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الممخص
هػػدرتعهػػذ عالد ارجػػل العيػػرؼعيل ػ عمتججػػعتعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعمػػفع لػػثع:عأهػػدارهعع عككظعلفهػػععع
كمتججػػععهعع عكأدكارهػػععالمخعلفػػلع عكعأثلرهػػععرػػتعيمللػػلعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعاالجعمعيلػػلع عرػػتعظػػؿع

العغلػراتعاالجعمعيلػػلعكالجلعجػػللعكالميررلػػلعكالعبالكلكجلػػلعكالثقعرلػػلع عكدكرهػػععالفيػػعؿعرػػتع الػػعاعاألجلػػعؿع
كعطػػكرعالمجعمي ػػعتعكعمعجػػبهعع عكر ػػتععيزل ػػزعالقػػلـع عكالػ ػكالاعكاإلالعم ػػعاعلؤلمػػلعكال ػػكطف عاج ػػعخدمتع

ال ع ثػػلعالمػػالهجعالكصػػفتعالع لللػػتع ععكصػػلتعال ع ثػػلعإل ػ عالالعػػعلجعالععللػػلع:ععقػػكـعمتججػػعتعالعال ػػللع
االجعمعيللعالععلللعاألجرةع عالمدرجػلع عالمتججػعتعالدلاللػلع عالمتججػعتعاإليبلملػلع عمجعمػععالررػعؽع
أدكارعمهملعععمثؿع مععللتع:ععطكلرعقدراتعالعبلملذع عكذلؾعالجعليعبعالميعرؼعمفعمخعلؼعاليلكـع
عكالعبالكلكجلػػععال دلثػػلع القػػؿعالثقعرػػلعك قعتهػػععرػػتعالجلػػؿعال ػػعلتعكعالعقلهػػععلبلجلػػعؿعالقعدمػػلع عطػػكلرع

قدراتعالعبلملذيل عيملللعالالقدعاليقبلالتع هدؼععكجلععمدارؾعالعبلملذ القؿعالثقعرػلعمػفعالمجعمػععمػفع
جلػؿعإلػ عجلػؿ عمبلفعالفػػردعمػفعالالمػػكعالمعبعمػؿعل خصػػلعهع عكعفػعحعاجػػعيداداعهع كطعقععػهععكعالملعهػػعع

كعكجلههععالعكجلػهعالصػ لحع عمجػعيدةعالفػردعيلػ عامػعبلؾعالقػدرةعيلػ عالعبلػؼعاالجعمػعيتعالمجػعمرع
مععم لطهعاالجعمعيت عكعزكلد ع علخ راتعكالمهعراتعاالجعمعيللعالعتعلعطل هععهذاعالعبلؼ عكعمبلفع

الفػػردعمػػفعممعرجػػلعالقػػلـعالدلاللػػلعكالخلقلػػلعرػػتع لععػػهعاالجعمعيلػػلع ػػبؿععلقػػعلتعك معجػػت عكعكصػػتع

ال ع ثلع إجرااعالمزلدعمفعال كثعكالدراجعتع كؿعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعلمكاجهػلعالع ػدلعتع
الجلعجػػللعكاالجعمعيل ػػلعكالثقعرل ػػلعكالعبالكلكجل ػػلعالع ػػتععكاج ػػهعاألجػػرةعالير ل ػػلع عكعه ػػددعالق ػػلـعكالي ػػعداتع

كالعقعللدعكالهكللعالير للعكاإلجبلمللع ع ع

عاألجرةعالير للع ع
ع
البلمعتعالمفعع للع:عالعال للعاالجعمعيلل القلـعاإلجبلمللع

ع
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Socialization institutions: their goals, importance and impact.
Khawla Yousef Al Hamdan, Teacher, Ministry of Education, Jordan.
kola.walhamdan@gmail.com
 عSummary
This study aimed to identify the institutions of socialization in terms of: their goals,

functions and institutions, and their different roles, and their impact in the process of
social socialization, in light of social changes, political, cognitive, technological and
cultural, and its active role in building generations and the development of societies
and in promoting values, loyalty and belonging to the nation and the nation, the

researcher used the descriptive approach analytical, the researcher reached the
following conclusions The following socialization institutions: Family, school, religious
institutions, media institutions, community of comrades carry important roles:
developing the abilities of students, in order to absorb knowledge from various
sciences, modern technology, transfer culture and its survival in the current

generation and transmit it to future generations, develop the abilities of students on
the process of rational criticism with the aim of expanding the perception of
students, transfer culture from society from generation to generation, enable the
individual to develop the integrated personality, open up his preparations, energies,
development and proper guidance, help to have the ability to possess the ability to
own the individual. To constantly adapt to its social environment, to provide it with
the social expertise and skills required by this adaptation, and to enable the
individual to practice religious and moral values in his social life automatically and
enthusiastically. The researcher recommends further research and studies on social

institutions to address the political, social, cultural and technological challenges
facing the Arab family, and threaten arab and Islamic values, customs, traditions
and identity.

ع

Key word; socialization, Islamic values, the Arab family.
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ع
ععععععععععععععععععععععععععالفصل األول
ععظهرعأهمللعيملللعالعال للعاالجعمعيلػلعكلمبػفعال بػـعيلػتعمػدلعابعمعلهػععكمػدلعجػبلمعهعع
رتعالمكاقؼعالعتعليمؿعمفعخبللهععاألررادعميعع لثعلبكالكفعجمعيعتعر قػدرعا ػعرابهـعرػتع
اليمؿعجكلععك قدرعإ جػعسعبػؿعمػالهـع ػأفعالجمعيػلعالعػتعلالعمػتعإللهػععذاتعأهػداؼعمرجػكملع
لعق له ػػععكليم ػػؿعلع قلقه ػػععكع ربه ػػععق ػػلـعاجعمعيل ػػلعميلال ػػلعل عرمكاله ػػععكلقدجػ ػكالهععكل ػػركفعر ػػتع
اليمػػؿعيلػػتع قعلهػػععكاجػػعمرارهععخلػػرعضػػمعفعل قػػعلهـعكاجػػعمرارهـع قػػدرعع قػػؽعبػػؿعذلػػؾعلمبػػفع
ال بػػـعيلػػتعمػػدلعابعمػػعؿعيمللػػلعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكمػػدلعجػػبلمعهعع كرػػتعيمللػػلعالعال ػػللع
االجعمعيلػ ػػلعلػ ػػعيلـعالفػ ػػردعض ػ ػكا طعالجػ ػػلكؾعكبفػ ػػهعيػ ػػفعاأليمػ ػػعؿعالعػ ػػتعالعلعق لهػ ػػععالمجعمػ ػػعع
كع ػػجليهعيلػػتعمػػععلرضػػع عمالهػػعع عػ علبػػكفعمعكارقػػععمػػععمجعميػػهعالػػذمعليػػلشعرلػػهعرعلضػ طع
االجعمعيتعالزـعل فظعال لعةعاالجعمعيللعكضركرةعل قعاعاإلالجعفع كعع ػععال عجػلعإلػتععال ػللع
الطفؿععال للعاجعمعيللعيلتعأجعسع ارجػخعمػفعالقػدرةعيلػتعالعبلػؼع عػ ععتهلػهعل فػظععكارقػهع
مػػععالمجعمػػععالػػذمعليػػلشعرلػػهعكمػػععجػػريلعمػػععل ػػدثعرلػػهعمػػفععغلػػرعاجعمػػعيتعمجػػعمرعلبػػعدع
ل ل ػػغع ػػدعالطفػ ػرةعر ػػتع ي ػػضعاأل ل ػػعفع ل ػػثعأفعه ػػذ عالعال ػػللعه ػػتعاألداةعالع ػػتعلج ػػعخدمهعع
المجعمػػععرػػتعع دلػػدعال عجػػعتعالمق كلػػلعكالقػػدراتعالفطرلػػلعلػػدلعالطفػػؿعكالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع
هػػتعكجػػلللعاح ػػعاعألفعلعمثػػؿعأ الػػعتهـعميػػعللرعثقػػعرعهـعكميػػعللرععػكارقهـعكع ػػددعكجػػعلؿعإ ػ ععع
األ الػػعاعل ػػعجعهـعالمخعلفػػلعكبلفل ػػلعالعي ل ػػرعيالهػػععاجعمعيل ػػععك ػػدكدعهػػذاعالعي ل ػػرعكأفعلج ػػدكاع
يضعهذ عالعفجلراتعالجعهزةعللبثلرعممػفع ػكلهـعكلميػعالتعاأل ػلعاعكالمكاقػؼعكالجػلكؾعرلهػعع
عخعصعرعع بؿعالميعلـعالرللجللعل خصلععهـع(عمص عحع ع )6001ع

العال ػ ػػللعاالجعمعيلػ ػػلعهػ ػػتعاليمللػ ػػلعالمجػ ػػعمرةعالعػ ػػتعع ػ ػػبؿعالفػ ػػردعمالػ ػػذعمكلػ ػػد عكعيػ ػػد علل لػ ػػعةع
االجعمعيلػػلعالمق لػػلعالعػػتعجػػلعفعيؿعرلهػػععمػػععاحخ ػرلفعرػػتعأج ػرعه عكهػػتعمػػفعأهػػـعاليمللػػعتع
ع ػػأثل انرعيلػ ػ عاأل ال ػػعاعر ػػتعمخعل ػػؼعمػ ػ ار لهـعاليمرل ػػل علم ػػععله ػػععم ػػفعدكرعأجعج ػػتعر ػػتعع ػػبلؿع
خصػػلععهـعكعبعملهػػع عكهػػتععيػػدعإ ػػدلعيمللػػعتعالػػعيلـعالعػػتعيػػفعطرلقهػػععلبعجػػبعاأل الػػعاع

-31-

العدد( 33)3حزيران 0303

المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية

تصدر من السنبمة لمدراسات والتدريب والنشر

اليعداتعكالعقعللدعكاالعجعهعتعكالقلـعالجعلدةعرتع للعهـعاالجعمعيللعالعػتعليل ػكفعرلهػع عكهػتع
عر للعالفردعكعكجلهػهعكاإل ػراؼعيلػ عجػلكبهعكعلقلالػهعلغػلعالجمعيػلعالعػتعلالعقػ عاللهػععكعيكلػد ع
يل ػ عاألخػػذع يػػعداعهـعكعقعللػػدهـعكالظػػـع لػػععهـعكاالجػػعجع لعللمػػتثراتعالخعصػػلع هػػـعكالرضػػعع
أ بػػعمهـعكالجػػلرعضػػمفعاطػػعرعالػػذمعلرض ػكالهعللكصػػكؿعإل ػ عاالهػػداؼعالعػػتعلتمالػػكفع ه ػػعع
لثعلص حعجزاعمالهععكغلرع يلدعيالهـعكلفبرعمثلهـعكل يرع ػيكرهـعكل ػسع مػععل جػكفع
ػػهعكلصػ ػ حعكا ػػدانعم ػػالهـ عإاله ػػععاليملل ػػلعالع ػػتعععيل ػػؽع ػػعيلـعالف ػػردعم ػػفعالجل ػػؿعالجدل ػػدعبل ػػؼع

لج ػػلبكفعر ػػتعالمكاق ػػؼعاالجعمعيل ػػلعالمخعلف ػػلعيلػ ػ عأج ػػعسعمعلعكقي ػػهعم ػػالهـعالمجعم ػػععال ػػذمع
لال تكفعرله عكع دلدعهذاعالمجعمػععضػمفعاإلطػعرعاليػعـعلػه عكلخعلػؼعال يػدعاالجعمػعيتعيػفع
ال يدعالالفجتعللعال للعاالجعمعيللعرعل يدعاالجعمعيتعلرع طع ػعلظكاهرعاالجعمعيلػلعمثػؿععقجػلـع

كالصراععاالجعمعيتعرتع لفعأفعال يدعالالفجتعلرع طع ملكؿعاإلالجعفعكاعجعهععه كلب لدلعع ع
عأكالع:عمشكمة البحث :ع ع

ععع ددعم ػبللعال ػثعال ػعلتعرػتعم عكلػلعالعيػرؼعيلػ عمتججػعتعالعال ػللعاالجعمعيلػلعمػفع
لػ ػػثع:عأهػ ػػدارهعع عككظعلفهػ ػػعع عكمتججػ ػػععهعع عكأدكارهػ ػػععالمخعلفػ ػػلع عكعأثلرهػ ػػععرػ ػػتعيمللػ ػػلع
العال ػػللعاالجعمعيل ػػلعاالجعمعيل ػػلع عر ػػتعظ ػػؿعالعغلػ ػراتعاالجعمعيل ػػلعكالجلعج ػػللعكالميررل ػػلع
كالعبالكلكجللعكالثقعرللع عكالفبرللعالعتععكاجهعهذ عالمتججعتعاالجعمعيللععرتعالقلعـع ػدكرهعع
الفي ػػعؿعر ػػتع ال ػػعاعاألجل ػػعؿععكعط ػػكرعالمجعمي ػػعتعكعمعج ػػبهعع عكر ػػتععيزل ػػزعالق ػػلـع عكالػ ػكالاع
كاإلالعم ػػعاعلؤلم ػػلعكال ػػكطفععكعع ػػددعم ػػبللعال ػػثع م ػػععلل ػػتع:عالعي ػػرؼعيلػ ػ ععمتجج ػػعتع
العال ػللعاالجعمعيلػل:عأهػدارهعع عكأهملعهػعع عكعأثلرهػػعع عكع ػعكؿعم ػبللعال ػثعاإلجع ػلعيػػفع
األجلللعالععلللع :ع

-9عمععمفهكـعالعال للعاالجعمعيللعرتعضكاعاألدبعالعر كمع؟ ع
-6عمععأهداؼعككظعلؼعالعال للعاالجعمعيللع؟ع ع
-1عمععهتعأجعللبعكخصعلصعالعال لعاالجعمعيلل؟ع ع
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-4ععمععهتعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللع؟ع ع
ثعاللعع :أهمية البحث :ع
عبمػػفعأهملػػلعال ػػثعال ػػعلتعإل ػ عأهملػػلعدكرعمتججػػعتعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكدكرهػػععرػػتع الػػعاعاألجلػػعؿع
كالمجعميػػعتع عكدكرهػػععالفيػػعؿعرػػتععقػػدـعالمجعمػػععأكععخلفػػهع عكايػػدادعالمػكاطفعالمػكاطفعالصػػعلحععرػػتعمكاجهػػلع
العغلػراتعاالجعمعيلػػلعكالجلعجػػللعكالميررلػػلعكالعبالكلكجلػػلعالميعصػرةع عك لػػعفعدكرعهػػذ عالمتججػػعتعاالجعمعيلػػلع

رتعمكاجهلعهذ عالع دلعتع عكالجػعدعال لػكؿعللم ػببلتعالميعصػرةع أجػلكبعيلمػتعمػالظـعكهػعدؼع عمػفعخػبلؿع
العربلػػزعيلػ عاألجػػعللبعكاألدكارعكاألهػػداؼعالعػػتععقػػكـع هػػععهػػذ عالمتججػػعتع ع لػػثعأفعهػػذ عالمتججػػعتععقػػكـع
دكرع عرزعرتعع بلؿعال خصللعالمعبعمللعلؤل العاع عبمعععقكـع يملللعالعط لععاالجعمعيتعلهػـع عكالعجػلمععرػتع

مجعؿععالمللعالقلـعيمكمػعع عكالقػلـعاالجعمعيلػلعخصكصػعع ع مػععلهػععمػفعأهملػلع علغػلعرػتعجػلكؾعاأل الػعاع عكمػعع

ل الجرعيفعهذاعالجلكؾعمفعأدكارعكمكاقؼععاليبسعاثعرهععكع يععهععيل عاألجرعكاأل العاعكالمجعمعع عكذلػؾعجػل عع
أكعإلجع ععع يععلالمطعالعال للعاالجعمعيللعالعتعلعلقعهععاأل العاعمفعمتججعتعالعال ػللعاالجعمعيلػلعيمكمػع ع لػثع

عػػاليبسعيلػ ععػكارقهـعالالفجػػتعكاالجعمػػعيتع عكالعبلػػؼعاإللجػػع تع ع مػػععليػػكدعيلػ عبػػؿعاألطػراؼعذاتعاليبلقػػلع
علالفععكاإللجعبع عكمفعهالعععجعمدعهذ عالدراجلعأهملعهععمفعأهمللعالمكضكععالذمعععالعكلهعكهكعدكرعمتججعتع

العال ػػللعاالجعمعيلػػلعكأهػػدارهععكأدكارهػػعع لػػثععلقػػتعالضػػكاعيلػ عأهملػػلعالمتججػػعتعرػػتععال ػػللعاأل الػػعاعالعال ػػللع

ايتعجكاالبعالالمكع عبمعععمثؿعإجػهعمععميررلػععاجعمعيلػععلب ػؼعدكرعهػذ عالمتججػعتع
ع
الجكللعالمعبعمللعالعتععر
رتعإيدادعك العاعاألجلعؿع عبمعععديكعالقعلملفعيل عمتججعتعالعال للعاالجعمعيللع بؿعأالكايهععللع لػتعكعمثػؿع

القلـعالال لللعيمللععكعرجلخهععرتعمفعهـعع تعريعلعهـعكبفعلعهـع ع

ثعلثعع:مبررات البحثع عهالعلؾعجمللعمفعاألج عبعالدايللعألخعلعرعمكضكععال ثعكمالهع :ع
 -إ رازعدكرعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعرتعإيدادعالال ئاعلل لعةعاإليدادعالجللـعكالقكلـع

 -االيعقعدعالجعزـع أهمللعدكرعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعرتععمعجؾعالالجلجعاالجعمعيتع

 إظهعرعأهمللعدكرعاألجرةعكالمدرجلعكالمتججعتعاإليبلمللعرتععالمللعالقػلـعاالجعمعيلػلعلػدلعاألجلػعؿع ادراؾعخطرعك جـعالمتثراتعكالعهدلداتعالعبالكلكجللعكالميررللعكالثقعرللعالعتععهػددعقلمالػععاالجعمعيلػلع ادراؾعخطرعااليػبلـعكاالعصػعؿعال ػدلثعالعػبععهػددعمتججػعتعالعال ػللعاالجعمعيلػلع عكعػ از ـعأدكارهػععرتعالعال للعكالعر للعكالعيللـع عكع بؿعخطراعيل عالقلـعكاليعداتعكالعقعللدعالير للعكاإلجبلمللع
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 رر ػػععال ػػكيتعل ػػدلععمتجج ػػعتعالعال ػػللعاالجعمعيل ػػلع ػػدااعم ػػفعاألـعالمر ل ػػلعك عػ ػ عكج ػػعلؿعاالي ػػبلـعلمجلكللععهععيفعالعر للعكضركرةع صكؿعالالشاعيل عالعػدرلبعكالعيلػلـعكالعأهلػؿعالجلػدعلعطػكلرعذاعػهع

كمجعميهع عكالجعدع لكؿعلم عبله

ار يعع:عأهداف البحث .ع

-9عالعيرؼعيل ععمفهكـعالعال للعاالجعمعيللعرتعضكاعاألدبعالعر كمع؟ ع
-6عالعيرؼعيل ععأهداؼعككظعلؼعالعال للعاالجعمعيللع؟ع ع
-1عالعيرؼعيل عأجعللبعكخصعلصعالعال للعاالجعمعيلل؟ع ع
-4عالعيرؼعيل عمتججعتعالعال للعاالجعمعيللع؟ع ع
خعمجعع :منهج البحث :عاجعخدـعال ع ثعالمالهجعالكصفتعالع لللتع ع
جعدجع:عمصطمحات البحث  :ع
التنشئة االجتماعيةع:عأفعالعال للعاالجعمعيللععيالتعيملللعإبجعبعالفػردعالخصػعلصعاألجعجػللعللمجعمػعع
الػ ػػذمعليػ ػػلشعرلػ ػػهعممثلػ ػػهعرػ ػػتعالقػ ػػلـعكاالعجعهػ ػػعتعكاألي ػ ػراؼعالجػ ػػعلدةعرػ ػػتعمجعميػ ػػهعكميػ ػػعللرعالجػ ػػلكؾع

االجعمػػعيتعالمرغػػكبعرػػتعهػػذاعالمجعمػػع عكهػػتعيمللػػلعمجػػعمرةعي ػػرعزمػػفعمعصػػؿعع ػػدأعمػػفعالل ظػػعتع
األكل عمفع لعةعالفردعإل عكرععه ع
األسرة :عهتعالك دةعاألكل عكالل اللعاألجعجللعالعتعلع ػبؿعمالهػععالمجعمػعع عكهػتعالعػتععقػكـع عال ػللعالفػردع
كعيطلػػهعالبثلػػرعمػػفع خصػػلعهعالعػػتعجػػلبكفعيللهػػععرلمػػعع يػػدع عرلبعجػػبعمالهػػععأخبلقػػهعكميعررػػهعكملكلػػهع

ك ع عدلالهع عكيعدةعععبكفعمفعاألبعكاألـعكاألطفعؿع عكجػعاعرػتعاإليػبلفعاليػعلمتعل قػكؽعاإلالجػعفعأفع
األجرةعهتعالك دةعالط ليللعاألجعجللعللمجعمععكلهعع ؽعالعمععع معللعالمجعمععكالدكلل ع ع
المدرسة :ععيدعالمدرجلعإ دلعالهللعتعالرجمللعرتعالمجعمعع عكالعتعععكل عكظلفلععال للعاأل العاعكاليمؿع
يل عررععقدراعهـعكمهعراعهـعرتع ع عالمجعالتع عرهتععيمؿعإل عجعالبعاألجرةعرتعالعال للعاالجعمعيللع

للفردعكزرععالقلـعاإلالجعالللعلدله ع

التسمط :عهكعررضعالجلطلع علقكةعكاالجع دادعيل عرردعمفعأررادعاألجرةعأكعمجمكيلعمفعاألرراد ع
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المؤسسة االعالمية :عهتعمالظملع بكمللعأكعخعصلععيمؿعرتعمجعؿعمفعمجعالتعاإليػبلـعالمخعلفػلع ع
كلبػػكفعدكرهػػععاألجعجػػتع علضػػركرةعاليمػػؿعيل ػ عال ػػرعالػػكيتعكالثقعرػػلعكالخ ػػرعالص ػ لحعإمػػععمبعك ػػععإمػػعع

مجمكيععكعإمععمرللعع ع

جع يعع:عالدراسات السابقة  :ع
 دراجلعجيعدع()6004عكهتع يالكاف"عدكرعالمدرجلعرتع الػعاعالػذاتعالجلعجػللعللعبلملػذ:عد ارجػلعملدااللػلعكالللعالجزالرع عأظهرتعالععلجعالدراجلعأفعالجلؿعالجدلدعخعصلعرتعمر للعالمراهقلعمفعأبثرعالفلعتع

االجعمعيللعا علعجععلدمجهـعكعر لعهـعكعكجلهعقلمهـعاالجعمعيللع عمفعأجؿعالعبلػؼعمػععالمجػعجداتع

العتعع دثعداخؿعالمجعمعع

 دراجلعررلدةع(ع)6094عكهتع يالػكافع"عأجػعللبعالعال ػللعاالجعمعيلػلعرػتعاألجػرةعالجزالرلػلعكدكرهػععرػتعضكاعاأل داثع عهدرتعالدراجلعإلػ عإ ػرازعأ ػدلعالم ػببلتعالب ػرلعالعػتعأصػ تععكاجههػععاألجػرةع

الجزلعرل ػػلعر ػػتعالكق ػػتعال ػػعلتع عكالم ػػتثرةعمج ػػعق بلعيلػ ػ ععق ػػدـعالمجعم ػػععكعالملع ػػهع عاالكه ػػتعأج ػػعللبع
العال ػػللعاالجعمعيل ػػلعالمع ي ػػلعر ػػتعاألجػ ػرةعالجزالرل ػػلعال دلث ػػلعكيبلقعه ػػعع جال ػػكحعاأل ػػداثع عايعم ػػدتع
الد ارجػػلعيل ػ عالمػػالهجعالكصػػفتعالع لللػػتع عكمػػالهجعد ارجػػلعال علػػلع عكعمثلػػتعيلالػػلعالد ارجػػلعيل ػ ع91ع

ذب ػراع عك1عإالػػعثع ععكصػػلتعالعػػعلجعالد ارجػػلع:عإل ػ عمجمكيػػلعمػػفعالالعػػعلجعأ رزهػػعععخلػػتعاألج ػرةعيػػفع
البثلػػرعمػػفعكظعلفهػػععكرقػػدافععكازالهػػععال اللػػكمعالػػذمععمثػػؿعرػػتعضػػيؼعالرقع ػػلعاألجػرللعيلػ عاأل الػػعاع ع
كاالرراطعرتعالعػدللؿع عكأجػعللبعالعر لػلعالخعطلػلع عكاالع ػعرعجال ػلعالفيػؿعالمخػؿع عل لػعاعلػدلعاألجػرع

الع ػػتععي ػػعالتعم ػػفعأزم ػػلعالج ػػبفع عكأكص ػػتعالد ارج ػػلع إال ػػعاعلج ػػعفعمعخصص ػػلعكمل ق ػػلع علمتجج ػػعتع

االجعمعيللعل ؿعالم ببلتعالعتعليعالتعمالهععال دثعجػكااعرػتعأجػرعهعأكعمػععجػلؾعالعيلػلـع عكعيلػلفع
خرلجػػعتعرػػركععالعر لػػلعكيلػػـعالػػالفسعكيلػػـعاالجعمػػعععرػػتععلػػؾعالمتججػػعتع عػ علمبػػفعاالجػػعفعدةعمػػفع

خ رعهفع

 د ارجػػلعميطػػتع(ع)9545ع يالػكافع"عالعال ػػللعكالع ػكالتعاالجعمعيلػػلعرػػتعجػػكرللعيػػعـع9545ع عهػػدرتعالدرجػػلعإلػ عالعيػػرؼعيلػ عالمػػطعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكأدكارهػػععالمعمثلػػلعرػػتعدكرععقللػػدمعلالقػػؿعالعػراثع
عا
هػػدؼعالعبلػػؼعاالجعمػػعيتع عك صػػرععفبلػػرعالػػالشاعرػػتعالعػراثعالمػػكركثع عأجرلػػتعالد ارجػػلع طرلقػػلع

المج ػػحعاالجعم ػػعيتعليلال ػػلعمتلف ػػلعم ػػفع600عالع ػ ػ اعم ػػالهـع900عر ػػتعدم ػػؽع عك900عر ػػتعرلفه ػػعع ع
عكص ػػلتعالع ػػعلجعالد ارج ػػلعإلػ ػ ع:ع%1594م ػػفعأرػ ػرادعاليلال ػػلعلتب ػػدكفعيلػ ػ عص ػػيك لعع ػػكرلرعمعطل ػػععهـع

المعدلػػلع ع24ع%ليػػعالكفعمػػفعالقلػػؽعيل ػ عمجػػعق لهـع ع%12ج ػػيركفع علغر ػػلعيػػفعم ػػلطهـع ع60ع
%ل يركفع يدـعق كؿعمفعالجالسعاحخػرع ع%61لملػزع ػلفعالػذبكرعكاإلالػعثعرػتعالعيعمػؿعاألجػرمع ع
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%33علع ػػدخؿعأهله ػػـعر ػػتعاخعل ػػعرهـعع ػ ػرلؾعال ل ػػعة ع%23عأب ػػدكاعأفعاألخ ػػبلؽعه ػػبعأكؿعمكاص ػػفلع
لرلدكالهععرتع رلؾعال لعةع

 دراجلعمبعبعاألال طلعالعر كللعالمربزمعكاالع عدعالدكلتعللكالدللعكجميللعاألجػرةع"عم ػببلتعال ػ عبعرتعجكرلععليعـع9551ع عهدرتعإل ع صرعم ببلتعال ػ عبعكع دلػدعأكلكلععهػععكدرجػلعأهملعهػعع ػلفع

الجالجػ ػػلفع ع عإلضػ ػػعرلعإل ػ ػ عالكق ػ ػػكؼعيل ػ ػ عاعجعهػ ػػععهـعكم ػ ػكاقفهـعم ػ ػػفعالقضػ ػػعلععالعر كلػ ػػلعكالالفج ػ ػػللع
كاالقعصػ ػػعدللع عكعجػ ػػع عكجػ ػػعلؿععالظػ ػػلـعاألج ػ ػرةع عأجرلػ ػػتعالد ارجػ ػػلعمػ ػػفعخػ ػػبلؿعجمػ ػػععارااعمػ ػػفعأر ػ ػػعع

م عرظػػعتعجػػكرللع:عالجػػكلدااع عطرطػػكسعع مػػصع عدلػػرعالػػزكرع ععكصػػلتعالد ارجػػلعإل ػ ع:عع عػػؿع

الم ببلتعاليعطفللعالمرع لعاألكل عرتعالم عبؿعالعتععكاجهعال عبعك الج لع%6193ع ععللهععم بللع
يػدـعالعفػػعهـعمػععاألهػػؿع9293ع %عثػػـعالصػيك عتعالمعللػػلع%60ع عثػػـعال عجػلعلليلػػـع99 2ع %عثػػـع

إلجعدعالجبفع%494ع

 د ارج ػػلعاليلم ػػلع(ع)9551ععه ػػدرتعالد ارج ػػلعإلػ ػ عالب ػػؼعي ػػفعاليبلق ػػلع ػػلفعاالخعبلر ػػعتعالكالدل ػػلعر ػػتعالعال للعاالجعمعيللعلؤل العاعكجمعتعال خصللع(عاليدكافع عالقلؽع عالمثع رةععالم ػعربلعاالجعمعيلػلع)ع
عكم عكللعالب ؼعيفعالفركؽعرتعإدراؾعبؿعمفعالػذبكرعكاإلالػعثعلئلخعبلرػعتعع ػلفعاألـعكاألبعرػتع

أجػػعللبعالميعملػػلع عأظهػػرتعالعػػعلجعالد ارجػػلع:عاالخعبلرػػعتعالكالدلػػلعرػػتعالعال ػػللعبمػػععلػػدربهععاأل الػػعاع
كجملعالقلؽعكاليدكافعبعالتعإلجع لػلععرػتع ػلفعبعالػتعالميػعمبلتعجػل للعرػتعجػملعالمثػع رةعكالم ػعربلع

االجعمعيلػػلع عكأفعالقل ػػؽعليػػدعأبث ػػرعالجػػمعتعر ػػتعجػػملعالمث ػػع رةعكالم ػػعربلع عكأفععالقل ػػؽعليػػدعأبث ػػرع
الجمعتعإرع عطعع إدراؾعالفركؽعرتعالعال للع لفعالكالدلفع عبمععأظهرتعالالعػعلجعأفعاليػدكافعهػكعأبثػرع

جػػمعتعال خصػػللعأرع عطػػعع أجػػعللبعالعال ػػللع ععللػػهعالمثػػع رةع عكهالػػعؾععفعيػػؿع ػػلفعمعغلػراتعالجػػالسع ع
كالمجػ ػػعكلعاالقعصػ ػػعدمعكاالجعمػ ػػعيتع عكاالخعبلرػ ػػعتع ػ ػػلفعالكالػ ػػدلفعرػ ػػتعأجػ ػػعللبعالعال ػ ػػللعكجػ ػػمعتع

ال خصللع مجعكلعتعدالللعمرعفع ع

 د ارج ػ ػػلعي ػ ػػداليزلزع(ع)9551ع عه ػ ػػدرتعالد ارج ػ ػػلعإلػ ػ ػ عميرر ػ ػػلعأج ػ ػػعللبعالعال ػ ػػللعالكالدل ػ ػػلعكيبلقعه ػ ػػعععالبعلعبع ععبكالتعيلاللعالدراجلعمفع(ع)44ععلملذاع لغعمعكجطعأيمعرهـعمفع(ع5ع–ع)91ع عك()41ع

علملػذ ع لػغعمعكجػػطعأيمػعرهفع91عجػاللع عمػػفع يػضعمػدارسعمصػػرعالجدلػدةع عكبػعفعمػػفعالععلجهػععمػػعع
للتع:ععكجدعيبلقػلع ػلفعالممعرجػعتعالخعطلػلعكاالبعلػعبع عكلػـعلجػدعرركقػعع ػلفعالجالجػلفعرػتعإدرابهػـع

لعل ػػؾعالممعرج ػػعتعكاالبعل ػػعبعل ػػدلهـعع ل ػػثعبعال ػػتعاليبلق ػػلعإلجع ل ػػلع ػػلفعال ػػع بـعكال معل ػػلعكاليق ػػعبع
اليػػعطفتعكال ػػدالتعكعالعػػك لخعكال رمػػعفعمػػفعاالمعلػػعزاتعمػػفعالكالػػدلفع عككجػػكدعاالبعلػػعبعلػػدلعالػػذبكرع

كاإلالعثع

 د ارجػػلع لػػكمتع(ع)9552ع عهػػدرتعالد ارج ػلعإل ػ عالعيػػرؼعيل ػ عالعكارػػؽعال خصػػتعكاالجعمػػعيتعلػػدلعالطبلبعالم ركملفعكغلػرعالم ػركملفعمػفعالريعلػلعالكالدلػلع عك ػملتعالمر لػلعاليمرلػلع(ع 96ع 91ع
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)94عجاللع عك لغع جـعاليلاللع910عطفػبلعمػفعالم ػركملفعمػفعالريعلػلعالكالدلػلع عك910ععلملػذاعمػفع
غلرعالم ركملفع عأظهرتعالععلجعالدراجلع:عالععكجدعرركؽع لفعمعكجطعتعدرجعتعالم ركملفعكغلرع

الم ركملفعمفع لثعالدرجلعالبلللعللعكارؽعال خصتعكاالجعمعيتع

 د ارجػ ػػلعي ػ ػػدعال فػ ػػلظع(ع)6009ع عهػ ػػدرتعهػ ػػذ عالد ارجػ ػػلعإل ػ ػ عالب ػ ػػؼعيػ ػػفعأهػ ػػـعأجػ ػػعللبعالعال ػ ػػللعاالجعمعيللعالعتععع يهععاألجرعرتعالمالعطؽعالي كالللعكيبلقعهعع علجػلكؾعاإلال اررػتعلؤل الػعاع ععمثلػتع

يلالػػلعالد ارجػػلعرػػتعمجعمػػععال ػػثع مدلالػػلعأجػػلكطع مصػػرع ع لػػثع ػػملتعيلالػػلعمػػفعاألجػػرععقػػلـعرػػتع

المالطقػػلعالي ػكالللعم ػػؿعالد ارجػػلع عأظهػػرتعالعػػعلجعالد ارجػػلع:ع10ع%مػػفعاألجػػرععع ػػععأجػػعللبععال ػػللع

رع للعمثؿع:عالعهدلدع عكالضربع عكالطردعمفعالمالزؿع عكع10ع%عمفعيلاللعالد ارجػلععمثػؿعيػدـعقػدرةع
أر ػػعبعاألج ػػرعيلػ ػ عاالهعم ػػعـعكاليالعل ػػلعالظػ ػراعللمج ػػعكلعاالقعص ػػعدمعالمع ػػدالتع عك10ع%عم ػػفعيلال ػػلع
الدراجلععع ععأجلكبعال رمعفعمععالجهؿع آثعرعهذاعاألجلكبعأع90ع%عمفعيلاللعالدراجلعلمللكفعإل ع

أجػػلكبعالعػػدللؿعالظػراعإلرعفػػعععالمجػػعكلعاالقعصػػعدمع عكع60ع%لمللػػكفعإلػ عأثع ػػلعاأل الػػعاعمػػفعخػػبلؿع

الرضػػععالميالػػكمع عكع%40عالعل ػػعلتعاح ػػعاعرلهػػعع مػػععلصػػدرعيػػالهـعمػػفعأق ػكاؿعكأريػػعؿعأثالػػعاععال ػػللع
األ العاع عكع10ع%مفعيلاللعالدراجلععفضؿعالذبكرعيل عاإلالعث

 دراجلعم مدع(ع)9552ع عهدرتعالدراجلعإل عالعيرؼعيلػ ععػأثلرعأجػعللبعالعال ػللعاألجػرللعكيبلقعهػعععبلؼعال خصللعكا عملتعاليلاللعيل عمجمكيلعمفعالػذبكرعكاإلالػعثعمقػدارهعع(ع)623ع عكبػعفعمػفع

العػػعلجعالد ارجػػلع عأفعالمجػػعالدةعاألجػرللعالمعمثلػػلعرػػتعإدراؾعالطفػػؿعأالػػهعم ػػكبعكمق ػػكؿعكمرغػػكبعرلػػهع
لقكمعص عهعالالفجللع عكخصعلصهعاإللجع للععبعلصػبل لع عكالثقػلع ػعلالفسعكالطمػكحع عكلقلػهعالمػرضع

الالفجتع عكأفعإضطرابعيبلقلعالطفؿع كالدلهععجيلهعأقؿعصػبل لع عكأقػؿعثقػلع ػعلالفسع عكأقػؿعطمك ػعع
ع

ععععععععععععععععععععععععععالفصؿعالثعالتع ع
الم ثعاألكؿع:ععالعال للعاالجعمعيللعرتعضكاعاألدبعالعر كم
العال ػػللعاالجعمعيلػػلعهػػتعاالهعمػػعـع ػػعلالظـعاالجعمعيلػػلعالعػػتعمػػفع ػػأالهععأفعع ػػكؿعاإلالجػػعفع-علػػؾعالمػػعدةع
اليضػػكلل-عإل ػ عرػػردعاجعمػػعيتعقػػعدرعيل ػ عالعفعيػػؿعكاالالػػدمعجع جػػهكللعمػػععأر ػرادعالمجعمػػع عكهػػتعيمللػػلع
لبعج ػػبعاألطف ػػعؿع فض ػػلهععال ب ػػـعالخلق ػػتعكالضػ ػ طعال ػػذاعتعال ػػبلزـعله ػػـع عػ ػ علصػ ػ كاعأيض ػػعاع ار ػػدلفع
مجتكللفعرتعمجعميهـ عرعلعال للعاالجعمعيللع جبعالمفهكـعاالجعمػعيتعمػععهػتعإالععػدرلبعاألرػرادعيلػ ع

أدكارهػػـعالمجػػعق لللعللبكال ػكاعأيضػػعاعرػػعيللفعرػػتعالمجعمػػع عكعَلقػػالهـعللقػػلـعاالجعمعيلػػلعكاليػػعداتعكالعقعللػػدع

كاليرؼعالجعلدعرتعالمجعمععلع قلؽعالعكارؽع لفعاألرراد عك لفعالميعللرعكالقكااللفعاالجعمعيلػل عممػععلػتدمع

إل عخلؽعالكععمفعالعضعمفعكالعمعجؾعرتعالمجعمع عكهتعيملللععيلػـعكعيلػلـعكعر لػل ععقػكـعيلػ عالعفعيػؿع
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بلنعرمراهقػعنعر ار ػػدانعر ػلخعن)عجػػلكبعنعكميػػعللرعكاعجعهػػعتعمالعجػ لع
االجعمػعيتعكعهػػدؼعإلػ عإبجػػعبعالفػردع(طفػ ع
ألدكارعاجعمعيلػ ػػلعميلالػ ػػل ععمبالػ ػػهعمػ ػػفعمجػ ػػعلرةعجمعيعػ ػػهعكالعكارػ ػػؽعاالجعمػ ػػعيتعميهػ ػػع عكعبج ػ ػ هعالطػ ػػع عع

االجعم ػػعيت عكعلج ػػرعل ػػهعاالال ػػدمعجعر ػػتعال ل ػػعةعاالجعمعيل ػػل عكعجػ ػهـعأطػ ػراؼعيدل ػػدةعر ػػتعيملل ػػلعالعال ػػللع
االجعمعيللعبعألجرةعكالمدرجلعكالررػعؽعكغلرهػع عإالعأفعأهمهػععاألجػرةع ػبلع ػؾ عبكالهػععالمجعمػععاإلالجػعالتع
األكؿعالذمعليلشعرلهعالطفؿ عكالذمععالفردعرتعع ػبلؿع خصػللعالطفػؿعلجػالكاتعيدلػدةعمػفع لععػهععيع ػرع
عجملعرتع العاع خصلعه ع(ععكلب لدلعع)ع عإالهععاليملللعالعتعععيلػؽع ػعيلـعالفػردعمػفعالجلػؿعالجدلػدعبلػؼع

لجػػلبكفعرػػتعالمكاقػػؼعاالجعمعيلػػلعالمخعلفػػلعيل ػ عأجػػعسعمعلعكقيػػهعمػػالهـعالمجعمػػععالػػذمعلال ػػتكفعرلػػه ع

كع دلػػدعهػػذاعالمجعمػػععضػػمفعاإلطػػعرعاليػػعـعلػػه عكلخعلػػؼعال يػػدعاالجعمػػعيتعيػػفعال يػػدعالالفجػػتعللعال ػػللع
االجعمعيللعرعل يدعاالجعمعيتعلرع طع علظكاهرعاالجعمعيللعمثؿععقجلـعكالصراععاالجعمعيتعرتع ػلفعأفع

ال يدعالالفجتعلرع طع ملكؿعاإلالجعفعكاعجعهععه ع

عكعيع رعالعال للعاإلجعمعيللعمفعاليمللعتعاألجعجللعرػ ع لػعةعاإلالجػعفعكعبمػفعأهملعهػععرػ عأالهػعععقػكـع ع كلػؿعالفػردع
مفعمخلكؽعضيلؼعيعجزعإل ع خصػللعقػعدرةعيلػ عالعفعيػؿعرػ عالم ػلطعكاإلجعمػعي عالػذلعل عكلػهععبمػعععجػعيدع
الفردعيل عاالالعقعؿعمفعاألعبعللػلعالمطلقػلعكااليعمػعدعيلػ عاألخػرلفعكالعمربػزع ػكؿعالػذاتعرػ عالم ار ػؿعاألكلػ عمػفع

يمػػر عإلػ عاالجػػعقبللللعكااليعمػػعدعيل ػ عالػػالفسعي ػػرعالم ار ػػؿعاالرعقعللػػلعمػػفعيمػػر عع كعيػػدعالعال ػػللعاإلجعمعيلػػلعر ػ ع

مر للعالطفكللعكال عبعيل عدرجلعب لرةعمفعاألهمللعجكااع علالج لعللفردعالفجهعأكع علالج لعللمجعمععرفلهععلعـعرجػـع
مبلمػػحع خصػػللعالفػػردععكعع ػػبؿعيعداعػػهعكاعجعهععػػهعكقلمػػهعكعالمػػكعملكلػػهعكاجػػعيدادعهعكععفػػعحعقدرعػػهعكععبػػكفعمهع ارعػػهع

كعبعجبعأالمعطهعالجلكبللعكخبللهععألضعنعلع ددعمجعرعالمك عاليقل عكالالفجتعكاإلجعمعي عكالكجداال عكرقععلمعععجعهـع
هعمتججعتعالعال للعاإلجعمعيلػلعكاألجػرةعالػالظـعالعيللملػلعدكرعالي ػعدةعاألالدلػلعكجػعلؿعاإليػبلـعكمػفعثػـعرلبػؿعمالهػعع

أهملعهععالخعصلع هعع لدعأفعالالظـعالعيللمللععليبعأهـعاألدكارعكأقكاهعععأثل انرعر ع لػعةعاألرػرادعلػذاعل ػرصعالقػعلمكفع

يللهػػععكاليػػعملكفعرلهػػعععكجػػلععدالػرةعالعفعيػػؿعاإلجعمػػعي عللفػػردعمػػفعجملػػععأرػرادعالالظػػعـعالعيللمػػتعكخعصػػلعالميلمػػلفع
عيع عرهـعالقدكةعلهعع عكالالمكذجعالجلكب عرضػبلنعيػفعأالػهعلعػأثرع ػعلمالهجعالد ارجػتعرلػزدادععيلمػعنعكثقعرػلع ع علميػعللرع

كاألدكارعاإلجعمعيللعكض طعالالفسعكالعكرلػؽع ػلفع عجععػهعالغلػرع عك علعػعلتعلصػ حعرػردانعمبعمػؿعالالمػكعلػهع خصػلعهعع

المملػ ػزةعالعػ ػ ععمبال ػػهعم ػػفعأفعلج ػػعمععع لعع ػػهعرػ ػ ععكار ػػؽعم ػػععالفج ػػهعكمجعمي ػػهعكم ػػفعث ػػـععع ق ػػؽعأه ػػداؼعالعال ػػللع
اإلجعمعيللع ع كالعال للعاالجعمعيللعهتعاليملللعالعتع كاجطعهععلبعجػبعالالػعسعقكايػدعالجػلكؾعكمالظكمػلعالميعقػداتع
كاالعجعهعتعالعتعلعزكدع هععالفردعللبكفعيضكاعرعيبلعرتعمجعمػععميػلفع عرهػتعكجػلللعلالقػؿعالثقعرػلعكال ضػعرةعمػفع
جلػػؿعإل ػ عجلػػؿعلبػػتعع فػػظع قػػعاعالمجعميػػعتع عكرجػػـع خصػػلعهعع عكع ػػددعهكلعهػػعع(عالغ ار لػػلع ع )6000كالعال ػػللع
االجعمعيلػػلعهػػتعيبلقػػلع ػػلفع خصػػلفعأكعأبثػػرعأكعيػػفعيبلقػػلعالفػػردع ػػعلمجعمععأكعيػػفعع كلػػؿعاإلالجػػعفعإل ػ عذاتع

اجعمعيلػػلعقػػعدرةعيل ػ عالفيػػؿع(عالي ار ػػتع ع)6004ع عكهػػتعيمللػػلععيلػػـعكعيلػػلـععقػػكـعيل ػ عالعفعيػػؿعاالجعمػػعيتع ع

-37-

العدد( 33)3حزيران 0303

المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية

تصدر من السنبمة لمدراسات والتدريب والنشر

كعهػػدؼعإلػ عإبجػػعبعالفػػردعم ار ػػؿع لععػػهعجػػلكبععكميػػعللرعكاعجعهػػعتعمالعجػ لعألدكارعاجعمعيلػػلعميلالػػلع ععمبالػػهعمػػفع

مج ػػعلرةعجمعيع ػػهعكالعكار ػػؽعميه ػػعع عكعلج ػػرعل ػػهعاإلدم ػػعجعر ػػتعال لػ ػعةعاالجعمعيل ػػلع(عاليال ػػعالتع ع )6000عبم ػػععأاله ػػعع
الممعرج ػػلعالج ػػلكبللعل ق ػػكؽعككاج ػػعتعالمكق ػػععاالجعم ػػعيتع عكلمي ػػعللرعالمبعال ػػلعاالجعمعيل ػػلعالمعمثل ػػلعر ػػتعرمكزه ػػعع

كيبلقعهع ع
كالعال ػللعاالجعمعيلػلعاللػكـعقػدععغلػرتعليػدةعأجػ عبعأكلهػعععغلػرعالجػؽعالعال ػللعاالجعمعيلػلعكال خصػللعلؤلطفػعؿعمػفع

خبلؿععطكرععقاللعتعاالعصعؿعالجمعهلرمع عكعغلرعكجعلؿعاالعصعؿعاليعلمللعكجلللعمفعكجعلؿعالعال للعاالجعمعيلػلع
الجدلدةع عكالعتعصػعرتععالػعرسعالكجػعلؿعاألخػرلع:عبؤلجػرةع عكأكللػعاعاألمػكرع عكالمدرجػلعكالمجعمػعع عكغلػرهـعمػفع

كبػػبلاعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع عكليالػػتعهػػذاعأفعاألطفػػعؿعلعفػػعيل عكفعمػػععأ ػلعاعالعيكاطػػؼعكم ػػعيرعلهػػعععك علعػػعلتع
عع ارجػػععلصػػعلحعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعالػػبلع خصػػللع عبمػػععأفعالجػػعيعتعالطكللػػلعالعػػتعلقضػػلهععالطفػػؿعرػػتعم ػػعهدةع
عقاللعتعاالعصعؿعاليعلمللععجيػؿعمالهػععمصػدراعهعمػععإلمػداد ع علميلكمػعتع عكلعبػكلفعملكلػهعكاعجعهععػهع عكقػدعع كلػهع

إل عمجردعمجعهلؾعجل تع عال تاعالذمعلقؼع علبلعأمعـععطكلرعطعقععهعاال دايللع(عأ مدع ع )9551ع

كالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعهػػتعاليمللػػلعالمجػػعمرةعالعػػتعع ػػبؿعالفػػردعمالػػذعمكلػػد عكعيػػد علل لػػعةعاالجعمعيلػػلعالمق لػػلعالعػػتع
جلعفعيؿعرلهععمععاحخرلفعرتعأجرعه عكهتعمفعأهـعاليمللعتععأثل انرعيل عاأل العاعرتعمخعلؼعم ار لهـعاليمرلل علمعع
لهععمفعدكرعأجعجتعرتعع بلؿع خصػلععهـعكعبعملهػع عكهػتععيػدعإ ػدلعيمللػعتعالػعيلـعالعػتعيػفعطرلقهػععلبعجػبع

األ الػػعاعاليػػعداتعكالعقعللػػدعكاالعجعهػػعتعكالقػػلـعالجػػعلدةعرػػتع للػػعهـعاالجعمعيلػػلعالعػػتعليل ػػكفعرلهػػع هتععر لػػلعالفػػردع

كعكجلهػػهعكاإل ػراؼعيل ػ عجػػلكبهعكعلقلالػػهعلغػػلعالجمعيػػلعالعػػتعلالعق ػ عاللهػػععكعيكلػػد عيلػ عاألخػػذع يػػعداعهـعكعقعللػػدهـع
كالظػـع لػععهـعكاالجػػعجع لعللمػتثراتعالخعصػلع هػػـعكالرضػعع أ بػعمهـعكالجػػلرعضػمفعاطػعرعالػػذمعلرضػكالهعللكصػػكؿع
إل عاالهداؼعالعتعلتمالكفع هعع لثعلص حعجزاعمالهععكغلرع يلدعيالهـعكلفبرعمثلهـعكل يرع يكرهـعكل سع معع

ل جكفع هعكلص حعكا دانعمالهـع(عكلب لدلع) ع
ع

بمععكعيعمدعالعال للعاالجعمعيللعيل عكجعلطعكاللعتعرللجللعلع قلؽعقلـعالمجعمععكمثلهعاليللػعع ع لػثعأفعاألطفػعؿع
العليل ػكفعرػػتعرػراغع عرهػػـعليل ػػكفعرػػتعبالػػؼعاألـعكمػػععأقػراالهـعكأقػػعر هـعكميلػػلمهـععكغلػػرهـعمػػفعالالػػعسع عكععجػػعع

دالرةععفػعيلـعمػععالعغلػرعكععيػدلعالطعقهػععالالفجػتعكاالجعمػعيتع ع عالعقػعلهـعمػفعالمالػزؿعإلػ عالمدرجػلع عكرلهػععلعلقػكفع
مزلػػداعمػػفعالخ ػراتعكاليػػعداتعكالعكقيػػعتعالجػػلكبللعكالميػػعالتعكالرمػػكزعكاالعجعهػػعتعكالقػػلـع عكلػػرلعأفعاالعقػػعلهـعمػػفع

المالزؿعإل عالمدرجلعلزلدعمفعاالدمعجهـعرتعالجكعالثقعرتعللمجعمػعع عك هػذاععقػ عكـعالمتججػعتعالعر كلػلع ػدكرعأجعجػتع
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رتعإبجع هـعقلـعمجعميهعكأ ععع عجععهـعال كلكجللعكالالفجػللعكاالجعمعيلػلعكالرك لػلع عكالعلخفػ عيللالػععدكرعالمػرأةع

رتعهذ عالمتججعتععلعزكلدهـع علالمعذجعالميررللعكالثقعرللع(عالبالعالتع ع )6000ع

كهالػػععالع ػػدعأفعال ػػلرعإلػ عأجػػعللبعالعال ػػللعاالجعمعيلػلعالمغلكطػػلعمػػفعداخػػؿعاألجػرةععجػػهـع ػػبؿعب لػػرعرػػتعع ػػكلهع
جلكؾعاألطفعؿع عكقعػؿعإ ػدايهـعكمػفعأخطػرعهػذ عاألجػعللبع:عالعجػلطعالػذمعلعػراكحع ػلفعإيطػعاعاألكامػرعكالعلقػلفع ع
كالعهدل ػػدعكالعخكل ػػؼع عكاالج ػػعهزااعكاإلذالؿعكاالهم ػػعؿع عك ػػلفعمم ػػععل ػػتدمعإلػ ػ عقم ػػععالطف ػػؿع عكقع ػػؿعركحعالم ػػعدرةع

كاإل دا ععيالد عممععلجيلهعأبثػرعمػلبلعللخضػكعع عكجػهكللعاألالقلػعدعكاإلذيػعفع عأكعع الػتعالعمللػزع عكاألمػرعكالالهػتع ع
كالعالعقضع(عالغ ار للع ع )6004عبمععأفعالمدرجلعالضععلهععدكرعرتعالعال للعاالجعمعيللع عكرتععطكلرعاالعجعهعتع

رعيددعمفعالمكاطاللف ع
ع
الفبرللعكاالجعمعيللاالصلللعكاجعليع هعع لفعأب

بمػ ػػععكعكاجػ ػػهعمتججػ ػػعتعالعال ػ ػػللعاالجعمعيلػ ػػلعع ػ ػػدلعتعاجعمعيلػ ػػلعبثل ػ ػرةعكمالهػ ػػعع:عأالهلػ ػػعرعالض ػ ػكا طعاالجعمعيلػ ػػلع
كاالخبلقلػػلعمثػػؿعالػػدلفعكاألجػرةع عكالعفبػػؾعاألجػػرمعكالطػػبلؽع عكالعهػػربعمػػفعمجػػتكلللعاألطفػػعؿع عكالفعػػكرعاليػػعطفتع

ارعفػػعععميػػدؿعالجرلمػػلعكاالال ػراؼع عكع ارجػػععمت ػراتع
لػػدلعلػػدلعاألج ػرةع عكعقلػػصعاليبلقػػلعالكالدلػػهعمػػععاأل الػػعاععك ع
األمػػفعاالجعمػػعيتعكاإلالجػػعالتع زلػػعدةعميػػدالتعالفقػػرعكال طعلػػلعكالجهػػؿعكال ػػركبع عكخػػركجعالمػرأةعلليمػػؿع عكعقلػػصع

ال معل ػػعتعاالجعمعيل ػػلع(عالعيل ػػلـع عالصػ ػ ل عكاالج ػػبعفع عكالض ػػمعفعاالجعم ػػعيتع)ع عكخ ػػركجعالمػ ػرأةعلليم ػػؿعكع ػػرؾع

األطف ػػعؿعم ػػععالمر لػ ػعتعاألجال ل ػػعتع عكع ارج ػػععال ػػذبعاعالي ػػعطفتعل ػػدلعاألطف ػػعؿعكاالعج ػػع عال ػػكعاليداكالل ػػلعكاالالطػ ػكااع
كاالبعلػػعبعكاال عيػػعدعيػػفععبػػكلفعيبلقػػعتعاجعمعيلػػلع الػػعاةعع عكع ػػكؿعالمجعمػػععمػػفعالثقعرػػلعالكطاللػػلعإل ػ عالثقعرػػلع

اليكلملػػلع عكجػػلعدةعالهكلػػلعالغر لػػلعيل ػ عالهكلػػلعالير لػػلع عكعصػػعيدعأهملػػلعاللغػػلعاالالجللزلػػلعيل ػ عأهملػػلعاللغػػعتع
الم للػػلع عكعغلػػرعمصػػعدرعغػػرسعالقػػلـعاالجعمعيلػػلع عكجػػطكةعالثقعرػػلعالغر لػػلعيل ػ عالعفبلػػرعالمجعميػػتع عكاالعجػػع ع
الثقعرتعال كعال ربعتعالمعيددةعالجالجلعتع عكال كعاألمربلع عكعأثلرعااليبلالعتعيل عجلكؾعكعصػرؼعاالجػعهبلبتع

لؤلررادع عكععثلرعكجعلؿعاالعصعؿعيل عقلـعاألطفعؿعالمرجخلعلدلهـع عكزلعدةعجطكةعال ربعتعالمعيددةعالجالجػلعتع ع
كعزالدعااليعمعدعيل عالعبالكلكجلععالفعلقلع عكعراجععال عجلعإل عاليمعللعال رلل(عالجلدع ع )6004ع
عكع بؿعكجعلؿعااليبلـعمصدراعمهمػععكخطلػراعمػفعمصػعدرعثقعرػلعالطفػؿع عكزادعاألمػرععيقلػداعكخطػكرةع يػدع ػد عكثع
ثػػكرةعااللبعركاللػػعتع عكاخعػراععالعلفزلػػكفعكال عجػػكبع عك ػ بعتعاألالعرالػػتعكالميلكمععلػػلع علػػذاعالع ػػدعأفعالعععيػػعرضع

رجػػعلعهععااليبلملػػلعمػػععرجػػعللعال لػػتعكالمدرجػػلع عكأفعلبػػكفعدكرهػػععمبمػػبلعلػػدكرعال لػػتعكالمدرجػػلع ع عإلضػػعرلعإل ػ ع
مجػػعهمعهععرػػتععيلػػلـعأكللػػعاعاألمػػكرع علطرلقػػلعالص ػ ل لعللعر لػػلععك ػػعلعربلزعيل ػ عاألمهػػعتعالل ػكاعتعلعيػػعملفعمػػعع
األطفعؿع صكرةعم ع رةع عرال فع عجلعمعجلعللعيرؼعيل عط ليلعأطفعلالععكبلفللعالكصكؿعإللهـع أجلكبعلطلؼع ع
كأفعالقلسعاألثرعالذمعععربهعرجعللالععالعتعع ثهععللؿعالهعرعمفعخبلؿعالبععبعكالمجلػلعكاالذايػلعكالعفلزلػكفعكالمدرجػلع
عكغلػػرعذلػػؾعمػػفعكجػػعلؿعاالعصػػعؿعالمعع ػػلعلالعيػػرؼعالػػكععك جمػػهع عكهػػؿعهػػكعرػػتعاالعجػػع عاإللجػػع تعأـعالع؟عكهػػؿع
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الجػػلرعيل ػ عالطرلػػؽعالص ػ لحعلع قلػػؽع للػػلعميررلػػلعجػػللملعلؤلطفػػعؿععجػػهـعرػػتععال ػػلعهـع ع مػػععلعفػػؽعمػػععأدكارهػػـع
االجعمعيللعالمعجددةعرتعإطعرعهذاعاليعلـعالمعغلرع عك ع ععتدمعكجعلؿعاإليػبلـعدكرهػعع ػبؿعرعيػؿعرعقػدـعللطفػؿع

مضػػمكالععثقعرلػػععمعالػػعغـعال لكلػػلع عكمالجػػجمععمػػعع عجػػعتعالطفػػؿع عكمعطل ععػػهعالمعلػػهع عكهالػػععلػػأعتعالػػدكرعالعبػػعملتع
لجملععمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعرػتعإيػدادعالطفػؿععكمػفعالضػركرمععغللػرعأالمػعطعالعال ػللعاالجعمعيلػلعالجػعلدةع
إليدادعأطفعؿعأبثرعقدرةعكعبلفععمععمعطل عتعالمجعق ؿع(عالجلدع ع )6004ع

بم ػػععأفعمتجج ػػعتعالعال ػػللعاالجعمعيل ػػلعر ػػتعمجعميال ػػععالير ػػتععي ػػعالتعم ػػفعع ػػدلعتعثقعرل ػػلعكاجعمعيل ػػلعكاقعص ػػعدللع
كجلعجػػللعأررزعهػػععالعغلػراتعاالقعصػػعدللعكالثقعرلػػلعالعػػتعل قػػتع بلػػعفعككظػػعلؼعالمتججػػعتعاالجعمعيلػػلعاليعملػػلعرػػتع

مجػػعؿعالضػ طعاالجعمػػعيتعبعألج ػرةعكالمدرجػػلعكالمجعمػػععالم لػػتع ع لػػثعأصػػع تعهػػذ عالع ػػدلعتعكالعغلػراتعيمػػؽع
القػػلـعكالميػػعللرعاالجعمعيلػػلعالجػػعلدةعرػػتعالمجعمػػعع ع لػػثععكاجػػهعغعل لػػلعاألجػػرعكالمتججػػعتعالعيللملػػلعكالثقعرلػػلع

صػػيك عتعرػػتععػػكرلرع لػػعةعطل ػػلعللصػػغعرع عكمػػععالعطػػكرعالعبالكلػػكجتعأرػػرزتعيػػدةعع ػكالتعمجػػتعجملػػعع الل ػعتع

المجعمععكالذمعااليبسعاثعر عيل عاألجرةعك علععلتععقلصعدكرهعع عكع كلتعمهعـعالعال للعاالجعمعيللعإل عمتججعتع
أخرلع(عغ عرمع ع )6001ثـععأفعالعال للعاالجعمعيللعهػتعأ ػدعالطػرؽعالعػتععكصػؿعالعفبلػرعكالجػلكؾعإلػ عم ار ػؿع
عطكر عكلهعععأثلرعب لرعرتعصلعغلعكع بلؿعربرعاإلالجعفعمالذطف عكلعهعالم برةع عكلذاعل دكععأثلرعالعال للعاالجعمعيللع
يل عالعفبلرع بؿعيعـعكيل عاإل داعع بؿعخعصع عمجعالعالعلمبفعإلالبعر عأكععجعهله(عهالعاع ع )6090ع
المبحث الثاني  :مفهوم التنشئة االجتماعية.
ع َ ِظ َتعمفهكـعالعال للعاالجعمعيللع عهعمعـعب لرعرتعمخعلػؼعمجػعالتعالميررػلع(عيلػـعاالجعمػعع عاالالثر كلكجلػع عيلػـع
الالفس)عكرتعالميعجـعكالقكاملس عرضبلنعيفعاأل عثعكالدراجعتعاالجعمعيللعكالالفجللعكالعر كلل عكمػععجػالذبر عهالػععالع
ليالػػتعجػػكلعقللػػؿعمػػفعبثلػػرعكغػػلضعمػػفعرػػلض كلبل ظعأالػػهعالعلكجػػدععيرلػػؼعجػػعمععمػػعالععلهػػذ عاليمللػػلعألالهػػععإ ػػدلع

يمللعتعاليلكـعاالجعمعيللعالعتعععجـع علالج للعكالعغلرعي رعالزمعفعكالمبعف عرهتعأصبلعيملللعععيلؽع عإلالجعفعرػتع
جلعقهعاالجعمعيت عكرلمععللتعالمعذجعل يضعمفعهلـعالعال للعاالجعمعيلل ع
كلػػرلعيػػعلـعاالجعمػػعععاألمرلبػػتع(ع عرج ػكالزع)عأفعالعال ػػللعاالجعمعيلػػل:عيمللػػلععيلػػـععيعمػػدعيل ػ عالعقللػػدعكالم عبػػعةع

كالعك دعمععاألالمعطعاليقلللعكاليعطفللعكاألخبلقللعيالدعالطفؿعكال ار د عكهتعيملللععهدؼعإل عإدمعجعيالعصرعالثقعرػلع
رػػتعالالجػػؽعال خصػػلل عكهػػتعيمللػػلعمجػػعمرةعع ػػدأعمػػفعالمػػلبلدعداخػػؿعاألجػرةعكعجػػعمرعرػػتعالمدرجػػلعكععػػأثرع جمعيػػعتع

الررعؽع(عمكج ع ع )9544ع

كليرؼعأملؿعدكرعبعلـعالعال للعاالجعمعيللع أالهععيملللعاجع داؿعالجعالبعال لكلكجتع أ يعدعاجعمعيللعكثقعرللعلعصػ حع

هتعالمكجهعتعاألجعجللعلجلكؾعالفردعرتعالمجعمعع(عللللع ع )6002ع
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كل ػػرلعاخ ػػركفعأفعالعال ػػللعاالجعمعيل ػػلعه ػػتعيملل ػػلعع ػػبلؿعالج ػػلكؾعاإلالج ػػعالتعللف ػػردعكأاله ػػععيملل ػػلعع كل ػػؿعالب ػػعلفع

ال لكلكجتعإل عبعلفعاجعمعيت عكأالهععاليملللعالعتعععيلؽع عيللـعأرػرادعالمجعمػععمػفعالجلػؿعالجدلػدعبلػؼعلجػلبكفعرػتع
المكاقؼعاالجعمعيللعالمخعلفلعيل عأجعسعمععلعكقيهعمالهـعالمجعمععالذمعلال لكفعرله عبمععأالهععيملللعإبجعبعالفػردع

عكهتعألضععاليمللػعتعاالجعمعيلػلعالعػتعلجػعطلعع هػععالكللػدعال ػرمعالمػزكدع إمبعالػعتعجػلكبللعرطرلػلع
ثقعرلعالمجعمع
ن

اجعمعيل ػػعع ل ػػثعلصػ ػ حعر ػػتعالالهعل ػػلع خص ػػللعاجعمعيل ػػلععيم ػػؿعكرق ػػععأل ب ػػعـعجمعيعه ػػعع
أفعلعط ػػكرعكلالم ػػكعالجػ ػ نلععك
ن
كميعللرهععكثقعرعهع(المهدمع ع )6002ع
العال للعاالجعمعيللع:عهتعاالعقعؿعالطفؿعمفعبعلفع لكلكجتعإل عبعلفعاجعمعيتعيػفعطرلػؽعالعفعيػؿعاالجعمػعيتعمػعع

األخرلفع(عميركؼع ع )9543ع
ع

العال ػػللعاالجعمعيلػػلع:عهػػتعيمللػػلععيلػػلـعالطفػػؿعالميعقػػداتعكالقػػلـع مػػععلجيلػػهعمجػػتكالعكيضػكاعرػػتعالمجعمػػعع(ع ػػعركفع
ك علرفعكجعسع ع )9544ع
العال ػػللعاالجعمعيلػػلع:ععمثػػؿعالكيػػععمػػفعالضػػغطعاالجعمػػعيتعالػػذمعلمعرجػػهعالمجعمػػععيلػ عالفػػردعلعركلضػػهعكعبلفػػهعمػػعع

المالظكملعاالجعمعيللع عكل دكعالفردعببعلفعغلرعمجعقؿعكجلكبهعللسعجكلعأيعدةعأالععجعالمعذجعمبعج لعخبلؿعمر للع
الطفكللع(عبكشع ع )6006ع

العال ػػللعاالجعمعيلػػلع:عي ػػعرةعيػػفععفعيػػؿعاجعمػػعيتعرػػتعقكايػػدعللعر لػػلعلعلقعهػػععالفػػردعرػػتعم ار ػػؿعيمػػر عالمخعلفػػلعمػػفع

الطفكللعك ع عال لخكخلع(ع فعيكفع ع )6091ع

العال ػللعاالجعمعيلػػلع:عإبجػعبعالفػػردعأالمػػعطعالجػلكؾعالجػػعلدةعرػتعبلفلػػلععمثػػؿعالقػلـعكالميػػعللرعالعػتعلع العهػػععالمجعمػػعع ع
كعص حعقلمععكميعللرعخعصلع هع(عميكضع ع )6091ع

لكلكجلععلهع
عععضمفعمفعجهلعبعلالعع
لعضحعمفعاليرضعالجع ؽعأفعيملللعالعال للعاالجعمعيللعيملللعميقدةعمع ي ل
ن
ن

عبكلالػػهعالخػػعصعكاجػػعيداداعهعالمخعلفػػل عكمػػفعجهػػلعأخػػرلع ػ بلعمػػفعاليبلقػػعتعكالعفػػعيبلتعاالجعمعيلػػلعالعػػتعع ػػدثع

ػعمراع ػلفعالعال ػللعكالفػردعلػتدمعإلػ عالمػكع
داخؿعإطعرعميلفعمفعالميعللرعكالقلـ عكمفعجهلعثعلثػلععفػعيبلن
ن
عدلالعملبلػععمج ن
لجلع ع
ذاتعالفردععدر ن
ػرضعألضػػععأفعميظػػـعالعفجػػلراتعالعػػتععالعكلػػتعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلععالصػػبعرػػتعالع لػػلعبكالهػػعع
بمػػععلعضػػحعمػػفعاليػ
ن
العفعيػ ػػؿعاالجعمػ ػػعيتعالعػ ػػتعلبعجػ ػػبعاألر ػ ػرادعمػ ػػفعخبللهػ ػػعع خصػ ػػلعهـعكلعيلمػ ػػكفعرػ ػػتعالطعقهػ ػػععطرلقػ ػػلعال لػ ػػعةعرػ ػػتع
مجعميهـ كععفػػؽعأغلػػبعالعيرلفػػعتع ػػكؿعالهػػدؼعاألجعجػػتعمػػفعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكالػػذمعلعمثػػؿعرػػتعع ػػبلؿعالبػػعلفع

ال لكلكجتعكع كللهعإل عبعلفعاجعمعيت ع

-41-

العدد( 33)3حزيران 0303

المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية

تصدر من السنبمة لمدراسات والتدريب والنشر

ع

ععععععععالم ثعالثعلثع:عأهمللعكأهداؼعكأجعجلعتعالعال للعاالجعمعيلل ع ع

أهمللعالعال للعاالجعمعيللع :ع

ع دكعأهمللعالعال للعاالجعمعيللعرتعبكالهععالم ددعكاألجعسعلمجعق ؿعالمجعمعع عرهتعع التعإطعراتعاألملع

كعبكفعلدلهـعالمهعراتعال ضعرللعالعتععيطتعرلمعع يدعال يدعال ضػعرمعللمجعمػعع عرعلعال ػللعاالجعمعيلػلع
هتعاليملللعالعتع كاجطعهعععب ؼعقدراتعالفردعكطعقععهع عكعتهلهعالجعثمعرهععكعر د عإل عبلفللععجخلرهعع

رػػتعخدمػػلعالمجعمػػععكأهدارػػهع(عالمرجػػتع ع)9549ع عبمػػععلبمػػفعأهملػػلعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع أالهػػععكجػػلللع
ل قعاعالمجعمععكالم عرظػلعيلػ عثكا عػهعال ضػعرللعيػفعطرلػؽعالقػؿعالقػلـعال ضػعرللعكالثقعرلػلعكاالجعمعيلػلع

مػػفعجلػػؿعإل ػ عجلػػؿع عكع قػػؽعالعكاصػػؿع ػػلفعاألجلػػعؿع عبمػػععإالهػػععيمللػػلعمهمػػلعألالهػػعععػػتدمعإل ػ ع الػػعاع
االعجعهػػعتعالجػػللملعرػػتعاألر ػرادعكع قػػؽعالالمػػكعال ػػعمؿع عكعبجػػبعالخ ػراتعكالمهػػعراتعاالجعمعيلػػلعكاللغػػلع

العتعهتعأداةعاعصعؿع لفعأررادعالمجعمعع عكهتعيملللعلعطػكلرعالمهػعراتعكاألجػعللبعالعػتعل ععجهػععالفػردع
القػكمعكالفيػػعؿعالػػذمعلجع ػػيرعقد ارعػهعالذاعلػػلع كقػػدراتعمجعميػػهعرل كلػػهعإلػ عطعقػػلعكاالعػػعجعلفلػػدعالمجعمػػعع ع
ك عخعصعرعالعال للعاالجعمعيللععتدمعإل عالعالمللعال عمللعللمجعمع(عالغزكم ع )9556ع

أهداؼعالعال للعاالجعمعيلل:عععجي عالعال للعاالجعمعيللعالػ عع قلػؽعاألهػداؼعالععللػلع ):يعقػؿ ع 9550ع
مطعكعع ع 9546عالمرجتع ع)9549ع :ع

 عمبػػلفعالفػػردعمػػفعالالمػػكعالمعبعمػػؿعل خصػػلعهع عكعفػػعحعاجػػعيداداعهع عكطعقععػػهع عكعالملعهػػععكعكجلههػػععالعكجلهعالص لحع

 مجػػعيدةعالفػػردعيلػ ػ عامػػعبلؾعالقػػدرةعيلػ ػ عالعبلػػؼعاالجعمػػعيتعالمج ػػعمرعمػػععم لطػػهعاالجعم ػػعيتع عكعزكلد ع علخ راتعكالمهعراتعاالجعمعيللعالعتعلعطل هععهذاعالعبلؼع

 عمبلفعالفردعمفعممعرجلعالقلـعالدلالللعكالخلقللعرتع لععهعاالجعمعيللع بؿععلقعلتعك معجلز-

فعالفردع علخ راتعكالمهعراتعاالجعمعيللعالعتععجعيد عيل ع فظعكع التععراثهعالثقعرت

 عزكلدعالفردع علميعرؼعكالعكجلهعتعالعتععصكفعجلكبهعمػفعاالال اررػعتعاالجعمعيلػلع عكابجػع هعقالعيػلعاجعمعيللعكخلقللعكالفجللعلجلكبهعاالجعمعيتع

 -عزكلدعالفردع علقلـعكاليعداتعاالجعمعيللع عكاألالمعطعالجلكبللعمفعخبلؿعالمكاقؼعاالجعمعيللع

 ع قلؽعالالمكعاالجعمعيتعكاالالفيعلتعكاليقلتععللفردع عكالعكازفعاليعطفتعكالمكعال خصللعالمكاعجللمع -عأبلدعالذاتعاالجعمعيللعللفردعكريعلعهععأثالعاعالمكهعع

 ع قل ػػؽعالعمعج ػػؾعاالجعم ػػعيتع ػػلفعمخعل ػػؼعط ق ػػعتعالمجعم ػػععكرلعع ػػهعاليمرل ػػلع عي ػػفعطرل ػػؽععيم ػػلـعالعجعمحعكالعجعكمع لفعالالعسع عكعيللـعال قكؽعكاأليع ارؼع رلعتعاحخرلفعرتعالمجعمع
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 م عر لعأ بعؿعالفقرعكالضػلعععالالفجػتعكاالجعمػعيتعكالجػلكبتعكالفبػرمعالعػتعليػعالتعمالهػععالمجعمػعع عيفعطرلؽعالعر للع عكعالمللعركحعاال داععكاليمؿ

أجعجلعتعالعال للعاالجعمعيللع :ع

هػػتعاألجعجػػلعتعالعػػتعع ػػعرطععكررهػػععلبػػتععقػػكـعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع أدكعارهػػعع ػػبؿعريػػعؿعكالػػعجحع

كععلخصع مععللتع :ع

 عكرلرع الللع لكلكجللعجللملع:عكعيالتععكرلرعال لللعال لكلكجللعالجللملعللطفػؿعكعمثػؿعاجػعسعجػكهرمع عكذل ػػؾعألفعيملل ػػلعالعال ػػللعاالجعمعيل ػػلععب ػػكفع ػ ػ لعمج ػػع لللعإذاعب ػػعفعالطف ػػؿعمي ػػعبلعأكعميعكه ػػعع ع

كالمجعمععملزـع عكرلرعبعرلعالكجعلؿعالعتعمفع أالهعععجهلؿعيملللعالعال للعاالجعمعيللعلهذ عالفللعمفع
الالعسع(عجع رع ع)6000

 كجكدعمجعمععللعفعيؿعميهع:عاإلالجػعفعبػعلفعاجعمػعيتعالعلجػعطلععأفعليػلشع ميػزؿعيػفعالجمعيػلع عرهكعمالذعأفعلكلدعلمرع جمعيعتعمخعلفلع عرلالعقؿعمفعجمعيلعإل عأخرلعم ققػعع ػذلؾعإ ػ ععع عجععػهع

المخعلفػػلع عكالمجعمػععلمثػػؿعالم ػػلطعالػػذمعلال ػػأعرلػػهعالطفػػؿعاجعمعيلػػععكثقعرلػػعع عك ػػذلؾعع قػػؽعالعال ػػللع
االجعمعيلػػلعمػػفعخػػبلؿعالقػػؿعالثقعرػػلعكالم ػػعربلعرػػتععبػػكلفعاليبلقػػعتعمػػععأر ػرادعاخ ػرلفع هػػدؼعع قلػػؽع

عمعجؾعالمجعمعع(عيمرع ع)6000

 الداريلػػلع:عكهػػتعالػػدارععكالم فػػزعالػػذمعلػػدرعع علالػػعسعإل ػ ععب ػرارعجػػلكؾعميػػلفع قػػؽعلػػهعارعلع ػػععرػػتعالجع ؽع عاكعاالهعع لفعلهعأالهعل قؽعلهعهدؼعميلفع عرعلددارععهكعأ دعال ركطعالمطلػكبععكررهػععمػفع

أجؿعع فلزعالفردعيل عالقلعـع علعفعيؿعمععالمجعمعع عكمفعثـعابعجعبعالخ راتعاالجعمعيللعالمعالكيلع

(عالرلع عع ع)6003

 اإلر عدعكالعكجلهع:عكهكععكجلهعالصغعرعإل عأجعللبعالعيعمؿعاالجعمعيتعالجػللـع عكعكجلػهعالمػراهقلفعكال ار دلفعإل عبلفللعع قلؽعالعفعيؿعاليعـعالالعجحعممععلجهـعرتعع قلؽعيملللعالعال ػللعاالجعمعيلػلع(ع

مكرلشع ع )6009ع

عالم ثعال ار ععع:عخصعلصعالعال للعاالجعمعيلل ع
عبمفعخصعلصعالعال لعاالجعمعيللع مععللتع :ع

 العال ػػللعاالجعمعيلػػلعيمللػػلعع ػػبلؿعاجعمػػعيتع عكهػػتعع كلػػؿعاإلالجػػعفعمػػفعبػػعلفع لكلػػكجتع لػكاالتع عإل عبعلفعإالجعالتعلمعلؾعالمتهبلتعاإلالجعالللعكاالجعمعيللعممععلجيلهعبعلالععالعضجعع ع

 العال ػػللعاالجعمعيلػػلعيمللػػلعأ ػ عععلل عجػػعتع:عإالهػػععيمللػػلععهػػدؼعإلػ عإ ػ عععال عجػػعتعاالجعمعيلػػلعللفػػردع عكهػػذ عال عجػػعتعهػػتع:عال عجػػلعال لكلكجلػػلع عكال عجػػلعلؤلمػػفع عكال عجػػلعللم ػػلع عكال عجػػلع
للعقػدلرع عكال عجػلعللميلكمػعتع عكال عجػلعلؤلالعمػعاع عكلجػعيدععل لػلعهػذ عال عجػعتعالالمػكعاالجعمػعيتع
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الجللـعل خصللعالطفؿععكالعال للعاالجعمعيللععل تعهػذ عال عجػعتعيػفعطرلػؽعالعفعيػؿعاالجعمػعيتع ع

لؽعمتججععهععجكااعبعالتعالمدرجلع عأكعاألجرةع عأكعجمعيلعالررعؽ
ع
كيفعطر

 العال للعاالجعمعيللعيملللعدلالعمبللع:عع دثعيفعطرلؽعالعفعيؿع لفعاألرػرادعداخػؿعم ػلطعاجعمػعيتعميػػلفعرلػػعـعخبللهػػععالقػػؿعاألالمػػعطعالجػػلكبللعيػػفعطرلػػؽعمػػععلجػػم عالالمػػكذجعكلبػػكفعالمبل ظػػلعدلػػدفع

العال ػػللع ميال ػ عأفعالفػػردعلبل ػػظعالالمػػعذجعالج ػلكبللعأمعمػػهعرلعػػأثرع هػػععالفجػػلععكهػػذاعالعػػأثلرعلالعقػػؿعإل ػ ع
يملللععقمصعكأمعثعؿعللالمعذجع ع
ع

عععععععععععععععععععععععععالفصؿعالثعلث ع
عععععععععععالم ثعاألكؿ:ععمتججعتعالعال للعاالجعمعيلل ع

عالمتججعتعاالجعمعيللعالعتعع رؼعيل عيملللعالعال للعاالجعمعيلػلعبثجػرةعكمعالكيػلعرهالػعؾعالمتججػعتع
العقللدللعبؤلجرةعكهػتعأكؿعم ػلطعلعيعمػؿعميػهعالطفػؿعمالػذعكالدعػهع عكالػذمعلعم ػكرعأجعجػعع ػكؿعاألبعكع

األـع عكاألجرةعبعالتعالمتججػلعالعػتععهػلمفعيلػ عيمللػلعالعال ػللعاالجعمعيلػلعألررادهػعع عثػـععقلػصعدكرهػعع
ظهػػكرعمتججػػعتعاجعمعيلػػلعجدلػػدةعأخػػذتعدكرعاألج ػرةع عرهالػػعؾعالمدرجػػلعكالمجػػجدعكهػػتعألضػػعععيع ػػرع

متججػػعتععقللدلػػلع ػػعلالظرعللمتججػػعتعال دلثػػلعالعػػتعال ػػأتعالعلجػػلعالعطػػكرعالعبالكلػػكجتعكالعقػػدـعالمػػدالتع ع
كرتعمقع ؿعالمتججعتعالعقللدللع عهالػعؾعالمتججػعتعال دلثػلع:عكجػعلؿعاإليػبلـعالعػتععيع ػرعمتججػلعذاتع

ريعلللعرعلقلعرتعالعال للعاالجعمعيلػلع عكالعػأثلرعيلػ عاأل ػخعصعك الػعاعاالعجعهػعتعكعكجلػهعالػرأمعاليػعـع ع
كمفعالمتججعتعال دلثلعرتعالعال للعاالجعمعيللععالالكادمعالرلعضللعكالثقعرلػلعكالعػتععجػعقطبعالبثلػرعمػفع

األررادع عكأال أتعخصلصععل غؿعكقتعالفراغع عكعزكلد ع علخ راتعاالجعمعيللع عأمععرلمععلخػصعجمعيػلع
الررعؽعرهتعمتججلعذاتععأثلرعب لرعرتعجلكؾعالفردعكهتعمتججلععقللدللعمفع لثعالال ػتاعألالهػععالععجػلع
ي ػػفعط لي ػػلعالف ػػردعاالجعمعيل ػػلععكلب ػػفعاألهعم ػػعـع ه ػػععك د ارج ػػعهععكال ػػثعر ػػتعم ػػدلععأثلره ػػععيلػ ػ عج ػػلكؾع

األطفعؿعاالجعمعيتعهكعأهعمعـع دلثع(ع قتعكاخركفع ع )9541ع

لعةعالمجلملفعكالذمعليمؿعيل ععال للعاألطفعؿع
ع
كهالعؾعالمججدعالذمعليع رعمتججلعاجعمعيللعهعملعرتع

يل ػ عقػػلـعاإلجػػبلـع عإلضػػعرلعإل ػ عمتججػػعتعأخػػرلع عااليػػبلـععالمتججػػعتعالرلعضػػللع عكهػػتععقػػكـعيل ػ ع
أبمػؿعكجػػهع عكلبػػفعلجػػبعالعيػػعكفعكالعالجػػلؽع لالهػػعع عػ عالعلبػػكفعهالػػعؾععالػػعقضعرػػتعأهػػدارهععكمضػػعملالهعع

رلمعععقدمهعللالع للعرتعالمجعمعع ع

ععععععععععععععععععععععالم ثعالثعالتع:عاألجرة ع

األجرةعهتعالمتججلعاألكل عالمجتكللعيفعالعال للعاالجعمعيللعللطفؿع عرأهملعهػععالععقعصػرعيلػ ععػكرلرع

اال علعجعتعالمعدللعللطفؿ:عبعلغذااعكالبجعاعكالمجبفع ع ؿععمعػدعلعػكرلرعالجكاالػبعاليعطفلػلعكاالجعمعيلػلع
مجمكيػػلعمػػفعالقػكااللفعالعػػتعع ػػددعلػػهعمػػعذاعلأبػػؿع؟عمػػعذاع
ع
عرمالذاليكمػلعأظػػعرر عالجػػدعالطفػػؿعالفجػػهعم عصػراع
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للػ سع؟عكهػػتعالعػػتعع ػػددعاللغػػلعالعػػتعلع ػػدثع هػػععمػػععاحخػرلفع عكهػػتعالعػػتعلػػهعبلفلػػلعالعي لػػرعيػػفعا ارلػػهع
كرغ ععػػهع عكع ػػددعلػػهعالمدرجػػلعالعػػتعجػػلعيلـع هػػعع عكال ػػزبعالجلعجػػتعالػػذمعلالعمػػتعإللػػهعرػػتعالمجػػعق ؿع ع

كعيع رعاألجرةعأقكلعالظـعالمجعمعع علرغـعمفعصغرع جمهعع عكمقعراللع علالظـعاألخرلعالجلعجللعكالعر كللع
كاالقعصعدلل عكعيددعكظعلؼعاألجرةعرمالهععالكظلفلعالعبعثرللعكالكظلفلعاليعطفللع عربلع دعأفععبكفعاألجػرةع
مصدرعاإل عععاليعطفتعألفعيدـعاإل ععععتدمعإل عال كادثعالالفجللعالخطلرةع عكقدععػتدمع ػعلفردعإلػ ع

إال اررػػعتعالفجػػللعاجعمعيلػػلع(الي ػزةع ع)6000ع عرعل رمػػعفعمػػفعاليطػػؼعكال ػػبعلػػتدمعإل ػ عالقلػػؽعكرقػػدافع
الثقلعكال يكرع علعيعجلع عكألضعععقكـعاألجرةع علكظلفلعالخلقللع:ع لثعلعيلـعالطفؿعداخؿعاألجرةعالجػلكؾع
الخلقتعكلع ربعخصعؿعال جعيلعكاإلقداـعكالصدؽع عأكعالج فعكالرلعاعكالبذبع عكهذاعليعمدعيل عالجػكع

الخلق ػػتعر ػػتعال ل ػػتعال ػػذمعلي ػػلشعرل ػػهعالطف ػػؿع عكألض ػػععلؤلجػ ػرةعكظلف ػػلعاجعمعيل ػػلع:ع ل ػػثعلع ػػزكدعالطف ػػؿع
علرصػػلدعاألكؿعمػػفعأجػػعللبعالجػػلكؾعاالجعمعيلػػلع ع لػػثعلعلق ػ عالطفػػؿعرػػتعاألج ػرةعدركسعرػػتعالص ػكابع

كالخطأعكال جفعكالق لحع عكمععلجكزعافعلفيلهعكمععالعلجكزع عكمعلهعمفع قكؽع عكمػععيللػهعمػفعكاج ػعتع ع

كطرؽعالعيعمؿعمععاحخرلفع ع

عالكظلفلعاليقلللع:عع لرعالدراجعتعأفعالخمسعجالكاتعاألكل عمفع لعةعالطفؿعذاتعاهمللعب لػرةعجػداعرػتع
المك عاليقلتع عكعزدادعريعلللعاال عبعؾع عحخرلفعيالدمععلعيلـعلغعهعالقكمللع عكليع ػرعقػعدراعيلػ عاالعصػعؿع
هـع(ع ركخع ع )6004ع

عكالضػػععالكظلفػػلعاالقعصػػعدللع:عرعألجػرةعع عػػعجعإلػ عريػػؿعاقعصػػعدمعمبللػػـعإل ػ عععال عجػػعتعاألجعجػػللع ع
أمػػععيػػفعدكرعاألج ػرةعرػػتعال للػػلعاالجعمعيلػػلع عرلبعجػػبعالطفػػؿعيػػفعطرلػػؽعاألج ػرةعالميػػعللرعاليعمػػلعالعػػتع
عفرضهععأالمعطعالثقعرلعالجعلدةعرتعالمجعمعععكلبعجبعألضععالميعللرعالخعصلع عألجػرةعالعػتععفرضػهععهػتع

يللػػهع عك ػػذلؾععص ػ حعاألج ػرةع هػػذاعالميال ػ عكجػػلللعالمجعمػػععلل فػػعظعيل ػ عميػػعللر عكيل ػ عمجػػعكلعاألدااع
المالعجبعلعلؾعالميعللرع عبمععكعجعهـعاألجرةعرتعع قلؽعالالمكعالججػمتعكاليقلػتعكاإلالفيػعلتعكاالجعمػعيتع

للطف ػػؿع عكعقرل ػػرعاالرع ػػعطعالي ػػعطفتع ػػلفعالطف ػػؿعكأجػ ػرعهعك ػػيكر ع عل ػػبعكالعق ػػدلرعلذاع ػػهعليع ػػرعأجعج ػػلعع
لجبلمعهعالالفجللعكالمك عاليقلتعكاالجعمعيتع(عالجلدع ع )9531ع ع
ع

المبحث الثالث  :المدرسة.

المدرجػػلع عإفعكظلفػػلعالمدرجػػلعالععقػػؼعيالػػدع ػػدكدعالقػػؿعالميػػعرؼعالمكجػػكدةعرػػتع طػػكفعالبعػػبعر جػػبع ع

كاالمععرػتعيمللػلعدمػجعهػذ عالميػعرؼعرػتعأكجػعطعالمياللػلفع هػعع عكلالظػرعجػكدعدلػكمع"عإلػ عالمدرجػلع أالهػعع
متججلعاجعمعيللععيمؿعيل عع جلطعال لعةعاالجعمعيلػلع عكاخعزالهػععرػتعصػكرةعاكللػلع جػلطلعكرػتعمبػعفع

اخرعلقػكؿع"عدلػكم"عإفعالمدرجػلعهػتعالمدرجػلعهػتعمتججػلعأكجػدهععالمجعمػععإلالجػعزعيمػؿعخػعصع عهػكع

ال فػػعظعيل ػ عال لػػعةعاالجعمعيلػػلع عكع جػػلالهعع عكعبػػفعكظلفػػلعالمدرجػػلعبمػػععلػػرلع"عبلػػكسع"عرػػتعع كلػػؿع
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مجمكيػػلعمػػفعالقػػلـعالجػػعهزةعكالمعفػػؽعيللهػػععاجعمعيلػػعع عرقػػدعمعرجػػتعالمدرجػػلعهػػذاعالػػدكرعرػػتعاليصػػكرع

الكجػػطللعبمػػععهػػكعال ػػعؿعرػػتعالقػػرفعالععجػػععي ػػرع(عكطفػػلع ع)6004عكععيػػددعكظػػعلؼعالمدرجػػلعكمالهػػعع

الكظلفػػلعالجلعجػػللع:ع لػػثععج ػػي عإل ػ عع قلػػؽعأه ػػداؼعكغعلػػعتعالمجعمػػععر ػػتعمخعلػػؼعمجػػعالتعال ل ػػعةع
كملعدلالهععالجلعجللع عكهتعاداةعالمجعمععرتععكجلػهعالطعقػعتعكالفيعللػعتعالمجعميلػلعال ػكعأهػداؼعمال ػكدةع
كم ددةع عكالمدرجلع كصفهعع لقلعكجلطللع لفعاليعلللعكالدكللععجػي علع قلػؽعالغعلػعتعاالجعمعيلػلعالعػتع
ددهععالمجعمعع(عالجلد ع )6003عكمفعأهـعاألدكارعالعتععلي هععالمدرجلعهتع:ع ع

 عالعأبلدعيل عالك دةعالقكمللعللمجعمعع -ضمعفعالك دةعالجلعجللع

 عالم عرظلعيل ع اللىلعالمجعمعع -عبرلسعااللدلكلكجلععالجعلدةع

 -ع قلؽعالك دةعالثقعرللعكالفبرللع

كهالػػعؾعكظلفػػلعاقعصػػعدللعللمدرجػػلع لػػثععجػػي عإلػ ععل لػػلعا علعجػػعتعالعبالكلكجلػػععال دلثػػلعمػػفع:عراللػػلفع ع
كخ ػ ػرااع عكععيلم ػػعاع عكأل ػػدعيعمل ػػلع(عكطف ػػلع ع)6004ع عكع ػػلرعالد ارج ػػعتعالع ػػتعأجرل ػػتعر ػػتعالكالل ػػعتع

المع دةعاالمربللعيعـع9526ع عإل عافع%61عمفعالجبعالالمكعاالقعصعدمعليكدعإل ععطػكرعالعيلػلـعرلهػعع
ع

كألض ػػععالمدرج ػػلعله ػػععكظلف ػػلعثقعرل ػػلع ل ػػثععج ػػي عإلػ ػ عع قل ػػؽعالعكاص ػػؿعكالعج ػػعالسعالثق ػػعرللفعر ػػتعإط ػػعرع

المجعمػػععالكاجػػعع عكعأخػػذعكظلفػػلعالمدرجػػلعالثقعرلػػلعاهملػػلعمع ازلػػدةعكمل ػػلعبلمػػععازدادتع ػػدةعالعالعقضػػعتع

الثقعرلػ ػػلعكاالجعمعيلػ ػػلع ػ ػػلفعالثقعرػ ػػعتعالفريللالقعلمػ ػػلعرػ ػػتعإطػ ػػعرعالمجعمػ ػػععالكا ػ ػػدع(عر ػ ػكافع ع)6006عع

بعلعالعقضعتعاالجعمعيللعكاليرقللعكالجغرارلػلع عكهػتعالعالعقضػعتعالعػتعلمبػفعافعع ػبؿعيعمػؿعبػ حعليلػؽع
ع قلؽعك دةعالمجعمععالجلعجللع عكعكاصلهعالثقعرتع عكعفعيلهعاالقعصعدمع ع

كرتعمجعؿعالعال للعاالجعمعيللع:ععجي عالمدرجلعإل عع قلؽعمععللتع :ع

 -دكرهععرتعيملللعالعال للعاالجعمعيللعكالعر كللعكاالخبلقللعلؤلطفعؿعكصغعرعالجفع

 عطكلرعقدراتعالعبلملذع عكذلؾعالجعليعبعالميعرؼعمفعمخعلؼعاليلكـع عكالعبالكلكجلععال دلثلع -القؿعالثقعرلعك قعتهععرتعالجلؿعال علتعكعالعقلهععلبلجلعؿعالقعدملع

 عطكلرعقدراتعالعبلملذيل عيملللعالالقدعاليقبلالتع هدؼععكجلععمدارؾعالعبلملذ (عالجلد ع)6003 -القؿعالثقعرلعمفعالمجعمععمفعجلؿعإل عجلؿ ع

 عزكلدعالمجعمعع علم ديلفعكالمجددلفع للمدرجلعكظلفلعجلعجللع -للمدرجلعكظلفلعاقعصعدلكع

 للمدرجلعكظلفلعاالالعقعاعاالجعمعيت (عي دعالر مف ع)6009-46-
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كلرلعإ راهلـعالعصػرعإفععػكرلرع للػلعاجعمعيلػلعأبثػرعإع ازالػععمػفعال للػلعالخعرجلػلع علػتثرعرػتععال ػللعالعلملػذع

كعبػػكلفع خصػػللععبكلالػػععلمبالػػهعمػػفعالعفعيػػؿعكالعبلػػؼعمػػععالمجعمػػعع(عالعصػػر ع)9555ع عكالمدرجػػلععيػػدع

المتججلعالثعالللع يدعاألجرةعالمخكلػلع كظلفػلعالعال ػللعاالجعمعيلػلعلبلطفػعؿعكالالع ػللع ع لػثععقػكـع إيػدادعع

األجلػػعؿعالجدلػػدةعرك لػػععكميررلػػععكجػػلكبلععك ػػداللععكأخبلقلػػععكمهاللػػععمػػفعإالخػراطهـعرػػتعالمجعمػػعع عكعجػػي ع
لع قلػػؽعالعر لػػلعالفاللػػلع عكالعر لػػلعال داللػػلع عكالعر لػػلعاالخبلقلػػلعكالرك لػػلع عكالعر لػػلعاالجعمعيلػػلع عكع قلػػؽع

الالمكعالميررتع(عدلكمع ع)9534ع ع
ع

عععععععععععععالم ثعال ار عع:عالمتججعتعاإليبلمللع ع

إفعكجعلؿعاإليبلـعرتعاليصرعال دلثععيع رعمفعاهـعالكجعلؿعالعر كللع ع لثععقدـعمكادعيلملػلعكثقعرلػلع

معالكي ػػلعم ػػفعخ ػػبلؿعالمج ػػرحعكالعلفزل ػػكفعكاالذاي ػػلعالمرلل ػػلعكالمج ػػمكيلعكالصػ ػ ؼعكالمج ػػبلتعالمخعلف ػػلع ع
كليلهػػعععيع ػػرعمػػفعالكجػػعلؿعالع ركلػػلعال ػػلقلع عرهػػتععجػػذبعالالػػعسعرػػتعمخعلػػؼعااليمػػعرعكمػػفعالجالجػػلفع ع

كهتعاداةعهعملعمفعادكاتعالعر للعالمجعدلملع عكمفعادكاتعالالهكضع علمجعميعتعثقعرلعع عبمععاالهعععمععزع
ملزاتعالعععكاررعرتعغلرهععمفعكجعلطعالثقعرلعاألخرلع ع لثعأالهععجػرليلعاالجػعجع لعلال ػرعالمجػعجداتع

رػػبعمجػػعؿعاليلػػـعكالميررػػلعكالعط لػػؽع عكجػرليلعالال ػػرعلهػػعع عكقػػدعمبالهػػععمػػفعذلػػؾعايعمعدهػػععأجعجػػععيل ػ ع

اليلـعال دلثعكعط لقععهعرتعمجعلهع ع

كلقصدع كجػعلؿعاإليػبلـعال ػدلثعهالػععالمتججػعتعاالهللػلعال بكملػلعكالرجػمللعكغلػرعالرجػمللعالعػتععال ػرع

الثقعر ػػلع عكعي ػػرؼعاألرػ ػرادع ػػعلعراثعقدلم ػػهعك دلث ػػهع عكعيال ػػتع ػػعلالكا تعالعر كل ػػلع ه ػػدؼععبل ػػؼعالف ػػردعم ػػعع

الجمعيلعالم لللع عإذعليع رعيالصرعأجعجتعكمفعيالعصرعالعال للعاالجعمعيللع عكعيع رعكجػعلؿعااليػبلـع
مػفعأهػـعالمتججػػعتعاالجعمعيلػلعكالثقعرلػػلعكأخطرهػععرػػتعيمللػلعالعال ػللعاالجعمعيلػػلعمػفعخػػبلؿعمػععع ملػػهع

مػػفعمل ػزاتعجذا ػػلعكمػػتثراتعرعيلػػلع عك مػػععععضػػمالهعمػػفعميلكمػػعتعكخ ػراتعكجػػلكبلعتععقػػدمهعع طرلقػػلع
مغرللعكلبمفعدكرهععرتعالعال للعاالجعمعيللعمفعخبلؿع :ع

 -عقدـعللفردعأصكؿعالميعرؼعكالص لعكاحدابعكاالخبلؽعكاال جعسع علمجعمععكال لعةع

 عقكـع مهملعالعيللـعهدرهععاجعمعيتع عككظلفلعاجعمعيللع عكعجي علخلؽعمجعمععمعيعكفعمع عب -عجهـعرتعالمكعالقلـعاالجعمعيللعلدلعاالطفعؿع

 عجهـعرتع عجععهعللعخلؿعكالميررلعكجيلعاإلطبلعع عقػػدلـعاال ػػداثعالم للػػلعكالدكللػػلعمػػفعخػػبلؿعال ػراتعاألخ ػػعرعكاالػكاععال ػرامجعالمعالكيػػلع عك ػػذلؾععقػػدـعللال عللعالعررلهعكالعثقلؼعكااليبلـعع

 -عيلـعالطفؿعبلؼعللاجهعالم ببلتعرتع لععهع
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 عالمللعالالع للعيقللععكيعطفلععكاجعمعيلػععكخلقلػععككجػلللعمػفعكجػعلؿعثقػعرعهـع(عغػعمع ع )6095عكهالػععال لرعإل عضركرةعاالهعمعـع كجعلؿعاإليبلـعكاليمؿعيل ععكظلفيعع فعيلللع عك مععلعالعجبعمععم ار ؿع
المكعاالطفعؿعالذلفععكجهعإللهـع عكعل تع عجععهـعكا علعجععهـع عكع بؿع خصلععهـع ع

عععععععععععععععالم ثعالخعمسع:عالمتججعتعالدلالللع ع

مععأفعالدلفعلرجـعأطراعيعمػلعكاضػ لعرػتععكجلػهعاألدكارعالمخعلفػلعألرػرادعاألجػرةعرػتعاأليعالػعاع أطفػعلهـع
كعال لعهـع طرلقلعجللملع عرإفععأثلرعهذ عالمتججلعلعـع ػبؿععرابمػتععػعرلختعأكع ػبؿعمقصػكدع عكجلػهع

الالع ػػللفع عكه ػػكعع ػػأثلرعأب ػػرعم ػػفعالمتجج ػػعتعاالخػػرلعللعال ػػللعاالجعمعيل ػػلع عكخعصػػلعر ػػتعالمجعمي ػػعتع

اإلجبلمللع علفكؽعالمتججلعالدلالللعبؿعالععثلراتعالمخعلفلعرتعاالجرةعكالمدرجلعكرتعال عرععكرتعاإليبلـع
عجػكااعبػػعفعالعػػأثلرعأجعجػػلععأكعثعالكلػػعع(عال ػػعرثتع ع)9555ع عكلػػأعتعهػػذاعالػػدكرعمػػفعالمجػػعجدعكالبالػػعلسع

كمخعلؼعدكرعالي عدةعكمععلرع طع هععمفعمتججعتعأكعأ خعصعليلمكفعاألجسعالدلالللع عكمػععلعيلػؽع هػعع
مفعأربعرعاجعمعيللعاقعصػعدللعععرلخلػلعثقعرلػلعإالجػعالللع ع لػثعععملػزعالمجػعجدعكالبالػعلسع مبعالػلعيظلمػلع
رتع لعةعالدكؿعالير للع عالفعالدلفعلتدمعرتعالمجعميػعتعاإلالجػعالللعدكراعب لػراعرػتع لػعةعالالػعسع(عإ ػراشع
ع)9554ع ع

بمععرتعاليعلـعاإلجبلمتعلظهرعدكرعالمتججعتعالدلالللعرتعالعر للع كضكحعلبكفعالػدلفعلػدخؿعرػتعالػالهجع

االجعمعيتعللمجلـع عكغعل ععمعععبػكفعالمتججػعتعاالجعمعيلػلعاألخػرلعبعلمدرجػلعكاألجػرةعكاإليػبلـعمقلػدةع
مػػعععلقالػػهعالمتججػػعتعمػػفععيػػعللـعالػػدلفعرػػبلعع ػػذعيالهػػعع عكلمبػػفعالقػػكؿعافعدكرعالي ػػعدةععيمػػؿعيلػ ععيلػػلـع

الفػػردعكالجمعيػػلعالعيػػعللـعكالميػػعللرعالدلاللػػلعالعػػتععمػػدعالفػػردع إطػػعرعجػػلكبتعميلػػعرمعرلػػعـععك لػػدعالجػػلكؾع
كعرجملعالعيػعللـعالدلاللػلعإلػ عجػلكؾعيملػتع(عاليعلػدع ع )6090أمػععيػفعدكرعالمتججػلعالدلاللػلعرػتعيمللػلع

العال للعاالجعمعيللعللفردعرلبـعمفعخبلؿ :ع

-

عجيعدةعالفردعكالمجعمع
ع
 عيللـعالفردعكالجمعيلعالعيعللـعالدلالللعالعتعع بـعالجلكؾعممععلتدمعإل -إمدادعالفردع إطعرعجلكبتعالع ععمفععيعللـعدلالهع

 عالملػػلعالضػػملرعيالػػدعالفػػردعكالجمعيػػلع عكعكيلػػلعالجػػلكؾعاالجعمػػعيتعكالعقرلػػبع ػػلفعمخعلػػؼعالط قػػعتعاالجعمعيللع

 العرغلبعكالعرهلبعكالديكةعإل عالجػلكؾعال جػفعطميػععرػتعالثػكابع عكاال عيػعدعيػفعالجػلكؾعالمال ػرؼععجال ععلليقعب

 الديكةعإل عالم عربلعرتععالمللعالمجعمععكيرضعالالمعذجعالجلكبللعالجلدةعكاالر عدعاليملتع(عغعمع ع )6095ع

عععععععععععععععالم ثعالجعدسع:عاألقراف ع
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جمعيلعاألقرافع :ع

عالظػػلـعاجعمػػعيتععلقػػعلتعرػػتعغعلػػبعاأل لػػعفعلال ػػأع ػػدارععال عجػػلعاالجعمعيلػػلعللفػػردعرلجػػعطلععالعي لػػرع

يػفع خصػػلعهعكل ػػرزعأربػػعر ع عكلػػتدمعالػػدكرعاالجعمػػعيتعالػػذمعلعالعجػػبعميػػهع عك هػػذاععػػتدمعجمعيػػلع
الررعؽعمجمكيػلعمػفعالكظػعلؼعال ػكعأررادهػعع عكقػدعلخػصع عمػدعي ػدعالجػبلـعزهػرافع()9544ع عهػذ ع
الكظعلؼعرتعاليالعصرعالععلللع :ع

 عالمل ػػلع خص ػػللعالف ػػردع ص ػػفلعيعم ػػلع عكابج ػػع هعالم ػػطعال خص ػػللعالجمعيل ػػلع عكال ػػدكرعاالجعم ػػعيتع ععكال يكرعالجمعيتع

 مجػػعيدةعالفػػردعيل ػ عالالمػػكعالججػػمتعالجػػكمع عيػػفعطرلػػؽعإقعمػػلعرػػرصعممعرجػػلعالال ػػعطعالرلعضػػتع عكالمج ػػعيدةعيلػ ػ عالالم ػػكعاليقل ػػتعكالميرر ػػتع عم ػػفعخ ػػبلؿعممعرج ػػلعالهكل ػػعتعكالمج ػػعيدةعيلػ ػ عالالم ػػكع
اإلالفيعلتعمفعخبلؿعالمجعالدةعاإلالفيعلللع عكالمكعاليبلقعتعاليعطفللع

 عبػػكلفعك لػػكرةعميػػعللرعاجعمعيلػػلعميلالػػلع عكعالملػػلعال جعجػػللعكالالقػػدعال ػػكع يػػضعالميػػعللرعاالجعمعيلػػلعللجلكؾ

 عهلللعالظركؼعالالفجللعكاالجعمعيللعلعمبفعالفردعمفعأدااعاألدكارعاالجعمعيللعالجدلدةعمثؿعالقلعدةع عالمللعالكالاعاالجعمعيتعرتععهلللعالفردعكع ضلر عيل عالمالعرجلعمععجمعيعتع-

الػػعاعاعجعهػػعتعالفجػػللعاجعمعيلػػلعإزااعالبثلػػرعمػػفعمكضػػكيعتعال للػػلعاالجعمعيلػػلعالم لطػػلععبعلخلطػػلع

االجعمعيللع عكالميعمللعاالجعمعيللع

 عالملػػلعمجمكيػػلعمػػفعالجػػمعتعال خصػػللعالمهمػػلع ع علالجػ لعللفػػردع:االجػػعقبلؿعالػػذاعت عكااليعمػػعدعيلػ عالالفسع عكاالجعمعععلآلخرلفع

 ععلحعالفرصلعللفردعكالقلعـع يملللعالعجرلبعكالعدرلبعيل عاألدكارعاالجعمعيلػلعالجدلػدةع عكيلػ عع الػتعالجلكؾعالجلد

 عق ػػكـع كظلف ػػلعالعصػ ػ لحعكالعق ػػكلـعللج ػػلكؾعالمعط ػػرؼع عكالمال ػػرؼعألرراده ػػععم ػػفعخ ػػبلؿع:عالالق ػػعشع عكال كارع عكالالقدعال رع ع

 إ ععع عجعتعالفػردعالالفجػللعكاالجعمعيلػلع عب عجػلعالفػردعلئلالعمػعاع عكالميلكمػعتع عكعقػكـع عجػعدراؾعالػػالقصعال عصػػؿعرػػتع خصػػللعالفػػردع عكابمػػعؿعمػػععيجػػزتعاألجػرةعكعالمردجػػلعيػػفعع قلقػػهع عبإمػػدادع
الفردع علثقعرلعاالجعمعيللع كؿعاليدلدعمفعالقضعلععاالجعمعيللعالمطرك لع(عمص عحع ع )6091ع

عععععععععععععععععالم ثعالجع عع:عالالععلجعكالعكصلعتع ع
ععأفعالعال للعا الجعمعيللعهتعيملللعع بلؿعالجلكؾعاإلالجعالتعللفردعكأالهععيملللعع كلؿعالبػعلفعال لكلػكجتعإلػ عبػعلفع
اجعمعيت عكأالهععاليملللعالعتعععيلؽع عيللـعأررادعالمجعمععمفعالجلػؿعالجدلػدعبلػؼعلجػلبكفعرػتعالمكاقػؼعاالجعمعيلػلع
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المخعلفلعيل عأجعسعمععلعكقيهعمالهـعالمجعمععالذمعلال لكفعرله عبمععأالهععيملللعإبجعبعالفردعثقعرلعالمجعمع عكهتع

ألضععاليمللعتعاالجعمعيللعالعتعلجعطلعع هععالكللدعال رمعالمزكدع إمبعالعتعجلكبللعرطرللعأفعلعطكرعكلالمكعالجػ نلعع
ن

اجعمعيلػػعع ل ػػثعلص ػ حعر ػػتعالالهعلػػلع خص ػػللعاجعمعيلػػلععيم ػػؿعكرقػػععأل ب ػػعـعجمعيعهػػععكميعللره ػػععكثقعرعه ػػع كلرلع
ك
ن
اخركفعأفعالعال للعاالجعمعيللعيملللععيلـعكعيللـعكعر للععقكـعيل عالعفعيؿعاالجعمػعيت عكعهػدؼعإلػ عإبجػعبعالفػردع
جلك نبععكميػعللرعكاعجعهػعتعمالعجػ لعألدكارعاجعمعيلػلعميلالػل ععمبالػهعمػفعمجػعلرةعجمعيعػهعكالعكارػؽعاالجعمػعيتعميهػع ع
كعبج هعالطع ععاالجعمعيتعكعلجرعلهعاالالدمعجعرتعال لعةعاالجعمعيلل ع

عكلػػرلع(عبلػػكزلفعClausenع)عأفعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعهػػتعاليمللػػلعالعػػتعيػػفعطرلقهػػععلكجػػهعالطفػػؿعبػػتعلجػػلرعيلػ ع
الهػػجع لػػعةعأجػرعهعكالجمعيػػعتعاالجعمعيلػػلعاألخػػرلعالعػػتعلجػػبعأفعلالعمػػتعإللهػػععكلجػػلؾعرػػتعغمعرهػػعع صػػكرةعمبللمػػل ع

عكهالػػعؾعمتججػػعتعللعال ػػللعاالجعمعيلػػلعلهػػععدكرع
ػدلراع ػػدكرعال ار ػػدعالالعضػػجع ع
كذلػػؾعبػػتعلصػ حعرػػتعالالهعلػػلعمػ ن
ػتهبلعكجػ ن
ب لرعرتعيملللعالعال للعكمالهعع:عالمدرجلع عكاألجرةع عكالمتججلعالدلالللع عكالمتججػعتعااليبلملػلع عكمجعمػععالررػعؽع
عكالع ؾعأفعلهععأدكارعب لرةعككاض لعرتعيملللعالعال للعاالجعمعيللع عكالع دعمفعاليالعلػلعكالريعلػلع عكالعربلػزعيلػ ع

أدكعاره ػػععر ػػتعالمجعم ػػعع عكالعج ػػلمععالمكج ػػهعال ػػكعاألطف ػػعؿع عر ػػتعظ ػػؿعالم ػػتثراتعالثقعرل ػػلعالجدل ػػدع عكالغ ػػزكعكاالالفع ػػعحع
االيبلمتعكالعبالكلكجتعكالذمعلهددعالقلـعكالهكللعكاليقلدةعكاليعداتعكالعقعللدع ع

كعكصتعال ع ثلع مععللتع:ع ع
 العأبلدعيل عالهكللعالير للعكاإلجبلمللعللمجعميعتعالير للع أهمللعاألجرةع أيع عرهععالل اللعاألجعجللعرتع الللعالمجعمعع عكضركرةعريعللعاألمكملعكالطفكللع العربلزعيل عالجعالبعالدلالتعكالرك تعكا عراـعالقلـعالرك للع عكالعمجؾع علمثؿعاليللعع -االهعمعـع ال رعالثقعرلعالكطالللعكالقكمللعكعيملمهعع

 العربلػػزعرػػتعمجػػعؿعالعر لػػلعكالعيلػػلـعيل ػ عضػػركرةععال ػػللعالفػػردععال ػػللعمعبعملػػلع عرك لػػععكججػػملععكالفجػػلععكيقللػػععكاجعمعيلػعع عكأفععرعبػزعاليمللػلعالعر كلػػلعيلػ عم ػدأعاإللمػػعفع ػعهللعكأصػعللعاألمػلعالير لػػلع عكقػدرعهععيلػ عالعجدلػػدع

كاإل داعع

 ضػػركرةعامػػعبلؾعالعبالكلكجلػػععكالقله ػػععكعطكلرهػػععكعكظلفهػػععلع قلػػؽعمص ػػل لعاألمػػلعكعل لػػلعا علعجععهػػعع عكعرج ػػلخعالمالهجعاليلمتعرتعالعفبلر

 إي ػػعدةعالالظ ػػرعر ػػتعبعر ػػلعالمال ػػعهجعالعيللمل ػػلعيلػ ػ عبعر ػػلعالمج ػػعكلعتعكص ػػلعغعهعع عل ػػبؿعال ػػذمعلرج ػػخعق ػػلـعكمث ػػؿعكأخبلقلعتعاألملع

 اجعليعبعالعدرؽعالثقعرتعاليعلمتعكايعدةعصلعغعهع بؿعلعفؽعمععالثقعرلعكال ضعرةعالير للعكاإلجبلمللع -عطكلرعأجعللبعالعيللـع بؿعلعبلاـعمععالعطكراتعاليعلمللعضركرةعالعمالععمالهع ع
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المراجعع:ع ع
-9عأ مػػدع عم مػػدعمصػػطف (ع)9551ع عالخدمػػلعاالجعمعيلػػلعرػػتعمجػػعؿعالجػػبعفعكاألجػرةع عدارعالميررػػلع

الجعميللع عاالجبالدرللع ع ع

-6عأكرلقؿع رـع عكجعع عكفعكللر(ع )9546عالعال للعاالجعمعيللع يدعالطفكللع ععرجملعيلتعالزغؿع عدارع
الفبرعللال رع عيمعفع ع
-1ع ل ػػكمت عيكاط ػػؼعي ػػد ع(ع)9552ع عالعكار ػػؽعال خص ػػتعكاالجعم ػػعيتعل ػػدلعاألطف ػػعؿعالم ػػركملفع
كغلػػرعالم ػػركملفعمػػفعالريعلػػلعاالجعمعيلػػلع عرجػػعللعمعججػػعلرع عميهػػدعالد ارجػػعتعاليللػػععللطفكلػػلع ع

جعميلعيلفع مسع عمصر

-4ع معدع عهدلعمصطف (ع)9551ع عاالعجعهػعتعالكالدلػلعكأثرهػععرػتععالملػلعالعفبلػرعاإل ػدايتع عرجػعللع
معججعلرعغلرعمال كرةع عميهدعالدراجعتعكال كثعالعر كللع عجعميلعالقعهرةع عمصرع
-1ع قتع عأ مدعكاخركفع(ع)9541ع عم عدلاعالعر للع عمط يلعجعميلع يدادع

-2عدلػػكمع عجػػكفع(ع)9534ع عالمدرجػػلعكالمجعمػػعع ععرجم ػلعأ مػػدع جػػفعالػػر لـع عط6ع عم ػػكراتعدارع
مبع لعال لعةع عل العف
-2عر ػ ػكافع ع ج ػػلفعي ػػدعال مل ػػدع(ع)6006ع عالعر ل ػػلعكالمجعم ػػعع:عد ارج ػػلعر ػػتعيل ػػـعاجعم ػػعععالعر ل ػػلع ع

المبعبعالير تعال دلثع عمصر  3ع

-3عالجلدع عطعرؽع(ع)6003ع عيلـعاالجعمعععالمدرجتع عمتججلع هعبعالجعميللع عاالجبالدرللع ع
-4الجػػلدع عرعطمػػلعاليلػػكمع(ع)6004ع عاليكلمػػلعكعأثلرهػػععيل ػ عدكرعاألج ػرةعرػػتعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع:ع
د ارجػػلعمط قػػلعيل ػ عيلالػػلعمػػفعطػػبلبعجعميػػلعال ػرلفع عجعميػػلعال ػرلفع عبللػػلعاحدابع عقجػػـعاليلػػكـع

االجعمعيللع ع

-5ععالجػػلدع عر ػتادعال هػػتع(ع)9031ع عاألجػػسعالالفجػػللعللالمػػكعمػػفعالطفكلػػلعإل ػ عال ػػلخكخلع عدارعالفبػػرع
الير تع عط4ع ع
90ع-ع ركخع عصبلحعالدلفع(ع)6004ع عيلـعاالجعمعععالعر ػكمع عدارعاليلػـعللال ػرعكالعكزلػعع عالج ازلػرع
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-99عيعقؿع عرعخرع(ع)9550ع عيلـعالالفسعالعر كمع عدارعاليلـعللمبلللفع ع
-96عي ػػدعال فػػلظع عيػػزتعمػػرزكؼعرهػػلـع(ع)6009ع عأجػػعللبعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكيبلقعهػػعع علجػػلكؾع
اإلال رارتع:عدراجلعملداالللعرتعإ دلعالمالعطؽعالي كالللعلمدلالكعأجلكطع عمصر ع

-91عي ػ ػػدعال ػ ػػر مفع عي ػ ػػداهللعم مػ ػػدع()6009ع عيل ػ ػػـعاجعم ػ ػػعععالمدرجػ ػػلع عدارعالميرر ػ ػػلعالجعميل ػ ػػلع ع
االجبالدرللع ع
-94عي دعاليزلزع عمكج عر عدع(ع)9551ع عيلـعالالفسعالدلالتع عدارعيعلـعالميررلع عالقعهرةع عمصر ع
يدكافع عجكجفع(ع)6004ع عالعال للعاالجعمعيللعالرلفللع لفعالمعضتعكال عضرعرتعجكرلعع ع

-91عيػػعمرع عمص ػ عحع(ع)6001ع عالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكالجػػلكؾعاإلال اررػػتعلعلملػػذعالمدرجػػلعالثعالكلػػلع ع
الجزالرع عدارعاألملع عط9ع ع
-92عالي ار ػػتع عي ػػدعالقػػعدرع(ع)6004ع عالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكع ػػدلعتعاليكلمػػلعرػػتعالمجعمػػععالير ػػتع ع

مجللعالطفكللع عاليددع5ع ع

-93عاليزةع عجيلدعال ف(ع)6000ع عاإلر عدعاألجرمعكالظرلععهعكأجعلل هع عدارعالثقعرلع عاألردف ع
-94عاليعلػػدع عهالػػعاع(ع)6090ع عالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكدكرهػػععرػػتعالمػػكعالعفبلػػرعاإل ػػدايتعلػػدلعال ػ عبع
الجكرمع عأطرك لعدبعك ار ع عجعميلع st.clemantsاليعلمللع ع رالعمجعالدبعك ار ععرتعاحدابع عقجـعيلـع
االجعمععع ع

-95عيصمتع عإ راهلـعكاخركفع(عالعر للعاليملللع عدارعالالهضلعالير للع ع
ػرعكالعكزلػػعع ع
-60عاليالػعالتع ع الػػعفعي دال ملػػدع(ع)6000ع عالطفػؿعكاألجػرةعكالمجعمػػعع عدارعالهالػعاعللال ػ ع
مطع ععاألكزع عاألردف ع

-69عغ ػػعمع عرعطمػػػلع(ع)6095ع عكجػ ػػعلؿعاإلي ػػبلـعكالعال ػػػللعاالجعمعيل ػػلع:عدكرعكج ػػعلؿعاإليػ ػػبلـعرػػػتع
العال للعاالجعمعيللع عال كارعالمعمدفع عhttp;//www.ahewar.org .

-66عغر كؿع عجبلؿع(ع)9551ع ععطكرعالجلطلعاأل كللعرتعاألجرةعالير للع عجكرلل ع
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-61عالغرال لع عرلصؿعم مدع(ع)6004ع عالعال للعاالجعمعيللعكع دلعتعاليكلملعرػتعالمجعمػععالير ػتع ع
مجللعالطفكلل عاليددع 5ع

-64عالغػزكمع عرهمػػتع(ع)9556ع عاإلدارةعاليعمػػلعكدكرعالمتججػػعتعكالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعرػػتععطكرهػػعع ع
جعميلعالجزالرع ع
-61عررلػػدةع عجػػيلدم(ع)6094ع عأجػػعللبعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعرػػتعاألج ػرةعالجزالرلػػلعكدكرهػػععرػػتعضػػكاع
األ داثع عالمجللعاألردالللعلليلكـعاالجعمعيللع عالمجلدع3ع عاليددع 9ع

-62عالبع ػػعالتع عرعطم ػػلعالمالعص ػػرع(ع)6000ع عاالعجعه ػػعتعالكالدل ػػلعر ػػتعالعال ػػللعاالجعمعيل ػػلعكيبلقعه ػػعع
مخعكؼعالذاتعلدلعاألطفعؿع عدارعال ركؽع عيمعفع عاألردف ع ع

-63عالمرجتع عجر عفعماللرع(ع)9549ع عرتعاجعمعيلعتعالعر للع عدارعالالهضلعالير للع ع لركتع ع
-64عمخلم ػػرع عيم ػػعدعم م ػػدع(ع)9552ع عإدراؾعالق ػػكؿعكالػ ػررضعالكال ػػدمعكيبلقع ػػهع علص ػػبل لعالالفج ػػللع
لطػػبلبعالجعميػػلع عمجلػػلعد ارجػػعتعالفجػػللع عالصػػعدرةعيػػفع ار طػػلعاالخصػػعلللفعالالفجػػللفع(ع ارالػػـ)ع ع

المجلدعالجعدسع عاليدد 06

-65عميطتع عأمؿع(ع)9545ع عالعال للعكالع كالتعاالجعمعيللعرتعجكرللع عجكرلع
-10عمبعبعاألال طلعالعر كللعالمربزمع عكعاالع عدعالدكلتعللكالدللع عكجميللععالظػلـعاألجػرةع (ع)9551عع
"عم ببلتعال عبعرتعجكرلعع"ع عجكرلع

-19عالعصرع عإ راهلـع(ع)9555ع عأجػسعالعر لػلع عط1ع عمط يػلعيػعمرعللال ػرعكالعكزلػعع عيمػعفع ع

األردف

-16عاليلملع عم مدعم مدع(ع)9541ع عاالخعبلرعتعالكالدللعرتعالعال للعاالجعمعيلػلعكيبلقعهػعع ػ يضع
الجػػمعتعال خصػػللعلػػدلعاأل الػػعاع عرجػػعللعدبعػػك ار عغلػػرعمال ػػكرةع عميهػػدعالد ارجػػعتعاليللػػععللطفكلػػلع ع

جعميلعيلفع مسع عمصر

-11عكطفػػلع عيلػػتعأجػػيد عال ػػهع تع عيلػػتعجعجػػـعع(ع)6004ع عيلػػـعاالجعمػػعععالمدرجػػتع عالمتججػػلع
الجعميللعللدراجعتعكالال رعكالعكزلعع

عع ع

ع
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