٓاف، لنب –ػ شلحت يوسف، ضلو نظرية جديدة يف علم اإلجتماع الديٍت ، ٖتقيق خليل أمحد خليل، دار الفرايب،  بَتوت  ٔ
.  ٕٚٓٓػ دنيس كوش، مفهـو الثقافة يف العلـو اإلجتماعية، ترمجة منَت السعيداٍل، مراجعة الطاىر لبيب، ادلنظمة العربية للًتمجة، طبعة أوىل  ٕ
الغامني، ادلنظمة العربية  معجم مصطلحات الثقافة و اجملتمع، ترمجة سعيد: ميغاف موريس، مفاتيح اصطالحية جديدة -لورانس غروسبَتغ -ػ طوٍل بينيت  ٖ

 . ٕٓٔٓللًتمجة، بَتوت، طبعة أوىل 
 .ٕٙٓٓمن احلداثة إىل العودلة، مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة أوىل، بَتوت ...ادلفاىيم و اإلشكاليات: ػ عبد الغٍت عماد، سوسيولوجيا الثقافة ٗ
 .ٕٙٓٓػ عبد الغٍت عماد، مرجع سابق، طبعة أوىل، بَتوت  ٘
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ْلة َظٍ زال٫ مً        ْالتي اإلادا ُٟة،  ٖلى طِة، مً لل٣اعت، ًِٓغ ٖامة، بهٟة ْالضًً الس٣اٞة مً ل٩ل ٢ضمىاَا الحٍٗغ

ٓاَا ٣ًٟضَا ال َظا ل٨ً ما، قِئا باالزتزالُة ثخؿم جٗاٍع٠ ؤجها  طِة مً لل٣اعت، ًِٓغ ٦ما. بطغاثُة جٗاٍع٠ ألجها اإلاٗغفي مدح
ٓطّ َبُٗة راهُة، ٓطّ َٓ بدُص الُغح، َظا في ثبيُىاٍ الظي الح ٓوي ث ٓل  بظات الَحماماثىا هٓغا بامحُاػ، ؾٓؾُ

ْبالحالي ٟات اإلاجا٫، ٟات هي اإلا٣ضمة ٞالحٍٗغ ٓطُة جٍٗغ ٓل ٓلٓطُة، ْلِؿد ؾٓؾُ  ْالس٣اٞة الضًً م٘ ثحٗامل ؤجها ؤي ؤهثرْب

٫ٓ  الضا٫ بمى٤ُ ٓن  ْبالحالي ،"صْؾٓؾحر" لٛة اؾحلِمىا بطا ْاإلاضل ال ْالس٣اٞة صالا الضًً ٩ً  ال٨ٗـ ْلِـ) ٖلُّ مضل

ٓطُة باإلا٣اعبة ألامغ جٗل٤ بطا زهٓنا ٓل ْبمى٤ُ(الؿٓؾ ٓعة ،ؤ  ْالس٣اٞة اإلااصة َٓ الضًً ؤن بمٗجى ؤعؾُٓ، بلٛة ْاإلااصة اله

ٓعة ٓصٍ ج٨ٗـ لّ، ن  .ْط

 لىحه وحها واإلاجخم٘، والث٣اٞت الضًً: زاهُا

ٍْة مًْ بضء، طي باصت ٓطُة الؼا ٓل  جكحٛل ألازحرة َظٍ ألن الس٣اٞة، نمُم مً الضًً بإن وٗحبر ؤن ًم٨ً ال الؿٓؾُ
ٓػ، ٓػ  بالغم ٍْالت ثسً٘ ْالغم ٍْل زال٫ ْمً محٗضصة، لحإ  ما ل٨ً بإ٦ملّ، طاثّ اإلاؿاع ِٞم ًم٨ىىا ٖلُّ هدهل الظي الحإ

 الظي َٓ ٣ِٞ اإلاحمغؽ ْالباخص. مخكاب٨ة ث٨ً لم بن ْمخكابهة محضازلة طض عالٗىام َظٍ ؤن َٓ  بلُّ، ؤلاقاعة ًيبػي

ٓن  بُجها، الٟهل ٢ضعة لضًّ .  مٗا ْالٟاٖل للٟٗل الاطحماُٖة اإلاماعؾة في محضازلة ؤي باآلزغ، مغثبِ ٖىهغ ٧ل ل٩

ٓم مً َٓ الضًً ٞةن ْمىّ، ٓػ  بمسحل٠ ْجٗبئتها الس٣اٞة بخك٨ُل ٣ً الت خجهاٌل ؤهّ ٦ما ْال٣ُم، الغم  اطحماُٖة بدم

ٓمة مجغص الضًً ٨ًً لم ؤلاؾالمُة، الحجغبة ًسو ُٞما" ٞمسال. الاطحماعي الخ٣ل م٘ ثٟاٖل في لُهبذ  وؿ٣ا ؤْ ٣ٖاثض مىٓ

ا ازحالٝ ٖلى الض٫ْ  بلحها اؾخىضت ْؤخ٩ام قغاج٘ ْزانة، ؤًًا، َٓ ٞاإلؾالم. ٣ِٞ ْالٟغاثٌ ال٣ُٓؽ مً ٓاَع  ؤَ

ْلة بلى ًًالغاقض زالٞة مً ْؤق٩الِا، ْلة ْمً الٗباؾُة، الض ٢ُٓة الض م ْبالحالي1"الٗسماهُة الؿلُىة بلى الؿمج  مً ٞبالٚغ
اع َظا في الس٣اٞة ؤن غ مً َٓ الضًً ٞةن الؿاثضة، للس٣اٞة اؾخُٗابا ؤ٦ثرle religieux اإلاحضًً ثجٗل التي هي ؤلَا  ر٣اٞة ًَا

غ طل٪ مً ْؤبٗض اإلاجحم٘، ْلة ًَا . صًيُا ُٚاءًال  ٍْمىدِا ٖامة بهٟة الض

ٓمً ؤلاؾالمي الضًً ؤن ؤي ٦بحر، بك٩ل صًجي َٓ بما مٛلٟة ؤٚلبها ؾىجض الٗغبُة الس٣اٞة طُضا ثإملىا ٞةطا  َظٍ طٗل َ

ش في نضاٍ ًجض َْظا صًجي، َاب٘ طات الس٣اٞة ٍْة ْمً ؤهّ، ْالخا٫ ل٨ً. الحاٍع ٓلٓطُة، الؼا  هد٨م ؤن خ٣ىا مً لِـ الؿٓؾُ

٫ٓ  الس٣اٞة َظٍ ٖلى ٔ  الٗغبُة، الس٣اٞة في الؿاثض ال٣ٗل" ؤن ب لى٣  بل الٟلؿٟي، ال٣ٗل لِـ الٗغبُة، اإلاجحمٗات في ْباألخغ
 ٖالث٤ مً (ْالس٣اٞة الضًً ) الخ٣لحن َظًً في ٌٗحمل ما هِٟم ؤن ٖلُىا ًجي طل٪، مً ال٨ٗـ ٖلى بل ،2"الضًجي ال٣ٗل

ْختى ْا٢ُٗة اْثٟنخي ثدلُلِا ألطل ْثِٟمِا ِٞمِا بُٛة اٞترايُة ؤ  .َع

ٓعبار" عؤي وؿخبٗض ؤن ًجي لِظا  مٟاصَا ثإؾِؿ٨ٟغة بُٛة ،3ؤلاوؿان إلااَُة ْثمٓي٘ اؾحالب َٓ الضًً" ال٣اثلبإن" ُٞ
 مً َٓ الضًً ٧ان ٞةطا ْٖلُّ،. ْمٗاهحها صالالتها بمسحل٠ الاطحماُٖة الٓيُٗات لهىاٖة مٗجى ٌُٗي الظي َٓ الضًً ؤن

ٓجها الس٣اٞة ًسل٤ ٍْىّ خؿي ٍْل  بًمُل" بلٛة ثدضرىا بطا بإٞغاصٍ اإلاجحم٘ ٖلى الاطحماعي ال٣ِغ ًماعؽ ؤًًا ٞةهّ نة،السا ثال
ْع٧اًم ٔ  بدُص". ص ٓن  ال اإلاجحمٗات ؤن ألازحر َظا ًغ ٖٓات مجغص مً ثح٩ ٓن  الظًً ألاٞغاص مً مجم  ْل في مُٗىا م٩اها ًدحل
ٝ ٖٓة شخيء ٧ل ٢بل َٓ اإلاجحم٘ بن بل مُٗىة، ْْغ ٓهة ْاإلاكاٖغ تْاإلاٗح٣ضا ألا٩ٞاع مً مجم  ثحد٤٣ التي ْاإلاسحلٟة اإلاحل

                                                           

. ٖٕٔٓبيار كالسًت و مارسيل غوشيو، يف أصل العنف و الدولة، تعريب و تقدَل، علي حرب، مدارؾ، طبعة أوىل  ػ ٔ
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ٓاؾُة ٓطض ألا٩ٞاع َظٍ مً ألا٫ْ  اإلادل ْفي ألاٞغاص، ب ٓص الغثِنخي الؿبي هي التي اإلاسالُة ألازال١ ٨ٞغة ث ٓط  ل

ْصعاؾة ٝ صعاؾة هي الضًً اإلاجحم٘، ًٍٓ لْٓغ ٣ة ْلِـ الجظب مغ٦ؼ َٓ الضًً ًهبذ ْبالحالي،.1اإلاسالُة ألازال١ َظٍ ث٩  ٍَغ
ٓلّ ثيحٓم الظي بهّ ٞترا١،لال ٓهات باقي خ ٓػ  ًحإؾـ مغجي ال/محسُل وؿ٤ في ثحٟٕغ التي ألاؾاؾُة الس٣اُٞة اإلا٩  التي بالغم

ٍْل ٖلحها ًيبػي  ٌكحر ٦ما ج٣ُٗضا ؤ٦ثر بُجهما الحٟاٖل ألن ْالضًً الس٣اٞة بحن ٢ُُٗة بخضاذ َىا ًيبػي ال بدُص.الٗالم ثإ

ي ٓلُة اإلا٣اعبة في َظا ْمؿاَمة اإلاجحمٗات صازل الس٣اُٞة اَٗاتالح٤ بٟٚا٫ ًيبػي ال ٦ما ،2الْٗغ  الحٟاٖل ؤهماٍ ل٩ل الكم
ٓالؿلُة) غاٝ اإلاغ٦ؼ بحن الحجاطبات لٗبة ؤي (ْالس٣اٞة ْالحضًً اإلاجحمٗ ٓطُة ْاَغة جٗحبر التي ْألَا ٓل  ٧ل في ؤهثرْب

ْعة بٟٚا٫ ٖضم ًيبػي خُص اإلاجحمٗات، سُة الهحر . مِٗا الحاٍع

ٔ  ٖلى خضذهد ٦ىا ْبطا ٓوي، اإلاؿحٓ ٓل اع ًٖ ًجزاح ال ْاإلاجحم٘ الس٣اٞة خ٣ل في الخٟغ ٞةن الؿٓؾُ  ال٩امً البيُٓي  ؤلَا

ٓعة الٗىانغ بّ هؼن  الظي اإلاد٪ ثب٣ى التي (الضًيُة الٓاَغة ؤي ) ًدًجهما الظي  ثجلُاتها لخؿمُة اإلادضصة اإلاغطُٗة ؤي اإلاظ٧

٢ِٓا ما ٧ل ًٖ مىٛل٣ة صاثما، الِٟم ٖهُةمؿد الضًيُة الٓاَغة ٧اهخحل٪ ْبطا.الاطحماُٖة ٣الخهغ ًٖ ًُ  ْالحدضًض ٍَغ

ٓطُة الحجلُات ثل٪ ٧ل ٖلى ًىُب٤ ألامغ ٞةن ْالحهي٠ُ، ْالح٠ُُ٨ ٓل  في اإلا٣ضؽ ؤهماٍ بٌٗ ؤن ًٟؿغ ما َْظا. الؿٓؾُ
ٔ  طَىُات ٖىض مضوؿة ثهبذ ٢ض اإلاؿلمة الظَىُة  .ال٨ٗـ ؤْ ؤزغ

 الك٨لي، الجاهي خاالثّ ؤٚلي في ًمـ ال الاهح٣ا٫ َْظا ال٣ضؾُة، بلى الٗاصي عطةص مً ًيح٣ل ٖىضما ًحٛحر اإلا٣ضؽ بن
ة مجا٫ لّ ًتر٥ ال ْالحبض٫ الاوؿُاب َْظا الظات، بلى ًيؿاب بل ٔ  ٖلى ْلٓ الخٍغ ٓع  الغئٍة ٌٛل٤ بهّ اللٛة، مؿحٓ  ْالكٗ

ٓطض، ل٩ي هٟؿّ ٌٗٝغ ؤن بلى البحة ًدحاض ال اإلاجحم٘ ؤن اإلاا٦ض ٞمً."مسحلٟة ْقٗاثغ ب٣ُٓؽ ٍْباقغ  ٞةن طل٪ ْم٘ ً
ة الٗالمات ٖبر اإلاٗجى، ٖىهغ في ًدضذ الاطحماعي ٓن  بإجهم البكغ بلى جكحر ال التي الغمٍؼ  ْل٨جها ْخؿي، مجحم٘ بلى ًيحم

ٓلة ألاهماٍ ؤًًا بالٛة بض٢ة ثدضص . 3"اإلاجحم٘ م٘ لٗال٢تهم اإلا٣ٗ

ٓم لىا ًبضْ ما ٖلى َىا ال٣ضؾُة بن        ٓع  مِٟ  ثجلُاثّ خؿي ْعَبة بدظع مى٪ ًىٟلد ٢ْض بّ ثمؿ٪ ٢ض ًٓي،ح محُ
ٓن  ًدضص ٣ُ٦ـ ٞحها ًماعؽ التي ألاق٩ا٫ ْخؿي ٠٢ٓ ًٟؿغ ما َْظا اإلا٣ضؽ، ٢ُْمة ل با ًدمل ال بط مىّ، اإلاٗانغ اإلا  ث٣ٍغ

الت هٟـ ْشخيء بظات ًحٗل٤ ٣ٞض. ال٣ضًم في لّ ٧اهد التي الخم ٧ْلمة، ؤ ٓان َظٍ ٧ْل ؤ  ٧ل مٗحن، م٘مجد بلى ثيحمي ألال

ٓابد، لّ مجحم٘ ٧ٓات، اإلاٗاوي ٞدو مً ثىُل٤ لّ م٣اعبة ؤي ٞةن َىا مً. ٢ُْم زهٓنُات ر ٓالؿل ْص ْالحمِٓغاث  ْعص
ٓا٢٘، طل٪ لِٟم ْؾُلة طاتها خض في جك٩ل التي الٟٗل  وٛحا٫ لئال بّ الخؿمر ًيبػي الظي الخظع في ٨ًمً ؤلاق٩ا٫ ْل٨ً ال

ٔ  ْمٗىاٍ، الشخيء ْباألخغ . مٗا لِا اإلاىحجة ل٣ُمْا الظات ؤ

 ! مم٨ً خىاع أي والث٣اٞت، الضًً:  زالثا

ٓن  في ْالضًً، الس٣اٞة بحن الٗال٢ة بق٩الُة ثحمسو ٓػ  مً ًخك٩ل ألازحر َظا ٧ . اإلا٣ضؽ مجا٫ في ؤلاوؿان بها ًضمج عم

ٓػ  مً الٗضًض ثحسظ" لم ؤهّ، ٦ما ٓاؾُة بال صًجي مٗجى الغم  ؤن ٦ما. 4"ؾاثض لُضث٤ م٘ مخؿ٣ة ٣ْٖضًة ر٣اُٞة مدضصات ب
، هي الس٣اٞة ٖٓة بال لِؿد ألازٔغ ٓػ  مً مجم ٓن  ؤلاوؿاوي، للؿل٥ٓ اإلاىٓمة ْالسُاَات الغم  ثل٪ ٤ْٞ ٌكحٛل ؤلاوؿان ٧ْ
ٓػ  ٓوي، رابد مُٗى لِؿد الحٟاٖل َظا ٤ْٞ الس٣اٞة ٞةن اطحماعي، ثٟاٖل هخُجة هي التي الغم ٣ِا ًٖ بل ؾ٩  ه٨ٟغ ٍَغ

                                                           
   - Durkheim E., Sociologie et Philosophie, éd. c. Bouglé, Alcan 1924, puf, 1967. 

  - Laroui Abdellah, Esquisses historiques, Casablanca, centre culturel arabe, 1992. 
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ٓػ  بهحاض ْوُٗض ٓع  مً ٦سحر في ثدضص َاؤن ٦ما .الغم ٓاهي مً طاهي ألام ْالظي الصسهُة خُاثىا ط ٓمُة، ٔ  صالالت لّ الُ  ٦بر

ٓاء ٔ  ٖلى ؾ ٔ  ْٖلى الظات، م٘ ٖال٢حىا في بمٗجى الٟغصاوي، اإلاؿحٓ  .آلازٍغً م٘ ٖال٢اثىا في ؤي الٗالث٣ي، اإلاؿحٓ

ٓػ  ُّٞ ثدًغ بمجحم٘ ؤ٫ْ، مٓي٘ في َىاًحٗل٤ ألامغ بن ٓسخي ُّٞ ًدًغ" ٦ما مُٗىة، تصالال ثدمل ْمٗاوي عم  في ال٣ُ

 في ٍْحٗل٤. 1"ْالاقحٛا٫ ألاصاء ٣َٓؽ مً ًَْٗضَا ًبرعَا ما ْلِا بال اطحماُٖة، ٞٗالُة مً ٞما ْؾ٨ىاثّ، خغ٧اثّ ٧ل
ٓطُا ران، مٓي٘ ٓل ٓعٞ اٞض، محٗضصة ر٣اُٞة بم  الاطحماُٖحن، الٟاٖلحن مسحل٠ بحن اطحماُٖة ثٟاٖالت ْمأ٫ خا٫ ث٨حجز الْغ

ُة ر٣اٞات" قحات ثلملم ٦ما  بحن طضلي عابِ ب٢امحّ ال٣ُٓؾُِٟغى َظاالجاهي ٞةن ْبالحالي،. َْىا٥ َىا مكخحة" ٖٞغ
ذي حن َظًً هُغح ْٖىضما ْال٨ٟغي، الحاٍع  ْالس٣افي الاطحماعي بحن ُّٞ ثٟهل ال التي ال٩لُة الاهضماطُة الىٓغة وعي الكَغ
ذي اإلاؿاع ًدضص الظي ْاللٛٓي  ٫ٓ  ٧ل ٞحها ثدًغ ْعَاهات اؾتراثُجُات مً اهُال٢ا ْماإلاّٟ لِظا الحاٍع  الؿاب٣ة، الخ٣

٫ٓ  بلى باإلياٞة ٔ  خ٣ . ؤزغ

ٔ  مغة ؤلاق٩ا٫ ًُغح ْمجهىا  لِـ الضًجي مٗىاَا ؤن ؤم صًيُة، لضالالت خاملة بُبُٗتها َل ال٣ضؾُة، اإلاٗالم بكإن" ؤزغ

غ م٣اعبة ؤًة ؤن بدُص، ،؟2"ما لس٣اٞة مدضص هُا١ يمً ْا٢ٗة ٣ٖلُة ٖملُة بًٟل بال محِؿغا  الضًً في البدص ثَا
ٓلُة، بمٟاَُمّ ؤلامؿا٥ ثٟغى ْماَُاثّ  الابحٗاص آزغ بمٗجى مٟاَُمّ، ْماعؽ ؤهحج الظي ال٨لي بالؿُا١ الاقحٛا٫ ؤي بكم

ْالغئٍةال٣ًُة الاوٗؼالُة ًٖ ْختى 3اإلاُضاهُحن الضاعؾحن مً ثبىاَاٖضص التي ؤ ٓهُالُحن بٌٗ ٖىض ؤ ٓل  ؾب٣د ٦ما الباخسِىال٩

. ؤلاقاعة

ش ثضزل ٢ض ال٣ضؾُة اإلاٗالم َظٍ  بٟٗل، ٢ضؾُتها ثغثبِ ٢ض ٦ما زام، ْبؼمً زام، بدضذ ثغثبِ ٖىضما اإلا٣ضؽ ثاٍع
ْبغئٍة ة ؤ ْختى عمٍؼ ٓطُة ؤ ٓل ٓؤٞٗالّ، ٧ل ٖبٍر ًمغع  ؾحاعا اإلا٣ضؽ مً ًحسظ ؾُاسخي ػمً في مٟبر٦ة بةًضً ٓخاته  زُاباثّ َم

ٓم، -ٖىّ اإلاإؾٝٓ -الؿُاسخي ا٢ٗىاْ في ًدهل ما َْظا. ْثُلٗاثّ  ْالالحباؽ، الٛمٓى ٚاًة في ألامغ ًهبذ" بدُص الُ
م الؿُاسخي، ليكاَِا ُٚاء ؤلاؾالم ثحسظ التي الجماٖات ثحٗضص ٖىضما  ُٞما ثسحل٠ ال ٢ْض ؤلاؾالم، مً ثىُل٤ ؤجها ٧لِا ْثٖؼ

ٓثغ هٟـ ٖلى جٗٝؼ ٧لِا ألجها لالؾح٣ُاب، ؤؾلٓب مً جٗحمضٍ . 4"الىاؽ مكاٖغ ًدغ٥ الظي نالضي َْٓ ال

 اليؿ٤ َظا مً ْبزغاطِا بلُّ ثيحمي الظي الغمؼي  اليؿ٤ صازل بال ثحم ؤن ًم٨جها ال اإلاٟاَُم َظٍ مسل ٞةن ْبالحالي،

ٓتها ٌٗجي الغمؼي  ٓػِٖا ٖال٢اتها ًىٓم الظي ِٞٓ بالٗبشُة، ٖلحها ْالخ٨م م ُُٟة زاهة في ٍْ ٓاهي َْظٍ.مغثبة ْْ ة الج  الغمٍؼ
ٓص ٓط ٓن  ما ٚالبا ْالتي ؤلاوؿاوي، اإلاجحم٘ في ةاإلا ٓن  هي م٨خؿبة ث٩ ْالترابِ الٗال٢ة ٞةن لِظا للس٣اٞة، ألاؾاسخي اإلا٩  بحن ؤ

ٍٓات طمُ٘ ٖلى صالة ٖال٢ة هي ْالس٣اٞة الضًً ٓص بُٛة اإلاجحم٘ نالر في هي الضالة الٗال٢ة َظٍ ٞةن ْٖلُّ،. اإلاؿح ٕٓ ْط  ه
حماص مً اث٠ ثد٤ُ٣ بلى َضٝي الظي اإلاحباص٫ الخؿاهضؤْالٖا ْالؼمغ ألاٞغاص ٖضص بحن ؤًًا مُٗىة ْْ ْاع ؤ ةبإص  الاطحماُٖةاإلاىَٓ

ٓمة ٫ٓ  ًم٨ًبدُص ْمدضصة، مغؾ . الضًً َٓ الظي ال٨لي طل٪ خاالت مً طؼثُة خالة هي الس٣اٞة بإن ال٣

ٓٞغ محجاوؿة مجحمٗات زل٤ ٖلى الٟاث٣ة ب٣ضعثّ ًحمحز الضًً ٞةن ْٖلُّ،     ْال٣ُم ْالح٣الُض الٗاصات ألٞغاصَا ث
ٓٞغ بحٓخُضَم،ؤي ال٨ُٟلة ْاإلاٗح٣ضات  ج٣ُٗضات ًِٟم ؤن الضًً ٖلى الؿِل مً لِـ ؤهّ بال اإلاٗاوي، مً بمٗجى ر٣اٞة لِم ث

                                                           

  .ٕٗٓٓ، الطبعة األوىل االجتماعيةدس الضرائحي، مكتبة ادلدارس، ادلكتبةْتث يف ادلق: ػ عبد الرحيم العطري، بركة األولياء ٔ
. ٜٕٓٓمسامهة يف التأسيس، ترمجة عز الدين عناية، كلمة و ادلركز الثقايف العريب، طبعة أوىل : ػ مسالف ميشاؿ، علم األدياف ٕ

.الرحالة األنًتوبولوجيُت - 3 
 .ٕ٘ٓٓ، مطبعة النجاح اجلديدة، الطبعة الثانية، ٚٗاجلديدة، منشورات الزمن، العدد ػ عبد القادر العلمي، يف الثقافة السياسية  ٗ
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ٓعات مً ؤلاوؿاهُة اإلاجحمٗات جِٗكّ ما م٘ ًحٗامل ْؤن الخُاة ٠٢ٓ ال ثُ م الضًً ٧ان ْبطا. الحٛحر ًٖ ثح  زل٤ ًْغ
ْع، لِـ لىا، ًتراءٔ ما ٖلىٞةهّ خمُضة، زال٢ُاتبإ ثلتزم محجاوؿة مجحمٗات  ثإؾِـ مسال، الٟلؿٟة، ؤَضاٝ مً ال بم٣ض
ْٚحر خمُضة ؤزال٢ُات ٖلى بىاء مجحمٗات م. خمُضة ؤ ْالٟلؿٟة للضًً ًم٨ً ال طل٪، ٚع ْؤًة ؤ  ؤْؾُاؾُة اطحماُٖة ٣ُٖضة ؤ

ش إلاى٤ُ ْال٣ٗاثضًة اُٖةالاطحم ْالٟلؿٟات ألا٩ٞاع ٧ل ثسً٘ ْؤن بض ال بط خالِا، ٖلى ثب٣ى ؤن ٠٢ٓ ال الظي الحاٍع  ؤبضا ًح

ٓع  ًٖ . الحُ

 اإلاٛغبي الث٣افي اإلاجا٫ في الضًىىالث٣اٞت: عابٗا

 ألانل َْٓ ًحجؼؤ، ال ٧ل الضًً ؤن ْبُان ْالس٣اٞة، الضًً بحن الٗال٢ة بق٩الُة ٖلى مىهبا آلان ختى اَحمامىا ٧ان ل٣ض   

ٓلٓطُا) ال٨ٗـ ْلِـ الس٣اٞة في ٢ٓد خان ْآلان. (ؾٓؾُ ٕٓ ًجض خض ؤي بلى: هخؿاء٫ ل٩ي ال  لّ نضٔ ْالس٣اٞة الضًً مٓي
ْلىا ل٣ض. اإلاٛغبي؟ الس٣افي اإلاجا٫ في ٓن  ؤن خا ْال٣ُام مىا٢كة ؤي ثجىي ٖلى خٍغهحن ه٩ ْلة بإي ؤ  الس٣اٞة ٢ُمة لح٣ضًغ مدا

ْالضًً ْبدسىا الظي اإلا٣ا٫ َظا ٣ٞغات ٖلى طل٪ ٍْهض١. ؤ  ٨ٞغة مً مى٣ُُا ثيحج ما ٨ٞغة ٧اهد ابط ما مسال، ُّٞ، ٞدهىا

 ٔ ٣ة َظا بدسىا في ْل٨ُيؿحر.ؤزغ ْص بالبدص ٢مىا مىهجُة بٍُغ ٓع  ُٞدض ٖٓىا خً  بٗباعة اإلاٛغبي، الس٣افي اإلاجا٫ في َظا مٓي
 ٔ ٓايُ٘ م٘ الحٗاَي ًحم مٗجى بإي ؤزغ . اإلاتن طات في مُٗىة هماطض اؾحدًاع م٘ اإلاجا٫، طات في ٦ِظٍ م

ٕٓ ٞةن ُّٞ، ق٪ ال ْمما   ٓلّ، ٢اثما الجض٫ الػا٫ ْالس٣اٞة الضًً مٓي ٓاء خ  الٗضًض َٝغ مً اإلاكغ١  ؤْ اإلاٛغب في ؾ
ٓطُحن اإلا٨ٍٟغً مً ٓل ٓطُِىٓألاهترْب ٓل ٓهّ زال٫ مً الٗغب، ْالؿٓؾُ ُٖٓة الحُمات بخضٔ ٌك٩ل ٧  ٢ابلة الػالد التي اإلآي

 .ألانٗضة ازحالٝ ٖلى ْالحدلُل للضعؽ

ٓع  ل٣ض ة اثجاَات بحن الهغإ زًم في ال٨ٟغي  السُاب ثبل ٓللمٛغب، ثيحمي محٗضصة ٨ٍٞغ  ازحلٟد بدُص للمكغ٢

م ٦ْثرت مىاهجِم ض ؤبٓ خامض ههغ"ْ" خىٟي خؿً" ْزهٓنا، اإلاكغ١، ؤَل ٧ان ٞةطا. آعاَئ ال ٢ض" ٍػ ٍْل بٖاصة خا  ثإ

ذي، مىُل٤ مً الضًجي ْالسُاب الضًجي الىو ْعةاطحماُٖة صاثمة، خاطة الحجضًض"ؤن ؤي مسحلٟة، ؤؾـ ْٖلى ثاٍع  ْؾحر
ْهّ ْر٣اُٞة، ْؾُاؾُة ه٣ِا، ْث٣ٟض الخُاة ثحجمض بض ذي ؾُا٢ّ ثجضًض ْل٩ل ْاإلآت، الاهضراع ه٤ٟ الس٣اٞات ْثضزل ْع  الحاٍع

 هٓغ ْطِة مً التراذ صعؽ ٢ض" الجابغي  ٖابض مدمض" السهٓم، ْٖلى اإلاٛغب، ؤَل ٞةن. 1"ْال٨ٟغي  ْالؿُاسخي ْالاطحماعي،

ال ٣ٖالهُة، ة الضعاؾات همُُة جُٛحر مدا ة صاثغة مً الس٣افي ؤلاعذ ْبزغاض ال٨ٍٟغ . الاؾتهال٧ٓالاطتراٍع

ٓا اإلاٛاعبة الباخسحن ؤٚلي بن ْل ْص ْمالمؿة طضلُتهما زال٫ مً ْالس٣اٞة الضًً م٣اعبة خا  طل٪ ْٖال٢ة الحماؾِما خض

٫ٓ  مُضاهُة صعاؾة زال٫ مً خا٫ْ  مىضًي ويالٜ ٖبض اإلاٛغبي ٞالباخص. اإلاٛغبي باإلاجحم٘ لخ٣د التي الحٛحرات بمسحل٠  خ

 الىاؽ بها ٌِٗل التي ال٨ُُٟة" ؤي" الضًيُة للمٗح٣ضات الحُب٣ُُة ألابٗاص" مسحل٠ ًبرػ ؤن اإلاٛغبي باإلاجحم٘ ْالحضًً الضًً
ٓمُة خُاتهم في الضًيُة مٗح٣ضاتهم ٓطُة م٣اعبة زال٫ ٞمً. 2" الُ ٓل ٓؤهترب  تصالال ًبرػ ؤن الباخص َظا خا٫ْ  ؾٓؾُ
ٓهُالُةالتي للضعاؾات ٢غاءاثّ  مً بلُّ ثٓنل ما ٖلى بىاء اإلاٛاعبة ٖىض ال٣ٗاثضًة اإلاماعؾات ٓل  ِٞم ؤْ ــ الضًً مً طٗلد ال٩

ا الضًيُة اإلاماعؾة ٓن  ٌؿحسلو خُص اإلاٛغبي، اإلاجحم٘ لِٟم ؤؾاؾُا مضزال ــ، مدلُة ر٣اٞة باٖحباَع حباعات" ٧  في الضًيُة الٖا

                                                           

. ٕٓٔٓبُت ادلعرفة العلمية و اخلوؼ من التكفَت، ادلركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل : ػ أبو زيد نصر حامد، التجديد و التحرَل و التأويل ٔ
. ٕٙٓٓسوسيولوجية للتدين بادلغرب، أفريقيا الشرؽ، طبعة أوىل دراسة : ػ عبد الغٍت منديب، الدين واجملتمع ٕ
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م اإلاٛغبي اإلاجحم٘ ْع  ثلٗي ال ٦ساٞتها، ٚع ٓطّ ص ْصة، اإلاجاالت بٌٗ في بال للؿل٥ٓ اإلا ن في مُل٣ا جُٛي ث٩اص ٞهي اإلادض  الكْا

ة . "1الؿُاؾُة ْال٣ًاًا الحجاٍع

ٓن  ؤن ًجي  ًمحل٪ بوؿاوي وكاٍ ؤْ ر٣اٞة، باٖحباٍع الضًً صالالت إلصعا٥ ــ الُٟبري  بمٗىاَا ــ "ِٞمُة" اإلاىُل٣ات ث٩
ٓع  الباخص خا٫ْ  ألاؾاؽ َظا ْٖلى مٗجى،  لبٌٗ اإلام٨ىة ْالغئٍة ْالحجلُات الحمِٓغات بمسحل٠ ًمؿ٪ ؤن الؼاهي الضًً ه

ٓطض ثدلُلي وؿ٤ ٤ْٞ اإلاٛغبي اإلاجحم٘ في الحضًً مٓاَغ ٫ٓ  التي ْال٨ُُٟة ؤلاؾالمي اإلا٣ضؽ لىم ٓمي مِٗل بلى بها ًحد  ل٣ض. ً
٣ٓؽ المال٪ ٣َٓؽ زال٫ مً ًحمِٓغ الضًجي الحٗبحر ؤن الباخص َظا اٖحبر  الهالة زال٫ مً ؤي طاثّ، آلان في الٟٗل َْ

ة ألاق٩ا٫ ٞلؿٟة في بعوؿح٩اؾحرع الُٟلؿٝٓ بّ ؤجي ما ٖلى طل٪ في مغ٦ؼا ،2ْألاضخُة  .3الغمٍؼ

ٓصي هللا ٖبض بن  ٓاَغ م٣اعبة خا٫ْ  خم ٓم م٩٨ٟا ، ٖم٤ُ ه٣ضي ثدلُل في ر٣اُٞة صالالت طات ْ  الكٗبُة الس٣اٞة مِٟ

ان " ٦حابّ زال٫ مً الضاللُة اتهمامم٨ً ْمسحل٠ ْالضًً ، ٦ضًً الضًً ٖالج  خُص ،" ال٣ُُٗة َْم الس٣افي الَغ
ًال
ال  بالىٓغ ؤ

ٍٓات ْمسحل٠ لحمِٓغاثّ ٓا٢٘ في مماعؾاثّ مؿح ذي، ْر٣افي اطحماعي، ْؾل٥ٓ مماعؾة باٖحباٍع الاطحماعي ال  ثجؿض ْثاٍع
ٍ صالالت مً صاللة ات ؤلاوؿاهُة الكْغ ٍع ٓلضا البكغي  الاطحمإ ع٦حزة الضًً باٖحباع ؤًًا ْل٨ً الخُاثُة، ْالًْغ  ْم

سُة، الس٣اُٞة  –الاطحماُٖة للغابُة ٔ  الحجلُات مً ثجلُا بٓنّٟ ؤي ْالحاٍع ة، للٟاٖلُة ال٨بر ة ٖام، بك٩ل البكٍغ  ْالغمٍؼ

 .4ؤزو بك٩ل

ة، الىاخُة ْمً ٓاطض هٓغا الجابغي  ٖابض بحجغبةمدمض ه٨حٟي ال٨ٍٟغ ٓا الظًً 5اإلاٛاعبة ًًاإلا٨ٟغ مً الٗضًض لح ْل  َظا ثىا
ٕٓ ٔ  ألازحر َظا بن.اإلآي  ٞلؿٟة بلى الض٩ًاعثُة مً مسحلٟة، مغطُٗة ؤَغا اؾحدًغ" بدُص ناثبا، ؤمغا الس٣اٞة ٖاإلاُة في ًغ

ٓاع ٓعا هلمـ ٦ما ْال٣ٗالهُة، الح٣ضم ٨ٞغة ٖلى ثغ٦حٍز في طلُا ثِٓغ التي ألاه ٧ٓٓ لٟلؿٟة محمحزا خً  ْؤلحٓؾحرْٚغامشخي ٞ

ٓعتها في اإلااع٦ؿُةْ  ٖلُىا ًٟغى الجابغي  خؿي الضًجي لمسُاب ِٞمىا ؤن ٦ما. 6"ال٣ٗاثضي ق٩لِا في ْلِـ الى٣ضًة ن
ٍغ ٓلٓطُا ؾلُة مً ثدٍغ ان هدٓ ْالحُل٘ الؿُاؾُة ؤلاًضً ٓة ثغمُم ٖلى خحما ٌؿاٖض بضًال َغخّ الظي ال٣ٗالهُة َع  الٟج

ٓطُة ٓل د التي الٗم٣ُة الابؿحم  اإلااضخي بغارً في الاعثماء ْثجىي اإلاٗغفي، إلاجالّ الؿُاؾُحن ٢بًة طغاء الٗغبي ال٣ٗل زٞغ

. ْمدغابّ

ٓع  مىضًي الٛجي ٖبض مً ٧ل ٧ان ٞةطا ٓصي هللا ْٖبض الؼاهي الضًً ْه ٓا ٢ض خم ْل  الىاخُة مً الى٣اب ٦ك٠ خا
ٓطُة ٓل ٓؤهترْب ٕٓ ٖلى الؿٓؾُ ٕٓ َٓ اإلاٛغبي ألا٧اصًمي البدص في زهٓنُة طي مٓي  ٖابض مدمض ٞةن ْالس٣اٞة، الضًً مٓي

ٍٓغ في ٦بحرة مؿاَمة ٢ضم ٢ض ٞلؿُٟة م٣اعبة ٤ْٞ الجابغي   ألا٩ٞاع بمسحل٠ زانة بهٟة ْاإلاٛغبي  ٖامة الٗغبي ال٣ٗل ثى
ٕٓ لِظا إلا٣اعبحّ صلُال بال لِـ ٖىّ، الخضًص مً مبحٛاها ل٨ً بّ، طاء ما ٧ل لؿغص اإلاجا٫ لىا ٌؿمذ ْلً ابحضِٖا، التي  اإلآي
ي هللا ٖبض مً ٧ل الخا٫، بُبُٗة ،طاهي بلى ن ْ الغخمان ٖبض َّ ْ  الْٗغ .  آزْغ

                                                           

  .ٕٙٓٓدراسة سوسيولوجية للتدين بادلغرب، أفريقيا الشرؽ، طبعة أوىل : ػ عبد الغٍت منديب، الدين واجملتمع ٔ
. ٕ٘ٓٓػ نور الدين الزاىي، ادلقدس اإلسالمي، دار توبقاؿ للنشر، الطبعة األوىل  ٕ

  - Cassirer.E, la philosofie des formes symboliques, Minuit, 1972.أنظر: 

. ٕٔٔٓػ عبد اهلل محودي، الرىاف الثقايف وىم القطيعة، سلسلة أوضاع معرفية، دار توبقاؿ للنشر، طبعة أوىل،  ٗ
 ٘...ػ عبد اهلل العروي، طو عبد الرمحاف، زلمد سبيال، عبد السالـ بنعبد العايل  
إشكاليات الفكر العريب ادلعاصر يف أطروحات أركوف، اجلابري، العروي، حسن حنفي، علي حرب، مكتبة اآلداب القاىرة، الطبعة ػ شعالف عبد الوىاب،  ٙ

 .ٕٙٓٓاألوىل 
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لى : الخخم ؾبُل ٖو

ٓلٓطُا بن ٓلٓطُا ْ للؿٓؾُ  بُٛة ْالس٣اُٞة الضًيُة ألاوؿا١ صعاؾة ًٖ للحى٣ُي بهجاػات مجهما مِم طاهي في ألاهترْب
ٓػَا، ْمٗاوي صالالت ْث٨ُٟ٪ ِٞم حماص زال٫ مً عم ٓالحدلي ٖلى الٖا ٫ٓ  ألاٞغاص ًدملِا التي اإلاٗاوي لحل٪ ْالحٟؿحر ٫الِٟم  خ

٫ٓ  ْؤن ثجاعبهم، ٫ٓ  َٓ الِٟم َظا بلى الٓن  ُْْْٟة ه٣ضًة زانُة طات الس٣اٞة ٞةن اإلاٗجى، ْبهظا.ْالس٣اٞة الضًً لِٟم ْن

ة، ٍٍٓغ  ْزمسلتها اٞةالس٤ لى٣ض وٗغيّ ال الضًجي ال٨ٟغ وٛل٤ ِٞل. الضًً ؤمام خؿاؾُة مهضع جٛضْ ًجٗلِا الظي الشخيء ثى
ٓص ْبالحالي الضًً، ٢ضؾُة ٖلى الخٟاّ بذجة ٓم ؤم الٓلمات؟ ٖهغ بلى وٗ  ؤطل مً الس٣اٞة صٞ٘ في وؿحر ؤن ؤي بال٨ٗـ، ه٣

ٓن  الضًً، م٘ الحٟاٖل سُةالتي اإلاغخلة َظا في الخًاعي  الحجضًض ؤؾـ إلعؾاء بضاًة َظا ٩ُٞ  .الٗغبي؟ الٗالم مجها ًمغ الحاٍع

: ٢ابمتاإلاغاح٘

 الٗغبُت ح٘اإلاغا
ض ؤبٓ .1 م و الخجضًض خامض، ههغ ٍػ ل و الخدٍغ ت بحن: الخأٍو  الس٣افي اإلاغ٦ؼ ،الخ٨ٟحر مً الخىٝ و الٗلمُت اإلاٗٞغ

ْلى الُبٗة الٗغبي،  .2010 ألا

ي ،الضولت و الٗى٠ أنل في ٚٓقُّ، ماعؾُل ْ ٦الؾتر بُاع .2 ْلى َبٗة مضاع٥، خغب، ٖلي ث٣ضًم، ْ جٍٗغ  .2013 ؤ

 اإلاىٓمة لبِي، الُاَغ مغاطٗة الؿُٗضاوي، مىحر ثغطمة ،ؤلاحخماُٖت الٗلىم في لث٣اٞتا مٟهىم ٧ٓف، صهِـ .3

ْلى َبٗة للترطمة، الٗغبُة  . 2007 ؤ

َٓاب، ٖبض قٗالن .4  خىٟي، خؿً الٗغوي، الجابغي، أع٦ىن، أَغوخاث في اإلاٗانغ الٗغبي ال٨ٟغ إق٩الُاث ال

ْلى الُبٗة ال٣اَغة، آلاصاب م٨حبة ،خغب ٖلي  .2006 ألا

ت هدى ًٓؾ٠، قمخد .5   –بحرْت  الٟغابي، صاع زلُل، ؤخمض زلُل ثد٤ُ٣ ، الضًني ؤلاحخمإ ٖلم في حضًضة هٍٓغ

 .2003 لبىان،

ٓعض، َغابِشخي .6 ٣اث ط  م٘ باإلقترا٥ الؿاقي صاع ،الٗغبُت اإلاماوٗت و الخضازت و الٗلماهُت و الضًم٣غاَُت ًٖ ََغ

ْلى َبٗة الٗغب، ال٣ٗالهُحن عابُة  .2006 ؤ

ٓوي .7 ٓعاوـ  -بُيُد َ ؾبحٙر ل ٓعَـ، مُٛان -ْٚغ  و الث٣اٞت مهُلخاث معجم: حضًضة انُالخُت مٟاجُذ م

ْلى َبٗة بحرْت، للترطمة، الٗغبُة اإلاىٓمة الٛاهمي، ؾُٗض ثغطمة ،اإلاجخم٘  . 2010 ؤ

 الُبٗة اإلا٨ىخبةؤلاطحماُٖة، اإلاضاعؽ، م٨حبة ،الًغابخي اإلا٣ضؽ في بدث: ألاولُاء بغ٦ت الُٗغي، الغخُم ٖبض .8

ْلى  .2004 ألا

ٓخضة صعاؾات مغ٦ؼ ،الٗىإلات إلى الخضازت مً...ؤلاق٩الُاث و اإلاٟاَُم: الث٣اٞت ؾىؾُىلىحُا ٖماص، الٛجي ٖبض .9  ال

ْلى، َبٗة الٗغبُة،  .2006 بحرْت ؤ

٣ُا ،باإلاٛغب للخضًً ؾىؾُىلىحُت صعاؾت: واإلاجخم٘ الضًً مىضًي، الٛجي ٖبض .10 ْلى َبٗة الكغ١، ؤٍٞغ  .2006 ؤ

ٓعات ،الجضًضة الؿُاؾُت الث٣اٞت في الٗلمي، ال٣اصع ٖبض .11  الجضًضة، الىجاح مُبٗة ،47 الٗضص الؼمً، ميك

 .2005 الساهُة، الُبٗة

ٓصي، هللا ٖبض .12 ان خم م الث٣افي الَغ ُة، ؤْيإ ؾلؿلة ،ال٣ُُٗت َو ٓب٣ا٫ صاع مٗٞغ ْلى، َبٗة لليكغ، ث  .2011 ؤ

 َبٗة الٗغبي، الس٣افي اإلاغ٦ؼ ْ ٧لمة ٖىاًة، الضًً ٖؼ ثغطمة ،الخأؾِـ في مؿاَمت: ألاصًان ٖلم ، مِكا٫ مؿالن .13

ْلى  .2009 ؤ

ٓع  .14 ٓب٣ا٫ صاع ،ؤلاؾالمي اإلا٣ضؽ الؼاهي، الضًً ه ْلى الُبٗة لليكغ، ث  .2005 ألا
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حهضاهُِل .15 ٓن  لُجُّ، -َحٞر ٫ٓ  ط َل ثغطمة ،الضًً ؾىؾُىلىحُا ٍْالم، ب ٓوي، صْع لى اإلاجلـ الخل  للس٣اٞة، ألٖا

ْلى َبٗة  .2005ؤ
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الجامُٗت  الخٗلُمُت الٗملُت في ؤلال٨ترووي الخٗلُم مخُلباث
دا،ٞلؿُحن/الاؾخ٣ال٫ حامٗت"/٢كمغ صاوص" ٖلي لُٟي ٖلي.ص  أٍع

 

 

 

: ملخو

 ْؤلا٢با٫ اإلاٗغفي، الاهٟجاع مك٩لة خل في ٌؿاٖض ِٞٓ الخضًسة، الحٗلُم لُيؤؾا ؤَم مً ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٌٗض  
٫ٓ  ٞغم ْثٓؾُ٘ الحٗلُم، ٖلى اإلاتزاًض  ؤٖمالِم، ثغ٥ صْن  ْثإَُلِم الٗاملحن ْجٗلُم ثضٍعي مً ْالحم٨ً الحٗلُم، في ال٣ب

٘ في ٌؿِم مما البُٓت، عبات ْجٗلُم ٓاؾٗة ال٣ضعة ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ملٍْذ. ألامُّ ٖلى ْال٣ًاء اإلاحٗلمحن، وؿبة ٞع  ال

 ٫ٓ . الحٗلُمُة الٟغم مً الٗضًض لؤلٞغاص محاح ؤنبذ ٣ٞض ْألاٞغاص، اإلاهاصع مً ل٨ال للٓن

ٓلٓطُا الجامُٗة الحٗلُمُة الٗملُة صٖم ؤلال٨ترْهُةلى الحٗلُم ْحهضٝ    التي ألاؾالُي بإًٞل الحٟاٖلُة بالح٨ى
ٓاطِة في جؿاٖض ٓاطِّ التي تالحدضًا مً الٗضًض م  ؤلام٩اهُات، ْه٣و الحضَعـ، ٢اٖات اػصخام مسل الح٣لُضي، الىٓام ث

ٓٞحر ٖلى ال٣ضعة ْٖضم ْألاما٦ً، ١ مغاٖاة ٖلى ال٣ضعة ْٖضم ؤلابضإ، ٖلى ٌؿاٖض طٓ ث . اإلاحٗلمحن بحن الٟغصًة الْٟغ

ٖٓة َْىا٥   عة ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٖلثج ْالتي الخالي الٗهغ ٖلُىا ٞغيِا التي ْالخاطات اإلاحُلبات مً مجم  يْغ

. ٖىّ بضًل ال خحمُة

:  م٣ضمت

ٓمات، ٖهغ ًُغخِا التي الحدضًات بن   ٓاطِِا ْالتي اإلاٗل ٓص اإلاٗانغ الٗالم ً  ألؾـ ْص٣ُ٢ة قاملة مغاطٗة بلى ث٣
ة ثدهُل َٓ الحٗلُم َضٝ مِٗا ٌٗض لم التي ْهٓمّ الحٗلُم ة ألن مدضصة، لٟترة اإلاٗٞغ ، جٗض لم طاتها خض في اإلاٗٞغ

ًال
 بل َضٞا

٠ُ َٓ اإلاِم ة َظٍ ثْٓ ُة البيُة جك٨ُل في اإلاٗٞغ ة اإلاٗٞغ  1.للٟغص ْالح٨ٟحًر

ٓخُض اإلاهضع َٓ اإلاضعؽ ٌٗض ْلم   ٓمات ال ْعٍ ٌٗض ْلم للمٗل   ص
ًال
ٓمات بل٣اء ٖلى ٢انغا  جٗضصت بل ٞدؿي، اإلاٗل

ٓمات مهاصع ْع  ْؤنبذ ْؤلال٨ترْوي، الح٣لُضي بحن ما اإلاٗل ٓطُّ قاصؤلاع َٓ اإلاضعؽ ص ضاص ْالحهمُم ْالح . الحٗلم لبرامج ْؤلٖا
  جٛحر الحٛحرات، َظٍ ْم٘

ًال
ٓم ؤًًا ُة اإلاحٗلم اخحُاطات ًلبي ْؤنبذ للمىهج الح٣لُضي اإلاِٟ  اإلاحٗلم لُحم٨ً ْالٓطضاهُة اإلاٗٞغ

٫ٓ  مً ٓمات بلى الٓن   طِض، ؤ٢ل ْفي ٢ْد ؤؾٕغ في ًدحاطِا التي اإلاٗل
ًال
ِغ الحٗلم ؤؾالُي جٛحرت ؤًًا  بالحٗلم ٌؿمى ام ْْ

٤ُٞٓ جٗضًل ٖلى اإلاحٗلم ٢ضعة َْٓ اإلاغن،   ألاْيإ ْث
ًال
ّٞ، ٣ْٞا   ؤ٦ثر ٍْجٗلّ لْٓغ

ًال
 ٌؿحُُ٘ بدُص الحٗلُمُة الٗملُة في ثد٨ما

٢ْات ثدضًض حّ ْبم٩اهُاثّ ٢ضعاثّ خؿي الحٗلم في لّ اإلاىاؾبة ألا ٖٓات ْازحُاٍع الحٗلم في ْؾٖغ  ٢ْض ثىاؾبّ التي للمٓي
ٓع  ال٫ر مً طل٪ ٧ل ثد٤٣  باؾحسضام الحٗلُم هٓم ْمجها ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤهٓمة ْهي طضًضة جٗلُمُة ؤهٓمة ِْ

                                                           
الث، السنة جامعة اخلرطـو العدد الث –ورقة عمل منشورة يف رللة كلية الًتبية . كفايات إعداد ادلعلم يف ضوء التحديات ادلعاصرة. (ـٕٛٓٓ). محود، علئ

 .ٗص. ىػ ٜٕٗٔالثانية، ديسمرب ذو القعدة 
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ٓح، ْالحٗلُم الكب٩ات ٖبر بٗض ًٖ الحٗلم ؤْ الخاؾٓب  مٟاَُم مً الىٓم بهظٍ اعثبِ ْما اإلاحٗضصة، ْالٓؾاثِ اإلاٟح
ٓا٢٘ باإلادا٧اة ٧الحٗلُم ا ؤلال٨ترْهُة، ْاإلاضعؾة ل٨ترْهُة،ؤلا ْال٨حي الحٟاٖلي ْالُٟضًٓ الاٞتراضخي، ْال  مٟاَُم مً ْٚحَر

 1.ْمؿحدضرات

: البدث مك٩لت

ٗة بالحٛحرات الٗهغ َظا ًحمحز   ٓوي الٗلمي الح٣ضم ًٖ الىاطمة الؿَغ ٓل ٓمات، ْث٣ىُة ْالح٨ى  مً ؤنبذ لظا اإلاٗل
عي  ٓا٦بة الًْغ ٍٓة الٗملُة م ٓاطِة الحٛحرات لِظٍ الترب ٓمات ٦ثرة مسل اٖىّ ثىجم ٢ض التي اإلاك٨الت إلا  ٖضص ْػٍاصة اإلاٗل

. اإلاؿاٞات ْبٗض اإلاضعؾحن ْه٣و الُالب

ٓع  بلى الحٛحرات َظٍ ؤصت ٢ْض   غ١  ؤهماٍ ِْ  الظي -الظاجي ؤْ الٟغصي الحٗلم مجا٫ في زانة للحٗلُم، ٖضًضة َْ

ة ٢ْضعثّ َا٢حّ خؿي الُالي ُّٞ ٌؿحر   جٗلمّ ْؾٖغ
ًال
٫ٓ  ٥ْط٫-ؾاب٣ة ْمِاعات زبرات مً لضًّ إلاا ٣ْْٞا ٓاطِة في ٦دل  م

ٓم ِٞٓغ الحٛحرات، َظٍ ٓم اإلابرمج، الحٗلُم مِٟ ٓم باالؾحٗاهةبالخاؾٓب، الحٗلُم ْمِٟ  ًحٗلم ْالظي بٗض ًٖ الحٗلُم ْمِٟ

ٓص الخاطة صْن  م٩ان ؤي في الُالي ُّٞ ٓط . صاثمة بهٟة اإلاضعؽ ل

ٓع  ْم٘   ٓعة ِْ ٓطُة الس ٓل ٓمات، ث٣ىُة في الح٨ى ة مالٗا٫ مً طٗلد ْالتي اإلاٗل  ثباص٫ بلى الخاطة ػاصت نٛحرة ٢ٍغ
ً، م٘ السبرات ٍٓغ للبدص اإلاهاصع محٗضصة ٚىُة لبِئات الُالي ْخاطة آلازٍغ ٓم ِٞٓغ الظاجي، ْالحُ  الحٗلُم مِٟ

ٓمة بًها٫ في الحٗلُم ؤؾالُي مً ؤؾلٓب َٓ ْالظي ؤلال٨ترْوي،  لمخاؾي الخضًسة الح٣ىُات ٖلى ٌٗحمض للمحٗلم، اإلاٗل

ض جٗلُمُة، بغمجُات مضمجة، ؤ٢غام) اإلاحٗضصة ْْؾاثُّ ًةالٗالم ْالكب٨ة ٓاع ؾاخات بل٨ترْوي، بٍغ ٫ٓ  ْه٣اف، خ  ٞه
.  (اٞترايُة

ٓا٢٘ اإلاحاب٘ ؤن بال   ٍٓة الىٓم ل  َظا في بضؤت اإلااؾؿات مٗٓم ؤن ًجض ؤلال٨ترْوي الحٗلُم اؾحسضام مجا٫ في الترب
ٕٓ ٕٓ َظا ؤن بلى ثىٓغ ؤن صْن  مُٗىة اطتهاصات ٤ْٞ الحٗلُم مً الى ٓاءًال  زانة محُلبات بلى ًدحاض الحٗلُم مً الى  مجا٫ في ؾ
 ٖلى اإلاضعؾحن ْثضٍعي الٗلمُة، البِئة ْتهُئة ال٨ترْهُة مىاهج ْبىاء للمٗاًحر ْثدضًض زانة بغامج بىاء في ؤْ الحدحُة البيُة

ٕٓ َظا ٓاٞغ مضٔ ثدضًض بلى َضٞد التي2مدُا آ٫ صعاؾة ٟٞي. الُالب تهُئة ٦ْظل٪ الحٗلُم مً الى  الخاؾي ث٣ىُة ٦ٟاًات ث
ٔ  في اهسٟاى َىا٥ ؤن لحا٦ض هحاثجِا طاءت .بإبها اإلاضعؾحن ٧لُة َالب لضٔ ْؤلاهترهد ٓاٞغ مؿحٓ  الخاؾي ث٣ىُة ٦ٟاًات ث

ٔ  اهسٟاى ٦ْظل٪ .الضعاؾة ؤٞغاص لضٔ ْؤلاهترهد  الخاؾي ث٣ىُة مِاعات ٖلى الضعاؾة ؤٞغاص ثل٣اٍ الظي الحضٍعي مؿحٓ
ٓالضة صعاؾة ْفي.ال٩لُة في الضعاؾة ؤرىاء عهدْؤلاهد ٓع  ٖلى الحٗٝغ بلى َضٞد التي3الس  في الٓاَغة ؤلال٨ترْوي الحٗلم ن

 َظٍ في اإلاضعؽ ٞحها ٌٗلم التي الضعاؾُة ْاإلاغخلة اإلاضعؽ ثسهو مً ٧ل ْؤرغ السانة، اإلاضاعؽ في اإلاضعؾحن مماعؾات

ٓع  ٓع  ؤبغػ  ؤن: هحاثجِا ؤَم مً طاء .اله  بمضاعؽ الاثها٫) ٧اهد الٗالي الاؾحسضام يمً ٢ْٗد التي ؤلال٨ترْوي الحٗلم ن
ض البدص، مدغ٧ات ٖبر ؤلال٨ترْوي البدص بل٨ترْهُة، ٖات ،بٖضاصOffice بغمجُات اؾحٛال٫ ؤلال٨ترْوي، البًر  اإلاكْغ

ٓمات ٖغى اإلادٓؾبة، الُالبُة ة الحٗلُمُة ألا٢غام اؾحسضام ؤما. (اإلادٓؾبة اإلاٗل  مضٔ يمً ٢ْ٘ ٣ٞض اإلاًَٛٓ
                                                           

. ٘ادلكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، ص. التعليم االلكًتوٍل ومستحدثات تكنولوجيا التعليم. (ـٕٓٔٓ). عبد احلميد، عبد العزيزٔ
رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة " علمُت باهبامدى توافر كفايات تقنية احلاسب واإلنًتنت لدى طالب كلية امل. "آؿ زليا، عبد اهلل حيِت 

. ـٕٕٓٓ.ادللك سعود، الرياض 
رللة القراءة وادلعرفة، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، " صور التعلم اإللكًتوٍل اليت ديارسها ادلعلموف يف ادلدارس اخلاصة يف عماف. "اخلوالدة، تيسَت زلمدٖ
. ـٕٗٓٓ، مايو ٖٗع
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ٓعثا طاءت خحن في اإلاحٓؾِ الاؾحسضام  الاؾحسضام مضٔ في الحٗلُمي ْالحساَي ٖاإلاُة، ٖلمُة مغا٦ؼ في اإلاسحهحن ؾاا٫: ن

بي بغهامج مىاؾبة مضٔ في اإلاضعؾحن آعاء ٖلى الحٗٝغ بلى َضٞد التي 1ٍْل ما٦ـ صعاؾة ؤما.  اإلاىسٌٟ  الح٣ىُة ٖلى ثضٍع
ٓا لم اإلاضعؾحن مٗٓم ؤن هحاثجِا ؤَم مً طاء. الضعاسخي عع اإلا٤ في لئلهترهد صمجِم ْمضٔ  اؾحسضام ٖلى ثضٍعي ؤي ًحل٣

  ٨ًً لم الحضٍعي ٞةن ثضٍعي ثل٣ى مً ْختى ؤلاهترهد،
ًال
 ٖضم ْؤزحرا.  ؤلاهترهد باؾحسضام اإلاضعؾحن زبرة ٢لة ٦ْظل٪.  ٧اُٞا

٢ٓد ٦ٟاًة ٓوي ٢ام الحدحُة البيُة مجا٫ ْفي. ؤلاهترهد ٖلى للحضٍعي اإلاسهو ال  ٖلى الحٗٝغ بلى َضٞد صعاؾة بةطغاء 2البؿُ

٢ٓات ة ْالبرمجُة اإلااصًة اإلاٗ  ْطاء .صمُاٍ بمداٞٓة الساهٓي  الحٗلُم في ْممخ٣اثّ آلالي الخاؾي الؾحسضام اإلاحٗضصة ْالبكٍغ
ٗامل ؤن الضعاؾة هحاثج مً

َ
لة ْٚحر بها ألاطِؼة ٖلى لمخٟاّ مجِؼة ٚحر باإلاضاعؽ اإلا  مً ال٨بحرة ٖضاصألا الؾخُٗاب مَا

  اإلاؿحسضمة ألاطِؼة ٦ظل٪.الُالب
ًال
 للٗهغ الالػمة ْالحُب٣ُُة الحٗلُمُة البرامج ٖغى م٘ ثحماشخى ال ٢ضًمة خالُا

ٓٞحر ًحٗل٤ ُٞما اإلااصًة الح٩ال٠ُ اعثٟإ في مك٩لة َىا٥ ْؤن.الخالي  ْالحُب٣ُُة الحٗلُمُة البرامج ْقغاء ْاإلاٗضات ألاطِؼة بح

 .اإلاضعؾحن ثضٍعي ث٩لٟة ْاعثٟإ باؾحمغاع اإلاحجضصة
ًال
ْعٍة زُة زال٫ مً ثحم ال لؤلطِؼة الهُاهة ٖملُات ٞةن ْؤزحرا  ٚحر ؤْ ص

ْعٍة،  .مىاإلاحسههحن ٢لة م٘ الخاطة ٖىض ثحم بل ص

ا الضعاؾات َظٍ   ة ؤَمُة لىا ثا٦ض ْٚحَر  الٗملُة في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم الؾحسضام ألاؾاؾُة اإلاحُلبات مٗٞغ
ٍٓة، ْعٍ اإلاضعؽ مةْقي الترب ٓمات ْقب٩ات الخاؾبات ٖهغ في ْص ل محٗلم بٖضاص ٖلى ٢ضعثّ في ًحجلى اإلاٗل  ٖلى ْمحضعب مَا
ٓمات م٘ الحٗامل ٦ُُْٟة ْالحدغي  ْالبدص الظاجي الحٗلم مِاعات ا اإلاحاخة اإلاٗل  ثىمُة في ٌؿاَم مما ْثىُٓمِا ْازحُاَع

ٓعة اإلاحٗلم شسهُة  ٌ ٍْجٗل بظاثّ ر٣حّ ٍْىمي مح٩املة به
ًال
  اإلاجحم٘ في ٞاٖال

ًال
ٓاطِة الحهضي ٖلى ٢ْاصعا  مً مجحمّٗ في ما إلا

.  مك٨الت

ْع  ٧ان ٢ْض   ْع  ٌكبّ الح٣لُضًة الىٓم في اإلاضعؽ ص ْاع ٞةن. اإلاضعؽ اإلاضعب، اإلادايغ، ص ٓم ان ًجي التي ألاص  في بها ٣ً
حماص خُص جٛحرت، ؤلال٨ترْوي الحٗلُم لُة خملًد الظي اإلاحٗلم ٖلى اإلاضعؽ مً ًيح٣ل الٖا   جٗلمّ مؿْا

ًال
 ًهبذ ْبضؤ طاثُا

  الىٓام َظا ْل في اإلاضعؽ
ًال
  ؤْ مغقضا

ًال
  ؤْ مضعبا

ًال
ٓطِا ، ؤْ للحٗلم م ٓاطّ اإلاضعؽ ؤن الباخص الخٔ لظل٪ مكٝغ  مً ٖضص ً

٢ٓات ٠ُ في ْاإلاكا٧ل اإلاٗ  ما الحالي الؿاا٫ في البدص َظا مك٩لة نُاٚة ًم٨ً لظل٪. الحٗلُم في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ثْٓ
 الجامُٗت؟ الخٗلُمُت الٗملُت في ؤلال٨ترووي الخٗلُم اؾخسضام باثمخُل

: البدث أؾئلت

ُت ألاؾئلت مً ٖضص الغثِنخي الؿاا٫ مً ًحٟٕغ : هي الٟٖغ

ٓم ما .   ؤلال٨ترْوي؟ الحٗلُم مِٟ
ْات مجا٫ في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم مامحُلبات .    ْالبرامج؟ ْالحجِحزات ألاص

ٓانٟات ما .   ؤلال٨ترْوي؟ الحٗلُم في بةاإلا٣غعاثاإلادٓؽ ْمحُلبات م

ْاع ما .  ٓانٟات ؤص  ؤلال٨ترْوي؟ الحٗلُم في اإلاضعؽ ْمحُلبات ْم
 ؤلال٨ترْوي؟ للحٗلُم الالػمة الحٗلُمُة البِئة محُلبات ما . 

                                                           
1 Maxwell, D. Jackson (1997) connect TEN: A CAS study of Technology Training for Teachers. Tennessee, 

U.S.A. ERIC No. ED: 416193 
بية رللة كلية الًت"معوقات استخداـ احلاسب اآليل يف التعليم الثانوي العاـ ٔتحافظة دمياط ووضع مشروع مقًتح للتطوير لو . "البسيوٍل، زلمد زلمدٕ

 .ـٕٔٓٓ، سبتمرب ٕ، جٚٗبادلنصورة، ع
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٢ٓات ما .6 ٠ُ ثحٗل٤ التي اإلاٗ  ؤلال٨ترْوي؟ الحٗلُم اؾحسضام بحْٓ

٢ٓات ما .7  ؤلال٨ترْوي؟ الحٗلُم مضعسخي ْثإَُل ثضٍعي مٗ
٢ٓات ما .8 ٓٞحر مٗ ٠ُ الحدُة البيُة ث  ؤلال٨ترْوي؟ الحٗلُم لحْٓ

٢ٓات ما .9 ْع  السانة ؤلال٨ترْوي الحٗلُم مٗ  جٗلُمُة؟ ٦ماؾؿة الجامٗة بض
٫ٓ  ما .0  ٠ُ ْاإلا٣ترخات الخل  الجامٗات؟ في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم لحْٓ

: البدث أَضاٝ

: ًلي ما بلى البدص َظا َضٝ

. الحٗلُمُة الٗملُة في ؤلال٨ترْوي لُمالح٘ في للبضء الالػمة ألاؾاؾُة الٗىانغ ثدضًض . 
ْات الحجِحزات ثدضًض .  . الحٗلُمُة الٗملُة في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ثُب٤ُ في للبضء الالػمة ألاؾاؾُة البرامج ْألاص

ة .  ٓانٟات مٗٞغ ٣ة ْمحُلبات م ٍغ  .اإلا٣غعاثاإلادٓؾبة بىاء َْ

ة .  ْاع مٗٞغ ٓم ؤن اإلاضعؽ ٖلى ًجي التي الحضٍعي ْمحُلبات ألاص  .ؤلال٨ترْوي الحٗلُم في َاب ٣ً
 . ٓٝ٢ٓ  .ؤلال٨ترْوي للحٗلُم الالػمة الحٗلُمُة البِئة زهاثو ٖلى ال

: البدث مىنج

 في الخاؾٓب اؾحسضام في اإلاحٗل٣ة ْالضعاؾات البدٓذ هحاثج مً ل٨سحر الاؾح٣هاجي الحدلُل َظاالبدص اثب٘  

٫ٓ  ُٚةُب  زانة بهٟة ؤلال٨ترْوي الحٗلُم مجا٫ ْفي ٖامة، بهٟة الحٗلُم  اإلاحخب٘ بن. البدص ؤؾئلة ًٖ بطابات بلى الٓن
ٍٓة لؤلبداذ ٓػَ٘ ٖلى ثغ٦ؼ ؤن بما مىاهجِا ؤن لُجض الترب ٍٓلِا الاؾحبُاهات ث  ؤْ ٦مُة، ٞحهبذ ْبخهاثُات ؤع٢ام بلى ْثد

ٓم ى بٓي٘ الباخص ٣ً ٓابِ الْٟغ ٖٓات بحن ٣ٍْاعن  ْالً ٖٓات اإلاجم ْاإلاجم بُة الًابُة بُة ٞحهبذ الحجٍغ ٓم ؤْ ،ثجٍغ ٣ً 

ٔ  بحدلُل الباخص   البدص ُٞهبذ الضعاؾُة اإلا٣غعات مدحٓ
ًال
ٔ  اإلاىاهج ؤما. ٦ُُٟا ٓصبلى ْطل٪ الاؾحسضام ٢لُلة ٞهي ألازغ ٌٗ 

ٓبتها ٍٓحن ٢بل مً بها الاَحمام ٖضم ْبلى طِة مً نٗ ٔ  طِة مً الترب ٫ٓ . ؤزغ  ٞةن َظاالبدص في ٖلمُة هحاثج بلى ْللٓن
ٓم بحدلُل اَحم الباخص ٟةْت اإلاِٟ  الؿاب٣ة ْال٨حابات الضعاؾات مً ٖضًضة هحاثج ْثغ٦ُي ثدلُل زال٫ مً ثُب٣ُاثّ رم ٍٖغ

ٓن  ثدلُل ؤْ مُضاهُة صعاؾة بلى المجٓء صْن  بمىهج ما َٓ َْظا. اإلاضعؾُة ال٨حي إلاًم  َْٓ ((Deliberativeالاؾح٣هاء ٌٗٞغ

ٍٓة البدٓذ في اؾحسضامّ ًم٨ً ٖلمي مىهج  .الترب

: البدث خضوص

بلى
ًال
ٕٓ ؤن هٓغا ٍٓل البدص مٓي َ  

ًال
ٓايُ٘ في البدص ا٢حهغ لظا طضا : الحالُة اإلا

 لحدضًض مسخُة صعاؾة ؤي بطغاء صْن  ؾاب٣ة بدٓذ ْهحاثج صعاؾات مً ألاصبُات في ٦حي ما ٖلى البدص ا٢حهغ . 

. الاخحُاطات
ٓايُ٘ ٖلى البدص ا٢حهغ .  ْات السانة اإلا . ٣ِٞ ْاإلاضعؽ ،الضعاؾُة ْاإلا٣غعات ْالحجِحزات، الحدحُة ْالبيُة باألص
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: البدث مهُلخاث

ٔ  مهاصع ْؤي الخاؾٓب زال٫ مً ًحم الظي الحٗلُم َٓ:ؤلال٨ترووي الخٗلُم   في ْجؿاٖض الخاؾٓب ٖلى جٗحمض ؤزغ

٣ة َٓ ٦ما.1ْالحٗلم الحٗلُم ٖملُة  محٗضصة ْْؾاثِ ْقب٩ات خاؾٓب مً الخضًسة الاثها٫ آلُات باؾحسضام للحٗلم ٍَغ
ٓٞحر ْالِاث٠ لٟاػْالد ْؤلاطاٖة بدص ْآلُات  2.اإلاهاصع محٗضصة ثٟاٖلُة جٗلُمُة بِئة لح

ْات بها ٣ًهض :ؤلال٨ترووي الخٗلُم اؾخسضام مخُلباث   الؾحسضامِا ْالالػمة الحٗلُمُة ْالبِئة ْالحجِحزات ألاص
ْاإلا٣غعات ُٞالحٗلُم ا اإلاُلٓب اإلادٓؾبة ؤلال٨ترْوي، َٓٞغ ْع  ؤلال٨ترْوي، الحٗلُم في ث . ؤلال٨ترْوي ٖلُمالد في اإلاضعؽ ْص

ٖٓة ْممخ٣اتها خاؾٓب ؤطِؼة مً اإلااصًة الحجِحزات البدص َظا في بها ٣ٍْهض :الخٗلُمُت البِئت   ْالبرمجُات اإلاحى
. ؤلال٨ترْوي الحٗلُم الؾحسضام الالػمة ْقب٩ات، اثهاالت مً الحدحُة ْالبيُة الحٗلُمُة

اع  الؿاب٣ت والضعاؾاث الىٓغي  ؤلَا

 
ً
اع: أوال : الىٓغي  الَا

: ؤلال٨ترووي الخٗلُم مٟهىم

ٓمّ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم   ٠ُ ٖلى ٢اثمة مح٩املة مىٓ ٓلٓطُا الٟٗا٫ الحْٓ ٓمات لح٨ى  ٖملُتي في ْؤلاثهاالت اإلاٗل
٫ٓ  مً اإلاحٗلم ثم٨ً ْؤلاهترهد الخاؾٓب بحُب٣ُات ٚىُة بِئة بًجاص زال٫ مً ْالحٗلم الحٗلُم  في الحٗلم مهاصع بلى الٓن

ٓمة ٖىانغ بحن اإلاحباص٫ الحٟاٖل ًد٤٣ ْبما م٩ان ْؤي ٢ْد ؤي . اإلاىٓ

، ألا٦ثر اإلاهُمر َٓ (E-learning) ؤلال٨ترْوي الحٗلُم  
ًال
ٔ  مهُمخات وؿحسضم ٦ما اؾحسضاما  Electronic) مسل ؤزغ

Education/Online Learning/Virtual Learning)) ٓاؾُة الحٗلم بلى ؤلال٨ترْوي الحٗلُم َْكحر ٓلٓطُا ب  ًيكغ بط ؤلاهترهد ث٨ى

 ٔ ٣ة َظٍ ْجؿمذ ؤلاهترهد ٖبر اإلادحٓ ابِ بسل٤ الٍُغ  3.الخهة زاعض مهاصع م٘ ْع

  ّ ٓن  ٌٗٞغ ٕٓ طل٪ بإهّ 4مدؿ  بحن الاثها٫ في ؤلال٨ترْهُة الٓؾاثِ اؾحسضام ٖلى ٌٗحمض الظي الحٗلم مً الى
. بغمتها الحٗلُمُة ْاإلااؾؿة اإلاحٗلمحن ْبحن ْاإلاحٗلمحن اإلاضعؾحن

ٗٝغ ٦ما   ٓاء اإلاسحلٟة ْبغمجُاتها آلالُة الخاؾبات باؾحسضام جٗلُم ؤهّ ٖلى ؤلال٨ترْوي ٖلُمالد ٌُ  قب٩ات ٖلى ؾ

ٓإ ؤ٦ثر ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤنبذ ْل٣ض (ؤلاهترهد قب٩ات) مكتر٦ة قب٩ات ؤْ مٛل٣ة   اإلاغن  الحٗلُم ؤه
ًال
ٖٓا  مغن  جٗلم َْٓ قُ

ٓح . 5مٟح

                                                           
. ٘ٔص. استخداـ احلاسوب يف التعليم، دار الفكر، عماف، األردف. (ـٕٕٓٓ). الفار، إبراىيم عبد الوكيل 
 .لقاىرةعامل الكتب، ا. ٔط. تكنولوجيا التعليم ومستحدثات التكنولوجيا. (ٜٕٓٓ). علي، أسامة سعيد ومسعود، محادة زلمد وزلمد، إبراىيم يوسفٕ
 .ٚٚٔص . دار وائل للنشر، عماف. التجديدات الًتبوية. (ـٕٛٓٓ). ملحس، دالؿ استيتية وموسى، عمر سرحافٖ
رسالة ماجستَت غَت . فعالية وحدة يف الفيزياء باستخداـ الوسائط ادلتعددة يف ٖتصيل طالب الصف األوؿ الثانوي. (ـٖٕٓٓ). زلسوف، إبراىيم زلمودٗ

 .٘ٔص . سات والبحوث الًتبوية، جامعة القاىرةمنشورة، معهد الدرا
سلسلة دراسات وْتوث، تكنولوجيا التعليم، اجمللد . مستحدثات التكنولوجيا يف رلاؿ التعليم وطبيعتها وخصائصها. (ـٖٕٓٓ). عبد ادلنعم، زلمد٘

. ٕ٘ص. السادس، الكتاب الرابع
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  ّ ٣ة ؤه1ّاإلاىس ى َْٗٞغ  مً اإلاحٗضصة ْْؾاثُة ْقب٩اثّ خاؾي مً الخضًسة الاثها٫ ًاتآ٫ باؾحسضام الحٗلُم ٍَغ

ٓع  ٓمات ن ٓابات ٦ْظل٪ بل٨ترْهُة، ْم٨حبات ْعؾ ٓاء ؤلاهترهد ب  الح٣ىُة اؾحسضام ؤي. الضعاسخي الٟهل في ؤْ بٗض ًٖ ٧ان ؾ
ٓاِٖا بجمُ٘ ٓمة بًها٫ في ؤه . ٞاثضة ْؤ٦ثر طِض ْؤ٢ل ٢ْد بإ٢هغ للمحٗلم اإلاٗل

   ٔ   ٌكمل ْاؾ٘ مهُمر ؤلال٨ترْوي جٗلُما٫ ؤن الباخص ٍْغ
ًال
  هُا٢ا

ًال
ٓاص مً ْاؾٗا  مً ث٣ضًمِا ًم٨ً التي الحٗلُمُة اإلا

 السضمات ب٩ل الخاؾٓب اؾحسضام ٖلى اإلابجي ْالحضٍعي الحٗلُم ًحًمً ِٞٓ. الٗاإلاُة ؤْ ؤلا٢لُمُة ؤْ اإلادلُة الكب٨ة زال٫
 الكب٩ي الحٗلُم ًضٖم ْبظل٪ ؤلاهترهد، ْق٨بة اإلاضمجة امْألا٢غ الُابٗة مسل الخاؾٓب ممخ٣ات طل٪ في بما ٣ًضمِا التي

. بٗض ًٖ ْالحٗلُم اإلاباقغ

: وجُىعٍ ؤلال٨ترووي الخٗلُم وكأة

ٓع  ِْغ ْل٨ىّ ٞجإة، الخالُة ْٞلٟؿحّ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم مهُمر ًِٓغ لم    مىظ بضؤت ؤطُا٫ رالرة زال٫ مً ْثُ

. 2الخالي الك٩ل بلى ْنلد ختى السماهُات بضاًة

ْاثل في بضؤ: ألاو٫  الجُل ٔ  ٧ان خُص السماهِىات ؤ  ٞغصي زاللِا مً الح٣اٖل ٧ْان مضمجة ؤ٢غام ٖلى ؤلال٨ترْوي اإلادحٓ
ْع  ٖلى التر٦حز م٘ ْاإلاضعؽ الُالي بحن . الُالي ص

ٓعت خُص ؤلاهترهد اؾحسضام م٘ بضؤ: الثاوي الجُل ٣ة ثُ ٔ  بًها٫ ٍَغ ٣ة بلى اإلادحٓ ٓع  قب٨ُة ٍَغ ٔ  مِٗا ْثُ  اإلادحٓ
ٓعت مٗحن لخض ٓانل الحٟاٖل ٖملُة ْثُ ٓجها مً ْالح ٓجها بلى ٞغصًة ٧  مٗلم م٘ الُالب مً ٖضص ٞحها لِكتر٥ طماُٖة ٧

. مدضص

ٓع  م٘ بضؤ: الثالث الجُل ٓم ِْ ْازغ في ؤلال٨ترْوي ْألامً ؤلال٨ترْهُة الحجاعة مِٟ  ْثؼامً اإلااضخي ال٣غن  مً الخؿُٗىات ؤ
ٓع  م٘ طل٪ ٘ ثُ ٓلٓطُا اإلاحٗضصة ثِالٓؾا ث٣ىُات في ؾَغ ٓا٢٘ ْث٨ى ٓلٓطُا الاٞتراضخي ال  ألا٢ماع ٖبر الاثهاالت ْث٨ى

ٓع  ؤثاح مما الهىاُٖة ٓمات ْاؾح٣با٫ بًها٫ في ؤلال٨ترْهُة الٓؾاثِ اؾحسضام في السالص الجُل ثُ  اإلاِاعات ْب٦خؿاب اإلاٗل

ٓم، ْلُض ٨ًً لم ال٨بحر الح٣ضم َْظا. ْاإلاضعؽ اإلاضعؾة ْبحن ْاإلاضعؾة الُالي ْبحن ْاإلاضعؽ الُالي بحن ْالحٟاٖل  بل الُ

٩ي الغثِـ َلي ؤن مىظ اإلااضخي ال٣ٗض ٖلى ًغط٘ ألامغ ٓن  بُل) الؿاب٤ ألامٍغ ّٞ مباصعثّ في (٧لىح ة ثدضًص بةؾم اإلاْٗغ  اإلاٗٞغ
ٓطُة ٓل ٓص ث٨س٠ُ ٖلى ٞحها صٖا التي (م1996) ٖام في الح٨ى ٨ُة اإلاضاعؽ ٧اٞة لغبِ الجِ ٫ٓ  هترهدؤلا بك٨بة الٗامة ألامٍغ  بدل

ٕ بةصزا٫ (م1996) ٖام الُٟضعالُة اإلاضاعؽ اثداص ٢ام ٣ٞض للمباصعة ٞٗل ٦ْغص (م2000) ٖام  َْٓ ألا٧اصًمي ؤلاهترهد مكْغ
ٓم مضعؾة ؤ٫ْ  ًٖ ٖباعة ٓات بٌٗ ِْغت ٦ْظل٪ ْاقىًُ، الًة في السِ ٖبر م٣غعات بحضَعـ ث٣  بةوكاء ثىاصي التي الضٖ

٢ٓ٘ بالٟٗل ثمد ْالتي بهجلترا في ال٨ترْهُة طامٗة  الحٗلُم في السِ ٖبر جٗلُمُة م٣غعات ث٣ضم ؤن الجامٗة َظٍ مً ٍْح
. اإلاجحمُٗة ْالحىمُة اإلاؿحمغ

: ؤلال٨ترووي الخٗلُم أَضاٝ

: الحالُة ألاَضاٝ لحد٤ُ٣ 3ؾالم ط٦غ ٦ما ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٌؿعى  

                                                           
 .ٙٔص. لًتبية جامعة ادللك سعودمكتبة ا. التعليم االلكًتوٍل. (ـٕٕٓٓ). ادلوسى، عبد اهللٔ
 .ٚٔص. ادلكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر. التعليم االلكًتوٍل ومستحدثات تكنولوجيا التعليم. (ـٕٓٔٓ). عبد احلميد، عبد العزيزٕ
 .ٜٕ٘ص. مكتبة الرشيد، عماف. تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكًتوٍل. (ـٕٗٓٓ). دأحمسامل،  
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ٕٓ طضًضة ةبل٨ترْوي ث٣ىُات زال٫ مً ثٟاٖلُة جٗلمُة جٗلُمُة بِئة زل٤ .  ٓمات مهاصع في ْالحى  .ْالسبرة اإلاٗل

ؼ .   .الساعطُة ْالبِئة الجامٗة ْبحن ْالجامٗة اإلادلي اإلاجحم٘ بحن الٗال٢ة جٍٗؼ
حن ْاإلاضعؾحن الُالب بحن الحٟاٖل ٖملُة صٖم .  ٍٓة السبرات ثباص٫ ٖبر ْؤلاصاٍع ٓاعات الترب ٓالخ  الِاصٞة ْاإلاىا٢كاث

ٓات باالؾحٗاهّ  .اإلاسحلٟة الاثها٫ ب٣ى
 .الخضًسة الحٗلُمُة الح٣ىُات الؾحسضام الالػمة الح٣ىُة اإلاِاعات اإلاضعؾحن ب٦ؿاب . 

ٓمات الاثهاالت ث٣ىُات الؾحسضم الالػمة ال٨ٟاًات ؤْ اإلاِاعات الُالب ا٦ؿاب .   .ْاإلاٗل
ٍٓغ .6 ْع  ثُ ٓا٦ي بدُص الحٗلُمُة الٗملُة في اإلاضعؽ ص ٓعات ً ٓطُة الٗلمُة الحُ ٓل  .ْاإلاحالخ٣ة اإلاؿحمغة ْالح٨ى

ة ٞئات ًىاؾي الظي الحٗلُم ث٣ضًم .7 ١ مغاٖاة م٘ مسحلٟة ٖمٍغ  .الٟغصًة الْٟغ

   
ًال
ن ٖلي ؤقاع ْؤًًا : آلاجي في بطمالِا ًم٨ً ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤَضاٝ بلىإن1ْآزْغ

ٓمات ث٣ىُة مً ٢ْاٖضة ثدحُة بيُة بوكاء في اإلاؿاَمة .   طضًض مجحم٘ بٖضاص بهضٝ ر٣اُٞة ؤؾـ ٖلى ٢اثمة اإلاٗل

 .ْالٗكٍغً الخاصي ال٣غن  إلاحُلبات
ْلُاء الحٗلُم ٖملُة ٖلى ْال٣اثمحن للمحٗلمحن ؤلاًجابُة الاثجاَات ثىمُة .  ٓع  ْؤ  ث٣ىُات هدٓ ٩٦ل ْاإلاجحم٘ ألام

ٓمات ٓماجي مجحم٘ بًجاص ًم٨ً ْبظل٪ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ْزانة اإلاٗل ٓع  مٗل  .محُ

حماص ًمُةالحٗل الح٣ىُات الؾحسضام الالػمة اإلاِاعات اإلاضعؾحن ب٦ؿاب .  ٫ٓ  في اهٟؿِم ٖلى ْالٖا  اإلاٗاٝع ٚلى الٓن
ٓمات ٓجها التي ْاإلاٗل ٓثهم في ًدحاط ٫ٓ  ْثباصلِا ؤعائهم لُغح الٟغنة ْمىدِم ْصعاؾتهم بده  ه٣ض ٦ْظل٪ اإلاسحلٟة ال٣ًاًا خ

ٓمات ؼ في ٌؿاٖض مما مهضا٢ُتها ًٖ ْالخؿائ٫  اإلاٗل  .شسهُاتهم ْبٖضاص لضحهم البدص مِاعات جٍٗؼ

ٓٞحر .  ٖٓة باإلاهاصع ملُئة ثٟاٖلُة ةبحئ ث  .الحٗلُمُة ألاَضاٝ ثد٤ُ٣ ٖلى جؿاٖض اإلاحى
ة ْمهاصع اإلاضعؽ، لخكمل اإلاحٗلم ثٟاٖل صاثغة ثٓؾُ٘ .  ؼ بهضٝ ْػمالثّ اإلاحٗضصة اإلاٗٞغ ْع  مِاعات ب٦ؿابّ جٍٗؼ  الحدا

  بٖضاصٍ بٛغى ؤْؾ٘ هُا١ في ْاإلاىاٞؿة ْالحٗاْن 
ًال
 .مؿح٣بلُا

ٓاصع ه٣و ٖلى الحٛلي .6 ٫ٓ  َغ١  ًٖ اإلاسحلٟة الحسههات بٌٗ في اصًمُةألا٥ ال٩  .الاٞترايُة الٟه

ْع  جُٛحر .7 ٕٓ َظا في اإلاضعؽ ص ْع  مً الحٗلُم مً الى ْع  اإلال٣ً ص ٓطّ اإلاغقض بلىض ٍٓٞغ ما يٓء في ْاإلاِؿغ ْاإلا  الحٗلُم ً

ٖٓة ْب٦ؿابّ بم٩اهُات مً ؤلال٨ترْوي ٓلٓ اإلاؿحدضرات م٘ الحٗامل مً ثم٨ىّ اإلاِاعات مً مجم  .طُةالح٨ى
ٍٓات ث٣ضًم .8 ٖٓة طضًضة ؤق٩ا٫ في الحٗلُمُة اإلادح ا ْمحى ٍَٓغ ٓعة ْثُ   مؿحمغة به

ًال
 زال٫ مً الخاصرة للحٛحرات ثبٗا

٠ُ ٓطُة اإلاؿحدضرات ثْٓ ٓل  .الح٨ى
ْلُاء جصجُ٘ .9 ٓع  ؤ ْلُاء بَإل زال٫ مً ؤبىائهم جٗلم ْمحابٗة الحٗلُم هٓام م٘ الحٟاٖل ٖلى ْاإلاجحم٘ ألام ٓع  ؤ  ٖلى ألام

غ  .الحٗلُمُة اإلااؾؿة ث٣ضمِا التري  الح٣اٍع

: ؤلال٨ترووي الخٗلم أهىإ

ٓإ ا ٦ما ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤه : هي 1ط٦َغ

                                                           
. عامل الكتب، القاىرة. ٔط. تكنولوجيا التعليم ومستحدثات التكنولوجيا. (ٜٕٓٓ). د ومسعود، محادة زلمد وزلمد، إبراىيم يوسفعلي، أسامة سعئ

 .ٖٚٗص
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ٓص بلى ًدحاض الظي الحٗلُم َْٓ: اإلاتزامً ؤلال٨ترووي الخٗلُم .  ٢ٓد هٟـ في ْاإلاضعؽ اإلاحٗلمحن ْط ٓاٞغ ختى ال  ثح

ٓاع ًخباصالن ٦إن بُجهم، اإلاباقغ الحٟاٖل ٖملُة ؽ ثل٣ي ؤْ (Chatting) مداصرة زال٫ مً الخ  الهٟٝٓ زال٫ مً الضْع
 .ؤلاٞترايُة

ٕٓ َظا ٍْحمسل: اإلاتزامً ٚحر ؤلال٨ترووي الخٗلُم .  ٓص ؤَُمة ٖضم في الى  الحٗلم، ٢ْد هٟـ في ْاإلاحٗلم اإلاضعؽ ْط
ٔ  م٘ الحٟاٖل ٌؿحُُ٘ ٞاإلاحٗلم ض زال٫ مً ْالحٟاٖل الحٗلُمي، اإلادحٓ  ٌؿحٟؿغ بلىاإلاضعؽ لةعؾا ًغؾل ٦إن ؤلال٨ترْوي البًر

 .الخ٤ ٢ْد في اإلاضعؽ ٖلُّ ًجُي رم ما، شخيء ًٖ ٞحها

  محهلة بثها٫ ْؾاثل ُّٞ ٌؿحسضم الظي الحٗلُم َْٓ: اإلاضمج الخٗلُم . 
ًال
 َظٍ ثحًمً ٢ْض مُٗىّ ماصة لحٗلم مٗا

  الٓؾاثل
ًال
جا ٓانل اإلادايغات ٢اٖة في اإلاباقغ ؤلال٣اء مً مٍؼ  .الظاجي ْالحٗلم ؤلاهترهد ٖبر ْالح

 

: ؤلال٨ترووي الخٗلُم وممحزاث أَمُت

ٓسخى ممخـ ط٦غ : آلاجي في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ْممحزات ؤَمُة2ْم

ٟحن ْالٗما٫ ْاليؿاء اإلاجحم٘، ٞئات إلاسحل٠ الحٗلُم ٞغم بثاخة في ؤلال٨ترْوي الحٗلم ٌؿاٖض .   الىٓغ صْن  ْاإلآْ
ٓن  الجيـ بلى ٓانلة ثُ٘جـ لم التي الٟئات بٌٗ بّ ًلحد٤ ؤن ٦ظ٥ ٍْم٨ً ْالل  ؤْ ؾُاؾُة اْ اطحماُٖة ألؾباب جٗلُمِا م

 .ا٢حهاصًة

ٓٞغ .    م٩ان ؤي ْفي ٢ْد ؤي في الحٗلُم ً
ًال
 .ْالاؾخُٗاب الحدهُل ٖلى اإلاحٗلم إلا٣ضعثّ ٣ْٞا

ٓمات، ْجٗضًل الحٗلم ٖملُة ْبرغاء الح٨ٟحر ثىمُة في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٌؿِم .  ٖٓات اإلاٗل  ٞحها اإلا٣ضمة ْاإلآي

ة ثمحزي ٦ما ْثدضًثها ٓمات َظٍ ه٣ل بؿٖغ حماص الُالب بلى اإلاٗل  .ؤلاهترهد ٖلى باإٖل
ض .  ٓانل بم٩اهُة مً ًٍؼ  بًِٗم الُالب ْبحن ْمٗلمحهم الُالب بحن الىٓغ ْْطِات ْالسبرات آلاعاء لحباص٫ الح

ض مسل ٦بحرة ْبإٖضاص البٌٗ،  .الحٟاٖلي ْالُٟضًٓ اإلاىا٢كات ْٚٝغ ؤلال٨ترْوي البًر

 في ٌؿإ٫ ؤن الُالي ٌؿحُُ٘ طُص الح٣لُضي، بالحٗلُم باإلا٣اعهة هٟؿّ ًٖ للحٗبحر ْالجغاة ةالخغي  الُالي ٌُٗي . 
بّ ْصْن  ٢ْد ؤي   ٧ان لٓ ٦ما زجل ؤْ خغض ؤْ َع

ًال
ٓصا ٓط  .ْاخضة ٢اٖة في ػمالثّ ب٣ُة م٘ م

ضاص مك٩لة ٖلى ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ًحٛلي .6  اإلاحاخة، هُاتؤلام٩ا ٢ْلة ال٣اٖات ي٤ُ م٘ اإلاحٗلمحن مً اإلاتزاًضة ألٖا
ة ْالحسههات ال٩لُات في زانة  .الىٍٓغ

٢ّٓ، مضٔ زاللِا مً ٌٗٝغ. الحٗلم ٖملُة زال٫ مؿحمغة طاثُّ جٛظًة ٖلى الُالي ًدهل .7 ٓٞغ ثٟ  ٖملُة لّ ْث
ٍٓم ٍٓم البىاجي الح٣  .السحامي ْالح٣

ٔ 1الٛغاب ؤما ٢ٓد في ًجغي  باهّ ًحمحز ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤن ٞتر  اإلاىاؾي، ْاإلا٩ان اإلاىاؾي، مْللصخ اإلاىاؾي، ال

ٔ  ْبالك٩ل ة اإلاىاؾبحن، ْاإلادحٓ . اإلاىاؾبة ْبالؿٖغ

                                                                                                                                                                                           
 مدونو الكًتونية على. (مفهومو، انواعو، خصائصو)التعليم االلكًتوٍل . ـٕٕٔٓ. الشهري، زلمد ٔ

 http://mohd422.blogspot.com/2012/09/blog-post_22.html(  /0 / 0 6):الرابط
 .٘ٛٔص. دار وائل للنشر، عماف. التجديدات الًتبوية. (ـٕٛٓٓ). ملحس، دالؿ استيتية وموسى، عمر سرحاف 
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: ؤلال٨ترووي الخٗلُم هداج إلى جؤصي التي الٗىامل

: ًلي ما اثبإ ًجي 2الخمُض ٖبض ط٦غ ٦ما ؤلال٨ترْوي الحٗلُم هجاح لًمان  

ٕٓ َظا لح٣بل اإلاجحم٘ اٞغاص لضٔ الاطحماُٖة التهُئة .   .الحٗلُم مً الى
عة .  ٍٓحن مؿاَمة يْغ ٕٓ َظا ْبٖضاص ثهمُم في الترب  .الحٗلُم مً الى

ٓٞحر .  ٕٓ لِظا الحدحُة البيُة ث ٓاصع بٖضاص مسل الحٗلُم مً الى ة ال٩ ٓٞحر ٦ْظل٪ اإلاضعبة البكٍغ ٓات ث  الاثها٫ زُ

ٓبة  .آزغ بلى م٩ان مً الحٗلُم ه٣ل ٖلى جؿاٖض التي اإلاُل
حنْؤلا ْاإلاضعؾحن الُالب لحضٍعي بغامج ْي٘ .  ٔ  بضعطة لالؾحٟاصة صاٍع ٓلٓطُا مً ٢هٓ  ْالحٗلُم الحٗلُم ث٨ى

 .ؤلال٨ترْوي

ٔ  آزغ طاهي مً ٠٢ٓ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم هجاح ؤن3خؿاوي ًغ : آلاجي ٖلى ًح

ُٖٓة ثدضًض .   .البرمجُة ثإل٠ُ في اإلاؿحسضمة البرامج ه

 .للُالب اإلاىاؾبة الحٗلم اؾتراثُجُة ثدضًض . 
 .الح٣لُضي ْالحٗلُم ؤلال٨ترْوي جٗلُما٫ بحن اإلاؼض اؾتراثُجُة ثدضًض . 

 .الٗلمُة ْاإلااصة اإلاىهج َبُٗة مغاٖاة . 
 .اإلاحٗلمحن خاطات مغاٖاة . 

٘ بٖضاص .6  .ثد٣ُ٣ّ ًم٨ً للبرمجُة مكاَع
ْلى ْالحُب٤ُ البرمجُة بٖضاص .7  .ألا

: ؤلال٨ترووي الخٗلُم مٗى٢اث

٢ٓات ٖضة َىا٥ ٫ٓ  مٗ ٠ُ صْن  ثد ٓلٓطُا ثْٓ : ًلي ما مجها 4الحٗلُمُة لٗملُةا في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ث٨ى

ٓح ٖضم .  ٕٓ َظا ْؤَضاٝ ؤؾلٓب ْي لحن الحٗلُم مً الى ٍٓة الٗملُات ًٖ للمؿْا  .الترب

  ًحُلي مما الح٣ىُة ألامُة . 
ًال
  طِضا

ًال
  ْالُالي اإلاضعؽ ْثإَُل لحضٍعي ٦بحرا

ًال
 .الحجغبة لِظٍ اؾحٗضاصا

ٔ  ْألاطِؼة الالػمة اإلاٗضات قغاء مً اإلااصًة الح٩لٟة .   .ْالهُاهة ؾاٖضةالم ألازغ

ْع  بيٗاٝ .   .اإلاباقغ الحإرحر ٖلى ٢ضعثّ ْبالحالي َالبة، م٘ اإلاباقغ ْاعثباَّ ثغبٓي  ٦مكٝغ اإلاضعؽ ص
ْع  ببغاػ .  ْعَا لِا اإلاجحم٘ في َامة جٗلُمُة ٧اؾؿة الجامٗة ص  .اإلاحٗا٢بة ألاطُا٫ ثيكئة في الِام ص

ٓع  .6 ة الكغ٧ات مً ال٨سحر ِْ ٓم لتيْا ٣ِٞ الغبذ َضِٞا ْالتي الحجاٍع  ْبٖضاصَم اإلاضعؾحن ثإَُل ٖلى باإلقغاٝ ث٣
لة ٚحر الخ٣ُ٣ة في ْهي   مَا

ًال
 .لظل٪ ٖلما

                                                                                                                                                                                           
. القاىرة جامعة الدوؿ العربية، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية،. التعليم االلكًتوٍل مدخل إىل التدريب غَت التقليدي. (ـٖٕٓٓ). الغراب، ادياف زلمدٔ

. ٜٗص
. جامعة الدوؿ العربية، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة. التعليم االلكًتوٍل مدخل إىل التدريب غَت التقليدي. (ـٖٕٓٓ). الغراب، ادياف زلمدٕ

. ٖٔص
 .ٜٗص. القاىرة ، اجملموعة العربية للتدريب والنشر،ٔط. تقنيات وتكنولوجيا التعليم. (ـٕٛٓٓ). حساٍل، شوقي زلمودٖ
 .ٕٛص. ادلكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر. التعليم االلكًتوٍل ومستحدثات تكنولوجيا التعليم. (ـٕٓٔٓ). عبد احلميد، عبد العزيزٗ
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ٓع  اإلاحٗلم ًهِي ٢ض الحٗلُمُة الحٗلمُة في اإلاؿحسضمة الٗلمُة ألاطِؼة ٦ثرة .7  .اؾحٗمالِا في بالٟح

٢ٓات مً ؤن1خؿاوي ط٦غ ٦ما : ؤلال٨ترْوي الحٗلُم مٗ

ٍٓغ .  ٓاطّ: اإلاٗاًحر ثُ ٣ّ ثُٟيء ٢ض مهاٖي ٦ترْويؤلا٫ الحٗلُم ً ّ، اهخكاٍع ْج٤ُٗ بٍغ ٓاث٤ َظٍ ؤَم ْمً بؿٖغ  الٗ

َل٤ ٢ْض اإلاٗحمضة، اإلاٗاًحر ٢ًُة
ُ
  ؤ

ًال
الًات في مازغا  (XML) لٛة ٖلى اإلاٗحمض ؤلال٨ترْوي للحٗلُم مُٗاع ؤ٫ْ  اإلاحدضة ال

ٓعم  .(Content Object )(Standard Sharable) ْؾ٩

ٓاٞؼ ألاهٓمة .  ًٍُٓة ْالخ  .ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٖلى الُالب ْجصج٘ ثدٟؼ التي اإلاحُلبات مً الحٗ
ْلٓطُا اإلاىهج ٖلم .  ٓص   ْاإلاُس

ًال
 ٖلى طل٪ في مٗحمضًً الٟىُحن ؤْ اإلاهممحن ٢بل مً الح٣ىُة ال٣غاعات ثازظ ما ٚالبا

 .الخصجُُٗة ْثجاعبهم اؾحسضاماتهم

ة السهٓنُة .  ٔ  ْازحالٝ ْالؿٍغ ٢ٓات ؤَم مً ْؤلامحداهات اإلادحٓ  .ؤلال٨ترْوي لُمالح٘ مٗ
 .مّٗ ْثٟاٖلِم الجضًض الىمِ م٘ الُالب اؾحجابة مضٔ . 

ٕٓ لِظا اإلاجحم٘ ؤٞغاص ْعي .6 ٢ٓٝٓ ْٖضم الحٗلُم مً الى  . مىّ الؿلبي ال
 .ؤلاهترهد باؾحسضام الحٗلُم ٦ُُْٟة اإلاحٗلمحن ثضٍعي بلى الخاطة .7

: ؤلال٨ترووي الخٗلُم زهابو

ٓة ْؤبٓ الٗاَي ٖبض ط٦غ   : ًلي ٦ما ؤلال٨ترْوي ًمالحٗل زهاثو 2زُ

٫ٓ  في ْؤلاهترهد ؤلال٨ترْهُة الٓؾاثِ اؾحسضام ٖلى ٌٗحمض .  ٓمات ٖلى الخه  .اإلاٗل
ٓانل هخُجة الحٗلُم ًدضذ .  ٔ  ؤلال٨ترْهُة الحٗلُم ْْؾاثل اإلاحٗلم بحن ْالحٟاٖل ْاإلاحٗلم، اإلاضعؽ بحن الح  ألازغ

ؽ ا ويؤلال٨ترْ ْال٨حاب ؤلال٨ترْهُة ْاإلا٨حبة ؤلال٨ترْهُة ٧الضْع  .ْٚحَر

 .ؤهٟؿِم الُالب ْبحن ْاإلاضعؽ الُالب بحن الحٟاٖل ٖلى ٌٗحمض . 
ٓم .    بًجاص ٖلى ؤلاهترهد ٖبر ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٣ً

ًال
٢ٓٗا   م

ًال
  الحٗلُمي ال٣ُإ ًسضم بل٨ترْهُا

ًال
 ؤلاهترهد، بك٨بة مغثبُا

ٓمات ُّٞ ْثبجى  .جٗلُمُة نٟدة ق٩ل ٖلى اإلاٗل
 . ِ ة الا٢ؿام طمُ٘ عب ٓمات ْث٣ضم الٗاملحن ثسضم ْزاعطُة ًةصازل بك٨بة ؤلاصاٍع ٓن  ًدحاطِا التي اإلاٗل  ؤلاصاٍع

ٓن   .ْالُلبة ْاإلاضعؾ

ٓسخى ممخـ ْط٦غ   : آلاجي في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم زهاثو 3ْم

ٓٞغ .  ٓٞغ ٦ما ْػمالثّ، اإلاحٗلم ْبحن الاثجاَحن في ْاإلاضعؽ اإلاحٗلم بحن ثٟاٖلُة جٗلم بِئة ً  .الحٗلم في اإلاحّٗ ٖىهغ ً

ٓص ٖلى ؤلال٨ترْوي ٖلُمالد ٌٗحمض .  ا٢ّ مً ًحٗلم ؤن ًم٨ً ٦ظل٪ ،(الظاجي الحٗلم) هٟؿّ جٗلُم في اإلاحٗلم مجِ  في ٞع
ٖٓات ْوي جٗلم) نٛحرة مجم ٖٓات في الٟهل صازل ؤْ ،(جٗا  .٦بحرة مجم

                                                           
 .ٜٗص. ، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاىرةٔط. تقنيات وتكنولوجيا التعليم. (ـٕٛٓٓ). حساٍل، شوقي زلمود 
دار اجلامعة اجلديدة، . (اإلنتاج –التصميم  –النظرية )التعليم االلكًتوٍل الرقمي . (ـٕٕٔٓ). ي، حسن الباتع وأبو خطوة، السيد عبد ادلوىلعبد العاطٕ

 .اإلسكندرية
 .ٜٚٔص. دار وائل للنشر، عماف. التجديدات الًتبوية. (ـٕٛٓٓ). ملحس، دالؿ استيتية وموسى، عمر سرحافٖ
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هّ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ًحمحز .   ؤي ْفي ٖالما٫ في م٩ان ؤي في ٖلُّ ًدهل ؤن اإلاحٗلم ٌؿحُُ٘ بط ْالؼمان اإلا٩ان في باإلاْغ

ٓم في ؾاٖة (24) مضاع ٖلى ٢ْد ٓا٫ الُ ٕٓ ؤًام َ  .ألاؾب
ٓٞغ .  ٓٞغ جٗلمُة جٗلُمُة بِئة ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ً ٓاطِِا ؤن ًم٨ً التي اإلاساَغ ًٖ بُٗضٍ جٗلُمُة زبرات ٞحها ثح ً 

ع ٖىض اإلاحٗلم ٓا٢٘ في السبرات بهظٍ اإلاْغ ٢ٓ٘ مً ؤلا٢تراب ؤْ ال٨ُمُاء مٗمل في زُغة ثجاعب بطغاء مسل الٟٗلي ال  بهٟجاع م

  الُابان في بغ٧ان
ًال
 .مسال

 .الخُاة مضٔ اإلاؿحمغ الحٗلم ٖلى ٌصج٘ ِٞٓ مدضص ػمجي بٗمغ ؤلالتزام صْن  الحٗلم اإلاحٗلم ٌؿحُُ٘ . 

ٓا٦ي .6 ٓص م٘ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ًح لة بل٨ترْهُة بصاعة ْط ٞات ْصٞ٘ الضعاؾحن جسجُل ًٖ مؿْا  ْمحابٗة اإلاهْغ
 .قِاصاتا٫ ْمىذ الضعاؾحن

ٓٞحر بلى الحٗلُم مً الىمِ َظا في اإلاحٗلم ًدحاض .7  ْالكب٩ات ْؤلاهترهد ْممخ٣اثّ، الخاؾٓب مسل مُٗىة ث٣ىُات ث

 .اإلادلُة
 .الح٣لُضي بالحٗلُم م٣اعهة ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ث٩لٟة ٢لة .8

ٓلة .9 ٓا٢٘ البرامج ثدضًص ؾِ ٓمات الٗاإلاُة الك٨بة ٖبر ؤلال٨ترْهُة ْاإلا  .للمٗل

: ؤلال٨ترووي الخٗلُم في ؽاإلاضع صوع 

ْالُالي ْاإلاكٝغ ال٣اثض َٓ اإلاضعؽ   ٓطّ، ٓع  َٓ ْاإلا  الُالي بحن الٗال٢ة ؤزظت ْبظل٪ الحٗلُمُة، الٗملُة مد

ٓعة ْاإلاضعؽ ٣ة ًٖ ثسحل٠ ٞهي. لِا طضًضٍ ن ٓع  َٓ ٧اهاإلاضعؽ خُص الح٣لُضًة، الٍُغ  للٗملُة الغثِنخي اإلاد
ْلظل٪ ٓع الد جُٛحر ٖلُىا ْطي الحٗلُمُة، ٓعة ٖلى الح٣لُضًبىاءًال  ن  1.الجضًضة اله

ْع  ٌكبّ الح٣لُضًة الحٗلُمُة الىٓم في اإلاضعؽ ٧ان بطا   ٓطِٟةن اإلاضعب، اإلادايغ، ص ْاع ْاإلا ٓم ؤن ًجي التي ألاص ٣ً 

حماص خُص.طاتها هي ؤلال٨ترْوي الحٗلُم في اإلاضعؽ بها لُة ًحدمل الظي اإلاحٗلم اإلاضعؾةلى مً ًيح٣ل الٖا ،طا جٗلمّ مؿْا
ًال
 ثُا

  الىٓام َظا ْل في اإلاضعؽ ٍْهبذ
ًال
  ؤْ مغقضا

ًال
  اْ مضعبا

ًال
ٓطِا   ؤْ للحٗلم م

ًال
ا  2.مكٞغ

ْع  ؤن3مضاح ط٦غت ٦ما   ْع  ٖام بك٩ل الحٗلُم في اإلاضعؽ بّ ًًُل٘ الظي الض ٓهّ للٛاًة َام ص  الٗملُة ؤع٧ان ؤخض ل٩
ة مٟحاح َْٓ الحٗلُمُة، ٓم اإلاٗٞغ ٍٓة، الٗلمُة السبرات مً ًمل٪ ما ْب٣ضع للُالي، باليؿبة ْالٗل  الحضَعـ ْؤؾالُي ْالترب

  ًسغض ؤن ٌؿحُُ٘ الٟٗالة،
ًال
٢ٓحن َالبا ْعٍ، َْٗٓم اإلاضعؽ ؤَمُة ثؼصاص ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ْفي ْمبضٖحن، محٟ  بسالٝ َْظا ص

 م اإلاضعؽ ًهبذ ْل٩ي. اإلاضعؽ ًٖ ؤلاؾحٛىاء بلى الجهاًة في ؾُاصي ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤن مً البٌٗ ًٓىّ ما
ًال
  ٖلما

ًال
 بل٨ترْهُا

  ًدحاض
ًال
ال ة نُاٚة بٖاصة بلى ؤ ٓن  ثحٛحر ؤن ًجي الح٣لُضًة الحضَعـ َغ١  بإن زاللِا مً ٣ًحى٘ ٨ٍٞغ  ال٨م م٘ محىاؾبة لح٩

  ًهى٘ لً بإهّ ٣ًحى٘ ؤن بض ال الخُاة، مجاالت ٧اٞة بّ جعج الظي الِاثل اإلاٗغفي
ًال
٫ٓ  الظًً اإلاؿح٣بل عطا٫ ْخُضا  ٖلحهم ٌٗ

اصة ٍْد٤٣ ألامجاص ُٞهى٘ ْألامة اإلاجحم٘  الٟٗالة ْالاؾتراثُجُات الحضَعـ في الخضًسة ألاؾالُي جٗلم مً لّ بض ال بط. الٍغ
ٓهّ َالبّ بلى ال٨ٟغ َظا ه٣ل مً ًحم٨ً ختى ثُب٣ُِا، بث٣ان ؤْ ٞلؿٟحّ ِٞم في ْالحٗم٤ ْات زال٫ مً ُٞماعؾ  الحٗلُم ؤص

. ؤلال٨ترْوي
                                                           

 .ٙص. فلسطُت. كلية تكنولوجيا ادلعلومات جامعة بَتزيت. التعليم االلكًتوٍل والتحديات ادلعاصرة. (ـٕٓٔٓ). العقاد، أمساء 
جامعة اخلرطـو العدد الثالث، السنة  –ورقة عمل منشورة يف رللة كلية الًتبية . كفايات إعداد ادلعلم يف ضوء التحديات ادلعاصرة. (ـٕٛٓٓ). محود، عليٕ

 .ٚ٘ص. ىػ ٜٕٗٔلقعدة الثانية، ديسمرب ذو ا
 .كلية الًتبية، جامعة أـ القرى. التعليم االلكًتوٍل. (د ت). مداح، سامية صدقةٖ
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٣ة ٖلى ٣ِٞ ٣ًحهغ ال الظي الحُٛحر بلى هدحاض   ٓمّ ثٓنُل ٍَغ  اإلااصة: َْما آزٍغً طاهبحن ٌكمل بل للُالي، اإلاٗل

خة   الحٗلُمُة اإلااصة ٨ًُُٟغح ٞال. الحٗلُم في اإلاؿحسضمة الٓؾُلة ْمالثمة اإلاجهاض، في اإلاُْغ
ًال
 ًٖ الىٓغ بٌٛ.٣ِٞ بل٨ترْهُا

ٓجها ٓاَا مًم ٣ة، ثإجي مذ ْمً اإلاجهاض َٓ للحٗلُم الىجاح ؤؾاؽ ؤن بل ْؤَمُتها، ْمؿح  1.ال٨ترْهُة ؤْ ث٣لُضًة هي َل الٍُغ

ْع  ًإجي َْىا    هاجخة ٧اهد بن اإلاؿحسضمة ْالٓؾُلة الحٗلُم ؤؾلٓب ٖلى ًُل٘ ِٞٓ الحٗلُم ٖلى ٦مكٝغ اإلاضعؽ ص

ٍْجتهض ؤم ٓطُة الٓؾاثل اؾحٗما٫ ٖلى ٌٗمل رم. اإلاىاؾي البضًل إلًجاص ال، ٓل  ؤن ؤطل مً ْطل٪. الضعؽ لٗغى اإلاحاخة الح٨ى
: الحالي (1) الجض٫ْ  زال٫ مً ًحطر ٦ما. ْاإلاضعؾحن اإلاحٗلمحن ٖلى ؤلال٨ترْوي للحٗلُم الحٗلُمي الٗاثض ًد٤٣

:  (1) ع٢م حضو٫ 

 واإلاضعؾحن اإلاخٗلمحن ٖلى ؤلال٨ترووي للخٗلم الخٗلُمي الٗابض

 اإلاخٗلمحن اإلاضعؾحن

ٓلة ٍض ؾِ  .الظاثُة ال٣ضعات خؿي الح٣ضم .طضًض َٓ بما اإلااصة ثْؼ

ٕٓ ٓم) الٗغى َغ١  ثى  ألابٗاص، رالرُة عؾ

ا قغاثذ،  (ٚحَر

 ٖلى مجها ثم٨ً مغخلة مً ًيح٣ل بدُص الحٗلُم في الحضعض
 ٔ  .ؤزغ

 ٫ٓ ٔ  ال٨ترْهُة َغ١  بلى اإلادايغ مً الحد  ؤزغ
 .الُلبة اهخباٍ ٌكض ٢ض مما

 .باإلاحٗلم ْزانة مىاؾبة بِئة في الحٗلم

١ مغاٖاة صْن  الحٗلم  .الٟغصًة الْٟغ
  ْالحٟاٖل اإلاىا٢كة ةبم٩اوي

ًال
 الحٗلُم) مكاِٞة اْ ال٨ترْهُا

ْوي  (الحٗا

ٓعٍة الغاطٗة الحٛظًة   .الٟ

 
ً
: الؿاب٣ت الضعاؾاث: زاهُا

ٓان 2ؤخمض صعاؾة   ـ َُئت أًٖاء لضي ؤلال٨ترووي الخٗلُم ٦ٟاًاث جىاٞغ مضي: "بٗى  التربُت ب٩لُاث الخضَع

ْلد". الؿىصاهُت بالجامٗاث ٕٓ عبُةالد مجا٫ الضعاؾة ثىا ٓاٞغ مضٔ الضعاؾة َظٍ ْمٓي  لضٔ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٦ٟاًات ث

ٓصاهُة بالجامٗات التربُة ب٩لُات الحضَعـ َُئة ؤًٖاء الًة الؿ ٓم ب  مك٩لة ْثحمسو. (2013/2014) الضعاسخي للٗام السَغ
ٓصاهُة بالجامٗات التربُة ب٩لُات الحضَعـ َُئة ؤًٖاء ا٢حهاع في الضعاؾة  ْالاؾتراثُجُات ْالٓؾاثل الُغ١ ب الا٧اصًمي الؿ

ْعٍ ؤصٔ ْالظي الح٣لُضًة  ؤَمُة ثاجي. ؤلال٨ترْوي الحٗلُم في ممسلة الخضًسة ْالاؾتراثُجُات ْالٓؾاثل الُغ١  اَما٫ ٖلى بض
ْاع ٦كِٟا في الضعاؾة َظٍ ٓم ؤن ًيبػي التي اإلاحٗضصة ألاص ٓا٠٢ اإلاحٗلمحن خاطات ثحٛحر خُص الحضَعـ َُئة ًٖٓ بها ٣ً  ْاإلا

                                                           
 .ٙص. فلسطُت. كلية تكنولوجيا ادلعلومات جامعة بَتزيت. التعليم االلكًتوٍل والتحديات ادلعاصرة. (ـٕٓٔٓ). العقاد، أمساءٔ
. وافر كفايات التعليم االلكًتوٍل لدى أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية باجلامعات السودانيةمدى ت. (ـٕٗٔٓ). أمحد، عمر أبو القاسم أبو بكرٕ

. كلية الدراسات العليا، جامعة الزعيم األزىري (تكنولوجيا التعليم)دكتوراه الفلسفة يف الًتبية 
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ٓعات ْمجاعات بها ًمغ التي الحٗلُمُة الت ٖهغ في الخضًسة الحُ ٗة الحد ٔ  ٖلى الحٗٝغ بلى الضعاؾة َْضٝ. الكَغ  مؿحٓ
ٓاٞغ ٓصاهُة بالجامٗات التربُة ب٩لُات الحضَعـ َُئة ؤًٖاء مماعؾة مضٔ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٦ٟاًات ث الًة الؿ ٓم ب  السَغ

ٓهّ اؾخباهّ في ْثًمُجها ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ل٨ٟاًات  زبراء مً لٗضص م٣ابلة ْبطغاء عثِؿُة ٧اصاة ٖباعة (88) مً م٩
ٓلٓطُا  الخاؾٓب اؾحسضام ٦ٟاًات ؤن في ثمسلد هحاثج بلى الضعاؾُة ثٓنلد زاللِما ْمً الضعاؾة َظٍ ال٦ما٫ الحٗلُم ث٨ى
ٓصاهُة بالجامٗات التربُة ب٩لُات الحضَعـ َُئة ؤًٖاء مً ْؤلاهترهد الًة الؿ ٓما ب ٓٞغ لسَغ ٓٞغ محٓؾُة، بضعطة ثح  ْثح

ٍٓم الحسُُِ ٦ٟاًات ٓصاهُة بالجامٗات التربُة ب٩لُات الحضَعـ َُئة ؤًٖاء لضٔ ْالح٣ الًة الؿ ٓم ب . ٦بحرة بضعطة السَغ

ٓاع ؤبٓ صعاؾة   ٓان 1ؾ  للمغخلت الخاؾىب إلااصة الضعاس ي الخدهُل في ؤلال٨ترووي ال٨خاب اؾخسضام ٞٗالُت: "بٗى

ت  الخاؾٓب إلااصة الضعاسخي الحدهُل في ؤلال٨ترْوي ال٨حاب اؾحسضام ٞٗالُة ٖلى الحٗٝغ ٖلى الضعاؾة َضٞد". الثاهٍى

ٍٓة للمغخلة ٔ  الاؾحٟاصة ٖضم في الضعاؾة مك٩لة ْثمسلد. الساه ٓام مً ال٣هٓ ٍٓة الٗملُة في الخاؾٓب ز  الحٗلُمُة، الترب
ؽ اؾحسضام ٖضم بلى بياٞة ْ  الحُب٣ُُة ْالحجاعب الضْع  هبٗص. مٗملُة ثجاعب بطغاء بلى ثدحاض التي الخاؾٓب ؽلضع
ُِٟا مً الضعاؾُة َظٍ ؤَمُة حها خضرُة جٗلُمُة ٧ٓؾُلة لمخاؾٓب ثْٓ ٓٞٞغ  ؤن الهٗي مً ْالتي اإلاحٗضصة الٓؾاثِ ٧ل ثح

ٓٞغ ة ٖلى الضعاؾُة َْضٝ. ٚحٍر في ثح ٘ في ؤلال٨ترْوي ال٨حاب اؾحسضام ؤرغ مٗٞغ ٔ  ٞع  ٢اعهةم اإلاحٗلمحن ثدهُل مؿحٓ
 باإلياٞة َظا الساهٓي، ألا٫ْ  لله٠ الخاؾٓب ٦حاب في جٗلُمي بغهامج ثهمُم زال٫ مً ْطل٪. الح٣لُضي ال٨حاب باؾحسضام

ة بلى ٓص مضٔ مٗٞغ ١ ْط ٖٓححن بحن اإلاحٗلمحن ثدهُل في الحباًً زٌٟ في بخهاثُة صالالة طات ْٞغ  الًابُة اإلاجم
بُة، ة ٦ْظل٪ ْالحجٍغ ٓص مضٔ مٗٞغ ١ ْط ٖٓححن بحن اإلاحٗلمحن ثدهُل في الحمحز في بخهاثُة صاللة طات ْٞغ  الًابُة اإلاجم

بُة بي اإلاىهج الضعاؾة اثبٗص. ْالحجٍغ  ال٨حاب اؾحسضام ٞاٖلُة ؤربخد: ؤجها الضعاؾُة لِا ثٓنلد التي الىحاثج ؤَم ْمً. الحجٍغ
٘ بًجابُة ٖال٢ة لّ ؤهّ ٦ما. الُالبات جٗلُم في ؤلال٨ترْوي ٔ  بٞغ  صعطات زٌٟ بلى ٍْاصي. الُالبات لضٔ الحدهُل مؿحٓ

ٓػِٖا الُالبات بحن الحباًً ٣ة ٍْ ٓص ٦ظل٪ محجاوؿة، بٍُغ ١ ْط ٔ  ٖىض  بخهاثُة صاللة طات ْٞغ  بحن (α  =0.05) مؿحٓ

ٖٓة في الُالبات لضعطات (اإلاٗض٫) اإلاحٓؾِ بُة اإلاجم البات الحجٍغ ٖٓة َْ  ألارغ ًا٦ض ما البٗضي الازحباع في الًابُة اإلاجم
 ؤلال٨ترْوي بال٨حاب صعؾً الالجي الُالبات ثمحز الضعاؾة ؤربخد ٦ما الخاؾٓب، ماصة جٗلُم في الخاؾٓب الؾحسضام طابيؤلاي

٣ة صعؾً بالالجي م٣اعهة . الح٣لُضًة بالٍُغ

ٓان 2خؿحن صعاؾة    ماصة في الُالب جدهُل ٖلى الخٗلُمُت اإلاىحت باؾخسضام ؤلال٨ترووي الخٗلُم أزغ: "بٗى

اء ت الخابٗت ألاؾاؾُت اإلاضاعؽ ٖلى جُب٣ُُت صعاؾت  –ألاؾاؾُت باإلاغخلت الٗاقغ ن٠لل الٟحًز  في والخٗلُم التربُت إلاضًٍغ

ة بلى الضعاؾة َضٞد". (2012-2010) حغؽ مداٞٓت ٓمة ٖبر ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤرغ مٗٞغ ٓطة مىٓ  ثدهُل ٖلى الحٗلُمُة اإلا
اء ماصة في الُالب ٓمُة إلاضاعؽبا ألاؾاسخي الٗاقغ لله٠ الٟحًز ة الحابٗة الخ٩  بمداٞٓة ألاعصهُة ْالحٗلُم التربُة إلاضًٍغ
 الحٗلُم ٞاٖلُة مضٔ ٢ُْاؽ الح٣لُضي ْالحٗلُم ؤلال٨ترْوي الحٗلُم اؾتراثُجُة اؾحسضام بحن م٣اعهة بطغاء طغقم٘

وي ٓام زال٫ الحضَعـ في الالح٨ْغ ٓبات في الضعاؾة مك٩لة ثمسلد. (م2012-2010) ألٖا ٓاطّ التي الهٗ اء ثضَعـ ٖملُة ث  الٟحًز

                                                           
ماجستَت يف . صيل الدراسي دلادة احلاسوب للمرحلة الثانويةفعالية استخداـ الكتاب االلكًتوٍل يف التح. (ـٖٕٔٓ). أبو سوار، قمر السيد حسنٔ

. تكنولوجيا التعليم، كلية الدراسات العليا، جامعة الزعيم األزىري
أثر التعليم االلكًتوٍل باستخداـ ادلوجو التعليمية على ٖتصيل الطالب يف مادة الفيزياء للصف العاشر األساسية ٔترحلة . (ـٕٕٔٓ). دأحمحسُت، خولة ٕ

ماجستَت تكنولوجيا التعليم، كلية . (ـٕٕٔٓ-ٕٓٔٓ)دراسة تطبيقية على ادلدارس األساسية التابعة دلديرية الًتبية والتعليم يف زلافظة جرس  –األساس 
 .الدراسات العليا، جامعة الزعيم األزىري
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ٓٞغ ٖضم م٘  في الضعاؾة ؤَمُة ْثبرػ الُلبة، لضٔ الِٟم برغاء في جؿاٖض التي الٗلمُة الحجاعب لغجغاء اإلااصًة ؤلام٩اهُات ث
اء مجا٫ في الحضَعـ في مؿاٖضة ٧ٓؾُلة ؤلال٨ترْوي الحٗلُم اؾحسضام ٖلى الًٓء جؿلُِ ة اطل مً الٟحًز  َظٍ ارغ مٗٞغ

٣ة   الُالب ثدهُل في الٍُغ
ًال
  اْ اًجابا

ًال
ٔ  مضٔ ْي  ؾلبا ٓعة ؤلال٨ترْوي الحهمُم طضْ  بلى الضعاؾة َْضٞد. ْالهٓت لله

ٓعة ؤلال٨ترْوي الحهمُم ٞاٖلُة مضٔ ٖلى ْالحٗٝغ الح٣لُضي، ْالحٗلُم ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤؾلٓب بحن ٢ُْاؽ م٣اعهة  لله

 مٟاَُم ٖغى زال٫ مً الحضَعـ َغ١  في الخضًسة ث٣ىُاتا٫ اؾحسضام ٖلى اإلاضعؾحن ْثدٟحز. الحضَعـ في ْالهٓت

بي البدص مىهج الضعاؾُة اؾحسضمد.اإلاجا٫ َظا في اإلاؿحسضمة الحٗلُمُة ْالبرمجُات ؤلال٨ترْوي الحهمُم  الحد٨م في الحجٍغ

ٓامل بإخض ٓاعصة اإلاؿح٣لة الٗ ٓهد. اإلاحبٗة الحضَعـ اؾتراثُجُة ْهي الضعاؾة في ال   (100) مً الضعاؾة ُٖيُة ث٩
ًال
البة َالبا َْ 

ٓمُة اإلاضاعؽ مً الٗاقغ اله٠ َالب مً ة الحابٗة الخ٩  بلى الضعاؾة ْثٓنلد. طغف مداٞٓة في ْالحٗلُم التربُة إلاضًٍغ

٣ة ٖلى ؤلال٨ترْوي الحٗلُم اؾتراطُجُة ث١ٟٓ : الحالُة الىحاثج ٔ  في الح٣لُضًة الٍُغ  الٗاقغ اله٠ َالب ثدهُل مؿحٓ
ا ماصة في ألاؾاسخي ٓع  ٖلى الٗلمي الحدهُل في الاهاذ ث١ٟٓ . ءالٟحًز ٣ة الحضَعـ ٖىض الظ٧  الرغ. ؤلال٨ترْوي الحٗلُم بٍُغ
 ؤْند ألاؾاسخي الٗاقغ اله٠ َالب لضٔ الٗلمي الحدهُل في ْالجيـ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم اؾتراثُجُة بحن الحٟاٖل

عة الضعاؾىة اء ثضَعـ بًْغ ٓمة باؾحسضام الٟحًز ٓطة مىٓ يْ الحٗلُممُة اإلا  الحٗلُم اؾتراثُجُة ٖلى الُالب ثضٍع

حن باليؿبة ؤم. اإلاضاعؽ في ْثهمُمِا ؤلال٨ترْوي ٍٓحن للمكٞغ  اؾتراثُجُة بخبجي الضعاؾة ؤْند ٣ِٞ اإلاىاهج ْْايعي الترب
اصة اإلاضعؾُة اإلاىاهج في ؤْؾ٘ بك٩ل ْاصزالِا ؤلال٨ترْوي الحٗلُم اء ثلم ْجؿُحر الٗلمي الِٟم لٍؼ  لباخسحن٫ ْباليؿبة. الٟحًز

ٔ  بضعاؾات بال٣ُام الضعاؾة اْند الٗلمي البدص بمجا٫ ْاإلاِحمحن غ١  ؤلال٨ترْوي الحٗلُم بحن م٣اعهة ؤزغ  الحضَعـ َْ
 ٔ ا ألازغ  طل٪ ْؤرغ بإهٟؿِم الُالب ٌٗضَا التي ْثل٪ اإلاضعؽ ٌٗضٍ الظي ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤرغ ْم٣اعهة الحدهُل، في ْؤرَغ

ض بطغاء الضعاؾة ث٣ترح ٔألازغ ْاإلاحٛحرات الحدهُل ٖلى غ١  ؤلال٨ترْوي للحٗلُم م٣اعهة صعاؾة مسل الضعاؾات مً اإلاٍؼ َْ 

. الٗلمُة الٗملُات ْا٦خؿاب للُالب الٗلمي الحدهُل في مجها ٧ل ؤرغ خُص مً الح٣لُضًة الحٗلُم

ٓع  صعاؾة   ٓان 1ْخُاجي ٦مح غ في ؤلال٨ترووي الخٗلُم جى٠ُْ أَمُت: "بٗى ". الؿىصان في لٗاما الخٗلُم بغامج جٍُى
ض جؿلُِ ٖلى الضعاؾة َضٞد ٠ُ ؤَمُة ٖلى الًٓء مً مٍؼ ٓمات لح٣ىُة الٟٗا٫ الحْٓ ٍٓغ في ْالاثهاالت اإلاٗل  بغامج ثُ
ٓصان في الٗام الحٗلُم ٢ٓات بلى الضعاؾة ْثُغ٢د مسغطاثّ، ْثدؿحن الؿ ٠ُ مٗ  الحٗلُم بغامج في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ثْٓ

ٓصان في الٗام ٢ٓات َظٍ ثظلُل ؾبُل في اثساطَا ًم٨ً التي لؿبلا ْبلى. الؿ ٫ٓ  بُٛة اإلاٗ ٫ٓ، ألًٞل الٓن  الظي الامغ الخل
ٍٓغ ثغ٢ُة في ٌؿِم َٓ٘ ؤَمُة بلى الضعاؾة اقاعت ٦ما الٗام، الحٗلُم بغامج ْثُ ٓمات ث٣ىُة ثُ  ثِؿحر بُٛة ْالاثهاالت اإلاٗل

  ًحٗلم ؤن مً الُالي ًم٨ً مما الحٗلُمُة الٗملُة
ًال
 الحٗلُم ؤن ٦ظل٪ الضعاؾة ؤْضخد. ْاؾحٗضاصاثّ عاثّل٣ض ثبٗا

٠ُ ٖلى اإلابجي ؤلال٨ترْوي ٓمات لح٣ىُتي الٟٗا٫ الحْٓ ٍٓغ الُغ١  اًٞل مً ٌٗض ْالاثهاالت اإلاٗل ٓصثّ ْعٞ٘ الحٗلُم لحُ  ط
عة ٖلى صٖد ٦ما ْات مجغص مً ؤلال٨ترْوي الحٗلُم بلى الىٍٓغ جُٛحر يْغ ٓهّ بلى للمٗلم مُٗىّ ْْؾاثل ؤص ٓمّم ٧ ؿُة هٓ  ثضَع

ٓمّ يمً ٍٓة مىٓ ٓطي ثغب   لِا ًسُِ ؤن جؿح
ًال
  ثسُُُا

ًال
 . اإلاىاؾبة البِئة لِا ًتهإ ْؤن طُضا

ًال
 بوكاء الضعاؾة ا٢ترخد ْازحرا

ٓمي مغ٦ؼ ٍٓغ الهحاض ٢ ٓػاعء لغثاؾة ثبُٗحّ ثا٫  الحٗلُمُة البرمجُات ْثُ ٓصاوي ال . الؿ

                                                           
ورقة ْتثية . وٍل يف تطوير برامج التعليم العاـ يف السودافأمهية توظيف التعليم االلكًت. (ـٕٔٔٓ). كمتور، عصاـ الدين إدريس وحيايت، الطيب أمحد 

 ،  .ـٕٔٔٓمارس  ٕٕمقدمة للمؤمتر العلمي لكلية الًتبية ّتامعة اخلرطـو



 
 
 

 

 
 

    2017–ٞمبراًغ    : 28الٗضص                                                                          البدث الٗلميحُل  مغ٦ؼ  

163 

 

ٓان 1خؿً صعاؾة   ىم بجامٗت الىباث ه٠ُجو م٣غع  في ال٨ترووي ٦خاب جهمهم: "بٗى   الخَغ
ً
٣ا  حاهُِه ل٣الب ٞو

 ثهي٠ُ م٣غع  في ال٨ترْوي ٦حاب ْثجٍغي ثهمُم بلى الضعاؾة َضٞد". والاججاَاث الضعاس ي الخدهُل ٖلى وأزٍغ وبغحؼ
ٓم بجامٗة التربُة ب٩لُة الاخُاء ب٣ؿم الىبات ة السَغ  رةالباح ْاؾحسضمد. ؤلال٨ترْوي ال٨حاب هجٓ الُالب اثجاَات ْمٗٞغ

بي الحدلُلي الٓنٟي اإلاىهج ْات. ْالحجٍغ  مً. للُالب ٢ضم ال٨ترْوي ْصلُل الحدهُلُة ْالازحباعات الاؾخباهة: هي الضعاؾة ْؤص
اصة ٖلى الىبات ثهي٠ُ م٣غع  في ؤلال٨ترْوي ال٨حاب ًاصي: بلحها الحٓنل ثم التي الىحاثج اَم . للُالب الضعاسخي الحدهُل ٍػ

ٓطض ً ١   صالة ْٞغ
ًال
ٔ  الحضَعـ في ؤلال٨ترْوي ال٨حاب اؾحسضام هدٓ الُالب اثجاَات في اخهاثُا  الُالب الحدا١ بلى ٌٗؼ

ْعات بُة بالض . الخاؾٓب مجا٫ في الحضٍع

ٓان 2الٛامضي صعاؾة    الحٗٝغ بلى الضعاؾة َضٞد" اإلاضمج ؤلال٨ترووي الخٗلُم جُٟٗل في اإلاضعؾُت ؤلاصاعة صوع : "بٗى
ْع  ْا٢٘ ٖلى  ٖلى ْالحٗٝغ الهىاُٖة، بالجبُل اإلال٨ُة الُِئة بمضاعؽ اإلاضمج ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ثُٟٗل في اإلاضعؾُة الٛضاعة ص

 الباخص اؾحسضم. الهىاُٖة بالجبُل اإلال٨ُة الُِئة بمضاعؽ اإلاضمج ؤلال٨ترْوي للحٗلُم اإلاضعؾُة ؤلاصاعة ثُٟٗل محُلبات

ْات الصسهُة اإلا٣ابلة الاؾخباهّ، ْاؾحسضم. الٓنٟي اإلاىهج ٓص بلى الضعاؾة ْثٓنلد. الضعاؾة بُاهاتٕ لجم ٦إص ٓع  ْط  ٢ه
ْع  ْا٢٘ في  زال٫ مً الهىاُٖة بالجبُل اإلال٨ُة الُِئة بمضاعؽ اإلاضمج ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ثُٟٗل في اإلاضعؾُة الٛضاعة ص

ة الٗملُات ٓطُّ ْالحىُٓم الحسُُِ) ؤلاصاٍع ٍٓم ْالغ٢ابة ْالح ٓص. (ْالح٣ ٢ٓات ْْط  للحٗلُم ًةاإلاضعؽ الٛضاعة ثُٟٗل مٗ
ٓا٣ٞة الاؾخباهّ، ثًمىتها التي اإلاضمج ؤلال٨ترْوي  للحٗلُم اإلاضعؾُة الٛضاعة ثُٟٗل محُلبات ٖلى اإلا٣ابلة ُٖىّ ؤٞغاص ْم

. الهىاُٖة بالجبُل الُِئة بمضاعؽ اإلاضمج ؤلال٨ترْوي

ٓان 3ٖسمان صعاؾة    بلى الضعاؾة َضٞد". بٗض ًٖ الخٗلُم مٟهىم جد٤ُ٣ في وصوعَا ؤلال٨تروهُت الٟهى٫ : "بٗى
ٓم ثىا٫ْ  ٫ٓ  مِٟ ْع  ؤلال٨ترْهُة الٟه ٫ٓ  َظٍ ْص ٓمات ثل٣ي مِمة جؿُِل في الٟه ٓعة الا٧اصًمُة ْاإلاىاهج الضعاؾُة اإلاٗل  به

ٓاطض ثدحاض ال  الضعاؾة َضٞد ٦ما. بٗض ًٖ ْالحٗلُم الاهخؿاب َالب بغامج في زانة ْاخضة ؤما٦ً في ْالضاعؾحن الُالب لح
 
ًال
٫ٓ  ْاعثباَّ بٗض ًٖ للحٗلُم الخضًص إلاِٟما ٖلى للحٗٝغ ؤًًا   ؤلال٨ترْهُة بالٟه

ًال
  اعثباَا

ًال
 َاالء ثل٣ي ؤَمُة م٘. ْر٣ُا

٫ٓ  لح٣ىُة اإلاؿحسضمحن ْاإلاضعؾحن الُالب ْعات ؤلال٨ترْهُة الٟه ٓانل لخؿُِل ْؤلاهترهد آلالي الخاؾي مجا٫ في ص  الح

 مغا٦ؼ َالب إلاجحم٘ ْاإلا٣ابلة الاؾخباهّ ْاصاة خلُلي،الد الٓنٟي اإلاىهج اؾحسضم. البٌٗ بًِٗم بحن الصخُذ ْألاصاء
ٓاثُة بُٗىة بٗض ًٖ الحٗلُم   (212) بلى ثهل ٖك

ًال
البة َالبا ٫ٓ  ث٣ىُة ؤن ٚلحها الحٓنل ثم التي الىحاثج اَم ْمً. َْ  الٟه

ٓعة ثبضؤ لم ؤلال٨ترْهُة ٓص هي عهدْؤلاهد آلالي الخاؾي بح٣ىُات الاإلاام ْؤن. بٗض ًٖ الحٗلُم بمغا٦ؼ ٞٗالة به  ال٣ٟغي  الٗم

٫ٓ  ث٣ىُة م٘ للحٗامل . ؤلال٨ترْهُة الٟه

                                                           
سي تصميم كتاب الكًتوٍل يف مقرر تصنيف النبات ّتامعة اخلرطـو وفقاً لقالب جانييو وبرجز وأثره على التحصيل الدرا. (ـٕٓٔٓ). حسن، ىالة إبراىيم 

 .دكتوراه تكنولوجيا التعليم، كلية الًتبية، جامعة اخلرطـو. واالٕتاىات
دور اإلدارة ادلدرسية يف تفعيل التعليم االلكًتوٍل ادلدمج ٔتدارس اذليئة ادللكية باجلبيل الصناعية بادلملكة العربية . (ـٕٓٔٓ). الغامدي، صاحل سفر صاحلٕ

 .السعودية
كلية الدراسات  (تكنولوجيا التعليم)دكتوراه يف فلسفة الًتبية . لفصوؿ االلكًتونية ودورىا يف ٖتقيق مفهـو التعليم عن بعدا. (ـٜٕٓٓ). عثماف، أنور امحد 

. العليا، جامعة الزعيم األزىري
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ٓان 1الاخمضي صعاؾة    الاحخماُٖت الٗلىم َالباث لضي والاخخٟاّ الخدهُل في ؤلال٨ترووي الخٗلُم ٞاٖلُت: "بٗى

 قب٨ة ٖلى ْويؤلال٨تر اإلا٣غع  اؾحسضام ٞاٖلُة بلى الضعاؾة َضٞد". اإلاىىعة باإلاضًىت ؤلاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب ب٩لُت
ٓم آلاصاب ب٩لُة ْاخحاًِٞٓ الُالبات ثدهُل في الحٗلُمُة البرمجُة اؾحسضام ْٞاٖلُة ؤلاهترهد  للبىات، ؤلاوؿاهُة ْالٗل

ٓٝ٢ٓ . ْالاخحٟاّ الحدهُل في الحٗلُمُة ْالبرمجُة ؤلاهترهد قب٨ة ٖلى ؤلال٨ترْوي اإلا٣غع  مً ٧ل ٞاٖلُة مضٔ ٖلى ْال

ٓطض ال: الحالُة للىحاثج الضعاؾة ْثٓنلد. جٗلُمُة بغمجة ثدهُلي، ازحباع َٓ الضعاؾة اؾحسضمد ً ١  صالالة طات ْٞغ
ٔ  ٖىض بخهاثُة ٖٓة بحن (α  =0.05) مؿحٓ ٣ة) ثضعؽ التي الًابُة اإلاجم ٖٓة (اإلاٗحاصة بالٍُغ بُة ْاإلاجم ْلى الحجٍغ  التي) ألا

ٓطض ال. لحدهُلا الزحباع البٗضذ الحُب٤ُ في ("الحٗلُمُة البرمجُة" باؾحسضام ثضعؽ ١ ث  ٖىض بخهاثُة صاللة طات ْٞغ
 ٔ ٖٓة بحن (α  =0.05) مؿحٓ ٣ة) ثضعؽ التي الًابُة اإلاجم ٖٓة (اإلاٗحاصة بالٍُغ بُة ْاإلاجم  ثضعؽ التي) الساهُة الحجٍغ

. الحدهُل في ("ؤلاهترهد" الٗاإلاُة الكب٨ة م٣غع  باؾحسضام

ٓان 2اإلاهغي  صعاؾة    الخٗلُم جُب٣ُاث هدى الهاقمُت الجامٗت في الٗلُا الضعاؾاث َلبت اججاَاث جدلُل: "بٗى

ٓم ٧لُة في الُٗا الضعاؾات َلبة اثجاَات ثدلُل ٖلى الضعاؾة َضٝ". ؤلال٨ترووي ٍٓة الٗل  هدٓ الِاقمُة الجامٗة في الترب

ٓهد. ؤلال٨ترْهُة اإلاؿا٢ات في ْالسبرة الترا٦مي اإلاٗض٫ مً ٧ل ؤرغ ْجٗٝغ ؤلال٨ترْوي، الحٗلم ثُب٣ُات  مً الضعاؾة ُٖىة ث٩
(70)  

ًال
البة َالبا ٓم ٧لُة في اإلااطؿححر بغهامج َلبة مً َْ ٍٓة الٗل م ثم الترب ٣ة ازحُاَع ٓاثُة بالٍُغ  اؾحسضمد. البؿُُة الٗك

ٓهّ الاؾخباهّ ْاؾحسضمد. الٓنٟي اإلاؿخي اإلاىهج الضعاؾة ا ثم ٣ٞغة (44) مً اإلا٩ ٍَٓغ  ْثٓنلد. الُلبة اثجاَات لح٣ُُم ثُ

ٓص: الحالُة الىحاثج بلى الضعاؾة ٓم ٧لُة في الُٗا الضعاؾات َلبة لضٔ بًجابُة اثجاَات ْط ٍٓة الٗل  الحٗلم ثُب٣ُات هدٓ الترب
ٓطض ال. ؤلال٨ترْوي ١ ث ٔ  ؤلال٨ترْوي الحٗلم ثُب٣ُات هدٓ الٗلُا الضعاؾات َلبة اثجاَات في بخهاثُة صاللة طات ْٞغ  جٗؼ

هُةؤلال٪ اإلاؿا٢ات في ْالسبرة الترا٦مي للمٗض٫  اؾحسضام في ؤ٦بر بك٩ل الحٓؾ٘: باآلجي الضعاؾة ؤْند الىحاثج ٖلى بىاء. ثْغ
م زام بك٩ل الٗلُا الضعاؾات َلبة ْم٘ الِاقمُة الجامٗة في ؤلال٨ترْوي الحٗلم ثُب٣ُات  ؤلال٨ترْوي الحٗلم ٢اصة باٖحباَع
 
ًال
ٓن  مؿح٣بال ٕٓ َظا ٧  الحٗلُم ٖالم في طضًض َٓ ما ب٩ل اثها٫ ٖلى الُلبة ًجٗل مما صاثم، بك٩ل محجضص الحٗلم مً الى

ض بطغاء. ؤلال٨ترْوي ٖٓات ْثىا٫ْ  ؤلال٨ترْوي الحٗلم مجا٫ في الضعاؾات مً اإلاٍؼ ٔ  مٓي  ْمحٛحرات اإلاضمج، الحٗلم مسل ؤزغ

 ٔ ٔ  مسل ؤزغ . الُلبة ْطيـ الضعاسخي اإلاؿحٓ

ٓان 3الٗاَي ٖبض صعاؾة   ب إلاىا٢٘ والخهمُم اإلاهاعاث جىمُت ٝي اإلاضمج والخٗلُم ؤلال٨ترووي الخٗلُم أزغ: "بٗى  الٍى

ة بلى الضعاؾة َضٞد". الخٗلم ج٨ىىلىحُا هدى اإلاهىُت الضبلىم َالب لضي الخٗلُمُت  ْالحٗلُم ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ارغ مٗٞغ
ٓا٢٘ ْالحهمُم اإلاِاعات ثىمُة في اإلاضمج ٍٓي إلا ٓم َالب لضٔ الحٗلُمُة ال ٓلٓطُا هدٓ اإلاِىُة الضبل  ؤلال٨ترْوي، الحٗلُم ث٨ى
ٓهد   (36) مً الضعاؾة ُٖىة ث٩

ًال
البة َالبا ٖٓات رالذ بلى ٢ؿمٓ َْ ٍْة مجم ْات. مخؿا : هي اؾحسضمد التي الضعاؾة ؤص

ٓا٢٘ ْؤلاهحاض الحهمُم ْمِاعات اإلاِام ؤصاء م٣ُاؽ ثدهُلُة، ازحباعات ٍٓي، إلا ٓلٓطُا هدٓ الُالب اثجاٍ م٣ُاؽ ال  ث٨ى

ٓص: الحالُة للىحاثج ةالضعاؽ ْثٓنلد. ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ١ ْط  الجاهي في الحدهُل محٓؾُات بحن بخهاثُة صالة ْٞغ

                                                           
بكلية اآلداب والعلـو اإلنسانية فاعلية التعليم االلكًتوٍل يف التحصيل واالحتفاظ لدى طالبات العلـو االجتماعية . (ـٕٛٓٓ). األمحدي، أميمة بنت محيدٔ

 .بادلدينة ادلنورة

. ٖتليل إتاىات طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة اذلامشية ضلو تطبيقات التعليم االلكًتوٍل. (ـٕٛٓٓ). ادلصري، رَل عمر 
دار اجلامعة اجلديدة، . (اإلنتاج –التصميم  –رية النظ)التعليم االلكًتوٍل الرقمي . (ـٕٕٔٓ). عبد العاطي، حسن الباتع وأبو خطوة، السيد عبد ادلوىلٖ

 .اإلسكندرية
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ٓا٢٘ ْؤلاهحاض الحهمُم إلاِاعات اإلاٗغفي ٍٓي إلا ٖٓات الحٗلُمُة ال ٓص. السالذ للمجم ١ ْط   صالة ْٞغ
ًال
 محٓؾُات بحن اخهاثُا

ٖٓة اإلاٗغفي الجاهي في الحدهُل ٓا الظًً الُالب إلاجم  الجاهي مً الحدهُل ْمحٓؾُات ًضيالح٣ل الحٗلُم ٍَغ٤ ًٖ صعؾ
ٖٓة اإلاٗغفي ٓا الظًً الُالب إلاجم ٓص. الح٣لُضي الحٗلُم لهالر ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٍَغ٤ ًٖ صعؾ ١ ْط   صالة ْٞغ

ًال
 بخهاثُا

ٖٓة اإلاٗغفي الجاهي مً الحدهُل محٓؾُات بحن ٓا الظوي الُالب إلاجم  صعطات ْمحٓؾِ اإلاضمج، الحٗلُم َغ١  ًٖ صعؾ

ٖٓة اإلاٗغفي، اهيالج في الحدهُل ٓا الحن الُالب إلاجم . اإلاضمج الحٗلُم لهالر ؤلال٨ترْوي، الحٗلُم ٍَغ٤ ًٖ صعؾ

ٓع  صعاؾة   ٓان 1الى ْع  ٖلى الحٗٝغ بلى الضعاؾة َضٞد". بٗض ًٖ الخٗلُم صٖم في ؤلال٨تروهُت اإلا٨خباث صوع : "بٗى  ص
ّٟ ثُغ١  خُص بٗض ًٖ الحٗلُم زضمة في ؤلال٨ترْهُة اإلا٨حبة ٓلٓطُا اؾحسضام ٖلى ثُغ١  ٦ما ْمبرعاثّ، َضاّْٞؤ لحٍٗغ  الح٨ى

ْع  بلى باإلياٞة اإلا٨حبات في الخضًسة  ؤق٩ا٫ بالحٟهُل ْثىا٫ْ . بٗض ًٖ الحٗلُم خضمات ث٣ضًم في اإلا٨حبات ثلٗبّ الظي الض

 ٦حي مً ؤق٩الّ بمسحل٠ ؤلال٨ترْوي اليكغ الاٞترايحن الٟهل: مجها اإلا٨حبات ث٣ضمِا التي بٗض ًٖ الحٗلُم زضمات
ْعٍات ض ؤلاهترهد زضمات ال٨ترْهُة، ْص  ٖلى الغص في بٗض ًٖ الحٗلُم صعاسخي ٌؿاٖض الظي ؤلال٨ترْوي ْالبًر

ْع  اإلاغثُة ْاإلااثمغات اإلاضمجة ْألا٢غام.اؾحٟؿاعاتهم ٓم الظي ْالض . بٗض ًٖ الحٗلُم ٖملُة في اإلا٨حبات ؤمىاء بّ ٣ً

ً صعاؾة   ٓان 2الضًً ٍػ ضاصًت اإلاضاعؽ في ؤلال٨ترووي لُمالخ٘ ججغبت أزغ: " بٗى ت ؤلٖا  الخدهُل ٖلى اإلاهٍغ

ا واججاَاتهم للُالب الضعاس ي ضاصًة اإلاضاعؽ في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤرغ ث٣صخي بلى الضعاؾة َضٞد". هدَى ة ؤلٖا  ٖلى اإلاهٍغ

ٍٓ الُالب اثجاٍ ل٣ُاؽ م٣ُاؽ ْبىاء الضعاسخي، الُالب ثدهُل ضاصي رالصا٫ اله٠ َالب ٖلى الضعاؾة َب٣د. هد  ؤلٖا
ٓعؾُٗض، بمداٞٓة مضاعؽ بسالذ ضاصًة ٢ىا مضعؾة ب ضاصًة ؾِىا ابً ْمضعؾة بىحن، ؤلٖا  السلٟاء ْمضعؾة بىحن، ؤلٖا

، (112) ْٖضصَم (م2005/2006) بىحن،ٖام الغاقضًً
ًال
ٓا َالبا ٖٓات رالرة بلى ٢ؿم ٖٓححن مجم بِححن مجم  اخضاَما صعؽ. ثجٍغ

ٔ  لكب٩اتا ٖبر ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٍَغ٤ ًٖ ٓثغ، ٖلى ال٣اثم ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ًٖ ْألازغ ٖٓة السالسة اما ال٨مبُ  اإلاجم

٣ة الًابُة بي الحدلُلي الٓنٟي الضعاؾة مىهج. الح٣ُلُضًة بالٍُغ  الاثجاٍ ٢ُْاؽ الحدهُلي الازحباع ْاؾحسضام ْالحجٍغ

ْات ٓص ٖضم: الضعاؾة الحها ثٓنلد التي الىحاثج ؤَم. للضعاؾة ٦إص ١ ْط ٖٓححن َالب بحن بخهاثُة صاللة طات ْٞغ  اإلاجم
بِححن الب  –الحجٍغ ٖٓة َْ ايُات، إلااصة ثدهُلِم في الًابُة اإلاجم  صعطات محٓؾِ ؤن ٖلى الىحاثج جكحر ْل٨ً الٍغ
ٖٓححن بِححن اإلاجم ٖٓة صعطات محٓؾِ مً ؤًٞل الحجٍغ ٓثغ الحٗلُم ٍَغ٤ ًٖ صعؾد التي الًابُة اإلاجم   بال٨مبُ

ًال
٢ٓا  ثٟ

ْلئ٪ ٖلى ٓا لظًًا ؤ ٖٓة اق٩ا٫ بلى طل٪ الباخص ْٖؼا الكب٩ات ٖبر ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٍَغ٤ ًٖ صعؾ  باإلهترهد ألازحرة اإلاجم

ٓا٢٘ . ؤلاهترهد ٖلى ْالاؾحمإ الحٗلُمُة ٚحر ْاإلا

ٓان 3ٚاهم صعاؾة   ت اإلاخٗضصة الىؾابِ بغامج وجى٠ُْ الهخاج الالػمت اإلاٗاًحر: "بٗى ا ال٨مبُىجٍغ  ٖلى وأزَغ

ضاصًت باإلاضعؾت ٫الخدص ي ٓاؾُة الحٗلُم ٞاٖلُة ٢ُاؽ بلى الضعاؾة َضٞد". ؤلٖا ٓبي ال٣اٖضي اإلادلل هٓام ب  ْؤرغ الخاؾ
ٓاٖض بٌٗ ثدهُل في الُالي طيـ ٓهّ ُٖىّ الباخص ْاؾحسضم. (ْاإلاٗغبة اإلابيُة ألاٞٗا٫) الٗغبُة اللٛة ٢   (60) مً م٩

ًال
 َالبا

                                                           
كلية الدراسات العليا، جامعة الزعيم  (تكنولوجيا التعليم)ماجستَت . دور ادلكتبات االلكًتونية يف دعم برامج التعليم عن بعد. (ـٕٚٓٓ). النور، زلاسن بلو 

 .األزىري
دكتوره . التعليم االلكًتوٍل يف ادلدارس اإلعدادية ادلصرية على التحصيل الدراسي للطالب وإتاىاهتم ضلوىاأثر ٕتربة . (ـٕٙٓٓ). زين الدين، زلمد زلمودٕ

 .، كلية الًتبية، جامعة اخلرطـو(تكنولوجيا التعليم)يف الًتبية 

رسالة . رىا على التحصيل بادلدرسة اإلعداديةادلعايَت الالزمة إلنتاج وتوظيف برامج الوسائط ادلتعددة الكمبيوترية وأث. (ـٕ٘ٓٓ). غاًل، حسن ذياب 
. ماجستَت غَت منشورة، معهد الدراسات والبحوث الًتبوية، جامعة القاىرة
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 بلى الباخص ثٓنل. البٗضي الازحباع بطغاء ْبٗض. خمو مضًىة في ألاصبي يالساهٓ الساوي اله٠ َلبة مً ؤلاهاذ مً ههِٟم
ٔ  ان ٖٓة الحدهُلي اإلاؿحٓ بُة للمجم ٓبي ال٣اٖضي اإلادلل هٓام اؾحسضمد التي الحجٍغ ٔ  مً اٖلى ٧ان الخاؾ  اإلاؿحٓ

ٖٓة لُلبة الحدهُلي . الًابُة اإلاجم

ٓان 1ٖامغ صعاؾة   ـ: "بٗى  اؾحسضام ٖىض". وؤلاهترهذ بال٨مبُىجغ اإلاخٗضصة الىؾابِ باؾخسضام ال٨ُمُاء جضَع

ٓن  ال٨ُمُاء ثضَعـ في اإلاحٗضصة الٓؾاثِ ً ه٩ ٓع  الحسُل ٖلى ال٣ضعة بهماء: الحالُة ألاَضاٝ ثد٤ُ٣ ٖلى ٢اصٍع  ْطل٪ ْالحه
ْ  إلهماء ًاصي  ماصة في للحٗلم طضًضٍ ثضَعـ َغ١  بصزا٫ زال٫ مً الحضَعـ ٦ٟاءة ْعٞ٘. الُالي لضٔ الح٨ٟحر ٖلى ال٣ضع

٤ٍٓ ماصة ال٨ُمُاء ماصة طٗل. ال٨ُمُاء ٓعة زال٫ مً للُالب ْطظب جك  ألابٗاص رالرُة ْألاق٩ا٫ ْالهٓت اإلاحدغ٦ة اله
ٓع  في جؿاٖض ْالتي ئُة البىاءات ثه ٓمات في بٌٗ م٘ بًِٗا اإلاٟاَُم ْثغ٦ُي الحدلُل ٖلى ال٣ضعة بهماء. للماصة الجٍؼ  مىٓ

ٓلٓطُا م٘ الحٗامل ٖلى ٢اصع طُل زل٤. مح٩املة  البدص في الُلبة لضٔ ال٣ضعة بهماء. ْبهترهد خاؾٓب مً الٗهغ ث٨ى

ٍٓغ. ؤلاهترهد باؾحسضام ْالحهٟذ   ثسل٤ ْالتي اإلاحمحزة الٓؾاثِ َظٍ باؾحسضام ال٨ُمُاء ثضَعـ َغ١  ثُ
ًال
  بٗضا

ًال
 في طضًضا

  (120) ٖضصَا الضعاؾة ُٖىة. ال٨ُمُاء ثضَعـ
ًال
ٔ  مً َالبا  اما. ال٨ُمُاء ٢ؿم في الٍغاى مٗلمي ًة٧ل مً الساهُة الؿىة مؿحٓ

ْات مً ألا٫ْ  ال٣ؿم ًسو ُٞما ٓهد بغهامج: ٧الحالي ٩ٞاهد البدص ثدًحر في اإلاؿحسضمة ألاص   البرْب
ًال
 بٌٗ ٚلُّ مًاٞا

ٓع  ًدًغ ْبغهامج للٗغى، رالرُة ؤبٗاص إلياٞة البرامج ٠ٍٓ الٟالف بغهامج محدغ٦ة، ن ٧ٓ  اإلااصة لٗغى ْطل٪ ْالك
ٓع  بالهٓت   مسحهغة ؤٞالم لٗغى الُٟضًٓ مً ل٣ُات اإلاحدغ٦ة، ةْاله

ًال
ٓعة اإلاٗملُة، للحجاعب مؿب٣ا  ْرالرُة رىاثُة ن

صة بغامج باؾحسضام الابٗاص . الٗامة ال٨ُمُاء إلاسحبر اٞتراضخي بغهاض ثٟاٖلُة، ٦ُمُاثُة بغامج ؤلاهترهد، زضمة ٢بل مً مْؼ

ْات َْظٍ ا ًحم ألاص   ثدًحَر
ًال
ٓصة ْهي للُلبة إلاىهجا ث٣ضًم في للمؿاٖضة مؿب٣ا ٓط ٓاهة ٖلى م  الساوي ال٣ؿم. مضمجة ؤؾُ

ٓن  ٓاهّ ٖلى زؼجها ًحم ْالتي اإلاىهج ماصة مً ًح٩ ا ٍْحم مضمجة اؾُ   ثدًحَر
ًال
ٓمي الىهج طل٪ في مغاُٖا مؿب٣ا  ثغابِ في اإلاىٓ

ٍٓة ال٨ُمُاء الٗامة ال٨ُمُاء: الحالُة اإلاىاهج مً ٦ال جكمل ْالتي الٗلمُة اإلااصة  ٦ُمُاء  –آلالي الحدلُل َغ١  -الًٗ

ٍٓة الهىاٖات  هحاثج بلى ؤصٔ جٗلُمُة ٧ٓؾُلة الخاؾٓب اؾحسضام: ًإجي ما الضعاؾة بلحها ثٓنلد التي الىحاثج ْمً. الًٗ
ٓٞحر بالٍُغ٤ الحٗلُم مً ؤًٞل ْث ٢ٓد بٌٗ الح٣لُضًة، ٢ٓد م٣اعهة الحٗلُم في ال  اله٠ في ٌؿخىٟظٍ الظي الٗاصي بال
ْثىمُة اصةالم مً طاتها لل٨مُة ٔ  ْعٞ٘ الخاؾٓب الخاؾٓب، هدٓ بًجابُة ؤ٦ثر اثجاَات الحٗلُمُة،  ثدهُل مؿحٓ

َْؿاٖض ايُة، الٗملُات بطغاء ٖلى ْالحمٍغً الحضٍعي في الُلبة الُلبة، ٓٞغ الٍغ ٍْ  
ًال
  اَحماما

ًال
 ٢ضعاثّ خؿي َالي ب٩ل زانا

ٓاٍ ْاؾحٗضاصاثّ  ثدهُل في هٟؿّ ٖلى ٌٗحمض ؤن ْٖلى الحٗلم ٖملُة في ًحد٨م ؤن ٖلى الُلي ٌؿاٖض مما الٗلمي ْمؿح

ٓاص . الضعاؾُة اإلا

: الؿاب٣ت الضعاؾاث ٖلى الخ٣ُٗب

ْلِا في الخالُة الضعاؾة م٘ الؿاب٣ة الضعاؾات ثخكابة   ْلد خُص ؤلال٨ترْوي، للحٗلُم ثىا ْع  مٗٓمِا في ثىا  اإلادا

ٍٓمُة ْالضعاؾة. لّ الغثِؿُة ة اإلاسخُة الح٣ ٓاٞغ مضٔ إلاٗٞغ ٓع  صعاؾة الحٗلُم، مً ٕالىٓ َظا ث . خؿحن صعاؾة ٦ْظل٪. ٦مح

ْلحا ْاللحان ٍٓمُة اإلاسخُة الضعاؾة ثىا ٠ُ ؤَمُة الح٣ .  ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ثْٓ

                                                           
ورقة عمل مقدمة دلؤمتر جامعة عُت مشس الرابع . تدريس الكيمياء باستخداـ الوسائط ادلتعددة بالكمبيوتر واإلنًتنت. (ـٕٗٓٓ). عامر، مهند إبراىيمٔ
 .جرس األىلية، قسم الكيمياء" نظومي يف التدريس والتعليمادلدخل امل"
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إل زال٫ مً للضعاؾة الىٓغي  الجاهي في الؿاب٣ة الضعاؾات مً الباخص اؾحٟاص ٢ْض    ْال٨حي ألاصبُات ٖلى ؤلَا

ٕٓ اإلاغثبُة . باإلآي

ْلِا في الؿاب٣ة الضعاؾات ًٖ الخالُة الضعاؾة ازحلٟد ٢ضٝ آزغ طاهي ْمً    في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم محُلبات ثىا

ْلد بِىما. الجامُٗة الحٗلُمُة الٗملُة ٓاهي الؿاب٣ة الضعاؾات ثىا ٫ٓ  مسل ؤلال٨ترْوي الحٗلُم مً مسحلٟة ط  الٟه
ٓاع ؤبٓ صعاؾة مسل ؤلال٨ترْوي ْال٨حاب ؤلال٨ترْهُة ْاإلا٨حبة ؤلال٨ترْهُة ْلد ْالتي ؾ  ؤلال٨ترْوي ال٨حاب اؾحسضام ٞٗالُة ثىا

ٍٓة، للمغخلة الخاؾٓب إلااصة الضعاسخي الحدهُل في ْلِا في خؿً ْصعاؾة الساه  ثهي٠ُ م٣غع  في ؤلال٨ترْوي ال٨حاب ثهمُم ثىا

. الىبات

: واإلا٣ترخاث والخىنُاث الىخابج

 
ً
: الىخابج: أوال

ة بلى البدص َظا َضٝ    بٌٗ البدص ثىا٫ْ  ٢ْض. الجامعي الحٗلُم في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم اماؾحسض محُلبات مٗٞغ

ٓثدلُل زال٫ ْمً ؤلال٨ترْوي، الحٗلُم في للبضء الالػمة ألاؾاؾُة الٗىانغ الٖ  ٧ان. الؿاب٣ة ْالضعاؾات التربٓي  ألاصب الَا
: ماًلي الىحاثج ؤَم مً

ة ي٠ٗ .   .امعيالج الحٗلُم في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم اؾحسضامات في اإلاٗٞغ
ٍٓغ ؤلاصاعة اَحمام ٖضم .  ؿِم في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم اؾحسضام في اإلاضعؾحن مِاعات بحُ  .ثضَع

ٓٞغ ٖضم .  ؿُة بِئة ث ٓلٓطُا بمهاصع ملُئة ثٟاٖلُة ثضَع  .الحٗلُم ث٨ى

ٓاصع ه٣و .   .ؤلال٨ترْوي الحٗلُم في اإلاحسههة ألا٧اصًمُة ال٩
 .  ٔ ٓلٓطُا اؾحسضام في ٌؿاٖض ال الحٗلُمي اإلادحٓ  .الحضَعـ في الح٨ى

 .اإلاضعؾحن لضٔ ؤلال٨ترْوي البدص مِاعات ي٠ٗ .6
ٓبة .7 ٠ُ مجا٫ في الحضٍعي ث٣بل نٗ ٓلٓطُا ثْٓ  .الحٗلُم في الح٨ى

 .ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ٖلى اإلاضعؾحن ثضٍعي لبرامج اإلااصي الضٖم ي٠ٗ .8
ٓٞغ ٖضم .9 ٓاص ث  .ؤلال٨ترْوي الحٗلُم مجا٫ في للحضٍعي الالػمة ْألاطِؼة اإلا

ٓص ٖضم .0   .ؤلال٨ترْهُة ْاإلاٗضات لؤلطِؼة ْث٣جي ٞجي ٝبقغا ْط

ٓاٞغ ال .    .الجامٗة صازل في ؤلال٨ترْوي بالحٗلُم زانة مباوي ثح
 .ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ْل في اإلاضعؽ ٖلى ؤلايافي الٗيء .  

 
ً
 الخىنُاث: زاهُا

 ؤلال٨ترْوي لُمالح٘ اؾحسضام لحُٟٗل الحٓنُات مً ٖضص الباخص ٣ًترح هحاثج، مً البدص الُّ ثٓنل ما ٖلى بىاء  

: ْهي الجامعي الحٗلُم في

ٓن  ؤن .   .ْبم٩اهُاتهم خاطاتهم ٤ْٞ اإلاضعؾحن ثضَعـ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ؤَضاٝ مً ٩ً
 .للمٗلمحن ْمدضصة ْاضخة ؤلال٨ترْوي للحٗلُم ؤَضاٝ ْي٘ . 

 .الحضَعـ في ْثُّْٟٓ ؤلال٨ترْوي الحٗلُم مجا٫ في ْاإلاسحهحن السبراء بغؤي ألازظ . 
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 .الجامٗة في اإلاحاخة ؤلام٩اهُات ٤ْٞ ؤلال٨ترْوي ًمالحٗل زُِ ْي٘ . 

ضاص .    للمٗلمحن اإلاؿحمغ ْالحضٍعي ؤلٖا
ًال
. بل٨ترْهُا

 
ً
: اإلا٣ترخاث: زالثا

: ْهي اإلاؿح٣بلُة الضعاؾات البدٓذ مً ٖضص الباخص ٣ًترح ْثٓنُات، هحاثج مً البدص بلُّ ثٓنل ما ٖلى بىاء  

ْع  .   .الجامُٗة جٗلُمُةا٫ الٗملُة ثدؿحن في ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ص

ٍٓغ .   .اإلاٗانغة الٗاإلاُة الاثجاَات يٓء ٖلى الجامعي الحٗلُم بمغخلة ؤلال٨ترْوي الحٗلُم ثُ
ٍٓمُة صعاؾة .  ْع  ًٖ ث٣ . الجامعي ؤلال٨ترْوي الحٗلُم اإلاضعؾٟي ص

: اإلاغاح٘ ٢ابمت

1. ٓ ٓاع، ؤب  إلااصة صعاس يا٫ الخدهُل في ؤلال٨ترووي ال٨خاب اؾخسضام ٞٗالُت. (م2013). خؿً الؿُض ٢مغ ؾ

ت للمغخلت الخاؾىب ٓلٓطُا في ماطؿححر. الثاهٍى ُم طامٗة الٗلُا، الضعاؾات ٧لُة الحٗلُم، ث٨ى غي  الٖؼ  .ألاَػ

ـ َُئت أًٖاء لضي ؤلال٨ترووي الخٗلُم ٦ٟاًاث جىاٞغ مضي. (م2014). ب٨غ ؤبٓ ال٣اؾم ؤبٓ ٖمغ ؤخمض، .2  الخضَع

ٓعاٍ. الؿىصاهُت بالجامٗاث التربُت ب٩لُاث ٓلٓطُا) التربُة في ٞلؿٟةا٫ ص٦ح  طامٗة الٗلُا، الضعاؾات ٧لُة (الحٗلُم ث٨ى

ُم غي  الٖؼ  .ألاَػ

 الٗلىم َالباث لضي والاخخٟاّ الخدهُل في ؤلال٨ترووي الخٗلُم ٞاٖلُت. (م2008). خمُض بيد ؤمُمة ألاخمضي، .3

 .اإلاىىعة باإلاضًىت ؤلاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب ب٩لُت الاحخماُٖت

ٓاٞغ مضٔ. "ًدحى ٖبضهللا مدُا، آ٫ .4  عؾالة" بابها اإلاضعؾحن ٧لُة َالب لضٔ ْؤلاهترهد الخاؾي ث٣ىُة ٦ٟاًات ث

ٓعة، ٚحر ماطؿححر ٓص، اإلال٪ طامٗة التربُة، ٧لُة ميك اى ؾٗ  .م2002. الٍغ

ٓوي، .5 ٢ٓات. "مدمض مدمض البؿُ  ْْي٘ صمُاٍ بمداٞٓة الٗام الساهٓي  الحٗلُم في آلالي الخاؾي اؾحسضام مٗ

ٕ ٍٓغ م٣ترح مكْغ ٓعة، التربُة ٧لُة مجلة"لّ للحُ  .م2001 ؾبحمبر ،2ض ،47ٕ باإلاىه

ٓص قٓقي خؿاوي، .6 ٖٓة1ٍ. الخٗلُم وج٨ىىلىحُا ج٣ىُاث. (م2008). مدم ي الٗغبُة ،اإلاجم  .ال٣اَغة ْاليكغ، للحضٍع
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ً
٣ا  البل٤ ٞو

ٓعاٍ. والاججاَاث الضعاس ي الخدهُل ٖلى وأزٍغ وبغحؼ حاهُِه ٓلٓطُا ص٦ح ٓم طامٗة التربُة، ٧لُة الحٗلُم، ث٨ى  .السَغ

ٓلة خؿحن، .8  في الُالب جدهُل ٖلى الخٗلُمُت اإلاىحه باؾخسضام ؤلال٨ترووي الخٗلُم أزغ. (م2012). اخمض ز

اء ماصة ت الخابٗت ألاؾاؾُت اإلاضاعؽ ٖلى جُب٣ُُت صعاؾت  –ألاؾاؽ بمغخلت ألاؾاؾُت الٗاقغ لله٠ الٟحًز  التربُت إلاضًٍغ

ٓلٓطُا ماطؿححر. (م2012-2010) حغؽ مداٞٓت في والخٗلُم ُم طامٗة الٗلُا، الضعاؾات ٧لُة الحٗلُم، ث٨ى غي  الٖؼ  .ألاَػ

ٓص، .9 ٓعة ٖمل ْع٢ة. اإلاٗانغة الخدضًاث يىء في اإلاضعؽ إٖضاص ٦ٟاًاث.(م2008). ٖلي خم  ٧لُة مجلة في ميك

ٓم طامٗة  –التربُة  .َـ 1429 ال٣ٗضة طْ صٌؿمبر الساهُة، الؿىة السالص، الٗضص السَغ

ٓالضة، .10  مجلة"ٖمان في الخانت اإلاضاعؽ في اإلاضعؾىن  ًماعؾها التي ؤلال٨ترووي الخٗلم نىع . "مدمض ثِؿحر الس

ة، ال٣غاءة  .م2004 مآً ،34ٕ قمـ، ٖحن طامٗة التربُة، ٧لُة ْاإلاٗٞغ

ٓص مدمض ،الضًً ػًٍ .11 ضاصًت اإلاضاعؽ في ؤلال٨ترووي الخٗلُم ججغبت أزغ. (م2006). مدم ت ؤلٖا  الخدهُل ٖلى اإلاهٍغ

ا واججاَاتهم للُالب الضعاس ي ٓعٍ. هدَى ٓلٓطُا) التربُة في ص٦ح ٓم طامٗة التربُة، ٧لُة ،(الحٗلُم ث٨ى  .السَغ

 .ٖمان الغقُض، ثبةم٪. ؤلال٨ترووي والخٗلُم الخٗلُم ج٨ىىلىحُا. (م2004). اخمض ؾالم، .12
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ت ألاؾغة الخضازت  و٢ُم الخ٣لُضًت ال٣ُم بحن الجؼابٍغ
أخمض  خىٍتي الض٦خىع   ألاؾخاط إقغاٝ/هاصًت ٞغخاث: الُالبت إٖضاص

 -2-الجؼابغ حامٗــت/والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم ٧لُت

 

 

 

:  ٖامت ماثمٗلى

خةأخمض خىٍتي الض٦خىع  ألاؾحاط بقغاٝ ،ثددهاصًت ٞغخاث:الباخسة الُالبة ها٢كد ٓعاٍ ،ؤَْغ ٓم في ص٦ح  الٗل

ٓان الاطحماُٖة، ت ألاؾغة : "بٗى ٓم ْطل٪ ،" الخضازت و٢ُم الخ٣لُضًت ال٣ُم بحن الجؼابٍغ  ب٣اٖة ، 2012 صٌؿمبر الؿبد ً

ٓهد خُص ،2الجؼابغ حامٗــت- والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم لُت٥ الاحخمإ ٖلم ٢ؿمب   السانة اإلاىا٢كات  لجىة ث٩
م آلاثُة ألاؾاثظة مً اإلاىا٢كة  : ؤؾماَئ

ٓع  - . عثِؿا      2-الجؼابغ حامٗــت ، ؤ مدايغ ؤؾحاط ؤخمض، عمُحة الض٦ح

ا     2-الجؼابغ حامٗــت الٗالي الحٗلُم ؤؾحاط ، أخمض خىٍتي الض٦خىع  ألاؾحاط - . عام٣غ مكٞغ

ٓع  ألاؾحاط - ٓا       الٗالي الحٗلُم ؤؾحاط مٟح١ٓ  طما٫ الض٦ح . مىا٢كا ًٖ

ٓع  غة، قٍغ٠ لض٦ح ٓا        2-الجؼابغ حامٗــت ؤ نى٠ مدايغة ؤؾحاط َػ . مىا٢كا ًٖ

ٓع  - اف عابذ الض٦ح ٓم ب٣ؿم ؤ نى٠ مدايغة ؤؾحاط ، صْع ٓا         بجامٗة الؿُاؾُة الٗل . مىا٢كا ًٖ

ْلة اإلاىا٢كة ْبٗض     ٓعاٍ قِاصة ، هاصًت ٞغخاث: الباخسة الُالبة مىذ المجىة ٢غعت ْاإلاضا ٓم في ص٦ح  ؤلاطحماُٖة، الٗل
. طضا مكٝغ بضعطة

:  الغؾالت ملخو

ٓص ٖامة ْاَغة ألاؾغ جٗض اث٠ لّ اإلاجحم٘ في ألا٫ْ  ؤلاوؿاوي الىٓام ٞهي الس٣اٞات، ْمسحل٠ اإلاجحمٗات ؾاثغ جؿ ْْ 
ٓابِ ْآلُات ٓن  اطحماُٖة مىٓمة جٗض ٦ما ٖلُّ، ْاإلاداٞٓة عاٍعاؾحم ٖلى جٗمل ْي ابِ ثغبُِم ؤٞغاص مً ثح٩  اطحماُٖة ْع

ٍٓة ْؤزال٢ُة ْخُة، ْصم اث٠ زال٫ مً بُجها ُٞما ثحٟاٖل الٗال٢ات مً قب٨ة جك٩ل ٞهي ْع ٓاء ثإصًتها ٖلى جؿِغ التي الْٓ  ؾ
ٓاَا ٖلى ٔ  ٖلى ؤْ مؿح اث٠ بطان بلى ألاؾغة ؤَمُة ْث٨مً ٩٦ل، اإلاجحم٘ مؿحٓ اًة ْْ  ْالخماًة الاطحماُٖة ْالحيكئة الٖغ

ٓخُض اإلاهضع ٞةجها اإلا٩اهة ْمىذ ٓانٟات م٘ ثح٤ٟ طضص بإًٖاء اإلاجحم٘ ًمض الظي ال ُٖٓة ْزهٓنُات م  ؤْ اإلاجحم٘ َظا ْه

. طا٥

ٓن  ض مً ألاؾغة ثح٩ طة الْؼ ٓم ٞهي ألاؾغة، بىاء في ْمِما ٞٗاال ٖىهغا اإلاغؤة ْجك٩ل ْألابىاء ْالْؼ ٍٓة َامة ْاعبإص ث٣  ْخُ
اًة ث٣ضًم بلى ْالٓي٘ الخمل مً ابحضاء ماع، مسحل٠ بلى الٗملُة َظٍ ْجؿحمغ لؤلَٟا٫ ْالىٟؿُة الجؿماهُة الٖغ  َْظا ألٖا
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ش ٖبر رابحة، ب٣ُد اإلاِام ِٞظٍ الاطحماُٖة بالحيكئة ٌؿمى ، الاوكٛاالت بٌٗ طاهي بلى الس٣اٞات مسحل٠ ْفي الحاٍع  ألازٔغ

ٓم ٞمسال ُٟة اإلاغؤة ث٣ ْعَا طاهي بلى الٍغ . الخ...ْاليؿُج ْالؼعاٖة بالغعي الُٟغي  ص

ٓصات ْعٚم ٓم التي اإلاجِ ٍٓة م٩اهة في ثب٣ى اإلاغؤة بها ث٣ ٢ٓة ٞهي الغطل بٗض راه  ثدد خُاتها جِٗل التي الًُٟٗة اإلاسل
ٓاء الغطل ْناًة طا ؤْ ؤبا ٧ان ؾ ة ألاؾغة ْباٖحباع ألاؾغي، الِغم ؤٖلى في ِٞٓ الغطل ؤما ؤزا، ؤْ ْػ  ؤؾغة الح٣لُضًة الجؼاثٍغ

٣ة اطُة ؤؾغ ثٓم مٓؾٗة بٍُغ ٓن  ٖضة ْػ ٓن  ْاخض بِد في ٌِٗك ن بصاعة في لؤلب الؿلُة ث٩ ة الكْا  ًجٗلِا ما َظا ألاؾٍغ
ٓع  في اإلاغؤة ؤما ال٣غاعات، اثساط في ْالخؿم ْالحٗاْن  بالحماؾ٪ ثحمحز  باإلاِاعات لل٣ُام ثهمر ٞال الح٣لُضي الغطل مىٓ

٧ْلد لظل٪ الٗاثلة مؿح٣بل ث٣غع  التي ةالسُحر ٓاطبات بلحهً ؤ ٓع  ثدترم ٢ُم ثِٓغ بظل٪ ألابىاء، ْعٖاًة اإلاجزلُة ال  صْن  الظ٧

ْهُة اإلا٩اهة اإلاغؤة ثدحل رم ْمً, ؤلاهاذ ض بحن الٗال٢ة في ختى الحمُحز َظا ٍِْٓغ الغطل، مً الض ْطحّ، الْؼ  ال ٞالغطل ْػ
٢ْات ًم٨ص طحّ م٘ ٞغاّٚ ؤ اض مً ٦سحر ٧ان لظل٪ للغطل ْمظلة ُٖي طل٪ ألن ْؤبىاثّ ْػ ٓن  ال ألاْػ ٓا٫ ؤَمُة ٌُٗ  ألخ

طاتهم، ٔ  مغة لُحإ٦ض ألاؾغة هُا١ مً ًسغض ؤن ًم٨ىّ ال هؼإ ْؤي  ْػ  ؾلُة لِا الح٣لُضًة ألاؾغة صازل اإلاغؤة م٩اهة ؤن ؤزغ
 م٩اهتها ثحدضص ٧اهد بل بُجهما، الٗال٢ة َبُٗة صثدضي ٖلى ًى٨ٗـ ما َْظا الغطل ؤمام الًُٟٗة الاطحماُٖة إلاغثبتها ثبٗا ؤ٢ل
ٓع  إلهجاب ثبٗا . الظ٧

٫ٓ  ْالحدًغ للحهيُ٘ ْهخُجة  ثجاَلّ، ًم٨ً ال جٛحرا ألاؾغي  البىاء ٖٝغ الجؼاثغي، اإلاجحم٘ بلى خضًسة ْؤ٩ٞاع ٢ُم ْصز

ة ٞاألؾغة ٫ٓ  خالة في هي آلان الجؼاثٍغ ٍْٓة ؤؾغة بلى ممحضة ؤؾغة مً مؿحمغ ثد .  ه

ْعا لٗي الٗاثالت ؤبىاء بحن ْالحٗلُم ْالتربُة الس٣اٞة قاعاهد بن ِٓٞم صْن  لؤلٞغاص ْال٣ُمي ال٨ٟغي  الاؾح٣ال٫ في ٦بحرا ص ٢ْ 
 ْهخُجة بل ْاليؿاء، الغطا٫ بحن ٍْمحز ًٟهل الظي الاطحماعي الخاطؼ بػالة بلى طل٪ ؤصٔ ٦ما ْالح٣الُض، الٗاصات يض

الت ٢ِٓا مً ٢ؿم ٖلى اإلاغؤة تثدهل الؿُاؾُة ْختى الا٢حهاصًة للحد  ألصاء ؤمامِا اإلاجا٫ ْؤثُذ م٩اهتها اعثٟإ بلى ْؤصٔ خ٣

ْع  . اإلاجحم٘ ْث٣ضم بىاء ٖملُتي في اإلاكاع٦ة ٖلى ٌؿاٖضَا الظي ؤلاًجابي الاطحماعي الض

ة الخُاة َبُٗة بن  ة الخُاة َبُٗة ًٖ ؤلازالٝ ٧ل ثسحل٠ الخضًسة ألاؾٍغ  عةألاؽ حجم ٞهٛغ الح٣لُضًة، ألاؾٍغ
اصة بلى ؤصٔ ٢ض ؤ٢اعبها م٘ الاطحماُٖة ٖال٢تها ْي٠ٗ ض بحن الاثها٫ ٍػ طة الْؼ ٟا٫، ْالْؼ ض ٍْبضؤ ْألَا ٓاٖض بلى ٌؿخىض الْؼ ٢ 

ْمة ة الٗال٢ات جٛحر في ؾاَم ما َظا الاطحماُٖة ْاإلا٩اهة اإلاغ٦ؼ في اإلاؿا . بًجابُا جٛحرا ألاؾٍغ

ِا التي ْالا٢حهاصًة ْالس٣اُٞة الاطحماُٖة للمحٛحرات ثُجةن َٓ ؤؾغة ٧ل جِٗكّ الظي الجضًض ألاؾغي  الٓي٘ بن  ٖٞغ
ٍٓا ق٨ال الحٛحر ًازظ ٢ْض ؤٞغاصَا ؾل٥ٓ ٖلى ثارغ ثهُبها التي الحٛحرات ٩ٞل الجؼاثغي، اإلاجحم٘  ْالٗاصات ال٣ُم ًمـ مٗى

ٓلٓطُا ثإرحر في ًحمسل ماصًا ق٨ال ؤْ ألاؾغة في الؿاثضة  ثىاػلد ٢ض الخايغ ٖهغها في هجض بط, الاطحماُٖة الخُاة ٖلى الح٨ى

ْاع بٌٗ ًٖ ألاؾغة اث٠ ألاص ٔ  ْْؾاثل اطحماُٖة ماؾؿات طل٪ في ٢ْاؾمتها, ْالْٓ الم ٧ٓؾاثل ؤزغ ٓن  )ؤلٖا  ،(الحلٍٟؼ
الت ة، البيُة ٖلى البالٜ ألارغ لِا ٧ان ْالاطحماُٖة الا٢حهاصًة ٞالحد  ٖؼلِا ًم٨ً ال اطحماُٖة ْخضة ألاؾغة ْباٖحباع ألاؾٍغ

ٓعة ٞهي إلاجحم٘ا ًٖ ٓع  مغخلة ٧ل ج٨ٗـ التي اله بُٗة اإلاجحم٘، بها ًمغ ثُ  م٘ الح٠ُ٨ مً م٨ىتها الضًىام٨ُُة ألاؾغة َْ
ٓاء لؤلؾغة، الجضًضة اإلآاَغ لىا ًٟؿغ ما َظا مغخلة ٧ل مُُٗات ٔ  ٖلى ؾ  ق٩ل خُص مً ؤْ ٞحها الؿاثضة الٗال٢ات مؿحٓ

ْاع ْهمُِا بيُتها . ْم٩اهتهم ؤٞغاصَا ْؤص

ة ألاؾغة نؤ بال ٓم ؤؾغة الجؼاثٍغ ٓاعرتها ؤلاؾالمُة الٗغبُة الس٣اٞة مً مؿحمضة ؤ٩ٞاع ٖلى ث٣  الحيكئة ٖملُة زال٫ مً ث
ٓم التي الاطحماُٖة ٍٓة ًٖ اإلاٗبرة ال٣ُم َظٍ ثلػى ؤن ًم٨ً ٞال ألابىاء، طُل بلى آلاباء طُل مً بى٣لِا ْطل٪ ألاؾغة بها ث٣  الِ

ة ْالخُاة الاطحماُٖة الخُاة ذثدضي ْعاء الؿعي إلاجغص الس٣اُٞة م السهٓم، ْطّ ٖلى ألاؾٍغ ٓم ما ٚع الم ْؾاثل بّ ث٣  ؤلٖا
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ٓماثُة ْالكب٨ة ة ألاؾغة ٖلى ألاؾالُي بمسحل٠ ٢ُمِا ٞغى مً اإلاٗل  ٞهي اإلاجحم٘، إلاٗح٣ضات ؤخُاها ْاإلاىاُٞة الجؼاثٍغ
ٔ  طِة ْمً الاطحماُٖة، ال٣ُم ثغؾُش زال٫ مً لِا ثحهضٔ ؤن ثدا٫ْ  ِغ آلازغ، لبًِٗا مح٣بلة هٟؿِا صتْض ؤزغ  طل٪ ْْ
٦ُٓة ؤهماٍ في الحٛحر ٓمُة الخُاة نُاٚة ؤُٖض بل ْاإلالبـ الِٗل في ؾل ن الُ  ال٣ُم ٖهغهة ٧اهد إلاا ْألاؾغة، الٟغص لكْا

د ْألاؾغة، للمجحم٘ باليؿبة بالٛة ؤَمُة طات ْالح٣الُض الم ْؾاثل ؾاٖع ٓن  زانة –ؤلٖا  صُٖملد  -السانة إلاحزثّ الحلٍٟؼ
ٓم ٦ُٓة ْؤهماٍ ٢ُم ثغؾُش زال٫ مً ْطل٪ الخضارة مِٟ ٓا٦بة الحلٟاػ ٣ًضمِا التي البرامج مسحل٠ في َْظا طضًضة ؾل  إلا

. الٗهغ

ٓن  ٢ْض مسحلٟححن ر٣اٞححن اطحمإ بن  لهي الحىا٢ٌ طل٪ شسهِحّ في ًدمل طُل بىاء بلى ْالؿعي محٗاعيححن ؤخُاها ٩ً
اًة آلاباء ؤمام نٗبة مِمة ٍٓة، ثيكئة ْثيكئتهم ئهمؤبىا لٖغ  ًٖ اإلاٗبرة الح٣لُضًة ٢ُمّ ٖلى الجُل َظا ًداٞٔ ٠ُ٨ٞ ؾ
ٍٓحّ ٖٓي طِة، مً الس٣اُٞة َ ٔ  طِة مً َْؿح  لظل٪ ؤؾالُبها، بازحالٝ الحٛحر ٖملُة ٖلُّ ٞغيتها التي الجضًضة ال٣ُم ؤزغ

 الهغإ َظا ًى٨ٗـ ٢ْض ْمجحمّٗ، ْؤؾغثّ اثّط بىاء في الغئٍة لّ  ثحطر لً -٢ُمي ر٣افي  –نغإ في ًيكإ الظي الجُل ٞةن
٣ة ٢ُمِم بل ْمماعؾاتهم ألاٞغاص ؾل٥ٓ ٖلى ٍغ م َْ  ٞل٣ض ْماقغاتها، ؤبٗاصَا بحٛحر جٛحرت اإلاٟاَُم ختى بل ِْٖكِم ث٨ٟحَر
ٓم ِْغ ٓم طضًض بىاء في الخضًسة ألاؾغة مِٟ ْاع ٣ً ٓػٖة ْاإلا٩اهات للمغا٦ؼ ٣ْٞا ثحدضص بإص ٫ٓ  ثإرغت ْالتي ؤٞغاصَا بحن اإلا  بضز

ٓامل ض مسل ْر٣اُٞة ا٢حهاصًة ٖ ٓاَا ْاعثٟإ للٗمل اإلاغؤة زْغ ٓعي الحدًغ ْاهخكاع الحٗلُمي مؿح  ما َظا الخًاعي، ْال

ٓع  ًٟؿغ ٓعات ًٖ الىاثجة لؤلؾغة طضًضة ؤهماٍ ِْ . خضًسة ْؤ٩ٞاع ٢ُم ٖلى مبيُة ثه

 ال٣ُم ؤمام الح٣لُضي ْبىائها ٩َُلِا ٖلى ألاؾغة ٞٓدخا َْل ألاؾغة؟ ٖلى بًجابُا ثإرحرا ال٣ُمي الحٛحر لِظا ٧ان ِٞل
ٓػَ٘ ثدضًض ؤُٖض َل رم ٖلحها؟، صزلد التي الجضًضة ْألا٩ٞاع ْاع ْث اث٠ ْاإلا٩اهات ألاص  الٗال٢ات جٛحرت ْبالحالي ْالْٓ

ة اض ٖال٢ة) ألاٞغاص بحن ألاؾٍغ طات ألاْػ ٓن  ؾاَم َْل. (باألبىاء آلاباء ْٖال٢ة بالْؼ  مً ألاؾغة ٖلى جٛحرات بخضاذ في الحلٍٟؼ

اض باألبىاء آلاباء ٖال٢ات خُص طات؟ ْألاْػ .                                                                                بالْؼ

خة الخؿائالت ٖلى لئلطابة :                                    الحالُة الٟغيُاث طاءت اإلاُْغ

اوي الازحُاع لىٕ الخضارة ٢ُم ثارغ -  . (ْاإلاغؤة الغطل) الكباب لضٔ الْؼ

ْاع ٖلى الخضارة ٢ُم ثارغ -   .  ألاؾغة صازل ْاإلا٩اهات ألاص

 .ألاؾغة صازل الاطحماُٖة الحيكئة ٖلى الخضارة ٢ُم ثارغ - 

ٓن  ًارغ -   .  ألاؾغة صازل الخضارة ٢ُم ثغؾُش ٖلى (بغامجّ زال٫ مً) الحلٍٟؼ

 ؾبٗة قمل ٢ْض للضعاؾة الىٓغي  لجاهي زهو ألا٫ْ  ٞالباب بابحن، بلى صعاؾةا٫ ٢ؿمد الٟغيُات َظٍ مً للحد٤٣ ْ
(7)  ٫ٓ . ٞه

. للضعاؾة اإلاجهجي لال٢تراب زهو ألا٫ْ  ٞالٟهل

ات ٞسهو الساوي الٟهل ؤما ات الضعاؾة ثبيد بط الؿاب٣ة ْالضعاؾات اإلاٗحمضة لىٍٓغ ة ألاؾغة لِٟم ٖضة هٍٓغ  الجؼاثٍغ
ة ارة،الخض ٢ُْم الح٣لُضًة ال٣ُم بحن ُُٟة البىاثُة ٧الىٍٓغ ة الْٓ ة ٦ْظا الاطحماُٖة الحيكئة ْهٍٓغ  ثدا٫ْ  التي الهغإ هٍٓغ

 التي الخضارة ٢ُْم الاطحماُٖة الحيكئة زال٫ مً ثغؾُسِا ٖلى ألاؾغة جٗمل التي الح٣لُضًة ال٣ُم بحن ال٣اثم الهغإ ثٟؿحر
ٓامل ٞغيتها ٓطُة ْالس٣اُٞة الا٢حهاصًة الٗ ٓل إلاة، ْل في ْالح٨ى ة الضعاؾة اؾحٗاهد ٦ما الٗ  اإلابدص ْفي الخضارة، بىٍٓغ
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ة ألاؾغة ٖالجد التي الؿاب٣ة بالضعاؾات البدص اؾحٗان الساوي  ٖلى لِا جٗغيد التي الحٛحرات ؤَم خُص مً الجؼاثٍغ

 ٔ ُٟي البيُٓي  اإلاؿحٓ . ْالس٣اُٞة ْالؿُاؾُة ْالا٢حهاصًة الاطحماُٖة الحٛحرات ْل في زهاثهِا ْؤَم ْالْٓ

 ال٣ُم إلااَُة زهو ألا٫ْ  ٞاإلابدص مباخص، ؤعبٗة بلى ٢ْؿم لؤلؾغة الاطحماُٖة لل٣ُم ٞسهو السالص الٟهل ؤما 
ٓا٠٢ في ٖضة بضاثل بحن مً الجماٖة ؤْ الٟغص ٌؿحسضمّ لمخ٨م مُٗاعا بٓنِٟا ٧ٓا ؤْ ما ٢غاعا ًحُلي م اع ٞهي مُٗىا، ؾل  ؤلَا

ٓما َظا ٍْحضازل اإلاجحم٘ صازل للؿل٥ٓ اإلاغطعي  بال ْالخاطات، الاثجاَات، الؿل٥ٓ، اإلاٗاًحر،: ْهي ٖضة مٟاَُم  م٘ إلاِٟ

. اإلاتن في ثٓيُدّ ثم بُجهم مجهجي ٞغ١  َىا٥ ؤهّ

ة، الاثجاَات مسحل٠ خؿي ٖضة ثهيُٟات ْلل٣ُم  ، ؤؾاؽ ٖلى ثهي٠ُ -1: ِٞىا٥ الىٍٓغ  ٖلى ثهي٠ُ-2 اإلادحٔٓ
ٓمُة، ؤؾاؽ ٖلى ثهي٠ُ -3 ال٣ُمة، قضة ؤؾاؽ ٓح، ؤؾاؽ ٖلى ثهي٠ُ -4 الٗم ْام، ؤؾاؽ ٖلى ثهي٠ُ -5 الٓي  الض

ٓإ ال٣ُم ؤن ًحطر ْبظل٪ . الخ.... ْالجمالُة، ْالس٣اُٞة، ْالا٢حهاصًة ْالاطحماُٖة مجها الضًيُة: ؤه

م ٓهات ٖىانغا لل٣ُم ٞةن الازحالٞات ثل٪ ٚع ٓن  بط رابحة، ْم٩ ٓن  مً ال٣ُمة ثح٩ ٓن  مٗغفي م٩ ٓن  ْطضاوي ْم٩  ْم٩
٧ٓي، ة الاثجاَات جٗضصت ٥لظ٫ ؾل ٔ  الىٟنخي ٞاالثجاٍ لل٣ُم، اإلاٟؿغة الىٍٓغ  الٟغص شسهُة ثٟؿحر في جؿاَم ال٣ُم ؤن ًغ
ّ٦ٓ ٔ  الٟلؿٟي الاثجاٍ ؤما بُجهم، ال٣اثم الحٟاٖل يٓء في ْؾل  مً ثيكإ ال ؤػلُة، ال رابحة ال مُل٣ة لِؿد ال٣ُم ؤن ٞحر

ٓا٢ُٗة ؤلاوؿاهُة السبرة مً طؼء هي بل ٞغاٙ  الاثجاٍ ؤما بّ، اإلادُُة ْالبِئة ألاقُاء م٘ ْثحٟاٖل ؤلاوؿان ثب٘ت ال
ٓوي ٓل ٔ  الؿٓؾُ ا ر٣اُٞة اطحماُٖة ْاَغة هي ال٣ُم ؤن ٞحر  الاطحماعي الٟٗل يبِ ٖلى جٗمل الس٣افي، البىاء مهضَع

ُٟة ٞححد٤٣ ُّٞ، ْالحد٨م . الاطحماعي الحًامً ثد٤ُ٣ زال٫ مً الاطحماعي للبىاء الاؾح٣غاع ْْ

 اإلاجحمٗات في ؤما ْالؿُاؾُة، ْالا٢حهاصًة الاطحماُٖة ْؤْياّٖ ر٣اٞحّ خؿي آلزغ مجحم٘ مً ال٣ُم ؤَمُة ٝثسحل
غاٝ ْالح٣الُض اإلاٗاًحر ٧ل مهضع ؤجها في ال٣ُم ؤَمُة ٞح٨مً الٗغبُة ٓاٖض ْألٖا  الٍغ٠ ؾ٩ان ٖىض الؾُما الحىُٓمُة ْال٣

. الخًغ ؾ٩ان ٖىض ٖلُّ َٓ مما ؤ٦ثر

اع بحٛحر ثحٛحر ٞهي رابحة لِؿد ال٣ُم ؤن بما ْ ٓوي ْالس٣افي ْالاطحماعي الخًاعي  ؤلَا ٓل  ؤن ًم٨ً لظل٪ للمجحم٘، ْالح٨ى

الت ثملُّ ما بحن نغاٖا ًدضذ  الاطحماُٖة الحيكئة ٖملُة زال٫ مً ألاؾغة عاسحّ ْما, ْالا٢حهاصًة الاطحماُٖة الحد
ْاطُة بلى ثاصي ْالتي  ألاٞغاص ٖلى ًجي لظل٪ ْاإلاٗانغة، ألانالة ثبِىّ ثىا٢ًا صازلِا في ثدمل ْالتي ْالس٣اٞة ال٨ٟغ اػص

. الس٣افي الح٠ُ٨ ٖملُة زال٫ مً ٞحها ٧لُة ًحمُ٘ ؤن صْن  خحمي ٦إمغ ٢ُْمِا الخضارة م٘ الحٗامل ْاإلاجحمٗات

ٓع : الغاب٘ الٟهل ٓامل ألاؾغة ثُ ا، ْٖ ٓع  بلى زاللّ مً الحٗغى ثم ألا٫ْ  ٞاإلابدص: مباخص رالرة ٖلى ٢ْؿم جٛحَر  ثُ
ش، ٖبر ألاؾغة ٫ٓ  ؤْ جٛحر ٩ٞل اإلاجحم٘، ًٖ ٖؼلِا ًم٨ً ال اطحماُٖة ْخضة هي ٞاألؾغة الحاٍع  ٖلى ًُغؤ ر٣افي ؤْ اطحماعي ثد

ٓاخض، اإلاجحم٘ ؤطؼاء م٘ ْثحإرغ ثارغ بٓنِٟا ألاؾغة ًهِي اإلاجحم٘ ٓع  مغخلة َاب٘ ج٨ٗـ ٞهي ال  ٧ان مِما بها ًمغ الظي الحُ
 بيُتها ْٖضلد بها ثمغ التي اإلاغخلة مُُٗات م٘ هٟؿِا ث٠ُ٨ ؤن ألاؾغة اؾحُاٖد ْل٣ض ْلٓطُحّ،ْبًضي ْر٣اٞحّ بىاٍئ

ٓعة ْْْاثِٟا ٓا٤ٞ به ٓع  م٣حًُات م٘ ثح . الحُ

ُة الٗاثلة مغخلة رم اإلاؿح٣غة، الٗاثلة مغخلة: هي ٖضة بمغاخل  ألاؾغة مغت ل٣ض ْ  ٚحر ٞالٗاثلة الاهح٣الُة، ؤْ الٟٖغ
ٓماتهام ؤن بال اإلاؿح٣غة، سُة اإلاغاخل بازحالٝ رابحة ٢ . بها مغت التي الحاٍع

ٓن  ٧اهد الجاَلُة ِٖض في الٗغبُة ٞاألؾغة ٓم ْاخض، ؾ٨ً في ؤٞغاصَا ٌِٗل الٗكحرة، ألاؾغة جؿمى ٖضة اؾغ مً ثح٩  ث٣
اثِٟا بإصاء ٍٓة ألاؾاؾُة ْْ ن ثضبغ بمٟغصَا، ْالساه ٓاؾُة الٗكحرة قْا  همِ ًٖ ؤما الٗكاثغ، عئؾاء ؤْ آلاباء مجلـ ب
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اض ٓع  ٨ٌٗـ ٩ٞان الؿاثض الْؼ د ٢ْض ْخاطاثّ اإلاجحم٘ ثُ اض مً همُحن ٖٞغ اض: الْؼ  الخٟاّ بلى ٌؿعى الظي الضازلي الْؼ
اض ؤن بد٨م ْثماؾ٨ِا ال٣بُلة ْخضة ٖلى  ثد٤ُ٣ بلى زاللّ مً ال٣بُلة جؿعى مجحمعي َضٝ َٓ بل شسصخي ؤمغ لِـ الْؼ

. َمٓخاتها

ٓم ْ ٓع  يُلث٠ ٖلى ألاؾغة َظٍ ث٣  ْاَغة اهخكغت لظل٪ ْالًُٟدة الٗاع مهضع ًِٞ ؤلاهاذ ؤما م٩اهتهم، ْجُٗٓم الظ٧

صَا الظي ْاإلاجحم٘ ألاؾغة بحن ٖال٢ة ِٞىا٥ البىات، ْؤص ٓطُة ْاإلا٣اًِـ ال٣ُمُة باألخ٩ام ًْؼ ٓل . ؤلاًضً

د ؤلاؾالم ْل في ألاؾغة ؤما ٔ  ٖلى جٛحرا ٞٗٞغ ُٟي البيُٓي  اإلاؿحٓ الء ٌٗض ٞلم الْٓ  زال٫ مً ؤلاؾالم ًٞبِ لل٣بُلة، ال
ٗات ة الٗال٢ات ال٣غآن جكَغ طُة الٗال٢ة الؾُما ألاؾٍغ طة جٗمل بط ْالاخترام بالُاٖة ثمحزت التي الْؼ  ٖلى الخٟاّ ٖلى الْؼ

ض ما٫ ٓة ثخؿم التي باألبىاء آلاباء ْٖال٢ة ْٖغيّ، الْؼ  ةالاطحماعي ْالحىُٓمُة الضًيُة اإلاباصت ٞك٩لد ْؤلاًجابُة، بال٣
ٓع  إلخضاذ ؤعيِحّ ْالا٢حهاصًة ٓعي ثُ  ال٣بُلة ٦ُان ثدُُم في ؾاَمد خُص ألاؾغة، ْبالحالي الٗغبُة ال٣بُلة بيُة في ه

ٓع  اطحماعي ٦حىُٓم ِ ٗة ؤخ٩ام مً ٦ُاهّ ٌؿحمض الاطحماُٖة لمخُاة ٦ةَاع ألاؾغة ْْ  ٧ل هٓمد ْالتي ؤلاؾالمُة الكَغ
اض ٞحها بما اإلاجاالت ٓاهحن ؾً الظي الْؼ ُٟة ؤَم ْهي ْصخُذ ؾلُم بإؾلٓب ْثيكئتهم ألابىاء ْثغبُة ْالُال١ الحٗضص ٢ ْْ 

اًة ُْْْٟة الا٢حهاصًة الُْٟٓة طاهي بلى ألاؾغة ثاصحها ٓطُة ْالُْٟٓة الٖغ ٓل  صًىام٨ُُة في  ألاؾغة ألن ْالس٣اُٞة البُ
ٓايغ ْهمٓ الحهيُ٘ هخُجة اإلاجحم٘ لِا ًحٗغى التي الحٛحرات هخُجة مؿحمغة ٫ٓ  الخ  التر٦ُبة جٛحرت الجضًضة ال٣ُم ْصز
ة ٓم الٗغبُة ألاؾغة ؤنبدد بط ْالساعطُة، الضازلُة ٖال٢اتها ْختى ْْْاثِٟا بىائها في ْاضخا جٛحرا ألاؾٍغ ٍْٓة ؤؾغة الُ  ه
ٓم ال٣غابة ْوؿ٤ ممحضة ْلِؿد ٓصَم ْألام ألاب ؤَل مً ٧ل بلى السىاجي الاهخؿاب هٓام ٖلى ٣ً ٓص ٖال٢ات جؿ  امْالاختر ال

. ْالح٣ضًغ

اث٠ في ممارال جٛحرا ٌؿحضعي ْبىائها ثغ٦ُبها ْجٛحر ألاؾغة حجم ث٣لو بن  اإلااؾؿات بلى جؿخىض ؤنبدد بط الْٓ
اثِٟا، ثإصًة في الاطحماُٖة ٓن  بإن لِا ٌؿمذ الحٛحر َْظا ْْ اث٠ في محسههة ْخضة ث٩  ٧الحيكئة ْخؿاؾة مُٗىة ْْ

ة الٗال٢ات ؤما الاطحماُٖة، ٓصَا ألاؾٍغ ٓاع الضًم٣غاَي الجٓ ِٞؿ ْاة ْالخ ٫ٓ  بٗض الؾُما ألابىاء بحن ْاإلاؿا  ٖلى اإلاغؤة خه

طِا الٗالي الحٗلُم صعطات ْاع ٖلى بًجابا او٨ٗـ ْالظي الا٢حهاصي ْاؾح٣اللِا للٗمل ْزْغ . ألاؾغة صازل ْاإلا٩اهات ألاص

ة ألاؾغة ْ د ٖامة الٗغبُة ٧األؾغة الجؼاثٍغ  مً ٦بحرا ٖضصا ثًم مٓؾٗة ٖاثلة ٧اهد ٞبٗضما ُُْْْٟة بىاثُة جٛحرات ٖٞغ

ٓص شسها (20)ٖكٍغً بلى ًهل ألاٞغاص  زال٫ مً ْالساعوي الضازلي ثماؾ٨ِا ٖلى ٌٗمل (الجض) ألا٦بر ألب بلى ٞحها الؿلُة جٗ
. ْزهٓنُاتها همُِا ٖلى لمخٟاّ ٖلحها ؤبىائها ثغبُة ٖلى جٗمل التي ال٣ُم

اض ٞسهو الساوي اإلابدص ؤما اوي ْالازحُاع للْؼ  جصج٘ التي الح٣لُضًة ال٣ُم بلى ًسً٘ ْالظي الح٣لُضًة ألاؾغة في الْؼ
اض ٓمة ؤبىاء بحن الضازلي الْؼ ٓا٫ ٦ْظا الٗم حباعات ألاز اض الازحُاع ٖملُة ْثسحل٠ ْر٣اُٞة ْا٢حهاصًة اطحماُٖة اٖل  للْؼ

ٔ  ٧الؿً الازحُاع إلادضصات ٦ْظا الكاب بلحها ًيحمي التي الاطحماُٖة للُب٣ة ثبٗا  لظل٪ ْالا٢حهاصي، الاطحماعي ْاإلاؿحٓ

اض ٕ َٓ ٞالْؼ ٓم مكْغ . الٗاثلُة الُا٢ة مً َاما طؼء ثحُلي م٣ٗضة اؾتراثُجُات ٣ً

ة للحيكئة ٞسهو الغاب٘ اإلابدص ؤما  هٟؿُة في ال٣ُم ثسبُد ٖملُة الاطحماُٖة الحيكئة ٖملُة جٗض بط لؤلَٟا٫، ألاؾٍغ
ٓا٫ الُٟل ٓام  ثسً٘ ٞهي ٧لِا الخُاة َ بُٗة الاطحماُٖة ٧الس٣اٞة ٖضة ٫لٗ ة الٗال٢ات َْ  ؤؾلٓب َْٗحمض ْحجمِا، ألاؾٍغ

ٓة ٖلى ٚالبا الح٣لُضًة ألاؾغة في الحيكئة ٝ ٣ْٞا الصسهُة ٢ٓي  طُل بٖضاص ألطل ْالخؿلِ ال٣ؿ  ٌِٗكِا التي للْٓغ

. مٗا ْألاؾغة اإلاجحم٘
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٦ُٓاتها في بلحها ثدح٨مْ بها ثحُب٘ التي ألاؾغ مً ممحزا همُا جُٗي الح٣لُضًة ال٣ُم بن ض ازحُاع مً ؾل  ثغبُة بلى (ة)الْؼ
ا ما َْظا مٗاملتهم ْؤؾلٓب ألابىاء  اإلاغؤة ْم٩اهة ألاؾغة ْعثاؾة بالؿلُة ألامغ ًحٗل٤ ٖىضما الؾُما الٗالم اؾغ ًٖ ًمحَز

. ٞحها

ة لؤلؾغة ٞسهو الؿاصؽ الٟهل ؤما  ْل في ْْْاثِٟا عةألاؽ لسهاثو الحٗغى ثم بط الخضارة، ٢ُم ْل في الجؼاثٍغ
ة ألاؾغة لِا جٗغيد التي الحٛحرات ؤن بط الخضارة، ٢ُم  الظي ال٣ُمي اليؿ٤ ٖلى ْختى ْْْاثِٟا بىائها ٖلى او٨ٗؿد الجؼاثٍغ

ٓطّ ٓا٢ِٟم في ٍْحد٨م ألاٞغاص ؾل٥ٓ ً اض ازحُاع ٖملُة ْفي م ة الاطحماُٖة ْالٗال٢ات الْؼ ٓامل هخُجة َْظا ْألاؾٍغ ٖ 
ٓطُة ٓل ٓعٞ ة ْر٣اُٞة صًةْا٢حها م ٓامل ْخًاٍع ٓطُة ْٖ ٓل ٓطُة بًضً ٓل  ألاؾغة جٗض لم بط ألاؾغة جٛحر في ؾاَمد ٧لِا ْث٨ى

ٖٓا ألاؾغي  الِغم عؤؽ ٞحها ألاب ًدحل ؤٞغاص ْؾبٗة زمؿة بحن حجمِا محٓؾِ ْألابىاء ْألام ألاب ٣ِٞ ثًم بل مٓؾٗة  محب
 جٗض لم بط الٗال٢ات، مً طضًضا همُا ٞغى ما َظا ْزاعطِا ألاؾغة صازل مغثٟٗة اطحماُٖة م٩اهة ثدحل ؤنبدد التي باألم

 هخُجة اإلاغؤة مغ٦ؼ جٛحر بٗض الؾُما الح٣لُضًة ألاؾغة في ٖلحها ٧اهد التي ْالس٣اُٞة الاطحماُٖة ال٣ُمة بىٟـ الغطل ؾلُة
طِا جٗلمِا ض ُْٚاب طِة مً للٗمل ْزْغ ٍٓلة لٟترات الْؼ ٔ  طِة مً اإلاجز٫  ًٖ َ  ؤْؾ٘ ؾلُات ؾةبمماع لِا ؾمذ ؤزغ
ٓاء ن ؤْ لؤلبىاء باليؿبة ؾ ٓع  طل٪ ٍْا٦ض اإلاجز٫، قْا ٓلد الٗاثلة ؤن في مٛغبي الٛجي ٖبض الض٦ح ٔ  في بٗم٤ ثد  مؿحٓ

. اإلاغؤة ٞحهم بما ُّٞ ٌكاع٥ ال٩ل ألاؾغة صازل نغاٖا ؤخضذ مِما طظعي  الحٛحر ْؤن الضازلُة الصسهُة الٗال٢ات

م ْ ْلة ٚع ٦ِٓا ثىٓم التي الح٣لُضًة ال٣ُم ثإرحر ثدد ثؼا٫ ما ؤجها بال صًسةح بسهاثو الحدلي ألاؾغة مدا  ْثدضص ؾل
ٓا٢ِٟا بة بحن نغإ في ٞهي م ٓا٤ٞ في الٚغ ٓاعرة ال٣ُم هٓام م٘ الح ٍٓة بلى ًغمؼ الظي اإلاح بة اإلاجحم٘ َ ٢ٓد في ْالٚغ  في هٟؿّ ال

ٓمُة ثدضي ًٖ الحسلي . الخضًسة الس٣اٞة ٖلُّ ًُل٤ ما ؤْ الٗم

ة البيُة ٖلى ثارغ ال٣ُمُة هاثُةالص َظٍ بن ْاع ًدضص الظي ال٣ُم ْهٓام ألاؾٍغ  ٞهي صازلِا، ْالٗال٢ات ْاإلا٩اهات ألاص
ٓاطّ ٢ٟٓا ث  ألاؾغة ٞةن ٦ْظل٪ الخضًسة، الحٛحرات م٘ مىاؾبة جٗض لم ألاؾغة صازل للحٟاٖل الح٣لُضًة ٞاألؾالُي نٗبا، م

٠٢ٓ في عةألاؽ ث٠٣ ٨َْظا الخضًص ألاؾالُي م٘ بٗض ثح٠ُ٨ لم ٔ  مً ال٨سحر هجض لظل٪ نٗي م  ٢اصعة جٗض لم ألاؾغة ؤن ًغ

اثِٟا ؤصاء ٖلى ٍٓة ْْ اثِٟا طل ٣ٞضت بل الترب . الغثِؿُة ْْ

اوي لالزحُاع ٩ٞان الساوي اإلابدص ؤما ْع  مً الح٣لُل بلى ألاؾغة في الحٛحر ٖملُة ؾاَمد: الخضارة ٢ُم ْل في الْؼ  ألاَل ص
اض٫ الازحُاع ٖملُة في ْثغاطّٗ  اهخكاع بٗض الؾُما ٞدؿي الغطل ٖلى خ٨غا الٗملُة َظٍ جٗض ْلم الازحُاع، مٗاًحر ْفي لْؼ

ْاة الحدغع  ٢ُم ثُغح ْالتي الٗهغ ٞغيِا ْر٣اٞة, طضًضة ؤ٩ٞاع ٓم الؿاثض الازحُاع ٞىمِ الجيؿحن، بحن ْاإلاؿا  َٓ الُ

ٓامل  بلى ًسً٘ الخغ الٗاَٟي الازحُاع  (الخي) الٗاَٟي الٗامل ْجٛحر ْالخكابّ، اإلا٩اوي عبْال٤ الجؿمُة ٧الجاطبُة ٖضة ٖ
اوي الازحُاع في الخاؾم الٗامل . الْؼ

ة للٗال٢ات السالص اإلابدص زهو خحن في  ٖضص ْاهسٟاى ألاؾغة حجم لحٛحر ٧ان ٣ٞض الخضارة ٢ُم ْل في ألاؾٍغ
ض ٖال٢ة ًٞٗ ًة،ْالساعض الضازلُة الاطحماُٖة ْٖال٢اتها الٗاثلُة الخُاة ٖلى َامة آراع ؤٞغاصَا طة الْؼ  بلى ٞخؿخىض بالْؼ
ٓاٖض ْاة الضًم٣غاَُة ٢ اض ألن ْاإلاؿا ٍْحن شسهحن بحن ٣ٌٗض ؤنبذ الْؼ  ٖال٢ة ؤما الاطحماُٖة، ْالؿمٗة اإلاغ٦ؼ في مخؿا
ٓصَا باألبىاء آلاباء ْطض الخًاعي  ْالاثها٫ الس٣افي الاخح٩ا٥ ألن ْالحٟاَم الاخترام ِٞؿ ٓا ؤ ٓلض طضًضا ط  ثّْناخي ُّٞ ث

ح جؿاًغ طضًضة اطحماُٖة ْمٟاَُم ٢ُم . ْبهجاػاثّ الٗهغ ْع

٘ في اإلاحسههة البرامج الؾُما الحس٠ُ٣ ْؾاثل ؾاَمد ٞل٣ض ٓعي ٞع  ٖلمي بإؾلٓب ؤبىائهم م٘ جٗاملِم في آلاباء لضٔ ال
م ًٟغيّ ْبما صخُذ  ؤلاهجاب ٢ُم ٞحٛحر الهٛغ مىظ َْظا باألبىاء آلاباء ٖال٢ة في الاهٟحاح ؤخضذ ما َظا ْر٣اٞحّ، ٖهَغ
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ة اإلاغاخل مسحل٠ في ْمحابٗتهم باألبىاء ؤ٦ثر الاَحمام صاّٞٗ ٧ان مسال ٓطُة جُٛحر بٗض زانة طيؿِم بازحالٝ الٗمٍغ ٓل  بًضً
٣ة مجهم ؤلاهاذ زانة ألابىاء اثجاٍ ألاؾغة ٍغ ٓاَا ٦ْظا ألاؾغة لس٣اٞة ثسً٘ ؤنبدد الٗملُة َْظٍ ثيكئتهم َْ  مؿح

. ْاإلانهي الا٢حهاصي

ة ال٣ُم ٞكمل الؿاب٘ الٟهل اؤم ٓن  ألاؾٍغ ٓن  ؤَمُة ٖالج ألا٫ْ  ٞاإلابدص مباخص، ؤعبٗة في ْالحلٍٟؼ  اإلاجحم٘ في الحلٍٟؼ
المُة ألاطِؼة ؤَم ِٞٓ ْألاؾغة، ٝ خؿي آلزغ مجحم٘ مً الحإرحر َظا ٍْسحل٠ ألاٞغاص ثس٠ُ٣ في جؿاَم التي ؤلٖا  ٧ل ْْغ

ٍٓة،ْا ْالؿُاؾُة ْالاطحماُٖة الا٢حهاصًة مجحم٘ ٓخُض ْؾُلة ًب٣ى ؤهّ بال لترب  ْال٣ُم ْالح٣الُض ْالٗاصات ألا٩ٞاع لح
ٓن  ًبثها التي البرامج ألن ْاإلاجحم٘، ألاؾغة ؤٞغاص بحن الؿل٥ٓ ْؤهماٍ  بلى طل٪ ٞإصٔ ؤطىبُة ْؤٚلبها اإلاهضع محٗضصة الحلٍٟؼ
 ِٞٓ ٖلحها، ْاإلاداٞٓة الَٓىُة ال٣ُم ثضُٖم في ثحمسل بًجابُة ٢ُم ًبص ؤهّ ٦ما ؤطىبُة ٢ُم ْبص الح٣لُضًة ال٣ُم ثدُُم

 زضمة ٣ًضم ْبظل٪ اإلاُبسُة، ْختى ْالضًيُة ْالؿُاؾُة الس٣اُٞة اإلاٗاٝع وكغ في طِة مً ٌؿاَم خضًً طْ ؾالح
ٔ  طِة ْمً للمجحم٘، ٔ  ب٣ُم َْؿخبضلِا لؤلؾغة الح٣لُضًة ال٣ُم ًداعب ؤزغ  بضال ْاإلاىٟٗة اإلاهمخة ٢ُْم الظات ٦دي ؤزغ

ٓن  ٧ان ْل٣ض الجماٖة، ٢ُْم لٛحرا خي مً . الٓؾاثل باقي ًٖ ثمحٍز التي السهاثو هخُجة ال٨بحر ألارغ للحلٍٟؼ

ٓن  لحإرحر ٞسهو الساوي اإلابدص ؤما ٟا٫ ٖلى الحلٍٟؼ ٟا٫ صخة ٖلى الؿلبي ألارغ لّ ؤن الضعاؾات بُيد ٣ٞض ألَا  مً ألَا
ٍٓلة لؿاٖات جٗغيِم زال٫  ٚغؽ في ؾاَم لؤلَٟا٫ ْبغامج خهو ثسهُو بن ؤمامّ، خغ٦ة صْن  ْالجلٓؽ لؤلقٗة َ
٣ة ؤلاًجابُة ال٣ُم بٌٗ ٟا٫ طًَ في طُضة بٍُغ ٓن، ؤٞالم في ْالكغ السحر نغإ زال٫ مً ألَا  طِة مً َظا ال٨غث

ٍضَم ، طِة مً اإلاٗاٝع ببٌٗ ْثْؼ ٟا٫ ؤْؾاٍ في الٗى٠ ٢ُم وكغ في ؾاَم ْباإلا٣ابل ؤزٔغ  بما ًحإرغ الُٟل ؾل٥ٓ ألن ألَا

. هٟؿُا ثإرٍغ مً ؤ٦ثرٌ ٌكاَض

ٓن  الاطحماُٖة لآلراع زهو السالص اإلابدص ْ ٓن  ؾاَم: ألاؾغة ٖلى للحلٍٟؼ  ؤٞغاص بحن الاثها٫ ٖملُة صٖم في الحلٍٟؼ
ض ِٞٓ ألاؾغة ض ؤهّ ٦ما ْاطحماِٖم الح٣ائهم ٞغم مً ًٍؼ ٓايُ٘ ٖغى زال٫ مً بُجهم الٗال٢ات ًَٓ  الاطحماُٖة اإلا

ٓاع للى٣اف اإلاكتر٥ الاَحمام طات ْالا٢حهاصًة ْالؿُاؾُة ٓطّ ْؤهّ زانة ألاؾغة ؤٞغاص بحن ْالخ  اإلاجحم٘ ٞئات طمُ٘ بلى م

. ثسهُو صْن 

ٍٓلة اإلاكاَضة ؾاٖات ؤن الضعاؾات ؤ٦ضت الجظابة لسانِحّ ْ ٢ٓد ثىُٓم ٖلى ؾلبا ؤرغت الُ ُٖٓة ٦مُة ْيبِ ال  ْه
ٓن  ألاٞغاص ٞإنبذ اإلاكاَضة، ٢ٓد، هٟـ في ْؾلبُات بًجابُات ًدمل خضًً طْ حؾال ِٞٓ الحلٟاػ، مكاَضة ٖلى مضمى  بطا ال

ٍٓحّ طابد اؾحسضامّ ؤؾاء ْبطا مىّ اؾحٟاص اؾحٛاللّ الٟغص ؤخؿً ة الس٣اٞات زًم في ْر٣اٞحّ َ  ثدملِا التي اإلاحهاٖع

ٓهُة البرامج . الحلٍٟؼ

ْع  ٖغى زاللّ مً ٞحم الغاب٘ اإلابدص ؤما ٓن  ص ٓن  ٌٗض: ألاؾغة صازل ال٣ُم بص في الحلٍٟؼ الت مً طؼءا الحلٍٟؼ  الحد
ٓطُة الاطحماُٖة ٓل  ال٣ُم ْثخىا٢ٌ الح٣لُضًة، الس٣اُٞة الٓؾاثِ بيٗاٝ في ؾاَم جٛلٛلّ زال٫ ٞمً ْال٣ُمُة ْالح٨ى
ٓهُة ٓعصة الحلٍٟؼ ة ال٣ُم م٘ اإلاؿح  ال٣ضًمة الهٟات ازترا١ بلى ؤصٔ ٣ٞض الؿاثضة، ْالضًيُة ْالاطحماُٖة ْألازال٢ُة ال٨ٍٟغ

 اإلاجحم٘ ٢ُم وكغ في الًٟاثُات ؾاٖضت ْل٣ض اإلاضوي، اإلاجحم٘ لحد٤ُ٣ ٦م٣ضمة ْطل٪ الح٣لُضي ال٣ُمي وؿ٤ا٫ ْجُٛحر
مة، ْالٗى٠ الٟغصًة ٢ُم َُاتها في ثدمل طضًضة ٦س٣اٞة جٗغى التي الاؾتهال٧ي ٔ  لظل٪ ْالجٍغ ٓع  ًغ  خؿحن الضًً زحر الض٦ح

ٓن  ؤن ْص ٖلى الغ٢ُي هي الس٣اٞةْ ال٣ُم ثب٣ى ْؤن ؤصاة مجغص ًب٣ى ؤن ًجي الحلٍٟؼ  ًدضذ ؤن اؾحُإ ألهّ اؾحسضامّ، خض
تراب ٓطض ْبةِْاع ٞحها ْالخك٨ُ٪ الح٣لُضًة ال٣ُم في زمسلة بةخضاذ الكباب لضٔ الس٣افي الٚا  الٛغبُة اإلاجحمٗات هم
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 اإلاجحم٘ ر٣اٞة ثضٖم لةْسخي َْٓ طِة، مً الغطل ْبلى اإلاغؤة بلى اإلاغا٤َ بلى الُٟل مً ألاؾغة ؤٞغاص ٧ل بلى ْنل ْالًٟاثُات

ا ٖلى ْجٗمل ٔ  طِة مً اإلاجحمُٗة ال٣ًاًا مسحل٠ مٗالجة زال٫ مً ْجٗمُمِا وكَغ . اإلاجحم٘ ثىمُة لحد٤ُ٣ ؤزغ

٫ٓ  ؤعبٗة بلى ٢ْؿم للضعاؾة اإلاُضاوي لمجاهي ٞسهو الساوي الباب ؤما . ٞه

اوي الازحُاع: ألا٫ْ  الٟهل ٣ة الُٗىة ازحُاع ٞبٗض: الْؼ ٓاثُة بٍُغ ٓػَ٘ ٞغص 300 حجمِا بلٜ يْالد ٖك  ْطم٘ الاؾحماعة ْث

ِٟا البُاهات : هحاثج ٖضة بلى الضعاؾة ثٓنلد ْثدلُلِا ْجٍٗغ

ٓرحن ؤٚلبُة بن ٓبة ٌٗحبرْن اإلابد  اجلد وؿبة ؤٖلى ؤن بال طيؿِم، بازحالٝ َْظا السُُبحن بحن جٗاٝع ٞترة هي السُ

ٓرحن ٖىض ٓرحن، ؾً اعثٟ٘ ٧لما اليؿبة َظٍ ْثىسٌٟ ،%90.91 ْبلٛد الكباب اإلابد  الظًً الؿً ٦باع ٌٗتٝر ال خُص اإلابد
ٓن  اض، ٢بل بالحٗاٝع ٢ُمِا جؿمذ ال جٗتٝر ال التي الح٣لُضًة ألاؾغة بلى ًيحم ٔ  الْؼ  هجض بط بظل٪ ٖال٢ة الحٗلُمي ْللمؿحٓ

٠٢ٓ َظا ٍٓات طْي  ٖىض اإلا ٓاَم الظًً ٨ٖـ اإلاىسًٟة، الحٗلُمُة اإلاؿح  ٢ض ر٣اُٞة ٢ُم ْن ًدمل بط ٖالي الحٗلُمي مؿح

ٓرحن مً ٦بحرة وؿبة هجض ْلظل٪ لؤلؾغة، الح٣لُضًة ال٣ُم  م٘ ثحٗاعى ؤْ ثسحل٠ ٓن  اإلابد ض ًًٟل  (ة)السُُي م٘ السْغ
٫ٓ  ٖلى ًض٫ َْظا ،%52 بلٛد ة، ألاؾغة ؤٞغاص لضٔ ْال٣ُمي الس٣افي الحد ٫ٓ  لِـ ؤهّ بال الجؼاثٍغ ٓرحن مً ِٞىا٥ ٦لي ثد  اإلابد

ٓا لم مً ْػ  الظًً الؾُما (ة)ًيالسِ م٘ ًسغط م ثحجا ٓاخض ؾً ؤٖماَع ٓن  ال  الجٛغافي ألانل مً َْم ؾىة، (51)ْالسمؿ
ٟي  ٢ْض الس٣اٞات، مسحل٠ ٖلى اإلاحٟحدحن الخًغ ؾ٩ان مً ؤ٦ثر لؤلؾغة الح٣لُضًة الس٣اُٞة بال٣ُم ؾ٩اهّ ًحمؿ٪ الظي الٍغ

%. 64.71 وؿبتهم بلٛد

٠٢ٓ بن ٦ُٓات مً ألاؾغة م ض ل٣اء مً زُبةا٫ ؤرىاء ؤبىائها ؾل ضٍ ما م٘ ًحٗاعى مٗا ْزْغ  ؤٚلبُة هجض بط ألابىاء، ًٍغ
ٓرحن ؤؾغ ٓن  الجٛغافي ْؤنلِم ؾجهم بازحالٝ اإلابد ض ٖلى ٌٗتري  ؤؾغ الؾُما ألاؾغة زاعض ْل٣ائهما مٗا السُُبحن زْغ

ٓع، ؤؾغ مً% 44.81 م٣ابل% 52.05 وؿبتهم بلٛد بط الٟحُات ٓاطؼ ثً٘ الح٣لُضًة ألاؾغة ٢ُم ألن الظ٧  لغئٍة اإلاغؤة ؤمام خ
ض ٠ُ٨ٞ زُُبها طِما السُُبحن ل٣اء ثمى٘ ؤلاؾالمُة الحٗالُم بلى بياٞة ال٣ُم ِٞظٍ مّٗ، بالسْغ  ألجهما لٓخضَما ْزْغ

بحن طِما جؿمذ ألاؾغ بٌٗ ٞىجض الكغعي، ال٣ٗض ثم بطا بال الٟترة ثل٪ في بًِٗما ًٖ ٍٚغ . ألاخُان بٌٗ في بسْغ

ضر ٖلى ألاؾغة اٖتراى بن ٓبة ٞترة ًًٟالن طٗلِما ٖلحهما ْالح٤ًُِ السُُبحن ْع % 85 وؿبتهم بلٛد بط ٢هحرة زُ
ٓاَم ْختى الجٛغافي، ؤنلِم طيؿِم، ؾجهم، بازحالٝ َْظا  ْر٣اُٞة اطحماُٖة ؤؾباب ٖضة بلى عاط٘ َْظا الحٗلُمي، مؿح

اض جٗغ٢ل ٢ض . ثلُّٛ ؤْ الْؼ

ٓم هجض ْلظل٪ اض مِٟ ٓرحن مً% 43.67 وؿبة هجض ٌ،بطبىات ٖلى ًداٞٔ ًؼا٫ ما الْؼ ض ؤؾغة بحن عابُة ٌٗحبرْهّ اإلابد  الْؼ
طة ْؤؾغة ة ٖال٢اثّ ثٓؾُ٘ مجهما ْاخض ل٩ل ٌٗجي َْظا الْؼ ٓرحن مً مٗحبرة وؿبة َىا٥ ؤن بال ال٣غاهُة، ْصاثغثّ ألاؾٍغ  اإلابد
ْا ٓم خضّص اض مِٟ طحن بحن بالغابُة الْؼ  ال٣ُم في جٛحر ٌٗجي َْظا ،%39.28 وؿبتهم بلٛد بط طل٪ ًحٗضٔ ال ٣ِٞ الْؼ

ة الس٣اُٞة ٓرحن ْال٨ٍٟغ ٫ٓ  للمبد اض عابُة خ ٓم َظا ٍْحٛحر الْؼ ٓع  هجض بط الجيؿحن، ٖىض اإلاِٟ  مً باألؾغة ثمؿ٩ا ؤ٦ثر الظ٧
ٓاجي ؤلاهاذ ٓم ألام، ألاؾغة ًٖ ْاإلااصي ال٨ٟغي  الاؾح٣ال٫ ًغصن الل اض ٞمِٟ طِا ْبحن بُجها عابُة مجغص ٖىضًَ الْؼ  ٣ِٞ، ْػ

اض جٍٗغ٠ ًحٛحر ٦ما ٓرحن ؾً بحٛحر الْؼ ٓن  ٦بر ٧لما بط اإلابد ٓر اض جٍٗغ٠ في وؿبتهم ػاصت ٧لما ؾىا اإلابد  عابُة ؤهّ ٖلى الْؼ

ٓاَم ْاعثٟ٘ ؾجهم اهسٌٟ ٧ْلما ؤؾغثحن، بحن . ْر٣اٞححن شسهحن بحن عابُة ؤهّ ٖلى ثدضًضٍ في وؿبتهم ػاصت الحٗلُمي مؿح

ٓرحن ٖىض طل٪ ٍْحطر  م ْل٨ً الخًغي، الجٛغافي ٫ألام مً اإلابد اض ؤن بال طل٪ ٚع  ب٣ضؾِحّ ًحمح٘ ماًؼا٫ الْؼ
  التي ؤلاؾالمُة ال٣ُم مً اإلاؿحمضة

ّ
م ال٣غآن ٖلحها خص ض بحن الٛلُٔ باإلاُسا١ ؾماَا ْالتي ال٨ٍغ طة، الْؼ ٔ  لظل٪ ْالْؼ  ًغ
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ٓن  ٓر اض ؤن اإلابد عة َٓ مما ؤ٦ثر صًيُة ٢ُمة ًمسل الْؼ ٓلٓ خاطة ؤْ اطحماُٖة يْغ ٓاَم بازحالٝ َْظا طُةبُ  الحٗلُمي مؿح

. الجٛغافي ْؤنلِم

اوي الازحُاع ٖملُة ؤن بال  ٔ  الجٛغافي باألنل ثحإرغ الْؼ ٓرحن، ؾً ْختى الحٗلُمي ْاإلاؿحٓ  َظٍ ؤن هجض خُص اإلابد
د الٗملُة ُٖٓا جٛحرا ٖٞغ ٓم الازحُاع ٖملُة ؤنبدد بط ه ة ألاؾغة في الُ ٓرحنالم وؿبة ْبلٛد شسهُة ٖملُة الجؼاثٍغ  بد

ٓا الظًً اض ٢بل بظل٪ ٢ام ٦ُٓات في الحٛحر ٖلى ًض٫ َْظا% 56 الْؼ ض ثسحاع التي هي ٖاصة ألاؾغة ٧اهد بط ألاٞغاص، ؾل  (ة)الْؼ

ا ْثبلٜ ٫ٓ، ْٖلُّ اإلاٗجي للُٝغ ازحُاَع ٓرحن مً طل٪ ٖلى خاٞٔ مً ْهجض ال٣ب  ؾً اهسٌٟ ٧لما ؤهّ بال ،%20 بيؿبة اإلابد

ٓرحن ٓا اإلابد . ٞحها ًحضزل ؤخض ال زانة مٗاًحر ٤ْٞ ْٞغصي شسصخي بك٩ل خُاتهم (ة) قٍغ٪ ًاعازد بلى اثجِ

ٓرحن ؾً اعثٟ٘ ٧لما ؤهّ هجض ْباإلا٣ابل  ٓن  الؾُما اإلابد ُٟ  في ألا٢اعب ؤْ ألاَل ؾاَم الظًً وؿبة ػاصت ٧لما مجهم الٍغ
اطِم اض، في الح٣لُضًة ٢ُمِا ٖلى مداٞٓة ؤؾغ بلى اهحمائهم ًٟؿغ ما َْظا ْػ  مً ًحدغعْن  الظًً الخًغ ٨ٖـ ٖلى الْؼ

م الح٣لُضًة ال٣ُم ٓن  ألؾَغ ٓاَم اعثٟإ زال٫ مً م٨خؿبة طضًضة ر٣اُٞة ب٣ُم ٍْحمؿ٩ ن الس٣افي، مؿح  بما الحمؿ٪ ؤن ٍْْغ
ٓا٤ٞ ال آلاباء ٖلُّ ٧ان الم ْؾاثل ؾاَمد ٢ْض للمجحم٘، ْالس٣اُٞة ْالا٢حهاصًة الاطحماُٖة ْالحٛحرات ًح  ٢ُم بص في ؤلٖا

ة ٢ُم ؤجها ٖلى ْجٗغيِا الح٣لُضًة ألاؾغة ٢ُم ثسال٠ ةطضًض ٓعة خًاٍع . محُ

اوي الازحُاع مٗاًحر ثحٗضص ٢ض ْ ٓرحن ٖىض الْؼ ٓاَم الجٛغافي، ْؤنلِم ْطيؿِم ؾجهم بازحالٝ اإلابد  بال الحٗلُمي ْمؿح

 ْل في هجض بط ،%42.32 اإلاُٗاع َظاب ًإزظْن  مً وؿبة بلٛد بط اإلاٗاًحر، ٢اثمة ًحهضع ماًؼا٫ ْألازال١ الضًً مُٗاع هجض ؤهىا
٧ٓي السل٣ي الاهدال٫ ّ الظي ْالؿل اض ٖلى اإلا٣بل طٗل اإلاجحم٘ ٖٞغ ّ ٖغيّ ٖلى ًامجها مً ًٍْٟل ًسحاع الْؼ  ْاؾمّ ْقٞغ

الصٍ ثغبي ْمً ْمالّ،  لضٔ مِما مُٗاعا ؤهّ بال الازحُاع، مٗاًحر ؤَم مً (الٓاَغي ) الك٨لي الجما٫ ٌٗض ال ؾلُمة ثغبُة ؤ
ٓع  ٖىض%18.45 وؿبتهم ْبلٛد اليؿاء مً ؤ٦ثر الغطا٫  ال ٨ًملًِ مً ًًٟلً ٞاليؿاء ؤلاهاذ، ٖىض% 12.61 م٣ابل الظ٧
ات، م٘ ًسجهً ضٍ مً ازحُاع في الخ٤ البيد ًمىذ ما َْظا ألازٍغ طا ثٍغ ٓرحن ؤٚلبُة ؤن الىحاثج بُيد بط لِا، ْػ  ًا٦ضْن  اإلابد

ٓاَم ْؾجهم طيؿِم بازحالٝ% 93.33 بتهموـ بلٛد بط الازحُاع في اإلاغؤة خ٤ ٖلى  الجٛغافي، ؤنلِم ْختى الحٗلُمي ْمؿح
٦ِٓا، ر٣اٞتها في ألاؾغة لّ جٗغيد الظي الحٛحر ٖلى آزغ ماقغ َْظا  اإلاغؤة ثبلٜ ٧اهد الح٣لُضًة ألاؾغة في ؤهّ هجض بط ْؾل

ْاطِا بسُبتها  الساعوي بالٗالم ال بالغطا٫ اثها٫ لِا ْلِـ البِد في ما٦سة ٧اهد ألجها الازحُاع في الخ٤ لِا ٨ًً ْلم ْػ
ٓم لظل٪ لىٟؿِا، الازحُاع ثدؿً ال ٞهي ألؾغتها طِا جٗلُمِا بٗض ؤما ٖجها، هُابة باالزحُاع ألاؾغة ث٣  ْاثهالِا للٗمل ْزْغ
ة مً ثم٨ىد مِىتها، بَاع في الغطا٫ م٘ ْجٗاملِا الساعوي بالٗالم اض الغطا٫ ًٖ ثجِلّ ٧اهد ما مٗٞغ  ألاؾغة، ْبىاء ْالْؼ
ٓع  بٗض ْزانة ْاة ٨ٞغة ِْ اض الازحُاع خ٤ اإلاغؤة ا٦خؿبد ْالغطل اإلاغؤة بحن اإلاؿا ٔ  خ١ٓ٣  ا٦خؿبد ٦ما للْؼ  اطحماُٖة ؤزغ

. ْؾُاؾُة

٣ححن َىا٥ ؤن ًِٓغ بظل٪ ْ اض ٍَغ ٣ة للْؼ  ثسبُد في ٦بحر بك٩ل ْألا٢اعب ألاؾغة ٞحها جؿاَم التي الح٣لُضًة الٍُغ

اض، بغابُة اإلاغؤةْ الغطل بحن الٗال٢ة ٣ة الْؼ  الُٝغ, السانة مٗاًحٍر ٤ْٞ بازحُاع َٝغ ل٩ل جؿمذ التي الخضًسة ْالٍُغ
ة، الخُاة ٌكاع٦ّ الظي الساوي ٓرحن مً ٦بحرة وؿبة ؤن بال ألاؾغة في خضرد التي الحٛحرات ْعٚم ألاؾٍغ ٓن  اإلابد ٣ة ًًٟل  الٍُغ

اض في الح٣لُضًة ٓجها مً% 53 ْبلٛد الْؼ ٓن  ممً% 42 م٣ابل ًًٟل ٣ة ًًٟل ٓع  ؤن الضعاؾة بُيد بط الخضًسة، الٍُغ  الظ٧
ٓن  ٣ة ؤلاهاذ مً ؤ٦ثر ًًٟل ٣ة ًُٟٞلً ؤلاهاذ ؤما الح٣لُضًة، الٍُغ  ٦ُْاجهً عؤحهً ًٖ ٌٗبرن  ختى الخضًسة الٍُغ

٣ة مغثبِ الؿً ؤن هجض ٦ما بّ، ًغثبًُ إلاً ًًٗجها التي اإلاٗاًحر ٤ْٞ الازحُاع في ْشسهُتهً  ٦باع ؤن بط ة،اإلاًٟل بالٍُغ
ٓن  الؿً ٣ة ًًٟل ٓالضًً ٞحها بما ألاؾغة ألن الح٣لُضًة الٍُغ  الكباب ؤما ألابىاء، ٨ٖـ ألاخؿً لالزحُاع ال٩اُٞة السبرة لِا ال
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ٓن  ٣ة ًُٟٞل ة ثمسل ٌٗحبرْجها ألجهم الخضًسة الٍُغ ٣ة جٗحبر ٦ما% 38 اليؿبة اجلد بط اإلاماعؾة في الخٍغ  زاللِا مً بحن ٍَغ

ٓع  مً ؤ٦ثر ْؤلاهاذ% 28.67 بيؿبة ْطل٪ شسهِحّ (إلاغؤةا ؤْ) الغطل ْلً ًِٞ بظل٪، ثمؿ٩ا الظ٧ ٓص مً ًحسلهً ؤن ًدا  ال٣ُ
تهً، لًِ جؿلي التي الح٣لُضًة ال٣ُم بٌٗ ثٟغيِا التي ٔ  ْؤصخاب خٍغ م مً ؤ٦ثر اإلاىسٌٟ الحٗلُمي اإلاؿحٓ  ثمؿ٩ا ٚحَر

ٓن  الخًغ ؾ٩ان ألن بظل٪، ُٟحن مً ؤ٦ثر صَمٞىج الس٣اٞات مسحل٠ ٖلى محٟحد  شسهُتهم بربات ٖلى خغنا الٍغ
ٓصَم ٖلى ْالحٗبحر ٣تهم الاطحماعي ْط ٓا ختى السانة بٍُغ  ْؤطضاصَم آبائهم ًدملِا التي الح٣لُضًة ال٣ُم مً ثدغعَم ًسبح

ٓرحن بٌٗ ٨ٖـ ٖلى ٟي الجٛغافي ألانل مً اإلابد ن الظًً الٍغ ة لِـ طل٪ ؤن ًْغ  زال١ألا في ْاهدال٫ ْثٟسخ ثمُ٘ بل خٍغ
ٓاُٖض ٞالل٣اءات ؤلاهاذ، ٖىض الؾُما ض الىٓغ، ْطِات في ْالح٣اعب الحٗاٝع بذجة ْاإلا  مدغم بضْن  مٗا السُُبحن ْزْغ
ُة ٚحر ٖال٢ات بىاء ٖلى جصجُ٘ بال َٓ ما قغعي، ٣ٖض ْبضْن  ألاؾغة، ْزاعض  ْاإلاغؤة الغطل لل٣اء مبًُ اطحماعي ْث٣ححن قٖغ

ٓمُة اإلاغا٤ٞ مسحل٠ في ٓعا ٌـ٫ َْظا الٗم ٕٓ ثٟسخ بل ثُ ٓعاء بلى ْعط . ال

اض ًحٗل٤ ُٞما ألاؾغة لضٔ ْاإلاٟاَُم ال٣ُم جٛحرت ل٣ض بطن ٣ة بالْؼ ٍغ  هجض بط ٦بحر، خض بلى الازحُاع ْمٗاًحر الازحُاع َْ
ٓع  اض الصسصخي الازحُاع ِْ ة ٦ماقغ للْؼ  عاهخكا بٗض الؾُما الغطل ًٟٗل ٦ما الازحُاع في اإلاغؤة خ٤ ٦ْظا الٟغصًة، لمخٍغ
ْاة ٨ٞغة ْع  ًٖ ألاٞغاص ْثسلي ْاإلاغؤة الغطل بحن اإلاؿا ًٍٓ في اإلاؿاَمة في ألام الح٣لُضًة ألاؾغة ص  َْظا الجضًضة ألاؾغة ث٩

ّ ٧اهد ما ٨ٖـ . 85 ختى 70 مً الجضا٫ْ  بُيحّ ما َْظا الح٣لُضًة ألاؾغة جٗٞغ

ْاع: الساوي الٟهل ٓرحن ؤٚلبُة ؤن ًخبحن الساهُة الٟغيُة طضا٫ْ  زال٫ مً: ألاؾغة صازل ْاإلا٩اهات ألاص ٓا اإلابد  بإن ؤطاب
طة ٓم الْؼ ما٫ ث٣ ٓرحن مً مٗحبرة وؿبة هجض ٞةهىا طل٪ ْعٚم بمٟغصَا، اإلاجزلُة باأٖل طحن ؤن ٌٗحبرْن الظًً اإلابد  الْؼ

ما٫ ال٣ُام في ٌكتر٧ان ٓرحن الؾُما اإلاجزلُة، باأٖل  ْطض ٢ْض الكباب، ؾً في َم ْالظًً الخًغي، الجٛغافي ألانل مً اإلابد
ض ؤن طحّ ٌكاع٥ الْؼ َْظا ؤخُاها اإلاجزلي ؤصائها في ْػ ٝ خؿي ، ٢ْات ٖملّ ْْغ طة خاطة ْخؿي ٞغاّٚ، ْؤ  بلى الْؼ

ٓن  ٦إن مؿاٖضثّ . البِد ًٖ ٚاثبة ؤْ مٍغًة ث٩

ٓرحن آعاء بن        ٓاَم الجٛغافي، ؤنلِم ؾجهم، بازحالٝ ثسحل٠ اإلابد ٔ  ؤصخاب هجض بط الحٗلُمي، ْمؿح  ٖلُميالد اإلاؿحٓ
ٓن  الٗالي ْاة الحٗاْن  ثد٤ُ٣ ٖلى ثدٟؼ ٢ُما ًدمل طحن، بحن ْاإلاؿا  ال َظا ؤن بال للٗمل، ثسغض اإلاغؤة ؤنبدد ٢ْض الؾُما الْؼ

ٓص ٌٗجي ْاع في ثضازل ْط ة، ألاص ٓرحن ؤٚلبُة ؤ٦ض ٢ْض ألاؾٍغ ٓاَم طيؿِم، ؾجهم، بازحالٝ  (مجهم% 66.67) اإلابد  مؿح
ع الجٛغافي ْؤنلِم الحٗلُمي، ْاع بحن الٟهل ةيْغ طحن ؤص ض بٗض ختى ألاؾغة صازل الْؼ  َٓ ًالخٔ ْما للٗمل، اإلاغؤة زْغ

ٓص ْاع ؤناب ْاضر جٛحر ْط ة ألاص ٓرحن مً% 64 ؤ٦ّضٍ ما َْظا ألاؾٍغ ٓا٢ِٟم ثدضًض ٖلى ؾجهم ًارغ الظًً اإلابد  الحٛحر مً م
ْاع في ة، ألاص ٓرحن ؾً اهسٌٟ ٧لما بط ألاؾٍغ ٓص ٖلى ًضالحإ٥ في وؿبتهم ػاصت اإلابد ْاع في جٛحر ْط ة ألاص  في الؾُما ًحمسل ألاؾٍغ

ٓرحن ٖىض طلُا طل٪ ًِٓغ ٦ما للمغؤة، ألاؾغي  ألاصاء في الح٣هحر ٓاَم ًىسٌٟ الظًً  اإلابد  مً َم ْالظًً الحٗلُمي، مؿح
ُٟحن ؤما خًغي، طٛغافي ؤنل ٓن  ٞال الٍغ  ثد٤ُ٣ ؾبُل في هٟؿِا ثجِض الٗاملة اإلاغؤة هجض لظل٪ ث٣هحر، بإي ٌؿمد

٤ُٞٓ ة اإلاِام بً الح ُُٟة، ْاإلاِام ألاؾٍغ ٓم ٦إن الْٓ ْات بٌٗ جكتري  ؤن ؤْ با٦غا، ث٣ مجزلُة ألاص  ٖلى جؿاٖضَا التي ال٨ِْغ

. مم٨ً ٢ْد ؤ٢هغ في الجُض ألاصاء

٫ٓ  ؾاَم ْل٣ض         ٔ  ثدؿحن في قِغي  عاثي ٖلى الٗاملة اإلاغؤة خه  في جكاع٥ ؤنبدد بط لؤلؾغة، اإلاِٗشخي اإلاؿحٓ

ٓرحن وؿبة بلٛد ٢ْض ألاؾغة، ػاهُةمي ا الظًً اإلابد ٓة ،%42.33 بظل٪ ؤ٢ْغ  طيؿًِ، ؾجهً، بازحالٝ الٗامالت ٞاليؿ
ٓاًَ ة اإلاحزاهُة في الكِغي  بغاثبهً صاثما ٌكاع٦ً الجٛغافي، ؤنلِم ْختى الحٗلُمي مؿح  ٢ل ٧لما اإلاكاع٦ة َظٍ ْثغثٟ٘ ألاؾٍغ

ض ؾبي ؤَم ؤن ٌٗجي مما لؤلؾغة، الكِغي  الضزل ٔ  ْعٞ٘ ثدؿحن َٓ للٗمل اإلاغؤة لسْغ ْلة ألؾغتها اإلاِٗشخي اإلاؿحٓ  ْمدا
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طِا، طاهي بلى ؤبىائها خاطات ثلبُة ٓا بطا ألاؾغة محزاهُة في ألابىاء ٌكاع٥ ٢ض ؤهّ ٦ما ْػ  بطن بالٗمل، لِم جؿمذ ؾً في ٧اه
ٓن  ألاؾغة ؤٞغاص ٞجمُ٘ ْه ٓن  ًحٗا مة الخُاة ثد٤ُ٣ بلى َْؿٗ ٝالٔ ْل في زانة ال٨ٍغ  ْالٗاإلاُة اإلادلُة الا٢حهاصًة ْع

. اإلاح٣لبة

ٔ  اعثٟإ بن          ٓلِا للمغؤة الحٗلُمي اإلاؿحٓ  ثدؿحن في ؾاَم الا٢حهاصي اؾح٣اللِا رم ْمً قِغي  عاثي ٖلى ْخه

ٓرحن مً% 90 ؤن الىحاثج بُيد بط الح٣لُضًة، ألاؾغة في ٖلُّ ٧اهد بما م٣اعهة ألاؾغة صازل م٩اهتها ْا اإلابد  في اإلاغؤة ع٦ةمكا ؤ٦ض
ن جؿُحر طِا طاهي بلى ؤؾغتها قْا ٔ  اعثٟإ ؾاَم ْل٣ض الجٛغافي، ْؤنلِم ؾجهم بازحالٝ َْظا ْػ  ْالس٣افي الحٗلُمي اإلاؿحٓ

ٓرحن ن جؿُحر في للمغؤة الخ٤ بُٖاء في للمبد طِا، طاهي بلى ؤؾغتها قْا  بلحها ًيحمي التي الاطحماُٖة الُب٣ة ثارغ ٦ما ْػ
ٓرحن ؤن هجض بط طل٪، في اإلاغؤة مكاع٦ة مً ٢ّْٟم ثدضًض ٖلى اإلابدٓذ ٓن  الظًً اإلابد  ًا٦ضْن  الٗلُا الُب٣ة ٖلى ًيحم
ن جؿُحر في اإلاغؤة مكاع٦ة ٓرحن ٨ٖـ ٖلى ألاؾغة قْا ٓن  الظًً اإلابد ن ممً يئُلة ٞيؿبتهم الضهُا الُب٣ة بلى ًيحم  ًْغ

ن جؿُحر في مكاع٦ة للمغؤة  جُٗي ال التي الح٣لُضًة ألاؾغة في ًدضذ ٧ان ما ٨ٖـ َْظا ألابىاء، ٖضص ٧ان مِما ؤؾغتها قْا
ٓع  بهجابها بٗض بال للمغؤة م٩اهة ة ال٣غاعات اثساط ٖملُة ؤنبدد ٦ما ؾجها، ٦ْبر للظ٧ طحن بحن مكتر٦ة ٖملُة ألاؾٍغ  الْؼ

ن مً وؿبة بلٛد بط ٞغصًة ٖملُة ْلِؿد ٓرحن ؾً اعثٟ٘ ٧ْلما ،%64.34 بظل٪ ٣ًْغ  اثساط في اإلاغؤة مكاع٦ة وؿبة ػاصت اإلابد
ة ال٣غاعات ٓرحن ٖىض الؾُما ألاؾٍغ ٓن  ؤما الخًغي، الجٛغافي ألانل مً اإلابد ُٟ ٓا ٞال الٍغ  التي الح٣لُضًة بال٣ُم محمؿ٨حن ػال

 ٔ ٫ َٓ الغطل ؤن ثغ لُة ثدضًض في ثارغ الاطحماُٖة الُب٣ة ؤن ثبحن ٦ما بإؾغثّ، اإلاحٗل٣ة ال٣غاعات اثساط ًٖ اإلاؿْا  مؿْا
ٓرحن ؤن خُص ، اتال٣غاع اثساط  مكتر٦ة ٖملُة هي ألاؾغة صازل ال٣غاعات اثساط ٖملُة ؤن ٌٗحبرْن مغثٟ٘ صزلِم الظًً اإلابد

ٔ  اعثٟإ بٗض الؾُما ٞغصًة، ْلِؿد طِا للمغؤة الحٗلُمي اإلاؿحٓ ٓرحن ٨ٖـ ٖلى للٗمل، ْزْغ  ٞأعائهم الضهُا الُب٣ة مً اإلابد
ة ال٣غاعات اثساط في باإلاكاع٦ة للمغؤة جؿمذ ال ٓن  َْظا ألاؾٍغ ٓلُة مِمة ألازحرة َظٍ ل٩  بٗض بال اإلاغؤة ٞحها ثحضزل ال بدحة، عط

ٓن  ٞبهظا ؾجها ٦بر ْا ٌؿخكحرَْا ؤن ألبىائها ًم٨ً الخُاة في ْثجغبة زبرة ناخبة اإلاغؤة ث٩  بلٛد ٢ْض زبرتها، مً َْؿحُٟض

ة ال٣غاعات اثساط ٌٗحبرْن الظًً وؿبة لُة ألاؾٍغ ض مؿْا ٓرحن ٖىض بمٟغصٍ الْؼ ْػ  الظًً اإلابد % 38.46 ؾىة 41 ؾجهم ًحجا
. الح٣لُضًة ألاؾغة ؾمات مً َْظا

٠٢ٓ ٍْسحل٠           ٓرحن م ٓطض مً اإلابد ٓرحن ؤٚلبُة ؤن بط الح٣لُضًة، ألاؾغة هم  ْؤنلِم طيؿِم، ؾجهم، بازحالٝ اإلابد
 طضا٫ْ  بُيحّ ما َْظا الضازلُة ٖال٢اتها في ْمباصئها ْر٣اٞتها ٢ُمِا ٖلى مداٞٓة ؤؾغة الح٣لُضًة ألاؾغة ٌٗحبرْن الجٛغافي

ْلى، الٟغيُة .  ْخُاء ْٖٟة ؤزال١ مً صًجها بحٗالُم محمؿ٨ة محضًىة، ؤؾغة جٗحبر ٦ما الساعوي، اإلادُِ م٘ ٖال٢اتها ؤْ ألا

 اشخىثحم ل٣ُم ا٦خؿابها زال٫ مً ْمحدًغة ْمس٣ٟة الح٣لُضًة ال٣ُم مً محدغعة ؤؾغة ٞهي الخضًسة ألاؾغة ؤما       
ٓع  ٓوي، الخًاعي  الس٣افي، ْالحُ ٓل ٓن  ؤ٦ض ْل٣ض ْالح٨ى ٓر ٓاَم الظًً اإلابد  ؤؾغة الخضًسة ألاؾغة ؤن مىسٌٟ الحٗلُمي مؿح

ٓص مً محدغعة ٓرحن ٨ٖـ ٖلى الح٣لُضًة، ال٣ُ ٓاَم الظًً اإلابد  ٌٗجي مما محدًغة ٌٗحبرْجها ِٞم (مغثٟ٘)ٖا٫ٍل  الحٗلُمي مؿح
ة بًجابُة ؾمات ثدمل ؤجها ة، ْالس٣اُٞة ْالاطحماُٖة الا٢حهاصًة اإلاجحم٘ إلاحٛحرات ؾحجُيت ْخًاٍع  ْختى ْال٨ٍٟغ

ٓم ًحإرغ ٦ما الؿُاؾُة، ٓرحن، بؿً الخضًسة ألاؾغة مِٟ . ْصزلِم الجٛغافي ؤنلِم اإلابد

ٓطض بحن البحن الازحالٝ بن        ٓطض الح٣لُضًة ألاؾغة هم ٓرحن ًجٗل لؤلؾغة الخضًص ْالىم  بط َما،بحن اإلاٟايلة ؤما اإلابد

ٓطض ؤن الىحاثج بُيد ٓرحن ٖىض اإلاًٟل الىم ٓطض َٓ اإلابد  ممً% 40.33 م٣ابل% 47.67 بيؿبة ْطل٪ الح٣لُضًة ألاؾغة هم
ٓن  ٓطض ًًٟل ٠٢ٓ ٍْسحل٠ الخضًسة، ألاؾغة هم ٓرحن م  ؤن الؿاب٣ة الجضا٫ْ  هحاثج بُيد بط طيؿِم، بازحالٝ طل٪ مً اإلابد

ٓع  ٓن  الظ٧ ٓرات ٦ـٕ ٖلى الح٣لُضًة ألاؾغة ًًٟل  م٩اهة ثد٤ُ٣ مً م٨ىتهً التي الخضًسة ألاؾغة ًًٟلً ًِٞ ؤلاهاذ اإلابد
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٫ٓ  ٞحها، ٖالُة ٖٓة ٧اهد التي الخ١ٓ٣  مسحل٠ ٖلى ْالخه ٓرحن ؾً ًارغ ٦ما الح٣لُضًة، ألاؾغة في ٖلحها ممى  طل٪، في اإلابد
ٓرحن ؤن ٞىجض ٓن  الؿً ٦باع اإلابد ٓطض ًًٟل ْا الظي الىم ٓرحناإلاي ٨ٖـ ٖلى ْلّ في وكإ ٓن  الظًً الكباب خ ٓطض ًًٟل  هم
ٓاَم بازحالٝ َْظا الخضًسة، ألاؾغة ٓطض ازحُاع في الجٛغافي ألانل ٍْارغ الحٗلُمي، مؿح ٓرحن ؤن بط اإلاًٟل الىم  مً اإلابد
ٟي الجٛغافي ألانل ٓن  ْالظًً الٍغ ٓن  الضهُا الُب٣ة بلى ًيحم ٓطض بلى ًمُل ُٟة، ال٣ُم ًدمل الظي الىم  نم َم الظًً ؤما الٍغ

ٓن  الخًغي  الجٛغافي ألانل ٓن  ِٞم الٗلُا الُب٣ة بلى ٍْيحم ٓطض ًًٟل ة ال٣ُم ًدمل الظي لؤلؾغة الخضًص الىم . الخًاٍع

ٓامل ْثسً٘         ٓامل بلى الازحُاع ٖ ٔ  طاثُة، ٖ ُٖٓة ْؤزغ ٓرحن، مٓي ٓرحن ازحُاع بط للمبد  الح٣لُضًة لؤلؾغة اإلابد

ا ألاؾغة اؾ٪ثم ٖلى جٗمل التي بال٣ُم ثمؿ٨ِا بلى ًغط٘ ُض ْاؾحمغاَع  ؤما ،%39.67 بيؿبة ْطل٪ ؤٞغاصَا بحن الٗال٢ات ْثَٓ
ٓن  الظًً ٓطض ًًٟل ٓن  لؤلؾغة الخضًص الىم ٓجها طل٪ ٞحرطٗ   جُٗي ْالتي ْالس٣اُٞة اإلاجحمُٗة الحٛحرات ٖلى محٟحدة ل٩

ًال
 همُا

 
ًال
ٓرحن مً ٖالُة وؿبة َىا٥ ؤن بال ،%24.33 بيؿبة ْطل٪ للِٗل طضًضا ٓاي لم اإلابد ٓططِم بِى ا ٞةطا اإلاًٟل، هم  ازحاْع

ٓطض ٓن  الح٣لُضي الىم ا ْبطا الغطُٗحن، ؤْ الح٣لُضًحن مً ُٞدؿب ٓطض ازحاْع  ٢ُم مً اإلاحٟسسحن مً ُٞٗحبرْن الخضًص الىم
بة الجضًضة بال٣ُم ْاإلاحمؿ٨حن ألطضاص، آلاباء ٓع  ؤن بط الجيـ، بازحالٝ الازحُاع ؤؾباب ْثسحل٠ مجحمٗىا، ٖلى الٍٛغ  الظ٧

ن  م ًبرْع ٍٓة ًٖ جٗبر التي ْالس٣اُٞة الاطحماُٖة ال٣ُم ٖلى باإلاداٞٓة زُاَع  ؤلاهاذ ؤما للمؿلم، الٗغبي  ْاإلاجحم٘ ألاؾغة َ
٢ًِٓ ْثمىدًِ م٩اهتهً جٗؼػ  التي ال٣ُم ٖلى الحٟحذ بلى ٌؿٗحن ًِٞ ٓا٦بات ْثجٗلًِ الؿُاؾُة، ْختى اإلاضهُة خ٣  م

ٓعات ْلُة اإلادلُة للحُ ٓرحن ؾً ؤن ٦ما بأزغ، ؤْ بك٩ل ٖلحها ثى٨ٗـ التي ْالض ٓطض ًدضص اإلابد  ؤؾباب ْختى اإلاًٟل الىم
ٓرحن هجض ٦ما الحًُٟل، ٔ  ؤصخاب ؤْ ألامُحن اإلابد ٟي الجٛغافي ألانل مً اإلاىسٌٟ الحٗلُمي اإلاؿحٓ  بال٣ُم ثمؿ٩ا ؤ٦ثر الٍغ
ٔ  بإصخاب م٣اعهة لؤلؾغة، الح٣لُضًة  التي الاطحماُٖة للُب٣ة ؤن ٦ما الخًغي، فيالجٛغا ألانل ْمً الٗالي الحٗلُمي اإلاؿحٓ

 ٖلى ثحٟحذ التي الٗلُا الُب٣ة مً ؤ٦ثر مجحمِٗا ب٣ُم محمؿ٨ة الضهُا الُب٣ة ؤن هجض بط الازحُاع ٖلى ؤرغ اإلابدٓذ بلحها ًيحمي

بة، الس٣اٞات مسحل٠ ٓع  بالخًاعة ثخؿم ختى الٍٛغ ٣ة ْختى الِٗل ْؤؾلٓب الؿل٥ٓ في ْالحُ .  ْاللبـ ألا٧ل ٍَغ

ْاع في ْاضر جٛحر َىا٥ بطن         ة ألاص ض بٗض الؾُما ألاؾٍغ ٍٓات بلى ْاعث٣ائها للٗمل، اإلاغؤة زْغ  الٗالُة، الحٗلُم مؿح
ٓلِا ٓامل ٧لِا ، الا٢حهاصي اؾح٣اللِا ٖلى ْخه  بٌٗ مً ْخغعتها ْزاعطِا ألاؾغة صازل م٩اهتها ثدؿحن في ؾاَمد ٖ

ْهُة اإلاغاثي في ْثجٗلِا م٩اهتها مً ٍثذ ٧اهد التي الؿلبُة الح٣لُضًة ال٣ُم . ٖلحها الغطل ْث١ٟٓ  الض

 وؿبة ؤٖلى الٟغيُة طضا٫ْ  زال٫ مً ثبحن ٣ٞض الخضارة ٢ُم ْل في لؤلبىاء الاطحماُٖة الحيكئة: السالص الٟهل في ؤما
ٓرحن مً ٓن  اإلابد ٓصَم ٌؿح٣بل ٓل ٓرحن ْزانة ال٣ُ٣ٗة ْب٢امة بالٟغخة الظ٦غ م ٟي فيالجٛغا ألانل مً اإلابد  وؿبة ْطل٪ الٍغ

ٟا٫ ٖضص ٧ان ْمِما  ،41,18% ٓص ٞةن ألَا ٓل ٣ة ْثحإرغ ؤؾغثّ، في م٩اهة ًدحل ًؼا٫ ما الظ٦غ اإلا ٓص اؾح٣با٫ ٍَغ ٓل  خؿي اإلا
 ٔ ٓرحن الحٗلُمي اإلاؿحٓ ٔ  اعثٟ٘ ٧لما ؤهّ بط للمبد  ال٣ُ٣ٗة بة٢امة ٞغختهم ًٖ ٌٗبرْن الظًً وؿبة ػاصت الحٗلُمي اإلاؿحٓ

(ٕٓ ٓع  بحن ٞغ١  َىا٥ ؤن ٌٗجي ال َظا ْل٨ً ،(الؿب ٓاَم خؿي ألاَل ٖىض ْؤلاهاذ الظ٧  ؤٚلبُة ٖىض بل ٣ِٞ، الحٗلُمي مؿح
ٓرحن ٔ  ْل٨ً ْؾجهم، الجٛغافي ْؤنلِم طيؿِم بازحالٝ اإلابد ٔ  ؤصخاب ؤن هجض بدُص الٟغ١  ًجضص الحٗلُمي اإلاؿحٓ  اإلاؿحٓ
ٓن  اإلاىسٌٟ الحٗلُمي ٓع  ًًٟل ٓرحن بٌٗ ًؼا٫ ماٌ ؤن ٖلى ًض٫ َْظا ؤلاهاذ ٖلى الظ٧  التي الح٣لُضًة بال٣ُم محمؿ٨حن اإلابد

ٓعٍة، ٢ُم ثدمل ٓرحن مً مِمة وؿبة هجض لظل٪ ط٧  % 49,29 ْبلٛد ؤؾغثّ في لؤلب زلُٟة ًمسل الظ٦غ الابً ٌٗحبرْن اإلابد

ٓع  هجض بط الجيـ بازحالٝ َْظا اؾمِا ْخامل ضْن  ( آلاباء) الظ٧ ُٟحن ؤلاهاذ، مً ؤ٦ثر طل٪ ًٍا حن، مً رغؤ٥ ْالٍغ  الخًٍغ
ٓاَم اعثٟ٘ ٧ْلما ٔ  هي م٩اهّ ثدحل البيد ؤن هجض ْباإلا٣ابل صخُذ، ْال٨ٗـ وؿبتهم ػاصت الحٗلُمي مؿح  ل٨ً ألاؾغة في ألازغ

ْجها بط الظ٦غ م٩اهّ ًٖ ثسحل٠ ْلى بالضعطة للٗاثلة قٝغ ثمسل اإلابدٓذ ٌٗض  ألام ْزلُٟة %45,81 وؿبتهم بلٛد بط ألا
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ٓرات ٖىض زانة %41,92 بيؿبة الساهُة بالضعطة ٓاجي ألامِات اإلابد ً ث١ٟٓ  الل  الجٛغافي ؤنلًِ ْبازحالٝ ألاعبُٗىات ؤٖماَع

ٓاًَ . الحٗلُمي ْمؿح

ٓرحن ؤن ٞىجض ألاؾغة لحل٪ ابً باٖحباٍع ٢ُْمحّ م٩اهحّ ألاؾغة في ٞغص ل٩ل ألن ْ ٓاَم ْؾجهم طيؿِم بازحالٝ اإلابد  ْمؿح

ٓن  ائهمؤبً ْٖضص الجٛغافي ؤنلِم ْختى الحٗلُمي ٓع  ٌصجٗ ْاة ٢ضم ٖلى ْؤلاهاذ الظ٧  ،%91 وؿبتهم بلٛد بط الضعاؾة، في اإلاؿا
 باٖحباع ألن مؿح٣بلِم، خماًة ألطل لمجيؿحن الضعاؾة ؤَمُة اثجاٍ ألاؾغة ر٣اٞة في خهل الظي الحُٛحر ٖلى ًض٫ ما َْظا
ٓع  الٗلم ٓع  ْالم ْالجِل ه ٓرحن، بلحها ًيحمي التي بالُب٣ة الضعاؾة ٖلى ألابىاء جصجُ٘ ٖملُة ْثحإرغ ْؤلاهاذ، للظ٧  هجض بط اإلابد

ٓن  الظًً ؤن ضْن  الٗلُا الُب٣ة بلى ًيحم ٓع  جصجُ٘ ًٍا ٓاء خض ٖلى ْؤلاهاذ الظ٧ ٓخض ال ألهّ ؾ  الُب٣ة ٨ٖـ بُجهما، ٞغ١  ً
. لؤلؾغة الح٣لُضًة بال٣ُم ثحمؿ٪ التي الضهُا

٠٢ٓ ٌؿحضعي لؤلزُاء ألابىاء اعث٩اب بن ٠٢ٓ َظا نؤ بال ألاَل مً م  اإلاًٟل ألاؾلٓب ؤن هجض بط ألاؾغة، بحٛحر جٛحر اإلا

ٓرحن ال الٗحاب َٓ ألابىاء ؤزُاء م٘ الحٗامل في للمبد  ٧ان الظي ال٣ٗاب ؤؾلٓب ٨ٖـ ٖلى %67,45 بيؿبة الخؿامذ رم ؤ
٠٢ٓ َْظا الح٣لُضًة، آلاباء ؤؾغ في ؾاثضا ٓرحن الجٛغافي ْألانل ْؾً طيـ بازحالٝ رابد اإلا ٓاَم جىْح للمبد  مؿح

ٓرات الؾُما %67 بيؿبة ْطل٪ ألازُاء اعث٩اب خالة في طيؿِم بازحالٝ ألابىاء مٗاملة ثسحل٠ ال ، الحٗلُمي  ؤلاهاذ اإلابد

ٓع  مً ؤ٦ثر  في ٞغ١  ثً٘ مٗحبرة وؿبة هجض ْباإلا٣ابل ،(ألابىاء) ٖضصَم ٧ان ْمِما ،%62,98 م٣ابل %71,23 بيؿبة ْطل٪ الظ٧
ٓع  بحن اإلاٗاملة ٔ  ؤصخاب زانة هاذْؤلا الظ٧  ازحالٝ بلى عاط٘ َْظا اإلاىسٌٟ الؿً ْؤصخاب اإلاىسٌٟ، الحٗلُمي اإلاؿحٓ
ٓطُة الىٟؿُة ْثغ٦ُبتهما الجيؿحن َبُٗة ٓل ٓن  ؤلاهاذ ؤن ٦ما ْالبىاثُة، ْالٟحًز ٓع  مً ؤ٦ثر حهحم  وؿبة ْطل٪ بال٣ٗاب الظ٧
96,97% .

ٓالضًً إلاغا٢بة ثسً٘ ألابىاء َٝغ مً ألانض٢اء ازحُاع ٖملُة بن ٓرحن مً مِمة وؿبة هجض بط ال ٓن  ال اإلابد  لؤلبىاء ًتر٧

ة ٓن  ألجهم مجهم آلاباء الؾُما %58,67 وؿبة بإهٟؿِم ؤنض٢ائهم ازحُاع خٍغ  مً زانة اإلاجز٫  زاعض ًدضذ ما خ٣ُ٣ة ًضع٧
ْص ٖضص لضحهم ٓالضًً لِم ًحٟٙغ الخالة َظٍ ٟٞي ألابىاء، مً مدض ٓجهم ال  الؿً ٖىض الؾُما ،اَحماماتهم ؾاثغ في ٍْحابٗ

م مً اإلاب٨غة ن الظًً الؿٓء ؤنض٢اء ٖلى ْالحٗٝغ الساَئ الازحُاع مً لمسٝٓ عاط٘ َْظا ٖمَغ  ؾل٥ٓ ٖلى ؾلبا ًارْغ
ٓن  الظًً ؤما ألابىاء، ة لِم ًتر٧ لِم ألابىاء ؾً ؤن ٌٗجى َْظا الؿً ٦باع ٞىجضَم الازحُاع خٍغ  ْالؿلُم الصخُذ لالزحُاع ثَا

ٓن ٌكا الظًً لؤلنض٢اء ٓن  ؤْ به  ؤْ ٞغصي بك٩ل الصسهُة ٢غاعاتهم ًحسظْن  ألابىاء ؤن هجض ٦ما شسهُتهم، م٘ ًح٩امل
ٓن  ٓرحن ٖىض ْزانة ال٣غاع نى٘ في ؤَلِم ٌكاع٧ ٟي، ألانل مً اإلابد ٓصْن  بط الؿً ٦ْباع الٍغ  نى٘ ٖملُة ٖلى ؤهبائهم ٌٗ

ٓا٠٢ مسحل٠ م٘ ْالحٗامل ال٣غاع ٓن  ٢ض التي اإلا ة مغاخلِم مسحل٠ ٖبر ٫ْج٤ٗ بد٨مة لِا ًحٗغي ٓن  ختى الٗمٍغ  خاٞؼا ٩ً
ٓاطِة ٖلى اإلاؿح٣بل في لِم ة الٟٗلُة اإلاماعؾة ًٖ جٗبر ٦ما الخُاة، م  الجٛغافي ؤنلِم بازحالٝ َْظا الصسهُة، لمخٍغ

ٓاَم ٓرحن مً مِمة وؿبة هجض طل٪ مً ال٨ٗـ ْٖلى الحٗلُمي، ْمؿح ٓن  ال اإلابد ة ًتر٧  ْطل٪ َم٢غاعات اثساط في ألبىائهم الخٍغ
ٓن  التي الاطحماُٖة الُب٣ة بازحالٝ َْظا الخُاة، في زبرتهم ل٣لة ٔ  ْختى بلحها ًيحم ٓرحن الحٗلُمي اإلاؿحٓ  بلٛد بط للمبد

.  %80,95 وؿبتهم

ٓاع ؤن ًخبحن ْبظل٪ ٓرحن ؤٚلبُة ؤن هجض بط الخضًسة ألاؾغة ؾمات مً ؾمة ْألابىاء آلاباء بحن الخ ْعْن  اإلابد  م٘ ًحجا
ٓاع وؿبة ْثغثٟ٘ ؤبىائهم، ْٖضص الجٛغافي ؤنلِم بازحالٝ َْظا مجهم ؤلاهاذ ةْزام ؤبىائهم ٔ  باعثٟإ الخ  الحٗلُمي اإلاؿحٓ

ٓرحن ْالس٣افي ْهّ بط للمبد ة ْؾُلة ٌٗض ٓانل خًاٍع  ٖلُّ ٧اهد ما ٨ٖـ َْظا ألابىاء، ْطُل آلاباء طُل ألاطُا٫ بحن للح

ٓم ٧اهد ْالتي الح٣لُضًة ألاؾغة .  ِٞم ختى ؤْ اٖتراى ؤْ مىا٢كة صْن  ْالحىُٟظ ْالُاٖة ألامغ ٖلى ٣ِٞ ث٣
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ٓطُّ ٖملُة بلى ألابىاء ًسً٘ ْ ض ٢بل مً ألاؾغي  الح طة الْؼ ٓاَم الجٛغافي ْؤنلِم طيؿِم بازحالٝ ْالْؼ  ْمؿح
ٔ  ٧ان بط٧لما الٗلمي، ٓرحن وؿبة ػاصت ٧لما ٖالي الحٗلُمي اإلاؿحٓ ٓن  الظًً اإلابد ٓطِ  خُذ،م ْال٨ٗـ باؾحمغاع، ؤبىائهم ً

اًحّ ٖلى ْالؿِغ (ؤهثى ؤْ ط٦غ) لالبً ألاؾغة َٝغ مً الضاثمة اإلاحابٗة ٖلى ًض٫ َْظا  ْالاطحماُٖة ْالىٟؿُة الجؿضًة ٖع
ٓة ٖال٢ة ًٖ ؤما  ،%88,66 بيؿبة ْطل٪ ْالس٣اُٞة ٓرحن ؤٚلبُة ؤن ٞىجض بُجهم ُٞما ؤلاز ٓن  ال اإلابد  (الظ٦غ) لؤلر ٌؿمد

ٓراتاإلاي الؾُما ؤزحّ ٖلى ؾلُحّ بٟغى ٓاجي (ألامِات) خ ٕٓ َظا ٖاٌكً الل ً في الؿُُغة مً الى  ؤن ٦ما الح٣لُضًة، ؤؾَغ
 ٔ ٠٢ٓ في ًارغ الحٗلُمي اإلاؿحٓ ٓرحن م ٔ  اعثٟ٘ ٧لما ؤهّ هجض بط اإلابد  اليؿبة ػاصت الاطحماعي ْختى ْالس٣افي الحٗلُمي اإلاؿحٓ

ٓرحن ؤن ٌٗجي َْظا ؤزحّ، ٖلى ألار ؾلُة بٟغى جؿمذ ال التي ٓن ًد اإلابد  الخ١ٓ٣  في الجيؿحن بحن جؿاْي  طضًضة ٣ًُم مؿ٩
ٓاطبات ٓالضًً، ؤمام ْال ٓا ال ال ث٣ضؽ التي ال٣ُم ًٖ ْثسل ٓع  ؤ ْهُة هٓغة البيد بلى ْثىٓغ الظ٧  ثدملّ ٧اهد ما َْظا الض

ٓعٍسّ ٖلى ْجٗمل الح٣لُضًة ألاؾغة  مً َمةم وؿبة ؤن هجض طل٪ ْعٚم لمجيؿحن، الاطحماُٖة الىٟؿُة زال٫ مً لؤلطُا٫ ث
ٓرحن ٓن  اإلابد ٓن  َْٗحبر  ؤبىائهم، ٖضص ؤْ طيؿِم بازحالٝ َْظا ؤبىائهم م٘ الحٗامل في آبائهم ؤؾلٓب ًًٟل ٓر  ألانل مً اإلابد

ٟي ٓن  التي الاطحماُٖة الُب٣ة ٦ْظل٪ بالخًغ م٣اعهة ألاؾلٓب بهظا ثمؿ٩ا ؤ٦ثر الٍغ  ٞىجض طل٪ مً ال٨ٗـ ْٖلى بلحها، ًيحم
ٌ ؤها ًم٨جها ال مِمة وؿبة ٔ  ؤصخاب زانة الحٗامل في ألاؾلٓب َظا ثٞغ  الجٛغافي ألانل مً َْم اإلاغثٟ٘ الحٗلُمي اإلاؿحٓ

ٓن  ْالظًً الخًغي  ٓرحن ؤن هجض خُص ازحباعاتهم بازحالٝ مبرعاتهم ْثسحل٠ الٗلُا، الاطحماُٖة الُب٣ة بلى ًيحم  اإلابد
ٓن  الظًً ٓا ٢ض ؤبىائهم م٘ الحٗامل في آبائهم ؤؾلٓب ًًٟل  صخُدة ثغبُة ألابىاء ثغبُة ٖلى ٢ضعثّ في ْهجاخٌّ هجاٖد ؤربح

ٓم ْؤزال٢ُّ صًيُّ ؤؾـ ٖلى ٢ْاثمة  ،%93,53 بيؿبة طل٪ ًٖ ٖبرْا ٢ْض... لل٨بحر الهٛحر ْث٣ضًغ ْالُاٖة الاخترام ٖلى ث٣
ٓرحن هجض بط  ألاؾغة في باءآلا اثجاٍ ألابىاء بحن اإلاٗاملة في ْالحٗضي للحمُ٘ هٓغا آبائهم بإؾلٓب محمؿ٨حن الكباب اإلابد

ة باؾم الخضًسة ٓع  ْالحدًغ الٟغصًة الخٍغ  الُب٣ة ثدملِا ال٣ُم َْظٍ ْالح٣ضًغ، ٧االخترام اإلاٟاَُم بٌٗ ؤثل٠ الظي ْالحُ
ٓن  الظًً ؤن هجض ْباإلا٣ابل الٗلُا، الاطحماُٖة بالُب٣ة م٣اعهة الضهُا الاطحماُٖة  آلاباء ؤؾلٓب بٛحر ألابىاء م٘ الحٗامل ًًٟل

ٓمي ال ألهّ ٓاع ٖلى ٢  ال لظل٪ ؾب٣ّ، الظي الجُل ٢ُْم ر٣اٞة ًٖ ثسحل٠ ٢ُْم ر٣اٞة ًدمل خُل ٧ل ؤن طل٪ بلى ػص الخ
٠٢ٓ َْظا ٖلُّ، ثغبى ما بإؾلٓب اإلابدٓذ ًحٗامل ٓن  ًدملّ اإلا ٓر ٓن  الظًً اإلابد  الاطحماُٖة الُب٣ة ٢ُم ثمسل ٢ُم ًدمل

ٔ  ْؤصخاب الٗلُا . الخًغي  افيالجٛغ ْألانل الٗالي، الحٗلُمي اإلاؿحٓ

 ٢ُم َىا٥ ؤنبدد بل الح٣لُضًة، ال٣ُم الٗال٢ة َظٍ ثد٨م جٗض ٞلم ْألابىاء آلاباء ٖال٢ة في جٛحر َىا٥ ؤن وؿحيحج
ة، الخُاة ثىٓم ْخضًسة طضًضة ٓم ألاؾٍغ ٓاع ٖلى ث٣ ٓطُّ الخ ْاة، ْالح  ْالؿُُغة، ْالخؿلِ الح٣ُض مً ْالحدغع  ْاإلاؿا

. ألاهثى ٖلى الظ٦غ ثمحز ٧اهد التي ْالٗاصات

ٓن : الغاب٘ الٟهل ٓرحن لضٔ اإلاًٟلة البرامج ؤن ًحطر الٟغيُة طضا٫ْ  هحاثج زال٫ مً: الخضارة ٢ُْم الحلٍٟؼ  هي اإلابد
 بط ْالضزل، ْالؿً الجيـ بازحالٝ البرامج بحن الحًُٟل ٍْسحل٠ ْالؿُاؾُة ٞاالطحماُٖة الس٣اُٞة رم الضًيُة البرامج

ٓرحن هجض ٓع  اإلابد ٓن  الظ٧ ٓن  الظًً الؾُما الؿُاؾُة بالبرامج ؤ٦ثر حهحم  ؤلاهاذ ؤما الٗلُا الاطحماُٖة الُب٣ة بلى ًيحم
ة خُاتهً في ًُٟضًَ ما ًُٟٞلً ٓاجي ْزانة ْالس٣اُٞة الضًيُة البرامج ًًٟلً لظل٪ ألاؾٍغ ٓاًَ ٦بحر ؾجهً الل  ْمؿح
ٓرحن ًضٞ٘ ما َْظا ،%46.42 بيؿبة ْطل٪ مىسٌٟ الحٗلُمي ٓات إلاحابٗة اإلابد ٓات مً ؤ٦ثر ْاإلادلُة الٗغبُة ال٣ى  الٛغبُة ال٣ى

ٓرحن مً  هجض ؤن بال الجٛغافي ْؤنلِم ْؾجهم طيؿِم بازحالٝ َْظا :84.90 بيؿبة ْطل٪ ٓن  الظًً اإلابد ٓات ًًٟل  ال٣ى

ٓاَم الٛغبُة ٓن  (قباب) نٛحر ْؾجهم ٖالي الحٗلُمي مؿح  لىٕ الاهٟحاح بلى الكباب مُل ًبحن َْظا الٗلُا الُب٣ة بلى ٍْيحم
ٓات بحن الحًُٟل ؤؾباب ٍْغط٘ الساعوي ْالٗالم الٛغبُة الس٣اٞات ٓامل بلى ال٣ى ٓرحن ؤن هجض بط ٖضًضة، ٖ ٓن  اإلابد  بلى ٌؿٗ
ٓهُة، الخهو زال٫ مً الس٣اٞة ا٦خؿاب ٣ة جٗلُمُة ْؾُلة ُٞٗحبرْجها الحلٍٟؼ ٓات ألن مباقغة ٚحر بٍُغ  اإلادلُة ال٣ى
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ٓرحن ٖلحها ثغبى التي ْالخكمة الخُاء ٢ُم ثدمل بغامج ثبص ْالٗغبُة ٓات ٨ٖـ اإلابد  خُاء بضْن  بغامج ثبص التي الٛغبُة ال٣ى
ٓات، ازحُاع في ألاَم اإلاُٗاع اللٛة ثلٗي ٦ما لؤلؾغة، الح٣لُضًة ال٣ُم ًىا٢ٌ ما َْظا ٓاَم الظًً وؿبة هجض بط ال٣ى  مؿح

ٓن  ٦بحر ْؾجهم مىسٌٟ الحٗلُمي ٓات ًًٟل ٓمات ةإلاهضاقي ْالٗغبُة اإلادلُة ال٣ى ٫ٓ  ثبثها التي اإلاٗل  ْالخًاعات الس٣اٞات خ

٣ة . الٍٗغ

ٓات َىا٥ ألن ْ ٓرحن ؤٚلبُة ؤن ٞىالخٔ ْألا٩ٞاع، ال٣ُم مسحل٠ ثدمل ْٚغبُة ٖغبُة ًٞاثُة ٢ى  ٌكاَضْن  اإلابد
ٓن  ٓاَم الجٛغافي ْؤنلِم ْطيؿِم ؾجهم بازحالٝ َْظا مح٣ُ٘ ؤْ مؿحمغ بك٩ل ألابىاء م٘ الحلٍٟؼ  ل٪ْط الحُٗلمي ْمؿح

ٓصة ٞبٗض %92.33 بيؿبة ٓن  الٗمل مً ْآلاباء اإلاضعؾة مً ألابىاء ٖ ٍٓا ًجحمٗ  التي البرامج إلاكاَضة لُال الحلٟاػ ؤمام ؾ
ٓجها ٓرحن ؤن ًحطر  ٞبظل٪ الجهاع، ْجٗي ؤٖباء مً للحس٠ُٟ ًًٟل  ثسبحّ ما َْظا ألابىاء ٌكاَضٍ ما بإهٟؿِم ًدضصْن  اإلابد

ٓن  مً ٣ِٞ %16 ابلم٤ %81 اليؿبة بلٛد خُص الىحاثج، ة لؤلبىاء ًمىد  ٖاصة ٞغصي بك٩ل ْمكاَضتها البرامج ازحُاع خٍغ
ٓرحن ٖىض زانة ًِٓغ َْظا ٓاَم ؾىة 51 ؾجهم ١ًٟٓ  الظًً اإلابد ٓن  ال ألجهم مىسٌٟ الحٗلُمي ْمؿح  ًبسّ ما ًضع٧

ٓن  ٓم مً الحلٍٟؼ  ثدضًض ٍْسحل٠  الىٓغي، الباب في الؿاب٘ الٟهل ًبِىّ ما َْظا ْألازال١ ْال٣ٗل الىٟـ ٖلى ْؤزُاع ؾم
 وؿبة ػاصت مىسًٟة الاطحماُٖة الُب٣ة ٧اهد ٩ٞلما الٟغص، بلحها ًيحمي التي الاطحماُٖة الُب٣ة بازحالٝ لؤلبىاء البرامج

ٓن  ال الظًً ْهّ ُٞما ؤبىائهم ًغا٢ب . صخُذ ْال٨ٗـ ٌكاَض

ٓن  ؤن ْبما ٓع  في ْؤ٩ٞاع ٢ُم ٚغؽ لىب جؿعى ٞهي ْالؿُاؾُة، الاطحماُٖة للحيكئة ْؾُلة الحلٍٟؼ  َبُٗة ْثحدضص الجمِ
ٍٓ، بلُّ ٌؿعى الظي ْالِضٝ الجِة بحدضًض ال٣ُم ٓات ؤٚلي ألن مال٩ ا الًٟاثُة ال٣ى  ٞىجض للكباب، ْطظبا ثإرحرا ْؤ٦ثَر
ٓرحن ؤٚلبة ٓات ثل٪ ثبثها التي ال٣ُم ؤن ًا٦ضْن  اإلابد   لخكمةا ْثىا٢ٌ ؤلاؾالمي الضًً ثسال٠ ٢ُم بغامجِا زال٫ مً ال٣ى

ة ٢ُم ؤجها ٌٗحبرْن الظًً وؿبة هي %25.31ْ ،%63.77 بيؿبة ْطل٪ اإلاؿلم الٗغبي الٟغص ؾمة هي ْالتي  ٖلى جٗمل خًاٍع
ٓعَا ألاؾغة ثدًغ ٓا٦بتها ْثُ ٓعات مً الٗالم في ًدضذ إلاا ْم ٓطُة ا٢حهاصًة ثُ ٓل ٠٢ٓ ٍْسحل٠ ْر٣اُٞة، ْث٨ى  م

ٓرحن ٓاَم ؾجهم بازحالٝ اإلابد ٓرحن ؾً اعثٟ٘ ٧لما بط الحٗلُمي، ْمؿح ٓهُة ال٣ُم اٖحباع في وؿبتهم ػاصت اإلابد  ٢ُم الحلٍٟؼ
ٓم مً ْالخُاء باألصب اإلاسلة بغامجّ مً ًبسّ ما زال٫ مً ْالخكمة الضًً جٗاعى  َضامة ْمؿلؿالت ؤٞالم بلى محدغ٦ة عؾ
ًّ ما َْظا ْاإلاجحم٘ لؤلؾغة الٗام للظ١ْ  ٓرحن ؤن هجض باإلا٣ابلْ ْؤٖغاّٞ ْؤزال٢ّ ٢ُمّ ٖلى مداٞٔ ٧ل ًٞغ  ألانٛغ اإلابد

ٓهُة لل٣ُم ث٣بال ألا٦ثر َم ؾىا ٓع  ٢ُم ًٖ جٗبر التي الحلٍٟؼ  ؤن ًيبػي ْالتي الٛغب بلحها ْنل التي ْاإلاضهُة ْالاػصَاع الحُ
ٓا٦بها ْاة ٢ُم زال٫ مً ْؾُاؾُة ْاطحماُٖة ر٣اُٞة ٖضة مجاالت في ه ة اإلاؿا ٘ ْالغبذ الظات ْاربات ْالخٍغ ٫ٓ ْا٫ الؿَغ  ْن

ات ٧لِا ْهي الُغ١  بمسحل٠ ألاَضاٝ بلى ِٞا بِئتها ْلُضة ٚغبُة هٍٓغ ْغ ٝ م٘ ؤخُاها ْاإلاحٗاعية اإلاسالٟة ْْ  ْالبِئة الْٓغ

٢ٓد اخترام مجها: هإزظَا ؤن ًم٨ً بًجابُة ٢ُم خ٣ُ٣ة َىا٥ ْل٨ً ؤلاؾالمُة الٗغبُة  السانة ْاإلال٨ُة الٛحر ْزهٓنُة ال
ة ٔ  ؤصخاب ًضع٦ّ ال ما َْظا الغؤي ْخٍغ ٓجها لظل٪ اإلاىسٌٟ الحٗلُمي اإلاؿحٓ ً  ألامُحن زانة ْثٟهُال طملة بكضة ًٞغ

ٓرحن الجٛغافي ألانل بازحالٝ َْظا %40.74 بيؿبة مجهم ٓن  التي الاطحماُٖة ْالُب٣ة للمبد . بلحها ًيحم

ٓرحن ًدضص لم طل٪ ْعٚم ٓن  ًتر٦ِا التي آلاراع اإلابد ة، الٗال٢ات ٖلى الحلٍٟؼ  ًمـ ؤن بلى ًغ١َ  لم ؤهّ مجهم بصعا٧ا ألاؾٍغ

ة بالٗال٢ات . مححن ْاطحماعي صًجي ؤؾاؽ ٖلى ٢اثمة ألجها الضازلُة بيُتها ٖلى ْمداٞٓة محماؾ٨ة ٞهي ألاؾٍغ

ٓا الظًً ؤما ة الٗال٢ات بإن ؤطاب ٓهُة البرامج بٟٗل ثإرغت ألاؾٍغ ض ْٖال٢ة ْألابىاء آلاباء بحن الٗال٢ات ٞحإرغت الحلٍٟؼ  الْؼ
طة ٓاَم الظًً ؤن بط ٦بحرة بيؿبة ٥ْط٫ بالْؼ ٓاَم الظًً ؤما ألابىاء م٘ ٖال٢تهم ثإرغت  مىسٌٟ الحٗلُمي مؿح  ٖالي مؿح

طُة ٖال٢ات ثإرغت ٞل٣ض ٓرحن ٖىض َْظا الْؼ ْح ؾجهم الظًً اإلابد  ْل٣ض. اليكإة خضًسة ألاؾغة َْم ؾىة (35-20) بحن ًترا
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ٟي نلألا طات ألاؾغ مً ؤ٦ثر الخًغي  ألانل طات ألاؾغ ثإرغت  الُب٣ة بازحالٝ ْر٣اٞتها ٢ُمِا ٖلى اإلاداٞٓة الٍغ

ٓن  التي الاطحماُٖة . بلحها ًيحم

ٓرحن مً ٦بحرة بيؿبة ثسحل٠ الحإرحر َبُٗة ؤن بال ٓن  ؤن ٌٗحبرْن الظًً اإلابد  ْطل٪ ؾلبي مىّ ؤ٦ثر بًجابي ؤرغ للحلٍٟؼ

ٔ  الجٛغافي ألانل ٍْارغ. طيؿِم بازحالٝ َْظا %44.67 بيؿبة ٠٢ٓ في الحٗلُمي ْاإلاؿحٓ ٓرحن، م  ؤن هجض خُص اإلابد
ٓرحن ٟي الجٛغافي ألانل مً اإلابد ٓاَم الٍغ حن ٨ٖـ ٖلى الحإرحر بًجابُة ًا٦ضْن  مىسٌٟ الحٗلُمي ْمؿح  ْالظًً الخًٍغ
ٓاَم ٓرحن، الضزل بازحالٝ الحإرحر ؾلبُة ًا٦ضْن  مغثٟ٘ الحٗلُمي مؿح  ألاؾغة ثدًغ في الحإرحر بًجابُة ْثحمسل للمبد

 الؿً ًارغ ٦ما  %31.51 بيؿبة ْطل٪ ْث٨٨ِٟا ألاؾغة ثٟسخ في ٞححمسل الحإرحر ؾلبُة ؤما  %61.49 بيؿبة ْطل٪ خِاْثٟد
 ٔ ٠٢ٓ في الحٗلُمي ْاإلاؿحٓ ٓرحن م ٓرحن ؾً اهسٌٟ ٧لما ؤهّ بط اإلابد ٓاَم اإلابد  ٌٗحبرْن الظًً وؿبة ػاصت الحٗلُمي ْمؿح
ٓن  ة ْؾُلة الحلٍٟؼ ٓرحن ؾً اعثٟ٘ ٧ْلما الساعوي بالٗالم ْعبُِا ألاؾغة ثٟحذ ٖلى جٗمل خًاٍع ٓاَم ْاعثٟ٘ اإلابد  مؿح
ة الٗال٢ات ث٨ٟ٪ ٖلى جٗمل ْؾُلة اٖحباٍع في وؿبتهم ػاصت الحٗلُمي ٓا التي الح٣لُضًة ٢ُمِا ْثٟسخ ألاؾٍغ  ٖلحها وكئ
ٓن  ا بلى َْؿٗ َغ ٓا الظًً ألبىائهم ثمٍغ  ٢ُْم مجحم٘ ْلُضة ألجها ْثىا٢ًِا جٗاعيِا ٢ْض ٢ُمِم ثسال٠ طضًضة ب٣ُم ثمؿ٩

. اإلاؿلمة الٗغبُة اإلاجحمٗات ْر٣اٞة ٢ُم ًٖ ثسحل٠ ْر٣اٞة

ٓن  ألن ْع  ًماعؽ ؤنبذ الحلٍٟؼ  ألاهماٍ ْمسحل٠ الس٣اُٞة ْألا٩ٞاع ال٣ُم وكغ في ْالاطحماُٖة الس٣اُٞة اإلااؾؿات ص
٦ُٓة، ٓرحن ٖضٍ الؿل ٓع  ًبجي خضًً طْ ؾالح اإلابد  الِاصٞة بغامجّ ْخضصت اؾحسضامّ خؿًؤ بطا ْاإلاجحمٗات ألاٞغاص ٍُْ
٫ٓ  ال٣ُم لحل٪ ؾمدد بطا ؤبىائها في ألاؾغة بيحّ ما ٧ل ٍْضمغ ْحهضم للمكاَضة، ٓطحهِم ألابىاء مغا٢بة ْٖضم بلحها الضز  ْث

ٓع  ٣٦ُم مىّ الاؾحٟاصة ًم٨ً ما ألزظ ٓوي الحُ ٓل  الٗغبُة الصسهُة تهضم التي الؿلبُة ال٣ُم ْعٌٞ ْالا٢حهاصي الح٨ى

ٍٓتها صصْثّ إلاة زال٫ مً ْر٣اٞتها َ ٓن  ًماعؾِا التي الٗ ٠٢ٓ في ْاإلادُِ البِئة ْثارغ.الحلٍٟؼ ٓرحن م ٓرحن هجض بط اإلابد  اإلابد
ٟي ألانل مً حن مً ؤ٦ثر خضًً طْ ؾالح ٌٗحبرْهّ الٍغ ٓرحن ؤن هجض ْباإلا٣ابل الخًٍغ  ٌٗحبرْهّ الخًغي  ألانل مً اإلابد

ٓرحن ؤن الىحاثج بُيد ٦ما الِاصٞة البرامج بٌٗ زال٫ ْمً ألاخُان بٌٗ في ال٣ُم لبص ْؾُلة ٓن  الظًً اإلابد  الُب٣ة بلى ًيحم
م مً ؤ٦ثر ًا٦ضْن  الضهُا ٓن  ؤن ٖلى ٚحَر حهُة ْؾُلة لِـ الحلٍٟؼ ٍٓة ثس٣ُُٟة ْؾُلة بل ٞدؿي ثٞغ  زاللّ مً ؤًًا ْثغب

ٓع  ألاؾغة ثحدًغ ٓن  الظًً ؤما إلاباقغ،ا ٚحر للحٗلُم ْؾُلة ِٞٓ الساعوي، الٗالم ٖلى ْثىٟحذ ْثحُ  الٗلُا الُب٣ة بلى ًيحم
ْاطُة ُٞا٦ضْن  ٓن  في ال٣ُم اػص  ٨ٞغ في ٧امال ًظْب ال ختى ًحل٣اٍ إلاا اإلاكاَض ُٞدظع ْؾلبُة بًجابُة ٢ُم ًدمل ِٞٓ الحلٍٟؼ

المُة الغؾالة مسغض ؤْ ال٣ىاة مال٪ ْر٣اٞة . ؤلٖا

ٓن  ؾاَم بطن ٍٓغ ال٨ٟغ ثىمُة ٖلى جٗمل التي ْالؿُاؾُة ْالاطحماُٖة ْالا٢حهاصًة الس٣اُٞة ال٣ُم وكغ في الحلٍٟؼ  ْثُ
ا، ْاإلاجحم٘ ألاؾغة ٓرحن ٖلُّ وكإ ما ثسال٠ ٢ُما بغامجِا مسحل٠ زال٫ مً ثمغع  ؤجها ٦ما ْثدًَغ م في اإلابد  الح٣لُضًة ؤؾَغ

ة ٧الضًم٣غاَُة بمٟاَُم ْاؾخبضالِا ْالاخترام ْالحٗاْن  ْالٟٗة ٧الخكمة ا الظات ْبربات ععَاْثذ اإلاغؤة ْخ٤ ْالخٍغ  ْٚحَر

ا في البرا٢ة اإلاٟاَُم مً ٓجها في ْالؿامة مَِٓغ  .مًم
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