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  ا���
�	  تا������

  ���ن �وز�� ا����	 ��ب ����ر ا���س) 1(ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار    ا� ��ت  

  %50  50  ذ!ور

  %50  50  إ��ث 

  %100  100  ��وع�ا�

�و�
 	�ن���� �ن ��� 
	���� ا�ذ�ور وا���ث ��ث 	��ت � �ل ا��دول أن ا����

50 %  
!, ا�+�س 	وك  �( ا����در�ن ا��راھ'�ن  ��ل ا���س و�� �دى �$#�ره���ر!

  ).ذ�ور وإ��ث(

  ���ن �وز�� ا����	 ��ب ����ر ا��ن) 2(ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا��ن

15 – 18  70  70%  

19 - 22   30  30%  

  %100  100  ��وع�ا�

 
ب ا�ن ��ث ���ظ أن ا�+.
 ا���ر�� 
ا��, ���� �ن ��ل ھذا ا��دول �وز�1 ا����

 ���
  18- ��15راوح 	�	 
وھذا ����ب �1 ن % 70ھ	, ا�+.
 ا4�#ر �وا�دا 	��#��و�

 
��ث أن ا�+.�ت % �30	�7 �	��� ب  22- 19د6ول ا�#��و�
 #م ����� ا�+.
 ا���ر�

���ت ��+�و�
 	+�رق  
�وات) 03(ا���ر�.  
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  �وز�� ا����	 ��ب ا����وى ا�'��وي) 3(ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا����وى ا�'��وي

  %35  35  أو�( '��وي

  %40  40  '���	 '��وي

  %25  25  '��'	 '��وي

  %100  100  ا����وع


 ا�#��#
 #��وي 9درت ب �#��وي  #م ����� أو�(% ���40ظ �ن �6ل ا��دول أن ا�

 
	
 #م #��#
 #��وي % 35	�	�	25 % 
�	�دون و�ر�1 ھذا إ�( أن ��ظم ا�ط�	�

ا�+�س 	وك ��رض ���ع ا�و9ت 6�<
 وھم �'	��ن  �( =��دة ا�	���ور�� وھذا �� د!��� 


 ا�ط�	
 ا�ذ�ن �����ون ا�+�س 	وك �ب ا���وى ا�#��وي�� 
 .إ�( ��ر!

  أ���ط ا���دام �و�� ا� �س �وك: ا���ور ا+ول

  �دة ا���دام ا����و'�ن ��و�� ا� �س �وك: 04ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت

  %30  30  ��ذ أ�ل �ن ��	

  %50  50  �ن ��	 إ�( ا'��ن

  %20  20  أ!'ر �ن '/ث ��وات

  %100  100  ا����وع

 
�	�Aوك أن أ	6دا�� ��و19 ا�+�س ����� �ن �6ل ا��دول أن ا����
 ا4�#ر ا


 إ�( �
 �'در ب  2ا��	�و#�ن ا�6د�وا ھذا ا��و19 ��ذ 	#م ����� % 50���ن 	�


 ا�6دا�B ب % 30	� B��� م# 
�أ�#ر �ن #�ث % �20�6د�و�B ��ذ ا9ل �ن 
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�وات وھذا �ر�1 إ�(  دم ��ر!
 ا�6دام  
>�6 B�� وك وا��6وف	و19 ا�+��س �

  .ا����در�ن ا��راھ'�ن 

  �ر 31 ا� �س �وك�ت ا�����رق +1راد ا����	 وا�����0ن ا�و) 5(ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت

  %15  15  �ن ��4	 إ�( ����4ن

���4ت �4��4ت إ�(  �3ن   35  35%  

���4ت 4أ!'ر �ن   50  50%  

  %100  100  ا����وع

� �ت ا�6دام ا�+�س 	وك أن أ�Aب ا��	�و#�ن �	�ن ا��دول أن ا�و9ت ا����رق و دد 


 �'دره ب �'�	�'�ون و�9�م % 35#م ����� % 50ون و�9�م أ�#ر �ن أر	1 � �ت 	�


 ب 	�ن #�ث � �ت إ�( ار	1 � �ت !, ا�6دام �و19 ا�+�س 	وك #م ����� أ9ل 	�


 إ�( � ��ن وھذا% 15 �� �ر�1 إ�( ���ق ا�	��ث 	���و19 و<�و	
 �+�رB�9 �� �ن 

  .ة ا��وا<ل 	�ن ا6Eر�ن و	�����, D ��	.ون 	��و9ت��''B� B �ن رA	�ت و����ت وز��د

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ن31 ا���دام ا� �س �وك �!/ ا�������ن ا�و�ت ا�����رق ) 6(ا��دول ر�م 
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  ا���س              

  ا� ��ت  

  إ��ث  ا�ذ!ور

  ا����	  ا��!رار  ا����	  ا��!رار

%60  30  %20  10  �ن ��4	 إ�( ����4ن  

���4ت �4��4ت إ�(  �3ن   15  30%  11  22%  

���4ت 4أ!'ر �ن   25  50%  9  18%  

%100  50  ا����وع  50  100%  

	�ن ا��دول ا�و9ت ا�ذي ���رB9 ا�ذ�ور وا���ث �ن �6ل ا�	��ر !, �و19 ا�+�س �

 
	% 50	وك ��ث �	�ن أن ا�ذ�ور ھم ا�ذ�ن �'�ون و�9� أطول !, ا�6دام ا�+�س و 	�

�ذ�ور ��ث �'در ب ا��ث ���ر9ون أ�#ر �ن أر	1 � �ت ، أ�� ا���ث �	��� �'ل  ن 

��ث �'�, % 22إ�( أر	1 � �ت ب  � �ت 3ن ���م �ن ��6دم ا��و19 �% 60

�ن #�ث � �ت إ�( أر	1 � �ت !, ا��<+� !, ھده ا��وا19 % 30ذ�ور ب ا�

  .ل ا���ثا�6دا�� ��و19 ا�+�س 	وك �'�	 و����G �ن ذ�ك أن ا�ذ�ور أ�#ر

  : أ��!ن ا���دام أ1راد ا����	 �و�� ا� ��س �وك :  07ا��دول ر�م 

  ��	 ا���و�	ا��  ا��!رار  ا� ��ت

  % 65  65  ا���زل 

  % 20  20  ر�ت��6ھ3 ا+��

  % 15  15  ا�'��و�	

  % 100  100  ا����وع


 ر��	�ن �ن �6ل ا��دول ان أ!	#م �����  % 65اد ا����
 �د�6ون ���و19 !, ا���زل 	�


 ا�د6ول إل ا��و19 ،   % ��15�� ھ, ا��4ر�ت #م  20%	ا�#��و�
 ��ث ���ظ أن �

�ون �ن �6ل ا���زل وذ�ك 		ب �زا�د ا���6د��ن ا��زا.ر��ن ��ذا ا��و19 !, �
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���9
 �'در 	ـ  
	
 ا�د6ول إل ا��و19 	�	
 ا��دام  % 15ا����زل ��ث ��د �����

  .�ذة ���=, !, ا�#��و�
 ��� ���ل ا�D<�ل 	�ن ا�ط�	
 وا4�" ا�و�+, " =	��ت 

���ن أ��!ن ا���دام أ1راد ا����	 ��و�� ا� ��س �وك ��ب ����ر :  08ا��دول ر�م 

  : ا���س 

  ا���س       

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور


   ا���رار   ا���زل	
  ا���رار  ا��	
   ا���رار    ا��	  ا��

25  50 %  40 %  80 %  65  65 %  

  % 15  15  % 00  % 00  % 30  15  ��6ھ3 ا+��ر�ت

  % 20  20  % 20  % 10  % 20  10  ا�'��و�	

  % 100  100  % 100  % 50  % 100  50  ا����وع

�و19 ا�+��س 	وك �ن �6ل ا����ن أن  (���� �ن �6ل ا��دول أن د6ول ا����
 إ�


 	ـ 	
 �ن ا�ذ�ور ��ث �'در ا��	��ث �+ر ذ�ك أن ا�	ب  % 80ا���ث أ�#ر �


 د6و��ن إ� (�ر�1 إ�	
 ا��Dر�ت !, ا���زل ��ث ���دم ���'�ھ,  (�و!ر ا���ث =	

$ھم ا�و��د ھو ا��'�ھ, وھذا أن ا�ذ�ور ��� % 30ا��4ر�ت  �س ا�ذ�ور !'درت 	ـ 

�� ا����ن ��ث 9درت 	ـ و�$�, ا�#�	 
�و��� 
  . % �20و�
 	در�

  ���ن ا� �رات ا����4دة 31 ا���دام ا� ��س �وك :  09ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت

 ����
  10  10 %  

  % 20  20  ���ء 

 /��  70  70 %  

  % 100  100  ا����وع
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�+��س 	وك ���� �ن �6ل ا��دول أن ا�+�رة ا�ز���
 ا��, �� د ا���6د��ن ��و19 ا

 % 10 #م ا�<	�ح  % 20#م ����� !�رة ا���ء 	ـ  % 70ر 	ـ أ��� !�رة ا���ل ��ث �'د

أن !�رة ا���ل ��� ��رف ا�را�
 �����1 و	�64ص ا����درس ا�#��وي  (وھذا �ر�1 إ�


 وا��ر!�B �ن �6ل ا�6دا�B ھذا ��
 وأ6ذ و9ت ���	�دف ا���6ص �ن ��� ب ا�درا


 	ـ �.��+,  % 20ا��و19 #م ����� ا�+�رة ا��� D!�رة 9<�رة �دا �����درس و ��ث أ���

وھذا �ن ا��و<وف أ��� !�رة ا��د  % ��10د6ول !, ا��و19 #م ���B ا�+�رة ا�<	���
 	ـ 

�ن ا���6دم �ن ا�6دام �و19وا��#�	��� D وك  رة	ا�+��س .  

  ���ن ا� �رات ا����4دة 31 ا���دام ا� �س �وك ��ب ����ر ا���س :  10ا��دول ر�م 

  ا���س

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور

����

   ا���رار   	
  ا���رار  ا��	
   ا���رار   ا��	  ا��

3  6 %  10  20 %  13  13 %  

  % 32  32  % 50  25  % 14  7  ���ء 

/��  40  80 %  15  30 %  55  55 %  

  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع

!, ا�6دام ا�+��س ) ذ�ور ، إ��ث ( ا��, �� د �� ا����ن ا4و9�ت �	�ن ھذا ا��دول 

�6د�ون ا�+�س 	وك ��� 	ـ � 
	��� �'�	ل   %  80	وك ��ث ���� ان ا�ذ�ور أ�#ر �

!, ��ن ���ظ ان ا���ث أ�#ر ا�6دا�� ��و19 ا�+��س 	وك !, ا�+�رة  % 30ا���ث 


 ��ن �'در 	ـ �.��ذ�ك ا�+�رة ا�<	���
 �ر�+1 �	��� و % �14'�	ل ا�ذ�ور  % 50ا��


 ��K�ث �'در 	و�ن �6ل ھذا ����G أن ا�ذ�ور �+��ون  % 3أ�� ا�ذ�ور  % 20	���

�6دام ا�+��س 	وك أ�� ا���ث D ن!�رة ا���ل�ن ا�+�رات  !�وز ن أو9���� 

 ��'�ر		�	

  .ا�#�ث 

  .دوا1� ا���دام ا� �س �وك : ا���ور ا�'��3 
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  ���ن ا��د��ت ا��3 �6د��8 �و�� ا� ��س �وك +1راد ا����	 :  11ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت

  % 10  10  ا+���ب 

  % 50  50  ا�درد�	

  % 40  40  ا����6�9ت

  % 100  100  ا����وع

أ�#ر 6د�
 �'د��� ا�+��س 	وك ����6د��ن ھ, 6د�
  أن��	�ن �ن �6ل ا��دول 

و���ن �+�ر  ، % 10#م ا��4�ب  % 40#م ����� ا�����'�ت 	ـ  % 50ا�درد=
 �'در 	ـ 

9
 �د�دة وا���رف  ل �  

 !, إ9��	Aذ�ك ر 
ذ�ك ��+��ل ا���6دم 6د�
 ا�درد=

 
 دد أ�	ر �ن ا4<د9�ء أ�� 6د�
 ا�����'�ت ا���ت ا��ر�	
 ا�#���
 وذ�ك 	L ط�ء ا��ر�

#م  ،  و ا�'	ول أي �ر�
 ا�رأي وا���	�ر����6دم وا���ح 	������ق واء ��ن 	��ر!ض أ

���9
 رAم أ��� �روح  ن ا��+س و��ھم !, ا��ر!�B إD أن ر	��  ���	ا��4�ب ���ت �


 أو ا���ل 6د�
 ا�درد=
 أ<	�ت ��	, ���1 رA	�ت ا��=�رك و�ر!B  ن ��� ب ا�درا

.  

  

  

  

  

  

  

  : ���ن ا��د��ت ا�� :9	 �9 ��س �وك ��ب ����ر ا���س :  12ا��دول ر�م 
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  ا���س

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور


   ا���رار   ا+���ب	
  ا���رار  ا��	
  ا���رار    ا��	  ا��

03  6 %  10   20 %  13  13 %  

  % 60  60  % 40   20  % 80  40  ا�درد�	 

  % 27  27  % 40   20  % 14  07  ا����6�9ت

  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع

 
���ظ �ن �6ل ا��دول أن ھذه �+�وت �	�ر 	�ن ا�ذ�ور وا���ث �ن ����
 6د�


 	ـ 	إ��ث #م ����� ا�����'�ت 	��ث �'در 	ـ  % 40ذ�ور  % 80ا�درد=
 ��ث �'در ا��

إ��ث ��ث  % 20ذ�ور ،  % 6: إ��ث #م ����� ا��4�ب �'در 	ـ  40ذ�ور ،  % 14

 ������ظ أن ا���ث �+��ن 6د�
 ا�����'�ت  ن ا�ذ�ور و�ذ�ك �+��ن 6د�
 ا��4�ب 

  .�ظ�ر !, ا��دول 

  ���ن ا��9	 ا+!'ر ا���دا�� 31 �و�� ا� ��س �وك :  13ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت

  % 17  17  ا��9	 ا��ر��	  

  % 10  10  ا��9	 ا� ر���	

  % 03  03  ا��9	 ا;���9ز�	 

  % 70  70  ا��9	 ا����9ط	

  % 100  100  ا����وع

 
�ن �6ل ا��دول ���ظ أن ا���
 ا4�#ر ا�6دا�� !, �و19 ا�+��س 	وك ھ, ا���


 	ـ  % 70ا����6ط
 	��ث �'در 	ـ � % 10 �ر	�
#م ا���
 ا� % 17#م ����� ا���
 ا�+ر�

�ر�1 ذ�ك أن ا���
 ا����6ط
 ��وا<ل 	�� ���1 أ�� ا���
  % 3، #م ا���
 ا����Dز�
 	ـ 


 �ن ��6�� ��وا<ل ا4!راد ���� 
�� ,�! 
�� ،  ا��ر	� ,! 
�+6�� 
	��� ��د ا��


 وا����Dز�
 وھذا را�1 إل  دم ا����ن ���� �  .ا�����ن ا�+ر�
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  ���ن ا��9	 ا+!'ر ا���دا�� 31 �و�� ا� ��س �وك ��ب ا�����ن :  14ا��دول ر�م 

  ا���س

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور

  

  ا��9	 ا��ر��	  

  

  ا����	  ا��!رار    ا����	  ا��!رار  ا����	   ا��!رار 

10  20 %  30   60 %  40  40 %  

  % 10  10  % 6   03  % 14  07   ا� ر���	ا��9	 

  % 10  10  % 14   07  % 6  03  ا�9��0ز�	ا��9	 

  % 40  40  % 20  10  % 60  30  ا����9ط	ا��9	 

  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع

��	�ن �ن �6ل ا��دول أن ا���
 ا4�#ر ا�6دا�� �ن �6ل ا����ن ���<+� !, ا��و19 

أ�� ا���
  % ��20ذ�ور �'�	ل ا���ث 	ـ  % 60ھ, ا���
 ا����6ط
 ��ث 9درت 	ـ 


 9درت 	ـ  % 60و  % 20ا��ر	�
 !'درت  �د ا�ذ�ور 	ـ ���K�ث ، أ�� ا���
 ا�+ر�

إ��ث  % 14،  ذ�ور % 6إ��ث ، أ�� ا���
 ا����Dز�
 9درت 	ـ   % 6ذ�ور ،  % 14

 

 ��ذ�ور أ�� ا���ث �+��ن ا���	���	 
��ث ���ظ أن ا���
 ا���6د�
 ھ, ا����6ط

 
  .ا��ر	�

  

  

  

  

  : ���ن ���ھ�	 ا� �س �وك  31 ����ر �9وك أ�/ق أ1راد ا����	 :  15ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت
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70  70  �
 	 !��رة  %  

20  20  �
 	 ��و�ط	 %  

  % 10  10  �و�4 �� 

  % 100  100  ا����وع

�	�رة �دا !, ����ر �وك  
��	�ن �ن �6ل ا��دول أن �و19 ا�+��س 	وك ��ھم 	<+

#م �����  % 20#م ����� 	<+
 ��وط
 �'در 	ـ  % 70أ�6ق أ!راد ا����
 ��ث 9در 	ـ 


 �و � �� 	ـ 	وھذا �ر�1 إل ا�دور ا�+��ل  ا�ذي ���	B �و19 ا�+�س 	وك ��ث  % �10

  .�ؤدي إ�, ا�����ر !, �وك ا����درس �ؤ#ر �	ت أو إ���	� ا��, 

أ1راد ا����	 ��ب  أ�/ق���ن ���ھ�	 ا� �س �وك 31 ����ر �9وك :  16ا��دول ر�م 

  ����ر ا���س 

  ا���س

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور


 	 !��رة �  


 	 ��و�ط	�  


   ا���رار 	
  ا���رار  ا��	
  ا���رار    ا��	  ا��

30  60 %  30   60 %  60  60 %  

  % 26  26  % 30   15  % 22  11  �و�4 �� 

  % 14  14  % 10   05  % 18  09  ا����وع

100  100  % 100   50  % 100  50  �
 	 !��رة  %  

��	�ن �ن �6ل ا��دول أن ا�+�س 	وك �ھم !, ����ر �وك أ�6ق �� ا����ن              

�	�رة �'در 	ـ (  
�و�
 و	<+�� 
	#م ����� 	<+
 ��وط
 �'در  % 60ذ�ور ، إ��ث 	�

إ��ث ��ث ���ظ  % 10ذ�ور ،  % 18إ��ث #م ����� �و � 	ـ  % 30ذ�ور ،  22	ـ 


 ا���ث 	  .وھذا �ر�1 إ�, �$#�ر ا��و19  ل �� ا����ن أ�#ر �ن ا�ذ�ور أن �

  ���ن �� �ن ��وا
ل ا����درس �4ر �و�� ا� ��س �وك  :  17ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت
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  % 10  10  ا+ھل 

  % 50  50  ا+
د��ء

  % 40  40  ا+���ذة 

  % 100  100  ا����وع

�	�رة �1 أ<دB.�9 ��ث �'در 	ـ  أن���� �ن �6ل ا��دول  
	ا����درس ��وا<ل 	�

�	�رة �'�	ل 	�'����  % 40#م ���B ا4��ذة 	ـ  % 50 
	ا4<د9�ء ، ( #م ��6+ض 	�

ر أن ا����در�ن ��وا<�ون  	 (�ن ا4ھل وھذا �ر�1 إ� % ��10ث �'در 	ـ ) ا4��ذة

�ر  ن ���و��ت ��ر!�
 أو 	�دف ا�����'�ت +�ا�+��س 	وك �1 ا4<د9�ء وا4��ذة ��


 ا��وا<ل �1 ا	
 	���م و�Aر ذ�ك ، أ�� �	أن  (��6+�
 �ر�1 ا�4ر إ�4ھل 	�

  .ا����درون وا4ھل دا.�� ��� ��وا<�ون =6<�� دون �و19

  

  

  

  

  

  

���ن �� �ن ��وا
ل ا����درس �4ر �و�� ا� ��س �وك ��ب ����ر :  18ا��دول ر�م 

  ا���س 

  ا���س

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور

  ا����	  ا��!رار    ا����	  ا��!رار  ا����	   ا��!رار   ا+ھل 
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  04  8 %  09  18 %  13  13   

  % 51  51  % 22  11  %80  40  ا+
د��ء

  % 36  36  % 60  30  % 12  06  ا+���ذة

  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع

��وا<�ون  	ر �و19 ا�+��س 	وك ا�ذ�ور ���� �ن �6ل ا��دول أن أ�Aب ا����در�ن 


 9درھ� 	#م �����  % 22أ�� ا����در�ت ا���ث �'در 	ـ  % 1�40 ا4<د9�ء 	�


 ا���ث  ن ا�ذ�ور !'درت 	ـ 	ذ�ور ، أ��  % 12إ��ث  % 60ا�D<�ل ��ث �

 
	و�ر�1 ھذا  % 08، أ��  �د ا�ذ�ور 	ـ  % 18ا��وا<ل 	�4ھل ��ون  �د ا���ث 	�

واDط�.��ن إ�, أن ا���ث ��وا<�ون �1 ا4ھل  	ر �و19 ا�+��س 	وك 9<د ا��=�ورة 

  . ���ن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : دور ا� ��س �وك 31 ا�� �4ل ��ن ا����در��ن ا��راھ�6ن : ا���ور ا�'��ث 

  ���ن ���;ت ا���دام �و�� ا� ��س �وك :  19ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت

  % 30  30  إ!���ب '1�6	 �د�دة

  % 20  20  ا��ر�1>
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  % 50  50  إ!���ب أ
د��ء �دد 

  % 100  100  ا����وع

���Dت ا�6دام �و19 ا�+��س 	وك �ن طرف ا����در�ن          أن��	�ن �ن �6ل ا��دول 

�ب أ<د9�ء �دد 9درت �	��� 	ـ ) ا��راھ'�ن( ���ب #'�!
  % 50!, ا��#م ����� ا

أن  (وھذا �ر�1 إ� % 20، #م ����� ا��ر!�B 9درت 	ـ  % �30د�دة 9درت �	��� 	ـ 

�ب أ<د9�ء �دد �ن أ�ل �و�1 دا.رة ا��وا<ل و ا�D<�ل  �نا����در���	�#ون  ن ا

  .و!�� ���ل �����رف وا��'�رب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ���ن ���;ت ا���دام �و�� ا� ��س �وك ��ب ����ر ا���س :  20ا��دول ر�م 

  ا���س

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور

'1�6	 إ!���ب 

  �د�دة

  ا����	  ا��!رار    ا����	  ا��!رار  ا����	   ا��!رار 

12  24  %  05  10 %  17   17 %  
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  % 23  23  % 30  15  % 16  08  ا��ر�1>

إ!���ب أ
د��ء 

  �دد

30  60 %  30  60 %  60  60 %  

  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع

�6د�ون �و19 ا�+��س 	وك ) ذ�ور ، إ��ث( �ن �6ل ا��دول ���� ان �� ا����ن �

�و�
 �'در 	ـ �� 
	�ب أ<د9�ء �دد 	����ب #'�!
 �د�دة  % �60ن أ�ل ا��#م ����� ا

إ��ث وھذا  30ذ�ور ،  % 16إ��ث #م ����� ا��ر!�B �'در 	ـ  % 10ذ�ور ،  �24'در 	ـ 

��ب أ<د9�ء �دد وا��وا<ل ���م را�1 إ�, أن �� �ن ا�ذ��ور وا���ث �رA	ون !, ا

.  

  ���ن ا�8دف ا��راد �ن ا���دام �و�� ا� ��س �وك :  21ا��دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت

3��9��  30  30 %  

  % 50  50  ا����34

 3����  20  20 %  

  % 100  100  ا����وع

���� �ن �6ل ا��دول أن ا��دف ا��راد �ن ا�6دام �و19 ا�+��س 	وك ھو ھدف 

,  % 30#م ����� ا��دف ا������, 	ـ  % 50ا���� , ��ث 9درت �	�B 	ـ �� 20#م 


 �ن أ�ل ا��+� ل  %� ����Dا Gرا�	6د��ن �+��ون ا��وھذا �ر�1 إ�, أن ا��

  وا��وا<ل ���� 

���ن ا�8دف ا��راد �ن ا���دام �و�� ا� ��س �وك ��ب ����ر :  22ا��دول ر�م 

  ا���س 
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         ا���س      

  ا� ��ت  

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور

3��9��  

  

  ا����	  ا��!رار    ا����	  ا��!رار  ا����	   ا��!رار 

14  28 %  25   50 %  39   39 %  

  % 30  30  % 20  10  % 40  20  ا����34

3����  16  32 %  15  30 %  31  31 %  

  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع

��	�ن �ن �6ل ا��دول أن ا��دف ا��راد �ن ا�6دام �و19 ا�+��س 	وك ھو ھدف 


 ��ذ�ور ��ث 9در 	ـ 	#م ���B ا��دف  % �20'�	ل ا���ث 	ـ  % 40ا���� , 	���

, ��ث �'در 	ـ �� % 28إ��ث #م ���B ا��دف ا������,  % 30ذ�ور ،  % 32ا�

إ��ث ��ث ���ظ أن ا�ذ�ور ھد!�م ا���� , أ�� ا���ث ھد!�م �����,  % 50ذ�ور ، 


 وا�������
  (إ�ط	��م  (وھذا �ر�1 إ�� ����Dا Gرا�	ا� 
�	���.  

  

  

  

  

  

  

���ن ��!ن ا� ��س �وك �ن ���9	 ����ت ور<��ت ا����درس :  23ا��دول ر�م 

  ) ا��راھ�6ن(

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت

70  70  �
 	 !��رة %  

20  20  �
 	 ��و�ط	 %  

	9�9� 	 
�  10  10 %  
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  % 100  100  ا����وع

���� �ن �6ل ا��دول أن ا�+��س 	وك ���ن �ن ��	�
 ����ت ورA	�ت ا����درس 

�	�رة �'در 	ـ  
 % 10#م �����  % 20#م ����� 	<+
 ��وط
 �'در 	ـ  % 70	<+

���9
 وھذا �ر�1 إ� 
9درة �و19 ا�+��س 	وك �ن ��	�
 ����ت ورA	�ت ا����درس  (	<+

  .!, =�, ���Dت ا����ة 

���ن ��!ن ا� ��س �وك �ن ���9	 ����ت ور<��ت ��ب ����ر :  24ا��دول ر�م 

  ا���س 

         ا���س      

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور

  ا����	  ا��!رار    ا����	  ا��!رار  ا����	   ا��!رار   �
 	 !��رة 

30  60 %  30   60 %  60  60 %  

26  26  % 22  11  % 30  15  �
 	 ��و�ط	  %  

 	9�9� 	 
�  05  10 %  09  18 %  14  14 %  

  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع

��	�ن �ن �6ل ا��دول أن �و19 ا�+��س 	وك ���ن �ن ��	�
 ����ت ورA	�ت 

�و�
 �'در 	ـ �� 
	 30أ�� 	<+
 ��وط
 9درت 	ـ  % 60ا����در�ن ذ�ور وإ��ث 	�

���9
 9ررت 	ـ  % 22ذ�ور ،  % 
إ��ث ����G  % 18ذ�ور ،  % 10إ��ث أ�� 	<+

  .أن ا�+�س 	وك �'ق رA	�ت و����ت ا��راھق !, =�, ا����Dت 

  �و�� ا� ��س �وك  (���ن �وز�� ا��8�	 ��ب ا0د��ن 94:  �25دول ر�م 

  ا����	 ا���و�	  ا��!رار  ا� ��ت

80  80  �
 	 !��رة %  

20  20  �
 	 ��و�ط	 %  
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	9�9� 	 
�  00  00 %  

  % 100  100  ا����وع

 
	
 ا�د��ن �	�رة �'در �	
 ��وط
  % ��80	�ن �ن �6ل ا��دول أن �	أ�� 	�

���9
 4ن �ل �ن �د6ل ھذا ا��و19 �<ا�!, ��ن ���دم  % �20'در 	ـ  
+>	 
	�ب �

  .���  ��B ا�6روج ��B و�<	� �	ر�G آ

  ���ن �وز�� ا����	 ��ب ا0د��ن 394 ا� �س �وك ��ب ����ر ا���س :  �26دول 

                                        ا���س      

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور


 	 !��رة�  

  

  ا����	  ا��!رار    ا����	  ا��!رار  ا����	   ا��!رار 

45  90  %  30   60 %  75  75 %  

20  20  % 30   15  % 10  05  �
 	 ��و�ط	 %  

	9�9� 	 
�  00  00 %  05   10 %  05  05 %  

  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع

 
��	�ن �ن �6ل ا��دول أن !.
 ا�ذ�ور أ<	�وا �د���ن  ل �و19 ا�+��س 	وك 	<+


 ��وط
 �'در 	ـ  % 60#م ا���ث 	ـ  % 90�	�رة �'در 	ـ +>	 
	 % 10، أ�� �


  % 30ذ�ور ، 	���9
 !���دم  �د ا�ذ�ور و�ظ�ر 	� 
��K�ث  % 10إ��ث ، أ�� 	<+

ا��و19 ��� ���و�B �ن إ=	� �ت  ( ���ث ����G أن ا�ذ�ور وا���ث أ<	�وا �د���ن 

  .ورA	�ت ا���6دم 

  ���ن � �4ل ا����درس �� �و�� ا� ��س �وك ��ب ����ر ا���س :  �27دول ر�م 

                                        ا���س     

  ا� ��ت

  إ��ث  ذ!ور

  ا����	  ا��!رار  ا����	   ا��!رار   �
 	 !��رة
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40  80 %  30   60 %  

30   15  % 20  10  �
 	 ��و�ط	 %  

	9�9� 	 
�  00  00 %  05  10 %  

  % 100   50  % 100  50  ا����وع


 ا��+� ل �1 �و19 ��	�ن �ن �6ل ا��دول أن �	�	�ا�+��س 	وك 	� 
	ة ��ث �'در 	ـ ر

إ��ث !,  % 30ذ�ور ،  20إ��ث #م ����� 	<+
 ��وط
 �'در 	ـ  % 60ذ�ور  % 80

���9
  �د ا�ذ�ور و�ظ�ر  �د ا���ث 	ـ  
�ر�1 أن ��  ، وھذا % ��10ن ���دم 	<+

  .�'د�B �و19 ا�+��س 	وك ��+�د ��B ا����درس و��+� ل ��B !, =�, ا����Dت 

  

  

  

  

  

  

  ���ن �ظرة ا����درس إ�3 �و�� ا� ��س �وك ��ب ����ر ا���س :  �28دول ر�م 

                                        ا���س      

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور


 	 !��رة�  

	��9�  

  ا����	  ا��!رار    ا����	  ا��!رار  ا����	   ا��!رار 

05  10  %  40   80 %  45  45 %  

  % 40  40  % 20   10  % 60  30  إ�����	

  % 15  15  % 00   00  % 30  15  �4د�	
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  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع

 
	���	 
��	�ن �ن �6ل ا��دول أن �ظرة ا����درس ��و19 ا�+��س 	وك �ظرة إ���	�


 �'در 	ـ  % ��60ذ�ور 9درت 	ـ �	�4ن  % 80أ�� ا���ث ���ت ا��ظرة ��ذا ا��و19 

�	, ، إ���	,( رAم �B أھ��
 و!وا.د إD أن �B أ�رار أي ھو �ح ذو �د�ن  ( ��� ،

!, ��ن ���دم  �د  % 30���ت ا��ظرة ��و19 ا�+��س 	وك �ظرة  �د�
  �د ا�ذ�ور 	ـ 

  .ا���ث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ���ن �وع ا��وا:�� ا��3 �� �4ل ���8 ا����درس ��ب ����ر ا���س :  �29دول ر�م 

                                         ���سا    

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور

  ا����	  ا��!رار    ا����	  ا��!رار  ا����	   ا��!رار   '�1�6	

15  30 %  20  40 %  35  35 %  

	�����  08  16 %  11  22 %  19  19 %  
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  % 20  30  % 20  10  % 40  20  ا�����4	

  % 16  16  % 18  09  % 14  07  د���	

  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع

���� �ن �6ل ا��دول أن ا��وا��1 ا4�#ر �+� � �ن طرف ا����در�ن ھ, 


 ��ذ�ور ��ن �'در 	ـ 	���	 
� ����Dأ�� ا��وا��1 ا��, ��+� ل  % 40ا��وا��1 ا ،

ر�	
 ا�#���
 أ�� ا��وا��1 ا��, �$�, ا�� % 40� ا���ث ھ, ا��وا��1 ا�#'�!�
 �'در 	ـ ���


 �'در 	ـ  % 30 �د ا�ذ�ور ا�#'�!�
 �'در 	ـ ���، أ��  % 22أ�� ا���ث ا��وا��1 ا�


  �د ا�ذ�ور �'در ���، أ�� ا���ث ا��وا��1  % 16ا��ر�	
 ا�#��#
 ا��وا��1 ا�

 14، أ�� ا��ر�	
 ا�را	�
 !���وا��1 ا�د���
  �د ا�ذ�ور �'در 	ـ  % 18ا�د���
 �'در 	ـ 


 �'در 	ـ  %� ����Dل ���درس  % 20، أ�� ا���ث ا��وا��1 ا�وھذا �ب رA	�ت 

  .ا��وا��1  (��وB�D إ� و

  

  

  

  

  

  ���ن أن ا� ��س �وك و��9	 ��9'�6ف ��ب ����ر ا���س :  �30دول ر�م 

                                         ا���س       

  ا� ��ت

  ا����وع  إ��ث  ذ!ور

  ا����	  ا��!رار    ا����	  ا��!رار  ا����	   ا��!رار   �وا9ف 

30  60  %  20  40 %  50   50 %  

  % 40  40  % 50  25  % 30  15  ����د

  % 10  10  % 10  05  % 10  05  ���رض 

  % 100  100  % 100   50  % 100  50  ا����وع
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 و���ظ أن !.
 ا�ذ�ور �+�'#� 
������ �ن �6ل ا��دول أن �و19 ا�+��س 	وك و


 	ـ 	وا����ر��ن 	ت  % 15أ�� ا�����د�ن �'در 	ـ  % �30وا!'�ن  ل ذ�ك �'در ا��


 ا�����دة �'در 	ـ  % 5	، أ�� ا����ر�
  % 20وا��وا!ق  % 25أ�� ا���ث ���ت ا��


	
و� % 5 ا�ذ�ور �'در 	ـ ��وت �1 ��+�'#� 
�����G أن �و19 ا�+��س 	وك و.  

  

  

  

  

  

  

  

  : ����@ ا�درا�	 

�ن �6ل درا��� �و<��� إل أن ا�ط�	
 ا��راھ'�ن ��6د�ون ا�+�س 	وك ا�ذي  رف 

 
��دف  ��
 9<د�
 �ن ا�ط�	� 
ا��=�را ھ�.� !$<	� أ�ر �د�� ����و�B ا��ل !, درا

 
  : ا��راھ'�ن و�'د �و<��� إل ا����.G ا�����


 ا��	�و#�ن �وا19  •�	�A6دام أ�
 ا�+�سا>�6 , ����Dوك ا��وا<ل ا	إ� ىا�ذي أد ) 

�ت �<در �وك ا��راھق �ن �6ل �=�ط�ت أو ����ر �	�ر !, ��ر��ت أ!��ل أو إ�

B��. 

ا�6دام ا�+�س 	وك ���D ���وا<ل و!�� ا����ل ��	�دل ا4راء و ا4!��ر وا����و��ت  •

 .ا����Dت  (!, =�

 .�و19 ا���ك ا�=د�د 	�� (��	�
 ا�+�س 	وك �����ت ا�ط�	
 وھذا �� د!1 إ� •



 ا��
�	 ا����ا��
 

68 

 


 	�ن ا�ط�	
 و�1 ا����ط ا�6�ر�, •� ����D�6ق و��ز�ز ا���9�ت ا. 

إد��ن ا�ط�	
  ل ا�د6ول ���و19 وأ<	�وا �	ر���ن أ��� ��د6ول إ��B�  G��� ��� B �ن  •

أ�رار �ؤدي إ�, ���ع ا�و9ت وا��را�1 !, ا���<�ل ا�درا, �ن �6ل إھ��ل 


 و�9�ء و9ت أطول �ن ذ�ك !, ا��<+� !, �و19 ا�+��س 	وك �1  دم ا�'درة ا�درا

B�  ء����Dن ا . 
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  : ����د 

� أ�واع ا����ط�ت ا��� ��وم ��� أو ��در �ن ا��	�ن 	واء ���ت ����!��ر ا�	 وك 

+ر��ت أ#!�ل أو إ+	�	�ت أو إدرا��ت أو �(�"ت أو ��ول أو �زا��ت و ا�&!�%ت ، #"  

�ك أن #�رة ا��راھ�/ ظ�ھرة ط��!�/ و أ	�	�/ #� +��ة ا�&رد و ا����ب ��� ھ� #�رة 

�راھق �+��ج إ�3 ا���4ر �ن ا��	��دات +�3 ����وز ھذه ا�����ل و ا���وم أو ا�

ا��ر+ / و ���9 را�دا ��و#�� #� +���8 7ن ا��راھ�/ +��/ �&	�/ و �	د�/ ����/ #� �ل 

�رة �ن ا7ھل �د�وا إ�3  إ�3��� �د#� ا��	�ن �	�ا���رف ا�(�ط; و �+��ج إ�3 ر:��/ 

ط و ا��راھ�/ أ�=� �+��ج إ�3 :�م إ���ع ا7وا�ر ا����/ ا��� ��ب � 3 �دم ا%(�"

  د���/ �&�رض �زود ا��	�ن ��� ���+�ن �ن ا�و:وع #� ا�رذ� / 
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رد #!ل #�	�و�و�� أو �&	� ��ن ا���A/ و ا�و	ط و ا�ذي �!�ش #�8 "  :���وم ا�
	وك 

�� �!ر#8 ا�د��ور ��ط&3 #��� إن �د�ول � �/ 	 وك #� �ظر ا���+ث "، " 1ا�&رد � 

�  .2"ا��&	� ��=�ن �ل �� ��وم �8 �ن أ���ل و ���ط ��ون ��درة �ن �وا�ث أو درا#

� أ�واع ا����ط�ت ا��� ��وم ��� أو ��در �ن ا��	�ن 	واء " ���و �ذ�ك ���د �8 ھو 

أو �زا��ت و  ولأو إ+	�	�ت أو إدرا��ت أو �(�"ت أو �� ���ت +ر��ت  أ#!�ل

  .  3"إ�&!�%ت

  4" ط ���9 �ن ا�!=و�/ ا���Aن ا�+� 	واء ���ودا أو � ����A ا�	 وك ھو �ل ���" 

وك ا��	��� إ�3 �دة أ�واع و ��د :	م � ��ء ا��&س و ھم �در	ون ا�	   :ا�
	وك  أ�واع

  : ھ�

% �!��ر ھذا ا��وع  �ن ا�	 وك �	�ط� ���8 أ	�	� ���د � ��� "  :ا�
	وك ا�درا��  -1

��ده �ل أ�واع ا�	 وك #��دراك و	� / �!ر#/ و ھ� �دورھ� أي ا��!ر#/ ���ر ا�	 وك 

ا��وھري وھ� أداة ا�	 وك ا�درا�� و �!ل ھذا ا�	�ب ا�ذي د#� ا�!��م ا��&	� ��ر�و 

إزاء - ��9وم �8 ا��(ص  و �&	�ر�راع  ��8�D!ر�ف ا�	 وك  إ��Merloponti 3و�� 

 إ�3 ا����ه �&ت ا�+واس وھ�� �ود ا	�(داما�!��م و �!�� ا�دراك ھ�� ا�!� �/ ا��� ��م ��ر 

��ن أن ��ون د:��/ ��� / و �و=و��/ و إ% � % ���أن ا��!ر#/ ا����ودة #� 	��ق �"

  .�د(ل #� � م ا������4ت 

وا=+� ا�	 وك ا��را�ط� ��� �D(ذ ا�ذا�رة �D(ذ ا�(��ل ��"  :ا�
	وك ا��را�ط�  -2

دورھ� ا��د�د و (�ر ��4ل � 3 ذ�ك ا�� ب +�ن ��ر�ص و��(ذ و=� ا��Dھب #دا�ك % 

�� ��ون #� ا�!�دة �ر�ص �+ر��ت ا�&ر�	/ ا�+����/ وإ��� ��ون ذ�ذا���8 و إھ�زازت /��4

�  +ر��ت #ر�	�8 �� /ا��در�ب #� ��ل �Dھب � ���ف �+� ،���&!ل #�Dة إذا +� ت  ا�

� 3  ا%	�!دادا���و:!/ و ��!ث  ا%+���%تو ا�	 وك ا��را�ط� و	� / �ظ��ر �ل 

                                                           
1
�ورج (وري -  ���!�/  � ، 1 ط ، ا��(��/ ،�و�� ، ����ن ، ��روت ، ا���ر و ا��وز�� ، درا	�ت ا��ؤ		�ت ا�

   . 22ص  1996
2- ��   102.ص  ، ��ر � ط���/، دار  ، 	��و�و��/ ا��! م ، ��ط&3 #�

3
��ل ���4ل ا���	م  - �   100ص ، 2000 ، ���ن ، دار ا��ف ���ر و ا��وز��،  1ط ،� م ا��&س ا��ر�وي، 

4
 - �����د �4��ن �+� ،   /��   . 99ص 1982 ، ��روت ، دار ا���=/،� م ا��&س #� +����� ا��و
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�وا��/ ��3 ا��وا:ف و  ا%	�!دادھ�� ��و�و�� و ذھ�� و ھو  ا%	�!دادا��وا��/ و �

  .ا���د�A/ ��د و:وع ا��ؤ4ر ا�(�ر��  ا%���ھ�تأ	�س ��+د�د 

ا�ذھ�� دوره ا�&!�ل %�د �ن و�ود �!��ر�ن   وك+�D� 3(ذ ا�	  :ا�
	وك ا�ذھ��   -3

  : ھ��  ا��4ن

  .د�د ا�	 وك ���ءا � 3 أ+داث أ�4ر ����دا �+: ا7ول 

  1" طرق و و	�Aل �Gر ����رة �ن أ�ل � وع ا��دف  ا	�(دام: ا����4 

  :و ���ن ��ذا ا�	 وك أن �D(ذ ����8 �&!ل +�ول ���Aن إ��4ن 

  .و�ود ����8 ��ن ا���=� و ا�+�=ر �+وادث �!��/ :  ا7ول

  .و�ود ��4Dر 	��� ��ن ظروف ا�+�د4/ #� ا���=� و ا�+�=ر : ا����4 

8��	واء ��ن #!" ظ�ھرا #�  Piagetو ������� �	���H �!د ھذا � 8 أن ا�	 وك +	ب ���

#���(ص % ف �ا�(�رج أو #� ا���طن #� ا�&�ر ھو ���ف أو � 3 ا9�7 أ�8 إ��دة ��

إ��دة ���ف ا����/ و ��ذا ���9  إ����3رف �� إذا ا(�ل ا��وازن أو �!��رة أ(رى 

 8�D� #� +دود ا����د%ت �وظ�&/ و �	درو�ا�	 وك #� درا	/ � م ا��&س �+	و�� و 

�!ر#� ذھ�� ���  اJ(ر�ؤدي �����ن أ	�	��ن و ��دا( �ن أ+دھ� ��ط&� و�دا�� و 

 8���!� � ا��+ث � ز�8 �ط�:/ و�دا��/ ��� � زم  ا�!واطف ا�و�دا��/ إن ا�!�ل ا" ��ول ���

�	�وى �ن �	�و��ت ا�&�م  أدى "2.  

  

  

  

  

                                                           
1
   . 23و  14،ص   1981#� 	��ل �و	و�/ �&	�/ ، دار ا��"ل ، ��روت ،��م  ،��ط&��G 3ب  - 

2
 - Lewerrichard and hultsch . David humamdeveloppement new yourk m c crourelill 1983 

p 27 
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��دأ �����/ ا�ط&و�/ ا���D(رة و , ا��راھ�/ #�رة ��ر ��� �ل #رد  " :���� ا��راھ�� 

����� ����داء �ر+ / ��=H أو ا�ر�د و ���د �� ��ن ا����4/ ��ر أو ا�4��4/ ��ر إ�3 

 .+وا�� ا�!�ر�ن أو ا�+�دي و ا�!�ر�ن 

وطو��� أو :�رھ� �(� ف ا(�"ف ، و ا��راھ�/ إ�� أن ��ون #�رة :��رة أو طو� / 

� و ��(�"ف ا��	�وى ا%:���دي و ا�+=�ريا7	����و �"+ظ :�ر #�رة  ،رة و ا�

�!�ت ا��دا�A/ +�ث ��=H ا�ط&ا��راھ�/ #� ا��� ل �	ر�/ ���د ��!دم #�رة ا��راھ�/�

�!�ت ا�Kر��/ ا�+د�4/ ،����	�/ �8 ����راھ�/ �ن  ، #� +�ن �طور #�رة ا��راھ�/ #� ا���#

�� �/ ��م #� �+ظ/ �	ت � ا�د��ور  �ح ����ر� ��ول  +�ث ��"د ا�و�ودي � ��Aن ��

�&�و+/ ����ل #��� ا���Aن �ن ا7	 وب ا�	��ب #�  /� �أو �	�Kرق و:�� �!��8   �ل �

ا7	 وب ا��و�ب ا�ذي ��در �ن ا�������ت  إ��3و��د ا����ن �ن طر�ق ا����:ض 

�ا�!� �/ ��د ا��!ض �����  ا�&ردي ا�&ر�د و �ن ھ�� ���ل ھذه ودا�+����/ ا�دا( �/ � و

���ورة ��د ا��!ض اJ(ر و:د % ��ون أ�" ��د �!ض ��4ث #�ظ ون ط� / +����م 

�و�ودات #� ذا��� و ��ھ��ت 	���/ � 3 و�ودھ� وھو��ت �	�!�رة �+ت �رد�/ ا�#��4/ 

  .���ورا��� ا���ط�/ و � ��������  ا����	/ 

�ر #� ��)�أن ا��راھ�/ ھ� " ���ول �د�د � �راھ�/"��8 �و �ذ�ك ��ول ا�د��ور �"ح 

ا�ر�د أو ��!�� آ(ر ھ� �ز�H ��ن ا���ء و ���=8   إ�3"خ �ن ا�ط&و�/ �	�+�و�/ ا�

ھو  إ���و  ا%ر�داء إ��3 	��ل # 8و ا�&��ء وھو ا�ط&و�/ و ���= ا�( � إ��#3 	�� 8 

  .ا�ر�د 

 ��O	  �زG/������ت ��ر�/ �#���راھ�/ ھ� ھذا ا�����ز و ا��&�=ل #� ا��وا�ل ا���ري 

ا7���ل #� �!�:��� �رأ���ھ�  إ�P#3ذا �ظر��  ا��Jء�ن �����ت 	���/ �	�!�رة ھ� �����ت 

�� : �� وا�ل #��ل ، ��وا�ل ��ط!�� ��ن ا���ل و ا���ل �&�ل ا��راھ�/ � �&�وھو 

�!�� إ���3=�ن ������ن ���=رورة #���، ���� ���:ض ���م ���ل وا+د و إن ��ن ا�وا+د 

  . 1اJ(ر و #� �راع �!8 و #� ھذا ��ون �وا�ل ا���ر�/ و �(ط��� ��&	�� 

  

                                                           

1
   . 44ص ،  2004 	�/،  ط د ، ا�	��در�/ ، � �/ ا7داب ا�ز:�ز�ق  ، 	��و�و��/ ا��راھ�/ ،���م �ور - 
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�  ا%�د��جو  ا%	��"��/أن ا��راھ�/ ھ� ا��+ث �ن  ": Lehalle�وھ"ن�!رف �������

�+��ق  إ�3+�	�/ �	!3  ا������/ا�ذي % ��و	ط8 ا�!�A / و ��ذا �ظ�ر ا��راھ�/ ��ر+ / 

��Kرات � م  إ�3ا7�ر ا�ذي �ؤدي  ،ا��&	�/ و ا��+رر �ن ا���!�/ ا�ط& �/  ا%	��"��/

  1" .ا��	�وى ا��(�� %	��� #� �":��8 ا��د�/ ��ن اJن و اJ(ر 


�� ��را#ل ا���و $� �ر#	� ا��راھ��"
  :���' ا&

�ر ا��راھ�/ �4"ث �را+ل وھ� �������   �:  

  :ا��ر#	� ا&و�)

• ��
���د �8 ا���و #� ا�7!�د ا�(�ر��/ ��Q	�ن ���طول وا�وزن " : ا���و ا�(

وا�!رض وا�+�م و��Kرات ا�و�8 وا%	�دارات ا�(�ر��/ ا��(� &/ و������� ، #����و 

��ن :��	8 ����رة #� �	م ا��	�ن ، و�ذ�ك �!��ر �ر+ / ا��راھ�/ � ���� ھو �ل 	�ا�

�ر+ / ا7��# ��� ا�	ر�	��ن #� إ+دى �ر+ ��ن � ��و ا��� ��� ا�	ر�	�و�3 � ��و ا�

ا���ور ا��	!/ ا7و�3 و�	��ر ا���و 	ر�!� #� �ر+ / ا�+=�رة إ% أ�D� 8(ذ #� ا����طؤ 

 ���� و�	��ر 	ر�!� ) 11-10(ا�	�� #� �ر+ / ا�ط&و�/ ��	رع ا���و #��� ��ن ����

�ر � 3 ھذا �&�رة �	�Kرق ����ن و�!�3 ا����4/ ��دة :�ل دور ا�� وغ ا���	� �!�م و��	

�"+ظ/ ا%(�"ف ��ن ا�&�3 وا�&��ة و�!��رة  ��ا���و #�رة :د ��ل إ�3 ����ن أو أ�4ر 

�ر+ / ا��راھ�/ �	��ر ����ن أو 4"ث أ�وام �ن  �# �        أ(رى أن #�رة ا���و ا�	ر�

	�/  17#� ا����ن � 3 أن �	��ر ا���و إ�3 / 	�/15- 12(#� ا����ت و�ن ) 	�/ 10-14( 

 وغ ھو 	�/ #� ا�&���ت وا��	Aول �ن ظ�ھرة ا���و ا�	ر�� #� دور ا�� 20ا����ت و #� 

 �وم �دور ا�!��ل ا��	��د ا��ؤدي إ�3 ا���و���/ ا��� ز��دة إ#رازات ا�Kدة ا��(�

 

                                                           
1
��د�/ �رادي، ا����ف ا��در	� � ط&ل ا��در	� � ط&ل و ا��راھق � 3 =وء ا���ظ�م ا�!� �،  د�وان ا��ط�و��ت  - 

�!�/ ، ط��  . 20،  ص 2011 2ا�
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ا��� �+دد  ا7در�����/ وا���	�/ وا�در:�/(دد ا7(رى ��K�=�#/ إ�3 دورھ� ا���ظم �   •

��&Aووظ� /�1("��و ا�7	(
  

��8 :" $� ا�طول وا�وزنا���و  • /�	�����ظم ھر�ون ��و ا�طول #� إ#راز ����ت 

Gدة و�� /+� ��اء ���	ب �	��دان � 3 و�ول ا�&رد إ�3 ا�+د ا3�:7 � ��و ذ

�ر ا����/ ، #����	�/ :ا�ط��!� � طول و� 3 ���ض ����ن ھذا ا��ر�ون �	�ب 

 )2( أو +�=8 ���ن�ن ا� ��ن �	��و�/ #� �ل ا�	� �2.6 ���ت #���ك ز��دة +وا�� 

" S �� ن أ 5.1أي �ز��دة���	و  ���4ن�و�/ #� �و�!د أول +�=8 ��ط; �	ر�/ ا��

و��ون ا�ز��دة ا�	�و�/ ط&�&/ أ�� ����	�/ � ���ن �+دث أ��ر ز��دة #� ا�طول #� ا�	�/ 

!د ا��� ��ر #��� ا�ط&ل �ن ا�� وغ إ�3 #�رة �� �!د ا�� وغ وذ�ك �Kض ا��ظر �ن ا��

����. )3( "ا�ز
 

�� �	�ر �=طردا +�3 �ن 	��� 	�ق ��=9 ��� أن ا���و ا��	�/ ��د ا�&���ت و  15و

17  �# ��	���د ا����ن 4م ��ون ا�ز��دة �!د ذ�ك =��K � / �A/ و�!�3 ذ�ك أن ا���و ا�

�ر+ / ا��راھ�/ ا���D(رة ��ل إ�3 در�/ ا%	��رار وا���4ت وھو �� �"+ظ8 أ�=� #� 

/ #� ا��وا+� ا�	 و��/ أ�� �ن ا�وزن #�"+ظ أن ا�وزن 8�# �وا�ب ا���و ا��(� &/ و(��

� إ�3 ا�!="ت وا�!ظ�م و:د أ�ري 	� ورت �+�ث ا�1938#� ��م  �Stteleworthر

� 3 ز��دة ا�وزن #� ا7ط&�ل ��ذ ا���"د +�3 ����/ 	ن ا�!�ر�ن و���ت ("�/ أ�+�84 

�را�!/ ���� �� ز��دة أ(رى #� ز��دة 	ر�!/ #� ا�وزن #� ا�&�رة �� ��ن ا���"د +�3 ا:

                                                           
� 	��ق ، ص   - )1(�  47���م �ور،�ر
110��ط&3 #���، 	��و�و��/ ا�ط&ل وا��راھ�/، دار ��ر � ط���/، ا���ھرة، ص -)2(  

�!�/ ، ط ��د�/ �رادي، -)3(��، 2ا����ف ا��در	� � ط&ل وا��راھق � 3 =وء ا���ظ�م ا�!� � ، د�وان ا��ط�و��ت ا�

  .512، ص 2011
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� 	�ب  14- ����12	�/ � ���ن أ�� ا����ت ��دأ �ن ) 16-14(ا�&�رة ا��� ��� ��ن �، و�ر

.)1("ا�����ر #� ز��دة ا�وزن ��د ا���ت إ�3 �دء دور ا�� وغ �د��� ���را ��د ا�و�د
 

�� ا�	ر�ا��درة ا�"  - أ	�ن � 3(��/ #� ا�&�رات ا7و�� +ر��/ ���H �ن ا���و ا�

أن ��ون +ر��ت ا��راھ�/ ��ل �+و ا�(�ول و ا��	ل و ا��را(� و ��+ب ذ�ك 

�� ، ��ون ا��راھق :د و�ل إ�3 ) 16-15(ا��راھق �Gر د:��/ ـ أ�� #�رة �� ��ن ��

:درة �ن ا��=وج ا���	� ، #���P �"+ظ أ�8 +ر��ت ا��راھق ���9 أ�4ر �وا#�� 

�� و�"+ظ #� ا�و:ت ذا�8 أن ��راھق �D(ذ #� ا�ز��دة و��ون �ن ا��وع ��ط ا���وا�	

ا�����A أي �ن ا��وع ا�ذي �ر�� إ�3 �+��ق ھدف �!�ن � 3 ا�!�س �ن ا����ط ا�زاAد 

� ھذا ا��ط�Gر ا��و�8 ا�ذي ��وم �8 ا7ط&�ل #� ا�ور #� ��در	/ ا%��دا�A/ و�ر

��/ ��د ا7و%د إ�3 	���دة إ���ج ا7ول ز7�ر ا :أ�ر�نا��درات ا�+ر��/ وا����رات ا�

 ��ا����4 ط��!/ ا���و ا7�ر ا��ر�و��ت ا��ذ�ورة �ؤدي إ�3 ز��دة ا��وة ا�!= �/ أ

���د ا7و%د وز��دة �رض ا���7ف وا�	�ع ��و�ف ا��در وز��دة +�م  �ا�!ظ

.)2("ا�� ب و=Kط ا�دم �!��ر � �� ظروف �	��دة � 3 ا��وة ا��د��/
 

  ��راھ��اا���و ا,���"�� $� �ر#	� : ا��ر#	� ا�+"���

� �"�&!�ل إ% أن �!ض � ��ء ا��&س "    ��� ����#� ا�وا:� % �و�د �!ر�ف �+دد 

�!ر#ون ا%�&!�ل � 3 أ�8 +��/ �!ور�/ �4ل ا�(وف وا�K=ب وا�	رور وا�+زن وا�+�د 

�&!�ل � 3 أ�8 ���رة وا�+ب وا�!طف وا�	!�دة وا%	��رار وا��!ض اJ(ر �!رف ا%

�ن �!��ر (�ر�� أو ا	����/ � ��/ وا��!ض ا���4ث �!رف ا%�&!�ل � 3 أ�8 +��/ 

�=و�/ دا( �/ ، +�ث �� (ص +��ة ا��راھق ا%�&!���/ #� أن ا��راھق �د�د ا�� ق �ظرا 

� ا(�"ل �واز�8 ���/ ا��� ��ر ��� و�+	�	8 ���&رق ���8 و��ن اJ(ر�ن 	�� ��Kرات ا�

��� ، رGم +��/ ا��راھق ا���	/ إ�3 ا��وا�	��د ا����ر ��دة و���ل إ�3 #�د �إ% أ��8 � 8

                                                           
  539، دار ا���=/ ا�!ر��/ ، ����ن ، دت، ص  �1��ل د	و:� ، ا���و ا��ر�وي � ط&ل وا��راھق ،ط - )1(
، ا���ھرة ، ھ�/ ا���ل ا�!ر��/ ،  1ا��راھ�/ ��ن �ر+ / ا��&�ؤل وا��4/ ، ط ،إ	����ل ��د ا�&��ح ، ��د ا���#�  - )2(

  .128، ص 2011
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�� �	�ب : �� �د�دا �ا��4/ ����!���ر ا��� �د�/ �U	رة و�+�ول �+دي ا�	 ط/ ا�7و�/ 

   )1("� وا�د�ن

  .ا�ر�G/ #� ا%	��"��/ وإ��4ت ا�ذات"-

ن �	���رھم ��7���ل وا�� ��ت ا�!ظ��/ اھ��ن �+و ا�����4/ و��ذا �	�ط�� أ���ل ا��ر-

�� وا�� &ز�ون وا�ذا�/ أ4ر ���ر � ��م��	��� /& �)�  .وا�و	�Aل ا��"م ا�

:د �+��ج ا��راھق إ�3 أن �+�ل � 3 ا�!ز�/ ��!ض ا�و:ت و��ب إ��+/ ھذه ا�&ر�/  -

�ر ���ل وا��&��ر D� � راف ا�ذي �ؤدي إ�3 ��م	�أ+"م  ا���ظ/ا��ة �دم ا.  

����ت ا7ط&�ل ا���  -�و�د أ��4ء �ر+ / ا��در	/ ا%��دا�A/ و�+ل ��(�&� ھذه ا��ر+ / 

 /�+����و ا%���ه �+و �� ����+ �� ا�(�ذ ا��راھق ��&	8 أ�د:�ء �ن �&س ا���س و�در�

  .ا���س اJ(ر

� ا��راھ��ن �!�/ ��� �م إ�3 +دة ا�ط�� وا���V/ و�ر -�ا�+	�	�/ و�4رة ا���د  ةا�+��ة 

� ��4را �ن ا%=طراب #� +��ة ا��راھ��ن وا������K/ وا��!ور ���ذات وا�+�رة، و�ر

 ن���ر��� إ�3 اJ%م ا%�&!���/ ا�����/ #�م ����4ون �Vرا�Aم �+	�	�م ��&!�م و�دا#!ون 

و�ن أھم  )2("و:�م و����م � �G 3ر ا	�!داد #� ��4ر �ن ا��وا+� ��+�ل ا��	ؤو���ت�+

���� ا��راھقا�����ل ا%�&!���/ ا ���!� ���:  

 " �# / 4��� ��8�A ا��� �!�ش #��� ����A/ ا�(�ر��/ ا�دم :درة ا��راھق � 3 ا����ف 

�،ا7	رة، ا��در	/ (����  ).ا�

 - 8���Gل �+��ق ر��	راھق ا�ذي ��ف ���8 #� � � ���� .ا�!�ز ا�

=�ق ا��راھق أو ا��راھ�/ �	�ب �� ��!ر �8 �ن �دم ا��4/ ����/ �وا�ده #�  - 

� ا���س �����/ ا��� �=طر إ�3 ا%��راك #��� ��اJ(ر �!ض ا��وا:ف ا%

�� �ؤ� .دي إ�3 ار����8و�!وره �!دم ا%�	��م 

� :درا�8  - ��ل �!ض ا��	ؤو���ت ا��� ��&ق +� 8���!ور ا��راھق �ط ب ا7	رة 

� .وه وا%����د � 3 �&	8و�	�وى �

                                                           
� 	��ق، ص  - )1(��ر ،��120��ط&3 #�  
�د ��د ا�!ز�ز  - )2(+�����/ ا�7� و، ا���ھرة ،4	��و�و��/ #�ون ا��راھ��ن ، ط، ��ط&3  ،2003  
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�رد ا��راھق � 3 ا�	 ط/ ا�!�A �/ وا�	 ط/ ا��در	�/ �	�ب ا���ود ا��� �&ر=��  - �

����9A ��8 � 3 ا��ور�4 و�+ول ���8 و��ن �ط !8 إ�3 ا��+رر وا%	��رار و���ل 

 .ا��و�8 إ��8

�ر+ / �م ا��&	� � �راھق ھو ا�!� �/ ا��� ��م ��� ا����ل ا���� أو ا�&��ة �ن اا�&ط - �

�!��/ وا�& /�������م ا�ذي ���ده طا��� �!��د #��� � 3 �&	8 ���و�ن �":�ت ا

�زدو�/ ذات ���ن # /��  )1("�م ����Uء �ن آ���Aمط�م ���Wء �ن أ����Aم ، و#ط� 

  ا���و ا���	� $� �ر#	� ا��راھ��: � �+ا��ر#	� ا�+"

�طردا ، ���� ھذا ا���و �طورا #� #� ھذه ا��ر+ / ���و ��ل ا��	�ن ��ذ و%د�8 ��وا " 

����8 ھ�� ھو (��Aص ا���و  �+ن #�م ا�ط&ل و���Kره و��ر#��8 و�در���8 و��!���دد 

، +�ث أ��� ��دأ " ��ن �����8"8 �#� #�رة ا��راھ�/ ا��� ����ل ا�!� ��ت ا��� �/ #� �ظر

�� �/ وھ� �ر+ / 	�/ و�� �!دھ� ، ��4ل �ر+ / ا��راھ�/ �دا�/ �&��ر ا�!� ��ت ا� 11�ن 

ا������/ ��ن ا�ط&و�/ وا��راھ�/ و�	�ط�� ا��راھق ا�!�دي أن ����ول �	�و�/ وا:�دار أ�واع 

إ% " )2(" ��4رة �ن ا7���ل ا�!� �/ أو ا����"ت ا��� :د ��دھ� ط&ل ا�!��رة أ�را ��!ذرا

�ن ا���+�/ ا��!ر#�/ ���ن ذي  أن ا��راھق ("ل ھذه ا��ر+ /  ���9 أ�4ر ��د�� و�=

�ن ا%�زان #� ����/ �ر+ / ا�!� ��ت  /�:�ل +�ث ��ل ا��ر��ب ا�!� � إ�3 أ� 3 در

ا��� �/  و��ل ا��راھق إ�3 �&��ر ا�را�د�ن و��ل #��� ا�ذ��ء إ�3 :��8 ، إذ ���د 

إ�3 ��و ��ل " �� �/"ة ا�����A/ #� ا���و ا�!� � و���ر � �/ &ر�ر+ / ا��راھ�/ ا�ط

 �8 ، ��� ���ر إ�3 :درة ا��راھق � 3 ��و�ن ��" �!��� � &روض ، �	�ط�A��� ا��&��ر أو

ا��راھق #� ھذه ا��ر+ / ا����م ���ظ�م ا�+��Aق وا7+داث �ن ("ل ا	�(دام �� ��ت 

���زداد :درة ا��راھق � 3 +ل ا����"ت  �!�دة �ن ا��&��ر ا�ر�زي وا���ر�دي ، �

�و ا��درة � 3 ا��ذ�ر �+�ث �� ��و���و �د�8 ا��درة � 3 ا�&�م وا%	�دراك � !":�ت ، �

                                                           
�ر�ز ا�	��در�/ � ���ب ، روا�/ ھ"ل أ+�د ��� ، +���ت ا��راھ��ن ا�#��4- )1( ، /��  .212، ص �2006/ وا��"
� ا�	��ق - )2(�  .�&س ا��&+/ ا�	���/ ،  إ	����ل ��د ا�&��ح ، ��د ا���#� ، �&س ا��ر



ا	��اھ� وا	��ك                                                                    :ا	��� ا�ول   

 

27 

 

�� �زداد ا��درة � 3 إدراك �&�وم ا�ز�ن � ، ��Jن ا��ذ�ر ا��/ � 3 ا�&�م �د% A�: 9���

   )1(" �/ا�!� ��ت ا���اھ��ن �ن ("ل �ر+ / (��/ ا��	���ل وھذه ھ� أھم 	��ت ا��ر

إن ��ن �ن ا�	�ل �+د�د �دا�/ ا��راھ�/ #�ن ا��!ب " : ا�� "/ص ا��"�� �	�راھق   

ا��ذف ��د ا����ن وا�ط�ث ��د (�+د�د ������� ، #���دا�/ ���4ل #� ا�� وغ ا���	� وھو 

H +�ث �دل ھذ�ن ا�+د�4ن � 3 ا��=H ا���	� أو �دا�/ د(و�8 � �ر+ / ا��� ��=) ا����ت

��	�� و��ون :�درا � 3 ا��وا�د إذا ��ن ا�� وغ ا���	� ھو �دا�/ �ر+ / ا��راھ�/  ���#

#Pن ھ��ك #رو:� #رد�/ ���رة #� �و:�ت +دو84 و��و:ف +دوث ا�� وغ � 3 �وا�ل �4ل 

ط ا����8 ا���	�/ و�	�وى ا��+/ ا�!��/ و�وع ا��Kذ�/ ��� �و�د ��ا%	�!داد ا�ورا�4 و

 /�A�� /�����  .#� �و:�ت +دوث ا�� وغ أو #روق أ�8�4 	"��/#روق 

ا��راھ�/ ھ� ا��!�ر أو ا��د(ل إ�3 ا�ر�د #!�د�� ���� ا�&رد �ر+ / ا��راھ�/ �د(ل -

�ن #� �ر+ / ا�+��ة ا�را�دة وھذا �!�� أن ا�&رد ��ل  /��ر+ / ا��راھ�/ إ�3 در /����

�وا�ب ��و �(���8 ا���	�/ وا�!� �/ وا ��������/ا��=H ا����ل ���  )2("%�&!���/ وا%

� 8�7 إذا ��ن �ن �"�����د طول #�رة ا��راھ�/ � 3 ظروف ا��!���ت إ���ء ا��راھ�/ 

 3�!��ن �"��ت ا������A أ�=� �+��ق ا%	��"��/ ���# H=ا�� /�و�ول ا�&رد إ�3 در

 /�Aت ا��دا�!����ا%:���دي و���ء � 3 ذ�ك ��و:� أن ����ر #�رة ا��راھ�/ #� ا�

�!�ت ا������/ 7ن ا�&رد ����!�ت ا�+د�4/ وا�����!�ت ا�ر�&�/ ����� �طول #� ا����وا�

��	�� ��ر��� و��ون �8 #� ا� 8�# H=�� ا:���د�� #� ا�و:ت ا�ذي H=�� 3ت ا7و��!����

�ن أن ��زوج وان ��ون أ	رة أ�� ا��راھق #�  8���� ���� 8 ا�ذي �=�ن د(" �

 8����!�ت ا�+د�D��# /4(ر ا	��"�8 ا%:���دي ��4را �ن �=�8 ا���	� و% ����ا�

  .��و�ن أ	رة (��/ �8

ا��راھ�/ و:�رھ� ظ�ھرة أ(رى وھ� ��ط ا��راھ�/ #� �ل �ن �ر��ط �طول #�رة 

�!�ن ا��دا�A وا�+د�ث �ل ط��!/ أز�/ ا���و #� ا��راھ�/ ��ل #��ذي ��ن 	�Aدا #� ���ا�

                                                           
� 	��ق ص - )1(�  .220روا�/ ھ"ل أ+�د ��� ، �ر
ا�!ر��/ �ط���/ � ��ر ،  ا�ر+�ن ��	وي، 	��و�و��/ ا���و، درا	/ #���و ا�ط&ل، وا��راھق ،دار ا���=/ ��د - )2(

  .��35روت ، د ت، ص 
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��ت � ��ء ا��&س ا%ر����A إ�3 ��د ��س ��!�د أن ا��راھ�/ ��4ل " )1("�����ت��!�و

��د ا��	�ن �7و��� ا���و�و��/ و:د إ+دى أھم أز��ت ا���و ا��� �!�رض �	�رة ا���و 

� �����ت 	��� � ھول �راAد ا�	��و�و��/ ا7�ر���/ "  Stanly Hall"�دأ ھذا ا%���ه 

� ا�! ��ء ردود ا�&!ل  ا����ھدات و� HA��� 3 ا��+وث �!� وھو ا���ه ��وم � 3�و:د أر

	���� و�زوغ ا�دا#� ا�	�� وا�����ز ا�ذي ا%�&!���/ ��د ا��راھق إ�3 ط&رة ا���و ا�

�� ���وره ا��راھق  �+�ث ���9  ا�ط�ر ا��+�ط �8 أ=�ق �+دث #� ا��درات ا�!� �/�

�وا وا=+� �ن ھ�� �+دث ا7ز�/ ا��� ���4ل #� أن � /�����	�� �8 �+�م :درا�8 ا���

ا��راھق �ر�د أن �(رج �ن أھ�ت ا�ط&و�/ � �� �ر�د أن �+�ق �� �ر�ده و�� ��!ر �8 

  .#� ا�و:ت ا�ذي �م ���Kر ��4را �ن �وا�ب ا�وا:� ا��+�ط �8د#!/ وا+دة 

�ر+ / ا��را��ت ا�دا( �/ #� �&س ا��راھق وھذا  ���D� /راھ����ف ا���+4ون �ر+ / ا�

 ��ا��راع ���H �ن ر�G/ ا��راھق #� ا%	��"ل �ن وا�د�8 و#� �&س ا�و:ت +����8 إ���

�و:ت ا�ذي % ���ح �8 ھذا ا  ب إ����� #�!8 ا���	�/ ا��� ��ط��� ���H ا��راع ��ن دوا#

�ن ا����ع (�رج ا�ط�ر ا��ر�� أو  8!��ا����ع إ�� 7ن أ��ه ا7� 3 أو =��ره �

�� �ز�د ا��راع #� �&س ا��راھق ا�8  �ت���!8 ا��وا��ن وا���ر�!�� و�����/ #� ا�Aا���

��د ��ل و�D���ء  �ط��ب ������ز وا�و#�ء 7���ء ا��+��ل ا�درا	� و�D���ء �ر��ط/�P�

  .  أ(رى �ر��ط/ ���و�ن أ	رة

�ر+ / ا��راع ا�دا( � #�� �ر+ / ا��راع ا�(�ر�� أ�=�  ���D� /راھ���� ��ف ا��

أي ا��راع ا�ذي �+دث ��ن ا��راھق و���در (�ر��/ وھ� ا����در ا��� ��4ل 

�� ا�	 ط/ �4ل ا�وا�د�ن و�ل �ن ��م و%�/ � �8، و:د ��طدم ����در	�ن وا���ر#�ن و�ر

ون � �8 �ؤ��ر �ر�دون ����د +ر��8 و#رض �� �ذ�ك إ�3 �!ور ا��راھق  �Dن ھ��ك  ا���

� ر8���G #� و:ت أ�8 ��� :د % ��&ق ��8�	��� ��   )2("!رف �� +�8 و�!رف 

  

 

                                                           
� 	��ق ، ، ��د�/ �رادي  - )1(�  120ص  �ر
� 	�ق ذ�ره ، ص  ��د - )2(�  40ا�ر+�ن ��	وي ، �ر
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  :����د

���ر �وا�� ا��وا�ل ا������� ��ظو�	 �ن ا�����ت ا����رو�
	 ا��� ����    �

�)���رك �&���ء $��ب ���	 �  و�ن "م ر�ط  �ن ��ل �ظ�م ا������ ا���رو�� �� 

 	�أ��0ء آ�ر
ن �+م �.س ا�ھ�����ت وا�+وا
�ت أو ���  ��  أ�د��ء ا�"��و
	 أو ا����


ن �ن 
	 ���رة و2
ر ذ�ك ��� ��د ا�����ت ا������� 	
���و�	 �ن ا�+وا
�ت ا������


ك ا������� �ا���ظ��ت ��را�ط	 �ن ��ل ا��.���ت ا������
	 أو ا��� وأا45راد 


	 "م ا���رت �4 ��
� أ�$�ء ا����م  1995ا�ذي ظ+ر ��م �
���و�
�ت ا���$دة ا�5ر

2004.  
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������	
 Socialا�����ت ا������
	 �)8 ا�و
ب �7وم �وا�� " : ا�����ت ا

Networking Web Sites )SNWS ( دة ��ر

ل ا��.��ل ا����� ��ورة ��زا+���

�)����ت ا������
	 $ول ا����م $وا��  2008ا����م، و�د ��0�ت ��:�	 �+ر �و��4ر 

ا�7$
7	 �4ن  �4 ،و���	 ا�����
	 �0م �ل ��+� أ�"ر �ن �)
ون ����دم ���ل 50

�ل ��+� ���ل �4   �)
ون ����دم 50ا�����ت ا������
	 ا���� ا����
	 �د
+� أ�"ر �ن 

4
س �وك" "Face book 124.000.000 ز" ن�
 Windows live" و�دوز�
ف ��

spaces 12.000.00 س
 Habbo" ھ��و"، Mu Space 110.000.00، ��ي ��

100.000.000
 Friendster" 4ر
�د ��ر" Hi 5 80.000.000 ف، ھ�ي �4


���ز"، Orkut 67.000.000" أور�وت"، 80.000.000(4 "Fixter 63.000.000 


�س دوت �وم"و ���� "Classmates.com.  

 	�
�� 	
و
�دد ا���راء �4 ���)ف ا��)دان وا���5
م ا�"4�7
	 �)8 ر�ط ����ت ا�����


�	 ، �4و�� د ����طق و�
	 �ر��ط� أ�" ا�.
س �وك" ول ��
��� ���و�
�ت ا���$دة ا�5ر

�����)�	 ا���$دة " �
�و"����و
د و " �و��ر��ورم"ا�
���ن و " �
�س"���+�د و" وأور�وت"


	 و " فھ�ي �4
"���وب �رق آ�
�  و" 4ر
�د ��ر"و �
����ي "����ر�<�ل وأ�ر
�� ا�


ر ا����دام ا���زا
د وا�����رع ��و�� ا�����ت " وور�د�
ا������
	 �4 ��ور
� ، و


ر ا���دام ھذه ا��وا�� "A� ؤ�ت $ول �دى��� 	).��م ا�����
ر ����طق ا�
��)8 ا��

�م�D�4 ���ل ا����ل وا 	
    )1("وا����ر��ت �)$ر4
	 ا��+�


ث " $ 	
7
���ت ا������
	 ا�7$�(� �
�
و��"ل �وا�� ا�����ت ا������
	 ا��دادا ط�

  .ذ
ن �د 
���ر�ون ا����ن �.� أ�+� �ر�ط ����ت ا45راد ا�

و�ن ھ�� 
��ن ��ر
ف �وا�� ا�����ت ا������
	 �)8 أ�+� �د��ت �و�د �)8 ���	 


� �4Fراد ���ء �
���ت ���
	  Web, Based Servicesا�و
ب ��Profil   �� أو 	���

ورؤ
	 	 ��ن 
ر�2ون �4 ���ر��+م ا����ل :����	 ��ل �ظ�م �$دد و
���+م و�0 ��

0�+� اG�رون ��ل ا��ظ�م و���ل 
�وا:�+م أ
�0 �)ذ
ن 
��)ون �+م و�)ك ا�7وا:م ا��� 

                                                           
  40ا�ر$�ن �
�وي ، �ر�� ��ق ذ�ره ، ص  ��د -)1(
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:�ت ا��4را0
	 وذ�ك �ن �(� 	
8 ��ز
ز ا����
	 ا������(� 	
ا�����ت ا������


ر ا��.��ل 
��
س ��A� و�م �

و�� ا��� �م ��
.+� ا��ل د�م ا��.��ل ا�ذي �دأ ����

 �Signals �)8 ا���ر�ت، وو�د ا���ض أن ا45راد 
ر�)ون إ��رات �)�ظم ا����ول �+

 ��� 	
وذ�ك ��)ق �وع �ن ا�"7	 وا�+و
	 �4 ا����ل �)8 �وا�� ا�����ت ا������


وظف ا��د
د �ن ا���$"
ن ��
	 �وا�� ا�����ت ا������
	 ��7ط	 �دا
	 ������	 و�$ث 

�ض أ���ط ا���)و��ت ا����
	 ا��� �ن �د
د �ن ا��45ر ا����)	 �+� ،  74د ���� ا��

	
  .ا��$��ل �در�	 أ��ر أن 
�م إ��4ؤھ� �)8 �وا�� ا�����ت ا������

��ت ا������
	 �درات ا����
	 �ن ��ل دوا:ر ����	 �ن ا�و��:ل ��� أن �)�وا�� ��

�+�

ن أ��ط	 �د
دة ��.�)	 �ن �� �� Kل �)8 ا�د���
: ���ل 2
ر ���وق وھو �ل 

���ء �وا�� ا�و
ب، ����	 ا�
و�
�ت  Messaging ا�ر��:ل E.mailا����رو��  ا��ر
د

Diavées  ظر� 	و ، و�ن �+

ل أ��و��ت ا��ور أو �).�ت ا��و�
�7  أو ا�.
د�$�

��� �)ق 
�م أ��� �Dدام و��:ل ا�دم وأ�"ر �ن زى و�ت �80 4&ن ا���ا����

��� ا�����7ل وذ�ك �� Creatingا���0ون 
إ��$	 ا�.ر�	 ��
طرة ا�����دم  ، ��� 

���ت �4
�� وراء ا����ر ا���0ون ا���د �).� وا����K ���+ور �ر
ض و�<
رات �<	 ا�

�+م ا���ص " ا��رو�4
ل"ا������
	 وأ�
د ���
)+� �ن �د
د ، $
ث 
��ط
� ا45راد ���ء



ق أو إر��ل ا�ر��:ل إ�8 أ�د��:+مو��)  ���� أو ���� ��� 
��ط(�ا��7ر�
ن  �ون ا��

ا������
	 ا��دا:
	 ��")ت   )1("و
���+م إ���	 أو إ4�0	 أ4راد إ�8 ����+م" $�:ط+م"�)8 

 �4"BBc Bul ETINBOARD Systems  " ت ا��� �+)ت�

ث ����ر �ن أوا:ل ا��7�$

ا����ون وا��.��ل ا������� وأ��ح ھذا ا��.��ل ا������� وأ��ح ھذا ا��.��ل �L���ن 

���  .ت "���	 وطو
)	 ا�5د �� اG�ر
ن�طو
ر �

ظ+رت ����ت ا��وا�ل ا������� ���)+� ا�$د
ث إ�8 ا�$��	 �)�وا�ل �
ن ا���ر 

���ر أول �و�� ا������ 
���ر �و��  �1995�	  CLASS MATES.Comو

ث $ ،


��� 5ي ��ص أن 
��A �).  ا�����، وا��$ث �ن أ�د��ء آ�ر
ن  �����

                                                           
  .�88ر
ف درو
ش ا�)��ن ، �ر�� ��ق ذ�ره، ص -)1(
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إ�8 ا�������ت ا��$)
	، ا�درد�	، ا����د
�ت و2
ر ذ�ك "م  وا����ل �+م وا����0م

�4
:� و�و� إ�8 �و��  �:
 �SEXPEG REES.comدأت ا�$��	 إ�8 ذ�ك �4 ا��طور �

و��د ذ�ك ظ+رت ���و�	 �ن ا�����ت ا������
	 ا��� �م ����ن �ن ا����ح  ��1997م 

�د ا�.�)2001و  1999ا���م ��ل ���
ن 
� �)����ت ا������
	 م ، $
ث �+د ا��

  .م2002��ل 


	 ا����
زة ���0���	 وا��7�
	 ، 2003و�4 ��م �
م ظ+رت �و�	 ��ي ��
س ا�5ر

$ت أ�"ر ���	 ا�����
	 ا���دا�� أدت إ�8 ظ+ور �و�� ا�.�
س �وك ا�ذي �$
ث أ�

�د�� ��ن ��$�را �4 ����� ����� �<)ق إ�8  2006أ��� ���	 ����
	 �4 ��م �


.وق إ$داث �طو ��  
أ�ف ���.
د �)8  250ر �)$وظ ، $
ث �)O �دد ا����ر�	 4

  )1("���2009وى ا����م ��ل ��م 

" ا�.)و�ر"��� ظ+رت أ�واع أ�رى �ن ا�����ت ا������
	 ��ص ا��ور �"ل �و�� "

م ، $
ث ����ت ھذه 2005م و��ر ��7ط� ا�.
د
و ��ر ا�
و�
وب ��م 2004ظ+ر ��ل 

 	
�ن ا��
طرة �)8 ا����.
د
ن �ن طر
ق ��0ء �ل أو���+م أ��م ھذه ا����	 ا������

	
  )2("ا��وا�� ا������

������	

��ن ��7
�+� $�ب : أ�واع ا�����ت ا 	
ھ��ك ا��د
د �ن ا�����ت ا������

  :ا�5��ص وا���5ن وھ� �������

1- " 	
��� 	���)	
($� ( 	

ن ���0ن ھذه ا����	 ا������
�����	 ��A��ص �


�+� �ن طر
ق إ���	 �).�ت� ��
 ���و�	 �ن ا�5د��ء وا����رف ا��� ��وا�ل 4

�)�ور ا����
	 وا�������ت ا������
	 ���ل ��ظم �)�وا�ل، و�ذ�ك إ���ء �و�� 


ل �ور و��7ط� 4
د
و و2
ر ذ�ك�$� ، 	�
 .��ص �ذ�ر
��  �واء ���ت ��
)	 أو $ز

                                                           
���ل ���ھد أ����، ا���دام ا�����ت ا������
	 �4 �7د
م �د��ت ����
	 ��طورة، ��ر ،  -)1(

  .9-8، ص 2009


رھ� �)8 ا5���:� �4 ا�����	 ، ����	 0
�ع ا�$
�ة، أ�
�	 ��دل ، ا�����ت  -)2("Aو� 	
ا������

  .12، ص ��2009ر 
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2-  	�
�� 	
�0م ھذه ا�����ت ا������
	 ���	 ا�����
	 ��ص 4:�ت �و0و�

ا�+�د�	، ���م ا���ب،  ،���و�	 �ن ا��و0و��ت ا��� �+� اھ���م ��ص �"ل ا�طب

  .ا������ت


	 ا���رت ھ - 3�+� 	
ه ا�����ت ا������
	 $�ب ا�ظروف ا�����	 ذ����ت ا�����

 ا��� أ��$ت ����� �ن ا��ط��	 ا��� �د�وا دول ا����م ����
ط ا���ل ��)ق ����ب

ا��<ل ، ���
� ا�$رف وا��در
ب �)
+� �ن طر
ق ا����7ل ا��
رة ا�ذا�
	 �)���رك 

 .و�7د
م �د��ت �)8 ���)ف ا��+ن

  :أ�� ا�����ت $�ب ا���ل ���"ل �4


رة �"ل  •�� 	

ث ���� ��F��ص �&���ء  ) Face book,Space(���	 ا�����$

�.$	 ا���ر�ت ا����	 ��ل 4رد "م 
�م ا��وا�ل �� ا�5د��ء وا����ر�	 وا��.��ل 


�7ت(� .�4 ا��$�و
�ت وا��


ث ���ھم �وا�� ا��دو��ت �4 ��و
ن ����� ا�4را�0 �
ن ): Blogs(ا��دو��ت  •$

	 أو ��ل وا$د ا����ب وا����ر�
ن �4  ا��وا�� ا��ر��ط	 ���0+� �4 ا����
ق ا�.:


�7ت واGراء $ول �و0وع إ�8 ا�$د ا�ذي 
��ن و�.  (�وا�ذي 
��ن أن 
�زا
د �4 ا��

	.������")1(
 

�$ر
ر ھ� �وا�� ���� ��F��ص �&4�0	 �$�وى أو ) Wikls(ا��و�و��ت  •

�)و��ت �)
+� أو �4)+��. 

�ل ا��ود���ت و��رف ����دو��ت ا��و�
	 ،�).�ت ا��وت وا�.
د
و ا����$	 �ن  •�

 .APPELLE Itumsا���راك �ن طر
ق 

��� أو ) Forms(ا����د
�ت  •�Dل �)8 ا��و�� ا��� 	��� Kھ� ���رة �ن �را�

أي �وا�� أ�رى ذات ط��� ��ص أو ��م أو �)8 ���	 ا���ر�ت �"ل ا��وا�� 

ا������	 و���� �<رض ا��45ر اGراء �4 ا��07
� وا��و0و��ت ا��طرو$	 
                                                           

�م �)8 ���	 ا���ر�ت ، ط -)1(�Dد، ا����ل وا
، 2007، ���م ا���ب، ا��7ھرة ن  �1$�د ��د ا�$�

  .266ص 
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�� وإ��$	 ا�.ر�	 �)����د�
ن أو ا����ر�
ن �4 ا�رد �)
+� �)�����	 �)8 ا��و

و������+� 4ور
� �واء ��ن ذ�ك �� أو 0د اGراء أو ا��45ر ا��طرو$	 دون �
ود 

0�+� ��ؤو�و�)8 ا����ر�	 �
ا����دى �ن ��ل �ظ�م ا��0ط  ���"��ء ا�7
ود ا��� 

 K(وا��$�م ا���7م �)8 ا��را�Modération system"( )1(
 

�������	
�7وم ����ت ا��وا�ل ا������� �)8 ا��.��ل : ���ص ����ت ا

 �+����
ز وا��ط�
�7ت ا����).	 ��� د�4 ا����رك ����
وا����رك �
ن ا�0�5ء وا���

ود�وة أ�د��:  �+� وذ�ك ��Aل �+�رات �4 ا���دام ا�$��وب ا��G و���	 ا���ر�ت 

ھذا �� ��ل أ2)ب أ��0ء ھذه أن 
�و�ل �� ھذه ا�����ت و
�ون �0و 4��ل و


ر وا�رأي و�ن ��ا�����ت ھم ا��راھ7
ن ��+و�	 ا��.��ل و�ر�	 ا������	 و$ر
	 ا��

�(
  :أ�رز ھذه ا����:ص �ذ�ر �� 

إ����
	 إ���ء �).�ت ���
	 ��ل 4رد �$�وي �)8 ��
� ا��
���ت ا��� �ن �ط "  - 


ق و�ل �� 
دور �4 �+� 
�م ���
)  �4 ا��و�� ا���دا�  25راض ا���ر، (�ا��

 .ذھ�  ���ل ����ر


ل ا�.
د
وھ�ت ا����	 ���.رد و���ر��  �)8 ���)ف ا�����ت ��� 
7دم  - �$�


ل �7ط�ت ا�.
د
و ����رة وإر���  �4��� 	
���  	
�وت (��ل ر���	 �ر:

 ).و�ورة


ث ��ون �+ذه ا�����	  - $ 	
أ�)وب ا���ل ا������ �)8 �و�� ا�����ت ا������

�

�	ھدف �2("��+� أو �د��ت �(
 

 ا����ر �ن و�وع أ$داث ھ��	 و�و�
)+� إ�8 ا�<
ر" - 

�ن �ن �راء �)�	 أو �د�	 و2
ر ذ�ك - �Dا. 

 ا��دو
ن �ن ��ل ا��و�� ا������� وإ���ء �)ف ���ل �ن $
�ة ا�.رد واھ������   - 

                                                           
�	 ��د -)1(��� ، ���

ر ا��
ا��رق ا5و�ط  P ��دوح ، دور ����ت ا��وا�ل ا������� �4 ا��<

  .33-32، ص 2011، ا5ردن ، 

�م و�ط�
��7+� ا��ر�
	، دار ا�.�ر ا��ر��، ا��7ھرة، - )2(�Dت ا�

د، �ظر�  ��2008طف �د�� ا���د، �+� ��طف ا�

  .44ص 
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أ�+� �ط)ب �ن ا�.رد ��د ���
ل �د��ت ��ر ا�+��ف ا��$�ول ، $
ث �و�
ل ا� - 

  )1("ا�و�� �ن ��ل ذ�ر ر�م ھ��.  وإ�ط�ؤه ��)و��ت ��)  إ�8 ھ��. �4 

  

 

                                                           

�  ا���دام ا�����ت ا������
	 ، ا�ر
�ض ،  - )1(.
  .21، ص 2001أ���	 �ن ����د ، ا��$
� ، �رح �
�ر �4 �



70 

 

  

�����  :  

ت أ���ط ���رة �ن ���ة ا���س وأ��� إن ا�	طور ا����ل �� 	��و�و��� ا
	��ل ��رت

�  ���!
ا��ر��ت ذ�ك +ن ھذه ا
$	��رات وا
'	را �ت ا��د��& ���ت  %ا $�ءا �د�دة 

��ر�& 
 �!	ط�/ 	و��رھ� إ
 أ���ب رؤوس �و
 	زال 		ط�ب 	و�ر 0درات ����& ا!	

ا+�وال ا��$�رة !واء ���وا أ4'�ص أو 4ر��ت �$�رة أو ��و��ت وھذا �� أ�دث 	�2را 

��7ت  %0د و�د طر�6& إ�	���	��6د  ق $	�2ر ا
!	را	���& ا�2ر$�&�	7�ذ�ك ا�ذي ، ���ة ا�

�ر ا!	2;ل ا�	��و�و��� ا��	طورة و�و
 إل  �ر ر�& ا�	7$�ر !��!& أ��ر ����7&  $

�ل ��& ا�4$�ب وا��راھ�6ن ا�ذ�ن ا�$�روا �� ���6& ا�	6��د  $ر 4$��ت �ا���ل ا����ث ا�ذي �

��ول ا����/ وا�ذي ت �� �	�ا�	�� �& ا�	� أ�$�ت �وا�$& ا��7ر وا�	طور ��ث أ�$

'	!� 
و�ذ�ك �7�ت ھذه ا�4$��ت ا+�راد �4�7ون دا'ل دا�رة " ��أ" د��� �ط�ق  ��> 

ا�	را��& $�7د �ل ا�$7د  ن ا��6�6& وا�2وص ���� ';ل !� �ت �	7ددة إذ 	�7�> 

�� أ��� 
 ���ر أ��� 	!�ھم �� 	و!�/ دا�رة ا���6ش وا��وار � ����$ر��� أ��� �� ا!	'دا

  .ا+راء و�4رھ� ���ل ��	�7رف و	$�دل ا+���ر وو�	? 

  

 



  

  ��ر

  
�� ���	
����ت �ن إ��	ء ھذا ا���ل  �أو� و��ل �ل ��ء أ��ر � 
ز و�ل ا�ذي أ

وا�د�� ا��� �	+'ت %� $�#'� *�'( ذروة  �و�'وا�د ر��! � وأ$��! %$#" ��	�! وإ�

,�	�
و�ل أ$	�ذة "  ا���	ح ، ��	 أ��ر ��ر 0	ص �.$�	ذ ا���رف ا�د��ور ا��ر�� �و

�$م 
'وم ا8
7م وا��6	ل و�ل �ن $	ھم %� �5د#م ا��$	
دة �� �ن أ�ل إ��	ز ھذه 

  .ا�درا$,
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  :����د

����ت ��را �� ا���ع ھ��ش ا
���ر�� و�
��ت و���ل ا��م ا
	د�دة دورا �   	�
���� ا

��ت �$وات طو�"� �ن ا
�ز
� و ��
�د�ق ا
��"و��ت وا
��طرة  ا�$&�ق ا
�'�م �� ا
وا

ل وا�$)��ل ن �(�
�طور �� ظل ا
ا
+�ر�� "- و���ل ا��م �ظ,ر +ر ا
'دا*� وا

�'ت ا
�	�ل دون ����ز � ��
����ت و1"ق طر�ق ا
�وا0/ ا���را.�� ا	�
��ن ا2�راد وا

�
� أو ا
دو"'�
�وى ا��
�'د*� ��ن ا
���ب �واء "- ا�� ���7*.  
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�'د*� �ل ھو إ�م ��طور و��	ذر � ��د ا��م ا
�د�ل إ���": ا��م ا��د�ل��  ��

����ف �/ 
� �ن ��$,� ا
7درة "- ا�
�	ر�� ا�2م وا
��ور ، و����ز �	�"� �ن ا
1+��ص ا

�� وا
������ ور��� ����طور و���ل ا��م و�طور أدوات ا
ر���0، وا
.&وط ا�	

�ت ��'ظ �زا�$= �/ ظ,ور ��	
���ن �� ا
'��ة ا
�و��� 
"��وب وا�
ا�0�+�د�� ، ��

����ل ، ��*�را �� �ظ,ر ا��م ا
�د�ل �� ا��م ا
ر���، و
���$= �ن ا
7درة "- ا

 /��	�
� ��ر �,� ا�
��ر���1 ا
� أ���ل �1�")� ، وذ
ك '�ب ا
�ر'"� ا� ����ا
��'� ا�

 �����
��ره ا����ت وا
$��ت  ا��"�ن ا
ذ�ن �����"ون ا��م ا
�د�ل ، و�(
و$و�� ا

��د "�,� ا�� ��

��وب ا
�ر��� .ر�� �ن .روب ا��م ا
�د�ل �"	@ إ
�= ھذه وا
������ ا

 �����ر ، ا
ا
��وب $د�� ���ر ����م ا
ر��
�وا0),�  'ر ن� ��$',� �رص ا


����ر أو ���ل و�ط"���,� أو� ���	�ب 
�,� أو $د�� �	رم ا
7وا$�ن 'ر�� ا
رأي وا��Bر

���7دھ� "- أ0ل �7د�ر، أو $د�� �+$ف ا
د -"  و
� 'ر�� إ+دار ا
+'ف و'ر�� 

�")ز�ون 
ذا �+�D ا����ت وا
$��ت �	رد �'�و
� ��	�د �1رج �ن ھذا ا
� وا
�ث ا�ذا

����ر و$د�� د1"ت ا
�$ط�7 ا
�ر��� +ر ا�$�ر$ت �دا�� 
ا
�$�خ ا
�1$ق 
'ر�� ا
رأي وا

� ، ا���ب ا��م ا
�د�ل ز'.��
����$��ت �ن ا
7رن ا
�� ���را وأ���د �ن أوا�ط 7د ا

����ر"
  )1( "�	��� وأ��ح أدوات 	د�دة �Bر ���و�0 �� �	�ل 'ر�� ا
رأي و


	�ود ا��م ا
���د " ���	�+ر ا�$�ر$ت ����ر ا� �و�رى ا
��ض أن ا��م ا
�د�ل �


	,�ت ر���� و0د ار��ط ا��م ا
���د  =����� Mainstream Mediaأو ��"س ��ظ�= و

��ن �*�ر��ن  ��
ر���0 وا2'�د�� و.�ف ا2داء و�Bر ذ
ك �ن ا
��و�0ت ،�
وھ$�ك آ

و�'د�د ا2و
و��ت و���ر ھذا ا
$وع " ا
&ر��"ھذا ا
$وع �ن ا��م  و������ن �وا���ن

أو 'را�� ا
�وا�� إ
- 0درة �1ص أو ھ��� ر����0 "- �$/ إ	�زة أو �'ر�ر �� " ا
&ر�"�"

�م $�ره أو �*= ، أ� -
�'د�د ا2و
و��ت ���$� 0درة ا��م "- 	ذب اھ���م ا
	��ھ�ر إ ��

ود�/ 0.��� و�1+��ت أ1رى إ
- ا
ظل وھو �� ��رف 0.��� أو �1+��ت �'ددة 

�"�ظ�ھرة ���,��ش ا�
��ن" ا�
Kن ا��  .و�7/ ا
	��ھ�ر .'�� ھ�

                                                           
"- ا�$�ر$ت ، ط - )1( ��رو$�

م ا
�ر��، �1ر�ف درو�ش ا
"��ن ، �د1�ت �� ا��م ا
�د�ل وا
$�ر ا���
، دار ا

  .89، ص 2011ا
�7ھرة، 
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�م ا
���د ��رز 0درة ا
�واطن L
 ����"- ��7و�� و�� ظل ھذه ا
,��$� ا� �ا
�ر�

 =���ق �/ ���0 و�وا��7 وا�	�ھ�� ��
��رض 
�+�در ا
��"و��ت ا
ا��م ا
���د �ر ا

  .وا�����د ن ا��م ا
ذي �+طدم �/ �"ك ا
�7م وا
�وا0ف وا��	�ھ�ت

� �*ل  ����
� وا���'�ث �7وم $��طو ا��م ا
�د�ل ا
��"و��ت ا
�ز�� 
"'راك ا�	

�,د�� �)�+�ل ا
"�7ءا��
�ظ�ھرات ، و$�و�ن ا
�1+��ت وا
	,�ت ا
�+���ت وات وا�

���ن �7.��� ا
	�,ور ، وھ�ذا �Mن ,�
�	�ج ، ���"�ن �ذ
ك ����ت �.��$�� ��ن ا'���

)1("ا��م ا
�د�ل
�')�ز وا
'�د وا�*�رة"  
�	�وز �7د�م ا
��"و��ت إ
- ا�.  

 ��7"�د�� �ن 	را�د  ا��م
و���ل  إ$ذار	رس  رأ�$�إن ا��م ا
�د�ل ��*ل �
�")ز�ون ، ا 

 ،����د
�� و�د�ق ا��+�ل �� ا�	�ه وا'د �7ط إذا
"�� ا�(�
���ز �&��ب +)� ا� ��
  )2( "ا

�7"�دي " 
� ��ن �'ت وط@�,� ا��م ا�
إ� ، '�ث �ري ا
��ض أ$= رBم ا
����ت ا
�د�دة ا


����ت ا12رى 0د � �	�"= ا
'ل ا�2*لل ���$� أ�.� �	�و� �ن ا�أن ا��م ا
�د، 

، '�ث ���$� ا
��رع ا
�ر�� ا
�ر���  طر "- ا
�$ظو�� ا
*�7��� ا��2و0د �	�"= أ�*ر 1

����م�� 	��  ����ت
�)��ر �	�ل آراءه ا0رب إ
- ا
�ط'�� وا
و�ر��ط� أ�*ر  ا

���
0� ھواه ،��
�����ت وا�� ��

و �7ف ا
�$طق إ
- 	�$�,� و
م  رات ا��د�و
و	�� ا -�'

��ر�N وا
�"م
  )3( "�ؤد�,� ا

  :ا��د�ل �� ا�دول ا��ر��� ا��م إ������ت

ا��م "-  �ل زاد ا�$)�قا
�د ا��م ، ا�2'�ثو��
�  أ	ر�=�'�ب ا
�'ث ا
ذي       

�'دة �
، �2007"��ر دو�ر �م  43.73'�- و+ل إ
-  ا�2ر����ا
�د�ل �� ا
و���ت ا

 �,��ن  1.16و��"� ر���0 	د�دة �Bر �7"�د�� �وا0/  18و0د �$�ول ا
�'ث  %�22ز��دة $��

�م  ا�$)�ق ��� %�7.21ز��دة  2002�م  %9.7، '�ث زادت �ن 2007ا
��م "- ا
د

                                                           
  .�90ر�ف درو�ش ا
"��ن ، $)س ا
�ر	/، ص - )1(
  .2013ا
,.�ب ، �و+�ت ا
���ن ، ا
���ب وا$$2�رت ، 	���� �ط�ف،  - )2(
�، �د1ل إ
- و���ل ا��م ا
	د�د، طا�دا  - )3(��
1
رزاق �'�د ا
د ، ��وز�/ وا
ط��
  2012، دار ا
���رة 
"$�ر وا

  .175ص
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 ���ر ا
ز��دة ���"-  ا�$)�ق�$و�� و��و0/ ا
�1ططون أن ��م  %17ا
�د�ل $���  ما�

2012 
  .ا��م�ن �وق  %6.26ا
�د�ل  ا��م�"��ر دو�ر 
��*ل  82.160 -
�+ل إ

 ��7"�دي ا�$)�قو�ر	/ ا
ز��دة �
� ا��م ا� �7*
"- ا
ر��� ا
�د�"� إ
- �7دان ا.  

�ما"-  �$)�ق �ؤ�رات�و.D  إ'+����تورBم أ$= � �و	د 
د�$� �� ا
�$ط�7 ا
�ر��� � 

�ر+د ا
ظ�ھرة ���ل �م ا�'+����تإ� أ$= �و	د ��ض ،  ا
�د�ل  ��
ل �$,� �7ر�ر �
 ، ا

دد ا
�دو$�ت  أن��	"س ا
وزراء ا
ذي ذ�ر "  ا
7رار ا��1ذ�ر�ز ا
��"و��ت ودم "

 P"� ر��+�
�ن ا
�دو$�ت  %�7.30"&ت  �$��� 2008دو$� '�- أ�ر�ل � أ
ف 160ا

�  %2.0ا
�ر��� و 
� ا
�دو$�ت�ن إ	���
��
�وى ا��
و�"&ت $��� ا
�دو$�ت  ،"- ا

ون ، وأB"ب أ
ف �د 2.162$�ن ا
�+ر��ن أ�*ر �ن و�7در دد ا
�دو %3.48ا
$��ط� 

�7ر�ر  أن  %�01.82ھر�� �$��� " )1( "
"�دو$�ت
ت ذات �ن ا
�دو$� %9.18وأو.D ا

� و1�ل ، ور������

���ر��  ا�$��ن
�+ر�� 
'7وق �ل $ظ��,� ا
�$ظ�� ا ا
ط��/ ا��


م أن،  ��2009$وان ا
�دو$�ت و'7وق ا�$��ن  ا2
��$��" �ر�درش $�و�ن"�/ ��
 �184=  ا

�'دة  %�4.24"�ون �دو$� �$,� �
ددھ� �� �+ر ا�2ر����دا1ل ا
و���ت ا P"�� ��$�� ،


�إ� أن أو.Dأ
ف �دو$� �7د 230�� �
م ا
�ر���
دد ���1د�� ��ل ران ���دل دول ا ��

  .ا�$�ر$ت

�ل �+ر ا
�ر���  أ1رىو�ن 	,� '�-
� ا
�$ط�7 ا
�ر��� �ن '�ث ا��1دام �و0/  ا2و�

Face book �,�0913.594، '�ث �.م �و 
�رة و	�زة ����ر�� و0د ا��ط�ع ا� �و0/ �


م ا
�ر�� �$ذ ��
إ
- ���B  2007أن ���7طب ددا ���را �ن ���1د�� ا�$�ر$ت �� ا

�.�ن إ
- �ل ���� �ن ����ت ا
دول ا
�ر��� ���ن أن ا
�دد 0د و 2008�
�ن 1�ل ������ ا

 -
�"�ون ���رك و0د ا'�)ظت �+ر ��
�ر��� ا2و
- *م �"�,� 
�$�ن وا
��ود��  4.1و+ل إ

 �
��ر ���� ا
�&رب �ن ،  ���رك  أ
ف 159�� ا
�ر��� ا
را��� �'وا��أ�رع ا
����ت و

�رة ا
�ذ�ورة (
� �7داره  '7ق'�ث ، $�وا �� ا�(���دل $�و  أ"-وھو �� ��د  %1551ار

  "��ن ����ت ا
دول ا
�ر���

                                                           
�، $)س ا
�ر	/، ص ا�دا  - )1(��
122
رزاق �'�د ا
د.  
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�وا+ل ا�"  :���وم �و�� ا���س �وك 
��Dھو �و0/ �1ص ��� ����$�ر ا
+)'�ت  	

�در�س وا
،  ا
�1+� و
�وظ)�ن 
�$= 0د و./ �� ا
�دا�� 
1د�� ط�ب ا
	���� وھ��� ا


���ل �ل ا�1�2ص /��  )1( "ا

��د �ن "  ��
��ر ا
)��س �وك �@$= �ن ا
�وا0/ ا Q د���  أ�,ر��رف ���ا
�وا0/ ا�	

�1ص دد ���1د��=  وا�ن 2004�م " ھ�ر��رد"ط�
ب �� 	����  أ��="- ا�$�ر$ت 

�  �و0/ و�ب �Face book"�ون ���1دم، '�ث ��د ا
)��س �وك  75آل ����وا+ل ا�	"


 �,
 �+�1 ���"�� ��
���ن ا
د1ول إ
�= �	�$� و�د�ره �ر�� ��س �وك �'دودة ا
��ؤو

�1د�ون ��
�$ظ�,�� ا
�د�$�  ����M$,م�� ��
 أو	,� ا
��ل  أوا�$.��م ا
- ا
����ت ا

ل � ��1Kر�نوذ
ك �ن ا	ل ا��+�ل  ،  ا�0"�م أوا
�در�� �(�
�ذ
ك ���ن ، �,م ووا

��
و�'د�ث �")��,م  إ
�,ما
ر���ل  وإر��ل أ+د��0,مإ
- ����0  أ+د�0ء إ.��� �1د��نا

إ
- د
�ل ا
+ور ا
ذي �7د�= و0/ و���ر ا�م ا
� �@$)�,م ا2+د�0ءا
�1+�� و��ر�ف 

�"�
�'دة �ا�
��,�د�� �� ا
و���ت ا
   . )2( "ا�2ر����ت وا
�دارس ا

23$د�� 	"س ��رك 	و�ر��رج "  ������ ا
����و�ر �� '	ر�= �����ن ا
ط"��  أ��م  �

 ������	  ���� -"ا�$�ر$ت ، ��ن ھ�ر��رد ا�2ر���� ا
�ر��7 و�دأ �+�م �و��0 	د�دا 

7"�دي ، ��	�/ ا
ط"�� �و
�� ا
�د�د ���$�ر$ت ���ل �و0/ �+��م  
د�= ھدف وا.D وھو

 -
���ط�  أوا
	����  أ��1ر$�ر  �إ
 أو ا��$�ت�و0/ �	�ري �	�ذب  إ$��ء�*� 
م ��/ إ

 ��"���,�ل  ��وا+ل��ر �
"-  ا ����	
�وا+ل  أن أ��س��ن ط"�� ا
�م  إذ�*ل ھذا ا

�م " �س �وك�"	و�ر��رج �و�0=  أط"ق�$	�ح ���ون 
= ����� �1ر�0 ، '�ث  ��2004 

7� �ر���و'7ق $	�'� 
 ردھ�ر��ا
و0/ روا	� ��ن ط"�� 	����  �� و0ت 0+�ر ��ر�ن �� 

  .م��$, وا���وا���ب ����� 

�و��/  ا�2ر -"���ل  �'ق�ن  �0دةا
ذي �	�= 
��ت �ا
	� ط"��
,م ا
د1ول إ
- ا
�و0/ 

��رف "-  ط"�� �دارس *�$و�� ���ون أو أ1رى
�و0/  ر�وا�� ا
	����� ا
'��ةإ
- ا
                                                           

��$و
و	��  �د - )1(
��$و
و	�� �� �	"� ا
�"وم ا

م ا���ر،ا
)��س �وك و Q دد�
�راء ، ا
��ن ، 14، ا�
، 2007، 	���� ا

  .06ص 
)2(-marcel Danesi : Dictionary of media and Communications,M.E. Sharpe. New York 2009 

P117.   
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�م  -�*م 0رر ،  م 2006ا
)��س �وك �0+را "- ط"�� ا
	����ت وا
�دارس ا
*�$و�� '

��	� ط)رة ��  أ��م�و�0=  أ�واب�)�D  أن	و�ر��رج $
�ل �ن �رBب �� ا��1دا�= و��$ت ا

 P"��50 ا
�دد  أن و�@�ل�"�ون ���1دم '�
��  12ار�)/ �ن  إذدد ���1د�� �ن ا
�و0/ ، 

 أ��ما
�و0/  أ�واب�)�D  أن أ�.�ر و�� $)س ا
و0ت 0ر $2007,��� �م �"�ون ���1دم �


���0دات �/ ا
��ر�	�ن  ����ون  ��"$�ن�7د�وا 1د��ت 	د�دة 
زواره وأن �د1ل �

�)�دة �ن �0د�= ا
	��ھ�ر�� ا
وا�����
ر ،   Rور�ر��	7- "�
�راء �و�0= '�ث  �.

� إ� ���"P �"��ر دو�ر ا
��م.��
أ$= ��	@ �*�ر �ن 'و
= �ر�ض ا
�رض و�و0/ ا
�*�ر  ا

�ء ��د �م وا'د �7ط �ن ��0م �ر�� أ$= �$دم "- ھذا ا
ر�ض ، �1+� وأ$= 	

� رو�رت ��ر ودوخ ��راء �و0/ " $�وز�ور�ور ��ن"
�"�,� ا
�"�و$�ر ا���را�� ��
��ي "ا

�� ���"P " ���س����"�ون دو�ر ، أ�� ��ب ر�ض  580وھو �و0/ 
"���0ت ا�	

�
� �*�را �ن ��"P ا" "�روض	و�ر��رج 
,ذا ا
�رض ��ر	/ إ
- أ$= رأى ���0 ����= ا
)1( .  

��� و	= �و0/ ا
)��س �وك ا
�د�د �ن ا
د�وي ا
7.���� �ن دد ر��ق 	و�ر��رج " 

��د "- �ر�0 ا
�1ص �,م و��ض  
�ود ا
ر����اا
����7ن ا
ذ�ن �ز�ون أن ا
)�س �وك ا

  )2( "ا12رى ا
�"���ت ا
)�ر��

  

  

  

  :���زات ا����س �وك

    -"� و����وا+ل ا�	
7�+ر "- رأ�,�إن 'دود ����ت ا�  :ا
)��س �وك 

 - �'�����رف ا
)ر+� إ"
����ر ن  ا2���روطرح  
 .ا
رأيوا

                                                           
�، $)س ا
�ر	/، ص - )1(��
188�دا 
رزاق �'�د ا
د.  
� '��ن ��ر ، ط- )2('��وز�/   ، و���ل ا��+�ل ا
'د�*� �ن ا
	ر�دة إ
- ا
)�س1�

"$�ر وا ��وك ، ا
�7ھرة ا
�ر�

  ..204، ص 2011



��م ا����� وا�	��� ��ك �
 ا��ا�� ا���ا�
                                 :ا�	�� ا����� �ا  

 

45 

 


م "- درا��  أ$'�ء 	��/�,رة ��  ا�2*ر - ��
ن ���1د��,� 
در	� �*�رة  �@�ورا


- 'د ���ر�)وق �+ورھم إ. 

ن ���1د��= ا
�1+��ا�'�)�ظ ا
�و0/ ��
��"و��ت  - . 


مو��$و��ت  وأ��ل 2'�مو./ ر�وم ���$�� �����0  - ��
)1(. "�@�ره ا
 

"-ا
�و	ودة  ج�,و
� ا��ر	�ع �'�و��ت ا
��د"  -  Nر���
 .ا
'��ط '�ب ا

"- ا
+)'� ا
ر����� ا
�وا.�/رض  - . 

�*��ت ا
�وا.�/ ا
���زة  - -"
+ورة ��� ا
+)'� أ�� . 

�ر��ن وا
رد "�,� إر��ل - ��
 .ا
ر���ل �ن طرف ا


� و	ود ��"��7ت  - �' �ذف ذ
ك 
' �م���� ��رBوب ��,� ���ن ا��1دام �B +�1ر�

 -"
.&ط ��Not Sparn " )2(.
 

 .)+ورة ا
&�ف(�+��م ���ز ن �و.وع ا
+)'�  إ.���"  - 

.�ط ا
+ورة ��د و.�,� "- ا
'��ط ور.,� ���ل �$��ب ن طر�ق 
.&ط  - 

"- ا
7"م -" . "ا
��وس"وا1���ر  ا
+ورة وأ

�ر'�ب 
"زوار �ط���7تو	ود  - 
 .ا

 - ��ر'�ب ����1دام أ�واد را'
او�د �دون أ�واد  Fbml, html. Cssا��� +)'� ا

�1دام ���inipa 
)3(".  

  

                                                           
�، �د1ل إ
- و���ل ا��م ا
	د�د، ط - )1(��
1�دا 
رزاق �'�د ا
د ، ��وز�/ وا
ط��
 2012، دار ا
���رة 
"$�ر وا

  .175ص
  www. Conda aicanllkir- blog spot:���زات ا
)��س �وك - )2(

)3( - httpi//www.ennahar online.com/ar  
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  .6�2009ر ، 
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  .2008ا�*)ر ا��ر�� ، ا��ھرة ، 




 ا���راء ، ا���ن   14��ر ��د 9 ، ا�*�(�وك و��م ا��)�و�و�� ، ا��دد  .12��� ،
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  : ��د�� 

�ت ا����و��ت ��را �د�دا ����ر� ���رن ���ر ا��ورة ا������ ا��
 	�رت ���را ��

 � و ا������ن  أو�) ا����ط ا&�%��
 ، و ��ءت �ورة ا����و��ت �"�! آ��ق �د�دة ����ر

��ث أ��! ا&�%�ن /�درا ��. ا��وا�ل �( ا,+ر دون �وا�ز أو �وا�( ، و ��ددت  ،

�� 
 ا������ن ���2، و ��ل ا�رز و%�1ل ���در ا���ر������ ���ن أن �ر�( ا�%و� ا����

 ا�3�ر�ت و ا��ر�د ���� 
 ذ�ك و ھ
 ا�و%�1ل ا������ا3���ل ا��د�� ���7را 

 
ا��
 ���وز دورھ� �و%�� ) SMS(و ا�ر%�1ل ا��2�"� ا���� )  EMAIL( ا&���رو�

� و ا���ر�  .  �9���ل إ�. ��در �ن ���در ا����

2�� ��و�ول إ�. ا����و��ت %واء ���ت ���و��ت  � ا�3�ر�ت أ���ت ��درا ����

 �( ��%�ر %ر� �و� أم �ر�1%� و %واء ���ت ��روءة أو � أو ����+��

 � و %2و� ا���ول ����2 و ��ددھ� ��ث �زداد ا���دة ا��طرو�ا�و�ول إ�. ا����و

��2�ك ا��وم ���9ن ا���ب و ا�درا%�ت و ا����3ت و ��. ��� ا�3�ر�ت �و�� ��د �وم ، 

��ن �>�%�ن ا3%�"�دة ���2 �%2و� و���وز ا&�%�ن �ذ�ك ا��2د ا����ر � 
ا=���ث ا��


 و/ت وا�د و ���ن وا�د ، و�و3 إ�. � �ا�ذي ��ن ��ذ�) ����ول ��. ھذه ا����و

��ن +9ل   ظ2ور ا���ل ا����
 ��9�ر�ت �9���ل ��ر ا��������وا/( ا�����ت ا�3�


 د�م ا��وا�ل و �و �ن ��ن ھذه ا��وا/( �و/( ا�"��س �وك ا�ذي ��ق ����� ���را 

 (�� ����ر"��+���ث أ��! �%�+دم =	راض   و ا����ب +����� ا��را�ط ��ن ا�ط��


 �ط�ق وا%(�  .،  ا��%�� ،  ��ر ا����و��ت 

Cوء ��. ا�ط�� ا��راھ��ن ا�ذ�ن �%�+د�ون و ��. أ%�س �� %�ق ذ�ره ��و��� �%��ط ا�


 ا�%�وك �ن +9ل ا3���ل و ا��وا�ل ��و/( ا�"��س �وك و �� ���م ��) �ن ��Dر 

�ن �وCو��� �9ث أ/%�م C� ث��
 ا%�+دام ا�"��س �وك ���ث أ���وا ��ر���ن آ��� 

�2
 ، ا��%م ا��ظري ا��%م ا��ط���
 ��. ا���و ا������
 ا��%م ا�����ت �
:    

 
�2���ن ھذا ا����ب �رح ا��وCوع �ن +9ل ��د�د ا&����� ا��
 : ا����ب ا�C�

 
�"ر�ت إ�. �ر��Cت �م ا���ل ��. ��د�د ا��"�ھ�م و ا��طرأ إ�. ا�+�"� ا��ظر� ا��

  .���%ب �وCو���



 ب 

 

�2 ���وي ��. : ا����ب ا��ظري ���ن ا����ب ا��ظري �9ث ��ول و ��ل ��ل C�

���+ص و �9ث   
������ 
ا�"�ل ا=ول ���وان ا��راھق و ا�%�وك ���وي : ���ث و ھ


 ا��راھ� و ��� 
�ث ا=ول ا�%�وك و أ�وا�) أ�� ا�������ث ، ا������.  �9ث 

�راھق أ�� ا�"�ل ا����
 ���وان �� ��ن ا�+��1ص ا���C���ث ا����ث ���را���2 أ�� ا�

�ث ، ا�����ن �9ث C�� ���� و ا�����ت ا�3������ث ا=ول  ا�����ت ا�3���

�ث ا����ث +��1ص ا�����ت �� ، ا������ث ا����
 أ�واع ا�����ت ا�3�����7��2 ، ا�


 ا�وا/( �،  أ�� ا�"�ل ا����ث ���وان ا&�9م ا��د�ل و ا�"��س �وك ����ا�3�


�ث ا�������ث ا=ول ا&�9م ا��د�ل ، ا����ث ، ا����
 �Cم �9ث Cرا�� ا3

��زا�) ��ث ا����ث ا�"��س �وك و ��
 ا�دول ا��ر�� أ�� ا��  . إ�����1ت ا&�9م ا��د�ل 

 H1����و �رض ا ا����ب ا��ط���
 و �+ص ھذا ا����ب ����ل و �"%�ر ��ط��ت ا�درا%

 ��ن ا��داول �م ا%����ج ���H1 ا�درا% و ا�+�� .  

  

  

  

 



  


	ص ا�درا�� � :  

 سا ��" �ن ��ل ادرا�� ا��دا��� ا�� ��ت ��� ا��� أن ����ت ا�وا�ل ا������� 

  :  &�ؤدي إ" �وك

�ن �*,�ق *���ت وإ�����ت ا���درس " ا ��س �وك " ��ر(م �ن ���ن �و�'  �

�ن أداء وا����- ادرا���  ���ع او�ت وا���0ده &ا�راھق إ� أ�- �ؤدي إ

�� ��4رورة �0د ���� �4 �را�' ا�*��ل ادرا�� ���� ا�,��3ن �ل  -وإھ��

ور�� ��� .���دة ا

ا0ز� ا�������� �ن ��ل ���ء �ل ا7و��ت �4 ا�� � �4 ا�و�' و�4 ھذه  �

��ط3ب ا�را��� وا��� وا9ر��د وھذا �� �ؤدي  –ا�راھ,�  -ا�ر*�3  

��� .ا���ط �4 ا����ل وا��0ب �4*دث �� � �*�د �,��ه  &��در��ن إ

 .ا����ت  &ا��=��س �4 ��م ا�,�3د �4 �� �

� �ؤ<ر �ل �3وك ا�راھق  ���ا��*�ل ا�3,� �ن ��ل �� � �وا�' إ��*�� و��

�3ب��. 

� �- �4 او�ت اذي ��0,د 4 ا���*�ر &ا�����م �� ���ت �3 &�ذب ا�راھ,�ن إ

 ��� .ا�7واب أ��م �,و�ون �?داء وا�����م ا�در

  

 



  

  

  وزارة ا�����م ا����� وا�
	ث ا�����


د ا�	��د ا
ن 
�د�س� �����  

���� ا���وم ا�������� وا�������  

  !�م ��وم ا�� م وا����ل

  

  


در��ن " ا��
	رة ��ث �ول �

وذ�	 " ا��	�س �وك" ا��وا�ل ا���
	�� �� أو�	ط ا��

�م  –�"	�و�!  �رة 	$��
–  

  

�&م �%
أ�.'! ا)��
	رة �&ل -�	��! ود,! و�+&د  *
ن  (ل ا)�	�! �'د�م ا�
�	�دة �ر�و 

  .��ر�! �	
! و�ن ��� دم إ� 67راض �'
�! *أن ھذه ا�
2'و
	ت ا��� �د��� �0	 ���ظ


(�ظ!  : !
)� 9�)x ( !��	�
  .�� ا� 	�! ا�

  

 �
  �	ت إ%راف ا�د��ور                                            : �ن إ�داد ا�ط��


! . �و 	�م �2د�!                                                   د	
  ا�2ر�� �و�

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  2015 – 2014: ا���� ا������� 

  

  : ا����ت ا����� 

  *ذ&ر               أ�":  ا���س 

  22-  19    18 – 15:    ا��ن  

    : ا�"	�وي  ىا�
��و

�وي                "	�"! "	�وي  *أو�	" !���وي            "		"  

  أ���ط ا��*دام ا�(��س 
وك : ا��	ور ا'ول 

1 .�
�ذ 
  وأ�ت ��� دم ا��	�س �وك ؟  *


ن ��! إ�            !����ن             أ&"ر 
ن "(ث ��وات  *أ,ل 
ن ��  


�ن ا��	�س �وك. 2	�
 9
  ؟  &م ���$رق �� ا���	�ل 

أر�9 �	�	ت        أ&"ر 
ن أر�9  *�	���ن       
ن "(ث �	�	ت إ� *
ن �	�! إ�

            �	�	ت 

��'! ��� دا
ك ا���س �وك ؟ . 3

	 ھ� ا7
	&ن ا�  

�زل          
%	ھ� ا7��ر�ت         ا�"	�و�! 
  ا�


	 ھ� ا���رات ا��� ��	�دك �� ا�� دام ا��	�س �وك ؟ . 4  


�	ءا           ��( �             	�	�  

  دوا/. ا��*دام ا�(�س 
وك ؟ : ا��	ور ا�,��� 

��'! �ك ؟ . 1

	 ھ�  د
	ت ا��	�س �وك ا�  

  ا2�7	ب          ا�درد-!       ا��2'�%	ت 


-	ر&�ك �� ا��	�س �وك ؟ . 6� !

	 ھ� ا�'$! ا�
�� د  

  �ر���!       إ��'�ز�!          
 �'ط!            �ر��!


درس ؟ . 7�
  ھل ا��	�س �وك �	ھم �� �$��ر �'وك ا�

 	

�و�ط!          �و�	  !��! &��رة         ����   
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  دور ا�(��س 
وك /� ا��(��ل 
�ن ا��راھ�0ن ؟ : ا��	ور ا�,��ث 

  ى�� أي 
�	ل ��� دم ا��	�س �وك ؟ . 9

  ا&��	ب "%	�! �د�دة            ا��ر��A           ا&��	ب أ�د,	ء �دد 


	 ھو ا�0دف ا�
راد 
ن ا�� دا
ك �'�	�س �وك ؟ . 10  

 ��	��         ��	
2'�
�          ا���  

  ھل �
&ن ا��	�س �وك 
ن �'��! �	�	�ك ور�6	�ك ؟ . 11

 !'�', !�
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  ا���س �وك ؟  *ھل أ���ت 
د
ن �'. 12

 !'�', !�
�و�ط!              �� !��! &��رة         ����  


و,9 ا��	�س �وك ؟ . 13 9
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�! &��رة    ��         !'�', !�
�و�ط!          �� !���  
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 �ھذا ا���ل ا���وا� وا���ة وا���م ��

وا�د�� ا��ز�زة أط�ل � �� ��رھ� ا��� 

 � ل  إ�� �� أھدي ھذا ا���ل ا���وا

 ل �ن  إ��أ���ذة ��وم ا#��م وا"���ل و

�� ا� �� �ت ا��)�ر ���ر ، �'د ا#�& ، �*

 ����ء ، إ.راق ، �روة ، �'د ا�,�در ، �+�د ر. ، 0���0 ، د��ء آ، �3�ب ، 1ور ر�

  وإ��  ل �ن ��ر��1 �ن 5ر�ب أو �ن '��د

 0�  ��د
 

  ا#ھداء
  

ھذا ا���ل ا���وا� وا���ة وا���م �� �ا�+�د 7 وا�. ر �& دا��6 ا�ذي أ���11 ��

��1 ا���ط8''+�.  

وا�د�� ا��ز�زة أط�ل � �� ��رھ� ا���  �وا�دي ر+�& � وإ� �أھدي :�رة *3دي إ�

 �� أھدي ھذا ا���ل ا���وا� " ��0.6"  �1ت �1دا �� �� ا��راء وا�راء 

  أ�راد �����6  '�را و�)�را

أ���ذة ��وم ا#��م وا"���ل و ��د�,��� وز����� �� ا�*���0 وإ�

�� ا� �� �ت ا��)�ر ���ر ، �'د ا#�& ،  �ا�*���0 وإ� �����1 +ر�� �ن ا"'�دا�6 إ��*

 ����ء ، إ.راق ، �روة ، �'د ا�,�در ، �+�د ر. ، 0��3�ب ، 1ور ر��

وإ��  ل �ن ��ر��1 �ن 5ر�ب أو �ن '��د" ا��*�ل" زو*� 

ا�+�د 7 وا�. ر �& دا��6 ا�ذي أ���11 ��

أھدي :�رة *3دي إ�

 �1ت �1دا �� �� ا��راء وا�راء 

�د�,��� وز����� �� ا�*���0 وإ� �وإ�

����1 +ر�� �ن ا"'�دا�6 إ�

 ����ء ، إ.راق ، �روة ، �'د ا�,�در ، �+�د ر. ، 0��3�ب ، 1ور ر��

زو*�  �وإ�
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  : ا��ط
	��ا�درا�� _ 1

� �ن ��ل ذ�ك أن ھ��ك �وع �ن ا�� ��دان ا���ث  أو�����ت �درا�� و ���ظ� � 

ت و �,�و+� �ن أ�*(� ا�)��وي و ��& ���� �!��%� ا�$ر�����ود دا�ل ا�و�ط  ا" !�ل

  �.��� �ن ا��راھ�2ن �در�ون �� ا�)��و�� ا1راء��وع �ن   إ,را*���.د  ا"� ��رة

  :������ �د ا�د��_ 2

ت د��2راط��  $�+(�� ا" !�ل ��ن ا��3ر ��($ت ���ءان ا"� ر�ت أ�د)ت )ورة �� إ

�ر!� إ���� ا�.���ت ا����3رة ���� ���8م  ��6رادأ ��ت  ،  ا1راء�(��2ش و  ��دل 

 أووار �+ن طر�ق ا��ر�د ا;�: رو�� :و��(� �( وا!ل و  ��دل ا����  $�+(�� آ!ورة �

و  ا1راء< �� ($� ���2ش �+ن طر�ق �� د��ت و �(�2ت ا���2ش ا� �  � .رض �وا�

�� ا���2ش و ا;د"ء ��و�$& �:ل �ر�� دون �وا,ز  ا"3 راكو ��:ن �($رد ، ا��وا�ف 

�$��� او إ���س ��D& �را�ب �8و %�ر ���< Bي �Aوط  أو ر���� �ن أي ,�8 :��ت 

، و  $�3 ا�Bرار ا�3�!�� �(�3 ر:�ن  �� !�ل�3�:� ا"� ر�ت ھ� ���ء �$ وح ، 

�3ء أو أن ��ظم :�� ��:ن Bي 3�ص أو ,��+� أن ���� �& �و�.� +(G 3�:� ��2ول �� �

ا�3�:� �����ل �ن ا,ل �� ا�� وا,دة :)�را  ا"� را���, �.�ت ا�,��+�ت و ا��ى إ�د

 ا��ر�د+ن طر�ق ا�������ن و ا�رؤ��ء  �<�و�ف أو ���� �.��� ��)� ��:ن ا� را�ل 

ا"� ��ع & +ن �$�& � ���ل ا�B.�ب ا;�: رو��� أو ا��Bم أو �ر� أنأو ، ا;�: رو�� 

Gط ا� إ����:ن أ��� إ��3ء ا��دو��ت ا;�: رو���  و �� د��ت ا���2ش و  ،�و��G)+ �2 ا�

 ����2� �8!�!�و �در & +(G  أرا*&د ��(ك إ�:���� ا� .��ر +ن ��!�� ا�$ر �.���  

�� ��ن � .ذر +(�& �3رھ� �� ا�!���� ا�:���:�� ، �3رھ� و :�ب �راء و � ��.�ن 

روادھ� �ن  ���ل ا�: ب و  ا"� ر�ت �:ن ، رض ��ودا +(G ا��3ر $ا� �   ا��ط�و+�

  .��2"ت و ا�درا��ت و ا��: ��ت و �وا�< ا��,�ت ا�.��� و ا�� �!!�ا�
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1�ر �($رد �( .��ر +ن أرا*& و  و,�8 & ��8 ���ة  ا"� ر�ت ���را ا !�ل�2د أ!��ت 

ث  ��� � د�ق ���ا������  ا" !�ل ر�ط ��ن ا�Bراد و ا��(ط�ت ا������� �� +�(�� 

 إ�Gا�Bراد و �ن ا�Bراد  إ��Gن ا��(ط� ا�������  ا ,�ھ�ن��  ا1راءا��.(و��ت و 

�� ھذه ا�����  ا" !�ل��.�� أن +�(�� ، ا��(ط� ا������� أي �!ورة  ��د���  $�+(�� 

�ذ !ورة D ن �رد�ن ��ث �و,د ا" !�ل�� �!�)م رد ا�$.ل +(G +:س  ا" !�ل ا�3

��  ا" !�لا� �   ��ز � د�ق ) ا� ($ز�ون و ا;ذا+�  ،ا�,را*د ( و��*ل ا;+�م ا� 2(�د�� 

ا�,�8ور و ��� ���  �Aب !$� ا� $�+(�� ا� ��د���  إ�Gوا�د �2ط ا�و��(� ا;+����  ا ,�ه

 :�و�و,�� �:�� أ:دت ا، و ا���طرة +(�&  ا" !�ل�� ھذه ا����� و �رز !$�  و,�& 

��ث :�ن ��8 اB)ر +�� �$ر�ت و,ودھ� أ��م �*� ا��راھق  �.��� �8 %!�� ا��د�)� �Aرس

��� 8م ا��و��� و +��� 8م  أ���ط+(G ھذه ا�$*� �ن ا��, �< إذا +�(ت +(��A  Gر 

ا�ذي ��زال ��*�� ��ن ھذه ا�$*� و  إ�G ا"���8ر أدىا� طور ا�ذي  إ�Gو ���8  ا", ��+��

ا�$��س �وك و �ن ھذا  إ� �3ر ھذا �� ,.(�� � ��ءل +ن ا" !�ل ��ن ا��راھ�2ن �� ظل

 ا", ��+�ھل �ؤ)ر �و�< ا� وا!ل : �طرح إ3:���� ا��و�وع �� ا� ��ؤل ا� ���  ا����ق

)� G)+ وك ا��راھق �ن ا������ ا�$��س �وك�����B؟ ا  

  ؟"ت+دة  ��ؤ إ�Gا;3:�ل � $رع ھذا  ��ث

  ؟وك�!ل ا�ط��ب ا��راھق +�ر �و�< ا�$��س �< �ن � وا_ 

  ؟ا�ط��ب ا��راھق �و�< ا�$��س �وك  �� �دم�� أي �,�ل _ 

  ؟ھل �ؤ)ر �و�< ا�$��س �وك +(G �(وك ا��راھ�2ن _ 

  

  

  

  



 ا���
	 ا������
 

6 

 

  :ا��ر���ت 

1 _ G)+ ��)� ق  ا: ��ب�� أو��ط ا��راھق �ن �����  ا" !�ل�ؤ)ر ا�$��س �وك��Bا

.  

�دم ا��راھق ا�$��س �وك �ن أ,ل ا� $�+ل � و��< دا*رة ا��وار و ا���2ش _2 ��.  

  . &اھ ���� & و ر%��ا��راھق ��و�< ا�$��س �وك ��ب  ا� �دا��ت � (ف _ 3

  :�د ا��و�وع ��د_ 4

�  ا"� ر�تأ!��ت 3�:�  �!D� ل ���ة ا��راھق�ا�A3ل ا��3%ل و ا�8دف اG��B دا

  ��ز ��� طور و ا��دا)� و  زود�� ���B:�ر و ا��.(و��ت  ا� را���+�ر و��(�  ا" !�ل

�ل ا� :�و�و,�� ا��د�)� �� ظل ا� 3��ك ��ث أ!�� ا�.��م �ر�� !�Aرة ,دا �$

B�� و+�� ا", ��+� و�ص �و�< ا�$��س �وك و �.ل ھو �و�.  

  : ا����رأ���ب _ 5

  :أ���ب ذا��� *

  .د ا��3 ر:�ن �� �و�< ا�$��س �وك �أ��� أ_

  ."ا�$��س �وك"�� أي �,�ل �� �دم ا��راھق �و�<  ��.ر�_

�د��&  هأر�د �.ر��  D)�ر_ �� G)+.  

  .ر%� � ��  �(�ط ا��وء +(G ھذا ا��و�وع �����ط_ 

  : ا����ب ا��و�و	�� 

 & �� و �دى أھ�� ا" !�ل+رف �و�< ا�$��س �وك �$8وم ,د�د �� �,�ل ا;+�م و * 

�رورة +��� ا��راھق  إ�Gا��, �< �!$� +��� و +�د ا��راھق �!$� ��!� أدى ��� 

و ��!� �و�< ا�$��س �وك �ذا �,ب :3ف ا�.���  +(G ا"� ر�ت ا", ��+�����و�< 

  .ا��و,ودة �����8 

  .�< �و�< ا�$��س �وك ا"3 راك� � ا��,�ل ��.ر�� �وا�� ا��3 رك و ر%� & ��  *
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  .�&ق ���ذات ��.ر�� �� أي �,�ل �� �د �(�ط ا��وء +(G ا��3 رك ا��راھ ا�ر%�� ��*

  .ا� � ��3رك ���8 ا��راھق ھذا ا��و�< اBو��تر�� .�*

  :ا�درا��  أھداف

  G.�� �)!ا���ث � وا ��)�+ G2�  �8���ف +(��� و +�(��  ��2ق أھدا إ�Gا����ث �ن 

  :   �)ل �� 

  .ا��راھق �($��س �وك  ا� �داما� .رف +(G أ���ب و دوا�< *

  . � � ��و��8 ا��راھق �ن ھذا ا��و�< �.ر�� ا�ر%��ت و ا;3��+�ت ا�*

  .:3ف ا�.��� ا��و,ودة ��ن ا��راھق و ا�$��س �وك *

�دى   .��ل ��8 ا��راھق �< ا�$��س �وك +(Gا�طر��2 ا� � �إ�G ���و�� ا�و!ول *

  .ا�ط��ب ا�)��وي  أو��طا�$��س �وك ��  � �3را

  : أھ��� ا�درا�� 

�دام �و�< ا�$��س �وك إن أھ��� ا�درا��   ,�د �� إ�راز ا�دا�< ا�ذي �د�< ا��راھق  �"

 إ�Gل ھق ا�)��وي �8ذا ا��و�< و �� �دى  .(2& �& و :ذ�ك ا�و!وارو :�$��  D)ر ا��

  .ا� �  (�ق �$*� ا��راھ�2ن ا", ��+���و,�� و ا� .رف +(G ا� �Aرات ا�$�ز�و

  :��د�د ا����ھ�م 

���8 �� ا���ث ا�.(�� �,ب ا� طرأ إ���8 � $�دي  . �ر +�(��  �د�د ا��$�ھ�م ھ� +�(�� 

ا��(ط ��ن ا�درا��ت ا�.(��� ��:ن أن ���ل ا��!ط(� ذا & �$�ھ�م +د�دة  ,.ل ا����ث 

�رج +ن �و�و+& و�ن �$�ھ�م �ذ:ر � :  

�( �2 +�رھ� أ3��ص أو  ا"� ر�تھ� �وا�< +(G  :%���	$ ا ����ت ا��وا#ل_1

+�د �2ط� �.��� أو أ:)ر �واء  .(ق ا�Bر ����2م  اھ ���� 8م,��+�ت أو ��ظ��ت   �2ط< 
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ا�!دا�� أو ا�.���ت ا������� أو ا�2رآ��� أو ا�8وا�� أو ا� ��د"ت أو  �:�رأو اB أو ا�رؤى

  1 "�ھ�رأو ا� ,�رة أو % أو ا��Aض أو ا�.داوة

  : ا��'&�ر_ 2

*��
)ل �� ا� �Aرات ا���!(� و ا� $:�ر و   � ھو إ�داث  �Aرات �� ا��(وك"  : ا#ط

.رض �و��*ل �� ($� و �8ذا  .�ل +�د إ,راء ا���وث +(G ���س ��  �دث �ن � �,� �( 

  D "2)رات �� ا��(وك و ا� $:�ر 

�<  ا !��&ھو  �Aر �(وك و أ�:�ر ا�� �درس ا��راھق +ن طر�ق  .��(& و : إ,را*�� *

�ر�ن(�A ا��� �د�� �� ا� وا!ل �< ا�1و�< ا�$��س �وك و ��ب ا�.  

   :ا��(وك _3

  3"ھو رد �.ل ����و�و,� أو �$�� ��ن ا����� و ا�و�ط ا�ذي �.�ش ��& ا�$رد أو ا��راھق

  :ا��راھق _4

  و��ق و,8ل و ر:ب ا�3ر و ا�ظ(م و %ش ا��D)م ، �$& ، رھق ��ن رھA� : �2و�� 

  4"راھق ا��Aم ا��(م : ��رب ا��(م و ��2ل أ��� : راھق ا��Aم 

* ��
+(G ا�& �رادف  �Adolescence$�ر �!ط(� ا��راھ�2  أن�,ب " :ا#ط

ا��راھ�2  .�� �,�و+� �ن ا� �Aرات ا�� ��زة  أن��!ط(� ا��(وغ أو ا�3��ب إذا 

  5 "ا", ��+��و  ا"�$.����ا�,���� و ا�.2(�� و 

  : Facebook: ا�$��س �وك *

                                                           

1 128ص 2007+��م ا�: ب ا��2ھرة  ���1د +(د ا����د ا" !�ل و ا;+�م +(G 3�:� ا"� ر�ت ط -
  

2 52ص، 2006 ،+��ن،اBردن  ،دار ا��3رق ا�)���2،دار أ���� �(�3ر و ا� وز�<  ،1ط ،ا��.,م ا;+��� ،���د ,��ل ا�$�ر -
  

. 22ص ،�1996���ن  ، ��روت ، ا� وز�<ا��ؤ���ت ا�,��.�� �(�3ر و ، ا�3�!��  ،وري� و�� ,ورج  - 3
  

. 379ص  1061ا��.,م ا�و��ط  - 4
  

. 15ص ،2004 ،ا;�:�در�� ،,��.�� ا�ز��ز�ق،:(�� ا1داب  ،+!�م �ور ��:و�و,�� ا��راھ�2   - 
5
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ا", ��+�� و  ھو ا:�رو أ83ر �وا�< ا�.(��� ا�� �!!� �� ا�.���ت" :ا#ط
��  -أ

ا� .�رف و ���ء ا�!د��ت +(G ا;ط�ق، � م ا� �,�ل ��& �,��� و �8ل �� ط�< أي 

1"3�ص أن �� �د�&   

 ا"� ر�ت+�ر 3�:�  ا", ��+��ھو �و�< أو �وع �ن أ�واع ا��وا�<  :إ%را+�� -ب

  .��&  ا"3 راكا��� 2ط�� �$*� ا��راھ�2ن �:��� ھ�*(� +ن طر�ق 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 205ص ،2011 ،ا��2ھرة،ا�.ر�� �(�3ر و ا� وز�< ، 1ط،ا��د�)� �ن ا�,ر�دة ا�$�س �وك  ا" !�لو��*ل  ،� �� ���ن +��ر  - 1
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  :ا�درا��ت ا����-� 

ا" !�ل " �ذ:رة  �رج ���ل �83دة ا���� ر +(وم ا;+�م و ا" !�ل �.�وان _ 1

درا�� ��دا��� +(G +��� �ن ) ا�$�س �وك ��وذج(ا�3�:� �� أو��ط ا�ط(�� ا�,��.��ن 

�ن إ+داد ا�ط(�� " ا�.ر�� �و+���� " �ت إ3راف ا�د: ور , ا�ط(�� ا�,��.��ن �� ��Aم 

  ��� ، ط�وري +�د ا��2در ,��.� �� ��Aم �و��س � 

�� �دى  $�+ل ا�3��ب �� ظل ا� �3ر �وا�< ا� 3��ك ا", ��+� : إ3:���� ا�درا�� 

  ؟  ��وذ,��وك  ا�$��س

  : �ر���ت ا�درا�� 

�وك  ��< دا*رة ا���2ش �ؤ)ر ا�$�سو�� �دم ا�3��ب ا�$�س �وك �ن أ,ل ا� $�+ل �  -*

 G)+ ��)3��ب �ن ����� إ: ��ب ا�)�����2 أو��ط ا ا" !�ل��  

  ��ب ر%�� 8م و إھ ���� 8م ���وكا� �دا��ت ا�3��ب �($ � (ف   -*

ا"� ر�ت درا�� �وا�< ا" !�ل �ذ:رة  �رج ���ل �83دة ا���� ر �� +(وم ا;+�م و   -*

   ��Aمإ���+�ل ���ب ,��.� ���داح را�� و ، *ل ا;+������ !��+� ا�ر��

ھل ا;+�م ا��د�ل �.د أ:)ر �!دا��� �ن ا;+�م ا� 2(�دي ؟ و :�ف  :إ3:���� ا�درا�� 

  .ذ�ك ؟
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  :درا�� ا��ر���ت 

ا;+�م ا��د�ل و �� �� و�& �ن  $�+�ت ا�: رو��� ���3رة �ول  $�+�ت ا��, �< ��ن  -

  .ظ�ھرة �ؤ)رة ��  �ر�ك ا������ و ��د �8 

- �  د�� �ر�� ا�رأي و ا�رأي آ�ر و�رة ا;+�م ا��د�ل أدوات  :�و�و,��  ��ر 

و��(�  إ�G ا", ��+� �ول ا��و وب �ن ��ل �2(& ��6داث �ن و��(� �( وا!ل   -

  .ا� Aط�� ا�Bداث و �ر+� �2(�8 

ا��راھ�2ن  ا� �دام"�.�وان  Sonia Livingstone  2008درا�� :ا�درا�� ا�&��&� 

��ث "�ن أ,ل ا������ و ا��!و!�� و ا� .��ر +ن ذات  ا", ��+����وا�< ا�3�:�ت 

��س �وك  و ��ي "�)ل  ا", ��+��ا���دث ��  ���� �وا�< ا�3�:�ت  ا"�$,�رظ�ھرة 

��+ ��ره �ر!� �2�3 و ��!� ��ن ا�3��ب  إ��&���س و ���و و �ر��د � ر و ا�ذي ��ظر 

و ��!�  ��ن ا�,�8ور ا�ذي  ھذه ا��وا�< إ�Gا��ظر �ر���  إ���G ��ن ���ل ا�,�8ور  ،

 �� ��Gو!�� و  إ�!�ا�,�ل ا�ذي :�ن �د�& أ!د��ء +د�دون و �:ن :�ن إ����& أ�ل ���

�ن  ا", ��+�����ر��ت ا��راھ�2ن +(G ا�3�:�ت  ا: �3ف إ��Gن ھ�� �.ت ا�درا�� 

:�$�� إ�داث ا� وازن ��ن ا�.رض و ا����طر +(G 3�:� ا;� ر�ت و  ا: �3فأ,ل 

  : +دد �ن ا�� �*O أھ��8  إ�Gدرا��  و!(ت ا�

   :و�ت 3�!��ت ا��راھ�2ن �ن ��ل ا� $�+ل �< ا1�ر�ن  -

� م  ��2ق  ا�ذات ������� ��راھق ا��وم �ن ��ل ا� وازن ا�وا+� و ا�د��ق ��ن ا�.رض  -

  1 "و ا����طر ا� �   �� �ن ��ل ا" !�ل +�ر ا"� ر�ت

  /�وذج ا���%��ت و ا����	�ت : � �(��� ا�/ظر�ا�
                                                           

1
   .72، ص  2011دار ا�.��م ا�.ر�� ، ا��2ھرة ، ���  31ر�ف درو�ش ا�(��ن ، �د��ت �� ا;+�م ا��د�ل وا��3ر ا"�: رو�� ، ط - 
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�م �و,& � ��2ق +ا���س �و��*ل ا; ا� �دام��ث �2ول ھذه ا��ظر�� أن ,زءا ھ��� �ن " 

 ا� ��,� 8موھم �2و�ون ��� ��ر و��*ل ا;+���� �.��� ;3��ع  ،أھداف ��ددھ� ا�Bراد 

ا� و,&  ،را��� ا���*� ا;+�م � لا���س �و��* ا� �دام�)ل ��ل ��رك ���G2 ھ��ك ؟ أھداف 

  1 " ا� �(��، ا� و,& ا�.�ط$� ،+دم ا�ر��  ،ا��.ر�� 

�(D ر  " :ا��.�د ا��دى ر �ظر�� ا��(D ظ8رت ھذه ا��ظر�� � رة ا���.����ت �.,ز �ظر�� ا�

�درا��  ا: $�*�8ا��.�د و  ى+(G ا��د ا�,��ھ�ر�� ا" !�لا���دود +(G  $��ر أ)ر و��*ل 

�وذج ا;دراك �� +(م ا��$س �ھذه ا��ظر��  ار ��طاB)ر ا�$وري و أن ھذا :�ن ��ررا �� 

����Pن +(G �دى � رة  ا", ��+�ا�ذي " �8 م :)�را ��� �Aرات ا� �  ��دث �� ا���3ط 

و��*ل ا���ث :��ت ������ �2ط ��)ل ھذا ا��وع �ن ا�درا��ت ��   إ�Gطو�(� ��;���� 

  .  2"ا��ظر�� إط�ر ھذه

ا���O8 ھو ا�طر��2 أو ا�و��(� ا��ر�و�� �ن ��ل ا����ث %رض " :�/12 ا�درا��  - 11

  .3" ھرة ا��راد درا� G�� � G � �2�2�� �8 �& ا�:3ف +ن ا�ظ�ا�و!ول ا�G ا

�� أو��ط  ا" !�لا���O8 ا�و!$� ��ن درا�� و!$�� �8دف ط��.�  ا� �د����2د "

��ث �. �ر ھذه ا���O8 ��*م ��+ ��ره  ،ا��$رط �($��س �وك  "� �دا�&ا��راھق ا�)��وي 

:�� ��(ل و �$�ر  ،�2وم +(G و!ف ا�ظ�ھرة :�� ھ� ��ث ��د�� ���و!ف ا�ر��� 

:�� �.رف ا���O8 ا����� �درا�� ��3(�  ،�3:ل +(�� و د��ق +ن ا��و�وع ا��دروس 

و ذ�ك ا��وع �ن �� .ر�� �,�< ا������ت و  �(�ل و  $��ر ھذا ا���O8 ا�ذي ھ

ا�ذي �8 م �درا�� ا;, ��+�� و %�رھ� �� طر�ق ا�.���  ا", ��+��ا�.(���  ا"� 2!�ءات

                                                           

- Q دون +�د)�35.ص  ،2010 ،1ط،ا"ردن ،+��ن  ،دار أ���� �(�3ر و ا� وز�< ،ا;+�م و +(م ا��$س،
1
  

311و  310ص  �2011 �!!�  .�� �����وث ا�.(��� و ا�درا��ت ا�$(�$�� ا�.���2 ا�.دد ا�)��ن �,(� دو��� �� 2(�  -
2
  

. 42ص  ،1982ا��2ھرة  ،دار ا��.�رف ،ا���ث ا�.(�� أ�س ، ���د ز:� �,�ب - 3
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 ا", ��+���2!د  ,��< ا���2*ق و ا������ت و ا� ��ص ا�� �*O ا��ز�� ��ل ا���3:ل 

"1. 

  :ا�����3(� ا�دوات

�,�و+� �ن أدوات ا���ث ��:ن  .ر�G)+ �8$ أ��8 �,�و+�  ات ا�درا��و . �ر أد

ا���2�(�  ا"� ��رة ،اBدوات ا��� �د�� Bي درا�� و ھ� � .ددة   �)ل �� ا����ظ� 

� G)+ دوات ا�.(��� �� ا��!ولBدم ھذه ا� �*O +(��� ���ط� ����و�وع و�د ��ث  � 

�درا��ت ا������ ��ن ا����8�B O8  د�ل �� إط�ر ا ا"� ��رة�� ھذا ا���ث ا� ر�� 

  ا�و!$� 

�,�و+� �ن ا�B*(� ا��: و�� ا� � � م إ+دادھ�  أ��8 .رف +(G "  : ا����رة�3ر�ف 

�و�ف �.�ن و  .د �ن  أو�(�!ول +(G �.(و��ت أو أراء ا����و)�ن �ول ظ�ھرة 

  2" �� ,�< ا��.(و��ت ��ث أ��8  و�ر :)�را �ن ا�,8د  ا� �دا��اB:)ر اBدوات 

  أ�راد ا�.��� و  م  وز�.�8  إ�Gا�درا�� �,�و+� �ن ا�B*(� �و,�8  ا"� ��رة �3ل 

أ�راد ا�.��� و  م  وز�.G)+ �8  إ�Gا�درا�� �,�و+� �ن ا�B*(� �و,�8  ا"� ��رة �3ل 

)�ث  إ��Gؤال ����2  ��18 و�� 8م ��ث  ���ت  ��� �ف�*�ت �, �< ا���ث 

  :   )�ث ���ور   �)ل ��  إ����2�G  �ؤال ���18ور   �)ل ��   ���ت 

  �أر�.� أ�*( حا�$��س �وك �ن ��ل طرا� �دام  �طأ��  ��ن أن: ��ور اBول �ا

  �ن ��ل طرح أر�.� أ�*(��و�< ا�$��س �وك  ا� �دامدوا�< : ا���ور ا�)��� 

  ا��راھ�2ن �ن ��ل طرح )����� �ؤال  ��ندور ا�$��س �وك �� ا� $�+ل : ا���ور ا�)��ث 

                                                           

99ص ، 1984 ،� ا�,زا*را�وط��� �($�ون و ا�ط��+ ��ؤ���ا ، د��ل ا���ث �� ا���8,�� و : ��� ا�ر��*ل ا�,��.�� ، +��ر �و�وش -
1
  

2
   �102ر,< ��ق ذ:ره ص  ،+��ر �و�وش  - 
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  : �%��6 ا���ث 

ھو �,�و+� �� ��8 أو %�ر �� ��8 �ن ا�.��!ر ا���ددة ����2 و ا� �  ر:ز  ا����ظ� 

�رى �2وم :ذو Bص �3 ر:�  ��زھ� +ن ا�.��!ر ا*�!��ك أ�& �,�و+� �ن +دة 

  .+(��8 ا����ث 

�� +(��8 ا���ث ھم ا�ط(�� ا��راھ�2ن و �ظ8ر �, �< ا���ث �ن ��ل ا�درا�� ا� � أ�2ط

ا��� و��ت ا�)�ث  �*� اBد���ن �ن ��ل إ�Gا�ذ�ن �در�ون �� ا�)��و�� ��ث  طرأت 

�ن ) � �درس (ط��ب  100 ا� ��ري��ث  م ) )��)� )��وي ،)���� )��وي  ،أو�G )��وي (

 R)�� و ا�$(�$�  ا1دابط��ب �� 3.��  240ا�.دد ا;,���� �(ط(�� ا�ذي.  

و�ق �وا+د و طرق  ا� ��رھ� .رف �ـ��8 ذ�ك ا�,زء �ن ا��, �< ا� � �,ري  " :ا�.��� 

  .1 " +(��� ���ث  �)ل ا��, �<  �)�� !����

ا����ث � .�د أن " �2!د ��8 أن ) ا�.�د��( ��ث ا+ �د�� �� �و�و+�� ا�.��� ا�2!د��"

ات �,.(�8  �)ل  �)�� د  :ون ا�.��� �ن و�دات �.���8 � و�ر �!و!��ت �� ھذه ا�و�

!���� �(�, �< اB!(� �2د �� �ر ا����ث ���طق ��ددة �رى أ��8   ��ز ��!�*ص 

  2 "إ�!�*��  �)�(�� �(�, �<

�.دم و,ود إط�ر أو ��+دة  �دد ا�ط(�� ا�ذ�ن  ا� �����ا�.��� ا�2!�� %�ر  ا� رتوذ�ك 

  .��(ط��ب +���  �)� ��100 �د�ون ا�$��س �وك ��ث   :ون 

 ��2015ي  03 إ�G  2015 أ�ر�ل �26ن  ا� دت ا�درا��: ا��%�ل ا�ز��/$ و ا����/$ 

D� م �)��و�� ��3ر��A �� رة��  .ي 

                                                           

1 140ص ،2007 ،1ط ،دار ا�)���2 �(�3ر و ا� وز�< ،ا", ��+��أ����ب ا���ث ا�.(�� �� ا�.(وم ا;������ و  ،:��ل ���د ا��Aر��  -
  

2 .253ص  ،2009 1ط،دار ا�3روق �(�3ر و ا� وز�<  ، ا", ��+���� ا�.(وم  ���2 &ا���O8 ا�.(�� و  ط، ا�راش إ�راھ�م -
  



 ا���
	 ا������
 

15 

 

  

  

  

  

  

  

  

  


