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 أُغزخِص

َهيف حلزلغ حللخلٍ الىً طعرىَف عخيةُىش رَجىخاؾ  ىخث  يةىً جرىىًؽ طَرُىش حْاىة عىٍ طترُىش اهىخٍحص طلةُىة 

حٔييحىَش، وأعييَّ حلزَجخاؾ حلقخث  يةً جرىًؽ طَرُىش حلوطخد حْىرٍ، وحلفرة حْهٗ ٍ؛ ليي طٗاٌُ حلرَكةش 

ًٓخ اىًُيش يةً أٍرع وكىيحص ىٍحٓىُش، وأيىيَّ ) ٓٔحْاة وحلٌي ط٠رن ييى ) حهظزىخٍ طلةُىة  -كىٌل  –ىٍو

عىٍ حٔؿخرىش يىن أٓىجةش حلزلىغ، وحلظلقى   –حلوطخد حْىرٍ، واقُخّ حلفرة حْهٗ ٍ، وحيظريص حلزخكؼظخن 

ٜرُ   حلظـََزٍ ًٌ حلقُخُٓن: حلقزةً، وحلزريي ْىحطٍ حلزلغ، و١ُز  حلزَجخاؾ يةً حلظ -ان ٛلش عَوٟه

( ٕ٘( طةرًٌُح وطةرًٌُس ان طٗاٌُ حلٜى  حْو  حٔيىيحىٌ، وحٓىظ َن طتفُىٌ حلظـَرىش )3ٖيةً يُتش  ىحاهخ )

( رىُن (0,05و ي ك٘فض جظخثؾ حلزلغ يىن وؿىىى عىَون ًحص ىٖلىش اكٜىخثُش يتىي أىظىي  كٜش ىٍحُٓش.

زَجىخاؾ حلقىخث  ىٓطٍ ىٍؿخص حلقُخُٓن: حلقزةً، وحلزريي؛ لٜخلق حلقُخّ حلزريٌ؛ ارخ َي  يةىً عخيةُىش حلاظ

 اهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرٍ، وحلفرة حْهٗ ٍ.يةً جرىًؽ طَرُش حْاة، عٍ جرى كٍة ان: 

 

 حلفرة حْهٗ ٍ. -طلةُة حلوطخد حْىرٍ  -طَرُش حْاةأٌُِبد أُلزبؽ٤خ: 

 

 

 ٓوذٓخ:

ٟىَوٍس  -رىيوٍ  –ان حْا  ٖ طَطقٍ، وٖ طىحكذ حلظطىٍ ررتؤي ين غَُهخ ان حْا ؛ ارخ َئكىي 

حلظىحٛة عُرىخ رُىته  رىحٓىطش حلظوخ١ىذ حٔجٔىخجٍ، رؤ١َحعىه حلؼٗػىش: حلرىظمة ، وحلرٔىظرع، وحلوطىخد، وَُرىي 

ح اىن  ًَ ح كزُى ًِ جـخف هٌح حلظىحٛة اَهىجًىخ ررىخ َظتخولىه كىٗ حلطىَعُن اىن عومعىَ، ويٍحى؛ لُلاىً حلوطىخد كُى

 ًٗ عىٍ  –خ، وطاهَ غخا٠ه؛ ارظريًح كقُقش يةرُش أو جاََش طة  رؤ١َحعه -عٍ ١ُخطه –حلظىحٛة حلزَ٘ي كخا

 يةً حللقخث ، واوخ١زش حلرقى . -ًل 

لٌح عة  َري ربامخجتخ اغفىخ  حلظطىىٍحص حللخىػىش عىٍ يةىىغ حلة ىش، وجاََخطهىخ حلظطزُقُىش، واىن أهرهىخ  

ف يتخٛىىَهخ،   َ ح يرةًُىىخ لظى ُىى  حلة ىىش عىىٍ حلرىح ىى  حلظىحٛىىةُش، وطعرىى ًٍ حلتاََىىش حلظيحولُىىش حلظىىً طقىىيغ ا١ىىخ

خ١ىذ، وٓىُخن حلوطىخد؛ ررىخ َلقى  وأغَحٟه حلظىحٛىة  -عىٍ حلتهخَىش –خ، و١زُرش كىة اىن: حلرىظمة ، وحلروع

(85، ٙ.2011ىلمٍ، )حلفخية
ٔ
. 

 
                                                           


 . APAجاخغ حلظىػُ    -حلزلغطىػُ   عٍ –حطُزع  

mailto:ahmed.rehab89@yahoo.com
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اـرىيش ان حلرٗاخص حلمٗاُش؛ امظىرش كخجض، أو اتطى ش، و ُفظهخ طلقُ  غىَٝ  وَُري حلوطخد

اخ، عٍ ُٓخ خص: حؿظرخيُش، ول ىَش، وجفٔىُش، وٓىرظهخ حْٓخٓىُش حلظفخيىة رىُن ١َعىٍ حٖطٜىخ  )امىيوجُة، 

2000.ٙ ٙ ،67-70.) 

ف رؤجه: "اجظخؽ ل ىي اتطىن، أو امظىد طُى ى  عُىه حلة ىش عىٍ ٓىُخن ارىُن، َت َّ ٘ىؤ ل ىَٝ، وَُر

وَلمره اى  ، وََُحيىً عُىه حلروخ١ىذ، و١زُرىش حلرٗ ىش رىُن ١َعىً حٖطٜىخ ، وَلقى  حلظفخيىة رُتهرىخ" 

 (.10، ٙ. 2011)ٓةُرخن،

َُرتً رتقة ٍٓىخلش طخاىش اىن حلرَٓىة الىً حلرظةقىٍ ىون حلتاىَ الىً  -عٍ ٟىى اخ ٓز -ان حلوطخد 

جه:" ىٍحٓش حلة ش عٍ حٖٓظويحغ حلفرةىٍ اىؿهىش كيَهخ حلزتُىٌ، وحلظَكُزٍ؛ ورٌل  َرمن طرََ  حلوطخد رؤ

رُٔخن اقخاٍ َفَٔ  َوف اجظخؿه، وح١َْحف حلرٔىهرش عىٍ ًلى ، وحْغىَحٝ حلظىحٛىةُش حلظىً أُجـىِ اىن 

 أؿةهخ".

ًٗ لمُفُش حٓظويحغ حلة ش رىٛفهخ أىحسً لةظىحٛىة؛ أي كُى   حْاَ حلٌي َـرة ان طلةُة حلوطخد طلةُ

وَرمىن َئل  حلرظمة  ٍٓخثةع ل ىَشً اىؿهشً الً حلرظةقً، وحلٌٌ َرخلـهخ ل ىًَخ يةً جلىى هىخٙ؛ لظفٔىَُهخ، 

أؿِحثىه حلٜى َي) حْلفىخ ،  رؤجه:" طفمُ  حلوطخد حْىرٍ الً -رخٓظقَحى اخ ٓز  -طرََ  حلوطخد حْىرٍ 

)رَحون، وحلظَحكُىىذ، وحلـرىىة(؛ لةى ىىىف يةىىً عمىىَ ، وا٠ىىخاُته حلؼقخعُىىش، وحَٔيولىؿُىىش ر ُىىش حلظىحٛىىة"

     ، ٙ.ي(.331ٔوَى ،

 ( حِطٍ أظىَخص طلةُة حلوطخد:ٔوَىٟق حل٘مة ٍ   )

ًٗ ل ىًَىىخ ا٠ىىطةرًخ رىٛىى  ح -عىىٍ ٟىىىى افىىَىحص حل٘ىىمة حلٔىىخر  –وٖ َرىىن حلوطىىخد  ْٗىىُخى، ٗىىم

وحٔهزخٍ يرخ َـٌَ عٍ حلرخل  حلوخٍؿً ان أكيحع علٔذ؛ رة هى كُخن ًو ١خ ش اجـخَُش، وٓرش طفخيةُىش 

طُٗغ  خثةه؛ لُئػَ عٍ اوخ١زُه؛ ارىخ َلقى  لةوطىخد كُخجًىخ ارقىيًح  ىحاىه يٗ ىخص ل ىَىش ًحص أررىخى ػقخعُىش، 

 رقة، وحلرـظرع ارًخ.واَيولىؿُش طرمْ حلىح ع، وطرزَ يته، وطرؼة حجياخؽ حلة ش، وحل

مررربل رر لوي ل(:  ضدررقلال ضسمررلألبل ا  ررز)إبررز زل ضسزررسالجل اعيسررلوبلالرراال ل ضخ ررل  -3
 اطزل ضسعزفقة،لو ضثملفقة،لو اعيسلعقةل ضيىلأ نجزلفيهلل ضخ ل ،لووالقةل ضخ ل ل سشذئ ،ل

 .وألياقق 

أىل ضسعشررىل ضررحىلهحسارر ل ضخ ررل ل :( ضدررقلال ضسمررلألبل ا رر ز)ألعلضجررةلَفر ررزل ضخ ررل ل -2
إنيلًعرررلل ضسعسمرررةلفرررىلبشييهرررللإهرررل ل ضسيررر مىلألرررللماللورررولداا ل ضالورررب  ل ضا اليرررةل ضس النرررةل

مسللرر لألسررللهعشررىلألشررل، ،لوطز  ررعلأليعرربد  ل للرريخب  للضسزررسالن ل ضررحىلقرررب ل ضسزلررو،
 .ألعشالًيل،لوألش قًقل،لوألعاالأللمًقل ل ضخ ل 

فقر لررزو ل ضا اليرةل ضذر اقةلضاخ رل لميحمرعلل شقرةل ضويمربل ر ل :محايولبشقةل ضخ ل  -1
 ضيررررز ر،لو لولضرررة،ل :أىل ضيسللررر ل ضذررر اىل ررر دو  ل ضرررزال،لووالقلمررر ل ضسعزوفرررة ل ضشررررقة
 .إضخ..و ضححف
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وهمٌح َزيأ طلةُة حلوطخد حْىرٍ رظلةُة رتُظه حلة ىَش )حلُٔخن حلة ىٌ( أظهيعًخ حلُٔخ خص حلؼقخعُش، 

ح رخلم٘ىى  يىىن ا٠ىىخاُته، وعومعىىَ   ًٍ وح١ْىىَ حَٔيولىؿُىىش لةوطخد)حلٔىىُخن حلرقىىخاٍ حْكزىىَ(؛ وًلىى  اىىَو

 ش حلوطخد، وؿرةه، وطَحكُزه.)حلُٔخن حلرقخاٍ حْٛ َ( وحلٌٌ جٔظي  يةُه ان هٗ  ل 

 وطظ٠ق أهرُش طلةُة حلوطخد يةً حلتلى حِطٍ: 

َُئْٓ يةً ىٍحٓش حلررتً، وحلظؤػَُحص حلظً َليػهخ عٍ أػتخى حلررةُش حلظىحٛىةُش، و ىَوف اجظخؿىه،  -

و ىحيي طؤوَةه، واٗمخلُش رتُظه عٍ حٓظويحاهخ حلوخٍؿً، وٖ َفٜة حلمٗغ ين ُٓخن طةفاه، وهٌح اخ 

 حلظلةُة. َظطةزه

َُلقىى  حلىىىيً حلمخاىىة رىىخلرى   حلظوىىخ١زً، و١زُرىىش حلرظوىىخ١زُن، واىىخ َٔىىظوياىجه اىىن أرتُىىش ل ىَىىش  -

اتخٓىىزش لةرى ىى ، وحلٔىىُخن، واىىخ َٜىىخكزهخ اىىن اٗىىخٍحص، وطرزُىىَحص، وىٖٖص؛ لىىٌح ُيىىيَّ ٟىىَوًٍَخ 

 حلرتخَش رظلةُة حلوطخد؛ ررخ َلق  حلىٛى  رررةُش حلظىحٛة الً أع٠ة أظىَخطهخ.

تً ريٍحٓش حلوطخد عٍ ٟىى حلاَوف حلوخٍؿُش، وحلرىئػَحص حلرزخٗىَس عُىه، و ىَوف اجظخؿىه، َُر -

وطيهة عٍ ًل  حلوٜخثٚ: حٔىٍحكُش، وحٖؿظرخيُىش، وحلؼقخعُىش لةٔىُخن، وحلر٘ىخٍكىن عىٍ حللىيع، 

 وحٍطزخ١ حلوطخد رخلرمخن، وحلِاخن.

 (15ٙ. ،2015 )يزي حلراُ ،

طرةىُ  حلة ىش يةىً ا ىيحٍ حلرظرةرىُن يةىً اجظىخؽ حلـرىة حلرقزىلىش وٖ َُقظَٜ حلهيف حلَثُْ لٜفىف 

أن حٓظويحغ حلة ش حلٜىحد عىٍ حلرىح ى  حلظىحٛىةُش  لٔخجًُخ، وحلظرَف يةُهخ علٔذ؛ رة ا َحٍ كقُقش افخىهخ

ؤَظهيف طرةُ  حلة ش طترُش اهخٍحص طلةُة حلوطىخد، ررىخ َٔىظظزع َرخلؾ  جقٚ حلررَعش حلة ىَش، وَرىٟهخ. 

ررَعىش حلر٘ىظَكش؛ وهىً حلررَعىش حلرخاىش حلرظرةقىىش رخلرىخل ، أو حلررَعىش حلةٔىخجُش حلؼقخعُىش حلظىٍ طظرةىى  طترُىش حل

، طة  حلررَعش حلظً طرمىن حلر٘ىخٍكُن عىٍ طفخيىة اىخ اىن حٓىظييخثهخ  زىة -ُٓخن حلظىحٛة-رخلرـظرع حلمٗاً

ُجىش ػََىش  خهَهىخ هطىخد حلليع حلظىحٛةً، وعٍ أػتخثه، ورري ؛ لظمىن ىيخاش أٓخُٓش لظىحٛة عرىخ  عىٍ ر

 حلظىحٛة، ورخ١تهخ حلررَعش حلةٔخجُش حلؼقخعُش حلر٘ظَكش.

؛ ٜٓ٘يب  -كي٢ اُغي٤بم راريٚ –أُعش٣ذ ٝ ػذ٣يذ ٓيٖ اُذساعيبد اُزي٠ ُػ٤٘يذ ثزؾ٤ِيَ اُخطيبة؛ دساعيخًل، ٝرؾِي٤الًل

 دساعخ ًَ ٖٓ:

-  Mit'ib ) (2010 "وحلظىٍ ، ثؼ٘ٞإ: "رؾ٤ِيَ اُخطيبة ٝريذس٣ظ اُِـيخ اإلٗغ٤ِض٣يخ: أُيذخَ اُيٞ ٤ل٢

هيعض الً ا هخٍ ىوٍ طلةُة حلوطخد عٍ طيٍَْ حلة ش حٔجـةَُِش اىن اتاىىٍ و ُفىٍ، وحلررتىٍ رمُفُىش 

ُٓخ خص اوظةفش؛ يرة حلوٜخثٚ حلى ُفُش لةرتخَٛ حلـِثُش )اؼة: حٖٓظفهخغ( كرلفِحص لةرٔظررُن عٍ 

 ًٗ لةظلق  ان حلوٜخثٚ حلى ُفُش لةليَغ، وكٌل    -رٔهىلش –ين اييحى أىحس اتهـُش طُفٔق حلرـخ  ع٠

طليَي حلرىح   حٖؿظرخيُش، وحَٔيَىلىؿُخص حلرٔئولش ين حْجرىخ١ حلة ىَىش حلرَٛىىىس؛ ارىخ َزىٍَ يىيغ 

ىح ى  حللُىخس ؿيوي طيٍَْ حلة ش رررِ  ين حٓظويحاهخ؛ ارخ َرتً ع٘ة حلطٗد عٍ حٓظويحغ حلة ش عىٍ ا

ف و ُفش حلمٗغ حلٌٌ َىؿهه حلرظليع.  َ  حلىح رُش، وكٌل  عٍ طعر

(  ٝػ٘ٞاٜٗب: " أصش ثشٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ٓوزشػ ٓغز٘ذ إ٠ُ اُ٘ظش٣خ اُزذا٤ُٝخ كي٢ ر٤ٔ٘يخ 2019أثٞ عشؽبٕ)  -

، وحلظىىً هىىيعض الىىً ٜٓييبساد رؾ٤ِييَ اُخطييبة األدثيي٢ ُييذٟ اِجييخ اُسييق اُزبعييغ األعبعيي٢ كيي٢ األسدٕ"

أػَ رَجخاؾ طرةُرٍ اقظَف أىظتي الىً حلتاََىش حلظيحولُىش عىٍ طترُىش اهىخٍحص طلةُىة حلوطىخد حلم٘  ين 

( ١خلىىذ، 102حْىرىىٍ لىىيي ١ىىٗد حلٜىى  حلظخٓىىع حْٓخٓىىٍ عىىٍ حٍْىن، وطرؼةىىض يُتىىش حليٍحٓىىش عىىٍ )
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لىً وحٓظوياض حليٍحٓش حلرتهؾ حلظـََزٍ ًح حلقُخُٓن: حلقزةٍ وحلزريٌ لةرظ َُ حلظخرع، وطىٛةض حليٍحٓىش ا

 عخيةُش حلتاََش حلظيحولُش عٍ طترُش اهخٍحص طلةُة حلوطخد.

ْن ػع َّ طظ٠ق أهرُش طترُش اهخٍحص طلةُة حلوطخد كهيف ان أهيحف طيٍَْ حلة ىش عىٍ حلرَحكىة  -واو

ح ؿيَىيًح لظىيٍَْ حلة ىش، وأج٘ىطظهخ حلٜىفُش يخاىش؛ حْاىَ حلىٌي -حليٍحُٓش حلروظةفش ًٍ ، وحلظىٍ أٟىخعض اتاىى

طٗد رظليَىي اـرىيىش حلوٜىخثٚ حلةٔىخجُش حٖؿظرخيُىش حلظىً طَحعى  أي طفخيىة ل ىىي؛ ََِي ان حهظرخغ حل

عظليى حٖهظُخٍحص حلة ىَش حلرظرةقش رظة  حلٔرخص، وطلق  حلظَكُِ يةً حلُٔخ خص، وايي آهخاهخ عٍ طليَي 

 رتُش حلررةىاخص، وط٘مُة رتُش حلوطخد. 

يىىة يزىىَ حللىىيوى حلرلةُىىش، وحلرخلرُىىش، حلوطىىخد  ىىخهَس ارَعُىىش ػقخعُىىش حؿظرخيُىىش اَكزىىش طظفخان 

جَٓىةهخ الىً  -وطظـخوُ كيوى حلِاخن، وحلرمخن، عظئػَ عُتخ، وطىؿه عومعَجخ، وٓةىكتخ، وطلرىة ٍٓىخلش ارُتىش

َٔىىظةِغ عهرهىىخ طفمُىى  رتُظهىىخ حلة ىَىىش رظلةُةهىىخ؛ لظرَِىىِ  ىىيٍحطتخ يةىىً طفٔىىَُ  -حِهىىََن، أو جظةقخهىىخ اىىته 

َيولىؿُىىش؛ كىىٍ َمىىىن ًلىى  وٓىىُةش لفهىى  ًوحطتىىخ، وحِهىىََن، واىىخ هةىى  ا٠ىىخاُتهخ، وأ١َُهىىخ حلؼقخعُىىش، وحٔ

 .اـظررُشحلمةرخص ان ٍإي، و ُ ، و ىحهَ 

ورخٓىىظقَحى حْوٟىىخع حلرخلرُىىش حلَحهتىىش جـىىي أن حلرىىخل  عىىٍ كخؿىىش اخٓىىش الىىً افهىىىاٍ: حلوطىىخد، 

ارخ َ٘مة حلقيٍس حلوٗ ىش يةىً حٖجظقىخ  وحْهٗن كرفهىاُن يخرََن لةظوٜٜخص كخعش، وحلظفخية رُتهرخ؛ 

ان ط َُُ حْ ىح  الً طريَة حْعرخ ؛ عٗ َرمىن حلفٜىة رىُن حْٗىمخ  حلفتُىش، وحلر٠ىخاُن حلرفررىش رلقىخث  

ىْن ػعى َّ حلىؿىىى،  ؛ حطٔىرض ىحثىىَس حٖٗىظ خ  ررٜىطةق حلوطىخد الىً ؿخجىىذ حْهىٗن ىحهىة ا١ىخٍ حلرقخٍرىىش واو

 حلظيحولُش. 

 لرفهىغ حلزَحؿرخطُش )حلظيحولُش(؛ رىٛىفه وعقًخ فَُٔ حلوطخد حْهٗ ٍ؛الً ط هخرَاخّ وهٌح اخ ىعع

يلُىىش حؿظرخيُىىش للىىة حلٜىىَحيخص؛ اً طتاىىَ الىىً حٓىىظويحغ حلة ىىش كىٓىىُةش لظتٔىىُ  حْعرىىخ ، وطَٓىىُن حلتاىىخغ 

 .(5، ٙ.2015)ؿىٍىون، حٖؿظرخيٍ

عىىٍ حلرقىىخغ  -يتخَظهىىخ وطظـةىىً حلرٗ ىىش رىىُن اهىىخٍحص طلةُىىة حلوطىىخد، ورلىىىع حلفرىىة حْهٗ ىىٍ عىىٍ

رخلظرُُِ رُن حلررَعظُن: حل٠رتُش، وحلََٜلش، عٍ طفَُٔ حٖٓظـخرخص يىن حلىتٚ حْهٗ ىٍ، وحلظىٍ  -حْو 

طَُ٘ الً علٚ حلظطىٍ حلى٢ُٓ رىُن حٔجظىخؽ )عىٍ أكىي ١َعىٍ اتطقىش حلظطىىٍ حلقََىذ(، وحٖيظىَحف )عىٍ 

خص لةقىىَحى )حلرىىيهٗص(، وَُطةىىذ الىىُه  طمىىَحٍ حلطىىَف حِهىىَ اىىن اتطقىىش حلظطىىىٍ حلقََىىذ(؛ عظُقعىىيَّغ حلررةىاىى

لىٌح طُرىي حلررةىاخص )حلروَؿخص(، ػ  طُقخٍن حلريهٗص رخلروَؿخص؛ اَُ٘س الً حلظزخَن رُن حلترىى وحلوزىَس؛ 

ىىىىىْن ػعىىىىى َّ اهىىىىىخغ حلقىىىىىَحىس، وطلةُىىىىىة حلوطخرىىىىىخص ًحص يٗ ىىىىىش و١ُىىىىىيس رىىىىىخلظطىٍ حْهٗ ىىىىىٍ،  حْعرىىىىىخ  واو

 .Narvaez, 2001, P.48))حْهٗ ُش

ًٓخ لةرـظرع  -عىٍ هىٌ  حِوجىش –حلىٌي َرىخجً ، ووُٓةش لفهره؛ ًل  حلرـظرىع ولرخ كخن حلوطخد حجرمخ

أُاخص أهٗ ُش ؿُٔرش طهيى رقخى ، ارؼةىش عىٍ ررىٞ حلٔىةىكُخص غُىَ حْهٗ ُىش؛ اؼىة: حلٔىةىن حلرىيوحجٍ، 

حلرٔىىظرَ حلىىٌي  وحٖجلىىَحف، وحٖيظىىيحى حلـتٔىىٍ، وحٖغظُىىخٖص، وحلرتٜىىََش، وحلظرُُىىِ حلـتٔىىٍ، وحلرتىى 

حلمُخٓش، وحل٘ـخيش حلريجُش، وحلَيخَش،  ، وكٌل  حلظيجٍ عٍ ٓةىكُخص اَغىرش؛ اؼة:َلخَٛجخ عٍ كة امخن

 .وحلرٔئولُش، وحلظٔخاق عٍ حللُخس حلُىاُش؛ عبجه يةُتخ حلٔرٍ َٔـخى كةى  اتخٓزش لهٌ  حلر٘مٗص حْهٗ ُش
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حلظً طزلىغ عىٍ طفٔىَُحص حلٔىةىن غُىَ حْهٗ ىٍ ية  حلتفْ حْهٗ ٍ أكي عَوع ية  حلتفْ وَُري 

ٍع اخ ٖ َقة ين حػتً يَ٘ جرىًًؿخ عٍ هٌح حلرـخ ، هيعىح  الً طفَُٔ  -عٍ حْٓخّ –اتٌ ييس يقىى؛ عقي ١ُّىو

 ايي حاظٗن حْعَحى ليوحعع حلظَٜف رٜىٍس غَُ أهٗ ُش.

(Heinrichs, Oser, and Lovat, 2013, P.2)  

فوَُري حلترى حْهٗ ً ه َّ رؤجه: "اـرىيش ان حلقىي:  ى أكي ؿىحجذ جرى حل٘وُٜش حٔجٔخجُش، وَُر

حلررَعُش، وحٖؿظرخيُش، وحلىؿيحجُش، وحلظلفَُِىش، وحلٔىةىكُش حلظىً طلىيى يرةُىش حطوىخً حلقىَحٍحص، وحْعرىخ  

 .(Derryberry and Thoma, 2005,P.68)حْهٗ ُش"

فو َّ حلهيف، وطظليى رتُش حل٘وٚ لةظَٜف ر٘ىمة ج٘خ١ أو ارخلـش رََ٘ش اىؿهش جلى رؤجه: " َُر

 . أهٗ ٍ، أو رخلررظقيحص حلررُخٍَش حلرـظررُش حلظٍ طليى اخ هى ٛىحد أو هطؤ"

  ( Vallerand et al., 1992, P.100) 

فكرخ  َّ طؼُىَ حلفرة حْهٗ ً عٍ يٗ ظىه رىخْهٗن، وحللمى  حْهٗ ىٍ رؤجىه: "حٔؿىَحىحص حلظىٍ  َُر

ططز  حلقُ  وحلقىحيي حلظً طليى حلٜىىحد، الً أكمخغ أهٗ ُش  -عٍ ًل  –حل٘رىٍ رخلفوَ أو حلوٌِ؛ أظتيس 

 ,Morales)وحلوطىىىؤ، وٖ طرىىىي اـىىىَى طرزُىىىَحص يىىىن حلظف٠ىىىُٗص حل٘وٜىىىُش أو حلرٜىىىخلق حلوخٛىىىش"

2016,P.2) . 

وطتزع أهرُش حلفرة حْهٗ ٍ ان وؿهش جاَهخ افخىحهخ أن طلةُة يرةُش اجظخؽ حلٔةىن حْهٗ ٍ َُفُي 

عىىٍ طرىىَف حْٓىىزخد حلمخاتىىش عُرىىخ وٍحى جـىىخف أو ع٘ىىة حلٔىىةىن حْهٗ ىىٍ، كرىىخ َُفُىىي عىىٍ طوطىى٢ُ حلرىح ىى  

 حلظرةُرُش حلظٍ طٔظهيف طترُش حلفرة حْهٗ ٍ.

أهرُىش رخل ىش عىٍ طلٔىُن حٖهظُىخٍحص حْهٗ ُىش لةفىَى عىٍ حلرىح ى  و هٗ ىٍ ًطترُش حلفرة حْطُري و

ًٖ الىً حلتطىخن  حللُخطُش، كرخ طفُي عٍ جرى حلرٔىئولُش حْهٗ ُىش، وحطٔىخيهخ لظ٘ىرة حلفىَى، وحلـرخيىش، وٛىى

ح ين كُفُش وٛى  حل٘وٚ الىً  ىَحٍ  حْهٗ ىٍ )حلظفم ًَ ًٗ ين  كىن حلفرة حْهٗ ٍ طرزُ ُىَ حلرخلرٍ؛ ع٠

ْن ػع َّ حْهٗ ٍ(،  وٟع حلزَحاؾ حٍٔٗخىَش حلرٗثرش، وطترُش حلظفمُىَ حْهٗ ىٍ حلٔىةُ ، واىخ َظَطىذ يةُىه واو

 .  Mealey,2004, P.13)) ان أعرخ  أهٗ ُش

جرىىًؽ حلفرىة حْهٗ ىٍ حلرمىىن اىن أٍرىع  James  Rest (1982) ؿىُرْ ٍَٔىض ولقىي وٟىع 

حْهٗ ىٍ؛ هى : حللٔخٓىُش حْهٗ ُىش، وحلىيحعع حْهٗ ىٍ، وحلطىخرع يرةُخص أظقةش وٟىَوٍَش عىٍ حلٔىةىن 

، ػى  كىيى حلوطىىحص حلظىٍ طتىظؾ -حلررة حْهٗ ٍ -حْهٗ ٍ، وحللم  حْهٗ ٍ؛ كُغ اجه ريأ رخلرتظؾ حلتهخثٍ

 ارؼةش عُرخ َؤطٍ: اؼة هٌح حلٔةىن؛

 ٔح يةً طقيَ  جىع ان حلظفَُٔ لةٔةىن حْهٗ ٍ وح ًٍ ؿَحىحص حلررمتش، واىن أن َمىن حل٘وٚ  خى

رمة أخٍ يرة، وكُ  ٓظتاَ ح١َْحف حلررتُش عٍ طؤػَُ هٌح حلٔىةىن  -ررخ عٍ ًل  جفٔه-ُٓظؤػَ

 .يةً ٍعخهُظه 

  ،ح يةً اٛيحٍ كم  ر٘ؤن أخٍ حلررة حلٜىحد ان حلتخكُش حْهٗ ُش ًٍ ْن أن َمىن حل٘وٚ  خى واو

 .اى  وٛ  اخ َـذ أن َفرةه حل٘وٚ أهٗ ًُخ عٍ ًل  ػع َّ 

https://www.researchgate.net/profile/Robert_Vallerand
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  يةً حل٘وٚ ايطخى أولىَش لةقُ  حْهٗ ُىش عىىن حلقىُ  حل٘وٜىُش حْهىَي؛ عُُظوىٌ حلقىَحٍ حْاؼىة

 أهٗ ًُخ.

  أن َمىىىن لىىيي حل٘ىىوٚ اىىخ َمفىىٍ اىىن حلرؼىىخرَس، و ىىىس حْجىىخ، واهىىخٍحص حلظتفُىىٌ؛ كىىٍ َىىظرمن اىىن

 .حلظَٜف أهٗ ًُخ، وطلرة حٍٔهخن وحٍٔحىس حلرظَىَش، وحلظ ةذ يةً حلرقزخص

((You and Bebeau, 2013, P.1 

ىوٍ حلريٍٓىش رىٛىفهخ اكىيي ائٓٔىخص حلظَرُىش حلتاخاُىش، وحلظىً َقىع   -عٍ هٌح حلٔىُخن -ٖ ج فة 

يةً كخهةهخ أئولُش طَرُش حلتٖى طَرُش حَـخرُش ٓةُرش. وطُري حلظَرُش حْهٗ ُش اكيي  ىيخث  هٌ  حلظَرُىش، 

حلظٗاُىـٌ؛ يقةُىـًخ، وؿٔرُـًىـخ،  ايـىـيحى( وحلظىً طىتٚ يةىً: "2016َحى أهيحف حلرَكةىش حٔييحىَىش )ورخٓظق

اُىله ، و  ىيٍحطه ، وطترُظهىخ  وهةقُـًـخ، وحؿظرخيًُخ، و ىاًُخ، وطىعَُ حليٍحٓخص وحلىٓخثة حلُٗاش ٖكظ٘خف

عىٍ حلرَكةىش حلؼخجىَىش أو  -هكىة  كٔىذ حٓىظريحى ، و يٍحطى –ررخ َرمىن اىن طىىؿُهه  الىً اىحٛىةش حليٍحٓىش 

ىىْن ػعى َّ حلفتُىش"؛ جـىىي أن طىىىعَُ ٓىىزة حلترىىى حْهٗ ىىٍ  حلفرىىة حْهٗ ىىٍ هىىيف أٛىىُة اىىن أهىىيحف حلرَكةىىش واو

 .( ٕٙٔٓ) وُحٍس حلظَرُش وحلظرةُ ، حٔييحىَش 

رخلوطىىش   -كرىىخ كيىطىىه وُحٍس حلظَرُىىش وحلظرةىىُ - هىىيعًخ حٓىىظَحطُـًُخ لةرَكةىىش رؤكرةهىىخ -أ٠ًَىىخ –وَُرىىي  

أجىه: "طُرىي حلرَكةىش حٔييحىَىش كةقىش وحلظىٍ جٜىض يةىً 2014 -2030 حٖٓىظَحطُـُش لةظرةىُ   زىة حلـىخارً 

طرةُرُش طىؿه ؿهىىهخ جلى هََؾ َظقن حلرهخٍحص حلة ىَىش، وحلََخٟىُخص، وحلرةىىغ، وحٖطٜىخ ، ررىخ َئٓىْ 

ظخلُش، وطترُش  يٍحطه حٖرظمخٍَش وحٔريحيُىش، وحلظىحٛىة يةىً أىظىي يىخلرٍ، حجظقخله وجـخكه عٍ حلرَكةش حل

اع طؤكُي طَُٓن  ُ  حلرىح١تش، وحلهىَش حلرَرُش وحلقُ  حليَتُش، وحلظمخاة اع حِهَ، و زىله، وحلظفخية اره") 

 .73)، ٙ.2014وُحٍس حلظَرُش وحلظرةُ ، 

يعيَىي اىن حلرىئطرَحص لزلىغ   -هٗن، وطترُش حلفرة حْهٗ ىٍطؤكُيًح يةً أهرُش طرةُ  حْ -وُيقيص 

: حلرىئطرَ حلرةرىٍ حللىخىٌ ي٘ىَ رمةُىش حلظَرُىش -يةىً ٓىزُة حلرؼىخ -هىٌ  حلق٠ىُش وىوٍ حلظرةىُ  عُهىخ؛ واتهىخ 

اىخَى لرىخغ  30 -25ؿخارش حلفُىغ ررتىحن "أُاش حلقُ  عٍ ائٓٔخص حلظرةُرُش" وحلرترقي عىٍ حلفظىَس اىخ رىُن: )

حلٌي أكي يةً أن حلظَرُش حلوةقُش عٍ حلريٍٓش طظ  ان هٗ  طمخط  ييَي ان حْىوحٍ ان  وزة كىٍة (، و2012

 -يةً حهظٗعهىخ -ان: اىحٍس حلريٍٓش، وحلررة ، وحلرتخهؾ، وحْج٘طش حلريٍُٓش، وحلزُجش حلريٍُٓش، عخلرتخهؾ 

ىىخ لظرةىىُ  حْهىىٗن، كرىىخ أُٟىىُ  الىىً  ًٛ أىوحٍ حلررةىى  ىوٍ حلرىؿىىه طىىيي  حلظَرُىىش حْهٗ ُىىش، وطهُىىًى عَ

حْهٗ ىً؛ عهىىى اٜىيٍ لةظَرُىىش حلوةقُىىش، ا٠ىطةع رظرََىى  حلظٗاُىٌ رهىىٌ  حلقىىُ  حٖهٗ ُىش وٟىىَد حْاؼىىخ  

وطترُش حلظفمَُ حْهٗ ً ليَه ، وكٌل   طوط٢ُ حلرىح   حلظرةُرُش حلظً طٔظهيف عه  هٌ  حلقُ ، وحليعخع ين 

 ىوٍ حلررة  كقيوس لظٗاٌُ . -رخلظزرُش –وٖ َفىطتخ  حلقُ  حلؼخرظش، وحلرظف  يةُهخ عٍ حلرـظرع،

 508)-507، ٙ ٙ. 2012)يؼرخن،

ب ٖٓ أثؼبد اُلؼَ األخاله٠؛ دساعخ، ٝرؾ٤ِالًل ًذساعز٢:  ًٔب أُعش٣ذ ػذ٣ذ ٖٓ اُذساعبد أُزضٔ٘خ ثؼضًل

اعييزخذاّ ٓييذخَ اُزؾ٤ِييَ افخالهيي٠ كيي٢ رييذس٣ظ اُلِغييلخ ُز٤ٔ٘ييخ ( ٝػ٘ٞاٜٗييب: "2016ػجييذ أُغ٤ييذ )  -

وحلظىً هىيعض الىً  ُىخّ "، ٜٓبساد اُزل٤ٌش اُزأ٠ِٓ ٝاُؾغبع٤خ افخاله٤خ ُذٟ االة أُشؽِيخ اُضب٣ٞٗيخ

عخيةُىىش اىىيهة حلظلةُىىة حْهٗ ىىٍ عىىٍ طىىيٍَْ حلفةٔىىفش عىىٍ طترُىىش اهىىخٍحص حلظفمُىىَ حلظىىؤاةً، وحللٔخٓىىُش 

وًلى  عىٍ  –ىٛىفٍ حْهٗ ُش ليي طٗاٌُ حلٜ  حلؼخلغ حلؼخجىي، و ي حٓىظويغ حلزخكىغ كىٗ حلرتهـىُن: حل

، -وًلى  عىٍ اؿىَحى طـَرىش حليٍحٓىش –،  وحلظـََزً -حلظؤ١َُ حلتاٌَ لرظ َُحص حليٍحٓش، ورتخى حْىوحص

https://www.researchgate.net/profile/Di_You?_sg%5B0%5D=6hKfqVqFy4uEWEcpRm1RseRPF2uGJDXqyceWjbgsuGWPbSJ8H306Ckni42m9YlXnXSdthLo.L9fyqDH3uE6LlH6l8GAzbpGfuiOmR6_s1Fvj-j4SoG8yq23C6jwo5OS6rqxgxGHuPTFRnFy3a9S32Ru6C0n1Tw&_sg%5B1%5D=IxhbR5JyrFiBP1ZMPWNMUmDp0hJHhoMdMgXHHw56HqD6Akkd8YJI0YVoFiravVeJQi_ggf8.eqwOrk2WPVDt06rq1_tdZEk2NhD2dogXVvcHjVy5WSwEF9LU9IeQDdJI8S-KNbjXZ46XWYz_1MH_19_WMUplmg
https://www.researchgate.net/profile/Muriel_Bebeau?_sg%5B0%5D=6hKfqVqFy4uEWEcpRm1RseRPF2uGJDXqyceWjbgsuGWPbSJ8H306Ckni42m9YlXnXSdthLo.L9fyqDH3uE6LlH6l8GAzbpGfuiOmR6_s1Fvj-j4SoG8yq23C6jwo5OS6rqxgxGHuPTFRnFy3a9S32Ru6C0n1Tw&_sg%5B1%5D=IxhbR5JyrFiBP1ZMPWNMUmDp0hJHhoMdMgXHHw56HqD6Akkd8YJI0YVoFiravVeJQi_ggf8.eqwOrk2WPVDt06rq1_tdZEk2NhD2dogXVvcHjVy5WSwEF9LU9IeQDdJI8S-KNbjXZ46XWYz_1MH_19_WMUplmg
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( ١خلزًخ، و ي أ هَص 25و ي  ُٔرض يُتش حليٍحٓش الً اـرىيظُن رخلظٔخوٌ: طـََزُش، وٟخرطش ييىهخ )

ْ حلفةٔىفش عىٍ طترُىش اهىخٍحص حلظفمُىَ جظخثؾ حليٍحٓش عخيةُىش حٓىظويحغ اىيهة حلظلةُىة حْهٗ ىٍ عىٍ طىيٍَ

 حلظؤاةً، وحللٔخُٓش حْهٗ ُش ليي طٗاٌُ حلٜ  حْو  حلؼخجىي.

كبػ٤ِخ اعزخذاّ ٗٔٞرط آدٟ ٝشب٣ش ك٢ رذس٣ظ اُلِغلخ ُز٤ٔ٘خ ( ٝػ٘ٞاٜٗب: "2019عؼ٤ذ، ٝآخشٕٝ )  -

ف عخيةُىش ح"، اُؾغبع٤خ اُخِو٤خ ُذٟ ايالة أُشؽِيخ اُضب٣ٞٗيخ  َ ٓىظويحغ جرىىًؽ " وحلظىً هىيعض الىً طرى

يىي وٗخََ" لظيٍَْ حلفةٔفش عٍ طترُش حللٔخٓىُش حلوةقُىش لىيي طٗاُىٌ حلٜى  حْو  حلؼىخجىي و ىي ططةىذ 

حلزلغ طيٍَْ وكيس "ازخىيى حلظفمَُ حلرةرً" ان كظخد حلفةٔفش حلرقٍَ يةً حلٜ  حْو  حلؼخجىي، كرخ 

ىّرن الىىً 76ش حلزلىىغ اىن )ايىيحى اقُىخّ حللٔخٓىىُش حلُوةُقُىش، و ىي طمىجىض يُتى -أ٠ًَىخ–ططةىذ  ٔو ( ١خلزىشً  ُ

( ١خلزىشً، و ىي أٓىفَص جظىخثؾ حلزلىغ أن عخيةُىش جرىىًؽ 40( ١خلزش، وٟىخرطش )ٖٙاـرىيظُن: طـََزُش )

 "يىي وٗخََ" عٍ طترُش حللٔخُٓش حلُوةُقُش عٍ اخىس حلفةٔفش ليي طٗاٌُ حلٜ  حْو  حلؼخجىي.

ْن ػع َّ طظ٠ق أهرُش طترُش حلفرة حْهٗ ٍ  عٍ طترُىش حل٘وٜىُش حلرٔىئولش  -رىٛفه كـَ ُحوَش –واو

ًٗ ين اَٗى اَِىي اىن حٖهظرىخغ  أهٗ ًُخ يةً حلرٔظىَخص كخعش، وكٌل  طرَف اخ وٍحى حلقَحٍ حْهٗ ٍ؛ ع٠

لظترُظىىه لىىيي حلرىىَحهقُن؛ لرىىخ طرظىىخُ رىىه هىىٌ  حلرَكةىىش اىىن أُاىىخص جفٔىىُش أهٗ ُىىش، وهىىٌح اىىخ أَيطىىه حلُٔخٓىىش 

  أكي أه  أهيحف حلرَكةش حٔييحىَش.   حلظرةُرُش عٍ اَٜ رىٛفه

ا عزس٣ًلب كي٢  -ك٢ ضٞء ٓب عجن –ٝروزض٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة، ٝاُلؼَ األخاله٢  رـ٤٤شًل

ثيَ ؛ ٓٔبسعبد اُزؼ٤ِْ ثٞصلٚ ٗشباًلب إٗغب٤ًٗلب، ٝع٤بع٤ًلب، ٝا٣ذ٣ُٞٞع٤ًلب، ف ٣غزٜذف ٝعيٞدًلا ٓؾب٣يذًلا ُِٔيزؼِْ

ػِي٠ ٝضيغ رغيبسة  -ك٢ أُويبّ األٍٝ -٤ًبًٗلب ٝاػ٤ًلب ُزـ٤٤ش ػبُٔٚ، ٝرط٣ٞشٙ، ٝٓٞاعٜخ ٓشٌالرٚ، ٣ُؤعظ 

 اُزؾ٤َِ اُٞاػ٢، ٝاُزل٤ٌش اُ٘وذ١ أُغزٔش. اُؾو٤و٤خ ك٢ إابس ٖٓ اُزال٤ٓز 

ن وؿىىجخ عٍ حلرخل  لُْ لةظمُ  اره علٔذ؛ رىة لةررىة يةىً ط ُُىَ ؛ عُُرىي حلظمُى  حجطٗ ًخ ان أو

لاىىش عىىٍ يرةُىىش حلظىىيهة، َقظ٠ىىُهخ حلطخررىىخن: حَٔىىيَىلىؿٍ، وحلُٔخٓىىٍ لرـظررتىىخ يةىىً حطوىىخً  ىىَحٍحص ل

أهٗ ُىىىش. كرىىىخ أن أعرخلتىىىخ ًحص رُرىىىي يىىىخلرٍ، وأن "حلظىحؿىىىي عىىىٍ حلرىىىخل " َٔىىىظةِغ حٖيظىىىَحف ررٔىىىئولُخطتخ، 

 Sartorio and)) لقُقهوحلظِحاخطتخ طـخ  حلزَ٘ حِهََن، كرخ أن حلرٔظقزة ٖ َٜترتخ، رة جتخٟة ان أؿة ط

Thomas, 2019, P.4. 

طهيف الً طِوَي حلرظرة  أهرُش حلتاََش حلتقيَش عٍ حلظَرُش وحلظً  -عٍ حلُٔخن جفٔه -وطظ٠ق 

رخلررَعش، وطترُش  يٍحطه يةً حلفه ، وحلىيً، وان ػ  حلظ َُُ، وحٖهظُخٍ لةظلٍَ ان يىحاة حلقهَ، وػقخعش 

حلٜرض؛ لٌح عبن حاظٗن حلرظرة  لةررَعش ىون حٓظويحاهخ عٍ حلررة، وط َُُ حلىح ع َـرةهخ لُٔض ًحص 

لظ َُُ، واٗرخ  ١خ خص حْاة، واىحؿهش حلٜرخد )عٌَََ، ارتً؛ عخلررَعش طظليى  ُرظهخ رمفخىطهخ يةً ح

2006.ٙ ٙ ،(16-13. 

رىٛفه رُريًح أٓخًُٓخ لةظرةُ  حلـُي عىٍ حلقىَن حللىخىٌ  (EfS) وَظف  ًل  وحلظرةُ  ان أؿة حٖٓظيحاش

وحلرََ٘ن؛ كؤكىي حلٔىزة حليحيرىش أرتخىجىخ حلُىىغ عىٍ اىحؿهىش حلظهيَىيحص حلرفَوٟىش يةىً أٍٝ حلىح ىع؛ ارىخ 

ٍَ طَرىَش؛ لظرمُته  ان حلر٘خٍكش عٍ هة  أىظقزة أكؼىَ حٓىظيحاش عىٍ كُىخطه  حلُىاُىش. َف َٝ يةُتخ رتخى أ١

ح لرىخ جرُ٘ىه ؛ وٖ طوةى أ١َ حلظترُش حلرٔظيحاش اىن طٔىة٢ُ حل٠ىىى يةىً أهرُىش طىىعَُ رُىيحؿىؿُخ حْاىة ًَ جاى

 تخ.حلُىغ ان طليَخص يخلرُش غَُ أزى ش وحلظٍ طرؼة ٗزمش طهيَي لتىيُش كُخط
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ح  ًَ وٖ طِح  حلييىحص الً حلظ َُُ حلرٔظيحغ يةىً حلرٔىظىي حلرـظررىٍ أىظرَس، و ىي أىي هىٌح اىئه

ٓزرش يَ٘ هيعًخ لةظترُش حلرٔظيحاش، وحلظٍ َظرُن طلقُقهخ رلةى  يخغ  2015وٟع حْا  حلرظليس عٍ يخغ الً 

 هرٔش أهيحف رزُيحؿىؿُخ حْاة؛ ه : –رظلةُةهخ  –،  و ي حٍطزطض 2030

 : حلق٠خى يةً حلفقَ رـرُع أٗمخله عٍ كة امخن.ف األٍٝاُٜذ

 : ٟرخن كُخس ٛلُش، وطرَِِ حلَعخهُش لةـرُع عٍ ؿرُع حْيرخٍ.اُٜذف اُضبُش

 : ٟرخن حلظرةُ  حلـُي حلرتٜ  وحل٘خاة، وطرَِِ عَٙ حلظرة  ايي حللُخس.اُٜذف اُشاثغ

 حلتٔخى وحلفظُخص.: طلقُ  حلرٔخوحس رُن حلـتُٔن، وطرمُن ؿرُع اُٜذف اُخبٓظ

 : حللي ان ييغ حلرٔخوحس ىحهة حلزةيحن، وعُرخ رُتهخ.اُٜذف اُؼبشش

((Warwick, Warwick and Nash, 2017 

هىى ٓىزُة اىحؿهىش حلُىؤّ، وحلظ٘ىخإغ، وحلقيٍَىش اىن أؿىة طلٔىُن  -عٍ ٟىىى اىخ ٓىز  –ان حْاة 

ف طَرُىىش حْاىىة؛ رؤجهىىخ: " َّ ح عىىٍ حلرىىخل  اىىن هىىٗ   حلرىىخل ؛ لىىٌح طُرىى ًٍ طت٘ىىجش حلرظرةرىىُن؛ لُٜىىَُوح أكؼىىَ ك٠ىىى

وط٘ىـُع  حٖجوَح١ عٍ  َحىس حلمةرىش وحلرىخل ؛ ارىخ َٔىظةِغ ططىىََ حلف٠ىى  حلتقىيٌ، وجاىَطه  طـىخ  حلرىخل ،

 "حلررةرىىُن وحلرظرةرىىُن يةىىً حلظوُىىة، وحللةىى ، وحلت٠ىىخ ؛ اىىن أؿىىة رتىىخى أٓىىْ اـظرىىع ىَرقَح١ىىٍ ؿيَىىي

(.(Farahmandpur, 2006, P.90 

عٍ جفىّ حْعَحى رُٔخىس أي اتهرخ عٍ اـىظرره ، أو  -رطزُرظه –عٗ َقظَن ططىٍ حْاة، أو حلُؤّ 

ًٗ أٓخًُٓخ عٍ غَّ حْاة، وطترُظىه عىٍ جفىىّ حلظٗاُىٌ؛ كىٍ َٜىَُوح  ١زقظه  حٖؿظرخيُش، وَُري حلظرةُ  عخي

  حْاىىة رىىخلرى   حلٔىىةزٍ لةرىىظرة ، وٖ َظلقىىأىحس عخيةىىش عىىٍ اـخرهىىش حلقهىىَ، وحلظوةىى ، وط ُُىىَ اـىىظرره . 

وحٓىىظقزخ  لةررةىاىىخص، واَىىيحع حلرٗؿىىخص، وحللةىىى  عىىٍ اظتخولىىه علٔىىذ؛ رىىة َةىىِغ طلقُقىىه ايرىىخ  حلرقىىة، 

 .وحلظفمَُ حلتقيٌ عٍ ٓزُة اَـخى حللةى  لةر٘مٗص حللقُقُش؛ لةظ ةذ يةُهخ

لةرىظرة ؛ عبجىه ٖ َىِح  حلتاىخغ ٍغ  أن حل َٝ حْٓخٍٓ ان حلظرةُ  هى اَحيخس حلطزُرش حٔجٔىخجُش و

ًٗ اُىىى  اظرةرُىىه، ويٍحىهىى ، وَرُىى    -عىىٍ ٟىىىى حلررخٍٓىىخص حلظئٍَىىُش حلٔىىخثيس –حلظرةُرىىٍ رؤكرةىىه اظـىىخه

الىً ٟىىَوٍس  -عُرىىخ َظرةى  ررفهىىغ حْاىىة -وَ٘ىَُ وٛى  عََىىٌَ لررةُىش حلظرةىُ ارًىىخ.  طرةرهى ، واجٔىخجُظه 

، واَحيىىخس حلاىىَوف حلظىىٍ َرُ٘ىىىن عُهىىخ، وأهرُىىش حلررَعىىش حكظىىَحغ حلررةىى  لظٗاُىىٌ ، ولمىىَحاظه ، ولرُىىىله 

حلرٔظريس ان هٗ  طـخٍد حللُخس حلظٍ َـةزىجهخ اره  الً حلريٍٓش؛ لٌح َقع يةً كخهىة حلررةى  حلم٘ى  يىن 

 (.,P.794 Jackson,2005عَٙ حْاة؛ ىون حلتاَ الً حلرقزخص حلقخثرش، وحٖهظٗعخص حلىح رش)

طظطةذ ان حلررةرُن أن َليىوح حلر٘مٗص حلرـظررُش حلظٍ  -عٌَََ عٍ  ة عةٔفش -عرتهـُش حْاة 

ًٗ يىىن حٓىىظويحغ حلظرةىىُ  كطََىى  لظطىىىََ هطىى٢ حلررىىة حلظىىٍ طـخرىىه هىىٌ   طىحؿىىه طٗاُىىٌه ، وَلةةىهىىخ؛ ع٠ىى

حلر٘مٗص، وطتفٌُهخ، وطقُُرهخ، ارخ َٔظةِغ طىؿُه حلظٗاٌُ جلى ارخٍٓش حلظفمَُ حلتقىيٌ، ررىخ َٔىخييه  عىٍ 

 أجفٔه  ان حٖٟطهخى حلرتهـٍ. حليعخع ين

(Martin, 2018,P.41) 
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ٝاُغ٤بعييبد  ،ٝهييذ أُعش٣ييذ ػذ٣ييذ ٓييٖ اُذساعييبد اُزيي٢ رٜييذف إُيي٠ إدساط أثؼييبد رشث٤ييخ األٓييَ كيي٢ أُ٘ييبٛظ

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثٞعٚ ػبّ؛ ًذساعخ ًَ ٖٓ:

- Carolissen, Bozalek, Nicholls,Leibowitz, Rohleder, Swartz   (2011)   :ٕثؼ٘يٞا

حلظً ٍكِص يةً افهىغ طَرُش حْاة؛ "ثَ ًٛٞظ ٝاُزذس٣ظ ٝاُزؼ٤ِْ ػجش اُؾذٝد: ػِْ رشث٤خ األَٓ"، 

رىٛفه حلفرة ان هٗ  حللىحٍ، وحلرٗ خص حلرخ١فُش حٔجٔخجُش حلمخاتش عُرخ وٍحى يرةُش حلظيٍَْ، وطرتىً 

حلزىىُن ائُٓٔىىش، وحلزىىُن  هىىٌ  حليٍحٓىىش رظلةُىىة ١َحثىى  حلظىىيٍَْ حلرٔىىظوياش عىىٍ اتىىخهؾ حلر٘ىىَويخص

، وطىٛىةض حليٍحٓىش (CSl)؛ ررتىحن حلرـظرع، وحلٌحص، وحلهىَشstellenboschطوُٜٜش عٍ ؿخارخص 

خلظرة  حلرىىياؾ، وحلقىىَحىس حلتقيَىىش، وحلرٔىىَف، الىىً ٟىىَوٍس حٓىىظويغ اـرىيىىش اىىن حلظقتُىىخص حلظ٘ىىخٍكُش؛ كىى

حلطىىٗد ْيرىىخله  حلوخٛىىش،  وحلفىىن، وحْعىىٗغ، ووٍٕ حلررىىة، وحلرىىَوٝ حلظقيَرُىىش؛ لىىيي  حٓظم٘ىىخف

 وحلُهىَخص حل٘وُٜش، وحٖؿظرخيُش، وحلرهتُش لِاٗثه .

-  McDougall, Holden and  Danaher  (2012)  :ٕث٤ييذاعٞع٤ب األٓييَ: إٌٓب٤ٗييبد "ثؼ٘ييٞا

ف اُزؾٍٞ افعزٔبػ٢ ٝاُشخس٢ ك٢ اُِـيخ األًبد٤ٔ٣يخ ٝٓيٜ٘ظ اُيزؼِْ"،  َ حلفةٔىفش  وحلظىٍ هىيعض الىً طرى

( وحلظٍ َظ  طئٍَهخ لةطٗد عٍ حلـخارش حْٓظَحلُش، ALLحلظٍ طقىغ يةُهخ اتخهؾ طرة  حلة ش حْكخىَرُش )

وًلىى  عىىٍ و ىىض َظِحَىىي عُىىه حٖهظرىىخغ رخلظىٓىىع عىىٍ حلظرةىىُ  حلـىىخارٍ رىٛىىفه وٓىىُةش لةىعىىخى رخْهىىيحف: 

وطىٛىةض الىً أن حلفةٔىفش حلمخاتىش حٖؿظرخيُش، وحٖ ظٜخىَش، وحيظريص حليٍحٓش يةىً حلرىتهؾ حلىٛىفٍ، 

وٍحى هىىٌ  حلرتىىخهؾ طٔىىظتي الىىً حلظىىيٍَْ اىىن أؿىىة حْاىىة، وعٔىىَص "حْاىىة" رؤجىىه اَرىىخن ربامخجُىىش وؿىىىى 

ى حلطٗد رفَٙ لةر٘خٍكش عٍ كىىحٍ جقىيٌ كىى  حلرىخل  وأجفٔىه ، وا٘ىخٍكش هىٌ   وَّ ِع أظقزة اوظة ؛ عُُ

ةً طزتٍ أٓةىد حلظفمَُ حلتقيٌ ررىخ َترىٍ لىيَه  حلفومعَ عٍ ٛىٍس اـرىيخص؛ ارخ َرتٍ ط٘ـُع حلطٗد ي

 حلرٔئولُش حٖؿظرخيُش، وحلظ َُ حل٘وٍٜ، وحٖؿظرخيٍ.

-  Heaton (2020:ٕثؼ٘ٞا )  ٗظٔيخ اُيزؼِْ اُوبئٔيخ ػِي٠ أٌُيبٕ"أ" رشث٤خ األَٓ: أعبط اُزـ٤٤يش كي٢ ،

ىغ طَرُىش حْاىة لىيي الً طترُىش افهى -عٍ ٟىى هزَحص حلظرة  حلقخث  يةً حلرـظرع، وط َُُ  -وحلظً هيعض

حلرظرةرىىُن، وًلىى  ربٗىىَحكه  عىىٍ كىىة حلر٘ىىمٗص حلؼقخعُىىش، وحٖؿظرخيُىىش حلٔىىخثيس عىىٍ اـىىظرره  ررىىخ ََِىىي 

 يٍحص حلرظرةرُن يةً اىحؿهش حلرٔظقزة رمة اخ عُىه اىن طلىيَخص، وأكىيص حليٍحٓىش عخيةُىش اىيهة حلىظرة  

ن أجفٔه ، واـظرره ، وحلرىخل  أؿرىع؛ عٍ ططىََ حلرظرةرُ place based educationحلقخث  يةً حلرمخن

وًلىى  رىٛىىفه وٓىىُةش ىاىىؾ كقُقُىىش لةرظرةرىىُن رطَحثىى  ًحص ارتىىً عىىٍ اـظررىىخطه  ررىىخ ََِىىي أىىئلُخطه  

طـخههخ؛ ان هٗ  حلظرة  عٍ ا١خٍ  ٍٜٜ َرزَ ين حلتاىخاُن: حلؼقىخعٍ، وحٖؿظرىخيٍ، وَظ٠ىرن طلةُىة 

  ررُش حلررخَٛس.الظىي حلتظخؿخص حْىرُش حلررزَس ين حلر٘مٗص حلرـظ

 إٔ: -ك٢ ضٞء ٓب ُػِشض ٖٓ دساعبد ُػ٤٘ذ ثٔلّٜٞ "رشث٤خ األَٓ" –٣ٝزضؼ 

ح يةً حللىىحٍ، وحلرٗ ىخص حلرخ١فُىش حٔجٔىخجُش عُرىخ  - ًِ ط٠رُن افهىغ طَرُش حْاة عٍ حلرتخهؾ َُري طَكُ

ة، وٍحى يرةُىىش حلظىىيٍَْ، وك٘ىى  حلهىَىىخص حل٘وٜىىُش وحٖؿظرخيُىىش، واامخجُىىش وؿىىىى أىىظقزة أع٠ىى

 وطِوَي حلظٗاٌُ رفَٙ حلر٘خٍكش عٍ كىحٍ جقيٌ كى  حلرخل ، وأجفٔه . 

ارا  حليٍحٓخص حلظً ُيتُض ررفهىغ طَرُش حْاة ارارهخ  ي أُؿََض عٍ حلرَكةىش حلـخارُىش، عىٍ كىُن  -

حلظً يتُض رٌل  حلرفهىغ عٍ اَحكة حلظرةُ  اخ  زة حلـىخارٍ،  -عٍ ية  حلزخكؼظُن –حجرياض حليٍحٓخص 

 ظً حٓظوياض حلرتهؾ ٗزه حلظـََزٍ.  أو حل
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حْاَ حلٌٌ َاهَ أهرُش حليٍحٓش حللخلُش عٍ ط٠رُن أررخى افهىغ طَرُش حْاة؛ ررخ َ٘ىـع يةىً طلقُى  

اَـخرُىش حلرظرةرىُن؛ أي حلظمخاىة رىُن حللىىحٍ، وحلررىة، وحلظفمُىَ؛ كىٍ َمىجىىح ٗىَكخى عىٍ حطوىخً حلقىىَحٍحص، 

ط٠ىرُن هىٌح حلرفهىىغ أىيىً عىٍ اتىخهؾ حلظرةىُ  اىخ  زىة حلـىخارٍ، واَـخى كةى  لةر٘مٗص. وًل  اىخ َـرىة 

وحلظىىٍ طظٔىى  رخلَطخرىىش وحٖجظاىىخغ يةىىً وطُىىَس وحكىىيس عىىٍ اتىىؤي يىىن حلظطىىىٍ وحلظـىىيى، وطلقُىى  اىىخ طت٘ىىي  

 حلرـظررخص حلليَؼش عٍ حْؿُخ  حلرٔظقزةُش ان طترُش اهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرٍ، وحلفرة حْهٗ ٍ.

عىىٍ ٟىىىى اىىخ أؿَطىىه حلزخكؼظىىخن اىىن ىٍحٓىىش حٓظم٘ىىخعُش؛ لةى ىىىف يةىىً وح ىىع ورتىىخى يةىىً اخٓىىز  و

اهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرٍ، وحلفرة حْهٗ ىٍ، عطزقىض أىحطىخ حلزلىغ: حهظزىخٍ طلةُىة حلوطىخد، واقُىخّ 

( طٗاٌُ رخلٜ  حْو  حٔييحىٌ هىٗ  حلفٜىة حليٍحٓىً حلؼىخجٍ اىن 10حلفرة حْهٗ ٍ يةً يُتش  ىحاهخ )

 ؛ وؿخىص حلتظخثؾ يةً حلتلى حِطٍ: 2020/ 2019ٍحٍٓ حلرخغ حلي

: اخزجبس رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢:  ( حِطىٍ جظىخثؾ حلظطزُى  حٖٓظم٘ىخعٍ ٖهظزىخٍ ٔوَىٟىق حلـىيو  ٍ ى  )أٝفًل

 طلةُة حلوطخد حْىرٍ:

 (: ٗزبئظ اُزطج٤ن افعزٌشبك٢ فخزجبس رؾ٤َِ اُخطبة األدث1:٢عذٍٝ سهْ )

 اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ فعزغبثبد اُزال٤ٓز األدث٢.ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة  ّ

 أريًح أكُخجًخ ىحثًرخ 

 %50 %20 %30 طلةُة رتُش حلوطخد حْىرٍ. ٔ

 %70 %15 %15 ارخلـش عومعَ حلوطخد. ٕ

ارىىىىىَحُ حلر٠ىىىىىرىن حٖؿظرىىىىىخيٍ ْٓىىىىىةىد حلوطىىىىىخد، ول ظىىىىىه،  ٖ

 وطؤػَُهرخ.

10% 10% 80% 

 ٣ٝزضؼ ٖٓ اُغذٍٝ اُغبثن ٓب ٣أر٢:

  ( اىىىىىن حلظٗاُىىىىىٌ َفظقىىىىىيون حلىىىىىىيٍ رؤهرُىىىىىش طلةُىىىىىة رتُىىىىىش حلوطىىىىىخد حْىرىىىىىٍ، 50أن جٔىىىىىزش )%

وَرمىىىْ ًلىىى  يىىىيغ ويىىىُه  رقُرىىىش حلوٜىىىخثٚ حلظتاُرُىىىش لةوطىىىخد، وألفخ ىىىه عىىىٍ حلظرزُىىىَ يىىىن 

 .حلُّهىَش حلؼقخعُش، وحٖؿظرخيُش، وحليَتُش لرَٓة حلوطخد، وأػَهخ عٍ اظةقُه

  ىىىَ رررخلـىىىش %( اىىىن حلظٗاُىىىٌ ٖ َرتىىىىن (70أن جٔىىىزش حلوطىىىخد؛ أٌ طليَىىىي يتخٛىىىَ ٓىىىُخن عومع

حللىىىىخ  عىىىىٍ حلوطىىىىخد، ررىىىىخ َرزىىىىَ يىىىىن ا٠ىىىىرىن حلق٠ىىىىُش حْٓخٓىىىىُش لةوطىىىىخد، كرىىىىخ ٖ َرتىىىىىن 

 رظليَي ىٖٖص أعرخ  حلمٗغ عٍ

  

  .حلوطخد، أو طليَي يتخَٛ حلٜىٍس حلٌهتُش حلررؼةش عٍ حلوطخد 

  ٖؿظرخيٍ ْٓةىد حلوطىخد، ول ظىه %( ان حلظٗاٌُ َ فةىن حلى ىف يةً حلر٠رىن ح(80أن جٔزش

ررىىىخ َرمىىىْ يٗ ىىىخص حلٔىىىةطش حلظىىىً ٓىىىخييص عىىىٍ ط٘ىىىمُة حلوطىىىخد، أو حلرتخٛىىىَ حَٔيولىؿُىىىش، 

 وحلَٜحيخص حلظً َرمٔهخ، وحلرٗ خص حٖؿظرخيُش حلرـٔيس عٍ حلرـظرع.

إُييي٠ إٔ رؾ٤ِيييَ اُزال٤ٓيييز ُِخطيييبة األدثييي٢ ٣زغيييْ ثبُشييي٤ٌِخ،  -كييي٢ ضيييٞء ٓيييب عيييجن –َْٝٗخُِيييُص 

٣ُٝؼ٘يييي٠ ثبُج٤٘ييييخ اُغييييطؾ٤خ اُظييييبٛشح ُِخطييييبة، ٝرُييييي ٓييييغ ٗييييذسح اُزطييييشم ألثؼييييبد اُخطييييبة اُذف٤ُييييخ، 

ٝٓضييييب٤ٓ٘ٚ افعزٔبػ٤ييييخ، أٝ اُغ٤بعيييي٤خ، ...... أٝ ؿ٤شٛييييب اُزيييي٠ رغغييييذ ٝاهييييغ أُغزٔييييغ، ٝٓشييييٌالرٚ، 

 ٝػالهبرٚ. 

( حِطىٍ جظىخثؾ حلظطزُى  حٖٓظم٘ىخعٍ لرقُىخّ حلفرىة ٕوَىٟق حلـىيو  ٍ ى  ) ٠:صب٤ًٗلب: ٓو٤بط اُلؼَ افخاله

 حْهٗ ٍ:
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 (: ٗزبئظ اُزطج٤ن افعزٌشبك٢ ُٔو٤بط اُلؼَ األخاله2:٢عذٍٝ سهْ )

أثؼبد اُلؼَ  ّ

 األخاله٢

 اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ فعزغبثبد اُزال٤ٓز

 أريًح أكُخجًخ ىحثًرخ 

اُؾغبعييييييييي٤خ  ٔ

 األخاله٤خ.

ٕٓ% ٕٓ% ٙٓ% 

اُذاكؼ٤يييييييييييييييخ  ٕ

 األخاله٤خ.

ٔٓ% ٔ٘% 1٘% 

اُشخسييييييييي٤خ  ٖ

 األخاله٤خ.

ٕٓ% ٔٓ% 1ٓ% 

اُؾٌييييييييييييييييييييْ  ٗ

 األخاله٢.

تفىح عٍ حلرَكةش حْولً ان اَحكة حلترى حْهٗ ٍ.ٕ٘ ُٛ  % ان حلظٗاٌُ 

تفىح عٍ حلرَكةش حلؼخجُش ان اَحكة حلترى حْهٗ ٍ.ٕ٘ ُٛ  % ان حلظٗاٌُ 

تفىح عٍ حلرَكةش 3 ُٛ  حلؼخلؼش ان اَحكة حلترى حْهٗ ٍ.% ان حلظٗاٌُ 

تفىح عٍ حلرَكةش حلَحررش ان اَحكة حلترى حْهٗ ٍ.1 ُٛ  % ان حلظٗاٌُ 

تفىح عٍ حلرَكةش حلوخأش ان اَحكة حلترى حْهٗ ٍ.ٗ ُٛ  % ان حلظٗاٌُ 

تفىح عٍ حلرَكةش حلٔخىٓش ان اَحكة حلترى حْهٗ ٍ.ٖ ُٛ  % ان حلظٗاٌُ 

 ٓب ٣ٝ:٠ِ٣زضؼ ٖٓ اُغذٍٝ اُغبثن 

 ( خ عٍ ٓٙأن جٔزش ًٟ حلىيٍ رمُفُش طىؤػَُ طٜىَعخطه  يةىً حِهىََن، %( ان حلظٗاٌُ َرخجىن حجوفخ

 اٗثرش عٍ أي اى   أهٗ ٍ.وٖ َٔظطُرىن طليَي أكؼَ حٖٓظـخرخص 

 ( ان حلظٗاٌُ َئكيون 1٘أن جٔزش )%– يىيغ  ىيٍطه  يةىً  -ٍغ  ويُه  ررخ َـذ يةُه  حلقُخغ ره

 هٗ ُش.طتفٌُ حْعرخ  حْ

 ( ان حلظٗاٌُ َظٔرىن رريغ حلرؼخرَس وحلوىف ان طتفٌُ حلوط٢ حْهٗ ُش وَرظقيون 1ٓأن جٔزش )%

عٍ ٛرىرش حلظرخاة اع حلرىح   حل٠خغطش، وحٓظلخلش طتفٌُ هط٢ حْعرخ  حْهٗ ُىش اُحىحهىخ؛ ارىخ 

 َةِاه  حلهَود ان طة  حلرىح  .

 ( اىىن حلظٗاُىىٌ َٜىىيٍون أكمخًاىىخ أهٗ ُىىش، وَزٍَوجهىىخ وعقًىىخ لةرَكةىىش حْولىىٍ اىىن ٕ٘أن جٔىىزش )%

وحلظىً َقىع عُهىخ غخلزُىش  "ٓشؽِخ أخاله٤خ اُؼوبة ٝاُطبػخ"اَحكة حلترى حْهٗ ٍ لمىلزَؽ وهٍ 

ح١ْفخ  طلض ٓن يَ٘ ٓتىحص، وعُهخ ََر٢ حلفىَى حْكمىخغ حْهٗ ُىش رقىحيىي حلٔىةطش حلوخٍؿُىش، 

خلٜىىلُق أو حلرقزىىى  هىىى اىىخ طؼُىىذ يةُىىه حلٔىىةطش، وحلوطىىؤ أو غُىىَ حلرقزىىى  عهىىى اىىخ طرخ ىىذ يةُىىه ع

ش، عٍ كُن أجه َُفظَٝ أن َٜيٍوح أكمخاه  حْهٗ ُش عٍ ٟىىى حلرىَف وحلقىخجىن كرىخ هىى حلٔةط

عٍ حلرَكةظُن: حلؼخلؼش، وحلَحررش وحلظً َظ٠ق عٍ حلـيو  حلٔخر  حجوفخٝ جٔذ حٓظـخرخص حلظٗاٌُ 

 %(. 3 -%1َوحف اخ رُن: )طظ

إُيي٠ رييذ٠ٗ ٓغييزٟٞ اُؼ٤ِٔييبد اُ٘لغيي٤خ األسثؼييخ ُييذٟ رال٤ٓييز  -كيي٢ ضييٞء ٓييب عييجن –َْٝٗخُِييُص 

  أُشؽِخ، األٓش اُزٟ ٣ؼٌظ ع٤ًِٞبرْٜ، ٝأكؼبُْٜ األخاله٤خ.

 ٓشٌِخ اُجؾش:

 طظرؼة ا٘مةش حلزلغ حللخلٍ عٍ حلٔئح  حلَثُْ حِطٍ:   

رشث٤ييخ األٓييَ كيي٢ ر٤ٔ٘ييخ ٜٓييبساد رؾ٤ِييَ اُخطييبة األدثيي٢، ٝاُلؼييَ ثشٗييبٓظ هييبئْ ػِيي٠ ٗٔييٞرط ٓييب كبػ٤ِييخ 

 ٣ٝزلشع ػ٘ٚ أسثغ أعئِخ كشػ٤خ؛ ْٝٛ: األخاله٠؛ ُذٟ رال٤ٓز أُشؽِخ اإلػذاد٣خ؟

 اخ حلترىًؽ حلقخث  يةً طَرُش حْاة؟ -ٔ
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 اخ حلزَجخاؾ حلقخث  يةً جرىًؽ طَرُش حْاة؟ -ٕ

حْىرىٍ؛ لىيي  رُىش اهىخٍحص طلةُىة حلوطىخدرَجىخاؾ  ىخث  يةىً جرىىًؽ طَرُىش حْاىة عىٍ طتاخ عخيةُىش  -ٖ

 طٗاٌُ حلرَكةش حٔييحىَش؟

لىيي طٗاُىٌ حلرَكةىش رَجىخاؾ  ىخث  يةىً جرىىًؽ طَرُىش حْاىة عىٍ طترُىش حلفرىة حْهٗ ىٍ؛ اخ عخيةُىش  -ٗ

 حٔييحىَش ؟

 أ٤ٔٛخ اُجؾش:

 رزضؼ أ٤ٔٛخ ٛزا اُجؾش ك٤ٔب ٣أر٢: 

 حلظؤكُي يةً أهرُش طرة  حلة ش عٍ ُٓخ خص حؿظرخيُش، وػقخعُش وح رُش طرمْ ٛىٍس حلرـظرع حلوخٍؿٍ.  .ٔ

 حلظؤكُي يةً أهرُش طرة  حلة ش كىُٓةش عه  حلرظرة  لٌحطه، واـظرره، وكة ا٘مٗطه.  .ٕ

 غَّ حل٘رىٍ ليي حلرظرةرُن رقُرش حلة ش عٍ حلظرزَُ ين حلرـظرع، وحلُٔخن حٖؿظرخيٍ.  .ٖ

ٍٍ اَىىيولىؿٍٍ َلقىى  كىىغ حل  .ٗ رظرةرىىُن يةىىً طرةىى  حلة ىىش رىٛىىفهخ وٓىىُةش لظىحٛىىة عرىىخ  اؼرىىَ؛ وعقًىىخ ١ٔىىخ

 حلظؤػَُ، وحلظؤػَ حلرظزخىلُن عٍ يقى  أعَحى حلظىحٛة، وجفىٓه .

طترُىىىش حلفرىىىة حْهٗ ىىىٍ عىىىٍ ٓىىىُخن أهٗ ُىىىخص حللُىىىخس حلُىاُىىىش، وحٔرظرىىىخى يىىىن حلرر٠ىىىٗص حْهٗ ُىىىش   .٘

 حٖعظَحُٟش.

ررةرُن، وأولُخى حْاىٍ جلى أهرُش حلفرة حْهٗ ً، وحلررةُخص حلتفُٔش حلمخاتش هةفه عىٍ طىؿُه أجاخٍ حل  .ٙ

 ط٘مُة ٗوُٜش حلظةرٌُ.

ىىْن ػعىى َّ طلرىىة   .1 حلظؤكُىىي يةىىً كََىىش حلظةرُىىٌ عىىٍ أعرخلىىه، وطٜىىَعخطه حلظىىً طو٠ىىع ٍٔحىطىىه، وحهظُىىخٍ ، واو

 أئولُش  َحٍحطه. 

حٔييحىَىش عىٍ ٓىزُة اىحؿهىش حٔكزخ١ىخص، واىح ى  غَّ حل٘ىرىٍ رخْاىة عىٍ جفىىّ طٗاُىٌ حلرَكةىش   .8

 حلُؤّ.

 حلظؤكُي يةً كىن حلظفمَُ حلتقيٌ أكي أهيحف حلرتخهؾ ٟرن حلرىحى حليٍحُٓش حلروظةفش.  .3

كغ حلررةرُن يةً حٖرظرخى ين حلظيٍَْ حلقخث  يةً حللفظ وحلظةقُن الً حلظيٍَْ حلتقيي، واخ َٔظةِاه  .ٓٔ

 رٗ خص رُته ، ورُن طٗاٌُه .ان ط َُ عٍ أىوحٍه ، وعٍ ١زُرش حل

لفىض حجظزىىخ  اوططىىٍ حلرتىىخهؾ حليٍحٓىىُش ر٠ىىَوس ط٠ىرُن حلر٘ىىمٗص حٖؿظرخيُىىش حلقخثرىىش عىىٍ حلرـظرىىع  .ٔٔ

حلرَٜي ٟرن طة  حلرتخهؾ؛ كٍ ٖ َ٘رَ حلظةرٌُ رخل َرش عٍ اـظرره، وََُٜ أىحس عخيةش عٍ كىة هىٌ  

 حلر٘مٗص.          
 

 كشٝض اُجؾش:

( رىىُن اظىٓىىطٍ ىٍؿىىخص حلقُخٓىىُن: 0.05) ىٖلىىش ٖ طىؿىىي عىىَون ًحص ىٖلىىش حكٜىىخثُش يتىىي أىىظىي  .ٔ

 حلقزةٍ، وحلزريٌ لظٗاٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش ٖهظزخٍ طلةُة حلوطخد حْىرٍ.

( رىىُن اظىٓىىطٍ ىٍؿىىخص حلقُخٓىىُن: 0.05) ٖ طىؿىىي عىىَون ًحص ىٖلىىش حكٜىىخثُش يتىىي أىىظىي ىٖلىىش  .ٕ

 اٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش لرقُخّ حلفرة حْهٗ ٍ.حلقزةٍ، وحلزريٌ لظٗ
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 ؽذٝد اُجؾش: 

 ٣وزسش اُجؾش اُؾب٢ُ ػ٠ِ اُؾذٝد ا٥ر٤خ: 

 طةرُىًٌح  3ٔ( طةرًٌُح وطةرٌُس رخلٜى  حْو  حٔيىيحىٌ             ) ٖٙ: وحلظً طرؼةض عٍ )اُؾذٝد اُجشش٣خ

رتىىُن" رىىبىحٍس ٗىىَن حلظرةُرُىىش، و"يَعىىخن طةرُىىٌس( رريٍٓىىظٍ: "حلىىيكظىٍ   كىىخعظ غىىخج  حٔييحىَىىش  1ٔو

حٔييحىَىىش رتىىخص" رىىبىحٍس وٓىى٢ حلظرةُرُىىش، و ىىي يػىىَص حلزخكؼظىىخن ططزُىى  حلزلىىغ يةىىً طٗاُىىٌ حلرَكةىىش 

 حٔييحىَش؛ وًل  ْجهخ:

طُري ريحَش لرَكةش حلرَحهقش وحلظً طزىيأ اىن ٓىن حلؼخلؼىش ي٘ىَ وهىً اَكةىش وٓىُطش رىُن اَكةظىٍ:   -ٔ

رظ َُحص وحٟطَحرخص عٍ ؿرُع ؿىحجذ  -ٓىحى كخن عظً أو عظخس -حلطفىلش، وحلَٗي َرَ عُهخ حلفَى 

وُىة حلترى: حلـٔرٍ، حلرقةٍ، حٖؿظرخيٍ، وحٖجفرخلٍ؛ كُغ طِىحى  يٍس حلرَحه  يةىً حلظوُىة؛ عُظ

ح لرخ َظى ره عٍ كُخطه، وحلظً طاهَ عٍ ٛىٍس أكىٗغ حلُقاىش وحلظىً طُقزىة كىخ  كىجهىخ ىحعرًىخ  ًٍ ٛى

 لةرَحه  لزةىغ أهيحعه وياخله عٍ حلىح ع.

طظٔ  رَِخىس  يٍس حلظٗاٌُ يةً حلظفمَُ حلرـىَى، وحلظلةُىة حلرتطقىٍ، وكىة حلر٘ىمٗص، كرىخ طىِىحى   -ٕ

 الُهخ حلق٠خَخ؛ كٍ َمىجىح  خىٍَن يةً طفَُٔهخ.  يٍطه  يةً اتخ ٘ش حلرىحاة حلظً طٔظتي

طرظخُ رَِخىس ٛةش حلظٗاٌُ ررـظرره ، وََُٜون أكؼَ ويًُخ رر٘مٗطه؛ ارخ َظطةذ طييُ  ا٘خيَ   -ٖ

ْن ػع َّ حٖجظرخى لةرـظرع،   حلٔرٍ جلى ط َُُ  لٓع٠ة.واو

 

 اهىخٍس طلةُىة  وطظ٠ىرن:: وحلظً ح ظَٜص يةً اهىخٍحص طلةُىة حلوطىخد حْىرىٍ، اُؾذٝد أُٞضٞػ٤خ

اهخٍس ارىَحُ حلر٠ىرىن حٖؿظرىخيٍ ْٓىةىد حلوطىخد، اهخٍس ارخلـش عومعَ حلوطخد، ورتُش حلوطخد، و

  ول ظه، وطؤػَُهرخ.

وَقظَٜ حلزلغ يةً أررخى حلفرة حْهٗ ىٍ، وحلررؼةىش عىٍ: حللٔخٓىُش حْهٗ ُىش، وحليحعرُىش حْهٗ ُىش،  

 وحللم  حْهٗ ٍ، وحل٘وُٜش حْهٗ ُش.

 

 أدٝاد اُجؾش، ٝٓٞادٙ اُزؼ٤ٔ٤ِخ:

 أدٝاد اُجؾش:  -ٔ

 حهظزخٍ طلةُة حلوطخد حْىرٍ )اييحى حلزخكؼظُن (.- أ

 اقُخّ حلفرة حْهٗ ٍ )اييحى حلزخكؼظُن(. - د

 أُٞاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ: -ٕ

 ىلُة حلررة  لظيٍَْ حلزَجخاؾ حلرقظَف. -أ 

 كظخد حلظةرٌُ. -د 

 

 ٜٓ٘ظ اُجؾش:

يةىً حلظٜىرُ   حلظـََزىٍ  -عٍ حٔؿخرش ين أٓجةش حلزلغ، وحلظلق  ان ٛىلش عَوٟىه –حيظريص حلزخكؼظخن 

 ( حِطٍ:   ًٌٕ حلقُخُٓن: حلقزةً، وحلزريي ْىحطٍ حلزلغ؛ وهى اخ َىٟله حل٘مة ٍ  )
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  ٓسطِؾبد اُجؾش:

  ف األٓيَ ٝرشث٤يخ ََّ عةٔىفش طَرىَىش جقيَىش لىح ىىع حلرـظرىع، و ٠ىخَخ ، طٔىرً الىىً  رؤجهىىخ: "  -اؿَحثًُىخ –طُرى

طَٓىُن ا٘ىخيَ اَـخرُىىش لىيي حلظٗاُىىٌ لظ ُُىَ هىىٌح حلىح ىع، ورتىىخى اـظرىع ؿيَىىي عىٍ ٟىىىى كىة حلروىىخ١َ، 

ش حلظخلُش: حللىىحٍ وحلظهيَيحص حلٔخثيس، وحلظً طرىن طلقُ  هٌح حللة ؛ وًل  ان هٗ  حلررخٍٓخص حلررُخٍَ

 ".حلتقيي، ورتخى حلرـظرع، ورتخى حلؼقش رخلتفْ ليي حلرظرةرُن، وكة حلر٘مٗص

 ٝ ف رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢ ََّ رؤجه: "طفمُ  حلوطخد حْىرٍ الً أؿِحثه حلٜ َي)حْلفخ ،   -اؿَحثًُخ –َُر

 ؛ ر ُش حلظىحٛة".وحلظَحكُذ، وحلـرة(؛ لةى ىف يةً عومعَ ، وا٠خاُته حلؼقخعُش، وحَٔيولىؿُش

 ٝ ف اُلؼييَ األخالهيي٢ ََّ رؤجىىه: "ٓىىةىن َظىحعىى  اىىع ازىىخىيى حلٜىىىحد، وحلوطىىؤ عىىٍ جطىىخن   -اؿَحثًُىىخ –َُرىى

حلرٔىىئولُش حْهٗ ُىىش، وَتطىىىي يةىىً أٍرىىع يرةُىىخص جفٔىىُش طظفخيىىة ارًىىخ للىىيوع هىىٌح حلٔىىةىن؛ وهىى : 

 وحل٘وُٜش حْهٗ ُش".حللٔخُٓش حْهٗ ُش، وحليحعرُش حْهٗ ُش، وحللم  حْهٗ ٍ، 
 

 إعشاءاد اُجؾش:

 اُخطٞاد ا٥ر٤خ:  -ُإلعبثخ ػٖ أعئِخ اُجؾش اُؾب٢ُ –ُإلعبثخ ػٖ  أعئِخ اُجؾش؛ ارجؼذ اُجبؽضزبٕ     

: حلظؤ١َُ حلتاٌَ لرظ َُحص حلزلغ. ًٖ  أو

 ػخجًُخ: اؿَحىحص حلزلغ: وطظ٠رن:

 رتخى جرىًؽ طَرُش حْاة. .ٔ

 حلزلغ.اييحى حلرىحى حلظرةُرُش، وأىحطٍ  .ٕ

 اؿَحى حليٍحٓش حلرُيحجُش لةزلغ. .ٖ

 ػخلؼًخ: جظخثؾ حلزلغ، وطفَُٔهخ.

 ٍحررًخ: طىُٛخص حلزلغ، واقظَكخطه. 

 

 

 

 

 

 ضابحث ب(:ل ضيرسقمل ضيجزي 2)رقملر ول
 )إوب دل ضبلوثييل(

محايول ضخ ل لل خيبلر -
  ادبب.

 ألققلسل ضالعول اخالقب.ل-

محايول ضخ ل لل خيبلر -
  ادبب.

 ألققلسل ضالعول اخالقب.ل-

مبريسل
 ض زنلأل ل
  ضسميزح.

 خيقلرل
ألجسالوةل
  ضبحثل
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خ طفُٜةًُخ وحعًُخ لرظ َُحص حلزلغ  ًٟ ي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ٝرُ َظ٠رن هٌح حلقٔ  ان حلزلغ حللخلٍ يَ

 ا٥ر٢:

 أُؾٞس األٍٝ: رؾ٤َِ اُخطيبة األدثي٢Literary Discourse Analyzing  :اخهُىش ؛ وط٠ىرن

اخهُىىش طلةُىىة حلوطىىخد حْىرىىٍ، وج٘ىىؤطه، ، ػىى  طليَىىي ، واى رىىه اىىن حلاىىىحهَ حلرـظررُىىشحلوطىىخد

ح أهرُش اهخٍحص طلةُة حلوطخد.اَحكة وايحهةه، ػ   ًَ  طلةُة حلوطخد، واهخٍحطه، وأهُ

  أُؾٞس اُضيب٢ٗ: اُلؼيَ األخالهي٢Moral Actionاخهُىش حلفرىة حْهٗ ىٍ، وجاََىخص وط٠ىرن:  ؛

 حلترى حْهٗ ٍ، وجرىًؽ حلفرة حْهٗ ٍ، وازٍَحص طترُش حلفرة حْهٗ ٍ. 

  َأُؾٞس اُضبُش: ٗٔيٞرط رشث٤يخ األٓيPedagogy of Hope Modelرىخولى عََىٌَ  وط٠ىرن: ؛

وحلتاََىىش حلتقيَىىش عىىٍ حلظَرُىىش، واخهُىىش طَرُىىش حْاىىة، وازىىخىة طَرُىىش حْاىىة لزىىخولى عََىىَي، وأررىىخى 

افهىغ طَرُش حْاة، وأهرُش طَرُش حْاة عٍ حلظرةُ ، وأهرُش طَرُىش حْاىة عىٍ طترُىش اهىخٍحص طلةُىة 

 ك٤ٔب ٣أر٢:  -رلس٤الًل  -ٝٛٞ ٓب ع٤ُؼشض حلوطخد، وحلفرة حْهٗ ٍ،

 :Literary Discourse Analyzingٔؾٞس األٍٝ: رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢اُ

 :  ، ٝٓٞهؼٚ ٖٓ اُظٞاٛش أُغزٔؼ٤خ:ٓب٤ٛخ اُخطبةأٝفًل

 ٓب٤ٛخ اُخطبة: -ٔ

ى ح اَحؿرىىش حلمىىٗغ، و ىىي هخ١زىىه رىىخلمٗغ اوخ١زىىش، : لوطىىخد ل ىىشً رؤجىىه: حلوطىىخد، وحلروخ١زىىشُكىىيو

رىىن اتاىىىٍ، ح.             )"حلوطىىخد، وحلر٘ىىخوٍسوحلروخ١زىىش افخيةىىش اىىن ". "وهطخرًىىخ، وهرىىخ َظوخ١زىىخن

ٔ33ٗ، .ٖٙٙٔ) 

حلمىىٗغ؛ أي حلَٓىىخلش  :وٖ َمىىىن حلوطىىخد هطخرًىىخ اىىخ لىى  َظىىىحعَ عُىىه ػٗػىىش يتخٛىىَ ٍثُٔىىش؛ أولهىىخ

حلرـَىس ان حلُٔخن حلرقخاً، وػخجُهخ: حلرى   أو حلُٔخن حلرقخاً، وػخلؼهخ: أ١َحف حلظوخ١ذ، واًح حؿظررض 

. وَرمن حهظٜخٍ حلوطخد عٍ امىجُن ٍثُُٔن؛ هٌ  حلرتخَٛ عٍ ٗمة ل ىي حٛطةق يةً طٔرُظه حلوطخد

 ٍ )حلُٔخن حٖؿظرخيٍ، وأ١َحف حلظىحٛة(.هرخ: حل٘مة حلة ىي )حلُٔخن حلة ىٌ(، وحلرى   حٖؿظرخي

 -عٍ حلرقىى حلرخُٟش –عقي يتً حلة ىَىن، ويةرخى حٖؿظرخع، ويةرخى حلتفْأاخ حلوطخد حٛطًٗكخ 

ح لظؤػَُ  عٍ اىٍحن حلىح ع، وحلهىَش حلٌحطُش، وحلظ ُُىَ حلرـظررىٍ، لمىن َزقىً حلوطىخد  ًَ ريٍحٓش حلوطخد؛ جا

ح لةـي  ًَ  :ٝرؼذدد رؼش٣لبرٚ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢. افهىًاخ ارقيًح، واؼُ

حلوطىىىىىخد هىىىىىى:" أي حٓىىىىىظويحغ لة ىىىىىش حلرتطى ىىىىىش، أوحلرمظىرىىىىىش، وَُتاىىىىىَ الُىىىىىه يةىىىىىً أجىىىىىه ارخٍٓىىىىىش 

 .(Fairclough,1995,P.71)حؿظرخيُش"

ف رؤجىىه: "ٗىىمة اىىن أٗىىمخ  حلت٘ىىخ١ حٖؿظرىىخيً َُ٘ىىمة حلرـظرىىع، وحلؼقخعىىش، وهىىى ؿىىِى ٖ َظـىىِأ اىىن  َّ وَُرىى

 .(Fairclough and Wodak, 1997,P.80)يٗ خص حلٔةطش"

ف َّ ارتٍ لةوزىَحص، وطُٔىه   -ان اتاىٍ اليى –)حلرمظىد/حلرتطىن( طُرطً : "١ََقش عٍ حلمٗغرؤجه وَُر

 ,Jorgensen and Philip)  .عٍ طٜىََ حلهىَخص، وحلرٗ خص حٖؿظرخيُش، وجا  حلررخٍف، وحلرٗ خص"

2002,p.67) 
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 (:ل ضعالقةلبيلل ضخ ل لو ضشص.3) ر ولرقم
 (10-6.صلصل،2011 ،دضرىل( ضسربر:ل

 

فكرخ  َّ اخ وٍحى حلة ش حلرمظىرش، وحلرتطى ش؛ لُٜة الً حلٜىٍ حلزٜىََش،  رؤجه: "جاخغ حطٜخ  َرظي الً َُر

 وغَُ حلةفاُش عٍ حلتٚ؛ وهى جاخغ َُىلي ان حلى خثع حلرلُطش، وَلرة ارخجُهخ".

(Varga, 2010, P.10) 

 

 رؾذ٣ذ أثؼبد اُخطبة ك٢ أسثؼخ أثؼبد، ْٛ:  -ك٢ ضٞء ٓب عجن -٣ٌٖٝٔ

ٓىىُخن حؿظرىىخيً َـٔىىي ل ىىش حلظفخيىىة رىىُن أعىىَحى اـظرىىع : َُرتىىً رررخٍٓىىش حلة ىىش عىىٍ اُجؼيذ افعزٔييبػ٢ -

 .حلظىحٛة

 : َُرتً رخجرمخّ ًحص حلرَٓة، وطؤػَُ  عٍ ًحطُش حلرظةقً.اُجؼذ اُزار٢ -

 : َُرتً رظٜىََ ١زُرش حلرـظرع، وػقخعظه، واَيلىؿُظه ررخ َٔظهيف كة ا٘مٗطه.اُجؼذ اُوسذ١ -

 : أي يٗ ش حلظىحٛة رُن ١َعُن: حلرَٓة، وحلرٔظقزة. اُجؼذ اُزٞاص٢ِ -

وَوظة  افهىغ حلوطخد ين افهىغ حلتٚ؛ عُُري حلتٚ ؿٔيًح َؼَُ طرخٓمه، وحٍطزخ١ه جلخس حلىتٚ، 

؛ وهىى اىخ َىٟىله حل٘ىمة ولمته َٔظري كُخطه ان حلوطخد حلٌي َزرغ عُه حلىَوف، وحلقىيٍس يةىً حلظىحٛىة

 :( حِطٍٍٖ   )

 

  + = + 

   

                        

 

 

ٓىمىجُش، ٠َىفٍ يةُهىخ حلوطىخد رتُش ل ىَش عٍ كخلش جاخاُش  -عٍ ٟىى حل٘مة حلٔخر  –ان حلتٚ 

حللُىَش، وحللَكش؛ لُرزَ ين حلة ش عٍ كخلش رَحؿرخطُش يرةُش طَُ٘ الىً حٖٓىظويحغ حلفرةىٍ رىُن ١ىَعُن عىٍ 

ىخ ل ىًَىخ  ًٜ اى   طىحٛىة اىخ، وٓىُخن حؿظرىخيٍ الىيى؛ ورىٌل  طرىخلؾ حلة ىَىخص حلتٜىُش حلوطىخد رىٛىفه ج

ح ىحهةًُخ لة ش(، رُترخ طرىخلؾ حلزَحغرخطُى ًَ ح هخٍؿًُىخ )طراه ًَ ش حلوطىخد رىٛىفه جظخًؿىخ لرىحاىة هخٍؿُىش )طراهى

 . (ٓٔ-ٙ، ٙ ٙ. ٕٔٔٓىلمً،) لة ش(

 ٖٓ اُظٞاٛش أُغزٔؼ٤خ: ٓٞهغ اُخطبة -ٕ

، وهىى "ان حلوطخد ان اتاىٍ حؿظرخيً هى: "كة ل ش اظـةُش عٍ ٛىىٍس طىحٛىةُش أو حؿظرخيُىش 

 .ل ش حلظفخية رُن أعَحى حلرـظرع حلٌَن َظىحٛةىن رخلة ش

 (. 3ٖ، ٙ.ٕ٘ٓٓ)يمخٗش، 

ًٗ لة ش حلرٔظوياش؛ عٗ َرمن كٜىَ حلوطىخد عىٍ يرةُىش وٛى  حلٜىُ   وَُري طلةُة حلوطخد طلةُ

حلة ىَش ررُيًح ين و خث  هٌ  حلُٜ ، وأهيحعهخ عٍ حلرـظرع؛ حْاَ حلٌي َىٟق كُ  َرمىن لة ىش أن طوةى  

 .                                      حلظفخيٗص حٖؿظرخيُش

  ضخ ل 
  ضشص  ضدقلال ضسملألى

  ضا اليل ل ض ز غسلمقة  ضا اليل ل ضشرقة

 محايول ضخ ل 
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هٌح حلظٜىٍ حلـيَي لة ش وحطٔع حلرـخ  لُظ٠رن عقي يَعض ىو  حلرخل  ١ََقهخ جلى حليَرقَح١ُش،   

حلٌي أعٜق يته رَوُ اٜطةق حلوطخد، واخ أٓتي الُه ان هٜخثٚ أجِلض حلة ش اىن يةُخثهىخ الىً ٓىخكش 

الىً ٟىَوٍس طتخولهىخ حٖٓظررخ ، وعظلظهخ يةً حلرقخٛي وحْعرخ ، و َجظهخ رخلُٔخ خص حلظً طمظتفهخ، وىيض 

عٍ ٟىى اخ َـَي رُن أظررةُهخ اىن طفىخيٗص، وحٟىطَص ح١ْىَحف حلرظتخعٔىش الىً حلزلىغ يىن أىوحص 

طَِن لٕجٔخن هٌح حلَأي أو ًحن وَئػَون رهىخ عىٍ حلىَأي حلرىخغ؛ ارىخ ؿرىة حلوطىخد ع٠ىخى طٜىخىغ َلىىؽ 

ػى  َؼزىض هىَظُىه: حٖؿظرخيُىش،  حلقخٍة الً أن َظلٜن عٍ اى ع ارُن اتىه َىيحعع يىن  ُرىه، وعومعىَ ، واىن

 وحَٔيَىلىؿُش.

 (.ٕٓ، ٙ.ٖٕٔٓ)يزُي، 

وعٍ ُٓخن يهَ عبن كة ارخٍٓش حؿظرخيُش ًحص يٗ ش و١ُيس رخلة ش أو رخلوطخد طفظىَٝ ارخٍٓىش 

حلٔىىةطش، واىىن حل٠ىىَوٍي أٖ طقظٜىىَ حلٔىىةطش هتىىخ يةىىً حلفرىىة حلُٔخٓىىٍ، أو حلرٔىىمٌَ، أو حٔىحٌٍ؛ رىىة 

 ٖهظُخٍ، وحطوخً حلقَحٍ.               جقٜي رهخ حلهُرتش يةً ح

 (.8ٖ، ٙ. 3ٕٔٓ)َطخوي، ويهَون، 

ْك ٣ٌٔييٖ اُوييٍٞ إٕ اُِـييخ ٓٞعييٞدح ثييبُوٞح، ٣ٝٞعييذٛب اُخطييبة ثبُلؼييَ كيي٢ ٓغييبٍ ٝعيي٤بم  ْٖ صَيي يي ِٓ ٝ

ٌَيشٙ، ٣ٝضجيذ ٣ٞٛزيٚ، ٝإ٣ذُٞع٤زيٚ؛ ًغيج٤َ ُزؾو٤ين عيِطزٚ،  اُزٞاصَ، ٝاألؽيذاس؛ ك٤يذاكغ ثٜيب اُليشدػٖ كِ

األٓش اُزٟ ف ٣ٌٖٔ ٓؼٚ ؽسش اُخطبة ك٢ ػ٤ِٔخ ٝصق  .زٚ، ٝرش٤ٌَ أدٝاسٙ افعزٔبػ٤خٝٗلٞرٙ، ٤ٛٝٔ٘

اُسيي٤ؾ اُِـ٣ٞييخ ثؼ٤ييذًلا ػييٖ ٝ ييبئق ٛييزٙ اُسيي٤ؾ، ٝأٛييذاكٜب كيي٢ أُغزٔييغ. ٝرزؼييذد أٗييٞاع اُخطييبة؛ ٝكوًلييب 

 ُطج٤ؼزٚ، ٝؿشضٚ؛ ك٤ٔب ث٤ٖ: اُخطبة اُذ٢٘٣، ٝاُغ٤بع٢، ٝاألدث٢؛ ٝك٤ٔب ٢ِ٣ رلس٤َ رُي:

: وهى أكؼَ حلوطخرخص يرىاُش رمىة ايحٍٓىه؛ ْجىه كىجىه ٓىةطىًَخ َرزىَ يىن أاىَ طٔىةُرٍ اُذ٢٘٣اُخطبة  -

اًيىىخجٍ َطخلىىذ رخَٔرىىخن رخل ُىىذ، ورخلرقخثىىي، وَرظرىىي يةىىً حلظٜىىىََ حلفتىىٍ، واػىىخٍس حلوُىىخ ، وحللُىىخس 

 حلرٔظقزةُش.

وحلتاََىخص    الىً  وهى هطخد حلف٠ىخثة، وطرُُِهىخ يىن حلًَحثىة، وحهظىِح  حلرقخثىي، اُخطبة األخاله٢: -

 ٓةىن عخٟة، وارخاةش كٔتش.

جلىىى حلرظةقىىٍ لةظىىؤػَُ يةُىىه، وا تخيىىه  -يىىن  ٜىىي-هىىى هطىىخد حلٔىىةطش حلىىٌٌ َىؿىىه اُخطييبة اُغ٤بعيي٢: ٝ -

رر٠رىن حلوطخد، وَةـؤ غخلزًخ الً حٓظؼخٍس حلَاىُ عٍ يقى  حلروخ١زُن ان أعَحى حلرـظرع؛ لُظرمن اىن 

 طلقُ  هيعه.

حلوطخد ًو حلقيٍس يةً حلظؤػَُ عٍ حلرظةقٍ، واػخٍس هُخلىه ررقىيحٍ اىخ عُىه اىن ارىيحع وهى اُخطبة األدث٢:  -

 (.ٙٔٔ -ٖٔٔ، ٙ ٙ. ٕٗٔٓ، حلر٘خ زشان ؿخجذ حْىَذ)

ىىْن ػعىى َّ َُرىىي حلزلىىغ عىىٍ ل ىىش حلوطىىخد حْىرىىٍ رلؼًىىخ عىىٍ حلى ىىخث ، وحْٗىىمخ  حلوخٛىىش رخْجارىىش  واو

اجـىخُ ؿررىٍ عىٍ  -هً عٍ ًحطهخ –هخ، وارخجُهخ، عمة ل ش حٖيظزخ١ُش لةَاىُ حلتُٜش، والخولش طليَي ىٖلظ

 (. ٕٙ -ٕ٘، ٙ. 8ٕٓٓحلظرزَُ، وحلظىحٛة)ٛرىى، 

واىىن جخكُىىش أهىىَي َظطةىىذ طلةُىىة حلوطىىخد حْىرىىٍ اىىن حلرلةىىة حلظلةُىىة يةىىً أىىظىَُن؛ حْو : 

، 33ٙٔي، أظىي حليٍحٓىخص حْىرُىش حلة ىَىش، وحلؼىخجٍ: ىٍحٓىش حلرـىخ  حٖؿظرىخيٍ لظلةُىة حلوطىخد )حلٔىُ

.ٙ٘ٓ.) 
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ورخٓظقَحى اخ ٓز ؛ َظ٠ىق أن حلوطىخد حْىرىٍ كُىخن ًو ١زُرىش اريحيُىش رٗغُىش عََىيس طمٔىزه اىن 

اخ َفىن جطىخن حلررىخجٍ حلررـرُىش ْلفخ ىه؛ واىخ  -غَُ حلرظى رش-حٖكظرخٖص حلة ىَش، وحليٖٖص حلرقٜىىس 

ُةهىخ رىيًىح اىن حلرٗاىق حل٘ىمةُش حلة ىَىش، ان ٓزُة لةىٛى  الىً ُكْتىه هىٌ  حلوطخرىخص اٖ رخٖيظرىخى يةىً طلة

ًٖ الً ح١َْ حَٔيَىلىؿُش، وحلؼقخعُش حلظً طـٔي ١زُرش حلرـظرع، وا٘مٗطه؛ كُٔخن اقخاٍ لرىٟىىع  وٛى

حلوطخد، ػ  كُٔخن  ٜيي َٔظهيف حلم٘  ين حلرـظرىع حلوىخٍؿٍ، وا٘ىمٗطه، واىخ َٔىىى  اىن يٗ ىخص 

 ٖٖغ، وٛرىرخص.حؿظرخيُش رُن أعَحى ، واخ َىحؿهه  ان ي

 ٓب٤ٛخ رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢، ٝٗشأرٚ، ٝٓذاخِٚ: :صب٤ًٗلب

ان طلةُة حلوطخد اٜطةق ؿخاع ٖٓظررخٖص كؼَُس، وَرخلؾ اىٟىيخص وحٓىرش جلىى: حلظيحولُىش، 

وحْٓةىرُش، وحلُٔرخثُش، ؤَه  عٍ ع  ٗفَُحص حلوطخد ان أؿة عهره، وحٓظمخجش ايلىٖطه ىون حلتاَ الىً 

 ُٓخًُٓخ كخن، أو أىرًُخ، أو حؿظرخيًُخ، أغ طرةُرًُخ.جىيه؛ 

عظلةُىىة حلوطىىخد َظـىىخوُ حلزتُىىش حلٔىىطلُش الىىً ىٍحٓىىش حلاىىَوف حلوخٍؿُىىش حلظىىً أىص الىىً اجظخؿىىه، 

 . (1، ٙ.ٕ٘ٓٓوحلرقٜي اته)يمخٗش، 

 :رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢، ٝٗشأرٚٓب٤ٛخ  -1

اىىن هىىٗ  رلؼىىه " Harris 1592 هىىخٍَْ"ان ؿىىٌوٍ ًلىى  حلرٜىىطةق طرىىىى الىىً حلرىىخل  حلة ىىىٌ 

؛ وًلىى  رىٛىىفه أو  لٔىىخجً كىىخو  طىٓىىُع كىىيوى اىٟىىىع حلزلىىغ حلةٔىىخجً "طلةُىىة حلوطىىخد" حلُررعتىىْىنع رىىـ

لُظريي كيوى حلـرةش الً حلوطخد؛ وحجطٗ ًخ ان طىٓىُع كىيوى حلىٛى  حلةٔىخجً الىً اىخهى هىخٍؽ حلـرةىش؛ 

 وحلرـظرع.لُ٘رة حلرٗ خص حلرىؿىىس رُن كة ان: حلة ش، وحلؼقخعش، 

 (1ٔ، ٙ.383ٔ)َقطُن، 

 :ٝرؼذدد رؼش٣لبد رؾ٤َِ اُخطبة ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٠ 

ف رؤجه: " كُفُش حٓظررخ  حلتخّ حلة ش أىحس لةظىحٛىة، وكُى  َئلى  حلرىظمة  ٍٓىخثة ل ىَىش َىؿههىخ  - َّ َُر

 الً حلرظةقً، عُقىغ هٌح رررخلـظهخ ل ىًَخ يةً جلى هخٙ لظفَُٔهخ".   

 ي( ، ٙ.331ٔ)رَحون، وَى ، 

ف  - َّ رؤجىىه: "أٓىىةىد رلىىغ ٗىىخاة َ٘ىىَُ الىىً يرةُىىخص ارخٍٓىىش حلة ىىش اىىن هىىٗ : اىىخ وٍحى حلفرىىة، وَُرىى

وحَْىيَىلىؿُخ، وحلررَعىىش، وحلرلخىػىش، وحلٔىىَى، وحلظرزُىَ وحلظفىىخوٝ، وحلٔىةطش وحلقىىىس حلرظلىلىش اىىن 

 (.Sözen, 1999, P.74ٗوٚ الً يهَ")

ف - َّ ف ىٖلىش حلوطىخد، ورتُظىه حلرخاةُىش،  كرخ َُر  َ رؤجه: "حٓظويحغ حلرلةة لرتهـُش ُايع َّقىش طرمتىه اىن طرى

ذ، واىٟىع حلوطىخد، وٓىُخ ه، والخولىش  وحلظليَي ُايع َّ  لةرٗ ش رُن يتخَٛ : حلروخ١عذ، وحلروخ١و

 عه  كة اخ َيي  يرةُش حلظىحٛة، أو َرى هخ". 

    McCarthy, 2000,P.66)) 

ف  - َّ رؤجه: " طفمُ  حلوطخد حلرظرخٓ  حلرمظىد، أو حلرٔرىع الً رتُخص ؿِثُش عخيةش واظفخيةش، كرخ َُر

ىحهةُش وهخٍؿُش؛ ان أؿة ارَعش اوظة  حلرَؿرُخص حلوطخرُش، وحْْٓ حلررَعُش، وح١َْ حلتاََىش 

ًٗ ين ارَعش ا٠خاُته، والظىَخطه، وغخَخطه، وارخََُ ، وع٠خثة ه، له، وحلظً أٓهرض عٍ ط٘مُةه، ع٠

 (.ٖ، ٙ.3ٕٓٓورتُخطه، وؿتٔه")ٓريَش، 
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طرََ  طلةُة حلوطخد حْىرٍ؛ رؤجه: "طفمُ  حلوطخد حْىرٍ الً  -عٍ ٟىى اخ ٓز  ان طرََفخص –وَرمن 

أؿِحثه حلٜ َي )حْلفخ ، وحلظَحكُذ، وحلـرىة(؛ لةى ىىف يةىً عومعىَ ، وا٠ىخاُته حلؼقخعُىش، وحَٔيولىؿُىش 

زؼش٣ق اُغبثن إٔ ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة رؼي٤ٖ اُزال٤ٓيز ػِي٠ كٜٔيٚ، ٝثزُي ٣زضؼ ٖٓ اُر ُش حلظىحٛة"؛ 

 ٝرلغ٤شٙ، ٝرؾ٤ِِٚ؛ ك٢ ضٞء ٓب ٣أر٢:

١زُرش حلوطخد حْىرٍ رىٛفه وُٓةش لةظىحٛىة حٖؿظرىخيٍ عىٍ ا١ىخٍ رٗغىٍ ؿرىخلٍ ا تىخيٍ َلقى   -

 حلظفخية، وحلظىحٛة رُن ١َعُه.

 والظىح . طـِثش حلتٚ حْىرٍ، وطفمُمه؛ ر َٝ ايخىس رتخى ا٠رىجه، -

ًٓىىخ لر٠ىىخاُن، وارىىخٍن هفُىىش  - طـِثىىش حلزتىىً حلة ىَىىش )حْلفىىخ ، وحلـرىىة، وحلظَحكُىىذ( حلظىىً طُرىىي حجرمخ

 وٍحىهخ.

 طلةُة حٖٓظويحغ حلفرةٍ لة ش، واخ َظ٠رته ًل  ان ؿىحجذ: ػقخعُش، واَيولىؿُش. -

ًٗ لةىتٚ، وٗىًَكخ لىه علٔىذ؛ رىة َظرىيي  ًلى  رىؤن َ رتىً ورتخًى يةُه؛ عٗ َُري طلةُة حلوطخد طلةىُ

ىْن ػعى َّ َُرىي  ررىح ع حلرظمةرُن حٖؿظرخيُش، وهٜخثٜه  حلظةفاُش حلظً طرتق هطخره  هىَش طةفاُش هخٛىش، واو

ًٖ الىً  ًٖ جًُٜخ، وجقىيًَخ ارًىخ َىَطز٢ رظلةُىة حلتٜىىٙ، وحلق٠ىخَخ حلرَطزطىش رهىخ؛ وٛىى طلةُة حلوطخد اـخ

ٔىىظىَخص حلظىىً طرمىىْ عمىىَ حٔجٔىىخن، وا٘ىىخيَ ، حلق٠ىىخَخ حلمزىىَي حلرظرةقىىش رخلوطخرىىخص؛ أي اـرىىىع حلر

وٗوُٜظه. عةمة هطخد حهظُخٍحص َوظخٍهخ، واىح ع َظوٌهخ، وألفخ  َظىٓة رهخ، وأٓةىد َرُِ  ين غَُ  

ان عتىىن حلوطىخد، وهىٌح اىخ َؼزىض هىَىش حلمخطىذ حٖؿظرخيُىش، وحلرٌهزُىش، وحلفمََىش؛  ٜىي رةىىغ حلرٗاىق 

 حلـرخلُش لٕريحع.

 ة:ٓذاخَ رؾ٤َِ اُخطب -ٕ

و ي طريىص ايحهة طلةُة حلوطخد، وطيٍؿض ان حل٘مة حلة ىي الً حلر٠رىن حلمخان هة  حلة ش، 

لظم٘  ين حؿظرخيُظه؛ أي  ىَوف اجظخؿىه، وطةقُىه عىٍ يٗ ىش اظزخىلىش رىُن حلمخطىذ، وحلرظةقىٍ؛ وًلى  يةىً 

 حلتلى حِطٍ:

 أُذخَ اُِغب٢ٗ ك٢ رؾ٤َِ اُخطبة: -

ًٖ وحٓ رًخ لة ش، وع٠خًى هٜزًخ ليٍحٓظهخ وعقًخ لرٔظىَخص ٓض: ٛىطٍ، لقي طَن حلظلةُة حلزتُىٌ اـخ

وطَكُزٍ، وَٛعٍ، وىٖلٍ، وارـرىٍ، ورٗغىٍ؛ اٖ أجىه  ىة اقُىيًح ررٔىظىي حلـرةىش ىون أن َظـخوُهىخ، 

ح عٍ ُٓخ خص حلـرة حلة ىَش.  -عٍ ا٠رىجه –و ة حلوطخد  ًِ  الظـ

كىىخو  طىٓىىُع اـىىخ  حلزلىىغ وهىىى أو  لٔىىخجٍ  -وططىىىٍ افهىىىغ حلوطىىخد رف٠ىىة ؿهىىىى "هىىخٍَْ"

، أو اظظخلُش ان حلـرة طمىن اـرىيش  -حلةٔخجٍ ًٗ لُظريي ىٍحٓش حلـرةش الً حلوطخد؛ رىٛفه "اةفىً خ ١ىَ

ارخَتش رتُش ٓةٔةش ان حلرتخَٛ، رىحٓطش حلرتهـُىش حلظىَُرُىش، ور٘ىمة َـرةتىخ  -عٍ ٟىثهخ –ات ةقش َرمن 

 . )1ٔ، ٙ.383ٔعٍ اـخ  لٔخجٍ الٞ")َقطُن، 

أن ًل  حلريهة ل  َقيغ ؿيَيًح عٍ اـخ  ىٍحٓش حلوطخد حلٌي  ة اقُيًح رلىيوى حلـرةىش حلة ىَىش، اٖ 

وألفخ هخ، وطَحكُزهخ، ررخ َـرةه كُخجًخ ج٘ؤ ان عَحغ، هخوًَخ اىن حْغىَحٝ، وحلرقخٛىي، َٔىظهيف ًحطىه ىون 

 غَُ ؛ ارخ كخن جقطش حجطٗن لاهىٍ حلريهة حلُٔرخثٍ عٍ طلةُة حلوطخد.
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 اُغ٤ٔبئ٢ ك٢ رؾ٤َِ اُخطبة:أُذخَ  -

؛ لُُئٓىْ يةىً عىَوع sematicوحلٌي جقة حلوطخد اَكةش ؿيَىيس اىع رىَوُ حلظلةُةىٍ حلٔىُرُخثٍ 

ػٗػىىش؛ وهىى : حلَاىىىُ، وحلىىيٖٖص، ويرةُىىخص طىٛىىُةهخ "حلظيحولُىىش"، واًح اىىخ كخجىىض حليٖلىىش طُرتىىً رظىٟىىُق 

عبن حلظيحولُش طُرتً رخلَ٘و١ حلظىً طـرىة حْ ىىح  حلَ٘و١ حلظً طـرة طة  حْ ىح  افهىاش، و خرةش لةظفَُٔ؛ 

 حلة ىَش جخؿلش، واقزىلش، واٗثرش لةرى   حلظىحٛةً؛ أي حلَ٘و١ حلظً طليى يٗ ش حلتٚ رخلُٔخن.

ورٌل  َظـخوُ حٖطـخ  حلظيحولٍ لظلةُة حلوطخد حلزٗغش حلرخاش، وحلزٗغىش رفمَطهىخ حلزتُىَىش؛ لُمىىن 

ح ؿيَيًح َُرتً رزٗغش  ًٍ حلوطخد، وَظتخو  حلوطخد رىٛفه اىٟىىًيخ هخٍؿًُىخ َفظىَٝ  وؿىىى يٗ ىش اتاى

 كىحٍَش رُن اظة ، واوخ١ذ.

ورٌل  طلى  طلةُة حلوطخد ان اؿَحى ٗمةٍ لظفمُ  حلزتُش حلة ىَش لةوطىخد الىً يلُىش لةم٘ى  يىن 

واظةقُىه؛ اٖ حلررةُش حلظىحٛةُش حلظً طرزَ ين ا٠رىن حلوطخد رىٛفه اى فًخ طىحٛةًُخ رُن اتظؾ حلوطىخد، 

، وارخلـشً؛ لُاىة حلوطىخد، و ىَوف  ًٗ أن ًل  ٖ َلق  ح ظَحن حلوطخد ررـظرره، ووح ره؛ ٍٛيًح، وطلةُ

 حلرـظرع، وا٘مٗطه عٍ حجفٜخ  طخغ ٖ ٍحر٢ رُتهخ.

 ( 38، ٙ.33ٕٔ)ع٠ة، 

 أُذخَ اُغٞع٤ُٞٞع٠ ك٢ رؾ٤َِ اُخطبة: -

وجاىىَ لة ىَىىش الىىً حلزتُىىش حلرـظررُىىش، طـىىخوُ حلرىىيهة حلٔىٓىىُىلىؿً عىىٍ طلةُىىة حلوطىىخد حلزتُىىش ح

لةوطخد كىجه اتٔىؽ ان هُى١ اَيَىلىؿُش اظرىيىس ٖ طُلٜىً؛ عهىى َرؼىة للرىش كىة حلرٗ ىخص حلرـظررُىش 

اظ ة ة عٍ حلفَى حلٌي َرُي اجظخؿه عٍ ٗمة هطخد يهىَ، أو   -عٍ حلى ض جفٔه -ررٔظىَخطهخ حلروظةفش، وهى 

ٔيَش حلوخٛش، وأؿهِطه حلتفُٔش حلررُقش أ٠ًَخ، وأن كة طلةُة هطخد ىحهةٍ رىحٓطش أؿهِطه حلر٠ىَش حلـ

ِ  ين ايطخى طلةُة ٗرىلٍ لةاىحهَ؛ ارخ َزقُهخ عٍ حلُٔخن حلة ىي، وعٍ  لةوطخد عٍ طٜىٍ حْلٔتُش يخؿ

 أظىح .

(Bakhtin,1981,P.49-50) 

ح جقيًَخ ٖ َتف  ين حلتٚ، أٖ وهىى "حلظتىخٙ"، كرىخ جىِع ٔيطىخى  Bakhtin""و ي حرظيع  ًَ طرزُ

طلةُة حلوطخد رُريًح ٓىُٓىلىؿًُخ، عخلوطخد رخلتٔزش له: "َرُي أؤلش هطخد حِهَ، وَظـٔي عٍ حلوطخرخص 

حلةٔىىخجُش )هطىىخد ازخٗىىَ، وهطىىخد غُىىَ ازخٗىىَ، وهطىىخد غُىىَ ازخٗىىَ كىىَ(؛ ولهىىٌح َىىَحهن يةىىً حلرىىتهؾ 

ح ٓىُٓىلٔىخجًُخ، عُرىَف حلوطىخد حٖؿظرخيٍ ع ًَ ٍ حلةٔىخجُخص، وٟىَوٍس طفٔىَُ وح رىش هطىخد حل ُىَ طفٔىُ

رؤجه:" هطخد عٍ حلوطخد، كةفظ عٍ حلظةفظ، لمته عٍ حلى ض ًحطه هطخد ين حلوطىخد، وطةفىظ يىن حلىظةفظ، 

  (Bakhtin,1981,P.21).ورهٌح عبجه َـرع رُن حلظلةُةُن: حْلٔتٍ، وحلٔىُٓىلىؿٍ"

لُوطى رٜىٍس كزَُس جلى طلةُة حلوطىخد ٓىٓىُىلىؿُخ، عُوَؿىه اىن ىحثىَس  "ثٞسد٣ٞ"؛ػ   هَ

حلظلةُة حلةٔخجٍ؛ ْن امرن  ىطه، أو ٓةطظه َؤطٍ اىن هخٍؿىه؛ أي اىن حلرٗ ىخص، وحلرئٓٔىخص حلوخٍؿُىش؛ 

ة ىش، رلُغ َظـخوُ  ُىى حلة ش، وَوَؽ ان رتُش حلة ش الً رتُش أوٓع هً حلرـظرىع، وَقىى : "ان حٓىظررخ  حل

، 33ٓٔوعلىي حلوطخد، وكُفُش القخثه عٍ حلى ض ًحطىه َظى ى  يةىً حلرقىخغ حٖؿظرىخيٍ لةرظمة ")رىٍىَىى، 

 .ٙ ٙٙٗ-ٙ1.) 
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وارىىخ ٓىىز  َظ٠ىىق أن ًلىى  حلظلةُىىة حلٔىٓىىُىلىؿٍ َرزىىَ يىىن وؿهىىخص جاىىَ اظقياىىش عُرىىخ َوىىٚ 

ةقىش جهخثُىش، الىً كىجىه حلوطخد؛ كُغ َظـخوُ حلتٚ رىٛفه اـرىيش اظظخلُش ان حلـرة حلة ىَىش، ورتُىش ا 

كُخجًخ اظريى حلرٔظىَخص أٓخٓه حلة ش، ولمن ٖ َزقً كزُٔهخ؛ ٖكظىحثه يةً رخ١ن اظرىيى حْوؿىه رٜىىٍس ٖ 

خ يهَ. ًٜ ن ج  جهخثُش َلُةه لُمىن أكؼَ ان جٚ، عُُرُي اجظخؽ جفٔه رتفٔه، ػ  َظفخية اع حلقخٍة عُمّىو

خد عٍ ػٗػش أٗمخ ؛ حْو : وهىى َتىيٍؽ ٟىرن وهمٌح َرمن طليَي أٗمخ  حلظرخاة اع افهىغ حلوط

حلرَ٘وع حلزتُىٌ حلةٔخجٍ، وٖ َظريي ح١ٔخٍ حلة ىي، وحلظىؿىه حلؼىخجٍ: وهىى حلرتاىىٍ حلٔىُرخثٍ أي حلة ىش 

عٍ ُٓخن يرةُىش حلظىحٛىة، وحلظىؿىه حلؼخلىغ: وهىى حلظىؿىه حلٔىٓىُىلىؿٍ حلظىحٛىةٍ حٖؿظرىخيٍ لةوطىخد 

حلزتُىخص: حلرـظررُىش، وحلؼقخعُىش، وحَٔيَىلىؿُىش حلرظ٠ىرتش عىٍ حلوطىخد، حلٌي َظـخوُ حلرفهىغ حلةٔخجٍ الىً 

: حلرٔظىي حلةفاً، ػ  -يةً حلظَطُذ-وطظ٠ق طة  حْٗمخ  رىٛفهخ أظىَخص ػٗػش لظلةُة حلوطخد، وهً 

 حلظيحولٍ، ػ  حلؼقخعٍ حلرـظررٍ؛ وعُرخ َةٍ طفُٜة ًل .

 رؾ٤َِ اُخطبة، ٜٝٓبسارٚ:صبُضًلب: ٓشاؽَ 

يىىيىًح اىىن حْٓىىجةش حْىحطُىىش، أو حلرفظخكُىىش حلظىىً طظـىىه الىىً اوظةىى  اتىىخكً حلوطىىخد حلـِثُىىش: هتىخن 

حلزتُىَىىىش، وحلٔىىىُخ ُش، وحلزٗغُىىىش، وحلظتخٛىىىُش، وحلؼقخعُىىىش، وحلظفخيةُىىىش، والىىىً ىوٍ حلقىىىخٍة عىىىٍ حٖعظىىىَحٝ، 

وٛىفُش طلةُةُىش، وحٖٓظيٖ ، وحلظيهة، وحلظىؿُه، وحلظؤوَة؛ ارىخ َئكىي أن طلةُىة حلوطىخد طـَرىش ارَعُىش 

 وطؤوَةُش، وجقيَش اظريىس حلريحهة؛ كريهة ليٍحٓش حلوطخد، وعهره، وطقىَره.

وطظرؼة طة  حْٓجةش عُرخ َؤطٍ: اخ حلرىٟىع حلرلىىٍي لةوطىخد؟ واىخ حْكمىخغ حلرظرةقىش رىه؟ كُى  

ذ رتىىً حلتلىىى وحلة ىىش حلررتىىً؟ اىىخ حْج٘ىىطش أوحْعرىىخ  حلظىىً طظَطىىذ يةىىً ًلىى  حلوطىىخد؟ واىىخ هىَىىش ٛىىخك

حلوطخد؟ وكُ  طرخاة اع هىَخص حِهََن؟ واخ حلهىَخص حلظً َََي رتخىهخ؟ كُ  طُ َُ حلمةرخص وحْٓخلُذ 

 .(James, 2011,P.10)حلتلىَش حلرٗ خص رُن كٍة ان: حْعَحى، وحلـرخيخص، وحلرئٓٔخص، وحلؼقخعخص؟

 ، ٙ.ٕٔٔٓ؛ وٓىةُرخن )Wodak and Meyer (2009, pp. 23- 24)كرىخ أوٟىق كىة اىن: 

، اَحكة طلةُة حلوطىخد عىٍ (1ٖٓ، ٙ.1ٕٔٓ) (؛ وحلرتخطًٖٖ -ٕٖ، ٙ ٙ. 1ٕٔٓ(؛ وارَحهُ  )3ٗ

 :ػٗع اَحكة ٍثُٔش؛ ه 

هى حلزتُش حلة ىَش حل٘مةُش لةوطخد؛ عهى جىٚ ل ىىي اظرخٓى  طظلقى  عُىه  شٌَ اُخطبة)ث٤٘زٚ اُِـ٣ٞخ(: -ٔ

: حلظمىَحٍ، وحٔكخلىش، وحللىٌف، َٗو١ حلتُٜش؛ أي حلظرخٓ  حل٘مةً رؤىوحص حلَر٢، ويٗ خطه حلررَوعش

:) ٝرزضئٖ ٛيزٙ أُشؽِيخ أُٜيبساد ا٥ر٤يخ وحٖٓظزيح ..الن، وحْٓخلُذ حلة ىَىش حلوزََىش أو حٔج٘ىخثُش؛

طليَي حْلفخ ، وحلظَحكُذ حلررزَس ين  ٠ُش حلوطخد، وطليَي حْلفىخ ، وحلظَحكُىذ حلٜىرزش حلرظ٠ىرتش 

 حلررزَس ين  ٠ُش حلوطخد وغَٟه(.عٍ حلوطخد، وحٓظتظخؽ أه  حْٓخلُذ حلة ىَش 

وَرزىَ يىن حلَٓىخلش، أو حلررتىً حلىٌي َلرةىه حلوطىخد اىن طفخيىة ىٖٖص ٓضٕٔٞ اُخطبة، ٝهض٤زٚ:  -ٕ

عٍ رتُظهخ حلررُقش ٔجظخؽ حلررتً حلمةً لةتٚ، واجظخؽ حلرٗ خص: حليٖلُش، وحلرتطقُىش، حلرفَىحص، وحلـرة 

اظرىيىس، وَطةى  يةُىه حلظرخٓى  حلررتىىي، وحلرتطقىً  وحلمىجُش، وهى اخ َظىٛة الُىه ررتىخهؾ، و١َحثى 

)طليَىي  ٠ىُش حلوطىخد، وطليَىي حلررىخجً حل٠ىرتُش  ٝرزضٖٔ ٛزٙ أُشؽِخ أُٜبساد ا٥ر٤يخ: ؛لةوطخد

وحلىىيٖٖص حلرَطزطىىش رق٠ىىُش حلوطىىخد، وحٓىىظتظخؽ غىىَٝ حلوطىىخد واقٜىىي ، وطليَىىي أهىى  حلر٘ىىمٗص 

تظخؽ ١َحثىى  يىىَٝ حْهزىىخٍ وحلررةىاىىخص لةـرهىىىٍ حٓىىظوحلق٠ىىخَخ حلرَطزطىىش رىىخلرـظرع، وا٘ىىمٗطه، و

 طليَي حلررةىاخص، وحلظفخُٛة حلِحثيس  عٍ حلوطخد(.حلرظةقً، و
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وَقٜي ره ح١ٔخٍ حلررَعٍ، وحلؼقخعٍ، وحَٔيلىؿً حلٌي  ع٤بم اُخطبة، ٝٓشعؼٚ، ٝأعب٤ُجٚ اإله٘بػ٤خ: -ٖ

حلوطخد، وحلى خث  حلوطخرُش، وحٔجـخَُش حلرظَطزىش يةىً طةى  ح١ُْىَ، وحْيىَحف؛  -عٍ ٟىثه –أُجـِ

ورىىٌل  َمىىىن لةظيحولُىىش جٜىىُذ وحعىىَ عىىٍ رُىىخن اقخٛىىي حلوطىىخد حلوخٍؿىىش يىىن اقظ٠ىىً  ىىخهَ حلـرىىة، 

)طليَي أه  أٓخلُذ حٔ تخع حلرخ١فُش حلرظ٠رتش عٍ  بساد ا٥ر٤خ:ٝرزضٖٔ ٛزٙ أُشؽِخ أُٜوحلظَحكُذ؛ 

 أه  أٓخلُذ حٔ تخع حلرقةُش حلرظ٠رتش عٍ حلوطخد(.وطليَي  حلوطخد،

ْن ػع َّ؛ عب خ، واو ًٜ ن أي كيع هطخرٍ له ػٗػش أررخى َٔظتي الُهخ ح١ٔخٍ حلظلةُةٍ لةوطخد؛ ه : كىجه ج

وكىجه ارخٍٓش هطخرُش، وكىجه ارخٍٓش حؿظرخيُىش، وَظىىحعَ لمىة ررىي اىن هىٌ  حْررىخى يىيى  اىن أىظىَخص 

: َلةىىة حلظلةُىىة؛ حلرٔىىظىي حْو : َىىيٍّ حلرٗاىىق حلة ىَىىش لةوطىىخد، وطتاىىُ  امىجخطىىه، وحلرٔىىظىي حلؼىىخجٍ

ًٗ َتظؾ، وَىُع، ؤَظهة  عٍ ا١خٍ ُٓخ ه حلظفخيةٍ، وَىؿه حٖهظرخغ الً أعرخ  حلمٗغ،  حلوطخد رىٛفه ير

وحٔٗىىخٍحص حلة ىَىىش حلرىىى فٍ رخلوطىىخد، أاىىخ حلرٔىىظىي حلؼخلىىغ: عُظ٠ىىرن طلةُىىة حلررخٍٓىىخص، وحلظىىؤػَُحص 

ح لهخ.  ًَ  حٖؿظرخيُش حلظً َُري حلوطخد ااه

 رؾ٤َِ اُخطبة:أ٤ٔٛخ ٜٓبساد ساثؼًلب: 

ان حلظَكُِ يةً اهخٍحص طلةُة حلوطخد عٍ طرةُ  حلة ش َتطة  ان حٖٓظيٍحن يرىًاخ يةىً حلىكىيس 

حلة ىَش حلظً كخجض اتطة  حلظرةُ  ان جخكُش، أو رتُظهخ واىٟىىيهخ اىن جخكُىش ػخجُىش؛ عقىي كخجىض حلـرةىش هىً 

ة ارىىخجً حلرفىىَىحص حلـيَىىيس، وحلظَحكُىىذ حلىكىىيس حْٓخٓىىُش حلررظرىىي يةُهىىخ عىىٍ طقىىيَ  حلرىىخىس حلة ىَىىش لظلٜىىُ

ان حلتٚ حلة ىي وكيس اهرش ررىي  -عٍ اَكةش طخلُش –حلة ىَش، وحْٓخلُذ حلروظةفش عٍ اَكةش أولً، وَُظوٌ 

ْن ػع َّ أن َٔظتفٌ جلى حلـرةش ١خ ظه عٍ حلظرةُ ،  عبن حلتٜىٙ اٜررش ل خَخص طرةُرُىش هخلٜىش طفقىي ارهىخ  واو

ح ان هٜخثٜىهخ: حلزتُ ًَ ىخ أٛىُةش )حلرتىخطٍ، كؼُ ًٛ  - 3٘، ٙ ٙ.ٕٓٔٓىَىش، وحلؼقخعُىش، كىخ  كىجهىخ جٜى

3ٙ.) 

وطتطةىى  حلرُىىِحص حلظىىً َقىىياهخ طلةُىىة حلوطىىخد عىىٍ طرةىىُ  حلة ىىش اىىن ١زُرىىش اىٟىىىيه، واىىتهؾ 

؛ Martnez (2012,p.283)(؛ و ٕٓٔ، ٙ. ٕٓٔٓارخلـظىىىىىىه، و ىىىىىىي يتىىىىىىً كىىىىىىة  اىىىىىىن: حلرتىىىىىىخطً) 

حْهرُىىىش حلظرةُرُىىىش رظليَىىىي  Kapanadze (2018,p105)(؛ ؤٖٙ -3ٖ٘، ٙ ٙ. 1ٕٔٓوحلرتىىىخطٍ)

 لظلةُة حلوطخد، وًل  عٍ كىجه:

ًٗ رخٓىظويحغ  - اـرىيش ان حلوٜخثٚ حلةٔىخجُش حٖؿظرخيُىش؛ حْاىَ حلىٌي َـرىة اىن طرةىُ  حلة ىش طىحٛى

 حلة ش حلهيف، وأن أٓةىد حلظيٍَْ حلرٗث  لةرظرة  هى حهظُخٍ اقخاخص طىحٛةُش وارخٍٓخص ًحص ٛةش.

ٌ اخىطه ان و خثع ل ىَش كقُقُش ووح رُش طـَي عٍ ُٓخن يفىي ١زُرٍ؛ عهى َظرخاة اىع حلة ىش عىٍ َظو -

 .ُٓخن حٖٓظررخ 

َظرخاىىة اىىع حلتٜىىىٙ حلة ىَىىش حلىح رُىىش كرىىخ هىىً ىون طرىىيَٗص أو طلىىىََحص؛ لوياىىش حْغىىَحٝ  -

 -يتيثىٌ –       حلظرةُرُش؛ عهى َظرخاة اىع حلتٜىىٙ حْٛىةُش كرىخ َٔىظوياهخ حلتىخ١قىن رهىخ، عظظىىحعَ 

 .ىٍؿش يخلُش ان حلىح رُش وحلرٜيح ُش

 ىىخهَس ارَعُىىش حؿظرخيُىىش اَكزىىش، وحلررَعىىش طرىىْ كىىة اىىخ لىىه يٗ ىىش رخٔجٔىىخن، وحلىىىيً، وحٔىٍحن،  -

 وحلرـظرع، امىجشً أٍُٟش هٜزش اظتىيش حلظ٠خٍَْ وحلراخهَ. 
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وطتاُرهخ ارًخ لظلقُ  غىَٝ  َزلغ حلطََقش حلظٍ َظ  حلظرزَُ رهخ، وكُفُش ؿرع حلرتخَٛ، وحهظُخٍه ، -

ارُن عٍ ُٓخن اخ، ولهىيف اىخ، وعىٍ أٌ حطـىخ  َُقٜىي رىه حلظىؤػَُ يةىً حلـرهىىٍ، وجىىيهُظ ، واج٘ىخى 

 .حلُٔخن عٍ ٟىى حٖٓظفخىس ان حلفَٙ حلة ىَش

ىٍحٓش حلة ش عٍ حلُٔخن حٖؿظرخيً ٖٓىظويحاهخ، ررىخ َـرةهىخ وٓىُةش لةظىحٛىة؛ عهىً ارخٍٓىش ولُٔىض  -

 طرؼة ٓزة عه  حلرظرةرُن ْجفٔه ، ورُجخطه  حٖؿظرخيُش. -علٔذأرتُش وطَحكُذ 

أىحس حلرظرةرىىُن للىىة حلر٘ىىمٗص، وعلىىٚ حلىح ىىع حلة ىىىي حٖؿظرىىخيً، اىىع اامخجُىىش ط ُُىىَ  رخٓىىظويحغ   -

حلظفمَُ حلتخ ي، وحلظرَف يةً حلر٘مٗص حٖؿظرخيُش، وحلظرخاة اىع حلؼقخعىخص كرهىخٍس ل ىَىش ؿيَىيس اىع 

 ش رُن طرة  حلة ش، وحلظ َُ حٖؿظرخيً. حلظَكُِ يةً حلرٗ 

كؤرتُىش، وٍاىىُ ل ىَىش، أو  -وحٓظتخىًح الً اخ ٓز ؛ عبجه لن َمىن طرةُ  حلة ش يةىً جلىى يلىً ازخٗىَ

ًٗ كىىىخ  اهرىىىخ  حلررخٍٓىىىخص حلظطزُقُىىىش، وٓىىىُخ خص  - ىحيىىىي طىىىتا  حٓىىىظويحغ طةىىى  حلَاىىىىُ، ويٗ خطهىىىخ عىىىخي

اً ٛخٍ حلرظرةرىن عٍ كخؿىش الىً حلظَكُىِ يةىً ٓىرخص هطخرُىش  حٓظويحاهخ؛ ل١َٓ: حٖؿظرخيُش، وحلؼقخعُش؛

 اظتىيش عٍ أي ج٘خ١ ل ىي َقىاىن ره.

٣ٝزضؼ رُيي ٓيٖ خيالٍ رٞ ٤يق اُجؾيٞس، ٝاُذساعيبد فعيزشار٤غ٤بد ريذس٣ظ ٓز٘ٞػيخ رغيزٜذف 

 ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة ُذٟ االة أُشاؽَ اُذساع٤خ أُخزِلخ؛ ٝرُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢: 

(  ٝػ٘ٞاٜٗيب:" ر٤ٔ٘يخ ٜٓيبساد رؾ٤ِيَ اُخطيبة اُِـي١ٞ ُيذٟ ٓزؼِٔي٢ اُِـيخ ٕ٘ٔٓذ اُؼظي٤ْ )دساعخ ػج -

،  وحلظً هىيعض الىً  ُىخّ اُؼشث٤خ اُ٘باو٤ٖ ثِـبد أخشٟ ثبعزخذاّ ثشٗبٓظ هبئْ ػ٠ِ اُ٘ظش٣خ اُزذا٤ُٝخ"

حلة ىش حلرَرُىش عخيةُش  رَجخاؾ  خث  يةً حلتاََش حلظيحولُش عٍ طترُش اهخٍحص طلةُىة حلوطىخد لىيي اظرةرىٍ 

اىىن حلتىىخ١قُن ر َُهىىخ، وحيظرىىيص حليٍحٓىىش يةىىً حلرىىتهؾ ٗىىزه حلظـََزىىٍ ًٌ حلقُخٓىىُن: حلقزةىىٍ، وحلزرىىيٌ 

لةرظ َُ حلظخرع، وطرؼةض اـرىيش حليٍحٓش عٍ ييى ان حليحٍٓىُن رخلرٔىظىي حلرظقىيغ عىٍ أكىي اَحكىِ حلة ىش 

ش، وططزُقخطهخ عٍ طترُش اهخٍحص طلةُة حلرَرُش ان حلتخ١قُن ر َُهخ، وطىٛةض حليٍحٓش الً عخيةُش حلتاََ

 حلوطخد.

اعزشار٤غ٤خ هبئٔخ ػ٠ِ ٓيذخَ ػِيْ ُـيخ اُي٘ص ُز٤ٔ٘يخ ٜٓيبساد (  ٝػ٘ٞاٜٗب: "2ٕٔٓإثشا٤ْٛ ) دساعخ  -

، رؾ٤َِ اُخطيبة كي٢ أُغيبٍ اإلػالٓي٢ ُيذٟ داسعي٢ اُِـيخ اُؼشث٤يخ ألؿيشاض خبصيخ ُِ٘يباو٤ٖ ثـ٤شٛيب"

حلظً هىيعض الىً علىٚ طىؤػَُ حٓىظَحطُـُش حلظىيٍَْ حلقخثرىش يةىً ازىخىة اىيهة حلة ىش حلتٜىٍ عىٍ طترُىش و

اهخٍحص طلةُة حلوطخد حٔيٗاٍ ليي اظرةرٍ حلة ش حلرَرُش ان حلتخ١قُن ر َُهخ، وطرؼةض يُتش حليٍحٓىش 

زه حلظـََزىٍ ًٌ وحيظرىيص حليٍحٓىش يةىً حلرىتهؾ ٗى( ان حليحٍُٓن حلررتُُن رخلرـخ  حٔيٗاٍ، ٖٔعٍ )

حلقُخُٓن: حلقزةٍ، وحلزريٌ لةرظ َُ حلظىخرع، وطىٛىةض حليٍحٓىش الىً عخيةُىش اىيهة حلة ىش حلتٜىٍ عىٍ طترُىش 

 اهخٍحص طلةُة حلوطخد حٔيٗاٍ ليي يُتش حليٍحٓش.

، وحلظىىٍ أكىىيص ٟىىَوٍس  "ػ٘ٞاٜٗييب:"  رؾ٤ِييَ اُخطييبة ٝرؼِيي٤ْ اُِـييخٝ Bonyadi (2019)  دساعييخ -

عىٍ   (ESD)طيٍَْ حلة ش ررخ َلق  عَٟىُش حلظرةىُ  اىن أؿىة حلظترُىش حلرٔىظيحاشجهؾ حلوطخد عٍ حطزخع 

ىِ ارةرىى حلة ىش وعقًىخ لةق٠ىخَخ  هَّ ـع ية  أٛىى  حلظىيٍَْ حلة ىىٌ، وحلىٌٌ ٖ َرمىن طلقُقىه رخلمخاىة اىخ لى  َُ

 َظقخ١ع اع طرةُ  حلة ش؛ عَُُ٘ الً أن هتخن ػٗػش اتىخهؾ؛ -رىٛفه–حلتاََش عٍ طلةُة حلوطخد، وحلٌي 

ه : طلةُة حلوطخد حلتقيٌ، وطلةُة حلوطخد حلىٛىفٍ، وحلظَرىىٌ، ػى  اؿىَحى طلةُىة حلوطىخد اىن  وزعىة 

 حلررخٍُٓن عٍ حلُٔخن حلظرةُرٍ. 

( ثؼ٘ٞإ:" ثشٗبٓظ ك٢ رذس٣ظ اُجذ٣غ هبئْ ػ٠ِ ٓذخَ رؾ٤َِ اُخطبة؛ ُز٤ٔ٘خ ٕٕٓٓدساعخ ؽٔذ١) -

هيعض الً اييحى ، وحلظٍ شث٤خ ث٤ٌِخ اُزشث٤خ"اُززٝم اُجالؿ٢ ٝاإلثذاع اُِـ١ٞ  ُطالة شؼجخ اُِـخ اُؼ
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رَجخاؾ  خث  يةً ايهة طلةُة حلوطخد لظيٍَْ ية  حلزيَع لطٗد حلفَ ش حلؼخلؼش ٗرزش حلة ش حلرَرُش رمةُش 

ؿخارش حلرتُخ، و ُخّ أػَ  عٍ طترُش حلظٌون حلزٗغٍ وحٔريحع حلة ىٌ ليَه ، وحٓظويحغ حلرتهؾ  -حلظَرُش

( ١خلزًخ، ١ُز  يةُه  حهظزخٍ ٕٖحلرـرىيش حلىحكيس، وطمىجض اـرىيش حليٍحٓش ان )ٗزه حلظـََزٍ ًو 

حلظٌون حلزٗغٍ، واقُخّ حلظٌون حْىرٍ  زةًُخ، ورريًَخ، وأػزظض حلتظخثؾ وؿىى عَن ىح  اكٜخثًُخ رُن 

 حلقُخُٓن.

٤ٔخ ٜٓبساد ( ثؼ٘ٞإ:" ثشٗبٓظ ٓوزشػ هبئْ ػ٠ِ رؾ٤َِ اُخطبة ٝكبػ٤ِزٚ ك٢ رٕٕ٘ٓٓدساعخ اِجٚ )  -

، وحلظٍ هيعض الٍ طترُش اهخٍحص اُلْٜ افعزٔبػ٢ اُؼ٤ِب ثبُِـخ اُؼشث٤خ ُطِجخ اُسق األٍٝ اُضب١ٞٗ"

حلفه  حٖٓظرخيٍ حلرةُخ ليي ١ٗد حلٜ  حْو  حلؼخجىٌ حلرخغ؛ وًل  رخٓظويحغ رَجخاؾ اقظَف  خث  يةً 

ح حٓظزخجش ررهخٍحص حل -لهٌح حل َٝ –طلةُة حلوطخد؛ وأيي حلزخكغ  ًٍ فه  حٖٓظرخيٍ حلرةُخ، وحهظزخ

( ١خلزش ان ١خلزخص ايٍٓش اتُش حلل٢ُ حلؼخجىَش ررلخعاش ٕٔلةرهخٍحص ًحطهخ، وأؿََض حليٍحٓش يةً)

 حلفُىغ، وطىٛةض حليٍحٓش الً عخيةُش حلزَجخاؾ عٍ طترُش حلرهخٍحص حلرةُخ لفه  حلرٔرىع.

ْن ػع َّ طظ٠ق أهرُش طترُش اهخٍحص طلةُة حلوطخد كهيف اىن أهىيحف طىيٍَْ حلة ىش عىٍ حلرَحكىة  واو

ح ؿيَيًح لظىيٍَْ حلة ىش، وحلت٘ىخ١خص حلٜىفُش حلة ىَىش يخاىش، وًلى   ًٍ حليٍحُٓش حلروظةفش، وحلظٍ أٟخعض اتاى

رؤن حلىٟع حٖؿظرخيٍ، وحلٔرخص حل٘وُٜش لةرظفخيةُن أاىٍ ٖ َرمىن طـخهةهىخ عىٍ أػتىخى طلةُىة حلوطخرىخص 

رظليَىىي اـرىيىىش حلوٜىىخثٚ حلةٔىىخجُش حٖؿظرخيُىىش حلظىىً طَحعىى  أي  حلة ىَىىش؛ ارىىخ ََِىىي اىىن حهظرىىخغ حلطىىٗد

طفخية  ل ىي ١زُرٍ، وحلظً طظ  رظليَي حٖهظُخٍحص حلة ىَش حلرظرةقش رظة  حلٔرخص، وحلظَكُِ يةً حلُٔخ خص، 

 وايي آهخاهخ عٍ طليَي رتُش حلررةىاخص.

 :Moral Actionأُؾٞس اُضب٢ٗ : اُلؼَ األخاله٢ 

 اُلؼَ األخاله٢:أٝفًل : ٓب٤ٛخ 

 رؼذدد اُزؼش٣لبد اُز٠ ر٘بُٝذ اُلؼَ األخاله٢؛ أثشصٛب:

ف رؤجه: " َّ حلررةُخص حلتفُٔش حلمخاتش وٍحى أي طَٜف أهٗ ً وُٖاىش اىن أؿىة حطوىخً حلفىَى ْي  ىَحٍ َُر

 .    (Myyry,2003,P.5)أهٗ ً"

ف  َّ  حلرٔئولُش حْهٗ ُش".رؤجه: " ٓةىن َظىحع  اع ازخىة حلٜىحد وحلوطؤ عٍ جطخن وَُر

(Mealey, 2004,P.17) 

ف  َّ رؤجىه: "ج٘ىخ١ أو ارخلـىش اجٔىخجُش اىؿهىش جلىى حلهىيف، وَظلىيى هىٌح حلت٘ىخ١ عىٍ ٟىىى ارىخََُ كرخ َُرى

ػٗػش؛ ه : جُش حل٘وٚ لةظَٜف أهٗ ًُخ، وحلررظقيحص حلررُخٍَش حلرـظررُىش حلظىً طلىيى اىخ هىى ٛىىحد أو 

 .Iroh, 2010, P.10)ش يةً حلفرة ٟرن اـرىيش حؿظرخيُش ارُتشً)هطؤ، وحْهرُش حْهٗ ُش حلرظَطز

ْك ٣ُؼشف اُلؼَ األخاله٢  ْٖ صَ ِٓ "ٓةىن َظىحع  اع ازىخىيى حلٜىىحد، وحلوطىؤ عىٍ جطىخن ؛ ثأٗٚ: -إعشائ٤ًلب–ٝ

حلرٔئولُش حْهٗ ُش، وَتطىي يةً أٍرع يرةُخص جفُٔش طظفخية ارًخ للىيوع هىٌح حلٔىةىن؛ هى : حللٔخٓىُش 

 ش، وحليحعرُش حْهٗ ُش، وحللم  حْهٗ ٍ، وحل٘وُٜش حْهٗ ُش".حْهٗ ُ
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 صب٤ًٗلب: ٗظش٣بد اُ٘ٔٞ األخاله٢:

َُري حلترىى حْهٗ ىٍ أكىي ؿىحجىذ حلترىى حٔجٔىخجٍ، ولمتىه كاىً رخهظرىخغ أ ىة عىٍ اـىخ  حليٍحٓىخص 

ًٓخ رـىحجذ حلترى حْهَي، الً أن  هَ كظخد ؿخن رُخؿُىه عىٍ حلترىى حْهٗ ىً يتىي حلطفىة، و ىي  حلتفُٔش  ُخ

، وحيظري يةُهخ ريٍحٓخص ؿخن رُخؿُه ين حلترى حْهٗ ً   Lawrence kohlbergطؤػَ لىٍحجْ كىلزَؽ 

ٝك٤ٔييب ٣ييأر٢ رٞضيي٤ؼح ُٔشاؽييَ اُ٘ٔييٞ األخالهيي٠ ػ٘ييذ ًييَ ٓييٖ: عييبٕ ث٤بع٤ييٚ ُٝييٞساٗظ  عىىٍ ٛىىىغ جاََظىىه؛

ٍَ ػ٠ِ ؽذٙ:    ًُٞجشط ً

 ٓشاؽَ اُ٘ٔٞ األخاله٠ ػ٘ذ عبٕ ث٤بع٤ٚ:  -ٔ

ًٗ  –كيى ؿخن رُخؿُه اَكةظُن لةترى حْهٗ ٍ؛ هرخ   :-طفُٜ

 وَظرُىِ طفمُىَ ح١ْفىخ  عىٍ هىٌ  حلرَكةىش رخٖجٜىُخع  :ألخالم خبسع٤خ أُ٘شأ أٝ أخاله٤يبد اُيزؾٌْا

يةً حٖكظَحغ ان ؿخجذ وحكي؛  -عٍ هٌح حلرٔظىي -حلرخ١فٍ لةٔةطش حلوخٍؿُش، كرخ طقىغ أهٗ ُخطه  

عخ١ْفخ  َريون حلمزخٍ أكؼَ كمرشً و ىسً؛ ارخ َمىن ليَه  ا٘خيَ حللذ، وحٔيـخد، وحلوىف؛ ارخ 

ح وحؿذ ح ًَ  .لظتفٌَُـرة أوحاَ حلمزخٍ أا

 ٕٝجظُـىىش لترىىى حلطفىىة ولظىىَحك  هزَحطىىه حٖؿظرخيُىىش َزىىيأ األخييالم اُزار٤ييخ أُ٘شييأ أٝ أخاله٤ييخ اُزؼييب :

حلظفخية حٖؿظرخيٍ اع أ َحجه وأجيحى ، عُؤطٍ حلظفخيىة يةىً أٓىخّ حْهىٌ وحلرطىخى، وطزخىلُىش حلظىؤػَُ، 

حلقخثرىش يةىً حلظرىخون حلىٌٌ وطُيٍن حلقىحيي، وحلظَطُزخص حٖؿظرخيُش يىن ١ََى  حلوزىَس حٖؿظرخيُىش 

َىىئىٌ الىىً أكىىيحع اقزىلىىش؛ عىىخلـرُع َََىىي حلوُىىَ وٖ َََىىي حل٘ىىَ، ورىىٌل  طظ٠ىىق أهرُىىش حلظرىىخون 

 وحٖكظَحغ ان ؿرُع حلـىحجذ.

 24-25) ، ٙ ٙ.1992حلـتيٌ، )

 ٓشاؽَ اُ٘ٔٞ األخاله٢ ػ٘ذ ُٞساٗظ ًُٞجشط:-ٕ

وٟىع كىىلزَؽ جاََظىه عىٍ ٟىىى جاََش كىىلزَؽ اىن أكىيع جاََىخص حلترىى حْهٗ ىٍ، و ىي طُري 

رطََقىىش  –، وحٓىىظطخع أن َطىىىٍ ١ََقىىش لقُىىخّ أىىظىي حللمىى  حْهٗ ىىٍ، وحيظرىىي كىىىلزَؽ هجاََىش رُخؿُىى

وطتقٔى  اَحكىة  .يةً ازيأ حلريحلش رىٛفه  خييس لفه  حْكمخغ حْهٗ ُش يخلرًُخ -ا٘خرهش لىؿهش جاَ رُخؿُش

 ٔظىَخص ٍثُٔش:حلترى حْهٗ ً الً ٓض اَحكة اىُيش يةً ػٗػش ا

 أُغزٟٞ األٍٝ: ٓب هجَ اُؼُشف ٝاُوبٕٗٞ: - أ

ح  لةلمى   ًٍ وحلٌي َُرزَ ين ططىٍ حلترى حْهٗ ىً اىن كىجىه حلٔىةطش حلوخٍؿُىش وٍىوى أعرخلهىخ ارُىخ

يةً ٛىحد أو هطىؤ حلٔىةىن، الىً حٖيظرىخى يةىً حلفَىَىش واىخ َرىىى يةىً حلفىَى اىن جظىخثؾ اَـخرُىش ؿىَحى 

 حلرٔظىي اَكةظُن؛ هرخ: ٓةىًكخ ارُتًخ، وَظ٠رن هٌح

 َقىع غخلزُىش ح١ْفىخ  طلىض ٓىن ي٘ىَ ٓىتىحص عىٍ هىٌ  حلرَكةىش ٓشؽِخ أخاله٤خ اُؼويبة ٝاُطبػيخ :

كتظُـىش لظرَكىِه  حل٘ىيَي كىى  ًوحطهى ؛ ارىخ َىيعره  الىً ٍرى٢ حْكمىخغ حْهٗ ُىش رقىحيىي حلٔىةطش 

ٔىةطش؛ عخلٜىىحد أو حلوخٍؿُش، واخ َظَطذ يةىً ٓىةىن حلفىَى اىن ٍىوى أعرىخ  اخىَىش لرىن َرؼىة حل

 .حلرقزى  هى اخ طؼُذ يةُه حلٔةطش، وحلوطؤ أو غَُ حلرقزى  هى اخ طرخ ذ يةُه

 :طىؤطُه   ىحدوعُهخ َيٍن حلفَى أجه ٖ طىؿي وؿهش جاَ وحكيس ٛى ٓشؽِخ اُلشد٣خ ٝاُـبئ٤خ اُزجبد٤ُخ

طُقعُّىىُ   َغزىىخص حلقىىَحٍحص حْهٗ ُىىش يةىىً أٓىىخّ اٗىىزخع حل -عىىٍ هىىٌ  حلرَكةىىش –اىىن ٓىىةطش اىىخ. وع
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حل٘وٜىُش؛ عخلرٗ ىىخص حٔجٔىىخجُش طقىىغ يةىىً ازىىيأ حْهىٌ وحلرطىىخى، وأن اتفرىىش ٗىوٚ اىىخ طىىؤطٍ عىىٍ 

 .حلرقياش رخلتٔزش له ر ٞ حلتاَ يرخ َظرَٝ له حِهَون

 أُغزٟٞ اُضب٢ٗ: أخاله٤بد اُؼشف ٝاُوبٕٗٞ: - ة

 –حْهٗ ُىىش وحلىىٌي َُرزىىَ يىىن طلىىى  كُفىىٍ عىىٍ أىىظىي حْكمىىخغ حْهٗ ُىىش، وطىىَطز٢ أكمىىخغ حلفىىَى 

رخٖلظِحغ رخْيَحف وحلقىحجُن، وَقع عُه أغةذ حلرَحهقُن وحلَحٗيَن عٍ أٌ اـظرىع وَظ٠ىرن  -رٜفش يخاش

 حلرَكةظُن حِطُظُن:

 :ن  ٓشؽِيخ اُزٞهؼيبد اُشخسي٤خ أُزجبدُيخ، ٝاُؼالهيبد اُشخسي٤خ، ٝأُغيب٣شح افعزٔبػ٤يخ َُمىىـىوّ

اىع حِهىََن؛ جظُـىش لقيٍطىه يةىً حلظرىَف حلفَى عٍ هٌ  حلرَكةش وؿهش جاَ عَىَش عىٍ يٗ ظىه 

يةً حلر٘خيَ حلرظزخىلش حلظٍ طرمته ان وٟع جفٔه عٍ امخن غُىَ ، وحطوىخً حلقىَحٍحص حْهٗ ُىش 

يةً أٓخّ يرة اخ هى ١ُذ عٍ جاَ حلتخّ. وَاهَ حلفَى حلقيٍس يةً طفهى  ا٘ىخيَ حِهىََن، 

ح عىىٍ هىىٌ  حلرَكةىىش، َـىىذ أن  ًُ ًٖ ورىىخٍ طظٔىى  يٗ ظىىه رىىخِهََن رخلؼقىىش، ولمىىٍ َمىىىن حلفىىَى اقزىىى

 .وحلطخيش، وحلىى

 :َٜىة حلفىَى عىٍ هىٌ  حلرَكةىش الىً ىٍؿىش يخلُىش اىن حلترىى  ٓشؽِخ اُ٘ظبّ افعزٔبػ٢ ٝاُض٤ٔش

ًٗ حلرٗ ىخص حل٘وٜىُش وحلظى رىخص  حْهٗ ٍ؛ اً اجه َئىٌ وحؿزخطه حلظٍ يةُه ر٘مة ؿُىي، اظـىخه

ًٓىىخ لةلمى  حْهٗ ىٍ؛ اً َُرظقىي أن حلطََىى  حلظىٍ طُرىي ٟىَوٍس عىىٍ حلرَحكىة حلٔىخرقش رىٛىفهخ أٓ خ

اَؿرًىخ للىة أَىش  -كٔذ ٍأَىه –حلٜىحد أو حٖلظِحغ حْهٗ ٍ َليع رخٖلظِحغ رخلقخجىن رىٛفه 

 ا٘مةش، وٓتيًح َلرً حلرـظرع ان حلٔقى١.  

 :أُغزٟٞ اُضبُش: ٓب ثؼذ اُؼشف ٝاُوبٕٗٞ -ط

َظوطىً حلفىَى اَكةىش أهٗ ُىش حلقىىحجُن، أو وحلٌي َٜة الُه كة ان حلرىَحهقُن وحلَحٗىيَن، وعُىه 

حٖلظِحغ رخلقخجىن الً اَكةش حٖلظِحغ رخلرزخىة حْهٗ ُش؛ كُىغ طمىىن حْكمىخغ حْهٗ ُىش أكؼىَ طراًُرىخ عُهىخ 

 :ان حلرَحكة حلٔخرقش؛ اً ٖ طَطز٢ رخلقخجىن ر٘مة كَعٍ. وَ٘رة هٌح حلرٔظىي اَكةظُن؛ هرخ

 ٞكُغ َظوطً حلفَى عٍ هىٌ  حلرَكةىش حٖلظىِحغ ر٘ىمة م اُلشد٣خ: أخاله٤خ اُؼوذ افعزٔبػ٢، ٝاُؾو

 حلقخجىن الً عه  ؿىهَ ، وأٓخٓه، وعهره كقىحيي اظف  يةُهخ للرخَش حلرـظرع )حلرقي حٖؿظرخيٍ(. 

 :)اتخ ٘ىىش حلقىىىحجُن،   -عىىٍ هىىٌ  حلرَكةىىش -َظوطىىً حلفىىَى  ٓشؽِييخ أُؼييب٤٣ش األخاله٤ييخ اُؼب٤ُٔييخ )اُؼبٓييخ

ارُتش، لُٜة الً حلرزخىة حْهٗ ُش حلرخاىش حلظىٍ طلمى  حلز٘ىَ كمىة. عخلٜىىحد  وٛٗكُظهخ عٍ اىح  

َُرىىَف يىىن ١ََىى  اىىخ َقىىٍَ  حل٠ىىرَُ ١زقًىىخ لرزىىخىة أهٗ ُىىش َوظخٍهىىخ حل٘ىىوٚ لتفٔىىه، الظمرىىش الىىً 

)حل٘ىىىحٍد،  حلرزىىخىة حلرؼةىىً لةرىىي ، وحلرٔىىخوحس؛ ر ىىَٝ طلقُىى  حلظىىىحُن رىىُن حللقىىىن حلرظرخٍٟىىش

 .(232-235، ٙ ٙ.2001وحل ُٜتً، وحللٔن،  ؛37-39ٙ. ، ٙ 2007وحلوىحليس، 
 

 صبُضًلب: ٗٔٞرط اُلؼَ األخاله٢:

"اُ٘ييبط ػِٔييبء حٖٓىىظرخٍس حلقخثةىىش رىىؤن:  -هىىٗ  حلؼىىىٍس حلررَعُىىش -طزتىىً ييَىىي اىىن يةرىىخى حلىىتفْ 

يةىً  -اىع حلظؤكُىي-َقىاىن رظلةُة أىلش حلظـَرش حلُىاُىش لزتىخى طرؼىُٗص ىحهةُىش لةىح ىع. وجاىَوح  ؽذع٤ٕٞ"

حلفمىىَ حلزَحؿرىىخطٍ يتىىي ولُىىخغ ؿىىُرْ الىىً حلظفمُىىَ حْهٗ ىىٍ رؤجىىه ٖ َ٘ىىزه حلظفمُىىَ عىىٍ يىىخل  اؼىىخلٍ َٔىىرً 

َ حلرلىخاٍ أو حلُٔخٓىٍ لةلٜى  يةً حللقُقش، يةً حلَغ  ان أهرُش ًل ؛ عبن حلظفمَُ حْهٗ ٍ َ٘زه طفمُى

 .حلٌٌ َزلغ ين أٌ ٍٗى افُي؛ ٓىحى أكخن هٌح ٛىحرًخ، أغ ٖ

((Haidt, 2007, PP. 999-1000 
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يةىً حلرتخ ٘ىخص حلرظرةقىش رخلرخ١فىش  -ر٘ىمة أٓخٓىٍ -حللمى  حْهٗ ىٍ وٍكِص حْرلخع عٍ اـخ  

وطؤػَُهىىخ يةىىً حطوىىخً حلقىىَحٍحص  ( 1785/2002حَرخجىَىىة كخجىىض (( وحلرقىىة2012/1739هُىىىغ ىَفُىىي )

أن حلرىح١ى  طؼُىَ حْكمىخغ حْهٗ ُىش؛ رُترىخ ؿىخى  اَرخجىَىة  David Humeحْهٗ ُش؛ عُئكي ىَفُي هُىىغ

 Miller, 2008, P.735). رؤن حلرقة َـذ أن َمىن حلقىس حليحعرش) Immanuel Kant كخجض

ًٖ اىىن حلزلىىغ عىىٍ ٓىىُخن حْهٗ ُىىخ -كرىٟىىىع عىىٍ حلفةٔىىفش-حْهىىٗن كرىىخ ُيىىيَّص  ص حلررُخٍَىىش رىىي

حلظـََزٍ، وكخن لاهىٍ ية  حلتفْ حْهٗ ىٍ عخيىة ٍثىُْ عىٍ حجىياخؽ حلرقخٍرىخص حلتاََىش وحلظـََزُىش عىٍ 

َ  اىىن حليٍحٓىىخص  رخلزلىىغ عىىٍ حللمىى   -ر٘ىىمة أكؼىىَ طليَىىيًح -حٓظم٘ىىخف ١زُرىىش حْهىىٗن، ولمىىن يتُىىض كؼُىى

 ,Lane and Parren, 2013)كمىخغ حْهٗ ُىشحْهٗ ىٍ يةىً كٔىخد حْعرىخ  حْهٗ ُىش، ويٗ ظهىخ رخْ

P.765). 

الىىً حٓىىظتظخؽ افىىخى  أن  وعىىٍ ٓىىُخن حللىىيَغ يىىن جرىىىًؽ حلفرىىة حْهٗ ىىٍ طىٛىىة ؿرىىُْ ٍَٔىىض

وأىٍن اىن هىٗ  اَحؿرىخص يرةُخص حللم  حْهٗ ٍ كخجض َٟوٍَش ولمتهىخ غُىَ كخعُىش لةفرىة حْهٗ ىٍ. 

أهرُش حلفرة حْهٗ ىٍ  (DIT)- رخٓظويحغ حهظزخٍ  لظليَي حلق٠خَخ -حللم  حْهٗ ٍ وأرلخع حلفرة حْهٗ ٍ

َٟوٍس حلَر٢ رُن حْكمىخغ  -كٌل  –لةظلق  ان ٛلش أٌ اقُخّ لةظفمَُ حْهٗ ٍ، وأكي  ؛كررُخٍ أٓخٍٓ

ان وؿهخص جاَ اظزخَتش اع حلظَكُِ يةىً حلررةىاىخص حلظىٍ وحٔؿَحىحص حْهٗ ُش، و خغ ررَحؿرش حْىرُخص 

  (Thoma and Bebeau, 2013, PP.50-51) ي طمىن افُيس عٍ عه  حلفرة حْهٗ ٍ.   

جرىًًؿىىىخ امىجًىىىخ اىىىن أٍررىىىش يتخٛىىىَ لةفرىىىة  -طةرُىىىٌ لىىىىٍحجْ كىىىىلزَؽ -ؿىىىُرْ ٍَٔىىىضو١ىىىىٍ 

حْهٗ ٍ؛كُغ ٗيى يةً أهرُش حلررةُخص حلتفُٔش حلظٍ ٠َطةع رهىخ حلفىَى يتىياخ َظٜىَف أهٗ ًُىخ. وَتظهىٍ 

حْاَ رؤٍرع يرةُخص جفُٔش كزَي َٟوٍَش لليوع حلفرة حْهٗ ٍ وحلظً حيظري يةُهخ عٍ ٛىىغ جرىًؿىه 

,2003,P.6)Myyry(. 

 ( ا٥ر٢: ٗٔٞرط اُلؼَ األخاله٢ ُغ٤ٔظ س٣غذ:٣ٝٗٞضؼ اُشٌَ سهْ )
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 ٌُٔٞٗبد اُ٘ٔٞرط:ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ٝصق 

 : Moral sensitivityاُؾغبع٤خ األخاله٤خ  -ٔ

: "حلىيٍ رمُفُش طؤػَُ طَٜعخص حلرَى يةىً حِهىََن، وحٖٓىظـخرخص حلروظةفىش حلرظخكىش لةفىَى وهً

 كرخ أجه كيى ٓزرش أررخىًح لةلٔخُٓش حْهٗ ُش رُخجه  يةً حلتلى حِطٍ: عٍ اى   أهٗ ٍ".

 .حلظىحٛة اع حِهََن 

  ٍوؿهخص جاَ حِهََنحيظزخ 

 .َحىس ا٘خيَ حِهََن، وحلظرزَُ ين ا٘خيَي  

 .حلررة عٍ  ة حلوٗعخص حل٘وُٜش، وحلرـرىيخص حلروظةفش 

 .ًجزٌ حلظلُِ حٖؿظرخي 

 .طىلُي حلظفَُٔحص، وحلوُخٍحص حلروظةفش 

 .طليَي حلرىح ذ حلتخطـش ين حْكيحع، وحٖهظُخٍحص 

(and Nokelainen, 2011, P.60  (Tirri 

 :Moral motivationاُذاكؼ٤خ األخاله٤خ  -ٕ

: "اـرىيىىش حلررةُىىخص حلرٔىىظوياش لررخلـىىش حٖجظقىىخ  اىىن طَاُىىِ حلرى ىى  يةىىً أجىىه أهٗ ىىً، وهىىً

وارَعىىش اىىخ َـىىذ يةىىً حلرىىَى حلقُىىخغ رىىه عىىٍ حلرىح ىى  حْهٗ ُىىش، الىىً  ىىَحٍ حلظٜىىَف؛ وعقًىىخ لةرتاىىىٍ 

 .حْهٗ ٍ"

عىَحى، ور٘ىمة أكؼىَ طليَىيًح، حْهرُىش حلظىٍ َىلىجهىخ لةقىُ  ليحعع حْهٗ ٍ رؤولىَخص  ُرىش حْوَظرة  ح

حْهٗ ُش يةً يمْ حلقُ  حْهَي؛ عُـذ أن َليى حلفَى أٓزخد حلظَٜف أهٗ ًُخ؛ عظُري حْٓزخد حلرَطزطش 

ٟىَوٍَش عىٍ عهى       حلفىَى. وط٘ىَُ حلىيوحعع حْهٗ ُىش الىً  -اىن حلتخكُىش حْهٗ ُىش -ررخ هى ؿُي أو ُٓت 

خطوىخً أىخٍ حلررىة حْهٗ ىٍ، وطلرىة حلرٔىئولُش حل٘وٜىُش يىن حلتظىخثؾ حْهٗ ُىش، وَرىي حلىيحعع حٖلظِحغ ر

أن َتاىَوح الىً أجفٔىه  كىؤعَحى أهٗ ُىُن ويىخىلُن،  -يىخىسً –ش؛ عََُي حلتىخّ حْهٗ ً يرةُش اقٜىىس وحيُ

وحْهىىٗن َىىئىٌ الىىً  أن ىاىىؾ حلىىٌحص ًورخلظىىخلٍ  ىىي طمىىىن حلهىَىىش حْهٗ ُىىش ؿىىًِىح اهًرىىخ اىىن حٔىٍحن حلىىٌحط

 .(Thoma and Bebeau, 2013, P.52)حلهىَش حْهٗ ُش حلظٍ طرُِ حلٔةىن حْهٗ ٍ

 :Moral Characterاُشخس٤خ األخاله٤خ  -ٖ

حاظٗن حلفَى أجخ  ىَش، واؼخرَس، وٗـخيش؛ لظتفٌُ هط٢ حلفرة حْهٗ ً كظً عٍ كخٖص : "وهً

 . )P.245Lapsley and  Narvaez ,2009,)حل٠ ى١"

 Moral judgment:اُؾٌْ األخاله٠ -ٗ

طة  حْكمخغ حلظىً طٜىيٍ يىن حلفىَى عىٍ اى ى  ًٌ ١ىخرع أهٗ ىً َظرُىِ رىؿىىى ٛىَحع،  : "وهى

 ,Bazzetta, 2015)الً اخ َقياه حل٘وٚ اىن ازىٍَحص ٔٛىيحٍ اؼىة هىٌ  حْكمىخغ" -عٍ ًل  –أظتيس 

P.81). 

ف كرىىخ  َّ حلرىح ىى  عىىٍ  رؤجىىه: "جظىىخؽ جاىىخغ جفٔىىٍ اتفىىَى جٔىىزًُخ )أٌ اوٜىىٚ لٓهىىٗن( َٜىىىغَُرىى

هُمةهخ حلٔززٍ وحلرظررىي، ؤَىظويغ حلقىحيىي وحلرفهىاىخص حلقخجىجُىش؛ وَُفظىَٝ رفطََىش هىٌح حلتاىخغ، ويرةىه 

 طلض أظىي حلىيٍ و ي كيى  ُىىًح أهٗ ُش يةً حٔؿَحىحص حْهٗ ُش".

( (Bartels et al.,  2015, PP.15-18 

https://philpapers.org/s/Daniel%20K.%20Lapsley
https://philpapers.org/s/Darcia%20Narvaez
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=978862
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 إٔ: -ثبعزوشاء ٓب عجن –ٝرغز٘زظ اُجبؽضزبٕ 

اُؼ٤ِٔييبد اُ٘لغييي٤خ اٌُبٓ٘يييخ ك٤ٔيييب ٝساء اُغييِٞى األخالهييي٢ رزلبػيييَ ٝريييؤصش كيي٢ ثؼضيييٜب اُيييجؼ ؛ كَزُؼيييذ  -

ٓوذٓيخ ضيشٝس٣خ ُِؾٌيْ األخالهي٢، ًٔيب إٔ اُيذاكغ  -ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ف اُؾسش –اُؾغبع٤خ األخاله٤خ 

هذ ريؤصش كي٢ رلغي٤ش األخاله٠ هذ ٣غجن اُؾغبع٤خ األخاله٤خ؛ ؽ٤ش إٕ األ٤ٔٛخ اُز٠ ٤ُٞ٣ٜب اُلشد ُِو٤ٔخ  

 أُٞاهق ثٞصلٜب راد صِخ أخاله٤خ ٖٓ ػذٓٚ.

رٞعذ ؽِوبد رـز٣خ ٓشرذح إ٠ُ األٓبّ ٝاُخِق، ٝرلبػالد ٓؼوذح ث٤ٖ ٌٓٞٗبد اُ٘ٔٞرط؛ ٓٔب ٣غؼَ رشر٤ت  -

 أٌُٞٗبد ك٢ اُ٘ٔٞرط ٓ٘طو٤ًلب ف ص٤ً٘ٓلب.
 

 ساثؼًلب: ٓجشساد ر٤ٔ٘خ اُلؼَ األخاله٢: 

 حلفرة حْهٗ ٍ ليي حلرظرةرُن؛ رؤجه:وطظ٠ق ازٍَحص حٖهظرخغ رظترُش 

غَُ اقٜىٍ يةىً جُىش حلظٜىَف أهٗ ًُىخ، ولمتىه َُمٔىذ حلرىظرة  حلقىيٍس يةىً طى ىع حلقُرىش وحلتظىخثؾ  -ٔ

 حلررتىَش ٌْ اؿَحى؛ ٓىحى أكخن اقٜىىًح أغ ٖ؛ وعقًخ لةقىحيي حْهٗ ُش لةرـظرع.

عىٍ حلظىِحغ حلفىَى رخلظٜىَعخص حْهٗ ُىىش  -رىيوٍهخ –َىَطز٢ اَـخرًُىخ رخلهىَىش حْهٗ ُىش، وحلظىً طٔىىه   -ٕ

 حلرَغىرش رخلتٔزش لةرـظرع أو لةـرخيش.   

يةً حلظفمَُ حْهٗ ً، ولمته َظريح  الً  -عٍ حْٓخّ-أي  وأٗرة ان حلظفمَُ حْهٗ ً؛ ْجه َرظري  -ٖ

 اَكةش حلفرة وحلرؼخرَس، وطتفٌُ حلوط٢ حْهٗ ُش عٍ  ة حل٠ ى١. 

 عٍ هياش حلرـظرع. َٔه  عٍ َُخىس ٍغزش حلرظرة  -ٗ

 َُمٔذ حلرظرةرُن حٖهظرخغ حلظىلُيٌ، وحٔلظِحغ، وحْعرخ  حلرىؿهش جلى اكيحع عَن عٍ حلرخل .   -٘

 َقىى حْعَحى الً ٍإَش أجفٔه  عٍ ا١خٍ أهٗ ٍ. -ٙ

(Hardy and Carlo, 2011,P.215) 

ػ٤٘يذ ثجؾضيٚ ٝك٢ ع٤بم اُؾذ٣ش ػٖ اُلؼَ افخاله٠ رغذس اإلشيبسح إُي٠ اُذساعيبد اُغيبثوخ اُزي٠ 

 :ٖٓ ٍَ  ٝر٤ٔ٘زٚ ُذٟ أُزؼ٤ِٖٔ؛ ًذساعبد ً

- O'Neill and  Petrinovich(1996" :ٝػ٘ٞاٜٗيييب )  ريييأص٤ش اُسييي٤بؿخ ٝاُغييي٤بم ػِييي٠ اُؾيييذط

حلظلُىِ يةىً حلظرزُىَ يىن حللىيّ حْهٗ ىٍ اىن هىٗ  طـىَرظُن، طعر ىَف يػىخٍ ، وهيعض الً األخاله٢"

وعُهىىخ ١ُةىىذ الىىً حلر٘ىىخٍكُن عىىٍ حلظـَرىىش حْولىىً: كىىة ررىىٞ حلرر٠ىىٗص حْهٗ ُىىش حٖعظَحٟىىُش حلظىىٍ 

 "Kill" طتطىىىٌ يةىىً وعىىخس اـرىيىىش أو أهىىَي اىىن حْعىىَحى. وٛىىُ ض حلر٘ىىمٗص رخٓىىظويحغ ٛىىُ ش

يةىً  "Kill-Save" أػَ حهظٗف ُٛخغش ص حلتظخثؾ ينو ي أٓفَ  "Save"ولةتٜ  حِهَ رخٓظويحغ 

أاخ عٍ حلظـَرش حلؼخجُش: أجظـىض طىؤػَُحص ح١ٔىخٍ اىن هىٗ  ١ىَف ا٘ىمٗص حلرر٠ىٗص  .كة حلر٘مٗص

أٓفَص حلتظخثؾ يرخ َؤطٍ: اًح كخجض حلر٘مٗص طتطىٌ يةىً جىىع وحكىي  و ي عٍ أوحاَ وُٓخ خص اوظةفش.

عُه حلرر٠ٗص َئػَ عٍ جر٢ حٖٓظـخرش، ورخلظخلٍ كخجض هتخن  ان حلرر٠ةش، عبن حلظَطُذ حلٌٌ ُيَٟض

يػىىخٍ طتىىظؾ يىىن حٖهظٗعىىخص عىىٍ حلٜىىُخغش وحلظَطُىىذ حلظىىٍ َرمىىن أن طىىئػَ عىىٍ حلقىىَحٍحص حلظىىٍ َظوىىٌهخ 

حلر٘خٍكىن، لمن حلظؤػَُحص ل  طمن كزَُس ىحثًرخ، ول  طاهَ ر٘مة ؿةً؛ أي أن وؿىى حلظؤػَُحص، و ىطهىخ 

 ةً اـرىيش اظتىيش ان حلرىحاة حلتفُٔش حلظٍ طت٘طهخ حلر٘مةش. ي -رىؿه يخغ–َرظريحن 

كؼب٤ُخ اعزشار٤غ٤خ ٓوزشؽخ ُز٤ٔ٘خ ثؼ  ٜٓبساد اُزل٤ٌش األخاله٠ ٓيٖ  ٝػ٘ٞاٜٗب: " (2007) ٓسطل٠ -

وحلظىً هىيعض هىٌ  حليٍحٓىش الىً طليَىي اهىخٍحص ،  خالٍ ٓبدح اُلِغلخ ُذٟ االة اُسق األٍٝ اُضيبٟٗٞ"

حلظفمَُ حْهٗ ً حلظً َرمن طترُظهخ لىيي ١ىٗد حلٜى  حْو  حلؼىخجىي اىن هىٗ  اىخىس حلفةٔىفش، وطليَىي 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0162309596000416#!
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عخيةُش حٖٓظَحطُـُش حلرقظَكش عٍ طترُش ررٞ اهخٍحص حلظفمَُ حْهٗ ً، و ي ١زقض حليٍحٓىش يةىً يُتىش 

ٜ  حْو  حلؼخجىي رريٍٓش حلُ٘رخى حلؼخجىَش رتىخص ررلخعاىش حلقةُىرُىش، ( ١خلزشً ان ١خلزخص حلٖٓ ىحاهخ )

و ي أٓفَص حلتظخثؾ ين عخيةُش حٖٓظَحطُـُش حلرقظَكىش عىٍ طترُىش اهىخٍحص حلظفمُىَ حْهٗ ىً لىيي ١ىٗد 

 حلٜ  حْو  حلؼخجىي.

ٝػ٘ٞاٜٗب: "كبػ٤ِخ ثشٗبٓظ رذس٣ج٠ هبئْ ػ٠ِ أُغؤ٤ُٝخ افعزٔبػ٤خ كي٢ ر٤ٔ٘يخ  2017)ػجذ اُخبُن ) -

وحلظً هيعض الً حلم٘  ين عخيةُش رَجخاؾ طىيٍَزً  ىخث  اُغِٞى األخاله٠ ُذٟ االة أُشؽِخ اُضب٣ٞٗخ"، 

( لىيي حَٔؼىخٍ -حلظرخ١  -يةً حلرٔئولُش حٖؿظرخيُش عٍ طترُش امىجخص حلٔةىن حْهٗ ً )حللم  حْهٗ ً

( ١خلزًىخ و١خلزىش اىن ١ىٗد حلٜى  حْو  حلؼىخجىي طظىَحوف ١58ٗد حلرَكةش حلؼخجىَش، و ىي رة ىض حلرُتىش )

( ٓىىتش،  وط٠ىىرتض أىوحص حليٍحٓىىش: اقُىىخّ حلرٔىىئولُش حٖؿظرخيُىىش، واقُىىخّ 15-17أيرىىخٍه  اىىخ رىىُن: )

أٗخٍص جظىخثؾ حليٍحٓىش الىً حلظفمَُ حْهٗ ً لةَحٗيَن، واقُخّ حلظرخ١ ، واقُخّ حلٔةىن حَٔؼخٍي، و ي 

 عخيةُش حلزَجخاؾ حلظيٍَزً عٍ طترُش امىجخص حلٔةىن حْهٗ ً. 

- Francis  (2017 ٝػ٘ٞاٜٗييب: "اإلدساى ) َاألخالهيي٢: اعزوسييبء ٓزؼييذد اُزخسسييبد كيي٢ اُؾٌييْ ٓوبثيي

رُجىخص حلىح ىع حٖعظَحٟىٍ حلليَؼىش عىٍ يىَٝ حلرر٠ىٗص حْهٗ ُىش؛  ، وحلظً هيعض  الً حٓىظويحغاُلؼَ"

( ا٘ىىخٍن، رهىىيف طليَىىي ٕٓٓلةم٘ىى  يىىن يلُىىخص حلفرىىة حْهٗ ىىً اىىن هىىٗ  ٓىىض طـىىخٍد ١ُزوقعىىْض يةىىً )

حٔؿَحىحص حْهٗ ُش حلرلخكخس حلرظَّوٌس عٍ حلىح ع حٖعظَحٍٟ، وط٘ىَُ حلتظىخثؾ الىً أن حللمى  حْهٗ ىٍ أكىي 

ىْن ػعى َّ  امىجخص حلفرة حْهٗ ً، كرخ ك٘فض ين وؿىى يٗ ش رُن ٓرخص حل٘وُٜش، وحْكمخغ حْهٗ ُش، واو

حْعرىىخ  حْهٗ ُىىش اىىع حلظؤكُىىي يةىىً ىوٍ حلظرىىخ١  رىٛىىفه وٓىىًُطخ عىىٍ هىىٌ  حلرٗ ىىش، كرىىخ أكىىيص حليٍحٓىىش 

َٟوٍس حلتاَ عٍ كة ان: هٜخثٚ ٛىخجع حلقىَحٍ، وحلٔىُخن حلىٌٌ َىظ  عُىه حطوىخً حلقىَحٍ، ٟىرن جرىىًؽ 

 طفخيةٍ لٓهٗن.

، وحلظىىً هىىيعض الىىً حلظؤٛىىُة ػ٘ييذ أٝؿغييط٤ٖ ٝاُـضاُيي٠""اُلؼييَ األخالهيي٠ ( ويتىحجهىىخ: 2018) شيي٣ٞٚ -

حلتاَي لةفرة حْهٗ ً يتي كة ان: أوغٔطُن وحل ِحلً، وحيظريص هٌ  حليٍحٓش يةً  حلرىتهؾ حلظىخٍَوٍ 

حلظلةُةٍ حلرقخٍن؛ عخلرتهؾ حلظخٍَوٍ َظ٠ق ؿةًُخ رخيظرىخى حليٍحٓىش  ر٘ىمة أٓخٓىٍ يةىً حلرٜىخىٍ حْٛىةُش 

 ِحلٍ"، وجٜىٛهرخ، كرخ َظ٠ق حلرتهؾ حلظلةُةٍ عٍ طلةُة هىٌ  حلتٜىىٙ، لمٍة ان: "أوغٔطُن"، و"حل

وحلرتهؾ حلرقخٍن َظ٠ق ان هٗ  يقي حلرقخٍجخص رُن كٍة ان: "أوغٔطُن"، و"حل ِحلٍ"، ويٍحى حِهىََن 

عٍ اـخ  حْهٗن؛ ٓىحى كخجىح ان افمٌَ حلُىجخن، وحلرُٔلُش، وحٔٓٗغ رخلقيٍ حلٌٌ َٔىرق رىه اىٟىىع 

 و ي أٓفَص حلتظخثؾ يرخ َؤطٍ: .حليٍحٓش

  ٌٌَظف  كة ان: أوغٔطُن، وحل ِحلٍ يةً أن حلتفْ َـذ أن طمىن لهخ يٗ ش رىخ،، ْجىه هىى حلى

أوؿيهخ، عبًح ل  َرَف حٔجٔخن جفٔه لن َرَف ٍره، عىؿيجخهرخ َظرٔمخن رق٠ُش هة  هللا لةىتفْ، 

 .ْ ٖ طىؿي اٖ اًح وؿي حلـٔيو ي ىٍٓخ أؤلش حلرٗ ش رُن حلتفْ وحلزين، وَََخن أن حلتف

  طرىىيى اٜىىخىٍ حٔلىىِحغ حلُوةقىىٍ لىىيي كىىة اىىن أوغٔىىطُن، وحل ِحلىىٍ؛ واتهىىخ: حلرٜىىخىٍ حلفةٔىىفُش

 وحليَتُش، وأكيح أن ارا  حلرٜخىٍ حلفةٔفُش طَُى الً أٛىلهخ حليَتُش.

 لََىش لقي كخو  كة ان: حلقيَْ أوغٔطُن، وحٔاىخغ حل ِحلىٍ أن َظوىٌح اى فًىخ وٓىًطخ رىُن حلقىى  ر

 حٍٔحىس حٔجٔخجُش؛ طلقُقًخ لةرٔئولُش وحلظمةُ ، ورُن حليعخع ين عخيةُش هللا و يٍطه حلرطةقش.

 أىىىظىي حلررخلـىىىش حْهٗ ُىىىش، الىىىً أىىىظىي  -عىىىٍ ارخلـظىىىه  ٠ىىىُش حلـىىىِحى -طـىىىخوُ أوغٔىىىطُن

، حلرُظخعَُِقُخ حلَوكُىش، عىخلـِحى يتىي كىة اتهرىخ هىى ػرىَس أعرىخ  حٔجٔىخن حلظىٍ طرزىَ يىن حلظِحاىه

ْن ػع َّ َمىن حلـِحى  طـُٔيًح لةريحلش حٔلهُش. وكرىخ  -رخلؼىحد، أو حلرقخد  –وأئولُظه ين أعرخله، واو
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أن حلظوىَىى  اىىن حلرقىىخد وحؿىىذ؛ وًلىى  ْجىىه َـرىىة حٔجٔىىخن َٔىىة  حلٔىىةىن حللٔىىن، وَزظرىىي يىىن 

 .حلٔةىن حلًُٔى، عخلظَغُذ وحلظَهُذ رخلؼىحد وحلرقخد َٜةق ان كخ  حلزَ٘

( ٝػ٘ٞاٜٗييب: "اُؾٌٔييخ ٝاُذاكؼ٤ييخ افخاله٤ييخ ٝاُؼالهييخ ث٤ٜ٘ٔييب ُييذٟ ػ٤٘ييخ ٓييٖ اييالة 2018)كييزؼ    -

، وحلظً هيعض الً حلم٘  ين أظىي حللمرش وحليحعرُىش حْهٗ ُىش لىيي ١ىٗد حلـخارىش كىٌل  اُغبٓؼخ"

ًٗ يىن حلم٘ى  يىىن اامخجُىش حلظت زىىئ حلم٘ى  يىن حلرٗ ىىش رىُن حللمرىش وأررخىهىىخ، وحليحعرُىش حْهٗ ُىش؛ ع٠ىى

رخليحعرُىىش حْهٗ ُىىش اىىن حللمرىىش وأررخىهىىخ حلروظةفىىش، وارَعىىش طىىؤػَُ حلرظ ُىىَحص حليَرىغَحعُىىش )حلـىىتْ، 

 وحلظوٜٚ حليٍحٍٓ( عٍ حللمرش وحليحعرُش حْهٗ ُش، وحٓظوياض حلزخكؼش اقُخّ ططىٍ حللمرش اييحى/ 

Brown &Green  (2006) يةىٍ )ٖٕٔٓـُىي )يٗى حليَن أَىد وأٓخاش يزىي حلرحلٌي  تته كة ان: و

لقُىىخّ حليحعرُىىش حْهٗ ُىىش )طَؿرىىش وطقتىىُن  )ٕٗٔٓ)  Kaplan & Tivnanحلزُجىىش حلرَرُىىش، واقُىىخّ

ؿخارىش -( ١خلىٍذ و١خلزىش رمةُىش حلظَرُىش  ٓٓٗان ) -عٍ ٗمةهخ حلتهخثٍ –حلزخكؼش(، وطمىجض يُتش حليٍحٓش 

ح ا  2016 /2017رتهىىخ عىىٍ حلرىىخغ حلـىىخارٍ  ًٍ ظىٓىىًطخ عىىٍ كىىة اىىن حللمرىىش غ، و ىىي أ هىىَص حلتظىىخثؾ ططىىى

وحليحعرُش حْهٗ ُش، كرخ وؿيص يٗ ش حٍطزخ١ُش ىحلش اكٜخثُخ رُن أررخى حللمرش وحليحعرُش حْهٗ ُىش، كرىخ 

أٓفَ طلةُة حٖجليحٍ حلرظريى ين آهخغ كة ان: حلررَعش حلٌحطُش، وحَٔؼخٍ، وحلر٘خٍكش حلرةهرش عىٍ حلظتزىئ 

ة حلظزىخَن يىن يىيغ وؿىىى طىؤػَُحص ىحلىش لمىة اىن حلـىتْ وحلظوٜىٚ رخليحعرُش حْهٗ ُش، كرخ أٓفَ طلةُ

 حليٍحٍٓ عٍ كة ان حللمرش وحليحعرُش حْهٗ ُش.

"اعزخذاّ األٗشطخ اإلصشائ٤خ أُسبؽجخ ُٜٔ٘ظ اُذساعبد افعزٔبػ٤يخ؛ ُز٤ٔ٘يخ ويتىحجهخ:  2019)أؽٔذ ) -

يعض الً حٓىظويحغ حْج٘ىطش حٔػَحثُىش ، وحلظً هٜٓبساد اُزل٤ٌش األخاله٠ ُذٟ رال٤ٓز أُشؽِخ افثزذائ٤خ"

حلرٜخكزش لرتهؾ حليٍحٓخص حٖؿظرخيُش؛ لظترُش اهخٍحص حلظفمَُ حْهٗ ً ليي طٗاٌُ حلرَكةىش حٖرظيحثُىش، 

وكيَّى اهخٍحص حلظفمَُ حْهٗ ً، وأعييَّ رَجخاؾ حْج٘طش حٔػَحثُش حلرٜخكزش لرتهؾ حليٍحٓخص حٖؿظرخيُش 

ج٘خ١ًخ اىًُيخ يةً ػٗع وكيحص ىٍحُٓش ان وكىيحص 12) لٌي ط٠رن ييى )لةٜ  حلٔخىّ حٖرظيحثً وح

( طةرُىًٌح وطةرُىًٌس 45اقُخّ حلظفمَُ حْهٗ ً، و١ُز  حلزَجخاؾ يةً يُتش  ىحاهىخ ) -كٌل  –حلرتهؾ، وأييَّ 

( كٜىش ىٍحٓىُش ررىخ َظفى  اىع هطىش (12ان طٗاٌُ حلٜ  حلٔىخىّ حٖرظىيحثً، وحٓىظ َن طتفُىٌ حلظـَرىش 

حلرتهؾ.وكقىى  حٓىىظويحغ حْج٘ىىطش حٔػَحثُىىش حلرٜىىخكزش لرىىتهؾ حليٍحٓىىخص حٖؿظرخيُىىش لةٜىى  حلٔىىخىّ 

( عٍ طترُش اهخٍحص حلظفمُىَ حْهٗ ىً لىيي 8,حٖرظيحثً عخيةُش كزَُس رخٓظويحغ اَرع اَظخ رقُرش أيةً ان )

 طٗاٌُ حلٜ  حلٔخىّ حٖرظيحثً.

 ٗغز٘زظ ٖٓ اُذساعبد اُغبثوخ ٓب ٣أر٢: 

ح ظٜىىَص حليٍحٓىىخص حلٔىىخرقش يةىىً حلرىىَكةظُن: حلؼخجىَىىش، وحلـخارُىىش، ولىى  طظطىىَن الىىً حلرَكةىىش   -ٔ

ح ْهرُظىه عىٍ  ًَ حٔييحىَش ٍغ  أهرُش طترُش حلفرة حْهٗ ٍ ليي حلرظرةرُن عٍ اَكةش حلرَحهقش؛ جا

 ط٘مُة ٗوُٜش ٓىَش ٍغ  حلر٘مٗص حْهٗ ُش حلظٍ  ي َرخجُهخ حلفَى عٍ هٌ  حلرَكةش.

حليٍحٓىخص حٖؿظرخيُىش(،  –حليٍحٓخص حلٔخرقش رظترُش حْهٗن ٟرن حلرىحى حليٍحٓىُش )حلفٔىةفش يتُض  -ٕ

 ولمن َٔظهيف حلزلغ حللخلٍ طترُظهخ ان هٗ  أج٘طش اػَحثُش أظقةش ين حلرىحى حليٍحُٓش.

جيٍس حليٍحٓخص حلظٍ يتُض رظترُىش حلفرىة حْهٗ ىٍ ررىخ َتطىىٌ يةُىه اىن يرةُىخص جفٔىُش عىٍ ٟىىى  -ٖ

؛ عىٍ كىُن ٍكىِص حليٍحٓىخص يةىً طترُىش كىة رُرىي يةىً -عٍ ية  حلزخكؼظُن –ؿُرْ ٍَٔض جرىًؽ

كىىيس، عُرتىىً رر٠ىىهخ رظترُىىش حللٔخٓىىُش حْهٗ ُىىش، وأهىىَي رخليحعرُىىش حْهٗ ُىىش، وأهىىَي رىىخللم  

 حْهٗ ٍ، ول  طظطَن أَش ىٍحٓش الً رُري حل٘وُٜش حْهٗ ُش.

ه طـََزُش، وهى اىخ َظزتىخ  حلزلىغ حللىخلٍ عىٍ حيظرىخى  ىٍحٓخص ٗز -عٍ حْغةذ  –حليٍحٓخص حلٔخرقش  -ٗ

 حلرتهؾ ٗزه حلظـََزٍ عٍ طترُش حلفرة حْهٗ ٍ.
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َؤطٍ حلزلغ حللخلٍ اىحكزًخ لةظطىٍحص عٍ حلُٔخٓش حلظرةُرُش لةيولش، وحلظً ريأص رظىيٍَْ اىخىس "حلقىُ   -٘

 وحكظَحغ حِهَ" عٍ حلرَكةش حٖرظيحثُش. 

ٙ-  ًَ ح كزُ ًِ ح ان حهظرخاخص حلزخكؼُن عىٍ حل ىَد؛ وًلى  يةىً جقىُٞ  حليٍحٓىخص ٗ ة حلفرة حْهٗ ٍ كُ

 حلرَرُش حلظٍ يتُض رؤررخى ررُتهخ؛ حْاَ حلٌٌ َـرة حلزلغ َٔظتي الً اَطمِحص  ىَش. 

حلفرة حْهٗ ٍ ان أجٔذ حلرـىخٖص عىٍ حْىرُىخص حلرظرةقىش رىخْهٗن حلظىٍ طزلىغ عُرىخ وٍحى حلقىَحٍ  -1

 ررةُخص حلتفُٔش حلظً طيعع حلفَى لةظَٜف أهٗ ًُخ. حْهٗ ٍ؛ ارخ َٔه  عٍ طرَف حل
  

 :Pedagogy of Hope Modelأُؾٞس اُضبُش: ٗٔٞرط رشث٤خ األَٓ 

: ثبُٝٞ كش٣ش١، ٝاُ٘ظش٣خ اُ٘وذ٣خ ك٢ اُزشث٤خ:  أٝفًل

( وحكىىيًح اىىن أرىىَُ حلرفمىىََن حلررخٛىىََن  3ٕٔ- ٔ331ٔ) Paulo Freireرىىخولى عََىىَي َُرىىي  

حلٌَن كَٓىح كُخطه  ان أؿة حٍٖطقخى ررٔظىي حلظرةُ ، واِؿه رخلىح ع: حلُٔخٍٓ، وحٖؿظرخيً، وحلؼقخعٍ، 

ح ؿىهًََخ جلى حْع٠ة، عهى  ًَ ُ٘ن، وحلرٔظ٠رفُن يةً أظىي حلرخل  ط ُُ وط َُُ أوٟخع حلفقَحى، وحلرهرَّ

ًٖ لةلََىش، أكي ٍوحى حلظَر ًٗ لةظلٍَ ان حلقهَ، وٛىى ُش حلتقيَش حلٌَن ؿرةىح ان حلظرةُ  وحلىيً حلتقيي ٓزُ

 وطرمُتًخ لةرقهىٍَن ان ُاقَّيٍحطه .

 .(ٓٔ: ٙ.ٕٕٔٓ)ؿرفَ، ويةً، 

وطُرىىَف حلظَرُىىش حلتقيَىىش رؤجهىىخ: "عةٔىىفش طٔظَٗىىي رىىخلظطزُ  حلررةىىٍ لرٔىىخييس حلرظرةرىىُن عىىٍ ططىىىََ 

يرةُش أظرَس طرمىن حلرظرةرىُن اىن حلظطىىٍ كىؤعَحى  -رخْكَي –حلظلةُةُش، وهً ويُه ، وٗلٌ اهخٍحطه  

، ػ  كؤي٠خى عٍ حلرـظرع؛ وًل  كً َٜزق حليحعع حلَثُْ لررةُش حلظرةىُ  أىخييس حلطىٗد عىٍ طلقُى   ًٖ أو

ه  اخ أٗخٍ الُه اخٓةى ان "طلقُ  حلٌحص". وعٍ حلرـظرع طهيف الً طترُش حلىىيً لىيي حلرظرةرىُن، وطِوَىي

رريٓىىش ؿيَىىيس لفلىىٚ حلرـظرىىع، وطرمىىته  اىىن عهىى  أن حلررَعىىش هىىً حلقىىىس حلظىىٍ َرمىىن أن طـةىىذ حَٔـخرُىىش 

 (. Freire, 2005, P.5وحلررة حلزتَّخى")

ورتخى يةُه؛ وٛى  رىخولى عََىَي يرةُىش حلظرةىُ  رىخللىحٍ حلىيَرقَح١ٍ؛ أٌ أىحس لةىىيٍ رر٠ىرىن 

حلظرةىُ  حلزتمىٍ؛ كُىغ َظلىى  حليحٍٓىىن الىً رتىىن َقىىغ حلظرةُ ، وطرؼةه عىٍ اىحؿهىش اىخ َ٘ىُع اىن افهىىغ 

حْٓخطٌس عُهخ ريوٍ حلرىىيُن لةررةىاخص، وَٜزق ىوٍ حليحٍّ ٓةزًُخ عٍ يرةُش حلظرة ؛ أي اوِن لرخ َرةُه 

يةُه حلررةى  اخلى  حلررَعىش وكىي ، وأن حلرىظرة  ؿخهىة رهىخ، وَىَي عََىٌَ أن حلظرةىُ  َقىىغ يةىً حْٓىةىد 

الً جىع ان حلرٜخللش َٜزق حلطَعخن عُهخ أٓخطٌس، وطٗاُىٌ عىٍ حلى ىض جفٔىه)يرخٍ،  حللىحٌٍ حلٌي َرري

ٕٓٓٓ .ٙ ،ٙ.) 

 افكزشاضبد اُزشث٣ٞخ ُجبُٝٞ كش٣ش١: -ٔ

 ُكيىص  أه  حٖعظَحٟخص حلظَرىَش لزخولى عٌَََ؛ وًل  يةً حلتلى حِطٍ:

  :ويىٍ حلظٗاُىٌ؛ كىٍ َظلىيى حلهىيف حْٓىرً اىن حلظرةىُ  ربػىخٍس اكزشاضبد ػيٖ األٛيذاف اُزشث٣ٞيخ

ًٖ اىىىن أن َمىجىىىىح اـىىىَى أٗىىىُخى، وًلىىى  رظىىىيٍَزه  يةىىىً حلظفمُىىىَ  َٜىىىَُوح ؿىىىًِىح اىىىن حلرىىىخل ، رىىىي

حليَرقَح١ً، وحلظٔخإ  حلرٔظرَ، كىٍ طظمىىن لىيَه  طٜىىٍحص يىن كىة أاىَ َظرةرىجىه اىن اتاىىٍ 

لظه  الىً جقيي؛ ررخ َلق  افهىغ حْجٔتش، وحليعخع ين اجٔخجُظه ، وحلق٠خى يةً حلاَوف حلظىً كىى

 اـَى أُٗخى.
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 :حٔجٔخن كخثن ازيع، وهٌح اخ َظتخعً عٍ  ة حلظرةُ  حلزتمٍ حلٌي  اكزشاضبد ػٖ اُطج٤ؼخ اإلٗغب٤ٗخ

َـرة حٔجٔخن َىؿي ىحهة حلرخل  ولُْ ارىه، كرىخ َىؿىي اىن حِهىََن ولىُْ ارهى ، عخٔجٔىخن هتىخ 

اـَى ٗخهي غَُ  خىٍ يةً اريحع ىوٍ ، واًح كخجض حللُخس طظرُِ رترىهخ حلىى ُفٍ، عىبن حٔجٔىخن ٖ 

أن َزىيع حلرةى  حلىٌي  -عٍ حلى ض جفٔىه -ان اريحع يخلره حلوخٙ، وحٓظطخع َزيع ىوٍ  اٖ اًح طرمن

َرمته ان ط َُُ ٛىٍس حلرخل ؛ كً ََُٜ كخثتًخ وحيًُخ لةرىخل  اىن كىلىه، َىَطز٢ ارىه ررٗ ىش ؿيلُىش 

 جخ يس هخىعش طـرة وؿىى  حٖؿظرخيٍ وؿىىًح غَُ ػخرض اىٓىًاخ رخلظفخية، وحلظ َُ حلرٔظرَ. 

 ان حلررطُخص عً يخل  حلىح ع، وحُْٗخى ٖ وؿىى خ أُؼشكخ، ٝاشائن اُزؼ٤ِْ: اكزشاضبد ػٖ اج٤ؼ

لهخ هخٍؽ حٔىٍحن حٔجٔخجٍ، وَظ  حكظ٘خعهخ ان هٗ  اىخ َقىىغ رىه حلرقىة حٔجٔىخجً اىن رلىغ، واىخ 

َظَطذ يةً هٌح حٖكظ٘خف ان طىؿه جلى حلرخل ، وطفخية اره، وحلٌٌ طرمٔه حطلخى أٓخلُذ حلظفمُىَ 

هً حلىؿه حِهَ لةظفمَُ، وان هٗ  هٌح حٖكظ٘خف، وحلظؤاة َٔظطُع  -عٍ عةٔفظهخ -خلة ش وحلة ش؛ ع

ح يىىن حْٗىىُخى عىىٍ يخلرىىه )عََىىَي، ًٍ ن طٜىىى ، ٕٓٓٓ؛ يرىىخٍ،8ٕ، ٙ.381ٔحٔجٔىىخن أن َُّمىىىو

.ٙٔ8ٙ.) 

وطرىىي حلررَعىىش رتىىخًىح حؿظرخيًُىىخ؛ عهىىً يرةُىىش حؿظرخيُىىش ًحص أررىىخى عَىَىىش ٖطتٔىىً، وٖ جقةىىة اىىن  

ُظهىخ، عهىىً طؼُىىَ لىيي حْعىىَحى اـىىخٖص اظرىىيىس، واىٟىىيخص اوظةفىىش لةظفمُىىَ، ررىخ َترىىٍ  ىىيٍطه  يةىىً أهر

 .حلظرة 

٠ض حلفمَس حلقخثةش رؤن: "حلررَعش هً حلرتفرش حلرليىس حلظىً طرىَ اىن حلررةرىُن  وعٍ هٌح حلُٔخن ىُكو

حلمةرش عٍ اى رهخ ان حلرخل ، و ىَحىس  الً حلظٗاٌُ"، ويةُه طُري حليٍحٓش حلتقيَش اطةزًخ أٓخًُٓخ لةفه ، و َحىس

 . (Freire and Shor, 1987, P.112)حلتٚ وعقًخ لُٔخ ه 

ىىْن ػعىى َّ َقىىخٍد عََىىَي عىىٍ اتاىىىٍ  لررةُىىش حلظرةىىُ  رىىُن اتاىىىٍَن ٍثُٔىىُن؛ أكىىيهرخ: ارَعىىٍ  واو

خلً، حؿظرخيٍ، وَاهَ عٍ حكظٔخد حلررَعش، وطزخى  حلوزىَحص، وحٍِحى اىع حْهىََن، وحِهىَ: رتىخثٍ ؿرى

 وَاهَ عٍ رتخى حلررَعش ر َٝ ط َُُ حلرخل .

 أثؼبد اُ٘ظش٣خ اُزشث٣ٞخ ُجبُٝٞ كش٣ش١:  -ٕ

َظ٠ق أن حللىحٍ أٓخّ طترُش ويً حٔجٔىخن رٌحطىه، و يٍحطىه، وطلقُى  ويُىه ررـظررىه، ارىخ ََِىي 

حلٔىُخن ويُه حلتخ ي رٌل  حلرـظرىع، وا٘ىمٗطه، واَـىخى حللةىى  لهىخ؛ كٔىزُة ط ُُىَ ًحطىه، واـظررىه، وهىٌح 

حللىىىحٍي حلتخ ىىي َٔىىظييٍ اجٔىىخجُش حلفىىَى، وحلظىىً طرتىىٍ وؿىىىى  اىىع حلرىىخل  وؿىىىىًح اَـخرًُىىخ ارىىيحيًُخ ٖ اظةقًُىىخ 

( ٘لةظ َُُ، ررخ َرزَ ين أررخى حلتاََش حلظَرىَش لزخولى عَََي، والخوٍهخ؛ وَاهَ ًل  عىٍ حل٘ىمة ٍ ى  )

 حِطٍ:
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 اُؾٞاسDialogue : 

 خهَس اجٔىخجُش، وحلمةرىش هىً ؿىىهَ حللىىحٍ، وأىحطىه، وأن حلمةرىش حلٜىخى ش  -ليي عٌَََ -حللىحٍ

أن ج ُىىىَ حلرىىىخل ، وهىىىً كىىى  لمىىىة  -عىىىٍ ٟىىىىثهخ –ررؼخرىىىش طفمُىىىَ، ويرىىىة عىىىٍ حلى ىىىض ًحطىىىه، وهىىىً حلظىىىً 

 (. 33ٔ، ٙ.8ٕٔٓاجٔخن)ريٍحن، 

أؿىة حلظلىٍَ" لىيي  أن افهىىغ "حلظرةىُ  اىن -عٍ حلٔىُخن جفٔىه –( 8ٖ، ٙ.33ٓٔوأٟخف جىعة)

رخولى عَََي َرتً أجه لُٔض هتخن ارَعش كخاةش َرظةمهخ حلفَى، ولمن هتخن اىٟىع ارَوف َظىٓى٢ رىُن 

حلررةىى ، وحلرىىظرة  كفىىَىَن أٓخٓىىُُن عىىٍ يرةُىىش حلررَعىىش، وَت٘ىىؤ حللىىىحٍ اىىن هىىٗ  حلرٗ ىىش حلقخثرىىش يةىىً 

 حلررَعش، عةُْ هتخن "أجخ أعمَ"؛ رة "جلن جفمَ".

 ولةلىحٍ أهرُش كزَي؛ طظ٠ق عٍ أجه َٔخيي عٍ طلقُ  اخ َؤطٍ: 

أجٔتش يرةُش حلظرةُ  ان هٗ  ط َُُ حلرٗ ش رُن حلظةرُىٌ، وحلررةى ، وط ُُىَ أىوحٍهرىخ؛ ارىخ ٓىخيي عىٍ  -

كة حلظتخ ٞ عٍ يٗ ش حلظةرٌُ رىخلررة ، وؿرةهرىخ ا٘ىخٍكُن عىٍ يرةُىش وحكىيس طُمٔىزهرخ حلقىيٍس يةىً 

ْن ػع َّ وحٔكٔخّ رخلىح ع،   حلقيٍس يةً ط َُُ . او

حلىيً حلتخ ي ان هٗ  حلرٗ ش حللىحٍَش رُن حْعَحى؛ ان أؿة عهى  كقُقىش حلرىخل  حلىٌي َرُ٘ىىن عُىه،  -

عخلريهة حلفمىَي لطََقىش عََىَي حللىحٍَىش َرظرىي يةىً حلرىح ى  حٖؿظرخيُىش حلظىً َرُ٘ىهخ حلىيحٍّ 

 (.ٕٙٔ، ٙ.33ٗٔحلرىح  )عَؽ، َىاًُخ؛ رهيف طررُ  هزَحطه، وطىُٓع ايحٍكه رهٌ  

  اُٞػ٠consciousness: 

ح يةً حلظىحٛة ازخَٗس  ًٍ حلىيً هى: "كخلش يقةُش َمىن عُهخ حلرقة يةً أظىي ان حٔىٍحن، و خى

 ,ferire)اع الُطه حلوىخٍؿٍ يىن ١ََى  اتخعىٌ حلىىيٍ حلظىً طظرؼىة يىخىس عىٍ كىىحّ حٔجٔىخن حلورىْ"

1973, p.106) . 

ي افهىغ حلىىيٍ حلتخ ىي رظرُُىِ  رىُن وؿىىى حٔجٔىخن عىٍ حلرىخل ، ووؿىىى  وعٍ هٌح عَٔ رخولى عَََ

ارىىه؛ عىؿىىىى  عىىٍ حلرىىخل  َرتىىً اـىىَى حلظىحؿىىي، وٍررىىخ حلظمُىى ، وهىىٌ  حلرَكةىىش اىىن حلظىحؿىىي طتطزىى  يةىىً 

أ علدل ضشظزيةل
 ضيزااليةلضبلوضالل

 فزيزيل
  ضالوب

  ضحال ر

  اندشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضبلوضاللفزيزيل  ضيزاالية:لأ علدل ضشظزيةل(5ر ولرقمل)
 )إوب دل ضبلوثييل(ل
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حللُىحن كرخ طتطز  يةً حٔجٔخن حلٌي َرىُٖ عىٍ كخلىش اىن حلـهىة وحلقهىَ، أاىخ وؿىىى حٔجٔىخن اىع حلرىخل  

ح يةً ط َُُ )ريٍحن،  َرتً حلىؿىى ًٍ  (. ٕٔٓ، ٙ.8ٕٔٓحلىحيً، لُمىن يةً ارَعش رٌحطه ويخلره، و خى

وهمىىٌح َظٔىى  حلىىىيً حلتخ ىىي رخل َٟىىُش؛ عُٜىىَُ حٔجٔىىخن وحيًُىىخ ج٘ىىًطخ، َمظ٘ىى  حلىح ىىع حلوىىخٍؿٍ، 

ًٗ عٍ اـظرع وكُخس أع٠ىة؛ عىٍ ٟىىى  وَتخ ٘ه، وَظ ةذ يةً اخ َىحؿهه عُه ان ٛرىرخص، وا٘مٗص؛ أا

 طه، واامخجخص اـظرره. يٍح

 األٗغ٘خHumanization : 

حلزري حٔجٔخجٍ الً طلىَة حٔجٔىخن اىن كىخثن ل ُىَ  الىً كىخثن لتفٔىه، عُررىة يةىً حٓىظَىحى َهيف 

ًٔخ لظلَََ اجٔخجُظه، وهى اىخ َرُىِ حٔجٔىخن يىن حللُىىحن رىٛىفه كخثتًىخ ات ةقًىخ  أٛىحطه رىٛفهخ ١ًَٗخ ٍثُ

ل َُ  حلٌي َٔوَ ، وطتريغ  يٍطىه يةىً ط ُُىَ ٓىةىكه أو جرى٢ كُخطىه، يةً جفٔه طيعره غَحثِ ، وهخٟرًخ 

كخثن لتفٔه ٖ ل َُ ، وَفمَ عُرخ كىله  ىخىٍ يةىً حلفرىة، وطلىيي حلاىَوف  -يةً جقُٞ ًل  –وحٔجٔخن 

 .  ,p10)  (Freire, 1976 حلرلُطش ره

 ٝٗغز٘زظ ٓٔب عجن إٔ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ رؤعظ ػ٠ِ ػذح ٓجبدا سئ٤غخ؛ أثشصٛب:

حلظرةُ  يرةُش كةُش طزيأ رخللىحٍ ٔػخٍس حلىيٍ لىيي حْعىَحى رؤوٟىخيه  حٖؿظرخيُىش اىن ؿهىش، ورىٌوحطه   -

 ان ؿهش أهَي.

حلتخّ أكَحٍ عٍ يخلره ، وَرظخُون رقيٍطه  يةً حٔريحع وحلظ َُُ عُه، وعٍ أجفٔه ، وًل  ان هٗ  اخ  -

يٍ رىه، واىن ػى  ط ُُىَ كخٟىَه  عىٍ ٟىىى أطُق له  ان  يٍسٍ يةً حلظفمَ، وحلظيرَ عٍ اخُٟه ، وحلىى

 ًل .

 حلظ َُُ عٍ حلزتخى حٖؿظرخيٍ ٖ َظ  اٖ ان هٗ  ويٍ حلفَى رٌحطه، وررـظرره. -

 ارخلـش حلر٘مٗص حٖؿظرخيُش طرظري يةً حلرتهؾ حلـيلً حللىحٍي. -

 حلررَعش طاهَ عٍ أػتخى حلظفخية رُن ج٘خ١ٍ: حلررة ، وحلرظرة . -

  :األَٓصب٤ًٗلب: ٓب٤ٛخ رشث٤خ 

لُٔىىض وٓىىُةش لةظفمُىىَ حلتقىىيٌ، وحلظلةُةىىٍ علٔىىذ؛ رىىة وٓىىُةش  ان طَرُىىش حْاىىة لىىيي رىىخولى عََىىٌَ

ُن حلرظرةرُن ان حلظ ةذ يةً حلٜرىرخص وحلر٘مٗص، رخلظىؿه الً اىخ  لةظ َُُ حلُٔخٍٓ، وحٖؿظرخيٍ، وطعْرمو

عىٍ حلررىخٍف كرىخرََن  هى هة  حلرـظرىع حللىخلٍ جلىى اج٘ىخى اىخ هىى ؿيَىي؛ كُىغ َ٘ىـره  يةىً حٖجىياخؽ

 ,McDougall, Holden and Danaher)لةلىىىيوى حلؼقخعُىىىش، وحٖؿظرخيُىىىش حلظىىىً ط٘ىىىمة كُىىىخطه 

2012,p.5). 

ٝ  لرفهىاخص طَرُش حْاة، وحْاة حلتقيٌ، وطَرُش حْاة:   وعُرخ َةٍ يَ

 ٓلّٜٞ األَٓ     -ٔ

ف  َّ حْاة رؤجه: "غةزش حلر٘خيَ حَٔـخرُش يةً حلر٘خيَ حلٔىةزُش حلرظى رىش عىٍ حلرٔىظقزة، ورىٌل  َُر

حلظىؤػَُ حٔىٍحن لةىٟع حلَحهن، وأخيً عهى َظمىن ان ٍغزخص، وطى رخص، وَتطىٌ يةً طفخية كة ان 

ًٖ لةٜىٍس حلرظى رش  ".عُه وٛى

Stassen, 1985,P.235)   and  (Staats  

فو    َّ "ٗىىرىٍ وح رىىً؛ ْجىىه َؤهىىٌ يةىىً الرىىة حلـىىي حٖكظرىىخٖص حلظىىٍ طمىىىن عُهىىخ كىىة رؤجىىه:  َُرىى

 ".حللقُقش الفىعش رخلروخ١َ؛ ولمته َٔرً الً طلََ  حُْٗخى اع اامخجُخص حلظ َُُ

مفهوم 

 األمل
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( (Kuhne, 1998, P. 233 

فو َّ كخؿىش وؿىىَىش، وأاىَ ٟىَوٌٍ ولمتىه لىُْ كخعًُىخ؛ رىة َلظىخؽ الىً ارخٍٓىش لمىٍ رؤجىه: " َُر

ًٓخ و٠َُ  لةررة  حلظقياٍ اهخًاخ ؿيَيس أرَُهخ حلظلةُة حلُٔخٍٓ حلـخى وحلٜىحد؛ لةم٘ى  يىن َٜزق  اةرى

 . ( Freire, 2004, PP.2-3)عَٙ حْاة اهرخ كخجض حلرقزخص"

فو َّ رؤجه: "حلَغزىش عىٍ طـىخوُ هىٌح حللخٟىَ الىً أىظقزة اوظةى  وؿيَىي وأع٠ىة ىحثًرىخ؛ عهىى  َُر

 حُْٗخى حلـُيس حلظٍ لُٔض اىؿىىس كخلًُخ".َلفظ  يٍس حلزَ٘ يةً حلٔرٍ الً 

(( Meyer, 2008, P.1 

فكرخ  َّ رؤجىه: "كخلىش اىن كىخٖص حلىؿىىى؛ أي حٓىظريحى رىخ١تً  ىىي ًي عخيةُىش ج٘ىطش")عَوغ،  َُرى

2010.ٙ ،ٕ8.) 

رؤجه: "ٗرىٍ أو ٍغزش عٍ أن َاهَ   Merriam-Webster(2018)كرخ وٍى طرََفه عٍ  خاىّ 

واىخ كىخثن،  ٍٗى لٓع٠ة، وطٔرً عةٔفش حْاة الً أن طمىن أع٠ىة وطىيٍن حلظىىطَ رىُن اىخ كىخن، واىخ هىى

 ن أن َمىن".َرم

ييب ؿ٤ييش ٝاهؼيي٠  -كيي٢ ضييٞء اعييز٘زبط اُجييبؽضز٤ٖ –إٕ األٓييَ  ًٓل ا عييِج٤ًلب، ًٔييب أٗييٚ ُيي٤ظ إسؿب ُيي٤ظ اٗزظييبسًل

ُِظشٝف اُز٠ ف ٣ٌٖٔ إٔ رؾذس؛ كبألَٓ رالصّ ث٤ٖ ٝػ٠ ٝدسا٣خ ربٓخ ثبُٞاهغ، ٝٗظشح إ٣غبث٤يخ ُِٔغيزوجَ، 

 أُزٞهؼخ.ٓغ كؼَ ٝػَٔ ٖٓ أعَ رـ٤٤ش ٛزا اُٞاهغ؛ ُزؾو٤ن اُ٘ظشح اإل٣غبث٤خ 

 ٓلّٜٞ األَٓ اُ٘وذ١:    -ٕ

ف حْاة حلتقيٌ رؤجه: "أىحس طَرىَش طئْٓ يةً حلتاََش حلتقيَش؛ لررخلـش حْجارش حلاخلرىش اىن  َّ َُر

 .Boler,2004,P.128))هٗ  حللىحٍ حلهخىف، وحٖٓظـخرخص حلرظرخ١فش"

ف رؤجه: "حٓظـىحد  وٗمة  ان أٗمخ  حلظلى  حٖؿظرخيٍ، وحلفرخلُش  َّ حلُٔخُٓش غَُ حلرقٜىٍس وَُر

 ,Giroux)يةىً اىخ َـىذ ط ُُىَ  لـرىة حلرٔىظقزة اوظةفًىخ علٔىذ، رىة َظرىيي كُفُىش اؿىَحى هىٌح حلظ ُُىَ")

2004,P.38. 

ف رؤجىىه: "حلظىىيٍَْ رطَحثىى  طىىَر٢ حل ٠ىىذ حْهٗ ىىٍ لة٘ىىزخد رخْعرىىخ  حلظىىٍ طوفىى  اىىن  َّ كرىىخ َُرىى

 (.Duncan-Andrade, 2009, P.182)"ارخجخس حلرلَواُن عٍ اـظررخطه 

ًٓىخ، ورٌل  ع خْاة حلتقىيي هىى اقخواىش حلظ٘ىخإغ، وحلٔىوََش، وحلظٔىة٢ وَظرُىِ رمىجىه ج٘ىًطخ، واةرى

وحٓظزخ ًُخ، ويٗؿًُخ، وهى ارخٍٓش طَرىَش طىعَ حْٓخّ لظرمُن حلزَ٘ ان ارَعش اامخجخطه  رىٛفه  عخيةُن 

طٔظفُي ان حلٌحكَس وطـخٍد حللُخس، وعٍ أهٗ ُُن، وايجُُن، كرخ أجه كُٜةش طة  حلررخٍٓخص حلظرةُرُش حلظٍ 

 ,Standish)حلى ىىض جفٔىىه طىىَر٢ رىىُن حلرٔىىئولُش حلفَىَىىش، وحل٘ىىرىٍ حلظىىيٍَـٍ رىىخلظ َُُ حٖؿظرىىخيٍ)

2018,P.14  . 

 ٓلّٜٞ رشث٤خ األَٓ:  -ٖ

ف طَرُىىش حْاىىة رؤجهىىخ: "عةٔىىفش لزتىىخى اـظرىىع ٗىىخاة َرىىخلؾ حلقىىىس وحٖاظُىىخُ اىىن هىىٗ  حلررىىة،  َّ طُرىى

 .hooks,2003,P.12)يٍ حلٌحطٍ لمة ان حلررة  وحلرظرة ")وحللىحٍ، وحلى

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Iris-Meyer-2009371662?_sg%5B0%5D=q6ygFVx-J62AvNFsUbhXZ8T-hiaZvD2VMbXjYSMLO8f-gQLLPpmYGyAmJKbI2YsItsbtb9U.Za_dffrKpunBcu5npH52x-3-BSuAz0evSQmUo5aKhjJkI23iS14szbYAyjX-kwgh3W1mvSPQSapQvFp8zDt13Q&_sg%5B1%5D=LIzyEkY8-Zm6K9hP2Vj5V8rTDhyKyeDjnVCrjJadDi9GM1sDVVymjsPuzNgQyjCiR4NOa-8.qSbYyjn3ACUNS1ZFeaHGTsNoYSGFmp7knOoQrhpUDdee6uXwNgN5pQY4_kAuMxluam19VX3iVGr_pTuTBWHmZg
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ف  َّ ىؿُخ جقيَىىش طرمىىن حلطىىٗد وحلررةرىىُن اىىن حكظىىَحغ طفمُىىَ وهزىىَحص ؿجرىىىًؽ لزُىىيحرؤجهىىخ: "وطُرىى

رر٠ه  حلىزرٞ، اىن هىٗ  حلررخٍٓىخص حلررُخٍَىش: حللىىحٍ، و١ىَف حلر٘ىمٗص، وحلظطزُى  حلررةىٍ، ورتىخى 

 (.Kincheloe  and Steinberg, 2008)"حلؼقش، ورتخى حلرـظرع

ف رؤجهىىخ:كرىىخ  َّ "١ََقًىىخ الىىً حليَرقَح١ُىىش حلَحىَمخلُىىش، َظ٠ىىرن ؿهىىيًح لظىٓىىُع اامخجُىىش حلريحلىىش  طُرىى

حٖؿظرخيُش، وحللََش، وحلرٗ خص حٖؿظرخيُش حلقخثرش يةً حلرٔخوحس عٍ حلرـىخٖص: حلظرةُرُىش، وحٖ ظٜىخىَش، 

 ,McDougall)" وحلتٔخى، وح١ْفخ  عٍ حللُىخس حلررخٛىَس وحلُٔخُٓش، وحلؼقخعُش حلظٍ طليى اى ع حلَؿخ ،

Holden and  Danaher, 2012, P. A61). 

عةٔفش طَرىَش جقيَش لىح ع حلرـظرىع، طٔىرً الىً  ثأٜٗب: " -إعشائ٤ًلب–ٝرُؼشف اُجبؽضزبٕ رشث٤خ األَٓ 

طَٓىىُن ا٘ىىخيَ اَـخرُىىش لىىيي حلظٗاُىىٌ لظ ُُىىَ هىىٌح حلىح ىىع، ورتىىخى اـظرىىع ؿيَىىي؛ عىىٍ ٟىىىى كىىة حلروىىخ١َ، 

وحلظهيَيحص حلٔخثيس، وحلظً طرىن طلقُ  هٌح حللةى ؛ وًلى  اىن هىٗ  حلررخٍٓىخص حلررُخٍَىش حلظخلُىش: حللىىحٍ 

 ".خى حلؼقش رخلتفْ ليي حلرظرةرُن، وكة حلر٘مٗصحلتقيي، ورتخى حلرـظرع، ورت

 صبُضًلب: ٓجبدٟء رشث٤خ األَٓ ُذٟ ثبُٝٞكش٣ش١: 

لقىىىي أػىىىَي رىىىخولى عََىىىَي حْىد حلظَرىىىىي رريَىىىٍي اىىىن حلرئلفىىىخص حلظىىىً طرهىىىي حلطََىىى  لةظرةىىىُ  

حلظلىىىٍَي وطترُىىىش حلىىىىيً حلتخ ىىىي لىىىيي حلرظرةرىىىُن، كرىىىخ يتىىىً ربٍٓىىىخى ازىىىخىيى طَرُىىىش حللىىىذ وكىىىٌل  

رشث٤ييييخ اُؾش٣ييييخ األخييييالم،  و" "، 1980"رؼِيييي٤ْ أُوٜييييٞس٣ٖطَرُىىىىش حْاىىىىة، ورخٓىىىىظقَحى ائلفخطىىىىه: 

"رشث٤ييييخ "، و2006اُزؼِيييي٤ْ ٓييييٖ أعييييَ اُييييٞػ٠ اُ٘بهييييذو" "،2004ٝاُشييييغبػخ أُذ٤ٗييييخ ٝاُذ٣ٔوشاا٤ييييخ، 

 ؛ جـي أن ازخىيى طَرُش حْاة طظةوٚ عٍ أن:2007"اُوِت ك٢ ٓٞاعٜخ ا٤ُِجشا٤ُخ اُغذ٣ذح 

حْاة ٍكن ٍُٛن عٍ ١زخثع حلزَ٘؛ عزرخ أن حٖجٔخن اوةىن غَُ كخاة، وكٌل  حْاىَ رخلتٔىزش لطزىخثع  .ٔ

 ٔجٔخن ريون جزٞ حْاة. -رخلظزرُش  –ىى حلزَ٘؛ اًن عٗ وؿ

حْاة ٓرش ا٘ظَكش رُن حلررة  و١ٗره؛ أي حْاة عٍ حلظرة ، وحجظخؽ حلـيَي، وحلظ ةذ يةً حلرقزخص حلظً  .ٕ

 طلى  ىون طلقُ  أهيحعتخ.

حْاة أاَ ١زُرً وَٟوٍي عٍ  ة ويُتخ رتقٜىتخ؛ رُىي أن غُىخد حْاىة، وٓىُخىس حلُىؤّ َُرىي ط٘ىىًَهخ  .ٖ

 ٖجٔخجُش، ويةُتخ أن جتخٟة؛ لظلطُ  ىوحيً حلُؤّ حلظً طقُي كَكظتخ.لةطزُرش ح

حْاة َتطىي يةً حَٔرخن حل٘ىيَي رىؤن ط ُُىَ حْوٟىخع حلٔىُجش ارمىن، عىيوٍ حٖجٔىخن عىٍ حللُىخس غُىَ  .ٗ

اقٜىٍ يةً اٗكاش اخ َليع عٍ حلرخل ؛ رة َرظي الً حلفرة وحلظيهة عٍ اٛىٗف اىخ َلىيع وطريَةىه؛ 

 لٓكيحع، وا٘خٍن عُهخ.  عخٔجٔخن اٗكظ 

حْاة ٓرش ىحيرش لةرقخواظُن: حلرخىَش، وحلؼقخعُش، وحلظً طٔه  عٍ طلى  حلرـظرع اىن كخلىش حلاةى  و هىَ  .٘

 حٖجٔخجُش الً حللة  ررـظرع ؿيَي، وحلٔرً لظلقُ  هٌح حللة . 

ًٗ رُتًُخ عٍ ُٓخن طٔى .ٙ ى   ا٘خيَ حللذ، حْاة جخطؾ اؼرَ لةلىحٍ حلتقيي؛ عخللىحٍ رُن  طزُن َري طىحٛ

َؼرىَ يىن جرىى كقُقىً لةظىؿهىخص  -عٍ ٟىى هٌح حل٘ىمة -وحلىى، وحلظىحٟع، وحْاة، وحلظقزة؛ عخللىحٍ

 حلتقيَش، وآهخغ كقُقً عٍ ط َُُ حلىح ع، وٍعٞ حَٔيَىلىؿُخص حلقخثرش. 

حْاىىة ََطمىىِ يةىىً أجٔىىتش حٔجٔىىخن، وحلظىىً طرزىىَ يىىن ٟىىَوٍس حاىىظٗن حٔجٔىىخن لَإَىىش جقيَىىش لىح رىىه،  .1

وحٖجوىىَح١ عىىٍ ط ُُىىَ ، وٍع٠ىىه لةوىىيحع، وحلظَُِىى  حلرتىىخهٞ لظلََىىَ ؛ اجهىىخ حْجٔىىتش حلظىىً طىىَعٞ 
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يةىىً حلظ٘ىخإغ وحلُىؤّ كرىخ طىَعٞ حلظفىخإ  حلٔىخًؽ، وطىييى الىىً حْاىة حلتخ ىي حلرٔىظتي الىً  ىيٍس حلز٘ىَ 

 حلظ َُُ، وايخىس ٛتع حُْٗخى وط٘مُةهخ؛ ارخ َهيَه  الً حل٘رىٍ رىؿىى كقُقً. 

حلظرةُ  َقىي حْاة ليي حلرقهىٍَن عٍ ٓزُة حلق٠خى يةً اخ َتر  ره حلقخهَون ان أان وٓٗغ عىٍ  ىة  .8

 غُخد أاة حلرقهىٍَن. 

خٟىً ٖ َ ىَّ حْاىة عىٍ حْاة جاَس لةرٔظقزة، عةُْ ػرش وؿىى لٓاة ىون ٍإَش وحٟلش لة ىي؛ عخلر .3

عك َ للاخص حلظرَى، وحٓظةهخغ ٍوف حلرقخواش، وهىٝ حلررخٍن.  جفىّ حلتً٘ى اٖ عٍ اىح   طٌع

حْاة اطةذ وؿىىي يخغ لةزََ٘ش كةهخ؛ عخْاة عٍ حجق٘خع حلاة  ٖ َرتىً ؿىٗى ، وغُخرىه عىٍ حلى ىض  .ٓٔ

 حلَحهن، واجرخ َظلق  رخلت٠خ  ان أؿة حللََش، وطلقُ  حللة .

 عجن؛ رغز٘زظ اُجبؽضزبٕ إٔ: ٓٔب 

األٓييَ ٣ُغييزٔذ ٓييٖ اُغٞاٗييت اُ٘لغيي٤خ اُؼبال٤ييخ، ٝاإلدسا٤ًييخ ٣ٝغييؼ٠ ُخِيين ٓغييبؽبد رييذػْ اُؼٔييَ   -ٔ

 .ٝافعز٤وب  افعزٔبػ٤٤ٖ

ثبُغييبٗج٤ٖ: اُؼييبال٢، ٝأُؼشكيي٢، ٣ٝزغِيي٠ كيي٢ اُؼييبُْ ٓييٖ خييالٍ  -كيي٢ أُوييبّ األٍٝ –األٓييَ ٣ُؼ٘يي٠  -ٕ

 ٓٔبسعبد رـ٤٤ش أُغزٔغ.

اُٞػ٢ اُ٘بهذ ُِزاد ثأٜٗب ٤ًبٕ ؿ٤يش  أسثؼخ عٞاٗت؛ ْٛ: -ك٢ ا٤برٜب -ػ٤ِٔخ أٗغ٘خ رزضٖٔاُزؼ٤ِْ ٛٞ  -ٖ

 ٝاُؼَٔ اُج٘بء ػ٠ِ اُزاد، ٝاُؼَٔ اُج٘بء ُزـ٤٤ش اُؼبُْ.، ٌٓزَٔ، ٝاُٞػ٢ اُ٘بهذ ُِؼبُْ ثأٗٚ ٓزـ٤ش

 الدرزؾذد أُٔبسعبد اُزذس٣غ٤خ ك٢ خٔظ ٓٔبسعبد رٜذف إ٠ُ رؾو٤ين أٛيذاف اُزؼِي٤ْ: ايشػ ٓشيٌ -ٖ

 اشػ أعئِخ ٗوذ٣خ، ٝاُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ، ٝث٘بء أُغزٔغ، ٝث٘بء اُضوخ ثبُ٘لظ.اُٞاهغ افعزٔبػ٠، ٝ

 

 ساثؼًلب: أثؼبد رشث٤خ األَٓ ُذٟ ثبُٝٞ كش٣ش١:

 ؛ Hove et al (2012)و(؛ 73ٙ. ،1987عٌَََ )؛ وFrerie ((2004, P. 80كيى كة  ان: 

هرٔش أررخى ٍثُٔش؛ ه : ١َف حلر٘مةش، وحلظَرُش أررخى طَرُش حْاة عٍ  Jackson (, P.20ٕٓٔ1)و

ًٗ يةً حلتلى حِطٍ: –حللىحٍَش، وحلررخٍٓش حلررةُش، ورتخى حلرـظرع، وحلؼقش رخلٌحص؛ وًل    طفُٜ

 : Problem Posingاشػ ٓشٌِخ -ٔ

وطرتىىٍ ١ىىَف حلر٘ىىمةش يةىىً حلطىىٗد لُرُىىيوح ط٘ىىمُةهخ رخٓىىظرَحٍ عىىٍ ٟىىىى طىىؤاٗطه ، وهزىىَحطه  

جىىىح ا٘ىىخٍكُن جخ ىىيَن عىىٍ يرةُىىش حلىىظرة ؛ ولظلقُىى  هىىٌح حلرزىىيأ َظرىىُن يةىىً حلررةىى  حطزىىخع حلٔىىخرقش؛ كىىٍ َمى

 حلوطىحص حِطُش:

 .يَٝ حلر٘مةش يةً حلطٗد 

 .ٓئحله  يرخ َرَعىجه، واخ ٖ َرَعىجه، واخ َلظخؿىن الً ارَعظه ان أؿة كة حلر٘مةش،... وهمٌح 

  .ايخىس ٛىغ حلر٘مةش 

  ٍطظـةً عٍ كىحٍحص حلطٗد.طليَي حلرىٟىيخص حلرهرش حلظ 

   حجوىىَح١ حلطىىٗد عىىٍ يرةُىىش كىىة حلر٘ىىمٗص، وحلظىىٍ  ىىي طظطىىذ ؿرىىع ارةىاىىخص اٟىىخعُش يىىن ١ََىى

 .حلزلغ، واتخ ٘ش حلرظرةرُن حلظىُٛخص
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 وطظ٠ق أهرُش ١َف حلر٘مٗص عٍ أاََن؛ هرخ:

َظؤاىة طترُش حٖٓظرخع، وحللىحٍ، وحلفرة: عُٔىظرع حلطىٗد الىً رر٠ىه  حلىزرٞ، والىً حلررةى ، ػى   -

حلطٗد حلررةىاخص، وحْٓجةش حلرظزخىلش؛ كٍ َ٘خٍكىح عٍ حللىىحٍ، وَظىحٛىةىح اىع رر٠ىه  حلىزرٞ، 

 وَفمَوح رٜىٍس اريحيُش عٍ حلررةىاخص، وعُرخ َـذ عرةه.

أن حلر٘ىىمٗص حلرطَوكىىش وحْٓىىجةش حلُرؼىىخٍس طتىىخ ٖ طـىىخٍد حلطىىٗد، ويٍحىهىى  حلرظ ُىىَس، وطمىىىن  -

ًٗ اته  رخكؼُن ا٘خٍكُن عٍ ١َف حلر٘مةش.أٓجةش غَُ اظى رش ان  وزعة حلر  رة ، و١ٗره، ررخ َـرة ك

 : Dialougeاُزشث٤خ اُؾٞاس٣خ  -ٕ

طظؤْٓ حلظَرُش حللىحٍَش يةً اطخكش حلفَٛش لةطىٗد لةظلىيع لىُْ رؤٛىىحطه  علٔىذ؛ رىة طلىيي 

ًٗ ان: حللََش، وحللىحٍ اىَطز طُن حٍطزخ١ًىخ هٌ  حْٛىحص، وٛقةهخ، وارخٍٓظهخ اع حِهََن؛ ررخ َـرة ك

وػُقًخ ررفهىغ حْاىة. عُزلىغ حلطىٗد عىٍ ١زُرىش حلق٠ىُش، ؤَظفٔىَون يتهىخ اىخ اًح طىىحعَص لىيَه  رُخجىخص 

وارةىاخص ًحص ٛةش، عُفمَون عٍ اَـخى طفَُٔحص ريَةش لةررةىاخص، وطلةُة حلرفهىاخص وحلفومعىَ حلَثُٔىش، 

هٗ  اظخررش ؿرُع حلَىوى ررَِي ان حْٓىجةش  ان حٔٓهخاخص حلـرخيُش لرـظرع حللىحٍ َظ  حلظرخاة ارهخ ان

 حليحيرش حلرتخ ٘ش؛ ان أؿة حلىٛى  الً طفخه  ؿرخيٍ يرةٍ؛ أٌ اىؿه جلى حلررة حلزتخى عٍ حلرخل .

 :Praxisأُٔبسعخ اُؼ٤ِٔخ -ٖ

طُري حلررخٍٓش حلررةُش طىلُفش ان حلظفمَُ، وحلررة، عىخلظفمَُ رىٗ يرىة هىى طفمُىَ رىٗ ارتىً، عُـىذ 

حلرظرةرُن حٖٗظَحن عٍ حلظفمَُ وحلفرة ٓىًَخ ررخ َرمْ طفخية كىة اىته ، عخلظؤاىة حلىٌحطٍ ٗى١َ أىز  يةً 

؛ لىٌح َـىذ يةىً حلررةى  أىخييس ١ٗرىه لظ٠ىرُن َٟوٌٍ لةفرة، ولمتىه لىُْ كخعًُىخ لةفىَى لظ ُُىَ اـظررىه

َعىىٍ ٖكظٔىىخد حلظٔىىخإ ، وحلظفمُىىَ، وحللىىىحٍ عىىٍ ج٘ىىخ١خطه  حلظرةُرُىىش ررىىخ َ٘ىىـره  يةىىً حلف٠ىىى  حلرر

 حلررةىاخص.

 : Communityأُغزٔؼ٤خ/ ث٘بء أُغزٔغ -ٗ

ن رتخى حلرـظرع َظطةذ طىعَُ حلفَٙ لةررةرُن، وحلطٗد؛ كٍ َتياـىح ارًخ عٍ كىحٍ ىَرقَح١ىٍ إ

َرزَ ين ارخٍٓخطه  للََخطه  عٍ ُٓخن ان حهظٗف حلقُ ، وحلررظقىيحص، وحلفومعىَ جلىى رتىخى اـظرىع أع٠ىة؛ 

حلررةرُن حلم  ين يِ  أجفٔه  ين حلرىحل  حلوخٛش رظٗاٌُه  رىٟع حللىحؿِ: حلرخىَىش، لٌح َظىؿذ يةً 

ف اخ َليع عٍ يىخلره ، واىخ َََىيون طلقُقىه، واىخ َرَعىجىه، واىخ  وحلتفُٔش، وحلؼقخعُش؛ عُرـِون ين طرَ 

 َََيون ارَعظه.

 : Self-Confidenceاُضوخ ثبُزاد  -٘

ح، رىة ؿخجزًىخ اىن ؿىحجىذ حْج٘ىطش رتخى حلؼقش رخلٌحص ىحهة حلرظرةرىُن لىان  ًَ ُْ ج٘ىخ١ًخ طرةُرًُىخ ازخٗى

حلٜفُش وحلظفخيٗص ) كخللىحٍ، و١َف حلر٘مٗص، ورتىخى حلرـظرىع(؛ لىٌح َـىذ يةىً حلررةرىُن أن َ٘ىـرىح 

١ٗره  ررخ ََِي ػقظه  عٍ أجفٔه ، وًل  رؤن َؼَُوح ع٠ى  حلطٗد، وىحعرُظه  طـخ  طرة  حلوزىَحص، وحلقىُ  

 حلروظةفش.

إ٣ضبػ ٓلّٜٞ رشث٤خ األَٓ ثٞصلٚ عج٤الًل ُٞػ٠ اُطالة ثٔغزٔؼْٜ،  -ثبعزوشاء ٓب عجن –ٌٖٔ ٣ٝ

ًٝزُي عج٤َ ٝػ٤ْٜ ثئٌٓب٤ٗخ اُزـ٤٤ش ك٢ أٗلغْٜ،  -ًأكشاد ٓزؼب٣ش٤ٖ ٓغ أُغزٔغ ٤ُٝظ داخِٚ -ٝهذسارْٜ
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ٌَشْٛ، ٝؽش٣برْٜ؛ ٝك٢ ٓغزٔؼْٜ؛ ٝرُي اعز٘بدًلا إ٠ُ ا٤ُ٥بد أُخزِلخ ُزشث٤خ األَٓ اُز٠ رطِن اُؼ٘بٕ ُلِ 

ثطشؽْٜ ُِٔشٌالد، ٝؽُِٜٞب اإلثذاػ٤خ، ٝٓٔبسعبرْٜ ُِؾٞاس، ك٢ إابس ٖٓ أُٔبسعخ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ 

٣غ٤طش ػ٤ِٜب، ٣ٝٞعٜٜب شؼٞس اُضوخ ثبُزاد؛ أٓالًل ك٢ ث٘بء ؿذ أكضَ ك٢ ٓغزٔغ عذ٣ذ. ٖٝٓ ٛ٘ب صٔٔذ 

  ُ٘ٔٞرط أُوزشػ.اُجبؽضزبٕ هبئٔخ رؾذد أثؼبد رشث٤خ األَٓ؛ ٝرُي ر٤ٜٔذًلا ُج٘بء ا

 خبٓغًلب: أ٤ٔٛخ ٓلّٜٞ رشث٤خ األَٓ ك٢ اُزؼ٤ِْ:

يةىً  –طَرُش حْاة عىٍ طترُىش ييَىي اىن حلـىحجىذ حلرقةُىش، وحٔؿظرخيُىش، وحٔجفرخلُىش واتهىخ  طٔه 

حلظفمَُ حلتقيٌ، وحل٘رىٍ رخللََش وحلَغزش عٍ حلظ َُُ ورتخى أظقزة أع٠ة، وعُرخ  -ٓزُة حلرؼخ  ٖ حللَٜ

 ًٗ   لٌل :َةٍ طفُٜ

طترٍ حلظفمَُ حلتقيٌ ليي حلرظرةرُن، وطةقٍ ررٔىئولُش كزىَي يةىً حلررةرىُن عىٍ طٜىرُ  اهىخغ طرةُرُىش   -ٔ

طظتخٓذ و١زُرش حلظفمَُ حلتقيٌ، وحلقيٍس يةً طـخوُ حٖعظَحٟخص حلرتطقُش، وحلقيٍس يةً طقُُرهخ؛ ان 

 .كُغ: ج٘ؤطهخ، وططىٍهخ، وهيعهخ؛ ارخ َـرةهخ افظخًكخ لةررةُش حلظلٍََش

ٓش٣ِيٞ  ن حلرظرةرُن ان حٖٓظفخىس ان حٔامخجخص: حلفَىَىش، وحلـرخيُىش يةىً كىي ٓىىحى؛ عرزىَ يتهىخطرمّ   -ٕ

 .ثوُٞٚ: "رغبٝص ٓب رْ ٝأٗش٠ء ٤ٛبًَ عذ٣ذح" Merleau-Pontyثٞٗز٢  

 طمٔذ حلرظرةرُن حلقيٍس يةً اكيحع حلظ ََُن: حلُٔخٍٓ، وحٖؿظرخيٍ.   -ٖ

ح اوظةفش ان حلظىحٛة، ررخ عىٍ ًلى  حلرفىَىحص حلرلىيىس لةظفىخوٝ كىى  أٗىمخ    -ٗ ًٍ طمٔذ حلرظرةرُن ٛى

 اوظةفش ان حلررَعش. 

ًٖ ان طظُق   -٘  َوف حلظرة  كُغ حللىحٍ، وا٘خٍكش حلقٜٚ، وحلت٠خ  ٓىًَخ اع حلرـظرع حلٌٌ َرُِ ري

 .حٖيظَحف رظـَرش حلرظرةرُنٝ اٟرخف اامخجُش حلرىح١تش حلت٘طش،

 .طترٍ حلىيٍ حلٌحطٍ حلفَىٌ، وحلررة حلـرخيٍ؛ ارخ َلق  حلظطىٍ وحلظلٍَ  -ٙ

 طترً  يٍس حلرظرةرُن يةً حلر٘خٍكش، وحلظيهة رت٘خ١ عٍ حلرخل ؛ عخلظخٍَن ا٘زع  رخٔامخجخص، وحْاة.  -2

عىٍ حلقيٍس يةً اتخ ٘ش ا٘مٗص حلُٔخن، وحلظفمَُ عُهخ، وان ػ َّ طَؿرظهخ الً حلقيٍس يةً حلظيهة طترٍ   -8

 .هٌح حلُٔخن

ططىٍ حلفه  حلتقيٌ لةىح ع، وحلف٠ى  حلررَعىٍ لىيي حلرظرةرىُن، وحٖجفظىخف يةىً حلرقخواىش، وحلروىخ١َ،   -9

 .وحلر خاَس، وحٔريحع

(Frick and Albertyn, 2011, P.147؛ Sartorio and Thomas 2019, PP. 8-9( 

وعََىىَي  ؛Kuhen  ((1998:66(؛ و56-55، ٙ ٙ. 1980و ىىي حطفىى  كىىة  اىىن: عََىىَي )

 ؛49-20)، ٙ ٙ. 2008(؛ وحلرـةىىىىىىْ حلرَرىىىىىىً لةطفىلىىىىىىش وحلظترُىىىىىىش)174-175، ٙ ٙ. 2007)

يةً وؿىىى عىَون رىُن  Kirylo and McNulty (2011, P. 315)(؛ و2010, P.81) Habermanو

ٍ حلررةى ، حلظرةُ  حلظقةُيي وحلظرةُ  عىٍ ٓىُخن طَرُىش حْاىة؛ اىن كُىغ: حْهىيحف حلظرةُرُىش، ىوٍ حلرىظرة ، ىو

ح حلظقىَ ، ًَ   رُي: ٝك٤ٔب ٣أر٢ رٞض٤ؼح  حلظيٍَْ، ١زُرش حلررَعش، وأهُ

يةً حلررَعش، وحلفه ، وطٔرً الً طلقُ  طمُ  حلرظرة   اُزؼ٤ِْ اُزو٤ِذ١طقظَٜ عٍ األٛذاف اُزؼ٤ٔ٤ِخ:  -ٔ

عىٍ طلََىَ حٔجٔىخن اىن حلقهىَ، وَظرؼىة  رشث٤يخ األٓيَاع حلرـظرع، وحٓظٔىٗاه لةقهىَ، رُترىخ طظرؼىة عىٍ 

حلهىىيف حلظَرىىىٌ حلَثُٔىىٍ عىىٍ طترُىىش اهىىخٍحص حلطىىٗد يةىىً جقىىي حْررىىخى حلؼقخعُىىش غُىىَ حلرَغىىىد عُهىىخ،  

وطرمُن حلرظرةرُن ان حلرتخ ٘ىش حلـِثُىش لر٘ىمٗص حلٔىُخن حلىٌي َرُ٘ىىن عُىه، وطلىٌََه  اىن اوىخ١َ 

ًٖ اىن حٔكٔىخّ رخليوجُىش، وحًٔيىخن لقىَحٍحص حلىح ع، وطِوَيه  رخلؼقش عىٍ اىحؿهىش طةى  حلروىخ١َ ؛ رىي
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حِهََن؛ ارخ َٔخيي حلرظرة  يةً عه  حلرخل ، وحٔٓهخغ عٍ ط َُُ ، أي حكظ٘خف حلرظرة  لةرخل ، و َىحطه، 

 وط َُُ .

يةىىً طوىىَِن حلررةىاىىخص حلـىىخهِس، وطٔىىـُة  اُزؼِيي٤ْ اُزو٤ِييذٟ: َُقٜىىَ ىوٍ حلرىىظرة  عىىٍ دٝس أُييزؼِْ -ٕ

لُش، وكفظ حلررةىاخص كفًاخ يلًُىخ، وطزتىً عومعىَ حِهىََن، وحيظتىخن طٜىىٍحطه ، وطقىيٍ حلررَعش رطََقش ي

ىٍؿخطه ررقيحٍ اخ َلفاه؛ ارخ َرتً أن حلرظرةرُن كخثتخص اظمُفش َرمن حلظلم  عُهىخ؛ عخج٘ى خ  حلرظرةرىُن 

حرظوَِن حلررةىاخص حلرقياش الُه  ط٠ر   يٍطه  يةً حلظفمَُ حلتخ ي؛ ارخ َـرةه  َقزةىىن   ًَ حلىيوٍ  -ٜى

عىخلرظرة  َظىٛىة  رشث٤خ األَٓحلٔةزً حلرفَوٝ يةُه ، وَظمُفىن اع حلرخل  عٍ ٛىٍطه حللخلُش، أاخ عٍ 

لةررَعش ان هٗ  حلظؤاىة، وحلزلىغ، وحللىىحٍ، وحلف٠ىى  حلررَعىٍ، وحلظٔىخإ ؛ ارىخ َوةى  ليَىه حلقىيٍس 

 عُه، وط َُُ . يةً حلظرة ، وحللٜى  يةً حلررَعش؛ ٖ لةظمُ ؛ رة لتقي ، وحلظيهة 

هىىى حلرةقىىن وحلرلفىىظ وحلىىٌي َىىىىع حلررةىاىىخص عىىٍ أًهىىخن  اُزؼِيي٤ْ اُزو٤ِييذ١: حلررةىى  عىىٍ دٝس أُؼِييْ -ٖ

حلرظرةرُن، وهئٖى حلقخجطىن حلُخثٔىن ان حلرَرُن، وحلقخثرُن يةً هٌ  حلررةُش َتخه٠ىن غَّ حْاىة 

عٍ جفىّ حلرظرةرُن؛ ارخ َـرةه  عتُُن اةظِاتُن رترىًؽ وحكي ىون أَش اَحيىخس لةفىَون حلفَىَىش، رُترىخ 

َُ افهىىاُن ؿيَىيَن: هىى  األَٓ رشث٤خحلظرةُ  عٍ ُٓخن  َق٠ً يةً افهىغ ػتخثُش حلررة  وحلظٗاٌُ، وَُْاهو

َترىن ارًخ، وَ٘خٍكىن عٍ يرةُش حلظرة ، كرىخ  -ان هٗ  حللىحٍ-حلررة  حلظةرٌُ وحلظٗاٌُ حلررةرُن؛ عه  

َظرخاة اىع أن حلرَرٍ حليَرقَح١ٍ حلظلٌٍَ َظليع الً ١ٗره رؼقش، ؤَظرع الً يٍحثه  رظفظق يقةٍ، و

ا٘ىىمٗطه  رريحلىىش، وهىىى رىىٌل  ٖ َرىىي اَرًُىىخ كخلًرىىخ أو ٓىىخًًؿخ؛ عهىىى ٖ َ فىىة ٛىىرىرش طلٔىىُن أوٟىىخع 

حلرقهىٍَن، وطةزُش حكظُخؿخطه ، كرخ أجه ارظَف رخلىح ع، وحلرقزخص حلقخثرش ره، ولمته َىَعٞ حٖجٔىلخد، 

 وحلوـة، وحلٜرض، وحلظَىى، وحلو٠ىع لةىٟع حلٔخثي.   

)حلظرةُ  حلزتمً( ان عَُٟش وكيس حلرخل  وحٔجٔخن؛ عرن َلرةىن لىحى  اُزؼ٤ِْ اُزو٤ِذ١  : َتطةاُزذس٣ظ -ٗ

هٌح حلظرةُ  َتاَون لٕجٔخن رىٛفه ا٘خهيًح غَُ عرخ ، وغَُ  خىٍ يةً حلظ ُُىَ، ويقىة عىخٍغ َرظةىًى 

لتىىع اىن ررخ َىىع عُه؛ ارخ ََِىي اىن ٓىةزُظه، وهتىيىه، و زىلىه لةىح ىع حلىٌي َرىُٖ عُىه. وَررىة هىٌح ح

"حلَغزىىش عىىٍ حللُىىخس"، رُترىىخ َرظرىىي  -عىىٍ ٟىىىى اىىخ أ١ةىى  يةُىىه اَََىى  عىىَوغ –حلظرةىىُ  يةىىً حلظ٠ىىخى  

يةً حللىحٍ و١َف حلر٘مٗص حلظٍ َىحؿههىخ حلرظرةرىىن، وحلظىً طىىحؿهه  عىٍ  رشث٤خ األَٓحلظيٍَْ عٍ 

ًٗ عٍ ط َُُ . حلرـظرع، ورٌل  ََُٜ حلرظرة  ا٘خًٍكخ جً٘طخ عٍ حلظرة  جخ يًح لةرـظرع وي٠ًىح  عخي

ؿخهِس؛ عخلررَعش حلرىؿىىس رُن ٛفلخص حلمظىذ  اُزؼ٤ِْ اُزو٤ِذ١: طقيغ حلررَعش لةرظرة  عٍ  ة أُؼشكخ -٘

 رشث٤خ األٓيَعٍ ُٓخن هً حلررَعش ًحص حلقُرش، رُترخ طُري حلررَعش  -عٍ جاَه  –حلريٍُٓش، وحليوٍَخص 

طَكىىِ يةىىً حلر٘ىىمٗص حلٔىىخثيس عىىٍ حلرـظرىىع، وطٔىىرً الىىً طـَرىىش طزرىىغ حْاىىة، ولُٔىىض طـَرىىش َخثٔىىش 

 جقيهخ، و١َف كةىٍ  لرىحؿهظهخ ان أؿة ط َُُ حلرـظرع. 

الىً حٓىظَؿخع حلرىظرة  اىخ كفاىه اىن ارةىاىخص، وَتٔىً اىخ  اُزؼ٤ِْ اُزو٤ِيذٟ: َهيف حلظقىَ  عٍ اُزو٣ْٞ -ٙ

وطُلىىيى حلىحؿزىىخص، وطُرقىىي َف حْٓىىجةش، طرةرىىه ررىىي حٖجظهىىخى اىىن حٖاظلىىخن، وعىىٍ ٓىىزُة طلقُىى  ًلىى  طُطىى

عُُقعىغ حلرتهؾ ان هٗ  ارخٍٓخص حلظٗاٌُ  رشث٤خ األَٓحٖهظزخٍحص، وَُرخ ذ ييغ حٖاظؼخ ، أاخ عٍ ُٓخن 

هىىخٍؽ حلريٍٓىىش؛ كُىىغ ان اىىخ طرةرىىى  َقزىىة حلفلىىٚ وحلظطزُىى  عىىٍ كُىىخطه  حلُىاُىىش، كرىىخ أن حلررةرىىُن 

وعه  حلىح ع؛ ارخ َٔخيي حلظٗاٌُ عٍ ايخىس رتىخى  َِوىون حلظٗاٌُ رظ ٌَش ٍحؿرش ان أؿة حكظٔخد حلىيً

ًٗ يىن طترُىش  ْن ػع َّ حلرـظرع، كرخ أن حلرظرة  َقّوىغ جفٔه؛ لظليَي اخ حكظٔزه، وايي طقياىه؛ ع٠ى أجفٔه ، واو

        اهخٍحص حٖيظرخى يةً حلتفْ، وطلرة أئولُش طرةره.

 جه:ٍإَش رخولى عَََي لطزُرش حلظرةُ  طظةوٚ عٍ أورٌل  عبن 
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َُري حيظَحعًخ رؤن ارَعش حلفَى و ُره حلٔخرقش غَُ كخعُش لرىحؿهش حلر٘مٗص، واـخرهش حلفَٙ حلـيَىيس  -ٔ

 جظخؽ طـخٍد حلفَى.

 َظطةذ وؿىى رُجش طرةُرُش طُاهَ عهًرخ لظخٍَن حلرظرة ، وطرُِ حكظُخؿخطه حلظرةُرُش. -ٕ

رخلر٘مٗص، أو حلفىَٙ عىٍ طـَرظىه َليع كخٓظـخرٍش لظليَي حكظُخؿخص حلرظرة ؛ ُٖٓرخ اخ َظرة  اتهخ  -ٖ

 حلررُُ٘ش.

ٖ َرتً حكظٔخد عومعَ ؿيَيس، أو جٔ   ُرً، أو اهخٍحص علٔذ؛ رة َُرتً ربيىخىس رتىخى حلفومعىَ حلٔىخرقش،  -ٗ

 .وٍرطهخ رخلظرة  حلـيَي لتقي حلرـظرع، وط َُُ 

 

ٝك٢ ع٤بم اُؾذ٣ش ػٖ رشث٤يخ األٓيَ رغيذس اإلشيبسح إُي٠ اُذساعيبد اُغيبثوخ اُزي٠ ػ٤٘يذ ثٔلٜيّٞ 

 رشث٤خ األَٓ؛ ٜٝٓ٘ب: 

أخاله٤ييييبد اُوييييشاءح اُ٘وذ٣ييييخ: ؽش٣ييييخ اُوييييشاءح ٝاٌُزبثييييخ ٝػ٘ٞاٜٗييييب: " Ricci((2003 دساعييييخ  -

حلظىؿهخص حلظرةُرُش حللخلُش عٍ أوجظخٍَى، وطقيَ  اتهؾ ىَرقَح١ىٍ  الً جقيوحلظً هيعض ٝاُذ٣ٔوشاا٤خ"، 

حؿظرىىخيٍ ط٘ىىخٍكٍ لظرةىىُ  الىىى حْاُىىش رخلة ىىش حٔجـةَُِىىش عىىٍ حلرَكةىىش حلؼخجىَىىش ََكىىِ يةىىً حْهىىٗن، 

وَهيف الً ىَرقَح١ُش هخىعش، ؤَظتي هٌح حلرتهؾ الً عةٔفش رخولى عٌَََ حلٌي ََي أن ارَعىش حلقىَحىس 

طرتٍ حلقىيٍس يةىً  ىَحىس حلمةرىخص وكظخرظهىخ، كرىخ أجهىخ ٖ طرتىً حلظـِثىش، وٖ طرةى  حلرهىخٍحص وحلمظخرش ٖ 

 ًٗ حلرُمخجُمُش علٔذ؛ ولمته ََي أن ارَعش حلقَحىس وحلمظخرش هً حلقيٍس يةً  َحىس حلمةرىش وحلرىخل ؛ ع٠ى

رة طىيٍَْ حلة ىش ؛ لٌل   َـىذ أن َ٘ى-حلظفمَُ، وحلررة –ين حلقيٍس يةً حٖجوَح١ عٍ حلظطزُ  حلررةٍ 

ح يةً  َحىس  ًٍ حٔجـةَُِش عٍ حلرَكةش حلؼخجىَش حْهٗن وحلقيٍس يةً  َحىس حلمةرش وحلرخل ، وأن َمىن  خى

 .حلىٟع حلَحهن واـخرهظه، ورخلظخلٍ طلىَة حلرـظرع

ىىَ رىىخولى عََىىَي، وكُفُىىه ططزُقهىىخ عىىٍ و ىىي حيظرىىي حلزخكىىغ يةىىً حلرىىتهؾ حلىٛىىفٍ  عىىٍ يىىَٝ عومع

ًٖ ططزُقًُىخ وأهرُش حلظؤاة عٍ حلررخٍٓش رهيف طلُٔن حلظرةىُ  وحلىظرة .  حلٜفىف حليٍحُٓش، و ىي أوٍى اؼىخ

عٍ أكي عٜى  حلٜ  حللخىٌ يَ٘؛ عقي أهٌ حلطٗد الً حلرَكِ حلظـخٌٍ وؿرةه  َفمىَون عىٍ كُفُىش 

ش  َحىس هٌ  حلرٔخكش ر٘مة جقيٌ، و١ُةذ الىُه  حلظفمُىَ عىٍ كُفُىش حٓىظويحغ هىٌح حلرمىخن حلرىؤلىف كىٓىُة

لظ٘ـُره  يةً حٔجفخن، و ي أٓفَص حلتظخثؾ ين أن حلطٗد  ٍَوح أن هٌح حلت٘خ١ أؿزَه  يةىً حلظفمُىَ 

عٍ حلف٠خى رطََقش اوظةفش؛ كُغ أجه  ٗرَوح رىخلقىس اىن هىٗ   ىيٍطه  يةىً  ىَحىس حلرَكىِ حلظـىخٌٍ. 

ة: حلظرُُىىِ كرىىخ ح ظىىَف حلزخكىىغ ا٘ىىمٗص حؿظرخيُىىش أهىىَي َرمىىن أن طظتخولهىىخ حلزلىىىع رخليٍحٓىىش؛ اؼىى

 .عٍ أعٗغ ىَِجٍ، وكَكش اتخه٠ش حلرىلرش حلـتٍٔ

ٝػ٘ٞاٜٗييب: "ٗؾييٞ كِغييلخ ُزشث٤ييخ اُؾش٣ييخ ػ٘ييذ اُطلييَ اُؼشثيي٢: دساعييخ رؾ٤ِ٤ِييخ   (2012)دساعييخ ٤ٛجييٚ -

الً وٟع اٗاق لفةٔفش طَرُش حللََش يتي حلطفة حلرَرٍ؛ حٓىظويغ  وحلظً هيعض ،ُِٔغزٔؼبد أُوٜٞسح"

حلرتهؾ حلىٛفٍ. و ي طرَٟض حليٍحٓش الً أه  حلرٔخوة حلظٍ طترمْ يةً حلطفىة ؿىَحى  -لظلقُ  ًل  –

حلظَرُىىش حلرزتُىىش يةىىً حلقهىىَ، وحلظىىٍ اىىن ٗىىؤجهخ أن طرطىىة ١خ ىىخص حلفرىىة وحٔرىىيحع ليَىىه؛ اؼىىة: حٔكٔىىخّ 

ٍس يةً طلرة حلرٔئولُش، وحلوىف، وحٔكٔىخّ رىخلرـِ، وطمىىَن يقىي حلىٌجذ؛ ارىخ رخل٠ر ، وييغ حلقي

الً حٖجطىحى، وحٖجمفخى يةً حلٌحص، وييغ طقزة حلرىحؿهىش، وحل٘ىرىٍ رىخلتقٚ وحليوجُىش،  -ريوٍ –َئىٌ 

ارخ َـرةه أاُة لةمٔة، وٍعٞ حلررخٍٓش حليَرقَح١ُىش رؤَىش ٛىىٍس كخجىض. ػى  طى  حلظرىَٝ ْهى  اٗاىق 

حٌَْٓ وحلريٍٍٓ ارؼةش عىٍ: عةٔىفش حلظَرُىش، وأهىيحعهخ، وحٔىحٍس حلظَرىَىش، وحٔٗىَحف حلظَرىىٌ،  حلقهَ

وحلرتهؾ حلريٍٍٓ، وأٓخلُذ حلظيٍَْ، وحلررة ، وحلظقىَ . وحٓظوةٜض حليٍحٓش ؿرةش ان حْٓخلُذ َرمىن 
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هؾ حلريٍٍٓ، وحْج٘طش أن طٔخيي عٍ طَرُش حٍٔحىس يتي حلطفة، ان هٗ  عةٔفش حلظَرُش، وأهيحعهخ، وحلرت

 .حلريٍُٓش، وأٓخلُذ حلظيٍَْ، وحلظقىَ 

وحلظىٍ ، ثؼ٘ٞإ: "ٓششٝع األَٓ ثشٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ٜٓ٘ي٢ ُِش٣يق األٝعي " Hoffman (2013)دساعخ  -

"، وطتفُىٌ ،  Hope Project ٍكِص يةً طوط٢ُ رَجخاؾ حلظرةُ  حلى ُفٍ حلقىخث  يةىً ا٘ىَوع حْاىة "

حليٍحٓش لفلٚ طؤػَُحص حلزَجخاؾ حلرظطخر  اع أجرىًؽ يةى  حلىتفْ حلتقىيٌ؛ وطقُُره، وحٓظُوياض اتهـُش 

حلمفىخىس حلٌحطُىش، وحلرهىخٍحص حلرهتُىىش، وطى  علىٚ ١ىٗد حلٜى  حلؼىىخان عىٍ حلرتىخ١  حلََفُىش اىىن لظليَىي 

ًٗ ين طىحعَ رُخجخص طقُُ  حلطٗد، وارةىاخص ين طـَرش  هٗ  ططزُ  حٖهظزخٍَن: حلقزةٍ، وحلزريٌ؛ ع٠

 ََ، وحلظتفٌُ حلظرخوجٍ.حلظطى

ث٤ييذاعٞع٤ب األٓييَ ُييذ١ ثييبُٝٞكش٣شٟ: دساعييخ اص٘ٞعشاك٤ييخ ػييٖ ٝػ٘ٞاٜٗييب: " Swick  ((2013ساعييخد -

ىىَ "اُؼذاُييخ افعزٔبػ٤ييخ داخييَ اُسييق اُذساعيي٢ ، وحلظىىً هىىيعض الىىً اؿىىَحى طلةُىىة جقىىيٌ لتظىىخثؾ طتفُىىٌ حلفومع

لةظىٛة الً  ؛(33ٗٔورُيحؿىؿُخ حْاة )(، 31ٓٔحلرٔظريس ان كظخرً رخولى عَََي: طَرُش حلرقهىٍَن )

جرىًؽ طَرىي أكؼَ ٗرىلُش اع حلظَكُِ يةً اىٟىيخص حلريحلىش حٖؿظرخيُىش، وحلظفمُىَ حلتقىيٌ، وحلررىة 

حٖؿظرخيٍ، وحيظري حلزخكغ يةً ؿرع رُخجخص جىيُش ان حلظٗاٌُ حلـىخارُُن، واٗكاىش حْىحى حلظئٍَىً 

لةى ىف يةً طؤػَُ عةٔفظه حٖجٔخجُش يةً حلررخٍٓىخص حلظرةُرُىش ََي؛ حلٌَن َظزتىن عومعَ رخولى عَلةررةرُن 

ليي ارةرٍ حلرَكةش حلـخارُش، أو يةً اقخواش حلظٗاٌُ لظتفٌُ عومعَ ، و ي أٓفَص حليٍحٓش ين رتخى جرىىًؽ 

طَرىي ََطمِ الً اكيحع ط َُُ ؿٌٍي عٍ حلتاخغ حلظرةُرىٍ رظزتىٍ طىؿهىخص ؿيَىيس  طئٓىْ يةىً حللىىحٍ 

ٍ، وحلظَكُىِ يةىً حلٜفٍ ح ل٘خاة حلٌٌ َ٘ـع حلظٗاٌُ يةً حطوخً اؿَحىحص حؿظرخيُش ٟي حلاةى  حلرظٜىىَّ

 .حلظفمَُ حلتقيٌ، وحلظرةُ  حلظلٌٍَ

وحلظىىىٍ هىىىيعض  ،ٝػ٘ٞاٜٗيييب: "ث٤يييذاعٞع٤ب األٓيييَ: أُظيييبٛش ٝاُزلغييي٤ش"(  ٕٔٔٓ)  Ndlovuدساعيييخ  -

اتخ ٘ش عمَس "رُيحغىؿُخ حْاة"، وطفَُٔهخ، واىٍحكهخ عٍ ارهي طيٍَْ حلََخُٟخص وحلرةىغ  حليٍحٓش الً

ًٖ ان حلظفَُٔ حلتاٌَ لَإَش IMSTUSؿخارش ٓظُةُتزىٕ ) (؛ ان هٗ  حلظَكُِ يةً حلظفَُٔ حلررةٍ ري

خف عىىٍ حلـخارىىش لرفهىىىغ "رُىىيحغىؿُخ حْاىىة" اىىن هىىٗ  حٖجوىىَح١ عىىٍ حلظفمُىىَ عىىٍ حلررىىة لظلقُىى  حٔجٜىى

حلََخُٟخص، وطرةُ  حلرةىغ لةرظرةرىُن حلرلىَواُن. وهةىٚ الىً أن طىؤػَُ حلظىيهٗص حلرزظمىَس عىٍ حلررهىي 

َلى  َؤّ حلرظرةرُن الً أاة، كخ  اطخكش حلفَٛش له  لظلقُ  ياىخله ، وأكٗاهى  عىٍ حلر٘ىخٍكش حلمخاةىش، 

 عٍ حلظترُش حٖؿظرخيُش وحٖ ظٜخىَش لةزةي كرىح١تُن ىَرقَح١ُُن.

 (:2014ششٝع رأ٤َٛ ٝدٓظ أالبٍ اُشٞاسع ٖٓ خيالٍ رشث٤يخ األٓيَ ٝػ٘ٞاٗيٚ: "أٗيب اخزيشد األٓيَ" )ٓ -

َقىىىغ حلرـةىىْ حلرَرىىٍ لةطفىلىىش وحلظترُىىش رظتفُىىٌ هىىٌح حلر٘ىىَوع رىىيي  اىىن رَجىىخاؾ حلوةىىُؾ حلرَرىىٍ لةظترُىىش 

)أؿفتي(، ورخلَ٘حكش اع وُحٍس حلظ٠خان حٖؿظرخيٍ، ووُحٍس حلظَرُش وحلظرةُ ، ويىيى يهىَ اىن حل٘ىَكخى. 

ٓىتىحص ىحهىة ( ١فىة اىن أ١فىخ  حل٘ىىحٍع يةىً اىيي ػىٗع ٓٓٓٔوَقىغ حلرَ٘وع يةً طؤهُىة وىاىؾ )

َرظري حلرَ٘وع يةً ٍإَش افخىهىخ طؤهُىة وىاىؾ اكيي حلرئٓٔخص حلظخررش لىُحٍس حلظ٠خان حٖؿظرخيٍ، و

أ١فخ  حل٘ىحٍع عٍ كُخس اجٔخجُش كََرش عٍ أىخٍحص ٛىلُلش؛ طرةُرًُىخ، واهتًُىخ، وعتًُىخ، وٍَخٟىًُخ، يزىَ 

وحكظ٘ىخف حلىٌحص، وطترُىش اهىخٍحص  ططزُ  كِاش ان حلزَحاؾ حلظٍ طرظري يةً كٔذ حلؼقش، وطَرُش حْاىة،

حللُىىخس حلرئهةىىش لةىىياؾ حٖؿظرىىخيٍ، وًلىى  كلىى  اىىن كقىىىن ح١ْفىىخ  حلظىىٍ كفةظهىىخ حلرىحػُىى ، وحٖطفخ ُىىخص 

حليولُش وحلرَرُش، وحليٓظىٍ حلرٌَٜ، وهى اقىغ أٓخٍٓ عٍ يرةُش حلظت٘جش حل٘خاةش حلرَطمِس يةً حلرىي  

 ٣ٝزضٖٔ خٔظ ٓشاؽَ ْٛ: حلرٔظتَُ.حٖؿظرخيٍ ورتخى ٍأّ حلرخ  حلزٌَ٘ حلفخية و
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اَكةىىش حلظهُجىىش وحكظ٘ىىخف حلىىٌحص ل١ٓفىىخ  اىىن هىىٗ  حلفتىىىن حلروظةفىىش وحٍٔٗىىخى حلتفٔىىٍ، وحلظىؿُىىه  

ًٗ ين رَحاؾ حلظَرُش حلََخُٟش، وحلظَرُىش حلٜىلُش، ورىَحاؾ الىى  حٖؿظرخيٍ، وؿةٔخص حللىحٍ؛ ع٠

 حْاُش. 

 اَكةش طرمُن ح١ْفخ  ان اهخٍحص حللُخس. 

 حلظرمُن ان هٗ  حلظرةُ ، والى حْاُش. اَكةش 

 اَكةش حلياؾ عٍ أخٍ كُخس اليى. 

 اَكةش رَحاؾ حلياؾ عٍ حللُخس حلرخاش، وحلَيخَش، وحلرظخررش حلٗكقش. 

رو٤٤ْ ُزشث٤خ األَٓ ُذٟ ثبُٝٞ كش٣ش١ ك٢ أُيذاسط اُؾضيش٣خ ( ٝػ٘ٞاٜٗب: "2017)Jackson دساعخ  -

وحلظً هيعض الً طليَي اخ اًح كخجض طَرُش حْاة يتي رخولى عَََي طرىخلؾ  ىخهَس حلُىؤّ عىٍ  ،"األٓش٤ٌ٣خ

اىىيحٍّ حلىَٖىىخص حلرظلىىيس حلظىىً طرىىخجً حٔيىىيحى غُىىَ حلمىىخعٍ لةررةرىىُن، وجقىىٚ حلظرىَىىة، وحٍطفىىخع كؼخعىىش 

حىع حلرت  حلطٗد، وطيهىٍ حلزتُش حلظلظُش لةريحٍّ، وطتىع أٛى  حلطٗد وهةفُخطه  وحٍطفخع جٔزش كى

رُن حلطٗد رر٠ه  حلزرٞ ان ؿهش، وحلطٗد وحلررةرُن ان ؿهش أهَي، واىن ػى  طقىيَ  طقُىُ  اتهـىٍ 

يةً حلرىتهؾ حلىٛىفٍ عىٍ ىٍحٓىش حٖجظقىخىحص  –لظلقُ  أهيحف حليٍحٓش –لهٌح حلترىًؽ، وايظريص حلزخكؼش 

، وحلظـََزُىش يةىً كىي ٓىىحى حلرىؿهه لفةٔفش رخولى عَََي، وكٌل  حلَىوى يةً هىٌ  حٖجظقىخىحص حلتاََىش

 يغ حلررةرُن؛ لرىحؿهش اىح   حلُؤّ حلتخررش ان طة  حلظليَخص. وان ػع َّ طقيَ  رَجخاؾ طيٍَزً َو

 ٓب ٣أر٢: -ك٢ ضٞء ٓب هُِذّّ ٖٓ دساعبد –ٝٗغز٘زظ 

  جىىىيٍس حليٍحٓىىىخص حلرَرُىىىش وغُىىىَ حلرَرُىىىش حلظىىىٍ ح ظَكىىىض رىىىَحاؾ  خثرىىىش يةىىىً طَرُىىىش حْاىىىة لىىىيي

كخؿش حلظٗاٌُ لهخ؛ لرخ لهخ ان أهرُش عٍ طترُش حلظفمَُ حلتقيٌ، وحلؼقش رخلٌحص؛ ارخ  رخولىعَََي ٍغ 

 َقىي اتخيظه  حلتفُٔش عٍ ٓزُة اىحؿهش حُْاخص حلرـظررُش، وَـرةه  أىحس عخيةش عٍ ط َُُ . 

  ىٍحٓخص وٛفُش ؛ رُترخ َظزتً هىٌح حلزلىغ حللىخلً حلظٜىرُ  ٗىزه  -عٍ حْغةذ  –حليٍحٓخص حلٔخرقش

 ظـََزً.حل

    ٗحٗىىظَحن ررىىٞ حليٍحٓىىخص حلٔىىخرقش عىىٍ حلوٜىىخثٚ حلتفٔىىُش وحٖؿظرخيُىىش لرُتىىش حلزلىىغ اىىن هىى

ً٘ىخ؛ اؼىة: أ١فىخ  حل٘ىىحٍع، وحلٗؿجىُن، وًوي  ح، وطهرُ ًَ حٓظهيحف عجخص غَُ يخىَش حلظً طرخجً  هى

 حٖكظُخؿخص، وطلظخؽ لٓاة وحلظرمُن عٍ حلرـظررخص.

 ٍوحلىٛىفٍ ارظرىيس يةىً حْىوحص حِطُىش: ىٍحٓىخص حللخلىش، حطزخع ارا  حليٍحٓخص حلرتلً حلتىىي ،

 حٖٓظزخجخص حلرفظىكش، حلرقخرٗص حلرفظىكش، طلةُة حلرلظىي.

  َؤطٍ حلزلغ حللىخلٍ اىحطًُىخ لرىخ أٗىخٍ الُىه حلىَثُْ/ يزىي حلفظىخف حلُٔٔىٍ عىٍ اىئطرَ حل٘ىزخد حلرترقىي

ىّ حلىتٖى، وحل٘ىزخد؛ ؛ كُغ وؿه الً ٟىَوٍس غىَّ حْاىة عىٍ جفى1ٕٔٓرخٔٓمتيٍَش عٍ يخغ 

 طرهُيًح لزتخى أظقزة أع٠ة. 

  ،ٍحلظَرُش حلتقيَش يخاىش، وطَرُىش حْاىة اىن أكؼىَ حلتاََىخص حلظَرىَىش اٗىاىشً لطزُرىش حلرٜىَ حللىخل

 واـظررتخ هٌح؛ عرن حلرٗكظ حجظ٘خٍ كىحىع حٖجظلخٍ، وحٖغظَحد حٖؿظرخيٍ، وحجظ٘خٍ حلُؤّ.

 ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢، ٝاُلؼَ األخاله٢:أ٤ٔٛخ رشث٤خ األَٓ ك٢ ر٤ٔ٘خ ًَ ٖٓ: 

 أ٤ٔٛخ رشث٤خ األَٓ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢:

ان حٔجٔخن كخثن حؿظرخيٍ، وطيوٍ كُخس هٌح حلمخثن عٍ حلمىن للفظ طمىَته وكُخجىه، وأهى  اىخ َرُىِ 

حٔجٔىىخن يىىن ٓىىخثَ حلروةى ىىخص هىىى حلرقىىة حلىىٌي اُىىِ  هللا رىىه؛ عهىىى وٓىىُةظه لررخٍٓىىش ىوٍ  عىىٍ حللُىىخس، 
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فومعىَ وحلقىُ  وحلظىحٛة اع حِهىََن. وْجتىخ جرىُٖ عىٍ يىخل  اىن حلتٜىىٙ، وحلة ىش هىً حلتخ ىة حلَٓىرٍ لة

وُٓةش جخؿلش اتـِس عٍ ط٘ىَه حلىيً، وطياَُ حلقُ ، وحلظىَوَؾ لةقزىُق اتهىخ،  -كٌل –وحلررظقيحص، وْجهخ 

وحلظلىىََٞ، وحٖٓىىظقطخد، وط٘ىىظُض حلرـظرىىع. عىىٗ افىىَ اىىن أن طرىىىى حلريٍٓىىش وحلـخارىىش وحلرئٓٔىىخص 

ُى  هىٌ  حل خَىش حلظىيٍَذ يةىً ططزُى  وحلرتخرَ حلؼقخعُش الً طؤىَش ىوٍهخ عٍ طترُش حلىىيٍ، واىن أٓىزخد طلق

 أىوحص طلةُة حلوطخد.

ولقي ٗـرض جاََش حلوطخد يةً ايخىس حلظفمَُ عٍ حلرٗ ىش رىُن حلررتىً، وحلزتُىش حٖؿظرخيُىش، اىن 

عٍ جاخغ حلررتً، ولُْ حلٔةطش حلظً طقزع هخٍؿه، عىتا  حلررتىً ىحهىة هٗ  حلظَكُِ يةً حلٔةطش حلمخاتش 

 طاهىَ رٔىهىلش اؼىة اىخ َُٗاهىخ اىن جاى  ل ىَىش، رىة طاهىَ اىن هىٗ  ىٖلىش حلوطخد طُري ٓةطش، وهً ٖ

ارخٍٓش حلوطخد، وهً ٖ طرتً حلررخجً حلرَطزطش رخلررخٍٓخص حٖؿظرخيُش، عخلررخجٍ وحلررخٍٓش ٖ َرمن 

اَطزطىىخن، عىىخلررتً هىىى رٌحطىىه حلررخٍٓىىش عىىٍ جاََىىش  -وان لىى  َمىجىىخ ؿٔىىًرخ وحكىىيًح -حلظرُُىىِ رُتهرىىخ؛ عهرىىخ

 (.ٕٗ، ٙ. 1ٕٓٓخد)ٗىاخن، حلوط

عخلة ىىش اـرىيىىش اىىن حٖهظُىىخٍحص حَٔيَىلىؿُىىش، كرىىخ أن حلوطىىخد ارخٍٓىىش اَيَىلىؿُىىش اىىن كُىىغ 

حلظمىَن وحلظؤػَُ، وحلرقٜىى رخلظؤػَُ هتخ هى حٔ تخع وحلُٔطَس حلتخيرش، ورتخى يةُه؛ طُري حَٔيَىلىؿُش أ١َ 

 (. ٘ٔ، ٙ.3ٕٓٓ طفََُٔش ارزَس ين اىٍحن حلرىح   حٖؿظرخيُش)ؿزخٍس،

ْن ػع َّ طظ٠ق حلرٗ ش حلـيلُش رُن حلتٚ وحلؼقخعش، وأن حلرخل  يرىًاىخ ََطمىِ يةىً اخىَىش حلىتٚ أو  واو

حلوطخد، وهى ًو عخيةُش كزَُس عٍ ايخىس ط٘مُة هٌح حلرخل  أو حلىح ع حلىٌي َظىحؿىي عُىه، وَـىَي ًلى  وعقًىخ 

ًٗ يىن أن حلت ٜىىٙ حٖٓظ٘ىَح ُش طلىخو  ايىخىس رتىخى حل٘ىَن لرٗ خص حلقىس وحلٔةطش ىحهة حلوطىخد؛ ع٠ى

 .(ٕٗ، ٙ.ٕٓٓٓٓرُي، )جًُٜخ

ثيي٤ٖ رؾ٤ِييَ اُخطييبة، ٝرشث٤ييخ األٓييَ كيي٢ ضييٞء اُطج٤ؼييخ  -ثئعييزوشاء ٓييب عييجن –ٝرزضييؼ اُؼالهييخ  

افعزٔبػ٤ييخ اُ٘وذ٣ييخ ُٔ٘ظييٞس رؾ٤ِييَ اُخطييبة؛ ك٤ُؼ٘يي٠ ثذساعييخ اُظييشٝف اُخبسع٤ييخ، ٝأُييؤصشاد أُجبشييشح 

اإلدسا٤ًخ، ٝافعزٔبػ٤خ، ٝاُضوبك٤خ، ٝاسرجيبا اُخطيبة ثبٌُٔيبٕ، ٝاُضٓيبٕ اسرجباًليب ػ٤ِٚ، ٝع٤بهبد إٗزبعٚ: 

 ٓؼ٣ًٞ٘لب ٣ؤعظ ُِٞػ٠ ثبُٔٔبسعبد افعزٔبػ٤خ اُغبئذح.

ٍَ ٖٓ:اُزشث٤خ اُ٘وذ٣خ، ٝرشث٤خ األَٓ ك٢ رؼ٤ِْ اُِـخ ٖٝٓ اُذساعبد اُز٠ ػ٤٘ذ ثج٤بٕ أ٤ٔٛخ   دساعخ ً

- Gisel  (1999 ٝػ٘ٞاٜٗب: "ٓذخَ كش٣ش١ )"وحلظىٍ هىيعض الىً ُزؼ٤ِْ اُِـخ اإلٗغ٤ِض٣خ ًِـخ أع٘ج٤خ ،

طرَّف اامخجُش حٓظويحغ ايهة رخولى عٌَََ عٍ طيٍَْ حلة ش حٔجـةَُِش كة ش أؿتزُش، وأكيص حليٍحٓىش أن 

حلررَعش حلة ىَش هىً حلقىيٍس يةىً  ىَحىس حلررخٍٓىخص حٖؿظرخيُىش حلمخاتىش عُرىخ وٍحى حلَاىىُ حلة ىَىش؛ أي 

لٔطىٍ، وحلىٛى  الىً حلظفٔىَُ حلتقىيٌ، وكةىى  حلر٘ىمٗص اىٟىىع حليٍحٓىش، عخلررَعىش  َحىس اخ رُن ح

حلة ىَش لُٔض ارَعش حلَاىُ حلة ىَش، و ىحيي حٓظويحاهخ؛ رة هً حٓظويحغ حلة ش عٍ حللىحٍحص حلتقيَش رُن 

 أي٠خى حلرـظرع حلىحكي.

- López   ( (2004":أن حلظلىيٌ أكىيص ، وحلظٍ األعجب٤ٗخ"اُزشث٤خ اُ٘وذ٣خ ك٢ كسٍٞ اُِـخ  ٝػ٘ٞاٜٗب

حللخلٍ عٍ عٜى  طرةُ  حلة ىش حٔٓىزخجُش هىى طليَىي حلظقتُىخص ٖ لظرَِىِ اطقىخن حلظٗاُىٌ حلة ىش، واهخٍحطهىخ 

علٔذ؛ رة َُخىس ويُه  حلؼقخعٍ. وطظرؼة اكىيي ١َحثى  طلقُى  ًلى  عىٍ ططزُى  جهىؾ طَرىىٌ جقىيٌ عىٍ 

ررةى ، وحلظٗاُىٌ، ورتىخى ٓىُخن حلٜى  حليٍحٓىٍ، وحلتاىَ كـَس حليٍحٓش، كييىس ٔيخىس طليَىي أىوحٍ حل
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ح ان طٗاٌُه ، كرخ َظرة  حلظٗاٌُ اىن حلررةى ،  ًَ الً حلظرةُ  كرٗ ش اظريىس ح١َْحف؛ َظرة  حلررةرىن كؼُ

 وان رر٠ه  حلزرٞ. 

- Faraji and Aliakbari (2011) "حلظَرُىش ، وطُري ٝػ٘ٞاٜٗب: "أُجبدا األعبع٤خ ُِزشث٤خ اُ٘وذ٣خ

ًٗ لظىىيٍَْ حلة ىىش، وطرةرهىىخ، وطَكىىِ يةىىً طلىَىىة يٗ ىىخص حلقىىىس، والخولىىش أجٔىىتش حلررةُىىش  حلتقيَىىش اىىيه

 -وعقًخ لىٌل  –حلظرةُرُش، وٍرطهخ ررـظرع حلرظرةرُن؛ ُٓخًُٓخ، وح ظٜخىًَخ، وحؿظرخيًُخ، وََطمِ طرة  حلة ش 

عىٍ ططىىََ  ىَوف كُىخطه ، يةً كة حلر٘مٗص، وحلظٔخإ ، وحلظفمَُ وحلىيً حلتقيَُن؛ ارخ َٔىخييه  

 وحطوخً حْعرخ  حلُٗاش لزتخى اـظرع َظٔ  رخلريحلش، وحلرٔخوحس.

- Riasati and Mollaei    (2012)"يةىً ، وحلظىً أكىيص ٝػ٘ٞاٜٗب: "اُزشث٤خ اُ٘وذ٣خ ٝرؼِيْ اُِـيخ

أن يةىى  أٛىىى  حلظىىيٍَْ حلتقىىيٌ عىىٍ طىىيٍَْ حلة ىىش  َهىىيف الىىً ايىىيحى حلرىىىح١تُن لةر٘ىىخٍكش عىىٍ اـظرىىع 

 اىن حلرىخل  وَفهرىىن لةظىحٛىة، ؿيَىيس ١َحث  حلتخّ عُه َظرة  امخجًخ طرة  حلة ش عٜى عُـرة ىَرقَح١ٍ، 

 ُٓخٓىىُش شيرةُىى -ؿىهَهىىخ عىىٍ - هىىً وطئٍَىىهخ حلة ىىش، لىىظرة  ارخٍٓىىش هىىخٙ؛ عىىبن أٌ اتاىىىٍ هىىٗ 

 َىىئىي كُىىغ حلمةُىىش وحلُٔخٓىىُش، وحلؼقخعُىىش حٖؿظرخيُىىش، حلٔىىُخ خص: ىاىىؾ َـىىذ لىىٌل  وحؿظرخيُىىش، وجظُـىىش

ح حلرظرةرىن ًٍ  .حلتقيَش حلظرةُرُش حلررخٍٓش كُىًَخ عٍ ىو

- Jeyaraj and Harland   (ٕٓٔٗ" :ٝػ٘ٞاٜٗب )اُزؾٍٞ ك٢ رذس٣ظ اُِـيخ اإلٗغ٤ِض٣يخ، ٝرؼِٜٔيب 

،  وطىعَ هٌ  حليٍحٓش أخكش كزَُس لررةرٍ حلة ش حلرتو١َُن عٍ ية  أٛى  ٖٓ خالٍ اُزشث٤خ اُ٘وذ٣خ"

 حٔجـةَُِىش حلة ىش ايٍٓىى ُٔىظويغعحلظيٍَْ حلتقيٌ، كُغ َفمَون عىٍ حلطزُرىش حلظلىَةُىش لررخٍٓىخطه ؛ 

 حٔجـةَُِىش حلة ىش طىيٍَْ ارةرىٍ يمىْ يةىً حلة ىش لظرة  كىُٓةش حلررقيس حلرـظررُش حلر٘مٗص حلتخ يون

 . للُخى  حلرلظىي يخىسً  َوظخٍون حلٌَن حلظقةُيَُن

-Gustavsson  (2015)  ػ٘ٞاٜٗب:"اعيزخذاّ اُزشث٤يخ اُ٘وذ٣يخ ًٔيذخَ ُزيذس٣ظ اُِـيخ اإلٗغ٤ِض٣يخ كي٢

"، كُغ ٠َع حلظٗاٌُ عىٍ ٓىُخ خص َظرةرىىن حلة ىش حلؼخجُىش اىن هىٗ  اتخ ٘ىش حلرىٟىىيخص حلظىٍ اُغ٣ٞذ

ًٖ اىىن حلرىٟىىىيخص حلرلخَىىيس، وَظطةىىذ ًلىى  اىىن حلررةىى  حلظٔىىخاق وحلظتىىخُ  يىىن حلٔىىةطش  طهرهىى  كقًىىخ رىىي

  كؤي٠ىخى حل٘رىلُش له، كظً َظطىٍ حلرظرةرىن، وَ٘رَون رخلؼقش حلرظزخىلش؛ كٍ َتخ ٘ىح عومعَه ، ويٍحثه

 ا٘خٍكُن عٍ ًل  حلرـظرع. 

-  Bousbai and  Touhami (2017)  ،"ٝػ٘ٞاٜٗب:" رذس٣ظ األدة ًخطبة: ٓذخَ اُزشث٤خ اُ٘وذ٣خ 

ؤَىظةِغ  حلتقىيٌ لىيي حلرظرةرىُن، اهىخٍحص حلظفمُىَ وحلظٍ أكيص أهرُش طيٍَْ حلوطخد حْىرٍ عٍ  ططىىََ

حلىٌٌ  حْىد، الىً حلترىىًؽ كىى  حلررَعىش يةىً َظرَكىِ حلزتمىٍ، وحلىٌٌ حلظرةىُ   جرىىًؽ اىن ًلى  حٖجظقىخ 

 الىً -عٍ جهخَش حلرطخف –حلُٔخن وطفَُٔ ، ُٓئىَخن  عٍ حلظفخية أن ٔ هخٍ كوطخد حْىد َظرَكِ يةً

 حْٓخلُذ اىاخؽ هٗ  وًل  ان حٔجـةٌُِ، وطترُش حلظفمَُ حلتقيٌ، حْىد عٜى  عٍ أع٠ة طرةُرٍ ج٘خ١

 ططىََ عٍ َٔه  ررخ حلتقيَش، حلظَرُش اع ؿتذ الً ؿتزًخ حلوطخد، طلةُة طوٜٚ رهخ َتخىٌ حلظٍ وحلظقتُخص

  حلرظرةرُن. ليي حلتقيٌ حلظفمَُ اهخٍس

ْك ٣زضييؼ إٔ اُزشث٤ييخ اُ٘وذ٣ييخ ٛيي٠ ٓييذخَ ُزييذس٣ظ اُِـييخ ٝرؼِٜٔييب؛ ثٔييب ٣ؤًييذ ػِيي٠ ػالهييبد  ْٖ صَيي يي ِٓ ٝ

أُزؼِٔيي٤ٖ؛ ع٤بعيي٤ًلب، ٝاعزٔبػ٤ًلييب، ٝصوبك٤ًلييب؛ اُوييٞح، ٝٓؾبُٝييخ أٗغيي٘خ اُؼ٤ِٔييخ اُزؼ٤ٔ٤ِييخ، ٝسثطٜييب ثٔغزٔييغ 

ثزٞع٤ْٜٜ ٗؾٞ اُزل٤ٌش اُ٘وذ١، ٝرطي٣ٞش  يشٝف ؽ٤يبرْٜ، ٝارخيبر األكؼيبٍ اُالصٓيخ ُج٘يبء ٓغزٔيغ اُؾش٣يخ 

ٝاُؼذاُخ. ٣ٝزأًذ رُي ثٔٔبسعزْٜ ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة؛ ؽ٤يش ف ٣ؼ٘يٕٞ ثبُؾويبئن اُِـ٣ٞيخ كؾغيت؛ ثيَ 

ا ٖٓ افٛزٔبّ ثبُغٞاٗ  ت: افعزٔبػ٤خ، ٝاُغ٤بع٤خ، ٝاُضوبك٤خ ًغ٤بم إ٣ذُٝٞع٢ ُِخطبة.٣جذٕٝ ًض٤شًل

 ٝاُلؼَ األخاله٢ ػ٠ِ ٝعٚ اُزؾذ٣ذ: أ٤ٔٛخ رشث٤خ األَٓ ك٢ اُزشث٤خ األخاله٤خ، -ة
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 331َٔظ٠ق افهىغ حْهٗن ؿةًُخ عٍ أيرخ  رخولى عََىٌَ عزرىي و ىض  ٜىَُ اىن وعخطىه عىٍ يىخغ 

 َش: حْهٗن وحليَرقَح١ُش وحل٘ـخيش حلريجُش". جَُ٘ يهَ كظخد له ررتىحن: "رُيحغىؿُخ حللَ

حْهٗن رخليَرقَح١ُش، وحلررة، كرخ وؿه حْجاخٍ الً َٟوٍس طترُش حْهىٗن عىٍ ا١ىخٍ  و ي ٍر٢

و ىي أٗىخٍ الىً أن افهىىغ حلف٠ىى   .ىَرقَح١ٍ، وان هٗ  حلظطزُ  حلررةٍ، وًل  لرمخعلش كة أجىحع حلقرع

حلتقىىيي َٔىىظتي الىىً ٍكُىىِطُن؛ هرىىخ: حلظ٘ىىمُة حْهٗ ىىٍ، وحللىىْ حلـرىىخلٍ، كرىىخ أجتىىخ ج٘ىىمة ًوحطتىىخ كمخثتىىخص 

أهٗ ُىىش هىىٗ  حلرٗ ىىخص وحلظفىىخيٗص حٖؿظرخيُىىش؛ ارىىخ َىلىىي لىىيَتخ حلقىىيٍس يةىىً حلرقخٍجىىش، وحلظقىىىَ ، وحطوىىخً 

 -أًَىخ كىخن حلرلظىىي –يَة حلفومعىَ حلوطىؤ؛ لىٌح طىَطز٢ يرةُىش حلظىيٍَْ حلقَحٍ وطزتً حٖطـخهىخص حلـيَىيس، وطرى

 رخلظ٘مُة وحلظت٘جش حْهٗ ُش لةرظررةُن.   

 (.92، ٙ.2004)عَََي، 

ُٓخٓىىش حؿظرخيُىىش وػقخعُىىش ٓىىُخ خص رفهىىىغ حْهىىٗن عىىٍ حلزَحَُىىة يجىىٌحن حٍطزىىخ١ رخليَمظخطىٍَىىش، وع

و حلريحلىش حٖؿظرخيُىش، ولمتهىخ  خثرىش يةىً حلظمُى  وحًٔيىخن ارُتش، ٖ طَكِ يةً حللم  حلٌحطٍ أو حلظرمُن أ

ًٖ ان حلٔرٍ لظلقُ  حلريحلش حٖؿظرخيُش ًٖ ان حلظرزَُ ين حلَأي، ويةً  زى  ييغ حلرٔخوحس ري  Araújo)ري

and Arantes, 2009, P.491) . 

يُش، وحلظرمُن؛ عهى يةً  ُ  أهٗ ُش ارُتش؛ اؼة: حلريحلش حٖؿظرخلةظؤكُي  رخولى عَََيوهٌح اخ ىعع 

َٔظويغ كٗ حلرفهىاُن رررتً ُٓخٍٓ أكؼَ ان ارا  أرلىخع حلظَرُىش حْهٗ ُىش. ولمىن طرةىُ  حْهىٗن لىيي 

كىىىلزَؽ ََكىىِ يةىىً ييحلىىش حلقىىُ  حْهٗ ُىىش؛ كُىىغ ان هتىىخن عَ ًىىخ رىىُن حلريحلىىش حٖؿظرخيُىىش، وييحلىىش حلقىىُ  

 هٌ  حلفَون يةً حلتلى حِطٍ: حْهٗ ُش، وكٌل  حللم  حلٌحطً اقخرة حلظرمُن وطظ٠ق

 طرىي حلريحلىش حٖؿظرخيُىش أكؼىَ ج٘ىخ١ًخ، وط٘ىَُ الىً اُؼذاُخ افعزٔبػ٤خ ٓوبثَ ػذاُخ اُوي٤ْ افخاله٤يخ :

امخعلش ييغ حلرٔخوحس، وطظ٠رن حٖهظرخغ رخلتخطؾ )حلظؤػَُ(؛ لىٌح َُرىيهخ رىخولى عََىٌَ ؿىًِىح ٖ َظـىِأ 

كـش لةرٔخوحس عٍ حلررخاةش،  أاخ ييحلش حلقُ  حْهٗ ُش عهًش، ان يٗ خص حلقىي حٖؿظرخيُش وحلُٔخُٓ

 وطَكِ يةً حٔؿَحى. 

  :ٖأكىىي كىىىلزَؽ يةىىً أهرُىىش حللمىى  حلىىٌحطٍ عىىٍ حلظطىىىٍ حْهٗ ىىٍ؛ أي  اُؾٌييْ اُييزار٢ ٓوبثييَ اُزٌٔيي٤

ططىََ حلرهخٍحص لـرة حلظفمَُ وحللمى  حْهٗ ُىُن أىظقةُن؛ أاىخ عََىَي عقىي ؿىخى  كىى  ططىىََ 

عىىٍ  -طٍ ُٓخٓىىًُخ. و ىىي أٗىىخٍ الىىً حلظرمىىُن وحلىىٌي ٖ َرتىىً حٓىىظقٗلُش اـىىَىس، رىىة َ٘ىىَُحللمىى  حلىىٌح

الىىً حلظرمىىُن عىىٍ ط ُُىىَ يٗ ىىخص حلقىىىي حلررتُىىش، وطلىَىىة يٗ ىىخص حلقىىىي حٖؿظرخيُىىش  -١زُرظىىه

ن عىىىٍ يٗ ىىىخص  ىىىرَّ وحلُٔخٓىىىُش الىىىً يٗ ىىىخص وا٘ىىىخٍكش أكؼىىىَ أىىىخوحس؛ عهىىىى حٓىىىظقٗ  جٔىىىزٍ ُا٠ع

 .Veugelers, 2017, PP.419-420)حلقىي)

  :ٖٓ ٍَ  ٖٝٓ اُذساعبد اُز٠ ػ٤٘ذ ثزٞض٤ؼ اُؼالهخ ث٤ٖ كِغلخ ثبُٝٞ كش٣ش١ ٝاألخالم دساعخ ً

- Guilherme (2017" :ٝػ٘ٞاٜٗييب )  :ٓغييبٛٔخ كش٣ييش١ اُلِغييل٤خ كيي٢ ٗظش٣ييخ األخييالم ثيي٤ٖ اُضوبكييبد

وحلظىً هىيعض الىً طلةُىة أيرىخ  وائلفىخص رىخولى عََىٌَ لزُىخن آىهخاخطه عىٍ   رؾ٤َِ اعز٘زبع٢ ُؼِٔيٚ"،

جاََش حْهٗن رُن حلؼقخعىخص ٍغى  يىيغ ٗىُىع هىٌح حلرٜىطةق يجىٌحن، وحلظىً أوٟىلض أن يرىة عََىٌَ 

( ٔلٓهٗن رُن حلؼقخعىخص، وىٍٓىض أعمىخٍ  يةىً أىظىَخص اوظةفىش: ) َىعَ أٍُٟش اهرش لتاََش الظرةش

( حلهىَىش حلؼقخعُىش وحلظتىىع. ولى  َٔىظويغ ٘( حلة ىخص. )ٗ( حلُٔخٓىٍ. )ٖ( حَْىيَىلىؿٍ. )ٕحْجطىلىىؿٍ. )

اٜىطةق "اظرىيى حلؼقخعىخص"، وهىٌح ََؿىع الىً كقُقىش افخىهىخ أن حلرٜىطةلخص  -يةىً ح١ٔىٗن –عٌَََ 

https://www.tandfonline.com/author/Veugelers%2C+Wiel
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حلؼقىىىىخعٍ  ىىىىي ط ُىىىىَص ررىىىىَوٍ حلى ىىىىض. و ىىىىي حٓىىىىظويغ رىىىىخولى عََىىىىٌَ  اٜىىىىطةق حلرظرةقىىىىش رىىىىخلظتىع 

"multiculturalidade" اىىن ًٖ " لهىىخ dade" )طريىَىىش ػقخعُىىش(؛ كُىىغ ان "multiculturalism" رىىي

ًٗ يىن   ارتً اوظةى  َ٘ىَُ الىً حلطزُرىش حلىؿىىَىش لةلخلىش، وهىً أكؼىَ ٗىُىًيخ عىٍ حلة ىش حلزَط خلُىش؛ ع٠ى

رُىش جاََىش حْهىٗن رىُن حلؼقخعىخص عىٍ حلرىخل  حلررخٛىَ، وحلظىٍ رىيوٍهخ طزىَُ ىوٍ طؤكُي حليٍحٓش يةً أه

 حلرَوجش حلؼقخعُش لةظفَُٔ حللخلٍ لٓهٗن اع اىحؿهش حٖجظهخكخص حْهٗ ُش حلرف١َش طلض ٗرخٍ حلتٔزُش.

- Veugelers (2017"ٝػ٘ٞاٜٗب: "ثبُٝٞكش٣ش١ ٝاُزؼ٤ِْ األخاله٢ ) ًىٍحٓىش حلظَرُىش، وحلظٍ هيعض الى 

حلتقيَش يتي رخولى عٌَََ وحلظيٍَْ حلتقيٌ، ويٗ ظهخ رخْهٗن؛ اىٟلش أن عٌَََ  يغ  جاََظه ويرةه 

عٍ حلررخٍٓش حلررةُش يةً أجهخ طرةُرُش وُٓخُٓش ولُٔض أهٗ ُش. ولمن يةىً غىَحٍ عةٔىفظه، َرمىن لةرىَى 

أجهىىخ ؿىىِى  ٖ َظـىىِأ اىىن أن َـىىخى  رىىؤن كىىة حلُٔخٓىىش أهٗ ُىىش، وأن ؿرُىىع حلق٠ىىخَخ حْهٗ ُىىش ُٓخٓىىُش، و

يٗ خص حلقىس حلُٔخُٓش؛ أي أجه ان حلٜرذ حلظرُُِ رُن حْهٗن وحلُٔخٓش. و ي أرىَُص حليٍحٓىش حلرٗ ىش 

رُن حلظَرُش حلتقيَش يتي رخولى عََىَي وحْهىٗن يةىً حلتلىى حِطىٍ: أن ط٠ىرُن رىخولى عََىٌَ عىٍ اـىخ  

حلظَرُىش حْهٗ ُىش، كرىخ ٓىُئىٌ الىً  -َىش وحلظطزُقُىشاىن حلتخكُىش حلتاَ -حلظَرُش حْهٗ ُش َرمن أن َرىُِ

ط٠رُن حْهٗن رقىس أكزَ عٍ حلُٔخ خص: حٖؿظرخيُش، وحلؼقخعُىش، وغىَّ حْهىٗن عىٍ جاََىش وارخٍٓىش 

وح ظَكض حليٍحٓش َٟوٍس اؿَحى رلىع جاََىش واُيحجُىش طىَر٢ عةٔىفش رىخولى عََىٌَ  حلظ َُُ وحلظرمُن.

ه حل٘زه وحٖهظٗف رُن افهىاخطىه، وافهىاىخص حلظَرُىش حْهٗ ُىش، وكُفُىش رخلظرةُ  حْهٗ ٍ، وطليَي أوؿ

 ططزُ  ازخىٌى عةٔفش عٌَََ حلظَرىٌ؛ لظلقُ  حلظَرُش حْهٗ ُش؟. 
 

اييحى أىوحص حلزلغ، واىحى  حلظرةُرُش، وطـَرظه  َظ٠رن هٌح حلقٔ  حلوطىحص حلظفُٜةُش ٔؿَحىحص

ىْن ػعى َّ ايىيحى  ًٓخ لزتخى جرىًؽ طَرُش حْاىة، واو اُيحجًُخ؛ وحلظٍ طزيأ رظليَي  خثرش أررخى طَرُش حْاة رىٛفهخ أٓخ

ح حلظطزُىى  حلرُىىيحجٍ  ًَ حلزَجىىخاؾ، ػىى  ايىىيحى حهظزىىخٍ طلةُىىة حلوطىىخد حْىرىىٍ، واقُىىخّ حلفرىىة حٖهٗ ىىٍ، وأهُىى

 .لةزلغ

: هبئٔخ أثؼبد رشث٤خ األَٓ:  أٝفًل

يع   يةً حليٍحٓخص حِطُش: –عٍ اييحى  خثرش أررخى طَرُش حْاة –حيظُرو

؛ واَ٘وع طؤهُة وىاؾ أ١فخ  حل٘ىحٍع Swick  ((2013؛ و(2012)؛ وهُزهRicci ((2003ىٍحٓش 

  Jackson (2017.)(؛ و2014ان هٗ  طَرُش حْاة ررتىحن "أجخ حهظَص حْاة" )

 إػذاد اعزجبٗخ رؾذ٣ذ أثؼبد رشث٤خ األَٓ: -ٔ

 حطزرض حلزخكؼظخن حلوطىحص حلظخلُش:

 -طهيف هٌ  حٖٓظزخجش الً حلى ىف يةىً أررىخى طَرُىش حْاىة، وحلظىً َظلىيى رؾذ٣ذ اُٜذف ٖٓ افعزجبٗخ:  -

ْن ػع َّ حلزَجخاؾ حلرقظَف. -عٍ ٟىثهخ  جرىًؽ طَرُش حْاة، واو

 كؼظخن أررخى طَرُش حْاة عٍ هرٔش يَ٘ رريًح، اىٟلش كرخ َؤطٍ:كيىص حلزخرؾذ٣ذ أثؼبد افعزجبٗخ:  -

  :ٍٝاُٞػ٠ اُ٘بهذاُجؼذ األ  .Critical Awareness 

  :اُؾٞاس اُ٘وذ١ اُجؼذ اُضب٠ٗ .Critical Dialogue 

 :هشاءح أٌُِخ ٝهشاءح اُؼبُْ اُجؼذ اُضبُش  Read The Word and The World. 
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  :ارخبر اُوشاس اُجؼذ اُشاثغ .Make Decision 

  :اُزـ٤٤ش افعزٔبػ٢اُجؼذ اُخبٓظ .Social Change 

  :اُزؼ٤ِْ اُزؾشسٟاُجؼذ اُغبدط  .Emancipatory Education 

  :اُٞػ٠ ثبُٔخباش اُجؼذ اُغبثغ .Awareness of Risks 

  :ٖٓاُلضٍٞ أُؼشك٢اُجؼذ اُضب  .Cognitive Curiosity 

  :اؽزشاّ ا٥خشاُجؼذ اُزبعغ  .Respect for Others 

  :األٗغ٘خاُجؼذ اُؼبشش  .Humanization 

 :اُؼذاُخ افعزٔبػ٤خ  اُجؼذ اُؾبد١ ػشش .Social Justice 

 :ؽَ أُشٌالد اُجؼذ اُضب٢ٗ ػشش .Proplem Solving 

 :أُشبسًخ اُجؼذ اُضبُش ػشش .Sharing 

  :اُزل٤ٌش اُ٘وذٟاُجؼذ اُشاثغ ػشش .Critical Thinking 

  اُجؼذ اُخبٓظ ػشش: اُضوخ ثبُزادSelf Confedence. 

ًٓخ اظيًٍؿخ ػٗػًُخ "َتظرٍ، الً كي اخ، ٖ َتظرٍ" ٝضغ ٗظبّ روذ٣ش اُذسعبد:  - حهظخٍص حلزخكؼظخن اقُخ

لةظرَف يةً يٍحى حلوزَحى وحلرظوُٜٜن عٍ اـخلً: حلرتخهؾ و١َحث  حلظيٍَْ، وأٛى  حلظَرُش 

 يةً أررخى طَرُش حْاة. 

ً رؼ٤ِٔبد افعزجبٗخ:صٞؽ  - ويو اَـخُهخ، ووٟىكهخ، وط٠رتهخ حلهيف ان  -يتي ٛىغ حلظرةُرخص- ٍُ

مَّرُن.     حٖٓظزخجش، ورُخن ؿىحجذ اريحى حلَأي ان  وزة حلٔخىس حلُرلع

مرُن  -عٍ كٔخد ٛين حٖٓظزخجش  –حيظُري صذم افعزجبٗخ:  - مَّرُن، وييىه  أٍرع ُالع يةً ٛين حلُرلع

ؿخارش حٔٓمتيٍَش، -لرتخهؾ و١َحث  حلظيٍَْ، وأٛى  حلظَرُش رمةُش حلظَرُش ان أٓخطٌس  ٔرً: ح

لعْض حلقخثرش  ًٖ ل٘مةهخ حلتهخثٍ حلرمىن ان ) –عٍ ٟىى يٍحثه  –وُييو ( رريًح ان أررخى طَرُش ٘ٔوٛى

حْاة، كرخ ح ظَكىح طٜتُفًخ لٓررخى عٍ ٟىى أٍررش اىٟىيخص ٍثُٔش؛ ه : حللىحٍ حلتقيٌ، رتخى 

 ع، حلؼقش رخلٌحص، حلظفمَُ حلرةرٍ. حلرـظر

 صب٤ًٗلب: ث٘بء ٗٔٞرط رشث٤خ األَٓ :

 ٍثُٔش؛ ه : ػٗع هطىحص  -عٍ رتخى جرىًؽ طَرُش حْاة-حطُزوعع 

 طليَي عةٔفش حلترىًؽ.  -

 طليَي اٜخىٍ حٗظقخن حلترىًؽ. -

 طليَي امىجخص حلترىًؽ.  -

 كِغلخ اُ٘ٔٞرط : .ٔ

ٌ  جرىًؽٍ عٍ رتخثوه، ووٛفه يةً عة و اىتا  وكىخك ، لـرُىع َٔظتي أ ٌّ ٔفش اليىس طررة كب١خٍ عمىَ

هطىىحص ايىىيحى . و ىىي حٓىظتي حلترىىىًؽ حلرقظىىَف الىىً طَرُىش حْاىىة حلظىىٍ جىىخىي رهىخ عُةٔىىىف حللََىىش  "رىىخولى 

اُؾيٞاس اُ٘ويذ١،  عَََي"، عٍ أٍررىش أررىخى ٍثُٔىش َتىيٍؽ يىن كىة ررىي اتهىخ يىيى اتهىخ حلررخٍٓىخص؛ هى :

 اُزل٤ٌش اُؼ٢ِٔ.ٝث٘بء أُغزٔغ، اُضوخ ثبُزاد، 

 رؾذ٣ذ ٓسبدس اشزوبم اُ٘ٔٞرط أُوزشػ ُزشث٤خ األَٓ: .ٕ

 .افهىاخص طَرُش حْاة حلىحٍىس رخليٍحٓخص ًحص حلٜةش حلرَرُش، وغَُ حلرَرُش 

 .خثرش أررخى طَرُش حْاة  

  لرـظرع ؿيَي. -ٔجٔخن ؿيَي  –جرىًؽ "طَرُش حْاة" جرىًؽ لظت٘جش حلطفة حلرَرٍ يقة ؿيَي 

  طَرُش حْاة وحلظً حٓظوةٜظهخ حلزخكؼظخن ان ائلفخص رخولى عٌَََ.ازخىيى 
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 رؾذ٣ذ ٌٓٞٗبد ٗٔٞرط رشث٤خ األَٓ أُوزشػ: .ٖ

َظمىن هٌح حلترىىًؽ اىن أٍررىش أررىخى ٍثُٔىش َتىيٍؽ يىن كىة ررىي اتهىخ يىيس ارخٍٓىخص، وطُرىي كىة 

ظى   جـخف طَرُش حْاة يةىً ارخٍٓش عَيُش اظطةزًخ أٓخًُّٓخ لظلقُ  حلزري حلٌي حجزؼقض يته، وطئػَ عُه، وَ

 ى ش حكظٔخد وطترُش كة ارخٍٓش، وطظ٠ق حلررخٍٓخص حلفَيُش يةً حلتلى حِطٍ:

طزىخى   ،حلظفمُىَ حلتقىيٌ، حلر٘ىخٍكش ،حللىحٍ: وَتيٍؽ ين هٌح حلزري أٍرع ارخٍٓخص؛ ه اُؾٞاس اُ٘وذ١:  -أ 

 .حْىوحٍ رُن حلررة  وحلظٗاٌُ

، حللََىىىش، حلريحلىىىش حٖؿظرخيُىىىش: ارخٍٓىىىخص؛ هىىى  وَتىىىيٍؽ يىىىن هىىىٌح حلزرىىىي هرىىىْ ث٘يييبء أُغزٔيييغ: -د 

  َحىس حلمةرش وحلرخل . ،حلظ َُُ حٖؿظرخيٍ، حليَرقَح١ُش

 حْجٔتش، حلىيً حلتخ ي، حكظَحغ حِهَ. :وَتيٍؽ ين هٌح حلزري ػٗع ارخٍٓخص؛ ه  اُضوخ ثبُزاد: -ط 

، حلف٠ىىى  حلررَعىىٍ، كىىة حلر٘ىىمٗص: وَتىىيٍؽ يىىن هىىٌح حلزرىىي أٍرىىع ارخٍٓىىخص؛ هىى اُزل٤ٌييش اُؼِٔيي٢:  -ى 

 .حطوخً حلقَحٍ، حلىيٍ رخلروخ١َ

 صبُضًلب: إػذاد اُجشٗبٓظ اُوبئْ ػ٠ِ ٗٔٞرط رشث٤خ األَٓ:

ىلُىة حلررةى  لظىيٍَْ حلزَجىخاؾ حلرقظىَف،  وَظ٠ىرنأُيي حلزَجخاؾ حلقخث  يةىً جرىىًؽ طَرُىش حْاىة؛ 

وكظخد حلظةرٌُ، حلٌي َظ٠رن أٍرع وكيحص طظمىن اىن ي٘ىَس ىٍوّ، وطىيٍَزخص يقىذ كىة ىٍّ؛ وهىى اىخ 

 ( حِطٍ:َٖىٟله حلـيو  ٍ   )

 (: ٝؽذاد اُجشٗبٓظ ٝاُذسٝط أُضٔ٘خ ثٌَ ٝؽذح:ٖعذٍٝ سهْ )

 

 

 

 

 

 

 د٤َُ أُؼِْ ُزذس٣ظ ثشٗبٓظ ٓوزشػ هبئْ ػ٠ِ ٗٔٞرط رشث٤خ األَٓ:  -ٔ

  :َهىً عةٔىفش طَرىَىش حٓظتي هٌح حليلُة الً طيٍَْ رَجخاؾ  خث  يةً جرىىًؽ طَرُىش حْاىة، وكِغلخ اُذ٤ُ

حلرـظرع، وطٔرً الً طَُٓن ا٘خيَ اَـخرُش ليي حلظٗاٌُ لظ َُُ هٌح حلىح ىع، ورتىخى اـظرىع جقيَش لىح ع 

ؿيَي، ٍغ  كة حلروخ١َ وحلظهيَيحص حلٔخثيس وحلظً طرىن طلقُ  هٌح حللة ، وًل  ان هٗ  حلررخٍٓىخص 

 ورتىخى حلرـظرىعحلررُخٍَش حِطُش: حللىحٍ حلتقيي، و١َف حلر٘مٗص، ورتخى حلؼقش رخلتفْ لىيي حلرظرةرىُن، 

و ي ُٛ ض هٌ  حلفةٔفش عٍ ٟىى أج٘طش ل ىَش، وجفُٔش؛ وًل  لظترُىش طلةُىة حلوطىخد حْىرىٍ، وحلفرىة 

ًٗ عٍ طى ُفه  اَخهخ عٍ كُخطُه : حلرةرُش، وحلررةُش.     حْهٗ ٍ؛ ليي طٗاٌُ حلرَكةش حٔييحىَش؛ أا

 َررةى  الىً كُفُىش طتفُىٌ حلزَجىخاؾ حلقىخث  يةىً هيف اييحى هٌح حليلُة الً اٍٗخى حل: اُٜذف ٖٓ إػذاد اُذ٤ُ

جرىًؽ طَرُش حْاة ليي رخولى عَََي، وحلظً ُكىيّىعْص عىٍ أٍررىش أررىخى ٍثُٔىش؛ هى : حللىىحٍ حلتقىيي، رتىخى 

حلرـظرع، حلؼقش رخلٌحص، حلظفمَُ حلرةرً عٍ  ة اتخم طرةُرً طرةرً َرُن حلطىٗد يةىً حللىىحٍ، وحلظفمُىَ 

 اُذسٝط اُٞؽذح

 ُِؼوَ.اُؾٞاسصٞسح  اُؾٞاس ث٤ٖ اُوِت ٝاُؼوَ

 اُؾٞاس، ٝأُشبػش.

 اُؾٞاس، ٝاُزل٤ٌش.

 أٗب = ا٥خش. ٓغزٔغ عذ٣ذ ثِٕٞ األَٓ

 اثذأ ث٘لغي؛ ُزـ٤ش اُؼبُْ.

ا.  ػش ؽشًل

ا  ٢ً رجو٠ اإلٗغب٤ٗخ.  صن ث٘لغي؛ رٌٖ ؽشًل

 ؿش٣ت ك٢ ٝا٠٘.

 ث٤ٖ اُٞاهغ ٝافَٓ ػَٔ. إالبء آٛبد أُغزٔغ

 ثبُزؼ٤ِْ ٗـ٤ش اُؼبُْ.                                                        
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وَتَ٘ ػقخعش حللََش، وحليَرقَح١ُش، وحلريحلش حٖؿظرخيُش، وَزتً حلؼقش رخلٌحص  حلتقيي، وحلىيً رخلروخ١َ،

ْن ػع َّ ليي حلرظرة ،   حْاة عٍ أظقزة أع٠ة لرـظرع ؿيَي. واو

  :ٌٓٞٗبد اُذ٤َُ: ٣ٝزضٖٔ ٛزا اُذ٤َُ اُؼ٘بصش ا٥ر٤خ 

 اقياش حليلُة. -أ 

 عةٔفش حليلُة. -د 

 حلهيف ان اييحى حليلُة. -ؽ 

 حلرٔظهيعش.جىحطؾ حلظرة   - ى

 حٖٓظَحطُـُخص حلظئٍَُش حلرٔظوياش. -ه

 حلوطش حلِاتُش  لظيٍَْ حلزَجخاؾ. - و

 طوط٢ُ افٜة وٗخاة لمة ىٍوّ حلزَجخاؾ. -ُ 

 إػذاد ًزبة اُز٤ِٔز:  -ٕ

   :ًزبة اُز٤ِٔز إ٠ُ اُؼ٘بصش ا٥ر٤خ َْ  هُِغّ

 يتىحن حلزَجخاؾ حلرقظَف. -أ 

 حلرقياش. -د 

 عهَّ حلرلظىَخص. -ؽ 

 حليٍوّ؛ وَظ٠رن كة ىٍّ اخ َؤطٍ:  -ى 

 يتىحن حليٍّ. -

 حلرتخ٢ٗ حلرقظَكش، لظلقُ  أهيحف حليٍّ. -

 أٓجةش لظقىَ  ايي طلق  حْهيحف. -

  خثرش حلرَحؿع حلرٔظرخن رهخ عٍ اييحى حلزَجخاؾ. –ه 

 ٓذٟ صالؽ٤خ د٤َُ أُؼِْ، ًٝزبة اُز٤ِٔز : 

مَّرىُن عىٍ اـىخ  حلرتىخهؾ   لةظؤكي ان ايي ٛٗكُظهرخ، وٟزطهرخ، ُيَٟخ يةً اـرىيش ان حلُرلع

ويُىض  ٍُ و١َحث  طيٍَْ حلة ش حلرَرُىش، وحلرىىحى حلفةٔىفُش، ويةى  حلىتفْ حلظَرىىي، وحلٜىلش حلتفٔىُش. و ىي 

 ؿرُع اٗكاخص حلرلمرُن، واقظَكخطه ؛ واتهخ:

 ىٟىع كة ىٍّ.ط٠رُن حليٍّ حْو  رـِى جاَي وحفو ين ا -

 ايخىس ٛىغ ررٞ حلرتخَٛ، وطزُٔطهخ. -

 ايخىس طَطُذ يتخَٛ ررٞ حليٍوّ. -

 ح ظَحف طريَٗص يةً يتخوَن حليٍوّ. -

ويُىىض ؿرُىىع طرىىيَٗص حلٔىىخىس حلرلمرىىُن، وٛىىُ خ ٍُ عىىٍ ٛىىىٍطهرخ  -ىلُىىة حلررةىى ، وكظىىخد حلظرُىىٌ-و ىىي 

 حلتهخثُظُن. 

 ساثؼًلب: اخزجبس رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢ ُذٟ رال٤ٓز أُشؽِخ اإلػذاد٣خ )إػذاد اُجبؽضز٤ٖ(: 

 ررخ َؤطٍ: -عً اييحى حهظزخٍ طلةُة حلوطخد حْىرٍ لظٗاٌُ حلٜ  حْو  حٔييحىٌ –حٓظرُن 

 حلمظخرخص، وحْىرُخص حلظٍ طتخولض طلةُة حلوطخد حْىرٍ. -

 طلةُة حلوطخد حْىرٍ.حليٍحٓخص حلٔخرقش حلرَرُش، وغَُ حلرَرُش حلظٍ طتخولض  -
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 طلةُة حلوطخد حْىرٍ.ررٞ حٖهظزخٍحص حلرَرُش، وغَُ حلرَرُش حلظٍ أييص لقُخّ  -

 اإلعشاءاد ا٥ر٤خ: -ك٢ إػذاد افخزجبس –ٝارُجؼذ 

ٗن طٗاُىٌ حلرَكةىش حٔييحىَىش هىيف هىٌح حٖهظزىخٍ الىً طليَىي اىيي حاىظرؾذ٣ذ اُٜذف اُؼبّ ُالخزجبس:   .ٔ

 لرهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرٍ.

افاالع ػ٠ِ األدث٤بد، ٝاُذساعبد اُغيبثوخ، ٝافخزجيبساد اُؼشث٤يخ ٝؿ٤يش اُؼشث٤يخ راد اُسيِخ ثزؾ٤ِيَ  .ٕ

 اُخطبة األدث٢؛ ُزؾذ٣ذ ٓب٤ٛزٚ، ٜٝٓبسارٚ، ٝأعب٤ُت ه٤بعٚ.  

 خٍحص لظلةُة حلوطخد حْىرٍ؛ ه :: حٗظقض حلزخكؼظخن ػٗع اهرؾذ٣ذ ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة.ٖ

 .رؾ٤َِ ث٤٘خ اُخطبة األدث٢ 

 .ٌَش اُخطبة األدث٢  ٓؼبُغخ كِ

 .إثشاص أُضٕٔٞ افعزٔبػ٢ ُِخطبة األدث٢ 

ورري أن طىٛةض حلزخكؼظخن لرهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرٍ، يريطخ الً رتخى  خثرىش ازيثُىش لرهىخٍحص طلةُىة 

حلوطىىحص  -عىٍ ايىيحىهخ –حلوطخد حْىرٍ، وأُييص حٓظزخجش؛ لظليَي حلقخثرش عٍ ٛىٍطهخ حلتهخثُش، اظزرظُن 

 حِطُش: 

  إػذاد اعزجبٗخ رؾذ٣ذ ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢: .ٗ

 حلوطىحص حِطُش: -عٍ اييحىهرخ حٖٓظزخجش –لزخكؼظخن حطزرض ح

هىىيف هىىٌ  حٖٓىىظزخجش الىىً حلى ىىىف يةىىً اهىىخٍحص طلةُىىة حلوطىىخد رؾذ٣ييذ اُٜييذف ٓييٖ افعييزجبٗخ:  -أ 

حلرهىخٍحص: حلَثُٔىش، وحلفَيُىش؛ طرهُىيًح لٜىىغ حهظزىخٍ طلةُىة  -عٍ ٟىىثهخ-حْىرٍ، وحلظً َظليى 

 حلوطخد حْىرٍ.

ص حلزخكؼظخن اهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرٍ عٍ ػٗع اهخٍحص كيىرؾذ٣ذ أثؼبد افعزجبٗخ:  -د 

ّلْض يجفًخ. ٟو  ُو

ًٓخ اظيًٍؿخ ػٗػًُخ "َتظرٍ، الً كي اخ، ٖ ٝضغ ٗظبّ روذ٣ش اُذسعبد:  -ؽ  حهظخٍص حلزخكؼظخن اقُخ

َتظرٍ"؛ لةظرَف يةً يٍحى حلوزَحى وحلرظوُٜٜن عٍ اـخلٍ: حلرتخهؾ و١َحث  طيٍَْ حلة ش 

 َرُش حْكخىَرُش.حلرَرُش، وحلة ش حلر

ً صٞؽ رؼ٤ِٔبد افعزجبٗخ: -ى  ويو اَـخُهخ، ووٟىكهخ، وط٠رتهخ حلهيف  -يتي ٛىغ حلظرةُرخص- ٍُ

مَّرُن.     ان حٖٓظزخجش، ورُخن ؿىحجذ اريحى حلَأي ان  وزة حلٔخىس حلُرلع

مَّرُن، وييىه  ) -عٍ كٔخد ٛين حٖٓظزخجش  –حيظُري صذم افعزجبٗخ:  -   ( 1يةً ٛين حلُرلع

مرُن ان أٓخطٌس  ٔ  حلرتخهؾ و١َن حلظيٍَْ طوٜٚ حلة ش حلرَرُش، و ٔ  حلة ش حلرَرُش  ُالع

لعْض حلقخثرش  ًٖ ل٘مةهخ حلتهخثٍ حلرمىن ان ) –عٍ ٟىى يٍحثه  –رمةُخص حلظَرُش، وُييو ( ٖوٛى

 حْىرٍ.  اهخٍحص لظلةُة حلوطخد

ًٖ اىن رؾذ٣ذ ٗٞع افخزجبس:  .٘ أُيي هٌح حٖهظزخٍ اظ٠رتًخ اهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرٍ، عٍ أٍررُن ٓىئح

 أٓجةش حٖهظُخٍ ان اظريى.

ويوًصٞؽ رؼ٤ِٔبد افخزجبس:  .ٙ اَـخُهخ، ووٟىىكهخ، وط٠ىرتهخ حلهىيف اىن   -يتي ٛىغ حلظرةُرخص- ٍُ

 حٔؿخرش يتهخ. حٖهظزخٍ، وحٔٗخٍس الً ييى افَىحطه، وكُفُش

طظمىن حلٜىٍس حلرزيثُش لٗهظزخٍ، وحلُررىيس لةظـََىذ حٖٓظم٘ىخعٍ؛ ارىخ افخزجبس ك٢ صٞسرٚ أُجذئ٤خ:  .1

َؤطٍ: كَحٓش حْٓجةش )وطزيأ رٜفلش حلظرةُرخص، وطةُهخ ازخَٗسً أٓجةش حٖهظزخٍ، وَةٍ كة ٓئح  ييى ان 
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) وطظمىن ان امخن لمظخرش رُخجخص حلظةرٌُ، وَةُىه    حلزيحثة َوظخٍ حلظٗاٌُ ان رُتهخ(، ػ  وٍ ش حٔؿخرش    

 امخن اوٜٚ لٕؿخرش(.

( لٕؿخرىش حلوطىؤ، أو حلظىٍ ٓوٟرض ائَٗحص لمة افَىس طظَحوف اخ رُن )ٝضغ ٗظبّ روذ٣ش اُذسعبد:  .8

( لٕؿخرىىش حلرٔىىظىعُش اىىخ َظطةزىىه حلٔىىئح  اىىن يٍحى؛ ٖٔ طرزىىَ يىىن حلٔىىئح ، واىىخ َظطةزىىه اىىن يٍحى، و)

 ( ىٍؿش.ٓٗ)  -وعقًخ لرخ طقيغ –حلرارً  وٛخٍص حليٍؿش

 ضج  أُو٤بط:  .3

مَّرىُن حلرظوٜٜىُن عىٍ اتىخهؾ صذم اخزجبس رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢ : ررَٟىه يةىً اـرىيىش اىن حلُرلع

حلة ش حلرَرُش، و١َحث  طئٍَهخ، وطَحوكض جٔذ حطفخ ه  يةً ٛٗكُش كىة ٓىئح  اىن أٓىجةش حٖهظزىخٍ 

 %(.ٓٓٔ - 81اخ رُن )

يةىً يُتىش حٓظم٘ىخعُش،  ىحاهىخ  -عىٍ ٛىىٍطه حْولُىش-١ُزى  حٖهظزىخٍ اُزغش٣ت افعزٌشبك٢ ُالخزجيبس: 

( طةرٌُسً ان ايٍٓىش: ٕٕ( طةرًٌُح ان ايٍٓش: "حليكظىٍ   كخعظ غخج " ربىحٍس َٗن حلظرةُرُش، و) 8ٔ)

 ف:الخعاش حٔٓمتيٍَش؛ وًل  رهي-"يَعخن حٔييحىَش رتخص" ربىحٍس و٢ٓ حلظرةُرُش 

يزىَ كٔىخد اظىٓىطٍ حٍٔرىخيُُن: حْيةىً ُاتًىخ، وحْ ىة ُاتًىخ لةظٗاُىٌ ، ػى   صٖٓ افخزجيبسرؾذ٣ذ  -

 ى ُقش(. ٓٙكٔخد اظى٢ٓ حلِاتُن، و ي طزُن أن حلِان حلرٗث  لظطزُ  حٖهظزخٍ )

طلققض حلزخكؼظخن ان ػزخص حٖهظزخٍ عٍ حلزلغ حللخلٍ ان هٗ  ١ََقش  ؽغبة صجبد افخزجبس: -

( وهً  ُرش اَطفرش؛ ارخ ؿرة ٓ(8,فخ كَوجزخم، و ي طزُن أن  ُرش ارخاة ألفخ كَوجزخم ارخاة أل

 حلزخكؼظُن اطرجتظُن لتظخثؾ ططزُقه عٍ حلظـَرش حْٓخُٓش.

 اُسٞسح اُٜ٘بئ٤خ ُالخزجبس: .ٓٔ

 ؛ ارخ َؤطٍ:-عٍ ٛىٍطه حلتهخثُش-طمىن حٖهظزخٍ  

 :ٖٓ ًٌٕٞشاعخ األعئِخ: ٝرز 

 غٗف َلرة حٓ  حٖهظزخٍ. -

 ٛفلش طرةُرخص حٖهظزخٍ. -

 افَىحص حٖهظزخٍ. -

ًٖ اىًُيخ يةً اهخٍحص طلةُة حلوطىخد حْىرىٍ؛ وًلى  رىح ىع  ٓٗو ي أٓفَص هٌ  حلوطىس ين ٛىغ  ٓئح

 ٓئحلُن لمة اهخٍس.

 وطظ٠رن اخ َؤطٍ:ٝسهخ اإلعبثخ : 

 امخن لمظخرش رُخجخص حلظةرٌُ. -

 جرىًؽ اؿخرش َيون عُه حلظةرٌُ اؿخرخطه. -

(: حِطٍ طىَُع أٓجةش حٖهظزخٍ يةً اهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرٍ.ٗ   )وَىٟق حلـيو  ٍ   

 (: رٞص٣غ أعئِخ افخزجبس ػ٠ِ ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢:ٗعذٍٝ سهْ )

 ػذد األعئِخ أسهبّ األعئِخ اُز٠ رو٤غٜب ٜٓبساد رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢

 ٗٔ ٕٔ،ٖٔ،ٖٓ،9ٕ،ٕٗ،ٖٕ،ٕ٘،ٗٔ،ٔٔ،2،8،٘،ٔ،ٕ رؾ٤َِ ث٤٘خ اُخطبة األدث٢.

ٌَش اُخطبة األدث٢.  ٓٔ .ٖ٘، ٘ٔ،2ٕ،ٕٓ،ٕٙ،2ٔ،ٖٙ،ٓٔ،ٕٕ،9 ٓؼبُغخ كِ

، ٙٔ،ٖٖ،ٖ، 9ٖ،ٙ،ٖٗ،ٗ،ٕٖ،8ٔ،ٖٔ،8ٖ،2ٖ،9ٔ،ٓٗ،ٕٔ إثشاص أُضٕٔٞ افعزٔبػ٢ ُِخطبة األدث٢.

ٕ8. 

ٔٙ 

 ٓٗ أُغٔٞع
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 خبٓغًلب: ٓو٤بط اُلؼَ األخاله٢؛ ُذٟ رال٤ٓز أُشؽِخ اإلػذاد٣خ )إػذاد اُجبؽضز٤ٖ(:  

رظؤػَُ طَٜعخطه  يةً حِهىََن ايي ىٍحَش حلظٗاٌُ : هيف هٌح حلرقُخّ الً طرَف . اُٜذف ٖٓ أُو٤بطٔ

عىٍ حلرىح ى  ارىَعظه  ررىخ َـىذ حلقُىخغ رىه وحٖٓظـخرخص حلروظةفش حلرظخكش أاىخاه  عىٍ أي اى ى  أهٗ ىٍ، و

وحْكمخغ حلظىً َٜىيٍوجهخ عىٍ حلرىح ى  ، وطف٠ُةه  لٓهٗ ُخص حلرخاش يةً حلرٜخلق حل٘وُٜش، حْهٗ ُش

 .وايي ٗـخيظه  لظتفٌُ هط٢ حلفرة حْهٗ ً ،ًحص حلطخرع حْهٗ ٍ

ٝأثؼيبدٙ، افاالع ػ٠ِ اُذساعبد اُؼشث٤خ ٝؿ٤ش اُؼشث٤خ راد اُسِخ ثبُلؼَ األخالهي٢؛ ُزؾذ٣يذ ٓب٤ٛزٜيب، . ٕ

 ٝأعب٤ُت ه٤بعٜب، ٖٓ أٓضِزٜب:

  ٍ ٗاقُخّ حلفرة حْهNarvaez and Lapsley (ٕٓٓ3.) 

 اقُخّ حللٔخُٓش حْهٗ ُش   and Nokelainen Tirri (ٕٓٔٔ). 

 اقُخّ حليحعرُش حْهٗ ُش Kaplan and Tivnan (ٕٓٔٗ.) 

 ( 8ٕٔٓاقُخّ حليحعرُش حْهٗ ُش عظق هللا.) 

أٍررىش أررىخى  -عىٍ ٟىىى ح١ٗيهرىخ يةىً حليٍحٓىخص حلٔىخرقش –: كىيىص حلزخكؼظىخن أُو٤يبط. رؾذ٣يذ أثؼيبد ٖ

 لةفرة حْهٗ ٍ؛ ه :

  اُؾغبع٤خ األخاله٤يخMoral Sensitivity ٝ ف ََّ حلىىيٍ رمُفُىش طىؤػَُ : " رؤجهىخ  -اؿَحثًُىخ –طُرى

 ".أهٗ ٍطَٜعخص حلرَى يةً حِهََن، وحٖٓظـخرخص حلروظةفش حلرظخكش لةفَى عٍ أٌ اى   

  اُذاكؼ٤ييخ األخاله٤ييخMoral Motivation ٝ ف ََّ اـرىيىىش حلررةُىىخص : "رؤجهىىخ  -اؿَحثًُىىخ –طُرىى

حلرٔظوياش لررخلـش حٖجظقخ  ان طَاُِ حلرى ى  يةىً أجىه أهٗ ىً، وارَعىش اىخ َـىذ حلقُىخغ رىه عىٍ 

 ."حلرىح   حْهٗ ُش الً  َحٍ حلظَٜف؛ وعقًخ لةرتاىٍ حْهٗ ٍ

  اُؾٌْ األخِوي٠Moral Judgments ٝ ف ََّ طةى  حْكمىخغ حلظىً طٜىيٍ "  رؤجهىخ:  -اؿَحثًُىخ –طُرى

الىً  -عىٍ ًلى  –أىظتيس ين حلفَى عٍ اى   ًٌ ١خرع أهٗ ً؛ كُغ أجهخ  طظرُِ رىؿىىى ٛىَحع، 

 ." اخ َقياه حل٘وٚ ان ازٍَحص ٔٛيحٍ اؼة هٌ  حْكمخغ

  اُشخس٤خ األخاله٤خMoral Character ٝ ف ََّ حاىظٗن حلفىَى أجىخ  ىَىش، " رؤجهخ:  -اؿَحثًُخ –طُر

 واؼخرَس، وٗـخيش؛ لظتفٌُ هط٢ حلفرة حْهٗ ً كظً عٍ كخٖص حل٠ ى١".

ورري أن طىٛةض حلزخكؼظىخن ْررىخى حلفرىة حْهٗ ىٍ، يرىيطخ الىً رتىخى  خثرىش ازيثُىش ْررىخى حلفرىة حْهٗ ىٍ، 

 وأييطخ حٓظزخجش لظليَي حلقخثرش عٍ ٛىٍطهخ حلتهخثُش؛ اظزرظُن حلوطىحص حِطُش: 

 إػذاد اعزجبٗخ رؾذ٣ذ أثؼبد اُلؼَ األخاله٢: .ٗ

 حلوطىحص حِطُش: -عٍ اييحىهرخ حٔٓظزخجش–حطزرض حلزخكؼظخن 

هيعض هٌ  حٖٓظزخجش الً حلى ىف يةً أررخى حلفرة حْهٗ ٍ، وحلظً رؾذ٣ذ اُٜذف ٖٓ افعزجبٗخ:  - أ

 حْررخى: حلَثُٔش، وحلفَيُش؛ طرهُيًح لٜىغ اقُخّ حلفرة حْهٗ ٍ. -عٍ ٟىثهخ -َظليى 

ّلض يجفًخ.كيىص حلزخكؼظخن أررخى حلفرة حْهٗ ٍ عٍ أٍررش أرررؾذ٣ذ أثؼبد افعزجبٗخ:  - د ٟو  خى؛ ُو

ًٓىخ اظىيًٍؿخ ػٗػًُىخ "َتظرىٍ، الىً كىي اىخ، ٖ ٝضغ ٗظبّ رويذ٣ش اُيذسعبد:  - ؽ حهظىخٍص حلزخكؼظىخن اقُخ

ف يٍحى حلوزَحى وحلرظوُٜٜن عٍ حلرـخٖص حِطُش: حلرتخهؾ و١َحث  حلظيٍَْ،  َتظرٍ"؛ لظعرَ 

 وحلٜلش حلتفُٔش، وية  حلتفْ حلظَرىٌ يةً أررخى حلفرة حْهٗ ٍ.

ىىً رؼ٤ِٔييبد افعييزجبٗخ: صييٞؽ  - ى ويو اَـخُهىىخ، ووٟىىىكهخ، وط٠ىىرتهخ  -يتىىي ٛىىىغ حلظرةُرىىخص- ٍُ

مَّرُن.     حلهيف ان حٖٓظزخجش، ورُخن ؿىحجذ اريحى حلَأي ان  وزة حلٔخىس حلُرلع
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مَّرىُن، ويىىيىه  ) -عىٍ كٔىىخد ٛىين حٖٓىىظزخجش  –حيظُرىىي صيذم افعيزجبٗخ:   -   ( 3يةىً ٛىىين حلُرلع

مَّرُن ان أٓخطٌس أ ٔخغ: حلرتخهؾ و١َحثى  حلظىيٍَْ، وحلٜىلش حلتفٔىُش، ويةى  حلىتفْ حلظَرىىٌ  ُالع

لعْض حلقخثرش  ًٖ لٜىٍطهخ حلتهخثُش حلرمىجىش اىن ) –عٍ ٟىى يٍحثه  –رمةُخص حلظَرُش، وُييو ( ٗوٛى

 ْهٗ ٍ. أررخى لةفرة ح

: َتىىيٍؽ هىىٌح حلرقُىىخّ طلىىض طٜىىتُ  اقىىخَُْ حلرىح ىى ، وٛىىخغظه حلزخكؼظىىخن عىىٍ رؾذ٣ييذ ٗييٞع أُو٤ييبط .٘

ٛىٍس اىح ى  و ٠ىخَخ أهٗ ُىش َةىٍ كىة اى ى  يىيى اىن حلزىيحثة حلرتخٓىزش َوظىخٍ اىن رُتهىخ حلظةرُىٌ اىخ 

 َظىحع  اع عرةه حْهٗ ٍ عٍ كخلش اَوٍ  رهٌح حلرى  . 

ويوًصٞؽ رؼ٤ِٔبد أُو٤بط:  .ٙ اَـخُهخ، ووٟىىكهخ، وط٠ىرتهخ حلهىيف اىن   -يتي ٛىغ حلظرةُرخص- ٍُ

 حٖهظزخٍ، وحٔٗخٍس الً ييى افَىحطه، وكُفُش حٔؿخرش يتهخ.

: طمىجض حلٜىٍس حلرزيثُش لةرقُخّ، وحلُررىيَّس لةظـََىذ حٖٓظم٘ىخعٍ؛ إػذاد أُو٤بط ك٢ صٞسرٚ األ٤ُٝخ .2

( اى فًىخ  ٕ٘ رخص، وطةُهخ ازخَٗسً أٓىجةش حلرقُىخّ، وهىً ))وطزيأ رٜفلش حلظرةًُشاعخ األعئِخارخ َؤطٍ: 

 -ٔاىًُيخ يةً أٍررش أررخى لةرقُخّ، َةٍ كة اى   ييى ان حلزىيحثة يةىً حلتلىى حلظىخلٍ حلرىح ى  اىن )

( َةٍ كة اى   ٓىظش رىيحثة؛ ْن كىة رىيَة ٕ٘-ٕٓ( َةٍ كة اى   أٍررش ريحثة، أاخ حلرىح   ان )3ٔ

) وطظمىن اىن ٝسهخ اإلعبثخػ   رى حْهٗ ٍ عٍ جاََش لىٍحجْ كىلزَؽ(،َمخعٍى اَكةش ان اَحكة حلت

 امخن لمظخرش رُخجخص حلظةرٌُ، وَةُه امخن اوٜٚ لٕؿخرش(.

 ٝضغ ٗظبّ روذ٣ش اُذسعبد:  .8

( لٕؿخرىش حلوطىؤ، ٓ( لمة اى   َظىَحوف اىخ رىُن )3ٔ -ٔوٟع جاخغ لظقيََ ىٍؿخص حلرىح   ان)

( ىٍؿىىش، أاىىخ حلرىح ىى  3ٔخٍص حليٍؿىىش حلرارىىٍ لهىىٌ  حلرىح ىى  )( لٕؿخرىىش حلٜىىىحد؛ ووعىى  ًلىى  ٛىىٔو)

ْص ىٍؿخطهخ عٍ ٟىى اَحكة حلترى حْهٗ ً لمىلزَؽ، عمة ريَة ان حلزيحثة حلظً طتيٍؽ ٕٓ:ٕ٘ان) ٍع ( ععقُيّ

ىتّفعْض حٓىظـخرخص كىة  ُٛ طلض هٌ  حلرىح ى  َرزىَ يىن اَكةىش اىن اَحكىة حلترىى حْهٗ ىٍ حلٔىض، ورخلظىخلٍ 

تّ ع حْىحى كمة عٍ ٟىى حلرَكةش حْ ة.طٗاٌُ عٍ ٟىى ه ُٛ  ٌ  حلرَحكة، و

 ضج  أُو٤بط:  .9

يَٟىىض حلزخكؼظىىخن حلرقُىىخّ يةىىً اـرىيىىش اىىن حلُرلمَّرىىُن عىىٍ أ ٔىىخغ: حلرتىىخهؾ و١َحثىى  اُسييذم: 

ويُىىىض ؿرُىىىع اةلى ىىىخص حلرلمرىىىُن،  حلظىىىيٍَْ، ويةىىى  حلىىىتفْ حلظَرىىىىي، وحلٜىىىلش حلتفٔىىىُش، ٍُ و ىىىي 

 واقظَكخطه ؛ واتهخ.

 ررٞ اىح   حلرقُخّ.طريَة ٛىغ  -

 طريَة ٛىغ ررٞ حلزيحثة. -

 طريَة اى فُن؛ لريغ اتخٓزظهرخ هٜخثٚ طٗاٌُ حلرَكةش حٔييحىَش.    -

 - 81وطَحوكىىض جٔىىذ حطفىىخ ه  يةىىً ٛىىٗكُش كىىة اى ىى  اىىن اىح ىى  حٖهظزىىخٍ اىىخ رىىُن             )

ٔٓٓ.)% 

يةىً يُتىش حٓظم٘ىخعُش،  ىحاهىخ  -عىٍ ٛىىٍطه حْولُىش -١ُزى  حلرقُىخّ اُزغش٣ت افعزٌشيبك٢ ُِٔو٤يبط:

( طةرُىٌسً اىن ايٍٓىش: ٕٕ( طةرًٌُح ان ايٍٓش: "حلىيكظىٍ   كىخعظ غىخج " رىبىحٍس ٗىَن حلظرةُرُىش، و) 8ٔ)

 الخعاش حٔٓمتيٍَش؛ وًل  رهيف:-"يَعخن حٔييحىَش رتخص" ربىحٍس و٢ٓ حلظرةُرُش 

اظىٓطٍ حٍٔرخيُُن: حْيةً ُاتًخ، وحْ ة ُاتًخ لةظٗاٌُ، ػ   يزَ كٔخد رؾذ٣ذ صٖٓ أُو٤بط -

 ى ُقش(. ٘ٗكٔخد اظى٢ٓ حلِاتُن، و ي طزُن أن حلِان حلرٗث  لظطزُ  حلرقُخّ )
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طلققض حلزخكؼظخن ان ػزخص حلرقُخّ عٍ حلزلغ حللخلٍ ان هٗ  ١ََقش ؽغبة صجبد أُو٤بط  -

( وهً  ُرش اَطفرش؛ ارخ ؿرة ٓ(8,ألفخ كَوجزخم ارخاة ألفخ كَوجزخم، و ي طزُن أن  ُرش ارخاة 

 حلزخكؼظُن اطرجتظُن لتظخثؾ ططزُقه عٍ حلظـَرش حْٓخُٓش.

 ؛ ارخ َؤطٍ:-عٍ ٛىٍطه حلتهخثُش-: طمىن حلرقُخّ صٞؽ أُو٤بط ك٢ صٞسرٚ اُٜ٘بئ٤خ. ٓٔ

 :ٖٓ ًٌٕٞشاعخ األعئِخ: ٝرز 

 غٗف َلرة حٓ  حلرقُخّ. -

 ٛفلش طرةُرخص حلرقُخّ. -

 حلرقُخّ.اىح    -

 اى فًخ اىًُيخ يةً أررخى حلفرة حْهٗ ٍ. ٕ٘و ي أٓفَص هٌ  حلوطىس ين ٛىغ 

 وطظ٠رن اخ َؤطٍ:ٝسهخ اإلعبثخ : 

 امخن لمظخرش رُخجخص حلظةرٌُ. -

 جرىًؽ اؿخرش َيون عُه حلظةرٌُ اؿخرخطه. -

  حْهٗ ٍ.(: حِطٍ طىَُع اىح   حلرقُخّ يةً حْررخى حٍْررش لةفرة ٘وَىٟق حلـيو  ٍ   )

 (: رٞص٣غ ٓٞاهق أُو٤بط ػ٠ِ أثؼبد اُلؼَ األخاله٢:٘عذٍٝ سهْ)

 ػذد أُٞاهق أسهبّ أُٞاهق أثؼبد

 ٓٔ ٓٔ،2،8،9،ٙ،٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔ اُؾغبع٤خ األخاله٤خ

 ٘ ٘ٔ،ٗٔ،ٖٔ،ٕٔ،ٔٔ اُذاكؼ٤خ األخاله٤خ

 ٗ 9ٔ،8ٔ،2ٔ،ٙٔ اُشخس٤خ األخاله٤خ

 ٙ ٕ٘،ٕٗ،ٕٖ،ٕٕ،ٕٔ،ٕٓ اُؾٌْ األخاله٢

 ٓٞهلًلب ٕ٘ أُغٔٞع

رري حٖجظهىخى اىن رتىخى حلترىىًؽ، وايىيحى حلرىىحى حلظرةُرُىش، وأىوحص حلزلىغ، جٔىظرَٝ عُرىخ َىؤطٍ اؿىَحىحص 

 حلظطزُ  حلرُيحجً لةزلغ.

 عبدعًلب: إعشاء اُذساعخ ا٤ُٔذا٤ٗخ  ُِجؾش:

طرؼةىىض اؿىىَحىحص حليٍحٓىىش حلرُيحجُىىش عىىٍ ٓىىض هطىىىحص ٍثُٔىىش؛ هىى : طليَىىي حلظٜىىرُ  حلظـََزىىٍ، 

وحلهيف ان طـَرىش حلزلىغ، وحلظطزُى  حلقزةىً ْىوحص حلزلىغ، وطىيٍَْ حلزَجىخاؾ حلرقظىَف رريٍٓىظُن اىن 

  ٝ ح حلظطزُىى  حلزرىىيي ْىوحص حلزلىىغ وعُرىىخ َىىؤطٍ يىىَ ًَ  حلرىىيحٍّ حٔييحىَىىش ررلخعاىىش حٔٓىىمتيٍَش، وأهُىى

 افٜة  لهٌ  حلوطىحص:   

ح ْن رؾذ٣ذ اُزس٤ْٔ اُزغش٣ج٢:  .ٔ ًَ حُهظَُ طٜرُ  حلرـرىيش حلىحكيس ًو حلقُخُٓن: حلقزةٍ، وحلزرىيٌ؛ جاى

ح ٟىىرن حلرىىىحى حليٍحٓىىُش حلرقىىٍَس يةىىً حلٜىى  حْو   ًَ حلررخلـىىش حلظـََزُىىش اقظَكىىش ولىىُْ لهىىخ جاُىى

 .حٔييحىٌ

حلظـَرش الً حللٜى  يةً رُخجخص طظرةى  ررىيي          عخيةُىش : هيعض . رؾذ٣ذ اُٜذف ٖٓ رغشثخ اُجؾشٕ

حلزَجىىخاؾ حلرقظىىَف؛ عىىٍ طترُىىش اهىىخٍحص طلةُىىة حلوطىىخد، وحلفرىىة حْهٗ ىىٍ؛ لىىيي طٗاُىىٌ حلٜىى  حْو  

 حٔييحىٌ، وحلظلق  ان ٛلش حلفَُٟن حِطظُن:

ؿىخص حلقُخٓىىُن: ( رىُن اظىٓىىطٍ ىٍ٘ٓ.ٓ)≥  ٖ طىؿىي عىَون ًحص ىٖلىىش اكٜىخثُش يتىىي أىظىي ىٖلىىش  -

 حلقزةٍ، وحلزريٌ لظٗاٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش ٖهظزخٍ طلةُة حلوطخد حْىرٍ.
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( رىُن اظىٓىىطٍ ىٍؿىخص حلقُخٓىىُن: ٘ٓ.ٓ)≥  ٖ طىؿىي عىَون ًحص ىٖلىىش اكٜىخثُش يتىىي أىظىي ىٖلىىش  -

 حلقزةٍ، وحلزريٌ لظٗاٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش لرقُخّ حلفرة حْهٗ ٍ.

طرؼةض اـرىيىش حلزلىغ عىٍ يُتىش ي٘ىىحثُش اىن طٗاُىٌ حلٜى  حْو  حٔيىيحىٌ، . اخز٤بس ػ٤٘خ اُجؾش: ٖ

( طةرُىىًٌح 3ٔ( طةرُىىٌس رريٍٓىىش: "يَعىىخن حٔييحىَىىش رتىىخص" رىىبىحٍس وٓىى٢ حلظرةُرُىىش، و    )  1ٔ ىحاهىىخ ) 

 رريٍٓش: "حليكظىٍ   كخعظ غخج  حٔييحىَش رتُن" ربىحٍس َٗن حلظرةُرُش .

هىىيف حلظطزُىى  حلقزةىىٍ ْىحطىىٍ حلزلىىغ الىىً حلم٘ىى  يىىن حلرٔىىظىٌ حلرزىىيثٍ  ج٤يين اُوجِيي٢ ألداريي٢ اُجؾييش:اُزط .ٗ

لةظٗاٌُ يُتش حلزلغ عُرخ َظرة  ررهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرىٍ، وحلفرىة حْهٗ ىٍ  زىة حلزىيى عىٍ طىيٍَْ 

 غ  زةًُخ:( حِطٍ رُخجًخ رظخٍَن ططزُ  أىحطٍ حلزلٙحلزَجخاؾ حلرقظَف، وَىٟق حلـيو  ٍ   )

 هج٤ًِلب:(: ث٤بٕ ثزبس٣خ رطج٤ن أدار٢ اُجؾش ٙسهْ) عذٍٝ

 

 

 

 

 

 ر٘ل٤ز اُجشٗبٓظ: .٘

ٓعْض اىٟىيخص حلزَجخاؾ حلرقظَف، رىيًىح اىن َىىغ حلؼٗػىخى  حلرىحعى   ٍّو كظىً َىىغ  ٕٕٓٓ/ٓٔ/1ٕىُ

حلرىحع  )رىح ع أٍررش أَخغ أٓزىيًُخ: َىاُن رريٍٓش حلزتخص وَىاُن رريٍٓش  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٕحْكي حلرىحع  

 حلِاتُش لظتفٌُ حلزَجخاؾ:( حِطٍ حلوطش 1حلزتُن(، وَىٟق حلـيو  ٍ   )

 (: اُخطخ اُض٤٘ٓخ ُز٘ل٤ز اُجشٗبٓظ:2عذٍٝ سهْ ) 

ػذد  اُذسط

 اُؾسص

 اُزبس٣خ ا٤ُّٞ أُذسعخ

حلىىىىيٍّ حْو : حللىىىىىحٍ ٛىىىىىٍس 

 لةرقة.

 ٕٕٓٓ/ٓٔ/1ٕ حلؼٗػخى حليكظىٍ   كخعظ غخج  حٔييحىَش )رتُن( كٜظخن

 ٕٕٓٓ/ٓٔ/8ٕ حٍْررخى يَعخن حٔييحىَش )رتخص(

 حليٍّ حلؼخجٍ: حللىحٍ وحلر٘خيَ.

 حليٍّ حلؼخلغ: حللىحٍ وحلظفمَُ.

 حليكظىٍ   كخعظ غخج  حٔييحىَش )رتُن( أٍرع كٜٚ
 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔ حْكي

 يَعخن حٔييحىَش )رتخص(

 حليٍّ حلَحرع: أجخ = حِهَ.

حلىىىيٍّ حلوىىىخاْ: حرىىىيأ رتفٔىىى ؛ 

 لظ َُ حلرخل .

 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖ حلؼٗػخى  حٔييحىَش )رتُن(حليكظىٍ   كخعظ غخج   أٍرع كٜٚ

 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗ حٍْررخى يَعخن حٔييحىَش )رتخص(

ح. ًَ ْٖ ك  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔ حلؼٗػخى  حليكظىٍ   كخعظ غخج  حٔييحىَش )رتُن( كٜظخن حليٍّ حلٔخىّ: يو

 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔٔ حٍْررخى يَعخن حٔييحىَش )رتخص(

حلىىىىىىيٍّ حلٔىىىىىىخرع: كىىىىىىٍ طزقىىىىىىً 

 حٔجٔخجُش.

 حليٍّ حلؼخان: غََذ عٍ و١تً.

 حليكظىٍ   كخعظ غخج  حٔييحىَش )رتُن( أٍرع كٜٚ

 يَعخن حٔييحىَش )رتخص( ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔ حْكي

حليٍّ حلظخٓع: رُن حلىح ع وحْاة 

 يرة.

 ٕٕٓٓ/ٔٔ/1ٔ حلؼٗػخى  حليكظىٍ   كخعظ غخج  حٔييحىَش )رتُن( كٜظخن

 ٕٕٓٓ/ٔٔ/8ٔ حٍْررخى يَعخن حٔييحىَش )رتخص(

حلىىىيٍّ حلرخٗىىىَ: رىىىخلظرةُ  ج ُىىىَ 

 حلرخل .                                                          

 حليكظىٍ   كخعظ غخج  حٔييحىَش )رتُن( كٜظخن
 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٕ حْكي

 يَعخن حٔييحىَش )رتخص(

 

 

 

 ربس٣خ اُزطج٤ن األدٝاد اُؼ٤٘خ أُذسعخ

حليكظىٍ   كخعظ غخج  

 حٔييحىَش رتُن.

حهظزخٍ طلةُة حلوطخد  3ٔ

 ى ُقشً( ٓٙحْىرٍ.)

 اقُخّ حلفرة حْهٗ ٍ.

 ى ُقشً( ٘ٗ)

 

 حْكي

ٕ٘ /ٔٓ/ٕٕٓٓ 

 
 1ٔ يَعخن حٔييحىَش رتخص.
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 اُزطج٤ن اُجؼذٟ ألدار٢ اُجؾش: .ٙ

حلزرىىيي ْىحطىىٍ حلزلىىغ الىىً حلم٘ىى  يىىن أىىظىي اهىىخٍحص طلةُىىة حلوطىىخد حْىرىىٍ هىىيف حلظطزُىى  

( حِطىٍ 8وحلفرة حْهٗ ٍ ليٌ حلظٗاٌُ يُتش حلزلغ رري طيٍَْ حلزَجخاؾ حلرقظَف، وَىٟق حلـيو  ٍ   )

 رُخجًخ رظخٍَن ططزُ  أىحطٍ حلزلغ رريًَخ:

 (: ث٤بًٗلب ثزبس٣خ رطج٤ن أدار٢ اُجؾش ثؼذ٣ًلب:8عذٍٝ سهْ )

تخ ٘ظهخ، وطفَُٔهخ، َظ٠رن هٌح حلقٔ  حٔؿخرش ين أٓجةش حلزلغ، وعَوٟه، ويَٝ حلتظخثؾ، وا

ح يَٝ حلظىُٛخص وحلرقظَكخص حلظً حٗظُقَّضع عٍ ٟىى اخ أٓفَ يته حلزلغ ان جظخثؾ. ًَ  وأهُ

 

 

حٗىظقخ ه، عةٔىفش حلترىىًؽ، واٜىخىٍ  -عٍ حلـىِى حلٔىخر  -لٕؿخرش ين هٌح حلٔئح  كيىص حلزخكؼظخن

وامىجخطىىه، وهىىى َظمىىىن اىىن أٍررىىش أررىىخى طَٓىىن لظَرُىىش حْاىىة لىىيي حلظٗاُىىٌ، وطظ٠ىىق حْررىىخى حلَثُٔىىش 

 ( حِطٍ:ٙوحلررخٍٓخص ًحص حلٜةش رمة رري عٍ حل٘مة ٍ   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربس٣خ اُزطج٤ن األدٝاد اُؼ٤٘خ أُذسعخ

حليكظىٍ   كخعظ غخج  حٔييحىَش 

 رتُن.

ٔ3 
 ى ُقشً( ٓٙحهظزخٍ طلةُة حلوطخد حْىرٍ.)

 اقُخّ حلفرة حْهٗ ٍ.

 ى ُقشً( ٘ٗ)

 

 حْكي

ٕ3 /ٔٔ/ٕٕٓٓ 

 
 يَعخن حٔييحىَش رتخص.

ٔ1 

 أوًا:ل لعل ةلولل ضدؤ لل اول:ل"أللل ضشسالذجل ضمل ملواىلمزاقةل األول؟"
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 :لنسالذجلمزاقةل األو(6ر ولرقمل)
 يل(ي)إوب دل ضبلوث

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

اُ٘وذ١: ٣ٝ٘طٟٞ ػ٠ِ أسثغ ٓٔبسعبد ؿب٣خ ك٢ األ٤ٔٛخ ُج٘بء صوبكخ اُؾٞاس اُجؼذ األٍٝ: اُؾٞاس  

 اُ٘وذ١ ُذٟ اُزال٤ٓز رزضؼ ك٤ٔب ٣أر٢:

 اُؾييٞاس ًٗ ًٖ لىىٍّحى، وحلفومعىىَ، وطفىىخي : هىىى ج٘ىىخ١  لفاىىً ويقةىىً وأٓىىةىد طىحٛىىة َظ٠ىىرن طزىىخى

 لةوزَحص.

 وحلررةىاخص، ان أؿة حللمى  يةىً ؿىيحٍطهخ،  ةفومعَهى حلظقُُ  حلىحيً وحلريٍّ ل :اُزل٤ٌش اُ٘وذ١

 .  حلفومعَأو  ُرظهخ؛ اتطىًَخ يةً حلظٔخإ ، وحلظليي، وطقُُ  

 هً أخهرش حلرظرة  ريوٍ اخ عٍ حلقَحٍحص، وحلت٘خ١خص حٖؿظرخيُش، وحلظؤػَُ عُهخ. :أُشبسًخ 

 حلىظرة  حلظ٘ىخٍكٍ؛ : وحلظً طظل  عىٍ اتىخم طرةُرىٍ  ىخث  يةىً رجبدٍ األدٝاس ث٤ٖ أُؼِْ، ٝاُزال٤ٓز

لةىٛىىى  الىىً حلررَعىىش ارًىىخ، اىىع حكظىىَحغ اجٔىىخجُش حلرىىظرة ، وطقىىيََ طـَرظىىه حللُخطُىىش، وهزَحطىىه 

 حلرظتىيش.

اُجؼذ اُضب٢ٗ: ث٘بء أُغزٔغ: ٣ٝ٘طٟٞ ػ٠ِ خٔظ ٓٔبسعيبد ٣غيت إٔ ٣يزٌٖٔ ٜٓ٘يب اُز٤ِٔيز ٤ُغيْٜ كي٢  

 ث٘بء ٓغزٔغ عذ٣ذ رزضؼ ك٤ٔب ٣أر٢:

 ىون أي ؿزىَ، أو ٗى١َ -ارخلـىش اىٟىىع اىخ، واامخجُىش حلفىَى هً حللم  حلٌحطٍ عىٍ  :اُؾش٣خ- 

 حطوخً  َحٍ، أو طليَي هُخٍ.     

 هً طة  حللخلش حلظً َتظفٍ عُهخ حلاة ، وحٖٓىظ ٗ ، وحلقهىَ، وحللَاىخن اىن  :اُؼذاُخ افعزٔبػ٤خ

وطترىيغ حلؼَوس، أو حلٔةطش، أو ان كةُهرخ، وَ ُذ عُهخ حلفقَ، وحلظهرُٖ، وحٔ ٜخى حٖؿظرىخيً، 

عُهخ حلفَون غَُ حلرقزىلش حؿظرخيًُخ رُن حْعَحى، وحلـرخيخص، وحْ خلُ  ىحهىة حليولىش، وٖ طـىىٍ 

 عُهخ حْؿُخ  حللخَٟس يةً كقىن حْؿُخ  حلقخىاش.

 هىىً ٗىىمة اىىن أٗىىمخ  حللمىى  َ٘ىىخٍن عُهىىخ ؿرُىىع حلرىىىح١تُن حلرىىئهةُن يةىىً  ىىيغ  :اُذ٣ٔوشاا٤ييخ

ؿظرخيُش، وحٖ ظٜخىَش، وحلؼقخعُش حلظً طرمن حلرىح١تُن ان حلرٔخوحس، وط٘رة ؿرُع حْوٟخع: حٖ

 حلررخٍٓش حللَس وحلرظٔخوَش.
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 ىخهَس اىن حلاىىحهَ حٖؿظرخيُىش ًحص حلظىؤػَُ حلرٔىظرَ، وحلظىٍ طرظرىي يةىً : اُزـ٤٤ش افعزٔبػ٢ 

حلزََ٘ش، وحلتاََخص حلرٔظليػش وحٍِحى، وحَٔيَىلىؿُخص حلظٍ َظرُِ رهخ كة  حلفومعَاـرىيش ان 

 .يَٜ ان حلرٜىٍ

 َُْحىس حلمةرىش ٓىزُة  لقىَحىس وحيُىش جخ ىيس لةرىخل  اىن كىلتىخ، وطرهُىي  هشاءح أٌُِخ، ٝهشاءح اُؼب  :

 ٔكيحع حٔٛٗف، وحلظ َُُ حلرـظررُُن.

 الس ٓٔبسعبد رزضؼ ك٤ٔب ٣أر٢:اُجؼذ اُضبُش: اُضوخ ثبُزاد: ٣ٝ٘طٟٞ ػ٠ِ ص 

 هىىً حاىىظٗن حلفىىَى لَإَىىش جقيَىىش لىح رىىه، وحٖجوىىَح١ عىىٍ ط ُُىىَ ، وٍع٠ىىه لةوىىيحع  :األٗغيي٘خ

 .وحلظَُِ  حلرتخهٞ لظلَََ 

 هى حلىيً عىٍ اَكةىش حلؼىىٍس وحلظلىٍَ، وَظرُىِ ًوو حلىىيً حلتخ ىي رخلقىيٍس يةىً  :اُٞػ٢ اُ٘بهذ

ى حٔجٔىخجً عىٍ حلرـظرىع، وَفهرىىن حلتاىخغ حلقىخث ، ٍإَش حلر٘ىمٗص حٖؿظرخيُىش حلظىً طرىىن حلترى

 وَلخولىن أخييطه، وط َُُ  ان هٗ  حللىحٍ وحلظرخون.

 هى ١ََقش لةظرخاة أو حلظفمَُ عٍ ٍٗى أو ٗىوٚ اىخ، وَتلىيٍ يىن هىٌح حلرفهىىغ  :اؽزشاّ األخش

ًٖ عٍ ا١خٍ حلرٔخوحس   .حلظخاشافهىغ يهَ هى "حلرُٖ حلر٘ظَن" حلٌٌ َظطةذ حكظَحًاخ اظزخى

 اُجؼذ اُشاثغ: اُزل٤ٌش اُؼ٢ِٔ: ٣ٝ٘طٟٞ ػ٠ِ أسثغ ٓٔبسعبد رزضؼ ك٤ٔب ٣أر٢: 

 هىىى ج٘ىىخ١ يقةىىً َلىىىي يىىيىًح اىىن حلررةُىىخص حلرقةُىىش؛ اؼىىة: حلظوُىىة، وحلظٜىىىٍ، ؽييَ أُشييٌالد :

ًٗ ين حٓظويحغ اىخ  وحلظٌكَ، وحلظـََي، وحلظلةُة، وحلظَكُذ، وَٓيش حلزيَهش، وحٖٓظزٜخٍ؛ ع٠

 ارةىاخص، واهخٍحص، و يٍحص يخاش، ويرةُخص حجفرخلُش. ليي حلفَى ان

 هى ٍغزش حلرظرة  عٍ حٓظم٘خف ًحطه، والُطه ان هٗ  اػخٍس أٓىجةش اظتىيىش  :اُلضٍٞ أُؼشك٢

 وأظرَس كى   ٠خَخ ارَعُش اوظةفش.

 هىىىىى اىٍحن حلررةىاىىىىخص، وحلررىىىىخٍف، وحلقىىىىُ  ًحص حلٜىىىىةش رخُْاىىىىخص،  :اُييييٞػ٢ ثبُٔخييييباش

ْن ػع َّ حلظفخية ارهخ، وطفهرهخ رفخيةُش؛ طـتزًخ ِػخٍهخ.  وحلر٘مٗص، واو

 هى يرةُىش طليَىي وحهظُىخٍ حلزىيحثة حْكؼىَ اتخٓىزش؛ لرـخرهىش حلرىح ى  حلر٘ىمةش عىٍ : ارخبر اُوشاس

ىْن ػعى َّ طقُىُ  هىٌ  ٟىى حلررةىاخص حلرظخكش يتهخ حلر٘مةش، وطليَى ي حلزىيحثة حلرطَوكىش؛ للةهىخ، واو

 حلزيحثة.

 

 

 

أُؿُذ ين هٌح حلٔئح  ٓخرقًخ، عزخلَؿىع الً حلقٔ  حلؼخلغ ان حلزلغ وحلرظ٠ىرن اؿىَحىحص حلزلىغ، 

قع حلزَجخاؾ ريًىح ان طٜىٍ  حلرخغ، وكظً اييحى اىحى  حلظرةُرُش حلررؼةش عٍ:  وأىوحطه، واىحى  حلظرةُرُش، ّٟو ُو

ًٖ الً حلٜىٍس حلتهخثُش.  ىلُة حلررة ، وكظخد حلظةرٌُ واخ حطزرظه حلزخكؼظخن ان اؿَحىحص وٛى

وعُرخ َظرة  رتظخثؾ حٔؿخرش ين حلٔئحلُن: حلؼخلغ، وحلَحرع ولةظلق  ان ٛلش عَوٝ حلزلغ يريطخ 

 زخكؼظُن الً اخ َؤطٍ:حل

حلٌٌ َُٔظويغ لرقخٍجش  ،Paired-samplest-testلةرُتخص حلرَطزطش   T.testحهظزخٍ "ص" حٓظُويغع   .ٔ

  .اظىٓطخص ىٍؿخص جفْ حلرـرىيش عٍ حلقُخُٓن: حلقزةٍ، وحلزريٌ

 ؟" ض زنلأل ل ضمل ملواىلنسالذجلمزاقةل األوثلنًقل:ل لعل ةلولل ضدؤ لل ضثلنب:ل"أللل
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 ؛ رخٓظويحغ كٍة ان:Effect sizeكٔخد كـ  حلظؤػَُ  .ٕ

ف كـىىىى   :dٓؼبدُيييخ ؽغييييْ األصييييش ٌُيييي٤ٖٛٞ  - أ َّ طىىىىؤػَُ حلزَجىىىىخاؾ حلقىىىخث  يةىىىىً جرىىىىىًؽ طَرُىىىىش لظعرىىى

حْاىىىة عىىىٍ طترُىىىش اهىىىخٍحص طلةُىىىة حلوطىىىخد حْىرىىىٍ، وحلفرىىىة حْهٗ ىىىٍ؛ لىىىيي طٗاُىىىٌ حلٜىىى  

 (.ٔ -حْو  حٔييحىٌ، وطظَحوف  ُرش كـ  حلظؤػَُ ان )ٛفَ

عٍ كخلش اخاًح كخجض  ُرش ص ىحلش اكٜخثًُخ للٔخد  ؤَُظويغ : (Eta-Squared)ٓشثغ إ٣زب  - د

َُ حلزَجخاؾ حلقخث  يةً جرىًؽ طَرُش حْاة عٍ طترُش حلرظ ََُن حلظخررُن: اهخٍحص طلةُة كـ  طؤػ

ْن ػع َّ ََُٜ  حلوطخد حْىرٍ، وحلفرة حْهٗ ٍ؛ وًل  ٖ َظ٠ق ان هٗ  حليٖلش حٔكٜخثُش، واو

 (.11، ٙ.ٕٙٓٓكـ  حلظؤػَُ هى حلىؿه حلرمرة لظفَُٔ حليٖلش حٔكٜخثُش لقُ  حلفَون )حليٍىََ،

؛ ٔؿَحى حلظلةُة حٔكٜخثٍ، و ُخّ ىٖلش  SPSS.V21حٓظوياض حلزخكؼظخن رَجخاؾ حٔكٜخى  

حلفَون رُن اظىٓطٍ ىٍؿخص طٗاٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش عٍ حلقُخُٓن: حلقزةٍ، وحلزريٌ ٖهظزخٍ طلةُة 

خ لٕؿخرش ين حلٔئحلُن: حل ًٟ  ؼخلغ، وحلَحرع:حلوطخد حْىرٍ، واقُخّ حلفرة حْهٗ ٍ؛ وعُرخ َؤطٍ يَ

 

 

 

 

"ف لٕؿخرش ين حلٔئح  حلزلؼٍ حلؼخلغ ط  حلظلق  ان ٛلش حلفَٝ حْو  حلٌٌ َتٚ يةً أجه: 

( ث٤ٖ ٓزٞعط٢ دسعبد اُو٤بع٤ٖ: اُوج٢ِ، 0.05≥ )رٞعذ كشٝم راد دفُخ إؽسبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ دفُخ 

، وَظفَع يته ػٗػش عَوٝ عَيُش؛ ٝاُجؼذ١ ُزال٤ٓز أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ فخزجبس رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢"

 ه :

ىٍؿخص حلقُخُٓن: ( رُن اظىٓطٍ 0.05≥ )ٖ طىؿي عَون ًحص ىٖلش اكٜخثُش يتي أظىي ىٖلش  -

 حلقزةٍ، وحلزريٌ لظٗاٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش يةً أظىي طلةُة رتُش حلوطخد حْىرٍ.

( رُن اظىٓطٍ ىٍؿخص حلقُخُٓن: 0.05≥ )ٖ طىؿي عَون ًحص ىٖلش اكٜخثُش يتي أظىي ىٖلش  -

 ٍ.حلقزةٍ، وحلزريٌ لظٗاٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش يةً أظىي ارخلـش عومعَ حلوطخد حْىر

( رُن اظىٓطٍ ىٍؿخص حلقُخُٓن: 0.05≥ )ٖ طىؿي عَون ًحص ىٖلش اكٜخثُش يتي أظىي ىٖلش  -

حلقزةٍ، وحلزريٌ لظٗاٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش يةً أظىي ارَحُ حلر٠رىن حٖؿظرخيٍ لةوطخد 

 حْىرٍ.

ٓىطٍ جظىخثؾ حهظزىخٍ "ص" ليٖلىش حلفىَون وكـى  حلظىؤػَُ رىُن اظى( حِطىٍ 3وَةوٚ حلـىيو  ٍ ى  )

واَرىع ، dىٍؿخص حلقُخُٓن: حلقزةٍ، وحلزريٌ ٖهظزخٍ طلةُة حلوطخد حْىرٍ، وكٔخد كـ  حْػَ لمىىهُن

اَظخ
ٕ
. 

( : ٗزبئظ اخزجبس "د" ُذفُخ اُلشٝم ٝؽغْ اُزأص٤ش ث٤ٖ ٓزٞعط٢ دسعبد اُو٤بع٤ٖ: 9عذٍٝ سهْ ) 

، ٝٓشثغ إ٣زب٤ٌُٛٞdٖاُوج٢ِ، ٝاُجؼذ١ فخزجبس رؾ٤َِ اُخطبة األدث٢، ٝؽغبة ؽغْ األصش 
ٕ

 =ٕ(.ٖٙ): 

 

مشسقةللبف :ل"ألللفلواقةلبزنلأل لقل ملواىلنسالذجلمزاقةل األولضث:ل لعل ةلولل ضدؤ لل ضثضًثللث
 ضبىلمالأليحل ضرفل اولل لوب دي؟"ل ألهلر  لمحايول ضخ ل ل ادبب
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( ا٥ريي٢ اُلييشم  ثيي٤ٖ ٓزٞعييط٢ دسعييبد اُزال٤ٓييز كيي٢ اُو٤بعيي٤ٖ:اُوج٢ِ، ٝاُجؼييذ١ ٣ٝ2ٞضييؼ اُشييٌَ سهييْ )

 اُخطبة األدث٢.فخزجبس رؾ٤َِ 

 

                                                           


 05ٓ, دفُخ ٝٓغزٟٞ ،ٖ٘ ؽش٣خ دسعخ ػ٘ذ(  د) ه٤ٔخ

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

تحديد  
بنية 

 :الخطاب

معالجة  
أفكار 
 الخطاب

إبراز 
المضمون 
االجتماعي 

 للخطاب

االختبار 
 ككل

2,972 القياس القبلي 3,194 3,611 10,944

8,527 القياس البعدي 8,166 8,527 25,222

تحلٌل الخطاب  المبلً، و البعدي الختبار : الفرق بٌن متوسطى درجات التالمٌذ فً المٌاسٌن

 األدبً لدى التالمٌذ عٌنة البحث

افٗؾشاف  أُزٞع  اُو٤بط أُٜبساد

 أُؼ٤بس١

دسعبد 

 اُؾش٣خ

ٓشثغ إ٣زب dؽغْ األصش ٤ٌُٖٛٞ  دفُخ اُلشٝم
ٕ
 

ه٤ٔخ )د(

ٓغزٟٞ  

 اُذفُخ

  اُذفُخ اُو٤ٔخ

 اُو٤ٔخ

 اُذفُخ

رؾ٤َِ  ٜٓبسح   -ٔ

ث٤٘خ اُخطبة 

 األدث٢.

داُخ ػ٘ذ  14,50 35 2,489 2,972 اُوج٢ِ

ٓغزٟٞ 

0.05 

أًجش ٖٓ   2,41

ؽغْ  8.ٓ

 األصش ًج٤ش

 

أًجش ٖٓ    9,

ٓ.ٔٗ 

ؽغْ  األصش 

 ًج٤ش

 1,108 8,527 اُجؼذ١

ٌَش  ٜٓبسح  -2 ٓؼبُغخ كِ

 اُخطبة األدث٢.

داُخ ػ٘ذ  14,86 35 2,482 3,194 اُوج٢ِ

ٓغزٟٞ 

0.05 

أًجش ٖٓ     2,48

ؽغْ   8.ٓ

 األصش ًج٤ش

 

أًجش ٖٓ    9,

ٓ.ٔٗ 

ؽغْ  األصش 

 ًج٤ش.

 941, 8,166 اُجؼذ١

إثشاص  ٜٓبسح  -3

أُضٕٔٞ 

افعزٔبػ٢ 

ُِخطبة 

 األدث٢.

داُخ ػ٘ذ  13,76 35 2,632 3,611 اُوج٢ِ

ٓغزٟٞ 

0.05 

أًجش ٖٓ    2,29

ؽغْ   8.ٓ

 األصش ًج٤ش

 

أًجش ٖٓ     8,

ٓ.ٔٗ 

ؽغْ  األصش 

 ًج٤ش.

 1,539 8,527 اُجؼذ١

 

 ًٌَافخزجبس 

داُخ ػ٘ذ  11,64 35 8,414 10,944 اُوج٢ِ

ٓغزٟٞ 

0.05 

أًجش ٖٓ    1,94

ؽغْ   8.ٓ

 األصش ًج٤ش

 

أًجش ٖٓ    8,

ٓ.ٔٗ 

ؽغْ  األصش 

 ًج٤ش.

 3,090 25,222 اُجؼذٟ
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اُلشم  ث٤ٖ ٓزٞعط٢ دسعبد اُزال٤ٓز ك٢ اُو٤بع٤ٖ:اُوج٢ِ، ٝاُجؼذ١ فخزجبس رؾ٤َِ  7 ):) سهْشٌَ 

 اُخطبة األدث٢.

 

 ( ٓب ٣أر٢:  7(، ٝاُشٌَ سهْ) 9 ٣ٝزضؼ ٖٓ اُغذٍٝ سهْ )

يُتىش –رىُن اظىٓىطٍ ىٍؿىخص حلظٗاُىٌ ( 0,05يتي أظىي ىٖلش )وؿىى عَن ًي ىٖلش اكٜخثُش 

عٍ حلقُخُٓن: حلقزةىٍ، وحلزرىيٌ، لٜىخلق اظىٓى٢ ىٍؿىخص حلقُىخّ حلزرىيٌ ٖهظزىخٍ طلةُىة حلوطىخد  -حلزلغ

، ويةُىىه َُىىَعٞ حلفىىَٝ (0,05ىحلىىش يتىىي أىىظىي ىٖلىىش )وهىىً ( 11,64 ُرىىش ص ) رة ىىضحْىرىىٍ؛ كُىىغ 

( رَجىخاؾ  ىخث  يةىً جرىىًؽ طَرُىش حْاىةحلرٔظقة )، أاخ كـ  طؤػَُ حلرظ َُ حلٜفَي، وَُقزة حلفَٝ حلزيَة

؛ كُىغ رة ىض  ُرىش اَرىع اَظىخ طلةُة حلوطخد حْىرٍ كمىةعٍ اهخٍحص 
ٕ
( 0,14( وهىً أكزىَ اىن ) ,8)  

ْن (8.ٓ)وهً أكزَ ان  d (ٔ.3ٗ)كرخ رة ض  ُرش كىهُن  ؛ ارخ َي  يةٍ أن كـ  حلظـؤػَُ كخن اَطفرًخ؛ واو

ع لةزَجخاؾ حلقخث  يةىً جرىىًؽ طَرُىش حْاىة عىٍ طترُىش اهىخٍحص طلةُىة حلوطىخد ػع َّ عهتخن عخيةُش طؤػَُ اَطف

 حْىرٍ.
 

  رؾ٤ِيَ ث٤٘يخ اُخطيبة : ؛ ٝٛي٠رؾ٤ِيَ اُخطيبة األدثي٢ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٜٔبسح األ٠ُٝ ٖٓ ٜٓبساد اخزجبس

عىىٍ هىىٌ   لٗهظزىىخٍ: عـىىخىص اظىٓىىطخص ىٍؿىىخص حلظٗاُىىٌ اـرىيىىش حلزلىىغ عىىٍ حلقُىىخّ حلزرىىيي األدثيي٢

(، وطُاهىىىىَ  ُرىىىىش )ص( رىىىىُن  2,972(، عىىىىٍ كىىىىُن كخجىىىىض عىىىىٍ حلقُىىىىخّ حلقزةىىىىً) 8,527حلرهىىىىخٍس) 

رَجخاؾ ( أن حلتظخثؾ ؿخىص لٜخلق حلقُخّ حلزريي، أاخ كـ  طؤػَُ حلرظ َُ حلرٔظقة ) 14,50حلرظىٓطُن)

غ رة ض  ُرىش ؛ كُطلةُة حلوطخد حْىرٍان اهخٍحص حْولً  حلرهخٍس( عٍ  خث  يةً جرىًؽ طَرُش حْاة

اَرع اَظخ 
ٕ
؛ (8.ٓ)وهً أكزَ ان  (ٔٗ.ٕ) ٤ًٛٞdٖ (، كرخ رة ض  ُرش  14,) ( وهً أكزَ ان9, )  

ىْن ػعى َّ عهتىخن عخيةُىش طىؤػَُ اَطفىع لةزَجىخاؾ حلقىخث  يةىً  ارخ َي  يةٍ أن كـى  حلظىـؤػَُ كىخن اَطفرًىخ؛ واو

 جرىًؽ طَرُش حْاة عٍ طترُش اهخٍس طلةُة رتُش حلوطخد حْىرٍ. 

 ٌَيش اُضب٤ٗخ  بُٜٔبسحٝك٤ٔب ٣شرج  ث ٖٓ ٜٓيبساد اخزجيبس رؾ٤ِيَ اُخطيبة األدثي٢؛ ٝٛي٠: ٜٓيبسح ٓؼبُغيخ كِ

عـخىص اظىٓطخص ىٍؿخص حلظٗاٌُ اـرىيىش حلزلىغ عىٍ حلقُىخّ حلزرىيي لةرقُىخّ عىٍ  اُخطبة األدث٢:

(، وطُاهَ  ُرش )ص( رُن حلرظىٓىطُن) 3,194عٍ كُن كخجض عٍ حلقُخّ حلقزةً)  8,166)هٌ  حلرهخٍس )

 ىخث  يةىً  رَجىخاؾأن حلتظخثؾ ؿخىص لٜخلق حلقُخّ حلزريي، أاخ كـ  طؤػَُ حلرظ ُىَ حلرٔىظقة )  14,86)

ان اهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرٍ؛ كُغ رة ض  ُرش اَرىع اَظىخ حلؼخجُش  حلرهخٍس( عٍ جرىًؽ طَرُش حْاة


ٕ
؛ ارىخ َىي  (8.ٓ)وهىً أكزىَ اىن  d (ٕ.ٗ8)(، كرىخ رة ىض  ُرىش كىىهُن 14,( وهً أكزىَ اىن )9,) 

ْن ػع َّ عهتخن عخيةُش طؤػَُ اَطفع  يةً جرىًؽ طَرُىش  لةزَجخاؾ حلقخث يةٍ أن كـ  حلظـؤػَُ كخن اَطفرًخ؛ واو

 عٍ طترُش اهخٍس ارخلـش عومعَ حلوطخد حْىرٍ.           حْاة 

  ٓيييٖ ٜٓيييبساد اخزجيييبس رؾ٤ِيييَ اُخطيييبة األدثييي٢؛ ٝٛييي٠: ٜٓيييبسح إثيييشاص أُضييئٕٞ  اُضبُضيييخأّ أُٜيييبسح

ىيىش عـخىص اظىٓطخص ىٍؿخص حلظٗاُىٌ اـر افعزٔبػ٢ ألعِٞة اُخطبة األدث٢، ُٝـزٚ، ٝرأص٤شٛٔب:

(  عىىىٍ كىىىُن كخجىىىض عىىىٍ حلقُىىىخّ 8,527حلزلىىىغ عىىىٍ حلقُىىىخّ حلزرىىىيٌ لٗهظزىىىخٍ عىىىٍ هىىىٌ  حلرهىىىخٍس)

أن حلتظخثؾ ؿخىص لٜخلق حلقُىخّ حلزرىيي،  13,76)(، وطُاهَ  ُرش )ص( رُن حلرظىٓطُن)3,611حلقزةً)

ان اهىخٍحص  حلؼخلؼشأاخ كـ  طؤػَُ حلرظ َُ حلرٔظقة ) رَجخاؾ  خث  يةً جرىًؽ طَرُش حْاة( عٍ حلرهخٍس 

طلةُة حلوطخد حْىرٍ؛ كُىغ رة ىض  ُرىش اَرىع اَظىخ 
ٕ
( كرىخ رة ىض  ُرىش 14,( وهىً أكزىَ اىن ) 8,)  

ىْن ػعى َّ عهتىخن (8.ٓ)وهً أكزَ ان  d (ٕ.ٕ3)كىهُن  ؛ ارخ َي  يةٍ أن كـ  حلظىـؤػَُ كىخن اَطفرًىخ؛ واو
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ارىىَحُ حلر٠ىىرىن حلقىىخث  يةىىً جرىىىًؽ طَرُىىش حْاىىة عىىٍ طترُىىش اهىىخٍس عخيةُىىش طىىؤػَُ اَطفىىع لةزَجىىخاؾ 

 حٖؿظرخيٍ ْٓةىد حلوطخد حْىرٍ، ول ظه، وطؤػَُهرخ.  

؛ López   (2004)ٝرزليين ٛييزٙ اُ٘زييبئظ ٓييغ ٓييب رٞصييِذ إ٤ُييٚ ػييذد ٓييٖ اُذساعييبد؛ ًذساعييبد:

ٝ(2011) Aliakbari and Faraji؛ ٝRiasati and Mollaei  (2012)ٝ ؛McDougall, 

Holden and Danaher   (2012)ٝ (2014)؛ Jeyaraj and Harland  ٝ؛Gustavsson  

.(2015) 

٣ٌٝٔييٖ إٔ رُؼييضٟ كبػ٤ِييخ اُجشٗييبٓظ اُوييبئْ ػِيي٠ ٗٔييٞرط رشث٤ييخ األٓييَ كيي٢ ر٤ٔ٘ييخ ٜٓييبساد رؾ٤ِييَ 

 اُخطبة األدث٢ إ٠ُ ٓب ٣أر٢:

طٔه  عٍ طترُش اهىخٍحص طلةُىة  ٝأٗشطخ،أٛذاف اُجشٗبٓظ ٝٓب ٣شرج  ثٜب ٖٓ ٓؾزٟٞ، ٝاعزشار٤غ٤بد،  -ٔ

ح يرةًُخ ٖٓظررخ  حلة ش عٍ اىح   طىحٛةُش:حلوطخد حْىرٍ؛ كُغ  ًٍ  طقيغ ا١خ

  طترىىٍ ويىىً حلظٗاُىىٌ رؤهرُىىش حلة ىىش، و ُرظهىىخ عىىٍ كُىىخطه ؛ كىجهىىخ طىىيعره  ٔيرىىخ  طفمُىىَه  عُرىىخ

ظةفىش، وًلى  رخٖيظرىخى يةىً َيٍٓىجه؛ طرهُىيًح لظلةُةىه؛ لُٔىخييه  عىٍ اَـىخى حلرٗ ىخص حليٖلُىش حلرو

أةرش افخىهخ أن طرة  حلة ش لُْ غخَش عٍ كي ًحطه؛ رىة وٓىُةش لظى ُفهىخ عىٍ يرةُىش طىحٛىة جىخؿق، 

 وعرخ .

  ،طٔخيي ىحٍّ حلة ش يةً حلظرَف حلـُي يةً حلرىح   حلظىحٛةُش، ويتخَٛهخ، وحل َٝ اتهخ

طُرتً    حلظىحٛة حلفرخ ؛ كُغو١زُرش حلرظمة ، وحلروخ١ذ، وُٓخن حلوطخد، واخ َرُن يةً طلقُ

ريٍحٓش حلرى   حلة ىي، وىوٍ آَة حلة ش، واظةقُهخ، وجىع حلررةىاخص حلرطَوكش عُه، وأجىحع 

حلظفخية واقخٛي ، وأٗمخ  حلُٔخ خص، وكُفُش حلظىحٛة، وغَُ ًل  ارخ َظرة  رخلرٗ ش رُن حْلفخ ، 

 وحلرٗاخص حلة ىَش، وأظوياُهخ.

 ظىىعَُ رُجىىش طرةُرُىش ؿُىىيس ػََىش ٓىىخييص حلظٗاُىٌ عىىٍ حلرتخ ٘ىش، وحللىىىحٍ، ر اػىَحى ػىَوطه  حلة ىَىىش؛

طَحكُىذ حلة ىش، و  حٓىظويحغوطقزة حٍِحى، وأٓهرض عٍ ا١ٗن هُخله  وارىيحيخطه ، وطلفُىِه  جلىى 

ىىَ حلوطخرىخص، وك٘ىى  أغَحٟىىهخ حلرٔىظهيعش غُىىَ حلررةتىىش،  طى ُى   ىحيىىيهخ ٔاخ١ىىش حلةؼىخغ يىىن عومع

ىع حْج٘ىىطش حلرٔىىظوياش عىىٍ حلظقىىىَ  حلزتىىخثٍ؛ حْاىىَ حلىىٌٌ أٓىىه  عىىٍ طترُىىش وًلىى  الىىً ؿخجىىذ أن طتىى

طهٌَذ ل ظه ، واكٔخره  حلرهخٍحص حلة ىَش حلُٗاش لظلةُة رتُش حلقيٍحص حلظىحٛةُش ليي حلرظرةرُن، و

 حلوطخرخص، وارخلـش عومعَهخ، وارَحُ ا٠رخَتهخ حٖؿظرخيُش.

   ،ٍواقٜىي حٔ تىخع ح الىً حلىىيٍ رؤررخىهىخ حٖؿظرخيُىش، حٓىظتخىً طترُش اهخٍحص طلةُة حلوطخد حْىرى

لىىيي حلرىىظمة ، وحلظىىؤػَُ عىىٍ حِهىىَ يةىىً جلىىى اىىخ، وَىىيهة عُىىه حلرلىىخوٍس، وحللـىىخؽ، وحلَٓىىخثة، 

 وحلرتخ َس، وؿرُع أٗمخ  حلظفخية حلة ىي ، وحلظىحٛة حٖؿظرخيٍ؛ ٓىحى أكخن اتطى ًخ، أغ امظىرًخ.

ًٗ لظرةىُ   ُ٘وذ٣يخ، ٝرشث٤يخ األٓيَ؛ػالهخ رؾ٤َِ اُخطيبة األدثي٢ ثبُ٘ظش٣يخ ا -ٕ وحلظىً طظلىيى رىٛىفهخ اىيه

 حلة ش، وطرةرهخ؛ ررخ َُاهَ:

 ح عىٍ طرةُرهىخ -حلظىؿه حلزَحؿرخطٍ حلظيحولٍ عٍ طرةُ  حلة ش ًَ ح كزُى ًَ وَئٓىْ  -وحلٌٌ أكىيع ط ُُى

يةىىً أن َُىىخىس حٓىىظويحغ حلرظرةرىىُن حلة ىىش ََِىىي اىىن ١ٗ ىىظه  عىىٍ حٓىىظويحاهخ لظلقُىى  طىحٛىىة 

ح يةً حلة ش، و ىحييهخ، واىؿهًهخ جلى أ١َُ، وُٓخ خص حٓظويحاهخ.حؿظرخيٍ  ًِ  عرخ  اَطم

  الفىِس لةرظرةرىُن جلىى يٗ خص حلٔةطش، وحلقىس عٍ ُٓخن ل ىي ًي يٗ خص اقخاُىش حؿظرخيُىش

حلظفمَُ حلتقيٌ عُرخ َظرة  راَوف كُخطه : حلُٔخُٓش، وحٖ ظٜخىَش، وحلؼقخعُش، ررخ َٔخييه  عٍ 

 طه ، وحطوخً حْعرخ  حلُٗاش لزتخى اـظرع حلريحلش، وحلرٔخوحس.ططىََ  َوف كُخ

 

فىلمشسقةل :ل"ألللفلواقةلبزنلأل لقل ملواىلنسالذجلمزاقةل األو ضز  عل:ل لعل ةلولل ضدؤ للر  عًل
 ضبىلمالأليحل ضرفل اولل لوب دي؟"ل  ضالعول اخالقب
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"ف لٕؿخرش ين حلٔئح  حلزلؼٍ حلَحرع ط  حلظلق  ان ٛلش حلفَٝ حلؼخجٍ حلٌٌ َتٚ يةً أجه:  

( ث٤ٖ ٓزٞعط٢ دسعبد اُو٤بع٤ٖ: اُوج٢ِ، 0.05≥ )رٞعذ كشٝم راد دفُخ إؽسبئ٤خ ػ٘ذ ٓغزٟٞ دفُخ 

يُش؛ وًل  ، وَظفَع يته ػٗػش عَوٝ عَٝاُجؼذ١ ُزال٤ٓز أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ ُٔو٤بط اُلؼَ األخاله٢"

 يةً حلتلى حِطٍ:

( رُن اظىٓطٍ ىٍؿخص حلقُخُٓن: 0.05≥ )ٖ طىؿي عَون ًحص ىٖلش اكٜخثُش يتي أظىي ىٖلش  -

 حلقزةٍ، وحلزريٌ لظٗاٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش عٍ حللٔخُٓش حْهٗ ُش.

ن: ( رُن اظىٓطٍ ىٍؿخص حلقُخ0.05ُٓ≥ )ٖ طىؿي عَون ًحص ىٖلش اكٜخثُش يتي أظىي ىٖلش  -

 حلقزةٍ، وحلزريٌ لظٗاٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش عٍ حليحعرُش حْهٗ ُش.

( رُن اظىٓطٍ ىٍؿخص حلقُخُٓن: 0.05≥ )ٖ طىؿي عَون ًحص ىٖلش اكٜخثُش يتي أظىي ىٖلش  -

 حلقزةٍ، وحلزريٌ لظٗاٌُ حلرـرىيش حلظـََزُش عٍ حل٘وُٜش حْهٗ ُش.

ٍ "ص" ليٖلىش حلفىَون وكـى  حلظىؤػَُ رىُن اظىٓىطٍ جظخثؾ حهظزىخ( حِطٍ ٓٔوَةوٚ حلـيو  ٍ   )

ىٍؿىىخص حلقُخٓىىُن: حلقزةىىٍ، وحلزرىىيٌ لؼٗػىىش أررىىخى اىىن أررىىخى اقُىىخّ حلفرىىة حْهٗ ىىٍ، وكٔىىخد كـىى  حْػىىَ 

، واَرع اَظخdلمىهُن
ٕ
. 

(: ٗزبئظ اخزجبس "د" ُذفُخ اُلشٝم ٝؽغْ اُزأص٤ش ث٤ٖ ٓزٞعط٢ دسعبد اُو٤بع٤ٖ: ٓٔعذٍٝ سهْ )

، ٝٓشثغ إ٣زب dٝاُجؼذ١ ُضالصخ أثؼبد ٖٓ أثؼبد ٓو٤بط اُلؼَ األخاله٢، ٝؽغبة ؽغْ األصش ٤ٌُٖٛٞاُوج٢ِ، 

 =ٕ(ٖٙ): 
 

افٗؾشاف  أُزٞع  اُو٤بط  أُٜبسح

 أُؼ٤بس١

دسعبد 

 اُؾش٣خ

  ؽغْ األصش ٤ٌُٖٛٞ دفُخ اُلشٝم

d 
ٓشثغ إ٣زب

ٕ
   

ه٤ٔخ 

 )د(

ٓغزٟٞ 

 اُذفُخ

 اُو٤ٔخ اُذفُخ اُو٤ٔخ

 

 اُذفُخ

اُؾغبع٤خ  -ٔ

 األخاله٤خ:

داُخ ػ٘ذ  8,91 35 1,482 3,888 اُوج٢ِ

ٓغزٟٞ 

0.05 

1,48 

 

أًجش ٖٓ 

   ٓ.8 

ؽغْ  

األصش 

 ًج٤ش 

 

 ٗٔ.ٓأًجش ٖٓ    7,

 1,652 5,555 اُجؼذ١ ؽغْ  األصش ًج٤ش

اُذاكؼ٤خ  -ٕ

 األخاله٤خ:

داُخ ػ٘ذ  8,49 35 810, 1,472 اُوج٢ِ

ٓغزٟٞ 

0.05 

أًجش ٖٓ    1,41

0,8 

ؽغْ  

األصش 

 ًج٤ش

 ٗٔ.ٓأًجش ٖٓ    7,

 840, 2,583 اُجؼذ١ ؽغْ  األصش ًج٤ش

اُشخس٤خ -ٖ

 األخاله٤خ:

داُخ ػ٘ذ  8,36 35 810, 1,027 اُوج٢ِ

ٓغزٟٞ 

0.05 

أًجش ٖٓ    1,39

0,8 

ؽغْ  

األصش 

 ٓزٞع 

 ٗٔ.ٓأًجش ٖٓ    7,

 877, 2,027 اُجؼذ١ ؽغْ  األصش ًج٤ش
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( ا٥ر٢ اُلشم  ث٤ٖ ٓزٞعط٢ دسعبد اُزال٤ٓز ك٢ اُو٤بع٤ٖ:اُوج٢ِ، ٝاُجؼذ١ ُضالصخ ٣ٝ8ٞضؼ اُشٌَ سهْ )

 .اُلؼَ األخاله٢أثؼبد ٖٓ أثؼبد ٓو٤بط 

 

 

(: اُلشم ث٤ٖ ٓزٞعط٢ دسعبد اُزال٤ٓز ك٢ اُو٤بع٤ٖ:اُوج٢ِ، ٝاُجؼذ١ ُضالصخ أثؼبد ٖٓ أثؼبد 8شٌَ سهْ )

 .اُلؼَ األخاله٢ٓو٤بط 

 ( ٓب ٣أر٢: 8(، ٝاُشٌَ سهْ: ) ٣ٝٔٓزضؼ ٖٓ اُغذٍٝ سهْ: )

يُتىش –رىُن اظىٓىطٍ ىٍؿىخص حلظٗاُىٌ ( 0,05يتي أظىي ىٖلش )وؿىى عَن ًي ىٖلش اكٜخثُش 

عٍ حلقُخُٓن: حلقزةٍ، وحلزريٌ لٜخلق اظى٢ٓ ىٍؿخص حلقُخّ حلزريٌ لؼٗػش أررىخى اىن أررىخى اقُىخّ  -حلزلغ

، ويةُه ََُعٞ حلفَٝ حلٜىفَي، (0,05ىحلش يتي أظىي ىٖلش ) ُرش ) ص (  كخجض؛ كُغ حلفرة حْهٗ ٍ

 وَُقزة حلفَٝ حلزيَة.

  ؛ عـىىخىص ؛ ٝٛييٞ: اُؾغبعيي٤خ األخاله٤ييخاُلؼييَ األخالهيي٢ٝك٤ٔييب ٣زؼِيين ثبُجؼييذ األٍٝ ٓييٖ أثؼييبد ٓو٤ييبط

عىٍ  (5,555عىٍ هىٌح حلزرىي ) لةرقُىخّاظىٓطخص ىٍؿخص حلظٗاٌُ اـرىيىش حلزلىغ عىٍ حلقُىخّ حلزرىيي 

( أن حلتظىخثؾ ؿىخىص 8,91(، وطُاهىَ  ُرىش )ص( رىُن حلرظىٓىطُن )3,888كُن كخجض عٍ حلقُخّ حلقزةىً)

حلزري ( عٍ رَجخاؾ  خث  يةً جرىًؽ طَرُش حْاةلٜخلق حلقُخّ حلزريي، أاخ كـ  طؤػَُ حلرظ َُ حلرٔظقة )

؛ كُغ رة ض  ُرش اَرع اَظخ حْو  ان أررخى اقُخّ حلفرة حْهٗ ٍ
ٕ
( ، 14,( وهً أكزَ ان )  7, )  

؛ ارخ َي  يةىٍ أن كـى  حلظىـؤػَُ كىخن اَطفرًىخ؛ (8.ٓ)وهً أكزَ ان  d (ٔ.ٗ8)كرخ رة ض  ُرش كىهُن 

ىىْن ػعىى َّ عهتىىخن عخيةُىىش طىىؤػَُ اَطفىىع لةزَجىىخاؾ حلقىىخث  يةىىً جرىىىًؽ طَرُىىش حْاىىة عىىٍ طترُىىش حللٔخٓىىُش  واو

 حْهٗ ُش.

 ؛ عـىىخىص ؛ ٝٛييٞ: اُذاكؼ٤ييخ األخاله٤ييخاُلؼييَ األخالهيي٢ط ٝك٤ٔييب ٣زؼِيين ثبُجؼييذ اُضييب٢ٗ ٓييٖ أثؼييبد ٓو٤ييب

( عىٍ   2,583عٍ هٌح حلزري   )  لةرقُخّاظىٓطخص ىٍؿخص حلظٗاٌُ اـرىيش حلزلغ عٍ حلقُخّ حلزريي 

( أن حلتظىىخثؾ    8,49(، وطُاهىىَ  ُرىىش )ص( رىىُن حلرظىٓىىطُن)   1,472كىىُن كخجىىض عىىٍ حلقُىىخّ حلقزةىىً)  

( رَجىخاؾ  ىخث  يةىً جرىىًؽ طَرُىش حْاىةؿخىص لٜخلق حلقُخّ حلزريي، أاخ كـ  طؤػَُ حلرظ َُ حلرٔظقة )
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؛ كُىغ رة ىض  ُرىش اَرىع اَظىخ حلفرة حْهٗ ىٍ حلؼخجٍ ان أررخى اقُخّ  حلزري عٍ 
ٕ
( وهىً أكزىَ  7, )  

؛ ارخ َي  يةٍ أن كـ  حلظىـؤػَُ (8.ٓ)وهً أكزَ ان  (ٔٗ.ٔ) d(، كرخ رة ض  ُرش كىهُن   14,ان )  

ىْن ػعىى َّ عهتىخن عخيةُىىش طىؤػَُ اَطفىىع لةزَجىخاؾ حلقىىخث  يةىً جرىىىًؽ طَرُىش حْاىىة عىٍ طترُىىش  كىخن اَطفرًىىخ؛ واو

 حليحعرُش حْهٗ ُش.

  ؛ عـىىخىص ؛ ٝٛييٞ: اُشخسيي٤خ األخاله٤ييخاُلؼييَ األخالهيي٢ٝك٤ٔييب ٣زؼِيين ثبُجؼييذ اُضبُييش ٓييٖ أثؼييبد ٓو٤ييبط

( عىٍ  2,027عىٍ هىٌح حلزرىي)   لةرقُىخّاظىٓطخص ىٍؿخص حلظٗاٌُ اـرىيش حلزلغ عٍ حلقُخّ حلزرىيي 

( أن حلتظىىخثؾ    8,36(، وطُاهىَ  ُرىش )ص( رىىُن حلرظىٓىطُن)   1,027كىُن كخجىض عىىٍ حلقُىخّ حلقزةىىً)  

( جرىىًؽ طَرُىش حْاىة رَجخاؾ  خث  يةىًؿخىص لٜخلق حلقُخّ حلزريي، أاخ كـ  طؤػَُ حلرظ َُ حلرٔظقة )

؛ كُغ رة ض  ُرش اَرع اَظخ حلزري حلؼخلغ ان أررخى اقُخّ حلفرة حْهٗ ٍعٍ 
ٕ
( وهىً أكزىَ اىن , 1)  

؛ ارىخ َىي  يةىٍ أن كـى  حلظىـؤػَُ (8.ٓ)وهىً أكزىَ اىن  d (ٔ.ٖ3)(، كرخ رة ض  ُرش كىىهُن   14,)  

ْن ػع َّ عهتخن عخيةُش طؤػَُ اَطفع لةزَجخ اؾ حلقخث  يةً جرىًؽ طَرُىش حْاىة عىٍ حل٘وٜىُش كخن اَطفرًخ؛ واو

 حْهٗ ُش.

اُ٘غيت أُئ٣ٞيخ  ( ا٥ري٢ٔٔٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبُجؼذ اُشاثغ ٝٛٞ اُؾٌْ األخاله٢ ٣ِخص اُغيذٍٝ سهيْ )

 ُزٞص٣غ رال٤ٓز أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ ك٢ اُو٤بع٤ٖ: اُوج٢ِ، ٝاُجؼذ١ ػ٠ِ ٓشاؽَ اُؾٌْ األخاله٢.

(: اُ٘غت أُئ٣ٞخ فعزغبثبد رال٤ٓز أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ ك٢ اُو٤بع٤ٖ: اُوج٢ِ، ٝاُجؼذ١ ٔٔعذٍٝ سهْ ) 

 ُجؼذ اُؾٌْ األخاله٢:

ُزٞص٣غ رال٤ٓز أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ ك٢ اُو٤بعي٤ٖ: اُوجِي٢، ( ا٥ر٢ اُ٘غت أُئ٣ٞخ ٣ٝ9ٞضؼ اُشٌَ سهْ )

 ٝاُجؼذ١ ػ٠ِ ٓشاؽَ  اُؾٌْ األخاله٢.

 

 

 

 

 

 

 

 اُو٤بط اُجؼذ١ اُوج٢ِاُو٤بط  ٓشاؽَ اُؾٌْ األخاله٢

 %11,11 %19,4 ٓشؽِخ أخاله٤خ اُؼوبة، ٝاُطبػخ. - أ

 %36,26 %34,3 ٓشؽِخ اُلشد٣خ ٝاُـبئ٤خ اُزجبد٤ُخ.  - ة

ٓشؽِخ اُزٞهؼبد اُشخس٤خ أُزجبدُخ، ٝاُؼالهبد اُشخس٤خ، ٝأُغب٣شح  -ط

 افعزٔبػ٤خ.

21,55% 27,33% 

 %14,00 %13,88 ٓشؽِخ اُ٘ظبّ افعزٔبػ٢ ٝاُض٤ٔش. -د

 %5,75 %5,55 اُؼوذ افعزٔبػ٢، ٝاُؾوٞم اُلشد٣خ. -ٙ

 %5,55 %5,32 أُؼب٤٣ش افخاله٤خ اُؼب٤ُٔخ. -ٝ
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(: اُ٘غت أُئ٣ٞخ ُزٞص٣غ رال٤ٓز أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ ك٢ اُو٤بع٤ٖ: اُوج٢ِ، ٝاُجؼذ١ ػ٠ِ 9شٌَ سهْ )

 ٓشاؽَ  اُؾٌْ األخاله٢.

 (، ٓب ٣أر9:٢سهْ )(، ٝاُشٌَ ٣ٔٔزضؼ ٖٓ اُغذٍٝ سهْ )

( عٍ حلقُىخّ %11,11حجوفخٝ حلتٔزش حلرجىَش لظىَُع حلظٗاٌُ يةً حلرَكةش حْولً وحلظً رة ض )

(، ارىخ َرتىً عخيةُىش حلزَجىخاؾ عىٍ طلىَن حلظٗاُىٌ اىن %19,4حلزريي يىن حلقُىخّ حلقزةىٍ، وحلظىً رة ىض )

حلررََىىش، وحٍطفىىخع حلتٔىىزش حلرجىَىىش اَكةىىش أهٗ ُىىش حلرقىىخد وحلطخيىىش وحلظىىً ٖ طظتخٓىىذ و١زُرىىش اىىَكةظه  

( عٍ حلقُخّ حلزريي ين حلقُخّ حلقزةٍ، وحلظً %36,26لظىَُع حلظٗاٌُ يةً حلرَكةش حلؼخجُش وحلظً رة ض )

( عٍ حلقُخّ حلزرىيي يىن حلقُىخّ حلقزةىٍ %27,33وحلظً رة ض )، وكٌل  حلرَكةش حلؼخلؼش (%34,3رة ض )

خلرَحكة حلؼٗع حْهَُس عـخىس حلتٔىذ ٟىجُةش عىٍ حلفىَون رىُن أاخ عُرخ َظرة  ر (،%21,55وحلظً رة ض )

حلقُخُٓن: حلقزةٍ، وحلزريٌ، و ي حطفقض جظخثؾ هٌح حلزري اع جاََش حلترىى حْهٗ ىٍ لةىىٍحجْ كىىلزَؽ وحلظىً 

طئكي يةً أن اَكةش حلفَىَش وحل خثُش حلظزخىلُش طمخعت اَكةىش حلرَحهقىش حلرزمىَس حلظىً َرىَ رهىخ حلظٗاُىٌ ارىخ 

 يةً عخيةُش حلزَجخاؾ حلقخث  يةً جرىًؽ طَرُش حْاة عٍ طترُش حللم  حْهٗ ٍ ليي حلظٗاٌُ.        َي 

 O'Neill andٝرزلن ٛزٙ اُ٘زبئظ ٓغ ٓب رٞصِذ إ٤ُٚ ػذد ٖٓ اُذساعبد؛ ًذساعبد:  

Petrinovich (1996ٚ؛ ٤ٛٝج)(2012)  ٝ؛Swick ((2013ٝ ؛ Francis(2017 ؛)

ٝJackson((2017( 2017).؛ ٝػجذ اُخبُن 

٣ٌٖٝٔ إٔ رُؼضٟ كبػ٤ِخ اُجشٗبٓظ اُوبئْ ػ٠ِ ٗٔٞرط رشث٤خ األَٓ ك٢ ر٤ٔ٘خ اُلؼَ األخاله٢ إ٠ُ ٓب 

 ٣أر٢:

َئٓىْ عىٍ ٟىىى جرىىًؽ طَرُىش حْاىة حلرقظىَف وحلىٌي أٛذاف اُجشٗبٓظ ٝٓب ٣شرج  ثٜيب ٓيٖ ٓؾزيٟٞ:  -ٔ

حلتقىىيٌ، رتىىخى حلرـظرىىع، حلؼقىىش رخلىىٌحص، حلظفمُىىَ حلرةرىىٍ، أررىىخى ٍثُٔىىش؛ هىى : حللىىىحٍ َٔىىظتي الىىً أٍررىىش  

وَتيٍؽ يته  ييس ارخٍٓخص؛ ان رُتهخ: حْجٔتش، وحلىيٍ حلتخ ي، حكظَحغ حِهَ، وحلظفمَُ حلتقىيٌ وهىٌ  

 :حلررخٍٓخص طٔه  عٍ طترُش حٔجٔخن حلفخية أهٗ ًُخ حلٌي َظٔ  ررخ َؤطٍ
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%19 القياس القبلي 34% 22% 14% 6% 5%

%11 القياس البعدي 36% 27% 14% 6% 6%

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0162309596000416#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0162309596000416#!
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 َُ هخٍؿٍ أو اكَح  .ظَٜف أهٗ ًُخ ررلٞ اٍحىطه ىون وؿىى أٌ طؤػَ -

ىْن ػعى َّ حلفخية حْهٗ ٍ هى حل٘وٚ حلٌٌ حهظخٍ أن َفرة ًل .  - عىبن حلفرىة حْهٗ ىٍ َتطىىٌ يةىً  واو

 َظَٜف رلََش يتياخ َمىن أاخاه ريحثة، وَوظخٍ ١ىًيخ حلظَٜف حٖهٗ ٍ. عخٔجٔخنحهظُخٍ كَ؛ 

عٍ طيٍَْ الظىي حلزَجخاؾ؛ اؼة حللىحٍ حلتقيٌ، وكة حلر٘ىمٗص  افعزشار٤غ٤بد أُوزشػ اعزخذآٜب -ٕ

عىٍ طترُىش حلظفمُىَ، وكىىة  -ؿرُرهىخ–حٔريحيُىش، وحٓىظَحطُـُش حلتاََىش حلزتخثُىش حٔؿظرخيُىش عقىي ٓىخييص 

حلر٘مٗص، وحلتقي، وحلظؤاة، وحلظً طلغ حلظٗاٌُ يةً حٖجظقىخ  اىن اَكةىش حلظةقىٍ لةر٘ىخٍكش وحلفخيةُىش، 

٢٘، وحْاة عٍ حلظ َُُ لٓع٠ة، وهى اخ َظٔ  اىع عةٔىفش طَرُىش حْاىة حلظىً طلىغ يةىً جقىي وحلظرة  حلت

حلىح ع، وحلى ىف يةً ا٘ىمٗطه، وحلفخيةُىش عىٍ ط ُُىَ ، وحلٔىرً ٍٔٓىخى ٍكىخثِ اـظرىع ؿيَىي َىَعٞ 

 حلقرع وحلقهَ وَئْٓ لةلََش وحلريحلش. 

حٍ، وحلظفمُىَ حلتقىيٌ، وكىة حلر٘ىمٗص وحلظً طئٓىْ لرفهىاىخص حللىى األٗشطخ أُضٔ٘خ ك٢ اُجشٗبٓظ: -ٖ

ًٗ يرىىخ حجظهـظىىه حلزخكؼظىىخن اىىن  حلرـظررُىىش، وحلىىىيٍ حلتخ ىىي، وحلؼقىىش رخلىىٌحص، وحلريحلىىش حٔؿظرخيُىىش؛ ع٠ىى

١َحث  طرظري يةً حللََش، وايٗى أٛىحص حلظٗاٌُ، ولرذ حْىوحٍ، وطفى٠َه  عٍ طتفٌُ حْج٘ىطش ررىخ 

رىيوٍ  عىٍ طترُىش حلفرىة  -أٓىه –أهىيحف حلت٘ىخ١، كىة ًحلى  َظتخٓذ وكخؿخطه  ١خلرخ ًل  َىظ  عىٍ ٓىُخن 

وحلٌي َٔظتي الً أئولُش حٔجٔخن عٍ طَٜعخطه  ٟرن كيوى  حلىحيُىش، وطٜىَعه ١ىحيُىش، حْهٗ ٍ، 

ًٗ ين جُظه لةقُخغ رهٌح حٔؿَحى  .وٍغزظش عٍ حلقُخغ رٌل ؛ ع٠

وحلظىىً طظلىىيى يةىىً حلتلىىى  ألٓييَ:ػالهييخ األخييالم ػبٓييخ، ٝاُلؼييَ األخالهيي٢ ػِيي٠ ٝعييٚ اُزؾذ٣ييذ ثزشث٤ييخ ا -ٗ

أهٗ ُىىىخص حْاىىىة هىىىً ط ُُىىىَ حلرىىىخل  وطظتىىىىع لظ٘ىىىرة أهٗ ُىىىخص حللُىىىخس، وأهٗ ُىىىخص حٍْٝ،  حِطىىىٍ:

وأهٗ ُخص حلٔٗغ. ورظقٍٜ أهٗ ُخص حللُخس يةً وح رتخ حلُىغ جـي اخ َىؤطٍ: طفىخ   حٍٔهىخد حلىٌٌ َهىيى 

خىس حلظىياَُ حلزُجىٍ. وَظ٠ىق اىن ًلى  أجتىخ ٖ جظٜىَف حللُخس، وطِحَي حلفـىس رُن حْغتُخى وحلفقَحى، وَُ

وهىٌح اىخ أٓىفَص يتىه جظىخثؾ حلزلىغ حللىخلٍ  وعقًخ لرخ جرَعه، وحْه  ان ًل  لرىخًح ٖ جظٜىَف أهٗ ًُىخ.

 وحلظً طظةوٚ عٍ طترُش حلفرة حْهٗ ٍ لظ٘ـُع حلظٗاٌُ يةً حكظٔخد أهٗ ُخص حْاة.

 ك٢ أص٘بء رطج٤ن اُجشٗبٓظ ػ٠ِ اُزال٤ٓز ٝاُز٤ِٔزاد:اُزـ٤ش أُِؾٞ  اُزٟ ُٔغزٚ اُجبؽضزبٕ  -٘

ٍغزش حلظٗاٌُ وكرخٓه  حل٘يَي لةر٘خٍكش عٍ أج٘طش حلزَجخاؾ، وطٔخٍيه  عٍ حٔؿخرش ين حْٓجةش،  -

 وحٔىٖى رآٍحث  عٍ حليٍوّ كخعش.

: أريي حلظٗاٌُ ايـخره  ررقُخّ حلفرة حْهٗ ىٍ، وحلرىح ى  حلىىحٍىس رىه؛ ارزىََن يىن ًلى  رقىىله  -

 ".ػب٣ض٣ٖ افٓزؾبٗبد ًِٜب رجو٠ صٟ ًذٙ ٣ب ٤ٓظ"

أىلً حلظٗاٌُ ررىح   كُخطُىش وح رُىش طرَٟىىح لهىخ طىَطز٢ رؤررىخى حلفرىة حْهٗ ىٍ؛ ٖ ٓىُرخ ررىيٌ:  -

ً٘ذ ػب٣ض اٛشة ٓيٖ أُٞهيق؛ حل٘وُٜش حْهٗ ُش، وحللم  حْهٗ ٍ؛ ارزََن ين ًل  رقىله : "

 ".ألٕ اُؾَ صؼت أٟٝ

عٍ -ٓةىكُخص حلظٗاٌُ عٍ أػتخى طىحؿي حلزخكؼظُن رخلٜ ؛ كُغ أجظهؾ حلظٗاٌُ  حلظلٔن حلرةلى  عٍ -

ٓىةىًكخ يىيوحجًُخ رىيجًُخ، ولفاًُىخ طـىخ  رر٠ىه  حلىزرٞ وهخٛىش حلزتىُن، وكىخن َقظىَف  -ريحَش حلظطزُى 

حلررة  وحلظٗاٌُ حِهََن اىحؿهش هٌ  حلرىح ى  رخل٠ىَد وحَٔىٌحى حلةفاىً، اٖ أن حلزىخكؼظُن يػَطىخ 

هٌ  حلٔىةىكُخص رخْهٗ ُىخص يخاىش، وحللٔخٓىُش وحليحعرُىش حٖهٗ ُىش يةىً وؿىه حلوٜىىٙ؛  ٍر٢

 ٍٖطزخ١هرخ رظرَف اَىوى حلفرة حلٔةىن يةً حِهََن.
 

 رٞص٤بد اُجؾش:

 ثٔب ٣أر٢:  -ك٢ ضٞء ٓب أعلش ػ٘ٚ اُجؾش ٖٓ ٗزبئظ –رٞص٢ اُجبؽضزبٕ 
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حلظٗاُىٌ، وحٔرظرىخى يىن حلظةقىُن، وعىَٝ حلىَأٌ اىن  وزعىة حٖهظرخغ رظترُش حلظفمَُ وحللىىحٍ حلتقىيٌ لىيي  .ٔ

 حلررةرُن.

ًٖ اىن حلرقىخد حلزىيجٍ، وحٔٓىخىس حلةفاُىش حلظىً طىئطٍ رآػىخٍ  .ٕ حطزخع أٓةىد حلظىؿُه، وحلىيي  وحلظىيُىش؛ رىي

 ٓةزُش يةً حلظٗاٌُ أجفٔه ، ويٗ ظه  رِاٗثه ، وارةرُه .

ايٗى ٛىص حلرظرةرُن عٍ حللىحٍ، وحهظُخٍ حْج٘ىطش حلظرةُرُىش، وكىٌل  ١َحثى  طتفُىٌهخ؛ ارىخ َمٔىذ   .ٖ

 حلرظرة  ػقشً رخلٌحص، وَمٔزه حطـخهخص اَـخرُش جلى حلظرة .

ٍر٢ حلرىحى حليٍحُٓش رخلر٘مٗص حلرـظررُش حلظً طرْ حلظٗاٌُ، ورُجخطه ؛ لظقةُة حٖغظَحد حٔؿظرخيٍ،  .ٗ

 حلظ َُُ حٖؿظرخيٍ.وغَّ حلَغزش عٍ 

ج٘ىىَ حلىىىيٍ لىىيي أولُىىخى حْاىىىٍ رؤٓىىخلُذ طترُىىش حلؼقىىش رىىخلتفْ، وحلظفمُىىَ، وحجظهىىخؽ ١ََقىىش حللىىىحٍ،  .٘

ًٖ ان حلقٔىىس  وحٔ تخع، وىكٞ حلٔةىكُخص حلٔةزُش، ويٗؿهخ حيظرخىًح يةً حلتقي، ورُخن أَٟحٍهخ؛ ري

 واريحى حْوحاَ، وحلظرةُرخص.

رةُرُش  خثرش يةً طترُش حللََش، وحليَرقَح١ُش، وحلريحلىش حٖؿظرخيُىش رىُن طزتً اىحٍس حلريٍٓش لُٔخٓش ط  .ٙ

حلظٗاُىىٌ، وطفََىىي ؿىىِى اىىن حْج٘ىىطش حلٗٛىىفُش، وحْج٘ىىطش هىىخٍؽ حلريٍٓىىش؛ لةظَكُىىِ يةىىً كىىىة 

 حلر٘مٗص حلرـظررُش، وٍر٢ حلرظرةرُن رخلىح ع حلرـظررٍ.

رخًاخ رىخلقُ ، وحْهىٗن، وحْعرىخ  حْهٗ ُىش؛ حٖهظرخغ رخلت٘خ١خص حليٍحاُش، وحلرَٔكُش، حلظً طىلٍ حهظ  .2

 ٔكٔخد حلظٗاٌُ اَخهخ. 

يةىىً حٓىىظويحغ حٓىىظَحطُـُخص حلظفمُىىَ حلتقىىيٌ، وحللىىىحٍ حلتقىىيٌ عىىٍ  - ىىيٍ حٔامىىخن –ط٘ىىـُع حلررةرىىُن  .8

 طيٍَْ حلرىحى حليٍحُٓش؛ ان هٗ  حليوٍحص حلظيٍَزُش، وحلظترُش حلرهتُش حلٌحطُش.

لظىيٍَْ حلة ىش حلرَرُىش ررَحكىة حلظرةىُ  حلروظةفىش؛ رخٖيظرىخى يةىً حلتاََىش  اييحى أىلىش وىٍوّ ططزُقُىش .9

 حلتقيَش عٍ طترُش حلرهخٍحص حلة ىَش حلروظةفش؛ ليي حلطٗد عٍ اَحكة حلظرةُ  حلروظةفش. 

 ٓوزشؽبد اُجؾش:

 إعشاء اُجؾٞس ا٥ر٤خ:  -ك٢ ضٞء ٓب أعلش ػ٘ٚ اُجؾش ٖٓ ٗزبئظ –روزشػ اُجبؽضزبٕ 

يةىىً طَرُىىش حْاىىة؛ لظترُىىش حلىىىيٍ حْهٗ ىىٍ، واهىىخٍحص اىحؿهىىش حل٠ىى ى١؛ لىىيي ١ىىٗد رَجىىخاؾ  ىىخث   .ٔ

 حلرَكةش حلؼخجىَش.

رَجخاؾ طيٍَزٍ عٍ حلظيٍَْ حلتقىيٌ لررةرىُن حلرَكةىش حٔييحىَىش، وأػىَ  عىٍ طترُىش حلىىيٍ حلتقىيٌ لىيي  .ٕ

 طٗاٌُه .

 رخلظَرُش حْهٗ ُش. ىلُة حٓظَٗخىٌ ْولُخى أاىٍ طٗاٌُ حلرَكةش حٔييحىَش؛ لظترُش حلىيٍ .ٖ

 طٜىٍ اقظَف؛ ٔىٍحؽ طَرُش حْاة رزرٞ حلرىحى حليٍحُٓش رخلرَكةش حٔييحىَش.   .ٗ

رَجخاؾ اقظَف  ىخث  يةىً افهىىغ طَرُىش حْاىة؛ لظترُىش اهىخٍحص حلقىَحىس حلظلةُةُىش؛ لىيي طٗاُىٌ حلرَكةىش  .٘

 حلؼخجىَش.

 وطخد؛ ليي ١ٗد حلرَكةش حٔييحىَش.حٓظويحغ حٓظَحطُـُش حللىحٍ حلتقيٌ؛ عٍ طترُش اهخٍحص طلةُة حل .ٙ

وكيس اقظَكش  خثرش يةً افهىغ طَرُش حْاة رخٓظويحغ حللىحٍ حلتقيٌ؛ لظترُش اهخٍحص حلظىحٛة حلة ىي؛  .2

 ليي ١ٗد حلرَكةش حٔييحىَش.

رَجخاؾ اقظَف  خث  يةً افهىىغ طَرُىش حْاىة؛  لظترُىش اهىخٍحص طلةُىة حلوطىخرُن: حْىرىً، وحٔيٗاىٍ؛  .8

 د ارةرٍ حلة ش حلرَرُش.ليي حلطٗ
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 أُشاعغ

: أُشاعغ اُؼشث٤خ   أٝفًل

(، حٓظَحطُـُخص  خثرش يةً ايهة ية  ل ش حلتٚ لظترُش اهخٍحص طلةُة 2017ارَحهُ ، ُٓي ٍؿذ، ) -ٔ

حلوطىىخد عىىٍ حلرـىىخ  حٔيٗاىىٍ لىىيي ىحٍٓىىٍ حلة ىىش حلرَرُىىش ْغىىَحٝ هخٛىىش حلتىىخ١قُن 

 .78 -16(، 229،        ) ىٍحٓخص عٍ حلرتخهؾ و١َن حلظيٍَْر َُهخ، 

 ، رَُوص، ىحٍ ٛخىٍ. لٔخن حلرَد(، 1997حرن اتاىٍ، ؿرخ  حليَن امَغ،) -ٕ

(، أػَ رَجخاؾ طرةُرٍ اقظَف أظتي الً حلتاََش حلظيحولُش عٍ طترُش 2019أرى َٓكخن، أُخى ١ه،) -ٖ

اـةىىش اهىىخٍحص طلةُىىة حلوطىىخد حْىرىىٍ لىىيي ١ةزىىش حلٜىى  حلظخٓىىع حْٓخٓىىٍ عىىٍ حٍْىن، 

 .615 - 597(،6) 1ٕ،حلـخارش حٔٓٗاُش لةيٍحٓخص حلظَرىَش وحلتفُٔش

(، حٓىىظويحغ حْج٘ىىطش حٔػَحثُىىىش حلرٜىىخكزش لرىىتهؾ حليٍحٓىىىخص 2019، )أكرىىي، الرىىىى ؿىىخرَ كٔىىىن -ٗ

حلرـةىىش  حٖؿظرخيُىىش لظترُىىش اهىىخٍحص حلظفمُىىَ حٖهٗ ىىً لىىيي طٗاُىىٌ حلرَكةىىش حٖرظيحثُىىش،

 . 224-58،266،ٓىهخؽكةُش حلظَرُش ؿخارش  -حلظَرىَش 

 حٔٓمتيٍَش، ىحٍ حلىعخى. حلظرةُ  وػقخعش حلقهَ،(، 2018ريٍحن، ٗزة، ) -٘

، )حلظََمىىٍ اتُىىَو حلِلُطتىىٍ، ) طَؿرىىش  حلوطىىخد، طلةُىىة ،(1551)َىىى .ؽ ،ورىىَحون، ؽ. د،  -6

 .وحلرطخرع حلرةرٍ ٓرىى، حلتَ٘ حلرة  ؿخارش

كٔىىىىىىن أكـىىىىىىُؾ(، اظىىىىىىخف يةىىىىىىً:  (طَؿرىىىىىىش، حلٔىىىىىىىن حلة ىَىىىىىىش(، 2009رىٍىَىىىىىىى، رُُىىىىىىَ،) -1

www.philomaroc.com  

 ، يرخن، ىحٍ أٓخاش لةتَ٘.حلوطخد حٔيٗاٍ رُن حلتاََش وحلظطزُ (،  2009ؿزخٍس، ٛفخى، ) -8

(، حلتاََىىش حلظَرىَىىش لزىىخولى عََىىٌَ وططزُقخطهىىخ عىىٍ حلرىىخل  2012ؿرفىىَ، عىىخٍون، ويةىىٍ، َُتىىذ، ) -3

 .40-1، (75)19 أظقزة حلظَرُش حلرَرُش،حلتخاٍ: ىٍحٓش طلةُةُش جقيَش، 

لطزقىىخص (، ييحلىىش حلظىَُىىع لىىيي أ١فىىخ  حلرىىيحٍّ حٖرظيحثُىىش اىىن ح1992، )كرىىخ  جـُىىذ ،حلـتىىيي -ٓٔ

 .17 -51، 17،اـةش كةُش حلظَرُش ؿخارش ١تطخ، حٖؿظرخيُش حلرظزخَتش

)أكرىىي حلَورىىٍ(، طَؿرىىش ، َىىىٍؿن هخرَاىىخّ اقياىىش  ٜىىَُس ؿىىيًح(، 2015ؿىىىٍىون، ؿىىُرْ، ) -ٔٔ

 حلقخهَس، ائٓٔش هتيحوٌ لةظرةُ  وحلؼقخعش.

(، رَجخاؾ عٍ طىيٍَْ حلزىيَع  ىخث  يةىً اىيهة طلةُىة حلوطىخد؛ لظترُىش 2020كريٌ،   عخٍون، ) -ٕٔ

اـةىش ؿخارىش حلظٌون حلزٗغٍ وحٔريحع حلة ىٌ  لطٗد ٗرزش حلة ش حلرَرُىش رمةُىش حلظَرُىش، 

 .370 -323(، 1)  14،حلفُىغ لةرةىغ حلظَرىَش وحلتفُٔش

عىٍ حهظزىخٍ عىَوٝ حلزلىىع حٔكٜىخى حلزىخٍاظٌَ وحلٗرىخٍاظٌَ (،  2006حليٍىََ، يزي حلرتر ، ) -ٖٔ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ، حلقخهَس، يخل  حلمظذ.حلتفُٔش وحلظَرىَش وحٖؿظرخيُش

(، حلزرىىي حلزَحغرىخطٍ لتاََىىش طلةُىة حلوطخد:حلظوخ١ىذ عىىٍ حلقٜىٚ حلقَيجىىٍ 2011ىلمىٍ، هخلىي، ) -ٗٔ

 ، كةُش حِىحد، ؿخارش حلَُاىن. ٍٓخلش اخؿٔظَُ غَُ ات٘ىٍسأجرىًًؿخ، 

اـةىش كةُىش (، طلةُة حلوطخد وحليٍّ حلرَرٍ  َحىس لزرٞ حلـهىى حلرَرُش، 2009ٓريَش، جرُرش،) -٘ٔ

 .70-1(، 47ؿخارش   ه٠َُ،) -حِىحد وحلرةىغ حٖجٔخجُش وحٖؿظرخيُش

http://www.philomaroc.com/
http://www.philomaroc.com/
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=81133
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طىىيٍَْ حلفةٔىىفش (، عخيةُىىش حٓىىظويحغ جرىىىًؽ يىي وٗىىخََ عىىٍ 2019ارىىَحهُ   ، ويهىىَون، ) ٓىىرُي، -ٙٔ

 30،ؿخارش رتهخ -اـةش كةُش حلظَرُش  لظترُش حللٔخُٓش حلوةقُش ليي ١ٗد حلرَكةش حلؼخجىَش،

 (117) ،398-365. 

حطلخى كظخد  ىا٘ ،يزي حلمََ  الفى (،  (طَؿرش، حلرخل  وحلتٚ وحلتخ ي(،  2000ٓرُي، اىوحٍى، )  -1ٔ

 .حلرَد

 عٍ حلزٗغش  ىخث  يةىً يةى  حلة ىش حٖؿظرىخيٍاقظَف (، رَجخاؾ 2011ٓةُرخن، الرىى ؿٗ  حليَن،) -8ٔ

اـةىىش حلـررُىىش حلرةرُىىش لةرتىىخهؾ لظترُىىش أىىظىَخص حلوطىىخد حلة ىىىٌ عىىٍ حلرَكةىىش حلؼخجىَىىش، 

 . 50-1، ) 172) و١َن حلظيٍَْ،

 ، حلـِحثَ، ؿخارش يتخرش. اةظقً حلُٔرُخثُش وحلتٚ حْىرٍ(، 1996حلُٔي، جىٍ حليَن، ) -3ٔ

، يرخن، ىحٍ حلترى حلوةقً وحٖؿظرخيً (،2007، )حلوىحليس، الرىى يزيهللاحل٘ىحٍد، أُٓة أكَغ ،  -ٕٓ

 حللخاي.

، حلقىىخهَس، حلىىيحٍ طلةُىىة حلوطىىخد حٖيٗاىىٍ ا١ىىَ جاََىىش وجرىىخًؽ ططزُقُىىش(، 2007ٗىىىاخن،  ، ) -ٕٔ

 حلرََٜش حلةزتخجُش.

ىكظىٍح  غَُ ٍٓخلش ، حلفرة حْهٗ ً يتي أوغٔطُن وحل ِحلً، 2018)ٗىَه، يفخف هةُفه يةً، ) -ٕٕ

 ، كةُش حلزتخص لةرةىغ وحِىحد وحلظَرُش، ؿخارش يُن ٗرْ.   ات٘ىٍس

، طىىجْ، كةُىش حِىحد وحلفتىىن وحٔجٔىخجُخص اقخٖص عٍ طلةُة حلوطىخد(، 2008ٛرىى، كرخىي،)  -ٖٕ

 رـخارش اتىرش.

(، رَجىخاؾ اقظىَف  ىخث  يةىً طلةُىة حلوطىخد وعخيةُظىه عىٍ طترُىش ١2020ةزه، هة  يزي حلررطىٍ،) -ٕٗ

 اـةىش حلزلىغ اهخٍحص حلفه  حٖٓظرخيٍ حلرةُخ رخلة ش حلرَرُش لطةزىش حلٜى  حْو  حلؼىخجىٌ،

  .323-294(،2) 21حلرةرٍ عٍ حلظَرُش،

، عخيةُىىش رَجىىخاؾ طىىيٍَزً  ىىخث  يةىىً حلرٔىىئولُش 2017)يزىىي حلوىىخل ، اَُعىىض يزىىي حلرَٟىىً  ، ) -ٕ٘

ٍٓخلش اخؿٔظَُ غَُ حٖؿظرخيُش عٍ طترُش حلٔةىن حٖهٗ ً ليي ١ٗد حلرَكةش حلؼخجىَش، 

  كةُش حلظَرُش، ؿخارش رتهخ.   ات٘ىٍس،

(، طترُش اهخٍحص طلةُة حلوطخد حلة ىٌ ليي اظرةرٍ حلة ىش حلرَرُىش 2015يزي حلراُ ، ٍَ  أكري، ) -ٕٙ

ىٍحٓخص عٍ حلرتىخهؾ حلتخ١قُن رة خص أهَي رخٓظويحغ رَجخاؾ  خث  يةً حلتاََش حلظيحولُش، 

 .115 -71(، 210)و١َن حلظيٍَْ،

ةٔىفش (، حٓظويحغ ايهة حلظلةُة حٖهٗ ً عٍ طيٍَْ حلف2016، )يزي حلرـُي، يزيهللا حرَحهُ  َىٓ  -1ٕ

اـةىش  لظترُش اهخٍحص حلظفمَُ حلظؤاةً وحللٔخُٓش حٖهٗ ُىش لىيي ١ىٗد حلرَكةىش حلؼخجىَىش،

 .1-1،68(6)،ؿخارش حلفُىغ -ؿخارش حلفُىغ لةرةىغ حلظَرىَش وحلتفُٔش 

 ، حلر َد، امظزش حْىد حلر َرً. عٍ طلةُة حلوطخد(، 2013يزُي، كخط ،)  -8ٕ

وحُْاىىش حْهٗ ُىىش عىىٍ حلرـظرىىع حلرٜىىَي: حلراىىخهَ، حلظَرُىىش (، 2012يؼرىىخن، ٍحجُىىخ وٛىىفٍ،)  -3ٕ

، وٍ ىىش اقياىىش الىىً حلرىىئطرَ حلرةرىىً حللىىخىي ي٘ىىَ: أُاىىش حلقىىُ  عىىٍ حْٓىىزخد، حللةىىى 

 اخَى.25-30 حلرئٓٔخص حلظرةُرُش، 

 حلقخهَس، ىحٍ حلتَ٘ لةـخارخص. ،ل ش حلوطخد حلُٔخٍٓ(،  2005يمخٗش، الرىى،) -ٖٓ

 ، حلقخهَس، امظزش حليحٍ حلرَرُش لةمظخد.عٍ حلظرةُ  وحلؼقخعشاىحؿهش حلرىلرش (، 2000يرخٍ، كخاي،) -ٖٔ

، اـةىش رٜىخثَ(، طلةُة حلوطخد وطرةُ  افىَىحص حلرَرُىش لةتىخ١قُن ر َُهىخ، 2010حلرتخطٍ، ولُي، ) -ٕٖ

13(2،)91- 126. 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=261061
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اـةىىىش ؿخارىىىش أغ حلقىىىَي لرةىىىىغ حلة ىىىخص (، طلةُىىىة حلوطىىىخد وطرةىىىُ  حلة ىىىش، 2017،)_________ -ٖٖ

  440. -351(، 18) ،ويىحرهخ

(،  ُىىخّ حٖكمىىخغ حْهٗ ُىىش، عىىٍ حلمظىىخد حلٔىىتىي 2001حل ٜىىُتً، ٍإوف، وحللٔىىن، كَاىىش، ) -ٖٗ

 ، لزتخن، حلهُجش حلةزتخَش لةرةىغ حلظَرىَش.  264 -229، ٙ ٙ حلقُ  وحلظرةُ حلؼخلغ، 

(، حللمرش وحليحعرُش حٖهٗ ُش وحلرٗ ش رُتهرخ ليي يُتش ان ١ىٗد 2018عظق هللا، هتخى   ُكً، ) -ٖ٘

 . 408-361(،98) 28، حلرـةش حلرََٜش لةيٍحٓخص حلتفُٔشحلـخارش، 

(، حلَإَىىش حلفةٔىىفُش وحلرتهـُىىش لزىىخولى عََىىَي عىىٍ الىىى حْاُىىش 1994عىىَؽ، الهىىخغ يزىىي حللرُىىي،)  -ٖٙ

   78-100.(، 23، )حلظَرُش حلررخَٛساـةش كظـَرش يخلرُش واى فتخ ان طة  حلظـَرش، 

اـخهي يزي حلرتر  اـخهىي(، )، طَؿرش ػىٍس حْاة: جلى طمتىلىؿُخ ائجٔتش (،2010، )عَوغ، اَََ  -1ٖ

 حلقخهَس، ىحٍ حللمرش.

 (، طرةُ  حلرقهىٍَن، طَؿرش )َىٓ  جىٍ يىٝ(، لزتخن، ىحٍ حلقة .38ٓٔعٌَََ، رخولى، ) -8ٖ

)الرىىىىى أرىىى َُىىىي ارىىىَحهُ (، اـةىىىش حلظَرُىىىش طَؿرىىىش (، طرةىىُ  حلرقهىىىىٍَن، 381ٔ________، ) -3ٖ

 ( ( ،حلقخهَس، امظزش حلٜيٍ.1حلررخَٛس، 

)أكرىي  طَؿرىش (، طَرُش حللََش حْهٗن، وحليَرقَح١ُش، وحل٘ـخيش حلريجُش،ٕٗٓٓ________، ) -ٓٗ

 يطُش أكري(، حلقخهَس، حليحٍ حلرََٜش حلةزتخجُش.

)كخاىىي يرىىخٍ(، حلقىىخهَس، حلىىيحٍ طَؿرىىش ي، (، حلظرةىىُ  اىىن أؿىىة حلىىىيً حلتخ ىىٕٙٓٓ________، ) -ٔٗ

 حلرََٜش حلةزتخجُش.

)ٓىخاً   جٜىخٍ(، طَؿرش (، طَرُش حلقةذ عٍ اىحؿهش حلةُزَحلُش حلـيَيس، 1ٕٓٓ_________، ) -ٕٗ

 حلقخهَس، حليحٍ حلرََٜش حلةزتخجُش.

حلمىَىض، حلرـةىْ حلىى١تٍ لةؼقخعىش وحلفتىىن  رٗغش حلوطخد ويةى  حلىتٚ،(، 1992ع٠ة، ٛٗف، ) -ٖٗ

 وحِىحد، يخل  حلررَعش.  

اَ٘وع طؤهُة وىاؾ أ١فخ  حل٘ىحٍع ان هٗ  طَرُىش (، 2014حلرـةْ حلرَرً لةطفىلش وحلظترُش، ) -ٗٗ

 .http://www.arabccd.org/page، اظخف يةً: حْاة

 . أٓخاش ،يرخن، ىحٍحلوطخد وطلةُة حٖيٗاٍ حلزلغ اتخهؾ ،(2015) حلر٘خ زش، رٔخغ، -59

(، عرخلُش حٓظَحطُـُش اقظَكش لظترُش ررٞ اهخٍحص حلظفمَُ حٖهٗ ىً 2007، )اٜطفٍ، أُخى   -ٙٗ

اـةىىش ىٍحٓىىخص يَرُىىش عىىٍ  اىىن هىىٗ  اىىخىس حلفةٔىىفش لىىيي ١ىىٗد حلٜىى  حْو  حلؼىىخجىي،

 .229-234، 2 1)، )حلظَرُش وية  حلتفْ

، طَؿرىش )يىِ حلىٌَن آىرخيُة(، حلقىخهَس، اقياىش عىٍ جاََىخص حلوطىخد(، 2000اميوجُة، ىَخن،)  -1ٗ

 حلرمظزش حْكخىَرُش.

 رخولى عَََي عةٔفظه ويٍحى  عٍ طرةُ  حلمزخٍ، و١ََقظىه عىٍ الىى حْاُىش،(، 1990جزُة،   جزُة، ) -8ٗ

 حلقخهَس، حلرتارش حلرَرُش لةظَرُش وحلؼقخعش وحلرةىغ. 

(، جلىىىى عةٔىىىفش لظَرُىىىش حللََىىىش يتىىىي حلطفىىىة حلرَرىىىً: ىٍحٓىىىش طلةُةُىىىش 2012 ، ) هُزىىىه، ُكََىىىخ -3ٗ

 .8-50،32))13، اـةش حلطفىلش حلرَرُش، لةرـظررخص حلرقهىٍس

، وُحٍس 2030 -2014حلوطش حٖٓظَحطُـُش لةظرةُ   زة حلـخارً (، 2014وُحٍس حلظَرُش وحلظرةُ ، ) -ٓ٘

 حلظَرُش وحلظرةُ ، ؿرهىٍَش اَٜ حلرَرُش. 

، حٔىحٍس حلرَكَِىىش لََىىخٝ ح١ْفىىخ  وحلظرةىىُ  أهىىيحف حلظرةىىُ  حٖيىىيحىي(، 2016_________، ) -ٔ٘

 حْٓخًٓ. 
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،ألرخجُىىخ، حلظلةُىة حلتقىىيي لةوطىخد: افىىخهُ  واـىخٖص وططزُقىىخص(، 2019َطىخوي،  ، ويهىىَون،)  -ٕ٘

 حلرَكِ حليَرقَح١ً حلرَرً لةيٍحٓخص حٖٓظَحطُـُش وحٖ ظٜخىَش وحلُٔخُٓش. 

، اـةىش حلفمىَ حلرَرىٍ حلررخٛىَ(، طلةُة حلوطىخد حلَوحثىٍ وأررىخى  حلتٜىُش، 1989ٓرُي،)َقطُن،  -ٖ٘

 .3ٗٔ-8ٗ(، 6رَُوص،)
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Abstract  

         The current research aims to identify the effectiveness of a program based 

on the pedagogy of hope model to develop literary discourse analyzing skills 

and moral action of preparatory pupils, The program based on the Hope 

pedagogy model, which included (10) lessons distributed into four units,  and 

prepared  the literary discourse analysis test and the measure of moral action. 

The researchers depended on the experimental design with pre and posttest for 

the two research tools for answering the research questions and verifying the 

validity of its hypotheses, and the program was applied on a sample of (39) male 

and female students from the first year of middle school, The results of the 

research revealed that there are statistically significant differences at the level of 

(0.05) between the mean scores of the two measures: the pre-and post in favor of 

posttest which indicates the effectiveness of the program based on the pedagogy 

of hope model  in the growth of  literary discourse analyzing skills and moral 

action. 

   

 Keywords: Pedagogy of hope, discourse analysis, moral action. 
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