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 اإلىداء 
اىدي ثمرة جيدي إلى:    

 أمي غمرتني بحبيامن كانت سببا في وجودي إلى منبع الرقة و الحنان إلى من 

أطال اهلل في عمرىا. العزيزة  

 إلى رمز الطيبة و الكفاح الذي ساندي في مسيرتي الدراسية وفي أوقات الضيق

أطال اهلل في عمره. أبي الحبيب  

 إلي من أحبيم و أفتخر بيم و أتمنى النجاح ليم في حياتيم إخوتي ،إلى أصدقاء

."  مروه  وسامية  وشيرزادالدرب الجامعي "  

 إلى كل من ساعدني في إعداد ىذه المذكرة وأخص بالذكر االستاذة المشرفة

التي رافقتنا طيمة انجاز ىذا العمل ،كما نتوجو بالشكر الخالص اسعد زرىوني   

إلى من ساىم من بعيد أو قريب ،بمعمومات مفيدة أو رأي سديد إلى غاية إنياء 

 العمل.

التربوي و فضميم يعمو. إلى جميع أساتذة عمم االجتماع و باألخص  

 

 املداح منصورية
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 إهداء
 الميم ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و ال أصاب باليأس إذا فشمت بل ذكرني

 بأن الفشل ىو تجارب التي تسبق النجاح.

 نيدي ثمرة ىذا العمل المتواضع إلى:

الدراسيإلي "الوالدين"الكريمين و العزيزين المذان وقفوا بجانبي طيمة مشواري   

لى  حفظيما اهلل و أطال اهلل عمرىما ،و إلى إخوتي "برمضان ،العيد ،ميمود ، محمد وا 

لى من قاسمني عناء ألبحث  ابن أختي رحميا اهلل "محمد آمين خفضيم اهلل. وا 

 وضحى

لى كل وصديقاتي :  بجده و حقوقو زوجي" ناذر" رفيق دربي وموطن أماني وا 

لى من قاسمني العمل أخت منصورية ،خديجة ،أمينة ،سعاد شيرزاد ، مروه ، وا   

خالص.  و إلى كل صديقاتي و كل العائمة و كل الذين أحبيم و يحبونني بصدق وا 

   
 عداد سامية
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 شكر وعرفان
 

على أنجاز  او بالشكر الخالص إلى كل من ساعدننتوج        
إسعد  زرىوني"و أخص بالذكر األستاذة المشرفة  ىذه الرسالة

التي رافقتنا طيلة انجاز ىذا العمل ،كما نتوجو بالشكر  "فايزة
مفيدة بمعلومات   كل ساىم من بعيد أو من قريبالخالص إلى  

 أو رأي سديد أو تشجيع إلى غاية إنتهاء ىذا العمل.
 

 

 

 

 

 

 

 ممخص:
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أي إنسان يقوم بادوار جديدة في حياتو و يتحمل مسؤوليات عمى عاتقو ، أو غير 

التي يؤدييا في حياتو  منذ انخراطو في الحياة االجتماعية و تفاعمو ذلك من االدوار 

 معيا.

ايد من حولو من ىنا يتسع مجال التربية في وقتنا الحاضر يوما بعد يوم،فتز 

ياه ،الى التربية من اىم االتخصصات وتعددت مشكالتو وقض االىتمامات و

ا في اىتمام الكثير من المواضيع التى يتناوليا عمم االجتماع وعمم النفس ونجدى

 الباحثين والمتخصصين ليا اىمية في تقدم المجتمع وازدىاره .

لذلك فإن مشكمة ىذه الدراسة تتمحور حول االسرة كمؤسسة اجتماعية ودورىا في 

عداد لمحياة ،حيث تحتل االسرة أىمية خاصة في البيئة الفرد كونيا  تربية الطفل وا 

لفترات في بناء شخصية.تتولى رعايتو و تيذيبو في أىم ا  

ونجد أن األساليب التربوية في األسرة النووية التي يتبناىا الوالدين مع الطفل يبنى 

تخدم الطفل ومن ثم األسرة كما  يمكن أن تكون ىذه االساليب وفق اتجاىات معينة 

يمكن أن تكون سمبية تيدم حياة الطفل وال تحقق أىداف األسرة ،لكن عمى العموم 

ط تربوي يكون غالبا ما تتبعو األسرة في بناء شخصية الطفل ويمكن القول ىناك نم

أن ىذه األساليب توجد في األسر بنسب متفاوتة ،و األسموب التربوي ىو أكثر 

استخداما ،فالمالحظ أن األسموب التربوي يتغير من خالل الوالدين استجابة لمعطيات 
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إلضافة إلى مستوى التعميمي الذي معينة مرتبطة بتاريخيا و شخصيتيا وثقفتيا با

يؤثر عمى الفرد عموما وعمى تصرفاتو وردود أفعالو ،ونجد أن العوامل المؤثرة في 

أساليب التربية ألسرة باختالف الطبقات االجتماعية مما يجعل الظروف تؤثر في 

،قد تعيق العممية التربوية ،ومن ىذا المنطمق ومن خالل  نمط التربية االسرية 

بالت التي أجريناىا استنتجنا أن االسرة الجزائرية النووية في الجزائر و في عينة المقا

د التربوي و التحصيل الدراسي البحث تحرص عمى العديد من الشؤون منيا االعدا

و الولد مع أساليب تربوية تتراوح بين القسوة و المين في حاالت ترتبط بتيورات  بنتلم

نجاحات  وتفوق يقابمو التشجيع و العطف تارة  االبناء أو في إخفاقات تارة و

اخرى،أما الرقابة يتجمى في تنظيم اوقات ابنائيا عند خروجيم و عودتيم الى البيت 

مع التركيز عمى البنات أكثر من الذكور ،ويمكننا القول أن أساليب تربية الوالدين و 

نب العقمية و العممية طرق معاممتيما ألبنائيما تتأثر بصورة مطمقة بالوالدين بالجوا

والفكرية ،و نجد أيضا العوامل المرتبطة بالطفل وبظروف االسرة و المجتمع التي 

 يمكن أن تؤثر عمى اتجاىات والدية التربوية وبالتالي الطرق التي يتبعيا اإلبن.
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 مقدمة:

ٝ خػش اٗٔخ٤ٗش طظٌٕٞ أٓخٓاخ ٓاٖ ٍؿاَ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٢ٛٝ أهيّ ؿٔأْٛ حُٔئٓٔخص  طؼي ح٧َٓس        

حَٓأس ٣َطزطخٕ ٍرخؽخ شَػ٤خ ٝكن حُ٘ظخّ حُٔؼظَف ػ٤ِٚ ٓغ ٝؿيٝى أؽلاخٍ ً٘ظ٤ـاش ُٜاٌح ح٫ٍطزاخؽ 

كٜا٢ أٍٝ ٗٔاًٞؽ حؿظٔاخػ٢  ح٧كاَحى،٨َُٝٓس ٌٓخٗظٜخ ح٤ُِٔٔس ًٜٞٗخ أهٟٞ حُـٔخػخص طؤػ٤َح ػِا٠ 

ٖ ه٬ُااٚ كخؿخطااٚ ٣ٝلواان ٓظااخُلٚ ٝك٤ٜااخ طااظْ أُٝاا٠ هطااٞحص ٣لظااي رااٚ حٌُااخثٖ حُزشاا١َ ٣ٝشاازغ ٓاا

٢ٛٝ طشٌَ ٓؼخُْ شوظا٤ش حُلاَى ٓاٖ ها٬ٍ ٓوظِاق حُٔٞحهاق حُظَر٣ٞاش  حُظَر٤ش حُظ٢ ٣وؼغ ُٜخ ،

ك٤اغ ط٘واَ ُاٚ حطـخٛخطٜاخ ٝه٤ٜٔاخ ٝ ػخىحطٜاخ ٝطوخ٤ُايٛخ  ،حُظ٢ ٣ظؼَع ُٜخ ٝ حُٞٓؾ حُا١ٌ طاٞكَٙ ُاٚ

أكاَحى حُؼخثِااش هاي طؼاَع رو٤اش أكَحىٛااخ اُا٠ حُظاؤػَ رٜااٌٙ ٝكظا٠ إٔ ح٫ػاطَحرخص حُ٘لٔا٤ش كاا٢ أكاي 

 ٞع ٖٓ حُؼيٟٝ حُ٘ل٤ٔش حُ٘خؿٔش ػٖ ٓلخًخس أكَحى ح٧َٓس .ٗح٧ه٤َس كٜ٘خى 

ٝ ٓٔظَٔس ُٞهاض  ِٜٔش ٝ حُؼشٞحث٤ش رَ ٢ٛ ٓٔئ٤ُٝش ًز٤َسطَر٤ش حُطلَ ٤ُٔض رخُٜٔٔش حُك٢ ٝ      

حُظا٢ ٣لظاخؽ ُظِز٤ظٜااخ رٌاَ حُلاذ ٝ حُظوزااَ ؽ٣ٞاَ كخُطلاَ ُي٣اٚ حٌُؼ٤ااَ ٓاٖ ح٫كظ٤خؿاخص ٝ حَُؿزااخص 

ح٬ُٓشااَٝؽ ،٣ٝٞحؿااٚ ح٥رااخء كاا٢ طَر٤ااش أر٘ااخثْٜ ػاايس طٔااخإ٫ص كااٍٞ ح٧ٓااخ٤ُذ حُظَر٣ٞااش ح٧كؼااَ 

،أّ ٣ظزؼإٞ ؽ٣َان ٧ر٘خثْٜ َٛ ٣ظًَٕٞ ُْٜ ًخٓاَ حُل٣َاش أّ ٣و٤ايْٜٝٗ ٣ِٝٔإٞ ػِا٤ْٜ ٓاخ ٣َ٣ايٕٝ 

ك٢ طَر٤ش أر٘اخثْٜ ػايس طٔاخإ٫ص كاٍٞ  ح٧ٜٓخصٝ  حُٞٓؾ ك٢ حُٔؼخِٓش ،ٓئحٍ هي ٣ظيٍ ػٖ ح٥رخء

٧ر٘خثْٜ َٛ ٣ظًَٕٞ ُٜاْ ًخٓاَ حُل٣َاش أّ ٣و٤ايْٜٝٗ ٣ِٝٔإٞ ػِا٤ْٜ ٓاخ ح٧ٓخ٤ُذ حُظَر٣ٞش ح٧كؼَ 

ٗـااي ح٧ٓااخ٤ُذ حُظَر٣ٞااش طوظِااق ٓااٖ .ٝرخُظااخ٢ُ  ؟،أّ ٣ظزؼاإٞ ؽ٣َاان حُٞٓااؾ كاا٢ حُٔؼخِٓااش ٣َ٣اايٕٝ 

أ٣ٖ طظَحٝف  ح٧ٓخ٤ُذ حُظَر٣ٞاش را٤ٖ حُِا٤ٖ ٝ أَٓس ٧هَٟ ٝكظ٠ ك٢ ٗلْ ح٧َٓس ٖٓ ك٤ٖ ٥هَ ،

ٌُاٖ ػِا٠ حُؼٔاّٞ ٛ٘اخى  حُشيس حُٔلَؽش ،ٝٗـي أ٣ؼخ أًؼاَ ٓاٖ أٓاِٞد طَرا١ٞ كا٢ ٗلاْ ح٧ٓاَس،

 .ٗٔؾ طَر١ٞ ٣ٌٕٞ ؿخُزخ ػ٠ِ أٓخ٤ُذ ح٧َٓس 

هخطاش ظـ٤َحص ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظا٢ طلايع راٚ ح٧َٓس ٝروخطش ح٣ُٝٞ٘ش ٜٓ٘خ ،طظؤػَ رخُ ٝك٢ ؿخٗذ    

 ح٧ٓااَسأػااَ ٛااٌح حُظـ٤٤ااَ ػِاا٠ ر٘ااخء  اًػاأٖ حُؼااٍٞحص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ااش ٝ حُٔؼِٞٓخط٤ااش ٝ حُظلااي٣غ 

ظٜاٍٞ  اُا٠ٝكِٔلظٜخ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ أٓاخ٤ُزٜخ ًٝاٌح أٛايحكٜخ ،ًٔاخ أىص حُظـ٤اَحص حُـي٣ايس ٝٝظخثلٜخ 

أطاازلض ح٧ٓااَس  ك٤ااغ ٓئٓٔااخص ؿي٣اايس طٔااخٗي ح٧ٓااَس كاا٢ ػ٤ِٔااش حُظ٘شااجش ح٫ؿظٔخػ٤ااش ٨ُر٘ااخء.

 طَر٣ٞش طوّٞ أٝ طٌَٔ حُؼ٤ِٔاش حُظَر٣ٞاش )أ٣ٖ طظٞكَ ٓئٓٔخص ٜٓ٘خ ح٣ُٝٞ٘ش ٝرخُوظٞص حُلؼ٣َش

( طؼخ٢ٗ ٓاٖ ٓشا٬ٌص ػي٣ايس ،ٝػاـٞؽخص ...،َٓحكن حُظَك٤ٚ ٝ حُظ٤ِٔشًيٍٝ حُلؼخٗش ،ٝحُٔيٍٓش
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أػَص  ٓاِزخ ػِا٠ َٓىٝىٛاخ حُظَرا١ٞ ٝػِا٠ ػ٬هخطٜاخ حُيحه٤ِاش را٤ٖ أكَحىٛاخ ،ًاٌُي أٓاخ٤ُزٜخ حُظا٢ 

ٗخ٤ٛااي ػااٖ حُٔٔااظٟٞ حُيٍحٓاا٢ ٨ُر٘ااخء ،ٝػااؼق حُظلخػااَ ح٧ٓاا١َ ،  ح٧ر٘ااخءطؼظٔاايٛخ كاا٢ طَر٤ااش 

ٍؿااْ حُظلي٣اايحص -حُـِحث٣َااش ش ح٣ُٝٞ٘اا ح٧ٓااَس رخ٩ٌٓااخٕٛااَ ،ٝػ٤ِااٚ طظزااخىٍ ػي٣ااي حُظٔااخإ٫ص : 

ٝٛاَ رخٓاظطخػظٜخ  ػأٖ ٛاٌٙ حُظـ٤اَحص ؟ ح٧ر٘خءٖٓ طلو٤ن ٓزظـخٛخ ك٢ طَر٤ش  –حَُحٛ٘ش ُِٞحُي٣ٖ 

حُلظ٤ش  ح٣ُٝٞ٘ش حُـِحث٣َش ك٢ ٗٔاؾ  ح٧َٓسٝ ٓخ ٢ٛ ٍٛخٗخص طـخُٝ حُظؼٞرخص حُظ٢ طؼظَػٜخ ؟ ، 

 ؟.. ٝ حُظو٤ِي١ حُظَر٣ٞش ح٧ٓخ٤ُذأٓخ حُٔٔظليع ٖٓ  طَر١ٞ ٗخؿق

ٔ  انُٕٔٚةح تةٍٛ انرقهٛةذ نألعشجانرشتٕ٘  تاألعهٕبٖ ه٬ٍ ىٍحٓظ٘خ حُٔؼ٘ٞٗش ٓ ٗلخٍٝػ٤ِٚ ٝ      

ك٢ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ رٔخ ٣ـخرٜاٚ ٓاٖ طاؼٞرخص  ح٧ٌَٓٛح حُظ٘ق ٖٓ حٓظؼَحع ٝحهغ  انؽذاشح

ح٧ٓاخ٤ُذ ٝ ؽاَم ٝ ك٢  ح٧ر٘خءطَر٤ش  ا٠ُ ٝ ىٍٝ ٌٝٓخٗش حُِٝؿش حُؼخِٓش  ح٧َٓسريءح ٖٓ  ط٣ٌٖٞ 

ا٣ـاخى اؿخراخص ُٜاٌح حُٞحهاغ كا٢ طلخػاَ ٍطؤ٣٘اخ طَرا١ٞ ح-،كٔؼ٤خ ٓ٘خ ك٢ ؽَف ٓٞٓا٤ٞ ح٧ر٘خءٓؼخِٓش 

 ٝ حُٔٔاخٍ حُيٍحٓا٢ َر١ٞ ٝ حُٔا٢ًِٞٓغ ح٧ر٘خء ٝ حٓظيحىحص ًُي ػ٠ِ حُٔٔخٍ حُظ ٝح٧ٜٓخص ح٥رخء

٣ؼَف طَحًٔخص ػي٣يس ٜٓ٘خ حَُٔطزطاش رظخ٣ٍواٚ ، ٜٝٓ٘اخ ح١ٌُ ك٢ ح٧َٓس حُ٘ٞحس رٔـظٔغ ؿِحث١َ  

ٓاغ  ٓٔاٌِٜخ حُظَرا١ٞ ٝأٓاخ٤ُز٢ٚ كاحُ٘ٞحس  ح٧َٓسكِْ طِْٔ ًٌُي  ، حُظلي٣ؼ٢ٓخ ٛٞ َٓطزؾ رخُـخٗذ 

كا٢ ح٧ٓاَس  ٓخ ٗشاؤص ػ٤ِاٚٝ حُظو٤ِي  ح٩طزخعٓطَهش كز٤ٖ حُظَحع حُٔلخ٢ٔ٤ٛ  اشٌخ٤ُخصٖٓ  ح٧ر٘خء

ٝ ٤ًل٤ااش  ٝ حُز٘ااض( )حُُٞااي  طَر٤ااش ح٧ر٘ااخء ٤ٜااخؼااخ٤٣َ حُظاا٢ طٔاا٘ي اُهاا٤ْ ٝٓحُٔٔظاايس ٝ ٓااخ ٤ٔ٣ِٛااخ ٓااٖ 

ٝ حُظلااي٣غ حُاا١ٌ ػَكااٚ حُٔـظٔااغ ٝهخطااش  راا٤ٖ ٓاا٘يحٕ حُليحػااش،ٝٝحُظؼااخؽ٢ ٓااغ ح٫رااٖ ٝ حُز٘ااض 

أ٣ٖ طزَُ ٓظخَٛٙ ٝٝؿٞد طو٤ْٔ حُٞهض را٤ٖ كخؿاخص ح٧ٓاَس ٝ أٝهاخص حُيٍحٓاش ٝ حُلؼ١َ ٓ٘ٚ 

 ٣ُٝخٍس ح٧َٛ .حُِؼذ ٝ حُظَك٤ٚ 

 ٔنإلظاتح نًرطهثاخ ْزا انًٕظٕع قغًُا انثؽس إنٗ ظاَثٍٛ إنٗ ظاَثٍٛ :      

   حُـخٗذ حُ٘ظ١َ -0

 حُـخٗذ ح٤ُٔيح٢ٗ  -6

ُِيٍحٓاش ًًَٝٗاخ  حُ٘ظا١َ ح٩ؽاخٍح١ٌُ ؿخء طلاض ػ٘اٞحٕ  انفصم انرًٓٛذ٘رظوي٣ْ ك٤غ هٔ٘خ       

أٓزخد حهظ٤اخٍ ،  حُزلغ  شكَػ٤، اشٌخ٤ُش حُزلغ  حُيٍحٓش ح٫ٓظط٬ػ٤ش ، ) ك٤ٚ حُؼ٘خطَ حُظخ٤ُش :

،طلي٣ااااي حُٔلااااخ٤ْٛ أٛاااايحف حُزلااااغ ،  أ٤ٔٛااااش حُزلااااغ،  ٝ حٌُحط٤ااااش( حُٔٞػااااٞع ) حُٔٞػااااٞػ٤ش

 حُيٍحٓخص حُٔخروش .ٝ حطط٬كخ ٝ اؿَحث٤خ(،ُـش،)
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 )ٓلّٜٞ حُظَر٤ش ،ػٍَٝس حُظَر١ٞ ح٧ِٓٞدٓخ٤ٛش طؼٖٔ  األٔلؽقّ ك٢ ٝ انفصم انصاَٙكؤٓخ      

حُظَر٣ٞااش ،ٓلٜااّٞ  ح٧ٓااخ٤ُذحُظَر٤ااش ٝ أ٤ٔٛظٜااخ كاا٢ ك٤ااخس حُلااَى ٝ حُٔـظٔغ،ح٫طـخٛااخص حُٞحُي٣ااش ٝ 

ح٧ٓخ٤ُذ حُظَر٣ٞش ر٤ٖ طظاٍٞحص ح٥راخءٝ طظاٍٞحص ح٧ر٘اخء، ٓظاخَٛ أٓاخ٤ُذ حُظَر٣ٞش ، ح٧ٓخ٤ُذ

لاَ، حُظَر٤ش ح٣َٓ٧ش ،حُؼٞحٓاَ حُٔائػَس كا٢ أٓاخ٤ُذ حُظَر٤اش ،أػاَ أٓاخ٤ُذ حُظَر٤اش ػِا٠ ٓاِٞى حُط

أٓااخ٤ُذ حُظَر٤ااش كاا٢ ح٧ٓااَس حُـِحث٣َااش ،أٗااٞحع ح٧ٓااخ٤ُذ  حُؼَر٤ااش، ح٧ٓااَسأٓااخ٤ُذ حُظَر٤ااش كاا٢ 

   .( حُـِحث٣َش ح٧َٓسحُظَر٣ٞش ك٢ ح٧َٓس حُـِحث٣َش، أٓزخد طـ٤َ أٓخ٤ُذ حُظَر٤ش ك٢ 

 ح٧ٓا١َ،حًُ٘ٔٞؽ ح٧َٓسٝظخثق ح٧َٓس ، أٗٔخؽح٧َٓس ،ح١ٌُ ط٘خُٝ٘خ ك٤ٚ ٓلّٜٞ  انؾق انصاَٙ أيا

ك٢ ظاَ حُظلا٫ٞص  ح٧َٓس حُـِحث٣َش ٝهظخثظٜخ ،حُـِحث٣َش، ح٧َٓسٝ حُظلٌْ حُظَر١ٞ ،ٓلّٜٞ 

 . ٝ حُٔٔظيس( )ح٣ُٝٞ٘ش  ،أشٌخٍ ح٧َٓس حُـِحث٣َش

 انًثؽةس األٔل ؿاخء.انرشتٛح نذٖ األعةشج انُٕٔٚةح فةٙ انعضائةش أعهٕبساٍْ   :  انفصم انًٛذاَٙ

ٓـظٔااغ حُيٍحٓااش ح٫ٓااظط٬ػ٤ش ُِزلااغ ،،  حُٜٔ٘ـ٤ااش ُِيٍحٓااش ح٤ُٔيح٤ٗااش  ح٩ؿااَحءحص)رــااـ حُوااخص 

أٓااخ  .( حُزلااغ، ،ػ٤٘ااش حُزلااغ،ٜٓ٘ؾ حُزلااغ،أىٝحص ؿٔااغ حُز٤خٗااخص  اؿااَحءٌٓااخٕ ُٝٓااخٕ ، حُزلااغ

 ؼَع ٝطل٤َِ  حُ٘ظخثؾ ُكوظض  :انًثؽس انصاَٙ 

 ٝأه٤َح هيٓ٘خ هخطٔش ُزلؼ٘خ ،هخثٔش حَُٔحؿغ ٝ ح٬ُٔكن .    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 ح٧ِٓٞد حُظَر١ٞ ٝ ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش رخُـِحثَ
 

14 
 

 : األٔلانفصم 

 اإلغاس انُظش٘ نهذساعح

 

 انذساعاخ انغاتقح -0

 انثؽس إؽكانٛحذؽذٚذ  -6

 فشظٛاخ انثؽس  -3

 دٔافغ اخرٛاس يٕظٕع انثؽس  -4

 أًْٛح انثؽس  -5

 انثؽسأْذاف  -6

 نًفاْٛى انًغرخذيح فٙ انثؽسذؽذٚذ ا -7
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 انذساعاخ انغاتقح : -أٔال

ٛاا٢  األٔنةةٗ، رخػظزااخٍ األعةةانٛة انرشتٕٚةةحٝ  األعةةشجٛ٘ااخى حُؼي٣ااي ٓااٖ حُزلااٞع حُظاا٢ ط٘خُٝااض     

حُٔئٓٔش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٣ظلن حُـ٤ٔغ ػ٠ِ أ٤ٔٛظٜخ ح٠ُٝ٧ ٝ ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ ك٤خس حُلَى ٝ حُٔـظٔاغ 

،أٓخ ٖٓ حُزلٞع ُظ٢ حٛظٔض رخُظَر٤ش ك٢ ح٧َٓس ٝطلي٣يح ح٧ٓاخ٤ُذ حُظَر٣ٞاش حُظا٢ ٣ظزؼٜاخ حُٞحُايحٕ 

ظِق ٖٓ أَٓس ٧هَٟ ٖٝٓ ٓ٘طوش ٧هَٟ ،ٖٝٓ ٝحُي ٥هَ ،ٝػ٤ِاٚ ك٢ طلخػِْٜ ٓغ ح٧ر٘خء ، اً طو

حٍطؤ٣٘ااخ حهاااٌ ٗٔاااخًؽ ىٍحٓاااخص ٓاااخروش ٫ٓاااظلخىس ٓاااٖ حُطاااَم حُٜٔ٘ـ٤اااش ٝ ٗظخثـٜاااخ ، ٓاااغ حُؼِاااْ إٔ 

 حُيٍحٓخص حُ٘ل٤ٔش ٢ٛ ح٤ُٜٔٔ٘ش ك٢ ٌٛح حُٔٞػٞع . 

 انذساعح األٔنٗ : - أ

خٍٝ ُِزخكؼاش ٓاٜخّ ؿزاخ٢ِ٣ طلاض ٢ٛ ىٍحٓش ٤ُٓٞٓٞٞؿ٤ش طؼظزَ ؿي ٛخٓش ٓاٖ ك٤اغ ؽ٣َواش حُظ٘ا   

ك٤ااغ   -األعةشج انعضائشٚةح ًَٕرظةا–انٕعةػ انؽعةش٘ ٔ ذةرشٛشِ ػهةٗ انرشتٛةةح األعةشٚح ػ٘اٞحٕ :

حٗطِوض ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظٔخإ٫ص :َٛ كو٤وش طٔظط٤غ ح٧َٓس طلو٤ان ٓزظـخٛاخ كا٢ طَر٤اش ح٧ر٘اخء 

ؼظَػاٜخ ؟٤ًٝاق ػٖٔ طـ٤َحص ح٧َٓس حُلؼ٣َش ؟، ٝٛاَ طوايٍ ػِا٠ طـاخُٝ حُظاؼٞرخص حُظا٢ ط

 ٣ٌٖٔ ٍإ٣ش ٓٔظوزَ ح٧ر٘خء ٝٓؾ ٌٛٙ حُظ٘خهؼخص ؟ 

ٝهِظض حُيٍحٓاش اُا٠ ٝؿاٞى ٝػا٢ طَرا١ٞ أٓا١َ ،اً إٔ حُؼاـٞؽ ح٤ٓٞ٤ُاش ُِل٤اخس حُلؼا٣َش    

أهااٟٞ ٓااٖ ًُااي ٝ طوِااَ ٓااٖ كؼخ٤ُااش ٛااٌح حُااٞػ٢ ،كخ٧ٓااَس ٛاا٢ حٌُٔاإٞ ٝ حَُٔراا٢ ٝ حُٔاائؽَ ٝ 

خ ًٔاااخ طااائػَ كااا٢ حُٔئٓٔاااخص ح٫ؿظٔخػ٤اااش حُ٘اااخ٢ٛ،ك٢ٜ طظاااؤػَ راااخُظـ٤َحص حُظااا٢ طلظاااَ هُٜٞااا

ح٧هَٟ،ٌُُي ػ٠ِ ح٥رخء ٓٞحًزاش حُظلا٫ٞص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤اش ٝ حُؼ٤ِٔاش حُظا٢ طـاِٝ ٓـظٔؼخط٘اخ ٤ُٔاَٜ 

ػِاااا٤ْٜ حُظؼخٓااااَ ٓؼٜااااخ ٓااااٖ هاااا٬ٍ حػظٔااااخى ح٧ٓااااخ٤ُذ حُظَر٣ٞااااش حُٔاااا٤ِٔش ٝ حُٜخىكااااش ،ٝحُواااا٤ْ 

رخُٔئٓٔاخص حُٔل٤طاش رٜاخ  ٝ ح٧ٓخ٤ٓش،ٝأشخٍص حُيٍحٓش أٗاٚ ػِا٠ ح٧ٓاَس إٔ طٌإٞ ػِا٠ ىٍح٣اش 

حُظاا٢ طشااخًٍٜخ كاا٢ طَر٤ااش ح٧ر٘ااخء رط٣َوااش ٓزخشااَس أٝ ؿ٤ااَ ٓزخشااَس. 
1
أ٣ااٖ حٓااظليٗخ ٓااٖ حُـخٗااذ  

 حُ٘ظ١َ .

 

 

 

                                                           

العموم االنسانية و االجتماعية ،العدد الجزائرية نموذجا،مجاة ، الوسط الحضري و تأثيره عمى التربية األسريةسيام جبايمي ، -1
18،ص4112سبتمر   
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 انذساعح انصاَٛح : - ب

ُِزخكااغ رٞكُٞااش  أَغةةاا انقةةٛى ٔ أعةةانٛة انرشتٛةةح انٕانذٚةةحطلااخٍٝ ٛااٌٙ حُيٍحٓااش حُٔؼ٘ٞٗااش :     

رااٞه٤ْٔ ،حٓااظؼَحع أٛااْ ح٧ٓااخ٤ُذ حُٞحُي٣ااش ،ٓٔااظؼ٤٘٤ٖ ر٘ٔااًٞؽ رخكؼااش ٍحثاايس كاا٢ ٛااٌح ح٤ُٔاايحٕ 

"ى٣خٗخ ر٣َٓٞ٘ي" حُظ٢ أٝؿيص ػ٬ػش أٓخ٤ُذ ُِظَر٤اش حُٞحُي٣اش : حُظٔاخٓق ،حُاي٣ٔٞهَحؽ٢ ٝ حُظٔاِط٢ 

وا٤ْ حُظا٢ ،أ٣ٖ ػَػض حُيٍحٓش رؼغ هظخثض ًَ أِٓٞد ٓاٖ ٛاٌٙ ح٧ٓاخ٤ُذ ،رخ٩ػاخكش اُا٠ حُ

ط٘ظؾ ػٖ ًَ أِٓٞد ٖٓ ٛاٌٙ ح٧ٓاخ٤ُذ..
1
ُٝواي حٓاظليٗخ ٓاٖ حُيٍحٓاش كا٢ حُـخٗاذ حُ٘ظا١َ حُؼا١َ  

 رخػظزخٍ حُيٍحٓش ك٢ ٤ٓيحٕ ح٤ٌُُٔٞٞؿ٤خ ٓخ ٣٘ٞع ٣ٝؼَٟ رلؼ٘خ.

 انذساعح انصانصح : - خ

٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ أؽَٝكش ىًظٍٞحٙ ك٢ ػِْ حُ٘لْ ح٫ؿظٔخػ٢ ُِزخكؼش ػزي حَُك٤ْ ٤ُ٘ايس رؼ٘اٞحٕ     

، ك٤ااغ حٗطِوااض ٓااٖ ٓلخُٝااش  أعةةانٛة انرشتٛةةح ٔ انؼٕايةةم انًؽةةذدج نٓةةا فةةٙ األعةةشج انعضائشٚةةح:

ح٩ؿخرش ػ٠ِ حُؼ٬هاش را٤ٖ ح٧ٓاخ٤ُذ حُظَر٣ٞاش ح٧ٓا٣َش حُظا٢ هؼاغ ُٜاخ حُٞحُايحٕ ٝ ح٧ٓاخ٤ُذ حُظا٢ 

٣ظزؼٜااخ ح٧ر٘ااخء ، رخ٩ػااخكش اُاا٠ ٓلخُٝااش حًظشااخف حُؼ٬هااش راا٤ٖ ح٧ٓااِٞد حُظَراا١ٞ ٝ ٓظـ٤اااَحص 

ٟ حُظؼ٤ِٔااا٢ ٝ حُؼوخكااش حُظَر٣ٞاااش ُِٞحُااي٣ٖ ،ٝكـاااْ ح٧ٓااَس ،ٓٔاااظٟٞ ح٧ٓااَس ح٫ؿظٔاااخػ٢ حُٔٔااظٞ

ح٫هظظااخى١،حُز٤جش ح٤ُُِ٘ٔااش. ك٤ااغ حػظٔااي ػِاا٠ حُـخٗااذ حُٞطاال٢ ٗظااَح ٬ُٔثٔظااٚ ُٜااٌح حُزلااغ ٓااٖ 

أٓاَس ٓاٖ حُٔـظٔاغ حُـِحثا١َ ٓاٖ ٓٔاظ٣ٞخص طؼ٤ٔ٤ِاش ٝ  026ه٬ٍ  ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗاش رلاغ هايٍص 

-أد  026ش ٝ أكـاخّ ٓوظِلاش ٝهاي طؼأ٘ض ًاَ أٓاَس ح٧د ٝ ح٧ّ  ٝ ح٫راٖ)حؿظٔخػ٤ش ٝ حهظظخى٣

 حرٖ( ، ٝهِظض حُيٍحٓش ا٠ُ ٗظخثؾ ؿي ٛخٓش ؿخءص ًخ٥ط٢ : 026-أّ  026

ح٧د( -أٗااٚ طٞؿااي ػ٬هااش حٍطزخؽ٤ااش راا٤ٖ ح٧ٓااخ٤ُذ حُظَر٣ٞااش حُظاا٢ هؼااغ ُٜااخ حُٞحُاايحٕ )ح٧ّ     

ٔخ ٓخ ػيح أِٓٞر٢ ح٫ٓظو٬ٍ ٝ حُظزؼ٤اش . ٝ إٔ ح٧ٓاخ٤ُذ ٝح٧ٓخ٤ُذ حُظَر٣ٞش حُظ٢ ٣ظزؼخٜٗخ ٓغ أر٘خثٜ

حُظَر٣ٞش ح٣َٓ٧ش حُظ٢ ٣ظزؼٜخ حُٞحُيحٕ كٔذ ٓٔظٞحٛٔخ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝٛاٌح كا٢ أٓاِٞد حُظزؼ٤اش رخُ٘ٔازش 

٬ُّ ٝ أِٓٞر٢ حُظشيى ٝ ح٫ٓظو٬ٍ رخُ٘ٔازش ُا٨د . ٝ ًاٌُي أٝؿايص حُيٍحٓاش أٗاٚ ٣ٞؿاي كاَم را٤ٖ 

خ ك٢ طيهَ شوظا٤ظٜٔخ ٝ ػوخكظٜٔاخ حُظَر٣ٞاش كا٢ طَر٤ظٜٔاخ ٨ُر٘اخء . ح٧ّ  ٝ ح٧د ك٤ٔخ ٣وض ٍأ٣ٜٔ

 ُٝوي حٓظليٗخ ٖٓ حُيٍحٓش ك٢ شو٤ٜخ حُ٘ظ١َ ٝ ح٤ُٔيح٢ٗ .

 انذساعح انشاتؼح :  - ز
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تاألًَاغ انرشتٕٚح األعةشٚح ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ُِزخكؼش ػزي حَُك٤ْ ٤ُ٘يس ٝ حُٔؼ٘ٞٗش  

أٓاَس ٓاٖ  337أؿ٣َض ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ ح٧ٓاَ حُـِحث٣َاش رِـاض ك٤غ ٔ انؽٛاج انًذسعٛح نهرهًٛز ،

 شَحثق حؿظٔخػ٤ش ٓوظِلش ٝ ٓٔظ٣ٞخص طؼ٤ٔ٤ِش ٓظلخٝطش ،اً هِظض ا٠ُ حُ٘ظخثؾ حُظخ٤ُش :

رٔخ ك٢ ًُي أِٓٞد حُظوَد ٖٓ حُطلَ ٝ  % 71.98 ػ٠ِ ٗٔزش األعهٕب انرشتٕ٘ انًشٌكظٍٞ 

ٝ أٓاِٞد حُؼاٞحد .أٓاخ  طلٜٔٚ ،أِٓٞد حُظٞػ٤ق ٝ ح٩ه٘خع ،ح٧ٓاِٞد حُاي٣ٔوَحؽ٢ ،أٓاِٞد حُِا٤ٖ 

رٔااخ كاا٢ ًُااي أٓااِٞد كااَع حُطخػااش ،أٓااِٞد حُٔاا٤طَس  % 00.61 انةةًُػ انرشتةةٕ٘ انًرؾةةذد

رٔاخ كا٢ ًُاي ٓاٖ  % 07.40األعةهٕب انًرغةٛة تُغةثح ،أِٓٞد حُظٔاِؾ ٝ حُشايس ٝ حُؼواخد. أٓاخ 

 . ًٝخٗخ ٖٓ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ٗظخثؾ حُيٍحٓش ك٢ طل٤َِ حُـخٗذ ح٤ُٔيح٢ٗ . ٓظ٘ٞػش ذ ح٧ٓخ٤ُ

  إؽكانٛح انذساعح : -شانصا

ٓاطش )ٝؽاَم حُظؼاخؽ٢ ٓؼاٚ رٞح ك٤٘ٔخ ٣لَِ حُظَر٣ٕٞٞ حُز٤جش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٣٘شؤ ك٤ٜخ حُطلَ    

ك٢ ػظَٗخ حُلخ٢ُ ؿخُزخ ٓخ ٣ؤٜٔٞٗخ ا٠ُ ػ٬ػش أٝٓخؽ حؿظٔخػ٤اش حُظا٢ طلٔاَ  (ٓؼ٤ٖ طَر١ٞٗٔؾ  

َٓحكااَ ػٔااَٙ ًٔااخ ٣َحٛااخ ؿااخى  ؽ٤ِااش ك٤خطااٚ كٔااذحُشااَٝؽ حُؼاا٣ٍَٝش ُظ٘شااجظٚ ح٫ؿظٔخػ٤ااش 

ٝ           خ٫ص ٓظظااِش ٓظؼااخكَسـااطشااٌَ ًِٜااخ  ٓ،  ٛاا٢ ح٧ٓااَس ٝ حُٔيٍٓااش ٝ حُٔـظٔااغطااخرَحٕ 

رل٤اغ طؼال٠ إٔ طظا٘غ شوظا٤ش حُطلاَ ح٫ؿظٔخػ٤اش  ا٠َُٔ رزؼغ ٝ رشٌَ ٓٔظٓظزخىُش رؼؼٜخ 

 .ٓظ٤ٌلش ٓغ أكَحى حُٔـظٔغ حُٞحٓغ
1
 

ح٧ٓاَس ح٣ُٝٞ٘اش ح٫ٛظٔاخّ رلٜاْ ً٘اٚ  ش رخُٔـظٔغ حُـِحث١َ حٍطؤ٣٘خطَر٤ٓٞٓ٣ٞٞ ٔٔؤُشُرلؼخ ك٢ ٝ   

ك٢ حُؼٔاّٞ   ٔؼَ ح٧َٓسط ،ك٤غ les styles d’éducationsرخُٔـظٔغ حُـِحث١َ ٝ ح٧ٓخ٤ُذ حُظَر٣ٞش 

  حُٞكاايس ح٫ؿظٔخػ٤ااش حُظاا٢ ٣٘شااؤ ك٤ٜااخ حُلااَى ٝ ٣ظؼخٓااَ ٓااغ أػؼااخثٜخ ،ٝٛاا٢ حُلظااٖ ح٫ؿظٔااخػ٢

ط٘ٔااٞ ك٤ااٚ حُشوظاا٤ش ٝطٞػااغ ك٤ااٚ أطااٍٞ حُظطز٤ااغ ح٫ؿظٔااخػ٢ ،رااَ ٝط٘ٔااٞ ك٤ااٚ حُاا١ٌ  ُٝ٪ٗٔااخٕ ، 

ٝ حُٔااا٤ٌُٞٞؿ٤ش إٔ ؽاااخرغ  حُٔٞٓااا٤ُٞٞؿ٤ش،ك٤اااغ أػزظاااض حُيٍحٓاااخص  ُ٪ٗٔاااخٕحُطز٤ؼاااش ح٩ٗٔاااخ٤ٗش 

حُايٍٝ حُٜاخّ كا٢  ح٧ٓاَسطِؼاذ  أ٣اٖ حُشوظ٤ش ١٧ كاَى ٣ظٌإٞ أ٫ٝ ٓاٖ ح٧ٓاَس حُظا٢ ٣٘شاؤ ك٤ٜاخ ،

،ٝطااٞك٤َ ٓظطِزااخطْٜ  حكظ٤خؿااخطْٜٓؼٜااْ ٝطِز٤ااش طشاا٤ٌَ شوظاا٤ش أر٘خثٜااخ ،ًُٝااي ٓااٖ هاا٬ٍ حُظلخػااَ 

ػِا٠ ط٤ٔ٘اش حُ٘ٔخث٤ش ٓاٖ حُ٘خك٤اش حُـٔا٤ٔش ،ح٫ٗلؼخ٤ُاش ٝ حُؼو٤ِاش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤اش ٝ حُظَر٣ٞاش ٝ حُؼٔاَ 

 .ٝ حُ٘ـخف  ح٩ريحعطشـ٤ؼْٜ ػ٠ِ ٝ هيٍحطْٜ 
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 ك٤اٚ ٣َؿزإٞ ٓاخ طِوا٤ٖ ػِا٠ ح٥راخء رٔاؼ٢ طاظْ حُظا٢ انًقصةٕدج ح٧ٓا٣َش حُظَر٤اش ٗـاي ٝرخُظاخ٢ُ   

 حُل٤خط٤ش ح٧ٍٓٞ ك٢ حُؼوَ حٓظويحّ ٤ًٝل٤ش حُ٘لْ، ػ٠ِ ٝح٫ػظٔخى حُٔٔئ٤ُٝش طلَٔ ٨ُر٘خء ًطَم

 حُطلاَ ٣ظِوخٛاخ حُظا٢ ح٧ٓاخ٤ُذ ٜا٢ك يقصةٕدج انغٛةشأٓاخ  .حُٔـظٔاغأكَحى  ٓغ حُظؼخ٣ش ٣ٌٕٞ ٤ًٝق

 هاخص ىٍٝ راٌُي ٣ٌٝظٔاذ آه٣َٖ أكَحى ٓغ ٝحُٔؼخ٣شش رخٓظويحّ ح٬ُٔكظش ٓزخشَس ؿ٤َ رط٣َوش

 ػاٖ ح٧ٓاَس إٔ ٓاخروخ ؿاخء كٌٔاخ ٓٞهاق ٓؼا٤ٖ طـخٙ كُٞٚ ٖٓ ٧ىٝحٍ حُشوظ٢ طوي٣َٙ ٣٘خٓذ رٚ

 ٓؼ٘ا٠ حُظؼاخٕٝ ٝطؼ٤ِٔاٚ ح٫ؿظٔاخػ٢ رظَحػاٚ حُلاَى ٍراؾ اُا٠ طٜايف ح٫ؿظٔخػ٤اش حُظ٘شاجش ؽ٣َان

 رخُٔظا٤َ ٝح٫هظ٘اخع ٝح٫ٗظٔاخء رخُشاؼٍٞ ح٩كٔاخّ ًٝاٌح ٓؼٜاْ ٣ؼا٤ش ٓاٖ ٓغ ٝحُظآٍُ ٝحُظؼخٖٓ

 ٣ظٔؼاَ ك٤اٚ ٣ٌزاَ طل٢ حؿظٔخػ٢ رٔل٤ؾ طِٔلٚ ك٢ٜ ح٧َٓس ٖٓ حٗط٬هخ أكَحى ر٤جظٚ ٓغ حُٔشظَى

 ُِ٘ٔاٞ أٓخٓا٢ شاَؽ ٛا٢ حُظا٢ حٌُحط٤اش ٝحُو٤ٔاشرخُلاذ  ٝح٩كٔاخّ ٝحُٔاخى١ حُ٘لٔا٢ ح٧ٓاٖ كا٢

 أٗاٚ ًُاي اُا٠ ٓا٣ٞش ، ػاق ٤ًِٞٓش ٗٔخًؽ ٝحًظٔخد ه٣ٞش ا٣ـخر٤ش شوظ٤ش ٝٗٔٞ ُِطلَ حُطز٤ؼ٢

 ػأ٘ض هاي طٌإٞ كبٜٗاخ ٝح٧ه٬ه٤اش، ح٫ؿظٔخػ٤اش حُٔؼخ٤٣َ ٌَُ أر٘خثٜخ طِو٤ٖ ك٢ ح٧َٓس ٗـلض اًح

 أٓاِٞرٜخ أٓاَس ٌُٝاَ ٓا٤ِْ، طَرا١ٞ أٓاِٞد رخٗظٜخؽ ا٫ ٌٛح ٣ظلون ٫ٝ كخؿخطْٜ، طلو٤ن ُْٜ رٌُي

 حُظَر٣ٞاش، ح٧ٓاخ٤ُذ ٓاٖ ٓوظِلاش ٧ٗاٞحع ح٧ٓا١َ حُٞٓاؾ كا٢ ح٧ر٘اخء ٣ظؼَع ٝػ٤ِٚ حُظَر٤ش، ك٢

 ػِٔاخء ٣اَٟ ٛ٘اخ ٝٓاٖ ٝأر٘اخثْٜ، حُٞحُاي٣ٖ ٓاٖ ًاَ را٤ٖ حُوخثٔاش حُؼ٬هاخص شٌَ ٣ليى أِٓٞد ًَٝ

 ٝر٤ٖ طَر١ٞ ًؤِٓٞد حُٞحُي٣ٖ ٣ظزؼٚ ٓخ ر٤ٖ ٝٝحػلش ٓزخشَس ػ٬هش ٛ٘خى إٔ ح٫ؿظٔخػ٤٤ٖ حُ٘لْ

. ٝشوظ٤ظْٜ ح٧ر٘خء
1
 

 ط٤ٔااِ ،طخ٣ٍو٤ااخ  تةةانعضائش فةةٙ األعةةشج انُةةٕاج انرشتةةٕ٘ األعةةهٕبٓٞػااٞع حُلااي٣غ ػااٖ ٝكاا٢     

ٓوخٍٗاش  ٨ُر٘اخءرخُؼايى حٌُز٤اَ  طظ٤ٔاِ  أؿ٤اخٍؼايس ُراخُلـْ حٌُز٤اَ ٗظاَح حُؼخثِش حُظو٤ِي٣ش حُـِحث٣َاش 

ٌُااَ ٛاائ٫ء   حُؼخثِااش حُظا٢ ٣ظٔااغ طاايٍٛخ  حٗظٔااخء أكاَحى آهاا٣َٖ اُاا٠ اُاا٠ اػااخكش،ح٣ُٝٞ٘ش  رخ٧ٓاَس

 . ح٧كَحى

ُٝؼَ ٓخ َٜٓ ٌٛٙ  acculturationػ٤ِٔش طؼخهق  ا٠ُحُٔـظٔغ حُـِحث١َ ٣ظؼَع  إٔ ٝرخػظزخٍ      

حُٞط٤َس حُٔظٔاخٍػش حُظا٢ طظلاَى رٜاخ حُٔـظٔؼاخص ٓٔاخ ؿؼِٜاخ طايهَ كا٢ ٢ٛ ،ٝ َٓع ك٤ٜخ  حُؼ٤ِٔش

شي٣ي ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُظش٤ٌِش حُؼو٤ِش ُِٔخػ٢ ٝ طـؼاَ ػ٤ِٔاش حُزلاغ ػاٖ حُظاٞحُٕ را٤ٖ  اٍرخىكخُش 

حُايهٍٞ كا٢  اُا٠ٓٔظل٤ِش .ٌٛٙ حُٞػؼ٤ش طايكغ  ا٠ُطؼزش  ٝ حُلي٣غ ح٧ط٤َ،ر٤ٖ حُوي٣ْ ٝ حُـي٣ي 
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٣ظِْٔ رشاٌَ ٓاطل٢ حُٔخػا٢ ٝ حُلخػاَ ٝ حُٔٔاظوزَ كِوش ٓلَؿش أ٣ٖ 
1
ي حُٔـظٔاغ ك٤اغ شاٜ،  

حُٔظزاغ ،ًُٝاي رخُظٔايٕ ٝ حُظظا٘غ ٝ حُ٘اِٝف َٓطزطش رخًُ٘ٔٞؽ ح٤ُٔخٓا٢ حُـِحث١َ طل٫ٞص ٛخٓش 

ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش ٓخٛٔض ك٢ ٓا٬٤ى  ٝ ح٫هظظخى٣ش  ،ٌٛٙ حُلًَش ح٫ؿظٔخػ٤ش ل٢ ٗلٞ حُٔيٕ حٌُزَٟ ٣حَُ

حُٔااَأس ٛ٘ااخى  هؼاا٤ش أهااَٟ ُؼزااض ؿخٗااذ طـ٤ااَ ٝػااؼ٤ش  كاا٢ٝ ر٤٘ااخص حؿظٔخػ٤ااش ٝ أٓاا٣َش ؿي٣اايس .

حُ٘ٔاان  أطاازق،اً ح٣ُٜٞخط٤ااش حُؼ٤٘لااش رااخُـِحثَ  ح٧ُٓااشٝ ىٍٝح ًز٤ااَح كاا٢ هِاان كخُااش ٓااٖ حُظااَحع 

   .ٖٓ حُظ٘خهؼخص أ٣ٖ ٗـي حُو٤ْ حُظو٤ِي٣ش طوظِؾ ٓغ حُو٤ْ حُلي٣ؼشحُو٢ٔ٤ ه٤ِؾ 

 ٕٗااَٟ أ، حُ٘ااٞحس طلي٣اايح  ح٧ٓااَسػِاا٠ كااخٍ  ُٔلٜاا٢ٓٞ حُظو٤ِااي ٝ حُليحػااش ٝآااوخؽخٝرخُظااخ٢ُ      

٣ؼ٤يٕٝ حُ٘ظَ كا٢ حُظَر٤اش حُظا٢ طِوٞٛاخ ،ٝٛاٌح ٓاخ  ح٤ُٝ٧خءحُٔٔخٍٓخص حُؼظ٣َش ٓخٛٔض ك٢ ؿؼَ 

              ح٧دخُؼ٬هااش حُـي٣اايس راا٤ٖ ك. ػ٬هااخطْٜ رؤر٘ااخثْٜ طظـ٤ااَ ٝ طٔااـَ ػاأٖ حُؼوخكااش حُؼظاا٣َش ؿؼااَ 

،ٝرا٤ٖ ح٩هاٞس ٝ أهاٞحطْٜ ربػاؼخف ٓاِطظٚ ،ًٝاٌُي ح٧ّ ٝ حُز٘اض  حُي٣ٔوَحؽ٤اشٝ ح٫رٖ طؤهٌ ٗٔاؾ 

 ٣ؼؤٍ ػخىس ٝرشيس ػِا٠ حُظَر٤اش حُظا٢ طِوخٛاخ ح٧دكبٕ  ػ٠ِ ح٫رٖ ،ٝرظ٤ٓٞغ حُلي٣غ حُظَر١ٞ ٓؼٚ ،

أ٣واٖ ؿ٤ايح ٓظطِزاخص  ح٧دحُزٌاَ ٝ حُؼاْ ،ٛاٌح ٣ؼ٘ا٢ إٔ  ٨ُمُٔؼظٔيس ػ٠ِ حُِٔطش حُٔطِوش حٛٞ ،ٝ 

. ٢ُٜ٘ٔ،كخُظشاي٣ي كا٢ حُٔاِطش ُاْ ٣ؼاي ٣ـاي ر٘لاغ حُظ٢ طَطٌِ أٓخٓخ ػ٠ِ حُ٘ـخف ح حُؼظَ حُـي٣ي،
2
 

،هخطش اًح ًخٗض ٓٔظوَس كا٢ أٓاَس  ى٣ٔوَحؽ٤شأًؼَ ح٧هَٟ أطزلض ٢ٛ  رخ٧ر٘خء ح٧ّأٓخ ػ٬هش 

حُشاخرش ُٜاخ  ح٧ّٕ ،٧حُشخرش ػ٠ِ ػخطوٜخ ٓٔئ٤ُٝظٜخ ًؤّ ٝٓٔائ٤ُٝش ٓٔاظوزَ ر٤ظٜاخ  ح٣ّٝٞٗ٧ش :طؤهٌ 

رخُؼاؤٍ ػاي  ح٧هآٌٞحهق ؿي٣يس ،حٗٚ ح٫ٗوطاخع ٓاغ حُشاٌَ حُظو٤ِاي١ كا٢ حُظَر٤اش ،ٝ ًؤٗاٚ ٗاٞع ٓاٖ 

أٜٗاخ طؤهاٌ ٛاٌح حُٔٞهاق  حُؼطق حُـٔخػ٢ ُظؼ٣ٞؼٚ رخُؼطق حُلَى١ ٝ حُوخص ٓاٖ ؽَكٜاخ ٛا٢ ،

 رط٣َوش ح٤ٌُِٔش حُوخطش ٝ رط٣َوش ػيٝح٤ٗش ػي ًَ ٖٓ ٣َ٣ي طِٔي حرٜ٘خ .
3
 

 عثق تاإليكاٌ غشغ اإلؽكانٛح فٙ انصٛاغح اٜذٛح :تؼذ كم يا 

اُاا٠ أ١ ٓاايٟ طٞكاان ح٧ٓااَس ح٣ُٝٞ٘ااش رااخُٔـظٔغ حُـِحثاا١َ ،كاا٢ ا٣ـااخى أٓااِٞد طَراا١ٞ طااٞحكو٢   -

 ؟ حُظلظخف )ٓٔظـخْٗ( ًزِي٣ش ك٢ ٓـظٔغ ٓل٢ِ، ؿخٓغ ر٤ٖ حُظو٤ِي١ ٝ حُلي٣غ

حُظاا٢ حُٔٞٓا٤ٞ حؿظٔاخػ٢ ٓااَس ح٣ُٝٞ٘اش كا٢ ظاَ حُظـ٤ااَحص ٝ حَُٛخٗاخص حُلاخٍ ٨ُٝ ٓاخٛٞ ٝحهاغ  -

 ش ٨ُر٘خء؟ٗخؿؼ طَر٤ش أ٣َٓش ٧ؿَ ٛيفـِحث١َ ٣ؼَكٜخ حُٔـظٔغ حُ

 
                                                           

  188-178، ص 4112الحوار الثقافي ، عدد خريف و شتاء  ، مجمة األبوة في الجزائر بين األصالة و الحداثة لونيس زىير ،  1
38ص  ،11،مجمة دراسات اجتماعية مركز البصيرة ،العدد  أثر تذبذب القيم التربوية في انتشار العنف لدى الشبابفتيحة حرات ،  2  
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 انفشظٛح انؼايح :  -ساتؼا

 ح٧ٓاَس ح٣ُٝٞ٘اش راخُـِحثَ رٜاخ رلٌْ حُظَٝف ح٤ُٓٞٔٞح٫هظظخى٣ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤اش  حُظا٢ طٔاَ       

 ٢ٓٝطـ٤اَ ٓلٜاٞ طاٞك٤َ حُٔاٍٞى حُٔاخ٢ُ ٝػٔاَ حُٔاَأس اُا٠ٔاٌٖ حُٔٔاظوَ ٖٔٓ ٍٛخٕ طاٞك٤َ حُ ريءح

 كظ٤ٔاشٛ٘اخى  ٗاَٟ إٔ،  ٜاخ حُٔٔاظوز٤ِشُطٔٞكخطٞؿ٤ش ٝحُؼاـٞؽ ح٤ٌُٔٞٓٞٓا٤ُٞٝ ح٧ٓٞٓش  ح٧رٞس 

 ٓاغ( ٗشؤس حُٞحُايحٕ ُٖٝٓ ز٤جشحُِظ٤وش ر)حُظَر٣ٞش  شحُظو٤ِي٣ ح٧ٓخ٤ُذٝ  ح٧شٌخٍ حٓظويحّ ك٢ ط٣ٞ٘غ

ٓشاَٝع حُٔـظٔاغ حُـِحثا١َ حُا١ٌ  ٓاٖ ٤ًِاش  حُظ٢ ٛا٢ ؿاِء ُٔؼخطَسحُظَر٤ش حؤٓخ٤ُذ رح٫ٛظٔخّ 

 .ٗلٞ حُليحػش  رٔخ ٓٞحُحس ٓؼٜخ ٤ٔ٣َ

 انفشظٛاخ انعضئٛح : -

 ح٧ِٓٞد حُظَر١ٞ حُي٣ٔوَحؽ٢. ٛٞح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش ٖٓ ؽَف   حُٔ٘ظٜؾح٧ِٓٞد حُظَر١ٞ  -

 ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش طلَص ػ٠ِ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ ح٩ٗخع ٝ حًٌٍُٞ. -

 انًٕظٕع :دٔافغ اخرٛاس  -خايغا

ًااَ ٓٞػااٞع ٣طااَف ُِيٍحٓااش أ٫ ٝػٔااش ؿِٔااش أٓاازخد طاايكغ رااٚ اُاا٠ حُزلااغ ٝٓلخُٝااش حًظشااخف     

 ؽاَف،ٝرـ٤اش ٜٔ٘اخ ٓاخ ٛاٞ ًحطا٢ ٝ آهاَ ٓٞػاٞػ٢ ك،حُو٣َزاش ٓ٘اٚ طلخػ٬طٚ ٝػ٬هخطٚ رخُٔظـ٤َحص 

 ٝ رـ٤اش ا٣ـاخى ا٣ـخراخص ُظٔاخإ٫ص ٫ ٓٞػٞع ٓٞحثْ ٝٓٔظلخى ٓ٘ٚ ك٢ ٤ٓايحٕ ٓٞٓا٤ُٞٞؿ٤خ حُظَر٤اش

 ُايٟ،حٍطؤ٣٘اخ كا٢ رلؼ٘اخ طٔا٤ِؾ حُؼاٞء ػِا٠ ٓٞػاٞع ح٧ٓاِٞد حُظَرا١ٞ ٝطلي٣ايح ؽخُٔخ ٍحٝىط٘خ 

ك٢ حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ؼَف طلٍٞ ك٢ ٌٛح حُـخٗاذ ٓاٖ حٌُِا٢ ،رٔخ ٨ُه٤َس ٖٓ ٌٓخٗش ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش 

ظااَٝف َٝٓحكااَ ػخشااٜخ حُٔـظٔااغ حُـِحثاا١َ ٝٗظ٤ـااش حُظلاا٫ٞص  اُاا٠ حُـِثاا٢، ٝحُاا١ٌ كَػااظٚ

 ؼخ٤ُٔش ػ٠ِ حُٔـظٔغ ًٌَ . حُٔل٤ِش ٝ حُ

 ٓاٖ ح٧هاخٍد حُظـ٤َس حُلـْ : رلٌْ أٗ٘خ ك٢ طِش ىحثٔش ٓغ ح٧َٓ حُ٘ٞحس األعثاب انزاذٛحكٖٔ     

ٓؼٜاٖ ػاٖ أٛاْ  ٝكٞحٍٗاخ،رخ٩ػاخكش اُا٠ حُا٬٤ِٓص حُٔظِٝؿاخص كا٢ ح٩هخٓاش حُـخٓؼ٤اش ، ٝ ح٧َٛ 

،طز٤ٖ ُ٘اخ ػي٣اي حُٔئشاَحص ٝ ٝ حُٔؼخِٓش ٓؼْٜ  ح٧ٓخ٤ُذٝ  ح٧ر٘خءحُؼوزخص حُظ٢ طٞؿٜٜٖ ك٢ طَر٤ش 

ك٢ اطزخع حًُ٘ٔٞؽ ٝحُو٤ْ حُظو٤ِي٣ش طاخٍس ٝ حُ٘ٔاًٞؽ حُؼظا١َ طاخٍس  ٖٓ ه٬ُٜٖ حُظٔخإ٫ص حُظَر٣ٞش

 +ظةح تُاء ػُةذ أْةم انةضٔض أٔ انضٔذشتٛح األ +خاسض انثٛد  دساعح األو  ػًم)  أرَحُٛخأهَٟ 

ذؼةذد األعةانٛة  + ٔ انًغةاٚشج األو + صؼٕتح انًشاقثحأيم انرفٕا انزُْٙ ٔ انذساعٙ فٙ غٛاب 

حُظلظاا٤َ ٝ حُا٢ٌ٘ٛ  ػِا٠ حُٔٔاخٍ حُ٘لٔا٢ ٓـٔاٞع حُا١ٌ ًًاَٝكا٢ ٗظاخثؾ  ،( انرشتٕٚةح ٔذُاقعةٓا

. ٝػِا٠  ٝ ر٤ٖ حُٞحُي٣ٖ ر٤ٖ ح٧ر٘خء ح١َٓ٧طو٤ِض حُظَحع ٝ حُؼ٘ق  ٓيٟ ك٢ٝ  ٨ُر٘خءحُيٍح٢ٓ 



 ح٧ِٓٞد حُظَر١ٞ ٝ ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش رخُـِحثَ
 

21 
 

واز٬ص ػِا٠ ر٘اخء أٓاَس حٍطؤ٣٘اخ ح٫ٓاظلخىس ٓاٖ طـاخٍد ٗخؿلاش كا٢  ٓق طَر٣ٞاش  آاظَحط٤ـ٤شأٗ٘خ ًاٌُي 

     حُظَر١ٞ ٝ حُيٍح٢ٓ ٨ُر٘خء . ٔٔخٍحُطؼَٔ ػ٠ِ طوي٣ْ ٗظخثؾ ح٣ـخر٤ش ك٢ 

حُزلاغ كا٢ ٓٞػاٞع ح٧ٓاخ٤ُذ حُظَر٣ٞاش ُايٟ  اُا٠حُظا٢ ىكؼاض ر٘اخ   األعثاب انًٕظٕػٛحٖٝٓ    

طل٤ِاَ ػ٬هاخص اُا٠ ٔاؼ٠ حُظا٢ ط، ُٞٞؿ٤خ حُظَر٤اش٤ٓٞٓا طوظظا٘خ كا٢ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش ،٢ٛ رلٌاْ 

ًٞٓا٤ِش  طٔاخْٛ كا٢ حٗـاخُ  ٝ حُٔيٍٓاش حُظلخػَ ح٣٫ـخر٤ش ٝ حُِٔز٤ش ر٤ٖ ًَ ٖٓ حُٔشَٝع حُظَر١ٞ

رخ٩ػخكش ا٠ُ حٗظشخٍ ح٧ٓاَ  ٌٝٛح حُٔشَٝع ٝ حُٔـظٔغ حُؼخّ ٝٓئٓٔخطٚ حُٔوظِلش رٔخ ك٤ٚ ح٧َٓس .

كخؿااش ح٧ٓااَس حُـِحث٣َااش اُاا٠ حُزلؼااٞ  ٝح٣ُٝٞ٘ااش كاا٢ اػااخىس حُ٘ظااَ كاا٢ حٌُؼ٤ااَ ٓااٖ حُواا٤ْ حُظو٤ِي٣ااش 

٣ٝااش ح٧ٓااخ٤ُذ حُظَر٣ٞااش حُظاا٢ حُظٔلاا٤ض ُٔلخُٝااش ٓؼَكااش أٓاازخد ح٧ُٓااش حُظاا٢ طٔااَ رٜااخ هخطااش ُح

 طؼظزَ أٓخ٤ٓش ُ٘ـخكٜخ ٝٗـخف أر٘خثٜخ .

 أًْٛح انذساعح : -0

ح٧ٓاَس ٗظاَح ُٔاخ طلظِاٚ ٓاٖ ٌٓخٗاش ٝ أ٤ٔٛاش كا٢ حُٔـظٔاغ  ىٍٝ كا٢طظـ٠ِ أ٤ٔٛش ٌٛٙ حُيٍحٓش      

كٜاا٢ طوااّٞ رٞظااخثق أٓخٓاا٤ش كاا٢ ك٤ااخس حُلااَى ٝ حُـٔخػااش ػِاا٠ كااي ٓااٞحء ًٔااخ أٜٗااخ ط٘لااَى رخُاايٍٝ 

ح٧ٓخٓاا٢ كاا٢ طَر٤ااش ح٧كااَحى ٝ اػاايحىْٛ. ك٤ااغ ٗـااي ٓٞحػاا٤غ ػي٣اايس ٓظظااِش رخ٧ٓااَس ًخُظلظاا٤َ 

ٝٗظ٤ـاااش ًِٜاااخ ٓٞطاااُٞش ٔااا٢ ٝ ح٫ؿظٔاااخػ٢ ،حُيٍحٓااا٢،حُظلٞم حُيٍحٓااا٢ ،حُـ٘اااٞف ،حُظٞحكااان حُ٘ل

 حهظظخى٣ش ٝ حُؼوخك٤ش ُِٞحُي٣ٖ . حُظَر٣ٞش حُٞحُي٣ش ٝػٞحَٓ ح٤ُٓٞٔٞ ح٧ٓخ٤ُذ

 ك٢ حُ٘وخؽ ح٥ط٤ش :حُيٍحٓش  أ٤ٔٛشٝػ٤ِٚ ِٗوض 

 حُٔ٘ظٜـاشٓؼَكش ظَٝف ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘اش ح٫ؿظٔخػ٤اش كا٢ حُٔـظٔاغ حُـِحثا١َ ٝ آ٤ُاخص حُظَر٤اش  -

 رشؤٕ ح٧ر٘خء.

ٓغ ح٧ر٘خء ٝأٓاخ٤ُذ حُلاٞحٍ ح٧ٓا١َ ٝحُظوزاَ ٝٗزاٌ  حُ٘ٞحس ٨َُٓسٓؼَكش ٓيٟ حُٔؼخِٓش حُٞحُي٣ش  -

 حُظَحع.
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 أْذاف انذساعح : -6

 ٢ِ٣ : ٖٓ ح٧ٛيحف حُظ٢ طٔؼ٠ ُظلو٤وٜخ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٓخ 

حُظؼااَف ػِاا٠ أٓااِٞد حُظَر٤ااش ح٧ٓاا٣َش حُٔااخثي كاا٢ ح٧ٓااَ ح٣ُٝٞ٘ااش رااخُٔـظٔغ طٔاا٤ِؾ حُؼااٞء ٝ  -

 .حُـِحث١َ 

  ُِطلَ ر٤ٖ حُٔخػ٢ ٝ حُلخػَ. ح٣َٓ٧شحُظَر٤ش  ٓؼَكش ؽز٤ؼش -

 ح٩ٍشاخىٝ  ٤٤ٖ ُِٔشاخًٍش حُلؼخُاش كا٢ حُظٞؿ٤اٚؿحُٔوظظ٤ٖ حُظَر٤٣ٖٞ ٝ حُز٤ايحؿٞ ح٫ٓظلخىس ٖٓ  -

 حُ٘ٞحس ك٢ حُـِحثَ. ٧َٓسلْٜ ٝطل٤َِ حُ ٓوخٍرخص ٣ٞٓٞٓٞطَر٣ٞش ا٠ُٝ  حُظَر١ٞ ح١َٓ٧

حُ٘اٞحس  ح٧ٓاَ أٜٓاخصحَُؿزش حُشوظ٤ش ك٢ ح٫ٓاظلخىس ٓاٖ حُظـاخٍد حُ٘خؿلاش كا٢ ٤ًل٤اش طؼاخؽ٢  -

 . ح٧ر٘خءٝ ٗظخثـٜخ ػ٠ِ حُظَر٣ٞش  رخ٧ٓخ٤ُذ

 : انذساعح ٛحيُٓع -3

رااخهظ٬ف حُٔٞحػاا٤غ ،كٌِااَ رلااغ ػِٔاا٢ ٣ظ٤ٔااِ ػِااْ ح٫ؿظٔااخع رظ٘ااٞع ٓ٘خٛـااٚ ٝ حُظاا٢ طوظِااق      

ػٖ حُلوخثن رظٍٞس ٓ٘ظٔش كٜاٞ " ٓـٔٞػاش ٓ٘ظٔاش ٓاٖ  ٜٓ٘ؾ ػ٢ِٔ ٝ ؽ٣َن ٣ئى١ ا٠ُ حٌُشق

.حُؼ٤ِٔخص طٔظـَ ُزِٞؽ حُٜيف"
1
 

ٜٔ٘ؾ ػ٠ِ ٤ًل٤ش طظٍٞ ٝ طوط٤ؾ حُؼَٔ كاٍٞ ٓٞػاٞع ىٍحٓاش ٓاخ اٗاٚ ٣ظايهَ رط٣َواش ٣٘ض حُ ٝ

ًَ َٓحكَ حُزلغ أٝ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش أٝ طِي .أًؼَ أٝ أهَ اُلخف رؤًؼَ أٝ أهَ ىهش ك٢ 
2
 

ٝ حُظؼٔان طلو٤ان أٛايحف ىٍحٓاظ٘خ  ٧ؿاَٝػ٤ِٚ حٍطؤ٣٘خ ك٢ رلؼ٘خ ح٫ٓاظؼخٗش راخُٜٔ٘ؾ ح٤ٌُلا٢ ٝ ًُاي 

ك٤ٜخ ، ٝ حُٜٔ٘ؾ ح٤ٌُل٢ ٛٞ ؽ٣َوش ُِزلاغ ٝٓايهَ ٣ٌٔ٘٘اخ ٓاٖ حُلظاٍٞ ػِا٠ ٓؼَكاش طاخىهش ػاٖ 

حُٞحهااغ ح٫ؿظٔااخػ٢.
3
٩ؿااَحءحص ُظلي٣ااي حُظٞحَٛ،طٜاايف كاا٢ ٣ٝؼااَف ػِاا٠ إٔ ٓـٔٞػااش ٓااٖ ح،  

ح٧ٓخّ ا٠ُ كْٜ حُظخَٛس ٓٞػٞع حُيٍحٓش ٝػ٤ِٚ ٣٘ظاذ ح٫ٛظٔاخّ ٛ٘اخ أًؼاَ ػِا٠ كظاَ ٓؼ٘ا٠ 

 ح٧هٞحٍ حُظ٢ طْ ؿٔؼٜخ أٝ حًُِٔٞخص حُظ٢ طٔض ٬ٓكظظٜخ.

ح٫هظاَحد ٓاٖ حُٔٞػاٞع ٓلاَ حُزلاغ ػاٖ ؽ٣َان ٓٔاِي  اُا٠ٝرخُظخ٢ُ كخُٔوخٍرش حُٜٔ٘ـ٤ش طٔؼ٠ 

 اُا٠هطاٞحص ُِٞطاٍٞ  ٝاطزاخعطا٤ؾ كاٍٞ ٓٞػاٞع ىٍحٓاش وٗظظٍٞ ٖٓ ه٬ُٚ ٤ًل٤اش اٗـاخُ ٝ ط

ػِاا٠ ح٫ٓظلٔااخٍحص  ُ٪ؿخرااشَٓؿااٞس ٝ حُٔظٔؼااَ كاا٢ حهظزااخٍ كَػاا٤خص حُزلااغ ، أٛاايحفٗظااخثؾ ٝ 

 ح٧ر٘ااخءٝ حُوط٤ؼااش كاا٢ طَر٤ااش ٣ااش ٝ كٌااَس ح٫ٓظاايحى حُ٘ٞٝ ح٧ٓااَسحُظَراا١ٞ ُاايٟ  رخ٧ٓااِٞدحُوخطااش 
                                                           

99-98سابق ،ص موريس انجرس ،مرجع   1  
99نفس المرجع ،موريس انجمس ،ص   2  
65، ص1982مكتبة الفالح الكويت ، طا، أضواء عمى الدراسة المدانية، ناصر ثابت ، 

3
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 ح٧ٓاَسطٍٞس ُٝٞ ؿِث٤اش ػاٖ كاخٍ  اػطخء رخ٩ٌٓخٕ أؿ٣َض.كٖٔ ه٬ٍ ٓـٔٞع حُٔوخر٬ص حُظ٢ 

ػِااا٠ حُٔٔاااظ٣ٞخص حُظٔيٍٓااا٤ش )حُظلاااٞم ٝ حُظلظااا٤َ  ٨ُر٘اااخءح٣ُٝٞ٘اااش كااا٢ آاااظَحطـ٤ظٜخ حُظَر٣ٞاااش 

 حُـخٗذ حُ٘ل٢ٔ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ ُِطلَ. ا٠ُ رخ٩ػخكشحُيٍح٢ٓ( 

خى ٘ااااإ ح٫ٗط٬هااااش ح٤ُٔيح٤ٗااااش ٝ حُؼ٤ِٔااااش ٌُااااَ رلااااغ ططِااااذ ٜٓ٘ـااااخ ،ُٜااااٌح ٗـااااي إٔ ٛ          

ٓ٘اااخٛؾ ٓوظِلاااش ًُاااي ٫هاااظ٬ف حُٔٞحػااا٤غ حُظااا٢ ٣ظ٘خُٜٝاااخ حُزخكاااغ كٌاااَ رخكاااغ ٣ظزاااغ ٜٓ٘ـاااخ 

ٓؼ٤٘اااخ كٔاااذ ؽز٤ؼاااش حُٔشاااٌِش . ُاااٌُي ٝكااا٢ ٓٔاااؤُش طظؼِااان ريٍحٓاااش ح٧ٓاااخ٤ُذ حُظَر٣ٞاااش حُٔظزؼاااش 

حُؼ٤٘اااش  ٤اااش "حُ٘اااٞحس" ًاااخٕ ػ٤ِ٘اااخ حُظواااَد ٓاااٖ ٛاااٌٙكااا٢ حُٞٓاااؾ ح٧ٓااا١َ كااا٢ ح٧ٓاااَ حُِٝحؿ

ٝحُلااي٣غ ٓؼٜااٖ رلٌااْ أٜٗااْ ٣وؼاإٞ ؿخُااذ حُٞهااض كاا٢ حُٔ٘ااٍِ ،ٓااخ ٣لِٜٔااْ ٓٔاائ٤ُٝش طَر٤ااش 

ٝحُٔاااٜ٘ؾ حُظل٤ِِااا٢، ك٤اااغ ٓاااؼ٤٘خ  ًاااخٕ حُظٞؿاااٚ اُااا٠ حٓاااظويحّ حُٔاااٜ٘ؾ ح٤ٌُلااا٢ ٝػ٤ِاااٚ، ح٫ٝ٧ى

ؼاااش ٓاااغ أر٘اااخثْٜ. ٝٛاااٌح ٓاااٖ ٓؼخِٓاااش حُٞحُاااي٣ٖ ٝ أٓاااخ٤ُزْٜ حُظَر٣ٞاااش حُٔظز ٛااا٢ ٤ًاااقاُااا٠ طل٤ِاااَ 

هاااا٬ٍ ٓٔااااخءُش ح٧ٜٓااااخص ٝطظااااٍٞحطْٜ ك٤ٔااااخ ٛااااٞ ػخرااااض ٝ ٓظـ٤ااااَ كاااا٢ حُظَر٤ااااش ح٧ٓاااا٣َش ٝ 

 أٓخ٤ُزٜخ . 

 ذؽذٚذ انًفاْٛى : -4

٫ ؿايحٍ كا٢ إٔ  ٖٓ ر٤ٖ حَُٔحكَ ح٧ٓخٓا٤ش كا٢ أ١ رلاغ أٝ ىٍحٓاش ٗـاي طلي٣اي حُٔلاخ٤ْٛ حُظا٢    

ػاا١ٍَٝ ُِظزااخىٍ ح٣٫ـااخر٢ ُٔوظِااق  ،كُٜٞااخح٫طلااخم كاا٢ ٝػااغ حُٔؼااخُْ حُزااخٍُس ُِزلااغ حُٔٔاازن 

حُؼِااْ ػ٤ِااٚ إٔ ٣طااٍٞ  ٕ ًااَ كااَع ٓااٖ كااَٝع٧ُٔااخ ُٜااخ ٓااٖ ىٍٝ كؼااخٍ  ،ٝ حُظظااٍٞحص ح٥ٍحء

ٓظطِلخطٚ ٝ ٓلخ٤ٛٔٚ ٢ٌُ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ـؼَ ٌٓظشلخطٚ هخرِش ُِظٞحطَ .
1   

ٖ ٖٓ حُؼٍَٝس رٌٔخٕ ٝػغ ىحهَ ٌٛٙ حُيٍحٓش طؼ٣َق ُِٔظطِلخص حُظا٢ طل٣ٜٞاخ ًُٝاي ٓاٝ    

ؿَ حُٞهٞف ػ٠ِ ٓؼخ٤ٜٗخ ريهش ، اً حهظؼض حُؼٍَٝس حُٔؼَك٤ش ٝهخطاش حُلِٔال٤ش ٜٓ٘اخ إٔ ُٝاٞؽ أ

ُش أٝ ٓوخٍراش أ١ اشاٌخ٤ُش ،إٔ ٗظؼخٓاَ ٓاغ حُٔلاخ٤ْٛ رخػظزخٍٛاخ أىٝحص حرٔاظُٔٞٞؿ٤ش طلظا٠ ؤأ٣ش ٓٔ

رخٌُٔخٗااش حُٜٔٔااش ىحهااَ حُلوااٍٞ حُٔؼَك٤ااش رخُوظااٞص كاا٢ ٓـااخٍ حُيٍحٓااخص ح٩ٗٔااخ٤ٗش ٝ ح٧ىر٤ااش 

،كخُٔلّٜٞ رٔؼخرش حُٔلَى ح٧ٓخ٢ٓ ُِٔاخىس حُؼ٤ِٔاش ٝ حُٔؼَك٤اش ٝ حُل٤٘اش ،راَ ٝ حُلخٓاَ ُٜاٌٙ حُٔاخىس 

٘خ ٗظؼخَٓ ٓؼاٚ رلاَص شاي٣ي ،كٜاٞ ٣ِٔاي كُٔٞاش ٌِٜٙ حُوظٞط٤ش حُظ٢ ط٤ِٔ حُٔلّٜٞ طـؼك ،أ٣ؼخ

َ شازٌش ك٣ٌَش ٝػوخك٤ش طـؼَ ٓ٘ٚ اٗظخؿخ طخ٣ٍو٤خ ٫ ٣ظؼخ٠ُ ػ٠ِ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ .راَ ٛاٞ ٣واّٞ ىحها
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           ٓااٖ حُؼ٬هااخص حُل٣ٌَااش ٣ٝظـااٌٟ ػ٤ِٜااخ. ٝحُٔلٜااّٞ ٛااٞ أػِاا٠ ىٍؿااش ُظلظاا٤َ حُٔؼَكااش حُ٘ظ٣َااش

   1ٕ حُٔلّٜٞ ٓ٘ظْ ُِليّ ٝ ُ٪كٔخّ. ٝ حُؼ٤ِٔش ٩ٗـخف ح٩ٗٔخٕ ك٢ ٌٛح حٌُٕٞ ،٧

 

   Style , méthode األعهٕب : - أ

 حُٜاايف ،ٌُٝ٘ااٚ كاا٢ اُاا٠ٝ حُط٣َاان ٛاا٢ حُٞٓاا٤ِش حُٔئى٣ااش  ٓااٖ حُٞؿٜااش حُِـ٣ٞااش ٣ؼ٘اا٢ حُط٣َاان،    

حُٔلٜااّٞ ح٧ىراا٢ ٣ؼ٘اا٢ حُط٣َوااش حُظاا٢ طؼزااَ ك٤ٜااخ حٌُخطااذ ػااٖ أكٌااخٍٙ ٝ آٍحثااٚ رٜاايف ا٣ظااخُٜخ اُاا٠ 

 ح٥هَ رط٣َوش حُظٞحطَ .

ٌُٖٝ ٌٛٙ حٌُِٔش ُْ طؼي طوظظَ ػ٠ِ حُٔؼ٘ا٠ حُظو٤ِاي١ ُٜاخ ،راَ أطازلض طؼزاَ ح٤ُاّٞ ػاٖ ؽ٣َان   

كاا٢ خٕ كاا٢ أٓااِٞد ك٤خطااٚ ح٤ٓٞ٤ُااش أٝ أٓااِٞد ُزخٓااٚ ٝ حُٔٞػااش حُٔااخثيس ،أٝ إ ًاا ح٩ٗٔااخٕػاا٤ش 

 ٝػِٔٚ ٝ ٗشخؽخطٚ .ِٓٞد ٓش٤ٚ ٝ طٌِٔٚ أ

أٓخ ك٢ ػخُْ حُِٔخ٤ٗخص كوي حطوٌص حٌُِٔش ٓؼ٠٘ ٣وظِق ػٔاخ ٛاٞ ٓظؼاخٍف ػ٤ِاٚ كا٢ ػاخُْ ح٧ىد ٝ 

ٔظٌِٔا٤ٖ حُا٣ٌٖ حُلٖ ،اً رخطض طؼزَ ػٖ هخط٤ش حُلَى ،ٝػٖ ٓٞحطلخص حُظؼخر٤َ ،ٝػاٖ شوظا٤ش حُ

ر٤جش حؿظٔخػ٤ش ٓؼ٤٘ش . ا٣٠ُ٘ظٕٔٞ 
2

 

 EDUCATIONانرشتٛح : - ب

حُظَر٤ش طشظن ٖٓ كؼَ ٍراخ ،ٍٝراخ حُشا٢ء ٣ؼ٘ا٢ أٗاٚ ٗٔا٠ ُٝحى ٣ٝواخٍ ٍرا٠ طَر٤اش،ٝطَر٠ حُُٞاي     

رٔؼ٠٘ ػيحٙ ٝ ٗشؤٙ ٠ٔٗٝ هٞحٙ حُـٔي٣ش ٝ حُؼو٤ِش ٝ حُوِو٤ش ٝ ٌٛاٌح كابٕ حُٔؼ٘ا٠ حُِـا١ٞ ٣ـٔاغ ٓاخ 

ر٤ٖ حُظ٘شجش ٝ حُظو٣ٞش ٝ حُظٜا٣ٌذ 
3
ظاٍٞس ،ًٔاخ ٛا٢ ارا٬ؽ حُشا٢ء اُا٠ ًٔخُاٚ ٣ٔا٤َح ٣ٔا٤َح ،أ١ ر 

طي٣ٍـ٤ش ٝطؼ٢٘ أ٣ؼخ حُظي٣ٍذ ٝ حُظ٘شجش 
4
 ، 

: طؼَف حُظَر٤ش رؤٜٗخ ط٘شجش حؿظٔخػ٤اش ُِلاَى ك٣ٌَاخ   ٝ هِو٤اخ ٝ  يؼعى انؼهٕو االظرًاػٛح٣ٝؼَكٜخ 

". ط٤ٔ٘ش حُويٍحص ح٩ىٍح٤ًش ٝ حُؼو٤ِش ىحهَ حُؼي٣ي ٖٓ ٓئٓٔخص حُظَر٤ش
5
 

                                                           
،الرباط ،المغرب ، 1،منشورات كمية اآلداب و العموم اإلنسانية. ،ط وصيرورتياالمفاىيم تكونيا مفتاح محمد ، و مجموعة من الباحثين،  1

 .14ص 4111
، ص  4111دار النيضرة العربيرة ،بيرروت ،لبنران ،ط ا، انجميمزي،،-فرنسمي -مصمطمحات التربيمة و التعمميم بعربمي معجممجررجس ميشرال جررجس ،    2
69-71 
18،،ص  4112العموم لمنشر و التوزيع ،عنابة، ، دار عمم االجتماع التربوي صالح الدين شروخ ،  3  
777، ص 1999،دار الشروق لمنشر و التوزيع ،عمان عمم اجتماع التربية عبد اهلل رشدان ،   4  
833ص  1971،الييئة المصرية لمكتاب ،القاىرة ،، معجم العموم االجتماعية أحمد زكي صالح ،    5  
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يحى حُلَى ٝ ؿَّ ًاَ ح٧ٓاْ  ٝ حُٔزاخىة ٝػ٤ِٚ كخُظَر٤ش ٢ٛ ػ٤ِٔش ط٤ٔ٘ش ىحثٔش ٝ ٓٔظَٔس ٩ػ   

ح٧ه٬ه٤ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ،ًٔخ أٜٗخ ػ٤ِٔش ط٤٤ٌاق ح٧ر٘اخء ٓاغ حُز٤جاش ٓاٖ ها٬ٍ ػ٤ِٔاخص ٗواَ حُوا٤ْ ٝ 

 حُؼخىحص ٝ حُظوخ٤ُي ٖٓ ؿ٤َ ٥هَ .

 STYLE EDUCATIF انرشتٕ٘ : األعهٕب - ض

            حُظاا٢ ٣ظزؼٜااخ ح٤ُٝ٧ااخء ُظَر٤ااش أ٫ٝىٛااْ ٝر٘خطْٜ،ٝطظؼااي ٛااٌٙ حُطااَم رااخهظ٬ف ػوخكااش ٛاا٢ حُطااَم   

ٝ شوظ٤ش ح٤ُٝ٧خء.
1
 

٫ ٣وظِااق ػااٖ حُظؼ٣َااق  حُٔااخرن ، ك٤ااغ ٛااٞ حُط٣َوااش أٝ حُ٘ااٞع حُظَراا١ٞ  اإلظشائةةٙأٓااخ طؼ٣َل٘ااخ 

 أ٣ااٖ،(ح٧ّٓااٖ ؽااَف حُٞحُاايحٕ )ح٧د ٝ حُ٘ااٞحس  ح٧ٓااَسىحهااَ  ح٧ر٘ااخءحُٔٔااخٍّ ٝ حُٔطزاان ػِاا٠ 

،ٝؽاَم حُٔؼخِٓاش حُلي٣ؼاش حُظا٢  ح٥راخءٗشاؤ ػ٤ِٜاخ  حُظا٢ٓاغ حُوا٤ْ ٝحُظٞؿٜاخص  ح٧ه٤َسطظٞحؿٚ ٌٛٙ 

 ح٧َٓس حُ٘ٞحس . ٣لَػٜخ ؿٞ

    FAMILLE NUCLEAIRE OU SIMPLEاألعشج انُٕٔٚح :  - د

طظؤُق ٖٓ حُِٝؽ ٝ حُِٝؿش ٝ أ٫ٝىٛٔخ ؿ٤َ حُٔظِٝؿ٤ٖ ٣ٌٕٔ٘ٞ ٓؼخ ك٢ ٓٔاٌٖ ٝحكاي ،ٝطواّٞ     

كا٢ حُٔـظٔاغ  ٨ُٓاَسح٤ُٔٔاِ  ٓظزخىُاش حهظظاخى٣ش ٝ حؿظٔخػ٤اش ،ٝطؼظزاَ حُا٘ٔؾر٤ٖ أكَحىٛخ حُظِحٓخص 

حُٔؼخطَ . 
2
 

ٔـظٔاغ حُزلاغ ُٔي٣٘اش ُ حُٔؼ٤٘اش رخُيٍحٓاش حٌُٔٞٗاش ح٣ُٝٞ٘ش  ك٢ٜ ح٧َٓ االظشائٙطؼَك٘خ خ ك٢ أٓ    

ٌٛٙ حُٔي٣٘اش حُشازٚ كؼا٣َش ، ٝحُظ٢ طوّٞ رظَر٤ش أر٘خثٜخ ٍٝػخ٣ظْٜ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔـخ٫صحُظلظخف ،

حٌُٔٞٗاش ٓاٖ حٓظايحى  ٝ حَُراخؽ ح٫ؿظٔاخػ٢ ح٧ٓا١َرخُظٔخٓاي طقؼاَف هِاض حُظ٢ ًخٗض ك٢ ٓ٘ٞحص 

ؿظٔاخػ٢ حٌُِا٢ ، كاخُظلٍٞ ُاْ ٣ٔاظؼ٢٘  حُٔـظٔؼاخص حُٔل٤ِاش ك٤اغ ٓاْ حُ٘ٔا٤ؾ ح٫ ، حُٔٔظيس ح٧َٓ

ًااخٕ ىٍٝٛااخ ػخ٣ٞٗااخ ٝٓٔاا٤طَح ػ٤ِااٚ كاا٢  حُظاا٢ىحهااَ ح٧ٓااَس حُؼظاا٣َش  طـ٤ااَص ٌٓخٗااش حُٔااَأس أ٣ااٖ

ٞحُي٣ااش ٨ُر٘ااخء ح٧ٓااَس حُظو٤ِي٣ااش.ًَ ٛااٌح ٣ؼٔااَ ػِاا٠ حُظـ٤ااَ كاا٢ ح٧ٓااخ٤ُذ حُظَراا١ٞ ٝحُٔؼخِٓااش حُ

 ..حُنح٧ر٘خءٓظـ٤َحص حُٔٔظٟٞ حُؼوخك٢ ُِٞحُي٣ٖ، ٝػيى  ا٠ُ رخ٩ػخكش

   :traditionانرقهٛذ  - ر

                                                           
مجمررة شرربكة العمرروم النفسررية العربيررة التربيممة الوالديممة ،ممممف اضممطرابات الوظيفممة األسممرية ، أنسمماق القمميم و أسمماليببوفولررة برروخميس ، 1
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حُٔٔظايس  ُِؼخثِاش ح٧ٜٓخصٝح٧ٓخ٤ُذ حُظَر٣ٞش حُٔٔظٔيس ٖٓ حُظَر٤ش حُظو٤ِي٣ش ٦ُرخء ٗوظي رٚ إظشائٛا 

ك٤اغ ِٗلاع  ُٞحُايحٕ.ٓاَ راٚ ح ٓاخٝ،ٓاٖ ٓ٘طِان ظاَف ٓازن  ح٧ر٘اخء،ٝك٢ طؼاخِْٜٓ ٓاغ ٝ حًَُٔزش 

حُؼٔخ٤ٗ٘ااخص حُظاا٢ شااٜيص حُلااَحى حُظلاا٫ٞص حُظاا٢ شااٜيطٜخ ح٧ٓااَس كاا٢ حُـِحثااَ راايءح ٓااٖ ٓاا٘ٞحص 

حُظلاا٫ٞص كاا٢ ح٧ٓااَس  يُؼةةشض"ٝ ح٫ؿظٔااخػ٢، أ٣ااٖ طؼااي ٛااٌٙ حُلظااَس " ح٤ُٔخٓاا٢ ٝ ح٫هظظااخى١

 ٝرخُظخ٢ُ ؿَ ح٧َٓ حُلخ٤ُش طَرش ٝٗشؤس ك٢ حَٓ ٓٔظيس .

  :Modernitéنؽذاشح ا - س

حُٔاا٤ٌُٞٞؿ٤خ ٝ ٝ  رااَؿْ ٓااٖ شٔااخػش ٝطاايحه٬ص ٛااٌح حُٔلٜااّٞ كاا٢ حُٔٞحػاا٤غ حُٔٞٓاا٤ُٞٞؿ٤خ     

حُ٘ااٞحس كاا٢ حُؼظاا٣َش  ح٧ٓااَسحُظاا٢ طٔااؼ٠  ح٧ٓااخ٤ُذ ٛاا٢ هظاايٗخ رٜااخ كاا٢ ىٍحٓااظ٘خ حُلِٔاال٤ش ،ك٤ااغ

 يءحُِظلظا٤َ ٝ حُظلاٞم حُيٍحٓا٢ رارلٔذ ح٩ٌٓخٗخص حُٔظخكش ُٜخ ًظٞك٤َ حُـٞ ح٬ُٔثْ حٓظويحٜٓخ ،

طاٞك٤َ طَك٤اٚ، ٝؿظٔاخػ٢ ٓاٖ ٛاٞ ح ٓاخ اُا٠حُظٞحطاَ حُايحثْ ، حٌُٔخكاؤس ٝ ٝ ٗلٔا٢ ًخُظشاـ٤غ رٔخ ٛٞ

   ٝٓخثَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلي٣ؼش .
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 انفصم انصاَٙ

 

 تانًعرًغ انعضائش٘ انُٕٔٚحاألعهٕب انرشتٕ٘ ٔ األعشج 

 

 

 

 (ح٫ٛظٔخّ  ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٢ رخُظَر٤ش ح٣َٓ٧ش )  ذًٓٛذ -

 انرشتٕ٘ األعهٕبانًثؽس األٔل : ياْٛح 

 انٕاقغ()انًفٕٓو ٔ األعشج انعضائشٚح انًثؽس انصاَٙ : 

 خاذًح انفصم -
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 األعشٚحتانرشتٛح انغٕعٕٛنٕظٙ االْرًاو  فٙذًٓٛذ :  -

أٝ حُظَر٤ااش حُٞحُي٣ااش ٓااٖ حُٔلااخ٤ْٛ حُشااخثؼش كاا٢ حُؼوخكااش حُؼظاا٣َش  ح٧ٓاا٣َشٓلٜااّٞ حُظَر٤ااش  إ    

 ،ٝطؼظزَ أًؼَ ش٫ٞٔ ٝ ػٔوخ ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ ًخٗض ٓخثيس كظ٠ ػٜي ه٣َاذ ٓؼاَ حُظَر٤اش حُظال٤ش

ٝ حُظَر٤ش حُز٤ج٤اش ٝ حُظَر٤اش ح٫ؿظٔخػ٤اش ،ٌُٜٞٗاخ شاخِٓش ٌُاَ طِاي حُٔلاخ٤ْٛ ٝ طظوطخٛاخ ُظظؼخٓاَ ٓاغ 

 حُٔٔظـيحص ك٢ حُلخػَ ٝ حُٔٔظوزَ.
1
 

ٝط٣ٌٜزاٚ كا٢ أٛاْ حُلظاَحص  حُلَى ًٜٞٗخ طظ٠ُٞ ٍػخ٣ظٚأ٤ٔٛش هخطش ك٢ ر٤جش  ح٧َٓسك٤غ طلظَ ٝ   

ًٔاخ  ٝ أػٔوٜخ أػَح ك٢ ر٘خء شوظ٤ظٚ ٝط٣ٌٖٞ حطـخٛخطٚ ٝه٤ٔٚ ٝ أكٌخٍٙ ٝ ك٢ طش٤ٌَ ك٤خطٚ ػخٓاش ،

ؿ٤ٔاغ َٓحكاَ  ٝ حُٞؿيح٤ٗاش كا٢ طوغ ػ٤ِٜخ حُٔٔئ٤ُٝش حٌُزَٟ ٖٓ ٝحؿذ حُظَر٤اش حُوِو٤اش ٝ حُي٤٘٣اش 

خس ح٫ؿظٔخػ٤اش حُٔ٘ظٔاش كٜا٢ أُٝا٠ ُِل٤ا ح٧ُٝا٠طظٌإٞ ح٫طـخٛاخص  ك٤خس حُلَى ،ٝك٢ ح٧َٓس أ٣ؼخ 

 ح٩ػايحىحُا٘شء  ٩ػيحى٣لظي ك٤ٜخ حُلَى ٢ٛٝ طؼظزَ أهٟٞ ٬ٓف ٣ٔظويٓٚ حُٔـظٔغ  اٗٔخ٤ٗشؿٔخػش 

 ٨ُٓاَسح١ٌُ ٣ويّ حُلَى ٝ حُٔـظٔغ ،ٝهي أؿٔؼض هزَحص حُ٘خّ ٝطـاخٍد حُؼِٔاخء ػِا٠ ٓاخ ح٤ُِْٔ 

ك٤اغ ٗـاي إٔ ٓاٖ ك٤اخس حُلاَى أ١ حُطلُٞاش حُٔزٌاَس  ح٧ُٝا٠ٖٓ أػَ ػ٤ٔن هخطاش ها٬ٍ حَُٔحكاَ 

كاا٢ ٛااٌٙ حَُٔكِااش ٣وؼااغ طٔخٓااخ ٧ٓااَطٚ ،ك٤ٌاإٞ ٓااَٜ حُظشااٌَ ٝ حُوخر٤ِااش ُ٪٣لااخء حُطلااَ ػٔٞٓااخ 

 حُظؼِْ ٝك٢ كخؿش ىحثٔش ُٖٔ ٣ؼُٞٚ ٣َٝػ٠ كخؿخطٚ حُـ٤ٔٔش ٝ حُ٘ل٤ٔش حُٔوظِلش .ٝ

  

ػ٠ِ أٜٗخ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣ظلاٍٞ ٓاٖ ه٬ُٜاخ حُلاَى ٓاٖ ؽلاَ ػاخؿِ ٓؼظٔاي ػِا٠ حُظَر٤ش  ا٣ٝ٠ُ٘ظَ  

ٓٔائ٤ُٝش طخٓاش ،ٝٛا٢ ػٔاَ اٗٔاخ٢ٗ ٓٔائٍٝ ػاٖ ٗلٔاٚ ٝٗخػاؾ ؿ٤َٙ حػظٔخىح ٤ًِخ ا٠ُ كَى ٍحشي 

طؼ٢٘ رظؼ٤ِْ أكَحى حُـ٤َ حُـي٣ي ٤ًق ٣ٌِٕٔٞ ك٢ ٓوظِاق حُٔٞحهاق ػِا٠ أٓاخّ طٞهؼاخص حُٔـظٔاغ 

ًٝاٌح ه٤ٔاٚ  ٝ ح٫ؿظٔخػ٤شؿٞحٗزٚ حُـ٤ٔٔش ٝ حُؼو٤ِش ٝ حُٞؿيح٤ٗش كش ٖٓ ًخ ح٩ٗٔخٕك٤غ طظؼخَٓ ٓغ 

ح٧ٓاخ٤ُذ ح٧كؼاَ ٧ر٘اخثْٜ كا٢ طَر٤اش أر٘اخثْٜ ػايس طٔاخإ٫ص  ح٥راخء،٣ٝٞحؿٚ ٝ حطـخٛخطٚ ٝ أكٌخٍٙ 

أّ ٣ظزؼاإٞ ؽ٣َاان حُٞٓااؾ كاا٢ ٛااَ ٣ظًَاإٞ ُٜااْ حُل٣َااش أّ ٣و٤اايْٜٝٗ ٝ ٣ِٔاإٞ ػِاا٤ْٜ ٓااخ ٣َ٣اايٕٝ 

أٝ  ٓظوظظا٤ٖ اؿخراخصرط٣َوش ٝحػ٤اش ػ٤ِ٘اش ٣ٝزلؼإٞ ػاٖ  ح٥رخء،ٓئحٍ هي ٣ظيٍ ػٖ حُٔؼخِٓش 

 ٧ر٘اخثْٜكظٌإٞ طاَر٤ظْٜ  ا٤ُاٚٝ آهَٕٝ ٫ ٣ُٞإٞ ُاٚ أ١ حٛظٔاخّ ٫ٝ ٣٘ظزٜإٞ طـخٍد هخطش ،ًٝٝ 

                                                           
،مذكرة دراسة ميدانية لبعض المدارس االبتدائية بأورالل – االجتماعية بين األسرة و المدرسة وكفاءة المتعمم االبتدائيأساليب التربية زىرة عثمان ،  1
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طوؼغ ٨ُٛٞحء ٝ حُظَٝف ك٢ ك٤ٖ إٔ حُظَر٤اش حُلؼخُاش طؼظٔاي ػِا٠ ٓؼَكاش حُواخث٤ٖٔ ػ٤ِٜاخ طِوخث٤ش 

 حُٔـظٔغ .ٝحػخس كخؿخص حُلَى َٝ ٓ حُظَر٣ٞش  ح٧ْٓرخُوٞحػي ٝ 

كاا٢  ٔلٜاا٢ٓٞ ح٧ٓااِٞد حُظَراا١ٞ ٝح٧ٓااَس ح٣ُٝٞ٘ااشرااخُظؼ٣َق رٗلااٖ ٓااٖ ٛااٌح حُلظااَ  ٝحٍطؤ٣٘ااخ     

تةةٕادس انرغٛةةش فةةٙ ْةةٙ  يةةا حُٔل٣ٍٞااش : ػِاا٠ أٛااْ حُظٔااخإ٫ص ح٩ؿخرااشٓااغ  حُٔـظٔااغ حُـِحثاا١َ ،

األعانٛة انرشتٕٚح انرقهٛذٚح ٔ انؽذٚصةح ْٙ  ٔيا  ؟ انرشتٛح األعشٚح فٙ ظم انرؽٕالخ االظرًاػٛح

   ؟ تٍٛ األعشج انًًرذج ٔ األعشج انُٕٔٚح
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 انًثؽس األٔل: ياْٛح األعهٕب انرشتٕ٘  -

 يفٕٓو انرشتٛح : -أٔال

       ٓظااطِق حُظَر٤ااش ٓااٖ حُلؼااَ ٍراا٠ ٝ ٍراا٠ حُشاا٢ء أ١ ٗٔااخٙ ُٝحىٙ ،ٝ ٍراا٠ حُطلااَ أ١ أٗشااؤٙ      

انرشتٛةةح ٝ .  Education ٝ حُلَٗٔاا٤ش  Education ؿااٌحٙ ٝػولااٚ ٝأىرااٚ كاا٢ ح٫ٗـ٣ِ٤ِااش ٓظااطِقٝ 

ٓظٌاخ٬ٓ ٝ ط٣ِٝايٙ  اػايحىحٝ حُظَر٤اش ػ٤ِٔاش اػايحى حُلاَى ُِل٤اخس  ،طؼ٢٘ حُظ٘شاجش ٝ حُظ٤ٔ٘اش اصطالؼا

 ٗلٞ ح٧كؼَ ٝٓغ ٓخ ٣ظلن ٖٓ ػخىحص ٝه٤ْ حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ.رخُٜٔخٍحص ٝ طؼي٣َ ًِٓٞٚ 

إٔ حُظَر٤ش ٢ٛ حُل٤خس ٢ٛٝ ػ٤ِٔش ط٤ٌاق را٤ٖ حُلاَى ٝر٤جظاٚ ٝطل٣ٞاَ ٗشاخؽخطٚ  ظٌٕ د٣َٕٟٝ٘ٚ   

 ا٠ُ أكؼخٍ طوزِٜخ حُـٔخػش حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ .

ٝؿي٣َ رخًٌَُ إٔ أْٛ أٗٞحع حُظَر٤ش ُظ٢ ٣ظِوخٛخ حُلَى ؽ٤ِش ك٤خطٚ ٢ٛ حُظَر٤ش ح٣َٓ٧ش حُظا٢ طِؼاذ  

حُظَر٤ااش ح٧ٓاا٣َش ،ٝهااي كااَص حُزااخكؼٕٞ ػِاا٠ حٓظوظااخء أٗٔااخؽ  ح٧ر٘ااخءىٍٝح ًز٤ااَح كاا٢ ٓٔااظوزَ 

كظَٜص ٗٔخًؽ ٓا٤ٔٞٗيّ ٝشاخكَ ٝر٤ٌاَ ٝؿ٤َٛاخ ٝطٌاخى ٛاٌٙ حُ٘ٔاخًؽ طـٔاغ ػِا٠ ٝؿاٞى ٗٔطا٤ٖ 

ًز٤اااااا٣َٖ ُِظَر٤ااااااش ٣ظٔااااااؼ٬ٕ كاااااا٢ حُاااااا٘ٔؾ ح٣٫ـااااااخر٢ )طوزَ،كذ،حٓااااااظو٬ٍ(،ٝحُ٘ٔؾ حُٔااااااِز٢ 

)ٍكغ،ػيحء،طزؼ٤ش(.
 1

 

 ؼٛاج انفشد ٔ انًعرًغ : ظشٔسج انرشتٛح ٔ أًْٛرٓا فٙ-شاَٛا 

حُظَر٤ش ػ٤ِٔش ػ٣ٍَٝش ٫ٓظَٔحٍ حٌُخثٖ حُزش١َ ك٢ٜ طٌٔ٘اٚ ٓاٖ طاي٣ٍذ أكاَحىٙ ك٤اغ أٜٗاْ       

٣ُٞيٕٝ ْٝٛ ٓاِٝى٣ٖ رٔـٔٞػاش ٓاٖ ح٫ٓاظؼيحىحص حٍُٞحػ٤اش حُز٤ُٞٞؿ٤اش حُظا٢ طلظاخؽ اُا٠ طاوَ ٝ 

،ٝٛاا٢ ػاا٣ٍَٝش  طٞؿ٤ااٚ،ٓٔخ ٣ٌٔااٖ حُلااَى ٓااٖ حُظ٤ٌااق ٝ ح٫ٓااظي٫ٍ ػِاا٠ حُطااَم ح٧ُٓااش ُِؼاا٤ش

ًٜٞٗخ طوّٞ رٔـٔٞػش ٖٓ حُٜٔخّ حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ طٔخْٛ ك٢ ططا٣َٞ حُشاؼٞد ٝط٤ٔ٘ظٜاخ ح٫ؿظٔخػ٤اش ٝ 

ػِاا٠ ٓٞحؿٜااش حُظلااي٣خص ،ٝر٘ااخء ػِاا٠ ٛااٌح كاابٕ ُِظَر٤ااش أ٤ٔٛااش  ٝ ح٫هظظااخى٣ش ٝكاا٢ ٣ُااخىس هاايٍطٜخ 

٤خؿش ٤ًاخٕ كٜا٢ ػا٣ٍَٝش ُز٘اخء ٝطا طؤػ٤َحص ٫ ٣ٔظٜخٕ رٜخ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُلَى١ ٝ ح٫ؿظٔاخػ٢

.٣ٌٖٝٔ طِواا٤ض ػااٍَٝس حُظَر٤ااش ٝ ٝشوظاا٤ظٚ ٝ اػاايحىٙ ُظاا٘خػش حُٔـظٔااغ حُٔٔااظوز٢ِ ح٩ٗٔااخٕ

 أ٤ٔٛظٜخ ٖٓ ه٬ٍ رؼغ حٌُظخرخص ك٢ حُ٘وخؽ حُظخ٤ُش :

حُٔـظٔااغ ٣ٔااظَٔ ٓااخ ىحٓااض حُظَر٤ااش طلااخكع ػِاا٠ حٓااظَٔح٣ٍش حٌُااخثٖ حُزشاا١َ ًٔااخ هااخٍ أكااي  إ -

حُظَرا٢ حُظا٢  اُا٣٠لظاخؿٕٞ  ح٧ؽلاخٍحُظَر٤اش ٛاٞ إٔ  اُا٠حَُٔر٤ٖ إٔ حُٔزذ ح١ٌُ ٖٓ أؿِٚ ٗلظاخؽ 

                                                           
 .14بوفولة خميس ،مرجع سابق ،ص   1
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٣ٔاظط٤غ  كظا٠حُظَر٤اش  اُا٠،ُٝٔخ ًخٕ حُطلاَ شاي٣ي ح٫طٌاخٍ كٜاٞ ٣لظاخؽ  ح٩ٗٔخ٤ٗشطٌٔزْٜ حُظلخص 

 ٝرخُظخ٢ُ طظلون ح٫ٓظَٔح٣ٍش . ٗلغ ٗلٔٚ

ٝ أطزلض  ًزَٟ ُِشؼٞد  إعرشاذٛعٛح قٕيٛحكخُظَر٤ش طؼظزَ  ظاَة االعرًشاسٚحاػخكش ا٠ُ  -

ٍٝها٢ كؼاخٍطٜخ  حُٔـظٔؼاخصٕ طوايّ حُوا٧،٢ٓٞ ح٫ٖٓ٧ طوَ أ٤ٔٛش ٝ أ٣ُٞٝش ػٖ أ٣ُٞٝش حُيكخع ٝ 

ُٝاا٤ْ ػِاا٠ ػاايىْٛ ،ٝهااي طِح٣اايص أ٤ٔٛااش  ح٧كااَحىٗٞػ٤ااش ُٝاا٤ْ ػِاا٠  ح٧كااَحى٣ؼظٔااي ػِاا٠ ٗٞػ٤ااش 

حُا١ٌ حُاٞحػ٢  ح٩ٗٔاخٕه٤ٓٞخ ٌَُ حُلٌٞٓاخص كٜا٢ حُظا٢ طوِان  حٛظٔخٓخحُظَر٤ش كظ٠ أطزلض طٔؼَ 

حُظوايّ ٣ؼظٔاي أٓخٓاخ ػِا٠ ٗٞػ٤اش ح٧كاَحى ػِا٠ ػايىْٛ ،ٝٛ٘اخ طظٜاَ أ٤ٔٛاش  ٣ؼظٔي ػ٤ِاٚ ٝؽ٘اٚ ٧ٕ

 حُظَر٤ش ٝػٍَٝطٜخ رخػظزخٍٛخ حُٔٔئُٝش ػٖ ٌٛح حُـخٗذ حُ٘ٞػ٢ ك٢ ح٩ٗٔخٕ .

ٖٓ ك٤غ ًاْٜٞٗ كا٢ ػ٬هاخص حؿظٔخػ٤اش  ٨ُكَحىانرًُٛح االظرًاػٛح  ػايم يٓى فٙإ حُظَر٤ش  -

ٝحٍْٛ حُٔظؼيىس ك٢ حُٔـظٔغ ًخُو٤خّ ريٍٝ حُٔٞحؽ٘ش حُظخُلش حُوخىٍس ػِا٠ طلٔاَ طلَػٜخ ػ٤ِْٜ أى

،ٝٓٔخٍٓااش حُلوااٞم ٝ حُٞحؿزااخص حُٔٔاائ٤ُٝخص ٝ حُو٤ااخّ رخُٞحؿزااخص حُظاا٢ طلَػااٜخ ٛااٌٙ حُٔٞحؽ٘ااش 

ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ًخُو٤خّ رايٍٝ ح٧د ٝ ح٧ّ ،ٝٗـاخف ٛاٌٙ ح٧ىٝحٍ ٣ظٞهاق ػِا٠ ىٍؿاش حُ٘ؼاؾ حُو٤ٓٞش 

حُو٤ااخّ رٜااٌٙ ح٧ىٝحٍ ٣ؼااُِ كاا٢ حُلااَى ح٩كٔااخّ رخ٫ٗظٔااخء ػِاا٠ أٓااخّ حًظٔااخد  حُظَراا١ٞ ،ًٔااخ إٔ

         طاالخص حؿظٔخػ٤ااش ٓظشااخرٜش ًٔااخ طوااّٞ حُظَر٤ااش ر٘وااَ حُواا٤ْ ٝ ح٫طـخٛااخص ٝ حُٔؼااخ٤٣َ ح٫ؿظٔخػ٤ااش 

 ٝ أٗٔخؽ حُِٔٞى حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ ٝ حُظ٢ طْ طلي٣يٛخ ٝ طَط٤زٜخ ك٢ حُٔـظٔغ.

ُِٔـظٔؼخص ٧ٕ حُؼ٘ظَ حُزش١َ ٛاٞ أٛاْ ػاَٝس  انرًُٛح االقرصادٚح ػايم يٓى فٙإٔ حُظَر٤ش  -

طٔظٌِٜخ ىُٝش ٝهي طؤًي حُيٍٝ حُْٜٔ ح١ٌُ طوّٞ رٚ حُظَر٤ش ك٢ ٣ُخىس ح٩ٗظاخؽ ،ٝ أطازق ٣٘ظاَ ُِظَر٤اش 

٧ٕ حُؼ٘ظاَ حُزشا١َ ك٢ ٣ُخىس ح٩ٗظخؽ ،ٝأطزق ٣٘ظَ ُِظَر٤ش ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٫هظظخى٣ش ُِٔـظٔؼخص 

ٜااخ أ١ ىُٝااش ٝهااي طؤًااي حُاايٍٝ حُٜٔااْ حُاا١ٌ طوااّٞ رااٚ حُظَر٤ااش كاا٢ ٣ُااخىس ح٩ٗظااخؽ ٛااٞ أٛااْ ػااَٝس طٔظٌِ

،ٝأطزق ٣٘ظَ ُِظَر٤ش ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٫هظظخى٣ش ػِا٠ أٜٗاخ حٓاظؼٔخٍ ها٢ٓٞ ُِٔاٞحٍى حُزشا٣َش،ًٔخ إٔ 

      حُظَر٤ش ىٍٝ ٛاخّ آهاَ ٣ظٔؼاَ كا٢ ط٘شا٤ؾ حُٔئٓٔاخص ح٩ٗظخؿ٤اش ٝ حُظا٘خػ٤ش ػاٖ ؽ٣َان ٓاخ طاٞكَٙ 

ٓؼَكش ٝ أٓخ٤ُذ ُِؼَٔ ٝ ح٩ٗظخؽ ،ٝطٞؿي حُؼي٣ي ٓاٖ ح٧رلاخع حُظا٢ اٛظٔاض ريٍحٓاش ٝ ططٍٞٙ ٖٓ 

حُؼخثي ح٫هظظخى١ ُِظَر٤ش ٝ حُظؼ٤ِْ ٝ حٓظوِظاض إٔ ٛاٌح حُؼخثاي ٣لاٞم أػاؼخكخ ٓؼاخػلش أ١ ػخثاي 

 آهَ ٖٓ أ١ حٓظؼٔخٍ ك٢ أ١ ٓـخٍ .

                  حُوِو٤ااااش ، ك٤ااااغ طزااااَُ أ٤ٔٛظٜااااخ حٌُز٤ااااَس كاااا٢ ٗوااااَ حُواااا٤ْ  انرشتٛةةةةح نُقةةةةم انقةةةةٛىػااااٍَٝس  -

ٛااٌٙ حُواا٤ْ ٝ حُؼااخىحص حُوِو٤ااش  ٙ كاا٢ طَٓاا٤نَحُـٔخ٤ُااش ٝٛااٌح ٓااٖ هاا٬ٍ حُظلخػااَ حُلخطااَ ٝ أػااٝ
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،كخ٧ه٬م حُل٤ٔيس طؤط٢ ٖٓ حُ٘شؤس حُلٔ٘ش اػخكش ا٠ُ إٔ حُظَر٤ش طٔاخػي ػِا٠ ط٤ٔ٘اش حُاٌٝم حُٔا٤ِْ 

 ٨ُكَحى ٝطوي٣َ حُـٔخٍ ك٢ شظ٠ طٍٞٙ ٝ أشٌخُٚ .

ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ػ٠ِ ِٓٞى ح٧كَحى كخٌُزخٍ ٣ ظشٔسٚح فٙ انرٕظّٛ ٔ انغٛطشج االظرًاػٛحانرشتٛح  -

حُطلااَ ٣ٌٔااذ ، ًٔااخ طًَااِ ػِاا٠ حُؼااخىحص حُ٘خكؼااش ٝطؼزظااٚ ،  َٓػاا٤ش أًااخد حُلااَى حُٔااًِٞخص 

 .ح٤ٓٞ٤ُشحًُِٔٞخص حُٔوظِلش ٣ٞحؿٚ رٜخ ٓٞحهق حُل٤خطٚ 

 يفٕٓو األعانٛة انرشتٕٚح:  -شانصا

رخ٧ِٓٞد حُظَر١ٞ ٛٞ ٓـٔٞع ح٩ؿَحءحص ٝ حُطَم ٝ حُٞٓخثَ حُٔظزؼاش ٓاٖ ؽاَف حُٔوظٞى      

حُٞحُي٣ٖ ٓغ حُطلَ ٌٛح ح٧ِٓٞد ٣ز٠٘ ٝكن حطـخٛاخص ٓؼ٤٘اش ٣ظز٘خٛاخ  حُٞحُاي٣ٖ،٣ٌٖٔ إٔ طٌإٞ ٛاٌٙ 

ح٧ٓاخ٤ُذ ح٣ـخر٤اش طوايّ حُطلااَ ٝٓاٖ ػاْ ح٧ٓااَس ًٔاخ ٣ٌٔاٖ إٔ طٌإٞ ٓااِز٤ش طٜايّ ك٤اخس حُطلااَ ٫ٝ 

 .َٓسطلون أٛيحف ح٧

      ٝطؼَكٜخ  ًخِٓاش حُشا٤ن شاؼزخٕ ٝػزاي حُـاخرَ طا٤ْ : أٜٗاخ ٓـٔٞػاش حُطاَم حُظا٢ طٔاظويٜٓخ ح٧ٓاَس 

ٝ حُٔئٓٔخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ح٧هَٟ ك٢ ط٘شجش حُلَى ٝطؼ٤ِٔٚ حُوا٤ْ ٝ حُٔؼاخ٤٣َ ح٫ؿظٔخػ٤اش ٝٛاٌح ٓاٖ 

ه٬ٍ ػ٤ِٔخص حُظلخػَ حُٔٔظَٔ .
1
 

٣ٝظٌٕٔٔٞ رٚ ٖٓ أٓخ٤ُذ ك٢ طَر٤ظْٜ ٝٓؼاخِٓظْٜ  ٥رخءح٣ٝؼَكٜخ حٓٔخػ٤َ ٝكخّ رؤٜٗخ :" ٓخ ٣وّٞ رٚ 

ك٢ ٓٞحهق ك٤خطْٜ حُٔوظِلش " ،أٓاخ رَٝٗاٞ ك٤ؼَكٜاخ رؤٜٗاخ " حُوظاخثض ٝ ٤ُٔٔاِحص ُا٘ٔؾ  ٧ر٘خثْٜ

 . ٝ حَُٔحٛو٤ٖ " ح٧ؽلخٍحُِٔٞى حُٔؼَٝع ٖٓ هزَ حُٞحُي٣ٖ طـخٙ 

َٓس ك٢ طَر٤ش أر٘خثٜخ ٝ طَر٤ظْٜ ٓاٖ أؿاَ حُلظاٍٞ ك٢ٜ طِي حُظو٤٘خص ٝ حُطَم حُظ٢ طٔظويٜٓخ ح٧

 ح٥راااخءػِااا٠ ح٤ُٔاااِحٕ حُؼواااخك٢ ٝ ح٫ؿظٔاااخػ٢ ٝر٘اااخء حُشوظااا٤ش ح٫ؿظٔخػ٤اااش حُٞظ٤ل٤اااش ،كٔؼخ٣شاااش 

                 ٍكااااغ أٓااااخ٤ُذ حُظَر٤ااااش حُٔظٞحٍػااااش اُاااا٠ُِظـ٤ااااَحص حُٔاااا٣َؼش كاااا٢ حُٔـظٔااااغ ىكؼااااض رؼؼااااْٜ 

ٌُا٢ طظازق ٝ حُوا٤ْ حُؼوخك٤اش حُـي٣ايس  ح٧ٗٔاخؽخ ٝ حُزلغ ػٖ أٓاخ٤ُذ ؿي٣ايس ،ٝحُظا٢ طؼٌاْ رايٍٝٛ

ؿِءح ٖٓ شوظ٤ش حُٞحُي٣ٖ ،" ك٤غ ٣ٌشق ُ٘خ رلغ حُٞحُاي٣ٖ ػاٖ أٓاخ٤ُذ ؿ٤ايس ُظ٘شاجش حُظاـخٍ 

ٕ ".حٓظـيىس ٝط٘زغ ٖٓ حُظَٝف حُظ٢ ٣ؼخ٣شٜخ حُٞحُي ح٧ٓخ٤ُذإٔ ٌٛٙ 
2
 

 االذعاْاخ انٕانذٚح ٔ األعانٛة انرشتٕٚح : -ساتؼا
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٣ـايٍ طٞػا٤ق  ح٧ٓاَسحُظَر٣ٞش حُٔٔخٍٓش ك٢  رخ٧ٓخ٤ُذحُٜٔظْ رخُلي٣غ ػٖ ٓٞػٞع حُزلغ      

حُٔظطِق ٧ٗ٘خ ٗـيٙ ك٢ حَُٔحؿغ ٣َى رظ٤ؾ ٓوظِلش ٌُٜٝ٘خ طلَٔ ك٢ ؽ٤خطٜخ ٗلاْ حُٔؼإٔٞ  ٌٛح

ش ٝٗلْ حُٔؼ٠٘ حَُٔحى ك٢ حُزلغ ، كٜ٘خى ٖٓ ٤ٔٔ٣ٜخ رخ٧ٓخ٤ُذ حُظَر٣ٞش ٝ أك٤خٗاخ أٓاخ٤ُذ حُٔؼخِٓا

 .خ٫طـخٛخص حُٞحُي٣ش أٝ ح٫طـخٛخص حُظَر٣ٞش ك٢ ح٧َٓس رحُٞحُي٣ش ٝط٠ٔٔ أ٣ؼخ 

رؤٗااٚ كخُااش ٓااٖ ح٫ٓااظؼيحى حُؼوِاا٢ ٝ حُؼظااز٢ ٣اائػَ ػِاا٠  االذعةةاِ ALLPORT ٣ٝؼااَف  أُزااٍٞص   

حٓظـخرش حُلَى ُِٔٞحهق حُظ٢ طٔظؼ٤َ ٌٛٙ ح٫ٓظـخرش ك٢ٜ اًح حٓظؼيحى أٝ ٤ٓاَ أٝ طٌا٣ٖٞ ٗلٔا٢،ٖٝٓ 

حُا١ٌ ٝػاؼٚ ٓا٤ي ٓلٔاي ػزاي حُؼاخٍ ك٤اغ  ح٩ؿَحث٬ُ٢طـخٙ ٗـي حُظؼ٣َق ر٤ٖ حُظؼ٣َلخص حُلي٣ؼش 

ؽ٣َان  حُوؼخ٣خ حُظ٢ طٜ٘ٚ ر٘خء ػ٠ِ هزاَحص ٌٓظٔازش ػاٖ  رؤٗٚ ٓٞهق حُشوض طـخ٣ٙؼَف ح٫طـخٙ 

حُاظؼِْ ٓااٖ ٓٞحهااق حُل٤اخس حُٔوظِلااش،كٜٞ إً ٓلااَى ًاخٖٓ ٣وااغ ٍٝحء ٓااِٞى حُلاَى ك٤اايكغ حٓااظـخرش 

 ُٔؼ٤َ ٓؼ٤ٖ كظظَٜ ًِٓٞخص ُلظ٤ش أٝ ػ٤ِٔش .

طَر٤ااش حُٔوظااٞى رخ٫طـخٛااخص حُٞحُي٣ااش أٜٗااخ طِااي ح٧ٓااخ٤ُذ حُظاا٢ ٣ظزؼٜااخ ح٥رااخء ٝ ح٧ٜٓااخص كاا٢ أٓااخ 

 أر٘خثْٜ ٝ ط٘ؼٌْ ك٢ طٍٞس ٍىٝى أكؼخٍ ٝآقػخٍ ٣ؼزَ ػٜ٘خ ح٧ر٘خء ك٢ ٓٞحهق ك٤خطْٜ حُٔوظِلش . 

 األعانٛة انرشتٕٚح تٍٛ ذصٕساخ اٜتاء ٔ ذصٕساخ األتُاء : -خايغا

ٛااْ حُاا٣ٌٖ  كخ٥رااخء ح٧ر٘ااخءًٝٔااخ ٣اايًٍٜخ  ح٥رااخءًٔااخ ٣اايًٍٜخ  ح٧ٓااخ٤ُذ حُظَر٣ٞااشٛ٘ااخى كااَم راا٤ٖ    

ٝكااان ٓاااخ ٣َٝٗاااٚ ٓ٘خٓااازخ كٔاااذ شوظااا٤خطْٜ  ح٧ر٘اااخءٝ ٣ظوااإٌٝ حُواااَحٍحص طـاااخٙ  ٣ٔخٍٓاااٜٞٗخ

ٓوظِلاش  حُظَر١ٞ كظٌإٞ ٍإ٣اظْٜ ُِٔٞحهاق ح٧ِٓٞدكْٜ ح٣ٌُٖ ٣ٔخٍّ ػ٤ِْٜ  ح٧ر٘خءٝظَٝكْٜ،أٓخ 

٣َؿزإٞ كا٢ كٔخ٣اش حُطلاَ ٝاكخؽظاٚ رخَُػخ٣اش  ح٥راخءًٔخ ك٢ كخُش حُٔزخُـش ك٢ حَُػخ٣ش ٓاؼ٬ ٗـاي 

٤ِٓٔش ْٜٓ٘ ،ٌُاٖ ح٫راٖ ٣ايٍى ٛاٌح ح٧ٓاِٞد رؤٗاٚ ؿ٤اَ ٬ٓثاْ ُاٚ ٝ ٣ظاؤػَ راٚ ،كا٬ ٣ٞؿاي آراخء  ر٤٘ش

 ٣ٔؼٕٞ ا٠ُ طي٤َٓ أؽلخُْٜ ا٫ ك٢ كخ٫ص ح٫ػطَحرخص حُ٘ل٤ٔش حُلخىس أٝ حُؼو٤ِش.

أٝ حُٔؼخِٓااش  إٔ حُيٍحٓااخص حُظاا٢ حٛظٔااض رٔٞػااٞع حُظَر٤ااش أٝ حُظ٘شااجش ح٧ُٝاا٠ٝطٞػااق حُيٍحٓااخص 

ظيٍ حُٔؼِٞٓخص ٛاٞ حُٞحُاي٣ٖ ٝرؼاي ططاٍٞ حُيٍحٓاخص ٝطؼٔوٜاخ كا٢ ىٍحٓاش حُؼ٬هاش حُٞحُي٣ش ًخٕ ٓ

ٓاٖ حُٔاِٞى كا٢ ر٤ٖ أٓخ٤ُذ حُٞحُي٣ٖ ٝ شوظ٤ش ح٧ر٘خء طـ٤َ ٓظيٍ حُٔؼِٞٓخص ٝطـ٤َص حُ٘ظاَس 

أًؼااَ حٍطزخؽااخ ر٘ٔااٞٙ  ٧ٜٗااخٓااٖ ٝؿٜااش ٗظااَ حُطلااَ  رااٖح٫ٓؼ٘ااخٙ حُٔاايٍى ٓااٖ ؽااَف  اُاا٠كااي ًحطااٚ 

حُ٘لٔااا٢ ح٫ؿظٔاااخػ٢ ٓاااٖ حٍطزخؽٜاااخ رخُٔاااِٞى حُلؼِااا٢ ُِٞحُي٣ٖ،ؿاااٌ إٔ حُلاااَى ٣ٔاااظـ٤ذ حهظ٤خ٣ٍاااخ 

 ُِٔئػَحص ك٤ظَؿٜٔخ ٣ٝلَٔٛخ رخُؼٞىس ا٠ُ ًحطٚ. 
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ػِا٠ هزاَحطْٜ  ر٘اخءراخء ٣ظز٘إٞ أٓاخ٤ُذ طَر٣ٞاش  ٓاخ ٣َٝٗاٚ ٓ٘خٓازش إٔ ح٧ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٔاٖ حُواٍٞ     

ح٧ٓاخ٤ُذ طائػَ ػِا٠ حُطلاَ ٝك٢ حُٔوخرَ ٗـي إٔ ٌٛٙ .ُِٔٞحهق  ٝ ٓي٤ًٍٖ  ٝٓؼِٞٓخطْٜ ِٝٓحؿْٜ

كاٍٞ ح٫ر٘اخء ػ٤ِ٘اخ حُظواَد ٓاٖ  ر٘خء شوظ٤ظٚ ٖٓ ؿ٤ٔغ حُ٘ٞحك٢ ،ٝػ٤ِٚ كاخٕ ٓؼَكاش آٍحثٜاْ ك٢ 

٣لزاٚ ٌُٝ٘اٚ ٍؿاْ أٗاٚ  ح٧د ُٚه٬ٍ ح٥رخء كوي ٣شؼَ ح٫رٖ رَكغ ٖٓ ٓؼخِٓش ٝحُي٣ْٜ أًؼَ أ٤ٔٛش 

ػ٤ِٚ ػيّ اظٜخٍ ػٞحؽلٚ ُظٌٕٞ طَر٤ظاٚ ٫ر٘اٚ ٓا٤ِٔش،ٝػ٠ِ ٣ـذ  ظوخىح ٓ٘ٚ إٔ ٫ ٣ظَٜ ُٚ ًُي حػ

 أًؼَ ىهش ٓوخٍٗش رٞؿٜش ٗظَ ح٥رخء. طٌٕٞ ح٧ر٘خءٗظَ ك٢  حُظَر٣ٞش  ح٧ٓخ٤ُذًُي كخٕ ٓؼَكش 

٣ٌٔااٖ ىٍحٓااش أٛااْ ٓظااخَٛ ٝ ٓئشااَحص ح٧رؼااخى حُظاا٢ : أعةةانٛة انرشتٛةةح األعةةشٚح يظةةاْش -عادعةةا

 ًًَص ٜٝٓ٘خ :

 اإلًْال : / انؽًاٚح انضائذج .5

 َعذ : األٔنٛاءيٍ انًؤؽشاخ انذانح ػهٗ انؽًاٚح انضائذج ػُذ 

 ؿِن ح٧د ٝ ح٧ّ ك٢ كذ حُطلَ ٝ حُٔلخكظش ػ٤ِٚ ٝكٔخ٣ظٚ ٖٓ ًَ ش٢ء. -

 اُا٠ٖٔ حُٔ٘اٍِ ُٞكايٙ أٝ ًٛخراٚ حُشاي٣ي ٓاٖ ؿ٤اخد حُطلاَ ػاٖ حُز٤اض أٝ حُواَٝؿ ح٧را٣ٖٞ ٞهِو -

 حُٔيٍٓش ٓ٘لَىح .

 رخَُػخ٣ش حُطز٤ش حُؼخ٤ُش.اكخؽظٚ  -

 طوي٣ْ ًَ ٓخ ٣لظخؿٚ ٖٓ ؽِزخص. -

ح٩كَحؽ ك٢ اػطخثٚ حُٔخٍ.  -
1

 

 ه٤خ حُٞحُي٣ٖ أٝ ٬ًٛٔخ ٤ٗخرش ػٖ حُطلَ رخُٞحؿزخص. -

حُظيهَ ك٢ شئٝٗٚ. -
2

 

 . طَر٤ظٚحُظٔخَٛ حُٔلَؽ ك٢  -

ػيّ طًَٚ ٣ظلَٔ ٓظخػذ حُل٤خس . -
3

 

 ٔيٍ يؤؽشاخ اإلًْال َعذ :

 ٓٔخٍٓش حُِٔٞى حَُٔؿٞد ك٤ٚ .ػيّ طشـ٤غ حُطلَ ػ٘ي  -

ػيّ ٓلخٓزظٚ ػ٘ي ٓٔخٍٓش حُِٔٞى ؿ٤َ حَُٔؿٞد ك٤ٚ . -
1
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 ػيّ حُٔئحٍ ػٖ حُطلَ. -

ربشزخع كخؿخطٚ .ػيّ حُٔزخ٫س  -
2

 

 حُظـخػ٢ ػٖ حُظظَكخص ح٤ُٔجش ٝػيّ ٓلخُٝش اط٬كٜخ. -

 انقغٕج : انرذنٛم  .6

 ٔيٍ يؤؽشاخ انرذنٛم َعذ :

 ًخٗض شخًس.ح٩ًػخٕ ُٔطخُذ حُطلَ ؿ٤ٔؼٜخ ٜٓٔخ  -

 حُوؼٞع حُِحثي َُؿزخص حُطلَ. -

 ػيّ اشؼخٍٙ روطجٚ ٝػيّ ؿؼِٚ ٣ظلَٔ ٗظخثؾ أهطخثٚ . -

 ه٤ٔش أٝ ٗظخّ. ٣٧شػيّ طي٣ٍزٚ ػ٠ِ ح٫ٓظؼخٍ  -

ػيّ طي٣ٍزٚ ػ٠ِ طلَٔ أ٣ش ٓٔئ٤ُٝش ك٢ ك٤خطٚ رخٍُِٔ٘ ٝك٢ ػخِٓظٚ ُِ٘خّ . -
3

 

 ٔيٍ يؤؽشاخ انقغٕج َعذ :

 رغ حُوٞف ك٢ حُطلَ.  -

 ؿَّ حُوِن. -

 ط٤ٔ٘ش حُشؼٍٞ رخٌُٗذ  -

 ٗزٌ حُطلَ.  -

اٛٔخُٚ ك٢ اشزخع كخؿخطٚ حُ٘ل٤ٔش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُـ٤ٔٔش. -
4

 

 انرغهػ : انذًٕٚقشاغٛح  -3

 ٔيٍ يؤؽشاخ انرغهػ َعذ :

 طَحٓش ًز٤َس ك٢ ػزؾ ًِٓٞٚ -

 ٓؼخهزظٚ ػ٠ِ أهطخثٚ ٜٓٔخ ًخٗض طـ٤َس -

 حُظٜي٣ي رخُؼوخد اًح ػظ٠ ح٧ٝحَٓ.  -

-  
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 َعذ :ٔيٍ يؤؽشاخ انذًٚقشاغٛح 

 اػطخء حُطلَ ك٣َش حُظظَف ٝ حُ٘شخؽ  -

 حُظـخُٝ ػٖ أهطخثٚ .  -

 ٣ٔٔلٕٞ ُٚ إٔ ٤ٔ٣طَ ػ٤ِْٜ .  -

ٓٔخ٣َس ٍؿزخص حُطلَ ٝكخؿخطٚ ك٢ حُز٤ض. -
1
 

 انرزتزب : االذغاا  -4

 يٍ يؤؽشاخ االذغاا َعذ :

 ط٘خٓن ٝ طٌخَٓ ٝحٗٔـخّ ر٤ٖ حُٞحُي٣ٖ ك٢ حُظَر٤ش  -

 ػيّ طـ٤٤َ ح٥رخء ُِظٞؿ٤ٜخص ٝ حُ٘ظخثق حُظ٢ ٣ؼطٜٞٗخ ح٠ُ أ٫ٝىْٛ ٖٓ ك٤ٖ ح٠ُ آهَ.  -

 طز٢٘ هٞحػي ػخرظش ك٢ حُظَر٤ش   -

 حطلخم ٝ حٗٔـخّ ر٤ٖ حُٞحُي٣ٖ ك٤ٔخ ٣و٫ٞٗٚ ٝٓخ ٣لؼ٬ٗٚ.  -

 ٔيٍ يؤؽشاخ انرزتزب َعذ :

 ح٬ُحٗٔـخّ ٝ ح٬ُٓ٘طو٤ش ك٢ طَر٤ش حُطلَ.  -

 ٥هَ ك٢ ٗلْ حُٔٞػٞع. طـ٤َ ِٓٞى حُٞحُي٣ٖ ٖٓ ك٤ٖ  -

ٓؼخِٓش حُطلَ ٓؼخِٓش كٔ٘ش ا٫ أٓخ حُ٘خّ .  -
2

 

 حهظ٬ف ٓؼخِٓش ح٧د ػٖ ٓؼخِٓش ح٧ّ .  -

 حُظ٘خهغ ر٤ٖ حُلؼَ ٝ حُوٍٞ ٦ُرخء.  -

   :انًغأاج /انرفشقح   -5

 يٍ يؤؽشاخ انرفشقح َعذ :

 حُظلَهش ر٤ٖ ح٩هٞس ٝ ح٧هٞحص )حًٌٍُٞ ٝ ح٩ٗخع(.  -

 (ح٧طـَأٝ  ح٧ًزَحُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ح٧ر٘خء ك٢ طَر٤ظْٜ )كذ ح٫رٖ   -

 ط٤٤ِٔ أكي ح٧ر٘خء ػ٠ِ اهٞطٚ ُظٞك٤َ طلخص ٓؼ٤٘ش ك٤ٚ ًظلٞهٚ ػ٠ِ اهٞطٚ. -

 ٔيٍ يؤؽشاخ انًغأاج َعذ :

 (ك٢ حُٖٔ ٫٫ ك٢ حُـْ٘ ٫ٝ ك٢ حُظَط٤ذ ٝ  ) ح٧ر٘خءػيّ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ   -
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 .ٓؼخِٓش حٌُزخٍ ٝ حُظـخٍ ر٘لْ حُط٣َوش )ٖٓ ٗخك٤ش حُلذ ٝ حُؼطق ٝ حٌُٔخكجش  ٝ حُؼوخد(  -

طِو٢ حُـ٤ٔغ ُ٘لْ ح٧ٝحَٓ ٝ حُظٞؿ٤ٜخص. -
1

 

 انؼقاب ٔ انصٕاب : -6

 ٔيٍ يؤؽشاخ انؼقاب َعذ :

 اشؼخٍ حُطلَ رخٌُٗذ ًِٔخ أط٠ ًِٓٞخ ؿ٤َ َٓؿٞد ك٤ٚ .  -

 حُؼوخد حُزي٢ٗ .  -

 شؤٗٚ . طلو٤َ حُطلَ ٝ حُظو٤َِ ٖٓ -

 حُزلغ ػٖ أهطخء حُطلَ ٝ اريحء ٬ٓكظخص ٛيحٓش ٓٔخ ٣لوي حُطلَ ػوظٚ رٌحطٚ .  -

 ٓوخٍٗظٚ رؤؽلخٍ آه٣َٖ  -

 حُشظْ ٝ حُِؼ٘خص.  -

 حٌُِٔخص حُـخٍكش ٝ حُٔو٣َش. -

 :انشفط / انرقثم  -7

 يٍ يؤؽشاخ انرقثم َعذ :

 حٛظٔخّ حُٞحُي٣ٖ رظَر٤ش حُطلَ ٍٝػخ٣ظٚ ٝ حُٔلخكظش ػ٤ِٚ -

 ح٫ٛظٔخّ رٔٔظوزِٚ ٝ حُظوط٤ؾ ُٚ   -

 حُظليع ػ٘ٚ رظٍٞس ح٣ـخر٤ش. -

 اشؼخٍ حُطلَ رخُلذ ٝ حُل٘خٕ ٝ ححكظَحّ -

 .حُظٔظغ روؼخء ٝهض ؽ٣َٞ ٓؼٚ ك٢ حُز٤ض  -

 ٔيٍ يؤؽشاخ انشفط َعذ :

 طٌَحٍ ح٩شخٍس ا٠ُ ٗٞحك٢ حُ٘وض ك٢ حُطلَ .  -

 حُؼَد حُٔزَف ٝ حُظؤ٤ٗذ حُٔٔظَٔ. -

 ح٫ٓظـخرش حُِٔز٤ش ُطِزخطٚ.  -

 ٛـَ حُطلَ ٝػيّ ح٬ٌُّ ٓؼٚ أٝ حُـِّٞ ح٤ُٚ .  -

 ؽَىٙ ٖٓ حُز٤ض.  -

ػيّ اشزخع كخؿخطٚ .  -
1
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   :انرثؼٛح / االعرقالل  -8

 ٔيٍ يؤؽشاخ االعرقالل َعذ :

 ُِطلَ رٔٔخٍٓش ٗشخؽخطٚ ٝ أُؼخرٚ ٝ أػٔخُٚ رل٣َش ح٥رخءٓٔخف  -

 ط٤ٓٞغ ىحثَس كًَش حُطلَ.  -

طي٣ٍذ حُطلَ ػ٠ِ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ٗلٔٚ ك٢ ًَ حُ٘ٞحك٢ .  -
2

 

 ٔيٍ يؤؽشاخ انرثؼٛح َعذ :

 حُظيهَ ك٢ ٗشخؽ حُطلَ   -

 ٍؿزش ح٥رخء ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ طل٤ٌَ ح٧ر٘خء ٣طخرن طل٤ٌَْٛ.  -

 ػيّ طلَٔ ح٥رخء ح٫رظؼخى ػٖ أر٘خثْٜ   -

 : انؼٕايم انًؤششج فٙ أعانٛة انرشتٛح األعشٚح -عاتؼا

 :   نهٕانذٍٚ االظرًاػٙانًغرٕٖ انصقافٙ ٔ  .5

ح٧را٣ٖٞ ٝ ح٧ٓاِٞد حُٔلؼاَ كا٢ حُظَر٤اش كخ٥راخء ح٤ٓ٧إٞ ٤ٔ٣ِإٞ ٛ٘خى حٍطزخؽ ر٤ٖ ىٍؿش طؼِْ    

اُاا٠ حٓااظويحّ حُشاايس كاا٢ طَر٤ااش ح٧ؽلخٍ،ر٤٘ٔااخ ح٥رااخء حُٔظؼِٔاإٞ ٤ٔ٣ِاإٞ اُاا٠ حٓااظويحّ حُظشااـ٤غ 

،ٝحُلخٍ ًٌُي رخُ٘ٔزش ٨ُٜٓخص .
3

 

حُؼوخكش ربٌٓخٜٗخ طلي٣ي ٓخ ٣ِو٘ٚ ح٥رخء ٨ُر٘خء ٝإٔ حُؼوخكخص حُٔوظِلش ُٜاخ أٓاخ٤ُزٜخ حُٔوظِلاش ًٔخ إٔ    

 ك٢ طَر٤ش حُطلَ
4
ٝ طظؤػَ ًاٌُي أٓاخ٤ُذ حُظَر٤اش راخهظ٬ف حُطزواخص ح٫ؿظٔخػ٤اش ،كخُطزواش حُؼ٤ِاخ ،  

أهاَ طايه٬ كا٢  ط٤َٔ ا٠ُ طَر٤اش ح٧ر٘اخء رط٣َواش أًؼاَ ىكجاخ ٝك٘خٗاخ ٝ أًاَ طلٜٔاخ ٝهزا٫ٞ ،ًٔاخ أٜٗاٖ

إٔ أٓخ٤ُذ حُظَر٤ش طظؤػَ رخهظ٬ف حُطزواخص ح٫ؿظٔخػ٤اش ،كخُطزواش حُؼ٤ِاخ ط٤ٔاَ اُا٠ ٝٗـي  شئْٜٝٗ .

ٝ أًؼَ طلٜٔخ ٝ هز٫ٞ ،ًٔاخ أٜٗاٖ أهاَ طايه٬ كا٢ شائْٜٝٗ . طَر٤ش حُز٘خء رط٣َوش أًؼَ ىكجخ ٝ ك٘خٗخ
5
 

ف اػاخٍس حُشاؼٍٞ رخُاٌٗذ ٝأٓخ حُطزواش حُٔظٞٓاطش طٔاظويّ أٓاِٞد حُ٘ظاق ٝ ح٩ٍشاخى حُا١ٌ ٣ٔاظٜي

                                                                                                                                                                                           
 100 – 101مصباح عامر ، مرجع سابق ،ص   1
 96مصباح عامر ،مرجع سابق،ص   2
،منشورات الثقافة و اإلرشاد القومي،دمشق  دراسة ميدانية لواقع العائمة السورية–تركيب العائمة العربية ووظائفيا محمد صفوت األخرس ،     3
 618 ص 317.  1976،
 .118،ص  1978،دار النيضة العربية ،القاىرة،دط، نظرياتيا،-قياسيا–سيكولوجية الشخصية بمحدداتيا غنيم سيد محمد ،  4 

 .497، ص  1998دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ، ،أسسو و تطبيقاتو،  –النمو اإلنساني  سيد محمود طواب ، 5
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ٝ اػخٍس هِوٚ ػ٠ِ ًَِٓٙ ك٢ ح٧َٓس أٝ حُٔـظٔغ حُوخٍؿ٢ ،ر٤٘ٔخ طٔظويّ حُطزواش حُاي٤ٗخ  ُيٟ حُطلَ

حُؼوخد حُزي٢ٗ أٝ حُظٜي٣ي رٚ .
1
 

 انقٛى انذُٚٛح ٔ انخهقٛح : .3

ٝ ح٫ٗظٔاخء  ح٧ه٬ها٢ط٤َٓن  ه٤ْ حُظي٣ٖ ٝ ح٫ُظِحّ  ا٠ُاً ٗـي ح٧َٓ حُٔلخكظش ٝ حُٔظي٣٘ش ط٤َٔ    

أر٘اخثْٜ رخُٔٔاخؿي ٝىٍٝ حُؼزاخىس ٝ طؼوا٤لْٜ  اُاِحّٝ ٣لَطإٞ ػِا٠  ح٧ر٘اخءحُلؼخ١ٍ كا٢ ٗلاّٞ 

ٗـي حُٔاَ حُظا٢ ى٤٘٣ش ،ٝٓؼخهزش ًَ كَى ٣وَؽ ػٖ ٗطخم حُؼخىحص ٝ حُظوخ٤ُي حُي٤٘٣ش ،ك٢ ك٤ٖ  ػوخكش

ٝ ح٫ٗظٔخء حُلؼخ١ٍ . ٗخرغ ٖٓ حُي٣ٖ ٝ حُظوخ٤ُي طو٤ِي ًَ ِٓٞى ا٠ُط٤َٔ 
2
 

 : ذشكٛة األعشج .4

ك٢ ظَ ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘اش ُاْ طوظِق أٓخ٤ُذ حُظَر٤ش ك٢ ح٧َٓس حُٔٔظيس ػٜ٘خ ك٢ ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش ،    

 رٜاخ ٓاٖ هزاَ ،ُٝا٣ْظزق ٌُِزخٍ أٝػخػْٜ ٝ ٫ طاؤػ٤َْٛ ٝ ٫ ٓاِطش حُظٞؿ٤اٚ حُظا٢ ًاخٗٞح ٣ظٔظؼإٞ 

 ح٧ك٤اخُِٕاِٝؿ٤ٖ ،ٝكا٢ أؿِاذ ٝ حُٔشاٍٞس حٌُزاخٍ رلؼاخ ُِ٘ظاق  ا٣٠ُظزق ُِشزخد كخؿش ٬ُطـخٙ 

طوغ ػ٠ِ ح٧ّ . 
3

 

 يذُٚح(:-يغرٕٖ انرؽعش )سٚف  .5

ٓاٖ  ح٧ٓاَسطظؤػَ أٓاخ٤ُذ حُظَر٤اش رطز٤ؼاش حُل٤اخس ح٫ؿظٔخػ٤اش كا٢ ح٣َُاق ٝ حُٔي٣٘اش ،ٝطٞهؼاخص     

حُٔٔظاايس طلااض ؽخثِااش حُلخؿااش  ح٧ٓااَٗٔااؾ  اُاا٠ح٣َُل٤ااش ط٤ٔااَ  كخ٧ٓااَسكاا٢ ًاا٬ حُز٤جظاا٤ٖ ، ح٥رااخء

ح٫ؿظٔخػ٤ش ُؼيى ح٫ٝ٧ى ٓاٖ أؿاَ حُٔٔاخػيس كا٢ أػٔاخٍ حٍُِحػاش ٝ طَر٤اش حُل٤ٞحٗاخص كخُطلاَ كا٢ 

ػشَ ٓا٘ٞحص أٝ أهاَ ،كا٢ كا٤ٖ أٓاَس حُٔي٣٘اش طؼاخ٢ٗ ٓاٖ حُز٤ض ٌٓ٘ رِٞؿٚ ق ٣ٔخْٛ ك٢ ىهَ ٣حَُ

حُظو٤ِاَ ٓاٖ  ح٧ٓاَسزاَ ٓشخًَ حٌُٖٔ ٝػ٤ن كؼخء حُز٤ض أٓخّ ٓطخُذ ح٧ر٘خء كا٢ حُِؼاذ ،ٓٔاخ ٣ـ

، كظ٤ٔااَ  ح٧ٓاَسحُٔظز٘ا٠ ٓاٖ هزااَ  ح٧ٓاا٣َش،ٝٛااٌٙ حُظاَٝف طائػَ ػِاا٠ ٗٔاؾ حُظَر٤اش  ح٧ر٘اخءػايى 

،كاا٢ كاا٤ٖ أٓااَ  ح٫ٗـااخُٝ حُظٔااِؾ ٝ حُظشااـ٤غ ػِاا٠  طز٘اا٢ أٓااِٞد ح٫ٓااظو٬ٍ اُاا٠ح٣َُل٤ااش  ح٧ٓااَ

ٕٞ كا٢ كٔخ٣اش أر٘اخثْٜ ،ًٔاخ أٜٗاْ ٣ظايهِ ح٧ر٘اخءحُٔي٣٘ش ٣ظزٕ٘ٞ أٓخ٤ُذ أهَ طشيى ك٢ حُٔا٤طَس ػِا٠ 

                                                           

 ،4،دار النيضة العربية ،القاىرة ، ط التنشئة االجتماعية لمطفل في األسرة العربية–أطفالنا كيف نربي إسماعيل محمد عماد الدين و آخرون ،  1 
 .27،ص  197.

ص  4117  1،األمرة  لمطباعرة و النشرر و التوزيرع ،الجزائرر ،ط  التنشئة  االجتماعية و السموك أالنحرافي لتمميذ المدرسة  الثانويةمصباح عامر ،   2
91 . 
 ،152 – 153 مكتبة عين شمس ص ، 1999،  مشكالت األسرة و الطفولة الخدمة االجتماعية المعاصرة ومد عفيفي ، عبد الخالق مح  3
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 اُا٠ٜٓٔخ ًخٕ  ر٤ٔطخ ،ٝحُٞهٞف ٓغ حُطلَ ظخُٔاخ أٝ ٓظِٞٓاخ ،ًٔاخ ط٤ٔاَ هخٍؿ٢ ، حػظيحءٖٓ أ١ 

طز٢٘ حطـخٙ حُلٔخ٣ش حُِحثيس ٝ حُل٣َش ...
1

 

 ؼعى األعشج : .6

كظ٘ااخهض كـااْ ح٧ٓااَس ٣ؼٔااَ ػِاا٠ ٣ُااخىس حَُػخ٣ااش  كـااْ ح٧ٓااَسطظااؤػَ أٓااخ٤ُذ حُظَر٤ااش رؼخٓااَ    

ك٤ٖ ح٧َٓ حٌُز٤َس ُْٜ كَص ه٤ِِش َُٔحهزش أ٫ٝىْٛ . ك٢حُٔزٌُٝش ُطلَ،
 2

 

 ذٕصٚغ األدٔاس تٍٛ األب ٔ األو :  .7

 ح٧ّٝ   ح٧دراا٤ٖ  ُاا٨ىٝحٍػااخىٍ ٤ااَ ؿرااخُ٘ظَ اُاا٠ حُٔـظٔؼااخص حُؼَر٤ااش ٗااَٟ إٔ ٛ٘ااخى ط٣ُٞااغ     

ٝ  ح٧ّٛاا٢ ٜٓٔااش  ح٧ؽلااخٍإٔ طَر٤ااش  ح٧ؿِااذٛ٘ااخى ؿ٤ااخد ٓؼ٘اا١ٞ ُاا٨د حُاا١ٌ ٣ؼظزااَ كاا٢  ،ك٤ااغ

إٔ حُٞهااض حُاا١ٌ ٣وؼاا٤ٚ ح٧د كاا٢ حُٔ٘ااٍِ ؿ٤ااَ ًااخف ُِٔشااخًٍش كاا٢ ٍػخ٣ااش  ح٧ٜٓااخصأٝػاالض 

،ٝرخُظاخ٢ُ حُطلَ،٣ٌٝخى ىٍٝ ح٧د ٣ظوِض طي٣ٍـ٤خ ٝ ٣ظؼاخظْ ىٍٝ ح٧ّ رلٌاْ هاَٝؽ حُٔاَأس ُِؼٔاَ 

حُؼخِٓاش ٓٔاخ  ح٧ّحُظَر٣ٞاش ،ٝٛاٌح ٣شاٌَ ػزجاخ ػوا٬٤ ػِا٠  ح٧ىٝحٍطلخٍٝ إٔ طؼٞع ًُي رؤهٌ ًاَ 

 .ٗل٤ٔخ ٣٘ؼٌْ ػ٠ِ طظَكخطٜخ ٝ أٓخ٤ُزٜخ ك٢ طَر٤ش أر٘خثٜخ ٣ٔزذ ُٜخ طٞطَح 

   ظُظ انطفم : .8

ٝ رخُظاخ٢ُ ٣ا٘ؼٌْ  حًٌٍُٞ ك٤غ ٣لؼِٕٞ ح٩ٗخعحُـِحث٣َش ر٤ٖ حًٌٍُٞ ٝ  ح٣َٓ٧ٞؿي ط٤٤ِٔ ك٢    

ػ٠ِ أٓخ٤ُذ حُظَر٤ش ُِـ٤ٖٔ٘ ،ٌٝٛح حُظلؼ٤َ ٣يكغ ا٠ُ اٗـخد ح٣ُِٔي ٓاٖ ح٧ؽلاخٍ ٩ٗـاخد حُاًٌَ 

 ك٢ ٣ُخىس ػيى حًٌٍُٞ،ٝح١ٌُ ٣٘ؼٌْ ػ٠ِ أٓخ٤ُزْٜ ُْٜ . ٝ َُؿزش ح٧َٓس

 أشش أعانٛة انرشتٛح ػهٗ عهٕك انطفم : - شايُا

حُطلاَ اُا٠ ٓشا٬ٌص ٓا٤ًِٞش ٛا٢ حُلَٓاخٕ ٓاٖ  ٖٓ أْٛ أٓخ٤ُذ حُظَر٤ش حُوخؽجش حُظ٢ طؼاَع    

ٍػخ٣ااش  ح٧ّ ،شااؼٍٞ حُطلااَ رخُااٌٗذ،اكَحؽ ح٧راا٣ٖٞ كاا٢ حُظٔااخٓق ،حٓااظزيحى ح٥رااخء،ؽٔٞف ح٥رااخء 

ؼخٍرش .ٔظحُِحثي،حطـخٛخص حُٞحُي٣ٖ حُ
3
 

إٔ أٓاِٞد ػايّ ح٫طٔاخم )حُظٌراٌد( ٣ائى١ ُٔشاخػَ  (P.H. Mussen) تةٕل ُْةش٘ يٕعة٣ٍاَٟ  

ك٤غ ٫ ٣ٔظط٤ؼٕٞ ك٢ ظِاٚ حُظ٤٤ٔاِ را٤ٖ ٓاخ ٛاٞ ٓوزاٍٞ ٝٓاخ ٛاٞ ؿ٤اَ ٓوزاٍٞ  ح٧ؽلخٍحُل٤َس ػ٘ي 

٘اخ آهاَ أٝ ٓٞحكواش أكاي ح٧را٣ٖٞ ٣ؼي رٔؼخرش حُٔٞحكوش حُ٘ٔز٤ش ػِا٠ حُٔاِٞى ك٤ ح٧ِٓٞد،ًٔخ إٔ ٌٛح 

                                                           
 .94عامر ، مرجع سابق ، ص ح مصبا  1
 ،11عبد الخالق محمد عفيفي ، مرجع سايق ،ص   2

 .28، ص 4 ط بيروت، اليالل، مكتبة المراىقة، و الطفولة سيكولوجية :مصطفى غالب  3
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كظ٠ ٝ إ حػظَع ػ٤ِٚ ح٥هَ، ٣ظَؿٜٔخ ُطلَ ػ٠ِ أٗٚ رٔؼخراش ىٍؿاش ٓاٖ ىٍؿاخص حُٔأخف رٜاٌح 

حُِٔٞى .
1
 

ُظَحه٢ ك٢ طَر٤ش حُظـخٍ ٖٓ ح٧ٓزخد حَُث٤ٔش ٫ًظٔخد حُِٔٞى حُؼيٝح٢ٗ ػ٘يْٛ ،كبًح ٣ٝؼظزَ ح  

ًااخٕ حُؼاايٝحٕ ٓااٖ ٗخك٤ااش حُطلااَ ٣ِلاا٢ حُظَحهاا٢ أٝ حُظاايػ٤ْ أٝ ح٩ػخرااش ٓااٖ هزااَ حُٞحُااي٣ٖ ،كاابٕ ٛااٌح 

حُِٔٞى ح٧ر١ٞ ٣يػْ حُِٔٞى حُؼيٝح٢ٗ ػ٘ي حُطلَ .
2
طائػَ أٓاخ٤ُذ حُظَر٤اش حُٞحُي٣اش حُٔظشايىس أٝ ٝ 

حُٔظٔخِٛش ك٢ ٣ُخىس حُِٔٞى حُؼيٝح٢ٗ ػٖ ح٧ر٘خء ،ك٤غ ٣َٟ ًَ ٖٓ ٓاخ١ٍٝ ٝط٤ِلاٍٞ إٔ حُؼواخد 

ُاي٣ْٜ ،ًٝاٌُي طٔاخَٛ ح٥راخء حُشاي٣ي حُزي٢ٗ حُشي٣ي ٨ُر٘خء ٣ئى١ ا٠ُ ٓٔظ٣ٞخص ػخ٤ُش ٓاٖ حُؼايٝحٕ 

 ٓغ ح٧ر٘خء ٣ُٞي ػيٝحٗخ ُحثيح .
3
 

 انؼشتٛح : األعشجأعانٛة انرشتٛح فٙ  –ذاعؼا 

كاا٢ ًؼ٤ااَ ٓااٖ أٓااَ حُزِاايحٕ حُؼَر٤ااش حُٔوظِلااش ،ًٔااخ إٔ  حُظَر٤ااشحُظٔااِط٢ كاا٢  ح٧ٓااِٞد٣٘ظشااَ     

زااي٢ٗ ٣ؼظزااَ ظااخَٛس ػخٓااش كاا٢ حُٔـظٔؼااخص حُؼَر٤ااش ،كخُطااخرغ حُـخُااذ كاا٢ ٛااٌٙ ُحُؼوااخد ح حٓااظويحّ

حُزِيحٕ ٛاٞ حُطاخرغ حُظٔاِط٢ ،ٝٗـاي حُظٔاِط٤ش ٛا٢ ٗٔاؾ أٓاِٞد حُؼازؾ ح٫ؿظٔاخػ٢ ،ٝطظٜاَ كا٢ 

  ح٧ؽلاخٍحُا١ٌ ٣ظواٌ حُوَحٍحص،ٝؽخػظاٚ ٝحؿزاش ػِا٠  ح٧َٓسٛٞ ٤ٓي  كخ٧د ح٧ؽلخٍأٓخ٤ُذ طَر٤ش 

         كظَرااا٠ ك٤ااٚ حُوشاااٞٗش ٝ حُواااٞس حُؼَر٤اااش طؼااي حَُؿاااَ ُااايٍٝ ٍؿاا٢ُٞ ًًااا١ٍٞ  كخ٧ٓااَسٝ حُِٝؿش،

       ًٔخ ر٤٘ض حُيٍحٓخص حُٔظ٣َش طٔظويّ حُؼواخد حُزاي٢ٗ كا٢ حُظَر٤اش ٝ حُـَأس ٝ ح٩هيحّ ٝ ح٤ُٔطَس .

ٝ ٤ٓ٫ٔخ حُز٤جخص حُشؼز٤ش ٝ ًٌُي حُٔـظٔغ حُٔـَر٢ .
 4

 

 :شٚحنٛة انرشتٛح فٙ األعشج انعضائأعا -ػاؽشا

 ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ حُٔظزؼش ك٢ ح٧َٓس حُـِحث٣َش ٗـي : 

 

 

                                                           
 .71ص  1999.القاىرة، الثقافة، و دار العمم ،-العالج طرق و األسباب -السموكية األطفال مشكالت :صفوت وفيق مختار  1
 العربي، الفكر دار،(اإلسالمي اليدى و االجتماعية النفسية األسس ، الطفولة نفس عمم :أحمد زكريا الشربيني و سيد المجيد عبد منصور  2

 310،ص 1،1998 القاىرة،ط 
3
 األولى الحمقة تالميذ من عينة لدى العدواني بالسموك الوالدية وعالقتيا المعاممة في السوية وغير السوية األساليب :الحميم عبد محمد منسي  

 .99،ص 1 989، 7العدد ، 1 ج مصر، طنطا، جامعة التربية، كمية مجمة باإلسكندرية، ، األساسي التعميم من
،مذكرة لنيل شيادة ماجستير ،كمية اآلداب و العموم االنسانية و االجتماعية ،قسم عمم= النفس  االستراتيجية االسرية التربوية لممتفوقينىميمة شادية ،  4

 76ص  ،جامعة باجي مختار ،عنابة 
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 :  انرقهٛذ .0

حُطلاااَ ًاااَ ٓاااخ ٣اااَحٙ أٓخٓاااٚ  رشاااٌَ طِواااخث٢ ٓاااٖ كًَاااخص ،أٓؼاااخٍ ،كٌخ٣خص،طؼ٤ِٔاااخص ،٣ٌظٔاااذ  

حُٔؼِٞٓخص كٔذ حُٔلخ٤ْٛ حُٔظيحُٝش ػ٘ي حُؼخثِش .
1

 

 :انغخشٚح ٔ اإلْاَح  .6

طٔااظويّ ح٧ّ ػِاا٠ حُؼٔااّٞ حُٔااو٣َش كاا٢ ٓؼخِٓااش ؽلِٜااخ حُٔشااخؿذ ٣ٝظزؼٜااخ كاا٢ ًُااي ح٩هااٞس ٝ      

ح٧هٞحص ح٧ًزَ ٓ٘خ ،حُطلَ حًٌَُ ُاٚ كٔخٓا٤ش ك٤ٔاخ ٣واض حػظاِحُٙ ر٘لٔاٚ ٝ حُٔايػْ ٓاٖ ؽاَف 

ٗٔخء حُؼخثِش ،كٜٞ ٣لْ رخُؼ٤ن ٝ ح٧ُاْ ػ٘اي ح٫ٗظواخص ٓاٖ ه٤ٔظاٚ ،ٝح٧ّ طٔاظؼَٔ ٛاٌٙ حُلٔخٓا٤ش 

ٝط٘وض ٓاٖ ه٤ٔظاٚ ك٤ٜ٘اخ طشاٌٞ ٓاٖ طظاَكخطٚ ىٕٝ إٔ طشاؼَ روطاٍٞس ٛاٌح حُظظاَف  ُيٟ حُطلَ

ػ٠ِ حػطَحد شوظ٤ظٚ .
2
 

 :  انرٓذٚذ  .3

طٔااظويّ ح٧ّ كاا٢ ٛااٌح ح٧ٓااِٞد رؼااغ حُلًَااخص أٝ ح٤ُااي٣ٖ ٩هخكااش حُطلااَ ،رخ٩ػااخكش اُاا٠ طٜي٣ااي 

حُطلَ رخ٧د ح١ٌُ ٣ؼظزَ ٍِٓ حُؼوخد حُزي٢ٗ ٝ حُِٔطش ك٢ حُز٤ض .
3

 

 :انهؼُح   .4

أ١ حُيػخء رخُشَ ،ٛاٌح ح٧ٓاِٞد ٣وِان راخُوِن ٝ حُظٜي٣ي،كواي ٣ائى١ اُا٠ ِٓٔاِش ٓاٖ حُٔظاخثذ ٝ   

حُشوخء ٝ حُظؼخٓش طٔظَٔ ك٢ حُٔٔظوزَ ،ٝٛ٘خى حػظوخى إٔ ٛيٙ حُِؼ٘ش طٍٞع كوي طظ٤ذ كظ٠ ح٧ر٘اخء 

 ٝ ح٧كلخى ، ُٜٝخ  ػ٬هش رطخػش حُٞحُي٣ٖ ٢ٛٝ َٓطزطش رخُي٣ٖ .

 :فٛح انرخٕٚف تانكائُاخ انخشا  .5

٣وض ػ٠ِ حُطلَ حُلٌخ٣خص ٝ ح٧ٓاخؽ٤َ ػاٖ حُـاٖ ٝ حُٔالَس ،٣ٝاظْ طو٣ٞاق حُطلاَ حُٔواخُق     

رخُـٍٞ ٝؿ٤َٙ ،ك٤ؼظوي حُطلَ أٗٚ ًَ ٖٓ ٣لخٍٝ حُؼظ٤خٕ ٝ حُظٔاَى طوٜاَٙ ؿ٤ز٤اش ،ُٝلٔخ٣اش حُطلاَ 

ؼاخى ٖٓ ٌٛٙ حُٔوِٞهخص حُـ٤ز٤ش ٣ؼٔاَ ُاٚ )كاَُ( ػ٘اي حُطخُاذ ،ٝأ٣ؼاخ ح٫ٓاظؼخٗش راخ  ٓاٖ أؿاَ ار

حُـٖ ،ٝ ح٫ػظوخى رؤٕ ًَ ٌٛٙ حُٔوِٞهخص ٢ٛ هخػؼش ٩ٍحىس هللا ٓازلخٗٚ ٝ طؼاخ٠ُ ،ٝطٞؿاي أىػ٤اش 

كخكظش طوخٍ ػ٘ي ًَ ٓٞهق.
4

 

 

                                                           
 
1
 Nafissa Zerdoumi : enfant d’hier – l’éducation de l’enfant en milieu traditionnel Algérien- , Maspéra, Paris, 

1970. P 173 – 174 
2
   Op- cit p 175. 

3
 Op- cit p 177. 

4
 Op- cit p 178 180 
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 :  انؼقٕتاخ   .6

٣ظلُٖٞ ح٧ٜٓخص ٖٓ حُل٘خٕ ا٠ُ ح٤ُٜـخٕ ػ٘يٓخ طظٌٍَ أهطخء حُطلاَ ،ك٤اغ ٣ٔاظويٖٓ حُؼواخد     

ّ حُطلَ ٓاٖ حُلًَاش ٍرطاٚ كا٢ حُٔا٣ََ أٝ حُشاـَس حُزي٢ٗ ح١ٌُ ٣ظَى آػخٍح ػ٠ِ حُـْٔ ،ًٔخ ٣لَ

ٓا٘ٞحص كظا٠ رِاٞؽ ،ٝػ٘ايٓخ  ٣ٝ6لَّ ٖٓ ح٧ًَ ُٔيس ؽ٣ِٞش ٝطؼخهذ ح٧ّ حُطلَ ك٢ ػَٔ ٓاخ را٤ٖ 

٫ ٣ـي١ ػواخد ح٧ّ ٣ظايهَ ح٧د روشاٞٗشٝ ٣ٔاظويّ حُؼظاخ ٝ حُلاِحّ حُـِاي١ كا٢ ػاَد حُطلاَ 

 ٢ٛٝ ٗخىٍس حُليٝع .

 :انًكافرخ   .7

حُطلَ ػ٠ِ حُِٔٞى حُلٖٔ ٛٞ ٍػخ هللا ،كخ٥رخء ٫ ٣وٕٞٓٞ رٌٔخكؤس حُلؼَ حُٔا١ٞ حٌُٔخكؤس ُلغ    

رَ ٣ٔ٘ؼٕٞ حُٔ٘زٜخص حُٔئُٔش ٝرخُظخ٢ُ طظَٜ حٌُٔخكؤس ك٢ طٍٞس ِٓز٤ش .
1
 

 انهعٕء إنٗ انطانة )انًشاتػ(: .8

 طٞؿي ػوش ُيٟ حُ٘خّ إٔ حُطخُذ ُٚ حُويٍس ػ٠ِ طو٣ْٞ حُطلاَ  ٝ ٓؼخُـاش حُؼظا٤خٕ ٝ ح٧ٓاَحع    

،ًٔخ ط٘ظشَ ظخَٛس ٣ُخٍس أػَكش ح٤ُٝ٧خء حُظخُل٤ٖ ُِظزخٍى رْٜ ٝ ؽِذ حُشلخء ْٜٓ٘.
 2

 

ٛااٌح ك٤ٔااخ ٣وااض ح٧ٓااَ حُظو٤ِي٣ااش ،ٝٗظااَح ُؼاايس طـ٤ااَحص ٝ طلاا٫ٞص ٓاا٣َؼش ؽااَأص ػِاا٠ ح٧ٓااَ 

حُـِحث٣َش ٝ حُظ٢ حٗؼٌٔض ػ٠ِ أٓخ٤ُذ حُظَر٤ش ح٣َٓ٧ش ،كخُظَر٤ش كخ٤ُاخ طوظِاق ػاٖ طَر٤اش ح٥راخء 

 ٢ ًُٝي ٧ٓزخد حُظخ٤ُش :ك٢ حُٔخػ

 ػؼق حَُهخرش ٫ٗشـخُٜٔخ رؤػٔخٍ طزؼيٛٔخ ػٖ حُز٤ض ُٞهض ؽ٣َٞ -

 ٓؼ٤ٜٔخ حُٔٔظَٔ ُِلظٍٞ ػ٠ِ حُٔخٍ رٔزذ ؿ٬ء حُٔؼ٤شش  -

طَحؿغ ِٓطش ح٧د ٝ ػاؼق حُٔاِطش حُٞحُي٣اش حُا١ٌ شاـغ حُطلاَ ػِا٠ ػايّ حكظاَحّ أ١ ٓاِطش  -

 أهَٟ .

 ظ٤ِٔ رـ :ٝرخُظخ٢ُ ٗظٞهغ إٔ أِٓٞد حُظَر٤ش ح٣َٓ٧ش ٣

 حٗولخع ك٢ حُظَحٓش ٝ حُشيس ٝ إ ٝؿيص ٣ؼزَ ػٜ٘خ رخُؼوخد حُزي٢ٗ ٫ أًؼَ . -

 ٣ُخىس حُظٔخَٛ ٝ حُظَحه٢  -

 .حٓظؼٔخٍ حُٞحُي٣ٖ آخ حُؤٞس حَُٔٔكش أٝ حُظٔخٓق حَُٔٔف ٝر٤ٖ ح٫ػ٤ٖ٘ ٣ؼ٤غ حُطلَ

 

                                                           
1
 Op- cit p 186 - 183 

2 Op- cit p 171-186  
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 (انًؼاصشجانرقهٛذٚح ٔ ) ح فٙ األعشج انعضائشٚح :عانٛة انرشتٕٚإَٔاع األ -ؼاد٘ ػؾش

حُـِحث٣َاش  ح٧ٓاَسكا٢  ح٧ٓا٣َشحُظَر٤اش  ٧ٓاخ٤ُذ٣ٌٔ٘٘خ حُظ٤٤ِٔ ك٤ٔخ ٢ِ٣ ر٤ٖ ػ٬ػش أٗاٞحع راخٍُس   

 حُـِحث٣َش حُظو٤ِي٣ش )حُٔٔظيس( ح٣ُٝٞ٘ش ٝ حُٔظلُٞش . ح٧َٓسأٗٔخؽ  ،حٍطزؾ ًَ ٗٞع ر٘ٔؾ  ٖٓ

أعانٛة انرشتٛح األعشٚح انرقهٛذٚح : - أ
1

 

ٓاٖ أؿاَ ط٘شاجش حُطلاَ ًُٝاي ػاٖ ؽ٣َان  ح٥راخء٢ٛٝ ح٧ٓخ٤ُذ حُظَر٣ٞش حُٔٔظؼِٔش ٓاٖ ؽاَف    

حُظٜي٣ي ٝ حُِؼ٘ش ٝ حُؼوٞرش ٖٓ أؿَ طو٣ْٞ ًَ ػ٤اٞد حُطلاَ،ٝ حُؼاَد ًظؼز٤اَ ػاٖ حُظؤى٣ذ،ًٝاٌح 

 ٓ٘ٚ ٓ٘خ . ٨ًُزَطؼ٣ٞي حُطلَ ٝ ط٣َٝؼٚ ػ٠ِ حُظزَ ٝ حُوؼٞع 

ٝٗـي ٌٛح ح٧ِٓٞد ك٢ ح٧َٓس حُظو٤ِي٣ش حُظ٢ ٗواّٞ ػِا٠ حُظل٣َان را٤ٖ حُـ٘ٔا٤ٖ ،كٜا٢ طَرا٠ حُز٘اض 

ُـؼِٜخ ٓئِٛش ُِل٤خس ح٣َٓ٧ش ًؤّ ،أه٬ه٤خ ٝى٤٘٣خ ًُٝي رظِو٤ٜ٘خ حُؼلش حُوخثٔش ػِا٠ حُل٤اخء ٝطَر٤ظٜاخ 

،كاخُِٝحؽ ػ٘اي حُز٘اض كا٢  ح٤ُُِ٘ٔاش ح٧شاـخٍطؼ٤ِٜٔاخ  اُا٠ اػخكشحُٔشخًَ ،ػ٠ِ حُظزَ ٝ ٓٞحؿٜش 

٫ٝ ٣ٌؼاَ  خكزظٚظآ اُا٠،أٓخ حُُٞي ك٤َر٠ ػ٠ِ ها٤ْ حَُؿاخٍ ك٤ٔ٤اَ  ح٠ٔٓ٧ٛٞ حُٜيف  ح٧َٓسٌٛٙ 

ىٍٓاض حُز٘ض،كٌٔخٜٗاخ ٣زوا٠ ىحثٔاخ  إٝكظ٠ ٓؼظْ ٝهظٚ هخٍؽ حُز٤ض،ك٤وؼ٢ حُـِّٞ ك٢ حٍُِٔ٘ 

،ُظواّٞ  ك٤اٚ رخُٔاٌحًَس أٝ شاـَ حُز٤اض  كا٢ أٝهاخص حُيٍحٓاش ا٫ٛٞ حُز٤ض ،ك٬ ٣ٔأق ُٜاخ راخُوَٝؽ 

إٔ حُشااخٍع ٛااٞ ٌٓخٗااٚ حُطز٤ؼاا٢ ٫ٝ ٣ٔااؤٍ ػااٖ حُٔاايس ٝ ٫  ح٧ٓااَس،ػِاا٠ ػٌااْ حُُٞااي حُاا١ٌ طااَٟ 

حُؼٔاَ )ؿ٤اَ ٍٓا٢ٔ( ًز٤اغ حُٔاـخثَ ٓاؼ٬... حُان  اُا٠حٌُٔخٕ ح١ٌُ ًاخٕ ك٤اٚ ،ٝٛ٘اخى ٓاٖ ٣ؼاطَ 

٠ ػـِ ح٥رخء ك٢ حُٔا٤طَس ػِا٠ أًؼَ ػَػش حٓظؼخٗش ح٧َٓ رْٜ،ٓٔخ ٣ئى١ اُ،ك٘ـي إٔ حُز٤ٖ٘ ْٛ 

ْٜ ،أٓاخ ٝ طاٞؿ٤ٜح٧ٛاَ حُطلَ ،ٌٝٛح ُوؼخء ٓؼظْ أٝهخص كَحؿٚ هخٍؽ حٍُِٔ٘ رؼ٤ايح ػاٖ َٓحهزاش 

ٝػخىحص حؿظٔخػ٤ش ٓؼ٤٘ش،ٓٔخ ٣َٜٔ َٓحهزظٜاخ ٝ حُز٘ض كظوؼ٠ ٓؼظْ حُٞهض ك٢ حٍُِٔ٘ ٗظ٤ـش ه٤ٞى 

حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ حُظو٤ِي٣اش ًؤٓاِٞد  ٓظخرؼظٜخ . ٝطوّٞ حُظَر٤ش ك٢ ح٧َٓس حُظو٤ِي٣ش )حُٔٔظيس( ػ٠ِ

 حُؤٞس ٝ حُظِٔؾ  ٝ أِٓٞد حُظلَهش .

   أعانٛة انرشتٛح األعشٚح انؽذٚصح : - د

ٝطظَٜ أٓخ٤ُذ حُظَر٤ش حُلي٣ؼش ك٢ ٗٔؾ ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش ،ٝك٤ٚ طظْ ػ٤ِٔش طؼ٤ِْ حُطلاَ حرظايحء         

حُظؼِاا٤ْ  اُاا٠أٝ حَُٝػااش ،ٝطاا٫ٞ حَُٝػااش اُاا٠ حُظؼِاا٤ْ حُظلؼاا١َ٤ حُوَآٗاا٢  اُاا٠ٓااٖ ح٧ٓااَس 

ط٘شاجش طٔاخػيٙ ػِا٠ ًُاي ، اًح طِوا٠  ا٫ٖٓ حُظؼِا٤ْ ،َٓكِش ػخ٤ُش  ا٫ٝ،٠ُ ٣ظَ حُٔظؼِْ  ح٩ُِح٢ٓ

ق ٓخروخ ،ًخٗض حُلظاخس ط٘وطاغ ػاٖ حُيٍحٓاش كا٢ حَُٔكِاش حُٔظٞٓاطش ،ٝٛاٌح ُزؼاي ٣ك٘ـي ٓؼ٬ ك٢ حَُ
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1
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حُلظاخس حُظا٢ طلٌٜٔاخ ػاخىحص طاخٍٓش  ،هخطاش ح٧ًاَحُٔٔخكخص ٝٓخ طظطِزٚ  ٖٓ ٓظخ٣ٍق حُ٘وَ  ٝ 

ٝ حُظا٢ طشاـغ ػِا٠  ،ٌٝٛح ٓخ ٫ ٗـيٙ ك٢ حُٔيٕ حُظ٢ طظٞكَ ك٤ٜخ ٤ٛخًَ طؼ٤ٔ٤ِش  ح٧َٓسٖٓ ؽَف 

ٗٞع حُظ٘شجش حُظ٢ طظِوخٛخ ك٢ حُٔي٣٘ش ٖٓ طشـ٤غ ػِا٠  ا٠ُ،ٌٝٛح ٍحؿغ ٝ اهزخٍ حُلظخس ػ٤ِٜخ حُيٍحٓش 

حُيٍحٓااش  ًٞٓاا٤ِش طئِٜٛااخ ُِؼٔااَ كاا٢ حُٔٔااظوزَ ،ٌُااٖ كاا٢ حُٞهااض حُلااخ٢ُ،ٝٓغ طلٔااٖ حُظااَٝف 

ح٣َُل٤ش ٓؼَ كع حُلظخس حُلؼ٣َش حُظ٢ طوطاٖ  ٝ حُؼوخك٤ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ،أطزق كع حُلظخسح٫هظظخى٣ش 

                  حُـِحث٣َاش ، ح٧ٓاَسهخطش ٓغ حُى٣اخى حُاٞػ٢ حُؼواخك٢ ػ٘اي ،كِٜخ حُلن ك٢ حُظ٘وَ ُِيٍحٓش،حُٔي٣٘ش 

ٝ حُٔؼ٣ٞ٘اش،ًُٝي ٓاٖ ها٬ٍ ر٘اخء  ،حُٔخى٣اش ٜٓ٘اخٝ حُظ٬٤ٜٔص حُظ٢ ٝكَطٜاخ ٓوظِاق ٤ٛخًاَ حُيُٝاش 

ٝ ط٤ٜجظٜاخ رـ٤ٔاغ ٓاخ طلظخؿاٚ ُظواّٞ رايٍٝح حُظَرا١ٞ ػِا٠ ٝ حُٔ٘طان حُ٘خث٤اش  ح٣ٍ٧اخفحُٔيحٍّ ك٢ 

أًَٔ ٝؿٚ .
1
 

طـ٤َ ر٤٘خطاٚ ٓاٖ  ا٠ُك٘ظ٤ـش ُِظـ٤َحص حُظ٢ شٜيٛخ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ك٢ ػ٤ِٔش حُظلؼَ،أىص      

ر٘اخء أٓا١َ ٣ؼٔاَ ك٤اٚ ًاَ كاَى كا٢  اُا٠ر٘خء حؿظٔخػ٢ ٓظ٤ِٔ ،٣ـِاذ ػ٤ِاٚ ٓا٤خىس حُظوخ٤ُاي ٝ حُوا٤ْ ،

حػااطَص ُِوااَٝؽ اُاا٠ حُؼٔااَ ُٔٔااخػيس ُٝؿٜااخ ػِاا٠ طلظاا٤َ حُؼاا٤ش ،ٝطلٔاا٤ٖ  كااخ٧ّٓٞػااغ ،

 اُا٠حُـي٣ايس ،ٓٔاخ أىٟ  ح٧ىٝحٍٝ حُٔاخروش ،ٓٔخ طَطذ ػٖ ًُي ط٘خهغ ر٤ٖ حٌُٔخٗخص َٓسح٧ٓؼ٤شش 

،ٝػٜيص حُظ٘شاااجش ح٫ؿظٔخػ٤اااش ُِطلاااَ ُٔئٓٔاااخص طَر٣ٞاااش أهاااَٟ ح٧ٓاااَسطوِااا٤ض كااا٢ ٝظاااخثق 

،ٝحٗؼٌْ ًاَ ح٧ٓاَسأًؼاَ ٓاٖ  ح٧ر٘اخء،ًخُٔيحٍّ ٝىٍٝ حُلؼخٗش ،ُظظزق ٢ٛ حُظ٢ طظ٠ُٞ طَر٤ش 

،٤ُٔااٞى ٓلِٜااخ ٗااٞع ٓااٖ  ح٧ر٣ٞااش،هخطااش ٓااغ ط٬شاا٢ حُٔااِطش  ح٧ٓاا٣َشًُااي ػِاا٠ طـ٤ااَ حُواا٤ْ 

 ٝك٣َش حُظظَف ،ٌٛٙ حُو٤ْ حُظ٢ طشٌَ أىم هظٞط٤خص ح٧َٓس حُـِحث٣َش . حُي٣ٔوَحؽ٤ش 

ًؤِٓٞد حُلٔخ٣ش حُِحثيس ، أٓاِٞد ٖٝٓ أْٛ أٓخ٤ُذ حُظَر٤ش ح٣َٓ٧ش حُٔٔخٍٓش ك٢ ح٧َٓس حُلي٣ؼش 

حُٔظٌرااٌد  ح٧ٓااِٞد ٗخرااٌ(، -كٞػاا١ٞ-ٓظٔااخٓق -ٓظٔااخَٛ -ؿ٤ااَ ٓزااخٍ –)ٜٓٔااَ ٍحكااغ  ح٩ٛٔااخٍ

. حُي٣ٔوَحؽ٢ ح٧ِٓٞد،
2
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 أعثاب ذغٛش أعانٛة انرشتٛح فٙ األعشج انعضائشٚح: -أشُٗ ػؾش

ٛ٘خى أٓزخد ٓظؼيىس أىص ا٠ُ طـ٤َ أٓخ٤ُذ حُظَر٤ش ك٢ ح٧َٓس حُـِحث٣َش ،كخ٧َٓس طظلٌْ ك٤ٜاخ      

طَر٣ٞااش ٓلاايىس  ٧ٓااخ٤ُذٓظـ٤ااَحص ىحه٤ِااش ٝ هخٍؿ٤ااش طاائػَ كاا٢ ٝظ٤لظٜااخ حُظَر٣ٞااش ،ٝحػظٔخىٛااخ 

 ،أرَُٛخ ٓخ٢ِ٣ :

 ػًم انًشأج خاسض انًُضل : - أ

ٝظخثلٜااخ طِااي حُٔظؼِوااش رؼٔااَ  ٝ ح٧ٓااَسٓااٖ أرااَُ حُظـ٤ااَحص حُظاا٢ ظٜااَص أػخٍٛااخ ػِاا٠ ط٤ًَااذ    

ح٫ٛظٔاخّ ٝ  ح٩ىح٣ٍاشحَُٔأس هخٍؽ حٍُِٔ٘ ،كوي أىٟ طؼ٤ِْ حُٔاَأس ٝ طشاـ٤ِٜخ كا٢ ٓوظِاق حُٞظاخثق 

٤ش ٝؿ٤َٛاخ ٓاٖ حُوطخػاخص ،اُا٠ طؼايى ؽاَم ح٫ٛظٔاخّ  رخُطلاَ ٝطؼايى رخُطلَ ٝ ط٘خػ٤ش ٝ حُظؼ٤ِٔ

ذ حُظَر٤ااش ح٧ٓاا٣َش ،كوااي أىٟ ًُااي اُاا٠ ٗوااَ ؿٞحٗااذ ػي٣اايس ٓااٖ حُظَر٤ااش ح٧ٓاا٣َش هااخٍؽ أٓااخ٤ُ

ػٖ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٜٗخث٤خ ،ُظوّٞ رٜخ َٓر٤خص ٓظوظظاخص  ح٧َٓحٍُِٔ٘،ٝأك٤خٗخ أهَٟ طظو٠ِ رؼغ 

راايٍٝ حُلؼااخٗش ،حُظاا٢ طٔااظويّ راايٍٝٛخ حُؼي٣ااي ٓااٖ أٓااخ٤ُذ ٓااظؼخٗش ح٫ اُاا٠كاا٢ ر٤ااٞطٜٖ ،أٝ طؼٔااي 

 ٝشوظ٤ش ٝ ط٣ٌٖٞ حَُٔر٤خص . رظؼيى رَحٓؾ ىٍٝ حُلؼخٗشحُظَر٤ش طظؼيى 

٣ظٞهاق ػِا٠  ح٥هَٗلٞ أِٓٞد طَر٤ش ىٕٝ  ح٧ّ" ٝهي ىُض ٗظخثؾ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص إٔ حطـخٙ    

أهَ شيس ك٢ اطزاخع حُ٘ظاخّ  ٣ٔظٔظؼٖ رؼِٜٖٔ، ٖٛحُٔشظـ٬ص ح٬ُث٢  حُؼَٔ، كخ٧ٜٓخص حطـخٜٛخ ٗلٞ

ٝٛااٌح ٫ ٣ٔ٘ااغ ططز٤اان ؿ٤َْٛ.ء حُٔشااظـ٬ص أًؼااَ ؽٔٞكااخ ٓااٖ إٔ أر٘ااخ حُٔظٔااِؾ، ًٔااخٝ ح٧ٓااِٞد 

كا٢ طَر٤اش ٝ حُظاي٤َُ كا٢ كاخ٫ص أهاَٟ  ٝ حَُٜٔٔ حُٔظٌرٌد  ٨ُِٓٞدحُٔشظـ٬ص  ح٧ٜٓخصرؼغ 

أر٘خثٜٖ رٞػ٢ ٝريٕٝ ٝػ٢.
1
 

 انٕظغ االقرصاد٘ ٔ االظرًاػٙ نألعشج : - ب

ح٫هظظااخى٣ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ااش ،ٝحُظاا٢ طظطِااذ  رخ٧ٝػااخعػااخىس  ح٧ٓاا٣َشطااَطزؾ أٓااخ٢ُ حُظَر٤ااش       

ٛااٌٙ طلااخٍٝ إٔ طـاَّ  ح٧ٝػاخعكا٢ ظااَ ٛاٌٙ  ٝح٧ٓااَسأٗٞحػاخ ٓوظِلاش ٓااٖ حٌُِٔاخص حُشوظا٤ش ،

حٌُِٔخص ك٢ أر٘خثٜخ ،٤ُظزلٞح ٤ٌٓل٤ٖ ط٤ٌلخ ٓ٘خٓزخ ٫هظظخى حُؼ٤ش ك٢ ح٧َٓس حُلي٣ؼش .
2
 

،ًٝااَ ؽزوااش ُٜااخ ٗشااٞء ؽزوااخص حؿظٔخػ٤ااش ٓوظِلااش  اُاا٠ح٫هظظااخى١ كِوااي أىٟ حُظـ٤ااَ ح٫ؿظٔااخػ٢   

 ٨ُٓاِٞدطاخكزش حُايهَ حُؼاؼ٤ق ط٤ٔاَ  كخ٧َٓسش رٜخ ،ط٤ِٓح٤ٗظٜخ حُؼوخك٤ش  ٝأٓخ٤ُذ طَر٣ٞش هخ

حُٔظٔااِؾ ،كٜاا٢ طِوااٖ أر٘خثٜااخ ٤ُظاازلٞح ٓٔاائ٤ُٖٝ ،هااخى٣ٍٖ ػِاا٠ حُؼٔااَ ُِلظااٍٞ ػِاا٠ حُوااٞص 
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 ح٧ٓااِٞدحُٔظٞٓااؾ،كظ٤َٔ ُظطز٤اان طااخكزش حُاايهَ  ح٧ٓااَسح٤ُاا٢ٓٞ،ك٬ ٌٓااخٕ ُِؼخؽلااش ك٤ٜخ،أٓااخ 

ٝ حُؼخؽلش ُِطلَ ر٤ٖ ك٤ٖ ٝ آهَ ،ٓاغ  حُي٣ٔوَحؽ٢ ك٢ طَر٤ش أر٘خثٜخ ،٫ٝ ػٍَ ك٢ اظٜخٍ حُل٘خٕ

ططز٤ن حُؼاٞحد ٝ حُؼواخد ،ك٤ؼاخد حُطلاَ كا٢ ٓاًِٞٚ حُـ٤اي،٣ٝؼخهذ ػ٘اي ه٤خٓاٚ راؤ١ هطاؤ،ٓغ ػايّ 

،كٜاٞ ٣ظاؤٍؿق كزش حُايهَ حُؼاخ٢ُ طاخ ح٧ٓاَسحُشاخثغ حُا١ٌ طظزؼاٚ  ح٧ِٓٞدحُٔزخُـش ك٢ ػوخرٚ ،أٓخ 

ر٤ٖ أِٓٞد حُظي٤َُ ٝ ح٧ِٓٞد حَُٜٔٔ ٝ حُٔظٌرٌد،كخٗشـخٍ حُٞحُيحص رخ٧ػٔخٍ،ٝ حُظ٢ طظطِذ كا٢ 

ُلظااَحص ؽ٣ِٞااش ٝرظاالش ىحثٔااش،ٝط٤ًَٞ َٓر٤ااخص ُِو٤ااخّ رٜٔٔااش ػااٖ حُز٤ااض ؿخُااذ ح٧ك٤ااخٕ حُـ٤ااخد 

،٣ٝزواا٠  ح٧ك٤ااخٕحُظَر٤ااش ،٣٘شاات حُطلااَ ٌٓظٔاازخ شوظاا٤ش ؿ٤ااَ ٓظِٗش،ػيحث٤ش،أٗخ٤ٗااش كاا٢ ؿخُااذ 

ٓظ٤َٙ َٓطزؾ رشوظ٤ش حَُٔر٢ ٗلٔٚ .
1
 

  ٚحانعضائشٔاقغ األعشج ٔ يفٕٓوانًثؽس انصاَٙ : 

 : األعشجيفٕٓو  -أٔال

 انرؼشٚف انهغٕ٘ : - أ

حُيٍع حُلظ٤٘ش ،ٝأَٛ حَُؿَ ٝػش٤َطٚ،ٝططِن ػ٠ِ حُـٔخػاش حُظا٢ ٣َرطٜاخ أٓاَ ٓشاظَى ٢ٛ    

 ،ٝؿٔؼٜخ أَٓ .

أٗٞحع  طؼ٢٘ حُو٤ي ،٣وخٍ أَٓ أَٓح ٝ آَٓح : ه٤يٙ ٝأَٓٙ ،أهٌٙ أ٤َٓح ،ٝ ح٧َٓ ٓشظوش ٖٓ ح٧َٓ : 

 : هي ٣ٌٕٞ ح٧َٓ ٓظط٘ؼخ أٝ حطط٘خػ٤خ ًخ٧َٓ ك٢ حُلَٝد.

 ٓؼ٘خٛاخٛاٞ حُظو٤اي رَراخؽ،ػْ ططاٍٞ  ح٧ٓاَسٝ حُو٤اي ،طؤطاَ  ح٧ٓاَرٔؼ٘خٙ حُِـ١ٞ طؼ٢٘  كخ٧َٓس   

،ٝهاي ٣ٌإٞ ٤ُشَٔ حُو٤ي رَرخؽ أٝ ىٕٝ ٍرخؽ ،ٝهي ٣ٌٕٞ حُو٤ي أَٓح هظ٣َخ ٫ ٓـخٍ ُِوا٬ص ٓ٘اٚ 

ح٧ٓااَس حشااظن ٓااٖ حُٔؼ٘اا٠ ح٫هظ٤ااخ١ٍ ،إً  حهظ٤خ٣ٍااخ ٣٘شاايٙ ح٩ٗٔااخٕ ٣ٝٔااؼ٠ ا٤ُااٚ ،ُٝؼااَ ٓؼ٘اا٠

َس ك٢ حُِـش ٫ ٣وَؽ ػٖ ٓؼ٠٘ ح٧َٓ ٝ حُو٤يكٔؼ٠٘ ح٧ٓ
2

 

 انرؼشٚف االصطالؼٙ : - ب

ٓااٖ راا٤ٖ حُٔظااطِلخص حُظاا٢ طظوااٌ ٌٓخٗااش ٝ حٛظٔخٓااخ ًز٤ااَح كاا٢ حُؼِااّٞ  ح٧ٓااَسطؼظزااَ ًِٔااش       

رخهظ٬ف ح٤ُٔيحٕ ح١ٌُ ٣ظ٘خُٜٝخ رخُيٍحٓش كٜ٘خى ٖٓ ٣ًَاِ ػِا٠  ح٧َٓسحُٔوظِلش ،٣ٝوظِق طؼ٣َق 

ع ٗظخٓااخ خػِاا٠ حُ٘اٞع ح٩ٗٔاخ٢ٗ ،٣َٝحٛااخ ػِٔاخء ح٫ؿظٔاؿخٗزٜاخ حُز٤ُٞاٞؿ٢ ٝىٍٝٛااخ كا٢ حُٔلخكظاش 
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حؿظٔخػ٤ااخ ًٔااخ ٣٘ظااَ ا٤ُٜااخ حُوااخٕٗٞ ٓااٖ هاا٬ٍ حُظشاا٣َؼخص ٝ حُوااٞح٤ٖٗ حُٔوظِلااش أٓااخ ػِٔااخء حُاا٘لْ 

 ٨ُر٘اخءٓظوَحٍ ػخؽل٢ ٝٝؿيح٢ٗ ٝ ػِٔخء حُظَر٤ش ٖٓ ه٬ٍ طَر٤ظٜخ ك٤ٜظٕٔٞ رٔخ طٞكَٙ ُِلَى ٖٓ ح

 ،ٌٝٛٙ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظؼخ٣ٍق طؼْ طٞؿٜخص  ٓوظِلش ك٢ ىٍحٓش ح٧َٓس ٢ٛ ًخ٥ط٢ :

ٛا٢ " ٓـٔٞػاش أكاَحى ١ًٝ طا٬ص ٓؼ٤٘اش أٝ  ح٧ٓاَس  انًؼعى انكثٛةش نؼهةى االظرًةاع٣ؼَكٜخ  -

ٝحٓاؼش ًاَ  ح٧ُٝا٠كا٢ حُـٔخػاخص  ح٧ٓاَسٗٔذ ٣٘ليٍ رؼؼْٜ ٖٓ رؼغ أٝ ٣ؼ٤شٕٞ ٓؼخ ًٝخٗض 

           طشاظَٔ ا٫ حُاِٝؽ  حُٔؼش رل٤غ طٔاخ١ٝ حُؼشا٤َس ػاْ أهاٌص طؼا٤ن شا٤جخ كشا٤جخ ٝكظا٠ أطازلض ٫

ٝ حُِٝؿش ٝ أ٫ٝىٛٔخ ٓخ ىحٓٞ ك٢ ً٘لْٜ ".
1

 

هخ٤ٓااش ػِاا٠ أٜٗااخ ٛاا٢ "أد ،أّ،أؽلااخٍ ٝٛاا٢ حُٞكاايس ح٩ ح٧ٓااَس universalٝطؼَكٜاخ ٓٞٓااٞػش  -

 ٝ ح٩ٍع رلؼِٜخ طظْ ػ٤ِٔش حُظَر٤ش ٝ حُظ٢  ح٧ٓخ٤ٓشح٫هظظخى٣ش )ح٤ٌُ٘ٔش( ٝ 
2

 

أٜٗااخ : ؿٔخػااش طظٌاإٞ كاا٢ ٓـٔٞػٜااخ ٓااٖ ػاا٬ع أػؼااخء ػِاا٠ ح٧هااَ  عةةُاء خةةٕنٙٝطؼَكٜااخ  -

       ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ ؿ٤ِ٤ٖ ٛٔخ ؿ٤َ ح٥رخء ٝ ؿ٤اَ ح٧ر٘اخء ٝٛا٢ طشاظَٔ ػِا٠ شوظا٤ٖ راخُـ٤ٖ ٛٔاخ حُاًٌَ 

ح٧ر٣ٖٞ حُز٤ُٞٞؿ٤٤ٖ ٨ُؽلخٍ.ٝ ح٧ٗؼ٠ ح٣ٌُِٖ ٣ؼَكخٕ رؤٜٗٔخ 
3
 

 أًَاغ األعشج : -شاَٛا

طظ٘ٞع أٗٔاخؽ ح٧ٓاَس كٔاذ حُٔ٘اخؽن حُــَحك٤اخ ٝ ح٫هظظاخى٣ش ٝ حُؼوخك٤اش ىحهاَ ًاَ ٓـظٔاغ ،اً    

ػَٔ حُزخكؼٕٞ ػ٠ِ طظ٤٘ق ح٧ٗٔخؽ ح٣َٓ٧ش ٝكوخ ٬ُط٢ :
4
 

 ٝك٤ٜخ ٗٔطخٕ : يٍ ؼٛس االَرغاب انؾخصٙ: - أ

 ّأعةةشج انرٕظٛةة : famille d’orientation  ٝك٤ٜااخ ٣ُٞااي حُلااَى ٝ ٣ٌظٔااذ ٜٓ٘ااخ حُؼااخىحص ٝ حُظوخ٤ُااي              

 ٝ حُو٤ْ ح٫ؿظٔخػ٤ش.

 أعشج انرُاعم : famille de procréation . ٣ٌٜٞٗخ حُلَى ػٖ ؽ٣َن حُِٝحؽ ٝ ح٩ٗـخد 

 : ٔفٛٓا أستؼح أًَاغ : اإلقايحيٍ ؼٛس  - ب

 حُِٝؽ حُظ٢ طو٤ْ ك٤ٜخ حُِٝؿخٕ ٓغ أَٓس ٝحُي  ح٧َٓسpatrilocale 

  ح٧َٓس حُظ٢ طو٤ْ ك٤ٜخ حُِٝؿخٕ ٓغ أَٛ حُِٝؿشmatrilocale 

 ٖٝك٢ رؼغ حُٔـظٔؼخص ٣ظَى ُِِٝؿخٕ ك٣َش ح٫هظ٤خٍ ك٢ حٌُٖٔٔ ٓغ أكي حُؼخثِظ٤ bilocale  

                                                           
1
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  ٝهي ٣ٌٖٔ حُِٝؿخٕ رؼ٤يح ػٖ أِٜٛخ ك٢ ٌٖٓٔ ٓلخ٣يnéolocale 

 انغهطح فٙ األعشج :ٔفٛٓا أستؼح أًَاغ :يٍ ؼٛس  - أ

 طٌٕٞ ك٤ٜخ حُِٔطش ٨ُداألتٕٚح : األعشج 

 طٌٕٞ ك٤ٜخ حُِٔطش ٬ُّ: األيٛح األعشج 

 حُظ٢ ٤ٔ٣طَ ك٤ٜخ أكي ح٧ر٘خءانثُٕٛٚح : األعشج 

  حُوخثٔش ػ٠ِ أٓخّ حُٔٔخٝحس ٝ حُي٣ٔوَحؽ٤ش.األعشج 

 يٍ ؼٛس انؾكم : - ب

 ٗـي :شٜي حُٔـظٔغ أشٌخ٫ ٓوظِلش ٨َُٓس 

  األعةةشج انُٕٔٚةةح أٔ انثغةةٛطح
1
 famille nucléaire ou simple  ٝطظااؤُق ٓااٖ حُااِٝؽ ٝ حُِٝؿااش 

ٓظزخىُاش ٕ٘ٞ ٓؼاخ كا٢ ٓٔاٌٖ ٝحكاي،ٝطوّٞ را٤ٖ أكَحىٛاخ حُظِحٓاخص ٝأ٫ٝىٛٔخ ؿ٤اَ حُٔظاِٝؿ٤ٖ ٣ٔاٌ

 حهظظخى٣ش ٝ حؿظٔخػ٤ش،ٝطؼظزَ حُ٘ٔؾ ح٤ُِٔٔ ٨َُٓس ك٢ حُٔـظٔغ حُٔؼخطَ ٝطظ٤ِٔ رخ٥ط٢ :

ٜٓ٘اخ حُظا٢  ح٧ٓخٓا٤شح٣ُٝٞ٘ش ك٢ حُٔـظٔغ آخ رشٌَ ٝك٤ي ٓخثي أٝ رٌٜٞٗخ حُٞكايس  ح٧َٓسطٞؿي   -

 طظٌٕٞ أٗٔخؽ أ٣َٓش أهَٟ أًؼَ ط٤ًَزخ .

 ًَ ح٧َٓ ح٣ُٝٞ٘ش ٓظشخرٜش  -

 ٫ طظظق رخ٫ٓظَٔح٣ٍش ٧ٜٗخ طظؼَع ُؼٞحَٓ حُظلٌي ٝ حُظـ٤َ . -

طؼظٔااي ػِاا٠ ٍؿزااخص حُااِٝؿ٤ٖ ٝ طاا٘ظْ أٓااْ ك٤خطٜااخ ٝ ٓؼ٤شااظٜخ رظااٍٞس شااؼ٣ٍٞش حهظ٤خ٣ٍااش  -

 حطـخٜٛٔخ .

  األعةشج انًًرةةذجfamille étendue  ْػ٬ػااش أٝ أٍرؼااش أؿ٤ااخٍ ٝطؼااْ ح٧د ٝ ح٧ّ ٝ أ٫ٝىٛااْ  طؼاا

ٓااغ ُٝؿااخطْٜ ٝ أؽلااخُْٜ ٝهااي طؼااْ أهااض ح٧د ح٧ٍِٓااش أٝ حُؼخُرااش ٓااغ أر٣ٞااٚ ؿ٤ااَ حُٔظااِٝؿ٤ٖ 

ػِا٠ أكَحىٛاخ ،٣ِٝزا٢  ح٧ػٔاخ٣ٍٝاُٞع  ح٧َٓسٝحكيح ،٣ظَأٓٚ ٍد  ح٤ُٖ٘ٔٔ ًِْٜٝ ٣ٌٕٔ٘ٞ ٫ِ٘ٓ

أكَحىٛاااخ ح٫هظظاااخى٣ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤اااش  حكظ٤خؿاااخطْٜ حُٔخى٣اااش ٝ حُٔؼ٤شااا٤ش ،ٝٛاااٌح ٓاااخ ٣ـؼاااَ ظاااَٝف

ٓظـخٗٔش ٝٓظشخرٜش،ٝأ٣ؼخ ٓٔظٞحْٛ حُؼوخك٢،ٝطٌٕٞ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ظْٜ ٝٓؼظويحطْٜ حُل٣ٌَش ح٧ػَ حٌُز٤اَ 

٤ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش .ك٢ طلي٣ي ٓؼخُْ ًِْٜٓٞ ح٫ؿظٔخػ٢.ٝطلو٤ن ٝكيطْٜ حُ٘لٔ
2
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٣ٝؼي شٌَ ح٧َٓس حُٔٔظيس ح٧ًؼاَ شا٤ٞػخ كا٢ حُٔخػا٢ كا٢ ٓؼظاْ حُٔـظٔؼاخص هزاَ ؿاَ كايٝع    

 ؿَ حُظـ٤َحص ٝ حُظل٫ٞص حُـي٣يس.

 طظٌاإٞ كاا٢ حُـخُااذ ٓااٖ أٓااَط٤ٖ ٗاا٣ٝٞظ٤ٖ أٝ أًؼااَ طااَطزؾ رؼؼااٜخ راازؼغ  انًؾةةرشكح: األعةةشج

أم ُٝٝؿظااٚ ٝ أؽلخُٜٔااخ  اُاا٠ رخ٩ػااخكش ٝأؽلخُٜٔااخطظٌاإٞ ٓااٖ أم ُٝٝؿظااٚ  ح٧ٓااَسٝأؿِااذ ٛااٌٙ 

ٝحُٔااٌٖ حُٔشااظَى ٝ ح٫ُظِحٓااخص حُٔظزخىُااش ٛاا٢ ٓااٖ ح٧ٓااْ ٣ظشااخًٍٕٞ ؿ٤ٔؼااخ كاا٢ ٓ٘ااٍِ ٝحكااي ،

 حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ ط٤ِٔ ٌٛٙ حُٞكيس حُوَحر٤ش .

 حُظ٢ ٣طاَأ ػِا٠ ٬ٓٓلٜاخ رؼاغ حُظـ٤اَ حُا١ٌ هاي ٣ظا٤ذ أكاي  ح٧َٓس٢ٛ انًرؽٕنح : األعشج

إٔ ٛاٌح  ا٫ ،رخ٧ٓاَسحُل٤خط٤اش حُوخطاش  ح٧ٓاخ٤ُذكاي أأٝ كا٢  ٣ُٞٞؿ٤اشح٣٩يحُؼ٘خطَ ح٫هظظاخى٣ش ،

 ٓلخكظش ػ٠ِ أْٛ حًَُخثِ ٝ حُو٤ْ حُظ٢ ر٤٘ض ػ٤ِٜخ .حُظـ٤٤َ ٫ ٣ٌٕٞ شخ٬ٓ ٝطزو٠ 

 ٔظائف األعشج :  -شانصا

ُوي كويص ح٧َٓس حُلؼ٣َش حُٔؼخطَس حٌُؼ٤َ ٖٓ ٝظخثلٜاخ حُظو٤ِي٣اش حُظا٢ ًخٗاض طواّٞ رٜاخ كا٢       

ًاخٕ كا٢ حُؼظاٍٞ حُٔاخروش ًخٗاض ٛا٢ حُ٘ظاخّ ح٫ؿظٔاخػ٢ حُاَث٤ْ ،حُا١ٌ  ح٧ٓاَسحُٔخػ٢ ، ك٘ـاي 

                  ٣اااٜ٘غ رٞظخثلاااٚ حُٔظؼااايىس ًخُظ٘شاااجش ح٫ؿظٔخػ٤اااش ،ٝٓااا٘ق حٌُٔخٗاااش ٝ حُظٞؿ٤اااٚ حُاااي٢٘٣ ٝ حُظَك٤اااٚ 

كوايحٕ  اُا٠ٝ حُلٔخ٣ش ،ٝحُظؼخؽق ٝ حُٔلزش ،ك٤غ إٔ حٓظَٔحٍ حُظـ٤اَ كا٢ ٛاٌٙ حُٔـاخ٫ص ٓا٤ئى١ 

طٌٖٔ ك٢ كويحٜٗخ ٧ؿِاذ حُٞظاخثق حُظا٢  ح٧َٓسأًؼَ ُٞظخثق ح٧َٓس ٝهي أًي ٤ُٝخ أؿزَ إٔ ٓؤٓخس 

طواااّٞ رٜاااخ :حُٞظ٤لاااش ح٫هظظاااخى٣ش ٝ حُٞظ٤لاااش حُظؼ٤ٔ٤ِاااش ٝ حُٞظ٤لاااش حُز٤ُٞٞؿ٤اااش ٝ حُٞظ٤لاااش ًخٗاااض 

 ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُٞظ٤لش حُ٘ل٤ٔش.

 ٢ِ٣ : ٌٝٛح ٓخ ٓ٘ظ٘خُٝٚ ك٢ ٓخ

 االقرصادٚح :ٕظٛفح ان - أ

 طشاٌَ حُـِحث٣َاش ح٧ٓاَس ًخٗاض حُظظا٤٘غ ظٜاٍٞ كوزاَ ًز٤َ، ططٍٞ ا٠ُ حُٞظ٤لش ٌٛٙ طؼَػض   

 حُظا٢ ٛا٢ كخ٧ٓاَس ط٘ظـاٚ ٓاخ طٔاظِٜي أٜٗاخ أ١ حٌُلاخف رخهظظاخى طظ٤ٔاِ ٝحٓاظ٤ً٬ٜش ٝكيس اٗظخؿ٤اش

 ٣شاخٍى اً حُلَك٤اش، ح٧ػٔاخٍ كا٢ أٝ حُظـاخٍس كا٢ أٝ حٍُِحػش ك٢ آخ حُؼَٔ ٧كَحىٛخطّئٖٓ  ًخٗض

 ُٝا٤ْ ٌُِاَ طؼاٞى ؿٔخػ٤اش ح٧ٓاَس كا٢ كخ٤ٌُِٔش ح٩ٗظخؽ ٝٓخثَ ٤ٌِٓش ك٢ حُـِحث٣َشح٧َٓس  أكَحى

 .ح٧َٓس ٖٓ ُؼؼٞ أٝ ُِلَى

 طؼاي ُاْ ك٤اغ ٝحُو٣َٝاش حُزي٣ٝاش حُٔـظٔؼاخص كا٢ ٗظخثـاٚ ظٜاَص ٓاخ ُظطٍٞحصح ٌٛٙ أرَُ ٖٝٓ    

 ح٩ٗظاخؽ كا٢ ٝظ٤لظٜاخ كابٕ كؼا٣َش ُٔـظٔؼاخص أكَحىٛاخ ٓاٖ ػايى ٝٛاخؿَ حهظظاخى٣خ راٌحطٜخ ٌٓظل٤ش
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 ح٧ٓاَس طظ٤ٔاِ أهَٟ رؼزخٍس أٝ ح٬ُٔرْ ٝؿَٔ حُطؼخّ ط٘غ ك٢ حُلؼ٣َش، حُل٤خس رطز٤ؼش طظليى

 حُؼا٣ٍَٝخص طوظِاق ٓ٘ظـاش ٝكايس ًٜٞٗاخ ٓاٖ أًؼاَ ٓٔاظٌِٜش ٝكايس رٌٜٞٗاخ كخ٤ُاخ حُلؼا٣َش

 ٌُٝاٖ ٝحكاي، ٌُاَ حُشاَحث٤ش ٝحُويٍس حُٔؼ٤ش٢ حُٔٔظٟٞ حُـِحث٣َش كٔذ ح٧َٓس ُيٟ ٝحٌُٔخ٤ُخص

 ٝحُٔشاَد حُٔؤًَ ػٖ ُٜخ ؿ٠٘ ٫ ح٧َٓ ًزخه٢ حُـِحث٣َش ح٧َٓس إٔ ٛٞ حػ٘خٕ ػ٤ِٚ ٣وظِق ٫ ٓخ

 ٓايكؤس ؽزخهاش، طِلاخُ، ؿٜاخُ حهظ٘اخء حُؼا١ٍَٝ ٓاٖ أٗاٚ ٣اَٟ حُؼخثِاش ٍدّ  ًاخٕ ك٤اغ ٝحُٔازِْ،

 ٛا٢ راخ٧كَٟ أٝ ٓ٘اٍِ، أ١ كا٢ ٝؿٞىٛاخ ٓاٖ راي ٫ حُظا٢ ح٤ُُِ٘ٔاش ح٧ؿٜاِس ٛاٌٙ ًاَ ٝػ٬ؿاش،

 حَُكخ٤ٛاش ٝٓاخثَ ٓاٖ طؼظزاَ ًٔخ٤ُاخص ٛا٢ ًُاي ػاُٖحى  ٓاخ ًٝاَ ُِٔؼ٤شاش، حُؼا٣ٍَٝش حُٞٓاخثَ

                 حُٔظٞٓاطش، ح٧ٓاَس ٓاٖ رايءح حُـِحث٣َاش حُز٤اٞص أطازلض حُلاخ٢ُ حُٞهاض كا٢ ٌُٝاٖ .ٝحُٔظؼاش

ٝح٧ٗظَٗض. حٌُٔز٤ٞطَ حُٔوؼَ، حُٜٞحث٢ حٌَُٜرخث٢، ح٤ٌُٔق حُـ٤َٔ، آُش ٝؿٞى ػٖ طٔظـ٢٘ ٫ 
1
 

 انٕظٛفح انرؼهًٛٛح : -ب 

ًخٗااض ح٧ٓااَس طوااّٞ رظؼِاا٤ْ أكَحىٛااخ ،٫ٝ ٣ؼ٘اا٢ ًُااي طؼِاا٤ْ حُوااَحءس ٝ حٌُظخرااش ٣ٝؼ٘اا٢ حُلَكااش أٝ    

 حُظ٘ؼش،أٝ حٍُِحػش ،حُظَر٤ش حُزي٤ٗش ،ٝحُشئٕٝ ح٤ُُِ٘ٔش .

إ طـ٤َ ٝظ٤لش حُظؼ٤ِْ ٖٓ ح٧َٓس ا٠ُ حُٔيٍٓش ٫ ٣ؼ٢٘ أٜٗخ كويطٜخ طٔخٓخ اً ٫ طِحٍ طشاَف ػِا٠  

ٝحؿزخص أؽلخُٜخ ح٤ُُِ٘ٔش ،ٌٝٛح حُيٍٝ ٫ ٣ٔظٜخٕ رٚ ٧ٕ حُٞحُي٣ٖ ٛٔخ ٣ائػَحٕ ػِا٠ ٓٔاظٟٞ حُلٜاْ 

حُظؼ٤ِٔا٢  ٝهخطش حُٔيٍٓش ،ٝٛاٌح حُشاؼٍٞ رخُٔٔائ٤ُٝش ٝ حُٔٔاظٟٞ حُؼواخك٢ ٝ ٝ حُظويّ ُيٟ حُطلَ

 ٓئهَح ٗلٞ ح٫ٛظٔخّ رؤر٘خثْٜ . ح٥رخء،ٝٓٔخ ٫ شي ك٤ٚ ٛٞ حطـخٙ 

 انٕظٛفح انثٕٛنٕظٛح : -ض 

 ٫ حُٔـظٔاغ كا٢ أٓخٓا٤خ ٗظخٓاخ ُحُض ٓخ أٜٗخ ا٫ ٝظخثق ٖٓ طوِض ٖٓ ح٧َٓس أطخد ٓخ ٍؿْ    

 ح٧ٓاَس ٝظ٤لاش ٝطاظِوض ح٩ٗٔاخ٢ٗ حٌُاخثٖ ٣ٝزوا٠ ٣ٔاظَٔ ؽ٣َوٜاخ كؼاٖ ػ٘اٚ، ح٫ٓاظـ٘خء ٣ٌٔاٖ

 ح٩ٗٔخ٢ٗ. حٌُخثٖ ٫ٓظَٔحٍ ػ٣ٍَٝش ؿ٤ٔ٘ش ػ٬هخص ٖٓ ٣ٔزوٚ ٝٓخ ك٢ ح٩ٗـخد، حُز٤ُٞٞؿ٤ش

 ٓظاؤػَس ط٘ظ٤ٔ٤اش ُؼ٤ِٔاخص طؼَػاٜخ ٍؿاْ حُظاخ٣ٍن ٓايحٍ ػِا٠ ح٧َٓس ٓغ ىحثٔش حُٞظ٤لش ٌٛٙ ظِض 

حُا١ٌ  ح٢ُِ٘ٓ حُؼَٔ ػ٠ِ ح٩ٗـخد ػ٤ِٔش طظٞهق اً حُؼوخك٤ش ٝ ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ح٫هظظخى٣ش رخُٔظـ٤َحص

                 حَُؿاَ ٓاٖ ٌُاَ ٝأطازق ٍٓا٤ٔش، ؿ٤اَ رط٣َواش أٝ رخُواخٕٗٞ ٍٓا٤ٔخ ٣لايى ٝهاي حُِٝؿاخٕ، ٣ظاِٚ

 ك٤ٚ ٣َؿزخٕ ٓخ كٔذ أؽلخُٜخ ػيى طلي٣ي أٝ ٣ُخىس ك٢ حُٔطِن حُلن حُيٍٝ ٖٓ ك٢ ػيى ٝ حَُٔأس  
                                                           

" ، ممتقى وطني حول األسرة و تحديات التغير االجتماعي داخل األسرة الجزائرية دراسة مقارنة بين األسرة الممتدة "التقميدية" و األسرة النووية "الحديثةدىيمي زينب ، 1

 .جامعة قادي مرباح ،مخبر جودة البرامج في التربية الخاصة و التعميم المكيف . 4114ماي  16 -11المعاصرة يوم 
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اٗـاخد ح٧ؽلاخٍ رط٣َواش ٓ٘ظٔاش  اُا٠ «Family planning»٣ٝشا٤َ ٓظاطِق   حُؼِاْ حُلاي٣غ. رلؼَ

ك٤ؼ٢٘ حُظوطا٤ؾ أ١  « Planning »ػ٠ِ كظَحص ٓظزخػيس ٫ػظزخٍحص طل٤ش طظؼِن رخ٧ّ ٝ حُطلَ أٓخ  

ؽ٣َوش ٓؼ٤٘اش كا٢ حُل٤اخس ٣شاؼَ ك٤ٜاخ حُلاَى رخُٔٔائ٤ُٝش حٌُخِٓاش ٗواٞ ٗٔاِٚ ٝاٗـخراٚ ،كاخُظـ٤َ حُا١ٌ 

 ط٘ظ٢ٔ٤ طَحػ٠ ك٤ٚ طلش حُطلَ. اؽخٍرٞػؼٚ ك٢  ح٩ٗـخدٗلٞ ٣طَأ ػ٠ِ حُٞظ٤لش حُز٤ُٞٞؿ٤ش 

 انٕظٛفح االظرًاػٛح :-د 

 أٗـاغ طاِحٍ ح٧ٓاَس ٫ٝ ًخٗاض ك٤اغ ح٫ؿظٔخػ٤اش، حُظ٘شاجش ػ٤ِٔاش كا٢ حُٞظ٤لاش ٛاٌٙ ٝطظـ٠ِ       

 اُا٠ ؿ٤اَ ٓاٖ حُظاَحع ح٫ؿظٔاخػ٢ ٝٗواَ ح٫ؿظٔاخػ٢، حُظطز٤غ ػ٤ِٔش ك٢ حُٔـظٔغ ٣ٔظويٓٚ ٬ٓف

 أػاَ ٣ظٞهاق ك٤اغ طوخ٤ُايٙ، ٕٝحطزاخع ٓـظٔؼاٚ ػوخكاش كا٢ ٝحٗيٓخؿاٚ حُلاَى طؼِا٤ْ آهاَ ٝرٔؼ٘ا٠ ؿ٤اَ،

 ٝح٫هظظاخى١ ح٫ؿظٔاخػ٢ ٝػاؼٜخ :ٜٓ٘اخ ػٞحٓاَ ػِا٠ ح٫ؿظٔاخػ٢ حُظطز٤اغ ػ٤ِٔاش كا٢ ح٧ٓاَس

 ٓؼخِٓاش كا٢ ٣ظـِا٠ حُا١ٌ حُؼاخؽل٢ رٞؿٜٜاخ ٝحٓاظوَحٍٛخ ٝطٔخٓاٌٜخ ٝكـٜٔاخ حُؼواخك٢ ٝٓٔاظٞحٛخ

 كخُظٜخ ٝٓٔظٞحٛخ . طٌٖ ٜٝٓٔخ ٖٓ ط٘خكْ ح٩هٞس رٚ ٣وّٞ ٝٓخ ُزؼغ رؼؼٜخ حُٞحُي٣ٖ

 انٕظٛفح انُفغٛح : -ْـ 

ٌُاا٢ ٣٘ٔااٞ ٣ٌٝزااَ ،ٌُ٘ااٚ رلخؿااش اُاا٠ اشاازخع كخؿخطااٚ حُ٘لٔاا٤ش  ح٩ٗٔااخٕ ٫ ٣لظااخؽ ُِـااٌحء كوااؾ،      

ًخُلخؿش ا٠ُ حُلذ ،حُل٘خٕ ،ح٧ٓاٖ ٝ حُظواي٣َ ٝٛاٌح ٫ ٣ٌٔاٖ إٔ ٣اظْ ا٫ ٓاٖ ها٬ٍ ح٧ٓاَس ،ك٤اغ 

ُلَى حُل٘خٕ ٝ حُيفء حُؼخؽل٢ .أٜٗخ حٌُٔخٕ ح٧ٍٝ ح١ٌُ ٣ـي ك٤ٚ ح
 1

 

 انًُٕرض األعش٘ ٔ انرؽكى انرشتٕ٘ : -ساتؼا

طؼظزااَ ىٍؿااش طلٌااْ ح٧ٓااَس كاا٢ حُؼ٤ِٔااش حُظَر٣ٞااش أٓااَ ٗٔااز٢ ٣وظِااق ٓااٖ أٓااَس ٧هااَٟ ،اً       

أطزلض حَُٔحهزش ٝ حَُٔحؿؼش ٖٓ حٛظٔخّ ح٧ٜٓخص أًؼَ ٖٓ ح٥راخء ،ًٔاخ أطازق ح٩ٗاخع ٣وؼاؼٕٞ 

َُِٔحهزش أًؼَ ٖٓ حًٌٍُٞ ،ًٔخ طؼيىص أط٘خف ح٧َٓ روظٞص حُظلٌْ كا٢ حُؼ٤ِٔاش حُظَر٣ٞاش اُا٠ 

 ٤ش : ح٧ط٘خف حُظخُ

 األعشج انٕاْٛح : - أ

 حُٔوظِلاش، رؤشاٌخُٚ حُظلٌاي ٍأٓاٜخ ٝػِا٠ ٣ٍِٓاش حؿظٔخػ٤اش أٝػاخع ٓاٖ طؼخ٢ٗ حُظ٢ ح٧َٓس ٢ٛٝ

 ٓشا٬ٌص ٓاٖ طؼاخ٢ٗ أٜٗاخ أٝ حُز٤اض، ػاٖ ح٧د ؿ٤اخد حُٞحُاي٣ٖ، كخُاش ؽا٬م ٓويٓظاٚ كا٢ ٣ٝاؤط٢

  .أه٬ه٤ش حؿظٔخػ٤ش
1
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 األعشج انغافهح : - د

 ؿَحٍ ػ٠ِ َٓر٢ ٝٓؾ ٛٞ حُوخٍؿ٢ حُٞٓؾ إٔ ٜٓ٘خ حػظوخىح رٌٔحؿش، حُٔل٤ؾ ٓغ طظؼخَٓ حُظ٢    

 ح٧ِٓٞد ٓٔظٟٞ ػ٠ِ أهَ طلٍٞ ٣ظخكزٚ ُْ حُٔؼ٤شش ٗٔؾ ك٢ كخُظلؼَ ٝحُظلٍٞ ح٣َُل٢ حُٞٓؾ

 .ح١َٓ٧ حُظَر١ٞ

 األعشج انعاْهح : –خ 

 ػِا٠ طواّٞ ح٣َُلا٢ حُٔـظٔاغ ك٢ حُظَر٤ش ًخٗض كبًح حُلي٣ؼش، حُظَر٣ٞش ح٧ْٓ طـَٜ حُظ٢ ح٧َٓس   

 طواّٞ حُلي٣ؼاش حُظَر٤اش كابٕ حُؼظاخ٤ٓش، ػِا٠ ٝح٫ػظٔاخى حُٔٔائ٤ُٝش ٨ُر٘اخء ٝطلٔاَ حُٔزٌَ حُ٘ؼؾ

 .حُٔظؤهَ ٝحُ٘ؼؾ ٝحُظؤ٤َٛ ح٩ػيحى ػ٠ِ

 األعشج انؼاظضج : - د

 حُٔليهاش رخ٧هطاخٍ حُظاخّ ٝػ٤ٜاخ ٍؿاْ حُٞحهاغ ُٔٞحؿٜاش ٝحػلخ ػـِح طزي١ حُظ٢ ح٧َٓ ٢ٛٝ     

 ٝظ٤لظٜاخ ػِا٠ ٓزخشاَس رظالش ٣ائػَ حُا١ٌ ح٧ٓاَس ػِا٠ حُٔلا٤ؾػاـؾ  ٣ئًاي ٓاخ ٝٛاٞ رخ٧ر٘اخء

 .حُظَر٣ٞش

 انصهثح : األعشج - خ

 ٓؼاٚ ٝطظٞحطاَ ٓل٤طٜاخ كا٢ ٣ـا١َ رٔاخ حُٞحػ٤اش حُٔلٌٌاش ؿ٤اَ ح٧ًٍاخٕ حُٔظٌخِٓاش ح٧ٓاَس ٝٛا٢

 ٝػخىحطٜاخ ٝٓؼظوايحطٜخ َٓؿؼ٤خطٜاخ ػاٞء كا٢ حُظَر٣ٞاش ُظلو٤ان أٛايحكٜخ ٝطٔاؼ٠ ا٣ـخر٤اش رظالش

. ٝطوخ٤ُيٛخ
2
 

 ياْٛح األعشج انعضائشٚح :  -خايغا

 يفٕٓو األعشج انعضائشٚح : -

ك٤اغ حُٔزايأ أٓاَس ٓٔظايس ٣ؼاٞى حُؼَر٤اش حُظو٤ِي٣اش ٓاٖ  ح٧ٓاَسشؤٕ إ ٨َُٓس حُـِحث٣َش شؤٜٗخ     

٣ٝ٘ااظظْ ك٤ٜااخ رخٗظظااخّ ك٤ااخس  ح٧ٓاا٣َشٝ حُـااي رخػظزخٍٛااخ حُوخثااي حَُٝكاا٢ ُِـٔخػااش  ح٧د اُاا٠حُ٘ٔااذ 

 اُاا٠ًٝاَ ٓاخ ٣ٔا٠ٔ رااخُظَحع حُـٔاخػ٢ حُا١ٌ طلاخكع ػ٤ِاٚ رٞحٓااطش ٗظاخّ حُـٔخػاش ٣ائى١  ح٧كاَحى

 ٧ر٤ٜخ.٣زو٠ حٗظٔخإٛخ  ح٧ّأٓخ  ح٫ٝ٧ى ا٣ٚ٤ُ٘ٔذ  كخ٧دطٔخٌٜٓخ 

                                                                                                                                                                                           
،مقال من مجمة الوقاية و االرغونوميا،مخبر الوقاية و  ضغوط الحياة الحضرية و انعكاساتيا عمى التربية األسريةمحمد بومخموف ، 1

  79-78، ص ص 4117االرغونوميا،جامعة الجزائر،العدد األول ،
 79صمحمد بومخموف ،نفس المرجع .  2
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ٝٓٞكايس  ح٧هاخٍدًٔخ طؼظزَ ح٧َٓس حُٔٔظيس حُو٤ِش ح٧ٓخ٤ٓش ك٢ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ٢ٛٝ طـٔاغ   

كا٢ طـٔاغ ك٤ٔٔا٢ كخ٧ٓاَس حُٔٔظايس ٛا٢ حُٞكايس ح٧ٓخٓا٤ش أؿ٤خٍ ٓظؼايىس ٝحكيس طؼْ طلض ِٓطش 

ك٢ٜ طؼْ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧َٓ ح٣ُٝٞ٘ش . ٝهي ًشلض حُيٍحٓاخص حُظا٢ طؼَػاض ٨ُٓاَس حُـِحث٣َاش 

حُز٘ااخء حُاايحه٢ِ ،كبٗ٘ااخ ٗـااي ٍد  اُاا٠ًح حٗظوِ٘ااخ آطِوااش ،ٝأٜٗااخ أٓااَس ٓٔظاايس ،ٗٔاازٜخ أراا١ٞ ،ٝٓااِطظٚ 

ٓاٖ أكَحىٛاخ ٝٓاٖ حُـاي٣َ إٔ كٜٞ ح١ٌُ ٣ليى ًَٓاِ ٝىٍٝ ًاَ كاَى ٣ظٔظغ رِٔطخص ٝحٓؼش  ح٧َٓس

إٔ ٌٛح حُشٌَ ح١َٓ٧ حُٔٔظي ريأ ٣ظـ٤اَ ٓظاؤػَح راخُظطٍٞحص حُلي٣ؼاش ٝطشا٤َ  ا٠ُٛ٘خى رٞحىٍ طش٤َ 

 رؼغ حُيٍحٓخص ا٠ُ طلٍٞ ر٘خء ح٧َٓس حُـِحث٣َش ٖٓ ٓٔظيس ا٠ُ ٣ٝٞٗش .

ػ٠ِ ؿَحٍ  ح٧هَٟك٢ حُٔـظٔؼخص  ح٢َٓ٧ ًٔخ  كحُـِحث٣َش  ح٧َٓس٣ٌٖٔ حُوٍٞ رظلش ػخٓش إٔ 

ػوخكخطٜااخ ٝ أٗٔخؽٜااخ ٝإ ًخٗااض طظـااٚ كاا٢ ططٍٞٛااخ ٗظ٤ـااش ظَٝكٜااخ حُوخطااش :حٓااظؼٔخ٣ٍش ،٤ٓخٓاا٤ش 

،حهظظخى٣ش،ٗلٞ ٗٔؾ ح٧َٓس حُ٘ٞحط٤ش ،ا٫ أٜٗخ ٫ُحُض طلظلع رخٌُؼ٤َ ٖٓ هظخثض ح٧َٓس حُٔٔظيس 

ٓااَس ح٣َُل٤ااش ٣ٝظٜااَ ًُااي كاا٢ ٝأطاازلض طـٔااغ راا٤ٖ هظااخثض ح٧ٓااَس حُلؼاا٣َش ٝٝظخثلااٚ ح٧

 كَطٜخ ػ٠ِ حُؼخىحص ٝ حُظوخ٤ُي ٝ حُو٤ْ  ٝ ح٧ػَحف.

 :األعشج انعضائشٚح ٔخصائصٓا  -عادعا

ًخٗض ح٧َٓس حُـِحث٣َاش طظ٤ٔاِ رؤٜٗاخ ٝ كايس اٗظخؿ٤اش طظظاق رخ٬ُاٗؤاخ٤ٓش ح٩ٍع، ٝ حُ٘ٔاذ       

ك٤ٜااخ ًًاا١ٍٞ ٝٛاا٢ ٓٔظاايس ٣ؼاا٤ش طلااض ٓااولٜخ ػاايس أؿ٤ااخٍ ،٣ٝٔااَٜ حُـااي أٝ ح٧د ػِاا٠ طٔخٓااٌٜخ 

ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝاىحٍس طَحػٜخ حُٔشظَى ٝطو٤ْٔ حُٜٔخّ ػ٠ِ أكَحىٛخ .
1
 

٣ٝؼظزااَ حُااِٝحؽ حُٔزٌَ،أكااي هظااخثض ٛااٌح حُٔـظٔااغ حُظو٤ِااي١،أٓخ حُوخطاا٤ش ح٧هااَٟ كظظٔؼااَ كاا٢ 

أ٤ٔٛش ىٍٝ حًٌَُ ك٢ ح٧َٓس، ُٝاٌح ًخٗاض ٌٓخٗاش حُٔاَأس طظلايى ٝطواخّ رؼايى حُاًٌٍٞ حُا٣ٌٖ ط٘ـازْٜ 

ٝ ح٫ػظٔاخى  ح٩ٗـاخد،كل٤خطٜخ ًِٜخ ًخٗض ط٘يٍؽ ػٖٔ ػ٘خث٤ش ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُطز٤ؼش ػأٖ ٝظ٤لاش 

ًخٗض طظ٤ِٔ ر٘ظاخّ حُٔاِطش  كخ٧َٓسكخُوؼٞع ُِِٝؽ ٫كوخ  ٨ُد٠ حَُؿَ ٖٓ ك٤غ حُوؼٞع ػِ

،ٝػ٤ِاٚ طواغ ٓٔائ٤ُٝش  ح٧ٓاَسٛاٞ حُٔلاٍٞ حُا١ٌ طظًَٔاِ كُٞاٚ  ح٧د-،ٝك٤ٚ ٣ٌٕٞ حُاِٝؽ ح٧ر٣ٞش

،ٝٓ٘ٚ طظيٍ حُوَحٍحص ٝ حُظٞؿٜخص كا٢ طٔا٤٤َ أٓاٍٞ ح٧ٓاَس ،ٝػِا٠ أكَحىٛاخ إ ٣ٔظؼِاٞح  ح٩ػخُش

 د ك٢ طِي حُظٞؿ٤ٜخص ٝ حُوَحٍحص .ُِٔطش ح٧
2
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حٌُٔخٗااخص ٝح٧ىٝحٍ ط٘اايٍؽ أٗااٞحع ٓااٖ حُٔااِطش ،ٝطظلااخٝص ؽزاان ُِ٘ااٞع ٝ  ح٧دٝطلااض ٓااِطش      

 ٝػاٖ ًاَ طاـ٤َس  ح٧ٍٍٝ ٣ٝٔؼَ ٍأّ حُٔاِطش ٝٛاٞ حُٔٔائ ح٧َٓسأٝ حَُؿَ حٌُز٤َ ك٢  كخ٧د،

كا٢  -ك٢ حُـخُاذ–ك٢ حُيحهَ ٝ حُوخٍؽ ،٧ٝٗٚ ٣ؼي حُٔظيٍ حُٞك٤ي  ح٧َٓسٝ حُٔٔئٍٝ ػٖ  ًز٤َس

كا٢ حُٔٔائ٤ُٝش  ح٧د،ػْ ٣اؤط٢ رؼاي ح٧ر٘خءٜ٘خ ُٝحؽ ٓٝ رخ٧َٓسحَُٔطزطش  ح٧ٍٓٞكٜٞ ٣وٍَ  ح٩ٗلخم

ٓا٘خ ك٤اغ طٌإٞ ُاٚ كا٢ حُـخُاذ حُٔاِطش ػِا٠ ٓاٖ ٛاْ أطاـَ ٓ٘اٚ  ح٧ًزاَحًٌٍُٞ أٝ ح٫رٖ  ح٧ر٘خء

         ٛاٌٙ حُٔٔائ٤ُٝش رظٌٖٔ،راَ ٣ٝٔا٤َٕٝ كا٢ ح٤ُٜٔ٘اش  ح٧ر٘اخءٓاخ ٣ظلٔاَ  ح،ًٝؼ٤اَ ح٧ٓاَسٝػ٠ِ ٗٔاخء 

،ٝطٔخػيْٛ ط٘شجظْٜ ح٫ؿظٔخػ٤ش ًؼ٤َح ػ٠ِ ًُي ،كْٜ هي طَرٞح ػِا٠  ح٧دِٓطش ػ٠ِ ٗٔؾ  ٝ حُوٞس

ٗٔؾ ٓؼ٤ٖ ٣وظض رْٜ ًًٌٍٞ ،ٍٝرٔخ ٣ٌٕٞ هي أط٤ق ُزؼؼْٜ ك٢ ٖٓ ٓزٌَس ٗٞع ٖٓ حُِٔطش ػِا٠ 

 . ح٧َٓسك٢  ح٧ه٣َخصح٫ر٘ش ٝػ٠ِ حُ٘ٔخء 

ّ ِطش حُٔوُٞاش ُا٨ٌُٝاٖ راَؿْ ٛاٌٙ حُٔاك٘لًٞ حَُٔأس ىحهَ حُؼخثِش حُٔٔظيس ٣ؼظٔي ًؼ٤َح ػ٠ِ ٓاٜ٘خ ،

ٝطل٤طٚ رٌَ ش٢ء كِٔطظٜخ كا٢ حُٜ٘خ٣اش ٛا٢ ٓاِطش  ٨ُدأٜٗخ طَؿغ ريٍٝٛخ  ا٫ػ٠ِ ٗٔخء ح٧َٓس 

 ا٫ إٔ ٛااِحص ىحه٤ِااش ٝهخٍؿ٤ااش كاايػض كاا٢ حُٔـظٔااغ أػااَص ػِاا٠ ح٧ٓااَس  طخرؼااش ُٔااِطش حَُؿااَ .

٢ هاا٤ْ ؿي٣اايس كزخُ٘ٔاازش اُاا٠ حُٔاائػَحص حُيحه٤ِااش ،كوااي ًخٗااض حُؼااٍٞس حُظل٣َ٣َااش ٝٓااخ ٍحكوٜااخ ٓااٖ طز٘اا

 اُا٠.أٓاخ رخُ٘ٔازش  ًوَٝؽ حَُٔأس ٝ حُظلخهٜخ رخُؼٍٞس ،ػخ٬ٓ كخٓٔخ ك٢ طـ٤٤َ حُؼ٬هخص ر٤ٖ ح٧كَحى

ٝؽاَى  ح٧ٍحػا٢حُٔئػَحص حُوخٍؿ٤ش،كوي ًخٗض ٓٔخٍٓخص ح٫ٓظؼٔخٍ حُٔظٔؼِش ك٢ ح٫ٓظ٬٤ء ػِا٠ 

 ٜٓ٘خ ٝٓخ طلذ ًُي ٖٓ ٛـَس ،رٔؼخرش ريح٣خص حُظشظض حُؼخث٢ِ . ح٧ٛخ٢ُ

ٝهي طٞحطِض حُظـ٤َحص رؼي ح٫ٓظو٬ٍ ،ٗظ٤ـش ُِظٔيٕ ٝ حُ٘اِٝف ح٣َُلا٢ ٝٗظاخّ ح٧ؿاَ ٝطؤا٤ْ      

، كلوايص راٌُي ح٧ٓاَس حُظو٤ِي٣اش حٗٔاـخٜٓخ ٝطلُٞاض ٓاٖ ٓٔظايس اُا٠ أٓاَس ٓٞٓاؼش ٓظخىٍ حُاَُم

"إٔ ػِٔاخء ح٫ؿظٔاخع  نٓةٕاس٘ ػةذ٘ٝرٌٜح حُظيى ٣واٍٞ  أك٤خٗخ أٝ ًَٓزش أٝ ٣ٝٞٗش أك٤خٗخ أهَٟ .

ُِؼخثِش حُـِحث٣َش ،كٜ٘خى ٖٓ ٣ظٌِْ ػٖ ػخثِش ٓٞٓاؼش  اؿٔخعْ ٣ٔظط٤ؼٞح ا٣ـخى ط٤ٔٔش طٌٕٞ ٓلَ ُ

ًَٓزش ر٤٘ٔخ ٣ظٌِْ آهَٕٝ ػٖ ًٗٔٞؽ ػخث٢ِ ٓظ٘ٞع ٣ٔؼَ ػيس أشٌخٍ
1

ٗـاي  ح٩هخٓاش.كبًح أهٌٗخ ٓاؼ٬ 

حًَُٔزاش أ١ أٓاَ طظوخٓاْ ٗلاْ  ح٧ٓاَسٝ  (ُٝؿخٕ ٝأؽلخُٜٔاخ ح٣ُٝٞ٘ش ) ح٧َٓس، ح٧َٓٗٞػ٤ٖ ٖٓ 

طايٍ ػِا٠ إٔ  ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ أٝ ًحى،٣ٔاؼ٬ٕ كخُاش حٗظوخ٤ُاش ا٫حٌُٖٔٔ ٝهي ٣ٌٕٞٗٞ ٝكيس حٓظ٤ً٬ٜش .

ح٣ُٝٞ٘ش ُظ٣ٌٖٞ أَٓ ًَٓزش طظوٌ أشٌخ٫ ؿي٣يس ك٢ حُٞٓؾ حُلؼ١َ كوي طظـٚ حُٔـٔٞػخص  ح٧َٓس

                                                           
1 Lahouari,Add , Les mutations de la société Algérienne Famille et lien social dans l’Algérie contemporaine, 

Paris , La découverte, p. 49 
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ظاَ حُٔـٔٞػاخص ح٣ُٝٞ٘اش ُظٌا٣ٖٞ ػ٘يٓخ ٣ظِٝؽ ح٧ر٘خء،٣ٝٔظَٕٔٝ ك٢ حُؼ٤ش ٓاغ آراخءْٛ ٝهاي ط٘ل

حٓااَ ًَٓزااش ػ٘اايٓخ ٣ظااِٝؽ ح٧ر٘خء،٣ٝٔااظَٕٔٝ كاا٢ حُؼاا٤ش ٓااغ أرااخثْٜ ٝهااي ط٘لظااَ حُٔـٔٞػااخص 

 ح٣ُٝٞ٘ش كخُٞحهغ ح١ٌُ طؼ٤ش ك٤ٚ ح٧َٓ ،ُٚ طؤػ٤َحطٚ حُوخطش ػ٠ِ حُز٤٘ش حُؼخث٤ِش ٝشٌِٜخ ٝكـٜٔخ .

ح٫ٓااظو٤ُ٬ش ،ًِٜااخ ػٞحٓااَ  كٔشااٌَ حُٔااٌٖ ٝ ح٧ؿااَ حُاا١ٌ أطاازق ح٧ر٘ااخء ٣ظوخػااٞٗٚ ٝ حَُؿزااش كاا٢

طٞؿٚ ٝطيكغ رخ٧ُٝحؽ ا٠ُ ط٣ٌٖٞ أَٓ ٣ٝٞٗش
1

ٖٓ ٓـٔاَ حُؼاخث٬ص كا٢  %69،حُظ٢ أطزلض طٔؼَ 

٤ِٕٓٞ . 4.7حُـِحثَ حُزخُؾ ػيىٛخ 
2
 

ح٣ُٝٞ٘اش حُا١ٌ  ح٧ٓاَسإٔ ٛ٘خى ٗاِٝع ٗلاٞ ٗٔاؾ  ح٧َٓسرشؤٕ ٗٔؾ  تٕيخهٕفٝهي أٝػق حُزخكغ 

كاا٢ اكظااخء  %59.4.ر٤٘ٔااخ ُااْ طٌااٖ طظـااخُٝ حُٔٔظاايس  ح٧ٓااَسطٔؼااَ  %53.92ٓوخرااَ  %٣75ٔؼااَ 

ش ٓٞحء أًخٗض هؼ٣َش أٝ ٣ٍل٤ش ،راَ أٗاٚ كا٢ ،ٌٝٛح حُ٘ٔؾ ٣ظٞحؿي ك٢ ًَ حُٔ٘خؽن حُــَحك5966٤

 ٝٛاٌح حُا٘ٔؾ ٫ ٣ؼ٘ا٢ ح٫ٗلظاخٍ ٝ ح٫ٓاظو٤ُ٬ش  حُٔ٘خؽن ح٣َُل٤ش أًؼَ ٓ٘ٚ ك٢ حُٔ٘اخؽن حُلؼا٣َش .

٢ ٗطااخم ٗظااخّ حُوَحرااش طزواا٠ ه٣ٞااش ٝ ٓٔااظَٔس.أٓخ ٗٔااؾ رااَ إ حُؼ٬هااخص ح٫ؿظٔخػ٤ااش كاا ٝ حُلَى٣ااش،

 ح٧ٓاَٝٛاٌح  ٣ٝظٞحؿاي أًؼاَ كا٢ حُٔ٘اخؽن حُلؼا٣َش، %01شزٚ ح٣ُٝٞ٘ش أٝ حُٔظٔؼش كظٔؼَ  ح٧َٓس

 ٧ٗٚ ٣ظؼِن ربهخٓش أشوخص آه٣َٖ ٓغ ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش. ظخَٛس حُظٌخكَ ك٢ حُٔـظٔغ،٣ؼٌْ 

 أؽكال األعشج انعضائشٚح :-عاتؼا

 ح٩ُٔاااخّىٕٝ  حُـِحث٣َاااش حُٔؼخطاااَس ح٧ٓاااَس٫ ٗٔاااظط٤غ ٓؼَكاااش حُظلااا٫ٞص حُظااا٢ ػَكظٜاااخ      

٤ُٓٞٞٞؿ٤ش حُؼخثِش أٝ ح٧َٓس حُظو٤ِي٣ش ،ًٔاخ أٗ٘اخ ٫ ٗٔاظط٤غ حُٞهاٞف ػِا٠ ؽز٤ؼاش رخُوظخثض حُٔ

ٝكـْ حُظل٫ٞص حُظ٢ ػَكٜخ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ،ىٕٝ إٔ ٗوّٞ رظلي٣اي حُٞكايحص ح٫ؿظٔخػ٤اش ُظا٢ 

ٓ٘اٚ حُٔـظٔاغ حُـِحثا١َ حُظو٤ِاي١ ،ٝر٤اخٕ هظخثظاٚ ػِا٠ ٓوظِاق ح٧طاؼيس،ٝارَحُ  ًخٕ ٣ظًَذ

حُٔااأخص ح٧ٓخٓااا٤ش حُظااا٢ ٤ٓاااِص حُظلاااي٣غ كااا٢ حُـِحثاااَ ،ٝ ؽز٤ؼاااش حُظلااا٫ٞص حُظااا٢ طاااخكزض 

٤َٔٓطٜخ،ٝح١ٌُ ٗـْ ػ٘ٚ طلٍٞ ك٢ ٓوظِاق ٫ٗٔاخم حُز٘خث٤اش ٝ حُٞظ٤ل٤اش ًٝاٌح كا٢ ٗٔان حُؼ٬هاخص 

حُـِحث٣َاش ٤ٔٓاِحص أهاَٟ طوظِاق كا٢ ًؼ٤اَ ٓاٖ  ٨ُٓاَسؤطازلض ،كحُـِحث٣َاش  ٨ُٓاَسحُيحه٤ِش 

 ح٧ك٤ااخٕ ػااٖ طِااي حُظاا٢ ًًَٛااخ حُزخكااغ ٓظااطل٠ رٞطل٘ٞشااض طؼاا٤ش كاا٢ ً٘لٜااخ ػاايس أٓااَ ُٝحؿ٤ااش

٣ٔاظوِٕٞ ػاٖ حُؼخثِاش  رؼاي ُٝحؿٜاْ ح٥ٕ كخ٧ر٘اخءحٌُز٤اَس  ح٧ٓاَس،كخ٧َٓس حُـِحث٣َاش ُاْ طؼاي طِاي 

أٓااَس ٣ٝٞٗااش،ٝٓغ ًُاي حكظلظااض كاا٢ ًؼ٤ااَ ٓااٖ  اُاا٠ـ٤خ حٌُز٤اَس ،كظلُٞااض حُؼخثِااش حُـِحث٣َااش طاي٣ٍ

                                                           
1
 Ibid, pp. 49-50 

2
 11ص  ، 2015-2008 لمطفولة الوطنية العمل خطة ، المرأة وقضايا باألسرة المكمفة المنتدبة الوزارة 
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 ح٧ٓاَسحُلي٣ؼاش ٝٝظاخثق  ح٧ٓاَس،ك٤اغ طـٔاغ را٤ٖ هظاخثض حُٔٔظايس  ح٧ٓاَسرٞظخثق  ح٧ك٤خٕ

( ٝريٍؿاااش أهاااَ كااا٢ حُـ٤اااَ حُؼاااخ٢ٗ ح٥راااخء) ح٧ٍٝحُظو٤ِي٣اااش ،ٝٛاااٌح ٓاااخ ٣ظٜاااَ هخطاااش كااا٢ حُـ٤اااَ 

حُِٝحؿ٤ش )ح٣ُٝٞ٘ش(. ح٧َٓس( ك٤ظـٚ ك٢ حُـخُذ ٗلٞ شٌَ ح٧كلخى(،أٓخ حُـ٤َ حُؼخُغ )ح٧ر٘خء)
1
 

 : ؽٕالخاألعشج انعضائشٚح فٙ ظم انر -شايُا

٣ٝؼ٤شٜخ حُٔـظٔغ حُـِحثا١َ ػخشٜخ  ٢حُظل٫ٞص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ح٫هظظخى٣ش حُظ إ       

ٝ ػ٬هخطٜاخ ٝٗظخٜٓاخ ٖٓ ك٤غ  ر٘خءٛخ ٝ ٤ٓخٓظٜخ ٝ أىٝحٍٛاخ  ح٧َٓسهي طًَض آػخٍح ٝحػلش ػ٠ِ 

ر٤ٖ ػخىحص ٝ طوخ٤ُي ٝه٤ْ حُٔـظٔاغ ٓاٖ ػٔٞٓخ ،ٝإٔ ٌٛٙ حُظـ٤َحص هي ؿخءص ٗظ٤ـش حُظِحٝؽ حُؼوخك٢ 

ؿٜش ٝٓوظِق حُظَٝف حُظ٢ َٓص رٜخ حُـِحثَ ٖٓ ؿٜاش أهاَٟ ،ٝإٔ حُظـ٤اَ حُٔاخثي كا٢ حُٔـظٔاغ 

ٓوخٍٗااش   ٓااَسح٧كاا٢  حُااي٣ٔوَحؽ٢أطاازق ٣ٔااٞى حُـااٞ  ك٤ااغ ح٧ٓاا١َهااي أػااَ ػِاا٠ حُـااٞ حُظَراا١ٞ 

رخُظَر٤ش حُظا٢ ًخٗاض طظٔاْ راخُـٞ حُاي٣ٔوَحؽ٢ ًٝاخٕ حُلاَى حُٔٔائٍٝ ػاٖ ح٧ٓاَس ٛاٞ حُا١ٌ ٣٘لاَى 

رخطوخً حُوَحٍحص .
2
 

كاا٢ حُؼااخُْ  ح٧ٓااَحُـِحث٣َااش ٛاا٢ ٓؼااَ رو٤ااش  ح٧ٓااَسإٔ  ؼُٛفةةح صةةانؽٙ تةةٍ ؽةةشٚفٝطؼاا٤ق      

حُؼُٞٔش ٝ حُـِٝ حُؼوخك٢ ٝ أطازق ،ك٤غ ػَكض حٌُؼ٤َ ٖٓ حُظـ٤َحص ٝ حُظل٫ٞص ك٢ٜ ُْ طِْٔ ٖٓ 

ٜٓ٘اخ ،ٝأطازلض طلظواي  ح٩ٓا٤ٓ٬شكا٢ حُؼاخُْ شاؤٜٗخ شاؤٕ ٓاخثَ حُزِايحٕ هخطاش َٓٔكخ ُٔخ ٣ـا١َ 

رلؼااَ حُؼٞحٓااَ حُل٣ٌَااش ٝ حُؼوخك٤ااش حُيه٤ِااش ُٔ٘ظٞٓااش أه٬ه٤ااش ٝحػاالش ٝطااؤػَص َٓؿؼ٤ظٜااخ حُو٤ٔ٤ااش 

ٝطٌرااٌد ٝ ط٬شاا٢ حُواا٤ْ  ح٧ىٝحٍرـٔااٞع طظ٤ٔااِ  ح٧ٓااَسٝأطاازلض  حُٔـظٔااغ حُـِحثاا١َػِاا٠ 

ًاخٕ ُٞهاض ٓااخ ًٗٔٞؿاخ ُِظااَحرؾ ٝ  يعرًةةغػِا٠ كااي ٓاٞحء  كا٢ حُٔاًِٞخص ػ٘اي حٌُزااخٍ ٝ حُظاـخٍ 

. ح٩ٗٔخ٤ٗشحُظآٍُ ٝحُظل٢ِ رو٤ْ 
3
 

ك٢ أَْٓٛ حُظ٢ ٣ٌٞٗإٞ  ح٥رخءٝ  ح٧ٜٓخص٣ش حُظ٢ طظز٘خٛخ حُظَرٞ ح٧ٓخ٤ُذحُوٍٞ إٔ  ا٠ٌُٛح ٣ؤهٌٗخ 

حُظا٢  ٝٛ٘اخى حُؼي٣اي ٓاٖ حُؼٞحٓاَ  ٥هاَْٛ حُٔٔئ٤ُٖٝ ػٖ حُظَر٤اش كا٢ اؽخٍٛاخ طوظِاق ٓاٖ ٝحُاي 

حُٞحُاي ،ٌٝٛح آخ رظٍٞس ٓزخشَس ٝحػ٤ش طـؼاَ  ح٧ٓخ٤ُذطوِن ٌٛح ح٫هظ٬ف ٝ طيهَ ُظلي٣ي ٌٛٙ  

ٍىٝى أكؼاخٍ طـاخٙ أر٘اٚ ٝ ٫  ٣ظز٠٘ أٓخ٤ُذ ٝ ٣يهَر٘ٚ أٝ رط٣َوش طـؼِٚ ٩ ٓيًٍخ ٝػخٍكخ ُٔخ ٣ويٓٚ

                                                           

 . 178 ، ص1981، مركز الدراسات و الوحدة العربية بيروت المجتمع العربي المعاصرحميم بركات ، 1 
 .171 -1 47، ص ص 1 7جامعة منتوري قسنطينة ،العدد، مجمة العموم اإلنسانيةتغير بناء العائمة الجزائرية ، محسن عفون ،  2
إنسانيات المجمة الجزائرية فري االنتربولوجيرا و العمروم اجتماعيرة وىرران ، االسرة و العنف الطفل عالقة افتراضية أم حتمية ، حنيفة صالحي بن شريف ،  3

 .11-71،ص  ص  4118، 21العدد 
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حٓااظـخرش ُٔؼط٤ااخص ٓؼ٤٘ااش  حُشااخدأٝ  ح٧ّ،كوااي ٣ظـ٤ااَ أٓااِٞد  ٓظاايٍٛخ أٝ ٤ًااق هااخّ رٜااخ٣ؼااَف 

أٝ حُٔـظٔغ ٌٝٛح ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُؼٞحٓاَ  ح٧َٓسرخُطلَ أٝ َٓطزطش آخ رٜٔخ ٝرظخ٣ٍؤٜخ ٝشوظ٤ظٜٔخ 

 ح٧ٓازخدٜٗخ ٓوظِق حُؼ٤ِٔاخص ٝ أحُٞحُي٣ش ٝػَكض ػ٠ِ  رٔليىحصأٝ ًٔخ ٤ٔٔ٣ٜخ حُزؼغ حُظَر٣ٞش 

حُظؼخٓااَ ٓؼااٚ كاا٢ حُٔٞحهااق حُل٤ااخس حُٞحُي٣ااش ػِاا٠ طَر٤ااش حُطلااَ ٤ًٝل٤ااش  ح٧ٓااخ٤ُذطااؤػَ ػِاا٠  ٢حُظاا

 حُٔوظِلش .

 انٕانذٍٚ : انرٙ ذهقاْاانرشتٛح  -1

ػِا٠ طاؤػَ ٛاٌٙ حُظَر٤اش  ك٤غحُظ٢ طٔض طَر٤ظْٜ رٜخ ػ٘يٓخ ًخٗٞح أؽلخ٫  شٝ حُط٣َوح٧ٓخ٤ُذ ٢ٛ    

 ػ٠ِ أٍحثْٜ ٝ ًِٓٞخطْٜ ٖٝٓ ػْ ػ٠ِ ٓؼخ٬ٓطْٜ ٧ؽلخُْٜ . شوظ٤خطْٜ ٝ

ٝطااَٟ حُزخكؼااش ٓخ٣ٔااش أكٔااي ح٤ُ٘ااخٍ ،ػِاا٠ إٔ ح٧ٓااخ٤ُذ حُظاا٢ ٣ٔخٍٓااٜخ ح٥رااخء كاا٢ ٓؼخِٓااش أؽلااخُْٜ 

 ح٧ٜٓاخصٝ  ح٥راخءٓؼخِٓاش كا٢ ؽلاُٞظْٜ ،كٜ٘اخى كجاش ٓاٖ ٓاٖ ْ اُا٤ُٜٔخ طؼَػاٞح حٗؼٌخٓخ  ا٤ُ٫ٔض 

ح ٣ظِوٜٞٗخ أػ٘اخء ؽلاُٞظْٜ ٓاٞحء ًخٗاض ٛاٌٙ حُٔؼخِٓاش ٓز٤٘اش ػِا٠ طٔخٍّ ٗلْ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ًخٗٞ

.حُظؼخَٓ ٓغ حؽلخُْٜك٢  ح٧ِٓٞدٗلْ  ا٠ُحُلذ أٝ حُظَحٓش أٝ حُؤٞس كْٜ ٤ٔ٣ِٕٞ 
1
 

 ؽخصٛح انٕانذٍٚ : -2

إٔ شوظا٤ش حُلاَى طائػَ كا٢ ٓاًِٞخطٚ ٝطؼخ٬ٓطاٚ ٓاغ حُٔل٤طا٤ٖ راٚ  ٝ رخُظاخ٢ُ ٖٓ حُٔؼَٝف       

طظؤػَ أٓخ٤ُذ حُٞحُي٣ٖ حُظ٢ ٣ٔخٍٓخٜٗخ ٓغ أرظخثٜاخ رشوظا٤ظْٜ ،كخُشوظا٤ش آاخ إٔ طٔاخػي أٝ طؼ٤ان 

ك٤اغ طـخٛاخطْٜ حُظَر٣ٞاش ،اح٧كَحى ػ٠ِ حُظظاَف كا٢ ٓوظِاق ٓٞحهاق حُل٤اخس ح٤ٓٞ٤ُاش ٝكظا٠ كا٢ 

٤ًل٤ااش طؼااخِْٜٓ ٓااغ حُ٘ااخّ ػخٓااش ٝ أر٘ااخثْٜ هخطااش كوااي طظ٤ٔااِ أٓااخ٤ُزْٜ  طاا٘ؼٌْ حػااطَحرخطْٜ ػِاا٠

ٓااٖ ح٧ٓااخ٤ُذ حُوخؽجااش ،ٝكاا٢ رااخُؼ٘ق ٝ حُااَكغ ٝ حُشااي ٝ حُظشاايى ٝ حَُػخ٣ااش حُٔلَؽااش ٝؿ٤َٛااخ 

ح٫طـخٙ ح٥هَ ٗـي ح٥رخء ح٣ٞٓ٧خء ح٣ٌُٖ طظ٤ِٔ شوظ٤ظْٜ رخُ٘ؼاؾ كظا٘ؼٌْ ح٣ـخر٤اخ ػِاش ٓؼاخِٓظْٜ 

 ٧ر٘خثْٜ .

٣ٍٖ ٤ُٞٓلخٕ إٔ ٖٓ ح٥رخء ٖٓ ْٛ ؿ٤َ ٍحػٕٞ ػٖ ك٤خطْٜ ٝػِْٜٔ ٝٛاْ رلخؿاش اُا٠ ٝطؼظوي ًخ   

ح٧ر٘خء حُا٣ٌٖ حًظٔخد ٓشخػَ حُ٘ـخف ٝ حُٔؼخىس ٖٓ ٓظيٍ آهَ ٝ ؿخُزخ ٓخ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُٔظيٍ ٛٞ 

حُا٣ٌٖ ٣ؼ٤شإٞ  ح٥راخءٝ أك٬ْٜٓ ،كٜ٘خى حُؼي٣اي ٓاٖ ٣ظزلٕٞ أَٓ آرخثْٜ حُٞك٤ي ك٢ طلو٤ن أٓخُْٜ 

حُا١ٌ ٣ا٘ؼٌْ رشاٌَ ؿ٤اي ػِا٤ْٜ ٝؿخُزاخ ٓاخ  ح٧ر٘اخءٖٓ ه٬ٍ أر٘اخثْٜ ٝط٘ظاخرْٜ كخؿاش ِٓلاش ُ٘ـاخف 

حٗؼٌاخّ ُٞػاؼْٜ كا٢  ا٣٫شؼَ ٛئ٫ء ح٥رخء إٔ ٗـاخف أر٘اخثْٜ ٝٓاخ ٣لووٞٗاٚ  ٓاٖ حٗـاخُحص ٓاخٛٞ 

                                                           
 16،دار المعرفة االجتماعية ،القاىرة ،ص التنشئة االجتماعية مبحث في عمم النفس االجتماعي مايسة أحمد نيال ،   1
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ٌااَ ٓااٖ خ ٝٓشااخًَ ُحػظوااخى هااخؽت رٔاازذ ػااـٞؽ حُٔـظٔااغ ٣ٝؼظزاإَٝ ح٫ر٘ااخء حٓظاايحىح ُٜااْ  ٝٛااٞ

حُٞحُي٣ٖ ٝ حُطلَ.
1
   

 انًغرٕٖ انرؼهًٛٙ نهٕانذٍٚ : -3

ػِاا٠ حػظزااخٍ إٔ حُؼ٤ِٔااش حُظَر٣ٞااش طظطِااذ اىٍحًااخ ٝكٜٔااخ ؿ٤اايح ُطز٤ؼااش آٌخ٤ٗااخص ٝكخؿااخص ح٧ر٘ااخء 

ٝٓطخُذ ْٗٔٞٛ ٝٓؼَكش ُيٍٝ ح٧د ٝ ح٧ّ ٌُح ٣ؼظزَ حُٔٔظٟٞ حُظؼ٤ِٔا٢ ُِٞحُاي٣ٖ ػاخ٬ٓ ٜٓٔاخ كا٢ 

 ف أٛيحكٜخ .طلي٣ي حُظَر٤ش حُٞحُي٣ش ٝ اٗـخ

إٔ حُٔٔظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ُِٞحُي٣ٖ ٛاٞ ٓاٖ أٛاْ حُؼٞحٓاَ حُٔائػَس كا٢  ،٣ٝؼظزَ ػزي هللا ُح٢ٛ حَُشيحٕ

ٓؼخِٓظْٜ ٧ر٘خثْٜ ك٤غ إٔ حُٔٔظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٣ئػَ ػ٠ِ حُشؼٍٞ حُٞحُي٣ٖ رخٌُلخءس ُِو٤اخّ راؤىٝحٍْٛ 

إٔ ح٥راخء ٓاٖ حُٔٔاظٟٞ حُظؼ٤ِٔا٢  ٣ٝRoyٌٕٞٗٞ أًؼَ ٛيٝءح ٝطوز٬ ،ك٤غ أظَٜص ىٍحٓاش ١ٍٝ 

أر٘اخثْٜ ك٣َاش أًزاَ ٓاٖ حُظا٢ ٣ٔ٘لٜاخ ح٥راخء ٓاٖ حُٔٔاظٟٞ حُظؼ٤ِٔا٢ ح٧هاَ ، ًٔاخ حَُٔطلغ ٣ٔ٘لٕٞ 

حَُٔطلااغ أًؼااَ ٓاا٬٤ ُِظٔااخٓق كاا٢  طٞطااِض ىٍحٓااش ٣ااخٍٝ اُاا٠ إٔ ح٧ٜٓااخص ٓااٖ حُٔٔااظٟٞ حُظؼ٤ِٔاا٢

ُوٞحػاي ٓلايىس ٓاٖ  رخ٩ًػاخٕطخُزاش طؼ٤ِٔخ ًٔخ أٜٖٗ أهاَ ٓا٬٤ ُِٔ ح٧هَ ح٧ٜٓخصػ٤ِٔش حُؼزؾ ٖٓ 

حُِٔٞى ،ٝٛاٌح ٓاخ طئًايٙ ىٍحٓاش حُوَشا٢ كا٢ إٔ ٓظٞٓاؾ حُظٔاِؾ ٣ظ٘اخهغ رٞؿاٚ ػاخّ ًِٔاخ حٍطلاغ 

حُظؼ٢ٔ٤ِ ُِٞحُي٣ٖ . حُٔٔظٟٞ
2
 

 انصقافح انرشتٕٚح نهٕانذٍٚ : -4

٣وظي رٜخ ٓـٔٞع حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ؼظٔي ػ٤ِٜخ حُٞحُي٣ٖ رظٍٞس ٓزخشَس أٝ ؿ٤َ ٓزخشاَس كا٢       

٣ؼأٖ إٔ  ح٧َٓس،ك٤غ ٣وطت حٌُؼ٤َ رخػظوخىْٛ إٔ ٝؿٞى ؽلَ ك٢  ح٧ر٘خءأٓخ٤ُزٜٔخ حُظَر٣ٞش ٓغ 

ٝ حُظاي٣ٍذ  ح٩ػايحى٣ظزق حُلاَى أراخ ؿ٤ايح أٝ أٓاخ ؿ٤ايس ؿ٤اَ إٔ ٝؿاٞى حُطلاَ ٛاٞ ٓٔائ٤ُٝش طلاظْ 

أ١ حُٞحُاي٣ٖ كٔاٖ حُٜٔاْ إٔ ٣اظؼِْ حُٞحُايحٕ ؽز٤ؼاش  ح٧ٓاَسحُوخث٤ٖٔ ػِا٠ حُظَر٤اش كا٢  ٨ُكَحىي حُـ٤

 آٌخ٤ٗخطااٚٓؼَكااش  اُاا٠كظاا٠ طٔااَٜ ػ٤ِٜٔااخ ٜٓٔااش حُظَر٤ااش ،اػااخكش  حُلااَى حُاا١ٌ ٣وٞٓااخٕ رَػخ٣ظااٚ

ٓااٖ هاا٬ٍ ٝرٜااٌح طٌاإٞ حُؼوخكااش حُظَر٣ٞااش ُِٞحُااي٣ٖ  ح٧ّٝ  ح٧دٛااٞ ىٍٝ  ٝٓطخُااذ ٗٔااٞٙ ًٝااٌح ٓااخ

ٓؼَكظٜٔخ ريٍٝٛٔخ ٝٓطخُذ أر٘خثٜٔخ ػخ٬ٓ ٜٓٔخ كا٢ اٗـاخف حُؼ٤ِٔاش حُظَر٣ٞاش ٝحهظ٤اخٍ ٓاخ ٣٘خٓاذ 

 ٖٓ أٓخ٤ُزٜخ . 

                                                           
ترررر خالرررد العرررامري ،دار الفررراروق لالسرررتثمارات الثقافيرررة ،القررراىرة ،الطبعرررة االولرررى األبنممماء و التربيمممة فمممي ظمممل الضمممغوط الحياتيمممة ، كرررارين سررروليفان ،  1
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خى إٔ ًَ أد ٝ أّ ٣ظظَكخٕ رط٣َوش ؿ٤ايس اًح ًخٗاخ ــػ٤ ارَح٤ْٛٝك٢ ٌٛح حُـخٗذ طَٟ ٓٞحٛذ      

٠ ـحُٔوِاٞم حُا١ٌ ٣وٞٓاخٕ رَػخ٣ظاٚ كظا٣اظؼِْ حُٞحُايحٕ ؽز٤ؼاش ،ٖٝٓ حُٜٔاْ إٔ  رخ٧ر٘خءػ٠ِ ٓؼَكش 

طي٣ٍذ حُلَى ٢ٌُ ٣ظزق أراخ ٝ أٓاخ أٗٚ ٫ري ٖٓ  ا٠ُ ح٩شخٍسـيٍ ـحُظَر٣ٞش ٝططَٜٔ ػ٤ِٜٔخ حُؼ٤ِٔش 

ٞس ًؤكاي ـ،ٝهي ٣َؿغ ٝؿاٞى ح٧ؽلاخٍ حُٔ٘لاَك٤ٖ كا٢ حُٔـظٔاغ اُا٠ ػايّ طاي٣ٍذ ح٧كاَحى ػِا٠ ح٧را

ص ُاي٣ٜخ حُوزاَس ٝ حُظـَراش ح٧ّ حُٔؼخ٤ُاش ٛا٢ ٓاٖ طاٞحكَ ٝحُؼٞحَٓ حُٔظٔززش ك٢ ٌٛٙ ح٫ػطَحرخص 

ش ٝ حُٔؼَكش ٝ حُؼوخكش .ـٝٓشخًِٜخ حُٔظؼيىس ُٝي٣ٜخ كظ٤ِش ؿ٤يس ٖٓ حُظَر٤رؤٍٓٞ حُل٤خس 
1
  

 األعشج انُٕٔٚح )انضٔاظٛح( تانعضائش : -شايُا

حٗظشاخٍ  ٝٓاٖ ػٞحٓاَٝ أر٘خثٜخ ، ٝح٧ّ ح٧دحُظ٢ طظؼٖٔ  la famille conjugaleحُِٝحؿ٤ش  ح٧َٓس    

             حُظؼِا٤ْ ٝ ح٫ٓاظو٬ٍ حُٔاخى١ ٝ ، l’anonyme de la vie en ville حُل٤اخس كا٢ حُٔي٣٘اش ؿل٤ِاش ٛاٌح حُا٘ٔؾ

ٗظ٤ـااش ُِؼٔااَ كاابٕ  ح٧ٓااَسحُ٘لٔاا٢ ،ٝحٗظشااخٍ ٝٓااخثَ ح٫طظااخٍ حُـٔخ٣َ٤ٛااش ،كاا٢ ٛااٌح حُاا٘ٔؾ ٓااٖ ٝ

ٝكاا٢ حطوااخً  ح٧ٓااَسُِٔااَأس حُظو٤ِي٣ش،ٝط٣َااي حُٔشااخًٍش كاا٢ ٗلوااخص حُٔااَأس طااَكغ حُاايٍٝ حُٔااِز٢ 

حُوَحٍحص حُٜٔٔش حُظ٢ طوض أَٓطٜخ.
2

 

حُـِحث٣َااااش ٫ ٣ؼ٘اااا٢ أٜٗااااخ  ح٧ٓااااَسكاااا٢ طـ٤ااااَ شااااٌَ  انٓةةةةٕاس٘ ػةةةةذ٘ٝٗـااااي أؽَٝكااااش     

ٓااااغ أٓااااَس  ح٧ه٤ااااَسٗظااااَح ُطز٤ؼااااش حُؼ٬هااااخص حُظاااا٢ طو٤ٜٔااااخ ٛااااٌح  ،ٝحؿ٤ااااشأطاااازلض أٓااااَس ُ

ُاااٞ ح٣ُٝٞ٘اااش كااا٢ حُـِحثاااَ ؟ كظااا٠  ح٧ٓاااَس،ك٘ـااايٙ ٣واااٍٞ "ٛاااَ ٣ٌٔ٘٘اااخ حُلاااي٣غ ػاااٖ  ح٩ٗـاااخد

ٝٓٔااااظوِش ٌٓخ٤ٗخ،كبٗااااٚ ٣ظااااؼذ حػظزخٍٛااااخ  ح٧ؽلااااخًٍااااخٕ ٛ٘ااااخى حٓااااَ ٓظٌٞٗااااش ٓااااٖ ح٥رااااخء  ٝ 

 ح٧ٓاااَسٓاااغ  ح٧ٓاااَٗؤهاااٌ رؼااا٤ٖ  ح٫ػظزاااخٍ حُؼ٬هاااخص حُظااا٢ طو٤ٜٔاااخ ٛاااٌٙ أٓاااَحٍ ُٝحؿ٤اااش ػ٘ااايٓخ 

،ٝح٫ػظٔااااااخى حُؼااااااخؽل٢ ،ٝطاااااايه٬ص ح٥رخء،ٝى٣ٔٞٓااااااش ،كخٗظظااااااخّ ح٣ُِخٍحصٝ أكَحىٛخ ح٧طااااااَ

حُؼ٬هخص،ٛااااٌٙ ًِٜااااخ ػٞحٓااااَ طٔ٘ااااغ ح٧ٓااااَ ح٣ُٝٞ٘ااااش ٓااااٖ ح٫ٓااااظو٬ٍ رااااٌحطٜخ ٝ طٌاااا٣ٖٞ أٓااااَ 

ُٝحؿ٤ش .
3
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 خالصح انفصم : -

 ح٧ٓاِٞدٔلٜا٢ٓٞ حُيٍحٓاش ُ  ح١ٌُ ؿَػٚ ِٗع حُـٔٞع حُٔلاخ٢ٔ٤ٛ ُٝ٘خ ك٢ ٌٛح حُلظَخك       

،ٓاغ حُزلاغ كا٢ حُـخٗاذ حُ٘ظا١َ حُا١ٌ ٣ؼظزاَ ػ٣َاخ كا٢ حُـخٗاذ  ح٣ُٝٞ٘ش ح٧َٓسحُظَر١ٞ  ٝٓلّٜٞ 

كا٢  ،ٝٝ حُؼٌاْ   لٜاّٞ حُظَر٤اش كا٢ ػ٬هظٜاخ رخ٧ٓاَسح٤ٌُُٔٞٞؿ٢ ٝ ح٣ُُٞٓٞٔٞٞؿ٢ ك٢ ط٘اخٍٝ ٓ

ًاخٕ َٓحىٗاخ ا٣ـاخى اؿخراخص ٝ حُظل٫ٞص حُٔـظٔؼ٤ش حُظ٢ ٣َٔ رٜخ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ  صظَ حُظـ٤َح

حُؼ٬هاش حُـي٣ايس را٤ٖ  ٝ   ٓا٣َش كا٢ ظاَ حُظلا٫ٞص ح٫ؿظٔخػ٤اشر٤اش ح٧راٞحىٍ حُظـ٤اَ كا٢ حُظَ كٍٞ

  .ح٤ُٝ٧خء ٝ ح٧ر٘خء ك٢ ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش رخُـِحثَ 

حٛظٔااض حُٔٞٓاا٤ُٞٞؿ٤خ ريٍحٓااش ح٧ٓااَس ،ُٔااخ ُٜااخ ٓااٖ أ٤ٔٛااش كاا٢ حُٔـظٔااغ ٝٓااخ طوااّٞ رااٚ ٓااٖ اً   

ٝظخثق حؿظٔخػ٤ش ٓظؼيىس رٞطلٜخ حُِز٘ش ح٠ُٝ٧ ك٢ حُٔـظٔغ ،ٝح٧ٓاخّ حُٔظا٤ٖ حُا١ٌ ٣ٔاظو٤ْ ػ٤ِاٚ 

              حُز٘ااخء ح٫ؿظٔااخػ٢ ،رخ٩ػااخكش اُاا٠ ىٍٝٛااخ كاا٢ ط٘شااجش ح٧ر٘ااخء حؿظٔخػ٤ااخ ٝ طَر٣ٞااخ ى٤٘٣ااخ ٝٗلٔاا٤خ 

ٝ ٝؽ٤٘خ، ٝهي ط٘خُٝظٜخ ػيى ٖٓ حُيٍحٓخص ح٤ٓٞ٤ُُٔٞٞؿ٤ش رخُزلاغ حُٔؼٔان ٓاٖ ؿٞحٗاذ   ٝ أه٬ه٤خ

ٓوظِلااش، ٝطؼااي ح٧ٓااَس ظااخَٛس ػخ٤ُٔااش ػَكظٜااخ ًااَ حُٔـظٔؼااخص حُزشاا٣َش ،ٝحٛظٔااض رٜااخ ح٧ٗظٔااش 

ح٫ؿظٔخػ٤ااش ٝأًاايطٜخ ؿ٤ٔااغ حُااي٣خٗخص حُٔاأخ٣ٝش رٞطاالٜخ هخػاايس ر٘ااخء حُٔـظٔااغ ٝٓئٓٔااش ٓااٖ أٛااْ 

 رو٤اش ٓغ ٓظٌخ٬ٓ   حٍطزخؽخ   ح٧َٓس ٓئٓٔخطٚ ،ٝح٧ٓخّ ح١ٌُ طز٠٘ ػ٤ِٚ حُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش. ٝطَطزؾ

 ح٧ٓاَس ٗظ٘اخٍٝ إٔ ٣ٌٔاٖ ٫ اً ح٫ؿظٔخػ٢، ٜٓ٘خ حُز٘خء ٣ظٌٕٞ حُظ٢ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُ٘ظْ حُٔئٓٔخص

 اًح ح٧ٓاَس إٔ رٜخ ك٤اغ ٝطظؤػَ ٓؼٜخ طؼَٔ حُظ٢ ح٧هَٟ حُٔـظٔغ رٔئٓٔخص ػ٬هظٜخ ػٖ رٔؼُِش

 . ٣لٔي ٝرلٔخىٛخ حُٔـظٔغ طِق طِلض

ُوي أٝؿي حُٔـظٔغ ح٧َٓس ُظوّٞ رٜٔٔش حُظ٘شجش ح٫ؿظٔخػ٤ش ،حُظ٢ ٛا٢ ٓاٖ أٛاْ حُؼ٤ِٔاخص طاؤػ٤َح      

          ػِاا٠ ح٧ر٘ااخء كاا٢ ٓوظِااق ٓااَحكِْٜ حُؼ٣َٔااش ،ُٔااخ ُٜااخ ٓااٖ ىٍٝ أٓخٓاا٢ كاا٢ طشاا٤ٌَ شوظاا٤خطْٜ 

            حُظاا٢ ػااٖ ؽ٣َوٜااخ ٣ٌظٔااذ ح٧ر٘ااخء حُؼااخىحص ٝ حُظوخ٤ُااي  ٝ طٌخِٜٓااخ ،ٝٛاا٢ اكاايٟ ػ٤ِٔااخص حُااظؼِْ

ٝ ح٫طـخٛخص ٝ حُو٤ْ حُٔخثيس ك٢ ر٤جظْٜ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ٣ؼ٤شٕٞ ك٤ٜخ ،كخ٧ر٘اخء ٣ظِوإٞ ٓاٖ ح٧ٓاَس 

ٓوظِاق حُٜٔااخٍحص ٝ حُٔؼااخٍف ح٤ُٝ٧ااش ،٣ٝزاَُ ىٍٝٛااخ كاا٢ طٞؿ٤ااٚ ٝ اٍشاخى ح٧ر٘ااخء رؼاايس أٓااخ٤ُذ 

ٌٝٛٙ ح٧ٓخ٤ُذ هاي طٌإٞ ٓا٣ٞش أٝ ؿ٤اَ ٓا٣ٞش ،طو٤ِي٣اش أٝ كي٣ؼاش،كٌَ أٓاِٞد طظزؼٜخ ك٢ طَط٤زْٜ ،

 ٣٘ؼٌْ ػ٠ِ شوظ٤ش ح٧ر٘خء ٝ ًِْٜٓٞ .
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كخُظـ٤َ ح١ٌُ ػخشظٚ ح٧َٓس حُـِحث٣َش ُْ ٣٘ظؾ ر٤٘ش أ٣َٓش ٓ٘ٔـٔش ٝ ٓظٞحكوش ،رَ أٗظؾ ر٠٘ أٓا٣َش 

َٟ ط٤ٔااَ ُِٔلخكظاش ػِاا٠ ٣ـِاذ رؼؼاٜخ ؽااخرغ حُل٣َاش ٝ حُظلااظق ٝٗزاٌ حُظوخ٤ُااي ٝ حُؼاخىحص ٝر٘اا٠ أها

حُظوخ٤ُي ٍٝكغ حُٔؼخ٤٣َ حُـي٣يس ٓغ ح٫كظلخظ رٔـٔٞػش ٖٓ حُؼخىحص ٝ حُظوخ٤ُي ٝ حُو٤ْ ح٧ه٬ه٤اش ٝ 

ٗٔاًٞؽ ح٧ٓاَس ح٣ُٝٞ٘اش ٝٛا٢  -حُ٘خراٌ ُِؼاخىحص ٝ حُظوخ٤ُاي –حُي٤٘٣ش ،٤ُشٌَ ك٤ٔخ رؼغ حُ٘ٔؾ ح٧ٍٝ 

             ٠ حٓاااظو٬ُٜخ حُاااٌحط٢ كااا٢ حُٔاااٌٖحُظااا٢ أطاااخد حُظلاااٍٞ  ٓوظِاااق حُز٤٘اااخص حٌُٔٞٗاااش ُٜاااخ ،ٝأىٟ اُااا

 ٨َٓس حُٔٔظيس .ُٝ حُٔؼ٤شش ٝشٌَ حُ٘ٔؾ حُٔلخكع  ٝ حَُحكغ ُِٔؼخ٤٣َ حُـي٣يس 
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 انصاَٙانفصم                            

 انعاَة انًٛذاَٙ
 َظشج فٙ األعهٕب انرشتٕ٘ فٙ األعشج انُٕٔٚح تانعضائش

 

 اإلغاس انًُٓعٙ نهذساعح األٔل:انًثؽس  -أٔال

 ٓـظٔغ حُزلغ -

  ُِيٍحٓشحُِٓخ٢ٗ  ح٩ؽخٍ -

 ػ٤٘ش حُزلغ  -

 حُٔٔظويٓش  ح٧ىٝحصٜٓ٘ؾ حُزلغ ٝ  -

 ٔيُاقؾرٓا ٔذؽهٛهٓا ذؽهٛم انًقاتالخ  انًثؽس انصاَٙ : -شاَٛا

 طل٤َِ حُٔوخر٬ص رظز٣ٞزٜخ ٝطل٣َـٜخ -

 شٓ٘خهشش حُلَػ٤ -

 ح٫ٓظ٘ظخؽ حُؼخّ ُِيٍحٓش -

 هخطٔش  حُزلغ -

 طٞط٤خص ٝ حهظَحكخص  -

 ػخٓش هخطٔش - -
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 اإلغاس انًُٓعٙ نهذساعح انًثؽس األٔل : -أٔال

 انذساعح االعرطالػٛح : -

طظٜااااَ حُـُٞااااش ح٫ٓااااظط٬ػ٤ش ػِاااا٠ أٜٗااااخ ٌٓٔااااَ ٝٓاااايػْ ُِوااااَحءحص، ٝحُظاااا٢ طٜاااايف اُاااا٠      

ا٣ـااااخى حُٔاااازَ حُل٣ٌَااااش ُظاااايه٤ن ٓشااااٌِش حُزلااااغ ٝ طٔااااخػي ػِاااا٠ طاااايه٤ن ٓاااائحٍ ح٫ٗطاااا٬م ٝ 

ػااازطٚ ،ٝطظٜاااَ أ٤ٔٛاااش حُـُٞاااش ح٫ٓاااظط٬ػ٤ش هخطاااش كااا٢ حُيٍحٓاااش ح٤ُٔيح٤ٗاااش،ك٤غ طٔاااخػي 

ْ ٓؼاااٚ ٝٓؼَكاااش رؼاااغ ؿٞحٗزاااٚ حُظااا٢ ٫ طظَٜٛاااخ ٝ حُظاااؤهِ ػِااا٠ حُظؼاااَف ػِااا٠ ٤ٓااايحٕ حُزلاااغ 

كظٔخ حُوَحءحص ٝ ح٧ىر٤خص حُٔظؼِوش رخُظخَٛس ٓلَ حُزلغ.
1
 ، 

حكظٌخً٘اااخ رٔـٔٞػاااش حُااا٬٤ِٓص  ًخٗاااض ريح٣اااش ح٩ٍٛاااخص ح٧ٍٝ ُظز٘ااا٢ حُٔٞػاااٞع ٓاااٖ هااا٬ٍ   

ٝ ح٬ُطااا٢ ٛاااٖ  -أ١ ٓاااٖ ريح٣اااش حُٔااا٘ش – كااا٢ ح٩هخٓاااش حُـخٓؼ٤اااش حُلااا٢ حُـاااخٓؼ٢ ربهخٓاااش هَٝراااش

حُاااا٣ٌٖ ٣ااااِحُٖٝ ىٍحٓااااظْٜ حُـخٓؼ٤ااااش ٝطلِٜٔااااْ ػ٘ااااخء حُيٍحٓااااش  أٜٓااااخص ح٧ٓااااَ حُِٝحؿ٤ااااشٓااااٖ 

ٝحُزؼاااي ػاااٖ ح٧ر٘اااخء ٝ حُاااِٝؽ، ٛاااٌح إ ىٍ كااا٢ حُزيح٣اااش رخُ٘ٔااازش ا٤ُ٘اااخ اُااا٠ حُظـ٤اااَ كااا٢ ٌٓخٗاااش 

ٝ حُى٣اااخى حُطٔاااٞف رظ٤ٔ٘اااش حُوااايٍحص حُٔؼَك٤اااش ٝ حَُكاااغ ٓاااٖ  حُٔاااَأس كااا٢ ح٧ٓاااَس حُٔؼخطاااَس

ٝػٔااااَ ٝحُٞطااااٍٞ اُاااا٠ ٛاااايف ح٫ًظلااااخء حُٔااااخى١ ٝٓٔااااخٗيس حُٔٔااااظٟٞ رـ٤ااااش ٓٔااااظوزَ ٜٓ٘اااا٢ 

 حُِٝؽ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼخث٤ِش .

ٝ كااا٢ حُٔوخراااَ ح٫ٓاااظِحىس ٓاااٖ حُظاااَحع حُ٘ظااا١َ رٔاااخ ك٤اااٚ ح٩ٓز٣َوااا٢ ٝ حُيٍحٓاااخص حُٔاااخروش     

ٓاااٖ أؿاااَ طٌااا٣ٖٞ حُوااا٤ؾ حُٔٞؿاااٚ ٝهخٍؽاااش ؽ٣َااان حُظااا٢ طٔاااَٜ ُ٘اااخ ٓاااٖ ٓؤ٣ٍٞٓاااش طااا٤خؿش 

لاااغ كااا٢ ٝحهاااغ كاااخٍ ح٧ٓاااخ٤ُذ حُظَر٣ٞاااش )حُلخػِاااش كااا٢ اشاااٌخ٤ُش ٓٞٓااا٤ٞطَر٣ٞش كااا٢ ػ٬هاااش طز

طاااوَ شوظااا٤ش ح٧ر٘اااخء( ٝ ح٧ٓاااَس ح٣ُٝٞ٘اااش )حُلخػااا٘ش ٨ُر٘اااخء كااا٢ ح٧ٓاااَس حُٔؼخطاااَس( كااا٢ 

ًاااااخٕ حُظشاااااخٍٝ )ٓاااااٖ أؿاااااَ طـ٘اااااذ حُظاااااؼٞرخص حُزلؼ٤اااااش ،ٝرؼااااايٛخ  حُٔـظٔاااااغ  حُـِحثااااا١َ

٣ٖ ٞحرٜخ،أح٤ُٔيح٤ٗاااش( كااااٍٞ أٍػااا٤ش ٓـظٔااااغ حُزلاااغ حُظاااا٢ طٌٔ٘٘اااخ ٓااااٖ حهظ٤اااخٍ حُؼ٤٘ااااش ٝحٓااااظـ

حُٔٔااااظـخ٢ٔٗ حُاااا١ٌ "حُظلظااااخف"ٖٓ حُٔـظٔااااغ حُٔلِاااا٢  ٝهااااغ ح٫هظ٤ااااخٍ ٓزاااايث٤خ ػِاااا٠ رِي٣ااااش

ؿٌػاااٚ ٓٔظاااي كااا٢ حُظو٤ِاااي١ ٨ُٓاااَس حُٔٔظااايس ٝ ؿٌٝػاااٚ طظااا٘لْ حُليحػاااش ح٧ه٤اااَس حُظااا٢ رااايص 

ػِااا٠ ح٧ٓاااَس حُٔٔاااظوِش ٓاااٖ ح٧ٓاااَ حُِٝحؿ٤اااش ٝكِٔااالظٜخ حُظااا٢ طظ٘اااخهغ رااا٤ٖ ٓاااخ طَرااا٠ ػ٤ِاااٚ 

ػ٤ِاااااٚ رلٌاااااْ أٗ٘اااااخ ٓاااااٖ هاااااخؽ٢٘ حُزِي٣اااااش حُلؼااااا٣َش ٨ُر٘خء،ٝ ل٤اااااخسح٥راااااخء ٝٓاااااخ طٔاااااظِِٓٚ حُ

                                                           
1
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ٝرخ٩ٌٓااخٕ حُو٤ااخّ رزلااغ ٤ًلاا٢ حُٔ٘ظظااَ ٓ٘ااٚ طوااي٣ْ أؿٞرااش أ٤ُٝااش ٓااٖ ٓٔااخثِش ح٧ٜٓااخص ُٝٝااٞؽ 

حُز٤اااض ٝ حُـِاااّٞ اُااا٤ْٜ ،ٓاااخ ٓااأق ُ٘اااخ رظٔاااـ٤َ رؼاااغ ح٬ُٔكظاااخص ٝ ح٩ؿخراااخص ٓاااٖ ُااايٕ 

أٓاااخ٤ُزٜٖ حُظَر٣ٞاااش ٝ ٝاًح ٓاااخ ً٘اااخ ػ٬ػاااش أٓاااَ .كااا٢ حُظؼاااخؽ٢ ح٧ٜٓاااخص ٓاااغ ح٧ر٘اااخء ٓاااٖ هااا٬ٍ 

 ٍحػ٤ٖ ػ٠ِ ٓخ ٣ويٓ٘ٚ أّ ٫ ؟ 

 يعرًغ انًثؽس : -

 .٣٫ٝش ٓٔظـخْٗ حُظلظخف ٔٞع ح٧َٓ ح٣ُٝٞ٘ش حُوخؽ٘ش رِي٣ش ٛٞ ٓـ   

 اإلغاس انضياَٙ نهذساعح: -

أ٣اااٖ هٔ٘اااخ  ، َٓاٚةةةح ؽةةةٓش يةةةا٘ؿخ٣اااش  اُااا٠ ؽةةةٓش فٛفةةةش٘ ريح٣اااش حٓظااايص حُيٍحٓاااش رااايءح ٓاااٖ     

 .ح٤ُٔيح٢ٗ  ٝ حُـخٗذرظو٤ْٔ كظَحص حُيٍحٓش ر٤ٖ حُزلغ ك٢ حُـخٗذ حُ٘ظ١َ ُِٔٞػٞع 

 :ػُٛح انثؽس  -

طؼظزااااَ حُؼ٤٘ااااش أىحس حُيٍحٓااااش أ١ ٛاااا٢ ؿااااِء ٓااااٖ حُٔـظٔااااغ حٌُِاااا٢ ٝ حُظاااا٢ ٣ااااظْ حهظ٤خٍٛااااخ       

إً ؿااااِء ٓااااٖ حٌُااااَ ،رشااااَؽ إٔ كخُؼ٤٘ااااش ٓوظِلااااش ،رـااااَع ىٍحٓااااش ٛااااٌح حُٔـظٔااااغ  ،رطااااَم 

٣ٌااإٞ ٛاااٌح حُـاااِء ٓٔاااؼ٬ طٔؼااا٬٤ كو٤و٤اااخ ُِٔـظٔاااغ ح٧طااا٢ِ ،ٌُاااٖ ٣ٔاااظط٤غ حُزخكاااغ حٓاااظويحّ 

ٝ ٗظاااخثؾ حُؼ٤٘اااش كااا٢ طواااي٣َ ٓؼاااخُْ ٓـظٔاااغ حُيٍحٓاااش. ٝػِااا٠ ٛاااٌح ح٧ٓاااخّ ًخٗاااض ػ٤٘اااش  ر٤خٗاااخص 

 ػؾةةةش ػةةةائالخ يةةةٍ األعةةةش انُٕٔٚةةةح 01  رخٓاااظٜيحف، ك٤اااغ هٔ٘اااخ  ػُٛةةةح غٛةةةش اؼرًانٛةةةحرلؼ٘اااخ 

 ٓاااٖ حُٔاااَٜ ا٣ـاااخى ػ٤٘اااش حُزلاااغ ٝ حُظٞحطاااَ ٓؼٜاااٖ ًاااخٕ ٔي٣٘اااش ٓلاااَ حُزلاااغ . ك٤اااغحُكااا٢ 

 رلٌْ أٗ٘خ ٖٓ هخؽ٢٘ حُٔي٣٘ش .

 فٙ انثؽس :انًغرخذيح  األدٔاخٔ  -ساتؼا

 انًالؼظح انثغٛطح : - أ

 حُـٔخػاش  ٛاٌٙ راٚ طواّٞ ٗشاخؽ أ١ كا٢ ٣شاظَى إٔ ىٕٝ ًؼاذ ػاٖ حُـٔخػش رَٔحهزش حُزخكغ ٣وّٞ   

 ٓؼا٤ٖ اؿظٔاخػ٢ ٓٞهاق ٓظخرؼاش ٝ ٓاظٔخعح٫ ٝ حُ٘ظاَ ٓاٖ أًؼاَ طظؼٖٔ ٍ ك٢ٜ كظشح٬ُٔ ٓٞػغ

 ط٢ٜء ٢ٛٝ حُٔٞهق ك٢ ٣ظَٜ ٍ إٔ حٌُٔخٕ هيٍ كعح٬ُٔ حُزخكغ ٣ٝلخٍٝ ك٤ٚ كؼ٤ِش ٓشخًٍش ىٕٝ

 ٓٞحهاق كا٢ ٣لايع ًٝٔاخ حُطز٤ؼ٤اش طاٍٞطٚ كا٢ ُِـٔخػش حُلؼ٢ِ حُِٔٞى كظش٬ٓ كَطش ُِزخكغ

,  حُطز٤ؼ٤ش حُل٤خس
 1

 ح٧ٍٝحٓظطؼ٘خ ػٖ ؽ٣َن ى٤َُ ٓؼي ٓاخروخ ٝ حٌُإٞ ٓاٖ ػ٬ػاش ٓـاخ٫ص :ك٤غ  

حُٔلا٤ؾ حُا١ٌ طوطاٖ كا٢ ح٧ٓاَ حُٔزلٞػاش ٝ حُشاَٝؽ حُظا٢  ٫كظ٘اخ أ٣اٖ تانًعةال انغةكُٙحُٔظؼِن 

                                                           

 120 ص, 1985 , حٌُٔ٘ي٣ٍش ,حُلي٣غ حُـخٓؼ٢ حٌُٔظذ,1 ؽ, اإلظرًاػٛح انثؽٕز نؼذاد انًُٓعٛح انخطٕاخ,شل٤ن,ٓلٔي 1- .
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٬ٓكظاش حُظلخػاَ  رخ٩ػاخكش ٓاٖ ح٫ٓاٖ َٝٓحكان حُظَك٤اٚ ٝ حُظٔا٤ِش ٝحُِؼاذ ، طٞكَٛخ هخٍؽ حُز٤ض

ح٧ٓاا١َ ىحهااَ حُٔ٘ااٍِ ٝطااٞك٤َ ح٧ٓااَس رلٔااذ آٌخٗخطٜااخ ٨ُر٘ااخء ًااؤؿِٜس حُل٤ااي٣ٞ ٝ حٌُٞٓز٤ااٞطَ 

...ٝؿ٤َٛااخ ٣ُااخىس اُاا٠ حُٔـااخٍ حُؼخُااغ حُوااخص رخُظٞحطااَ ح٧ٓاا١َ ًخُظلخ٣ااخ ٝأٓااخ٤ُذ حُلااٞحٍ               

 كظخص ك٢ طل٤ِِ٘خ ُِٔوخر٬ص . ٝ حُِٜـخص حُٔظيحُٝش ر٤ٖ ح٥رخء ٝ ح٧ر٘خء .ٝهي حكخىط٘خ ؿِٔش ح٬ُٔ

 انًقاتهح انؽشج : - ب

 ٝكا٢ أ٣ؼاخ ٌُاٖ , ٓ٘ؼُِاش ر٤ٌل٤اش كاَحىح٧ ٓٔاخءُش أؿاَ ٓاٖ طٔظؼَٔ ٓزخشَس طو٤٘ش ٢ٛ حُٔوخرِش     

 رٜايف ٤ًل٤اش ٓؼِٞٓاخص ٌرؤها طٔأق ٓٞؿٜاش ٗظاق رط٣َواش ؿٔخػاخص ٓٔاخءُش , صحُلاخ٫ رؼاغ

 آظٌشاخف ٣َ٣اي ٓاٖ ٌُاَ حُظو٤٘اخص أكؼاَ ٛا٢ ٝ حُٔزلاٞػ٤ٖ شاوخصح٧ ػِا٠ حُؼ٤ٔان حُظؼاَف

 كخُاش ًاَ هظٞطا٤ش هِاَ ٓاٖ ُٔاًِْٜٞ حُٔشاظًَش ٓازخدح٧ اًظشاخف ٝ كاَحى٨ُ حُؼ٤ٔواش حُلٞحكِ

 ػِا٠ ُِظؼٞى أٝ ًؼ٤َح ٓـُٜٞش ٤ٓخى٣ٖ ا٠ُ ُِظطَم آخ ػخىس طٔظؼَٔ كخُٔوخرِش حُٔزخد ٌُٜٙ ٝٗظ٤ـش

 آاخ ٝ أهاَٟ طو٤٘اخص ربٓاظؼٔخٍ أًزاَ ػايى ٓاغ حُِواخءحص اؿاَحء هزاَ رخُزلاغ حُٔؼ٤٘ا٤ٖ شوخصح٧

 .حُزلاغ ُٔشاٌِش حُٜ٘اخث٢ حُظلي٣اي هزاَ ك٤ٜاخ حُظل٤ٌاَ ٝ ٓخ ُٔٞػٞع حٌُٔٞٗش حُؼ٘خطَ ػ٠ِ ُِظؼَف

 حُظؼاَف اُا٠ ٝ راَ حُٞهاخثغ كظاَ اُا٠ كواؾ ُا٤ْ حُٞٓا٤ِش ُٜاٌٙ آاظؼٔخُ٘خ هِاَ ٖٓ ٜٗيف أٗ٘خ ًٔخ

٣ؼ٤شٜٞٗخ حُظ٢ ٝػخع٨ُ شوخصح٧ ٣ٔ٘لٜخ حُظ٢ حُٔؼخ٢ٗ ػ٠ِ أ٣ؼخ
1

 . 

           كاَحى ح٧ ىٍحٓاش كا٢ حُز٤خٗاخص ٝ حُٔؼِٞٓاخص ُـٔاغ حَُث٤ٔا٤ش ىٝحصح٧ ٓاٖ حُٔوخرِاش طؼظزاَٝ   

كا٢  ٝكخػ٤ِاش شا٤ٞػخ حُٔؼِٞٓاخص ؿٔاغ ٝٓاخثَ أًؼاَ ٓاٖ طؼاي أٜٗاخ ًٔاخ , حُ٘ٔاخ٤ٗش حُـٔخػاخص ٝ

 ك٤٘ش ٓٔؤُش ٢ٛ رَ ر٤ٔطش ٤ُٔض ٝحُٔوخرِش رلغ ٢ُ حُؼ٣ٍَٝش حُز٤خٗخص ػ٠ِ حُلظٍٞ
2
 أٜٗخ ًٔخ 

 ػاْ اهخٓاش حُٔزلاٞػ٤ٖ ؽاَف ٓاٖ أًؼَ أٝ ٝحكي كؼَ ٍى اػخٍس رٜيف حُزخكغ كخؿ٤خص ُظِز٢ أٗشجض

٣ؼاخف ,ًُاي أٌٓاٖ إ ٓشاظًَش ٓأخص حٓظ٘ظخؽ ٝ حُوخطش صحُلخ٫ طـخُٝ ا٠ُ ٣ٜيف ٤ًل٤خ طل٤َِ

.حٓظؼٔخُٜخ ٤ٓخى٣ٖ ك٢ طظ٘ٞع إٔ ٣ٌٖٔ حُٔوخرِش طو٤٘ش إٔ ٌٛح ا٠ُ
3
 

 

 

 

                                                           
1
 197 ص , حَُٔؿغ ٗلْ , ٣ٍْٞٓ أٗـَّ   

 154 ص ,ٓ٘ش ريٕٝ ,حُوخَٛس, ٌُِظخد حُٔظ٣َش ح٤ُٜجش ٓطخرغ ,1 ؽ, ٔذقُٛاذّ يُاْعّ انؼهًٙ انثؽس , ػَٔ ٣ُخى , ٓلٔي 2
3 Durand , Jean et Pierre ,Robert ,Weil , Sociologie contemporaine , Vicot , Paris , 1989 ,p305. 
. 
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 ذؽهٛم انًقاتالخ  انًثؽس انصاَٙ :

 انًؽٕس األٔل : انًرؼهق تاألعهٕب انرشتٕ٘ انًرثغ يٍ ذصٕس األٔنٛاء )األيٓاخ(. -

كاا٢ طواا٣ْٞ  ح٧ٜٓااخصحُظَراا١ٞ حُاا١ٌ طٔااظويٓٚ  ح٧ٓااِٞدحًظشااخف  اُاا٣٠ٜاايف ٛااٌح حُٔلااٍٞ        

حُظاا٢  ح٧ٓااجِش،ك٤ااغ طؼاأٖ ٓـٔٞػاش ٓااٖ ح٣ُٝٞ٘اش  ح٧ٓااَسكاا٢  ح٧ؽلاخٍٝط٘ظا٤ْ ٓااِٞى حُطلااَ أٝ 

كاا٢ طٔاايٍّ  ح٧ٜٓااخص،حُٔشااخًَ حُظاا٢ ٝحؿٜااش ٝ طٞحؿااٚ  ح٧ٓااَسحُٔظزااغ كاا٢  ح٧ٓااِٞد)طظؼاأٖ 

 . ،( ٝكَع حَُهخرش،ح٧ر٘خء

رؼي حُـِّٞ ا٠ُ ح٧ٜٓخص ٖٓ ح٧َٓس ح٣ُٝٞ٘ش حُٔؼ٤٘خص رخُزلغ ، أًايص حُٔزلٞػاخص كا٢ ٓـٔاٞع ٝ

أٓاِٞد ح٧ٓجِش حُٔظؼِوش رؤٓجِش حُٔلاٍٞ ح٧ٍٝ حُٔظؼِان رخ٧ٓاِٞد حُظَرا١ٞ حُٔظزاغ ،أٜٗاٖ ٣٘اظٜـٖ 

ك٤غ ؿخءص كا٢  )٬ٓكظش طٌٍَص ٌٛٙ ح٩ؿخرش ُيٟ حُٔٔظـٞرخص( ،؟ حُؼطق ٝ حُل٘خٕ ٝ حُلٔخ٣ش

َؼايةةم أٔالد٘ يؼايهةةح ذةةاع انؼطةةف ٔ انؽًاٚةةح ٔ انؽُةةاٌ ،َٔثغةةٙ َةةشتٛٓى "  ( :25حُٔوخرِااش ٍهااْ )

ذشتٛح ذاع انصػ ، فٙ كم االؼةٕال فةٙ ؼانةح انُعةاغ ٔال انشعةٕب ،َرقثهةٕا انُرةائط ،َٔؽفةضْٔى 

 "ػهٗ انُعاغ ٔ انٕصٕل انٗ انًغرٕٖ

ساتؽةٍٛ ٔال  ٕاكاَ...  ٔ يُؽشيًٓؼ َؼايم َٔشتٙ أٔالد٘ تؽُاَح( : " 20ًٌُٝي حُٔوخرِش ٍهْ ) 

ٔنكةةٍ ػانعةةد يؾةةكم َقصةةاٌ انقشاٚةةح ٔنٛةةد يةةٍ خهةةًٛٓؼ ٚهؼهثةةٕ تةةاػ ... خاعةةشٍٚ فانقشاٚةةح

   ." ٕٚاظثٕ ػهٗ دسٔعٓى

ٝؿااخءص طو٣َزااخ ؿااَ ح٩ؿخرااخص ػِاا٠ ٗلااْ حُٔاا٤خم .ٝٛااٌح ٓااخ ٣اايع حُوااٍٞ اُاا٠ إٔ ح٧ٓااَس حُ٘ااٞحس     

ٝحُا١ٌ . حُـِحث٣َاش حُلي٣ؼاش ٧ٓاَسحك٤اغ ٗـاي ًؼ٤اَح ىحهاَ  األعةهٕب انرشتةٕ٘ انًرزتةزبطٔظويّ 

٣ظؼٖٔ حُظوِذ ك٢ ٓؼخِٓش حُطلَ ر٤ٖ ح٤ُِٖ ٝ حُشيس ،ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ًِٓٞخ ٓؼ٤٘خ ٣ؼاخد ػ٤ِاٚ حُطلاَ 

َٓس،٣ٝؼخهذ َٓس أهَٟ ،ًٌُي هي ٣ظؼٖٔ ٌٛح ح٫طـخٙ ك٤َس ح٧ّ ٗلٔاٜخ اُحء ٓاخ ٣ٌٔاٖ إٔ ٣ظايٍ 

ٓظا٠ طؼ٤اذ حُطلاَ ٝٓظا٠ طؼخهزاٚ،ًٔخ ٣ظؼأٖ ٛاٌح ح٫طـاخٙ ػٖ حُطلَ ٓاٖ ٓاِٞى ،رل٤اغ ٫ طاي١ٍ 

حُظزخػي ر٤ٖ حطـخٙ ًَ ٖٓ ح٧د  ٝ ا٫ ك٢  ٓؼخِٓش حُطلَ .
1
 

،هخطاش اًح ًخٗاض  دًٚقشاغٛةح أكصةشًٌُٝي رخٓظطخػظ٘خ حُوٍٞ إٔ ػ٬هش ح٧ّ رخ٧ر٘اخء أطازلض      

ٓٔظوَس ك٢ أَٓس ٣ٝٞٗش ٌٝٛح كٔذ ٓاخ ؿاخء راٚ حُزخكاغ ٓظٜاَ ٓا٤ِٔخٕ ،ك٤اغ ٣واٍٞ: "طؤهاٌ ح٧ّ 

حُشااخرش ػِاا٠ ػخطوٜااخ ٓٔاائ٤ُٝظٜخ ًااؤّ ٝٓٔاائ٤ُٝش ر٤ظٜااخ...٫ٕ ح٧ّ حُشااخرش ُٜااخ ٓٞحهااق ؿي٣اايس ،اٗااٚ 

                                                           

250، 2005الطفل بتنشئتو وحاجاتو،،مكتبة االنجمو مصرية،القاىرة ،ىذى محمد قناوي ،  1  
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ؼطاق حُـٔاخػ٢ ح٫ٗوطخع ٓغ حُشٌَ حُظو٤ِاي١ كا٢ حُظَر٤اش ....ًٝؤٗاٚ ٗاٞع ٓاٖ ح٧هاٌ رخُؼاؤٍ ػاي حُ

٣وااش ح٤ٌُِٔااش كٜااخ ٛاا٢ ،أٜٗااخ طؤهااٌ ٛااٌح حُٔٞهااق رطَُظؼ٣ٞؼااٚ رااخُؼطق حُلااَى١ ٝ حُوااخص ٓااٖ ؽَ

.حُوخطش ٝ رط٣َوش ػيٝح٤ٗش ػي ًَ ٖٓ ٣َ٣ي طِٔي حرٜ٘خ "
1
 

ٝطؤ٤ًاايح ػِاا٠ ٓااخ ه٤ااَ ٝرخػظزااخٍ أٗ٘ااخ كخٍٝٗااخ ح٧ٜٓااخص أ١ طظااٍٞحطْٜ كااٍٞ أٓااِٞرْٜ حُظَراا١ٞ     

اُا٠ إٔ  فاغًةح انًُرصةش انكرةاَٙػ٬هش ح٧ّ رخُطلَ ،ك٤غ طشا٤َ ،ٗـي ك٢ ح٧رلخع حُظ٢ ٍأص ك٢ 

ٓوظِااق حُ٘ظ٣َااخص طئًااي ح٣ُٞٝ٧ااش ٝ ح٤ٔٛ٧ااش حٌُز٤ااَس ُاايٍٝ ح٧ّ كاا٢ طَر٤ااش ح٧ؽلااخٍ ًٔااخ ٣ـٔااغ 

حُزاخكؼٕٞ ٝ حُؼِٔااخء ػِاا٠ ىٍٝٛااخ  ح٣َُاخى١ كاا٢ ك٤ااخس حُلَى،كٜاا٢ أٍٝ ٝٓا٤ؾ ٓااٖ حُٔـظٔااغ ٣ٔااظوزَ 

حُٔـظٔاغ حُا١ٌ طٔؼاَ ؿخ٣اش َٓحكاَ ٓظاؤهَس ٓاٖ ك٤خطاٚ كٜا٢  حُطلَ حرظيحء ٖٓ هِوٚ ك٢ ٍكٜٔخ اُا٠

 حُا١ٌ ٣ٔاظوزَ حُطلاَ، ح٧ٍٝحُٞؿٚ  ٢ٛ كخ٧ّ،ٓظيٍ حُؼطق ٝ حُل٘خٕ ٝ حُلذ  ٢ٛ ٣ظ٠ُٞ حُطلَ 

ؿاِء  كاخ٧ّك٤٘شؤ ر٤ٖ أكؼخٜٗخ ٝ ٣ٌظٔذ ًَ حُلًَاخص ٝ حُِـاش ٝ حُؼاَف ػِا٠ ح٧شا٤خء رلؼاِٜخ  

ؽاٞحٍ ٓشاٞحٍٙ  ا٤ُٜاخ٣لظاخؽ  ٧ٗاٖٚٓ ك٤خس حُطلَ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔظـ٢٘ ػٜ٘خ كظ٠ ك٢ ٓاٖ ٍشايٙ 

ٝكٔاذ ط٘شاجظٜخ ٝ طؼ٤ِٜٔاخ  أهاَٟ ا٠ُطوظِق ٖٓ أّ  ح٧ٜٓخصإٔ حُظَر٤ش حُظ٢ طظزؼٜخ  ا٫ك٢ حُل٤خس 

ٗاَٟ إٔ طل٤ٌَٛاخ ُٜٝاٌح ٝكِٔلظٜخ ك٢ حُل٤خس ٝهي ٣ٌظٔذ حُطلَ كظ٠ ؽزخع أٓٚ ٝٛٞح٣خطٜخ ٝؽ٣َواش 

حُٔـظٔاغ ٝ ف حًظٔاخد حَُٔحٛان حُوظاخٍ حُل٤ٔايس ًٔاخ ُٜاخ هاٞس  اط٬فطِؼذ ىٍٝ كؼخٍ ك٢  ح٧ّ

  ؽٍٞ ك٤خطٚ . اه٘خػٚك٢ حُظؤػ٤َ ػ٤ِٚ ٝ 

أطالخد حُٔٔاظٟٞ حُظؼ٤ِٔا٢  -أٝ ،إٔ ح٧ٜٓاخص ح٤ٓ٧اخص ظهةٛػ ياظةذجُِزخكؼاش ٝؿخءص ك٢ ىٍحٓاش 

هي ٣ِـؤٕ ا٠ُ أٓخ٤ُذ طَر٣ٞش طوِن ٓشخًَ ًؼ٤َس ًخُظلؼ٤َ ر٤ٖ حًٌَُ ٝ ح٧ٗؼ٠ أٝ ػايّ  -ح٫رظيحث٢

ٝ اطزاخع حُٔ٘اخٛؾ  حُطلاَرٔاخ ٣لايع كا٢ حُٔايحٍّ ًٔاخ ٫ طٔاظط٤غ إٔ طظٞؿاَ كا٢ ٤ٓا٫ٞص ىٍح٣ظٜخ 

كٌِٔاخ ًخٗاض ح٤ٓ٧اش ٓ٘ظشاَس را٤ٖ ٓاٖ حُؼ٘اق ،  طوِا٤ض ربٌٓخٜٗاخكِاٍٞ  اُا٠حُظ٢ طٔٔٞ ٓاٖ ه٬ُٜاخ 

 ٧ٜٗاخٓاٖ أٓاٚ ٝ  ِٔخ ُحىص طَر٤ش ح٧ؽلخٍ طؼو٤يح ٝ طؤُٓخ ٧ٕ حُطلَ ٣ٌظٔذ حُٔؼِٞٓخص ح٧ٜٓخص ً

ٝ حُظشـ٤غ ػِا٠   ػٜ٘خ حُِـش ٝ حُظَؿ٤ذ ٣ٌٝظٔذ٢ٛ حُظ٢ طٍِع ك٤ٚ ٝطليػٚ ػ٠ِ ػخىحطٚ ٝطوخ٤ُيٙ 

 حُٔـظٔغ. ا٠ُحُيٍحٓش ٍٝؽ ك٤ٚ حُؼٞحؽق حُ٘ز٤ِش ٝ حُظ٢ ٤ٓلَؽ رٜخ 
2
 

٣َ٣اي  ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ طظوٌ ح٧ّ أِٓٞد طخٍّ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حرٜ٘اخ ٓاي٬ُ أًؼاَ ٓاٖ حُا٬ُّ ٝ ٫    

ًُاي ،ك٤لَٓٞٗاٚ رظـ٤٤َ طؼخِْٜٓ ٓؼاٚ،ك٤غ ٣ؼظٔايٕٝ أٓاِٞد حُؼواخد كا٢  ح٤ُٝ٧خء،٣وّٞ إٔ ٣ٔظو٤ْ 

                                                           
1
   Medhar slimane, tradition contre développement, op cit p165. 
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ؼؼٚ ًخُلخًٜش ٓؼ٬ أٝ حُلِٟٞ ٣ٝلايٕٝ ٓاٖ ك٣َظاٚ حُظا٢ ًاخٕ ٣ظٔظاغ رٜاخ ٝكا٢ ٖٓ حُطؼخّ أٝ ٖٓ ر

          روطااٍٞس ٓااخ ٝهااغ ك٤ااٚ ، ٩كٔخٓااٚٝٛااٌح ٣ولِاإٞ ػ٤ِااٚ أرااٞحد كـَطااٚ أٝ اكاايٟ  ح٧ك٤ااخٕرؼااغ 

 ٖٓ حُٔ٘اٍِ ٝهي ٣ٌٕٞ حُؼوخد ًٌُي حُطَى  حطوٌٙح١ٌُ أٝ ُِشؼٍٞ رٔٔئ٤ُٝش حُوَحٍ حُـ٤َ حُظخثذ 

 ٖٓ ح٧ش٤خء حُظ٢ ٣لزٜخ . ٝٓاٖ ٓزلٞػخط٘اخ ٛ٘اخى كاخُظ٤ٖ طاَكخ رؤٜٗٔاخ ٣ٔاٌِخٕ ؽأٝ كَٓخٗٚ حُٔلَ

            َخٕفةّ" أَةا خطةشاخ  : 19سقةى انراعةؼح انًقاتهةح ك٤غ ػزاَص ح٧ّ كا٢  ح٧ِٓٞدٌٛح  ٣ٝ٘ظٜـخٕ

ٛاٌح ػِٔاخ إٔ ح٧ّ ُٜاخ ..."  -ػواخد ُلظا٢ –يٍٛ كاػ يةا ٚةذٚش   ٔ خطشاخ يُخهٛهٓؼ تانًؼاٚشج

 ك٢ ٗٞع ح٧ٓاِٞد حُظؤػ٤َك٢   ح٧َٓسكـْ ؼخَٓ ر ًُيطل٤َِ  ا٠ُ ٣ئٍٝ ر٘خ حُوٍٞٝٛ٘خ  ، ٓظش أر٘خء

ػ٤ِاٚ  ح٩ٗلاخمح٧كاَحى ٣ٔاخْٛ كا٢ ط٤ًَاِ حُؼ٘خ٣اش أًؼاَ رخُطلاَ ٣ِ٣ٝاي ٓؼايٍ ،كٞؿٞى ػيى ه٤َِ ٓاٖ 

طوااض  ح٧ٓااَسظاايٍٛخ ٛااٌٙ خ٣ااش ٝ ح٫ٛظٔااخّ،ٝ حُوااَحٍحص حُظاا٢ ط،٣ٝلظاا٠ رٞهااض أًزااَ ٓااٖ حَُػ

ٓزخشَس ك٢ حهظ٤خٍٛخ ٓخ ٣ئٖٓ ٓٔظوزِْٜ .ح٧ؽلخٍ 
1

 

 تانعةشب خطةشاخ          " أَةا يةغ ٔالد٘ َؼةايهٓى  راخُوٍٞ ح٧ّؿاخءص ك٤اٚ  انًقاتهح انغادعةح :أٓخ ك٢  

إٔ  ٣ٝلٔاَ ٛاٌح رٔاخ ؽَكظاٚ كخؽٔاش حٌُظاخ٢ٗ " .... فٛٓى يٍٛ ٚعثٕا َرائط يهٛؽح  ٍ  خطشاخ َؽ   ٔ

كا٢ ػِاْ حُا٘لْ ٓاخ ك٤ٞؿاي  ػٖ حُلذ ٝ حُؼطاق را٬ كايٝىطؼزَ  ٤ُٔض ىحثٔخ ح٣ـخر٤ش ح٧ٓٞٓشكٌَس 

ح٧ٓٞٓاش ؿخٗاذ ٓشاخػَ  اُا٠ٔٔ٣٠ رخُىٝحؿ٤ش حُٔشخػَ ك٤اغ طٞؿاي حُؼي٣اي ٓاٖ حُٔشاخػَ حُٔاِز٤ش 

أِٓٞد حُظَر٤اش  أٗٚٝك٢ ٗظَس طَر٣ٞش َٟٗ  .  ُظوزِٜخ ُطلِٜخ ػ٠ِ ح٧ّ  رخُِٔذٌٝٛٙ حُٔشخػَ طئػَ

طا٘ق  ٤ْ ٝ حُؼطاق رخُؼوٞرش كخُظَر٤ش رٔخ طلِٔٚ ٖٓ ٓؼخ٢ٗ ٝحٓؼش ًخُلذ ،حُل٘اخٕ ٝ حُظؼخٓاَ حُٔاِ

ا٤ُٜخ حُظزَ،حُلِّ ،حُظلَٔ ،حُشيس ،ٝ حُؼاَد إ ُاِّ ح٧ٓاَ ،كخُٞحُاي٣ٖ ٣ـاذ إٔ ٣ؼظٔايحٕ ػِا٠ 

ُظلاخٍٝ ٝ حُظلاخْٛ ٝ ح٧ٓخ٤ُذ حُظَر٣ٞش حُٔٞحكوش ٌَُ هطؤ ٣وطجٚ حُطلَ ٖٝٓ ح٧كؼَ إٔ ٣ٔظويّ ح

حُظٌَحٍ ك٢ حُ٘ظ٤لش ٝ ح٫ٝ،٢ُٜ٘ ٣ٌٔاٖ إٔ ٗٔاظؼ٢٘ حُؼاَد حُٜاخىف اُا٠ حُظَر٤اش ُٝا٤ْ حُٔزاَف 

رٜيف ػيّ طٌَحٍ ًُي حُوطؤ .
2
 

 ٔؼهٓا : األتُاءيٕاظٓح انًؾاكم يغ  غؤال  ؼٕلانٔفٙ  -

ٍد ٓاغ ك٤ٜاخ ٖٓ ه٬ٍ حُٔزلٞػخص طز٤ٖ ُ٘خ أٗخ ح٧ّ طٔؼ٠ ؿخٛيس ُظ٘ـذ حُٔشخًَ ح٣َٓ٧ش رٔاخ      

ػِا٠ ػ٠ِ ػخطوٜخ حُلَص  َٔطلح٣ُٝٞ٘ش  ح٧َٓسك٢  ٍرش حُز٤ض ح، اً ٝ حُٔيٍٓش ح٫ٝ٧ى ٝ ح٧َٓس

 ط٘ظاا٤ْ،ٝراا٤ٖ حُـ٤َحٕ،ٝكاا٢ حُٔيٍٓااش( ك٤ااغ طؼٔااَ ػِاا٠  ح٩هااٞسكِوااش ٌٓاإٞ ٓااٖ )حُظااَحع راا٤ٖ 

                                                           
 84سالطنية  بمقاسم و حنان مالكي ،مرجع سابق   ص   1
 41سيام جبايمي ، مرجع سابق،   ص   2
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ىهٍٞ ٝهَٝؽ ح٧ر٘خء،حُظ٣َٝق ح١َٓ٧،ٝحُلَص ػ٠ِ ٓـخُٔش ح٧ر٘خء،ٝحُظلخػَ ح٧ٓا١َ أٝهخص 

حُٔزلٞػخص ٓظلَهش رلٔذ حُؼٞحَٓ ح٫ؿظٔخػ٤اش ٝ ح٫هظظاخى٣ش  اؿخرخصًٝخٗض  ك٢ ح٧ٝهخص حُلَس .

" أَةةةا راااخُوٍٞ : انًقاتهةةةح األٔنةةةٗ ،ٝ حُٔٔاااظٟٞ حُظؼ٤ِٔااا٢ َُِٔر٤اااش ،ك٤اااغ ؿاااخءص  ح٫ٝ٧ىٝػااايى 

كا٢   17نًقاتهةح أًاخ ؿاخءص    .تػ "اشاٚح ذاع ٔنذ٘ ،ػهٗ خاغش يُعم فٙ انقياػُذٚؼ يؾاك

      يٕاظٓح يؾاكم يةغ  ٔالد٘ فةٙ قةشاٚرٓى ،ػهةٗ خةاغشػ ٚثغةٕ ٚقةشأ  " أَا: ٗلْ حُظٞؿٚ رخُوٍٞ

              ٓاااٖ هااا٬ٍ حُظاااَٝف  ح٩ؿخراااخصٛاااٌٙ طلٔااا٤َ ربٌٓخٗ٘اااخ ٝرخُظاااخ٢ُ ،  ٔ يةةةٕظثٍٛ ػهةةةٗ دسٔعةةةٓى"

ح٧ر٘اخء رؤٜٗخ ُا٤ْ ُاي٣ٜخ ٓشاخًَ ٓاغ  اؿخرشرٌٜٙ حُؼ٤٘خص حُظ٢ ٝ) ح٫ٓظؼ٘خث٤ش (  ٝ حُؼٞحَٓ حُٔل٤طش 

ٝحُلاَص ػِا٠ ٗـاخف  ح٧ٓا١َحُظظَف ك٢ حُظلخػَ حُظَر١ٞ  آ٤ُخصرل٤غ ٬ً ح٧َٓط٤ٖ طؼَكخٕ 

 ح٧ر٘اخء ىٍحٓاا٤خ ،ٝٓاَى ًُااي إٔ حُٔزلٞػاخص ٣َىٗااخ إٔ ٣وظِااق ح٧ر٘اخء ػااٜٖ٘ رظٞطاِْٜ اُاا٠ َٓحًااِ

 ٜٖ طلخإ٫ ٝؽٔٞكخ .حؿظٔخػ٤ش أكٖٔ ٓ٘

:"  هُٜٞاخ 16انًقاتهةح ٓغ حر٘خثٜخ ك٤غ ٗـاي كا٢ ٨َُٓ حُظ٢ ٝحؿٜض رؼغ حُٔشخًَ أٓخ رخُ٘ٔزش     

ٔاظٓةد يؾةاكم يةغ تُرةٙ فةٙ قشاٚرٓةا ،تصةػ ػانعرٓةا  تطشٚقةح ٔٚةٍ يُؼرٓةا يةٍ انهؼةة خةةاسض 

 ح٧ٓاَسٓغ حُز٘ض ك٢  ح٧َّٟٝٗ ٛ٘خ ٤ًق طظظَف  ، ذؽفع ٔذؽافع ػهٗ انذسٔط"انثٛد ،تاػ 

طٔيٍّ حُ٘زاض، ٛاٌٙ حُ٘وِاش  ا٠ُحُٔٔظيس ٝٗظَطٜخ  ح٧َٓسحُـِحث١َ ،ػ٠ِ ه٬ف  رخُٔـظٔغح٣ُٝٞ٘ش 

 ح٩ٗاخعحُـِحث٣َاش رظالش هخطاش ٓاغ  ح٧ٓاَسحُظَر٣ٞش ك٢  ح٧ٓخ٤ُذك٢ حُظـ٤َ حٌُز٤َ ح١ٌُ شٜيطٚ 

ػ٠ِ حػظزخٍ حُلٌاَس حُظا٢ ًخٗاض ٓاخثيس كاٍٞ  ح٧ر٘خءًٌٍُِٞ ٖٓ  ا٫ك٤غ ًخٗض ح٫ٓظو٤ُ٬ش ٫ طٔ٘ق 

أٝ حُاًٌٍٞ كخُز٘اخص ٣اظْ أػايحىٖٛ ُِز٤اض  ُ٪ٗخعحُظَر٤ش حُظ٢ طوظِق ك٢ ٓؼٜٔٞٗخ ر٤ٖ طِي حُٔويٓش 

ؿ٤اَ ٓٔاظوِش كٜا٢ َٓطزطاش  حُٔاَأس ىحثٔاخحُظ٢ طٌٕٞ ك٤ٜخ  ح٧ٍٖٓٞٓ ٝؿ٤َٛخ  ح٩ٗـخدٝ ُِِٝحؽ ٝ 

ك٢ أَٓطٜخ ح٧ط٤ِش ٝك٢ أَٓطٜخ حُـي٣يس رخُِٝؽ ٝكظ٠ ح٧ر٘خء ػ٘ايٓخ  ٖٓ حًٌٍُٞ ح٧هٞسٝ  رخ٧د

               ُِيٍحٓااش  ُ٪ٗااخعكَطااش ح٫ٓااظو٤ُ٬ش ُ٪ٗااخع ،ُٜااٌح طظاا٤ق  ٣ٌزاإَٝ ،أٓااخ حُظَر٤ااش حُلخ٤ُااش كٜاا٢ طظاا٤ق

طوظااا٤ض ٝهاااض ُِؼاااذ ُِطلاااَ ٜٓاااْ  ٣ـاااذٝٛ٘اااخ ٗؼواااذ أٗاااٚ  ٝ ُِواااَٝؽ ٓاااٖ حُز٤اااض ٝ حُؼٔاااَ ،

 ػوظٚ ،ٌُح ٣ـذ ٓؼَف آظَحط٤ـ٤ش حُظؼخَٓ ٓغ ح٧ؽلخٍ.٠ ٝػ١ٍَٝ ك٤غ ٣لخكع ػِ

"كاَةد صةؼٕتاخ فةٙ انقشاٚةح ،تصةػ ؼأنةح :ؿخءص ك٢ ٗلْ ح٤ُٔخم راخُوٍٞ  16انًقاتهح أيا     

ٌٝٛح ى٫ُش ػ٠ِ كاَص ح٧ٜٓاخص ًٔاخ أٓاِل٘خ ػِا٠ ،  تاػ ٚؽشؿ ػهٛٓى" تاألعرارتاػ َراصم 

 ططِااذ ح٧ٓااَ حُااٌٛخد اُاا٠ حُٔيٍٓااش ٝ ٓؼَكااشطٔاايٍّ ح٧ر٘ااخء ٝ حُظلااٞم كاا٢ حُيٍحٓااش كظاا٠ ُااٞ 

 حُ٘وخثض ٝطو٣ٜٞٔخ .
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 : األتُاءرعهٕب انشقاتح ػهٗ ت انغؤال انخاؿ -

ؿخ٣اش ٓاٖ ٗؼاـْٜ ٓاٖ أٛاْ حُؼ٤ِٔاخص حُظَر٣ٞاش  اُا٠طؼي َٓحهزاش ح٤ُٝ٧اخء أر٘اخثْٜ ٓ٘اٌ ٫ٝىطٜاْ      

ح٤ُٝ٧ااخء ٣ٔخٍٓاإٞ ٛااٌٙ حَُهخرااش  ،٫ٝ شااي إٔ ٓؼظااْ  ح٧ٓخٓاا٤ش حٛظٔخٓااخطْٜٝهااي طظظاايٍ  ح٧ٓاا٣َش

،ك٤اغ حهظظاَ ٛاٌح حُٔائحٍ ه٬ٍ ك٤خطْٜ ح٤ٓٞ٤ُش  ٓوظِلش ٝ ٓظ٘ٞػشر٤ٌل٤ش أٝ رؤهَٟ ٝ رٔٔظ٣ٞخص 

أٝ رااخ٧كَٟ ارااَحُ أٛااْ               كاا٢ ػ٬هااش ريٍحٓااظْٜ ٝ ػ٬هااخطْٜ ػخٓااش ، ح٧ر٘ااخءػِاا٠ ٓااخ طؼِاان رَٔحهزااش 

٫ ٣ٞؿي ك٣َض ؿ٤اَ حُٞحُاي٣ٖ ،ٝػ٤ِاٚ ًخٗاض اؿخراش  ٧ٗٚح٣ُٝٞ٘ش  ح٧َٓسٝ أِٓٞد طَر١ٞ طؼظٔيٙ 

 األصةؽاب" الصو ػهٗ انٕانذٍٚ يشاقثح أٔالدْى فةٙ كةم ؽةٙ ،فةٙ انرهفةٌٕ ٔيةغ  10يقاتهح سقى 

" أَا َشاقة نٕالد ،..انًعرًةغ  ًخٗض ط٣َلش  روُٜٞخ : : 16انًقاتهح أيا  ". l’écoleٔؼرٗ فٙ 

َرٕاصةم تانًذسعةةح تةاػ َرثؼةٙ ٔنةةذ٘،َٔرثغ  ٔ ال ٚةشؼى  ًَُٔؼةٕ يةٍ يخانطةةح أٔالد انؾةٕاسع 

 َراػّ"  niveauِدساعرّ ،تاػ ٚرؽغٍ 

طٜظْ رٔظخرؼش أر٘خثٜخ ُيٍْٜٝٓ حٛظٔخٓاخ ًز٤اَح  ح٧َٓ ح٣ُٝٞ٘شإٔ  ح٩ؿخرظ٤ٖهَحءص ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ     

،ٌُٖ ٓؼظٜٔخ ٣ـي طاؼٞرخص كا٢ ط٘ل٤اٌ ػ٤ِٔاش حَُٔحهزاش ،ك٤اغ طظظايٍ ظاَٝف حُل٤اخس ٝ ظاَٝف 

ِٗلااع اُاا٠ ُـااٞء ٗٔاازش ًز٤ااَس ٓااْٜ٘ اُاا٠ ٓٔااخػيس كاا٢ أىحء طِااي حُؼ٤ِٔااش ، أ٣ااٖ حُؼٔااَ أٛااْ حُؼٞحثاان 

 ح٧َٓ حُ٘ٞحس . ح٫هخٍد ٓٔخ ٣ئًي ٍٓٞم حَُٝحرؾ حُؼخث٤ِش حُظو٤ِي٣ش ٝ

 المدرسة(-االبن -بمردود األبناء و التواصل األسري )األسرةانًؽٕس  انصاَٙ :  -

يحىحطاٚ ًُاي ػِا٠ ٝ حٍط ح٧ر٘اخءٓاغ  ٦ُرخء ح١َٓ٧حُظٞحطَ  ػ٤ِٔش ٓزَ ا٣٠ُٜيف ٌٛح حُٔلٍٞ     

كخػ٤ِاش ح٫ٓاِٞد حُظَرا١ٞ ىحهاَ حُلٌاْ ػِا٠  ربٌٓخٗاٚحُل٤خس حُ٘ل٤ٔش  ح٫ؿظٔخػ٤ش ػِا٠ حُطلاَ ،ٓاخ 

ح٧َٓس حُِٝحؿ٤ش ،ٝطز٤ٖ ُ٘خ ٖٓ ه٬ٍ حُٔواخر٬ص حُؼشاَ إٔ ؿ٤ٔاغ ح٫ٜٓاخص رخُوظاٞص ػِٔاخ إٔ 

طٔايٍّ ح٧ر٘اخء ؿَ حُٔزلٞػخص ٓخًؼخص رخُز٤ض ػ٠ِ حهظ٬ف ٓٔظ٣ٞخطٜٖ حُظؼ٤ٔ٤ِش ،٣لَطٖ ػِا٠ 

ُز٘ض ك٢ حُيٍحٓش ،ك٤اغ ؿاخءص ٫ طلَم ر٤ٖ حُُٞي ٝ ٫ ح ،ٌٝٛٙ ٤ِٓس ٖٓ ٤ِٓس ح٧َٓ حُلي٣ؼش حُظ٢

أَةٙ ( ك٢ ٓئحٍ إ ك٣َظش ػ٠ِ ٓظخرؼش ح٫راٖ كا٢ طلٞهاٚ حُيٍحٓا٢  هُٜٞاخ :"25ك٢ حُٔوخرِش ٍهْ )

ٔفةةٙ انةةذاس َرؽةةذز ػةةٍ يٕظةةٕػاخ قشاٚرةةّ َٔغةةاػذِ ؼرةةٗ  ؼةةح إتُةةٙ ...تأذصةةم تانًذسعةةح نًرا

َرٕاصم يةغ : "طوٍٞ حُٔزلٞػش ك٢ ٗلْ ح٤ُٔخم  (20ٝؿخءص حُٔوخرِش ٍهْ )ٚغرٕػة دسٔعّ " ، 

 ، يرثغٛؼ ذشٔغ نهًذسعح ، ٔيؼًُٓؼ ٔقد يؽذد .." ٔألَٓاانًذسعح نٙ ذقشا فٛٓا تُرٙ ،
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حُٔظلااااٞه٤ٖ ٝ حُٔ٘ؼاااازط٤ٖ  ح٧ر٘ااااخءرااااَأ١ آهااااَ ٓظٔؼااااَ كاااا٢ إٔ  (13انًقاتهةةةةح سقةةةةى ) ٝؿااااخءص

أَةةةا ٔالد٘ يةةةٕظثٍٛ ػهةةةٗ انًذسعةةةح ػهةةةٗ ح٧ٜٓاااخص اً طواااٍٞ :" رطااازؼْٜ ٣ٔاااِٜٕٞ ٓاااٖ ٜٓٔاااش 

 ، ...تصػ فٙ انًُضل َرثغ دساعرٓى "ْزا يُشٔؼؼ نهًذسعح 

 ٧ؿاااَٝ ٍػاااخ٣ظْٜ ح٧ر٘اااخء ػِااا٠  ح٧ّطااايٍ ػِااا٠ كاااَص ح٧هاااَٟ   (14انًقاتهةةةح سقةةةى )أٓاااخ  

                     ٔاِ َرصةةةةةةم تانًذسعةةةةةةح ٔفةةةةةةٙ أ٘ ٔقةةةةةةد طلظاااااا٤ِْٜ حُيٍحٓاااااا٢ ٝطلٞهااااااٚ ك٤ااااااغ طوااااااٍٞ :"

 .ؾكم"ٔ تاعرًشاس ؼرٗ يٛكَٕؼ ي

ؿاااَ حُٔزلٞػاااخص  إٔ،رخػظزاااخٍ  ح٥راااخءأٝ كااا٢ حُؼٔاااّٞ رخ٩ٌٓاااخٕ حُواااٍٞ ؿِٓاااخ راااؤٕ ح٧ٜٓاااخص      

،ٝرخُظاااخ٢ُ ٝكااا٢ حُؼٞحٓاااَ  حُؼاااخ١ٞٗ اُااا٠ُٜاااْ ٓٔاااظٟٞ طؼ٤ِٔااا٢ ٣ظاااَحٝف رااا٤ٖ حُظؼِااا٤ْ ح٫رظااايحث٢ 

ٛااااٞ حُٔٔااااظٟٞ  ح٧ر٘ااااخءحُظَر٣ٞااااش حُٔظؼِوااااش رخُٞحُااااي٣ٖ ٝحُظاااا٢ طاااائػَ ػِاااا٠  ٨ُٓااااخ٤ُذحُٔلاااايىس 

ك٤ْ ٤ُ٘ااايس ،إٔ َُِزخكؼاااش ػزاااي حُااا ٙ،كٔاااٖ هااا٬ٍ ٗظاااخثؾ أؽَٝكاااش حُااايًظٍٞححُظؼ٤ِٔااا٢ ُِٞحُاااي٣ٖ 

            ٓٔاااظٟٞ طؼِااا٤ْ حُٞحُاااي٣ٖ ٜٓاااْ ًٞٗاااٚ ٣ِؼاااذ ىٍٝح كااا٢ ٝػ٤ٜٔاااخ حُااا١ٌ ٣ااا٘ؼٌْ ػِااا٠ أٓاااخ٤ُزٜٔخ

حُؼ٤ِٔاااش حُـ٤ااايس  ح٧ٓاااخ٤ُذحٓاااظويحّ  اُااا٠حُٔظؼِٔااا٤ٖ ٤ٔ٣ِااإٞ  ح٥راااخءك٘ـاااي  ٨ُر٘اااخءٝ ٓؼخِٓظٜٔاااخ 

 حًُِٔٞخص .ٝ طؼي٣َ ٍطلغ ٓٔظٟٞ طؼ٤ِْٜٔ ٫

،ٝك٢ ٓئحٍ روظٞص ٓٔخٍٓش ٛٞح٣ش ٓؼ٤٘اش ٤ًٝل٤اش  انصقافح انرشتٕٚح نهٕانذٌٍٚٛح رخ٩ػخكش ا٠ُ 

حُظؼخؽ٢ ٓغ ح٫رٖ ك٢ ط٤ٔ٘ظٜخ ،أؿخرش ػ٬ع ٓزلٞػخص ٖٝٛ ٓاٖ أطالخد حُٔٔاظٟٞ حُؼاخ١ٞٗ ،ك٤اغ 

ػُذِ ْٕاٚح ْٔٙ كشج انغهح ،َُٔصؽّ تًراتؼح تةشايط شافٛةح  : "(25طوٍٞ حُٔزلٞػش ٓوخرِش ٍهْ )

ًٚاسعٌٕ كةشج انقةذو  :( طوٍٞ ُٔزلٞػش29حُٔوخرِش ٍهْ ) أٓخ، كاالخرشاػاخ ٔ اخرثاس انزكاء..انخ"

  "ٔ ٚراتؼٌٕ انثشايط ذاع انصقافح 

ُ٘ٔااااٞ كَطاااش  اطخكااااشطٔااااخػيْٛ ػِااا٠  ح٧ر٘اااخءٝهاااايٍحص ٝرخُظاااخ٢ُ كٔؼَكاااش رٔطخُااااذ حُ٘ٔاااٞ     

حُٔظٌخٓاااَ حُٔااا١ٞ حُشاااخَٓ أر٘اااخثْٜ ٝرخُظاااخ٢ُ ٣ٔاااخػيٕٝ أؽلاااخُْٜ ػِااا٠ طلو٤ااان ٓطخُاااذ ٗٔاااْٞٛ 

ػِاااا٠ حٗظوااااخء أكٔااااٖ  ح٥رااااخءحُ٘لٔاااا٤ش ٝ حُظَر٣ٞااااش ٣ٔااااخػي ،كخٗظشااااخٍ حُٔؼااااخٍف ٝ حُٔؼِٞٓااااخص 

 حُظؼخٓاااَحُطلاااَ أكٔاااٖ أٓاااخ٤ُذ ػِااا٠ أٍػااا٤ش ػ٤ِٔاااش ،كظَر٤اااش  ح٧ؽلاااخٍأٓاااخ٤ُذ حُظؼخٓاااَ ٓاااغ 

ٝكخؿخطٚ .  آٌخ٤ٗخطٚػ٤ِٔش ،ٌُح ٣ظٞؿذ حُلْٜ ُطز٤ؼش حُطلَ ػ٠ِ أٍػ٤ش  ح٧ؽلخٍٓغ 
1
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 . بتقييم األساليب والمعامالت الوالدية مع األبناء المحور الثالث المتعلق -

كاااا٢ ظااااَ حُٔظـ٤ااااَحص حُظاااا٢ حُظَر٣ٞااااش حُلخ٤ُااااش  ح٧ٓااااخ٤ُذطو٤اااا٤ْ  اُاااا٣٠ٜاااايف ٛااااٌح حُٔلااااٍٞ    

اًح ٓاااخ ًاااخٕ  ح٧ٓاااجِشٝ حُٔـظٔاااغ حُـِحثااا١َ ًٌاااَ ،ك٤اااغ طؼااأ٘ض ح٣ُٝٞ٘اااش  ح٧ٓاااَسطؼَكٜاااخ 

طاااا٣َلش رـااااغ  اؿخرااااش)ًـخ٣ااااش حٓظٔاااازخه٤ش ٓااااٖ ؽَك٘ااااخ طؼطاااا٢  satisfactionٛ٘ااااخى ٍػااااخ 

 اُااا٠كااا٢ طؼاااخٌِْٓ ٓاااغ حراااٌْ٘ ،ٝحُ٘ظاااَس  (حُظَرااا١ٞ ح٧ٓاااِٞدكااا٢ حُ٘ظاااَ ػاااٖ حُؼٞحٓاااَ حُٔااائػَس 

 حُليحػ٤ش ٝٓخ طخكزٚ ٖٓ ططٍٞ ٓؼَك٢ ٝطٌُ٘ٞٞؿ٢ . ح٧ٓخ٤ُذ

راا٤ٖ حُٔئ٣ااي ُِلظ٤ٔااش حُظاا٢ ٣ٔااَ رٜااخ ح٥رااخء كاا٢ ٛااٌح حُاآِٖ ،ٝراا٤ٖ  ح٩ؿخرااشٝرخُظااخ٢ُ طَحٝكااض   

حُِٝحؿ٤ااااش ،أ٣ااااٖ ظٜااااَص  ح٧ٓااااٍَكااااغ أ١ هط٤ؼااااش ٣ٍٝزااااش ٓااااٖ حُظااااَٝف حُظاااا٢ طااااْ رٜااااخ 

راااا٤ٖ ك٤ٔااااخ طَرااااٞح ٛااااْ ػ٤ِااااٚ ،ٝٓظطِزااااخص حُؼظااااَ ٝ ػاااا٣ٍَٝخطٚ  ح٥رااااخءحُظ٘خهؼااااخص ُاااايٟ 

 .ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ ح٫هظظخى٣ش 

 :  16انًقاتهح سقى 

فكشٚةةةح ٔانًذسعةةةٛح ،  إيكاَٛةةةاخ أعةةةانٛة انرشتٛةةةح انرةةةٙ ظٓةةةشخ يةةةؤخشا ذغةةةاْى تةةةاػ غةةةٕس" 

، ؿاااخءص ح٩ؿخراااخص كاااٍٞ ٛاااٌح حُٔااائحٍ   "ػهةةةٗ خةةةاغش ؼقةةةد َرةةةائط يُٓةةةا االٚعاتٛةةةح ٔ عةةةهثٛح

ٝٛاااٌح  حُ٘اااٞحس ٝ ظَٝكٜاااخ حُلخ٤ُاااش ، ح٧ٓاااَسحُظَرااا١ٞ حُٔظزاااغ ُااايٟ  ح٧ٓاااِٞدكاااٍٞ ٓظشاااخرٜش ،

طـ٤اااَ ر٤٘خطاااٚ ٓاااٖ ر٘اااخء  اُااا٠حُظـ٤اااَحص حُظااا٢ شاااٜيٛخ حُٔـظٔاااغ كااا٢ ػ٤ِٔاااش حُظلؼاااَ ،أىص رلٌاااْ 

ر٘ااخء أٓاا١َ ٣ؼٔااَ ك٤ااٚ ًااَ كااَى كاا٢  اُاا٠حؿظٔااخػ٢ ٓظ٤ٔااِ ،٣ـِااذ ػ٤ِااٚ ٓاا٤خىس حُظوخ٤ُااي ٝ حُواا٤ْ ،

حُؼٔااااَ ُٔٔااااخػيس ُٝؿٜااااخ ػِاااا٠ طلظاااا٤َ حُؼاااا٤ش  اُاااا٠حػااااطَص ُِوااااَٝؽ  كااااخ٧ّٓٞػااااغ ،

 ح٧ىٝحٍحٌُٔخٗاااخص حُٔاااخروش ٝ ي ط٘اااخهغ رااا٤ٖ ،ٓٔاااخ طَطاااذ ػاااٖ ًُااا ح٧ٓاااَس،ٝطلٔااا٤ٖ ٓؼ٤شاااش 

،ٝػٜااايص حُظ٘شاااجش ح٫ؿظٔخػ٤اااش ُِطلاااَ  ح٧ٓاااَسحُـي٣ااايس ،ٓٔاااخ أىٟ حُااا٠ طوِاااض كااا٢ ٝظاااخثق 

ُٔئٓٔااااخص طَر٣ٞااااش أهَٟ،ًخُٔاااايحٍّ ٝىٍٝ حُلؼااااخٗش ،ُظظاااازق ٛاااا٢ حُظاااا٢ طظاااا٠ُٞ طَر٤ااااش 

،هخطااش ٓااغ ط٬شااا٢  ح٧ٓااا٣َش،ٝحٗؼٌااْ ًااَ ًُاااي ػِاا٠ طـ٤ااَ حُواا٤ْ  ح٧ٓاااَسأًؼااَ ٓااٖ  ح٧ر٘ااخء

،٤ُٔااااٞى ٓلِٜااااخ ٗااااٞع ٓااااٖ حُي٣ٔوَحؽ٤ااااش ٝك٣َااااش حُظظااااَف،ٌٛٙ حُواااا٤ْ حُظاااا٢  ح٧ر٣ٞااااشحُٔااااِطش 

حُـِحث٣َش . ح٧َٓسطشٌَ أىم هظٞط٤خص 
1
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 مناقشة الفرضية : -
 

و   مرررررن خرررررالل نترررررائج المقرررررابالت تبرررررين أن راىرررررن األسررررررة النوويرررررة فررررري المجتمرررررع الجزائرررررري    

الترررري لررررم تسررررتطع  التربويررررة ىرررري امتررررداد لمقرررريم التقميديررررة الجزائريررررة لمعائمررررة الممترررردة  إسررررتراتيجيتيا

و الديموغرافيرررررة التحررررروالت السوسررررريو سياسرررررية و االقتصرررررادية  إلرررررى، فبرررررالنظر االسرررررتغناء عنيرررررا 

 إلررررررىالجزائريررررررة وتحوليررررررا  األسرررررررةنحررررررو المرررررردن ، مررررررا غيررررررر فرررررري نمررررررط  مررررررن الحركررررررة السرررررركانية

تواكررررب وتسرررريير مررررع مشررررروع المجتمررررع الجزائررررري نحررررو  األخيرررررةىررررذه الزواجيررررة النوويررررة ، األسررررر

 الحداثة ،

تأكررررردت الفرضرررررية األولرررررى التررررري تقرررررول أن االسرررررموب التربررررروي المنرررررتيج مرررررن طررررررف األسررررررة  -

العالقرررررة مرررررع األبنررررراء  أنالنرررررواة ىرررررو األسرررررموب الرررررديمقراطي ،إذ أكررررردت غالبيرررررة اإلجابرررررات عمرررررى 

التررررري توفرىرررررا األسررررررة  اإلمكانررررراتتشرررررمميا نررررروع مرررررن التررررردليل وىرررررذا بحكرررررم العامرررررل االقتصرررررادي و 

 وتعودىم عمييا .

،حيررررررث لررررررم تعررررررد ىنرررررراك فررررررروق مررررررن حيررررررث  األخرررررررىأمررررررا الفرضررررررية الثانيررررررة فتأكرررررردت ىرررررري  -

            ،باعتبرررررررررار أن فررررررررررص النجررررررررراح تعرررررررررددت عنرررررررررد البنرررررررررت أو الولرررررررررد ،أو البنرررررررررت جرررررررررنس الولرررررررررد 

 األسررررررموبنفسرررررريا لرررررردى كررررررال الجنسررررررين ، لكررررررن  األوليرررررراءو الطموحررررررات المسررررررتقبمية فرررررري نظررررررر 
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فررررري خرررررروجيم وطريقرررررة لبسررررريم ... مقارنرررررة مرررررع التربررررروي يختمرررررف بعرررررض الشررررريء عرررررن الرررررذكور 

 البنت .

 االستنتاج العام  لمدراسة : -

 

الجزائريررررررررة النوويررررررررة فرررررررري الجزائررررررررر وفرررررررري عينررررررررة  األسرررررررررةبصررررررررورة عامررررررررة نسررررررررتخمص أن        

لمبنرررررت و  اإلعرررررداد التربررررروي و التحصررررريل الدراسررررري عديرررررد الشرررررؤون منيرررررا البحرررررث تحررررررص عمرررررى

تربويرررررة تترررررراوح برررررين القسررررروة و المرررررين فررررري حررررراالت   )برررررالجمع( أسررررراليبالولرررررد عمرررررى السرررررواء مرررررع 

لتشرررررجيع و العطرررررف ترررررارة و نجاحرررررات وتفررررروق يقابمرررررو ا األبنررررراء أو فررررري إخفاقررررراتتررررررتبط بتيرررررورات 

الجزائريررررررة الحديثرررررة عرررررن سررررررابقتيا فررررري التعامرررررل مررررررع االبنررررراء مرررررن حيررررررث  األسررررررة،فرررررال تختمرررررف 

نيرررررة تررررررتبط يفررررري اختالفرررررات قيميرررررة بحكرررررم برررررروز عوامرررررل تكنولوجيرررررة ومد إالالمعاممرررررة الوالديرررررة ،

 بذلك .

تنظرررررريم أوقررررررات أبنائيررررررا عنررررررد خررررررروجيم وعررررررودتيم إلررررررى  البيررررررت ،مررررررع أمررررررا الرقابررررررة تتجمررررررى فرررررري 

يعنرررري بررررأن  التركيررررز عمررررى البنررررات أكثررررر مررررن الررررذكور ،وعمررررى الصررررغار قبررررل الررررذكور ،وىررررذا مررررا

ترررررزال تحرررررافظ عمرررررى قيميرررررا االجتماعيرررررة و الدينيرررررة والعرررررادات المسرررررتمدة مرررررن  األسررررررة النرررررواة مرررررا

الجزائريررررررة ،الترررررري تخصررررررص لدنثررررررى موقعررررررا متميررررررزا داخررررررل منظومررررررة القرررررريم ،كمررررررا ترررررردل  األسرررررررة

 .زائر أصبحت مرتابة بالج األسرعمى أن كثير من 

تتررررررررأثر بصررررررررورة  ألبنائيمرررررررراأن أسرررررررراليب تربيررررررررة الوالرررررررردين وطرررررررررق معاممتيمررررررررا ويمكننررررررررا القررررررررول  

 األصررررررمية و شخصرررررريتيما و مختمررررررف الجوانرررررربمطمقررررررة وكميررررررة بالوالرررررردين ،أي تررررررأثير أسرررررررتييما 
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عوامررررررررل أخرررررررررى مختمفررررررررة  السرررررررريكولوجية و العقميررررررررة ،ومسررررررررتواىما العممرررررررري وثقافتيمررررررررا ،إذ توجررررررررد

اة كررررررررل منيمررررررررا توجررررررررد العديررررررررد مررررررررن التجررررررررارب  و الخبرررررررررات المكتسرررررررربة و العالقررررررررات ففرررررررري حيرررررررر

االجتماعيررررة الترررري ترررردخل لمسرررراتيا عمررررى أسرررراليب كررررل منيمررررا و أنمرررراط تفكيررررره كمررررا نجررررد أيضررررا 

و برررررالمجتمع فررررري إطررررراره العرررررام و التررررري يمكرررررن  األسررررررةالعوامرررررل المرتبطرررررة بالطفرررررل و بظرررررروف 

 .تربويررررة و بالتررررالي الطررررررق الترررري يتبعيرررررا مررررع االبرررررنجاىررررات الوالررررردين التتررررؤثر عمرررررى اأيضررررا أن 

. 
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ال يمكررررن إنكررررار تررررأثير المتغيرررررات االقتصررررادية و الثقافيررررة و االجتماعيررررة عبررررر مختمررررف          

الجزائريرة كغيرىرا مرن  األسررةو  ،األسررةالتربويرة المتبعرة فري  األسراليبالمراحل الزمنية في تحديرد 

مرع تغيرر  التربيرة األسررية فري األسررة الجزائريرةتأثرت برالمتغيرات سرالفة الذكر،فمقرد تغيررت  األسر

أن  األسرررةالمجتمررع الجزائررري وتغيرررت معيررا مفرراىيم وقرريم جديرردة تتماشررى مررع ىررذا التغير،فحاولررت 

التررررري عرفتيرررررا بعرررررد االسرررررتقالل  عمرررررى أسررررراس المرحمرررررة الجديررررردة ألبنائيررررراتكيرررررف أسررررراليب تربيتيرررررا 

،لكري يرتعمم  بمباشرة،فعممت عمى تطبيق تيرذيب سرموك أبناءىرا مسرتعممة أسرموب الثرواب و العقرا

 التي يقبميا المجتمع و التعايش وفق تعاليمو ومبادئو . األفعالكل  الطفل تجنب

أن  األمرروبخاصة النواتيرة ،ذا فاعميرة يتطمرب  األسرةالتربوي المتبع في  األسموبيكون  وال      

الرذي يعتمرد  األسموبيجب أن يدرك بأن  فاألوليكون ىناك وعي عند كل من المربي و الطفل ،

العقاب مع الطفل لو ىدف محدد،كرذلك بالنسربة لمطفرل يجرب أم يردرك برأن الثرواب الرذي  -الثواب

ة ،فيرو يجرازي عمررى ذلرك ويرجرى منررو أن يقردم لرو ىدفرو ترردعيم السرموك الطيرب و األخررالق الحميرد

ذا عوقرب يجرب أن يعررف كرذلك برأن ذلرك العقراب إنمرا ىرو جررزاء  يرأتي بمثرل ذلرك ويسرتمر فيرو ،وا 

الرررذي يرجرررى إال يرررأتي بمثمرررو ويبتعرررد عنرررو حترررى ال يعاقرررب مررررة أخررررى  -السررري  سرررموكو  -عممرررو

 .الدانمحدد يعمل تحقيقو الو  ىدف،فالثواب و العقاب عمى السواء ىو من أجل 

أسري ،فإن الضغوط اليوميرة لمحيراة الحضررية أقروى مرن ذلرك  ويبالرغم من وجود وعي تربو      

خاصررة تكمررن فرري  األسررريةو  ىررذا الرروعي ،وعميررو فأىميررة التنشررئة االجتماعيررة  و تقمررل مررن فعاليررة

لمفررررد بصرررفة عامة،فاألسررررة ىررري المكرررون و المربررري و المرررؤطر و النيررري ،فيررري  أنيرررا تضرررمن تقررردم

تتررأثر بررالتغيرات الترري تحصررل حوليررا كمررا تررؤثر فرري لمؤسسررات االجتماعيررة األخرررى ،لررذلك عمررى 
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و العمميررة الترري تغررزو مجتمعاتنررا ليسرريل عمررييم التعامررل  اآلبرراء أن ييتمرروا بررالتحوالت التكنولوجيررة 

األسرراليب التربويررة السررميمة و اليادفررة،والقيم األساسررية ،كمررا عمررى األسرررة معيررا مررن خررالل اعتمرراد 

أن تكرون عمرى درايرة بالمؤسسررات المحيطرة بيرا و الترري تشراركيا فري تربيررة األبنراء بطريقرة مباشرررة 

 أو  غير مباشرة.

وبالتالي نجد أن أألساليب التربوية تختمف من أسرة ألخررى وحترى فري نفرس األسررة  مرن حرين    

خررر وتتررراوح األسرراليب التربويررة بررين المررين المفرررط و الشرردة المفرطررة ،ونجررد أيضررا أكثررر أسررموب آل

تربرروي فرري نفررس األسرررة ،لكررن عمررى العمرروم ىنرراك نمررط تربرروي يكررون غالبررا عمررى أسرراليب األسرررة 

ويمكن القول أن الوالد يستخدم ىذا األسموب مثال أكثر مرن اآلخرر وىرذا يعنري أنرو بوجرود أسرموب 

 توجررد األسرراليب األخرررى بررل يمكررن القررول أن األسرراليب التربويررة توجررد فرري األسرررة بنسررب معررين ال

 متفاوتة و األسموب الغالب ىو األسموب األكثر استخداما. 

          ومررن جيررة أخرررى بمررا يمررر عميررو المجتمررع ومررا تعرررض لررو مررن سمسررمة التحرروالت االجتماعيررة     

عمررررى األسررررة الجزائريررررة مررررن حيررررث القرررريم و المعررررايير  و االقتصرررادية و السياسررررية مررررا ترررررك ىررررزات

األسرررموب التربررروي تماشررريا مرررع الحيررراة اليوميرررة . باإلضرررافة إلرررى برررروز ثرررورة تكنولوجيرررة و إعالميرررة 

 .عقدت في سبل ترسيخ أساليب تربوية والدية
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 توصيات واقتراحات : -

و المسرتمر ،وال سريما  المزيرد مرن البحرث الردقيق إلرىنعتقرد أن ىرذا الموضروع مرا يرزال بحاجرة     

:االجتماعيرة و  األصرعدةبعد التحروالت المتسرارعة التري يشريدىا المجتمرع الجزائرري عمرى مختمرف 

جيررود كثيررر مررن البرراحثين فرري العمرروم تضررافر االقتصررادية و الثقافيررة و السياسررية ،ة الترري تتطمررب 

و التربيررة عمومررا  باألسرررةو الطارئررة المتعمقررة االجتماعيررة مررن أجررل معاينررة المشرركالت المسررتجدة 

اقتراحات تسراعد حمول و عرض  إلىفي المجتمع الجزائري وفحصيا فحصا عمميا بغية التوصل 

وىرري تحقيررق  أالالمرجرروة  األىرردافالقررائمين عمررى صررنع القرررارات و القررائمين عمررى تنفيررذىا لتحقيررق 

فررري مجتمرررع خرررال مرررن االضرررطرابات فررري  األسررررياالسرررتقرار االجتمررراعي و الرفاىيرررة و التماسرررك 

 في المستقبل . آخرين،ونأمل أن يكون ىذا العرض مصدر إثارة لباحثين سموك أبنائو

مررررن خررررالل ماسرررربق ذكررررره فرررري ىررررذا البحررررث يمكررررن أن نتوجررررو بصررررفة خاصررررة إلررررى الوالرررردين     

 االقتراحات و التوصيات التالية :

  فررل بحيررث يتمكنرران مررن إعطرراءه الحمايررة عمررى الوالرردين أن يعترردال فرري طريقررة تربيررة الطيجررب

 في العممية التربوية. أساس االسالمية الكافية وليست المفرطة ،واتخاذ التربية الدينية

   عد تيديدا ليم .يعمى تقبل االختالفات مع اآلخرين وأن ذلك ال  األوالدتدريب 

  بأنفسرررررريم وتنميررررررة  األبنرررررراء،وذلررررررك ببنرررررراء وتعزيررررررز ثقررررررة  األبنرررررراءعرررررردم المبالغررررررة فرررررري معاممررررررة

 استقالليتيم،وتشجيعيم عمى اتخاذ قرارتيم بأنفسيم.

   اآلبررراءالجامررردة و المثقمرررة فررري مجتمعنرررا ،لرررذا عمرررى  األسرررريةتخصررريص وقرررت لمعرررب فالحيررراة 

 بممارسة ىواياتيم ونشاطاتيم . لدطفالالسماح 
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  وذلررك ال بررد مررن فيررم أىررداف وسررموك انفعرراالت الطفررل ،وذلررك بالحررث عمررى التصرررف بعفويررة

 بتشجيعيم حتى تتعزز ثقتيم  ويخرجون مكنوناتيم وتقديرىم لممواضيع محل الخالف.
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 : قائمة المصادر و المراجع -

 القران الكريم  -

 قائمة المراجع : -

،تر:حمد دمري ،الجزائر،ديوان الحديثةالعائمة الجزائرية ،التطور و الخصائص ،مصطفىبوتفنوشت  .1

 .1984المطبوعات الجامعية،

،دار  عالقة األنماط السموكية لمطفل باألنماط التربوية األسرية دراسة ميدانية، احمد ىاشمي .2

 . 4112ىر 1241قرطبة،

 دراسة ميدانية لواقع العائمة السورية–تركيب العائمة العربية ووظائفيا محمد صفوت ، االخرس  .3

 .  1976شورات الثقافة و اإلرشاد القومي،دمشق ،،من

 .1999 ط، د القاىرة، المصرية، االنجمو مكتبة ، حاجاتو و تنشئتو الطفل،  ىدى محمد قناوي .4

،األمة  لمطباعة و  التنشئة  االجتماعية و السموك أالنحرافي لتمميذ المدرسة  الثانوية، مصباحعامر    .5

 . 4117  1النشر و التوزيع ،الجزائر ،ط 

مكتبة  1999،  الخدمة االجتماعية المعاصرة و مشكالت األسرة و الطفولةعبد الخالق محمد ، عفيفي  .6

 عين شمس .

 .28، ص 4 ط بيروت، اليالل، مكتبة ،المراىقة و الطفولة سيكولوجية :مصطفى غالب .7

 ،الثقافة دار العمم و ،-العالج طرق و األسباب -السموكية األطفال مشكالت مختار: صفوت وفيق .8

  1999.القاىرة،

 .1984، 4،دار المعارف ط عمم االجتماع و المنيجمحمد عمي محمد ، .9

،دار الصفاء لمنشر و التوزيع ،عمان ،          الصحة النفسية لمطفلكاممة الفرخ شعبان ،عبد الجابر تيم ، .10

 61، ص1999ط األولى ،
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 المركرز ،إلييما .اليجمرة و الممدن لنممو المصاحبة األمنية المشكالت :حسين الرفاعي و حسونتماضر  .11

 .8719 الرياض، التدريب، و األمنية لمدراسة العربي

لمنشرر                 الكترب العمميرة دار ، لألبنماء النفسمية الصمحة فمي معاصمرة آفماق ن رشربدة:رمضرا الررؤوف عبرد .12

 . 11998ط ،1 ج القاىرة، التوزيع، و 

 ،مطبعة الجميورية ،اإلسكندرية ،د س، عمم النفس االجتماعيعكاشة  محمود فتحي ،   .13

 .  9711، 8،المكتب المصري الحديث،اإلسكندرية ،ط  أصول عمم النفس، احمد عزت راجح    .14

،دار القمم الصحة النفسية في ضوء عمم النفس و اإلسالم محمد محمد عودة ومرسي كمال إبراىيم:    .15

 1986.،الكويت،ط ا ، 

،دار النيضة العربية نظرياتيا، -قياسيا–سيكولوجية الشخصية بمحدداتيا ، غنيم سيد محمد   .16

 . 1978،القاىرة،دط،

،اإلسكندرية ، ،  دار المعرفة الجامعية أسسو و تطبيقاتو–النمو اإلنساني سيد محمود ، طواب   .17

،1998. 

التنشئة االجتماعية لمطفل في األسرة –كيف نربي أطفالنا و آخرون ، إسماعيل محمد عماد الدين    .18

 . 197. ،4،دار النيضة العربية ،القاىرة ، ط العربية

 و االجتماعية النفسية األسس ، الطفولة نفس عمم :أحمد زكريا الشربيني و منصور سيد المجيد عبد 19.

 .1،1998 القاىرة،ط  العربي، الفكر ،دار(اإلسالمي اليدى

 .16،ص 1974 مصر، لمكتاب، المصرية الييئة ،متغير عالم في األسرة سناء ، الخولي 1 .19

 . 1999 العربية،بيروت، النيضة دار ،العربية المدينة مجتمع في المتغيرة األسرة: القادر عبد .القصير .20

 4112،دار الفكر العربي ،ط ا،  االجتماعية لمتربيةمعجم العموم ،ابراىيم  مذكور  .21
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دراسة تحميمية في تغير نظم العائة والقرابة و –العائمة و القرابة و الزواج ،احسان  محمد حسان  .22

 1981،بيروت،4،دار الطميعة ،ط الزواج في المجتمع العربي

،دار المعرفة االجتماعية  التنشئة االجتماعية مبحث في عمم النفس االجتماعي، مايسة أحمد نيال  .23

 ،القاىرة .

 ،دار المعارف ،اإلسكندرية . وتنشئة الطفل من الميالد حتى السادسة نمومواىب إبراىيم عباد ،  .24

 ، .1981، مركز الدراسات و الوحدة العربية بيروت المجتمع العربي المعاصر،حميمبركات  .25

( دار العائمي بدراسة التغيرات في االسرة العربيةعمم االجتماع محمد أحمد ،عفاف عبد العميم ، بيومي  .26

 ،دم4118المعرفة الجامعية ،
 ،1982مكتبة الفالح الكويت ، طا، أضواء عمى الدراسة الميدانية، ناصر ،ثابت  .27

 المجالت و الدوريات : -

 بالسموك الوالدية وعالقتيا المعاممة في السوية وغير السوية ألساليبا :الحميم عبد محمد منسي  .28

 جامعة التربية، كمية مجمة باإلسكندرية، ، األساسي التعميم من األولى الحمقة تالميذ من عينة لدى العدواني

 .9891، 7العدد ، 1 ج مصر، طنطا،

   2015-2008 لمطفولة الوطنية العمل خطة ، المرأة وقضايا باألسرة المكمفة المنتدبة الوزارة .29

 .1 7العدد،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائريةتغير بناء العائمة محسن ، عفون  .30

،إنسانيات المجمة الجزائرية  األسرة و العنف الطفل عالقة افتراضية أم حتمية، حنيفةصالحي بن شريف  .31

 . 4118، 21في االنتربولوجيا و العموم اجتماعية وىران ، العدد 

،مجمة عموم اإلنسان  التربية المتغيرة في األسرة الجزائريةأساليب وحنان مالكي ، بمقاسم سالطنية .32

 . 4114مارس  1والمجتمع ،العدد
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،مجمة دراسات اجتماعية  أثر تذبذب القيم التربوية في انتشار العنف لدى الشبابفتيحة ،حراث  .33

  ،11مركز البصيرة ،العدد 

نتائج دراسة ميدانية بالجزائر األسري و الضغوط الحضرية خالصة  التفاعل التربوي،مختارجعيجع  .34

 .161،ص  4114، 11، دراسات اجتماعية مركز البصيرة ، العددالعاصمة

،مجمة العموم الحضري و تأثيره عمى التربية األسرية األسرة الجزائرية نموذجا،الوسط سيامجبايمي  .35

 .  4112،سبتمبر 16اإلنسانية و االجتماعية ،العدد 

، مجمة الحوار الثقافي ، عدد خريف و شتاء   ئر بين األصالة و الحداثةاألبوة في الجزالونيس زىير ، .36

4112 ، 

، مجمة البحوث و الدراسات اإلنسانية ،العدد  األسرة الجزائرية وجدلية القيم االجتماعيةلعمور وردة ، .37

 .4111، جامعة سكيكدة ،11

ت الوظيفة األسرية ، مجمة شبكة ،ممف اضطرابا أنساق القيم وأساليب التربية الوالدية، بوفولةبوخميس  .38

 .4119،شتاء و ربيع  44-41العموم النفسية العربية ، العدد 

،مقال من مجمة الوقاية و  ضغوط الحياة الحضرية و انعكاساتيا عمى التربية األسرية،محمدبومخموف   .39

 ..4117االرغونوميا،مخبر الوقاية و االرغونوميا،جامعة الجزائر،العدد األول ،

،دار القصبة  الدليل المنيجي في إعداد البحوث و الرسائل الجامعية في عمم االجتماع، سعيدسبعون  .40

 .4114لمنشر ،الجزائر ،

مجمة دراسات اجتماعية مركز البصيرة ،العدد في إشكالية نمط األسرة الجزائرية ، دحماني سميمان ، .41

 .4114جانفي  ،11
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 : الممتقيات و األيام الدراسية 

عالقة األنماط التربية األسرية ببعض المشكالت األسرية و بن دار نسيمة و مازن سميمان الحوش،  .42

،الممتقى الوطني الثاني حول االتصال  دراسة ميدانية عمى عينة من تالميذ المرحمة المتوسطة المدرسية

 عية قسم العموم االجتماعية. وجودة الحياة في األسرة ،جامعة قاصدي مرباح ،كمية العموم اإلنسانية و االجتما

التغير االجتماعي داخل األسرة الجزائرية دراسة مقارنة بين األسرة الممتدة "التقميدية" و دىيمي زينب ،  .43

 4114ماي  16 -11" ، ممتقى وطني حول األسرة و تحديات المعاصرة يوم األسرة النووية "الحديثة

 ربية الخاصة و التعميم المكيف ..جامعة قادي مرباح ،مخبر جودة البرامج في الت

 11ص  ، 2015-2008 لمطفولة  الوطنية العمل خطة ، المرأة وقضايا باألسرة المكمفة المنتدبة الوزارة .44

 : 4111الرسائل و األطروحات الجامعية. 

دراسة  –أساليب التربية االجتماعية بين األسرة و المدرسة وكفاءة المتعمم االبتدائي ،زىرةعثمان  .45

،مذكرة الماستر في عمم االجتماع التربية  ، شعبة عمم االجتماع بأورالل ميدانية لبعض المدارس االبتدائية

  .. 4112-4117،جامعة بسكرة 

،مذكرة لنيل شيادة ماجستير ،كمية اآلداب و  اإلستراتيجية األسرية التربوية لممتفوقينىميمة شادية ، .46

 .4111-4111العموم اإلنسانية و االجتماعية ،قسم عمم النفس ،جامعة باجي مختار ،عنابة . 

،رسالة ماجستير في عمم  دراسة سوسيولوجية حول األسرة و عالقتيا بالعنف المدرسيجمبط ماجدة ، .47

 191ص 4118-4117االجتماع الثقافي ،جامعة الجزائر ،
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 دليل المقابلة  

 : األسئلة الشخصية 

 المستوى التعلٌمً للزوج و الزوجة .1

 مهنة الزوج  و الزوجة .0

 عدد األوالد .8

 عدد الغرف .4

 األسئلة المتعلقة باألسلوب التربوي المتبع من طرف الوالدين : 

و الرسففوة،بو  وخبصففة  ففً  ففبالج كبلنجففب  ا نففتك   –كٌففف  ففو بسففلوة معففبملتك  ال ففنك   .6

 ولمبذا  ..وغٌر بالقٌب   أشٌبء مزعجة  ً ال ٌج .

   ل واجهت  مشبكل بثنبء تمدرس ب نك    وكٌف عبلجتمو ب  .5

 ولمبذا  داخل وخبرج ال ٌج   األ نبءمب ربٌك   ً الرقب ة المفروضة على  .3

 من خالل بسلو ك  معه   شخصٌة ا نك  إلى اآلن د  إلىمب تقٌٌمك   .3

 ( المدرسة-االبن -األسرةاألسئلة المتعلقة بمردود األبناء و التواصل األسري) 

  ل تتصلون  بلمدرسة ألجل متب عة ب نك  دراسٌب  .9

 واج بج الدراسة   ولمبذا  ألداء ً المنزل  ا نك  - ل تقومون  مسبعدة ا نك  .12

  واٌة معٌنة   و ل تقومون  تنمٌتهب   ا نك  - ل ٌمبرس ا نك  .11

  ل بنت  راضون عمب ت قق  ً مجبل دراسة ا نك    .10

المدرسفة   فل  فً مكملفة لتر ٌفة المففل ب  بسبسفٌة  فً عملٌفة التر ٌفة   كٌف تنظرون إلى  .35

 ولمبذا 

 األسئلة المتعلقة بتقييم األساليب والمعامالت الوالدية مع األبناء . 

  ً مقب ل مب  ققه ب نك  اجتمبعٌب و نفسٌب  مب ربٌك   ً بسلو ك  التر وي  .36

مففب ربٌكفف   ففً بسففبلٌة التر ٌففة التففً تسففلكهب األسففرة النووٌففة   ففل  ففً ضففرورة ب  تقلٌففد    .37

 ولمبذا  
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 دليل المالحظة 
 

 

 التواصل األسري داخل ال ٌج المجبل السكنً

 –شع ً راقً ال ً 

ه والتسلٌة بمبكن التر ٌ

 –وجود ب من عدمهب 

–السكن قرٌة من سوق 

 معمل..الخ ،

 ندا   –بلعبة بمفبل 

 ر الكوم ٌوتر تو -األمفبل

غر ة  -والعبة الفٌدٌو

 األمفبل وترتٌ هب

مجبلسة  –المنبداة  -الت ٌة

مرٌقة دخول   -األ نبء 

التواصل  -وخروج األ نبء

 مع الغر بء



 :تحليلي للمقابالت لجدولا -

 

سقى 

 انًقاتهح

 انًغرٕٖ انرؼهًٛٙ
َٕع األعهٕب 

 انرشتٕ٘

األعشج  فٙ ػالقرٓا 

 تانًذسعح

َرائط األعهٕب 

 انًرثغ
سأ٘ )األو( فٙ 

األعانٛة 

انرشتٕٚح 

 انؽذٚصح

 انضٔضػًم  ػًم انضٔظح
ػذد 

 األٔالد
 ْٕاٚح االتٍ

َرائط 

 إب انذساعح
أ

 ط
-انشفق ظا شا

 انؽٕاس

انرخٕٚف 

 انقغٕج-
 ساض ال ذرصم ذرصم

غٛش 

 ساض

 ظٛذج يراتؼح تشايط شقافٛح 16 ػايم ٕٚيٙ ػايهح +-  *  *  *  *    .0

 ؼغُح تذٌٔ 16 ػايم ٕٚيٙ ياكصح تانثٛد -+  *  *  *   *   .6

 ؼغُح تذٌٔ 16 يٕظف ياكصح تانثٛد +  * *  *     *  .3

 ظؼٛفح تذٌٔ 13 ػايم ٕٚيٙ ػايهح +- *   *  *  *    .4

 ؼغُح كشج انغهح 14 يرقاػذ ياكصح تانثٛد +-  *  *  *  *    .5

 ظؼٛفح انصقافحتشايط تشايط  13 ػايم ٕٚيٙ ياكصح تانثٛد -+ *   * *    *   .6

 ؼغُح تذٌٔ 15 يرقاػذ ياكصح تانثٛد -+  *  *  *  *    .7

 ؼغُح تذٌٔ 13 ػايم ٕٚيٙ ياكصح تانثٛد -+  *  *  *    *  .8

 ؼغُح كشج انقذو 16 يٕظف ياكصح تانثٛد -+  *  * *     *  .9

 ظٛذج انشعى 10 يٕظف ياكصح تانثٛد -+  *  *  * *     .01

انًعًٕ

 ع
13 16 14 10 17 13 19 10 18 16 

ذرشأغ تٍٛ 

يؤٚذ 

 ٔيؼاسض

- - - - - 



 


