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 الباب ألاول 

 املقدمة

ًد اإلاشٍلت و صُاؾت الخمهُد للمشٍلت وجدد ًبدث الباخث ،في َرا الباب

اث والػملى وهظام  اإلاشٍلت و أَداف )بالػام وبالخاص( و قىائد البدث بالىظٍس

 البدث. 

 التمهيد للمشكلة .أ

اللؿت الػسبُت في ئهدوهِظُا ، خُث ؾالبُت الظٍان مظلمىن ، لها 

مىنؼ مهم. باإلطاقت ئلى أن اللؿت الػسبُت هي لؿت الػالم ؤلاطالمي ومهدمت 

 ، قهي أًًظا أداة لدزاطت ألادب الابخدائي والثاهىي للدًً ؤلاطالمي.للػبادة 

ظها مً  خم جدَز لرلَ ، جم ئدخاُ اللؿت الػسبُت مً طً مبٌسة ، ٍو

دخل مجها اإلاػاَد الجامػاث ، فى  يرلَُت ئلى الػلُا و ائمظخىي ابخد ٍو

  خدٌعؤلاطالمُت. ومؼ ذلَ ، قان ال
ً
ًاقُت لم ًًٌ نادزا غلى  الري ًدوم لكترة 

ً غلى الخددر باللؿت الػسبُت بشٍل ه  اشؽ ، بلئًصاُ الؼالب لٍُىهىا نادٍز

حػخبر صػبت. َرٍ و  نلُلت جمُل ئلى أن جٍىن اطخجابت مً نبل الؼالب

بُت في ئهدوهِظُا غىد اللؿت الػس  الظاَسة حشير ئلى جدهُو الىجاح في جدٌع

ًأداة جىاصل. الىظس ئلى   الجاهب الىظُكي للؿت 
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هي ئخدي اللؿاث التي إلاظذ مخخلل مجاالث الػالم.  الػسبُتاللؿت 

بصسف الىظس غً ًىنها لؿت ئغالمُت للخػالُم ؤلاطالمُت ، قان للػسبُت دوًزا 

مهًما في دغم الػلىم والخٌىىلىحُا وإزساء يىىش الثهاقت الىػىُت ووطائؽ 

ػا حداالخؿُير الظُاس ي الدولي. بدُث الل  .ؿت الػسبُت حشهد جؼىزا طَس

هت  اللؿت الػسبُت وابخٍازاتها بمثابت جدد لٍل  جدٌعطخٍىن ػٍس

ًاء ًل مػلم لكهم  جدٌعمػلم غسبي. لرلَ ًخؼلب  اللؿت الػسبُت أًًظا ذ

و ئوشاء ػسم حدًدة في خدٌعالجىاهب اإلاخػلهت بيخائج ال  جدٌع. وهي غً ػٍس

 بُت.اللؿت الػسبُت بدُث ًصبذ الؼالب أيثر جكهًما ويكاءة في اللؿت الػس 

 الدوزةىنؼ التربُت في مىنؼ مهم في ي جهي البلدة الت دوهِظُائه

رٍ مٌخىبت ،الحٍىمُت وأما . زٍت ؤلاهدوهِظُتى للجمَى في دطخىز أطاس ى َو

 02هدوهِظُت بسنم بدطخىز أطاس ى للجمهىزٍت ؤلا أَداف التربُت الهىمُت 

ومخهين  مإمىينالتى ججػلهم جىمُت نىة الىكىذ للخالمُر قهي:    0222طىت 

مت والصحت وجولهم  ،باهلل حػالى ين و وشُؼين و اإلاغ جػلهمألاخالم الٌٍس

 صكت دًمىنساػُت ومظإولُت.ًصبدىن مجخمؼ البلدة الري له وزغُين 

اث التربُت مجها: التربُت اجداد لها دوهِظُاهابالتربُت  جىكُرًان و 

بخدائُت اإلادزطت ؤلا  اإلادزطت ؤلابخدائُت و ،مثل زوطت ألاػكاُالسطمُت 

ت/و اإلا ؤلاطالمُت ت ؤلاطالمُت واإلادزطت الثاهٍى دزطت اإلادزطت الثاهٍى
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الجامػت و اإلادزطت الػالُت الخخصصُت و دزطتالػالُت ؤلاطالمُت/اإلاالػالُت/

بدطخىز  12أًت  1بػد ؾير ذلَ التربُت ؾير السطمُت. وذاى مٌخىب في قصل 

أّن قسنت خدمت التربُت : 0222ىت ط 02أطاس ى للجمهىزٍت الاهدوهِظُت بسنم 

التربُت ؾير السطمُت في ًل مسخلت التربُت في خؼؽ التربُت السطمُت و ىكر ج

 وهىع التربُت. 

ئهدوهِظُا  ًاهذ حمهىزٍتأَداف التربُت الهىمُت  فى جدهُوو

ىاطب بالصمً والثهاقت الىػىُت وم حُدا وحىدة خدٌعال ٌظػىن فى ئًجاد

ًجػل الخالمُر  الري قُه َى الظعي instruction خدٌعوالحٍىمُت. وأما ال

حالت الَى الظعي لُجػل  و مؼ ذلَ،الخالمُر.  ػلمخلُ وغملُا ا أو وشاػاجدٌظ

الخالغب مصادز ب مسجب في جخبُوَى مىاهج  خدٌعال ،ى آلاخس. ومػنُتخدٌظال

 (.1: 1891 ،في هكع الخالمُر )طادمان اُخدٌظة الدوز ال الًجاد خدٌعال

اللؿت بأطاض أَمُت اللؿت. وأما  جدٌعئهدوهِظُا  خىكُرولُىحدَا ق

الىظام الترجِب  ( قهي:00: 0228اللؿت يهُى ًىطُل بازم في يخاب َداًت )

مً السشوم الصىجُت الاغػخباػُت التي اطخخدامها أغظاء الكسنت الاحخماغُت 

 a language is structured system of arbitraryًأداة الاجصالُت بُجهم )

vocal symbols by means of which members of a social group 

interact .) 
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َ مٌخىب في وذل ،اللؿت بأَداف التربُت جدٌعىاطب أَمُت وج

أطاض التربُت حامػت  MKDPمشسف  الري ًإلكهيخاب أطاض التربُت 

ت )  هي: ،( غً أَداف التربُت02: 0210أهدوهِظُا التربٍى

قهؽ  قسادولِع مهُاض ؤلا ندزة الخكٌير بُت لِع هاخُت "أّن أَداف التر 

ا ولًٌ أن خهُهت أَداف التربُت قهي ؤلاوظان أ اجداد الخٍامل.  باغخباٍزوؾيَر

أَداف التربُت لِع لها قالتربُت ند لم حظاغدها لخىمُت ؤلاوظان  ًاهذ وإذا

 جٍامال".

الباخث ًأخر ق ،ؿت وأَداف التربُت الظابهتحػٍسل اللالى بُان باليظبت و 

و تهدف التربُت لُىحد ؤلاوظان  .الىاخد الاجداد مماأن اللؿت والتربُت  لخخلُصبا

ًأد خدهُههاول ،باجداد والخٍامل جصالُت بين ة ااأن ؤلاوظان ًدخاج ئلى اللؿت 

 الثهاقت أو ئجصالُت غاملُت. ،البِئت ،الىاض في املجخمؼ

 خدٌعبى ًاهذ حمهىزٍت ٌظػىن فى جدهُو اَداف التربُت بأن ًهىم ،وبرلَ

خصىصا اللؿت الػسبُت لؿت اجداد  ،دزطا مً الدزوض في ًل مسخلت دزاطُتاللؿت 

 الىػىُت.

س الحٍىمت الاقساد 
ّ
اللؿت  ٍىن غً اللؿت اإلادزوطت فى اإلادطت، و جوند أن

ألاحىبُت وذلَ ألن الحٍىمت ًجػلىن اللؿت في اإلادازض.  ألاحىبُت دزطا مً الدزوض

ً باللؿت ألاحىبُت الجُدة ومظخػدًً بخهدم ماإلًجاد مجخمؼ ؤلاهدووظُت  ٍَس
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دطخىز أطاس ى للجمهىزٍت  22وذاى مٌخىب في قصل  الػلىم و الخٌىىلىحُا.

 وهي: ،غً اللؿت الىطُؼت 0222طىت  02الاهدوهِظُت زنم 

ًاللؿت  .1  في التربُت الىػىُت. وػىُت جصبذ لؿت وطُؼتاللؿت ؤلاهدوهِظُت 

مًٌ   .2 ولى للتربُت غىد في اإلاسخلت ألا لؿت وطُؼت ً ُت ؼهاطخخدام اللؿت اإلاىٍو

 الانخظاء في اًصاُ اإلاػسقاث أواإلاهازة اإلاػُىت.

 جداد التربىٍت اإلاػُىتوطُؼت في الااطخخدام اللؿت ألاحىبُت ًلؿت و ًمًٌ  .3

ت بدثغىد الانخظاء ل  للخالمُر. ألاحىبُت اإلاهازة اللؿٍى

 . وند ونؼواخدة مجها بُتالػس  قٍاهذ اللؿتباللؿت ألاحىبُت  بما ًخػلوو 

ا لؿت احىبُتئهدوهِظُا اللؿت الػسبُت  الحٍىمُت في  الخالمُر ًدزطها فى اغخباَز

 باوخداث التربىٍت املخخلكت. خدٌعمىاهج ال

لدزاطتها  وفي خهُهتها أّن اللؿت الػسبُت هي اللؿت ألاحىبُت صػىبت بؿير 

وذالَ قحها  ،ت اللؿت ألاحىبُت مهمتجىمُت الّصمً أن مػسق. وإلحساء بها  الىاػهين

 اللؿت الػسبُت أنها اللؿت ألاحىبُت ملجخمؼ ئهدوهِظُا.

ولٌجها مهمت  ،ظُاوأمااللؿت الػسبُت قهي اللؿت ألاحىبُت للمجخمؼ في ئهدوهِ

. وفي الىانؼ أّن اللؿت الػسبُت هي اللؿت التي ايثرمً ىٌس أَمُتهاللدزاطتها  والج

ُت مً اللؿاث ؤلامخصاصُت ألاخسي. وامخصاص اللؿت اطتراى للؿت ؤلاهدوهِظ

ولًٌ في جىمُتها حؿير مً اإلاػنى  ،الػسبُت للؿت ؤلاهدوهِظُت صػىبت في خظابها
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 ،مدزطت ،باب ،ًلماث ،خسوف ،يخاب ،ألاصلى في الػسبُت. يمثل الٍلماث يسس ي

 والٍلماث هي مكسداث ؤلامخصاص مً اللؿت الػسبُت. ،أطخاذ

ويما َى اإلاػسوف أّن  ،د له أيثر مً مظلمين في غالمبل هِظُا هيئهدو 

م ل  ،مصدزالّدًً ؤلاطالم َى الهسآن الٌٍس م قهى الٌخاب الشٍس وأما الهسآن الٌٍس

أودزاطت اللؿت دزاطتها مهمت في دزاطت الدًً  ،باللؿت الػسبُت. وباإلطاقت

ا مظلمىن  صدًههم ولًٌ ج ،لالجصالُت بين الىاض في خالت مجملُت. وذاى الًىٌَس

بت في  في  خدٌعوخصىصا ال ،اللؿت الػسبُت جدٌعلِع طماهه غلى غالُت اإلاَى

 اإلادزطت.

 جدٌعاللؿاث أن َىاى اخخالقا يبيرابين  جدٌعواجطح للػاإلاين في مجاُ 

اللؿت ألام َى َدف خُىي  جدٌعن الهدف مً ئذا أ ،للؿت ألام واللؿت ألاخىبُتا

ى وطُلت الؼكل الىخُدة للخػبير غً  اللؿت  جدٌعفي خين َدف خاحاجه َو

ألاحىبُت بىاطؼت الٌباز ؾاًخه ؤلاجصاُ ومػسقت زهاقت أَل اللؿت ألاحىبُت قهى 

 (.9: 1110ٌ ،ئذن َدف زاهىي )الحكُظ

هت بالظابهت الحوبمػلهت  اللؿت ألام واللؿت ألاحىبُت  جدٌعظاوي بين ػٍس

 ،ا في مجاُ الصسفألّن ند وحد قسوم يبيرة بُجهم ،وبالخصىص باللؿت الػسبُت

جدخاج اللؿت الػسبُت اَخماما في  ،والهىاغد اللؿىٍت. وبىاء غلى ذلَ ،الصىجُت

 ها لؿيرهاػهين بها.جدٌظ
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َمُت اللؿت الػسبُت ت ألام واللؿت ألاحىبُت ال ًهلل أاللؿ جدٌعوباإلطاقت غً 

يما أن ها. وإّن اللؿت الػسبُت مٍاهت خاصت بين لؿاث الػالم. خدٌظهي اللؿت مهمت ل

دًىما ٌػد ًىم في غصسها الحاطس. وجسحؼ أَمُت اللؿت  أَمُت َرٍ اللؿت جٍص

 :(02-1989:18 ،)الخىلى الػسبُت ئلى أطباب آلاجُت

م. .1  ئن اللؿت الػسبُت هي اللؿت التى هُص بها الهسآن الٌٍس

د أن ًإدي الصالة غلُه أن ًإديها بالػسبُت )لؿت الصالة(. .2  ئن ًل مظلم ًٍس

م هي اللؿت الػسبُت  ان .3
ّ
م صلى هللا غلُه وطل لؿت أخادًث السطُى الٌٍس

ل(.  )لؿت الحدًث الشٍس

 اإلاٍاهت ؤلاناصادًت للػسب .4

 غدد مخٍلمى الػسبُت .5

ًأدة اإلاظاغدة  خها أن اللؿت الػسبُت ًدزطها في مإطظت التربُت ولِع  وفي جاٍز

ًأداة لالطخهصاء الىصىصُت في قهم الىصىص الثهاقُت وأًظا اط خخدامها 

ػت الدًً للم  ،نخصادًتجخمؼ في مجاُ خُاة ؤلاحخماغُت ؤلااإلاظاغدة في قهم شَس

ها جىنكا في خظازة الػلمُت جدٌظالثهاقُت والتربُت. ولًٌ في  ،الظُاطُت

س أو اإلاادة الػلمُت ًدزطها في ،واإلاإطظت اإلاإطظت  وذاى ند ظهس في الجَى

ػكاُ ختى الجامػت. جىنل الػلمُت َى السطمُت أو ؾير السطمُت مً السوطت ألا 
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 ،ماطخؼاغخه لخىحُه مجاُ جهدًم الػالم والػصس ؤلاصالخُت املجملُت )املجُب

0212 :11.) 

ىاطب غلى ذلَ ند بّين بلىؽ مدزطت اللؿت الػسبُت أن في اللؿت الػسبُت أزبؼ  ،ٍو

الٌالم َما مهازاث وهي مهازة الاطخماع ومهازة الٌالم ومهازة الٌخابت. والاطخمؼ و 

ومهازة الهساءة  ،الػسبُت في مجاُ اللظانمهازجان مخػلهاث للىاػهين بها اللؿت 

 والٌخابت َما مهازجان مخػلهان للىاػهين بها اللؿت الػسبُت في مجاُ يخابت.

 (36-32: 1881مدًىز في يخابخه )ناُ وذاى 

ع اللؿت غلى أن " ىجدَز ها قسوع( ئن أقظل أطلىب لػالج الىطؼ الهائم آلان)َو

خأزس  إزس قُه ٍو ع اللؿت يكىىن ًسجبؽ ًل مجها باآلخس ٍو َى أن هأخر بأطلىب جدَز

 . "ويخابت ،ونساءة ،ويالم وجددر ،به. أي أن هدزض اللؿت الػسبُت غلى أنها اطخماع

 :(113: 0211بّين الكىشان )و ند 

ىطُلت. والٌخابت. وال ،والهساءة ،والٌالم ،هي: ؤلاطخماع ،"للؿت أزبؼ مهازاث

والىطُلت التى جىهل مهازة الٌالم هي الصىث غبر ؤلاجصاُ اإلاباشس بين اإلاخٍلم 

قىطُلتهما الحسف اإلاٌخىب. والترابؽ  ،واإلاظخمؼ. أما مهازجا الهساءة والٌخابت

ئذا اطخخدمذ مهازجا ؤلازطاُ  ،قبػظهما ًخدم بػظا ،مخدهو بين اإلاهازاث

هازجاؤلاطخهباُ )ؤلاطخماع )الٌالم والٌخابت( اطخخداماصحُدا همذ م
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قاذا لم جخٍلم اللؿت وجٌخب باللؿت الجىمىغىدى  ،ألن اللؿت ممازطت ،والهساءة(

 اللؿت". جدٌعاللؿت حظسع  خدٌعولهرا قان البِئت الصحُدت ل ،اللؿت

 :(113: 0210بخبُين مثنى و مهُىدًً )ًىاطب وذاى 

ت الػسبُت الخهلُدًت أزبؼ مهازاث  اإلاهازة  اإلاهازاث هي و  ،أّن ندزة اللؿٍى

واإلاهازة  ،الٌالم لخػبير الكٌسة باللظانواإلاهازة   ،لكهم لؿت اللظان ُتؤلاطخماغ

ا بالٌخابت واإلاهازةالٌخابت لخػبير الكٌسة  ،والسطم الهساءة لكهم اللؿت التى حػبَر

 بالٌخابت.

م( خص )صالح غبد 1892ها. جدٌظاللؿاث الحُاة و  جدٌعقكي يخابه غً )

وحػل غىىاهامهما غً الخؼبُو  ،لػسبيى( َرااإلاىهج بٌثير مً الخكصُلاملجُد ا

ت خدٌعالػملى ل وحمؼ في  ،وأقسادابابالٍل مهازة مً اإلاهازاث ألازبؼ ،اإلاهازاث اللؿٍى

ها ونُاطها جدٌظوالجاهب الخؼبُهى غً  ،جىاوله بين الجاهب الىظسي غً ًل مهازة

ت( ونظمها ئلى مهازاث  عجدٌيما أقسد بابامظخهال أطماٍ ) ،وجىمُتها اإلاهازاث اللؿٍى

ت )الخددر والٌخابت( )غىض  ،اطدُػابُت )الاطخماع والهساءة( ومهازاث ابخٍاٍز

0222 :16.) 

اإلاهازة ؤلاطخماع هي اإلاهازة ألاولى التى  ،وذاى جبُين غً أزبؼ مهازاث مخػلهت

را ند مهازة بّين  أّن  ًمّسَا الؼكل مىر مػسقت لؿت ألام و مدزض اللؿت ألاحىبُت. َو
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مس بها م ،الاطخماع أولى اإلاهازاث التى ًمس بها الؼكل في ايدظاب لؿخه ألام  خدٌعٍو

وألاصم مً الصؿس ًٍىن  ،اللؿت ألاحىبُت. ومً اإلاػلىم أن مً الٌظمؼ الًخٍلم

ي واخد جدٌس ولرا ٌؿلب غلى مً قهد َاجين الحاطخين أن ًٍىن في بسهامج  ،أبٌما

 (.113: 0211 ،ىشان)لؿت ؤلاشازة( )الك

الىنذ غلى ًل ؤلاوظان لُهدز قهم  ذند دقػ ،املجملُتوفي غهد الخجدًد و 

ُتمهمت وزم طعي لترنُت اإلاهازة دوز اإلاهازة ؤلاطخماغ ،دا. ولرلَالخباز صحُ

 (.111: 0211 ،اللؿت )حاهُاؾىا و آلاخس جدٌعهي واحب في  ُتؤلاطخماغ

ت )شكعي جدٌعمُت وأما أَ  ( قهي : 11: 0211 ،مهازاث اللؿٍى

ت. ولإلوظان أّن اللؿت " ًل اإلاهازاث مخػلهت جىزُهُت بالػملُت ألاطاطُت اللؿٍى

جىمُت  ،ئذا ًصداد وشاػه غً اللؿت قكٌسجه وشاغ. ولرلَ ،ًدُ غلى قٌسجه

ب ت. ووصل ئلُه بممازطت وجدٍز ت هي جىمُت اإلاهازة الكٌٍس  ."اإلاهازاث اللؿٍى

بها ختى  هاخُت الٌالم ،اللؿت جدٌعوفي  هي الىاخُت مهمت لدزاطتهاولخدٍز

(. الٌالم هي أَم غمالُت في ؤلاجصالُت بين 1899 ،الخالمُر ًمهسون بها )حمالُت

مكُد حدا لخىاصل اإلاػنى باالصىجُت. والٌالم واحب الىاض. والٌالم َى هظام اللؿت 

جب في جدٌظ خخدام الٌالم أن ٌظ جدٌعها بترجِب طمظاغدة الخالمُر بها بجُد.  ٍو

هت بمظخىي  هت مىاطبت اطخخدامها في  ،الخالمُر جدٌعالؼٍس تجىحد الؼٍس  اإلاظخٍى
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هت  اإلاظخىٍتألاولى وؾير مىاطب اطخخدامها في  اإلاخىطؼت و ؤلاغدادًت. والؼٍس

ا اإلادزض بدزج الدزاطت )لىؾا باطٌسا  ،( )اطماغُل وآلاخس1882 ،طُؿيَر

0211 :11. ) 

الٌخابت ئلى الصىجُت. الثاهُت:  ىش محؿُير الس  ألاولى:واإلاهازة الهساءة لها مػسقخان. 

والصىث. وهىاة مً اإلاهازة  التى ًسطمها بالسمىش  نبع غلى اإلاػنى مً ًل خاالث

ألّن اإلاهازة  ،الهساءة هي في اإلاػسقت الثاهُت. ولًٌ الًهصد أن اإلاػسقت ألاولى ؾير مهم

اللؿت  جدٌعو َما هي ؾاًت في في الىاخُت ألاولى أطع اإلاهازة في الىاخُت الثاهُت. 

 (.101: 0222 ،)أقاهدي

اإلاهازة الٌخابُت أصػب لدزاطتها ولخىمُتها. وفي  ،اخخالف باإلاهازة الٌالمُت

 ،لحً الصىث ،الخىؿُم ،ألاػكاُ لم ٌػخمدون باطخخدام اللؿت الجظم ،الٌخابت 

ت و شٍل اللؿت االظان آلاخس لخبُين اإلاػنى. اإلاهازة  الٌخابُت حشخمل الاجصاُ البصٍس

تغلى الٌخابت اإلاٍُاهَُ و الٌخابت ا جسيص الٌخابت اإلاٍُاهَُ  في اإلاظئلت غً . ملحخٍى

اإلاهازة  ،جصحُذ الهىاغد وؾيرذلَ. ومؼ ذلَ ،جصحُذ جهجُئُت ،جسجِب الٌخابت

دت ومامىكصل مً ًل دوز  ،مىكُدة ،الٌخابُت هي الىاخُت مهمت اللؿت  جدٌعجكٍس

ًاللؿت ألاحى بُت. والػمالُاث التى جخػلو بدىمُت اإلاهازة الٌخابُت طخاغد أن الػسبُت 

ت و  جىمُت اطدُػاب اللؿت ًلهم )قهسالساشي  ججمؼ جىمُت اإلاهازاث اللؿٍى

 (.186-181: 0210 ،ومهُىالدًً
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ت حُدة قهى طُىاصل مؼ الىاض بمىاصلت حُدة في  قاذا لإلوظان اإلاهازة اللؿٍى

مهسء شامل والٍاجب ماَس في الُىمُت.  ،بلـ حُداللظان أو الٌخابت. َى مظخمؼ و م

سبى جكظه الطخخدام اللؿت بجُد ختى لُىصل غلُه قُجب اإلادزض  أن ًدزض ٍو

 اإلادزض أطىة للخالمُرٍ. وباللؿت الجُدة والصحُدت قُدزض اإلادزض باللؿت 

 (.2: 1898 ،الجُدة والصحُدت أًظا )جازؾان

ت. اللؿت قُجب أن ًدزطػى جدٌعفي  ،واحمالُت اصس اللؿت و اإلاهازاث اللؿٍى

ت أزبػ  ،الهساءة ،الٌالم ،قهي: ؤلاطخماع توبىاء غلى الظابهت أن اإلاهازاث اللؿٍى

 الٌخابت.

ع في اإلادازض الولًٌ في الىانؼ أن اللؿت الػسبُت لِع اللؿت  ىاحبت لخدَز

 إلادازض ؤلاطالمُت )مإطظت بىشازة الشإون الدًيُت( يمث
ّ
ل الػمىم لالهدوهِظا ئال

ت اإلادزطت ؤلابخدائُت ؤلاطالمُت واإلادزطت اإلاخىطؼت ؤلٍاطالمُت و  اإلادزطت الثاهٍى

 ؤلاطالمُت وفي مىهج دزاطتها جدخىي دزض اللؿت الػسبُت.

مثبذ  ،م 1816اإلاىهجُت الدزاطُت للمدزطت الػالُت الػامت في طىت هظام في 

ت با في نظم اللؿت  لدزض السائداللؿت الػسبُت باإلاادة الدزاطُت اللؿت ألاحىبُت الخُاٍز

ولًٌ للؿت الػسبُت لم جىحد  ،و الدزض ألانلي في نظم الػلىم ؤلاحخماغُت. ومؼ ذلَ

 1891للؿت الػسبُت في اإلاىهج الدزاس ى  GBPPاإلاىهج الدزاس ي. جإلل   GBPPفي

ب الىظامُت و  خصت الدزاطُت في ًل ألاطبىع مىر  2-0بالىنذ  oral-auralبالخهٍس
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قُه غملُت مىحهت للكصل  ،حؿُير مؿسي  1881. و جىحد في مىهج الكصل الثاوى

ولرلَ قاغؼاءاللؿت ألاحىبُت في الظىت باخدي غشس خصت الدزاطُت في  ،الثالث

ثبذ في َرااإلاىهج اطخخدام اإلاىاصالث  ،ًل ألاطبىع ولًٌ لها في نظم اللؿت. ٍو

 (. 06: 0226 ،)أقىدي

ب للمدزطتؤلابخدائُت ؤلاطالمُت مىر اللؿت الػسبُت هي الدزض واح ،وفي الىانؼ

في اإلادزطت اإلاخىطؼت  ،(VIوالظادض ) ،(Vو الخامع )،(IVالصل السابؼ )

وفي اإلادزطت  ،(IXوالخاطؼ ) ،(VIIIالثامً ) ،(VIIؤلاطالمُت مىر الصل الظابؼ)

ت ؤلاطالمُت مىر الصل الػاشس ) (. وفي XIIئزنى غشس ) ،(XIئخدي غشس ) ،(Xالثاهٍى

 بخدائُت هي اإلاظخىي ألاولى في حشٌُل ندزة اللؿت الػسبُت. اإلادزطت ؤلا 

ت الػسبُت جدٌعوباإلطاقت في  هي ألاطاض في  في اإلادزطت الػالُت ،اإلاهازاث اللؿٍى

ت الخالمُر للمظخىي بػدَا. ئذاونػذ مهازة ؤلاطخماع في اإلادزطت  جىمُت ندزة اللؿٍى

للمهازاث  وأًظا ،ظخىي بػدَاقظتهل لخىمُت ؤلاطخماع في اإلا ،ؤلابخدائُت بجُد

ت الػسبُت جدٌظقأن  ،الٌخابت. ولرلَ ألاخسي يمهازة الٌالم والهساءة و اإلاهازة اللؿٍى

ل اللؿت الػسبُت للخالمُر  في اإلادزطت ؤلابخدائُت هي ألاطاض و مظخىي ألاولى لخػٍس

 في مظخىي اإلادزطت بػدَا.
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هت الا جدٌعوجىحدفي  اث خدٌعللؿت ػٍس ل في ً خدٌعألن ال ،في ًل اإلاظخٍى

اث وندزة الكٌسة واإلاهازة في ًل الخالمُر  اإلااَسة قحها اخخالف غً ،مخخلكت اإلاظخٍى

 ُت. خدٌظفي اإلاظخىي ال

هت  هت  جدٌعوال ٌظاوي بين ػٍس اللؿت الػسبُت  في اإلادزطت ؤلابخدائُت بؼٍس

ا جدٌع ت. ًل اإلاظخٍى ث لها اللؿت الػسبُت في اإلادزطت اإلاخىطؼت واإلادزطت الثاهٍى

و خصىصا في اإلادزطت  خصائص مخىهىغت ومخخلكت و غمس للخالمُر مخخلكت أًظا

هت  ،. في َراطىت 10-3ؤلابخدائُت لها الخالمُر بػمس  قُجب اإلادزض أن ٌظخػُب ػٍس

 . خدٌعمىاطبا لخىصل ئلى أؾساض ال خدٌعال

اث ال زت ( أّن جىحد زال16: 1839ند بّين ئبساَُم ) ،ُتخدٌظوجبُين غً اإلاظخٍى

اث ال  قهي: ،ُتخدٌظمظخىي للمظخٍى

اث ؤلابخدائُت .1  اإلاظخٍى

اث ؤلاغدادًت  .2  اإلاظخٍى

اث اإلاخىطؼت .3  اإلاظخٍى

هت  ،ومؼ ذلَ جب اإلادزض أن ٌظخخدم ػٍس اللؿت مىاطبا بأؾساض  جدٌعٍو

هت  ،باألطاضه. و جدٌظمادة  اللؿت طدشسح بتهدد غلى اإلاهازاث  جدٌعأن ػٍس

ت. ولرلَ هت الجبُين ،اللؿٍى اللؿت بترحُذ أزبؼ مهازة قهي:  خدٌعغً  أهىاع ػٍس
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 ،مهازة الٌخابت )هىزخُاحى ،مهازاة الهساءة ،مهازة الٌالم ،مهازة ؤلاطخماع

0229 :11.) 

ٍت الػسبُت في اإلاهازث اللؿى  جدٌعطدبدث الباخثت غً مشٌالث  ،وذاى

يما جبُين  ،تاللؿ جدٌعفي أنها لها مىنؼ مهم يمظخىي ألاولى  اإلادزطت الػالُت

 (:111: 0211ذوالٌسهين في صحاقخه )

هي الػملُت التى أشادتها الخالمُر مىر اإلاظخىي  اللؿت في اإلادزطت جدٌع" أن 

ت. وفي خهُهخه الىظام في  جدٌع ،ألاولى بمىاصلت ختى لهم الىظام في الكٌسة و اللؿٍى

ت  ًتهدد في جىمُت غلىم الكٌسة َى ًخػلو بدىمُت الىاخُت اإلاىؼهُت و الىظام في اللؿٍى

 اللؿت".

ند  (BSADنظم اللؿت ألاحىبُت في اإلادزطت ؤلابخدائُت )مخخصس  ،وباإلهدوهِظُا

. ولًٌ ند جأخس و اهدؽ الهظم 1832و  1862شائؼ بين غامت الىاض في الػام 

الجىدة و  خدٌعمجها نلت اإلادزطين اطخىقهم شسوػا ونلت ماداث ال ،بأهىاع ألاطباب

أطبابه هي مؼالبت ألاوالد  ،. وبؿير ذلَخدٌعأؾساض خصائص ال خُبت في مإلكت

الحظاب( و أًظا بمظئلت غً مىاصلت بين -الٌخابت-للدزاطت السئِظُت) الهساءة

وألاطباب جصداد جأخس الهظم اللؿت  ،اإلادزطت ؤلابخدائُت واإلادزطت اإلاخىطؼت

ٌالم و مهازة أمامؼابو بظؿؽ مهازة ال  ،ألاحىبُت في اإلادزطت ؤلابخدائُت. زم

ؤلاطخماع قالصكىف نظم اللؿت ألاحىبُت في اإلادزطت ؤلابخدائُت قحها ئغؼاء اإلاادة 
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إلطدُػاب اإلاكسداث بجاهب الهىاغد. و ئغؼاء مهازة الهساءة والٌخابت أهىاع اإلااداث 

 جدٌعفي ألانظام اإلاخىىغت التى ًىاطب بأؾساض الهظم. و أيثر لِع مً أنظام 

ولًٌ بداللت اإلاىهجُت الدزاطُت التى جىمُتها باإلااداث  خدٌعالاللؿت ًأطع بالٌخاب 

أن اإلادزض ؤلابٍازي ند لِع ٌظخخدم مىهجُت  ،ًإلكها اإلادزطىن هكظهم. وذاى

 ،مىطُعى الػامت )جازؾانقهؽ ولًٌ ٌظخخدم مىطُعى شحىت بدكظت  خدٌعال

1881 :11-12.) 

لها   ت )وقحها اللؿت الػسبُت(بخدائُطاطُت التى ئغؼاَا في اإلادزطت ؤلا التربُت ألا و 

ت. وجمثُل للتربُت ألاطاطُت في  خدٌعلدوز مهم  اإلادزطت اإلاخىطؼت واإلادزطت الثاهٍى

هي يمصدز البيُان للخالمُر لُىاصل الهدزة حُدة. ئذا ٌشٍل اإلاصدز بجُد 

شٍل الهدزة في هكظهم بجُد أًظا. وبأَمُت  ،ىن بجُدخدٌظقالخالمُر طِ  جدٌعَو

حُد  جدٌعفي وحىد  ،قكحها  ظهسث مشٌالث يثيرة ،ت مىر الؼكلاللؿت الػسبُ

هت ال ،مىهجُت الدزاطُت ،خدٌعالٌخاب ال ،اإلاادة ،قُدخاج ئلى اإلادزض  ،خدٌعػٍس

مىهجُت  ،خدٌعالٌخاب ال ،اإلاادة ،. ولًٌ في الىانؼ  اإلادزضخدٌعوطائل ال

هت ال ،الدزاطُت  َى غىائو في اإلادزطت. خدٌعوطائل ال ،خدٌعػٍس

: ،اللؿت الػسبُت جدٌع ىحد الحيرة بينج ًاألؾساض )ٌظخػُب اإلاهازاث  ألاُو

ًاألدة لِظخػُب اإلاػسقاث ألاخسي التى ٌظخخدمها باللؿت الػسبُت. ت( و  وبػدَا اللؿٍى

ما اللؿت الػسبُت  ،التى المؼابؼ غً اللؿت ،حيع اللؿت جدٌعالثاوى: مً هاخُت  
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ما اللؿت الػسبُت  ،ما اللؿت الػسبُت الكصحت ،ما اللؿت الػسبُت اإلاخإخسة ،الخهلُدًت

هت ال هت  ،خدٌعالُىمُت. والثالث: مً هاخُت ػٍس جىحد المؼابؼ غً اطخخدام ػٍس

هت ال ،خدٌعال هت الخدٌظمااطخخدام الؼٍس ُت اإلاخإخسة. خدٌظُت الخهلُدًت و الؼٍس

را الحاُ ( بدىاصل بدثهم أن ٌظخخدم 1883ند بّين خاػب وأصدناءٍ ) ،َو

هت الهساغد جدٌعهت ػٍس الترحمت بدالئل غملُت  -اللؿت الػسبُت في اإلادزطت بؼٍس

. خكظت 0 ،. جبُين الهساغد باإلادزض وجدكظ الهىاغد بالخالمُر1يماًلى:  خدٌعال

اث الهساءة بترحُم ًل الٍلمت 2 ،هىاغدلاإلاكسداث زم ًسجبها با . جبُين مدخٍى

ب باطخخدام اللؿت1 ،والجملت . لم ٌظخخدم 6 ،الػسبُت يالما . لم جىحد الخدٍز

ت )أقاهدي-ألادة الػملُت أو ألادة ؤلاطخماغُت  . (06: 0226 ،البصٍس

اللؿت الػسبُت  خدٌعولِع ٌشٍل الخالمُر الرًً لهم ندزة اللؿت ألاحىبُت ب

ولًٌ طىدَم في قهم  قهؽ مبٌسا أو في التربُت ألاطاطُت في اإلادزطت ؤلابخدائُت

اللؿت الػسبُت لم ًختر في ًل  جدٌع ،مشٌالجه في الىانؼالدًً خصىصا ؤلاطالم. و 

و أيثر مً اإلادازض لم هختر  ،أيثر مً اإلادازض هختر اإلاادة اللؿت الػسبُت ،اإلادازض

را الحاُ خاال مخأزسا لخىمُت اللؿت الػسبُت.  اإلاادة اللؿت الػسبُت. َو

بت ل جب الحٍىمت تهخم جىمُت اإلاَى بُت )قحها اللؿت ألاحى خدٌعوباإلطاقت ٍو

هي اللؿت ؤلاهدوهِظت  BIPAظهسث الحٍىمت البرهمج  ،اللؿت الػسبُت(. ولًٌ في الىانؼ
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هتها هي جسجهي غدد لؿير الىاػهين. يما ناُ وشٍس التربُت لؿير الىاػهين و ئخدي  ػٍس

 ( : 1) 0212طىت السابؼ في هىقمبير  23ػبػت  ،في مجلت التربُت الثهاقُت

ها ث واحبت لدّوُ اللؿت ؤلاهدوهِظُا. مجها اطخمساز "اطخخدمذ أهىاع الؼٍس

بيزداد غدد لؿير  ،. ومظلمتهاBIPAجسنُت غدد لؿير الىاػهين في البرهامج 

 الىاػهين قيزداد الىاض الرًً ٌظخخدمىن اللؿت ؤلاهدوهِظُت في الػاإلاُت".

بت ،ومظلمتها هي أن بأيثر غدد لؿير الىاػهين ،وبىاء غلى ذلَ  َرا طترنُت اإلاَى

 ،اللؿت ألاحىبُت. وبخصىصا اللؿت الػسبُت خدٌعملجخمؼ في ئهدوهِظُا ل والسؾبت

ًاللؿت واحبت  ًاللؿت الدًً واللؿت ؤلامخصاصُت للؿت ؤلاهدوهِظُت واللؿت الػسبُت 

 لدزاطتها في ًل اإلادزطت.

للخالمُر ًهدزون  خدٌعاللؿت الػسبُت في اإلاإطظت التربُت َى غملُت ال جدٌع

ٌخبىا. و ًيبغىو أن ٌظخمػىا  ها أن يهخدد ئلى ئغؼاء الصاد جدٌظ ٍخٍلمىا و ًهسأوا ٍو

للخالمُر ختى لهم ندزة إلاىاصلت بكػلُت وطلبُت. الكػلُت هي ندزة إلطخخدام اللؿت 

والظلبُت هي ندزة لكهم الهساءة باللؿت الػسبُت و يالم الىاض  ،باللظان أو الٌخابت

 (.169: 0212 ،باللؿت الػسبُت )مجُب

اللؿت ألام. ًهازب الخالمُر بين اللؿت  خدٌعاللؿت ألاحىبُت لم ٌظهل ي ٌعجد

را ًدُ غلى  ،ألاحىبُت باللؿت ألام هت مىاطبا.  جدٌعَو اللؿت ألاحىبُت ًدخاج ػٍس

را يما بين ئبساَُم )  (:16: 1839َو
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اث الصكىف واخخالف الؼسم  ،"وند زاغُىا في َرا الخهظُم اخخالف مظخٍى

اث في غدد -أًظا-يما زاغُىا ،ظخىي التي هخاطب ًل م اخخصاز َرٍ اإلاظخٍى

في  ،خدٌعالتي جساعى في ال ،وايخكاء باألطع الػامت ،حظيرا غلى اإلاػلم ،مددود

 مساخل الىمى املخخلكت". 

 ( :011: 0211وبّين الكىشان )

ع اإلابخدئين ًدخاج ئلى مهازاث خاصت وندز مً اإلاػسقت بػلم الىكع  ،"ئّن جدَز

ى ممخؼ شائو ،اإلابخدئين ًدخاج ئلى الصبروالػمل مؼ  ألن مهداز الحماض  ،َو

اجه غادة وخاصت لدي اإلابخدئين  ،والدقاغُت ًٍىن لديهم في أغلى مظخٍى

 خُث ًخهدمىن بظسغت ملحىظتًمًٌ نُاطها".  ،الحهُهُين

ند ظهسث اإلاشٌالث التى ًهابل اإلادزض مجها  ،ولًٌ لُىاصل غلى َرا لم ٌظهل

د الخالم هت ؾير مىاطب و ال ًٍس را الحاُ ألن اخخُاز ػٍس ت. َو ُر أن ًخدزب اللؿٍى

ؾير مخىىغت ختى ٌشػس الخالمُر مالُ. في الصل ألاُو أو مىدسف في اإلاظخىي 

الكصل باإلادزطت ؤلابخدائُت هي ونذ لخػٍسل ألاُو لخالمُر غً خالت وغملُت 

 (.113: 0229 ،اإلادزطت )خكسصان

للؿت الػسبُت ا جدٌعًكهم أن ئخدي ألاؾساض في  أن يبغيً ،الظابهتدبين وؾير ب

بت" الخالمُر في  باإلادزطت الػالُت اللؿت الػسبُت. لُىصل ئلى  جدٌعهي "جىمُت اإلاَى



21 
 

هت ال  خدٌعألاؾساض ًجب اإلادزض أن ًكهم خصائص الخالمُر ختى ًخخاز ػٍس

 لهم خصائص مخخلكت بالخالمُر في اإلادزطت الػالُتمىاطبا لهم. الخالمُر في 

ت هت  ،ىا الشيئ الجدًدخدٌظَم ًدبىن أن ً ،اإلادزطت اإلاخىطؼت والثاهٍى اللؿت بؼٍس

ًاإلاثل بلػبتlearning by doingغملُت ) اللؿت  جدٌعوخسيت الجظم.  ،حؿنى ،( 

بُت قسخاجا بُت  ،الجدًدة هي ججٍس في مظخىي  ،آبدة. ولرلَولًٌ باإلطاقت ججٍس

صل صلت حُدة بين اإلادزض والخالمُر اللؿت ألاحىبُت ًدخاج أن ًىا خدٌعألاُو ل

 (.131: 0210 ،خذ الخالمُر ٌشػس طسوزا في الهصل )قهسالساشي ومدُىالدًً

ت في  جدٌعهى ٌشسح يُل قوأما مسيص اإلاظئلت َرا البدث  اإلاهازاث اللؿٍى

اإلادزطت. ختى مسحىة في  ،اإلادزض ،ه بالىاخُت الخالمُرجدٌظومشٌالجه في  ،اإلادزطت

تالبدث الباخثت  و غملُتها في  ملخبظت في دزاطت غىاصس اللؿت واإلاهازاث اللؿٍى

و جظهس الكسيس الجدًدة و غالحها لُؿالب اإلاشٌالث بأطاض  ،اإلادزطت الػالُت

 خىاصل البدث.

 خدٌعاللؿت الػسبُت هي ما طىين غدًدة هخأٍو حىدة ال جدٌعو مشٌالث غً 

. وطعى لخدظين حىدة اللؿت الػسبُت خصىصا غً الىجاح الري بػُد مً مسحىة

هاث خدٌعال را الحاُ ًصىز أن  ،بأهىاع الؼٍس ولًٌ خىاصلها بػُد مً مسحىة. َو

اللؿت الػسبُت أهىاع اإلاشٌالث التى ًجب أن ًبدث غً غالحها بمنهي  جدٌعًىحه 

اث وحداإلاشٌالجان التى هىحهما في  ،ومىاطبا. وبػد ذلَ اللؿت  جدٌعبالىظٍس
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ت )قهسالساشي ومدُىالدًًالػسبُت َما اإلاشٍلت اللؿى   ،ٍت و اإلاشٍلت ؾير اللؿٍى

0210:0.) 

 اللؿت الػسبُت قهي: جدٌعمشٌالث ( أن 09: 1880ّين الساوي )وب

ه اللؿت الػسبُت في حملت مً ألاخؼاء جترحم طػكا جدٌظ"ًهؼ الدازض ألاحىبي في 

ى ذلَ الظػل في عجٍص غً الظُؼسة غلى شمام اللؿ
ّ
خجل ت. ٍو ت في ندزجه اللؿٍى

ًاقُت الطخػمالها صحُدا في اإلاهازاث الازبؼ: الاطخماع  ،الػسبُت في مدة 

والٌخابت غلى وحه  ،وفي مهازحى الخددر ،والٌخابت بػامت ،والهساءة ،والخددر

 الخصىص".

غىامل البِئت هي ئخدي أطباب اإلاشٌالث. ئذا  ،وؾير غىامل الخالمُر واإلادزض

ت الخالمُر. خدٌعًدقؼ الخالت البِئت في اإلادزطت أو خازحها ال   قلم ًدىمى ندزة لؿٍى

زأث الباخثت أن اإلاشٌالث جدخاج أن جبدث غجها. و  ،ئهؼلو بدىاصل اإلاالخظت

وزأث الباخثت أن َرا لحاُ ًدخاج  ،ًاإلوظان الري ًخػمو في هاخُت التربُت ،أًظا

ت الػسبُت. وؤلاخخُخصىصا  ،ئلى البدث غً اللؿىٍت اج ألن في مادة اإلاهازاث اللؿٍى

ت الػسبُت أن الخالمُر َم  خّىف واَخمم بػدم البدث غً وصكُت وجىمُت اللؿٍى

وباإلطاقت َم اليهخمىن باإلاهازاث  ،ٌشػسون ملل وصػىبت بخػبُم اللؿت الػسبُت

مسحىة بالبدث أن اللؿت الػسبُت  ،اللؿىٍت التى طخجبهم أن ًكهمىاَا. وبػدَا

 اللؿت ألاحىبُت ألاخسي. خدٌعطدىاقع ب



22 
 

ؿكل الخػبُم ؾير قّػاُ ،و باإلحمالُت ئذا لم ٌػمل البدث َى قظُظهس الخظس َو

ى خكظ  ،خدٌعوحمُد بال ججدًد ال ت الػسبُت َو خصىصا في حػبُم اإلاهازاث اللؿٍى

ػمل َرا البدث في خُى  ساش ألاّوُ في الىانؼ بال الحّل غً اإلاظئلت.  َو
ّ
اإلاظئلت الؼ

ت الػسبُت  ًاث التربُت أي مدزطت الػالُتفي وال  الػسبُت خصىصا مهازة اللؿٍى

    ؤلاطالمُت .  

اللؿت الػسبُت في ئهدوهِظُا الخىحه  جدٌعفي  الىجاححشمل أطباب غدم 

ي الري ًسيص قهؽ غلى ئجهان نىاغد اللؿت ، واإلاىاهج الدزاطُت ألانل خدٌس ال

. اللؿت خدٌعجىححًها ، وغدم وحىد ئبداع اإلاػلمين في جؼبُو أطالُب مخىىغت ل

باإلطاقت ئلى ئدزاى الؼالب للؿت الػسبُت والري ٌػخبر ألامس أيثر صػىبت مً اللؿاث 

اللؿت الػسبُت ومسانبي اللؿت الػسبُت ئلى  جدٌعألاحىبُت ألاخسي. دقؼ َرا الخبراء في 

اللؿت الػسبُت مً الاججاٍ الىظسي ئلى  جدٌعشً خملت مً أحل الخؿُير في اججاٍ 

 هدى  مً اللؿت مثل الهىاغد أو خدٌعي ذلَ مٍىهاث الاإلاظخىي الػملي ، بما ف

اللؿت الػسبُت اطخجابت حُدة مً  جدٌعلم ًلو الحماض مً أحل ئغادة جىحُه 

ُت ، في َرٍ الحالت اإلاػلمين خدٌظُت غلى مظخىي الىخدة الخدٌظالجهاث الكاغلت ال

ا ، طىاء  مً خُث اإلاىاهج / اإلاػلمين ، ألهه غلى السؾم مً الخؿُيراث التي جم ئحساَؤ

اللؿت الػسبُت لم ًظهس  جدٌعالدزاطُت أو مً خُث الؼسم وما ئلى ذلَ ، اجطح 

الىخائج اإلاخىنػت. ٌشير غدم اطخجابت اإلاػلمين ئلى غدم اطخػداد اإلاػلمين لهبُى 
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الخؿُيراث ، بدُث لً ًخمًٌ أي مىهج ًخم مً جهدًم هخائج حُدة ألن اإلاػلم ؾير 

الكصل ، باطخثىاء اإلاظائل  جدٌعكظير الخؿُيراث في زاؾب أو ؾير نادز غلى ج

ت.  ؤلاداٍز

ع اللؿت الػسبُت ػىاُ  خلصذ هخائج بدث خازض في خىزُو أدًب ئلى أن جدَز

ػىد الظبب في ذلَ ئلى أنل مً  ظهس الحد ألانص ى مً الىخائج ، َو ًُ َرا الىنذ لم 

ت )حىدة اإلاػلم( ئلى ا إلاىازد اإلاادًت بما في ذلَ اإلاػالجت اإلاثلى لخىقير اإلاىازد البشٍس

مً مدزس ي اللؿت الػسبُت في  ٪16الهظاًا اإلاىهجُت. هدُجت لرلَ ، قان أيثر مً 

اإلادازض التي جدًس اإلاىاد الػسبُت ، طىاء اإلادازض الػامت أو الدًيُت ، لِع لديهم 

 مػاًير مثالُت يمدزطين للؿت الػسبُت

ص ذلَ مً نبل مدُبان في خىزُو أدًب الر ي وطؼ اإلاػلم باغخباٍز جم حػٍص

اللؿت الػسبُت جلحها حىاهب مً الؼالب ووطائل  جدٌعالجاهب ألاُو مً مشٍلت 

 (1: 0228في الجىاهب الثاهُت والثالثت )خىازوُ أدًب ،  خدٌعؤلاغالم ال

ًخددد ئلى خد يبير بهدزة اإلاػلم غلى  خدٌعًىضح ما طبو أن الىجاح في ال

في الكصل. في الكصل  خدٌعت ، وهي ئدازة أوشؼت الالهُام باإلاهام ألاطاطُت الُىمُ

الدزاس ي ، ًلػب اإلاػلم دوًزا مهًما في جدهُو ألاَداف التي جمذ صُاؾتها ، ألن 

دي ،  خدٌعاإلاػلم ٌشازى مباشسة في أوشؼت ال اب زوٍش  (.0211)غبد الَى
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ب ، قُج خدٌعهظًسا ألن دوز اإلاػلم / اإلاػلم يبير حًدا في جددًد هجاح أوشؼت ال

أن ًٍىن اإلاػلم / اإلاػلم مؼالًبا بمجمىغت مً الهدزاث أو الٌكاءاث ، ًل مً 

الٌكاءاث اإلاهىُت والشخصُت والاحخماغُت باإلطاقت ئلى الهدزاث اإلارًىزة أغالٍ. 

جم ذيس الٌكاءاث أو الهدزاث التي ًجب أن ًمخلٌها اإلاػلم في الئدت خٍىمت 

 اإلاػلمين والتي جىص غلى ما ًلي: بشأن 0229لػام  11حمهىزٍت ئهدوهِظُا زنم 

 2بشأن اإلاػلمين الكصل الثاوي اإلاادة  0229لػام  11الالئدت الحٍىمُت زنم 

( حشمل: 1( "يكاءاث اإلاػلمين غلى الىدى اإلاشاز ئلُه في الكهسة )0الكهسة )

ت ، والٌكاءاث الشخصُت ، والٌكاءاث اإلاهىُت التي جم الحصُى  الٌكاءاث التربٍى

 اإلانهي." خدٌعُ الغلحها مً خال

الخسوج مً هخائج اإلاالخظاث ألاولُت للباخثين ، اغخبر الباخثىن َرٍ اإلاشٍلت 

د مً الخدهُو. أًًظا ، هظًسا ألن اإلاشازيين في ال اللؿت  جدٌع، وخاصت  خدٌعإلاٍص

الػسبُت ، ًكٌس الباخثىن في الحاحت ئلى ئحساء أبدار خُى اطخخدام أطالُب 

ت ، ألهه ئذا لم ًًٌ اللؿت الػسبُت. ٌ جدٌع ػخبر الباخث أن َرٍ اإلاىانشت طسوٍز

س قُما ًخػلو  خش ى أهه لً ًٍىن َىاى جدلُل وجؼٍى ألامس يرلَ ، قاهه ًخش ى ٍو

ت ، ختى ال ٌشػس  جدٌعباطخخدام ػسم  اللؿت الػسبُت وخاصت اإلاهازاث اللؿٍى

هخمىن به. اإلاهازاث اإلاػلم أو الؼالب باإلزازة واإلالل مً اللؿت الػسبُت ، والباقي ال ي
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ين واإلادزطين وألاػساف ذاث الصلت خدٌظالتي ًجب أن ًخمخػىا بها ، ختى ًدظنى للم

ع لؿت أحىبُت أخسي. جدٌعمً   اللؿت الػسبُت الخىاقع مؼ جدَز

لرلَ ، ئذا لم ًخم ئحساء َرا البدث ، قظخكىم غلى هؼام واطؼ غُىب 

خاصت اإلاهازاث  خدٌعي الالظماح بش يء ؾير دًىامٍُي وزابذ دون الخجدًد ف

ت. جم ئحساء َرا البدث في هؼام اللؿت الػسبُت ، وخاصت مهازاث اللؿت  اللؿٍى

ت ؤلاطالمُت الػلُا. في اإلا خدٌعالػسبُت اإلاىحىدة في مجاُ ال غلى أطاض سخلت الثاهٍى

الخكظير أغالٍ ، جيشأ مشاًل جدخاج ئلى دزاطت لإلحابت غلى َرا ، وهي: يُل ًخم 

 اللؿت الػسبُت في مدزطت غالُت. جدٌعطالُب اطخخدام أ

 

 تحديد املشكلة .ب

غصس قخددًد مشٍلتها هي أن  ،بىاء غل الخمهُد للمشٍلت الظابهت

ًالظؿؽ واإلاؼالبت لتربُت باإلهدوهِظُا ومؼ ذلَ ًجب أن ٌظخػد  مجمالُت 

ع اللؿت ألام  ،نام بالتربُت ئلى الىاخُت الػاإلاُت و ئخدي مً جسبِخه َى جدَز

اللؿت َى خاُ مهم في  جدٌعواللؿت ألاحىبُت في ًل اإلادزطت. وباإلطاقت أن 

 وحىد ؾاًت التربُت الىػىُت.  

أن اللؿت الػسبُت لِع  ،وزم مخػلهت عى اللؿت وخصىصا اللؿت الػسبُت

 في اإلادزطت مإطظت 
ّ
ظها في ًل اإلادزطت في ئهدوهِظُا ئال اللؿت الىاحبت جدَز
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اللؿت الػسبُت هي اللؿت ألاحىبُت للخالمُر و ًدخاج . و بىشازة الشإون الدًيُت

 ها.جدٌظئلى اإلاهازة الخصىصُت في 

اإلادزطت ؤلابخدائُت هي اإلادزطت  ،اللؿت في اإلادزطت جدٌعومخػلو بمظئلت 

 اللؿت الػسبُت للخالمُر. جدٌعو قحها ابخداء  السطمُت ألاولى

ٌشػسون صػىبت في َم  ً اإلادزطين في اإلادزطت الػالُتها أيتر مجدٌظوفي 

ت الػسبُت بدزض الهىاغد. جدٌع هت  اإلاهازة اللؿٍى وباإلطاقت نلت اطدُػاب ػٍس

ت جدٌعاللؿت الػسبُت هي مظئلت في دوز  جدٌع  جدٌعومؼ ذلَ  ،اللؿت الػٍس

 اللؿت الػسبُت في اإلادزطت ؤلابخداًت ٌشػسوي صػىبت و مادتها غالُت للخالمُر. 

الخالمُر أن اللؿت الػسبُت هي الدزض زأي  ،بىاء غلى جبُين الظابهت

واطدُػاب اإلاكسداث نلُل زم الخالمُر ًدبىن اللؿت الػسبُت َم  ،الصػىب

الخالمُر و اإلادزض َم  ،% )اطخهصاء اإلادزض اللؿت الػسبُت(. والحصُل02

ت  جدٌعاللؿت الػسبُت وبخصىصا  خدٌعٌشػسون صػىبت ب اإلاهازاث اللؿٍى

 الٌخابت. ،الهساءة ،الٌالم ،الػسبُت : ؤلاطخماع

التي طِخم مالخظتها  خدٌعأغالٍ ، حشمل مشٌالث ال الخػٍسلمً وصل 

( 0اللؿت الػسبُت ،  جدٌع( الخخؼُؽ الطخخدام أطالُب 1وجدلُلها ما ًلي: 

اللؿت الػسبُت في ئحادة اللؿت الػسبُت  جدٌعغملُت جؼبُو اطخخدام أطالُب 
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 جدٌعُىد التي جىاحه الؼالب في ( اله1اللؿت الػسبُت ،  جدٌع( جهُُم 2، 

 اللؿت الػسبُت.

 

 صياغة املشكلة .ج

بىاء غلى الخمهُد للمشٍلت و جددًد اإلاشٍلت قخألل الباخثت صُاؾت اإلاشٍلت 

 يما ًلي:

لؿت الػسبُت التي أحساَا اإلاػلم ال جدٌع ُؽ اطخخدام ػسم يُل جخؼ .1

 ؟لخدظين حىدة الخالمُر في مهازاث اللؿت الػسبُت

لؿت الػسبُت التي أحساَا اإلاػلم ال جدٌع غملُت  جىكُر اطخخدام ػسم  ليُ .2

 ؟لخدظين حىدة الخالمُر في مهازاث اللؿت الػسبُت

م  يُل .3 لؿت الػسبُت التي أحساَا اإلاػلم لخدظين حىدة الخالمُر ال جدٌعجهٍى

 ؟في مهازاث اللؿت الػسبُت

 اللؿت الػسبُت؟ جدٌعفي  ا هي الػهباث التي ًىاحهها الخالمُرم  .4

 أهداف البحث .د

 الػام َدافألا .  1
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اللؿت الػسبُت في مدزطت  جدٌعإلًجاد وجدلُل اطخخدام ػسم 

 ألاطٌُىت ؤلاطالمُت في ؾسب باهدووـ.

 الخاص َدافألا .  2

لؿت الػسبُت التي ال جدٌع . إلاػسقت يُكُت جخؼُؽ اطخخدام ػسم 1

 اللؿت الػسبُت. اثمهاز  فيحىدة الخالمُر لخدظين  أحساَا اإلاػلم

لؿت الػسبُت التي ال جدٌع اطخخدام ػسم  . إلاػسقت غملُت جىكُر0

 .مهازاث اللؿت الػسبُت فيحىدة الخالمُر لخدظين  أحساَا اإلاػلم

م. إلاػسقت 2 لخدظين  اإلاػلماللؿت الػسبُت التي أحساَا  جدٌع جهٍى

 .مهازاث اللؿت الػسبُت فيحىدة الخالمُر 

  اللؿت الػسبُت جدٌعفي  لتي ًىاحهها الخالمُرسقت اإلاػىناث ا. إلاػ1

 فوائد البحث .ه

اث .1  قىائد بالىظٍس

اث وألاخباز غً  ( أ   ت  جدٌعالبدث طُػؼى الىظٍس اإلاهازاث اللؿٍى

 الػسبُت.

ت الػسبُت. جدٌعجىحد مشٌالث وغالحها في  ( ب  اإلاهازاث اللؿٍى

اث التربُت و اإلاىهجُت التر  ( ج اث خصىص ٍتبى جىمُت الىظٍس  جدٌعا الىظٍس

ت الػسبُت.  اإلاهازاث اللؿٍى
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 جدٌعالكٌسة لُدقؼ الحىاصل الكٌسة والبدث غً  ئغؼاء ججدًد ( د

 اللؿت الػسبُت في اإلادزطت ؤلابخدائُت.

 

 قىائد بالػملي .2

 للمدزض ( أ  

اللؿت الػسبُت خصىصا في  جدٌعالبدث طخػؼى دزاطت حدًدة غً 

ت الػسبُت في اإلا جدٌع  دزطت ؤلابخدائُت.مهازاث اللؿٍى

 للمدزطت  ( ب

و خصىصا  خدٌعالبدث طخػؼى مدخل في غملُت جىمُت بسامج ال

ت الػسبُت. جدٌعطُؼس غلى مشٌالث   اإلاهازاث اللؿٍى

 لؼالب نظم جسبُت اللؿت الػسبُت ( ج

اللؿت الػسبُت  جدٌعالبدث طخػؼى مدخل في غملُت ًل دوز ختى 

ظهس الكٌسة بظعى طُ ،طُدصل غلى خصُل حُدة بأَداف مػُىت

 اللؿت الػسبُت. خدٌعججدًد ل

ت ( د  حامػت ئهدوهِظا التربٍى
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ججدًدا و قػالُا. و  خدٌعالبدث طخػؼى مدخل بدىمُت بسامج ال

 خدٌعيمإطظت التي قحها مٍان ججدًد للتربُت طُؼس غلى مشٌالث ال

 .اللؿت الػسبُت جدٌعفي اإلادزطت خصىصا في 

 

 

 نظام البحث .و

ى مهدمت قُه الخمهُد للمشٍلت ًبين جظمً َرٍ السط الت مجها الباب ألاُو َو

بُت. وجددًد وصُاؾت  اث و الخجٍس غً الخمهُد للبدث وجبُين اإلاشٍلت بالىظٍس

اإلاشٍلت ًبين غً أهىاع جددًد اإلاشٍلت و ًسجبه بصُاؾت اإلاشٍلت. و أَداف 

 البدث ًبين غً أهىاع أَداف اإلاشٍلت يشٍل ؤلاحابت مً هددًد و صُاؾت

ت و الػملُت.  اإلاشٍلت. وقىائد البدث ًبين غً قىائد بػملُت البدث بالىظٍس

اث مخػلهت باإلاشٍلت . والباب الثاوى َى   ؤلاػاز الىظازي قُه جبُين الىظٍس

والباب الثالث َى مىهجُت البدث ًبين غً مىهجُت التى اطخخدامها البدث 

البدث و البدث وجصمُم  و ًظمً قُه مىنؼ ومىطىع ،را البدثفي َ

البُاهاث. والباب السابؼ الخػٍسل ؤلاحسائى و جهُِىاث حمؼ البُاهاث و جدلُل 

 .لباب الخامع َى الخالصت والانتراخاث. وااالبدث وجكظيَر َى هخائج
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