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الػالم الُىم انترب بػمه مً بػن، وأـبذ الاهخهاُ مً بلذ ئلى آخش ظهال حذا،       

وبزلَ اهخهلذ مؼ هزا الخهاسب بػن الػاداث والخفشقاث، واهخهلذ مػها ظاهشة اإلاخذساث، 

حعلم مً اهدؽاس هزه  والجضاةش حضء ال ًخجضأ مً هزا الػالم جخأزش به وجخكاغل مػه، قهي لم

الظاهشة الخبِثت في اإلاجخمؼ، قٍان ال بذ أن ًإدي اإلاجخمؼ دوسه في الىناًت واإلاٍاقدت مً 

خىىسة ؤلادمان وأن جىضح خىىسجه لليؾء ولألظشة، وأن جٌثل خمالث الخىغُت الصخُت 

ت بين مخخلل ؼشاةذ اإلاجخمؼ واظخؿالُ حمُؼ ؤلامٍاهُاث اإلاخاخت وحسخيرها إلا داسبت والكٌٍش

ًان رلَ مً خالُ نىىاث ؤلاغالم اإلاعمىغت أو اإلاشةُت أو اإلاهشوءة أو مً  هزا الذاء ظىاء 

خالُ قشك الػهىباث أو ظً الهىاهين واجخار ؤلاحشاءاث الفاسمت للخفذي لهزا الخىش 

والخذ مىه. والبذ يزلَ أن ٌػمل اإلاجخمؼ ًذا بُذ بٍل مإظعاجه وأحهضجه وؼشاةده 

الخيعُو مؼ الذُو ألاخشي مً خُث الخػاون ألامني والاظخكادة مً لخخماقش الجهىد، و 

ججاسب الؿير في مٍاقدت اإلاخذساث. وظىف هداُو في هزه وسنت البدثُت ئلهاء المىء غلى 

في  التربىي  الجىاهب الخىيرة للمخذساث وألشاسها غلى الكشد واإلاجخمؼ، وجبُان أهمُت ؤلاغالم

  الخلمُز اإلاخمذسط.خذساث لذي جىمُت ألامً الفحي ججاه حػاوي اإلا
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 :ملدمت 

ظلذ نماًا الصخت ئلى ونذ ؾير بػُذ، ؼأها داخلُا ًخم الخػاوي مػه في 

ؤلاواس العُاظت الػامت للذولت غبر ظُاظاتها الصخُت، التي حػنى بمجمل اليؽاواث 

حل جهذًم خذماث الشغاًت الصخُت واإلاجهىداث وؤلاحشاءاث الىبُت، وما ًشجبي بها مً أ

التي ًمىلؼ بها الجهاص الفحي لٍاقت أقشاد اإلاجخمؼ، بهذف جخلُفهم مً ألامشاك 

 وئغادة ئدماحهم في الخُاة الاحخماغُت للهُام بأدواسهم في مخخلل اإلاجاالث.

ئن لمان العالمت الصخُت اإلاخٍاملت للمجخمؼ، أضخذ حػخبر واخذة مً أهم       

لت الخذًثت غلى اغخباس أنها ملضمت بالهُام بهزا الذوس والخشؿ غلى خماًت وظاةل الذو 

ئنلُمها وؼػبها مً ًل ما نذ ًإزش غلى الىلؼ الفحي داخل خذودها. ئن اإلاخذساث 

Today, the world has come closer to each other, and the 

transition from one country to another has become very easy. With this 

convergence, some customs and behaviors have moved, and the 

phenomenon of drugs has moved on. Algeria is an integral part of this 

world. In the society, the society must play its role in preventing and 

combating the danger of addiction and to clarify the seriousness of the 

youth and the family, and intensify the campaigns of health awareness 

and intellectual between the various segments of society and the 

exploitation of all available resources and harnessing to fight this 

disease, whether through audio or visual media channels Or To read, to 

impose sanctions or enact laws, and to take strict measures to address 

and reduce this threat. The society must work hand in hand with all its 

institutions, agencies and structures to coordinate efforts and coordinate 

with other countries in terms of security cooperation and benefit from 

the experiences of others in the fight against drugs. In this paper we will 

attempt to shed light on the serious aspects of drugs and their effects on 

the individual and society, and to demonstrate the importance of 

educational media in the development of health security against the 

drug abuse of the student Studied. 
Keywords: Educational Media ; Drugs ; Health Security ; Student 

Studied. 
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غمىما لم جًٌ مجهىلت لذي الكشد الجضاةشي قهي لها حزوسها التي جمخذ في غمو 

ُت ئال باهدؽاسها اإلاهُى الزي لم جكلذ الخماساث ؤلاوعاهُت، لٌجها لم حؽٍل ظاهشة مشل

مىه أي دولت في الػالم، قال ًخلى مجمؼ بؽشي الُىم مً هزه آلاقت ومً غفاباث جشوٍج 

العمىم وججاس اإلاىث، ماغذا مىاوو مػذودة نذ ال جخػذي أـابؼ الُذ الىاخذة، والجضاةش 

ادة في يم ُاث اإلاىاد اإلاخذسة ال جذخل لمً الاظخثىاء قهذ ؼهذث في العىىاث ألاخيرة ٍص

مت التي  اإلامبىوت مً حهت، وصٍادة في أغذاد اإلاذمىين مً حهت أخشي، أما مػذالث الجٍش

جضداد وجيرتها ًىما بػذ ًىم قهي ال جخشج غً ًىنها هخاةج خخمُت للخػاوي واهدؽاس ؤلادمان، 

بدُث نكض ئحمالي يمُت الهىب الهىذي اإلاحجىصة غلى اإلاعخىي الىوني مً وشف 

وً ظىت  32الح ألامىُت )ألامً الىوني، الذسى الىوني، الجماسى( مً أيثر مً اإلاف

%، وهى ألامش  30.309مسجلت اسجكاغا بيعبت  3202وً ظىت  080ئلى ما ًكىم  3202

الزي رهب بالػذًذ مً الهىاغاث ئلى جىظُم خمالث جدعِعُت لذ مظاهش الػىل 

ىُت إلاٍاقدت ظاهشحي  الػىل واإلاخذساث الخملت الىو "اإلاخخلكت، ومً أبشص هزه الخمالث 

 (.3202" )ؾىُت نذاػ، 

ولػل لإلغالم أهمُت بالؿت في بىاء مجخمؼ مخدمش مبني غلى أظغ غلمُت       

خأزش ئلى خذ ما بالىظم الاحخماغُت وظلىى البؽش في مخخلل أغماسهم  بدخت، ًشجبي ٍو

اد الكٌش الىاعي لذي (. قهى ٌعاهم في ئغذ072: 3202)بعمت غبذ هللا ظػُذ ملق، 

ػمل غلى ؾشط الهُم قُه، بىشاةو  ػضص مً زهخه بىكعه، َو الكشد لبىاء معخهبله، َو

 وأظالُب مدببت باليعبت ئلُه. 

و حسخير        ػذ ؤلاغالم التربىي هظاما ئغالمُا ًخذم الجىاهب الخػلُمُت غً وٍش َو

ت، وحػمل غلى الىظاةل ؤلاغالمُت إلًفاُ اإلاػلىماث التي جدمل ألاظغ واإلا كاهُم التربٍى

ت  حػذًل العلىى ؤلاوعاوي، لهزا ًمًٌ مً خالُ التربُت ؤلاغالمُت بث الهُم التربٍى

 (. 22: 3202وألاخالنُت في مدخىي الشظالت ؤلاغالمُت)ظػذ الذًً مدمذ مىير، 

وما دام الؿشك مً التربُت ؤلاغالمُت ًخمثل في غاداث الدعاُؤ والاظخكعاس       

ش  مهاساث الخػبير اإلاذغمت للخكٌير الىانذ، واإلاىاوىت الصخُدت اسجأًىا مً خالُ وجىٍى

هزه الىسنت البدثُت ئلى ئبشاص دوس ؤلاغالم التربىي في جىمُت ألامً الفحي ججاه حػاوي 
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اإلاخذساث لذي الخلمُز اإلاخمذسط، باغخباس أن الخلمُز اإلاخمذسط أيثر غشلت لالهدشاف 

ماهُت ؤلاغالم التربىي وأهمُخه باليعبت  ورلَ مً خالُ ئبشاص وخاـت في مشخلت اإلاشاههت،

الػىامل اإلاإدًت إلاخمذسظين، ويزا مكهىم ألامً الفحي، ومكهىم حػاوي اإلاخذساث و 

 الهدؽاسها في الىظي اإلاذسس ي.

 ؤوال بشكاليت البحث:

ئن اإلاخدبؼ إلاؽٍلت حػاوي اإلاخذساث غلى الفػُذ الػالمي ًجذ أنها أـبدذ مً       

ًاقت دُو الػالم وؼػىبها، قخىىستها أـبدذ مازلت أمام  أيبر اإلاػمالث التي حػاوي مجها 

ىالث  حمُؼ مما دقػها ئلى الػمل غلى مداسبت هزه آلاقت مً خالُ الاجكانُاث والبروجًى

أصمت جهن مماحؼ  -في العىىاث ألاخيرة -واإلاػاهذاث ختى باجذ مؽٍلت حػاوي اإلاخذساث

ي إلاا هى مػشوف غً ألشاسها الصخُت والانخفادًت ًل الخٍىماث، لِغ قه

والاحخماغُت بؽٍل غام أًما إلاا حعببه مً مؽاًل أمىُت بؽٍل خاؿ واسجباوها 

مت اإلاىظمت ونماًا ؾعل ألامىاُ وؼبٍاث ؤلاسهاب غبر الػالم ذ الػالم  .بالجٍش ومما ًٍض

ىا ما لهزا الاصدًاد مً نلها، ما جإيذه ألاسنام مً اصدًاد مىشد لهزه الكئت وال ًخكى غلُ

أزش ظلبي غلى اإلاجخمػاث، وغلى انخفاد الذُو وما ًظهشه مً قؽل العُاظاث والبرامج 

ذا مً خؽذ  ختى آلان في ئًهاف هزا الضخل اإلاهذد لإلوعاهُت. ورلَ ًله ًخىلب مٍض

الجهىد وئبشام الاجكانُاث ودغم الػمل اإلاؽترى بين الذُو داخل ئواس اظتراجُجُاث 

  .ومػالجاث غمُهتؼاملت 

وفي هزا العُام، هجذ أن مؽٌالث الخىمُت الاحخماغُت في البالد الىامُت،       

أـبدذ جخمثل في اهخكاك معخىي ألامً الفحي، واهخكاك معخىي الىظاقت، واهدؽاس 

ألامشاك، ولػل المبي الاحخماعي، والىشاب أهماه الاظتهالى، وؾيرها مً مظاهش 

دخاج في غالحها ئلى نذس مالةم ودسحت غالُت مً الىعي ؤلاهماُ، ومً مؽٌالث ج

الجماهيري بىبُػت اإلاؽٌالث واوػٍاظاتها العلبُت، ووشم غالحها وهىا البذ أن جهىم 

وظاةل ؤلاغالم بٍل أهىاغها بذوسها في هزا الفذد، مً خالُ الخمالث ؤلاغالمُت اإلاهىػت 

لها مً مػلىماث وهمارج، وبما جخميز مػخمذة غلى بشامجها بالذسحت ألاولى، وما جهذمه خال

لت مً ًىمه، حعخىُؼ خاللها أن جلح  به مً نذسة غلى مفاخبت الكشد ظاغاث وٍى
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شة، قخمُل مػلىماث حذًذة، أو جهذم الشدود غلى الاظخكعاساث، أو  ِّ
هت ؾير مىك  بىٍش

خفل بهزه 3228جهلب اإلاىلىع غلى أوحهه اإلاخخلكت )الذلُمي خمُذ حاغذ،  (، ٍو

غاث يزلَ الخىغُت العُاظُت والهىمُت، قالبذ أن ًشجبي اإلاىاوً بمؽاًل اإلاىلى 

مجخمػه ختى ًضداد ئخعاظه باالهخماء ئلى اإلاجخمؼ الٌبير الزي ٌػِؾ قُه. ومً ألاهمُت 

بمٍان اإلاداقظت غلى صخت اإلاىاوً الػهلُت والجعمُت والىكعُت، لِغ قهي لجػله 

ُِذ والبزُ والػىاء وؤلابذاع، والهُام في خشيت نادسا غلى ؤلاظهام في خشيت البىاء والدؽ

 الخىمُت بمخخلل مجاالتها الاحخماغُت، الثهاقُت... ئلخ. 

قاإلاداقظت غلى الصخت مىلب اظدثماسي وئوعاوي مػا، ومً هىا جدشؿ       

ومما ظبو ًخطح حلُا  اإلاجخمػاث الخذًثت غلى جدهُو الشقاهُت والعػادة ألقشادها،

لى ألامً الفحي للكشد والجماغت غلى خذ ظىاء هزا مً حهت، ومً أهمُت اإلاداقظت غ

حهت أخشي أزش وظاةل ؤلاغالم غلُه ئًجابا وظلبا، ومً هىا قان سظالت ألامً الفحي ال 

ًمًٌ ئلهاء معإولُتها ًلُت غلى اإلاإظعاث الىبُت في اإلاجخمؼ وخذها، ئر البذ مً 

الخىيرة، وئرا يىا هإمً بخماقش الهىي  جماقش حمُؼ الهىي أخشي وحػاونها في هزه اإلاهمت

 ، وحػاونها، قان مإدي رلَ أن وظاةل الخثهُل الفحي البذ أن جدعم بالػمو والؽمُى

رلَ ألهىا ئرا انخفشها غلى حاهب واخذ قان ما جهذمه اإلاذسظت مثال في هزا الفذد 

خفش غلى يهذمه البِذ، ومً هىا قان وظاةل وؽش ألامً الفحي، وجأـُله ال ًمًٌ أن ًه

مجشد وظُلت بػُجها ياـذاس وؽشة وبُت أو ولؼ ملفهت أو ئراغت بشهامج، وئهما البذ وأن 

واهىالنا مً  .حؽمل ًل رلَ، ئلى حاهب الهذوة الخعىت واإلاثاُ الىُب الزي ًهخذي به

مبذأ '' الىناًت خير مً الػالج''، جبذو أهمُت الجهىد التي جبزُ في البدث والاظخهفاء 

مشاك والػلل والالىشاباث العلىيُت وألاخالنُت، بؿُت ولؼ البرامج غً أظباب ألا 

شحؼ هزا الترييز  ابت مىز البذاًت، ٍو الالصمت للىناًت والػالج، بدُث جدمي الكشد مً ؤلـا

غلى الخىغُت الصخُت والىناةُت، خاـت غىذما وػلم أن الٌثير مً ألاقشاد ٌػاهىن مً 

خػشلىن ًىمُا ئلى ًاهذ معألت  غاهاث مخػذدة، ٍو مخاوش نذ جإدي بهم ئلى التهلٌت، لزا 

جدعين اإلاعخىي الفحي للكشد ولمان الجى الفحي اإلاالةم لخُاجه مً خالُ جىغُت 

ألاقشاد وجثهُكهم صخُا مً مخاوش اإلاخذساث. قالؽـخق اإلاـذمً الـزي ٌػـِؾ ؾاةبـا غـً 

ؽػش بيبز ا إلاجخمؼ واخخهـاسه لـه. وهى قـي الـىعي، وقـي سغـب داةـم جفـبذ خُاجـه مضسٍـت، َو
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معـاغُه الُىمُـت للػثـىس غلـى اإلاـاُ بـأي وظـُلت مـذقىغا بشؾبـت قـي ئؼـباع الخاحـت ئلـى 

اإلاخـذس، هجـذه ٌػخذي غلـى ممخلٌـاث الؿُـش، قِعـشم أو ًهخـل ، قهى بهزا ًذخل ؤلاحشام 

ولـِغ بػُـذا غًـ رلـَ  مً أوظؼ أبىابه، خاـت أهه ال ًجذ اإلااُ بعبب قهـذ وظُكخه،

الؽـباب واإلاشاههـىن الـزًً ال ٌػملـىن وجمـىشهم خالـت الخػـاوي للبدـث غًـ اإلااُ لؽشاء 

 الػهانير اإلاخذسة.

ت واإلاىظىماث        ومً هىا ًظهش الذوس الخُىي الزي جلػبه اإلاإظعاث التربٍى

ئت والؽباب، بذءا مً الخػلُمُت في وؽش زهاقت ألامً الفحي في أوظاه ألاوكاُ والىاؼ

اك ألاوكاُ وختى الجامػت، خُث جلػب ألاغماُ ؤلابذاغُت ألادبُت والكىُت مً  مشاخل ٍس

نفق وسواًاث، ومعشخُاث مٌخىبت وممثلت، وأقالم ومعلعالث ونفاةذ وأهاؼُذ، 

ت في ؾشط نُم الػمل الخيري والخىىعي وؤلاوعاوي.  وألػاب، دوسا مهما ًىظاةل جشبٍى

لها ئلى أقػاُ،  ولػل لإلغالم التربىي دوس يبير في ؾشط هزه الهُم ألاخالنُت وجدٍى

 وظلىيُاث، ومماسظاث غملُت جممً ابخػاد اإلاخػلمين غً الاهدشاف وحػاوي اإلاخذساث. 

 وغلُه، هداُو في هزه الىسنت البدثُت ؤلاحابت غً الدعاؤلين الشةِعُين الخالُين:

 حػاوي اإلاخذساث في الىظي اإلاذسس ي؟ما هي الػىامل اإلاإدًت الهدؽاس ظاهشة  -

هل لإلغالم التربىي دوس في جىمُت ألامً الفحي ججاه حػاوي اإلاخذساث لذي الخلمُز  -

 اإلاخمذسط؟ 

 ؤهداف البحث: ثاهيا

 :نهذف مً خالُ هذه الىسنت البدثُت ئلى ما ًلي

 مػشقت الػىامل اإلاإدًت الهدؽاس ظاهشة حػاوي اإلاخذساث في الىظي اإلاذسس ي. -

ئبشاص دوس وقػالُت وظاةل ؤلاغالم في ئبالؽ سظالتها الصخُت غلى الخفىؿ ومذي نذستها  -

ًاتهم العلبُت في  غلى حػبئت الجماهير، وجىغُتهم بمخاوش اإلاخذساث، وحؿُير بػن ظلى

 .الىظي اإلاذسس ي



ؤمال ملدم، د/ فخيحت فىػيتد/   
 

194 

 

مػشقت حجم اهخمام ؤلاغالم التربىي بالهماًا الصخُت، وجدذًذ هىع اإلاؽٌالث  -

خػلهت باإلاخذساث والتي جىشخها وجدىاولها بالىهاػ مً خالُ خففها والهماًا اإلا

 .وبشامجها الصخُت اإلاخخلكت في الىظي اإلاذسس ي

 ؤهميت البحث: ثالثا

 جٌمً أهمُت البدث قُما ًلي:

حعلُي المىء غلى الكاةذة الهفىي مً وظاةل ؤلاغالم التربىي، والتي حػخبر مً  -

ا اإلاجخمؼ للخأزير غلى ظاهشة ما بالعلب أو باإلًجاب آلالُاث الاحخماغُت التي ٌعخخذمه

غٍشمت مً الؽباب في اإلاذاسط والجامػاث خُث  ًاإلاخذساث مثال، قهي حعتهذف قئت

ىن والصخل...، والتي جأحي قــي مشجبت التي جلي مشجبت  ًالشادًى والخلكٍض حػخبر وظاةل ؤلاغالم 

ذناء مباؼشة يمفذس ٌعخمذ مىه الؽباب مػلىمات هم غً اإلاخذساث بجمُؼ أهىاغها، ألـا

يما ًىحذ اسجباه ئًجابي نـىي بين دسحت حػشك الؽباب لهزه اإلاػلىماث واخخماالث 

حػاوحهم هــزه اإلاخذساث. قهذ جىقش هزه الىظاةل ألامً الفحي ورلَ بخجىُذ ًل وظاةل 

ؤلاغالم للجهىك بها أمش مهم، وألاهم مً رلَ هى الخخىُي الجُذ لخمالث الخىغُت 

 والخثهُل الفحي خاـت مً خالُ ؤلاغالم بمخخلل وظاةله.

ً واإلاخخفين بمبادسة مػشقُت جخفل ببِئتهم الىبُػُت  - جضوٍذ الهشاء واإلاهخمين واإلاكٌٍش

والاحخماغُت خُى دوس ؤلاغالم التربىي في جىمُت ألامً الفحي ججاه حػاوي اإلاخذساث لذي 

 اإلاخػلمين.

التربُت والخػلُم بذوس ؤلاغالم التربىي في جىمُت ألامً لكذ اهدباه اإلاعإولين في نىاع  -

 الفحي ججاه حػاوي اإلاخذساث لذي اإلاخػلمين.

 

 

 

 



 دوس ؤلاغالم التربىي في  جىمُت ألامً الفحي ججاه حػاوي اإلاخذساث لذي الخلمُز اإلاخمذسط

 

195 

 

 اإلافاهيم ألاطاطيت للبحث وؤدبها الىظسي: زابعا

 ووطائله: مفهىم ؤلاعالم التربىي وؤهميخه -1

 مفهىم ؤلاعالم التربىي: 1.1

، ظ        
ً
هش في أواخش العبػُىاث غىذما ؤلاغالم التربىي مفىلح حذًذ وعبُا

اظخخذمخه اإلاىظمت الذولُت للتربُت والثهاقت والػلىم )الُىوعٍى( للذاللت غلى الخىىس 

ت، وأظالُب جىزُهها، وجفيُكها، وؤلاقادة مجها،  الزي وشأ غلى هظم اإلاػلىماث التربٍى

. وال 0977 ورلَ أزىاء اوػهاد الذوسة العادظت والثالزين للمإجمش الذولي للتربُت غام

ًىحذ حػٍشل مدذد لإلغالم التربىي ًدظى باحماع بين الباخثين، بل ئن زمت قشونا بين 

كاث اإلاهذمت له، وسبما ٌػىد رلَ ئلى خذازت ألابدار في مجاُ ؤلاغالم التربىي،  الخػٍش

واحعاع هزا اإلاكهىم، وجذاخله في يثير مً مجاالث ألاوؽىت، والػالناث ؤلاوعاهُت، 

 & Schipekوهلىبَُ  ث هظش ومزاهب الباخثين قُه. قهذ أؼاس ؼبَُوجباًً وحها

Holubek(2012 : P 03)  كاث ساحؼ لٍىن غالنت ؤلاغالم بالتربُت غالنت أن حػذد الخػٍش

خذًثت، جىاولها الباخثىن واإلاخخفىن مً حىاهب مخػذدة، قبػمهم جىاولها مً حاهب 

ما أزش غلى بلىسة اإلاكهىم لذي الػذًذ اجفالي، وآخشون جىاولىها مً حاهب احخماعي، وهى 

 .مً الباخثين

اد الذَسغ)       ف ٍص ُ  ( ؤلاغالم التربىي بأهه:" الجهذ23: 3222قػشِّ  أحل مً اإلابزو

ً ت داخل والهُم اإلاكاهُم وئؼاغت لذي اإلاجخمؼ وبث ئًجابُت اججاهاث جٍٍى  خالًا التربٍى

ش أحل الؽاسع مً البِذ، اإلاجخمؼ اإلاذسظت، وظاةل  مً معخكًُذا اإلاجخمؼ ُتوجىم جىٍى

ؼ هُئت خمالث غلى خالُ مً ورلَ الاجفاُ،  ممامُجها، دساظت ًخم ـؿيرة مؽاَس

 مٌثكت وؼمىلُت وراث بفىسة اإلاجخمؼ ئوالنها داخل ًخم أن نبل قاةهت ومػىُاتها بػىاًت

 واظؼ ". مذي

 ظاةلو  ( بأهه:" اظدثماس02: 3202وبين مدمذ أبى ظمشة ؤلاغالم التربىي)    

للذولت  وؤلاغالمُت الخػلُمُت العُاظخين لىء في التربُت أهذاف جدهُو الاجفاُ مً أحل

قه غبذ الشؤوف بً غِس ى)  جهذًم مػلىمت غملُت أهه:" ( غلى02: 3202".  في خين غشِّ

ادنت، وواضخت صخُدت ألاقشاد  معاغذة خالله مً التربُت الزي ًمًٌ مجاُ في ـو
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ت الخىي سظمفي  واإلاجخمػاث والجماغاث، وأهذاقهم  نذساتهم مؼ جخالءم التي التربٍى

ت وغالج اإلاؽٌالث وحصخُق في دساظت وحعهم  بفكت التربىي  الخىاقو ًدهو بما التربٍى

 غامت ".

ومً خالُ هزه الخػاٍسل ًخطح أن ؤلاغالم التربىي مجمىغت مً الىظاةل       

ت لخدهُو أهذاقها  ؤلاغالمُت الاجفالُت اإلاىظمت، التي حعخخذمها اإلاإظعاث التربٍى

ش الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت، مً خالُ سظاةل  واإلاعاهمت في ؾشط وجىمُت الهُم، وجىٍى

ئغالمُت هادقت جخذم البِئت الخػلُمُت واإلاجخمؼ، وجىىس مهاساث اإلاخػلمين وجٌعبهم 

 اإلاػاسف واإلاهاساث الالصمت لٍُىهىا أقشادا هاجخين وقاغلين في مجخمػهم. 

 هميت ؤلاعالم التربىي:ؤ 2.1

شها قدعب، بل       ت وجىٍى ؼ الػملُت التربٍى ئن أهمُت ؤلاغالم التربىي ال جىدفش في حعَش

جخػذي رلَ هدى جىحُه الهىاع التربىي، وئخذار الخأزيراث قُه بما ًخذم خىي ؤلاغالم 

لتربىي ( أهمُت ؤلاغالم ا98 - 97: 3208ووحهاث الىظش التي ٌػمل ألحلها، ولخق الخشبي)

 وأهذاقه قُما ًلي: 

ت وجىلُدها، مما ٌعهم في ئهجاخها وئؾىائها والخكاغل مػها  -  .ؼشح العُاظاث التربٍى

 .جدهُو أؾشاك التربُت الخذًثت الهاةمت غلى الػلم والهادقت ئلى خلو مجخمؼ مبذع -

ث دغم الخٍامل التربىي بين البِذ واإلاذسظت بخلو وظاةل اجفاُ قػالت، جىهل وحها -

جىمُت سوح الخػاون وئرابت الكشدًت وألاهاهُت وحؽٌُل الٍاةً  -الىظش بين الىشقين. 

 .الاحخماعي اإلاخكاغل مؼ مً خىله

 .ئؾىاء الخُاة الثهاقُت واإلاؽاسيت قحها بؽٍل قػاُ -

هل الهىاًاث باإلزشاء واإلاماسظت -  .جىمُت الزوم الكني وؤلاخعاط بالجماُ ـو

ت والخطخُت في ظبُلها، والاغخماد غلى الىكغ ئسظاء الهُم ألاخالنُت  - يدب الخٍش

 .واإلاىالبت بدو الخػبير
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ايدؽاف اإلاىاهب الصخكُت وؤلاغالمُت اإلابٌشة التي جظهش بين اإلاخػلمين، والػمل غلى  -

ـهلها لخهذًمها ئلى اإلاإظعاث ؤلاغالمُت اإلاخخففت. ولهزا جضداد أهمُت الخاحت لإلغالم 

ػشبي وؤلاظالمي الغخماده بؽٍل يبير غلى ؾيره مً الذُو في حمُؼ التربىي في اإلاجخمؼ ال

مجاالث الخُاة، وهى الاغخماد الزي أدي ئلى خذور جبػُت ئغالمُت وزهاقُت، مما حػل 

مً المشوسي الخكٌير بجذًت في ولؼ أظغ ؤلاغالم التربىي ٌعخكُذ مً وظاةل الاجفاُ 

ت وحػل ُمُت، جإيذ غلى الاججاهاث، والهُم والخهىُت الخذًثت في ئغذاد بشامج جشبٍى

 والعلىيُاث التي حععى التربُت بمإظعاتها اإلاخخلكت لؿشظها في هكىط الىاؼئت. 

 وطائل ؤلاعالم التربىي: 3.1

ٌعخخذم ؤلاغالم التربىي الٌثير مً الىظاةل والىظاةي الخػلُمُت التي أؼاس ئلحها      

لخاظىب، اإلاٌُشوقىن، وحهاص اإلادمُى ( مثل: هظام ا 2014 : P 01) Omadardأومذًشد 

وألىاح الٌخابت الخكاغلُت، الكُذًى الشنمي ومىانؼ الخػلُمُت غلى الاهترهذ، ألالػاب 

الشنمُت، وؾيرها مً الىظاةل التي حعمذ للمخػلمين بالخفُى غلى اإلاػلىمت وخكظها 

هت ممخػت ومصجػت غ لى ومؽاسيتها، واإلاىانؽت بمىلىغها بعهىلت وبعشغت، وبىٍش

 .الخػلم

شي ظٌٍشذ     ( أن مً أهم وظاةل ؤلاغالم الخذًث العِىما P 033227 : ) Scarratt ٍو

ش الكىجىؾشافي، اإلاىظُهى اإلاسجلت الخػلُمُت،  ىن وؤلاراغت وؤلاغالهاث، الخفٍى والخلكٍض

اإلاجالث اإلاىبىغت، الصخل، ألػاب الٌمبُىجش، والفىس اإلاشةُت، وؾيرها مً الىظاةل 

 اًفاُ اإلاػلىمت. التي حػنى ب

ت ؤلاراغت      ومً أيثر وظاةل ؤلاغالم التربىي اظخػماال داخل اإلاإظعاث التربٍى

ىن الخػلُمي،  ت، والخلُكٍض والصخاقت اإلاذسظُت واإلادالشاث واإلاىاظشاث والىذواث التربٍى

واإلاعشح اإلاذسس ي، والخاظب آلالي وؼبٌت الاهترهذ، ووظاةل الخهىُت الخذًثت، واإلاػاسك 

و وال اث ؤلاغالمُت واإلاىبىغاث واإلاجالث اإلاذسظُت. وغً وٍش شخالث، واإلالفهاث، واإلاىٍى

ت، ورلَ  ُى ئلى أهذاف ؤلاغالم التربىي في اإلاإظعاث الثاهٍى هزه الىظاةل ًمًٌ الـى

بدسخيرها وجىقيرها في الىظي التربىي إلًفاُ اإلاػلىماث التي جدمل ألاظغ واإلاكاهُم 

ت، وحػمل غلى حػذً  ل العلىى ؤلاوعاوي وؾشط الهُم. التربٍى
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 حعسيف ألامً الصحي:  -2

ت العالمتألامً ًهاسن مؼ غذة مكاهُم مشجبىت به ً              والاغخمادًت والاظخمشاٍس

واإلاىزىنُت، خُث أن الكاسم الشةِس ي بين ألامً واإلاىزىنُت هى أن ألامً ًجب أن ًأخز في 

 .الاغخباس أقػاُ الىاط الزًً ًداولىن ئخذار الذماس

ورلَ  0982حػٍشل ألامً يمىلب نىمي في دساظت لألمم اإلاخدذة في غام ولهذ جم      

ت، وجهاسب مػاوي ألامً في ًل مً اإلاػنى اللؿىي  لٍُىن لذيهم الهذسة للىمى والخىىس بدٍش

ىالحي، خُث جلخهي حمُػها غلى أن ألامً هى جدهُو العٌُىت والىمأهِىت  واإلاػنى الـا

 ت. والاظخهشاس غلى معخىي الكشد والجماغ

 لذ الخىف وألامً: اإلاعخجير لُأمً غلى هكعه اإلاعنى اللغىي قاألمً في       

ػت وألامين: الهىي  وألاماهت، لذ الخُاهت وآمً به: ـذنه وؤلاًمان: الثهت ونبُى الؽَش

كت هللا حػالى )  (.https://ar.wikipedia.org/w/index.phpـو

هى ؼػىس الكشد أو الجماغت بالىمأهِىت، وئؼاغت الثهت  اإلاعنى الاصؼالحيأما في      

واإلادبت بُجهم، بػذم خُاهت ألاقشاد لبػمهم البػن، والهماء غلى الكعاد، باصالت ًل ما 

يهذد اظخهشاسهم وغِؽهم، وجلبُت مخىلباتهم الجعذًت والىكعُت، لممان نذستهم غلى 

 (. https://mawdoo3.comالخُاة بعالم وأمان)الاظخمشاس في 

ت لألمم اإلاخدذة لػام       ش الخىمُت البؽٍش وألامً الفحي الزي يهذف يما حاء في جهٍش

ئلى خماًت الىاط مً ألامشاك ومً أظالُب الخُاة ؾير الصخُت. قهى ٌؽير ئلى  0992

لتي جإدي ئلى جهلُل التهذًذاث الصخُت الػامت لألقشاد الخدميراث والكػالُاث ا

واإلاجخمؼ، في معخىي الصخفُت واإلادلُت والػاإلاُت، والتي جخخلل مً بلذ ئلى بلذ آخش 

الانخفادي، ومذي جهذم الىلؼ  -خعب جىىس هزه البلذان في الجاهب الاحخماعي

ما هى خالت سقاه وألامً الفحي ال ٌػني مجشد خالت ؾُاب اإلاشك، وئه .الفحي قحها

مخٍاملت مً الصخت الػهلُت والجعمُت والاحخماغُت التي ًخمخؼ بها الكشد اإلاخمذسط 

 (.   www.un.org/humansecurityداخل الىظي اإلاذسس ي)

       

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php
https://mawdoo3.com/
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 حعسيف اإلاخدزاث: -3

كا ًخكو غلُه        ئن حػٍشل اإلاخذساث ًخخلل باخخالف الىظشة ئلحها، قال ًىحذ حػٍش

ضح مكهىم اإلاخذساث، هظشا للخذاخل في مػنى الٍلمت وفي جدذًذ بين ما هى الباخثين ًى 

مخذس وؾير مخذس، ونذ ًشحؼ يزلَ الخخالف الخػٍشل قهىاى الخػٍشل الػلمي 

مًٌ حػٍشل اإلاخذساث مً خالُ  والخػٍشل الىبي والهاهىوي ئلى ؾير رلَ، وغلُه ٍو

 :الجىاهب الخالُت

ؼخهام ًلمت مخذساث في اللؿت ئلى مادة خذس وهي ًشحؼ أـل ا اإلاعنى اللغىي وفي     

ل ما ٌعتر الص يء. خذس الػمى بكخذ الخاء ئرا  بٌعش الخاء، البِذ هدىه وما وسآى ًو

اظترخى قال ًىُو الخشيت، وخذسث غُىه زهلذ مً نزي أو ؾيره، والخذسة والمػل 

الذواء قخىسا والكخىس ًفِب ألاغماء والبذن. يزلَ في لعان الػشب الخذس مً الؽشاب و 

ٌػتري الؽاسب ولػل، والخذس الٌعل والكخىس، وقتر قخىسا مكاـله ولػكذ )ظىاط 

لمت مخذساث 3200ظكُان،  هُت  Narcotics(. ًو  Narkasisمؽخهت مً الٍلمت ؤلاؾٍش

(. قاإلاخذساث حؽىػ 3222بمػنى ًخخذس أو ًجػله مخذسا )غبذ اإلاػىي خعً مفىكى، 

الوط بػذ وؽىة جإدي باالغخُاد غلحها )الضبً ئبشاهُم بً الػهل والخىاط بالخخُالث واله

 (3200مدمذ، 

يما ريشها ظابها ال ًىحذ حػٍشل مخكو غلُه بين الباخثين اإلاعنى الاصؼالحي أما في      

( الػهانير اإلاخذسة بأنها:" أي مادة 0972للمخذساث، خُث غشقذ مىظمت الصخت الػاإلاُت)

ت" وأؼاس اإلاؿشبي  ًخػاواها الٍاةً الحي بدُث حػذُ وظُكت أو أيثر مً وظاةكه الخٍُى

( ئلى أن:" اإلاادة اإلاخذسة هي ًل مادة خام أو معخدمشة جدخىي غلى مىاد مىبهت أو 0922)

معٌىت مً ؼأنها ئرا اظخخذمذ في ؾير ألاؾشاك الىبُت والفىاغُت اإلاىحهت، أن جإدي 

ػشف قاسوم غبذ ئلى خالت الخػىد وؤلادمان غلحها بما ًمش بالكشد واإلاج خمؼ ". َو

( اإلاخذساث بأنها:" أي مادة وبُػُت  أو مفىػت جكػل في حعم ؤلاوعان 0977العالم)

يخج غً جٌشاس اظخػمالها  وجإزش غلُه، قخؿير ئخعاظاجه وجفشقاجه وبػن وظاةكه، ٍو

 هخاةج خىيرة غلى الصخت الجعذًت والػهلُت وجأزير العيئ غلى البِئت واإلاجمىغت ".
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 م حعاػي اإلاخدزاث وؤهىاعه:مفهى  -4

 مفهىم حعاػي اإلاخدزاث: 1.4

ٌػخبر مكهىم حػاوي اإلاخذساث مً اإلاكاهُم ألايثر مىلىغُت ًىهه ال ًهذم أي خٌم،      

و لِغ له أي داللت غلى ؤلادمان، خُث ٌػشف الخػاوي بأهه:" سؾبت ؾير وبُػُت ًظهشها 

و اإلافادقت ئسا –بػن ألاشخاؿ هدى مخذساث أو مىاد ظامت حػشف   –دًا أو غً وٍش

غلى آزاسها اإلاعٌىت واإلاخذسة أو اإلاىبهت واإلايؽىت حعبب خالت مً ؤلادمان، جمش بالكشد 

 (.   0993حعمُا، هكعُا واحخماغُا " )غبذ اللىُل سؼاد أخمذ، 

ومً هزا اإلاىىلو قان حػٍشل حػاوي اإلاخذساث ًىهه سؾبت ؾير وبُػُت أو اظخػماُ      

ة ئلى الخذ الزي ًكعذ أو ًخلل الجاهب الجعمي هجذ قُه مبالؿت يبيرة. اإلاادة اإلاخذس 

قهزا الخػٍشل ال ًىىبو غلى خاالث مً اإلاخػاوين الزًً ًخػاوىن اإلاخذساث للخجٍشب 

ذناء     قهي، قكي هزه الخالت قان الصخق الزي ًخػاوى اإلاخذساث جدذ لؿي ألـا

خى  مًٌ أن ًخػاواه مشة واخذة ٍو نل غً حػاوحها قُما بػذ، وبهزا قان أو لالمخثاُ، ٍو

هزا الصخق لم ًخػاواها ألهه ٌؽػش بشؾبت ؾير وبُػُت هزا مً حهت، وحػاوي 

 اإلاخذساث مشة واخذة ال ًإدي ئلى ئجالف الجاهب الجعمي والػهلي.

 Abuse)) الخػاوي IV-DSM)) يما ٌػشف الذلُل الدصخُص ي لاللىشاباث الىكعُت     

Substance  ؾ ئًلُيٍُي بدذور ظىء جٌُل هاجج غً حػاوي اإلاخذساث، ًهىد ئلى حؽَى

ًظهش مً خالُ واخذة أو أيثر مً اإلاػاًير الخالُت إلاذة أزنى غؽش ؼهشا مخخالُت، وهزه 

  اإلاػاًير هي:

 الكؽل في ؤلاهجاص في اإلاذسظت أو الػمل بعبب حػاوي اإلاخذساث. -

  الخػاوي في بػن اإلاىانل الاحخماغُت أو بالفذقت. -

  .دخُى السجً أو الاغخهاُ بعبب حػاوي اإلاخذساث -

خذور مؽاًل غاةلُت أو شخفُت بعبب حػاوي اإلاخذساث، والخػاوي ال ًفل ئلى  -

 (.3227معخىي ؤلادمان في الاغخماد غلى اإلاخذس)العاسي مدمذ، 
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هت ؾير       كه بأهه أخز اإلاادة اإلاخذسة بىٍش مً الخػاٍسل العابهت للخػاوي ًمًٌ حػٍش

خظمت وؾير دوسٍت، خُث ًأخز اإلاخػاوي اإلاادة اإلاخذسة بالفذقت، أو الدعلُت  أو لخهلُذ مى

أـذناةه، ولًٌ ؾُابها ال ٌعبب له أًت مؽاًل هكعُت، أو حعذًت، والخػاوي هىا ًٍىن 

 .في أوناث مخخلكت وأمايً مخخلكت

 ؤهىاع حعاػي اإلاخدزاث: 2.4

أو للخجٍشب مذمً غلحها، مً هزا لِغ ًل مخػاوي للمخذساث في بػن اإلاىاظباث  

بي أو  اإلاىىلو قهذ جم ئدخاُ اإلاخػاوين للمخذساث في أسبػت قئاث، وهي: الخػاوي الخجٍش

 الاظخٌؽافي، الخػاوي الػشض ي أو الظشفي، الخػاوي اإلاىخظم، الخػاوي الٌثُل أو الههشي.

  Usage Experimentalالخعاػي الخجسيبي ؤو الاطخكشافي : 1.2.4

بي غً ولػُت ًخػاه قحها الصخق اإلاخذساث مً مشة ئلى زالزت ٌػبر ال خػاوي الخجٍش

مشاث في خُاجه دواقػه ؾالبا ما جٍىن قمىلُت، الظخٌؽاف أخىالها، ونذ ًخىنل 

اإلاجشب مً أُو مشة أو مشجين، أو نذ ًترجب غً رلَ اظخمشاس حػاوُه )الهؽػان مدمىد، 

3223 .) 

      Occasional Usage الخعاػي العسض ي ؤو الظسفي:  2.2.4

ذ غلى مشة  أو مشجين في  ٌػني أن الصخق ًخػاه اإلاخذساث مً ونذ آلخش، ونذ ال ًٍض

ٍىن حػاوي  الؽهش قال ٌؽػش بدبػُت هدىه، وال ًخػاواه ئال في خالت جىقشها بعهىلت ٍو

ا أيثر مىه مذبشا، ونذ ٌعخمش في الخػاوي ئرا ما جىقشث بػن الػىامل  اإلاخذس غادة غكٍى

ؽير الخػاوي الظشفي ئلى مشخلت مخهذمت مً مشخلت الخػاوي  الىكعُت الاحخماغُت، َو

بي.   الخجٍش

 Usage Regulars الخعاػي اإلاىخظم: 3.2.4

ٌػخبر هزا اإلاعخىي مشخلت مخهذمت غً اإلاشخلخين العابهخين في حػلو اإلاخػاوي باإلاخذساث 

شجبي هفذ به الخػاوي اإلاخىاـل واإلاىخظم للمخذساث. ٍو ُى اإلاخػاوي لهزه اإلاشخلت  ٍو ـو

بالػىامل الىكعُت مثل الايخئاب والهلو والُأط وؤلاخباه أيثر مً اسجباوه بالػىامل 

ذناء. )الؿُى خعً غلي خلُكت،   (.3200الخاسحُت مثل وظاةل ؤلاغالم وجأزير ألـا
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 Pharmaco Dependenceالخعاػي الكثيف ؤو اللهسي:  4.2.4

ٌثُل أو الههشي هى الخػاوي الُىمي، يما نذ ًخمثل ئن أهم ما ًميز الخػاوي ال

ا،  في جىاُو مهادًش يبيرة إلاذة أًام، قاإلاذمً هى أي قشد ٌعخخذم الػهانير اظخخذاما نهٍش

قاسوم غبذ  (بدُث ًمش بصخخه يما جكهذه الهذسة غلى لبي الىكغ باليعبت لإلدمان

الػامل اإلاشيضي في الخػاوي  (. حػخبر دسحت ظُىشة اإلاخذس غلى خُاة الكشد0988العالم، 

ٍىن الكشد جابػا هكعُا وفي بػن ألاخُان حعذًا للمخذس، ونذ جظهش  الههشي، ٍو

مؽٌالث ـػىبت الخىاقو مؼ الخُاة الاحخماغُت، وجبذأ غالناجه حعىء مؼ أظشجه 

 .وأـذناةه واإلادُىين به

 الدزاطاث الظابلت: خامظا

جىاولذ مػالجت العِىما إلاؽٍلت حػاوي  التي  (:2004. دزاطت الفىال هجىي وآخسون)1

اإلاخذساث وؤلادمان غلحها مً خالُ وبُػت اإلاؽاهذ العِىماةُت وجدلُل دالالتها، 

واغخمذث الذساظت غلى مىهج الخدلُل لػُىت مً ألاقالم العِىماةُت، وأؼاسث هخاةج 

 الذساظت ئلى أن أؾلب اإلاؽاهذ العِىماةُت غشلذ مؽاهذ حػاوي الػذًذ مً أهىاع

اإلاىاد اإلاإزشة في ألاغفاب بذون مىانؽت اإلاؽٍلت راتها، يما أن هزه ألاقالم ال حػنى بابشاص 

هزه آلازاس العلبُت للخػاوي اإلاخذساث، أو غىاًتها بشبي الخػاوي باليؽىة التي جدذر مً 

حشاء جىاُو اإلاىاد اإلاخذسة، أو غىاًتها بىحىد اسجباه بين الخػاوي وجدهُو ؤلازاسة 

وأظهشث هخاةج الخدلُل أن اخخماُ جٌَشغ ألاقالم لألوهام الؽاتػت، وألاقٍاس  الجيعُت،

الخاوئت خُى الخػاوي، ونذ خلفذ الذساظت غلى أن زهاقت اإلاخذساث التي نذمتها 

( للجمهىس جىىىي غلى الػذًذ مً آلازاس 3223-0998العِىما خالُ العىىاث ألاخيرة)

اهذ حػاوي إلاخخلل أهىاع للمىاد الىكعُت في العلبُت مً خالُ الاصدخام الؽذًذ مً مؽ

حمُؼ ألاقالم مىلىع الذساظت واهخكاك وعبت ألاقالم التي جىانؾ ظلبُاث الخػاوي 

 وأزاسه الخىيرة. 

التي جىاولذ مىلىع ؤلاغالم الػشبي  (:2011. دزاطت مىصىز حظً محمد حظً)2

ذ الخىحهاث الػام ت للبدىر ؤلاغالمُت ومٍاقدت اإلاخذساث واظتهذقذ هزه الذساظت ـس

الػشبُت خُى مىلىع مٍاقدت اإلاخذساث والٌؽل غً اإلاىهجُاث التي اغخمذتها، 
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اث والىمارج الػلمُت التي اظخكادث مجها، مؼ الترييز غلى  وألادواث البدثُت، والىظٍش

لذ  جدذًذ اإلاالمذ وألاقٍاس الشةِعُت إلاخشحاث جلَ الذساظاث، وأبشص الىخاةج التي جـى

ئلحها ومػشقت الهماًا، واإلاىلىغاث اإلاشجبىت بمىلىع دوس ؤلاغالم في مٍاقدت اإلاخذساث. 

ومً الىخاةج التي أيذتها الذساظت أن الذساظاث ؤلاغالمُت التي جىانؾ وجبدث بؽٍل 

ن مباؼش مىلىع اإلاخذساث ودوس وظاةل ؤلاغالم في مٍاقدتها نلُلت، وأنها جىصغذ بي

دساظاث جىاولذ دوس ؤلاغالم حضءا مٌمال ألدواس اإلاإظعاث الاحخماغُت ألاخشي في مٍاقدت 

ىن أو العِىما أو الذساما في الخىغُت  اإلاخذساث ودساظاث أخشي جىاولذ دوس وجأزير الخلُكٍض

باآلزاس اإلاذمشة للمخذساث، ويزلَ دساظاث سيضث غلى الجىاهب الخشقُت الكىُت في ئهخاج 

ىغُت ؤلاغالمُت للىناًت مً ألشاس اإلاخذساث. وجىاولذ الذساظاث ؤلاغالمُت بشامج الخ

الػشبُت مىلىع مٍاقدت اإلاخذساث لمً الذساظاث والبدىر التي جهؼ في قئت ؤلاغالم 

الخخفق، مثل دساظاث ؤلاغالم التربىي الفحي، الخىمىي، ألامني، يما اسجبي مىلىع 

ت بهماًا الؽباب ونماًا الاحخماغُت غمىما، اإلاخذساث في الذساظاث ؤلاغالمُت الػشبُ

ل اإلاؽٍلت مىلؼ الذساظت وجدلُلها وجكعير هخاةجها،  كي لـى واغخمذث غلى اإلاىهج الـى

واظخخذمذ أظلىبين سةِعين للخفُى غلى البُاهاث الالصمت هما: جدلُل اإلاممىن 

الخػشك لثهاقت  والاظخبُان واإلاهابلت اإلاُذاهُت، وأؼاسث الىخاةج ئلى حػذد وجىىع مفادس 

ذناء  ىن وألـا مٍاقدت اإلاخذساث، وجمثلذ هذه اإلافادس في وظاةل ؤلاغالم خاـت الخلُكٍض

والٌخب، وفي خين أؼاسث مجمىغت مً الذساظاث ئلى أن وظاةل ؤلاغالم ظبب مً 

أظباب حػاوي اإلاخذساث لذي الؽباب، قانها بدعب دساظاث أخشي نذ جٍىن وظُلت مً 

مً اإلاخذساث، ونذمذ الذساظاث أخشي جفىساث ومهترخاث  وظاةل مخػذدة للىناًت

 لخكػُل ألاداء ؤلاغالمي إلاىاحهت خىش اإلاخذساث. 

 حعليم عً الدزاطاث الظابلت:

مً خالُ مشاحػت الذساظاث العابهت ًخطح لىا أن مػظم الذساظاث التي جىاولذ        

ػالنت بُجهما لذي قئت مىلىع ؤلاغالم التربىي وحػاوي اإلاخذساث وسيضث غلى مػشقت ال

اإلاذمىين ظىاء باإلًجاب أو بالعلب، وهزا ما ًخكو هىغا ما مؼ هذف بدثىا الزي  هداُو 

ئبشاص دوس ؤلاغالم التربىي في جىمُت ألامً الفحي ججاه حػاوي اإلاخذساث لذي الخلمُز قُه 
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ختى وئن اخخلل مً خُث غُىت البدث)قئت اإلاخمذسظين(، خُث ٌػخبر  اإلاخمذسط،

 ىع دساظدىا في خذود غلمىا مىلىع حذًذ لم ًدىاُو مً نبل الباخثين. مىل

كي اإلاخبؼ وألادواث  - واجكهذ الذساظاث العابهت والخالُت مؼ هكغ اإلاىهج الـى

 اإلاعخخذمت لجمؼ البُاهاث. 

 يما أن الذساظاث العابهت أقادجىا في الخػشف غلى مىهجُت البدث اإلاىاظبت. -

 هدشاز اإلاخدزاث في الىطؽ اإلادزي ي:العىامل اإلاادًت ال  طادطا

لهذ ظاغذ جىىع اإلاخذساث غلى سواحها وغلى ـػىبت مشانبتها في اإلاجخمػاث،       

ًان الخػاوي اإلاخذساث ظاهشة غامت ال جبرأ مجها زهاقت وال ًخلى مجها  والخهُهت أهه ئرا 

مً الهىي مجخمؼ، أو وبهت ئال أن الخىش الذاهم هى اهدؽاس هزه الظاهشة بين نىاع 

الػاملت اإلاىخجت وبين قئاث مً ؼباب اإلاجخمؼ، وخاـت قئت اإلاشاههين)ؼكُو مدمذ، 

(. قلهذ اهدؽشث بين أوظاه الؽباب أهىاع حذًذة مً الػهانير ًخم حػاوحها في 0987

ًالخهً وألانشاؿ والبىدسة، وحػذدث ألاظماء مً خؽِؾ ئلى أقُىن  أؼٍاُ مخىىغت 

ًاًين ئ ى خىاها وؾيرها مً مىاد حؽترى في أزاسها اإلاخخلكت غلى وهيروًٍ ومىسقين ًو لى ماٍس

الػهُى وألاخالم وألامىاُ وؤلاهخاج، قمال غً معاهمتها في العلىى اإلاىدشف والألخالقي 

داخل اإلاجخمؼ، وما لزلَ مً اوػٍاظاث وأزاس مخىنػت غلى أمً البالد وظالمت ألاووان. 

 ًدفحها الػذ، ئر لٍل مجخمؼ أظباب قأظباب اهدؽاس ظاهشة اإلاخذساث وحػاوحها ال 

خاـت في جكص ي هزه الظاهشة، قهي هابػت مً ظشوف الػفش وأظبابه الخاـت. ولهذ 

أظهم الخذًث غً أظباب حػاوي الؽباب للمخذساث والىخاةج اإلاترجبت غً رلَ ألاظخارة 

خذساث هبت لُاء في يخابها " في بُدىا مشاهو " بهىلها: " ًلجا اإلاشاههىن غادة ئلى اإلا

للهشوب مً مؽٍلت ما، أو بعبب غذم نذستهم غلى الخٌُل مؼ الخؿيراث التي جدذر 

ت لػل اإلاشاههين  لهم، ولألظل قان اإلاىخكػين مً ججاسة هزه العمىم ٌعخؿلىن قـش

هذمىن لهم اإلاخذساث وبجشغاث  -بال مهابل أخُاها -خالُ جلَ الكترة مً خُاتهم ٍو

ٍىما بػذ ًىم ًضداد غذد اإلاذمىين، وغذد الىقُاث مٌثكت ختى ًممىىا غمالء حذدا، و 

ىهه  شحؼ العبب اإلاباؼش في رلَ ئلى أن اإلادُىين باإلاذمً ًتًر مً مذمني اإلاخذساث، ٍو

عت للمىث بذال مً ههله ئلى معدؽكى للػىاًت به ئرا أـابه مٌشوه خىقا مً  قَش
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جش غلحهم مخاغب ال خفش  لها وهزه  اظخجىاب الؽشوت لهم، ألامش الزي ٌػشلهم ٍو

 الىناتؼ جذُ غلى أن ؤلادمان ٌعلب الىاط ئوعاهُتهم )هبت لُاء، د ط(. 

هُى مدمذ غباط هىس الذًً:" يثيرا ما ٌػاوي الكشد في مىانل مخخلكت مً       ٍو

خػمو هزا  الؽػىس باإلخباه هدُجت قؽله في جدهُو ما ًىمذ ئلُه مً أهذاف، ٍو

ما ٌؽػشه بالهلو والايخئاب والعجض. الؽػىس ًلما اـىذم مً ـػىباث وغشانُل م

وغىذةز جيخاب شخفُت الكشد خالت مً غذم الخىاصن الىكس ي ججػله ًبدث غً خلُى 

بذًلت حػُذ لصخفِخه هزا الخىاصن، بدُث ًدهو الكشد ما لم ٌعخىؼ أن ًدههه في 

ًي ًهىؼ ـلخه بالىانؼ الزي لم  الىانؼ. في هزه الخالت نذ ًلجأ الكشد لخػاوي اإلاخذس 

عبذ في غالم مً الخُاُ وألاخالم ٌعمذ له ولى غً  -ًخذ له جدهُو ما ًىمذ ئلُه، َو

و الىهم والخُاُ باؼباع سؾباجه وومىخاجه. )مدمذ غباط هىس الذًً، د ط(، وفي  -وٍش

هكغ ؤلاواس ًهُى غلي بىغىانت في يخابه الؽباب ومؽٌالجه الاحخماغُت في اإلاذن 

ت:" ئن أظباب ظاهشة حػاوي  اإلاخذساث الظشوف اإلاادًت والاحخماغُت التي حػِؽها الخمٍش

دت احخماغُت مً الؽباب مً بىالت وأصماث أخشي، ألامش الزي ًجػل ئمٍاهُت  ؼٍش

الاهضالم في بإسة اإلاخػاوين هُىت، في مداولت للهشوب والهجشة مً الىانؼ الزي 

 (.  382: 3227سقمه") بىغىانت غلي، 

أخشي مً الػىامل التي حعاهم بؽٍل مباؼش أو ؾير والخهُهت أن هىاى مجمىغت      

ت مً وشف  مباؼش في جكص ي هزه الظاهشة وظي ؼباب ألامت. وهي التربُت ؾير العٍى

ًاهذ جشبِخه مىز البذاًت  ًالفكدت البُماء جشظم قحها ما حؽاء قارا  الىالذًً، قالىكل 

بارن هللا حػالى، وال مبيُت غلى أظغ ومبادب الذًً ؤلاظالمي قالىدُجت هي ئوعان ـالح 

أنفذ في نىلي بأن ًل اللىم ًٍىن غلى الىالذًً قهىاى ألاظشة واإلاذسظت واإلاجخمؼ ولًٌ 

ما أنفذه هى أن الىكل أُو ما ًكخذ غُيُه ًشي أمه وأباه، قارا وحذ الىكل ألاب ًذخً 

مثال وهى ٌػخبر هزا ألاب نذوة له قاهه والخاُ هزا ًٍىن مً الفػب ئنىاغه بػذم 

خذخين ئر يُل ٌعخىُؼ ألاب أن ًمىؼ ابىه غً ش يء هى ًكػله ويما نُل نذًما قانذ ال

ًان الاجفاُ بجماغت مىدشقين  الص يء ال ٌػىُه. ألل ئلى رلَ الشقهت العِئت، ئرا 

ومفاخبتهم ًإزش يثيرا غلى غهل وجكٌير الؽباب، ألن الشقهت مً الخاحاث الاحخماغُت 
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ت قارا  ـلخذ ـلح ؤلاوعان والػٌغ لٍل ئوعان، قهي مخأـلت مً الىكغ  البؽٍش

بالػٌغ. هزه بػن ألاظباب الشةِعُت التي جٍىن ظببا في اهدشاف الؽباب، هزا وزمت 

أظباب أخشي لىنىع الؽباب في ؼبذ اإلاخذساث لخفها غلي الىهىاوي بؽشح ألشاس 

ىانب اإلاخذساث بهىله:" ألامُت ولػل الثهاقت الصخُت وغذم ئدساى الٌثير مً الىاط لػ

حػاوي اإلاخذساث. ومً هاخُت أخشي جىقش اإلااُ آلان في أًذي يثير مً الكئاث ألامُت. ظىاء 

مً هاخُت الخػلُم أو مً هاخُت الىظاقت ومً هاخُت زالثت ئمٍاهُت خفُى اإلاىاوىين غلى 

ت التي ًمًٌ أن جإدي ئلى ؤلادمان بِعش". وقُما ًبذوا ظهىلت تهٍشب  بػن أهىاع ألادٍو

ير مً أهىاع اإلاخذساث اإلامىىع جذاولها دون ئخٍام الشنابت وايخماُ ؤلاحشاءاث وجذاُو يث

ب وهزا الخذاُو )الىهىاوي غلي أخمذ الػاُ،   (.3223التي جمىؼ هزا التهٍش

 دوز ؤلاعالم التربىي في احخىاء ظاهسة حعاػي اإلاخدزاث:  طابعا

ًاه     ذ معمىغت أو مشةُت   أو ئن وظاةل ؤلاغالم اإلاخخلكت في غاإلاىا اإلاػاـش ظىاء 

ت راث الخأزير الهىي غلى الشأي الػام وجىحُه  مهشوءة حػخبر مً أهم اإلاإظعاث التربٍى

ت جمخاص بأن لذيها  ألامت الىحهت الصخُدت اإلاػذة لها ووظاةل ؤلاغالم يمإظعاث جشبٍى

نذسة غالُت غلى حزب الىاط مً مخخلل ألاغماس ومً الجيعين، وهي أداة هامت مً 

ث الجهىك باإلاجخمػاث زهاقُا، يما أنها جمخاص بمميزاث ال جخىقش في ؾيرها مً وظاةي أدوا

ػت الاظخجابت في وؽش اإلاعخدذزاث في الػلم واإلاػشقت،  الثهاقت ألاخشي، خُث أنها ظَش

والخىبُو ونذ مٌجها مً رلَ اغخمادها أظاظا غلى أخذر وظاةل الػلم الخذًث 

      والخٌىىلىحُا )ظلىان مدمىد، دط(.

وئرا ظلمىا بذوس وظاةل ؤلاغالم التربىي في ـُاؾت شخفُت الكشد وجىححهه وجأزيرها        

غلى ـُاؾت جكٌيره بما جملَ هزه اإلاإظعاث ؤلاغالمُت مً وظاةل مىبىغت مثل: 

الٌخب، اإلاجالث، الصخل، اليؽشاث واإلالفهاث أو بالىظاةل العمػُت واإلاشةُت: 

ىن، العِى ما، اإلاعشح، اإلاهشحاهاث واإلاػاسك. قالبذ أن وعلم بذوس هزه ًاإلراغت، الخلكٍض

الىظاةل واإلاإظعاث في غالج ظاهشة حػاوي اإلاخذساث، وئن مىاحهت ظاهشة حػاوي 

اإلاخذساث غبر وظاةل ؤلاغالم جدخاج مىا ئلى خىت مذسوظت جخىخى وؽش اإلاػلىماث 

ًاملت، د ً، مما والخهاةو اإلاخػلهت بظاهشة حػاوي اإلاخذساث بمىلىغُت  ل أو تهٍى ون تهٍى
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ًاقت الىاناث والٌكاءاث اإلاخميزة باإلبذاع بالخفذي لهزه الظاهشة  ًخىلب رلَ جىظُل 

ت )البراى  مً خالُ البرامج اإلاخخلكت ووؽش الىعي الػلمي بين قئاث اإلاجخمؼ اإلاهىُت والػمٍش

 (.       0990هاـش غلي، 

ه مً نُم ظلبُت وخاوئت غامل  يما أن اهدؽاس أقالم الكُذًى بفكت خاـت وما      جدٍى

ضداد خىش هزه الىظُلت )الكُذًى( لذسحت يبيرة، خُث  مً غىامل اهدؽاس اإلاخذساث، ٍو

أن يثيرا مً ألاظش الُىم جىقش ألبىائها يما هاةال مً ألاقالم دون جمدُق أو مشانبت إلاا 

 -جخىصع حهىد اإلاجخمؼ ئلى البُىث، و  ٌؽاهذه ألابىاء مً هزا الؿضو اإلاباؼش غبر الكُذًى ...

بين هىغين مً الجهىد: ًىلو غلى  في الىنذ الخالش -ووػني هىا مػظم مجخمػاث الػالم

ب  الىىع ألاُو اظم '' حهىد مٍاقدت الػشك '' وهي الجهىد الـخـي جـشمي ئلى مٍاقدت التهـٍش

ير والخفيُؼ والضساغت والاججاس والخىصَؼ والخُاصة ؾير اإلاؽشوغت للمىاد اإلاخذسة ؾ

 اإلاؽشوغت. 

ىلو غلى الىىع الثاوي اظم'' حهىد خكن الـىلب''       وهزه حؽير ئلى حمُؼ  ٍو

الـعُاظاث وؤلاحشاءاث التي حعتهذف خكن أو ئههاؿ سؾـباث اإلاعتهلٌين وحهىدهم )أي 

 ممٌىت. �اإلاخػاوين( في ظبُل الخفُى غلى اإلاىاد اإلاخذسة ئلـى أدهـى دسحت 

ُل ًهىم أظاظا غلى اقتراك أن اإلاخذساث ظلػت يعاةش وهالخظ أن هزا الخفي     

 العلؼ ًخـمـؼ الـخـػـامـل قحها )في العىم ؾير اإلاؽشوغت( للػىامل التي جدٌم الػالنت بين

 ومً زم ٌعخيخجىن أهه ئرا نل الىلب غلحها قعىف ًفُبها الـٌعاد، الػشك والىلب

دت في حبهت الػشك قدعب، بل ولزلَ ًذغىن ئلى غذم الانخفاس في مهاومتها غلى اإلاٍاق

البذ مً حهىد جبزُ أًما في حبهت الىلب، وهزا هى الخىحه الزي جخبىاه آلان مىظماث 

 .ألامم اإلاخدذة اإلاػىُت بمؽٍلت اإلاخذساث

 دوز ؤلاعالم التربىي في جىميت ألامً الصحي ججاه حعاػي اإلاخدزاث: ثامىا

ا هاما مً خُ      اة الؽػىب واإلاجخمػاث ال حعخىُؼ أـبذ ؤلاغالم ًمثل غىفشا حىهٍش

الاظخؿىاء غىه، بل أن ؤلاغالم التربىي باث ًمثل مفذسا أظاظُا مً مفادس اإلاػلىماث 

والثهاقت والخػلُم وحؿُير الاججاهاث والعلىى في اإلاجخمػاث الخذًثت. وجخمثل خىىسة 

زه في خُاة الذوس الزي ًإدًه ؤلاغالم في خُاة الؽػىب في يم الخأزير الهاةل الزي ًدذ
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مٌىىا الهُى أن خىىسة  الىاط، والثهت الٌبيرة اإلاتزاًذة  التي ًىلحها الجمهىس لإلغالم، ٍو

جخمثل في اججاهين مخىانمين، ألاُو هى الذوس الزي ًمًٌ أن ًإدًه في ئنىاع الجمهىس 

بخػذًل ظلىيه وحؿُير اججاهاجه وآساةه إلافلخت اإلاجخمؼ، ألامش الزي ًىػٌغ في اظخخذام 

ت اإلاخخلكت التي جهىم بها الذولت مثل خمالث مٍاقدت ؤلا  غالم بكػالُت في الخمالث الخىمٍى

 اإلاخذساث وؾيرها.

أما الاججاه الثاوي قُخمثل في الهُم العلبُت التي ًخممجها ؤلاغالم وبالزاث الذساما        

ًاهذ مهفىدة أم ؾير مهفىدة، ورلَ ىهُت وؤلاراغُت والعِىماةُت، ظىاء   الخلكٍض

ًىػٌغ في الخأزير الخىير الزي ًدذزه في الجمهىس وبالزاث اإلاشاههين وؾير اإلاثهكين الزًً 

(، 3222ًىذقػىن ئلى جهلُذ أبىاُ الذساما والدؽبه بهم )ولػذ غبذ الخمُذ غِس ى، 

وبزلَ قان لإلغالم دوس هام في جىغُت اإلاشاههين بخىىسة هزه اإلاؽٍلت ولشسها الهاةل 

والكشد، يما ًبرص دوس ؤلاغالم في الخذ مً الىمارج العلبُت التي  غلى اإلاجخمؼ وألاظشة

: 3222جهىم بها الذساما والتي حعبب في اهدؽاس هزه الظاهشة)ولػذ غبذ الخمُذ غِس ى، 

ت جمخاص بان لذيها نذسة غالُت غلى حزب الىاط 20 (، ووظاةل ؤلاغالم يمإظعاث جشبٍى

امه مً أدواث الجهىك باإلاجخمػاث مً مخخلل ألاغماس ومً الجيعين، وهي أداة ه

 زهاقُا. 

وئرا ظلمىا بذوس وظاةل ؤلاغالم في ـُاؾت شخفُت الكشد وجىححهه، وجأزيرها غلى       

ـُاؾت جكٌيره بما جملَ هزه اإلاإظعاث ؤلاغالمُت مً وظاةل مىبىغت مثل: الٌخب 

ًاإلراغت  والصخل واإلاجالث واليؽشاث واإلالفهاث، أو بالىظاةل العمػُت واإلاشةُت:

ىن والعِىما واإلاعشح واإلاهشحاهاث واإلاػاسك، قال بذ أن حعلم بذوس هزه الىظاةل  والخلكٍض

واإلاإظعاث في الىناًت مً ظاهشة حػاوي اإلاخذساث. ئن مىاحهت ظاهشة حػاوي اإلاخذساث 

غبر وظاةل ألاغالم جدخاج مىا ئلى خىت مذسوظت جخىخى وؽش اإلاػلىماث والخهاةو اإلاخػلهت 

ً، مما ًخىلب رلَ  بظاهشة ل أو تهٍى ًاملت، دون تهٍى حػاوي اإلاخذساث بمىلىغُت 

ًاقت الىاناث والٌكاءاث اإلاخميزة باإلبذاع بالخفذي لهزه الظاهشة مً خالُ  جىظُل 

 ً ت)الخالذي وعٍش البرامج اإلاخخلكت ووؽش الىعي الػلمي لكئاث اإلاجخمؼ اإلاهىُت والػمٍش

 (.3222مدمذ حمُل، 
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  خاجمت:

ا في مػالجت اإلاؽٌالث ًخط      ح مما جهذم أن لإلغالم التربىي دوسا قػاال وخٍُى

الاحخماغُت التي جىدؽش في اإلاجخمؼ بعبب جشدي ألاولاع الانخفادًت والعُاظـُت 

والثهـاقُت، وهزا الذوس الكػاُ ًخطح في ئمٍاهُت مػالجت الظىاهش العلبُت ومجها ظاهشة 

ؼ اإلاإظعاث ألاخشي لذغم خىي الخىمُت حػاوي اإلاخذساث وؤلادمان وبالخػاون م

ت، ووؽش زهاقت خب الىوً والتزام اإلاىاوً بعالمت مجخمػه وججىب العلىيُاث  البؽـٍش

واإلاماسظاث اإلاؽـِىت ًىن ؤلادمان ؼش ووباء ًجػل مً ؤلاوعان معلىب ؤلاسادة ال أمل له 

ا ٌػُو غملُه البىاء في الخـُاة واإلاعخهبـل، ئر جإزش اإلاخذساث في وؽـاوه وئهخاحه، وهى م

ش التي ٌعـعى ئلحها اإلاخلفىن في اإلاجخمؼ، ووقو رلَ حػمل وظـاةل ؤلاغالم  والخىٍى

ِىت تهذف ئلى وؽش مىاد مهىػت ومإزشة مً أحل الخثهُل  اإلاهشوءة بفُـ غلمُت ـس

والخىحُه بـمشوسة ججىب العلىيُاث اإلاؽِىت، وججاوصها خذمت للمفلخت الىوىُت، 

 .شاف  والػاداث الىبُلت اإلاػشوقتواوسجاما مؼ ألاغ

ولزلَ أسدها مً خالُ هزه الىسنت البدثُت ئلى ئبشاص دوس ؤلاغالم التربىي في الىناًت            

مً مؽٍلت اإلاخذساث والخذ مً اهدؽاسها بين أقشاد اإلاجخمؼ، وخاـت قئت اإلاخمذسظين، 

و الج ذًذة التي ًمًٌ أن ولػلىا وعاهم مً خالُ هزا اإلاىلىع في سظم خاسوت الىٍش

ٌعخذُ بها، وهيبه لخىىسة بػن سظاةل ؤلاغالم الخكُت التي ًبثها غبر مىاده اإلاخخلكت، 

ش وجدعين البرامج واإلاىاد ؤلاغالمُت راث الفلت وجدعُجها بدُث حعهم  ئلى حاهب جىٍى

ئظهاما قػاال في الخػٍشل بهزه اإلاؽٍلت الخىيرة وحػمل غلى الىناًت مً الىنىع قحها. 

ؽٍل جدذًا مً الخدذًاث التي ًجب مىاحهتها، ومً أولى الىاحباث اإلاىىوت باإلاجخمؼ، قِ

واإلاعإولُت ملهاة غلى غاجو وظاةل ؤلاغالم التي جإدي دوسا ؤلاغالم الىناتي، ورلَ 

اتهم  ًاقت أقشاد اإلاجخمؼ غلى اخخالف معخٍى باالظخػماُ اإلاٌثل لىظاةل ؤلاغالم إلمذاد 

اإلاػلىماث الصخُت، التي حعمذ لهم بخكادي غىانب ألامشاك الثهاقُت والاحخماغُت ب

ً قشد ظىي، وبالخالي  والالىشاباث الىاججت مً حشاء حػاوي اإلاخذساث، ًإدي ئلى جٍٍى

ً مجخمؼ ـالح.   جٍٍى
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 وإلهجاح ؤلاعالم التربىي في بكىاع اإلاخللي ومكافحت الخعاػي هلترح ما ًإحي: 

ِىت و  - ت أو مً خالُ ؤلاراغت لشوسة جهذًم مىاد وبشامج ـس غلمُت غبر اإلاجالث التربٍى

اإلاذسظُت أو اإلاعشح، وختى باقي وظاةل الاجفاُ وأبشصها ؼبٌت الاهترهذ لخػٍشل اإلاخلهـي 

  بـخىىسة حػاوي اإلاخذساث باخخالف أهىاغها.

ىهُت  - أن جٍىن هزه اإلاىاد مؽىنت حزابت لمً الكىىن الصخكُت وؤلاراغُت والخلكٍض

 . حمُػها

بشاص آلاساء الػلمُت اإلاخخففت لألوباء وغلماء غلم الىكغ والاحخماع والهاهىن ئ -

لخىلُذ أظبـاب اهدؽاس هزه الظاهشة، وئبشاص هخاةجها اإلاذمشة غلى ألاظشة واإلاجخمؼ في 

  الىظي اإلاذسس ي.

ئمٍاهُت الترييز غلى قً ؤلاغالهاث اإلاعـخمشة راث اإلامامين اإلاإزشة بالىظـاةل ؤلاغالمُت  -

ادة الىعي لخجاوص هزه الػادة الخىيرة، ً اقت للخأزير وؤلانىاع في مدـاولت حعـاغذ غلى ٍص

وهشي أهه مً ألاقمل أن ًٍىن ؤلاغالن غبر خىاس جمثُل مؽىم وبلؿت بعُىت ومكهىمت 

ؼ ًأحي بيخاةج  ججزب اهدباه اإلاخلهي، وجثير اهخمامه، ومخابػخه ًىن ؤلاغالن اإلاخٌشس والعَش

 جشظـُخ آلاساء وألاقٍاس وؾشط الهـُم وألاخالنُاث الكاللت.  اًجابُت مً خُث

أهمُت اخخُاس مالى ئغالمي مخخفق ويلء مً الٌخاب واإلادشسًٍ ومهذمي البـشامج  -

 . واإلازٌػين واإلاخشحين والكىُين مً روي الاخخفاؿ والخبرة واإلاماسظت

ت في جىكُز البرامج واإلاىاد واإلام - امين غبـش وظـاةل ؤلاغالم لشوسة الخىاـل والاظخمشاٍس

دون اههىاع ختى بػذ ججاوص اإلاؽـٍلت، ومػالجتها لممان جىاـل الخىغُت وبؽـٍل خاؿ 

 .ما ًىحه ئلى اإلاشاههـين والؽباب

ئبشاص مبذأ خب الىوً والػمل غلى جىهُخه مً الؽىاةب واإلاماسظاث ؾير ألاخالنُت،  -

 مػافى. والتي حػٌش أمىه وظالمخه وصخخه لٍُىن حعذا وغهال 
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ولزلَ قػلُىا أن هىحه هزا اإلاىبر التربىي الهام الىحهت التي جخكو مؼ دًيىا ؤلاظالمي         

 الخىُل، واظخخذامه في مىاحهت ظاهشة حػاوي اإلاخذساث مؼ مشاغاة ألامىس الخالُت:

جىحُه هزه الىظاةل الىحهت الصخُدت، ختى ال جٍىن ظالخا رو خذًً، وال حػشك  -

ب اإلاخذساث وأغماُ أخشي حعاغذ غلى حػاوحها واهدؽاسها، وهزا ًخىلب أغماال جداس 

مشاحػت ًل ما ًهذم مً خالُ هزه الىظاةل مشاحػت دنُهت ختى جخكو والهذف 

 اإلاىلىب.

بُت بفكت داةمت للهاةمين غلى أمش هزه الىظاةل وجضوٍذهم بالىشم  - غهذ دوساث جذٍس

 هشة ويُكُت غالحها.وألاظالُب واإلاػلىماث الصخُدت خُى هزه الظا

أن جٍىن البرامج واإلاؽشوغاث اإلاهذمت مً وشف هزه الىظاةل التي ؾاًتها مداسبت  -

ظاهشة حػاوي اإلاخذساث وغالحها مخفكت بالعماث التي جشؾب الصخق في الاظخماع 

ئلحها، والاظخكادة بها، مؼ مشاغاة ؤلاخشاج الجُذ وبالؽٍل اإلاىاظب الجزاب، ومؼ مشاغاة 

ذ اإلا  دخىي وأن جٍىن مخكهت مؼ الخػلُم ؤلاظالمُت، وزهاقخىا العاةذة.ججٍى

ًجب أن جخاوب هزه البرامج حمُؼ ألاغماس، وبلؿت ًكهمها مػظم الىاط ختى حػم  -

 الكاةذة مً هزه البرامج.       

ًجب أن هذسى حُذا أن غذم اظخخذام ألامثل لىظاةل ؤلاغالم، وغذم الاظخكادة مً  -

الػىامل التي جمًٌ ؤلادمان مً وؽش مخالبه في اإلاجخمؼ لذسحت  حهىدها اإلاثمشة مً

 ًفػب مػها الػالج.
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