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r    نــ� و ���ــ��
r 

 
����� و ����� ���ا ���� ��ل و	�� و���� ����� هللا 

 �� ���+��� إذا و$)�� و�&' ��� ا�&�% $# درا.  

: 4ر ـ� )�م ��.1' ا���0% إ�� ا/� �ذ ا��.'ف ا��, 

 ��� ,�ن و�4	���ت �:�89 75 �5�6 و�5 ���ـــ�ــ� أ�ـ�

�<��  إ���م $# ا/,�' ا/='.  

  ا������إ���
ع ��� �� � )�م ��.1' إ�� 	��B أ���@ة ,

  .�+�ء ���#��� �5 45�6ه  ��� 75 

 E�F4 EG�&ا�� E�4G+ا� E&�H5 أن �.1' ,% ���ل �&�� Fو

 E��� E�4 7 ا���  

 �5� I4و���  %�أن ������ $# وأ������ ص��8  5��هللا أن � )

�� وا��&���7 و ا��&���ت و�&�����  0�5ان ���G��  




	��ت ��ــــــ�س��  ا

  	�ر و�ر��ن 


  -أ -.................................................................�د�

 �و�وع ا�درا�
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:ا���ـل ا� ��ـ. �

 18ص…........................................................ ����د  �

�  �  19ص........................................... ا��	ط
 ا�-���
:أو

�وم ا����ط و أھدا�� -1� 19ص.............................................	



2-  �����وم ا���ط� ا��� 20ص........................................	
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     : ��د��

ر ا��� �	س �
	 ��دم ا���ره �ن �ره �ن ��د ا�ھ��	م �	�ط�و�� �ن أھم ا���	�� و���


	  )ط�	ل ا�وم ھم &�	ب  ا������	ت وذ�ك !ن ا�ھ��	م �	�ط�و��  � أي أ�� ھو ا�ھ��	م)���*��

 ،�رد �ن ,وادر �&ر 	� -). ��/ل ا�����ا�3د، و.د�1 ور�	ل ا��*���ل و2	د�1،  �0
م 

و2	دات ��0و.� �در �ؤ**	�1 ا����	.� وا��2/	د� وا��ر�و� وا��*,ر�، ,�	 أن ا��ؤ**	ت 

5
	�	ت ا�ط�و�� و���ق إ��� ,	 � ا�&روط ا��� �*�8 ��ر2� ھذا ا����	.� ا�وم �*�- إ�- �

 �و�ن �ن ھذه ا��ؤ**	ت �0د �را,ز ا�ط�و�� ا��*��� ا��� ���ل .(- �و ر >> ا�ط�و��<<ا�وا2

 رص ا�ر.	� ا��دة �(ط�ل  � �:�(ف ا�0وا�� وذ�ك �;:�	ر أ�*ن ا!*	�ب و�ن أھم ھذه 

 �� وا��0� وا�ذيا!*	�ب �0د أ*(وب ا�0&	ط، و�	���دد ا!0&ط� ا�?/��	���1 ا�درا*�  ا�ر

��وي .(- &�ن �ل .(- &�ن ��	�� .10 وذ�ك .�ر :ط� �&ا�/وب ��	و��   :&�	 0ظري 


	 أھدا 
	، وظ	�5
	 : ا	�ل ا	���� - �0&)�
	 أھ� 	

و��� �:/ص �0A&ط� ا�?/�

� �0	ءھ	 �
	و و,�C	�� ض��. 

�(ط�ل ا��*�ف دا:ل �را,ز ا�ط�و��  :/ص �(�0&�5 ا����	.�: ا	�ل ا	��	ث - 

 	

	 وا��*���، وذ�ك ���رف ا��0&�5 ا����	.� أ&,	�)� .أھدا 
	و�را

 	
)���رف ا�ط�ل ا��*�ف أ/0	 1 و:/	1/5 وو,ذ�ك ��رف ا�ط�و�� وأھم �را

  .و�را,ز ر.	� ا�ط�ل ا��*�ف

	�	ت ا�ط�ل ا��*�ف دا:ل ھذه ا��را,ز وا��&	,ل ا��� �و��	�1و,ذ�ك إ� �  1
  .ا�

��وي .(-  /(ن   :و&ق �دا�0 

� �ن ��	Cت ا�درا*� :  ا	�ل ا	را�� - �
ا�ذي �م  1 ا���رض ��Eراءات ا��0


	 وا!دوات ا��*�:د��  � ��� ا��	0	ت وا����F(�  � ا��?�ظ� �

	 و�0�و رو

 .وا�*��	رة 

ل �(�: ا	�ل ا	���س - )�	0	ت �ن :?ل �م ا��طرق  � ھذا ا��/ل إ�- .رض و�


	 و/وC إ�- .رض �0	G5 ا�درا*� � ا��داول وا���(ق .(�إ�0
ت ا�درا*� وو

	

	 أھم ا��0	G5 ا��� �و/(0	 إ�  	0/:� ���	:�  .   



  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 �و�وع ا�درا�
  :ا	ولل ــ�ا�� �

 ����د  �

 إ�����
 ا�درا�
:أو�  �

 

�   �����:
  .أھ��
 ا�درا�

 .أھ	�� ا�درا�� -1

 .أ���ب ا���ر ا�درا�� -2

  

�  �����: 
  .أھداف ا�درا�

 .ا�ھداف ا���	��  -1

 .ا�ھداف ا��	��� -2

� �� .ا���ر���ت ا$#را!�
 � ���ھ�م ا�ر!���
 � درا�
: را�

 

�  ����&  :
  .  ا�درا��ت ا����'

 

� 
�(& 
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  :����د 

  


ق ا������ ���� �

� ����ر �ن أھم ا����
�ت ا��� ������ �ؤ���ت ا��ر�و��أن ا!��ط� ا��


� ا����#�� "� ��ا$.���-
� ا���
�� و��د �طر+�� �ن *�ل ��#�� ھذا إ�& ��ض ا$��ط� ا��


ن  ا!��ط��
� ا����*د�� دا*ل ا��ؤ���ت ا!ط��ل ا������
� وا�/�
  .ا�ر

و��و��� إ�راز -�+� ھذه ا!��ط� �������� ا$.���-
� ��ط�ل ا����ف و�وف ��وم ���د
د 

�ل ا��3 �ن *�ل ��د
د���  :ا��و/وع "� ا�

 .����5 ا�درا��  •

 .أھ�
� ا�درا�� وأ���ب إ*�
�رھ� •

 .أھداف ا�درا��  •

��ت  •

� ��درا�� ا���ر�
 .ا$.را�
� ا�ر�

 .ا�درا��ت ا������  •
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  : إ�����
 ا�درا�
:  أو�


�وم *�ل �را�ل �*���� �;��ط� -د
دة و���و-� /�ن "/�ءات �*����، "��دأ ���ط��7 

ا�ط�ل، #م �;�� ا��در��  ا!و�
� دا*ل ا!�رة �>-���رھ� ا��ؤ��� ا$.���-
� ا!و�� "� �
�ة

ا�و�ط ا��در�� أ���ت �د
7 أھ�
� ���<� و�م 
�د 
��رس دا*ل ���-ل دا*ل  ��-���ره  وا����ط

إ�& ���ط�ت أ*رى ���دى 5ل ھذا، وھذا �� أدى إ�& إ�زا�
� ا��ف ودا*ل ا��در�� "�ط �ل ��داه 


� �ن طرف وزارة ا��ر�
� ا�وط�
�، �ظرا !ھ�
��� "� ����5 و��ز
ز ��إدراج ا!��ط� ا��


� ا�����م "� .�
B ا����و
�ت، �
� و�;#
رھ� -�& �وازن �*�
ا�ط�ل  و��� ان ا!ھداف ا����

Cن �ن ا�.و ا!�ري و�ن ا���دي ھو ���.� إ�& ھذه ا!��ط� إ
 أن ھ��ك �������ل أط��ل ��رو�

 ��

� و
���ون �ن ا��ر��ن ا!�و��، و�وء ا��5
ف وا$�د��ج ا������ ا$.���-
� ا����
وا�ط�

إ�& ا�.�وح وإ�& ا$��راف، "� ظل ا!ز��ت ا��� ����� ����  د"�ت ��م و���5ل أ*رى 

�� �ؤ������ ا��/��
� وا��راغ ا����و�� �����* �

� ھذه ا���� ورHم ھذا ">ن ا�دو�� ا�.زا�ر

وا�دول ا��ر�
� -��� ��ت إ�& �#5
ف ا�.�ود �����
� ���ط�و�� �ن *�ل إ���ء �را5ز و�ؤ���ت 

�ر-�
� ھؤCء ا!ط��ل وا$-���ء ��م �5ن رHم ھذا ">ن ا�ط�ل ا����ف ��زال 
���� �ن -دة 


��رى��5�ت " ،�
��ا����5ل و�ن ھ�� �طرح  ھذه 
�5ن ���Iط� أن ���ل �ن  ھل إ.���-
� و�

  : ا����ؤل ا��3 


� وا������ ا$.���-
� ��ط�ل ا����ف؟   •��
ن ا!��ط� ا��� �
ھل �و.د -�+� إر���ط

 ا"�را/�ت �����  ��طوي و�ن *�ل ھذا ا����ؤل �طرح ا���+� ا$"�را/
� وا��� 

�
 .ز�


  : ا��ر��
 ا����


ن ا!��ط��و.د -�+�  •� �
���
� وا������  إر���ط
� ذات د��C إ���
� ا��-���.Cا 

 .��ط�ل ا����ف


 : ا��ر���ت ا��ز��


ن •� �

� وا������ ا$.���-
� ��ط�ل ا����ف �و.د -�+� إر���ط/�
 .ا!��ط� ا�ر

•  �
��
ن ا!��ط� ا�� �
وا������ ا$.���-
� ) ر�م، �و�
�&، ��رح(�و.د -�+� إر���ط

 .��ط�ل ا����ف
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  :أھ��
 ا�درا�
 وأ���ب إ����رھ� :  �����

1- 

�: أھ��
 ا�درا����ز
ز "� ����5 و�و  ��رز أھ�
� درا���� "� أھ�
� ا!��ط� ا��

�
�

ن إ�& ھذه ا!ھداف ا��ر�و
� ا�������-���رھ� "/�ء  ا��Cط� ، و��.� ا!ط��ل ا����

، و/رورة $���ج -�+�ت �B ا!*ر
ن وا��5
ف دا*ل  وا�.�ھ���م �����
ر -ن �
و��Cم 

 .�.����م 


ن .��ب ذا�� *�ص ������#� و.��ب : أ���ب إ����رھ� -2
��#�ت أ���ب درا���� "� .���

 : �و/و-� *�ص ��و/وع ا���ث �ذ�ك ��ددت ا!���ب إ�& 

 :وا��� ��#�ت "� : ذا��
أ���ب  2-1

�ص -�م إ.���ع دة ����ر ا��
�م ��ذه ا�درا�� "� إط�ر ا���ول -�& ��� •*�

�
 .ا��ر�


�ة  �ر��� ا��
ول إ�& درا�� �ر��� ا�ط�و�� �>-���رھ� أھم وأطول  •� �"

 .ا$���ن

 ���ف -ن طر
ق ا������ ا$.���-
� ا���ا�ر��H "� ���و�� ا$ر���ء ���ط�ل ا� •

 .��وم -�& ��دأ ا����ط

2-2 
 :  أ���ب �و�و!�


ق ا��وازن  •��� �" �
��ا����� ��ذه ا���� وإ���5ف إ�دا-���م "�ل ا!��ط� ا�

 .وھذا ��
��ظ �ن *�ل إزد
�د 

•  ��� .��Cت ا�.�وح �دى ھذه ا�

•  ��

�ت ا!*
رة -ن .���� +��ط���
ن ��ب ا$��و���+م -دد ا!ط��ل ا����


ن ����وم ا$���
� �ن *�ل ����& ا�وط�� �ول ا!ط��ل ا�<
ر 
 أن  �ر-

�و ا�.زا�ر
 �� �

ر �ر-� و��.���م ا�& 3 ق��.ل ��وH ف �و�ودCأ  �����


ن �������وا �واط�
ن 
� ��
�� �
 .إ.���-
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�����  :
  .أھداف ا�درا�

��دف �ن *�ل درا���� ھذه إ�& ���
ق �و-
ن �ن ا!ھداف وا��� 
�5ن أن ���#ل و��.�د �ن 

  *�ل 

1( 

��ل +
�� :ا$ھداف ا��#�� C 5ن !ي ��ث أن�
 C ل ھذا ا���ث�ذ�ك ���& �ن *� �
��-

 : إ�&

•  7�Cذات د M���� &ول إ��
� �#�تا�و���و.ود -�+� �
ن ���ر�� ا!��ط�  إ�

 �
��
� (ا����
� وا�/�
 .وا������ ا$.���-
� ��ط�ل ا����ف ) ا�ر

2( 
 :وھ� �� 
�5ن أن ����7 درا���� "� ا��.�ل ا����� ا�وا+�� �ن *�ل :  ا$ھداف ا��#��

•  ���
ق -��
�ت ا��وا"ق وا��5
ف وا$�د��ج ا����� �" �
��دور ا!��ط� ا��

 �
وا$.���-� و�ث روح ا����ون وا����"�� و���
ق ��ض ا��
م ا$.���-

�� .وا�.���
� ������� ��ط�ل ا����ف دا*ل �ؤ���ت ا�ط�و�� ا����

�ط� ���و�� ا���ث "� ��روع �و�
و�و.� �ر�وي -��� 
�وم -�& ��دأ ا!� •

��
� دا*ل �ؤ���ت ا�ط�و�� ا������ .ا��

  : �#درا�
 ا�ر���
 ا���ر���ت ا%�را��
 : را���

�;�7 ا��درة : 
�رف ا���ر
ف ا$.را�� "� +��وس ا���ط���ت ا��ر�و
� ���د ا��
د -��

أو ا��دث ��ورة +���� �����ظ� وا��
�س، �#ل إدراك ا�*���ص ا���
زة  ا�ظ�ھرة -�& و�ف 

 �
�ف ھذه ا�*���ص ��ورة -��

��H ��ر
ف �و
5ون ا���ر
ف ��ظ�ھرة أو ا��دث أو 

��وم إ�� ����
���� �
�
  .أو وظ

��ت �����ھ
م ا������� ��ذه ا�درا�� "� �*��ف 
أ�� "� درا���� "�د ��ددت و��و-�� ا���ر


�، أ�� ا����ھ
م ا�����دة �ن ا���ل ا��
دا�� �درا���� 
�5ن ا����.�Cت ا$.���-
� ا��ر�و
� وا��

�رھ� "� � ���
  :  

1- 

� :  ��ر�ف ا$��ط
 ا�'&����
� وا�#��"
� وا!.���-
� وا�/�
ھ� �.�و-� ا!��ط� ا�ر

و��ت إ�راف  ا���ظ�� ا��� 
��ر��� ا!ط��ل �>*�
�رھم وذ�ك $���ع ��.���م و�
و��م

�ص*��  �
�
 .و*�رج �ط�ق ا�درا�� ا!�5د
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ش و ا�ذي ��� 17 -6
�راوح -�ره �ن  ھو ذ�ك ا�ط�ل ا�ذي:��ر�ف ا�ط�ل ا����ف  -2�
 

إ�& ھذا ا���م وھو ��روم �ن ا������ أو ا!�رة  ا�&و   ا�ط�و�� ا������ �را5زدا*ل 

 �
 .ا��ر-
� و�ن ا������ ا$.���-
� ا���د


� ��ط�ل ا����ف "� �*��ف : ا�����
 ا%����!�
 �#ط�ل ا����ف��ر�ف  -3��� �
وھ� -��


� وا$.���-
� وا�رو�
� و.��7 �واطن ���O +�در -�& ا����-ل ��ا�.وا�ب ا�.��
� و ا��


�  و -��
�ت وا�����ل �B �.���7 وذ�ك -ن طر
ق و���ل �
وأ��ط� ھ�د"� ���-ده أن 


� و���-ده -�& ا����

ز وا$���5ر�
�ة ط�.  

�����  : 
 ا�دار��ت ا����*

•  
وا��� ���و�ت �و/وع "�-�
� ا����ط ا$.���-�  :''�#���, !�د ا��ر�م '' درا�

ا��در�� "� ر"B ���وى أداء ا��ؤ��� ا��ر�و
�، و+د��� ھذه ا�درا�� ����ول -�& 

 .ا���.��
ر "� -�م ا���س ا$.���-� 

•  

���.راء ا�درا�� �م ا :�دة ا�درا�#
� B
  2012-2011"� ا��و�م ا�درا�� ��.�

• 

�� : ���ن ا�درا��� �
Cم إ.راء ا�درا�� ���و�ط�ت و#. 


� ا����ط ا$.���-� ا��در�� "� ر"B ���وى أداء ا��ؤ��� : ا����ؤل ا�ر���, •�-�"

 �
 ا��ر�و

 : ا��ر!�
 ا����ؤ�ت  •


� ھل �و.د "روق ذات د��C   - أ���
� ���ط  ا��-�" �" �

ن ا��ؤ���ت ا��ر�و�


ذ ���م "� ������ ��
� وا!دوات ا��در�
� ا�*��
ر"B ���وى إ+���ء ا�و���ل ا����

 .ا!داء 


� ���ط   -  ب�-�" �" �

ن ا��ؤ���ت ا��ر�و� �
���ھل �و.د "روق ذات د��C إ�

 ا���ل ا��در�� ���ھم "� ر"B ���وى ا!داء


� ھل �و.د "روق ذات د��C إ  - ج���
� ���ط ��-�" �" �

ن ا��ؤ���ت ا��ر�و�

 .ا���� ا��در�
� ���ھم "� ر"B ���وى ا!داء 


� ا����ط   - ه�-�" �" �

ن ا��ؤ���ت ا��ر�و� �
���ھل �و.د "روق ذات د��C إ�

��� .ا��


ـ��ـا�� •  :�
���� �
Cا���دة ا��دراء ا���و�ط�ت �و B
�د
ر  127وا����P -ددھم  ھو .�

�ن ����� ا���درس وا��C����ت ��د
ر
� ا��ر�
� ���وا�م  ةد������و�ط�، ا�*ر
ط� 
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�د
ر ��و�ط�  ��16د إ�����د أ"راد ا��
�� ا$��ط�-
� و-ددھم ) 2012- 2011(ا�درا�� 

�& أ��وب ھذه ا�درا�� -�& .�
B أ"راد ا��.��B �م 
�.; ا����ث إو�ظم ا��5�$
� �ط�
ق أداة 

ا��
��ت �ل إ��*دم طر
�� ا���ر ا����ل �
ث �م �وز
B ا$��
����ت -�& ��5ل أ"راد 

120(���
���ت ا������5 ا��� أ*�ت "� -��
� ا����
ل ا$����� ا$ا��.��B و�5ن -دد  (

     . #م ���
م أ"راد ا��.��B إ�& #�ث �.�و-�ت) %83.91(إ������، ����� �ؤو
� �ـ 

ا��ؤ���ت ا��ر�و
� ذات ا!داء ا��ر��B �.�و-� ا��ؤ���ت ا��ر�و
� ا!داء وھ� �.و-� 

 .ا���و�ط، �.�و-� ا��ؤ���ت ا��ر�و
� ذات ا!داء ا���*�ض

ا���
�ر  2012و"ق ��
�ر ا�����M ا��در�
� "� إ����ن ���دة ا����
م ا���و�ط دورة .وان 

��!�5:  

•  �
 .أداء �ر��B) %72.10(أ�5ر �ن ا����� ا�وط�

•  �

� ) %72.10(أ+ل �ن ا����� ا�وط��Cأداء ) %58.58(وأ5#ر �ن ا����� ا�و

 .��و�ط

•  �
�Cض) %58.58(أ+ل �ن ا����� ا�و� .أداء ��*

� 
 : أھداف ا�درا�

1- �
 .���و�� ا$.��� -ن ا����ؤCت ا��� طر���� ا��5�$


��5ف ط�
�� ا���+� �
ن ا����ط ا$.���-� ا��در�� وأداء ا��ؤ��� ا��ر�و -2. 

 .إ�راز ����5 ا����ط ا$.���-� ا��در�� �ن �
ن ا����ط�ت ا��در�
� ا!*رى  -3


� ا����ط ا$.���-� ا��در�� "� ر"B  ���وىا��5ف -ن  -4�-����د
ر ا��دراء �


ذ ����� �
���وى أداء ا��ؤ��� ا��ر�و
� وا�ذي +د 
��5س إ
.�ب -�& ا�����M ا��در�

 . 

 .أداء ا��ؤ���ت ا��ر�و
� ا��5ف -ن ا���<
رات ا��ؤ#رة "�  -5

 .إ�راز ا!���ب ا$.���-
� ا��� �ؤدي إ�& إر���ع أو �د�� ا�����M ا��در�� �����
ذ -6

إ�راز آراء ا�����
ن ��ط�ع ا��ر�
� و ا����
م "� �دى "�-�
� ا����ط ا$.���-�   -7

�
�
 .ا��در�� "� ا����

� 
 : ����1 ا�درا�
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� ا����ط ا$.���-� ا��در�� "� ر"B ���وى أداء : ����ر ھذه ا�درا�� ا��ؤ���ت �-�"

 �

� ا����ط '' ا��ؤ��� ا��ر�و�-�" �" �
���و�� ���5ف -ن ا��روق �
ن ا��ؤ���ت ا��ر�و


��H ���ؤCت ��ث و���و�� �ا$.���-� ا��در�� 
��ھم "� ر"B ���وى ا!داء ��� إ�ط�+� �ن 


ر ����M ا�درا�� �����M ا$.��� -���  :  ا!����، و�ن *�ل ���
ل و�

�  ��Cد ���وى ا�د�- �

ن ا��ؤ���ت ا��ر�و� �
���
� ) 0.01(�و.د "روق دا�� إ��-�" �"

 �
ا����ط ا$.���-� ا��در�� ���ھم "� ر"B ���وى أدا��� �
ث أ���ت ا�����M ا�.ز�

 :ا!��-�& 


ن   - أ� �
���
� ���ط إ+���ء ا�و���ل �و.د "روق دا�� إ��-�" �" �
ا��ؤ���ت ا��ر�و


ز و���ھم "� ر"B ���وى ا!داء ��� ����� ��
� وا!دوات ا��در�
� ا�*��
ا����

 B����O ا��ؤ���ت ا��ر�و
� ذات ا!داء ا��ر��. 


� ���ط ا���ل ا��در��   - ب�-�" �" �

ن ا��ؤ���ت ا��ر�و� �
����و.د "روق دا�� إ�

�� B"ھم "� ر��� B� �وى ا!داء ��� ����O ا��ؤ���ت ا��ر�و
� ذات ا!داء ا��ر�


� ���ط ا��<ذ
� ا��در�
�   - ج�-�" �" �

ن ا��ؤ���ت ا��ر�و� �
����و.د "روق دا�� إ�

B� .���ھم "� ر"B ���وى ا!داء ��� ����O ا��ؤ���ت ا��ر�و
� ذات ا!داء ا��ر�


ن ا��ؤ���ت ا��ر�و
� "  - د� �
���
� ���ط ا���� ا��در�
� �و.د "روق دا�� إ��-�" �

 .ا��ر�����Bھم "� ر"B ���وى ا!داء ����O ا��ؤ���ت ا��ر�و
� ذات ا!داء 

�� ���ھم   - ه�
� ا����ط ا���-�" �" �

ن ا��ؤ���ت ا��ر�و� �
����و.د "روق دا�� إ�

 B� ."� ر"B ���وى ا!داء ����O ا��ؤ���ت ا��ر�و
� ذات ا!داء ا��ر�

• 

�  وا��� '' 2دادرة �و2,'' :  درا�/�
���و�ت �و/وع ���ر�� ا!��ط� ا��د�
� ا�ر

ا����"�
� ودورھ� "� ��د
ل ا���وك ا��دوا�� �دى "�� ا!�داث "� *طر ���وي و+د�ت 


ر����ول -�& ���دة ��
.��. 

• 
إ��<را+ت ا�درا�� �دة #���
� أ��ر �
ث إ�ط��ت "� ��ر �و"��ر �ن ��� : �دة ا�درا�


ث أ.ر
ت ا�درا�� إ��Cط�-
� "� ��ر .����  ���2010ت "� ��ر ��ي م وإ2009�

�ري  ا����� م و�م �ط�
ق ا��
�س 2010
وا��
�س ا���دي "� ��ر ��ي  2010"� ��ر "

2010. 
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• 

�.�& : ���ن ا�درا�  �
Cو� �
ا$ط�ر ا�����5 "� ا��ر5ز ا��*�ص $-�دة ا��ر�

ا�وادي و5ذ�ك ����ؤ���ت ا��ر�و
� وھذا ��ب ا��ر���M ا���طر
ن طرف ا�را�ط� 

�

� ��ر
�/� ا��در��Cا�و. 


� ا����"�
� دور "� ��د
ل ا���وك : ا����ؤل ا�ر���, �/�
ھل ����ر�� ا!��ط� ا��د�
� ا�ر

 .ا!�داث "� *طر ���وي ا��دوا�� �دى "�� 

  

�  
  :ا����ؤ�ت ا��ر!�

1(  ��Cنإھل �و.د "روق ذات د
� �
����  M���� �" �
ا��
���ت ا����
� و ا��
���ت ا���د

 .إ���
�ن ا��دوا�� و��
�س ���
ل ا�ذات �دى أ"راد ا��
�� ا�/��ط� 

2(  �

ن ا��
���ت ا����
� وا��
���ت ا���د� �
���"� ����M ھل �و.د "روق ذات دCت إ�

���O ا��
���ت � �

� ا��.ر��
إ���
�ن ا���وك ا��دوا�� و��
�س ���
ل ا�ذات �دى أ"راد ا��

 �
 .ا���د


ن ا��.�و-�  )3� �
���
� "� ا�/��ط� وا��.�و-�ت اCھل �و.د "روق ذات د��C إ��
��.ر


�ن ا���وك ا��دوا�� و���
ل ا�ذات ���<
ر ا!��ط� ا�
د���$ �
و
� ا��
���ت ا���د

 �
�

� ا����"�
� ا�.��-
� �5رة ا��دم ����O ا��.�و-� ا��.ر/�
 وا�ر

4(  �

� ا����"�
� ا��رد/�

ر ����O ا��.�و-� ) ا�5رة ا��د
د
�(ا!��ط� ا��د�
� ا�ر>���

�
�
 .ا��.ر

� 
 : ا����

ا����ث ��د ��و�7 -�& �وا"�� +�/� ا!�داث و5ذ�ك �د
ر ا����ط ا$.���-�  إ��ل 

 S

� ا�وادي ���رC�10و  ���ن ا!�داث  15  نو���ت ا�درا�� -
�� �5و�� � 2010.��

 ا.���7 ا��ر5ز وھذا +�د ا���رف -�& ا���و��ت ا��� +د ����ل ا��دث أ#��ء  �ر�� و5ذ�ك 


�ن  �سا���
 -ن ا!���� "� �ط�
ق ���Cوا.  

� 
 : أھداف ا�درا�


� ا����"�
� "� ��د
ل ا���وك ا��دوا��  •/�
ا���رف -�& دور ���ر�� ا!��ط� ا��د�
� ا�ر

 .�دى "�� ا!�داث *طر ���وي 


ض أو  •�
� ���*�ص أو ا��*/�
ا��;5د �ن أھ�
� �و.
7 ا��دث إ�& ���ر�� ا!��ط� ا�ر

 �
 .ا���د
ل �ن �����ت ا��دوا�
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��5 ���ول ا�درا�� +
�س ا���وك ا��دوا�� ���� ا!�داث "� *طر ���و
� وا��5ف -ن 


� دا*ل /�
�� $-�دة ا��ر�
� وا+B �زاو�� ا����ط ا�ر�  .و*�رج ا��را5ز ا��*

� 
إ��*دام ا����ث وط�ق ��
�س ���
ل ا�ذات وإ���
�ن ا���وك ا��دوا�� :  أدوات ا�درا�

 ..�ر.�� أ�و -��دة و-�د T '' و�
ري  ��ص'' و��
�س ا���وك ا��دوا�� 

� 

� ا����"�
� و��د
ل ا���وك : ����1 ا�درا�/�
ا�درا�� ھ� ���ر�� ا!��ط� ا��د�
� ا�ر


� �و�ل ���ا��دوا�� �دى "�� ا!�داث "� *طر ���وي ��د .�B ا��
���ت وا�����.� ا$�

 �
 : ا����ث إ�& ا�����M ا����


� ا����"�
� دور أ.��� "� ��د
ل ا���وك ا��5ف أن ���ر�� ا!��ط� ا )1/�
��د�
� ا�ر

 B� ا��دوا�� �دى "�� ا!�داث "� *طر ���وي وھذا �>.راء ���"��ت *�رج ا��ر5ز

 �

ذ �ن ا��ؤ���ت ا��ر�و���. 


� ���.�و-�  )2���
�ت ا��ر/
� ا!و�& �ن ا�درا�� -دم و.ود "روق ذات د��C إ��


ر ا����ر�
ن �����ط ا�/��ط� "� ا��
�س ا����� وا��H أن &���� �
�دي و�;5دت ا��ر/


ر رHم و.ودھم "� �ر5ز 
��م ��م �ن ا�.��ب >�
ا�ر
�/� ��و�5م ��� #��ت و�م 

��� . ا$.���-� وا��


ن ا��.�و-� ا�/��ط�  )3� �
���أظ�رت ����M ا�درا��ت أ�7 �و.د "روق ذات د��C إ�


� "� ا��
���ت ا���د
� ا�

�ن ا���وك ا��دوا�� و��
�س ���
ل وا��.�و-� ا��.ر���$

 �

� ا����"�/�
���O ا��.�و-� )5رة ا��دم(ا�ذات ��زي ���<
ر ا!��ط� ا��د�
� ا�ر�


� دون �

� و-�
7 ">ن ر
�/� 5رة ا��دم أ#رت "� ��وك ا��.�و-� ا��.ر�
ا��.ر

���.
 .ا�/��ط� �ن ا$�.�ه ا����� إ�& ا$


ن ا��.�و-� ا�/��ط� أ��رت ����M ا�درا�� إ�& و.و )4� �
���د "روق ذات د��C إ�


� "� ا��
���ت ا���د
� ا$���
�ن ا���وك ا��دوا�� و��
�س ���
ل ا�ذات ��زى �
وا��.ر

 �

ر ا!��ط� ا��د�
� ا����"�
� ا��رد>���)�

� ) ا�5رة ا��د
د�
���O ا��.�و-� ا��.ر�


� ">ن ا��.�و-� ا�/��ط� وا���
� �م ��;#ر �ر
�/� ا�5رة و��ب ا�����M ا$��
��.ر


�5ن ا��ول أن ھذه ا�ر
�/� �م ��ط� ا��دف  ��� �
 .ا����ود ا��د
دة و�م ����ق ا��ر/
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�
 ـ'&ـ:  

  

 �
�ل، أن �را5ز ا�ط�و�� ا������ ���ل ��ؤو��
�/O �ن *�ل �� �طر+�� إ�
7 "� ھذا ا�


�7 و-�& ����� ��5
رة "� ا����"ظ� -�& ا�ط�ل ا����ف و-�& �وازن �* �
����� إ.���-

���� ا��
�� �.��7 "رد� �

��ط
B ا��
�م �وا.���7 �5ل �ر
�، وذ�ك ��-���ر ا������ ا$.���- ،

��-ل �
ن ا�ط�ل و��
ط7 ا$.���-� و�ن ��.O ھذه ا����
� إC إذا ��ط�ل ا�� �
���ف ھ� -��

���.� -�& طرق ��دف إ�& ��
ر و���
ل و���
ق ا��ر�
� ا�.
دة وإ���5ب ا����رات ���5ت 

�� ����زم ا��.وء إ�& أ��ل �* �

ش "� �ر��� -�ر
� ���� و
���ج ��ر��
ا���"�� ��-���ره 


�� إ.���-
�ا�طرق وا����
�ت �ن أ.ل �����  Bوأ�.��  .   

       

    

    



  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ا���ط� ا�����:�ـل ا����ـ�ا�� �

دـ���  � 

  ا���ط� ا�����:أو�  �


ط و أھدا�� -1�� .���وم ا

2-  ����� .���وم ا���ط� ا

3- 
�ة ا���ط� ا����� و �را�ل �طورھ��. 

4- ����� .أھ��� ا���ط� ا

5- ����� .أھداف ا���ط� ا

6-  ������ف ا���ط� ا
  .وظ

�  ����:�� ���ء ا���ط� ا������.  

1- ����� .�روط ا���ط� ا

2- �����
��ر ا���ط� ا �. 

3-  ����� ."وا�ل ا!��
ر ا���ط� ا

4- �����  .أھم ا'�&
ھ
ت ا�ر$و�� #��ط� ا

�  �����:����ت ا���ط� ا�����.  

 .ا)&��
"�� ا���ط�  -1

2- ��)
 .ا���ط� ار�

3-  ����  ا���ط� ا

� ���� ا�
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  :����د 

  

��ر�و��ن ذا 
�ن ا�ر
�ز ����� ��  ������� ��ط إھ���م �����!��ر ا ��ط� ا

���ت ا��ظو�� ا�ر�و�� ا#زا"ر�� ���� �ن طر�ق إر��ل ���ور  �()��ء&��ا���ط�ت ا

ذا �!��� �ن .�ل )) 02(���ق ر-م (وزاري 
�ف �ن ���وم ا ��ط� �ل إ0 ا�ذا ا

���1�� ����� ���ءھ� وا�#�2ت ا�
��� وا�!رف ��0 ��  .ا
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 : أو����  ا���ط
 ا�

 ���وم ا����ط و أھدا��  -1

�.��ف ���وم ا���ط �(.��ف ����� ا�#��4 و ظرو�3 ا&#������ و :  ���وم ا����ط 1.1

�ط�7، ��!رف ا���ط أ�3 
ل �
��وم �ن ا����� ا�1و�� ��3 �ا&-���د�� 
�� �.��ف ھذا ا

ط�:� ��را�9 و��طوي ��0 ا�!�ون و�ذل ا#�د ��  ���دد أ���ل  ا �راد �ن �3ر��� ��

  .ا!�ل أو �� أ;��ء ���ر�� ا���ط


�� �!رف ���3  >> ��
�"ن ا
ل ����� �:��� أو ��و
�� أو ��وو#�� ��و-�� ��0 ط�-� ا

����#��!�� و��طوي  �� و����ز ����:�"�� و �!�ر �ن ا���ط �>�3 ا ���ل ا!�د�� ا�� �:وم ��� ا

  .>>��0 ا�!�ون و�ذل ا#�د �� ا!�ل


�� �!رف ا:��وس ا�ر�وي ا���ط �>�3 و���� و���ز &;راء ا���9 و إ)��ء ا��و�� ���3 


و����� �ن ���در إ������ و��د�� ��دف ����ذ �4 ا��"� و إدرا
�م �وذك �ن طر�:� �!��ل ا

  ) 1.(و إ�#�ھ���م و -���م �طر�:� ����رة إ
��ب ا.�رات ا و�� ا�� �ؤدي إ0 ����� �!�ر��م

���
3 ا:�"م �3 و �����4 �3، و�ن �دل ��0 �ذل ا#�د �� ���ر�� ��ل ���ط  وا���ط 

 ����
�!��� و��>;ر ا���ط ��ذه ا��"� و��و��"ل .اط��!� أن ھذا ا���ط ���ل �� ��"� �

�!و��ت
�� أن أي ���ط 2 ��
ن أن  وا&�
���ت ا�� �و�رھ� 
�� ��>;ر ��!:��ت وا ،���� ��ا

����ر �� ����� و�� ھدف، �ل 3 ز�ن ذروة �:ل �!ده ا���ط و �)!ف، و3 ھدف و2ه م 

2 .(���ل ا�وق وا�2����ع ����ر�� (     

  :   أھداف ا����ط 2.1.1

�� ���� و �ن و#�� �ظر 
ل �ن �إ0 إ���� >> ��ر#ر�ت ھ���ورد<< ��دف ا���ط �

 0�D)�ء ��� �ؤدي إ �
�-�ت وا ھداف ا��ر!��و ا.�رات و �د��م اروا�ط و ا ���را


�ب 
ل �)و ا�!ر�� و ا.�رة و ا���رة � ����رد دا.ل ا#���� و ����� ا.� �����

4��#�7 و ا���4 ��و ا��  .وا2�#�ه ا

                                                 
، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع،  1، ط، األنشطة التربوية و المدرسيةرفعت عزوز، طارق عبد الرؤوف  -  1

 . 14، ص  2009القاهرة، مصر ، 

 www.belmamoune.ahlamontada.net 03-07-2013 9 :03: المصدر  -  2
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  : ة و ا�� أھ���أن ����ط أھداف �د�د :>>1971إ����و�ل �روب << و �رى 


و�ن ��-� ط��� ��ن ا �راد ا���ط و���� &��; -1����ل ��ن ا �)�ء و أداة ��رة ا

 .وا�!وب �� �ن و اط�>���� �ن ��و ا&���س ��&����ء 

�� �� ا�در�ب ��0 �وا#�� ا���ط و���� &��; -2�دى ا �راد و إ��1 ����
�رة اط�-�ت ا

 .����� ا ��وب ا&��
�ري و �وا-ف إ�.�ذ ا:رار 


�ف 
�� �رى ا�!ض  -3��!و��ت و �ظ�ھر �وء ا�ت و ا
��ا���ط أداة ��.�ص ا

أ�)� أن ا ��ط� �واء 
��ت ���#�� أو �Iر ���#�� ��دف إ0 إ�داث ���1رات إ�#���� 

�Dراد وأ�!��م وإ�راز �� د��م �ن �واھب و -درات و�و#���ت  ����.��� ا#وا�ب ا

�ر��� �رد وا�#��4 و ���رع �ن ھذا ا�دف ا!د�د �ن ا ھداف ا7 ا��: 

�رد �ن ��وم و �!�رف ���!�، و �� إ
���3 �ن ��دات ���زة  )1��و�ل �� ��:�ه ا

 .إ0 �!ل �:وم �� ����3 �#��!� 

2(  ������� و إ��;��رھ� ���� �!ود �� ����! .����� ا:درات و ا�واھب و ا

�رد ��و ا�#��4 و د�!3 إ0 ا&���م ��3�
و�ن إ�#�ھ�ت  )3� .إ�#���� 

4(  ���(��رد و Iرس روح ا�!�ون وا&;�رة وا�ر��� ا�وازع ا.�رة ��د ا

 .وا!ط�ء

 .���ء ا#�م و ا!:ل و ��ذ�ب اروح ���ءا -و�� ��واز�� )5

 .�و#��� ������و#�3 ادوا�4 و ا1را"ز  )6

7( ���:�
�ف �ن ا:درات و ا�واھب و  .ا

8( ���رد ���ؤو .�ه ��0 ���ل ا��ؤو���و د��3 و وط�3 و �!و�د 3إ�!�ر ا

9( �!����� و ا���رد ا���رات و ا!�دات ا .إ
���ب ا

���� و  )10��ت ا
��     )1(.ا�#��!��ا����دة �� ا��1ب ��0 �!ض ا

2. 
���  :���وم ا���ط
 ا�

                                                 
 .15مرجع سابقا رفعت عزوز، طارق عبد الرؤوف ، ص   - 1
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ھ� ��ك ا �!�ل ا�� �:وم ��� ا��!�م .�رج ا:�م �ن .�ل ���ر�� و�وظ�ف �.��ف 

 3�����
���� ) ا�!�رف وا���رات(�
ر�� وا��� ا�وا-ف واو)!��ت ا�� ���ل ا�#�2ت ا


���� و�د���� وھو �� ...وا!���� وار��)��� ����إL، ��� ��;ل إ��دادا ط��!�� �D�ط� ا

��� ا��!�م �
ل أ�!�دھ� ا�ر�و���)�ن ��و.�  )   1.(ا ���� و��وازن 

 ��
�� �!رف أ�)� �>��� �#�و�� ا ��ط� ار��)�� و ا;:���� و ا2#������ ا��ظ�� ا

���ذ �ن ��:�ء أ����م دون )1ط أو إ#��ر و ذك &���ع ��#���م و ��و�م و ��ت ����ر��� ا

  )2.(ا 
�د���� إ�راف ��.�ص و.�رج �ط�ق ادرا��

���دي<< ����� �!ر�3 ��� ا�ؤ��� >> ر��د ا�ھو �#�و�� �ن ا�را�9 و ا�در���ت �

ا�!����� و�ط�:�� ا&دارة ا�ر�و�� �(�راف ا�!���ن و�
ون ���#�� �4 ر��I اط��� و��و�م 

  ) 3.(وإ��!دادا��م ��:�ق أھداف �ر�و�� �����

����ذ 
�� �!رف أ�)� �>��� ا���ط�ت ا����#�� و ھ� ���ط�ت �.���� ������  ���ر ا

 ���:��ل و ا���ھ9 ا�در��� ا�  )4.(واط�ب و إ�
�����م، ���ر�و��� .�رج �دود ا

���� (و�!�9 �� �� ا�:ررات �ن -�ور  ھ� ��ك ا ��ط� ا�رة ا�� ��ما ��ط� ا

�رص Dط��ل &
���ب ا.�رات �طر�:� وھ� أ��س �:د�م 
ل .��ر )وار��)��ة ���ث ���7 ا

وھ� 
ل �و-ف ) ��;ل ا#��ب ا�ط��:� ���9(��0 ا!�ل ا#���� ا�.طط ط��!�� إ�#���� �:وم  

�ط���ت ����ده �� إ
���ب و����� �!���� ����ز �����ر
� ا����#�2 ���!�م �ن .�ل أراء �

  )5.(�را�3.


 و .3���  : �را ل �طورھ� ���ة ا���ط
 ا�

                                                 
التعليم االبتدائي، دار ، الدليل البيداغوجي لمرحلة دليل منهجي للنشاطات الالصفيةحمد صالح الحشروبي، م - 1

 .2012 – 2011ليه ، الجزائر ، ، عين م الهدى للطباعة والنشر والتوزيع

 .85مرجع سابق رفعت عزوز ، طارق عبد الرؤوف ، ص  -  2

 .26مرجع سابق رشيد الفهيدي ، ص  -  3

4  - www.saaid.net/ofkar/school 06-02-2014 12:03 

5  - www.facebook.com1bom.php 10 :05 
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 ���ة  1.3���  :ا���ط
 ا�

�D�ط� و�دة ا:رون ا�د�;� ، إ��� ���د إ0 ��رة أ�!د �ن ذك،  ����.�م �
ن او#وه ا

�ر !�ر ا#�ھ��� ;م ا&Iر�:� ;م ارو����، و��!ظم ا ��ط� 
��ت ���رس �� ا!�رورا ��

 �(��  .ا و0 �ن ا:رن ا!�ر�نا!:ود ا ور��� وا&���� وإ����ء �!�ر ا

.ط��� وا��;�ل وا���ظرات 
�� إ���روا أ�)� �
�:د إ���ر ا�و��ن ���ون ا���ط ا��!ددة 


�� و-د إ���دف، &Iر�ق �ن ����ر�� وا�!�ب ار��)�� 
ر�� ار�7 وا:رص وا ��

����ن ��0 ���ر���م �ذه ا !�ب أھ��� وظ���� و أ.�-�� و #����، �ر�� ار�7 �� �درب ا;

��ر وا#د، و�� أ���ل ا�رب، ��وة ��0 ��و�م ��0 -وة ا .�ق �ن طر�ق ا���ل وا

�ور او�ط0 -ل ا&ھ���م ��وا�� ا���ط وأ����� و#وه ا���ط �Iر �!�� �� ا���ھ9 ;ا

  .ادرا���

��زاو� �.��ف  و:د إھ�م ا!رب -�ل ا&��م و�!ده، ��وا�� ���ط�ت ا �راد، وا���روا

��د، و-د د�� �!ض ����ء ا�����ن ا !�ب وا�وا��ت، 
ر
وب ا.�ل، وار����، وا����� وا

���ر�� أ�واع ا ��ط� �!د ا�2���ء �ن �!����م  ��������ن ا�ر�� اوا!رب إ0 )رورة إ�ط�ء ا

3��� �!د <<: و-د أ��ر ا1زا� إ0 ھذا ا �ر �:و�
��ب أن  ����1 أن ���7 ا&��راف �ن ا

�!��� �ن ا�!ب وإرھ�-3 �� ا�!��م ���ت  ���!ب 
�ب �(ن ��4 ا�� ���ر�7 إ�3 �ن �!ب ا��#


   )1(>>3 و��:ص ���3 ا!�ش"�-��3 و��طل ذ

���� وار��)�� ���و��ت وم �.�وا ا�)�رة ا������ �ن ��#�4 وإ��:ط�ب ا ��ط� ا


��"س �دأت 
�ر وا����� وار�و��ت ����ن ا����� ا��ذ �دا�� اد���� ا������ و�#د ا

 3��0 ��ر ا��)� و.���ون �طورت و��ت ��0 و��ت إ) اذھ��(وا:رط� و�Iرھ� �ن ا

��رة و;م إ
�����م، ���
ل إ�#�و، ودا����  )2.(��ث �#د ;�ث ��د��ن -�دوا ھذه ا

3.2 
���  :�را ل �طور ا���ط
 ا�

��وم ا ��ط� ��0 ��
ن أن �ر��د أر�4 �را�ل ر"���� �!
س ا�طور ا��"ل اذي �دث 

����ور ا��)�� و ��
ن ا�د�ث ���� ��0 ا��و ا!  :�دى ا

                                                 
  .27، ص  2009، وزارة التربية الكويت ،  1، ط  دليل األنشطة الطالبيةرشيد راشد علي الفهيدي ،   - 1
، دار الميسرة ،  1ط،  التربية الفنية و الموسيقة في تربية الطفلمصطفى قسيم، و فاطمة يوسف خصاونة ،  -  2

 .31، ص  2007عمان ، األردن ، 



                                 ا�
	��ا���� 

ـــــا����ـــ ا�����    

 23 


ز ا�ر�و�� ا ��ط�، ��0 أن ا 
;ر ���� ��ر دون �د.ل ا�#�ھ�ت ا�ر: ا��ر "
 ا�و�! �

ا�ر��� �:��را ��0 ا�واد  ودون إ���ل �>ھدا���، ��ث 
�ن اھ���م ا�!���ن �� ھذه

� .ر إ0 ا ��ط� اط���� �� ا �ور �Iر ا!:���ظادرا��� دون ا

� 
�!�ر)� ا ��ط� �ن -�ل ا�ؤ���ت ا�ر�و�� ��طر��� ��0 ا#و :  ا��ر "
 ا�#���

ا 
�د���، �:د 
��ت ��
ل ��د�� ��واد ا 
�د���� و�دت أداة ��رف ط�ب �ن ����م 

!��� و ا�ر�وي ا�در�� و ا. 

� 
��� .�رج إط�ر ا���9 و إ����رھ� #زاء �ن وظ��� :  ا��ر "
 ا�#��#��-�ول ا ��ط� ا

��� دا.ل ��ا�ؤ���ت ا�ر�و��، و -د ���د ��0 ذك ا��ول �� �
��� ا ��ط� ا

��� ا�ر�و�� ا���� ا�ؤ���ت ا�ر�و�� و اھ���م ا�!���ن و ا�ر��ن ��ذه ا ��ط� و ا

��� و ا#2������ .� .أ���ت ا�#�ل ��و ا���رات ا

��� ��ث ��1رت ا�ر�و�� �ن : ر "
 ا�را%$
�ا� ���وھ� �ر��� ا&ھ���م �� ��ط� ا

#� اذھ��� و�Iوض أھدا��� و�دم �در#�� و�#�ھل ��#�ت �!�ا&ھ���م ����دة ا!���� وا

�و ا��!�م أو ا��ر��، وا�ر
�ز ��0 و-درات اط��� إ0 �ر��� ا&ھ���م �#��4 #وا�ب �

���� ذات ا ��ط� ا�-��� �ر�و�� ���دة، ��ث أن 
ل ا.�رات ا�� ���9 �ن ا ��ط� 

 3���� �� ������ أھ��� 
��رة �� �
و�ن �.��� اط�ب و�ده ��.�رات ا ����ا

!   )1.(����ا


�Iو ��و��2ت ا���دة  >>#ون د�وي <<و �!د �در�� �� �!��#� �:���ا�#ر���� ا

ا �ر�
��، ا�دا��ت ا!���� ا��ظ�� &�#�ه ا���ھ9 ا����ورة �ول ا��!�م، ��ث �دأت ا�#ر��، 

  : م، و
��ت �:وم ��0 أر�!� دوا�4 أ����� ھ� ��1896م 

�ن  م.�را��و��)7 �ن .�ل ر��I اط�ل �� ���ر
� ا .ر�ن �: ا�دا�* ا()���'& -1

 .طر�ق ا�!ب و ا�ر
� و ا���ط وا!�ل


�ل ا ���ء و ���"�����: ا�دا�* ا�%��+& -2�� .�ور �ن .�ل ���و2ت �ب اط�ل 

 �0ظ�ر �ن .�ل ���و2ت اط�ل &
���ف و ا�!رف ��: ا�دوا�* ا�% #& و ا��,�& -3

 .���"9 ���ط3 و ���و2�3

-درات اط�ل ��0 ا&���ل وا&�داع وا#��ب و���;ل �� : ا�دا�* ا��$%�ري أو ا���& -4

�و�ري� .ا
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 9����>.ذ ��زا أو�4 �� ���ة ا��!���ن �ن ا �����!د ذك ��1ر ا&�#�ه ��و ا ��ط� اط


�وب �درس ��0 �
ل 
��ب �:رر� ��ط� أو�4 �#�2، و اظ�رت ���ر��  �1904�� ��م  ا


و��� ��دا"�� ا���:� �#��!� و��2 ����روري ھ� �#ر�� �در�� �ر��م و ذك �� ا�در�� ا&�ا

� ا���9 �ن ا�واد ادرا��� ا�:��د�� و�ظم ا���9 �ول ��د��� 
وو����، ��� ھذه ادرا�� .

��، ا!�ل ا�دوي: أر�!� أ��ط� ھ� �:��ظ�، ا�!ب، ا���ط ا�  )1.(ا

  

  

4. 

 أھ��
 ا���ط��� :  ا�

��� أھ�����
�رى ��0�# �� 
و��� إ���ع ا��ل إ0 ا�!ب وا�ر
�  أن �D�ط� ا

وا���ط ��د ا��!�م و �وط�د ا�!�رف ��&)��� إ0 ����� ا:درات وا���رات ا&#������ 

دى ا��ر��  �����وا�واھب �� ��0 ا�#�2ت أ)ف إ0 ذك �!�#� �!ض ا��و
��ت ا

�
����!�ف و ور�ض اN.ر و�دم ا&ھ���م ���
ت ا!�و��� دون أن ���0 -����� ������ ا:درات 

� و�و���#��� وا4 دا"رة ا.��ل، ��ھ�ك �ن ا�!��ر �ن ا �
�ر �و�طو�رھ� وإ
���ب اذوق ا

م ا�!ر��، و �ن اوا-4 ا2#����� و ا��"� و ا���ط�!  )2.(وا�وا�ل وا&����ح ��0 ا

��� ���� #دا �� ا�ر����� ا����د�� �:د #رت �� اNو�� ا .�رة 
�� أن ا ��ط� ا

أ���ث �����)�، ���وت ��و ا ط��ل و �طورھم، 
�� أن ا ط��ل ��
ل ��م ����#ون إ0 ا�!ب 

�و��� �>دوات �.��رو��� �>����م، ����دھم ��0 ا&�داع و�.��� ا�واد ا.�م �;ل ا.��� وار�ل 

  .أھ��� �� ����� -درات اط�ل �� �دة �#�2ت ط�و�D�وا وان ���
�ون ���� �� �روق �م، 

��ث ���وا اط�ل �� -در�3 ��0 ���ر�� ا�2�!�2ت وا�!��ر ����، ;م :  ا��)�ل ا�$�ط�& 4.1


م ���� و إن 
��ت ا��طرة ����� ����� �ط�"� و �!��د 
;�را ���� )�ط�� ���� �!د وا

3.( �3 ���ذ �ط�-� ا!�ط��� ��0 ��"� اط�ل، و ھ�� �2د �ن ا�ر
�ز ��0 ا�!ب،   (   

��� و;�:� ���#�ل ا!�ط��، و �!��د 
;�را ���3، ��و ��ن ���ك : ا��)�ل ا�)���'& 4.2 3

��، و ن �.4، �
ون -د �ر �� �راع �4 دوا�!3 و ر��I�3 ا��#���و
� �:�و2 �ن ا
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3 ذك إ2 ���در�9 وذا 
�ن ��0 ا�ؤ���ت ا�ر�و�� أن ���ء �ر���#�  0�<��� ��و�ر �ر


ل ���ط �!�و��� 2 أن �#�ره ���3 ط��� ��و اط�ل ا&#�����، و ��# 4. 

 ���� ط��ل #��!� ���#� إ0 ���ط ��ط�ب ���م �ذل #�د، و��و�ر �م ��3 �ر

ا&�#�ز و�ر�� ا�#�ح، و��0 ��م ھذا، �2د �ن أن �
ون ��0 ��م �:درات 
ل ط�ل 

�>��ط� ���ق �4 ��#��3، و�ن ا��م 
ذك ��!���، وھ� ��رف ��0 ا ط��ل �� 

  .أ��ط��م، أن ��!ر �� 
ل �� �:وم �3 ��;:� واط�>���� 

!رف �� ���ب Dط��ل ا����ب وا)�ق، ��#ذ��م إ��ه، و�!�ل ��0 إ���ع �
�� �#ب أن 

    .ر��I��م، وإر)�ء ��#���م

و�زداد ا&��:�د �>ن ا!�ل وا���ط ���� -وة ا ط��ل ا����� و-در��م ��0 ا&�)��ط 

�
ل وا&���س ���!ور وإ�����م ��0 ا���واط��، �� ا!�ل و-د��م ��0 �ذ
ر ا�:�"ق و �ل ا

  .اط�ب �ن أ����م و�ن ا���ة �ن �و�م


ل ���ط ����ر، �ن أن �
ون ��!ث إھ���م ا ط��ل �و#ود 
و�� �ن ار�ل �;�ر و�2د 


ل اذي �ر���� ���
د، �و#ود ط��رة �)و3، و��رك إھ����3، ��د�!3 ���ك ���، و ��!ب و ��

��!رف ��0 أ#زاءھ�، 
�� أن أي ���ط �:وم ��0 إھ���م ا ط��ل  ،��
�
�� 0��1رة �د�!3 إ

�س، وا�!ور ��:وة وھذا ا�!ور ��!ث ��0 �#�د ��� �ن اإ ����0د ����� �:;.�ط�، و�ن ا

  .وا2ر���ح 0ار)

�ل إ0 ���#� وإذا �#!�� اط�ل ��0 ا���ط �>.ذ ز��م ا���درة، و ��:د� ،7��
م �#رب و �

  ) 1.(3 إ0 �ذل ا#�د �و�ول إ0 ���وى �!�ن�!�ر)��، وا���ط إذا -�م ��0 إھ���م اط�ل د


�� أن ����ط أھ���3 و دوره ا�ر�وي و أن �ؤدي دورا ھ��� �� ����� ا:�م و ����د ��0 

��ل ا�!ر�� وا 
�د��� ��واد ادرا��� �واء ��ا�ؤ���ت و ا�دارس أو ا#��!�ت �ظرا ا

 ��� ن ا �راد ��
ون د��م �وع �ن ا&���ع �ر��Iت و ا��و2ت ا&������ و ا&�#���� و ��

������و ��&)��� إ0 ھذه ا ھ��� �(ن ا ��ط� ��  �
ون ا���9 ا
���ب ا:�م وا�!رف ا!���� وا

دون )1ط أ�ري  ء�D)�ار��I اذا��� �را
ز أھ��� .��� �ظرا  ��� ���� ��0 

�� ���� ر��Iت ا �)�ء و��و�م وإ�#�ھ��م ��.�3 ا�
� �(ن ���ر�� ا���ط �>����#��!�،و��

�رد�� ����م و�
���م ا!�دات وا���رات وا!�وم وا�!رف و�
�ف �ن ا�واھب �روق ا�را��� ا


���� و���م �� &�:�ظ�م وا&����دة�� ���� واط�-�ت ا�� 4��#�� ���. ����رد �� ����.  
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�ل إذ أ�3 �#�ل �ر�وي ���:ق ��ل �س �>-ل -��� ��� ��دث �� ا�
�� أن ا���ط .�رج ا

���Nا ����  :��3 ا Iراض ا

���ذ �ن ��و�م و إ���ع ��#���م ا�� إذا م ���4 
�ن  -1��� �#�ل �!��ر ا��ا���ط ا

�� .ل و���م إ0 ا��رد ذك �ن �وا�ل #�وح ا ط

�ل �!ن طر�ق  -2�ھذا ا���ط ��!�م ا ط��ل .�ل ھذا ا���ط أ���ء ��!ب �!����� �� ا

�.
ن أن ��زود ا ط��ل �����رات وا.�رات ا2#������ و ا��:!��� و ا!����، ��� وا

 ������
�� ا�I م� 0���� 2 ���ل، �;ل ا�!�ون �4 ا�1ر و���ا�ل ��ن #دران ا

�س، وا���ھ�� �� ا�.ط�ط �إ��رام ا!�ل ا�دوي إ�I 0ر ذك و ا��"و�� و)�ط ا

���ذ ��)#� و ���;�رة � .��� �#!ل �.���ت ا


�ف �ن ھذه ا��ول و ا�واھب، ���   -3� �����ذ و �واھ��م، و�ر�ا���ط و���� ��ول ا

7��� .�!�ن ��0 �و#���م ا�و#�3 ا�!���� و ا���� ا

���ذ ��!�م، و �#!��م أ
;ر -����� �وا#�� ا�وا-ف ا�!�����  ا���ط �;�ر -4�ا��!داد ا

 ) 1.(وإ
���ب �� �:د�3 ا�در�� �م

���ذ �وا-ف �!����� ����� ��وا-ف ا���ة، إن م �
ن ���;��  -5�� O��� ل��ا���ط .�رج ا

��، �� ��ر�ب ���3 ��و� إ����دة ا����ذ ��� �!��3 �ن  4��#�طر�ق ا�در�� �� ا

��:���     )2.(ا.�ر#� وإ��:�ل أ;ر �� �!��3 إ0 ����3 ا

 ��Nا �� �����
�� ���.ص أھ��� ا���ط�ت ا :  

 .ا�واء�� ��ن او#��ت و ا�:وق ا ����� و �:ر�ر ا:�م ا#�دة -1

�ط�ل .�رج ا���9 ا�!ر�� ا�در��  -2 �������ت ا
���� ����� إر���ط ا ��ط� ا

�� �� ����� ا.�ق ا��ن وا�!���� اط��� وا��وك ا���:�م دى  -3�����ھم ا���ط ا

 3
 .اط�ل و���ھم �� �!د�ل ��و

�ت ا ��� و��و-! -4
���
�ر وا&�داع وا��ول ا&�دا��� ��� و ا�.�ص �ن ����د ��0 ا

:�ق وا&)طراب وا&�!زال �
 .�!ض �� �!���3 


ل ا&�#���  -5�إ���ع ا��ول و ا�واھب وا&ھ�����ت وا��#�ت و�!�ل ��0 ������� ��

���7 و�را�� ا&��!دادات وا:درات وا&�
����ت  .ا
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ز�� ����د ��0 �
و�ن ��دات و -�م و���رات و أ���ب �زا#�� و�!ر��� و �!����� 2 -6

�رد���روق ا�وا��� ا��و وا�!��م وا&�#�ز ا 
�د��� �� )وء ا).1 (   

���� وا�ر�و�� إ0 أن ا ط��ل اذ�ن ���ر�ون ا ��ط� �(���ق �
�� ���ر ادرا��ت ا

��ھ�م وا.�رات وأ���ط ا��وك ا�رIو�� �
ل إر���ح ���� و ����� ا�و�را��ة ا:وا�د ا �ن وا

ر ا�!���ر ا&#������ وا��ر�!�ت اد���� وإ��رام ا!�ل وا!�ل ا�دوي وا.د�� �:��ون ���

�ل وا�2���د :��2�
ا!��� وا�ظ�م و)�ط ا&��!�2ت وا ���ب ا�زا#�� وا ���ب ا�!ر��� 

    )2.(��0 اذات و��:�:�� وا��رام ارأي وارأي اN.ر

5.  
��� : أھداف ا���ط
 ا�

�!ب 
ن �ن ا��� ��� أ
;ر �ن أي ���ر أو ��دد، و ����د�د و ��ر أھداف ا ��ط� ا


ل �#�ل �ن �#�2ت ا���ط أھدا�3 �ل �ن ا����ب ا&��رة إ0 ا ھداف ا!ر�)� ���� ��ث أن 


ل �ر���9 أھ�� و �#ب أن �درك إدرا
� ���� �>ن أي ��ل �راد 3 د���� أن �
ون �.ا�3 ا


ون 3 أھدا�3 اوا)�� و ا��ددة، إذ 2 ���ور أ�د �ذل #�د أو �رف أي أي ا�#�ح �2د أن �

ط�-� ��ر�� أو ��د�� دون ھدف �راد، و ھذا ط�!� ��ط�ق ��0 ا!�ل ا�ر�وي اذي ��!0 �ن 


�ن ھدف ا�ر���  ��3 إ0 ��:�ق ا!د�د �ن ا ھداف ا�ر�و�� وا2#������ و ا2-���د��، �.

ط�ب ����ة إ�دادا ����� و����� و ا#������ ذا �(��� �رى �� أ�3 2 ��
ن أن ا�د�;� إ�داد ا

��� إ2 �ن .�ل ��:�:3 �#�و�� �ن ا ھداف أھ���  م���#��    )3: (ا���ط ا


ل ا���ة  -1��� ���#�!� ����
����� ا#وا�ب ارو��� و ا!:�"د�� و .��� �:�دة ا&��م و 

�� و ����� و ذات أ�!�د إ������ و ذك �ن .�ل ���"��م ��0 و�>ن ھذه ا�)�رة �ظ�

0 �!���ت  .أ��رام اد�ن -و2 و ���  ن 
ل ا د��ن ���دي ��ط��ق ا -وال إ

2-  3!��#��!ر�ف اط�ل ���#��4 و �>�3 أ�ظ�� و ����ر و أ�
�ر و �!���3  .ذ و ا!ط�ء 

�وس )�ن �دة �!���ت 
�&�;�ر و �ب ا�1ر و �!���ق .د�� ا�#��4 و أ�راده �� ا

#�د اوا�د، و ��� ��ر)3 ذك �ن �!�ول و����س �
���ء ا�ر�وص و �
 4��#�و�>ن ا
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�ر�ف و ���ل ���ؤو��، وإ��رام آراء اN.ر�ن )�ن أ�!�د ا!:�دة اد���� و ��#�0 ذك 

 .�� ا���ط�ت ا&#������ و ا;:���� و اد����

3-  )  1.(0 ا �رة ا��ر�� و إ��رام إ������ ا&���ن�!��ق ا&����ء إ

�!��ق ا&ھ���م ���� ا#�د، و��وه و�و���3 ���� ��� �)ر #��3 �ن أط!��  -4

و��رو��ت و��دات -���� )�ن �!ط��ت اد�ن وا�#��4 و)�ن ا��#زات ا!���� وذك 

 .�ن طر�ق ا���ط�ت ار��)�� وا�و�و�� 

��4 او��"ل وا دوات ا���ط� �� ا�در�� وا!�ل و��  إ��رام ا!�ل ا�دوي �ن طر�ق -5

 .ا ���ل ا�طو���

Dط��ل ����ء أو-�ت  -6 ���ر
���� و���ر�� ا !�ب إ���� ا�راغ �� ا��ث وا�#ر�ب واا

�طر�9 وار��)� �>�وا����
��دة �و ���ت ا�و��� )�ن -درات وإ��!دادات .ا

 .ا �.�ص 

�� �ن #�� و��ن ا�ر��� ا�!ر��� وا;:���� �ن ��:�ق ا�وازن ��ن  -7��#ا�ر��� ارو��� وا

 .#�� أ.رى

إ
���ف -درات و ��ول و ���رات اط��� و ا!�ل ��0 ر������ و �و#���� و �زو�د اط�ل  -8


�ل إ
�������م دا.ل �#رات � ���و#�3 ا����ب و ا.�رة ا!���� و ا!���� ا��

 )2(.ادرس

��وھو��ن إ
���ف ا:در -9 ���ردى اط��� و���"� ا ����
ات وا���رات وا�واھب ا

 �-�!�وق وا�2�
�ر وا!�ل ��0 �:��� و������� وإ��;��رھ� �وط�د ا�و��#�!�م ��0 ا

4��#� .��ن ا�ؤ���ت وا

�1ر ��!ض ا��ول وا2�#�ھ�ت ا&�#���� ا�رIوب ���� -10 .�زو�د ا ط��ل ��ذ ا

��ر و�ن ا:��دة و���ل ا��ؤو�� �� �در�ب ا ط��ل � -11�س وا��0 ا&����د ��0 ا

�ت ا�#��4 و ا��"� ا���ط�
���ل �4 ��� .ا��وض �>���ء ا���ة ا2#������ وا

�!و�د اط��� ��0 ا&�)��ط و �و#�3 ط�-���م إ0 ا ��ط� ا���ء وا&��!�د �ن ا ��ط�  -12

   دا�� �ا

                                                 
، دار مجدالوي للنشر  1، ط النشاطات التربوية المدرسية بين األصالة و التحديثرسمي علي عادب،  -1

  .29، ص  1998والتوزيع، عمان ، األردن ، 
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�رد و �.دم �#��!3 إ��:�ء ا ��ط� ا�� ��:ق � -13��� ا.).1(   

  

  

 

6. 
��� : وظ�+ف ا���ط
 ا�

 ������� اوظ�"ف ا��  : ��:�ق ا ��ط� ا

6.1  
�"�� ا��  ���7: )ا�/�0و�و)�
(ا�وظ��
 ا���/���رص اط��!�� اھذه ا ��ط� �ط�ل ا

 0�� ��� �ؤدي إ��.����� ا���ف �ن �دة ا:�ق وا&)طرا��ت ا.��س وا��� �:;���� ا

 �������� و���ل ا��ؤو�� وا����7 وا!�ل ا�!�و�� و����د�3 ��0 ا��و ا���� اا

�رد ا���!ث �ندوا�!3 و ��و3، و�ن ا �;�� ��0  وھو ���3 �ظ�را �ن �ظ�ھر ���ط ا

 :  ذك

   . ����� ا��ول و ا�واھب - 

 -  �������� ا .��:�ق ا

 .�!د�ل ا��وك إ0 ا&�#�ه ا�رIوب - 

 .إ��;��ر او-ت  - 

6.2 
���7 ھذه ا ��ط� �رص �و��4 �دارك اط�ل و �!د�ل ��و
3 :  ا�وظ��
 ا��ر%و�

��و ا&�#�ه ا�رIوب 
�� أ��� ����د ا ط��ل ��!رف ��0 -درا��م و ��و�م و  �و#��3و

 .ر��I��م و�ن ;م ������� ��م �و��4 �#�2ت ��ك ا.�رات 

6.3 
����ر
� وا�!�ون وا�!��ل �4 : ا�وظ��
 ا()���'� ���.�رص ا���7 ھذه ا ��ط� ا

���ذ�
�ف �4 ا���ة، ��� #زء �ن ا&�داد  اN.ر�ن ��� �ؤدي إ0 ����دة ا���0 ا

�-�ت ا&#������ وا&��!�د �ن  إ)�������ة ��
ل ��م، !�ر�قإ0 أھ����� �� �
و�ن ا� ا

�ر�� أو ا!ر-��(�!���ل دع ا#���� ) ا�وا ����� و ذك �ن .�ل ا!�ل ا#���� و ا

).2( 
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��� �� -��م �دا-�ت��و ��-�ت وْد ��ن ا#���� اوا�دة، و����  و
ذك ����د ا ��ط� ا

�رد �ب ا.د�� ا!��� و ���ل ا��ؤو�� وا�!�ون وا��رام رأي اN.ر�ن وإ��رام ا �ظ�� �� ا

���، و���� .��رد ا!�ل �ن .�ل #����، و���� ا���رات ا&#������ وا�وا:وا��ن، و���7 

  .�� اط�ب �:ر�ر ا:�م ا&#������ 

��در�ب ا!��� ��ث ���رس ا ���ب ا�ر�و�� و�!ر�� ���دي ا�ق واوا#ب و��:ق  ���ر

��   .و���ل ا��ؤو

��� ����  و ھ��ك وظ�"ف أ.رى ��!ددة ����و�� ا���;ون�����ط�ت ا�� �:�!��: 

1- 
���� وار��ت وأ!�ب ا����� : ا�وظ��
 ا��رو� �و ���;ل ھذه اوظ��� �� ا�را�9 ا

�ت ا�در��� و �!ض ا����:�توإ-��� �� .ا

2-  
�(���� : ا�وظ��
 ا�$�
;�ر �ن ا �راض ا�ج ا� �� ��������م ا ��ط� ا

�م و

��2ت ا&�طواء وا.#ل و�!;ر ا��S
 . ا

3- 
3 �� ��ل ���د و#�: ا�وظ��
 ا(�1��د�� د���;ل �� ا&��دة �ن او-ت �ن .�ل إ��1

��� ��#�2��� ا���و�� أ�)� �� ر�4 �ط�ب ��:ق إ��رام ا��!�ل، و����د ا ��ط� ا

 . ���وى ا داء 

4- 
��ث �!�م ��0 ���ل ا��ؤو�� وا����ق و ا��ظ�م �4 ا#���� وو)4 : ا�وظ��
 ا�,��د�

�ر�ق ��
ل �����ب �4 �.�����م وإھ�����م  .ا.طط و ����ذھ� و ا�طور ���� و إرادة ا

5- 

�ف �ن ا�واھب وا�وا��ت : ا�وظ��
 ا��������7 ا ��ط� ��ر �را�#�� �رص 

 ،�����وا��ول دى اط�ب ��� ���7 ��!�ل ��0 ������� و �:��� و �و#���� او#�� ا

   ) 1.(�� �!ض �#�2ت ا���ة ا!���� ���ھم �� ��د�د ا&�#�ھ�ت 
�� أن ا�در�ب

�� ��.��ف �#�2�3 �� إن : دور ا����ط �& إ���0ف ور'��
 ا��وھو%�ن  -6��ا���ط ا

�� �!�� �د�م �واھب اط�ب و ا�!رف ����� �.�رو�3 و�ن .�ل �را�#3 ا!��� و ا


�� أ�3 �!�0 ��ط��:�� ��  ،��
�� و-ت ��
ر و�و��ر �� ��زم ������� إ0 أ-�0 در#� ��

را�9 ا���ط ا��دان ا�ر�وي ���ث ��
ل �ر��� ا ط��ل ا�وھو��ن #زءا 
��را �ن �

�� واذي ����
ل �ؤ��� وھذا ھو ا�دف ا�رIوب ا)��3 .ط� ادار�� وا�ر��� 

 �����وق دو ���وى ����ز �� ا داء ���� �1��� �
��3، وا�وھوب ھو ا�.ص ذ

                                                 
، ص  2001، د ط ، دار المعرفة الجامعية ، األنشطة المدرسيةفاروق شوقي البوهي، أحمد فاروق محفوظ ،  - 1
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Dط��ل اN.ر�ن اذ�ن �� �;ل ���، و:د أ#�4 ا���;ون وا!���ء ��0 أن ا�وھوب ھو 


ن -����� ��وع �ن إ.���رات اذ
�ء ا�� ���ول أو  اذي ����ز ��:درة�� ��ا!:��� ا

 :  �:�س


�ر و ا�2� -1�� .2ل دا:درة ��0 ا

�ظ�� -2���ھ�م ا� .ا:درة ��0 ��دي ا

3- � .��;�� �ا:درة ��0 أدراك أو#3 ا��3 ��ن ا ���ء و ا �
�ر ا

 .ا:درة ��0 ار�ط ��ن ا�#�رب ا���:� و ا�وا-ف اراھ�� -4

�� �ن .�ل ��
ن ��وھوب أن �
�ف �� ا���ط ا�� ��
 :  

1- ! .���ت اذھ��� ا�� ���.د��� اط�ب �� �!�م أي �و)وع أو .�رة ����ظ� ا

و أي ���وى �!رض ���ظ� أداء اط�ل أو ���"#3 �!��3 �� أي �ر���9 �ن ا���ط  -2

3�. 

 . نا�:�ر�ر ا�:د�� �ن ا ط��ل �:�ر�ر ا�!���ن و ا�ر�� -3

��ل و �:��س ا&�داع -4������ �;ل إ.���رات اذ
�ء و ا�  )1. (إ��.دام ا�:���س ا

 ����# :
���
 %��ء ا���ط
 ا����0 :  

1- 
��� :  �روط ا���ط
 ا�

�� �!��ر أن ا#��ب ا&��
�ري وا#��ب ا&�دا�� ����ن #دا ��إن �ر
� ا�طو�ر ا�ر�وي ا

�� ����� ا�ر��� وا�!��م وا ��ط�  ا���ري�� ����� ا�ر��� وا�!��م وا�ر
�ز ��0 ا#��ب 

��
ون ����ط ا�
�ر وا&�داع، و��T�� ��.��ف أ�وا��� ����د ��0 إ)��� ا#و ا����ب 

��رد �#ب أن ��و�ر ��3 ��دورا ھ�م �� .د�� ا  :  �>�� ر��� وإ�داد ا

1- ����� .و)وح أھداف ا ��ط� ا

��ول و ��وع �#�2ت ا ��ط� �4 ر��Iت ا ط��ل ���ث �
ون ا�ر���9 ا�ر�وي ���و��  -2

أ�:�� ورأ���، ���)�ن ا�ر���9 أ�وا�� �.���� �ن ا ��ط�، و ��)�ن 
ل ���ط أ���2 

��"ص ��و اط�ل . .�����ب �4 �.��ف ���و��ت ا:درة و ا���رات 

 �#ب أن �
ون �ر���9 ا���ط ���ء و �ر��ط �>ھداف ا�ر���  -3


ل ���ط  -4
�ن ا������ن �����ط #دول ��دد ��3 از��ن و ا 
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ل ���ط و ا2-���د �� ا#�د و ا&���ق  ت�و��ر ا��زا��� -5�ز�� وا�واد و ا دوات ا

��ديا. 

����� ا���ط ��� ��)��3 �ن �.ط�ط و ����ذ و �:و�م أ
;ر أھ��� �ن ا&���ج ا���"� أو  -6

�وز �� ا����:�ت  .ا

�#ب أن ��م �:و�م ا���ط �� )وء -���3 ا�ر�و�� ��::� �.�رات ا!���� ا��و-4 أن  -7


����� اط�ل، و �#ب أن �
ون ����را و�(��راك #��4 ا!����ن ��3�. 

�����ق ��ن  �#ب -8 0 ��3�I 2 ن��ر�ق ��ن ا��ؤوأن �
ون ���!�ون و ا!�ل �روح ا

 #وا��3 

�ص ا�ر�� و ر�I�3 أ��س �!��3 ��ر�� ��0 ا���ط -9.�).1( 

10- ���� .إ#راء ا�:و�م ا����ر .�ل �را�ل ا���ط ا

 .�ر�� اط�ل �� إ.���ر ا���ط -11

 و�:و��3دور اط�ل ر"��� �� �.ط�ط ا���ط  و ����ذه  -12


ون ا���ط ��رو�� �ر�و�� ھ�د�� ����� �� ��و اط�ل �:��� و#���� و.�:�� أن -13�. 

���ل ا&�#��� وا�رو�� و��:�ق ا!�ل ا���رك  -14� .أن ����ز ��

15- ���ا�و)و��ت ا�ر�و�� �طر�:� ���رة ���� ا&��!�ب،  أن �!�9 �را�9 ا���ط اط

 .وھذا �� �و#ب ����� أن ��رك �4 ا&دارات


�د ��0 أن �
ون �#��ب ھذه ا�را�9 ����� 
���� �� ا��ط� ا�رة  -16<� .ا

أن �!ط� ار��دة �ن ھو أھل ��، ��ث أن ا&�راف ا#�د ��0 ا���ط�ت �ر�7  -17

 .و ا;��ت و ا;:� ا����ا���ر
�ن و��!رھم ��ط�>���� 

   ) 2.(ا!�ل ��0 �وا�ر ��دأ ا ���� و ���� ��د ����ذ ا���ط  -18

2-   
��� �$���ر ا���ط
 ا�

��دة وا�� ��:ق أھداف ا���ط ���ث ���� ا��د�� ھ� ��ك ا ��ط� ا���ءة وا��إن ا ��ط� ا

���Nر ا���!��  : ��م إ.���رھ� و�:� 
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ا!:��� و ا2#������ وا�ر
�� (ا ��ط� �4 .��"ص ��و اط�ل �#ب أن �����ب  •

 .و ��دد ا��و ا���ل �ط�ل) إL...وا�د��� وا�1و�� 


ل �ن ا�د�ر وا�ر��ن •��� أھداف ��ددة و وا)�� �� .�#ب أن �
ون �D�ط� ا

•  ���! .�#ب أن �
ون أھداف ھذه ا ��ط� �ن أھداف ا�ر��� ا

��!��ر �ن ��و�م �#ب أن ���وع �#� • ����� ��0 �#د ا ط��ل �ر��2ت ا ��ط� ا

�رد�� د��م �روق ا .وإ���ع ��#���م ��� �����ب �4 -درا��م و ا

•  �������ن�#ب أن �.)4 ا ��ط� ا�.����را-�� �ن -�ل رواد ا���ط وا. 

•  �������� �4 ا&�
���ت ا�� �#ب أن ���"م ا ��ط� ا

��ذ�� �#ب أن ���م  •���رو�� �ن ا����� ا�� ����� .ا ��ط� ا

 .�#ب أن ���2ت و -درات وإھ�����ت اط�ل و أن �
ون �(.���ره •

• ����� .�#ب أن ��:ق ا����� ا

 .ا!�ل ��0 ����� إ�#�ھ�ت ����� ��د ا ط��ل  •

 .إ��!��ل ��دأ ا���ر
� و ا�ورى •

�ر�ق •��ھم و روح ا�    )1.(�#ب أن ��م �� #و �ن ا

3- 
��� :'وا�ل إ���4ر ا���ط
 ا�

�ورة ا����زة ����ط اط��� و إ�راز ا#��ب ھ��ك �وا�ل ����د و���ھم �� إظ��ر ا

3 و ھ�� و �ن أھم ھذه ا!وا�ل  �ا&�#��:  

3.1  
����ج ا���ط إ0 ��و�ل ��دي �و��ر ا�واد ا.�م وا&#�زة :ا(����0ت ا���� 

 �
وا دوات وا���ذج،و-د �
ون ا��و�ل �ن ا�در��� أو �ن �#�س أو ���ر


و���� .  ا�ؤ���ت ا

�� ا�� ��دد �� 
;�ر :ا�$��ل ا�ز��& 3.2��.�وھو �دة و�
رار و�و-�ت ����ذ ا�را�9 ا

��د�ن ��3 �ن ا ���ن �وع و�دة ا���ط و�دد��� .ا

���ل ��م �� ��د�د ا ��ط� اط����، إذ أ��م ھم : إ ���)�ت و��ول ا�طب 3.3

����!�ذ ا ول �� ھذه ا����د وا��� .ا

                                                 
، دار الجامة اإلسكندرية ، مصر ،  السلوك التنظيمي: جمال الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدريس  - 1

 .48ص   ،2002
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�ر)�� إ.��ف و����� ا�#��!�ت ��4 د.ول  :ط%�$
 ا�$�ر وا��/�)دات 3.4� ��ا


�وو#� وا�!�م ا�ر�وي أ��7 ھ��ك �ر
�ز ��0 ا���ط� .ا�طور ا

 

ا�� �طر��� ا��"� ا��ؤو� �ن ا���ط وذك د��� : ا��/�%,�ت وا�)وا+ز 3.5

����ر
�ن �� ا ��ط�).1  ( 

4- 
��� : أھم ا(�)�ھ�ت ا��ر%و�
 ���7ط
 ا�

����ز ��م ا�وم ���:دم ا!��� و�� �����3 �ن ��#ر �!ر�� و�طور �� ا ���ب ا�ر�و��، 

وأ���ت ا�#��!�ت ا&������ ��0 إ.��ف ������� و�)�ر��� ���م �� ا�:�م ا ول ��ر��� 


ر�� وا�ر�و�� ا���ء ���:�ل د�3 ا��!داد ا�وا#�� ا� وا .�-���ر��� ��:ق ����� ا&�#�ھ�ت ا

�رد �ر ������ �� �ر��� ا��!وا��د��ت اراھ��، و�#�4 ا�ر�ون ��0 أن ا���ط �ن أھم ا

�رد و إ�داد ����ة
و�ن �.��� ا��� .�ر و���� ��  .و�واز�3 و2�ك أن ا���ط ا


����ت ا�ر�و�� ا�د�;� ��0 أھ��� ا���ط �� ا!���� '' ر�وان '' �:ول �ق �!ظم ا��

����!�� ����� أن دور ا�ر��� ا�د�;� 2 �:��ر ��0 �زو�د ا��!���ن ��;:��� ا!��� ا ����� ا


�ر ����، �ل -د ���د إ0 ����دة اط�ب ��و����� ا:�م وا2�#�ھ�ت وا��ول وا���رات وأ���ب ا

���  .  ��0 ا��و ا�وي #���� و�:��� وإ#������ و��ط

ا�3 و���I�3 ا�� �ن أ#��� أ�دد�� �را�#3 �2د �ن �و�ر و��0 ��:ق ا���ط اط��� أھد

�ل 3 ا�#�ح، 
�� �#ب أن 
� ��ا!د�د �ن ا2�#�ھ�ت اد���� واوط��� وا�ر�و�� وا��و
�� ا

��)�ن ا���ط ا#��ب ا�ظري وا!��� ��0 ��ر#م ا �
�ر إ0 وا-4 ���ز ��0 ا��ث وا&ط�ع 

�وق وا2��رد وا&�داع وا��و وا
�ر ،
�� �#ب أن ���ءم �4 -درات ا��3-��#��4 و�ظم ا وأ.

  )   2.(ا.��فو�!�:دا�3 وأن �
ون �ر�"� �ن 
ل 

 أ�ـوا'ـ��  -1

�!��ر ار�م و���� �ن و��"ل ا&���ل وا�وا�ل ��ث �!�ر �3 اط�ل �ن :  ���ط ا�ر/م 1-1

 : ����ره و أ�����3 و �واط�3 و�� �.�9 و#دا�3، وھو �:وم ��0 �#�و�� �ن ا �س

 .�ن اط��!� �� وان از���� او ا ���ر ا:��م ���!��ر �

                                                 
1
  .13/12/2013،  1383، العدد '' جريدة الحوار '' أهمية النشاطات الالصفية : محمد الصغير دراسة  - 

2
، دار  دليل منهجي للنشاطات الالصفية الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم االبتدائيوزارة التربية الوطنية،  - 

  .2011الهدى للطباعة والنشر ، عين ميلة الجزائر 
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 .ا�!��ر �ن ا�)�رات �
ل �� ��و�3 �ن ���ط و �راث ;:���  �

�ص ا��ر�.�� �:�ص اد���� وا: .ا�!��ر �ن �!ض ا

���م إ����ت ���ل �!��� �ر�و�� وإ#������ ھ�د�� �;ل ا�2���ء وا����ظ� ��0  ��

�"�� .ا

 : أھـدا�ـ�  1- 1-1

• ������س و ا� .ا�رو�7 �ن ا

• ����#��� و ا .إ
��ب أ�واع ا�ذوق ا

 .�و��4 دا"رة .��ل اط�ل و إ�دا�3 •

 .�ج أ���ل ����إ
���ب �#ر�� ا&�� •

 .إ�راز -درات اط�ل �� �#�ل ار�م •


ن ا��!��ل ...و�ن ��ن او��"ل ا���!��� أوراق ر�م ذات �#م 
��ر، أ-�م ر��ص�� ��
 ،Lإ

و��"ل أ.رى ��ب إ����#�ت ا�و)وع ا�.��ر، و �;�ن ��روع ���ط ار�م ��!��ق ار�م 

  )1.(��0 ا#دران و�:���� �ن طرف ا ط��ل أ����م

 �#��# :
���  : �)��ت ا���ط
 ا�

1- 
 :ا���ط
 ا()���'�

��!دد ا دوار ا�ر�و�� �ذه ا ��ط� ��ورة ���ھم �� ���ء �.��� ا �)�ء �ن 

���رد �� ������ن ا����� ا&#������ وا�رد��، وأن �ا����� ا&#������،  ن ط��!� ا�� ا


��ل & ���و��ق �� 2 ���.��رد ا��ن ا������ن، 
�� أن ا#���� و���� &���ع ��#�ت ا

�� ��#�3 إ0 ا&����ء �#���� وإ����3 �>�3 �)و 3 �:وق و���3 وا#��ت و�!�ل �.

ا ��ط� ا&#������ ��0 ����� روح او2ء وا����ء �وطن �ن .�ل �!رف ا �)�ء ��0 

� و�!��ق �)�رة ��دھم  ھم �!���م ا��ر�.�� وا&���#����#
���م ���� ا�ذوق ا� ��
 ،

�!ر��م �ن .�ل ���ھد��م ��وا-4 ا�.��رة و����� ��-���م ا&#������ وأ�)� ���7 �را�9 

�D)�ء، ا���ر�� اد��:راط�� وا��رس ��0 �ب اوطن وا:��دة،  ���رھذه ا ��ط� ا

�ت �#��!�م و ا���ھ�� و���ل ا��ؤو�� و ا�!��ر �ن آرا"�م ��ر�� وا�!رف �
�� 0�

                                                 
1
، دار  1، طالتربية الفنية والموسيقية في تربية الطفل، صاونةح مصطفى قسيم هيالت، فاطمة يوسف - 

  .97، ص  2007لمسيرة للنشر والتوزيع، ا



                                 ا�
	��ا���� 

ـــــا����ـــ ا�����    

 36 

�� إ�#�د ا��ول �� وا���ر
� �� ا:وا�ل اط��� و���ت ��و ا ��� و ��رو��ت .د�� 


ل ا��وث ا���#� �ن اظروف اراھ��، وا�!�ون ���� �"������� او�� ا 7��� ��
 ،�"��ا

�"��  . ا����ر �4 ا��"�ت ا!��� �� ����� ا

و��دف ا ��ط� ا&#������ إ0 �!و�د ا ط��ل ��0 ا�!�ون وا�!�و�� ا�ر��� وا:��دة 

�س �ار��I �� .د�� أ����م و��"��م �ن .�ل ا�:�ءات ووا��!�� ا�����رة، وا&����د ��0 ا

، ا�� ��ظ��� �را�9 ا���ط ا&#����� ����ھ�� �� ����ذ ��رو��ت واز��رات وار��ت

  )1.(� ا!���، ا�� ����د 
;�را �� ����� ا����� ا�����ا.د�

1-1  
 دور ا���ط
 ا()���'�

���ت ا�� ���4 ���� اط�ل و��.ذھ�  )1.�
و�ن #����ت ��;ل أ�رة 
>�رة �!ض ا�

-دوة، و
ذك ��ظ�م ر��� -��رة أو طو��� أو ��ظ�م ��ص �و�و��، �دوات أو 


ر �!�

رات �!� �� �
 .�وع������ ا :�ءات أو ا���ر

��ظ�م �را�9 ا����:�ت ��:�ق �!��� ا&����ء و ا�!�ون و ����� روح ا������ ��ن  )2

����# .ا

ا��وع �� طرق وأ���ب ����ذ �را�9 ا���ط ا&#����� #ذب أ
�ر �دد �ن  )3

 .ا �)�ء 

ا&����دة �ن إ�
���ت ا��"� ا���ط� و �.��ض ر�م ا&��راك �� �را�9 ا���ط  )4

 .#�����ا&

�ت ا�#��4 �;ل �ر���9 �:�و�� ا�.ذرات، أو �ر���9  )5
��ظ�م �را�9 �����ل �4 ��

� ���رك ���د-�ت و ����� أو �ر���9 او�� ا�روري أو �ر���9 �وم ااو�� ا


�ف ا&#����� �� ا��"� ا���ط� �
ل أ�)�ء ا�ر
ز �� ��ك ا�را�9 ، وإ�داث ا

 .�را�9 ا���ط ا&#����� و �.��ض ر�م ا&��راك ��

��ظ�م �را�9 �ر��ط ���وا�� ا������ وا&-���د�� �;ل ا���ر
� �� أ��ط� و ���ن  )6

 ��.�. .���ط�ت ا&��.�ب و اد��:راط�� وا&د.�ر وا

                                                 
النشاط المدرسي، ماهيته، مجاالته، وظائفه ، الجمعية السعودية للعلوم التربوية و سالم عبد اهللا الطويرقي ،  - 1

 .48، ص2001الرياض ، السعودية ،   ،النفسية
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�ت ا&��راف ا&#������  )7
�رد�� ��ن ا �)�ء و�وا#�� ���روق ا�را��ة ا

د ار
ن ار"��� ����ط ��.��ف ا�را
ز و��)7 �ن ذك أن ا���ط ا&#����� �!

 ) 1.(ا�ر�و�� و�ؤ���ت ا.د�� ا&#������

 

2-1 
 : أھداف ا���ط
 ا()���'�

 .����� او�� ا�#����� Dط��ل  -1

2- ����#��در�ب ا��ؤو�� دا.ل ا ���ر .���"� ا

3- 4��#��� �� .د�� ا�!�����ر
� ا ���ر .إ���� ا

���ل  -4� .ا&#����� و ����� ���رات ا!�ل ا#����ا&���م �� ز��دة ا

���Tم �� ��رو��ت ا����� و ا.د�� ا&#������  -5 ���ر .إ���� ا

��� ا&#������ �D)�ء  -6.� .ا���ھ�� �� �طو�ر ا

�!�ون  -7�
 ��������ھ�� ا �راد �� إ
���ب �!ض ا:�م ا&#������ �D)�ء ا

 .وا�ظ�م

8- �
ت ا&��راف ا&#����� و �و#�3 ط�-�ت ا ط��ل ���� ا���ھ�� �� ا�:��ل �ن ��

��د�. 

9- ��!���در�س ��0 ا:��دة ا ���ر .���"� ا

�#ر�� ا���ة اد��:راط�� و �!ر�� ا��ظ���ت ا������ وإ�#�ھ����  -10 ���رإ���� ا

. 

 .��#�4 ا �)�ء ��0 ����� روح او2ء و ا&����ء �وطن -11

2.(� ��ج �!ض ا:)��� ا�#��!����#�4 ا �)�ء ��0 ا&���م � -12 (   

2- 
 :  ا���ط
 ا�ر���9

�ر ا�د�ث : د�& ا�ر��9&%�$ر�ف ا����ط ا� 2.1!�ر#4 ظ�ور ا���ط�ت ا�د��� ار��)�� إ0 ا


ون أھدا��� 
��ت وھ� �ر��ط� ���در�� و 
�ن ���و��� ا ول ���در�ب ا�د�� و ذك 

� ا���� ا#����، و�ظرا  ھ��� ��دودة إذ �:��ر ��0 إ
���ب ا����ذ ����� ا�د��� و ���

                                                 
في المنهج المدرسي وأهدافه  النشاط الطالبي ، مفهومه، و تطبيقاته، و ظوابطه و مكانهإبراهيم بسيوني،  -  1

 .163، ص 2001، الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية ، الرياض ، السعودية ، التربوية

 .49-48مرجع سابق ، سالم عبد اهللا الطويريقي ، ص  -  2
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ا���ط #�ب ا �ظ�ر �دأت ا��� ا#�دة �� �طو�ره، إذ أ.ذ ا�در�ب �ر�
ز ��0 أ�س 

و�ظر��ت ����� ��� #!�3 �>.ذ �!د آ.ر وذك ��ن أ���دل ��ط�7 ا�در�ب ا�د�� �����ط 

�ط�7 ھو ��رك ا#�م ا�د�� ار��)� وإن ا���ط ار��)� وا���ط ا�
�د�� ار��)� 

�>ي طر�:� �ؤدي إ0 إ����ك �ط�-� �;ل ا��� وا#ري وا����� وا�!ب �>�وا�3 

����.� .ا

�"ق �ن  ''%�ز��ر %���ر�ز' 'و�رى 7 ا��أن ا���ط ا�د�� وار��)� �
و�ن ا�واطن ا

�� وا2#������ وذك ��!�ن طر�ق �.��ف أوان ا���ط ا�د�� اذي ا����� ا�د��� وا!:��� وا�2

   .ر ��دف ��:�ق ھذه ا���م�أ.�

 ��وا�ر��� ار��)�� و���� ����ط ا�د�� ار��)� �!��ر أ�دى �روع ا�ر��� ا ����� ا

����د �ظر����� �ن �.��ف ا!�وم و���.دم ا���ط ا�د�� ا�.��ر ا��ظم وا�و#3 إ�داد ا �راد 

���
�رد ��� ���"م �4 ��#��3 ا�#��4 اذي  أ�دادا ���د��� و�:��� وإ#������ 
�� أ��� �
�ف ا

�
�رد دا.�3 �>-�0 �ر�� ��
���!�ش ��3 و�!�ل ��� �طو�ره وا�:د�م �3 و��3 ا).1(  

��ث ���ل أ��ط��� ��0 �را�9 �ر�و�� �.���� و�ر����� وأ!�ب �.���� و��وك إ#����� 

  .���زا 

�ن ا�و#�3 وا&ر��د ��ث أ)�ت ا�ر��� ار��)�� �ن ا&�راف ار��)� ط��!� ���زا 

 3����:وم �3 ا��وك ا&����� �� ����3 ار��)� �ن � ������� وا�Dراد وھ� او���� ا

�� �.دم ���3 و �#��!3 �ن #��4 او#وه و إ�ط�-� �ن ھذه ���رد �ر��� � ا�� �ر�� ا�!�ا

ا!���� وا�ر�و�� أ.ذت �
����� �ن ا�ر��� ا!���، ��ث أن ا�ر��� ا�د��� و ار��)��  ا ��0


;�ر �ن ا!���ء �� �!�ر�ف �.���� �;ل -ول ا�ر��� '' '' #ون #�ك رو�وا '' ا�� �!رض �� ا

���7 ا�د��� )رور�� ��)�ر اط�ل و �طو�ر ا��!داده ����ة ارا�دة ��� �طور #�م اط�ل 

  .''�� �وازن �4 #���3 ارو�� 


ر وا&دراك �
�� �#د أن ا���ط ا�د�� ار��)� -د �#�وز �دود ا#�م ���ل آ��-� ا

��� و ھو �� ���ن ��ورة أو)7 أن ا���ط .�وا����ر وا ����س وا�2�!�2ت و ادوا�4 ا

�ت و (!
�ن �!رف ا�د�� ار��)� �� �ور�3 ا�ر�و�� -د .رج �ن �ط�ق ا ��
ا#ري 

                                                 
فئة األحداث ممارسة األنشطة البدنية الرياضية التنافسية ودروها في السلوك العدواني لدى قدادرة شوقي،  - 1

مذكرة ماجستير غير منثورة ، في التربية البدنية و الرياضية ، تخصص إرشاد نفسي رياضي،  في خطر معنوي

 .28، ص  2010-  2009
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3�)1 ( ���:!���� ا
���� ار��)�� وا
�رد و ��دف إ0 ����� اإ0 ����� ھ�د�� ��!0 إ0 ��و ا

��ة  و�����3 واذھ��� وا���رات ا�د��� وا�2���ء إ0 ا#���� وا�رو�7 وإ��;��ر او-ت، �

�����ز�ن & ���ر�� و���ل ا��ؤو�� وإ���� ا��ظ��ر ��و-�م ار��)� وا!:�� ا:��دة ا

    )2(:واذھ�� و��
ن ��:�ق ھذه ا ھداف �ن طر�ق �دد �ن ا�را�9 ����

�رد ا�ر
�� اط��!�� ��:�ق ا��و ا���ل ا��زن �د���  -1����� و�طو�ر -درات و���رات ا

 .و���ر�� و و#دا���

��ر
�ت  -2 � .ا�وا�:�� ����� ا#��ز ا!)�� و ����� ا�وا�ق ا و

 .����� ا���رات ا�ر
�� ا ����� �;ل ا#ري و او;ب و ا�!�ق  -3

4- ���.��ظ��� ا�� �:�!����� ا����� �;ل ا!�دات ا.����� و ا�رد ا!�دات ا .إ
��ب ا


��ب اط�ب روح ا�!�ون و���ل ا��ؤو�� واروح ا:��د��  -5� �����#�ن .�ل ا !�ب ا

��س و�#د ا:��دة وا��� �:; .�!�� و �زداد ا

 )3.(و��ن ر��)�� و ا!�ل ��0 ����� �واھ��م و �و#���� ھر���� ا�و -6

�ت درا�� �
���ط ار��)� ��ن .�ل ��ك ) ر�را وا��ر��و (و -د �� �-�� ��أن ا�ر��� 

������ اN;�ر ا���#� �ن ���ر�� ا���ط ار��)� �;ل اN;�ر ا&#������ وا&-���د�� وا


��ب ا �راد ا!د�د �ن ا���رات ار��)�� ا�� ���م �� ا���ر
� �� ا���ة � �����وا


���م �!ض ا:�م وا.�رات ا�ر��� �ل و���م �� ������م ���� و����� ا �ر  ��
 ��!��#�ا

 ���. ،4��#�7 ا �راد و ا��اذي �د�وا إ0 ا&ھ���م �����ط ار��)� و)رورة �.ط�ط3 

�رد �� ا���ط ار��)� ���رر �ن ا���م ا���زم دا"�� ��
ل ����ر أو �Iر ����ر و���7 وأن ا

 �����#�رد�� أو ا-�درا ��0 ا.���ر �وع ا���ط اذي �رIب �� ���ر��3 ا �)�ء ا���ط�ت ا

  )   4.(&ر)�ء ��و�م و إ���ع ر��I��م

�س �ن �رى �!ض ا!���ء أن ا&���ن ��د�� ��!ب : ا�"$ب �& ا����ط ا�%د�& ا�ر��9& 2.2��

م ���:ق �� ا���ة او ��
�و�� ا�-!�� و �ن ھ�� #�ءت ا !�ب ار�ز�� ا��و3 ور��I�3 ا

                                                 
 .28مرجع سابق ، قدادرة شوقي ، ص  -  1

، مذكرة فاعلية النشاط اإلجتماعي المدرسي في رفع مستوى أداء المؤسسة التربويةملياني عبد الكريم،  - 2

 .2013-2012، ، علم النفس اإلجماعي، جامعة محمد خيضر بسكرة  ماجستير

 .29مرجع سابق ، قدادرة شوقي ، ص  -  3

 .51مرجع سابق ، رفعت عزوز ، ص  -  4
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 ��وا��;���� وا&������ و �)ن ا�!ض أن ا&���ن �� !�3 إ��� ��.ص و��;ل ا دوار ا

��ر ادور ا��مو�ن أھم : �رت ����ر�� �� �را�ل إر�:�"��� ��اذي ����3  ا�ظر��ت ا

 .ا�!ب �ن .�ل ا ��ط� ار��)�� 

و اذي �!��ر را"د ا�ر��� ا�د��� و ار��)�� �� '' #و�ت �و�س'' �ؤ
د : �ظر�
 ا��رو�:  2.2.1

أ����� �رى �ظر��3 أن ا#�م ا��ري ����ج إ0 ا�!ب 
و���� &����دة ��و��3، ���!ب 

�ذة وھو ��ل �)�د �و�ر و���� ����ط ا��#�م وھو ����د ��0 إ��!�دة اط�-� ا

���� .  ا ���ب وا&#���د ا!:�� و ا:�ق ا

      ) 1805-1759('' �ردر�ك ��ر'' و-د ��د ��ذه ا�ظر�� 
ل �ن : �ظر�
 ا�ط�1
 ا�زا+دة  2.2.2

اط�-� ���ر ھذه ا�ظر�� إ0 أن ا�!ب ھو �
ل �ن أ�
�ل �رف '' ھر�رت ����ر '' و

!دم إ��.دا��� وأ;��ء ��رة ا�!ط�ل ھذه ��را
م  ���� 0�I �� ون ا&���ن
� ��ازا"دة ا

�ظ�� ��0 ��ل � ���اط�-� �� �را
ز ا ���ب ا����� ا��ط� و �زداد �را
��� و��

��دة �ن ھذه اط�-� ازا"دة ��Tإ0 در#� ����م ���� إ�#�د ���ذا �� وا!ب و���� ����زة 

��د �ن 
ل �� ���#3 �ن ط�-� ��� 3 2�
ا��را
�� و�!دل ا��و ��د اط�ل وا�راھق 
��ر 

 .��د��1م ��"ض اط�-� إ0 ا�!ب

��د وا.روج إ0 : �ظر�
 ا(/�)��م   2.2.3��ظر�� ا�رو�7 �.روج ا&���ن  ������ ���

���ء ��:ق ا&�����م و���ده ��0 إ
���ب روح ��.  )1.(ا

�:ول ھذه ا�ظر�� أن ا&���ن �ود �ن أ�و�ن وھذان ا �وان : ���ل ا�)��'&�ظر�
 ا(  2.2.4


�"ن ا��ري ���:ط ا ���ط ا�� �#دھ� أ�)�ء #���� �!��� ذات ;:��� �!��� و�ذا �(ن ا

�رد ��س ا !�ب ا�� ���ر��� ��"د ��"دة �� �#��!3 و ��"� و �ن اط��!� أن ���رس ا

 ��� ����#ا�!�� ا��"دة ا���ول و �� أ������ ���ر�� ا �ر�
��  �دةاو��2ت ا��أر��د ا

 ''ا;�ران و ا�رو�9 ا���ق ��0 ا#��د 

�رى أدر أن �� !ب ا ط��ل �رآة ��#�ت اط�و� و ��
ن : �& ا�"$ب  ر�ظر�
 أد�  2.2.5

 ���.� .إ���ع ھذه ا��#�ت �ن .�ل ا���ط ا#��� ا

��و '' �ر��ردس ���وت'' وھ� أ�داث �ظر��ت ا�!ب و-د��� : ا�ذا�&�ظر�
 ا��$%�ر   2.2.6

�ز�وو#� و ا��ر��� ��رض �!ض ���ر إ0 أن ا&���ن �.�وق ��ط و �4 �
و��3 ا

                                                 
، جامعة سيكولوجية التدريب والمنافسات ، دار المعارف كلية التربية البدنية و الرياضيةمحمد حسن عالوي،  - 1

 .22، ص  1992حلوان، 
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ا:�ود ��0 ���ط3 �)�ف إ0 ھذا أن در#� ��-�3 ا�د��� �ؤ;ر 
;�را �� أ�واع ا���ط اذي 

���� ا�� ھ� ���ز�وو#�� و��دا�3  ا����#��3��#� ���ط�4 ���ر�� وأن ��و2�3 اا

 '' ، �د�!3 إ0 أ���ط �!��� �ن ا�!ب وا�#�ھ��3 وا��#����3

��د ھذه ا�ظر�� �>ن دى ا��ر إ�#�ھ� Iر�ز��، ��و : )�ظر�
 )روس(�ظر�
 ا�>ر�ز�
 ا�  2.2.7�

ا���ط �� ��رات �د�دة �ن ا���ة ��ط�ل ����س و��رخ و�ز�ف، و���ب -���3 و�:ف 

و�ر�� �� ��رات ��!ددة �ن ��ره، ھذه أ�ور Iر�ز�� و�ظ�ر ط��!�3 .�ل  .و����

�را�ل ��وه و�ذا �(ن ا�!ب ظ�ھرة ط��!�� ���و وا�طور �� �.ط�ط و�� ھدف �!�ن 


و�ن ا!�م ���Tن�� و�!��د #زء �ن ا� ��راغ أو او-ت ا�ر �;1�ل و-ت ا��)
).1   ( 

2.3 
 : أھداف ا���ط
 ا�ر���9

 .�#د�د ا���ط و ا��و��  -1


�ب ا �)�ء ����ر ا���-� ا�د���  -2�. 

�س و إ���ع اذات ا&������  -3��ر�� ا�رو�7 �ن ا ���"� ا

��ء روح ا�رح و اد���� -4(& ���ر .���"� ا

 .ا���ھ�� �� ا�!ور ����#� ��د ��:�ق ا�دف  -5

 .إ
���ب .�رات #د�دة -6

�ر�ق و ا�ر
ز�
و�ن أ�راد �ؤھ��ن �ر�ط�م ��-�ت  -7 .ط��� �4 أ�راد ا


و�ن أ�راد ����ون �.��� ��ز�� -8� 

9- 4��#�
و�ن أ�راد -�در�ن ��0 ا:��دة و�م �
��� إ#������ دا.ل ا�. 

10-  4��#����� و ا�:دم وا2زدھ�ر � .��:�ق ا&���ع ا

��ء �:و�و

و�وا �واط��ن أ�ن وا�دف ا ���� �ذه ا ��ط� أ�داد أ�راد و�ق -درا��م 

�رد�� وا#����� و���!دون أن �:���وا �� ���د�و�3 �ن �!و��ت ����رة و�ز��� ���ؤو����م ا

و#د�� وIرس �� -�و��م �ب اوطن �� -�و��م و�:و�م و.د��3 �#�4 ط�-���م �� ���ن و;:� 


�� �!�ل ھذا ا�#�ل �ن ا ��ط� ��0 ����� ا!�دات اط��� وا&�#�ھ�ت ا��و
�� ا���دة 

�
�دق وا&�;�ر).2 (  

3- 
 : ا���ط
 ا����

                                                 
  .23-22مرجع سابق ، ص  -1

 .51مرجع سابق ، رفعت عزوز ، ص  -  2
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��دف ھذا ا�#�ل �ن �#�2ت ا ��ط� إ0 ����دة ا �)�ء ��0 �
و�ن ا �
�ر ا����دة 

 �"��و��"ل وا2ر�:�ء ��ذات ا&������ وا�!��ر �ن ذك �ن ا�راث ا�)�ري وا:و�� وا��

�ر�� �ن ��"م ارؤ�� ا� ����
�ر ا&�دا�� و�ر#�� ھذه ا �
�ر ا���� �ن .�ل ا��;�ل وا��.�ا


��ب وا�2�
�ر وا�واز��ت ور�ط�� ���-� �#�2ت ا ��ط� ا .رى�ل ا.  .  

��� ا&�#���� �.����� وھ� ����� ان أي أن ھذا ا�#�ل ��دف إ0 ��:�ق أھداف ا�ر��� ا

����.��� ا�
�را�#3 �� أ� ���  .طر�ق ���ر�� ا���ط ا

��)�رات ا�����!� �� ا�راث ا:و��  �����م ا&���ج ا� 0�� ����
�� �!�ل ھذه ا ��ط� ا


ل �ر��� �ن �را�ل ا�طور وا�!رف ��0 اط��4 ا ��ل �ذا ا�راث، وإ�#�د ��-�ت ���� 

���:;  .ا

���� �ن .�ل ا�!���ر  و
ذك إ
���ب ا �)�ءا:درة ��0 أ�دار ا �
�م �ن ا ���ل ا


���� �� ھذا ا�#�ل و�� �ا�و)و��� و�� )وء ا#�رة اذا��� �D)�ء و�وظ�ف ا.�رات ا

�ر�� �ن .�ل ا����ز وا����ل ��-�ت ا!�ر اط��!�� وا��!�ا�#�2ت ا .رى وا�2�#��� 

�-�ت وا�ذوق ا!���ل و ا�#ر�ب و��د�د ا��،و2 �>�� ذك إ2 �ن طر�ق ا���ر�� و ا��#

��� ��ذا ا�#�ل ���� �� �را�9 ا ��ط� ا���و�� ا��.�وإ��.دام إ�
�����م و-درا��م و�وا��م ا

 ،�����و�ر، ا ��1ل ا����، #����ت ا��;�ل، ا�و��:0، ا��1ء، ار�م، او�ن أوان ا���ط ا

���1.(���� ا�����ن ،�ل ����تا.��ط� وا(  

2.1 
 : ���ط ا��و/�,& و ا��)�و'
 ا��و��

��ون ار��!� ��زم �در�ب ا ط��ل ����� �� �ر��� ��
رة :  ا��$ر�ف 2.1.1ا�و��:0 �ن �ن ا

 0�، ��&)��� إ��#�ن �����م ��0 ���� د��م ا�س ا�رھف و ا:درة ��0 ا�ذوق ا

 ����:;��� ا!�م �ط�ل و �زو�دھم ����رات ا�:;� .ا!رض ا

�رز ��دة أ��رت ادرا��ت ا�د�;� إ0 أن ���ع ا:  أھ����� 2.1.2� �
�و��:� ����ث اد��غ 

�رزھ� ا1دة ا�.����، وا&�درو�� Endorphines ز���0 إ�درو���� ��ھ�  زو ا

وا�� ���3 �� �ر
����  �Peptide#�و�� �ن ا�واد اط��!�� ا�� ����� إ0 ا����د 

� أوھ��م ا�� أ��ر أ��� �ر
ز ادرا��ت وا ���ث �� #��! ا���#�ا�ور��ن، إن ھذه 

#ذر�� �� اNراء ا�!رو�� �ن 
����ء ا م إن ��ل ا �ر�
�� �ن ا�ؤ�ل أن ��دث ��1را 

                                                 
، دار الفجر للنشر إدارة النشطة و الخدمات الطلبية في المؤسسات التعليميةمدحت محمد أبو النصر،  - 1

 108، ص 2009والتوزيع ، 
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3 ��-� �� ا م وا��!� وا�رور وا�2�!�ل و��� أن ���ع ا�و��:0 �!�ل �ا �در��ز 

�ج ا#�م ورا��3 و���"3 �ن !� �-�� ����0 ����ط إ�راز ا �درو���ز إذن ���و��:0 

 .�راضا 

و-د أ��رت درا�� أ#راھ� �ر
ز ادرا��ت وا ���ث �� #��!� أوھ��و ا �ر�
�� أن     

أ-ل أ;��ء ا!دو ��د�� ��ر�وا ��ك ار��)�  �ذوا #�داا!دا"��ن اذ�ن ���ر�ون ار��)� 

��0 أ��1م ا�و��:0 ��ث ��ت �:�ر�� �#�و�� �دا"��ن ����!ون إ0 ا�و��:0 �ن 

�ل �����ت ا ذن ��#�و�� ;���� 2 ����4 إ0 ا�و��:0 أ;��ء ���ر�� ار��)� . )1( 

���ر ذك �>ن ��دة  ا!دا"��ن اذ�ن إ���!وا ��و��:0 �ذوا #�دا أ-ل و�م و ���ن أن�

  .ا �درو���ز �!�ل ��0 ا�:��ل �ن ا�!ور ���!ب أ;��ء ا#ري

و���ت درا��ت أ.رى أ#ر�ت �!ر�� �>;�ر ا�و��:0 ��0 وظ�"ف أ#زاء ا#�م 

�ت ��د ���ع (!������، ��ث ���ن أن �.ط�ط ر�م ا
�ت و(!و����د�د وظ�"ف ا

�(!ت، و ھذا ��!
س ��0 �ردود ا&���ج ��د ا!�ل ا&���ن ا�و��:0 �ز�د �ن ���ط ا

وأ��رت درا��ت أ.رى إ0 أن ھ��ك ���طق ��د��غ ����� ���ع ا�و��:0، إذ أن 

ا:�ب (ا�و��:0 ��:ق ا&�����ع وا�ذة ا �ر اذي �ؤ;ر �دوره ��0 ا#��ز ادوري 

���، وا#��ز ا�)��،)  اد�و�� وا و���!إذ ��ت درا��  ���Tن و��0 ا#��ز ا

�س و #��ز ��ذك �ن .�ل ا #�زة اط��� ا�د�;� �;ل ر��م ا:�ب ور��م اد��غ، و ا


ر ��دم�  .)1ط ادم،و �:د�ر ���وى إ��راق ا

  :  أھـدا�ـ�� 2.1.1

�وات و �!�����  -1D �!�� ����� إدراك اط�ل ا

ا��د;�ت ا&�:���� ����� ا:درة ��0 ا&��
�ر، و���;ل ھذا �� أد�0 �ورة �ن  -2

 �ا��ر��� ��د ا ط��ل و�� أ��0 �ور �>�ف ��ل �و��:� 
��ل �� �ورة �:�و

�������و��ت ا#ودة ا �!��. 

�ج  -3!��� و�وا#3 �رع �ن �روع ا��ج اط�� وا!���م ا�و��:0 إ����� #�دا �� ا

��� �� او-ت ا��)ر،���.دم ا�و��:0 �� ��ج ا&��
�ر وا&��طواء ا��د ا

 .وا�.�وف ا�ر)��

                                                 
 .143مرجع سابق ، مصطفى قسيم هيالت، فاطمة يوسف، ص  -  1
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;��ت ا:�م اد���� وذك �ن طر�ق ا�د�7 �� ا������ت ���م ا�ر��� ا�و��:�� �� � -4

 )1.(اد����

 

 : ���ط ا��/رح 3.1


ون دا.ل أو .�رج ا�ر
ز ا�� �:دم ���� ا ط��ل : �$ر�ف 3.1.1� ��ھو �#�و�� ا���ط�ت ا

�ط�ل و��ت إ�راف �روض ��ر��� وھ� �!��د أ���� ��0 إ���ع  ����.�ا�وا��ت ا

 .�درب ا�ر���

 : �ــدا�ـأھ 3.1.2

�� ا�ر
�ز ��د اط�ل و �و��4 �.���3  ا
���ب -1�. 

 .���"� اط�ل Tط�ع ��0 أ�!�د ا���ة، وإ�����ج ا!�ر  -2

 .ا�!��ر �ن �!ورھم و�واط��م وأ�
�رھم ����;�ل ا��ر��  -3

 .�طو�ر ا&���ل ادا.�� وا.�ر#� �ط�ل -4

و�;�ن ) �
ور و��س د-�� وروا�� وأ�.�ص ، (ا.���، ا����ر�و، : او��"ل ا���.د�� و

ا��روع ��0 ا���ر
� �� �.��ف ا����:�ت وا������ت وا�ظ�ھرات ا;:���� دا.ل �را
ز 

   )2(.ر���� ا ط��ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .191- 189مصطفى قسيم ، فاطمة يوسف حصاوتة ، ص مرجع سابق ،  -  1

 .192مرجع سابق، مصطفى قسيم ، فاطمة يوسف ، ص  -  2
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 ا���ل�4:  

 

 ���
� ������� ا!���� ا�!����� و ا�ر�و�� وأھ��� :د أ��7 �ن اوا)7 أن �D�ط� ا

�1 �� ا!���� ا�ر�و�� وذك �ن .�ل أھدا��� ا!���� وا!���� و2 ��
ن �ذه ا ��ط� أن ��7# ��

إ2 إذا �م ���ءھ� ���ءا ����� و�و�رت ���� 
ل �روط ا���ط و �!���ره وھذا �� أدى إ0 �!دد 

��د�د وھذا �� أ
دت ���3 ا ���ب وا!وا�ل �� إ.���ر ا ��ط� �� ��������� وا ��ط� ا

��و2ت وإ�#�ھ�ت  تأ�Iب ا&�#�ھ�ت ا�ر�و�� و�!ت إ0 إ.���ر ا�واھب �ن .�ل �را��

��ن دا.ل �را
ز ار����، و�ن ��ن ھذه ا�#�2ت �#�2ت !�����ذ �� ا�در�� وا ط��ل ا�ا

����ا ��ط� ا&#����� و�#�2ت ا ��ط� ار��)� .� و�#�2ت ا ��ط� ا



  

  

  

    

  

  

  

  

  

   

 

 



 

 

ا������ ا�������� ��ط�ل ا����ف دا�ل :�ثل ا���ـ�ا�� �

 �را�ز ا�ط�و�� ا������

 ا��� �د �

 ا������ ا��������:ا!ول �

 .��ر�ف ا����� ا�������� -1

 .أ���ل ا����� ا��������  -2

 .�را�ل ا����� ا�������� -3

 .ا����� ا��������أھداف  -4

  .ا�ط�ل ا����ف:ا����" �

 .��ر�ف ا�ط�و�� -1

 .�ر��� ا�ط�و�� و أھ����� -2

3-  ������ و � �� .��ر�ف ا�ط�ل ا��!�ف أ

  .�را�ز ر���� ا�ط�ل ا��!�ف -4

  .ا������ ا�������� ��ط�ل ا����ف:ا����ث �

 .إ������ت ا�ط�ل ا��!�ف -1

 .����ل ا�ط�ل ا��!�ف -2

� ��#� 
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  :����د 

  

�� و ا��� ��ددت وإ����ت 
ن  ا��
������ط�ل ا�
	�ف ����� ����!� �ظرا ��ظروف ا��� ���ش 

�وم ھذه ا������ 
ن ا���"�� ا�	�
و �و�و��� و	ط�ل +�ر، و�	�' 
ن �(ل ھذا ا��!ل أن ���رف ��' 

وأ�,�ل ھذه ا������ و 
را"��� و ,���� إ	���.� ا�ط�ل ��� وا-ھداف ا��� �	�'  ا���"�� ا�	,و�و���
ن 

�� ھذه ا������ .��01�� إ�' 
�ر�� ھذا ا�ط�ل ا�
	�ف 
ن �(ل 
را"ل ا�ط�و�� ا���د�� وا��ر,�ز ��' �

��ر�ف 
را,ز ا�ط�و��  ا��!��ص ا��� ��
�ز .�� �ن �2ره 
ن ا-ط��ل ا���د��ن، ھذا .��01�� إ�'


را��ة 
�,(�4 وإ"������4  6
 ،6
��
ا�
	��� وأ�وا��� ودورھ� �� �,و�ن �رد !��7 �� ھذا ا�

  .و
�ط�.��4 
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: أو������  ���وم ا�����
 ا�

  .�8د ��ددت ��ر���ت ا������ ا��1
���� و
ن أھم ھذه ا���ر���ت ��د 

1.1  �
ا���ر�ف ا���و��و�و�����
 ا�������:  

ا������ ا1ج .,و��� ا�	�رورة ا��� ����م ا��رد 
ن �(���  Guy roché'' �2 رو�� '' ��رف -


�  ا:��
����   و�	��.ط ا����!ر , ���
.>	�د
�ج ھذه ا����!ر  �8وم وا�;�8��� �و	ط4 ا��1

�"ت �?;�ر ا����رب وا������ن ا��1
����ن و
ن ;م �,��4 
6 ا�
"�ط  ��!��4 �� .��ء 

4��  )1.(ا��1
��� ا�ذي ���ش 

 �����رات وا���1ھ�ت ا�0رور�� ا��� '' ���ب 
��ز '' ,
� �ر

��� �8!د .�� ط.6 ا�� ���?.

�����
�� ا�
واAف ا� ����
  .�	��د ��' أداء ا-دوار ا:��

�� ��ر��4 '' 
���ر "
زة '' و�ذھب  ������� ����

��� ���م و����م و�ر.�� �8وم ��'  ا:��� ���?.


راھق �را�د�و
����ر وإ���ھ�ت  	�و,�ت ا ����� ا�����ل ا:��
��� و��دف إ�' إ,�	�ب ا��رد ط�( 

 ����
 ����

6  و �	�ل
��	.� -دوار إ�� 4����� ��  أ�راد ا��
��� �?�ذ و��ط� �4 ا�1د
�ج، وأن ا��رد 


� ��ص��ا�
����ر وا-دوار ا��1
���� وا���1ھ�ت ا���	�� وا���!�� ا������ �� ا������ �ن ھذا  

   )  2.(ا�����ل

�وم ���� �
��� ����م ا��رد 
ن �
�ذا ا�. ����
��دات وأ�راف و��8��د  ا�!Cر �������� ا��1


�ر	

6 أو ا��
��� ا��� ���ش .دا���� "�' �	�ط�6 ا��,�ف 
6 أ�رادھ� 
ن �(ل ��

�ط 
ن �ا��- �


�4 وھ� �"دث 
ن �(ل و�ود ا�����ل .�ن ا-�راد ��
ا�
����ر وا��8م ا�
8.و�� إ��
���� دا�ل أ	ر�4 و

����
  .ا�ذي ���.ر �وھر �
��� ا������ ا��1


ا���ر 2.1�����
 ا������� � : �ف ا����و�و


ر,ز "ول ذا�4 ��دف  ��رف �

و ��"ول 
ن �(��� ا��رد 
ن ط�ل ���
د ��' �2ره � ���
� ���?.

 ���
�� "���4 �1.�ع "����4، ا��	�و�و��� إ�' �رد ��G0 �درك 
��' ا�
	ؤو��� ا��1
���� و,�ف ��"

                                                 
، مذكرة نيل شهادة ماجيستير في علم إج الصمأساليب التنشئة األسرية والسلوك العدواني لدى األطفال ، نالي جمال  -  1

 .37، ص  2009-  2008التربية ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .27، ص  علم النفس االجتماعيمحي الدين مختار ،  -  2
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�درك �Aم و �	�ط�6 أن �0.ط إ����:�4 و��",م �� إ�.�ع "����4 .
� ���ق وا�
����ر ا��1
���� و


6 �2ره �

6 و���زم .�� و�	�ط�6 أن ���I ا��(�Aت ا�	����
  ) 1 .(ا�

�� ذ�ك ا�����ل ا��1
��� ا�ذي �	��د ا�ط�ل ��' �,و�ن ��!��4 �?. ����

� ��رف ا������ ا��1,


ن و	ط4 ا��1
��� وا�;�8�� "�ث  4.	�,� �
��' إ	�
رار��  �"��ظ أدوار ا��
����  ���ب 
ن �(ل 

4

6 و �8د��
  )2.(ا�


�4، و و ��
 6

,ن ا�ط�ل 
ن إ,�	�ب أ	���ب �د�دة �	��ده ��' ا��,�ف � ���
� ��ھو ��رف .?�


ن ا01طر.�ت و ا��8د ا���	�� ا��� Aد ��	.ب �� "دوث ��ل  ����� �

� 	���ل ا�ط�ل ��
و �
وا 	��


وه ا���	� وا��	دي وا����1��، و"�' ��	ن ��� �,و�ن ط�ل 	��م ��
�6 .!"� ��	�� و����8 	و�� � ��

�8م و
;ل ����، 
ر�.ط� .وط�4 ����� 
��.�� . وط��� ��ده أ�(��A ورو"�� ود���� و	��	�� و��
�6 .روح 

��، و�4�C �"ب د��4 �� ���
6  و
دا �8�
�ت  �� ا�د��ع �ن ��8د�4 وإ�
��4 .ر.4 ور	و�4 ا�,ر�م و
�وا�	�

��    ) 3.(أAرا�4 .�����4 و.>
�دادھ� ا��Cرا�� و ا�;�8

 ���
6 : '' ��طف �2ث '' و��ر��
ھو ا���!ر ا-	�	� ������� و.?��� إ	�د
�ج ا�ط�ل �;�8�� ا�

 ��
6، و
ن و���
ا��1
����، ��د .�ر	و�ز و ���ز �رو��ن أن ا����ب ا-	�	� 
ن ا�;�8�� ھو �Aم ا�

 ����
�� ا��ظر ا��رو�د�� ���.ر ا������ ا��1��.���

����ر وا�د�4 و�,و�ن  ا,	�ب  �� 4��
ا�ط�ل وا	�د

���ط�ل ا-�� ا-��' و�ؤ,ذ أ!"�ب ا���1ه ا������ ،����

��� ا������ ا:��� �� �C��ا ��
 � ا�ر
زي أھ


� �,�	ب ا�8درة ��'  �!.7��" ����
�م، وا��?;ر أوھ� ا��
���  .�:�ر�ن  ا:�!�لإ����وا��?;�ر 

��، و ا��1
���� ا-	�	�� ا��� �!.7 ��
ن �(ل ���م ;�8 ����

��� إ��� �� ��

�د ��ا��رد �ن طر�8

�
�ر�� دوره  ��
رة ��' 
دى ا�"��ة، و�
ر  وط.�8 ��	
 ���
� ����
�ذا ا���ر�ف �,ون ا������ ا:���

��رات وا-دوار ا��� ��,ل 
، و�ؤدي ��!��4 ا�ط�ل .��رة "ر�� ��د
� �	�د
G ا��8م وا:���ھ�ت وا�


�4 و��ذا ���.ر ھذه ا��
��� 0رور�� ��,و�ن ��
 �� 4��
�و
4 �ن ا�ط�ل و �طو�ر '' ذات'' إ�' إ�د�


، و,ذ�ك �ن طر�ق ���م ,���� أداء هذا�4 ,��ص و��!� 
ن �(ل 	�وك ا+�ر�ن وإ���ھ���م �"و


�زة .���
و ا�	��م ��' �
ا-دوار ا��1
���� ا�
�����، ا�ذي �ؤدي .دوره إ�' ظ�ور ا�ذات ا��1
���� ا�


ن أدا�4 وظ���4 ,�0و ��  أ�4 �
,ن إ��.�ر أي ���ط �.ذل ����م دور إ��
��� �د�د و �
,ن ا���ص

                                                 
، عين مليلة ، الجزائر، دار الهدى  مفاهيم أساسية في علم النفس اإلجتماعيجابر نصر الدين، الهاشمي لوكيا،  - 1

 .39، ص  2006للطباعة و النشر ، 

 . 11، ص  2007،  1، الوراق للنشر و التوزيع ، طقبل المدرسة التنشئة اإلجماعية للطفل ماوجيه الفرح ،  -  2

مذكرة لنيل شهادة  ، على التنشئة اإلجتماعية للطفل داخل األسرة التحضيريةإنعكاسات التربية عز الدين جيالني،  - 3

 .62،ص  2010الماجيستير، علم إجتماع التربية ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 
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6
��
�����ص ا�
��"ق .����
�� أو .8وة ا��رط�، أو .��د  )1.(�
��� أو  ����

��� ����� إ��� �.�;
.


�، وإ���ھ�ت، و��دات، وأدوار ا��
���� �د�دة، ���.ر �A ����ر���0، أو .?�� �
��� أ�رى و����م 


��� ا������ ا��1
���� و
ن ;م ��ظ� �� ��

�د ��
رة �
,ن أن �
ر .�	
 ���
����?. ���
ر إ�' ھذه ا��


را"ل ا��
ر ا�
�?�ر، و�ظ�ر .و�4 ��ص ��د
� �"�ول ا�����ن وا�����ت ��) 	ن دون (ا���ص 

و إ,�	�ب 
را,ز �د�دة أ ا����8د�� ��' أداء أدوار �د�دة أو ���Cر .�ض أدوارھم :دھم ا���ر�ن ����� أو

 ��
��ت  ��
  .    ا�"د�;� ا�


ر"�� ا�ط�و��،  ��و�,ن .�ض ا�
ؤ���ن ��ر�ون �
��� ا������ ا��1
���� أ��� ا��
��� ا��� �"دث 


� و �ؤدي إ�' �
و ��!�� 6
��
 �� 4��
��رة  و�رون  ا��رد وإ�د
أن إ,�	�ب 
�ر�� �د�دة أو 

 ���
� 6Aوا�ا ��  )2.(أو إ,�	�ب �!��ص ;�8��� �د�دة'' �;ـ�8ف '' 
	�"د;� ھ� 


��� �"و�ل ا�1	�ن 
ن ,��ن .�و�و�� .	�ط �د�4 ا	��دادات وAدرات ,�
�� إ�' � ��و��رف .?�

����� ������. ����

����ره و�ظ
4 ا��1. 6
��
  )3.(,��ن إ��
��� �Aدر ��' ا�����ل وا����
ل 
6 ا�

ن .�و�و�� و���8 ,ل ھذه ا���ر���ت �� ,ون ا������ ا��1
���� ھ� �
��� �"و�ل ا��رد 
ن ,��


,ن أن ��م أو � : ����

6 وأن ا������ ا��1��
و�ط.��4 ��!.7 ,��ن �Aدر ��' ا��,�ف وا�1د
�ج �� ا�


ر إ: .و�ود أط��ل �
�رس ����م ھذه ا������ �	�.  

 ،������
�� و�����
وھ�� �
,ن أن �8ول أن ا�ط�ل ھو أ	�س أي ����� إ��
���� -�4 ا�"�
ل ��� .,ل 


�� و�,ون 
ن �(���  وأن 
ر"����

� �,�	ب 
ن �(��� ا��رد �Aم �
 ��!��4 ا�ط�و�� ھ� 
ر"�� 


6و�����ل  ��,�ف ا��1
���� ���وا�ق و ��
�� ھذا ا�.  

2. 
����� : أ���ل ا�����
 ا�

 �
  : �?�ذ ا������ ا��1
���� �,��ن أ	�	�ن ھ


 � �ودة  1.2�����
 إ����)
دور  ، ا�
در	�،  ،ا-	رة
;ل ��م �� ا�
ؤ		�ت ا�ر	
�� : )ر���

ا���!� و
را,ز ا�
ؤ		�ت ا��ر.و�� ,��
در	� و
را,ز ا��ر.��  �� ا��.�دة، وھ� ��70 أ,;ر

 )4.(إ��دة ا��?ھ�ل 

                                                 
 .414، ص  2006، دار المعرفة الجامعية األزاريطة ، مصر ،  قاموس علم االجتماععاطف غيث،  -  1

، دار المسيرة ، عمان 1، ط مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربويةنواف أحمد سمارة، عبد السالم، موسى العديلي،  - 2

 .80، ص  2008األردن ، 

 .415مرجع سابق ، عاطف غيث، ص  -3

4  - www.gutfkids.com/arindex.phpation :10:50 13/02/2014 
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�� ا������، و��م ا������ ا�
8!ودة �ن  �
,ن و,ذا ھ��ك أھداف 
8!ودة �� ھذه ا������  ��8�8"�

طر�ق ا�����م وا��در�س وا��و��4 ا�
.��ر ،��-	رة ���م أ.����� ا���C وآداب ا�"د�ث وا�	�وك 

�� ا�;�8�� و
����رھ� وإ���ھ���� و�"دد ��م ا�طرق وا-	���
وا-دوات ا���  با�!"�7 و�ق �ظ�


� أن �	��د ��' ��رب ھذه, ،���
���ف 
را"�4 �,ون ����
�  ا�����م  ا�;�8 ��ا�
در	� 


8!ودا، �4 أھدا�4 طر4A وأ	���.4 و�ظ
4 و
��ھ�4 ا��� �!ل .�ر.�� ا-�راد و������م .طر�ق 

����
).1(       


 "�ر �  2.2�������م �� ا�
ؤ		�ت ا�	�.�8 
� �د ا�
در	� : )"�ر ر���
(�ودة ����
 إ

 �� )2.(و	��ل ا�1(موا�
ؤ		�ت ا���!� و��70 أ,;ر 

�� ا������ و-ن ا��وا
ل ا�'  �ؤھل وھ� : �"�وي ��' أھداف 
8!ودة 
ن ھذه ا������  ��8�8"�

 4�
��

ن  ���
,ن 0.ط�� و�,����� و���رب ا�ط�ل ا��8م وا�
����ر ا�;�8� : ��ا��� �ؤ;ر ���

و	��ل ا�1(م وا�	�
� وا�.��� ا�
"�ط� .4، و��م ھذا ا��
ط 
ن ا������ 
ن �(ل ا�
	�د و 

��رات وا-�,�ر وا��8م ا��1
����،و,ذ�ك �.��4 
وا�
	رح وذ�ك 
ن �(ل ���م ا��رد ا�
���� وا�

����

و�� 
ن ا���1ھ�ت وا�
����ر وا�
را,ز وا-دوار ا��1�
).3 (  

3.  
����� : �را#ل ا�����
 ا�

;م �?�� ا�1وة وا-�وات ا�ذ�ن �,.رو�4 إن أول 
ن �.دأ .����� ا�ط�ل �� ا-	رة ھ
� ا-ب وا-م 


ن  ����
���ت وا��8و.�ت أو"�� ��' ���8د �
�ذج �,
	�� �8و
ون .��4��8 .�,ل 
.��ر، و
ن �(ل ا�


� و
��دة ��درا���!��ت ا���

�ن ���!ر ا-�راد ا�
رادة  ا:�Aداء � �راھ� ا-	رة ���-.و�ن 	�� ،��.

��
0�
�م ا��1
���� ا����8; ���� و
����رھ�  ����
�� ر
وزھ� و
�Aط�.6  و�ط.6 .��� �,� ��و
��8دا�

4�
��
4 �
�6 أ�راد ��  )  4.(ا�;�8�� ا���م ا�ذي ���رك 

����
  .�8د إ���ف ا���
�ء "ول ا�
���ر �� �"د�د 
را"ل ا������ ا��1

  : وھ��ك 
ن �8	م ھذه ا�
را"ل إ�' 

1-  
طرح ھذا ا�
���ر ,و��وك ��!�ف ا������ ا��1
���� إ�' ;(ث : ا� $ول ا�������ر#�


���را أ	�	�� ���
��ز .�ن 
ر"�� وأ�رى ���

را"ل 
	��د
� ا�8.ول ا��1 : 

                                                 
  .44مرجع سابق ، نالي جمال ، ص  -1
 .نفس الموقع -  2

 .45مرجع سابق ، تالي جمال ، ص  -  3

 .132، ص  204، عمان األردن ، دار الشروق ، 1معن خليل ، التنشئة اإلجتماعية، ط -  4
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Aدرة ا�ط�ل �� إ,�	�ب ھذه ا�
ر"�� ��طوي ��' :  �ر#�
 �� %$ل ا� $ول ا������  - أ


ن أ.و�4 �,�4 : �� ��
���� ،4�
��رات أدا��� �ط�ب 
�م أو إدراك �
�ذا �رف و: �	�ط�6 

4� ��
ن ��8. �� .�8وم .�!ر��ت �ط�.�� وا�ده 
�4 و���ذھ� ."ذا��رھ� �و

وھ�� �.دأ ا�ط�ل �� ا-�ذ .��ن ا��1.�ر رأي و",م ا+�ر�ن : �ر#�
 ا� $ول ا������  - ب

 �
�A '�� ر�د أن ��!رف و���رف� �
��دھم، و,�ف �",
ون ���4 وھو �8وم  واھ�� ��د


ن أ�ل ,	ب ر�0ھم وا	�"	���م و�8د�رھم �	�و,4  ،�
 ..��ل 

�ظ�ر ھذه ا�
ر"�� ��د
� �.��د ا�ط�ل .�,ل ,.�ر �ن 
"�ط :  �� $�د ا� $ول ا������  - ج

�م �.رات ������� و�(���8 ) أ!د�Aؤه وز
(�4(أ	ر�4 و �����ل 
6 ا+�ر�ن �
��,�	ب 

أ	���ب ا��.ر�ر ا�	�و,� �� ا-���ل �د�دة و��.�ور ��ده 
����ر ��!�� و�ر	� ��ده 

����
  )1.(ا��1

 G

6 �در���� و��,�ف 
ن �(ل ھذا ا��!��ف �("ظ أن ا��رد ��د��
�� ا�  4��
�.دأ أو: .���4 .?ھ

 4�
�Aو  ��

"�ط4 ا�1
��� ;م �.دأ .>دراك أھ ��
ن "و�4 إ�' ا�."ث �ن 	�و,�ت وأ���ل  ا+�ر�ن


� ��دھم ��,	ب ودھم و�8د�رھم و
ن ;م A.و��م �4�A ���.  

 ��و�
ر ا������ ا��1
���� .>��.�رھ� ����ل إ��
��� ��ر�ب ��4 �طور ا-دوار وا�وظ��ف ا��� 	�ؤد�

ا�ط�ل 
ن ا���"�� ا�ط�ل �.�� �,ل 
ر"�� 
ن ھذه ا�
را"ل ا�
����� .ل أ,;ر 
ن ذ�ك Aد ���Cر 
ر,ز 

  .ا���	�� ا��1
���� وھذا 
� 	�("ظ4 ھ�� �(ل �طر��A �,ل 
ر"�� ��' "دا 


ط��.4 : ا��ر#�
 ا(و�) • 6
أو 
� �ط�ق �����  �ا-	�	��� ھذه ا�
ر"�� �"�ول ا�ط�ل أن ��,�ف 


ط��.� ا��	
�� وا�.�و�و��� ���
 �
 .أ	م ا�"����ت ا-	�	�� ��ط�ل و:	�

�م �
���ط�ل �� ھذه ا�
ر"�� ��8.ل ,ل ا�
��ھ�م و ا�
���� ا��� "ددھ� ا�را�دون وا�ذ�ن ����
ل 


6 ا�,.�ر، �ذ�ك ��
��	4 1ر�0ء ا+�ر�ن .��ر2م 
ن إ.دا�4 �
�8و
� و������ �	.��،  �,�ف ��!� 

�و �	���ب ��
واAف ا�
����� و��,ون �در���� .�ض ا-�
�ط ا�	�و,�� ����� ا�.� �	�وك 	���1

 ا�,.�ر، �����م .���در�G إ	�.��د، .�ض ا-�
�ط ا�	�و,�� ا��Cر 
8.و�� .���	.� �4 وا��� Aد �ؤدي إ�' 

  .ا-ذى و�دم إ�.�ع "����4 ا�.�و�و��� ا�
"دودة  �	.ب أوAد أز
�ت  "دوث

�� ا�
واAف ا���  �,
� Aد �"دث �
��� ا��
��ز ����� �	�وك إدرا,� �"و ا��وا�ب ا-	�	� ��
ر .�

إذ ��"ول إ�' إ��رات ود::ت �	���ب ��� ا�ط�ل �� ا�
وAف ا�,�� أو .
�رد �,رار ھذه 

ا��1رات و
ن ھذا ا�
�ط�ق �.دأ ��
�� ا1	����ب وا1	�د
�ج و��,�ل ا��8م ��!ل إ�' �,و�ن 

                                                 
 .345،ص 2002مطبعة ابتل ، ، القاهرة نظرة معاصرة في علم اإلجتماع المعاصرعبد المجيد الخطيب سلوى،  -  1
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7 ا-	�	�� ���!�� ا�ط�ل ,
� �رى )
دات أن ا1	���.� �.�ض ا��(
�ت وا1ر��'' Sigms'' ا�


� ھ� إ: إ	���.� ��
���� ا��� "دد��� ا��
��� .��ءا ��' ا�!را��ت .�ن ا�
;�رات ا�دا���� 

   ) 1.(وا���ر��� 


ن إ	���.�ت  4�� G��� �

�.���� �	��ده ��' ا��,�ف 
6 .���4 وا��?;�ر �� ھذه ا�.��� �1.�ع و


��ل ��م ا���س ا1,����,� �رى أن ا�!را��ت ا�"�دة  ��"����4 ا�.�و�و��� ���درا	�ت ا���	�� 

  .ا1".�ط�ت وا��� ������� ا-ط��ل ����� ا��.رات ا�!د
�� و��Cر ا��و��Aت 

�ل ا�!�Cر Aد �	.ب �� ظ�ور إ�"را��ت �ط�رة وأ
راض ��	�� ����� ����
(ت ا�,.�ر ���ه ا-ط�

�و ��د !�و.� �� ا���.�ر �ن ��	4  ,�ن ا�ط�ل و�!.�� ��!� إذا�
ن A!ور �Cوي "�د،  �����


6 ا�را�د�ن ,
� Aد : ��رف ,�ف ��,ر �� �ل 
�,(�4 .	.ب ��
 6
�� ا��1راض أو ا����ھم 

 4�C� ره و,�  .A!ور 

• 
وھ� �.دأ .���م ا�ط�ل ا�8��1ل �� ا�
,�ن 
ن �(ل ���م ا�".و وا�
�� : ا��ر#�
 ا�*���


,�ن ا�ط�ل 
ن ا�"!ول ��' Aدر � ��
ن  ,.�ر وا��ري، و�,�	� ھذه ا�
ر"�� أھ
�� ,.�رة 

�� ا-ول 	ر��ن 
� ��Cر �و4���A  .�	�8(��� ا�"ر�� �� ا����
ل 
6 ا-���ء A��	 ��-ن ا�ط�ل 

��
6 ا�را�د�ن 
ن ا�	�و,�ت ا���  وإ	���.��4 و�ر.ط��
 6
 '��

�ط 	�و,�� �د�دة ���?. 


را"�4 ا-و�' ,�4�.8  	�	���ب �� ��
� �8دم �4 
ن أ,ل و�رب وأ���ب ��("ظ  �,ل �


;�� ا��رح وا�	رور وا�0"ك وإ!دار أ!وات�
  .  إ	���.�ت ا�

• 
� ھو �
و ا�8درة ا��Cو�� ��د ا�ط�ل أن 
���ح ھذه ا�
ر"�'' << �ورج 
�د''���8د : ا��ر#�
 ا�*��*


ن ا�8درة ��' ا���,�ر وإ,�	�ب إ���ھ�ت و
واAف ا�,.�ر -ن ھذه ا�
ر"�� ��	م .��1د
�ج  4�,
�

�م و��8' ا�د�م وا�ر�0 وا�8.ول �
�� إ���ھ�ت و�Aم و
��ھ�م ا�,.�ر "�' �	�ط�6 أن ��وا!ل 


6 ا�,.�ر��

ن A.ل ).2( 

وا1.���د �ن ,ل 
� ����4 ����� و ����� -ن أ	�س ھذه  ا:	�8(��� وAد �.دأ ھذه ا�
ر"�� ..وادر 

ا�
ر"�� ھو ��,ل ا��
و ا����8 وا��Cوي، و�"دث �دى ا�ط�ل �� ھذه ا�
ر"�� "��� ��د�ل 

	�و,4، و�!.7 ھذه ا�,�
� ا�
	��د
� �Aدرة ��' إ	�ر��ع ا��.رة و
ن ھ�� �.دأ ا�0
�ر 

�� ا-� �A) ,ل���ت  ا�
ا�"	�� �P.�ء أ
�م  وا�8دوة "�ث �ظ�ر ��ك ا-وا
ر وا��واھ� وا�����

 �

� زادت �.رات ا�ط�ل ,��,�ا-ط��ل،و�,ون ��� �?;�ر ��' ا��
و ا�8درة ��' ا�0.ط ا�ذا��، 
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 زاد �
و ا�0
�ر ا����8 
ن �(ل ز��دة ا�و�� .�8م و
��8دات ا��Cر و
ن ;
� �!.�A 7درة ��'

�م 

4 وا	����ب إ���ھ�ت ا+�ر�ن و
��8دا��م و
��ھ��A4 و
0.ط إ���ھ��4 و
��8دا�4 و
��ھ�

�م، �����C �	��ده ��' �8ل �.رات 
��ددة إ�' ا�ط�ل وإ��زال �.رات ا��Cر و.�� �	�ط�6 
�Aو

 ��
ن �.رات 	�.�8 و�Cر	وھ� �� ��س ا�ط�ل  �!�� ����
ا�,.�ر إ	��دام أ���ظ د::ت أو 


ن A.ل 
;ل "ب �,ل  ���Q ، "ب ا�ر	ول و"ب ا�!"�.� ر�0 
واAف 	�و,�� 
���� �م ��ر


��8ده. �A)� 4��
�م و��8د�4 و,ل �� Q.  


ر"�� :"�8 �,ون !ور�4 �ن ��	4  ��
� أن ا�ط�ل �� ھذه ا�
ر"�� ��8
ص �دة أدوار و,

�� .�,ل .
��!�� و��
�ز �

ن إ,�	�ب �.رات �.��� �!ور 
6 ا��
��� ا��� ����
ل  4�,
�

�

��، ."�ث �درك ,ل �رد دوره ودور ا+�ر�ن و ����
�� ا-دوار ا��1����و4�A  �د�دة �ر�.ط 


��� ا���ب ا�
�ظم ���ر 
�4 ھو 
ن ا+�ر�ن و
� ��و4�A ا-�ر�ن � ���أن '' �ورج 
�د'' ، 

�م وإدراك ا��دف ا���م��. �
��  )1.(ا�ذي �	�' إ��4 ا��ر�ق �0وا ��و6A 	�وك .��8 أ�راد ا��ر�ق 

4. 
�����  :  أھداف ا�����
 ا�

�دف ا������ ا��1
���� إ�' �:  


ر,ز "ول ذا�4 :  ��و�ن �-��
 ا�ط�ل 4.1�
وذ�ك 
ن �(ل �"و�ل ا��رد 
ن ,��ن .�و�و�� 

 ��
د ��' �2ره �� إ�.�ع "����4 ا-و��� إ�' �رد ��"
ل ا�
	ؤو��� ا��1
���� و�در,��
 و

.���8م وا�
����ر ا��1
���� ا�	��دة ��0.ط إ����:�4 و��",م �� إ�.�ع "����4 و���I  و���زم


6 �2ره  �
 ) 2(ا-	�	� 
ن ا������ ا:��
����  ا��دف ھذا  و���.ر �(�Aت 	��

4.2 
�,�	ب ا��رد ھو��4 �ن طر�ق ا������ ا��1
���� و
ن 
,و��ت ا��و�� ��د : إ����ب ا��و�

و
ن �(ل  و.���4 �ز أ	�	��4 و��?;ر ھو�� ا��رد .��	(�� ا��� ���
� إ���� ا�د�ن وا���C ,ر,�

�م 
�4 وAد ذ,ر �
أن ھو�� ا�1	�ن ���ق إ��
���� و���8ل '' .�ر�ر '' �ظرة ا+�ر�ن �4 و���

 ����
 .إ��


ل ا������ ا��1
���� ا�	��
� ��' ����� : و1$ط0 و�و��0) ا�ط�ل(����ل ��وك ا��رد  4.3��

و0.ط 	�و,4 وإ�.�ع "����4 .طر��8 �	��ر ا��8م ا�د���� وا-�راف ا��1
���� "�ث  ا��رد

 ���
� ����، و
� ��ب ذ,ره أن ا�8در ا-,.ر �

4 ,���� ,ف دوا��4 �2ر ا�
ر2و.� أو ا�"د ���
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6 	وي و.4��8 �>ن ھذه ��
�� ���8م �

� "وا�ز و0وا.ط :.د �Aإ ��
;ل �� ����
ا������ ا��1


��ت ا-,;ر .دا���ا�0و��

��ت "�' ا���
 .ا.ط �و�د دا�ل ,ل ا�


 وا� ��م $�� 4.4�����
6 ا-دوار وا�
ر,ز ا��1
���� ا��� �� ,ل 
 ��"دد : ���م ا(دوار ا���

 ���

�ر	�� ا-�راد وا��
���ت، و����ف ھذه ا�
را,ز وا-دوار .>��(ف ا�	ن وا���س وا��

6
��
�8د �ر0'  6
��
��  ��Cل أن  و;�8�� ا���� �
ا�
رأة 
ر,ز أو �8وم .دور 
��ن، ور.


6 آ�ر، وھذا را�6 ���ظ�م ا�;�8�� ا�	��د��
 40��� ��"�ظ ���4 أو �ر��.. 

2
 أ���ط ا���وك 4.5�� .إ����ب ا���ر2
 وا� �م وا���ھ�ت و

 أ����ب ا� درة ��) �و%5 إ���$�ت ا��4ر �#و ��وك ا��رد وإ��ھ��0  4.6

�م : �����رات ا(����
إ����ب ا�ط�ل  4.7�

ن �(ل إ�!�ل ا�ط�ل .�-�ر�ن وا�����ل �

��رات ا-	�	�� ا�0رور�� 1;.�ت و�وده و�"�8ق 
وا��1راك �� ا����ط ا��
��� ����م ا�

6
��
 .أھداف ا�

"�ث أن ا������ ا�	و�� �	��د ا�ط�ل ��' أن ���ش Aدر :  �# �ق ا(�ن ا����� وا��#� ��ط�ل 4.8

 ��
ل �ن  ���. ا1
,�ن �� �

ن ا�
�,(ت ا���	�� وا01طرا.�ت وا�
�,(ت ا-	ر�� , �����

   ) 1.(طر�ق ر���� ا�وا�د�ن ��' �,و�ن ط�ل 	��م ا��8ل وا��	م


راره و.4��8 وھ� ا-داة �"رص �	6 1
��
و
ن ھ�� �8ول أن ا������ ا��1
���� ھ� و	��� ا�


6 أ�راده وإ�دادھم �
وا��� ا�"��ة وھ� �	��دف ا�ط�ل .>��.�ره ا�.ذرة ا-و�' ة ��' 
را����
�� ا�

�8د زر��� أداة ��!و�ر  ���)C�	إ ��	و:�4 وأ"�

را���4 و�و��ر إ"������4  و. ��
A 6  ھذا وإذا
��
ا�

��Aور.  

  : ا�ط�ل ا����ف و�را�ز ر����0: *���� 

1-  
  :��ر�ف ا�ط�و�

ھذه ا���ر���ت و��8 ��1!�!�ت 
"دد���،  ا����ت ��ددت ا���ر���ت ا��� �"�ول �"د�د ا�ط�و�� وAد 

�م �
ر"�� ا�ط�و�� �
  .و�ظرة ,ل 

�����ر  ��ا���رة ا�وا��A .�ن ا�	�� ا�;��;� وا���
	� ��ر أو ا�	�د	� '' دا�رة ا�
��رف ا�.ر�ط���� .��

  ''��ر 
ن ا��
ر 
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�

وس ا��د�A ر��  و�"ددھ�	ز .�
��رة "��ة ا�1	�ن وا��� �� ���� ا�
ر"�� ا�
.,رة �?.  ����
ا��1


"�و�� ���م ا���8م .?دوار ا�.���Cن و
	ؤو�����م و��م ذ�ك 
ن �(ل ا���ب  ��
و ا��	م و.ذل ا���ود �

 �
 .وا����م ا�ر	

  

 ��"�وان وا�1	�ن �� ا��
و !�Cر ا� ا�
دة ا��� ��08��'' و��رف ا���
�ء ا�	�,و�و���ن ا�ط�و�� .?�

وا��رC�.� '�" �Aوا 
.�R ا����"�ن و���
دوا ��' أ��	�م �� �د.�ر �ؤون "�����م و�?
�ن "�����م 


د ا�!�Cر ,ل ا��1
�د ��' آ.���م ��� ����
�ن .��8�م وذو��م ا�.�و�و��� وا���	�� و?� ��).1(    


� ��رف .?��� �.�رة �ن 
را"ل �
ر�� 
�در�� 
ن �
ر ا�,��ن ا�.�ري 
ن ا�
�(د إ�' ا�.�وغ وAد ,

م 1989إ�' A.�ل 	ن ا�ر�د "�ث "ددت ا��A���1 ا�دو��� �"8وق ا�ط�ل ا�
و��A ��م  -أ"���� –�طول 


ن �
ر ا��رد 18��رة إ����ء ا�ط�و�� ��د  ��	).2 (  

  : �ر#�
 ا�ط�و�
 وأھ����� -2

ا�.��ء ا�ذي 	�ؤ;ر ��' 2د  .�ت�ا����.ر ا�ط�و�� 
	ؤو��� ا�"�0ر ���8دة ا�
	�8.ل، ��-ط��ل ھم 

�م �"
�ون ��' ���8�م � 6
��

	ؤو��� ا�.��ء وا���
�ر و ا���
��ا�.  

�� ا�
ر"�� ا��� ��,ل ا-	�س �� .��ء ... و���.ر 
ر"�� ا�ط�و�� 
ن أھم 
را"ل �
ر ا�1	�ن�

�� ���م ا���!�� ���� ا��8م وا���1ھ�ت،و��م ���� ا�
واھب وا�8درات و�,�	ب ��ا�1	���� "�ث ��70 

ا-�
�ط ا�	�و,�� ا�	��
� -ن ا�ط�ل �� ھذه ا�
ر"�� �,ون �A.( ���?;�ر وا��و��4 وا���,�ل ا�
ر ا�ذي 

ا
G وا��د
�ت وا�ر���� �د���� إ�' ا1ھ�
�م .
� �و�4 ھذه ا�
ر"�� ا��
ر�� وا��
ل ��' ا1ھ�
�م .��.ر

ا��1
���� ا��� �	�م �� �,و�ن ��ل �Aدر ��' ا�.ذل وا��ط�ء ���� 
ن ا-
راض وا��8د ا���	�� 


�� .>��.�ر �,�

ن ا�
�,(ت 
ن �(ل ا1ھ�
�م .ر���� ا�ط�و�� ر����  ���Aو�0( �ن ا�وا�1"را��ت 

�	�ن، و��د ھذا إدراك ا1"�����ت ا�ط�و�� ذ�ك 
ن ا�
.�دئ ا-�(��A ا-	�	�� ا�
�رو�� ."8وق ا1

6
��
  .و�8د�ر ا��8
� ا�1	�ن و"
��� �,را
�4، و�,� �	�ط�6 ا�"��ة وا����
ل 
6 �2ره �� ا�


6 ,�4 "�ث ��.�C أن �	�' ,ل أ�ظ
�  و���.ر ��

��� �ر.�� ا-ط��ل ھ� 
	ؤو��� ا��

6 .�0�� و
6 ا-	رة .>��.�رھ� ا�ر,�
زة ا-	�	�� ��ط�ل "�ث �8دم �4 ا�Cذاء و
ؤ		��4 
���و�� 

 ���
وا1ر��د وا��و��4 وا-
ن وھ� 
ن أھم ا-���ء ا��� �"����� ا�ط�ل ,ل ذ�ك ��"�8ق أھداف �
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ا������ ا��1
���� ا�	��
� وا��� �	��د ا�ط�ل ��' ا��1
�د ��' ا���س وا��د�� �� ا��
ل وا�	�و,��ت 

 ���
��، و�?!�ل روح  ا����وا��",م �� ا�ذات وA.ول ا��"دي و
وا��� ا-�ط�ر وا�1	��م ا�
ر2وب 


6 ا+�ر�ن ).1 (  

  

 :��ر�ف ا�ط�ل ا����ف أ���2
 و-����0 -3

ا�ط�ل ا�
	�ف ھو ط�ل 
"روم 
ن ا������ وا-	رة ا��ر��� و
ن : ��ر�ف ا�ط�ل ا����ف )1

ا�
	���ن إ�'  �وال ا-ط��ل –ن  -م -��
���� ا���د�� و�8د !�ف ا����
�ن م، 	ول و1ا������ ا


���A)� 4 .��."ث ا�"��� وھ
� !���ن  ���
 : �دة أ!��ف أ	�	�� �ذ,ر 

• Pupilles  : م�وھ� ا���� ا��� �و�4 
ن طرف ا�
	�����ت إ�' ا�
!��7 ا�
���� ��ر.��


4 إ�' ���ت  وھ�� �,ون ��ذا ا�ط�ل ��' ا-Aل و�� �ر�� وا"د :�	���	�ط�6 ا��,�ل .4 

 ه �ر��

• Recueillies Temporaires  : ل.A ن
 ��
وھ� ا���� ا��� و�"ت C0وط 
�د�� ��م �	��

�� "�ن أن ھذه ا�
دة : ،����
 ���
ا-و���ء أ��	�م إ�' 
ؤ		�ت 
��!!� �ر�����م �
دة ز

 ���� ا�"�8�8 ������م ��4 ��!� إذا ,�ن ط�ل 
	�ف ���د�ل �0�A ا-"داث  �����


� و��ط� ا�ط�ل ,"
    ) 2.(إ�' ا�
ؤ		� ��ر.�� "�' ا�	ن ا���8و��� ا�


��ن أو : ا(ط��ل ا��#رو��ن أو ا(ط��ل "�ر �ر���ن •�
وھذه ا���� ��رف .�-ط��ل ا�

ور�0وا ا��1راف .�ؤ:ء  وا
رأةا�
	���ن �و�دوا ����� �(�A �2ر �ر��� .�ن ر�ل 

"�:ت 
ن ا-ط��ل �;روا ����م  �"ر
وا 
ن ا��و ا������ وا1	م ا������، ,
� �و�دا-ط��ل 

18�� ا���رع أو أي 
,�ن آ�ر �,�ن ا�
ر,ز 
�واھم، و�.دأ 
ن ا�
�(دإ�'   �.	���. ��	

�ذه ھ� ا��را�7 ا�
8!ودة �� درا	��� وھذا : ���� �دم  21��ط�ل ا�ذ,ر و� ';�P� ��	


ن ھذه ا-!��ف� ���	
  )3.(و�ود أ!��ف أ�رى 
ن ا�ط�و�� ا�

 : أ���ف ا�ط�ل ا����ف  )2

�ول ا�وا�د�ن : ا�ط�ل "�ر ا��ر�� -�
ھو ا�ذي �م إ���.4 ��رج إط�ر ا�زواج ا��ر�� وAد �,ون 


� و�و�4 ھذه ا���� ��!� ��ول �,���

ل أ	م أ
� وAد �,ون "���ول ا-ب و
�روف ا-م �
أو 
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���,�ل .�م 
!�"� ا��ؤون 
ن طرف ا�
	�����ت إ�' ا�
!��7 ا�
���� .�ر.���م وا�1راف ����م 

����
 .ا��1


��وي و
�دي و�0م ھذا ا�!�ف  �طر .>��.�ر أ�4 �� : ا�ط�ل ا��و0 �ن طرف %��1 ا(#داث -

ا-ط��ل 
ن ا����(ت ا�ذ�ن �د��م 
�,�� �دم ا�8درة ��' ا��,�ل .��ط�ل 
ن ,ل ا��وا"� و�دم 

 .�و�ر ا��و ا���	� ا�
(�م �4 

�و60 ھذا ا�ط�ل �
دة 
"ددة وھذا ����� �
!��ب 
�د�� : وا�د�0ا�ط�ل ا�ذي �ودع �ن طرف  -


ؤ��A �,ن �.8' �
دة طو��� و
ن ;م ا����� ��4 أو �و60 ."�� �دم ا����ھم .�ن ا�زو��ن).1 (  


ر"�� 
ن 
را"ل ا�ط�و�� و��و�' : ا�ط�ل ا����م - �� �
وھو ا�ط�ل ا�ذي �8د أ.و�4 أو أ"دھ

4

6 ,����4 و������
 ه
ن �8د وا�د�ط�م �و
����4 و�	
' ا����م 
ن �8د وا�ده، و�	
' ا 
ؤ		�ت ا�

  )2.(و وا�د�4


ن !ور ا�
��,ل وا��	ول ����� ا��8ر ةوھدا ا���رد Aد ��طور إ�' !ور: ا�ط�ل ا����رد - ...

وھ,ذا �0طر ���روب .	.ب ا�	�طرة ا�
�رو�0 ���4 
ن ا-و���ء و,;رة ا�
��,ل وAد �,ون 


� و�د 
ن طرف ا��رط� �و60 �� ا�
ر,ز�� ..	.ب �و�� أ"د ا�وا�د�ن وA	وة ا+�ر 

,;�رة ���"ر
�ن 
ن ��0رر ھذا ا�ط�ل ,;�را و�!.7 0"�� �
��,ل : ط�ل ا�زو�ن ا��ط� �ن  -

  ) 3.(ا��و��4 
ن ا�وا�د�ن أو أ"دھ
� ,;�را 
� �د�6 إ�' ا�1"راف

3( 
 :  �را�ز ر���
 ا�ط�و�

 ��
���ھ� ا�"د�ث وھ� ,ل ���ط�ت ا�ر���� ا��1
���� ا��� 
�ر	�. ����
��� ا��د
� ا��1
���.ر 


��ت ا�1	���� 
�ذ ��ر ا�.ذور ا-و�' ا��� �.�ت ��
��� ا��د
� ا��1
���� ا��
���ت وا�
 ����.  

��  Max SiporinوAد �رف 
�,س 	�.ور�� �?. ����

ؤ		�ت '' ا��د
� ا��1 ��طر��8 �
�رس 


ن ���Aم ا�
�,(ت و�(��� و�د��م �وظ����� ا��1
����، وھ�  ���Aو�س ��' ا���دة ا��	
� ����
إ��

 ���
,)4(  

                                                 
،ص  1969-  1968، دمشق 2، ط، مطبعة طوبين الصحة النفسية دراسة في سيكولوجية التكيفنعيم الرفاعي،  -  1

589  -591. 
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ن �(ل �,��,�ت ���� وأ	���ب �
��� ��"�8ق �
�رس 
ن �(ل 
ؤ		�ت �8دم �د
�ت إ�	���� 

 4�
��
��م 
  )1(أھداف و


��:ت ر���� و
ن  ��أھم ھذه ا�
را,ز 
را,ز ا��د
� ا��1
���� ور���� ا-ط��ل وھ� �
�رس 

�� أو ا-ھ��� وا��� �	�' إ�' �د��م وإ	�,
�ل دور �
 ��
ا�ط�و�� �� إط�ر ا��د�د 
ن ا�
�ظ
�ت ا�",و

�� أدا��� وا�	�� �"و �"	�ن أ"وال ا-ط��ل ا-	رة �� أدا ������� "�ل  ��ء وظ����� أو ا��1.� ��

  :ا�
�ظ
�ت دا�ل أ	رھم أو ��ر��� و��
;ل أھم ھذه 

1.3 
وھ� 
ؤ		� �ر���� ا�ط�ل �� أ	رة �2ر أ	ر�4 ا�ط.����، وھ� ��د :  ��روع ا(�رة ا�$د��

�و�� ا-.و�ن أو ا-ط��ل ا�ذ�ن ���ذر ��' �
�,ل 
ن أ�,�ل ا�ر���� و�ر.�� ا-ط��ل ا-���م أو 


� أن ھذا ا�
�روع �	�ل ��'  )2(،ا+.���م ر�����م .	.ب 
ر0�م أو إ"���زھم �� ا�	�ن,

�� ا�
ؤ		�ت ا�1وا��� �Pط�
��
 .�ل ا�
"رو
�ن 
ن ر���� ا-	رة ا�ط.���� ا���8م .

2.3  
�8وم .ر���� ا-ط��ل .�د 	ن ا�	�د	� و�و�ر  وھ� ���.ر 
ؤ		�:  ��ر�ف �را�ز ا�ط�و�
 ا�����

����

و�� 
ن ا��
���� �ن طر�ق 
 ن��م ا��د
�ت ا�ط.�� وا�!"�� و ا��ر.و�� وا�����
�� وا�

 ���

�ن وا-�!����ن ا��1
����ن وا�
��!�ن .���در�ب ا���
ا�
��!!�ن ,�-ط.�ء و ا�

 . ا���	����ن  نوا-�!����

 وا�
�رد�ن و�8وم ھذه ا�
ؤ		�ت .�د
� ور���� ا-ط��ل ا��8ط�ء وا�
�ر�0ن ��U"راف 

وا�ر���� �Pط��ل و� �8�P	س ا��1
���� وا�
"رو
�ن، و��
ل ھذه ا�
ؤ		� ��' �8د�م ا�1واء 

  : ا+��� 

�8
�ن .��
ؤ		�ت ا1��"�ق .
را"ل ا�����م  -

ن "ق ا-ط��ل ا�. 


"�ط أAرب 
� �,ون إ�' ا�
"�ط ا-	ري  - �� .ا�"رص ��' أن ���ش ھؤ:ء ا-�راد 


�� ا�8درة ��' "ل ا�
�,(ت ا��1
���� �دى ا-�راد ا�
ود�.�ن .��
ؤ		� -��. 

 : دورھ�   3.3


����� ا�
�,(ت ا��� �ظ�ر �دى أط��ل ا�
ر,ز وذ�ك 
ن �(ل ���� 
��!!� �0م  )1

 .أ�!��� إ��
��� وأ�!��� ��	� وط.�ب أ�!��� �ر.وي، .��01�� إ�' 
د�ر ا�
ر,ز

أو�Aت �را2�م وأن ��"8وا .��
دارس ا�
و�ودة .��.���  و�Cل ر���� -ط��ل !"�� و�ر.و��  )2

�م �,

6 ا���ر�� �� ا�1د
�ج ا�
"�ط� "�' ���
  .ا�

                                                 
1 -Standards for social service Manpower , Washington, Dc National Association of social 

Workers 1973 , pp 4-5 
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� ��م �
ل  )3, ،���
�وا��ت وا-��Cل ا��دو�� وأ
�,ن ���در�ب ا��� �!!�
�و��ر أ
�,ن 

 )1.(�دوات د���� ���و��� 

  

  

 


 ��ط�ل ا����ف:  *��*������  :  ا�����
 ا�

  :إ#����ت ا�ط�ل ا����ف  -1

1-1 
 : ا�#��ت ا�����
 وا�������

�"دد "���ت ا�ط�ل ا���	�� وا����1��� "8وق ا�ط�ل ا�
	�ف �� إ"�را
4 �ذا�4، �� ا1"	�س 

 ا�"ب، �����م ��' �,و�ن و.��"ب وا-
ن وا1	�8رار وا-
�ن ا���	� وا��8د�ر، وا����ح، 


ن ا�
��وف ا�
����� وا0طراب ا�"��ة ا-	�	��  ا:رادة ���Aو�ا ���م Aدد "8و"� �
وا�0
�ر ,

���م  ���".  

 4���
ن �(ل أ��ط� وا-���ب و�!ر �����"��� ا��� �د�6 ا�ط�ل إ�' إ.راز ذا�4 وا1�!�ح ��

و
�ل ا-ط��ل  –ا�
�����، وا���وب .>"�را
4 و�8د�ره �ذا�4 وأ�4 �د�ر .�1ھ�
�م وا:"�رام 

�دد إ�.�ع و
 -����.�ر �ن ذوا��م �� ا�ر	م أو �� ا���ب �� ا�و"ل، و�� ���8د "ر,�ت ا�,.�ر� �


ن ھم أAوى 
�4 أو  �	���
ھذه ا�"���ت ا���	�� وAد �".ط�� ا�1راف �� �و
4 وإ�.�ره ��' 


8دوره ا-
ر ا�ذي �ؤدي إ�' ا1".�ط ا��د�د �4 ��وق �,��ف ا�ط�ل .?داء أ�
�ل ).2 (  

�ت ا���و ا������ ��ط�ل 1-2�# :  

�"��ج ا�ط�ل إ�' ����� ا��و وا�
��خ ا���ط�� وا���	� وا:��
��� ا�	��م ا�ذي �د�م و�8وي 


و ��!��4 
�ذ ا�.دا��، و�!.7 ا��.رات ا�	�و,�� وا:��
���� ا��� �
ر .�� ا�ط�ل 
ن 
و�ده، �

  )3.(ا��.رات ا��رد�� ا���!� .��ط�ل، ا-
ر ا�ذي �ؤ;ر �� �"د�د 	
�ت ��!��وظ( �ن 


ا�	��
� وا�ر���� ا�وا�د�� ا-	ر��  ;ل "���ت ا��
و ا��1
��� ��ط�ل �� ا������ ا��1
����و��

 6
��
�� ���� 0وء ا1ط�ر ا��8
� وا�;�8 ����

ن 2رس ا��8م وا���دات وا���8��د ا�	��
� ا�
ط�و.� إ��

8�� ��ط�ل، 
6 �و��ر ا�"ب وا�"��ن وا-
ن وا�ط
?���� و ا��و��4  وا�	���
�"و إ,�	�ب ا�ط�ل  و��
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 '�" ���
ا��ر.�� ا�د���� وا�����8 وا��
���� .�-	�وب ا�
��	ب �
ر"�� �
و، و.��طر��8 ا�"	�� ا��

 ��

� و������و�� �,�	.	.   . 

 4�A)� ��
6 وا��� ��
;ل ��
و
���C.  4ره و�"��ج ا�ط�ل ������� ا��1
���� وا�1د
�ج ,�0و .��

إ�' �,و�ن ا-!د�Aء وإ�' ا�ظ�ور وا�	�ط� و�"
ل .�ض ا�
	و��� �� ا-	رة،�0( �ن إ,�	�.4 

ا���دات ا�
ط�و.� إ��
���� ,���ظ�م وا����ون وا��1
�د ��' ا���س، و
� إ�' ذ�ك 
ن ا�!��ت ا��� 

	��م وا���8دة ��ط�.�� ا����
ل ا��1
��� ا�
ر2وب، و��0ف إ�' ذ�ك "��� ا�ط�ل إ�' ا��و��4 ا�


ن ا�!"�"� وا��� ����4 ��'  ���Aو�ا ���م Aدد "8و"� �
, �A)�-وا �
�,و�ن ا1رادة وا�0
�ر ا��8

 4��. ����?

6 ا-
ر ا�ذي �8وي د����م ا�ط��
�� 4��
ا�
��وف ا�
����� وھ� .������ 
ن �?��� ز��دة إ��

  .و.�ن ��	4

  أنور�� ��
وه ��	�� وإ��
���� و����8 
ن �?�4 و"ر
�ن ا�ط�ل و�دم إ�.�ع ��ك ا�"���ت ا�0ر


� �ؤ;ر �� ,���4 و�,�
�4، وھذا 
� ��ب أن ��م  ��ر40
��0رر ا���	� وا���رض �
���ف ا�
�,(ت 


ؤ		�ت ا�.د��� �ن ا-	رة  ��
وا��� ا�ط�ل ظروف و
�,(ت ����4 ���ش  ���" �� �
دا�ل ا-	رة أ

6 �����ن �"و �
��
  )1.(و��ر ا��ظم وا+���ت ا��� �,ون أAرب إ�' ا��و ا-	ري�>ن ا�دو�� وا�

�ل ا�ط�ل ا����ف  2���: 


ر,.� ذات أ.��د �	
�� و����8 وو�دا��� وإ��
���� وذ�ك ��'  ���

و ا�ط�ل �� ���
��د �

 ��
� :�ك ��4 أن ا�
را"ل ا��� �
ر .�� ا�ط�ل 
أ	�س أن ا�1	�ن ,��ن �0وي ��	� إ��
���، و

��را�4 و!���4 �
وه 
ا�ط.��� "�' �!ل إ�' ا��G0 و�ظ�ر �(��� إ
,�����4 وAدرا�4 و�!��!4 و

����ن ��' ا���رف ��' ا�
�,(ت ا��1
���� وا���	�� 
ا���!�� وا��� �	��د ا�
��!!�ن وا�


� �	��دھم �� و60 و�!
�م و�8د�م , ،��
را"ل �
وه وأ	.�. ��وا�	�و,�� ا��� ���رض ��� ا�ط�ل 

  .د
�ت وا�.را
G وا-��ط� ا��� ��
ل ��' �"�8ق ا��
و ا�	��م وا������ ا��1
���� ا�	��
� ��ط�ل ا��


���ر  و�!�ف و�وا�4 ا�ط�و�� 
�,(ت �د�دة، ���8 �ھذه ا�
�,(ت إ�' �!����ت �د�دة أ��0 و

�,�

��ل ا�ذي �ظ�ر ��4 ا����8 �� أو و��8 ا�ذي ���
د ���4 ا��!��ف، �8د �!�ف ھذه ا�
�,(ت و


ر"�� ا��
و ا��� �
ر .�� ا�ط�ل و�ر�6 ھذه ا�
�,(ت إ�' �وا
ل ذا��� � �8����وا
ل ا�
ؤد�� إ���� أو و

�ر�6 ���!�� ا�ط�ل وأ�رى �وا
ل .���� دا���� أو �وا
ل .���� ��ر��� وا��� ��
;ل �� ا�
در	� أو 

  .ا��
ل أو �
��� ا�ر��ق
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,ن ا��1رة إ�' �"د�د      �
�,(ت ا�ط�و�� ھذه ا��وا
ل ا�
ؤد�� ����ول وA.ل أن � ��'' أو �!���


�,�� ا��رد�� .?��� '' �.د ا����ح �;
�ن ��4 << ��
وAف �"دث �� "��ة ا��رد ���ز ا�ط�ل �ن 
وا�

 ��      ) 1.(�وظ����� .������ و���ز ��!�� .�وا�.�� ا�
��ددة �ن ا���8م .?دا�

 ������ و
ن أھم ا�
��,ل ا��� ���.ط ��ا�ط�ل ا�
	�ف وا��� ��د ��	4 ���8د إ���� و���ز �ن 
وا�

�� .ل ھ� "�
�� ���ق ��!��4 و��دد ,���4 و
ن أھم ھذه ��و�
,ن أن �,ون ھذه ا�
��,ل ��س �4 �د 

  :ا�
�,(ت 

1.2 
����ؤ;ر ا�"ر
�ن ا���ط�� وا�"ر
�ن ا-
و
� .���"د�د ��' !"� ا��	م، "�ث :  ا>*�ر ا�

�� ا-ط��ل أن ا�درا	�ت وا-�
."�ث ا���
�� �و!�ت أن ا01طرا.�ت  وا-
راض ا��� ����� 


� �?,د ,J-AUBRY '' 0د ،����
أن ا1".�ط ا����G �ن ا�"ر
�ن �
�6 ا��	م 
ن �طو�ر ا�


رض و و��ت ا-ط��ل �� '' ا�
�,رو.�ت ا���د�� وھ,ذا �ظ�ر ا�"ر
�ن ,��
ل أ	�	� 

2.2 
��"�ث ��د 
ن .���� �?�ر "ر,� �ز�� أو ��
ل "	ب ا-ط��ل وھذا  : ا>*�ر ا���س #ر

را�6 إ�' ا�ظروف ا�!"�� ا��� ����� ا�ط�ل A.ل ا�و:دة أو أ;����� أو .�د و:د�4 
.��رة 

�� إ,�	�ب ا�و���0ت 
;ل ا���وس ، ا�".و ، ا�
�� ,ذ�ك و,ذ�ك �?�ر ھذا ا�ط�ل  


��ل 
ن ا�وراء إ�' إ0طرا.�ت ��س "ر,�� وإ����8ت أ�رى 
;ل ا��?� ��ر�7 ا�رأس أو ا��	م 

ا-
�م أو 
ن ا��
�ن إ�' ا��
�ل، 
ص ا-!�.6 ا���ب .�-�دي، إ2(ق ا�����ن .وا	ط� ا-!�.6، 

ا1,���ب، 0رب ا�رأس ��' ا�	ر�ر أو ا�"��ط، أو 0Aم ��ب ا�	ر�ر .�-	��ن �(ل أو�Aت 

  ) 2.(طو���

3.2 
"�!ل ا��
و ���ض .8در 
� إزدادت 
دة .�8ء    J-AUBRY"	ب:  إ1طرا$�ت ا�ذ��ء وا��4


و �0طر و�
س ا��دھور ���� )3.(ا�ط�ل .��
ؤ		� 

 -  
��8رة: �?-ر ا��4 ���+ �C� ل أو �ز��
�� 

ا���م وا��ر,�ز وا:��.�ه، و�دم و60 ا��(�A  �0ف : ا�ذ��ء ا���م و��و�ن ا����ھ�م و ا��ر�د - 

 ���م �را.ط� ..�ن ا-���ء و

 -  
�����
	ون ,ل ��ء : ا��@%
 ا��� �
��د �و��ن 
ن ا-ط��ل،.�0�م �� "ر,� دا�

�م وا:ھ�
�م ) 2ر�ب أو 
�روف(و���.;ون .,ل 
ن �د�ل إ�' ا�
ؤ		��
" 4�
 ���!8ون .4 و�ط�.ون 
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�م� ��
� ���ل ا�
("ظ� ا�Cر�ب �ظن أن ا-ط��ل إ��
���ون و��م �(�Aت ��دة 
6 ا+�ر، �,ن 
 ،

و�دم  ا-
و
��ا6A ھ� �(�Aت 	ط"��، و���8�م ��.ر 
دى �.ور ا-���ص، وھذا ا���دد ا-و�4 ا�و

 ����.;. 

  .أ
� ا�!�ف ا�;��� 
�طوي، : �.��� .�+�ر و��د ا�A1راب 
�4 �.,� أو ���� و��4 أو ��	"ب 


;(  "�و�ت :ا��وح  -  �
�� درا	�  Bowlby.�ض ا�درا	�ت ر.ط ا���وح 
6 ا�"ر
�ت ا-
و

��	�ر�Aن و:"ظ أ��م ,��وا 
ن ��ر�ق �� ط�و���م، "	ب .�ض ا�درا	�ت وAوع ا���وح 
ر��6 


و�� 
ن  5إ�'4
ن �

رات �ن ا�
"رو
�ن و�� درا	� أ�رى ��' ����G ا�"ر
�ن �دى 

 : ا�
راھ�8ن ��د ا+;�ر ا-���

�
�� ����A �.	!�م، إ0طر.�ت، ط.6 "�د، ���ف ���8، �!.��4،و���8.ولا
  .6 .�,�ف 	وي أو 

إن أ�2ب ا-ط��ل ا�
	���ن �د��ون إ�' ا�
در	� �,ن : �!ل 
	�وى : ا�ر�وب ا��در�� - 

ا�
	�وى ا�;��وي، أ�2.���م �
ر .�-A	�م ا���!�،و ھذا  %6.42و  %8.06ا�����م ا�
�و	ط إ: 

�م �� ا�
در	� و�ظر �,ل أ�واع ا�"ر
�ن ا��� ����وھ� 
�ط�8 �ظرا ��
��,ل ا��� �!�د

 G0�� ر�.ط
 )1.(و��	� و�دا�� �وظ�ف ا�
�ر�� ھو ���G �ن إ�(ء 

وھ��ك 
ن �!�ف ھذه ا�
�,(ت و��8 ���وا
ل ا�
ؤد�� إ���� وھ� �!�ف إ�' 
�,(ت ذا��� و
�,(ت 

 ����.  

1-  
وھ� ���� ��ك ا�
�,(ت ا��� ��!ل إ�!�: 
.��را و��ود إ�' ��!�� ا�ط�ل : ا����@ت ا�ذا��

��ذا�4، و
 : ھ� 
�,(ت 
ر�.ط� .���وا�ب ا��	
�� وا���	�� وا�����8 وا:��
���� و
ن أھ

1-1 
���وھ� �ظ�ر �� !ورة ا-
راض ا�
ز
��، وا1!�.� : ���@ت ا�وا�ب ا�

�C��طق وا��وب ا�� ،�
 ..����ھ�ت، وا��"��� أو ا�.دا�� ا�زا�دة، A!ر ا��8

1-2 
�(إرادي، وا�,ذب و ا��وف، وا:�طواء و��
;ل �� ا��.ول ا:  ���@ت ا�وا�ب ا�����

 . ا-ظ��روا��دوان، و
ص ا-!�.6 و0Aم 

1-3 

�,(ت ا��0ف ا����8، وا�
�,(ت ا�
ر�.ط� .>0طراب : ا����@ت ا�� �� ��و��
;ل 

 . ا��"��ل وا���,�ر، و�دم ا��را.ط �� ا���,�ر وا�",م ��' ا-
ور، وأ"(م ا��8ظ�

1-4 
�����
�,(ت ا����ف وا��?�ر ا�درا	� و�,رار ا��روب 
ن وھ� 
;ل : ا����@ت ا�

 .ا�
در	�، و
�,(ت ا�1"راف وا�Cش

2- 
�� ا-ط��ل وا��� �ر�6 إ�' .��� '' وھ� ���� :  ا����@ت ا�$����
��ك ا�
�,(ت ا��� ����� 

 .  أو .��� ��ر��� ا�
در	� أو ا���دي أو �
��� ا�ر��ق)دا�ل ا�
ر,ز(دا���� 

                                                 
1
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2-1 
�@ت �در���� : ��
��
وا��� ��
;ل �� �دم ا�ر2.� �� ا1	�
رار �� ا�����م و	وء 

ا�
در	�ن أو إ0ط��دھم ��ط�ل أو ,راھ�� .�ض ا�
واد .!�� ��!�، وا��روب 

 )1.(ا�
�,رر 
ن ا�
در	�، و�دم و�ود دا���� ����Uز وا�����ل دا�ل ا�!ف ا�درا	�

  

 
�@- :  

  


ن �(ل 
� ��ء �� ھذا ا��!ل أن ا������ ا��1
���� ��ط�ل  G���	� ف�	
دا�ل  ��م وا���ا�


را,ز ا�ط�و�� ا�
	��� و�8وم .ر���� ا-ط��ل .�د 	ن ا�	�د	� و�,ون ��!���م وإ,�	�.�م �Aم د���م 

�م ,ر,��ز أ	�	�� �C�و��و��م ا���8م .�-د ��
�م و�����وار ا��1
���� و��,�ل 	�و,�م و0.ط�م و�و��

  .دور ا-	رة ���و�ض ا�	��
�، وا�
�ر�� ا�!"�"� و�"�8ق ا-
ن ا���	� وا�!"� وا�
"�و�� ا���ھدة 


� ,�ن �وع ھذا ا�ط�ل ا�
	�ف 	واء ,�ن ط�ل �2ر �ر�� أو ط�ل 
و�4 
ن�
A  �0�A.ل و

ب 
ن �(ل ھذه أو ط�ل ���' ��4 وا�د�4 أو ا���م أو 
��رد أو إ.ن زو��ن 
ط��8ن، و�� ثا-"دا

ا������ 
را��ت إ"�����ت ھذا ا�ط�ل ا���	�� وا����1��� وا:��
���� و2رس ��4 ,ل ا��8م وا���دات 

 6
 ،6
��
�� ���� ا1ط�ر ا��8
� وا�;�8 ���
وا���8��د ا�	��
� وا�
ط�و.� إ��
����، و����� ا�
��خ ا��1

,�	�ب ا�ط�ل ا��ر.�� ا�د���� وا������ 1	�� �و��ر ا�"ب وا�"��ن وا-
ن وا�ط
?���� وا��و��4 وا�

���
  . وا��
���� و.��طر��8 ا�"	�� ا��

  

                                                 
1
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 ا��راءات ا������
 ��درا�
  :�ث�ل ا���ا�� �

 

 ا�����د �

 .�روض ا�درا�
  :  او� �

 

�  �����: 
  .����ت ا�درا�

 .ا��
�ل ا������ -1

 .ا��
�ل ا�ز���� -2

 .ا��
�ل ا���ري  -3

  

�  ����� : 
� ا�درا����. 

 

�   ��� ).��  ا������ت(أدوات ا�درا�
 : را

 .ا����ظ�  -1

 .ا�����رة   -2

 

�  ����! :
 .ا%����ب ا�#��"�
 ��درا�
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  :����د 

  

�	�د ا�ھداف 	�ھم ا�درا	� ا���دان ���ل ���ر �� د��م ا�درا	� ا��ظر��  ����ل �و

ا�و(وف ��� ا��*(� ا��)ر'� ��ن : ا��ذ�ورة �� ا����ب ا��ظري و"�!� ا� دف ا�ر��	� وھو

�ط)ل ا��	�ف ) وا�)���   ا�ر��'�� (ا�*!)�� ا���ط� � �����  .وا����� ا,�

"دم �� ا��1ث  ا/	�	��ت ���درا	� ا,��ر�-�� �ن 	 ���� ���2 ا������ت ا��ا�

�و��ت �ن �و'وع ا�درا	�، ��ن "*ل ط���� ا��و'وع وأھدا�4 �1دد ��� ا��� 3 �وا��

/ :��  ا	�	�� ا����	ب، ��� أن ھذا ا�"�ر �1دد ا,�راءات وا�دوات ا��� ��� � ذه ا�"طوات 

���� ا�!�1�1 �� � -� ا��1ث �ن ا�*�و'و��� "!و!� ���� 3 �� � �� ا�درا	�ت ا�� ��	����

  .وأدوات ��2 ا������ت

��� �� ا�: و�-د 	���� �ن "*ل ھذا ا�)!ل إ�� إ�راز ا;>���ل ����/ت ا�درا	� ا��

�-� ا�ز���� وا������ وا���ري وأ�'� ا��� 3 ا��	"دم �� ا�درا	� �وأدوات ��2 ا������ت ا��

  .*!� ا�)!ل���درا	� و�ذ�ك أ	���ب ا������� ا,1!���� و�� ا�"�ر "
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  :�ر���ت ا�درا�
: أو� 

ا�)ر'�� ھ� ���رة �ن ��رة ��د��� ر�ط ��ن ا�ظ�ھرة �و'وع ا�درا	� وا��وا�ل 

ا��ر�ط� أو ا��	��� � �، ��� أ� � ���رة �ن إ���� إ������ �	ؤال �طروح �� إ������ ا��1ث، 

��ر 	واء �ن طر�ق ا�درا	� ا��ظر�� أو "C� 2'"�ن طر�ق ا�درا	� ا���دا��� و��)ر'�� و

  )1.(�*(� ����رة ����� ا��1ث

 �����و��ت 	��-� أو �ظر�� أو "�رة ��� ���ج ���� �����)ر'�� إذن، ھ� -د�ر أو إ	

)	�ر ��ض ا�1-��ق أو ا�ظواھر ا�� �*1ظ �� �  )  2.(�1ددة، �-وم ا���1ث �!��: � و��� � �ؤ(

 ���ت �� أنو�-د �1ورت درا	>�  : ا���دا��� ��� �ر'�� ���� 

وا����� ا,������  )ا�)��� ا�ر��'�� و (ھ��ك �*(� إر��ط�� ��ن ا���ط� ا�*!)��  •

�ط)ل ا��	�ف� 

� �� ا�� وا�در�ت�>�1ت ھذه ا�)ر'�� �ر'��ن �ز���ن  :  

1-  ������ط)ل ا��	�ف ھ��ك �*(� إر��ط�� ��ن ا���ط� ا�ر��'�� وا����� ا,��. 

وا����� ا,������ ) ، �	رح �ر	م ، �و	�-(ھ��ك �*(� إر��ط�� ��ن ا���ط� ا�)���  -2

�ط)ل ا��	�ف �. 

 ����� : 
 ����ت ا�درا�

4 –��-��م �Fي درا	� ��دا��� أو �1ث ��دا�� ���  -�Gن ذ�ك �ط�ب 1د�دا د(�-� ����/��

�وم ا,������ �ن ا�درا	� و�� و��� �ن  �رى و'�H أ�ن �ا���ر؟ �ن ا�درا	�ت �� ا�

���ل �2 ���!ر ��Kرة �G	�رار�� � أ�<ر �!دا(��،  �')� و 1د�د ���/ � . وا��1وث �

 ،4�F� و�ل �نF ا��و!ل �� ا�1-��ق  ا����ك ��ون ���رة و�-�و��، وذ�ك ,زا�� أي ��س أو 

 . إ�� �

 

 

 

                                                 
�ث ا����� �� ا���وم ا�������
وا� ، ر��د زر -1�
 ا������ �، 1، دار ا� دى ����ر و ا�وز�2، ط�در���ت ��

��، ا��زا�ر، ��  .94، ص  2002��ن �

 ا�ر�� ل ا������
 أ��د��ت��� :ر�� ،  - 2���! �� 
  2006، (	�ط��� ،  ا������
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�<ل �� ا;�  ���/ت أ�� �ن "*ل �1<�� ھذا �Gن   :ا�درا	� 

�ق ������ن ا��Kرا�� أو ا��زء ا�ذي 	�رى ��4 :  ا����ل ا��!��� -1� ا�درا	� وھو ا�ذي �

�ر�ف ا�د(�ق ������ن ا�ذي ��<ل ���2 ا��1ث، وا�ذي ا���دا��� 1د�دا و�ط�ب �ن ا���1ث ا�

 4�� ����م 	1ب ا��	1.( ( 

 ��وى ��د�� ��ن ا�و� وھ� درا	� �	��1 �	� ��و�-د أ�ر��� درا	�� ا���دا��� �

 �(��� ھذه ا���د�� إ�� ��ط-� 1'ر�� �� و/�� �	وى �ؤ		� ا�ط)و�� ا��	��د �ـ  ���� و�

�� إ�� ��ط-� ����� �� ا�و/�� �1دھ� �ن ا����ل ��د�� �1دو	� 35��م ��وب �ر�زھ� إ� � �

ا������ و�ن ا���وب ��د�� ����� و�ن ا��رق ��د�� ��� �'��� و�ن ا�Kرب ��د�� �*طو و��د�� 

 �� � ���1ل �و(2 إ	را  .وھ� 

-در �ـ  �1�	� ��� �د ��د�� ��ن ا�و�             	�����وھو �� ��<ل �<���  �²�م170.99و

1	ب ) �²�م/�	�� 93( )2.( وھ� أ��� ��<�ر �ن ا��<��� ا��و	ط� ��و/�� �²�م/�	��350

ت و���ش أ�<ر �ن  ���904.59وع 	��ن ا��د��� ���O  2009إ1!����ت ��	�� �ن ����1 ا�

93%  ���	��  55.736وھو �� ��<ل ) ��ن و�(�ن �دد 	��ن ھذه ا��د��� �� ��!�� ا��-�ط

ل ��دل ا�� O��م ا�	رة �و	ط 1أ	رة،�1ث  10.144 1وا��  ا/	ر و�دد  %��94.8 �1ن �

  .أ�"�ص  5.9ا������ ���ت (ر��� �ن 

 م ��و�� �ن أ!ول أ��ز���K و�ن أ� ر ���و���ز 	��ن ��ن ا�و� ا�!���ن �Fن أ:

  .أ�راش ا���و�� ��د أو/د 	�دي ��1 أو/د 	�ط�ن 

�1 ا��1ط� : أن �ذ�ر ������ و��� ����� و��� �'���، و�ن أھم ا���1ء �� ھذه ا��د��� 

�� ��رع !�� –�1 ا�	ط�  -(��دة ا���1ة –ا��د�دة �� H– ن �و��س  –�1 ا��� ��1دة��– 

  .....�	�ن .�250	�ن و �1 ا����ھد�ن و �1  �132  –ا�����ت 

!ل در�� ا�1رارة ��� ���ز ���خ ��ن ا�و� ����رودة ا��د�دة و ا��ط�ر ��ء �1ث 

"�!� �� ا���ل  روأ����1 �ون در�� ا�1رارة 1ت ا�!)°8در�� و °0"*ل ھذا ا�)!ل �� ��ن 

�ز ���1رارة ا��د�دة �  .أ�� !�)� �

  

                                                 
�� :ر�� ، ص 	��ق �ر�2  - 1� ،66 
 .�67ر�2 �)	4 ، ��� :ر�� ، ص - 2
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�<ل ��   :أ�� ا�-ط���ت ا��و�ود � � �

 - 
�د إ:  %ط�ع ا�زرا���� ���ط ر��� ا�دوا�� ��ن ����ر�� ا�و�� ، و ��<ل (!�د ��ن ا�و

�ن ا�وت  � �� �ن إ(!�د ا��د���ا�-ط�ع ا�زرا�� �!)� ���� �زءا �	�� � ��1ث 

�� إ���ء (ط���ت  �	 م  ا�ز�ون و����ودة �-ط�ع ا�دوا�ن �Gن ھذا ا�-ط�ع  –)�ح ،ا����ش ا�

������  32أ"رى ����ذا�H و�ط�1ن ا��*ف و��رة ا���ض ��� أن إ��ج ��ن ا�و� �-�رب 

 .�ن إ��ج ا��زا�ر �ن ا���ض

 - 
ا�!���� ھ� ا�-ط�ع ا�<��� �� ا��د��� ���<ل ذ�ك �ن "*ل �!�2 ا,	��ت، : %ط�ع ا�&���

�)� 1رف ور:م ھذا إ/ أن إھ��م ��� � ھو ���ر	� ا���رة ��/'��� إ��  . و"د��ت �"

    
  :ا�����زات وا��ؤ���ت ��د��
 ��ن �و�

1وي ھذه ا��د��� ��� �دد �ن ا�� �زات و ا��ؤ		�ت أھ� �  :  

� 
�� �ط���� ��و��� (��� و��د  –ا��ر�ز ا�<-��� ا���دي : ا�د�وان ا���دي ���(����– 

�ر�ب ر��'� و(���  -و �1 ا��1ط� ا��د�دة �	�)�–�1ط� ا��-ل ���	�ك ا�1د�د�� 

�ددة ا�ر��'�ت �1 ا��1ط�  –ا�راھ�م   أر��� <��و��ت �ذ�ر �� � <��و�� ���ش –�

��م ا,�دا�� �دد ���ر �ن ا,�� –ا��د�دة �ب ���ر�د ��دق  –����ت و�دارس ا���� �>*>

�1-�ن ��ر�� ا���Fن  –وا1د و�ر(د وا1د � SAA وCAAR  ب �وار�� �� �دة�*�

 –�دد ���ر �ن ا��	��د  –�ر�ز ا��و�ن ا�� ��  –	و(� أ	�و�� ��	��رات  –أ��1ء 

 ��BADRك  –وأ"رى ��	�د ا��!ر  "ا�K)�ري  ذر أ�� '' و�در	� (رآ��� ���رة ��	�د 

��Fراء ا�درا	�  	�-وم و�ر�ز ا�ط)و�� ا��	�)� وا�ذي 2و�ذ�ك ��وت ا����ب و�ددھ� 

 ) 1:(ا���دا��� �4

                                                 
1
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-�ل ا�ط)�ل:  ��ر�ف ا��ر!ز •	ا��	�)�ن  ا��راھ-�ن ھو �ؤ		� ر�و�� ��دا:و��� 

�ف ا�"ط�ر ا)�دة �ن �)ل �)	� ر�وي و����1 م �ن �"	C� ددھم وذ�ك �ن � (د �

 ����� )1(."*ل ا,ھ��م ����وا�ب ا�!��1 و ا�ر�و�� و ا�درا	�� وا��)	�� وا/�

 ��2000رس  �19�ر�S 66/2000ھو �ر�ز 1د�ث ا���Fة أ��F ��ر	وم ر(م : �.-�,  •

إ�� ھذا ا��-ر '' ��ر��� '' �1و�ل �ر�ز ا�ط)و�� ا��	�)� ا����ن  18/02/1999ود�ن �� 

 )  2(�-2 �������1 ا���و��� ا�Kر��� ���ن ا�و� ا�ذي

• 
�14 �ـ  ر�-2 ھذا ا��ر�ز �������1 ا���و��� ا�Kر��� ���ن ا�و� و-د: ا��و%/ وا�����	�

و�ب 1362:�	��1 ا������ ��دار � � م أ�� ا�2000	  	ر�ر 60 م و

�� : ا���!ل ا���ظ��� •��� �(���ل �را�ق دار ا�ط)و�� ا��	 : 

 أو� ا����ح ا1داري  �

o  ب ا��د�رة�� 

o  ب ا������� 

o  ��	�1ب ا���� 

o د��ن"ب ا��	�� 

 ا����ح ا���دا3و�� : �����  �

o  �1 ا���دا:و���ب ر��س ا��!�� 

o  �	(ا�� ��ب ا�"!��� 

o  �� ا���

o  دة��� ا�

o  �	درا� (	��ن �

o دار �ر(د�ن، �ر(د "�ص ���ذ�ور و�ر(د "�ص ��,��ث : ا��را(د�� 

o  ب��� 

o  م� �"�زن –�ط�S  –��,'��� إ�� �ط

                                                 
 )    3(ا�ظر ��1ق ر(م  - 1
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�ق ا��ر ���)رة ا�ز���� ا�� :  ا����ل ا�ز���� - 2�ا�درا	� أو ا��1ث ، و(د  ا	Kر( � و�

��� <م  �2013دأ�� �� طرح �و'و��� ��درا	� وا��1ث �� �دا�� � ر أ�و�ر �� 

�د��4 �� � ر �و���ر م و'�ط�� ا��و'وع و وم !��) � ا��را�2   .ود�	��ر 

و�2 �دا�� ا��و	م ا�درا	� (��� �ز��رة ��دا��� ��ر�ز ا�ط)و�� ا��	�)� �و/�� �	�رة و���4 ر	��� 

 ���ن ا�و� �(��و/�� ا�"طوط ا��ر�'� ��1<�� و1دد�� ا����� ا�!�1�1 وھ� �ر�ز ا�ط)و�� ا��	

����.  

ط��ق و�-د ��ن �زو��� ����دان �وا!* و������ �2 "طوات درا	�� إ ���� أن و!��� إ�� �ر1

ا,	���ن، وا�� (��� �ن "*� � ��دة ز��رات ووز��� �� � ا,	��رات ��� ا�ط)�ل و��ن ذ�ك 

   ��2014ي  03 - 2014أ�ر�ل  13إ�داءا �ن �وم 

ط)ل دا"ل  20 ��<ل �1ث  4وھو ���2 ا��1ث وا,ط�ر ا�ذي ����: ا����ل ا��.ري  - 3

(�راوح ��ن  ��ر�ز ا�ط)و�� ا��		��، و�-د (د��� � م  17-12وا�� أ���رھم 

و�ر �� م  �ا,	��رة، وھو �	H ���ل ��ل ا�ط)�ل ا��و�ود�ن �� ا��ر�ز وا�

  :ا��روط ا��ط�و�� 

 دا"ل ا��ر�ز  ر��'�ت ��ظ��ن إ�� ��دي ر��'� أو  �

�)�ن ���ون دا"ل ا��ر�ز �	�. 

و�ر �� � ا��روط ا�)�� �� � ھ�  ���1د�د  ا�)�� و�-د إ"ر�� ھذه  �ط�ق ��� � ھذه  و  ا� �ا�

  .ا����� و�ن أ���� � �1-ق ��� ا�)ر'��ت 

����� : 
  :���4 ا�درا�

�ف ا����ھ3 ��"*ف ا��وا'�2 و��ل �� 3 وظ�)� و"!��ص "�ل ��1ث ��  �	"د� � 

��	� � � ا���1ث ��و!ول إ�� ���� ��دان إ"!�!4، وا��� 3 أي ��ن �و�4 ھو ا�طر�-� ا�

���� ا�� <�ت ���1 � ��د �� ذ�ك ��� إ	"دام ا����ھ3 ا��1.(�����، و� (  

 ��������� ا����� � و�ظرا �ط���� �و'وع درا	�� ا���<ل �� ا���ط� ا�*!)�� و�*(

ا�ر��'�� ��ط)ل ا��	�ف إ��د�� إ	"دام ا��� 3 ا�و!)� �� درا	� ا��*(� ��ن ا���ط� 
                                                 

1
�وث���ر �و1وش ، ��1د ��1ود ا�ز����ت ،  - ��ث ا����� وطرق إ�داد ا��، د�وان ا��ط�و��ت  ���ھ4 ا�

  .102، ص  1999، ا��زا�ر ،  2ا������� ، ط
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�ط)ل ا��	�ف �	"د��ن أ	���ن �-����، �ظرا � ��������� ا/���� � وا���ط� ا�)��� �� �*(

  .�ن ا���1وث ط)ل 

�د ���  ا	���ب  و�ن ھذا ا���ط�ق �Gن ا��� 3 ا�و!)� ھو أ	�وب �ن �1��ل ا�ذي �ا�

�و��ت ����� ود(�-� �ن ظ�ھرة أو �و'وع �1دد �ن "*ل �رة أو ���و��، ��رات ز���� �

3 ����� و)	�رھ� �طر�-� �و'و��� ��� ��	�م �2 ا���ط��ت ��� ��وذ�ك �ن أ�ل ا�1!ول �

�ظ�ھرة� ����  )1.)ا�(

���ر �ن ا�ظ�ھرة إ�� ��)�� أو ���� ���را ��)�� وذ�ك �و!ف ���1 ا�ظ�ھرة �1ل ا�درا	�، : و ا�

���را��ر �ن  ���� وذ�ك �ن طر�ق، ا��داد وا�-د�رات  و �ا�ظ�ھرة  و'2 وا�در��ت ا�

 )2.(و�*( � ��Kرھ� �ن ا�ظواھر 

 ��� )��/ ا������ت(أدوات ا�درا�
 : را

�H أ�<ر �ن !و(ف إ"��ر ا���1ث �داة دون أ"رى ��� �وا�ل �<�رة �1ث أن ��ض ا�دوات �

�H ��)س ا�در�� �� �1وث أ"رى؛ و�ن أھم ا�دوات !:�رھ� �� ��ض ا��وا(ف وا��1وث، و/ 

  : ا�� إر���F أن �	"د� � �� �1<� ھذا ھ� 

1 - 
�ر ا��*1ظ� �ن ا�و	��ل ا� ��� ���2:  ا��8�ظ����1ث �ر!�  اذ ا������ت  � H�أ� � 

�*1ظ� 	�وك ا��راد و(ت 1دو<4 / ��د إ� �ء ا�1دث ��� (د �ؤدي إ�� �	��ن ا�)رد 

�*1ظ� ا�	�وك ��� ھو / ��� ��ب أن  	��د �� ���ض ا�1داث أو ا�(وال ��� أ� � 

�ز ا�-وة ��ون، ��� ���ن إ	"دا� � �� درا	� ا������ت ا�!�Kرة وا���ف �ن �را

� ��).3 ( 

��� (د إ	"د��� �� �1<�� ھذا ا��*1ظ� ������ر�� وذ�ك �����وث �2 ھؤ/ء ا�ط)�ل دا"ل 

�ر�ز ا�ط)و�� ا��	�)� ��دة أ	�وع �ن ا�)رة ا�!����1 إ�� ا��	�ء و��ر	ت �� م ��ض 

و�� ا���ط� �<ل ��ض ا����ب ا�ر��'�� �رة ا�-دم وا��رة ا�1د�د�� و��ض ا���Kل ا��د

 �و�ذ�ك زرت �� م ا��	�H �� �وم 	����C� �1ث، ��� 1'رت ��ض ا���	�ت ا�د���� وا�

                                                 
�� :ر�� ، �ر�2 	��ق ، ص   -1�85  

�ث ا1ّ������أ�1د ���د ،   2�  .61، ص  2006، د�وان ا��ط�و��ت ا������� ، ا��زا�ر ،  �د:ل ا������
 ا�

، 2002، �!ر ا�-�ھرة ، 1، �ط��� ، ا���ل ، ط �ظرة �� ��م ا����1ع ا����&ر	�وى ��د ا���1د ا�"ط�ب،  -3

  .216ص 
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�� ��,'��� إ�� ا��زه "�رج ا��ؤ		� و/1ظت 	�و��ت ا�ط)�ل �ن (رب �����ت (

�ر�م ا��)و(�ن �� ا�درا	�  ��  .و����ر��، ��� 1'ر�� �	��-� ��ر�� و1)

م !��: � و�-� ���1ور ����� :  ا������ن  - 2� ��	�ؤ/ت  �� ��ل ھ� ���و�� أ	�   

�ر'��ت ا��1ث، �م طر1 � ��� ��1و<�ن ���2 �����ت �ط�و�� 1ول �و'وع ���ن، و

�	ل و�-� ���1ور ا�	�	��،  ا������ � � �ن ا�����1 	 ����� �� ���وع !)�ت (F

��و��ت أو ا������ت ا��!درھ� �1ور ا��� �-��و�� �-�� ا���1ور ا����� أو ا��"!��، �

 )1(���)ر'��ت 

�� إ	��ر�� �-د م  !��� � �� 'وء ا�درا	�ت ا��ظر�� �ن أ�ل ��2 ا������ت ا���دا���، و�-د أ

�2 ا��1ث �� �� 17- 12أط)�ل �ر�ز ا�ط)و�� ا��	�)� ا�ذي �راوح 	� م ��ن  وھم وز�ت �

 ��	.  

��س ا��*(� و���ت ھذه ا,	��رة � � �ت !��: ��� ���و�� �ن ا����رات ا��

�ط)ل ) ا�)��� -ا�ر��'�� (ا��)ر'� ��ن ا���ط� ا�*!)�� � ��������� ا,���� � و�*(

  :ا��	�ف، وا�-	�ت ھذه ا/	��رة إ�� 

����–ا���س (�����ت �"!�� "�!� ���ط)�ل  �� ).إ��دة ا�	��  -ا��	وى ا�

و�د : "�!� ���)ر'�� ا�و�� 	ؤا/  ���15)ر'��ت، وا�� ر���ھ� ��  �����ت ا�"�!� �

�ط)ل ا��	�ف � ����� �*(� إر��ط�� ��ن ا���ط� ا�*!)�� ا�ر��'�� وا����� ا/�

��ن ا���ط� ا�*!)�� ا�)���  ار��ط�� و�د �*(� : "�ص ���)ر'�� ا�<����  	ؤا/  15و �

�ط)ل ا��	�ف  ا/������  ا����� و �. 

 ����: : 
� �&� ا=����ب ا1

���ت �� ��1��ل ا,1!��� إ"�ذ ��ض ا�-رارات �ن (�ل ا���1ث �ن ط���زم ����� ا�	

 �1��ل ا,1!��� ا�1	�ب  �� � � ا�G� ون(���، وھ��ك ��ض ا���1<�ن ����� �1<4 ا�

                                                 
1
�ث ا�������إ1	�ن ��1د 1	ن ،  - �، 2005، ���ن ا�ردن ، 1، دار وا�ل ����ر و ا�وز�2 ، ط ���ھ4 ا�

  285ص 
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���ل ا������2 وا��	ب ا��ؤ�� ���داول ا,1!���� ا�� ��و�و� �، وا���ض ���F إ�� إ	

1��ل ا,1!���  )1.(ا�طرق ا��طورة �� ا�

  

  

  

  

 ������� ھذا ��� ا�	���ب ا,1!���� ا���1  : و�-د إ��د�� �� 

1 - 

 ا��ؤ��وھ� �!�ب �ل ��� �ن �ل ���� �رد �ن ا����وع ا����، وا��	�� :  ا���

ا���و�� �� أي ���1 ��ھ� إ/ �!�ب ا�)�� �'رو�� �� ����، وا���زة ا�ر��	�� � ذا 

���ل �2 ا��	ور ا�!�Kرة ���ب ا�	�وب أ�4  )2.(ا���1ث ا�

2 - ����� �Gن ا�-�م /  ھو ا�-��� ا�� إذا أ�ط�ت ��ل �)ردة �ن ا��)ردات:  ا���و�ط ا�

�Kر، وھذا ���� أ��� إذا ����� (�م �ل ا��)ردات <م (	��� ا����وع ��� ا��)ردات 

و	ط  �)ردة ���	�وي، ���ون �!�ب �ل ���	�و�� ��!�ب �ل �)ردة أ"رى �	�و�� �

���ر ا�ر��'� ا����ر �ن ا��و	ط ا�1	��� ھو ���وع ا�-�م ا�1	���، و� ذا �Gن ا�

 .� �-	و�� �ن �ددھ

 �� ���1 �����ت :�ر ��و��  •

x� =
��ع

�ع
   

 : �� ���1 �����ت ��و��  •

�� =
∑(	
×�
)

	ع
  

�� أھ���  •� Hر���د �� � در�� ا�� �ا��و	ط ا�1	��� ا��وزون ج ھو أداة إ1!���� ا�

��� :ا��	�� ��-��� �ر�ط� ���وزن و!��K ا�ر��'�� ���

�� =
�ع.�

�
  

                                                 
1
  .285أ1	�ن ��1د 1	ن، �ر�2 	��ق ، ص  - 

2
�ر ��1د ��د U و��ط�� ��د ا�	*م �ر��، أ	�	��ت ا,1!�ء ا,�����، دار :ر�ب ��ط����  - "�

  .65- 64، ص  ص 1999وا�وز�2، ا�-�ھرة �!ر، 
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   �1wث ا�وزن ا��	ب ��-��� �	�وي 

4 �����K ا��ر���K�!و   
س×و

3�
  

  

  

  

  

 
&8: :  

�ر ا�"طوة ا�	�	�� وا�� ��� �� ا��1ث ��-د (��� ��رض ا,ط�ر ا��� �� ��درا	� وا�ذي �

 ���-� �� ا����ل ا������ وھو ��ن ا�و� و/�� ���وذ�ك �ن "*ل 1د�د ���/ت ا�درا	� ا��

و���'�ط �ت درا	�� ��ر�ز ا�ط)و�� ا��	�)� وذ�ك "*ل �رة ز���� �دأ �ن �دا�� ا�د"ول 

ط)�ل ا��ر�ز �   ��در	� وا� ت دار	�� �� �دا�� � ر ��ي ��د ا,� �ء �ن وز�2 ا,	��رة ا

	�� ، وھذا ��د 1د�د ا��� 3 ا��	"دم  17-12ط)ل ���O 	� م �ن  20 ��وا�ذي �راوح �ددھم 

 ظ�1د �*�أ/ وھو ا��� 3 ا�و!)� ��,'��� إ�� ���ء ا�داة ا��	"د�� وھ� ا,	���ن وذ�ك �

�رف ��� أھم ا���ط� ا�� �-و�ون � � �و��ت ا�ط)�ل دا"ل ھذا ا��ر�ز وا�	.  

�� �� ا��	ب ا��ؤ�� >�1��ل ا������ت وا��و�� ا�"�ر 1د�د ا�	���ب ا,1!���� �

  .وا��و	ط ا�1	��� ا��ر�Hوا��و	ط ا�1	��� 

  

  



  

  

  

  

  

    

  

  

  

 



 
 

 

 

 

 �رض ����� ا�درا��: ا�
	ل ا����س   �

 

 ا�����د �

 

 

 �رض �����ت ا�درا��  :او� �

  

 �رض �����ت ���
 �������رة -1

 

�  �����:  � �$ �ل و���#"� ا������ ا���! �� ���
ر��� ا�و�

 

 .و���#"� ا������ ا���! �� ���
ر��� ا������ �$ �ل :�����  �

 

 

�  �	%� 
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  :  ����د

    

��� و�	����� 	�ث � ���ن ���ءھ� ��� �ل إ	��ءات �� ���� ��%د #�" ا!�����ت � �� �ر	�

 �#داول � د�!� !�� ، �ل �ر.�� �طر��� ���ن ����� وا�-���دة ���� وذ!ك �ن طر�ق وز��� �د&

  .و������ !�%ر�� در#� �و.و����� و�����0
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  : �رض �����ت ا�درا�
 : أو� 

1 -  
������� 
 ����ل �����ت ا��داول ا����

� 	-ب ا!#�س  ):1(�داول ر�م  •�  و�.4 �وز�" أ�راد ا!%�

  ا����
 ا��ؤ�
  ا���رار   ا���س 

  %85  17  ذ�ر

 �0� %15  3  أ

 %100  20  ا����وع

� و��ف �����ت ھذا  ):1(ر�م �دول ��ردات ا!%��! ����ن #�س ا!��	و�0ن وا!�%داد وا!�-ب ا!�ؤ�

� ا!ذ�ور ���ت �-���ت �7 �ن ا!#�-�ن ذ�ر وأ��0، إ� أن  �ا!#دول أن �وز�" ��ردات �#��" ا!درا-

� ا9��ث و&درت �ـ �-���  %85أ�0ر �ن ��� ا9��ث ����ت &���� &درت 17و�-� ��� %�15ـ  ذ�ر ��

إ��ث، وھذا �� ���ن أن ��-ر � ن ا:و�د �%و.ون �� ھذا ا!�ر�ز أ�0ر �ن ا:��ث :ن  3و��ت 

 �#���ا!ذ�ور وأ�0ر �	�ل !��-ؤو!�� �ن ا:��ث، أ�� ا9��ث ��%و.ون �� أ���ن أ�0ر .��ن ، وھذا ا!

� أ�.� ���ن أن �%�س �%ض ا!ظروف ا!�%�� ا!�� �%��� ا!ط�ل ا!�-%ف ��د ا!و���دة و:ن ا!�

 7� ���%. �� ا!#-د��-�!�� ���ا!#-��� !�ذ�ور أ�0ر �	�7 ��و ���وم ھذا ا!ط�ل �%�ش ��س ا9��ث ��!�

� ا!ذ�ور، �-����ن أن ��	�ل ھذه ا!ظروف ��م ��و�ون &�ل أن ��م إ���.�م، وھذا �� �ؤدي إ!� إر���ع 

��ث �%��ون �ن أ�راض وإ��&�ت #-د�� و�� �ؤ�د ھذا أن أ�Bب ا!ذ�ور ا!�و#ود�ن �� ا!�ر�ز وا9

���  .وذھ
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� 	-ب ا!-ن  ):2( ول ر�مد� •�  :�و.4 �وز�" أ�راد ا!%�

  ا����
 ا��"و�
  ف . م   ا���رار  ا�#"�ت 

12-15  14  13.5  70%  

15-17  6  16  30%  

  %100    20  ا����وع

� ��ر�� !���	و�0ن  )2(ا��دول ر�م  C� ت ھذا ا!#دول ��� أن أ��������ن -ن ا!��	و�0ن ��ف ���

 ��-�� 0م ���D ) 15- 12(�� ا!�#�ل ا!ذي ��راوح ��D أ���رھم ��ن  70%���ت ���� ا!�#�ل  30%-

�) 17-15(ا!ذي ��راوح ��D أ���رھم ��ن �-.  

� داFل ا!�ر�ز أ�0ر �ن �دد ا:ط��ل �ن ) 15-12(وھذا �دل ��� أن �دد ا:ط��ل �ن �-)15-17 (

�، وھذا �� �دل ��� أن ا:ط��ل ا!ذ�ن ���Gون -ن �� �ذھ�ون إ!� �را�ز أFرى أو �Fر#ون  16-17-�-

�-�م أ�� ا:ط��ل ��ن �� ��م ا!ذ�ن �	�#� إ!� ا!ر) 15-12(�ن ا!�ر�ز !%��دوا ��� أ�� إ!� -#�	� ����

�-�م و� �#دون ���ن إ� ا!�ر�ز �� ا9ج وأ��م � �-�ط%ون ا����9د ��� أC���D،   !��ر�واا!ر���� وا!�

  : و�ن #�� أFرى �Jن ��و-ط أ���ر �#�وع ا:ط��ل ��ون ������

                                                �� =
∑(��×	�)

�ع
  

  

                                                  ==  

�، وھذا ا!-ن �%��ر أھم �ر	�� �� 	��ة ا!ط�ل 14إذن ���و-ط أ���ر ا:ط��ل ا!��	و�0ن ھو �-

�ط �� ا�����#9� وإ!� ا!و�� ��#��%D و�	�#� أ�.� إ!� ا!C�:ن �ن 7F!�� ��ون �	�#� إ!� ا!�

� ور��.��� وا!��ل إ!� ا:�0ر وا9���ف أ�0ر ا!��م ا!�و#ودة �� �#��%D وا!�%��ر �ن أ���ره �طرق ��

14.25 
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ا7��-9!�� وا9	-�س ��!�-ؤو!�� �	�م ھذا ا!-ن ��و Fرج �ن ا!ط�و!� !�دFل ���� �%د إ!� -ن ا!��وغ 

�D �ن طرف ا!���ر وأ�0ر و�� ��� � �� ا!�طرو	�C-:ن ا� ���و ���ن أن ��ون أ�0ر &درة ��� ا��#9

 .  

  ���ن ا!�-�وى ا!�%��م !���	و�0ن  ):3(�دول ر�م   •

  ا���ب ا��"و�
  ا���رار   ا��'���& ا����وى

�C50  10  إ��دا%  

 %45  9  ��و-ط

5%  1  �0�وي  

 %100  20  ���وع

� ���در-� �و#ودة داFل ھذا �-�ف �����ت ھذا ا!#دول أ�Bب ا!��	و�0ن ���در-�ن وأن أ��� ��

� ����ر�� ا�.�  10و��0ل  %50ا!�ر�ز ھ� إ��دا�C ��در �ـ �-�أط��ل، و����� ���در-�ن �� ا!��و-ط �

� ا:&ل ���در �ـ  45%�-�  .و��0ل �رد وا	د %5وا!�� ��0ل وأط��ل أ�� ا!

� ا��9دة !���	و�0ن  ):4(�دول ر�م  •�-�  : ���ن 

 
  ا���ب ا��"و�
  ا���رار   ا(���

�%ـم  50%  10 

�  10  50%  

 ��-�� !���	و�0ن و��ف �����ت ھذا ا!#دول أن �دد ا!�%�د�ن ھذا ا!#دول �%�ر �ن �-�ا��9دة ��!

�Bر �%�د�ن وھذا �� ��0ت و��-ر  10أط��ل �%�د�ن و ��10 ��0ل  %�50-�وي �دد ا!��#	�ن و��در �ـ 

� ا!�و#ودة �� ا!#دول ر&م �-�� ) 3(ا!�-�� ا��9دة  ��5%!�-��� ا!�ر	�� ا!�0�و�� ھذا را#" 9ر���ع 

�� �%ددھم ���ر.  

�D �%ود إ!� و#ود J� ل����ف �دد ا:ط��! ��-�أ�� ا:-��ب ا!�� ���ن ��-�ر ا���دة و�دم ا!�#�ح ��!

� ا�����#9� !�ذا ا!ط�ل ا!�-%ف C�  .�Fل �� ا!�
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 : ����ل ا��داول ا���'�+
 ���#ر*��ت  - 2

2.1  �� ��#��� ا�#������ !�ط�ل ا!�-%ف وا!�� C�ط� ا!ر��.�� وا!��ھ��ك �7&� إر���ط�� ��ن ا:

 ��Lا : 

� ) :5(�دول ر�م  •��Fط� ا!ر��.�� و��و�ن إ-��7!�� ا!�  : ���ن ا�ر���ط ��ن ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا����

��C50  10  دا%  

��  %30  6  أ	��

��درا  10%  2 

  %15  3  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� ��0ل ): 05(�7	ظ �م 7Fل ا!#دول ر&م ��F� !��و�ن إ-��7!�� ا!�-�!�� � %50أن �داCل ا��#9

�ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن  %90أ�دا وھذا �%�� أن  15%��درا و %10أ	���� و %30دا��C و

� و��Fط� ا!ر��.�� و��و�ن إ-��7!�� ا!��ر�ض ذ!ك و.%ف ھذه ا:�Fرة �ؤ�د ��� ��0ت  %15ا:

� !Mط��ل ���ل ط�ل ا!	ق �� �-��ط ا!ر��.� إ���Fري ��!�ا!7%&� وھذا �� !و	ظ ��دا��� �� �ون ا!

���ط� ا!ر��.�� ا!�7��ط ا!ر��.� ا!ذي ���ر-D !ذ!ك ��و�ت ا:�  .إ���Fر ا!

�ط ��ون �در�#�� ��د ا!ط��ل ا���F9ر �� ا!	��ة ا�#������ وھذا �� �ؤدي وھذا ا���F9ر �� ���ر-� ا!

�ظر�� ا!�%��ر ا!ذا�� !�ر��دس  D��� ر، وھذا �� �ؤ�د���F9ا �� �� وا!	ر���Fإ!� ا7��-9!�� �� ا!

 D��#���	وإ Dوإن ��و�� ��ط ا!ذي �-�ط�" ���ر-�� �ؤ0ر ��� أ�واع ا!����-ون وھو أن ا!���&� ا!�د

�ط، و� -�-� ��� ��-�ق ����ن !�� أن ھ��ك و��دا�D وإ-�#����D وإ��� �ن ا!�#�ھ��D �د�%D إ!� أ���ط �%�
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�د ا!ط�ل � ���F� ا!ر��.�� و��و�ن ا�-��7!�� ا!��ط� ا!�7�� إر���ط�� &و�� ��ن ���ر-� ا:&7�

  .ا!�-%ف

  

  

  

� �� ):06(�دول ر�م  •�Bق ا!ر��	و� �� ا!ر��.���ط� ا!�7�  : ا!�طور ���ن ا9ر���ط ��ن ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C55  11  دا% 

��  %20  4  أ	��

��درا  10%  2  

  %15  3  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� �� ا!�طور ��0ل ) 06(�7	ظ �م 7Fل ا!#دول ر&م   �Bق ا!ر��	�! ��-�!�� � %55أن �داCل ا��#9

ط�  %85أ�داوھذا �%�� أن  15%��درا و  %10أ	���� و %20دا��C و��ؤ�د ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

� �ؤ�د ا!7%&� ھ� �-�� �� ا!�طور و��� أن أ��� �Bق ا!ر��	و� �� ا!ر��.���دا��C ��ذا ��  %55ا!�7

� &و�� و&7� ��� ��Cر#4 إ!� دا� ��ت أ�دا أي �ر�ض ذ!ك و.%ف  %��15�ن أن �ؤ�د أن ا!7%&��

 ���طور ��طور ا!�را	ل ا!%�ر� �ط�ھذا ا:�Fرة �ؤ�د ��� ��0ت ا!7%&� وھذا �� !و	ظ ��دا���ت ا:

ط� ا!ر��.�� أدت إ!� �طو�ر �ط� ���Fف �ن ا!���ر ��� أن �%ض ا:�!�ط�ل ��:ط��ل ���ر-ون أ

�ظر�� �%ض ا!���رات ��د ا:ط��ل �0ل ���رات ا!#ري وا!��ز  D��� وھذا �� أ�دت ،�'' وا!-��	

�س و��رخ و�ز	ف و���ب '' #روس���و وا!�طور ��!ط�ل ���! �وھو أن ا!�%ب وا!	ر�� ظ�ھرة ط��%�

  .&���D و��ف و����F و�ر�� �� ��رات ��%ددة �ن ��ره وھذا أ�ور �ظ�ر �� �را	ل ��وه
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ط� ا!�7�:  )07(�دول ر�م  •�� �� ا!� !ق���ن ا:ر���ط ��ن ا:�Bق ا!ر��	و� �� ا!ر��.�� .  


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C65  13  دا% 

��  %5  1  أ	��

��درا  20%  4  

  %10  2  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� �� ا!� !ق ��0ل ): 07(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م �Bق ا!ر��	�! ��-�!�� �دا��C  %65أن �داCل ا��#9

ط�  %90أ�دا وھذا �%�� أن  10%��درا و  %20أ	����  %5و��ؤ�د ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

� �� ا!ـ� !ق ھ� �Bق ا!ر��	و� �� ا!ر��.���دا��C وھذا �� ���ن أن �ؤ�د أن ا!7%&�  %65ا!�7

�ت أ�دا أي �ر�ض ذ!ك و.%ف ھذه ا:�Fرة �ؤ�د ��� ��0ت ا!7%&� وھ�� ��  %10ا9ر���ط�� &و�� و��

دا��� �ن 7Fل �%ر�� ا:ط��ل !�%د�د �ن ا!���7ن ا!ر��.��ن ا!��ور�ن وأ��م �ر�دون أن !و	ظ ��

  .���	وا ���0م و�� !�وا 

�ط ا!ر��.� �� ا!ر�ز�� ��!ط�ل �%��ر ا!�7ب ھو ر�ز �ن ر�وز ا!�����وھذا �� أ�دت ���D ا!�ظر�� ا!�

ا!��%ب و��ن أ�د&�DC ���ن أن �#%ل ��D ر�ز وا!��وق وا!� !ق و��!��!�، ��ن -�وك ر��.� �-�ط داFل 

 D%��#ده و���!.  
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ط� ا!ر��.�� وإ	�رام اFLر  ):08(�دول ر�م  •�  .  ���ن ا�ر���ط ��ن ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C50  10  دا% 

��  %30  6  أ	��

��درا  10%  2  

  %10  2  أ�دا

  %100  20  ا����وع

ط� ا!ر��.�� وإ	�رام ): 08(ا!#دول ر&م �7	ظ �ن 7Fل �� ��ن ا:&7%�! ��-�!�� �إن �داCل ا��#9

�ؤ�د ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن  %90ا�دا وھذا �%�� أن  %10أ	���� و %30دا��C و %50ا:Fر ��0ل 

��	و دا��C ��� �دل ��� &وة ا!7%& �� ا!ر��.�� وإ	�رام ا:Fر و�� ر#4 ا!7%&��ط� ا!�7� %10و ا:

� و�ؤ�د ��� ��0ت ا!7%&� وھذا �� !و	ظ ��دا��� � ن ا:ط��ل �	�ر�ون ��%. �C��ت أ�دا وھ� ���

�ط�ت ا!ر��.�� و���وا ���دون ا!�ر���ت ����� وا!�ر��ن �ـ ���� ��� أ��م �	�ر�ون ��ر���م أ0��ء ا!���م ��!

��ط ا!ر��.� �%�م ا!�درب ا:ط�  .�ل ��ف �	�ر�ون اFLر�ن �در���م وھذا :�D �ن 7Fل ا!

 �و�� �م �7	ظ�7F Dل ا!��دان ھو أن ھؤ�ء ا:ط��ل �	�ر�ون ا!���ر ��0را، وھذا �� أ�دت ���D ا!�ظر�

� ��ن ا!�%���ن وا!���7ذ و��ن ا:ط��ل &��� ����م�C��!7ت ا���� ا!ر�ز�� و�ن 7Fل ا!%7&�ت وا!������  .ا!�
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� ا!�درة ��� ا9-���ع !FOر  :  )09(�دول ر�م  •���� و���ط� ا!ر��.�� ا!�7�  ���ن ا9ر���ط ��ن ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C40  8  دا% 

��  %15  3  أ	��

��درا  20%  4  

  %25  5  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� !�%و�د ) 09(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م �-�!�� �� &در��م ��� أن �داCل ا��#9���ا:ط��ل ��� �

ط� ا!ر��.�� ��0ل ���درا ، وھذا   %20أ	���� و  %15دا��C و  %40ا9-���ع !FMر �ن 7Fل ا:

� ��0ت ا!7%&� ا�ر���ط��   %�25ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� و���ت  %�75%�� أن �أ�دا وھ� .%�

� وھ� �-��� ���ن أن �#%ل ا!7%&� ا�ر���ط�� &و�� وھذا  دا��C وھذا %40:ن ا!7%&� �ر#" إ!� أ��ر 

 D!وا �ط��ون �� ��و��ط�ت ا!�� ���وا ��و�ون ��� �� ا!��%ب ������ !و	ظ ��دا��� �ن 7Fل ا!

�د �� ���ت أ- !�م ���وا �-��%ون و�#��ون ��ل �0� وھذا %� �ا!�در��،��� �#�� ذ!ك �� 	����م ا�#�����

� ا!ط�ل �� ��ر�� �� أ�دت ���D �در-� #ون د��B7ل ا!دوا�" ا�#����� !�� رF ن� �وي ا!�#ر���

�ط وا!%�ل�  . اFLر�ن ��Fرا��م �ن طر�ق ا!�%ب وا!	ر�� وا!
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�د  ):10(�دول ر�م  •� D-��� ا!ر��.�� و����ن ا!ط�ل �ن .�ط ��ط� ا!�7����ن ا:ر���ط ��ن ا:

  ا!��ق 


  ا��"و�
ا����
   ا���رار  �دا"ل ا(���

��C55  11  دا% 

��  %20  5  أ	��

��درا  10%  2  

  %15  2  أ�دا

  %100  20  ا����وع

�د ا!��ق ��0ل ) 10(�7	ظ �ن 7Fل ر&م � D-��� !����ن ا!ط�ل �ن .�ط �-�!�� � %55أن �داCل ا��#9

 ،��Cو %20دا ���ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن  %85أ�دا وھذا �%�� أن  10%��درا و %10أ	��

�د ا!��ق، أ�� � D-��ط� ا!ر��.�� و���ن ا!ط�ل �ن .�ط �� #دا و���ت ا!7%&�  %10ا!�أ�دا ��� .%�

� إر���ط�� &و�� وھذا أ�� ��ن وا.	� �� ا!��دان &7� ��� ��Cر#4 إ!� دا� �ا�ر���ط�� و��� أن ا!7%&

�ظر�� ا!ط�&� �Jن ا:ط��ل ا!ذ�ن ���ر-ون ا!ر��.� أ D��� وھذا �� أ�دت ���&ل &��� �ن ا!ذ�ن � ���ر-و

  )وھر�رت -��-ر –�ر�در�ك �ر (ا!زاCدة 

 ���� ���ط ھو �ل �ن أ��ل �رف ا!ط�&� ا!زاCدة ا!�� ��ون ا9�-�ن �� ���ر ھذه ا!�ظر�� أن ا!�

ط� و��!��!� 	�ظ�� !%دم إ-�Fدا��� وأ0��ء ��رة ا!�%ط�ل ��را�م ا!ط�&� �� �را�ز ا:���ب �ا!-���� ا!

��د �ن �-� � D��ذ ��%دل ا!��و ��د ا!ط�ل وا!�راھق ���رة !��	�� ��ل إ!� در#� ��	�م ���� إ�#�د �

�ط، و�� أ�دت ���D أ�.� �ظر�� ا!�رو�4�  .�ل �� ���#D �ن ط�&� ��د�%C�� Dض ا!ط�&� إ!� ا!



ا��اءات                    ا�
	� ا�����     
  ا������� ���را��   

 

87 

  

  

  

  

  

  

ط�  ):11(�دول ر�م  •�� ا!%ور ��9����ء !�#�������ن ا9ر���ط ��ن ا:���� ا!ر��.�� و��  .ا!�7


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C50  10  دا% 

��  %25  5  أ	��

��درا  15%  3  

  %10  2  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� ا!%ور ��9����ء !�#���� ��0ل ) 11(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م ����! ��-�!�� �أن �داCل ا��#9

�ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن  %90أ�دا وھذا �%�� أن  10��درا و %15دا��C أ	���� و 50%

�د ا!ط�ل ا!�-%ف � �� ا!%ور ��9����ء !�#������� و���ط� ا!ر��.�� ا!�7�  .ا:

وھذا �� !و	ظ ��دا��� ھو أن ا:ط��ل ھذا ا!�ر�ز ��.�ون ا!�%�ب ا!ر��.�� ا!#����� ��رة ا!�دم و�رة 

� ا!���#! ����� و�رة ا!ط�Cر و��ون ���� 	�و�� أ�0ر و�راخ وإ�ط�ء ا!�رة !�%.�م وأن �ل ط�ل ��-

� و��.��� و��%ب �%�� دا��C ��� أن ا:و�د � ��ر�ون ��0را �� ا:!%�ب ا!�رد�� �0ل ا!�رة �!%ب �%�

 ��ط ا!-��	� ا!�رد��  ا!	د�د�� و

� ا!وظ��C��� وھو أن ا!�رد ھو أ-�س ���ء ا!�-ق ا9#����� و� ���ن وھذا �� أ�دت ���D ا!�ظر�� ا!���

 ��D داFل ا!�-ق ا!��Gر ھو ا!#���C7ل &��م �ل �رد �وظ�F ق ا9#����� أن �-��ر إ� �ن-��!.  

� ا9ج ������رھ� �ذ!ك C���! �وا!ذي �	�ق ا!�-ق ا!��� وھو ا!�#��"، وا9����ء ھو �ن ا:�%�د ا:-�-�

� أ-�س ��وم ���D ا��� ا!وظ��C���ظر�� ا!�!.  
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�س  ):12(�دول ر�م  •�� ا!ر��.�� وا!�-��� وا!�رو�4 �ن ا!��ط� ا!�7�  . ���ن ا9ر���ط ��ن ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C70  14  دا% 

��  %10  2  أ	��

��درا  5%  1  

  %15  3  أ�دا

  %100  20  ا����وع

�س ��0ل ) :12(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م �� وا!�رو�4 �ن ا!��-��! ��-�!�� � %70أن �داCل ا��#9

 ، ��C10دا%  ، ���ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن  %85أ�دا وھذا �%�� أن  15%��درا،  %5أ	��

�س ��د ا!ط�ل ا!�-%ف �� ا!ر��.�� وا!�-��� وا!�رو�4 �ن ا!��ط� ا!�7�  .ا:

�-�م وا!ر��.� وھذا ��!و	ظ ��دا��� ��:ط��ل ��%د ا!درا-� ا!��0رة وا9#���د �ر�دون ا!�رو�4 �ن أ

�ظر�� ا!�رو�4 	�ث �ؤ�د  D��� س وھذا أ�دت��'' #و-ت �و��س '' �%��ر أ	-ن و-��� !��رو�4 �ن ا!

 Dو���	ط �-��ده ��� إ-�%�دة ��� وا!ر��.�� �� أ!����� �رى أن ا!��وا!ذي �%��ر راCد ا!�ر��� ا!�د

�-�وط�&�D ا!����ذة وھو ��ل �.�د !�و�ر ا:���ب وا9#���د ا!%��� وا!��ق ا!.  

و�� أ�دت ���D أ�.� �ظر�� ا9-�#��م وا!�� �رى أن Fروج ا9�-�ن !���د وا!Fروج إ!� ا!7Fء �	�ق 

 �  .ا�-�#��م و�-��ده ��� إ��-�ب روح ��!�
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� ا!�-��4 �" اFLر�ن       ):13(�دول ر�م •���� ا!ر��.�� و���ط� ا!�7�  ���ن ا9ر���ط ��ن ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C65  13  دا% 

��  %15  3  أ	��

��درا  10%  2  

  %10  2  أ�دا

   %100  20  ا����وع

� ا!�-��4 �")13(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م ����! ��-�!�� �دا��C  %65ا:Fر�ن ��0ل  أن �داCل ا��#9

�  %90أ�دا وھذا �%�� أن  10%��درا و %10أ	���� و  %15و��ط� ا!�7��ؤ�د ا!7%&� ��ن ا:

� ا!�-��4 �" اFLر�ن ���  .و�

��م ���.ون �%.�م J� ل��وھذا �� !و	ظ ��دا��� أ0��ء ا!���م ��:!%�ب ا!ر��.�� و��د -�وط ا:ط

� ا�#������ وھو إ�داد �واطن ��!4 و��-�ون أ�دي �%ض و��-��	ون وھذC�ا �� �ؤ�د ���D ا!�

  .��-��4 �" اFLر�ن 

� ا!روح ا!ر��.��   :  )14(�دول ر�م  •���� ا!ر��.�� و���ط� ا!�7�  ���ن ا�ر���ط ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���
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��C65  13  دا% 

��  %20  4  أ	��

��درا  5%  1  

  %10  2  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� ا!روح ا!ر��.�� ��0ل ا!ر��.�� ) 14(�ؤ�د �7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ����! ��-�!�� �أن �داCل ا��#9

�ؤ�د ��� ا!7%&�  %90أ�دا وھذا �%�� أن  10%��درا و %5أ	���� و %20دا��C و %0��65ل 

� ا!روح ا!ر��.�� و�ر4�# ���� ا!ر��.�� وا!���ط� ا!�7��	و دا��C �ؤ�د أن ا9ر���ط�� ��ن ا: �ا!7%&

  .ا!7%&� &و�� وھذا �� !و	ظ ��دا��� أن ا:ط��ل ��د ا!F-�رة �� ا!�%ب ���وا �-��ون ��� �%.�م 

� ا!ر��.�� وا!�%�ون �" اFLر�ن ):15(�دول ر�م •��ط� ا!�7�  ���ن ا9ر���ط ��ن ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C65  13  دا% 

��  %10  2  أ	��

��درا  15%  3  

  %10  2  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� !��%�ون �" اFLر�ن ��0ل ): 15(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م �-�!�� �دا��C  %65: أن �داCل ا��#9

�ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن  %90أ�دا، وھذا �%�� أن  10%��درا و %15أ	���� و %10و

� ا!ر��.�� وا!�%�ون �" اFLر�ن وھذا �� !و	ظ ��دا��� �ن 7Fل �-��د��م !�ر�����م ��ط� ا!�7�ا:

 �C�� وھو أن ا!�%�ون أ-�س ا!����� ا!��ظ�ف و�وظ�ف Bر.�م و�� �ؤ�د ���D �ذ!ك ا!�ظر�� ا!وظ�

�  .ا9ج ا!-���
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� ا!ر��.�� وا9�-#�م ا!ذي �%�ش ��D ���ن ا9ر��� ):16(�دول ر�م  •��ط� ا!�7�  ط ��ن ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C25  5  دا% 

��  %35  7  أ	��

��درا  20%  4  

  %20  4  أ�دا

  %100  20  ا����وع

�-#�م �� ا!و-ط ا!ذي �%�ش ��D ��0ل ) 16(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م P! ��-�!�� �أن �داCل ا��#9

20%��درا و %20أ	���� و   %35دا��C و 25%  ���ؤ�د ا!7%&� ��ن  %80أ�دا وھذا �%�� أن -

 ���� �ر#	J� �� ا!ر��.�� وا��-#�م �� ا!و-ط ا!ذي �%�ش ��D أي ا!�ر�ز، أ�� ا!7%&��ط� ا!�7�ا:

 �  .إ!� أ	���� وھذا �دل أن ا!7%&� ��و-ط

� ا!ر��.�� وا!%ور ��!�-ؤو!��  ):17(�دول ر�م  •��ط� ا!�7�  ���ن ا9ر���ط ��ن ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C40  8  دا% 

��  %20  4  أ	��

��درا  20%  4  

  %20  4  أ�دا

  %100  20  ا����وع
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� ا!%ور ��!�-ؤو!�� ��0ل ) 17(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول &م ����! � %20دا��C و  %40أن �داCل ا��#9

� ا!ر��.��  %80أ�دا وھذا �%�ن أن  20%��درا و %20أ	���� و ��ط� ا!�7��ؤ�د ا!7%&� ��ن ا:

 �� &و�&7� ��� ��Cر#" إ!� دا� �  .وا!%ور ��!�-ؤو!�� و��� أن ا!7%&

�وا ��	��ون ��� ���-ؤو!�� وھذا �� !و	ظ ��دا��� �ن 7Fل أن ا:ط��ل ا!ذ�ن ���ر-ون ا!ر��.�� ا!�7

وھذا �� أ�دت ���D . ا:ط��ل ا!��Gر و�-ؤو!���م ��م �G-�ون ����0م و��0ب ا:ط��ل ا:�Gر ���م 

�� �ن 7Fل ا!�-ؤو!�� ا�����#9��� ا!وظ��C��  .ا!�ظر�� ا!�

  

  

  

  

  

  

  

� ا!ر��.�� و�	��ق �7&�ت �" أ�راد #دد  ):18(�دول ر�م  •��ط�  ا!�7�  ���ن ا9ر���ط ��ن ا:

  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  ا(���
�دا"ل 

��C70  14  دا% 

��  %0  0  أ	��

��درا  10%  2  

  %20  4  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� !�	��ق �7&�ت �" أ�راد #دد ��0ل ): 18(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م     �-�!�� �أن �داCل ا��#9

70%  ،��C0دا%  ��ط�  %80أ�دا وھذا �%�� أن  20%��درا و %10أ	����ؤ�د ا!7%&� ��ن ا!

� &و�� وھذا �� &7� ��� ��Cو دا	�ا!ر��.�� و�	��ق �7&�ت �" أ�راد #دد، و��� أن ا!7%&� �ر4# 
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� ا!�را�ز و�� �	ظ��ه أ�.� أن ���ل ا!%7&�ت ��� "� �!و	ظ ��دا��� �ن 7Fل ��ظ�م �ظ�ھرات ر��.�

����� ا!ر�ز�� وھو أن ���ل ا!%7&�ت ھو أ-�س �%�م -�ل وھذا أ�.� �� أ�دت ���D ا!�ظر�� ا!��

� ا9#����� وھو أ-�س ا!-�وك ا�#����� أو ا!�%ل ا�����#9 C�  .ا!�

� ��ن ا:ط��ل : ) 19(�دول ر�م  •&��� ا!ر��.�� وإذ��ء روح ا!���ط� ا!�7�  ���ن ا9ر���ط ��ن ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C45  9  دا% 

��  %25  5  أ	��

��درا  10%  2  

  %20  4  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� ��ن ا:ط��ل ��0ل -���� 9ذ��ء روح ا!��-�!�� �45%�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول أن �داCل ا��#9  ��Cدا

ط� ا!ر��.��  %80أ�دا، وھذا �%�� أن  20%��درا و %10أ	����  %25و��ؤ�د ا!7%&� ��ن ا:

� وإذ��ء روح ا!����س، ���	و دا��C وھذا �%�� أن ا!7%&� &و�� وھذا �� !و	ظ  #4و�را!�7 �ا!7%&

 ���دا��� �� ا!���&ش ��ن ا:ط��ل !����م ��%ض ا!وا#��ت ا!��ز!�� وا:���ر وھذا �� أ�دت ���D ا!�ظر�

 �� ا!ر�ز������  .ا!�

�و���و!و#�� وا!�� �رى أن أ-�س ا!�%ل ا9#����� ھو ا!�Fرة وا!�����سو�ذ!ك ا!�ظر�� ا!�.  
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 ا����"/ ا���'�+
 ���#ر*�
 ا.و�- : ,���� ��  ����ل و���

 �ط�� ا�����#9� !�ط�ل ا!�-%ف، �ؤ�د ا!درا-�ت ا!%���� أن ھ��ك �7&� ��ن ا:C�� وا!���ا!�7

�0� �ن �ر.�� ا9#راء ��رة ا!�� �-��F!ود ا�و��%� !ذ!ك #�ءت إ#���ت ا!��	و�0ن �ن �-�ؤ�ت ا!�

 ���ط� ا!ر��.�� ا!�7�M! ل���ا:و!� ���-� !�و&��م إ�#�ه �� �#ري �� وا&%�م !	���� ا!دور ا!

� ا!ط�ل ا!�-%ف وC�، أ��� 34ا!�� �ؤ�دھ� ا!�����ت ا!���� ا!�و.	� �� ا!#دول ر&م وأھ����� �� �

� .�ر#4 !�	��ق ��ك ا!�ر.�

���QC ا!درا-� �� ھذا ا!-��ق  D�!وء �� �و��ت إ. �� D���	� ن��� �إن ھذا ا!�و&ف �� ���

�� أن ھ��ك إ#��ع ��ن ا!��	و�0ن و�و#D ��م �ؤ�د ��ك ا!7%&� ��ن ا:��ط� وأو.	� ا!�%ط��ت ا!��دا

� ا�����#9� !�ط�ل ا!�-%ف وھذا �ن 7Fل ��و�نC�� ا!ر��.�� وا!����،  ا!�7��Fا7��-9!�� �� ا!

� ا!%ور ����س ��د ا!��ق و��� �� ا!�طور وا!� !ق وإ	�رام ا:Fر وا9-���ع إ!�D .�ط ا!�Bق ا!ر��	و�

�س وا!�-��4 �" ا:Fر��� ا!روح ا!ر��.�� وا!�%�ون ��9����ء !�#���� وا!�-��� وا!�رو�4 �ن ا!���ن و�

� ��ن -����" اFLر�ن وا9�-#�م وا9	-�س ��!�-ؤو!�� و�	��ق �7&�ت �" أ�راد #دد وإذ��ء روح ا!�

  .ا:ط��ل 

 3.35،  2.7،  3.2،  3.25، 3.15،  3.21(وذ!ك ���و-ط�ت 	-��� �راو	ت ��� ا!�	و ا:�� 

 ،3.15  ،3.35  ،3.35  ،3.4  ،3.3 2.65  ،2.8  ،3  ،2.95.(  

�ود ��! �� � 6/8/9��� #�ءت ا!��و-ط�ت ا!	-����ف ���� � ��دھ� ��� ) 3.35(���� و�0��وا!�� 

�  .و#ود إ���ق ��D ا9#���ع ��ن ا!��	و�0ن ��� إ&رار ا!7%&

�ط ا!ر��.� ا!�7�� �#%ل ا!ط�ل ا!�-%ف ��-��	�  9وأھم ��د ھم ا!��د �وا!ذي �ؤ�د ��� أن ا!

Lا "� ���� �Fر�ن و�� �ز�د �ن دة ھذه ا!7%&� ا9ر���ط�� ھو �-��	�F9 Dوا�D داFل ا!�ر�ز وا!�-��	

 �����م وھذا �� !و	ظ ��دا��.  

 �� ا!ر��.���ط� ا!�7�� ھ��� �ؤداھ� أن ا:#���و���ءا ��� �� ��دم ��د ��Fت ا!درا-� إ!� 

�� ا�����#9� ا!-���C�  .!�ط�ل ا!�-%ف  أ��� دا�%� وطر��� !	دوث ا!�

3-  

 إر���ط�
 ��ن ا.��ط
 ا�#���وا����"
 ا(������
 ��ط#ل ) ر�م  –��رح  –�و��+& (ھ��ك �3

 : ا���'ف وا��& ����- �ن �3ل ا.�& 
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� : )20(�دول ر�م  •���ط� ا!�� ا9دراك ا!-�%� )ر-م - �-رح  –�و-��� (���ن ا9ر���ط ��ن ا:���و�

   .  !�ط�ل ا!�-%ف 


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C75  15  دا% 

��  %20  4  أ	��

��درا  0%  0  

  %5  1  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� ا9دراك ا!-�%� !�ط�ل ا!�-%ف ��0ل ): 20(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ����! �أن �داCل ا��#9

�ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن  %95أ�دا وھذا �%�� أن  5%��درا  %0أ	���� و  %20دا��C و 75%

 ����� ا!��ط� ا!�7�� ا9دراك ا!-�%� !�ط�ل ا!�-%ف وھذا �� !و	ظ ) �و-��، �-رح ، ر-م(ا:���و�

�د، ��� أن ا:ط��ل ��ر	ون ��د -��ع ���� وا:�B:ر&ون ��ن ا�����9ت وا���دا��� �ن أن ا:ط��ل �

��دة !	د�0� وھو أن -��ع -��	دث ا!د��غ !�� ��رز ا!�و-��� وھذا �� أ�دت ���D ا!درا-�ت ا

Endorphines  درو��ر�� ��:!م   ا:&7� D! وا!ذي ����F�  .وا!�� ��رزھ� ا!Gدة ا!

� أ#راھ� �ر�ز ا!درا-�ت وا:�	�ث �� #��%� أوھ��و ا:�ر���� أن �-��و&د أ�رت درا-�ت 

  .#ري، و�7ج ا!#-م ورا	�D �%�ل ��� ا!����ل �ن ا!%ور ��!�%ب أ0��ء ا! �ا!�و-��

��� أن ا:ط��ل ا!�-%��ن �ن 7Fل -��ع ا!�و-��� أ��	وا ��ر&ون ��ن �%��� ا:�وات أي 

���B:د وإ���ع ا����ر&ون ��ن ا:�.  

  

  

  

  

  

  

  



ا��اءات                    ا�
	� ا�����     
  ا������� ���را��   

 

96 

  

� : )21(�دول ر�م  •���ط� ا!��   ) ر-م -�-رح –�و-��� (���ن ا9ر���ط ��ن ا:�-��  و�	��ق ا!را	� ا!

  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  ا(���
�دا"ل 

��C65  13  دا% 

��  %30  6  أ	��

��درا  5%  1  

  %0  0  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� ��0ل ): 21(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول �-��أ	����  %30دا��C و %65أن �داCل ا��#9� !	��ق ا!را	� ا!

�  %100أ�دا وھذا �%�� أن  0%��درا و %5و���ط� ا!� - �-رح  –�و-��� (�ؤ�د ��� ا!7%&� ��ن ا:

� !�ط�ل ) ر-م�-��� و�	��ق ا!را	� ا!��ا!�-%ف وھذا �� !و	ظ ��دا��� وھو أن ا:ط��ل ا!ذ�ن ا!�7

�-�%ون ا!�و-��� أ�0ر ھدوء وھذا �� أ�دت ���D ا:�	�ث ا!%���� إذن أن ا!�و-��� �	�ق ا�-���ع 

�-�ن وا!#��ز ا!%��� وا!#��ز  وھذا ا:�ر �ؤ0ر �دورهP! ���� ا!#��ز ا!دوري ا!��ب وا:و��� !د�و�

إ!� 	�#� ا9�-�ن '' !و�ون'' و�� ھذا ا!�دد ��ر  22ا!�.�� وھذا �� أ�د�D �ذ!ك ���QC ا!#دول ر&م 

 �-��  .إ!� ا!%��دة :��� ��0ل ا!Gذاء ا!رو	� وا!��ري !D و�	��ق ا!�دوء وا9-��رار ا!

� ���ن ا9ر���ط ��ن  ):22(�دول ر�م  •���ط� ا!�� ) �و-��� ، �-رح ، ر-م(ا:��وا!���م ��!و#��ت ا!د�

  .!�ط�ل ا!�-%ف 

   
  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C60  12  دا% 

��  %25  5  أ	��

��درا  10%  2  

  %5  1  أ�دا
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  %100  20  ا����وع
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� ��0ل : )7F)22ل ا!#دول�7	ظ �ن ��� !����م ��!وا#��ت ا!د��-�!�� �دا��C،  %60أن �داCل ا��#9

ط�   %95أ�دا وھذا �%�� أن  15%��درا و %10أ	���� و 25%��ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

 ����� !�ط�ل ا!�-%ف وھذا �� !و	ظ ��دا��� أن ) �و-��� ، �-رح ، ر-م(ا!��وا!���م ��!وا#��ت ا!د�

د�ن و���وا �ط��ون ��ت �ؤ0ر �� ا:ط��ل وأن ا:ط��ل ���وا ���دون �%ض ا!��� ����د ا!د���ا:

وھذا �� أ�د ���D .... .وء وا!�دق وا!�د&� و�%ل ا!�Fر وا!�%�ون، ا!�%��7ت ا!�� ����، ��!�7ة وا!و

 �ط� وا!Fد��ت ا!ط��7� �� ا!�ؤ--�ت ا!�%�����، أن '' �د	ت �	�د أ�و ا!��ر �� �����إدارة ا:

�� ��دف إ!� �-��دة ا:�.�ء ��� ���ط ا!��و�ن ا:���ر ا!�-��دة �ن ا!�راث ا!	.�ري وا!�و�� ا!

�وا!���C وا�9���F� لC�-و!�%��ر �ن ذ!ك �و ����-�  .���ء ��!ذات ا9

� ن ���ن ا9ر���ط �� ):23(�دول ر�م  •���ط� ا!�� ا!�درات ��� ) �و-��� ، �-رح ، ر-م(ا:���و�

  ا!�ر��ز 


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C45  9  دا% 

��  %25  5  أ	��

��درا  5%  1  

  %25  5  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� !�ط�ل ا!�-%ف �ن  )23(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول �-�� ا!�درات ��� ا!�ر��ز ��!����! �أن �داCل ا��#9

� ��0ل ���ط� ا!��ؤ�د  %75أ�دا وھذا �%�� أن  25%��درا و %5أ	���� و %25دا��C و 7F45%ل ا:

 ���ط� ا!�7�� ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:���� ا!�درة ��� ا!�ر��ز و����)�و-���،�-رح،ر-م(ا!

 �ط� وا!Fد��ت ا!ط��7� �� ا!�ؤ--�ت '' وھذا �� أ�ده �د	ت �	�د أ�و ا!��ر �� �����أدارة ا:

�  .ا!�%����
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�  ):24(�دول ر�م  •���� ا!��ط� ا!�7�و�و-�" ) ر-م -�-رح  –�و-��� (���ن ا9ر���ط ��ن ا:

  .����Fك


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C70  14  دا% 

��  %15  3  أ	��

��درا  15%  3  

  %0  0  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� ا!ط�ل ا!�-%ف �ن 7Fل ): 24(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م ��F� "�-و�! ��-�!�� �أن �داCل ا��#9

� ��0ل ��� ا!�7���ط� ا!� %100أ�دا وھذا �%�� أن  0%��درا و %15أ	���� و %15دا��C و %70ا:

 ����� ا!��ط� ا!�7�� ا!ط�ل ) ر-م -�-رح  –�و-��� (�ؤ�د ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:��F� "�-و�و

� �%�ل ��� ����ط� ا!��� ا!�-%ف وھذا �� أ�د ���D �د	ت أ�و ا!��ر وا!ذي �رى � ن ا:���م ا9���ج ا!

�  !�	.�رات ا!�����%� �� ا!�راث ا!�و�� وا!�%رف ��� ا!ط��" ا:��ل !�ذا��ا!�راث وإ�#�د �7&�ت �

!�ل �ر	�� �ن �را	ل ا!�طور ا!����0 وإ��-�ب ا:�.�ء ا!�درة ��� إ�دار ا:	��م �� .وء ا!�Fرة 

���ر ا!ط��%� وا!%7&�ت ا!��ر�� �ن 7Fل ا!���ز %�! �ا!ذا��� و�وظ�ف ا!�Fرات ا!���-�� وا9-�#��

�  وا!�	��ل و�	د�د ا!%7&�ت، وھذا �� أ�دت ���D �	�د��ط� ا!�7�  .ا!��Gر �� ���!D 	ول أھ��� ا:
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�  ):25(�دول ر�م  •���ط� ا!�وا-����ج ا!%�ر وا!%�ل ) �-رح -�و-���  –ر-م (���ن ا9ر���ط ��ن ا:

 ���  .  

 
  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C40  8  دا% 

��  %35  7  أ	��

��درا  10%  2  

  %15  3  أ�دا

  %100  20  ا����وع

9-����ج ا!%�ر وا!%�ل ��� ��0ل ): 24(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول  ��-�!�� �دا��C و  %40أن �داCل ا��#9

35%  ��ط�  %85أ�دا وھذا �%�� أن  15%��درا  %10أ	����ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

 ����وإ-����ج ا!%�ر وا!%�ل ��� وھذا �� !و	ظ ��دا��� � ن ا:ط��ل ��د )�-رح -�و-���  -ر-م(ا!

�0ل ا!�دق وا!�-��	�، وھذا �� أ�دت ���D ا!�ظر�� �7	ظ��م !��-رح �-���Fون �%ض ا!��م 

� ا!ر�ز�� أن ا!-�و��ت ���رة �ن ر�وز������ ا!�رد داFل ا!�#��" وا!ط�ل أ	د أ�راد ھذه  ا!���	دد ���

ا!�#��" ���ن أن ���-ب &���D �ن 7Fل ا!�-رح و�ذ!ك ا!�-رح �� ا!	.�رات ا!�د��� ��ن ��0ل 

ط� �ن 7Fل �ا!����0� ا!%وب ��!ط�ل �ن 7Fل ا!�-رح ���-ب &�م �#��%D وا�0��9ل �ن 7Fل ا:

� ���-ب ا!ط�ل ا����ط� ا!�� ا�����#9� ھ� إ���0ل ا!ط�ل � �راد �#��%D ا:C����0ل �� ا!�#��" ��!�

  .ا!��!	�ن !��ون �رد ��!	� �� ا!�#��"
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� :  )26(�دول ر�م  •���� ا!��ط� ا!�7�و�%��ر ا!ط�ل )ر-م -�-رح  –�و-��� (���ن ا9ر���ط ��ن ا:

  .ا!�-%ف �ن �واط�D إ�#�ه ا:Fر�ن

   
  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C30  6  دا% 

��  %20  4  أ	��

��درا  15%  3  

  %35  7  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� !�%��ر ا!ط�ل ا!�-%ف �ن �واط�D إ�#�ه ) : 26(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م �-�!�� �أن �داCل ا��#9

35%��در و %15أ	���� و %20دا��C  %30اFLر�ن ��0ل    ��Cو %20دا ��35%��در و %15أ	�� 

� و�%��ر ا!ط�ل  %65أ�دا وھدا �%�� أن ��� ا!�7���ط� ا!��ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

 ط��%��م�وا �ر-�ون 	-ب �ا!�-%ف �ن �واط�D إ�#�ه ا:Fر�ن، وھذا �� !و	ظ ��دا��� � ن ا:ط��ل �

� وأ-رة ��� أن ا:ط��ل ���وا �%���Cزل و���رون �ن 7Fل ر-و��ت � !وان � �Bب ر-و����م ���ت �

� وھذا �� أ�د ���D ��ط�� و&-�م و��ط�� �و-ف �� �����م ���F� '' �� وا!�و-���� �� �ر�����ا!�ر��� ا!

�D ا!ط�ل �ن ���ره  	�ث �%�ر وا!ذي �رف ا!ر-م � �D و-��� �ن و-�Cل ا���9ل وا!�و�ل'' ا!ط�ل 

D�  .و أ	�-�-D و �واط�D و �� �Q!�F و#دا
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� :)27(�دول ر�م •���� ا!��ط� ا!�7�و و�� ��7ت )�و-��،�-رح،ر-م(���ن ا9ر���ط ��ن ا:

�%��#�.  


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C30  6  دا% 

��  %20  4  أ	��

��درا  15%  3  

  %35  7  أ�دا

  %100  20  ا����وع

�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م )27:(��-�!�� �دا��C، %30!و�� ��7ت �#��%D ��0ل  أن �داCل ا��#9

20%،��ط�  %85أ�دا وھذا �%�� أن   35%��درا  %15أ	����ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

� وو�� ��7ت �#��%D وھذا �� أ�دت ���D �در-� #ون د�وي ا!�#ر���� وھو أن ��� ا!�7���ا!

�ط !D �%د إ#����� ��و �رBب ا!ط�ل �� ��ر�� اFLر�ن ��Fرا��م وذ!ك ��!�%رف ����� و�����، �ا!

�ط �Fرج ا!��ل ���ء !ط�ل �وا&ف وھذا �� أ�د ���D ر�%ت �زوز وط�رق ��د ا!�رؤوف وھو أن ا!

� ��وا&ف ا!	��ة، إن !م ��ن ����0� !�� �� �ر�ب ���D -�و!� إ-���دة ا!ط�ل ��� ��%��D �ن ��� �����%�

ط� وإ����ل �� �%��D إ!� 	���D ا!�-������، �و�� ا!ط�ل ا!��7ت د���D 	���، وھذا �� -�#ده �� �أ

�#ده �� ا!#دول ر&م- )28.(  
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� : )28(�دول ر�م  •���ط� ا!�و	ل ��D�7 �" ) �و-��� ، �-رح ، ر-م (���ن ا9ر���ط ��ن ا:

  اFLر�ن 


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C45  9  دا% 

��  %10  2  أ	��

��درا  10%  2  

  %35  7  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� !	ل ��D�7 �" اFLر�ن ��0ل أن ) 28(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م �-�!�� �دا��C  %�45داCل ا��#9

�  %65أ�د وھذا �%�� أن  35%��درا و %10أ	���� و %10و���ط� ا!��ؤ�د ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

 �� !�ط�ل ا!�-%ف وھذا �� أ�د ���D �	�د ا!��Gر �� �	د�ده :ھ���-�و	ل ا!��7ت �" ا:Fر�ن ��!

ط� ا!�7��ا:���ط ��� �ؤدي إ!� , �� إ!� إ����� !���و�ت وا!	ر�� وا!��.��� �ط�ھو أن ھذه ا:

� �%ض ا!-�و��ت ا!-���� !دى ا!��ر�� ��!%�ف ور�ض اFLر#!�%�. 

� : )29(�دول ر�م  •���ط� ا!�� &�م ) ر-م - �-رح  –�و-��� (���ن ا9ر���ط ��ن ا:���و�

  .ا!#��ل 


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C50  10  دا% 

��  %15  3  أ	��

��درا  20%  4  

  %15  3  أ�دا
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  %100  20  ا����وع

� !	ل ��D�7 �" اFLر�ن ��0ل ) 29(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م �-�!�� �دا��C  %50أن �داCل ا��#9

ط�  %85أ�دا وھذا �%�� أن  15%��درا ،  %20أ	���� و %15و��ؤ�د ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

� !�ط�ل ا!�-%ف وھذا �� !و	ظ ��دا��� وھو أن ا:ط��ل داFل ا!�ر�ز �-�� &�م ا!#��ل ��!���� و����ا!

�وا �����-ون �ن �ر-م أ	-ن ر-�� أ#�ل ر-�� وھذا �� �#%��م �	�ون ا�9داع وا!�ن ��. 

ط� ��ن  ):30(�دول ر�م  •�� ���ن ا9ر���ط ��ن ا:���ط� ا!�) ر-م -�-رح  –�و-��� (ا:

  .ا!�%��ر �ن أ���ره


 ا����
 ا��"و�
 ا���رار �دا"ل ا(���

��C40 8 دا% 

�� %35 7 أ	��

��درا 10% 2 

 %15 3 أ�دا

 %100 20 ا����وع

� !�%��ر ا!ط�ل ا!�-%ف �ن أ���ره ��0ل ) 30(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م �-�!�� �أن �داCل ا��#9

�ؤ�د ��� ا!7%&� ا9ر���ط��  %85أ�دا وھذا �%�� أن  15%��درا و %10أ	���� و %35دا��C و 40%

� و�%��ر ا!ط�ل ا!�-%ف �ن أ���ره وھذا �� أ�د ���D ��روق و&� ا!�وھ� و��روق ���ط� ا!���ن ا:

� ���ن إ���ف ا:ط��ل ا!�وھو��ن ��� أ���� ا!��ط� ا!�7��دت ر�%ت �	�وظ وھوأ�D �ن 7Fل ا:

� �#%ل ا:ط��ل �%�رون �ن أ���رھم و�� !و	ظ ���� ا!��ط� ا!�7��زوز وط�رق ��د ا!رؤوف � ن ا:

�ط �ط� ا!ذ�ن �ر�دون أن �-�ھ�وا ���� ��ل ط�ل �رى �� ذ!ك ا!���دا��� أن ا:ط��ل ���وا ���Fرون ا:

Dر �ن أ���ره و���و�����%��! �  .أ�D و-��
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�  ):31(�دول ر�م  •���ط� ا!�وإ��0ت ا!ط�ل ) ر-م -�و-���  –�-رح (���ن ا9ر���ط ��ن ا!

Dا!�-%ف !�وھ��.  


 ا����
 ا��"و�
 ا���رار �دا"ل ا(���

��C75 15 دا% 

�� %15 3 أ	��

��درا 10% 2 

 %0 0 أ�دا

 %100 20 ا����وع

 %15دا��C و%75!�وھ��D ��0ل أن �داCل ا��#9� ��09ت ا!ط�ل ا!�-%ف ) 31(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول 

�  %100أ�دا وھذا �%�� أن  0%��درا و%10أ	���� و���� ا!��ط� ا!�7��ؤ�د ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا!

 ��-�ھذه  %0وإ��0ت ا!ط�ل ا!�-%ف !�وھ��D و !�س ھ��ك ر�ض �ن طرف ا!��	و�0ن 	�ث ���ت ا!

 ��-�� �� �ؤ�د ��� ��0ت ا!7%&�، و�ر#4 ا!7%&�-��	و دا��C وھذا �%�� أن ھذه ا!7%&� &و��  %75ا!

�ط �! ��ط �%�ن وأن ا9�.��م إ!� #�����ط �%�ن و��.ل � Dل !د��وھذا �� !و	ظ ��دا��� � ن �ل ط

� وا�د ���D ر�%ت �زوز وط�رق ��%� �� و�%������� ��ن إ���Fري وھذا �� و#��م إ!� �و#���ت ����%�

��ط و-���� ��ول ا!���7ذ إ��0ت �واھ��م  ��د ا!رؤوف وھو أن ا!����!.  
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�  ):32(�دول ر�م  •���ط� ا!�وإ��-�ب أ�واع ا!�ذوق ) ر-م -�-رح –�و-��� (���ن ا�ر���ط ��ن ا:

 ���  ا!


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C40  8  دا% 

��  %30  6  أ	��

��درا  15%  3  

  %15  3  أ�دا

  %100  20  ا����وع

�� ��0ل ) 32(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول �� 9��-�ب أ�واع ا!�ذوق ا!�-�!�� �دا��C  %40أن �داCل ا��#9

�  %85أ�دا وھذا �%�� أن  15%��درا و %15أ	���� و %30و���ط� ا!��ؤ�د ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

� أو ���ن أن ) ر-م -�-رح  –�و-�� (���، !�س �ل ا:ط��ل !د��م ھذه ا!��وإ��-�ب أ�واع ا!�ذوق ا!

��	��وا ����� ��! ����� ��!ط�ل ��د �� ���� &�م ا!#��ل !د�D و���� ھو أ��� در#�ت ا9دراك ا!�دوق ا!

%��ل إ	���#�ت �Jن ھذا ���ن ا!ط�ل �ن إ-� 29و  23&درا�D ��� ا!�ر��ز ��� �	ظ��ھ� �� ا!#دو!�ن 

 D��� ر�ن وھذا �� أ�دFLل ا���ط�ت ا:ط��طD و����D �ن ����م �أFرى !�ر-م أو ا!���0ل و��0ن 

& ��  .ط�� �و-فم ھ�7ت و�����ط

����ن ا9ر���ط : )33(�دول ر�م  •���%���D �طرق ��� �%��ر ا!ط�ل ا!�-%ف �ن إ���� ا!��ط� ا!�7�  .ا:


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C25  5  دا% 

��  %45  9  أ	��
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��درا  0%  0  

  %30  6  أ�دا

  %100  20  ا����وع

�%���D �طرق ) 33(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول ر&م �� !�%��ر ا!ط�ل ا!�-%ف �ن إ�-�!�� �أن �داCل ا��#9

� ��0ل ���ؤ�د ��� ا!7%&�  %70أ�دا وھذا �%�� أن  30%��درا و %0أ	���� و %45دا��C و �25%

�%���D، وھذا �� أ�دت ���D �.�م ا!د�ن ��و!� ��د �� و�%��ر ا!ط�ل �ن إ���ط� ا!�ا9ر���ط�� ��ن ا:

 ��� �ن 7Fل ا!�#�ل ا!%�ط��ط� ا!�7�  .R �ن 7Fل �و.�	D :ھ��� ا:

�  ):34(�دول ر�م  •���� ا!��ط� ا!�7�وا!�%��ر �ن ) -رح�-  ��و-�� –ر-م (���ن ا9ر���ط ��ن ا:

 �  .ھو��D ا�����#9


  ا����
 ا��"و�
  ا���رار  �دا"ل ا(���

��C50  10  دا% 

��  %15  3  أ	��

��درا  20%  4  

  %15  3  أ�دا

  %100  20  ا����وع

� !�%��ر ا!ط�ل ا!�-%ف �ن ھو��D ا�����#9� ��0ل ) 34(�7	ظ �ن 7Fل ا!#دول �-� %50أ، �داCل ��!

ط�  %85أ�دا وھذا �%�� أن  15%��درا و %20أ	���� و %15دا��C و��ؤ�د ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

� و�%��ر ا!ط�ل ا!�-%ف �ن ھو��D ا�����#9� وھذا �� أ�دت ���D ا!%�وم ا!-���� أن ���� ا!��ا!�7

  .ا!�-رح ھو �رآة ا!%وب وا!�%�ر �ن ھو���� 

ا�����#9� وھذا �� �	ظ��ه �� ا!#دول ا!-���� �Jن ا!�-رح  ��� أن ا!ط�ل ا!�-%ف ھو ا!	��ل !�ذه ا!��م

�ط�ت �أ�.� ھو �%�ر �ن ھو��ا!ط�ل وھو ا!ذي �%��D ��ف �	�رم ھو��D و���Fر ��� �ن 7Fل ا!

 ����F�!ا  
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2- 

 ا����"/ ا���'�+
 ���#ر*�
 ا�,�����  :����ل و���

� ا9ر���ط�� ��ن  ��.4 �ن 7Fل&7%�! ���� �� ا!%��رات ا!���	��ل ا!�ؤرات ا!��.�

 ���ط� ا!�7�� ا�����#9� !�ط�ل ا!�-%ف، 	�ث أن ��ك )ر-م  –�-رح – ��و-��(ا:C�وا!�

� إ-���رة ا9-����ن ا!�ر��ط� ��ذا ا!#��ب، و!�د #�ء �C-و�0ن ��� أ	ا!�� ���� إ-�#���.� �ا!7%&

ف أن ھ��ك �و#D ��م  -36-ا!#��ب ا!��دا�� ا!�Fص ��!��Gرات ا!���� ا!�	�واة �� ا!#دول ��

ط�� ا�����#9� !�ط�ل ا!�-%ف، وإن �ؤ�د ��ك ا!7%&� ��ن ا:C�� وا!����� ا!��#�ءت � ا!�7

� !�#دول ا!� ��د�ر ا!��و� �-�F!ود ا���ء �-�و��ت ا!�� �36-����و�D �� در#� ا!� ��د �� �و�� - 

� ��ذا ا!�" 	�ث ر��ت ��ك ا!��ود ���ز!�� ط��� !�وة &7� D! ا9#راء ا!ذي ��0� �ن �ر.���وا!�

� ا!�ر��ط� ���و-ط���� در#� ا!�ر#�4 ا!����! �C�� ��ن ��Gرا���، إ����دا ��� ا:ھ��� ا!��C��

��  .ا!	-���� ا!�وزو

 �ط�وھ�ذا �ؤ�د درا-��� ا!	�!�� أن إ-�#���ت ا!��	و�0ن 	ول ا!7%&� ا9ر���ط�� ��ن ا:

� ا9دراك ا!���� ا�����#9� !�ط�ل ا!�-%ف وذ!ك �ن 7Fل �C�� وا!����� ا!��-�%� !د�D ا!�7

� !��و-ط���� ا!	�-�� ) 12-1(وإ��0ت �وھ��D ��� ھو ���� �� ا!��ود ��-�وا!�� #�ءت ا!��م ا!

 ����� ����0 ��  .)3.65(ا!�وزو

� &�م ا!#��ل !د�D وا!�%��ر �ن أ���ره وا�%��ر �ن ���و�ذ!ك إ-����ج ا!%�ر وا!%�ل ��� و�

� �� !��و-ط���� ) 15-11-10- 6(�� ھو ���� �� ا!��ود ھو��D ا�����#9C�وا!�� #�ءت ا!��م ا!�

����� ����0 ��  ).3(ا!	-���� ا!�وزو

� ��� ھو ���%���D �طرق ���� وا!�%��ر �ن إ��واع ا!�ذوق ا!: D��-��7ل إF و�ذ!ك �ن

13-14(���� �� ا!��ود  ( �� !��و-ط���� ا!	-�����-�� وا!�� #�ءت ا!��م ا!���� ����0 ��ا!�وزو

�� ���ن �ذ!ك أن ���ن ا!ط�ل ا!�-%ف �ن ا!�%��ر �ن �واط�D إ�#�ه اFLر�ن  وھذا)2.95(

� !��و-ط���� ) 8-7(وو�� ��7ت �#��%D ��� ھو ���ن �� ا!��ود��-�وا!�� #�ءت ا!��م ا!

 ����� ����0 ��  ).2.45(ا!	-���� ا!�زوز

��� � ��دھ� ��� و#ود إ���ق ��D ا9#��ع ��ن ا!��	و�0ن �� إ&رار ھذا � Q���-�وا!�� 

  .ا9ر���ط 

 QC���� ا!�� ر�دت ���� ا!�C��	9ا!�-���تو��� �ظ�ر ا!�%ط��ت ا  ����ن ا!درا-� ا!��دا

ط� ا!�� ا!%ظ�� �ن إ-�#���ت ا!��	و�0ن ����%ت �� إ�#�ه �ر#�4 ا!7%&� ��ن ا:��!�G!ا ����7

� ا�����#9� !�ط�ل ا!�-%ف وھو �� �و.	D ا!��ود C�� وا!���وا!�� ھ� �-��د�D ) 2-9-4-3(ا!

 �� &درا�D ��� ا!�ر��ز و	ل ��D�7 �" اFLر�ن و�	��ق ا!را	���� و���!����م �وا#���D ا!د�
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� ا!�� �راو	ت�� !��و-ط���� ا!	-���� ا!�وزو��-�� وھذا �� �ؤ�ده ا!��م ا!�-����� ا!�	و ا!��!�  ا!

)3.4  ،2.9  ،2.65  ،3.6 ( �  .إن ھذه ا9-�#���ت ��ف !�� �ن �دى &وة ا!7%&� ا9ر���ط�

� وا!�� ��ط� ا!�7�� ھ��� �ؤداھ� أن ا:#���و���ءا ��� �� ��دم ��د ��Fت ا!درا-� إ!� 

 ����ط� ا!�ط� ا!ر��.�� وا:�ا:-�!�ب !	دوث  �ن أھم) ر-م -�-رح  – ��و-��(�ن ����� ا:

��� ا�����#9� ا!-���� !�ط�ل ا!�-%ف داFل �را�ز ا!ط�و!� ا!�-%C�  . ا!�
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 ���� ا!�وا�د ا!�%��دة �� �رض �����ت ا!درا-� ا!��دا��#! Dد �را����!�د ���ن ا!��	ث �

�D زاو#�� ��D ��ن �� ��ده ا�	��ء و �� �-���ط �ن د��ت -و-�و!و#�� �ن ��ن ��د�م �	��ل �

 QC���� ا���ر���� ��� -�ھم �� �د��م ا!�7Fل �راو	�ت #د!�� ��ن ا�ط�ر ا!�ظري و ا!���

 QC���! ��ا!��و�ل ا!��� و ا��-���� ا!��دا&�� ا!%���� ���أن ا����دا ��� ا!�	��ل ا!��� و ا!��

�     . ا!�ر.��ت ا9#راء -��د�� ��� ا!�	�ق �ن �	��� �� 	دود �� �ر��ط ��!درا-



     ا���اءات ا������� ���را��               ا�
	� ا�����
  ) 35(�دول ر�م : ����ل و������ ا������ ا����� ���ر	�� ا�و�� 

  

  ��ـــود ا�ــر��ـــ	

  �ــدا�ــل ا��ــ��ــ	

  ا���و�ط  أ�ــدا  �ـــ�درا  أ��ـ��ــ�  دا��ــ�

  ا��وزول  د×ت  ا����	  ا���رار  د×ت  	ا����  ا���رار  د×ت  ا����	  ��رار  د×ت  ا����	  ��رار

1- 	��  3.21  3  15%  3  20  10%  2  18 30%  6  40 50%  10  ��ون �د�ك إ��"!��	 ا� �

  3.15  3  15%  3  4  10%  2  12  20%  4  44  55%  11  ��"ق �د�ك ا�ر)�	 '& ا��طور-2

  3.25  2  10%  2  8  20%  4  3  5%  1  52  65%  13  ��"ق �د�ك ا�ر)�	 '& ا��*�ق-3

  3.2  2  10%  2  4  10%  2  18  30%  6  40  50%  10  إ��رام ا+�ر-4

  2.7  5  25%  5  8  20%  4  9  15%  3  32  40%  8  ���& �د�ك ا�"درة �.����ع �,�ر -5

  3.35  2  10%  2  6  10%  2  15  20%  5  44  55%  11  ����ك �ن ��ط ��ك �1د ا�"0ق -6

  3.15  2  10%  2  6  15%  3  15  25%  5  40  50%  10  ���& �د�ك ا� 3ور �������ء �1���0	 -7

  3.35  3  15%  3  2  5%  1  6  10%  2  56  70%  14  ا���0�	 وا��رو�5 1ن ا��س -8

  3.35  2  10%  2  4  10%  2  9  10%  3  52  65%  13  ���& �د�ك ا�����5 �7 ا6�ر�ن-9

  3.4  2  10%  2  2  5%  1  12  20%  4  52  65%  13  ���& �د�ك ا�روح ا�ر����	- 10

  3.3  2  10%  2  6  15%  3  6  10%  2  52  65%  13  ��03ك ا���3ون �7 ا6�ر�ن - 11

  2.65  4  20%  4  8  20%  4  21  35%  7  20  25%  5  ا�����م '& ا�و�ط ا�ذي �3�ش '�9- 12

  2.8  4  20%  4  8  20%  4  12  20%  4  32  40%  8  �د1م �د�ك ا� 3ور �����ؤو��	 - 13

  3  4  20%  4  4  10%  2  0  0  0  56  70%  14  ��"�ق 1!��ت �7 أ'راد �دد- 14

  2.95  4  20%  4  4  10%  2  15  25%  5  36  45%  9  إذ��ء روح ا����'�	 ���ك و��ن ز�!�ك- 15



     ا���اءات ا������� ���را��               ا�
	� ا�����
  )36(ا��دول : ����ل و������ ا������ ا����� ���ر	�� ا������ 

  

  ��ـــود ا�ــر��ـــ	

  �ــدا�ــل ا��ــ��ــ	

  ا���و�ط  أ�ــدا  �ـــ�درا  أ��ـ��ــ�  دا��ــ�

  ا��وزون  د×ت  ا����	  ا���رار  د×ت  	ا����  ا���رار  د×ت  ا����	  ��رار  د×ت  ا����	  ��رار

  3.65  1  5%  1  0  0%  0  12 20%  4  60 75%  15  ����	 ا�دراك ا���3& �د�ك -1

  3.6  0  0%  0  2  5%  1  18  30%  6  52  65%  13  ا�را�	 ا����	��"ق �د�ك -2

  3.4  1  5%  1  4  10%  2  15  25%  5  48  60%  12  ���1دك 01< ا�"��م �	ا���ت ا�د���	 -3

  2.9  5  25%  5  2  5%  1  15  25%  5  36  45%  9  ����"درا�ك 01< ا��ر��ز-4

  3.55  0  0%  0  6  15%  3  9  15%  3  56  70%  14  �و�7 ����0ك -5

  3  3  15%  3  4  10%  2  21  35%  7  32  40%  8  ا�����ج ا��3ر وا��3ل �?�  -  6

  2.45  7  35%  7  6  15%  3  12  20%  4  24  30%  6  ا���3�ر 1ن 1واطك إ���ه ا6�ر�ن  -7

  2.45  7  35%  7  6  15%  3  12  20%  4  24  30%  6  ���1دك 01< و1& � �!ت ����3ك -8

  2.65  7  35%  7  4  10%  2  6  10%  2  36  45%  9  �ل � �!ت �7 ا6�ر�ن-9

  3  3  15%  3  8  20%  4  9  15%  3  40  50%  10  ���& ��م ا����ل �د�ك - 10

  3  3  15%  3  4  10%  2  21  35%  7  32  40%  8  ا���3�ر 1ن أ'��رك - 11

  3.65  0  0%  0  4  10%  2  9  15%  3  60  75%  15  إ��Cت �وھ��ك- 12

13 -’ &�  2.95  3  15%  3  6  15%  3  18  30%  6  32  40%  8  ����ب أ�واع ا��ذوق ا�

  2.95  6  30%  6  0  0%  0  27  45%  9  20  25%  5  ا���3�ر 1ن إ��E�3ك �طرق '��	- 14

  3  3  15%  3  8  20%  4  9  15%  3  40  50%  10  ا���3�ر 1ن ھو��ك ا�����1�	 - 15
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����� :    

� ا����
 ا����ر�
 ��ن ا���ط
 ��� ��ن ا��دف �ن ا�درا�
 ھو ا���ف وا�و�وف ��

�  � ا���ط
 ا�ر�����ط�ل ا����ف وا��� ��!� 
��
 وا���ط
 ا����
 �ا��%��
 وا����$
 ا#!���

� ا�ط�ل ا����ف �,����ره �+ور ھذه ا����$
 )ر�م -��رح  – ��و��&(���&د �م ا��ر��ز   ،

� �ن �1ل ا����0رات �  : وا�+��ل ��� ��ل ������� وذ�ك  � �وء ا�درا�
 ا���دا��
 ا��� ��!

� ا����7 ا�و%�� ا�ذي ط�ق �ن أ!ل ��ر 
 ا����
 ا#ر���ط�
 ��ن ��إ���د��  � درا���� 

�&د 1�%�� �ن ��1: إ�� ا#�����!�ت ا��9
 ا���ط
 ا��%��  ،

 ا�ر����
 وا���� :  


 :  ا�����ج ا�ول - ��أن ھ��ك إر���ط ��ن ا���ط
 ا��%��
 ا�ر����
 وا����$
 ا#!���

�ط�ل ا����ق �ن �1ل ��و�ن � 
�ط�ل ا����ف و��ون �د�: ا�ر;�
  ا��&���� 
ا���%1

1ر وا#����ع إ��: و��ط ���: ��د ا�&�ق وذ�ك �����ور وا��>�ق وإ+�رام ا9 ا��طور  � 

�� 

 وا��رو�? �ن ا���س وا�����? �< ا19ر�ن و����
 ا�روح ا�ر������!�#����ء �

وا����ون �< ا19ر�ن ��#��!�م �< ا�و�ط ا�ذي ���ش  �: و��+&�ق ����ت �< أ راد !دد 

 .روح ا���� �
 ���: و��ن ز��$: ءوإذ��

� وا���رح �أن ھ��ك إر���ط ��ن ���ط
 ا����
 وا��� �ن ����� ا��و�: ا����� ا�����ج - &

�ط�ل ا����ف �ن �1ل ����
 ا#دراك ا����� �د�: و�+&�ق � 
��وا�ر�م وا����$
 ا#!���

� ا��ر��ز �ا�را+
 ا�����
 وذ�ك ������ أداء وا!���: ا�د���
 و����
 �درا�: ���د�: 

وإ�����ج ا���ر �ن ھذه ا���ط
 وا���ل ��� وا�����ر �ن �واط�: إ�!�ه و��< ��1��: و�

� و�� ����ت �!���: و+ل �����: �< ا19ر�ن و����د�: ��ا19ر�ن و����د�: 


 ��م ا�!��ل �د�: وا�����ر �ن أ ��ره وإ��Dت �وھ��: وإ����ب أ�واع ا��ذوق ���� ���

�Eن إ�����
ا���� ��� �و%�: إ�� ا�����ر �� .: �طرق  ��
 وإ��Dت ھو��: ا#!���

� أن ا���ط
 ا��%��
 ا�ر����
 وا����
 �ن أھم ا������ت ا��� �+&ق ��%�1
 ا�&ول �ؤ�د 


�ط�ل ا����ف دا1ل �را�ز ا�ط�و�
 ا������ 
���
 ا����  . ا����$
 ا#!���
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  قائمة المصادر والمراجع

  كتب وقواميس 

ا����ط ا�ط��� ، ���و�
، و �ط�����
، و ظوا�ط
 و ����
 	� ا����� إ�راھ�م ���و��،  -1

ا�ر��ض ، ا���ود�� ، ا������ ا���ود�� ����وم ا��ر�و�� وا������ ، ا��در�� وأھدا	
 ا��ر�و��

 ،2001. 

 .72، ص  2003، دار ا���ق ا��د�دة ، ����� ا�ط�و�� وا��راھ��إ�راھ�م ��د ،  -2

، &��ن 1، دار وا%ل ���#ر و ا��وز�! ، ط ���ھ� ا��#ث ا! �����إ���ن ���د ��ن ،  - 3

  .2005ا'ردن ، 

، د�وان ا��ط�و&�ت ا������� ، ا��زا%ر،  �د'ل ا���� �� ا��#ث ا%ّ �����أ��د &��د ،  - 4

2006.  

ا% ������ ، إ����� ، (�و�و�� �(ط�#�ت ا�ط�و�� ، إ���&�ل &�د ا����ح &�د ا�*��� ،  -5

���  .، �ر*ز ا-�*�در�� ��*��ب )ا��ر�و�� ، ��

، �ؤ��� #��ب ا������ دار ا'��،  ا%� �ھ�ت ا�#د�+� 	� �ر��� ا�ط�لأ�ور ���ظ إ�راھ�م،  -6

  .�0ر 

، د�وان ا��ط�و&�ت ا������� ، �ن  ا%-طرا��ت ا������ وا�,�����در ���0م ���و��،  -7

 .2003، 2&*�ون ا��زا%ر ، ط

�م ا���س ا% ��������ر �0ر ا�د�ن، ا��1#�� �و*��،  -8� �	 �����، &�ن ����� ،  ���ھ�م أ

  . �2006#ر ، ا��زا%ر، دار ا�1دى ��ط��&� و ا�

�ظر�� ا���ظ�م، ��ظور ��� : �ور�5ن–ب ، ��و��و و��ر�ل ، ب  –��*�ون و �وز�ف ج  -9

 .1988،�ر��� ��6د ��ن زروق، ��1د ا-دارة ا����� ، ا�ر��ض ، ا���ود��،  �1دارة

�وك ا�,دوا�� �دى ا2ط��ل ا�(م، ���� ���ل  -10�، �ذ*رة ��ل أ����ب ا�����5 ا2�ر�� وا�

�������ر �� &�م إج ا��ر��� ، *��� ا���وم ا-������ و ا����8&��، ����� ���د #�1دة 

  . 2009- 9�62008ر ��*رة، 

�وك ا���ظ���: ���ل ا�د�ن ���د ا��ر��، ;��ت &�د ا�ر���ن إدر�س  -11�، دار ا�����  ا�

 .2002ا-�*�در�� ، �0ر ، 
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، دار  1، ط � و ا��#د�ثا����ط�ت ا��ر�و�� ا��در��� ��ن ا2(��ر��� &�� &�دب،  -12

 . ��1998د8وي ���#ر وا��وز�!، &��ن ، ا'ردن ، 

  .2009، وزارة ا��ر��� ا�*و�ت ، 1، ط  د��ل ا��2ط� ا�ط����ر#�د را#د &�� ا���1دي ،  -13

، دار ا�1دى �در���ت ��8 ��� �� ا��#ث ا�,��� 	� ا�,�وم ا! ������ر#�د زروا�� ،  -14

  . �����2002، ا��زا%ر، ، &�ن ���1#ر و ا��وز�!، ط

، �ؤ��� ط���  1، ط، ا��2ط� ا��ر�و�� و ا��در���ر��ت &زوز، ط�رق &�د ا�رؤوف  -15

  . ���2009#ر وا��وز�!، ا�=�ھرة، �0ر ، 


، وظ��5
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ا��,�رف ���� ا��ر��� ا��د��� ���و�و �� ا��در�ب وا����	��ت ، دار ���د ��ن &Dوي،   -27

 .1992، ����� ��وان، و ا�ر��-��
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2012. 
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���6ر ���د &�د < و��ط�� &�د ا��Dم #ر��، أ�����ت ا-��0ء ا-����&�، دار @ر�ب  -31

  .0�1999ر،  ��ط��&� وا��وز�!، ا�=�ھرة

��ت ا��,�����إدارة ا���ط� و�د�ت ���د أ�و ا��0ر،  -32�، دار ا�'د��ت ا�ط���� 	� ا��ؤ

 .2009ا���ر ���#ر وا��وز�! ، 

ا��ر��� ا����� وا��و����� 	� �ر��� �0ط�B ��5م ھ�Dت، ��ط�� �و�ف ��0و��،  -33

 .2007، دار ا����رة ���#ر وا��وز�!،  1، طا�ط�ل

،  ا��ر��� ا����� و ا��و���� 	� �ر��� ا�ط�ل�0ط�B ��5م، و ��ط�� �و�ف �06و�� ،  -34

 .2007، دار ا����رة ، &��ن ، ا'ردن ،  1ط
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، د�وان ا��ط�و&�ت  ا%��م و;-��� ��م ا���س ا�#د�ث���ل ���د �و��ق ا�����وط� ،  -37
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،  ���ھ�م و�(ط�#�ت 	� ا�,�وم ا��ر�و���واف أ��د ���رة، &�د ا��Dم، �و�B ا��د���،  -39
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،  1، ا�وراق ���#ر وا��وز�! ، طا% ����� ��ط�ل �� ;�ل ا��در��ا�����5 و��F ا��رح ،  -41

  . 11، ص  2007

  

 :ا�و+�5ق ا�ر���� و ا����ر�ر 

د��ل ��� � �����ط�ت ا��(��� ا�د��ل ا���داAو � ��ر#�� وزارة ا��ر��� ا�وط���،  -

 .2011، دار ا�1دى ��ط��&� وا��#ر ، &�ن ���� ا��زا%ر  ا��,��م ا!��دا�5

 

  :ا�� �!ت وا� را5د

�وم  �1389ر�دة ا��وار ا��دد  أھ��� ا��2ط� ا��(���،���د ا��G0ر درا�� ،  -

  . 13/10/2011ا���6س 

،  1383، ا��دد '' �ر�دة ا��وار '' أھ��� ا��#�ط�ت ا����0D : ���د ا��G0ر درا��  -

13/12/2013.  

  

  ر��5ل  ��,�� 

�وك ���ر�� ا��2ط� ا��د��� 5دادرة #و�5،   -�ا�ر��-�� ا����	��� ودروھ� 	� ا�

�ذ*رة ������ر @�ر ��;ورة ، �� ا��ر���  ا�,دوا�� �دى 	�5 ا2#داث 	� 'طر �,�وي

 .28، ص  2010- 2009ا��د��� و ا�ر����9 ، �06ص إر#�د ���� ر���9، 

-  ،��D�� ط�ل دا'ل &ز ا�د�ن�إ�,����ت ا��ر��� ا��#-�ر�� ��8 ا�����5 ا% ������ �

  ، �ذ*رة ���ل #�1دة ا��������ر، &�م إ����ع ا��ر��� ، *��� ا���وم ا-������ �رةا2
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   حــول استبيــان
  

          

  

  

  

  

  

�ل ���دة ا�����ر ���ص ��م ا����ع ا�� رة�� إط�ر إ���ز �ذ  �� ����� #"�وانر�#  '' ��ا&��ط� ا�%�$

�(� ا)������� ��ط$ل ا���"ف����# ���*%�'' ���م ھذه ا)����رة و�ر�و ��م ا,��#� ��+ �� ورد ���ن أ�د# 01� ،

م #�دق و �را3��  . �ن أ�(�� #�� �����ب �0 رأ

  .أن إ��#�م �����دم �:رض ا�#3ث ا�"��� ) ي(و �6د 

  

  :ف ا���ذا�ر                : ا	داد ا�ط����      

  �ر��� أ��د  -                �و��ويا���م  -

  

  

  2013/2014: ا��+� ا�*����� 

  

   :ةــيـات شخصــانـبي

  

�ط�ل ا����ف� ��	���� ا������� �   ا$��ط� ا�"#��� و	"!

 باتنة -توتة العين  –الطفولة المسعفة  بمؤسسةدراسة ميدانية 



  أنثـى       ذكـر:  الجنس

  :السـن

  ثانوي        متوسط       إبتدائي  : المستوى التعليمي

  ال          نعم :   هل أنت معيد للسنة

  :األسئلة المتعلقة بالفرضيات 

  :تباطية بين األنشطة الرياضية و التنشئة االجتماعية للطفل المسعف و التي تتجلى في اآلتي هناك عالقة إر  •

  أبدا  نادرا  أحيانا  دائما  العبــــــارات

          .تكون لديك إستقاللية الشخصية -1

          .يحقق لديك الرغبة في التطور -2

          .يحقق لديك الرغبة في التألق -3

          اآلخر احترام -4

          .لقدرة على اإلستماع لألخرينمي لديك ا -5

          يمكنك من ضبط نفسك عند القلق  -6

          .ينمي لديك الشعور باإلنتماء للجماعة  -7

          .التسلية و الترويح عن النفس -8

          .ينمي لديك التسامح مع اآلخرين -9

          .ينمي لديك الروح الرياضية  - 10

          ك التعاون مع اآلخرينميعل  - 11

          .االنسجام مع الوسط الذي تعيش فيه - 12

          يدعم لديك الشعور بالمسؤولية  - 13

          .تحقيق عالقات مع أفراد جدد  - 14

          إذكاء روح المنافسة بينك و بين زمالئك  - 15

والتنشئة االجتماعية للطفل المسعف والتي ) رح ، رسمسموسيقى ، م(هناك عالقة إرتباطية بين األنشطة الفنية  •



  :خالل اآلتي تتجلى من

  أبدا  نادرا  أحيانا  دائما  العبــــــارات

          .تنمية اإلدراك السمعي لديك -1

          .تحقق لديك الراحة النفسية  -2

          .تساعدك على القيام بواجباتك الدينية  -3

          .تنمي قدراتك على التركيز  -4

          .توسع مخيلتك  -5

          .مل بهاعإستنتاج العبر وال  -6

          .اطفك إتجاه اآلخرين التعبير عن عو   -7

          .يساعدك على وعي مشكالت مجتمعك  -8

          .مع اآلخرين كحل مشكالت  -9

          .ينمي قيم الجمال لديك  -10

          .التعبير عن أفكارك  -11

          .إثبات موهبتك  -12

          . إكتساب أنواع التذوق الفني  -13

          .التعبير عن انفعاالتك بطرق فنية   -14

          .إلجتماعيةالتعبير عن هويتك ا  -15
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