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في عناًت وجىمُت ْضعاث اإلاىهىبحن،  وصوعها ألاؾغةجىاٛو هظا اإلآاٛ مىغىم 

ُهىم ألاؾغة وؤهمُتها باإلاجخمو، زم الخهٍغ نلى اإلاىهبت م نلى ؤوالالخهٍغ  مؿتهضَا

ىا بهظه الُئت، وضىال بلى حىهغ ى واإلاىه بحن ومسخلِ الهىاضغ التي مً شإنها ؤن حهَغ

ُت  مىغىنىا اإلاخمثل في الخهٍغ نلى الضوع الظي جٓىم به ألاؾغة في ؾبُل عناًت وجىم

ت اإلا  ؿانضة في طلٚ ْضعاث ألاؾُاٛ اإلاىهىبحن، وجىَحر البِئت ألاؾٍغ

ُاحاث  وزلظ البدث بلى ؤن اإلاىهىبحن بانخباعهم َئت زاضت لهم زطائظ واخخ

ًخؿلب غغوعة الاهخمام بهم غاص الهاصًحن، ألامغ الظي ًىُغصون بها نً يحرهم مً ألاَ

ُت  مً ْبل اإلاجخمو بشٙل نام، ومً ْبل ألاؾغة بشٙل زاص َهي جمثل البِئت ألاول

غة للؿُل اإلاىهىب، وطلٚالتي جمً٘ مً الاٖدشاٍ ا غ والغناًت اإلا٘ب ٛ  إلا٘ب مً زال

ل ما مً شإهه صنم  حسخحر  ٗل الىؾائل اإلااصًت واإلاهىىٍت، التربىٍت والخهلُمُت، ٗو

ً لها مؿخٓبل ػاهغ نلى اإلاضي البهُض  اإلاىاهب وجىمُتها، بما ًػم

 مىهىبحن  ؛مىهبت ؛ؤؾغة كلماث مفخاخيت:
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  :لدمت م

ت هي الثروة الخُُٓٓت ألي مجخمو، وؤَػل َائضة وؤنم              ؤضبدذ الثروة البشٍغ

هُها وؤٖثر نائضا مً الثرواث اإلااصًت ألازغي، بطا ما اعجٓى بها ؤلاوؿان وؤخؿً اؾخًاللها  

غ ؤلاهخاج وػٍاصجه وجىىَهه، َالضٛو حهلى ؤؾهمها بمىهىبحه ا  وبطا ما جم اؾخسضامها في جؿٍى

ومبضنحها، وجخٓضم نلى يحرها مً الضٛو بهٓىٛ نلمائها ومسترنحها، ؤما جلٚ الضٛو التي 

حهخمض نلى امخالٕ الثرواث اإلااصًت وخضها َةن مأٛ جلٚ الثرواث بلى الؼواٛ ما لم 

حن واإلابضنحن وبنضاص  ْى حؿخسضم نائضاتها  في بخضار بغامج ال٘شِ نً اإلاىهىبحن واإلاُخ

ما ًٓىٛ "ٖغوشاهٚ" في هظا اإلاجاٛ: "بن 62، ص6112)ؾاًبي، ؾغائٔ الهىاًت بهم  ( ٖو

خمو في خاحت صائمـت بلى عناًـت ؤضـداب الٓضعاث الظًً ؾىٍ ًطبدىن ػنماء إلاجا

يء الجى ههاإلاؿخٓبل، َةطا لم هٓم بغناًت جلٚ اإلاىاهـب الهٓلُت الُظة زحر عناًت و 

ٗا خمو هُؿه )الخىوس ي، إلاجهل ااإلاىاؾب لكهىعها و جبلىعها، َةن الخؿاعة جٓو نلى 

 ( 662، ص 6112

              This article dealt the role of the family in caring and developing 
the capabilities of the gifted, aiming to get acquainted first with the 
concept of the family and its importance in society, then to identify the 
talent and the various elements that would introduce us to this category, 
arriving to identify the role the played by the family in The way to develop 
the capabilities of gifted children, and provide a helping environment  
              The research concluded that the gifted as a special category have 
characteristics needs to separed from other ordinary individuals, which 
calls and requires the necessity of caring for them by society in general, 
and by the family in particular, it represents the primary environment that 
enables early detection and early care of the gifted child by harnessing all 
material, moral, educational and educational means, and everything that 
supports and develops talents, in a way that guarantees them a prosperous 
future in the long run. 
Key words: family; talent; talented. 
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ٔ ونلُه ؤضبذ الاهخمام باإلاىهىبحن مؿلبا جىاشضه ٗل اإلاجخمهاث التي ج ؿمذ بلى جدُٓ

ً الخٓضم والاػصهاع  اإلاسخلُت، وهظا ألامغ  ًخؿلب غغوعة تهُئت ٗل الىؾائل  في اإلاُاًص

غ  لهم، بما ٌؿمذ بغناًتهم  واجساط ٗل ؤلاحغاءاث اإلاؿانضة نلى الاٖدشاٍ اإلا٘ب

ٛ بهم بلى ؤنلى اإلاؿخىٍاث    ومؿاهضتهم وجىححههم ومخابهتهم، والىضى

غا َُهاألاولُت التي ًماعؽ لبُئت  ا ةألؾغا وبانخباع ؤن  إلاىاؾبا ُـحملا جهض، وخُاجه صُل

ومُاهُمه هدى  جىحهاجهمهالم  ج٘ىًًو صلُغا شسطُت ضُايت نلى جهمل َهي، لىمىه

ً لؤلؾغه، لظلٚ َةن  طاجه وهدى اإلاجخمو اإلادُـ ب ة صوع هام غي اٖدشاٍ اإلاىهىبحن م

ؤبىائها، وجٓضًم وؾائل الغناًت الالػمت لخىمُت ْضعاتهم وبمٙاهُاتهم، لظلٚ ًجب نلى 

ء بىا حلا مًألاؾغة ؤن جٙىن خٍغطت نلى الانخىاء بهم وعناًتهم، وجىَحر  اخخُاحاتهم 

(، 32، ص6116اعه )نِؿاوي، واػصهجٓضمه  ُٓٔحتو هُؿهصع نلى خماًت ْا ْيمجخمو عا

ت ؤلاحابت نلى الدؿاٛئ الغئِس ي الخالي: عؾاهظا ؤلا يفو ٛ في هظه الضعاؾت الىكٍغ  ؾىداو

 ُِٖ حؿاهم ألاؾغة في عناًت وجىمُت ْضعاث اإلاىهىبحن باإلاجخمو؟ -

ٛ الغئِس ي الهام هؿغح الدؿائالث  الخالُت: الُغنُت وبىاءا نلى الدؿائ

 ها في اإلاجخمو؟ما هى مُهىم ألاؾغة وؤهمُت -

 مُهىم اإلاىهبت واإلاىهىبحن واإلاالمذ اإلامحزة لهم؟ ما هى -

 ما هى الضوع الظي جلهبه ألاؾغة في اٖدشاٍ وعناًت ألاؾُاٛ اإلاىهىبحن؟ -

 :بدثأهداف ال

ؤهم ألابهاص واإلاالمذ نلى  ، والخهٍغالخهٍغ نلى َئت اإلاىهىبحن في اإلاجخمو صعاؾدىاداٛو ج

الخهٍغ نلى ما جمل٘ه ألاؾغة مً ؤهمُت في ؾبُل  غاَت بلى ، بالتي جمحزهم نً يحرهم

 اٖدشاٍ وعناًت وجىمُت ْضعاث اإلاىهىبحن 

  : بدثأهميت ال

 في الخالي: تهاًمً٘ جىغُذ ؤهمُ
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ٔ واإلاىهىبحن مً ؤهمُت ٖبحرة ب اإلاىهبتما ًدمله مىغىم  - انخباعهم نىطغ مهم في جدُٓ

 وعة الاهخمام بهم وعناًتهم اإلاجخمهاث، ما ًضَهىا ٖمجخمو لػغ  وجؿىع عقي 

-  ً ِ ألاؾغة بإهم الخطائظ اإلامحزة للمىهىبحن والاخخُاحاث التي ًىُغصون بها ن حهٍغ

ً ألاَغاص الهاصًحن مما ٌؿانضهم في الخهٍغ نلحهم واٖدشاَهم   يحرهم م

ِ ألاؾغة باألصواع اإلاىىؾت بها في ؾبُل مؿانضة ومؿاهضة ؾُلهم  - حؿانض في حهٍغ

ٛ مىهبخه اإلاىهىب، وعناً  خه الغناًت الالػمت والٙاَُت إلاجا

 الخصائص(، الىظائف ،اإلادىز ألاول : ألاسسة ) اإلافهىم

ألاؾغة اللبىت ألاؾاؾُت في ٗل اإلاجخمهاث، َهي جمثل البِئت ألاولُت التي ًترنغم حهخبر 

 ً دؿب الطبًت الاحخمانُت اإلامحزة للمجخمو الظي ٌهِش َُه، وم ها، وٍ٘ الُغص في ُٖى

ا، ونلُه مً زالٛ الخالي ا ً٘دؿب ٗل مالمذ الؿلىٕ والثٓاَت اإلآبىلت احخمانُزالله

 ّ  لى: بؾيخؿغ

 حعسيف ألاسسة:  :أوال

 ً ً م ُاث ألاؾغة بازخالٍ الهلماء، وبازخالٍ جىحهاتهم ومجاالتهم، ول٘ لٓض جىىنذ حهٍغ

ُاث  ً الخهٍغ ٛ الخالي ؾىٓىم بهغع حملت م  الخطغ:نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال للمىهىبحن زال

ها ) - ُت  (Murdokٌهَغ ْخطاصي ووقُ ، وحهاون ا ؤنها:" حمانت جخمحز بمٙان بْامت مشتٕر

ىحض بحن ازىحن مً ؤنػائها نلى ألاْل نالْت حيؿُت ٌهتٍر بها اإلاجخمو،  ت، ٍو جٙازٍغ

ٗان مً وؿلهما ؤو  وجخٙىن ألاؾغة نلى ألاْل مً طٖغ بالٌ وؤهثى بالًت، وؾُل ؾىاء 

 (61، ص6110بالخبجي )صخماوي، 

وحهٍغ ؤًػا في الٓامىؽ الىٓضي لهلم الاحخمام  بإنها:"الهُئت التي جمحز ؤلاوؿاهُت،  -

والتي ال ًمً٘ جُؿحر ؤي هُئت ؤزغي صون الغحىم بلحها  ألنها جمثل هىاة اإلاجخمو، وهي 

جخإلِ مً مجمىنت مً ألاَغاص ًخٓاؾمىن ألاصواع َُما بُجهم"، مً مىؿلٔ ؤنها حمانت 

هِشىن مهِشت واخضة ، مً ألاشخ غجبؿىن بغوابـ الؼواج والضم ؤو الخبجي، َو  ً اص

خُانلىن الٙل مو آلازغ  في خضوص ؤصواع الؼوج والؼوحت، ألام وألاب، ألار وألازذ،  ٍو

ت )نبِشاث و نماعي،  شٙلىن زٓاَت مشتٖر  (103، ص6110َو
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ها ) - هَغ مً ألاب وألام  ( ؤنها:"ؤنها حمانت احخمانُت ضًحرة جخٙىن ناصةBogardusَو

ُت  ىم ألاؾغة بترب ٓاؾمىن اإلاؿاولُت، وٓج خ وواخض ؤو ؤٖثر مً ألاؾُاٛ ًدباصلىن الخب ٍو

ٓت احخمانُت  ىن بؿٍغ  ألاؾُاٛ وجىححههم وغبؿهم لُطبدىا ؤشخاضا ًخطَغ

ٗاًم( بإنها:"ماؾؿتٖما  - ها نالم الاحخمام )بمُل صوع احخمانُت جٙىهذ ألؾباب  ٌهَغ

ـ ؤنػ غجب  (26، ص6112ائها خٓىُْا وزلُٓا ببهػهم البهؼ )نؼي، احخمانُت، ٍو

ـ  (Burgess et Lookeؤما ) - غجبؿىن بغواب اها نلى ؤنها:"حمانت مً ألاشخاصً  َٓض نَغ

خُانلىن ٗل مو آلازغ في خضوص ؤصواع  الؼواج والضم والخبجي، وَهِشىن مهِشت واخضة، ٍو

شٙلىن و  ت )صخماوي، الؼوج والؼوحت، وألام وألاب وألار وألازذ، َو ، 6110اخضة ومشتٖر

 (61ص

ها )ؾىاء الخىلي( بإنها:"حمانت احخمانُت ؤؾاؾُت وصائمت، وهكام احخماعي  - ٖما حهَغ

عئِس ي، وهي لِؿذ ؤؾاؽ وحىص اإلاجخمو َدؿب بل مطضع ألازالّ والضنامت ألاولى 

ي، لػبـ الؿلىٕ وؤلاؾاع الظي ًخلٓى َُه ؤلاوؿان ؤٛو صعوؽ الخُاة الاحخمانُت  )نؼ 

 (21، ص6112

-  ً ٖما حهٍغ نلى ؤنها "وخضة احخمانُت اْخطاصًت، بُىلىحُـت جخ٘ـىن مـً مجمىنت م

ىحضون في بؾاع مً الخُانـل  ألاَغاص الظًً جغبؿهم نالْاث مً الـؼواج والـضم والخـبجي، ٍو

ـت و الاحخ ٖـؼ وألاصواع، جٓىم بخإصًت نـضص ـمً الىقـائِ التربٍى مانُـت، نـبر ؾلؿـلت مـً اإلاغا

 (662، 6112والثٓاَُـت، والاْخطاصًت  )الخىوس ي، 

هىم ألاؾغة،  بال ؤهىا  ِ ُم ِ الؿابٓت وحىص ازخالٍ في حهٍغ وه٘ظا ًكهغ مً الخهاٍع

ت َُما بُجها واإلاخمثلت َُما ًلي:  ًمً٘ عضض بهؼ الىٓاؽ اإلاشتٖر

ٍ بىحىصها احخمانُا  ؤنها-  ماؾؿت احخمانُت مهتر

ً ػوححن نل-  ى ألاْل، جٙىن بُجهما نالْت حيؿُت ؤنها جخٙىن م

ً ألابىاء ؤًػا -  ؤنها جخٙىن م

ً ؤنػائها وقُُت مىىؾت به -  لٙل نػى م

ٕ والخالػم اإلاؿخمغ -  غغوعة الؿً٘ اإلاشتر
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 خصائص ألاسسة: :ثاهيا 

انُت، ومً بحن هظه الخطائظ التي جخمحز بها ٖماؾؿت احخمجخمحز ألاؾغة بمجمىنت مً 

 آلاحي:الخطائظ هظٖغ 

ٛ الخجمو  - 1  هي ؤبؿـ ؤشٙا

 جىحض في ٗل اإلاجخمهاث وفي ٗل ألاػمىت  - 6

ً وؾائل اإلاهِشت ألَغاصه   - 2  هي الىكام الظي ًام

هضه للمجخمو  - 2 مغهه نلى الخُاة، َو ـ احخماعي ًدُـ بالُغص، ٍو ٛ وؾ  ؤو

 جازغ  وجخإزغ بالىكم الاحخمانُت ألازغي  - 6

َحها ْىانضها جماعؽ هُىطا نلى ؤَغاصها بانخبا - 2 دشغب الؿُل   ً عها ؤٛو ماؾؿت

سػو لهاصاتها وجٓالُضها   الخىكُمُت ٍو

جىٓل مً زالٛ نملُت الخيشئت الاحخمانُت الُٓم الثٓاَُت الؿائضة في اإلاجخمو )نؼي،  -0

 (21، ص6112

ونلُه حهخبر  الخطائظ الؿابٓت الظٖغ مً ؤبغػ الخطائظ الهامت التي جمخاػ بها  ألاؾغة 

ٙامل هظه الخطائظ لخهؿي ألاؾغة اإلاٙاهت في ٗل اإلا جخمهاث ؤلاوؿاهُت، بدُث جخ

 ٕ وألاهمُت التي هي نلحها في اإلاجخمو، لً٘ وبغاَت الى هظه الخطائظ ْض جٙىن هىا

ُت التي  بهؼ مً الخطائظ  ؤلاغاَُت، والتي جغجـب بشٙل وزُٔ بالخطىضُت الثٓاَ

ً اإلاجخمهاث ألازغي   جمحز ٗل مجخمو نً يحره  م

 وظائف ألاسسة: -الثا ث

ُا  هكغا للمٙاهت التي جدخلها ألاؾغة في اإلاجخمو، وطلٚ هكغا إلاا جٓضمت مً الىقائِ  صازل

 نلى مؿخىي ؤَغاصها، وزاعحُا نلى اإلاؿخىي اإلاجخمو، وجخمثل وقائِ ألاؾغة في آلاحي:

ىم بدُل الىىم البشغي مً زالٛ بشبام الخاحا - 1 ث الىقُُت البُىلىحُت: ألاؾغة ٓج

ـ مىؿُٓت وشغنُت وْاهىهُت   الجيؿُت نلى ؤؾ
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الىقُُت الىُؿُت: جٓىم ألاؾغة بضوع َهاٛ في همى الظاث واإلاداَكت نلى ْىتها، َهي  - 6

بىاء مدضص حؿمذ للظاث بةصعٕا الىاْو والخيبا بالؿلىٕ في مسخِل اإلاىاِْ، بغاَتبلى 

مُمت، ال هجضها في ؤن ألاؾغة جٓىم نلى عوابـ وزُٓت مً الهالْاث الصخطُت والخ

 الجماناث ألازغي 

ْخطاصًت، وجبضو هظه الؿبُهت واضخت بطا  - 2 ْخطاصًت: حهخبر ألاؾغة وخضة ا الىقُُت الا

ٗاهذ ْائمت في الهطىع الٓضًمت بٙل مؿخلؼماث الخُاة  ش ألاؾغة، َٓض  عحهىا بلى جاٍع

 واخخُاحاتها، وبٙل مكاهغ اليشاؽ الاْخطاصي 

ِ الىقُُت الثٓاَُت:  - 2 دش ٓها ً٘ ٓاَت بلى الؿُل، َهً ؾٍغ حهض ألاؾغة ؤصاة لىٓل الث

ُم  زٓاَت نطغه وبُئخه، وَهٍغ ألاهماؽ الثٓاَُت الؿائضة في اإلاجخمو مً مهاًحر ْو

 احخمانُت والهٓائض والاججاهاث، والهاصاث والخٓالُض   الخ 

مىذ الخماًت وقُُت الخماًت: حهخبر ألاؾغة مؿاولت نً خماًت ؤنػائها، َاألب ال ً - 6

ظلٚ ًُهل ألابىاء  الجؿمُت َٓـ، بل ًمىذ ؤًػا الخماًت الىُؿُت والاْخطاصًت، ٖو

 (103، ص6110لآلباء نىضما ًخٓضمىن في الؿً )نبِشاث و نماعي، 

 أهميت ألاسسة:  :زابعا 

ٚ مً زالٛ الخطائظ التي جمخاػ بها  غاصها، َهي بظل ألاؾغة، والىقائِ التي جٓضمها أَل

ٖبحرة نلى مؿخىي البىاء الاحخماعي، ونلى ؾبُل الظٖغ ال الخطغ جخمثل  حشًل ؤهمُت

 ؤهمُت ألاؾغة باليؿبت للُغص في آلاحي:

٘دؿب الهاصاث  - 1 ً، ٍو مً زالٛ ألاؾغة ًخهلم الؿُل ؤؾالُب الخهامل مو آلازٍغ

ٗان اإلاجاٛ ؤوؾو  لما ػاصث الغناًت ٗلما  والٓىانض ألاؾاؾُت والؿلُمت في اإلاسالؿاث ٗو

ً الهالْاث )ػنُمُت،   ( 26، ص6116لخجاعب وهماطج  ؤٖثر م

ٓاَت اإلاجخمو  - 6 ٔ مو ز ٗاتهم بما ًُخ حهمل نلى غبـ ؾلىٕ ألابىاء  وجىكُم ؾلى

ت ؤَغاص  ومهاًحره، وجدُٓٔ الخُِ٘ مو الىؾـ الاحخماعي الظي ًطل بالُغص بلى مشاٖع

، 6111لهابض، اواججاهاتهم) اإلاجخمو، ؤو ؤنػاء الجمانت في ؤَٙاعهم وجطىعاتهم وُْمهم 

 ( 21ص



 ط د/  صدًلت الفخني
 

270 

 

جيهئ ألاؾغة للُغص اإلاجاٛ الٖدؿاب الخبراث اإلاخىىنت، ومً زاللها جخدٓٔ َغص  - 2

ُت ْض جكهغ في ألابىاء )الؿُض،  ً ؤًت اهدغاَاث ؾلٖى  ( 122، 6111الىْاًت والهالج م

ولى في جيشئخه ؾاإلاا ؤن ألاؾغة  هي الجمانت ألاولُت في خُاة الؿُل، َهي اإلاؿاولت ألا  - 2

 ( 20، ص6110)ؾالمت، 

يغؽ نىامل غبـ صازلُت التي ًدخىيها الػمحر، وجطبذ حؼءا ؤؾاؾُا لظاجه، َةن  -6

ٗاهذ مً ألاهىام ؤلاًجابُت ًىضِ الػمحر بإهه حي، وؤَػل وؿٔ  مٙىهاث الػمحر بطا 

ً نمغ،   ( 21، ص6112الػمحر في طاث الؿُل ؤن ًٙىن ألابىًٍ ْضوة ألبىائهم )ب

ُاة الُغص، َهي حهمل نلى جغبِخه       ًكهغ مما ؾبٔ ؤن ألاؾغة لها ؤهمُت ٖبحرة في خ

ىم  وتهظًبه وعناًخه هُؿُا واحخمانُا وصخُا، ٖما حهمل نلى مخابهخه وجىححهه، وٓج

ٓبىلت بحخمانُا  لضًه وحصجهه نلحها، باإلآابل ججهاه  بًغؽ مسخلِ ؤهماؽ الؿلىٕ اإلا

ت التي  ٗاث اإلاىدَغ ً نً الؿلى ال ًخٓبلها اإلاجخمو، وهي حهخبر بِئت جمثل ضىعة مطًغة ن

غاصها بما جدخىٍه مً ناصاث وجٓالُض  ٓاَت اإلاجخمو أَل اإلاجخمو ال٘بحر َهي حؿعى لخمٍغغ ز

حر ٗل الىؾائل التي حؿمذ ألبىائها  وؤنغاٍ وؤؾالُب الخُاة اإلاسخلُت، ٖما حهمل نلى جَى

 انلحن في الخُاة الاحخمانُت بإن ًٙىهىا ؤَغاصا ضالخحن في اإلاجخمو، وَ

 ماهيت اإلاىهبت واإلاىهىبين:: اإلادىز الثاوي

هكغا والباخثحن وطلٚ  الهلماء ىي لضيهاٛ مىغىم اإلاىهبت واإلاىهبحن ؤهمُت ْط

لؤلهمُت التي جدخلها هظه الُئت باإلاجخمهاث ؤلاوؿاهُت، َهي جمثل ؤخض ؤهم اإلاىاعص 

ت التي مً شإنها جدُٓٔ الخؿىع والخ ٓضم للبلضان في اإلاجاالث الخُاجُت اإلاسخلُت، البشٍغ

ّ في هظا اإلادىع الى:  ونلُه ؾيخؿغ

 حعسيف اإلاىهبت: :أوال 

ٍٛ وازخال        ِ اإلاىهبت واإلاىهىبحن هٓؿت حض بحن الهلماء واإلاسخطحن، وهى  ًٍمثل حهٍغ

في طلٚ شإهه شإن ال٘ـثحر ـمً اإلاطؿلخاث الىُؿُت، ألامغ الظي اوه٘ـ نلى حىاهب 

خمـو؛ وألاؾالُب اإلاخبهت اإلاجة في صعاؾاث اإلاىهبت مثل: جدضًض وؿـبت اإلاىـهىبحن في نضًض

هخبر مطضع هظا الخباًً هى  في ال٘شِ نجهم؛ وؾّغ عناًتهم والخهامل مههم ويحرها، َو
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سُـت لضعاؾت اإلاىهبت والتي بضؤث مىظ ؤمض بهُض ) الؿالب،   (26، ص6116اإلاؿـحرة الخاٍع

ُ  اث اإلاىهبت َُما ًلي: وجخمثل جطيُُاث حهٍغ

 الخعسيفاث الكميت: - 1

ٗائه بهدغاَان مهُاعان  ٗاء، َهى ٗل شخظ ًٍؼض مهامل ط حهخمض ؤؾاؾا ٖمُا بضاللت الظ

 ً ت، ؤو هى الُغص الظي ًدخل مغجبت ؤنلى م ٗاء مجمىنخه الهمٍغ نً مخىؾـ مهامالث ط

ِ اإلاىهىبحن ٖم6% 6 مً٘ جطُي ا حاء في مً مهضٛ جدطُل مجمىنخه الضعاؾُت، ٍو

ٗاء نلى الىدى الخالي:  اإلاىؾىنت الهاإلاُت الجضًضة خؿب ؤصائهم نلى ازخباع الظ

-( ً ٗائه ًبضؤ م ٗان ط  ( 116شخظ مىهىب المو بطا 

-( ً ٗائه ًبضؤ م ٗان ط ـ اإلاىهبت بطا   ( 121شخظ مخىؾ

-( ً ٗائه ًبضؤ م ٗان ط  ( 126شخظ مغجُو اإلاىهبت بطا 

ٗان ط- ً )شخظ اؾخثىائي اإلاىهبت نبٓغي بطا   ( 121ٗائه ًبضؤ م

-( ً ٗائه ًبضؤ م ٗان ط  (10، ص 6112(  )الىبهان، 106شخظ مخهمٔ اإلاىهبت نبٓغي بطا 

ٗاء  ٗاء التي جمحز اإلاىهىبحن، ومً زالٛ صعحت الظ ُاث  ال٘مُت نلى صعحت الظ ؼ الخهٍغ جٖغ

ًمً٘ بظلٚ جدضًض الُّغ بحن الصخظ اإلاىهىب والصخظ الهاصي، بغاَت الى ؤن 

ٗاء ً  صعحاث الظ َخطىُهم  بظلٚ م ػا الُغوْاث بحن اإلاىهبحن َُما بُجهم  جدضص ًؤ

 ِ ت، وبظلٚ َهظا الخهٍغ ٍغ مىاهب بؿُؿت الى ؤنلى صعحاث اإلاىهبت وضىال الى الهٓب

ّ الهٓلي َٓـ صون يحرها مً اإلاىاهب  ٗاء والخُى  ًدطغ اإلاىهبت في صعحاث الظ

 الخعسيفاث خسب السماث السلىكيت: - 6

ىر وؤمثاٛ "جحرمان" وهىلىجىعث" بلى هدُجت مُاصها ؤن جمثلذ صعاؾاث وبد

ألاؾُاٛ اإلاىهىبحن ًكهغون ؤهماؽ مً الؿلىٕ والؿماث التي جمحزهم نً يحرهم 

(، ومً ؤبغػ ؾماث اإلاىهىبحن الؿالْت واإلاغوهت وألاضالت في 21، ص 6111)مُخىص، 

ىة الضاَهُت واإلاثابغة والٓضعة نلى الالتزام بإصاء اإلا هماث، والاهُخاح نلى الخبرة الخُ٘حر ْو

 ( 22، ص6112)اإلاهاًؿت والبىالحز، 



 ط د/  صدًلت الفخني
 

272 

 

ٗان مؿخىاه ؤن ًبظٛ  ُت حصجو الُغص مهما  ُاث  الؿماث الؿلٖى ٖما ؤن حهٍغ

ْطاع حهضه نلى بجمام نمله بإَػل ما ٌؿخؿُو، ونلى الخهامل مو اإلاؿائل البؿُؿت 

ٔ الانخماص نلى ؤبغػ ؾماث اإلاىه بت مثل خب الاؾخؿالم بؿّغ نكُمت ومسخلُت نً ؾٍغ

للخلٓاث  Renzulliجىىم اإلاُىٛ ونمٓها وؾغنت الخهلم والاؾدُهاب، ومً ؤشهغها مُهىم 

ض نلى ؤهمُت جىاَغ اإلاؿخىي َىّ اإلاخىؾـ واإلاهاعاث  الثالر للؿلىٕ اإلاىهىب الظي ًٖا

غص مً ؤلاجُان بؿلىٕ مىهىب في اإلاؿائل  ؤلابضانُت والالتزام بإصاء الهمل لُخمً٘ اُل

 (26، ص6116لبؿُؿت  )مطحري، ا

ُت الت ُت نلى مجمىنت مً اإلاكاهغ الؿلٖى ِ ؤَ الؿماث الؿلٖى ؼ الخهٍغ ي ًٖغ

ْت جمحز الُغص اإلاىهىب نً يحره  مً ألاَغاص الهاصًحن، ٖإن ًخمحز  بالضاَهُت والؿال

واإلاغوهت وؾغنت الخهلم   ويحرها مً الخطائظ التي ؾىهغغها الخٓا َُما ًسظ 

ِ اإلاىهىب ْض ال زطائظ اإلاىهى  ُت في حهٍغ بحن، لً٘ الانخماص نلى الخطائظ الؿلٖى

ِ الصخظ اإلاىهىب بانخباعه مسخلُا نً الصخظ الهاصي   ًدضص خُٓٓت حهٍغ

 الخعسيفاث اإلاسجبعت بداجاث اإلاجخمع: - 2

ُاث  حؿدىض لخاحاث اإلاجخمو وُْمه الؿائضة وجبها لىىم ألاًضًىلىحُت  وهي حهٍغ

ْخطاصً ُخىص، الؿُاؾُت والا ، 6111ت واإلاهخٓضاث الؿائضة ولهظا لِؿذ حامضة  )م

وهي مغجبؿت بهىطغي الؼمان واإلاٙان، َُي غىء ٗل مجهما جُؿغ اإلاىهبت   (21ص

ِ اإلاىهبت ًجب ؤن ًٙىن في بؾاع احخماعي ألن  هىمها، خُث ًظٖغان حهٍغ دشٙل ُم ٍو

والثٓاَت هما اللظان ؤلاوؿان ْاصع نلى اجُاّ نضص ٖبحر مً اإلاهاعاث، بال ؤن اإلاجخمو 

(، وبالخالي َالؿُل 66، ص6116ًدضصان ؤًا مً هظه اإلاهاعاث ٌهض مً اإلاىاهب )ؾلهذ، 

اإلاىهىب هى الظي ًٙىن ؤصائه مخمحزا بطىعة جسضم ؤهضاٍ اإلاجخمو وُْمه، وجلبُت 

 ِ خاحاجه طاث ُْمت باليؿبت له ٖمجخمو بوؿاوي وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن هظا الخهٍغ

 ( 26، ص6111إلاىهبت  )الهؼة، ًىؾو مُهىم ا

ِ اإلاىهىبحن خؿب خاحاث اإلاجخمو  نلى ؤن اإلاىهبت ال ًمً٘ ؤن  ؼ حهٍغ ًٖغ

ٗاهذ َهال جسضم اإلاجخمو وحهىص نلُه بالىُو والُائضة، ؤي ؤنها  جٙىن مىهبت بال بطا 

مغجبؿت بشٙل ٖبحر بهامل اإلاٙان والثٓاَت التي جمحز مجخمو نً يحره، بغاَت الى ؤن 
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ِ ا إلاىهبت ًسػو لهامل الؼمان ؤًػا، َبهؼ اإلاهاعاث الؿائضة في خٓبت ػمىُت حهٍغ

لما مغ نلحها الؼمان جطبذ ؤٖثر بؿاؾت  ٗاهذ حهخبر مىهبت في طلٚ الىْذ، ٗو ْضًمت مثال 

 في وْذ ًٙىن ؤٖثر جؿىعا 

 الخعسيفاث التربىيت: - 2

ُاث التي جخػمً بشاعة واضخت للخاح         ٓطض بها حمُو الخهٍغ ت بلى مشغوناث ٍو

وبغامج جغبىٍت مخمحزة، بما في طلٚ اإلاجهاج وؤؾلىب الخضَعـ لخلبُت اخخُاحاث اإلاىهىبحن 

" ألاؾُاٛ Gallager(، وفي هظا ؤلاؾاع ٌهٍغ "11، ص6111في مجاالث نضة )مُخىص، 

اإلاىهىبحن نلى ؤنهم "هم ؤولئٚ الظًً ًخم الخهٍغ نلحهم مً ْبل ؤشخاص ماهلحن، 

دخاحىن بلى بغامج جغبىٍت مخمحزة، وزضماث والظًً لضًه مٓ ُو ٍو ضعة نلى ألاصاء الَغ

ُٓٔ  الُائضة لهم  بغاَُت ؤٖثر مما ًٓضمه البرهامج الهاصي بهضٍ جمُ٘جهم مً جد

  (22، 6116وللمجخمو مها )مطحري، 

ُاث شُىنا للمىهبت هى 6113وْض ؤشاعث صعاؾت الؿهضي)          م( بلى ؤن ؤٖثر الخهٍغ

ِ م٘خب ُ٘ت  نام ) حهٍغ ٍ 1361التربُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ م(، والظي ؤضبذ ٌهغ

ِ )محرالهض(الٓائل: " ِ بهض طلٚ بخهٍغ ًخم ال٘ـش بن اإلاىهىبحن ؤو اإلاخمحًزً هم الظًً 

حن ومخسططحن، والظًً جٙىن  لضيهم ْضعاث واضخت  نـجهم مـً ْبـل ؤشخاص مهُى

دخـاحىن ب ٚ ومٓضعة نلى ؤلاهجاػ اإلاغجُو، ٍو لى بـغامج جغبىٍـت زاضـت، وزـضماث ؤٖثـغ مـً جلـ

ٔ مـؿاهمتهم لظواتهم  اإلآضمـت للؿلبـت الهـاصًحن في ـبغامج اإلاضعؾـت الهاصًـت، مـً ؤحـل جدُٓـ

ٗاصًمي، َةنهم  وللمجخمو، وبغـاَت بلى ؤنـهم ًخمخهـىن بـضعحاث نالُـت مـً الخـدطُل ألا

ـضعاث مي  ًبرػون في واخض ؤو ؤٖـثغ مـً آل ٗاًص ـت نامت، اؾخهضاص ؤ الخالُـت: − ْـضعة نُٓل

ُت  مدضص، جُ٘حر ببضاعي ؤو بهخاجي، ْضعة ُْاصًت، بهجـاػ َىـي ؤو بطغي، ْضعة خٖغ

اعي،    (23، ص6116مُٙاهُُ٘ت" )الَغ

ُاث التربىٍت ؤنها حشحر الى خاحاث ألاَغاص  ِ اإلاىهبت خؿب الخهٍغ ًكهغ ؤن حهٍغ

سخلُىن نً ألاَغاص اإلاىهىبحن، واإلاخمثلت في خاح تهم الى  بغامج جغبىٍت زاضت، ٗىنهمً 

حر ؤشخاص ماهلحن إلاخابهتهم وعناًتهم مً ؤحل اؾخًاللهم   الهاصًحن، بغاَت الى جَى
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، لً٘ هظا ال ًٓضم الاؾخًالٛ ألامثل بما ٌهىص نلحهم ونلى مجخمههم بالىُو والُائضة

ً يحرهللوضُا واضخا  ً جمُحزهم ن ً الهاصًحن مىهىبحن وال ُِٖ ًم٘  م م

 الخعسيفاث خسب الاججاه اإلاخعدد: - 6

هٍغ اإلاىهىب خؿب هظا اإلاجاٛ بإهه الُغص الظي ًكهغ جمحزا مٓاعهت باإلاجمىنت  َو

ً ألابهاص الخالُت: ت التي ًيخمي بلحها  في واخض ؤو ؤٖثر م  الهمٍغ

- ً ٗاء نلى اهدغاَحن مهُاٍع ض َحها وؿبت الظ ً الٓضعة الهٓلُت الهالُت التي جٍؼ مىحبحن ن

 اإلاخىؾـ 

ً مجاالث الخُاة -  الٓضعة ؤلابضانُت الهالُت في ؤي مجاٛ م

ٗاصًمي اإلاغجُو -  الٓضعة نلى الخدطُل ألا

اغُت، اللًىٍت -  الٓضعة نلى الُٓام بمهاعاث مخمحزة مثل اإلاهاعاث الُىُت، الٍغ

، 6116لهذ، الٓضعة نلى اإلاثابغة والالتزام والضاَهُت واإلاغوهت وألاضالت في الخُ٘حر  )ؾ-

  (31ص

ٗاء  ٓخطغ نلى صعحت الظ ِ اإلاىهبت خؿب الاججاه اإلاخهضص نلى ؤن اإلاىهبت ال ج ؼ حهٍغ ًٖغ

ٗاصًمُت طٚل لدشمل َٓـ، بل ًمً٘ ؤن جخجاوػ  اغُت وألا مسخلِ اإلاىاهب الُىُت والٍغ

حن في  واللًىٍت    ويحرها مً اإلاىاهب التي جكهغ جمحز الُغص نً يحره مً ألاَغاص الهاًص

 االث مخهضصة ومسخلُت في الخُاة مج

 خصائص اإلاىهىبين :ثاهيا 

لٓض جىضل الهضًض مً الباخثحن مً زالٛ صعاؾاتهم اإلاخهضصة الى جدضًض 

مً٘ مً زاللها  مجمىنت مً الؿماث والخطائظ التي ًخمحز بها الصخظ اإلاىهىب، ٍو

 الخهٍغ نلحهم، وجخمثل زطائظ اإلاىهىبحن في الخالي:

 يت:الخصائص العلل - 1

نلى ألاْل للؿُل مٓاعهت  2 1یخمحز اإلاىهىبىن بإنهم ؤؾغم مً الهاصیحن في همىهم الهٓلي 

ٗاء هي  ٚ نلى انخباع ؤن وؿبت الظ ً ؤهم الخطائظ:21 1بالؿُل الهاصي، طل  وم
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ً مب٘غة  خطیلتهم ػیاصة -  .اللًىیت في ؾ

غة نىضما  - ً اػصیاص ْضعتهم نلى اؾخسضام الجمل الخامت في الؿً اإلا٘ب یهبرون ن

  ؤَٙاعهم

 بالیٓكت، وْضعتهم الُائٓت نلى اإلاالخكت والاؾدیهاب وجظٖغ ما یالخكىهه  یخمحزون -

غاءة في ؾً مب٘غة، باليؿبت لًحره مً ألاؾُاٛ الهاصیحن ْض یخهلم  - الٓضعة نلى حهلم آل

 ِ غاءة جلٓائیا صون ؤي جىحیه ؤو بعشاص مً ال٘باع ) شٍغ بهؼ ألاؾُاٛ اإلاىهىبحن آل

  (62ص ،6116وؾهاٛ، 

-  ٕ ٘ـحر اإلاىؿٓـي وبصعا هـم اإلاهـاوي والخُ ـض َو الٓضعة نـلى الاؾـخضالٛ والخهمـُم والخجٍغ

 .الهالْاث

حز واإلاثابغة والاهدباه واإلاالخكت -  .ْاصع نلى التٖر

ُٓـت وهكام  - ً اعجباؾـاث مىؿُٓـت وصْ غاء والخهمـُم وج٘ـٍى ْاصع نلى الاؾخيخاج والاؾٓخ

ً ا  لهالْاث بحن ألاشُاء حضًض م

ؿخسضم ألاؾـالُب ؤلابضانُـت في مهالجتها  - ٛ اإلاش٘الث بإؾلىب مخهضص للخلىٛ، َو  ًدىاو

ْاصع نلى الخسؿُـ والخىكُم والاؾدبطاع وبـحغاء الخجـاعب وجغجُـب ألاَ٘ـاع وألاشُاء  -

اعي،  ٓت يحر ناصًت وال ًدبو ألاؾالُب الغوجُيُت في ؤنماله )الَغ   (62 ، ص6116بؿٍغ

 الخصائص الجسميت: - 6

ؤقهغث  هخائج الضعاؾاث اإلاؿخُُػت لهلماء الىُـ ؤن مؿخىي الىمى الجؿمي والصخت 

ّ اإلاؿخىي الهاصي خُث جخمحز  الخطائظ الجؿمُت لضيهم بـ :   الهامت لهظه الُئت ًُى

مخاػون باللُاْت البضهُت والصخت الجُضة  - ً الهاهاث الجؿمُت ٍو  الخلى م

ي ٖما ؤنه  - ً خُث جٙىٍجهم الجؿمي ووشاؾهم الخٗغ  م ًُىْىن ػمالئهم م

ىامىن بالىىم لُتراث ْطحرة   -  باإلغاَتبلى ؤنهم ًمخاػون بؿاْت نالُت في الهمل ٍو

ً الخُىٍت واليشاؽ )مُخىص،   -  ( 22، ص6111ًمخاػون بٓؿـ واَغ م
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 ُت:ًخمحز اإلاىهىبىن بالخطائظ الاهُهالُت الخالالخصائص الاهفعاليت: -2

ًمُــل بلى اإلاــغح والضنابــت الـخـي جكهــغ في الخىاضــل اللُـكـي ؤو نــلى ـشـٙل عؾىماث ؤو  -

 ً  ٖخاباث ؤو حهلُٓاث بضون بًظاء آلازٍغ

ًكهغ اإلاىهىبىن ناصة خؿاؾُت شـضًضة إلاـا ًـضوع في مدـُـ ألاؾغي واإلاـضعس ي  -

ـغح ف ـشهغ باـلػُٔ واُل ـت لـضي يحرهم والاحخمانـي بـشٙل نـام، َو ْـِ ْـض جبـضو ناًص ي مىا

ً الهاصًحن  .م

ٛ والخُٓٓت  - ّ في الخاحاث الهلُا للمجخمو مثل الهضالت والجما  الاؾخًغا

ً جٓىص ً يالبا إلاؿخىٍاث نالُت مً ؤلاخباؽ مو الظاث  - جىْهاث مً الظاث ومً آلازٍغ

 ً  ومو آلازٍغ

مـتاجطاٍ اإلاىهىبحن بمؿخىٍاث نالُت مً الثٓت بالىُ - ىة الهٍؼ والخُاٛئ  ,ـ، واإلاثابغة ْو

اعي،  ً وعْت اإلاشانغ )الَغ ِ مو آلازٍغ  (60، ص6116واإلاغح، والخهاؾ

 ٖما ؤن اإلاىهىبىن ًمخاػون بسطائظ احخمانُت جخمثل في:الخصائص الاجخماعيت: - 2

ً في شاونهم  - ٓاومىن الػًىؽ الاحخمانُت وجضزل آلازٍغ ت ٍو  ٌشهغون بالخٍغ

ً ًباصعون للهم -  ل ولضيهم وهم نلى اؾخهضاص  لخٓضًم اإلاهىهت لآلزٍغ

ت في ؤيلب اليشاؾاث البُئُت  - مُلىن للمشاٖع ؤنهم ًدبىن اليشاؽ الثٓافي والاحخماعي ٍو

 والخُالث واإلاىاؾباث الهامت 

مُلىن إلاطاخبت ألاٖبر مجهم والظًً ٌشبهىنهم - ؤن لضيهم الٓضعة نلى ٖؿب ألاضضْاء ٍو

 ( 20، ص6111جمخههم بالؿماث اإلآبىلت احخمانُا )مُخىص،  باإلاىاهب، بغاَت بلى

 في الخالي: هظه ألازحرةجخمثل الخصائص الخعليميت: - 6

ْا  - غ ٖما لضيهم ؾالْت لًىٍت نالُت وجُى ًخمحزون بظاٖغة ْىٍت ولضيهم ْضعة نلى الخٖظ

اغُاث   في الهلىم والٍغ

 الاهدُاػ والاؾخٓاللُت في الخهلم ًخمحزون باإلاثابغة في البدث والٓضعة الهالُت نلى  -
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ً ؤحل نملُت الخهلم  - ت م  لضيهم الٓضعة نلى اإلاباصعة والغيبت في اإلاساؾغة واإلاجاَػ

، 6111الضعاؾُت )همُلُت، مل الًمىع بطا مىحىصا في مىاصهم لضيهم الٓضعة نلى جد -

  (111ص

ٛ الهٓلي الظي ًكهغ في ؤؾئلخه اإلاخهضصة  -  خب الاؾالم والُػى

بت ا -  ْتراح ؤَٙاع ْض ٌهخبرها آلازغون يٍغ

ؾغنت الاؾخجابت وامخالٕ الٓضعة نلى الخدلُل والاؾخضالٛ والغبـ بحن الخبراث  -

 الؿابٓت والالخٓت 

ُخىص،  - ت والخهبحر ألاضُل  )م ، ص 6111خطُلخه اللًىٍت واؾهت جمخاػ باألضالت الٍُ٘غ

12)  

ً بن زطائظ اإلاىهىبحن الؿابٓت الظٖغ جكهغ جمحز  هم الشضًض نً يحرهم م

ُو  ألاَغاص الهاصًحن، لً٘ هىص ؤلاشاعة َٓـ الى ؤن هظه الؿماث زابخت وؿبُا لضي حم

اإلاىهىبحن، َهي جسخلِ َُما بُجهم  بىاءا نلى مجاٛ مىهبتهم، ٖما ؤن الىاْو ًىضح 

وحىص الهضًض مً اإلاىهىبحن الظًً ٌهاهىن مً بناْاث حؿمُت  والامثلت مً الىاْو ٖثحرة  

ٗان  وهظٖغ نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الخطغ بُتهىًَ  الظي ٌهخبر ؤخض نباْغة اإلاىؾُٓى والظي 

 ٌهاوي مً الطمم 

 خاجاث اإلاىهىبين: -ثالثا 

هكغا للخطائظ التي ًخمحز بها اإلاىهىبحن نً يحرهم مً الهاصًحن جتزاًض 

ُاحاتهم اإلاسخلُت، وجخمثل خاح اث اإلاىهىبحن في خاحاتهم الى الغناًت والاهخمام وجلبُت اخخ

 آلاحي:

م( نلى ؤهم الخاحاث الىُؿُت وهي 1363ؤٖضث صعاؾت زلُل ) الحاجاث الىفسيت: - 1

ُــحر، لــىم الــظاث ، ٗالخالي:الخاحــت بلى الخدمــل، الخاحــت بلى الهؿــِ،الخاحــت بلى الخً

 ؾـــخٓالٛ،الاؾخهغاع  لـــؿُؿغة، الخدـــطُل،اإلاهاغـــضة، الخـــىاص، الخإمـــل، الىكـــام، الا 
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م( خاحاث اإلاىهىبحن الهٓلُت وهي 6113جىاٛو الؼنبي ) الحاجاث العلليت اإلاعسفيت:  - 6

 :ٗالخالي

%( مـً آلابـاء ًـظٖغون بإن 66الخاحت بلى ؤلازاعة الهٓلُت، بط حشحر الضعاؾاث ؤن ) -

 ؤبىاءهم اإلاىهىبحن ًخهلمىن بؿهىلت وؾغنت نالُت 

ت الخاحت بلى الُه - ً اإلاهَغ  م َِؿدثحر اإلاىهىب للبدث ن

ُت  - ـاعاث اإلاُضاه الخاحـت بلى وغـو بغهـامج صعاس ي لليـشاؽ ـيحر اـلطُي، ًخـػمً الٍؼ

ً ؤلاهجاػ ض م  إلشبام عيبت اإلاىهىب إلاٍؼ

ٖما ًىحض نضص مً الخاحاث الاحخمانُت التي خضصها الؼنبي  الحاجاث الاجخماعيت: - 2

  :ومجها ؤًػا

ً  الخاحت بلى - ـض م ض مً الغناًت والاهخمام مً ألاهل واإلاهلمحن، لـضَههم بلى مٍؼ مٍؼ

 .ؤلاهجاػ

ً جٓضًغ - ض م ً جٓـضًغ لظواتهم الخاحت بلى مٍؼ ً لُدىاؾـب مـو مـا ٌـشهغون بـه مـ  .آلازٍغ

غ لهم ألاضضْاء اإلاىاؾبحن - اعي، .الخاحت بلى الاهضماج الاحخماعي الظي ًَى ، 6116)الَغ

  (63ص

حن،  َهى في خاحت ؤٖثر الى الخٓضًغ جتزاًض خ احاث الُغص اإلاىهىب نً يحره مً الهاًص

هم وبعغاء َػىله وؤلاحابت نلى مسخلِ حؿائالجه، ٖما ؤهه في خاحت الى  والدصجُو، واُل

ل ما مً شإهه  حر الىؾائل الخهلُمُت، والبِئت الخثُُُٓت، ٗو مخابهت جغبىٍت مً زالٛ جَى

ُت جلبُت اخخُاحاتهم اإلاؿلىبت  لما  جىَغث الغناًت الىُؿُت واإلاهَغ ت، ٗو والػغوٍع

ٚ في الىمى الجُض وألامثل إلاىاهبه اإلاسخلُت   والاحخمانُت والخهلُمُت ٗلما ؾانضه طل

 مدكاث حشخيص اإلاىهبت واإلاىهىبين: -زابعا 

لٓض جمً٘ الهضًض مً الباخثحن مً زالٛ الضعاؾاث اإلاهمٓت التي ْامىا بها نلى 

ٙاث التي ًمً٘ الانخماص نلحها في حصخُظ اإلاىهىبحن مً ال ىضىٛ الى مجمىنت مً اإلاد

 اإلاىاهب اإلاىهىبحن واإلاخمثلت في الخالي:  
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ً  مدك الركاء أو اللدزة العلليت: - 1 ٗاء في اٖدشاٍ اإلاىهىبحن م ٌهض اؾخسضام الظ

ً الهلماء ازخلُىا في جدضًض وؿبت  ؤٛو الاججاهاث اإلاؿخسضمت في حصخُظ اإلاىهىبحن ٘ل

غي )جحرمان( ؤن هظه اليؿبت ًيبػي ؤن ا غص اإلاىهىب نً الهاصًحن، بطً  ٗاء التي جمحز اُل لظ

ٗاء، في خحن طٖغث )هىهجغث( ؤن اليؿـبت التي ًيبػي ؤن 121ال جٓل نً ) ( مهامل ط

ٗاء َإٖثر )الخىوس ي، 121ًٙىن نلحها اإلاىهىب هي )  (660، ص 6112( مهامل ط

ْت هبجي  ملاًيس الركاء الفسدًت: -ؤ  ٗاء الُغصیت نلى ؤؾاؽ ؤنها ج٘شِ بض مٓاییـ الظ

 ً وَانلیت ؤٖبر مً الؿّغ ألازغي نً اإلاىهىب، َالخؿبیٔ الُغصي الزخباعاث یم٘

الُاخظ مً مالخكت هىنیت الاؾخجاباث وصختها، ويحر اهه مً الطهب جؿبیٓحها نلى 

ً اإلاُدىضحن   نضص ٖبحر م

اإلاسح الؿغیو واإلابضئي إلنضاص ٖبحرة  وحؿخسضم أليغاع ملاییس الركاء الجماعیت: -ب 

اإلاهغوٍ بمٓیاؽ اإلاطُىَاث Raven " مً الؿالب وؤٖثرها اؾخسضاما ازخباع  عاًَ "

یت وازخباعاإلاخخابهت ومً ؤٖثرها شیىنا للٓضعة  "" هیىمىهيیلؿىن ازخباع الٓضعاث اإلاهَغ

ىىن " للٓضعة لی  -للٓضعاث الهٓلیتألاولیت وازخباع " اوجیـ  SRA الهٓلیت بازخباعاث

ِ وؾهاٛ، .الهٓلیت  (62، ص6116) شٍغ

ُاث ال٘مُت للمىهىبحن، َةن الهضٖما وضخىا  ًض مً الباخثحن ؾابٓا في الخهٍغ

ٗاء في حصخُظ ٌهخمضون نلى مدٚ وجدضًض ألاَغاص اإلاىهىبحن، ولً٘ ًبٓى هظا  الظ

ّ اإلادٚ ال ًم٘ىىا مً الخهٍغ نلى اإلاىاهب ألازغي، البهُضة نً الٓضعاث اله ٓلُت والخُى

 الهٓلي 

ٗاصًمُت الخاضت هي صون شٚ هىم مً  مدك الخدصيل الدزاس ي:- 6 بن اإلاىهبت ألا

" للمهاعاث  LOWR "اإلاىاهب، وحهخبر ازخباعاث الخدطُل الضعاس ي  اإلآىىت مثل ازخباعاث 

 "، وازخباعاث" Tests Standoordألاؾاؾُت، وازخباعاث الخدطُل"

METROPHOITANطُل "، وؾلؿلت الخدSRAK  ٗالُُىعهُا للمهاعاث ، وازخباع 

ألاؾاؾُت والازخباعاث اإلاخخابهت اإلادؿلؿلت للخٓضم التربىي والىجاح، َهظه الازخباعاث 

ٗاصًمُت  )ْؿىاوي و ٗلها حؿانض وحهض ماشغاث ممخاػ  ، ة للمىهبت ألا ّؼ ، 6113مٍغ

هخمض هظا اإلادٚ نلى مجمىنت مً البرامج التي جِٓـ جُىّ الؿ111ص الب في (، َو
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ٗاصًما، لً٘ ًبٓى هظا اإلادٚ  جدطُلهم الضعاس ي، وبىاءا نلى طلٚ ًخم جدضًض اإلاىهىبحن ؤ

ٗاصًمُت َٓـ صون يحرها مً اإلاىاهب  ٗافي ٗىهه ًدطغ اإلاىاهب في الٓضعاث ألا يحر 

ٚ الخدطُل الضعاس ي ُْاؾها   ألازغي التي ال ٌؿخؿُو مد

ً مطاصع اإلاهلىماث خىٛ ؾُلهما  ٌهخبر الىالضان مطضعا م جسشيداث آلاباء: مدك– 2

تهما بإؾُالهما  اإلاىهىب، َٓض ٌؿهم الىالضان ؤًػا في جدضًض اإلاىهىبحن بؿبب مهَغ

 ً َاألبدار ؤقهغث باؾخمغاع ؤن الىالضًً هما وبشٙل واضح  وملخىف ؤٖثر هجاخا م

اإلاهلمحن في جدضًض اإلاىهبت في الؿىىاث ألاولى مً الخهلُم الابخضائي، وطلٚ هكغا 

ت َُالخكان ٗل الخًحراث التي إلا الخكاتهما للؿُل مىظ والصجه ونبر مسخلِ مغاخله الهمٍغ

ت اهخماماجه  )عجُالث،  جؿغؤ نلى الؿُل زاضت َُما ًخهلٔ بمىاهبه ومجاالجه، ومهَغ

( ونلُه حهض جغشُداث آلاباء مً اإلادٙاث اإلاهمت في جدضًض اإلاىهىبحن، نلى 30، ص6112

ًاتهم ومىاهبهم، لً٘ جغشُداث انخباع ؤنهم ؤٖثر ْغبا و  ثر صعاًت بهىا جىاضال بإبىائهم، وٖؤ

آلاباء وخضها ال جُ٘ي لخدضًض مىاهب ألابىاء، طلٚ هكغا لخدحزهم في بهؼ ألاخُان، ؤو 

 نضم صْت جغشُداتهم 

ٓت بٙىنها جإزظ بهحن الانخباع الؿماث  مدك جسشيداث اإلاعلمين:  - 2 جخمحز هظه الؿٍغ

ُاث الصخطُت اإلا َت والط محزة للؿُل اإلاىهىب، التي ًمً٘ للمهلم مالخكتها صازل يغ

ًٓىم بها الخالمُظ، والتي  الطِ وزاعحها، مً زالٛ الُهالُاث الطُُت والالضُُت التي 

حهض وؾُلت مهمت لدصخُظ اإلاىهىبحن وجمحزهم نً يحرهم مً الهاصًحن طوي الٓضعاث 

ت الخلمُظ في مسخلِ اليشاؾاث الطُُت ؤو ؾغخه  الهاصًت، والىْىٍ نلى مضي مشاٖع

ِ مهُىت ؤو مُىالجه الُىُت  لبهؼ ألاؾئلت اإلامحزة التي جُىّ ؾىه، ؤو اؾخجابخه بػاء مىاْ

اغُت، ؤو جُغصه ب٘خابت الشهغ، ؤو َػىله اإلاهغفي وجُ٘حره الخإملي اإلاخىاضل   والٍغ

  (36، ص6112)عجُالث، 

ٓت َانلت وْىٍت في ٓت جغشُداث اإلاهلمحن ؾٍغ ً  وحهخبر ؾٍغ ال٘شِ ن

ْام بها "هىج" و"ٗىصمىع" ) ض طلٚ الضعاؾت اإلاسخُت التي  م( 1362اإلاىهىبحن، وما ًٖا

ٓت جٓضًغ  62خُث نمال مغاحهت وجدلُل  ُُم مضي َانلُت ؾٍغ بُت لخٓ صعاؾت ججٍغ
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بي للخ٘م الؿلبي اإلاغجبـ بخٓضًغاث  اإلاهلمحن وطلٚ لهضم وحىص ؤؾاؽ ججٍغ

 ؿم الى ْؿمحن:(وج122ٓ، ص6116اإلاهلمحن ) الؿغوع، 

ٓبىٛ لؤلصاء نلحها  الاخخبازاث اإلادزسيت: -ؤ  دضص اإلاؿخىي اإلا طممها اإلاهلم ٍو وهي التيً 

نلى ؤؾاؽ جدضًض ألاهضاٍ الخاضت التي ضمم الازخباع لُٓاؾها والتي جِٓـ مدخىي 

 اإلاجهاج وؤخُاها ؤهضاٍ اإلاجهاج 

ا واؾخسضامها  الاخخبازاث اإلالىىت: -ب  ٍؼ ٍخم بنضاصها مٖغ نلى هؿاّ واؾو، وحهخمض و

خدضص ألاصاء  ٔ مهاًحر وؾىُت مثل اإلاٙافئ الطُي والغجبت اإلائُيُت، ٍو نلى صعحاث َو

اإلآبىٛ نً ؾٍغٔ مٓاعهت مؿخىي الؿالب مو مً هم في مؿخىاه الهمغي في البلض 

 (121، ص6116ٗامال ) الؿغوع، 

جغشُذ نضص مً الخالمُظ الظًً ٌهخٓضون ؤنهم ًكهغون ؤو وناصة ما ًؿلب مً اإلاهلمحن 

ٓت ْض ال جٙىن  ً هظه الؿٍغ حن، و٘ل ْى لضيهم بمٙاهُت ؤن ًٙىهىا مً اإلاىهىبحن ؤو اإلاُخ

حز جغشُداتهم نلى الخالمُظ  صُْٓت وطلٚ بؿبب جدحزاث اإلاهلمحن، ونضم صْتهم وجٖغ

حن جدطُلُا، واؾدبهاص مىسُض ي الخدطُل ؤو الؿلبت اإلابضنحن  )عجُالث،  اإلاخُْى

(، وبالخالي نلى الغيم مً ُْمت جغشُداث اإلاهلمحن في جدضًض الؿلبت 33، ص6112

ٗاَُت في جدضًض اإلاىهبت لضي الؿالب   اإلاىهىبحن بال ؤنها يحر صُْٓت ويحر 

حن،  مدك جسشيداث السفاق:- 6 ْى اّ حُضون في جدضًض ػمالئهم اإلاىهىبحن واإلاُخ الَغ

حن مً اإلاىهىبحن، وهم مُُضون نلى وحه ا لخطىص في جدضًض ؾالب ألاْلُاث ؤو الٓغٍو

ىن مً هى  وهاالء اإلاسخلُحن زٓاَُا ؤو اإلادغومحن ؤو مً لضيهم ضهىباث، وألاؾُاٛ ٌهَغ

 ٗل شخظ لؿىىاث نضًضة 

اّ هي ؤؾلىب ألاؾئلت، والتي ًمً٘ ؤن  وؤخض انخباعاث بوشاء ضًُت جغشُذ الَغ

ل ألاهىام الثالزت جخؿلب  مً ؤنػاء الُطل جٙىن مباشغة جىغو ؤو جإزظ شٙل له بت ٗو

اّ طوي زطائظ زاضت  )الؿماصووي،  ّ 132، ص6116جدضًض الَغ ا ٗان الَغ (، َٙلما 

 ً ُٓهم اإلاىهىب ٗلما ػاص مً صْت جغشُداتهم في جدضًض مىهبخه، ل٘ ٗا بَغ ؤٖثر اخخٙا

ٗاَُت ؤًػا في جدضًض اإلاىهبت والُغص اإلاىهىب  ّ يحر  ا  جغشُداث الَغ
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ًبضو مً اإلادٙاث اإلاظٗىعة آهُا، ؤهه ال ًمً٘ ألي مدـٚ مـىها ؤن  اإلادك الخكاملي: - 2

 ً  مـ
ً
ًخمً٘ بمُغصه مً حصخُظ اإلاىهىبحن بضْت، ألن ٗل مدٚ ًدىاٛو حاهبا مهُىا

 ً اإلاىهبت الهامت، ويهمل الجىاهب ألازغي، لظلٚ قهغ الاججاه الخٙاملي الظي ًإزظ ؤٖثر م

نلى ؤن الُغص ٌهض  (Marland )ىهىبحن ، وْض ؤٖض ماعالهضمدٚ واخض في حصخُظ اإلا

ٗائه  َخٙىن وؿبت ط  مٓاعهت مو مجمىنخه في ؤٖثر ـمً مجـاٛ، 
ً
مىهىبا بطا ؤقهغ ؤصاء مخمحزا

مخلٚ ْضعة ببضانُت نالُت،  حن مىحبحن نً اإلاخىؾـ، ٍو ض نً وؿبت اهدغاَحن مهُاٍع جٍؼ

ٗاصًمي، َػال نً بهـؼ ال خطـائظ الصخطُت مثل اإلاثابغة وْضعة نلى الخدطُل ألا

ـه "عهؼولي" ) .والالتزام والضاَهُت، وألاضالت ( ؤًػا نضه 1303وهظا الاججـاه ؤٖـض نُل

 لدصخُظ ؤصخاب اإلاىاهب الهامت )الخىوس ي، 
ً
ا (، وبالخالي ٗلما 621، 6112غغوٍع

لىىم  جىىنذ وجٙاملذ وؾائل حصخُظ ألاَغاص اإلاىهىبحن ٗلما ػاص مً صْت جدضًضها

 ىهبت ومجالها، وجدضًضها لؤلَغاص اإلاىهىبحن في اإلاجخمو اإلا

 اإلادىز الثالث: دوز ألاسسة في زعاًت وجىميت كدزاث اإلاىهىبين

جدخل ألاؾغة ؤهمُت ٖبحرة في خُاة الؿُل بشٙل نام، وفي خُاة الؿُل اإلاىهىب        

، بطا ما ْضعاث الؿُل اإلاىهىب وعناًت  بشٙل زاص، َهي حشٙل بِئت مً شإنها جىمُت

غث نلى الىؾائل الضانمت وؤلامٙاهاث اإلاىاؾبت لظلٚ،  ًمً٘ جدضًض ومً زالٛ الخالي جَى

ت الضانمت لىمى اإلاىهبت و   جىمُت ْضعاثو  بٖدشاٍ صوع  ألاؾغة فيزطائظ البِئت ألاؾٍغ

 اإلاىهىب: الؿُل

 خصائص البيئت ألاسسيت الداعمت لىمى اإلاىهبت: : أوال

ؾاث الى وحىص زطائظ مهُىت مخمازلت لضي ؤؾغ ألاؾُاٛ لٓض جىضلذ الهضًض مً الضعا

اإلاىهىبحن، والتي مً شإنها حصجُههم نلى همى مىاهبهم وجؿىٍغها، ومً بحن هظه 

 الخطائظ هظٖغ الخالي:

 ألاسسي: الاسخلساز  - 1

ْاث الهاؾُُت ًاصي بلى  ُاب الهال غاع صازل ألاؾغة وجُ٘٘ها وي بن اوهضام الاؾٓخ

هخبر ألاب وألام مطضعا للؿاْت الهاؾُُت لؤلبىاء هخائج ؾِئت نلى مؿخ ٓبل ألابىاء، َو
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 ،ٔ ُاب ؤخضهما ؾُازغ بضون شٚ نلى الخىاػن الاهُهالي للؿُل واإلاغاه واوهضامها ؤو ي

يخج   ً باإلغاَت بلى ؤن البِذ اإلاُهم باإلاىصة واإلادبت والهؿِ ووغىح الهالْاث وزباتها

َو نىه ؤؾُاٛ ؤْىٍاء ًثٓىن بإهُؿهم وبٓضعات هم، نلى ن٘ـ البِذ اإلاػؿغب الظي ًض

اوة،باألؾُاٛ   ( 61، 23ص ص ،6112لهضم الثٓت بالىُـ)ْػ

وْض ؤزبدذ هخائج الضعاؾت التي ْام بها "زلُل" ؤن ألاؾغة اإلاترابؿت جدٓٔ ْضعا 

ؤٖبر مً ألامان ألاؾغي ألبىائهم، مما ًىه٘ـ بًجابُا نلى جمخههم بالؿالمت الىُؿُت، ٖما 

م بلى الاهؿالّ للخُاة زاعج ألاؾغة والخُانل مو اإلاجخمو بشٙل بًجابي، ؤن طلٚ ًضَهه

ت وانهُاع الغوابـ بحن الؼوج والؼوحت وألابىاء والاَخٓاص  ؤما غهِ الهالْاث ألاؾٍغ

، 6112للخب بُجهم مً ؤهم ألاؾباب اإلااصًت بلى الخإزحر الؿلبي نلى ألابىاء ) الهىٍض ي، 

 ( 23ص

الؿُبت التي ججمو الىالضًً بؿُلهما حؿانضهما  باإلغاَت بلى ؤن الهالْت

ٗا في ؤوحه وشاؾاجه  وحصجههما ؤٖثر نلى عناًت ؾُلهم اإلاىهىب، زاضت بطا اشتر

ُاث حؿانض الؿُل اإلاىهىب نلى الانخماص نلى هُؿه، ٖما حؿانض  اإلاسخلُت، هظه الؿلٖى

لهالْاث (، وجازغ ا112، ص6116ألاؾغة نلى جىَحر الجى ألاؾغي اإلاىاؾب )وهجً، 

ت نلى شٙل عناًت آلاباء  ألبىائهم اإلاىهىبحن، خُث ؤن الؿهاصة الؼوحُت جاصي  ألاؾٍغ

ٓت مخٙاملت، َالؿهاصة  لخماؾٚ ألاؾغة، مما ًسلٔ حىا ٌؿانض نلى همى الؿُل بؿٍغ

ٓت  الؼوحُت جاصي بلى جماؾٚ ألاؾغة مما ًسلٔ حىا ٌؿانض الؿُل نلى الىمى بؿٍغ

، َٓض ؤٖض "لىَـ" و"ٖغوبىلي" ؤهمُت الخُانل ؤلاًجابي (22، ص6111مخٙاملت )باهي، 

غ ْضعاجه ؤلابضانُت، زطىضا بطا وحض ما  بحن الؿُل ووالضًه، وؤزغ طلٚ نلى جىمُت وجؿٍى

ُخذ له اإلاجاٛ إلقهاع هظه  ٗاإلاهاملت الىالضًت اإلاىاؾبت مثال، التي ج ٌهؼػ زٓخه بىُؿه 

جُا، وفي صعاؾ غها جضٍع ت ؤحٍغذ في حامهت واشىؿً جبحن ؤن الٓضعاث ؤلابضانُت وجؿٍى

ألابىاء في ألاؾغ التي حؿىصها الهالْاث  الضًمٓغاؾُت ًٙىهىن ؤْل ْلٓا، مً هاالء الظًً 

غاؾُت )عجُالث،  (، هظا ٌهجي ؤن ألاؾغ 123، ص6112ًيخمىن الى ؤؾغ يحر صًٓم

غة بحن ؤنػائها ت وجمخاػ بهالْاث مؿٓخ ، جمثل اإلاؿخٓغة والتي جسلى مً اإلاشاٗل ألاؾٍغ

ً شإنها جلبُت الاخخُاحاث الىُؿُت والاحخمانُت للمىهىب    بظلٚ بِئت هاصئت م
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 حجم ألاسسة:-6

ٗلما ػاص حجم ؤَغاص ألاؾغة ٗلما احؿمذ اججاهاث آلاباء بةهماٛ ألابىاء وطلٚ 

 ٛ بى لطهىبت عناًتهم، وضهىبت اؾخسضام ؤؾالُب الػبـ وخثهم نلى الؿلىٕ اإلٓا

اصة الاهخمام واإلاخابهت اإلابظولت احخمانُا، طلٚ ؤن حجم ألا  ؾغة اإلاخىاْظ ٌهمل نلى ٍػ

ُتللؿُل،  َ ْىامها نلى نُىت  Terman )1366  (ُي صعاؾت ؤحغاها "جحرمان" ال٘الؾُ٘

يخمىن بلى ؤؾغ نضص  21مً اإلاىهىبحن، بُيذ ؤن  1111خىالي  ٗاهىاً  % مً ؤَغاص نُيخه 

 62نلى (Kearney &Silverman) "ٖحرويؤَغاصها ازىان، وفي صعاؾت ؤحغاها "ؾُلُغمان"و"

ٗائهم ؾُال ) % مً ؤؾغ هاالء  26(صعحت، جبحن ؤن 101ؾُال مىهىبا ًخجاوػ مؿخىي ط

 Stanley 1336ٗان مخىؾـ نضص ؤؾُالها ازىحن، وبُيذ صعاؾت "بُيبى" و"ؾخاهلي" )

&Benbow( التي ؤحٍغذ نلى )ُاث، ؤن نضص ألاؾُاٛ في 311 اغ ( ؾُل مىهىب في الٍغ

خطح مً هظه الضعاؾاث ؤن حجم ؤؾغة الؿُل  هظه ٗان خىالي زالزت ؤؾُاٛ ٍو ألاؾغ 

ُه  اإلاىهىب له ؤزغ ٖبحر نلى جغبُت الؿُل، َاالهخمام به ًٙىن ؤٖثر، والىْذ الظي ًٓػ

الىالضان مهه ؤٖبر؛ مما ٌؿاهم في بقهاع مىهبخه، ٖما ؤن ألاؾغة حؿخؿُو ؤن جىَغ بشٙل 

(، َحجم الاؾغة نامل ؤًػا 621، ص6116)نِؿاوي،  اإلاهىىي واإلااصي  الضنم ؤَػل 

غى إلبجها اإلاىهىب َخخابهه وجىحهه وتهخم بمىاهبه، ٖما ؤن حجمها  ٌؿمذ لؤلؾغة بإن جُخ

ٛ مىهبخه   الطًحر ٌؿمذ لها بخىَحر الىؾائل اإلااصًت التي ًخؿلبها مجا

 اإلاسخىي الخعليمي لألسسة:- 2

ُلها ًازغ ٖظلٚ اإلاؿخىي الخهلُمي لؤلؾغة نلى  صعحت عناًتها واهخمامها بؿ

ٓت  اإلاىهىب، خُث ؤن الىالض اإلاخهلم نلى صعاًت ٖبحرة بؿّغ الغناًت ألاَػل وؾٍغ

ً وصعحت وؤؾلىب عناًتهم  اإلاهاملت والخىحُه، وبالخالي َهىإ اعجباؽ بحن صعحت حهلم ألابىٍ

بِىما آلاباء  ألبىائهم، َاآلباء ألامُىن ًمُلىن بلى اؾخسضام الشضة في عناًت ألابىاء،

اإلاخهلمىن ٌؿخسضمىن الدصجُو، َالثٓاَت جدضص ما ًلٓىه آلاباء ألبىائهم، وؤن الثٓاَاث 

 ( 06، ص6111اإلاسخلُت لها ؤؾالُب مسخلُت في عناًت ومخابهت الؿُل اإلاىهىب ) هملُا، 

ٖما ؤن ألاؾغة اإلاخهلمت جدخىي نلى نىاضغ جثُُُٓت صازل اإلاجٛز مً وؾائل 

ظا الجغائض واإلاظًام الخثُِٓ والترب ها، ٖو م مثل ال٘خب واإلاجاالث بازخاَل ُت والخهُل
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حرها،  والخلٍُؼىن والُُضًى والخاؾىب واللهب ومسخلِ الىؾائل الخهلُمُت وحؿعى لخَى

 ً ض م ٍؼ َهي نلى وعي بإهمُتها باليؿبت لؤلبىاء، وبالخالي اإلاؿخىي الخهلُمي الجُض  لآلباءً 

( َاإلاؿخىي 112، ص6112ؾُلهم اإلاىهىب )يػبان،  صعحت ونحهم بؿبل ووؾائل عناًت

الخهلُمي للىالضًً ًدضص صعحت ونحهما بمخؿلباث واخخُاحاث ابجهما اإلاىهىب، ومً زالله 

جابُت لضًه، ٖما ؤن الىالضان  ًخدضص صوعهما في عناًت اإلاىهىب وجٙىًٍ الاججاهاث الًا

غاءة  اإلاخهلمان ًمثالن ْضوة خؿىت البجهما اإلاىهىب َٙلما اجطِ وشاؾهما الُىمي ٓب

ُتهم ومُىلهم  ال٘خب والصخِ،وػٍاعة اإلاخاخِ ويحرها ٗلما بوه٘ـ طلٚ نلى شخط

 وؾاهم في بٖدشاٍ مىاهبهم 

 اإلاسخىي الاجخماعي لألسسة: - 2

جخإزغ ٖظلٚ عناًت آلاباء ألبىائهم اإلاىهىبحن بازخالٍ الؿبٓاث الاحخمانُت، 

ٓبال،  ٖما َالؿبٓت الهلُا وجمُل إلاخابهت ؤبىائها  ثر جُهما وج ٓت ؤٖثر صَئا وخىاها وٖؤ بؿٍغ

ؤنها ؤْل جضزال في شاون ؤبىائها اإلاىهىبحن، ؤما الؿبٓت اإلاخىؾؿت حؿخسضم ؤؾلىب 

ؼه في  الهٓاب البضوي ؤو التهضًض به، ٖما حؿتهضٍ الشهىع بالظهب وبزاعة ْلٓه خىٛ مٖغ

هما وجٓبال (، َالؿبٓا06، ص6111ألاؾغة ؤو اإلاجخمو الخاعجي )همُلت،  ث الهلُا ؤٖثر ُج

واهُخاخا بدُث حصجو مىاهب ؤبىائها اإلاسخلُت صون ُْىص او نىائٔ، بِىما الؿبٓاث 

اإلاخىؾؿت جٙىن ؤٖثر ضغامت وُْض، َهي تهخم ؤٖثر باإلاجاٛ الخهلُمي ختى جػمً ألبىائها 

 مؿخٓبلهم اإلانهي، ؤما اإلاىاهب الخاعحت نً بؾاع الضعاؾت َهي باليؿبت لهم مهُٓت

 إلاؿخٓبلهم الضعاس ي واإلانهي 

 اإلاسخىي الاكخصادي لألسسة: - 6

بن الجاهب الاْخطاصي اإلااصي ًلهب صوعا ؤؾاؾُا في خُاة ألاؾغة وهجاخها، 

ًىجم نً هظا الجاهب اإلااصي مً بشبام لخاحاث الؿُل اإلااصًت واإلاهىىٍت  وطلٚ إلاا 

ل هظا ًإحي نً ُٖاًت مؿخىي الضزل لخلبُت خاحا ت، ٗو ث ألاؾغة اإلاخىىنت، الػغوٍع

ًت  وجدُٓٔ الغناًت ألاَػل لؤلبىاء في شتى مىاحي الخُاة لخدُٓٔ اخخُاحاتهم اإلااص

(، ومً حهت ؤزغي َةن الىغو 62، ص6112والىُؿُت والاحخمانُت )ػنُمُت، 

ْخطاصي الػهُِ لؤلؾغة ًازغ جإزحر ؾلبُا نلى ؤَغاصها ، ونلى شٙل عناًت ؤبىائهم  الا
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ٌؿخؿُو آلاباء جىَحر ٗل اإلاؿخلؼماث التي ًدخاحها ؤبىائهم اإلاىهىبحن،  اإلاىهىبحن، بدُث ال 

، 6112ٖشغاء ال٘خب الثٓاَُت والهلمُت واإلاجالث وألالهاب الخهلُمُت )يػبان، 

 ( 166ص

ونلُه ًدخاج الؿُل اإلاىهىب مً ؤؾغجه نلى وحه الخطىص بلى ؤلامٙاهُاث 

٘حر،  اإلاىاؾبت، وتهُئت الكغوٍ اإلاالئمت، والى بخاؾخه بال٘ثحر مً اإلاثحراث بمجاالث الُخ

ومىهبخه، ووشاؾه ؤلابضاعي، الظي حهُىه نلى اؾخًالٛ ْضعاجه الهٓلُت ومىاهبه 

ت قهغث له خاحاث ؤزغي ؤْل  لما خاحت غغوٍع ؤلابضانُت الٙامىت، َداحاجه ٖثحرة ٗو

يخٓل في بشبام خاحاجه مً ألاهم بلى اإلاهم، بلى ؤن ًطل  لخدُٓٔ ال ٘مالُاث، بلخاخا، ٍو

سخلِ بىاء نلى مؿخىي الضزل  وبشبام مثل هاجه الخاحاث ألاؾاؾُت ًخدضص ٍو

ْخطاصًت التي جمخاػ بها ألاؾغة 120، ص6112ألاؾغي)عجُالث،  (، َؿبُهت الىغهُت ؤلا

ٗاهذ  جدضص ْضعتها نلى جىَحر الىؾائل اإلااصًت التي جخؿلبها مجاٛ مىهبخه، َٙلما 

ْخطاصًت حُضة ٗلما  ؾاهم طلٚ في ْضعة ألاؾغة نلى جىَحر ؤلامٙاهُاث الىغهُت ؤلا

ت ألبىائها وجىَحر ٗل ما جخؿلبه مىاهبهم، مما ٌهمل نلى جلبُت بخخُاحاتهم   الػغوٍع

 شكل الخيشئت ألاسسيت: - 2

ت جلهب صوعا ٖبحرا  في  جبحن الهضًض مً الضعاؾاث ؤن ؤؾالُب الخيشئت ألاؾٍغ

ً الضعاؾاث ال٘الؾُُ٘ت اإلاهغوَت في هظا جىمُت اإلاىهبت وؤلابضام لضي ألاؾُاٛ، وم

ْامذ بضعاؾت نلى زالر مجمىناث مً الهلماء اإلابضنحن، إلاجا اٛ صعاؾت "آن عو" التي 

 ٛ ت، وجػائ ت اإلاصجهت لئلهجاػ الهالي هي جىاَغ الخٍغ َىحضث ؤن ؤهم نىامل البِئت ألاؾٍغ

بحن الضعاؾاث في هظا الهٓاب، والدصجُو اإلاؿخمغ الظي ٌؿخسضمه آلاباء مو ؤبىائهم ٖما ج

ُو إلاجا ٛ ؤن بهؼ الاججاهاث الىالضًت حؿانض نلى جىمُت ؤلابضام، ومً ؤهمها حصج

الخُ٘حر الالهمؿي لؤلصواع الجيؿُت، ؤي نضم انخماص الىالضًً نلى ؤصواع جٓلُضًت في نملُت 

ؤن ، و جيشئت ٗل مً الظٖغ وألاهثى، والتي جغي ؤن ؤصواع ألاهثى جغجبـ بالهالْاث الاحخمانُت

غ صوعه هى ٖؿب الٓىث وألاصواع التي  ألاهثى ْض زلٓذ للبِذ وجغبُت ألاوالص، وؤن الٖظ

ىله )نِؿاوي،  ، 6116جخهلٔ باإلهجاػ، بل الىكغ بلى الابً ؤو الابىت خؿب ْضعاجه وُم

ثر 621ص ت وحصجُو اإلاىاهب، وجٙىن ٖؤ ت التي حهخمض نلى جىَحر الخٍغ (، َالبِئت ألاؾٍغ
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جمخاػ مهاملتها ألبىائها بالخىاػن َال تهملهم ختى جىؿُئ مىاهبهم وال تهخم جٓبال وجُهما، و 

ػهِ زٓتهم باهُؿهم، َخهامل آلاباء مو الؿُل   ً بهم ؤلاهخمام اإلابالٌ  َُه الظي

 اإلاىهىب لها ألازغ الىاضح نلى همى مىاهبهم 

 ألاسسة في اكدشاف اإلاىهىبين دوز  : ثاهيا

طاث ؤهمُت زاضت في ال٘شِ نً ألاؾُاٛ  حهض مالخكاث الىالضًً ألبىائهم

 ٛ ؿي" ؤن الىالضًً ًمثالن مطضعا هاما للخطى ٍغ غ، وعؤي  "آل اإلاىهىبحن في وْذ م٘ب

غ نلى مىهبت الؿُل، ألن آلاباء ؤٖثر  نلى بهؼ اإلاهلىماث التي حؿهم في الخهٍغ اإلا٘ب

ه في اإلاىاِْ ال ٗا وجُانال وْغبا مىه، ومً زم مالخكت ؾلٖى حر الىاؽ اخخٙا غؾمُت واًل

ٗاصًمُت )مطحري،  (، وهظا هكغا إلاالخكتهما للؿُل مىظ 62، ص6116عؾمُت، ويحر ألا

ُت  ت، َهما ًالخكان مسخلِ الخؿىعاث الىُؿ والصجه ونبر مسخلِ مغاخله الهمٍغ

خهغع لها، الؾُما ماًخهلٔ بمىاهبه ومجاالجه  والاحخمانُت، والٍُؼىلىحُت التي جخسلله ٍو

هىام ال٘خب التي ًٓغؤها، وؾبُهتها، ومسخلِ ألانماٛ التي ؤهجؼها، التي يهخم بها، وؤ

طاء ؤٖبر ْضع مً اإلاهلىماث خىٛ ؾُلهما اإلاىهىب، وؾبُهت الهىامل اإلاازغة نلى  واؾٓخ

 ٍ همى مىهبخه، ؤو مً زالٛ ْىائم الشؿب والاؾخبُاهاث اإلاهضة مً ؾغ

، بطا ما ؾلب مجهم طٖغ اإلاخسططحن،وبظلٚ ًمً٘ ؤن جٙىن جغشُداث الىالضًً ؤٖثر صْت

مً٘ ؤن ًىضح 30ص، 6112هىاًاث واهخماماث ؤبىائهم الخالُت) عجُالث،  (  ٍو

، 6110الىالضان جٓضًغاتهم نً ؾٍغٔ اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باإلاجاالث الخالُت )الطانضي، 

 (: 21ص

 اهخماماث الؿُل وهىاًاجه ومىاهبه الخاضت -

ٛ اهخماماث الؿُل اإلاخهلٓت بالٓغاءة و -  جىم ال٘خب التي ٌؿخمخو بها مجا

 ؤلاهجاػاث الخالُت والؿابٓت -

 الُغص اإلاخاخت له وألاوشؿت اإلادببت -

- ً  الهالْاث مو ألاْغان آلازٍغ

ـ" و"عوبيؿىن" َانلُت جٓضًغاث الىالضًً وجغشُدهما  ولٓض ؤوضخذ صعاؾاث "حاٗىب

ٗاهذ ضاصْت في مغخلت الؿُىل غة لؿُلهما اإلاىهىب، وقهغ ؤن هظه الترشُداث  ت اإلا٘ب
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دشاعص" هظا الٓىٛ وزاضت مو ألاؾُاٛ ما صون  اع ؤؾُاٛ(، ٖما ؤٖضث صعاؾاث "ٍع )ٍع

ٗاَُت نً  ثر وغىخا و الهاشغة، ومغص طلٚ بلى عجؼهم نً جٓضًم مهؿُاث ضاصْت وٖؤ

ؤهُؿهم، يحر ؤن خ٘م الىالضًً ال ًسلى في بهؼ ألاخُان في بهؼ ألاخُان مً الظاجُت، 

وجدحز البجهما، ومً زم َٓض ًبالًان في جٓضًغ ما ًخمخو به ؾُلهما  إلاا في ؾبُهتهما مً مُل

، وبالخالي َةن  (36،ص6112)عجُالث، مً زطائظ بضعحت ؤنلى مما هى نلُه،بالُهل

لؤلؾغة صوع ٖبحر في نملُت ال٘شِ نً مىاهب ؤبىائها، ومً زاللها ًمً٘ الخهٍغ نلى 

غا إلاىاهب مُىالتهم ومهاعاتهم، ومجاٛ بهخماماتهم اإلاسخلُت ٗان ال٘شِ م٘ب ، َٙلما 

ً ؾٍغ ألاؾغة ٗلما ؾانض طلٚ في عناًتها وجىمُتها في وْذ مب٘غ   ألابىاء م

 وجىميت كدزاجه دوز ألاسسة في زعاًت العفل اإلاىهىب : ثالثا

هىإ الهضًض مً اإلاهام التي جٓىم بها ألاؾغة ججاه ؤبجها اإلاىهىب، والتي حهمل 

بإن ًُجغ  ؾاْاجه وْضعاجه، بما ٌؿمذ مً اؾخًاللها  نلى جؿىٍغ مىاهبه، وحؿمذ له

ت للؿُل اإلاىهىب في آلاحي:  ً خطغ ؤهم هٓاؽ الغناًت ألاؾٍغ م٘ ٛ ألامثل، ٍو  ؤلاؾخًال

 اإلاخابعت الىالدًت:  - 1

ٓت  مً اإلاهم ؤن حهمل ألاؾغة نلى مالخكت الؿُل بشٙل مىخكم، وؤن جٓىم بخُُٓمه بؿٍغ

ً مىغىنُت ويحرمخًحرة ختى ًمً٘  اٖدشاٍ مىاهبه الخُُٓٓت والخهٍغ نلبها في ؾ

مب٘غة، وؤلاإلاام بما لضًه مً اؾخهضاصاث وبمٙاهُاث وْضعاث، والخضوص التي ًمً٘  ؤن 

(، َمً زالٛ اإلاخابهت ًخمً٘ الىالضًً مً عضض ٗل 613، 6111جطل بلحها )الٓظافي، 

ؿىعاث الخاضلت نلى الخًحراث اإلاسخلُت نلى ببجهما اإلاىهىب، وحؿمذ لهما بمالخكت الخ

ت بخخُاحاجه اإلاسخلُت وجلبُتها،  مؿخىي مىاهبه، ٖما حهمل نلى اؾخًالٛ طلٚ في مهَغ

ٗاهذ اإلاخابهت مؿخمغة ٗلما ؾانض طلٚ في جىححهها وعناًتها بالشٙل اإلاؿلىب  لما   ٗو

 أساليب الخيشئت ألاسسيت السىيت: اسخخدام - 6

ٖبحرا في جىمُت  ت صوعا  اإلاىاهـب وؤلابضام لضي ألاؾُاٛ، َمً ؤهم جلهب الخيشئت ألاؾٍغ

ت والدصجُو اإلاؿخمغ الظي ٌؿخسضمه  الهىامل اإلاصجهت لالهجاػ الهالي هى جىَحر الخٍغ

آلاباء مو ألابىاء وْلت الهٓاب والبهـض نـً الدؿلـ ؤو الٓؿىة ونضم الخضلُل واإلاُاغلت 
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غض ًاث وبجاخت اُل حر ألامان وجٓبل الهىا غؾت وجَى ت مً احل الانخماص نلى والخماًت اإلُا

(، َإؾالُب اإلاهاملت الىالضًت الؿىٍت حهمل نلى 621، ص6112)الخىوس ي،  الىُـ

حصجُو اإلاىهىب وجدُحزه لخىمُت مىاهبه، َٙلما احؿمذ ألاؾغة باإلهخمام وجىَحر الخغٍت 

وحصجُو ببجها اإلاىهىب ماصًا ومهىىٍا، ٗلما ؾمذ له طلٚ بخلبُت بخخُاحاجه الىُؿُت 

 ٍت الػغوع 

 جىفير ؤلامكاهاث اإلاادًت: - 2

ُاث اإلاىاؾبت والى تهُئت  الؿُل اإلاىهىب ًدخاج في ؤؾغجه نلى جىَحر ؤلامٙاه

الكغوٍ اإلاالئمت والى بخاؾخه بال٘ثحر مً اإلاثحراث طاث الهالْت بمجاٛ مىهبخه، التي 

حر طل مً٘ جَى ٚ حهُىه نلى اؾخًالٛ ْضعاجه الهٓلُت ومىاهبه ؤلابضانُت الٙامىت، ٍو

ٔ جىَحر ألاشُاء الؿهلت ويحر اإلاٙلُت،  بإؾالُب بؿُؿت ومىاعص مدضوصة، وطلٚ نً ؾٍغ

غة في البِئت اإلادلُت، والتي ًمً٘ الانخماص نلحها إلاماعؾت اليشاؾاث اإلاسخلُت،ٖما  اإلاخَى

غاءة  ًجب بجاخت الُغضت للؿُل للخهٍغ نلى ألاشُاء الجضًضة، وحصجُهه نلى آل

َهلى ألاؾغة جىَحر مسخلِ اإلاؿخلؼماث اإلاؿلىبت لىمى مىهبت  (،662، ص6111)الٓظافي، 

غاص اإلاىهىبحن هم في خاحت صائمت الى وؾائل مخىىنت مً ٖخب ومجالث  ؤبىائهم، َاأَل

 ٔ دٓ ُهم طاجه ٍو وؤلهاب   و يحرها مً الىؾائل التي حؿمذ له بإن ً٘دشِ مىاهبه ٍو

 وؾمىخاجه 

 الخعاون بين ألاسسة واإلادزست: - 2

جخهاون ألاؾغة مو اإلاضعؾت في حهىص مخٙاملت لئلشغٍا نلى  الؿُل  ًجب ؤن

ٙىن ْاصعا  اإلاىهىب، والخهٍغ نلى مش٘الجه التي ًىاحهها ومؿانضجه نلى جسؿحها، ختىً 

نلى الاهجاػ الهلمي و ؤلاهخاج، ٖما ؤنها ًمً٘ ؤن جدُذ له الُغضت لاللخداّ بالىىاصي 

اغُت ؤو الُىُت ؤو اإلاؿ غخُت ويحرها، ٖما جُخذ ؤمامه الُغص لالشترإ في الهلمُت ؤو الٍغ

اإلاهاعع اإلادلُت واإلاضعؾُت والضولُت، بطا ؤم٘جها طلٚ بالخيؿُٔ مو اإلاضعؾت وماؾؿاث 

 ( 162، ص6111اإلاجخمو اإلادلي )الهؼة، 

ٖما جخهاون ألاؾغة واإلاضعؾت في بنضاص الصخطُت الؿىٍت للمىهىب، والتي ال 

ا مو ما هى مخهاٍع نلُه احخمانُا، خُث ًخهاون ٖالهما جخهاعع في مُىلها واججاهاته
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ُت  نلى تهُئت اإلاىار التربىي اإلاالئم لهملُت الىمى الؿلُم له، وطلٚ بةشبام خاحاجه ألاؾاؾ

(، َغناًت الؿُل اإلاىهىب ال 106، ص6112مً الهؿِ والخىان والخٓبل )عجُالث، 

لى الاهخمام به ومخابهخه زاعج جٓخطغ نلى عناًخه صازل اإلاجٛز َٓـ بل جخجاوػ طلٚ  ا

ػا، وؾاإلاا ؤن اإلاضعؾت حهخبر هي  ألازغي مجاال  جغبىٍا ٌؿمذ باٖدشاٍ اإلاىاهب  اإلاجٛز ًؤ

ٗان نلى ألاؾغة غغوعة َخذ ؤبىاب ؤلاجطاٛ والخهاون  وجىمُتها وجىححهها الخىحُه ألامثل 

ا، ٖما ؤن حهاون مهها وجىَحر ٗل الىؾائل التي جػمً الغناًت اإلاؿلىبت إلاىاهب ؤبىائه

ٓخطغ نلى حهاونها مو اإلاضعؾت َٓـ بل ًخجاوػ طلٚ الى الخهاون مو الىىاصي  ألاؾغة ال ً

ٛ عناًت اإلاىهىبحن واإلابضنحن   والجمهُاث الىاشؿت في مجا

 آلاباء في دعم وزعاًت اإلاىهىبين  جفعيل دوز  : زابعا

ء آلاباء وألامهاث لٓض وغهذ "حمهُت الؿُل اإلاىهىب" بهؼ الٓىانض التي حؿانض هاال

ٗي ًخهاملىا مو ؤبىائهم اإلاىهىبحن حهامال ٌهىص بالُائضة نلى هظا الؿُل، مما ٌؿاهم في 

ً ؤهم هظه الٓىانض ما ًلي:   جىمُت مىاهبه وجؿىٍغها، وم

1 -  ٍ حهامل مو ابىٚ اإلاىهىب ٖؿُل، وال ججزعج ؤو جٓلٔ بطا جطٍغ ابىٚ اإلاىهىب جطغ

، َالؿُل اإلاىهىب ًدخاج بلى الٓضع هُؿه مً اإلادبت ألابىٍت ؤْغاهه مً ألاؾُاٛ الهاصًحن

ت التي ًدخاحها ؾائغ ألاؾُاٛ   والغناًت ألاؾٍغ

ال جٓاعن ؾُلٚ اإلاىهىب مو بزىجه الهاصًحن، اخترم َغصًت ؾُلٚ اإلاىهىب  - 6

، وال جٓاعن ؾُلٚ اإلاىهىب مو يحره مً ألاؾُاٛ مً ؤبىاء ححراهٚ ؤو ةلُهواؾخمخه

 جدباهى به نلحهم  ؤضضْائٚ، وال 

اؾخمو ألؾئلت ؾُلٚ اإلاىهىب واؾخجب لها، و خاٛو ؤن جٙىن بحابخٚ جامت  - 2

خب، إلاجوضاصْت، وغو جدذ جطٍغ ابىٚ مجمىنت مخىىنت مً ا الث والصخِ وا٘ل

ت للثٓاَت  ً اإلاىاص اإلاثًر ٚ م  ويحر طل

ؿه، ال جُغع نلى ابىٚ مُىال مهُىت  ؤنؿُه الُغضت لٙي ٌؿخ٘شِ مُىله بىُ - 2

ىٛ، وؤهه لٓاصع نلى طلٚ و بطا ؤعاص ابىٚ ؤن ًخسطظ في مىغىم مهحن،  بلىع هظه اإلُا ٍو

 َضنه إلاا ؤعاص 
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ؾانض ابىٚ اإلاىهىب نلى اللهب والاؾترزاء، والُٓام بإوشؿت ًسخاعها بىُؿه  -6

 ً وامضخه نلى مجهىصه الؿُب، َالؿُل اإلاىهىب ًٓضم نلى ؤنماٛ طهىُت َحها م

نماٛ الظهىُت التي ًٓضم نلحها آلازغون، لظلٚ َهى بداحت بلى اإلاساؾغة ؤٖثر مً ألا 

 (112، ص6116اإلاضًذ، ؾىاء جٙللذ حهىصه بالىجاح ؤو الُشل  ) نِؿاوي، 

ٓت ْامذ مىكمت آباء اإلاىهىبحن في مىخطِ الخمؿِىاث في مىؿ  (Bergen) وْض 

ىبت مً ْبل في الىالًاث اإلاخدضة بطُايت مجمىنت مً ألاهضاٍ اإلاؿل(Jersey New) في

 : آلاباء وهي ٖما ًلي

 ؤن ًُهم آلاباء خاحاث ؤبىائهم الخاضت - 1

ً بزغاء خُاة ؤؾُالهم في البِذ  -6  ؤن ًُهم آلاباء ُِٖ ًم٘

 .  ؤن ًىَغ آلاباء الُغص الخهلُمُت ألبىائهم اإلاىهىبحن مما ال ًخىَغ لهم في مضاعؾهم -2

  ضت نلى جىَحر حهلُم ًىاؾب اإلاىهىبحنؤن ًخهاون آلاباء مو اإلاضاعؽ الهامت والخا - 2

ؤن ًٓىو آلاباء مضًغ ي اإلاضاعؽ نلى جٓضًم حهلُم ًىاؾب ْضعاث واؾخهضاصاث - 6

 .اإلاىهىبحن

حر ألامىاٛ والبرامج اإلاىاؾبت  - 2 ىاهحن لخَى ؤن ًدث آلاباء اإلااؾؿاث نلى ؾً آل

 (111، ص6116للمىهىبحن )نِؿاوي، 

خاًاحاتهم اإلاخىىنت خضص الهلماء والباخثحن هظه َبىاءا نلى زطائظ اإلاىهىبحن واخ

ت، اإلاؿلىب مً آلاباء  ؤلالتزام بها ججاه ؤبىائهم،  الجملت مً الخىححهاث وؤلاعشاصاث ألاؾٍغ

َشملذ هظه الخىححهاث مسخلِ ؤلاخخُاحاث الىُؿُت والاحخمانُت والخهلُمُت 

ت، ختى ًٙىن آلاباء  ُت، وختى ؤؾالُب الخهامل الػغوٍع نلى وعي وصعاًت بإشٙاٛ واإلاهَغ

 الخهامل اإلاسخلُت مو ببجهم اإلاىهىب 
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 خاجمت:

٘بحرة التي ٌشًلها مىغىم اإلاىهبت واإلاىهىبحن َٓض جىضلذ  هكغا لؤلهمُت ال

 الضعاؾاث اإلاخىىنت واإلاهمٓت في هظا 

 ً اإلاجاٛ، نلى ؤن اإلاىهىبحن ٌهضون مً الُئاث الخاضت واإلامحزة، َلها الهضًض م

غصون بها نً يحرهم، الخطائظ الجؿم ُت، الاهُهالُت، الخهلُمُت  والاحخمانُت التي ًُى

ٗان نلى  ُت واحخمانُت، َما  الامغ الظي حهل لضيهم خاحاث مخىىنت هُؿُت، مهَغ

 اإلاجخمو  بال غغوعة جلبُتها وبشبانها 

ٗاهذ بظلٚ  لها  يإلاا ؤن ألاؾغة هي الىؾـ ؤلاحخماعوؾا ألاولي الظي ٌهِش َُه الؿُل، 

حر ؤلامٙاهاث اإلااصًت، والغناًت الا  ولىٍت في بٖدشاٍ مىاهب ؤبىائها وعناًتهم، مً زالٛ جَى

غص الالػمت واإلاؿلىبت لخُجحر مىاهبهم، وجىححههه  الىُؿُت الصخُت، ومىدهم ٗل اُل

هىص بالىُو والُائضة نلى  الخىحُه الامثل واإلاىاؾب ختى ٌؿخُُض  اإلاىهىب مً مىهبخه َو

زحر وختى جخمً٘ ألاؾغة مً الغناًت الصخُدت ألبىائها اإلاىهىبحن ؤؾغجه ومجخمو في ألا 

ٓاَُت،  وحب ؤن جداَل نلى  اإلاخابهت اإلاؿخمغة إلبجها  صازل اإلاجٛز بخىَحر الىؾائل الث

وزاعج اإلاجٛز مً زالٛ جىؾُض الهالْت مو اإلااؾؿاث التربىٍت والجمهُاث والىىاصي 

ً اإلاهخمت باإلاىاهب هظا مً حهت، باإلغاَت ال ى ؤهه مً الػغوعي نلى هظه اإلااؾؿاث م

ُتهم  مؿانضة ؤؾغ الاؾُاٛ اإلاىهىبحن والخهاون مههم ماصًا ومهىىٍا، وجىححههم وجىن

بالؿّغ الاوؿب في الغناًت مً حهت ؤزغي، ختى جخمً٘ ألاؾغة مً ألازظ بُض ؾُلها 

ً الخؿىع والخٓضم إلاىاهبه   اإلاىهىب الى ما ًدٓٔ صعحاث ؤنلى م

 جع:كائمت اإلاسا 

ي جىميت ؤلابداع لدي العفل اإلاىهىب فدوز ألاسسة ،  (6112) ةالخىوس ي َائؼ  - 1

  12، الهضص 6، مجلت الباخث، اإلاجلض )ملازبت هظسيت(

اعي يالُت بيذ خامض بً شضًض - 6 الخددًاث التي جىاجه زعاًت ، ( 6116)الَغ

جهتها في اإلاىهىبين مً وجهت هظس اإلاخخصصين في مىعلت مكت اإلاكسمت وظسق مىا

   ، ٗلُت التربُت، حامهت ؤم الٓغي، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًتضىء التربيت ؤلاسالميت
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البيئت ألاسسيت الداعمت لىمى اإلاىهبت كما ، (6116)الؿالب مدمض نبض الهٍؼؼ - 2

ُت ًدزكها الخالمير اإلاىهىبىن وعالكتها ببعض اإلاخغيراث الدًمغسافيت ، اإلاجلت الهغب

 ّ    6، الهضص 2، اإلاجلض للخؿىٍغ والخُى

الخيشئت الاجخماعيت ودوزها في همى الخفكير ؤلابداعي لدي ، (6111)الهابض هىاء - 2

ٗاصًمُت والجامهُت، الشباب السىزي ت لالؾدشاعاث ألا ، ٗلُت آلاصاب، حامهت الشاْع

  ؾىعٍا

 أثس اسخخدام الاهترهذ على العالكاث، (6112)الهىٍض ي بلهام بيذ ٍَغج ًب ؾهُض - 6

ْخطاص اإلاجزلي ألاسسيت بين أفساد ألاسسة السعىدًت ومدافظت جدة ، ٗلُت التربُت لال

ٗالت ٗلُاث البىاث، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت   والتربُت الُىُت، و

  ، صاع الُ٘غ، ألاعصنجسبيت اإلاىهىبين واإلاخفىكين، (6116)ببغاهُمالؿامضووي الؿُض  – 2

ً واإلاىهىبينجسبي، (6116)الؿغوع  هاصًا هاًل -0   ، صاع الُ٘غ، ألاعصنت اإلاخميًز

تالتربيت واإلادزست واإلاعلم، (6111)الؿُض ؾالمت الخمِس ي - 6   ، صاع الىَاء، ؤلاؾ٘ىضٍع

الخفىق واإلاىهبت وؤلابداع واجخاذ ، (6110)الطانضي لُلى بيذ ؾهض بً ؾهُض - 3

  ، صاع خامض، ألاعصناللساز

   ، صاع الثٓاَت، ألاعصناإلاىهىبين واإلاخفىكينجسبيت ، (6111)الهؼة ؾهُض خؿجي - 11

ت اإلاىهىبين واإلابدعين، (6111)الٓظافي  عمػان مدمض - 11 ، اإلا٘خبت الجامهُت، زعًا

  مطغ

، صاع اإلاىهبت والخفىق ، (6112)اإلاهاًؿت زلُل نبض الغخمان  والبىالحز مدمض - 16

  الُ٘غ، ؾىعٍا

ً كشف عً اإلاىهىبيندليل مسجعي في ال، (6112)الىبهان مىس ى - 12 ، حائؼة خمضان ب

  عاشض آٛ م٘خىم لؤلصاء الخهلُمي اإلاخمحز، ؤلاماعاث
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، دوز اإلاخيماث الصيفيت في الخيشئت الاجخماعيت، كليت (6111)باهي لخػغ -12

  ، حامهت مىخىعي، الجؼائغالعلىم الاوساهيت والاجخماعيت

اإلاىجهت لألظفال على الخيشئت  جأثير البرامج الخلفصيىهيت، (6112)بً نمغ ؾامُت - 16

، ٗلُت الهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت، حامهت مدمض ألاسسيت في اإلاجخمع الجصائسي 

  زُػغ، الجؼائغ

، مجلت إشكاليت اإلافهىم واإلالازبت في دزاست ألاسسة، (6110)صخماوي ؾلُمان - 12

  1، الهضص 6مجخمو جغبُت نمل، اإلاجلض 

سة واإلادزست ومسازاث الخعلم )العالكت بين خعغ ألاس، (6112)ػنُمُت مجى - 10

ٗلُت الهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت، حامهت  الىالدًً والخعليماث اإلادزسيت لألظفال(،

  مىخىعي، الجؼائغ

اوة ؤخمض - 16 ، سيكىلىجيت –مددداث الىجاح الدزاس ي ملازبت سىسيى ، (6112)ْػ

   ، حامهت ْاضضي مغباح، الجؼائغ، مجلت صعاؾاث هُؿُت وجغبىٍت1، الهضص 0اإلاجلض 

، صاع الُاػوعي الهلمُت، علم الىفس الاجخماعي، (6110)ؾالمت  نبض الخاَل – 13

  ألاعصن

ِ ػهغة وؾهاٛ ؾىمُت -61 آلياث جىميت كدزاث اإلاخفىكين واإلاىهىبين ، (6116)شٍغ

   6، الهضص 0، مجلت صعاؾاث احخمانُت، اإلاجلض وسبل زعاًتها

، صاع الهلم ألاسسة وألابىاء اإلاىهىبىن ، (6116)مض ؤبى نىٍؾلهذ مدمض مد -61

  وؤلاًمان، مطغ

دوز ألاسسة واإلادزست في اكدشاف اإلاىهىبين واإلابدعين ، (6112)ؾاًبي عجِبت - 66

   63، الهضص 12، مجلت صعاؾاث في الهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت، اإلاجلض وزعاًتهم

ت ألاسسة، (6110)نبِشاث ؤمُىت ونماعي ابغاهُم - 62  -الضماهاث اللاهىهيت لحمًا

ٗاصًمُت، اإلاجلض -كساءة في بعض الخجازب الدسخىزيت ، 2، مجلت الباخث للضعاؾاث ألا

  1الهضص 
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 -دوز ألاسسة الجصائسيت في زعاًت اإلاىهىبين ، (6112)عجُالث نبض الباقي - 62

مدمض إلاحن صبايحن،  ، ٗلُت الهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت، حامهت-اإلاخفىكىن دزاسيا 

   الجؼائغ

ألاسسة ودوزها في جىميت الليم الاجخماعيت لدي العفل في ، (6112)نؼي الخؿحن - 66

ٗلُت الهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت، حامهت مىلىص مهمغي،  مسخلت العفىلت اإلاخأخسة،

  الجؼائغ

بين، مجلت دوز البيئت ألاسسيت في دعم وزعاًت اإلاىهى ، (6116)نِؿاوي هبُلت - 62

  12، الهضص6، اإلاجلض آلاداب والعلىم الاجخماعيت

، مساهمت ألاسسة في ظهىز السماث ؤلابداعيت لدي العفل، (6112)يػبان مٍغم - 60

  ٗلُت الهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت، حامهت مىخىعي، الجؼائغ

ّؼ  هشام ٌهٓىب -66 ، تهمجسبيت اإلاىهىبين وجىمي، (6113)ْؿىاوي مدمض خؿحن  ومٍغ

  صاع اإلاؿحرة، ألاعصن

ت اإلاىهىبين ، (6116)مطحري ؤمحرة بً نبض هللا - 63 دزجت ممازست ؤلادازة العامت لسعًا

ت اإلاىهىبين ٘ت للمهام الالشمت الكدشافها وزعًا غي، اإلامل ، ٗلُت التربُت، حامهت ؤم آل

  الهغبُت الؿهىصًت

ىفس ي الجماعي  في جخفيف مدي فاعليت بسهامج ؤلازشاد ال، (6111)مُخىص ؾاعة - 21

، ٗلُت آلاصاب والهلىم ؤلاوؿاهُت خدة اإلاشكالث الاهفعاليت للخالمير اإلاىهىبين

  والاحخمانُت، حامهت باجي مسخاع،الجؼائغ

ؤلاستراجيجيت ألاسسيت التربىيت للمخفىكين، كليت آلاداب ، (6111)همُلُت شاصًا - 21

  مسخاع، الجؼائغحامهت باجي  والعلىم ؤلاوساهيت والاجخماعيت،

مددداث وأهماط اإلاخابعت ألاسسيت وجأثيرها على الخدصيل ، (6116)وهجً ؾمحرة - 26

   ، ٗلُت الهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت، حامهت مدمض زُػغ، الجؼائغالدزاس ي لألبىاء

 


