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 جامعة القاهرة كلية الرتبية الهوعية  
 طتدلط امل 

َثٔ يٝث     -ٜٗدف ايبحث  اذتثييٞ  ا ا٫ضثدةيم٠ َثٔ َةثيِٖٝ ٚتكٓٝثيح الطثسيت اي ٜػث          
يف تطثثٜٛس ايثثدزاَي ايديًُٝٝثث١ض ٚ ييكثثسٚز٠ ٜطثثدد ٞ ٖثثرا     -ايس٩ٜثث١ الًحُٝثث١ ٚايس٩ٜثث١ اي  ٜٛثث١  

اهلدف ايٛقٛف  ٢ً أ١ُٖٝ ٚطبٝي١ الطسيت اي ٜػ  حتًًٝٝي، يٝ  َثٌ ذيو الطسيت ثٛز٠  ٢ً 
يه٬ضثثثٝهٞ ايطثثثي٥د ٚقدٗثثثي; هدُثثثسم  ًٝثثث٘  سٜػثثثمل ٚاضثثثدطي  إٔ  ثثثٓ  الطثثثسيت        تكييٝثثثد الطثثثسيت ا 

زتُٛ ثث١ قثثِٝ َٚصاٜثثي  قثثيه١ٝ  ثثصشح َثثٔ أُٖٝدثث٘ يف تٓثثيٍٚ َٚييدتثث١ ايككثثيٜي ٚالػثثه٬ح ايثث       
ٛؾثةٞ، يٝث  ٜدٓيضثع َثع َٛقثٛ  ايبحث ، ايثرٟ        ايٜٛاجٗٗي اجملدُع، ٚاضثدددّ ايبحث  الثٓٗ     

٥  ؾثحٝح١ َثٔ مزاضث١ ايككث١ٝ، نُثي  ثسث ايبحث         حيديج  ا حتًٝثٌ مقٝثل يًدٛؾثٌ  ا ْدثي    
يثثثبيمل الةثثثيِٖٝ ٚالؿثثثطًحيح ٚايثثث  تٓيٚهلثثثي  ثثثييديسٜد ٚايدةطثثثي، نُثثثي أٚزم أضثثثبي  ا دٝثثثيز  
الٛقثثٛ ، ٚطثثسيت  يثثمل ايدطثثي٫٩ح ارتيؾثث١  دزاضثث١ ٖثثرا الٛقثثٛ ، ٚنثثريو ايؿثثيٛ يح ايثث           

ػثثي ٘ ٚا٫ ثثد٬ف  ثث  ٚاجٗٗثثي ايبييثث  يف تًثثو ايدزاضثث١ض نُثثي تٓثثيٍٚ ايبحثث  اذتثثييٞ أٚجثث٘ ايد 
َطسيت  سٜػمل ٚالطسيت ا٭زضطٞ، ٖٚٛ ايرٟ ٜيد   ي متثٌٝ يًُطسيت ايه٬ضٝهٞ، نُي ٜسؾد 

، يٝثث  ٜدٓثثيٍٚ  يثثمل ا٭ ُثثيٍ    #ايدطبٝثثل$ايبحثث  أٜكٶثثي  يثثمل ايدملثثيز  الطثثسي١ٝ َثثٔ  ثث٬ٍ      
الطسي١ٝ ي ٜػمل ٚايديسف  ًٝٗي ٚغسيت تةيؾثًٝٗي ٚاضثدد٬ف أٖثداهٗي َثثٌ َطثسي١ٝ "ما٥ثس٠       

بيغثثي ايكٛقيشٜثث١، ٚا٭ّ ايػثثملي ١، َٚطثثسي١ٝ أٚ ثثسا ايكثثسٚؽ ايث٬ثثث١، َٚطثثسي١ٝ ا٫ضثثدثٓي٤     ايط
نُثي زنثص    ٚايكي د٠، ٖٚٞ الطسيٝيح الًح١ُٝ ي ٜػمل ٚاي  جطدح جٌ تٛجٗيت٘ يف الطثسيتض 

ايبحثث   ًثث٢ الطثثسيت ايديًُٝثثٞ ٚايثثدٚز ايثثرٟ ٜ٪مٜثث٘، ٚأُٖٝدثث٘ َثثٔ يٝثث  تًكثث  ا٭طةثثيٍ  يثثمل       
ٓيٍٚ الػثه٬ح ٚايككثيٜي ايػثي٥ي١ يف اجملدُثع، ٚنٝثد تيثسث ذيثو ايٓثٛ          ايكِٝ، ٚنٝد ٜدِ ت

ًدزاَي ايديًُٝٝث١ َٚهْٛيتٗثي   ا٭ضيض١ٝ يكَٛيح َٔ الطسيت  ا َييدتدٗي، ٚتٓيٍٚ ايبح  أٜكٶي ال
ٞ  الطثسيت  ٓعسٜث١ ، نُثي  ثسث ايبحث  أٜكٶثي ي    ايٓعس١ٜ ، َٚثٔ  ث٬ٍ تًثو ايٓعسٜث١ طثسيت      الًحُث

 ٞ نُثثي  ثثسث ْعسٜثث١  سٜػثثمل، ٚز٩ٜدثث٘ ٚذيثثو َثثٔ  ثث٬ٍ ايٓعسٜثث١    ، ضثثٝٓٛاساهٝي الطثثسيت الًحُثث
 يًدغسٜثع  ايٛظٝة١ٝ الًح١ُٝ، نُي تٓيٍٚ تكٓٝيح ايب١ٝٓ اية١ٝٓ يًٓـ، ٚمشٌ نريو اٯيٝيح

ايديًُٝٞ، ٖٚٞ َٔ احمليٚز اي  تٛق  ٖدف ايبح  َٔ يٝ  ايديسف  ٢ً  الطسيت يف اي ٜػ 
يو َثثٔ  ثث٬ٍ ايس٩ٜثث١ اي  ٜٛثث١، ٚيف ايكًثثع الطثثسيت اي ٜػثث  َثثٔ  ثث٬ٍ ايس٩ٜثث١ الًحُٝثث١ ٚنثثر

َٓٗثي تثث ش أُٖٝث١ الطثثسيت نكُٝث١ َُٗثث١ يف ايديًثِٝ ٚايثثدًك   ػثد٢ ايطثثسم ٚايٛضثي٥ٌ، ٖٚثثٛ َثثي       
 جت٢ً يف َٛقٛ  ايبح   ٛقٛيتض

 سٜػمل، الطسيت اي ٜػ ، الطسي١ٝ، الطسيت الًحُٞ، الطثسيت ايديًُٝثٞ،    :  ايهًُيح الةديي١ٝ
الطسيت اي  ٟٛ، ما٥س٠ ايطبيغي ايكٛقيش١ٜ، ا٭ّ ايػثملي ١، أٚ ثسا ايكثسٚؽ ايث٬ثث١، ا٫ضثدثٓي٤      

، ْعسٜث١  سٜػثمل،   ضثٝٓٛاساهٝي ٚايكي د٠، ايدُثٌٝ، الدزع، اليًِ، ايط٬ ، ايدزاَي ايدي١ًُٝٝ، 
 لًحُٞ، الطسيت ايه٬ضٝهٞ، الطسيت ا٭زضطٞ، ايدغسٜعضْعس١ٜ الطسيت ا

The Impact of Brechtian Theater Techniques in the Development of 
Educational Drama 

Dr.Randa Mahmoud Rizk Fakher – PhD 

Abstract : 
The current research aims to indentify the importance of the Brechtian 

Theater in terms of epic and educational vision. In fact the Brechtian 
Theater represented a revolution on the tradition of a classical theater at the 
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time, which was supported by Brecht and was able to bestow the theater a 
set of values and other advantages that reinforced its importance in 
addressing the issues that the society faces. The research used the analytical 
and critical approach so as to be appropriate to the subject of the research 
which requires accurate analysis to reach to the right results. Moreover the 
research displayed some concepts and terms that were tackled by definition 
and explanation. The research also reported the reason of choosing the 
theme, and raised some questions and the difficulties that faced by the 
researcher In addition the research deals with the similarities and 
differences between the Brecht Theater and the Aristotelian theater, which is 
considered the best representation of the classical theater. The research also 
examines some of the theater experiences through «application», that deals 
with some of the plays of Brecht, as well as identifying, explaining its details 
and drawing its objectives such as the plays of "Der kaukasische 
Kreidekreis", "Mother Courage and her Children ", " The Threepenny 
Opera" and "The Exception and the Rule", which are the epic plays of 
Brecht and embodied most of his orientations in the theater The research 
also focused on the educational theatre with its role and importance in terms 
of teaching children some values, and how to address the problems and 
current issues in society. The research also dealt with the basic components 
of educational drama and its theoretical components. The research also 
presented the theory of epic theater where through this theory the epic 
theatre Stenography and the theory of Brecht with his vision were presented. 
As well as the research dealt with the techniques of the technical structure of 
the script, and also included functional mechanisms of alienation 
"verfremdung" in the educational theater. The research explains the 
objective in terms of identifying the Brechtian Theater through epic and 
educational vision. The core of the research also highlights the importance 
of the theater as an important value in didacticism and indoctrination in 
various ways and means, which is reflected in the research topic clearly  
Key Words Brecht, the Berichtian Theater, The Epic theater, Educational 
Theater, the pedagogical theater, Der kaukasischeKreidekreis,  Mother 
Courage and her Children, The Threepenny Opera" and "The Exception 
and the Rule" performance, the teacher, Teacher,  the students, 
Didactique, Stenography, Brecht theory, Epic Theatre Theory, Classical 
Theater, Aristotelian Theater, "verfremdung

  مكدمة 
حلثثثي يف اذتٝثثثي٠،  ثثثٌ  ٕ الطثثثسيت ٖثثثٛ اذت     يٝثثث  ٜيدثثث   ٝثثثي٠، ٜثثث٪مٟ الطثثثسيت مٚزٶا َٗ

جتطثثٝدٶا يكثثِٝ يٝيتٝثث١ ٚ ْطثثي١ْٝ ٜطثثدطٝع الطثثسيت تسضثثٝدٗي يف ْةثثٛع ادتُثثيٖي    
ٚايػيٛ  ٚاجملدُييح  هٌ  طيط١ ٚضٗٛي١ ٚأزحيٝث١، هٝدثرثس الػثيٖد  ثييةهس٠ ايث       
تيسث  ٢ً الطسيت َٔ مٕٚ إٔ ٜػيس، ٚتيًثل  ٛجداْث٘  يثمل ا٭ههثيز ٚايػدؿثٝيح      

ٓيٍٚ قكيٜي ١َُٗ ٚيطيضث١  ييٓطثب١  يٝث٘،    اي  ترثس  ٗي َٔ  ٬ٍ الطسيت، ايرٟ ٜد
هدثثثد٬ق  َيثثث٘  يثثثمل الثثث٪ثساح ٚا٭ييضثثثٝظ ايثثث  ٜثيٖثثثي، يثثثريو ٜيدثثث  الطثثثسيت   
ستيٚيثث١ جثثيم٠ يًدغثثٝي، يٝثث  ٜطثثيِٖ  ػثثهٌ نثثبي يف تغثثٝي ا٭ٚقثثي  ٚتطثثًٝ           
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ايك٤ٛ  ٢ً ايككيٜي ال١ُٗ ٚ سقٗي ٚاييٌُ  ٢ً َييدتدٗي، ٖٚٛ  ٓثي٤  ًث٢ ذيثو    
 ًثث٢ َثثي ٖثثٛ َٛجثثٛم، ٚرتيزضثث١ اي اهٝثث١ َثثٔ أجثثٌ تغثثٝي ٖثثرا      أٜكٶثثي ٜيدثث  متثثسمٶا 

ايييمل ٚايطيٞ ضتٛ تػثهٌٝ  ثيمل ر ثس َثٔ  ث٬ٍ  ٓثي٤ َػثٗد ههثسٟ ٚهث  ٚثكثييف           
حلثثثي   ٜدطثثثِ  يذتٜٝٛثثث١ ٚالسْٚثثث١ ٚا٫ْط٬قثثث١ ٫ٚ ٜثثثستب   ييكثثثسٚز٠  ييٛقثثثع ايثثثسأٖ أ

٭َثثٌ يف نثثيٕ، يٝثث  نثثع إٔ تٓؿثثٗس ايةهثثس٠ يف  ٛتكثث١ الُثثثٌ يٝهثثٕٛ ٖثثٛ البثثد  ٚا 
محٌ  سقٗي ٚطسيٗي  ٢ً ادتُٗٛز، ٚهلرا ٜيد  الطسيت َثٔ أٖثِ ٚضثي٥ٌ تطثًٝ      
ايك٤ٛ  ٢ً اجملدُع  هٌ َػه٬ت٘ َٚييْيتث٘، نُثي ٜيدث  ْكثدٶا يٮْثي ذاتٗثي ْٚكثدٶا        

 يٰ س أٜكٶيض

َٚثثثٔ ارتطثثثر إٔ ٜثثثدِ ايٓعثثثس  ا الطثثثسيت  ًثثث٢ أْثثث٘ ٚضثثث١ًٝ يًدطثثث١ًٝ أٚ يًدًٗٝثثث١   
ٚٵا إٔ   ٚايدٓةٝظ  ُي خيدً  ايٓةظ  ٜٚكبع يف ايٛجدإ َٔ ُّٖٛ َٚػثه٬ح، هثيْ٭

ٜي  الطسيت  ٔ تًو ايككيٜي  رٕ ٜدٓيٚهلي ٜٚٓيقػٗي،  ثدياي َثٔ اقدؿثيز مٚزٙ  ًث٢     
ايدٓةٝظ  ٔ الػيٖد، نُي نيٕ ٜةيٌ الطسيت ا٭زضطٞ ايرٟ ٫ ٜ٪مٟ مٚزٶا َ٪ثسٶا 

   ٓ يٚهلثثثثي يف يٝثثثثي٠ ايػثثثثيٛ  ٚاجملدُيثثثثيح، يٝثثثث  ٜثثثثس٣  سٜػثثثثمل إٔ ايثثثثدزاَي ايثثثث  ٜد
ٜٚيسقٗي الطسيت ا٭زضطٞ ٖثٞ يف ا٭ؾثٌ  سجٛاشٜث١، ٜٚهدبٗثي ٚحيثسث  ًث٢  كي٥ث٘        
رتثثٔ ٜٓدُثثٕٛ يدًثثو ايطبكثث١، يٝثث   ٕ هلثثِ َؿثثًح١ يف تكثثدِٜ تًثثو اييثثسٚث          
يدؿدٜس ايِٖٛ يًيي١َ  ًث٢ ايثدٚاّ، ٚبطثع  سٜػثمل هثسٕ الطثسيت ث نُثي ٜٓبغثٞ إٔ          

 ٢ً ايدةهي ٚ ٢ً ايدرثي ٜهٕٛ ث ٜدهع الػيٖد ٜٚػملي٘  ٢ً تغٝي ٚاقي٘، ٚحيث٘  
يف اجملدُثثثع  ػثثثهٌ  نثثثي ٞ، ٚتًثثثو ٖثثثٞ ايٜثثث١ الطثثثسيت َُٚٗدثثث٘ ا٭ضيضثثث١ٝ، ٚيثثثٝظ  
ايدٓةثثٝظ أٚ ايدطثث١ًٝ ٚالديثث١ هحطثثع، نُثثي نثثيٕ ٜةيثثٌ الطثثسيت ا٭زضثثطٞ ايثثرٟ       

 أاسم اجملدُييح يف ا٭ٖٚيّض

ٚيف ٖثثرا ايبحثث  ضتثثيٍٚ إٔ ْكثثد  ًثث٢ مٚز الطثثسيت الًحُثثٞ يف الطثثسيت اي  ثثٟٛ،    
و َثثٔ  ثث٬ٍ اضثثددداّ الٓٗملٝثث١ ارتيؾثث١  ثث٘ ٚايدكٓٝثثيح ايثث  ٜدُدثثع  ٗثثي يف     ٚذيثث

تغٝي ايييماح ايط١٦ٝ اي   يزضٗي اجملدُع، َٚي أنثسٖثي، َٚٓٗثي اذتثد َثٔ  دثيٕ      
َٶثثي، ٚنثثريو اٱمَثثيٕ      ٚايثثصٚاج البهثثساٱْثثيش غثث٦ٝٶي هػثث٦ٝٶي يدثث٢ ايككثثي٤  ًٝثث٘ متي

يدت١ ؾيٛ يح ايديًِ ٚاييٌُ ٚاذت   ٢ً تيًِٝ اٱْيش ٚتٛقٝ  أ١ُٖٝ ذيو، َٚي
 ًثث٢ تيثثدٌٜ ايطثثًٛى، ٚقثثد  ثثيم ايةٗثثِ ايثثرٟ اتطثثِ  ثث٘  سٜػثثمل يًُطثثسيت ٚٚظٝةدثث٘     
ٚمٚزٙ الًحُٞ يف يٝي٠ اجملدُييح ٚايػيٛ ،  ٢ً الطسيت اي  ثٟٛ  ةي٥ثد٠  عُٝث١،    

حلي يف َطثسيت  سٜػثمل ٫ٚضثُٝي يف      )ما٥ثس٠ ايطبيغثي ايكٛقيشٜث١    ٚقد اتك  ذيو جً
 ػملي ١ ضايٚ)ا٭ّ 

 طاؤالت البخح ت 
ٜدُثثثٌ تطثثٜٛس الطثثسيت اي  ثثٟٛ َثثٔ  ثث٬ٍ تكٓٝثثيح ايثثدزاَي اي ٜػثثد١ٝ  غثثهيي١ٝ  

 ن ٣; َٚٔ  ٬ٍ تٓيٚهلي يف ٖرا ايبح   هٓٓي طسيت  يمل ايدطي٫٩ح َٚٓٗي:

  َي َد٣ ترثي  سٜػمل يف الطسيت اي  ٟٛ ٚنٝد أثس هٝ٘ َٔ ا٭ضيع؟ 
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   ٠ٛ ٚالٓدعثثس٠ َثثٔ ايثثدزاَي  ٖثثٌ اضثثدطي  الطثثسيت الًحُثثٞ حتكٝثثل ا٭ٖثثداف السجثث
 ايدي١ًُٝٝ يف َييدت١ ايككيٜي اي  ١ٜٛ؟ 

 َي ايداهع ٚزا٤ ا دٝيز ايبيي  الطسيت الًحُٞ؟ 

  أضباب اختياز املوضوع 

ٖٓثثيى اييدٜثثد َثثٔ ا٭ضثثبي  الٛقثثٛ ١ٝ ايثث  مهيثثمل  ا ا دٝثثيز ٖثثرا الٛقثثٛ ،       
َٚٓٗي اضدهػيف َد٣ ازتبيط الطسيت اي ٜػ   يلطسيت اي  ٟٛ، ٚذيو َٔ  ٬ٍ 
ايديُل أنثس هرنثس يةِٗ ايي٬ق١ هُٝي    الطسي ، َٚٔ ٖرا الٓطًل اختثرح  

ٞ  الطثسيت  تيسٜثد ايدزاضث١ ا٫جتثيٙ ايثرٟ ضثٝدِ ٚايثرٟ ٜثدٚز يثٍٛ          تكٓٝث١  ٚ الًحُث

ا   ١تطسهثمل ايدزاضثث ٘، ٚنثريو  َطثسي  يف  سٜػثثمل ددَٗياضثد  ايث   ايدغسٜثع 
ٞ  ٚالطثسيت   سٜػثمل " ٞ  الطثسيت  "الًحُث ٚتٓيٚيثمل نثريو َثد٣     اي ٜػث ،  ايديًُٝث

ٔ ايرٟ ٜي   ٔ أمٚاز أنثس ازتبيطاي  يٱْطثيٕ،   الًحُٞ الطسيتا د٬ف   الطثسيت   ث

ٜٚدِ ايدطسم َثٔ  ث٬ٍ    ،ايرٟ ٜكدؿس مٚزٙ  ٢ً ايدٓةٝظ )ا٭زضطٞ( ايه٬ضٝهٞ
ايدغسٜثثع  تكٓٝثث١ذيثثو  ا ايدكٓٝثث١ ايثث  ْسٜثثد إٔ ْدٓيٚهلثثي يف بثٓثثي ٖثثرا، ٖٚثثٞ       

ٚالطثثسيت يف ايثثدزاَي  اي ٜػثث  الطثثسيت أثثثس"، ثثثِ تثثرنس ايدزاضثث١ أٜكٶثثي  ٚٚضثثي٥ً٘
ٔ ايديًُٝثٞ، ٚحتثدثمل ايبييثث١ هٝث٘      ٍ  نٝةٝث١   ث ٞ  الطثسيت  ْعسٜث١  اْدكثي  الًحُث

ٞ، ايديًُٝث  الطثسيت  يف اي ٜػث   يًدغسٜثع  ايٛظٝةٝث١  ٯيٝثيح اٚ ايثدزاَي ايديًُٝٝث١،  
ٝ    ًث٢  اٱطث٬  ٚذيثو َثٔ  ث٬ٍ     ٕ ١ قثدَٗي  أ ُثيٍ َطثسي ٔ  َطثسيٝٛ  يٝث   َث

ٛ  الطثسيت  يف أثثس  سٜػثمل  ثِ تٓيٚيمل ايبييثث١  يثد ذيثو     يدُثٌٝ،ٚا اٱ ساج ٟ، اي  ث
ّ "ا٭١ٚ لطثثثسي١ٝ "ما٥ثثثس٠ ايطبيغثثثي ايكٛقيشٜثثث١"  ٜثثثمزاضثثث١ حتًًٝٝثثث١ ْكدَثثثٔ  ثثث٬ٍ 

  ضايػملي ١"

ٚاضثثدددَمل ايبييثثث١ الثثٓٗ  ايٛؾثثةٞ، يٝثث  ٜدٓيضثثع ٖثثرا الثثٓٗ  َثثع َٛقثثٛ      
ايدزاضثثثث١، يٝثثثث   هٓثثثثث٘ تٓثثثثيٍٚ قكثثثث١ٝ ايدغسٜثثثثثع يف الطثثثثسيت اي  ثثثثٟٛ )ايثثثثثدزاَي       
 ايديًُٝٝث١   ييدحًٝثثٌ ٚايٓكثثد، ٖٚثٛ الثثٓٗ  ايثثرٟ  هٓث٘ إٔ ٜثث٪مٟ  ا ْدثثي٥  مقٝكثث١   
ٚؾثثحٝح١، ٚذيثثو ٜدطثثِ  ثث٘ َثثٔ قثثدز٠  ًثث٢ ايدحًٝثثٌ ايثثدقٝل يف تًثثو ايككثثيٜي       
الُٗثثث١، نُثثثي  هٓثثث٘ تٛقثثثٝ  ٚنػثثثد ايككثثث١ٝ َٚثثثي م ثثثٌ  ًٝٗثثثي َثثثٔ َثثث٪ثساح        
 يزج١ٝ، َٚي  هٔ اضدد٬ؾ٘ َٔ مزاض١ تًو ايكك١ٝ، نُي إٔ َٝص٠ ٖرا الٓٗ  

       ٛ تةؿثًٝٞ   أْ٘ ٫ ٜكّٛ  ٢ً ايديُِٝ َٔ يٝث  مزاضث١ ايككث١ٝ  ػثهٌ  ثيّ، ٚ  ثي ٖث
َٚددزج، ٜٚكع ْدٝملث١  ا جيْثع ا٭ ثس٣، ٚيًكث١  ا جيْثع يًكث١، يدث٢ تهدُثٌ         
َٶي، ٚ هثٔ َثٔ  ث٬ٍ ذيثو  طث٬م ا٭يهثيّ ايؿثيمق١         ايطًط١ً ٜٚهدٌُ الػٗد متي

 ٚايدقٝك١، ٚايدٛؾٌ  ا ايٓدي٥  ايؿحٝح١ض

ٚا دُثثثثدح ايبييثثثثث١ يف مزاضثثثث١ تًثثثثو ايككثثثث١ٝ  ًثثثث٢ زتُٛ ثثثث١ َثثثثٔ الساجثثثثع،    
ياي ٚ ًُاي  ي٭َي١ْ ايي١ًُٝ، َٚٔ تًو الساجع ايث  ا دُثدح  ًٝٗثي    ٚذنستٗي اَدثي

ٞ   ْعسٜث١ ايبييثث١،   ٌ  تسمجث١   سٜػثمل،  ي تٛيثد  الطثسيت الًحُث ٚهٝث٘   ْؿثٝد،  مجٝث
  ا  قثيه١  ي،ٚشتسجٶث  ينيتبٶث  الطثسيت  يف قثدَٗي ايث    ايدملثيز    سٜػثمل ٜكثدّ  

 .ايةٗسع مت  مزاجٗي يف ا٭ س٣ لساجعزتُٛ ١ َٔ ا
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 واجووا الباحح  اليت الضعوبات 
ٚاجٗثثثمل ايبييثثثث١  ثثثد٠ ؾثثثيٛ يح يف  جثثثسا٤ تًثثثو ايدزاضثثث١ ٚاييُثثثٌ  ًثثث٢ ٖثثثرا    

الطثسيت  ايث  تدٓثيٍٚ   ايدزاضثيح ايطثي ك١    ٠ٓثدز ايبح ، يٝ  اؾثطدَمل يف ايبداٜث١    
، ٚايثدزاَي ايديًُٝٝث١   ٞالطثسيت ايديًُٝث   ترثيٖثي يف ٚاي  تسنص أٜكٶي  ٢ً  ٞالًحُ

 اذتد ايرٟ  ثٌ َػه١ً قد١ُ يًبييث١ضيٝ  ٚجدح أْٗي غحٝح١ جدحلا  ا 

ايٓكـ ه٢ ٚمل تدٛقد ايؿيٛ يح اي  ٚاجٗدٗي ايبييث١  ٓد ٖرا اذتد،  ٌ  ٕ 
نيٕ َٔ قُٔ ايؿيٛ يح أٜكٶي اي  ٚاجٗثمل  ًث٢ ايبييثث١، يٝث      ٖرٙ اي مجيح 

 يحضٓٝيح ٚايثُيْٝٝايطبيٝٓ َٓرايغييع  ٢ً ايٓػس  تٛقةمل يف ٕ تًو اي مجيح 

  التعلينيةمفووو الدزاما  
َطثثثسي١ الٓثثثيٖ  ٚايثثث اَ  ٚالكثثثسزاح    اييُثثثٌ  ًثثث٢  ايثثثدزاَي ايديًُٝٝثثث١  تيثثث  
حتكٝثثثل ٚنثثثريو َثثٔ أجثثثٌ   دَثث١ ايطةثثثٌ الثثديًِ،   ٚذيثثثو َثثٔ أجثثثٌ  ايدزاضثث١ٝ  

تكدِٜ ارت اح ايدي١ًُٝٝ ما ٌ ايةؿٌ ، َٔ  ٬ٍ ايٛظي٥د اي  ١ٜٛ ٚايدي١ًُٝٝ
 ًث٢  تكثّٛ يف ا٭ضثيع   ايدزاَي ايدي١ًُٝٝ َٚٔ  ٬ٍ ذيو هسٕ َٚٔ ٖٓي،  ،ايدزاضٞ

َٓٗثثثي تكًٝثثثد تٓػثثثٝط١ٝ مزاَٝثثث١ ريٝثثثيح   ًثثث٢ ي٫ دُثثثيم غثثثسيت ايثثثدزٚع ٚتةطثثثيٖي  
 اضددداّ ا٭ييي  ٚتبيمٍ ا٭مٚازضايػدؿٝيح ٚ

اضددداّ زتُٛ ١ َٔ ا٭ييي   ٜدطًعتدزٜظ اذتطي  ٚ ٢ً ضبٌٝ الثيٍ هسٕ 
أٚ ايػثيس١ٜ أٚ ايكؿؿث١ٝ َثٔ      ُٝٓي تطثدًصّ قثسا٠٤ ايٓؿثٛف الطثسي١ٝ     ،ايدُث١ًٝٝ

نُثي حتدثيج    ،اي ٚيسنث١ ٚتيثبيٶ  ي ٚتػدٝؿٶث ا٭ؾٛاح ايغي١ٜ ْطكاإٔ ٜكًد الديًِ 
تػدٝـ ; ٚذيو َٔ أجٌ يي  ١ٝ اٱض١َٝ٬  ا ايدُثٌٝ ايدزاَٞارتيؾ١  ٛام ال

 تيًُٗيض ا اندطي ٗي ٚزتُٛ ١ َٔ الٛاقد ٚايكِٝ ا٭ ٬ق١ٝ قؿد 

 تًثثثو"الطثثثسيت الدزضثثثٞ" إٔ  يف ندي ثثث٘دٟ ٜثثثس٣ ضثثثيمل نٜٛٓثثث ايبييثثث  الغس ثثثٞ
 ا ا٭طةثثيٍ  دهعْثثـ َطثثسيٞ َهدثثٛ ، رتثثي ٜثث     ًثث٢يف ا٭ضثثيع ايثثدزاَي تيدُثثد  

ةهثس٠  طع َٛاؾةيح َي١ٓٝ  ٢ً الطثد٣ٛ ايثدك  أٚ اي  بَع أمٚاز ستدم٠  ايدييٌَ
ٝ   َثثثثع َسا ثثثثي٠ إٔ ذيثثثثو  ، أٚ اذتثثثثٛاز ٭طةثثثثيٍ  دِ تكد ثثثث٘  ايٓػثثثثيط الطثثثثسيٞ ضثثثث

َثثي ٜةيًثث٘  ، ٚذيثثو َثثٔ  ثث٬ٍ   ذيثثو حتكٝثثل ايثثدزاَي  ٍ ٚ هثثٔ َثثٔ  ثث٬   ر ثثسٜٔ،
َٚٔ الدييت يًط٬  أٜكٶي يف تًثو   يٝ  تدِ الػيٖد٠،َٚي ٜكدَ٘ الطسيت، ا٭طةيٍ 
حتثثمل  ، ٚذيثثوتثثريٝةِٗ ايػدؿثثٞ َثثٔ ثثس٣ تيدُثثد أ يإٔ ٜيدُثثدٚا ْؿٛؾٶثثاذتؿثث١ 

ٞ     ٜيدٖي  غساف اليًِ، أٚ إٔ  ، اليًِ َٔ َٛام أ ثس٣ يدثد ٌ زتثيٍ الطثسيت ايديًُٝث
ٚ  ًث٢   َبٓٝث١ َيطٝيح َيسهٝث١  َٔ أجٌ تٛقٝ  ٚتطٌٗٝ  أيثداش تيزخيٝث١ أٚ   ٚقثي٥ع 

 ٢ً تدبع هسجيح َطثسي١ٝ أ ثس٣ ٚاٱهثيم٠     قيمزٜٔجتيًِٗ ذات٘ ايٖي، ٚيف ايٛقمل 
  44الدزضٞ، ف )ضيمل، الطسيت ضأٜكٶي َٓٗي

يثٝظ  ٖٛ يف ا٭ضيع ا٭ ُيٍ، ٚ تًوٜٚبك٢ إٔ ْرنس إٔ الهيٕ ايرٟ تكدّ هٝ٘ 
ا٭طةثيٍ  ، ٜٚددثر  ٌ يملس٠ ايدزع  ا َطسيتٜحتٜٛدِ  ايةؿٌ ايدزاضٞ، بٝ  ي يَّ
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الدطًبثثيح الطثثسي١ٝ تهثثٕٛ  إٔ َٚثثٔ الكثث يت ،ذاتثث٘  ٚادتُٗثثٛز يف ايٛقثثمل لُثثثًمٚز ا
أٟ غثثثيٛز  ي٫ضثثثدغسا  أٚ ٮطةثثثيٍ ي ؿثثثدزت يًيثثثسث الكثثثدّ َثثثٔ ايبطثثثيط١ ايثثث  ٫ 

أٚ  اييُثثثٌ يف  صتثثثيش يٲضثثثٗيّٓثثثي٤  ًثثث٢ ذيثثثو هثثثسٕ ا٭طةثثثيٍ َثثثد ٕٛٚ    يثثثع٤، ٚ اي
 ضيف  ٦ٝدِٗ أٚ رتي ٖٛ َدٛهس يدِٜٗ  يكيزٙ

ّ   ٚايثدزاَي ايديًُٝٝث١    الثثٓٗ ٖثٞ ايث  تطثدس الثٛام اي  ٜٛث١ ٚٚيثداح         ػثهٌ  ثي
ٜػثثيزى يف ٚايدزاضثثٞ ٚمزٚع الكثثسز يف غثثهٌ هسجثثيح َػثثٗد١ٜ ٚيثثٛازاح َطثثسي١ٝ،   

ٕ   ثثدامٖي نثثٌ َثثٔ الثثدزع ٚايدًُٝثثر    ما ثثٌ ايؿثثد الدزضثثٞ أٚ قي ثث١    ، ضثثٛا٤ نثثي
 ييسٚث اية١ٝٓضأٚ االدزض١ الدؿؿ١ اذتة٬ح الدزض١ٝ 

ٚقد مهيثمل ا٭ضثبي  ايطٝيضث١ٝ ٚا٫قدؿثيم١ٜ ٚا٫جدُي ٝث١، ايث  نيْثمل تٛاجث٘         
،  ا جيْع أضبي  أ س٣ َدُثًث١ يف  ايديًُٝٞ الطسيت يف ايهدي ١ ا   سٜػملأليْٝي، 
 .اي جٛاش١ٜٚ يةكي٠ا ايطبكيح تؿيمّ ايٓيشٟ ارتطس تؿي د

ٔ  الطسيت حتسٜسٚاضدطي   سٜػمل   يًدٓثٜٛس  أما٠يٝمليًث٘   ايبٛزجٛاشٜث١،  ايكٝثٛم  َث

ٞ  ْٚػثس  ٘  ايثٛ   ايديًُٝٝث١  الطثسي١ٝ ٠، ٚنيْثمل  ايثثٛز   ًث٢  ٚايدحثسٜمل  ٚايدٛجٝث

ٍ   ال٪يد ٜد يف أما٠ دٚزٖي  كي ثد٠  اي مبثي ث١ ٚنيْثمل تًثو    ،يًديًِٝ ٚتٛجٝث٘ اييكثٛ
 .يًُدي١ ِ ٚيٝظيًديًٝا٭ضيع  جي٤ ايرٟ ،الًحُٞ يًُطسيتاي  ازتهص  ًٝٗي 

تغٝٝع َٓٗي  ،ا٭ضيض١ٝ ا حتكٝل  يمل ا٭ٖداف  ايدي١ًُٝٝ الطسي١ٝتطي٢ ٚ
 ٚقكثثيٜيٖي ادتُي ثث١  ًثث٢ تطثثًٝ  ايكثث٤ٛ،  ثثٔ طسٜثثل ادتُي ثث١ تغًٝثثعايةثثسم ٚ

 ٚ ثثدّ ،ايدٛجٝثث٘ٚ ٚايدٓثثٜٛس  ثثييديًِٝٚا٫ٖدُثثيّ  ،مجي ٝثث١  ٓػثثيطيح يكٝثثيّٚا

 ضايةسم  ككيٜي ٖدُيّا٫
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ٔ  ذا  ايديًُٝٝث١  الطثسيٝيح ٚيثدح   ِ  َث ٚ  ايعثسٚف  زيث  ا٫جدُي ٝث١ ايطٝيضث١ٝ 

 تٓثبمل  ٚيثريو هسْٗثي ٫    اييؿثس،  ذيثو   ثيٕ   ايطثي٥د٠  ا٫قدؿثيم١ٜ ٚايثكيهٝث١  ٚ

ٌ  ايث  ضٝيقيح ستدم٠ نع إٔ تدٛهس، َٚٓٗي ا٭ٚقثي   يف   ٫ّ  يذتٝي٠  مٚ ةثس  حتةث
مت ٚ ،ايثٛزٜث١   يلُيزضث١  ٜس طٗثي  إٔ ٘ هٓ ايرٟ ٚادتُٗٛز ،ت٪مٜ٘ إٔ  هٔ ضٝيض١ٝ
اي  تػثبع  سٜػثمل    اليزنط١ٝ بيم٨ضظ ٚالٮي يٚهكا ايدي١ًُٝٝ الطسيٝيحندي ١ 

 يفرتثثي مهثثع تًثثو الطثثسيٝيح  ا الطثثي١ُٖ ٚالطثثي د٠    ةًطثثةدٗي،  ٗثثي ٚاقدٓثثع 

ِ  ايكٓي ثيح يثد٣ ا٭هثسام     ٚتغثٝي  ايةهثس  تطثٜٛس  ٖثٞ  ، ٚتًثو   ايثثٛز٠   ا ٚمهيٗث
، ٖٚثثٞ  ثثريو تيدثث  جثثص٤ٶا ٫ ٜدملثثصأ َثثٔ الطثثسيت أجًثثٗي َثثٔ أتثثمل ايثث  ا٭ٖثثداف

 الًحُٞ )اي ٜػ  ض

 لدزاما التعلينية ومكوىاتوا اليظسية األضاضية لكومات امل 
الكَٛيح ايٓعسٜث١  ٚزتُٛ ١ َٔ ا٭ضظ الٓٗمل١ٝ   ٢ًايدزاَي ايدي١ًُٝٝ  كّٛت

نُثي أْث٘    ٌ ايةؿٌ ايدزاضٞ، ايدزاَي ماتًو ا٫ْط٬م َٓٗي يدطبٝل  عاي  ن
اي  ٜٛثث١ َثثٔ أجثثٌ  ايديًُٝٝثث١ َٚطثثدُس يف َ٪ضطثثيتٓي ما٥ثثِ ٚتةيًٝثثٗي  ػثثهٌ نثثع 

 حتكٝل ادتٛم٠ ايه١ُٝ ٚايهٝة١ٝض

ايًغٜٛثثث١ اييًُٝثثث١ ٚ ا٭ضثثثظ يف حتٜٛثثثٌ زتُٛ ثثث١ َثثثٔ ايثثثدزٚع   تًثثثوٚتدُثثثثٌ 
ٚايدٓػثثثٝ   يدػثثثدٝـيًدُثٝثثثٌ ٚامزاَٝثثث١ قي ًثثث١  ٚايدٜٓٝثثث١ ٚايةٓٝثثث١  ا ْؿثثثٛف 

حلحل يد   كي ٗي هٓٚذيو ايًييب،  نريو ، ٚالطسيٞي لدطًبيح اٱ ساج ي ٚمجيي
يف أيطثثثثٔ ؾثثثثٛز٠ ٚ سقثثثث٘ دكثثثثدِٜ ايثثثثدزع ; يَدطًبثثثثيح ايطثثثثٝٓٛاساهٝي اي  ٜٛثثثث١

َثثع حتسٜثثو ايد٬َٝثثر ما ثثٌ ايكطثثِ ايدزاضثثٞ     ٚأضثثًٗٗي، ٚ رٜطثثس ايطثثسم  رتهٓثث١،
حلي ٚ حلٚجداْ حل يذٖٓ  يضي ٚييبٶٚيسن

قثدز٠ اليًثِ  ًث٢ تٛظٝثد  طثي  مزاَثٞ تٛاؾثًٞ، ضثٛا٤  ثٔ طسٜثل            َٚٔ  ٬ٍ
 ،تػثثغٌٝ ايًغثث١ اليثثث ٠  ٚاضثثددداّ اذتسنثثيح اهليمهثثث١   ايًةثثغ أٚ اثثي ذيثثو َثثثثٌ    

   ٞ ايد٬َٝثثر ٜػثثهٌ  ُٝٓثثي ، ٜدحثثٍٛ الثثدزع يف ايةؿثثٌ ايدزاضثثٞ  ا شتثثسج َطثثسي
سْٗثي  ٚ ييٓطب١ يًدػثب١ الطثسي١ٝ ه   ،الُثً  ٚالػيٖدٜٔ ايساؾدٜٔ  ٢ً يد ضٛا٤

 قثثيه١ الكي ثثد ٚايطثثي٫ٚح ايهساضثثٞ ٚايكطثثِ َٚؿثثطبد٘، يف يثث  تػثثب٘ تدُثثثٌ يف 
َٚٓٗثي ْدطثسم   َي ٜطث٢ُ  ييدرثٝث  ايطثٝٓٛاسايفض     ،ايؿٛز اليًك١  ٢ً ادتدزإ ا 
 ضٝٓٛاساهٝي الطسيت الًحُٞض ا 

 التعليني  واملطسح بسيشت 
 امللخني املطسح ىظسية: 

  ٞ ٞ  ٖثثٛ   Epic Theater الطثثسيت الًحُثث ٜثثٛيٞ أُٖٝثث١ قؿثث٣ٛ     اجتثثيٙ َطثثسي
 يلكثثُٕٛ، ٜٚيدثث ٙ أٖثثِ َثثٔ ايػثثهٌ، نُثثي أْثث٘ ٜيدثث  اذتكٝكثث١ أٖثثِ َثثٔ اٱٜٗثثيّ      

، ٚيثثريو هثثسٕ  قؿؿثثٞتيًُٝثثٞ ٚرضثثًٛ  ٚ دثثيش ٖثثرا ا٫جتثثيٙ    ، الطثثسيٞ ٚاجملثثيش 
 .ريٝيت٘ ت٪ثس يف الطسيت ايديًُٝٞ ٚاي  ٟٛ
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ِ يف تهٜٛٔ اييُثٌ  اييٓؿس ا٭ٖطدٓد َرٖع ٖرا ا٫جتيٙ  ٢ً نٕٛ الػيٖد ٜٚ
٘  تهدثثع الطثثسي١ٝ يٝثث  الطثثسيٞ،   ًَهثث١ ثي يدٜثث٘ٚذيثثو َثثٔ أجثثٌ إٔ تثث   ،َثثٔ أجًثث

اي  ٜدٓيٚهلي َٔ ايكك١ٝ  زأٟ َٚٛقداختيذ  ا جيْع ايدرٌَ ٚايدةهي يف ايٛاقع، 
 ضالطسيٞاييٌُ 

 ثثثييد  ٗثثثي ايثثث   ، سٜػثثثملْٚػثثثرح ْعسٜثثث١ الطثثثسيت الًحُثثثٞ  ًثثث٢ ٜثثثد  ستٛيثثثمل    
يح ٝ ػثثسٜٓ  دثثدٖٛز الطثثسيت ا٭ٚز ثثٞ يفَي غثثيس زضثثطٛ  يثثدأ اليسٚهثث١ يثثد٣كٛا ثثد اي

 ٞ ما٤ ر ثث يف ا٭ضثثيع ٚزأ٣  سٜػثثمل إٔ ْعسٜثث١ الطثثسيت الًحُثثٞ تديًثثل     ،ايكثثسٕ اليقثث
الٛضثثٝك٢ ٚٚاضثثددداّ ايطثثُٝٓي  ايثثٓـ الطثثسيٞٚنثثريو   ػثثب١ الطثثسيتٚالُثثثٌ 

سيت الطثثث ٗثثثِ يف، ٚالالطثثثسي١ٝ ٚايٖثثثي َثثثٔ الطثثثي٥ٌ ايديًُٝٝثثث١  ًثثث٢  ػثثثب١ الطثثثسيت 
اح يثثثٝظ ذالػثثثيٖد يٝثثث   ٕ الًحُثثثٞ شتيطبثثث١  كثثثٌ الػثثثيٖد ٚيثثثٝظ َػثثثي سٙ،     

 ضقي ٌ يًدغٝي  ؿٛز٠ َطدُس١٠ ٚ  ي ٖٛ ضينٓ

ندثثي  الطثثسيت اييثثيلٞ يف ايكثثسٕ اييػثثسٜٔ،     ٖثثٛ أيثثد أٖثثِ  1) سٜػثثمل ٚ ستٛيثثد 
ٛ تهثٜٛٔ اييُثٌ الطثسيٞ    يف اييٓؿس ا٭ِٖ  إٔ ٢ً ههس٠ َٚرٖب٘ يف الطسيت ٜكّٛ   ٖث

ايدرَثثٌ يف ايثثدةهي ٚأجًثث٘، يدثث٢ تثثثي يدٜثث٘    ، يٝثث  تهدثثع الطثثسي١ٝ َثثٔ    دالػثثيٖ
ٞ  ايث  ٜدٓيٚهلثي   اختثيذ َٛقثد ٚزأٟ َثٔ ايككث١ٝ      ، ٚنريوايٛاقع ، اييُثٌ الطثسي

 : ٜٚيدُد  سٜػمل  ٔ  د٠ أضييٝع يف ايهدي ١ الطسي١ٝ، َٚٔ أِٖ تًو ا٭ضييٝع

 

 

 

 

 



 (ASEP) دزاضات عسبية يف الرتبية وعله اليفظ

 

 

 

   

 

287 
 

   ،يف اييُثثٌ ٚالكؿثثٛم َثثٔ ٖثثرا ا٭ضثثًٛ  َػثثيزن١ الػثثيٖد   ٖثثدّ ادتثثداز ايسا ثثع
نُثثثثثي إٔ ٖثثثثثرا ا٭ضثثثثثًٛ  ٜيًثثثثثٞ َثثثثثٔ قُٝثثثثث١ الػثثثثثيٖد، ٜٚيدثثثثث ٙ                                                                        الطثثثثثسيٞ، 

ٜٚي  ادتداز ايسا ع إٔ  ػثب١ الطثسيت ايث     اييٓؿس ا٭ِٖ يف ندي ١ الطسي١ٝ، 
         ٕ أَثي  ، ٜ٪مٟ  ًٝٗي الُثًثٕٛ أمٚازٖثِ تػثب٘ ايغسهث١ ايث  تدهثٕٛ َثٔ ث٬ثث١ جثدزا

 ادتداز ايسا ع هٗٛ ُٖٚٞ، ٖٚٛ ايرٟ ٜكي ٌ ادتُٗٛز،
  ،ًدٖػث١،  اسٜب١ َٚثي٠ يالكؿٛم  ٘ جيٌ ا٭يداش ايييم١ٜ اي١َٝٛٝ ٚ  ايدغسٜع

 ايدرٌَضايدةهي ٚ ي ث١  ٢ً ٚجيًٗي أٜكٶي 
   الصج    ايٛ غ ٚايدط١ًٝ، أٚ    ايدحسٜمل ايطٝيضٞ ٚايطدس١ٜ ايهَٛٝد١ٜض 
   ،َثٔ َػثيٖد   يٝث  تدهثٕٛ  يثمل َطثسيٝيح  سٜػثمل      اضددداّ َػيٖد َدةسقث١

ارتثٝ    ا٭يثداش ضث٣ٛ   َدةسق١، تكع أيداثٗي يف أش١َٓ شتدًة١ ٫ٚ ٜثس    ث   
، هكد 1938َطسي١ٝ "ارتٛف ٚايب٪ع يف ايساٜخ ايثيي " َثٌ ١ٝ، ايييّ يًُطسي

ػيٖد َدةسق١ تؿع نًٗي يف ٚؾد ايٛقثع اييثيّ ٭ليْٝثي يف  ٗثد     تدهٕٛ َٔ َ
ٚ    ٖدًثس، َٚثي   ، ٖٚثٛ ايٛقثع ايثثرٟ   ضثثٛما١ٜٚٚقُثع  ا ثث ٣ ٖثرا ايٛقثع َثثٔ طغٝثيٕ 

 ضنيزث١ َيٜٓب٧  ٛقٛ  
 الػثثيٖد  رآٝثثيح ٖثثٛ  ، ٚاهلثثدف َثثٔ ايةؿثثٌ  ثث اضثثددداّ أآٝثثيح  ثث  الػثثيٖد

  116) ستٛيد، ْعس١ٜ الطسيت الًحُٞ، ف ايدحسٜمل ٚايدط١ًٝضالصج َي    

 زؤية بسيشت: 
تٛؾثثٌٝ زضثثيي١   ثثٔ   سٜػثثمل  ًثث٢  ملثثص الطثثسيت ا٭زضثثطٞ )ايه٬ضثثٝهٞ        أنثثد

٘ ٚتثثي اكثثب٘،  حتثسث الدًكثثٞ ٚتطثدةصٙ    تطثدةص  ٛٶا هييياثث  ٚجتيًث ٜدُثسم  ًثث٢   ي، كث
يو نثثثسع  سٜػثثثمل اٖدُيَثثث٘  ًثثث٢  ، يثثثرا٭ٚقثثثي  ايطثثث١٦ٝ ٜٚيُثثثٌ  ًثثث٢ تغٝيٖثثثي  

يف ندي ثث٘ )ْعسٜثث١ الطثثسيت ايديًُٝثثٞ ، ٚايدرنٝثثد  حتطثثِٝ اٱٜٗثثيّ، ٚاتكثث  ذيثثو  
ًا يَّيٝظ إٔ َي نسٟ  ٢ً  ػب١ الطسيت نريو  ٢ً  ي  ثٔ  يف متثٌٝ، هكًا يي متثٝ
ٚ   ثثيز٠  ١  ٗثدف طثسيت قكث١ٝ َيٝٓث   قثسٚز٠  ترنٝدٙ  ًث٢   ٘ الدًكثٞ  ، ٚمهيث٘  ا  تٓبٝٗث

ايطُي١ٝ، أٚ َثٔ  ث٬ٍ ايدرنٝثد    ايبؿس١ٜ ٚال٪ثساح ٚذيو  ٔ طسٜل  ثيز٠ ايٛاقع 
 قثثيه١  ا متثثٓ  ايثثٓـ مجييٝثث١،  ايثث   هٓٗثثي إٔ ضيضثث١ٝ ا٭ةثثيِٖٝ ال  يثثمل  ًثث٢

ٚ ايدٛاؾثٌ  ث    ًثل  رضًٛ  َكٓثع رت متمل ؾٝيادٗي  زضيي١ نْٛٗي  ٞ ايهيتثع   ،الدًكث
٠  ا إٔ َةٗثثثّٛ ايدغسٜثثثع ٖثثثٛ ٚيٝثثثد ايػثثثه١ْٝ٬ ايسٚضثثث١ٝ،    اٱغثثثيزٚذيثثثو ٜطثثثدًصّ  

ٜثثثٓـ  ًثثث٢ إٔ ْكثثثٌ ايػثثث٤ٞ َثثثٔ  ٖٚثثثٛ َثثثي ٕ، ٛملٝثثثو ٚايبٛيٓثثثدٜبًٕ ايٛٚايػثثثه٬ْٝ
حلالدٛاي١ٝ ارتيؾ١  ٘ يف ايٛاقع   ضي ا َدٛاي١ٝ جدٜد٠ يف ايةٔ ٜؿب  اسا٥ب

حلثثث   ٚنُثثثي اضثثثدطي   سٜػثثثمل ؾثثثٝيا١      اضثثثدطي  نثثثريو   ي ٖثثثرا الؿثثثطً  ْعس
حلثثحتكٝكث٘    ًثث٢ غثث٦ٝ ، ا٭ٍٚ ٚأنثثد يف ايهثثثي َثثٔ َطثسيٝيت٘،   ٚظٗثثس ذيثو  ي ًُ

ٚايدٖػث١، ٚايثثيْٞ    ايغسا ث١ ٚ ايغُثٛث   ا غ٤ٞ  ثيف ٜثثي  ايييمٟ حتٌٜٛ ايػ٤ٞ 
نثثٌ َثثي تيًُثث٘،  ٓثثدَي ْطثثٝيٕ )ٜثثدي   ًثث٢ الُثثثٌ  ، هُٝثثي َيٓثثيٙ أْثث٘ يغثثي٤ اٱٜٗثثيّ

   ٕ ا٫ْثثثثدَيج ا٫ْةيثثثثييٞ يًملُٗثثثثٛز حتكٝكثثثث٘ َثثثثٔ  ثثثث٬ٍ متثًٝثثثث٘  نثثثثيٕ حيثثثثيٍٚ 
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ترثيٖثثثي يف ْطثثثٝ  ايثثثٓـ،  أُٖٝدٗثثثي ٚاضثثثددداّ الثثث٪ثساح "اي ٜػثثثد١ٝ" تدةثثثيٚح يف  
 ضنيتع  ا ر سَطسي١ٝ  ا أ س٣ َٚٔ مزج١ تغسٜبٗي َٔ نريو يف ٚ

ال٪يثثثثد ايكثثثثُ   ثثثثٔ  ٝييٝثثثث١ اييُثثثثٌ إٔ ٜيًثثثثٔ َٚثثثثٔ الثثثث٪ثساح "اي ٜػثثثثد١ٝ"، 
 ثيط ايطثي٥د٠   تغثٝي ا٭ نثريو  يمت١، ٚارتكد١َ أٚ الٚاقيٝد٘ يف ٚيٝظ  الطسيٞ
ٔ ا٫ ثد٬ط  ث  الث٪من ٜٔ ٚال   ٚ سٚش ايساٟٚ ; َٚٓٗي يف الطسيت الػثيٖد  ، ٚتيثدم  ػثيٖدٜ

، ٚنػثثد ضثثس ايًيبثث١ الطثثسي١ٝ أَثثيّ ادتُٗثثٛز    ، ضثثس ١ حتٛهلثثي َثثع ايػدؿثثٝيح، ٚ
ٔ  ٚنثثريو    ثثسٚش تكٓٝثث١ الطثثسي١ٝ ما ثثٌ الطثثسي١ٝ، ٚ ثثسٚج  يثثمل ايػدؿثثٝيح َثث

ٚ از    اذتٛ ا٭مٚاز الهًة١  رما٥ٗي، َٚٓٗي ٚع َثع     الدثسج  ال٪يثد، أٚ الدثسج  ٛؾثة٘ زا
  ٞ ْؿثثٛف تدرَثثٌ ذاتٗثثي،  ، ٚادتُٗثثٛز، ٚٚجثثٛم  غثثيزاح  ا َسجيٝثثيح ايثثٓـ الطثثسي

ٟ  ٚأيٝيْثثي   ضٝيضثث١ٝ أ يثثيمتثثدِ ؾثثٝياد٘  ثث   ، تثثدِ   ثثيم٠ الثثٛزٚش َثثٔ َٓعثثٛز  ؿثثس
ذيثثو ٜدحثثٍٛ ايثثٓـ السجيثثٞ  ا َٛقثثٛ   َثثٔ  ثث٬ٍ ههسٜثث١ ٚهًطثثة١ٝ جدٜثثد٠، ٚٚ

َٔ هي ١ًٝ ايٓـ، ٜٚٓثد  قثسا٤اح    يصشقكيٜي  ْطي١ْٝ رتي ٜٜٗدف  ا َييدت١   يّ،
تطٜٛثثع  ، نُثثي أ٫ٕ يؿثثس هلثثي  دٜثثد٠ ترًٜٚٝثث١ ٚاْةدثثييت ايثثٓـ  ا  يثثي٫ح ْؿثث١ٝ   

ّ  ايدٜٓٝثث١ ٚايديزخيٝثث١  الدْٚثث١  ١ي إٔ طسٜكثث يَّثث ،ٚا٭م ٝثث١ ٚجثثدح يف الطثثسيت َٓثثر ايكثثد
 اٯٕضٖٞ اي  ا دًةمل ايدكدِٜ ٚايٛظٝة١ 

نيْمل السجيٝيح يف ايثٓـ الطثسيٞ تكثّٛ  ًث٢  ثسث الثيم٠ ايديزخيٝث١        ي قد ٶ 
ٚيهثثٔ ايٝثثّٛ  ايثثدطٗي )اٱَدثثي  ٚايدطثث١ًٝ ،    ٚظٝةدٗثثيٚنيْثثمل غثثهٌ ستينثثي٠،  يف 

َٔ  ٬ٍ  السجيٝيح  ٢ً َييْٞ ايٓؿٛف ايديزخي١ٝا دًد اذتيٍ يد٪ند تًو 
ٚ َغثيٜس٠ قثد تهثٕٛ ضٝي    ط٬م ايه١ًُ، ٚ يييدٗي  ا م٫٫ح ٚهل  أٜدٜٛيٛجٝث١   ضث١ٝ أ

ايطثي ع ايدثيزخيٞ،    ق١ُٝ مجيي١ٝ  ٢ً ايٓـ  ثٔ طسٜثل   ٜكةٞ، ٖٚٛ َي هًطة١ٝأٚ 
ايٛقي٥ع ايديزخي١ٝ،   ي ٜكٝد  ًٝٗي غث٦ٝٶي  ٓحٗثي    دطًطٌ يرا ٫ ٜدكٝد ايهيتع 

ٞ   يصشيك١ُٝ ادتُيي١ٝ اي  تا  ٕ  ،َٔ  ١ًُٝ ايدٛاؾٌ ٚايدةي ٌ    ايهيتثع ٚالدًكث
ٜطثثدطٝع  قثثس٠ يف قييثثع تثثيزخيٞ نيثثٌ الدًكثثٞ ٜكعاثثي     ثثسث أيثثداش  ؿثثس١ٜ يي  

ٝٶي ثِ حيهِ  ٜكيظ ٚ ٝ٘  يذتيقسايدةهي  ٌٝ  ا اليقٞ، ٖٚرا َي حيثِ حيًٝ٘  ًَ
٭ٕ )ايثثثثٛ ٞ  ضٝةؿثثثثٌ  ٝٓثثثث٘ ٚ ثثثث   ; ثثثثدّ ا٫ْثثثثدَيج  طثثثثحس اٱٜٗثثثثيّالدًكثثثثٞ  ا 

ً  ٭ٕ ا٭يداش ٚقيمل يف اليقٞ ٚيٝظ اٯٕ، ٚأ يٶا ; ٚذيو ا٭يداش ٝ  يٛيٓثي تطث
، ٚذيثثثو طسشتٗثثثي  يثثثمل ايٓؿثثثٛف الطثثثسي١ٝ   ايثثث   يثثثمل الثثث٪ثساح ايكثثث٤ٛ  ًثثث٢  

 َثثثٌ ;م ًثثمل  ًثث٢  كٝثث١ ا٭جٓثثيع ا٭م ٝثث١  َثًُثثي م ًثثمل  ًثث٢ الطثثسيت  ٚ٭ُٖٝدٗثثي، 
هلثي ٚظٝةث١   ٚما ثٌ ايبٓٝث١ ايهًٝث١ يًثٓـ،     تكثع  ٚجٛم اهليَؼ  ٛؾة٘  ١ٝٓ َدُٝثص٠  

ٞ   ٚنريو قطع ايدطًطٌ ايصَ  يٮيداش،يف   ، ٚذيثو قطع ضًط١ً أههثيز الدًكث
رتًل ْٛ  َثٔ  َي ايرٟ مت تدٜٚٓ٘ ٚنريو  ٓد ايٓعس  ا أضةٌ ايؿةح١ ليسه١ 

الدًكثثٞ  ًثث٢ ايدةي ثثٌ َثثع   ٜطثثي دي َدُٝثثصٶا ٜػثثهٌ اهلثثيَؼ  يًَاثث  يٝثث ايدغسٜثثع، 
نُثي  تك٤ٞ اهلثٛاَؼ يًُدًكثٞ الٓثيطل اليدُث١ يف ايثٓـ،      يٝ  ايٓـ الطسيٞ، 

ًا متثثدٙ مبيًَٛثثيح  أْث٘    ايثثٓـ الطثثسيٞ قثثيه١  ا إٔ ي  ثثٔ ادتُييٝث١،  قثيه١ٝ، هكثث
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دغياح يف ايػثهٌ ايطبثي ٞ، هكثد اضثدييٕ ايهدثي   ييؿثٛز٠ ايبؿثس١ٜ  ثد٫ا          كع لث 
ْدُثي٤  ا  َثصج ارتطثٛط الددًةث١  ثٔ طسٜثل ا٫     َٔ ايؿٛز٠ ايًةعٝث١، َثٔ  ث٬ٍ    

ٔ  ،ا٭ييثثي  ايهدي ٝثث١، َٚثثد٣ ترثيٖثثي  ًثث٢ اييثث    ايًثثٕٛ   ٕ حتٜٛثثٌ غثثهٌ ايهدي ثث١ َثث
حل د ايغيَل  ا ايةيت  ٜي الطح١ ادتُيي١ٝ يًيٌُ ايةث ،    قةي٤ي يف  ي٬َا أضيض

ٜ ٛ ا٭َس ايرٟ ٖٚ ٘    ١ ًدًث يُثٌ  ًث٢   ٜثي الدًكثٞ، ٚ ، يٝث    ًُٝث١ ا٫ضثدكبيٍ يدٜث
ي  ٔ ايٛ ٞ  يلطسيت نرما٠  ا ٖدّ جداز ايِٖٛ، هكًا تٗدف ال٪ثساح ايدغسٜب١ٝ ٕ 
 ػةك١ض يطد ٚايضددزاز ايأَ أجٌ يف اذتٌ ةهي يًد

 ا تيُٝثثثثثل ٚ ثثثثثٞ الػثثثثثيٖد تٗثثثثثدف # الطثثثثثسيت الًحُثثثثثٞ$ٓعسٜثثثثث١  سٜػثثثثثمل يف ه
ٚختدًثثد تًثثو ايٓعسٜثث١  ثثٌ   تغثثٝيٙ، َثثٔ أجثثٌ  ايٛاقثثع،  ايثث  ٜيثث   ٗثثي  دٓيقكثثيحاي

ايثثث   ،زضثثثط١ٝأذاح تكييٝثثثد  ، ٚنيْثثثملتديثثثيزث َثثثع ايثثثدزاَي اي جٛاشٜثثث١ ايطثثثي٥د٠ 
 ٓؿثثس ، ٜٚػثثهٌ كثثي٥ِايطثثيز اٱيف ٚذيثثو  Katharsisحتكٝثثل ايثثدطٗي  طثثدٗدف ت

 طثثٛزٙ  سٜػثثمل  ثثٔ مجًثث١  ٓيؾثثس  يٝثث  ستثثٛز ايٓعسٜثث١، Verfremdungايدغسٜثثع 
ٚ  سهثثثمل   ايؿثثثٝ ،الطثثثسيت ايٝي ثثثيْٞ ٚالطثثثسيت هي ًٝدٗثثثي يف الطثثثسيت اهلٓثثثدٟ ايكثثثدِٜ 

َثٔ يٝث  تكٓٝثيح ندي ثث١    ٚذيثو  الًثٗي٠ ايْٝٛيْٝث١،   ٚٚنثريو يف َطثسيت غهطثبي    
ٞ  ٚاييثسث الطثثسيٞ  ًث٢    دُثيم تكٓٝثيح    ي٫ايثٓـ    ثثٔ ايطثسمٟ،   اييٓؿثس اذتهثي٥
ًا طسٜل ٚ ٚآثي٤ٶ  ي تكيهس َهْٛيت٘ متثٝ ٚ ٚ يكثي٤ٶ  ا٫ دُثيم  َٚثٔ  ث٬ٍ    مٜهثٛزٶا،  قثي٠٤ 
َٶي هيييا، ٚ ٢ً الٛضٝك٢ الساهك١أٜكٶي  ي يف تغسٜع الػٗد الطثسيٞ  اي  تطِٗ  ضٗي

 حتكٝل َكٛيد٘ضنُي تطِٗ أٜكٶي يف ٚ

  بسيشت عيد التغسيب  
٘ ٜكثّٛ   ايرٟ الطسيٞ اٱٜٗيّ ٜسهمل ايدغسٜع ٞ  الطثسيت   ًٝث ، يثريو  ايه٬ضثٝه

ٍ يٜٚطثي٢   ايِٖٛ ٜٓيقمل هٗٛ الًحُٞ، الطسيت يف جٖٛس١ٜ تك١ٝٓ هٗٛ ّ  ًدطثي٩  أَثي
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ٖٚثرا ٫ ٜيث   ييكثسٚز٠ إٔ الطثسيت      ،ٖدالػثي  يثد٣  ايدٖػث١  َٛقثد  جًثع ٚ ٍارتٝثي 
  ييدحدٜد ٜديًّل هُٝيُٝي ، ٫ٚضايدكًٝد١ٜ الطسي١ٝ اييًُٝيحاي ٜػ  اضدبيد 

 ارتطي   ٢ًهيلطسيت  ٓد  سٜػمل ٜيدُد يف الكيّ ا٭ٍٚ  ،دٚالػيٖ ايػدؿ١ٝ   

ٕ  ٢ ذيثو ايٛاقثع،   ًث  الػثيٖد   ٓثد  ي غثهييا  ٜطثبع ، ٖٚثٛ َثي   اذتكٝكٞ  ٖثرا  جثٖٛس   

ٔ  ْعس٠ ْكد١ٜ هييؿ١ ٚتهٕٛ الٛقٛ   ا ايٓعسٖٛ  البدأ ; يهثٞ  نيهٝث١  َطثيه١   ث
ِ اي  يٛي٘، ثِ   يييٛامل  ٬قد٘ يٝ  َٔ ز٩ٜد٘تدِ  ٞ  تٓد  اذتهث ٘  الٛقثٛ  ،  ًٝث

ِ يرا ٜيد  ٖرا البثدأ َثٔ    ٔ    سٜػثمل  أم ًثٗي  ايث   البثيم٨  أٖث يٝث    الطثسيت،   ًث٢ هث
 ٔ ٞ  ال٪ّيثد  ايٜث١  تهُث ٞ  الطثسي  ، بث  ٫ الػثيٖد   ًث٢  ايككث١ٝ   ثسث يف  الًحُث

ٕ  ٜيثٝؼ ٫ ٚ ٛ ٖثي، جب يٝٓثدَ   ٌ  ،أ طيهلثي  َهثي ٛ  هٝٗثي  يٝةهثس ٞ ٜبكث   ث  َطثدٝكغ  ٖٚث

ٌ  يفَٔ إٔ َي ٜساٙ  ، َدرندٶاٖيم٨ ا٭ ؿي  ايةهس  زتثس م  الطثسيت   ًث٢  ذتعث١  نث

 ،ٗثي  ٓ ا يٝدٶاسٜبٶي  ٔ زتس٣ ا٭يداش  ظٌ  ذا ي يَّ ذيو حتكٝل  ه٫ٚ٘ٓ  متثٌٝ،
ٕ   سٜػثمل يٝ  ٜثس٣   الريٛهث١   ا٭غثٝي٤  ز٩ٜث١ الٛاقثد   يًُػثيٖد  تدثٝ   ايغس ث١  تًثو  أ

 يف تطثٛز  "اذتدةٝث١ " َبثدأ  يٝث  تثسهمل   ، ًٝٗثي  الًحُٝث١  الطثسي١ٝ  ٜدِ  ٓي٤ اي 

حلث ا يَٛقةاث  ٚتثس٣  ايػدؿثٝيح،  ضثًٛى ٚالٛاقثد   ٕ  يف يجدُي  ، يٝث  ٜكثع   اٱْطثي
ْ ُي،  ًٝ٘ ٖٞ نُي ايعيٖس٠ٓح٘   ٫ ؾيع َٛقد يف الدًكٞ  سٜػمل  ي٘ نُع  

٘  غسٜثع اي ادتيْثع دكثُٔ  ٜ جدٜثد  َػثٗد َثٔ  ث٬ٍ    ايةهس٠  قثد  ٜهثٕٛ  ثريو   ، ٓث

 هييدغسٜع ايدغسٜع،َٔ  ٬ٍ   ٞزضطا٭ الطسيت يف  ايهديزضٝطٞ (ايدطٗي  س ث

 .ر س اسث، ٚيٝظ ٭ٟ الدةسج هي ١ًٝ ٚحتةٝص ايٓكدايدغٝي ٚأجٌ  َٔ ٖٓي

 ي٬ٍ ْػيط ْكدٟ ٚههسٟ ثي مل ستٌ الييٜػث١   ْطدػد َٔ  ٬ٍ َي ضبل إٔ
 هيذتثدش  ًث٢   ،ايدغثسٜيب  ايدثرثي  ْعس١ٜ جٖٛسايكيٖس٠ الطده١ٓٝ يد٣ الدةسج ٖٛ 

ٞ  ايٛاقثع  زتثس٣  ٜبديد  ٔ الطسيت  ػب١  يغث٦ٝٶ بكث٢ نُثي نثيٕ    ٜٚ الثريٛف  ايٝثَٛ
ًاثي ق يدغسٜثع  ثٔ ا  يياث يَث ٜٚكثس   مٖػثدٓي،  ٜثثي  ياسٜبٶ  يُٝٓثي  ايدغسٜثع  ٜدحكثل  :ي٥

ٌ  َٔ ْعسح ٌٖ ايبيمل ٜطرٍ ٔ  ضثي دو؟   ا قبث ٍ  ٖثرا  ٜطثري   َث  ٜيثسف  ايط ث٪ا

 دحدا  اي  ايٓعس٠ َٓ ٢ ٜٓص  ٖرا  ط٪اي٘ يهٓ٘  د ٠ َساح،  يٝٗي أْعس أْ  اييبي

س٣  سٜػثمل أْث٘   ٜٚ  ػ٤ٞ، خت ْٞ تيد مل اي  ايٓعس٠ ٖرٙ ضي  ،  ٢ً أيكٝٗي إٔ
  ايييمل نًُي  دا اسٜبٶي أٜكغ يف الدةسج ايساب١ يف تغٝيٙض

ٍ َثٔ أجثٌ اي   ايدغسٜثع  تكٓٝث١  ٚا دُثد  سٜػثمل  ًث٢    ٌ   ا ٛؾثٛ الػثيٖد    كث
حل ا ٓؿسٶ مليً٘يٝ ٌ   ًث٢  ٜدةس ج ٜطدطٝع إٔ ي،يٝيم ٘  ٜٓثدَ   ٫ٚ الُثث ، ايثدٚز  يف َيث

٘ يٝعثٌ   ِ  يَطثدٝكعا   كًث ٟ  َثي  ٜساقثع  حيثين ٘  نثس ٔ  أَيَث  ٫ٚ هكث   يثٛامش  َث

ٝ سٙ، إٔ ْةيي٫تثث٫ٜ٘طثثُ   ض ًدغسٜثثعالددًةثث١ ي ٛضثثي٥ٌاي  ا دتثثر ٚيثثريو تطثث
  521، فالطسيت يف ايؿغي ا٭ٚزايْٕٛ) ستٛيد، 

 التعليني املطسح يف الربيشيت للتغسيب الوظيفية اآلليات 
 املطسحي  اليّط مطتوى على التغسيب -أ 

ايدرثي ايدغثسٜيب   حتكٝل  ٗدف ٚقسا٤ات٘ الًحُٞ ٜس٣  سٜػمل إٔ تريٝد ايٓـ
نع إٔ ٜطثدٛيف  يثمل ايػثسٚط، ٜٚيدث   قثةي٤ ايطثي ع ايدثيزخيٞ  ًث٢ ْؿٛؾث٘          

ٔ  ٖٚٛ َي ٜيث  إٔ تطثدُد ا   أٍٚ تًو ايػسٚط، ٚأٍٚ َي هيً٘  سٜػمل،  لٛقثٛ يح َث
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لطثثي د٠ الدًكثثٞ  ًثث١ تٛجٝثث٘ ايٓكثثد، ٚذيثثو َثثٔ  ثث٬ٍ  يثثدٙ ايثثصَ   ثثٔ      ايدثثيزٜخ
تًثثو اذتثثٛامش ايثث  تدٓيٚهلثثي ايٓؿثثٛف، ٚ ًثث٢ قثث٤ٛ ايعثثسٚف اليقثث١ٝ ٜطثثدطٝع     
 الدًكثثٞ تغثثٝي ظسٚهثث٘ ٚأٚقثثي ٘ اذتييٝثث١، يٝثث   ٓثث٢  سٜػثثمل ْعسٜدثث٘ يف الطثثثسيت         

ٔ   ًثث٢ الًحُثثٞ  ٝ   ثثٔ طسٜكُٗثثي  ا  ضثثي٢ يٝثث  ،ايدثثيزخيٝ  َبثثيم٨ ايٓكثثد ٚايديثث
حلي،  ١ٝ٦ٝ تٛقٝ  َييمل ٌ " َطثسي١ٝ  يف صتثدٙ  َثي  ٖٚرا َدي١ٓٝ تيزخي  ؾثييع  ايسجث

ٕ  يف  ييبطثثيط١ ايثث  اَدثثيشح" ايٓيثثٌ الطثثيطٞ  تهثثٕٛ ايٛقثثٛيت ٚايديثثبي; َثثٔ أجثثٌ أ
 ضادتُٗٛز يد٣ َة١َٛٗ ايسضيي١

  ثثث٬ٍ َٚػثثثي سٙ َثثثٔ ايةٝدٓثثثيَٞ ٚيًةثثثسم ايةٝدٓيَٝثثث١ يًثثثثٛز٠ ٚتثثث٪زمل الطثثثسي١ٝ
، هي٢ً ايساِ َٔ َييْيت٘ َٚي ٜديسث ي٘ ما ٌ ايطثملٔ َثٔ   "َٓ٘ ٖٛغٞ"غدؿ١ٝ 

ًاثثي  ًثث٢ اذتٝثثي٠ ستبحلثثي هلثثي، ٚذيثثو َثثٔ            يسَثثيٕ ٚقطثث٠ٛ ٚ ثثرا ،  يَّثثي أْثث٘ ٜعثثٌ َكب
 جثرٚز   ا َٓطًل طُٛي٘ ًَٚٝ٘ جتيٙ ا٭غٝي٤ ادت١ًُٝ، ٚذيو َٔ  ٬ٍ ايسجٛ 

  ثي٢ْ  ايث   اٱَ ٜيي١ٝ ٚا٫ضديُيز  ًةٝيح  ٔ ايةٝدٓي١َٝ، يٝ  ٜهػد ايكك١ٝ
 ضايةٝدٓيَٞ نثيٶا ايػيع َٓٗي

 ٌ  مٜثثيٕ" َيسنثث١ ٫ٚ تكدؿثثس الطثثسي١ٝ  ًثث٢ ايدثثرزٜخ يثثثٛز٠ ايةٝدٓثثيّ، هةثثٞ هؿثث
 ٕ ايةسْطثث١ٝ ا٫ضثثديُيز١ٜ،  ايكثثٛاح  ًثث٢ ايةٝدٓثثيَٕٝٛ ايثث  غثثٗدح اْدؿثثيز ،"هثثٛ  ٝثي

  ٓثثثي٤ ػثثثٗدَ ٜٚدكثثث  ذيثثثو يف   ا الطثثثدكبٌ، ٚتٓعثثثس يٝثثث  تٓدكثثثٌ  ا اذتيقثثثس 
 ِ ٕ " احملّطثثِ، يدثث٢  ثدا٤ ا٫ضثثديدام ليسنثث١  ادتطث ٛ  ،"هثثٛ  ٝثثيٕ مٜثي  يف ٜؿثثع َثثي ٖٚث
ٌ   ايٓعس١ٜ ؾُِٝ اذتثدش ٚمل   يف َػثيزناي  الدةثس ج  اي ٜػد١ٝ الًح١ُٝ، يٝث  جيث

ًاثثي  َةهثثسٶا ٚمل نيًثث٘ َدثثرثسٶا،  جيًثث٘ ٜكعاثثي  نيًثث٘ َٓغُطٶثثي هٝثث٘،  مبثثي  جيًثث٘ َٓةي
 ضالطسي١ٝ يف  يغ٘ ايرٟ ٜػيٖدٙ، َٔ  ٬ٍ ا٫ا ا 

 ٜٚٗثثدف  سٜػثثمل  ا  ْهثثيز اذتدُٝثث١ َثثٔ  ثث٬ٍ   كثثي   يثثمل الطثثسيٝ   ا        
هثسٕ نثٌ    اييثيمل،  ٖثرا  يف ثي ثمل   يثدّ ٚجثٛم غث٤ٞ    تكثس  ايث   ايدٜييٝهدٝو، قٛاْ 

ٝ س; يٝ  أند  ٢ً قدز٠ اٱْطيٕ  ٢ً تغٝي َؿيٙ َثٔ   قي ٌ غ٤ٞ يًديدٌٜ ٚايدغ
 ض ٬ٍ َٛاجٗد٘

 : اٯتٞيف ايكٛاْ  تًو ٚتدُثٌ

 ىوعي تغيري إىل املؤدي الكني الرتاكه قاىون 
ْ ٗثي   ثييثس٠ٚ   سٜػمل ٜكؿد ِ  أ ٟ    نُٝث١  تثسان   ا  ييكثسٚز٠  ا٭يثداش، رتثي ٜث٪م

  ا شٚجدث٘ الُثًث١   ا٭َثس  ايػدؿثٝيح، ٚقث   سٜػثمل ٖثرا     يف ْثٛ ٞ ٚاْكث٬    تغٝي
 "نثساز ايطثٝد٠    ٓثيمم " َطثسي١ٝ  يف" نثساز  ايطثٝد٠ " مٚز أما٥ٗي ٚنٌ، أثٓي٤ ًٖٝٝٓي

 هٓؿثثحٗي يٝٓٗثثي ا٫ْكثث٬  ٚايثثرز٠ٚ، ذتعثث  يف أما٤ ؾثثيٛ ١ ٚاجٗثثمل ٚذيثثو يثث 
 ض ا ذيو اي انِ أم ح اي  ايًّحعيح  يضدٓهيز

  وصساع األضساز وحدة قاىون 
 ٖثٛ ٚيثدتٗي،   الطثسي١ٝ  َٛقثٛ   غدؿثٝيح،   ث   َي ؾسا ٶي َطسي١ٝ متثٌ نٌ
 ضهٝٗي ايدكيم ٖٛ ا٭قطي      ُٝٓي ايؿسا  
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  اليفي ىفي قاىون 
الطثسيٞ،   ايهيتثع   ٛاضط١ َ٪يد الطسي١ٝ الُيزض١ ايٓـ ٖٛ ايبرز٠ اي  تبدأ

ٝٶثثي إٔ اٱ ثثساج ٜٚثثس٣  سٜػثثمل ْٶي َثثٔ   يٝثث  ايهيتثثع، يةهثثس٠ ْة  ٕ جثثٖٛسٙ ٜعثثٌ َؿثثي
متدًثثثو ْةثثثظ   ثثث٬ٍ اذتثثثسف ايػثثثدٜد  ًثثث٢ احمليهعثثث١  ًٝثثث٘، َثثثثٌ ايٓٝثثث١ ايثثث    

ْٚؿثٌ  ثٔ طسٜثل ايٓيقثد      ٖثٞ،  يٝطثمل  ٚيهٓٗثي  ارتيؾث١  ييبثرز٠   ادتٖٛسٜث١  ايؿةيح
 ا ْةٞ يًٓةٞ ايثرٟ حيثيهغ  ًث٢ تًثو ايؿثةيح ادتٖٛسٜث١ ٚيهثٔ  دزجث١ أنثثس          

 تطٛزٶاض

 املنجل  أداء تغسيب -ب 
 يؾثث١  جدٜثثد٠ تكٓٝثثيح اضثثديُيٍ  ا  سٜػثثمل َثثٔ أجثثٌ حتكٝثثل ايدغسٜثثع دتثثر  

ؾثثثيي١ اييثثثسث   دحسٜثثثس" ا٭زضثثثطٞ" الطثثثسيت اثثثساز  ًثثث٢ الُث ٌ، يٝ  أٚؾ٢   رما٤
 الغٓيطٝطثثث١ٝ; َثثثثٌ اذتكثثثٍٛ ٚحتطثثثِٝ ضثثثحسٟ ٖثثثٛ َثثثي نثثثٌ َثثثٔ الطثثثسيت ٚ ػثثثب١

 الطثسيت  جثٛ  ًث٢   َػثي س الػثيٖدٜٔ، ٚ قيَث١    ٱثيز٠ الي  َٔ أجٌ ايه٬ّ اضددداّ
 اٱٜٗثثثيّ غثثثسى  ذٕ يف زأٟ  سٜػثثثمل َطييثثثع  هطثثثس اذتثثثدش، هيلُثثثثٌ مبهثثثيٕ ٜديًثثثل
ٔ  ايٓيت  ٍ    ث ٘    ايسا ثع،  ادتثداز  تؿثٛزٙ يثٛ شا٥ثد،  ثٔ   ٚاقثع    ًثل  يٝث  تيدث  َُٗدث
ٕ  الػثيٖد  خيثد   أيَّي  ًٝ٘ ٜٚٓبغٞ َٛقٛ ٞ يٞ، متثٌٝ طسٜل   ًث٢  ٜػثيٖدٙ  َثي   ثر

 يف ايػثثييب ٚايثث اش  سخيثثمل )هيقثثٌ، ٚا٭ ثثي٠ض ا٭ٚا يًُثثس٠ حيثثدش   ثثي الطثثسيت،
  12، فالطسيت

َيثث٘  تيثثيزث ايدغسٜثثع  إٔ بملثث١ ايثثدكُـ; تهدٝثثو ٚيثثريو ٜثثسهمل  سٜػثثمل 
حلثثي، يٝثث   َثثٔ  ثث٬ٍ حتدٜثثد غثثسٚط َيٝٓثث١ يًُثثثٌ، ٜدكبًثث٘  يثثد ذيثثو   يَّثثي أْثث٘ نً

 :الطسيت الًحُٞ ْعس١ٜ ٜكٍٛ ندي ٘

  ظٗثثيز  َثثع َيٝٓثث١ غدؿثثٝيح  ثثسث  ا ٜطثثي٢ ٖٚثثٛ الُثثثٌ  ًثث٢ ٜثثدي  هثث٬
حلي ٜسهمل إٔ تؿسهيتِٗ، ٘   يَّي ايدكُـ، ٚضي٥ٌ ْٗي٥ ّ  أْث  ايٛضثي٥ٌ يف  ٖثرٙ  ضٝطثددد

ٜكثثد ّ  إٔ أجثثٌ َثثٔ  ْطثثيٕ، أٟ  ثث٘ ٜطثثدددَٗي إٔ  هثثٔ ايثثرٟ هكثث  الطثثد٣ٛ ذيثثو
ْٶي َٔ  ٬ٍ  ا٭ٚي١ٝ هك ، السي١ً يف ايدكُـ هيٌ ضٝحكل الُثٌ هسٕضض ر س  ْطي
٘  ايثثدٚز، أٟ أما٤  ًث٢  ايدُسٜٓثثيح  جثسا٤  ْ ث ارتيؾثث١  ايدكٓٝث١  اضثثددداّ يثدٚم  ٜكثثع أ

ٌ  هكث ، نُثي ٜةثسث  ًث٢     ايدثدزٜبيح  َسيًث١  يف يف ايدٚز، ٚذيو  ي٫ْدَيج  الُثث
 ايٓثٛ   لساقبث١ ذيثو   ايدُثيزٜٔ ٖثٞ ا٭ْطثع    ٚتيدث  هث ٠   اييسث،  ٓد ذيو جتٓع

 يٝ  ٜطثدطٝع الُثثٌ هٝٗثي ايديثسف  ًث٢      ٚايد، رٕ يف اليُِ ٚالسنص ايدُثٌٝ َٔ
 ضالٛيٞ ٚالسٕ ٚا٭ما٤ الكٓع ا٭ما٤ ايةسم   

 اإلخساج  مطتوى على التغسيب - ج 
اٱ ثثساج يف  يثثسف يٝثث  الدثثسج،  يُثثٌ  يؾ ثث١ هٓٝثث١ تكٓٝثثيح اضثثدددّ  سٜػثثمل

مَ  الػيٖد   يذتكٝك١، ٚضي٢  ا  دّ اٱٜٗيّ غسى نطس  ٢ً نُي يف ايدريٝد
ٔ  غث٤ٞ  ٜٗدِ  دكدِٜ ٚيريو مل  ييػدؿٝيح، اٱٜٗثيّ   َثٔ غثرْٗي   ايث   الٓثيظس   ث

  ايددزٜبيحض  يذتكٝك١، ضٛا٤ نيٕ ذيو  ٬ٍ اييسث أٚ أثٓي٤
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 للّيط الفيية البيية تكييات: 

ٌ ٗثي َثٔ   تكطٝيٚ ايبٓٝث١  تةدٝثمل   ا  سٜػثمل  دتثر   ;ايدغسٜثع  تكٓٝث١  حتكٝثل  أجث
، ٚذيثو  ًث٢ ْكثٝمل َثي نثسٟ      َي يد  ا اَٞٛز يْ  رضًٛ  اذتٛامش  سث ٝدِي

 ٚحتّكثل  ايكثسٚز٠  َٓطثل أٚ ا٫يدُيٍ  َٓطل ٗيٝ ً ه١ٝٓ  ١ٝٓ َٔ  يم٠ الطسيت يف

حل ٚاقيي  ضيهٓ

 الدةثس ج   يثيم    اٚزمبي ٜٗدف  سٜػثمل َثٔ  ث٬ٍ ا دُثيمٙ  ًث٢ تًثو ايدكٓٝث١        

  ٕ ٚ  يثٛامش  يف  ثٔ ايثرٚ ي ٘  يف ٜطثدغسم  بٝث   ٗثي، هٝ ْثدَيج ا٫الطثسي١ٝ   اْةيي٫تث

ٚ ٘ ٌ  ٜٚٓطث٢   ٛاطةث ٘  تػثغٝ ٛ  َثي  ٖٛٚث  ، كًث ٘  ٜثد  ٛ أ  يٝث ٔ  يف زضثط  ٭ٕ; ايػثيس  هث
ٔ  أ يٖثده  اٱَدثي  ٚايدطث١ًٝ ُٖثي    ٌ  زضثطٛ َث َ  ٚزا٤ ايدطًطث  ٖثدف  ُٝٓثي   ٞ،ايثدزا

 ْؿثٛف ، يٝث  تدُٝثص   الػثيٖد  ايٛاقثع  دػثملٝع  ًث٢ تغثٝي   ٚاي  سٜػثمل الٓيقػث١  

ٍ  يٝث   اية١ٝٓ، اذتبه١  دكطٝع  سٜػمل ٘  يف ٜكثٛ ٔ " :ايؿثغي  َٓطكث ِ  َث  اجثدحل  الٗث
  ي  ا٭ ر مٕٚ تطًطًٗي يطع الػيٖد تيسث إٔ اذتكٝك١ ايكؿ١  ٓي٤ أجٌ َٔ

ّ   ثيلغص٣  ايدكٝثد  مٕٚ أٚ اي٬يكث١  يًُػثيٖد  ا٫ دبثيز  ٔ ، يًُطثسي١ٝ  اييثي  َثع  ٚيهث

ٔ  الطثدكي٠  ارتث اح   ًث٢  ا٫ دُثيم  ٌ  تدطثٛز  هييكؿث١  اذتٝثي٠،  َث  َدٓثيقمل   ػثه

 "ضارتيف  ٘ مبغصاٙ َػٗد نٌ ٚحيدةغ

 التكساز: 

ٚ  شمٚاجٝث١ ا  ثييدهساز الكؿثٛم     ا يٝث  ٜٗثدف ايدهثساز    ا٭يثداش، ايػدؿثٝيح 

 َطسي١ٝ يف ا٭يداش هسازملد تالُثٌ، هدٚ    ايػدؿ١ٝ ا٭ييم١ٜ نطس ايي٬ق١
أيداش ايةؿً  ايرٜٔ تدهثٕٛ َُٓٗثي الطثسي١ٝ،    هسٕ  ،"ايكٛقيش١ٜ ايطبيغي ما٥س٠"

ٌ   ٖٓثي  َدػثي ١ٗ، ٚمل ٜثرحن ايدهثساز    ٌ  يًُديث١   سٜػثمل  َثٔ قنبٳث  ٚاٱحيثي٤  يًٓكثد   ث

ٚ  تغثٝي رْث٘  هٓث٘   يًملُٗثٛز    ٔ  الٛاقثد  ٚز٩ٜث١  ٚنثريو  اذتثدش، ايػدؿث١ٝ   َث

 . يٝ٘ ايسجٛ  ثِ اذتدش  سث َٔ  ٬ٍ،  د٠ جٛاْع
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 املاضي إىل االىتكال: 
  ٔ ٚٚاق   دٜٗٞٚ َيسٚف ٖٛ َي نٌ ْص  ييمث١أٚ غدؿ١ٝ  تغسٜع ٜدطًع

ٔ  ;اذتثيمش  تًو ايػدؿ١ٝ أٚ ٌ  َث ٚ   ثثيز٠  أجث ٍ  يٛهلثي  ١ايدٖػث ايةكثٍٛ   ، َثٔ  ث٬
ٚ  تؿثٜٛس  أٟ ايدثيزخيٞ،  اٱطثيز  يف ٚقثيٗي  ختثـ   نحييث١  ا٭يثداش ا٭غثديف 
اييُثٌ   يف قثسٚز٠   سٜػثمل  ٜٚساٖثي   ييديزخيٝث١،  اييًُٝث١  تًثو  ٚتيثسف  اليقثٞ، 

ًا ٦ٶيغٝ الطسيٞ ايث    اليزنطث١ٝ  ييٓعسٜث١ ه ،اَث٪ثسٶ  ي يًَاث ٚيدحٜٛثٌ  ٚا ًدغٝيي يقي 
ٗثثي، يثثريو هثثسٕ أضيضثثٞ يدطبٝك  ٓؿثثس ايدثثيزٜخ، صتثثد إٔ مببيم٥ٗثثي تثثرثس  سٜػثثمل

تػثب٘   ،ايديزخيٝث١  الثيم٠   ًث٢  تيدُثد  ٚايث   ٘،أيداثث ٚ  سٜػثمل  َطثسي١ٝ  غدؿثٝيح 
ايدقث١   ،ا٭ ثي  ٖثرا   ًث٢  ا دُثيمٙ ٫ٚ ٜٓةثٞ   ،ايدثيزٜخ  يف جثي٤  َثي   ا يثد نثبي  

 ايديزخي١ٝض

ايثدةهي  ييطسٜكث١    إٔ يأٜكٶث  ادتُٗثٛز   سٜػثمل ارتيف  ايديزخيٞ ايطسيت ٜٚدهع
٘  َثع  ايػدؿث١ٝ  َٚطي كث١  ذاتٗثي،  ٘ ٚ ذاتث هُثٔ  ث٬ٍ ايٓعثس٠     جدُثي ٞ، ا٫ ٚقثي

 تسنٝثع ٜطثدُس يف   إٔ يًُػثيٖد  ٬ ثد ه ،يًدغثٝي  قي ً ايٓكد١ٜ  هٔ ا دبيزُٖي 

٘ ،  يضثدبييم ث     ٓي٥ٗثي  يف َة قث١  ٚؾث٬ح  جدُي ٝث١  ا٫ ايكث٣ٛ ث ْةطث٘     ٚ ث    ٝٓث
 يٛفراي الث   قةي٤  هٔ ايي١ًُٝتًو  ، ٚ ٔ طسٜل غيٙ اضدبداهلي أٚ احملسن١

ي ٚتؿث   ثداٖٝدٗي  اٯتٝث١  احملسنث١  ايكث٣ٛ  دةكثد ي ا٭ؾثٌ،  يف َثريٛف   ًث٢ ضثًٛى  
 ضيًُييدت١  يقي١

  الكّضة 
 نثٌ غث٤ٞ  " : سٜػمل قٍٛبطع  هٗٞ الًحُٞ، الطسي١ٝ أضيع ايكؿ١تيد  

 ٔ ٞ  ايكؿث١،  زٖث ٔ  ايكًثع  َٛقثع  هٗث ٓ ثيع  الطثسي١ٝ،  َث ٕ  هيي َثيم٠    ًث٢  حيؿثًٛ
ٟ  اي  ا٭يداش  ٬ٍ َٔ ايدغٝي أٚ ايٓكد أٚ الٓيقػ١ ِ  جتثس ٞ "، ٚايكؿث١   ٝثٓٗ  ٖث

ٌ ٝي ال٪يثد   ًٝٗثي  طثدٓد ٜ ايث   ا٭ما٠ ًا  الػثيٖد  مليث ٔ  يَٓةؿث ٚٚقي٥يٗثي   أيثداثٗي   ث
 ضهييٓكد يلٓيقػ١ه ايدغٝي ٚ ييدييٞ ،أَيَ٘ نسٟ مبي ُساقعن ٚٚقيٗي

٘  دتُٗثٛز إٔ ٜسَثٞ ا   سٜػثمل هث٬ ٜسٜثد    ١، ٫ٚ ٜسٜثد نثريو إٔ   ايكؿث  يف ْةطث
ٌ   ث   ايةؿٌ َٔ ٫ٚ د  ٘، ارتيؾ١ايب١ٝٓ  جص٤ هٌهً َستبط١،تهٕٛ أجصا٩ٖي   نث

ٛ هث٬ نثٛش يٮيثداش، بطثع  سٜػثمل، إٔ       ،ٚر ثس  يثدش    ٗثي  ٜػثيس  إٔ مٕٚ ااتدث

  ضيدزاَي سٜػمل نيٌ ايطسم حيٌ ستٌ ايٝ   ٕ  ،دةسجال

ـ  اي ٜػث   الطثسيت  يف ٟايساٚ ٚحييٍٚ ٟ  أٚؾثيف  ختؿثٝ ٘  الثسٚ ٌ ي ;يث ٔ  ٝكًث  َث

ٟ  ايدُيٍ ٘  أٚ ايدطثيٚ ٟ   ث   ايدػثي  ٘  الثسٚ ٞ ٚ يث  َطثيه١  ٭ْث٘ ٜكثع   ;الػثيٖد  الدًكث

 . ييمٟاٱ ٟ ييسا٢ٚ ٜد  َي ٖٛٚ ايٓـ، يف اي  تسم )أْمل  ٚ    ٝٓ٘

٘ ايثثساٚ َؿثثطً حيًٝٓثي  ٚ  الطثثسيت يف ٚاقثث   ػثثهٌ ٟ، ايثرٟ ٜثثدِ اضثثددداَ

ٞ  )ػثيٖد )ال ايكيز٨ ٜػملع هٗٛ ٫ ،ايسا ع ادتداز نطس  ا ،اي ٜػ  ًث٢    ايةيًث
 ٘ ٘  تػثبٝ ٟ   ػدؿث١ٝ  ْةطث ٘  الثسٚ ٚ  ٜػثملع   ُٝٓثي   ،يث ذيثو،    ًث٢  ايدكثسٜيب  ٟايثسا
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 ٍ ٛ أ ٚيثيٚ ضثيزح  ٚ ،" ايدةسٜثل  ث  الطثسي١ٝ ٚالًحُث١    ايػثيس  ٔ"هث  ندثي   يف زضثط
ٍ  جثسح  ايث   ،ايطًٜٛث١  الٓيقػث١   أيثدُٖي  ٜدثي ع  يف اجتثيٖ ،  ،اليكث١ً تًثو   يثٛ

 اٯ ثس ٜٓعثس  ٚ َطًكث١،  ثي د١ ْعس٠ ا٭م ١ٝ ا٭ْٛا   ا ٜٚٓعس اليٝيزٟ ايٓكد تساش

 ايثثدةهي ادتثثديٞ أم ثثٌ ايثثرٟ ٌ،ٖٝملثثة١  ةًطثث اَدثثرثسٶ جديٝثث١ ْعثثس٠  يٝٗثثي
ِ   ا ايديزخيٞٚ ٞ  ايٓثٛ  ٝدكثع ذيثو   ادتُثيٍ ه   ًث ٘   يًدطثٛز  ا٭م ث  ايثرٟ خيٛقث

 ال٪يثد  الثيم٠  ًث٢  ةثسث  يد الكُٕٛٚ ايػهٌ    ايي٬قيحيٝ  تطٛزح  اجملدُع،

 .٥٬ُٜٗي جدٜد غهٌ  ٔ ايبح 

 ال٪ثساحٚ ايدُثًٝٞ ني٭ما٤ الطسي١ٝ ايؿٓي١ ٚضي٥ٌ تغسٜع  ا  سٜػمل ٚدتر

 اضددداّ يطٔي، هُٝهٔ إٔ حيكل ٚايٖ ٚالهٝيج ٚاٱ ساج ايكسٜب١ٝ ٚالٛضٝك١ٝ

 نُثي  الُثثٌ،  َثع  ْثدَيج ا٫ٚ ا٫ْغُثيع  اذتثدش ٫  ْكد  ٗدف; ايدغسٜع الٛضٝك٢

 ،َسٜثس٠  ضثي س٠  أآٝث١  هٓملثد تثسٟٚ أيةثيظ     ١، يٝث  ايػثملي  ا٭ّ َطثسي١ٝ  يثدش 
ٞ  ْٗٝثيز ا٫ قؿث١  ّ  ارتًكث  ،مجًٝث١ ٚ َسحيث١  تؿثييبٗي َٛضثٝك٢  ، ٚايػثملي ١  يثٮ

 ترٌَ  ا الدةسج ايدغسٜع ٜٚدهع حيكل ا٭يةيظٚ ايًحٔ    ايدةيٚح إٔ ٚاهلدف

 .ا٭ا١ٝٓ َغص٣

ٞ  ا٭ما٤ أضثًٛ    ٢ً  سٜػمل زّنصٚ ٍ  ايدُثًٝث ْثدَيج  ا٫  ًُٝث١  زهثمل  ، َثٔ  ث٬
ٌ   ث  ٚا٫ْغُثيع   ٟ  ٚايثدٚز  الُثث َ  الطثسيت ٪مٜث٘،  ًث٢ ايٓكثٝمل َثٔ     ٜ ايثر  ٞايثدزا

إٔ   سٜػثمل ، يٝث  ٜسٜثد   ايثدٚز  الُثثٌ يف  اْدَ  نًُيدٓمل  الطسي١ٝ ه ايدكًٝدٟ،
يٝػثيس الُثثٌ أْث٘ أَثي ايػدؿث١ٝ  ييةيثٌ        ،ٜ٪مٜٗثي  ايث   الُثثٌ ايػدؿث١ٝ   ٜيثٝؼ 

 ٚيٝظ أَي الُثٌض

ٕ  ايةسمٜث١،  اييبكسٜث١   ًث٢  ايهثسٶ  اٱ ثدا   يثد شَثٔ طٜٛثٌ ظثٌ هٝث٘        ايٛقثمل  يثي

ٔ  ٚهؿثًٗي ٙ يدُٝٝثص  ٓيؾثس   ٌ  يف تٓثدَ   ٫يهثٞ   ي; يكٶث   يكثٗي   ث َدهيَثٌ،   نث
ٌ  ٝحثدةغ ي اٱ ثدا  يو يثر  رزٟهٝملع ايةؿثٌ ادتث   ٕ  نث ٞ  َهثٛ  يضثدك٬ي٘   مجثيي

٘     ايثراتٞ،  ٌ  َٚٓيقػث١  ايديًٝثل  هسؾث١  يٝث  ٜدثٝ  ذيثو يث  يًيٓيؾثس   ٓؿثس  نث

ًاث  هيلٛضثٝك٢  ايثدةهي، ٚ ايٓكثيؽ   ييكثسٚز٠  ثيٜث رتثي   ا٭ ثس٣،  ٞ  ٫ يَث َثع   متػث
 ضتٓيقكثٗي، رتثي ٜثد ٛ  ا ايغسا ث١ ٚايدٖػث١       ي ٚ  ا جٓع، يجٓبٶايه١ًُ ٚايؿٛز٠ 

  299، فالطسيت يف ضٝيض١) ًٞ، 

 واملطسح الربيشيت يكياملطسح الكالض بني ما  
حلثي،  ثٌ ٜؿثٌ     خيدًد ايػه٬ٕ الًحُٞ ٚايدزاَٞ  ٔ  يكُٗي  يكٶي ا د٬هاي تي

 َ ٞ  الطثسيت  ؿثطً   ا يثد إٔ   ال٪يثد أغثيز  ٚ زضثطٞ، ا٭ يًُطثسيت  َٓثيقمل  الًحُث

 ٞ اييُثٌ الًحُثٞ  ا أجثصا٤ ٖثٛ َثي       تكطٝثع  ا ذيثو، هثسٕ ايكثدز٠    مٜثبً    الًحُث
 جص٤ نٌ حييهغ ذيو َٚع، الًحُٞٚ ٝٝص    اييٌُ ايدزاَيتٝهٜٞدٝ  يٓي ايدُ

ِ ٚيث  ،١َيٝٓث  يثدٚم  قدزتث٘ اذتٝيتٝث١ يف    ًث٢  ٞ  الطثسيت  ريو ٜٗثد   ثيييسث  الًحُث

 ايٛضثث ، ايثث   سقثثمل  ايطثثي ك١ أَثثي ايثثدزاَي  جدُثثي ٞ،ا٫ يًٛضثث  ايٛاضثثع
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ايبطثثٌ ايثثس٥ٝظ يف ايثثدزاَي، ٚظٗثثس ذيثثو  ؿثثٛز٠     أ كثثيد٘ يَّثثي أْٗثثي   ا٫جدُثثي ٞ،
ٌ  زم  ٬ٍ َٔ ايٛض ني١ًَ، هٝدِ  سث ذيو  يهٓث٘    ًٝٗثي،  ايثس٥ٝظ  هيٌ ايبطث

ْ ٘  ٢ً الًحُٞ الطسيت يف ٜعٗس   ٓؿس َطدكٌض أ

ٝ ساحايٓعس١ٜ الًح١ُٝ   سهملٚ  ٟ،ايدكًٝثد  الطثسيت  يف اضي٥دٶ نيٕ  ُي مّج١ تغ

٘  طًلأ ٚايرٟ ّ  دث  ٜي٭ْث٘   "ايدغسٜثع "  ًٝث ٘  يف ايثي ثمل  الةٗثٛ ، يٝث   ثثٌ   َطثسي
 .الًح١ُٝ ايٓعس١ٜ أضيع

ٔ  ر ثس  ٚاقثع  يف َٔ أجٌ ايثدةهي  الدًكٞ مهع مبثي ١ ٖٛ ايدغسٜعٚ ٘   هث ، يدٚثث
ٟ  ،ايدغسٜع  ٛاضط١ ٚادتُٗٛز الُثٌ َطيه١     ًلَٔ أجٌ   ًث٢ طثدٓد   ٜ ٚايثر

ٞ    ثدام  ّ  مزاَث ٍ   ٜكثٛ  اييثسث   ث   ػثي١ًَ اي ٩ٜث١  ًث٢ ايس  ٚنثريو   ًث٢ ادتثد

  39، فاذتدٜ  الطسيت) ٜسٜو، .تٛظٝةٗي ٜسام اي  ييدغسٜعارتيؾ١   ٪ثساحالٚ

ٞ  ٚهُٝثي  ٍ  ًٜث ٔ  جثدٚ ٘  َث ٘  ْكثع   ٬يث ٘  أٚجث  الطثسيت   ث    ثد٬ف ٚا٫ ايدػثي 

 "1"ضزضطٞا٭ ٚالطسيت الًحُٞ
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 توظيف تكييات املطسح الربيشيت يف الدزاما التعلينية  
ّ ٚهكي يطيمل نٜٛٓدٟ، هسْ٘  هثٔ   ٞ     ذيثو  اضثدددا  ايٓثٛ  َثٔ الطثسيت ايديًُٝث

،  ًث٢ ا د٬هٗثي   تكثدِٜ الثٛام ٚالٓثيٖ  ايدزاضث١ٝ    ، ٚذيو َٔ أجثٌ   ٢ً أٚضع ْطيم
٘ ٜٚثثدِ ذيثثو  تػثثٜٛل، ٚيًثثدٚز ، ٚذيثثو لثثي  دثثيش َثثٔ   ػثثهٌ ٜثثس   ايطةثثٌ مبدزضثثد

يٝثثثدِ اضثثثددداّ  ايثثثرٟ ٜيطٝثثث٘ يًطةثثثٌ يف اييًُٝثثث١ ايديًُٝٝثثث١،      أٜكٶثثثي اٱنثثثي ٞ
، تيًثِٝ الٛقثٛ يح  ض١ًٝ َٔ ٚضي٥ٌ ايديًِٝ ٚنطسٜك٘ َٔ طسم ايدُثٌٝ ٖٓي نٛ

 ايدُثٝثثثٌ ايدًكثثثي٥ٜٞٚهثثثٕٛ نثثثريو ٖثثثٛ ايٛضثثث١ًٝ يٝهثثثٕٛ ا٭طةثثثيٍ قثثثيمزٜٔ  ًثثث٢    
 جثثيم٠ ايدُثٝثثٌ ، ٜٚطثثدطٝع ا٭طةثثيٍ َثثٔ  ثث٬ٍ ذيثثو ا٫جتثثيٙ  ايثثدزاَي اٱ دا ٝثث١ٚ
ٚ   ٚهٗثثِ ايدثثيزٜخ ٚادتغساهٝثث١،   ٚ تثثرٚم  نثثريوا٫قثث ا  َثثٔ الٛقثثٛ يح اييًُٝثث١ 
يلطثسيت     ثيف ْكث   َثٔ ْثٛ  ر ثس     َثٔ ٖثرا الٓطًثل    ايد١ٜٝٓ، ٚا٭م ١ٝ ٚيكؿـ ا

  ٛ  جثثيمتِٗ الدُثثٌ يف  يثثد بٴايٜٚيدُثثد هٝث٘  ًثث٢ ا٭طةثيٍ    ،َطثثسيت الكثسز  الدزضثٞ، ٖث
ايثثثدزاَي اٱ دا ٝثثث١ أٚ ايدُثٝثثثٌ ٚايٓػثثثيط ايدُثًٝثثثٞ يًطةثثثٌ  َثثثٔ  ثثث٬ٍيًدُثٝثثثٌ 
 )ضثيمل، الطثسيت   سيٝيح الكثسزض  هٓٓثي تكثدِٜ َطث    السي١ً ٫تًو  بدٕٚه ;ايدًكي٥ٞ

   59الدزضٞ، ف

ٚ  ٌ َػثثيٖد ٚيٛيثثيح ما ثثٌ   ٚمزٚضثث٘  ا يبهثثيح مزاَٝثث١     ًثث٢ الثثدزع  ذٕ حتٜٛثث
ايد٬َٝر  اْدكي٤الٓيضب ، ٚيز هلي الهيٕ ٚايصَيٕ ٝ داايةؿٌ ايدزاضٞ أٚ  يزج٘، ٚ

 ثثٔ طسٜثثل   ايدُثٝثثٌ َثثٔ أجثثٌ أما٤ الطثثسيٝيح  ايدكًٝثثد ِٚٗ ايسابثث١ يف دٜايثثرٜٔ يثث 
تهثثٕٛ قسٜبثث١  ا ْةثثٛع ا٭طةثثيٍ    ا دٝثثيز الثثدزع ايٓؿثثٛف ايثث      زجتثثيٍ،  يثثد ا٫

ٛ ٚأٖثثٛا٥ِٗ ٚايثث  تدةثثل َثثع     اي هٝثث٘  ٚاجتيٖثثيتِٗ ايٓةطثث١ٝض هدحكثثل هلثثِ     ِهلَٝثث
 اليسه١ٝضايدي١ًُٝٝ ُٚٓٞ َدازنِٗ ايدط١ًٝ ٚالدي١، نُي تٚ

ا٫ ديثثثثيم  ثثثثٔ َثثثثع يف أما٤ ا٭مٚاز الطثثثثسي١ٝ، نُثثثثي نثثثثع ايدحًثثثثٞ  ييبطثثثثيط١ 
قسٜع َثٔ ا٭طةثيٍ ٚ ثيلِٗ ٚنثٌ     ٖٛ  َيٚا٫ دُيم  ٢ً نٌ ايغُٛث، ايدملسٜد ٚ

 ايٓةطثثث١ٝٚ ا٫جدُي ٝثثث١ طثثثع يثثثيجدِٗذيثثثو بٜٚهثثثٕٛ  ،تكسٜثثثسٟ َبيغثثثسَثثثي ٖثثثٛ 
 ضَطدٛاِٖ اييُسٟٚ

ايٛيثثثثداح لطثثثثسي١ ٚقثثثثع زتُٛ ثثثث١ َثثثثٔ ا٭ضثثثثظ ٜطثثثثدطٝع د٤ ٚالثثثدزع ايهثثثث 
ايٛيثثثثداح ايدزاضثثثث١ٝ تًثثثثو ايدزاضثثثث١ٝ َثثثثع تكثثثثدِٜ ارتطثثثثٛاح اي٬شَثثثث١ يدثثثثدزٜظ   

تدزٜظ ارت اح ايدزا١َٝ  هٔ َٔ  ٬هلي تكدِٜ طسٜك١ ١ُ٥٬َ  َثٌالُطسي١، 
جتسٜع  َهي١ْٝ اضددداّ ارت ٠ ايدزا١َٝ نرضًٛ  يًدثدزٜظ،  َع ما ٌ ايةؿٌ، 

ايدحؿٌٝ اليثسيف  َٚد٣ ترثيٖي يف ا٫جتيٖيح ايي١ًُٝ جٌ اضدهػيف ٚذيو َٔ أ
 ػثهٌ  الكيٜٝظ اليثد٠  َٔ زتُٛ ١   ٔ طسٜلٚايدةهي اييًُٞ يًد٬َٝر، ٚذيو 

نُػث ن  َٚطثيُٖ  يف اييُثٌ    ا٭طةثيٍ الطثسيت   ٜد ٌ ٚ ،هلرا ايغسث يف 
ٜٚطثثدطٝيٕٛ  ثثسٚث ا٭طةثيٍ،   يثد نُدةثسج  أٚ َػثثيٖدٜٔ ٭ الطثسيٞ، ٚيثثٝظ  

 تًثثوَثثٔ  ثث٬ٍ اندػثثيف طبٝيثث١ الثثٓٗ  ايدزاضثثٞ الكثثسز  ًثثِٝٗ ٚتًكثثٞ مزٚضثثِٗ   
َثثثثٔ َسيًثثثث١ اضثثثثدعٗيز ايثثثثدزٚع  ا َسيًثثثث١ ; يدثثثث٢ ٜٓدكثثثثٌ ا٭طةثثثثيٍ الػثثثثيزن١
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ِ    هثثٕٛ تَييٜػثثدٗيض ٚ ٜهثثٕٛ أٜكٶثثي َدزضثثِٗ   ، قي ثث١ ايثثدزع ٖثثٞ الطثثسيت ارتثثيف  ٗثث
 ثث٬ٍ متثٝثثٌ َٚثثٔ شتثثسج اييثثسث، ٚضثثٓطًل  ًٝثث٘ َثثدزع ايثثدزاَي ٚيثثٝظ    َيٗثثِ،

الػثثثه٬ح اٱْطثثثي١ْٝ الددًةثثث١ يف َٛاقثثثد  هثثثٔ يًد٬َٝثثثر اضدهػثثثيف الػثثثه٬ح       
َ  ، اٱْطي١ْٝ ٞ   ٜٚطثدطٝيٕٛ نثريو  اضثددداّ ارتث ٠    ث    ٓيقػث١ الٛقثد ايثدزاَ

 ايثثدةهي اييًُثثٞيف دحكٝثثل  ثثٛ  ييٓطثثب١ يايدزاَٝثث١ نرضثثًٛ  يًدثثدزٜظ، ٚذيثثو  
   اندػيف اليسه١ضٚ

ايثثدزاَي اٱ دا ٝثث١ حتٜٛثثٌ الثثيم٠ اليسهٝثث١ ايثث  ٜدكثثُٓٗي    أضثثيع ٜدثثب  يٓثثي إٔ ٚ
، ض١ًٗ َٚٝطس٠َبطط١ ١ُٝٚ ٝاي ْيَ  ايدزاضٞ ايطٟٓٛ  ا   اح تي١ًُٝٝ ٚتيً

قثثثثثيٝيح ٚ أٖثثثثثداف  جسا٥ٝثثثثث١، أٚأٚ يف غثثثثثهٌ ٚيثثثثثداح ضثثثثثًٛن١ٝ ٚاقثثثثثح١ ٚتهثثثثثٕٛ 
تدثثثدزج َثثثٔ َطثثثد٣ٛ ايطثثثٗٛي١  ا َطثثثد٣ٛ ايؿثثثيٛ ١  ثثث  ٚضثثثٝ  هثثث    نةيٜثثثيح

ًا يٖد٠ َػثثٜدُثثثٌ يف  ٝٶثثالطثثسي١ٝ ايثث  ٜهثثٕٛ هٝٗثثي ايدًُٝثثر َسضثث ي ٫ بٶثثأٚ ي ، ي َٚدًك
 ضاي ٚزاؾدٶي أٚ رتثًاَٚدةسجٶ

ايدزٚع ٚتريٌٝ غسيت تطي د  ٢ً يٝ   يًدزاَي ايدي١ًُٝٝ،ٖٚٓيى  د٠ ٚظي٥د 
ايدطثثثث١ًٝ، ٚ َدثثثثي  ايٛجثثثثدإ ٚ هثثثثيم٠ اييكثثثثٌ،  ايديًثثثثِٝ ٚايؿثثثثيٛ يح، ٚادتُثثثثع  ثثثث  

حلي ٚٚحتسٜو ايطةٌ الديًِ  حلٚجداْ حلذٖٓ ، ا  ٢ً ذات٘ي يبٓي٤ مزٚض٘ ا دُيمٶي ٚيسن
نُي تطيِٖ ايدزاَي  ،احمليني٠ ٚتبيمٍ ا٭مٚاز ايدزا١َٝايدكًٝد ٚ ٔ طسٜل ٚذيو 

ايثثث  جتيثثثٌ ٚ ايثثثسٚت ، ٚتةثثثيمٟ زتي ثثث١ ايثثثدزٚعايدهثثثساز ٚ ايديًُٝٝثثث١ يف اذتثثثد َثثثٔ
حلي ٚالثثديًِ اثثي َػثثيزى ٫ٚ هي ثثٌ  ًاثثنُثثي جتيًثث٘ ضثثًب نُثثي جتٓثثع الثثدزع  ،يَٓةي
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ٚ  ا٭ضثثييٝع ايدكًٝدٜثث١  الدُثًثث١ يف طثثًبٝيح اي ، ايثثدًك ايثث  تيدُثثد  ًثث٢ ايدٛجٝثث٘ 
ٚايدٛقثثثٝ  الطثثثسي١ٝ ايديًُٝٝثثث١ تٗثثثدف  ا ايػثثثسيت    سٕ َثثثي ضثثثبل، هثثث  َٚثثثٔ  ثثث٬ٍ  

 ، َثثثٌرما٠ تيًُٝٝثث١ َبيغثثس٠ نثث، ٚتطثثدددّ الطثثسيت  بطثثٝ ٚايدةطثثي ٚاٱزغثثيم ٚايد 
 ٗ تةطثي اييكي٥ثد ٚغثسيٗي    َثٔ أجثٌ   ي ايهٓٝطث١  الطسي١ٝ اٱزغيم١ٜ اي  اضثدددَد

اييٓؿثس ايديًُٝثٞ يف    ٓثدَي نسضثمل   َي غٗدت٘ اييؿثٛز ايٛضثط٢   ٛ يًملُٗٛز، ٖٚ
َطثثثسيٝيح ا٭ضثثثساز ٚارتثثثٛازم    هثثثسٕ ٚيثثثريو، اٱزغثثثيمٟايثثثدٜ   دَثثث١ ايثثثٛ غ  

تيدثث   زغثثيم١ٜ تيًُٝٝثث١ يدةطثثي  كي٥ثثد ايهٓٝطثث١ ٚغثثسيٗي       ١الطثثسي١ٝ ا٭ ٬قٝثث 
ٞ  ٚتكٜٛث١  كٝثد٠   تثبٝثمل  كٝثد٠    ٚنيٕ اهلدف ،يًملُيٖي ٚالطثسي١ٝ  ، ايػثيع ا٭َث

ههثس٠ َيٝٓث١ يف    تسضثٝخ ايدي١ًُٝٝ ٖٞ ايدُث١ًٝٝ اي  ٜهٕٛ اهلثدف ا٭ضيضثٞ َٓٗثي    
 ض م١ٜٝٓ أٚ اجدُي ١ٝأٚ أذٖيٕ ادتُيٖي، ٚايييم٠ إٔ تهٕٛ ههس٠ ضٝيض١ٝ 

، يٝثثدِ تطثثٌٗٝ ايثثدزٚع ايؿثثيب١  ًثث٢ ايد٬َٝثثر   ا ايثثدزاَي ايديًُٝٝثث١ ٚتٗثثدف 
تًكثثث  ارتثثث اح ايديًُٝٝثثثث١     سقثثثٗي  هثثثٌ  طثثثيط١ ٚضثثثٗٛي١ َٚسْٚثثثث١، ٚنثثثريو     

ٚا٫زجتثثثيٍ، يٝثثدِ  سقثثٗي  ًثث٢ ايطثثث٬   ٛاضثثط١ احملينثثي٠ ٚايًيثثع       يًُثثديًُ ،  
ٚايدطثثثث١ًٝ  هثثثثٔ يؿثثثثسٖي يف ايدثكٝثثثثد َديثثثثدم٠، ٚيثثثثدزاَي ايديًُٝٝثثثث١ هٛظثثثثي٥د ا
 ٘ ؿثثثثيٛ يح تثثثثريٌٝ اي ا جيْثثثع   ٚاٱَدثثثثي ،ٚاٱقٓثثثثي  ٚاٱزغثثثيم   ٚاي هٝثثثث٘ ٚايدٛجٝثثث

حلثثثثي اي  ٜٛثثث١، ٚم ثثثِ الثثثثديًِ َيسهٝثثثي     حلثثث ٚأ ٬ق أقثثثثد  ا ذيثثثو هًطثثثثة١  ي، ٚ ٬ج
نُثثي قثثسٚز٠ ا٫ْثثدَيج ما ثثٌ ادتُي ثث١،  ٚنثثريو ، ا٫ْكثثبيط ايثث  تيًُثث٘  ٜيٖثثي 

، ٜٚدةثل  ا٫ْؿٗيز يف ادتُي ث١ الطدُس يف  طيز هسٜل ٚنريو ي اييٌُ تيًُ٘ أٜكٶ
تٛيثد، أٚ ثسا ايكثسٚؽ ايث٬ثث١،     ض ) س ُثيٍ  سٜػثمل الطثسي١ٝ   أَثع   نٌ ذيو ٜٚدطثل 

  516ف 

 تكييات تيفير الدزاما التعلينية  
 ايدطبٝكٞ ٚايدٓةٝرٟض اٱجسا٥ٞ ٚتدُثٌ يف ادتيْع 

 األهداف الرتبوية للعب التنجيلي  
  تيصٜص ايكدز٠  ٢ً ا٫ دهيز 
 تكبٌ اٯ س ٚت١ُٝٓ ايكدزاح اير١ٖٝٓ ٚاذتط١ٝ 
   ا  ٫ْكثثثثُيّ َثثثثٔ  ثثثث٬ٍ ا ايراتٝثثثث١ الهدطثثثثب١  ايديبيٜثثثث١ ٚاضثثثثددداّ ايكثثثثدز٠

 اجملُٛ ١ ٚت١ُٝٓ يغ١ ايدٛاؾٌ
 ايدط١ًٝ ٚايطييم٠ٚالسيت ٚ اندػيف الٛاٖع 
 ؿٛحطِ ٚايايكدز٠ ايديبي١ٜ  يدت يصٜصت 
 ي١َ ٚارتملٛي   يؾ١ ''الديًُ ''تةد  يٌُ  ٢ً اي  
   ييطٛا ١ٝايديبي  ٔ الػي س 
 •  ٍيعايًتٛؾٌٝ ا٭ههيز اي  ١ٝ َٔ  ٬ 

 :اٯتٞ ا تدزٜع الديًِ  ٢ً ييي  ايديبي ٚالػيزن١ أتٗدف 
 ايكدز٠  ٢ً ا٫ دهيز ٚايدؿسف 
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 ادتسأ٠ يف ايديبي 
 جتطٝد اٱيطيع 
 ايؿدم يف الػي س 
 اٱيطيع  ييه١ًُ أٚ اذتسن١ 
 ٞايكدز٠  ٢ً حتٌٜٛ ايٓـ اييًُٞ  ا يٛاز َطسي 

  املكيوىات الرتبوية اخلاصة بوا جند أن  اللعبة وحّلليا تلكخرىا أإذا 
ٚاهلثٛاجظ ايث     ػثي س الايديثبي  ثٔ    ستيٚيث١ ْطثيٕ َٓثر   ايدُثٌٝ هثٔ زاهثل اٱ   

، ٚنريو ٖٛ هثٔ ايديثبي  ييؿثٛح    ًك٘، أٚ ستيٚي١ ايديبي  ٔ ق٘ ٖٚٛاجط٘تٓدي 
ٝٶث   ثِ ي،ٚياأايدٛاؾٌ َع ايراح ٚاذتسن١  ٗدف  ٝػث ى ايةسٜثل   ه ،يَع اٯ ثسٜٔ ثيْ

 ض''ايٓيقد''الػيٖد ، ٚنريو ههيزا٭الػي س ٚثيز٠  ايدٛاؾٌ ًٚٝٞ يف ايدُث

  اهلدف الرتبوي 
،  ثث٬مقثث٣ٛ َيًثثِ يٮٞ ضتثثٛ ايطثثًٛى ادتٝثثد،  ي دبثثيزٙ أ ايًيثثع ايدُثًٝثث ٜثثدهع 

هٝٗثي  تبيث   ٚكًثٛ   ايذتسن١ الٓعٛز٠ اي  تؿٌ َبيغس٠ ا هييدزٚع تًكٔ  ٛاضط١
ُٖٝدٗثي يف  أثبدثمل أ  ''مٚازييثع ا٭ ''ٓٝث١  تك ، ٫ٚ تًكٔ  ٔ طسٜل ايهدع، هسٕاذتُيع

ٌ  يف  ر ٚأ ''الًكٔ''ٖٚٛ ٚز اليًِ  دأ ٜٓحؿس مالٓٗمل١ٝ اذتدٜث١، يٝ   ايصٚاٍ، ٚي
ٚ أايًيثثع قثثُٔ اجملُٛ ثث١  َثثٔ  ثث٬ٍنثثيم اذتًثثٍٛ  اندػثثيف ٚاضثثدٓبيط َٚهيْثث٘ 
 الصمٚجض اٱهسامٟ أٚ ايًيع

  اهلدف العالجي 
ٛ ٕ    ييٓةظ ٖثٞ   س، هث يػث ييضٝظ ٚالْطيٕ زتُٛ ١ َٔ ا٭اٱ  اييٓيؾثس ايث  تهث

حلثي ؾثي  ارتًثٌ   ٫ٚ د َٔ ايي٬ج  ذا أ ، طد ٚزٚيت، ٖٚٞ جايهي٥ٔ ايبػسٟ َثٔ تًثو    أ
ايٓةطثث١ٝ َثثساث ي يٮ ٬جٶثث، هةثثٞ ايبًثثدإ الدطثثٛز٠ مت ا دُثثيم ايدُثٝثثٌ    اييٓيؾثثس

ٚ ْطثيٕ  ثٔ   يٝ  ٜيث  اٱ  ،اييٝيماحالطدػةٝيح ٚاييؿب١ٝ يف ٚ  َػثي سٙ أييضٝطث٘ 
٘  يس ، هٗٛ ٜايطسم اي ه١ٝٗٝ مبددًد َثٔ  تهثٕٛ  ، ٚزمبثي   ٔ َهْٓٛيح مه١ٓٝ ما ًث

يث  ٜهدػثةٗي   ضٝدُيثٌ يًػةي٤ ، ٚ''اي٬ٚ ٞ''ٚ أ ''ايٛ ٞ''ضبي  ايؿسا  ايدا ًٞ أ
ِ   ٬جٗي   ٜٚدحدش  ٓٗي، يٝ ٜٚكثٍٛ   ،ايدٓةظ ٚا٫ضث  ي٤ َٔ  ٬ٍ ايدرٌَ ٜٚد

ٌ " ًُثي٤ ايثثٓةظ:   ، هثثٓحٔ ''َةيٛهلثثي السقثثٞ يثث  ْثثدهًِ  ثثٔ الػثه١ً ْٚيٝٗثثي ْبطثث
ْٓيمل أؾحي  يي٫ح ارتملٌ ٚايدر س يف اٱمزاى ٚاذتي٫ح اييؿب١ٝ ٚاي  صتدٖي 

 ي١َ ٫ٚضثُٝي  ٫ٚم يهٔ ي  ًْيع َع ا٭، در سهطٌ أٚ اي يي   ايهبيز ٚا٭طةيٍ، 
ايديثثثبي ٚهثثثٔ  ٘ييثثثي  َٛاجٗثثث١ اٯ ثثثس ٚتكب ًثثثإٔ أالؿثثثي    ثثثرَساث ْةطثثث١ٝ، صتثثثد 

د٪مٟ  ا تكثدّ  ضث ط١ الددًة١ يف ييثع ا٭مٚاز ٚايًيثع ايدُثًٝثٞ    ا٭ْػٚ ؾغي٤،اٱٚ
 ًَحٛظ"ض

  يف احلضط التعلينية ''اللعب التنجيلي''ماهية  
ضتثيٍٚ ايدرنثد َثٔ حتكٝثل ايهةيٜث١ َثٔ  ث٬ٍ         ''ستٛز''يد ا٫ْدٗي٤ َٔ نٌ  

تؿثحٝ   أٚ زمبي ٜر ر ايدكِٜٛ غهٌ  ١َ٬،  يد ايدطثُٝع ايػثةٗٞ     ١ًُٝ تكِٜٛ،
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ٝ ١الطي ك١  ٜثّٛ ا٫َدحثيٕ   ٖٓيى ايهثي َٔ ايد٬َٝر ختِْٛٗ ايرانس٠ يهٔ ، ارتط
َٛاج١ٗ اٯ س أٚ ايدرتثر٠،  ٖٓيى ايهثي رتٔ ٜييْٞ َٔ َػه١ً ارتملٌ أٚ ٚ ،ارتطٞ

ي بكث٘ض  ايدكثِٜٛ زتحةاث  إٔ ضٝيسقث٘ يطثدس١ٜ ايسهثيم، يثرا صتثد      ا٭َس ايرٟ  ٖٚٛ
ٛ يٓي ايكؿ١ ايديزخي١ٝ أصتد  ٞ رْي َيم٠ ايديزٜخ نُثٌ يط أهًٛ  ْٗي رتدي١ يٛ ي

َثثثٔ  ثثث٬ٍ  ٫ٚم ا قؿثثث١ حيكثثثس ٖي ا٭  ضثثثبي ٗي ْٚدي٥ملٗثثثي  أَٛاقيٗثثثي ٚ ر طيهلثثثي ٚ
 تًثثثوا  ٚضٝكثثثٝد  ''هدثثثس ايثثثدٜٔ''هثثث٬ٕ ٚنرْثثث٘ ، هٝثثثدهًِ طثثثسٜكدِٗ ارتيؾثثث١

ٔ ايػدؿ١ٝ ايديزخي١ٝ  ٚ   زتُٛ ١ َث ٜٚطثب  يف  ٝييث٘،   ضثٝبد   ايؿثةيح الييؾثس٠، 
يثثٔ ٜٓطثث٢ ايدًُٝثثر  ٚهثث   َبثثد ،  مجثثييٞ  ػثثهٌ  قي٤ؾثثدٚضٝيسقثثٗي َثثع  يثثمل ا٭ 

ٟ جطدٖي هْٗي ايػدؿ١ٝ ٭تًو  ٚ   طهٓد٘، نريو ايسهيم ايثر غثيٖدٚا،  مسيثٛا 
ِ  اذتسنث١ الٓعثٛز٠ َطبٛ ث١ يف    عٌٚضد يًُٖٛثٛ   ايديثبي  ثٔ     ، ٚضثٓدٝ   ٝثيهل

 ثٔ طسٜثل    َٔ ٜثدزى ا ه٦يح، َِٓٗ َٓكطُٕٛ  الديًُ   ، يٝ  ْيسف إَٔٝٛهلِ
 ،اذتسنث١ ا٫ دبيز َٚٔ ٜدزى  ٔ طسٜل ايطُع، ٚر سٕٚ  ٔ طسٜل  َِٚٓٗايٓعس 

اندطثي  ارتث اح   نٌ ه١٦ يكٗثي يف  ًُٝث١    ''ايًيع ايدُثًٝٞ''هُٓٓ  َٔ  ٬ٍ 
ا  اذتؿث١ ادتيهث١   ، ايرٟ يٍٛ  دا ٞاييٌُ اٱ ٔ طسٜل ايدكِٜٛ  دِايديًِّ، ٜٚٚ

ٞ ض ٜٚؿثثث   الثثثثٌ يف شتدًثثثد   يسنثثثٞ  ثثثدا ٞ  َػثثثسٚ   الثثثٛام ٚا٫جدُي ٝثثثيح يطثثث
يدؿثي  َثع ايثراح،     يَدٛاشٕ ٜدحًّث٢  جس٤ٟ ا  ًل هسم  هًٗي تؿبٛ ه، ١ٝايديًُٝ

طدطٝع إٔ ٜب  ي ْٜب  جًٝأَ  ٬ٍ ذيو ْطدطٝع إٔ ٚايدؿي  َع اٯ سٜٔض ٚ
 جٝيٍ ايطي ك١ضا٭الطدكبٌ َٔ  ٬ٍ َي حيٌُ َٔ ْديج   اح 

ٜ   ٚالكؿثثٛم     يف ا٭طةثثثيٍ، ٪مٜٗثثي  ييًيثثع ايدُثًٝثثثٞ ٖثثٛ تًثثثو ايٓػثثيطيح ايثثث  
 أضثثثييٝبِٗ َثثثٔ  ثثث٬ٍ تكُثثثـ ،يٝثثثيتِٗأ ُثثثيهلِ ٚدكًٝثثثد أمٚاز ايهبثثثيز ٚستيٚيثثث١ ي

َثثع َةثثسماح اذتٝثثي٠، نثثرٕ حيثثيٍٚ ايطةثثٌ تكًٝثثد ضثثي٥ل   يف ايدييَثثٌغدؿثثٝيتِٗ ٚ
 .َٔ ا٭مٚاز ا٭ س٣ اي  ٬ٜيعٗيايطٝيز٠ أٚ ايطبٝع ايرٟ ٜييدت٘ أٚ أٟ 

ٞ يف َسايثثٌ َبٜٚكًثثد ا٭طةثثيٍ اذتسنثثيح ٖٚثثِ   َثثثٌ  ;هثثس٠ َثثٔ ايًيثثع ايدُثًٝثث
قثثثيمزٜٔ  ًثثث٢ ؿثثثبحٕٛ ٚيف َسايثثثٌ َدكدَثثث١ ٜ ،ايدحثثثدش  يهلثثثيتدٚقٝثثثيم٠ ايطثثثٝيز٠ 

ٝملًظ ايطةٌ  ٢ً الٓكثد٠  ه، ٪مٖٚيٚؾد اذتسنيح اي  ٜيف ايهًُيح دداّ اضد
ْٶي يف ايدكًٝد ٜطرٍ ٜٚكٍٛ أْي طبٝع ٝ ٜػهُٕٛي اٯ سٜٔ  ، ٚ َيي طثٛز  ُهٔ إٔ ٜ، هث
 :َٚٓٗي ،زتي٫ح ايُٓٛشتدًد يد٣ ا٭طةيٍ ٚقُٔ  يزاحَٗ  د٠ ايًيع ايدُثًٝٞ

 اجملال االىفعالي االجتناعي  
 ٕٜٛكَٛثث ثثيزع ا٭طةثثيٍ ْػثثيطيح اجدُي ٝثث١  يؾثث١ مبملدُثثع ايهبثثيز  ٓثثدَي    

ٕ   ييًيع ايدُثًٝثٞ،   ِ     ٚ يٝث  ٜديثيْٚٛ  ،ٜٓطثملُٕٛ ٜٚدةكثٕٛ ٜٚدٓيقػثٕٛ هُٝثي  ٝثٓٗ
الٛاقثثد ايثث  تهدٓثثد دثثيٚف ال ًثث٢  ، ٜٚدغًبثثٕٛرتثث احا ًثثل يٝثثدٕٚ نُثثي أْٗثثِ ٜ
يًيثثثع ايدُثًٝثثثٞ كَٛثثثٕٛ  يايدزاضثثثيح إٔ ا٭طةثثثيٍ ايثثثرٜٔ ٜقثثثد أثبدثثثمل ادتدٜثثثد٠، ٚ

ٜٚسجثثثع ذيثثثو  ا رتيزضثثثدِٗ   ظٗثثثيز تيثثثيطد أنثثثثس َثثثع اٯ ثثثسٜٔ،     ا  ًٝثثثٕٛ 
ٔ، ْةطثث٘ َهثثيٕ اٯ ثثسٜٚقثثع ييديثثيطد ٖثثٛ قثثدز٠ ايةثثسم  ًثث٢  ه اييدٜثثد َثثٔ ا٭مٚاز،
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ا٭طةثيٍ  إٔ  ٜكٶثي ايدزاضثيح أ  ثبدثمل ثًٝٞ، نُي أايًيع ايدُٖٚٛ ا٭َس ايرٟ ٜدٝح٘ 
       ٛ ، ٙايثثرٜٔ  يزضثثٕٛ ايًيثثع ايدُثًٝثثٞ أقثثٌ  دٚاْٝثث١ َثثٔ أقثثساِْٗ ايثثرٜٔ مل  يزضثث

ٚ  ايًيثثع ايدُثًٝثثٞ   ػثثملعنُثثي ٜ  ظٗثثيز ا٭طةثثيٍ  ًثث٢ اضثثددداّ َٗثثيزاح ايثثدةهي 
٘ قي ًٝ ، ٫ٚضثثثُٝي يف ايٓصا ثثثثيح  َثثثع الٛاقثثثد ادتدٜثثثد٠   ٚايدييَثثثٌ   ًثثث٢ ايدهٝثثثد    دثثث

 ض ييكٛا دأثٓي٤ ايًيع، نُي ٜطي دٙ  ٢ً اي اّ اٯ سٜٔ ٚا٫يدصاّ  ٚايؿسا يح 

  يف دلال الينو اجلطني 
ٜطثثٛز الٗثثيزاح  يًيثثع ايدُثًٝثثٞ َصاٜثثي أ ثثس٣ َديًكثث١  ثثييُٓٛ ادتطثثدٟ، يٝثث       

 ٜ ، َثثع تبثثدٌٜ ايثٝثثي  ٚايدثثيشز اذتسنثثٞ    ا٭طةثثيٍ  ييثثد٢َ ًيثثع اذتسنٝثث١  ٓثثدَي 
 ٚاذتطٞض

  يف دلال الينو العكلي 
ْدٝملثثث١ يًيثثثع ايدُثًٝثثثٞ خيًكثثثٕٛ ايؿثثثٛز يف  كثثثٛهلِ  ٓثثثدَي  دثثثثٌ ا٭طةثثثيٍ 

هسٕ ايًيع  ٓي٤  ٢ً ٖرا ايؿٛز  بيز٠  ٔ تةهي زتسم، ٚ ٚتًو، طي ك١ارت اح اي
ا٭طةثيٍ، نُثي أْث٘ ٜطثٛز      يثد٣ ييدةهي اجملثسم  ارتيؾث١  ث   ١كي ًٝايايدُثًٝٞ ٜطٛز 

نُثي   ،ًٜيبٕٛ ايبٝع ٚايػسا٤ ٓدَي ، ٫ٚضُٝي ييسٜيقٝيح يدِٜٗارتيؾ١  ٗيزاح ال
 ًثث٢ تٛظٝثثد  ثث اتِٗ   أٜكٶثثي ٜطثثي دِٖ ، ٜٚيًثثِ ا٭طةثثيٍ السْٚثث١ يف ايثثدةهي  أْثث٘ 

 ٜطًيِٗ  ٢ً ق١ُٝ ايٛقمل ٚا٭غٝي٤ الددًة١ يٛهلِضٚ ،الٛاقد ادتدٜد٠ يٝيٍ

  الينو اللغوي دلال يف 
 يفٜطدددّ ا٭طةيٍ ايًغ١ يدٛقٝ  ا٭غثٝي٤ ايث  ٜيسهْٛٗثي  ٓثدَي ٜٓثدزتٕٛ      

ِ ايثثدٚز ايثثرٟ ٥ثثت٬ايثث  ايًغثث١ ، ٜٚٛظةثثٕٛ ٝطثثريٕٛ ٚنٝبثثٕٛ  ثثٔ ا٭ضثث١ً٦ ، هايًيثثع
رتثي ٜثدهيِٗ    ذيثو،  ٓدَي ٜدطًع ايدٚز طدددَٕٛ ايهدي ١ ٚايكسا٠٤ ٜٚ ،خيديزْٚ٘

 .يدِٜٗ ايًغ١ٜٛ ٠ر يايدصمام  ا اضددداّ الةسماح ارتيؾ١  ِٗ ه
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تٓعثثِٝ   اُثًٝثثٞ،  ثثيمل ايًيثثع ايد  ايف ايبداٜثث١ يهثثٞ ٜثثد ٌ ايطةثثٌ حيدثثيج ٚ
أثثيش  دثٟٛ  ًث٢   حتبٝث    ،ٜٚةكثٌ إٔ تهثٕٛ َػثي ١ٗ يًبٝثمل     ،ايب١٦ٝ اي  ًٜيع  ٗثي 

اذتكٝكثٞ  أثيش يًُطبخ ٚاذتُيّ; اذ حيكل ٖرا ايدػي ٘    ايييمل اسه١ اليٝػ١ ٚ
تديًثثل ا٭غثثٝي٤ ايثث   ا٭طةثثيٍ  يٝثث  ٜثثريد ٚ ثثيمل ايًيثثع أنثث  هي٥ثثد٠،    ايثثٛاقيٞ 

 .َيٗيةي ًٕٛ بٝي٠ اييي١ً٥ ٜٚد

ّ ٚأاًع ا٭طةيٍ يف   اح  ي١َ َثٌ ايدحدش يف اهليتد ٜػ ى   ،طبخ ايطيثي
ا َٛاقثثد أ ثثس٣ َثثثٌ    الٛاقثثد يدٛضثثٝيٗي  تًثثو ا٭طةثثيٍ َثثٔ   ٜٓطًثثلَٚثثٔ ثثثِ  

 ٚ ٚ   ايرٖي   ا ايطبٝثع   ا الطثيْد٠ ٚايثد ِ   ا٭طةثيٍ  حيدثيج  ايدطثٛم َثٔ ايبكثيٍ، 
ٍ تػثملٝع  ارتث اح، نُثي نثع     تًثو تٛضثٝع  َٔ أجثٌ   ا   ًث٢ ا٫ْدكثيٍ    ا٭طةثي

أمٚاز جدٜثد٠  ًث٢ إٔ    دكُـَٔ  ث٬ٍ اضثدثيزتِٗ يث   ٚذيو  ،جدٜد٠أ س٣ َٛاقد 
نثث  َثثٔ ايكثثدز ا٭بٝثث  حيكثثل ايطةثثٌ   ،زابثثيتَِٗٝثثٛهلِ ٚتهثثٕٛ َٓطثثمل١ُ َثثع  

 .ا٭مٚاز تًوا٫ْطمليّ َع 

 اختياز األلعاب املطاهنة يف اضتجازة اللعب التنجيلي  
ا دٝثثثيز نثثثع ا٫ دبثثثيز  ا  َهيْٝثثثيح ايطةثثثٌ ٚقي ًٝدثثث٘ َٚسيًثثث١  ثثثٛٙ أثٓثثثي٤       

يٝث  نثع إٔ ٜيدُثد ا٭طةثيٍ     اضدثيز٠ ايًيثع ايدُثًٝثٞ،    يٌُ  ٢ًا٭ييي  اي  ت
يف  دا١ٜ ايدييٌَ َع ايًيثع ايدُثًٝثٞ  ًث٢ ا٭غثٝي٤ اذتكٝكٝث١ ٚاحملطٛضث١، طبكاثي        

ّ هلثثِ أغثثٝي٤ نييؿثثٓيمٜل يٝثث  نثثع إٔ تكثثدًُسيًثث١ اييكًٝثث١ ايثث   ثثسٕٚ  ٗثثي، ي
 .اهليتد ٚايطٝيزاح ٚايٖي َٔ ا٭ييي  احملطٛض١ايةيزا١ ٚ

ايدزاَي ايدي١ًُٝٝ تستهثص  ٚالٓيٖ  ٚالكسزاح َطسي١  ْ٪ند إٔ  ٬ٍ ذيوَٚٔ 
ٚ  ًثثث٢ ز٩ٜثثثد    ٜطييٝثثث١ الٝصاْطثثث١ٝٓٝ )ايكثثثسا٠٤   ايس٩ٜثثث١ اٱ ،أضيضثثثٝد َدهثثثيًَد  

يثثٓـ ايثثرٟ ٜساثثع   ات٬َٝثثر ايةؿثثٌ  قثثسا٠٤ ، ٚتدُثثثٌ ٖثثرٙ ايس٩ٜثث١ يف   اٱ ساجٝثث١ 
الدزع/ الدسج ايهًُيح  ػسيت ا ْـ َطسيٞ َساح  دٜد٠، هٝيف حتًٜٛ٘ الدزع 

 ييمٖثي البيغثس٠ ٚاثي البيغثس٠ض ٚ يثد       رتةطثي َيثيْٞ ايثٓـ    َثع  ايؿيب١، الغًك١ ٚ
َكثثثثيطع ٚهكثثثثساح  َدٛايٝثثثثيح ٚ ا  ايد٬َٝثثثثرَثثثثع ايثثثثٓـ ذيثثثثو، ٜكطثثثثِ الثثثثدزع   

ٞ  ،َٚكيؾثدٖي ايييَث١  هلثي  ا٭ضيضث١ٝ   هثيز ها٭َكبٛط١، َع حتدٜد  ٜكطثُ٘   ٚ ييدثيي
ايةكثثثي٥ٞ أٚ أٚ  ٞيطثثثع اليٝثثثيز اذتثثثدث   ًثثث٢ َػثثثيٖد يٛازٜثثث١  َثثثع ايد٬َٝثثثر  ا  

حل  ٠يقثثثُٔ ث٬ثثثث١ هؿثثثٍٛ ؾثثثغ   ،ٟٛايػدؿثثث يٛازٜثثثي،   شتدؿثثثس٠ٚي َهثةثثث١ يثثثدث
 ٖٚٞ: ايبدا١ٜ ٚاييكد٠ ٚاذتٌض١ يًُطسيٝايبٓٝيح ايث٬ش تػٌُ ٚ

حلثثثخيدثثثيز الثثثدزع أٚ ايدًُٝثثثر  طي ٶثثث  ٚيثثث  َٶثثثي ْثس حلي أٚ ْؿحلثثثي  ي ٝملثثثع ي، هي ضثثثسم
 ،ٚقثثع اذتبهثثث١ ايدزاَٝثثث١ )ايبداٜثثث١ َثثثٔ  ثثث٬ٍ يثثٛازٟ  َطثثثسيٞ حتًٜٛثث٘  ا ْثثثـ  

ا دٝثثثيز ايػدؿثثثٝيح احملٛزٜثثث١ ٚايثيْٜٛثثث١   َثثثع ايٓٗيٜثثث١ ،  ،اذتثثثٌ ،ايؿثثثسا  ،اييكثثثد٠
 دم ٚقثثي١ٝ ايةكثثي٤ا٫ضثثديي١ْ  يٱزغثثيماح الطثثسي١ٝ ايثث  حتثثنثثريو ٚاييثثي س٠، ٚ

ٚ  ٞ ٚ ٓثد ا٫ْدٗثي٤ َثٔ  ًُٝث١     ، ٚيسنثٞ ٚاقث    الُثٌ ٚايطٝٓٛاساهٝي  ػثهٌ ٚظٝةث
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ٜسا ٞ الدزع  يمل ايػسٚط ايٓةطث١ٝ ٚايةطثٝٛيٛج١ٝ ٚايطثُيح    ايةِٗ، ايدةطي ٚ
ٜطييثثع الُثثثً  الددثثيزٜٔ  كثثسا٠٤  ثثثِ ،ا٭مٚاز  ًثث٢ ايد٬َٝثثر ايػدؿثث١ٝ يف تٛشٜثثع

ايةؿثثثيي١ ٚتثثثسٜٚمل ايب٬اثثث١ ٚاّ غثثثسٚط ٚاقثثث  َثثثع ايثثث َيثثث  ٚٛاز  ؿثثثٛح اذتثثث
ٚالساجيثثث١ ايدهثثثساز َثثٔ  ثثث٬ٍ  ي ذتةثثثغ أمٚازٖثثثِ أضثثبٛ ٶ ِٗ ًَٗثثث١ ايؿثثٛحض ٚ ثثثٓح 

ارتيزجٝثثث١  ٚا٫زجتثثثيٍ ٚا٫ دُثثثيم  ًثثث٢ ايكثثثسا٥ٔ ايطثثثٝيق١ٝ     ٚايدثبٝثثثمل  ٚايدطثثثُٝع 
 ايدا ١ًٝضٚ

  امليصاىطييية  خساجية/اإل السؤية 
الثدزع   بثدأ ٜ  اٱٜطييٝث١،  ايس٩ٜث١ ٖٚثٞ   يد ا٫ْدٗثي٤ َثٔ ايكثسا٠٤  ًث٢ ايطيٚيث١       

ٞ   تسمجث١ َثي  ، ٚذيثو َثٔ أجثٌ    ايكسا٠٤ الٝصاْط١ٝٓٝ ايدطبٝكٝث١  يفالدسج   ٖثٛ يةعث
َٚثٔ ثثِ ٜطييثع    ، زتطثد هثٛم  ػثب١ الطثسيت    ٚ ٖٛ ستطثٛع  ْعسٟ ْٚؿٞ  ا َيٚ

ٍ   ايؿثغيز  دُثٝثٌ أمٚازٖثِ هثٛم  ػثب١       طث٬  الدزع اي اضثديُيٍ   الطثسيت، َثٔ  ث٬
ٚ    ثي٤اح ٚايسقؿثيح، ٚا٫ضثديي١ْ   اذتسنيح ٚاٱاٱغيزاح ٚ ا٭اثيْٞ  أٜكٶثي  ي٭ييثي  

هًُثثث١ يٛازٜثثث١  ا يسنثثث١  ايٚايةهيٖثثث١ ايكثثثييه١ ٚا٭ْيغثثثٝد ٚا٭غثثثييز، ٚتسمجثثث١   
َٶي  َثثع اضثثديُيٍ يسنثثيح زٜيقثث١ٝ ٚظٝةٝثث١     َؿثثييب١، أيثثداش  َثثعأنثثثس اْطثثملي
هثثٛم  ػثثب١  ٝثث١ ا٫ْدكثثيٍ ايدًُٝثثر نٝة ًكثثتَٚثثٔ ايكثثسٚزٟ يًُثثدزع  ،الطثثسي١ٝ
ٓٶي ٜٚالطسيت   حلي ٚا، طيزٶٝ حلتكيطي حلأهك ي، ٚنٝد ٜٛاجث٘ ادتُٗثٛز َثٔ  ث٬ٍ     ي ٚ ُٛم

 ايٓعس٠ ا٭َي١َٝ أٚ ادتيْب١ٝض

اضدٝيي  ايدٚز ٚ يد  ،َساح د٠ إٔ ٜيٝد الُثٌ مٚزٙ َٔ ه٬ د  ٚ ٓي٤  ٢ً ذيو
  ٛاضثثثثثط١ ييثثثثثدٜهٛز ٚ ا، ٜٓدكثثثثثٌ  ا تػثثثثثدٝـ مٚزٙ َٝصاْطثثثثثٝٓٝي  جٝثثثثثدٶ ً٘ثثثثثٝمتثٚ

ٚيف   ٓي٤ ايثدٜهٛز  غساى اليًِ يًد٬َٝر يف  هك١ٌٝض َٚٔ ا٭ايطٝٓٛاساهٝي ايٛظٝة
ايكٓي ، ٚاضثديُيٍ اٱقثي٠٤، ٚاْدكثي٤ ال٬ ثظ ايٛظٝةٝث١، ٚترثٝث        ٚ ا دٝيز الينٝيج

ٞ ت٪نثثد  ًٝثث١ ز٩ٜثث١ الطثثسيت الًحُثث   ا٭َثثس ايثثرٟ  ٖٚثثٛ  ،ارتػثثب١ الدزضثث١ٝ أٚ ايٖثثي 
 َسازٶا ٚتهسازٶاض

 التطبيل  
 دائسة الطباشري الكوقاشية  

 Der kaukasische Kreidekreis  "ما٥س٠ ايطبيغثي ايكٛقيشٜث١  تيد  َطسي١ٝ "
َثثثٔ َطثثثسيٝيح ايثثثُٓ  الًحُثثثٞ ايثثثرٟ اضثثثدٓد  يٝثثث٘  سٜػثثثمل ٚا دُثثثد  ًٝثثث٘ يف           

ٚذيثو  يثد َطثسيٝد٘     مل، ستٛيثمل  س ث  ثثيْٞ أٖثِ َطثسيٝيح    ندي يتث٘، نُثي تيثد    
ٗ ، "ػملي ١ايا٭ّ ادت١ًُٝ "    سٜػثمل ٖثرا ايثُٓ  ٚزنثص  ًٝث٘ يف َيعثِ       يٝ  اْثد

أ ُييثث٘، ٫ٚضثثُٝي ا٭ ُثثيٍ الُٗثث١ ٚالثث٪ثس٠ ٚايثث  تيثثد  ٬َثثيح َكثث١٦ٝ يف الطثثسيت        
 اي ٜػ ض

 ٚزٚضٝي ٚهًٓٓدا ٚهسْطي ٚايد يزى ضٜٛطسا يدَي ٖيجس  سٜػمل َٔ أليْٝي  ا 

يطٓٛاح، ٜٚهدثع تًثو الطثسي١ٝ يف     ٜيح الدحد٠ ا٭َسٜه١ٝي٫ٛ ييف ا٭ ي قبٌ إٔ 
نُثثي ندثثع  ٗثثي  ثثد٠ َطثثسيٝيح أ ثثس٣ َٓٗثثي ا٭ّ ايػثثملي ١ ٚأطةيهلثثي   ، 1933 ثثيّ 

https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%AA
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ٕ    ،اذتٝثثي٠ ارتيؾثث١ يًيثثسم ايطثثي٥د   ٚ  ،ييًٝٝٛجثث يٝثثي٠ ٚ ،ٚالثثسأ٠ ايطٝبثث١ َثثٔ ضثثدٛشا
  ٞ ٟ    ،ٚايطثٝد  ثْٛد٬ٝ   ،ٚ يمَث١ َثيت ، يهثٔ ما٥ثس٠ ايطبيغثي    ٚايؿثيٛم الكثيّٚ ٭زتثٛ أٚ

ٝٳمل  يٖدُيّ نبي َٔ    نٌ تًو ايٓؿٛفايكٛقيش١ٜ   ضٖٞ الطسي١ٝ اي  يع

اْثدييمل  َٓر ؾثغسٙ، ٚيهثٔ   ٚتس ٝد٘ تهةًمل ارتيم١َ  س يٜد٘ طةٌ نيٕ يًًُه١ 
،  ا  ثثيزج ايثثب٬م لًثثو ٚالًهثث١اضثثدطي مل إٔ تطثثٝ   ثثيذتهِ يٝٗثثس  ا ثثثٛز٠ غثثيب١ٝ 

إٔ ٜيٛم  ايعسٚف حغي٤ٚ يد  د٠ ضٓٛاح ظًمل ارتيم١َ تطٗس  ٢ً ز ي١ٜ ايطةٌ، ٚ
، ايث    طةًثٗي َثٔ ارتيمَث١ جسٚغثي    يدطييثع الًهث١   الًو ٚالًهث١  ا يهثِ ايثب٬م،    

ً تسهمل  دٚزٖي  ايكيقثٞ يف  ع ، ٜٚكث  ا الًهث١، هٝثدِ زهثع ا٭َثس  ا ايككثي٤     ُ٘ ٝتطث
ٌ  ، هيثثي٠ هٝكثثطس  ا ا٫ضثثديي١ْ  ييدملس ثث١ ارتيؾثث١    ؟ًُثثٔ حيهثثِ  ريكٝثث١ ايطةثث

، ٚزايت ٜطييثثع نً ثثي َثثٔ الًهثث١ ٚارتيمَثث١ جر ثث٘  يضثثددداّ ايكثث٠ٛ  دا٥س٠ ايطبيغثثي ثث
  يزج ايدا٥س٠ض ا 

طثثسي١ٝ ْٗيٜثث١ اثثي َدٛقيثث١، يٝثث  اضثثدطي مل الًهثث١ إٔ تًثثو ال ٚتٓدٗثثٞ أيثثداش
جتر  ايٛيد  هٌ ق٠ٛ َثٔ ايثدا٥س٠،  ُٝٓثي ارتيمَث١ هًثِ تطثدطع إٔ تطثدددّ ايكث٠ٛ         
يف جثثثر  ايطةثثثٌ َثثثٔ هثثثسط يٓيْٗثثثي ٚزأهدٗثثثي  ثثث٘، يدثثث٢ ٫ ٜدثثثرذ٣ ايؿثثثغي، يثثثي٣    

ْٶثثثي َثثثٔ أَثثث٘ اذتكٝكثثث١    ايكيقثثثٞ يثثثٝحهِ ، ٖٚثثثٞ الًهثثث١  إٔ ا٭ّ ارتيمَثثث١ أنثثثثس يٓي
 ١ ارتيم١َ يف ز ي١ٜ ايطةٌض ريكٝ

َٚٔ  ٬ٍ تًو ايثد٫٫ح ٚاٱغثيزاح ٚاٱحيثي٤اح ايث  تيث   ٗثي الطثسي١ٝ هثسٕ         
 سٜػمل ٜػي  ا َٔ يدٜث٘ يث٘ ايكثدز٠ ٚاذتثل يف ا٫يدةثيظ  ييػث٤ٞ ٚا٫ٖدُثيّ  ث٘،         
ٖٚثثثٛ أَثثثس َٗثثثِ، يٝثثث   ٕ أاًثثثع ايككثثثيٜي ايػثثثي٥ه١ ٚاذتطيضثثث١ تكثثثّٛ نًثثثٗي  ًثثث٢   

حٜلي لثثٔ ٜطثثدطٝع ا٫ دٓثثي٤    ٬هثثيح َثثٔ ذيثثو ايٓثثٛ ، ٖٚٓثثي ٜكثثدّ  سٜػثثمل يً ثثي ضثثحس
 ييػ٤ٞ ٚا٫ٖدُيّ  ٘، ٖٚٛ يثٌ َةٝثد يطثي٥س ا٭طثساف، َثٔ ٜسٜثد ايػث٤ٞ َثٔ أجثٌ          
ز يٜد٘ ٚا٫ٖدُيّ  ٘ ٚ دّ اضدغ٬ي٘ أٚ ا٫ضدةيم٠ َٓ٘  ػهٌ غدؿٞ، هًٔ ٜغكب٘ 

 إٔ ٜهٕٛ ايػ٤ٞ ايرٟ ٜسٜدٙ    ٜدٟ َٔ ٜطدطٝع إٔ ٜٗدِ  ٘ أنثس َٓ٘ض

ْٶي تس ٜٛثثي ٚتيًُٝٝثثي ْيقثثملٶي َٚيثث ٶا  ثثٔ   نُثثي أ ٕ تًثثو الطثثسي١ٝ تكثثدّ َكثثُٛ
َطثسيت  سٜػثمل  ػثثهٌ  ثيّ، يٝث  نيْثثمل تًثو ٖثثٞ أْكث  السايثٌ ايةٓٝثث١ يث٘  ًثث٢         
اٱطثثثثث٬م، نُثثثثثي إٔ ٖثثثثثرا الكثثثثثُٕٛ ايثثثثث  حتًُثثثثث٘ تًثثثثثو الطثثثثثسي١ٝ ٜيثثثثث   ثثثثثٔ  
ا٭ٜدٜٛيٛجٝثثث١ ايثثث  ٜٓدٗملٗثثثي  سٜػثثثمل يف اذتٝثثثي٠ ٚتٛجٗيتثثث٘ الددًةثثث١، هٝيثثثسث      

و    َكد١َ تيد  جص٤ٶا ٫ ٜدملصأ َٔ ايةؿٍٛ ارتُط١ يًُطثسي١ٝ، نُثي   يري
ْٶي َٓةسمٶا، ٖٚٞ نييدييٞ:  إٔ نٌ هؿٌ َٔ تًو ايةؿٍٛ ارتُط١ حيٌُ  ٓٛا

 ٌٝايةؿٌ ا٭ٍٚ: ايطةٌ ايٓب 
 ايةؿٌ ايثيْٞ: ايةساز  ا ادتبيٍ ايػُيي١ٝ 
 ٞيقايةؿٌ ايثيي : يهي١ٜ ايك 
 ايةؿٌ ايسا ع: ما٥س٠ ايطبيغي 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1


 (ASEP) دزاضات عسبية يف الرتبية وعله اليفظ

 

 

 

   

 

306 
 

 ا ا٭ضيضثثٞ ايثثرٟ ٜطثثي٢ الغثث  أٚ ايثثساٟٚ   اهلثثدف ايدكطثثُٝيح دّ تًثثو ختثثٚ
تديًثثل  ، ٚايثث ضيضثث١ٝ ايثث  طسيٗثثي  سٜػثثمل  ًثثٞ َطثثدٜٛ   ا٭طثثري١ التٛؾثثًٝ٘ يف 

، ٖٚثثٛ أَثثس ايٜثث١ يف ا٭ُٖٝثث١، يٝثث  تػثثهٌ ا٭يكٝثث١ يف الًهٝثث١      ي٭يكٝثث١ يف الًهٝثث١ 
َٓعثٛز ر ثس، ٫ خيثدّ    َػه١ً قد١ُ ٚيطيض١ يف ايٛقمل ذات٘، ٖٚٛ ٜكثدّ يً ثي َثٔ    

ؾثييع ايػث٤ٞ َثٔ ا٭ؾثثٌ ٚا٭ضثيع، ٚ  ثي نثٓ  ٖٓثثي  ا َثٔ ٜطثدطٝع إٔ ٜكثثدّ         
 ا٫ٖدُيّ ا٭ن  ي٘ ٚحييهغ  ًٝ٘  ػهٌ أن ض

"ا٭زث لثثٔ ٜصز ٗثثي"ضض ٖثثٛ البثثدأ ايثثرٟ ٜكثثّٛ  ًٝثث٘ ايةؿثثٌ ا٭ٍٚ َثثٔ الطثثسي١ٝ، 
  تدٓيٚهلثثي ٖٚثثٛ غثثييز ٜيدثث   ثثي تيثثبي  ثثٔ اذتثثل يف الًهٝثث١، ٖٚثثٞ ايككثث١ٝ ايثث         

هٝ٪ند إٔ ا٭١ََٛ يٝطمل لٔ تٓملع هك ، ٚ  ثي لثٔ   ايةؿٌ ايثيْٞ الطسي١ٝ، أَي 
ٜثث٪مٟ ٚاجثثع ا٭ََٛثث١ ٜٚس ثث٢ ٜٚس ثثٞ، هٝطثثدبيد ٖٓثثي  سٜػثثمل زا طثث١ ايثثدّ، ٜٚٓدؿثثس  
يسا ط١ اذتٓيٕ ٚا٫ٖدُيّ ٚتكثدِٜ ايثدٚز الطًثٛ  ٚايٛاجثع الٓدعثس، ٖٚثٞ ايككث١ٝ        

 ي٤ قؿثث١ ؾثث١ٝٓٝ قد ثث١ يثثٍٛ ايطثثٝدت     ايثث   يدتٗثثي  سٜػثثمل َثثٔ  ثث٬ٍ اضثثدد    
ايًثثد  تٓيش دثثي  ًثث٢ طةثثٌ، هثثرَس ايكيقثثٞ  ٛقثثع يف ما٥ثثس٠ ايطبيغثثي ٚ ًثث٢ َثثٔ          
تطثثدطٝع   ساجثث٘ َثثٔ تًثثو ايثثدا٥س٠ تهثثٕٛ ا٭ّ اذتكٝكٝثث١ يًطةثثٌ، يهثثٔ َثثٔ ٖثثٍٛ    
الةيجر٠ يف قؿ١  سٜػمل أْ٘  ييد تًو ايكي د٠، ٚقدّ يً ي أنثس  ثيز٠، يٝث  مل  

اضدطي مل إٔ ختسج ايطةٌ َٔ ما٥س٠ ايطبيغي، ٚ ٕ نيْمل أَث٘  حيهِ ايكيقٞ لٔ 
اذتكٝك١ َٔ هيًمل ذيو، ٚ  ي يهِ لٔ مل ٜطيٚ ٗي قًبٗي  ٢ً جر  ا٫ ثٔ  كث٠ٛ   
ٚايدٓيش   ًٝٗي هُٝي  ُٝٓٗي جبر ٘ ٖٓي ٖٚٓيى، يٝث  ترنثد ايكيقثٞ أْٗثي ضثدهٕٛ      

َٶيض ْٶي  ًٝ٘ ٚاٖدُي  أنثس يٓي

، يٝث  ٜكثسأ الغث  َثٔ ندثي       الطثسي١ٝ  تبثدأ ٚ ٢ً يطيٕ َغ  ٜسٟٚ ا٭يداش 
ٚنيْثمل يٝيتث٘    ،مجًٝث١  ١يث٘ شٚجث   ،يينِ ٜد ٞ جٛزجٞ أ ػةًٝٞأْ٘ نيٕ ٖٓيى 

ةكثثثسا٤ هٝثثث٘ زتُٛ ثثث١ َثثثٔ اي اَػثثثٗدٶرتديثثث١ ٚمجًٝثثث١ َيٗثثثي، ثثثثِ  يثثثد ذيثثثو ْثثثس٣ 
ٍ  يهثثثيشاح ًٜٚٛيثثثٕٛ   ٚايػثثثحيذٜٔ ، ٜٚعٗثثثس َثثثٔ ٚزا٥ٗثثثِ   َسقثثثٞ ٚ ثثثسا٥مل  أطةثثثي

، ثِ ٜسٟٚ الي  أيداثٶي  ٗثي   ظ هي س٠مب٬ِٖٚ أضس٠ اذتينِ ٚنريو  جٓدٜيٕ
اثثٓ ، ٜديًثل ايكطثِ ا٭ٍٚ    قطثُ     ًث٢  ايةؿٍٛ ارتُطث١ ٚحتدٟٛ ،  ًٝٗيٜيًل ٚ

هُٝثثي َثثٔ أ ثث  ادتٓثثٛم،  أثٓثثي٤ ٖسٚ ٗثثي ارتيمَثث١  جسٚغثثي يلٛاجٗثثيح ايثث  تيسقثثمل  
، نُثي ٜسؾثد ٖثرا ايةؿثٌ     َٓؿع ايككثي٤  ا ايكطِ ايثيْٞ ٚؾٍٛ أشماى ٜدٓيٍٚ 

جسٚغثي    ُٝٓثي جتثد   ،تٓؿثد  يَث١ ايػثيع   ، يٝ  َع ايكيْٕٛ ةل٫ تدأيهيَ٘ اي  
ٗثس  يث    ةثي س٠ قبثٌ إٔ ت  ايثٝثي   ييأَ٘ َػثغٛي١   ، نيْمل ْةطٗي ٚيٝد٠ َع طةٌ

ايثثثرٟ ٜددثثثر َثثثع أ ٝٗثثثي يف هدٗثثثس  جسٚغثثثي  ا شٚجٗثثثي، مت قدثثثٌ ايثثثثٛز٠ ٚاْثثثدييمل 
ايثصٚج   ٢   ًث ٚقبثٌ اهلثس  تييٖدح ٖٞ ٚأيد ادتٓٛم ٖٚٛ ضُٕٝٛ ٚادتبيٍ ٚنسٶا ي٘، 

يٝ  أند  سٜػمل َٔ الػٗد  ٢ً ايييطة١ ٚمٚزٖي  ٚذيو  يد اييٛم٠ َٔ اذتس ،
  ٕ يٝث  نثثيٕ ذيثو اييٗثد ايثثرٟ ٚ ثدح  ثث٘ جسٚغثي ضثثُٕٝٛ      ، ٚترثيٖثي  ًث٢ اٱْطثثي

رتي ٜكةٞ أجثٛا٤ غثي س١ٜ    ،َثيياي يًحةيظ  ٢ً ايييطة١ ٚاذتع ايرٟ ْػر  ُٝٓٗي
  ٢ً اييٌُ ٜٚيصش َٔ ايدػهٌٝ ايدزاَٞ هليض
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َٔ  ٬ٍ ارتدَث١ ايث  نثيٕ ٜ٪مٜٗثي      سٜػمل ٚقد ُٖٝٓمل اذتس  ٚههستٗي  ٢ً 
يف الطدػةٝيح اييطهس١ٜ، ٚنريو َٔ  ٬ٍ مزاضد٘ يًطثع، يٝث  ضثيِٖ يف  ث      

ٚ أ كي٤ َؿثي ٞ   ذانستث٘  يثريو هكثد ظًثمل تػثهٌ نثٌ تًثو ايؿثٛز يف        اليثيزى، 
يثثث٘ أ ُي  ًثثث٢ايثثث  تثثثٓيهظ  ، ٚارتثثثيفاييثثثيّ ٚ يجتثثثيٙ اذتثثثع   هطثثث١ٝ زمٚم هيثثثٌ 
ػدؿٝيح اي  ٜؿٛزٖي يف َثثٌ   يمل اي ٔ َٛاقد اْدَيج١ٝ يف هكًاي  الطسي١ٝ،

 يٝثث  م دثث٘ اذتيقثث١ٓ اليزنطثث١ٝ  ٓثثي٤  ًثث٢ ايدصاَثث٘ ايطٝيضثثٞ  ا الػثثيٖد،  تًثثو
الػثيزن١ ايةي ًث١ يف  ثٛم٠     ٢ي  ادتُٗٛز  ً، اييٌُ  ٢ً حتطِٝ ِٖٚ احمليني٠
 ا أ ٝٗثثثي يف ادتبثثثيٍ ٚحيدثثثدّ ايؿثثثسا   يثثد ٖثثثسٚ  جسٚغثثي   ضثثُٕٝٛ َثثثٔ اذتثثس ،   

َٚيٗي ايطةٌ، يٝ   دأ ايؿداّ  ٝٓٗي ٚ   شٚج١ أ ٝٗي الدد١ٜٓ، يٝ  نيْمل ٖٞ 
، ٚا٭َس ايرٟ  صش َٔ تًو ايػثهٛى   ٔ اي غس ٞاايطةٌ ٖرا إٔ ٚشٚجٗي تعٓيٕ 

ٜديكبٗثثي  ٖثثٛ أْٗثثي مل تةؿثث   ثثٔ ايطةثثٌ ْٚطثثب٘ ٚمل ختثث ِٖ  يذتكٝكثث١ يدثث٢ ٫    
 ٢ً ايطةٌ حتًُمل أَس اتٗيَٗثي يف غثسهٗي، ٚيهثٞ    َٚٔ أجٌ اذتةيظ جٓٛم ا٭َي، 

ام ث٢ أْث٘   هث٬يت  حتُٞ يٝي٠ ايطةٌ ٚحتيهغ  ٢ً مسيدٗي ٚاهكمل  ٢ً ايثصٚاج َثٔ   
 .ذتس َسٜمل َٔ أجٌ  دّ الػيزن١ يف ا

ايثثثدٜٔ َثثثي  ثثث  ايطثثثًط١ ٚغدؿثثث١ٝ جسٚغثثثي يف مجًثثث١ َثثثٔ ايؿثثثسا يح  تدملًثثث٢ 
ٖثدّ غثيٛز ا٭ََٛث١     ، ٜيٌُ  ًث٢ أضي٠ زتدُع قسٟٚ، يٝ   ْٗي نيْمل ٚايدكييٝد

ٌ  ، يف يثث جسٚغثثي ٣ديثث حلثثي،   تهثثيه  ٖثثٞ َثثٔ أجثث اذتةثثيظ  ًثث٢ ذيثثو ايػثثيٛز طبٝي
، نُثثي إٔ احمليهعثث١  ًثث٢ ايطةثثٌ ٖٓثثي  ثثثٌ ايؿثثسا  َثثٔ أجثثٌ  ٓثثي٤  ْطثثيٕ جدٜثثد       

يٝث  ٜهثٕٛ اجملدُثع    ايبٓثي٤،  َٚثٔ  ث٬ٍ قٛتثيٕ; اهلثدّ     ٖرا ايؿسا   سٜػمل هٛظد 
َٓؿثثثع ايككثثثي٤  ٚؾثثثٍٛ أشماى  ا، ٜٚيدثثث  دٜثثثدادتدثثثٛاشٕ ٚايا٫ ثثثد٬ٍ َثثثي  ثثث  

ْٶثثي  ًثث٢ ذيثثو، هثثيٟٚ    نٝثثد متهثثٔ  ال٪يثثد يف ايكطثثِ ايثثثيْٞ َثثٔ الطثثسي١ٝ     سٖي
حل ي ٓدَي نيٕ نيتبٶاهلسٚ  أشماى  ٚظٌ ٜطثدغٌ ضثًطد٘ نكثيث    ييكس١ٜ،   ي َُٛ

، الٌٝ اييةٟٛ يدٜ٘ اييدٍ يف  ؾداز ا٭يهيّ ،  ا جيْعةطيمسغ٠ٛ ٚايًنُٓٛذج ي
 سٜع ٚطسٜدضيف تٓيقمل ا

ًاثثي ييػدؿثث١ٝ  ٚتيدثث  غدؿثث١ٝ  سٜػثثمل    ٖٚثثٛ َثثي ٜثث ز  ي٬قيتثث٘  ثثيجملدُع  متثٝ
ٌ يف قكث١ٝ   رتيمَث١ جسٚغثي  ؿثي  ا اذتهِ ايرٟ أؾدزٙ ي ، ٚ يثد ايهػثد  ثٔ    ايطةث

، نٓ  ال٪يد  ا اضثدثيز٠ الػثيٖد َثٔ     يطيٕ الغ  ٢ً  ٖدف الطسي١ٝ ٚهحٛاٖي
 ضاييدٜد َٔ ايدطي٫٩ح ٬ٍ طسيت 

  عةو الشجااأل 
أيثثداش ٚأثٓثثي٤ اذتثثس  ايدٜٓٝثث١ ايثث  اْثثدييمل يف أٚزٚ ثثي، مازح  1624ز ٝثثع  ثثيّ يف 

يٝث  نثيٕ ادتثٝؼ ارتثيف     ٭ّ نٛزاج ٚأ ٓي٩ٖي"، ا٭ّ ايػملي ١، ٖٚٞ "اَطسي١ٝ 
ايثثرٜٔ ، ٖٚثثِ ٝػثث٘جباييسهثثي٤ ٓثثد ًثثو ايطثثٜٛد ٜطثثديد يغثثصٚ  ٛيٓثثدا،  ُٝٓثثي ن    مب

َٔ أجثٌ  يةسث "ايٓعيّ ٚاذتكيز٠"، ايػبي   ٫  دٌٜ  ٓٗي ٜيد ٕٚ اذتس  ٚض١ًٝ
، اييطثهس ه٬ تٛجد أ ٬م  ث٬ يثس ، ٖثرا ٖثٛ الةٗثّٛ ايطثي٥د يثد٣         كب١ً،ذت١ًُ الا

ٚتطثثٛم ايةٛقثث٢ ٚنثثٓ  ايةثثسم يًثث٣ٛٗ  غثثي ْعثثيّ  ثثدٕٚ ايٓعثثيّ اييطثثهسٟ، يٝثث       
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، هثرٟ ْعثيّ  هثٔ    نٌ َي ٜسٜدضٝدةٛٙ مبي ٜسٜد ٜٚةيٌ َي ٜسٜد ٜٚرنٌ َي ٜسٜد; 
 ستيؾؿ١ يف ايدُٜٛٔ!أٚ  ستيضب١أٚ  أٚاَسٕ  ٬ إٔ ٜهٛ

ٔ    ا٭ّ ايبي٥يث١ الدملٛيث١   ،غي يٕ  س ١ رْثي هييٝٓث   ٚنس   ذاح ا٭ؾثٍٛ ا٭ليْٝث١ َث
"نٛزاج" ، ٚ٭ْٗي نيٕ ٫ ختػ٢ أشٜص ايسؾيف ٚقؿد الداهع أطًل  ًٝٗي  يهيزٜي

ٝ      أٟ ايػملي ١ بث١  ، ٚاي  نيْثمل تكثدّ  كثي دٗي يًملثٝؼ ايطثٜٛدٟ، ٫ٚ ضثُٝي يًهد
ٚا ٓدٗثي ايبهُثي٤ حيًُثٕٛ     يٕايػثي  ايةًٓد١ٜ، يٝ  نيْمل تساهكٗي، ٚنثيٕ ٚيثداٖي،   

 ي شتدًة١ض أيكي ٶمجٝيٶي 

شتدًثثد  ا َثثٔنثثيْٛا جٓثثٛمٶ يٝثث   ،٫ٚ ٜيثثسف أيثثدٶا ر ثثي٩ِٖ َثثٔ ٖثثِ  ييكثثب     
قي٥ثد ايهدٝبث١   ٜكثِ  ٚ ،أؾبحٛا يف  دام الةكٛمٜٔمت قدًِٗ أٚ زمبي ادتٝٛؽ، ٚزمبي 

ا٭ّ أيد يدةكد  ،يلييزى هًٝك٢ يدة٘  ،يدتٝؼ ا ارتد١َ   ٓٗي ا٭ن   ًٜٝد ا
، يهٓٗثي   يد َكثٞ ث٬ثث١ أ ثٛاّ َثٔ اذتثس       ،تكع ا٭ّ يف أضس جٝؼ اييدٚٚ ،أ٫ٚمٖي

دترح  ا ي١ًٝ تغٝي اييًثِ ايًثٛثسٟ ايثرٟ نثيٕ  ًث٢  س دٗثي ٚٚقثيمل  ثدياي َٓث٘          
 غةٝدطسنيؽ ، ٚ ييةيٌ صتمل َٔ ارتطس، ٚيكٞ ا ٓٗي ا٭ؾغس"ايهيثٛيٝهٞ" اييًِ

ةثثغ ارتثثيف ب هثثيٕالجٓثثٛم اييثثدٚ إٔ ٜثثدهلِ  ًث٢   ٘ ٓثثدَي طًثثع َٓث أٜكٶثي يدةثث٘  
ًاثي،     زهثمل  ٚ صا١ْ ايهدٝبث١،   َٚثٔ أجثٌ اذتةثيظ     يٝطًكثٛ  ًٝث٘ ايسؾثيف ٜٚثسمٚٙ قدٝ

 ثثسث جثدثث٘  ًٝٗثثي،   َيسهدٗثثي  ثث٘ أثٓثثي٤   أْهثثسح ا٭ّ  ًثث٢ اييس ثث١ ٚ ًثث٢ ايبكثثي ١    
ٛزاج  ٛيٓثدا ٚ يهيزٜثي َٚٛازهٝثي،    ٚأثٓي٤ تٛاؾثٌ اذتثس  ييثد٠ ضثٓٛاح جي ثمل هٝٗثي نث       

، نثثٛزاج، ٚؾثث ح ا٭ّ ٚجٗٗثثيٚتػثثٜٛ٘  ادتٓثثٛما ٓدٗثثي َثثٔ جيْثثع  اْدٗثثمل  يادؿثثي 
 ايٓملييتض يٝ  نيْمل قد  ًغمل ٚقدٗي يف جتيزتٗي ق١ُ

يٝحثثثٌ ايطثثث٬ّ  ،1632 ثثثيّ يدةثثث٘ يف ايطثثثٜٛدٟ اٛضثثثديف أمٚيثثثد ٚيكثثثٞ الًثثثو 
 ثثيٱه٬ع، يٝثث   ٕ   ٛزاججتثثيز٠ ا٭ّ نثث ، ٖٚثثٛ َثثي ٖثثدم   اهلدْثث١َ٪قدٶثثي ٜٚثثدِ   ثث٬ٕ   

اذتثس   اذتس  َؿدز زشقٗي، ٖٚٛ َي جيًٗي تد٢ُٓ اضد٦ٓيف اذتس ، َٚثع اضثدُساز   
ٚ ايد١ٜٝٓ  ث    َٶث  16اي ٚتطثديْمل  ايهيثٛيٝثو  ، ْؿثد ضثهيٕ أليْٝثي   قكثمل  ًث٢   ي،  ي

َثثٔ جيْثثع ادتٓثثٛم;   نثثيتسٜٔ ، مت قدثثٌ ا٫ ٓثث١  ٓٗيٜثث١ايٚيف يٝطثثٛم ادتثثٛ  ٚايثثدَيز،  
، ٚ يدَي يؿدح اذتثس   ز أ ٓي٤ الد١ٜٓ َٔ ٚقٛ  َرب١قس مل ايطبٍٛ يدحر٭ْٗي 

ضثحع  أزٚايت أ ٓي٤ ا٭ّ نٛزاج مجٝيٶي، اي   ٢ً ايثساِ َثٔ نثٌ َثي يثدش تٛاؾثٌ       
" ثثرْٚٞ  يف مزٚ  اذتثثس  هدٓثثيمِٜٗ: ، ٚمتكثثٞ  ا جيْثثع ادتٓثثٛم    س دٗثثي ٚيثثدٖي 

 ضض"َيهِ

ٚمل ٜطدٓهد  سٜػمل إٔ ٜكدّ ذيو الكثُٕٛ  ث  أضثًٛ ٘ الًحُثٞ الػثيز  يٝث٘       
يف ايػثثثثل ايٓعثثثثسٟ يف ايبحثثثث ، َطثثثثدددَي غثثثثد٢ ٚضثثثثي٥ٌ ايدغسٜثثثثع ٚايدكٓٝثثثثيح         
ايديًُٝٝثث١ َثثثٌ اييٓثثيٜٚٔ ٚايدهثثساز ضضض رض نُثثي ٜسضثثِ ايثثٓـ ٚأضثثًٛ  تكطٝيثث٘         

قطثثع أٚاؾثثس  ٚ ٓي٥ثث٘ يًػدؿثثٝيح، ٜسضثثِ َطثثيزا تغسٜبٝثثي ٭ما٤ الُثثثً  ٜصٜثثد َثثٔ      



 (ASEP) دزاضات عسبية يف الرتبية وعله اليفظ

 

 

 

   

 

309 
 

ايدٛاؾٌ اٱٜٗيَٞ يد٢ ٜدط٢ٓ يًةهس ا دُييث٘ بسٜث١ ٚتطثٛز نثبئٜ، هٝدحكثل      
 اهلدف ايديًُٝٞض

 أوبسا الكسوش الجالثة 

، ندثثع  ستٛيثثد  سٜػثثمل َطثثسي١ٝ أٚ ثثسا ايكثثسٚؽ ايث٬ثثث١، ٚايثث         1928يف  ثثيّ 
اقدبطٗي َٔ أٚ سا ايػثحيذٜٔ، ايث  ندبٗثي جثٕٛ اثيٟ، ايهيتثع اٱصتًٝثصٟ ايهثبي،         

طي   سٜػثثمل َثثٔ  ٬هلثثي ندي ثث١ َطثثسي١ٝ َثثٔ أنثثثس َطثثسيٝيت٘ تثثرثيٶا يف       ٚاضثثد
الطثثسيت اذتثثدٜ ، يثثٝظ هكثث  يف الكثثُٕٛ ايٓكثثدٟ ايؿثثيزّ ايطثثي س أيٝيْثثي  ثثٌ يف      

 ايدك١ٝٓ الطسي١ٝ أٜكٶيض

ٚاخترح ا٭ٚ سا َطيي١ نبي٠ َٔ اٖدُيَيح  سٜػمل، يٝث   ًُثمل  ًث٢  ًثٛز٠     
يدملسٜبٝثث١  يلطثثسيت، ٚقثثد يكثثل هٝٗثثي     أههثثيزٙ ٚتيُٝكٗثثي، ٚذيثثو  ثث٬ٍ احملثثي٫ٚح ا    

صتيييح نثبي٠، يٝث  أ ثسش أُٖٝث١ ا٭ٚ ثسا  ٛؾثةٗي أيثد أغثهيٍ الطثسيت الٛضثٝكٞ           
الثث٪ثس، ٚقثثد اضثثدطي  إٔ ٜيثث  َثثٔ  ٬هلثثي  ثثٔ أضثثًٛ ٘ الطثثسيٞ، نُثثي  ثث   ثثٔ           
ْعسٜيتثثث٘ ايثثث  ت٪ضثثثظ لدزضثثث١ َطثثثسي١ٝ جدٜثثثد٠ تيُثثثٌ  ًثثث٢ َٓيٖكثثث١ َدزضثثث١       

 ضديْط٬هطهٞض

ٞ  ٚتٗدف مزاض١  ا ايديثسف  ًث٢ زتُٛ ث١ ايكثِٝ ادتُييٝث١       هملثس  اهلل  بثد   ًث
ٚاييكًٝثثثث١ ٚايديًُٝٝثثثث١ ٚايييطةٝثثثث١ ٚا٫جدُي ٝثثثث١، ٚ ثثثثسشح م٫يثثثث١ تًثثثثو ايكثثثثِٝ يف 
َطثثسي١ٝ أٚ ثثسا ايثثث٬ش قثثسٚؽ، ٚذيثثو َثثٔ  ثث٬ٍ حتًٝثثٌ احملدثث٣ٛ ارتثثيف  ثثٓـ      
الطثثثثسي١ٝ، ٚؾثثثثٓةمل ايدزاضثثثث١ ايكثثثثِٝ  ا مجييٝثثثث١ ٚ كًٝثثثث١ ٚتيًُٝٝثثثث١ ٚ يطةٝثثثث١   

، ٚتٛؾًمل  ا ايكِٝ ادتُيي١ٝ، ٚاي  اضدطي مل إٔ حتدٌ الستب١ ا٭ٚا ٚاجدُي ١ٝ
َثٔ  ث  اجملُٛ ثيح ايكُٝٝث١، ٚجثي٤ح يف الستبث١ ايثيْٝث١ ايكثِٝ ا٫جدُي ٝث١،  ُٝٓثثي          
يًثثمل يف الستبثث١ ايثييثثث١ ايكثثِٝ اييكًٝثث١، ٚايكثثِٝ ايييطةٝثث١ يف الستبثث١ ايسا يثث١، ٚيف     

 أٚ ثثثسا َطثثثسي١ٝ يف ايكُٝٝثثث١ د٫٫حايثثث ا٭ ثثثي جثثثي٤ح ايكثثثِٝ ايديًُٝٝثثث١ض ) ًثثثٞ،    
  774: ف867، ف سٜػمل ي تٛيمل ايث٬ث١ ايكسٚؽ

 االضتجياء والكاعدة 

ا٫ضثثدثٓي٤ "زمبثثي تهثثٕٛ َثثٔ  ثث  الطثثسيٝيح ايهثثثي٠ ايثث  ندبٗثثي  سٜػثثمل، زمبثثي   
١، ٚ هثٔ ايكثٍٛ  ٕ   اٱ دا ٝث  يتَ٘د٣ َطي٘  ٢ً ا٭غٗس " ٖٞ الطسي١ٝ ٚايكي د٠

هي٢ً ايثساِ َثٔ ايطثي ع ايديًُٝثٞ     ، ٚايكي د٠ نيْمل اْدكيي١َٝطسي١ٝ ا٫ضدثٓي٤ 
ٖٚثٞ  ًث٢ نثٌ يثيٍ      يٜٝٛث١  ْطثي١ْٝ،   ذاح غدؿث١ٝ ٚايثد٠  هلي،  يَّي أْٗي   ح  ثٔ  

ٜٚثثثثدِ ايدُٗٝثثثثد َثثثثٔ  ثثثث٬ٍ تًثثثثو ايػدؿثثثث١ٝ  ا  ًثثثثل اييػثثثثساح َثثثثٔ    ، ضثثثثًب١ٝ
هثثثسٕ  ضثثثٛا٤  ني ٶثثثي أٚ ضثثثًبٶي،  يف ا٭ ُثثثيٍ ايدييٝثثث١،  ،ايػدؿثثثٝيح ا٭ ثثثس٣ الػثثثي ١ٗ 

ْٶثي  ثٔ   ي، ا٭ٚا اي  حتٌُ امسٶث ايػدؿ١ٝ نيْمل  ،ايكيتٌ ٖٚٛ غدؿ١ٝ ايديجس مٚ
، ٚايث   ايديًُٝٝث١   سٜػثمل  ايطًطث١ً َثٔ َطثسيٝيح    غهًمل تًثو نٌ ايػدؿٝيح 

ٚذيثثو َثثٔ أجثثٌ ايدٓبٝثث٘    ايٓيشٜثث١ يف أليْٝثثي،   ايثث  ضثثبكمل طثثٓٛاح ايطثثٛاٍ  أغثثي ٗي
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، ٔ ايؿسا يح ايطبك١ٝايةيغ١ٝ، ْيٖٝو  ٚايدحرٜس َٔ ارتطس الدُثٌ يف اْدػيز 
ا٭ُٖٝث١ اٱقثيه١ٝ    ٬ٍ ذيو تٛيدح َٚٔ  ،ايةهس ا٫غ انٞ ٚإٔ اذتٌ ٜهُٔ يف

الطثثثسي١ٝ  دٛجٗثثثيح ايٚيثثثدٖي زتُثثثٌ  تهثثثيم تيهثثثظ  يثثثث٬ضدثٓي٤ ٚايكي ثثثد٠، ايثثث    
َٔ  ٚمل ٜهٔ ،ط١ًٜٛ َٔ ايٓػيطضٓٛاح  ٢ً َد٣  ،يف ٖرا ايطٝيم نً٘،  ٜػملي

ي  نثيٕ ٖثٛ ٚنيْثمل أليْٝثي     ، 1934  ي١ّ الطسيٝ تًوٜهدع  سٜػمل ايؿده١ إٔ 
يف تًثثو ايةثث ٠  ًثث٢ َةثث م، يٝثث  نيْثثمل تًثثو ايةثث ٠ ذاح يطيضثث١ٝ نثثبي٠         

  ييٓطب١  يٝ٘، ٚنيْمل غدٜد٠ ارتطٛز٠  ييٓطب١ ٭ليْٝيض

ٚ َسنثص ايثكثٌ يف   نثيٕ  ثثٌ   ايثرٟ   ،ييدثيجس تبثدأ الطثسي١ٝ     أيثداش  َكثيَ  
تبثثدٚ    ثث٬منيْثثمل يف، ٚي ًٝٗثثَيدثثيم جتيزٜثث١ ٖٚثثٛ يف زيًثث١  ،#ا٫ضثدثٓي٤ ٚايكي ثثد٠ $

ٜٓعثس  ، يٝث   ُٗثٛز  ٬قدث٘ َثع ادت  ٜةدثد  ايدثيجس   ٚ يٝد٠، ٚيف ايبدا١ٜ  اي ستدم٠
ًاثثي: ايؿثثيي١ ا  ٕ   " قي٥ " ٚذيثثو ترنٝثثدٶا  ًثث٢ ا٭ضثثًٛ     أْثثي ايدثثيجس نثثيزٍ يْٛغُثثي

ٚزٜٚثثدٶا ، َبيغثثس٠ تٛجثث٘ ايػدؿثثٝيح ادتُٗثثٛز اليدثثيم ي ٜػثثمل ٚأضثثًٛ   ايديًُٝثثٞ 
ايدثثيجس يف ؾثثحسا٤ ايَكثث١  كثثٝٗي ةٗثثِ إٔ ٖثثرٙ ايسيًثث١ ايدمليزٜثث١ ايثث  ٜك  ْزٜٚثثدٶا 

 ٛهثثث٘ ٓثثثدزى ، هَطثثثدكبً٘ الٗثثث ثسٚتثثث٘ ٖٚثثثٞ ايثثث  ضثثثدحدم   ،ا  ًثثث٢ ا٭قثثثداّضثثثيٶ
يٝث  ٜٓعثس  ا زهٝثل ايسيًث١     ، ، ٚضٝدملطد يدٜ٘ ذيو ارتٛف  يثد ذيثو  يسؾ٘ٚ

َثيذا  ذاح ذتع١ ضددُهٔ ايػهٛى َٔ نيزٍ يْٛغُثيٕ:  ": ٖٚٛ ٜكٍٛ يرز غدٜديف 
 ٕ هٝكد٬ْثث٘ ٜٚطثثدٛيٝيٕ  )ٜكؿثثد ايثثديٌٝ ٚاذتُثثيٍ   يثثٛ اْكثثمل  ًٝثث٘ ٖثثرإ ايسهٝكثثي

 ًثث٢ جتيزتثث٘ ٚثسٚتثث٘؟  ْثث٘ ٜيثثسف إٔ َثثي ٜدهيثث٘  يُٝٗثثي قًٝثثٌ، ٫ٚ ٜػثثمليُٗي  ًثث٢        
ض ٚ دأ ٬ٜيغ يف ايٛقمل ْةط٘ إٔ ايديٌٝ ٜبدٟ ايهثي َٔ ايديثيطد َثع   "ايٛهي٤ ي٘

دثث٘ َٓثثر  داٜثث١ ايسيًثث١ض  ذااضضض َثثي  اذتُثثيٍ، ايثثرٟ مل ٜهثثد ايدثثيجس  ثثٔ  ضثثي٠٤ َييًَ 
اييُثثٌ؟ ٖثثٌ ضثثٝمليٌ ارتثثٛف زهٝكثثيا ثييثثثيا يثث٘ يف ايسيًثث١ يدثث٢ ٜككثثٞ  ًٝثث٘  ٕ مل   

يف ْةطثث٘ ثثثِ ذيثثو ٜكثثمل  ًٝثث٘ ايسهٝكثثيٕضضض أّ حيطثثِ أَثثسٙ؟ ضٝحطثثِ أَثثسٙ، قثثيٍ    
ٕ  طسم ايديٌٝ َٔ ارتد١َ، هٌُ ايسيًث١ َثع غثدـ ٚايثد حيديجث٘      طثد ٜ يٝةكثٌ أ

ٟ  أنثثثس حيدثثيج  يٝثث٘ ايدثثيجس أنثثثس، ٫  هٓثث٘ إٔ ًٜحثثل      ، ٚ٭ٕ ٖثثرا ايػثثدـ ايثثر
 . ييديجس ا٭ذ٣

ٌ   ٜطدهٌُ ايديجس ايسي١ً ايػيق١ َع اذتُثيٍ هكث     ٫ٚ ٜبيث    ، يثد طثسم ايثديٝ
يهٓثث٘ ٫  ،ايكًثثل ٚايػثثوٜطثثدبد  ثث٘ ْةطثث٘،  ثثٌ ضثثٝعٌ   يفايدغثثٝي ايطُرْٝٓثث١ ٖثثرا 

ًاي يٝ  نٌ َٔ ، سي٫ٚ١ً ضُٝي َع ْدز٠ ايطييّ ٚالي٤ نًُي طييمل اي،  ًو  دٜ
ايدثثيجس ٚاذتُثثيٍ ْؿثثد جثثي٥ع ْؿثثد  طثثؼ ْؿثثد َٝثثمل، ٚلثثي اضثثدبد  ثث٘ اييطثثؼ،  

َّييٍٚ اذتُيٍ إٔ ٜٓيٚي٘ الي٤ ه ث نُي ضٓيسف ٫يكاي  ٓدَي نيْثمل تثدِ   ٌ  يٝ٘  ٝد
ٚ   ا  طو يملسٶاذتُيٍ  إٔستينُد٘  د١ُٗ قدٌ اذتُييث  ٜسٜثد إٔ   ثدياي َثٔ الثي٤، 

ٔ َٓث٘  يَّثي  طث٬م ايٓثيز  ًث٢ اذتُثيٍ       كدً٘  ٘ نٞ ٜطثسم  كثي د٘ َٚييث٘، هًثِ ٜهث     ٜ
ًايض  ييمٜ٘ قدٝ
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ٚمت اندػثثيف جثثث١ اذتُثثيٍ  يثثد يثث ،  ثثٔ طسٜثثل قيهًثث١ جتثثيز متثثس َثثٔ الهثثيٕ،  
ٌ   ا احملينُث١  ايدثيجس   ٌٝكٛاح ا٭َٔ اي  حتٚاي  تدؿٌ  دٚزٖي   ،  دُٗث١ ايكدث

يٝثث  نيْثثمل شٚجثث١ اذتُثثيٍ قثثد زهيثثمل م ثث٣ٛ قكثثي١ٝ٥ قثثد ايدثثيجس، ٚتػثثهٌ تًثثو   
ٚيف  داٜثث١ احملينُثث١ إٔ ٜبثثدٚ إٔ اذتهثثِ   َثثٔ الطثثسي١ٝض  ا٭يثثداش ايةؿثثٌ ا٭ ثثي  

 ضثثٝهٕٛ يف ؾثثي  ايدثثيجس،  ًثث٢ ايثثساِ َثثٔ إٔ ايثثديٌٝ ٜثثرتٞ نػثثيٖد قثثد ايدثثيجس، 
ٔ يٝث   َٓطك٘ ارتثيف:   نيٕ يًديجس يف زأٟ احمله١ُٚ دث٘ احملهثِ  ًث٢    ٚٚاهك ،أ ًث

 ياذتُثيٍ  طثو غث٦ٝٶ   إٔ  ا دكثد  ، يٝث   ثٔ ايثٓةظ   ي، أْ٘ قدٌ اذتُثيٍ مهي ٶث  ذيو
نًثٗي تػثي    ٚنيْثمل ايعثسٚف   إٔ ٜكدًث٘، إٔ اذتُيٍ ٜسٜثد  هعٔ نيذتملس ايكيتٌ، 

هُثثٔ ٜطثثدطٝع إٔ  ،اذتملثثسٚ ثث  قس ثث١ الثثي٤ ايدُٝٝثثص يف ٚضثثي٘ هًثثِ ٜهثثٔ  ا ذيثثو؟ 
ًحد٘ يف قدثٌ اييثٕٛ ايٛيٝثد يث٘ ايثثرٟ     ٜثبثمل أْث٘ قدًث٘ اذتُثيٍ  ُثدٶا، َٚثي ٖثٞ َؿث        

ًاي يف اذتُيٍ؟  ؾيز َدُث

إٔ طسيثمل احملهُثث١ نثثٌ تًثثو ا٭ضثث١ً٦ يف حتٝثثص ٚاقثث  يًدثثيجس، يٝثث  قييثثمل: " 
، هًثِ ٜيثد   ٖرا ا٭ ي تؿسف ٚقدٌ قُٔ  طيز اذتل الػسٚ  يف ايدهي   ٔ ايٓةظ
ا  ييةيثٌ"،  َٔ الِٗ يف ضٝيم ٖرا الٓطل غيٛز ايديجس  رْ٘ َٗدم أٚ أْ٘ نيٕ َٗدمٶ

ٚضدؿثثدز ا٭َثثس، ٫ أيثثد ٜطثثدطٝع يطثثِ ذيثثو   ييةثثيزم نًثث٘ ٜهُثثٔ ٖٓثثي، ٚيهثثٔ    ه
ايدملثثيج ٚ ٜٛثثٌ أزًَثث١ اذتُثثيٍ   َثثٔ ساِ ايثث ثث ا٠٤ ايدثثيجس  ًثث٢   يهُٗثثي احملهُثث١ 

ٚأَثثثيّ احملهُثثث١ ٜبثثثدٚ ايدثثثيجس يف تًثثثو اذتييثثث١ ٖثثثٛ  ،يلٓطل ٖثثثٛ الٓطثثثلهثثث ،ايثثثديٌٝ
ٗٶي  ا الػيٖد ٖٚٓي ٜد ٛ  سٜػمل الػيٖد أٚ الدةسج ، ا٭ق٣ٛ، ٖٚرا نً٘ ٜبدٚ َٛج

 ا  ؾداز يهُ٘، ٜٚ ى ي٘ اجمليٍ َةدٛيٶي يريو، هُٓطل َٔ ذيثو ايٓثٛ  ٫ ثد    
هًثِ ٜيثد    ٚإٔ ي٘ أْٛا ٘ ارتيؾ١، يريو ٜد ٛ الػيٖد  ا  ؾثداز يهُث٘ ارتثيف،   

أَيَثثث٘ ضثثث٣ٛ  ٝثثثيزٜٔ اثثثثٓ ،  َثثثي تكبثثثٌ اذتهثثثِ ايٓٗثثثي٥ٞ، أٚ إٔ ٜثثثسهمل الٓعَٛثثث١     
 ْٗثي َٓعَٛث١   يٌَ، طيلثي أْٗثي تيدُثد  ًث٢ َٓطكٗثي الٓطكثٞ، يٝث         ايككي١ٝ٥  ييه

، ٚضثثثٝملد ضثثثدثٓي٤ٜٓةٝٗثثثي ا٫اجدُي ٝثثث١ َدهيًَثثث١ تكثثثّٛ  ًثثث٢ قي ثثثد٠ ٫  هثثثٔ إٔ    
الػيٖد ْةط٘ َطييبٶي  يذتهِ  ٢ً تًو ايكي د٠  ييهيٌَ، ٚيٝظ  ٢ً ايكيقٞ أٚ 

 ضايديجس

ٜطثدٓد  هٗثٛ   ييدثييٞ  ٚق٠ٛ ايكثيْٕٛ،  ٜسٜد  سٜػمل إٔ خي ْي  رٕ ايٓعيّ  دًو 
 ،َؿثًح١ لثي هٝث٘   ٖثرا ايكثيْٕٛ   تكّٛ َُٗد٘ ا٭ضيض١ٝ  ًث٢ تطبٝثل    ا جٗيش  مازٟ 

ٓطبثثل ، ٚيثثريو هٗثثٞ تٖٓثثينًثثٗي ايًيبثث١  سايكي ثثد٠ ايكٜٛثث١ ٖثثٞ ايثث  تثثدٜيٝثث   ٕ 
٫ ٚاٱْطثثيٕ اييثثيمٟ َٚثثٔ  ثث٬ٍ تًثثو ايكي ثثد٠ ضٝكثثٝع   نُثثي ٖثثٞ،  ًثث٢ ادتُٝثثع

يف الطثري١ ادتٖٛسٜث١   هث٬ تهُثٔ    ،ع ج٬مٜ٘ي َٜهٕٛ طٝبٶيٝ  نع  ًٝ٘ إٔ غو، 
اثثي ايثث   تًيثثع  ًثث٢ أزقثث١ٝ   ، ٚ  ثثي إٔ  طٝبثث١ يٱقٓثثي  أٚ  ييتهطثثع ج٬مٜثثو  إٔ 

نثع إٔ  يف ا٫ضدثٓي٤ ايثرٟ  ٚتهٕٛ  يزج قي دتِٗ، إٔ تهٕٛ ادت٬مٕٚ، أٟ  دًهٗي 
 .رْمل  يضس ٫ ستيي١ه ٢ً قي دتِٗ ، ٭ْو تبدهسٙ أْمل
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ٖٓثي  اق  إٔ اذتُيٍ هُٔ ايُٛٝٞ،  ٌ ايدحسٜكٞ، ٓطل ايديًَٚٔ  ٬ٍ ٖرا ال
ٌ يًيبٛمٜث١ َثٔ   ايثرٟ خيكثع   ٜسَص  ا ايػثيع ا٭لثيْٞ،    ايطبكثيح ايث  تثدحهِ     قنبٳث

هٝ٘، ٚ ثٌ ايديجس ايُٓثٛذج ايٓثيشٟ، ٖٚثٛ َثي نثيٕ َطسٚيٶثي َثٔ جيْثع  سٜػثمل يف          
ٖرا اييٌُ قبٌ ٚؾٍٛ ايٓيشٜ   ا ايطًط١، ٚنيْمل تًو الطسي١ٝ مبثي ث١ جٗثيش   

  ْراز َٔ ارتطس ايٓيشٟ ايداِٖ ايرٟ حيدم  ييب٬مض

يككثثثمل يف ندثثثي  يًُثثثس٠ ا٭ٚا  1937 ٓثثثدَي ْػثثثسح تًثثثو الطثثثسي١ٝ يف  ثثثيّ  
مل ٜدِ اندػيف قُٝدٗي ٚأ١ُٖٝ نُطسي١ٝ ١َُٗ يًغي١ٜ  يَّي  ، يهٔنبيٶاي صتييٶ

ٕ  ، ٚذيثثو1947  ثثد٤ٶا َثثٔ  ثثيّ  َثثيزٟ ضثثيٚ يف  ثثيزٜظ-يثث  قثثدَٗي ايةسْطثثٞ جثثي
يدحدثثٌ َهيْدٗثثي اييعُٝثث١ َٓثثر ذيثثو      ًثث٢ ارتػثثب١ يًُثثس٠ ا٭ٚا،   ٚا يًُثثس٠ ا٭

ٜيدث  أيثد أٖثِ     سٜػثمل، ايثرٟ   اذت  َٔ    ضي٥س ا٭ ُثيٍ ا٭ ثس٣ ايث  قثدَٗي     
ندثثثثي  الطثثثثسيت ٚأيثثثثد أٖثثثثِ َٓعسٜثثثث٘ يف تثثثثيزٜخ الطثثثثسيت مت ثثثثي، ٫ٚضثثثثُٝي يف ايكثثثثسٕ  

يف ٛم٠ يثث٘ الػثثٗ صتثثيشاح داٜثث١ َثثٔ اٱ َٓثثر شَثثٔ  يٝثثد،    اييػثثسٜٔ، ٜٚدملًثث٢ ذيثثو  
 ا  يثد ذيثو   ثِ  ٛمتث٘   ،ايطثثثٜٛد١ٜ ٚايطٜٛطس١ٜٚ ا٭َسٜه١ٝ يلٓييفَسٚزٶا   ،أليْٝي

 ضشٚاٍ ايٓيشٜ  يد أليْٝي )ايػسق١ٝ  

 اخلامتة  
 يمل  سث طٌٜٛ يًُحيٚز ا٭ضيض١ٝ ايث  قثيّ  ًٝٗثي ايبحث ، ٚايث  تكثُٓمل       

ٞ الطثثسيت  أُٖٝثث١ الطثثسيت َثثٔ يٝثث  ٖثثٛ َطثثسيت، نُثثي تيسقثثمل تًثثو احملثثيٚز يٓثثٛ        
الًحُثثٞ ٚ اي  ثثٟٛ، ٚنٝثثد نثثيٕ يهثثٌ َُٓٗثثي َصاٜثثيٙ ارتيؾثث١ ايثث   هثثٔ َثثٔ           
ٛإ هلثثي مجٗثثٛزٶا  يؾحلثثي، َٚػثثيٖدٜٔ َٚدةثثسج  َثثٛيي   ريثثدُٖي،        ٬هلثثي إٔ ٜهثث
نُثثي تكثثُٓمل  يثثمل ايٓعسٜثثيح الُٗثث١ يف الطثثسيت، ٚمازح احملثثيٚز ايس٥ٝطثث١ٝ يثثٍٛ        

غةثٌ الطثسيت ايه٬ضثٝهٞ ايثرٟ      سٜػمل َٚطسي٘ ٚ سقمل يُٓيذجث٘ الددًةث١، ٚمل ت  
ظثثٌ ضثثي٥دٶا يةثث اح طًٜٛثث١ ٜثث٪ثس يف ايػثثيٖد ٚنيًثث٘ ٜٓثثدَ  يف ا٭يثثداش ٜٚؿثثب     
جثثص٤ٶا َٓثث٘، ٚتطثثددز  طةثث٘ ٚتًغثثٞ  كًثث٘ ٚحتثثدش ٚجداْثث٘،  ُٝٓثثي ٚقثثحمل تًثثو          
احمليٚز إٔ الطثسيت الًحُثٞ ايثرٟ ا دُثدٙ  سٜػثمل يف َيعثِ أ ُييث٘ نثيٕ خييطثع          

دةثثسج ٚنًثث٘ ْيقثثدٶا َٚػثثيزناي يف اييُثثٌ ٚيثثٝظ   ايثثٛ ٞ ٚاييكثثٌ ٜٚيثثصش َثثٔ قُٝثث١ ال 
زتثثسم َدةثثسج َدثثرثس  ثثيجص  ثثٔ حتسٜثثو ا٭يثثداش، ٚجثثي٤ح تكٓٝثثيح ايدغسٜثثع َثثٔ  
 ٬ٍ  سٜػمل يدحدش ثٛز٠ يف الطسيت، ٚيف نٝة١ٝ اييثسث ٚتطثٛز تٓثيٍٚ الػثه٬ح     
ٚ ٓي٤ الػيٖد، ٚاي   دح أنثس ْكثملٶي ٚاي اهٝث١ يف ايدٓثيٍٚ ٚاييثسث ٚالييدتث١،      

يثثساِ رتثثي اثثيٙ  سٜػثثمل يف  ثثيمل الطثثسيت َٚثثي أقثثيه٘ َثثٔ َةثثيِٖٝ ٚتيثثييِٝ    ٚ ًثث٢ ا
ههس١ٜ َ٪ثس٠،  يَّي إٔ ترثيٖي ا٭ن  نيٕ يف الطثسيت اي  ثٟٛ ٚايثدزاَي ايديًُٝٝث١،     
يٝ  أقيف  يٝ٘ لط١ َ٪ثس٠ ٜطثدطٝع َثٔ  ٬هلثي الطثسيت اي  ثٟٛ إٔ ٜستكثٞ  ثد٠        

ي اهٝث١، َثٔ  ث٬ٍ ا٭ضثظ ايث       مزجيح ٚإٔ ٜدٓيٍٚ ايككيٜي ٚالػثه٬ح مبٗثيز٠ ٚا  
ا دُدٖي  سٜػمل يف ٖرا الطسيت، ٚاي  اضدةيم َٓٗي نثثيٕٚ ٫ٚضثُٝي يف اجملدُثع    
ا٭ٚزٚ ثثٞ، ٚيثثٝظ يف  ًثثدٙ أليْٝثثي هحطثثع، ٚيثثريو هثثسٕ الطثثسيت اي ٜػثث  أٖثثِ أيثثد  
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ايدٝثثيزاح ايثث  ٫ شايثثمل تطثثٛم الطثثسيت الييؾثثس ٚتكثثٝد  يٝثث٘ ٜٚطثثدةٝد َٓثث٘ الطثثسيت      
ٚضثثي٥ٌ، َٚثثٔ  ثث٬ٍ ايدكٓٝثثيح ارتيؾثث١ ايثث  هٓثثدٖي ايبييثث  يف ٖثثرا   الييؾثثس  يثثد٠

ايبح ، ٖٚٛ ا٭َس ايرٟ ٜيصش َٔ ق١ُٝ  سٜػمل َٚطسي٘، ٜٚ٪ند  ٢ً أ١ُٖٝ ٖثرا  
ٚقثد أثبثمل ايبييث   ثييدطبٝل هي ًٝث١       ايٓٛ  َٔ الطثسيت تطثٜٛس ايثدزاَي ايديًُٝٝث١ض    

ٚؾث٬يٝدٗي يًدطبٝثل يف   تًو ايدكٓٝيح اي ٜػثد١ٝ يف حتكٝثل َغصاٖثي ايديًُٝثٞ     
أٟ مزاَي تي١ًُٝٝ اٯٕ، ٚذيو ي  تيسث  ييدحًٌٝ لطسيٝيح  سٜػمل ذات٘ ٚاي  
اضدددّ هٝٗي ايدكٓٝثيح ستثٌ ايبحث  ٚنٝثد  سجثمل شتسجثيح ٖثرٙ الطثسيٝيح         

 يف غهٌ   دا ٞ تيًُٝٞ هييٍض

 العسبية  املساجع 
 ، ؾي  زغدٟ أمحد:ي١اجَس  صٜص، زهيمل ستُد:مج١تس ، اذتدٜ  الطسيت،  ٜسٜو،  ٝٓدًٞ -

 ض1986، ايكيٖس٠ ٚاي مج١، يًدريٝد الؿس١ٜ ايداز

 1984ْؿٝد،  يٚح،  ، تسمج١ مجٌٝالًحُٞ الطسيت ْعس١ٜ ، ستٛيد ، سٜػمل -

: ا٭جٓب١ٝ اٯما  زت١ً ،اذتُٛ أمحدتسمج١  الطسيت، يف ايؿغي ا٭ٚزايْٕٛ ، ستٛيد ، سٜػمل -
 ض2442،مَػل ا٭ٍٚ، تػسٜٔ

 -هثثي ْيْطثث٘  ثثٝ   ٜٛضثثد نيَثثٌ ، تسمجثث١:ا٭م ٝثث١ ايطٝيضثث١ٝ ايٓعسٜثث١ ، ستٛيثثد ، سٜػثثمل -
ٌ :  زجي١ ا ّ ، يط  ، ٖيْ  ٖٝبٛزح ٕ  ماز ، ايدهثسٜ   ْؿثٝد  مجٝث  ، ايييَث١  ايثكيهٝث١  ايػث٪ٚ
 ض1987، 5 ط ، اييسام

 ض1986، 1،ط  غدام ،ٜٛضد نيٌَ تسمج١: ٚالُيزض١، ايطٝيض١ ْعس١ٜ ، ستٛيد ، سٜػمل -

، تسمجث١:  بثد ايغةثيز َهثيٟٚ،     يٛنٛيثٛع  ستين١ُ ٚ ايكي د٠ ٚ ا٫ضدثٓي٤ ، ستٛيد ، سٜػمل -
 ض2449السنص ايكَٛٞ يً مج١، ايكيٖس٠، 

أٚ سا ايكسٚؽ ايث٬ث١، تسمجث١: ٜٛضثد  بثد ايطثُٝع، َطبيث١ ايطثيدٕٚ، ماز        ، ستٛيد ، سٜػمل -
 ض1974اذته١ُ،  غدام، 

ايطثثٝد  ٓثثد٬    -ّ غثثملي ١  ا٭ 3َثثٔ ا٭ ُثثيٍ الددثثيز٠ ي تٛيثثد  سٜػثثمل،       ، ستٛيثثد  ، سٜػثثمل  -
 ض1978ٚ يم١َ َيتٞ، تسمج١:  بد ايسمحٔ  دٟٚ، ٚشاز٠ اٱ ٬ّ، ايهٜٛمل، 

 ض1989ا٭ٚا،الغس ،  ايطبي١ ادتدٜد٠، صتِ َطبي١ الدزضٞ، الطسيت نٜٛٓدٟ، ضيمل -

  سٜػثمل،  ي تٛيثمل  ايث٬ثث١  ايكثسٚؽ  أٚ ثسا  َطثسي١ٝ  يف ايكُٝٝث١  ايد٫٫ح ،هملس اهلل  بد  ًٞ -
 ض2416، ا٭زمٕ، 2  ،43َ  ٚا٫جدُي ١ٝ، اٱْطي١ْٝ اييًّٛ زت١ً – حت١ًًٝٝ مزاض١

 ض1978، مَػل ، يًطبي ١ ا٭ْٛاز ماز الطسيت، يف ضٝيض١ ،  سضيٕ  ك١ً  ًٞ -

 ض2448، اييسام، ٚايةٔ ا٭م ، زت١ً الطسيت يف ايػييب ٚاي اش  سخيمل ،ضٛماْٞ هيقٌ -
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