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 الممخص                                

العيػػرؼعيلػػ عمتججػػعتعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعمػػفع لػػثع:عأهػػدارهعع عككظعلفهػػععع هػػدرتعهػػذ عالدراجػػل
عمعيلػػلع عرػػتعظػػؿعكمتججػػععهعع عكأدكارهػػععالمخعلفػػلع عكعأثلرهػػععرػػتعيمللػػلعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعاالج

العغلػػراتعاالجعمعيلػػلعكالجلعجػػللعكالميررلػػلعكالعبالكلكجلػػلعكالثقعرلػػلع عكدكرهػػععالفيػػعؿعرػػتع الػػعاعاألجلػػعؿع
كعطػػػكرعالمجعميػػػعتعكعمعجػػػبهعع عكرػػػتععيزلػػػزعالقػػػلـع عكالػػػكالاعكاإلالعمػػػعاعلؤلمػػػلعكالػػػكطف عاجػػػعخدمتع

عمتججػػعتعالعال ػػللعال ع ثػػلعالمػػالهجعالكصػػفتعالع لللػػتع ععكصػػلتعال ع ثػػلعإلػػ عالالعػػعلجعال ععللػػلع:ععقػػـك
االجعمعيللعالععلللعاألجرةع عالمدرجػلع عالمتججػعتعالدلاللػلع عالمتججػعتعاإليبلملػلع عمجعمػععالررػعؽع
ع  أدكارعمهملعععمثؿع مععللتع:ععطكلرعقدراتعالعبلملذع عكذلؾعالجعليعبعالميعرؼعمفعمخعلؼعاليلـك

لجلػػػؿعال ػػػعلتعكعالعقلهػػػععلبلجلػػػعؿعالقعدمػػػلع عطػػػكلرع عكالعبالكلكجلػػػععال دلثػػػلع القػػػؿعالثقعرػػػلعك قعتهػػػععرػػػتعا
قدراتعالعبلملذيل عيملللعالالقدعاليقبلالتع هدؼععكجلععمدارؾعالعبلملذ القؿعالثقعرػلعمػفعالمجعمػععمػفع
جلػؿعإلػػ عجلػؿ عمبلفعالفػػردعمػفعالالمػػكعالمعبعمػؿعل خصػػلعهع عكعفػعحعاجػػعيداداعهع كطعقععػهععكعالملعهػػعع

الفػردعيلػ عامػعبلؾعالقػدرةعيلػ عالعبلػؼعاالجعمػعيتعالمجػعمرعكعكجلههععالعكجلػهعالصػ لحع عمجػعيدةع
مععم لطهعاالجعمعيت عكعزكلد ع علخ راتعكالمهعراتعاالجعمعيللعالعتعلعطل هععهذاعالعبلؼ عكعمبلفع
الفػػردعمػػفعممعرجػػلعالقػػلـعالدلاللػػلعكالخلقلػػلعرػػتع لععػػهعاالجعمعيلػػلع  ػػبؿععلقػػعلتعك معجػػت عكعكصػػتع

 كثعكالدراجعتع كؿعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعلمكاجهػلعالع ػدلعتعال ع ثلع إجرااعالمزلدعمفعال 
الجلعجػػػللعكاالجعمعيلػػػلعكالثقعرلػػػلعكالعبالكلكجلػػػلعالعػػػتععكاجػػػهعاألجػػػرةعالير لػػػلع عكعهػػػددعالقػػػلـعكاليػػػعداتع

عكالعقعللدعكالهكللعالير للعكاإلجبلمللع ع
عةعالير للع البلمعتعالمفعع للع:عالعال للعاالجعمعيلل القلـعاإلجبلمللع عاألجرع
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ع

Socialization institutions: their goals, importance and impact. 

Khawla Yousef Al Hamdan, Teacher, Ministry of Education, Jordan.  

kola.walhamdan@gmail.com 

Summaryع

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. 

Key word; socialization, Islamic values, the Arab family. ع
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ع

 الفصل األولعععععععععععععععععععععععععع

لعال للعاالجعمعيلػلعكلمبػفعال بػـعيلػتعمػدلعابعمعلهػععكمػدلعجػبلمعهعععظهرعأهمللعيملللعاع
رتعالمكاقؼعالعتعليمؿعمفعخبللهععاألررادعميعع  لثعلبكالكفعجمعيعتعر قػدرعا ػعرابهـعرػتع
اليمؿعجكلععك قدرعإ جػعسعبػؿعمػالهـع ػأفعالجمعيػلعالعػتعلالعمػتعإللهػععذاتعأهػداؼعمرجػكملع

عيلػػػلعميلالػػػلعل عرمكالهػػػععكلقدجػػػكالهععكلػػػركفعرػػػتعلعق لهػػػععكليمػػػؿعلع قلقهػػػععكع ربهػػػععقػػػلـعاجعم
اليمػػؿعيلػػتع قعلهػػععكاجػػعمرارهععخلػػرعضػػمعفعل قػػعلهـعكاجػػعمرارهـع قػػدرعع قػػؽعبػػؿعذلػػؾعلمبػػفع
ال بػػـعيلػػتعمػػدلعابعمػػعؿعيمللػػلعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكمػػدلعجػػبلمعهعع كرػػتعيمللػػلعالعال ػػللع

لعق لهػػػػععالمجعمػػػػععاالجعمعيلػػػػلعلػػػػعيلـعالفػػػػردعضػػػػكا طعالجػػػػلكؾعكبفػػػػهعيػػػػفعاأليمػػػػعؿعالعػػػػتعالع
كع ػػجليهعيلػػتعمػػععلرضػػع عمالهػػعع عػػ علبػػكفعمعكارقػػععمػػععمجعميػػهعالػػذمعليػػلشعرلػػهعرعلضػػ طع
عل فظعال لعةعاالجعمعيللعكضركرةعل قعاعاإلالجعفع كعع ػععال عجػلعإلػتععال ػللع االجعمعيتعالـز
الطفؿععال للعاجعمعيللعيلتعأجعسعراجػخعمػفعالقػدرةعيلػتعالعبلػؼع عػ ععتهلػهعل فػظععكارقػهع

مجعمػػععالػػذمعليػػلشعرلػػهعكمػػععجػػريلعمػػععل ػػدثعرلػػهعمػػفععغلػػرعاجعمػػعيتعمجػػعمرعلبػػعدعمػػععال
ل لػػػػغع ػػػػدعالطفػػػػرةعرػػػػتع يػػػػضعاأل لػػػػعفع لػػػػثعأفعهػػػػذ عالعال ػػػػللعهػػػػتعاألداةعالعػػػػتعلجػػػػعخدمهعع
المجعمػػععرػػتعع دلػػدعال عجػػعتعالمق كلػػلعكالقػػدراتعالفطرلػػلعلػػدلعالطفػػؿعكالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع

ميػػعللرعثقػػعرعهـعكميػػعللرععػػكارقهـعكع ػػددعكجػػعلؿعإ ػػ عععهػػتعكجػػلللعاح ػػعاعألفعلعمثػػؿعأ الػػعتهـع
األ الػػػعاعل ػػػعجعهـعالمخعلفػػػلعكبلفلػػػلعالعي لػػػرعيالهػػػععاجعمعيلػػػععك ػػػدكدعهػػػذاعالعي لػػػرعكأفعلجػػػدكاع
 يضعهذ عالعفجلراتعالجعهزةعللبثلرعممػفع ػكلهـعكلميػعالتعاأل ػلعاعكالمكاقػؼعكالجػلكؾعرلهػعع

ع( 6001 عحع عمص عخعصعرعع بؿعالميعلـعالرللجللعل خصلععهـع)ع

العال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلعهػػػػتعاليمللػػػػلعالمجػػػػعمرةعالعػػػػتعع ػػػػبؿعالفػػػػردعمالػػػػذعمكلػػػػد عكعيػػػػد علل لػػػػعةع
االجعمعيلػػلعالمق لػػلعالعػػتعجػػلعفعيؿعرلهػػععمػػععاحخػػرلفعرػػتعأجػػرعه عكهػػتعمػػفعأهػػـعاليمللػػعتع
عػػػأثلرانعيلػػػ عاأل الػػػعاعرػػػتعمخعلػػػؼعمػػػرا لهـعاليمرلػػػل علمػػػععلهػػػععمػػػفعدكرعأجعجػػػتعرػػػتعع ػػػبلؿع

بعملهػػػع عكهػػتععيػػػدعإ ػػدلعيمللػػػعتعالػػػعيلـعالعػػتعيػػػفعطرلقهػػععلبعجػػػبعاأل الػػػعاع خصػػلععهـعكع
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اليعداتعكالعقعللدعكاالعجعهعتعكالقلـعالجعلدةعرتع للعهـعاالجعمعيللعالعػتعليل ػكفعرلهػع عكهػتع
عر للعالفردعكعكجلهػهعكاإل ػراؼعيلػ عجػلكبهعكعلقلالػهعلغػلعالجمعيػلعالعػتعلالعقػ عاللهػععكعيكلػد ع

قعللػػػدهـعكالظػػػـع لػػػععهـعكاالجػػػعجع لعللمػػػتثراتعالخعصػػػلع هػػػـعكالرضػػػععيلػػػ عاألخػػػذع يػػػعداعهـعكع
 أ بػػػعمهـعكالجػػػلرعضػػػمفعاطػػػعرعالػػػذمعلرضػػػكالهعللكصػػػكؿعإلػػػ عاالهػػػداؼعالعػػػتعلتمالػػػكفع هػػػعع
  لثعلص حعجزاعمالهععكغلرع يلدعيالهـعكلفبرعمثلهـعكل يرع  ػيكرهـعكل ػسع مػععل جػكفع

الفػػػردعمػػػفعالجلػػػؿعالجدلػػػدعبلػػػؼعع ػػػهعكلصػػػ حعكا ػػػدانعمػػػالهـ عإالهػػػععاليمللػػػلعالعػػػتعععيلػػػؽع ػػػعيلـ
لجػػػػلبكفعرػػػػتعالمكاقػػػػؼعاالجعمعيلػػػػلعالمخعلفػػػػلعيلػػػػ عأجػػػػعسعمعلعكقيػػػػهعمػػػػالهـعالمجعمػػػػععالػػػػذمع
لال تكفعرله عكع دلدعهذاعالمجعمػععضػمفعاإلطػعرعاليػعـعلػه عكلخعلػؼعال يػدعاالجعمػعيتعيػفع

ؿععقجػلـعال يدعالالفجتعللعال للعاالجعمعيللعرعل يدعاالجعمعيتعلرع طع ػعلظكاهرعاالجعمعيلػلعمثػ
عكلب لدلععكالصراععاالجعمعيتعرتع لفعأفعال يدعالالفجتعلرع طع ملكؿعاإلالجعفعكاعجعهععه 

عععمشكمة البحث :أكالع:عع

يػرؼعيلػ عمتججػعتعالعال ػللعاالجعمعيلػلعمػفععم ػبللعال  ػثعال ػعلتعرػتعم عكلػلعالعع ددعع
رػػػػتعيمللػػػػلع لػػػػثع:عأهػػػػدارهعع عككظعلفهػػػػعع عكمتججػػػػععهعع عكأدكارهػػػػععالمخعلفػػػػلع عكعأثلرهػػػػعع

العال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلعاالجعمعيلػػػػلع عرػػػػتعظػػػػؿعالعغلػػػػراتعاالجعمعيلػػػػلعكالجلعجػػػػللعكالميررلػػػػلع
رتعالقلعـع ػدكرهععععكاجهعهذ عالمتججعتعاالجعمعيللععكالعبالكلكجللعكالثقعرللع عكالفبرللعالعت

الفيػػػعؿعرػػػتع الػػػعاعاألجلػػػعؿععكعطػػػكرعالمجعميػػػعتعكعمعجػػػبهعع عكرػػػتععيزلػػػزعالقػػػلـع عكالػػػكالاع
متججػػػػعتععالعيػػػػرؼعيلػػػػ عععمػػػػعاعلؤلمػػػػلعكالػػػػكطفععكعع ػػػػددعم ػػػػبللعال  ػػػػثع مػػػػععللػػػػتع:الكاإل

كع ػعكؿعم ػبللعال  ػثعاإلجع ػلعيػػفععالعال ػللعاالجعمعيلػل:عأهػدارهعع عكأهملعهػعع عكعأثلرهػػعع 
عاألجلللعالععلللع:

عمععمفهكـعالعال للعاالجعمعيللعرتعضكاعاألدبعالعر كمع؟ع-9

عللع؟عالعال للعاالجعمعيعككظعلؼعمععأهداؼع-6

عمععهتعأجعللبعكخصعلصعالعال لعاالجعمعيلل؟عع-1
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عمععهتعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللع؟ععع-4

ع:: أهمية البحثثعاللعع

متججػػعتعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكدكرهػػععرػػتع الػػعاعاألجلػػعؿععبمػػفعأهملػػلعال  ػػثعال ػػعلتعإلػػ عأهملػػلعدكرع
يػػداد المػػكاطفعالمػػكاطفعالصػػعلحععرػػتعمكاجهػػلععكالمجعميػػعتع عكدكرهػػععالفيػػعؿعرػػتععقػػدـعالمجعمػػععأكععخلفػػهع عكا 

العغلػػراتعاالجعمعيلػػلعكالجلعجػػللعكالميررلػػلعكالعبالكلكجلػػلعالميعصػػرةع عك لػػعفعدكرعهػػذ عالمتججػػعتعاالجعمعيلػػلع
لجػعدعال لػكؿعللم ػببلتعالميعصػرةع أجػلكبعيلمػتعمػالظـعكهػعدؼع عمػفعخػبلؿع رتعمكاجهلعهذ عالع دلعتع عكا 

عالعربلػػزعيلػػ عاألجػػعللبعكاألدكارعكاأل ع هػػععهػػذ عالمتججػػعتع ع لػػثعأفعهػػذ عالمتججػػعتععقػػـك هػػداؼعالعػػتععقػػـك
ع يملللعالعط لععاالجعمعيتعلهػـع عكالعجػلمععرػتع  دكرع عرزعرتعع بلؿعال خصللعالمعبعمللعلؤل العاع عبمعععقـك
مجعؿععالمللعالقلـعيمكمػعع عكالقػلـعاالجعمعيلػلعخصكصػعع ع مػععلهػععمػفعأهملػلع علغػلعرػتعجػلكؾعاأل الػعاع عكمػعع

 عكذلػؾعجػل ععالجرعيفعهذاعالجلكؾعمفعأدكارعكمكاقؼععاليبسعاثعرهععكع يععهععيل عاألجرعكاأل العاعكالمجعمععل
أكعإلجع ععع يععلالمطعالعال للعاالجعمعيللعالعتعلعلقعهععاأل العاعمفعمتججعتعالعال ػللعاالجعمعيلػلعيمكمػع ع لػثع

ليػػكدعيلػػ عبػػؿعاألطػػراؼعذاتعاليبلقػػلعععػػاليبسعيلػػ ععػػكارقهـعالالفجػػتعكاالجعمػػعيتع عكالعبلػػؼعاإللجػػع تع ع مػػع
 علالفععكاإللجعبع عكمفعهالعععجعمدعهذ عالدراجلعأهملعهععمفعأهمللعالمكضكععالذمعععالعكلهعكهكعدكرعمتججعتع
العال ػػللعاالجعمعيلػػلعكأهػػدارهععكأدكارهػػعع لػػثععلقػػتعالضػػكاعيلػػ عأهملػػلعالمتججػػعتعرػػتععال ػػللعاأل الػػعاعالعال ػػللع

االبعالالمكع عبمعععمثؿعإجػهعمععميررلػععاجعمعيلػععلب ػؼعدكرعهػذ عالمتججػعتعالجكللعالمعبعمللعالعتععرايتعجكع
رتعإيدادعك العاعاألجلعؿع عبمعععديكعالقعلملفعيل عمتججعتعالعال للعاالجعمعيللع بؿعأالكايهععللع لػتعكعمثػؿع

عالقلـعالال لللعيمللععكعرجلخهععرتعمفعهـعع تعريعلعهـعكبفعلعهـع 

ع:دايللعألخعلعرعمكضكععال  ثعكمالهعلعمفعاألج عبعال عهالعلؾعجملعالبحثمبررات :ثعلثعع

 إ رازعدكرعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعرتعإيدادعالال ئاعلل لعةعاإليدادعالجللـعكالقكلـع  -
ع أهمللعدكرعمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعرتععمعجؾعالالجلجعاالجعمعيتع  -  االيعقعدعالجعـز
إليبلمللعرتععالمللعالقػلـعاالجعمعيلػلعلػدلعاألجلػعؿعإظهعرعأهمللعدكرعاألجرةعكالمدرجلعكالمتججعتعا -

  
ادراؾعخطرعك جـعالمتثراتعكالعهدلداتعالعبالكلكجللعكالميررللعكالثقعرللعالعتععهػددعقلمالػععاالجعمعيلػلع -

  
ادراؾعخطرعااليػبلـعكاالعصػعؿعال ػدلثعالعػبععهػددعمتججػعتعالعال ػللعاالجعمعيلػلع عكعػزا ـعأدكارهػعع -

 يللـع عكع بؿعخطراعيل عالقلـعكاليعداتعكالعقعللدعالير للعكاإلجبلمللع رتعالعال للعكالعر للعكالع
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ررػػػػععالػػػػكيتعلػػػػدلععمتججػػػػعتعالعال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلع ػػػػدااعمػػػػفعاألـعالمر لػػػػلعك عػػػػ عكجػػػػعلؿعااليػػػػبلـع -
لمجلكللععهععيفعالعر للعكضركرةع صكؿعالالشاعيل عالعػدرلبعكالعيلػلـعكالعأهلػؿعالجلػدعلعطػكلرعذاعػهع

لجعدع   لكؿعلم عبله كمجعميهع عكا 
عأهداف البحث.را يعع:ع

عالعال للعاالجعمعيللعرتعضكاعاألدبعالعر كمع؟ع-9 عالعيرؼعيل ععمفهـك

عالعيرؼعيل ععأهداؼعككظعلؼعالعال للعاالجعمعيللع؟عع-6

عالعيرؼعيل عأجعللبعكخصعلصعالعال للعاالجعمعيلل؟عع-1

عالعيرؼعيل عمتججعتعالعال للعاالجعمعيللع؟عع-4

ع:عاجعخدـعال ع ثعالمالهجعالكصفتعالع لللتع ث منهج البح خعمجعع:

عمصطمحات البحث :جعدجع:ع

:عأفعالعال للعاالجعمعيللععيالتعيملللعإبجعبعالفػردعالخصػعلصعاألجعجػللعللمجعمػعععالتنشئة االجتماعية
الػػػػذمعليػػػػلشعرلػػػػهعممثلػػػػهعرػػػػتعالقػػػػلـعكاالعجعهػػػػعتعكاأليػػػػراؼعالجػػػػعلدةعرػػػػتعمجعميػػػػهعكميػػػػعللرعالجػػػػلكؾع

رػػتعهػػذاعالمجعمػػع عكهػػتعيمللػػلعمجػػعمرةعي ػػرعزمػػفعمعصػػؿعع ػػدأعمػػفعالل ظػػعتععاالجعمػػعيتعالمرغػػكب
عاألكل عمفع لعةعالفردعإل عكرععه

ع عال ػللعالفػردععاألسرة : هتعالك دةعاألكل عكالل اللعاألجعجللعالعتعلع ػبؿعمالهػععالمجعمػعع عكهػتعالعػتععقػـك
بلقػػهعكميعررػػهعكملكلػػهعكعيطلػػهعالبثلػػرعمػػفع خصػػلعهعالعػػتعجػػلبكفعيللهػػععرلمػػعع يػػدع عرلبعجػػبعمالهػػععأخ

 عكيعدةعععبكفعمفعاألبعكاألـعكاألطفعؿع عكجػعاعرػتعاإليػبلفعاليػعلمتعل قػكؽعاإلالجػعفعأفعك ع عدلالهع
عاألجرةعهتعالك دةعالط ليللعاألجعجللعللمجعمععكلهعع ؽعالعمععع  معللعالمجعمععكالدكلل ع

عكل عكظلفلععال للعاأل العاعكاليمؿععيدعالمدرجلعإ دلعالهللعتعالرجمللعرتعالمجعمعع عكالعتعععالمدرسة :
يل عررععقدراعهـعكمهعراعهـعرتع ع عالمجعالتع عرهتععيمؿعإل عجعالبعاألجرةعرتعالعال للعاالجعمعيللع

عللفردعكزرععالقلـعاإلالجعالللعلدله 

عهكعررضعالجلطلع علقكةعكاالجع دادعيل عرردعمفعأررادعاألجرةعأكعمجمكيلعمفعاألرراد عالتسمط :



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -34- 

هتعمالظملع بكمللعأكعخعصلععيمؿعرتعمجعؿعمفعمجعالتعاإليػبلـعالمخعلفػلع ععمية :المؤسسة االعال
كلبػػكفعدكرهػػععاألجعجػػتع علضػػركرةعاليمػػؿعيلػػ عال ػػرعالػػكيتعكالثقعرػػلعكالخ ػػرعالصػػ لحعإمػػععمبعك ػػععإمػػعع

عمجمكيععكعإمععمرللعع 

عالدراسات السابقة :جع يعع:ع

اعالػذاتعالجلعجػللعللعبلملػذ:عدراجػلعملدااللػلع(عكهتع يالكاف"عدكرعالمدرجلعرتع الػع6004دراجلعجيعدع) -
 كالللعالجزالرع عأظهرتعالععلجعالدراجلعأفعالجلؿعالجدلدعخعصلعرتعمر للعالمراهقلعمفعأبثرعالفلعتع
االجعمعيللعا علعجععلدمجهـعكعر لعهـعكعكجلهعقلمهـعاالجعمعيللع عمفعأجؿعالعبلػؼعمػععالمجػعجداتع

 العتعع دثعداخؿعالمجعمعع 
(عكهتع يالػكافع"عأجػعللبعالعال ػللعاالجعمعيلػلعرػتعاألجػرةعالجزالرلػلعكدكرهػععرػتع6094)ععدراجلعررلدة -

ضكاعاأل داثع عهدرتعالدراجلعإلػ عإ ػرازعأ ػدلعالم ػببلتعالب ػرلعالعػتعأصػ  تععكاجههػععاألجػرةع
الجزلعرلػػػلعرػػػتعالكقػػػتعال ػػػعلتع عكالمػػػتثرةعمجػػػعق بلعيلػػػ ععقػػػدـعالمجعمػػػععكعالملعػػػهع عاالكهػػػتعأجػػػعللبع

االجعمعيلػػػلعالمع يػػػلعرػػػتعاألجػػػرةعالجزالرلػػػلعال دلثػػػلعكيبلقعهػػػعع جالػػػكحعاأل ػػػداثع عايعمػػػدتعالعال ػػػللع
ع91الدراجػػلعيلػػ عالمػػالهجعالكصػػفتعالع لللػػتع عكمػػالهجعدراجػػلعال علػػلع عكعمثلػػتعيلالػػلعالدراجػػلعيلػػ ع

إالػػػعثع ععكصػػػلتعالعػػػعلجعالدراجػػػلع:عإلػػػ عمجمكيػػػلعمػػػفعالالعػػػعلجعأ رزهػػػعععخلػػػتعاألجػػػرةعيػػػفعع1ذبػػػراع عك
كظعلفهػػععكرقػػدافععكازالهػػععال اللػػكمعالػػذمععمثػػؿعرػػتعضػػيؼعالرقع ػػلعاألجػػرللعيلػػ عاأل الػػعاع ععالبثلػػرعمػػف

جال ػلعالفيػؿعالمخػؿع عل لػعاعلػدلعاألجػرعكاالرراطعرتعالعػدللؿع عكأجػعللبعالعر لػلعالخعطلػلع عكاالع ػعرع
العػػػتععيػػػعالتعمػػػفعأزمػػػلعالجػػػبفع عكأكصػػػتعالدراجػػػلع إال ػػػعاعلجػػػعفعمعخصصػػػلعكمل قػػػلع علمتججػػػعتع

لعل ؿعالم ببلتعالعتعليعالتعمالهععال دثعجػكااعرػتعأجػرعهعأكعمػععجػلؾعالعيلػلـع عكعيلػلفعاالجعمعيل
خرلجػػعتعرػػركععالعر لػػلعكيلػػـعالػػالفسعكيلػػـعاالجعمػػعععرػػتععلػػؾعالمتججػػعتع عػػ علمبػػفعاالجػػعفعدةعمػػفع

 خ رعهفع 
 عهػػدرتعع9545(ع يالػػكافع"عالعال ػػللعكالع ػػكالتعاالجعمعيلػػلعرػػتعجػػكرللعيػػعـع9545دراجػػلعميطػػتع)ع -

اجػػلعإلػػ عالعيػػرؼعيلػػ عالمػػطعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكأدكارهػػععالمعمثلػػلعرػػتعدكرععقللػػدمعلالقػػؿعالعػػراثعالدرع
 هػػدؼعالعبلػػؼعاالجعمػػعيتع عك صػػرععفبلػػرعالػػالشاعرػػتعالعػػراثعالمػػكركثع عأجرلػػتعالدراجػػلع طرلقػػلع

رػػػتعرلفهػػػعع عع900رػػػتعدم ػػػؽع عكع900الع ػػػ اعمػػػالهـعع600المجػػػحعاالجعمػػػعيتعليلالػػػلعمتلفػػػلعمػػػفع
%مػػػفعأرػػػرادعاليلالػػػلعلتبػػػدكفعيلػػػ عصػػػيك لععػػػكرلرعمعطل ػػػععهـع1594الدراجػػػلعإلػػػ ع:ععكصػػػلتعالعػػػعلجع

ع60%ج ػػيركفع علغر ػػلعيػػفعم ػػلطهـع ع12%ليػػعالكفعمػػفعالقلػػؽعيلػػ عمجػػعق لهـع عع24المعدلػػلع ع
لملػزع ػلفعالػذبكرعكاإلالػعثعرػتعالعيعمػؿعاألجػرمع ع%61%ل يركفع يدـعق كؿعمفعالجالسعاحخػرع ع
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%عأبػػػدكاعأفعاألخػػػػبلؽعهػػػبعأكؿعمكاصػػػػفلع23 ػػػرلؾعال لػػػػعة عع%علعػػػدخؿعأهلهػػػػـعرػػػتعاخعلػػػػعرهـع33
 لرلدكالهععرتع رلؾعال لعةع 

دراجلعمبعبعاألال طلعالعر كللعالمربزمعكاالع عدعالدكلتعللكالدللعكجميللعاألجػرةع"عم ػببلتعال ػ عبع -
 عهدرتعإل ع صرعم ببلتعال ػ عبعكع دلػدعأكلكلععهػععكدرجػلعأهملعهػعع ػلفعع9551رتعجكرلععليعـع

 ع عإلضػػػػػعرلعإلػػػػػ عالكقػػػػػكؼعيلػػػػػ عاعجعهػػػػػععهـعكمػػػػػكاقفهـعمػػػػػفعالقضػػػػػعلععالعر كلػػػػػلعكالالفجػػػػػللععالجالجػػػػػلف
كاالقعصػػػػعدللع عكعجػػػػع عكجػػػػعلؿععالظػػػػلـعاألجػػػػرةع عأجرلػػػػتعالدراجػػػػلعمػػػػفعخػػػػبلؿعجمػػػػععارااعمػػػػفعأر ػػػػعع
م عرظػػػعتعجػػػكرللع:عالجػػػكلدااع عطرطػػػكسعع مػػػصع عدلػػػرعالػػػزكرع ععكصػػػلتعالدراجػػػلعإلػػػ ع:عع عػػػؿع

%ع ععللهععم بللع6193لعاألكل عرتعالم عبؿعالعتععكاجهعال  عبعك الج لعالم ببلتعاليعطفللعالمرع 
% عثػػـعع2 99%ع عثػػـعال عجػلعلليلػػـع60% عثػػـعالصػيك عتعالمعللػػلعع9293يػدـعالعفػػعهـعمػععاألهػػؿع

  %ع494إلجعدعالجبفع
(ععهػػػدرتعالدراجػػػلعإلػػػ عالب ػػػؼعيػػػفعاليبلقػػػلع ػػػلفعاالخعبلرػػػعتعالكالدلػػػلعرػػػتع9551دراجػػػلعاليلمػػػلع)ع -

االجعمعيللعلؤل العاعكجمعتعال خصللع)عاليدكافع عالقلؽع عالمثع رةععالم ػعربلعاالجعمعيلػلع(عالعال للع
 عكم عكللعالب ؼعيفعالفركؽعرتعإدراؾعبؿعمفعالػذبكرعكاإلالػعثعلئلخعبلرػعتعع ػلفعاألـعكاألبعرػتع

 الػػػعاعأجػػػعللبعالميعملػػػلع عأظهػػػرتعالعػػػعلجعالدراجػػػلع:عاالخعبلرػػػعتعالكالدلػػػلعرػػػتعالعال ػػػللعبمػػػععلػػػدربهععاأل
كجملعالقلؽعكاليدكافعبعالتعإلجع لػلععرػتع ػلفعبعالػتعالميػعمبلتعجػل للعرػتعجػملعالمثػع رةعكالم ػعربلع
االجعمعيلػػػلع عكأفعالقلػػػؽعليػػػدعأبثػػػرعالجػػػمعتعرػػػتعجػػػملعالمثػػػع رةعكالم ػػػعربلع عكأفععالقلػػػؽعليػػػدعأبثػػػرع

اليػدكافعهػكعأبثػرعأفعالجمعتعإرع عطعع إدراؾعالفركؽعرتعالعال للع لفعالكالدلفع عبمععأظهرتعالالعػعلجع
جػػمعتعال خصػػللعأرع عطػػعع أجػػعللبعالعال ػػللع ععللػػهعالمثػػع رةع عكهالػػعؾععفعيػػؿع ػػلفعمعغلػػراتعالجػػالسع ع
كالمجػػػػعكلعاالقعصػػػػعدمعكاالجعمػػػػعيتع عكاالخعبلرػػػػعتع ػػػػلفعالكالػػػػدلفعرػػػػتعأجػػػػعللبعالعال ػػػػللعكجػػػػمعتع

 عال خصللع مجعكلعتعدالللعمرعفع 
 عميررػػػػػلعأجػػػػػعللبعالعال ػػػػػللعالكالدلػػػػػلعكيبلقعهػػػػػعع(ع عهػػػػػدرتعالدراجػػػػػلعإلػػػػػ9551دراجػػػػػلعي ػػػػػداليزلزع)ع -

(ع41(ع عك)91ع–ع5(ععلملذاع لغعمعكجطعأيمعرهـعمفع)ع44 عالبعلعبع ععبكالتعيلاللعالدراجلعمفع)ع
جػاللع عمػػفع يػضعمػدارسعمصػػرعالجدلػدةع عكبػعفعمػػفعالععلجهػععمػػععع91علملػذ ع لػغعمعكجػػطعأيمػعرهفع

 عكلػـعلجػدعرركقػعع ػلفعالجالجػلفعرػتعإدرابهػـعللتع:ععكجدعيبلقػلع ػلفعالممعرجػعتعالخعطلػلعكاالبعلػعبع
لعلػػػؾعالممعرجػػػعتعكاالبعلػػػعبعلػػػدلهـعع لػػػثعبعالػػػتعاليبلقػػػلعإلجع لػػػلع ػػػلفعالػػػع بـعكال معلػػػلعكاليقػػػعبع
اليػػعطفتعكال ػػدالتعكعالعػػك لخعكال رمػػعفعمػػفعاالمعلػػعزاتعمػػفعالكالػػدلفع عككجػػكدعاالبعلػػعبعلػػدلعالػػذبكرع

 كاإلالعثع 
لعإلػػ عالعيػػرؼعيلػػ عالعكارػػؽعال خصػػتعكاالجعمػػعيتعلػػدلع(ع عهػػدرتعالدراجػػ9552دراجػػلع لػػكمتع)ع -

 ع91 ع96الطبلبعالم ركملفعكغلػرعالم ػركملفعمػفعالريعلػلعالكالدلػلع عك ػملتعالمر لػلعاليمرلػلع)ع
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علملػذاعمػفعع910طفػبلعمػفعالم ػركملفعمػفعالريعلػلعالكالدلػلع عكع910(عجاللع عك لغع جـعاليلاللع94
الععكجدعرركؽع لفعمعكجطعتعدرجعتعالم ركملفعكغلرعغلرعالم ركملفع عأظهرتعالععلجعالدراجلع:ع

 الم ركملفعمفع لثعالدرجلعالبلللعللعكارؽعال خصتعكاالجعمعيتع 
(ع عهػػػػػدرتعهػػػػػذ عالدراجػػػػػلعإلػػػػػ عالب ػػػػػؼعيػػػػػفعأهػػػػػـعأجػػػػػعللبعالعال ػػػػػللع6009دراجػػػػػلعي ػػػػػدعال فػػػػػلظع)ع -

تعلؤل الػعاع ععمثلػتعاالجعمعيللعالعتععع يهععاألجرعرتعالمالعطؽعالي كالللعكيبلقعهعع علجػلكؾعاإلال رارػ
يلالػػلعالدراجػػلعرػػتعمجعمػػععال  ػػثع مدلالػػلعأجػػلكطع مصػػرع ع لػػثع ػػملتعيلالػػلعمػػفعاألجػػرععقػػلـعرػػتع

%مػػفعاألجػػرععع ػػععأجػػعللبععال ػػللعع10المالطقػػلعالي ػػكالللعم ػػؿعالدراجػػلع عأظهػػرتعالعػػعلجعالدراجػػلع:ع
مثػؿعيػدـعقػدرةع%عمفعيلاللعالدراجػلععع10كالطردعمفعالمالزؿع عكعرع للعمثؿع:عالعهدلدع عكالضربع ع

%عمػػػفعيلالػػػلعع10أر ػػػعبعاألجػػػرعيلػػػ عاالهعمػػػعـعكاليالعلػػػلعالظػػػراعللمجػػػعكلعاالقعصػػػعدمعالمعػػػدالتع عك
%عمفعيلاللعالدراجلعلمللكفعإل عع90اعاألجلكبعأعالدراجلععع ععأجلكبعال رمعفعمععالجهؿع آثعرعهذ

الػػعاعمػػفعخػػبلؿع%لمللػػكفعإلػػ عأثع ػػلعاأل ع60أجػػلكبعالعػػدللؿعالظػػراعإلرعفػػعععالمجػػعكلعاالقعصػػعدمع عكع
%عالعل ػػعلتعاح ػػعاعرلهػػعع مػػععلصػػدرعيػػالهـعمػػفعأقػػكاؿعكأريػػعؿعأثالػػعاععال ػػللع40الرضػػععالميالػػكمع عكع

 %مفعيلاللعالدراجلععفضؿعالذبكرعيل عاإلالعث ع10األ العاع عكع
العيرؼعيلػ ععػأثلرعأجػعللبعالعال ػللعاألجػرللعكيبلقعهػعع(ع عهدرتعالدراجلعإل ع9552دراجلعم مدع)ع -

(ع عكبػعفعمػفع623 عملتعاليلاللعيل عمجمكيلعمفعالػذبكرعكاإلالػعثعمقػدارهعع)ع عبلؼعال خصللعكا
العػػعلجعالدراجػػلع عأفعالمجػػعالدةعاألجػػرللعالمعمثلػػلعرػػتعإدراؾعالطفػػؿعأالػػهعم  ػػكبعكمق ػػكؿعكمرغػػكبعرلػػهع
لقكمعص عهعالالفجللع عكخصعلصهعاإللجع للععبعلصػبل لع عكالثقػلع ػعلالفسعكالطمػكحع عكلقلػهعالمػرضع

طرابعيبلقلعالطفؿع كالدلهععجيلهعأقؿعصػبل لع عكأقػؿعثقػلع ػعلالفسع عكأقػؿعطمك ػععالالفجتع عكأفعإض
ع 

عالفصؿعالثعالتععععععععععععععععععععععععععع

 العال للعاالجعمعيللعرتعضكاعاألدبعالعر كم عالم  ثعاألكؿع:ع

علػػؾعالمػػعدةع-عاإلالجػػعفالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعهػػتعاالهعمػػعـع ػػعلالظـعاالجعمعيلػػلعالعػػتعمػػفع ػػأالهععأفعع ػػكؿع
 عكهػػتعيمللػػلعالمجعمػػعإلػػ عرػػردعاجعمػػعيتعقػػعدرعيلػػ عالعفعيػػؿعكاالالػػدمعجع جػػهكللعمػػععأرػػرادعع-اليضػػكلل
علهػػػـع عػػػ علصػػػ  كاعأيضػػػعاعرا ػػػدلفععاألطفػػػعؿلبعجػػػبع  فضػػػلهععال بػػػـعالخلقػػػتعكالضػػػ طعالػػػذاعتعالػػػبلـز

عاالجعمػعيتعمػععهػتعإالععػدرلبعاألرػرادع يلػ عمجتكللفعرتعمجعميهـ عرعلعال للعاالجعمعيللع جبعالمفهـك
 عكَعلقػػالهـعللقػػلـعاالجعمعيلػػلعكاليػػعداتعكالعقعللػػدعالمجعمػػعأدكارهػػـعالمجػػعق لللعللبكالػػكاعأيضػػعاعرػػعيللفعرػػتع

لع قلؽعالعكارؽع لفعاألرراد عك لفعالميعللرعكالقكااللفعاالجعمعيلػل عممػععلػتدمععالمجعمعكاليرؼعالجعلدعرتع
عيلػ عكعر لػلعكعيلػلـععيلػـملللع عكهتعيالمجعمعإل عخلؽعالكععمفعالعضعمفعكالعمعجؾعرتع العفعيػؿع ععقػـك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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كميػػعللرعكاعجعهػػعتعمالعجػػ لععجػػلكبعنع(ععنعر ػلخررا ػػدانععرمراهقػػعنععطفػػبلنعكعهػػدؼعإلػػ عإبجػػعبعالفػردع)عاالجعمػعيت
ألدكارعاجعمعيلػػػػلعميلالػػػػل ععمبالػػػػهعمػػػػفعمجػػػػعلرةعجمعيعػػػػػهعكالعكارػػػػؽعاالجعمػػػػعيتعميهػػػػع عكعبجػػػػ هعالطػػػػػع عع

هـعأطػػػراؼعيدلػػػدةعرػػػتعيمللػػػلعالعال ػػػللعاالجعمػػػعيت عكعلجػػػرعلػػػهعاالالػػػدمعجعرػػػتعال لػػػعةعاالجعمعيلػػػل عكعجػػػ
ععاألجػرةع ػبلع ػؾ عبكالهػععالمجعمػععاإلالجػعالتعكالررػعؽعكغلرهػع عإالعأفعأهمهػعكالمدرجلعبعألجرةاالجعمعيللع

 عكالذمععالفردعرتعع ػبلؿع خصػللعالطفػؿعلجػالكاتعيدلػدةعمػفع لععػهععيع ػرعالطفؿاألكؿعالذمعليلشعرلهع
تعععيلػؽع ػعيلـعالفػردعمػفعالجلػؿعالجدلػدعبلػؼعإالهععاليملللعالع ع)ععكلب لدلعع(ع عجملعرتع العاع خصلعه ع

لجػػػلبكفعرػػػتعالمكاقػػػؼعاالجعمعيلػػػلعالمخعلفػػػلعيلػػػ عأجػػػعسعمعلعكقيػػػهعمػػػالهـعالمجعمػػػععالػػػذمعلال ػػػتكفعرلػػػه ع
كع دلػػدعهػػػذاعالمجعمػػػععضػػػمفعاإلطػػػعرعاليػػػعـعلػػػه عكلخعلػػؼعال يػػػدعاالجعمػػػعيتعيػػػفعال يػػػدعالالفجػػػتعللعال ػػػللع

االجعمعيللعمثؿععقجلـعكالصراععاالجعمعيتعرتع ػلفعأفعاالجعمعيللعرعل يدعاالجعمعيتعلرع طع علظكاهرع
ع ال يدعالالفجتعلرع طع ملكؿعاإلالجعفعكاعجعهععه

ع ع كلػؿعالفػردعكع عيع رعالعال للعاإلجعمعيللعمفعاليمللعتعاألجعجللعرػ ع لػعةعاإلالجػعفعكعبمػفعأهملعهػععرػ عأالهػعععقػـك
بمػعععجػعيدعععجعمػعي عالػذلعل عكلػهمفعمخلكؽعضيلؼعيعجزعإل ع خصػللعقػعدرةعيلػ عالعفعيػؿعرػ عالم ػلطعكاإل

الفردعيل عاالالعقعؿعمفعاألعبعللػلعالمطلقػلعكااليعمػعدعيلػ عاألخػرلفعكالعمربػزع ػكؿعالػذاتعرػ عالمرا ػؿعاألكلػ عمػفع
 كعيػػدعالعال ػػللعاإلجعمعيلػػلعرػػ عععيمػػر عإلػػ عاالجػػعقبللللعكااليعمػػعدعيلػػ عالػػالفسعي ػػرعالمرا ػػؿعاالرعقعللػػلعمػػفعيمػػر 

يل عدرجلعب لرةعمفعاألهمللعجكااع علالج لعللفردعالفجهعأكع علالج لعللمجعمععرفلهععلعـعرجػـعمر للعالطفكللعكال  عبع
مبلمػػحع خصػػللعالفػػردععكعع ػػبؿعيعداعػػهعكاعجعهععػػهعكقلمػػهعكعالمػػكعملكلػػهعكاجػػعيدادعهعكععفػػعحعقدرعػػهعكععبػػكفعمهعراعػػهع

عمعي عكالكجداال عكرقععلمعععجعهـعكعبعجبعأالمعطهعالجلكبللعكخبللهععألضعنعلع ددعمجعرعالمك عاليقل عكالالفجتعكاإلج
كمػفعثػـعرلبػؿعمالهػععالي ػعدةعاألالدلػلعكجػعلؿعاإليػبلـعع هعمتججعتعالعال للعاإلجعمعيلػلعكاألجػرةعالػالظـعالعيللملػلعدكر

أهملعهععالخعصلع هعع لدعأفعالالظـعالعيللمللععليبعأهـعاألدكارعكأقكاهعععأثلرانعر ع لػعةعاألرػرادعلػذاعل ػرصعالقػعلمكفع
لكفعرلهػػعععكجػػلععدالػػرةعالعفعيػػؿعاإلجعمػػعي عللفػػردعمػػفعجملػػععأرػػرادعالالظػػعـعالعيللمػػتعكخعصػػلعالميلمػػلفعيللهػػععكاليػػعم

يلمػعنعكثقعرػلع ع علميػعللرععع عكالالمكذجعالجلكب عرضػبلنعيػفعأالػهعلعػأثرع ػعلمالهجعالدراجػتعرلػزدادعع عيع عرهـعالقدكةعله
عع علعػعلتعلصػ حعرػردانعمبعمػؿعالالمػكعلػهع خصػلعهكاألدكارعاإلجعمعيللعكض طعالالفسعكالعكرلػؽع ػلفع عجععػهعالغلػرعكع

المملػػػزةعالعػػػػ ععمبالػػػػهعمػػػفعأفعلجػػػػعمععع  لععػػػػهعرػػػ ععكارػػػػؽعمػػػػععالفجػػػهعكمجعميػػػػهعكمػػػػفعثػػػـععع قػػػػؽعأهػػػػداؼعالعال ػػػػللع
كالعال للعاالجعمعيللعهتعاليملللعالعتع كاجطعهععلبعجػبعالالػعسعقكايػدعالجػلكؾعكمالظكمػلعالميعقػداتعاإلجعمعيللع ع

 هععالفردعللبكفعيضكاعرعيبلعرتعمجعمػععميػلفع عرهػتعكجػلللعلالقػؿعالثقعرػلعكال ضػعرةعمػفعكاالعجعهعتعالعتعلعزكدع
( كالعال ػػللع6000جلػػؿعإلػػ عجلػػؿعلبػػتعع فػػظع قػػعاعالمجعميػػعتع عكرجػػـع خصػػلعهعع عكع ػػددعهكلعهػػعع)عالغرا لػػلع ع

إلػػ عذاتععاالجعمعيلػػلعهػػتعيبلقػػلع ػػلفع خصػػلفعأكعأبثػػرعأكعيػػفعيبلقػػلعالفػػردع ػػعلمجعمععأكعيػػفعع كلػػؿعاإلالجػػعف
عيلػػػ عالعفعيػػػؿعاالجعمػػػعيتع ع6004 ععقػػػعدرةعيلػػػ عالفيػػػؿع)عاليرا ػػػتاجعمعيلػػػلع (ع عكهػػػتعيمللػػػلععيلػػػـعكعيلػػػلـععقػػػـك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
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كعهػػدؼعإلػػ عإبجػػعبعالفػػردعمرا ػػؿع لععػػهعجػػلكبععكميػػعللرعكاعجعهػػعتعمالعجػػ لعألدكارعاجعمعيلػػلعميلالػػلع ععمبالػػهعمػػفع
( عبمػػػععأالهػػػعع6000عةعاالجعمعيلػػػلع)عاليالػػػعالتع عمجػػػعلرةعجمعيعػػػهعكالعكارػػػؽعميهػػػعع عكعلجػػػرعلػػػهعاإلدمػػػعجعرػػػتعال لػػػ

الممعرجػػػلعالجػػػلكبللعل قػػػكؽعككاج ػػػعتعالمكقػػػععاالجعمػػػعيتع عكلميػػػعللرعالمبعالػػػلعاالجعمعيلػػػلعالمعمثلػػػلعرػػػتعرمكزهػػػعع
عكيبلقعهع 

عقػدععغلػرتعليػدةعأجػ عبعأكلهػعععغلػرعالجػؽعالعال ػللعاالجعمعيلػلعكال خصػللعلؤلطفػعؿعمػفع كالعال ػللعاالجعمعيلػلعاللػـك
طكرععقاللعتعاالعصعؿعالجمعهلرمع عكعغلرعكجعلؿعاالعصعؿعاليعلمللعكجلللعمفعكجعلؿعالعال للعاالجعمعيلػلعخبلؿعع

الجدلدةع عكالعتعصػعرتععالػعرسعالكجػعلؿعاألخػرلع:عبؤلجػرةع عكأكللػعاعاألمػكرع عكالمدرجػلعكالمجعمػعع عكغلػرهـعمػفع
ك علعػػػعلتععلعاعالعيكاطػػػؼعكم ػػػعيرعلهػػػععفعمػػػععأ ػػػكليالػػػتعهػػػذاعأفعاألطفػػػعؿعلعفػػػعيلكعكبػػػبلاعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلع ع

ععراجػػععلصػػعلحعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعالػػبلع خصػػللع عبمػػععأفعالجػػعيعتعالطكللػػلعالعػػتعلقضػػلهععالطفػػؿعرػػتعم ػػعهدةع
عقاللعتعاالعصعؿعاليعلمللععجيػؿعمالهػععمصػدراعهعمػععإلمػداد ع علميلكمػعتع عكلعبػكلفعملكلػهعكاعجعهععػهع عكقػدعع كلػهع

ع( 9551ل تاعالذمعلقؼع علبلعأمعـععطكلرعطعقععهعاال دايللع)عأ مدع عإل عمجردعمجعهلؾعجل تع عا

كالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعهػػتعاليمللػػلعالمجػػعمرةعالعػػتعع ػػبؿعالفػػردعمالػػذعمكلػػد عكعيػػد علل لػػعةعاالجعمعيلػػلعالمق لػػلعالعػػتع
ـعاليمرلل علمععجلعفعيؿعرلهععمععاحخرلفعرتعأجرعه عكهتعمفعأهـعاليمللعتععأثلرانعيل عاأل العاعرتعمخعلؼعمرا له

لهععمفعدكرعأجعجتعرتعع بلؿع خصػلععهـعكعبعملهػع عكهػتععيػدعإ ػدلعيمللػعتعالػعيلـعالعػتعيػفعطرلقهػععلبعجػبع
األ الػػعاعاليػػعداتعكالعقعللػػدعكاالعجعهػػعتعكالقػػلـعالجػػعلدةعرػػتع للػػعهـعاالجعمعيلػػلعالعػػتعليل ػػكفعرلهػػع هتععر لػػلعالفػػردع

عيػػلعالعػػتعلالعقػػ عاللهػػععكعيكلػػد عيلػػ عاألخػػذع يػػعداعهـعكعقعللػػدهـعكعكجلهػػهعكاإل ػػراؼعيلػػ عجػػلكبهعكعلقلالػػهعلغػػلعالجم
كالظػـع لػععهـعكاالجػػعجع لعللمػتثراتعالخعصػلع هػػـعكالرضػعع أ بػعمهـعكالجػػلرعضػمفعاطػعرعالػػذمعلرضػكالهعللكصػػكؿع
إل عاالهداؼعالعتعلتمالكفع هعع  لثعلص حعجزاعمالهععكغلرع يلدعيالهـعكلفبرعمثلهـعكل يرع  يكرهـعكل سع معع

عهعكلص حعكا دانعمالهـع)عكلب لدلع( ل جكفع 

ع

بمععكعيعمدعالعال للعاالجعمعيللعيل عكجعلطعكاللعتعرللجللعلع قلؽعقلـعالمجعمععكمثلهعاليللػعع ع لػثعأفعاألطفػعؿع
العليل ػكفعرػػتعرػػراغع عرهػػـعليل ػػكفعرػػتعبالػػؼعاألـعكمػػععأقػػراالهـعكأقػػعر هـعكميلػػلمهـععكغلػػرهـعمػػفعالالػػعسع عكععجػػعع

 ع عالعقػعلهـعمػفعالمالػزؿعإلػ عالمدرجػلع عكرلهػععلعلقػكفعرعكععيػدلعالطعقهػععالالفجػتعكاالجعمػعيتعدالرةععفػعيلـعمػععالعغلػ
مزلػػداعمػػفعالخ ػػراتعكاليػػعداتعكالعكقيػػعتعالجػػلكبللعكالميػػعالتعكالرمػػكزعكاالعجعهػػعتعكالقػػلـع عكلػػرلعأفعاالعقػػعلهـعمػػفع

ـعالمتججػعتعالعر كلػلع ػدكرعأجعجػتعالمالزؿعإل عالمدرجلعلزلدعمفعاالدمعجهـعرتعالجكعالثقعرتعللمجعمػعع عك هػذاععقػكع
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رتعإبجع هـعقلـعمجعميهعكأ  ععع عجععهـعال كلكجللعكالالفجػللعكاالجعمعيلػلعكالرك لػلع عكالعلخفػ عيللالػععدكرعالمػرأةع
ع( 6000رتعهذ عالمتججعتععلعزكلدهـع علالمعذجعالميررللعكالثقعرللع)عالبالعالتع ع

لعالمغلكطػػلعمػػفعداخػػؿعاألجػػرةععجػػهـع  ػػبؿعب لػػرعرػػتعع ػػكلهعكهالػػععالع ػػدعأفعال ػػلرعإلػػ عأجػػعللبعالعال ػػللعاالجعمعيلػػ
لعػراكحع ػلفعإيطػعاعاألكامػرعكالعلقػلفع عجلكؾعاألطفعؿع عكقعػؿعإ ػدايهـعكمػفعأخطػرعهػذ عاألجػعللبع:عالعجػلطعالػذمع

كالعهدلػػػدعكالعخكلػػػؼع عكاالجػػػعهزااعكاإلذالؿعكاالهمػػػعؿع عك ػػػلفعممػػػععلػػػتدمعإلػػػ عقمػػػععالطفػػػؿع عكقعػػػؿعركحعالم ػػػعدرةع
ععيالد عممععلجيلهعأبثػرعمػلبلعللخضػكعع عكجػهكللعاألالقلػعدعكاإلذيػعفع عأكعع الػتعالعمللػزع عكاألمػرعكالالهػتع عكاإل دا

( عبمععأفعالمدرجلعالضععلهععدكرعرتعالعال للعاالجعمعيللع عكرتععطكلرعاالعجعهعتع6004كالعالعقضع)عالغرا للع ع
عاطاللف الفبرللعكاالجعمعيللاالصلللعكاجعليع هعع لفعأب رعيددعمفعالمكع

ع ػػػػدلعتعاجعمعيلػػػػلعبثلػػػػرةعكمالهػػػػعع:عأالهلػػػػعرعالضػػػػكا طعاالجعمعيلػػػػلعبمػػػػععكعكاجػػػػهعمتججػػػػعتعالعال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلع
كاالخبلقلػػلعمثػػؿعالػػدلفعكاألجػػرةع عكالعفبػػؾعاألجػػرمعكالطػػبلؽع عكالعهػػربعمػػفعمجػػتكلللعاألطفػػعؿع عكالفعػػكرعاليػػعطفتع

عفػػعععميػػدؿعالجرلمػػلعكاالال ػػراؼع عكعراجػػععمت ػػراتعكعقلػػصعاليبلقػػلعالكالدلػػهعمػػععاأل الػػعاععكارعلػػدلعلػػدلعاألجػػرةع ع
األمػػفعاالجعمػػعيتعكاإلالجػػعالتع زلػػعدةعميػػدالتعالفقػػرعكال طعلػػلعكالجهػػؿعكال ػػركبع عكخػػركجعالمػػرأةعلليمػػؿع عكعقلػػصع
ال معلػػػعتعاالجعمعيلػػػلع)عالعيلػػػلـع عالصػػػ ل عكاالجػػػبعفع عكالضػػػمعفعاالجعمػػػعيتع(ع عكخػػػركجعالمػػػرأةعلليمػػػؿعكعػػػرؾع

عتعاألجال لػػػعتع عكعراجػػػععالػػػذبعاعاليػػػعطفتعلػػػدلعاألطفػػػعؿعكاالعجػػػع عال ػػػكعاليداكاللػػػلعكاالالطػػػكااعاألطفػػػعؿعمػػػععالمر لػػػ
 عكع ػػػكؿعالمجعمػػػععمػػػفعالثقعرػػػلعالكطاللػػػلعإلػػػ عالثقعرػػػلعكاالبعلػػػعبعكاال عيػػػعدعيػػػفععبػػػكلفعيبلقػػػعتعاجعمعيلػػػلع الػػػعاةعع

الجللزلػػػلعيلػػػ عأهملػػػلعاللغػػػعتعاليكلملػػلع عكجػػػلعدةعالهكلػػػلعالغر لػػػلعيلػػػ عالهكلػػػلعالير لػػػلع عكعصػػػعيدعأهملػػػلعاللغػػػلعاال
الم للػػلع عكعغلػػرعمصػػعدرعغػػرسعالقػػلـعاالجعمعيلػػلع عكجػػطكةعالثقعرػػلعالغر لػػلعيلػػ عالعفبلػػرعالمجعميػػتع عكاالعجػػع ع
الثقعرتعال كعال ربعتعالمعيددةعالجالجلعتع عكال كعاألمربلع عكعأثلرعااليبلالعتعيل عجلكؾعكعصػرؼعاالجػعهبلبتع

 عقلـعاألطفعؿعالمرجخلعلدلهـع عكزلعدةعجطكةعال ربعتعالمعيددةعالجالجػلعتع ع عكععثلرعكجعلؿعاالعصعؿعيللؤلررادع
ع( 6004كعزالدعااليعمعدعيل عالعبالكلكجلععالفعلقلع عكعراجععال عجلعإل عاليمعللعال  رلل)عالجلدع ع

ثعكع بؿعكجعلؿعااليبلـعمصدراعمهمػععكخطلػراعمػفعمصػعدرعثقعرػلعالطفػؿع عكزادعاألمػرععيقلػداعكخطػكرةع يػدع ػدكعع
ثػػكرةعااللبعركاللػػعتع عكاخعػػراععالعلفزلػػكفعكال عجػػكبع عك ػػ بعتعاألالعرالػػتعكالميلكمععلػػلع علػػذاعالع ػػدعأفعالعععيػػعرضع
رجػػعلعهععااليبلملػػلعمػػععرجػػعللعال لػػتعكالمدرجػػلع عكأفعلبػػكفعدكرهػػععمبمػػبلعلػػدكرعال لػػتعكالمدرجػػلع ع عإلضػػعرلعإلػػ ع

عر لػػػلععك ػػػعلعربلزعيلػػػ عاألمهػػػعتعاللػػػكاعتعلعيػػػعملفعمػػػععمجػػػعهمعهععرػػػتععيلػػػلـعأكللػػػعاعاألمػػػكرع علطرلقػػػلعالصػػػ ل لعلل
كبلفللعالكصكؿعإللهـع أجلكبعلطلؼع عاألطفعؿع صكرةعم ع رةع عرال فع  عجلعمعجلعللعيرؼعيل عط ليلعأطفعلالعع

كأفعالقلسعاألثرعالذمعععربهعرجعللالععالعتعع ثهععللؿعالهعرعمفعخبلؿعالبععبعكالمجلػلعكاالذايػلعكالعفلزلػكفعكالمدرجػلع
لػػرعذلػػؾعمػػفعكجػػعلؿعاالعصػػعؿعالمعع ػػلعلالعيػػرؼعالػػكععك جمػػهع عكهػػؿعهػػكعرػػتعاالعجػػع عاإللجػػع تعأـعالع؟عكهػػؿع عكغ
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الجػػلرعيلػػ عالطرلػػؽعالصػػ لحعلع قلػػؽع للػػلعميررلػػلعجػػللملعلؤلطفػػعؿععجػػهـعرػػتععال ػػلعهـع ع مػػععلعفػػؽعمػػععأدكارهػػـع
دكرهػعع  ػبؿعرعيػؿعرعقػدـعللطفػؿععاالجعمعيللعالمعجددةعرتعإطعرعهذاعاليعلـعالمعغلرع عك ع ععتدمعكجعلؿعاإليػبلـ

مضػػمكالععثقعرلػػععمعالػػعغـعال لكلػػلع عكمالجػػجمععمػػعع عجػػعتعالطفػػؿع عكمعطل ععػػهعالمعلػػهع عكهالػػععلػػأعتعالػػدكرعالعبػػعملتع
الجػعلدةعالطفػؿععكمػفعالضػركرمععغللػرعأالمػعطعالعال ػللعاالجعمعيلػلعلجملععمتججعتعالعال للعاالجعمعيللعرػتعإيػدادع

ع( 6004مععمعطل عتعالمجعق ؿع)عالجلدع ععإليدادعأطفعؿعأبثرعقدرةعكعبلفع

بمػػػععأفعمتججػػػعتعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلعرػػػتعمجعميالػػػععالير ػػػتععيػػػعالتعمػػػفعع ػػػدلعتعثقعرلػػػلعكاجعمعيلػػػلعكاقعصػػػعدللع
كجلعجػػللعأررزعهػػععالعغلػػراتعاالقعصػػعدللعكالثقعرلػػلعالعػػتعل قػػتع بلػػعفعككظػػعلؼعالمتججػػعتعاالجعمعيلػػلعاليعملػػلعرػػتع

جػػرةعكالمدرجػػلعكالمجعمػػععالم لػػتع ع لػػثعأصػػع تعهػػذ عالع ػػدلعتعكالعغلػػراتعيمػػؽعمجػػعؿعالضػػ طعاالجعمػػعيتعبعأل
القػػػلـعكالميػػػعللرعاالجعمعيلػػػلعالجػػػعلدةعرػػػتعالمجعمػػػعع ع لػػػثععكاجػػػهعغعل لػػػلعاألجػػػرعكالمتججػػػعتعالعيللملػػػلعكالثقعرلػػػلع

عتعصػػيك عتعرػػتععػػكرلرع لػػعةعطل ػػلعللصػػغعرع عكمػػععالعطػػكرعالعبالكلػػكجتعأرػػرزتعيػػدةعع ػػكالتعمجػػتعجملػػعع اللػػ
كع كلتعمهعـعالعال للعاالجعمعيللعإل عمتججعتعالمجعمععكالذمعااليبسعاثعر عيل عاألجرةعك علععلتععقلصعدكرهعع ع

( ثـععأفعالعال للعاالجعمعيللعهػتعأ ػدعالطػرؽعالعػتععكصػؿعالعفبلػرعكالجػلكؾعإلػ عمرا ػؿع6001أخرلع)عغ عرمع ع
لعهعالم برةع عكلذاعل دكععأثلرعالعال للعاالجعمعيللععطكر عكلهعععأثلرعب لرعرتعصلعغلعكع بلؿعربرعاإلالجعفعمالذطفكع

ع( 6090يل عالعفبلرع  بؿعيعـعكيل عاإل داعع  بؿعخعصع عمجعالعالعلمبفعإلالبعر عأكععجعهله)عهالعاع ع

 المبحث الثاني :  مفهوم التنشئة االجتماعية. 

يلػـعاالجعمػعع عاالالثر كلكجلػع عيلػـععَ ِظَتعمفهكـعالعال للعاالجعمعيللع عهعمعـعب لرعرتعمخعلػؼعمجػعالتعالميررػلع)ع
الالفس(عكرتعالميعجـعكالقكاملس عرضبلنعيفعاأل  عثعكالدراجعتعاالجعمعيللعكالالفجللعكالعر كلل عكمػععجػالذبر عهالػععالع
ليالػػتعجػػكلعقللػػؿعمػػفعبثلػػرعكغػػلضعمػػفعرػػلض كلبل ظعأالػػهعالعلكجػػدععيرلػػؼعجػػعمععمػػعالععلهػػذ عاليمللػػلعألالهػػععإ ػػدلع

لعالعتعععجـع علالج للعكالعغلرعي رعالزمعفعكالمبعف عرهتعأصبلعيملللعععيلؽع عإلالجعفعرػتعيمللعتعاليلكـعاالجعمعيل
ع جلعقهعاالجعمعيت عكرلمععللتعالمعذجعل يضعمفعهلـعالعال للعاالجعمعيلل

كلػػػرلعيػػػعلـعاالجعمػػػعععاألمرلبػػػتع)ع عرجػػػكالزع(عأفعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػل:عيمللػػػلععيلػػػـععيعمػػػدعيلػػػ عالعقللػػػدعكالم عبػػػعةع
مععاألالمعطعاليقلللعكاليعطفللعكاألخبلقللعيالدعالطفؿعكالرا د عكهتعيملللععهدؼعإل عإدمعجعيالعصرعالثقعرػلععكالعك د

رػػتعالمدرجػػلعكععػػأثرع جمعيػػعتعرػػتعالالجػػؽعال خصػػلل عكهػػتعيمللػػلعمجػػعمرةعع ػػدأعمػػفعالمػػلبلدعداخػػؿعاألجػػرةعكعجػػعمرع
ع (9544الررعؽع)عمكج ع ع

 أالهععيملللعاجع داؿعالجعالبعال لكلكجتع أ يعدعاجعمعيللعكثقعرللعلعصػ حععكليرؼعأملؿعدكرعبعلـعالعال للعاالجعمعيلل
ع (6002األجعجللعلجلكؾعالفردعرتعالمجعمعع)عللللع ععهتعالمكجهعت
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كلػػػرلعاخػػػػركفعأفعالعال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلعهػػػػتعيمللػػػػلعع ػػػػبلؿعالجػػػػلكؾعاإلالجػػػػعالتعللفػػػػردعكأالهػػػػععيمللػػػػلعع كلػػػػؿعالبػػػػعلفع
اليملللعالعتعععيلؽع عيللـعأرػرادعالمجعمػععمػفعالجلػؿعالجدلػدعبلػؼعلجػلبكفعرػتععال لكلكجتعإل عبعلفعاجعمعيت عكأالهع

المكاقؼعاالجعمعيللعالمخعلفلعيل عأجعسعمععلعكقيهعمالهـعالمجعمععالذمعلال لكفعرله عبمععأالهععيملللعإبجعبعالفػردع
ععاليمللػعتعاالجعمعيلػلعالعػتعلجػعطلعع هػععالكللػدعال  ػرمعالمػزكد  إمبعالػعتعجػلكبللعرطرلػلععثقعرلعالمجعمع عكهتعألضن

أفعلعطػػػكرعكلالمػػػكعالجػػػ لنععكاجعمعيلنػػػعع  لػػػثعلصػػػ حعرػػػتعالالهعلػػػلع خصػػػللعاجعمعيلػػػلععيمػػػؿعكرقػػػععأل بػػػعـعجمعيعهػػػعع
ع( 6002)المهدمع ععكميعللرهععكثقعرعه

العال للعاالجعمعيللع:عهتعاالعقعؿعالطفؿعمفعبعلفع لكلكجتعإل عبعلفعاجعمعيتعيػفعطرلػؽعالعفعيػؿعاالجعمػعيتعمػعع
ع( 9543لفع)عميركؼع عاألخرع

العال ػػللعاالجعمعيلػػلع:عهػػتعيمللػػلععيلػػلـعالطفػػؿعالميعقػػداتعكالقػػلـع مػػععلجيلػػهعمجػػتكالعكيضػػكاعرػػتعالمجعمػػعع)ع ػػعركفع
ع( 9544ك علرفعكجعسع ع

الفػػردعلعركلضػػهعكعبلفػػهعمػػععالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع:ععمثػػؿعالكيػػععمػػفعالضػػغطعاالجعمػػعيتعالػػذمعلمعرجػػهعالمجعمػػععيلػػ ع
يللع عكل دكعالفردعببعلفعغلرعمجعقؿعكجلكبهعللسعجكلعأيعدةعأالععجعالمعذجعمبعج لعخبلؿعمر للعالمالظكملعاالجعمع
ع( 6006الطفكللع)عبكشع ع

العال ػػللعاالجعمعيلػػلع:عي ػػعرةعيػػفععفعيػػؿعاجعمػػعيتعرػػتعقكايػػدعللعر لػػلعلعلقعهػػععالفػػردعرػػتعمرا ػػؿعيمػػر عالمخعلفػػلعمػػفع
ع( 6091الطفكللعك ع عال لخكخلع)ع فعيكفع ع

االجعمعيلػػلع:عإبجػعبعالفػػردعأالمػػعطعالجػلكؾعالجػػعلدةعرػتعبلفلػػلععمثػػؿعالقػلـعكالميػػعللرعالعػتعلع العهػػععالمجعمػػعع ععالعال ػلل
ع( 6091كعص حعقلمععكميعللرعخعصلع هع)عميكضع ع

لعضحعمفعاليرضعالجع ؽعأفعيملللعالعال للعاالجعمعيللعيملللعميقدةعمع ي ل عععضمفعمفعجهلعبعلالنعع لكلكجلنععلهع
صعكاجػػعيداداعهعالمخعلفػػل عكمػػفعجهػػلعأخػػرلع ػػ بلعمػػفعاليبلقػػعتعكالعفػػعيبلتعاالجعمعيلػػلعالعػػتعع ػػدثععبكلالػػهعالخػػع

داخؿعإطعرعميلفعمفعالميعللرعكالقلـ عكمفعجهلعثعلثػلععفػعيبلنعدلالعملبلنػععمجػعمرناع ػلفعالعال ػللعكالفػردعلػتدمعإلػ عالمػكع
عذاتعالفردععدرلجلنع

ػػػععأفعميظػػػـعالعفجػػػلراتعا لعػػػتععالعكلػػػتعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلععالصػػػبعرػػػتعالع لػػػلعبكالهػػػععبمػػػععلعضػػػحعمػػػفعاليػػػرضعألضن
العفعيػػػػػؿعاالجعمػػػػػعيتعالعػػػػػتعلبعجػػػػػبعاألرػػػػػرادعمػػػػػفعخبللهػػػػػعع خصػػػػػلعهـعكلعيلمػػػػػكفعرػػػػػتعالطعقهػػػػػععطرلقػػػػػلعال لػػػػػعةعرػػػػػتع
مجعميهـ كععفػػؽعأغلػػبعالعيرلفػػعتع ػػكؿعالهػػدؼعاألجعجػػتعمػػفعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكالػػذمعلعمثػػؿعرػػتعع ػػبلؿعالبػػعلفع

عل عبعلفعاجعمعيت ال لكلكجتعكع كللهعإ
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ع
عالعال للعاالجعمعيلل ععأهمللعكأهداؼعكأجعجلعتع:عالم  ثعالثعلثعععععععع

عأهمللعالعال للعاالجعمعيللع:
ع دكعأهمللعالعال للعاالجعمعيللعرتعبكالهععالم ددعكاألجعسعلمجعق ؿعالمجعمعع عرهتعع التعإطعراتعاألملع

ل يدعال ضػعرمعللمجعمػعع عرعلعال ػللعاالجعمعيلػلعكعبكفعلدلهـعالمهعراتعال ضعرللعالعتععيطتعرلمعع يدعا
هتعاليملللعالعتع كاجطعهعععب ؼعقدراتعالفردعكطعقععهع عكعتهلهعالجعثمعرهععكعر د عإل عبلفللععجخلرهعع

(ع عبمػػععلبمػػفعأهملػػلعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلع أالهػػععكجػػلللع9549رػػتعخدمػػلعالمجعمػػععكأهدارػػهع)عالمرجػػتع ع
كا عػهعال ضػعرللعيػفعطرلػؽعالقػؿعالقػلـعال ضػعرللعكالثقعرلػلعكاالجعمعيلػلعل قعاعالمجعمععكالم عرظػلعيلػ عث

 عكع قػػػؽعالعكاصػػػؿع ػػػلفعاألجلػػػعؿع عبمػػػععإالهػػػععيمللػػػلعمهمػػػلعألالهػػػعععػػػتدمعإلػػػ ع الػػػعاعمػػػفعجلػػػؿعإلػػػ عجلػػػؿع
االعجعهػػعتعالجػػللملعرػػتعاألرػػرادعكع قػػؽعالالمػػكعال ػػعمؿع عكعبجػػبعالخ ػػراتعكالمهػػعراتعاالجعمعيلػػلعكاللغػػلع

صعؿع لفعأررادعالمجعمعع عكهتعيملللعلعطػكلرعالمهػعراتعكاألجػعللبعالعػتعل ععجهػععالفػردعالعتعهتعأداةعاع
العػػعجعلفلػػدعالمجعمػػعع ع القػكمعكالفيػػعؿعالػػذمعلجع ػػيرعقدراعػهعالذاعلػػلع كقػػدراتعمجعميػػهعرل كلػػهعإلػ عطعقػػلعكا 

ع( 9556ك عخعصعرعالعال للعاالجعمعيللععتدمعإل عالعالمللعال عمللعللمجعمع)عالغزكم ع
 ع9550يعقػؿ ع( عجي عالعال للعاالجعمعيللعالػ عع قلػؽعاألهػداؼعالععللػلع::ععالعال للعاالجعمعيللأهداؼع

ع(ع:9549 عالمرجتع ع9546مطعكعع ع
عمبػػػلفعالفػػػردعمػػػفعالالمػػػكعالمعبعمػػػؿعل خصػػػلعهع عكعفػػػعحعاجػػػعيداداعهع عكطعقععػػػهع عكعالملعهػػػععكعكجلههػػػعع -

 العكجلهعالص لحع 
العبلػػػؼعاالجعمػػػعيتعالمجػػػعمرعمػػػععم لطػػػهعاالجعمػػػعيتع عمجػػػعيدةعالفػػػردعيلػػػ عامػػػعبلؾعالقػػػدرةعيلػػػ ع -

 معيللعالعتعلعطل هععهذاعالعبلؼعكعزكلد ع علخ راتعكالمهعراتعاالجع
  لععهعاالجعمعيللع  بؿععلقعلتعك معجلزعمبلفعالفردعمفعممعرجلعالقلـعالدلالللعكالخلقللعرتع -
  التععراثهعالثقعرت   فعالفردع علخ راتعكالمهعراتعاالجعمعيللعالعتععجعيد عيل ع فظعكع -
بجػع هعقالعيػلع - عزكلدعالفردع علميعرؼعكالعكجلهعتعالعتععصكفعجلكبهعمػفعاالال رارػعتعاالجعمعيلػلع عكا 

 اجعمعيللعكخلقللعكالفجللعلجلكبهعاالجعمعيتع 
 عزكلدعالفردع علقلـعكاليعداتعاالجعمعيللع عكاألالمعطعالجلكبللعمفعخبلؿعالمكاقؼعاالجعمعيللع  -
 عيتعكاالالفيعلتعكاليقلتععللفردع عكالعكازفعاليعطفتعكالمكعال خصللعالمكاعجللمع ع قلؽعالالمكعاالجعم -
 عأبلدعالذاتعاالجعمعيللعللفردعكريعلعهععأثالعاعالمكهعع  -
ع قلػػػؽعالعمعجػػػؾعاالجعمػػػعيتع ػػػلفعمخعلػػػؼعط قػػػعتعالمجعمػػػععكرلععػػػهعاليمرلػػػلع عيػػػفعطرلػػػؽععيمػػػلـع -

 ؼع  رلعتعاحخرلفعرتعالمجعمع العجعمحعكالعجعكمع لفعالالعسع عكعيللـعال قكؽعكاأليعرا
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م عر لعأ بعؿعالفقرعكالضػلعععالالفجػتعكاالجعمػعيتعكالجػلكبتعكالفبػرمعالعػتعليػعالتعمالهػععالمجعمػعع ع -
 يفعطرلؽعالعر للع عكعالمللعركحعاال داععكاليمؿ 

عأجعجلعتعالعال للعاالجعمعيللع:
عالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلع أدكارع هػػػعع  ػػػبؿعريػػػعؿعكالػػػعجحعهػػػتعاألجعجػػػلعتعالعػػػتعع ػػػعرطععكررهػػػععلبػػػتععقػػػـك

عكععلخصع مععللتع:
عكرلرع الللع لكلكجللعجللملع:عكعيالتععكرلرعال لللعال لكلكجللعالجللملعللطفػؿعكعمثػؿعاجػعسعجػكهرمع ع -

كذلػػػػؾعألفعيمللػػػػلعالعال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلععبػػػػكفع ػػػػ لعمجػػػػع لللعإذاعبػػػػعفعالطفػػػػؿعميػػػػعبلعأكعميعكهػػػػعع ع
ع عكرلرعبعرلعالكجعلؿعالعتعمفع أاله عععجهلؿعيملللعالعال للعاالجعمعيللعلهذ عالفللعمفعكالمجعمععملـز

 ( 6000الالعسع)عجع رع ع
كجكدعمجعمععللعفعيؿعميهع:عاإلالجػعفعبػعلفعاجعمػعيتعالعلجػعطلععأفعليػلشع ميػزؿعيػفعالجمعيػلع ع -

رهكعمالذعأفعلكلدعلمرع جمعيعتعمخعلفلع عرلالعقؿعمفعجمعيلعإل عأخرلعم ققػعع ػذلؾعإ ػ ععع عجععػهع
ععلمثػػؿعالم ػػلطعالػػذمعلال ػػأعرلػػهعالطفػػؿعاجعمعيلػػععكثقعرلػػعع عك ػػذلؾعع قػػؽعالعال ػػللعالمخعلفػػلع عكالمجعمػػ

االجعمعيلػػلعمػػفعخػػبلؿعالقػػؿعالثقعرػػلعكالم ػػعربلعرػػتععبػػكلفعاليبلقػػعتعمػػععأرػػرادعاخػػرلفع هػػدؼعع قلػػؽع
 ( 6000عمعجؾعالمجعمعع)عيمرع ع

لػػهعارعلع ػػععرػػتععالداريلػػلع:عكهػػتعالػػدارععكالم فػػزعالػػذمعلػػدرعع علالػػعسعإلػػ ععبػػرارعجػػلكؾعميػػلفع قػػؽ -
الجع ؽع عاكعاالهعع لفعلهعأالهعل قؽعلهعهدؼعميلفع عرعلددارععهكعأ دعال ركطعالمطلػكبععكررهػععمػفع
أجؿعع فلزعالفردعيل عالقلعـع علعفعيؿعمععالمجعمعع عكمفعثـعابعجعبعالخ راتعاالجعمعيللعالمعالكيلع

 ( 6003)عالرلع عع ع
للبعالعيعمؿعاالجعمعيتعالجػللـع عكعكجلػهعالمػراهقلفعاإلر عدعكالعكجلهع:عكهكععكجلهعالصغعرعإل عأجع -

كالرا دلفعإل عبلفللعع قلؽعالعفعيؿعاليعـعالالعجحعممععلجهـعرتعع قلؽعيملللعالعال ػللعاالجعمعيلػلع)ع
ع( 6009مكرلشع ع

عالعال للعاالجعمعيلل ع:عخصعلصعالم  ثعالرا ععع
ععبمفعخصعلصعالعال لعاالجعمعيللع مععللتع:

يمللػػلعع ػػبلؿعاجعمػػعيتع عكهػػتعع كلػػؿعاإلالجػػعفعمػػفعبػػعلفع لكلػػكجتع لػػكاالتع ععالعال ػػللعاالجعمعيلػػل -
عممععلجيلهعبعلالععالعضجعع إل عبعلفعإالجعالتعلمعلؾعالمتهبلتعاإلالجعالللعكاالجعمعيللع

العال ػػللعاالجعمعيلػػلعيمللػػلعأ ػػ عععلل عجػػعتع:عإالهػػععيمللػػلععهػػدؼعإلػػ عإ ػػ عععال عجػػعتعاالجعمعيلػػلع -
ل عجػػلعال لكلكجلػػلع عكال عجػػلعلؤلمػػفع عكال عجػػلعللم  ػػلع عكال عجػػلعللفػػردع عكهػػذ عال عجػػعتعهػػتع:عا

للعقػدلرع عكال عجػلعللميلكمػعتع عكال عجػلعلؤلالعمػعاع عكلجػعيدععل لػلعهػذ عال عجػعتعالالمػكعاالجعمػعيتع
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الجللـعل خصللعالطفؿععكالعال للعاالجعمعيللععل تعهػذ عال عجػعتعيػفعطرلػؽعالعفعيػؿعاالجعمػعيتع ع
 ااعبعالتعالمدرجلع عأكعاألجرةع عأكعجمعيلعالررعؽ كيفعطرلؽعمتججععهععجكع

العال للعاالجعمعيللعيملللعدلالعمبللع:عع دثعيفعطرلؽعالعفعيؿع لفعاألرػرادعداخػؿعم ػلطعاجعمػعيتع -
ميػػلفعرلػػعـعخبللهػػععالقػػؿعاألالمػػعطعالجػػلكبللعيػػفعطرلػػؽعمػػععلجػػم عالالمػػكذجعكلبػػكفعالمبل ظػػلعدلػػدفع

لكبللعأمعمػػهعرلعػػأثرع هػػععالفجػػلععكهػػذاعالعػػأثلرعلالعقػػؿعإلػػ عالعال ػػللع ميالػػ عأفعالفػػردعلبل ػػظعالالمػػعذجعالجػػ
عيملللععقمصعكأمعثعؿعللالمعذجع 

ع
عالفصؿعالثعلثععععععععععععععععععععععععع

عالم  ثعاألكؿ:ععمتججعتعالعال للعاالجعمعيلل ععععععععععع
تججػعتعرهالػعؾعالمعالعال للعاالجعمعيلػلعبثجػرةعكمعالكيػلالمتججعتعاالجعمعيللعالعتعع رؼعيل عيملللعع

العقللدللعبؤلجرةعكهػتعأكؿعم ػلطعلعيعمػؿعميػهعالطفػؿعمالػذعكالدعػهع عكالػذمعلعم ػكرعأجعجػعع ػكؿعاألبعكع
األـع عكاألجرةعبعالتعالمتججػلعالعػتععهػلمفعيلػ عيمللػلعالعال ػللعاالجعمعيلػلعألررادهػعع عثػـععقلػصعدكرهػعع

كهػػػتعألضػػػعععيع ػػػرعع ظهػػػكرعمتججػػػعتعاجعمعيلػػػلعجدلػػػدةعأخػػػذتعدكرعاألجػػػرةع عرهالػػػعؾعالمدرجػػػلعكالمجػػػجد
متججػػعتععقللدلػػلع ػػعلالظرعللمتججػػعتعال دلثػػلعالعػػتعال ػػأتعالعلجػػلعالعطػػكرعالعبالكلػػكجتعكالعقػػدـعالمػػدالتع ع
كرتعمقع ؿعالمتججعتعالعقللدللع عهالػعؾعالمتججػعتعال دلثػلع:عكجػعلؿعاإليػبلـعالعػتععيع ػرعمتججػلعذاتع

الػعاعاالعجعهػعتعكعكجلػهعالػرأمعاليػعـع عريعلللعرعلقلعرتعالعال للعاالجعمعيلػلع عكالعػأثلرعيلػ عاأل ػخعصعك 
كمفعالمتججعتعال دلثلعرتعالعال للعاالجعمعيللععالالكادمعالرلعضللعكالثقعرلػلعكالعػتععجػعقطبعالبثلػرعمػفع
األررادع عكأال أتعخصلصععل غؿعكقتعالفراغع عكعزكلد ع علخ راتعاالجعمعيللع عأمععرلمععلخػصعجمعيػلع

كؾعالفردعكهتعمتججلععقللدللعمفع لثعالال ػتاعألالهػععالععجػلعالررعؽعرهتعمتججلعذاتععأثلرعب لرعرتعجل
يػػػفعط ليػػػلعالفػػػردعاالجعمعيلػػػلععكلبػػػفعاألهعمػػػعـع هػػػععك دراجػػػعهععكال  ػػػثعرػػػتعمػػػدلععأثلرهػػػععيلػػػ عجػػػلكؾع

ع( 9541األطفعؿعاالجعمعيتعهكعأهعمعـع دلثع)ع قتعكاخركفع ع
الذمعليمؿعيل ععال للعاألطفعؿعكهالعؾعالمججدعالذمعليع رعمتججلعاجعمعيللعهعملعرتع لعةعالمجلملفعكع

عيلػػ عيلػػ عقػػلـعاإلجػػبلـع عإلضػػعرلعإلػػ عمتججػػعتعأخػػرلع  عااليػػبلـععالمتججػػعتعالرلعضػػللع عكهػػتععقػػـك
أبمػؿعكجػػهع عكلبػػفعلجػػبعالعيػػعكفعكالعالجػػلؽع لالهػػعع عػػ عالعلبػػكفعهالػػعؾععالػػعقضعرػػتعأهػػدارهععكمضػػعملالهعع

عرلمعععقدمهعللالع للعرتعالمجعمعع 
عم  ثعالثعالتع:عاألجرة العععععععععععععععععععععع

األجرةعهتعالمتججلعاألكل عالمجتكللعيفعالعال للعاالجعمعيللعللطفؿع عرأهملعهػععالععقعصػرعيلػ ععػكرلرع
اال علعجعتعالمعدللعللطفؿ:عبعلغذااعكالبجعاعكالمجبفع ع ؿععمعػدعلعػكرلرعالجكاالػبعاليعطفلػلعكاالجعمعيلػلع

يػػلعمػػفعالقػػكااللفعالعػػتعع ػػددعلػػهعمػػعذاعلأبػػؿع؟عمػػعذاع عرمالذاليكمػلعأظػػعرر عالجػػدعالطفػػؿعالفجػػهعم عصػػراع مجمكع
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للػػ سع؟عكهػػتعالعػػتعع ػػددعاللغػػلعالعػػتعلع ػػدثع هػػععمػػععاحخػػرلفع عكهػػتعالعػػتعلػػهعبلفلػػلعالعي لػػرعيػػفعارالػػهع
كرغ ععػػهع عكع ػػددعلػػهعالمدرجػػلعالعػػتعجػػلعيلـع هػػعع عكال ػػزبعالجلعجػػتعالػػذمعلالعمػػتعإللػػهعرػػتعالمجػػعق ؿع ع

 علرغـعمفعصغرع جمهعع عكمقعراللع علالظـعاألخرلعالجلعجللعكالعر كللعكعيع رعاألجرةعأقكلعالظـعالمجعمعع
 عكعيددعكظعلؼعاألجرةعرمالهععالكظلفلعالعبعثرللعكالكظلفلعاليعطفللع عربلع دعأفععبكفعاألجػرةعكاالقعصعدلل

مصدرعاإل  عععاليعطفتعألفعيدـعاإل  ععععتدمعإل عال كادثعالالفجللعالخطلرةع عكقدععػتدمع ػعلفردعإلػ ع
(ع عرعل رمػػعفعمػػفعاليطػػؼعكال ػػبعلػػتدمعإلػػ عالقلػػؽعكرقػػدافع6000رارػػعتعالفجػػللعاجعمعيلػػلع)اليػػزةع عإال 

الثقلعكال يكرع علعيعجلع عكألضعععقكـعاألجرةع علكظلفلعالخلقللع:ع لثعلعيلـعالطفؿعداخؿعاألجرةعالجػلكؾع
ليعمدعيل عالجػكععالخلقتعكلع ربعخصعؿعال جعيلعكاإلقداـعكالصدؽع عأكعالج فعكالرلعاعكالبذبع عكهذا

الخلقػػػتعرػػػتعال لػػػتعالػػػذمعليػػػلشعرلػػػهعالطفػػػؿع عكألضػػػععلؤلجػػػرةعكظلفػػػلعاجعمعيلػػػلع:ع لػػػثعلعػػػزكدعالطفػػػؿع
 علرصػػلدعاألكؿعمػػفعأجػػعللبعالجػػلكؾعاالجعمعيلػػلع ع لػػثعلعلقػػ عالطفػػؿعرػػتعاألجػػرةعدركسعرػػتعالصػػكابع

 عمػععيللػهعمػفعكاج ػعتعكالخطأعكال جفعكالق لحع عكمععلجكزعافعلفيلهعكمععالعلجكزع عكمعلهعمفع قكؽعكع
عكطرؽعالعيعمؿعمععاحخرلفع 

الكظلفلعاليقلللع:عع لرعالدراجعتعأفعالخمسعجالكاتعاألكل عمفع لعةعالطفؿعذاتعاهمللعب لػرةعجػداعرػتعع
المك عاليقلتع عكعزدادعريعلللعاال عبعؾع عحخرلفعيالدمععلعيلـعلغعهعالقكمللع عكليع ػرعقػعدراعيلػ عاالعصػعؿع

ع( 6004 هـع)ع ركخع ع
كالضػػععالكظلفػػلعاالقعصػػعدللع:عرعألجػػرةعع عػػعجعإلػػ عريػػؿعاقعصػػعدمعمبللػػـعإل ػػ عععال عجػػعتعاألجعجػػللع عع

أمػػععيػػفعدكرعاألجػػرةعرػػتعال للػػلعاالجعمعيلػػلع عرلبعجػػبعالطفػػؿعيػػفعطرلػػؽعاألجػػرةعالميػػعللرعاليعمػػلعالعػػتع
العػتععفرضػهععهػتعععفرضهععأالمعطعالثقعرلعالجعلدةعرتعالمجعمعععكلبعجبعألضععالميعللرعالخعصلع عألجػرة

يللػػهع عك ػػذلؾععصػػ حعاألجػػرةع هػػذاعالميالػػ عكجػػلللعالمجعمػػععلل فػػعظعيلػػ عميػػعللر عكيلػػ عمجػػعكلعاألدااع
المالعجبعلعلؾعالميعللرع عبمععكعجعهـعاألجرةعرتعع قلؽعالالمكعالججػمتعكاليقلػتعكاإلالفيػعلتعكاالجعمػعيتع

ل ػػػبعكالعقػػػدلرعلذاعػػػهعليع ػػػرعأجعجػػػلععللطفػػػؿع عكعقرلػػػرعاالرع ػػػعطعاليػػػعطفتع ػػػلفعالطفػػػؿعكأجػػػرعهعك ػػػيكر ع ع
عع( 9531لجبلمعهعالالفجللعكالمك عاليقلتعكاالجعمعيتع)عالجلدع ع

ع
 المبحث الثالث : المدرسة.                

المدرجػػلع عإفعكظلفػػلعالمدرجػػلعالععقػػؼعيالػػدع ػػدكدعالقػػؿعالميػػعرؼعالمكجػػكدةعرػػتع طػػكفعالبعػػبعر جػػبع ع
المععرػتعيمللػلعدمػجعهػذ عالميػعرؼعرػتعأكجػعط المياللػلفع هػعع عكلالظػرعجػكدعدلػكمع"عإلػ عالمدرجػلع أالهػعععكا 

متججلعاجعمعيللععيمؿعيل عع جلطعال لعةعاالجعمعيلػلع عكاخعزالهػععرػتعصػكرةعاكللػلع جػلطلعكرػتعمبػعفع
اخرعلقػكؿع"عدلػكم"عإفعالمدرجػلعهػتعالمدرجػلعهػتعمتججػلعأكجػدهععالمجعمػععإلالجػعزعيمػؿعخػعصع عهػكع

 جػػلالهعع عكعبػػفعكظلفػػلعالمدرجػػلعبمػػععلػػرلع"عبلػػكسع"عرػػتعع كلػػؿعال فػػعظعيلػػ عال لػػعةعاالجعمعيلػػلع عكع
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مجمكيػػلعمػػػفعالقػػلـعالجػػػعهزةعكالمعفػػػؽعيللهػػععاجعمعيلػػػعع عرقػػػدعمعرجػػتعالمدرجػػػلعهػػػذاعالػػدكرعرػػػتعاليصػػػكرع
كععيػػػددعكظػػػعلؼعالمدرجػػػلعكمالهػػػعع(ع6004الكجػػطللعبمػػػععهػػػكعال ػػػعؿعرػػػتعالقػػػرفعالععجػػععي ػػػرع)عكطفػػػلع ع

ع قلػػػؽعأهػػػداؼعكغعلػػػعتعالمجعمػػػععرػػػتعمخعلػػػؼعمجػػػعالتعال لػػػعةعالكظلفػػػلعالجلعجػػػللع:ع لػػػثععجػػػي عإلػػػ ع
كملعدلالهععالجلعجللع عكهتعاداةعالمجعمععرتععكجلػهعالطعقػعتعكالفيعللػعتعالمجعميلػلعال ػكعأهػداؼعمال ػكدةع

عيلػلعالعػتعكم ددةع عكالمدرجلع كصفهعع لقلعكجلطللع لفعاليعلللعكالدكللععجػي علع قلػؽعالغعلػعتعاالجعم
ع( عكمفعأهـعاألدكارعالعتععلي هععالمدرجلعهتع:ع6003عد  ددهععالمجعمعع)عالجل

 العأبلدعيل عالك دةعالقكمللعللمجعمعع ع -
 ضمعفعالك دةعالجلعجللع  -
 الم عرظلعيل ع اللىلعالمجعمعع ع -
 عبرلسعااللدلكلكجلععالجعلدةع  -
 ع قلؽعالك دةعالثقعرللعكالفبرللع  -

لعجػػعتعالعبالكلكجلػػععال دلثػػلعمػػفع:عراللػػلفع عكهالػػعؾعكظلفػػلعاقعصػػعدللعللمدرجػػلع لػػثععجػػي عإلػػ ععل لػػلعا ع
(ع عكع ػػػلرعالدراجػػػعتعالعػػػتعأجرلػػػتعرػػػتعالكاللػػػعتع6004كخ ػػػرااع عكععيلمػػػعاع عكألػػػدعيعملػػػلع)عكطفػػػلع ع

االقعصعدمعليكدعإل ععطػكرعالعيلػلـعرلهػعع%عمفعالجبعالالمكع61 عإل عافعع9526المع دةعاالمربللعيعـع
ع 

إلػػػ عع قلػػػؽعالعكاصػػػؿعكالعجػػػعالسعالثقػػػعرللفعرػػػتعإطػػػعرعكألضػػػععالمدرجػػػلعلهػػػععكظلفػػػلعثقعرلػػػلع لػػػثععجػػػي ع
المجعمػػععالكاجػػعع عكعأخػػذعكظلفػػلعالمدرجػػلعالثقعرلػػلعاهملػػلعمعزالػػدةعكمل ػػلعبلمػػععازدادتع ػػدةعالعالعقضػػعتع

(عع6006الثقعرلػػػػػلعكاالجعمعيلػػػػػلع ػػػػػلفعالثقعرػػػػػعتعالفريللالقعلمػػػػػلعرػػػػػتعإطػػػػػعرعالمجعمػػػػػععالكا ػػػػػدع)عر ػػػػػكافع ع
كالجغرارلػلع عكهػتعالعالعقضػعتعالعػتعلمبػفعافعع ػبؿعيعمػؿعبػ حعليلػؽععبعلعالعقضعتعاالجعمعيللعكاليرقلل

عع قلؽعك دةعالمجعمععالجلعجللع عكعكاصلهعالثقعرتع عكعفعيلهعاالقعصعدمع 
عكرتعمجعؿعالعال للعاالجعمعيللع:ععجي عالمدرجلعإل عع قلؽعمععللتع:

 عرعالجفع يملللعالعال للعاالجعمعيللعكالعر كللعكاالخبلقللعلؤلطفعؿعكصغعدكرهععرت -
ع عكالعبالكلكجلععال دلثلع  -  عطكلرعقدراتعالعبلملذع عكذلؾعالجعليعبعالميعرؼعمفعمخعلؼعاليلـك
 القؿعالثقعرلعك قعتهععرتعالجلؿعال علتعكعالعقلهععلبلجلعؿعالقعدملع  -
 ( 6003عطكلرعقدراتعالعبلملذيل عيملللعالالقدعاليقبلالتع هدؼععكجلععمدارؾعالعبلملذ )عالجلد ع -
 لعمفعالمجعمععمفعجلؿعإل عجلؿ عالقؿعالثقعر -
 عزكلدعالمجعمعع علم ديلفعكالمجددلفع للمدرجلعكظلفلعجلعجللع  -
 للمدرجلعكظلفلعاقعصعدلكع  -
 ( 6009للمدرجلعكظلفلعاالالعقعاعاالجعمعيت )عي دعالر مف ع -
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لعلملػذعكلرلعإ راهلـعالعصػرعإفععػكرلرع للػلعاجعمعيلػلعأبثػرعإعزاالػععمػفعال للػلعالخعرجلػلع علػتثرعرػتععال ػللعا
(ع عكالمدرجػػلععيػػدع9555كعبػػكلفع خصػػللععبكلالػػععلمبالػػهعمػػفعالعفعيػػؿعكالعبلػػؼعمػػععالمجعمػػعع)عالعصػػر ع

ع إيػدادعع المتججلعالثعالللع يدعاألجرةعالمخكلػلع كظلفػلعالعال ػللعاالجعمعيلػلعلبلطفػعؿعكالالع ػللع ع لػثععقػـك
راطهـعرػػتعالمجعمػػعع عكعجػػي عاألجلػػعؿعالجدلػػدةعرك لػػععكميررلػػععكجػػلكبلععك ػػداللععكأخبلقلػػععكمهاللػػععمػػفعإالخػػ

لع قلػػؽعالعر لػػلعالفاللػػلع عكالعر لػػلعال داللػػلع عكالعر لػػلعاالخبلقلػػلعكالرك لػػلع عكالعر لػػلعاالجعمعيلػػلع عكع قلػػؽع
ع(ع9534الميررتع)عدلكمع عالالمكع

ع
عالم  ثعالرا عع:عالمتججعتعاإليبلمللع ععععععععععععع

كجعلؿعالعر كللع ع لثععقدـعمكادعيلملػلعكثقعرلػلعإفعكجعلؿعاإليبلـعرتعاليصرعال دلثععيع رعمفعاهـعال
معالكيػػػلعمػػػفعخػػػبلؿعالمجػػػرحعكالعلفزلػػػكفعكاالذايػػػلعالمرللػػػلعكالمجػػػمكيلعكالصػػػ ؼعكالمجػػػبلتعالمخعلفػػػلع ع
كليلهػػعععيع ػػرعمػػفعالكجػػعلؿعالع ركلػػلعال ػػلقلع عرهػػتععجػػذبعالالػػعسعرػػتعمخعلػػؼعااليمػػعرعكمػػفعالجالجػػلفع ع

دلملع عكمفعادكاتعالالهكضع علمجعميعتعثقعرلعع عبمععاالهعععمععزعكهتعاداةعهعملعمفعادكاتعالعر للعالمجع
 ملزاتعالعععكاررعرتعغلرهععمفعكجعلطعالثقعرلعاألخرلع ع لثعأالهععجػرليلعاالجػعجع لعلال ػرعالمجػعجداتع
رػػبعمجػػعؿعاليلػػـعكالميررػػلعكالعط لػػؽع عكجػػرليلعالال ػػرعلهػػعع عكقػػدعمبالهػػععمػػفعذلػػؾعايعمعدهػػععأجعجػػععيلػػ ع

ع لقععهعرتعمجعلهع يلـعال دلثعكعطال
كلقصدع كجػعلؿعاإليػبلـعال ػدلثعهالػععالمتججػعتعاالهللػلعال بكملػلعكالرجػمللعكغلػرعالرجػمللعالعػتععال ػرع
الثقعرػػػلع عكعيػػػرؼعاألرػػػرادع ػػػعلعراثعقدلمػػػهعك دلثػػػهع عكعيالػػػتع ػػػعلالكا تعالعر كلػػػلع هػػػدؼععبلػػػؼعالفػػػردعمػػػعع

جعمعيللع عكعيع رعكجػعلؿعااليػبلـعيالصرعأجعجتعكمفعيالعصرعالعال للعاالالجمعيلعالم لللع عإذعليع رع
مػفعأهػـعالمتججػػعتعاالجعمعيلػلعكالثقعرلػػلعكأخطرهػععرػػتعيمللػلعالعال ػللعاالجعمعيلػػلعمػفعخػػبلؿعمػععع ملػػهع
مػػػفعملػػػزاتعجذا ػػػلعكمػػػتثراتعرعيلػػػلع عك مػػػععععضػػػمالهعمػػػفعميلكمػػػعتعكخ ػػػراتعكجػػػلكبلعتععقػػػدمهعع طرلقػػػلع

عمغرللعكلبمفعدكرهععرتعالعال للعاالجعمعيللعمفعخبلؿع:
 عقدـعللفردعأصكؿعالميعرؼعكالص لعكاحدابعكاالخبلؽعكاال جعسع علمجعمععكال لعةع  -
 عقكـع مهملعالعيللـعهدرهععاجعمعيتع عككظلفلعاجعمعيللع عكعجي علخلؽعمجعمععمعيعكفعمع عب  -
 عجهـعرتعالمكعالقلـعاالجعمعيللعلدلعاالطفعؿع  -
 عجهـعرتع عجععهعللعخلؿعكالميررلعكجيلعاإلطبلعع  -
ال ػػداثعالم للػػلعكالدكللػػلعمػػفعخػػبلؿعال ػػراتعاألخ ػػعرعكاالػػكاععال ػػرامجعالمعالكيػػلع عك ػػذلؾععقػػدـععقػػدلـعا -

 للال عللعالعررلهعكالعثقلؼعكااليبلـعع 
 عيلـعالطفؿعبلؼعللاجهعالم ببلتعرتع لععهع  -
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( عكهالػعع6095عالمللعالالع للعيقللععكيعطفلععكاجعمعيلػععكخلقلػععككجػلللعمػفعكجػعلؿعثقػعرعهـع)عغػعمع ع -
ل عضركرةعاالهعمعـع كجعلؿعاإليبلـعكاليمؿعيل ععكظلفيعع فعيلللع عك مععلعالعجبعمععمرا ؿعال لرعإ

عالمكعاالطفعؿعالذلفععكجهعإللهـع عكعل تع عجععهـعكا علعجععهـع عكع بؿع خصلععهـع 
عالم  ثعالخعمسع:عالمتججعتعالدلالللع ععععععععععععععع

كارعالمخعلفػلعألرػرادعاألجػرةعرػتعاأليعالػعاع أطفػعلهـع مععأفعالدلفعلرجـعأطراعيعمػلعكاضػ لعرػتععكجلػهعاألد
كعال لعهـع طرلقلعجللملع عرإفععأثلرعهذ عالمتججلعلعـع  ػبؿععرابمػتععػعرلختعأكع  ػبؿعمقصػكدع عكجلػهع
الالع ػػػللفع عكهػػػكععػػػأثلرعأب ػػػرعمػػػفعالمتججػػػعتعاالخػػػرلعللعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلع عكخعصػػػلعرػػػتعالمجعميػػػعتع

بؿعالععثلراتعالمخعلفلعرتعاالجرةعكالمدرجلعكرتعال عرععكرتعاإليبلـعاإلجبلمللع علفكؽعالمتججلعالدلالللع
(ع عكلػػأعتعهػػذاعالػػدكرعمػػفعالمجػػعجدعكالبالػػعلسع9555 عجػػكااعبػػعفعالعػػأثلرعأجعجػػلععأكعثعالكلػػعع)عال ػػعرثتع ع

كمخعلؼعدكرعالي عدةعكمععلرع طع هععمفعمتججعتعأكعأ خعصعليلمكفعاألجسعالدلالللع عكمػععلعيلػؽع هػعع
عمعيللعاقعصػعدللعععرلخلػلعثقعرلػلعإالجػعالللع ع لػثعععملػزعالمجػعجدعكالبالػعلسع مبعالػلعيظلمػلعمفعأربعرعاج

)عإ ػراشعرتع لعةعالدكؿعالير للع عالفعالدلفعلتدمعرتعالمجعميػعتعاإلالجػعالللعدكراعب لػراعرػتع لػعةعالالػعسع
ع(ع 9554 ع

الػدلفعلػدخؿعرػتعالػالهجععبمععرتعاليعلـعاإلجبلمتعلظهرعدكرعالمتججعتعالدلالللعرتعالعر للع كضكحعلبكف
االجعمعيتعللمجلـع عكغعل ععمعععبػكفعالمتججػعتعاالجعمعيلػلعاألخػرلعبعلمدرجػلعكاألجػرةعكاإليػبلـعمقلػدةع
 مػػعععلقالػػهعالمتججػػعتعمػػفععيػػعللـعالػػدلفعرػػبلعع ػػذعيالهػػعع عكلمبػػفعالقػػكؿعافعدكرعالي ػػعدةععيمػػؿعيلػػ ععيلػػلـع

الفػػردع إطػػػعرعجػػلكبتعميلػػػعرمعرلػػعـععك لػػػدعالجػػػلكؾععالفػػردعكالجمعيػػػلعالعيػػعللـعكالميػػػعللرعالدلاللػػلعالعػػػتععمػػػد
( أمػععيػفعدكرعالمتججػلعالدلاللػلعرػتعيمللػلع6090كعرجملعالعيػعللـعالدلاللػلعإلػ عجػلكؾعيملػتع)عاليعلػدع ع

عالعال للعاالجعمعيللعللفردعرلبـعمفعخبلؿ:
-  
 المجعمع عيللـعالفردعكالجمعيلعالعيعللـعالدلالللعالعتعع بـعالجلكؾعممععلتدمعإل عجيعدةعالفردعكع -
 إمدادعالفردع إطعرعجلكبتعالع ععمفععيعللـعدلالهع  -
عالملػػلعالضػػملرعيالػػدعالفػػردعكالجمعيػػلع عكعكيلػػلعالجػػلكؾعاالجعمػػعيتعكالعقرلػػبع ػػلفعمخعلػػؼعالط قػػعتع -

 االجعمعيللع 
العرغلبعكالعرهلبعكالديكةعإل عالجػلكؾعال جػفعطميػععرػتعالثػكابع عكاال عيػعدعيػفعالجػلكؾعالمال ػرؼع -

 عجال ععلليقعب 
الجلدةعكاالر عدعاليملتع)عغعمع عديكةعإل عالم عربلعرتععالمللعالمجعمععكيرضعالالمعذجعالجلكبللعال -

ع(6095
عالم  ثعالجعدسع:عاألقراف ععععععععععععععع
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عجمعيلعاألقرافع:
عالظػػلـعاجعمػػعيتععلقػػعلتعرػػتعغعلػػبعاأل لػػعفعلال ػػأع ػػدارععال عجػػلعاالجعمعيلػػلعللفػػردعرلجػػعطلععالعي لػػرع

بػػعر ع عكلػػتدمعالػػدكرعاالجعمػػعيتعالػػذمعلعالعجػػبعميػػهع عك هػػذاععػػتدمعجمعيػػلعيػفع خصػػلعهعكل ػػرزعأر
(ع عهػذ ع9544مجمكيػلعمػفعالكظػعلؼعال ػكعأررادهػعع عكقػدعلخػصع عمػدعي ػدعالجػبلـعزهػرافع)الررعؽع

عالكظعلؼعرتعاليالعصرعالععلللع:
بجػػػع هعالمػػػطعال خصػػػللعالجمعيلػػػلع عكالػػػدكرعاالجعمػػػعيتع ع - عالملػػػلع خصػػػللعالفػػػردع صػػػفلعيعمػػػلع عكا 

 ال يكرعالجمعيتع كع
مجػػعيدةعالفػػردعيلػػ عالالمػػكعالججػػمتعالجػػكمع عيػػفعطرلػػؽعإقعمػػلعرػػرصعممعرجػػلعالال ػػعطعالرلعضػػتع ع -

كالمجػػػػعيدةعيلػػػػ عالالمػػػػكعاليقلػػػػتعكالميررػػػػتع عمػػػػفعخػػػػبلؿعممعرجػػػػلعالهكلػػػػعتعكالمجػػػػعيدةعيلػػػػ عالالمػػػػكع
 اإلالفيعلتعمفعخبلؿعالمجعالدةعاإلالفيعلللع عكالمكعاليبلقعتعاليعطفللع 

ميػػعللرعاجعمعيلػػلعميلالػػلع عكعالملػػلعال جعجػػللعكالالقػػدعال ػػكع يػػضعالميػػعللرعاالجعمعيلػػلععبػػكلفعك لػػكرةع -
 للجلكؾ 

 عهلللعالظركؼعالالفجللعكاالجعمعيللعلعمبفعالفردعمفعأدااعاألدكارعاالجعمعيللعالجدلدةعمثؿعالقلعدةع  -
 عالمللعالكالاعاالجعمعيتعرتععهلللعالفردعكع ضلر عيل عالمالعرجلعمععجمعيعتع  -
عهػػعتعالفجػػللعاجعمعيلػػلعإزااعالبثلػػرعمػػفعمكضػػكيعتعال للػػلعاالجعمعيلػػلعالم لطػػلععبعلخلطػػلع الػػعاعاعج -

  االجعمعيللع عكالميعمللعاالجعمعيللع
عالملػػلعمجمكيػػلعمػػفعالجػػمعتعال خصػػللعالمهمػػلع ع علالجػػ لعللفػػردع:االجػػعقبلؿعالػػذاعت عكااليعمػػعدعيلػػ ع -

 الالفسع عكاالجعمعععلآلخرلفع 
يملللعالعجرلبعكالعدرلبعيل عاألدكارعاالجعمعيلػلعالجدلػدةع عكيلػ عع الػتعععلحعالفرصلعللفردعكالقلعـع  -

 الجلكؾعالجلد 
ع كظلفػػػلعالعصػػػ لحعكالعقػػػكلـعللجػػػلكؾعالمعطػػػرؼع عكالمال ػػػرؼعألررادهػػػععمػػػفعخػػػبلؿع:عالالقػػػعشع ع - عقػػػـك

 عكال كارع عكالالقدعال رع 
ع عجػعدراؾعإ  ععع عجعتعالفػردعالالفجػللعكاالجعمعيلػلع عب عجػلعالفػردعلئلالعمػعاع عكالمي - لكمػعتع عكعقػـك

بمػػعؿعمػػععيجػػزتعاألجػػرةعكعالمردجػػلعيػػفعع قلقػػهع عبإمػػدادع الػػالقصعال عصػػؿعرػػتع خصػػللعالفػػردع عكا 
ع( 6091الفردع علثقعرلعاالجعمعيللع كؿعاليدلدعمفعالقضعلععاالجعمعيللعالمطرك لع)عمص عحع ع

ع:عالالععلجعكالعكصلعتع عالم  ثعالجع ععععععععععععععععععع

الجعمعيللعهتعيملللعع بلؿعالجلكؾعاإلالجعالتعللفردعكأالهععيملللعع كلؿعالبػعلفعال لكلػكجتعإلػ عبػعلفعأفعالعال للعاعع
اجعمعيت عكأالهععاليملللعالعتعععيلؽع عيللـعأررادعالمجعمععمفعالجلػؿعالجدلػدعبلػؼعلجػلبكفعرػتعالمكاقػؼعاالجعمعيلػلع
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أالهععيملللعإبجعبعالفردعثقعرلعالمجعمع عكهتععالمخعلفلعيل عأجعسعمععلعكقيهعمالهـعالمجعمععالذمعلال لكفعرله عبمع
ععاليمللعتعاالجعمعيللعالعتعلجعطلعع هععالكللدعال  رمعالمزكدع إمبعالعتعجلكبللعرطرللعأفعلعطكرعكلالمكعالجػ لنعع ألضن
كاجعمعيلنػػػعع  لػػػثعلصػػػ حعرػػػتعالالهعلػػػلع خصػػػللعاجعمعيلػػػلععيمػػػؿعكرقػػػععأل بػػػعـعجمعيعهػػػععكميعللرهػػػععكثقعرعهػػػع كلرلع

عيل عالعفعيؿعاالجعمػعيت عكعهػدؼعإلػ عإبجػعبعالفػردعاخركفعأفعا لعال للعاالجعمعيللعيملللععيلـعكعيللـعكعر للععقـك
جلكبنععكميػعللرعكاعجعهػعتعمالعجػ لعألدكارعاجعمعيلػلعميلالػل ععمبالػهعمػفعمجػعلرةعجمعيعػهعكالعكارػؽعاالجعمػعيتعميهػع ع

عل كعبج هعالطع ععاالجعمعيتعكعلجرعلهعاالالدمعجعرتعال لعةعاالجعمعيل

(عأفعالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعهػػتعاليمللػػلعالعػػتعيػػفعطرلقهػػععلكجػػهعالطفػػؿعبػػتعلجػػلرعيلػػ ععClausenلػػرلع)عبلػػكزلفعكع
الهػػجع لػػعةعأجػػرعهعكالجمعيػػعتعاالجعمعيلػػلعاألخػػرلعالعػػتعلجػػبعأفعلالعمػػتعإللهػػععكلجػػلؾعرػػتعغمعرهػػعع صػػكرةعمبللمػػل ع

عكجػػدلرناع ػػدكرعالرا ػػدعالالعضػػجع هالػػعؾعمتججػػعتعللعال ػػللعاالجعمعيلػػلعلهػػععدكرع عكعكذلػػؾعبػػتعلصػػ حعرػػتعالالهعلػػلعمػػتهبلن
ب لرعرتعيملللعالعال للعكمالهعع:عالمدرجلع عكاألجرةع عكالمتججلعالدلالللع عكالمتججػعتعااليبلملػلع عكمجعمػععالررػعؽع
 عكالع ؾعأفعلهععأدكارعب لرةعككاض لعرتعيملللعالعال للعاالجعمعيللع عكالع دعمفعاليالعلػلعكالريعلػلع عكالعربلػزعيلػ ع

هػػػععرػػػتعالمجعمػػػعع عكالعجػػػلمععالمكجػػػهعال ػػػكعاألطفػػػعؿع عرػػػتعظػػػؿعالمػػػتثراتعالثقعرلػػػلعالجدلػػػدع عكالغػػػزكعكاالالفعػػػعحعأدكارع
عااليبلمتعكالعبالكلكجتعكالذمعلهددعالقلـعكالهكللعكاليقلدةعكاليعداتعكالعقعللدع 

عكعكصتعال ع ثلع مععللتع:ع

 للمجعميعتعالير للع عالعأبلدعيل عالهكللعالير للعكاإلجبلملل -
  عرهععالل اللعاألجعجللعرتع الللعالمجعمعع عكضركرةعريعللعاألمكملعكالطفكللع همللعاألجرةع أيعأ -
 العربلزعيل عالجعالبعالدلالتعكالرك تعكا عراـعالقلـعالرك للع عكالعمجؾع علمثؿعاليللعع  -
 االهعمعـع ال رعالثقعرلعالكطالللعكالقكمللعكعيملمهعع  -
ضػػركرةععال ػػللعالفػػردععال ػػللعمعبعملػػلع عرك لػػععكججػػملععكالفجػػلععكيقللػػعععرػػتعمجػػعؿعالعر لػػلعكالعيلػػلـعيلػػ عالعربلػػز -

كاجعمعيلػعع عكأفععرعبػزعاليمللػلعالعر كلػػلعيلػ عم ػدأعاإللمػػعفع ػعهللعكأصػعللعاألمػلعالير لػػلع عكقػدرعهععيلػ عالعجدلػػدع
 كاإل داعع 

علعجععهػػػعع عكعرجػػػلخعضػػػركرةعامػػػعبلؾعالعبالكلكجلػػػععكالقلهػػػععكعطكلرهػػػععكعكظلفهػػػععلع قلػػػؽعمصػػػل لعاألمػػػلعكعل لػػػلعا  -
 المالهجعاليلمتعرتعالعفبلر 

إيػػػعدةعالالظػػػرعرػػػتعبعرػػػلعالمالػػػعهجعالعيللملػػػلعيلػػػ عبعرػػػلعالمجػػػعكلعتعكصػػػلعغعهعع عل ػػػبؿعالػػػذمعلرجػػػخعقػػػلـعكمثػػػؿع -
 كأخبلقلعتعاألملع 

يعدةعصلعغعهع  بؿعلعفؽعمععالثقعرلعكال ضعرةعالير للعكاإلجبلمللع  -  اجعليعبعالعدرؽعالثقعرتعاليعلمتعكا 
عأجعللبعالعيللـع  بؿعلعبلاـعمععالعطكراتعاليعلمللعضركرةعالعمالععمالهع عطكلرع -
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عالمراجعع:ع

(ع عالخدمػػلعاالجعمعيلػػلعرػػتعمجػػعؿعالجػػبعفعكاألجػػرةع عدارعالميررػػلع9551أ مػػدع عم مػػدعمصػػطف )عع-9
عالجعميللع عاالجبالدرللع ع

ع عكجعع عكفعكللر)عع-6  ععرجملعيلتعالزغؿع عدارعع( عالعال للعاالجعمعيللع يدعالطفكلل9546أكرلقؿع ـر
عالفبرعللال رع عيمعفع 

(ع عالعكارػػػؽعال خصػػػتعكاالجعمػػػعيتعلػػػدلعاألطفػػػعؿعالم ػػػركملفع9552 لػػػكمت عيكاطػػػؼعي ػػػد ع)عع-1
 عميهػػػدعالدراجػػػعتعاليللػػػععللطفكلػػػلع عكغلػػػرعالم ػػػركملفعمػػػفعالريعلػػػلعاالجعمعيلػػػلع عرجػػػعللعمعججػػػعلرع

 جعميلعيلفع مسع عمصر 

(ع عاالعجعهػعتعالكالدلػلعكأثرهػععرػتععالملػلعالعفبلػرعاإل ػدايتع عرجػعللع9551 معدع عهدلعمصطف )عع-4
  معججعلرعغلرعمال كرةع عميهدعالدراجعتعكال  كثعالعر كللع عجعميلعالقعهرةع عمصرع

 (ع عم عدلاعالعر للع عمط يلعجعميلع يدادع 9541 قتع عأ مدعكاخركفع)عع-1
 عم ػػكراتعدارعع6لعأ مػػدع جػػفعالػػر لـع عط(ع عالمدرجػػلعكالمجعمػػعع ععرجمػػ9534دلػػكمع عجػػكفع)عع-2

 مبع لعال لعةع عل العف 

(ع عالعر لػػػلعكالمجعمػػػعع:عدراجػػػلعرػػػتعيلػػػـعاجعمػػػعععالعر لػػػلع ع6006ر ػػػكافع ع جػػػلفعي ػػػدعال ملػػػدع)عع-2
ع3المبعبعالير تعال دلثع عمصر 

ع(ع عيلـعاالجعمعععالمدرجتع عمتججلع هعبعالجعميللع عاالجبالدرللع 6003الجلدع عطعرؽع)عع-3

(ع عاليكلمػػػلعكعأثلرهػػػععيلػػػ عدكرعاألجػػػرةعرػػػتعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلع:ع6004الجػػػلدع عرعطمػػػلعاليلػػػكمع)ع-4
ع دراجػػلعمط قػػلعيلػػ عيلالػػلعمػػفعطػػبلبعجعميػػلعال  ػػرلفع عجعميػػلعال  ػػرلفع عبللػػلعاحدابع عقجػػـعاليلػػـك

عاالجعمعيللع 

ال ػػلخكخلع عدارعالفبػػرعع(ع عاألجػػسعالالفجػػللعللالمػػكعمػػفعالطفكلػػلعإلػػ 9031الجػػلدع عرػػتادعال هػػتع)ععع-5
ع ع4الير تع عط

(ع عيلـعاالجعمعععالعر ػكمع عدارعاليلػـعللال ػرعكالعكزلػعع عالجزالػرع6004 ركخع عصبلحعالدلفع)عع-ع90
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ع(ع عيلـعالالفسعالعر كمع عدارعاليلـعللمبلللفع 9550يعقؿع عرعخرع)عع-99

جعمعيلػػلعكيبلقعهػػعع علجػػلكؾع(ع عأجػػعللبعالعال ػػللعاال6009ي ػػدعال فػػلظع عيػػزتعمػػرزكؼعرهػػلـع)عع-96
عاإلال رارتع:عدراجلعملداالللعرتعإ دلعالمالعطؽعالي كالللعلمدلالكعأجلكطع عمصر 

(ع عيلػػػػػـعاجعمػػػػػعععالمدرجػػػػػلع عدارعالميررػػػػػلعالجعميلػػػػػلع ع6009ي ػػػػػدعالػػػػػر مفع عي ػػػػػداهللعم مػػػػػدع)ع-91
عاالجبالدرللع 

عـعالميررلع عالقعهرةع عمصر (ع عيلـعالالفسعالدلالتع عدارعيعل9551ي دعاليزلزع عمكج عر عدع)عع-94
ع(ع عالعال للعاالجعمعيللعالرلفللع لفعالمعضتعكال عضرعرتعجكرلعع 6004يدكافع عجكجفع)ع

(ع عالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكالجػػلكؾعاإلال رارػػتعلعلملػػذعالمدرجػػلعالثعالكلػػلع ع6001يػػعمرع عمصػػ عحع)عع-91
ع ع9الجزالرع عدارعاألملع عط

 عالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكع ػػدلعتعاليكلمػػلعرػػتعالمجعمػػععالير ػػتع عع(6004اليرا ػػتع عي ػػدعالقػػعدرع)عع-92
ع ع5مجللعالطفكللع عاليددع

ع(ع عاإلر عدعاألجرمعكالظرلععهعكأجعلل هع عدارعالثقعرلع عاألردف 6000اليزةع عجيلدعال ف)عع-93

 عبع(ع عالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعكدكرهػػععرػػتعالمػػكعالعفبلػػرعاإل ػػدايتعلػػدلعال ػػ6090اليعلػػدع عهالػػعاع)عع-94
اليعلمللع ع رالعمجعالدبعكرا ععرتعاحدابع عقجـعيلـع st.clemantsالجكرمع عأطرك لعدبعكرا ع عجعميلع

عاالجعمععع 

علعاليملللع عدارعالالهضلعالير للعيصمتع عإ راهلـعكاخركفع)عالعر لع-95

العكزلػػعع ع(ع عالطفػؿعكاألجػػرةعكالمجعمػػعع عدارعالهالػعاعللال ػػرعكع6000اليالػعالتع ع الػػعفعي دال ملػػدع)عع-60
عمطع ععاألكزع عاألردف 

:عدكرعكجػػػػعلؿعاإليػػػػبلـعرػػػػتع(ع عكجػػػػعلؿعاإليػػػػبلـعكالعال ػػػػللعاالجعمعيلػػػػلع6095غػػػػعمع عرعطمػػػػلع)عع-69
 . http;//www.ahewar.orgالعال للعاالجعمعيللع عال كارعالمعمدفع ع

ع(ع ععطكرعالجلطلعاأل كللعرتعاألجرةعالير للع عجكرلل 9551غر كؿع عجبلؿع)عع-66
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المجعمػععالير ػتع عع(ع عالعال للعاالجعمعيللعكع دلعتعاليكلملعرػت6004لغرال لع عرلصؿعم مدع)عاع-61
ع 5مجللعالطفكلل عاليددع

(ع عاإلدارةعاليعمػػلعكدكرعالمتججػػعتعكالعال ػػللعاالجعمعيلػػلعرػػتععطكرهػػعع ع9556الغػزكمع عرهمػػتع)عع-64
عجعميلعالجزالرع 

الجعمعيلػػلعرػػتعاألجػػرةعالجزالرلػػلعكدكرهػػععرػػتعضػػكاع(ع عأجػػعللبعالعال ػػللعا6094ةع عجػػيلدم)عررلػػدع-61
ع 9 عاليددعع3األ داثع عالمجللعاألردالللعلليلكـعاالجعمعيللع عالمجلدع

(ع عاالعجعهػػػعتعالكالدلػػػلعرػػػتعالعال ػػػللعاالجعمعيلػػػلعكيبلقعهػػػعع6000البعػػػعالتع عرعطمػػػلعالمالعصػػػرع)عع-62
ع مخعكؼعالذاتعلدلعاألطفعؿع عدارعال ركؽع عيمعفع عاألردف ع

ع  لركتعع(ع عرتعاجعمعيلعتعالعر للع عدارعالالهضلعالير للع 9549المرجتع عجر عفعماللرع)عع-63

(ع عإدراؾعالق ػػػكؿعكالػػػررضعالكالػػػدمعكيبلقعػػػهع علصػػػبل لعالالفجػػػللع9552مخلمػػػرع عيمػػػعدعم مػػػدع)عع-64
)عراالػػـ(ع علطػػبلبعالجعميػػلع عمجلػػلعدراجػػعتعالفجػػللع عالصػػعدرةعيػػفعرا طػػلعاالخصػػعلللفعالالفجػػللفع

  06لدعالجعدسع عاليدد المج

 (ع عالعال للعكالع كالتعاالجعمعيللعرتعجكرللع عجكرلع 9545ميطتع عأمؿع)عع-65
(عع9551مبعبعاألال طلعالعر كللعالمربزمع عكعاالع عدعالدكلتعللكالدللع عكجميللععالظػلـعاألجػرةع )عع-10

 "عم ببلتعال  عبعرتعجكرلعع"ع عجكرلع 
 عمط يػلعيػعمرعللال ػرعكالعكزلػعع عيمػعفع عع1العر لػلع عطع(ع عأجػس9555العصرع عإ راهلـع)عع-19

 األردف 
(ع عاالخعبلرعتعالكالدللعرتعالعال للعاالجعمعيلػلعكيبلقعهػعع ػ يضع9541اليلملع عم مدعم مدع)عع-16

الجػػمعتعال خصػػللعلػػدلعاأل الػػعاع عرجػػعللعدبعػػكرا عغلػػرعمال ػػكرةع عميهػػدعالدراجػػعتعاليللػػععللطفكلػػلع ع
 جعميلعيلفع مسع عمصر 

(ع عيلػػـعاالجعمػػعععالمدرجػػتع عالمتججػػلع6004كطفػػلع عيلػػتعأجػػيد عال ػػهع تع عيلػػتعجعجػػـعع)عع-11
 الجعميللعللدراجعتعكالال رعكالعكزلعع 

ععع

ع


