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 أؾالُب اإلاعاملت الىالضًت لألبىاء اإلاخـىكين صعاؾُا

 بً ماض ي لىبنى:  الباخثت

  2الجؼائغ حامعت

 

 اإلالخو:

بلى هخاثج شخهُت ًماعؽ الىالضان في جغبُتهما لؤلبىاء ٖضة ؤؾالُب ًاصي ٧ل مجها 

ا م٘ َبُٗت ألاؾلىب الىالضي اإلاخب٘ في جغبُت  و ؾلى٦ُت ، جخ٤ٟ ٖمىما في مٓاََغ

ا ٖلى ألابىاء و حٗلُمهم و  ألابىاء ، و َظٍ ألاؾالُب في اإلاٗاملت جدباًً في صعحت جإزحَر

ٟا٫ مُٟىعون ٖلى ٚغاثؼ  يبِ ؾلى٦هم الٗام ٣ًى٫ الكُش ؤلابغاَُمي" بن ألَا

ضَا  ٣ضان التربُت الهالخت ه٣ها وقىاٖت ، وحٗالجها التربُت ها٢هت ًٍؼ ؤلاَما٫ ٞو

الخ٨ُمت ٦ما حٗالج ألامغاى ، ٞةطا لم حٗالج في الهٛغ اهضملذ هٟىؾهم ٖلحها ٦ما 

 ًىضمل الجغح ٖلى الٟؿاص"

 
Résume :  

Pour l’éducation des enfants les parents pratiquent plusieurs 

méthodes qui conduisent chacune à des résultats personnels et 

comportementales, généralement compatibles ces méthodes se 

diffèrent par le degré de l’influence sur ces enfants et leur 

éducation  comportementale. 

Comme Echiekh El Ibrahimi le site :Les enfants sont ponctués 

d'instincts ,agravés par la négligence et la perte de bonnes 

éducations . 

Enfin si ces maladies ne sont pas bien traités à leurs jeune 'âge , 

leurs âmes seront affectées comme une plaie male soignée. 

 

 ملضمت:

ً ما ٌؿمى جل ٗب التربُت الضوع ألاؾاسخي واإلادىعي الضاثم في نى٘ وج٩ٍى

حن  الُىم  ت، بط ٞخ٣ضم اإلاجخم٘ َع بالغؤؽ اإلاا٫ البكغي ؤي زغوة اإلاٗلىماث و اإلاٗٞغ

. ظا ما جخ٩ل٠ التربُت بةهجاٍػ  بمضي ٢ضعة ال٣ٗل ٖلى الخ٨ٟحر و ؤلابضإ َو
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 أؾالُب اإلاعاملت الىالضًت لألبىاء اإلاخـىكين صعاؾُا

 بً ماض ي لىبنى:  الباخثت

  2الجؼائغ حامعت
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ت الهامت التي حكٛل ٧ل مً آلاباء و اإلاغبحن ، و  ٞالخٟى١ ٌٗخبر مً اإلاىايُ٘ التربٍى

ت و مىاحهت  حكٛل الٟغص هٟؿه ، ٞمداولت الٟغص لخد٤ُ٣ الخىاػن بحن صواٞٗه اإلاخىاٖػ

 ؤػماث الخُاة في خضوص بم٩اهاجه و ٢ضعاجه ؤمغ بالٜ ألازغ ٖلى شخهِخه .

ٞالُىم هدً في خاحت ماؾت بلى  ؤؾالُب مٗاملت والضًت  ألبىاثىا حٗخمض اإلاى٤ُ 

اًتها جغؾُش ٢ُم الضًم٣غاَُت ،جغبُت الٗلمي ، مىهجها ؤلابضإ ووؾُلتها الخىاع، ٚو

حؿاًغ جُىعاث الٗهغ ، و حٗخمض ألاؾلىب الٗلمي ال٣ٗالوي الىا٢ض الظي ًغمي بلى وكغ 

  .٢ُم الخٗاون والخ٩امل

اصي ت  تهُئه الظي الجى ٍو الخٟى١  مؿخىي  ٦بحرا في صوعا ألاؾغة بإؾالُبها التربٍى

ٟا٫ ٦ثحرا مً بإن وحض للمخٗلمحن خُث الضعاسخي اث جدهلىا ٖلى الظًً ألَا  مؿخٍى

 اججاَهم والاَخمام الخب مً ال٨ثحر ًبضون  آباء وعائهم ػمالئهم ٧ان م٘ باإلا٣اعهت ٖالُت

ضٞٗىن   الجهض و بالخالي الخٟى١ الضعاسخي، ومًاٖٟت اإلاثابغة زال٫ الخمحز مً بلى بهم ٍو

ٟا٫ ؤما ٛلب الهغاٖاث ٞحها ؤحىاء ج٨ثر ؤؾغ في ٌِٗكىن  الظًً ألَا  الايُغاب ٖلحها َو

 جدهُلهم مؿخىي  ٖلى جى٨ٗـ مهاٖب ٦بحرة ًىاحهىن  ما ٖاصة ٞةهه والخ٨ٟ٪

 الضعاسخي .

 

 ؤلاقيالُت :

ء في الضو٫ اإلاخ٣ضمت ؤو بن جؼاًض الاَخمام  في آلاوهت ألازحرة باإلاخٟى٢حن ؾىا

الاَخمام ، بال ؤن الضعاؾاث الخضًثت ، و بن ازخلٟذ ؾبل و صعحاث َظا الىامُت

ط٦غث ؤن الاَخمام باإلاخٟى٢حن ؤنبذ يغوعة ملخت ل٩ل اإلاجخمٗاث التي حؿعى للخ٣ضم 

ت في قتى  و الغقي ، الن اإلاخٟى٢ىن َم اإلااؾؿىن لضٖاثم الجهًت الٗلمُت و ال٨ٍٟغ

هم ًجزل٤ اإلاجاالث ، و بهظا ٞهم بداحت بلى الخدٟحز و الدصجُ٘ ، و طل٪ الن ال٨ثحر مج

ت و صٞاُٖت مً  في الؿلبُت مثل الالمباالة و ٖضم الاهجاػ ، ؤو ًجزل٤ بلى هماطج مىدٞغ

الؿلى٥ ٦غص ٞٗل للطجغ و الاٞخ٣اع بلى الخاٞؼ ، و مً حاهب ؤزغ ٞان ٖضم الخٟهم و 

ٖضم بُٖاء الٟغم لهاالء اإلاخٟى٢حن و بَما٫ اخخُاحاتهم الىٟؿُت و الاهٟٗالُت مما 

 و بم٩اهاتهم التي جدخاحها مجخمٗاتهم . ٢ض حهضع َا٢تهم

اًت  ٞخُىع اإلاجخمٗاث ٌٗخمض ٖلى اهجاػاث ؤٞغاصٍ اإلاخٟى٢حن ، ٞدحن هٟكل في ٖع

اإلاخٟى٢حن ٞىدً ال هدغم اإلاجخم٘ مً َظٍ الاهجاػاث التي ؾخٗمل ٖلى جُىع اإلاجخم٘ 



 

56 
 

ٞدؿب و بهما هدغم اإلاخٟى٢حن مً خ٣ى٢هم ألاؾاؾُت في جد٤ُ٣ طواتهم ، الن 

مالهم ًازغ ٖلى صختهم البضهُت و الىٟؿُت  و ٖلى ج٨ُٟهم م٘ اإلاجخم٘ و ٌؿاٖض بَ

م  و جضمحر ؤهٟؿهم .  ٖلى ْهىع الؿلى٥ الٗضواوي بُجهم و جظمَغ

َظا و ٌكحر الٗضًض مً الباخثحن بلى ؤَمُت الاَخمام باألبىاء اإلاخٟى٢حن ختى ال 

 خ٣ت  .ًًُٗىا و ًدؿغبىا مً اإلاضاعؽ الٗاصًت  في الؿىىاث الال 

 

ف-1  الىالضًت : اإلاعاملت أؾالُب حعٍغ

ها  ؤزىاء ٖملُت ؤبىائهم مٗاملت في الىالضًً ًدبٗها الُغ١ التي "بإجها جل٪  خؿً ٖٞغ

زال٫  ؾلى٥ الُٟل مً في الؿلبي ؤو ؤلاًجابي الخإزحر جدضر والتي الىالضًت، الخيكئت

 .1لؿلى٦ه" الىالضًً اؾخجابت

 حٍٗغ٠ الخٟى١ الضعاسخي : -2

ه "حىص ٗٞغ " : الخٟى١ الضعاسخي بإهه اإلاؿخىي الخدهُلي الظي ًهل بلُه Good" َو

٩ىن ؤٖلى مما َى مخى٢٘ ،٦ما ٣ًاؽ بازخباعاث الاؾخٗضاص الٗام  ٞئت مً الُالب ٍو

 .2ؤو بىاؾُت مؿخىي ألاصاء الضعاسخي ال٣بلي

                                : عاًت اإلاخـىكين يغوعة لخلضم ألامتع-3

 خًاعة 
ُ
ت ًّ م ، ٞاإلااصة الخام لبىاء ؤ جبجي ألامم خًاعتها بؿىاٖض ؤبىائها و ؤ٩ٞاَع

ُ٘، ٞهى  هي ؤلاوؿان  و٠ُ٦ بطا ٧ان َظا ؤلاوؿان ًخمخ٘ بمؼاًا ٣ٖلُت طاث مؿخىي ٞع

 مً ؤن 
ً
 البض مً اؾخسغاحه و اؾدثماٍع و الاؾخٟاصة مىه ، بضال

ً
بالخإ٦ُض ٌك٩ل ٦جزا

لُت التي ًمخل٨ها مثل َاالء ألاٞغاص . والتي َى بإمـ ًسؿغ اإلاجخم٘ الثروة ال٣ٗ

الخاحت بلحها . ٞالٗهغ الظي وِٗل ُٞه ٖهغ ٖلم وج٣ىُت وهبٙى مٗغفي وج٣ضم مظَل 

 ، 
ً
ٌٗخمض في ؤؾاؾه ٖلى جسُي الخىاحؼ وحٛحر اإلاإلٝى وببضإ حضًض مخُىع صاثما

لخُىع، ٞخ٣ضم و٠ُ٦ ًدؿجى طل٪ إلاجخمٗاث هامُت ؟ بطا لم جالخ٤ طل٪ الخٛحر وا

                                                           
 .21، م٢1998باء ، صاع ال٣اَغة، الىٟؿُت ، الصخت في صعاؾاث الؿُض، مدمض خؿً، 1

م، 2 ،٢ضعاث الخ٨ٟحر الاؾخضاللي لضي الُلبت اإلاخٟى٢حن صعاؾُا و  ؤبى الجضًان مىحر ٖبض ال٨ٍغ

 .15، م1999الٗاصًحن ، عؾالت ماحِؿخحر ،ٚؼة ،الجامٗت ؤلاؾالمُت. 
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ا وهخاحها الٗلمي و الخ٣جي ىن بخ٣ضم ٨َٞغ  .ألامم وع٢حها مَغ

ومً َىا ٖلُىا ؤن هضع٥ زُغ َضع مثل َظٍ الُا٢اث وؤلام٩اهاث التي جظَب ؾضي 

ؤو ٌؿغ٢ها آلازغون مىا ، لظل٪ البض مً الاَخمام بمثل َظٍ الٟئاث وجلبُت 

اًت الخانت ، أل  ن لضحهم خاحاث جسخل٠ ًٖ اخخُاحاتها، ٞهم ًدخاحىن بلى الٖغ

خاحاث الٗاصًحن  ٞهم ًدخاحىن بلى ججاعب حٗلُمُت وزبراث ٖلمُت جدؿم بالخدضي 

 بلى الخٗلم والخدٟحز 
ً
م بداحت ؤًًا لخ٩ىن مغيُت ومكبٗت ومىاؾبت لخاحاتهم ، َو

 والدصجُ٘ و َظا باٖخماص ؤًٞل ألاؾالُب الاًجابُت في مٗاملتهم.

ت لضحهم والتي ؾدى٨ٗـ وبك٩ل  ٞةطا عاُٖىا َظٍ ألامىع ٞىدً بداحت لىٟجغ الٗب٣ٍغ

 مً طل٪ ؤنبذ 
ً
مباقغ ٖلى اإلاجخم٘ الظي ًىحض ُٞه َاالء اإلاخٟى٢حن ، واهُال٢ا

اًتهم ، والٗمل ٖلى خؿً اؾدثماع َا٢اتهم  الاَخمام با٦دكاٞهم وتهُئت الؿبل لٖغ

ت في مسخل٠ ه  .ىاحي الخُاةواؾخٗضاصاتهم يغوعة ًٟغيها الخ٣ضم والخٛحراث اإلادؿاٖع

                                                        : أَمُت الخعغؾ على ألابىاء اإلاخـىكين-4

اث الظ٧اء جا٦ض ٖلى ؤَمُت مغخلت الخيكئت اإلاب٨غة لؤلَٟا٫ بهٟت ٖامت،  حمُ٘ هٍٓغ

ت وللمخٟى٢حن مجهم بهٟت زانت، خُث ًاصي الاَخمام اإلاب٨غ بالُٟل بلى جىمُ

ت٢ضعاجه  .، ٦ما ًاصي بلى اخخمالُت ؤ٦بر لٓهىع ال٣ضعاث الابخ٩اٍع

ىبحن  و بن الباخثحن ًا٦ضون ٖلى يغوعة ال٨ك٠ والخٗٝغ ٖلى اإلاخٟى٢حن واإلاَى

ٟا٫  مب٨غا ، خُث ٦كٟذ ججاعبهم وبدىثهم ًٖ وحىص ٢ضعاث ٚحر ٖاصًت ٖىض ألَا

 جبضؤ في الٓهىع في الؿىىاث ألاولى مً الٗمغ .

الٗضًض مً البدىر والضعاؾاث اهتهذ بلى وحىص ٖال٢ت اعجباَُه  ٦ما ؤن هخاثج

صالت واًجابُت بحن الضاُٞٗت اإلاغجٟٗت في مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة، وجُىع ال٣ضعاث 

                                                                                     .الٗالُت في مغخلت اإلاغا٣َت

اإلاجخمٗاث بلى جد٤ُ٣ الخُىع و الغقي مً زال٫ الاَخمام بتربُت ؤبىائها  و لهظا حؿعى

بةجبإ ألاؾالُب الاًجابُت في اإلاٗاملت و مداولت الابخٗاص ٢ضع ؤلام٩ان ًٖ ؤؾالُب 

ت التي ح٤ُٗ ألابىاء و جمىٗهم مً الخٟى١  و ٢ض جاصي بهم  التربُت الؿلبُت و الٛحر ؾٍى

 بلى الخساط٫ و ٖضم الاهجاػ .

                                                                      :الخلاعب العاإلاُت في ععاًت اإلاخـىكين-5

بلى ٖضة  1982حٗخبر الُابان مً ؤ٦ثر الضو٫ اَخماما باإلاخٟى٢حن ٣ٞض ؤقاع" جىعاوـ" 
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ىبحن و اإلاخٟى٢حن في الُابان  صعوؽ ًم٨ً الاؾخٟاصة مجها في َغاث٤ جىمُت ٢ضعاث اإلاَى

 :والتي مً بُجها

اإلاؿاٖضة ٖلى جىمُت مىاَب و ٢ضعاث الُٟل ٢بل ؾىىاث الالخدا١ باإلاضعؾت  -

ت هاع مهاعاجه الابخ٩اٍع                               خُث جثاع و جىحه صواٞٗه و ٌصج٘ بدماؽ إْل

ت ٖضم وي٘ ٢ُىص ٖلى الامخُاػ والخٟى١ ، ٞال ًىحه اللىم ؤو الى٣ض ؤو  -    السخٍغ

 .لٟغص مٗحن

ٟا٫ الهٛاع جدذ بقغاٝ  - اإلاغاٖاة في وي٘ و حٗمُم ألاصواث التي ٌؿخسضمها ألَا

ؿاٖض ٖلى بْهاع مىاَبهم
ُ
ت و ؤلابضإ ٖىض الهٛاع ، وان ح   .آلاباء ؤن جىمي الابخ٩اٍع

ض - ت حؿمذ باؾخٛال٫ :و في الؿٍى جىحض اإلاضعؾت الكاملت خُث ج٣ضم بغامج مخىٖى

  ٢ضعاث و َا٢اث
ً
  .اإلاخٟى٢حن ٣ٖلُا

 ٤ حر التربُت ل٩ل ٞغص و بهماء شخهِخه ، ٞو ض ٢اثم ٖلى جٞى والاَخمام في الؿٍى

مخُلباث التربُت الخضًثت ، م٘ جىمُت اليكاٍ الخغ و التر٦حز ٖلى مٟهىم الظاث 

 وجىمُت الث٣ت بالىٟـ والاؾخ٣اللُت، وبجاخت ٞغم الخٗلُم الظاحي. 

ٟا٫ بالضزى٫ ٞدؿمذ بةجاخت :و ؤما ٞغوؿا اى ألَا ىب في ٍع الٟغنت ؤمام الُٟل اإلاَى

٢بل الؿً ال٣اهىهُت . بٗض مىا٣ٞت مضًغ اإلاضعؾت الابخضاثُت ، ٦ما ٌؿمذ للُٟل 

ها .                               اإلاخٟى١ صازل اإلاضعؾت الابخضاثُت باالعج٣اء في نٟٞى

٨ُت   ،خُث جخٗضص البرامج الخانت ب:الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
ً
اًت اإلاخٟى٢حن ٣ٖلُا ٖغ

.٘  ًىحض ؤ٦ثر مً هٓام في جغبُت اإلاخٟى٢حن مجها الخجمُ٘ و ؤلازغاء والدؿَغ

اًت اإلاخٟى٢حن                                                             :ؤما الخجاعب الٗغبُت في مجا٫ ٖع

مضعؾت  :.و في مهغ في ٖمانمغ٦ؼ الخمحز التربىي، ومضعؾت الُىبُل :ألاعصن هجض      

ىبحن و اإلاخٟى٢حن.  ٖحن قمـ بال٣اَغة وهي مضعؾت جًم اإلاَى

ىبحن، وجتر٦ؼ :و الؿٗىصًت اًت اإلاَى ؼ وعحاله لٖغ بوكاء ماؾؿت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

بت  ت اإلاب٨غة ، وعبِ اإلاَى ىبحن في اإلاغاخل الٗمٍغ اًت اإلاَى اث اإلااؾؿت في ٖع ؤولٍى

 .3باخخُاحاث الخىمُت والخ٣ضم 

                                                           
اًت و  3 ىبىن ؤٞا١ الٖغ جغي  مدمض، مىهىع ٖبض اإلاجُض ، اإلاَى الخإَُل بحن الىا٢ٗحن  الٗغبي الخٍى

اى1و الٗالمي ، ٍ  .283الى م 273مً م .2000، الٍغ
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ت وفي الجؼاثغ: ايُاث اوكإث ؾىت الجضًضة ال٣بت جىحض زاهٍى و بضؤ  2009للٍغ

حهؼة م٘ ازخُاع ؤًٞل و هي مجهؼة بإخضر ألا  2012/2013الخضَعـ بها ؾىت

 ألاؾاجظة.

 أؾالُب اإلاعاملت الىالضًت لألبىاء اإلاخـىكين صازل ألاؾغة : -6

٦بحرة في خُاة اإلاخٗلمحن خُث حٗخبر آلُاث الٟٗل الاًجابُت للىالضًً طاث ؤَمُت 

اصة   ًازغ ؤؾلىب  اإلاٗاملت الىالضًت بًجابا ٖلى شخهُت ألابىاء ٞهى ٌٗمل ٖلى ٍػ

خدؿً مغصوصَم الضعاسخي .  اَخمامهم بالٗلم ٍو

ُٞما ًٓهغ الجاهب الؿلبي مجها مً زال٫ وي٘ مدضصاث طَىُت في بيُت ٣ٖل 

بالخالي جخ٩ىن شخهُت اج٩الُت مؿخ٨ُىت الُٟل  حؿحر ج٨ٟحٍر مىظ ؾىىاجه ألاولى ، و 

 وحامضة و ٚحر ٞاٖلت في ٖملُت الخُٛحر الخجضًض ،الابخ٩اع و ؤلاهخاج ال٨ٟغي و اإلاٗغفي.

 و مً بحن ألاؾالُب الاًجابُت هظ٦غ ماًلي:

 

  ألاؾالُب الاًلابُت:6-1

دؿم ألاؾلىب الضًملغاَي الحىاعي:6-1-1  ٖلى لؤلبىاء الىالضًً بدصجُ٘ ٍو

ت الازخُاع جغ٥ م٘ ال٣غاعاث اجساط ٖلى تهمومؿاٖض اإلاىا٢كت،  ًٖ والخٗبحر لهم خٍغ

م آعائهم       .4ومكاَٖغ

زبراث  مً باإلاٗاٝع و ب٦ؿابهم بِئتهم بةزغاء وؤلا٢ضام اإلاباصعة ٖلى حصجُٗهم بياٞت بلى

م ومهاعاتهم الغاقضًً   .5اإلاجخم٘ ٣ًبلها التي وؤزال٢هم ومٗاًحَر

ُه ًدبجى   الىالضان الؿلى٧اث الخالُت :ٞو

-. ِ  جٟهم خاحاث ألابىاء ومداولت الاؾخجابت بلحها صون بٞغاٍ ؤو جٍٟغ

الج مكا٧لهم - اإلاغوهت والخجضًض في َغ١ وؤؾالُب الخٗامل م٘ ألابىاء وج٣ُُمهم ٖو

 و جىححههم.

                                                           
ال٢تها الال٣ٖالهُت ألا٩ٞاع ، حلُلت ومغسخي ؾامُت ألاههاعي  4  بٌٗ في يىء الٗضواوي بالؿلى٥ ٖو

 .45م، 2007، ال٣اَغة ، عؾالت ماحؿخحر ، الىالضًت اإلاٗاملت ؤؾالُب
ت،ال٣اَغة الاهجلى م٨خبت وخاحاجه، جيكئخه الُٟل مدمض، َضي ٢ىاوي  5  357م1996،  1ٍ .اإلاهٍغ

-359. 
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حصجُ٘ نىاٖت ال٣غاع  و الاهًباٍ الؿلى٧ي وؤلاصاعة الظاجُت لكاوجهم وجدملهم -

 اإلاؿاولُت.

 حصجُ٘ ألابىاء لُغح آلاعاء والى٣ض البىاء واإلاىا٢كت والخىاع.-

الابخٗاص ًٖ ألاوامغ والىىاهي وحصجُ٘ ألابىاء ٖلى خل نٗىباتهم ومكا٧لهم  -

 طاجُا.

غ واإلاٗاًحر اإلاُلىبت.-  خضوص الخهٝغ لؤلبىاء مىٓمت ومٟخىخت يمً ألَا

 ت وؾلى٥ ألابىاء .هخاثج ألاؾلىب الضًم٣غاَي الخىاعي ٖلى شخهُ-

ت و  اعجٟإ الخدهُل الضعاسخي،- و ٢ىة مُىلهم الاًجابُت هدى الخٗلم و اإلاٗٞغ

 اإلاضعؾت .

٢ضعة ٖالُت ٖلى الخٟاٖل الاحخماعي و جىاػن الٗال٢اث الاحخماُٖت اإلاكتر٦ت م٘ -

حن.   6ألازٍغ

 ٖلى وتهمهم ٖام هدى ٖلى ألاؾغة تهم التي ال٣غاعاث واإلاؿاثل في بن مكاع٦ت ألابىاء

 حٗاملهم في بًجابُت ؤ٦ثر ًهبدىن  بط لؤلبىاء، الاحخماعي الخ٠ُ٨ ٖلى ًازغ زام هدى

ً، م٘  بغوح وجدلُا الاؾخ٣اللُت، بلى ومُال الىٟـ ٖلى واٖخماصًت وؤ٦ثر مىاْبت آلازٍغ

 . 7وؤلابضإ والخل٣اثُت وألانالت اجهاٞا بالىص وؤ٦ثر اإلاباصعة،

 :الاؾخلالٌالدؿامذ و  أؾلىب6-1-2

ٌكحر َظا ألاؾلىب بلى ؾماح الىالضًً للُٟل بمماعؾت وكاَاجه و ؤلٗابه 

ت و جىؾُ٘ صاثغة خغ٦ت الُٟل مً ؤحل ببغاػ ٢ضعاجه و جىمُت ج٨ٟحٍر  . 8وؤٖماله بدٍغ

ت مً ٢ضعا الُٟل مىذ بياٞت بلى  اججاَاث في صٞٗه صون  ؾلى٦ه لُىٓم الخٍغ

صج٘ بهاالالتزام  مىه ًُلب وهٓم ٢ىاٖض مً زال٫ مُىله ٠٦ وصون  مدضصة،  ٖلى َو

 . 9مماعؾتها

                                                           
اص خمضان ،الىالضًت الىاجخت و جىمُت مىاَب ألابىاء ، ؾىعٍا ، صاع التربُت الخضًثت   6 مدمض ٍػ

 .21 -20م 2015لليكغ و الاؾدثماعاث ،
 ،ألاعصن،1 ٍ والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت نٟاء صاع للُٟل، الاحخماُٖت الخيكئت :َمكغي  ؤخمض ٖمغ 7

 337 م 2003
 . 96هٟـ اإلاغح٘،  8

ا، الكغبُجي،  9 ٣الهُت ػ٦ٍغ   .ال٣اَغة هٟؿُت، صعاؾاث مجلت .ا٦دؿابها مهاصع وبٌٗ ألا٩ٞاع الاٖل

 76، م 2005
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 شخهُت وؾلى٥ ألابىاء . الدؿامذ ٖلىهخاثج ؤؾلىب -

 نٛحرة ٧ل في الغحٕى صون  اإلاسخلٟت في اإلاىا٠٢ للخهٝغ لؤلبىاء الٟغنت بجاخت-

ً ،و٦بحرة  غ بدُث لؤلبٍى  بَاع في وؤطوا٢هم الخٗبحر ًٖ آعائهم بم٩اهُت لضحهم  جخٞى

 .10 الىالضًت للؿلُت واٖخباع اخترام

 أؾلىب الدشجُع على الاهلاػ: 6-1-3

بت والاؾخٗضاص للٗمل ، ٍو مىذ الُٗاء الؿذي وال٣ىة الدصجُ٘ ًىلض الٚغ

دغ٥ الُا٢اث ، ٦ما ًجٗل ؤلاوؿان ٣ًخل هٟؿه لُُٗي والُا٢ت ، ٞهى ًدٟؼ الهمم ٍو

مت بضاٞ٘ الدصجُ٘ ٠ُ٨ٞ يخج ٞةطا ٧ان ال٨باع ًمىجىن خماؾا َو ٟا٫  ٍو باأَل

واإلاغا٣َحن والكباب ،ٞةطا ٢ابلذ ولضا مهمال وؤعصث صٞٗه بلى ؤلامام ؤمضح مداوالجه 

اإلاخىايٗت وحهىصٍ الًُٟٗت ل٩ي ٣ًىي الخاٞؼ لضًه بًٟل بقبإ خاحاجه مً 

ت  . 11ال٩لماث الضاٞٗت اإلا٣ٍى

بن الخدٟحز باؾخمغاع ٖلى الىجاح في الضعاؾت و في الخُاة الٗامت ًىمي صاُٞٗت 

بت في الخدهُل الٗالي و خب الٗمل و ٖضم الغ٧ىن بلى الغاخت و ا لُٟل لئلهجاػ و الٚغ

ً  .  12الاج٩ا٫ ٖلى آلازٍغ

ت في ٞٗا٫ صوع  و للدصجُ٘  اإلاخمضعؽ لالبً باليؿبت والخٟى١  الجُض الٗمل اؾخمغاٍع

غاء اإلاضح ٖباعاث ٍَغ٤ ًٖ الدصجُ٘ ٩ًىن  ٣ٞض بىٟؿه، ز٣خه وػٍاصة  ٖلى بالخالي وؤلَا

 حٗل٣ُاث للىالضًً و ج٩ىن  ٖلُه والثىاء الُٟل ٞٗله خؿىا ٞٗال ا٢خىام الىالضًً

ٟا٫،بلى بها ٣ًىم التي ؤلاهجاػاث بخل٪ جغجبِ بًجابُت  ؤزغي  بًجابُت حٗل٣ُاث حاهب ألَا

 ؤجهم الكٗىع  ٖلى مما ٌؿاٖضَم حُضة ؾماث مً به ًخمخٗىن  بما جخٗل٤ ممازلت

ىبىن   .13ممخاػون وؤجهم مٚغ

                                                           
ال٢تها الٗهابُت الايُغاباث ، ؤهىع  الٗباصؾت 10  اإلاخٛحراث الظاجُت ببٌٗ والؿببُت الاعجباَُت ٖو

ت ىم، حامٗت  عؾالت ص٦خىعاٍ-وألاؾٍغ  .144، م 2000،  الخَغ
عيا اإلاهغي ، ٞاجً ٖماعة ،ػاص آلاباء في جغبُت ألابىاء صاع الاهضلـ الجضًضة لليكغ والخىػَ٘ مهغ .  11

 58، م 2008
ت اإلاضعؾت لخلمُظ الاهدغافي الؿلى٥ و الاحخماُٖت الخيكئت :2003نالح ٖامغ 12  صاع ألامت ، الثاهٍى

 . 104م،  2003 . 1الجؼاثغ،ٍ الخىػَ٘، و اليكغ و للُباٖت
م ؾُلُٟا  13 اًت ، ٍع ىبحن، ٖع  م ، 2003 ال٣اَغة، الغقاص، مدمض،صاع هللا ٖبض ٖاص٫:جغحمت اإلاَى

249. 
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ت و٢ضعاتهم مىاَبهم وبْهاع ؤلابضإ ٖلى الدصجُ٘ ٦ظل٪  قتى في ؤو البضهُت ال٨ٍٟغ

 في وال٣هو واإلاكاع٦ت وألاصب الكٗغ و٦خابت والخِ والغؾم ٧اإلوكاص ؤلابضإ مجاالث

ت   وبال٣هاثض الخُاة قاون قتى في اإلا٣االث ب٨خابت واإلاجالث الصخ٠ الكٍٗغ

 .14الث٣اُٞت واإلاؿاب٣اث

 هخاثجه ٖلى شخهُت وؾلى٥ ألابىاء .ؤَمُت الدصجُ٘ و -

٣ت ج٣ىص ألاوالص بلى اإلاؿال٪ الجُضة وجبٗث ٞحهم الٗؼم والخهمُم - َظٍ الٍُغ

ومالػمت الهُٟاث الجمُلت التي ٌؿٗىن بلى بزباث وحىصَا مً زال٫ ُٖائهم 

 وحٗاملهم .

مً ٞىاثض الدصجُ٘ ٦ظل٪ ؤن الابً الظي ًدؿً الؿلى٥ َى َٟل ٢ض خهل - 

ً اإلاضًذ م٣ابل ٧ل ما ٣ًىم به مً بهجاػاث ، لظا ًىصح زبراء ٖلم ٖلى ٦ثحر م

م ًدؿىىن الؿلى٥  ماع بإن ًًبِ ؤبىائهم َو ٟا٫ في ٧ل ألٖا الىٟـ ؤباء ألَا

ٗل٣ىن ٖلُه بالثىاء الهاص١ ولِـ باإلاجامالث ، الن الث٣ت بالىٟـ هي حجغ ؤؾاؽ  َو

 .15حُض لبىاء يبِ الىٟـ

بت بالٛا اَخماما ًىلىا آلاباء ؤن  ٖلى ًجب و بهظا ًم٨ً ال٣ى٫ اهه*  ابجهم إلاَى

اًت ألاهج٘ ألاؾلىب اإلاخٟى١ وبًجاص ض هدى للٖغ غ ؤن ًجب ، ٦ما الخ٣ضم مً مٍؼ  جٞى

 والٗمل ث ، ٢ضعا مً لضًه ما و بْهاع جٟى٢ه ًٖ الخٗبحر اإلاخٟى١ ٞغم لالبً ألاؾغة

 ألاوكُت ومماعؾت الجؿمُت ب٦ؿابه اإلاهاعاث زال٫ مً ومُىله ٢ضعاجه جىمُت ٖلى

 في جىححهاث اإلاضعؾت وجىُٟظ ، به للٗىاًت اإلاضعؾت م٘ الخٗاون  ، و٦ظل٪ الاحخماُٖت

اًت ؤؾـ  ؤبىائهم ث ٢ضعا ٖلى والخٗٝغ الاهدباٍ الىالضًً ٖلى ًجب ٦ما. الٖغ

اتهم ت ومؿخٍى  ؤبىاءَم ، بها ًمغ التي الىمى مغاخل مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر ال٣ٗلُت، و مٗٞغ

 .جٍٟغِ ُٞه ؤو ٚلى ال جىاػن  َىا٥ ٩ًىن  ختى

 

                                                           
 .287-286 م ، 2009  الؿضاص صاع ، ألا٢اعب بحن الخالٞاث ، هللا ٖبض ٖثمان اإلاىٗم ٖبض نبحر 14
، ػاص آلاباء في جغبُت ألابىاء صاع الاهضلـ الجضًضة لليكغ والخىػَ٘ 2008ٖماعة عيا اإلاهغي ، ٞاجً  15

 .59،60،61مهغ . م 
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 : في ؤؾاؾا ًخمثل الخٟى١  إلاىانله ألاؾغي  الجى تهُئه *و بن مالخٓت وا٢ٗىا هجض ٖضم

 ٌٛالي مً آلاباء مً ال٨ٗـ ،ؤو الخُاة بمكاٚل اإلاخٟى١  الابً ًٖ الىالضًً اوكٛا٫

خه ًثبِ مما ابىه بظ٧اء الاخخٟاء في  ًىُٟئ ٌٗؼػ  بطا لم ؤلاًجابي الؿلى٥ ،ألن ٖب٣ٍغ

و في ما ًلي ؤَم َظٍ  ألاؾالُب الؿلبُت للمٗاملت  .والتربُت الىٟـ ٖلماء خؿب

 الىالضًت لؤلبىاء.

َىا٥ بٌٗ آلُاث الٟٗل الؿلبُت ًم٨ً جلخُهها ُٞما  :الؿلبُت ألاؾالُب-6-2

 ًلي :

ًدؿم َظا ألاؾلىب بٟغى ألاوامغ ٖلى   :واللؿىة الدؿلِ أؾلىب6-2-1

جهغوجهم بطا ها٢كىا ؤو جدضزىا بضون ألابىاء صون مىا٢كتهم  ُٞما ٩ًلٟىن به ، بل ٍو

بطن ، ٦ما ًمُل الىالضان بلى ال٣ؿىة والخٗى٠ُ ٖىض جصخُذ ألازُاء، ؤو مٗالجت 

 اإلاك٨الث .

والدؿلِ ٌٗجي بلؼام الُٟل بال٣ُام بمهام وواحباث جٟى١ ٢ضعاجه وبم٩اهُاجه ، 

غا٤ٞ طل٪ اؾخسضام الٗى٠ ؤو الًغب ؤخُاها ، و  اث ؤ٦ثر مً ٍو ج٩ىن ٢اثمت اإلامىٖى

٢اثمت اإلاؿمىخاث ٧الٟغى ٖلى الُٟل مالبـ مُٗىت ؤو َٗام مٗحن ؤو ؤنض٢اء 

مُٗىحن ،٦ظل٪ ٖىضما ًٟغى الىالضان ٖلى الابً جسهها مُٗىا ٖلمي ؤو ؤصبي 

ؤو....الخ.، ييىا مً الىالضًً ؤن طل٪ في مهلخت الابً صون ؤن ٌٗلمىا ؤن طل٪ زُغ 

لى شخهِخه مؿخ٣بالٖلى صخخه الىٟؿُ  . 16ت ٖو

خًمً الدكضص و ال٣ؿىة ٧ل مً  وهلخههما الىٟسخي ال٣ٗاب البضوي و ال٣ٗاب ٍو

 :٧الخالي

 باٖخماصٍ ، البضوي ال٣ٗاب ؤهىإ قتى في ألاؾلىب ًخمثل َظا:البضوي ال٣ٗاب -

 
ً
  ؤؾلىبا

ً
 وال٣ؿىة الخٗى٠ُ ؤو زُإ ؤي ٧لما اعج٨ب بكضة ٧الًغب التربُت في ؤؾاؾُا

  الضعاؾت في الغؾىب ٖىض والخغمان بالًغب
ً
 والضًه. ؤوامغ ًُ٘ الُٟل لم بطا ؤو ، مثال

                                                           
،  2008عيا اإلاهغي ، ٞاجً ٖماعة ، ػاص آلاباء في جغبُت ألابىاء صاع الاهضلـ الجضًضة لليكغ مهغ.  16

 .343م
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٧الخد٣حر  للىٟـ بًالم ُٞه ٧ان ما ألاؾالُب ٢ؿىة و ٌٗخبر ؤقض :الىٟسخي ال٣ٗاب -

ماله ؤو للُٟل ضٍ له ال٨غاَُت بةْهاع ؤو ، قإهه و الخ٣لُل مً أٖل ٟه ؤو جٖى  بإمىع  وجسٍى

 .17وبالظهب بالى٣و وبقٗاٍع اإلاؿخمغ جإهِبه ؤو الٓالم في الخبـ ؤو مثل الخغ١ مسُٟت 

 

 :للدؿلِ الؿلبُت الىخائجآلازاع و 

-   .ً  ًيكإ الابً ولضًه مُل قضًض للخًٕى وبجبإ آلازٍغ

ضم ال٣ضعة ٖلى ببضإ الغؤي واإلاىا٢كت .   -  ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًبضٕ ؤو ٨ًٟغ ، ٖو

-  ً شخهُت ٢ل٣ت زاثٟت صاثما مً الؿلُت جدؿم بالخجل والخؿاؾُت  ج٩ٍى

 الؼاثضة .

ضم ال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاعاث والكٗىع صاثم   - ٣ًٟض ألابىاء الث٣ت بالىٟـ ٖو

ضم الاهجاػ .  بالى٣و ٖو

ً ألهه في نٍٛغ لم   - ٨ؿغ ؤقُاء آلازٍغ ًخجه الُٟل بلى الٗضواهُت ُٞسغب ٍو

ت والاؾخم  .18خإ بهاٌكب٘ خاحخه للخٍغ

ٓل للبلٙى الُٟل ٦ما ٢ض ًهل  ألا٩ٞاع م٘ ؤو والٗهاب الا٦خئاب م٘ ٩ًاٞذ ٍو

ت  19الاهخداٍع

لت ًغجبِ بجبإ ؤؾلىب ال٣ؿىة  في الىالضًً بن اؾخمغاع -  في اإلاضي بٗىا٢ب ٍَى

 ، ال٣ل٤ ؤَمها واضخت هٟؿُت مك٨الث بلى جاصي والتى لظاجه الُٟل ج٣ضًغ

 ألاوكُت في اإلاكاع٦ت ٖلى ال٣ضعة ٖضم ، الاوسخاب ، الٗضواوى الٗهبُت،الؿلى٥

 .20بالخبرة والخمخ٘ اإلاسخلٟت

٣ى٫  ج٣ىص  اإلاغبحن َٝغ مً وال٣هغ الٗؿ٠ ؤؾالُب ؤن ":م٣ضمخه في زلضون  ابً ٍو

ٗلها، وكاَها مً والخ٣لُل الىٟـ، وي٤ُ ال٣هغ بلى  ال٨ؿل بلى طل٪ٍ ٣ًىص وبالخالي ٞو

دمله ا الخ٣ُ٣ت، بٛحر والخٓاَغ ال٨ظب والخبث، ٖلى ٍو و َى الخٓاَغ  ال٣هغ، مً زٞى

                                                           
،  2001بحروث  .واليكغ للُباٖت الُمامت1 ٍ.بىائها وؤؾـ الؿُٗضة ألاؾغة.ٖلي الكغبجي، 17

 .120م
. 2008عيا اإلاهغي ، ٞاجً ٖماعة ، ػاص آلاباء في جغبُت ألابىاء صاع الاهضلـ الجضًضة لليكغ مهغ ، 18

 . 344م
19 Janet Kay  Protecting children, Apractial Guibe cassell, London and New York1999.p33 

20 Janet Kay. 1999.p120-121 



 

65 
 

ا مً اهبؿاٍ ألاًضي ٖلُه ، ُٞيكإ  اإلا٨غ ٖلى الُٟل بٛحر ما في يمحٍر زٞى

ٟؿض والخضٌٗت، يبغي ...ُٞه ؤلاوؿاهُت وجٟؿض مٗالم زل٣ه ٍو  ، مخٗلمه في للمٗلم ٍو

 "21.الخإصًب في ٖلحهما ٌؿدبضا ؤال ولضٍ، في وللىالض

 اإلا٣ترخت: الخلى٫  ؤَم

اجه ج٣ضًغ مً البض - ت بِئت لتهُئت مب٨غ َىع  مىظ ؤلاًجابُت جهٞغ  في حؿاَم ؤؾٍغ

   .      22ال٣ٗلُت مضاع٦ه بٚىاء

ت - لضًه  ًىبهان ال ختى الدؿائ٫  ًٖ ًهضاهه وال وكاَاث الابً مً ٖضم السخٍغ

  .23 بالظهب اإلاؿخمغ الكٗىع 

م وؤن ، ؤبىائهم و٢ضعاث مُى٫  ٖلى الخٗٝغ مً آلاباء جم٨ً بن  بٟسغ ٌصجَٗى

ضٖمىن  ٕوبعجاب زانت ٟا٫ هجض ، بهجاػاتهم ٍو ؤو  الاؾخ٣اللُت بخؿاؽ ًىمىن  ألَا

 . 24وبِئتهم طاتهم في والخد٨م بخم٨جهم ؤلاخؿاؽ

 :الؼائضة الحماًت أؾلىب الخضلُل و 6-2-2

اجه ومغا٢بت ٖلى وؤلاقغاٝ مخابٗت الُٟل ًخمثل في   ؤي ججاٍ ؾلى٦ه حمُ٘ جهٞغ

ال٣ُام بها  قاون الُٟل لضعحت في و الخضزل الكضًض الخغم م٘ ًىاحهه مىيٕى

٩ىن ؾلى٥ ، بىٟؿه ال٣غاع ًخاح للُٟل اجساط ٞال ، ٖىه بالىُابت   الىالضًً ٍو
ً
مٗه  صاثما

 ػاثضة.        خماًت وخماًخه ٖلُه الكضًض ًدؿم الخٝى

 ألابىاء: هٟؿُت ٖلى للخضلُل الؿلبُت آلازاع -

هبذ ، الابًشخهُت  بلى بيٗاٝ ًاصي - خماص صاثم ٍو حر  ٖلى آلازٍغً الٖا ٚو

 ًخاح ال زم واؾخ٣اللُخه ، ومً الُٟل جدغع  في ؾلبا جازغ جها ؤ بغؤي ، ٦ما مؿخ٣غ

 .اإلاؿاولُت لخدمل ٞغنت للُٟل

ضم ، التر٦حز بٗضم ًخه٠  - يسخب الُمىح مؿخىي  واهسٟاى ، الىطج ٖو في  ٍو

 . 25اجساط ال٣غاع ٖىض اؾدثاعجه و ٠ًًٗ ٦ما ٌؿهل ؤ٦ثر اإلاىا٠٢
                                                           

م ٖبض ببغاَُم 21  .76م 2002 لليكغ، الغيا صاع ألاو٫، الجؼء للخٟى١، الُٟل الخؿحن، ال٨ٍغ
م ٖبض ابغاَُم 22  .76 ، م 2002 لليكغ، الغيا صاع ألاو٫، الجؼء للخٟى١، الُٟل الخؿحن، ال٨ٍغ
ال٢خه ألامً ٣ٞضان ( 1992 ) ُٖض ببغاَُم 23  حامٗت ٖحن  التربُت ٧لُت مجلت – اإلاغا٣َحن لضي باألها ٖو

 .   129، م 16 الٗضص. ، قمـ
،  الخؿام صاع ، الكُسىزت بلى الجىحن مً الىمى الىٟـ ٖلم ، ألاقى٫  الضًً ٖؼ ٖاص٫ 24

 . 308م .1996ال٣اَغة
 . 280م 1998 .ؤلاؾالمُت واليكغ الخىػَ٘ صاع :ال٣اَغة .ألابىاء م٘ الُُبت الٗكغة.مدمض خؿحن، 25
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لباث حٗلُماث الابً ٖلى  جمغص  -  و٢ض ، الُٟل اإلاغى ًخهى٘ و٢ض الىالضًً َو

 ٖىا٢ب ؤي ًسصخى ال ٞهى ، ألازالقي ٖىض الُٟل الغاصٕ بلى ي٠ٗ الؼاثضة الخماًت جاصي

   . 26ال٣ٗاب مً ًٟلذ ؤهه ؾٝى ألن الُٟل ٌٗلم الكاط لؿلى٦ه

ٌ  أَم-  :اإلالترخت الحلى

ما٫ ببٌٗ ال٣ُام مً الُٟل خغمان ٖضم -  الا٦دكاٝ لظة ال هدغمه ل٩ي ألٖا

 بُٗضا ، والهٗاب الخدضًاث مىاحهت ٖلى ٢اصعا ًيكإ ختى ، وا٦دؿاب الخبرة والخجٍغب

 .٣ًٗضٍ الٟكل ؤو الىجاح ٌٍٛغ ؤن

م، مىظ اإلاؿاولُت جدمل ٖلى ألبىائهم الىالضًً حصجُ٘  -  جل٪ ج٩ىن  ؤن ٖلى نَٛغ

 اإلاؿاولُاث.

م م٘ جخماشخى  -  .27وال٣ٗلُت الؼمىُت ؤٖماَع

 ألاؾلىب اإلادؿِب اإلادؿاَل :6-2-3

 في خاحاث الُٟل بقبإ ًدؿم َظا ألاؾلىب بالترادي و التهاون خُث ًخمثل في

ضٍ َى الى٢ذ ب التي وبال٨ُُٟت ، الظي ًٍغ ٛلب ، ًٚغ خماص ٖلى الُٟل َو  ، الٛحر ٖلى الٖا

لجإ   . 28الخلى٫ وبَمالها ؤو جإحُل ، اإلاساَغ ؤو ججىب اإلاكا٧ل ؤؾلىب بلى ٍو

اث و الخٛاضخي ًٖ ألابىاء ؤزُاء ًٖ ججاوػ الىالضًً ٦ما ؤن  الالث٣ت ٚحر الخهٞغ

ً ، مثل بًظاء بها ٣ًىمىن  التي ض آلازٍغ  َم مً م٘ بهىث ٖا٫ والخ٩لم ال٨باع اخترام ٖو

  ؤ٦بر
ً
 والاههُإ للىالضًًٖضم الاؾخمإ  ،  و ٦ظل٪  واإلاضعؾحن ٧الىالضًً مجهم ؾىا

م اث َظٍ ؤن ؤخضَما ؤو الىالضًً اٖخ٣اص بؿبب َظا ، ألوامَغ  صالثل ٢ىة مً الخهٞغ

 .29الصخهُت

 

 

 

                                                           
ت .1 ٍ.ؤلاؾالم في ؤلاوؿان وخ٣ى١  مدمض ، التربُت مىسخى،26 اء صاع :ؤلاؾ٨ىضٍع  .لليكغ الٞى

 .251م2006
27 ٤ُ -211 م2004 ال٣اَغة، والث٣اٞت، الٗلم صاع الُٟل، جغبُت وؤؾالُب ألاؾغة مسخاع، نٟىث ٞو

212. 
ت الضاع :ال٣اَغة .2 ٍ اإلاؿلمت  الخ٨م ، ألاؾغة ٖبض الهُٗضي، 28  .137، م .1996اللبىاهُت  اإلاهٍغ
 . 43م  :2001والخىػَ٘ مهغ لليكغ ال٣اصؾُت 1ٍ.ؤ٦باصها .ؤوالصهامدمض  ا٦غام ، وبكحر، بكحر، 29
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 ألابىاء: هـؿُت للدؿاَل على الؿلبُت آلازاع-

  جاصي ٢ض مهت آزاع التربُت مً الىٕى لهظا
ً
ت بلى ؤخُاها ٖؼ   . ألابىاء ؤما الىالضًً ٢ُمت ٖػ

ضم والضًه، ٖلى الُٟل  جمغص- ؤمامه،  الؿلُت إلاً ًمثل ؤو لهما الاخترام  بْهاع ٖو

 .30باآلزٍغً الخانت جضمحر اإلامخل٩اث في ٌؿاَم خُث اإلاجخم٘ ًخٗضاٍ بلى و٢ض

 ؤن اإلاغا٣َحن الظًً ٚلب ٖلى جيكئتهم الدؿاَل ؤؾٟغث هخاثج الضعاؾاث ٦ما-

  ؤ٦ثر ٧اهىا ؤجهم
ً
 اإلاضعؾُت والؿلى٦ُاث اإلاسضعاث ؤلاصمان وحٗاَي في للى٢ٕى حٗغيا

 اإلاضعؾُت. الىاحباث ه٣ل ، )الٛل مثل الؿِئت

 :واللين الكضة بين الخظبظب أؾلىب6-2-4

مثل الىٟؿُت، الُٟل صخت ٖلى ألاهماٍ ؤزُغ مً ٌٗخبر  مٗاملت في الخ٣لب ٍو

ٗا٢ب مغة الٗمل ٖلى والكضة ُٞثاب اللحن بحن الُٟل  .  31ؤزغي  مغة ٖلُه َو

ضم الخظبظب مٓاَغ ومً   بال٠ُٗ الىالضًً بخؿاؽ اإلاٗاملت احؿا١ ٖو
ً
 ؤخُاها

  ؤبىائهم ججاٍ
ً
 جإهُبهم بلى ؤزغي  ومغة مغة حصجُٗهم بلى واللجىء ، ؤزغي  والٗى٠ ؤخُاها

 
ً
 . خغنا

 ججاٍ اإلاخىا٢ًت واإلاكاٖغ اإلاؼاجي بالخ٣لب ألام( – )ألاب  الىالض َظا ٦ما ًخمحز

  ج٣بل مً الُٟل
ً
 وؤخُاها

ً
ٌ ؤزغي  ؤخُاها   .32الٞغ

 ألابىاء: هٟؿُت ٖلى للخظبظب الؿلبُت آلازاع-

وال٣ؿىة ًجٗل  واللحن والظم  واإلاضح وال٣ٗاب بحن الثىاب الخإعجح بن َظا-

ىلض ؤمٍغ مً خحرة في الُٟل   لضًه ٍو
ً
ضم ٢ل٣ا  مخ٣لبت ُٞهبذ شخهُت اؾخ٣غاع ٖو

 .33ومخظبظبت

ت في نٗىبت ًجض الُٟل ٦ظل٪ ؤن   ٩ًىن  ، و الؿلبُاث ؤلاًجابُاث مٗٞغ
ً
ٚالبا

 
ً
  مترصصا

ً
ماعؽ الىحضاوي الاجؼان ومىسٌٟ لل٣ُاصة ًهلح وال ومدكاثما  يض الؿلى٥ ٍو

 . 34الاحخماعي

                                                           
 . 333م 2003 .والخىػَ٘ لليكغ نٟاء صاع ٖمان:1 ٍ.للُٟل الاحخماُٖت الخيكئت.ٖمغ َمكغي  30
،  2007 .لليكغ مِؿغة صاع ألاعصن، ،6 ٍ الاحخماُٖت، الخيكئت ؾ٩ُىلىحُت ،  نالح حاصو، ؤبى 31

 88م
 .لليكغوالخىػَ٘ ،  ال٣اَغة،هجغ ،1 ٍ الىٟؿُت، وألامغاى الىالضًت الخيكئت الضًً. ٖالء ٦ٟافي، 32

 .120م  1989
 .285م 1998،  .ؤلاؾالمُت واليكغ الخىػَ٘ صاع  :ال٣اَغة .ألابىاء م٘ الُُبت الٗكغة.مدمض خؿحن، 33
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  :اإلا٣ترخت الخلى٫  ؤَم-

 ألابىاء ؤعاء ٖلى الىالضًً الاجٟا١ ٖلى ؤؾلىب واخض للمٗاملت و ًخًمً ج٣ضًغ-

 ال٣ٗاب و ال٣ؿىة ، و ال الؾخسضام اللجىء صون  وجىححههم وههُدتهم مٗهم والخٟاَم

 الترادي و الدؿاَل الكضًض.

ت جمثل يُٛا  * ًغي الض٦خىع" والء عحب ٖبض الغخُم" ؤن البِئت ألاؾٍغ

للمخٟى٢حن صعاؾُا  و َظا  بؿبب  ُٚاب الىعي و الٟهم لضي الىالضًً بضواٞ٘ و 

اخخُاحاث اإلاخٟى٢حن الىٟؿُت و ال٣ٗلُت و الاحخماُٖت خُث ؤن بَما٫ َظٍ 

ا ٖلى اإلاخٟى٢حن جخمثل في :الاخ  خُاحاث ؤو ٖضم بقباٖها  ًمثل يَٛى

ت و ؾلبُت في الخيكئت  ٧الدؿلِ و ؤلا٦غاٍ و - اؾخسضام ؤؾالُب والضًت ال ؾٍى

ال٣ؿىة و ؤلاَما٫ و ما ًترجب ٖلحها مً قٗىع اإلاخٟى١ باأللم الىٟسخي و ؤلاخباٍ و 

ؾلب ما لضًه مً قٗىع بالخمحز ال٣ل٤ و العجؼ و ب٦غاَه ٖلى اإلاؿاًغة و الاجباُٖت و 

 ًازغ ؾلبا ٖلى ز٣خه بىٟؿه .

الخ٣ُُض و الخماًت الؼاثضة له ًاصًان بلى جثبُِ َمخه و وكاَه الاؾخُالعي و  -

ت اؾخ٣اللُخه .  الاؾخ٨كافي و ًدضان مً خٍغ

ؤما ؤؾلىب الًِٛ الكضًض الظي ًماعؾه آلاباء زال٫ مٗاملتهم ألبىائهم ًاصي 

بحر ًٖ ألا٩ٞاع الجُضة و الخال٢ت و ٦بتها مً ٢بل ألابىاء مما ٤ٌُٗ بلى الخٝى مً الخٗ

 جٟى٢هم و همى اؾخٗضاصاتهم ؤلابضاُٖت .

ا ٖلى ابجهم الزخُاع مجا٫ صعاسخي ؤو جسهو ال ًخ٤ٟ - مماعؾت الىالضًً يَٛى

 م٘ اَخماماجه و مُىله و خغماهه مً مماعؾت ألاوكُت اإلاضعؾُت .

و خث الابً باؾخمغاع ٖلى الاهجاػ و ألاصاء اإلاثالي و  الدكضًض اإلاتزاًض ٖلى الخٟى١ -

ال١ ًً٘ اإلاخٟى١  صٞٗه للخىاٞـ مً احل الٟىػ و ؤن ٩ًىن َى ألاًٞل ٖلى ؤلَا

جدذ يٍٛى قضًضة بؿبب الخٝى مً الٟكل مما ًضٞٗه بلى ؤلاحجام و ججىب 

 اإلاساَغ.

ؤن وحىص مٗخ٣ضاث زاَئت لضي الىالضًً ججاٍ ْاَغة الخٟى١ مً ؤبغػَا -

اًت و ؤن ما لضًه مً ٢ضعاث ؾٝى ًىمى بظاجه صون خاحت  اإلاخٟى١ لِـ بداحت لٖغ

ً له .  بلى مؿاٖضة آلازٍغ

                                                                                                                                   
ا 34 ت ، الكغبُجى ػ٦ٍغ  صاع ، مك٨الجهومىاحهت  مٗاملخه فى الىالضًً وؾبل الُٟل جيكئت ، ناص١ ٌؿٍغ

 .226م1996 .ال٣اَغة ، الٗغبى ال٨ٟغ
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حن في - ٖضم الؿماح له بالخٗبحر ًٖ عؤًه في ؤي مك٩لت جسهه ؤو جسو ألازٍغ

 ألاؾغة جسل٤ مىه بوؿاها مخظبظبا في اجساط ال٣غاع . 

جه ال٣ٗلُت و َظا ٌك٩ل ٖبئا ٖضم ا٦ترار الىالضًً بمىاَب الُٟل و ٢ضعا-

ز٣ُال ٖلُه مً الىاخُت الىٟؿُت ، و جٓهغ الالمباالة مً حاهب الىالضًً في نىعة 

 ُٚاب وعي الىالضًً ب٣ضعاث َٟلهما اإلاخٟى١.

 أزغ أؾالُب اإلاعاملت الىالضًت على الخـىق الضعاس ي لضي اإلاخعلمين :-7

 آلاباء مٗاملت ؤن بط ألابىاء، جغبُت في ألازغ الٟٗلي لها الىالضًت اإلاٗاملت بن ؤؾالُب

 لؤلبىاء

 مٗهم آلاباء هدُجت لخٗامل جٟى٢هم بلى جاصي ٦ما ال٣ٗلُت ٢ضعاتهم همى في جازغ

، وخب ٖلى الدصجُ٘ ٢اثمت بإؾالُب خه الُٟل بُٖاء و واإلاٛامغة الاؾخُإل  في خٍغ

اث ؤٖلى بلى بهم الىنى٫  وؿخُُ٘ ٧ي هٟؿه ًٖ الخٗبحر م  مؿخٍى  والغقيالخ٣ضُّ

       .35والاهجاػ

ول٣ض اَخم "الٛؼالي" بإؾالُب اإلاٗاملت في ٦خابه " اخُاء ٖلىم الضًً"٣ٞا٫ :" 

ضم  خضا٫ في جإصًب الهبي و ابٗاصٍ ًٖ ؤصخاب الؿىء ، ٖو هىصح بمغاٖاة الٖا

الدؿاَل مٗه في اإلاٗاملت، ٦ظل٪ ٖضم جضلُله ، ٦ما هصح الٛؼالي بكٛل و٢ذ ٞغاٙ 

ا ، ٦ما اَخم الٛؼالي بكٛل و٢ذ ٞغاٙ الهبي الهبي بال٣غاءة وؤخ اصًث البالص وؤزباَع

ٟا٫ ، إلاا جاصًه مً جغوٌٍ وجىمُت  ؤًًا بخ٣ضًم الىصح لآلباء بإن حهخمىا بلٗب ألَا

لجؿم الهٛحر ، وإلاا ًيخج ٖجها مً بصزا٫ البهجت والؿغوع في هٟىؾهم بٗض ٖىاء 

 ال٣غاءة.

 جىعر ول٨جها ج٨دؿب بالخٗلم ،  ؤن الهٟاث الىٟؿُت ال  ٦ما ًظَب البٌٗ بلى

وجضٖم وجثبذ بالٗاصة ، ٣ُٞى٫ "ابً زلضون" ٧ل مىلىص ًىلض ٖلى الُٟغة ٞإبىاٍ 

 .36حهىصاهه ؤو ًىهغاهه ؤو ًمجؿاهه"

                                                           
 . 91م .1989بٛضاص الخ٨مت، بِذ مُبٗت الاحخماعي، الىٟـ ٖلم ، اخمض ٣ٌٗىب ؤما٫ 35
ت ، ٍمدمض الؿُض ابى الىُل ، ٖلم الىٟـ الاحخماعي  36 ، ال٣اَغة  1م٨خبت الاهجلى مهٍغ

 - 107    105م .2009
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مان)  peck & Havinghurst 1960)) و َاٞجهغؾذ بُ٪ و ٢ض اوضح ٞى َو

Howffman ()1963 )(مان ٞى ( "ؤن اإلاغا٣َحن ًبلٛىن الىطج  Howffman ()1963َو

 و يىابِ م٣ٗىلت  ٖلى ؾلى٦هم ، و 
ً
في ٌؿغ و ؾهىلت ٖىضما ًً٘ آلاباء خضوصا

الخٗا٠َ و الاَخمام و  ٖىضما ًخسظ آلاباء مى٢ٟا هدى ألابىاء ًدؿم بالخب و 

 ".الاًجابُت

 :الاكتراخاث

اًت ألابىاء   : اإلاخٟى٢حن هيمً زال٫ ما ؾب٤ وؿخسلو ؤن ؤَم ؤؾالُب ٖع

ت التي حؿاٖض ٖلى زل٤ ال٣ٗلُت - جبهغث ألاؾغة باإلاماعؾاث الىالضًت الؿٍى

اإلابضٖت و جل٪ الاججاَاث الؿلبُت التي جاصي بلى ٦بذ مىاَب الُٟل و ٖضم 

 ْهىعَا.

الخىاع بحن ؤٞغاص ألاؾغة، زانت بحن الىالضًً و ؤبىائهم، و حصجُٗهم ٖلى -

م و آعائهم  ت.الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاَع  ب٩ل خٍغ

ُت و ؤن - ت خ٣ُ٣ُت مىيٖى مً الًغوعي بن ًخٗٝغ الىالضًً ٖلى ؤبىائهم مٗٞغ

بت و  ج٩ىن هٓغتهم لؤلبىاء هٓغة بُٗضة ًٖ الخدحز و اإلابالٛت ٞال ًخهىعون وحىص اإلاَى

 الخٟى١ لضي ألابىاء الٗاصًحن و ال حهملىن مىاَب ؤبىائهم و ًخجاَلىجها.

مُىالث ألابىاء التي ًخجهىن بلحها و طل٪ مً  اخترام و ج٣ضًغ مىاَب و ٢ضعاث و -

بىن ٞحها. حر ٧اٞت الٓغوٝ و الىؾاثل إلاماعؾت ألاوكُت التي ًٚغ  زال٫ الدصجُ٘ و جٞى

ٖضم اإلاًا٣ًت و الدكضًض ٖلى الُٟل بإؾلىب خُاجه بالخىُٟظ الهاعم إلاىاُٖض -

ىجغ و ي٠ٗ ألا٧ل و اللٗب و الىىم و الاؾد٣ُاّ ، الن طل٪ ٢ض ًهِبه بال٣ل٤ و الخ

ً اججاَاث  الكهُت و ٣ًٟضٍ الث٣ت بالىٟـ و ٣ًل٤ مً اٖخماصٍ ٖلى هٟؿه و ج٩ٍى

 ٖضاثُت .

ججىب اإلاماعؾاث الؿلبُت ٧االؾتهؼاء بمىاَب الُٟل، ؤو خغماهه مً مماعؾت -

ا مً الٟكل الضعاسخي.   الهىاًاث زٞى
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 زاجمت :

 ب٩ِل 
َ
 ًجُب ؤن جداٍ

ٌ
 ٚالُت

ٌ
ىُت  َو

ٌ
اًِت والٗىاًت ، بن اإلاخٟى٢حن زغوة م٣ىماِث الٖغ

ى م٘ َظا ًدخاُج إلاً  ُ٘ إلاؿخ٣بٍل مكغ١ ، َو خُل ُغ إلاا خىالُه بىعي ٍو
ُ
ىٓ ًَ ٞاإلاخٟى١ُ 

د٤َ٣  ىا٫َ مغاَصٍ ٍو َٜ مإعَبه ٍو ٣ت ختى ًبل ضٞٗه إلاىانلِت مؿحرجه اإلاٞى ىحُهه ٍو ُُٗىه ٍو ٌُ

 ًىح
ً
ه ، وال٩ُل ٌٗلُم ؤن َظا الؿغاَج اإلاىحر اإلاخض٤ٞ بقٗاٖا

َ
ُر صعَب خُاِجه وخُاِة آمال

ًِ الغاسخت في زباٍث ُٞجُب   مً ؤٖمضِة َظا الَى
ً
٤ُِ هللِا ٖماصا ً ، ؾ٩ُىُن بخٞى آلازٍغ

 
ً
اًت ونض١ِ الٗىاًت مىا حمُٗا ًِ الٖغ  اإلاخٟى١َ بُدؿ

َ
وال بض لىا ٖىضما  .ؤن هدُِ

هخٗامل م٘ َظٍ الٟئت ) اإلاخٟى٢حن ( مً بجبإ ألاؾـ الصخُدت والتي حؿاَم بك٩ٍل 

اص في صٖم وعٖاًت وعٞ٘ مؿخىي َظٍ الٟئت و مً َىا ْهغث الخاحت بلى ْهىع ح

البرامج الخانت بهم ، في ؾبُل جد٤ُ٣ ؤٖلى مؿخىي مم٨ً مً خُث الاؾخٟاصة مً 

 . َا٢اث وبم٩اهُاث َاالء اإلاخٟى٢حن
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