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  ق�اع� ال��� �ال�لة

��ة وعلF الJفH وعلF االج�*اع و أBCا الA@%ث ال�ي ت�عل=  ـ1��� ال*Lلة الA@%ث العل*�ة األصNلة في مLال الQJت

��ة أو ��ة WإحT7 اللغات: الع%�X*العل*ي وال Y@Aة ال�LهJ*W م[�W`�اق ال*Lلة العل*ي م^ ت"[[ات أخ�T وال�ي تل

�ها Wإق�ار خ&Qن =!`C Fي ل� ي م^ الAاحY. الف�ن`�ة أو االنLلN]8ة وال

�%راه 2c7ا مل"[ات رسائل الBCة و أ]]"��ج*ة والJقC7ة وتقار8� ال7Jوات وال*gت*�ات ال*�� ال*Lلة الA@%ث ال*QJـ ت

� ال�ي لها عالقة Wاخ�[اص ال*Lلة.N�  و ال*اج`

�k الW Y@AإحT7 ال&�8ق�N^ : ـ 3XC  

�ه، ثC F@7د  : ی%رد الAاحY مق7مة ی%ضح أ ـ ال	��ث العل�ة وال�Yان�ة     N*وأه Y@Aعة م%ض%ع ال�!r هاNف

�*عه و  اإلشXال�ة في هtNة ت`اؤالت أو ف�ض�اتLق7م م�w Y@Aاول خ&ة الJ�و Cع�ف ال*فاF�x و ال*[&ل@ات ثF ی

�ا قائ*ة ال*�اجع ال*ع�*7ة .Nائج و أخ�Jة الQاقJ*W خاص F`ق Fه و أدواته ث�JNع  

�*ل على مXQلة الY@A : یJ&ل= الAاحY م^ مب ـ ال	��ث ال�]��ة    Qض ال*%ض%ع في  ق7مة ت��ه ثC FعN*وأه

 T7اجع و ال@%اشي وف= إح��د ال*`C Fاجاته ث�J��F الW Y@A"الصة ت�B*^ اس�"C ا�Nاره. وأخrقلة في إ�أق`ام م`

  ال&�ق ال*�عارف علNها. 

 . 4 : �Nال�ة ال غ� ت`�د ال*�اجع Wال&�8قة ال

� للAاحY و سJة ال&Aع ثF ال[ف@ة ال6ل بN^ ق%سN^ .  إلى ال*�جع في م�^ الY@A [�ار أ.  Nاألخ Fة االسWا�XW

  ) .17:  2000م�ال:( فالن، 

ال*�اجع في آخ� الW Y@Aاإلشارة إلى اسF ال6اتk أو الAاحY، ال`Jة، عJ%ان ال*قال أو ال*gلف، الهtNة  ت_�^  ب. 

 �  اجع W*ا فNها األجJ!�ة و وف= أ7LWی�ها.ال�ي أص7رته أو ال7ار، ال!ل7، ال[ف@ة. و ذل� WالA`Jة ل6ل ال*

�دها في W@�ه.  ـ 5`C Fإذا ل YاحAي ص**ها ال�  ت�سل اس�*ارة الY@A أو أداته ال

  صف@ة W*ا فNها ال*�اجع و ال@%اشي و األدوات.  20ـ ال ی�Lاوز الY@A أو ال*قال أك�� م^  6

�ها في ا  ـ 7Qق!ل ن F�X@�  ل*Lلة .ت"Bع الA@%ث ال*QJ%رة ج*�عها إلى ال

� W@�ه .  ـ 8Qق!%ل نW YاحA7 إخ&ار الJلة عL*إلى ال Y@Aال �Qع و نAr قل حق%ق�Jت  

  ال تل�]م ال*Lلة Wإرجاع الY@A إلى صاحAه في حالة ع7م ق!%له . ـ 9

10 .�QJث ال*ق!%لة لل%@Aافآت ع^ الXلة مL*ـ ال ت7فع ال  

�ه في ا 11Qلها ن =@C و ^N�Jل*7ة س Y@AالW لةL*ف� ال�  ل*لف ال*Jاسk. ـ ت@

�ورة ع^ وجهة ن�� ال*Lلة.12BالW �  ـ تع!� ج*�ع األف6ار ال%اردة في ال*Lلة ع^ أراء cات!Nها وال تع!

    

   



 د 
 

  ق�اع� ت#ل�� ال	��ث

و على وجه واحW 7*ا في ذل� ال*�اجع و ال@%اشي  و أدوات الY@A . و   CA4ق7م الAاحY ثالث ن`خ على ورق  ـ1

 �"W �Jال k�XCSimplified Arabic 12 16   على ان ت6%ن ال[ف@ة X 24 . 

�ه أو لC Fق7م إلى جهة أخ�T و ل^ Cق7م  ـ 2Qن =!`C Fابهه لQC أو ما Y@Aه أن ال�w ^N!افقا ی�Cق7م الAاحY خ&اWا م

. F�X@��هي إج�اءات الJى ت�� حQJلل  

مXان ع*له و العJ%ان و رقF   ـ kLC أن ت@�%� ال[ف@ة األولى م^ الY@A على : عJ%ان الY@A و اسF الAاحY و 3

�وني ( ض�ور� ) .�  الفاكH و الهاتف و ال!�78 االل6

4 . Y@Aال ^�� اس*ه في مcأال ی� YاحAعلى ال F�X@�  ـ لB*ان م[7ا��ة ال

��ة و آخ� Wاللغة الف�ن`�ة في صف@ات م`�قلة ع^ WعBها الAع� . 5�  ـ Cق7م الAاحY مل"[ا لA@�ه Wاللغة الع

6 W YاحAسل ال��8ة ال�الي:@�ه ـ یQAة ال�*J�  م^ خالل مJ[ة ال*Lالت على  عJ%ان مLلة ال
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 االفتتاحية
من مجلة التنمية البشرية على عدة دراسات حول قضايا مختلفة من واقع المجتمع شملت  14احتوى العدد 

األسرة والمدرسة والمؤسسة االنتاجية، وجاءت نتائجها في مجملها تعزز اتجاه فائدة والمرافقة والتكفل 
المجتمع من أجل تمكينهم من اندماج أفضل وتحقيق مردود أكبر. وفيما يلي عرض مقتضب والمساندة ألفراد 

  حولها:

عالج المقال األول موضوع العنف المدرسي ومدى مساهمة االدارة في الحد من انتشاره في الوسط  -1
ية والعمل التربوي وذلك بإخضاع دورها للقانون الذي يهدف إلى محاصرة الظاهرة واعتماد األساليب الوقائ

على حل المشكالت التي تواجه تالميذ المؤسسة وتعرقل مسارهم التربوي فضال عن االجتهاد بكل الوسائل 
على تخليص المؤسسة التربوية  –نتيجة قناعة األفراد الذاتية  -المتاحة في غرس القيم الدينية التي تساعد

  من كل مظاهر العنف.

ر الذات كانت المجال الذي تناول المقال الثاني، حيث بينت العالقة بين الهجرة غير الشرعية وتقدي -2
الدراسة انخفاض مستوى تقدير الذات لدى الشباب المقبلين  على هذا النوع من الهجرة و حاجة هؤالء إلى 

 المساندة المعنوية والدعم النفسي لتمكينهم من بلورة تصورات أكثر واقعية في حياتهم.  

وكيف يتم التكفل بها من قبل األخصائي المدرسي في المدارس المتوسطة مشكالت التالميذ األسرية  -3
والثانوية، هو الموضوع الذي عولج في المقال الثالث. يفترض أن ذلك يساهم في تحرير المتعلم من 
انعكاساتها وتأثيراتها السلبية على تحصيله الدراسي. وأظهرت الدراسة فروقا في طريقة التكفل بين 

التعليم المتوسط واألخصائي في التعليم الثانوي مرده إلى اختالف في مشاكل التالميذ األسرية األخصائي في 
 ، و كانت تدخالت األخصائيين عموما ذات طبيعة وقائية أكثر منها عالجية.

العوامل التي يحتكم إليها مركز الضبط لدى الطالب الجامعي وفي مقال رابع تم تسليط الضوء على  -4
ير ومدى تأرجحه بين السيطرة على البيئة المحيطة بها والخضوع لها. كما أظهرته نتائج سلوك هذا األخ

التحقيق فإن عينة الطلبة موضوع الدراسة مالت نسبيا  إلى اعتماد الضبط الداخلي، من منطلق  الحرص 
ة التي تحيط على االنجاز والتفوق بوازع داخلي و ثقة بقدراتهم وشعورا منهم بمستوى من التحكم في البيئ

بهم، مع وجود بعض الفروق بين الجنسين حيث مالت االناث أكثر من الذكور إلى التأثير الخارجي لألشخاص 
 ومال الذكور أكثر من االناث  إلى  التأثر بالحظ أكثر.

العنف داخل األسرة وأثره على جنوح األحداث هو الموضوع الذي تناوله المقال الخامس، ومما أثير  -5
لجو األسري المشحون بالقلق والضغوط بين الوالدين واألبناء ونقص الحب وممارسة العنف يؤدي فيه أن ا

بالحدث إلى البحث عن تحقيق استقراره النفسي ولو باستخدام وسائل واعتماد طرق غير اجتماعية كسلوك 
 طريق االنحراف والجنوح للترويح عن النفس والتنفيس.

الجامعي، وكيف  بلمقاوالتية في تعزيز الفكر المقاوالتي  لدى الطالعالج المقال السادس دور الدار ا -6
يساهم في تعزيز قناعات جديدة تفتح آفاقا واعدة أمام خريجي الجامعات من خالل تفعيل مبادراتهم والتحرر 
من انتظار فرصة التوظيف في القطاع العام أو الخاص. تعرض المقال كذلك إلى أهمية الهيئات  الداعمة 

 قاول الجديد و حاجته إلى المرافقة حتى يتمكن من تجاوز العقبات و االطمئنان على مصيره .للم

تناول المقال األخير حقيقة االنسان وصعوبة حسم الرأي حولها على ضوء التباين الكبير في اآلراء   -7
ت االنسان والتباعد في القراءات فضال عن السطحية الكبيرة التي اتسمت بها العديد منها حيث اختزل

بعض أوجه القصور التي وأفرغته من كثير من أبعاده الجوهرية. سلط  الموضوع الضوء بصفة خاصة على 
ميزت طرق الباحثين في دراستهم لإلنسان، مع محاولة تقييم  بعض اختياراتهم البحثية على ضوء الطبيعة 

 البشرية وخصائصها.
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