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  خلص امل

ماوي طىىاث، مً جىاولذ الّدزاطت الٜـف اإلاِّسبت اإلاىّحهت لؤله٘ا٤ مً زالر بلى ز

٘ل 
ّ
ٜافّي، والاحخماعّي للو

ّ
خُث هي مىخج زٜافي، مظخٜدم مً طُاٚ مخخلٙ ًُ الّظُاٚ الث

ىت مً . الِسبي ٟجهت مظتهدٗت ُّ ت، وجـيُٙ الُٜم  26جّم جدلُل ملمىن الّىـىؾ لِ ـّ ٛ

د مً ؿدٛه ومىاطبخه
ّ
ٝ مُِاز ٟىِان بِد حِدًله، والخإٟ في لم ٌسّجل . الىازدة ٗيها، ٗو

 ّىخاثج ال
ّ
ُّ وزود ُٛم مخال٘ت لؤلبِاد الث ، ما ُدا بِم ٘ئت اإلاظتهدٗتوالاحخماُُت لل ،تٜاٗ

ٜت جٜدًمها دمل ػًِئا مً الجسؤةؤلاػازاث التي ج بت . في هٍس
ّ
ؤّما الُٜم التي ُزؿدث ٗهي مسج

ا بدظب وظب وزودها ٠اآلحي ًُ ٝ بااإلاهازاث الصخـُت، ُٛم ب مسجبوتُٛم : جىاشل
ّ
ألدواز جخِل

ُّ بالِاثلُت، ُٛم  ت و ت و وظاه ُّ ُّ زوخ ُّ ؤخالٛ ُّ ت، ُٛم مً خال٤ الِالٛاث الاحخماُ ت ت، ُٛم مِٗس

 ُّ ُّ وزٜاٗ ُّ ت، ُٛم جسوٍد اًت والّسٍاكتت، ُٛم ت وحمال ٝ بالّصحت والٛى
ّ
ُّ جخِل ت ، ُٛم ُمل

تت، ُٛم واٛخـادًّ  ُّ ـذ ال ٟما. وهى
ُ
 لى كسوزة الخّ ب ّدزاطتخل

ّ
 ٜافي والُٜميدُٛٝ الث

   .ًُ خظاباث طٚى ال١خاب ٛبل وؼسها بًُِداـىؾ بالىّ 

                                  
 دراسة ممّولة من اجلامعة اللبنانية     
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Résumé  

La présente recherche porte sur les histoires  traduites en arabe et 

destinées aux enfants de 3 à 8 ans en tant que support  dont les 

dimensions culturelles et sociales sont différentes de celles de l’enfant 

arabe, leur public cible. 

 62 histoires ont été analysées et les valeurs qu’elles véhiculent ont 

été catégorisées en se basant sur une version adaptée de la grille de 

Canaan. Les résultats n’ont pas montré une incompatibilité avec les 

normes du public. Quant aux  valeurs dégagées, elles  ont été organisées 

suivant leur importance : des valeurs en rapport avec les compétences 

personnelles, des valeurs traitant des rôles familiaux, des valeurs  

spirituelles,  sociales,  culturelles,   esthétiques, des valeurs en rapport 

avec la santé, des valeurs économiques, etc.   L’étude a conclu  à la 

nécessité de vérifier la conformité des valeurs transmises par les histoires 

à leur public avant leur publication indépendamment de la politique 

commerciale  de l’industrie de l’édition.  

Abstract 

This study aimed at identifying the values presented in stories 

translated into Arabic for children from age three to eight years old. To 

achieve this objective, the researchers used   Kanaan Standard after 

adapting, and analyzed 62 stories translated into Arabic from different 

languages. The values revealed were presented in a descending order as 

follows: personal values; family values; humanitarian, spiritual and moral 

values; social values; knowledge and cultural values; recreational and 

aesthetic values; health values; prevention and sports values; practical 

and economical values; and patriotic values. The study tried to raise 

awareness of the values embedded in translated texts in order to ensure 

their cultural and moral scrutiny, and exclude any decisions related to 

translation from the book marketing account.  
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 :الكلماث املفخاحيت

ب، مسخلتؤدب ألاه٘ا٤، الُٜم، الترحمت و   . ، جدلُل اإلالمىن الو٘ىلت اإلاب١سة الخٍِس

 املقدمت -1

ـّ بخِمُٝ الا  جصاًد الاهخمام الِالميّ  ىاُاث اإلاسجبوت بإدب ألاه٘ا٤ في ختراٖ في ال

 
ّ
  طم وؤلاخساج،الزت ألاخحرة، وذل٣ ُلى مظخىي ال١خابت والسّ الِٜىد الث

ً
بلى جٜدًم  وؿىل

ُّ خاج ألادبي بن بؼ٢ل مظخٜل ؤو مً خال٤ دمجه بال١خالىّ   . تب اإلادزط
ّ
رحمت في وطاهمذ الت

 و  . مً ٛبل اإلاالٙ بلى ػساثذ لم ج١ً مظتهدٗت بؼ٢ل ؤطاس يّ  خاج ألادبّي هٜل الىّ 
ُ
ّسطذ ٟ

 ُّ  حهىد بدث
ّ
ٖى ها الخّ ت ل جصا٤ في خو ـاُدي مً ؤحل دزاطت جسحمت ٟخب ألاه٘ا٤، والٛى

 دة ومً زمّ ٔت مدّد جإلُ٘ها في ل ُلى ؤهداٗها وجدلُل خـاثـها وجإزحرها في هٜل هـىؾ جّم 

 جٜدًمها لجمهىٍز مً ألاه٘ا٤ الٜسّ 
ّ
ُّ اء بلٔت ؤو لٔاث ؤخسي ٓحر ال  لٔت ألاؿل

ّ
 . تي ٟخبذ بهات ال

 خّ ٌِخبر ألادب ؤخد ؤهم وطاثل ال
ّ
ت والث ٜاٗت الى ألاحُا٤ وحؼ١ُل يؼئت وهٜل اإلاِٗس

 "الىحدان، 
ّ
ُّ ه ماّط به  ظت احخماُ

ّ
 ت، ؤداجه ال

ّ
خبازاث  ه هٌام ٓحر لٔت، وما ًمّحزه ؤه خاكّ ُل

ٔؽ، " )مًالصّ   (. 0553بَس
ّ
 وؤدب ألاه٘ا٤ ًاز

ّ
حر مباػسة في ُٜل الو ٜت مباػسة ٓو ٘ل س بوٍس

اهٜحن بها بلٔت مدّددة مىّحهت بلى حمهىز مً ألاه٘ا٤ الىّ  بهخاج هف ؤدبّي  ذل٣ ؤّن . ووحداهه

 ًِ ـّ ا باإلالامحن والسّ ٢ًىن مؼب دت واإلالمسة، وبما جخلّم مىشال همىخاث ىه مً ُمثل و ٍس

الث للىاّٛ بؼ٢ل بًجابي ؤو طلبي،  ٗال١خابت هي جىاؿل  
ّ
  وجمث

ّ
ُّ ًمث ت دُٜٛت ل جىاشهاث كمى

 ُّ  . ال٢اجب والٜازت  ،هبحن هٗس
ّ
الث  رحمت هي هٜل إلالمىن ؤدبّي والت

ّ
مدّمل ب٢ل هره الخمث

 
ّ
 لخإخر الِالٛت بحن ال٢اجب واإلاخلٜي بال

ّ
ًُ  ابًِد  ،فبليها الىّ تي جسحم لٔت ال ّٝ ا ٌظخبكاٗ  د

ُّ ٗال ١ًخب ٟخاب بىاطوت مال٘ه ٜٗى، بهّم . دُٛٝزاطت والخّ الّد  ل في ُمل
ّ
 ،ت ال١خابتا ًخدخ

 الّظ 
ّ
له ٠ّل  ،ٜافيُاٚ الث

ّ
ٍٝ ،مً ال٢اجب ٟمسِطل  :الري ًمث  . والٜازت ٟمخل

ّ
 ،رحمتوفي خا٤ الت

ُّ   ،ا ًلُٙ لهره الِالٛتمّم  ،اهدً ؤمام ُالٛت ؤٟثر حًُِٜد   ًم١نها ؤن جا ،ت ُىاؿس بكاٗ
ّ
س ز

ل في ذهً الو٘ل الٜازت  ،في اإلاِجى
ّ
 (.  Hollandale, 1988)الري طُدؼ٢
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 إلاشكاليت  -2

ل ؤدب ألاه٘ا٤ ؤخد ؤهم وطاثل هٜل الترار الثٜافي بلى الجُل الجدًد في ؤي 
ّ
ًمث

لؤله٘ا٤، ٟىف ؤدبي، ٌِخبر ٗمِالجت ؤدب ألاه٘ا٤ في بهاز ال١خابت اإلاىّحهت "مجخمّ، 

ـً   ا لثٜاٗت جلخُ
ً
ًُ اإلاجخمّ ووطُو ًُ ا زٜاٗ مبجي ُلى  هى و . (0555ؤػتي، ..." ) اا وجسبىًٍ ا واحخماُ

ُّ  :خحناإلاىٌىم ُّ اإلاِٗس  لخحن ال ،تت والُٜم
ّ
ٌس بلى ؤي ل ًم١ً الىّ  اإلاجخمّ اإلاىخج له، بذ النجمث

ُاٚ الثٜافي للمجخمّ اإلاىخج له، وهرا ًىوبٝ باللسوزة ُلى بهخاج ؤدبي بمِص٤ ًُ الّظ 

خاج ألادبي بلى لٔت ؤو لٔاث ؤخسي هٜل الىّ  ُلُه ٗةّن  وبىاء. دبي اإلاخـف لؤله٘ا٤ج ألا هخاالا 

الىٌس ًُ ألاهداٖ اإلاٜـىدة مً  لُّٜدم بلى ٛازت ًيخمي بلى طُاٚ زٜافي مخخلٙ، وبّٔم 

 
ّ
ُت :اخُخحندُٛٝ مً الىّ زاطت والخّ رحمت، وؼان ٌظخدٝ الّد الت ت حسّج و . ال١مُت والىُى ل خٟس

 ال
ّ
 ت

ّ
ُّ رحمت بلى ال  لٔت الِسب

ّ
ٟخب اإلاِلىماث : ىخاج ألادبي اإلاىّحه لؤله٘ا٤ ُلى مخخلٙ ؤهىاُهت لل

اث، ـّ  ٠اإلاىطُى خب الـىز لل رل٣ الىّ أاز حًد ٟو ُّ ، ٟو ت ت للمساخل الِمسٍّ ـىؾ الٜــ

ت مً الىّ . اإلاخخل٘ت ُّ ولدي اطخِساق مجمُى  ،تـىؾ الٜــُت اإلاِّسبت في الظٚى اللبىاه

ؤخسي مِّسبت مّ بِم  ا، وؤخُاهً ي حِدًل ًرٟس في بِم ألاخُانجبّحن ؤنها مِّسبت دون ؤ

ؤما مً خُث . ٘اؿُل الىازدة ٗيهاوبِم الخّ  ،ف خظبما ؤًهسجه ألاطماءِدًالث ُلى الىّ الخّ 

 
ّ

ان ما ًم١ً الاطخيخاج بإالؼ بً نّ ٢ل ٗظُس لى اٗتراق ؤّن . اها حظخخدم بدون ؤي حِدًل جٍٜس  ُو

ألا٢ٗاز والُٜم مً خال٤ ما ًٌهس ٗيها مً  اججاهاث  ـىؾ جٜىم بخٜدًم خصمت مًهره الىّ 

ُت، ٗهي بال ػ٣ ًاهسة حظخدٝ البدث في مداولت لخٌهحر ما جدمله في  ُم وهماذج طلٟى ٛو

ُّ : وهىا وظإ٤. هُاتها مً ؤؿىاٖ الُٜم ت هل جدمل الٜـف اإلاِّسبت في الظٚى اللبىاه

ُاٚ ها خازج الّظ ليها ُلى ؤنّ بٌس الىّ  ًم١ً اواإلاىّحهت لؤله٘ا٤ مً زالر الى زماوي طىىاث ًُٛم 

 التي جوسخها هره الٜـف ما هي الُٜمالثٜافي والاحخماعي للو٘ل اإلاظتهدٖ؟ وبالخالي 

 ؟  ففي الىّ بؼ٢ل مباػس 
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 ألاهمّيت  -3

ت هرا الِمل مً خال٤ حاهبحن ؤطاط ُّ  مسخلت ُالٛخه ب ل ألاوّ : نحّ ُجٌهس ؤهم
ّ
٘ىلت الو

جىاو٤ الٜـف اإلاِّسبت اإلاىّحهت لؤله٘ا٤ مً ُمس زالر ختى زماوي طىىاث،  ٜٗد جّم  ،اإلاب١سة

د ؤزبدذ الّد  ُّ ىّ زاطاث الحدًثت في ُلم الٛو  ت في مظاز همىّ ت هره اإلاسخلت الِمسٍّ ٘ع ؤهم

 
ّ
  ،٘لالو

ّ
خه، ُلى اُخباز ؤّن وحؼ٢   ل شخـِخه وهٍى

ّ
ل الظىىاث ألاولى مً ُمس الو

ّ
٘ل جمث

 ُّ ُّ  ي٘س الىّ  بىاءلل ،تالٜاُدة ألاطاط ت لبىاءاث ؤخسي في اإلاساخل والجظدي والِٜلي، وألازك

 الِمسٍّ 
ّ
في هٜل اإلاِاٖز  اا هاًم جلِب دوًز ل٢ىهه ًدىاو٤ الٜـف، ٗالٜـت الثاوي و. الخٜتت ال

 ُّ ُّ والُٜم وهي مؼّبِت باإلالامحن اإلاِٗس طام مً ال٢اجب والسّ  ت التي ًدملها ٠ل  ت والُٜم

ٍَ اػس إلاىخجه الٜـص ي مً و والىّ    ٢ّٗل . حهت هٌسه بؼ٢ل واَ ٍؤو ٓحر وا
ّ
ا ل ملمىهً ٛـت جمث

 ًُ ًُ مِٗس ت اا مٜدًم ا ُٛم وؼان هٜل ٛـف  وألامس ٟرل٣، ٗةّن . ليهاباإلاىحهت  لل٘ئت الِمٍس

 
ّ
ُّ ألاه٘ا٤ بلى ال  لٔت الِسب

ً
٘ت  للخّ  ت ٌظخدٝ ٛو

ّ
تي جمّس مً خاللها للو٘ل الٜازت دُٛٝ في الُٜم ال

 ُّ  هره الىّ ُُٜم جولِع اإلاٜـىد هى . تبالِسب
ّ
 ما جٌهحر اإلاىٌىمت الُٜمُّ ـىؾ، وبه

ّ
تي ت ال

 . نهاجخلّم 

 ألاسئلت  -4

 :االحن آلاجُحنلى ؤلاحابت ًُ الّظ ب تهدٖ هره الّدزاطت

0-  
ّ
اث الُٜم ال ت مً الٜـف ما هي مجمُى تي جٌهس مً خال٤ جدلُل مدخىي مجمُى

ت مً زالر بلى زماوي طىىاث؟   اإلاِّسبت لؤله٘ا٤ مً ال٘ئت الِمٍس

ًم١ً اُخبازها  الى زماوي طىىاث ًُٛم با٤ مً زالر هل جخلمً الٜـف اإلاِّسبت لؤله٘ -6

 خازحت ًُ الّظ 
ّ
 ُاٚ الث

ّ
 ٜافي والاحخماعي للو

ّ
 لبىاوي؟ ٘ل ال

 ألاهداف  -5

 :بلى ّدزاطتال ههدٖ هرت
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ٖى ُلى الُٜم الىازدة في  -0 ت مً جدلُل اإلالمىن للٛى الٜـف اإلاِّسبت اإلاىّحهت مجمُى

 .ُمس زالر بلى زماوي طىىاثلؤله٘ا٤ مً 

ُّ الخىّؿل بلى جـيُٙ للُٜم الىازدة ف -6 بّ ألاوظاٚ الُٜم
ّ
  تي الٜـف، وجد

ّ
 . تي جّٜدمهاال

 ىتالعيّ  -6

ٜت الخّ  ثر اخخح ىت بوٍس ُّ مً خال٤  Purposive sampling  ددًد الٜـدي الِمديالِ

 الا 
ّ
 هاَل ُلى بؿدازاث دوز الي

ّ
لى زماوي ببخٍِسب ٛـف ألاه٘ا٤ مً ُمس زالر تي تهخم ؼس ال

د بلٕ ُددها طىىا اث مً الٜـف في طالطل ُّد  اوهٌسً . ٛـت 615ث، ٛو ة لىحىد مجمُى

بر، )بولها شخـُت واخدة  ذل٣ ٛد حِل مً ٓحر  ٗةّن ... ( ٠امُلُا، حؼىبي، ٠ىالا، خ٢اًا ُو

ُّ  لرا  جّم . اإلاُ٘د  جدلُل ٠ل  ٛــها  اخخُاز ُ
ّ
الطل، طلظلت مً الّظ  لت ل٢ّل ىت ُؼىاثُت ممث

نها %  61بيظبت  مً )مً مجمَى ُىاٍو س في الحالث التي ٠ان الىاجج ٗيها لِع ٛز ا واُخمد الخدٍو

ُّ  اٜٗد اُخبرث حصءً  ،اث خازج الظالطلا الاؿداز ؤّم (. اصحًُد  ىت الدزاطت بؼ٢ل مً ُ

ـّ  ،جلٜاجي ُّ ٛـت  26لت ٠اهذ واإلاد ً مً خُث دُٛٝ في ولدي الخّ  .زاطتللّد ىت ِٟ الِىاٍو

 
ّ
ب ُنها، ٜٗد ٠اهذ الٜـف مىّش الخّ  لٔت اإلاـدز التي جّم ال  : اليدى الخّ ُت ُلى الىّ ٍِس

ّ
ٔت ًُ الل

 
ّ
ؼسون ٛـت، ال ت طذ ُؼسة ٛـت، اللٔت ألاإلااهُت زالر ال٘سوظُت  ؤزبّ ُو لٔت ؤلاه٢لحًز

ـّ ٛـف، اللٔت ؤلا   ًوالُت ٛ
ّ
ـّ خان، ال ُّ لٔت ال٢ىزٍت ٛ ـّ خان، ؤلاطباه  خان، ت ٛ

ّ
ُّ الت ت ٟر

ـّ  ٛ ُّ ؼس ٛـف ٓحر مدّددة اإلاـدزخان، ال٘ازط  . ت ٛـت واخدة، ُو

 ُّ ُّ وخى٤ ُٟ٘ الازج٢اش بؼ٢ل  ت، ٜٗد جّم ىت بدظب ال٘ئت الِمسٍّ ت جـيُٙ ٛـف الِ

  ؤطاس يّ 
ّ
ٟس ٗيها ؤنّ ُلى ال٘ئاث اإلاِخمدة مً ٛبل داز الي

ُ
ـت لهره ؼس ه٘ظه والتي ذ ـّ ها مخ

ت   ختى اإلاظخىي الثا)ال٘ئت الِمٍس
ً
ا في خا٤ ُدم وحىد ؤّم (. لث في داز الِلم للمالًحن مثال

ُلى جٜدًس الباخثخحن إلادي ٛدزة ألاه٘ا٤ في اإلاسخلت  بىاءُٙ مِلً مً ٛبل الىاػس، ٗجـي

هم مِاهُه، واُخمد لرل٣ ُّد ( طىىاث 4الى  1مً )ت اإلاظتهدٗت الِمسٍّ  ة ُلى ٛساءة الىف ٗو

 
ّ

 ف، اإلا٘سداث اإلاهى٤ الىّ : هاساث ؤهمّ ماػ
ّ
 ظخخدمت، الت

ّ
ِالجلٔىٍّ راُٟب ال

ُ
 .    ت، اإلاىكَى اإلا
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 ألاداة  -7

ٟإداة جدلُل للمدخىي لخٌهحر  ،ت للدٟخىز ؤخمد ٟىِاناُخمد مُِاز الُٜم التربىٍّ 

خلمً هرا اإلاُِاز ُؼس الُٜم التربىٍّ  ت اإلاخلمىت في الٜـف اإلاِّسبت ُٛد اإلاِالجت، ٍو

اث مً الُٜم وهي ُت والثٜاُٗت، الِملُت والاٛخـادًت، الٜىمُت والىهىُت: مجمُى ، اإلاِٗس

 
ّ
ُّ الاحخماُُت، ؤلاوظاهُت، السوخُت وألاخالُٛت، الت ُّ ت، الّص روٍدُت والجمال اثُت، ح ت والٛى

ُّ السّ   ٍاك
ّ

ُّ ت، وج٢امل الص  . تخـ

 ُّ ُّ وبِد  جدلُل ُ ِّ ىت ُؼىاث ِدًالث ىذ كسوزة بحساء ُدد مً الخّ ت مً الٜـف، جب

ا ،ُلى اإلاُِاز اجه  ذمجدُ ث والُٜم اإلاخلمىت ٗيها، ولرل٣ وذل٣ لجهت اإلاجمُى بِم مجمُى

اث ؤخسي، هرا وجّم  زذمّ بِلها آلاخس، واطخدد ِدًالث ُلى الُٜم بحساء بِم الخّ  مجمُى

ت اإلاخلّم  اث الُٜم اإلاِخمدةالتربٍى  . ىت في بِم مجمُى

ُّ الخّ  اث الُٜم ِدًالث ألاطاط ذ ُلى مجمُى ٟىِان، )ٟىِان للُٜم  ي مُِاز فت التي ؤحٍس

0555:) 

  ت واخدة  "ألاخالُٛت"و "السوخُت"و "ؤلاوظاهُت"حمّ الُٜم مّ بِلها البِم ٟمجمُى

 . مً الُٜم وبُادة جسجِب الُٜم اإلاىدزحت جدتها بما ًدىاطب مّ هرا الدمج

  الّص " حمّ ما وزد جدذ ُىىاوي الُٜم ُّ ُّ ح اث ُّ السّ "و" تت والٛى كمً ُىىان واخد " تٍاك

اًت والسّ ُٛم مسجبوت بالّص "هى    جسجِب، وبُادة "ٍاكتحت والٛى
ّ

 .٢ل اإلاىاطبالبىىد بالؼ

  ت حدًدة مً الُٜم جدذ ُىىان  " بىاء مجمُى
ّ

" تخـُّ الُٜم مً خال٤ اإلاهازاث الص

ت الُٜم الخاؿّ بدُث جلّم   "ت بـ ىذ ما وزد جدذ مجمُى
ّ

في مُِاز " تخـُّ ج٢امل الص

 .هرا البِد ٟىِان مّ بكاٗت الُٜم اإلاىاطبت في

  ت حدًدة مً الُٜم جدذ ُىىان ُّ "بىاء مجمُى ب٢ل ما  ،"تالُٜم مً خال٤ ألادواز الِاثل

ومّ اطخددار . ، ألاب، ألاخىة والِاثلت ٠ىخدة احخماُُتىه مً ُٛم جسجبى باألمّ جخلّم 
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ت مً الُٜم   جّم  ،هره اإلاجمُى
ّ
ىدزج كمنهاهٜل ما ًد ت الُٜم  ،ظٝ مِها ٍو مً مجمُى

 .  التي ّٛدمها ٟىِان" الاحخماُُت"

 
ّ
  د مً ؿدٚ ألاداة جّم وللخإٟ

ّ
محن اإلاخخـحن في ُلىم ُسكها ُلى خمظت مً اإلاد١

 
ّ
مً ؤبِاد اإلاُِاز،  لى ٠ل بٍِد ببت ٜٗساتها ومدي اهخماء الٜ٘ساث ربُت إلبداء زؤيهم خى٤ مىاطالت

ر  ى ل٣ وكىح ؿٟو
ّ
بِم الُٜم، ودمج ؤو هٜل  ذلّد ُُ و  ذخرٗوبىاء ُلُه . تلٔىٍّ ٓها ال

 بِلها آلاخس الى مجالث ؤخسي، وفي النّ 
ّ
مىن بيظبت ؤٟثر هاًت ؤلابٜاء ُلى ما ؤحمّ ُلُه اإلاد١

 %.     41مً 

اث  د ج٢ّىن اإلاُِاز بِد حِدًله مً حظّ مجمُى ُّ ٗ ىلىي جدتها ُٛم  جٛو  ُس
 
م٢ّىهت لها،  ت

 : حيوهي مىّشُت ٠اآل

ُت 4جلم : هخماء والىهًالُٜم اإلاسجبوت بال  -0  . ُٛم ُٗس

6-  ُّ  الُٜم اإلاِٗس
ّ
ُّ ت والث ُت 3جلم : تٜاٗ  .ُٛم ُٗس

1-  ُّ ُت 4جلم : ت والاٛخـادًتالُٜم الِمل  .ُٛم ُٗس

ُت 3جلم : الُٜم مً خال٤ الِالٛاث الاحخماُُت -1  .ُٛم ُٗس

1-  ُّ ُّ الُٜم ؤلاوظاه ُّ ت والسوخ ُت 4جلم : تت وألاخالٛ  .ُٛم ُٗس

2-  
ّ
ُّ الُٜم الت ُّ ت روٍد ُت 4جلم : توالجمال  . ُٛم ُٗس

اًت والسّ الُٜم اإلاسجبوت بالّص  -3 ُت 2جلم : ٍاكتحت والٛى  .ُٛم ُٗس

4-  
ّ

ُّ الُٜم مً خال٤ اإلاهازاث الص ُّ  00جلم : تخـ  . تُٛمت ُٗس

ُّ  1جلم : الُٜم مً خال٤ ألادواز الِاثلُت -5  . تُٛم ُٗس

 املىهج املعخمد  -8

ي فّ الُٜم الىازدة جدبّ و  ،اإلالمىن جدلُل  حلأل ي دلُلاُخمد اإلاىهج الىؿ٘ي الخّ 

 
ّ
د اُخبرث الجملت وخدة للتي جىاولتها الّد الٜـف ال  ،د  واخ از  وؤُوي لها ج١س دلُل، خّ زاطت، ٛو

ها ِاهي مِها ُلى ؤطاض ؤنّ خـل ُوٙ لُٜمت ُلى ؤخسي في الجملت ه٘ظها ٢ًىن الخّ  وبذا ما
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ِوى ج١سازً ٜلت، بذ ُٛمت مظخ
ُ
حملت ول ١ًخمل مِىاها بل بإخسي،  بها، ؤما ُىدما جسد اخاؿً  اح

ت هره ا ل مجخمِت ُٛمت واخدة ها ُىدثر، ٗةنّ لجمل جخلمً في هُاتها ُٛمتومجمُى
ّ
. حؼ٢

ظبذ الـ٘ت الخابِت للمىؿٖى ُلى ؤنّ  اٟم
ُ
ُوُذو  ،ذاتها مت بدّد ها ُٛاخد

ُ
. بها اا خاؿً ج١سازً  ؤ

ٙ  باخخـاز لٜد جّم  ذ ؤو مً خال٤ مٛى حسجُل ج١ساز للُٜمت في ٠ل مسة ٠اهذ جسد بؼ٢ل ؿٍس

 . ؤو ٟةػازة مً خال٤ الىف

ُّ الا جسبت بلى الخّ  اواطدىادً  مً  بؼ٢ل ُؼىاجّي  جّم اخخُازهات لِؼس ٛـف طخوالُ

 ُّ ىذ الحاحت الٜـف اإلاِخمدة في الِ ِّ اث اإلاُِاز بىت،  جب ت ُٛم بلى مجمُى  لى بكاٗت مجمُى

ُتبكاٗت ؤو خرٖ لبِم الُٜم الو اإلاِخمد،  اث الُٜم، وداثًم  ُ٘س ا بدظب في مجمُى

ًِ  ذمجدُ ٟما . زاطتكسوزاث الّد  ُت مى ً الُ٘س جدلُل ٠ل ُىىان  وجّم  ،تهالدؼخّ  ابِم الِىاٍو

جبّحن ٗيها الباخثخحن بؼ٢ل مظخٜل، زم موابٜت الخدلُلحن، وفي الحالث التي مً ٛبل 

 . ُادة جدلُل الٜـت مً حدًدبُلى  ؤلاحساء ًٜىماخخالٖ، ٠ان 

 إجراءاث الخحليل  -9

د اج    :دلُل ٠اآلحيبِذ بحساءاث الخّ ٛو

اث هذ في ػ٢لها النّ ج٢ىّ التي زاطت ٟما ذٟسها ؤُاله، ؤداة الّد  بُداد -0 هاجي مً حظّ مجمُى

ُت 23جخلمً   . ُٛمت ُٗس

 .ف ب٢املهٛساءة الٜـت ؤو الىّ  -6

دلُل اإلاِخمدة، وجددًد اإلادلى٤ الُٜمي ومً لى حمل باُخبازها وخدة الخّ بف جٜظُم الىّ  -1

ٟىِان، )الدزاطت ىت بدظب الجدو٤ ؤو اإلاُِاز اإلاِخمد في جـيُٙ الُٜمت اإلاخلمّ  زّم 

 .بِد حِدًله (0555

1-  ُّ اث الُٜم ألاطاط ت مً مجمُى ُّ خظاب ج١سازاث ٠ل مجمُى  .ت جدتهات اإلاىلىٍّ ت والُ٘س

ٜت جٜدًم ال١٘سة -1  .ؤو اإلاىكَى حسجُل مالخٌاث بكاُٗت خى٤ هٍس
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ٝ مً زباث الخّ  -2 ّٜ دلُل ُبر جدلُل ٠ل ُىىان مً ٛبل ٠ل مً الباخثخحن ُلى اه٘ساد الخد

ـاز الى . دلُلحنموابٜت الخّ  ومً زّم  ًُ وفي الحالث التي جبّحن ٗيها وحىد اخخالٖ ٠ان 

 . بُادة جدلُل الٜـت مً حدًد

بً  -3 ً بِد مسوز ػهس جٍٜس  اج٘اٚ ُالُت حًد ت الا، و٠اهذ وظبابُادة جدلُل بِم الِىاٍو

ساق هر الدزاطت%(  51ؤٟثر مً  )  . والتي ُّدث مٜبىلت أٓل

ٕ هخاثج الخّ  -4  جَ٘س
ّ
ت واطخخساج الي ت مً  ت في ٠ّل ظب اإلائىٍّ دلُل في حداو٤ ج١ساٍز مجمُى

 
ّ
اث الُٜم الد سوُهامجمُى  . ظِت ٗو

 الحدود  -11

  :كمً الحدود آلاجُت ّدزاطتّٜ الج

ت مً ٘ا٤ في اإلاسخلت الِمسٍّ هت لؤلهالٜـف اإلاِّسبت اإلاىّح : تُلى مظخىي اإلاسخلت الِمسٍّ  -0

 .  لى زماوي طىىاثبزالر 

 ُلى  -6
ّ
ُ  زالزت ُؼس دازً : ؼسمظخىي دوز الي ًُ ا لبىاه ُّ مّ  اا مخِاوهً ا ؤو ؤحىب ت جٜىم دوز لبىاه

 
ّ
بها مً ال  . لٔاث ألاحىبُتبيؼس الٜـف بِد حٍِس

ُّ  الٜـف اإلايؼىزة: ُلى مظخىي طىىاث ؤلاؿداز -1 ت اإلامخدة بحن كمً الحٜبت الصمى

ىام   . م 6101و 6101ألُا

 . الجاهب الُٜمي: ُلى مظخىي جدلُل اإلالمىن  -1

ُّ : ُلى مظخىي ُدد الٜـف -1  . زيخحن وطخحن ٛـتاىت مً ُ
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 املصطخلحاث -11

٘ها ٠اآلحياُخمد في الّد  ت مً اإلاـولحاث، هىزد حٍِس  : زاطت مجمُى

الري حظدىد بلُه الحىازاث  ،لمساإلاِلً ؤو اإلا عيّ وهي اإلاُٜاض واإلاُِاز اإلاسح: القيم -0

ُت وبػازاث الصمان واإلا٢ان اإلاسجبوت بثٜاٗت و  اإلاىاٛٙ والِالٛاث وألاهمان الظلٟى

 .ٛـت مدّددة التي جٌهس في ٠ّل 

ت جٜابل وهي ٗئت ُمسٍّ : ت مً ثالث إلى ثماوي سىواثالقص  املوّجهت للفئت العمريّ  -6

، مسخلت الخُا٤ ألاولى. ِخمد في ؤدب ألاه٘ا٤ي اإلاٌس ٜظُم الىّ مسخلخحن بدظب الخّ 

مسخلت الخُا٤ وألاطوىزة  والثاهيت، .ه بلى ألاه٘ا٤ دون الخمع طىىاثالىاٛعي جخىّح 

سي، )طىىاث  يزماولى بمً طذ   (. 6115الحٍس

 وهي الٜـ :القص  املعّربت -1
ّ
ُّ ف التي هٜلذ مً ال  بت لٔاث ألاحىب

ّ
ُّ لى ال ت، لٔت الِسب

ب"واطخخدمذ ٠لمت   ِبحر ًُ الىّ للخّ " حٍِس
ّ
ُّ ٜل الى ال  "ت، في خحن ٠لمت لٔت الِسب

ّ
" رحمت الت

 ِبحر ًُ الىّ للخّ 
ّ
 .لٔاث ألاخسي ٜل بحن ال

 وهى الخّ : جحليل املضمون  -1
ّ
مً خال٤ جدبّ  ىاؿلم لخدلُل الخّ دلُل اإلاِخمد ٟمىهج مىٌ

      (.6112ؤخمد، ) وزود ملامحن جسجبى بُٜم، ومً زم جـيُ٘ها في ٗئاث

 حعريب كخب ألاطفال وجرجمتها   -12

 
ّ
ها حظاُد ُلى بذ ؤنّ  ،ثاٛٙ بحن ػِىب الِالمباد٤ والخّ رحمت وطُلت الخّ لواإلاا ٠اهذ الت

 
ّ
ب اإلاظاٗاث بحن الث دهاطىاء  في ُـس الِىإلات، ؤطاس يّ  وؼان هيو . ٜاٗاثجٍٜس ؤو  ٟىا هاٍّ

ٍ ُليهاه ّ٘  بهدٖ الّد  خد
ّ
دىا وخـىؿُاجىا الث ٍِسب ٜد اخخبرها ِٟسب الخّ ل. ٜاُٗتٗاَ ًُ هٍى

 
ً
و٘ىا زمازه ُىدما ٠اهذ مدس٠ اطخخدمذ  ٛـف  ُّسبذ خاللها  ،اا لنهلت دامذ ٛسوهً ٛو

 ًٜ ُّ لخ حرها" ؤلٙ لُلت ولُلت"و "٠لُلت ودمىت"ت لؤله٘ا٤ ا ٟىـىؾ ٛــ  . ٓو

 
ّ
  ،م١خىب بلٔت مدّددة رحمت بلى هّف حظدىد الت

ّ
 ٟخبه مال

 
ٙ  ًٜ لخـّىز ؤولّي إلم٢اهاث  اٗو

 
ّ
ؼمل هرا الخـّىز الو  : ٘ل الٜازت، َو

ّ
 زؿُد الو

ّ
ُّ ، لٔىّي ٘ل ال وما ًمل٣ مً  ،توججسبخه الحُاج
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ُّ ، ٘س يّ طجه الىّ وه ،مِلىماث دزاجه الِٜل ٝ الخّ  ٢ىن ٍو ،تٛو ىاؿل بحن اإلاالٙ والٜازت ٗو

ـّ و . ُٛٝمجي ًم١ً وؿ٘ه بالّد جىاشن ك ِب اإلاداٌٗت ُلى هرا الخىاشن ُىد جسحمت مً ال

ً٘ واطتهداٖ ٛازت ًمخل٣ زؿًُد  الىّف  ا ا مً الٜدزاث والخبراث ٛد ل ٢ًىن مؼابهً ا مخخل

 
ّ
ًلِب اإلاترحم دوز  "ؤوطىلُ٘ان"وبدظب . ٘ل الٜازت اإلاظتهدٖ في ألاطاضلسؿُد الو

 
ّ
. لٜيٙ والٜازت مً حهت، ومً حهت زاهُت دوز اإلاظاُد ُلى الخّ اإلاخاهب الىطُى بحن  اإلاال

 الحالخحن ٗهى ًد ال وفي ٟ
ّ
 ,O’slullivan)ٙ والٜازت لس وبؼ٢ل ملحىي ٠ىطُى بحن اإلاال

2006 .) 
ّ
ف دون ؤي حِدًل للىّ  ح مً هٜل ػبه خسفيّ و ال اإلاترحم لختر وجخ٘اوث وظب جدخ

 
ً

  ،ٛخباض بلى الاوؿىل
ّ
ل مً ٛبلهال

ّ
ل ؤُلى وظب الخدخ

ّ
ُّ ا مً الىّ ؤّم . ري ًمث ت اخُت الخٜى

 :زالزت ؤٛظامى ـىؾ اإلاترحمت لؤله٘ا٤ بللىّ ُٗم١ً جـيُٙ ا

0-  
ّ
ُّ الت  ت، وهي الىّ رحماث الحٗس

ُ
ىٜل ًُ  بذ. دون ؤي حِدًالثبو  ترحم بؼ٢ل خسفيّ ـىؾ التي ج

  الىّف 
ّ
 از ولدي جدّبّ الّد . لٔت اإلاٜـىدة دون الُٜام بإي حِدًلبلى ال

ّ
تي جىاولذ طاث ال

 
ّ
ُّ الت   ،ـىؾت للىّ رحماث الحٗس

ّ
 هجدها جتٟر

ّ
 لص ُلى الجاهب ال

ُ
في  حِدًلد ؤي ظىِ ٔىي وح

ـّ   ال
ّ
 لٔاث التي جمّ ُآت بلى ال٘سوٛاث اإلاسجبوت ببيُاث ال

ّ
رحمت منها وبليها ذ الت

(Tsilimeni, 2011 .) 

6-  
ّ
 الت

ّ
٘ت، ؤو الت ُّ  dialogical translationت رحمت الحىازٍّ رحمت اإلا١

ّ
رحمت التي جإخر ، وهي الت

خباز خ  بِحن الُا
ّ
  لٔت التياحاث الٜازت في ال

ُ
ًٜىم اإلاترحم خُث ، الّىّف  بليها سحمج

طىاء بالحرٖ ؤو  حِدًالث ُٗدخل ُلُه بدظب خاحاث الٜازت  بخ١ُُٙ الىّف 

هاًاث حِدًل النّ ، حُٔحر ؤطماء الِلم: والتي ًم١ً خـسها ُلى الىدى آلاحيؤلاكاٗت، 

 
ً

 لخـبذ ؤٟثر ٛبىل
ّ
ل ػازاث بُىدما جسد ُبازاث ؤو  ىُٜتالحرٖ ؤو الخّ  ظبت للٜازت، بالي

ت طخخدم ٠لماثبا بظُىالخّ إلاجخمّ اإلاخلٜي، جدىاطب مّ زٜاٗت ا  ددًثالخّ  ،مإلٗى

ُّ  ملامحن ٤ادبدطبا بةكاٗت  جمُل، الخّ ؤٟثر خدازت بإخسي  ت طابٜتجيخمي بلى خٜباث شمى

ىف 
ّ
 (.Nikolajeva, 2011)بِم الىؿٙ وال٢٘اهت لل

سّجل  ، ٛخباضالا  -1
ُ
ل مً ٛبل اإلاترحم الري َى ؤُلى وظب الخّ في هرا الىّ ح

ّ
ًُ ًٜىم دخ  اِٗل

  . ّف بةُادة ٟخابت الىّ 
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ِدًالث د الخّ بحن مً ًاٍّ  ،ّجل اهٜظام بحن اإلاهخمحن بدزاطت ؤدب ألاه٘ا٤ اإلاترحملٜد ُس 

ب الىّف اللسوزٍّ  بما ًمخل٣ مً زؿُد مخخلٙ مً ، مً زٜاٗت الو٘ل الٜازت  ت لخٍٜس

 الخّ 
ّ
ُّ  ٘ل الري وّحه بلُه الىّف جازب ًُ جل٣ التي ًمخل١ها الو  ت، ومً ٌِخبر ؤّن بـُٔخه ألاؿل

  الُٜام بإي حِدًل ُلى الىّف 
ّ
ل مً ٗسؾ اخخباز اإلاِجى بإبِاده ألاؿُلت في ألي هدٖ طُٜل

 
ّ
خا ؤوجِىحن"وجسي . ليهابلٔت اإلاترحم ال  " ٍز

ّ
 ؤه

ً
 هلى بكِاٗف الري ٛد ًادي ب مً حِدًل الىّ ه بدل

ل  بإّٛل  م٢اهُاث الو٘ل الٜازت وجٜدًم هّف ةزٚى ؤٟثر بؿالخه، ًجب الى أل ده اٜٗوب
ّ
جدخ

 ٜبّ ىاؿل والخّ مم١ً، وهرا طُخدم الخّ 
ّ
  (.Oittinen, 1993) ٜاٗاثل بحن الث

  وجّم  
ّ
الخلٜي " لٔت وابخ١س حِبحر جىطُّ م٘هىم جسحمت ٟخب ألاه٘ا٤ لُخجاوش خدود ال

  cross- cultural reception" الِابس للثٜاٗاث 
ّ
رحمت لخـبذ مً ؤحل جىطُّ هواٚ م٘هىم الت

 الخّ  ؤٛسب مً مِجى
ّ
خباز ٠ّل  ،ٜافيباد٤ الث   ولخإخر بِحن الُا

ّ
رحمت الِىامل التي جازس في الت

 
ّ
  (.Gopalakrishnan, 2011)ٙ والٜازت ٠ىطُى بحن اإلاال

  هل ٌِجي ٜٗى جىطُّ حمهىز بلى لٔت ؤخسي  جسحمت هّف  بّن 
ّ
 اإلاظتهدٖ بالت

ّ
ما رحمت، به

ه زس ألاًم١ً جدّبّ باللٔت التي جسحم بليها بدُث  ُملُت ج٘اُل مّ الىّف  هى   الىّف الري ًتٟر

 . وج٘اُالجه ٗيها
ّ
ا بكاُٗت ٓحر مدظىبت ؤو مٜـىدة مً ٛبل ؤبِادً  ّف رحمت ٛد جمىذ الىّ ٗالت

 
ّ
ًُ . ٙ ه٘ظهاإلاال ؤو بلى خاحاث  جهلى حىدا بما ٛد ٌظدىد بّم  خخر ٛساز الترحمت لىّف ِٗىدما 

 ًٜ لحظاباث طٚى ال١خاب في البلد اإلاىىي ا الٜازت باللٔت التي جخم الترحمت بليها ؤو ببظاهت ٗو

 . ) Betolla and Rodmann, 2009) ُٗه وؼس الىّف 

 ابقتالدراساث الّس  -13

 زاطاث التي جىاولذ الُٜم في ٛـف ألاه٘ا٤ هجد ؤنّ لدي جدّبّ الّد 
ّ
س في مداوز ها جخٗى

دلُل مً خال٤ ، ؤو بالخّ ، ؤو الخٜجيّ منها ما جىاو٤ اإلاىكَى مً حاهبه ال١ميّ : مخِّددة للبدث

الُٜم الىازدة ٗيها  لى مىٌىمت ُٛمُت مخ٢املت، لخٌهحر بطت حاهب ُٛمي واخد ؤو بالطدىاد دزا

 ما ًلي وِسق ألبسش الدزاطاث ُٗ. اإلالمسة وؤ اإلاِلىت
ّ
ٜت بخدلُل اإلالمىن الُٜمي الىازد اإلاخِل

 . في ٛـف ألاه٘ا٤
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ٜذ بالجاهب ال١مي للىـىؾ اإلاترحمت التي ًخم  .0
ّ
هٜلها بحن مخخلٙ اللٔاث، دزاطاث دٛ

اث التي ًخم اخخُازهاو  مـدزها لجهتمً خال٤ بخـاء الىـىؾ التي جترحم   ،اإلاىكُى

ا ؤّم  .(Klingberg,1978)مً ؤٛدم الدزاطاث في هرا اإلاجا٤ " ٠لىبْر"وحِخبر دزاطت 

ٍَ االدزاطاث التي جىاولذ جسحمت ٟخب ألاه٘ا٤ مً وحهت هٌس  حخماُُت ٟيؼان وا

ًُ ومٜـىد ٗهي   . الثٜافيا وتهدٖ بلى الخباد٤ خدًثت وظب
ّ
ت الت د زؿدث خٟس رحمت ُبر ٛو

( Fernenandez Lopez, 2006) "لىبحز" ٟدزاطت ،اللٔاث هره بوٚس جدلُلُت مخخل٘ت

ت بلى ؤلاطباهُتل١خب اإلاترحمت مً اللٔت ؤلا ل ( Pascua, 2003)" باط٢ىا"، ودزاطت ه٢لحًز

ت بلى اللٔت ؤلاطباهُتاللٔت ؤلا لل١خب الـادزة في ٟىدا ب ً ه٢لحًز ، ودزاطت لىدٓسن، وآخٍس

دًت بلى اللٔت ال٘سوظُت   ,Lindergren, Anderssonand Renauld)مً اللٔت الظٍى

ت بلى اللٔت الُاباهُتمً اللٔت ؤلا "  ٠ىباًاش ي"، ودزاطت (2007  ,Kobayashi) ه٢لحًز

ت ل١خب ال١ىدًت ل" طُ٘سث"ودزاطت  ،(2005  ,Seifert)بلى اللٔت ؤلاإلااهُت  اإلاترحمتؤلاه٢لحًز

ً مدّد (. 2005 " آلِع في بالد العجاثب"دة مثل ٟخاب وجىاولذ بِم الدزاطاث ُىاٍو

، ٟما ُدزطذ شخـُت (Weaver,1964 ) الري جسحم بلى الِؼساث مً لٔاث الِالم

ُى ٟصخـُت ؤدبُت ؤوزوبُت ُبرث اللٔاث بىاطوت الترحمت (. O’sullivan,E, 2006) بِىٟى

خىالي هـٙ ُدد الىـىؾ  ٗةّن ( Nikolojeva, (2011 "ه٢ُىلحُ٘ا"ب الباخثت وبدظ

ت وبالخددًد ال١خب  ُت هى مً اللٔت ؤلاه٢لحًز دًت والدهماٟز اإلاترحمت بلى اللٔاث الظٍى

١ُت وظبت ال١خب اإلاترحمت مً  وجسي الباخثت ؤّن . الـادزة في الىلًاث اإلاخددة ألامٍس

ت ه٢لحلٔاث ؤحىبُت بلى اللٔت ؤلا  ت حِخبر اإلاـدز ألاو٤ ٗ، %0ؤٛل مً  هيًز اللٔت ؤلاه٢لحًز

ت ت ج٢اد ل جلحٍ للترحمت بلى اللٔت ؤلاه٢لحًز  .لٜـف ألاه٘ا٤ اإلاترحمت، في مٜابل خٟس

6.  
ّ
 التى جوسؤ ُلى الىّف  لترحمت لجهت الخّٔحراثل صث ُلى الجاهب الخٜجيّ دزاطاث ٟز

بحن  والبىاجّي  ،لليّ خخالٖ الّد الا  ؤو جل٣ التي جيخج ًُ كسوزاث ،مٜـىدألاطاس ي بؼ٢ل 

ـّىٙ هرا الىَى مً الدزاطاث كمً ألادب اإلاٜازن . اللٔاث طى١خ٘ي بهره ؤلاػازة و . ٍو

خباز هرا الىَى مً الدزاطاث هى خازج طُاٚ البدث الحالي  . ُل
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اث مدّددة في ؤدب ألاه٘ا٤ ٠اإلاىث في  .1 دزاطاث جدّبِذ اإلالامحن التي جىاولذ مىكُى

ت، ؤو (Poling and Hupp, 6114)" بىلُىٕ وهاب"دزاطت  ودوز ؤدب  0ألادواز الجيظٍى

ت لدي الو٘ل في دزاطاث  ُّ ت الجيظ ً الهٍى ُل"ألاه٘ا٤ في ج٢ٍى  Novelle, 2002" )هٗى

(a)(b))  ص"و حًر ُل ٗو والتي خلـذ بلى الخ٘اوث في ُسق  (Ferrez, Novelle, 2003)" هٗى

ت لـالح ألادواز الر٠ىزٍت، وما ٌظخدبّ  ُّ ُت وال١م الدوز الجيظىّي مً الىاخُخحن الىُى

الري بّحن  (Ochman, 1996")ؤوػمً"ذل٣ مً ؤزس في جٜدًس ألاه٘ا٤ لرواتهم ٟدزاطت 

س بِدم الخوابٝ بحن ح
ّ
ت السثِظُت بإّن جٜدًس ألاه٘ا٤ لرواتهم ًخإز ُّ يظهم وحيع الصخـ

لى بؤدب ألاه٘ا٤ في لبىان لم ًخوّسٚ  لى ؤّن ب( 6115خواز، )خواز  وجىّؿلذ. في الٜـت

 .     امىكَى الحب والجيظاهُت بل هادزً 

ت اإلاخلّمىت ٗيها، ٟدزاطت  .1 دزاطاث جىاولذ الٜـف بالّخدلُل مً خُث الُٜم التربٍى

، ودزاطت ٟىِان (0551الؼّماس ي، )الؼّماس ي ، ودزاطت (0543شحاجت، )خظً شحاجت 

، والتي (0555ؤػتي، )، ودزاطت ؤػتي (6101بس٠اث، )، ودزاطت بس٠اث (6110ٟىِان، )

ت  جصخس  خلـذ بلى ؤّن حمُّ الٜـف التي ١ُٙ الباخثىن ُلى دزاطتها بالُٜم التربٍى

لمُت وزٍاكُت وصحُ ُت ُو ىمُت ووهىُت ومِٗس ت مً ُٛم بوظاهُت واحخماُُت ٛو

ئلحابت ًُ طاا٤ خى٤ ؤبسش لو .  واٛخـادًت وؤخالُٛت، وبخ١سازاث ووظب مخ٘اوجت

لى طُوسة ب( 6110خوُى، )خوُى  لذمىاؿ٘اث ؤلاهخاج الٜـص ي في لبىان، جىؿّ 

ا ؤّم  اإلاسجبت الثاهُت ٛـف الحُىانالٜـف الخُالُت والخساُٗت بالدزحت ألاولى، وفي 

ؤخدار هره الٜـف ججسي  لى ؤّن بزث الباخثت ؤػاو . اإلاسجبت الثالثت ٗالٜـف الىاُِٛت

اث ًوغى ُلم١ىت مخخل٘تفي الصمان الٜدًم وفي ؤ يها الهّم الخىحُهي ، وهي حِالج مىكُى

ٌي  .    هم بمجملهم هماذج مً الساػدًً ُلى ألاه٘ا٤ الدؼّبه بهمألابوا٤ و. والُى

صث ُلى جدلُل الدزاطاث  ّن بخالؿت الٜى٤، 
ّ
التي جىاولذ الىخاج ألادبي بالخدلُل ٟز

ت  الُٜم الىازدة ٗيها وألادواز التي ججّظدها، ولم ٌسّجل ؤًت دزاطت باللٔت الِسبُت لخدّبّ خٟس

                                  
 . األدوار اجلنسوية هي أوجه السلوك واملهام واملسؤوليات اليت يعتربها جممتع ما مناسبة للذكور ولإلناث   
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ب ل١خب ألاه٘ا٤ لرل٣ ٠ان مً اللسوزي دزاطت هره الٌاهسة هًٌسا لتزاًد ُدد ٟخب . الخٍِس

    .  ألاه٘ا٤ اإلاِّسبت

 ائج ومىاقشتها عرض الىخ -14

الُٜم مً خال٤ اإلاهازاث : زؿدها في الٜـف ُٛد الخدلُل هي الُٜم التي جّم  بّن 

 ُّ ت، والُٜم مً خال٤ ألادواز الِاثلُت، والُٜم ؤلاوظاهُت والسوخُت وألاخالُٛت، الصخـ

 
ّ
ُت والثٜاُٗت، والُٜم والُٜم اإلاخِل ٜت مً خال٤ الِالٛاث ؤلاحخماُُت، والُٜم اإلاِٗس

اكت، والُٜم الِملُت التروٍد اًت والٍس ُت والجمالُت، والُٜم اإلاسجبوت بالصحت والٛى

بمجملها بدىمُت  جسجبىوهي . هخماء والىهًبال  الُٜم اإلاسجبوت اٛخـادًت، وؤخحرً وؤلا

 ُّ ول١ً مً اإلاالخٍ هى ُدم . مّ الراث، وآلاخس، واإلاجخمّ: ت بمخخلٙ ُالٛاتهاالصخـ

م الِىد الخدُٛٝ في ٗ. اُخماد الخىاشن في ما بُنها وزود  يظبب خاؾال (0)سطم البُاوي ٛز

 في الٜـالُٜم ف
ّ
 ، ًدبّحن ؤه

ّ
ُّ ه سّجلذ ؤُلى وظب للُٜم اإلاخِل ت ٜت بدىمُت اإلاهازاث الصخـ

، ٗالُٜم ؤلاوظاهُت والسوخُت % 66دث في الِالٛاث الِاثلُت ، جلتها الُٜم التي ججّظ % 63

٠ل مً الُٜم مً خال٤ الِالٛاث الاحخماُُت ، في خحن سّجلذ % 04وألاخالُٛت بيظبت 

ُت والثٜاُٗت وظبت  ، % 1ل٢ل منها، وجلتها الُٜم الجمالُت والتروٍدُت %  4والُٜم اإلاِٗس

اكت والُٜم الِملُت والاٛخـادًت  اًت والٍس  1وسّجلذ ٠ل مً الُٜم اإلاسجبوت بالصحت والٛى

ل ٗسؾ ، ممّ % 1هخماء والىهً ل٢ل منها، واليظبت ألادوى سّجلذ للُٜم اإلاسجبوت بال % 
ّ
ا ًٜل

 . ؤن ج٢ىن هره الٜـف اإلاِّسبت وطُلت للخِّسٖ ُلى الثٜاٗاث ألاخسي 

  بّن 
ّ
ا ًسجبى الىشن الُٜمي اإلاخلمً في الٜـف ُٛد الخدلُل مِوى بالدزحت ألاولى إلا

 ُّ  ، وهي ُٛم جخِلٝ بؼ٢ل ؤطاس ي بدىمُت اإلاهازاث ال٘سدًت وشٍادة%( 63)ت باإلاهازاث الصخـ

ُ٘ت ُّ ُّ . الٜدزاث الخ١ صث بؼ٢ل ؤطاس ي ُلى جٜدًم مهازاث شخـ
ّ
د ٟز ت حظاُد ُلى جىمُت ٛو

، %( 66)ا الدزحت الثاهُت ٢ٗاهذ للُٜم ذاث الِالٛت باألبِاد الِاثلُت ؤّم . الىعي الراحي لل٘سد

ّدمذ مً خاللها همىذًح  ت الٜاثم ُلى جٜاطم ألا  اٛو  دواز بحن ٠ل مً ألامّ مً الِالٛاث ألاطٍس
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اًت والخِلُم مسوزً و الِىاًت مً  اوألاب، بدءً  ّم  االُس   ب١ظب الِِؽ ٗو
ً

لى ب الجزاُاث ووؿىل

 .   اإلاسح واللِب

، %( 04)ؤما الدزحت الثالثت ٜٗد خاشث بها ألابِاد ؤلاوظاهُت، السوخُت وألاخالُٛت 

ً صة ُلى خظً اإلاِاملت وآداب الخِامل والِِؽ مّ آلاخٍس
ّ
 . مٟس

 (1)م الرسم البياوي رق

ع مجموعاث القيم
ّ
 وسب جوز

 

جلخٜي هخاثج هره الدزاطت مّ الدزاطاث التي جىاولذ الٜـف اإلا١خىبت باللٔت الِسبُت 

ىت ٗيها، ول١نها جخخلٙ ُنها بالترجِب بحن لؤله٘ا٤ بةهازها الِام اإلاخمدىز خى٤ الُٜم اإلاخلمّ 

اخخلذ الُٜم الٜىمُت ( 0551)ٗئاث الُٜم والىشن اإلاِوى ل٢ل منها، ٗ٘ي دزاطت الؼماس ي 

في و%.  1طت الحالُت ٗلم جخِد وظبت ا في الدزاوالىهىُت وما ًسجبى بها اإلاسجبت ألاولى ؤّم 

 
ً
ت، ( 6101بس٠اث، )دزاطت بس٠اث مثال ُّ ت مً الٜـف اإلادل التي جىاولذ ٗيها بالخدلُل مجمُى

ُّ  هجد ؤّن  ها اخخلذ خحن ؤنّ في %(  06.13) ت حاءث في اإلاسجبت السابِت ُٛم ج٢امل الصخـ

ُت %( 63)اإلاسجبت ألاولى في الدزاطت الحالُت  ت الُٜم اإلاِٗس د خاشث اإلاسجبت ألاولى مجمُى ، ٛو

في خحن بلٔذ وظبت ( 0543ٟما في دزاطت شحاجت %( )  12.54)والثٜاُٗت في الدزاطت ه٘ظها 

ت في الدزاطت الحالُت  اث. ٜٗى%  4هره اإلاجمُى د جٜازبذ الىخاثج بحن مجمُى الُٜم  ٛو
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اثُت، الا )ألاخسي  في ( حخماُُت، والسوخُت وألاخالُٛت التروٍدُت والجمالُت، الصحُت والٛى

ت  والجدًس بالرٟس ؤّن . الدزاطخحن ٙ والثٜت بالى٘ع لم جسد في مجمُى ُّ ُٛم خظً الخ١

لتها ال٢اجبت، ما ١ٌِع جباًىً الٜـف التي 
ّ
بحن هخاثج الٜـف الِسبُت وجل٣ اإلاِّسبت لجهت  اخل

حز ُلى ُٛم دون ؤخسي ا ٙ )لتٟر ُّ وبالدزحت ألاولى، الثٜت %  66.1الدزاطت الحالُت خظً الخ١

الٜـف اإلا١خىبت بلٔت ؤحىبُت تهخم ؤٟثر بالبِد الصخص ي (. اإلاسجبت الثالثت%  01.1بالى٘ع 

ُت والىهىُت  . للو٘ل اإلاخلٜي بِىما ما ًيخج باللٔت الِسبُت ًـب اهخمامه ُلى ألابِاد اإلاِٗس

، ٗ٘ي جدلُله للُٜم (0555ؤػتي، )ؤػتي الخٌت ه٘ظها مٜازهت مّ دزاطت واإلا

 ُلى حؼ١ُل ألاه٘ا٤ كمً ٛىالب احخماُُت 
ً
حزا الاحخماُُت في ؤدب ألاه٘ا٤، وحد جٟس

 في ذهً ال٢اجب وباُخماد ؤطلىب جلُٜجي مباػس، ب١ِع ما هى مالخٍ في 
ً
حاهصة مظبٜا

لت في الدزاطت الحالُت ـّ   . الىخاثج اإلاد

ت في ما ًلي هىاٛؽ الىخاثج  ُّ ٘خىا ٟملامحن مً الىاخُت ال١م لذ بػازاث اطخٛى
ّ
التي مث

لى) ُت ل٢ىنها حِّصش ًُٛما مدّددة ؤو حِصلها ٠الُٜم الخاّؿت بالهخماء (اليظب ألُا ، ؤو الىُى

 .  والىهً

  تالقيم مً خالل املهاراث الشصصيّ  -1441

م )ًٌهس مً خال٤ السطم البُاوي  ت الُٜم مً خال٤ اإلاهازاث  ؤّن  ؤدهاه( 6ٛز مجمُى

 ُّ  الصخـ
ّ
بذ .  ذ الدزحت ألاولى في وظبت ج١ساز الُٜم في الٜـف مىكَى الدزاطتت ٛد اخخل

ل هٜوت % 63بلٔذ وظبت 
ّ
ت الُٜم هره حٔوي ألابِاد الى٘ظُت للٜـف وجمث ، ومجمُى

ُّ . ٛىتها في ٛدزتها ُلى مدا٠اة مؼاُس الو٘ل وهىاحظه وؤخاطِظه ٙ والؼِىز ٗمً الخ١

بالخٖى ؤو الٜدزة ُلى جخوي اإلاؼاُس وألاشماث ؤو الثٜت بالى٘ع والحب والخِبحر ًُ 

حرها مً اإلاهازاث ألاطاطُت التي حظاُد ُلى  باث ؤو ختى الؼِىز بالٜىة والظُوسة ٓو الٓس

 ُّ  . تج٢امل الصخـ

هازاث وبذا ما ؤمِىا الىٌس في ُُٟ٘ت جىّشَ هره اليظبت الخاؿت بالُٜم مً خال٤ اإلا

 ُّ ٙ"ُٛمت  ت ُلى مخخلٙ الُٜم اإلاىدزحت كمنها، لىحدها ؤّن الصخـ ُّ ٛد " خظً الخ١
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الحب والخِبحر "لُٜمت %  02.5، مٜابل % 66.1ج١ّسزث بيظبت ؤُلى مً الُٜم ألاخسي وبلٔذ 

باث " الٜىة والظُوسة مّ الحسؾ" و" الثٜت بالى٘ع واخترام الراث" ، ومً زم ُٛم "ًُ الٓس

جّٜبل " و%  01.0بيظبت " الظِادة وال٘سح"، وجإحي ُٛم % 01.1و %  01.1 بيظب مخٜازبت

لتها ُٛم % 3بيظبت " بالخٖى ـّ اخترام الٜدزاث والحاحاث "، وجٜازبذ اليظب التي خ

ذ الُٜم % 1.1" اإلاٌهس الخازجي" و%  1.3" ؤلازادة والجسؤة"و%  1.3" الوبُُِت
ّ
، في خحن جده

ٚ "و " ظىتجىمُت الِاداث الح"الخاؿت بـ   %.  1.3و %  0.6بلى " ألامل والخ٘ائ٤ باإلاظخٜبل اإلاؼس

 (2)الرسم البياوي رقم 

 القيم مً خالل املهاراث الشصصّيت

 

ت الٜـف ُٛد الخدلُل ٛد ُملذ ُلى مدا٠اة خاحاث ألاه٘ا٤ الى٘ظُت،  بّن  مجمُى

ٙ والاهدماج مّ الِالم الخازجي ُّ ٗاأله٘ا٤ ًىاحهىن ؿِىبت في ٗهم . وؤّولها الحاحت بلى الخ١

ىه اإلادُى مً م٘اهُم وؿىز وؤهمان ما ًجسي خىلهم مً ؤخدار وؤِٗا٤، وما ًخلمّ 

حرها لى اُخباز ؤّن . ُالثُٜت ٓو ٙ جخلمً الٜدزة ُلى جّٜبل اإلاؼاُس  ُو ُّ ُٛمت خظً الخ١

باث، ٗةهىا هجد ؤّن  يها والظُوسة ُلى الٓس
ّ
ب ُلى اإلاخاٖو الٜدًمت التي  وجخو

ّ
الو٘ل ٛد حٔل
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ؤو ختى مً  "لُلى والرثب"في ٛـت ٟما ٠ان ٌِاوي منها ٠الخٖى مً ال٘صاُت ؤو مً الرثب 

اث ُّ ٖى ؤخسي ما شالذ خاكسة في ه٘ع الو٘ل، مؼاُس خ في اإلاٜابل ٗةّن . الىخىغ والجى

ها اإلاخاٖو الىاججت ًُ الىمى وخىق الخجازب الجدًدة، واإلاجهى٤ بؼ٢ل ُام، وهي جرهب بنّ 

. ؤبِد مً ذل٣ ُىدما جخلمً بػازة بلى الخٖى اإلاسض ي الري ٛد ٌِاوي مىه البِم اؤخُاهً 

د طاُدجه ًخاٖ مً الوحر  اهجد هاثسً " الري ًخاٖ اإلاسجِ٘اث لُى " ٗ٘ي ٛـت  ان، ٛو

ه  دخسوج "، "الرثب الري ًخاٖ الرثاب"ٟرل٣ في ٛـف )ؿدًٜخه ُلى ججاوش مخاٗو

 ...(. ،"آ٠ل الحصن "، "الخسوج الى الِالم"، "اإلادّزَ

 
ّ
ا ٠ان ألاه٘ا٤ ًدخاحىن لخباد٤ الحب والخِبحر ُىه، ٜٗد او١ِع ذل٣ في اليظبت وإلا

باث"اإلاّدـلت لُٜمت  الدحاحت حمُلت واِٛت في الحب، : ٛـف في" )الحب والخِبحر ًُ الٓس

 ؤخب الؼى٠ىل، 
ً

لى جىمُت زٜتهم برواتهم وػِىزهم بالٜىة ب، ٟما ًدخاج ألاه٘ا٤ ...( مثال

بِم ٛـف  وبهىا هالخٍ ؤّن . والاخظاض بالٜدزة ُلى الظُوسة ُلى ألاػُاء اإلادُوت بهم

 ُّ باث الِ ٠الحب بحن الدحاحت  ،(ب١ثحر مً الجسؤة)ىت ٛد طمدذ بالخِبحر ًُ الحب والٓس

، ول هٜـد "الدحاحت حمُلت واِٛت في الحب"وذٟس الُمام الري اهخهى بصواحهما في ٛـت 

لُه ألامىز إلهجاح هره الِالٛت با ما آلذ بالجسؤة الِالٛت الِاهُ٘ت التي حمِذ بُنهما، وبهّم 

ُِت بما الصوحُت، بذ اطخلصم ُٛام الدحاحت بةحساء بِم الخِدًالث ُلى خـاثـها الوبُ

لاء الحُاة م الخـاثف " الُمام"ٗبد٤ ؤن ًخّٜبل . اًِ ٌظمذ لها بالوحران مّ خبُبها ٛو

 الوبُُِت لل
ً

٢ىن ُامال ما  ٟما هي بالِ٘ل، هجد ؤّن " جّٜبل ذاتها"لها ُلى  ا مظاًُد دحاحت ٍو

يُت " حُٔحر"، و٠اهذ الىدُجت الِمل ُلى اخـل هى ال١ِع جماًم  هره الخـاثف الخ٢ٍى

 . ىزة حدًدة لهره الراثوبًجاد ؿ

حزً  ُلى بزباث الراث ختى ولى اطخلصم ألامس جٜدًم م٘اهُم خاهئت ٟما في  اٟما هجد جٟس

 ، ؤو "البٜسة التي باكذ"ٛـت 
 
ًُ  ت ؤِٗا٤ ألٗسادظبو ا لٜدزاتهم ختى ولى ٠ان ألامس مىاٗ

خال٤ التروٍج ٗالبٜسة التي جداو٤ بزباث ٛدزاتها طاُدتها الدحاحت ُلى ذل٣ مً . الوبُُِت

ٜذ اإلاٜىلت بالـىؾ الري ًـدز ؿىجً ". باكذ"ل١٘سة ؤنها  ّٜ  اوالبٜسة ؿّدٛذ ذل٣، وجد

 . ٌؼبه خىاز ألابٜاز
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م مً ؤّن  ت في ُدد بز هره اإلا٘اهُم لِظذ ٟبحرة، وظبت ج١سا ُلى الٓس اُخباز ؤنها ملحًى

ٖى ُىدها إلامددود مً الٜـف، بل ؤنّ   ا جدمله مً ُٛم ٛد ل ها حظخدٝ الٛى
ً

  جلٜى ٛبىل

يُت  ُلى اإلاظخىي الثٜافي والاحخماعي للبِئت اإلاظخٜبلت لها، ١ٟ٘سة حُٔحر الخـاثف الخ٢ٍى

سها) صها وجوٍى ١سة بزباث الراث بإي وطُلت ٠اهذ(ولِع حٍِص ختى ولى ٠اهذ مخال٘ت  ،، ٗو

 .   للٜىاهحن الوبُُِت

ًدب  جمروب" ٛـت  واإلاالخٌت ه٘ظها سّجلذ باليظبت للحب بحن الخمظاح وألازهبت في

 
ً

 ب، ول١ً ببِد ًم١ً الىٌس "ؤن ٢ًىن حمُال
ّ
ت لُه ُلى ؤه م١ً ج٘ظحره مً شاٍو ه بًجابي، ٍو

ّ داخل الجماُت ؤالٚ ُلى الراث ؤوجّٜبل آلاخس، والابخِاد ًُ الا  .   الخٜٛى

، ٗاإلاظخٔسب هى جىاحد حماُت ٓحر "دودو الرثب الري ًخاٖ الرثاب"ا في ٛـت ؤّم 

، بل وؤٟثر مً ذل٣ لىاخُت ػِىز الرثب (الرثاب والسا٠ىن )لها البِم هبُُِت مّ بِ

خه بهم وألامس ه٘ظه باليظبت للـداٛت بحن ال٢لب . ه٘ظه بالخٖى مً ؤبىاء حيظه لِدم مِٗس

ٜت التي ؿُٔذ بها . ، وبحن الخمظاح وألازهبوالٜى، وبحن اللٜلٝ والثِلب ٟما هالخٍ الوٍس

، "مىطتي"م بدساطت ؿٔاز الِـاٗحر ٟما في ٛـت الٜوت جٜى  بِم الِالٛاث، بذ ؤّن 

هس ألابوا٤ ". مٔامساث ال٘صاُت هموم"ووؼإث ؿداٛت بحن ال٘صاُت والِـاٗحر في ٛـت  ًو

  ؤٟثر 
ً

  ٛـت زٝ بى٘ظ٣)لىٜان اللِٙ لديهم  طُوسة وزٜت وجٜبال
ً

الِالٛت مّ  ، ٟما ؤّن (مثال

ل الخوس باليظب
ّ
ت لؤلبوا٤ في ٛـف ألاه٘ا٤ مـدز الخٖى مً الحُىاهاث التي ٠اهذ جمث

الخٜلُدًت بدث كُِ٘ت ؤمام ؤلاوظان الٜىي الري ل يهابها، مثل الىخؽ والرثب اللرًً ٠اها 

ّ بزباث الراث   "(.الىخىغ لِع لها وحىد"ٛـت )في مٛى

 القيم مً خالل ألادوار العائليت -1442

ًٜ ٟما ذٟسهؤما باليظبت للُٜم مً خال٤ ألادواز الِاثلُت ٜٗد بلٔذ   مً %  66 اا طاب

اث الُٜم م ) مجمَى جىّشَ اليظب ُلى مجمُى ٖى ُىد . (0السطم البُاوي ٛز ولدي الٛى

ت م  ُُٟ٘ت جىّشَ الُٜم داخل هره اإلاجمُى  ، هجد ؤّن ؤدهاه( 1)ٟما وزدث في السطم البُاوي ٛز

لى وبلٔذ  الُٜم الخاؿت بإدواز ألامّ   01لؤلب و%  12مٜابل %  11ٛد خاشث ُلى اليظبت ألُا

ت اإلاسجبوت بالِاثلت ٠ىخدة، و%   .ٜٗى للُٜم اإلاخِلٜت بالِالٛاث بحن ألاخىة%  1للُٜم التربٍى
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 (3)الرسم البياوي رقم 

            القيم مً خالل ألادوار العائليت

 

مً خال٤ اإلاهازاث "اخخال٤ ُٛم ألادواز الِاثلُت اإلاسجبت الثاهُت بِد الُٜم  بّن 

 ُّ حزً "تالصخـ ُلى هٜل هره الُٜم لؤله٘ا٤ الرًً ًِٜىن بدظب اإلاساخل  ا، بهما ١ٌِع جٟس

الخاؿت بإدب ألاه٘ا٤ كمً مسخلت الىاُِٛت والخُا٤ اإلاددود، وجخمدىز ؤهداٖ الٜـف 

دت الِمس  ٍت ُلى مظاُدتهم ُلى ٗهم اإلادُى بؼ٢ل ؤٗلل، وجّٜبل اإلاىّحهت لهره الؼٍس

تها  لى ألاهل ٟىماذج ب، طُما مً خال٤ الىٌس Internalizationألادواز الاحخماُُت وجرٍو

ًُ ؤطاطُت للخماهي  بت في ال٘وام الى٘س ي  اوبىاء ُالٛاث مؼبِت ُاه٘ مِهم، وختى الٓس

 . والاطخٜاللُت ُنهم

 ر ُلى همى ألادواز الظاثدة في ألاطسة ل٢ل مً ألامّ وبذا ما ؤزدها حظلُى اللىء ؤٟث

ال١ِع، وبالِىدة وألاب وألاخىة، ؤو لجهت هبُِت الِالٛاث اإلاخبادلت بحن ألاهل وألاولد ؤو ب

م الى ال   هجد (1)سطم البُاوي ٛز
ً

وألاب جمدىز خى٤  جىشَّ ألادواز لدي ٠ل مً ألامّ  ؤّن  مثال

ذ ممخّ مِهم، باإلكاٗت بلى ألادواز الخاؿت  لاء ٛو الِىاًت باألولد وخماًتهم وحِلُمهم ٛو

وبذا ما ؤزدها اإلاٜازهت بحن او٢ِاض الُٜم الخاؿت . ب١ظب الِِؽ والظِادة باألمىمت ؤو ألابىة
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خاؿت بدماًت  األامهاث مازطً ؤدوازً  وألاب، هجد ؤّن  باألدواز الِاثلُت بحن ٠ل مً ألامّ 

لآلباء في ألادواز ُُنها، واإلاالخٌت %  06مٜابل %  61ألاه٘ا٤ والِىاًت بهم وحِلُمهم بيظبت 

 
ّ
%  3لؤلمهاث مٜابل %  01ٝ بدّل الجزاُاث، بدُث ٠اهذ اليظبت ُُنها باليظبت إلاا ًخِل

حز ُلى الاطخٜاللُت ًُ ألامهاث  ؤما في البِد . % 1ؤٟثر مىه ًُ آلاباء %  1لآلباء، و٠ان التٟر

، وألامس ُُىه % 4مٜابل %  06الخاؾ بخِلُم ألاه٘ا٤ ٜٗد جّٜدم آلاباء ُلى ألامهاث بيظبت 

ذ ممخّ،  %  3لهره الُٜمت لـالح آلاباء  ا٢ِاًط اوبذ هجد باليظبت للُٜم الخاؿت بٜلاء ٛو

ان في الُٜم الخاؿت ب١ظب الِِؽ وبيظبت %.  0مىه لـالح ألامهاث  %  1ٟما حظاوي الوٗس

 . ل٢ل منهما

 (4)الرسم البياوي رقم 

 القيم مً خالل ألادوار العائليت بشكل جفصيلي
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صث ؤدواز ألامّ 
ّ
خى٤ الحىان، الِىاًت، الحماًت، خّل الجزاُاث  في الخالؿت، جٟس

صث خى٤ الخِلُم 
ّ
وامهم ُنها، مٜابل ؤدواز ألاب التي جٟس واإلاظاُدة ُلى اطخٜاللُت ألابىاء ٗو

ذ م لاء ٛو  ارً ره اليظب ح١ِع حٔحّ وه. مخّ، في خحن حظاوي الازىان في ُٛمت ٟظب الِِؽٛو

 في الىٌسة بلى ؤدواز ألامّ 
ّ
 ٝ بالِىاًت باأله٘ا٤ ٜٗى،، ٗهي لم حِد مدـىزة في الجاهب اإلاخِل

ظب الِِؽ اوبهما حِّدث ذل٣ لخلِب ؤدوازً  ٟما  .ؤطاطُت ُلى مظخىي خّل الجزاُاث ٟو

 ًِ ُهي في الِالٛت مّ ألاه٘ا٤ اهالخٍ جىّط  .  في ؤدواز ألاب التي هالذ الجاهب التٗر

في ما ًسجبى بالُٜم التي جوا٤ الِاثلت ٠ىخدة احخماُُت، ما ًجدز ذٟسه هى ًهىز 

ُٛمت خاؿت باخترام ألاهل لؤلولد، ب١ِع الىمى الظابٝ الظاثد والري ًخمدىز خى٤ 

في الىٌسة بلى الو٘ل ٟةوظان له  احّٔحرً  مما ١ٌِع. همواحب ألاولد في اخترامهم ألهل

ه، وواحبً شخـِّ  ً الخِاهي مِه ُلى هرا ألاطاض اخه وخٜٛى ؤما الِالٛاث بحن . ُلى آلاخٍس

 ُّ ، % 1ىت ُٛد اإلاِالجت، واهدـسث وظبتها بـ ألاخىة، ٗلم جى١ِع في الُٜم اإلاخلمىت للِ

 
ّ
ت بحن ألاخىة ؤٟثر منوجٟس إّن صث بؼ٢ل ؤطاس ي ُلى ُٛمت اإلاؼاٟز  ها لجهت الـساَ بُنهم، ٟو

ت بحن ألاخىة بد٤ حِلُمهم ُُٟ٘ت مىاحهت الـساُا ص ُٛم اإلاؼاٟز ث الاججاه هى لـالح حٍِص

ىٌس  ًُ للو٘ل في مسخلت الو٘ىلت ليها ُلى ؤنها مً لىاشم الىمى الوبُعي بالتي جيؼإ بُنهم، والتي 

دوز "خى٤ ( 6115ػباوي، )لى جٜاهّ هره الىخاثج مّ دزاطت طىاء ػباوي بوؼحر  .اإلاب١سة

ُّ " ألاهل وألاٛازب في ٛـف ألاه٘ا٤ ىام اإلادلُت اإلايؼىزة في الظٚى اللبىاه  -0555ت بحن ألُا

 ؤّن لخٌذ الباخثت  طىت، 06مىّحهت لؤله٘ا٤ مً زالر الى ٛـت  11ٗبِد جدلُل . م 6115

خحن ١ًمً في والخباًً الحاؿل بحن الدزاط%.  04، وألاب % 14هي  وظبت ج١ساز وحىد ألامّ 

ًُ  ًهىز الِاثلت ذ وظب مخ٘اوجت مً ااإلامخدة في الٜـف اإلاىخجت مدل
ّ
وختى  01، خُث ُسجل

ِّسبت ُلى الِاثلت ، بِىما اٛخـسث في الٜـف اإلاوللِاثلت اإلامخدة بِىاؿسها ٠اٗتلؤلخىة %  6

ًُ ما ١ٌِع بًِد . االىىاجُت خـسً  ثٜاٗت لى الِاثلت وؤدوازها في البا في الىٌسة ا ؤًدًىلىح

ُت مٜازهت مّ الثٜاٗت الٔسبُت  . الؼٛس

الى خّد ٟبحر، مّ وحىد جسحُذ  اثلُت، ٗالىخاثج مدؼابهت ؤًلً ا باليظبت لؤلدواز الِاؤّم 

ٟسّبت " ػباوي"بدظب  اوداثًم  جٌهس  ألامّ  بّن . في الٜـف اإلاِّسبت لـالح ؤدواز ٓحر هموُت لؤلمّ 
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ِجى  ا، ول١نها ؤًلً لت ؤٟثر مً السحلمجز٤ بؼ٢ل ؤطاس ي، مسبُت جدًس بٜىة ؤمىز الِاث
ُ
ح

ادزة ُلى جىحُه . بمٌهسها الخازجي وحصّجّ ابىتها لخ٢ىن ؤهثى مثٜ٘ت وذُٟت ت ٛو بنها جسبٍى

٘تنّ ب. جدُٜٝ ؤهداٗهم ؤبىائها هدى  وحظاهد شوحها في اإلاىاٛٙ اإلاخخل٘ت، ول١نها ًهسث  ها مًى

خىتها الر٠ىز الرًً ةا ُلى الاهخمام بهموُت الخ١٘حر في بِم ألاخُان مً خال٤ جسبُتها لبىته

بً  يءوالص  .١ًبرونها بؼ٢ل ُام جٜىم  ٗاألمّ ( 6110خوُى، )خوُى زاطت في د اه٘ظه جٍٜس

اًت، الِىاًت، الحب وؤلاهجاب  .   بإدواز الُس

  ألاب ًٌهس  في اإلاٜابل،
ً

ال ِّ ٗ ًُ ٜت مباػسة بيظبت  ا وبًجاب في دزاطت بؼاوي %  11بوٍس

ا باإلاٜازهت مّ دزاطت ؤّم . ، ؤدوازه التربُت والخِلُم، والِىاًت بالِاثلت وبُالتها(6115بؼاوي، )

 بحن ؤدواز ألاب للـبي مىه لل٘خاة، ٗهى ف( 6110خوُى، )خوُى 
ً
ا ي الحالت ٜٗد وحدث ٗٛس

 ألاولى ًسعى، ٌؼٖس
ّ

آباء ؤلاهار طلبُت بىحه  ؤدواز  في خحن ؤّن . واتهمألابىاء ُلى بزباث ذ ، ًدث

ي دزاطتها طُوسة لخٌذ الباخثت فو . ججظُد خلُ٘ت لصوج اإلاظخٜبل ُام وجٜخـس ُلى

ُّ الىمىذج الر٠ىزي  اُٛد الدزاطت، بذ هالخٍ بسوشً  ىت الٜـف، وذل٣ ب١ِع هبُِت ُ

 .         للىمىذج ألاهثىي ؤٟثر مىه الر٠ىزي

 هيت والروحيت وألاخالقيتإلاوساالقيم  -1443

مً مجمَى الُٜم في %  02سّجلذ الُٜم ؤلاوظاهُت والسوخُت وألاخالُٛت وظبت 

وزدث ىاشلي ليظب الُٜم التي ، و٠اهذ الثالثت مً خُث الدظلظل الخف ُٛد الخدلُلالٜـ

م  ، دةل جخخف بثٜاٗت مدّد  م التي ػملتها هره ال٘ئتالُٜ وبما ؤّن . (0)في السطم البُاوي ٛز

حرها م م ً الُٜم اإلار٠ىزة في المثل الدظامذ، ؤداب الحدًث، اخترام ال١باز ٓو سطم البُاوي ٛز

(1). 
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 (5)الرسم البياوي رقم 

 القيم الاوساهيت والروحيت وألاخالقيت

 

 

بى٤ آلاخس وبًهاز  بّن  ص بؼ٢ل ؤطاس ي ُلى جدظحن الِالٛاث ٛو
ّ
هره ال٘ئت مً الُٜم جٟس

مٜبىلت  االاخترام، وبرل٣ ًم١ً وؿ٘ها بالُٜم الِابسة للمجخمِاث والثٜاٗاث، ل٢ىنها ًُٛم 

م  ٜد 
ُ
ُت بٜىالب ٛــُتةٟج بى٤ وهي بالٔالب مىكّ بحماَ . ػازاث ؤخالُٛت طلٟى ٛو

 باليظبت ل٢ل الثٜاٗاث واإلا
ُ
م في ٜد  جخمِاث، وبن اخخل٘ذ الخلُ٘ت التي حظدىد بليها، ٜٗد ج

 . ي ؤو خٜىقيقبِد دًجي ؤو ُس
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 املرجبطت باالهخماء والوطًالقيم  -1442

ٟما وزدث في  % 1لى بهخماء الىهجي لُٜم اإلاسجبوت بال جدوي وظبت حسجُل ا ًالخٍ

م  ا ٠اهذ بالٔالب جخم في ؤماًٟ هادزً  األخدارٗ. مسّجلت، وهي ؤدوى وظبت (0)السطم البُاوي ٛز

 . دة ؤو ؤًهسث خـىؿُت زٜاُٗت ماما ازجبوذ ببِٜت حٔساُٗت مدّد 
ّ
ا ذٟس الىهً في ٛـت وإلا

 .الـادزة ًُ داز ؤ٠ادًمُا، ٜٗد ٠ان اإلاٜـىد بالىهً هى ال١سة ألازكُت" الِىدة بلى الىهً"

ة ًُ جدُٜٝ هدٖ ه٘ظه باليظبت للصمان، مما ًجِل الٜـف اإلاِّسبت بُِد يءوالص 

بىله لها خدود الدزاطت  وخُث ؤّن . جٜدًم الثٜاٗاث اإلاخخل٘ت للو٘ل الٜازت باللٔت الِسبُت ٛو

ّٜ  ،الحالُت هي الىـىؾ اإلاِّسبت اإلايؼىزة باللٔت الِسبُت ما بذا ٠اهذ ؤطماء لىا ٝ ٗلم ًخد

لذ بىاطوت الترحمت، ؤ  ها ٓحر وازدة ؤنّ  و اإلاىاهٝ ؤو البلدان ٛد ؤٍش
ً

 .  ي الىـىؾ ألاؿلُتفؤؿال

 خاجمت 

بالِىدة بلى الظاالحن اللرًً اهولٝ منهما هرا البدث، وبِد اطخِساق وظب الُٜم 

ىت الىـىؾ اإلاخخازة  ُّ ت 26)التي جّم زؿدها في ُ ـّ ت للُٜم اإلاسجبوت (ٛ ُّ ، ٜٗد ٠اهذ ألازجح

ٙ ال٘سد ُّ ّ مظخىي ج١ ت التي مً ػإنها ٗز ُّ للثٜاٗاث وهي ُٛم ُابسة . باإلاهازاث الصخـ

م مً ؤّنها حُِد زطم الِالٛت بحن ؤلاوظان  ًم١نها احخُاش الحدود بدون خىاحص، بالٓس

ت جىاٜٗه مّ واّٛ . ومدُوه الثٜافي والوبُعي ُّ د مً بم٢اه
ّ
ا لم هخاٟ  ُ هي جٜترح همىذًحا ُالثٜ

ّ٘سد ألاها اإلاخ" ُٗه ؤزٜل وؤٛىي مً " الىدً " الو٘ل ومً زّم الساػد الري ٌِِؽ في مجخمّ 

احي ُّ ص ". بمهازاحي وبم٢اه
ّ
ا جٟس ـً وهىا وظإ٤ ُٟٙ طِخلٜى الو٘ل الِسبي الري ًٜسؤ ٛـ

ًدا ؤو جلمًُدا ُلى ُٛم مثل الثٜت بالى٘ع، والؼِىز بالٜىة والظُوسة، وجدُٜٝ : جـٍس

امىىن بٜىتهم . الراث ىاحهىن اإلاخاهس بصجاُت، ٍو هم، ٍو ىن بمخاٗو  ٌِتٗر
ً

ٗهى ٌِاٌؽ ؤبوال

دزتهم ُلى ٗهم ل يهابىن الرثاب ول الىخىغ، بل ُلى ال١ِع الرثاب . ؿىّ ألاخدار ٛو

مىن باألخدار بؼ٢ل ٠امل، ٗال ٛىي خازحُت ول ؤٛداز . والىخىغ هي التي تهابهم
ّ
وهم ًخد١

هره الُٜم حظهم في حِمُٝ وعي ال٘سد لراجه . جمىّ ؤبوا٤ هره الٜـف مً جدُٜٝ ؤهداٗها
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ت اهدً هدُى بلى اُخباز هره الدزاطت . وحسؤة وجدُىه للخِبحر ًُ ذاجه بدٍس ًٜ لدزاطاث  مىول

حرها مما ًخِّسق له ل الو٘ل الٜازت لهره اإلا٘اهُم ٓو
ّ
 . ؤخسي جدوز خى٤ ُُٟ٘ت جمث

في النهاًت بّن ؿىاُت ال١خاب لؤله٘ا٤ طىاء ؤ٠ان ٟخابت ؤم جسحمت ؤم اٛخباًطا، هي 

لمجخمّ في اإلاظخٜبل الٍٜسب ومً زم ؿىاُت حظهم بؼ٢ل ؤو بأخس في حؼ١ُل الىعي الجمعي ل

اث الاختراٖ والجدًت مً ؤحل جٜدًم . البُِد بنها حظخدٝ ؤن ًخّم الخِامل مِها بإُلى مظخٍى

اث الىطج اإلاخّٔحرة لديهم بؼ٢ل  يهم وخـىؿُتهم ومظخٍى بهخاج ؤدبي لؤله٘ا٤ ًدترم ُو

ا مً زئٍت واضحت، وبذا اخترها ؤن وِّسب هـىًؿا أله٘الىا ٗل١ًُ هرا الٜساز اه. داثم
ً
والٛ

ا ألهداٖ ؤبِد مً جلبُت خاحت طٚى ٟخاب ألاه٘ا٤ ًٜ ولِّل ببِاد ٛساز الترحمت . وجدُٜ

ا في الىـىؾ التي ًخم اخخُازها ًُ ا هُى
ً
ٝ ٗٛس ّٜ ب ًُ خظاباث طٚى ال١خاب، ٛد ًد  .والخٍِس
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 املراجع

 قائمت املراجع العربيت

تؤدب ألاه٘ا٤ والُٜم  (.0555) .ؤ ٟىِان، .0   .داز ال١٘س .:دمؼٝ .طىزٍا .التربٍى

القيم التربوّيت في برامج ألاطفال ودور وسائط إلاعالم في ، (6110)َ .ؤ. ٟىِان .6

محعسيسها
ّ
ت، ًـدزها مِهد / ، مجلت اإلاِل مت هـٙ طىىٍّ

ّ
ت مد١ ت جسبىٍّ

ّ
الوالب، مجل

 6، 0الِدد. نألازد: التربُت الخابّ لؤلهسوا، الُىوظ٢ى، داثسة التربُت والخِلُم، ُّمان

سان  . خٍص

ت القيم التربوّيت في قص  ألاطفال ،(0543)ح . شحاجه .1 ُّ ت ؤلاٛلُم ُّ ، الحلٜت الدزاط

ت في زٜاٗت الو٘ل، الٜاهسة 0541لِام  ت الِاّمت : بِىىان الُٜم التربىٍّ الهُئت اإلاـسٍّ

 . لل١خاب

سي، .1   .داز ال١٘س: ألازدن .التربُت وخ٢اًاث ألاه٘ا٤ (.6115) .ز الحٍس

ٛـدىا "اإلااجمس الدولي ". دور ألاهل وألاقارب في قص  ألاطفال(. "6115. )باوي، ضػ .1

 01 –06جىٌُم ججّمّ الباخثاث اللبىاهُاث في لبىان، . ؤدب ألاه٘ا٤ الُىم! ٛـت 

سان، بحروث،   (.   025 -012ؤوزاٚ اإلااجمس ؾ ؾ )خٍص

ت وهماذج جوبُُٜت (.6112) .ض ؤخمد، .2  . داز اإلاظحرة :ألازدن .ؤدب ألاه٘ا٤ ٛساءاث هٌٍس

 . داز الىلا٤: لبىان. الُٜم الاحخماُُت في ؤدب ألاه٘ا٤(. 0555. )ؤػتي، غ .3

ت التربُت، القيم التربوّيت في قص  ألاطفال السورّيت، (0551)َ . الؼماس ي .4
ّ
، مجل

ت للتربُت والثٜاٗت والِلىم، ٛوس، الِدد   . 012اللجىت الىهىُت الٜوسٍّ

 . داز ال١٘س اللبىاوي: بحروث. ه٘ا٤ في لبىانؤدب ألا (. 6110. )خوُى، ٖ .5

، مجلت مدى جوافر القيم في عيىت مً قص  ألاطفال في سوريت .(6101) .بس٠اث، ٖ .01

 .(611 -051ؾ )، الِدد الثالث، 62حامِت دمؼٝ، اإلاجلد 
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اإلااجمس الدولي ". الحب والجيساهيت في أدب ألاطفال في لبىان(. "6115. )خواز، ٞ .00

 –06جىٌُم ججّمّ الباخثاث اللبىاهُاث في لبىان، . ؤدب ألاه٘ا٤ الُىم! ٛـدىا ٛـت "

سان، بحروث،  01  (.   61 –06ؤوزاٚ اإلااجمس ؾ ؾ )خٍص

 . ماطظت السطالت: لبىان. 1ن . ؤدب ألاه٘ا٤ ؤهداٗه وطماجه(. 0553. )بَسٔؽ، م .06
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