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 معخخلص البدث:

تهدضٝ  قب٨ت الاوترويذ ٖلى هظا الضوع  ألاؾغة اإلاهضع اإلاٗغفي ألاؾاس ي للُٟل بٗض ؾيُغة       

يت لألؾغة لضي ألابياء في ّْل هيميت الخ٨يىلىجيا  الضعاؾت الخاليت ئلى الخٗٝغ ٖلى اإلا٩اوت اإلاٗٞغ

دديتالخضيثددت  ولخد٣يددد٤ هدددظا الادددضٝ ندددمن الباخددد  اؾدددباوت  دداوع  ؾاؾد ، جخ٩دددىه ثدددٌ زدددأر ثدد

ب٣دذ ألاصاة ٖلددى ٖييددت ج٩ىوددذ ثددٌ   دد( جلم022َو د د د د ظة  الُددىع الابخددضاتب، واٗددض الخدليددل يدديظ و جلمد

 ؤلاخهاتب للبياواث جىنلذ الضعاؾت ئلى اليخاةج الخاليت: د

 .زانت في ثؿألت بياء جهىعه اإلاٗغفي دد  نبذ الُٟل ثضثيا ٖلى قب٨ت الاوترويذ

 لن حٗض ألاؾغة اإلاهضع اإلاٗغفي ألاؾاس ي للُٟل بٗض ؾيُغة قب٨ت الاوترويذ ٖلى هظا الضوع  -

دد  زغث   ذ ؾلبيا ٖلى ٖأ٢خه باألؾغة.وٖأ٢ت الُٟل بكب٨ت الاوتر د

 .للمضعؾت  صوع ايجااب في جىجيه  الخلميظ في اؾخسضاثه لكب٨ت الاوترويذ -

ـــت : ـــاث املفخاخيـ دددت الهلمـ يد دددت اإلاٗٞغ دددت  ،اإلا٩اود ددد ت الاجخماٖيد ددداث الخًكد دددل، ثإؾؿد دددغة، الُٟد ألاؾد

 .الخ٨يىلىجيا الخضيثت
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Abstract: 

 

    The current study aims to identify the cognitive status of the 

family among children in light of the dominance of modern 

technology, and to achieve this goal, the researcher designed a 

questionnaire consisting of three main axes, and the tool was 

applied to a sample consisting of (200) students and students of the 

primary stage, and after statistical analysis of the data, the study 

reached The following results: 

The child has become addicted to the Internet, especially in the 

matter of building his cognitive perception 

- The family is no longer the child's primary source of knowledge 

after the internet has taken over this role 

The child's relationship to the Internet has negatively affected his 

relationship with the family. 

The school has a positive role in guiding students to use the Internet 

key words : The cognitive status, the family, the child, modern 

technology, the institutions of socialization. 

 

 

 مقذمت 

ا َليٗتهد ئلدى جد٣يد٤ ث٣اندض و٢ىاؾدن ثكدتر٦ت، و فديواإلاضعؾدت  ألاؾدغة ٧دل ثدٌ حؿدىى      

اإلاترا٦مددت، يدماوا لخيا٢ددل اإلادىعور الث٣ددافي للمجخم٘د بددحه جدهدحه اإلا٨دؿددباث الاجخماٖيدت 

يدددخن  ثسخلدد٠ ألاجيددا٫، ٖدددٌ َغ دد٤ بيددداء ٨ٞددغ وز٣اٞددت جغاى دددت جمخدداػ بالترا٦ميدددت والثبدداث،

وثىا٢دد٠ و٢دغاعاث وثماعؾدداث  جغجمتهدا فدي الىا٢د٘د فدي قدد٩ل عوابِد و ٖأ٢دداث وثبداصعاث

ت، حكد٩ل ثجخمٗدت اإلادغ ة وهدي ثاداث ز٣يلد واضجت اججداه ألاٞدغاص و الجماٖداث واإلاإؾؿداث.

الكاتٗت فدي اإلاجخم٘د و الضالدت ٖلدى ثإقدغاث جماؾد٨ه و  الٗا٦ؿت إلايٓىثت ألازأ١ و ال٣ين

 وجىاػوه .  نأبخه وثياٖخه

ألاؾدغ  اليدىاة الاجخماٖيدت ألاولدى لخًكد ت الُٟدل . ٞخٗخ در  اإلاضعس ي و  ويك٩ل الًٟاء      

زهاةهاا و اعجباَاا ث٘ الكغوٍ   ؾغة بي ت جغاى ت جض زانت وثخٟغصة فيثضعؾت و ٧ل 

 الاجخماعي اإلادلي، جضوع ٞيها ثسخل٠ الٗأ٢اث والغوابِ. اإلااصيت و الث٣اٞيت وث٘ ئعثها
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يدت بالًؿدبت لألبيداء،  وحؿىى هظه الضعاؾت ئلى ٦ك٠ ثضي اخخٟداّ ألاؾدغة بم٩اوتهدا اإلاٗٞغ

ددداٝع بددددحه ألا  ددداصع اإلاٗد دددا٫ فددددي اٖخمدددداصهن ٖلددددى ثهد ٟد ؾددددغة ثدددٌ زددددأ٫ ث٣اعوددددت ثىا٢دددد٠ ألَا

 والخ٨يىلىجيا الخضيثت، و زغ طل٪ ٖلى الٗأ٢ت بحه الُٟل و ؾغجه.

 ئشهاليت الذساظت: -

اودكغ بك٩ل ٦بحر في الؿيىاث ألازحرة ثهُلح نغإ ألاصواع التربى ت، والظ    

يٗٝغ بك٩ل  ٦ ر ٖيض ٖلماء التربيت. والخ٣ي٣ت  ه نغإ ألاصواع التربى ت، ثغجبِ 

بالهغإ الاجخماعي. و غج٘ الاهخماث بٓاهغة الهغإ الاجخماعي ئلى ٖلماء الاجخمإ في 

" الظ  جهىع  ه اإلاجخم٘ الةكغ  هى في  Hobbs" ال٣غه الخاؾ٘ ٖكغ، ثثل " هىاؼ " 

خالت نغإ وخغب ثؿخمغة، ٞال٣ى  صاةما يؿلب خ٣ى١ الًٗي٠، وهظا ال٣ى  البض 

   ه ي٠ًٗ، ٞي٣ضث ٖليه شخو  ٢ىي ثيه، ٞيؿلبه  ثىاله وخ٣ى٢ه.
اإلاا ثثلذ ألاؾغة زليت  ؾاؾيت في ٖمليت الخًك ت، وثهضعا ثاما ثٌ  َو

يت للُٟ ل، ٩ٞاوذ بمثابت اإلاغج٘ للمٗاٝع ألاولى للُٟل، ٢بل  ه جخىلى اإلاهاصع اإلاٗٞغ

. ئال  ه الخُىع الخ٣ني  اإلاضعؾت وا٣يت ثإؾؿاث الخًك ت الاجخماٖيت ثامت جُى غ اإلاٗاٝع

يت جضيضة ٖلى ع ؾاا قب٨ت  أث والاجها٫ زل٤ ٢يىاث ثٗٞغ الخانل في ثجا٫ ؤلٖا

يا ثٌ  زأ٫ الٗغى ال٨بحر واإلاخمحز الاوترويذ التي اؾخُاٖذ  ه جس٠ُ الُٟل ثٗٞغ

ض قٗىعا باالوبهاع بها ٖلى خؿاب صوع ألاؾغة، زانت في ّْل 
ّ
للمٗلىثاث اإلا٣ضثت، ثا ول

وجىص قغر ثٗغفي في ثؿألت الخد٨ن في الخ٨يىلىجيا بحه ألاولياء والُٟل، ثا خّى٫ 

 ألاؾغة في وٓغ الُٟل ئلى ثإؾؿت ٢انغة ٚحر ٢اصعة ٖلى ثىا٦بت الخُىع الخانل.

 ٢David Mirence 2018ض  ٦ض طل٪ الٗضيض ثٌ الضعاؾاث ٖلى ٚغاع صعاؾت و  

 ؾغة، واوتهذ الضعاؾت بال٨ك٠ ٌٖ ثضي  022التي  جغها في بغ ُاويا ٖلى ٖييت ٞا٢ذ 

ه وثٗلىثاجه الٗاثت، و٦ي٠  ه الخ٨يىلىجيا  جسلي الُٟل ٌٖ ألاؾغة في ج٩ى ٌ ثٗاٞع

ٖمىثا وقب٨ت الاوترويذ بالخهىم ا٢خلٗذ الُٟل ثٌ بيئخه ال٨أؾي٨يت اإلامثلت في 

. ألاؾغة واإلاضعؾت ئلى ٖالن ثٗغفي  ٚحر ثدضوص يٗخ ره ومىطجا زالها للمٗاٝع

، 0202وثٌ الضعاؾاث الٗغايت التي طهبذ ئلى وٟـ الغؤ ت، صعاؾت  خمض ٖأث 

والتي  جغاها ٖلى ٖييت ثٌ الًؿيج الاجخماعي في ٧ل ثٌ ألاعصه، البدغ ٌ والؿٗىصيت، في 

ضو٫ ٖاةلت. و٢ض ٦كٟذ الضعاؾت بك٩ل ثخ٣اعب بحه جمي٘ هظه ال 0022ٖييت ٞا٢ذ 

ثضي اوبهاع الُٟل الٗغاب بمدخى اث وثًاثحه الخ٨يىلىجيا الخضيثت، واٖخماصه ٖليها في 

بياء جهىعه اإلاٗغفي، ًٞأ ٌٖ حجن الكغر اإلاىجىص بحه الُٟل و ولياةه في ثؿألت 
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الخد٨ن في هظه الخ٨يىلىجيا وثا اوجّغ ٖيه ثٌ جياٞغ ثٗغفي بينهما بك٩ل جٗل ثٌ 

 غة ب٣ضع ز٣خه باإلاٗاٝع التي ج٣ضثاا له قب٨ت الاوترويذ.الُٟل ال يث٤ بمٗاٝع ألاؾ

ٌ الىاضح ثضي الٟغ١ بحه ثياهج التربيت في اإلااض ي ووا٢٘ الؿلى٥ الظ  هى اى٩ٗاؽ  وث

للميهج التربى ، واحه اإلايهج التربى  في و٢خيا الخالي. و٢ض اٖخ روا قب٨ت الاوترويذ التي هي 

خلخحه جغاى خحه، إلاا لاما ثٌ  زغ ٖلى ألاؾغة  هن اوجاػ ج٣ني خضي ، ٦مٗياع ٞهل بحه ثغ 

 واإلاجخم٘، ًٞأ ٌٖ الؿلى٥ والث٣اٞت وال٣ين. 

وئطا ٧اودذ  هميددت صعاؾددت التربيددت ٖيددض جدليددل الٗأ٢دداث ألاؾددغ ت جًبد٘د ثددٌ ٧ددىه 

ل  صواع ثٗييدت، ٞداه صعاؾدت بًيدت  الخًك ت حٗض بمثابت بغثجت اجخماٖيت، وجضع ب ٖلدى قٛد

ت، وحٗنددي هددظه ألازحدرة بكدد٩ل ٖدداث ومِد جىػيد٘د ال٣ددىة واليٟددىط الؿدلُت ال ج٣ددل ٖنهددا  هميد

 صازل ألاؾغة.

ثٌ زأ٫ هظا الٗغى اإلا٣خًب يم٨ٌ َغح ثك٩لت صعاؾديا ٖلى اليدى الخالي : 

يا ٖيض الُٟل في ّْل الاجخياح اإلاٗلىثاحب لكب٨ت الاوترويذ ؟  ثا هي ث٩اوت ألاؾغة ثٗٞغ

 : حعاؤالث الذساظت

ددد ثا ثضي اعجباٍ الُ  ٟل بكب٨ت الاوترويذ في بياء جهىعه اإلاٗغفي ؟د

 دددد ثا هي  زاع ؾيُغة قب٨ت الاوترويذ ٖلى الُٟل في ٖأ٢خه باألؾغة ؟

يدت لدضي الُٟدل فدي ْدّل هيميدت الخ٨يىلىجيدا  دددد هل ثا ػالذ ألاؾغة ثدخٟٓت بم٩اوتها اإلاٗٞغ

 الخضيثت ؟

 الاوترويذ؟ هل للمضعؾت  صوع في جىجيه  الخلميظ في اؾخسضاثه لكب٨ت -

 فشطياث الذساظت :  -2

 ددد  نبذ الُٟل ثضثيا ٖلى قب٨ت الاوترويذ زانت في ثؿألت بياء جهىعه اإلاٗغفي

 ذ ؾلبيا ٖلى ٖأ٢خه باألؾغة.ود جإزغ ٖأ٢ت الُٟل بكب٨ت الاوتر دد 

ددد لن حٗدض ألاؾدغة اإلاهدضع اإلاٗغفدي ألاؾاسد ي للُٟدل بٗدض ؾديُغة قدب٨ت الاوترويدذ ٖلدى هدظا 

 الضوع 

 ذخلميظ في اؾخسضاثه لكب٨ت الاوتروللمضعؾت  صوع في جىجيه  ال -

 أهذاف الذساظت:  -3

ت:   تهضٝ الضعاؾت الخاليت ئلى ثٗٞغ

 ددد ثضي اعجباٍ الُٟل بكب٨ت الاوترويذ في بياء جهىعه اإلاٗغفي 

ت  زاع ؾيُغة قب٨ت الاوترويذ ٖلى الُٟل في ٖأ٢خه باألؾغة   ددد  ثٗٞغ
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يدت لدضي الُٟدل فدي ْدّل هيميدت الخ٨يىلىجيدا ثا ئطا جؼا٫ ألاؾغ  - ة ثدخٟٓدت بم٩اوتهدا اإلاٗٞغ

 الخضيثت

ت ثا ئطا  -  .الخلميظ في اؾخسضاثه لكب٨ت الاوترويذللمضعؾت صوع في جىجيه ثٗٞغ

 أهميت الذساظت: -

حؿددخمض هدددظه الضعاؾددت  هميتهدددا ثددٌ  هميدددت اإلاىيددٕى فدددي خددض طاجددده، وهددى اإلا٩اودددت 

يت لألؾغة لضي ألابياء ف هظه ألازحرة التي ٚحرث ي ْل هيميت الخ٨يىلىجيا الخضيثت، اإلاٗٞغ

اليٓاث التربى  في ألاؾغة بك٩ل ثلخىّ، بدي  ؾاهمذ ئلى جاوب ٖىاثل  زغي باٖاصة 

جغجيددب ألاولى ددداث التربى دددت، ًٞددأ ٖدددٌ ال٣ددداةمحه ٖليهدددا، وؾدِد ندددغإ فدددي ألاصواع، خيددد  

يٟتهدا التربى دت، وهددى ثدا يٓاددغ فدي الٗض يدض ثددٌ الجىاودب الاجخماٖيددت ، ػخمدذ ألاؾدغة فددي ْو

ٞالُٟدل و بداألزو اإلادغاه٣حه و ثدنهن الخأثيدظ الدظيٌ يخدأزغوه  بكد٩ل  و بدأزغ بمدا جدملده 

ز٣اٞددت ال٨مبيددىجغ، ٚحددر  ه هددظا الخددأزحر يخدددضص اججاهدده و٢ىجدده بدؿددب جددضزل ألاوليدداء فددي 

  ، وثيدان الاؾخٗضاصاث ألاوليت إلاىاجات هظه اإلاًاثحه. بيائهنجىجيه 

ددت  ؾددباب اؾددخسضاث اإلاٟددٍغ للخلميددظ  ٦مددا ج٨مددٌ  هميددت هددظه الضعاؾددت فددي ثٗٞغ

، و ثددضي  جد٨دددن ألاوليدداء فدددي  بيددائهن  فدددي اؾددخسضاث قدددب٨ت الاوترويدددذ، و الاوترودددذلكددب٨ت 

ت  ت صوع اإلاضعؾت في الخىجيه الؿلين للُٟل في اؾخسضاثه لكب٨ت الاوترويذ، و ثٗٞغ ثٗٞغ

يددت لددضي الُٟدل فددي ْدّل هيميددت الخ٨يىلىجيددا  ثدا ئطا جددؼا٫ ألاؾدغة ثدخٟٓددت بم٩اوتهدا اإلاٗٞغ

 الخضيثت.

٢دض حؿدداهن وخدداةج هدظه الضعاؾددت فددي جؼو دض الٟدداٖلحه فددي اإلاجدا٫ التربددى  بجددضوي 

ٌ الضعاؾاث، وطل٪ ثٌ زأ٫ جؼو ضهن ب٣اٖضة بياواث حؿاٖضهن في  و هميت هظا اليٕى ث

ددت َددغ١ ٖددأ  الخٗددٝغ ٖلددى  ؾددباب الاؾددخسضاث اإلاٟددٍغ للخلميددظ لكددب٨ت ألاوتروددذ  و ثٗٞغ

طل٪، و ثؿاٖضة و جىجيه ألاوليداء ٖلدى ٦يٟيدت الخٗاثدل ث٘د  بيدائهن ث٘د هدظه الخ٨يىلىجيدت 

 الخضيثت.

 جدذًذ مفاهيم الذساظت: -5

و٣هض بها ئجغاةيا الترجيب الخًٟيلي الظ  يميده الخلميظ الُىع  ــــ املهاهت املعشفيت :

يت التي جخىلى  صوع حٗليمه، ٖلى ٚغاع ألاؾغة، اإلاضعؾت، الثاوى  إلاسخل٠ اإلاهاصع اإلاٗٞغ

أث، و طل٪ بخُبي٤    .نممذ لاظا الٛغى اؾدباوهوؾاةل ؤلٖا
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 ــــ ألاظشة :

عابُت اجخماّٖيت ججم٘ بحه شخهحه  و  ٦ثر حٗٝغ ألاؾغة انُأخا ٖلى  جها  

ٟا٫  و جةّييهن، وٞيها  بغوابِ ال٣غابت،  و الؼوا ،  و الخبّني وهي جبض  بالؼوا  زنَّ ئوجاب ألَا

ايت  َٟالاما وجىٞحر خاجاتهن اإلاسخلٟت   نابغ ئبغاهين،   (  0202حهخن ألابىاه بٖغ

ٞي٣هض بها  ٞغاص الٗاةلت اإلاغجبُت بك٩ل ثباقغة ابنهن، بما في طل٪ الىالضيٌ  ئحشائيا ثا 

 وؤلازىة وختى ألا٢اعب ئه ٧اوىا في خّحز ثٗيش ي واخض.

دددد    :الخيشئت الاحخماعيتد

الاهخماث بالٗاصاث و ألاوٓمت الاجخماّٖيت ال٨ٟيلت في حٗٝغ انُأخا ٖلى  جها 

ؤلاث٩اوياث الأػثت للٟغص ثٌ  جل اوسغاَه باإلاجخم٘  جُى غ اإلاااعاث الاجخماّٖيت وجىٞحر 

   .والاوضثا  ث٘  ٞغاصه بأ٢ّل ثجاىٍص ثم٨ٌ

ٞي٣هض بها طل٪ الخدًحر ألاولي الظ  يدٓى به الخلميظ الُىع الثاوى   ئحشائيا  ثا

يا وؾلى٦يا.  بك٩ل زالو ثٌ َٝغ ألاؾغة ثٗٞغ

 إلاطاس الىظشي للذساظت:

 جشبىيتذ لمإظعت شبنت الاهتره -1

ٌ اإلاجخم٘ الظ   حٗخ ر  ٍ  و ٖمليت اجخماٖيت هاصٞت، حؿخمض ثاصتها ث التربيت ىكا

غ الظ  جدضزه ٖمليت التربيت، ال بك٩ل جماعي ٖلى  ٞغاصها يماعؾاا
ّ
مليت والخأزحر والخأز . ٖو

يم٨ٌ  ه يدهل ئال ثٌ زأ٫ اإلاإؾؿاث الاجخماٖيت اإلاخيىٖت التي جخىلى ثامت جيٓين 

بٛحره، وحٗمل ٖلى جد٣ي٤ اىسجاثه اإلاُلىب ث٘ ثا يديِ به ثٌ ٧اةياٍث ٖأ٢ت ؤلاىؿاه 

ٗض هظه اإلاإؾؿاث التربى ت بمثابت ألاوؾاٍ  و الخيٓيماث التي حؿىى  .وث٩ىواث
ُ
وح

 لٓغوٝ اإلا٩اه والؼثاه، ختى جي٣ل ثٌ زألاا ز٣اٞاتها و٢يماا، 
ً
اإلاجخمٗاث إليجاصها جبٗا

اياتها التربى ت  . وُجد٤٣  هضاٞاا ٚو

وهيا ججضع ؤلاقاعة ئلى  ه اإلاإؾؿاث التربى ت ال ج٩ىه ٖلى ومِ واخض،  و ٦يٟيت 

واخضة َى٫ خياة ؤلاىؿاه. ئط ئجها ثخٗضصة ألاق٩ا٫، ثسخلٟت ألاوماٍ، وجسخل٠ بازخأٝ 

دغوٝ ثجخمٗده، ووىٖيدت الًكداٍ التربدى ، الدظ  جدخن ثماعؾددخه  ثغاخدل ٖمدغ ؤلاىؿداه، ْو

 الٗمليت التربى ت. ٞيها، ئياٞت ئلى جىجه ال٣اةن ب

أث والاجها٫ بمسخل٠  وثٌ  هن هظه اإلاإؾؿاث التربى ت اليىث، وؾاةل ؤلٖا

 وىاٖاا و ق٩الاا، التي اودكغث بك٩ل واضح في اإلاجخم٘، خاجؼة ليٟؿاا صوعا جغاى ا. 
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ٌ جأزحرها ٖلى ألا و٢ض  أث والاجها٫ ج٣يياث ع٢ميت ٖاليت، ػاصث ث ٞغاص،  وخجذ وؾاةل ؤلٖا

لى ع ؾاا  ذ. قب٨ت الاوترو ٖو

ددددأث  د دددداث ؤلٖا ددددا٫ ج٨يىلىجيد ددددي ثجد دددداء  و اإلاسخهددددحه فد ددددٌ الٗلمد ددددض ثد ددددٌ  خد ولددددن ي٨د

والاجهدا٫، يدضع٥ حجدن الخٛيحدر الدظ  ؾددختر٦ه الاوترويدذ فدي بضايدت ْاىعهدا، وفدي اإلاغاخددل 

ٟده الخلٟؼ ددىه و الغاصيددى ٖلددى 
ّ
ألاولدى ثددٌ جُىعهددا الخ٣نددي، بٗدضثا ٧دداوىا يٗخ٣ددضوه  ه ثددا زل

لددى بدا ي  ثجدداالث الخيداة، ال جًدداهيه  يدت وؾدديلت  زدغي، بؿددةب صعجدت الخددأزحر الجمادىع ٖو

بيٗت الخل٣ب التي ٧اه يبضحها الجماىع.  الظ  ٧اوذ جماعؾاا هظه الىؾاةل، َو

اه ثا بض  يدبّضص ث٘ ٧ل  زُىة جضيضة جسُىها قب٨ت  ٚحر  ه هظا اإلاٟاىث ؾٖغ

الغاصيدددى والخلٟؼ دددىه  ذ، فدددي َىعهدددا الخ٣ندددي والٟنددي ٖلدددى خدددّض ؾدددىاء، ئلددى  ه  ندددبذالاوترودد

دددأث والاجهدددا٫ ال٨أؾدددي٨يت  و الخ٣ليضيدددت، التدددي جخُدددىع بٟٗدددل  اه ثدددٌ وؾددداةل ؤلٖا يىنددٟد

ت ثدددٌ اإلاًدداٞت ثدددٌ َددٝغ قدددب٨ت الاوترويذ. ال٣يمددت ئيدداٞت ئلدددى ا٦دؿددابها لكدددغ دت واؾدٗد

يدؿددن بسهددداةو ثٛددايغة لخهددداةو جماددىع الغاصيدددى والخلٟؼ ددىه، ثدددٌ واخيدددت لجماىع،ا

ًداثحه. هدظا ثددا ٖأثيدت، و٦دظا وىٖيدت الخددأزحر الدظ  جتر٦ده هدظه اإلاالخٗداَب ث٘د الغؾداةل ؤلا 

ذ وؾديلت اجهداليت ٞغ ددضة فدي حٗاَيهددا ث٘د الجمادىع، الددظ  ا٦د د ى هددى جٗدل قدب٨ت الاوترودد

   ( 0222ألازغ زهاةو ٞغ ضة.   الهاص١ عابذ،

ٞٓاىع الاوترويذ، واضايت اوخٗاقاا  وازغ الخمؿيياث ثٌ ال٣غه اإلااض ي ٖلى يض 

غاى  و٧الت "  عاا " التي  ىكأتها ٦خابت الضولت ألاثغ ٨يت، لخضٖين البد  الٗلمي أٚل

ٖؿ٨غ ت، ٢بل  ه جيدكغ في الجاثٗاث وثغا٦ؼ البد  جهايت الؿخيياث ثٌ ال٣غه اإلااض ي. 

وا٦دؿاب الى٧الت ألو٫ قب٨ت ؾميذ " عااواث" والتي ويٗذ بجاثٗت ٧اليٟىعويا، و٧اوذ 

. لخٗىى "ألاعااواث" في 0290ثى٢ٗا ؾيت  22ىالي ثجاؼة بأعاٗت  صثٛت، جًاٖٟذ بد

ٌ الكب٩اث ال٨ ري اإلاترابُت   ثدمض ل٣ٗاب،   ( 0229ثيخه٠ الدؿٗيياث، بمجمىٖت ث

ذ جُىعاث ثخأخ٣ت بهىعة يهٗب ثٗاا  خياوا ثخابٗتها جٗل  و٢ض ٖٞغ

يهىع الٗالن ٣٦غ ت نٛحرة،  0290" ؾيت  Marshall McLuhan"ثاعقا٫ ثا٧لىهاه" " 

ن  أث ٧ل ثٌ الغاصيى و الخلٟؼ ىه، ثا جٗل الٗلماء ٚع  وه ٧اه يٗني خينها بىؾاةل ؤلٖا

يغوه  وه بضزى٫ الاوترويذ،  نبدذ وٓغة "ثا٧لىهاه" عؤ ت خ٣ي٣يت  ٦ثر ثنها ثجاػا 

 .(  0222عقا ٖبض هللا، 

ٞأ ي٩اص يىجض ثجا٫ واخض في ثيأي ٌٖ ئٞغاػاث الخ٨يىلىجياث الجضيضة، التي َٛذ 

 جمي٘ ثجاالث الخياة.ٖلى 
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و ٦ثر ثٌ طل٪  ضخذ هظه ألازحرة ثٗياعا لخُىع الضو٫، و٢ىتها اإلاٗلىثاجيت 

اإلاىاػ ت لل٣ىي الا٢خهاصيت و الٗؿ٨غ ت، ثا ػاص ثٌ حؿإع الضو٫ الثخأ٥ الخ٨يىلىجيا. 

ٞالخجاعة الٗاإلايت جسلذ ٌٖ  ؾىا٢اا الخ٣ليضيت، وا٢تروذ بالكب٨ت، ٢بل  ه ج٣خٟب 

أث والاجها٫ ي ثجاالث الخياة ٖلى ٚغاع اإلاغاؾأث الٟغصيت.  زاعهما با  وحٗخ ر وؾاةل ؤلٖا

ٖلى ازخأٞاا، ثإؾؿاث اجخماٖيت جغاى ت ئٖأثيت. وحٗض هظه الىؾاةل ٖلى ازخأٝ 

 وىاٖاا، ثٌ  هن و بغػ الىؾاةِ التربى ت في ٖهغوا الخايغ، و ٦ثرها جأزيدغا ٖلى جغايت 

الُٟل. خي  ُج٣ضث بغاثج ثسخلٟت وز٣اٞاث ثخيىٖت ثٌ وز٣اٞت ووعي ؤلاىؿاه، زانت 

ماع، جضزل  زأ٫ وؾاةلاا الجماهحريت اإلاسخلٟت التي جساَب جمي٘ الٟ اث، وثسخل٠ ألٖا

٧ل بيذ، وجهل ئلى ٧ل ث٩اه وثجا٫ في الخياة، ختى  نبدذ جؼءا ال يخجؼ  ثٌ الخياة 

  .اليىثيت لألٞغاص، الظيٌ ال يؿخُيٗىه الاؾخٛياء ٖنها

أث، ب٣ضعتها الٟاة٣ت ٖلى جظب اهخماث الياؽ، ثٌ ثسخل٠ وج مخاػ وؾاةل ؤلٖا

ماع و الث٣اٞاث. ٦ما جمخاػ بخأزحرها ال٣ى  ٖلى الغ   الٗاث في ثسخل٠ الٓغوٝ،  ألٖا

و هل جأزحرها ئلى ٢ُاٖاث ٖغ ًت ثٌ ٞ اث اإلاجخم٘، ثا يُٗيها ٢يمت ثًاٞت في اإلاجا٫ 

رويذ ثإؾؿت جغاى ت، جياٞـ اإلاإؾؿاث ألازغي، التربى . ٧ل طل٪ جٗل ثٌ قب٨ت الاوت

ٌ زهاةو ثمحزة. وهي بظل٪ جخُىع ٧ل يىث، خاثلت ثٗاا ثإزغاث جغاى ت جضيضة  إلاا لاا ث

ٖلى الُٟل، ال ج٣ىي ألاؾغة وال ختى ثإؾؿاث الخًك ت الاجخماٖيت ألازغي ثياٞؿتها 

هخماث الُٟل،  ٞط ى ٞضزى٫ قب٨ت الاوترويذ في اإلاجا٫ التربى ، وؾيُغتها ٖلى اٞيها. 

   ئلى  زاع ثخٗضصة ٖلى هظا ألازحر، وثٌ بحه هظه آلازاع :

 ئجاخت الىصىى العشيع لهل ما هى معشوض ومخاح: 1-1

ت والاوٟخاح، ئال  ه طل٪ ال يغإ ثٌ الجاوب التربى ،  وطل٪  بؿةب الؿٖغ

ت والخ٨غاع، يغؾاه اإلاٟاهين   اإلاي٣ىلت ٖ ر قب٨ت اإلاغخلت الٗمغ ت للُٟل. ٦ما  ه الؿٖغ

الاوترويذ. ٣ٞبل اودكاع الىؾاةل الخضيثت، ٧اه ألاولياء  ٦ثر ٢ضعة ٖلى الخد٨ن في الخٛظيت 

ال٣ٗليت للُٟل، ٞيخد٨ماه ٞيما يؿم٘ وٞيما ي٣غ  وفي ألاثا٦ٌ التي يغجاصها، وفي ج٩ى ٌ 

و ثٌ ؾي
ّ
ت واوٟخاح ج٣ل ٌ الىؾاةل الخضيثت آلاه بما جىٞغه ثٌ ؾٖغ ُغة الهضا٢اث. ل٨

 .الىالضيٌ، وجبٗضهما ثٌ الخأزحر في الٗمل التربى  

 الاخالى بخقذًم ألاولىياث التربىيت : - 2

وثٌ زن جيؿغ الىؾيلت للىنى٫ اإلاب٨غ إلاٟاهين اجخماٖيت ٢بل و٢تها، ٖ ر ثا 

يٗغى ثٌ  لٗاب  و  ٞأث  و ئٖأواث ثخأخ٣ت، ٦مٟاىث الٗأ٢ت بحه الغجل واإلاغ ة، 



املهاهت املعشفيت لألظشة لذي ألابىاء في ظل هيمىت الخنىىلىحيا الحذًثت   

179 

 

الخاثؿت  و الؿاصؾت. وهى ثا وجضه  يًا في ٦ثحر ثٌ  ٞأث  ٞحراها َٟل لن يبلٜ

ٟا٫، التي جدى  في ثًمىجها وئؾ٣اَاتها ٖىاثل هضث وٞؿاص. و وجظهب بٌٗ  ألَا

أواث  اىب وال راثج الخاٞات وؤلٖا اإلاًاثحه ئلى  بٗض ثٌ طل٪، ٞايا٥ ألاٞأث وألٚا

غؽ الغطاةل، ثما له جأزحر ياع ٖلى ؤلاىؿاه،  الؿا٢ُت، التي حٗمل ٖلى ئزاعة الكاىاث ٚو

  .وزهىنا ٖلى ثٌ هن صوه ؾٌ الغقض

 :جقذًم املىاقف بصىسة ممثلت مصحىبت بمإزشاث مشئيت وصىجيت  1-3

وهي ثحزة لاا  زاع ئيجابيت ٦ثحرة وواٞٗت، ل٨ٌ ث٘ طل٪ لاا  زاع ٚحر صخيت في  

جيه. ئط جإص  ئلى التربيت، ٢ض جًغ باليٟـ وال٣ٗل ئطا ثا ُجغ٦ذ ثُل٣ت بأ جغقيض  و جى 

 ثلء زيا٫ الُٟل بها، ثما يإص  ئلى زباث هظه اإلاىا٠٢ في الظا٦غة بهىعة ٢ى ت وثلخت. 

والخُغ هيا ي٩ىه في َبيٗت جل٪ اإلاىا٠٢ واإلاكاهض، التي يم٨ٌ  ه ج٩ىه ٚحر ثياؾبت 

ت التي ثٌ قأجها  ه  لؿٌ الُٟل الظ  يكاهضها. ئياٞت ئلى اإلاىا٠٢ الٟاؾضة،  و اإلاٟٖؼ

الٟٕؼ للُٟل  زياء اليىث،  و جؼعٕ ٞيه الخىٝ وال٣ل٤ والا٦خ اب.  و ثىا٠٢  حؿةب

ت جخمخ٘  صاٞٗت العج٩اب الجغاةن وؤلايغاع بالٛحر، إلاا ج٣ضثه ثٌ شخهياث زياليت ثٟٖؼ

 ب٣ىي زاع٢ت. 

وج٣ىث ثىا٠٢ الٟيلن ٧لاا ٖلى الهغإ والخضثحر، ٦ظل٪ الخا٫ في  لٗاب 

إ الضثى  الٗيي٠، وهي  لٗاب ال جؼعٕ الصجاٖت وال٣ىة الٟيضيى، التي ييدكغ ٞيها الهغ 

في وٟـ الُٟل واإلاغاه٤ الظ  يماعؾاا ٦ما يٗخ٣ضه البٌٗ، بل جؼعٕ ٞيه ؾلى٦ياث 

 .ؾلبيت  زغي، ٖلى ٚغاع الٗي٠ وال٣ؿىة والٓلن، ئياٞت ئلى ال٣ل٤ والخىٝ

 ثهىًعا  ثاثه ل٣ٗل ثكاهضة ٧ل ش يءالخأزحر في ال٣ضعة ٖلى الخهىع ال٣ٗلي، ئط يٗخاص ا

جاثًضا ٖلى الهىعة اإلاصخهت التي ج٣ضثاا اللٗبت  و ٞيلن ال٩اعجىه، ٞي٠ًٗ ٞيه خـ 

الخيا٫ والخهىع اليٓغ . بل ٢ض يهل الخا٫ ئلى عجؼه ٌٖ جهىع ثؿألت خؿابيت 

ؾالت، وخلاا صوه ٦خابتها ٖلى الىع٢ت، بؿةب ثا ٢ض جهيب به جل٪ الىؾاةل ال٣ٗل ثٌ 

ًبغي  ه ج٩ىه ثؼ ًجا ثٌ الخٟاٖل بحه الؿمإ والغؤ ت والي٣اف ؾلبيت في الخل٣ب، ئط ي

  .والخ٨ٟحر، وهى ثا ال جىٞغه هظه ألاوىإ ثٌ ألالٗاب إلاؿخسضثيها

 ظهىس مظاعفاث هفعيت :  1-4

ض  زاع زُحرة في اليٟـ ثٌ الهٗب ثٗالجتها، بؿةب ثكاهضة 
ُّ
٢ض جخىل

أواث وال٣هو واإلاىا٠٢، التي لاا ئؾ٣اَاث وصالالث ؾلى٦يت  الخمثيلياث وألاٞأث وؤلٖا
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ؾلبيت ٦ثحرة ٖلى اإلاخل٣ب. ٞٗلى ؾةيل اإلاثا٫، ٢اث َالب بمداولت الؿُى ٖلى بي٪ في 

 .الى٢ات٘ثهغ، بٗض ثكاهضجه لٟيلن ٖغاب جّؿض جل٪ 

 إلادمان : 1-5

صثاه بؿةب الجظب الكضيض لخل٪ الىؾاةل، ي٣٘ ال٨ثحر ثٌ الكباب في ؤلا  

ٞمنهن ثٌ ي٣ٟض ؤلاخؿاؽ بيضاء الهأة، وثنهن ثٌ ي٣ٟض ؤلاخؿاؽ بمٌ خىله ٞأ 

٘ ثؿإولياجه وواجباجه. بل ٢ض  ٌ ي٣ٟض ؤلاخؿاؽ بالى٢ذ ختى يًي يكٗغ بيضاةه، وثنهن ث

يت ٖلى جإص  ئلى الاوخداع، ٖيضثا يميٗىه ثنها ٣٦هت الٟخاة اإلاهغ ت التي ٧اوذ ثضث

اؾخسضاث قب٨ت الاوترويذ، خي  ٢اثذ باالوخداع، بؿةب ثيٗاا اؾخسضاث الاوترويذ ثٌ 

 َٝغ والضحها. 

 : ظيطشة الطابع املادي على جفنحر ألابىاء. 1-6

ٞاإلاُالب اإلااصيت لألبياء ال جًخهي وال يجض ٞيهن آلاباء جل٪ الخالت ثٌ الغيا التي 

إلاغاخل الٗمغ ت. ٞاإلاخُلباث اإلااصيت ث٘ ٦ثرتها في ٧اوذ لضي آلاباء  وٟؿان وهن في هظه ا

 يضحهن ال حؿٗضهن، بل ٖيىجهن ٖلى ثا ليـ لضحهن، ٞاطا  صع٧ىه جُلٗىا ئلى ٚحره. 

باث جتزايض بك٩ل ثؿخمغ، وال ج٠٣ ٖيض وي٘ ثدضوص   عقا ٖبض هللا،    ( 0222ٞالٚغ

 التربىي لألظشة : ذوس . جأزحر شبنت الاهترهيذ على ال2

 وُل٤ في صعاؾتي هظه ثٌ  ٞغييت  ه اودكاع قب٨ت الاوترويذ في الضو٫ الٗغايت 

بما ٞيها الجؼاةغ، يمثل ٞانأ ليٓاثحه  و ثغخلخحه جغاى خحه، جمحزث ٧ل واخضة ثنهما 

وؾيداو٫ ئل٣اء وٓغة ٖلى الضوع التربى  الظ  حٗخمضه ألاؾغة بسهاةو ثيٟغصة. 

، وثا َغ  ٖليه ثٌ حّٛحر في ّْل اؾخسضاث ؤلاوترويذ في الٗغايت، بما ٞيها ألاؾغة الجؼاةغ ت

 ٧ل ثغخلت :

 ذ :ألاظشة قبل اهدشاس شبنت الاهتره الذوس التربىي عىذ  2-1

ئّه اليٓغة ئلى التربيت بمسخل٠ ئجغاءاتها ووؾاةُاا، يٗخ ر ئخضي اإلاهاصع 

ث ال٣ضيمت ألاؾاؾيت لل٣ىة بالًؿبت للٟغص واإلاجخم٘، وهظا ييُب٤ ٖلى ٧اٞت اإلاجخمٗا

خماص ٖلى ٖملياث التربيت باٖخباعها  واإلاٗانغة، اإلاخ٣ضثت والياثيت، واه جٟاوجذ صعجت الٖا

ثهضعا لل٣ىة. وثٌ هيا ٧اه الاهخماث جّض واؾ٘ في جىٞحر ٞغنت للتربيت بكتى نىعها، 

وطل٪ ثٌ ثيُل٤ ؤلايماه بأّوه ٧لما ومذ ٢ضعاث الٟغص وئث٩اويخه، ٧لما  صي طل٪ ئلى 

 جخمٗاث و٢ىتها.ج٣ضث اإلا
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لذ الؿلُت في ألاؾغة الخ٣ليضيت ثدىع اليٓاث التربى ، بدي  ٧اوذ ٖلى 
ّ
و٢ض ثث

 ؾاؾاا جخىػٕ ثااث الخىجيه والًبِ، والتي ٧اه يمثلاا ٖاصة ألاولياء، ألؾباب وصواٞ٘ 

يتهن ثٌ ج٣ّمو صوع ال٣اةض واإلاىجه الغةي  ي 
ّ
يت. و٢ض ث٨ ٞغ جاع سيت، و زغي ثاصيت ٖو

 ألاؾغ ، زانت في الضو٫ ؤلاؾأثيت.صازل اليٓاث 

كغعي في ئَاع الخياة لوالؿلُت هي ال٣ضعة ٖلى الخأزحر والخىجيه والاثخثا٫، جأزظ الُاب٘ ا

،  و ئنضاع ألاواثغ.  الاجخماٖيت، وهي ال٣ىة الُبيٗيت  و الخ٤ الكغعي في الخهٝغ

 و٦ظا ٢غاعاجهو غجبِ هظا الك٩ل بمغ٦ؼ اجخماعي، وثٌ زن يسًٗىه لخىجيهاجه و واثغه 

وجخجلى  هميت الؿلُت ثٌ زأ٫ الايميت والؿيُغة، وال٣ياصة في الٗأ٢اث صازل 

الًؿيج ألاؾغ ، وثيه جخٟٕغ جمي٘ الغوابِ اإلاخٗل٣ت بمؿألت التربيت. وجمخاػ الٗأ٢اث 

 ألاؾغ ت صازل ألاؾغة الخ٣ليضيت بما يلي :

  :اليىميتوألاعماى املجزليت  الشإون *

ا٫ ال٣يداث بهدظه ثؿدإوليت اعجبُدذ  اإلادغ ة لخدغو   ٓدغاو  وده ئال بالؼوجدت ألاقٛد

ٖما٫. وال ه ألا هظ في اإلاؿاٖض بضوع  ي٣ىث  ه الؼو  ثٌ جًخٓغ  ألازحرة هظه  نبدذ للٗمل،

مددا٫ اإلاجزليدت ٞدؿددب، بدل هددى ج٣دضيغ ثددٌ  ي٣هدض باإلاؿدداٖضة  و اإلاؿداهمت هيددا، ٢ياثده باأٖل

دا٫ الدظ  ج٣دىث بده  .الجؿميتجاوبه، لضوعها وثغاٖاة إلاكاٖغها، وثخاٖبها  ّٗ هدظا الدضوع الٟ

ألاث،  و ألازدذ ال٨ ددري  و الجدضة، يجٗلاددا ٖلدى اخخ٩ددا٥ ثباقدغ ثد٘د الُٟدل، ٞاعيددت ٖليدده 

وٕى ثٌ الؿيُغة اإلابًيت ٖلدى الاختدراث والخ٣دضيغ. وهدي ًٞدأ ٖدٌ طلد٪ جدؼّوصه ب٩دل ال٣دين 

دي ٖلدى واإلاباصب التي يدخاجادا فدي ثغاخدل ومدىه، ٞالُٟدل فدي هدظه اإلاغخلدت ي
ّ
ٗخمدض بكد٩ل ٦ل

ت ثإؾؿاث الخًك ت ألازغي التي ْاغث في و٢ذ الخ٤. وصوع ألاث 
ّ
ألاث في ّْل ٚياب،  و ٢ل

ٟددت بأٖمددا٫ زاعجيددت، 
ّ
فدي هددظه اإلاغخلددت، ي٣خهدغ ٖلددى الددضوع التربدى ، ٞهددي ٖمىثددا ٚحدر ث٩ل

ددددغي،  دددى بددددضاةل التربيددددت ألازد ددددض ٖلد دددا ال حٗخمد دددا  جهد ا٫ اإلاجددددز٫، ٦مد ددٛد د ٧الٗمددددل ٖلددددى خؿدددداب  قد

ٟا٫،  و اإلاغاياث. ٦غويا  ث ألَا

 ألاظشة:عً اقخصادًاث  املعئىى  *

هيددا ي٣ىصوددا الخددضي  ٖددٌ اإلاؿدد ى٫ ٖددٌ جلبيددت الخاجيدداث اإلااصيددت لألؾددغة، وهددى  

ٖداصة ألاب  و ألار ألا٦ ددر،  و ختددى الجدّض. وهددى ثددٌ زدأ٫ هددظا الددضوع، يمداعؽ ؾددلُت ٖلددى 

ثددٌ الادغث ئلددى ال٣اٖددضة، وثددٌ   :يدخن الخىانددل ٖلددى ثؿددخى حهألابيداء، ثهددضع ال٣ىاثددت، ٞ

ث هددظيٌ الكددد٩لحه فددي ألاؾددغة الٗغايددت الخ٣ليضيدددت، ال٣اٖددضة ئلددى الاددغث. و دلدددل خلددين بغ٧ددا

وجىجيه الخٗليماث والخل٣حه، ، ٞي٣ى٫ : "  ٞيخسظ ثٌ ٞى١ ئلى جدذ َاب٘ ألاواثغ والخبليٜ
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٘ والخدظيغ والخسى ٠ والتهضيض و٢ض ي٣تره هظا الخىانل ثٌ ٞى١ ئلى جدذ بال٣ٗاب . واإلاي

  . و الخغثاه والًٛب وؤلازًإ

الددظ  يماعؾدده طو  ، يٛلدب ٖليدده َداب٘ الٗيدد٠ اإلاداص  هدظا اليددٕى ثدٌ الؿدديُغة،

و٢ض يخددى٫  الؿلُت واليٟىط في ألاؾغة، ٖلى ؾاةغ ألاٞغاص، الظيٌ ال يمل٩ىه هظه اإلاىاعص.

الٗي٠ اإلااص  الظ  ٢ض يماعؽ جؿضيا بيٕى  زغ ثٌ الٗي٠، وهى الٗي٠ الغثؼ ، الدظ  

ظا اليدٕى ثددٌ الٗيد٠، ثددٌ ٢دض ال يسخلد٠ ٦ثحددرا فدي خّضجدده ٖدٌ الٗيدد٠ اإلاداص ، و خجؿدض هدد

٠ والخبٗيدت للصدخو  اعه بالًٗد زأ٫ ٞغى ألاعاء واإلاىا٠٢ ٖلى الُدٝغ ألازدغ،  و ئقٗد

 اإلاماعؽ لاظا الٗي٠ ألؾباب ثاصيت  و بيىلىجيت.

 وؾًؿغص زهاةو اليٓاث التربى  الظ  ٧اه ؾاةضا في ألاؾغة الٗغايت في الي٣اٍ الخاليت:

 : جقعيم الىاحب التربىي بحن ألام وألاب .  

ايدت اليٟؿديت والث٣اٞيدت بدي  جخىلى ألاولى ٖمليدت التربيدت والخٗلدين  ، وجدىٞحر الٖغ

حر  ٌ جملت ال٣ين ألازأ٢يت. ٞيما يخدّمل ألاب، ثؿإوليت الي٣ٟت، وجٞى للُٟل، و جم٨ييه ث

 الخاجاث اإلااصيت، وألاث ثؿ ىلت ٌٖ ؾلى٦ه الُٟل  ثاث ألاب.

 الخقليذ في ألاظلىب التربىي : . ب

ٟا٫ في ألاؾغة الٗغايت الخ٣ليضيت، ج٨غاع ألاؾدلىب   ي٩اص ي٩ىه  ؾلىب جًك ت ألَا

الجيددل الؿددداب٤، الددظ  ي٩دددىه بالًؿدددبت لاددا، ثغجٗيدددت ث٣ضؾدددت، ال يجددىػ ثسالٟخددده. ٞددداألث 

٢غ باتهددا، ووداصعا ثدا حؿدكدحر ثغايددا  و  والدضتها  و حؿدخ٣ب ثٗلىثاتهدا فدي الٗيايددت بالُٟدل ثدٌ 

ليده ب٣َبيبدا  و ٦خابدا.  يدذ ثهدداصع التربيدت ثدليدت، لدن جخددأزغ بٗىاثدل زاعجدت ٖدٌ البي ددت ٖو

أث والاجها٫ ٦ما يدضر اليىث.  اإلادليت، التي ٢ض جدملاا وؾاةل ؤلٖا

  اعخماد أظلىب العقاب الجعذي لىظيلت مً وظائل الخيشئت: . ث

ٞال٣ٗاب والتهضيض بالخغثاه ثٌ ال٠ُٗ، في خا٫ اودغاٝ الُٟل ٌٖ الؿدلى٥ 

، ثدٌ  جدل ئٖدداصة الُٟدل ئلددى  الؿدىّ ، الدظ  يغؾددمه لده ألاوليداء، ٧دداه يٗخمدض بكد٩ل واؾد٘د

ٞيمداعؽ الىالدضيٌ هدظا الخيداع، بهدضٝ جدغو ٌ الُٟدل،  ؾدىّ ا الُغ ٤ الظ  يدغاه ألاوليداء

    .وحٗى ضه ٖلى الُاٖت والاثخثا٫

 : مدذودًت املشاحع واملصادس التربىيت للطفل . ر

٦مغجٗيددت لؿدلى٦ياجه وثىا٢ٟدده، ألاؾدغة  يٗخمدض فدي طلدد٪ اٖخمداصا قددبه ٦لدي ٖلددى 

ؾىاء ثٌ خي  الخ٩ى ٌ  و الخٗضيل، و٢ض يؿداٖضه فدي طلد٪ صوع الٗبداصة واإلاضعؾدت، وهمدا 

 ثإؾؿخحه ال حك٨أه حٗاعيا ث٘ جىجااا التربى .



املهاهت املعشفيت لألظشة لذي ألابىاء في ظل هيمىت الخنىىلىحيا الحذًثت   

183 

 

  الاهضواء الثقافي في ئطاس الثقافت املدليت: .  

ٓدت، وهدظا والتي حٗخ ر في وٓغ اإلاجخم٘ ث٣ّضؾت في ئَاع ثدا يؿدمى بالث٣اٞدت اإلاداٞ

أث والاجها٫ الخضيثت، ثا جٗل اإلاجخم٘ في ثيأي ٌٖ ٚؼو  وديجت ٖضث اودكاع وؾاةل ؤلٖا

ز٣دافي  جييددي، ثددٌ قددأوه ثياٞؿددت ال٣ددين الؿدلى٦يت اإلادليددت. ٩ٞاوددذ الث٣اٞددت اإلادليددت، هددي 

 والتي يبني ٖلى  ؾاؾاا الُٟل ز٣اٞخه.  الث٣اٞت الىخيضة الؿاةضة في اإلاجخم٘

  :سبط الطفل احخماعيا . ح

ٌ جات، وخ٤ هظا ٌ زأ٫ جدؿيؿه بم٩اوخه في اإلاجخم٘ ث اإلاجخم٘ ٖليه  وطل٪ ث

غاٝ، وألازأ١   الاجخماٖيتثٌ جات  زغي، ثا ييمي واجب الىالء، إلاا ج٣خًيه ألٖا

وألاؾغة في هظه اإلاغخلت، جداو٫ ججؿيض ألاونا٫ بحه الُٟل وثجخمٗه. وهي جيٓغ ئلى 

٣يين الؿلى٥، و٦ظا ٢بىله  و اإلاجخم٘، ٦مإؾؿت يبِ  وؾ٘ ثنها، لاا ال٣ضعة ٖلى ج

ٖلى خّض حٗبحر ٖالن الاجخمإ اإلاٛغاب ٧ل هظا يدضر في الجماٖت واالجماٖت،ًه ٞع

" ثدمض ق٣غوه " ٞاإلىؿاه الٗغاب، ثُبٕى بكّضة بخُّب٘ الجماٖت التي يًخمي ئليها، ٞاى 

 .ال يىجض ئال ٦ًٗى ٞيها 

 مىت القيم الشوخيت وألاخالقيت على القيم املادًت:هي . خ

دددا هددداثل ٦بحدددر ثددددٌ الٗأ٢ددداث الصخهدددديت   ٞاألؾدددغة الٗغايدددت الخ٣ليضيددددت ٧ددداه لاد

والٗاثت،    جل٪ التي جغاِ  ًٖاء ألاؾغة الىاخضة،  و  ًٖاء ألاؾغة باإلاجخم٘. وأله  هن 

دددا  دددألت الٛدددظاء والؿدددد٨ٌ، وهمد الخاجيددداث اإلااصيددددت لألؾدددغة الخ٣ليضيددددت ٧ددداه يخمدددددىع فدددي ثؿد

الهٗب جىٞحرهما، خط ي الُٟل في هظا اليٓاث  خاجخاه يخدملاما ٖاصة ألاب، وثٌ ٚحر 

ايت والاهخماث الغوحي وألازأ ي، بٗيضا ٌٖ ح٣ٗيضاث الخياة اإلااصيت  ٌ الٖغ بهاثل واؾ٘ ث

ث اإلاؿدخ٣بليت طاث البٗدض التي ٢ض ججٗل ثدٌ ج٨ٟحدر الُٟدل، ثدث٣أ باالهخماثداث والخُلٗدا

ٌ جخجاوػ لٗبت بؿيُت، ججّؿض ، اإلااص  ٌ  نىعةٞخُلٗاجه ٦ُٟل لن ج٨ اإلاجخم٘ اإلادلي، ث

ا١ بك٩ل جماعي. ٟا٫  و الٞغ أ٢اجه، يكاع٦اا ث٘ ٖضص ثٌ ألَا  زأ٫ ثباصةه ٖو

 ط. الخعشض املدذود لىظائل إلاعالم والاجصاى :

ددداةل  د ددداث التربددددى  ال٣ددددضين،٧اه ٢ليددددل الخٗددددغى لىؾد ٞالُٟددددل الجؼاةددددغ  فددددي اليٓد

دأث، ؾددىاء ثددٌ خيدد  وىٖيدت الىؾدداةل،  و َبيٗددت اإلاًدداثحه  وهدى باإلا٣ابددل، ٧دداه يجددض ؤلٖا

بضاةل  زغي، ٧اللٗب الجماعي،  و الخىاع ألاؾغ  ًٞدأ ٖدٌ اإلاضعؾدت وصوع الٗبداصة. وهدى 

دددأث والاجهددا٫، ي٣دددّى  ٖأ٢خددده بمإؾؿددداث الخًكددد ت  بهددظه الٗأ٢دددت الٟددداجغة بىؾددداةل ؤلٖا

الاجخماٖيددت ال٨أؾدددي٨يت ٖاثددت، وألاؾدددغة بالخهددىم، والتدددي جددىٞغ لددده جميد٘د اإلاخُلبددداث 
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 ت التي يدخاجاا، بكد٩ل ثباقدغ  و ٚحدر ثباقدغ، صوه  ه حؿداهن فدي طلد٪ ثإؾؿداث التربى 

وهددظا  صزيلدت ٖلددى الًؿدديج الاجخمدداعي، ثددٌ قددأجها الخددأزحر ٖلددى اإلايٓىثددت التربى ددت للُٟددل.

ددأث والاجهددا٫، ٚحددر  ه ثددا ٧دداه يمّحددز هددظه  ألازحددر وجددض البددضاةل اإلاغيدديت ٖددٌ وؾدداةل ؤلٖا

 ن جخمحز بالُاب٘ الخ٨يىلىجي ٦ما هي ٖليه اليىث.ألازحرة  جها ٢ليلت الاودكاع ول

  الخهافل والظبط الاحخماعي : . ص

ل اإلاجخم٘ في ئَاعه الٗاث، وألاؾغة في ئَاعها الخام يابُا اجخماٖيا، يلتزث 
ّ
ثث

وهدي بدظل٪ جهدي٘ ثيٓىثدت ثد٨مددت  ٞيده الٟدغص بخٗدالين وؾدلى٦ياث ال يجدىػ لده ثسالٟتهدا.

ددددٌ  دددا ثد ددداوىه الىيددددىي،  و ٚحرهد ددددين ال٣بيلددددت،  و ال٣د د دددأجها قددددأه ٖػ ، قد دد٘د دددى  ٞددددغاص اإلاجخمد ٖلد

" بالخخميدت الاجخماٖيدت،  shoomkeyاإلاإؾؿداث الغصٖيدت. وهدي ثدا ؾدّماها " قدىوث٩ا  " 

ث الخ٣ليضيددت ئلددى اوددددغاٝ خيدد  يددإص  اجهيدداع الًددبِ الاجخمدداعي ٖلدددى ثؿددخىي اإلاجمىٖددا

دددددل د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددده الُٟد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددده وجيىخد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددل وجيىخد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددغاٝ الُٟد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددى اودد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددت ئلد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د  الخ٣ليضيد

ددددل الخ٩اٞدددل الاجخمدددداعي ئخدددضي الؿددددماث 
ّ
دد٘د ٦مدددا ثث الغةيؿددديت للٗمليددددت التربى دددت فددددي اإلاجخمد

الجؼاةغ  الخ٣ليض ، بدي  يٗخ ر الُٟل ابٌ ألاؾغة، وابٌ اإلاجخم٘ في وٟـ الى٢ذ. ٞداطا 

ددذ ألاؾدددغة الُددٝغ ٖيدده،  و 
ّ
ٓ ججاهلددذ طلدد٪، ٢ددداث  زُددأ الُٟددل،  و  نددابه ث٨غوهددا، ٚو

 اإلاجخم٘ بضوعه، وهى ثا يٗخ ره واجبا ئػاء هظا الُٟل.

٣ٞض اوضثج صوع ألاؾغة واإلاجخم٘ بكد٩ل ٦بحدر، و ندبدذ ٖمليدت التربيدت واجدب  

غ بيدٕى ثدٌ الغ٢ابدت  حه، جدّغ٦ه صاٞٗيدت الخ٩اٞدل. والُٟدل بيٟؿده، يكٗد ثكتر٥ بحه الُٞغ

، في ْدّل الخ٩اٞدل الخاندل بدحه ألاؾدغة اإلاؿخمّغة واإلاكضصة، بدي  ج٣ّل اخخماالث جيىخه

 وثإؾؿاث الخًك ت ألازغي.

ت الصشاعاث داخل ألاظشة: . ر
ّ
 قل

وهددظا وديجددت الخيدداة الةؿدديُت التددي ٧اوددذ جخمخد٘د بهددا ألاؾددغة الخ٣ليضيددت، بؿدددةب  

ددداة. ٞاإلاكدددا٧ل ألاؾددددغ ت ددداع صازلدددي، واكدددد٩ل ٖدددضث ح٣ّٗددددض ثكددداٚل الخيد دددّل فدددي ئَد ، ٧اودددذ جدد

دغاٝ جٟدغى ٖلدى  ٣ٖأىب، ثٌ زأ٫ جضزل ال٣ٗدأء والىجاداء. فدي الى٢دذ الدظ  ٧اودذ ألٖا

ٌ طل٪، الخياػ٫ ٖلى خ٣ى٢اا في ؾةيل اإلاداٞٓت ٖلى  ؾغتها.  اإلاغ ة اختراث الؼو ، و ٦ثر ث

ُٟدل، الددظ  وهدظا الاؾدخ٣غاع، وئه ٧داه ٖلدى خؿداب اإلاددغ ة، اى٨ٗـد بكد٩ل ئيجدااب ٖلدى ال

وجض صازل الًؿيج ألاؾغ  جّى ألاثٌ. ٞالجزاٖاث واإلاكا٧ل ألاؾغ ت جسل٤ جّىا ثًُغاا، 

وجددإص  ئلددى ْاددىع  ومددداٍ ؾددلى٦يت، ٚحددر ؾددىّ ت لدددضي الُٟددل. بددل ٢ددض يهدددل بدده ألاثددغ خدددّض 
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ثدٌ  وطلد٪ البد  ٌٖ بدضيل  زدغ لادظه ألاؾدغة اإلاًدُغات، التدي ال جدىٞغ  لده الجدّى اإلاأةدن،

دددداث ال د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددأ٫ ثإؾؿد د د د د د د د د د د د د د د د د د دددداثزد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددأ٫ ثإؾؿد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددٌ زد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددت ثد د د د د د د د د د د د د د د د د د دددد ت الاجخماٖيد د د د د د د د د د د د د د د د د د خًكد

ل٩اٞدت  اؾخ٣غاع ألاؾغة، و الصخت اليٟؿيتالخًك ت الاجخماٖيت. ٦ما  ه هظا الىي٘ حهضص 

  ٞغاصها. 

  الىظام ألاهلي لألظشة في سبط عالقت الطفل باملجخمع:ط. 

ٞاألؾغة ج٣ىث بتربيت الُٟل بك٩ل ثؿخ٣ّل، بدي  جمّضه بالىاجب التربى ، ٢بل 

وال يؿدددخُي٘  الخًكددد ت ثدددٌ زألددده يدددٌ يخل٣ددى ٖمليدددت   لددده باالخخ٩دددا٥ بددداإلاجخم٘ ه حؿددمذ 

الُٟدددل  ه يدددضزل فددددي ٖأ٢دددت بددداإلاجخم٘ ئال ثددددٌ زدددأ٫  ؾدددغجه، التددددي حٗخ دددر ثدُدددت  ولددددى، 

ويدغوع ت فددي عخلددت الُٟددل الاجخماٖيددت، وهددي  يًدا اإلاإؾؿددت التددي جدّهددغ الُٟددل وٟؿدديا 

٣دد٠ ٖأ٢ددت ألاؾددغة بالُٟددل زددأ٫ اإلاغخلددت وز٣اٞيدا لأخخ٩ددا٥ بدداإلاجخم٘ اإلاددديِ بدده. وال ج

مدت، حٗخمدض ٖلدى الخىجيده الاوخ٣اليت ودى الٗأ٢اث الاجخماٖيت. ئوما جب٣ى جلد٪ الٗأ٢دت ٢اة

يٛلدددب ٖلدددى الٗمليدددت التربى دددت فدددي ألاؾددغة الخ٣ليضيدددت الُددداب٘ الدددضيني، ئلدددى جاودددب و  واإلاخابٗددت

اليٓاث، يب٣ى ٖلى ٖأ٢ت ثيٓىثت الٗاصاث والخ٣اليض الاجخماٖيت. والُٟل ثٌ زأ٫ هظا 

ن ٖضث  يا، ثاما ٢ى ت ٖأ٢خه باإلاجخم٘. ٚع ثؿخمغة باألؾغة، ويٗخ رها ثغجٗا ز٣اٞيا وثٗٞغ

، زددأ٫ هددظه اإلاغخلدت. ٞاألؾددغة جب٣ددى ثدخٟٓددت  وجدىص حٗدداعى ٦بحددر بددحه ألاؾدغة واإلاجخمد٘د

ٌّ ثخ٣ددضث ثددٌ ٖمدددغه دد ، بغ اصتهددا التربى ددت، وثؿدددإوليتها اإلاباقددغة ٖلددى الُٟدددل، ئلددى ٚايددت ؾد

يؿددخمغ ٖددداصة ئلددى ٚايدددت ػواجددده، وئىكدداء ٖاةلدددت زانددت بددده، صوه  ه ي٩دددىه طلدد٪ ؾدددةبا فدددي 

 .( 02م  0202زًغة )   او٣ُإ ٖأ٢خه ووالةه باألؾغة اليىو ت

 الذوس التربىي عىذ ألاظشة في ظّل اظخخذام الاهترهيذ : 2-2

دددد٩ل  ددددغة الجؼاةغ ددددت بكد ددددى  فددددي ألاؾد ددداث التربد ددددت، اليٓد دددا الخضيثد ّٚحددددرث الخ٨يىلىجيد

ثلخىّ، بدي  ؾاهمذ ئلى جاوب ٖىاثل  زغي باٖاصة جغجيب ألاولى اث التربى ت، ًٞأ 

 و٢خيا هظا. ٌٖ ال٣اةمحه ٖليها، وؾِ نغإ في ألاصواع، ثاػا٫ ثدخضثا ئلى

يٟتها التربى ت، وهى ثا يٓاغ في الٗضيض ثٌ  ٞكب٨ت الاوترويذ ػخمذ ألاؾغة في ْو

ٞالُٟدل يخدأزغ بكد٩ل  و بدأزغ بمدا جدملده ز٣اٞدت ال٨مبيدىجغ، ٚحدر  ه  الاجخماٖيت الجىاوب 

هظا الخأزحر يخددضص اججاهده و٢ىجده بدؿدب جدضزل الاوليداء فدي جىجيده هدظا الُٟدل، وثيدده 

ٞايدا٥ الٗضيدض ثددٌ الخددضياث التدي جىاجدده  الاؾدخٗضاصاث ألاوليدت إلاىاجادت هددظه اإلاًداثحه

يدذ. ٖلدى ع ؾداا ثسداَغ الخدهديل الؼاةدض للمٗلىثداث، ألاؾدغة فدي اؾدخسضاث الُٟدل لنوترو

ت بدددحه الُٟدددل  ؤلاصثدداه، الٗىاةددد٤ اللٛى ددت. وثدددا ػاص ثددٌ زُدددىعة اإلاى٢دد٠، الادددىة الكاؾدٗد
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لى ع ؾاا ؤلاوترويذ. ٞبٌٗ ألاؾغ،  و ولياةه في ثجا٫ اؾخسضاث الخ٨يىلىجيا الخضيثت، ٖو

خضيثدددت،  و ٖلددى ألا٢دددل ال ي٩لٟددىه  وٟؿددان ٖيددداء الخٗددٝغ ٖلدددى ث٨دؿددباث الخ٨يىلىجيددا ال

ٟدددا٫، الددظيٌ لدددن يخجددداوػوا  ثىا٦بددت  بيدددائهن، اإلاخٗل٣ددحه بهدددا، وجددىجيهان ٞايدددا٥ بٗددٌ ألَا

٣ٖدضهن الثداىب، وث٘د طلد٪ يخٟدداٖلىه ث٘د ؤلاوترويدذ ب٩دل ؾدداىلت، ث٣ابدل جادل ثُبد٤ ثددٌ 

َٝغ ألاولياء باإلاباصب ألاؾاؾيت الؾخسضاث الخ٨يىلىجي ثا يُٗب ٞغنت لألَٟا٫ لخجاوػ 

 ولياء في جىجيهان لأؾخسضاث الؿلين لاظه ألازحرة.  صوع ألا 

هظا الىي٘ ي٠ًٗ الضوع التربى  لألؾغة، زانت فدي ثجدا٫ الخىجيده وؤلاعقداص 

ٞالكغر الخانل بحه ألاولياء و َٟالان في ثؿألت الاؾخسضاث الخ٨يىلىجي، ال يسضث ٖلدى 

أ١ البياء الاجخماعي ًكد ت صزيلدت، ٞغندت وألاؾغ . بدل يُٗدب لنوترويدذ ٦مإؾؿدت ج ؤلَا

ٟا٫ ئلى ٖاإلااا. ٌ  هن زهاةو اليٓاث التربى  الخضي ، وظ٦غ : ٦بحرة الؾخ٣ُاب ألَا  وث

حؼحر هظام العلطت ألابىيت داخل ألاظشة العشبيت  : 

لددذ الغ٦حدددزة ألاؾاؾدديت للخىجيددده   
ّ
ٞالؿددلُت ألابى ددت التدددي ؾددب٤ الخدددضي  ٖنهددا، ثث

 التربى  في ألاؾغة الخ٣ليضيت. 

 قيادة داخل ألاظشة ألظباب مخعذدةالشيادي ألاب في عمليت ال جشاحع الذوس:- 

بديد  ثٌ بينها ث٣اؾمت اإلادغ ة الدضوع الا٢خهداص ، ثدٌ زدأ٫ زغوجادا للٗمدل.    

ل، والخمخ٘د  ث٨ٌ الخٗلين اإلاغ ة ثٌ ا٦دؿاب اإلاااعاث والخ راث الأػثت لىلى  ٖدالن الكٛد

يٟب ثؿخ٣ل، وؾدىاء جداء زدغو  اإلادغ ة ئلدى ثيد ٦يديجدت لٗدضث ٦ٟايدت  ضاه الٗمدلبضزل ْو

ثغجددب الدددؼو ،  و ٚحددر طلددد٪ ثددٌ ألاؾدددباب، ٞاودده يؿدددمذ لاددا باإلاكددداع٦ت فددي و٣ٟددداث ألاؾدددغة 

اا في ني٘ ال٣غاع ئياٞت ئلى الاوٟخاح اإلاٗلىثداحب الدظ  خطد ي بده الُٟدل،  .و ضٖن خْٓى

بدت الُٟدل  يت لألب، ثا يجٗلده فدي ثى٢د٠ ثددغ   ثداث ٚع بك٩ل ٢ض يٟى١ اإلايٓىثت اإلاٗٞغ

يت.ف  ي ئقبإ خاجاجه اإلاٗٞغ

٧دل هدظا ئيداٞت ئلددى ٖىاثدل  زدغي، ؾداهمذ فددي جغاج٘د الؿدلُت ألابى دت، صازددل  

و خياودا  زددغي لهدالح ثإؾؿدداث  ٧دداألث  و ؤلازدىة،   ألاؾدغة لهدالح  َددغاٝ ثدٌ ألاؾدغة،

 الخًك ت ألازغي 

 جفنو العائالث ئلى أظش هىويت  : 

ددددت  ددددؼو  والؼوجد دددى الد ددددغ ٖلد حرة وىو ددددت، ج٣خهد ددٛد د ددددغ ند دددداةأث ئلددددى  ؾد ئه ج٨ٟدددد٪ الٗد

و والصهما، حؿ٨ٌ في ثجز٫ ثؿخ٣ل زام بها، يٗني ؤلازأ٫ باخضي ال٣ىاٖدض الااثدت التدي 

حٗخمدض ٖليهددا الٗاةلددت فددي حكدد٩لاا. وىٗنددي بهدا ٢اٖددضة الؿدد٨ٌ ثد٘د  هددل الددؼو ،     ه اإلاددغ ة 



املهاهت املعشفيت لألظشة لذي ألابىاء في ظل هيمىت الخنىىلىحيا الحذًثت   

187 

 

ٌ الٗأ٢اث ٖيضثا جتزو  وحٛاصع بيذ  هلاا، حؿخ٣غ  في بيذ  هل ػوجاا، ثما يٗني جملت ث

مداث ثدٌ  ٟدا٫ وألاجدضاص وألٖا اإلاخباصلت بحه الابٌ اإلاتزو  و هل البيذ، ثدٌ جادت، وادحه ألَا

جات  زغي. و٦ظل٪ ثجمىٖت ثٌ الىاجباث اإلااصيت ثنها، وختى جل٪ اإلاخٗل٣دت باإلاٗداثأث، 

ٞاؾخ٣غاع الدؼوجحه و َٟالامدا يجب ٖلى الؼوجت  صائها ألهل بيذ الؼو  وزانت ألبى ٌ. 

ددد٘د د د د د د د د د ددددل لتراجد د د د د د د د د دددد٩ل ٖاثد د د د د د د د دددا يكد د د د د د د د د د ددددت  هلامد د د د د د د د ددددٌ ئ٢اثد د د د د د د د د ددددخ٣ل ٖد د د د د د د د د دددددذ ثؿد د د د د د د دددد٠٣ بيد د د د د د د د د دددددذ ؾد د د د د د د جدد

وهدى ثددا  والتي ٧اودذ جمداعؽ بكد٩ل ثكدتر٥ بدحه ٦بداع الؿدٌ،ووٟدىط الٗاةلدت ألابى دت، ؾدلُت

 يي٨ٗـ بالُب٘ ٖلى ال٣اةمحه ٖلى الٗمليت التربى ت للُٟل.

: مدذودًت اليعل 

ٞاألؾدددغة الخضيثدددت  نددددبدذ جخجددده ودددددى جدضيدددض الًؿدددل وطلدددد٪ عاجدد٘د ألؾددددباب    

ثخٗضصة، ثنها ا٢خهاصيت وز٣اٞيت و زغي اجخماٖيت. وهظا الخدضيض في الًؿل، يٟترى  ه 

اثامدا ٖلدى ٖدضص ثددضوص يي٨ٗـ ئيجابا ٖلى الٗمليت التربى ت، خي  يهّب الىالدضيٌ اهخم

ٟا٫ ٌ ألَا ٌ بظل٪ الًٛىٍ التي ٧او ث اا ألاؾغة الخ٣ليضيت، اإلاؿ ىلت ٌٖ ثخجاوػ  ذ حٗٞغ

ٟددددا٫ ال٣دددغ بحه ثدددٌ خيددد  الؿددددٌ، والخاجددداث التربى دددت. ٚحدددر  ه هددددظا  ٖدددضص ٦بحدددر ثدددٌ ألَا

٘ اإلايخٓغ ثٌ الياخيت التربى ت.  ٌ له الى٢ ٟا٫ صازل ألاؾغة، لن ي٨ الخسٟي٠ في حٗضاص ألَا

ٟا٫،  ه  ٌ ألَا ٌ الٗاةلت التي جمل٪ ٖضصا ٢ليأ ث ج٩ىه  ٦ثر جم٨يا ثٌ خي  ٧اه ثيخٓغا ث

 الؿيُغة ٖلى ؾلى٥  َٟالاا واججاهاتهن.

ٕ صازل ألاؾغة، بحه  ٘ يكحر ئلى ٚحر طل٪، و٢ض ونل ألاثغ خّض الهغا ٚحر  ه الىا٢

بداث وألاهددضاٝ التدي يميددل ئليهدا الُٟددل ثدٌ جاددت،  ٟدا٫ و وليددائهن بؿدةب حٗدداعى الٚغ ألَا

غ ٢ض ال ي٩ىه في الخٗاعى في خّض والتي ٢ض يٗاعياا ألاولياء ثٌ جات  زغي. ٚحر  ه الخُ

 طاجه، ئوما في الخىٞي٤ بحه الخىجااث اإلاخٗاعيت 

 جأزحر الىمىرج الؼشبي على ألاظشة :  *

ل٣ض قاضث ألاؾغة في الٛغب حٛحراث ٦بحرة  ٣ٞضتها نٟت ألاؾغة، و  نبدذ           

غطث و ثجغص اؾن ٖلى ثؿمى، باليٓغ الى ثا ثغث به ثٌ ثغاخل، و ثا حٗيكه ثٌ حك

ٌ ٞٗيضثا ؾ ل الؿياجىع ثىويهاه "  " الظ  ٢ط ى ا٦ثر ثٌ اعاٗحه  Monyhanج٨ٟ٪ ٦بحري

ؾيت في الخياة الؿياؾيت ٌٖ  هن حٛحر قاهضه في الىالياث اإلاخدضة زأ٫ ٞترة زضثخه 

ئه  ٦ ر حٛحر خهل في خياحب هى اجهياع ٦ياه ألاؾغة في ثي٣ُت قما٫   جاب ٢اةأ: "

ليُب ٧لاا لٛغب ٖمىثا ٖلما اه هظا الؿياجىع الظ  خلذ ثدله بٗض وٞاجه "،    ا ألَا

" ٦ممثلت ٌٖ ويى ىع٥ لن ي٨ٌ ثخضييا بل اوه ٧اه  Hilleri Clintonهيلحر  ٧ليخىه " 
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لي راليا ثٌ اليٕى ال٣ضين الظ  يإثٌ باألؾغة ٧لبيت  ؾاؾيت في بياء اإلاجخم٘ وهى يسخل٠ 

ال٣ين الضيًيت والاجخماٖيت في خياة  ٌٖ اللي راليحه الجضص الظيٌ ال يإثيىه بضوع 

 .الاىؿاه

أث والاجها٫ ثٌ زأ٫ الضٖايت ٖلى ج٣ضين هظا اليمىط ،             وحٗمل وؾاةل ؤلٖا

الخغ اث التي  الظ  يسخل٠ ٖما هى ؾاةض في البلضاه ألازغي، ٞخدغم ٖلى ئبغاػ َبيٗت

الضو٫ الٗغايت ٖلى الًِٛ  وألابياء. وحٗمل بٌٗ الخغ٧اث الًؿاةيت في جخمخ٘ بها اإلاغ ة

واإلاُالبت بمؼ ض ثٌ الخ٣ى١ والخغ اث للمغ ة، ا٢خضاًء باليمِ الٛغاب، واؾدياصا ئلى 

 خ٣ى١ ؤلاىؿاه وخ٣ى١ اإلاغ ة اإلاٗمى٫ به.

هظا الخىجه يميذ ألاؾغة ٖمىثا وألاث زهىنا، خ٣ى٢ا حٗخ٣ض  جها جدغعها ثٌ 

لدى  ٢يىص التربيت   اإلانه٨ت. ٞاػصاص الخىجه ودى الاج٩ا٫ ٖلى ثإؾؿاث الخًك ت ألازدغي، ٖو

ٌ جات، وجثحر ئعجاب  أث والاجها٫، التي ال ج٩ل٠ ألاؾغة  ثىالا ٦بحرة ث ع ؾاا وؾاةل ؤلٖا

ٟا٫ ثٌ جات  زغي.  ألَا

دددأث والاجهددددا٫،  ددداةل ؤلٖا دددا الخضيثدددت التددددي  ٞغػتهدددا وؾد ل٣دددض  خدددضزذ الخ٨يىلىجيد

ألاؾغة الجؼاةغ ت، وهدي ليؿدذ ثيٟدغصة فدي هدظا الخٛيحدر ئط حكداض ال٨ثحدر حٛحراث ٦بحرة ٖلى 

ثدددٌ الدددضو٫ واإلاجخمٗددداث ندددىعا ثكدددابهت لادددظا الخٛحدددر، بديددد  حّٛحدددر بيائهدددا و٦دددظا ثيهجادددا 

غث بكد٩ل ثباقدغ ٖلدى 
ّ
التربى . ٦ما  نبدذ الٗأ٢اث ألاؾغ ت حكاض جدىالث ؾغيٗت،  ز

تهدا الٗأ٢داث ألاؾدغ ت فدي ْدّل الخ٨يىلىجيدا الٗمليت التربى ت. وثٌ  هن الخدىالث التدي ٖ ٞغ

 الخضيثت لنٖأث والاجها٫، يم٨ٌ  ه وظ٦غ ثا يلي :

غة ٖددٌ ج٨ٟددد٪  ــــــ الخفنــو ألاظــشي :ددد ثدددٌ الىاضددح  ه الخ٨ٟدد٪ ألاؾددغ  هدددى نددىعة ثهدٛد

دددي  اجخمددداعي ٢ددداةن، يٓادددغ بكددد٩ل جلدددّي ثدددٌ زدددأ٫ التر٦حدددز ٖلدددى الٗأ٢ددداث الاجخماٖيدددت التد

ٌ نغإ ألازحر ددد الخ٨ٟ٪ الاجخماعي  لىجيا. ٞاظاى خ٨ي نبدذ ٖليها في ٖهغ ال هى ثإقغ ٖ

٠ ٢ىاٖدض الؿدلى٥ وثٗدايحره. ٦مدا  وده ثإقدغ  لدى يٗد ، ٖو بحه اإلاٗايحر الث٣اٞيدت فدي اإلاجخم٘د

 ٖلى ؾىء الخىا٤ٞ، الظ  يٗىػه الاىسجاث ث٘ بيئخه. 

ٞاألؾددغة باٖخباعهددا الخليددت ألاؾاؾددديت فددي اإلاجخمد٘د اإلاٗدددغى للخٛحددر والخُددىع، هدددي 

 يًا ثّٗغيت لظل٪ بمٗيت  ٞغاصها. بدي  ي٩ىه ي٠ٗ  صاء ألاصواع الخ٣ليضيدت واإلا٣بىلدت 

ددددضث  صواع 
ّ
دددي ول دددأزحر الازتراٖددداث والابخ٩دددداعاث الخ٨يىلىجيدددت، التد ؾددداب٣ا، خانددددأ بؿدددةب جد

 جضيضة. 
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خبداع الٗدالي لابداء و٦بداع الؿدٌ جغاج٘د  وثا يدضر في ألاؾغة الجؼاةغ ت، هى  ه الٖا

خه  بؿةب جأزحر ؤلاوخا  اإلااص  الخ٨يىلىجي ٖلى ؾلى٥ الُٟل، الظ  حٛحدرث وٓغجده وٞلؿٟد

َٟدددا٫ لألخددضار. ٞى٢دد٘د اىكددد٣ا١ بدددحه وٓدددغة آلابددداء لخيدداة  بيدددائهن، وادددحه جهدددىع هدددإالء ألا 

 لخياتهن وثؿخ٣بلان زاع  جلباب  وليائهن.

ددد    د د  : جشاحع ظيطشة ألاولياء لخىحيه ظلىك الطفلد

الاي داث الاجخماٖيدت ٖلدى ندبٜ شخهديت الُٟدل،  ثٌ اإلاٗغوٝ  ه ألاؾغة هي  ٢ضع        

ثؿددخسضثت فددي طلدد٪ جميد٘د  وددىإ الاجهددا٫ الاجخمدداعي. ٟٞيهددا اجهددا٫ ٖلددى ٢ددضث اإلاؿددداواة 

وٞيهدا  يًدا اجهدا٫ ثدٌ ودٕى  زدغ، يخهد٠ بالؿدديُغة  الهدضا٢ت والخىجيده اإلا٣ي٘د ؾاؾده 

  ( 22،م0202  زًغة،  ثٌ  جل حٗضيل  و حٛيحر ؾلى٥ ثا للُٟل وال٣م٘ ٖيض اللؼوث،

 . مظاهش صشاع ألادواس التربىيت في ظّل اظخخذام الطفل لشبنت إلاهترهيذ :3

ٕ ألاصواع التربى ت صازل ألاؾغة، بخٗضص اإلاىا٠٢ والؿلى٦ياث  جخٗضص ثٓاهغ نغا

ٟدا٫. ثددا يددإزغ ٖلددى  اإلاخًداعات بددحه الكددغ٧اء فدي الٗمليددت التربى ددت، زاندت بددحه ألاوليدداء وألَا

ىٞت ثددٌ الٗأ٢داث الاجخماٖيدت. وو٣هدض بده ألاوٓمددت  الؿديا١ الاجخمداعي الدظ  يمثدل ثهٟد

  اإلادٟؼة والضاٞٗت لأؾخٗما٫

ونغإ ألاصواع ددد ٦ما ؾب٤ ؤلاقاعة ئليه ددد هى وديجت الوٟخاح ئٖأثب واجهدالي ٚحدر 

ت التربى ددت. ٞٗيددضثا ج٩ددىه هددظه  ـّ جميد٘د اإلاجدداالث وألاٞددغاص، بمددا ٞيهددا الٟلؿدٟد ثدددضوص ثدد

٣يضتها، ٞاه هظه  ألازحرة ٚغ بت، ثؿخىعصة، ٚحر ثيةث٣ت ثٌ  نى٫ هظه ألاثت و٨ٞغها ٖو

٦يض ؾلبا ٖلى وىٖيت اإلاسغ  التربى ، واججاهاجه و٨ٞغه، الظ  الخيا٢ًاث ؾخٗمل ب٩ل جأ

حؿىى ئلى جُبي٣ده ٖلدى جغايدت الُٟدل. وثدٌ زدّن يدي٨ٗـ ٖلدى ؾدلى٦ه، وومِد الخ٨ٟحدر الدظ  

 ٢ض يخٗاعى ث٘ اليمِ الؿاةض  في ثجخمٗه. 

دددا  د د ددددضة ثيُل٣اتهد د دددا، ووخد د ددددا١ اججاهاتهد د ؿد
ّ
ددددمىليتها، واح د ددددغى قد ددددي ال جٟد د ددددت التد والتربيد

 ه جغؾددددن ثٗدددالن ؾدددلى٦يت و٨ٞغ ددددت ثىخدددضة ٖلدددى جميددد٘د ألاٞدددغاص فددددي وثؿددداعها، ال يم٨دددٌ 

اإلاجخم٘. ٞمتى حٗاعيذ ألانى٫ ث٘ ألاهضاٝ، وجيا٢ًذ ألاؾباب ث٘ اإلاؿةباث، وجبايًذ 

 اإلاياهج ث٘ الٛاياث وال٩لياث. ٞاه التربيت ؾخ٣ٟض ثٗياها. 

لدى ع ؾداا ؤلاوترويدذ، ئخدضي  هدن ألاصو  اث وحٗخ ر ج٣يياث اإلاٗلىثاث الخضيثدت، ٖو

اا ثددٌ  هدددن الٗىاثددل اإلادددإزغة فددي ٖمليدددت  اإلاددإزغة فددي حكددد٨يل ثجخمٗيددا وثإؾؿدددديا، بىندٟد

 الخٗلين والث٣اٞت واإلاجخم٘. 
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دددا لخيددداعاث و٢ددددين ز٣اٞيددددت  دددي بي دددت يخٗددددغى ٞيهد وثددداصاث الُٟددددل الٗغادددب، يٗدددديل فد

ثخيىٖدت، و خياوددا ثخٗاعيدت وثخيا٢ًددت. و يخٗدغى ألؾدداليب ثسخلٟدت فددي  ومداٍ الخ٨ٟحددر، 

ٗده ٖلدى قدب٨ت ؤلاوترويدذ، وادحه ثددا ج٣ضثده لده ألاؾدغة ثدٌ ٢ىاٖدض جغاى دت، يجددض بدحه ثدا يخاب

الُٟل وٟؿه في خالت ثض وجؼع بحه ال٣ين الاجخماٖيت، وثا يغاه ٖلى قب٨ت ؤلاوترويذ، ثا 

٢ض يضٞٗه فدي النهايدت ئلدى ؾدىء الازخيداع، فدي اإلاىا٢د٠ والؿدلى٦ياث التدي ٢دض جٟدغى وٟؿداا 

لددى ٖليده، زاندت فدي ْددّل اىٗدضاث الخ ىجيده الدظ  يم٨ددٌ  ه جماعؾده ثإؾؿداث الخًكد ت ٖو

ع ؾدداا ألاؾددغة، والدددظ  ثددٌ قددأوه جسليهددده ثددٌ ٧ددل طلددد٪. ٞالخىجيدده ٖلددى ٢دددضع ٦بحددر ثدددٌ 

ألاهميت في ثىاجات الث٣اٞاث الضزيلت ٖلى ألاؾغة واإلاجخم٘، ٚحر  وه يدخا  ٢بل جيٟيظه، 

 ئلى جمّغؽ و٢ضعة ٖلى الخد٨ن في ثهاصع هظه ألا٩ٞاع والث٣اٞاث.

يددددضر هددددظا فدددي و٢ددددذ اودؿددددغ ٞيددده صوع ألاؾددددغة واإلاضعؾددددت فدددي ٖمليددددت الخًكدددد ت 

الث٣اٞيت وجغؾيش ال٣ين، ٞلن يٗض الُٟل ثغجبِ باألؾغة ٣ِٞ في جل٣يده لل٣دين، وألا٩ٞداع 

واإلاٗلىثدداث.  بددل  نددبذ يلجددأ ئلددى ثهدداصع  زددغي ج٣ددضث لدده  وماَددا ز٣اٞيددت ٦ثحددرا ثددا تهددّضث 

 ة  و اإلاجخم٘. ألاوماٍ الث٣اٞيت اإلا٨دؿبت ثٌ ألاؾغ 

يدت واليٟؿديت،  ٞٗيضثا ج٠٣ ألاؾغة ٣ٖبت في وجه الُٟدل إلقدبإ خاجاجده اإلاٗٞغ

ددددىابِ  ددداع الًد د ددددٌ ئَد ددددغو  ثد دددداوالث الخد ددددضواه، وثدد دددداث الٗد ددددر ٖأثد ددددظا الخحد ددددى هد ددددغ ٖلد جٓاد

 جخماٖيت، لخد٣ي٤ خاجاجه وعٚباجه.الا 

 ئه اإلامحددزاث الكازهددت التدددي جخمحددز بهددا الٗاةلدددت الٗغايددت فددي الى٢دددذ الددغاهٌ، هدددي

وديجت جؼاو  ز٣افي جاع خي، بحه ثا زلٟه اإلاؿخٗمغ، وادحه الٗداصاث وال٣دين الخًداع ت التدي 

ؾيُغث ٖلى اإلاجخم٘ في اإلااض ي البٗيض. ئياٞت ئلى الٓغوٝ الا٢خهاصيت والخ٨يىلىجيت، 

التي  خاَذ باإلاجخمٗاث الٗغايت، وهظا وديجت الخٟاٖدل والاجهدا٫ الخًداع ، الدظ  يدخن 

أث   والاجها٫. ٖ ر وؾاةل ؤلٖا

 ٕ ٌ ئٖاصة الترجيب في ألاصواع، ييجن ٖيه نغا ٘ هى الظ  يسل٤ خالت ث هظا الىي

ٝ الٗمليت، والتي ودّو بها في صعاؾديا هظه ألاؾغة والُٟل. ولاظا الهغإ ٖضة  بحه  َغا

 ثٓاهغ  هماا ثا يلي :

  : اططشاب مصادس القيادة داخل ألاظشة بحن ألاب، ألام وأخياها ختى ألابىاء  3-1

ذ ٖمليت اإلاخابٗت والخىجيه اإلاخٗل٣ت بالُٟل، ٞأنبذ هظا ألازحر 
ّ
٘ قد هظا الىي

في ال٨ثحر ثٌ ألاخياه زاع  ع٢ابت ألاولياء، واهيد٪ ٖدٌ الهدغاٖاث اإلادخملدت بدحه الدؼوجحه 

 ٞيما يخٗل٤ بٗمليت الخىجيه
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 . الخدشس الثقافي : 3-2

٢انغة، ؾىاء ألجهدا حججدؼ يٗٝؼ الُٟل ٌٖ الث٣اٞت اإلادليت، و يٓغ ئليها وٓغة  

يت،  و ل٩ىجها جًّي٤ ٖليه ثجا٫ الخغ ت باجه اإلاٗٞغ  ٌٖ ئقبإ جمي٘ ٚع

 : . خشيت الطفل في اخخياس شبنت معاسفه 3-3

فددي ألاؾددغة الخ٣ليضيدددت، و٢بددل اودكددداع الخ٨يىلىجيددا الخضيثددت فدددي الىؾدِد الٗددداةلي  

بى دت، ثمثلدت ٖمىثدا فدي واإلاجخم٘، ٧اه الُٟل يسً٘ في  ٚلب ٞتراث يىثه ئلى الؿدلُت ألا 

ألاب. هظه الؿلُت التي ج٣ضث له الخىجيهاث وجدضص له الىاجباث التي يجب  ه يدبٗادا فدي 

ؾدلى٦ياجه.  ثددا فددي ػثددٌ الخ٨يىلىجيدا الخضيثددت، ٞدداألثغ ٢ددض حٛحدر، وؾددلُت ألاؾددغة ٖمىثددا، 

وألاب زهىندا فددي جدضيدض هددظا الجاوددب، ٢دض اودهددغث. ٞمهددضع الهدضا٢ت التددي يًكدد ها 

، بل الٗالن الاٞتراض ي الظ  يججؼ ال٨ثحر ثٌ ألاولياء ٖلى ثخابٗخه  الُٟل، لن يٗض الكإع

 وثغا٢بخه

 :  . قذسة الخنىىلىحيا على جلبيت الحاحاث املعشفيت والعاطفيت للطفل  3-4

ئه الخاجددت ٖيددض الُٟددل، والتدددي ٧اوددذ ثددٌ  هددن الدددغوابِ التددي يٗخمددض ٞيهددا ٖلدددى 

٧اوذ ثدّل نغإ بحه ألاؾغة والخ٨يىلىجيا الخضيثت، ألاؾغة ٖمىثا، وألاولياء زهىنا، 

ٞالخ٨يىلىجيدا  بهدغث الُٟدل باث٩اوياتهدا  ٖذ هظه ألازحرة سخبها ثٌ وٓحرتهاوالتي اؾخُا

يددت، ًٞددداء  ، وئقددبإ ثسخلدد٠ الخاجيدداث. ٞهددي ثىؾددىٖت ثٗٞغ الااةلددت فددي جددىٞحر اإلاٗدداٝع

 ت الغ  ، ثهضع حٗليمي واؾدكاع .اجخماعي، ثي ر لخغ 

ل٩ىجهدددا ثخهدددلت بداجددداث الُٟدددل، الدددظ  ال يدددضع٥ اإلا٣اندددض ثدددٌ ألاثدددىع ئيددداٞت 

  اإلاميىٖت التي جٟغياا ألاؾغة ٖليه.

لدذ ثحدزة الؿديُغة، وال٣م٘د وؤلاجبداع ؾدمت ثمحدزة، وطاث ٞاٖليدت ئلدى خددّض 
ّ
و٢دض ثث

٦بحددر فددي ج٣ددى ن ؾددلى٥ الُٟدددل، ٖلددى  ؾدداؽ الثددىاب وال٣ٗددداب. وهددى  ؾددلىب ثبدداح، ثدددٌ 

وختددى الاجخمددداعي. ٚحددر  ه هدددظه اإلاحددزة التدددي ٧دداه لادددا و٢ٗاددا فدددي  الجاوددب الددضيني، واليٟ ددد ي

الٗأ٢ددداث ألاؾددددغ ت ٖيدددض الٗدددداةأث الخ٣ليضيددددت، بدددض ث جخأشدددد ى جددددضع جيا، فدددي ْددددّل ألاؾددددغة 

الخضيثت، طاث الٗأ٢اث اإلاخٗضصة بالخ٨يىلىجيا الخضيثدت. ٞؿدلُت الًدبِ التدي يماعؾداا 

ًٞدذ ئلدى وجدىص ٖأ٢داث جدغع دت، جغاجٗذ بك٩ل ثلخىّ، ألؾباب ثخٗدضصة،    ألاولياء

باث ألابياء.  حٛلب ٖليها في بٌٗ ألاخياه جبٗيت ألاولياء، لٚغ

لدى ٨ٖدـد الٗأ٢دداث الصخهدديت الخ٣ليضيددت التددي ٧دداه ألاوليدداء ٞيهددا يؿدديُغوه  ٖو

ٖلى ؾلى٥ الُٟل، و خىلىه ثامت حٗضيله  و حٛيحره.  نبذ هدظا ألازحدر اليدىث ٚحدر زاي٘د 
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حٛحرث َبيٗت الٗأ٢ت حٛحرا جظع ا، ٞلن حٗدض الضيٌ. ٣ٞض للؿلُت الًابُت ثٌ َٝغ الى 

ٟا٫" ول٨نها ٖأ٢ت ثدٌ ودٕى جضيدض جدخن  حه ٖأ٢ت بحه "والضيٌ" و " ألَا الٗأ٢ت بحه الُٞغ

بحه  شخام ثدؿاووه في الخ٣ى١. واظل٪ جٓاغ في لخٓت ثٗييت ثٌ صوعة خياة ألاؾغة، 

    ٖمليت ازخياع خاؾمت جمـ ٦ياه جل٪ ألاؾغة الخضيثت

 : جشاحع دوس ألاظشة لمصذس للمعشفت واملعلىماث لذي الطفل  .  3-5

دد٘د بالخهدددىم ئلددددى ْاددددىع ثإؾؿددداث جضيددددضة، حٗندددي بخل٣ددددحه الُٟددددل  وهدددظا عاجد

دأث والاجهددا٫ الخضيثدت. هددظه  لدى ع ؾدداا وؾداةل ؤلٖا اإلاٗداٝع وختدى الخىجيدده وؤلاعقداص، ٖو

ددذ ٦يدد٠ حؿددخ٣ُب الُٟددل وججٗلددده يثدد٤ ٞيهددا ٦مهددضع إلاٗلىثاجدده اإلاتزايدددضة،  ألازحددرة، ٖٞغ

 ن اإلاضعؾت في و٢ذ الخ٤. بٗضثا ٧اه هظا الضوع ثيىٍ باألؾغة بك٩ل خهغ ، ز

ضث جًؿي٣اا ث٘ ثإؾؿاث  هظا الىي٘  صي ل٣هىع جغاى ، بؿةب ٚياب صوع ألاؾغة، ٖو

يدت  أث، جغإ زهىندياث الُٟدل فدي ئقدبإ خاجاجده اإلاٗٞغ الخًك ت ألازغي  ٞىؾاةل ؤلٖا

واليٟؿيت، ثخبٗت في طل٪،  ؾاليب وٟؿيت واجخماٖيت وج٣ييت ثضعوؾت ثؿب٣ا ثٌ َٝغ 

طل٪، ثثل الخ٨غاع، وحؿايل الاؾديٗاب، الجاطبيت، وجيدٕى  ؾداليب الٗدغى. ثسخهحه في 

ٌ الضٖىة للمكاع٦ت، و   ( 99،م0202زًغة،التي ججٗل الُٟل يكٗغ بظاجيخه.  ًٞأ ٖ

 إلاطاس الخطبيقي للذساظت :

  مىهج البدث : –1

يدت لألؾددغة لددضي ألابيداء فددي ْددل  فدي هددظه الضعاؾدت التددي جددضوع خدى٫  اإلا٩اوددت اإلاٗٞغ

ب الخدليلددي و طلد٪ باٖخبدداعه  خمداص ٖلددى اإلاديهج الىنٟد هيميدت الخ٨يىلىجيدا الخضيثددت،جن الٖا

ألا٦ثددر اؾددخسضاثا فددي صعاؾددت الٓددىاهغ اليٟؿددديت و الاجخماٖيددت، خيدد  يٗخمددض ٖلددى َغ ٣دددت 

دت زهداةو الٗييددت و  بدثيدت جخًدمٌ ثجمىٖدت ثدٌ ؤلاجدغاءاث التددي حٗمدل فدي اججداه ثٗٞغ

 ٦ثددددر،  ٞادددى يؿددددمذ بجمدد٘د اإلاٗلىثدددداث و بياوددداث ٖددددٌ جٟؿدددحر الٟدددغو١ بددددحه ثجمدددىٖخحه  و 

الٓىاهدددغ و الى٢ات٘ التي ي٣ىث بهدا الباخد  بضعاؾدتها و طلد٪ بهدضٝ اؾدخسأم صاللتهدا ثمدا 

يٟيدض فدي وي٘د حٗميمداث ٖددٌ الٓداهغة ثددل الضعاؾدت، ٞاددى يؿدمذ باُٖداء ندىعة ص٢ي٣ددت 

ٞامدا ص٢ي٣دا بٛدغى  إلاأثذ الٓاهغة ثىيٕى الضعاؾت و طل٪ ختى يخيؿدغ ئصعا٦ادا و ٞامادا

جةيدداه الٗيانددغ التددي جخ٩ددىه ثنهددا و ٦يٟيددت اعجبدداٍ بًٗدداا بددبٌٗ و صوع ٧ددل ثنهددا فدددي  صاء 

يٟتها.لاددظا جددن اؾددخسضاثه فددي هددظه الضعاؾددت بهددضٝ  وندد٠ ثددضي اؾددخسضاث الخأثيددظ  ْو

  بياء في ْل طل٪.ت ألاؾغة لضي ألا الخ٨يىلىجيت الخضيثت و ث٩او
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 عيىت الذساظت: -2

ددددى   ددددت اؾدددددياصا ئلد ددددى الٗييد ددداص ٖلد خمد ددددن الٖا ددددض جد ددددٌ الضعاؾددددت، ٣ٞد ددددى ثد الٛددددغى اإلاغجد

ددددالجؼاةغ ة الظ( جلميددددظ و جلميدددد022جخ٩ددددىه ثددددٌ   الٗكددددىاةيت الةؿدددديُت ُددددىع الابخددددضاتب بد

 .الاوتروذ  الجؼاةغ يؿخسضثىه الٗانمت 

 أداة الذساظت: -2

في يىء َبيٗت ثك٩لت البد  وألاهضاٝ التي يؿىى ئلى جد٣ي٣اا ٢اث الباخ    

الضعاؾت  الاؾدباوت( و طل٪ باٖخباعها  صاة ثياؾبت لجم٘ البياواث  باٖضاص  صاة

واإلاٗلىثاث اإلايضاويت ٌٖ  ٞغاص ٖييت بدثه، و طل٪ بالغجٕى ئلى ألاصب اليٓغ  

، خي  اٖخمضوا ٖلى الاؾخةياه اإلاٛل٤ و  والضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاغجبُت بهظا اإلاىيٕى

 ع  ؾاؾيت و هي ٧الخالي:( ثداو  20الاؾخةياه ثخٗضص ؤلاجاباث يدخى   و   

 :   ذ في بىاء جصىسه املعشفيمذي اسجباط الطفل بشبنت الاهتره -1

 ذث اؾخسضاث الخلميظ لكب٨ت الاوتروٖاصا -

 ذالؾخسضاث الخلميظ لكب٨ت الاوترو الؼثٌ اليىثب -

 ذروقٗىع الخلميظ ٖيض او٣ُاٖه ٌٖ اؾخسضاث قب٨ت الاوت -

الطفل في عالقخه باألظشة ، ألاظشة املصذس املعشفي ذ على أزاس ظيطشة شبنت الاهتره  -2

 ذ:س ي للطفل بعذ ظيطشة شبنت الاهترهألاظا

 ذولياء في اؾخسضاث قب٨ت الاوتروجد٨ن ألا  -

 جبايٌ ثؿخىي الخ٨ٟحر بحه الخلميظ و ولياةه -

 ثهضع ثٗلىثاث الخلميظ وثضي ا٢خياٖه بها -

 ذاظخخذامه لشبنت الاهترهخلميز في دوس املذسظت في الخىحيه العليم لل -3

 عشض و جدليل هخائج الذساظت :  -4

 عشض هخائج الذساظت: -4-1

 ذ :ث اظخخذام الخلميز لشبنت الاهتره: عادا 1الجذوى سقم 
 اليعبت الخنشاس وعبت الاظخخذام

 % 84 168 ًىميا

 10.5 % 21 ًىم بيىم

 %00 00 مشة في ألاظبىع

 05,5 % 11 متى اظخذعى ألامش لزلو

 100 % 200 الـــمـجـمـــىع
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اإلاضعوؾدحه  الخأثيدظوأخٔ ثٌ زأ٫ اليخاةج اإلاٗغويت في الجضو٫،  ه ثٗٓدن 

ثٌ ثجمٕى الٗييت، ث٣ابدل ىؿدبت  % 02يؿخسضثىه قب٨ت الاوترويذ بك٩ل يىثب بًؿبت 

ثمدٌ يؿدخسضثىه قدب٨ت الاوترويدذ يدىث بيدىث. وهدي ىؿدبت ثٗخ درة، ئطا ثدا ٢اعواهدا    % 00

،  و ثتددى اؾددخضعى ألاثددغ لددظل٪، والددظيٌ ال جؼ ددض  بمددٌ يؿددخسضث الاوترويددذ ثددغة فددي ألاؾددبٕى

ٟا٫. % 2252ىؿبتهما ٌٖ   ثٌ ثجمٕى ٖييت ألَا

 بكب٨ت الوترويذ ال يترجمه الاؾخسضاث اليىثب ٣ِٞ، بل ختى خلميظهظا الخٗل٤ ال٨بحر لل

الدجددن الؿدداعي فددي اليددىث الىاخددض، والددظ  يتددراوح لددضي  ٚلبيددت  َٟددا٫ الٗييددت بددحه زأزدددت 

 ؾاٖاث ٞأ٦ثر، وهى ثا يىضخه الجضو٫ الخالي :

 : الضمً اليىمي الظخخذام الخلميز لشبنت الاهترهيذ :2الجذوى سقم 

 اليعبت الخنشاس هترهيذ الاظخخذام العاعي لل 

 % 07 14 أقل مً ظاعت

 %0665 13 ظاعت

 21 % 42 ظاعخحن

 5. 36 % 73 زالر ظاعاث

 29 % 58 ألثر مً زالر ظاعاث

 100 % 200 الـــمـجـمـــىع

الٗييددت   ٞدغاصثددٌ  % 9252وأخٔد ثددٌ زدأ٫ اليخدداةج اإلاٗغويدت فددي الجدضو٫  ه 

يؿدددخسضثىه قدددب٨ت الاوترويدددذ إلادددضة زدددأر ؾددداٖاث ٞدددأ٦ثر يىثيدددا، ث٣اعودددت بمدددٌ ال يخٗدددضي 

ثددا يإ٦ددض ثددضي اؾددخسضاث الُٟددل  % 02.2اؾدخسضاثان للكددب٨ت ؾدداٖخحه ٞأ٢ددل، بًؿددبت 

 الجؼاةغ  للكب٨ت ؾىاء ٧اه الاؾخسضاث يىثب،  و بالدجن الؿاعي.

لحه ألاو٫ والثاىب، يم٨ٌ عّص وفي ٢غاءة جدليليت إلاا جن ٖغيت ثٌ وخاةج في الجضو 

 ٝ ٌ َغ غ الىؾاةل  الخلميظهظا الاؾخسضاث ال٨بحر للكب٨ت ث
ّ
ٌ بينها جىٞ ئلى ٖضة ٖىاثل، ث

الخ٨يىلىجيت اإلاخٗضصة طاث الاجها٫ بكب٨ت الاوترويذ ثثل ال٨مبيىجغ، الااج٠ الظ٧ب، 

حرها ثٌ ألاجاؼة ال٨ثحرة، التي  نبدذ ثغجبُت بكب٨ت الاوترويذ. ئياٞت ئ لى ؾاىلت ٚو

ضث ج٩لٟت الاعجباٍ بالكب٨ت، ؾىاء حٗل٤ ألاثغ باثخأ٦اا في اإلاجز٫،  و ث٣اهي الاوترويذ.  ٖو

  irelessو٢ض جُىع ألاثغ  ٦ثر ث٘ صزى٫ ج٣ييت " الاجها٫ الأ ؾل٩ب "  و ثا يٗٝغ ب "

Fidelity   " و  "WIFI  " 

التدي يماعؾداا  هظا الاعجباٍ بكب٨ت الاوترويذ، ثإقغ واضدح ٖلدى ودٕى ثدٌ الٗؼلدت

ٖلددى خؿددداب جددىه ألاؾدددغ  والاجخمدداعي، ٞالٗأ٢دداث الاٞترايددديت ال يم٨نهددا ثامدددا  خلميددظال
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ذ، اه حٗدددىى الٗأ٢ددداث الخميميدددت التدددي يماعؾددداا الُٟدددل ثباقدددغة ثدد٘د ٖاةلخدددده  و  جىؾددٗد

 نض٢اةه، ثا يجٗل قب٨ت الاوترويذ بضيأ ق٩ليا للٗأ٢اث، زاليت ثٌ الجاوب الٗاَٟب، 

 عي.والغابِ الاجخما

ىعه بالًدي٤ والٗهدةيت فددي  الخلميدظئه حٗلد٤  بكدب٨ت الاوترويدذ، بلٛدذ صعجدت قٗد

ٟدا٫، بالكدد٩ل او٣ُاٖده ٖدٌ اؾدخسضاثاا لى٢دذ َى دل،  خدا٫ وهدى ثدا ّٖ در ٖيده ثٗٓدن ألَا

 الظ  يىضخه الجضو٫ الخالي : 

 : شعىس الخلميز عىذ اهقطاعه عً اظخخذام شبنت الاهترهيذ : 3الجذوى سقم 

 اليعبت الخنشاس شعىس الطفل

 89.5 % 179 الىقص والاهضعاج

 10.5 % 21 ال ًإزش على شعىسه

 100 % 200 املجمىع

يكٗغوه   ٞغاص الٗييتثٌ  89.5 %وأخٔ ثٌ زأ٫ اليخاةج اإلاٗغويت،  ه 

ا  بؿةب او٣ُاٖان ٌٖ اؾخسضاث قب٨ت الاوترويذ، ث٣ابل    10.5 %بالي٣و والاوٖؼ

ال يإزغ ٖليهن الاو٣ُإ ٌٖ اؾخسضاث قب٨ت الاوترويذ، وهي ىؿبت  الخأثيظ٣ِٞ ثٌ 

 يئيلت باإلا٣اعوت ث٘ وٓغائهن اإلاخأزغوه بهظا الاو٣ُإ.

يدبددحه ليددا جليددا، ثدددضي ؤلاصثدداه الددظ  يهددبذ ٖليددده الُٟددل، بؿددةب الاؾدددخسضاث 

د٠ والٛحدر نددّلي لكدب٨ت الاوترويدذ. ٣ٞددض  ندبدذ هدظه ألازحددرة، جخ٣اؾدن ث٘د ألاؾددغة 
ّ
اإلا٨ث

إلاجخمد٘د خّحدددزا هاثدددا ثدددٌ خيدداة الُٟدددل، بدددل ختدددى  جهددا اؾدددخدىطث ٖلدددى  ٦ دددر اهخماثددداث وا

 ، إلاا جميده له ثٌ ج٣يياث وثًاثحه.خلميظال

ولضعاؾددددت ْدددداهغة الٗيدددد٠، يخىجددددب الخٗددددغى ئلددددى ألاؾددددباب ال٩اثيددددت وعاء هددددظه 

 وٟؿان، خحه وخىجده ئلديهن بالؿدإا٫ الخأثيظ الٓاهغة ٞيخُلب اؾخسأناا ثما ي٣ضثه 

ي : إلااطا جضثٌ الخٗاثل ث٘ قب٨ت ؤلاوتروذ ؟ وهى ؾإا٫  ٞغػ وخاةج جدخا  ئلى جدض٢ي٤ الخال

لكددب٨ت الاوترويددذ، لدددن  خلميددظوثخابٗددت، بديدد  بددغػث صواٞد٘د وٟؿدديت  ؾدددغ ت الؾددخسضاث ال

او٫ ٖغيده ثددٌ زدأ٫ الجددضو٫ ودددليداء ثددٌ زدأ٫ ئجابدداتهن. وهدظا ثدا ييدبده لادا ختددى ألاو 

 الخالي 
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 باب ئدمان الطفل على شبنت الاهترهيذ :: أظ 4الجذوى سقم 

 اليعبت الخنشاس أظباب ئدمان الاهترهيذ

ٍ ألاؾغ ت ٌ اإلاكا٧ل والًٛى  15.5 % 00 الاغوب ث

يهيت يت والتٞر باجه اإلاٗٞغ  22.5 % 22 ئقبإ ٚع

ٙ الظ  يٗاىب ثيه صازل  ثأل الٟغا

 ألاؾغة  و اإلاجخم٘

002 % 62 

 100 % 200 املجمىع

يضثيىه ٖلى اؾخسضاث  الخأثيظيدبحه ليا ثٌ زأ٫ هظا الٗغى  ه  ٚلب 

 %قب٨ت الاوتروذ إلاأل الٟغاٙ الظ  يٗاوىه ثيه ؾىاء صازل ألاؾغة،  و اإلاجخم٘، بًؿبت 

ٟا٫  جهن يضثيىه ٖلى قب٨ت الاوترويذ، إلاا يجضوه ٞيها   22.5 %. في خحه  ٢ّغ 62 ثٌ ألَا

يهيت.  ثا الًؿبت اإلاخب٣يت واإلا٣ضعة بد  يت والتٞر باتهن اإلاٗٞغ ثٌ ثًاثحه وج٣يياث، حكب٘ ٚع

غ ت. ذ بالاغوب ثٌ اإلاكا٧ل والًٛىٍ ألاؾ٣ض بّغعوا ئصثاجهن لكب٨ت الاوتروٞ  15.5 %

ّٖن هى في الىا٢٘، ٖالن ثثالي ثٌ وجات الٗضيض ثٌ  ذ، التي جهي٘ ٖاإلاا ثسخلٟاٞاالوترو

 ، للاغوب ثٌ ثكا٧ل ألاؾغة. خلميظثؿخسضثب الكب٨ت، ٢ض ج٩ىه ثأطا لل

 و الاغوب ثٌ اإلاكا٧ل لكب٨ت الاوتروذ بالٟغاٙ ألاؾغ ،ئصثاجهن  الخأثيظعاِ  

 وه  ألاؾغ ت بًؿبت ٦بحرة ثٌ ثجمٕى الٗييت، يمثل جىجاا جضيضا لن ي٨ٌ ثخى٢ٗا ٚحر 

ٟا٫ صٞٗىا ئلى هظا ؤلاصثاه ثٌ ال٨ثحر لضواٞ٘ ؤلاصثاه  وا٢٘ خ٣ي٣ب أله هظه ألازحرة  ألَا

اغث ثٌ زأ٫ ألاجىات التي ج٣ضث بها هظا  حٗىى و٣اةو ٦ثحرة، يٗاىب ثنها الُٟل ْو

 ألازحر :

ٝ ألاؾغة لؿةب ثٌ ألاؾباب  ــ الفشاغ العاطفي:د ٞالُٟل ٢ض يٗاىب و٣ها ٖاَٟيا ثٌ َغ

ه يبد  ٌٖ بضيأ  زغ لخٗى ٌ هظا الي٣و، ٞيلجأ ئلى ألانض٢اء واإلاٗاٝع ثا يجٗل

 .الاٞتراييحه ثٌ  جل طل٪

ئلدددى  خلميددظ٢ددض جددضٞ٘ بال : ـــــ املشــامل ألاظــشيت والظــؼىط التـــي قــذ جمــاسط علــى الطفـــل

باجه. ٩ٞل هظه  الاغوب ودى بضيل  زغ، يجض ٞيه ثا يدخاجه ثٌ خغ ت وهضوء وٞغى ٚع

 الخاجاث جىٞغها قب٨ت الاوترويذ، ثا يجٗلاا البضيل ألاًٞل ثٌ ثيٓىع الُٟل.

جد٨ددن الُٟدددل فدددي قدددب٨ت الاوترويدددذ، ال ي٣ابلددده جمازدددل ثدددٌ جاودددب ألاولياء،خيددد  

مىه في قب٨ت الاوترويذ، ثا ي٣ص ي ٢ضعتهن ٖلى  زبدذ اليخاةج  ه ثٗٓن ألاولياء، ال يخد٨

 ثغا٢بت وثخابٗت الُٟل في اؾخسضاثه للكب٨ت. وهى ثا يٓاغ في الجضو٫ الخالي :
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 : جدنم ألاولياء في اظخخذام شبنت الاهترهيذ : 5الجذوى سقم 

 اليعبت الخنشاس جدنم ألاولياء في اظخخذام الاهترهيذ

 19 % 00  ؾخسضثاا بك٩ل جيضا

 22.5 % 22 ثاوىٖا 

 58.5 % 009 ال  جد٨ن في اؾخسضاثاا

 100 % 022 املجمىع

وأخٔ  ه  ٚلبيت ألاولياء ال يخد٨مىه في اؾخسضاث قب٨ت الاوترويذ، بًؿبت 

ثمٌ يخد٨مىه ٞيها وىٖا ثا. وال   % 0052ثٌ ثجمٕى وخضاث الٗييت، ث٣ابل   % 2052

 % 02جخٗضي ىؿبت ألاولياء الظيٌ يخد٨مىه في اؾخسضاث قب٨ت الاوترويذ بك٩ل جيض 

وهي ىؿبت ٢ليلت ث٣اعوت بالًؿب الؿاب٣ت. هظا الىي٘ ؾاهن ٦ثحرا في ػ اصة الٟجىة بحه 

ٟا٫ اإلاؿخسضثحه لكب٨ت الاوترويذ و وليائهن ثمٌ ال يخد٨مىه ٞيها ثٌ جات، وخا٫  ألَا

صوه ٢ضعة ألاولياء ٖلى ثخابٗت  بيائهن،  و ختى ال٣ضعة ٖلى اجساط ٢غاع بسهىم وا٢٘ 

 اؾخسضاث  بيائهن لكب٨ت الاوترويذ.

ٟا٫ و وليائهن  يخطح بك٩ل جلّي الٟجىة الىاؾٗت في ثؿخىي الخ٨ٟحر بحه ألَا

حر ، ٖضث وجىص ج٣اعب في ثؿخىي الخ٨ٟألاولياءخي  بّيًذ ىؿبت ٦بحرة ثٌ ئجاباث 

ٌ زأ٫ الجضو٫  والخىاع بينهن واحه  بيائهن اإلاؿخسضثحه لكب٨ت الاوترويذ، و خطح طل٪ ث

 الخالي : 

 : جباًً معخىي الخفنحر بحن الخلميز وأوليائه : 6الجذوى سقم 

 اليعبت الخنشاس الخباًً في معخىي الخفنحر بحن ألاولياء وألابىاء

ً في معخىي الخفنحر  % 39 78 عذم وحىد جباً

ً في معخىي الخفنحر   %61 122 وحىد جباً

 100 % 200 الـــمـجـمـــىع

ثدٌ ألاوليداء ي٣دّغوه بىجدىص  % 90بالٗىصة ئلى اليخاةج اإلاظ٧ىعة وأخٔد  ه ىؿدبت 

جبايٌ في ثؿخىي ج٨ٟحرهن ث٣اعوت بمؿخىي ج٨ٟحر  بيائهن اإلاؿخسضثحه لكب٨ت الاوترويدذ، 

 الخبايٌ في ثؿخىي الخ٨ٟحر.ثمٌ ال يغوه وجىص لاظا ٣ِٞ  % 02ث٣ابل 
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دددىه  و ٦ثددر ثدددٌ طلددد٪، ٣ٞدددض  وضدددخذ اليخددداةج اإلايضاويدددت  ه ألاوليددداء الدددظيٌ يٗتٞر

بىجدىص ٞغ٢د٤ فدي ثؿدخىي الخ٨ٟحدر بييده واددحه  بيدائهن، ي٣دّغوه ٦دظل٪  ه هدظا الخبدايٌ يثحددر 

ا  ابيائهن.  ٢ل٤ واوٖؼ

 : العالقت بحن املعخىي الخعليمي لألولياء ومصذس معلىماث الخلميز 7الجذوى سقم   

اإلاٗلىثداث اإلاًٟدلت لددضي وأخٔد ثدٌ زدأ٫ الجددضو٫، وجدىص ٖأ٢دت بدحه ثهددضع   

الدظيٌ يٗخمددضوه  الخأثيدظثددٌ  % 90وادحه اإلاؿدخىي الخٗليمددي لألوليداء. ٞيجدض  ه  خلميدظال

ٖلى ألاؾغة ٦مهضع عةي  ي للمٗلىثاث،  و الخأ٦ض ثنها، يتراوح اإلاؿخىي الخٗليمي ألوليائهن 

الددظيٌ يٗخمددضوه ٖلددى ألاؾددغة،  الخأثيددظبدحه الثدداوى  والجدداثىي، فددي خددحه ال يخجدداوػ ٖددضص 

. وجخ٣داعب اليخداةج بالًؿدبت لألَٟدا٫  % 22ثمٌ ثؿخىي  وليائهن  ٢ل ثٌ الثاوى  ىؿدبت 

ثدٌ  % 02الظيٌ يٗخمضوه ٖلى اإلاضعؾت في ٦ؿب والخأ٦ض ثٌ اإلاٗلىثاث، بدي  وجض  ه 

ٟا٫ الظيٌ يًٟلىه اإلاضعؾت ٖلى ألاؾغة في طل٪ ال يخٗض اإلاؿخىي الخٗليمدي ألول يدائهن ألَا

٣ِٞ ثمٌ لضحهن اإلاؿخىي الثاوى   و الجداثىي، وث٘د طلد٪ يٗخمدض  % 02اإلاخىؾِ ث٣ابل 

      مصذس 

معلىماث  

  

الطفل   

 

املعخىي 

 الخعليمي

 لألولياء          

  مجمىع الاهترهيذ ألاصذقاء املذسظت ألاظشة

 اليعبت جنشاس اليعبت جنشاس اليعبت جنشاس اليعبت جنشاس

 30.5% 25.5% 20 1.5 % 0 3 % 9 5. 0 % 0  ّثب

 22 % 17 % 02 1.5 % 0 2.5 % 2 1 % 0 ابخضاتب

ِىؾثخ  00 % 6 9 % 3.5 0 % 1 00 %10.5 % 21 

 16 % 7 % 02 1.5 % 0 1 % 0 6.5 % 00 زاوى  

 10.5% 4 % 0 0.5 % 0 0.5 % 0 5.5 % 00 جاثىي

 100 % 64 % 000 6 % 00 10.5% 00 19.5% 02 املجمىع
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وجخطدح الٟدغو١ بكد٩ل  ٦ در فدي الاخخمدا٫ الخدام بكدب٨ت   َٟدالان ٖلدى اإلاضعؾدت فدي طلد٪.

الظيٌ يٗخ روجها ٦ظل٪، الخأثيظ ثٌ  % ٦00مهضع للمٗلىثاث بدي  وجض  ه  الاوترويذ

ٌ ثؿخىي   % 00ئهن ال يخٗض اإلاؿخىي اإلاخىؾِ، ث٣ابل اإلاؿخىي الخٗليمي ألوليا ٣ِٞ ثم

٘ طل٪ يًٟلىه قب٨ت الاوترويذ لخدهيل ثٗلىثاتهن،   وليائهن بحه الثاوى  والجاثىي، وث

لدددى   و الخأ٦ددض ثنهدددا.ئه الُٟددل اإلاخٟدددّخذ ٖلددى الخ٨يىلىجيدددا الخضيثددت لنٖدددأث والاجهددا٫، ٖو

اةدل ثدٌ اإلاٗلىثدداث، ؾدىاء ثدٌ خيد  َبيٗددت ع ؾداا الاوترودذ ييبهدغ بكد٩ل ٦بحددر، بدال٨ّن الا

ت و٣لادا، وختدى الخغ ددت فدي َدغح ألاؾدد لت والًٟدى٫ فدي ث ددت هدظه ألازحدرة حجمادا، ؾددٖغ ٗٞغ

  .بٌٗ ألاجىات لدؿاؤالث ٖضيضة

وااإلا٣ابدل، ٞاألوليداء طو  اإلاؿدخىي الخٗليمدي الةؿديِ  و اإلايٗدضث، ال يؿددخُيٗىه   

ثخيددداهي ثدددٌ اإلاٗلىثددداث. واالخدددالي ٞمددددٌ ثياٞؿدددت ثدددا جدملددده قدددب٨ت الاوترويدددذ ثددددٌ ٦دددّن ال 

ِ ٖلدى ػّع ليجدض ٧دل  الُبيىي  ه يلجأ الُٟل ئلى هدظه ألازحدرة، التدي ال ج٩لٟده ؾدىي الًٛد

ثا يغ ضه ثٌ ثٗلىثاث، بض٫ ثٌ  زظ و٢دذ  َدى٫ ث٘د ألاوليداء، و٢دض ال يخلد٤ ؤلاجابدت التدي 

يت.ئياٞت ئلى  ه اإلاؿخىي الخٗليمي يؿاٖض ٖلى الخد ٨ن في اؾخسضاث حكب٘ خاجخه اإلاٗٞغ

٘  بيائهن، وختى ثخابٗت اىكٛاالتهن التي 
ّ
قب٨ت الاوترويذ، ثا يجٗل ألاولياء  ٢غب ئلى جُل

 ٢ض يلج ىه لكب٨ت الاوترويذ ثٌ  جل ئقباٖاا.

 : مصذس معلىماث الخلميز ومذي اقخىاعه بها : 8الجذوى سقم      ـ    

اقخىاع الطفل    

 بمصادس معلىماجه

مصذس معلىماث 

 الطفل

  ػحر مقخىع مقخىع

 املجمىع
 اليعبت جنشاس اليعبت جنشاس

 02 12.5 % 02 07 % 02 ألاظشة

 00 2.5 % 22 08 % 09 املذسظت

 00 3.5 % 29 2.5 % 22 ألاصذقاء

 000 07 % 02 57 % 002 الاهترهيذ

 100 % 25.5 % 20 74.5 % 022 املجمىع

ٟدا٫ وا٢خيدداٖان باإلاٗلىثدداث التددي  وأخٔد ثددٌ زددأ٫ الجدضو٫  ٖددأه  ه عيددا ألَا

ثٌ  57 %ي٨دؿبىجها يخجّؿض  ٦ثر ٖيضثا ي٩ىه هظا اإلاهضع قب٨ت الاوترويذ، وهظا بًؿبت 

ٟا٫، ث٣ابل  ٌ عيا   07 %ئجاباث ألَا ٖيضثا ي٩ىه ثهضع اإلاٗلىثاث هي  الخأثيظ٣ِٞ ث
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ٟدددا٫ ث٣اعودددت باألؾددغة، بديددد  جدددن  ألاؾددغة. وجددددىػ اإلاضعؾددت ٖلدددى ىؿدددبت  ٦ ددر ثدددٌ عيددا ألَا

ٟا٫، يليها ألانض٢اء بًؿبت   08 % جهًيٟاا ٦ظل٪ ثٌ َٝغ     2.5 %ثٌ ألَا

ٟددا٫ ٖددٌ  لدى ال٨ٗدـد ثددٌ طلدد٪، جدخددل ألاؾددغة  ٦ در ىؿددبت ثددٌ ٖددضث عيددا ألَا ٖو

زدددن   07 %الاوترويددذ بًؿدددبت جليهددا قدددب٨ت   12.5 %اإلاٗلىثدداث التددي ج٣دددضثاا لدده بًؿدددبت 

 . 2.5 %و زحرا اإلاضعؾت بد   3.5 % ألانض٢اء 

و م٨ددٌ جٟؿدددحر هدددظا الخىجدده وددددى قدددب٨ت الاوترويددذ ث٣اعودددت بمهددداصع اإلاٗلىثددداث 

دنهن ثدٌ خلميظألازغي التي جديِ بال
ّ
، ٧ىه ثٗٓن ألاولياء ال يمل٩ىه ثؿخىي حٗليمي، يم٨

يددت للُٟددل، فددي ْدددّل الؿدديل بدداث اإلاٗٞغ ال٨بحددر للمٗلىثدداث ٖ ددر الاوترويددذ.  ثدددا  ئقددبإ الٚغ

اإلاضعؾددت، ٞهددي ألازددغي  نددبدذ جددضٞ٘ بالُٟددل ئلددى اؾددخسضاث قددب٨ت الاوترويددذ، و خياودددا 

جٟغى هظا الاؾدخسضاث فدي ئجدغاء البددىر والخدًدحراث اإلاضعؾديت، ٞيجدض الُٟدل وٟؿده 

بًٗان  ثاث ٦ّن ثٗلىثاحب يًاهي ثا ي٣ضثه له اإلاٗلن.  ثا ألانض٢اء، ٞان يكتر٧ىه ث٘ 

البٌٗ في الاعجباٍ بكدب٨ت الاوترويدذ، ويٗخ روجهدا ثغجٗيدت ٨ٞغ دت وثٗلىثاجيدت، يدبداصلىه 

. ثا جٗل  الاوترويذ حؿيُغ ٖلى ثهضع ثٗلىثاتهن.   ث٘ بًٗان البٌٗ اإلاٗاٝع
 ميز في اظخخذامه لشبنت الاهترهذ :ل: دوس املذسظت في الخىحيه العليم للخ 9الجذوى سقم 

في املذسظت خىى جلقي الخلميز لششوح 

 اظخخذام الاهترهيذ 

 اليعبت الخنشاس

 13 % 09 ىٗن

 87 % 092 ال

 100 % 200 املجمىع

لدن يؿدب٤ لادن  ه  الخأثيدظثدٌ  87 %وأخٔد ثدٌ زدأ٫ اليخداةج اإلاٗغويدت،  ه 

 13 %جل٣ىا قغوخا في اإلاضعؾت ٌٖ ٦يٟيت الاؾدخسضاث الؿدلين لكدب٨ت الاوترويدذ، ث٣ابدل 

 ٣ِٞ ثٌ الظيٌ ؾب٤ لان جل٣ب طل٪ باإلاضعؾت.

ئه ٖضث جسهيو اإلاضعؾت لضعوؽ جىلي اهخماثدا بال٨يٟيدت الؿدليمت الؾدخسضاث 

الاوترويذ ثٌ َٝغ الخلميظ يً٘ هظا ألازحر  ثاث ٖكىاةيت الاؾدخسضاث. و ٦ثدر ثدٌ طلد٪، 

ليت بك٩لاا يغاِ بٌٗ اإلاٗلمىه ثٗايحر الخ٣يين اإلاضعس ي بالًؿبت للبدىر والىاجباث اإلاجز 

و٦ميت اإلاٗلىثاث اإلادهلت ثٌ َٝغ الخلميظ. و ٨ٟب لاظا ألازحر الاوخ٣ا٫ ئلى  ٢غب ث٣هى 

دددا يدددددى  هددددظا البددددد  ٖلددددى  دددٕأ ٖليددده، و خياود د
ّ
اوترويدددذ ليُلددددب البددددد  جدددداهؼا صوه الَا
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داع اإلاٗغفدي  جيا٢ًاث ٖضيضة، جمّغ ٖلى اإلاٗلن ثغوع ال٨غاث. ٧ل طل٪، يدخن ٖلدى خؿداب ؤلَا

ي. للُٟل، والظ   يًكأ ٖلى َب٘ الاج٩ا٫، بٗيضا ٌٖ عوح البد  والخ٣ص ّ

 الىخائج: جفعحر . 4-2

. جباًً معخىي الخدنم في شبنت الاهترهيذ بحن ألاطفاى وأوليائهم: وهى ما أفشص  4-2-1

 العذًذ مً الىخائج مً بينها :

ٟا٫ في ٖالن زغّ  ٨ٞغ ا  ٟا٫، وديجت اوضثا  ألَا  . وجىص قغر في الخ٨ٟحر بحه ألاولياء وألَا

، بديد  الخأثيدظوثخجضص. وجمّؿ٪ ألاوليداء بالٗدالن ال٨أؾدي٩ب الدظ  ال يدغو١ ال٨ثحدر ثدٌ 

  39 %ثٌ ألاولياء ٖدضث وجدىص ج٣داعب فدي الخ٨ٟحدر بيدنهن وادحه  َٟدالان، ث٣ابدل  61 % ٦ض 

 جىص هظا الخ٣اعب في الخ٨ٟحر. ثمٌ  ٦ضوا و 

ا   ثدٌ ٖدضث ججداىـ ثؿدخىي الخ٨ٟحدر بيدنهن وادحه  َٟدالان : ٣ٞدض حؿدةب  ألاولياءب. اوٖؼ

اؾخسضاث قب٨ت الاوترويذ لضي الُٟدل صوه  ولياةده، واحؿدإ الكدغر فدي ثؿدخىي الخ٨ٟحدر 

ا  الُٟل ثٌ طل٪، وهدى ثدا  ٦دضه لد٪ ثدٌ ألاوليداء، ثمدٌ الخٓدىا ط  % 20 بينهما، في اوٖؼ

 .باؾخمغاع 

 . اٖخماص الُٟل ٖلى قب٨ت الاوترويذ ٦مهضع إلاٗلىثاجه ٖلى خؿاب ألاولياء وثإؾؿاث 

ٟدا٫ و وليدائهن، وثدا  الخًك ت ألازغي :  ًٞذ الاىة في اؾخسضث قب٨ت الاوترويذ بدحه ألَا

وخج ٖنها ثٌ جضىب ثؿخىي ج٨ٟحر ألاولياء ثدٌ ثيٓدىع الُٟدل، ئلدى اٖخمداص هدظا ألازحدر ٖلدى 

الاوترويدددذ ٦مهددضع إلاٗلىثاجددده و ٩ٞددداعه ٖلددى خؿددداب ألاوليدداء وثإؾؿددداث الخًكددد ت قددب٨ت 

ٟدا٫ ٖلدى قدب٨ت الاوترويدذ فدي طلد٪، ث٣ابدل  64 %ألازغي. بدي   يٗخمدض   19.5 %ثدٌ ألَا

ددددى ألاؾددددغة، و  ان   10.5 %ثمددددٌ يٗخمددددض ٖلد ددداٞع د دددي ج٩ددددى ٌ ثٗد د ددددضوه ٖلددددى اإلاضعؾددددت فد يٗخمد

هدظا   06 %ألاندض٢اء فدي هدظه الٗمليدت  وثٗلىثاتهن ٞيما ال جخجاوػ ىؿدبت ثدٌ يٗخمدض ٖلدى

الخىجه الظ   نبذ ٖليه الُٟل،  ّججه اإلاؿخىي الخٗليمي اإلايسٌٟ لألولياء، خيد   ه 

ثددنهن ال يخٗدددضي  22 %، ث٣ابددل 30.5 % ٦ثددر ثددٌ عاد٘د ٖييددت ألاوليدداء هددن  ثّيددىه بًؿددبت 

 ثؿخىاهن الضعاس ي الابخضاتب.

واإلاخابٗدددت الأػثدددت ألبيدددائهن: وهدددظا  زيددداء اؾدددخسضاثان . ال يمدداعؽ ألاوليددداء الغ٢ابدددت  4-2-2

لكدب٨ت الاوترويدذ، بؿددةب جادل ثٗٓددن ألاوليداء إلابداصب اؾددخسضاث الكدب٨ت. هددظا ثدا جٗددل 

الُٟل يكٗغ بدغ ت  ٦ ر في اؾخسضاثه لكب٨ت الاوترويذ، و خجاوػ بٌٗ ال٣ين التربى دت، 

ِ الاجخماٖيت. وختى ثداولت ألاولياء ٞغى الغ٢ابت  ٖلى  بيائهن  زياء ئبداعهن في والًىاب
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ٟدا٫ ج٣ييدا ٖدٌ  وليدائهن  قب٨ت الاوترويذ، ٢ض ال يُٗب اليخاةج اإلاُلىات، بؿدةب جٟدّى١ ألَا

 في اؾخسضاث الاوترويذ، ثا يُغح ثؿألت ج٩ى ٌ ألاولياء في هظا اإلاجا٫.

ن ثا لاا ثٌ صوع جىٖى  وجغاى  ٖلى الُٟل4-2-3    . ي٠ٗ صوع ثإؾؿاث الخًك ت : ٞٚغ

وع الخًاوت جإص  صوعا ؾلبيا في ثؿألت الاعجباٍ الٗاَٟب بحه الُٟل و ؾدغجه، خيد  ص* 

ٟدددا٫  بّيًددذ اليخدداةج اإلاخىندددل ئليهددا وجددىص ٖأ٢دددت َغصيددت، طاث صاللددت ئخهددداةيت، بددحه ألَا

ٟا٫ الظيٌ يًٟلىه  الظيٌ ٢ًىا الؿيىاث ألاولى ثٌ خياتهن في صوع الخًاوت، واحه ألَا

فدي الىؾِد ألاؾدغ . وهدى جأ٦يدض إلادا طهبدذ ئليده الٗضيدض ثدٌ قب٨ت الاوترويذ ٖلى الجلىؽ 

الضعاؾاث التي  ٦ضث ي٠ٗ الٗأ٢اث ألاؾدغ ت بدحه ألاوليداء الُٟدل الدظ  ي٣طد ي ٞتدراث 

 خياجه ألاولى زاع  ألاؾغة.

اإلاضعؾدت بدضوعها جلٗددب صوعا ؾدلبيا فددي ٖمليدت جىجيدده الُٟدل لأؾددخسضاث الؿدلين لكددب٨ت 

ده ٖ
ّ
لددى ثىا٦بددت هددظا الخُدىع الخ٨يىلددىجي فددي ٖمليددت البددد  الاوترويدذ. ٞهددي ثددٌ جاددت جدث

والخي٣يب الٗلمي، و٢ض ي٩ىه الخ٣يين الٗلمي له ٖلى هظا ألاؾاؽ. ل٨ٌ ثٌ جات  زغي ال 

ج٣دىث اإلاضعؾدت بخىٖيددت الُٟدل، وثخابٗخده لأؾددخسضاث الؿدلين للكدب٨ت. ثددا يجٗدل الُٟددل 

دددداث، و ي٣ددددل صوه جمددددديو، ددِد ؾدددديل ثددددٌ اإلاٗلىثد د ددددي  يبددددد  بكدددد٩ل ٖكددددىاتب وؾد وال وعد

 للمٗلىثاث اإلاُلىات.

زانت آلاباء، ئياٞت ئلى الخبايٌ في ال٣ضعة  طعف املعخىي الخعليمي لألولياء،.  4-2-4

غ ٖدٌ جملدت ثدٌ اليخداةج فدي  ٖلى ٟا٫ و وليائهن،  ؾٟد الخد٨ن في قب٨ت الاوترويذ، بحه ألَا

 الٗأ٢ت بينهما، ثٌ بينها :

ٟا٫ و ول .   ا  الُٟدل ثدٌ هدظا الازدخأٝ ازخأٝ في ثؿخىي الخ٨ٟحر بحه ألَا يائهن، واوٖؼ

 ث٣لأ ثٌ ز٣اٞت ألاولياء، التي يٗخ رها ٦أؾي٨يت، ال جخماش ى ث٘ ثخٛحراث الٗهغ.

ئ٢هداء الُٟدل لألوليداء فدي بٗدٌ ألاثددىع لخؿداب قدب٨ت الاوترويدذ، ٖلدى ٚدغاع ثهددضع   . ب

٦ؿدددب  ثٗلىثاجدده، التددي  نددبدذ قددب٨ت الاوترويددذ جدخدددل اإلاغجبددت ألاولددى ٞيهددا، ٞيؿددىى ئلددى

ثٗلىثاجده  و الخأ٦ددض ثنهدا ثددٌ زألادا. ئيدداٞت ئلددى جغاج٘د ز٣خدده باألؾدغة، بددضليل ثهدداعخخه 

ألندض٢اةه الاٞترايدديحه بدأثىع يسٟيهددا ٖدٌ  ولياةدده، بؿدةب الخجددل،  و الخدىٝ ثددٌ ٖددضث 

حرها.  جّٟان  ولياةه ٚو

دل ٢ًداء   . ث ًّ ٖؼلت الُٟل ٌٖ جّىه ألاؾغ ، لهالح قب٨ت الاوترويذ، خيد   ندبذ يٟ

اٚه في ؤلابداع ٖ ر الكب٨ت، بض٫ الجلىؽ ث٘  ٞغاص ألاؾغة، و٢ًاء و٢ذ ٞغاٚه و٢ذ ٞغ 

 في جّى خميمي.
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جًٟيل الُٟل ٖضث جضزل  ولياةده فدي اؾدخسضاثه لكدب٨ت الاوترويدذ، ختدى فدي ث٣داهي   . ر

الاوترويددذ، خيدد  يغا٣ٞددده ألاوليدداء. ٞادددى ال يخ٣ّبددل ثدددغا٣ٞتهن ئال لددضواٞ٘ ثاصيدددت، جخمثددل فدددي 

 الي٠ اؾخسضاث الاوترويذ.جدمل ألاولياء لخ٩

 اٖخباع الُٟل قب٨ت الاوترويذ ٦بضيل للي٣اةو التي يجضها في  ؾغجه، ٧اإلهما٫، .  

حرهددا. هدظه الدضواٞ٘ التددي  قداع ئليهدا الُٟددل، هدي ثإقدغ  يًددا  الٟدغاٙ، اإلاكدا٧ل ألاؾدغ ت ٚو

لٗدضث الخىاٞد٤ بدحه الُٟدل وألاؾدغة، ثدا يدضٞ٘ بهدظا ألازحدر ٖدٌ البدد  ٖدٌ بدضيل  زدغ ثدٌ 

 َغح اىكٛاالجه.  جل

ـ  و ثيا٢ٌ لضوعهن التربى   . ح  ئ٢غاع ألاولياء طاتهن  ه قب٨ت الاوترويذ هي ثهضع ثياٞ

ٌ  جل ئٖاصة ٞغى صوعهن التربى . هظا ثا ٢ض يؿمذ باحؿإ صوع  صوه  ه يبضوا ثى٢ٟا ث

 الاوترويذ في الٗمليت التربى ت، ٖلى خؿاب صوع ألاؾغة.

 ثٌ زأ٫ ثكاع٦ت ألاث في ا٢خهاصياث ألاظشة،جشاحع ظلطت ألاب على معخىي .  4-2-5

الٗاةلت، وجىليها ٖمليت الخىجيه وثغا٣ٞت الُٟل. هظا الخ٣ؿين في ثغ٦ؼ ت الؿلُت صازدل 

٠ ٢ددىة الددخد٨ن فددي ؾددلى٥ الُٟددل، زانددت فددي ْددّل اعجباَدده  ألاؾددغة، ثددٌ قددأوه  ه يًدٗد

 بكب٨ت الاوترويذ.

ثباقدغ فدي حٗلد٤ الُٟدل  ؾاهن بكد٩لطعف دوس مإظعاث الخيشئت ألاخشي، .  4-2-6

الاوترويددذ، وجدىلاددا ئلددى ثهددضع جغاددى  لده، ٖلددى ٚددغاع اإلاضعؾددت التددي ال جددإص  صوعا  بكدب٨ت

ٞٗدداال فددي جىجيدده الُٟددل لأؾددخسضاث الؿددلين لكددب٨ت الاوترويددذ. و٦ددظا صوع الٗبدداصة، التددي 

ددن الدددضوع الدددظ  يم٨ددٌ  ه جماعؾددده فدددي  جغاجد٘د جأزحرهدددا ٖلددى الُٟدددل فدددي اؾددخ٣ُابه ئليهدددا، ٚع

ا١، جدىلذ ثٌ َابٗاا الاجخماعي اإلالمىؽ، ٖمليت الخىجيه وؤلاعقاص. ٦ما   ه جماٖت الٞغ

 ئلى ع٢مي اٞتراض ي ثيضثج في زهاةو هظه الخ٨يىلىجيا. 

 خاجمت

يدت بدحه الُٟدل وألاوليداء ، وؤلاوٟهداث  ثٌ زأ٫ هظه الضعاؾت يٓاغ حجن الٟجىة اإلاٗٞغ

هدظه  الىا٢٘ بحه ألاؾغة ٦مإؾؿت جًك ت واحه الُٟدل الدظ  وجدض فدي الاوترويدذ بدضيأ ٖدٌ

 ألازحرة.

يت اؾخُاٖذ اؾخ٣ُاب الُٟل  ٞسهىنياث ألاوتروذ ثٌ ثإزغاث خؿيت وٞييت وثٗٞغ

يت بضيأ ٌٖ ألاؾغة. باإلا٣ابدل  وئبهاعه. ثا جٗل هظا ألازحر يًٟلاا ٦مهضع وثغجٗيت ثٗٞغ

ؾدداهمذ هددظه ألازحددرة فددي هددظا الىيد٘د ثددٌ زددأ٫ ٖددضث ثياٞؿددتها لاددظا الخهددن التربددى  

ةج الضعاؾت ثضي اعجباٍ الُٟل الجؼاةغ  بكب٨ت الاوترويذ لضعجت الجضيض. ٣ٞض بّيًذ وخا
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ذ ٖليه الدجن 
ّ
ٌ اؾخسضاث هظه ألازحرة، وهى ثا صل ضث ٢ضعجه ٖلى الاو٣ُإ ٖ ؤلاصثاه ٖو

الؿددداعي واليدددىثب الؾددددخسضاث الُٟدددل لكددددب٨ت الاوترويدددذ. هدددظا الاؾددددخسضاث ال٨بحدددر جٗلدددده 

اصث ز٣خددده ٞيهدددا، ثٗخ دددرا ئياهدددا ثهدددضعا  ي٨دكدد٠ الٟدددغ١ اإلاٗغفدددي بينهدددا وادددحه ألاوليددداء، ثددا ػ 

ٟا٫ بىجىص قغر ثٗغفي بينهن  ٌ َٝغ ألَا ه، عا٤ٞ طل٪ ئٖتراٞا ث ٌ ثٗاٞع  ؾاؾيا في ج٩ى 

 واحه  وليائهن، وهى ثا حهضص الٗأ٢ت التربى ت بحه ألاؾغة والُٟل.

  الاقتراخاث:

 في يىء وخاةج الضعاؾت الخاليت و٣ترح ثا يلي:

0-  ٌ ت ألاؾباب ئجغاء اإلاؼ ض ث الضعاؾاث و البدىر الٗلميت  طاث الٗأ٢ت باإلاىيٕى إلاٗٞغ

 و آلازاع الياجمت ٖلى الاؾخسضاث اإلاٍٟغ لألوتروذ لضي الخأثيظ.

 يغوعة ثغا٢بت ألاولياء ألبيائهن  زياء اؾخسضاثان لكب٨ت ألاوتروذ -0

لكددب٨ت  ج٣دضين ؤلاعقداصاث و الخىجيهدداث للخأثيدظ خددى٫ اؾدخسضاث الؿددلين و الصدخيذ -0

 .ألاوتروذ و طل٪ ثٌ ٢بل ثإؾؿاث الخًك ت الاجخماٖيت

 قائمت املشاحع : 

أث والخ٨يىلىجيا الخضيثت، صوه بلض، صاع ال٨خاب الجاثىي0202الهاص١ عابذ   -  (:  ؤلٖا

(: ج٣ييدداث اإلاٗلىثدداث فددي اإلا٨خبدداث والكددب٩اث، جغجمددت خكدددمذ  0209 وصع جددىعؽ   -

 لٗؼ ؼ الٗاثت٢اؾن، الغ اى، ث٨خبت اإلال٪ ٖبض ا

ث٣ضثت فدي ٖلدن الاجخمدإ الٗداةلي،َغابلـ  : (: ألاؾغة والؼوا 0202الىخيش ي  خمض   -

 الجاثٗت اإلاٟخىخت

(: الخ٨يىلىجيددا الخضيثدددت وجغايددت الُٟددل، ثجلددت الٗدددضه،  0202ٖبددض الخميددض   نددالي  -

 الُبٗت الثاويت، اليمٌ

، ذ فددي ثهددغ و الٗددالن ألاوترودد (:0222ٖبدض هللا عقددا    - الٗغاددب،   ٞددا١ للًكددغ و الخىػيد٘د

 ثهغ

أث و  0229ل٣ٗاب ثدمض   -  ، صاع هىثت 0الغ٢ميت، ٍ  الاجها٫(: وؾاةل ؤلٖا

دددد ؾىؾدٌ هّندي    د (: الخددىالث الاجخماٖيددت وج٩دى ٌ الؿدلى٥ الٟدغص ، صاع الٗلددىث  0209د

 اإلاٛغب

راث الخ٣ييت، جاثٗت (: الخًك ت الاجخماٖيت في ػثٌ الخٛح 0202 خمض ؾٗض    -

.اليبَغابلـ،


