


 ىسكص أفاق مندزاطاث و امحكىًُ اميحخـف
 

 تـنــــىج

 زؤًـــــــت أكـــاديييت
ISNN 2773-3394 

 
 دوزيت عنييت دوميت ىحكيت

 
  0202 كاٍىٌ األول ، اميجند األول ،امسابع امعدد  

 الـمركــز  ام ـــــر  عــــــمدي

 د.ســــامي الوافـــي 

 :امحـــــحسيــــس ـظتزئٌ  

 ىحيدي بىشيَت ااىَت  .د

 :امححسيس زئيع ىظاعد

 أ.ؿفاء بُ عيظى        

 :امعنييت امنجَت تــــزئيظ

 سوغد.فسيدة بُ عي

 وظةـــوق محفـــــع  الحقــجمي

 Address :Rue Moufdi Zakaria-Alger-Algeria 

 Tel: 00213-Code Algeria 

           542928806 

           665629271 

 Whats : 00213-542928806         

 E-mail :info@afakcenter.com 



 امنجَت امعنييت

 .امعساق -بغداد جاىعت وامدوميت، االطرتاجٌجيت امدزاطاث ىسكص         امعاىسي عبد ىحيد ابحظاوأ.د. 

 .امعساق -بغداد جاىعت وامدوميت، االطرتاجٌجيت امدزاطاث ىسكص                                عنٍ كاطع طنيًأ.د. 

  امـني.-طني ياث ؿُ جاىعت                  ػاهس ئطياعٌه أ.د.ػاهس 

 .اجلصائس اجلنفت، - عاػىز  شياٌ جاىعت                                    بساهيً داود بُأ.د. 

 .اجلصائس اميديت، جاىعت                                         أطاىت غسبٍأ.د. 

 .اجلصائس بظكسة، جاىعت                    احلنيً عبد    ىؼسي بُأ.د. 

 .اجلصائس امؼنف، جاىعت                                          ٍاديت فسحاثأ.د . 

 .اجلصائس امؼنف، جاىعت                           ىـطفى ىغصاويأ.د. 

 .اجلصائس بظكسة، جاىعت                        زػيدة هيفاء جٌكازيأ.د. 

 االىسيكيت اميححدة امىالياث امدوميت، امؼإوٌ فٍ حزاب                                                   زاجح د.ئيالف. 

 اجلصائس امظياطيت، منعنىو امعنيا امىطَيت اميدزطت                                     خىاؾ د.ىـطفى. 

 .فنظطني بغصة، اإلطساء جاىعت احللىق كنيت عييد                                                     ىطس عالء د. 

 .اميححدة امعسبيت اإلىازاث دبٍ، امغسيس  جاىعت              االفحٌحاث احلييد عبد ياطس   د. 

 .مٌبيا األطيسيت، اجلاىعت                            أبىزشيصة بنعيد فححٍ د. 
 اجلصائس. ،2اجلصائس جاىعت                                                فضينت د.عيَني 
 امعساق ، اميظحَـسيت اجلاىعت                                                 هللا عبد د.شيَب. 
 .امظعىديت امعسبيت اميينكت فهد، بُ ىحيد األىي  جاىعت                                             طالىت ىعيس  د. 
 .اجلصائس ،2 اجلصائس جاىعت                                  فسيدة عيسوغ بُ  د. 

 جىٍع جَدوبت، جاىعت                                                 خسايفٍ د.زابح . 
 .امعساق اميىؿه، جاىعت امدوميت، امعالكاث فسع زئيع               امبدزاٍٍ حييد خنف عدٍاٌ  د. 

 .اميغسبيت اميينكت بىجدة، األول ىحيد جاىعت                                           بىبىغ ىحيد  د. 

 .طىيظسا وامحكَىمىجيا، مالكحـاد امظىيظسيت امينكيت األكاديييت                                                   شوز جاطً  د. 

 .امعسبيت ىـس  زيتىجيه زة،ىاميَـ جاىعت                                  اجليه حظُ حاشو  د. 

 .اجلصائس ،0 ططيف جاىعت                                                 ؿفى ٍسجع  د. 

 .اجلصائس وشو، جزيي جاىعت                                                      ٍاديت جياب  د. 

 .اجلصائس ىنياٍت، خييع جاىعت                                       ػسيفت طىىاجٍ  د. 

 

 



 امَؼس كىاعد
 

 منيعاًي وفلا  جَؼس اميجنت امدزاطاث واألوزاق امبحريت فٍ ىجاالث امعنىو االٍظاٍيت و االجحياعيت ، و ذمك 

 اميساجع جكىٌ أٌ عنى وامحىذٌم وامدكت اميىضىعيت وهى األكاديييت امدوزياث فٍ بها اميعيىل  امعنييت
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 ىَـىزي ئكساو
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 ىسكص أفاق  مندزاساث و امحكىًُ اميحخصص                         

 
  0202 كاٍىٌ األول د األول ،، اميجنامسابعجنت زؤيت أكاديييت ، امعدد ى
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 امكنيت اإلفححاحيت

امعدد امسابع ىُ ىجنت ظع بني أيادي امصىيالث و امصىالء امباحثني  ججحشسف هٌئت جحسيس  ىجنت زؤيت أكاديييت أٌ         
ل   فاق  أميسكص   ، ئذ يأجٍ هرا امعدد  عنى غساز سابليه طيُ  زؤيت واطحت 0202زؤيت أكاديييت مشهس كاٍىٌ األوَّ

بداع امفكسي واجلىدة فٍ امحلديً؛ مَظع  برمك بني أيادي امباحثني أفظه امبحىد اميت جشجٌع اإلٍحى  امساعٍ 
زؤيت ىجنت عحيد جئذ  ،جحياعيت بكافت ىياديَها ٍساٍيت واإلىزاث اميسحجدة بيجاالث امعنىو اإلجعاجل امحط

امدزاساث جلٌيً  فٍاميعاًري امعنييت اميحبعت و اميسحلس عنٌها  فٍ ئٍحلائها مندزاساث  عنى  أكاديييت 
  .األكاديييت 

ىىاكف األساجرة ججاه امحالىير فٍ وطعيت ئعاكت باميدزست  دزاست جعسضجظيُ  امعدد  فٍ هرا امصدد         
اميغسبيت امداىجت "اميدًسيت اإلكنيييت بسال ٍيىذجا"، كيا اححىي امعدد عنى دزاست جعحرب ىُ أهً ىىاطٌع 

عنى امعامً ككه امححىل ىُ امحعنيً امحلنيدي ئمى امحعنيً عُ بعد  امساعت وأحد اميحغرياث اميت فسطخ
واسحعيال امحلَياث احلديثت وهى فاعنيت اسحخداو االخحباز اإلمكرتوٍٍ فٍ جعدًه امحصىزاث امبدينت حىل 

 .ىفاهيً ىهازاث امحدزيس مدى طامباث كنيت امرتبيت بجاىعت األكصى

عنى ججسيً بعع امييازساث غري اميشسوعت، فلد اشحيه امعدد عنى  كيا أٍه فٍ ىجال جأكيد كىاعد املاٍىٌ   
ىحالشىت ٍصاهت امهىيت  –دزاست جسييت االججاز باألعظاء امبشسيت فٍ ظه االططساباث امعلنيت وامَفسيت 

، وجعسطخ امثاٍيت مدوز اميَظياث امدوميت اميخحصت بيكافحت -اجلسديت واططساب امحشىه اجلسيٍ ٍيىذجا
 .سرتداد امييحنكاث اميسسوكت اميحأجيت ىُ جسائً امفسادامفساد فٍ ئ

دزاست عُ اميعاىنت اميعسوفت بني اميغازبت باسً )دازت(، كيا جعسطخ دزاست   أيظاامعدد  جظيُ                
علباث فٍ وجه احلظازة " االسحبداد واالسحعياز أٍيىذجاٌ" ىعاجلت وجلٌيً"، وزكصت دزاست أخسي فٍ ٍفس 

 .اإلطاز عنى فنسفت االعرتاف: فٍ دالالث اميفهىو وزاهَيحه

 كيد عنى احلفاظ عنى اسحلساز األسسة وزفع ىسحىي أدائهاهحياو ىجنحَا بيسأمت امحأئوفٍ ئطاز   
       اححىي امعدد عنى ىنخص مألطسوحت امدكحىزاه حىل األسسة اجلصائسيت وي، وجخفيع حاالث امحفكك االسس 

 هرا امى جَب دزاساث عدد ىُ امدزاساث االخسي

فٍ األخري، ٍإكد أٍه بحىفٌم ىُ هللا عص وجه، وبدعً وجعاوٌ ىُ امسادة وامسيداث أعظاء امهٌئت امعنييت   
االسحشازيت اميىكسة، جً ئصداز هرا امعدد، ومرا ٍجدد امشكس وامحلدًس منهٌئت امححكيييت واالسحشازيت منيجنت 

هىداجهً فٍ ئخساج هرا امعدد، وٍفس امشكس ىىصىل مهٌئت امحدكٌم امنغىي، وعنيه سحعيه أسسة عنى ىج 
اميجنت عنى جشجٌع اإلبداع امفكسي واجلىدة فٍ امحلديً، ئذ سَحاول جلديً أفظه امبحىد، كيا سَظع بني 

جٌهاجكً منيجنت أيدًكً أحدد ىنخصاث امدزاساث األكاديييت واميإمفاث امعنييت، وخحاىا ٍحيىن جنلٍ جى
 .ي سيسهً أكيد فٍ جطىًسها وامسكٍ بها ٍحى األفظه0وجلٌييكً امدائً امر

 امححسيس زئيست                                                                                                                                                                                                              

 أىَت ىحيدي بىشيَتد.                                                                                                                                                                                                      



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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 ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت "اٟٚدًسيت اإلْٛيٟيت بظال ٢ٟىذشا"

   1نبد اُٚحاط هشٍٟد.

 2هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.                                                                                                                                                                                                                     

 ٞٛخظ:

جهدٍ هره اٚدزاطت ئٚى اٚٗشِ ن٤ ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت.  
وج٠ اطحخداٝ ا٣ٟٚهض اٚىضٍُ اٚحعٛيٍٛ، وأداة االطحبيا١. وْد أطُست ٢حائض اٚدزاطت نٛى أ١ األطاجرة ٚه٠ ٞىاِْ 

ت اٚداٞصت. كٟا أ٢ه ال جىشد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ ئًصابيت جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ ئؾاز اٚرتبي
حه٠ اٚظابٓت باإلناْت،  اجصاهاث األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ طياّ اٚرتبيت اٚداٞصت ب٣اء نٛى ٞهَس

٣ٚىم وٍَ ٢ُع طياّ ال جىشد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت جبها 
 اإلناْت.

اٚرتبيت  –اٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت -اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت-اإلناْت –ٞىاِْ األطاجرة  اٚكٟٛاث اُٟٚحاظيت:
 اٚداٞصت

 

Teachers' attitudes towards students with disabilities in the inclusive Moroccan school 

"The Regional Directorate of Sale is a model 

Abstract:  

 This study aims to reveal the teachers attitudes towards students in a situation of disability in 
the inclusive Moroccan school. We used descriptive analysis and questionnaire tool . 

The results of the study revealed that teachers have positive attitudes towards students with 
disabilities within the framework of inclusive education. Also, that there are no statistically 
significant differences in teacher's attitudes towards students in a situation of disability in the 
context of inclusive education based on their previous knowledge of disability, and in the same 
context, there are no statistically significant differences in teachers attitudes towards 
students in a situation of disability depending on the type of disability. 

Keywords: Teachers attitudes - handicapping -students in a situation of disability - the 
inclusive Moroccan school- inclusive éducation. 
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 ٞٓدٞت

جىٖد اٚٓىا٢ني واالجُاْياث اٚدوٚيت نٛى غسوزة االهحٟاٝ بعٓىّ األؾُاٙ ٍَ وغهيت ئناْت. وٍَ هرا اٚظياّ       
ضادّ اًٟٚسب نٛى االجُاْيت اٚدوٚيت حلٓىّ األؾُاٙ ٍَ وغهيت ئناْت ودخٜ بسوجىكىٚها االخحيازي ظزي اٚح٣ُير 

ؼ كاَت أشكاٙ اٚحٌٟزي نٛى أطاض اإلناْت، وغٟا١ نٛى َز 0222، وبرٚ٘ ٢ظ اٚدطحىز اًٟٚسبٍ 0222ٍَ أبسيٜ 
ت اٚحالٞير  ظٓىّ اٟٚحهٟٛني ٍَ وغهيت ئناْت. وبهرا طاه٠ اإلؾاز اٚحشسيهٍ اٚرتبىي اًٟٚسبٍ ٍَ شيادة ٞشاٖز

ظيز يهد احلٔ ٍَ اٚحهٛي٠ أٞسا أطاطيا جلٌٟو اٚحالٞير ٍَ اٚبٌئت 1ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدازض اٚهٟىٞيت،
ت ٍَ ٞخحِٛ األ٢شؿت ، أل١ ا2ٚاٟٚدزطيت حالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ه٠ ٞرٜ أي شخظ آخس ًعٔ ٚه٠ اٟٚشاٖز

اٟٚدزطيت. وٞو ذٚ٘ جشري بهؼ اإلظطائياث ئٚى ازتُام ٢ظبت اٚهدز اٟٚدزطٍ اٚيت جهٌٔ جُهٌٜ أهداٍ اٚرتبيت 
١ اٚها٠ٚ ٍَ ٪ ٤ٞ طكا21أ١ ظىاٍٚ  0222اٚداٞصت ٍَ اًٟٚسب. ظيز أشاز جٓسيس ٣ٞكٟت اٚطعت اٚهاٟٚيت ٚهاٝ 

٪ 1.20، جطٜ ٢ظبت اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت 0222وغهيت ئناْت. وٍَ جٓسيس ظىٙ اإلناْت اٚىؾ٣يت باًٟٚسب ٚظ٣ت 
. ٟٞا يهين أ١ ندد األؾُاٙ ٍَ وغهيت ئناْت 0222ط٣ت  ٤ٞ8.26 األشخاص. وْد ازتُهخ جٛ٘ ا٣ٚظبت ئٚى٪ 

ر اٚر٤ً ٠ٚ يح٣ٟٗىا ٤ٞ ئجٟاٝ جهٛيٟه٠ اٚرا٢ىي جٓدز ب٣ظبت ٪يري ٞحٟدزطني، و٢ظبت اٚحالٞي02. يحىشم نٛى 3باًٟٚسب
٪. و٤ٞ هرا ا٣ٟٚؿٛٔ شاءث هره اٚدزاطت ٚٛبعز ٍَ بهؼ اٟٚحًرياث األطاطيت اٟٚحخكٟت ٍَ نٟٛيت اٚرتبيت 12

 اٚداٞصت خاضت ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت أل١ اٟٚىاِْ جحخك٠ ٍَ طٛىكاجه٠.

 ٞشكٛت اٚدزاطت

يهد اٟٚدزض هى اُٚانٜ األطاطٍ ٍَ ٢صاط وَهاٚيت اٚهٟٛيت اٚحهٛيٟيت اٚحهٟٛيت ٍَ ئؾاز اٚرتبيت اٚداٞصت        
ٟٚٛحهٟٛني ٍَ وغهيت ئناْت، وٚهرا ٢صد أ١ ٞىاِْ وجٟرالث األطاجرة جحخك٠ ٍَ طٛىكاجه٠ وجُانٛه٠ ٞو اٚحالٞير 

طاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ ٞسظٛيت ٍَ وغهيت ئناْت. ٚرٚ٘ شاءث هره اٚدزاطت اخلاضت بٟىاِْ األ
اٚحهٛي٠ االبحدائٍ واٚرا٢ىي، ٤ٞ أشٜ دزاطت ٞدى اخحالٍ هره اٟٚىاِْ ظظب اٚهىاٜٞ اٚيت ي٤ٟٗ أ١ جإذس نٌٛها بني 
األطاجرة، ظيز أقهست اٚدزاطاث اٚهٟٛيت أ١ األطاجرة أٖرث اطحهدادا ٚٓبىٙ اٚحالٞير ذوي اإلناْاث اخلُيُت ٤ٞ 

 .4ٞير اٚر٤ً يها٢ى١ ٤ٞ ٞشاكٜ طٛىٖيت ظادةاٚحال

حه٠ األطاطيت باإلناْت واٚدن٠ االشحٟانٍ وا٣ُٚظٍ ٚٛحالٞير ٍَ      وه٣إ ناٜٞ جدزيب األطاجرة نٛى أطاض ٞهَس
وغهيت ئناْت، ٢اهي٘ أيػا ن٤ جصازب وخربة األطاجرة ٍَ اٚحهاٜٞ ٞو أ٢ىام اإلناْاث واٚرتبيت اٚداٞصت، ج٠ انحباز هره 

ِ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت. جهحرب ؾبيهت ٞىاِْ اٚهىاٜٞ ٤ٞ اخلطائظ اٚيت ي٤ٟٗ أ١ جإذس نٛى ٞىاْ
األطاجرة ٤ٞ اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٤ٞ بني اٚهىاٜٞ اٟٚحخكٟت ٍَ ٢صاط أو َشٜ اٟٚدزطت اًٚسبيت اٚداٞصت. 

ٚحالٞير جأطيظا نٛى ٞا طبٔ ي٤ٟٗ ضيايت اٚظإاٙ اإلشكاٍٚ ٚهره اٚدزاطيت كاآلجٍ: ٞا ؾبيهت ٞىاِْ األطاجرة جصاه ا
 ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت؟  

صي ئٚى األطئٛت اآلجيت:  ي٤ٟٗ جُسيو اٚظإاٙ اٟٖٚس

 هٜ األطاجرة يهربو١ ن٤ ٞىاِْ ئًصابيت جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت؟-

حه٠ هٜ جىشد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ - وغهيت ئناْت ب٣اء نٛى ٞهَس
اٚظابٓت ظىٙ اإلناْت )اٚحدزيب، ط٣ت اٚحدزيع، خربة اٚهٟٜ ٞو اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، ٍَ وغو اٚرتبيت 

 اٚداٞصت(؟

هٜ جىشد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، ٍَ وغو اٚرتبيت -
 ت؟اٚداٞصت. ظظب ٢ىم اإلناْ

صيت  اُٚسغيت اٟٖٚس
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  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 

 

 

4 

 ه٣إ ٞىاِْ ئًصابيت ٚؤلطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 اُٚسغياث اُٚسنيت 

 يهربو١ األطاجرة ن٤ ٞىاِْ ئًصابيت جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، ٍَ وغو اٚرتبيت اٚداٞصت. -

حه٠ اٚظابٓت جىشد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطا - جرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ب٣اء نٛى ٞهَس
 ظىٙ اإلناْت.

 جىشد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ظظب ٢ىم اإلناْت. -

 أهداٍ اٚدزاطت:

 ت اٚداٞصت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت٢هدٍ ٤ٞ خالٙ هره اٚدزاطت ئبساش أهٟيت ٞىاِْ األطاجرة ٍَ ٢صاط ٞشسوم اٚرتبي -

اٖحشاٍ ٞدى اخحالٍ هره اٟٚىاِْ انحٟادا نٛى اٟٚحًرياث اٚيت ي٤ٟٗ أ١ جإذس نٌٛها بني األطاجرة، باإلغاَت ئٚى  - 
 االخحالالث اٚظٛىٖيت اٟٚخحُٛت اٚيت ي٤ٟٗ أ١ ج٣حض ن٣ها.

 يت اٚداٞصت.جىغٌغ اٚهالْت بني اٟٚىاِْ واٚظٛىكاث با٣ٚظبت ٚؤلطاجرة ٍَ وغهيت اٚرتب -

 أهٟيت اٚدزاطت

جك٤ٟ أهٟيت هره اٚدزاطت ٤ٞ خالٙ ا٣ٚحائض اٚيت ط٣حىطٜ ئٌٚها ٍَ جهصيص اجخاذ ٞىاِْ أٖرث ٞالءٞت ٚؤلطاجرة جصاه     
اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، وأهٟيت ذٚ٘ ٍَ ٢صاط اٚرتبيت اٚداٞصت باٟٚدزطت اًٚسبيت. ئغاَت ئٚى جهصيص ْدزاث 

ٞهاٞه٠ اٚحدزيظيت ٍَ اٟٚدازض االبحدائيت واٚرا٢ىياث وٖرٚ٘ األطاجرة اٟٚحدزبني ٍَ اٟٚساٖص  األطاجرة اٚر٤ً ًصاوٚى١
اجلهىيت ٚٛرتبيت واٚحكى٤ً ٍَ ٞصاٙ جهٛي٠ األؾُاٙ ٍَ وغهيت ئناْت بشكٜ ناٝ. وٖرا اٚهٟٜ نٛى اْرتاط اٚؿّس 

ى١ ٚه جأذري ئًصابٍ ٍَ اٚرتبيت ا٣ٟٚاطبت إلظداد جًٌرياث ئًصابيت ٍَ ٞىاِْ األطاجرة ٍَ اٟٚظحٓبٜ ٟٞا طٌك
 اٚداٞصت.

 اُٟٚاهي٠ اإلشسائيت

اث اٚيت جحخك٠ ٍَ اٚظٛىكاث - ٞىاِْ األطاجرة: ٢ٓطد بها ٍَ هره اٚدزاطت ٞجٟىنت ٤ٞ اٚٓي٠ واٚهىاؾِ واٚحطَس
زب اٟٚحٗسزة واألَهاٙ اٚيت يٓىٝ بها األطاجرة ٢عى اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، وياًٚبا ٞا جكى١ اٟٚىاِْ ٢اجصت ن٤ اٚحصا

 ٚؤلطحاذ أو اٚح٣شئت اٚيت يهيش بها. 

ي٤ٟٗ جهسيِ اإلناْت بأ٢ها ٢حٌصت ٚظٛظٛت ٤ٞ األٞساع اٚيت جهٌٔ جعٌٓٔ طٛظٛت ٤ٞ األ٢شؿت  اإلناْت:-
واٟٚظاهٟاث ٍَ احلياة االشحٟانيت، ٚرٚ٘ َا١ اإلناْت ٚيظخ ٞسغا أو ٞشكٛت َسديت، بٜ هٍ ظاٚت ٢اجصت ن٤ نىاٜٞ 

يت،  بٟهىن اٚبٌئت اٟٚاديت أو ا٣ُٚظيت. شظديت أو قَس

وقيٍُ َزييىٚىشٍ  اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت: أ١ اٚحٟٛير ٍَ وغهيت ئناْت هى ذٚ٘ اٚشخظ اٚري جهسع الخحالٙ-
أو طٌكىٚىشٍ أو االذ٣ني ٞها، و٢حض ن٤ ذٚ٘ ْطىز أو نصص وقيٍُ أذس نٛى ٢ٟى ئٞكا٢اجه وْدزاجه اجلظديت، أو احلظيت، 

ٚحُانٛيت، ونٛى ُٖاياجه وْدزاجه ٍَ اٚٓياٝ باأل٢شؿت اُٚسديت اٌٚىٞيت، االنحياديت أو اٟٚدزطيت أو أو اٚهٓٛيت، أو ا
 . 5األ٢شؿت احلياجيت واالشحٟانيت األخسي

اٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت: يٓطد بها ٍَ هره اٚدزاطت اٟٚدزطت اٚداٞصت اٚيت جظح٣د ئٚى ٞبدأ جىَري اٚكسوٍ -
ؿُٜ ٍَ وغهيت ئناْت، وذٚ٘ ٤ٞ خالٙ جىَري اإلٞكا٢ياث اٟٚاديت واٚح٣ٓيت واٚرباٞض اٟٚالئٟت ٚحٛبيت ظاشاث اٚ

 واٟٚخؿؿاث اٚرتبىيت اٟٚىشهت ُٚائدة ذٚ٘ اٚؿُٜ ٟٚظاندجه نٛى اٚحه٠ٛ ٞو ٞساناة ئٞكا٢ياجه وٞإهالجه اخلاضت.
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ياشاث اخلاضت ٚكٜ األؾُاٙ ٍَ اٚرتبيت اٚداٞصت: ٢كاٞا جسبىيا يأخر بهني االنحباز ٍَ ٞصاٙ اٚحهٛي٠ واٚحه٠ٛ االظح-
 وغهيت ئناْت، وذٚ٘ بهدٍ جعٌٓٔ اٟٚظاواة واإل٢طاٍ ٍَ اٚحه٠ٛ

 

 اإلؾاز ا٣ٚكسي ٚٛدزاطت -

 ُٞهىٝ اٟٚىِْ-2

 ". قهس هرا اُٟٚهىٝ adaptenessٍَ" واٚيت جهين اٚحىأَ "aptusاٟٚىِْ هى كٟٛت ٞشحٓت ٤ٞ اجلدز اٚالجيين "
صيا ٍَ ن٠ٛ 2222-2222ن٠ٛ ا٣ُٚع االشحٟانٍ بني ناٍٞ  .وْد كا١ ُٞهىٝ اٟٚىِْ ٣ٞر قهىزه ُٞهىٞا ٖٞس

ا٣ُٚع االشحٟانٍ، ظيز اطحخدٝ اُٚيٛظىٍ هسبست طب٣ظس ُٞهىٝ اٟٚىِْ ألوٙ ٞسة ٍَ ٖحابه "اٟٚبادئ األوٚى" 
ظد ٖبري نٛى اٟٚىاِْ، وأوغغ أ١ '' وذٖس أ١ إلضداز حك٠ شيد بشأ١ اٚٓػايا اخلالَيت يهحٟد ئٚى  2680ٍَ ط٣ت 

اٚىضىٙ ئٚى جطعٌغ األحكاٝ بشأ١ اٚٓػايا اٟٚررية ٚٛصدٙ يهحٟد ٖرريا نٛى اٟٚىِْ اٚرهين اٚري ٢عاَل نٛيه ٤ٞ 
ت َيه، وٚٛعُاف نٛى اٟٚىِْ اجليد، ٤ٞ اٚػسوزي أ١ ٢حه٠ٛ ئٚى أي ٞدى جكى١  خالٙ االطحٟام ئٚى اجلدٙ أو اٟٚشاٖز

 6ٚهاديت ضعٌعت وٞو ذٚ٘ خاؾئت.اٟٚهحٓداث اٚبشسيت ا

نٛى أهٟيت َه٠ اٚحًرياث ٍَ ظياة األشخاص اٚر٤ً  2226كٟا أٖدث دزاطت جىٞاض وشنا٢يٍٗ ٟٚٛىاِْ ٍَ ناٝ   
اْه٠ اٚبى٣ٚدًني ئٚى اٟٚد١ األٞسيٗيت اٚٗربي بني ناٍٞ  ، وذٚ٘ بشسط زدود أَهاٙ اُٚسد جصاه 2222و2662جسكىا َز

َا١ اٟٚىِْ:" هى ظاٚت 2221جطٍس نٍٓٛ يُظس طٛىٕ اُٚسد. وَٓا ألٚبىزت ٍَ ناٝ  احلاَص االشحٟانٍ اٚري يهحرب 
أي  ٢7ُظيت ونطبيت ٢اجصت ن٤ جصسبت اٚشخظ، واٚيت جإذس نٛى اطحصابت اُٚسد ٚؤلشياء االشحٟانيت ٍَ قسوٍ ٞهي٣ت".

٣ُظٍ، واٚري يح٠ اٚحهبري كٟا أ١ اٟٚىِْ هى ٢ىم ٤ٞ اٌٟٜٚ اٚ .8أ١ اٟٚىِْ هى اطحصابت ألشياء اٚزننت االشحٟانيت
ن٣ه ٤ٞ خالٙ جٌٓي٠ دزشت ٞزية أو نيب ٖيا١ ٞهني. وي٣كس ئٚى اٟٚىِْ نٛى أ٢ه ٢صنت ٚحٌٓي٠ ٖيا٢اث ٞهي٣ت وَٓا 

 ٚدزشت اٟٚىآَت اٚظٛبيت أو اإلًصابيت جصاه كائ٤ ٞهني أو َئت ٤ٞ األشياء.

 وقائِ اٟٚىاِْ-0

جٛهب اٟٚىاِْ دوزا أطاطيا ٍَ ظياة كٜ َسد ٞىشىد داخٜ ٞجٟىنت أو ذٓاَت ٞهي٣ت، ظيز جىظد اٟٚىاِْ وج٣ك٠ 
ت ٍَ احلياة اٌٚىٞيت ٚؤلَساد  . 9اٚهٟٛياث ا٣ُٚظيت، اٚهاؾُيت، االشحٟانيت اٚظٛىٖيت، ٤ٞ اٚىنٍ ئٚى اٟٚهَس

ت واٚدَام ن٤ ا٣ُٚع واٚحهبري، وٞو ذٚ٘ جبدو ي٣٣ٟٗا اٚٓىٙ بأ١ اٟٚىاِْ جظحصيب ٚالظحياشاث ا٣ُٚظيت، ٞرٜ      اٟٚهَس
وقيُت واظدة أٖرث أهٟيت ٤ٞ يريها ٍَ جٌٓي٠ اٚشٍء، هره اٚىقيُت جظٟغ بظهىٚت اٚحٌٓي٠ وطسنت اٟٚىغىم ٍَ 
االنحباز، ظىت ٚى كا١ ا٣ٚاض ٞٓيدو١ َيٟا ي٣ٟٗه٠ ْىٚه أو اٚحُٗري. وجصدز اإلشازة ئٚى أ١ اٟٚىاِْ وَٓا ٚىشهت ٢كس 

 ٚها أزبو وقائِ أطاطيت وهٍ:  2282ٚهاٝ  كاجص 

يت: يهٟٜ اٟٚىِْ كاؾاز ٞسشهٍ ٚٛحٌٓيٟاث اٚيت ٢صسيها ٚؤلشياء أو األظداد اٚيت جعدد ٤ٞ ظى٣ٚا،  اٚىقيُت اٟٚهَس
 وجإطع زوابـ بي٣ها وج٣ك٠ بؿسيٓحه ذ٣ائيت اٚٓؿب )ئًصابيت / طٛبيت أو أظاديت اٚٓؿب )ئًصابيت / طٛبيت(.

ج٣ٟع٣ا اٟٚىاِْ ٤ٞ خالٙ اٚىقيُت اٚحٗيُيت اٚٓدزة نٛى اٚحٗيِ ٞو اٟٚىاِْ اٚيت جىاشه٣ا ٍَ  اٚىقيُت اٚحٗيُيت:
 احلياة اٌٚىٞيت ظيز ٢ؿىز ٞىاِْ ٞىاجيت جصاه األشياء اٚيت جُيد٢ا وجظٟغ ٣ٚا بازغائها اظحياشاج٣ا.

صيت، كٟا اٚىقيُت اٚحهبرييت: جهٟٜ ٞىا٣ُْا أيػا نٛى ئغُاء اٚؿابو اخلازشٍ نٛى ٞهحٓداج٣ا و اٚٓي٠ اٚيت ٢هحربها ٖٞس
 أ٢ه٠ يهؿى٣٢ا جهىيػا ٟٚصسد أ٢ه٠ ي٣ٟعى٣٢ا اُٚسضت ٚحٌٟزي أ٢ُظ٣ا ن٤ اآلخسي٤.

وقيُت اٚدَام ن٤ ا٣ُٚع: جظٟغ ٣ٚا ٞىا٣ُْا بحعظني أو حٟايت جٓدًسنا ٚراج٣ا غد اٚحهديداث اخلازشيت أو اٚطساناث 
جحٌغ وقائِ اٟٚىاِْ اٟٚحهددة هره جعٌٓٔ اٚحىأَ ا٣ُٚظٍ واالشحٟانٍ ُٚٛسد واٚشهىز باٚسغا داخٜ  10.اٚداخٛيت

 اٟٚجٟىنت اٚيت ي٣حٟى١ ئٌٚها أو ٍَ اٟٚصحٟو بشكٜ ناٝ.



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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 ٞكى٢اث اٟٚىِْ-3

احلياة ًخٛٔ ُٞهىٝ اٟٚىِْ ٢ىنا ٤ٞ ٢كاٝ احلياة ا٣ُٚظيت واٚهٓٛيت واٚظٛىٖيت ُٚٛسد ٤ٞ خالٙ ٞا ي٣صصه ٤ٞ ظيز    
 اُٚسديت داخٜ اٟٚصحٟو، ويح٠ اٚحهبري ن٤ اٟٚىِْ بشكٜ ناٝ نٛى أ٢ه ًعحىي نٛى ذالد ٞكى٢اث ٞخحُٛت:

 *اٟٚكى١ اٚهاؾٍُ: 

هٍ دواَو ناؾُيت شخطيت ظىٙ ٞىاغٌو ٞعددة، ودواَو ٚٛعب أو اٚٗساهيت. وباٚحاٍٚ جشٟٜ اٟٚىاِْ اٚهىاؾِ    
ىم ٞا، ويشري اٟٚكى١ اٚهاؾٍُ ئٚى شا٢ب ٞسيىب َيه أو يري ٞسيىب اٚيت ْد يشهس ٌَها اُٚسد باال٢صراب ئٚى ٞىغ

 َيه.

:ٍ  *اٟٚكى١ اٟٚهَس

ه نٛى اٟٚظحىي     ٍ هى كٜ ٞا ٚدي٣ا و٢هحٓد أ٣٢ا ٢هَس ٍ ٞه٠ شدا ٚحشٌٜٗ ب٣يت اٟٚىِْ، اٟٚهَس اٟٚكى١ اٟٚهَس
يت )اال٢حباه، اًٚٛت، اإلدزإ، اٚراٖ ٍ، ويهحٟد اُٚسد نٛى اٚىقائِ اٟٚهَس ت اٟٚهَس سة...(، واٚيت جظٟغ ٚه بٟهَس

 11احلٓائٔ ظىٙ ٞىغىم اٟٚىِْ، ٟٞا يظٟغ ٚه بحعديد اٟٚىِْ ا٣ٟٚاطب.

 *اٟٚكى١ اٚظٛىٍٖ:

ت     يهحرب اٟٚكى١ اٚظٛىٍٖ ٞىشها ٢عى اٚظٛىٕ اُٚسدي، طىاء كا١ ئًصابيا أو طٛبيا أو ياٞػا، وي٤ٟٗ أ١ جح٣بأ ٞهَس
ٍ، اٚظٛىٍٖ( ازتباؾا اٟٚىاِْ باٚظٛىٕ اٚالظٔ ٍَ أيٛب األظيا١. ٚر ٚ٘ جستبـ ٞكى٢اث اٟٚىِْ )اٚهاؾٍُ، اٟٚهَس

وذيٓا واُٚطٜ اٚري ٢ٓىٝ به ال يحهازع ٞو اٚىاْو احلٓيٍٓ ٟٚٛىِْ اٟٚهٓد واًٚاٞؼ، ظيز يح٠ اُٚطٜ َٓـ ٤ٞ 
 (.26:0222)ظديت اٟٚطؿُى،  خالٙ جظهٌٜ اٚهسع واٚدزاطت

 ظٛى٢ٕكسياث جُظرييت ٟٚٛىاِْ: اٚهالْت بني اٟٚىِْ واٚ-2

ه٣إ اٚهديد ٤ٞ ا٣ٚكسياث اٟٚطٟٟت ٚحعديد اٚهىاٜٞ االشحٟانيت وا٣ُٚظيت اُٟٚظسة ٟٚٛىاِْ، ٟٞا ًصهٜ ٤ٞ      
ا٤ٟٟٗٚ اٚح٣بإ باٟٚىاِْ أو اٚظٛىٖياث اٟٚحهٛٓت باٚطعت، هرا هى احلاٙ با٣ٚظبت ٣ٚكسيت اُٚهٜ اٚهٓال٢ٍ و٢كسيت 

 اٚظٛىٕ اٟٚخؿـ.

 *٢كسيت احلدد اٟٚظبب

خ جؿىز ٤ٞ ؾٍس َيشبني وأشصي٤ ٍَ ناٝ        وَٓا 2221جط٣ِ هره ا٣ٚكسيت غ٤ٟ ن٠ٛ ا٣ُٚع االشحٟانٍ، ونَس
، يح٠ جعديد ا٣ٚيت ٤ٞ خالٙ ٞىِْ اٚشخظ  ٚهره ا٣ٚكسيت يح٠ جعديد ٞىِْ اٚشخظ ٤ٞ خالٙ ئزادجه ٍَ اٚحطٍس

ٟٚىِْ هى ظٓيٓت جٌٓي٠ اٚشخظ ٚشٍء ٞا واٟٚهاًري اٚراجيت اٟٚحهٛٓت باٚظٛىٕ. ٢ٟىذس ٚه٠ٛ ا٣ُٚع االشحٟانٍ، ا
طىاء كا١ شيدا أو طٌئا، ٚرٚ٘ طيهحٟد اٟٚىِْ نٛى ٞهحٓداث ا٣ٚاض ٍَ نىاْب أَهاٚه٠ واٚٓيٟت أو ا٣ٚحائض 

 .12اٟٚحىْهت اٚيت ي٣ٟعى٢ها

ىم جحػ٤ٟ اٚهالْت بني اٟٚىِْ واٚظٛىٕ اٚؿابو اٚسطٍٟ نٛى ا٣ٚىايا اٚظٛىٖيت، َٓـ ن٣دٞا ًكى١ ه٣إ هرا ا٣ٚ    
٤ٞ ا٣ٚيت اٚظٛىٖيت طٌإذس اٟٚىِْ نٛى اٚظٛىٕ، ٚرٚ٘ ًإذس اٟٚىِْ بشكٜ يري ٞباشس َٓـ نٛى طٛىٖه ٤ٞ خالٙ 
جأذريه نٛى ا٣ٚيت. طيهٗع جعٌٓٔ اٚظٛىٕ ٢يت اٚظٛىٕ، وطٌكى١ األخري وقيُت ٟٚٛىِْ اٚظٛىٍٖ، أي أ١ اُٚسد ًخك٠ 

ٞو أو غد اإل٢صاش، واٟٚهياز اٚشخطٍ ٣ُٚع اٚظٛىٕ ٍَ  نٛى ٞا ئذا كا١ جعٌٓٔ اٚظٛىٕ شيدا أٝ طٌئا، طىاء كا١ ذٚ٘
اٚح٣بإ با٣ٚىايا اٚراجيت، يح٠ جسشٌغ اٟٚىاِْ واٟٚهاًري اٚراجيت بشكٜ ٞخحِٛ، انحٟادا نٛى اٟٚىِْ اٚري ًصد َيه اُٚسد 

 .٢13ُظه و٢ىم اٚظٛىٕ اٚري ًصب انحٟاده

 *٢كسيت اٚظٛىٕ اٟٚخؿـ ٚها



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس
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ء ٚئلشابت نٛى ظدود ا٣ٚكسيت األوٚى، وإلقهاز أ١ اٚٓسازاث اٚيت جظبٔ اٚظٛىٕ، ، اٚري شا٢A. Ajzenكسيت ؾىزها      
يت وا٢ُهاٚيت ٍَ أي طٛىٕ يحأذس بشكٜ يري ٞباشس باٟٚىِْ جصاه اُٚهٜ، واٟٚهاًري اٚراجيت  ٢اجصت ن٤ نٟٛيت ٞهَس

أو يري ئًصابٍ ٚشٍء، أو  هى "اطحهداد ٚٛسد بشكٜ ئًصابٍ، A. Ajzenواٚحخك٠ اٚظٛىٍٖ اٟٚحطىز.     اٟٚىِْ ٍَ ٢كس 
(. هاجا١ ا٣ٚكسيحا١ جهؿي٣ا َٗسة ن٤ اٚهالْت اٟٚىشىدة بني Hajer Kefi, 2010:55شخظ، أو ٞإطظت، أو ظدد" )

 اٟٚىِْ واٚظٛىٕ أل١ اٚرا٢يت هٍ ٢حٌصت األوٚى.

 ُٞهىٝ اإلناْت-2

٤، ظيز كا١ يهحرب ٍَ اٟٚاغٍ ئناْت دائٟت، أو نٓٛي ت، أو شظديت، أو نٌبا أضٛيا ُٚٛسد جؿىز ُٞهىٝ اإلناْت نرب اٚٞص
ٟٞا ًصهٛه شخطا ٞخحُٛا ن٤ يريه، وجخطظ ٚه٠ ٞإطظاث وٞساٖص ٞرٜ ٞساٖص اإلناْت وٞإطظاث اٚسنايت 

 االشحٟانيت...، وباٚحاٍٚ أضبع٣ا أٞاٝ أشخاص ٍَ وغهيت ئناْت ٞهصوٚني ٍَ ٞساٖص. 

ٔ جعٌٓٔ طٛظٛت ٤ٞ األ٢شؿت واٟٚظاهٟاث ٍَ ي٤ٟٗ جهسيِ اإلناْت بأ٢ها ٢حٌصت ٚظٛظٛت ٤ٞ األٞساع اٚيت جهٌ 
يت،  احلياة االشحٟانيت، ٚرٚ٘ َا١ اإلناْت ٚيظخ ٞسغا أو ٞشكٛت َسديت، بٜ هٍ ظاٚت ٢اجصت ن٤ نىاٜٞ شظديت أو قَس

 بٟهىن اٚبٌئت اٟٚاديت أو ا٣ُٚظيت.

٤ٞ وشهت ٢كس ٖباز اٚباظرني، يح٠ جعديد ٣ٞاهض وجهسيُاث ُٞهىٝ اإلناْت ٤ٞ شوايا ٞخحُٛت: ٍَ اٚبدايت أ٢شأث 
، وٍَ هرا اإلؾاز ْاٝ َيٛيب وود بحؿىًس جط٣يِ ٣ٞ1980كٟت اٚطعت اٚهاٟٚيت اٚحط٣يِ اٚدوٍٚ ٚحط٣يِ األٞساع 

حشىه، ٟٞا أدى ئٚى جؿىًس اٚحط٣يِ اٚدوٍٚ ًصهٜ ٤ٞ ا٤ٟٟٗٚ وضِ اٚهىاْب اٟٚهيٓت ٟٚٛسع أو اإلضابت أو اٚ
 : 14ٚؤلشخاص ذوي اإلناْت نٛى أطاض اٚرالذيت اٚحاٚيت

 اٚػهِ: يحىأَ ٞو اٟٚظحىي اٚؿيب، ويٟزي اٚحدهىز، وَٓدا١ ب٣يت أو وقيُت شظديت أو جشسيعيت.• 

 اإلناْت: جشري ئٚى جأذري اإلناْت نٛى األداء اٚىقيٍُ وأ٢شؿت احلياة اٌٚىٞيت.• 

ا١: ٠ٚ جهد اإلناْت ٞستبؿت باٟٚسع أو اٚػهِ، بٜ أضبعخ ا٣ٚحٌصت.احل•   ٞس

جط٣يُا شديدا ًإٖد نٛى اٚحُانٜ اٚدي٣اٞيٍٗ بني اٟٚكى٢اث اٚحاٚيت:  0222جب٣خ ٣ٞكٟت اٚطعت اٚهاٟٚيت ٍَ ط٣ت 
يب اٚهطيب( واٚب٣يت  ت...، اٚىقيُت اٚهػىيت )اٚهٓٛيت، احلظيت، وٞا ئٚى ذٚ٘(، واٚب٣يت اٚحشسيعيت )اٚرٖت اٟٚستبؿت باحلٖس

وأ٢شؿت األَساد وٞصاالث احلياة اٚيت يشازكى١ ٌَها، وجإذس نٛى اٚهىاٜٞ اٚبٌئيت اٚيت يشازكى١ ٌَها. وبرٚ٘ جهد 
اإلناْت ٚيظخ ٞسغا وال ٞشكٛت شخطيت، و٣ٗٚها ظاٚت ٚها نالْت دائسيت جحأذس بهىاٜٞ ٞخحُٛت )بٟا ٍَ ذٚ٘ اٚهىاٜٞ 

ٚحُانٜ هى اٚري ًصهٜ ٤ٞ ا٤ٟٟٗٚ انحباز اٚطعت قاهسة دي٣اٞيٗيت ٢اجٟت ن٤ جأذرياث اجلظديت واالشحٟانيت(، هرا ا
 ٞهٓدة.

اإلناْت ٖداٚت ٍَ نٟٛيت ئ٢حاس جستبـ باألطباب واٚهىاٜٞ اٚيت جظبب غهِ األؾساٍ أو جًرياث شصئيت أو كاٞٛت. بهؼ 
ٟٞا ًإدي ئٚى ا٢خُاع اٚٓدزة اٚحًٌرياث ٍَ األؾساٍ أو كٛها، ٟٞا ًإدي ئٚى غهِ شظدي أو ظظٍ أو نٍٓٛ، 

: "اإلناْت اٚىقيُيت ٢اجصت ن٤ اخحالٙ ٍَ 0228نٛى ٟٞازطت اٚسياغت. وْد ظددث األ٠ٞ اٟٚحعدة اإلناْت ٍَ ناٝ 
اٚحىاش١ أو َٓدا١ أو جدخٜ ٍَ األنػاء اجلظديت أو ا٣ُٚظيت أو احلظيت ُٚٛسد، ي٤ٟٗ ٟٟٚٛرٛني االشحٟانٌني ئغاَت 

 نٓباث أخسي ".

 اٚظائدة ٚئلناْتا٣ٟٚاذس -1

 *ا٣ٚهض اٚؿيب:

اإلناْت هٍ خٜٛ شظدي أو ظظٍ أو نٍٓٛ ًإدي ئٚى ندٝ ُٖايت األ٢شؿت اٌٚىٞيت، ٚهرا اخلٜٛ أطباب ونىاْب 
 ٞستبؿت بهىاٜٞ داخٛيت وخازشيت، جحؿٛب ٞهاجلت خاضت.



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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 *ا٣ٚهض االشحٟانٍ: 

جستبـ اإلناْت بشخظ ٞهاّ، و٣ٗٚها ٞستبؿت باٚبٌئت االشحٟانيت، واحلىاشص االشحٟانيت ٚؤلشخاص ذوي اإلناْت، ٍَ  ال
 اٟٚإطظاث واٚبٌئاث االشحٟانيت، ٞرٜ ندٝ االطحٓساز، ال ي٤ٟٗ احلطىٙ نٛى اخلدٞاث اٟٚدزطيت واالشحٟانيت.

 

 

 *ا٣ٚهض اٚٓائ٠ نٛى احلٓىّ:

ت واألؾُاٙ ٍَ وغهيت ئناْت كأشخاص ٚيع ٚدًه٠ وقيُت نٓٛيت وشظديت، ٟٞا ي٣حض يحهاٜٞ هرا ا٣ٚهض ٞو اإلناْ
)احلٔ ٍَ اٚحهٛي٠(. كٟا يشري ٞطؿٛغ  ن٣ه جطىزاث وطٛىٖياث وناداث طٛبيت، ٞرٜ اٚحٌٟزي ٍَ احلٓىّ األطاطيت

٢ٟىه، أو ْدزته "اٚؿُٜ اٟٚهاّ" ئٚى ؾُٜ يها٢ٍ ٤ٞ خٜٛ شظدي أو ٢ُظٍ أو كٌٛهٟا، جإذس ئناْحه اٚىقيُيت نٛى 
 اجلظديت، أو احلظيت، أو اٚسوظيت، أو اٚحىاضٛيت، وباٚحاٍٚ جإذس نٛى أداء األ٢شؿت اٌٚىٞيت أو األ٢شؿت اٟٚدزطيت.

 أ٢ىام وخطائظ اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت-8

 *اغؿساباث ؾيِ اٚحىظد

ئاث ٞخحُٛت، وجشٟٜ هره يحٟزي اغؿساب ؾيِ اٚحىظد بػهِ ٍَ اٚحىاضٜ اٟٚظحٟس واٚحُانالث االشحٟانيت ٍَ بٌ
اٚظٛىٖياث اٚحىاضٜ يري اُٚٛكٍ اٟٚظحخدٞت ٍَ اٚحُانالث االشحٟانيت، واحلُاف نٛى اٚهالْاث وَهٟها، باإلغاَت 
ا ٤ٞ اٚظٛىٖياث، أو االهحٟاٞاث أو 

ً
ا ٢ٟؿ

ً
ئٚى ٢ٓظ اٚحىاضٜ االشحٟانٍ، ويحؿٛب جشخيظ اغؿساب ؾيِ اٚحىظد أيػ

 قهىز األنساع.األ٢شؿت اٟٚٓيدة أو اٟٚحٗسزة ٞو 

وجهٍس ٣ٞكٟت اٚطعت اٚهاٟٚيت اٚحىظد بأ٢ه اغؿساب ٍَ ا٣ٟٚى ًعدد ٍَ وْخ ٞبٗس ٤ٞ ظياة اٚؿُٜ ويظبب خٛال 
ٍَ اٚحىاضٜ االشحٟانٍ، ٢حٌصت ٚرٚ٘ وشد األؾُاٙ اٟٚطابى١ باٚحىظد ٍَ اٚظ٣ت األوٚى ضهىبت ٍَ االطحصابت 

وٞو ذٚ٘ ي٤ٟٗ ٍَ بهؼ األظيا١ ئقهاز ذكاء ناٙ )اٚٓدزة  ٚؤلخسي٤ أو ئدزإ ٞشانسه٠، أي اٚحهاؾِ ٞو اآلخسي٤،
 اٚبطسيت، واٟٚىغىنيت واٚٓدزة نٛى اٚحُٗري ا٣ٟٚؿٍٓ( ال يٟحٛكها األؾُاٙ "اٚهادًى١".

 ٞظحىي شدة اغؿساب ؾيِ اٚحىظد:  

 نٛى ٞظحىي اٚحىاضٜ االشحٟانٍ:

ْىي نٛى اٚىقيُت. أْٜ اطحصابت ٟٚٛبادزاث  ٞهازاث االجطاٙ اُٚٛكٍ ويري اُٚٛكٍ يري كاَيت بشكٜ ٖبري وجإذس بشكٜ
االشحٟانيت ٚآلخسي٤. واٚٓدزة نٛى ب٣اء نالْاث ٞعدودة واالطحصابت ٚؤل٢شؿت االشحٟانيت ٚآلخسي٤ ٣ٞخُػت أو يري 

 ؾبيهيت.

 نٛى ٞظحىي اٚظٛىٕ اٟٚحٗسز:

 .ٜ٤ٞ اٚطهب جًٌري ٞىغىم اال٢حباه أو اُٚه 

 جهٌٔ جؿىًس االطحٓالٚيت ٞشاكٜ ج٣كيٟيت أو جخؿيؿيت 

 .ندٝ اٟٚسو٢ت 

  ضهىبت باًٚت ٍَ اٚحًٌري أو اٚظٛىٖياث اٟٚحٗسزة األخسي اٚيت ي٤ٟٗ أ١ جحداخٜ بشكٜ خؿري ٞو نٟٜ جٌٟو
 15اٟٚصاالث.

 



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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 *اإلناْت اٚهٓٛيت

باخحالٙ جهٍس ٣ٞكٟت اٚطعت اٚهاٟٚيت اإلناْت اٚره٣يت نٛى أ٢ها ظاٚت يحىِْ ٌَها ا٣ٟٚى اٚهٍٓٛ أو يحخِٛ، ويحٟزي 
يت  يت واًٚٛىيت واحلٖس ٍَ اٟٚهازاث خالٙ دوزة ا٣ٟٚى وًإذس نٛى اٟٚظحىي اٚهاٝ ٚركاء اٚؿُٜ، أي اٚٓدزاث اٟٚهَس

 واالشحٟانيت، ال ي٤ٟٗ أ١ يطاظبها اغؿساباث ٢ُظيت أو ظظيت.

 *اٚشٜٛ اٚدٞايٍ

ت اجلظ٠ ووغهيحه، واٚظبب  ٍ ي٣شأ ٤ٞ اٚشٜٛ اٚدٞايٍ، وهى ئناْت جإذس نٛى ظٖس اٚشٜٛ اٚدٞايٍ هى شٜٛ ظٖس
ا نٛى اٚهكاٝ أو  1هى أ١ جِٛ اٚدٞاى ٍَ ظياة اٚؿُٜ ْبٜ اٚىالدة أو أذ٣اءها أو ن٣د اٚىالدة 

ً
ط٣ىاث، ي٤ٟٗ أ١ ًإذس أيػ

 األنطاب أو اٚهػالث.

 *اإلناْت اٚظٟهيت

ٍ ظظٍ ي٣ٟو اجلهاش اٚظٟهٍ ٤ٞ اٚهٟٜ بشكٜ ضعٌغ أو يٜٓٛ ٤ٞ ْدزة اُٚسد نٛى طٟام هى اغؿساب طٟه
ئٚى َٓدا١ اٚظٟو اٚشديد، ًعدد األضىاث اٟٚخحُٛت، يرتاوط َٓدا١ اٚظٟو ٤ٞ غهِ اٚظٟو اخلُيِ ئٚى اٟٚحىطـ 

 هرا اٚهصص أذ٣اء اٚىالدة أو بظبب أٞساع ٞهديت، اطحخداٝ بهؼ األدويت، بظبب ظادد.

ٞظحىي اٟٚعٕس احلظٍ، ًستبـ غهِ اٚظٟو نٟىٞا با٣ٚكاٝ اٚظٟهٍ، وال طيٟا اٚحهٍس نٛى األضىاث نٛى 
و٢ؿٓها أذ٣اء االطحٓباٙ. وي٤ٟٗ ٚؤلؾُاٙ اٚر٤ً يها٢ى١ ٤ٞ غهِ اٚظٟو االطحصابت َٓـ ٚٛكٟٛاث واألضىاث 

 اٟٚعيؿت، باطحر٣اء أ١ ْدزته٠ نٛى اٚظٟو ْد ال جظحصيب ٟٚالظكاث ٞهي٣ت.

ٍ، ال يها٢ٍ اٚؿُٜ ٤ٞ ئناْت ذه٣يت أو ذه٣يت. ي٤ٟٗ أ١ ًكى١ ُٚٛشٜ ٍَ جه٠ٛ نٛى اٟٚظ حىي اٚهٍٓٛ اٟٚهَس
صيت و٢ٓظ اٚحدزيب ٍَ بهؼ اٚهٟٛياث اٚهٓٛيت آذاز طٛبيت.  اًٚٛت اٚٞس

ت هٍ  أٞا نٛى اٟٚظحىي اٚهاؾٍُ، االغؿساباث اٚهاؾُيت ا٣ٚاجٟت ن٤ ندٝ اٚٓدزة نٛى اٚحىاضٜ واٟٚشاٖز
ت واال٢ًالّ نٛى أ٢ُظه٠ اٟٚظيؿسة، بظبب  . 16ندٝ َه٠ أ٢ٟاؾه٠ اخلاضت، يحهسع األؾُاٙ خلؿس اٚهٚص

 *اإلناْت اٚبطسيت

غهِ اٚبطس هى اغؿساب ٞستبـ باٚىقيُت اٚبطسيت، ونادة ٞا ًستبـ بعدة اٚبطس واٟٚصاٙ اٚبطسي، وجىشد بشكٜ ناٝ 
طسي شديد "شبه ٞؿٛٔ دزشاث ٞخحُٛت ٤ٞ غهِ اٚبطس: غهِ بطسي ؾُيِ، غهِ بطسي ٞهحدٙ، غهِ ب

ت ويظبب  وٞؿٛٔ". وي٤ٟٗ ٚئلناْت اٚبطسيت أ١ جطيب ئدزإ ظج٠ اٟٚكا١ واألشياء واألشخاص، ٟٞا ًإذس نٛى ٢ىم احلٖس
ضهىباث ٍَ اٚهٟٜ واٟٚبادزة اٚظٛىٖيت. وًىاشه األشخاص اٚر٤ً يها٢ى١ ٤ٞ ئناْت بطسيت ضهىبت ٍَ ئدزإ أو 

اٝ، واأل ىش، واحلسوٍ، واألْز ٍ، ال جإذس اإلناْت اٚبطسيت نٛى ْساءة اٚٞس ٚىا١. أٞا نٛى اٟٚظحىي اٚهٍٓٛ اٟٚهَس
اٚهٟٛياث اٚهٓٛيت وٞهازاث اًٚٛت واٚحىاضٜ...، نٛى اٟٚظحىي اٚهاؾٍُ، يحٟزي غهِ اٚبطس بشكٜ ناٝ بًياب 

 اٚحٌٟزي اٚظٛيب.  

 *ضهىباث اٚحه٠ٛ 

ذٚ٘ يهين ندٝ اٚٓدزة نٛى اٖحظاب اٟٚهازاث وأداء اٟٚهاٝ اٚيت ي٤ٟٗ ٚٛؿُٜ  ن٣دٞا ٢حعدد ن٤ ضهىباث اٚحه٠ٛ، َا١
يت ٞستبؿت باألنساع  اٚٓياٝ بها. ضهىباث اٚحه٠ٛ هٍ اغؿساباث بٌىٚىشيت ٍَ ا٣ٟٚى اٚهطيب جظبب جشىهاث ٞهَس

ٚهىاٜٞ ٞها اٚظٛىٖيت ٚالغؿساب. َأضٜ هره االغؿساباث بٌىٚىشٍ ووزاذٍ وشيين وبٌيئ، وهرا يشٟٜ جُانٜ جٛ٘ ا
واٚيت جإذس نٛى ْدزة اٚدٞاى نٛى ئدزإ وٞهاجلت اٟٚهٛىٞاث اُٚٛكيت ويري اُٚٛكيت بدْت وُٖاءة، نٛى طبٌٜ 
اٟٚراٙ، اًٚٛت اٚٓساءة، واٚٗحابت، واٚهصاء، واحلظاب. ْد ًكى١ هرا ٢حٌصت اخلٛـ ٍَ اٚحُظري اٟٚظحخدٝ ٍَ نٟٛياث 

 .17ظاباٚحُٗري واُٚه٠ واإلدزإ واٚظٟو واٚحعدد واحل



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 

 

 

10 

 *أطباب ضهىباث اٚحه٠ٛ

ها اٚدٞاى  جحهدد اٚهىاٜٞ اٟٚحخكٟت ٍَ ضهىباث اٚحه٠ٛ ٣ٞها اٚهىاٜٞ اٚهطبيت اٟٚحٟرٛت ٍَ االخحالالث اٚيت يهَس
أذ٣اء ٢ٟى اٚؿُٜ. نالوة نٛى اٚهىاٜٞ اٚىزاذيت وهٍ األٖرث شٌىنا ن٣د أْازب اٚدزشت األوٚى. ئغاَت ئٚى اٚهىاٜٞ 

جأذري بهؼ اٟٚىاد نٛى اجل٣ني ٞرٜ اٚكعىٙ واٟٚخدزاث. ٟٞا يشري ئٚى ضهىبت اٚحه٠ٛ ه٣إ اٚطعيت اٚيت جحصٛى ٍَ 
ندة ٞإشساث ٣ٞها: ْساءة يري دْيٓت ٚٛكٟٛاث أو بؿسيٓت بؿٌئت وضهبت، ٞرٜ ْساءة اٚكٟٛاث ا٣ُٟٚسدة بطىث ناٙ 

أو اٟٚهىن األنٟٔ ٟٚٛعحىي بشكٜ يري ضعٌغ أو ببـء، كٟا ال ي٣ٟٗ٘ َه٠ اٚحظٛظٜ، أو اٚهالْت، أو االطحدالٙ، 
اٝ واألوشا١ ونالْاجها.  اٝ أو احلظاباث، ٞرٜ اُٚه٠ يري اٚكاٍَ ٚؤلْز اٟٚٓسوء. ٤َٟ اٚطهب َه٠ ٞهىن األْز

 ضهىباث ٍَ اٚحُٗري اٚسياغٍ، ٞرٜ ضهىبت اطحخداٝ اُٟٚاهي٠ واٚؿّس اٚسياغيت حلٜ اٟٚشكالث.

 *بهؼ أ٢ىام ضهىباث اٚحه٠ٛ

ئ٠ ًستبـ بحه٠ٛ اًٚٛت اٟٚٗحىبت ٚدى األؾُاٙ ذوي اٚركاء اٚؿبيهٍ. جحصٛى هره األٞساع نظس اٚٓساءة: ٞسع ظاد ودا
 ٤ٞ خالٙ أخؿاء اٚٓساءة واٚٗحابت وضهىباث اٚٓساءة.

نظس اٚٗحابت: يح٠ جعديده ٤ٞ خالٙ األٞساع اٚيت جكهس ٍَ ئ٢حاس اٚٗحابت اخلؿيت أو اٚحدزيب نٛى اٚكٟٛاث اٟٚٗحىبت 
 اٚيت جبؿئ ئٚى ظد ٖبري.واٚحٟازي٤ اٚٗحابيت 

اٝ وٖحابحها، ئشساء  ت األْز نظس احلظاب: ًستبـ باغؿساباث اٚٓدزة نٛى ئجٓا١ اٟٚهازاث اٟٚستبؿت باٚسياغياث )ٞهَس
 اٚهٟٛياث احلظابيت، ظٜ اٟٚظائٜ احلظابيت واٚه٣دطيت(.

ٍَ اطحٓباٙ اٟٚهٛىٞاث واٚحهبري نظس اٚكالٝ: أي نائٔ أٞاٝ جؿىز اٚكالٝ واًٚٛت أو أي نائٔ أٞاٝ اٚحهبري واٚحكى٤ً 
 ن٣ها وجبادٚها و٢ٓٛها.

زي األٞا٤ٖ  اغؿساب ٢ٓظ اال٢حباه / َسؽ ا٣ٚشاؽ: جحٟزي هره االغؿساباث بدواَو طٛىٖيت ٞحٗسزة، و٢ٓظ ٍَ ئدزإ جٖس
، واألشياء واألشخاص، وندٝ اٚٓدزة نٛى االطحٟام ٚٛحهٛيٟاث وئجٟاٝ اٟٚهاٝ، وا٣ٚظيا١ وندٝ االٞحراٙ ٚٛٓىاند

 .18وظسكاث ُٞسؾت ونشىائيت

 اٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت -2

اٟٚدزطت اٚداٞصت هٍ ٞإطظت جسبىيت جحىَس نٛى اٚشسوؽ واٚكسوٍ ا٣ٟٚاطبت ٚحُهٌٜ ٞشسوم اٚرتبيت اٚداٞصت، 
واٚري يظهى ئٚى ٞظاندة اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت نٛى غٟا١ ظٓه٠ ٍَ اٚحه٠ٛ ؤَ ئٞكا٢اجه٠ وْدزاجه٠ 

اضت طىاء نٛى اٟٚظحىي اُٚزييىٚىشٍ، أو اٚهٍٓٛ أو اٚىشدا٢ٍ، أو االشحٟانٍ األخالٍْ. كٟا وٞهازاجه٠ اخل
جهدٍ اٟٚدزطت اٚداٞصت ئٚى جعٌٓٔ جسبيت ٞعحػ٣ت وداٞصت ج٤ٟٗ كٜ ٞحه٠ٛ ٤ٞ جعٌٓٔ ٞشسونه اٚشخطٍ ٚال٢دٞاس 

رٜ ٍَ ٞبدأ اٚرتبيت ظٔ أطاطٍ ٍَ احلياة االشحٟانيت. كٟا أ١ هره. اٟٚدزطت ج٣ؿٛٔ ٤ٞ ٞسشهيت َٛظُيت جسبىيت جحٟ
 جلٌٟو األؾُاٙ دو١ جٌٟزي أو ئْطاء. 

كٟا أ١ اٟٚدزطت اٚداٞصت جستٗص نٛى ٞجٟىنت ٤ٞ اٟٚبادئ واٚٓي٠ اٟٚإؾسة ٚها، وي٤ٟٗ جٛخيطها ٍَ انحٟاد ٞٓازبت    
اٚظٛبيت ٟٚخحِٛ اُٚانٛني اٚرتبىًني ظىٙ األؾُاٙ ٍَ وغهيت ئناْت.  اٚرتبيت اٚداٞصت اٚيت ج٣ؿٛٔ ٤ٞ جًٌري اٚحٟرالث

ئغاَت ئٚى كى١ اٟٚدزطت اٚداٞصت جحىَس نٛى اٚهدة اٚٛىشيظحيٗيت واٚديداٖحيٗيت اٚػسوزيت إل٢صاط اٚهٟٛيت اٚحهٛيٟيت 
األطاطيت ٟٚشسوم اٚحهٟٛيت ٚؤلؾُاٙ ٍَ وغهيت ئناْت. نالوة نٛى ذٚ٘ ئدٞاس ٞكى١ اٚرتبيت اٚداٞصت غ٤ٟ اخلؿىاث 

اٟٚإطظت ا٣ٟٚدٞض اٚيت جبدأ ٤ٞ اٚحشخيظ وج٣حهٍ باٚحٓىي٠. وه٣إ أيػا اٚحهدًٜ اٚديداٖحيٍٗ واٚبيدايىشٍ ٚٛرتبيت 
 . 19اٚداٞصت ٍَ ٞشازيو األْظاٝ، ٞو جٌٗيِ أطاٚيب وؾّس اٚحدزيع واٚحٓىي٠

 اإلؾاز اٚحؿبيٍٓ ٚٛدزاطتذا٢يا : 

 اإلشساءاث ا٣ٟٚهصيت ٚٛدزاطت -2



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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 ٣هض اٚدزاطتٞ       

ا٣ٟٚهض ا٣ٟٚاطب ٚهره اٚدزاطت هى ا٣ٟٚهض اٚىضٍُ اٚحعٛيٍٛ. اٚري ًهح٠ بىضِ اٚكىاهس كٟا جىشد ٍَ اٚىاْو،  
  ذ٠ جعٛيٛها وجُظريها بابساش اٚهالْاث اٚظببيت بني ٞحًرياجها.

 وني٣ت اٚدزاطت اإلظطائٍاٟٚصحٟو 

اٚىظداث اٟٚساد دزاطحها بًسع جهٟي٠ ا٣ٚحائض. وبرٚ٘ يشٟٜ ٍَ هره اٚدزاطت ٞدزطٍ  اٟٚصحٟو اإلظطائٍ هى كٜ
اٚحهٛي٠ االبحدائٍ واإلندادي باٟٚدًسيت اإلْٛيٟيت طال. و٢كسا ٚطهىبت دزاطت شٜ ن٣اضس هرا اٟٚصحٟو اإلظطائٍ. 

أطحاذ)ة(  12ي٣ت ْطديت جحكى١ ٤ٞ ا٢ؿالْا ٤ٞ ضهىبت اٚدزاطت اٟٚيدا٢يت نٛى كٜ أَساد اٟٚصحٟو اإلظطائٍ، ج٠ اخحياز ن
أطحاذ)ة( ٟٚٛظحىي  32ٟٚٛسظٛت االبحدائيت واٚرا٢ىيت اإلنداديت باٟٚدًسيت اإلْٛيٟيت طال. ٤ٞ بني هإالء األطاجرة، 

ٟٚٛظحىي اٚرا٢ىي اإلندادي، يدزطى١ ٍَ اٟٚإطظاث اٚحهٛيٟيت اٚهٟىٞيت. ئ١ اخحيازنا ألطاجرة  02االبحدائٍ و
اٚرا٢ىي اإلندادي ًربز ٍَ اٚىاْو أ١ اٚرتبيت اٚداٞصت ٚٛحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ اًٟٚسب اٟٚظحىي االبحدائٍ و

جٟازض بدايت ٍَ اٟٚظحىي االبحدائٍ واٚرا٢ىي اإلندادي، ظيز ه٣إ ٢ٓظ واغغ ٚهره اٟٟٚازطاث ٍَ اٟٚسظٛت 
 اٚرا٢ىيت اٚحأهيٛيت.

 وضِ خطائظ اٚهي٣ت

( ٠  (: ٞحًري اجل٣ع2شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

ٚؤلطاجرة اٚركىز، برٚ٘ 22.8 %   وبي٣ٟا ٢صد 62.2%( ئٚى ازتُام ٢ظبت اإل٢اد ظيز بًٛخ 2جشري ٞهؿياث اجلدوٙ )
ني اٚركىز. ويُظس ذٚ٘ بكى١ األطحاذاث أٖرث جهاو٢ا ٞو اٚباظز ٞٓازنت باألطاجرة.  ٢الظل هي٣ٟت اإل٢اد نٛى اٟٚشاٖز

( ٠  (: ٞحًري اٚظ0٤شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

٪ ٤ٞ األطاجرة اٚر٤ً جبٌٛ 32.0( اٟٚستبـ بٟحًري اٚظ٤ أ١ ه٣إ ٢ظبت ناٚيت جطٜ ٤ٞ0 خالٙ ٞهؿياث اجلدوٙ ) ٢الظل
 ناٞا َأٖرث. 12أنٟازه٠ 

 

 



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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( ٠  (: ٞحًري اٟٚظحىي اٚحهٛي3ٍٟشدوٙ ْز

 

 

 

 

 نداديت.٪ ٟٚٛسظٛت اٚرا٢ىيت اإل12٪، بي٣ٟا 22( أ١ ٞظحىي اٚحهٛي٠ االبحدائٍ ٢ظبت ٢3الظل ٤ٞ خالٙ اجلدوٙ )

( ٠  (: اٚىغهيت اٟٚاٚيت2شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 ٪.22، ب٣ظبت 22(، ٢الظل أ١ ياٚبيت األطاجرة ٍَ اٚدزشت اٟٚاٚيت جطٜ ط٠ٛ ٤ٞ2 خالٙ ٞهؿياث هرا اجلدوٙ )

( ٠  (: ٢ىم اٚشهادة اٟٚعطٜ نٌٛها 1شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

( اٟٚحهٛٓت باٚشىاهد اٚهٟٛيت اٚري ج٠ احلطىٙ نٌٛها، أ١ ياٚبيت أطاجرة ٤ٞ1 خالٙ ٞهؿياث اجلدوٙ ) ٢الظل
اٟٚسظٛحني االبحدائيت واٚرا٢ىيت اٚر٤ً شٟٛه٠ االطحؿالم أَادوا أ١ ٚدًه٠ شهادة اإلشاشة األطاطيت اٟٚه٣يت، وْد 

 ٪.88.2ٞرٛىا ٢ظبت 

 

( ٠  نٛى اإلناْت(: اٚحدزيب األوٍٚ أو اٟٚظحٟس 8شدوٙ ْز

 

 

 

 



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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( اٟٚحهٛٔ باٚحدزيب األوٍٚ أو اٟٚظحٟس ظىٙ اإلناْت األطاجرة اٚر٤ً ٚيظخ ٚه٠ ٢8الظل ٤ٞ خالٙ ٞهؿياث اجلدوٙ )
٪، ٍَ ظني أ١ ه٣إ أْٛيت ٚدًها جدزيب نٛى اإلناْت وأ٢ه٠ 62.3جصسبت ٍَ اٚحكى٤ً أو اٚحدزيب ظىٙ اإلناْت ب٣ظبت 

ى١ أ٢ىام اإلناْاث. ٪. وجصد اإلشازة ئٚى21.2يٟرٛى١   أ١ ٞخحِٛ األطاجرة اٟٚبعىذني ال يهَس

( ٠  (: اٚهٟٜ ٞو اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ وغو اٚحه٠ٛ اٚحكا2ٍٛٞشدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

 

 

( أ١ ه٣إ هي٣ٟت ٚؤلطاجرة اٚر٤ً يهٟٛى١ ٞو اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ ٤ٞ2 خالٙ ٞهؿياث اجلدوٚني ) ٢الظل
٪. وبرٚ٘ ٢رٖس أ١ ٢ظبت األطاجرة اٚر٤ً نٟٛىا ٞو اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ 22.8وغو جهٛيٍٟ ٞحكاٜٞ يٟرٛى١ 

 ٪.٢16.6ظبت ط٣ىاث هٍ  22وغو اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ ٟٚدة جرتاوط بني ط٣ت واظدة و

(٠  (:أ٢ىام اٚهالْاث ٞو األشخاص ٍَ وغهيت ئناْت:6شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

( أ٢ىام اٚهالْاث اٚيت أشساها األطاجرة اٚر٤ً جٟخ ٞٓابٛحه٠ ٞو األشخاص ٍَ وغهيت 6جىغغ ٞهؿياث اجلدوٙ )
أ١ ٢سي ٤ٞ خالٙ هرا  ي٣٣ٟٗاو ئناْت. ظيز يح٠ جٓظي٠ شهاث االجطاٙ ٞو األشخاص ذوي اإلناْت ئٚى َئاث ٞخحُٛت.

 ٪، وهٍ ٢ظبت ٖبرية ٤ٞ األطاجرة اٚر٤ً ٚيع ٚدًه٠ اجطاٙ ٞو األشخاص ٍَ وغهيت ئناْت.02اجلدوٙ أ١ ه٣إ ٢ظبت 

 أدواث اٚدزاطت 

االطحبيا١: أداة جعحىي نٛى ٞجٟىنت ٤ٞ األطئٛت أو اجلٟٜ اخلربيت، جحؿٛب اإلشابت ن٣ها بؿسيٓت ًعددها اٚباظز وَٓا 
َيٓدٞها ٞباشسة ٚٛهي٣ت اٟٚظحهدَت اٚيت جصيد اٚٓساءة واٚٗحابت ظىت يح٤ٟٗ ٤ٞ احلطىٙ نٛى األشىبت ألهداٍ بعره. 

اٟٚحهٛٓت بأطئٛت اٚدزاطت. ويط٣ِ هرا االطحبيا١ غ٤ٟ االطحبيا١ اًٟٚٛٔ اُٟٚحىط، وكا١ اٚهدٍ ٤ٞ اطحخداٝ هره 
ِ األطاجرة ٤ٞ اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، األداة هى جٟو اٚبيا٢اث واٟٚهٛىٞاث واٟٚإشساث اٟٚستبؿت بؿبيهت ٞىاْ

ونٛيه ٣ْٟا بحطٟي٠ وضيايت َٓساث أداة االطحبيا١ وذٚ٘ بٟساناة األطع ا٣ٚكسيت اٟٚستبؿت باٟٚىغىم، وْد ٞس ب٣اء 
 هرا االطحبيا١ نرب ٞساظٜ وهٍ:



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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ني ٤ٞ جالٞير اٟٚسظٛت األوٚى: جعديد ٞىغىم وهدٍ االطحبيا١ اٟٚحٟرٜ ٍَ ْياض ٞإشساث ؾبيهت ٞىاِْ اٟٚدزط
 ٍَ وغهيت ئناْت.

 اٟٚسظٛت اٚرا٢يت: جٓظي٠ االطحبيا١ ئٚى ٞعاوز جحػ٤ٟ ٞجٟىنت ٤ٞ األطئٛت. 

ٞسظٛت جٓىي٠ اٚطىزة ا٣ٚهائيت ٚالطحبيا١ )شسؽ اٚطدّ( نٛى ٞجٟىنت ٤ٞ اٟٚخكٟني اٟٚحخططني ٍَ نٛىٝ اٚرتبيت 
واٚدياٚٗحي٘ ٤ٞ أشٜ ئبداء اٚسأي وجعديد اٚرًساث اٟٚىشىدة ٍَ االطحبيا١، وب٣اءا نٛى ٞالظكاجه٠ اٚٓيٟت واٚهادَت 

 جهدًٜ بهؼ األطئٛت. خػو االطحبيا١ ئٚى بهؼ اٚحهديالث اٟٚحٟرٛت ٍَ ظرٍ أو 

)جعٌٓٔ شسؽ اٚرباث(: جىشيو االطحبيا١ نٛى ندد ٞعدود ٤ٞ أَساد اٚهي٣ت باٟٚدزيت اإلْٛيٟيت  ٞسظٛت جصسيب االطحبيا١
بظال اٚيت يحكى١ ٣ٞها اٟٚصحٟو اإلظطائٍ، وذٚ٘ بهدٍ اٚحأٖد ٤ٞ ٞدى وغىط األطئٛت ودْحها ٚػٟا١ اُٚه٠ 

 يدا١.اٚطعٌغ. وبهد ذٚ٘ ج٠ جىشيهها ٍَ اٟٚ

 األطاٚيب اإلظطائيت اٟٚظحخدٞت 

 أطٛىب اٚحعٌٜٛ اٚكٍٟ

وجكٟي٠ اٚبيا٢اث اٚيت جعط٣ٛا نٌٛها ٍَ شداوٙ  ٤ٞT أشٜ ظظاب اخحباز spssاالنحٟاد نٛى بسناٞض اٚحعٌٜٛ اإلظطائٍ 
اٝ و٢ظب ٞئىيت. وذٚ٘ بهدٍ جظهٌٜ نٟٛيت اٟٚٓازنت بني اٟٚحًرياث. ووضِ ونسع خطائظ ني ٣اث وجعىيٛها ئٚى أْز

 اٚدزاطت. 

 أطٛىب اٚحعٌٜٛ اٚٗيٍُ

يٓىٝ نٛى نسع وجعٌٜٛ وجُظري اٚبيا٢اث واٟٚهؿياث اٚىازدة ٍَ اجلداوٙ وزبؿها باٚىاْو ٤ٞ خالٙ اٚهىدة ئٚى 
اٝ وئبساش دالالجها وزبؿها بُسغياث اٚدزاطت.  اإلؾاز ا٣ٚكسي ٚٛدزاطت. ٤ٞ أشٜ جىقيُه ٍَ اطح٣ؿاّ األْز

 ا واٚحعٓٔ ٤ٞ ضعت اُٚسغياثنسع ٢حائض اٚدزاطت و٣ٞاْشحه

 ٢حائض اُٚسغيت األوٚى:

جرٖري باُٚسغت األوٚى: يهربو١ األطاجرة ن٤ ٞىاِْ ئًصابيت جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، ٍَ وغو اٚرتبيت 
 اٚداٞصت" .

( ٠  (:2شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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٠ ) ٢الظل ٤ٞ خالٙ ٞهؿياث  ٚٛهي٣ت  T-Testٍَ اخحباز  Likert( ٢حائض اٚدزاطت ٤ٞ خالٙ دزشاث ٞٓياض 2اجلدوٙ ْز
، وباٚحاٍٚ َهٍ 2.21(، هره اٚٓيٟت أْٜ ٤ٞ 2.222جظاوي  pاٚىاظدة أ١ األطاجرة يٓدٞى١ ْيٟت ٖبرية )ْيٟت 

، وهى ٞهدٙ ٞٓبىٙ ٍَ اٟٚحىطـ وهرا ٞا ًإٖده ٣ٞ82.21خُػت شدا، ٚٓد وض٣ٛا أيػا ئٚى ٞحىطـ دزشت ٞٓياض 
. ٤ٞ خالٙ دزاطت اجصاهاث األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ 222ئٚى  82طـ ٤ٞ وشىد اٚهديد ٤ٞ اٟٚهدالث َىّ اٟٚحى

وغهيت ئناْت بشكٜ ناٝ، جبني أ١ األطاجرة ٚدًه٠ ٞىاِْ ئًصابيت جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، وْد جأٖد ذٚ٘ ٤ٞ 
اٚطٛت بٟىغىم اٚدزاطت. ٚى أ١ ه٣إ جشابه بني ٢حائض اٚدزاطت واٚدزاطاث األخسي ذاث ئخالٙ ا٣ٚحائض. وجصدز اإلشازة 

َاألطاجرة يهربو١ بشكٜ ناٝ ن٤ ٞىاِْ ئًصابيت جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، ٣ٗٚه٠ يحأذسو١ بهىاٜٞ ٞخحُٛت 
ٞستبؿت باٚحٟٛير أو األطحاذ أو اٚبٌئت اٟٚدزطيت. ه٣إ دزاطت ْاٝ بها بٌري بىجُني وزوٞا١ زوطى ظىٙ ٞىاِْ األطاجرة 

ى١ ٤ٞ ضهىباث اٚحه٠ٛ، ظيز أقهست هره اٚدزاطت أ١ ٚدى األطاجرة ٞىاِْ أْٜ ئًصابيت جصاه جصاه اٚحالٞير اٚر٤ً يها٢
اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت اٚر٤ً يها٢ى١ ٤ٞ ضهىباث أكاديٟيت ٞٓازنت باٚؿالب اٚهادًني، وأ١ ئظظاض األطحاذ جصاه 

يد ضعت اُٚسغيت األوٚى، ظيز ٞظإوٚيت جعطٌٜ اٚحالٞير دوزا ٞهٟا ٍَ ٞىاِْ األطاجرة. وبرٚ٘ ٢خٛظ ئٚى جأٖ
 يهربو١ األطاجرة ن٤ ٞىاِْ ئًصابيت جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت.

 ٢حائض اُٚسغيت اٚرا٢يت

جرٖري باُٚسغيت اٚرا٢يت: "جىشد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ظظب 
 ٢ىم اإلناْت"

( ٠  (:22شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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( ٠  (22شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٠  (20شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٠  (23شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

 



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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 (:22شدوٙ )

 

 

 

 

 

 

 

 (21شدوٙ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (28شدوٙ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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 ٢ٓدٝ اٟٚالظكاث اآلجيت:-28-21-22-23-20-22-22ا٢ؿالْا ٤ٞ اجلدوٙ 

جظاوي  p؛ ْيٟت F 2.110ْيٟت، ن٣د ٞظحىي، ) Tاٚهي٣اث اٟٚظحٓٛت الغؿساب ؾيِ اٚحىظد أنؿخ ٢حائض اخحباز -
( بني األطاجرة اٚر٤ً أبًٛىا ن٤ ضهىبت جهٛي٠ اٚحالٞير اٚر٤ً يها٢ى١ ٤ٞ اغؿساباث ؾيِ اٚحىظد ٞٓازنت ب٤ٟ ٚيع 2.022

 ٚدًه٠ أي ضهىبت.

( بني p 0.315؛ ْيٟت F 1.032اٟٚظحٜٓ ن٤ اغؿساب اٚشٜٛ اٚدٞايٍ ن٣د ٞظحىي ) Tكٟا أطُست ٢حائض اخحباز  -
األطاجرة اٚر٤ً أبًٛىا ن٤ ضهىبت جدزيع اٚحالٞير اٟٚطابني باغؿساب اٚشٜٛ اٚدٞايٍ ٞٓازنت ب٤ٟ ٚيع ٚدًه٠ أي 

 ضهىبت.

جظاوي  p؛ ْيٟت F 6.622ٚٛهي٣اث اٟٚظحٓٛت ٚئلناْت اٚظٟهيت ْيٟت ن٣د ٞظحىي           ) Tأنؿخ ٢حائض اخحباز -
ت جهٛي٠ اٚحالٞير ذوي اإلناْت اٚظٟهيت ٞٓازنت ب٤ٟ ٚيع ٚدًه٠ أي ( بني األطاجرة اٚر٤ً أبًٛىا ن٤ ضهىب2.222

 ضهىبت.

( بني 2.612جظاوي  p؛ ْيٟت F 2.238ٚٛهي٣اث اٟٚظحٓٛت ٚئلناْت اٚبطسيت ْيٟت ن٣د ٞظحىي   ) Tأنؿخ ٢حائض اخحباز -
 ًه٠ أي ضهىبت.األطاجرة اٚر٤ً أبًٛىا ن٤ ضهىبت جدزيع اٚحالٞير ذوي اإلناْت اٚبطسيت ٞٓازنت ب٤ٟ ٚيع ٚد

( بني 2.188جظاوي  p؛ ْيٟت F 0.333ٚٛهي٣اث اٟٚظحٓٛت الغؿساباث اٚحه٠ٛ ن٣د ٞظحىي ) Tأنؿخ ٢حائض اخحباز -
األطاجرة اٚر٤ً أبًٛىا ن٤ ضهىبت جهٛي٠ اٚحالٞير ذوي ضهىباث اٚحه٠ٛ، ضهىباث اٚحٗيِ ٞٓازنت ب٤ٟ ٚيع ٚدًه٠ أي 

 ضهىبت.

ع، وكالزا ووٟٚا١، وئٚيظا ئطرتادا ظىٙ ٞىاِْ األطاجرة جصاه دٞض اٚحالٞير ٍَ ه٣إ دزاطت ْاٝ بها ئًسوٙ دوبىٖ   
وغهيت ئناْت ٍَ هاييت واٚىالياث اٟٚحعدة، وأقهست ا٣ٚحائض أ١ ٞهٍٟٛ اٚبٛد٤ً ٚدًه٠ ٞىاِْ ٟٞاذٛت جصاه دٞض 

شسا هاٞا ن٣دٞا ج٠ اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت. وازتبؿخ ط٣ىاث اخلربة بشكٜ َسدي باٟٚىاِْ، ٤ٗٚ هرا ٠ٚ ي٤ٗ ٞإ
جػٟني ٞحًرياث أخسي ٍَ اال٢عداز اٟٚحهدد، ظيز جح٣بأ ذالد ٞحًرياث بٟىِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهت ئناْت 
ٍَ اٟٚصحٟو. وًىغغ ٞىِْ األطحاذ االخحالٍ األٖرب، يٛيه دزشت اٚدزاطاث اٚهٛيا وا٣ٚؿاّ اُٚهٍٛ ٚٛحٗيِ ٞو أ٢ىام 

 ا ٣ٚحائص٣ا، َا١ ناٜٞ أ٢ىام اإلناْاث اٟٚخحُٛت ٚيع ٚه أي جأذري نٛى ٞىاِْ األطاجرة.ٞخحُٛت ٤ٞ اإلناْاث. ٤ٗٚ وَٓ

ؼ اُٚسغيت اٚيت ا٢ؿ٣ٓٛا ٣ٞها، اٚٓائٛت بىشىد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث  ا٢ؿالْا ٟٞا طبٔ ٢حىضٜ ئٚى َز
برٚ٘ ج٠ ْبىٙ اُٚسغيت اٚطُسيت، اٟٚهٟٛني جصاه اٚؿالب ذوي اإلناْت ٍَ اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ ظظب ٢ىم اإلناْت. و

واٚيت بٟىشبها ال جىشد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ ظاٚت 
 اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ ظظب ٢ىم اإلناْت.

 ٢حائض اُٚسغيت اٚراٚرت

جرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ب٣اء جرٖري باُٚسغيت اٚراٚرت: "جىشد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطا
حه٠ اٚظابٓت ظىٙ اإلناْت"  نٛى ٞهَس

 

 

 

 

 



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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( ٠  (22شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٠  (26شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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( ٠  (22شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٠  (02شدوٙ ْز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ٢الظل ٞا يأجٍ:02-22-26-22ا٢ؿالْا ٤ٞ اجلداوٙ 

ٍَ اخحباز اٚهي٣اث اٟٚظحٓٛت ٍَ اٚحدزيب األوٍٚ أو أذ٣اء اخلدٞت اخلاص باإلناْت اٚيت  اٟٚٓياض٢حائض جعٌٜٛ ٞحىطـ 
ؼ2.228جظاوي  p؛ ْيٟت 6.222جبٌٛ  Fظددها األطاجرة، بًٛخ ْيٟت ) هره ا٣ٚحائض َسغيح٣ا اٚٓائٛت بأ١ ٞىاِْ  (. جَس

حه٠ اٚظابٓت  األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ وغو اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ، ظيز جخحِٛ ب٣اء نٛى ٞهَس
 12باإلناْت. َيٟا يحهٛٔ بهاٜٞ اٚحدزيب األوٍٚ أو اٟٚظحٟس اخلاص باإلناْت، ٢الظل أوال أ١ ياٚبيت األطاجرة وندده٠ 

٪. وشد٢ا أ٢ه٠ يري ْادزي٤ نٛى اٚحٌٟزي بني 62.3ني٣ت اٚدزاطت يري ٞدزبني ٍَ ٞصاٙ اإلناْت، ب٣ظبت بًٛخ  أطحاذ)ة( ٤ٞ
أ٢ىام اإلناْاث، وال يشهسو١ باالطحهداد اٚكاٍَ ٚحهٛي٠ اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ وغو جهٛيٍٟ جكاٍٞٛ، وهى 

اجرة ٤ٟٞ جٟخ ٞٓابٛحه٠ يشكى١ ٤ٞ ندٝ ظطىٚه٠ ٞا يحىْو أ١ ًعطٜ نٛيه ٞهك٠ األطاجرة، ظيز ال ظػ٣ا أ١ األط
 نٛى اٚحدزيب اٚكاٍَ ٍَ جٌٗيِ جدزيع ؾّس ٚطاحل اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت.



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       

 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           

 

  ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت اٚداٞصت

 

          
ص أَاّ  ٚٛدزاطاث و اٚحكى٤ً اٟٚحخطظ                           ٖٞس

 
  0202 كا٢ى١ األوٙ  ، اٟٚصٛد األوٙ ، اٚسابو أكاديٟيت ، اٚهددٞصٛت زؤيت 
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ي٤ٟٗ أ١ ًكى١ هرا ناٞال ٤ٞ بني ندة نىاٜٞ ٚحعديد ٞىاُْه٠ اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، خاضت وا١ ه٣إ أ٢ىام     
 هٓٛيت واٚحىظد وضهىباث اٚحه٠ٛ.ٞهي٣ت ٤ٞ اإلناْاث اٚهٟيٓت ٞرٜ اإلناْاث اٚ

َه٣إ شسوؽ أطاطيت ٣ٞها اٚحدزيب واالطحهداد ا٣ُٚظٍ واالشحٟانٍ ٚػٟا١ ٢صاط نٟٛيت اٚرتبيت اٚداٞصت، ظيز 
يشهس ٞهك٠ األطاجرة باإلظباؽ ٚهدٝ جٛبيت اظحياشاث جٌٟو جالٞيره٠ ٍَ اُٚطٜ اٚدزاطٍ، واٚؿّس واٚىطائٜ 

ٟني ظظب كٜ ٢ىم ٤ٞ أ٢ىام اإلناْت، وي٤ٟٗ أ١ ًإذس ذٚ٘ نٛى جُانٛه٠ ٞو جٌٟو اُٚٗيٛت بػٟا١ جٛبيت ظاشاث اٟٚحهٛ
 جالٞيره٠ ٍَ اُٚطٜ اٚهاٝ، وباٚحاٍٚ ي٤ٟٗ أ١ جكى١ هره اُٚسغيت ٞىغىم دزاطت نٟٛيت أيػا.

٢حائض اٟٚٓياض نٛى اخحباز اٚهي٣اث اٟٚظحٓٛت ٚٛهٟٜ ٞو اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ وغو اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ 
ؼ هره ا٣ٚحائض َسغيح٣ا اٚٓائٛت بأ١ ٞىاِْ األطاجرة 2.233ْيٟت جظاوي - p؛ F = 4.809ْيٟت ) انؿى (. وباٚحاٍٚ جَس

حه٠ اٚظابٓت باإلناْت.  جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ وغو اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ جخحِٛ ب٣اء نٛى ٞهَس

زاطاث جهصش اٟٚىاِْ اإلًصابيت. أل٢ه طيٜٓٛ ٤ٞ ئ١ جصسبت اٚهٟٜ ٞو اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، وَٓا ٟٚجٟىنت ٤ٞ اٚد
اٚحىجس بني األطاجرة واٟٚحهٟٛني ٍَ ئؾاز اٚرتبيت اٚداٞصت. وْد ٚىظل هرا أيػا ٍَ اٚحهٛيٓاث اٟٚحهٛٓت باألطاجرة، 
وباٚحاٍٚ َا١ جصسبت اٚهٟٜ اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت طحظٟغ ٚؤلطاجرة بسؤيت اُٚىائد اٟٚستبؿت بهرا ا٣ٟٚـ ٤ٞ 

 ٛي٠.اٚحه

ْيٟت جظاوي - p؛ F = 0.00اٟٚٓياض نٛى اخحباز اٚهي٣اث اٟٚظحٓٛت أنؿخ ْيٟت )كٟا أ١ ٢حائض جعٌٜٛ ٞحىطـ 
ؼ هره ا٣ٚحائض َسغيح٣ا اٚٓائٛت بأ١ ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ وغو 2.228 (. وبرٚ٘ جَس

حه٠ اٚظابٓت باإل  ناْت. اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ جخحِٛ ب٣اء نٛى ٞهَس

اٟٚٓياض ٍَ اخحباز اٚهي٣اث اٟٚظحٓٛت ٤ٞ خالٙ اٚهالْت بني األطحاذ)ة( وشخظ ْسيب ٤ٞ َا١ ٢حائض جعٌٜٛ ٞحىطـ  
ؼ هره ا٣ٚحائض َسغيح٣ا اٚٓائٛت 2.261جظاوي  p؛ ْيٟت F = 0.505ذوي اإلناْت، واٚيت ظددها اٟٚهٟٛى١ ْيٟت ) (. جَس
حه٠ اٚظابٓت بأ١ ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهي ت ئناْت ٍَ ظاٚت اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ جخحِٛ وَٓا ٟٚهَس

 باإلناْت.

اٚهدٍ ٤ٞ هر٤ً اٚهاٞٛني هى اخحباز اُٚسغيت اٚراٚرت ظىٙ ٞا ئذا كا١ االجطاٙ ٞو األشخاص ٍَ وغهيت ئناْت خازس     
كاٍٞٛ ٍَ اُٚطٜ اٚدزاطٍ ٞكا١ اٚهٟٜ ٚه جأذري نٛى ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ٍَ وغو اٚحه٠ٛ اٚح

 اٚهاٝ.

أطحاذ)ة( نٛى اجطاٙ ٞو األشخاص ٍَ وغهيت ئناْت بني أَساد  ٤ٞ22 خالٙ جعٌٜٛ ٢حائض هره اٚدزاطت، وشد٢ا أ١     
حه٠ باألشخاص ٍَ وغهيت ئناْت خازس ٞكا١ اٚهٟٜ ٚه جأذري أو ًعدد  األطسة، ظيز طأ٣ٚاه٠ نٟا ئذا كا٢خ ٞهَس

ْحه٠ وجُانٛه٠ ٞو جالٞيره٠ داخٜ اُٚطٜ اٚدزاطٍ. َكا٢خ ا٣ٚحائض أ١ ياٚبيت األطاجرة ؾسيٓت ٞهي٣ت ٍَ ؾبيهت نال
ت اٚظابٓت باألشخاص ٍَ وغهيت ئناْت ي٤ٟٗ أ١ جإذس نٛى  26 أطحاذ)ة( ٤ٟٞ أشابىا ب٣ه٠. وباٚحاٍٚ َا١ اٟٚهَس

 ت ئظطائيت.ٞىاِْ األطاجرة، نٛى اٚسي٠ ٤ٞ ذٚ٘ َا١ ٢حائض اٚدزاطت جإٖد ندٝ وشىد َسوّ ذاث دالٚ

وهرا يُظس طبب اَحٓاز األطاجرة ئٚى اٚحدزيب نٛى اإلناْت، وباٚحاٍٚ َا١ ٞعدوديت اٚحكى٤ً ظىٙ أ٢ىام اإلناْاث     
 وخطىضيت كٜ ظاٚت َسديت ي٤ٟٗ أ١ يهؿٍ جٟرالث اشحٟانيت ٚهره احلاالث أٖرت ٤ٞ اجصاهاث. 

ٚٛهي٣اث اٟٚظحٓٛت ٚٛدالٚت اإلظطائيت ٚدالٚت  Tاخحباز  نٛى Likertبهد اٟٚهاجلت اإلظطائيت وجظصٌٜ اٚدزشاث ٟٚٛٓياض 
اُٚسوّ، جىض٣ٛا ٤ٞ خالٙ ٢حائض اُٚسغيت اٚراٚرت ئٚى ندٝ وشىد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطاجرة جصاه 

ت اٟٚظبٓت واٚحدزيب وط٣ىاث اخلربة اٚحدزيظيت واخلرباث ٍَ ٞصاٙ اإلن اْت اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ظظب اٟٚهَس
ت اٟٚظبٓت باإلناْت ٚيع ٚه أي جأذري نٛى ٞىاِْ األطاجرة  ٞٓسنت ٤ٟٞ ٚيع ٚدًه٠. يشري هرا ئٚى أ١ ناٜٞ اٟٚهَس

 جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت.



 

 نبد اُٚحاط هشٍٟد.       
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 خاجٟت 

ضُىة اٚٓىٙ ٢ظح٣حض أ١ األطحاذ ًعحٜ ٞكا٢ت ٞعىزيت ٍَ نٟٛيت اٚحدزيع ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ ئؾاز اٚرتبيت اٚداٞصت. 
ٛخ ٢حائض هره اٚدزاطت اٚىضُيت اٚحعٛيٛيت ئٚى ٞإشساث ٞستبؿت بحعٌٜٛ ٞىاِْ األطاجرة ٍَ اٚبٌئت وبرٚ٘ جىض

 اٟٚدزطيت، وٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت غ٤ٟ اٚرتبيت اٚداٞصت باٟٚدزطت اًٟٚسبيت:

 يت اٚداٞصت.يهرب األطاجرة ن٤ ٞىاِْ ئًصابيت جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٤ٞ خالٙ اٚرتب

وال جىشد َسوّ ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ ظاٚت اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ 
حه٠ اٚظابٓت باإلناْت، )اٚحدزيب، ط٣ىاث اٚحدزيع، خربة اٚهٟٜ ٞو اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ  ب٣اء نٛى ٞهَس

ذاث دالٚت ئظطائيت ٍَ اجصاهاث األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت  وغو اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ(. كٟا ال جىشد َسوّ
 ٍَ ظاٚت اٚحه٠ٛ اٚحكاٍٞٛ جبها ٣ٚىم اإلناْت.

جكٜ ا٣ٚحائض اٚيت ج٠ اٚحىضٜ ئٌٚها يري كاَيت ٟٚظأٚت ٞىاِْ األطاجرة جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، واٚيت جهحرب     
االشحٟانيت جصاه اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت، وأْسا٢ه٠ اٚهادًني وبني األطاجرة  ٞىغىنا ٞستبؿا بٓػايا ٞرٜ اٚحٟرالث

 واٟٚدزاء وكٜ اٚهاٞٛني ٍَ ٞصاٙ ٣ٞكىٞت اٚرتبيت واٚحهٛي٠.

 اٚحىضياث:

َه٠ خطىضياث اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٤ٞ جٌٟو اُٚئاث، بًؼ ا٣ٚكس ن٤ اخحالَاجه٠، واالخحالَاث ٍَ -
 ه٠ٛ.اإلٞكا٢اث واٚحٓدٝ ٍَ اٚح

ت اُٚهاٚت ٍَ َطٜ دزاطٍ ناٝ يػ٤ٟ اٟٚظاواة واٚحٗيِ - َه٠ ٞىِْ األطحاذ جصاه اٚدوز اٟٚحىْو ٣ٞه ٟٚٛشاٖز
 ٚٛجٌٟو.

 غبـ اإلشساءاث اٚيت ًصب نٛى األطاجرة اطحخداٞها ٚرتجٟت األدواز واالجصاهاث ئٚى ئشساءاث ٟٞٛىطت.-

دَت ئٚى اٚهٟٜ نٛى اٚحٟرالث االشحٟانيت واٟٚىاِْ اٚهٟٜ نٛى بساٞض اإلزشاد واٚحىشيه ا٣ُٚظٍ واٟٚهين اٚها-
ت أوٚياء األٞىز واألؾس اإلدازيت، اٚرتبىيت، ٍَ جٌٟو اٟٚدازض اٚهاٞت.  اإلًصابيت ٚيع َٓـ ٚؤلطاجرة، و٤ٗٚ أيػا ٞشاٖز

زي نٛى اٚحدزيب األوٍٚ نٛى اإلناْت واٚىنٍ بأهٟيحه، وباٚحاٍٚ جبىن اطرتاجٌصيت شديدة جظٛـ اٚػ- ىء نٛى ًصب اٚرٖت
 أهٟيت اٟٚىاِْ ٍَ اٚحؿىًس اٟٚهين واٚهىيت اٟٚه٣يت ٚؤلطاجرة واألؾس اإلدازيت واٚرتبىيت.

اٚهٟٜ نٛى ئظداد جًٌرياث ئًصابيت ٍَ ٞىاِْ األطاجرة واألؾس اإلدازيت، اٚرتبىيت، ٍَ اٟٚظحٓبٜ طٌكى١ ٚه أوال -
 جأذري نٛى كاٜٞ ٞصاٙ ٣ٞكىٞت اٚرتبيت واٚحكى٤ً )جًٌري اٟٚىِْ(.

ال يٓحطس دوز األطحاذ نٛى ٞصسد جٓدي٠ اٟٚهٛىٞاث ئٚى اٟٚحه٠ٛ، ًصب نٛيه أيػا ئدازة اٚظٛىٖياث واٚحُانالث ٞو -
 اٚحالٞير ٍَ وغهيت ئناْت ٍَ ظاٚت اٚرتبيت اٚداٞصت. 

َحغ اٚباب ٚٛبعز اٚهٍٟٛ ٍَ ٞصاالث ن٠ٛ ا٣ُٚع بشكٜ ناٝ ون٠ٛ ا٣ُٚع االشحٟانٍ بشكٜ خاص ظىٙ هرا -
و اٚظحاز ن٤ ا٢حشاز بهؼ اٚحٟرالث االشحٟانيت واٟٚىاِْ  اٟٚىغىم ٟٚا ٚه ٤ٞ أهٟيت ٖبرية ٍَ ٞصحٟه٣ا، ٤ٞ أشٜ َز

 يخيا ٍَ ازتباؾها باألطاؾري.يري اٟٚىاجيت اٚظائدة ٍَ اٟٚصحٟو اًٟٚسبٍ واٚيت جػسب بصروزها جاز
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 هشاٝ ب٤ يايٍٛأ.           
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فاعلية اسجخدام االخجبار اإللكرتويي في ثعديل الجصورات البديلة خول نفاهيو نهارات الجدريس لدى طالبات 
 كلية الرتبية بجانعة األقصى.

   1د. نحهد صالح شرف

 

 الهسجخلص:

اهُم هضقذ الضعاؾت الخالُت الخػغف ئلى قاغلُت اؾخسضام الازخباع ؤلالٌترووي في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى مك

ـ لضي ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى. ولخدهُو أهضاف الضعاؾت جم اؾخسضام ألاصواث الخالُت:  مهاعة الخضَع

ـ لخدضًض الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ وبلـ  ألاولي/ جدلُل مدخىي مهغع بُضاؾىحُا الخضَع

، والثاهُت ازخباع حشخُص ي 198غضصها )
ً
 بضًال

ً
 زىاتي الشو مً هىع الازخُاع مً 40ًخٌىن مً )( جصىعا

ً
ا  ازخباٍع

ً
( بىضا

( ػالبت مً 120مخػضص للخصُى غلى البُاهاث الخاصت بالؼالباث، خُث جم جؼبُهه غلى غُىت بلـ غضص أقغاصها )

هت الهصضًت، ونض اغخمضث  ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى اإلاؿخىي الثاوي والثالث جم ازخُاعهم بالؼٍغ

بي، وبػض الخدلُل ؤلاخصاتي  الضعاؾت غلى اإلاىهج الىصكي، ومىهج جدلُل اإلاظمىن، واإلاىهج البىاتي، واإلاىهج الخجٍغ

للبُاهاث جىصلذ الضعاؾت ئلى الىخاةج الخالُت: أن وؿبت امخالى ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى للخصىعاث 

ـ الىاعصة في الاز %(. وؾاهم الازخباع الالٌترووي 46.53خباع الدشخُص ي  بلؿذ )البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَع

ـ الىاعصة في الٌخاب اإلاهغع بُضاؾىحُا الخضَعـ لضي  في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى بػع مكاهُم مهاعاث الخضَع

 غىض مؿخىي صاللت )88.51ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى بيؿبت )
ً
( بحن α≤ 0.05%(. ووحىص قغم صاُ ئخصاةُا

بُت واملجمىغت الظابؼت حػؼي الؾخسضام الازخباع الالٌترووي لصالج  مخىؾؼي صعحاث الؼالباث في املجمىغت الخجٍغ

بُت.  املجمىغت الخجٍغ

 .مهاعاث الخضَعـ  –اإلاكاهُم  –الخصىعاث البضًلت  –الٍلماث اإلاكخاخُت: الازخباعاث الالٌتروهُت 

The effectiveness of using the electronic test in modifying alternative 

perceptions of some concepts of the teaching skills among female students 

of the Faculty of Education at Al-Aqsa University. 

Abstract 

The current study aimed to identify the effectiveness of using the electronic test in modifying 

alternative perceptions about the concepts of teaching skill among female students of the 

Faculty of Education at Al-Aqsa University. To achieve the objectives of the study, the 

following tools were used: the first / analysis of the content of the teaching pedagogy course 

to determine the alternative perceptions about the concepts of teaching skills, which numbered 

(198) alternative perceptions, and the second was a diagnostic test consisting of (40) two-item 

multiple-choice test items to obtain the data for female students, as it was applied to a sample 

of (120) female students from the Faculty of Education at Al-Aqsa University, second and 
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third level, who were chosen by the intentional method. The study relied on the descriptive 

approach, the content analysis approach, the constructivist approach, and the experimental 

approach, and after statistical analysis of the data, the study reached the following results: The 

percentage of female students of the College of Education at Al-Aqsa University possessing 

alternative perceptions about the concepts of teaching skills contained in the diagnostic test 

reached (46.53%). The electronic tests contributed to modifying alternative perceptions about 

some of the concepts of teaching skills contained in the textbook, pedagogy of teaching 

among female students of the Faculty of Education at Al-Aqsa University, at a rate of 

(88.51%). and the presence of a statistically significant difference at the level of significance 

(α ≤ 0.05) between the mean scores of the female students in the experimental group and the 

control group is attributed to the use of the electronic test for the benefit of the experimental 

group. 

Key words: Electronic tests - alternative perceptions - concepts - teaching skills. 

 

 مهضمت:

ٍاعاث والابضاغاث اإلاؿخمغة، والتي شهض الػص    في اإلاؿخدضزاث الخٌىىلىحُت الىابػت مً الابخ
ً
 هاةال

ً
غ الخالي جؼىعا

م الالٌترووي  م، وهى الخهٍى م جمهض لظهىع همؽ حضًض مً أهماغ الخهٍى الظي يهضف ئلى ؾاهمذ في جهضًم آلُاث جهٍى

ٍامل الخٌىىلىجي غلى اإلاؿخىي الػالمي بؿغغت وبأنل ٍالُل. جدهُو الخ  الخ

م مؿخمضة مً  ت الجضًضة مً طغوعة جبني ػغم وأؾالُب خضًثت للخهٍى  إلاا جكغطه غلُىا اإلاماعؾاث التربٍى
ً
وهظغا

ًاقت املجاالث واإلاؿخدضزاث الخهىُت اإلاغجبؼت بمجاُ  ػت في بيُت اإلاػغقت والخهضم الخٌىىلىجي الهاةل في  الخؿحراث الؿَغ

ؼ هدى اًجاص بِئت حػلُمُت ناصعة غلى جىظُل جلَ الخػلُم بصكت زاصت، وهى ما ًخؼلب طغ  وعة الخدغى الؿَغ

 (.Bennett,1999اإلاؿخدضزاث والاؾخكاصة منها في الػملُت الخػلُمُت بالشٍل اإلاىاؾب )

ىن، قاهه  ـ الهاةم غلى الخػلم ؤلالٌترووي الظي ًىاصي به التربٍى ا مؼ جؼبُو الاؾتراجُجُاث الخضًثت في الخضَع ًُ وجماش

اغخماص ػغم خضًثت لهُاؽ مؿخىي مسغحاث هظا الىىع مً الخضَعـ. وهى ما أصعيخه الػضًض مً اإلاإؾؿاث ًيبغي 

م الؼالب.  الخػلُمُت، ألامغ الظي حػلها جضزله في غملُت جهٍى

ت جىحه  م الالٌترووي ألاؾاؾُت، خُث ًهضم للمخػلم حؿظًت عاحػت قىٍع وحػض الازخباعاث الالٌتروهُت أخض أصواث الخهٍى

إلاخػلمحن لخػضًل ؾلىيهم الخػلُمي مما ًجػلهم ٌشػغون بضعحت مً الثهت، وإطا حػاعطذ اؾخجاباتهم مؼ اإلاػلىماث ا

اإلاهضمت ئليهم قمً اإلاغجح أنهم ًكٌغون بػمو أيبر وبالخالي ًٌىهىا أيثر نضعة غلى حػضًل ؾلىيهم وجىحُه حهىصهم 

 لخدهُو صعحت مغطُت مً ألاصاء.

غجبؽ اعجباػا وزُها بمهىت وبما أن مهاعاث الخضَع ـ هي غلم مً الػلىم الاوؿاهُت الظي ًظم مجاالث مسخلكت وهامت ٍو

ؿاغضه غلى جدهُو الخكاغل الهاةم بحن اإلاػلم وػالبه في البِئت الصكُت، مما ٌؿاهم في حػلم الػضًض مً  ـ َو الخضَع

الضعاس ي، خُث حػض الػمىص الكهغي للبيُت  اإلاػلىماث والخهاةو اإلاخالخهت واإلاخجضصة، وجمثل اإلاكاهُم بيُت اإلاهغع 
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ألاؾاؾُت لػلم الخضَعـ واملخىع ألاؾاس ي الظي جضوع خىله مىاهج ؤلاغضاص اإلانهي للمػلمحن في الؿىىاث الضعاؾُت 

ـ بأنها مكاهُم مجغصة جغجبؽ بأشُاء ؾحر مدؿىؾت لظلَ قأؾلب  املخخلكت، وجدؿم اإلاكاهُم بمهغع بُضاؾىحُا الخضَع

 مما ًإصي ئلى خضور اإلاخػلمحن ٌ
ً
ؿخسضمىن هظه اإلاكاهُم صون قهم بل ئن اإلاكاهُم الىاضخت لضيهم مدضصة حضا

الكهم الخاػئ لهظه اإلاكاهُم، ومً زم ًأحي الخالمُظ ئلى حجغاث الضعاؾت ولضيهم جصىعاث بضًلت، جخػاعض في يثحر مً 

 ألاخُان مؼ الخصىع الػلمي الصخُذ.

اإلاخػلمحن الظًً ًدملىن جصىعاث زؼأ للمكاهُم ًإصي طلَ ئلى غؼوقهم غً  ونض أيضث الػضًض مً الضعاؾاث أن

 غلى مسغحاث الخػلم ومً أهم هظه الضعاؾاث صعاؾت غماع)
ً
إزغ ؾلبا م(، وصعاؾت 2018حػلم اإلااصة الضعاؾت، ٍو

Kingir& Geban (2012 وصعاؾت ،)Troyer (2011.) 

 مشٍلت الضعاؾت:

ت التربُت، نام باؾتهضاف اإلاىطىغاث اإلاخػلهت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ مً زالُ غمل الباخث يمداطغ في ًلُ

(، واإلاىخضي الخاص google meetالىاعصة في اإلاهغع الضعاس ي اإلاخىنؼ وحىص جصىعاث بضًلت قيها، ومىانشتها غبر جهىُت )

ػُىت مً جلَ اإلاىانشاث جبحن م(، وبخدلُل ل2020/2021ببِئت الخػلُم الالٌترووي اإلاىصُ في الكصل الضعاس ي الثاوي )

ـ، الخىكُظ،  جٌغاع بػع الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ الغةِؿُت وهي مهاعة: )الخسؼُؽ للخضَع

م الصكي(، وما جخظمىه مً مهاعاث قغغُت، وجٌغعث جلَ الخصىعاث البضًلت لضي مػظم الؼالباث وبالخالي قهي  الخهٍى

ج املخاطغ ئلى جظيحر الؼالباث بها الؾخٌماُ بىاء بيُتهم اإلاػغقُت في جلَ اإلاىطىغاث، حػض جصىعاث بضًلت غامت ًدخا

الباخث باحغاء صعاؾت حؿعى للخػغف غلى قاغلُت اؾخسضام الازخباعاث ؤلالٌتروهُت في حػضًل  ومً هظا اإلاىؼلو نام

 وبساصت أن هظه ت الانص ى،الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ لضي ػالباث ًلُت التربُت بجامػ

 غلم خض املجاُ اؾتهضقذ ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى في نؼاع ؾؼة غلى هظا في الضعاؾاث أولى مً حػخبر الضعاؾت

 الباخث.

 وحؿعى الضعاؾت الخالُت في ؤلاحابت غلى الدؿاؤالث آلاجُت:

هغع لضي ػالباث ًلُت التربُت ما الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ الىاعصة في الٌخاب اإلا (1

 بجامػت ألانص ى؟  

ئلى أي مضي ؾاهم الازخباع ؤلالٌترووي في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ لضي  (2

 ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى؟

لخضَعـ لضي ما قاغلُت اؾخسضام الازخباع ؤلالٌترووي في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث ا (3

 ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى؟
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 قغطُاث الضعاؾت:

ض وؿبت جٌغاع اهدشاع الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ غً ) (1 %( بحن ػالباث ًلُت 50ال جٍؼ

 التربُت بجامػت ألانص ى.

ـ لضي ال جهل وؿبت مؿاهمت الازخباع الالٌترووي في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم م (2 هاعاث الخضَع

 %(. 75ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى غً )

بُت التي جهضمذ لالزخباع  (3  بحن مخىؾؼي صعحاث ػالباث املجمىغت الخجٍغ
ً
ال ًىحض قغم صاُ اخصاةُا

هت اإلاػخاصة غىض مؿخىي صاللت )  0.05الالٌترووي وػالباث املجمىغت الظابؼت التي جهضمذ لالزخباع بالؼٍغ

≥αـ.( في ال  خؼبُو البػضي الزخباع الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَع

 أهضاف الضعاؾت: 

 تهضف الضعاؾت الخالُت ئلى:

الٌشل غً الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ الىاحب حػضًلها في البيُت اإلاػغقُت لضي  (1

 ػالباث ًلُت التربُت.

لٌترووي في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخػغف غلى قاغلُت اؾخسضام الازخباع ؤلا (2

 الخضَعـ لضي ػالباث ًلُت التربُت.

 أهمُت الضعاؾت: 

 جكُض الضعاؾت الخالُت ًل مً:

ػالباث ًلُت التربُت في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ الؾخٌماُ بيُاتهم اإلاػغقُت  (1

 بشٍل ؾلُم.

م اإلاخىىغت والخضًثت وجىظُكها في غملُت الخػلم. أغظاء هُئت الخضَعـ (2  في الاؾخكاصة مً آلُاث الخهٍى

م في  (3 ت جىاؾب آلُاث الخهٍى غ اللىاةذ الضازلُت لٍلُت التربُت وبغامجها لىطؼ مىهجُت جغبٍى الهاةمحن غلى جؼٍى

 ظل الظغوف الؼاعةت.

 مصؼلخاث الضعاؾت: 

 الازخباع الالٌترووي: (1

إلاخىىغت )الازخُاع مً مخػضص، الصىاب والخؼأ، واإلاؼابهت، وؾحرها( ًخم جصمُمها بىاؾؼت هي مجمىغت مً ألاؾئلت ا

أخض ألاهظمت ؤلالٌتروهُت )هظام اإلاىصُ( بدُث جهِـ مؿخىي أصاء اإلاخػلمحن بشٍل متزامً أو ؾحر متزامً في مسخلل 

 املجاالث التي وطػذ مً أحلها.
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 الخصىعاث البضًلت للمكاهُم الػلمُت: (2

صىعاث والخكؿحراث التي جدملها ػالباث ًلُت التربُت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ، وجخػاعض مؼ الكهم هي الخ

قهغة ًخم ازخُاع )البضًل ؾحر الصخُذ(  40الػلمي الؿلُم، وجهاؽ مً زالُ أصاء الؼالباث غلى ازخباع مٌىن مً 

 لخكؿحر ؤلاحابت. 

ـ: (3  مهاعاث الخضَع

ـ في اإلاإؾؿاث الخػلُمُت بٌكاءة، هي مجمىع اإلاهاعاث التي ًمخلٌه ا الؼالب اإلاػلم نبل الخضمت، والتي جإهله للخضَع

ـ مجاُ  ؿُت اإلاىظمت واإلادؿلؿلت التي جسص جضَع وصنت، واجهان، مً زالُ نُامه بمجمىغت مً ألاصاءاث الخضَع

ـ، جىكُظ الخضع   َـ، جهىٍم الصكي.مػحن مـً مجاالث اإلاػغقت، وجخػلو هظه اإلاهاعاث بمهاعة: الخسؼُؽ للخضَع

 خضوص الضعاؾت: 

 جهخصغ الضعاؾت الخالُت غلى:

خضوص مىطىغُت: قاغلُت الازخباعاث ؤلالٌتروهُت في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث  (1

 الخضَعـ.

ٍاهُت: ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى. (2  خضوص م

 م.2020/2021اوي للػام الجامعي خضوص ػماهُت: ؾِخم جؼبُو الضعاؾت باطن هللا الكصل الضعاس ي الث (3

ت: ؾِخم جؼبُو أصواث الضعاؾت غلى غُىت مً ػالباث اإلاؿخىي الثاوي والثالث. (4  خضوص بشٍغ

 ؤلاػاع الىظغي:

 الازخباعاث الالٌتروهُت:

م مسغحاث الػملُت الخػلُمُت 67م: ص2019ٌػغقها ئؾماغُل، وآزغون ) (: بأنها أخض الىؾاةل الخضًثت لخهٍى

اؾب آلالي وألاحهؼة الظيُت، والظي نض ٌشٍل بضًال قػاال لالزخباعاث الىعنُت الخهلُضًت إلاصضانُخه باؾخسضام الخ

 وصنخه في غغض صعحاث الضاعؾحن ونُاؽ أصائهم بشٍل قىعي.

ػغقها خؿب هللا ) باث التي حػهب ًل وخضة حػلُمُت صازل ٨١٠٢َو م( بأنها مجمىغت مً ألاؾئلت وألاوشؼت والخضٍع

ؤلالٌترووي جدبؼ ؤلاحابت غنها أهماغ مسخلكت مً الخؿظًت اإلاغجضة جهضم بشٍل هص ي أو صىحي أو مسخلؽ بِئت الخػلم 

غ  ت لضي الؼالب زالُ قترة الخػلم وجدؿحن غملُت الكهم وجؼٍى إلاخابػت مضي الخهضم في الىىاحي اإلاػغقُت واإلاهاٍع

 مهاعاث الؼالب.

هت مىظمت؛ لخدضًض مؿخىي وحػغف الازخباعاث ؤلالٌتروهُت بأنها " أصاة مً أ صواث الهُاؽ التي ٌؿخسضمها اإلاػلم بؼٍغ

 .(Bohmer, 2014: p36) .جدصُل الؼالب في ماصة صعاؾُت مػُىت
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 بأنها" مجمىغت مً ألاؾئلت اإلاخىىغت )الازخُاع مً مخػضص، الصىاب والخؼأ، اإلاؼابهت( ًخم جصمُمها 
ً
وحػغف ئحغاةُا

ام اإلاىصُ( خُث جهِـ مؿخىي أصاء اإلاخػلمحن بشٍل متزامً أو ؾحر متزامً في بىاؾؼت أخض ألاهظمت ؤلالٌتروهُت )هظ

 مسخلل املجاالث التي وطػذ مً أحلها.

 أهماغ أؾئلت الازخباعاث ؤلالٌتروهُت:

هت ؾهلت وهي:       حػضصث أهماغ اؾئلت الازخباعاث ؤلالٌتروهُت مؼ ظهىع أهظمت مخؼىعة جهضم زضمت جصمُم بؼٍغ

ًاهذ الػباعة صخُدت أو زاػئت وطلَ بالىهغ غلى ػع  أؾئلت الصىاب أو  (1 الخؼأ: ًدضص الؼالب ما ئطا 

 .الصىاب أو الخؼأ

أؾئلت الازخُاع مً مخػضص: ًسخاع الؼالب ئحابت واخضة أو أيثر مً بحن غضة ئحاباث للؿإاُ وله غضة  (2

 أهماغ وهي:

 بالىهغ غلى ناةمت همؽ ئؾهاغ ؤلاحابت مً الهاةمت خُث ًيخهي الؼالب ئحابت واخضة للؿإا ُ

 ميؿضلت الخُاعاث.

  همؽ الىهغ غلى صاةغة صؿحرة مهابلت لإلحابت التي ًغاها صخُدت خُث ًسخاع الؼالب ئحابت واخضة

 للؿإاُ. 

 ُهمؽ الىهغ غلى أيثر مً ػع خُث ًسخاع الؼالب أيثر مً ئحابت للؿإا. 

دضص طمً غباعة مػُىت لٌُخمل اؾئلت ملء الكغاؾاث: ًهىم الؼالب بايماُ ًلمت أو هص في قغاؽ ُم  (3

 .مػنى الػباعة

 .أؾئلت ئغاصة الترجِب: ًهىم الؼالب باغاصة جغجِب اإلاكغصاث اإلاخاخت خؿب ألاهمُت أو الدؿلؿل (4

ؼلب مً الؼالب ازخُاع الخغف الضاُ  (5 ػغض غلى الؼالب ناةمخان مً اإلاكغصاث، ٍو ٌُ أؾئلت اإلاؼاوحت: 

 باإلاكغصة اإلاىاؾبت له مً الػمىص ألاًمً. غلى اإلاكغصة مً الػمىص ألاٌؿغ التي جغبؼه

ونض اؾخسضم الباخث في الضعاؾت الخالُت أؾئلت الازخُاع مً مخػضص وأؾئلت، وطلَ لٌىنها أيثر أهىاع ألاؾئلت   

ؤلالٌتروهُت اؾخسضاما في اإلاإؾؿاث الخػلُمُت، وما جمثله هظه ألاؾئلت مً أهمُت لضي الخبراء واملخخصحن، ووقو ما 

ؼ )2019خاةج الضعاؾاث الؿابهت يضعاؾت ئؾماغُل، وآزغون )أظهغجه ه م( وما جمخاػ به 2019م(، وصعاؾت غبض الػٍؼ

ألاؾئلت مً ؾهىلت ؤلاغضاص والبىاء والاؾخسضام باليؿبت للمػلم، وؾهىلت الاؾخجابت غليها باليؿبت للمخػلم مؼ ؾهىلت 

 بمىطىغُت صون 
ً
 .جضزل اإلاػلم جصخُدها وجدلُل الاؾخجاباث غليها ئلٌتروهُا
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 الخصىعاث البضًلت:

 اإلاهصىص بالخصىعاث البضًلت: 

ػغقها الغقاعي ) ٍاع مىحىصة ؾلكا في البيُت اإلاػغقُت للؼالب غً بػع اإلاكاهُم 190م: ص2016َو أق (: أنها مكاهُم و

اقو مؼ الخكؿحراث الػلمُت الصخُ دت التي أشاع الػلمُت وجٌىن ؾحر صنُهت أو زؼأ أو ؾحر مٌخملت ومشىشت، وال جخى

 ئليها الػلماء. 

ٍاع الػهلُت أو الخصىعاث الظهىُت اإلاىحىصة لضي الكغص خُى مىطؼ أو خضر أو  هصض بها بأنها البني الػهلُت أو ألاق ٍو

سالل جكؿحرها الخكؿحر الػلمي الضنُو، واإلاخٌىهت لضًه نبل أو بػض اإلاغوع بسبراث مدضصة.  ئحغاء غملُت ما، ٍو

 (512م: ص2002)صبري، 

ـ،   بأنها: الخصىعاث والخكؿحراث التي جدملها ػالباث ًلُت التربُت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَع
َ
وحػغف ئحغاةُا

قهغة ًخم ازخُاع  40وجخػاعض مؼ الكهم الػلمي الؿلُم، وجهاؽ مً زالُ أصاء الؼالباث غلى ازخباع مٌىن مً 

 )البضًل ؾحر الصخُذ( لخكؿحر ؤلاحابت. 

 :ًلتمصاصع الخصىعاث البض

ت مىطىع الخصىعاث البضًلت بالبدث والخهص ي وجىصلذ ئلى الػضًض مً أؾباب  جىاولذ الٌثحر مً البدىر التربٍى

 :ومصاصع جٌىن الخصىعاث، وبخكدص هظه الضعاؾاث جم عصض ألاؾباب الخالُت

كاهُم اإلاػلم طاجه: أزبدذ الضعاؾاث أن اإلاػلمحن أهكؿهم ًٌىن لضيهم في الؿالب قهم زاػئ غً بػع اإلا (1

م: 1998الػلمُت وطلَ أنهم ؾحر مضعبحن حُضا أو ؾحر ملمحن باإلاىاص التي ًضعؾىنها. )شهاب، والجىضي ،

 (497ص

اإلاخػلمحن أهكؿهم: اإلاػغقت التي ًٌدؿبها الؼلبت طاجُا مً زالُ جكاغلهم مؼ بػظهم البػع ومؼ البِئت  (2

م: 2004هانهم. )بػاعة، والؼغواهت، املخُؼت بهم خُث ًإصي طلَ ئلى جغؾُش اإلاكاهُم البضًلت في أط

 (196ص

الٌخب: نض جغحؼ بػع الخصىعاث البضًلت ئلى الٌخاب اإلاهغع بما ًدمله مً يثاقت مػغقُت مؼغوخت ًيخج  (3

ؼ اإلاكهىم في الخخابؼ الضعاس ي  ٍامل للمكهىم وغضم حػٍؼ اقخهاعها للشغح ال غنها ؾؼدُت في مػغقت اإلاخػلم و

 (98: ص2002للمىاهج. )الؿُض، 

اللؿت اإلاؿخسضمت في الخػلُم: زاصت في ظل الازخالف بحن اللؿت الُىمُت التي ٌؿخػملها الؼالب وجلَ التي  (4

 (43م: ص2001)الخالضي،  ٌؿخػملها في الؿُام الخػلُمي.

ـ الخهلُضًت ال حػمل غلى حػضًل الكهم الخاػئ لضي الؼالب.  (5 ـ اإلاكاهُم: قأؾالُب الخضَع أؾالُب جضَع

(، خُث جكخهغ أؾالُب الخضَعـ اإلاؿخسضمت الؾخسضام الخبراث اإلاباشغة 61: صم2004)أبى ؾػُض ،
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م: 2001واإلاىنل الخؼبُهي والخجاعب الػملُت في جىطُذ اإلاكاهُم والظىاهغ الػلمُت )غبض الؿالم، 

 (54ص

مى الىمى الػهلي الػام للؼالب: نض ٌػىص الكشل في ايدؿاب اإلاكهىم الػلمي الؿلُم ئلى اإلاؿخىي الػام لى (6

الػهلي للؼالب وما جخؼلبه بػع اإلاىاص الػلمُت مً غملُاث غهلُت زاصت ومؿخىي مغجكؼ مً اإلاهاعاث 

اقعي،  اطُت. )الغ  (88م: ص1998الٍغ

غضم الغبؽ بحن اإلاػلىماث واإلاكاهُم التي حػلمها الخلمُظ وجؼبُهاتها في خل اإلاشٌالث اإلاغجبؼت بها ويظلَ  (7

 (266م: ص2002اإلاشٌالث الخُاجُت. )الػؼاع، 

م اإلاؿخسضمت غلى نُاؽ مضي خكظ  (8 م اإلاؿخسضمت: اغخماص أؾالُب الخهٍى الازخباعاث وأؾالُب الخهٍى

م هضقه ومػىاه م: 2003)بُىمي،  .الخالمُظ للمػلىماث وغضم مىانشت أزؼاء الخالمُظ مما ًكهض الخهٍى

 (237ص

ًاقُت حؿمذ لهم باؾخسضام اإلا (9 انل حػلمُت  كاهُم في الخمُحز والخصيُل غضم حػغض الؼلبت لخبراث ومى

 (65م: ص2001والخػمُم. )أبى غؼاًا، 

اؾخسضام اإلاػلمحن إلاكاهُم مغجبؼت بمجاُ غملهم، واؾخسضامهم لىماطج صنُهت ٌؿبب الٌثحر مً  (10

 (151م: ص2001الخضازل في بػع ألاوناث. )الػؼاع، 

مكاهُم املجغصة جإصي ئلى ألكت الغؾىم الخىطُدُت: قاإلابالؿت في اؾخسضام ججؿُضاث أو هماطج مخمثلت لل (11

 (152م: ص2000)غبضه،  الخالمُظ بالىماطج اإلالمىؾت صون ئصعاى للمكهىم ألاصلي.

 إلاا ؾبو ًمًٌ جدضًض أيثر اإلاصاصع للخصىعاث البضًلت هي " اإلاػلم 
ً
اإلاخػلم" بما ًدمله مً  – اإلاهغع الضعاس ي –وجأؾِؿا

هت الخىاصل التي ٌؿخسضمها ا ٍاع مؿبهت، وػٍغ ًان هىاى زلل في أي مصضع مً جلَ اإلاصاصع ؾُإزغ أق إلاػلم، وإطا 

 .ؾلبا غلى مسغحاث غملُت الخػلم، أال وهي الكهم الػلمي الؿلُم

ووحىص الخصىعاث البضًلت ًإزغ ؾلبُا غلى قاغلُت غملُت الخػلم، لظلَ البض مً حػضًل وجصخُذ هظه الخصىعاث لضي 

تي حػىم قهمهم للمكاهُم الػلمُت وجكؿحراتها بصىعة صخُدت. )الخاقظ، اإلاخػلمحن في حمُؼ اإلاغاخل الضعاؾُت وال

 (87م ،2016وخؿحن ،

وهظغا للخأزحر الؿلبي للخصىعاث البضًلت غلى قاغلُت الخػلم قهض اهخمذ الٌثحر مً الضعاؾاث الػغبُت وألاحىبُت        

م(، وصعاؾت 2014ؾت ناؾم)م(، وصعا2016م(، وصعاؾت غمغان)2017بالٌشل غنها مثل صعاؾت ابغاهُم )

 Keely,Tugel (2009.)(، صعاؾت 2009) Horton م(، وصعاؾت2012دمحم)
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ـ:  مهاعاث الخضَع

ـ:  مكهىم مهاعاث الخضَع

 وحػض 8: 2010ٌػغف صخالن )
ً
( مهاعاث الخضَعـ غلى أنها مجمىغت مً الؿلىيُاث التي ًمًٌ جدضًضها احغاةُا

ظهغ  ـ ٍو ت للهُام بػملُاث الخضَع خمحز هظا طغوٍع مًٌ مالخظتها، ٍو ها اإلاضعؽ في وشاػاجه وحػامالجه مؼ الؼلبت ٍو

ي بالضنت والؿغغت التي جدىاؾب مؼ اإلاىنل الخػلُمي.  ألاصاء الؿلًى

س ي الكػاُ في جدهُو أهضاف مدضصة ًصضع 29: 2012وحػغف الػكىن ) ـ بأنها همؽ الؿلىى الخضَع ( مهاعاث الخضَع

ٍامل هظه الاؾخجاباث مً اإلاػلم غلى شٍل اؾخجاباث غ هلُت أو لكظُت أو خغيُت أو حؿمُت أو غاػكُت مخماؾٌت وجخ

س ي.  غىاصغ الضنت والؿغغت والخٌُل مؼ ظغوف اإلاىنل الخضَع

ـ في اإلاإؾؿاث  : بأنها مجمىع اإلاهاعاث التي ًمخلٌها الؼالب اإلاػلم نبل الخضمت، والتي جإهله للخضَع
ً
وحػغف احغاةُا

ؿُت اإلاىظمت واإلادؿلؿلت التي الخػلُمُت بٌكاءة، وصنت ، واجهان، مً زالُ نُامه بمجمىغت مً ألاصاءاث الخضَع

ـ، جىكُظ الخضَعـ،  جسص جضَعـ مجاُ مػحن مـً مجاالث اإلاػغقت، وجخػلو هظه اإلاهاعاث بمهاعة: الخسؼُؽ للخضَع

 جهىٍم الصكي

 جصيُل مهاعاث الخضَعـ:

ىن جصيُكاث مسخلكت إلاهاع   م(، 2010اث الخضَعـ مثل شهحر وخلـ )نضم الباخثىن التربٍى

خىن)2003والكخالوي)م ًالخالي:2001(، وٍػ  م(، وهي 

/ مهاعة الخسؼُؽ: 
ً
 أوال

ـ ًمثل أخض اإلاهاعاث ألاؾاؾُت التي ًيبغي غلى اإلاػلم ايدؿابها ومماعؾتها، وطلَ ألن صوع اإلاػلم  ئن الخسؼُؽ للخضَع

اغضاص املخؼؼاث والغؾىم الهٍُلُت للبىاء، يما أن هجاح اإلاػلم في مهاعة الخسؼُؽ ٌشبه صوع اإلاهىضؽ الظي ًهىم ب

ـ.   ًخدهو مً زالُ اجهان جلَ اإلاهاعة الظي ًخؼلب احاصة الٌثحر مً اإلاهاعاث الكغغُت لخسؼُؽ الخضَع

/ مهاعة الخىكُظ: 
ً
 زاهُا

ت الخضًثت التي جإيض غلى أهمُت مشاعيت اإلاخػلمحن في  اليشاغ الصكي، وغلى أهه غلى الغؾم مً الاججاهاث التربٍى

انل مخػضصة جخؼلب مً اإلاػلم أن ًظؼلؼ  ًيبغي غلى اإلاػلم أن ًهلل مً مهضاع خضًثت أزىاء الضعؽ، ئال أن هىاى مى

 لػغض خهاةو 
ً
بالضوع الغةِس ي قيها، قبؿع الىظغ غً اإلاؿخىي الخػلُمي الظي ًضعؽ قُه اإلاػلم، قهىاى خاحت صاةما

خػلمحن، وهىاى الخاحت ئلى شغح الاحغاءاث وألاوشؼت الصكُت، وجىطُذ اإلاؿاةل ومكاهُم ومباصب حضًضة غلى اإلا

 اإلاخظاعبت واؾخٌشاف الػالناث اإلاػهضة. ًل طلَ وؾحره يثحر ًخؼلب مً اإلاػلم أن ًهىم بضوع يبحر صازل الكصل.
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م:  /مهاعة الخهٍى
ً
 زالثا

ت، ؾىاء م بأهمُت يبحرة في حمُؼ اإلاماعؾاث التربٍى الخهلُضًت أو اإلاخؼىعة. بل ئن بػع اإلاػلمحن ًبالؿىن  ًدظى الخهٍى

 ما 
ً
م، ويثحرا ًاهذ وؾُلت لخضمت أهضاف الخهٍى م أهمُت زاصت، لضعحت أن غملُت الخػلُم جبضو يما لى  في ئغؼاء الخهٍى

ضصة ًىػٌـ هظا الاهخمام اإلابالـ قُه غلى غملُت الخضَعـ، ويما وػلم جغيؼ غملُت الخػلُم غلى أهضاف واضخت ومد

ٍاهُاث وجسخاع أوؿب الاؾتراجُجُاث لخدهُهها، ومً الؼبُعي أن هداُو مػغقت مضي  جىحه ًل الجهىص وحسخغ ًل الام

ما خههخه جلَ الجهىص في ؾبُل جدهُو جلَ ألاهضاف، ومً هىا هالخظ الاعجباغ الىزُو بحن ألاهضاف الخػلُمُت مً 

م ومماعؾتها مً هاخُت أزغ   ي.هاخُت وبحن أؾالُب الخهٍى

 الضعاؾاث الؿابهت: 

ـ وخضة مً 2020أحغي الؿُض، وآزغون ) م( صعاؾت هضقذ الخػغف ئلى أزغ اؾخسضام اإلاخاخل الاقتراطُت في جضَع

سُت الخاػئت لضي جالمُظ الصل الثاوي ؤلاغضاصي، ومً أهم الىخاةج التي  ب الخصىعاث الخاٍع ش غلى جصٍى مهغع الخاٍع

سُت الخاػئت لضي جىصلذ ئليها الضعاؾت أن اؾخسضام اإلا ب الخصىعاث الخاٍع خاخل الاقتراطُت لها جأزحر في جصٍى

( بحن مخىؾؼاث 0.01جالمُظ الصل الثاوي ؤلاغضاصي، باإلطاقت ئلى وحىص قغوم طاث صاللت ئخصاةُت غىض مؿخىي )

بُت والظابؼت في الخؼبُو البػضي الزخباع الخصىعاث الخاػئت للمكا سُت صعحاث جلمُظاث املجمىغت الخجٍغ هُم الخاٍع

بُت.  وطلَ لصالح املجمىغت الخجٍغ

م(: ئلى جهص ى أزغ اؾخسضام همىطج بىؾجر وهمىطج قغاًغ في حػضًل الخصىعاث البضًلت 2020وؾػذ صعاؾت الجنهي)

لبػع اإلاكاهُم الػلمُت لضي ػالباث الصل الثاوي اإلاخىؾؽ وجىمُت الاججاه هدى ماصة الػلىم، ومً أهم الىخاةج التي 

 في ازخباع اإلاكاهُم الػلمُت الصخُدت، والاججاه هدى اإلااصة لصالح جىصلذ ئ
ً
ليها الضعاؾت: وحىص قغوم صالت اخصاةُا

بُت.  املجمىغت الخجٍغ

ب الخصىعاث البضًلت للمكاهُم الهىضؾُت لضي جلمُظاث الصل ألاُو 2020صعاؾت مغس ي) م(: التي هضقذ ئلى جصٍى

ب هظه اإلاكاهُم، ومً أهم الىخاةج التي جىصلذ ؤلاغضاصي ألاػهغي، والخػغف غلى أزغ اؾخسض ام همىطج أبلخىن في جصٍى

 غىض مؿخىي )
ً
بُت والظابؼت في الخؼبُو 0.01ئليها الضعاؾت: وحىص قغوم صالت اخصاةُا ( بحن املجمىغخحن الخجٍغ

بُت، باإلطاقت ئلى حجم ألازغ باؾخسضام مػاصلت اًخا جغبُؼ  بلؿذ نُمت يبحر البػضي، وطلَ لصالح املجمىغت الخجٍغ

(0.807.) 

نُاؽ قاغلُت جصمُم البِئاث الخػلُمُت باؾخسضام  م(: التي هضقذ الضعاؾت ئلى2020صعاؾت أخمض، وآزغون )

ت،  ت لخصخُذ الخصىعاث البضًلت لبػع اإلاكاهُم الػلمُت لضي ػالب اإلاغخلت الثاهٍى اإلاىصًىالث في الٌُمُاء الػظٍى

ت لخصخُذ وأؾكغث الىخاةج غً قاغلُت جصمُم ال بِئاث الخػلُمُت باؾخسضام اإلاىصًىالث في الٌُمُاء الػظٍى

ت.  الخصىعاث البضًلت لبػع اإلاكاهُم الػلمُت لضي ػالب اإلاغخلت الثاهٍى

ؼ) في حػضًل  "ICT"م(: ئلى جىظُل جؼبُهاث جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاُ 2019واؾخهصذ صعاؾت غبض الػٍؼ

وابؽ الٌُمُاةُت، وجىمُت مهاعاث الخػلم الػمُو لضي مجمىغت مً الؼالب الخصىعاث البضًلت لبػع مكاهُم الغ 
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مػلمي الٌُمُاء بٍلُت التربُت حامػت ػىؼا، ومً أهم الىخاةج التي جم الخىصل ئليها الضعاؾت: وحىص قغوم طاث صاللت 

 للمخؿ
ً
حر اإلاؿخهل جؼبُهاث ئخصاةُت لصالح الخؼبُو البػضي في ًل مً الازخباع واإلاهُاؽ، وحجم جأزحر يبحر حضا

(ICT.)( غلى اإلاخؿحر الخابؼ )حػضًل الخصىعاث البضًلت، جىمُت مهاعاث الخػلم الػمُو 

م(: ئلى نُاؽ قاغلُت الازخباع ؤلالٌترووي في الازخباعاث الخدصُلُت مهاعهت 2019وهضقذ صعاؾت ئؾماغُل، وآزغون)

م الخهلُضي الظي ٌػخمض غلى الىعنت والهلم والخػغ  ف غلى مؼاًا الازخباعاث ؤلالٌتروهُت وجدضًض الصػىباث مؼ الخهٍى

التي جىاحه جؼبُهها، ومً أهم الىخاةج التي جىصلذ ئليها أن الازخباع ؤلالٌترووي خهو هخاةج حُضة في الخدصُل الػام 

 غلى الازخباع الخهلُضي الىعقي غىض مؿخىي الضاللت ؤلاخصاتي )
ً
اث (، ويظلَ خهو أقظلُت في مؿخٍى0.05مخكىنا

بُت التي حلؿذ لالزخباع ؤلالٌترووي.  الخظيغ، الكهم، والخدلُل لصالح املجمىغت الخجٍغ

 الخػهُب غلى الضعاؾاث الؿابهت:

اجكهذ الضعاؾت الخالُت مؼ الضعاؾاث الؿابهت في ؤلاشاعة ئلى قاغلُت اؾخسضام الازخباعاث الالٌتروهُت مهاعهت 

اؾت اإلاظيىعة في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى اإلاكاهُم الػلمُت غىض باالزخباعاث الخهلُضًت في جدهُو أهضاف الضع 

الؼالباث مً زالُ ازخباع حشخُص ي نبلي، بِىما ازخلكذ الضعاؾت الخالُت مؼ الضعاؾاث الؿابهت في اإلاغخلت 

إلااحؿخحر  الضعاؾُت وهي اإلاغخلت الجامػُت بِىما في الضعاؾاث الؿابهت جىىغذ بحن اإلاغخلت الجامػُت اإلاخىؾؼت، وا

ت والاغضاصًت، يما اؾخكاصث الضعاؾت الخالُت مً الضعاؾاث الؿابهت في جدضًض البِئت  باإلطاقت ئلى اإلاغخلت الثاهٍى

 التي ًخم مً زاللها اؾخسضام الازخباعاث ؤلالٌتروهُت، باإلطاقت ئلى وبىاء الازخباع الدشخُص ي.

 ئحغاءاث الضعاؾت:

 مىهج الضعاؾت:

اإلاىهج الىصكي، ومىهج جدلُل اإلاظمىن وطلَ لىصل وحشخُص الخصىعاث البضًلت خُى اغخمضث الضعاؾت غلى  

ـ، واإلاىهج البىاتي لبىاء وجصمُم الازخباع ؤلالٌترووي مً زالُ هظام ) (، واإلاىهج Moodleمكاهُم مهاعاث الخضَع

بُت وطابؼت، وازخباع نبلي وب بي خُث جم جؼبُو أصواث الضعاؾت غلى مجمىغخحن ججٍغ  ػضي.الخجٍغ

 مجخمؼ الضعاؾت وغُىتها:

م( 2020/2021ًخألل مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى في الكصل الضعاس ي الثاوي)

( ػالبت مً زاعج الػُىت ألاصلُت بهضف جهىحن 30( ػالبت، وجٌىهذ الػُىت الاؾخؼالغُت مً )573والبالـ غضصهم )

بُت وطابؼت، أصاة، ونض جم اؾدبػاصهم مً الخ خحن ججٍغ ؼبُو النهاتي، ونض جمثلذ غُىت الضعاؾت في مجمىغخحن مدؿاٍو

هت نصضًت مً مجخمؼ الضعاؾت والبالـ غضصهم ) ( ػالبت مً الؼالباث اإلاسجالث إلاهغع 120جم ازخُاعهما بؼٍغ

 بُضاؾىحُا الخضَعـ والتي ًضعؾهما الباخث اإلاىكظ للخجغبت.
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ٍاقإ املجمىغ بُت والظابؼت في الازخباع الهبلي اإلاػض لهظه الضعاؾت، نبل بضء الخجٍغب ونض جم الخأيض مً ج خحن الخجٍغ

واؾخسغحذ الضعحاث لظبؽ مخؿحر الخدصُل في الازخباع الهبلي، يما أهه جم اؾخسضام ازخباع " ث" للخػغف ئلى 

بُت، والظابؼت( نبل البضء في جىكُظ الخجغبت. والجضُو   ( ًىضح طلَ.1)الكغوم بحن املجمىغخحن )الخجٍغ

 ( 1حضُو )

 هخاةج الخؼبُو الهبلي لالزخباع

 الػضص املجمىغت البػض
اإلاخىؾؽ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاػُاعي 

نُمت " 

 ث"

نُمت 

 الضاللت

مؿخىي 

 الضاللت

الضعحت 

 الٍلُت

بُت  5.88 28.62 60 الخجٍغ

1.18 

 

.241 

ؾحر صاُ 

 
ً
 اخصاةُا

 5.50 27.40 60 الظابؼت

 غىض مؿخىي صاللت )1الجضُو )ًخطح مً بُاهاث 
ً
(، وهظا ٌػني غضم وحىص 0.05( أن نُمت " ث " ؾحر صالت ئخصاةُا

ٍاقإ املجمىغخحن في الخدصُل الهبلي  بُت والظابؼت مما ًضُ غلى ج قغوم طاث صاللت ئخصاةُت بحن املجمىغخحن الخجٍغ

 بت.الزخباع الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ نبل جىكُظ الخجغ 

 أصاة الضعاؾت:

 :جمثلذ ألاصواث التي اؾخسضمذ في الضعاؾت قُما ًأحي

 أصاة جدلُل املخخىي. (1

 ازخباع حشخُص الخصىعاث البضًلت. (2

/ أصاة جدلُل املخخىي: 
ً
 أوال

 لخؼىاث مدضصة يما ًلي:
ً
 ونض جمذ غملُت الخدلُل وقها

خضَعـ الىاعصة في مهغع بُضاؾىحُا هضف الخدلُل: تهضف غملُت الخدلُل ئلى اؾخسغاج مكاهُم مهاعاث ال (1

 الخضَعـ.

ً الكغغُت التي جىؼىي جدذ قٌغة عةِؿت يىخضة للخدلُل وبلؿذ أغضاص  (2 وخضة الخدلُل: جم اغخماص الػىاٍو

 ( وخضة.30وخضاث الخدلُل )

ـ. (3  قئاث الخدلُل: مكاهُم مهاعاث الخضَع

ثاوي، الثالث، الغابؼ( مً الٌخاب غُىت الخدلُل: انخصغ غملُت الخدلُل غلى اإلاىطىغاث في الكصل )ال (4

 اإلاهغع.
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طىابؽ غملُت الخدلُل: مما ال شَ قُه أن وطؼ الظىابؽ الىاضخت للخدلُل ًإصي ئلى جدضًض الػباعاث  (5

بشٍل صنُو، يما ًإصي ئلى اعجكاع وؿبت زباث الخدلُل، وبىاًء غلى طلَ اجبػذ الضعاؾت الخالُت ألاؾـ 

 الخالُت لخدلُل املخخىي:

 ُـ.جم الخدل  ل في ئػاع املخخىي الػلمي والخػٍغل الاحغاتي إلاكاهُم مهاعاث الخضَع

 .ٌشمل الخدلُل مىطىغاث الكصل الثاوي والثالث والغابؼ مً الٌخاب اإلاهغع 

 .مُت وألاوشؼت الىاعصة في نهاًت الضعؽ أو الكصل   جم اؾدبػاص ألاؾئلت الخهٍى

 زؼىاث غملُت الخدلُل: (6

 (.2لُت الخدلُل خؿب الجضُو )جدضًض الصكداث التي زظػذ لػم  (1

 (2حضُو )

 الكصُى التي زظػذ لػملُت الخدلُل 

غضص  الكصل الؼبػت الٌخاب

 الضعوؽ

مجمىع 

 الصكداث

الىػن 

 اليؿبي

 

بُضاؾىحُا 

 الخضَعـ

 

 ألاولي

 %21.57 33 4 الثاوي

 %62.75 96 13 الثالث

 %15.68 24 4 الغابؼ

 %100 153 مجمىع صكداث الخدلُل

 

ـ الجضُو )جدضً (2  ( ًىضح طلَ.3ض غضص الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَع
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 (3حضُو )

ـ.  جدضًض غضص الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَع

غضص  الػىىان الكغعي  ع الػىىان الكغعي  ع الػىىان الغةِس ي الكصل

 اإلاكاهُم

مهاعة الخسؼُؽ  الثاوي

 للخضَعـ

 50 إلاخؼلب الؿابوا  .2 جدلُل املخخىي   .1

 ئغضاص زؼت الضعؽ  .4 أهضاف الخػلم  .3

 134 الخكؼ واؾدثاعة الضاقػُت  .6 الخمهُض للضعؽ  .5 مهاعة الخىكُظ  الثالث

ئصاعة الصل   .7

 وجىظُمه

 الؿبىعة  .8

 ؾلو الضعؽ  .10 الازغاء  .9

 ػغح ألاؾئلت  .12 الخلخُص  .11

بِئاث الخػلم   .13

 الالٌتروهُت

 الىؾاةل الخػلُمُت  .14

جىظُل ئحغاءاث   .16 وشؼت الخػلُمُتألا  .15

 الخضَعـ

 مباصب الخضَعـ  .17

م  الغابؼ مهاعة الخهٍى

 الصكي

م هخاةج   .18 جهٍى

 الخضَعـ

 31 الخؿظًت الغاحػت  .19

 ملل الاهجاػ  .21 الىاحباث البُدُت  .20

 مىطىغُت غملُت الخدلُل:
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بها الباخث غلى مجمىغت  صضم الخدلُل: جم الخأيض مً صضم الخدلُل بػض غغض هخاةج الخدلُل التي نام (3

اقههم غلى غملُت الخدلُل التي جمذ، وطلَ مً زالُ  مً مضعس ي اإلاهغع مً طوي الخبرة والٌكاءة، وأبضو جى

 الخٌم غلى جدلُل الباخث في طىء مػاًحر الخدلُل.

 زباث الخدلُل: جم الخأيض مً زباث الخدلُل املخخىي ومالءمخه ألؾغاض البدث الػلمي مً زالُ الخدلُل (4

م: 2004)غبر ألاقغاص( مً نبل ازىحن، ومً زم جم خؿاب الثباث باؾخسضام مػاصلت هىلؿتي. )ػػُمت، 

 (.226ص

 

 :(4وبخؼبُو اإلاػاصلت الؿابهت حاءث مػامالث الثباث يما هى مىضح في الجضُو )

 (4حضُو عنم )

 مػامالث زباث اؾخماعة جدلُل املخخىي بازخالف املخللحن

املخلل  الكصل ع

 ُ  ألاو

املخلل 

 الثاوي

غضص مغاث 

 الاجكام

غضص مغاث 

 الازخالف

مػامل 

 الثباث

 الترجِب

الثاوي/ مهاعة الخسؼُؽ  .1

 للخضَعـ

42 45 42 3 

93.33 % 

 الثاوي

الثالث/ مهاعة الخىكُظ  .2

 للخضَعـ

134 141 134 7 

95.03 % 

 ُ  ألاو

م الصكي .3  الثالث % 81.48 5 22 27 22 الغابؼ/ مهاعة الخهٍى

 %92.96 15 198 213 198 مىعاملج

خطح مً حضُو ) ( أن مػامل الثباث الٌلي بحن الخدلُلحن ألاُو والثاوي للكصُى الثالزت اإلاخظمىت إلاكاهُم مهاعاث 4ٍو

ـ حاءث مغجكػت بلؿذ ) ٍُ ًؼمئن ئلُه الباخث مما ًضلل غلى زباث غملُت 92.96الخضَع %( وهى مػامل زباث غا

 الخدلُل.

 هخاةج غملُت الخدلُل:

ـ الىاعصة في الٌخاب اإلاهغع ) .198هخج غً غملُت جدلُل الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَع
ً
 بضًال

ً
 ( جصىعا
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/ ازخباع الخصىعاث البضًلت:
ً
 زاهُا

 جم ئغضاص بىىص الازخباع الدشخُص ي للخصىعاث البضًلت باجباع الخؼىاث الخالُت:

ـ، جدضًض اإلاىطىغاث: وهي  (1 اإلاىطىغاث الىاعصة في الٌخاب اإلاهغع واإلاخمثلت في مهاعة )الخسؼُؽ للخضَع

م الصكي(.  الخىكُظ، الخهٍى

جدضًض الهضف مً الازخباع: وهى الٌشل غً الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ، ومً زم جم  (2

ىضح حضُو )ئغضاص بىىص الازخباع خؿب وما اجكو غلُه مؼ املخٌمحن مً طوي الازخصاص،  ؼ 5ٍو ( جىَػ

 أؾئلت الازخباع خؿب ألاوػان اليؿبُت.

 ( 5حضُو )

ؼ اؾئلت ازخباع خؿب ألاوػان اليؿبُت  جىَػ

غضص مكاهُم  الكصل

 مهاعاث الخضَعـ

الىػن 

 اليؿبي 

غضص 

 ألاؾئلت

ؼ ألاؾئلت  جىَػ

  40 %100 198 الػضص

الخسؼُؽ 

 للخضَعـ

42 21.2% 9 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 

، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 10 27 %67.7 134 ُظ الخضَعـجىك

28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36. 

م الصكي  .40، 39، 38، 37 4 % 11.1 22 الخهٍى

ـ ووطؼ ) (3  مً هىع 40ئغضاص بىىص الازخباع: اؾخػان الباخث بهاةمت مكاهُم مهاعاث الخضَع
ً
ا  ازخباٍع

ً
( بىضا

ػضص زىاتي الشو( خُث ًخٌىن الشو ألاُو مً أؾئلت مً هىع الازخُاع مً مخػضص ألعبؼ بضاةل )الازخُاع مً مخ

أما الشو الثاوي ًخٌىن مً أعبؼ جكؿحراث مدخملت للشو ألاُو  .واخض منها قهؽ صخُذ جظمً أخض اإلاكاهُم

 )زالزت جكؿحراث بضًلت وآلازغ هى الخكؿحر الػلمي ال
ً
صخُذ(. ونض اغخمض مً هىع الازخُاع مً مخػضص أًظا

الباخث في جدضًض البضاةل للشو ألاُو مً الؿإاُ والخكؿحر له في الشو الثاوي مً زالُ زبرة الباخث في 

ـ، باإلطاقت لالؾخػاهت بمضعس ي اإلاهغع، ويظلَ مهابلت بػع الؼالباث ومىانشتهم في هظه اإلاكاهُم  الخضَع

لبذ
ُ
ت غً اإلاكاهُم وجم  مً زالُ اؾخسضام أؾئلت )يُل، إلااطا، متى( خُث ػ مً ًل ػالبت الخدضر بدٍغ

 .حسجُل مً زاللها للخصىعاث الخؼأ للمكاهُم
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 (، خُث جدصل80جصخُذ الازخباع: جم جصخُذ الازخباع بدُث جتراوح صعحت الؼالبت النهاةُت بحن )صكغ،  (4

إطا أحابذ الؼالبت غلى صعحخحن للؿإاُ الىاخض ئطا أحابذ ئحابت صخُدت للشو ألاُو والشو الثاوي، و 

الؼالبت الشو ألاُو بصىعة صخُدت، والشو الثاوي بصىعة زاػئت جدصل غلى صعحت واخضة، أما ئطا أحاب 

ئحابت زاػئت غلى الشو ألاُو وإحابت صخُدت غلى الشو الثاوي قال جدصل غلى أي صعحت وطلَ ئطا أحابذ 

كهىم الػلمي اإلاغاص ئيؿابه للؼالب الازخباع اإلا  ئحابت زاػئت غلى يال الشهحن خُث ًدضص الشو ألاُو مً

 الزخُاع الؼالبت 
ً
بصىعة صخُدت، لظا ًٌدؿب هظا الشو أهمُت يبحرة، أما الشو الثاوي قُػؼي جكؿحرا

 اإلاكهىم الػلمي. 

جم غغض الازخباع غلى مجمىغت مً املخٌمحن مً طوي الازخصاص في اإلاىاهج وػغم  :الازخباع صضم (5

ـ، وطلَ إلبضاء عأيهم ومال  ٍاهُت الخظف الخضَع خظاتهم خُى صخت بىىص الازخباع ومضي شمىلُخه وإم

 .وؤلاطاقت، ونض أبضي الؿاصة املخٌمحن غضة مالخظاث وجم الخػضًل غلى قهغاث الازخباع في طىئها

 الخؼبُو الاؾخؼالعي لالزخباع: 

 ت التربُت. ( ػالبت مً ػالباث ًل30ُجم الخؼبُو غلى غُىت اؾخؼالغُت مً مجخمؼ الضعاؾت جخٌىن مً )

  ( صنُهت.45جدضًض ػمً الازخباع: جم جدضًض ػمً ؤلاحابت غلى أؾئلت الازخباع وهى )

 الضازلي: مػامالث الاحؿام

وحغي الخدهو مً صضم الاحؿام الضازلي لالزخباع مً زالُ خؿاب مػامل اعجباغ بحرؾىن بحن صعحاث ًل قهغة مً 

   .( ًىضح طل6َخمي ئلُه، والجضُو )قهغاث الازخباع والضعحت الٍلُت للمجاُ الظي جي

 (6حضُو )

 مػامالث اعجباغ بىىص الازخباع مؼ الضعحت الٍلُت  

 ع
مػامل 

 الاعجباغ

مؿخىي 

 الضاللت
 ع

مػامل 

 الاعجباغ

مؿخىي 

 الضاللت
 ع

مػامل 

 الاعجباغ

مؿخىي 

 الضاللت
 ع

مػامل 

 الاعجباغ

مؿخىي 

 الضاللت

1. .487** .006 2. .447* .013 3. .530** .003 .4 .475** .008 

5. .455* .011 6. .600** .000 7. .519** .003 8. .557** .001 

9. .669** .000 10. .475** .008 11. .479** .007 12. .457** .011 

13. .483** .007 14. .522** .003 15. .525** .003 16. .496** .005 
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17. .446* .014 18. .462* .010 19. .451* .012 20. .664** .000 

21. .405* .027 22. .432* .017 23. .545** .002 24. .390* .033 

25. .411* .024 26. .514** .004 27. .483** .007 28. .609** .000 

29. .564** .001 30. .552** .002 31. .418* .021 32. .482** .007 

33. .442* .014 34. .488** .006 35. .437* .016 36. .364* .048 

37. .740** .000 38. .708** .000 39. .645** .000 40. .608** .000 

خطح مً حضُو )  غىض مؿخىي صاللت )6ٍو
ً
 اخصاةُا

ً
 صالا

ً
( مما 0.05(، )0.01( أن حمُؼ قهغاث الازخباع جغجبؽ اعجباػا

جباغ بحرؾىن بحن ًل بػض مً ًؼمئن الباخث لصضم الازخباع لخؼبُهه غلى غُىت الضعاؾت. يما جم ئًجاص مػامل اع 

 ( ًىضح طل7َأبػاص الازخباع والضعحت الٍلُت، وحضُو )

 (7حضُو )

 لالزخباع الٍلُت مػامالث الاعجباغ ومؿخىي الضاللت لٍل بػض والضعحت 

 مؿخىي الضاللت مػامل الاعجباغ البػض م

: مهاعة الخسؼُؽ للخضَعـ .1  000. **803. البػض ألاُو

 000. **972. مهاعة الخىكُظ.البػض الثاوي:  .2

م الصكي. .3  000. **626. البػض الثالث: مهاعة الخهٍى

 بحن حمُؼ 972. -626.ًخطح مً الجضُو الؿابو أن مػامالث الاعجباغ جتراوح بحن )
ً
( وهي مػامالث صالت ئخصاةُا

ٍُ  مؿخىي  غلى يٍل الازخباع وأن مدؿهت أن ألابػاص ٌػني ألابػاص لالزخباع، وهظا الاحؿام مما ٌؿمذ  مً غا

 ( ًىضح طلَ.8باؾخسضامه، يما وجم ئًجاص مػامل الصػىبت والخمُحز لبىىص الازخباع والجضُو )
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 ( 8حضُو )

 مػامالث الصػىبت والخمُحز لبىىص الازخباع

 ع

مػامل 

الصػى 

 بت

مػامل 

 الخمُحز
 ع

مػامل 

الصػى 

 بت

مػامل 

 الخمُحز
 ع

مػامل 

 الصػىبت

مػامل 

 الخمُحز
 ع

ل مػام

الصػى 

 بت

مػامل 

 الخمُحز

1. 0.33 0.67 2. 0.43 0.73 3. 0.63 0.73 .4 0.60 0.53 

5. 0.53 0.60 6. 0.50 0.67 7. 0.43 0.73 8. 0.53 0.67 

9. 0.50 0.60 10. 0.33 0.87 11. 0.37 0.47 12. 0.40 0.47 

13. 0.53 0.80 14. 0.43 0.60 15. 0.40 0.67 16. 0.30 0.67 

17. 0.43 0.60 18. 0.70 0.53 19. 0.47 0.80 20. 0.70 .0.93 

21. 0.40 0.53 22. 0.53 0.87 23. 0.40 0.73 24. 0.43 0.87 

25. 0.30 0.73 26. 0.57 0.93 27. 0.47 0.67 28. 0.47 0.73 

29. 0.43 0.67 30. 0.40 0.80 31. 0.50 0.53 32. 0.33 0.73 

33. 0.53 0.60 34. 0.53 0.67 35. 0.27 0.67 36. 0.30 0.53 

37. 0.33 0.47 38. 0.40 0.60 39. 0.43 0.73 40. 0.33 0.87 

ًاهذ في 0.70 – 0.27ًخطح مً الجضُو الؿابو أن نُم مػامالث الصػىبت جتراوح بحن ) ، و
ً
ا ( وهي نُم مهبىلت جغبٍى

هؼ طمً اإلاػضُ الظي خضصه الباخث وهى ) ا ًظهغ الجضُو مػامل (، يم0.75 - 0.25الخض اإلاػهُى مً الصػىبت ٍو

(، وغلُه جم نبُى حمُؼ قهغاث الازخباع، وهي في الخض اإلاػهُى مً 0.47 – 0.93الخمُحز لكهغاث الازخباع جتراوح ما بحن )

 الخمُحز.
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 زباث الازخباع:

زم جم خؿاب  حغي ججؼةت قهغاث الازخباع ئلى حؼةحن: ألاؾئلت طاث ألاعنام الكغصًت، وألاؾئلت طاث ألاعنام الؼوحُت، ومً

(، وبػض أن جم 803.مػامل اعجباغ بحرؾىن بحن الىصل الكغصي والىصل الؼوجي خُث بلؿذ نُمت مػامل الاعجباغ )

 .( وهظا ًإيض زباث الازخباع.891جصخُذ مػامل الاعجباغ مػاصلت ؾبحرمان بغاون قىحض أنها حؿاوي )

 غغض وجدلُل البُاهاث ومىانشت الىخاةج:

ألاُو مً أؾئلت الضعاؾت، والظي ًىص غلى ما الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ ؤلاحابت غً الؿإاُ 

الىاعصة في الٌخاب اإلاهغع لضي ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى؟  ولإلحابت غً هظا الؿإاُ نام الباخث باًجاص 

ت يما ًىضخها الجضُو الخالي:  الخٌغاعاث واإلاخىؾؼاث واليؿب اإلائٍى

 ُ  (9) حضو

ب  ت للخصىعاث البضًلت نبل الخجٍغ  الخٌغاعاث واليؿب اإلائٍى

 

 ع

 وؿبت الشُىع اإلاكهىم

ب  نبل الخجٍغ

 وؿبت الشُىع اإلاكهىم ع

ب  نبل الخجٍغ

 اليؿبت جٌغاع اليؿبت جٌغاع

 الكصل الثاوي/ مهاعة الخسؼُؽ للخضَعـ

 %74.2 89 اإلاخؼلب الؿابو 2 %65.8 79 املخخىي  .1

يالهضف ا .3 الكهم  .4 %61.7 74 لؿلًى

 والاؾدُػاب

66 55% 

ٍاع .6 %22.5 27 املجاُ الىحضاوي .5  %63.3 76 الابضاع والابخ

زؼؽ بػُضة  .8 %70.8 85 جسؼُؽ الخضَعـ .7

 اإلاضي

58 48.3% 

زؼؽ نصحرة  .9

 اإلاضي

 %57.21 68.67 اإلاخىؾؽ الػام 53.3% 64

 الكصل الثالث/ مهاعة الخىكُظ.
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الخكؼ واؾدثاعة  .11 %34.2 41 للضعؽالخمهُض  .10

 الضاقػُت

59 49.2% 

ؼ ؤلاًجابي .12  %52.5 63 ؤلاصاعة الصكُت .13 %25 30 الخػٍؼ

 %48.3 58 الازغاء .15 %20 24 الؿبىعة الظيُت .14

 %42.5 51 الاؾئلت الصكُت .17 %32.5 39 ؾلو الضعؽ .16

هظام ئصاعة  .19 %73.3 88 ألاؾئلت الؿابغة .18

 خػلمال

82 68.3% 

20. Ever note 98 81.7% 21.  الىؾاةل

 الخػلُمُت

40 33.3% 

هت الخضَعـ .23 %24.2 29 أؾالُب الخضَعـ .22  %46.7 56 ػٍغ

 %47.5 57 املخاطغة .25 %65.8 79 الخىاع واإلاىانشت .24

ألاؾلىب  .26

 الاؾخيخاجي

 %52.5 63 الػصل الظهني .27 78.3% 94

 %23.3 28 لػب ألاصواع .29 %55.8 67 خل اإلاشٌالث .28

ي .31 %59.2 71 زغاةؽ اإلاكاهُم .30  .%38.3 46 الخػلم الدشاًع

اؾتراجُجُت  .33 %57.5 69 وؾاةل حماغُت .32

 الخضَعـ

71 59.2% 

 %60.8 73 اليشاغ الصكي .35 %68.3 82 الاؾخهصاء .34

 %51.11 54.74 اإلاخىؾؽ الػام %81.7 98 اليشاغ الػلمي .36

م الصكي  الكصل الغابؼ/ مهاعة الخهٍى

م الهبلي .38 %21.7 26 الىاحباث البُدُت .37  %41.7 50 الخهٍى
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 %74.2 89 ملل ؤلاهجاػ .40 %70.8 85 الخؿظًت الغاحػت .39

 %53.47 55.30 اإلاخىؾؽ الٌلي %52.1 42.5 اإلاخىؾؽ الػام

ـ اإلاخظمىت باإلاهغع ( وحىص الخصىعاث البضًلت لضي الؼالب9ًخطح مً زالُ حضُو ) اث خُى مكاهُم مهاعاث الخضَع

" في الازخباع الدشخُص ي لضي غُىت الضعاؾت بيؿب جغاوخذ بحن ) ـْ %( 81.7%( و)20الضعاس ي " بُضاؾىحُا الخضَع

%( وهي وؿب مغجكػت جضُ غلى اهدشاع الخصىعاث البضًلت بحن أقغاص غُىت الضعاؾت، 53.47وبمخىؾؽ غام بلـ وؿبت )

ض مً أهمُت هظه الضعاؾت وصوعها في حشخُص وهظا ًإيض  صخت جىنػاث الباخث بازخُاع مىطىع الضعاؾت، مما ًٍؼ

 مشٍلت خهُهت. 

ومً زالُ هظا الػغض ًدبحن مضي امخالى الؼالباث للخصىعاث البضًلت خُى اإلاكاهُم الىاعصة في الازخباع 

حبن ئحاباث صخُدت أنل مً أولئَ اللىاحي الدشخُص ي اإلاػض لهظا الؿغض، بالغؾم أن وؿبت الؼالباث اللىاحي أ

 %(.46.53أحبن ئحاباث زاػئت واإلاهضعة بـ )

ـ ئال بالهضع الِؿحر وبشٍل ؾؼحي  غحؼ الباخث هظه الىخاةج ئلى أن الؼالباث ال ًضعؾً مىطىغاث مهاعاث الخضَع ٍو

ٍاع واإلاباصب ألاؾاؾُت في هظا ؤلاػاع، هظ ا ئلى حاهب أنهم ًكهضون الٌثحر مً ألامغ الظي جكهض قُه الؼالباث أهم ألاق

 غلى أن جلَ الؼالباث ًؼبهً أؾلىب 
ً
ـ، قظال ألاؾـ واإلاهاعاث طاث الصلت بمىطىغاث ومكاهُم مهاعاث الخضَع

الخكظ في صعاؾتهم للمؿام صون اهخمامهم بالكهم الػمُو لخلَ اإلاىطىغاث ومً زم ال ًدبهى في اطهانهً ؾىي بػع 

 غ أيثر مما جكُض.اإلاػلىماث اإلاشىشت التي جظ

وجيسجم هظه الضعاؾت مؼ ما جىصلذ ئلُه صعاؾاث ؾابهت مً امخالى الؼالباث للخصىعاث البضًلت خُى اإلاكاهُم 

م( وهظا ًضلل غلى أن الخصىعاث البضًلت مىدشغة بشٍل 2019م(، وإؾماغُل وآزغون)2020الػلمُت يضعاؾت مغس ي )

 أنها هي اإلاػغقت الػلمُت الصخُدت. يبحر، وهي مهاومت للخػضًل، ألن صاخبها ٌػخهض 
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ؤلاحابت غً الؿإاُ الثاوي مً أؾئلت الضعاؾت، والظي ًىص: ئلى أي مضي ؾاهمذ الازخباعاث ؤلالٌتروهُت في حػضًل 

ـ لضي ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى؟ ولإلحابت غً هظا  الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَع

ت يما ًىضخها الجضُو الخالي:الؿإاُ نام ا  لباخث باًجاص الخٌغاعاث واإلاخىؾؼاث واليؿب اإلائٍى

 ( 10حضُو )

ب ت للخصىعاث البضًلت نبل وبػض الخجٍغ  الخٌغاعاث واليؿب اإلائٍى

 

 ع

 وؿبت الشُىع اإلاكهىم

ب  نبل الخجٍغ

 وؿبت الشُىع

ب  بػض الخجٍغ

 وؿبت الشُىع اإلاكهىم ع

ب  نبل الخجٍغ

 وؿبت الشُىع

ببػض ال  خجٍغ

 اليؿبت جٌغاع اليؿبت جٌغاع اليؿبت جٌغاع اليؿبت جٌغاع

  الكصل الثاوي/ مهاعة الخسؼُؽ للخضَعـ

اإلاخؼلب  2 %16.7 20 %65.8 79 املخخىي  .1

 الؿابو

89 74.2% 28 23.3% 

ي .3 الكهم  .4 %10.8 13 %61.7 74 الهضف الؿلًى

 والاؾدُػاب

66 55% 20 16.7% 

الابضاع  .6 %5 6 %22.5 27 وياملجاُ الىحضا .5

ٍاع  والابخ

76 63.3% 19 15.8% 

زؼؽ بػُضة  .8 %19.2 23 %70.8 85 جسؼُؽ الخضَعـ .7

 اإلاضي

58 48.3% 5 4.2% 

زؼؽ نصحرة  .9

 اإلاضي

 %13.80 16.56 %57.21 68.67 اإلاخىؾؽ الػام 12.5% 15 53.3% 64

 الكصل الثالث/ مهاعة الخىكُظ.

الخكؼ واؾدثاعة  .11 %7.5 8 %34.2 41 الخمهُض للضعؽ .10

 الضاقػُت

59 49.2% 9 7.5% 
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ؼ ؤلاًجابي .12  %15 18 %52.5 63 ؤلاصاعة الصكُت .13 %9.2 11 %25 30 الخػٍؼ

 %14.2 17 %48.3 58 الازغاء .15 %10.8 13 %20 24 الؿبىعة الظيُت .14

الاؾئلت  .17 2.5 3 %32.5 39 ؾلو الضعؽ .16

 الصكُت

51 42.5% 16 13.3% 

هظام ئصاعة  .19 %18.3 22 %73.3 88 ألاؾئلت الؿابغة .18

 الخػلم

82 68.3% 24 20% 

20. Ever note 98 81.7% 34 28.3% 21.  الىؾاةل

 الخػلُمُت

40 33.3% 7 5.8% 

هت  .23 %13.3 16 %24.2 29 أؾالُب الخضَعـ .22 ػٍغ

 الخضَعـ

56 46.7% 21 17.5% 

 %6.7 8 %47.5 57 املخاطغة .25 %13.3 16 %65.8 79 الخىاع واإلاىانشت .24

ألاؾلىب  .26

 الاؾخيخاجي

الػصل  .27 30% 36 78.3% 94

 الظهني

63 52.5% 27 22.5% 

 %5.8 7 %23.3 28 لػب ألاصواع .29 %19.2 23 %55.8 67 خل اإلاشٌالث .28

الخػلم  .31 %17.5 21 %59.2 71 زغاةؽ اإلاكاهُم .30

ي  الدشاًع

46 38.3%. 17 14.2% 

اؾتراجُجُت  .33 %11.7 14 %57.5 69 وؾاةل حماغُت .32

 الخضَعـ

71 59.2% 26 21.7% 

اليشاغ  .35 %24.2 29 %68.3 82 الاؾخهصاء .34

 الصكي

73 60.8% 26 21.7% 

 %15.12 18.14 %51.11 54.74 اإلاخىؾؽ الػام %17.5 21 %81.7 98 اليشاغ الػلمي .36

م   الصكيالكصل الغابؼ/ مهاعة الخهٍى
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م الهبلي .38 %3.3 4 %21.7 26 الىاحباث البُدُت .37  %11.7 14 %41.7 50 الخهٍى

 %8.3 10 %74.2 89 ملل ؤلاهجاػ .40 %22.5 27 %70.8 85 الخؿظًت الغاحػت .39

11.46 13.75 %52.1 42.5 اإلاخىؾؽ الػام

% 

 %13.46 16.15 %53.47 55.30 اإلاخىؾؽ الٌلي

ب لضي الؼالباث خُى مكاهُم  (10ًبحن الجضُو الؿابو ) أن وؿبت الشُىع الػالُت للخصىعاث البضًلت نبل الخجٍغ

%( 52.5مهاعاث الخضَعـ اإلاخظمىت باإلاهغع الضعاس ي في الازخباع الدشخُص ي لضي غُىت الضعاؾت بيؿب جغاوخذ بحن )

ب جت65.39%( وبمخىؾؽ غام بلـ وؿبت )81.7و) %( 10.8راوح بحن )%(، بِىما أصخب وؿبت الشُىع بػض الخجٍغ

%(. يما أن وؿبت الشُىع اإلاخىؾؼت للخصىعاث البضًلت نبل الخجٍغب 17.29%(، وبمخىؾؽ غام بلـ وؿبت )28.3و)

%(، بِىما أصخب وؿبت الشُىع بػض الخجٍغب 40.63%( وبمخىؾؽ غام بلـ وؿبت )49.2%( و)25جغاوخذ بحن )

%(. باإلطاقت أن وؿبت الشُىع اإلاىسكظت للخصىعاث 9.53)%(، وبمخىؾؽ غام بلـ وؿبت 17.5%( و)2.5جتراوح بحن )

ب جغاوخذ بحن ) %(، بِىما أصخب وؿبت 22.34%( وبمخىؾؽ غام بلـ وؿبت )24.2%( و)20البضًلت نبل الخجٍغ

ب جتراوح بحن ) %(، وبظلَ حاءث وؿبت 7.64%(، وبمخىؾؽ غام بلـ وؿبت )13.3%( و)3.3الشُىع بػض الخجٍغ

ب ) اإلاخىؾؽ الػام لشُىع %(، بِىما حاءث وؿبت اإلاخىؾؽ الػام بػض الخجٍغب 42.78للخصىعاث البضًلت نبل الخجٍغ

(11.49.)% 

ومً زالُ هظا الػغض ًدبحن أن الازخباعاث الالٌتروهُت ؾاهمذ في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث 

وؿبت الؼالباث اللىاحي أحبن ئحاباث  الخضَعـ الىاعصة في الازخباع الدشخُص ي اإلاػض لهظا لؿغض، بالغؾم أن

 %(.88.51صخُدت أيبر مً أولئَ اللىاحي أحبن ئحاباث زاػئت واإلاهضعة بـ )

غحؼ الباخث هظه الىخاةج ئلى أن الازخباعاث الالٌتروهُت ؾاهمذ في امخاليهً مكاهُم غلمُت صخُدت وواضخت  ٍو

الخبراث الؿابهت بالخبراث الجضًضة وإغاصة حشٌُل  باإلطاقت ئلى الهضعة غلى عبؽ .وصنُهت خُى مهاعاث الخضَعـ

اصة اإلاؿخىي الخدصُلي مما ًإزغ غلى صاقػُتهم للخػلم قِشاعيىن في اإلاىنل الخػلُمي  بيُتهم اإلاػغقُت، ويظلَ ٍػ

بخٌغون اإلاػاعف الجضًضة   .وهجاخهم في ئصعاى الصغاع اإلاكاهُمي .ٍو

ابهت في أن الازخباع ؤلالٌترووي خهو هخاةج مغجكػت في حػضًل وجيسجم هظه الضعاؾت مؼ ما جىصلذ ئلُه صعاؾاث ؾ

 غلى الازخباع الىعقي يضعاؾت أخمض وآزغون)
ً
م(، 2020الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ مخكىنا

ؼ،  م(.2019م(، وصعاؾت )ئؾماغُل، وآزغون،2019وصعاؾت )غبض الػٍؼ

والظي ًىص غلى: ما قاغلُت اؾخسضام الازخباعاث الالٌتروهُت في  ؤلاحابت غً الؿإاُ الثالث مً أؾئلت الضعاؾت،

حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَعـ لضي ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى؟ ولإلحابت غً 
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بُت والظابؼت، وم ً زم جم هظا الؿإاُ نام الباخث باًجاص اإلاخىؾؼاث والاهدغاف اإلاػُاعي لٍل مً املجمىغت الخجٍغ

 ( ًىضح طلَ:11اؾخسضم ازخباع " ث" لػُيخحن مؿخهلخحن، والجضُو )

 (11حضُو )

ت ونُمت " ث" ومؿخىي الضاللت وحجم الخأزغ  اقاث اإلاػُاٍع  اإلاخىؾؼاث والاهدغ

اإلاخىؾؽ  الػضص املجمىغت

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاػُاعي 

نُمت " 

 ث"

نُمت 

 الضاللت

مؿخىي 

 الضاللت

مغبؼ 

 اًخا

µ2  

حجم 

 أزحرالخ

بُت بػضي صالت  000. 31.49 3.12 73.13 60 ججٍغ

غىض 

.001 

 يبحر 0.89

 4.98 49.25 60 طابؼت بػضي

 غىض مؿخىي صاللت )
ً
( بحن مخىؾؼي صعحاث الؼالباث في 001.ًخطح مً الجضُو الؿابو وحىص قغم صاُ ئخصاةُا

بُت واملجمىغت الظابؼت حػؼي الؾخسضام الازخباع  بُت مما ٌػني املجمىغت الخجٍغ ؤلالٌترووي لصالج املجمىغت الخجٍغ

 غىض مؿخىي  .عقع الكغض الصكغي ونبُى الكغض البضًل
ً
يما أظهغث الىخاةج الؿابهت وحىص قغم صاُ ئخصاةُا

ـ، وهظا ًضُ غلى الضوع الٌبحر لالزخباع 001.صاللت ) ( في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَع

 ػضًل الخصىعاث البضًلت للمكاهُم الىاعصة في الٌخاب اإلاهغع.ؤلالٌترووي في ح

غحؼ الباخث هظه الىخاةج ئلى جىطُذ أزغ الازخباع ؤلالٌترووي في حػضًل الخصىعاث البضًلت لضي الؼالباث، وجىقغ لهً  ٍو

ً الشخصُت، الؿحر اإلاىاؾب في ئصعاى اإلاكاهُم والػالناث بُنها واؾخهباُ الخكؿحراث الصخُدت بىاًء غلى ؾغغته

وهظا ًغاعي الكغوم الكغصًت بحن الؼالباث. باإلطاقت ئلى أن الؼالباث جمخؼ بغوح الخدضي والكظُى واإلاثابغة في مػغقت 

 أن الازخباع ؤلالٌترووي ًىقغ لهً الػىاصغ اإلاشىنت  ؤلاحابت الصخُدت
ً
ت وزصىصا مً زالُ الخؿظًت الغاحػت الكىٍع

 قػُتهً وقظىلهً وحظب اهخمامهً هدى مػغقت الخصىع الصخُذ للمكهىم. مً أصواث ووؾاةل مىانشت حؿدثحر صا

وجيسجم هظه الضعاؾت مؼ ما جىصلذ ئلُه صعاؾاث ؾابهت بكاغلُت الازخباع ؤلالٌترووي في حػضًل الخصىعاث البضًلت 

ؼ،  م(.2019م(، وصعاؾت )ئؾماغُل، وآزغون،2019يضعاؾت )غبض الػٍؼ

 الخػهُب غلى هخاةج الضعاؾت:

الازخباع ؤلالٌترووي في جدهُو أهضاقه وهجح في ازاعة قظُى وصاقػُت الؼالباث وجدهُو اإلاىار الصكي اإلاالةم لهً هجح 

غ مكاهُمهً وحػضًلها. يما ؾاغض الازخباع الالٌترووي في حػلم اإلاكاهُم بصىعة مىظمت ومٌثكت، باإلطاقت ئلى  لخؼٍى

انل حضًضة لخدهُو حػلم قػاُ. جىظُل ألاوشؼت التي جخػلم قيها الؼالباث بأهكؿهً  ؼبهً ما ًخػلمً في مى ٍو

ؼ مؿخىي صاقػُت الؼالباث إلاػغقت اإلاكهىم  ت التي جكُض في حػٍؼ هضم الازخباع الالٌترووي الخؿظًت الغاحػت الكىٍع ٍو
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غ الازخباع الالٌترووي بدث ٌػمل غلى حؿحر الجى الخهلُضي املخُؽ  الػلمي الصخُذ. باإلطاقت ئلى طغوعة جؼٍى

الؼالباث وحػلهً أيثر مشاعيت وقاغلُت في غملُت الخػلم. يما ًغي الباخث طغوعة الاهخمام بالؼالباث اللىاحي ب

لضيهً جصىعاث بضًلت ألن وحىص الخصىعاث البضًلت جكهضهم الضاقػُت للخػلم مما ًجػلهً ًيسخبن مً اإلاىنل 

هاومً الخؿحر في بيُ خمؿًٌ بما لضيهً مً مػغقت ؾابهت الخػلُمي وال ٌػبئن بكهم ما ًدضر خىلهً ٍو تهم اإلاػغقُت ٍو

ًاهذ مسالكت للخكؿحراث الػلمُت الصخُدت قػلى اإلاػلمىن الاهؼالم مً اإلاػغقت الهبلُت لضيهً بػض  ختى لى 

 .اؾخهصائها وجهُُمها وإغضاصها الؾخهباُ اإلاػغقت الجضًضة

 هخاةج الضعاؾت:

ـ الىاعصة في امخالى ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى للخ (1 صىعاث البضًلت خُى مكاهُم مهاعاث الخضَع

 %(.46.53الازخباع الدشخُص ي بلؿذ )

ؾاهمذ الازخباعاث الالٌتروهُت في حػضًل الخصىعاث البضًلت خُى بػع مكاهُم مهاعاث الخضَعـ الىاعصة  (2

ـ لضي ػالباث ًلُت التربُت بجامػت ألانص ى بيؿبت   %(.88.51)في الٌخاب اإلاهغع بُضاؾىحُا الخضَع

 غىض مؿخىي صاللت ) (3
ً
( بحن مخىؾؼي صعحاث الؼالباث في املجمىغت α≤ 0.05وحىص قغم صاُ ئخصاةُا

بُت بُت واملجمىغت الظابؼت حػؼي الؾخسضام الازخباع الالٌترووي لصالج املجمىغت الخجٍغ  الخجٍغ

 جىصُاث الضعاؾت: 

أهماغ الخصىعاث  البضًلت للٌشل غً الاهخمام باغضاص ازخباعاث حشخُصُت جمازل ازخباعاث الخصىعاث (1

البضًلت للمكاهُم الػلمُت في اإلاؿاناث ألاؾاؾُت ومً طمنها مؿام بُضاؾىحُا الخضَعـ لضي صاعس ي ًلُت 

اث املخخلكت.  التربُت للمؿخٍى

 .مػغقت أؾباب الخصىعاث البضًلت لضي الؼلبت ومً زم وطؼ زؼت غالحُت لها (2

بهم غلى يُكُت الٌشل غً الػمل غلى غهض وعشاث غمل ألغظاء اله (3 ؿُت في ًلُت التربُت لخضٍع ُئت الخضَع

 الخصىعاث البضًلت للمكاهُم الػلمُت مً زالُ الازخباع الالٌترووي.

 اإلاغاحؼ الػغبُت:

انعي في حػضًل الخصىعاث البضًلت للمكاهُم الػلمُت لضي ػالباث 2017ئبغاهُم، مغام ) .1 (: أزغ اؾخسضام همىطج الخػلم الى

 عؾالت ماحؿخحر، ؾؼة، الجامػت ؤلاؾالمُت، ًلُت التربُت. لخامـ ألاؾاس ي واججاهاتهً هدى الػلىم"،الصل ا

ت لضي ػلبت الصل الؿابؼ ألاؾاس ي 2001أبى غؼاًا، أشغف ) .2 (: بغهامج مهترح لػالج ألازؼاء الشاتػت في اإلاكاهُم الجبًر

لُت التربُت،  -لُا اإلاشترىبؿؼة، عؾالت ماحؿخحر )ؾحر ميشىعة(، بغهامج الضعاؾاث الػ ًلُت التربُت، حامػت غحن شمـ، ًو

 .حامػت ألانص ى
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(: الخػغف غلى ألازؼاء اإلاكاهُمُت لضي ػالباث الصل ألاُو الثاهىي بمداقظت مؿهؽ في ماصة 2004أبى ؾػُض، غبض هللا ) .3

ت، حامػت   (2نؼغ، الػضص )ألاخُاء باؾخسضام شبٌت الخىاصل البىاةُت، مجلت مغيؼ البدىر التربٍى

 (: " مهاعاث الخضَعـ الكػاُ "، الؼبػت ألاولي، قلؿؼحن.2010أبى شهحر، دمحم & خلـ، صاوص ) .4

(: " جصمُم البِئاث الخػلُمُت باؾخسضام 2020أخمض، عنُت هشام، وعاشض، غلى محى الضًً، وهجلت، غىاًاث مدمىص ) .5

ت لخصخُذ الخصىعاث ت ونُاؽ  اإلاىصًىالث في الٌُمُاء الػظٍى البضًلت لبػع اإلاكاهُم الػلمُت لضي ػالب اإلاغخلت الثاهٍى

ت واحخماغُت، املجلض ) غان. 263-233(، ص ص 6(، الػضص )26قاغلُتها"، مجلت صعاؾاث جغبٍى  خٍؼ

ىؾل، ئبغاهُم غبض الؿالم، وزلُكت، أخمض هاشم) .6 م(:" قاغلُت ًلٌّ مً الازخباعاث 2019ئؾماغُل، مهىض خؿً، ٍو

بُت غلى ػالب ماحؿخحر التربُت في جٌىىلىحُا ؤلالٌ ًاصًمي": صعاؾت ججٍغ تروهُت والازخباعاث الىعنُت في نُاؽ الخدصُل ألا

ت،   م.2019(، ماعؽ 1)20الخػلُم بجامػت الؿىصان للػلىم والخٌىىلىحُا، مجلت الػلىم التربٍى

ػضًل الخصىعاث البضًلت لبػع اإلاكاهُم الػلمُت م(: "قاغلُت همىطج بىؾجر وقغاًغ في ح2020الجنهي، أماُ بيذ ؾػض) .7

ت، الػضص )  (، حامػت جبىى.76وجىمُت الاججاه هدى الػلىم لضي ػالباث الصل الثاوي اإلاخىؾؽ"، املجلت التربٍى

ت، الػضص ) –(: اإلاكاهُم البضًلت التي ًدملها الؼلبت 2001الخالضي، مىس ى ) .8 غيؼ (، م4أؾباب وشىئها وجصخُديها، عؤي جغبٍى

ت، عام هللا غ التربٍى  الهؼان للبدث والخؼٍى

في جدؿحن  Flipped Classroom(: "اؾخسضام اؾتراجُجُت ناةمت غلى الصل اإلاػٌىؽ 2016الغقاعي، أخمض دمحم عحاتي ) 9

ت اث "جدصُل الضواُ وزكع الخصىعاث الخؼأ والاججاه هدى الخػلُم لضي ػالب مؿاع الػلىم ؤلاصاٍع ، مجلت جغبٍى

اط اطُاث، املجلض الٍغ اث الٍغ ، ص 1، الػضص 19ُاث، الجمػُت الػلمُت لتربٍى  .220 -184، ًىاًغ الجؼء ألاُو

(: مكاهُم ألاعض والكظاء لضي مػلمي الػلىم باإلاغخلت الابخضاةُت )صعاؾت حشخُصُت وجصىع مهترح 2002الػؼاع، دمحم ) .10

ـ، الجمػُت اإلاص ـ، الػضص )للػالج(، صعاؾاث في اإلاىاهج وػغم الخضَع ت للمىاهج وػغم الخضَع (، ًلُت التربُت، حامػت 80ٍغ

 .غحن شمـ، الهاهغة

ب الخصىعاث البضًلت خُى بػع مكاهُمه الٌهغبُت لضي الؼالب 2001الػؼاع، دمحم ) .11 (: قػالُت الخجاعب الػملُت في جصٍى

ت للتربُت الػلمُت، املج ( ًلُت التربُت، حامػت غحن شمـ، 3الػضص ) (4)لض اإلاػلمحن، مجلت التربُت الػلمُت، الجمػُت اإلاصٍغ

 الهاهغة.

ؼ، غمان.1(: "الاججاهاث الخضًثت في الخضَعـ وجىمُت الخكٌحر"، غ )2012الػكىن، هاصًت ) .12  (، صاع صكاء لليشغ والخىَػ

وأزغه في حػضًل الخصىعاث  في ئػاع الخػلم اإلاىصًىلي (CD- ROM)(: جىظُل اؾؼىاهاث اللحزع اإلاضمجت 2002الؿُض، ٌؿغي ) .13

ت للتربُت  البضًلت للمكاهُم الػلمُت والغطا غً الضعاؾت بمغايؼ الاهدؿاب اإلاىحه، مجلت التربُت الػلمُت، الجمػُت اإلاصٍغ
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 .( ًلُت التربُت، حامػت غحن شمـ4(، الػضص )5الػلمُت املجلض )

م(: "أزغ اؾخسضام اإلاخاخل الاقتراطُت في جضَعـ وخضة 2020)الؿُض، قاًؼ أخمض، وػاعع، أخمض ػاعع، وأخمض، حيهان مدمىص .14

ت لخػلُم الٌباع، ًلُت  ب الخصىعاث الخاػئت لضي جالمُظ الصل الثاوي ؤلاغضاصي، املجلت التربٍى ش غلى جصٍى مً مهغع الخاٍع

.2التربُت، حامػت أؾُىغ، املجلض )  (، الػضص ألاُو

ـ"، غ )(: "اإلاضزل ئلى ا2003الكخالوي، ؾهُلت ) .15 ؼ، ألاعصن.1لخضَع  (، صاع الشغم لليشغ والخىَػ

(: أزغ اؾتراجُجُاث الخؿحر اإلاكاهُمي في حؿُحر اإلاكاهُم البضًلت اإلاخػلهت بمكهىم الؼانت 2004بػاعة، خؿحن، والؼغاوهت، دمحم ) .16

ت املجلض ) ٍاهٌُُت لضي ػالب الصل الخاؾؼ ألاؾاس ي، صعاؾاث الػلىم، التربٍى  .(، الجامػت ألاعصهُت1ضص )(، الػ31اإلاُ

وػالب الصل الثالث  (: ألازؼاء الشاتػت في يخابت اإلاػاصلت الٌُمُاةُت لضي مػلمي الػلىم2003بُىمي، مصؼكى ) .17

 (89ؤلاغضاصي، صعاؾاث في اإلاىاهج وػغم الخضَعـ، الػضص )

يُت الالٌتروهُت والخؿظًت الغاحػت اإلاصاخبت لها (: " قاغلُت اؾخسضام الازخباعاث الخ2018ٌخؿب هللا، دمحم غبض الخلُم ) .18 ٍى

ب اإلاػلمحن للمكاهُم ؤلاخصاةُت"، مجلت البدث الػلمي في التربُت، 
ّ
 .573 – 535(، ص19)8في اجهان الؼال

 (، مٌخبت آقام، قلؿؼحن، ؾؼة.2(: "ػاص اإلاػلم في الخػلُم والخػلم"، غ )2010صخالن، غمغ غلي ) .19

خىن، خؿً ) .20 ـ (: "2001ٍػ ـ –مهاعاث الخضَع ت في جىكُظ الخضَع  (، الهاهغة، غلم الٌخب.1"، غ )عٍؤ

ب الخصىعاث البضًلت لبػع اإلاكاهُم الػلمُت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت، مجلت التربُت 2000غبضه، قاًؼ ) .21 (: جصٍى

ت للتربُت الػلمُت، املجلض )  .ت غحن شمـ(، حامػ3(، الػضص )3الػلمُت، الجمػُت اإلاصٍغ

ؼ، صغاء غبض الغخمً ) .22 (:" جىظُل جؼبُهاث جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاُ في حػضًل الخصىعاث البضًلت 2019غبض الػٍؼ

لبػع مكاهُم الغوابؽ الٌُمُاةُت وجىمُت مهاعاث الخػلم الػمُو لضي مػلمي الٌُمُاء"، مجلت ًلُت التربُت بنها، الػضص 

 .م2019(، ًىاًغ 2(، ج)117)

 ، الهاهغة: صاع الكٌغ الػغبي1(: الاججاهاث الخضًثت في جضَعـ الػلىم، غ 2001غبض الؿالم، غبض الؿالم ) .23

ب الكهم الخؼأ للمكاهُم 2018غماع، ؾلىي دمحم ) .24 انل اإلاؼصوحت في جصٍى (: " قاغلُت همىطج الخػلم الهاةم غلى اإلاى

سُت وجىمُت مهاعاث اجساط الهغاع لضي جال   مُظ الصل ألاُو ؤلاغضاصي"، ًلُت التربُت، حامػت الكُىم.الخاٍع

(: " أزغ اؾخسضام همىطج أصًىشاًغ في حػضًل الخصىعاث البضًلت للمكاهُم الػلمُت لضي ػالب الصل 2016غمغان، دمحم ) .25

 ؾؼة، الجامػت ؤلاؾالمُت. ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميشىعة"، الخاؾؼ ألاؾاس ي
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(: جصخُذ الخصىعاث البضًلت لبػع اإلاكاهُم الػلمُت لؼالب الصل ألاُو الثاهىي في 1998، امىُت )شهاب، منى، والجىضي .26

اء اؾخسضام همىطجي الخػلم البىاتي والشٍل  اء Vماصة الكحًز اججاههم هدىها،  -لؼالب الصل ألاُو الثاهىي في ماصة الكحًز
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مجالزمة نساهة الهوية اجلسدية واضطراب  –جريمة االثجار باألعضاء البشرية في ظل االضطرابات العقلية والنفسية 
 -الجشوه اجلسمي نموذجا

 2ميهوب هاجر                                                                                     1ميهوب علي

  

 ملخص 

ت في الّلىد ألاخحرة، وهزا ما دفْ بالباخثحن في مجاٌ  ماء البؽٍش مت الاججاس باأِل للذ راُ ـِذ حٍش

لم ألاهثروبىلىحُا الجىاثُت بلى الاهخمام بالبدث ًِ ؤظباب اهدؽاس هزه الٍاهشة ؤلاحشامُت للحذ مجها  اللاهىن ِو

، بدُث اسجإًىا ؤن هذسط الجاهب الىفس ي  ودساظت ؤؼيالها، وهى هفغ ألامش الزي حّلىا هبدث في هزا اإلاىلُى

ت الجعذًت ) ( ومذي BDD)  ( والىشاب هىط الدؽىه الجعميBIIDوجدلُله للممىشبحن بمخالصمت هضاهت الهٍى

ت، باِخباس ان الحالت اإلاشلُت ألاولى حعاهم بعهىلت في جىفحر كابلُتهم في اهدؽاس ح ماء البؽٍش شاثم الاججاس باأِل

ت هٍشا لصدفُتها اإلاّلذة في خب بتر ؤِمائها ؤو ؤخذ ؤوشافها الجعمُت جلبُت لشغبخه ولزجه  ماء البؽٍش ألِا

، فُخىلذ لذيها خب جىالي الّملُاث الجيعُت في رلً، ؤما الحالت اإلاشلُت الثاهُت فتري هفعها كبُدت اإلاٍهش داثما

ت ؤو غحر  لت واهذ ظىاء مؽشِو الح المشس في الىشف الزي ًخخُل ؤهه مؽىه لذيها بإي وٍش الخجمُلُت إـل

ت ِشلت لالظخغالٌ  ماء البؽٍش ت، ألامش الزي ًجّل اإلافابحن بهزه الالىشاباث في ؼبىت الاحشام باأِل مؽشِو

 مجشما بيىنها جبدث ًِ اؼباُ سغباتها الىفعُت. بيىنها ضحُت، هما ًمىً ؤن جيىن وشفا

ت الجعذًت، الىشاب هىط  :الكلمات المفجاحية ت، الىشاب هضاهت الهٍى ماء البؽٍش مت الاججاس باأِل حٍش

 الدؽىه الجعمي، الالىشاباث الّللُت والىفعُت.

Human Organ Trafficking Crime in the light of Mental and Psychological Disorders         
- Body Integrity Identity Disorder and Body Dysmorphic Disorder as a model-  

 

Abstract 
The crime of trafficking in human organs has gained reputation in recent decades, which 

has led researchers in the field of law and forensic anthropology to look for the causes of the 

spread of it to reduce it and study its forms, which is the same thing that made us research this 

subject, so we decided to study the aspect Psychological disorders of those disturbed by the 

Body Integrity Identity Disorder (BIID) and the Body Dysmorphic Disorder (BDD), and the 

extent of their vulnerability to the spread of organ trafficking crimes, as the first pathological 

condition easily contributes In providing human organs because of their complex personality 

in love with amputation of their organs or one of their physical limbs in response to his desire 

and sexual pleasure in that, the second pathological condition always sees itself ugly in 

appearance, generates a successive love of cosmetic procedures to repair damage to the party 

                                                           
 .ألاصتاذ ميهوب علي/ باحث دكتوراه في القاهون/ كلية الحقوق والعلوم الضياصية/ حامعة املىار/ تووط -1

هاحر/ طالبة حامعية متحصلة على شهادة املاصتر في الحقوق/ تخصص القاهون الجىائي والعلوم الجىائية/ كلية  ط.ج، ميهوب -2

 الحقوق والعلوم الضياصية/ حامعة عبد الحميد بن باديط/ مضتغاهم/ الجسائر.
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that imagines that it is distorted in any way, whether legitimate or illegal, which makes the 

sufferers of these disorders in the criminal network of human organs vulnerable to 

exploitation as a victim, and can be a criminal party by being a criminal Looking for her 

psychological satisfaction. 
Key-words: Human Organ Trafficking Crime, Body Integrity Identity Disorder, Body 

Dysmorphic Disorder, Mental and Psychological Disorders. 

 تمهيد 

ت مً الجشاثم اإلاّاـشة والتي خث ِلى لشوسة الخفذي لها،  اهخم املجخمْ الذولي في الّلذ ألاخحر بمجمِى

ماء البؽش  مت الاججاس باأِل ، والتي ًمىً اللٌى ؤنها مً الجشاثم اإلاعخجذة، ألنها 1ومً بحن هزه الجشاثم هي حٍش

ل بلُه الخلذم الّلمي جبخىش ؤدواث وؤظالُب حذًذة في جىفُزها بل انها جدشؿ ِلى جٌى ُف ؤخذر ما جـى

ت"، بدُث ًلىم ألاوباء 2والخىىس الخلني ماء البؽٍش ، خاـت في املجاٌ الىبي والتي جلخض ي ِملُاث "هلل وصُس ألِا

ً ظلُمحن ؤو مً حثث لّالحهم ، خُث 3باظدبذاٌ ؤِماء جالفت بإِماء ؤخشي ظلُمت مإخىرة مً ؤشداؿ آخٍش

ماء ماء  جشحْ وؽإة الاججاس باأِل ً خُث جخىذ صساِت ألِا ت بلى ما بّذ الىفف الثاوي مً اللشن الّؽٍش البؽٍش

، وهى ما دفْ الباخثحن واللاهىهُحن باالؼتران 0861مشخلت الخجاسب بلى مشخلت الخىبُم آلامً خاـت بّذ ِام 

ت مً ؤحل الاظخغالٌ مْ ألاوباء والبُىلىحُحن بلى الخيعُم فُما بُجهم مً ؤحل ولْ ؤوش وؤخيام كاهىهُت وؤخالكُ

 .4الحعً لهزا الخىىس والّمل ِلى معاِذة اإلاشض ى والععي مً ؤحل ؼفاء ؤِمائهم اإلاخمشسة

غحر ؤن هىان مً باُ لمحره واظخغل هزه الّملُت ألغشاك بحشامُت فبّذما واهذ كمُت بوعاهُت هذفها 

ماء ظلّت جباُ و  ماء لخخفُف مّاهاة اإلاشك، ؤـبدذ هزه ألِا حؽتري وجخمْ إلااؼشاث العىق الخبُر باأِل

ادة ما ًيىهىا  ت كذ جذفْ البّن بلى ؤلالشاس بالغحر، وكذ ًفل لحذ اصهاق الشوح، ِو العىداء بإظّاس حذ مغٍش

 .5خالّحن وجابّحن إلاىٍماث مافُا دولُت ٌّمل فحها مخخفحن ومدترفحن في املجاٌ الىبي

ُ في هزا املجاٌ ًجب ِلحها البدث ًِ ضحاًا وهما هى مّلىم ختى ًدعنى لهزه اإلاىٍمت الاحشامُت الؽشو 

لعلىههم الاحشامي خُث ًخخلفىن ًِ بّمهم البّن في ٌشوفهم الاحخماُِت هداالث الفلش والبىالت والحاحت 

بلى ألامىاٌ مً ؤحل جدعحن ٌشوفهم الاكخفادًت، ومجهم مً ًخم اظخغاللهم لٍشوفهم الثلافُت وجذوي معخىي 

ت الخّلُم لذيهم وهلق الىاص  ماء البؽٍش ذم مّشفتهم ِلى ؤن هزه الّملُاث الداـت بىلل وصُس ألِا ُ الذًني ِو

ًجب ؤن جخم وفم ؼشوه كاهىهُت وؤظغ ومبادت دًيُت وإوعاهُت، هما ًمىً ؤن جلجإ هزه الّفابت بلى اظخغالٌ 

م الحللت الطحاًا هٍشا لفغش ظجهم مثل ألاوفاٌ ِامت وخاـت ؤوفاٌ الؽىاُس وهما هى مّلىم فاألوفاٌ ه

 المُّفت في املجخمْ والتي ٌعهل ِلى املجشمحن اخخىافهم واظخغاللهم ألغشالهم الجىاثُت.

بال ؤهه هىان خاالث وؤظباب حذ خعاظت ومجها الحاالث الصحُت والتي ًلجإ فحها املجشمىن بلى اظخغالٌ  

الّمىم ألاشداؿ اإلامىشبحن  هلق ؤلادسان وؤلاسادة للصدق اإلاٍشن مً ؤحل اللُام بالفّل ؤلاحشامي وهم ِلى



 

 ميهوب عليأ.           
 ميهوب هاجر أ.           

 

مجالزمة نساهة  –جريمة االثجار باألعضاء البشرية في ظل االضطرابات العقلية والنفسية 

 -الهوية اجلسدية واضطراب الجشوه اجلسمي نموذجا

 

          
 مركس أفاق  للدراسات و الجكوين المجخصص                         

 
  0202 كانون األول، المجلد األول ، الرابع مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

59 

ِللُا وهفعُا بففت ِامت، بال ؤهه ما لفذ اهدباهىا في هزا ألامش هى بمياهُت اظخغالٌ بّن اإلامىشبحن هٍشا 

إلاُىلهم الىفعُت التي جخمثل في خذور لزة ؼهىاهُت وحيعُت ؤزىاء بتر ؤو كىْ ؤخذ ؤِمائهم الجعمُت، بمّنى 

ىن ًِ ألاشداؿ الزًً ٌعاِذونهم في رلً مً ؤحل حغزًت سغبتهم آخش ؤن هاالء اإلامىشبحن هم مً ًبدث

وؼهىتهم الجيعُت، بل جفل في بّن ألاخُان بلى تهذًذ ألاوباء مً ؤحل الامخثاٌ لشغبتهم الؽهىاهُت في الخخلق 

ماء الجعذًت التي لذيهم، ومً بحن الالىشاباث التي هشي ؤنها ؤهثر ِشلت لالظخغالٌ هي مخالصمت  مً ؤخذ ألِا

ت الجعذًت والىشاب الدؽىه الجعذي.  هضاهت الهٍى

وهٍشا ألهمُت ما جم الخىشق اسجإًىا ؤن هلىم باخخُاس هزا اإلاىلُى هٍشا لّذم وحىد الذساظاث وألابدار 

ت الجعذًت والىشاب الدؽىه الجعذي(  التي سبىذ بحن الالىشاباث الّللُت والىفعُت )الىشاب هضاهت الهٍى

الكتها في اهدؽاس حشا ت ألامش الزي ًجّلىا هىشح ؤلاؼيالُت الخالُت: ِو لت ظٍش ت بىٍش ماء البؽٍش ما ثم الاججاس باأِل

( في تحريك BDD( ومتالزمة هوش التشوه الجضمي )BIIDمدى فعالية اضطراب هساهة الضالمة الجضدية )

ائم الاتجار باألعضاء البشرية؟.     حر

 أهمية البحث   -

الّلمُت خُث جخمثل في جلذًم دساظت ؼاملت ًِ هزا الىمي مً الالىشاباث للمىلُى ؤهمُت هبحرة مً الىاخُت 

( والزي ًخمحز بىُى مً الدفاثق اإلاشلُت والزي ٌّخبر في هفغ الىكذ ضحُت BDDو  BIIDالّللُت والىفعُت )

ا مً مجشمت، مما ًفشك ِلُىا حعلُي المىء ِلى هزه الفئت التي حّذ دساظتها كلُلت حذا ومعخجذة باِخباس ؤنه

ت، هما ؤنها مً الٍشوف اإلاخمحزة التي جخخلف ًِ  ماء البؽٍش ألاظباب التي حعاهم في اهدؽاس حشاثم الاججاس باأِل

لم  ؤظباب اهدؽاس هزه الٍاهشة هٍشا لخمحز الصدق اإلاٍشن بصدفُت مبهمت ومّلذة في ِالم ؤلاحشام ِو

ىاجي بلى الخإزش بيخاثج هزه الذساظت مً ؤحل الطحُت، هما ؤن للمىلُى ؤهمُت ِملُت جذفْ بفلهاء اللاهىن الج

ت التي جلْ ِلى الطحاًا اإلافابحن  ماء البؽٍش ـُاغت اللىاهحن وحّذًلها، خاـت في مجاٌ حشاثم الاججاس باأِل

مً حهت، ومً حهت ؤخشي حعمذ بالبدث في جدذًذ اإلاعاولُت الجىاثُت لهاالء  BIIDو  BDDبالىشاباث 

بّن ألاخُان هم مً ًىالبىن ببتر ؤِمائهم ؤو ؤخذ ؤوشافهم مً ؤحل اؼباُ سغبتهم اإلامىشبحن باِخباس ؤنهم في 

الجيعُت لزلً ًمىً للمخخفحن البدث في مجاٌ معاولُتهم الجىاثُت بحن الخخفُف والدؽذًذ مْ ألاخز 

مت، وهى ما ٌعمذ للفلهاء وألا  خباس الىشابهم الىفس ي الزي ٌّاهىن مىه ؤزىاء اسجياب هزه الجٍش وباء بىلْ بااِل

ت اإلاىاظبت لهم  اظتراجُجُاث مً ؤحل معاِذة هاالء اإلامىشبحن والّمل ِلى خماًتهم وجىبُم الخذابحر الاختراٍص

مً ؤحل ِالحهم في ٌل جشؼُذ ظُاظت حىاثُت خذًثت جدىاظب مْ الىشق ؤلاحشامُت التي وِّؽها في الىكذ 

 اإلاّاـش.
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 أهداف البحث  -

 مت الا ل بلى الّالكت بحن حٍش ت وألامشاك الىفعُت اإلاخمثلت في الىشاب ظالمت الخـى ماء البؽٍش ججاس باأِل

ت الجعذًت وهزا الىشاب حؽىه الجعم  الهٍى

  ت جدذ ٌل وحىد ماء البؽٍش حعلُي المىء ِلى ؤظباب حذًذة جادي بلى جىلُذ ِملُت الاججاس باأِل

ت الجعذًت والتي جخمثل في خب ماء  الامشاك الىفعُت هدالت الىشاب هضاهت الهٍى بتر ؤخذ ألاوشاف ؤو ألِا

 الجعذًت هدُجت للزجه الؽهىاهُت والىشاباجه الىفعُت.

 ( لت اظخغالٌ اإلاشض ى الىفعُحن ل بلى وٍش ( واظخلىابهم مً ؤحل ؤلاًلاُ بهم في ؼبىت BIID- BDDالخـى

ت. ماء البؽٍش مت الاججاس باأِل  حٍش

  ت.جبُان فشلُت جدٌى الطحُت بلى شدفُت مجشمت حعاهم في حشاثم ماء البؽٍش  الاججاس باأِل

 ""BIID" و BDD"أوال: مفاهيم عامة حول اضطراب 

لت الخفىحر والؽّىس الىفس ي  حّشف الالىشاباث الىفعُت والّللُت بؽيل ِام ِلى ؤنها ِامل ًلىم بخغُحر وٍش

ألاخُان والعلىن، بدُث جذفْ هزه ألاظباب الصدق بلى ِذم العُىشة ِلى ؤفّاله التي جىّىغ ظلبُا في بّن 

، لىً الىُى الزي يهمىا في هزا اإلاىلُى هى الحاالث اإلاشلُت التي جدذر للصدق اججاه حعمه 6ِلى املجخمْ

ت الجعمُت، هزه ألامشاك التي ماصالذ بلى خذ  واإلاخمثلت في الىشاب الدؽىه الجعمي والىشاب هضاهت الهٍى

ء مً ؤحل ولْ ِىامل اهدؽاس هزه العاِت مىلُى الذساظت والبدث وظي الباخثحن املدخفحن وألاوبا

اهشة، وبغُت جىلُذ هزه ألامشاك  الالىشاباث وولْ جفعحر دكُم لها باِخباس ؤن هخاثجها غحر واضحت ٌو

خ ٌهىسها لىخىشق فُما بّذ بلى ولْ حّاٍسف خاـت بها.  ظىذسط بؽيل وححز جاٍس

 "BIID" و "BDDملحة تاريخية عن اضطراب " .1

خُت الداـت بيل الىشاب مىلُى الذساظت  ظىداٌو في هزا الؽىش ؤلاؼاسة بلى ؤهم املحىاث الخاٍس

 (Body Dysmorphic Disorder) اضطراب التشوه الجضمي .0.0

ف هزا الالىشاب في ألادبُاث اللذًمت في ؤوسوبا وآظُا، مىز ؤهثر مً كشن مً الضمان ؤولم  للذ ظبم ـو

"، خُث ٌؽخم Dysmorphophobiaبظم " الذٌعمىسفىفىبُا" " BDDلي" ِلى الىبِب الىفس ي ؤلاًىالي "مىسظُ

ف "مىسظُلي" ؤن ألاشداؿ مً هزا Dysmorfiaهزا الاظم مً اليلمت الُىهاهُت " " التي حّني اللبذ، هما ـو

الىُى لِغ لذيهم حؽىه حعذي واضح ولىجهم ًشون ؤهفعهم كبُدحن، هما ؤهذ ؤن هزا الؽّىس اللبُذ ًازش ِلى 

7حالت الىفعُت لهاالء اإلامىشبحن بدُث ًخلم لذيهم خالت مً الُإط والباطال
. 
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ت وما بلى  باإللافت بلى رلً فهى ًخص ى ؤن جيىن حبهخه ممغىوت ؤو مفلىدت ؤو رو ؤهف سدُف ؤو ؤسحل ملخٍى

ىٍش  فدق ؤـغش الُّىب في حلذه ٍو لِغ وٌى ؤهفه ٍو ؽّش بجبهخه ٍو رلً، بدُث ًىٍش باظخمشاس في اإلاشآة َو

8ِلى اظخلامت ؤوشافه
. 

ف الىبِب الىفس ي الفشوس ي "بُحر حاوي" ) ( هزا اإلاشك بإهه "هىط ِاس الجعذ"، 0836-0748هما ـو

خُث جدذر ًِ خالت امشؤة اِخلذث ؤن لذيها ؼاسبا، وبعبب رلً ؤـبدذ مّتزلت ًِ املجخمْ وخبِعت في مجزلها 

ً  14إلاذة  ظىىاث، واِخبر هزا اإلاشك "الىشاب الىظىاط اللهشي"، ؤما فُما بّذ ؤولم ِلُه باخثحن آخٍش

"، مْ جشهحزهم ِلى خاالث حلذ اإلاٍشن وؼّشه، خُث جم Dermatologic hypochondriasisمفىلح ِلمي "

شون ؤهفعهم مؽىهحن وغحر ملبىلحن وؤن ال ش يء آخش  ف هاالء اإلاشض ى بإنهم ميؽغلىن بمٍهش ؤحعادهم ٍو ـو

9له ؤهمُت بّذ آلان
. 

 (Body Integrity Identity Disorder) اضطراب هساهة الهوية الجضدية. 1.0

لشن الخاظْ ِؽش، هخب ألاوباء ًِ اليعاء والشحاٌ الزًً ًخٍاهشون ؤو ًشغبىن في ؤن مىز ؤواخش ال

ف الباخث الجيس ي "حىن مىوي" " 0866ًفبدىا مّاكحن، ففي ِام  " وصمالئه في حامّت John moneyـو

ذان ؤن ًفبدا مبخىسي ألاوشاف، ألنهما وحذا في هزه الفىشة لزة وإزاسة حيع ُت، "حىهض هىبىجز" شدفحن ًٍش

"، ؤو "الاهدشاف الجيس ي" ؤو "الباسافُلُا"، خُث apotemnophiliaفلامىا بدعمُت هزه الحالت بـ"ألابىجمىىفُلُا" "

ًفبذ الّياص ؤو صوج مىه ؤو الىشس ي اإلاخدشن مثحر للؽهىة الجيعُت لهزا اإلامىشب، ولهزا داثما ما ٌععى هزا 

10ألاخحر لخدلُم هزه الشغبت
. 

شداؿ واهذ الشغبت حذ ؼذًذة في فلذان ؤخذ ؤوشاف الجعم لذسحت ؤنهم فباليعُت للّذًذ مً ألا

خاولىا بإهفعهم بتر حضء مّحن مً الجعذ، ِلى ظبُل اإلاثاٌ ؤولم ؤخذ اإلاشض ى الىاس ِلى هفعه في الشهبت 

واظخخذم آخشون ملفلت مجزلُت الفىْ، والبّن آلاخش اظخّمل ميؽاس ههشباجي، وهىان مً اظخغل ـالبت 

11لثلج الجاف، وهىان مً اظخغل خىىه العىً الحذًذًتوبشودة ا
. 

 0888و  0886راُ ـِذ الشغبت في بتر ؤخذ ألاوشاف ِىذما ؤحشي حشاح اظىخلىذي "سوبشث ظمُث" في 

بترا إلاٍشمحن والخَ ؤن خُاة اإلاشض ى كذ حغحرث بفلذان ؤخذ ألاوشاف وؤـبدىا ظّذاء بدالتهم الجذًذة، 

ىهُت باإللافت بلى رلً فةن اإلاىاك ؽاث خٌى هزه الٍاهشة في ملاالث املجالث والىخب وألافالم الىزاثلُت الخلفٍض

ت ظالمت الجعم"  ومىاكْ ألاهترهِذ هي ما حّلذ الالىشاب مّشوفا ِلى هىاق واظّا جدذ اظم "الىشاب هٍى

(BIIDتهم ا ومهما باليعبت لهٍى 12(، فالبتر اـبذ حاهبا لشوٍس
. 

ت الجعمُت وبّذ الخىشق بلى ؤهم الذساظاث ا خُت التي ظاهمذ في اهدؽاف الىشاب هضاهت الهٍى لخاٍس

 والىشاب الدؽىه الجعذي، ظىداٌو في الّىفش اإلاىالي مّالجت حّاٍسف خاـت بيل الىشاب.
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 (BIID( و )BDD) املقصود باضطراب .1

ت الجعمُت" ) ( له حعذ وامل، لىً باليعبت BIIDبن الصدق الزي ٌّاوي مً "الىشاب في هضاهت الهٍى

ت في البتر ؤو ؤي هُى  ؽّش بشغبت كٍى لت ؤخشي، َو ت الجعذًت لذًه فهى شدق مبخىس ؤو مخمشس بىٍش لخفىس الهٍى

آخش مً الّملُاث التي حعمذ له بخلبُت سغبخه في الخخلي ًِ ؤخذ ؤِماثه الجعمُت، فهاالء اإلامىشبحن ًذسوىن 

ادة ال جىحذ ِالماث ِلى الىهم ؤو ؤي الىشاباث  جماما ِبثُت سغبتهم، وال جٍهش لذيهم ؤي ؤِشاك رهىُت، ِو

13شدفُت ٌّاهىن مجها
. 

ذون ؤن ًىٍش بلحهم ِلى ؤنهم ؤفشاد روي بِاكت بّذ الجشاخت، فهم ٌعّىن  فدتى هاالء ألاشداؿ ال ًٍش

ت الجعذًت" ) جب الخمُحز بحن "الىشاب هضاهت ظالمت الهٍى ( BIIDحاهذًً مً ؤحل خُاة ًلشسونها بإهفعهم، ٍو

(، ألن الحالت اإلاشلُت ألاولى ال ًشي فحها الصدق هفعه كبُدا بل لذًه فلي BDDحؽىه الجعم )والىشاب 

، في خحن ًبذو ؤن اإلاشض ى اإلافابحن 14الؽّىس بإن ؤخذ ؤِماثه الجعمُت ؤو مٍّمها ال جيخمي بلى حعذه

وؽغاٌ مفشه بالىشاب الدؽىه الجعمي ؤهثر الىاط اؼمئزاصا وخجال مً مٍهشهم وحعذهم الداؿ بهم وهى ا

يىن هزا الدلل ظبب للغم فِؽّش اإلافاب بإهه  بخلل مخخُل ؤو وفُف في مٍهش حضء مً الجعم ؤو ؤحضاء مىه ٍو

يىن ملخىْ بإن ُِبهم ٌاهش وؤن غمهم مبرس  .15غحر حزاب ختى وإن وان الدلل غحر مىحىد فّال ٍو

ىُت لل   وباء الىفعُحن" ِلى ؤهه:خُث ٌّشف "الىشاب الدؽىه الىهمي للجعذ" خعب "الجمُّت ألامٍش

، لذسحت  "اوؽغاٌ بُّب مخفىس في اإلاٍهش وبُّب حعمي وفُف والللم اإلافشه لذي الفشد ِلى هدى ملحًى

بِاكخه لللُام بىاحباجه اإلاهىُت والاحخماُِت"، هما ٌّشف ؤًما بإهه: "مشك هفس ي ًخمثل في الاوؽغاٌ الضاثذ ًِ 

جعمي، ؤو كذ ًيىن فّلُا ولىً ال ٌعخدم ول هزا الاهخمام ألهه غحر الىبُعي واإلافشه بُّب مخخُل في اإلاٍهش ال

 .16ملحًى ووفُف وال ًياد ًٍهش للمالخَ فال ٌعخدم ول هزا الاوؽغاٌ

وغالبا ما ًلجإ ؤصحاب هزا الالىشاب ِىذ اؼخذاد هزا اإلاشك ِلحهم بلى الخفىحر في الاهخداس وهىان 

ت ؤخشي جيخدش ختى جمْ خذا لحُاتها بعبب ؤلاخعاط باللهش البّن مً ًلذم ِلى الاهخداس في خحن هجذ مجم ِى

ملُاث خىحرة ًلذمىن ِلحها بإهفعهم  والّزاب الزي ؼّشوا به، وهىان واثفت ؤخشي كذ جلجإ بلى وشق ِو

ىبلىنها ِلى ؤحعامهم ظىاء بأالث خادة ؤو ؤي وظُلت حعاِذهم ِلى اللُام بخلبُت سغبتهم.  ٍو

 (BIID( و )BDD) ضاء البشرية وعالقتها باضطرابحريمة الاتجار باألع ثاهيا:

بن لجعم ؤلاوعان مً الحشمت والىشامت ما ًجّل ؤي اجفاق ِلى بُّه ؤو بُْ ِمى ؤو وعُج مً ؤوسجخه 

باوال، معخىحبا للمخابّت الجضاثُت والجضاء الشادُ ختى ال ًفحر حعذ ؤلاوعان ؼبحها بالعلْ التي جباُ وحؽتري 

ت ؤلاوعاهُت واصداد ؤلاهشاه واللعش وإرا خذر هزا لحم بالىُى ؤلاوعاوي مفاظذ حمه واهذسث اللُمت والىشام
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اس لهزه الخجاسة ِفاباث مخخففت، ظىاء واهىا ؤوباء ؤو ظماظشة ؤو بّن  والجبر واظخغالٌ الفلشاء، ـو

 .17اإلاعدؽفُاث الداـت

ت هى حّل  ماء البؽٍش فةرا وان الاججاس ٌؽحر بذاهت بلى ِملُتي البُْ والؽشاء فةن اإلالفىد باالججاس باأِل

وعان مدال للخذاٌو واخماِها إلاىىم البُْ والؽشاء وبّباسة ؤخشي فةن هزا الفّل ٌّني كابلُت ؤِماء حعم ؤلا

ؤِماء حعم ؤلاوعان للخّامل اإلاالي والعماح بخذاولها بُّا ؤو ؼشاء بّذ ففلها ًِ ـاخبها سلاء ؤو باإلهشاه 

 .18والعماح بىلل ملىُتها بلى شدق آخش

ماء البؽش  مت الاججاس باأِل ت التي مً ؼإنها ؤن جدُل وحّشف حٍش ٍت ِلى ؤنها: " وافت الخفشفاث غحر اإلاؽشِو

حعم ؤلاوعان الزي هشمه هللا حّالى بلى ظلّت ًخم الخفشف في ؤحضاءه هما ًخفشف في حضء مً العلْ، وكذ حشمذ 

ّاث اظخغالٌ ؤلاوعان ؤو اظخغالٌ حعذه في الؽشاء والبُْ ؤو الاججاس بإي ـىسة واهذ"، وك ذ ؤؼاسث وافت الدؽَش

ش اإلاىٍماث الذولُت بلى خىىسة الٍاهشة ِاإلاُا خُث حؽحر الخلذًشاث بلى ؤن هزه الخجاسة ؤـبدذ جمثل زالث  جلاٍس

، وال ًخفى ؤن هزه الٍاهشة  ؤلاحشامُت هما كلىا ظابلا جخّذد 19وؽاه بحشامي في الّالم وجدلم ؤسباخا واثلت

ا ًِ ِالكت هزه الٍاهشة باألظباب الىفعُت والتي جخمثل في ؤظبابها واؼيالها، بال ؤهىا في هزا اإلاىلُى سهضه

ت الجعذًت.  الالىشاباث الّللُت والىفعُت مخففحن الىشابي حؽىه الجعم و هضاهت الهٍى

ت مً الّىامل الّفبُت  خُث ًشي بّن الباخثحن ؤن ؤظباب هزا الىُى مً الالىشاباث حّىد بلى مجمِى

ابت به بىحىد مفابحن لمً ؤفشاد الّاثلت، ؤو مشوس الفشد بفتراث والبُىلىحُت والبُئُت والجُيُت، وجض  داد ؤلـا

ظلبُت في الىفىلت مثل الخىمش ؤو ؤلاغاٌت، باإللافت بلى الخمخْ بخفاثق شدفُت مُّىت مثل اهخفاك معخىي 

و برا وان لذي الثلت بالىفغ والؽّىس بالمغي الاحخماعي الىفس ي ملجاساة مّاًحر مُّىت )اإلاٍهش اإلاثالي والجُذ(، ؤ

الفشد الىشاب آخش والللم والاهخئاب، هما ؤن هز اإلاّخلذ ًشجبي بالثلافت العاثذة لمً بلذ مّحن خاـت جلً 

 .20التي جشجبي بمّاًحر الجماٌ

ت -ألامش الزي ًذفْ بهزا اإلامىشب  بلى   -خاـت وإن وان كبُذ اإلاٍهش ؤو وان ممً ًخّشلىن بلى السدٍش

هىط اللُام بالّملُاث الخجمُلُت ختى وإن واهذ خىحرة ِلى خُاجه وغحر معخلضمت، بال ؤهه في بّن الحاالث 

عذًت للمٍشن مدترما بزلً ًشفن الىبِب اللُام بالّملُت الجشاخُت هٍشا لدىىستها ِلى العالمت الج

ؤخالكُاث مهىخه واإلابادت ؤلاوعاهُت وألاظغ اللاهىهُت، وهى ما ًىّىغ بذوسه ِلى الصحت الىفعُت للممىشب 

" ما ًذفّه بلى اللجىء بلى ظبل ؤخشي لخفلُذ ما ٌّخبره ُِبا بإي وظُلت واهذ ختى ولى واهذ غحر BDDبالـ "

ت ورلً كاهىهُت، وهى ما ًجّله ِشلت لالظخغالٌ  ماء البؽٍش والاظخلىاب مً وشف حماِاث مافُا الاججاس باأِل

م بكىاِه بخفلُذ الدلل وحعهُل ول الٍشوف له ظىاء باكخىاء ِمى بؽشي حذًذ ًدل مدل الفاظذ  ًِ وٍش
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ُت وبهزا ًدفلىن  لت غحر ؼِش م اللُام بالّملُت التي ًىلبها في ؤماهً خاـت بهم وبىٍش بملابل مادي، ؤو ًِ وٍش

 مشادهم مىه.ِلى 

ت جامت بدُث ًفّب هؽفها ووعبتها بلى مشجىبحها  ت" جخم في ظٍش ماء البؽٍش مت "الاججاس باأِل هما ؤن حٍش

ماء وؽاه بحشامي مّلذ هثحرا ما  وجدذًذ ؤظالُب جىفُذها ومذاها هما ًفّب فهم وبُّتها رلً ؤن الاججاس باأِل

ماٌ معخىدِاث فىن الىبُىن وظاثلي ظُاساث  ًخىلب جىاوا حهاث مخخلفت مجها الؽشوت ِو الجثث واإلاٌى

مت ومّاكبت اإلاخىسوحن بها همجشمحن،  ذ مً ـّىبت الىؽف ًِ الجٍش ىن، مما ًٍض ؤلاظّاف واإلاخللىن واإلاخبِر

فمال ًِ ؤنها جخخفى وساء ِذة ؤفّاٌ بحشامُت ؤخشي حسجل بةظمها واالخخُاٌ، الدىف، العشكت والابتزاص، 

ش، ب، والغؾ وغحرها، هما ؤهه ال ًبلغ ِجها بعبب خىف الطحاًا ؤو خجلهم الاظخغالٌ، الىفب، التزٍو  .21التهٍش

( في بتر ألاوشاف ًمىً ؤن ًلىم وبِب باظخغالله BIIDفمثال بعبب اللزة الجيعُت التي ًجذها مٍشن )

مت اإلاىٍم ت الداـت والاخخُاٌ ِلُه بخلبُت سغبخه مً ؤحل الحفٌى ِلى الّمى اإلاشاد بتره وبُّه في اواس الجٍش

ت، وفي هزه الحالت ًفبذ الىبِب مجشما اظخىحب ِلابه ألهه كام بمخالفت كىاِذ  ماء البؽٍش بخجاسة ألِا

ؤخالكُاث مهىت الىب بل وختى ؤلاواس اللاهىوي واللىاِذ الّلمُت الىبُت التي جخم فحها الّملُت الجشاخُت، ألن 

ماء العلُمت مً ؤحعادهم والتي في الغالب ما اإلامىشبحن بـهزا اإلاشك داثما ما ًلجاون بلى بتر ألاوش  اف ؤو ألِا

 جيىن رو كُمت مالُت هبحرة.

ما ًِ الجيعُت اإلاثلُت  هما ؤن اإلاثلُحن واإلاخدىلحن حيعُا ًخإزشون بهزا اإلاشك وكذ ًيىن هزا ألاخحر حٍّى

حيعُا، ؤما ًِ اإلاشفىلت، ومثاٌ رلً ًىمً في ؤن بتر ؤخذ ألاوشاف كذ ٌغني بتر الّمى الزهشي للمخدٌى 

 41مً  %76ؤفاد بإن  1113"، مً حامّت وىلىمبُا ِام Michael Firstالىبِب الىفس ي "ماًيل فحرظذ" " 

ت الجعذًت " ؼّشوا باالهجزاب الجيس ي بلى مبخىسي ألاوشاف وما   "BIIDشدق مفاب بمشك  هضاهت الهٍى

س ي، الفُخِؽُت، اإلااظىؼُت، مغخفبي ًلشب مً زلثهم وان لذيهم ِلى ألاكل ؼزور واخذ آخش )الخدٌى الجي

ىُاد الطحُت 22ألاوفاٌ ؤو ما ٌعمى بالبُذوفُلُا( ، ولهزا هفىشة افترالُت ًفبذ للىبِب مجاال واظّا اـل

ت ماء البؽٍش  وإًلاِها في فخ ِملُت الاججاس باأِل

ت بالزواء واللذسة والاختراف في جى ماء البؽٍش فُز ؤهبر ومً الىاضح ؤن ؤِماء جىٍُم الاججاس باأِل

ْ ؤظالُب الخىىىلىحُا الحذًثت في  مخىىاتهم ؤلاحشامُت، بدُث لذيهم مً الزواء واللذسة ما ًمىجهم مً جىَى

متهم والحفٌى مً خاللها ِلى مبالغ واثلت، ولهم مً الاختراف ما ًمىجهم مً اللُام  مجاٌ الىب لللُام بجٍش

عخغ خدىلىن خعب الٍشوف َو عت، فهم ًخيىهىن مً بّذة ؤدواس مخخلفت ًخلىهىن ٍو ىُاد الفَش لىن الفشؿ اـل

فئاث مخخلفت في املجخمْ مً الجهلت والّلماء الجؽّحن الزًً لِغ لهم ؤي كاِذة ؤخالكُت ؤو مبادت وغاًتهم هُل 

 23مياظب مالُت
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وهزا ما ًذِم ألافياس العابلت اإلاؽاس بلحها، وفي هزا الفذد ًمىً ؤًما للوباء الىفعُحن املدخفحن 

ج اإلامىشبحن بمخالصمت الجزاهت الجعذًت والىشاب الدؽىه الجعمي بغُت اكىاِهم ؤن ـىسة حعمهم اظخذسا

جُا بعبب لّف خالتهم الىفعُت ختى ًدعنى  لِعذ خعىت اإلاٍهش، فِعّىن بزلً للخالِب بّلىلهم جذٍس

مهم  للمشض ى ولب الّىن مً الىبِب بغُت الخخلق مً الدلل الزي ٌّخلذون اهه ٌؽىههم ؤو ؤهه غحر

ت ظهلت للمجشمحن مً ؤحل اظخغالٌ لّف الادسان وؤلاسادة للطحاًا باللخل  ألحعادهم، وهىا جيىن الفـش

 والحفٌى ِلى ِمى ؤو ؤهثر.

ماء  ت وهى كُام ؼبىت مخخففت بخىفحر ألِا ماء البؽٍش هما اهه ًىحذ ؼيل آخش مً ِملُت الاججاس باأِل

خم ؤلِا ت بالخّاون مْ معدؽفُاث خاـت ٍو الن ًِ رلً جدذ ِىىان "الخبُر ملابل مبالغ مالُت" بالشغم البؽٍش

ماء  ت جذِى بلى الخبُر باأِل مً وحىد الّذًذ مً اإلاىٍماث التي جىص ي بدٍش ؤي بِالهاث جىىىي ِلى ـبغت ججاٍس

ت في هزا الفذد بلى ؤن ؼبىت  الهاث الخجاٍس ىاوي الزي خٍش وافت ؤؼياٌ ؤلِا ت هما وسد في اللاهىن البًر البؽٍش

ت  ماء البؽٍش اإلاّلىماث الذولُت "ألاهترهِذ" ؼهذث في الّلذ ألاخحر ظىق ظىداء الىتروهُت لّفاباث مافُا ألِا

ت ًىشح فحها ول ش يء بذاًت مً الللىب،  خُث كذمذ بّن الؽشواث مضاداث ِلى الاهترهِذ للِماء البؽٍش

 .24الىلى، الىخف، الىخاُ...بلخ بإظّاس مىافعت

ذام إلاً ًدخاج بلحها ملابل ففي الفحن ًخم بُْ ؤِ دوالس  01111ماء اإلاسجىهحن واملحيىم ِلحهم باإِل

ا وؤهذوهِعُا وظىغافىسة، بل وللذ بذؤ الفِىُىن الفلشاء في  إحي اإلاشض ى بلى الفحن مً مالحًز لليلُت الىاخذة ٍو

ت للبُْ مً خالٌ ؼبىت ألاهترهِذ وهزلً الحاٌ باليعبت للهىذ خُث ظا ِذ اهدؽاس الفلش ِشك ؤِمائهم البؽٍش

ادة ما جخم ِملُت البُْ بىاظىت  اث اإلاِّؽت ِلى بُْ ألافشاد ؤِمائهم لُخمىىىا مً الِّؾ ِو واهخفاك معخٍى

 14111دوالس لليلُت، لُلىم هزا ألاخحر ببُّها بّذ رلً للمٍشن مباؼشة بـ  211دوالس بلى  011ظمعاس ملابل 

العابم وخاـت ؤوصبىِعخان التي حّاوي مً الفلش الؽذًذ كذ  دوالس وهزلً الحاٌ باليعبت لالجداد العىفُاحي

مت اإلاىٍمت بلخل الطحاًا مً ؤحل بُْ ؤِمائهم والتربذ مً رلً  25ًفل ألامش بلى كُام ِفاباث الجٍش
. 

ت مً ؤحل جلبُت سغبتهم  ألامش الزي ٌعاِذ ؤصحاب الىشاب الجزاهت الجعذًت بلى اظخغالٌ الفـش

ّاهىن الجيعُت مً حهت، والحفٌى  ت َو ِلى ملابل مالي مً حهت ؤخشي خاـت بن واهذ ٌشوفهم الاحخماُِت مضٍس

مً فلش وبىالت ولُم ماٌ، ولّل مً ؤهثر الىشق اإلاؽهىسة للخىاـل مْ هزه اإلاىٍماث ؤلاسهابُت هى "ألاهترهِذ 

 اإلاٍلم" ولهزا ٌعخّحن به مً احل بجمام الّملُت.

مت الاججاس باأِل يىن اللاظم وغالبا ؤًما ما جخم حٍش ت لفالح ألاغىُاء ِلى خعاب الفلشاء ٍو ماء البؽٍش

ت مً ألاوباء ؤو الزًً ٌّملىن في اإلاهً الىبُت واملدخبراث، خُث ؤن هزه الفئت هي التي  اإلاؽترن بُجهم مجمِى

حعهل ِملُت البُْ والؽشاء وهلل الّمى مً حعذ الطحُت بلى حعذ اإلاعخفُذ، وكذ جخم ظشكت الّمى مً حعذ 
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ش به، وإن الطح م الخغٍش مت ًِ وٍش ُت بؽيل كعشي ؤي بؽيل مخّمذ، خُث ًخم خذاِه وهلله بلى ميان الجٍش

اث الىبُت الؽاملت له للخإهذ مً ظالمخه الجعذًت، وفُما  ًخم خىف الىفل ومً زم جخذًشه وإحشاء الفدـى

اإلاخفم ِلُه وبُّه بّذ ًلىم الىبِب الزي ال ًمخلً مً ؤخالق وؼشف مهىت الىب ش يء باظدئفاٌ الّمى 

 .26للضبىن 

" الزي ًشي هفعه كبُدا بالحفٌى ِلى ِمى BDDوكُاظا ِلى هزا ًمىً افتراك مىالبت اإلامىشب بالـ "

ظلُم ًفلح الدؽىه الزي فُه ملابل مبلغ مالي، ألامش الزي ًذفْ بإفشاد هزه اإلاىٍمت الاحشامُت بعشكت ؤو خىف 

ت بإي وظُلت واهذ ألن غاًتهم  جدلُم الشبذ اإلاالي، هما ًمىً لهم مً حهت ؤخشي هما كلىا ظابلا جلبُت ؤِماء بؽٍش

ىت ؤن جدىاظب  ت الجعمُت ببتر ؤخذ ؤِماء بذهه واِىائها بلى الضبىن ؼٍش سغبت ؤخذ اإلاشض ى اإلافابحن بجزاهت الهٍى

م ِملُاث حشاخُت ًلىم بها ؤوباء مخخفحن مجشمحن.  مْ مىلبه ًِ وٍش

ماء، هما ؤن الخلذم الّلمي في ال ىب والجشاخت ؤظهم في جىىس الخجاسة في الجلذ والٍّام، الذم، ألِا

ألاوسجت واملخ وغحرها، خُث ؤـبذ هزا الّمى بمثابت العلّت التي جدلم الشبذ، فمً الابخياساث التي جذِم هزا 

لّملُت الىلل وصُس املجاٌ: ؤحهضة الىلل، ؤحهضة الاجفاالث ؤو اإلاّلىماث، ؤحهضة الىبُت املدخلفت واإلاىاد اإلاعهلت 

الّمى همادة الثلج الجاف الزي ًىلْ في وظىه الّمى البؽشي، مىاد الخخذًش اإلاىلعي، مىاد وؤدواث 

ش واظخّمالها في اإلاعدىذاث التي حعهل ِمل  ش الىبلي واملحىسي باإللافت بلى ؤدواث الداـت بالتزٍو الخفٍى

ت املدخلفت الداـت في   .27ٌشوف ما كبل الّملُت وما بّذهاالّفاباث ؤزىاء ججىالهم، ألادٍو

اإلاحن بها ختى جخم ِملُت  ت وألاحهضة الىبُت ال بذ ؤن جيىن في ؤًذي ؤوباء مخخفحن ِو فهزه اإلاىاد وألادٍو

ت بؽيل ظلُم، فلى واهذ في ؤًذي شدق ِادي لفعذ الّمى ورهبذ الغاًت في جدلُم  ماء البؽٍش الاججاس باأِل

الىبِب مً وبُّت وهذف مهىخه الىبُلت في اهلار اإلاشض ى ومعاِذتهم واِاهتهم ِلى الشبذ اإلاالي، وهزا ما ًجشد 

مت الاججاس  الؽفاء بلذسة هللا، لُفبذ ِىغ ما سدش مً ؤحله بذخىله ظاخت ؤلاحشام لُفبذ ؤظاط حٍش

ت. ماء البؽٍش  باأِل

يلما جلذم الّلم هما ؤن الخلذم الّلمي في املجاٌ الىبي ًازش في هفعُت اإلامىشبحن بفىسة الجعم، ف

جىىسث ِملُاث الجشاخاث الخجمُلُت وهزا ما ًىّىغ ِلى اللزة الجيعُت لهزه الفئت، فمثال ؤصحاب الالىشاب 

ت الجعذًت والزًً ٌّاهىن مً الخخىث فلذ واهىا كذًما ٌّاهىن مً هزا اإلاشك فُلذمىن ِلى حغُحر خشهت  الهٍى

م لّذم اظخىاِت الّلم آهزان ِلى رلً، بال ؤهه في الىكذ ظلىهُاتهم وؤلبعتهم دون حغُحر ؤي ِمى في ؤحعاده

ععى بلى حغُحر ؤِماثه الخىاظلُت  ً وؤـبذ اإلاخدٌى الجيس ي ًلذس ِلى حغُحر ؼيل حعمه َو الحالي حغحرث اإلاىاٍص

بل وختى ؼيل ألازذاء لذًه، وهى هفغ الص يء في خالت اإلامىشبحن بالدؽىه الجعمي فمجهم مً ؤهثر مً ِملُاث 

ل بلى الىدُجت اإلاىلىبت وهىان البّن مجهم مً ًبدث ًِ الدؽبه بىحىه الفىاهحن، وهىان الخجمُ ل لىىه لم ًخـى
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البّن آلاخش ممً ٌعمىن بـ"ِبذة الؽُاوحن" غالبا ما ٌعّىن بلى حغُحر  وحىههم وبّن ؤِمائهم الجعمُت 

 والُّار باهلل. وةكدام اللشون وبّن العالظل في حعمهم جلبُت إلاّخلذهم خٌى ِبادة الؽُىان

بال ؤهه لإلؼاسة هلٌى ؤن ول هزه الّملُاث الجشاخُت اإلازوىسة في هزه الفلشة غالبا ما جخم في دٌو كىاهُجهم  

ُت وهى ألامش  ُّت حعمذ بزلً، ؤما في البلذان التي حّاكب ِلى هزا فُخم الالخجاء فحها بلى وشق غحر ؼِش الدؽَش

ماء الب ت خاـت باليعبت للمخدىلحن حيعُا الزًً ٌعّىن بلى حغُحر الزي ٌعمذ بيؽاه الاججاس باأِل ؽٍش

ت، وهم في الغالب ًخفىن جفاـُل ِملُاتهم الخجمُلُت ألن  لت ظٍش ؤِمائهم الحعاظت ؤو ؼيلهم الجعذي بىٍش

ّت ؤلاظالمُت. شفمهم، وهى في اإلالام ألاٌو مخالف لذًيىا الحىُف وحّالُم الؽَش  املجخمْ ال ًخلبلهم ٍو

ا ظبم ًمىً اللٌى ؤن واكْ اإلاشك الّمىي الزي ًفِب ؤلاوعان بمّف ووهم ًخشحه مً وهخالـت إلا

خالخه الىبُُّت، مما ًجّله مجىُا ِلُه مثالُا بعبب لّف ملاومخه التي حعببذ فحها ٌشوفه الصحُت، وال 

ذ الفشاػ، هما ؤن هىان فئت  جّله وٍش مً املجني ظُما برا وان مشلا ِماٌ ًلّذ ـاخبه ًِ مضاولت وؽاوه ٍو

عت ظهلت وهي فئت اإلاشض ى الىفعُحن ؤو ألاشداؿ اإلامىشبحن هفعُا، فاإلامىشب هفعُا له  ِلحهم حؽيل فَش

ا و بما مجىُا ِلُه بمىخهى المّف  .28جشهُبت خاـت ججّل جفشفاجه جاهله ألن ًيىن بما حاهُا باِس

ت" كذ اهدؽ ماء البؽٍش مت "الاججاس باأِل شث بؽيل هبحر بّذ ٌهىس بىىن وهى ألامش الزي ال ًخفي ؤن حٍش

ماء ؤًً ًجتهذ العماظشة مْ بّن ألاوباء في اللُام بهزا الّمل وهزا ما شجْ ِلى اظخفداٌ ٌاهشة خىف  ألِا

لت حماُِت بّذ ؤخز ما  ألاوفاٌ واإلاؽشدًً وؤصحاب الّاهاث الّللُت، وؤـبدذ حثتهم مشمُت ؤو مذفىهت بىٍش

ً في فخىاهم بّذم حىاص  بها مً ؤِماء، الٍاهشة التي اهدؽشث في حمُْ دٌو الّالم وكذ ؤحمْ الفلهاء اإلاّاـٍش

ت ماء البؽٍش  .29بُْ ألِا

ت بالىشاباث  ماء البؽٍش مت الاججاس باأِل وفي خخام دساظت هزا الؽم الزي ًخمثل في مىلُى ِالكت حٍش

BDD وBIID هزا اظخلىابها مً ، ًخطح لىا ؤن الفئت اإلافابت بهزه الالىشاباث ٌعهل اكخُادها واظخغاللها و

وشف مافُا هزه الٍاهشة ؤلاحشامُت، فخفبذ هزه ألاخحرة مىخملت مً حهت وجلبى سغباث اإلامىشبحن مً حهت ؤخشي 

 في بّن ألاخُان، لُيخهي بهم اإلاىاف في ؤخُان ؤخشي ملخىلحن.

 زالثا: هخاثج الذساظت 

 مً خالٌ ما جم دساظخه في هزا اإلاىلُى هفل بلى:

مت الاججا - ت ِذة ؤظباب ومجها الحالت الصحُت للمٍشن.ؤن لجٍش ماء البؽٍش  س باأِل

ت  - ماء البؽٍش ت الجعذًت في حشاثم الاججاس باأِل بمياهُت اظخغالٌ اإلامىشبحن هفعُا بالىشاب هضاهت الهٍى

 باِخباس ؤنهم هم مً ًىالبىن ببتر ؤخذ ألاوشاف لخلبُت الشغبت الجيعُت لذيهم.
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ت باِخباس ؤن  بمياهُت اظخغالٌ اإلامىشبحن هفعُا - ماء البؽٍش بالىشاب حؽىه الجعم في حشاثم الاججاس باأِل

 لذيهم هىط بمٍهشهم الداسجي الزي ًادي بهم في غالب ألاخُان بلى اإلاىالبت بّملُاث حشاخُت مً ؤحل جدعِىه.

فت في غحر مدلها لُفبذ بهزا مجشما و  - ت ٌعخغل الىبِب مهىخه الؽٍش ماء البؽٍش ِمى في ِملُت الاججاس باأِل

 ؤظاس ي في هزه الٍاهشة ؤلاحشامُت.

( غالبا ما ًازش في اللذسة الادساهُت والاسادًت للصدق اإلافاب، لُفبذ بزلً BIID( ؤو )BDDؤن الالىشاب ) -

 ملُذا في ظلىهُاجه جدذ خىم مُىله الىفعُت ظىاء ببتر ؤخذ ؤِماثه ؤو ؤلاخعاط بالدؽىه الىهمي لها.

ماء  في بّن   BDDًمىً للمٍشن بالىشاب - ألاخُان ؤن ًيىن صبىها ال ضحُت في حشاثم الاججاس باأِل

ت. ت بعبب خبه لخغُحر اإلاٍهش وؤِماثه البؽٍش  البؽٍش

ت  BIIDًمىً للمٍشن بالىشاب  - ماء البؽٍش مت الاججاس باأِل في بّن ألاخُان ؤن ًيىن وشفا في حعُحر حٍش

 سغبخه الجيعُت في بتر الّمى مً حهت ؤخشي.بيىهه باجّا ؤو ماهدا للّمى ملابل مبلغ مالي مً حهت، واؼباُ 

مت الاججاس بالبؽش وبحن الىشاب - و  BDD اوّذام الذساظاث التي جخممً مىلُى مباؼش ًشبي بحن حٍش

BIID. 

ت وألاحهضة الىبُت ووظاثل الىلل  - ماء البؽٍش ت جخىلب حملت اللىاصم واأِل ماء البؽٍش ؤن ِملُت الاججاس باأِل

 غحرها مً ألامىس التي حعهل كُام هزه الٍاهشة ؤلاحشامُت.والاجفاٌ ومىاد الخخذًش و 

 سابّا: خالـت الذساظت وجىلُذ ملترخاتها

ت مً الجشاثم اإلاعخدذزت  التي ٌّشفها  ماء البؽٍش مت الاججاس باأِل ًخطح مً خالٌ ما ظبم دساظخه ؤن حٍش

املجخمْ الذولي، والتي اهدؽشث بؽيل هبحر وواظْ في حمُْ البلذان، خُث ؤن اهدؽاسها ًشحْ لّذة ؤظباب مجها 

ا ما وان مىلُى بدثىا هى الحالت الصحُت الذًيُت والاحخماُِت، الثلافُت، الاكخفادًت، الىفعُت والصحُت، ؤم

ه في ؼبىت ؤلاحشام الداـت بهزه الٍاهشة ؤلاحشامُت، مخففحن في رلً  لت وكِى والىفعُت للمٍشن ووٍش

ت الجعمُت  BDDالىشاب هىط الدؽىه الجعمي  ، هٍشا إلاا لهما مً ممحزاث BIIDو الىشاب هضاهت الهٍى

ت ًمىً للمفابحن  ماء البؽٍش جمحزهما ًِ ألامشاك الّللُت والىفعُت ألاخشي، ففي مجاٌ حشاثم الاججاس باأِل

بهزه الالىشاباث ؤن ًلّبا زىاثُت ألادواس بمّنى بما ضحُت فُيىهان مدل اظخغالٌ و اخخُاٌ وإما مجشما باإلاؽاسهت 

مت وىهه الزًً داثما ما ًىالبىن بخدعحن ـىسة ؤِمائهم  BDDصبىها هدالت اإلامىشبحن بالـ  الفّلُت في هزه الجٍش

الزًً غالبا ما  BIIDالجعمُت واللُام بّملُاث الخجمُل ِلحها ؤو ؤن ًيىن باجّا ؤو ماهدا هدالت اإلامىشبحن بالـ 

ِب هّىفش ؤظاس ي في هزه ًىالبىن ببتر ؤخذ اِمائهم الجعذًت جلبُت لشغبتهم الجيعُت، وول هزا مْ بلاء الىب

 الّملُت ؤلاحشامُت.

 وبىاء ِلى الدالـت الّامت للمىلُى ظىلىم بخلذًم بّن الاكتراخاث ؤهمها:
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حعلُي المىء ؤهثر بلى هزه الفئت مً اإلامىشبحن والحشؿ ِلى ِذم كُامهم بإِماٌ جمّهم في ؼبىت ؤلاحشام  -

ت. ماء البؽٍش  باأِل

ت.ولْ ظُاظت حىاثُت فّالت جدىاظب مْ ج - ماء البؽٍش  ىىس الّملُاث ؤلاحشامُت في مجاٌ الاججاس باأِل

ل بلى جىكّاث  BIIDو BDDاللُام بإبدار ِذًذة خٌى ؤظباب خذور هزه الالىشاباث  - مً ؤحل الخـى

 وهخاثج معخلبلُت ِما ظُيىن لهزا اإلامىشب معخلبال مً ظلىهُاث.

ماء الّمل ِلى مشاكبت هاالء اإلامىشبحن خاـت في الؽبياث العِبح - راهُت باِخباس ؤن حشاثم الاججاس باأِل

ت جخم بؽيل هبحر ِلى معخىي الؽبىت الّىىبىجُت.  البؽٍش

 مخابّت ومشاكبت ألاوباء خاـت الجشاخحن الزًً ال ًمخليىن ظمّت حُذة في مجاٌ مهىتهم. -

زا بغشك وه BIIDو  BDDالّمل ِلى ولْ بشهامج لذي الجهاث ألامىُت ًخممً ؤظماء حمُْ اإلامىشبحن بالـ  -

ت. ماء البؽٍش  خماًتهم ومشاكبتهم باِخباس بنهم ؤهثر الىاط ِشلت لجشاثم الاججاس باأِل

ت والخّشف ِلى ؤؼيالها والىشق  - ماء البؽٍش مت الاججاس باأِل ُت مً ؤحل الخٍّشف بجٍش خمالث جدعِعُت وجِى

 الحذًثت التي جلىم ِلحها.

 ت هزه الٍاهشة ؤلاحشامُت.الّمل ِلى الخيعُم بحن املجهىداث الذولُت في ميافد -

 الهوامش:

                                                           
1

ت، مزهشة ماحعخ - ماء البؽٍش اس، ولُت الحلىق، حامّت الؽشق ألاوظي، فاومت ـالح الؽمالي، اإلاعاولُت الجضاثُت ًِ الاججاس باأِل

 ، ؿ: ن.1102-1101ألاسدن، العىت الجامُّت: 
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شة، الجضاثش، العىت الجامُّت:   .12، ؿ: 1111-1108مدىذ ؤولحاج، البٍى
ىت آمىت، الحماًت -4 ماء في ٌل اللاهىن  امدمىدي بىٍص مت الاججاس باأِل . مجلت ألاوادًمُت للذساظاث 18/10الجىاثُت للجعم البؽشي مً حٍش

 .020، ؿ: 1105، ، حاهفي 04ؤلاحخماُِت وؤلاوعاهُت، حامّت خعِبت بً بى ِلي، الؽلف، الجضاثش، ِذد 
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28-  ْ مت وؤزشها ِلى ِلىبت الجاوي في الدؽَش ِلباوي دمحم ِبذ اللادس، اإلابرون مىفىسي، جإزحر الففت الداـت للطحُت في وكُى الجٍش

العُاظُت، حامّت جامىغعذ، الجضاثش، ، مجلت الاحتهاد للذساظاث اللاهىهُت والاكخفادًت، ولُت الحلىق والّلىم -دساظت ملاسهت  -الجضاثشي 
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ْ اإلالاسن، مجلت الاحتهاد للذساظاث اللاهىهُت  -29 ت دساظت في الفله والدؽَش ِبذ الشخمً خلفي، الحماًت الجىاثُت للِماء البؽٍش

 .081، ؿ: 1104، حاهفي 16لجضاثش، ِذد والاكخفادًت، ولُت الحلىق والّلىم العُاظُت، حامّت جامىغعذ، ا
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 المعاملة المعروفة بني المغاربة باسم )دارت(
 1عبد األحد الربيوصي.د  

 ملخص:

 

تهذف هزه الىسكت الّلمُت ئلى حعلُي المىء ِلى مّنى اإلاّاملت اإلاّشوفت بحن اإلاغاسبت باظم )داسث(  

ً ًخخلفىن فيها، مشوسا بفئاث املجخمْ التي جخّاواها، وجىُُفها الفلهي،  والعبب الزي حّل الّلماء اإلاّاـٍش

ىال ئلى آلازاس الاحخماُِت والاكخفادًت التي جترهها  وأهم ألاظباب التي حّلتها جىدؽش بحن حمُْ فئاث املجخمْ، ـو

حن كائل باإلاىْ وكائل بالجىاص، وليل ِلى املجخمْ، وخخاما بالحىم ِليها الزي اخخلف فُه الّلماء اإلاّاـشون ب

م أدلخه التي اِخمذ ِليها، بُذ أن الشاجح في الحىم ِلى هزه اإلاّاملت هى اللٌى بالحشمت؛ للىة أدلت اإلااوّحن،  فٍش

مىً لهزه اإلاّاملت أن جيىن حائضة في خالت ما ئن كفذ ول واخذ منهم اهخفاُ  ترالاث اإلاإزشة، ٍو وظالمتها مً الِا

ً ال  لُيخفْ هى؛ بهزا ًيىن الخّاون ِلى فّل الخحر كذ جدلم. آلاخٍش

ً، أدلت اإلااوّحن.  اليلماث اإلافخاخُت: مّنى داسث، الخىُُف الفلهي، أدلت اإلاىحٍض

 

The known transaction between Moroccans as (dart) 

 

Summary : 

This scientific paper aims to shed light on the meaning of the famous transaction between 

Moroccans as (Dart) and its jurisprudential adaptation,The reason why contemporary scholars 

They differ in it, passing through the groups of society that deal with it, and the most 

important reasons that made it Spread among all segments of society, up to the social and 

economic effects that Leave it on society, and finally by judging it, which contemporary 

scholars differed between He says that it is forbidden and he says that it is permissible, and 

each group has its evidence that it relied on, but it is more likely that in Judgment on this 

transaction is to say that it is forbidden ; For the strength of the evidence of the impediments, 

and its safety from Effective objections, and this transaction may be permissible in the event 

that all One of them is the benefit of the others is not profitable ; In this way, cooperation in 

doing good is possible Verification. 

Keywords : the meaning of Dart, the jurisprudential adaptation, the evidence of the summary, 

the evidence of the impediments. 
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 مقدمــــــة

ُت، ٌعخخذمها املجتهذ؛ بغُت   ّت بىفىؿ، وكىاِذ ؼِش ئن مً وّم هللا حّالى ِلُىا أن حاءث الؽَش

 ؤلاحابت ِلى ألاظئلت التي ًىثر العإاٌ ِنها بحن أفشاد املجخمْ.

اإلاّامالث اإلاالُت ًخىلىن زم ئن أي مّاملت مالُت مخذاولت بحن الىاط ئال وججذ مً الّلماء والباخثحن في  

ُت التي ـاغها  ُت، باإللافت ئلى اللىاِذ الؽِش غماسها مً أحل اظخيباه خىمها مً خالٌ الىفىؿ الؽِش

 الّلماء، ومً أمثلت رلً اإلاّاملت اإلاّشوفت ؼّبُا باظم )داسث(

ٌعميها باللشك وظبب حعمُتها بهزا الاظم؛ إلاا فيها مً الذوسان فُما ًخق الاظخفادة منها، وهىان مً  

فحن؛ ألنها اهدؽشث في البذاًت بحن  الخّاووي؛ إلاا فيها مً الخّاون بحن اإلاىخشوحن، وهىان مً ٌعميها بجمُّت اإلاٌى

فحن ِامت، وسحاٌ الخّلُم خاـت، زم حّذث لخفل ئلى باقي ؼشائذ املجخمْ، فأـبذ ًخّامل بها ول مً الخجاس  اإلاٌى

 غحرهم.واليعاء والىلبت و  والفىاُ والحشفحن

 ـ أهمية املوضوع1

جبرص أهمُت هزا اإلاىلُى مً خالٌ ما أزحر بحن ِامت الىاط وخاـتهم مً مىاكؽاث خٌى خىم اإلاّاملت  

اإلاّشوفت بحن أهل اإلاغشب ب )داسث( هزا الىلاػ املجخمعي حّل هثحرا مً الىاط ًدؽىفىن ئلى مّشفت الشاجح في 

ا بّذ ما احعّذ دائشجه؛ ختى غذي أغلب الىاط هزه اإلاّاملت، وأخىف ما في اإلاىلُى الىكُى  في الشبا، وخفـى

 وشفا فُه. 

: بأن هزا  وكذ جضاًذ ؤلاكباٌ ِلى هزا الىُى مً اإلاّاملت في آلاوهت ألاخحرة؛ مما حّل والي بىً اإلاغشب ًلٌى

 الىُى مً اإلاّاملت ٌُّم ؤلادماج اإلاالي للمىاوىحن في اإلاإظعاث اإلاالُت اإلاّشوفت.

 ة املوضوعـ إشكالي2

ت خٌى العإاٌ الشئِغ آلاحي: هل حّخبر   ًمىً مالمعت هزا اإلالاٌ في حىهشه لمً ئؼيالُت مشهٍض

اإلاّاملت اإلاّشوفت بحن أهل اإلاغشب ب )داسث( مً العلف الزي ًجش مىفّت، أو مً ِلىد الخمامً والخّاون ِلى 

ُت هي:  فّل الخحر؟ هزا العإاٌ اإلاشهضي ٌعخذعي ولْ أظئلت فِش

 مّنى مّاملت )داسث( وما جىُُفها الفلهي؟ ـ ما

 ـ ما الىظي الزي جىدؽش فُه هزه اإلاّاملت، وما ظبب رلً؟

 ـ ما آلازاس الىاحمت ًِ اهدؽاس هزه اإلاّاملت؟

 ـ ما أكىاٌ الفلهاء في هزه اإلاّاملت؟

 ـ أهداف املوضوع3

ت مً ألاهذاف الهامت وهي:   هذفذ هزا اإلاىلُى ئلى جدلُم مجمِى

 ِلى مّنى )داسث( وجىُُفها الفلهي، والعبب الزي حّل الفلهاء ًخخلفىن فيها. ـ الىكىف
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 ـ الىكىف ِلى أهم أظباب اهدؽاس هزه اإلاّاملت، والىظي الزي جىدؽش فُه، وآلازاس الاكخفادًت الىاحمت ِنها.

ً ومىاكؽتها وبُان الشاجح منها. ـ بُان  خىم هزه اإلاّاملت مً خالٌ ِشك أدلت اإلااوّحن واملجىٍص

 ـ مىهجية املوضوع4

في   ٌى ئلى جدلُم أهذافه، فان اإلاىهج اإلاخبْ ًخمثل في اإلاىهج الـى ، وبغُت الـى بالىٍش ئلى وبُّت اإلاىلُى

، باِخباسه ًخماش ى مْ وبُّت  البدث، باإللافت ئلى اظخّماٌ اإلاىهج الاظخلشائي فُما ًخق املحىس ألاٌو للمىلُى

ٌى ئلى الحىم الؽشعي الشاجح  لحن ومىاكؽتها؛ مً أحل الـى الخدلُلي في املحىس الثاوي، مً خالٌ حمْ أدلت الفٍش

 في اإلاعألت. 

 ـ خطة املوضوع5

وخاجمت، ومً أحل ؤلاحابت ِلى ؤلاؼيالُت، وجدلُم ألاهذاف جم جىاٌو مىلُى البدث في ملذمت،  

: مفهىم مّاملت )داسث( وفي املحىس الثاوي: خىم الخّامل بمّاملت )داسث( مً  ً، خُث حاء في املحىس ألاٌو ومدىٍس

ت مً ألادلت الىللُت والّللُت، ورلً ِلى الىدى آلاحي:  خالٌ مجمِى

 أوال ـ مفهوم معاملة )دارت(

حّلذ البّن ال ًلذس ِلى دفْ فىاجش اإلااء هىان فئاث مً اإلاىاوىحن ٌّاهىن الفلش والبىالت والتهمِؾ،  

والىهشباء، ومفاسف الىشاء، ولىاصم الذساظت وغحرها؛ مما دفْ البّن ئلى البدث ًِ وظائل جخلفهم مما هم 

 فُه، فلجأوا ئلى هزا الىُى مً اإلاّاملت اإلاالُت.

 ـ معنى معاملة )دارت(  1

فحن أو غحر   فحن ـ ِلى أن ًذفْ ول واخذ منهم مبلغا مً هي ِباسة ًِ اجفاق ِذد مً ألاشخاؿ ـ مٌى مٌى

ا في الّذد إلاا ًذفّه آلاخشون، ورلً في نهاًت ول ؼهش، أو ظخت أؼهش، أو نهاًت ول ظىت، أو هدى رلً،  اإلااٌ معاٍو

ت،  زم ًمّىن اإلابلغ في خعاب بىيي، أو ِىذ أخذهم، وخُىما ًذفْ اليل، ًأخز أخذهم اإلابلغ ئما بىاظىت اللِش

 ما ًخفلىن ِلُه، وهىزا ٌعخأهفىن الجمْ ختى ًدفل ول منهم ِلى ما خفل ِلُه آلاخشون. وإما بدعب

دم ليل مؽاسن أن ًيسحب مً الجمُّت، ئرا لم ًىً كذ اكترك بّذ، أما ئن وان كذ اكترك فال ًدم   ٍو

لبله حمُْ   اإلاىخشوحن.له الاوسحاب ختى ٌعذد ليل واخذ منهم ما اكترله مىه، أو ًأحي بمً ًلىم ملامه، ٍو

ماء ئلى أن حعخىمل الجمُّت دوستها ألاولى.   وفي بّن ألاخُان ًخم اؼتراه اظخمشاس ول ألِا

ماء ختى جمش دوسجحن أو أهثر خعب ما ًخفلىن ِلُه، وأن   وأخُاها ًخم اؼتراه اظخمشاس حمُْ ألِا

 في الذوسة ألاولى ًيىن أخحرا في الاكتراك في الذوسة الثاهُت ًيىن ِىغ الذوسة ألاولى؛ بدُث ًيىن مً اكترك أوال

 الذوسة الثاهُت. 
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 ـ التكييف الفقهي )لدارت( 2

بنى ِلى الخفىس الصحُذ لحلُلتها التي اخخلف فيها   ًُ ئن اللٌى بجىاص هزه اإلاّاملت مً ِذمها ًيبغي أن 

 الّلماء.

ت.فهىان مً ًشي أن هزه اإلاّاملت مً باب ؤلاسفاق وؤلاخعان، وجبادٌ اإلاىافْ،   ادة سبٍى  ولِغ فيها أي ٍص

بِىما ًشي آخشون أن هزه اإلاّاملت مً كبُل اللشك الزي ًجش مىفّت، والعلف بؽشه العلف، ولى لم  

 ًخم الخىفُق ِلى رلً؛ ألن اإلاّشوف ِشفا واإلاؽشوه ؼشوا.

 ـ سبب اختالف العلماء في )دارت( 3

ّل الّلماء ًخخلفىن في هزه اإلاّاملت بىاء ِلى ما ظبم مً الخىُُف الفلهي ًخطح أن العبب الزي ح 

 ساحْ باألظاط ئلى اِخباس هزه اإلاّاملت مً اللشك الزي ًجش مىفّت مدشمت أو ال.

فمً اِخبرها مً اللشك الزي ًجش مىفّت مدشمت خىم ِليها بالحشمت، ومً اِخبرها مً اللشك الزي ال  

 بُل اللشك أحاصها مً باب أولى.ًجش مىفّت مدشمت خىم ِليها بالجىاص، ومً اِخبرها لِعذ مً ك

 ـ وسط اهتشار معاملة )دارت( 4

ل هزا الىُى مً اإلاّاملت ئلى حمُْ فئاث املجخمْ مْ جفاوث فُما بُنها.   ـو

لذ  أ ـ جىدؽش هزه اإلاّاملت بالذسحت ألاولى داخل الىبلت المُّفت والهؽت؛ خاـت في ـفىف اليعاء؛ ئلى أن ـو

 ؛ ألهه اإلاالر الىخُذ الزي ًىفش لهم الحفٌى ِلى العُىلت اإلاالُت.الٍاهشة ئلى الىالب والىالباث

فحن  ب ـ هما جىدؽش هزه اإلاّاملت بذسحت زاهُت بحن الىبلت اإلاخىظىت، خاـت في وظي سحاٌ الخّلُم، وباقي اإلاٌى

 الزًً لهم دخل مدذود.

ت، خاـت الزًً ًخّاوىن الخجاسة، ج ـ هىان فئت زالثت جخّامل بهزه اإلاّاملت وهي كلُلت حذا، وهي الىبلت الغىُ

 هذفهم الحفٌى ِلى وعبت ِالُت مً العُىلت الىلذًت دفّت واخذة.

 ـ أسباب اهتشار معاملة )دارت( 5

 ًشحْ اهدؽاس مّاملت داسث بحن ِذد مً فئاث املجخمْ ئلى ِىامل ِذة، وهي جخخلف مً فئت ئلى فئت، منها: 

لت، والذخل املحذود، وكلت فشؿ الّمل باليعبت أ ـ جىامي ٌاهشة الفلش والهؽاؼت، وغالء ا إلاِّؽت، والشواجب الهٍض

 لبّن ألاشخاؿ.

اث ومخىلباث الحُاة التي أـبدذ جتزاًذ ًىما بّذ  ب ـ ـّىبت جىفحر اإلااٌ لىكذ الؽذة وكلت الُذ في ٌل اإلاغٍش

ت.  ًىم، ظىاء منها الصخفُت أو ألاظٍش

مً الىاط الزًً لهم دخل مدذود ال ٌعخىُّىن الادخاس في ٌل ج ـ حعهُل ِملُت الادخاس، خاـت وأن هثحرا 

اث الحُاة، وهثرة اإلاخىلباث، فُلخجئىن ئلى هزه اإلاّاملت بغُت الادخاس.  مغٍش
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د ـ اللجىء ئلى هزا الىُى مً اإلاّاملت ِائذ ِىذ بّن الىاط ئلى الىاُص الذًني الزي ًدشم الخّامل بالشبا اإلاخمثل في 

 احمت ًِ العلف، ٌىا منهم أن هزه اإلاّاملت خالُت مً الشبا.الفىائذ البىىُت الى

هـ ـّىبت الحفٌى ِلى اللشوك البىىُت فُما ًخق بّن الىاط الزًً لِعذ لهم لماهاث، باإللافت ئلى 

ت.  اسجفاُ وعبت الفىائذ البىىُت املخففت لللشوك الفغحرة، فمال ًِ حّلُذ اإلاعاوش ؤلاداٍس

ل ا ْ الفغحرة؛ لهزا هجذ بّن اإلاىخشوحن ٌؽتروىن مثال أن و ـ وظُلت مً وظائل جمٍى ْ، وخاـت اإلاؽاَس إلاؽاَس

 ًأخزوا اإلابلغ اإلاالي أوال، أو في وكذ مدذد. 

 ص ـ جشاحْ اللشوك الحعىت بحن الىاط؛ خُث أـبذ هثحر مً الىاط يهابىن اللشك الحعً، والعبب جشاحْ اللُم.

ذ ن ـ هىان مً ًذخل في هزه اإلاّاملت كاـذا الخ ً، بدُث جيىن له ظُىلت مالُت ال ًٍش ّاون والخمامً مْ ألاخٍش

ّلم أن هىان مً ًدخاج ئليها، فُذخل ِلى أظاط الخّاون والخمامً. ُفها، َو  جٌى

 ـ آثار اهتشار معاملة )دارت( 6

 هىان ِذة آزاس لهزه اإلاّاملت ظىاء منها ؤلاًجابُت أو العلبُت هزهش منها: 

ذ وعبُا مّاهاة البىالت  أ ـ ظاهمذ
َّ
ش خُاة بّن ألاظش وألافشاد، خُث خل هزه اإلاّاملت بؽيل واضح في جىٍى

 والفلش، ليل مً أخعً الخفشف في ألامىاٌ املحفل ِليها.

ت الشوابي، وجشظُخ اللُم الاحخماُِت وؤلاوعاهُت داخل  ب ـ حعاهم هزه اإلاّاملت في جىوُذ الّالكاث، وجلٍى

 ة، باإللافت ئلى حاهب الحفٌى ِلى العُىلت الىلذًت.املجخمْ، أو ألاظش 

ج ـ هما ًمىً أن حعاهم هزه اإلاّاملت في الُفشكت والخالف بحن أفشاد ألاظشة الىاخذة أو املجخمْ، في خالت ئن لم 

 ًلتزم بّن اإلاىخشوحن في أداء ما بزمتهم.

لت الىلذًت في ول مً الىٍام الاكخفادي د ـ اِخباس هزه اإلاّاملت أداة ووظُلت مً وظائل حّلُم اهذماج العُى 

  والبىيي. 
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 ثاهيا ـ حكم معاملة )دارت(

ً أنها مّاملت حائضة، بِىما ًشي آخشون   هزه اإلاّاملت التي ؼاِذ بحن الىاط، ًشي بّن الفلهاء اإلاّاـٍش

لحن مّا ِلى الىدى آلا  حي: أنها خشام؛ بىاء ِلى جىُُفها الفلهي، وظأِشك في هزه الىلىت أدلت الفٍش

 ـ أدلة املوجزين ومىاقشتها 1

 ٌعخذٌ اإلاىحضون لهزا الىُى مً اإلاّاملت بّذة مبرساث أهمها: 

ّت ؤلاظالمُت لِعذ مدفىسة، وإهما ًجىص اظخخذام ـىس حذًذة منها، وخاـت ِىذما  ألاول  ـ الّلىد في الؽَش

ل في الّلىد ؤلاباخت ِىذ هثحر مً الّلماء، ما لم ًشد هق  جذِىا الحاحت لزلً، هما في هزه اإلاّاملت؛ ألن ألـا

ّت الّامت.  صحُذ ًمىّها، أو جيىن اإلاّاملت مخالفت للىاِذ الؽَش

ها هق ًمىّها، هما لم هجذ فيها ما ًخالف اللىاِذ وه  زه اإلاّاملت التي هدً بفذدها لم ًشد بخفـى

ُت الّامت.  الؽِش

، هما ظُأحي في الذلُل اإلاىالي.   هزا ئن كلىا بأن هزه اإلاّاملت غحر داخلت في معمى اللشك اإلاؽشُو

ل في الّلىد ؤلاباخت ئرا لم جىً مخالفت ل  ّت، ولم ًشد هق صحُذ ختى ئن ظلمىا بأن ألـا لىاِذ الؽَش

: ئن هىان ئحماِا ِلى اللاِذة آلاجُت: "ول كشك حش هفّا فهى خشام" وهي كاِذة ال اظخثىاء فيها،  ًمىّها، فىلٌى

ت.    ت أو ال، واملجىص ًلش بىحىد اإلاىفّت اإلادعاٍو  ومً زم جيىن اإلاىفّت خشاما ظىاء أواهذ مدعاٍو

ًِ كشك فُه ئسفاق باإلالترك؛ ألن اإلالترك ًيخفْ باإلااٌ مذة مُّىت، زم ًشد مثل ما  ـ أن هزه اإلاّاملت ِباسة الثاوي

ادة وال هلق، وهزا هى اللشك الزي أحمْ الّلماء ِلى حىاصه.  أخز مً غحر ٍص

بُذ أن الفشق بحن هزا الىُى مً اللشك واللشك اإلاّشوف، أن اللشك هىا ٌؽترن فُه أهثر مً شخق،  

 بحن شخفحن فلي؟واللشك اإلاّشوف ًيىن 

وما اظُخذٌ به هىا غحر معلم؛ إلاا فُه مً العلف بؽشه العلف "اإلاإدي ئلى ظلف حش هفّا، والّلت ًلضم  

 .1مً وحىدها وحىد الحىم"

اداث   ادة املحشمت في اللشك ال جلخفش ِلى اللذس والففت بل حّم حمُْ الٍض ومما ًيبغي أن ٌّلم أن الٍض

 حيغ اللشك، وأن جدفل الاظخفادة مً الجاه وهدىه مما رهشه الفلهاء.والفىائذ؛ ختى ولى لم جىً مً 

ـ هزا الىُى مً اإلاّاملت ٌصجْ ِلى الخمامً والخّاون الاحخماعي؛ ألن الفىشة ألاظاظُت فُه هي الخّاون  الثالث

 ِلى البر، ومداسبت اإلاّامالث املحشمت التي فيها أول أمىاٌ الىاط بالباول.

 آلاًت. 1: )وحّاوهىا ِلى البر والخلىي وال حّاوهىا ِلى الازم والّذوان(مفذاكا للىله حّالى 

مىن في الغالب "أهثرهم خاحت، زم مً ًلُه في   ِّ
لذ  ًُ خجلى رلً في وىن اإلاؽاسهحن في هزه اإلاّاملت  ٍو

الاخخُاج وهىزا، هما أن بّن اإلاؽاسهحن فيها ًشض ى أن ًيىن آخش مً ٌعخلم هزه الجمُّت، فُيىن ملشلا 

لِعخفُذ منها املحخاحىن مً فلي، وكذ ًيىن ؼاسن فيها وال هذف له ظىي الحشؿ ِلى اظخمشاس هزه الجمُّت؛ 
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ئخىاهه وصمالئه، وبّمهم كذ ٌؽترن فيها مً أحل أن ًدفَ ماله؛ ألهه ئرا بلي لذًه أهفله، وسبما ًيىن في ئهفاكه 

ش يء مً ؤلاظشاف، فُدشؿ ِلى أن ًيىن آخش مً ًدعلم هزه الجمُّت، فُيىن ملشلا فلي، هما أن بّمهم 

م هزه الجمُّت  . 1"ًلجأ ئلى ؤلاكشاك ًِ وٍش

ىافُه الىاكْ؛ ألن اإلاخّاكذًً ال ًلفذون الخمامً، بل ًلفذون جبادٌ   ش غحر دكُم ٍو هزا الخبًر

العلف ظىاء أزىاء "جىكُْ الاجفاكُت فُما بُنهم أو خحن حعلُم اإلااٌ للمعخفُذ، وهم ٌّلىىن رلً وال ًخفىهه 

شون رلً بذًال ًِ اللشك الشبىي، هما ـشح لي بزلً هثحر منهم"  .1ٍو

ل كائال: "ئن الّشف حاس بُنهم بدعلُف اإلااٌ املجخمْ، والّشف  باإللافت ئلى ما ظبم ًمُف الّالمت الخاٍو

فهمه؛ ألن الّبرة في الّلىد باإلاّاوي ال باأللفاً، هما ًلٌى  والؽشه، وأًما العلف ًىّلذ بيل ما ًذٌ ِلُه ٍو

ىلُىن"  . 1ألـا

ؽمل هال مً اإلالشك واإلالترك ِلى العىاء، ومً زم فهي مفلحت ـ اإلاىفّت في هزا الىُى مً اإلاّاملت حالرابع 

ُتها" م اإلافلحت التي ال ممشة فيها، بل ًشد بمؽشِو  .1للىشفحن مّا، خاـت أن "الؽُش اإلاىهش ال ًشد بخدٍش

لى دسء اإلافاظذ   ها، ِو ِّ
 
ها وحل ِّ

 
ّت ولها مبيُت "ِلى حلب اإلافالح ولها؛ دك وكذ كشس ِلماء اإلالاـذ أن الؽَش

كها وحلها"بأ ظشها دِّ
 ، وهزا مىحىد في هزه اإلاّاملت اإلاالُت.1

ش مجاهب للفىاب؛ مً ِذة أوحه منها:   وهزا أًما جبًر

م اللشك الزي ًجش اإلاىفّت "مىللا، ظىاء حشه للىشفحن مّا: اإلالشك  1 ـ اإلالشس ِىذ ِلمائىا في هزا الباب جدٍش

 .1، ول رلً ممىُى ال ًجىص"واإلالترك، أو حشه للملشك وخذه، أو حشه ألحىبي ِنهما

ـ العلف ؼُش للمّشوف "لزلً اظدثني مً الشبا جشحُدا إلافلحت ؤلاخعان باإلاياٌعت ِلى مفلحت اجلاء الشبا؛ ئر  2

مً ِادة الؽُش جلذًم أٍِم اإلافلحخحن ِلى أدهاهما فارا حش هفّا بىلذ مفلحت ؤلاخعان باإلاياٌعت، فبلُذ 

ُت فبىل مىللا"مفعذة الشبا ظاإلات ًِ اإلاّاسك فُم  1ا فُه الشبا وخالف الجمُْ ملفىد الؽُش في اإلاؽشِو

؛ ألن اإلاىفّت  3 ـ ئن هثحرا مً اإلاّامالث اإلاالُت "والبُْ وؤلاحاسة وغحرهما فُه الىفْ للىشفحن، ومْ رلً خشمها الؽُش

ؽشه ال ًلضم مً لِعذ هي اإلالُاط الصحُذ للحل والحشمت والجىاص واإلاىْ؛ ألنها ؼشه في صحت اإلاّاملت، وال

وحىده الىحىد، وإهما ًلضم مً ِذمه الّذم، فارا لم جىحذ اإلاىفّت بىلذ اإلاّاملت، وإرا وحذث ًمىً أن جيىن 

 .1اإلاّاملت صحُدت أو فاظذة فال ًصح الاظخذالٌ بىحىد اإلاىفّت ِلى صحت اإلاّاملت"

ادة "هفْ ـ هما أن المشس في هزا الىُى مً اإلاّاملت ال ًلحم هال مً اإلال الخامس شك واإلالترك، ولِعذ هىان ٍص

اإلالشك ِلى خعاب اإلالترك، والىفْ املحشم في اللشك هى: الىفْ الزي ًخخق به اإلالشك دون اإلالترك، أما ئن 

م اإلافالح التي ال ممشة فيها ِلى أخذ، فخيىن ؼبيهت  وان الىفْ للىشفحن، فان هزا ال بأط به، والؽُش ال ًشد بخدٍش

العفخجت فيها مفلحت للىشفحن، وال ًخخق اإلالشك باإلاىفّت، وأحاصها هثحر مً املحللحن  ؛ خُث ئن1بالعفخجت

 .1مً أهل الّلم"
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ش أًما غحر دكُم؛ وختى لى افترلىا أن المشس ال ًلحم هال مً اإلالشك واإلالترك، فهىان   هزا الخبًر

ُت ظبلذ ؤلاؼاسة ئلى بّمها، منها: العلف بؽشه العلف، وألاحل امل .مىاوْ ؼِش  جهٌى

أما كىلهم بأن الىفْ املحشم في اللشك هى الىفْ الزي ًخخق به اإلالشك دون اإلالترك، فمشدود بما ظبم  

 أًما مً أن ول كشك حش مىفّت فهى خشام مىللا؛ ختى لى حشها ألحىبي.

 ـ أدلة املاوعين ومىاقشتها 2

 ٌعخذٌ اإلااوّىن لهزا الىُى مً اإلاّاملت بأدلت أهمها:

ـ ئن هزا الىُى مً اإلاّاملت فُه كشك مؽشوه فُه اللشك، وبّباسة أخشي ظلف بؽشه العلف، واللشك  ألاول 

الزي ًجش مىفّت خشام ئحماِا؛ بذلُل أن "سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ههى ًِ كشك حش مىفّت( وسوي أهه كاٌ: )ول كشك 

 حش هفّا فهى سبا(.

، وجبْ فُه ئمامه، هزا الحذًث أوسده باللفَ الثاوي اللاض   ي خعحن، وأوسده الغضالي في ـ وظُىه ـ باألٌو

فاهه هزلً أوسده، وصاد: ئهه صح. وسواه الحاسر بً أبي أظامت وغحره مً خذًث ِلي بً أبي والب هنع هللا يضر بلفَ 

 .1اللاض ي والشافعي، لىً في ئظىاده ظىاس بً مفّب، وهى مترون"

مً خُث الفله صحُذ؛ وختى ئن لم ًصح الحذًث فان الّلماء وسغم أن الحذًث لُّف ئظىادا، فهى  

أحمّىا ِلى اإلاّنى اإلازوىس، ومً زم فالّبرة باإلحماُ، واإلاعألت التي هىاكؽها هي أن ول واخذ مً اإلاؽاسهحن ًذفْ 

 مبلغا مُّىا ِلى الدعاوي، فُأخز ألاٌو اإلابلغ وله، زم ًأخزه الثاوي وهىزا ئلى آخش واخذ منهم.

مجزلت أن ًلشك خالذ أخمذ، ِلى أن ًلشك أخمذ خالذا؛ بهزا الؽشه جيىن اإلاىفّت مىحىدة، وهزا ب 

ذ الفائذة لىفعه؛ لهزا ًلْ الاكتراُ إلاً  وإرا واهذ مىحىدة، فاإلاّاملت خشام باإلحماُ، وول مىخشه في الجمُّت ًٍش

مىما أن ول مىخشه ًبخغي الاظخفادة، وإال إلاا اهخشه، بدُث ول فشك ًلشك ِلى أن ٌؽتره  ٌعخفُذ أوال، ِو

ت ولها كشله، ولِغ بالمشوسة أن ًيىن الؽشه مخلفٍا به مً كبل اإلاىخشوحن، وإهما ًجٌز مجزلخه  ِلى املجمِى

 الّشف، واإلاّشوف ِشفا واإلاؽشوه ؼشوا، والّشف بحن أِماء الجمُّت أن ول واخذ منهم ًلشك لُلترك.  

ؽشوه مً الىشف آلاخش، بل هى كشك مّخاد، خُث "ئن وكذ هىكؾ هزا الذلُل بيىهه لِغ فُه كشك م 

ول واخذ مً اإلاؽترهحن ئهما هى ملشك إلاً ًأخز هزه الجمُّت كبله، ومعخلشك ممً ًأخزها بّذه، ِذا 

؛ بهزا ًيىن ول واخذ ًأخز هفغ اإلالذاس الزي ًأخزه آلاخش 1آخشهم، فهى ٌعخىي خله الزي أكشله لهم حمُّا"

ادة.  مً غحر ٍص

م هزه اإلاّاملت.هما ًشد    هزا الذلُل بيىن الحذًث لُّفا، ومً زم ال ًصح الاخخجاج به في جدٍش

مه هى ما ٌؽتروه   م ول كشك حش هفّا باوالق؛ ألن الىفْ الزي وكْ ؤلاحماُ ِلى جدٍش هما ال ًصح جدٍش

ادة ِلى اإلالترك، والزي ًيىن في ملابلت اللشك.  اإلالشك ِلى اإلالترك مً مىفّت فيها ٍص

ت في كٌى اللائل: يالثاو  ـ ٌّخبر اللشك أخذ اللماًا "الثالر التي ال جيىن ئال هلل، واملجمِى
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 .1جمىْ أن جشي لغحر هللا" *** 1سفم الجاه 1اللشك والممان

ل: "ال ًلفذ به وحه هللا"  ، واللشك اإلاؽشُو ما وان ًبخغى به 1وهزا اللشك هما ًلٌى الّالمت دمحم الخاٍو

 وحه هللا حّالى.

ج هشبت املحخاج، ئال أهه ئن ابخغي به   ل في اظخدباب اللشك ؤلاسفاق، وجفٍش وكذ ُسد  هزا الذلُل بيىن ألـا

ت لم ًثب ِلُه، فهى مً كبُل اإلاباح، مثله مثل ئهٍاس اإلاّعش.   وحه هللا حّالى أزِب ِلُه، وإن ابخغي به مىفّت دهٍُى

؛ ألن ول واخذ  الثالث مً الجماِت أظلف اإلاعخفُذ ألاٌو خٍه مً اإلااٌ الزي ـ اللشك هىا "مإحل بأحل مجهٌى

ت  ت ِلى وحه العلف، ولً ًشد ئلُه ظلفه ئال ِىذما جأحي هىبخه، وهى ال ًذسي متى حعّفه اللِش أخزه باللِش

، ورلً مخالف لّمىم كىله  بىىبخه؟ هل ظُيىن الثاوي أم الثالث أم ألاخحر؟ ورلً ًإدي ئلى كشك ألحل مجهٌى

 .1الزًً آمىىا ئرا جذاًيخم بذًً ئلى أحل معمى فاهخبىه( حّالى: )ًأيها

، وهما ًلٌى ؤلامام الدعىلي: "ولِغ 1وهزا هما كاٌ ؤلامام اللشوبي: ئهه ٌؽمل البُْ واللشك والعلم 

 .1بالالصم للملترك أن ًشد اللشك إلالشله كبل اهلماء أحل كذ خذد بىق أو ِادة؛ ألن الّادة والؽشه"

ّت الجزاُ في اإلاعخلبل بحن اإلالشك واإلالترك؛ ألن اإلالشك ال خم وؼشه جدذًذ ألاحل  ؛ مً أحل ظذ "رَس

 .1له في اإلاىالبت باظترداد كشله كبل خلٌى أحله، هما ًلٌى فلهاؤها اإلاالىُت"

 .1ودلُلهم ِلى هزا كٌى الشظٌى ملسو هيلع هللا ىلص "اإلاعلمىن ِىذ ؼشووهم ئال ؼشوا خشم خالال أو أخل خشاما" 

مش الجمُّت في ظىت  وكذ  ُِ سد هزا الذلُل بيىن اإلاذة مّلىمت ولِعذ مجهىلت؛ ألنهم ًخفلىن بذاًت ِلى 

ت. خفلىن أًما ِلى مً ًأخزها أوال وزاهُا وهىزا، أو ًخفلىن ِلى اللِش  أو ظيخحن أو غحر رلً، ٍو

املخاوش، مثل: لى ماث اإلاذًً، أو ئن ألالشاس الىاحمت ًِ هزه اإلاّاملت أهثر مً مىافّها؛ إلاا جممىخه مً  ـ الرابع

ُفخه، وهىزا، فان الذائىحن ظُمُْ خلهم.  أفلغ، أو ٌِض مً ٌو

بُذ أن هزا الذلُل لم ٌعلم؛ ألن اإلاىفّت حّم ول اإلاؽاسهحن، ولِغ فيها لشس ِلى واخذ منهم، والؽُش  

ها وأمش بها.  الحىُم ال ًدشم اإلافلحت التي ال لشس فيها، وإهما ؼِش

ترالاث ـ و  الراجح  هللا أِلى وأِلم ـ في هزه اإلاّاملت اللٌى بدشمتها؛ للىة أدلت اإلااوّحن، وظالمتها مً الِا

ىدبه لها. ًُ  اإلاإزشة، هما أن اللٌى بدشمتها فُه بّذ ًِ الىكُى في الشبا الزي ٌّذ مً ألامىس الذكُلت التي كذ ال 

ً ال  غحر أن هزه اإلاّاملت ًمىً أن جيىن حائضة في خالت ئن دفْ ول  يُت اهخفاُ آلاخٍش واخذ مً اإلاؽاسهحن بِّ

لُيخفْ هى، فارا جدلم هزا اللفذ ـاسث اإلاّاملت خالال؛ ألن اللفذ فيها هى الخمامً والخّاون ِلى فّل 

الخحر، لىً بالىٍش ئلى الىاكْ هجذ هزا اللفذ غحر مىحىد، بل الؽشه هى اإلاىحىد، والّشف والؽشه، ومً زم 

 جيىن اإلاّاملت خشاما.

وفي الخخام أؼحر ئلى معألت جضاخم اإلافاظذ، وهي أن ًلْ اإلاعلم في خاحت ماظت ئلى العُىلت الىلذًت،  

ا مدما، أو ًذخل في هزه  ل ئليها، فبلي أمامه الاكتراك كشلا سبٍى ت فلم ًخـى ووشق حمُْ ألابىاب اإلاؽشِو
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ً، الجمُّت؛ مً أحل الحفٌى ِلى العُىلت، آهئز ًيىن الذخٌى في الجمُّت مل ذما؛ إلاا في رلً مً أخف المشٍس

 وهللا أِلم.

 خاثمـــــــةال

بّذ هزا الاظخّشاك املخخفش لهزه اإلاعألت اإلاّاـشة واإلاّشوفت بحن أهل اإلاغشب ب )داسث( جٍهش حملت  

ُاث التي هجملها في آلاحي:  مً الىخائج والخـى

 أوال ـ أهم الىتائج

ا إلاا ًذفّه آلاخشون، ـ مّاملت )داسث( حّني اجفاكا بحن ِذد مً  ألاشخاؿ ِلى أن ًذفْ ول منهم مبلغا هلذًا معاٍو

 فُأخزه أخذهم بدعب ما ًخفلىن ِلُه ئلى أن ًدفل ِلُه اليل.

ادة هفْ، أو كشلا  ـ اخخالف الفلهاء في جىُُف هزه اإلاّاملت ساحْ ئلى اخخالفهم في وىنها كشلا غحر مؽشوه بٍض

 واكترالا، واللشك هىا له مشدودًت.

ـ العبب الزي حّل الفلهاء ًخخلفىن في هزه اإلاّاملت ِائذ باألظاط ئلى اِخباس هزه اإلاّاملت مً اللشك الزي 

 ًجش مىفّت، أو لِعذ مىه.

اث الحُاة  ـ هىان ِىامل هثحرة حّلذ هزه اإلاّاملت جىدؽش بحن اإلاغاسبت أهمها الفلش وغالء ألاظّاس ومغٍش

 .ومخىلباتها اإلاتزاًذة والذخل املحذود

 ـ هزه الىُى مً مّاملت الىاط اإلاالُت ًفىف ئلى آزاس ئًجابُت وأخشي ظلبُت، بالىٍش ئلى املجخمْ هيل.

ت مً ألادلت التي  ـ اخخلف الفلهاء في خىم هزه اإلاّاملت ِلى سأًحن مخباًىحن، ألاٌو ًشي حىاصها بىاء ِلى مجمِى

 دلت.اِخمذ ِليها، والثاوي ًشي مىّها بىاء أًما ِلى ِذد مً ألا 

ـ الىدُجت التي خشحُذ بها مً هزه الذساظت البعُىت أن هزه اإلاّاملت غحر حائضة، ئال في خالت واخذة، وهي ما ئن 

 كفذ ول واخذ مً اإلاؽاسهحن في الّملُت الخّاون ِلى فّل الخحر، سغم بّذ هزا ًِ الىاكْ.

 ثاهيا ـ أهم التوصيات

 ًٍ أظاظحن هما:في لىء ما ظبم مً الىخائج، ًمىً أن أوص ي بأمش  

لى في مثل هزه اللماًا اإلاالُت التي ًخّاواها الىاط بىثرة، وهم  ـ لشوسة ئـذاس فخىي مً كبل املجلغ الّلمي ألِا

 في خحرة مً أمشها.

ت والخىبُلُت ـ مً خالٌ  ـ أكترح ِلى الباخثحن في الفله والاكخفاد ِامت ؤلاهثاس مً الذساظاث والبدىر الىٍٍش

ت التي جالمغ خُاة الىاط.ئحشاء ملابالث، و   ولْ اظخماساث مثال ـ في مثل هزه اللماًا الحٍُى

 املصادر واملراجع

م بشواًت وسػ ًِ هافْ.  ـ اللشآن الىٍش
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ـ أبى الحعً ِلي بً العالم الدعىلي، البهجت في ؼشح الخدفت، وبهامؽه خلى اإلاّاـم لفىش ابً ِاـم، أبى ِبذ 

 م.1991هـ/1411الذاس البُماء اإلاغشب، الىبّت ألاولى، ظىت: هللا دمحم الخاودي، داس اإلاّشفت، 

 م.2002هـ/1423ـ أبى ِبذ هللا دمحم اللشوبي، الجامْ ألخيام اللشآن، داس الحذًث، اللاهشة مفش، ظىت: 

ت: ـ أبى ِبذ هللا دمحم بً أخمذ اإلالشي، كىاِذ الفله، جدلُم دمحم الذسدابي، مىخبت داس ألامان، الشباه اإلاغشب، ظى

 م.2012

ج ألاخادًث وآلازاس الىاكّت في الؽشح  ـ ظشاج الذًً ألاهفاسي الؽافعي، اإلاّشوف بابً اإلاللً، البذس اإلاىحر في جخٍش

 الىبحر، جدلُم أبي ـفُت، وأبي ِبذ هللا مديي الذًً، وأبي ِبذ هللا بً ظلُمان، داس الهجشة.

اك اإلاملىت الّشبُت العّىدًت، ـ ظّذ بً جشوي الخثالن، فله اإلاّامالث اإلاالُت اإلاّاـ ش، داس الفمُعي، الٍش

 م.2012هـ/1433الىبّت الثاهُت، ظىت: 

ً، مجمُى الشظائل الفلهُت، مىخبت الشؼذ، الىبّت ألاولى، ظىت:  ض الجبًر  م.2001هـ/1429ـ ِبذ هللا بً ِبذ الٍّض

 م.2003هـ/1424الذًً بً ِبذ العالم، كىاِذ ألاخيام في ئـالح ألاهام، داس ابً خضم، الىبّت ألاولى، ظىت:  ـ ِض

ـ ِلي بً دمحم الذاسكىني، ظجن الذاسكىني، وبزًله الخّلُم اإلاغني ِلى الذاسكىني، دمحم ؼمغ الحم الٍُّم آبادي، 

 م. 2004هـ/1424ولى، ظىت: جدلُم ؼُّب ألاسهإوه وغحره، مإظعت الشظالت، الىبّت ألا 

فاث، جدلُم دمحم ـذًم اإلايؽاوي، داس الفمُلت.  ـ ِلي بً دمحم الؽٍشف الجشحاوي، معجم الخٍّش

 هـ.1415، ظىت: 22ـ مجلت البدىر ؤلاظالمُت، اإلاملىت الّشبُت العّىدًت، الّذد: 

ل، خىم اإلاّاملت اإلاّشوفت ؼّبُا باظم )داسث(   https://www.facebook.com/taaouilـ دمحم الخاٍو

ه خماد، معجم اإلافىلحاث اإلاالُت والاكخفادًت في لغت الفلهاء، داس الللم، الىبّت ألاولى، ظىت:  ـ هٍض

 م.2001هـ/1429
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 الموظمات الدولية المخجصة بمكافحة الفساد في إسرتداد الممجلكات المسروقة المجأثية مى جرائم الفساد دور
 

 1كريم معروفط.ب .
 الملخص:

نهذف مً خالٌ دساظت مىغىع دوساإلاىظماث الذولُت املخخطت بميافدت الفعاد في ئظترداد اإلامخلياث اإلاعشوكت اإلاخأجُت 

مً حشاةم الفعاد ئلى مػشفت ؤلاؾاس اإلافاهُمي للهُئاث الذولُت الحيىمُت وؾحر الحيىمُت اإلاػىُت بميافدت الفعاد،ورلً 

وإجفاكُت مىظمت الخػاون والخىمُت  2003افدت الفعاد لػام مً خالٌ دساظت ئجفاكُت ألامم اإلاخدذة إلاي

ؤلاكخطادًت،واإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت اإلاخمثلت في البىً الػالمي وضىذوق الىلذ الذولي،ومىظمت الشفافُت الذولُت 

 إلايافدت الفعاد ومىظماث املجخمؼ اإلاذوي.

الذولُت الشظمُت وؾحر الشظمُت في ميافدت الفعاد ول خعب ونهذف أًػا ئلى ئبشاص آلالُاث التي ئغخمذتها هزه اإلاىظماث 

ئخخطاضاجه وظلؿاجه منها مً جخمخؼ بطالخُاث وظلؿاث واظػت وؾحر مدذودة،ومنها مً لذيها ضالخُاث وظلؿاث 

 غُلت ومدذودة.

خطادًت،اإلاإظعاث الفعاد ،ئظترداد اإلامخلياث ،مىظمت ألامم اإلاخدذة،مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلاك الكلماث املفتاحيت:

 .الذولُت اإلاالُت،مىظمت الشفافُت الذولُت،مىظماث املجخمؼ اإلاذوي

 

The Role of International organisations in combating corruption and 

recovering stolen property from corruption crimes. 

 

Abstract: 

By studying the topic of The role of International organizations in combating corruption and 

recovering stolen property from corruption crimes,we aim to know the conceptual framework 

of international governemental and non-governemental bodies concerned with combating 

corruption,by studying the united nations anti-corruption convention of the organization for 

economic cooperation and development and the international financial institutions represented 

by the bank the international monetary fund,transparency international organization for 

combating corruption and civil society organizations,and we also aim to highlight the 

mechanisms adopted by these official and unofficial international organizations in the face of 

corruption,each according to its competenncies,some of which have broad and limited 

powers. 

Keywords: 

The  corruption,property recovery,the united nations anti-corruption organization,the 

organization for economic cooperation and development,international financial 

institution,,transparency international,civil society organizations. 
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 مقدمت:

في العىىاث ألاخحرة شهذ الػالم ئسجفاغا غحر معبىق لظاهشة الفعاد شمل مجاالث غذًذة وواظػت غلى الطػُذ الذولي 

وؤلاكلُمي والىؾني،وجدىلذ ئلى ظاهشة غاإلاُت تهذد املجخمؼ الذولي بأهمله،وبالخالي حػاون الذٌو أضبذ غشوسة خخمُت 

غلى هزا العشؾان هما أظماه البىً الذولي. لللػاء  

مت جخمحز بػىاضش خفُت ووهمُت ًطػب ئهدشافها خُث  مت الفعاد مً الىاخُت اللاهىهُت في وىنها حٍش وجىمً خؿىسة حٍش

جفخلش ئلى وحىد املجني غلُه هصخظ ؾبُعي ختى ًمىً مداظبخه ومداهمخه مثل الجشاةم ألاخشي واللخل أو العشكت أو 

ت ًطػب مالخلت الجىاة فيها.الجشح وا لػشب فهي جلؼ غلى اشخاص مػىٍى  

فمىغىع ميافدت الفعاد وإظترداد اإلامخلياث اإلاعشوكت ًدظى باهخمام املجخمؼ الذولي الزي ٌععى ئلى مداسبت وجذاسن 

ة خُث واهذ املخاؾش الىاحمت غىه،واإلابادسة ئلى ئًجاد ووغؼ خلٌى وإظتراجُجُاث دولُت شاملت وداةمت إلايافدت الظاهش 

ميافدت الفعاد حػخبر غمً مجاٌ ئخخطاص خيىمت ول دولت بمفشدها وأضبدذ الُىم شأن مجخمؼ دولي،وكؿػذ 

الجهىد الذولُت شىؾا هبحرا في سقي وجؿىس الهُئاث املخخطت بميافدت الفعاد بيل ضىسه،وؾىسث مً آلُاث مىاحهت 

يها.الظاهشة للىضٌى ئلى هخاةج مشغُت ومُذاهُت في اللػاء غل  

وغلى الطػُذ ؤلاكخطادي بلؿذ ظاهشة الفعاد أسكاما مخُفت وسهُبت خُث أبشصث مىظمت الشفافُت الذولُت إلايافدت 

 الفعاد ضىسة كاجمت وملللت وضادمت غً خالت الفعاد في حمُؼ ئهداء الػالم.

 أسباب إختياز املوضوع:

املخخطت بميافدت هى اإلاٌُى الصخص ي في مػشفت ألاظباب الزاجُت التي دفػخىا إلخخُاس مىغىع اإلاىظماث الذولُت 

اإلاىاغُؼ اإلاخػللت بالفعاد،ووأي باخث ٌععى ئلى ؤلاضالح ومداسبت الفعاد خعب كذسجه ومىغػه وخذود 

 ئمياهُاجه،فمداسبت الفعاد معإولُت الجمُؼ ومعالت غمحر وأخالق.

مت الفعاد مً أخؿش الجشاةم التي تهذد أما فُما ًخػلم باألظباب اإلاىغىغُت التي دفػخىا إلاػالجت هزا اإلاىغ ىع هى أن حٍش

أمً وإظخلشاس املجخمؼ الذولي وحػُم بشامج جىمُتها،وهزلً ٌػخبر الخػاون الذولي بحن الذٌو هى الىظُلت الىخُذة وآلالُت 

م اإلا ذة مً هىغها التي ًمىً مً خاللها الحذ مً ظاهشة الفعاد وإظترداد اإلامخلياث اإلاعشوكت غً ؾٍش ىظماث الفٍش

 الذولُت الشظمُت وؾحر الشظمُت،ورلً بفػل ؤلاجفاكُاث اإلابرمت التي جدذد وجبحن ظبل الىكاًت مً الظاهشة.

هزلً ظهىس الػذًذ مً الثىساث والحشاواث الشػبُت اإلاىاهػت للفعاد غذ خيىماتهم ودولهم التي جفشذ فيها ظاهشة 

ب امىاٌ ئلى الخاسج الفعاد وأدث ئلى ئغؿشاباث ظُاظُت وأمىُت وهضاغاث بع بب جىسؽ اإلاعإولحن في كػاًا فعاد وتهٍش

 كذسث بمالًحر الذوالساث وجم جلذًمهم ئلى الػذالت مً أحل مداهمتهم.

 أهميت املوضوع:

جىمً أهمُت مىغىع مىاحهت الفعاد في وىهه مً اإلاىاغُؼ الحذًثت والػاإلاُت التي شؿلذ الشأي الػام الػالمي،وأضبدذ 

م الجمُؼ ليىنها معألت جمغ الجمُؼ وال ًمىً ألي دولت حعلم مً مخاؾش الظاهشة،ئغافت ئلى ئهخمام الُىم مدـ ئهخما
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مت باغخباسها مً أهبر الخدذًاث ئصغاحا للذٌو ختى جػمً ئظخلشاسها وضالبت مجخمػها  املجخمؼ الذولي بالخطذي للجٍش

ش آلُاث الخػاون الذولي. م جؿٍى  غً ؾٍش

    أهداف املوضوع:

خالٌ مػالجخىا لهزا اإلاىغىع ئلى مػشفت أهم اإلاىظماث الشظمُت وؾحر الشظمُت املخخطت بميافدت الفعاد  نهذف مً

مت.  وإظترحاع ألاضٌى اإلانهىبت واإلابادب التي جلىم غليها في مىاحهت الجٍش

ػُت واإلاإظعاجُت للمىظماث الذولُت في الخطذي للفعاد.  غشوسة الخؿشق ئلى آلالُاث الدشَش

حعلُـ الػىء غلى كىاغذ وإحشاءاث الخػاون الذولي في مداسبت الفعاد وىنها مً أضػب وأغلذ ؤلاحشاءاث،وخاضت فُما 

 ًخػلم باحشاءاث ئظترداد ألامىاٌ اإلانهىبت.

مت الفعاد،ألن ميافدتها لم حػذ خُاسا  الىضٌى ئلى أهمُت جىخُذ الجهىد الذولُت لػمان ميافدت شاملت ومشترهت لجٍش

دذ خخمُت فشغتها الػىإلات وماجلخػُه في جىَشغ الشفافُتبل أضب  

 إلاشكاليت:

 جخمثل ؤلاشيالُت الشةِعُت التي ؾشخىاها في مػالجخىا للمىغىع مدل الذساظت

 هل وحىد هزه اإلاىظماث الذولُت  املخخطت في مداسبت الفعاد وإظترداد اإلامخلياث اإلاعشوكت وافي لللػاء غلى الظاهشة؟أم

 ال بذ مً جذغُمها بهُئاث ومىظماث أخشي؟

 أما ألاظئلت الفشغُت التي وععى لإلحابت غليها في مىغىغىا فخخمثل في:

مت الفعاد وإظترداد اإلامخلياث ألاضٌى اإلاهشبت؟  ماهي أهم الهُئاث الذولُت املخخطت بميافدت حٍش

؟ هُف غالجذ ؤلاجفاكُاث الجماغُت وؤلاكلُمُت والثىاةُت كػُت الفعاد  

؟أم هي غلى شيل جىضُاث فلـ؟  هل آلالُاث الذولُت املخخطت في مىاحهت الفعاد حاءث ملضمت للذٌو

 املىهج املستخدم:

ئغخمذها في دساظدىا إلاىغىع اإلاىظماث الذولُت اإلاػىُت بميافدت الفعاد غلى اإلاىهج الىضفي والخدلُلي،ورلً بخدلُل 

وؾحر الحيىمُت مً خالٌ الخؿشق ئلى مػشفت ئجفاكُت مىظمت ألامم اإلاخدذة ؤلاؾاس اإلافاهُمي للمىظماث الذولُت الحيىمُت 

،وإجفاكُت مىخظمت الخػاون والخىمُت ؤلاكخطادًت،واإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت ومىظمت 2003إلايافدت الفعاد لػام

خىظُمُت واإلاإظعاجُت الشفافُت الذولُت إلايافدت الفعاد ومىظماث املجخمؼ اإلاذوي،وهزلً جدلُل آلالُاث اللاهىهُت وال

 التي ئغخمذتها هزه اإلاىظماث في الخطذي لظاهشة الفعاد ومالخلت الجىاة.

 لإلحابت غلى ؤلاشيالُت الشةِعُت وألاظئلت الفشغُت هلترح أن جيىن الذساظت غلى هزا اإلاىهج:

ت للمىظماث الذولُت املخخطت بميافدت الفعاد. :اإلاػالجت الىظٍش  اإلابدث ألاٌو

ي: آلُاث اإلاىظماث الذولُت في ميافدت الفعاد وإظترداد اإلامخلياث اإلاعشوكتاإلابدث الثاو  

 

 

. 
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 املبحث ألاول:املعالجت الىظسيت للمىظماث الدوليت املختصت بمكافحت الفساد 

غلى اإلاعخىي الذولي بأن الفعاد لم ٌػذ معألت داخلُت مدطىسة غمً خذود الذٌو التي حػاوي منها  أضبذ هىان ئكخىاع

إزش غلى الػالكاث الذولُت مما ًجػل الخػاون بحن الذٌو خاحت ملحت للعُؿشة غلُه،وال  بل باث مشع ًخترق الحذود ٍو

مفشدها دون ئغخباس او معاغذة أو غىن مً الاظشة ًمىً ألي دولت أن جلىم بىغؼ ئظتراجُجُاث وآلُاث إلايافدت الفعاد ب

 الذولُت.

 املطلب ألاول:املىظماث الدوليت السسميت املختصت بمكافحت الفساد 

غشف الػالم ئبشام الػذًذ مً ؤلاجفاكُاث واإلاػاهذاث الذولُت اإلاخػللت بميافدت الفعاد التي لها جأزحر مباشش في مىاحهت 

وإجفاكُت مىظمت الخػاون والخىمُت  2003مم اإلاخدذة إلايافدت الفعاد لػام الظاهشة مثل ئجفاكُت مىظمت ألا 

 ؤلاكخطادًت،واإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت اإلاخمثلت في البىً الػالمي وضىذوق الىلذ الذولي.

2003الفسع ألاول: إجفاقيت مىظمت الامم املتحدة ملكافحت الفساد لعام   

خ  ت دولُت إلايافدت الفعاد جيىن معخللت غً ئجفاكُت ألامم اإلاخدذة إلايافدت جم ئغذاد ئجفاكُ 2000ظبخمبر  04بخاٍس

مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت،وفي  ئغخمذث الجمػُت الػامت ئجفاكُت ألامم اإلاخدذة إلايافدت الفعاد  2003اهخىبش  31الجٍش

ذا باإلاىعًُ بحن  جم بملش الامم  2003مبر دٌع 11و 09وفخدذ باب الخىكُؼ غليها في مإجمش الخىكُؼ العُاس ي في محًر

ىسن ختى  2005.1دٌعمبر  14،ودخلذ خحز الخىفُز في 2005دٌعمبر  09اإلاخدذة بيٍُى  

 أوال:مضمون إلاجفاقيت

جخيىن ؤلاجفاكُت مً دًباحت وإخذي وظبػىن مادة كاهىهُت مىصغت غلى زماهُت فطٌى سةِعُت جخػمً أخيام غامت،جذابحر 

م والىفار،الخػاون ال   1ذولي،آلُت اإلاخابػت،وأخيام خخامُت.وكاةُت،الخجٍش

2003ثاهيا:هطاق جطبيق إجفاقيت الامم املتحدة ملكافحت الفساد لعام   

اث ميافدت الفعاد ظىاء كبل  جدعم ؤلاجفاكُت بالشمٌى خُث حعشي ألاخيام الىاسدة بها غلى وافت مشاخل ومعخٍى

الػلابُت(أو جدبؼ الػاةذاث اإلاخدطلت غً الفعاد مؼ وكىغها)العُاظاث الىكاةُت(او بػذ وكىغها)العُاظاث الشدغُت و 

  1مشاغاة الذٌو مبذأي اإلاعاواة في العُادة وظالمت ألاساض ي،ومبذأ غذم الخذخل في الشإون الذاخلُت للذٌو الاخشي.

2003ثالثا:املبادئ السئيسيت إلجفاقيت ألامم املتحدة ملكافحت الفساد لعام   

ئجفاكُت ألامم اإلاخدذة إلايافدت الفعاد هزهش ماًلي: مً بحن ألاظاظُت التي جلىم غليها  

ػُت وجىفُزًت الصمت لىغؼ ؤلاجفاكُت مىغؼ الخىفُز خعب 1 ـ الضمذ ؤلاجفاكُت الذٌو الاؾشاف غلى جبني ئحشاءاث حشَش

ت ًيىن مً ؤلاجفاكُت،وفُما ًخػلم بخؿبُم ؤلاجفاكُت وجىفُزها مً كبل حهاث الخدلُم واملحاهم 65ماحاء في هظ اإلاادة 

1وفلا لللىاهحن الذاخلُت.  

ـ جؿبُم الذٌو ألاؾشاف لإلجفاكُت مً خالٌ جبني مجمىغت مً ؤلاحشاءاث اللاهىهُت والخىظُمُت وإلتزام اللاض ي الىؾني 2

1ببىىدها مً خالٌ جؿبُم اللىاهحن املحلُت التي أضبدذ الذولت ملضمت بخىُُفها وفلا لبىىد ؤلاجفاكُت هفعها.  
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يىن لللػاء الىالًت والعلؿت غلى ئكلُم ـ جؿبُم 3 ؤلاجفاكُت وؤلالتزام ببىىدها ًيىن مؼ ئخترام ظُادة الذٌو ألاؾشاف،ٍو

الذولت مؼ مشاغاة الخػاون الذولي في مجاٌ اإلاعاغذة اللػاةُت،وؾشق وآلُاث الخػاون الذولي ألاخشي في مجاٌ ميافدت 

1الفعاد.  

  2003تحدة ملكافحت الفساد لعام زابعا:إلاطاز املؤسس ي إلجفاقيت ألامم امل

ئجفاكُت ألامم اإلاخدذة إلايافدت الفعاد جػمىذ في ؤلاؾاس اإلاإظس ي الزي ًخم مً خالله وغؼ أخيامها كُذ الخىفُز مً كبل 

 الذٌو ألاؾشاف بػػها ملضم للذٌو وبػػها آلاخش ًذخل غمً ؤلاؾاس ؤلاخخُاسي للذٌو وجخمثل فُما ًلي:

كافحت الفساد في مجال جىفير القاهون ـ السلطاث املختصت بم1  

مً ؤلاجفاكُت،والتي جلضم الذٌو ووفلا  36ئوشاء هزه العلؿاث مً ؤلاحشاءاث والخذابحر اإلالضمت الىاسدة في هظ اإلاادة 

ػُت أن جخخز ول ماًلضم مً ظلؿاث وحهاث مخخططت لخىفُز اللاهىن،وجمىذ ضالخُت مىاظبت  الهظمتها الدشَش

1ا ألداء اإلاهام اإلاللاة غلى غاجلها.وإظخلاللُت في غمله  

ـ إوشاء سلطت مسكزيت معىيت بتلقي طلباث املساعدة القضائيت املتبادلت 2  

ت جخىلى معإولُت جللي ؾلباث اإلاعاغذة اللػاةُت  مً ؤلاجفاكُت 46أوحبذ اإلاادة  غلى الذٌو ألاغػاء ئوشاء ظلؿت مشهٍض

اإلاخبادلت وجىفُزها أو ئخالتها غلى العلؿاث اإلاػىُت ومخابػت رلً مػها ورلً مً خالٌ اللىىاث الذبلىماظُت أو الششؾت 

جب ئبالؽ ألامحن الػام لالمم اإلاخدذة بدعمُت جلً العلؿاث ا ت.الذولُت،ٍو 1إلاشهٍض  

ـ وحدة املعلوماث إلاستخبازاجيت املاليت 3  

خمثل دوس هزه الىخذة  14هزه الىخذة هطذ اإلاادة  مً ؤلاجفاكُت غلى ئوشائها وهي مً الخذابحر وؤلاحشاءاث ؾحر اإلالضمت،ٍو

ت أو غم ً ألاحهضة في حمؼ وجدلُل حمُؼ اإلاػلىماث والبُاهاث غً حشاةم الفعاد،وجإظعها الذٌو غمً البىىن اإلاشهٍض

ألامىُت اإلاخخططت،وحػخبر غامل معاغذ ومهم للجهذ الىؾني والذولي إلايافدت ظاهشة الفعاد وإظترداد اإلامخياث 

1اإلاعشوكت.  

 الفسع الثاوي:إجفاقيت مىظمت التعاون والتىميت إلاقتصاديت

مت ؤلاكخطادًت واإلاالُت،ومً  جلىم مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلاكخطادًت بأوشؿت وحهىد خثِثت في مجاٌ ميافدت الجٍش

ت  أبشص معاغيها في ميافدت الفعاد غلى معخىاها ًذغم غمل اإلاىظمت إلايافدت الفعاد والششىة في داةشة الخػامالث الخجاٍس

وجدشيل مً زالزحن دولت غػى حععى إلجخار ئحشاءاث كاهىهُت ملضمت  1960وجأظعذ اإلاىظمت غام 1الذولُت املخخلفت،

ت ئهخلاٌ ألامىاٌ والخذماث. إلايافدت الششىة ووغؼ 1كىاهحن لػمان خٍش  

م الفعاد ؤلاكخطادي الذولي،وجم  حػخبر ئجفاكُت مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلاكخطادًت أٌو ئجفاكُت دولُت تهذف ئلى ججٍش

،ودخلذ 1997دٌعمبر  17اإلاطادكت غلى هزه ؤلاجفاكُت بادساج كىاغذ كاهىهُت ملضمت للذٌو ألاغػاء،وجم الخىكُؼ غليها في 

،وجػم اإلاىظمت ئلى ًىمىا هزا زماهُت وزالزحن دولت منها أسبػت وزالزحن دولت غػى داةم 1999فُفشي  15خحز الخىفُز في 

لُا والاسحىخحن(. ل وحىىب ئفٍش ا والبراٍص 1وأسبػت دٌو ؾحر اغػاء)بلؿاٍس  
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بىاءا غلى ؾلب مً  1989لها ظىت وأدسحذ مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلاكخطادًت كػُت الفعاد الذولي في حذٌو أغما

ىُت بعبب خعاستها لطفلاث  ىُت،وغلى أظاط الشياوي اإلاخىشسة اإلالذمت مً ؾشف الششواث ألامٍش الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

ت دولُت أمام ششواث مىافعت غلى ؾشاس الششواث الطِىُت وألاسوبُت. 1ججاٍس  

لغ هزه اإلاىظمت في ئحخماع وصساء دٌو ألاغػاء غلى أٌو وبذأث اشؿاٌ مششوع ئجفاكُت اإلاىظمت بمىاظبت مطادكت مج

.1994جىضُت إلايافدت الفعاد ظىت   

 الفسع الثالث:املؤسساث املاليت الدوليت

مت الفعاد وإظترداد  حػخبر اإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت مً بحن اإلاىظماث الذولُت التي لها دوس هبحر في مىاحهت حٍش

شفافُت اإلاالُت الذولُت التي هي مً سواةض هضاهت ؤلاكخطاد الػالمي،وأضبدذ اإلامخلياث،ورلً مً خالٌ جىَشغ ال

ػها وجىفُز بشامجها،ورلً جفادًا إلهدشافها  اإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت جؿبم آلُاث سكابُت وغلابُت حذًذة في مخابػت مشاَس

 غً أهذافها التي ظؿشث لها واملحذدة لها.

 أوال:البىك العالمي  

مً أهثر اإلاىظماث ئهخماما بمداسبت الفعاد الهه هى الجهت الشظمُت الشاغُت لبرامج جىمُت املجخمػاث البىً الذولي 

لها غلى اإلاعخىي الذولي، ؼ التي ًمىلها،وجلذم 1وجمٍى ومعتهذفا ميافدت ول ضىس ؤلاخخُاٌ والفعاد ؤلاداسي واإلاالي في اإلاشاَس

في جؿبُم بشامج ئضالخُت حعخفُذ مً كشوع البىً بطىسة اإلاعاغذاث للذٌو الىامُت التي جيافذ الفعاد وجىجح 

ػخبر البىً الػالمي أبشص وأهم مطذس في جلذًم الػىن واإلاعاغذاث اإلاالُت والفىُت للبلذان الىامُت في حمُؼ 1أفػل، َو

1أهداء الػالم.  

 ثاهيا:صىدوق الىقد الدولي

لذولُت الشظمُت اإلاػىُت بميافدت الفعاد وإظترداد ضىذوق الىلذ الذولي مً اإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت واإلاىظماث ا

اإلامخلياث اإلاعشوكت،ورلً لػىامل جخػلم بالطالخُاث الىاظػت التي ًخمخؼ بها الطىذوق في مشاكبت العُاظاث ؤلاكخطادًت 

 واإلاالُت،فال جىحذ أي مإظعت مالُت غاإلاُت جمخلً ما ًمخلىه ضىذوق الىلذ الذولي مً كذساث في الخذخل لدشىُل

1العُاظاث الذاخلُت للذٌو الاغػاء وفي الشكابت غليها في مجاله اإلاخػلم بالىىاحي ؤلاكخطادًت واإلاالُت.  

 املطلب الثاوي:املىظماث الدوليت غير السسميت املختصت بمكافحت الفساد 

أهذاف مػُىت،وهي الهُئاث الذولُت ؾحر الحيىمُت هي هُاهاث جىظُمُت جخألف مً مجمىغت مً ألافشاد حععى للىضٌى ئلى 

هُاهاث معخللت ؾحر جابػت لحيىماث الذٌو التي جيشأ فيها هزه اإلاىظماث مثل مىظمت الشفافُت الذولُت إلايافدت الفعاد 

 ومىظماث املجخمؼ اإلاذوي.

 مىظمت الشفافيت الدوليت ملكافحت الفساد الفسع ألاول:

مىظمت الشفافُت الذولُت إلايافدت الفعاد خشهت غاإلاُت أكشها مجخمؼ مذوي غالمي بػذ ئهتهاء الحشب الباسدة جللذ جشخُبا 

دولُا مً ؾشف الػذًذ مً الاوظاؽ الذولُت حػمل مً احل اإلاعاهمت في بىاء ملاًِغ الفعاد والحىم الطالح أو 

ٍت جػم اإلائاث مً ألاغػاء في ججمؼ دولي هذفه مداسبت الششىة فشع مدلي مؼ ظىشجاس  100وهي جخيىن مً مئت 1الشاشذ،
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تهذف ئلى جىَشغ حهىدها إلايافدت وافت  1993والفعاد ؤلاداسي واإلاالي ملشها اإلاشهضي الذاةم في بشلحن ألاإلااهُت،وأوشئذ غام 

1ضىس الفعاد لذي الذٌو والحيىماث.  

 أوال:أزكان مىظمت الشفافيت الدوليت في مكافحت الفساد 

 حػمذ مىظمت الشفافُت الذولُت غلى أسبػت غىاضش لخدلُم ئظتراجُجُتها وهي:

ـ بىاء جدالف غلى اإلاعخىي املحلي وؤلاكلُمي والػالمي ًػم الحيىماث واملجخمؼ اإلاذوي واللؿاع الخاص ملحاسبت الفعاد 1

 الذاخلي والخاسجي.

ـ جىظُم ودغم الفشوع املحلُت للمىظمت لخدلُم أهذافها.2  

ـ اإلاعاغذة في جطمُم وجىفُز هظم الجزاهت الفػالت.3  

ادة الىعي الػام باالغشاس اإلاهلىت للفعاد.4 1ـ ججمُؼ وجدلُل ووشش اإلاػلىماث وٍص  

 ثاهيا:مبادئ مىظمت الشفافيت الدوليت في الوقايت من الفساد

غلى مجمىغت مً اإلابادب هزهش منها: ًشجىض غمل مىظمت الشفافُت الذولُت في الخطذي للفعاد وإظترداد ألامىاٌ اإلانهىبت  

ـ ئغخباس الحشهت غذ الفعاد خشهت غاإلاُت جخجاوص ألاهظمت العُاظُت وؤلاحخماغُت وؤلاكخطادًت والثلافُت داخل الذولت.1  

ت والشفافُت واإلاعاءلت غلى اإلاعخىي الىؾني وججاوص ؤلاهخماءاث 2 ـ ؤلاهخمام بمبادب الذًملشاؾُت واإلاشاسهت والالمشهٍض

حضبُت الػُلت في الحىم وؤلاداسةال  

ت جلف وساء الفعاد.3 ـ الدعلُم بىحىد أظباب غملُت مادًت اخالكُت ومػىٍى  

جب مداسبتها بىظاةل لها هفغ ؾبُػت 4 ـ ئدسان مخاؾش الفعاد لها ؾبُػت غاإلاُت جخػذي الحذود ؤلاكلُمُت ليل دولت،ٍو

 جلً الظاهشة.

والحذًث اإلافطل غىه مً الىحهت اإلاهىُت. ـ ئختراق حذاس الطمذ الزي ًدُـ بالفعاد5  

ت مً أحل 6 ـ حشىُل ئةخالف غذ الفعاد ًجمؼ ول الاؾشاف املخخلفت وبخػبئت في الىكذ راجه ول اإلاىاسد الػشوٍس

1ميافدخه.  

 ثالثا:التقازيس العامليت الشاملت ملىظمت الشفافيت الدوليت ملكافحت الفساد

ش هزهش ماًلي:جلىم مىظمت الشفافُت الذ 2001مىز غام  ش شاملت غً الفعاد ومً بحن هزه الخلاٍس ولُت باضذاس جلاٍس  

ش وان ظىت 1 سهض غلى الفعاد في الػالم بطفت غامت. 2001ـ أٌو جلٍش  

ش الثاوي ظىت 2 سهض غلى الفعاد في وظاةل الحطٌى غلى اإلاػلىماث والخػامل مػها. 2003ـ الخلٍش  

ش الثالث ظىت 3 اد العُاس ي.سهض غلى الفع 2004ـ الخلٍش  

ش الشابؼ ظىت 4 سهض غلى أوحه الفعاد كؿاع البىاء واإلالاوالث وأوحه ؤلاغماس وإغادة البىاء. 2005ـ الخلٍش  

ش الخامغ ظىت 5 سهض غلى الفعاد في مجاٌ الشغاًت الصحُت. 2006ـ الخلٍش  

ش العادط ظىت 6 سهض غلى الفعاد في الىظام اللػاتي. 2007ـ الخلٍش  

ش7 1وهذد الخػافي الػالمي. 19-هض غلى الفعاد الزي أغػف ؤلاظخجابت ليىفُذس  2020ـ آخش جلٍش  

 الفسع الثاوي:مىظماث املجتمع املدوي
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مداسبت الفعاد وإظترحاع ألامىاٌ اإلانهىبت لم حػذ شأها خيىمُا فلـ بل أضبدذ ظاهشة مجخمػُت هدُجت لخأزحراجه 

ت فمعإولُت ميافدخه جلؼ غلى  العلبُت غلى غذة حىاهب داخل املجخمؼ،ووكىفه غاةلا اظاظُا أمام حهىد الخىمُت البشٍش

جب أن جلػب مىظماث املجخمؼ اإلاذوي دوسا مإزشا مً أحل جيشُـ الحشان املجخمعي في مىاحهت ظاهشة الفعاد  الجمُؼ،ٍو

1ؤلاداسي واإلاالي.  

ض كُم الجزاهت والشفافُت في ًمىً إلاىظماث املجخمؼ اإلاذوي اللُام بذوس هام في جىفحر الػىابـ غلى ظلؿ ت الحيىمت وحػٍض

ت خىم اللاهىن. ض اإلاشاسهت في الشإون الػامت وجلٍى 1غملها واإلاشاسهت في ضُاؾت العُاظاث الػامت وخماًت الحلىق وحػٍض  

املجخمؼ اإلاذوي بمثابت الىغاء الزي ًػم وافت اإلاىظماث املجخمػُت ؾحر الشظمُت جلىم بجملت مً ألاوشؿت الخؿىغُت 

1الحشة التي جخمحز غً الذولت وأحهضتها.  

املجخمؼ اإلاذوي باظخؿاغخه أن ًلىم بذوس هبحر وال ٌعتهان به في ئغفاء الجاهب ألاخالقي غلى الحُاة العُاظُت 

ً أظاس ي  مت الفعاد،ورلً ألن املجخمؼ اإلاذوي ٌشيل كىة غاؾؿت وشٍش وؤلاكخطادًت واإلاالُت،واإلاعاهمت في الحذ مً حٍش

ت.في اإلاعاسا 1ث الخىمٍى  

 املبحث الثاوي:آلياث املىظماث الدوليت في مكافحت الفساد وإسترداد املمتلكاث املسسوقت

خؿىسة الفعاد وآزاسه العلبُت اإلاذمشة دفػذ املجخمؼ الذولي ئلى الخدشن مً احل ميافدخه واللػاء غلُه،ورلً مً 

،هما أن اليشاؽ الذولي اإلاخػلم 2003الامم اإلاخدذة إلايافدت الفعاد لػام  خالٌ ئبشام الػذًذ مً ؤلاجفاكُاث مثل ئجفاكُت

بمداسبت الفعاد ًمغ الىثحر مً الجىاهب التي لها غالكت بػملُت بىاء اإلاإظعاث خُث ًظهش دوس مخخلف اإلاىظماث 

لذولُت اإلاخمثلت في البىً الذولُت في ميافدت الفعاد مثل مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلاكخطادًت،ودوس اإلاإظعاث اإلاالُت ا

الػالمي وضىذوق الىلذ الذولي،ئغافت ئلى الذوس الهام للمىظماث الذولُت ؾحر الحيىمُت مثل دوس مىظمت الشفافُت 

 الذولُت ودوس مىظماث املجخمؼ اإلاذوي في الخطذي للفعاد وإظترحاع الاٌو اإلاهشبت ئلى الخاسج.

 ت  في مكافحت الفساد وإسترداد املمتلكاث املسسوقتدوز املىظماث الدوليت السسمي املطلب ألاول:

مً بحن آلُاث ميافدت الفعاد وإظترحاع ألامىاٌ وألاضٌى واإلامخلياث اإلانهىبت الخػاون الذولي في ئبشام ؤلاجفاكُاث الذولُت 

ظهش رلً  مً خالٌ اإلاخػذدة الاؾشاف،وكذ أخزث هزه ؤلاجفاكُاث في سفؼ ئلتزاماتها العُاظُت للخطذي للظاهشة،ٍو

،والخذابحر الىكاةُت 2003آلالُاث الىكاةُت والػلابُت التي حاءث بها ئجفاكُت مىظمت ألامم اإلاخدذة إلايافدت الفعاد لػام 

وآلُت الخػاون الذولي التي حاءث بها ئجفاكُت مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلاكخطادًت،ئغافت ئلى دوس البىً الػالمي وضىذوق 

 الفعاد وإظترداد اإلامخلياث اإلاعشوكت.الىلذ الذولي في مداسبت 

 الفسع ألاول:دوز مىظمت ألامم املتحدة في مكافحت الفساد وإسترداد املمتلكاث املسسوقت

عي الذولي الزي يهذف ئلى ئغؿاء خل دولي لظاهشة  2003ئجفاكُت ألامم اإلاخدذة إلايافدت الفعاد لػام  هي الىظ الدشَش

ا في الخطذي الفعاد ولػملُت ئظترداد ألامىاٌ اإلا نهىبت،وحععى ئلى جفػُل آلالُاث اللاهىهُت إلغؿائها دفػا كٍى

مىً ئحماٌ أبشص آلالُاث الىاسدة في ئجفاكُت مىظمت ألامم اإلاخدذة فُما ًلي:  للظاهشة،ٍو
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 أوال: التدابير الوقائيت

مػاهذة ألامم اإلاخدذة إلايافدت  وغؼ ظُاظاث وكاةُت شاملت ٌػضص مً خاللها الحىم الشاشذ واإلاعاءلت والشفافُت،وحػترف

 1( مؼ الخذابحر اإلاىحهت ئلى اللؿاغحن الام والخاص.14ئلى 05الفعاد بأهمُت مىؼ الفعاد)الفطل الثاوي اإلاىاد مً 

 وجخمثل الخؿىاث الىكاةُت فُماًلي:

إلاػشفت خٌى مىؼ ـ ئوشاء هُئاث معخللت في ميافدت الفعاد حششف غلى جيعُم وجىفُز ظُاظاث ميافدت الفعاد ووشش ا1

 (06الفعاد)اإلاادة 

 (07ـ وغؼ مذوهاث للىاغذ وظلىن اإلاىظفحن الػمىمُحن)اإلاادة 2

ل الحمالث ؤلاهخخابُت وألاخضاب العُاظُت)اإلاادة 3 ض الشفافُت في جمٍى  (03فلشة  08ـ حػٍض

 (01فلشة 07)اإلاادة ـ ئخػاع ئحشاءاث الخىظُف والتركُت للمػاًحر اإلاىغىغُت مثل الجذاسة وؤلاهطاف وألاهلُت 4

ض الشفافُت واإلاعاءلت في معاةل ؤلاداسة الػامت،ووغؼ مخؿلباث وششوؽ وكاةُت مػُىت الظُما في املجاالث الحشحت 5 ـ حػٍض

اث الػامت وإداسة ألامىاٌ الػامت.  1لللؿاع الػام مثل العلؿت اللػاةُت واإلاشتًر

بما في رلً مذوهاث كىاغذ العلىن والشفافُت ومىؼ جػاسب ـ وغؼ ئحشاءاث ومػاًحر جػمً الجزاهت في اللؿاع الخاص 6

بُت حشيل سشاوي.  1اإلاطالح والخذكُم الذاخلي للحعاباث وخفظ الذفاجش والسجالث وغذم العماح باكخؿاع هفلاث غٍش

 ثاهيا:آليت التجسيم وإلاهفاذ

م وإهفار اللاهىن حشمذ مً خاللها غذ دا مً ألافػاٌ التي ئغخبرتها حشاةم أفشدث ؤلاجفاكُت الفطل الثالث منها للخجٍش

فعاد حعخدم ئًلاع الػلىباث الطاسمت بدم مشجىبيها،وحشمذ الفعاد في اللؿاغحن الػام والخاص واإلاىظماث الذولُت 

 ومً بحن هزه الجشاةم هزهش:

 (15ـ سشىة اإلاىظفحن الػمىمُحن الىؾىُحن)اإلاادة 1

 (16ظعاث الذولُت الػمىمُت)اإلاادة ـ سشىة اإلاىظفحن الػمىمُحن ألاحاهب ومىظفي اإلاإ 2

بها بشيل آخش مً كبل مىظف غمىمي)اإلاادة 3  (17ـ ئخخالط اإلامخلياث او جبذًذها أو حعٍش

 1ـ اإلاخاحشة بالىفىر وإظاءة ئظخؿالٌ الىظاةف وؤلازشاء ؾحر اإلاششوع.4

اإلامخلياث في اللؿاع الخاص وؾعُل الػاةذاث ؤلاحشامُت وؤلاخفاء وإغاكت ظحر  ـ الششىة في اللؿاع الخاص وإخخالط5

 1الػذالت.

 ثالثا:آليت التعاون الدولي

خططذ ئجفاكُت ألامم اإلاخدذة إلايافدت الفعاد الفطل الشابؼ للخػاون الذولي ودغذ الذٌو ألاؾشاف ئلى معاغذة بػػها 

ت راث الطلت بالفعاد.البػؼ في الخدلُلاث وؤلاحشاءاث الخاضت باإلاع  1اةل اإلاذهُت وؤلاداٍس
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الفسع الثاوي:دوز مىظمت التعاون والتىميت إلاقتصاديت في مكافحت الفساد وإسترداد املمتلكاث 

 املسسوقت

ألضمذ ئجفاكُت مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلاكخطادًت الذٌو الاغػاء باجخار جذابحر فػالت ملحاسبت ومىؼ الفعاد أبشصها وغؼ 

دىاظب مؼ أخيام ؤلاجفاكُت واإلابادب اللاهىهُت ليل دولت.حشش  م الفعاد وفم أظلىب ومىهج ًخالءم ٍو  َػاث داخلُت لخجٍش

 أوال:التدابير الوقائيت الخاصت بمواجهت الفساد 

في  خعب ئجفاكُت مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلاكخطادًت ًجب غلى الذٌو ئجخار جذابحر وكاةُت في كىاهُنها،وؾبلا إلاا حاء

مت حىاةُت بمىحب كاهىنها  هظ اإلاادة مً ؤلاجفاكُت ًخػحن غلى الذٌو ئجخار ماهى غشوسي مً جذابحر إلزباث اهه ٌشيل حٍش

ت الذولُت. ت إلاىظف غمىمي أحىبي في ئؾاس اإلاػامالث الخجاٍس  1ول غشع او وغذ أو جلذًم مٍض

ف مً أحل الىكاًت مً الفعاد ئجخار الخذابحر الالصمت ومً خالٌ هظ اإلاادة الثاهُت مً ؤلاجفاكُت ًجب غلى الذٌو ألاؾشا

  1للىشف غً البُاهاث اإلاالُت ومػاًحر املحاظبت وإظخخذام الىزاةم اإلاضوسة مً حاهب الششواث والدعتر غً الششىة.

 ثاهيا:آليت التعاون الدولي في مكافحت الفساد 

مىظمت الخػاون والخىمُت ؤلاكخطادًت هى مداسبت هزا الىىع مً الفعاد فمً  بما أن الهذف الشةِس ي مً ئغخماد ئجفاكُت

 1الؿبُعي أن تهخم بالخػاون الذولي وبمجاالجه في مىاحهت الظاهشة.

ًمىً ئهدشاف مظاهش الخػاون الذولي في هزه ؤلاجفاكُت مً خالٌ ما جػمىخه اإلاادة الخاظػت منها،ورلً باحشاء اإلاعاغذة 

ػت وفػالت ئلى أي ؾشف آخش اللػاةُت اإلاخباد لت بحن الذٌو الاؾشاف،وغشوسة كُام ول ؾشف بخلذًم معاغذة كػاةُت ظَش

  1بهذف ئحشاء الخدلُلاث وؤلاحشاءاث الجضاةُت.

ولخدلُم أي جلذم في مجاٌ ميافدت الفعاد وإظترداد اإلامخلياث اإلاعشوكت ًخؿلب حػاون دولي مخػذد ألاؾشاف والشضذ 

لِغ فلـ الجهىد اإلابزولت مً ول دولت غلى خذي،ولخاهُذ الخػاون الذولي فان أخذ الخذابحر التي ًخػحن واإلاخابػت الذولُت و 

 1ئجخارها هى الخطذًم غلى ؤلاجفاكُت دون اي ئظخثىاء.

 الفسع الثالث:دوز املؤسساث املاليت الدوليت في مكافحت الفساد وإسترداد املمتلكاث املسسوقت

اإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت في مداسبت الفعاد وإظترداد ألامىاٌ اإلانهىبت،ووغػها غمً هىان ئسادة خلُلُت مً كبل 

ؼ غذًذة كذسث بمالًحر  ل مشاَس خجلى رلً مً خالٌ كُام البىً الػالمي بخػلُم جمٍى اتهم في دغم بشامج الخىمُت،ٍو اولٍى

لُا وآظُا بعبب ئدغاءاث بالفعاد،وبػذ جللُه وغىد ح ذًت بخفػُل الشفافُت والشكابت مً كبل الذوالساث في دٌو ئفٍش

الذٌو اإلاػىُت غاد وجشاحؼ غً كشاسه،وهفغ ألامش باليعبت لطىذوق الىلذ الذولي فهى اًػا ًلىم بخػلُم اإلاعاغذاث اإلاالُت 

 للذٌو اإلاخىسؾت في كػاًا الفعاد.

 أوال:دوز البىك العالمي في مكافحت الفساد وإسترداد املمتلكاث املسسوقت

ً الذولي مجمىغت مً ؤلاظتراجُجُاث لللػاء غلى الفعاد ومعاغذة الذٌو غلى ؤلاهخلاٌ مً الفعاد اإلاىظم ئلى وغؼ البى

بِئت راث خيىمت أداء أخعً للخللُل مً الىخاةج العلبُت لعشؾان الفعاد هما أظماه البىً الػالمي،وكذ ئجخز البىً 

 فُماًلي: هىغحن مً الخذابحر جذابحر وكاةُت وجذابحر غلابُت جخمثل
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 ـ التدابير الوقائيت1

 جخػمً ؤلاظتراجُجُت الىكاةُت التي ئجخزها البىً الذولي في املحاوس الخالُت:

ؼ التي ًمىلها البىً الػالمي.  أـ مىؼ ول ضىس ؤلاخخُاٌ والفعاد في اإلاشاَس

بشامج اإلايافدت ورلً بشيل ب ـ جلذًم اإلاعاغذة للذٌو الىامُت التي حػتزم ميافدت الفعاد،وخاضت فُما ًخػلم بخطمُم 

 مىفشد أو بالخػاون مؼ اإلاإظعاث الذولُت اإلاػىُت،ومإظعاث ؤلاكشاع والخىمُت ؤلاكلُمُت.

 ج ـ أخز معألت الفعاد بػحن ؤلاغخباس في خؿـ الخىمُت التي ًػػها البىً الذولي بشأن الذٌو ألاغػاء.

 1داسي واإلاالي.دـ جلذًم الػىن والذغم للجهىد الذولُت ملحاسبت الفعاد ؤلا 

لعً( أهه صاس  دولت هامُت وسأي أن الفعاد مشيلت خلُلُت  84وخٌى هزه ؤلاظتراجُجُت كاٌ سةِغ البىً الذولي )حُمغ ٍو

ذ ؤلاهذماج في الحُاة الػامت بل ألن الظشوف  في الػذًذ مً الذٌو الفلحرة وجلً التي جمش بخدىالث لِغ ألن الشػىب ال جٍش

 1إلهدشاس الفعاد.اإلاىاظبت مخىفشة 

 ـ التدابير العقابيت2

ؼ  ػت إلالخػُاث هشف الفعاد وكمػه باليعبت للمشاَس ًخمخؼ البىً الػالمي باخخطاص سدعي مً أحل ؤلاظخجابت العَش

لها،وكذ مغ ؤلاحشاء الػلابي ششواث غذًذة     ؼ مىلها البىً الذولي (snc.cavalin.inc)التي ٌشترؽ البىً جمٍى في مشاَس

كطاؤها وشؿبها مً بُنها بيل فشوها خُث ظلؿذ غليها غلىبت ؤلاكطاء إلاذة غشش ظىىاث وهي أكص ى غلىبت خُث جم ئ

ت ؾحر معخدلت مً أحل الحطٌى غلى غلىد  أغلنها البىً بعبب جىسؾها في كػاًا الفعاد،وجلذًم هزه الششهت إلاٍض

ؼ ممىلت مً البىً.  ومشاَس

ػؼ البىً الذولي معالت ميافدت الفعاد     ؼ التي  ٍو اجه في بشامج الخىمُت خُث كام باًلاف الػذًذ مً اإلاشاَس غمً أولٍى

لها بعبب شبهاث وإدغاءاث بالفعاد،وهزا ما ٌػىغ ؤلاسادة الحلُلُت للبىً في مداسبت الفعاد ؤلاداسي واإلاالي.  1كام بخمٍى

 ثاهيا:دوز صىدوق الىقد الدولي في مكافحت الفساد وإسترداد املمتلكاث املسسوقت

ٌػذ ضىذوق الىلذ الذولي مً اإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت الشظمُت املخخطت بميافدت الفعاد وإظترداد ألامىاٌ 

ج للحىم الطالح هظشا لإلضالخاث الىاظػت التي ًخمخؼ بها في مجاٌ مشاكبت العُاظاث ؤلاكخطادًت  اإلانهىبت،والترٍو

ت ضىذوق الىلذ الذولي ٌػني  ؤلاغتراف بيامل ضالخُاجه الشكابُت،وجخمثل وظاةف ومهام واإلاالُت،فاإلهػمام ئلى غػٍى

 الطىذوق فُماًلي:

ـ الوظيفت إلاستشازيت السقابيت1  

ًدم لطىذوق الىلذ الذولي جلذًم اإلاشىساث واإلاالخظاث التي ًشاها مىاظبت لخصحُذ العُاظاث ؤلاكخطادًت 

خدلُم محزة جىافعُت ؾحر غادلت،ووغؼ اللىاغذ واإلاالُت،خُث ًماسط الشكابت الذكُلت وؤلاششاف غلى أظػاس الطشف ل

وألاهظمت واللىاةذ اإلاالُت وؤلاكخطادًت التي حعاغذ غلى جدلُم الخىمُت الذاةمت وؤلاظخلشاس ؤلاكخطادي واإلاالي،وجلذًم 

  1اإلاػلىماث الالصمت ختى ًخمىً الطىذوق مً مماسظت مهامه الشكابي.
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 ـ الوظيفت إلاقساضيت2

ُت الخذخل إلكشاع الذٌو التي جمش بأصمت ئكخطادًت ولذيها سوىد ئكخطادي وإسجفاع في خاالث جدُذ للطىذوق ئمياه

 1ؤلافالط،وإغؿشاب ظػش الػملت في اظىاق الطشف واإلاػاسبت غلُه أن جلجأ ئلى الطىذوق ؾلبا للمعاغذة.

ـ الوظيفت الفىيت3  

خفادة مىه في جطمُم وجىفُز العُاظاث ٌػخبر الطىذوق معخىدع خبراث فىُت هاةلت بىظؼ الذٌو ألاغػاء ؤلاظ

بُت وبىاء اإلاإظعاث وألاحهضة املحلُت اإلاعإولت غً ئداسة وجىفُز هزه العُاظاث مثل الىصاساث  ؤلاكخطادًت واإلاالُت والػٍش

بي،وجلذًم اإلاشىسة خٌى هُفُت ئغذاد ؤلاخطاءاث والبُاهاث. ت واللؿاع اإلاطشفي واللؿاع الػٍش  1اإلاالُت والبىىن اإلاشهٍض

 ـ التدابير العقابيت4

ًلىم ضىذوق الىلذ الذولي بذوس هام في ميافدت الفعاد مً خالٌ حػلُم اإلاعاغذاث اإلاالُت ألي دولت ًيىن فيها الفعاد 

 1مخفشُا ئلى دسحت أهه ٌػُم الخىمُت ؤلاكخطادًت.

ث اإلاعشوكت بىغؼ مجمىغت مً وكام ضىذوق الىلذ الذولي في ظبُل جدلُم أهذافه في ميافدت الفعاد وإظترداد اإلامخليا

الػىابـ اإلاخػللت بخلذًم اللشوع واإلاعاغذاث،وأهذ غلى ئًلاف اإلاعاغذاث اإلاالُت للذٌو التي ٌعدششي فيها 

 الفعاد،وخذدث خاالث الفعاد اإلااوؼ مً جللي اإلاعاغذاث واللشوع في الحاالث الخالُت:

بُت. أ ـ جىسؽ اإلاعإولحن الشظمُحن في غملُاث جداًل حمشهُت أو  غٍش

 ب ـ ئظاءة ئظخخذام ئخخُاؾي الػمالث الطػبت.

 ج ـ ئظخؿالٌ العلؿت مً كبل الجهاث اإلاعإولت غً ؤلاششاف غلى البىىن.

 1د ـ مماسظت الفعاد ؤلاداسي واإلاالي في مجاٌ جىظُم ؤلاظدثماس الىؾني.

 املمتلكاث املسسوقت املطلب الثاوي:دوز املىظماث الدوليت غير السسميت في مكافحت الفساد وإسترداد

حػمل الهُئاث الذولُت ؾحر الحيىمُت غلى جىَشغ حهىدها في مداسبت الفعاد غلى اإلاعخىي الذاخلي والذولي،وجىخُذ 

الخذابحر الىؾىُت والذولُت للخطذي للظاهشة وجشكُت ميافدتها،ورلً مً خالٌ دوس مىظمت الشفافُت الذولُت إلايافدت 

 إلاذوي في مىاحهت الفعاد وإظترداد اإلامخلياث وألاضٌى اإلاعشوكت.الفعاد،ودوس مىظماث املجخمؼ ا

 الفسع ألاول:دوز مىظمت الشفافيت الدوليت في مكافحت الفساد وإسترداد املمتلكاث املسسوقت

ؾىسث مىظمت الشفافُت الذولُت وظاةل وآلُاث غمل حذًذة للخػٍشف بظاهشة الفعاد وهشف أبػادها وجدبؼ أظبابها 

 .ومىبػها،وإكتراح أظالُب وؾشق فػالت إلايافدتها والخطذي لها 

 أوال:أسباب إهتمام مىظمت الشفافيت الدوليت بمكافحت الفساد 

 ومً أبشص هزه الػىامل هزهش ماًلي:

شفؼ معخىي ئهتهان خلىق ؤلاوعان.1  ـ أظباب ئوعاهُت،فالفعاد ٌػُم غملُاث الخىمُت ٍو

 م غملُاث الذًملشاؾُت خاضت في الذٌو الىامُت والذٌو التي جمش بمشخلت ئهخلالُت.ـ أظباب دًملشاؾُت،فالفعاد ٌػ2ُ

 ـ أظباب خللُت،فالفعاد ٌػُم جيامل املجخمؼ.3
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حجب غً البشش ما ًجب أن ًدطلىا غلُه مً مىافؼ مً هزه 4 ـ أظباب غملُت،فالفعاد ٌشىه غملُاث العىق ٍو

 1الػملُاث.

 لدوليتثاهيا:آلياث عمل مىظمت الشفافيت ا

سؾم ؤلاهخلاداث التي وحهذ للمىظمت مً ؾشف الششواث الػاإلاُت الىبري التي ئتهمتها بدصجُؼ الفعاد ؾحر أنها مػذ في 

 الىشف غً الفعاد وهجحذ في مهامها،مً خالٌ ئجخار مجمىغت مً آلالُاث هزهش منها:

 ـ حمؼ اإلاػلىماث غً الفعاد،ووغؼ مىاهج حذًذة إلاػشفت معخىي الفعاد.1

 الػمل همعدشاس وخبحر مالي مخخطظ في ميافدت الفعاد. ـ2

ذها باإلاػلىماث اليافُت غً 3 ـ الخػاون مؼ اإلاإظعاث اإلاالُت واإلاطشفُت في جؿبُم بشهامج"ئغشف غمُلً"،مً خالٌ جضٍو

 ألافشاد واإلاإظعاث الذولُت.

 ـ ئبشام ؤلاجفاكُاث الذولُت اإلاخػللت بمىاحهت الفعاد.4

ت غً معخىي الفعاد في دٌو الػالم وهى ما ٌعمى بمإشش مذسواث الفعاد. ـ ئغذاد5 ش دوٍس  1ووشش جلاٍس

 الفسع الثاوي:دوز مىظماث املجتمع املدوي في مكافحت الفساد وإسترداد املمتلكاث املسسوقت

للُل مً هخاةجه وآزاسه ًمىً جدذًذ الذوس الزي ًلػبه املجخمؼ اإلاذوي والذي مً شاهه أن ٌعاهم في مىاحهت الفعاد أو الخ

 العلبُت في مجمىغت مً آلالُاث التي ًمىً ئحمالها فُماًلي:

 أوال:التوعيت

وجخمثل ضىس وأشياٌ الخىغُت الخاي ًجب غلى مىظماث املجخمؼ اإلاذوي اللُام بها في ظبُل الخطذي لظاهشة الفعاد 

 ؤلاداسي واإلاالي فُماًلي:

اسغت لفعاد واإلالبىلت مً كبل املجخمؼ وحػلها غلى سأط كاةمت ئهخماماث مىظماث ـ جشظُخ اإلابادب واللُم ألاخالكُت اإلاػ1

 املجخمؼ اإلاذوي.

ـ وشش اإلاػلىماث غبر وظاةل ؤلاغالم وإؾالع ألافشاد غليها في ظبُل الخىغُت وجىمُت اللُم اإلاىاهػت للفعاد وؤلاخعاط 2

 باإلاىاؾىت لذي ألافشاد.

حخماغُت واظػت إلاإظعاث املجخمؼ اإلاذوي وإششان اإلاىاؾىحن في مجمىغاث راث ـ بزٌ الجهىد مً أحل ئوشاء كاغذة ئ3

 مطالح غذ الفعاد ؤلاداسي واإلاالي.

ىهُت للخىبُه خٌى خؿىسة الظاهشة.4 ت خٌى أظباب الفعاد وآزاسه،وغلذ هذواث جلفٍض  ـ ئضذاس وششاث جىغٍى

 1معاهذا لها في كُامها بذوسها في مداسبخه.ـ اللُام بدمالث لؿشح كػاًا الفعاد غلى الشأي الػام ختى ًيىن 5
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 ثاهيا:الضغط والتأثير

ومً ضىس وأشياٌ الػؿـ التي ًمىً إلاىظماث املجخمؼ اإلاذوي مماسظتها في ظبُل اللػاء غلى الفعاد وإظترداد اإلامخلياث 

 اإلاعشوكت هزهش ما ًلي:

ـ الػؿـ مً أحل ئكشاس كىاهحن سكابُت وسدغُت خُث أن هىان مىظماث ؾحر سظمُت ئظخؿاغذ لفذ الشأي الػام ئلى 1

م الػؿـ لعً كىاهحن.  كػاًا الفعاد وظاغذث في ؤلاضالح غً ؾٍش

 ـ الػؿـ غلى الحيىماث مً أحل جىفُز البرامج ؤلاضالخُت ووشش اإلاػلىماث خٌى الفعاد.2

ملجخمؼ اإلاذوي ئوشاء شبياث ئكلُمُت ودولُت للجزاهت ختى جىجح مً أداء غملها،ووغؼ آلُاث جىفل ـ ًجب غلى مىظماث ا3

ذ مً الخؿىس في حهىد مداسبت الفعاد ؤلاداسي  الخبادٌ اإلاىخظم للمػلىماث والخبراث بُنها،وحػبئت الجماهحر لخدلُم مٍض

 1واإلاالي.

 الخاجمت:

بخىفُم مً هللا وفػله أنهُىا مػالجت مىغىغىا الزي وان جدذ غىىان"دوس اإلاىظماث الذولُت املخخطت بميافدت الفعاد 

في ئظترداد اإلامخلياث اإلاعشوكت اإلاخأجُت مً حشاةم الفعاد"،وكذ جىضلىا مً خالله ئلى أن هىان مىظماث دولُت سظمُت 

د،وجخمثل اإلاىظماث الذولُت الشظمُت في مىظمت ألامم اإلاخدذة ومىظماث دولُت ؾحر سظمُت مخخطت بميافدت الفعا

،ومىظمت الخػاون والفعاد الخىمُت ؤلاكخطادًت واإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت اإلاخمثلت في البىً 2003إلايافدت الفعاد لػام 

ذولُت إلايافدت الفعاد الذولي وضىذوق الىلذ الذولي،أما اإلاىظماث الذولُت ؾحر الشظمُت  فخخمثل في مىظمت الشفافُت ال

ومىظماث املجخمؼ اإلاذوي،أي بمػنى ًىحذ ضىفحن مً اإلاىظماث الذولُت خيىمُت وؾحر خيىمُت،وجىضلىا ئلى أن حمُؼ 

ػُت  هزه الهُئاث جمخلً ضالخُاث وظلؿاث في مىاحهت الفعاد وإظترداد اإلامخلياث اإلاعشوكت،ظىاء واهذ آلالُاث الدشَش

 لُت،أو مً خالٌ آلالُاث اإلاإظعاجُت.اإلاخمثلت في ؤلاجفاكُاث الذو 

 مً بحن الخىضُاث التي هىص ي بها،هىص ي بما ًلي:

اوال:هذغى حمُؼ الهُئاث الذولُت اإلاػىُت بميافدت الفعاد وإظترداد اإلامخلياث اإلاعشوكت ئلى جىخُذ حهىد الػمل التي جلىم 

 ادساث اإلاىفشدة واإلاعخللت ليل هُئت.بها للخىضل ئلى خلٌى أفػل في الخطذي للظاهشة،وهزلً لخجىب غُاع اإلاب

ذ مً ؤلاجفاكُاث الذولُت وؤلاكلُمُت والثىاةُت في مجاٌ ميافدت الفعاد وإظترحاع  زاهُا:هذغى املجخمؼ الذولي ئلى ئبشام اإلاٍض

 الامىاٌ اإلانهىبت.

اون الذولي بحن حمُؼ الذٌو زالثا:غشوسة ئبشام اإلازهشاث الخفاهمُت وظبل جبادٌ اإلاػلىماث والبُاهاث وجذغُم مجاالث الخػ

 ٌشمل ختى الذٌو التي لِعذ ؾشف أغػى في ؤلاجفاكُاث الذولُت.

سابػا:هذغى ئلى غشوسة أن جيىن أخيام وهطىص ؤلاجفاكُاث اإلاخػللت بميافدت الفعاد لها ؾابؼ ئلضامي وإحباسي بػُذ غً 

 حر ملضمت لالؾشاف.الؿابؼ الزي حاءث به أؾلبُت الىطىص وهى غلى شيل جىضُاث ودغىاث فلـ ؾ

ػت للذٌو  خامعا:هذغى ئلى الخخلي غً فىشة العُادة في اإلاىاغُؼ واللػاًا واإلاعاةل اإلاخػللت بالفعاد وىنها أضبدذ رَس

 للتهشب مً ئلتزاماتهم الذولُت.
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غلى ظادظا:هذغى اإلاإظعاث اإلاالُت الذولُت ئلى الػؿـ ومماسظت ضالخُاتها في مجاٌ مداسبت الفعاد،وإسؾام الذٌو 

ئغخماد ئظتراجُجُاث فػالت وخلُلُت في مىاحهت الظاهشة ختى جخمىً مً ؤلاظخفادة مً خذماث اإلاإظعاث اإلاالُت 

 الذولُت.

ظابػا:غلى ول هُئت مً الهُئاث الذولُت اإلايلفت بمداسبت الفعاد أن جلىم باوشاء لجان مخخططت مهمتها جدبؼ اللػاًا 

 حاع الاضٌى واإلامخلياث وألامىاٌ اإلانهىبت واإلاهشبت ئلى الخاسج.واإلاعاةل اإلاخػللت بالفعاد،وخاضت ئظتر 

.  زامىا:جىغُذ ؤلاحشاءاث اإلاخػللت باإلاعاغذة اللاهىهُت واللػاةُت اإلاخبادلت بحن الذٌو

جاظػا:هذغى ئلى غشوسة ئظخلاللُت اإلاىظماث الذولُت املخخطت بميافدت الفعاد وإظترحاع اإلامخلياث اإلاعشوكت  وإبخػاد 

ل ورمت مالُت معخللت ختى الحعخػمل العُا ظُحن غً حػُحن سؤظاء وأغػاء هزه الهُئاث،وأن جيىن لهم محزاهُاث جمٍى

 وىظُلت غؿـ أو ًخم ششائهم وسشىتهم

غاششا:غشوسة ئوشاء شبياث وؾىُت ودولُت مهمتها جبادٌ اإلاػلىماث اإلاخػللت بدعاباث مهشبي ألامىاٌ وبممخلياتهم 

 الحلُلُت.

ئلى غشوسة ؤلاظخػاهت بدىظُماث املجخمؼ اإلاذوي وىنها مً الشواةض الشظمُت في مداسبت الفعاد وإظترحاع وأخحرا:هذغى 

اإلامخلياث إلاعشوكت،وهزلً إلمخالهها كذساث غالُت في حػبئت الشأي الػام والخىغُت ؤلاحخماغُت وؤلاغالمُت ملخاؾش الفعاد 

ت وؤلاضالخُت. مً خالٌ الػؿـ الزي جماسظه غلى الذٌو والحيىماث مً   أحل جىفُز البرامج الخىمٍى

 قائمت املساجع:
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 ب
بمنخص:

ٍاساث جٌىىلىظُت  خذًشت معذ الػذًذ مً املجاالث منها املجاُ الخػلُمي؛ وهدُجت لهزه ٌؽهذ الػالم الُىم ظهىس ابخ

الخىىساث ظهشث الػذًذ مً وشم الخػلُم والخػلم خاـت مؼ ظهىس الشىسة الخٌىىلىظُت في جهىُت اإلاػلىماث، والتي 

ً بؽٍل ظهل وظ ادة الحاظت ئلى جبادُ الخبراث مؼ آلاخٍش ت ـؿحرة مما أدي ئلى ٍص ؼ، والهذسة ظػلذ مً الػالم نٍش َش

ش الزاحي.  غلى الخخلق مً مؽٍلت بػذ اإلاعاقاث، ويزلَ خاظت اإلاخػلم لبِئاث ؾىُت مخػذدة اإلافادس للبدض والخىٍى

يما أـبذ الُىم جىظُل الخهىُاث الحذًشت في مُذان الخػلُم وداخل اإلاذاسط لشوسة خخمُت، ئر أـبدذ    

الخػلمُت، ولػل اهدؽاس ظائدت يىسوها بُيذ الحاظت الؽذًذة ئلى الخٌىىلىظُا ظضء ال ًخجضأ مً الػملُت الخػلُمُت 

ٍالُت أظاظُت مشجبىت بالخػلُم غً بػذ واظخػماُ  هزه الخهىُاث. ظىػالج مً خالُ هزه الىسنت البدشُت ئؼ

غ، ورلَ اهىالنا مً غمل مُذاوي أهجضهاه بخفىؿ اإلاىلىع.  الخهىُاث الحذًشت في الخذَس

اقُا –الخٌىىلىظُا الحذًشت –ُم غً بػذالخػل الٍلماث اإلاكاجُذ: ت البُذاؾىظُت –الجؿش  .الاظخمشاٍس

                

                Distance education and the use of modern technologies in the Moroccan school            

                         (Social Studies as a model): Reality and prospects 

 

Summary: 

   The world today has known a great technological innovation in many fields, including the 

field of education. And as a result, many methods of teaching and learning have emerged, 

especially with the technological revolution in information technology which made the world 

a small village.  This has led to an increase in the need for an easy and quick exchange of 

experiences with others,  in the ability to eliminate the problem of distance, as well as in the 

learner's need for rich multi-resource environments for research and self-development. 

   Today, the employment of modern technologies in the field of education and within schools 

has become imperative, as technology has become an integral part of the educational process.   

Indeed, the spread of the Corona pandemic has demonstrated the immense necessity of these 

technologies. In this research paper, we will address a basic issue related to distance learning 

and the use of modern technologies in teaching, based on a fieldwork we have completed on 

the subject. 

Key words: distance education   - modern technology - geography - pedagogical continuity 
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 مهذمت 

ٍاساث جٌىىلىظُت خذًشت معذ الػذًذ مً املجاالث منها املجاُ الخػلُمي، الزي ٌػخبر مً  ٌؽهذ الػالم الُىم ظهىس ابخ

الحذًشت واظخخذامها في الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت. لهزا  الهىاغاث التي أـبدذ ملضمت غلى مىايبت الخٌىىلىظُا

هجذ أهكعىا أمام خهُهت ال مكش منها، وهي الحفُى غلى حػلُم أيثر قػالُت وأيثر جأزحر، والبذ مً اظخخذام وظائل 

خبراث وأظالُب وجٌىىلىظُا خذًشت أيثر جهذما وجىىسا وهي ألاظالُب والخٌىىلىظُا التي حػخمذ غلى ؤلادساى، وال

املحعىظت، وحشجؼ مؽاسيت اإلاخػلمحن واهذماظهم بؽٍل أيبر في الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت وبالخالي في الحُاة 

 اإلاذسظُت بشمتها.

ونذ أدث هزه الخىىساث ئلى ظهىس الػذًذ مً وشم الخػلُم والخػلم خاـت مؼ ظهىس الشىسة الخٌىىلىظُت في جهىُت 

ً بؽٍل ظهل اإلاػلىماث، والتي ظػلذ مً الػال ادة الحاظت ئلى جبادُ الخبراث مؼ آلاخٍش ت ـؿحرة مما أدي ئلى ٍص م نٍش

ؼ، والهذسة غلى الخخلق مً مؽٍلت بػذ اإلاعاقاث، ويزلَ خاظت اإلاخػلم لبِئاث ؾىُت مخػذدة اإلافادس للبدض  وظَش

ش الزاحي. يما أـبذ الُىم جىظُل الخهىُاث الحذًشت في مُذان الخػلُم وداخل ا ت، ئر والخىٍى إلاذاسط خخمُت لشوٍس

ٍاد جخلى مذسظت مً امخالى أدواث  أـبدذ الخٌىىلىظُا ظضء ال ًخجضأ مً الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت، قال ج

الخٌىىلىظُا الحذًشت واظخخذامها. ونذ أولذ مجمىغت مً الذُو اهخماما بالؿا في ئدخاُ الخٌىىلىظُا الحذًشت في 

ًالخػلُم اإلاكخىح والخػلُم غً بػذ مجاُ الخػلُم. خُض ظهشث أهماوا ظ ذًذة مً الخػلُم لم جًٌ مػشوقت مً نبل 

 واإلاذاسط الاقترالُت، ورلَ باظخخذام الخٌىىلىظُا الحذًشت وجهىُاتها ؤلالٌتروهُت في ظمُؼ اإلاشاخل الخػلُمُت.

برص اظخخذام الخهىُاث الحذًشت في الخػلُم أظلىب مً ؼأهه أن ًذغم الػملُت الخػلُمُت  دىلها مً وىس ٍو الخػلمُت ٍو

ٍاُ ؤلالٌتروهُت للخػلُم، خُض حعخخذم أخذر  الخهلُذ ئلى وىس ؤلابذاع والخكاغل وجىمُت اإلاهاساث، قُجمؼ ًل ألاؼ

ٍاتها،قلِغ اإلاهم ئدخاُ الخهىُاث الحذًشت في الخػلُم قدعب،  يُت وؼب الىشم باغخماد الحىاظِب ووظائىها الخخٍض

ش هظام الخػلُم والاهىالم به ئلى معخىي الشقي والخهذم لخدهُو قىائذ غذًذة.وإهما الخهىُاث التي مً ؼأن  ها جىٍى

اقُا يؿحرها مً اإلاىاد التي جخأزش بالخىىساث الخٌىىلىظُت الحذًشت، خُض ًمًٌ  وفي العُام راجه، حػذ مادة الجؿش

عها، ورلَ ألنها مً أيثر اإلاىاد الػلمُت جأزشا بما  الاظخكادة وبؽٍل يبحر مً اظخخذام الخهىُاث الخػلُمُت في جذَس

ذ اإلاخػلمحن بمىىلهاث غلمُت حعاغذهم غلى قهم الظىاهش  اقُا غلى جضٍو ًجشي في املجخمؼ مً ظىاهش، وحػمل الجؿش

ٍاوي، واسجباوها يزلَ بالخؿحر الاظخماعي  اقُا بالبػذًً الضماوي واإلا اقُت املخخلكت، وهدُجت السجباه الجؿش الجؿش

ت الشظمُت ما قخئذ جإيذ غلى لشوسة اغخماد الىشائو انخفاد -والعىظُى ي وفي اإلاهابل هجذ ألادبُاث التربٍى

غ، وغلى ظػل اإلاخػلم مدىسا للػملُت الخػلُمُت الخػلمُت.  اليؽُىت والخػلم الزاحي في الخذَس

اقؼ  .1   الذساظتدو

ػلهت باظخخذام الخهىُاث ئن اخخُاسها لهزا اإلاىلىع هاجج غً سؾبت في الٌؽل غً مجمىغت مً الحهائو اإلاخ 

انؼ وداخل مإظعاجىا الخػلُمُت لػل اظخػماُ  الحذًشت في الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت، بدُض هجذ في الى

بذءا مً الخجهحزاث مشوسا  –ئلى خذ ما  –الخهىُاث الحذًشت في جذَسغ مادة الاظخماغُاث، سؾم جىقش الظشوف 
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ُاث ىال ئلى الخىظيهاث والخـى ُت غلى نىاع الخػلُم. يما أهه مىلىع قشلخه  باإلاهشساث، ـو الشظمُت للجهاث الـى

ٍالُت.   اإلاشخلت الشاهىت اإلادعمت باهدؽاس ظائدت يىسوها وجذاغُاتها غلى نىاع الخػلُم، هزا ما خكضها للبدض أيثر في ؤلاؼ

ٍالُت  .2   الذساظتئؼ

ماط جٌىىلىظُا اإلاػلىماث في الػملُت الخػلُمُت لهذ أولذ في العىىاث ألاخحرة وصاسة التربُت الىوىُت أهمُت بالؿت إلد

الخػلمُت، وغملذ غلى جىقحر بػن معخلضماث اظخخذام الخٌىىلىظُا الحذًشت، باإللاقت ئلى الاهخمام مً نبل 

ًاقت العبل التي  الهائمحن غليها، واإلاعإولحن غنها، بهذف جىقحر ألادواث الخٌىىلىظُت الحذًشت، يما غملذ غلى جىقحر 

 ها أن حعهم في اظخخذام الخٌىىلىظُا الحذًشت في الػملُت الخػلُمُت.مً ؼأن

وجدبؼ مؽٍلت البدض مً أهمُت مىلىغها وهى جىظُل الخٌىىلىظُا الحذًشت في الخػلُم، ئر الخظ الباخض مً خالُ 

ت ؤلاغذادًت أن هىاى لػكا أو غضوقا في اهخمام م ذسس ي اإلاادة في غمله يمذسط إلاادة الاظخماغُاث في اإلاشخلت الشاهٍى

غ مىاد الاظخماغُاث، ويزلَ غذم وظىد الذاقؼ لذيهم الظخخذامها أو  اظخخذام الخهىُاث الحذًشت وأدواتها في جذَس

جكػُلها وغذم اظدشماس هزه الخٌىىلىظُا في الخػلُم.مً هىا ظاءث هزه الذساظت للخػشف غلى دسظت اظخخذام 

اقُا مً وظهت هظش مذسس ي مادة الاظخماغُاث  الخهىُاث الحذًشت في حػلُم مىاد الاظخماغُاث خاـت مٌىن الجؿش

ٍاهاث ومػُهاث الخػلُم غً بػذ في ظل اهدؽاس ظائدت يىقُذ   .19ومػالجت ههىت أخشي مشجبىت بام

  الذساظتقشلُاث  .3

ش الخػلُم -  الػام؛ جىظُل الخهىُاث الحذًشت في الػملُت الخػلُمُت غىفش مهم لخىٍى

 مإنذ للخػلُم الحمىسي؛ الخػلُم غً بػذ بذًل -

 ٌػترك اظخخذام الخهىُاث الحذًشت والخػلُم غً بػذ مجمىغت مً الخدذًاث. -

 مىهجُت الذساظت وأدواتها .4

ت مىظمت وغهالهُت هادقت ئلى بلىؽ هدُجت ما، ورلَ باجباع مىهج مػحن  جكشك أي دساظت غلمُت ئجباع خىىاث قٌٍش

انػُت التي  هت الى ًدىاظب مؼ وبُػت الذساظت التي ظيخىشم لها. وبزلَ نذ غشف اإلاىهج بأهه : ''ألاظلىب أو الىٍش

 .(3)ىلىع البدضٌعخػحن بها الباخض إلاىاظهت مؽٍلت بدشه أو في دساظت إلاؽٍلت م

ل والخدلُل اإلاىاظب لىبُػت وهزا  كي الخدلُلي والزي ًهىم غلى آلُخحن : الـى اغخمذها في هزه الذساظت اإلاىهج الـى

ل مً خالُ اظخػشاك مجمىغت واظػت مً اإلاكاهُم اإلاخػلهت بخٌىىلىظُا  الىىع مً الذساظاث، خُض الـى

ل ما له غالنت با إلاُذان، أما الخدلُل مً خالُ جلَ الهشاءة التي همػها إلاممىن الخػلُم، هزا اإلاكهىم الجذًذ ًو

ت إلاا ًشد مً ئظاباث جخممنها الاظخماساث  ت واإلاُذاهُت، خُض وععى بزلَ ئلى ولؼ قشلُاث جكعحًر الذساظت الىظٍش

كي الخدلُلي.  اإلاىلىغت للذساظت. يما وظكىا آلُت ؤلاخفاء ئلى ظاهب اإلاىهج الـى

ت وملء الاظخماساث في مشخلت ونذ اغخمذها في هزه الذ ساظت مجمىغت مً ألادواث البدشُت غلى سأظها اإلاهابالث الؽكٍى

ـ الاظخماساث اغخمادا غلى الخدلُل ؤلاخفائي باظخخذام  أولى، وفي مشخلت زاهُت نمىا بالػمل اإلاٌخبي مً خالُ جكَش

 .Excelوبشهامج   SPSSبشهامج 
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I.  .غ مىاد الاظخماغُاث  الهُمت اإلاماقت إلدماط جٌىىلىظُا اإلاػلىماث والاجفاالث في جذَس

ٍاهُاث جهىُت لخذمت الخػلُم  الػام واظخخذام الخهىُت  يمعاغذ  ًهفذ بخىظُل الخهىُاث الحذًشت اظخخذام ئم

ًاهذ ت أو غملُت مً خالُ اظخخذام   حػلُمي في الػملُت الخػلُمُت لخذَسغ اإلاىاد املخخلكت في الخػلُم الػام ظىاء  هظٍش

ًاة وبما ًدهو أهذاف هزه اإلاىاد بالخػلُم الػامت ً واملحا  .(4)الخهىُت الحذًشت  أو مً خالُ اإلاماسظت والخمٍش

لهذ حػذدث الخػاٍسل واإلاكاهُم بؽأن الخهىُاث الحذًشت، قهىاى مً ٌػشقها بأنها الىظُلت الىانلت للػلم واإلاػشقت  

ش اإلاىهج الخػلُمي .(5)واإلاهاسة ل آخش أنها وظُلت مً وظائل جىٍى ل آخش بأنها أظلىب .(6)ووسد في حػٍش يما وسد في حػٍش

ت وسقؼ ههاؼها مً خالُ ئغادة جخىُىها  ادة قػالُت الػملُت التربٍى جىظُل البرامج الخهىُت في التربُت بهذف ٍص

م املخشظاث الخػلُمُت وهي مىظىمت مخ ٍاملت مً ألاظهضة والبرمجُاث وؤلاظشاءاث والػملُاث وجىظُمها وجىكُزها وجهٍى

ل آخش بأنها " مجمىغت مً اإلاػلىماث واليؽاواث (7)التي ًىظكها اإلاذسط في الػملُت الخػلُمُت .يما وسد في حػٍش

ً وههل ومػالجت ووؽش وجدلُل اإلاػلىماث التي جىقشها وظائل الاجفاُ الحذًشت".  اإلاخػلهت باهخاط وحؽؿُل وجخٍض

ملُت ئدماط جٌىىلىظُا اإلاػلىماث والاجفاالث جٌدس ي أهمُت بالؿت في مىاد الاظخماغُاث في لىء الٌم الهائل مً ئن غ

البرامج واإلاىاسد راث الفلت بمنهاط هزه اإلاىاد، وما ًمًٌ أن جخلكه مً قىائذ خذماجُت ظلُلت ونُمت مماقت غلى 

ش أداء اإلاذسط وحػمُو اث ظىاء غلى معخىي جىٍى جخففه أو باليعبت للمخػلم مً خُض ما ٌعمذ به  غذة معخٍى

ٍاهُاث خفُى الخىاـل والخكاغل ؤلاًجابي اإلاىلىب بِىه وبحن  معخىي اوالغه غلى جلَ البرامج أو بػمها مً ئم

 ممامحن اإلاادة الػلمُت اإلاهذمت له قمال غما ٌعمذ به هزا ؤلادماط في مادة الخخفق مً:

اقُت والشبي والتريُب بحن الخشائي املخخلكت.ئهجاص الشظىم البُاهُت وسظم الخشا -  ئي الجؿش

ىاث واإلاإزشاث الفىجُت ... -  اظخػماُ الفىس الشابخت واإلاخدشيت وألـا

 اظخػماُ مىاسد ومفادس مػلىماث مخػذدة ومخىىغت. -

ً الزاحي. - ٍاهُت الخٌٍى  ئم

انػُت غلى بػن اإلاىالُؼ خاـت في الحاالث التي جٌىن قيها اإلاالخظت اإلاباؼشة معخدُلت. ئلكاء -  الى

خُت بهذف بىاء مكاهُم أو نىاهحن.  - اقُت أو أخذار جاٍس  همزظت ظىاهش ظؿش

وقما ًلي بػن ألامشلت إلدماط جٌىىلىظُاث اإلاػلىماث والاجفاالث التي ًمًٌ أن ٌؽٍل اظدشماسها نُمت مماقت في 

اقُا والتربُت غلى اإلاىاوىتجذس  خ والجؿش  :(8)َغ مىاد الخاٍس

انعي الزي ًفػب جىقحره   ب الخالمُز ئلى الػالم الى ٍاُ مخدشيت حػمل غلى جهٍش ًاة: وحؽمل أؼ املحا

ًاة  ٍاهُت غشك ألاؼُاء بؽٍل جىائي أو زالسي ألابػاد. يما حعمذ املحا للمخػلم مً خالُ الاظخكادة مً ئم
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ؼ غمل ًاة ظاهشة الخعىف ببىيء أو حعَش ُت أو ظاهشة إلدسايها في ًل ظضئُاتها ومشاخلها )مشاُ مدا

 والٌعىف...(.

الشظىم البُاهُت : حؽمل بػن اإلاىاسد الشنمُت غلى سظىم بُاهُت لخمشُل ألي إلاػىُاث ئخفائُت لظىاهش ما  

ل أظشع  للمػ مًٌ هزا الخمشُل البُاوي مً سبذ الىنذ وجمٌحن اإلاخػلم)ة( مً جأٍو ىُاث اإلاذسوظت )مشاُ ٍو

 الىمى الذًمؿشافي في اإلاؿشب، اإلابُاهاث اإلاىاخُت...(.

جي والزاحي، يما ٌعخىُؼ اإلاذسط أن ٌػخمذها   م الخٌٍى ا للخهٍى ً الخكاغلُت )اإلامشهاث( :جهذم قـش الخماٍس

مًٌ  ً ٍو ا وأن اإلاخػلمحن ًىجزبىن بخلهائُت ئلى الخىاقغ غلى ئهجاص هزه الخماٍس يىظائل للذغم. خفـى

ً الخكاغلُت مشال البراهم الت ً اغخماد وشم مخىىغت إلهخاط مشل هزه الخماٍس ٍاهُت ئهخاط جماٍس ي جدُذ ئم

 جكاغلُت وبىشم  وأهىاع مخػذدة.

II. .ت اإلاخػلهت بها  جدذًذ الػُىت اإلابدىزت وجدلُل الػىاـش العىظُىجشبٍى

مما ال ؼَ  قُه أن أي بدض ًخىلب جدذًذ الػىاـش ألاظاظُت وجىظُه بػن ألاظئلت الشخفُت اإلاخػلهت بالػُىت 

أظخارا وأظخارة إلاادة الاظخماغُاث  22خخُاس غلى غُىت جخٌىن مً اإلابدىزت، وبخفىؿ هزه الذساظت قىنؼ الا 

هت غؽىائُت منهم  مً الزيىس، أما  %82مً ؤلاهار و %22بالعلَ الشاهىي و ؤلاغذادي، جم اخخُاسهم بىٍش

جتراوح أغماسهم  %32ظىت مهابل  45و 31مً الكئت اإلاعخجىبت ًتراوح غمشهم ما بحن  %52بخفىؿ العً ف 

ظىت قأيثر. أما غلى معخىي الذسظت الػلمُت للمبدىزحن  45ظىت قُما الكئت اإلاخبهُت ًخجاوص غمشها  32و  22ما بحن 

قهذ أقشص الػمل اإلاُذاوي هخائج مخكاوجت ئر جبحن أن أؾلب الكئت اإلاعخجىبت مً مذسس ي مادة الاظخماغُاث بيعبت 

مً  %5منها  %22ا ال جمشل الكئت الحاـلت غلى الؽهاداث الػلُا ظىي خاـلىن غلى ؼهادة ؤلاظاصة بِىم 75%

خاـلت قهي غلى ؼهادة الذساظاث الجامػُت  %5خاملي ؼهادة الذيخىساه  في خحن الكئت الشالشت والتي جمشل وعبت 

ٍاط غلى معخىي دسظت اظخخذام الخهىُاث الحذًشت في اإلاماسظت ال  فكُت. الػامت وهزا بٍل جأيُذ ظٌُىن له اوػ

مً اإلاعخجىبحن ًخىقشون غلى  %41أما في ما ًخق اإلاعخجىبحن خعب الخخفق قهذ بُيذ الاظخماسة أن وعبت 

اقُت، مهابل  خ، بِىما الكئت ألاخحرة  %37ؼهادة ظامػُت في جخفق الجؿش ًخىقشون غلى ؼىاهذ جخفق الخاٍس

اقُا(. خ وظؿش  راث جخفق مؽترى )جاٍس

ًان مخمشظا أيثر للخبرة وألانذمُت دوس ميما أن  ًان اإلاذسط رو أنذمُت ًلما  هم خاـت في مهىت مشل الخػلُم، قٍلما 

مهاسهت مؼ باقي اإلاذسظحن الجذد،  ئلاقت ئلى رلَ أن الخبرة الػلمُت حػخبر بمشابت دغامت لخىظُم اإلاػلىماث وجدلُلها 

اإلاُذاهُت اإلاىظهت لكئت اإلاذسظحن واظخهشائها وجهُُمها. وهظشا ألهمُت هزا الػىفش خففىا ظإاُ لمً الاظخماسة 

ًاهذ الحفُلت هي أن  ٌػخبرون خذًثي الخخشط أي لهم  %52اإلاخػلو بػذد ظىىاث الخبرة وألانذمُت في اإلاهىت، و

أنذمُت ال جخجاوص خمغ ظىىاث وبالخالي ظِىػٌغ هزا غلى دسظت ومذي اظخخذام الخهىُاث الحذًشت في الػملُت 

 12ظىىاث، والكئت ألاخحرة راث أنذمُت جخجاوص  12و 5رو أنذمُت جتراوح ما بحن  %35الخػلُمُت الخػلمُت ، بِىما 

ظىىاث، أي لهم خبرة غلمُت ومىهجُت مهمت ؾحر أهه ًىهفهم الجاهب الخهجي اإلاخػلو بالخهىُاث الحذًشت بمػجى أنها 

 قئت ال حعخػمل الحاظىب في غملُت الخػلم ئال هادسا.
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III. ذًشتغالنت ألاظخار بالخهىُاث الح 

ٌػذ اظخخذام الخٌىىلىظُا الحذًشت في الخػلُم مً اإلاإؼشاث اإلاهمت لىجاح غملُت الخػلم خاـت في اإلاشخلت ؤلاغذادًت 

ت، ألنها مً الىظائل الكػالت والكاغلت إلزشاء اإلاىنل الخػلُمي داخل الكفل الذساس ي؛ ألنها حػمل غلى  والشاهٍى

انؼ اإلالمىط ، وجهشب ئلى أرهان اإلاخػلمحن اإلاكاهُم واإلافىلحاث، وجشبي بحن الخجعحر بحن الجاهب الكٌشي والى

ًاالظخماغُاث. ا في مادة   الىظشي والخىبُو الكػلي خفـى

مً الكئت اإلاعخجىبت جخىقش غلى  %48أقشص الػمل اإلاُذاوي الزي نمىا به في ئواس الذساظت، أن ما ًهاسب وعبت 

ما الكئت التي جمخلَ مإهالث مً ظُذة ئلى ممخاصة في ما ًخق مإهالث مخىظىت في مجاُ الخٌىىلىظُا الحذًشت، بِى

راث  %28وأخحرا جبهى وعبت  %24الخػامل مؼ البرمجُاث واإلاػلىمُاث ال جمشل ئال وعب لػُكت ال جخػذي 

 مإهالث لػُكت في مجاُ الخهىُاث الحذًشت. 

ت في مخخلل اإلاإظعاث في العُام راجه حػخبر معألت الخٌىًٍ اإلاعخمش مً بحن أيبر الخدذًاث  التي جىاظه ألاوش التربٍى

ت وباألخشي اإلاخػلهت بمجاُ  الخػلُمُت غلى الفػُذ الىوجي، قال ًمًٌ للمذسط أن ًىايب اإلاعخجذاث التربٍى

ً معخمش وفي مجاالث ؼتى، وسبما الىصاسة أؾكلذ هزا الجاهب ولم  الخٌىىلىظُا الحذًشت وهى أـال ال ًخمؼ لخٌٍى

ً مذسظا مخمشظا نادس غلى مىاظهت الخدذًاث ومىايبت اإلاعخجذاث وزاهُا أن  حػىُه خهه هظشا ألهمُخه أوال في جٌٍى

مىده خاـُت البدض والاظتهاد وبالخالي اإلاعاهمت في الشقي باإلاعخىي  ً ظُمُل نُمت ظذًذة للمذسط ٍو هزا الخٌٍى

ً في املجاُ اإلاػلىماحي مهابل لم ًخلهى  %72الخػلُمي ببالدها. غمىما بُيذ هخائج الاظخماسة أن خىالي  ن أي جٌٍى

ً واإلاذة الضمىُت جلهُىا  32% ً في هزا املجاُ، وأزىاء ظإالىا غً وبُػت الخٌٍى قهي التي ـشخذ بأنها جلهذ الخٌٍى

ئظابت مكادها أن الخٌىًٍ ؼمل بػن الجىاهب اإلاخػلهت أظاظا بخػلم أولُاث الخٌىىلىظُا الحذًشت. مما ًإيذ 

ُت في الاظدشماس بهزا الجاهب. وفي ألاخحر أيذ مػظم اإلاعخجىبحن بأن جدهُو قػالُت باإلالمىط ؾُاب س  ؾبت الجهاث الـى

وظىدة في الخػلُم سهحن بخذٍسب ألاظاجزة غلى اظخخذام الىظائل الخٌىىلىظُت الخػلُمُت الحذًشت وجىقش الىظائل 

ألانىاس، بدُض أؾلب اإلاعخجىبحن أبذوا ومىايبت الخىىساث واإلاعخجذاث التي ٌػشقها الىظام الخػلُمي بباقي 

ت لزلَ.  اظخػذادهم الظخػماُ الخهىُاث الحذًشت في مُذان الخذَسغ ئن جىقشث الؽشوه والىظائل المشوٍس
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 : هخائج الخيعُو بحن اإلاذسظت واإلاذاسط ألاخشي في مجاُ جىظُل الخهىُت في خذمت الخػلُم1ؼٍل سنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2221اظخماسة مُذاهُت،  اإلافذس :

حػخبر غملُت الخػاون والخيعُو بحن معخػملي الخٌىىلىظُا الحذًشت في الخذَسغ وبحن مخخلل اإلاإظعاث التي حؽخؿل 

ش الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت. ونذ سجلىا بهزا الخفىؿ  غلى الفػُذ املحلي أو ؤلانلُمي مً بحن مكاجُذ جهذم وجىٍى

معخػملي الىظائل الحذًشت في الخذَسغ ظىاء حػلو ألامش باإلاذسظحن داخل اإلاإظعت  ؾُاب ؼبه جام للخيعُو بحن

الىاخذة أو مؼ باقي اإلاإظعاث ألاخشي؛ أي ؾُاب ظعش للخىاـل والخيعُو والخػاون وهزا ًىشح مؽٍل في خذ راجه 

ش هزا الىمي والخىظه. ػُو جىٍى  َو

IV. اظخػماُ الخهىُاث الحذًشت في اإلاماسظت الفكُت 

لهزه ألاهمُت التي جٌدعيها الخهىُاث الحذًشت في جذَسغ مىاد الاظخماغُاث، ظىداُو اهىالنا مً هزا املحىس هظشا 

الحذًض غً يُكُت اظخػماُ الخهىُاث الحذًشت في اإلاماسظت الفكُت وما الػىائو التي حػترك اإلاذسظحن أزىاء 

 اظخخذامها.

ٍاهذ الىخائج ؾحر مخىنػت بدُض أيذ بخفىؿ اظخػماُ الخهىُاث الحذًشت في اإلاماسظت الفكُ مً  %52ت ق

غ، و هادسا ما  %32اإلاعخجىبحن غلى أنهم ٌعخػملىن جٌىىلىظُا ؤلاغالم والاجفاُ أخُاها قهي في غملُت الخذَس

غ مىاد  ٌعخػملىن الخهىُاث الحذًشت، وأخحرا وعبت لئُلت ظذا هي التي حعخػمل الخهىُاث الحذًشت في جذَس

 الاظخماغُاث.

 

 

 

 

 

 

 

Série1; 5; 5; نعم % 

Série1; ال ;

95 ;95 % 

 نعم

 ال
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 TICE: اظخػماُ بشهامج مػلىماحي خذًض 2ؼٍل سنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2221اإلافذس : اظخماسة مُذاهُت، 

ئن أُو ؼشه ًيبغي جىقحره للمذسظحن لدشجُػهم غلى اظخػماُ الخٌىىلىظُا الحذًشت هى ججهحز الهاغاث وجىقحر   

ًاإلاىاد الػلمُت زم مادة الاظخماغُاث  ناغاث خاـت باإلاىاد التي جدخاط بؽٍل معخمش للىظائل الخٌىىلىظُت الحذًشت 

اقُا، ونذ بحن البدض اإلاُذاوي أن أ ؾلب الاظخػماالث للخهىُاث الحذًشت جخم داخل ناغاث خاـت في مٌىن الجؿش

مً الكئت اإلاعخجىبت؛ أي ال جخىقش غلى وظائل معخهلت خاـت %82وقفُى دساظُت غادًت يما أيذث رلَ وعبت 

هي التي حعخػمل الهاغاث مخػذدة الىظائي أو ناغت اإلاػلىمُاث  %18بها، مهابل قئت نلُلت ال جخػذي وعبت 

ا أن أؾلب اإلاإ  ظعاث  ولمنها اإلاإظعت التي وؽخؿل بذاخلها ال جخىقش غلى ناغت للمػلىمُاث أو ناغت خفـى

 مخػذدة الىظائي.

 

 : الىلػُاث املخخلكت الظخػماُ الخهىُاث الحذًشت في مادة الاظخماغُاث. 3 ؼٍل سنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2221اإلافذس : اظخماسة مُذاهُت، 

Série1;  داخل قاعة

3; 3; المعلوميات  % 

Série1;  داخل قاعة

;  15; متعددة الوسائط 
15% 

Série1;  داخل

;  80; قاعة عادية
82% 

   داخل قاعة المعلوميات

 داخل قاعة متعددة الوسائط 

 داخل قاعة عادية

Série1;  أثناء
;  70; التمهيد

70% 

Série1;  في مقطع

;  فقط من الدرس
20 ;20 % 

Série1;  خالل الدرس

5; 5; بأكمله % 

Série1; أثناء التقويم ;

5 ;5 % 

 أثناء التمهيد

 في مقطع فقط من الدرس

 خالل الدرس بأكمله

 أثناء التقويم
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غ مىاد الاظخماغُاث جخم أزىاء مشخلت الخمهُذ ئن مػظم الاظخػماالث اإلاشجبىت باظخخذام الخهى ُاث الحذًشت في جذَس

باغخباس ألاخحرة مشخلت مهمت اليدؽاف الذسط مً وشف اإلاخػلم، قكي هزه الحالت ٌعخخذم اإلاذسط دغامت مً 

ىت، أو الاهىالم مً أمشلت مدلُت أو ؼٍشي قُذًى زم غلى أظاط  الذغاماث الذًذايخٌُُت نذ جٌىن ـىسة أو خٍش

لذغامت اإلاعخػملت ًىظه اإلاذسط أظئلت للمخػلمحن واظخذساظهم اليدؽاف مىلىع الذسط اإلاشاد ئهجاصه، هىا جلػب ا

الخهىُاث الحذًشت دوسا مهما في حعهُل غملُت الخػلم غلى اإلاخػلم في قهم الذسط وغلى اإلاذسط في ئًفاُ اإلاػلىمت 

ُاث الحذًشت أزىاء مهاوؼ وأوؽىت الذسط يمشاُ '' بؽٍل مىاظب وظُذ. يما هجذ بػن اإلاذسظحن ٌعخػملىن الخهى

اقُا اإلاخػلو بٌُكُت سظم الخشائي باظخػماُ جهىُاث اإلاشبػاث أو يُكُت سظم  اظخخذام الحاظىب في دسط الجؿش

اإلابُاهاث اإلاىاخُت وؾحره''؛ أي ًهىم اإلاذسط بخصبِذ الذسط غلى الحاظىب زم ٌػشله في العبىسة باظخػماُ اإلاعاله 

ٍاس الذسط، ومً وظهت هظشها هشي بأن اظخػماُ الخهىُاث الحذًشت وظُلت مهمت ظذا في رلَ  ومً زم ًبذأ في جبعُي أق

اقُا. في اإلاهابل وسجل ؾُاب ؼبه جام  ً الخىبُهُت في مٌىن الجؿش خاـت غىذما ًخػلو ألامش بالذسوط والخماٍس

م الخػلماث، وإلاا اظخكعشه ا غً العبب جلهُىا ظىاب مكاده أن الخهىُاث الظخػماُ الخهىُاث الحذًشت أزىاء جهٍى

 دنُهت. 62الحذًشت ؾحر مخىقشة بالؽٍل الزي ٌعمذ باظخػمالها بؽٍل معخمش زم أنها غملُت جدخاط لححز صمجي ًخجاوص 

 

 ظذُو : الذوس الزي ًلػبه اإلاذسط في حعهُل غملُت الخػلُم مً خالُ الىظائل الخٌىىلىظُت الحذًشت.

    % اليعبت                الذوس ) الىظُكت(

 42 اًفاُ اإلاػلىمت بؽٍل أظشع وأوضح

 22 الخىظُه قهي

 15 ظزب الاهدباه مً خالُ اظخػماُ الىظُلت

 15 الىظُي بحن اإلاػشقت واإلاخػلم

 2221اإلافذس : اظخماسة مُذاهُت، 

ت ألاظخار في الذوس الزي ًلػبه لدعهُل غ   ملُت الخػلُم مً خالُ الىظائل مً خالُ الجذُو أغاله ًدبحن أن سٍؤ

لىن اإلاػلىمت بؽٍل أظشع وأوضح. ووعبت  % 42الخٌىىلىظُت الحذًشت قىالخظ أن وعبت   20%ًشون أنهم ًـى

ًشون بأنهم ٌعاهمىن في جدكحز اإلاخػلمحن إلاخابػت الىظُلت % 15منهم ًشون أنهم ًلػبىن دوس اإلاىظه قهي وأًما 

 ػلىمت واإلاخػلم.ًشون أنهم الىظُي بحن اإلا%15ووعبت 

وفي العُام راجه وغالنت بىىغُت الىظائل اإلاعخػملت أزىاء الػشك هجذ أن وعبت مً اإلاذسظحن ًشون أن اظخػماُ   

وجىقش الهاغت غلى ؼبٌت الاجفاُ هم ألايثر قػالُت لخدهُو ظىدة الخػلُم في خحن منهم مً  اإلاعاله  والحاظىب

ًاقُت لخدهُو  اللىح الزًيأظابىا بأن  هى ألايثر قػالُت، بِىما هشي وعبت أخشي جشي أن اإلاعاله وألانشاؿ اإلاذمجت 

 الجىدة، في خحن البػن مً اإلاعخجىبحن أيذوا أهه ال دوس أظاظا لهزه الخٌىىلىظُا في جدهُو ظىدة الخػلُم.

لىا اهىالنا مً جخػذد غىائو جىظُل الخهىُاث الحذًشت في جذَسغ مىاد الاظخماغُاث في اإلاذسظت اإلا ؿشبُت، جـى

اإلاالخظت اإلاعخمشة مً داخل اإلاإظعت التي وؽخؿل بذاخلها واظخجالء مخخلل آلاساء مً وشف مذسس ي اإلاادة أن 
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ً اإلاعخمش في مجاُ اإلاػلىمُاث والخٌىىلىظُاث الحذًشت  ب والخٌٍى لػل الخجهحزاث ألاظاظُت وؾُاب قشؿ الخذٍس

اإلاادة بِىما باقي الخدذًاث جخىصع بحن جدذًاث مشجبىت بىذسة اإلاىاسد اإلاالُت  مً أيبر الخدذًاث التي جىاظه مذسس ي

 وؾُاب الخدكحز ومنها ما ًخػلو بمىهج اإلاادة ووُى اإلاهشس الذساس ي وؾحرها مً الخدذًاث.

V.  (19الخػلُم غً بػذ: همي حػلُم بذًل في ظل اهدؽاس ظائدت يىسوها)يىقُذ 

ًان خُاسا اغخمذجه الذولت باغخباسه لم ًًٌ الحذًض غً الخػلُم أو الخػ  لم غً بػذ في اإلاؿشب ولُذ ظائدت يىسوها، بل 

ت الاظتراجُجُت  ، هجذ ريشا للخػلم غً بػذ لمً 2232-2215مٌمال للخػلُم الحمىسي. وبالػىدة ئلى وزُهت الشٍؤ

ً اإلاػىىهت ب" الاهخشاه اقػت الػؽٍش الكاغل في انخفاد ومجخمؼ  اإلاذخل ألاُو مً اإلاذاخُل ألاسبػت الىاسدة في الش

 .(9)اإلاػشقت"

ش الخػلم غً بػذ باغخباسه مٌمال للخػلُم الحمىسي، وغامال  في جىمُت زهاقت  ونذ هفذ الىزُهت غلى" جىمُت وجىٍى

ي" اإلاخػلو بمىظىمت التربُت والخٌىًٍ بما وسد في  51.17ؤلاواس سنم  -ونذ خاقظ ناهىن  .(10)الػمل الجماعي والدؽاًس

اقػت  ت الاظتراجُجُت.الش ً مً الشٍؤ  الػؽٍش

 الىظائل اإلاػخمذة في الخػلُم غً بػذ .1

ُت لشوسة اغخماد بذًل  ت البُذاؾىظُت في ظل الاهدؽاس اإلاهُى لجائدت يىسوها، أغلىذ الىصاسة الـى لممان الاظخمشاٍس

ُت، وبزلَ ـذسث غ ذة بالؾاث لممان خو الخمذسط ألبىاء اإلاؿاسبت في مخخلل اإلاإظعاث الػمىمُت والخفـى

ت ومخخلل الكاغلحن في خهل التربُت  غ وألاوش ؤلاداٍس ومزيشاث جىق غلى لشوسة حػبئت الجمُؼ مً أوش هُئت الخذَس

ت مً وشف مخخلل الكاغلحن مً ظهت واإلاخػلمحن وأظشهم مً ظهت زاهُت غبر  ًاهذ الاظخجابت قىٍس ً، وبالكػل  والخٌٍى

ٍاهاث والىظائل الخهىُت اإلاخاخت، وهزيش الاهخشاه الكػاُ في غملُت الخػلُم غً بػذ م ً خالُ جىظُل مخخلل ؤلام

 منها غلى ظبُل اإلاشاُ ال الحفش:  

ىهُت: اغخمذث الىصاسة غلى نىىاث ؤلاغالم الشظمُت )العادظت، نىاة  - جدبؼ الذسوط غبر الهىىاث الخلكٍض

ؿُت...( باغخباس أن مػظم ألاظش اإلاؿشبُت جخىقش غلى ظهاص  ٍاهُت الػُىن، ألاماَص الخلكاص في اإلاجُز وبالخالي هىاى ئم

يبحرة لخدبؼ الذسوط غً بػذ، وجمذ الػملت باظخهذام أوش هُئت الخذَسغ مً مخخلل الخخففاث 

ش الذسوط وغشلها بالؽشح اإلاكفل غلى الهىىاث  الػاملحن باإلاإظعاث الخػلُمُت الػمىمُت مً أظل جفٍى

اث مػُىت و ل ًىم ًخفق لػشك معخىي أو معخٍى  في الُىم اإلاىالي معخىي ومادة أخشي، هٌزا ودوالَُ. ًو

ؼ وظائل الاظخكادة بأيبر نذس ممًٌ مً الخػلم  - اغخماد ألاظاجزة غلى وظائل بذًلت ومٌملت أخُاها في ئواس جىَى

ت البُذاؾىظُت، اغخمذ بػن ألاظاجزة غلى جهىُاث ووظائل  واإلاادة اإلاػشقُت اإلاذسظت ولمان الاظخمشاٍس

ل الخىاـل مؼ جالمزتهم، مً بحن هزه الىظائل هزيش اظخػماُ "الىحعاب" والكاٌعبىى" مخخلكت مً أظ

كداث حػشك قيها الذسوط غلى ؼٍل ملخفاث )ـىس،  مً خالُ ئوؽاء مجمىغاث ـو

PDF،WORD ...أو سوابي وقُذًىهاث  ) 
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ُت بؽٍل سظمي اإلاىفت وجم ئظىاد ألانعام Teamsمىفت ألانعام الاقترالُت أو  - : أولهذ الىصاسة الـى

الاقترالُت لٍل أظخار خعب اإلاادة واإلاعخىي، يما جم سبي خعاب معاس ًل جلمُز باإلاىفت باغخباسها وظُلت 

قػالت للخىاـل، ؾحر أهه سجلىا في هزا الفذد ـػىبت الىلىظُت مً وشف اإلاخػلمحن هظشا لؿُاب ؼبٌت 

ذ، لىخت، خاظىب...(.ألاهترهِذ وا  لىظائل الخهىُت ألاظاظُت التي جخىلبها اإلاىفت ) هاجل أهذسٍو

مً الكئت اإلابدىزت اغخمذث غلى جىبُهاث  %82وفي العُام راجه أيذث الاظخماسة اإلاُذاهُت أن خىالي وعبت  

ًاألنعام  قهي هي التي اغخمذث وظائل أخشي  %2الىحعاب والكاٌعبىى في جىاـلهم مؼ اإلاخػلمحن، بِىما 

( لم حػخمذ الخػلُم غً بػذ ني، هظشا لؿُاب الؽشوه والىظائل %18الاقترالُت ومىفت جاًمض، والكئت ألاخحرة)

 اإلاعاغذة الالصمت لذي يال الىشقحن، اإلاخػلم واإلاذسط.

 الخدذًاث اإلاشجبىت بخىبُو الىظائل اإلاخاخت .2

غ، ئال أن سؾم هزا الخىىع في الىظائل واملجهىداث الجباسة مً وشف مخخ لل الكاغلحن غلى سأظهم أوش هُئت الخذَس

ل هزا الىمي مً "الخػلم غً بػذ" اـىذمذ بػذة مؽاًل خالذ دون جدهُو اإلاىلىب، وغلى هزا  غملُت ججًز

 %62ألاظاط وظهىا لمً الاظخماسة اإلاُذاهُت بػن ألاظئلت مشجبىت بمؽاًل جىبُو هزه الىظائل، قىظذها أن 

ت التي جمٌنهم مً اإلاعخجىبحن ـشخىا ب مػل اهخشاه اإلاخػلمحن في الػملُت يىنهم ال ًخىقشون غلى الىظائل المشوٍس

ا في  %42مً جدبؼ هزا الىمي مً الخػلُم، يما أن  غبرث بىلىح أن الخػلُم غً بػذ لم ًدهو أي هخائج خفـى

ًامحراث ظل ؾُاب الػذة اللىظِعدُت لذي وعبت يبحرة مً اإلاذسظحن )خىاظِب، ؼبٌت أهترهِذ مدكض  ة، اإلاعاله، 

ا في  ت ولػل ؼبٌت ألاهترهِذ بل ؾُابها خفـى بجىدة غالُت...(، غلى الػمىم ًبهى ؾُاب الىظائل المشوٍس

ل ممامحن وخىت  ت مً بحن أيبر الخدذًاث التي واظهذ اإلاخػلمحن واإلاذسظحن غلى خذ ظىاء في ججًز املجاالث الهشٍو

 الخػلُم غً بػذ.

 خاجمت 

ى أن ما خههه املجخمؼ مً اظخخذام جهىُاث الخػلُم الحذًشت ال ٌعتهان به في مُذان اإلاػشقت الػملُت وؽحر في ألاخحر ئل

ٍاقت الخىىساث  ٍاهُت ؤلاخاوت ب ش هزه ألاخحرة بالىظش ئلى ظشغت الخدفُل والانخفاد في الىنذ وإم ومهخمُاث جىٍى

مبهشة أدث قػال ئلى الهماء غلى الكىاسم الكشدًت في التي جدذر غاإلاُا في مجاُ اإلاػشقت التي أظكشث غً هخائج ئًجابُت 

 .الخدفُل والخػلم

ش أظالُب الخػلُم والخػلم التي حػمل غلى  يما وعخيخج مً الذساظت أن اظخخذام الخهىُاث الحذًشت جهىم بخىٍى

ئهجاح الػملُت الخػلُمُت مً خالُ ئدخاُ الخهىُاث الحذًشت والابخػاد غً وشم الخػلُم الخهلُذًت مً أظل جدهُو 

ٍاملت في اإلاإظعاث الجىدة اإلاىلىبت في الخدفُل الػلمي. وال ًخدهو رلَ ئال مً خ الُ جىقحر بِئت جٌىىلىظُت مخ

ُاثالخػلُمُت وجماقش ظهىد مخخلل الكاغلحن في الحهل التربىي. وفي ألاخحر ًمًٌ أن ههذم بػن  التي هشاها  الخـى

 مهمت للشقي بالحهل التربىي غامت واإلاادة اإلاذسظت وما ًشجبي بها مً اظخػماالث للخٌىىلىظُا الحذًشت غلى هدى خاؿ:

 بُت اإلاخخففت في جىظُل الخٌىىلىظُا الحذًشت إلاذسس ي مادة الاظخماغُاث في ج ىقحر وجٌشُل الذوساث الخذٍس

 اإلاذاسط الػمىمُت.
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  س ي مً الحفق لذي مذسس ي مادة تهُئت البِئت اإلاىاظبت بمخخلل مهىماتها، وجخكُل الػبء الخذَس

 خػلُم.الاظخماغُاث بؽٍل ٌعمذ لهم بخىظُل الخٌىىلىظُا الحذًشت في ال

  ُت يىصاسة التربُت الىوىُت واإلاؽشقحن جكػُل اظخخذام الخٌىىلىظُا الحذًشت ومخابػت رلَ مً الجهاث الـى

ً وخاـت ما ًشجبي باالخخباساث الالٌتروهُت إلاادة الاظخماغُاث.  واإلاذًٍش

  ذ اإلاذاسط ؤلاغذادًت باألظهضة والخهىُاث الخػلُمُت الحذًشت راث الفلت بمادة الاظخماغُاث، والخدذًض جضٍو

 الذوسي لها.

  ئظشاء دساظاث إلاادة الاظخماغُاث إلاػشقت وظهت هظش اإلاذسظحن في الفػىباث التي جىاظههم غىذ اظخخذام

 الخٌىىلىظُا الحذًشت في حػلُمها وإًجاد الحلُى اإلاىاظبت لها للحذ مً رلَ.

  ًؼ اللىخاث جىقحر وجٌشُل الىظائل اللىظِعدٌُُت داخل الكفُى الذساظُت م خالُ جدكحز اإلاخػلمحن و جىَص

 والهىاجل الزيُت.

  الهىامؾ وؤلاخاالث: 
ؿ  1995غماس بىخىػ. مىاهج البدض الػلمي ووشم ئغذاد البدىر، دًىان اإلاىبىغاث الجامػُت، الجضائش، (1)

29 
ت بمداقظت غمشان  غاسف(2) اقُا باإلاشخلت الشاهٍى غ الجؿش دمحم غلي اإلاىفىسي. الخهىُاث الخػلُمُت الحذًشت في جذَس

 6ؿ  2217ومػىناث اظخخذامها واججاهاث اإلاػلمحن هدىها، ًلُت التربُت وألالعً، ظامػت غمشان، الُمً،
ش وشائو جذس (3) ت ودوسها في جىٍى الُت، في مجاُ الخػلُم الػالي، قىاص ظاظم الىذاوي. الخهىُاث التربٍى َغ التربُت الٍش

 .18ؿ . 2212مجلت ظامػت مشيىى للذاسظاث ؤلاوعاهُت، املجلذ العابؼ، 
ذ الػملُت الخػلمُت، ظامػت الجىان، (4) ت الحذًشت في ججٍى غبذ الحٌُم الؿضاوي. دوس الىظائل والخهىُاث التربٍى

خ   .24، ؿ 2227ًىاًش  24مدالشة ألهُذ بخاٍس
ت، ظامػت الهذط،(5) خ سظاء صهحر خالذ الػعلي، اظخخذام الخٌىىلىظُاث في ؤلاداسة التربٍى  26ؿ  بذون جاٍس
اقُا والتربُت غلى  الذلُل(6) خ والجؿش غ مىاد الخاٍس البُذاؾىجي إلدماط جٌىىلىظُا اإلاػلىماث والاجفاالث في جذَس

ت ظُجي، املخخبر الىوجي للمىاسد الشنمُت   12ؿ 2217اإلاىاوىت بعلٍي الشاهىي الاغذادي والشاهىي الخأهُلي ، مذًٍش
(7)ً ، ظلعلت جىزُو أغماُ يخبذ في صمً "يىسوها 19اإلاؿشب وججشبت الخػلُم غً بػذ صمً يىقُذ . ظماُ والٍض

ٍامل للذساظاث وألابدار  . 258ؿ  2222 . اإلاؿشبقحروط"، ميؽىساث مشيض ج

ت اظتراجُجُت (8) ً والبدض الػلمي، مً أظل مذسظت ؤلاهفاف والجىدة  والاسجهاء، سٍؤ املجلغ ألاغلى للتربُت والخٌٍى

  ،59ؿ  ، اإلاملٌت اإلاؿشبُت.2232-2215لإلـالح 
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 عقبات في وجه احلضارة " االسجبداد واالسجعمار أهمىذجان" معاجلة وثقييم"

 1موصىري إكرام

   
 :ملخص

  ُ خ ومعخهبل أي أمت مً ألامم وغالنخه بدُاة  ًدىاو اإلاهاُ أخذ اإلاىاغُؼ الجذًشة بالبدث والذساظت لطلخه بخاٍس

ت  الشػىب ووانػها وهظشا إلى حػلهه بمعخهبلها. إن الحذًث غً الحػاسة ًخجاوص ًىهه قٌشة مجشدة أو دساظت هظٍش

خُت لبىاء بدخت هابػت غً جشف قٌشي وأدبي، بل إن ألامش ٌػني أهىا ههل وحه ا لىحه مؼ العجن الٍىهُت والخاٍس

خ  ؤلاوعان وجؿىس املجخمػاث. ورلَ مً خالُ مخخلل اإلاىاهج وآلالُاث التي حعاغذها غلى قهم وجدلُل الخاٍس

والاظخكادة مً ههاؽ الهىة التي شٍلذ ههؿت اسجٍاص مهمت في خُاة ألامم واملجخمػاث ومىدتها لحظاث قاسنت في 

 في واإلاادي والثهافي. ظلم الاسجهاء اإلاػش

ا َى        ومً خالُ الحغ والخجشبت والذساظاث جبحن أهه َىاى غذة غهباث حػترع سيب الحػاسة إال أن  أبشَص

ى الزي غبر غىه اإلاكٌش  الاظدبذاد باغخباٍس غامل داخلي والاظخػماس يمشيب زىاةي بشهُه الخاسجي والزاحي َو

حعلُـ  -أغني–و َزا ما خاولذ مػالجخه في زىاًا َزا البدث   لالظخػماس".مالَ بً هبي في يخاباجه ب " الهابلُت 

ت بػذما أبعـ الٌالم خىلها  الػىء غلى  قٌشة الخأزش والخأزحر الٍامىت بحن غىاضش الحػاسة بشهحها اإلاادًت واإلاػىٍى

ا بل والهػا ء غلحها بشٍل حزسي ألضل إلى مذي اسجباؽ الاظدبذاد والاظخػماس بتراحؼ الحشيت الخهذمُت وجأخَش

ا  وممىهج. ورلَ باظخخذام مىاهج الجمؼ الخدلُل والتريُب لبىاء اإلاػؿُاث اإلاػشقُت ووغػها في ظُانها ومعاَس

 الصحُذ مً خُث اإلاػالجت والاظخيخاج.

 .الحػاسة،  الاظدبذاد،  الاظخػماس،  الجهػت،  الثهاقت الكلماث املفخاحيت:

Obstacles in the face of civilization: "Despotism and colonialism are two 

models" treatment and evaluation. 

Abstract:  

The article deals with one of the topics worthy of research and study as it relates to the history 

and future of any nation and its relationship to the lives of peoples and the reality of their 

world. 

There are several obstacles that stand in the way of civilization, but the most prominent of 

them is tyranny as an internal factor, and colonialism as a binary compound, with both its 

external and internal aspects, which was expressed by the thinker Malik Bennabi in his 

writings as "the susceptibility to colonization". 

And I have tried, in the course of this research, to address the idea of influence and influence 

inherent between the elements of civilization, both material and moral, after the simplest talk 

about it to reach the extent to which tyranny and colonialism are related to the decline and 

delay of the progressive movement, and even its radical and systematic elimination. 

                                                           
1
 . اجلزائر.2خريجة كلية العلىم اإلسالمية ،جامعة أحمد بى بلة وهران 
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And this is by using the methods of collection, analysis and synthesis to build the cognitive 

data and put it in its context and its right path in terms of processing and conclusion. 

Key words: Civilization, despotism, colonialism, renaissance, culture. 

 

  مقدمت

ى ألامش الزي ٌعخلضم مىا  إن           الحذًث غً الحػاسة ٌػخبر مً أَم اإلاىغىغاث التي جدىاولها الذساظاث ؤلاوعاهُت َو

ت إلاػالجت َزا اإلاىغىع اإلادشػب واإلامخذة حزوٍس إلى غطىس مخباغذة  ٍش هخض ي اظخدػاس الكٌشة الجَى ل ٍو الىكغ الؿٍى

 ألامذ ومخباًىت الىىع.

ًاقت الشػىب، مً خالُ و َزا اإلاهاُ يه               ت اإلاشتريت بحن  ت الحػاٍس ذف إلى الٌشل غً خطابظ ومٍىهاث الهٍى

ت وسبـ الػالناث الٍامىت بُجها وبحن مكاَُم مخػذدة مثل الثهاقت والطشاع الكٌشي في  ا اإلاادًت واإلاػىٍى جدلُل غىاضَش

 وعو شامل ومخٍامل.

 شاس وجشقي املجخمػاث.مؼ بُان أَم ألاخؿاس والػشانُل التي تهذد اظخه     

و رلَ باظخخذام مىاهج الاظخهشاء والخدلُل ألن بلىؽ ألاسب في إدساى الحهابو ًؤوُ إلى الجمؼ بحن الخدلُل والتريُب       

 والترابـ والخىاصن دون جٌذٌغ غشىاةي للمػاسف والهُم واإلاكاَُم.

 ؤلاشٍاُ آلاحي:أما غً الكٌشة ألاضلُت واإلاىغىغُت للبدث  قهذ اهؿلهذ مً       

ت التي جطىؽ البيُان الىحىدي للحػاسة ويُل وإلى أي مذي ًؤزش الاظدبذاد والاظخػماس في لبىاث   ٍش ما هي الػىاضش الجَى

 َزا البىاء؟.

 حعريف الحضارة باعخبارها عنصر حيىي وأداة لترقيت املجخمعاثاملبحث ألاول : 

برص اهخماءٍ   ت ؤلاوعان ٍو إن الحذًث غً الحػاسة ٌػني أهىا بطذد بدث أَم مشيب هكس ي واحخماعي ًدذد ٍَى

ي بشٍل حلي، يما أهه ًػؼ جطشقاجه غمً بشواص مً الػالناث اإلاخىىغت والتي ًدٌمها الخىحه  اإلاػشفي والثهافي والعلًى

 الكٌشي  للبِئت التي ًيخمي إلحها.

ل اللؿت احخماع الىاط في مىنؼ خػشي جلخل به مظاَش الػمشان لُيسحب اإلاكهىم بػذ و الحػاسة حػني في أض

(، 19م،ص1998)خبىٌت اإلاُذاوي،   رلَ إلى حمُؼ مظاَش الشقي والخهذم ؤلاوعاوي في ًل مجاالث الحُاة وأسحاءَا.

: مبذأ أخالقي+ روم حمالي= اججاٍ الحػاسة.)بً هبي، ق  ( . 101م،ص1986اإلاػادلت  جهُى

ت اإلاخكاغلت في ما بُجها لطىاغت وعُج  و غلُه قالحػاسة هي رلَ اإلاشيب اإلاشٍل مً مجمىع الػىامل اإلاادًت واإلاػىٍى

ش البيُت  متراص مً البىاء ظىاء غلى ضػُذ ألاقٍاس أو الىخاج اإلالمىط واإلاشةي والزي ًٍىن صخمه  وجشاضه َى حَى

 الػالم. ألاظاظُت والثهاقُت واإلاالمذ الكىُت ألي مىؿهت في

 املطلب ألاول: سبل وأسس دوران العجلت الحضاريت

ت ال ًمٌجها أن جذوس            إن لم ًًٌ لها دوالب ومعاس ًػمً  في اججاَها العلُم الزي وغػذ له إن العجلت الحػاٍس

ا. ىحه معاَس ٌُل ظشغتها ٍو  ظالمت خشيتها ٍو
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ا جأظِعا لبهُت  و َزٍ          كعَش دللها ٍو أولى الىهاؽ التي ًيبغي للباخث في نػاًا الحػاسة أن ًهل غىذَا ٍو

 اإلاىغىغاث التي جأحي جبػا لها.

 سبل جحقيق الخقدم وجحصيل الخحضرألاول:  الفرع

ا وسد أضىلها إلى َزٍ الىهاؽ الثالر:  و لهذ أسحؼ  خبىٌت اإلاُذاوي حزوَس

1.  ُ  به الىحي أو ًكُؼ به ؤلالهام. ماًجز

 ما ًخىضل إلُه الػهل بالبدث الػلمي.   .2

و الاخخباس والخجشبت واإلاماسظاث الحُاجُت الذنُهت. .3   (20،ص1998)اإلاُذاوي،  ما ًٌدعبه ؤلاوعان غً ؾٍش

 أسس البناء الحضاري   الفرع الثاني:

ت بمهىلت قزة إلاالَ بً  :" وإرا ما هظشها إلى ألامىس في 1978هبي)وعتهل الحذًث غً أظغ الهىذظت الحػاٍس م( خُث ًهُى

مت:} إن هللا ال ٌؿحر ما بهىم ختى  غمهها، قئن زىسة ما، البذ لها أن حعحر ؾبها للهاهىن الاحخماعي الزي حشحر إلُه آلاًت الٌٍش

 ( . 54" )ص 12/13ٌؿحروا ما بأهكعهم{ الشغذ 

البىاء الحػاسي جبذأ سخلخه مً داخل ؤلاوعان وحزوة ًل حؿُحر ًيبػث أي أن أظاط  الخؿُحر وغماد  اإلاششوع ؤلاضالحي و 

ت التي أودغها هللا ظبداهه ظٍش وبثها مً بداس غلىمه وألهمها ظبل جمدُظ الششاد. ا مً أغمام الىكغ البشٍش  هىَس

ت لدشُِذ الطشح الحػاسي في ألاظغ آلا            جُت:و غلُه  ًمٌىىا أن هخخطش أَم  الذغابم  الػشوٍس

 الالتزام بمبذأ الخمعَ بالحو خبا قُه وغمال به ودقاغا غىه. .1

 اهتهاج مبذأ قػل الخحر يمىهج خػاسي بىاء وهبز مخخلل آلُاث جىلُذ وجكػُل الشش .  .2

 الػاإلاُت والشمىلُت في الؿشح وآلالُاث واإلاعاعي.  .3

 (.271م، ص1998) خبىٌت،  ؿبُو الػملي.الجمؼ بحن اإلاثالُت في الػهابذ والخىظحر والؿاًاث وبحن الىانػُت في الخ  .4

كُت بدالت  ت إلى ظبَ الهٍُل الػام والطىسة الٍلُت الخػٍش خُث ًؤدي جكاغل َزٍ ألاظغ في مػمل الطُاؾت الحػاٍس

ًان.  ومدخىي أي مجخمؼ 

 املطلب الثاني: العىامل املاديت واملعنىيت املكىنت للهرم الحضاري 

" إهه لِغ مً الػشوسي وال مً اإلامًٌ أن ًٍىن ملجخمؼ قهحر اإلالُاساث مً الزَب ًي ًجهؼ، (1978ًهُى مالَ بً هبي)

ال ٌعخؿُؼ الذَش أن ًىهظ مً نُمخه شِئا ، الشضُذ الزي وغػخه الػىاًت ؤلالهُت بحن ًذًه: ؤلاوعان، التراب  وإهما

 (.69صوالىنذ.")

جىلُذ الحػاسة،قاإلوعان والتراب والىنذ هي اإلاىاد الخام غلى غىء َزا الىظ هٍىن نذ وغػىا أًذًىا غلى أَم غىاضش 

ا.  ًان أو مػىٍى  التي بخكاغلها ًخم إهخاج أي ضشح بىاةي مادًا 

ذ مً الخدلُل ظىبعـ الهُى  بش يء مً الخكطُل غً  َزٍ الػىامل الثالزت في ما ظُأحي:      وإلاٍض
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  التراب : العىامل املاديت ألاول: الفرع

: ًهطذ بالتراب .( و 133-131م، ص 1986)أقشد له بً هبي مبدثا خاضا في يخابه ششوؽ الجهػت ونذ يخالضت إلاا ريش أنُى

الثروة ألاسغُت والححز اإلاٍاوي بمخخلل أسحاءٍ ومػؿُاجه ومدخىاٍ اإلالمىط الهابل لجػله معشخا للػمل والخىمُت 

  والاظدثماس.

ى سأط ماُ هكِغ دابم الىهطا  الىقذ :  ن باالغخباس الٍىوي ومعخمش الاظخدذار باغخباٍس الىحىدي الهابم غلى اإلاػنى َو

بذغه خالُ غمٍش الضمني املحذد واإلاهذس لخظل اهجاصاجه  شاَذة  اإلاػاف الزي ًخلػه غلُه ؤلاوعان،و رلَ بما ًيخجه ٍو

و أمام الخؿىس الىظ   ُكي للمجخمؼ.غلُه  ومخلذة لخلَ اللحظت ؤلاهخاحُت  التي بمىحبها ًشحعم الؿٍش

 العىامل املعنىيت "إلانسان وعامل الثقافت":الثاني:   الفرع  

ت إلاشيب الحػاسة في الٌُان الٌلي والٍامل لإلوعان خُث ًهُى مالَ بً هبي في يخابه ششوؽ   جخجلى الػىامل اإلاػىٍى

و الحػاسة لحظتها ال ًٍىن بُ هشس أن ٌعلَ ؾٍش ذٍ مً الضاد ظىي غذة التراب الجهػت أهه غىذما ًخدشى سحل الكؿشة ٍو

ت والجادة  لبلىؽ ألاسب، قئن ؤلاوعان الزي ٌػِش بىطل قٌشة وهطل إسادة قئهه  والىنذ وظالح إسادجه الٍاملت والهٍى

و إلى الخؿىس.  خخما ظِخىنل في مىخطل الؿٍش

هت ويُكُت جأزحر َزا الكشد في الجماغت  التي ًيخمي إلحها،و ًؤزش الكشد في خُث أهه جخمثل الػالنت الخبادلُت بشمتها  في ؾٍش

 مؤزشاث:  3املجخمؼ ب 

 بكٌٍش .-

 بماله.-

ت للمجخمؼ.-    (.77م، ص1986) وبػمله أي بما ًهذمه مً إهخاحُت مادًت أو مػىٍى

وفي مػشع خذًثىا غً ؤلاوعان هجذ أهكعىا في مىاحهت مؼ أَم ههؿت جخطل بالجاهب اإلاػىىي إلاهىماث الحػاسة             

 الثهاقت و حذلُت  ألاقٍاس. وهي

َى لكظ مجاصي أؾلهه الشحل الكشوس ي غلى الػملُت   Cultureدابما ما ًهترن مكهىم الثهاقت باللكظ ألاحىبي              

ت واظخػاٍس مً وانػه الاحخماعي باغخباٍس إوعان ألاسع والضساغت.  ؤلاهخاحُت الكٌٍش

ا وجذاولها متزامىا و انتران اللكظ ألاحىبي بمكه               ًان ظهىَس ىم الثهاقت لذًىا ساحؼ لٍىنها زمشة مً زماس غطش الجهػت 

مؼ الحشيت ألادبُت الشاظػت التي شهذتها أوسوبا في الهشن العادط غشش والتي جمخؼ غجها سضُذ زشي مً ألاغماُ ألادبُت 

ت .   والكىُت والكٌٍش

 2000)بً هبي،  اللؿىي" زهل ًثهل بمػنى أظشع في الخػلم وخزم وقؿً. إال أن أضلها اللؿىي مشخو مً الجزس             

 (.26_ 24، 19ص  م،

قالثهاقت ًمًٌ الخػامل مػها غلى أنها قٌشة راث وحٍى مخػذدة حعخذعي للٌشل غً يجهها أن ًؿبو غلحها مىهج              

هاقُت في مجاُ الكػالُت الاحخماغُت التي جدذد أظلىب حػٍشل ألاشُاء اإلاػهذة واإلاشيبت، يما ًيبغي أن ؙثدسج الذساظاث الث

 خُاة ؤلاوعان وجطشقاث الكشد أمام اإلاشٌالث الاحخماغُت التي جطادقه.

و ختى جٍىن دساظدىا صحُدت وقػالت ًجب أن ًىلي الباخث الاحخماعي واإلاكٌش غىاًت بىهؿت اسجٍاص جخذم ضمُم             
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ى ألامش الزي ٌػخبر غالمت قاسنت باليعبت ألي بدث ٌػنى بالظىاَش مىغىع الثهاقت، وهي الخهعُم الاغ خباسي إلاػامُجها َو

 ؤلاوعاهُت.

ىا هٍىن  في ظُام الٌالم غً الخماًض اإلاشخلي الزي ًٌخىل دساظت الػملُت الثهاقُت قىمحز بحن غشبحن مخٍاملحن             َو

ما: اإلاشخلت الحشيُت "الذًىامٌُُت" واإلاشخلت العايى ت "الاظخاجٌُُت، واللزًً ًيبغي سضذ ألاخذار واإلاخؿحراث أزىاء ًل َو

مجهما  غلى خذة وبىكغ ألاَمُت ألن نىام "التزاوج بحن الكٌشة بالش يء" ٌشبه في مبذأٍ رلَ الترابـ والخػاون بحن الزساع 

ىض جلي الكٌشة للػُان ٍو ً ٍو ى الػػى املحشى " الكٌشة" والعجلت وهي "الش يء" الزي ًبَر  ح مذاَا ومدخىاَا وقػالُتها.َو

 (.45-41م،ص 2000)بً هبي، 

         : ً كا للثهاقت أن هدذَا وقو مؤشٍش  إرن بىاء غلى ًل ما جهذم قئهىا  ًيبغي غلُىا  بشٍل إلضامي إرا ؙسمىا حػٍش

ا في ضىستها الشاَىت. : حػٍشل ًظهَش  ألاُو

 الثاوي: جطىس ًدذد مػاإلاها خعب ضحروسة مطحرها.

 :ً ا مً مىظىٍس  و يىدُجت قئن  غملُت الجهػت بشمتها  ًمٌىىا  جطىَس

ضابم . :1 ا باإلااض ي بما قُه مً جذَىس َو  الجهػت التي جدشبث حزوَس

 (.79،80م،ص1986)بً هبي، : جلَ  الجهػت اإلاأمىلت اإلاخطلت باإلاعخهبل وظبُل اإلاطحر.2

ت في الهشن الخاظؼ غشش أضبذ إلاطؿلح ال زا ساحؼ لخىاُو غلماء و مؼ دخُى البشٍش ثهاقت مكهىما أيثر دنت ووغىخا َو

كُا شامال ٌعخىغب الضخم الهابل الزي بلؿخه آلاداب والكىىن ووضل إلُه  ًئشٍالُت جخؿلب جىغُدا حػٍش الاحخماع لها 

ا إلى الكٌش مؼ ؾالةؼ غطش الجهػت والاهكخاح لُيخج إزش رلَ الخدلُل جشيُب جطيُكي قعش الظىاَش الثهاقُت بئسحاغه

 مذسظخحن يبحرجحن َما: 

 _ اإلاذسظت الؿشبُت : وجهىم غلى اغخباس الثهاقت زمشة مً زماس الكٌش ؤلاوعاوي " هظشتها قشدًت أخادًت".1

ش الثهاقت غىذَا ًخمثل في هخاج غمل املجخمؼ يٍل.2  (.29، 27،28ص  م،2000)بً هبي،  _اإلاذسظت اإلااسيعُت: وحَى

  ملعيقاث التي جتربص بالحضارةااملبحث الثاني: 

ا الخكاغلُت والػالناث الشابؿت بحن أغلؼ  بػذ َزا العشد اإلاػشفي والخأظِغ الكٌشي إلااَُت الحػاسة وريش أَم غىاضَش

خ ومعخهبل البعُؿت"ؤلاوعان التراب والىنذ" خان الىنذ لىلج ؾماس الشو الثاوي وألاَم في بدثىا  اإلاثلث الكاسم في جاٍس

ى اإلاشٌال   ث التي جتربظ بعحر الحػاسة وجهل هذا لٍل مداولت للخؿىس والترقي.َو

  العائق الداخلي" الاسدبداد" :املطلب ألاول: ا

في يخابه  ؾباةؼ الاظدبذاد ومطاسع الاظخػباد بأهه في غشف العُاظت   ٌ(1320)ثٌػشقه  غبذ الشخمً الٍىايبي         

ٍجمل أظبابه في أمً  الحٍىماث الحعاب و  جطشف ضادس غً قشد أو حمؼ في خهىم نىم باإلاشِئت وبال خىف جبػت.

زا إما  بعبب حهالتها وؾكلتها أو_ اظخؿكالها_   .(17،19)ص والشنابت مً ؾشف ألامت َو

ضداد قخٍا بمدكضاث مخىىغت ًهبؼ غلحها  و ٌَزا ًبذأ وسم الاظدبذاد بالخكش ي والاهدشاس في حعذ ألامت شِئا قشِئا ًٌبر ٍو

عِعها لكابذة أؾماغه ومطالحه الزاجُت.  اإلاعدبذ بُذ مً خذًذ َو
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َزا غً الاظدبذاد غلى ظبُل ؤلاحماُ أما مً هاخُت أظالُبه ومظاٍَش قُمًٌ الهُى أن غمذتها َى الاظخؿالُ 

ىا ًبرص الذوس الخبِث الزي ًلػبه اإلاعدبذ مً خالُ غملُاث الع يئ للذًً واإلاؿالؿاث الخاؾئت في قهمه وجىظُكه،َو

م وظُؿشة غلى الشػىب. ًأداة جخذًش وجىٍى  ؤلايهام والخذلِغ وحؿُِب الىعي باللجىء إلى الذًً 

ا جبرس بؿاهت العىء اظدبذاد يما ججذس ؤلاشاسة أهه جضداد خذة وهجاغت َزا ألاظلىب غلى وحه الخطىص غىذم

ت وابخالء سباوي ًؤحش غلُه مً جدمله ًخكل غىه غزاب آلاخشة.  الؿاؾُت وجٌُكه غلى أهه خخمُت نذٍس

بل ًخمادوا لُزَبىا أبػذ مً رلَ قُجػلىن مشدٍ إلى هكىط الشغُت التي اؾلؼ غلحها هللا قىحذَا جدمل الػؿُىت 

 .(31،43،  24،27ص ) الٍىايبي،  َهم ظلؿت الهمؼ والجبروث والػذوانوالشش قعلـ غلحهم بزهىبهم مً ًماسط اججا

قالذًً مؼ ألاظل سؾم نذظِخه وسباهُت مطذٍس وؾاًخه إال أهه  اظخػمل غلى مش الػطىس وفي مىاؾً ال خطش لها 

ىحه الػهل الجمعي لؿحر الاججاٍ الصحُذ الزي أسادٍ هللا لػبادٍ وهظ غلُه ف ي سظالخه يعالح ٌعُؿش غلى الكٌش ٍو

ت الػادلت والشخُمت والبىاءة لٍل مػشقت هاقػت.  العماٍو

و في راث الطذد ًمٌىىا أن همثل لالظدبذاد  بمشٍلت اإلاشأة واللباط والكىىن والجماُ، حمُػها  معابل اهخهجذ قحها 

ج  مً التردي ظُاظت ؤلاشؿاُ بؿحر اإلاهم غمذا إللهاء الشػىب وجٌبُل الػهُى وخطش إهخاحها وجهُُذ خذودَا بعُا

 والخهىنؼ في خاهت الالغؿاء، ال جكٌحر، ال إهخاج.

و نذ أحمل وأحاد الخىضُل مالَ بً هبي خُىما أسحؼ أضُى الخالف وبىاغث الاوشؿاُ  باإلاعابل الزونُت 

ضة والجمالُت وما ًخػلو بػمل اإلاشأة وما شاًل رلَ  إلى ًىنها معابل مشدَا إلى غهلُت حامذة غُهت ألاقو جٍلمذ قح ها الؿٍش

ًان املحذد لزلَ َى الاغخباس الجيس ي.  (. 114،115صم،1986) بلعان ؾحر مػخاد و

ى الػالنت والطلت التي ججمؼ  الاظدبذاد بالػلم والترقي في  ىحذ ملحظ آخش مهم ومؿُب في وغُىا الجمعي َو ٍو

ى ما أقاع في ششخه وجدلُله غبذ الشخمً الٍىايبي في  ( خُث أوضح 132، 53_47صد)ؾباةؼ الاظدبذااإلاػاسف، َو

ى ألامش الزي له بلُـ ألازش في جطػُذ مىحت الاظدبذاد والاظخػباد  م َو ىن لعلؿت الَى بجضالت وسخاء  خؿىسة الجهل والًش

.  بشتى ضىٍس ومظاٍَش

و غلُه قئن الخُـ الشقُؼ الزي ًلخل خُى نػُت الجهػت ًخطح في العُاظت التي ًيخهجها اإلاعدبذ اججاٍ ًل ري 

ىا هٍىن في ظُام غلم  ًاث الجهل إلى حىاث الاظخخالف وغمشان ألاسع. َو ت مً دس ًشقؼ شأن ألامت ومػشقت جترقى بها البشٍش

ًالكٌش واللؿت والعُاظت والانخطاد  ت الكػالت التي جثحر اإلاػاسى بجشة نلم وومػت وعي  الحذًث غً  الػلىم الهٍى

ل ما ًخذم ج خي والػلىم الذنُهت ًو ؿىساث الػطش ،و لِعذ الػلىم التي وحىدَا يػذمها ال جدشى ظايىا والخدلُل الخاٍس

 وال جهُم دولت وال جىكؼ إوعاها قخىجذٍ مً غُاغه وإقالظه وجديي راجِخه. 

 نىاغذ جىحه ظبُل الخخلظ مً الاظدبذاد: -

 وؾئخه غلى يُانها. غشوسة  إدساى وشػىس ألامت باآلالم اإلاخىلذة غً الاظدبذاد وخخمُت إخعاظها بخؿٍش غلحها وزهل-1

 الخذسج واللحن في مهاومخه والخخلظ مىه.- 2

 (.  174،175ٌ،ص1320) الٍىايبي،ث تهُئت البذًل نبل الششوع في أي زىسة جشوم الخؿُحر.- 3
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 العائق الخارجي" الاسخعمار" وعالقخه بالصراع الفكري  املطلب الثاني:اا

ٌػذ الاظخػماس مً أخؿش وأقخَ  الػىامل  التي جهض ي غلى ًل مهىماث الحػاسة ، إر  ٌععى لِشذ وزام اإلاعخػمشاث 

ت.  بعالظل مً خذًذ إلى مىؿهت الخخلل والخبػُت والػبىدًت والالٍَى

كشم خُث يهذف الاظخػماس إلى جكٌَُ وجكخِذ خطىن ألامت مً الذاخل وجطذٌؼ حذسانها وبث ظمىم الكشنت والخ

 بحن أبىاء الىؾً الىاخذ.

في يخابه أحىدت اإلاٌش الثالزت أن  َذف الخكشنت ًهىم غلى اظتراجُجُاث ممىهجت ٌ(  1425)ثولهذ ريش خبىٌت اإلاُذاوي  

مجها اظخؿالُ الخالقاث العُاظُت والاظخكادة مً الجزاع العُاس ي لخىظُؼ َىة الخالف وصسع الكخىت وحؿزًت الػؿابً بحن 

 ف .أؾشاف الخال 

ش الخالف العُاس ي وإغؿاءٍ بػذا دًيُا وضكت الهذظُت إلغكاء الؿابؼ الػهذي غلُه. م، 2000)  يما ًخم الػمذ إلى جدٍى

 (. 315_ 311ص

ض مكهىم الهىمُت ) اإلاطذس العابو ص  ه اإلاكاَُم ؤلاظالمُت مً  338_334أًػا ًلجأ اإلاعخػمش إلى الخكٌَُ بخػٍض ( وحشٍى

 لذًجها قِعخؿلىن َزا الثهب لىؾت في أضلها معخؿلحن حهالت ألامت باألظغ الصحُدتخالُ دط أقٍاس خاؾئت ومؿ

 (.  753، 750والكشاؽ اإلاػشفي )العابو ص 

ومً خالُ خذًثىا غً الاظخػماس َىاى خهُهت خؿحرة هجذ رواجىا في مىاحهتها  وهي أهه ٌععى لجػل الكشد خابىا ملجخمػه  

جه وزشاءٍ، ببعاؾت ألن الاظخػماس وخذٍ ال ًؿُو شِئا لىال أن الشػب ًىقش له ( قهزا أنىي مطادس نى  134)العابو ص

ى الهابلُت لهزا الاظخػماس وما ًىجم غىه مً سد قػل جٌُكي مؼ  قشضت الػمش اإلاخجعذة في  اإلاػامل الاظخػماسي الزاحي َو

ت .  (.155،145،146،152،156م،ص2000)بً هبي،  أي شؿـ وغذوان هاحم غً الهىي الاظخػماٍس

و َىا جؿل غلُىا قٌشة الطشاع الكٌشي لخذاخلها مؼ َزٍ الجضبُت الحعاظت قىلج إلحها بدزس مخُهظ ألن الطشاع 

ًان والػىاضش إال أن ونىدٍ ألاظاس ي في الخأزحر ًٌمً في مػامل " الهابلُت لالظخػماس".  الكٌشي بمثابت مشيب مخذاخل ألاس

 الدشريح ألاخالقي للصراع الفكري:-

ى ألامش الزي ًلضمىا مشاغاجه في مػالجخىا إلاعألت زمت  مػامل خُىي ومخكاغل وشـ ًزًي حزوة الاظخػماس، َو

الطشاع الكٌشي وهي ألاخز بػحن الاغخباس ًل ما ًخطل بالدشخُظ والترشُذ الػلمي إلااَُت ألاقٍاس التي جىحه ظحر 

 املجخمػاث وجػبـ إًهاغها.

دها لٌبذ داقػُتها وجٌبُل قػالُت ؾانتها، قاالظخػماس ًخجه إلى اللػب غلى َزا   الىجش، جاسة بخجضبت ألاقٍاس وحشٍش

ت جػُل ألضالت الكٌشة غىاضش خامذة خاملت غذًمت ألازش جػػل ظلؿان هكىرَا  وؾىسا آخش بئندامها في مػاًو زاهٍى

، 129م، ص 1960بً هبي، ) غلى الػهُى أو باظدبذالها ًلُا وإؾالم قٌشة حذًذة أنل غشسا وأهكؼ مطلحت باليعبت إلُه.

130 .) 
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الُت الطشاع الكٌشي ضاس بئمٍاهىا أن  همحز بحن هىغحن مً ألاقٍاس  و في مػشع خذًثىا غً زىابُت الاظخػماس وإمبًر

و أي خشيت اسجهابُت  خدذان في نذستهما غلى ضىاغت الخخلل والىنىف في ؾٍش ًىذسحان في ظلم مخباًً دسحاث الخؿىسة ٍو

ما:  َو

اإلاُخت وهي التي اهدشقذ غً مثلها ألاغلى وخادث غً أضلها قال حزوس لها في الػطاسة الثهاقُت ألاضلُت الكٌشة -1

 وهي هخاج إسزىا الاحخماعي وجخىلذ غجها الهابلُت لالظخػماس.

ا ألنها معخىسدة مً الؿشب قُخمخؼ غجها  -2  تها ونُمتها بػذما اهذزشث حزوَس الكٌشة اإلامُخت التي قهذث ٍَى

 ػماس.الاظخ

)بً  وفي ًلحها ناظم مشترى مً الػشس والخؿش الزي جىػٌغ جبػاجه غلى العماث الىكعُت والاحخماغُت لألمت. 

 (.153و 146ص  م،1988هبي، 

و أخحرا إن مىظىمت  الطشاع الكٌشي  جخألل قطىلها مً مجمىع الطكاث الحهحرة اإلاٍىهت لشخطُت الاظخػماس 

 ، الخذاع، الششاظت .مً حهت وجخمثل في: الذَاء، اإلاٌش

ىت الاظخػماس) الهابلُت لالظخػماس( وخظها مً الىظم َى الذهاءة والعكالت والخُاهت  و أخشي حشٍل مػالم نٍش

 .)198م، ص 1978والخبث. ) بً هبي، 

 خاجمتال

الحػاسي بأبػادٍ املخخلكت هٍىن نذ وضلىا لخخام البدث ونذ جدطل لذًىا ولذي  وبػذ َزا الػشع الخدلُلي  للمىغىع

زٍ أبشص الىخابج  اإلاخىضل إلحها:  الهاسا الكاغل هظشة شاملت ألَم الػهباث التي جتربظ بخؿىسها الحػاسي َو

 جهُُم وهخابج:

ت لألمت ؤلاظالمُت :   مً  أَم مشجٌضاث إغادة إخُاء الشوح الحػاٍس

 بدهابو ؤلاظالم غهُذة وسوخا وقٌشا وقهما مؼ الخدلي بعػت ألاقو ونىة الحجت وقػالُت الكٌشة. _ الدشبؼ1

ىخذ مؼ جكادي إزاسة 2 _إغادة ضُاؾت والىظش في مىاهج ؤلاضالح والخثهُل ؤلاظالمي الػام مً خالُ التريحز غلى ما ًجمؼ ٍو

ل ما مً شأهه ؤلاقعاد وبث الكش   نت بحن الطكىف. الخالقاث اإلازَبُت الػىُكت ًو

 .   ._ الخىغُت وججاَل معاساث الطشاع وإزاسة الىػشاث التي جزَب نىة الػطبت وحششد ؾاناتها3

ى ألامش الزي ٌعخذعي  _ إن خخمُت الالخدام بالشيب الحػاسي ٌعخىحب الخىحُه الحهُهي والكػاُ للمػاسف والعلىى َو

 جىقش َزٍ الثالزُت:

 ووخذة في الهذف.نىة في ألاظاط وجىاقو في العحر 

الاظدبذاد  في خهُهخه اظخػماس مبؿً ونىي جخلل خكُت ال ظبُل  لذقػها والخخلظ مجها إال إرا جدشس ؤلاوعان مً سبهت  -

ادًت اإلالهاة غلى غاجو  الجهل وجدلى بهذس غاُ مً الىعي بالؿاًت التي خلو مً أحلها واَخم بخكػُل زهاقت اإلاعؤولُت الٍش

 وحىدٍ.
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 قائمت املصادر واملراجع:

( م، الحػاسة ؤلاظالمُت أظعها ووظابلها وضىس مً جؿبُهاث اإلاعلمحن لها 1998غبذ الشخمً بً خبىٌت اإلاُذاوي، ) -1

ا في ظابش ألامم،ؽ ا.01وملحاث مً جأزحَر  ، داس الهلم، دمشو،ظىٍس

الثالزت:" الاظدششام، الخبشحر والاظخػماس " دساظت م (، أحىدت اإلاٌش 2000غبذ الشخمً بً خعً خبىٌت اإلاُذاوي، )  -2

ا.08مىهجُت شاملت للؿضو الكٌشي، ؽ  ،داس الهلم،دمشو، ظىٍس

ا. ؾباةؼ الاظدبذاد ومطاسع الاظخػباد، ٌ،1320غبذ الشخمً بً معػىد الٍىايبي، ث  -3 ت،خلب، ظىٍس  اإلاؿبػت الػطٍش

 ، داس الكٌش اإلاػاضش،بحروث،لبىان.01ؽ ظالمي،مشٍلت ألاقٍاس في الػالم ؤلا م(، 1988مالَ بً هبي،)-4

ا.ششوؽ الجهػت، م.(،1986مالَ بً هبي،) -5  داس الكٌش، دمشو،ظىٍس

ا.01ؽبحن الششاد والخُه،م(، 1978مالَ بً هبي،)-6  ،داسالكٌش،دمشو،ظىٍس

ا.مشٍلت الثهاقت،م(، 2000مالَ بً هبي،)-7  داس الكٌش،دمشو،ظىٍس

 ،داس الكٌش الجضابش / داس الكٌش دمشو.03ؽ اع الكٌشي في البالد اإلاعخػمشة،الطش (،  1960مالَ بً هبي، )-8
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 األسرة اجلزائرية بني القيم التقليدية وقيم احلداثة ملخص أطروحة الدكتوراه: 
 -2-العلوم اإلهساهية واالجتماعية جامعــة اجلزائركلية 

  
 إعداد الباحثة: األستاذة الدكتورة فرحات هادية  

 إشراف األستاذ  الدكتور حوييت أحمد                                                                                                                                                                      

  معلومات عامة 

 

، ؤًطوحت ز٣خىضاه في الدكتور حويتي أحمد جحذ اؿطاٚ ألاػخاشفرحات هادية، هاٟـذ الٌالبت الباحثت:        

"، وشل٧ ًىم الؼبذ زٌؼمبر ألاسرة الجزائرية بين القيم التقليدية وقيم الحداثة  الٔلىم ؤلاحخمآُت، بٔىىان: "

جامعــة -قسم علم الاجتماع كلية العلوم إلاوساهية والاجتماعية ب  ، ب٠آت اإلاىاٟـاث الخاكت 2102

 ػاجصة آلاجُت ؤػمائهم: ، حُث ج٦ىهذ لجىت اإلاىاٟـت مً ألا 2الجزائر

 ضثِؼا.                                                                         2-حامٔــت الجعاثطالس٣خىض ضمُخت ؤحمس، ؤػخاش محاهط ؤ،  -

تي ؤحمس، ؤػخاش الخٔلُم الٔالي  - ا م٠طضا.                                        2-حامٔــت الجعاثطألاػخاش الس٣خىض حٍى  مـٛط

 ٓوىا مىاٟـا.                                                           ألاػخاش الس٣خىض حما٨ مٜخٞى ؤػخاش الخٔلُم الٔالي            -

 ٓوىا مىاٟـا.                                                  2-حامٔــت الجعاثطلس٣خىض ؿٍطٝ ظهطة، ؤػخاش محاهطة كىٝ ؤ 

 ٓوىا مىاٟـا.                  الس٣خىض ضابح زضواؾ، ؤػخاش محاهطة كىٝ ؤ ب٠ؼم الٔلىم الؼُاػُت بجامٔت   -

، ؿهازة ز٣خىضاه في الٔلىم فرحات هاديةاحثت: وبٔس اإلاىاٟـت واإلاساولت ٟطضث اللجىت مىح الٌالبت الب    

 ؤلاحخمآُت، بسضحت مـٚط حسا.

 ملخص الرسالة 

 

حٔس ألاػط ُاهطة ٓامت حؼىز ػاثط املجخمٔاث ومذخلٝ الث٠اٛاث، ٛهي الىِام ؤلاوؼاوي ألاو٨ في املجخمٕ 

اثٝ وآلُاث وهىابٍ حٔمل ٓلى  اػخمطاضه واملحاِٛت ٓلُه، ٣ما حٔس مىِمت احخمآُت جخ٦ىن مً ؤٛطاز له ُو

ت وضوحُت، ٛهي حـ٦ل ؿب٥ت مً الٔالٟاث جخٜآل ُٛما بُنها مً دال٨  جطبٌهم ضوابٍ احخمآُت وؤدالُٟت وزمٍى

اثٝ التي حؼهط ٓلى جإزًتها ػىاء ٓلى مؼخىاها ؤو ٓلى مؼخىي املجخمٕ ٦٣ل، وج٥مً ؤهمُت ألاػطة بلى حاهب  الُى

اًت والخيـئت الاحخمآُت والحماًت ومىح اإلا٦اهت ٛةنها اإلالسض الىحُس الصي ًمس املجخمٕ بإٓواء حسز  اثٝ الٓط ُو

ُت هصا املجخمٕ ؤو شا٢.  جخ١ٜ مٕ مىاكٜاث ودلىكُاث وهٓى

بإزواض  جخ٦ىن ألاػطة مً العوج والعوحت وألابىاء وحـ٦ل اإلاطؤة ٓىلطا ٛٔاال ومهما في بىاء ألاػطة، ٛهي ج٠ىم

اًت الجؼماهُت والىٜؼُت لألًٜا٨ وحؼخمط هصه الٔملُت  ت ابخساء مً الحمل والىهٕ بلى ج٠سًم الٓط هامت وحٍُى

ر وفي مذخلٝ الث٠اٛاث  ماض، وهصا ٌؼمى بالخيـئت الاحخمآُت ٛهصه اإلاهام ب٠ُذ زابخت، ٓبر الخاٍض بلى مذخلٝ ألٓا
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ُٜت بلى حاهب زوضها الٌٜطي بالطيي والعضآت بلى حاهب بٔى الاوـ٘االث ألادطي، ٛمثال ج٠ىم اإلا طؤة الٍط

 واليؼُج...الخ.

ت الؤُٜت التي حِٔف  ت بٔس الطحل ٛهي املخلٟى م املجهىزاث التي ج٠ىم بها اإلاطؤة جب٠ى في م٦اهت زاهٍى وٗض

خباض ألاػطة حُاتها جحذ وكاًت الطحل ػىاء ٤ان ؤبا ؤو ظوحا ؤو ؤدا، ؤما الطحل ٛهى في ؤٓلى الهطم ألاػطي، وبآ

٠ت مىػٔت جِم ؤػط ظواحُت ٓسة ٌِٔـىن في بِذ واحس ج٦ىن الؼلٌت لألب في  ت الخ٠لُسًت ؤػطة بٌٍط الجعاثٍط

ت هصا ما ًجٔلها جخمحز بالخماػ٧ والخٔاون والحؼم في اجذاش ال٠طاضاث، ؤما اإلاطؤة في مىِىض  بزاضة الـاون ألاػٍط

خٌحرة التي ج٠طض مؼخ٠بل الٔاثلت لصل٧ ؤو٤لذ بليهً الىاحباث الطحل الخ٠لُسي ٛال جللح لل٠ُام باإلاهاضاث ال

اًت ألابىاء، بصل٧ جِهط ُٟم جحترم الص٤ىض زون ؤلاهار، ومً زم جحخل اإلاطؤة اإلا٦اهت السوهُت مً الطحل،  اإلاجزلُت وٓض

اث ٛطاٗه مٕ ظوحخه وؤب ِهط هصا الخمُحز حتى في الٔالٟت بحن العوج وظوحخه، ٛالطحل ال ًم٥ث ؤٟو ىاثه ألن شل٧ ٍو

وؤي هعاْ ال ًم٥ىه ؤن ًذطج مً   ُٓب ومصلت للطحل لصل٧ ٤ان ٣ثحر مً ألاظواج ال ٌٌٔىن ؤهمُت ألحىا٨ ظوحاتهم،

هٌاٞ ألاػطة لُخإ٣س مطة ؤدطي ؤن م٦اهت اإلاطؤة زادل ألاػطة الخ٠لُسًت لها ػلٌت ؤٟل جبٔا إلاطجبتها الاحخمآُت 

جحسًس ًبُٔت الٔالٟت بُنهما، بل ٤اهذ جخحسز م٦اهتها جبٔا إلهجاب الؤُٜت ؤمام الطحل وهصا ما ًى٥ٔؽ ٓلى 

 الص٤ىض.

وهدُجت للخليُٕ والخحوط وزدى٨ ُٟم وؤ٦ٛاض حسًثت بلى املجخمٕ الجعاثطي، ٓٚط البىاء ألاػطي ح٘حرا ال 

ت.  ت آلان هي في حالت جحى٨ مؼخمط مً ؤػطة ممخسة بلى ؤػطة هىٍو  ًم٥ً ججاهله، ٛاألػطة الجعاثٍط

اهدـاض الث٠اٛت والتربُت والخٔلُم بحن ؤبىاء الٔاثالث لٔب زوضا ٣بحرا في الاػخ٠ال٨ ال٥ٜطي وال٠ُمي  بن

محز بحن  هم هس الٔازاث والخ٠الُس، ٣ما ؤزي شل٧ بلى بظالت الحاحع الاحخمايي الصي ًٜلل ٍو ٛى لألٛطاز زون ٟو

ها، وؤزي الطحا٨ واليؼاء، بل وهدُجت للخحىالث الاٟخلازًت وحتى الؼُاػُت  جحللذ اإلاطؤة ٓلى ٟؼم مً ح٠ٟى

بلى اضجٜاْ م٦اهتها وؤجُح املجا٨ ؤمامها ألزاء السوض الاحخمايي ؤلاًجابي الصي ٌؼآسها ٓلى اإلاـاض٣ت في ٓملُتي بىاء 

 وج٠سم املجخمٕ.

ت الخ٠لُسًت، ٛل٘ط   ت الحسًثت جذخلٝ ٤ل ؤلادالٚ ًٓ ًبُٔت الحُاة ألاػٍط ؤن ًبُٔت الحُاة ألاػٍط

بسؤ  حجم ٜا٨، ٍو ازة الاجلا٨ بحن العوج والعوحت وألًا ألاػطة وهٔٝ ٓالٟتها الاحخمآُت مٕ ؤٟاضبها ٟس ؤزي بلى ٍظ

ت ح٘حرا  العوج ٌؼدىس بلى ٟىآس اإلاؼاومت في اإلاط٣ع واإلا٦اهت الاحخمآُت هصا ما ػاهم في ح٘حر الٔالٟاث ألاػٍط

 بًجابُا

هى هدُجت للمخ٘حراث الاحخمآُت والث٠اُٛت والاٟخلازًت بن الىهٕ ألاػطي الجسًس الصي حِٔـه ٤ل ؤػطة 

ا  س ًادص الخ٘حر ؿ٥ال مٔىٍى ها املجخمٕ الجعاثطي، ٦ٛل الخ٘حراث التي جلُبها جازط ٓلى ػلى٢ ؤٛطازها ٟو التي ٓٛط

بش هجس  ًمؽ ال٠ُم والٔازاث الؼاثسة في ألاػطة ؤو ؿ٥ال مازًا ًخمثل في جإزحر الخ٥ىىلىحُا ٓلى الحُاة الاحخمآُت,

اػمتها في شل٧ ماػؼاث احخمآُت ووػاثل  اثٝ, ٟو في ٓلطها الحاهط ٟس جىاظلذ ألاػطة ًٓ بٔى ألازواض والُى
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ت،  ىن(، ٛالخحىالث الاٟخلازًت والاحخمآُت ٤ان لها ألازط البالٙ ٓلى البيُت ألاػٍط الم  ) الخلٍٜع ؤدطي ٤ىػاثل ؤلٓا

ا ًٓ املجخمٕ ٛهي اللىضة التي ح٥ٔؽ ٤ل مطحلت جٌىض ًمط بها وبآخباض ألاػطة وحسة احخمآُت ال ًم٥ً ٓعله

بُٔت ألاػطة السًىام٥ُُت م٥ىتها مً الخ٥ُٝ مٕ مٌُٔاث ٤ل مطحلت هصا ما ًٜؼط لىا اإلاِاهط  املجخمٕ، ًو

الجسًسة لألػطة، ػىاء ٓلى مؼخىي الٔالٟاث الؼاثسة ٛيها ؤو مً حُث ؿ٦ل بيُتها وهمٌها وؤزواض ؤٛطازها 

 وم٦اهتهم.

ت ؤػطة ج٠ىم ٓلى ؤ٦ٛاض مؼخمسة مً الث٠اٛت الٔطبُت ؤلاػالمُت جىاضزتها مً دال٨  بال ؤن ألاػطة الجعاثٍط

ٓملُت الخيـئت الاحخمآُت التي ج٠ىم بها ألاػطة وشل٧ بى٠لها مً حُل آلاباء بلى حُل ألابىاء، ٛال ًم٥ً ؤن جلغى 

ت الث٠اُٛت ملجطز الؼعي وضا ت ٓلى وحه هصه ال٠ُم اإلأبرة ًٓ الهٍى ء جحسًث الحُاة الاحخمآُت والحُاة ألاػٍط

الم والـب٥ت اإلألىماجُت مً ٛطن ُٟمها بمذخلٝ ألاػالُب ٓلى ألاػطة  م ما ج٠ىم به وػاثل ؤلٓا الخلىق، ٗض

ت واإلاىاُٛت ؤحُاها إلأخ٠ساث املجخمٕ، ٛهي جحاو٨ ؤن جخلسي لها مً دال٨ جطػُر ال٠ُم الاحخمآُت، ومً  الجعاثٍط

هط شل٧ الخ٘حر في ؤهماي ػلى٣ُت في الِٔف واإلالبؽ بل ؤُٓس حهت ؤ دطي وحسث هٜؼها مخ٠بلت لبٔوها آلادط، ُو

كُاٗت الحُاة الُىمُت لـاون الٜطز وألاػطة، وإلاا ٤اهذ ٓلطهت ال٠ُم والخ٠الُس شاث ؤهمُت بال٘ت باليؼبت 

الم  ذ وػاثل ؤلٓا ىن إلاحزجه الخاك–للمجخمٕ وألاػطة، ػآض لخسُٓم مٜهىم الحسازت وشل٧ مً   -تداكت الخلٍٜع

 دال٨ جطػُر ُٟم وؤهماي ػلى٣ُت حسًسة وهصا في مذخلٝ البرامج التي ٠ًسمها الخلٜاظ إلاىا٣بت الٔلط.

س ٦ًىن ؤحُاها مخٔاضهخحن والؼعي بلى بىاء حُل ًحمل في شخلِخه شل٧  بن احخماْ ز٠اٛخحن مذخلٜخحن ٟو

اً ت، ٥ُٛٝ ًحاّٛ هصا الجُل ٓلى ُٟمه الخىاٟى لهي مهمت كٔبت ؤمام آلاباء لٓط ت ؤبىائهم وجيـئتهم جيـئت ػٍى

ب مً حهت ؤدطي ال٠ُم الجسًسة التي ٛطهتها ٓلُه ٓملُت  ؼخٓى خه الث٠اُٛت مً حهت، َو الخ٠لُسًت اإلأبرة ًٓ هٍى

ت في  -ز٠افي ُٟمي –الخ٘حر بادخالٚ ؤػالُبها، لصل٧ ٛةن الجُل الصي ًيـإ في كطاْ  بىاء شاجه لً جخضح  له الطٍئ

ِـهم  ٠ت ج٥ٜحرهم ٓو ٍط س ًى٥ٔؽ هصا اللطاْ ٓلى ػلى٢ ألاٛطاز ومماضػاتهم بل ُٟمهم ًو وؤػطجه ومجخمٔه، ٟو

بل حتى اإلاٜاهُم ح٘حرث بخ٘حر ؤبٔازها وماؿطاتها، ٛل٠س ُهط مٜهىم ألاػطة الحسًثت في بىاء حسًس ٠ًىم بإزواض 

ت بحن ؤٛطازها ٠ا للمطا٣ع واإلا٦اهاث اإلاىٓظ والتي جإزطث بسدى٨ ٓىامل اٟخلازًت وز٠اُٛت مثل دطوج اإلاطؤة  جخحسز ٛو

للٔمل واضجٜاْ مؼخىاها الخٔلُمي واهدـاض الخحوط والىيي الحواضي، هصا ما ًٜؼط ُهىض ؤهماي حسًسة لألػطة 

 الىاججت ًٓ جلىضاث مبيُت ٓلى ُٟم وؤ٦ٛاض حسًثت.

وهــل حاِٛــذ ألاػــطة ٓلــى ه٦ُلهــا وبىائهــا الخ٠لُــسي ٛهــل ـ٤ـان لهــصا الخ٘حــر ال٠ُمــي جــإزحرا بًجابُــا ٓلــى ألاػــطة  

ــاثٝ وبالخــالي  ــٕ ألازواض واإلا٦اهــاث والُى ؤمــام ال٠ــُم وألا٦ٛــاض الجسًــسة التــي زدلــذ ٓليهــا ، زــم هــل ؤُٓــس جحسًــس وجىَظ

ـــىن فـــي الٟـــت آلابـــاء باألبىـــاء(. وهـــل ػـــاهم الخلٍٜع ت بـــحن ألاٛـــطاز )ٓالٟـــت ألاظواج بالعوحـــاث ٓو  ح٘حـــرث الٔالٟـــاث ألاػـــٍط

                            بحسار ح٘حراث ٓلى ألاػطة مً حُث ٓالٟاث آلاباء باألبىاء وألاظواج بالعوحاث .                                                    

 لإلحابت ٓلى الدؼائالث اإلاٌطوحت حاءث الٜطهُاث الخالُت:                                    
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 سازت ٓلى الادخُاض العواجي لسي الـباب )الطحل واإلاطؤة(.جازط ُٟم الح -0

 جازط ُٟم الحسازت ٓلى ألازواض واإلا٦اهاث زادل ألاػطة.   -2

 جازط ُٟم الحسازت ٓلى الخيـئت الاحخمآُت زادل ألاػطة. -3

ىن )مً دال٨ بطامجه( ٓلى جطػُر ُٟم الحسازت زادل ألاػطة.   -4  ًازط الخلٍٜع

مــً هــصه الٜطهــُاث ٟؼــمذ السضاػــت بلــى بــابحن، ٛالبــاب ألاو٨ دلــم لجاهــب الىِــطي للسضاػــت و للخح٠ــ١ 

س ؿمل ػبٔت )  ( ٛلى7.٨ٟو

 ٛالٜلل ألاو٨ دلم لالٟتراب اإلانهجي للسضاػت.

ــاث ٓــسة  ــاث اإلأخمــسة والسضاػــاث الؼــاب٠ت بش جبيــذ السضاػــت هٍِط لٜهــم ؤمــا الٜلــل الثــاوي ٛذلــم لىٍِط

ـــت الخيــــئت الاحخمآُـــت  ُُٜـــت وهٍِط ـــت البىاثُـــت الُى ـــُم الحسازـــت، ٤الىٍِط ـــت بـــحن ال٠ـــُم الخ٠لُسًـــت ٟو ألاػـــطة الجعاثٍط

ــت اللــطاْ التــي جحــاو٨ جٜؼــحر اللــطاْ ال٠ــاثم بــحن ال٠ــُم الخ٠لُسًــت التــي حٔمــل ألاػــطة ٓلــى جطػــُذها مــً  و٣ــصا هٍِط

ــــُم الحسازـــــت التــــي ٛطهـــــت ها الٔىامــــل الاٟخلـــــازًت والث٠اُٛــــت والخ٥ىىلىحُـــــت فــــي ُـــــل دــــال٨ الخيـــــئت الاحخمآُـــــت ٟو

ـــت الحسازـــت، وفـــي اإلابحـــث الثـــاوي اػـــخٔان البحـــث بالسضاػـــاث الؼـــاب٠ت التـــي  الٔىإلاـــت، ٣مـــا اػـــخٔاهذ السضاػـــت بىٍِط

ُٜي وؤهـــــم  ـــــت مـــــً حُـــــث ؤهـــــم الخ٘حـــــراث التـــــي حٔطهـــــذ لهـــــا ٓلـــــى اإلاؼـــــخىي البيُـــــىي والـــــُى ٓالجـــــذ ألاػـــــطة الجعاثٍط

 الخ٘حراث الاحخمآُت والاٟخلازًت والؼُاػُت والث٠اُٛت.دلاثلها في ُل 

ؼــم بلــى ؤضبٔــت مباحــث، ٛاإلابحــث ألاو٨ دلــم   ؤمــا الٜلــل الثالــث ٛذلــم لل٠ــُم الاحخمآُــت لألػــطة ٟو

إلااهُت ال٠ُم بىكٜها مُٔاضا للح٥م ٌؼخذسمه الٜطز ؤو الجمآـت مـً بـحن بـساثل ٓـسة فـي مىاٟـٝ ًخٌلـب ٟـطاضا مـا ؤو 

خــسادل هــصا اإلاٜهــىم مــٕ  مٜــاهُم ٓــسة وهــي: اإلأــاًحر، ػــلى٤ا مُٔىــا، ٛ ــاض اإلاطحعــي للؼــلى٢ زادــل املجخمــٕ ٍو هــي ؤلًا

 الؼلى٢، الاججاهاث، والحاحاث، بال ؤهه هىا٢ ٛٞط منهجي بُنهم جم جىهُحه في اإلاتن.

ــت، ٛهىــا٢:   -2جلــيُٝ ٓلــى ؤػــاغ املحخــىي،  -0ولل٠ــُم جلــيُٜاث ٓــسة حؼــب مذخلــٝ الاججاهــاث الىٍِط

 -5جلـــــيُٝ ٓلـــــى ؤػـــــاغ الىهـــــى ،  -4جلـــــيُٝ ٓلــــى ؤػـــــاغ الٔمىمُـــــت،  -3ٓلـــــى ؤػـــــاغ ؿـــــسة ال٠ُمـــــت،  جلــــيُٝ

جلـــيُٝ ٓلـــى ؤػـــاغ الـــسوام، وبـــصل٧ ًخضـــح ؤن ال٠ـــُم ؤهـــىاْ: السًيُـــت منهـــا والاحخمآُـــت والاٟخلـــازًت والث٠اُٛـــت، 

 والجمالُت،.... الخ.

م جل٧ الادخالٛاث ٛةن لل٠ُم ٓىاكطا وم٦ىهاث زابخـت، بش جخ٦ـىن  ال٠ُمـت مـً م٦ـىن مٔطفـي وم٦ـىن وحـساوي  ٗض

ــــت اإلاٜؼــــطة لل٠ــــُم، ٛاالججــــاه الىٜ ــــ ي ًــــطي ؤن ال٠ــــُم حؼــــاهم فــــي  وم٦ــــىن ػــــلى٤ي، لــــصل٧ حٔــــسزث الاججاهــــاث الىٍِط

جٜؼحر شخلُت الٜطز وػلى٣ه في هىء الخٜآل ال٠اثم بُنهم، ؤمـا الاججـاه الٜلؼـٜي ٛحـري ؤن ال٠ـُم لِؼـذ مٌل٠ـت 

ـإ مً ٛطاٖ بل هـي حـعء مـً الخبـرة ؤلاوؼـاهُت الىأُٟـت جدبـٕ ؤلاوؼـان وجخٜآـل مـٕ ألاؿـُاء وال زابخت وال ؤظلُت، وال جي

والبِئــــت املحٌُــــت بــــه، ؤمــــا الاججــــاه الؼىػــــُىلىجي ٛحــــري ؤن ال٠ــــُم هــــي ُــــاهطة احخمآُــــت ز٠اُٛــــت ملــــسضها البىــــاء 
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ُٜــت الاػــخ٠طاض للب ىــاء الاحخمــايي مــً دــال٨ الث٠ـافي، حٔمــل ٓلــى هــبٍ الٜٔــل الاحخمــايي والــخح٥م ُٛـه، ٛخخح٠ــ١ ُو

 جح١ُ٠ الخوامً الاحخمايي.

جذخلــٝ ؤهمُــت ال٠ــُم مــً مجخمــٕ ادــط حؼــب ز٠اٛخــه وؤوهــآه الاحخمآُــت والاٟخلــازًت والؼُاػــُت، ؤمــا 

ـــطاٚ وال٠ىآـــس الخىُِمُـــت  فـــي املجخمٔـــاث الٔطبُـــت ٛـــخ٥مً ؤهمُـــت ال٠ـــُم فـــي ؤنهـــا ملـــسض ٤ـــل اإلأـــاًحر والخ٠الُـــس وألٓا

 ٍطٝ ؤ٣ثر مما هى ٓلُه ٓىس ػ٦ان الحوط.الػُما ٓىس ػ٦ان ال

ــاض الحوــاضي والاحخمــايي والث٠ــافي والخ٥ىىلــىجي للمجخمــٕ،  و بمــا ؤن ال٠ــُم لِؼــذ زابخــت ٛهــي جخ٘حــر بخ٘حــر ؤلًا

لـــصل٧ ًم٥ـــً ؤن ًحـــسر كـــطآا بـــحن مـــا جملُـــه الخحـــىالث الاحخمآُـــت والاٟخلـــازًت, ومـــا ض ـــخخه ألاػـــطة مـــً دـــال٨ 

التـي جـازي بلـى اظزواحُـت ال٥ٜـط والث٠اٛـت والتـي جحمـل فـي زادلهـا جىاٟوـا جبِىـه ألاكـالت ٓملُت الخيــئت الاحخمآُـت و 

ُمهــا ـ٤ـإمط حخمــي زون ؤن ًخمُــٕ ٤لُــت ٛيهــا  واإلأاكــطة، لــصل٧ ًجــب ٓلــى ألاٛــطاز واملجخمٔــاث الخٔامــل مــٕ الحسازــت ٟو

 مً دال٨ ٓملُت الخ٥ُٝ الث٠افي.

ؼــــ ىامـــل ح٘حرهـــا، ٟو م ٓلـــى زالزـــت مباحـــث: ٛاإلابحــــث ألاو٨ جـــم الخٔـــطن مــــً الٜلـــل الطابـــٕ: جٌـــىض ألاػــــطة ٓو

ر، ٛاألػـطة هــي وحـسة احخمآُــت ال ًم٥ـً ٓعلهـا ٓــً املجخمـٕ، ٦ٛــل ح٘حـر ؤو جحــى٨  داللـه بلـى جٌــىض ألاػـطة ٓبــر الخـاٍض

احخمــايي ؤو ز٠ـــافي ًٌــطؤ ٓلـــى املجخمـــٕ ًلــِب ألاػـــطة بىكـــٜها جــازط وجخـــإزط مــٕ ؤحـــعاء املجخمـــٕ الىاحــس، ٛهـــي ح٥ٔـــؽ 

لت الخٌىض الصي ًمط بها مهما ٤ان بىائه وز٠اٛخه وإًسًىلىحُخه، ول٠ـس اػـخٌآذ ألاػـطة ؤن ج٥ُـٝ هٜؼـها ًابٕ مطح

اثٜها بلىضة جخىا١ٛ مٕ م٠خوُاث الخٌىض. سلذ بيُتها وُو  مٕ مٌُٔاث اإلاطحلت التي جمط بها ٓو

ُـــت ؤو الاهخ٠الُـــت، و ل٠ـــس مـــطث ألاػـــطة  بمطاحـــل ٓـــسة هـــي: مطحلـــت الٔاثلـــت اإلاؼـــخ٠طة، زـــم مطحلـــت الٔاثلـــت الٜ ٓط

ذُت التي مطث بها.  ٛالٔاثلت ٗحر اإلاؼخ٠طة، بال ؤن م٠ىماتها زابخت بادخالٚ اإلاطاحل الخاٍض

ٛاألػطة الٔطبُت في ٓهس الجاهلُت ٤اهذ جخ٦ىن مً اػط ٓسة حؼمى ألاػطة الٔـحرة، ٌِٔف ؤٛطازها فـي ػـ٥ً 

ـــت بمٜطزهـــا، جــسب اثٜهـــا ألاػاػـــُت والثاهٍى ط ؿـــاون الٔــــحرة بىاػـــٌت مجلـــؽ آلابـــاء ؤو ضئػـــاء واحــس، ج٠ـــىم بـــإزاء ُو

ـذ همٌـحن مـً الـعواج: الـعواج  ـس ٓٛط الٔـاثط، ؤما ًٓ همٍ العواج الؼاثس ٦ٛـان ٥ٌٔـؽ جٌـىض املجخمـٕ وحاحاجـه ٟو

الــسادلي الــصي ٌؼــعى بلــى الحٜــاَ ٓلــى وحــسة ال٠بُلــت وجماػــ٥ها بح٥ــم ؤن الــعواج لــِؽ ؤمــط شخ ــ ي بــل هــى هــسٚ 

 دالله بلى جح١ُ٠ ًمىحاتها. مجخمعي حؼعى ال٠بُلت مً

و ج٠ــىم هــصه ألاػــطة ٓلــى جٜوــُل الــص٤ىض وحِٔــُم م٦ــاهتهم، ؤمــا ؤلاهــار ٛهــً ملــسض الٔــاض والٜوــُحت لــصل٧ 

اهدـــــــطث ُــــــاهطة وؤز البىــــــاث، ٛهىــــــا٢ ٓالٟــــــت بــــــحن ألاػــــــطة واملجخمــــــٕ الــــــصي ًعوزهــــــا باألح٦ــــــام ال٠ُمُــــــت واإلا٠ــــــاًِؽ 

 ؤلاًسًىلىحُت.

ُٜي ٛلــم ٌٔـــس الــىالء لل٠بُلـــت، ٛوـــبٍ ؤمــا ألاػـــطة فــي ُـــل ؤلاػــالم ٛٔط  ٛـــذ ح٘حــرا ٓلـــى اإلاؼـــخىي البيُــىي الـــُى

ت الػــُما الٔالٟــت العوحُــت التــي جمحــزث بالٌآــت والاحتــرام بش  ٔاث ال٠ــطآن الٔالٟــاث ألاػــٍط ؤلاػــالم مــً دــال٨ حـــَط

الٟــت آلابــاء باألبىــاء التــي جدؼــم بــال٠ىة وؤلا  طهــه، ٓو ًجابُــت، ٛـــ٦لذ حٔمــل العوحــت ٓلــى الحٜــاَ ٓلــى مــا٨ الــعوج ٓو
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اإلابـازت السًيُــت والخىُِمُـت الاحخمآُــت والاٟخلـازًت ؤضهــِخه إلحـسار جٌــىض هـىيي فــي بيُـت ال٠بُلــت الٔطبُـت وبالخــالي 

هـىض ألاػـطة ٤ةًـاض للحُـاة الاحخمآُـت ٌؼـخمس  ألاػطة، حُث ػاهمذ فـي جحٌـُم ٣ُـان ال٠بُلـت ٣خىِـُم احخمـايي ُو

ٔت ؤلاػــالمُت وال تــي هِمــذ ٤ــل املجــاالث بمــا ٛيهــا الــعواج الــصي ػــً ٟــىاهحن الخٔــسز والٌــالٞ ٣ُاهــه مــً ؤح٦ــام الـــَط

ُٜـــت الاٟخلـــازًت  ُٜـــت جازقهـــا ألاػـــطة بلـــى حاهـــب الُى وجطبُـــت ألابىـــاء وجيــــئتهم بإػـــلىب ػـــلُم ويـــحُح وهـــي ؤهـــم ُو

ُٜـت البُىلىحُــت والث٠اُٛـت وألن ألاػـطة  فــي زًىام٥ُُـت مؼـخمطة هدُجــت الخ٘حـراث اًـت والُى ُٜـت الٓط التـي ًخٔــطن  وُو

ت ح٘حـرا وا ــحا فــي بىائهــا  لهـا املجخمــٕ هدُجــت الخلــيُٕ وهمـى الحىاهــط وزدــى٨ ال٠ــُم الجسًـسة ح٘حــرث التر٣ُبــت ألاػــٍط

ـت ولِؼـذ ممخـسة ووؼـ١  اثٜها وحتى ٓالٟاتها السادلُت والخاضحُـت، بش ؤكـبحذ ألاػـطة الٔطبُـت الُـىم ؤػـطة هىٍو وُو

 بلى ٤ل مً ؤهل ألاب وألام حؼىزهم ٓالٟاث الىز والاحترام والخ٠سًط.ال٠طابت ٠ًىم ٓلى هِام الاهدؼاب الثىاجي 

ــــاثٝ بش ؤكــــبحذ حؼــــدىس بلــــى  بن ج٠لــــم حجــــم ألاػــــطة وح٘حــــر جط٣ُبهــــا وبىائهــــا ٌؼــــخسيي ح٘حــــرا ممــــازال فــــي الُى

ـــاثٝ مُٔىـــت  اثٜهـــا، وهـــصا الخ٘حـــر ٌؼـــمح لهـــا بـــإن ج٦ـــىن وحـــسة مخذللـــت فـــي ُو اإلااػؼـــاث الاحخمآُـــت فـــي جإزًـــت ُو

ت ِٛؼــىزها الجــى الــسًم٠طاًي والحــىاض واإلاؼــاواة بــحن ألابىــاء  وحؼاػــت ٤الخيـــئت الاحخمآُــت، ؤمــا الٔالٟــاث ألاػــٍط

الػـــُما بٔـــس حلـــى٨ اإلاـــطؤة ٓلـــى زضحـــاث الخٔلـــُم الٔـــالي ودطوحهـــا للٔمـــل واػـــخ٠اللها الاٟخلـــازي والـــصي او٥ٔــــؽ 

 بًجابا ٓلى ألازواض واإلا٦اهاث زادل ألاػطة.

ت ٤األ  ُُٜـت ٛبٔـسما ٤اهـذ ٓاثلـت مىػـٔت جوـم و ألاػطة الجعاثٍط ـذ ح٘حـراث بىاثُـت وُو ػـطة الٔطبُـت ٓامـت ٓٛط

(ً ( شخلـا حٔـىز الؼـلٌت ٛيهـا بلـى ألب ألا٣بـر )الجـس( ٌٔمـل ٓلـى جماػـ٥ها 21ٓسزا ٣بحرا مً ألاٛطاز ًلل بلى ٓــٍط

 ودلىكُاتها.السادلي والخاضجي مً دال٨ ال٠ُم التي حٔمل ٓلى جطبُت ؤبىائها ٓليها للحٜاَ ٓلى همٌها 

ؤما اإلابحث الثاوي ٛذلم للعواج والادخُاض العواجي في ألاػطة الخ٠لُسًت والصي ًذوٕ بلـى ال٠ـُم الخ٠لُسًـت 

خبـــاضاث احخمآُـــت واٟخلـــازًت وز٠اُٛـــت وجذخلـــٝ  التـــي حصـــجٕ الـــعواج الـــسادلي بـــحن ؤبىـــاء الٔمىمـــت و٣ـــصا ألادـــىا٨ آل

التــي ًيخمــي بليهــا الـــاب و٣ــصا ملحــسزاث الادخُــاض ٤الؼــً واإلاؼــخىي ٓملُــت الادخُــاض للــعواج جبٔــا للٌب٠ــت الاحخمآُــت 

الاحخمــــايي والاٟخلــــازي، لــــصل٧ ٛــــالعواج هــــى مـــــطْو ٠ًــــىم اػــــتراجُجُاث م٠ٔــــسة جخٌلــــب حــــعء هامــــا مــــً الٌاٟــــت 

 الٔاثلُت.

ت لألًٜـــا٨، بش حٔـــس ٓملُـــت الخيــــئت الاحخمآُـــت ٓملُـــت جثبُـــذ  ؤمـــا اإلابحـــث الطابـــٕ ٛذلـــم للخيــــئت ألاػـــٍط

بُٔــــت الٔالٟــــاث ال ٠ــــُم فــــي هٜؼــــُت الٌٜــــل ًــــىا٨ الحُــــاة ٤لهــــا ٛهــــي جذوــــٕ  لٔىامــــل ٓــــسة ٤الث٠اٛــــت الاحخمآُــــت ًو

ٔخمس ؤػلىب الخيـئت في ألاػطة الخ٠لُسًت ٗالبا ٓلى ال٠ؼىة والدؼلٍ ألحل بٓـساز حُـل ٟـىي  ت وحجمها، َو ألاػٍط

٠ا للِطٚو التي ٌِٔـها املجخمٕ وألاػطة مٔا.  الصخلُت ٛو

الخ٠لُسًــــت حٌٔــــي همٌــــا ممحــــزا مــــً ألاػــــط التــــي جخٌبــــٕ بهــــا وجحــــخ٥م بليهــــا فــــي ػــــلى٣ُاتها مــــً ادخُــــاض بن ال٠ــــُم 

الــعوج)ة( بلــى جطبُــت ألابىــاء وؤػــلىب مٔــاملتهم وهــصا مــا ًمحزهــا ٓــً اػــط الٔــالم الػــُما ٓىــسما ًخٔلــ١ ألامــط بالؼــلٌت 

 وضثاػت ألاػطة وم٦اهت اإلاطؤة ٛيها.
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ـــت فـــي ُـــل ٟـــُم الحسازــت، بش جـــم الخٔـــطن لخلـــاثم ألاػـــطة ؤمــا الٜلـــل الؼـــازغ ٛذلـــم لألػــطة ال جعاثٍط

اثٜهـــا  ــت او٥ٔؼـــذ ٓلـــى بىائهـــا وُو اثٜهــا فـــي ُـــل ٟـــُم الحسازـــت، بش ؤن الخ٘حــراث التـــي حٔطهـــذ لهـــا ألاػـــطة الجعاثٍط وُو

ـــخح٥م فـــي مـــىاٟٜهم وفـــي ٓملُـــت ادخُـــاض الـــعواج والٔالٟـــاث  وحتـــى ٓلـــى اليؼـــ١ ال٠ُمـــي الـــصي ًىحـــه ػـــلى٢ ألاٛـــطاز ٍو

ىامــــــل بًسًىلىحُــــــت الا  ت ٓو ىلىحُــــــت واٟخلــــــازًت وز٠اُٛــــــت وحوــــــاٍض ت وهــــــصا هدُجــــــت ٓىامــــــل مىٛض حخمآُــــــت وألاػــــــٍط

وج٥ىىلىحُـــت ٤لهـــا ػـــاهمذ فـــي ح٘حـــر ألاػـــطة بش لـــم حٔـــس ألاػـــطة مىػـــٔت بـــل جوـــم ٠ٛـــٍ ألاب وألام وألابىـــاء مخىػـــٍ 

ــــا بــــاأل  م التــــي ؤكــــبحذ جحخــــل م٦اهــــت حجمهــــا بــــحن دمؼــــت وػــــبٔت ؤٛــــطاز ًحخــــل ألاب ٛيهــــا ضؤغ الهــــطم ألاػــــطي مخبٓى

احخمآُت مطجٜٔت زادل ألاػطة وداضحها هصا ما ٛطن همٌا حسًسا مً الٔالٟاث، بش لم حٔـس ػـلٌت الطحـل بـىٜؽ 

ال٠ُمـــت الاحخمآُـــت والث٠اُٛـــت التــــي ٤اهـــذ ٓليهـــا فـــي ألاػــــطة الخ٠لُسًـــت الػـــُما بٔـــس ح٘حــــر مط٣ـــع اإلاـــطؤة هدُجـــت حٔلمهــــا 

ُـاب الـع  لـت ٓـً اإلاجـز٨ مـً حهـت ؤدـطي ػـمح لهـا بمماضػـت ػـلٌاث ؤوػـٕ ودطوحها للٔمل مً حهت ٗو وج لٜتـراث ًٍى

ا٣ــــس شلـــ٧ الــــس٣خىض ٓبــــس ال٘جـــي م٘طبــــي فــــي ؤن الٔاثلـــت جحىلــــذ بٔمــــ١ فــــي  ػـــىاء باليؼــــبت لألبىــــاء ؤو ؿـــاون اإلاجــــز٨، ٍو

مــا مؼـخىي الٔالٟــاث الصخلـُت السادلُــت وؤن الخ٘حــر حـصضي مهمــا ؤحـسر كــطآا زادــل ألاػـطة ال٦ــل ٌــاض٢ ُٛــه ب

 ٛيهم اإلاطؤة.

ـــم محاولـــت ألاػــــطة الخحلـــي بذلــــاثم حسًثـــت بال ؤنهــــا مـــا جــــعا٨ جحـــذ جــــإزحر ال٠ـــُم الخ٠لُسًــــت التـــي جــــىِم  و ٗض

ـت املجخمـٕ  بـت فـي الخىاٛـ١ مـٕ هِـام ال٠ـُم اإلاخىاضزـت الـصي ًطمـع بلـى هٍى ػلى٣ها وجحسز مىاٟٜها ٛهي في كطاْ بحن الٗط

ذ هٜؼه في الخذلي ًٓ جحسي ا بت في الٟى  لٔمىمُت ؤو ما ًٌل١ ٓلُه الث٠اٛت الحسًثت.والٗط

ت وهِـــام ال٠ـــُم الـــصي ًحـــسز ألازواض واإلا٦اهـــاث والٔالٟـــاث  بن هـــصه الثىاثُـــت ال٠ُمُـــت جـــازط ٓلـــى البيُـــت ألاػـــٍط

ٜــــا كــــٔبا، ٛاألػــــالُب الخ٠لُسًــــت للخٜآــــل زادــــل ألاػــــطة لــــم حٔــــس مىاػــــبت مــــٕ الخ٘حــــراث  زادلهــــا، ٛهــــي جىاحــــه مٟى

ــٝ كــٔب لــصل٧ الحسًثــت، و٣ــصل٧ ٛــةن ألا  ػــطة لــم جخ٥ُــٝ بٔــس مــٕ ألاػــالُب الحــسًث وه٥ــصا ج٠ــٝ ألاػــطة فــي مٟى

اثٜها الطثِؼُت. ت بل ٠ٛسث حل ُو اثٜها التربٍى  هجس ال٥ثحر مً ًطي ؤن ألاػطة لم حٔس ٟازضة ٓلى ؤزاء ُو

لـى الخ٠لُـل ؤما اإلابحـث الثـاوي ٦ٛـان لالدخُـاض العواجـي فـي ُـل ٟـُم الحسازـت: ػـاهمذ ٓملُـت الخ٘حـر فـي ألاػـطة ب

مـــً زوض ألاهـــل وجطاحٔـــه فـــي ٓملُـــت الادخُـــاض للـــعواج وفـــي مٔـــاًحر الادخُـــاض، ولـــم حٔـــس هـــصه الٔملُـــت ح٥ـــطا ٓلـــى الطحـــل 

ٛحؼب الػُما بٔس اهدـاض ؤ٦ٛاض حسًسة, وز٠اٛت ٛطهها الٔلط والتـي جٌـط  ٟـُم الخحـطض واإلاؼـاواة بـحن الجيؼـحن، 

ًٜي الحـــط ًذوـــٕ بلـــى  ٓىامـــل ٓـــسة ٤الجاشبُـــت الجؼـــمُت وال٠ـــطب ٛـــىمٍ الادخُـــاض الؼـــاثس الُـــىم هـــى الادخُـــاض الٔـــا

 اإلا٦اوي والدـابه، وح٘حر الٔامل الٔاًٜي )الحب( الٔامل الحاػم في الادخُاض العواجي.

ت فــــي ُــــل ٟــــُم الحسازــــت ٠ٛــــس ـ٤ـــان لخ٘حــــر حجــــم ألاػــــطة  فــــي حــــحن دلــــم اإلابحــــث الثالــــث للٔالٟــــاث ألاػــــٍط

الٟاتهــا الاحخمآُـــت السادلُــت والخاضحُـــت، ٛٔــً ٓالٟـــت  واهذٜــان ٓـــسز ؤٛطازهــا آزـــاض هامــت ٓلـــى الحُــاة الٔاثلُـــت ٓو

حن فـي اإلاط٣ـع  العوج بالعوحت ٛدؼدىس بلى ٟىآس السًم٠طاًُت واإلاؼاواة ألن العواج ؤكبح ٠ٌٔس بحن شخلـحن مدؼـاٍو
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ا الاحتـــــرام والخٜـــــاهم ألن الاحخ٦ـــــا٢ الث٠ـــــافي والاجلـــــا٨ والؼـــــمٔت الاحخمآُـــــت، ؤمـــــا ٓالٟـــــت آلابـــــاء باألبىـــــاء ِٛؼـــــىزه

 الحواضي ؤوحس حىا حسًسا جىلس ُٛه وكاحبخه ُٟم ومٜاهُم احخمآُت حسًسة حؼاًط ضو  الٔلط وإهجاظاجه.

ــٕ الــىيي لــسي آلابــاء فــي حٔــاملهم مــٕ ؤبىــائهم  ٛل٠ــس ػــاهمذ وػــاثل الخث٠ُــٝ الػــُما البــرامج اإلاخذللــت فــي ٛض

وبمــا ًٜطهــه ٓلــطهم وز٠اٛخــه، هــصا مــا ؤحــسر الاهٜخــا  فــي ٓالٟــت آلابــاء باألبىــاء وهــصا مىــص بإػــلىب ٓلمــي يــحُح 

ـت بـادخالٚ  الل٘ط ٛخ٘حر ُٟم ؤلاهجاب مثال ٤ان زاٛٔـه الاهخمـام ؤ٣ثـر باألبىـاء ومخـابٔتهم فـي مذخلـٝ اإلاطاحـل الٔمٍط

٠ـــت جيــــئتهم وهـــصه الٔملُـــت حيؼـــهم داكـــت بٔـــس حُ٘حـــر بًسًىلىحُـــت ألاػـــطة اججـــاه ألابىـــاء داكـــت ؤلاهـــار مـــنهم  ٍط ًو

 ؤكبحذ جذوٕ لث٠اٛت ألاػطة و٣صا مؼخىاها الاٟخلازي واإلانهي.

ـــــىن فــــــي ؤضبٔـــــت مباحـــــث، ٛاإلابحــــــث ألاو٨ ٓـــــال  ؤهمُــــــت  ت والخلٍٜع ؤمـــــا الٜلـــــل الؼــــــابٕ ٛــــــمل ال٠ـــــُم ألاػــــــٍط

المُــت التــي حؼــاهم فــي جث٠ُــٝ ألاٛــطاز ــىن فــي املجخمــٕ وألاػــطة، ٛهــى ؤهــم ألاحهــعة ؤلٓا ذخلــٝ هــصا الخــإزحر مــً  الخلٍٜع ٍو

ت، بال ؤهه ًب٠ـى وػـُلت لخىحُـس  مجخمٕ ادط حؼب ُطٚو ٤ل مجخمٕ الاٟخلازًت والاحخمآُت والؼُاػُت والتربٍى

ــىن  ألا٦ٛــاض والٔــازاث والخ٠الُــس وال٠ــُم وؤهمــاي الؼــلى٢ بــحن ؤٛــطاز ألاػــطة واملجخمــٕ، وألن البــرامج التــي ًب هــا الخلٍٜع

بُت ٛإزي شل٧ بلى جحٌُم ال٠ـُم الخ٠لُسًـت وبـث ٟـُم ؤحىبُـت ٣مـا ؤهـه ًبـث ٟـُم بًجابُـت مخٔسزة اإلالسض وؤٗلبها ؤحى

ىُــت واملحاِٛـت ٓليهـا، ٛهــى ػـال  شو حــسًً ٌؼـاهم مـً حهــت فـي وـــط اإلأـاٚض الث٠اُٛــت  جخمثـل فـي جــسُٓم ال٠ـُم الًى

ال٠ـــُم الخ٠لُسًـــت والؼُاػـــُت والسًيُـــت وحتـــى اإلاٌبذُـــت، وبـــصل٧ ٠ًـــسم دسمـــت للمجخمـــٕ، ومـــً حهـــت ؤدـــطي ًحـــاضب 

ـُم الجمآـت، ول٠ـس ٤ـان  ـُم اإلالـلحت واإلاىٜٔـت بـسال مـً حـب ال٘حـر ٟو ؼدبسلها ب٠ُم ؤدطي ٣حب الصاث ٟو لألػطة َو

ىن ألازط ال٥بحر هدُجت الخلاثم التي جمحزه ًٓ باقي الىػاثل.  للخلٍٜع

ٜـــا٨ ٠ٛـــس بُيـــذ السضاػـــاث ؤن لـــه  ـــىن ٓلـــى ألًا ألازـــط الؼـــل ي ٓلـــى ؤمـــا اإلابحـــث الثـــاوي ٛذلـــم لخـــإزحر الخلٍٜع

لـــت لألؿـــٔت والجلـــىغ زون حط٣ـــت ؤمامـــه، ؤن جذلـــُم حلـــم  ٜـــا٨ مـــً دـــال٨ حٔطهـــهم لؼـــآاث ًٍى يـــحت ألًا

ٜـــا٨ مـــً دـــال٨ كـــطاْ الخحـــر  ٠ـــت حُـــسة فـــي شهـــً ألًا وبـــطامج لألًٜـــا٨ ػـــاهم فـــي ٗـــطغ بٔـــى ال٠ـــُم ؤلاًجابُـــت بٌٍط

ــسهم بــبٔى اإلأــاٚض مــً حهــ ت ؤدــطي، وباإلا٠ابــل ػــاهم فــي وـــط ٟــُم والـــط فــي ؤٛــالم ال٥طجــىن، هــصا مــً حهــت وجعٍو

ٜا٨ ألن ػلى٢ الٌٜل ًخإزط بما ٌـاهسه ؤ٣ثر مً جإزطه هٜؼُا.  الٔىٝ في ؤوػاي ألًا

ـــــىن فـــــي زٓـــــم ٓملُـــــت  ـــــىن ٓلـــــى ألاػـــــطة: ػـــــاهم الخلٍٜع و اإلابحـــــث الثالـــــث دلـــــم للزـــــاض الاحخمآُـــــت للخلٍٜع

س مً ٛطق الخ٠ائهم واحخمـآه ـس الٔالٟـاث بُـنهم مـً دـال٨ ٓـطن الاجلا٨ بحن ؤٛطاز ألاػطة ٛهى ًٍع م ٣مـا ؤهـه ًًى

اإلاىاهــُٕ الاحخمآُــت والؼُاػــُت والاٟخلـــازًت شاث الاهخمــام اإلاـــتر٢ للى٠ــاؾ والحـــىاض بــحن ؤٛــطاز ألاػــطة داكـــت 

 وؤهه مىحه بلى حمُٕ ٛئاث املجخمٕ زون جذلُم.

لــت ؤزــطث ػــلبا ٓلــى  ــذ وهــبٍ ولخاكــِخه الجصابــت ؤ٣ــسث السضاػــاث ؤن ػــآاث اإلاـــاهسة الٌٍى جىِــُم الٟى

ُـــت اإلاــــاهسة، ٛإكـــبح ألاٛـــطاز مـــسمىىن ٓلـــى مــــاهسة الخلٜـــاظ، ٛهـــى ػـــال  شو حـــسًً ًحمـــل بًجابُـــاث  ٣مُـــت وهٓى



 

 ملخص أطروحة الدكتوراه: األسرة اجلزائرية بني القيم التقليدية وقيم احلداثة فرحات هادية أ.د

 

          
 و التكوين المتخصص مركز أفاق  للدراسات                         

 
  0202 كاهون األول، المجلد األول ، رابعلامجلة رؤية أكاديمية ، العدد 

 

 

128 

خـه وز٠اٛخــه فــي  ــذ، بشا  ؤحؼــً الٜـطز اػــخ٘الله اػـخٜاز مىــه وإشا ؤػــاء اػـخذسامه شابــذ هٍى وػـلبُاث فــي هٜـؽ الٟى

ت التي جحملها البرامج الخ ىهُت.دوم الث٠اٛاث اإلاخلآض  لٍٜع

ـىن حـعءا مـً  ـىن فـي بـث ال٠ـُم زادـل ألاػـطة: ٌٔـس الخلٍٜع ؤما اإلابحث الطابٕ ٛخم مً داللـه ٓـطن زوض الخلٍٜع

الخحىالث الاحخمآُت والخ٥ىىلىحُت وال٠ُمُت ٛمً دال٨ ح٘ل٘له ػـاهم فـي بهـٔاٚ الىػـاثٍ الث٠اُٛـت الخ٠لُسًـت، 

ىهُـت اإلاؼـخىضزة مـٕ ال٠ـُم ال٥ٜط  ٍـت وألادالُٟـت والاحخمآُـت والسًيُـت الؼـاثسة، ٠ٛـس ؤزي بلـى وجدىاٟى ال٠ـُم الخلٍٜع

ادتراٞ اللـٜاث ال٠سًمـت وحُ٘حـر اليؼـ١ ال٠ُمـي الخ٠لُـسي وشلـ٧ ٣م٠سمـت لخح٠ُـ١ املجخمـٕ اإلاـسوي، ول٠ـس ػـآسث 

الٜوـــاثُاث فـــي وــــط ٟـــُم املجخمـــٕ الاػـــتهال٤ي التـــي حٔـــطن ٣ث٠اٛـــت حسًـــسة جحمـــل فـــي ًُاتهـــا ٟـــُم الٜطزًـــت والٔىـــٝ 

ـىن ًجـب ؤن ًب٠ـى مجـطز ؤزاة وؤن جب٠ـى ال٠ـُم والث٠اٛـت والجٍط مت، لصل٧ ًطي الس٣خىض دحـر الـسًً حؼـحن ؤن الخلٍٜع

تراب الث٠افي لسي الـباب بةحسار دلخلـت فـي ال٠ـُم  ُب ٓلى حسوز اػخذسامه، ألهه اػخٌاْ ؤن ًحسر الٗا هي الٟط

ثُاث وكــل بلــى ٤ــل ؤٛــطاز ألاػــطة مــً الٌٜــل الخ٠لُسًــت والدـــ٧ُ٥ ٛيهــا وبةُهــاض همــىشج املجخمٔــاث ال٘طبُــت والٜوــا

بلى اإلاطاه١ بلى اإلاطؤة وإلى الطحل مً حهـت، وهـى وػـُلت جـسٓم ز٠اٛـت املجخمـٕ وحٔمـل ٓلـى وــطها وحٔمُمهـا مـً دـال٨ 

 مٔالجت مذخلٝ ال٠واًا املجخمُٔت مً حهت ؤدطي لخح١ُ٠ جىمُت املجخمٕ.

ؼ  م بلى ؤضبٔت ٛلى٨.ؤما الباب الثاوي ٛذلم للجاهب اإلاُساوي للسضاػت ٟو

٠ـــت ٓـــىاثُت والتــي بلــٙ حجمهــا  ـــٕ  311الٜلــل ألاو٨: الادخُــاض العواجــي: ٛبٔــس ادخُــاض الُٔىــت بٌٍط ٛــطز وجىَظ

ٜها وجحلُلها جىكلذ السضاػت بلى ٓسة هخاثج:  الاػخماضة وحمٕ البُاهاث وحٍٔط

خالٚ حيؼهم، بال ؤن ؤٓلى بن ؤٗلبُت اإلابحىزحن ٌٔخبرون الخٌىبت هي ٛترة حٔاٚض بحن الخٌُبحن وهصا باد

%، وجىذٜى هصه اليؼبت ٤لما اضجٜٕ ػً اإلابحىزحن، حُث ال 91.90وؼبت  جلذ ٓىس اإلابحىزحن الـباب وبل٘ذ 

ٌٔتٚر ٣باض الؼً الصًً ًيخمىن بلى ألاػطة الخ٠لُسًت التي ال حٔتٚر وال حؼمح ُٟمها بالخٔاٚض ٟبل العواج، 

اث الخٔلُمُت اإلاىذٜوت، ٥ٓؽ الصًً وللمؼخىي الخٔلُمي ٓالٟت بصل٧ بش هجس ه ٝ ٓىس شوي اإلاؼخٍى صا اإلاٟى

مؼخىاهم الخٔلُمي ٓالي بش ًحملىن ُٟم ز٠اُٛت ٟس جذخلٝ ؤو جخٔاضن مٕ  ال٠ُم الخ٠لُسًت لألػطة، ولصل٧ هجس 

%، وهصا ًس٨ ٓلى الخحى٨ الث٠افي وال٠ُمي 52وؼبت ٣بحرة مً اإلابحىزحن ًٜولىن الخطوج مٕ الخٌُب)ة( بل٘ذ 

ت، بال ؤهه لِؽ جحى٨ ٣لي ٛهىا٢ مً اإلابحىزحن مً لم ًذطحىا مٕ الخٌُب)ة( الػُما ل سي ؤٛطاز ألاػطة الجعاثٍط

ٜي الصي ًخمؼ٧ ػ٦اهه 50الصًً جخجاوظ ؤٓماضهم ػً الىاحس والخمؼىن) ( ػىت، وهم مً ألاكل الج٘طافي الٍط

س بل٘ذ وؼبتهم  بال٠ُم الث٠اُٛت الخ٠لُسًت لألػطة ؤ٣ثر مً ػ٦ان الحوط اإلاخٜخححن ٓلى مذخلٝ الث٠اٛاث، ٟو

64.70.% 

سه ألابىاء، بش  ٝ ألاػطة مً ػلى٣ُاث ؤبىائها ؤزىاء الخٌبت مً ل٠اء ودطوج مٔا ًخٔاضن مٕ ما ًٍط بن مٟى

هجس ؤٗلبُت ؤػط اإلابحىزحن بادخالٚ ػنهم وؤكلهم الج٘طافي ٌٔترهىن ٓلى دطوج الخٌُبحن مٔا ول٠ائهما داضج 

% مً ؤػط الص٤ىض، ألن ُٟم ألاػطة الخ٠لُسًت 44.80% م٠ابل 52.15الٜخُاث بش بل٘ذ وؼبتهم  ألاػطة الػُما ؤػط



 

 ملخص أطروحة الدكتوراه: األسرة اجلزائرية بني القيم التقليدية وقيم احلداثة فرحات هادية أ.د

 

          
 و التكوين المتخصص مركز أفاق  للدراسات                         

 
  0202 كاهون األول، المجلد األول ، رابعلامجلة رؤية أكاديمية ، العدد 

 

 

129 

ت دٌُبها ٥ُٛٝ بالخطوج مٔه، ٛهصه ال٠ُم بهاٛت بلى الخٔالُم ؤلاػالمُت جمىٕ ل٠اء  جوٕ حىاحع ؤمام اإلاطؤة لطٍئ

بحن ًٓ بٔوهما في جل٧ الٜترة بال ب شا  جم ال٠ٔس الـطيي، ٛىجس بٔى الخٌُبحن ودطوحهما لىحسهما ألنهما ٍٗط

 ألاػط حؼمح بذطوحهما في بٔى ألاحُان.

بن آتران ألاػطة ٓلى دطوج الخٌُبحن والخو١ُِ ٓليهما حٔلهما ًٜوالن ٛترة دٌىبت ٟلحرة بش بل٘ذ 

% وهصا بادخالٚ ػنهم، حيؼهم، ؤكلهم الج٘طافي، وحتى مؼخىاهم الخٔلُمي، وهصا ضاحٕ بلى ٓسة 85وؼبتهم 

ل العواج ؤو جلُ٘ه.ؤػباب   احخمآُت وز٠اُٛت ٟس حٟٔط

% مً اإلابحىزحن ٌٔخبروهه 43.67ولصل٧ هجس مٜهىم العواج ما ًعا٨ ًحاّٛ ٓلى بىاثه،بش هجس وؼبت 

ت وزاثطجه ال٠طاهُت، بال ؤن  ضابٌت بحن ؤػطة العوج وؤػطة العوحت وهصا ٌٔجي ل٦ل واحس منهما جىػُٕ ٓالٟاجه ألاػٍط

اإلابحىزحن حسّزوا مٜهىم العواج بالطابٌت بحن العوححن ٠ٍٛ وال ًخٔسي شل٧ بش بل٘ذ  هىا٢ وؼبت مٔخبرة مً

خ٘حر هصا اإلاٜهىم 39.28وؼبتهم  ت للمبحىزحن حى٨ ضابٌت العواج ٍو %، وهصا ٌٔجي ح٘حر في ال٠ُم الث٠اُٛت وال٥ٍٜط

ال٨ ال٥ٜطي واإلاازي ًٓ ألاػطة ٓىس الجيؼحن، بش هجس الص٤ىض ؤ٣ثر جمؼ٦ا باألػطة مً ؤلاهار اللىاحي ًطزن الاػخ٠

ألام، ٛمٜهىم العواج ٓىسهً مجطز ضابٌت بُنها وبحن ظوحها ٠ٍٛ، ٣ما ًخ٘حر حٍٔطٝ العواج بخ٘حر ػً اإلابحىزحن بش 

٤لما ٣بر اإلابحىزىن ػىا ٤لما ظازث وؼبتهم في حٍٔطٝ العواج ٓلى ؤهه ضابٌت بحن ؤػطجحن، و٤لما اهذٜى ػنهم 

 ظازث وؼبتهم في جحسًسه ٓلى ؤهه ضابٌت بحن شخلحن وز٠اٛخحن.واضجٜٕ مؼخىاهم الخٔلُمي 

م شل٧ بال ؤن العواج ماًعا٨ ًخمخٕ   خضح شل٧ ٓىس اإلابحىزحن مً ألاكل الج٘طافي الحوطي، ول٥ً ٗض ٍو

م والتي ػماها باإلاُثاٞ ال٘لُّ بحن العوج   ٓليها ال٠طآن ال٥ٍط
ّ
ب٠سػِخه اإلاؼخمسة مً ال٠ُم ؤلاػالمُت التي حث

ت، لصل٧ ًطي اإلابحىزىن ؤن العواج ًمثل ُٟمت زًيُت ؤ٣ثر مما هى هطوضة احخمآُت ؤو حاحت بُىلىحُت والعوح

 وهصا بادخالٚ مؼخىاهم الخٔلُمي وؤكلهم الج٘طافي.

بال ؤن ٓملُت الادخُاض العواجي جخإزط باألكل الج٘طافي واإلاؼخىي الخٔلُمي وحتى ػً اإلابحىزحن، حُث  

ذ ت ٓملُت شخلُت  هجس ؤن هصه الٔملُت ٓٛط ُا بش ؤكبحذ ٓملُت الادخُاض الُىم في ألاػطة الجعاثٍط ح٘حرا هٓى

% وهصا ًس٨ ٓلى الخ٘حر في ػلى٣ُاث ألاٛطاز، بش ٤اهذ 56وبل٘ذ وؼبت اإلابحىزحن الصًً ٟامىا بصل٧ ٟبل العواج 

لُه ال٠بى٨، وه جس مً حاّٛ ٓلى شل٧ مً ألاػطة ٓازة هي التي جذخاض العوج )ة( وجبلٙ ادخُاضها للٌٚط اإلأجي ٓو

٧ )ة( حُاتهم بـ٦ل شخ  ي 21اإلابحىزحن بيؼبت  %، بال ؤهه ٤لما اهذٜى ػً اإلابحىزحن اججهىا بلى ادخُاض ؿٍط

١ مٔاًحر داكت ال ؤحس ًخسدل ٛيها. طزي ٛو  ٛو

ُٜىن منهم ٤لما ظازث وؼبت الصًً ػاهم ألاهل   ؤو وباإلا٠ابل هجس ؤهه ٤لما اضجٜٕ ػً اإلابحىزحن الػُما الٍط

ألاٟاضب في ظواحهم وهصا ما ًٜؼط اهخمائهم بلى ؤػط محاِٛت ٓلى ُٟمها الخ٠لُسًت في العواج، ٓلى ٥ٓؽ الحوط 

خمؼ٦ىن ب٠ُم ز٠اُٛت حسًسة م٥دؼبت مً دال٨ اضجٜاْ مؼخىاهم  الصًً ًخحطضون مً ال٠ُم الخ٠لُسًت ألػطهم ٍو

طون ؤن الخمؼ٧ بما ٤ان ٓلُه آلاباء ال ًخىا١ٛ و  الخ٘حراث الاحخمآُت والاٟخلازًت والث٠اُٛت للمجخمٕ، الث٠افي، ٍو
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ت  الم في بث ُٟم حسًسة جذالٝ ُٟم ألاػطة الخ٠لُسًت وحٔطهها ٓلى ؤنها ُٟم حواٍض س ػاهمذ وػاثل ؤلٓا ٟو

 مخٌىضة.

و ٟس جخٔسز مٔاًحر الادخُاض العواجي ٓىس اإلابحىزحن بادخالٚ ػنهم وحيؼهم وؤكلهم الج٘طافي، 

ي بال ؤهىا هجس مُٔاض السًً وألادالٞ ماًعا٨ ًخلسض ٟاثمت اإلأاًحر، بش بل٘ذ وؼبت مً ًإدصون ومؼخىاهم الخٔلُم

ه املجخمٕ حٔل اإلا٠بل ٓلى العواج 42.32بهصا اإلأُاض  %، بش هجس في ُل الاهحال٨ الخل٠ي والؼلى٤ي الصي ٓٛط

ه واػمه وماله، ومً جطبي ؤوالزه جطب ٜول مً ًامنها ٓلى ٓطهه وؿٛط ُت ػلُمت وال ٌٔس الجما٨ الـ٥لي ًذخاض ٍو

%ٓىس 08.45)الِاهطي( مً ؤهم مٔاًحر الادخُاض، بال ؤهه مُٔاضا مهما لسي الطحا٨ ؤ٣ثر مً اليؼاء وبل٘ذ وؼبتهم 

اث، وهصا ما ًمىح البيذ 02.60الص٤ىض م٠ابل  % ٓىس ؤلاهار، ٛاليؼاء ًٜولً مً ٥ًملهً وال ًذنهً مٕ ألادٍط

سه  ظوحا لها، بش بُيذ الىخاثج ؤن ؤٗلبُت اإلابحىزحن ًا٣سون ٓلى ح١ اإلاطؤة في الادخُاض بش الح١ في ادخُاض مً جٍط

% بادخالٚ حيؼهم وػنهم ومؼخىاهم الخٔلُمي وحتى ؤكلهم الج٘طافي، وهصا ماؿط آدط 93.33بل٘ذ وؼبتهم 

٤اهذ جبلٙ اإلاطؤة بذٌبتها  ٓلى الخ٘حر الصي حٔطهذ له ألاػطة في ز٠اٛتها وػلى٣ها، بش هجس ؤهه في ألاػطة الخ٠لُسًت

وظواحها ولم ٥ًً لها الح١ في الادخُاض ألنها ٤اهذ ما٣ثت في البِذ ولِؽ لها اجلا٨ بالطحا٨ وال بالٔالم الخاضجي 

ألػطتها ٛهي ال جحؼً الادخُاض لىٜؼها، لصل٧ ج٠ىم ألاػطة باالدخُاض هُابت ٓنها، ؤما بٔس حٔلُمها ودطوحها للٔمل 

ت ما ٤اهذ ججهله ًٓ الطحا٨ واجلالها بالٔالم ا لخاضجي وحٔاملها مٕ الطحا٨ في بًاض مهىتها، جم٥ىذ مً مٔٛط

والعواج وبىاء ألاػطة، وداكت بٔس ُهىض ٥ٛطة اإلاؼاواة بحن اإلاطؤة والطحل ا٣دؼبذ اإلاطؤة ح١ الادخُاض للعواج ٣ما 

 ا٣دؼبذ ح٠ٞى ؤدطي احخمآُت وػُاػُت.

٠خحن للعواج ٠ت الخ٠لُسًت التي حؼاهم ٛيها ألاػطة وألاٟاضب بـ٦ل ٣بحر  و بصل٧ ًِهط ؤن هىا٢ ًٍط الٌٍط

١ مٔاًحره  ٠ت الحسًثت التي حؼمح ل٦ل ًٚط بادخُاض ٛو في جثبُذ الٔالٟت بحن الطحل واإلاطؤة بطابٌت العواج، والٌٍط

م الخ٘حراث التي حسزذ في ألاػطة بال ؤن  ت، وٗض وؼبت ٣بحرة مً الخاكت، الٌٚط الثاوي الصي ٌـاض٣ه الحُاة ألاػٍط

٠ت الخ٠لُسًت في العواج وبل٘ذ  ٠ت 42% مً ًٜولىنها م٠ابل 53اإلابحىزحن ًٜولىن الٌٍط % ممً ًٜولىن الٌٍط

٠ت  ٠ت الخ٠لُسًت، ؤما ؤلاهار ُٜٛولً الٌٍط الحسًثت، بش بُيذ السضاػت ؤن الص٤ىض ًٜولىن ؤ٣ثر مً ؤلاهار الٌٍط

١ اإلأاًحر التي ًؤنها إلاً ًطجبًٌ به، ٣ما هجس الحسًثت حتى ٌٔبرن ًٓ ضؤقهً و٣ُانهً وشخلُتهً  في الادخُاض ٛو

٠ت الخ٠لُسًت ألن ألاػطة بما ٛيها الىالسًً لها  ٠ت اإلاٜولت، بش ؤن ٣باض الؼً ًٜولىن الٌٍط ؤن الؼً مطجبٍ بالٌٍط

٠ت الحسًثت ألنهم ٌٔخبر ونها جمثل الخبرة ال٦اُٛت لالدخُاض ألاحؼً ٥ٓؽ ألابىاء، ؤما الـباب ُٜٛولىن الٌٍط

ت في اإلاماضػت بش  جلذ اليؼبت  ٠ت بحن مً داللها الطحل )ؤو اإلاطؤة( شخلِخه وشل٧ 38الحٍط % ٣ما حٔخبر ًٍط

% وؤلاهار ؤ٣ثر مً الص٤ىض جمؼ٦ا بصل٧، ٛهً ًحاولً ؤن ًخذللً مً ال٠ُىز التي جٜطهها بٔى 28.67بيؼبت 

تهً، وؤيحاب اإلاؼخىي  الخٔلُمي اإلاىذٜى ؤ٣ثر مً ٗحرهم جمؼ٦ا بصل٧، ال٠ُم الخ٠لُسًت التي حؼلب لهً حٍط

ُٜحن حطكا ٓلى بزباث شخلُتهم  وألن ػ٦ان الحوط مخٜخحىن ٓلى مذخلٝ الث٠اٛاث ٛىجسهم ؤ٣ثر مً الٍط
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٠تهم الخاكت حتى ًثبخىا جحطضهم مً ال٠ُم الخ٠لُسًت التي ًحملها آبائهم  والخٔبحر ٓلى وحىزهم الاحخمايي بٌٍط

ت بل جمُٕ وؤحسازهم ٓلى ٥ٓؽ بٔى  ٜي الصًً ًطون ؤن شل٧ لِؽ حٍط اإلابحىزحن مً ألاكل الج٘طافي الٍط

وجٜسخ واهحال٨ في ألادالٞ الػُما ٓىس ؤلاهار، ٛالل٠اءاث واإلاىآُس بحجت الخٔاٚض والخ٠اضب في وحهاث الىِط، 

ٓالٟاث ٗحر ودطوج الخٌُبحن مٔا بسون محطم وداضج ألاػطة، وبسون ٠ٓس ؿطيي، ما هى بال حصجُٕ ٓلى بىاء 

ُت وج٠خحن احخمايي مبًٌ لل٠اء الطحل واإلاطؤة في مذخلٝ اإلاطا١ٛ الٔمىمُت وهصا لِؽ جٌىضا بل جٜسخ وضحْى  ؿٓط

 بلى الىضاء.

٠ت الادخُاض ومٔاًحر الادخُاض بلى حس  ٍط بشن ل٠س ح٘حرث ال٠ُم واإلاٜاهُم لسي ألاػطة ُٛما ًخٔل١ بالعواج ًو

ت الٜطزًت، و٣صا ح١ اإلاطؤة في الادخُاض ٣ما ًٜٔل ٣بحر، بش هجس ُهىض الادخُاض الصخ   ي للعواج ٣ماؿط للحٍط

الطحل الػُما بٔس اهدـاض ٥ٛطة اإلاؼاواة بحن الطحل واإلاطؤة وجذلي ألاٛطاز ًٓ زوض ألاػطة الخ٠لُسًت ألام في 

ه ألاػطة الخ٠لُسًت وهصا ما بُيخه  ً ألاػطة الجسًسة وهصا ٥ٓؽ ما ٤اهذ حٔٛط  71الجساو٨ مً اإلاؼاهمت في ج٦ٍى

 .85حتى 

مً دال٨ حساو٨ الٜطهُت الثاهُت ًدبحن ؤن ؤٗلبُت ألازواض واإلا٦اهاث زادل ألاػطة: الٜلل الثاوي: 

م شل٧ ٛةهىا هجس وؼبت مٔخبرة مً اإلابحىزحن  ما٨ اإلاجزلُت بمٜطزها، وٗض اإلابحىزحن ؤحابىا بإن العوحت ج٠ىم باأٓل

ما٨ اإلاجزلُت، الػُما اإلابحىزحن مً ألاكل الج٘طافي الحوطي، الصًً ٌٔخبرون ؤن العوححن ٌـتر٤ان في ال٠ ُام باأٓل

س وحس ؤن العوج ٌـاض٢ ظوحخه في ؤزائها اإلاجزلي ؤحُاها ،وهصا حؼب ُطٚو ٓمله  والصًً هم في ػً الـباب، ٟو

اث ٛطاٗه، وحؼب حاحت العوحت بلى مؼآسجه ٤إن ج٦ىن مٍطوت ؤو ٗاثبت ًٓ البِذ.  وؤٟو

اإلابحىزحن جذخلٝ بادخالٚ ػنهم، ؤكلهم الج٘طافي، ومؼخىاهم الخٔلُمي، بش هجس ؤيحاب اإلاؼخىي ؤن آضاء        

س ؤكبحذ اإلاطؤة جذطج  الخٔلُمي الٔالي ًحملىن ُٟما جحٜع ٓلى جح١ُ٠ الخٔاون واإلاؼاواة بحن العوححن، الػُما ٟو

س ؤ٣س ؤٗ ت، ٟو % منهم(  بادخالٚ 66.67لبُت اإلابحىزحن )للٔمل، بال ؤن هصا ال ٌٔجي وحىز جسادل في ألازواض ألاػٍط

ػنهم، حيؼهم، مؼخىاهم الخٔلُمي، وؤكلهم الج٘طافي هطوضة الٜلل بحن ؤزواض العوححن زادل ألاػطة حتى بٔس 

ت وهصا ما ؤ٣ّسه  % مً اإلابحىزحن 64دطوج اإلاطؤة للٔمل، وما ًالحّ هى وحىز ح٘حر وا ح ؤكاب ألازواض ألاػٍط

ت، بش ٤لما اهذٜى ػً اإلابحىزحن ظازث وؼبتهم الصًً ًازط ػنهم ٓلى جح سًس مىاٟٜهم مً الخ٘حر في ألازواض ألاػٍط

ت ًخمثل الػُما في الخ٠لحر في ألازاء ألاػطي للمطؤة، ٣ما ًِهط شل٧  في الخإ٣ُس ٓلى وحىز ح٘حر في ألازواض ألاػٍط

ُٜحن ٛال حلُا ٓىس اإلابحىزحن  الصًً ًىذٜى مؼخىاهم الخٔلُمي، والصًً هم مً ؤكل ح٘ طافي حوطي، ؤما الٍط

ت واإلاهام  ١ُ بً اإلاهام ألاػٍط ٌؼمحىن بإي ج٠لحر، لصل٧ هجس اإلاطؤة الٔاملت ججهس هٜؼها في ػبُل جح١ُ٠ الخٛى

ُُٜت، ٤إن ج٠ىم با٣طا، ؤو ؤن حـتري بٔى ألازواث ال٥هطومجزلُت التي حؼآسها ٓلى ألازاء الجُس في ؤٟلط  الُى

ذ مم٥ً.  ٟو
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م حلى٨ اإلاطؤة الٔاملت ٓلى ضاجب ؿهطي في جحؼحن اإلاؼخىي اإلأِش ي لألػطة، بش ؤكبحذ حـاض٢ ول٠س ػاه        

س بل٘ذ وؼبت اإلابحىزحن الصًً ؤٟطوا بصل٧  %، ٛاليؼىة الٔامالث بادخالٚ ػنهً، 42.33في محزاهُت ألاػطة، ٟو

ت وجطجٜٕ حيؼهً، مؼخىاهً الخٔلُمي وحتى ؤكلهم الج٘طافي، ٌـاض٣ً زاثما بطاجبهً الـهطي  في اإلاحزاهُت ألاػٍط

 ٕ هصه اإلاـاض٣ت ٤لما ٟل السدل الـهطي لألػطة، مما ٌٔجي ؤن ؤهم ػبب لخطوج اإلاطؤة للٔمل هى جحؼحن وٛض

اإلاؼخىي اإلأِش ي ألػطتها ومحاولت جلبُت حاحاث ؤبىائها بلى حاهب ظوحها، ٣ما ؤهه ٟس ٌـاض٢ ألابىاء في محزاهُت 

مت ألاػطة بشا  ٤اهىا في ػً حؼمح  ؼٔىن بلى جح١ُ٠ الحُاة ال٥ٍط لهم بالٔمل، بشن ٛجمُٕ ؤٛطاز ألاػطة ًخٔاوهىن َو

 داكت في ُل الِطٚو الاٟخلازًت املحلُت والٔاإلاُت اإلاخ٠لبت.

ؤن اضجٜاْ اإلاؼخىي الخٔلُمي للمطؤة وحلىلها ٓلى ضاجب ؿهطي ومً زم اػخ٠اللها الاٟخلازي ػاهم في          

% مً اإلابحىزحن 91طة م٠اضهت بما ٤اهذ ٓلُه في ألاػطة الخ٠لُسًت، بش بُيذ الىخاثج ؤن جحؼحن م٦اهتها زادل ألاػ

ؤ٣سوا مـاض٣ت اإلاطؤة في حؼُحر ؿاون ؤػطتها بلى حاهب ظوحها وهصا بادخالٚ ػنهم وؤكلهم الج٘طافي، ول٠س ػاهم 

اون ؤػطتها بلى حاهب ظوحها، ٣ما اضجٜاْ اإلاؼخىي الخٔلُمي والث٠افي للمبحىزحن في بٌٓاء الح١ للمطؤة في حؼُحر ؿ

ٜه مً مـاض٣ت اإلاطؤة في شل٧، بش هجس ؤن  جازط الٌب٠ت الاحخمآُت التي ًيخمي بليها اإلابحىر ٓلى جحسًس مٟى

اإلابحىزحن الصًً ًيخمىن ٓلى الٌب٠ت الٔلُا ًا٣سون مـاض٣ت اإلاطؤة في حؼُحر ؿاون ألاػطة ٓلى ٥ٓؽ اإلابحىزحن 

لسهُا ٛيؼبتهم هئُلت ممً ًطون للمطؤة مـاض٣ت في حؼُحر ؿاون ؤػطتها مهما ٤ان ٓسز الصًً ًيخمىن بلى الٌب٠ت ا

ألابىاء، وهصا ٥ٓؽ ما ٤ان ًحسر في ألاػطة الخ٠لُسًت التي ال حٌٔي م٦اهت للمطؤة بال بٔس بهجابها للص٤ىض و٣بر 

ت ٓملُت مـتر٣ت بحن العوححن ولِؼذ ٓملُت ٛطزًت بش بل٘ذ  ػنها، ٣ما ؤكبحذ ٓملُت اجذاش ال٠طاضاث ألاػٍط

ت 64.34وؼبت مً ٠ًطون بصل٧  %، و٤لما اضجٜٕ ػً اإلابحىزحن ظازث وؼبت مـاض٣ت اإلاطؤة في اجذاش ال٠طاضاث ألاػٍط

ُٜىن ٛال ظالىا مخمؼ٥حن بال٠ُم الخ٠لُسًت التي جطي  الػُما ٓىس اإلابحىزحن مً ألاكل الج٘طافي الحوطي، ؤما الٍط

ال٠طاضاث اإلاخٔل٠ت بإػطجه، ٣ما جبحن ؤن الٌب٠ت الاحخمآُت جازط في جحسًس ؤن الطحل هى اإلاؼاو٨ ًٓ اجذاش 

مؼاولُت اجذاش ال٠طاضاث، حُث ؤن اإلابحىزحن الصًً زدلهم مطجٜٕ ٌٔخبرون ؤن ٓملُت اجذاش ال٠طاضاث زادل 

ل، ٓلى ٥ٓؽ ألاػطة هي ٓملُت مـتر٣ت ولِؼذ ٛطزًت، الػُما بٔس اضجٜاْ اإلاؼخىي الخٔلُمي للمطؤة ودطوحها للٔم

ت وهصا ل٦ىن هصه ألادحرة  اإلابحىزحن مً الٌب٠ت السهُا ٛأضائهم ال حؼمح للمطؤة باإلاـاض٣ت في اجذاش ال٠طاضاث ألاػٍط

مهمت ضحىلُت بحخت، ال جخسدل ٛيها اإلاطؤة بال بٔس ٣بر ػنها ٛبهصا ج٦ىن اإلاطؤة كاحبت دبرة وججطبت في الحُاة ًم٥ً 

ؼخُٜسو  ت مؼاولُت ألبىائها ؤن ٌؼدـحروها َو س بل٘ذ وؼبت الصًً ٌٔخبرون اجذاش ال٠طاضاث ألاػٍط ا مً دبرتها، ٟو

 % وهصا مً ػماث ألاػطة الخ٠لُسًت.38.46ػىت  40العوج بمٜطزه ٓىس اإلابحىزحن الصًً ًخجاوظ ػنهم 

ذخلٝ            ٝ اإلابحىزحن مً همىشج ألاػطة الخ٠لُسًت، بش ؤن ؤٗلبُت اإلابحىزحن بادخالٚ ػنهم، حيؼهم، ٍو مٟى

وؤكلهم الج٘طافي ٌٔخبرون ألاػطة الخ٠لُسًت ؤػطة محاِٛت ٓلى ُٟمها وز٠اٛتها ومبازئها في ٓالٟاتها السادلُت وهصا 
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ما حٔخبر ؤػطة مخسًىت، مخمؼ٥ت بخٔالُم زًنها ما بُيخه حساو٨ الٜطهُت ألاولى، ؤو ٓالٟاتها مٕ املحٍُ الخاضجي، ٣

ٜت وحُاء.   مً ؤدالٞ ٓو

ؤما ألاػطة الحسًثت ٛهي ؤػطة مخحطضة مً ال٠ُم الخ٠لُسًت ومث٠ٜت ومخحوطة مً دال٨ ا٣دؼابها ل٠ُم        

ؤن جخماش ى والخٌىض الث٠افي، الحواضي والخ٥ىىلىجي، ول٠س ؤ٣س اإلابحىزىن الصًً مؼخىاهم الخٔلُمي مىذٜى 

ألاػطة الحسًثت ؤػطة مخحطضة مً ال٠ُىز الخ٠لُسًت، ٓلى ٥ٓؽ اإلابحىزحن الصًً مؼخىاهم الخٔلُمي ٓا٨ٍ)مطجٜٕ( 

ت حؼخجُب إلاخ٘حراث املجخمٕ الاٟخلازًت  ٛهم ٌٔخبرونها مخحوطة مما ٌٔجي ؤنها جحمل ػماث بًجابُت وحواٍض

ت، وحتى الؼُاػُت، ٣ما ًخإزط مٜهىم ألاػطة الحسًثت بؼً اإلابحىزحن، ؤكلهم  والاحخمآُت والث٠اُٛت وال٥ٍٜط

 الج٘طافي وزدلهم.

ؤن الادخالٚ البحن بحن همىشج ألاػطة الخ٠لُسًت والىمىشج الحسًث لألػطة ًجٔل اإلابحىزحن ؤما اإلاٜاهلت        

% 47.67بُنهما، بش بُيذ الىخاثج ؤن الىمىشج اإلاٜول ٓىس اإلابحىزحن هى همىشج ألاػطة الخ٠لُسًت وشل٧ بيؼبت 

ٝ اإلابحىزحن مً شل٧ بادخالٚ حيؼهم، بش 41.33م٠ابل  ذخلٝ مٟى % ممً ًٜولىن همىشج ألاػطة الحسًثت، ٍو

بُيذ هخاثج الجساو٨ الؼاب٠ت ؤن الص٤ىض ًٜولىن ألاػطة الخ٠لُسًت ٓلى ٥ٓؽ اإلابحىزاث ؤلاهار ٛهً ًٜولً 

ت ألاػطة الحسًثت التي م٥ىتهً مً جح١ُ٠ م٦اهت ٓالُت ٛيها، والحلى  ٨ ٓلى مذخلٝ الح٠ٞى التي ٤اهذ ممىٓى

ٓليها في ألاػطة الخ٠لُسًت، ٣ما ًازط ػً اإلابحىزحن في شل٧، ٛىجس ؤن اإلابحىزحن ٣باض الؼً ًٜولىن الىمىشج 

الصي وـإوا في ُله ٓلى ٥ٓؽ اإلابحىزحن الـباب الصًً ًٜولىن همىشج ألاػطة الحسًثت، وهصا بادخالٚ 

ازط ألاكل ٜي  مؼخىاهم الخٔلُمي، ٍو الج٘طافي في ادخُاض الىمىشج اإلاٜول بش ؤن اإلابحىزحن مً ألاكل الج٘طافي الٍط

ُٜت، ؤما الصًً هم مً ألاكل  والصًً ًيخمىن بلى الٌب٠ت السهُا ًمُلىن بلى الىمىشج الصي ًحمل ال٠ُم الٍط

يخمىن بلى الٌب٠ت الٔلُا ٛهم ًٜولىن الىمىشج الحسًث لألػطة الصي ًح مل ال٠ُم الج٘طافي الحوطي ٍو

ت.  الحواٍض

ُت للمبحىزحن، بش ادخُاض اإلابحىزحن لألػطة          وجذوٕ ٓىامل الادخُاض بلى ٓىامل شاجُت، وؤدطي مىهٓى

ُس الٔالٟاث بحن ؤٛطازها وشل٧  الخ٠لُسًت ًطحٕ بلى جمؼ٥ها بال٠ُم التي حٔمل ٓلى جماػ٧ ألاػطة واػخمطاضها وجًى

ىشج الحسًث لألػطة ٛحرحٔىن شل٧ ل٦ىنها مخٜخحت ٓلى الخ٘حراث %، ؤما الصًً ًٜولىن الىم39.67بيؼبت 

 للِٔف وشل٧ بيؼبت 
ً
 حسًسا

ً
%، بال ؤن هىا٢ وؼبت ٓالُت مً 24.33املجخمُٔت والث٠اُٛت والتي حٌٔي همٌا

اإلابحىزحن لم ًبِىىا همىشحهم اإلاٜول، ٛةشا ادخاضوا الىمىشج الخ٠لُسي ُٛحؼبىن مً الخ٠لُسًحن ؤو الطحُٔحن، 

ا ادخاضوا الىمىشج الحسًث ُٛٔخبرون مً اإلاخٜسخحن مً ُٟم آلاباء وألحساز، واإلاخمؼ٥حن بال٠ُم الجسًسة وإش

بت ٓلى مجخمٔىا، وجذخلٝ ؤػباب الادخُاض بادخالٚ الجيؽ، بش ؤن الص٤ىض ًبرضون دُاضهم باملحاِٛت ٓلى  الٍ٘ط

ت ألاػطة واملجخمٕ  الٔطبي للمؼلم، ؤما ؤلاهار ٛهً ٌؼٔحن بلى  ال٠ُم الاحخمآُت والث٠اُٛت التي حٔبر ًٓ هٍى

هً اإلاسهُت وحتى الؼُاػُت، وججٔلهً مىا٣باث للخٌىضاث  الخٜخح ٓلى ال٠ُم التي حٔعظ م٦اهتهً وجمىحهً ح٠ٟى
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املحلُت والسولُت التي جى٥ٔؽ ٓليها بـ٦ل ؤو بأدط، ٣ما ؤن ػً اإلابحىزحن ًحسز الىمىشج اإلاٜول وحتى ؤػباب 

ٜي ؤ٣ثر الخٜوُل، ٣ما هجس ا إلابحىزحن ألامُحن ؤو ؤيحاب اإلاؼخىي الخٔلُمي اإلاىذٜى مً ألاكل الج٘طافي الٍط

جمؼ٦ا بال٠ُم الخ٠لُسًت لألػطة، م٠اضهت بإيحاب اإلاؼخىي الخٔلُمي الٔالي ومً ألاكل الج٘طافي الحوطي، ٣ما 

ٌب٠ت السهُا مخمؼ٥ت ب٠ُم مجخمٔها ؤن للٌب٠ت الاحخمآُت التي ًيخمي بليها اإلابحىر ؤزط ٓلى الادخُاض بش هجس ؤن ال

بت، حتى جدؼم بالحواضة والخٌىض في الؼلى٢  ؤ٣ثر مً الٌب٠ت الٔلُا التي جخٜخح ٓلى مذخلٝ الث٠اٛاث الٍ٘ط

٠ت ألا٤ل واللبؽ .  وؤػلىب الِٔف وحتى ًٍط

ت الػُما بٔس دطوج اإلاطؤة للٔمل، واضج٠ائها بل         اث الخٔلُم بشن هىا٢ ح٘حر وا ح في ألازواض ألاػٍط ى مؼخٍى

الٔالُت، وحلىلها ٓلى اػخ٠اللها الاٟخلازي، ٤لها ٓىامل ػاهمذ في جحؼحن م٦اهتها زادل ألاػطة وداضحها 

وحطضتها مً بٔى ال٠ُم الخ٠لُسًت الؼلبُت التي ٤اهذ جحٍ مً م٦اهتها وججٔلها في اإلاطاجب السوهُت وجٜٞى الطحل 

 ٓليها.

حخمآُت لألبىاء في ُل ُٟم الحسازت ٠ٛس جبحن مً دال٨ حساو٨ ؤما في الٜلل الثالث: الخيـئت الا 

الٜطهُت ؤٓلى وؼبت مً اإلابحىزحن ٌؼخ٠بلىن مىلىزهم الص٣ط بالٜطحت وإٟامت ال٠ُ٠ٔت وداكت اإلابحىزحن مً 

ٜي وشل٧ وؼبت  ٜا٨ ٛةن اإلاىلىز الص٣ط ما ًعا٨ ًحخل م٦اهت في %40,08ألاكل الج٘طافي الٍط ،  ومهما ٤ان ٓسز ألًا

٠ت اػخ٠با٨ اإلاىلىز حؼب اإلاؼخىي الخٔلُمي للمبحىزحن بش ؤهه ٤لما اضجٜٕ اإلاؼخىي الخٔلُمي  ؤػطجه، وجخإزط ًٍط

(، ول٥ً هصا ال ٌٔجي ؤن هىا٢ ٛٞط بحن الص٤ىض  ظازث وؼبت الصًً ٌٔبرون ًٓ ٛطحتهم بةٟامت ال٠ُ٠ٔت )الؼبْى

ت اإلابحىزحن بادخالٚ حيؼهم وؤكلهم الج٘طافي وؤلاهار ٓىس ألاهل حؼب مؼخىاهم الخٔلُمي ٠ٍٛ، بل ٓىس ؤٗلبُ

وػنهم، ول٥ً اإلاؼخىي الخٔلُمي ًجسز الٜٞط بحُث هجس ؤن ؤيحاب اإلاؼخىي الخٔلُمي اإلاىذٜى ًٜولىن 

ت،  الص٤ىض ٓلى ؤلاهار وهصا ًس٨ ٓلى ؤهه ما ًعا٨ بٔى اإلابحىزحن مخمؼ٥حن بال٠ُم الخ٠لُسًت التي جحمل ُٟم ش٤ىٍض

وحامل  % 49,29ً اإلابحىزحن ٌٔخبرون الابً الص٣ط ًمثل دلُٜت لألب في ؤػطجه وبل٘ذ لصل٧ هجس وؼبت مهمت م

حن،  ُٜحن ؤ٣ثر مً الحوٍط سون شل٧ ؤ٣ثر مً ؤلاهار، والٍط اػمها وهصا بادخالٚ الجيؽ بش هجس الص٤ىض )آلاباء ( ًٍا

ذ جحخل م٦اهه هي ألادطي في و٤لما اضجٜٕ مؼخىاهم الخٔلُمي ظازث وؼبتهم وال٥ٔؽ يحُح، وباإلا٠ابل هجس ؤن البي

ألاػطة ل٥ً جذخلٝ ًٓ م٦اهه الص٣ط بش ٌٔسونها اإلابحىر جمثل ؿٚط للٔاثلت بالسضحت ألاولى بش بل٘ذ وؼبتهم 

داكت ٓىس اإلابحىزاث ألامهاث اللىاحي جٜٞى ؤٓماضهً  %40,92ودلُٜت ألام بالسضحت الثاهُت بيؼبت  45,80%

 مؼخىاهً الخٔلُمي.ألاضبُٔىاث وبادخالٚ ؤكلهً الج٘طافي و 

ُمخه بآخباضه ابً لخل٧ ألاػطة ٛىجس ؤن اإلابحىزحن بادخالٚ حيؼهم  وألن ل٦ل ٛطز في ألاػطة م٦اهخه ٟو

سز ؤبىائهم ٌصجٔىن الص٤ىض وؤلاهار ٓلى ٟسم اإلاؼاواة في  وػنهم ومؼخىاهم الخٔلُمي وحتى ؤكلهم الج٘طافي ٓو

الخُ٘حر الصي حلل في ز٠اٛت ألاػطة اججاه ؤهمُت السضاػت ، وهصا ما ًس٨ ٓلى %90السضاػت، بش بل٘ذ وؼبتهم 

للجيؼحن ألحل حماًت مؼخ٠بلهم، وألن بآخباض الٔلم هىض والجهل ُالم للص٤ىض وؤلاهار، وجخإزط ٓملُت حصجُٕ 
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سون  حصجُٕ ألابىاء ٓلى السضاػت بالٌب٠ت التي ًيخمي بليها اإلابحىزحن، بش هجس ؤن الصًً ًيخمىن بلى الٌب٠ت الٔلُا ًٍا

الص٤ىض وؤلاهار ٓلى حس ػىاء ألهه ال ًىحس ٛٞط بُنهما، ٥ٓؽ الٌب٠ت السهُا التي جخمؼ٧ بال٠ُم الخ٠لُسًت 

 لألػطة.

ٝ ح٘حر بخ٘حر ألاػطة، بش هجس ؤن  ٝ مً ألاهل بال ؤن هصا اإلاٟى بن اضج٦اب ألابىاء لألدٌاء ٌؼخسيي مٟى

ٓلى ٥ٓؽ  %67,45اء هى الٔخاب ؤوال زم الدؼامح بيؼبت ألاػلىب اإلاٜول للمبحىزحن في الخٔامل مٕ ؤدٌاء ألابى

ٝ زابذ بادخالٚ حيؽ وػً وألاكل  ؤػلىب ال٠ٔاب الصي ٤ان ػاثسا في ؤػط آلاباء الخ٠لُسًت، وهصا اإلاٟى

الج٘طافي للمبحىزحن وحتى مؼخىاهم الخٔلُمي، وال جذخلٝ مٔاملت ألابىاء بادخالٚ حيؼهم في حالت اضج٦اب 

، %62,98م٠ابل  %70,23الػُما اإلابحىزاث ؤلاهار ؤ٣ثر مً الص٤ىض وشل٧ بيؼبت  %67ت ألادٌاء وشل٧ بيؼب

ومهما ٤ان ٓسزهم )ألابىاء(، وباإلا٠ابل هجس وؼبت مٔخبرة جوٕ ٛٞط في اإلأاملت بحن الص٤ىض وؤلاهار داكت ؤيحاب 

يؼحن وجط٣ُبتهما اإلاؼخىي الخٔلُمي اإلاىذٜى، وؤيحاب الؼً اإلاىذٜى وهصا ضاحٕ بلى ادخالٚ ًبُٔت الج

ىلىحُت والبىاثُت، ٣ما ؤن ؤلاهار قهخمىن ؤ٣ثر مً الص٤ىض بال٠ٔاب وشل٧ وؼبت   .%96,97الىٜؼُت والٜحًز

بن ٓملُت ادخُاض ألاكسٟاء مً ًٚط ألابىاء جذوٕ إلاطاٟبت الىالسًً بش هجس وؼبت مهمت مً اإلابحىزحن ال 

ت ادخُاض ؤكسٟائهم بإهٜؼهم وؼبت  الػُما آلاباء منهم ألنهم ًسض٤ىن ح٠ُ٠ت ما ًحسر  %58,67ًتر٤ىن لألبىاء حٍط

خابٔىنهم في ػاثط  داضج اإلاجز٨ داكت مً لسقهم ٓسز محسوز مً ألابىاء، ٜٛي هصه الحالت ًخٜٖط لهم الىالسًً ٍو

اهخماماتهم، الػُما ٓىس الؼً اإلاب٥طة مً ٓمطهم وهصا ضاحٕ للخٚى مً الادخُاض الخاًئ والخٔٚط ٓلى ؤكسٟاء 

ت الادخُاض ٛىجسهم ٣باض الؼً وهصا ٌٔجى الؼى ء الصًً ًازطون ػلبا ٓلى ػلى٢ ألابىاء، ؤما الصًً ًتر٤ىن لهم حٍط

ؤن ػً ألابىاء جاهلهم لالدخُاض الصحُح والؼلُم لألكسٟاء الصًً ٌـابهىن ؤو ًخ٦املىن مٕ شخلُتهم، ٣ما هجس 

ؤهلهم في كىٕ ال٠طاض وداكت ٓىس اإلابحىزحن مً ؤن ألابىاء ًخذصون ٟطاضاتهم الصخلُت بـ٦ل ٛطزي ؤو ٌـاض٤ىن 

ٜي، و٣باض الؼً بش ٌٔىزون ؤهبائهم ٓلى ٓملُت كىٕ ال٠طاض والخٔامل مٕ مذخلٝ اإلاىاٟٝ التي ٟس  ألاكل الٍط

ت حتى ٦ًىن حاٛعا لهم في اإلاؼخ٠بل ٓلى مىاحهت الحُاة،  ًخٔطهىن لها بح٥مت وح٠ٔل ٓبر مذخلٝ مطاحلهم الٔمٍط

لى ٣ما حٔبر ًٓ اإلا ت الصخلُت، وهصا بادخالٚ ؤكلهم الج٘طافي ومؼخىاهم الخٔلُمي، ٓو ماضػت الٜٔلُت للحٍط

ت ألبىائهم في اجذاش ٟطاضاتهم وشل٧ ل٠لت دبرتهم في  ال٥ٔؽ مً شل٧ هجس وؼبت مهمت مً اإلابحىزحن ال ًتر٤ىن الحٍط

الخٔلُمي للمبحىزحن بش بل٘ذ وؼبتهم الحُاة، وهصا بادخالٚ الٌب٠ت الاحخمآُت التي ًيخمىن بليها وحتى اإلاؼخىي 

81,95% . 

وبصل٧ ًدبحن ؤن الحىاض بحن آلاباء وألابىاء ػمت مً ػماث ألاػطة الحسًثت بش هجس ؤن ؤٗلبُت اإلابحىزحن 

سز ؤبىائهم، وجطجٜٕ وؼبت الحىاض  ًخجاوضون مٕ ؤبىائهم وداكت ؤلاهار منهم وهصا بادخالٚ ؤكلهم الج٘طافي ٓو

ت للخىاكل بحن ألاحُا٨ حُل آلاباء وحُل باضجٜاْ اإلاؼخىي ال خٔلُمي والث٠افي للمبحىزحن بش ٌٔسوهه وػُلت حواٍض
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ألابىاء، وهصا ٥ٓؽ ما ٤اهذ ٓلُه ألاػطة الخ٠لُسًت والتي ٤اهذ ج٠ىم ٠ٍٛ ٓلى ألامط والٌآت والخىُٜص زون 

 مىاٟـت ؤو آتران ؤو حتى ٛهم. 

ذوٕ ألابىاء بلى ٓملُت الخىحُه ألاػطي مً  ٟبل العوج والعوحت بادخالٚ حيؼهم وؤكلهم الج٘طافي ٍو

ومؼخىاهم الٔلمي، بش٤لما ٤ان اإلاؼخىي الخٔلُمي ٓالي ٤لما ظازث وؼبت اإلابحىزحن الصًً ًىحهىن ؤبىائهم 

باػخمطاض، وال٥ٔؽ يحُح، وهصا ًس٨ ٓلى اإلاخابٔت الساثمت مً ًٚط ألاػطة لالبً )ش٣ط ؤو ؤهثى( والؼهط ٓلى 

اًخه الجؼسًت ،  ؤما ًٓ ٓالٟت ؤلادىة ُٛما بُنهم ٛىجس %88,66والىٜؼُت والاحخمآُت والث٠اُٛت وشل٧ بيؼبت  ٓض

ؤن ؤٗلبُت اإلابحىزحن ال ٌؼمحىن لألخ )الص٣ط( بٜطن ػلٌخه ٓلى ؤدخه الػُما اإلابحىزاث )ألامهاث( اللىاحي 

ٝ اإلابحىزحن بش هجس  ٓاٌـً هصا الىْى مً الؼٌُطة في ؤػطهً الخ٠لُسًت، ٣ما ؤن اإلاؼخىي الخٔلُمي ًازط في مٟى

ؤهه ٤لما اضجٜٕ اإلاؼخىي الخٔلُمي والث٠افي وحتى الاحخمايي ظازث اليؼبت التي ال حؼمح بٜطن ػلٌت ألاخ ٓلى 

ؤدخه، وهصا ٌٔجي ؤن اإلابحىزحن ًخمؼ٦ىن ٠ًُم حسًسة حؼاوي بحن الجيؼحن في الح٠ٞى والىاحباث ؤمام الىالسًً، 

غ ؤوال الص٤ىض وجىِط بلى البيذ هِطة السوهُت وهصا ما ٤اهذ جحمله ألاػطة الخ٠لُسًت وجذلىا ًٓ ال٠ُم التي ج٠س

م شل٧ هجس ؤن وؼبت مهمت مً اإلابحىزحن  ثه لألحُا٨ مً دال٨ الىٜؼُت الاحخمآُت للجيؼحن، وٗض وحٔمل ٓلى جىٍض

ٔخبر اإلابحىزىن مً  ًٜولىن ؤػلىب آبائهم في الخٔامل مٕ ؤبىائهم وهصا بادخالٚ حيؼهم ؤو ٓسز ؤبىائهم،  َو

لى  ٜي ؤ٣ثر جمؼ٦ا بهصا ألاػلىب م٠اضهت بالحوط و٣صل٧ الٌب٠ت الاحخمآُت التي ًيخمىن بليها، ٓو ألاكل الٍط

ى هصا ألاػلىب في الخٔامل داكت ؤيحاب اإلاؼخىي  ال٥ٔؽ مً شل٧ ٛىجس وؼبت مهمت ال ًم٥نها ؤها جٛط

الصًً ًيخمىن بلى الٌب٠ت الاحخمآُت الٔلُا، وجذخلٝ الخٔلُمي اإلاطجٜٕ وهم مً ألاكل الج٘طافي الحوطي و 

مبرضاتهم بادخالٚ ادخباضاتهم حُث هجس ؤن اإلابحىزحن الصًً ًٜولىن ؤػلىب آبائهم في الخٔامل مٕ ؤبىائهم ٟس 

اثمت ٓلى ؤػؽ زًيُه وؤدالُٟه ج٠ىم ٓلى  ؤزبخىا هجآخه وهجاحه في ٟسضجه ٓلى جطبُت ألابىاء جطبُت يحُحت ٟو

س ٓبروا ًٓ شل٧ بيؼبت الاحترا ، بش هجس اإلابحىزحن الـباب %93,53م والٌآت وج٠سًط الل٘حر لل٥بحر... ٟو

ت  مخمؼ٥حن بإػلىب آبائهم هِطا للخمُٕ والخٔسي في اإلأاملت بحن ألابىاء اججاه آلاباء في ألاػطة الحسًثت باػم الحٍط

الخ٠سًط، وهصه ال٠ُم جحملها الٌب٠ت الٜطزًت والخحوط والخٌىض الصي ؤجلٝ بٔى اإلاٜاهُم ٤االحترام و 

الاحخمآُت السهُا م٠اضهت بالٌب٠ت الاحخمآُت الٔلُا، وباإلا٠ابل هجس ؤن الصًً ًٜولىن الخٔامل مٕ ألابىاء ب٘حر 

ُم الجُل  ُم جذخلٝ ًٓ ز٠اٛت ٟو ؤػلىب آلاباء ألهه ال ٠ًىم ٓلى الحىاض ظز بلى شل٧ ؤن ٤ل حُل ًحمل ز٠اٛت ٟو

ٝ ًحمله اإلابحىزىن الصًً ًحملىن ُٟم الصي ػب٠ه، لصل٧  ال ًخٔامل اإلابحىر بإػلىب ما جطبى ٓلُه، وهصا اإلاٟى

 جمثل ُٟم الٌب٠ت الاحخمآُت الٔلُا وؤيحاب اإلاؼخىي الخٔلُمي الٔالي، وألاكل الج٘طافي الحوطي.

سًت، بل ؤكبحذ هىا٢ وؼخيخج ؤن هىا٢ ح٘حر في ٓالٟت آلاباء وألابىاء ٛلم حٔس جح٥م هصه الٔالٟت ال٠ُم الخ٠لُ

ت، ج٠ىم ٓلى الحىاض والخىحُه واإلاؼاواة، والخحطض مً الخ٠ُس والدؼلٍ  ُٟم حسًسة وحسًثت جىِم الحُاة ألاػٍط

 والؼٌُطة، والٔازاث التي ٤اهذ جمحز الص٣ط ٓلى ألاهثى.
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ُم الحسازت:  ىن ٟو ٜولت لسي مً دال٨ هخاثج حساو٨ الٜطهُت ًخضح ؤن البرامج اإلاالٜلل الطابٕ: الخلٍٜع

ذخلٝ الخٜوُل بحن البرامج بادخالٚ  اإلابحىزحن هي البرامج السًيُت زم الث٠اُٛت ٛاالحخمآُت والؼُاػُت ٍو

الجيؽ والؼً والسدل، بش هجس اإلابحىزحن الص٤ىض قهخمىن ؤ٣ثر بالبرامج الؼُاػُت الػُما الصًً ًيخمىن بلى 

ت لصل٧ ًٜولً البرامج السًيُت الٌب٠ت الاحخمآُت الٔلُا ؤما ؤلاهار ُٜٛولً ما ًُٜسه ً في حُاتهً ألاػٍط

، وهصا ما ًسٕٛ %46.42والث٠اُٛت وداكت اللىاحي ػنهً ٣بحر ومؼخىاهً الخٔلُمي مىذٜى وشل٧ بيؼبت 

٪ وهصا بادخالٚ 84.91اإلابحىزحن إلاخابٔت ال٠ىىاث الٔطبُت واملحلُت ؤ٣ثر مً ال٠ىىاث ال٘طبُت وشل٧ بيؼبت 

ج٘طافي بال ؤن هجس  مً اإلابحىزحن الصًً ًٜولىن ال٠ىىاث ال٘طبُت مؼخىاهم الخٔلُمي حيؼهم وػنهم وؤكلهم ال

يخمىن بلى الٌب٠ت الٔلُا وهصا ًبحن مُل الـباب بلى الاهٜخا  ٓلى الث٠اٛاث ال٘طبُت  ٓالي وػنهم ك٘حر )ؿباب( ٍو

طحٕ ؤػباب الخٜوُل بحن ال٠ىىاث بلى ٓىامل ٓسًسة، بش هجس ؤن اإلابحىزحن ٌؼٔىن بلى  والٔالم الخاضجي ٍو

٠ت ٗحر مباؿطة وألن ال٠ىىاث  ىهُت، ُٛٔخبرونها وػُلت حٔلُمُت بٌٍط ا٣دؼاب الث٠اٛت مً دال٨ الحلم الخلٍٜع

املحلُت والٔطبُت جبث بطامج جحمل ُٟم الحُاء والحـمت التي جطبى ٓليها اإلابحىزحن ٥ٓؽ ال٠ىىاث ال٘طبُت التي جبث 

ل٠ُم الخ٠لُسًت لألػطة، ٣ما جلٔب الل٘ت اإلأُاض ألاهم في ادخُاض ال٠ىىاث، بش بطامج بسون حُاء وهصا ما ًىاٟى ا

هجس وؼبت الصًً مؼخىاهم الخٔلُمي مىذٜى وػنهم ٣بحر ًٜولىن ال٠ىىاث املحلُت والٔطبُت إلالساُٟت 

٠ت.  اإلألىماث التي جب ها حى٨ الث٠اٛاث والحواضاث الٍٔط

طبُت جحم ل مذخلٝ ال٠ُم وألا٦ٛاض، ٛىالحّ ؤن ؤٗلبُت اإلابحىزحن وألن هىا٢ ٟىىاث ٛواثُت ٓطبُت ٗو

ىن مٕ ألابىاء بـ٦ل مؼخمط ؤو مخ٠ٌٕ وهصا بادخالٚ ػنهم وحيؼهم وؤكلهم الج٘طافي  ٌـاهسون الخلٍٜع

ا ؤمام  %92.33ومؼخىاهم الخُٔلمي وشل٧ بيؼبت  ٛبٔس ٓىزة ألابىاء مً اإلاسضػت وآلاباء مً الٔمل ًجخمٔىن ػٍى

ـاهسة البرامج التي ًٜولىنها للخذُٜٝ مً ؤٓباء وحٔب النهاض، ٛبصل٧  ًخضح ؤن اإلابحىزحن الخلٜاظ لُال إلا

٠ٍٛ مً  %06م٠ابل  %80ًحسزون بإهٜؼهم ما ٌـاهسه ألابىاء وهصا ما جثبخه الىخاثج، حُث بل٘ذ اليؼبت 

ت ادخُاض البرامج ومـاهستها بـ٦ل ٛطزي ٓازة وهصا ًِهط داكت ٓىس ا إلابحىزحن الصًً ًٜٞى ًمىحىن لألبىاء حٍط

ىن مً ػمىم وؤدٌاض ٓلى الىٜؽ  50ػنهم  ػىت ومؼخىاهم الخٔلُمي مىذٜى ألنهم ال ًسض٤ىن ما ًبثه الخلٍٜع

ذخلٝ جحسًس البرامج لألبىاء بادخالٚ الٌب٠ت  وال٠ٔل وألادالٞ وهصا ما ًبِىه الٜلل الؼابٕ في الباب الىِطي،  ٍو

٦لما ٤اهذ الٌب٠ت الاحخمآُت مىذٜوت ظازث وؼبت الصًً ال ًطاٟبىن ؤبىائهم الاحخمآُت التي ًيخمي بليها الٜطز، ٛ

 ُٛما ٌـاهسوهه وال٥ٔؽ يحُح.

ىن وػُلت للخيـئت الاحخمآُت والؼُاػُت، ٛهي حؼعى بلى ٗطغ ُٟم وؤ٦ٛاض في الجمهىض  وبما ؤن الخلٍٜع

ؤٗلب ال٠ىىاث الٜواثُت وؤ٣ثرها  وجخحسز ًبُٔت ال٠ُم بخحسًس الجهت والهسٚ الصي ٌؼعى بلُه مال٦ىه، وألن

جإزحرا وحصبا للـباب، ٛىجس ؤٗلبت اإلابحىزحن ًا٣سون ؤن ال٠ُم التي جب ها جل٧ ال٠ىىاث مً دال٨ بطامجها ُٟم 

 %25.30، و%63.77جذالٝ السًً ؤلاػالمي وجىاٟى الحـمت  والتي هي ػمت الٜطز الٔطبي اإلاؼلم وشل٧ بيؼبت 
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ت حٔمل ٓلى جحوط ألاػطة وجٌىضها ومىا٣بتها إلاا ًحسر في الٔالم مً هي وؼبت الصًً ٌٔخبرون ؤنها ٟ ُم حواٍض

ٝ اإلابحىزحن بادخالٚ ػنهم ومؼخىاهم الخٔلُمي، بش ٤لما  ذخلٝ مٟى جٌىضاث اٟخلازًت وج٥ىىلىحُت وز٠اُٛت، ٍو

ىهُت ُٟم حٔاضن السًً والحـمت مً د ال٨ ما ًبثه مً اضجٜٕ ػً اإلابحىزحن ظازث وؼبتهم في آخباض ال٠ُم الخلٍٜع

بطامجه املخلت باألزب والحُاء مً ضػىم مخحط٣ت بلى ؤٛالم ومؼلؼالث هسامت للصٞو الٔام لألػطة واملجخمٕ وهصا 

وه ٤ل محاّٛ ٓلى ُٟمه وؤدالٟه وؤٓطاٛه وباإلا٠ابل هجس ؤن اإلابحىزحن ألاك٘ط ػىا هم ألا٣ثر ج٠بال لل٠ُم  ما ًٛط

ىهُت التي حٔبر ًٓ ُٟم الخٌىض  والاظزهاض واإلاسهُت التي وكل بليها ال٘طب والتي ًيبغي ؤن هىا٣بها في مجاالث الخلٍٜع

ٕ والىكى٨ بلى  ت وازباث الصاث والطبح الؼَط ٓسة ز٠اُٛت واحخمآُت وػُاػُت مً دال٨ ُٟم اإلاؼاواة والحٍط

ها املخالٜت واإلاخٔاضهت ؤح طٛو اث ٗطبُت ولُسة بِئتها ُو ُاها مٕ الِطٚو ألاهساٚ بمذخلٝ الٌٞط وهي ٤لها هٍِط

ذ ودلىكُت ال٘حر  والبِئت الٔطبُت ؤلاػالمُت ول٥ً هىا٢ ح٠ُ٠ت ُٟم بًجابُت ًم٥ً ؤن هإدصها :منها احترام الٟى

وىنها بـسة  ت الطؤي وهصا ما ال ًسض٣ه ؤيحاب اإلاؼخىي الخٔلُمي اإلاىذٜى لصل٧ ًٛط واإلال٥ُت الخاكت وحٍط

وهصا بادخالٚ ألاكل الج٘طافي للمبحىزحن والٌب٠ت  %41.74حملت وجٜلُال داكت ألامُحن منهم بيؼبت 

 الاحخمآُت التي ًيخمىن بليها.

 
َٞ
ت، بزضا٤ا منهم ؤهه لم ًط ىن ٓلى الٔالٟاث ألاػٍط م شل٧ لم ًحسز اإلابحىزحن آلازاض التي ًتر٣ها الخلٍٜع وٗض

ت ٛهي مخماػ٥ت ومحاِٛت ٓلى بيُتها السادلُت ألنها ٟاث مت ٓلى ؤػاغ زًجي بلى ؤن ًمؽ بالٔالٟاث ألاػٍط

 واحخمايي مخحن.

ىهُت ٛخإزطث الٔالٟاث بحن آلاباء  ت جإزطث بٜٔل البرامج الخلٍٜع ؤما الصًً ؤحابىا بإن الٔالٟاث ألاػٍط

الٟت العوج بالعوحت وشل٧ بيؼبت ٣بحرة بش ؤن الصًً مؼخىاهم الخٔلُمي مىذٜى  جإزطث ٓالٟتهم مٕ  وألابىاء ٓو

-21لي ٛل٠س جإزطث ٓالٟاث العوحُت وهصا ٓىس اإلابحىزحن الصًً ػنهم ًتراو  بحن )ألابىاء ؤما الصًً مؼخىاهم ٓا

ٜي 35 ( ػىت وهم ألاػطة حسًثت اليـإة. ول٠س جإزطث ألاػط شاث ألاكل الحوطي ؤ٣ثر مً ألاػط شاث ألاكل الٍط

 املحاِٛت ٓلى ُٟمها وز٠اٛتها بادخالٚ الٌب٠ت الاحخمآُت التي ًيخمىن بليها.

ىن ؤزط بًجابي ؤ٣ثر مىه بال ؤن ًبُٔ ت الخإزحر جذخلٝ بيؼبت ٣بحرة مً اإلابحىزحن الصًً ٌٔخبرون ؤن للخلٍٜع

ٝ  %44.67ػل ي وشل٧ بيؼبت  ازط ألاكل الج٘طافي واإلاؼخىي الخٔلُمي في مٟى وهصا بادخالٚ حيؼهم. ٍو

ٜي ومؼخىاهم الخٔلُمي مىذ ٜى ًا٣سون بًجابُت اإلابحىزحن، حُث هجس ؤن اإلابحىزحن مً ألاكل الج٘طافي الٍط

حن والصًً مؼخىاهم الخٔلُمي مطجٜٕ ًا٣سون ػلبُت الخإزحر بادخالٚ السدل  الخإزحر ٓلى ٥ٓؽ الحوٍط

ؤما ػلبُت الخإزحر ٛخخمثل في   %60.49للمبحىزحن، وجخمثل بًجابُت الخإزحر في جحوط ألاػطة وجٜخحها وشل٧ بيؼبت 

ٝ اإلابحىزحن بش ؤهه ٤لما ٣ما ً  %30.50جٜسخ ألاػطة وج٥٥ٜها وشل٧ بيؼبت  ازط الؼً واإلاؼخىي الخٔلُمي في مٟى

ت حٔمل ٓلى  ىن وػُلت حواٍض اهذٜى ػً اإلابحىزحن ومؼخىاهم الخٔلُمي ظازث وؼبت الصًً ٌٔخبرون الخلٍٜع

 جٜخح ألاػطة وضبٌها بالٔالم الخاضجي و٤لما اضجٜٕ ػً اإلابحىزحن واضجٜٕ مؼخىاهم الخٔلُمي ظازث وؼبتهم في آخباضه
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طها ألبىائهم  ؼٔىن بلى جمٍط ت وجٜسخ ُٟمها الخ٠لُسًت التي وـئىا ٓليها َو وػُلت حٔمل ٓلى ج٧٥ٜ الٔالٟاث ألاػٍط

ُم وز٠اٛت جذخلٝ ًٓ  س حٔاضهها وجىاٟوها ألنها ولُسة مجخمٕ ٟو الصًً جمؼ٦ىا ب٠ُم حسًسة جذالٝ ُٟمهم ٟو

 ُٟم وز٠اٛت املجخمٔاث الٔطبُت اإلاؼلمت.

ىن ؤك بح ًماضغ زوض اإلااػؼاث الث٠اُٛت والاحخمآُت في وـط ال٠ُم وألا٦ٛاض الث٠اُٛت وألن الخلٍٜع

ٌىض ألاٛطاز واملجخمٔاث بشا  ؤحؼً  ومذخلٝ ألاهماي الؼلى٣ُت، ٓسه اإلابحىزحن ػال  شو حسًً ًبجي ٍو

سمط ٤ل ما بيخه ألاػطة في ؤبىائها بشا  ػمحذ لخل٧ ال٠ُم  اػخذسامه وحسزث بطامجه الهازٛت للمـاهسة، وقهسم ٍو

سم مطاٟبت ألابىاء وجىحيههم ألدص ما ًم٥ً الاػخٜازة مىه ٠٣ُم الخٌىض الخ٥ىىلىجي والاٟخلازي  السدى٨ بليها ٓو

تها وز٠اٛتها مً دال٨ الٔىإلات التي ًماضػها  ى ال٠ُم الؼلبُت التي تهسم الصخلُت الٔطبُت وتهسز هٍى وٛض

ٝ اإلابحى  ىن.وجازط البِئت واملحٍُ في مٟى ٜي ٌٔخبروهه ػال  شو حسًً الخلٍٜع زحن بش هجس اإلابحىزحن مً ألاكل الٍط

حن وباإلا٠ابل هجس ؤن اإلابحىزحن مً ألاكل الحوطي ٌٔخبروهه وػُلت لبث ال٠ُم في بٔى ألاحُان  ؤ٣ثر مً الحوٍط

ؤ٣ثر مً ومً دال٨ بٔى البرامج الهازٛت ٣ما بُيذ الىخاثج ؤن اإلابحىزحن الصًً ًيخمىن بلى الٌب٠ت السهُا ًا٣سون 

ت ؤًوا مً دالله جخحوط ألاػطة  يهُت ٛحؼب بل وػُلت جث٠ُُٜت وجطبٍى ىن لِؽ وػُلت جٛط ٗحرهم ٓلى ؤن الخلٍٜع

وجخٌىض وجىٜخح ٓلى الٔالم الخاضجي، ٛهى وػُلت للخٔلُم ٗحر اإلاباؿط، ؤما الصًً ًيخمىن بلى الٌب٠ت الٔلُا 

ىن ٛهى ًحمل ُٟم ب ًجابُت وػلبُت ُٛحصض اإلاـاهس إلاا ًخل٠اه حتى ال ًصوب ُٛا٣سون اظزواحُت ال٠ُم في الخلٍٜع

المُت.  ٤امال في ٥ٛط وز٠اٛت مال٧ ال٠ىاة ؤو مذطج الطػالت ؤلٓا

ىن في وـط ال٠ُم الث٠اُٛت والاٟخلازًت والاحخمآُت والؼُاػُت التي حٔمل ٓلى جىمُت  بشن ػاهم الخلٍٜع

ط ألاػطة واملجخمٕ وجحوطها، ٣ما ؤنها جمطض  مً دال٨ مذخلٝ بطامجها ُٟما جذالٝ ما وـإ ٓلُه  ال٥ٜط وجٌٍى

ت  اإلابحىزحن في ؤػطهم الخ٠لُسًت ٤الحـمت والٜٔت والخٔاون والاحترام واػدبسالها بمٜاهُم ٤السًم٠طاًُت والحٍط

حرها مً اإلاٜاهُم البرا  .ٟت في مِهطها والؼامت في مومىنهاوح١ اإلاطؤة وجحطضها وإزباث الصاث ٗو


