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كيف نقارن : طبيعة وأساليب المقارنة في التربية"
 "باستخدام رسم الخرائط

 Nature and Methods of Comparison in Education: 

How to Compare Using  Mapping  Method 

 1رالسيد بك أ. د / عبد الجواد                              

   :مقدمة
وترتيبها   ،ووصفها ،الوسائل والطرق واألدوات العلمية في تحديد األفكارتساعد 

في سياقات ثقافية أو اجتماعية أو علمية أو تربوية، كما أنها تساعد في  
 واستخالص القوانين.  ،عميمتوال ،وعمليات التركيب   ،والتفسير ،عمليات التحليل

المالحظة المباشرة   والمقارنة تساعد الفرد العادي والباحث على تعزيز سبل
لى إوالوصول  ،وغير المباشرة، كما تساعد على تصنيف وترتيب األفكار

 مفهومات وتعريفات قد تتسم بالدقة في درجات متنوعة. 
وازنه به )المعجم   ءبالشي ءالشيوقارن  ،وفى اللغة نجد أن قارنه مقارنة

 (.758الوسيط، ص 
 عملية المقارنة: 

التميز بين األشياء أو األشخاص أو النظم   ن تقدير درجةإ :ويمكن القول
  ؛ تعتمد على المقارنة في كثير من األحوال، والتقدير يرتبط بالتعليمات العلمية

واختيار االحتماالت أو   ، لذا فالمقارنة عملية أو أسلوب أو طريقة تتسم بالعملية
الفرضيات يعتمد على المقارنة في تقدير درجة الصحة واالرتباط في دراسة  

 ظاهرة من الظواهر اإلنسانية أو الطبيعية على حد سواء.

 
  (كفر الشيخ جامعة-كلية التربية )  أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية   1 
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أو بين ممارسات  ،ن دراسة العالقة بين المجتمع والتعليم: إكما يمكن القول
في المجتمع   التعليمي أو مخرجات هذا النظام  ،التعليم وآلياته في نظام معين

يتطلب استخدام المعلومات والبيانات أو المعطيات القومية   ؛في صوره المتعددة
أو الفرضيات التي ترتبط بقضية   ،أو عبر القومية من أجل اختبار االحتماالت 

وقد ارتبط هذا  .أو التربية في مجتمع من المجتمعات ككل ،التعليم ككل
نه ال  إ (: Farrellا ببزوغ ونشأة علم التربية المقارنة فيقول فاريل )ا وثيق  ارتباط  

يمكن وضع تعميمات في دراسة تربوية دون استخدام الدراسة المقارنة أو  
 . المنهج المقارن فيها... كقاعدة علمية

يكون هذا   )وربما بمقولة تتسم بالقطعية  (Anderson)ويأتي أندرسون 
يجب اعتبارها عند   التين كل مجتمع له خصوصيته الثقافية إحيث  ؛تطرف

ا  وذلك عندما يؤكد على أن فهم التربية ونظم التعليم فهم   ،التحليل والدراسة(
بمعنى أن التربية المقارنة يجب   ؛ ال يمكن أن يتم بدون التربية المقارنةكامال  

  وهي  ،وفهم نظم التعليم القومية ،وتحليل ،أو علم في دراسة ،أن تكون جوهرية
 ها من علوم ومجاالت التربية األخرى. غير   عنتتميز في ذلك 

المتعددة التي  التربوي دعنا نقول لقد ساعدت مناهج وأدوات البحث  ولكن
ومن  ،ومالنسون  ،وكاندل ،وجوليان ،ابن خلدون  العلماء القدامى، مثل: قدمها

لعلم التربية   المعرفيوغيرهم في البناء  ،وكوون  ،براى :المعاصرين مثل
المقارنة، وما ورد من إشارات إنما جاء للتدليل على أن هذا العلم قد اعتمد  

التي فسرت  القوانين والحقائقللوصول إلى  ؛على منهجية وأساليب متعددة
وتفسر العديد من عمليات النظم التعليمية في مجتمعاتها وبيئاتها في دول  

ت حل المشكالت التربوية في الدول والتي ساهمت في عمليا ،العالم المختلفة
كذلك في بناء نظم تعليمية وفق حاجات الدول و ، ثقافي ا أو المتعددة  المتشابهة 

ولعل مدخل الشخصية القومية في دراسات التربية   .األخرى ومتطلباتها
العديد من علماء التربية المقارنة بأساليب بحثية   هساهم في  والذي ؛المقارنة

 أبرز المداخل البحثية المستخدمة في التربية المقارنة. متعددة، وكان من 



 أ.د/ عبدالجواد السيد بكر                    طبيعة وأساليب املقارنة

 مجلة التربية املقارنة والدولية 19

 

م2015 إبريل – الثانيالعدد   

منهج البحث هو أسلوب لتقصى الحقائق المرتبطة بظاهرة معينة، ومحاولة  و 
الى  أساسيحيث تهدف هذه العملية بشكل ؛ إعطاء تفسيرات لمثل هذه الظاهرة

بعد ثبات صحتها   –التوصل لبعض القوانين العامة، التي تشكل بدورها 
وغاية الدراسات  .ا يمكن االسترشاد به في مواجهة المشكالت مؤشر   –وصدقها 

لى  إالمقارنة هي استخراج القوانين، وما من شك أن العرب كانوا سباقين 
  ، محاولة استخراج " القانون من وراء كل ظاهرة من الظواهر التي يدرسونها

بيعية ط –أن وراء كل حادثه  يقرر الذيلى ذلك دينهم اإلسالم إيحدوهم و 
يتغير بتغير األمكنة أو   ثابت الن هذا القانون أا " و قانون   –كانت أو اجتماعية 

ِ َتْبِديال  َوَلْن َتِجَد ِلُسناِة   األزمنة﴿ ِليَن َفَلْن َتِجَد ِلُسناِة َّللاا َفَهْل َيْنُظُروَن ِإالا ُسناَة اأْلَوا
ِ َتْحِويال     (.43فاطر، أية سورة ﴾)َّللاا

   What is a Researchا أن البحث يض  أولكن دعنا نقول 

، وذلك (Knotty problems)طريقة يمكن بها حل المشكالت المعقدة  •
 في محاولة من الباحث لتعميق جذور المعرفة اإلنسانية. 

• Research is the manner in which we solve Knotty 

problems in our Attempt to push back frontiers of 

human ignorance. 

 .Research is a way of thinkingوالبحث يمثل طريقة تفكير   •
والبحث طريقة في دراسة الحقائق المتراكمة، ولذا فإن الحقائق   •

 والمعطيات التي تم تجميعها تحدث أو تنضج بواسطة الباحث.
• It is a way of looking at accumulated facts so that a 

collect of data speaks to the mind researcher  

وعلى الباحث   ،خطة أو مخطط البحث األساسية عن طريق البحث  وتختلف
 ا.أن يضع هذه المقولة أمامه دائم  

• Do not confuse research planning with research 

methodology  
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  التعليمي وبلغة المنهج المقارن في التربية: دراسة الظاهرة وليدة النظام  •
 ،واألطر ،ا للمحددات وفق   القومي اإلطارأو  ،الشخصية القومية إطاري ف

 والمفاهيم التي تصلح لذلك.
في   التعليميلى دراسة النظام إكما أن تحرك الباحث وانطالقة ودافعيته 

التربوية   الظواهر وتفسير  ،وتحليل ،مجتمعه أو في دولة بعينها تفيد في فهم
يمكن في ضوئه   الذيالمرتبطة بهذه النظم وفرعياتها، ومن ثم وضع القانون 

سواء في دولة أو في أخرى حسب ضوابط   التعليميفهم آليات وعمل النظام 
وظروف منهجية موضوع الدراسة. كما يمكن هذا القانون   ،ومحددات الدراسة

بط بأداء النظام  لى تعميمات أو حل مشكالت ترتإالمستنبط من الوصول 
لى  إ، ورد كل ظاهرة من الظواهر محل البحث في التربية المقارنة التعليمي
لى إلى معرفة األسباب الحقيقية التي أدت إطارها الثقافي يؤدى إسياقها و 

أو وقت  ،نعليه ال  الذيأو تطورها بالوضع  ،تكوينها على هذا النحو
ال التربية المقارنة يمكن تلخيصه  وهذا العمل الدؤوب للباحثين في مج ،دراستها

 في بعض محاور األسئلة التالية: 
 ؟ )How(: كيف  أوًل 
 االن؟ في بلد ما على النحو القائم    التعليميكيف يكون النظام  •
 النحو؟ كيف أدت هذه السياسة التعليمية إلى ظهور هذه المشكلة على هذا  •
 االن؟ عليه  هي كيف نشأت هذه الظاهرة وأصبحت على ما •

 ؟ (What) ا: ماذاثانيً 
 التعليمي؟ ماذا يحدث في النظام  •
 بصورة جزئية؟   التعليميماذا يحدث في كل فرعية من فرعيات النظام  •
ماذا نفعل إذا واجهتنا مشكلة في المستقبل القريب من نوع ما أدت الى  •

 التعليمي؟ النظام  داء فيالتقليل من فعاليات األ
يتم   كي، التعليميماذا يمكن أن نغير أو نضيف أو نحذف في النظام  •

 األداء؟ تحسين 
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 تجربتهم؟ نستفيد من  كيماذا فعل الخرون  •
 ؟Why)) ا: لماذاثالثً 
 النتيجة؟لى هذا الفعل أو تلك إلماذا أدت موجهات النظام  •
 ذلك؟أو  التعليميلماذا ندرس هذا النظام  •
 النحو؟ لماذا ظهرت هذه المشكلة على هذا  •
رغم   التعليميالنظام  األداء فيلى صعوبات في إلماذا أدى هذا التنظيم  •

 محدد؟ نظري  مسايرته لنموذج
ولعلنا نتذكر تساؤل أو مقولة لوارايز الرمزية المختصرة: ما هو كائن   •

 الكيفية؟ هو عليه ألنه نما بهذه الطريقة أو بهذه  الذيبالوضع 
• What is? Is as it is because it grew that way or this 

way? 

بغرض حل  ، وذلكوتكمن مهمة البحث في دراسة العالقة بين هذه المتغيرات 
وليكون موضوع الدراسة ذا  ،تكون مشكلة كيويؤكد هذا أن المشكلة  ،المشكلة

فإن المشكلة البحثية البد أن تنبع من الباحث نفسه. وعلى هذا يمكن   ؛قيمة
 :التالين خطوات محددة يمكن اتباعها على النحو إ :القول

  وهذه  Selection of the Research problemاختيار مشكلة البحث  -1
 على:   تحتوي بدورها 

 .(Definition)ا تعريف المشكلة تعريفا محدد   -2
كما يقول العديد من الباحثين في صورة شبة   :1983 ليدي (leedy) تقول

 :إجماعية حول تعريف وتكوين المشكلة التي سيسعى البحث الى حلها
• It is about recognizing and formulating the problem, 

which the research seek to solve. 

• If it does not address a problem and seek to solve it 

then. 

• Li (is not) strictly speaking research researching. 
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 ويقول فيرما وماليك:  -3
وحيث يجب أن توضح   ،أن يعبر السؤال عن المشكلة في أحسن صورة يجب 

 لى الدراسة. إمن االحتماالت التي تدفع  امن البحث مزيد   (Piece)كل جزئية 
وهنا نود أن نسوق الخصائص التي يجب أن تتوافر في أسئلة الدراسة على 

 Go to the heartالباحث أن يدخل مباشرة في قلب المشكلة التي حددها 

the research being addressed 
 Be simplyا ببساطة ووضوح عن المشكلة  يجب على الباحث أن يكون معبر  

and dearly expressed 

  .البحثية على استخدام رسم الخرائطوتركز الورقة 
 رسم الخرائط في المنهج المقارن: ❖

  تمثل طريقة عرض المعطيات الثقافية والتربوية باستخدام رسم الخرائط 
ما يمكن توظيفه في طرق البحث   مه  ( مدخال  Cartography كارتوجرافىال)

والخرائط  ،والجداول ،فعن طريق الرسوم البيانية والخطية  .في التربية المقارنة
التي ال يمكن أن  و ودراسة عبقرية المكان،  ،يمكن توصيل المعلومات المكانية

 ا بواسطة وسائل لفظية أو عددية. تنقل تمام  
يرتبط   والذي ،مدخل العوامل الثقافية ىلإويحتاج الباحث في التربية المقارنة 

 التربوي من أجل عملية التحليل  ؛الشخصية القومية بتحديد مالمح وسمات 
كما أن عدم التحديد والتداخل بين عناصر الثقافة في   .المقارن التي يقوم بها

تأثر البد من أخذها في االعتبار عند تفسير  و مجتمع ما، تخلق عمليات تأثير 
  ، ظاهرة من الظاهرات التربوية، خاصة عند دراسة دينامية التحول الثقافي

التي أصبحت ثقافتها متميزة  و  ،والتفاعل الثقافي في مجتمعات عالم اليوم
حسب درجة تقدمها وذلك  ،والتعاونية ،والتبادلية ،والتغلغلية ،بالتعددية
 .الحضاري 

وأساليب  ،طرق من ويعمل أسلوب رسم الخرائط الثقافية للمجتمع مع ما توفره 
للباحث عند دراسته للنظم   المنهج المقارن من معطيات في تكوين رؤية جيدة
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حيث تمكن   وظواهرها؛ ،وحاالتها ها،أو دراسته لمشكالت ،التعليمية المختلفة
عدادها، مما يساعد في عمليات إ الخرائط من ترتيب المعلومات حسب طرق 

 والمقارنة. ،والمناظرة ،والتحليل ،والتفسير ،الوصف
وتحديد الدالالت، وكل هذا  ،وفهم الخصائص  ،استخالص النتائجفإن وبالتالي 

وفى ذلك وجهة نظر وهى: أن   المقارنة، يخدم الدراسة في التربية يكون مدخال  
 ،والحضارات ، المدن، و والثقافات  ،العادات و  ،ال يدرس الشعوب  الجغرافي

ليها على أنها أجزاء من  إبل ينظر  ؛استغالل األرض لذاتهاو  ،أنماط السكنو 
فالمكان هو   ؛توضح صفة أو شخصية المكان ،ات متبادلةكل ذات عالق

أو   ،أو نطاق ،سواء كان منطقة ،ليفهمه الجغرافيالذى يتطلع إليه  الشيء
ا ولكن من زاوية أنه  باحث التربية المقارنة أيض   هوهو ما يتطلع إلي ،إقليم

  وفهمه للمنطقة التي يقع فيها نظام  ،وتحليله ،في دراسته رئيسي ثقافي مدخل 
وقد قام كل من هانز  .أو حالة يدرسها ،أو مشكلة من مشكالته تعليمي،
(Hans)،  ومالينسون(Mallinson)،  وبروك(Brock) ،  وماك بارتالند

(Mac Partland) سواء كمدخل للتحليل المقارن  ؛بدراسة العوامل الجغرافية، 
 أو في رسم الخرائط المدرسية. ،أو لدراسة تأثيراتها في ظاهرة بعينها

  Area Studiesدراسات المنطقة البتقديم نموذج  (Bereday)كما قام بريدى 
الحالية من هذا النموذج في توضيح  وتستفيد الدراسةفي التربية المقارنة، 

 . التعليميأسلوب رسم الخرائط الثقافية لتحليل النظام 
أو على شخصيات األقاليم أو   (Area)ا كان التعرف على المنطقة وإذ 

، فإن  الجغرافيأعلى مراحل الفكر  يعد  (Regional Personality)المناطق 
الذى يرتبط بالخصائص   National Characterدخل الشخصية القومية م

فالعالقة بين  ما في دراسات التربية المقارنة، وهكذا  مه  المكانية يعتبر مدخال  
عالقة   وشخصية اإلقليم في الجغرافيا  ، الشخصية القومية في التربية المقارنة

ن الشخصية اإلقليمية شيء أكبر من مجرد المحصلة  إعضوية، حيث 
جسم اإلقليم  أالرياضية لخصائص وتوزيعات األقاليم، أي شيء أكبر من مجرد 
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دها وتميزها بين سائر  ا عما يعطى منطقة تفر إنما تتساءل أساس   فهيوحسب، 
المناطق، ومحاولة أن تنفذ الى )روح المكان( لتستشف )عبقرية الذاتية( التي  

 تحدد شخصيته الكامنة، وهو ما يعرف كاصطالح عام "عبقرية المكان". 
في ثالث  ، وحددهاعوامل تكوين األمة النموذجية Hans قدم هانزو 

وامل الدينية، والعوامل والع ،العوامل الطبيعية، وهي: مجموعات رئيسية
واعترها مفسرات ثقافية لتوجيه النظم التعليمية، كما اعتبرها قوى   ،الالدينية

مساعدة في تحديد مشكالت هذه النظم، وترتبط هذه العوامل بشخصية اإلقليم  
-Long)والتي ترتبط بدورها بالعوامل الثقافية طويلة المدى  ،التي نتحدث عنه

rang Factors)  تخدمها موهلمان التي اس(Moehlman)   في طريقته لتحليل
 . التعليميودراسة النظام 

ا من األسس  ومن هنا يكون تمثيل العوامل الثقافية بمكوناتها المتعددة خرائطي  
وعن   المجتمعي،التي يمكن أن تقوم عليها توصيف المعطيات في إطارها 

طريق رسم الخرائط يمكن تصميم خرائط تبين العوامل الثقافية السائدة في عالم  
 ،ورسوم ،(، كما يمكن تصميم جداولالحداثةما بعد ، الحداثة ،اليوم )العولمة

: خرائط ، مثلوخرائط للمكونات الفرعية لنظم التعليم سواء في صورة مراحل
للمناظرة، أو في صورة خرائط  أو خرائط  ،وصفية، خرائط عالقات )تفسيرية(

، أو خرائط حصر  التربوي تربوية( يمكن استخدامها في التخطيط )مدرسية 
 والخبرات الدولية في مجاالت التربية المتعددة. لالتجاهات،

الصعوبات التي يواجهها الباحث عند استخدام رسم الخرائط في دراسة  ❖
 وتحليل النظم التعليمية: 

: يمكننن للباحننث فنني التربيننة المقارنننة أن يعتمنند علننى األداةصعععوبات دعععداد  -1
الزمانيننة( أي التنني  –)الخننرائط المكانيننة  أعنندها الكننارتوجرافىالخننرائط التنني 

والمجموعات اإلقليمينة، ومنن أمثلتهنا كمنا  ،واألقاليم ،والمناطق ،تمثل الدول
ينننننة، الجغرافو االقتصنننننادية، و تنننننرى الدراسنننننة الحالينننننة: الخنننننرائط االجتماعينننننة، 

وهنذه  .خرائط المناطق متعددة الثقافنات و قافية، ثالو االقتصادية، و السياسية، و 
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الدراسة، أو فني  االخرائط قد تكون خرائط بمفهوم الخريطة التي أشارت إليه
يكننون  لك، وبننذ ىكننارتوجرافأو تمثيننل  بينناني،، أو رسننم جنندوليشننكل عننرض 

يتنندرب علننى قنننراءة أن  الكارتوجرافينننةإعننداد األداة  ةعلننى الباحننث فننني مرحلنن 
ا رسنم ة قبل البندء فني اسنتخدامها، كمنا أننه قند يكنون علينه أيضن  طلغة الخري

 ،أو باسنتخدام التقنينات الحديثنة ،أو بمساعدة رسام الخرائط ،االخرائط منفرد  
بينننننننننرت أو فنينننننننننات أسنننننننننلوب ، والحاسننننننننوب  ،األجهنننننننننزة اإللكترونينننننننننة :مثننننننننل

Program Evalution & rievew Technique (P.E.R.T). 
ا كانت طريقة رسم الخرائط : لما التربوية –صعوبات دعداد الخرائط الثقافية  -2

فنني التربيننة المقارنننة يجننب أن تننرتبط بطريقننة أو نمننوذج أو أكثننر فنني توجيننه 
سننواء كانننت خريطننة  (التربويننة –الثقافيننة )ورسننم الخريطننة  ،عمليننة تصنننيف

إن إال  ؛طبيعينننة الدراسنننة المقارننننة لدولنننة أو أكثنننر حسنننب و  أو أكثنننر،واحننندة 
 : التي يمكن أن تتمثل في والتربوي صعوبات اإلعداد الثقافي 

والتننني يختارهنننا  ،تحديننند وحصنننر المكوننننات والعناصنننر الثقافينننة بفرعياتهنننا •
الظننناهرة محنننل و  ،طبيعنننة الحالنننةو  ،أو تحنننددها مشنننكلة الدراسنننة ،الباحنننث 
مختننننارة للمقارنننننة. وهننننذه أو الدولننننة ال ،سننننواء فنننني دولننننة الباحننننث  ؛الدراسننننة

ضرورة الدقة في تحديد مفهومات العناصنر الثقافينة  :الصعوبة تتمثل في
أو بيانننات مجدولننة  ،أو رسننوم ،ووضننعها فنني شننكل خننرائط ،قبنل تصنننيفها

 يدخل في عملية التحليل. ثقافيحسب ما يناسب كل عنصر أو مكون 
مكونننننننات الهيكننننننل  :، مثننننننلالتعليمننننننيتحدينننننند وحصننننننر مكونننننننات النظننننننام  •

التعلنننيم النظنننامي، أو التعلنننيم  )مراحنننلوتحديننند الننننظم الفرعينننة  التنظيمننني،
( وهنننذه تكنننون ...وغيرهنننا ،الدراسنننات العلينننا والبحنننوث النظنننامي، أو غينننر 

بدرجة صعوبة أقل منها في حالة المكوننات الثقافينة المنؤثرة، كمنا يحتناج 
تحدينند الجهننود  :لننىإ النندوليالباحننث فنني التربيننة الدوليننة وبننرامج التعنناون 

ووضنع جنداول  ،وذلك قبنل تصننيفها، وأهداف ومحتوى البرامج ،التعليمية
 أو خرائط لها.
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، التعليمننيوالنشنناطات التنني تننتم داخننل النظننام  ،تحدينند وحصننر العمليننات  •
وعمليننة قبننول  ،اإلدارة التعليميننة :مثننل ،حسننب الحالننة التنني سننيتم دراسننتها

 ،وإدارة الفصننننل ،المدرسننننية المبننننانيو  ،وإعننننداد المعلننننم وتدريبننننة ،الطننننالب 
 ....إلخ ،واستخدام الوسائط واألدوات التكنولوجية

: ويقصننند بهنننا ربنننط خريطنننة أداة التمثينننل صععععوبة دععععداد اريحعععة التحليعععل -3
تحدينند ، و وذلننك بهنندف اسننتخالص النتننائج ؛الكننارتوجرافى بالخريطننة الثقافيننة

وربننط المننؤتمر الثقننافي بالظنناهرة أو المشننكلة المدروسننة،  ،العالقننات النسننبية
الخننريطتين منن أجنل التحلينل ثننم المقارننة يتطلنب وضننع  ربنط مكوننات كنالو 

تندريب و إعنداد  :وهنذا يتطلنب  .وتحديند لغنة لقنراءة الخريطنة ،ورمنوز ،مفاتيح
 أو تعلم لغة الكارتوجرافى الستخدامها في التربية المقارنة. ،لباحث ا

ن الصننعوبات الننثالث السننابقة تمثننل عمليننات إجرائيننة إ يمكننن القننول:وممننا سننبق 
حينث يضنع الباحنث  الخرائطني.ترتبط بمراحنل البحنث باسنتخدام طريقنة التمثينل 

أو المشكلة المدروسة في إطارها الثقنافي، باسنتخدام طريقنة  ،أو الحالة ،الظاهرة
لننى، ثننم يقننوم أو أخننرى مننن طننرق نمنناذج البحننث فنني التربيننة المقارنننة كمرحلننة أو 

 ،ا، ثننم يننربط فنني المرحلننة الثانيننة بننين محتننوى الخننرائط الثقافيننةبتمثيلهننا خرائطينن  
 وبين الحالة المدروسة.

 رسم ارائط المقارنة:   كيفية ❖
 :مما سبق يتضح أن الخرائط تمثنل أداة مفيندة للباحنث فني مينادين متعنددة منهنا

نهننا إحيننث  ؛والجيولوجيننا ،والزراعننة ،والتعلننيم ،واالجتمنناع ،واالقتصنناد  ،الجغرافيننا
وعرض نتائج الدراسنات، ويمكنن تميينز فئتنين  ،تساعد في عرض المادة العلمية

تخننتص بإنشنناء الخننرائط الطبوغرافيننة  األولىفعع مننن فئننات النشنناط الكننارتوجرافى: 
فتشننننتمل علننننى  الثانيععععةا التفصننننيلية لبيننننان المننننناطق األرضننننية أو البحريننننة، أمننننا 

 ،والنننندخل ،والعمننننران ،الخننننرائط االجتماعيننننة، بمننننا تتضننننمنه مننننن خننننرائط السننننكان
وتقنننوم فلسنننفة التمثينننل الكنننارتوجرافى فننني العلنننوم  .والتعليمينننة ،واألحنننوال الصنننحية
ماعية على حقيقة أن وصف موضوعات هذه العلوم ذو طبيعة اإلنسانية واالجت
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ونقننل عبقريننة  ،كمننا أن مغننزى العمننل علننى توضننيح النصننوص العلميننة ،خاصننة
ومصننطلح يصننف طريقننة الحينناة،  ،المكننان الثقافيننة واحنند مننن هننذه الموضننوعات 
، حينث تشنكل ثقافنة األنثروبولنوجيينوميدان التعريف بها متشعب ويجيد حسنمه 

اسنننية لعملهنننم، كمنننا أن للثقافنننة أهميتهنننا الخاصنننة فننني مجنننال الفكنننر المنننادة األس
ثقافتهنننا  (أو جماعنننة ،مجتمنننعأو  ،أمنننة) سنننواء كنننل جماعنننة بشنننريةلف الجغرافننني؛

هننو فنني  االجتمنناعي اإلقليمننيالمميننزة، ودراسننة المجموعننة اإلنسننانية فنني تميزهننا 
 ا.حقيقته جغرافية اجتماعية يمكن تمثيلها كارتوجرافي  

 : التعليميلبيانات النظام  )الخرائحية(ارتوجرافية الك المعالجة ❖
تصنف الخرائط بطرق متعددة ولكن عند تصنيفها على أساس محتوى الخريطة 

 :أو المتعنننددة األغنننراض، مثنننل ،الخرائط عامنننة الغنننرض بننن  فإننننه يمكنننن تسنننميتها
ويسنننننتخدم  .الخنننننرائط الطبوغرافينننننة، أو الخنننننرائط الخاصنننننة ذات الغنننننرض الواحننننند 

خريطننة الكثافننة التنني تختلننف عننن الخريطننة  :الكننارتوجرافى خننرائط متعننددة منهننا
الطبوغرافية من ناحية أسلوب قراءتها، حيث تقرأ خريطة الكثافنة علنى المسنتوى 

وصننف لثقننافي، ويمكننن العننام، بينمننا تقننرأ الخريطننة الطبوغرافيننة علننى المسننتوى ا
 :التاليالمعالجة الكارتوجرافية في ثالث مراحل رئيسية على النحو  عملية

 )أول :للدراسععة الحقيقععيااتيععار البيانععات مععت المجتمععي الثقععافي  مرحلععة -1
أو  ،ا لنننوع الظنناهرةوتختلننف نوعيننة البيانننات تبعنن   الخريطننة(،مراحننل إعننداد 

 مثل: ،أو المشكلة ،الحالة
أمننناكن اإلقامنننة أو أمننناكن  :، مثنننل(Point Data)بياننننات الموضنننع  •

 المدارس.
 واألنهار. ،الطرق  :مثل ،(Line Data)بيانات خطية  •
 ،والحيناة النباتينة ،أنمناط المننا  :مثل ،(Area Data)ة بيانات مساحي •

 .واستخدام األرض 
مثننل السننكان لكننل كيلننو متننر  (Volumetric Data)بيانننات الحجننوم  •

 مربع.
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مرحلععة نقععل المعلومععات علععى الخريحععة  واسععحة طععرت الترميععز المختلفععة  -2
 :وتنقسم هذه المرحلة الى ثالث مراحل فرعية

وفيهننا يننتم نقننل انتقنناء البيانننات  :معالجععة المععادة الجيرافيععة اإلحصععائية •
ف التي تستخدم فني تصنميم الخريطنة، ويحكنم علمينة االنتقناء هنذه الهند 

 من تصميم الخريطة.
وفيهنننا ينننتم عنننرض البياننننات المختلفنننة علنننى الخريطنننة  :البيعععانيالتمثيعععل  •

رموز الموضع  :ومنها ،واألشكال البيانية ،بواسطة مجموعة من الرموز
 .والننننقط ،والمثلثنننات  ،ومثلهنننا الننندوائر ،(Point Symbols) النقطننني

وتظليننل  ،خطننوط الكنتننور ومثلهننا ،(Line Symbols)ورمننوز الخننط 
 ،ورمنننوز المسننناحة المسننناحي.المسننناحات بنننين الخطنننوط فتأخنننذ الشنننكل 

 والموقع. ،والفراغ ،والحجم ،والشكل ،وتأخذ صفة اللون 
يقنع بداخلنه عناصنر  النذي: وفيها يصمم الكارتوجرافى اإلطار التصميم •

الفنننراغ داخنننل هنننذا اإلطنننار، بحينننث يمكنننن و  ،ويقنننرر المسننناحة ،الخريطنننة
 ومقياس الرسم. ،والعناوين ،لها في وضع دليل الخريطةاستغال

: وتعتبنننننر المرحلنننننة النهائينننننة فننننني المعالجنننننة اسعععععتخدام الخريحعععععة مرحلعععععة -3
 ؛والتحلينل، والتفسنير ،القنراءة ، وهني:الكارتوجرافية وتتم فني ثنالث خطنوات 

حيث تعد قراءة الخريطة الخطوة األولى في استخدامها، وتبندأ بحنل الشنفرة 
 وهنني ؛وتحليننل الخريطننة هنني الخطننوة الثانيننة .ز الكارتوجرافيننةقننراءة الرمننو و 

 ،تمد القارئ بالمعلومات األساسية التي تمثل ضرورة للوصول الى التفسير
فيصل القارئ في هذه الخطنوة  ؛ا تفسير الخريطةأما  .اا أو مرئي  وقد تتم كمي  

وتعتبنننر أهنننم خطنننوات اسنننتخدام  ،لنننى بحنننث العوامنننل المنننؤثرة فننني الظننناهرةإ
الخريطننة. والدراسننة الحاليننة تعتبننر هننذه المراحننل فنني إعننداد الخريطننة بمثابننة 
موجهننات للباحننث فنني رسننم الخريطننة الثقافيننة للدولننة أو النندول المختننارة فنني 

ط رسنم الخريطنة بنمنوذج أو أسنلوب بن ذلك ر بن دراسته المقارنة، على أن ينتم 
 من أساليب المنهج المقارن.
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ورسعععم الخريحعععة  ،كعععارتوجرافى( فعععي التربيعععة المقارنعععةالالخعععرائط )رسعععم  ❖
 التربوية:

والنمنناذج  ،والكتابننات  ،تبننين الدراسننة الحاليننة، أن طريقننة رسننم خننرائط للنصننوص 
جمنع  وهنييجب أن تتضمن عملية قبلينة حيث المستخدمة في التربية المقارنة، 

دولنننة الدراسنننة، وهنننذه أو  ،أو إقلنننيم ،والتربوينننة فننني مجتمنننع ،المعطينننات الثقافينننة
فعلنننى الباحنننث  السنننابق ذكرهنننا.ا منننع عملينننة التمثينننل الكنننارتوجرافى تمامننن   تتشنننابه
القوى الثقافية المؤثرة بأنواعها ، و طار الخارجيورسم خرائط لإل ،وجدولة ،تبويب 

أو  التعليمننني،التننني يقنننوم بتشخصنننيها منننن أجنننل تحلينننل وفهنننم النظنننام و  المتعنننددة،
 التعليمي،لى عمل مثل ذلك بالنسبة للنظام إوينتقل الباحث  الظاهرة المدروسة،

والخرائط  ،أو الحالة المدروسة، وبعدها يقوم الباحث بالربط بين الخرائط الثقافية
والبياننات والتني قنام بنالربط التعليمية التي يجب أن تتوافر فيها كافنة المعلومنات 

 بينها وبين واحد من أساليب البحث المقارن.
 ارائط المنهج المقارن: 

حسنب التطبيقنات المطروحنة لمننهج ، و تتنوع الخرائط حسنب المفهومنات النظرينة
 ،وأسننناليبه التننني قننندمها العلمننناء السنننابق اإلشنننارة إلنننيهم ،وطرقنننه ،البحنننث المقنننارن 

 :ليالتاويمكن سردها على النحو 
 ارائط التمثيل الكارتوجرافى للمفهومات والنظريات: -1

 Postالحداثننننة ومننننا بعنننند  Modernityيمكننننن تمثيننننل مجننننال نظننننم الحداثننننة 

modernity حيث تمثنل هنذه المجناالت معطينات  ؛في كتابات التربية المقارنة
 :ثقافيننة يمكننن أن يسننتخدمها الباحننث فنني رسننم خريطننة للقننوى الثقافيننة ممثلننة فنني

( يبنننين خريطنننة تمثينننل 3وشنننكل ) .والنظرينننات التننني تواجنننه التربينننة ،المفهومنننات 
ونظرينات التربينة  ،مجال نظم الحداثة وما بعد الحداثنة، كمنا يمكنن تمثينل صني 

ا لهنذه قدمنه باولسنتون أيضن   النذيالتعنديل و  ،(4ا فني شنكل )المقارنة والدولية كم
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ا خريطننننننننة التضنننننننناريس المفاهيميننننننننة وأيضنننننننن   ،(5الصنننننننني  والنظريننننننننات شننننننننكل )
 (.1نظر المحلق )االمعاصرة،  لأليدولوجيات 

 ارائط التمثيل الكارتوجرافى لنصوص التربية المقارنة: -2
التني تقنوم عليهنا علمينة ويمكن عن طريق هذه الخرائط تمثيل األسس والمبنادئ 

والتنني يمكننن اسننتخدامها فنني تحليننل  ،المقارنننة مننن خننالل كتابننات البنناحثين فيهننا
وهنى  ،ودراسة المشكالت التعليمية فني الندول المختنارة للمقارننة ،النظم التعليمية

والتربوية التي تمكن الباحث منن إجنراء  ،خر من المعطيات الثقافيةآا تمثل نمط  
ة ذلك ما قدمة باولستون في الموسنوعة الدولينة للتربينة، ومنن التحليل، ومن أمثل

أو نصنوص توضنيحية  ،تغيير تمثيل المعرفة وذلك لكتابنات محنددة فني المجنال
 IIIustrative)فني نصنوص التربينة المقارننة مننن الخمسنينات النى التسنعينات 

Texts) .وهذه الخريطة تضع أمام الباحث أداة مساعدة فاعلة 
 .Moehlmanوالمناطق الثقافية، موهلمان  النظري  طريقة النموذج •
  Mallinson.مالينسون مدخل الشخصية القومية،  •
 Bereday.نموذج دراسات المنطقة، بيريدى  •
 .Paulstonطريقة رسم الخرائط االجتماعية، باولستون  •
-Noah ، ننواة وايكسنتينDependency Theoryطريقنة االعتمناد  •

Eckstain 
باسعععتخدام نمعععوذل حعععل المشععع الت لبريعععان  توجرافيعععاكار مثعععار: رسعععم اريحعععة 

 هولمز:
 ،ا منن النتحكم فني عملينة جمنع المعلومنات ا كبينر  توفر طريقة هولمز للباحنث قندرَ 

حيننث  .لمجتمننع أو دولننة مختننارة فنني الدراسننة المقارنننة قيمننيووضننعها فنني إطننار 
يجنب أن تخضنع و يرى هولمز أن التربينة المقارننة علنم منن العلنوم االجتماعينة، 

لى عملية اختيار من بين كم هائل متناح منن هنذه إعملية جمع المعلومات فيها 
يرتبط بعملية التحليل أو قد ال يرتبط بها، ومن ثم فإن القدرة على و المعلومات، 
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تمثننل مهننارة يجننب أن  Manageability of Dataالننتحكم فنني المعطيننات 
 يتمتع بها الباحث.

( فني رسنم الخنرائط ومنهجيتنه 1999بكر ) عبد الجواد )يمكن الرجوع الى بحث 
مجلننننة التربيننننة التنننني تصنننندرها الجمعيننننة  فننننيوالمنشننننور  المقارنننننة(،فنننني التربيننننة 

 المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية.
 اسات التربية المقارنة:تصور مقترح لستخدام الكارتوجرافى في در 

يمكن الباحث في هذا المحور أن يقوم بتقديم تصور لكيفية أو منهجية توظينف 
رسنننم الخنننرائط )كنننارتوجرافى( فننني وصنننف العوامنننل الثقافينننة المنننؤثرة فننني النظنننام 

وذلنننك باعتبنننار التنننناول السنننابق لمفهنننوم التمثينننل الكنننارتوجرافى ورسنننم  التعليمننني
واالجتماعينننة، وحينننث يمكنننن االسترشننناد بتمثينننل  الخنننرائط فننني العلنننوم اإلنسنننانية

المفهومننننات والظنننناهرات والعوامنننننل الجغرافيننننة أو العنصنننننرية أو الدينيننننة السنننننابق 
لهننا  وكننذلك تقننديم كيفيننة توظيننف رسننم الخننرائط فنني  كارتوجرافيننةعننرض خننرائط 

المختنننار أو المشنننكلة أو الظننناهرة  التعليمنننيوصنننف عناصنننر ومكوننننات النظنننام 
فنننني ضننننوء  التعليمننننيالقيننننام بعمليننننة دراسننننة وتحليننننل النظننننام محننننل الدراسننننة، ثننننم 

 :التاليالمداخل الثقافية ويمكن أن يكون ذلك على النحو 
 :الثقافي(رسم ارائط ثقافية )التحليل  -1

تؤكنننننند الدراسنننننننة الحالينننننننة علننننننى أن رسنننننننم الخنننننننرائط التنننننني يسنننننننتخدمها الباحنننننننث 
مثنل أداة منن أدوات طريقنة المقارننة التني يسنتخدمها الباحنث، أي ت كنارتوجرافىال

أنه ليس طريقة أو أسلوب بحث قائمة بذاتها، بمعنى أن اسنتخدام الكنارتوجرافى 
م مننع ءارنننة التنني تتننواالبنند أن يقتننرن بأسنناليب أو نمنناذج البحننث فنني التربيننة المق

 ،حينث تنوفر هنذه األسناليب أو النمناذج مجنال ووصنف األطنر الثقافينة ؛الخرائط
كمنننا أن  ،ا قنننانون أو معينننار المقارننننة، وتحننندد أيضننن  التعليمنننيومكوننننات النظنننام 

لننى حنند كبيننر بعمليننة اختيننار إتمكننين الباحننث مننن رسننم خريطتننه الثقافيننة يننرتبط 
التننني سنننيحددها مننننهج دراسنننته، و  ،المقارننننة واحننند منننن أسننناليب أو نمننناذج التربينننة

 ومن هذه األساليب أو الطرق:
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وتتعنننندد أنننننواع الخننننرائط الكارتوجرافيننننة فنننني التربيننننة المقارنننننة، حسننننبما أوضننننحت 
ويمكنن عنن طرينق رسنمها تصنوير األوضناع الثقافينة والتربوينة ، الدراسة الحالينة

 ألقطار ومناطق العالم ومنها:
 ،والفلسنننننننننفات  ،تبنننننننننين أهنننننننننم النظرينننننننننات  وهننننننننني: المفاهيميعععععععععةالخعععععععععرائط  -1

فنني دولننة مختننارة أو مجموعننة ...، وغيرهننا ،والقننيم السننائدة ،يننديولوجيات واأل
 دول.

التي تمثل كتابات ومبنادئ تركنز عليهنا مباحنث التربينة و : ارائط النصوص -2
 وتعتمد عليها طرقها، أي أنها خرائط محصلة معرفية. ،المقارنة المختلفة

، والعرقيننننننة ،: ويننننننتم فيهننننننا عننننننرض العوامننننننل الجغرافيننننننةثقافيععععععةالط خععععععرائال -3
التاريخيننننة حسننننب أسننننس ، و السياسننننيةو  ،االقتصننننادية، و الدينيننننة ،العنصننننريةو 

 التمثيل الكارتوجرافى.
ومكونننات نمنناذج  ،: وفننى هننذا النننوع يمكننن تمثيننل عناصننراععرائط النمععاذل -4

عرض المكونات، وربطها بمجاالت التحلينل  للتركيز علىالتربية المقارنة، 
ونماذجهنننا النظرينننة  ،المقنننارن، وكنننذا إعنننداد وتهيئنننة أنمننناط التربينننة المقارننننة

 للتطبيق على حاالت النظام التعليمية المختارة للدراسة.
: وفننى هننذا النننوع تمثيننل هيكننل ومكونننات التعليمععياععرائط م ونععات النظععام  -5

وقطاعننات  ،ومسننتويات  ،ين مراحننلالنظننام فنني دول المقارنننة حتننى يمكننن تبنن 
وبيننننان  ،والتعننننرف علننننى مسننننميات المراحننننل فنننني النننندول المختننننارة ،التعلننننيم

 العالقات بين مستويات النظم التعليمية.
تشنننمل عناصنننر تحلينننل النظنننام  وهننني: التعليمعععياعععرائط عمليعععات النظعععام  -6

، مثنننل بداينننة مرحلنننة تعليمينننة وقبنننول الطنننالب فيهنننا وإعنننداد المعلنننم التعليمننني
المدرسننية واإلدارة التعليميننة والمدرسننية وعالقاتهننا األفقيننة والرأسننية  انيوالمبنن 

 األخرى. التعليميوعمليات النظام 
خننرائط طبيعيننة تننربط بننين خصننائص  وهنني: اععرائط تمثيععل ومحاكععاة الواقععي -7

 ،والطننرق ومسنناراتها ،علننى وجننه الخصننوص  وتضاريسننه ،اإلقلننيم الطبيعيننة
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وتحدينننند أمنننناكن  ،ؤسسننننات التعليميننننةومواقننننع الم ،وتوزيننننع البحننننار واألنهننننار
واألماكن المحرومة. كما  ،وكثافة توزيع مؤسسات التعليم ،الكثافة الطالبية

يمكننن بيننان مننؤثرات محننددة ووصننفها فنني عمليننة التحليننل عننن طريننق هننذه 
 للظاهرة. بيانينها خرائط تسجيل إالخرائط، حيث 

 تصور لخحوات منهج رسم الخرائط في التربية المقارنة: 
وعناصننر ومكونننات هننذا اإلطننار كمنندخل  والمعرفنني، اإلطننار الثقننافيإن تحدينند 
ينرتبط  ؛وكأساس من األسس التني يقنوم عليهنا المننهج المقنارن  ،ارن للتحليل المق
مننن  والتربننوي وتبويننب المعلومننات والمعطيننات فنني شننقيها الثقننافي  ،بعمليننة جمننع

مصننادرها، وتحننتم الموضننوعية عنندم تنندخل رؤيننة الباحننث الشخصننية فيهننا، حتننى 
 كنارتوجرافىالوالمقارننة، وحتنى ينتم التمثينل  ،والتحليل ،ال تتأثر عمليات التفسير

 لهذه العناصر والمكونات بصورة مزعجة.
للمعطينننات الثقافينننة والتربوينننة بشنننكل  كارتوجرافينننةإن تمثينننل ورسنننم خنننرائط  -1

والمقارننة  ،والتحلينل ،والتفسنير ،يمكن الباحنث منن إجنراء عملينات الوصنف
وحسنب طبيعنة المشننكلة موضنع الدراسنة يكننون أداة  ،حسنب الندول المختننارة
إذا تننم وفننق قواعنند الرسننم  ؛والتفسننير ،عمليننات التحليننل ذات قيمننة مننؤثرة فنني

 والمقارنة الكارتوجرافية السابق تناولها في الدراسة. ،الكارتوجرافى
ورسنننم الخنننرائط الثقافينننة والتربوينننة حسنننب  ،إن عملينننة التمثينننل الكنننارتوجرافى -2

والعوامنل  والظنواهر، ،أنواعها التي عرضت لها الدراسة من خرائط المفاهيم
أو خننننرائط توزيننننع معاهنننند  التعليمنننني،أو خننننرائط مكونننننات النظننننام  ،يننننةالثقاف

أو الخنننننرائط التننننني ينننننتم تصنننننميمها لوصنننننف عملينننننات  ،ومؤسسنننننات التعلنننننيم
 ،أو غيرهنننا منننن خنننرائط التخطنننيط والسياسنننة التعليمينننة التعليمننني،اإلصنننالح 

 ،تحديند جواننب الظناهرة :ومنهجها الذى يتطلب  ،وهذه الخرائط لها طرائقها
األفكننننار و  ،أو الحالننننة المدروسننننة فنننني إطننننار ثقافننننة مجتمعهننننا ،أو المشننننكلة

بعنناد أالمختننارة للدراسننة، وعلننى هننذا يشننترط أن تبننين الخننرائط خصوصننية و 
 وأن تيسر وتتكامل مع أدوات التحليل التي توفرها مناهج البحث.  ،الظاهرة
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فى إعننداد اسننتمارة لتحكننيم يتطلننب صنندق وثبننات عمليننة التمثيننل الكننارتوجرا -3
ومعطيات التحلينل سنواء الثقافينة  ،العناصر المعرفية المتضمنة في مداخل

، عرقيننة، و تاريخيننة، و اجتماعيننة، و اقتصننادية، و سياسننية، و جغرافيننة )عوامننل
وقنننننيم وفلسننننننفات اجتماعيننننننة  ،نظريننننننات ، ودينينننننة، و حضننننننارية، و عنصنننننريةو 

 ومفناهيم، ،ومبنادئ ،لسنفات وف ،وغيرهنا...( أو التربوينة )نظرينات  ،وإنسانية
( حينننث تكنننون هنننذه العناصنننر وغيرهنننا... ومشنننكالت، وسياسنننات  وظنننواهر،

ومصنننادر لتحديننند العناصنننر والمكوننننات  ،مصنننادر أولينننة للتحلينننل المقنننارن 
 ورسم الخرائط لها. ،االفرعية التي سيتم تمثيلها كارتوجرافي  

المقصنننود بنننالتحكيم هنننو ضنننمان أعلنننى قننندر منننن الموضنننوعية فننني عملينننة  -4
وشنمولها لكافنة المطلنوب  ،العناصر الممثلنة يةكاملو التمثيل الكارتوجرافى، 

 للتحليل المقارن.
ورسنم الخنرائط )أداة التحلينل( علنى  ،بعد إتمام عملية التمثينل الكنارتوجرافى -5

النحننننو المقنننننن السننننابق، فننننإن اسننننتخدام المنننننهج المقننننارن بأدواتننننه المتعننننددة 
يتطلننب عننادة االسننتعانة  والمننناظرة( والفلسننفي، النقننديوالتحليننل  )الوصننف،

بأسننلوب أو نمننوذج مننن نمنناذج البحننث المقننارن التنني يعرفهننا مجننال التربيننة 
أو ، أو هنننولمز ،أو موهلمنننان ،و مالينسنننون أ ،طريقنننة هنننانز :المقارننننة، مثنننل

تكننون الخريطننة التنني رسننمها أداة ذات قيمننة فنني الدراسننة  ما بيريننداى. ومننن ثننَ 
ا ا قائمنن  وال يمكننن أن تكننون منهجنن   الحاليننة(،المقارنننة )حسننبما تبننين الدراسننة 

 بذاته للبحث.
يقوم الباحث بإجراء عملية المقارنة التني تطلبهنا دراسنته عنن طرينق تحديند  -6

ودراسننة المتشننابهات والمختلفننات فنني  ،عننايير المقارنننة التنني تحكننم التحليننلم
ن فننني تحديننند بننناوالضنننبط مطلو  ،فنننإن الدقنننة ما الحننناالت المدروسنننة، ومنننن ثنننَ 

ا فننني عملينننة إعنننداد خريطنننة وأبعننناد المشنننكلة أو الظننناهرة، وأيضننن   ،عناصنننر
 التمثيل الكارتوجرافى للمعطيات التربوية.



 أ.د/ عبدالجواد السيد بكر                    طبيعة وأساليب املقارنة

 مجلة التربية املقارنة والدولية 35

 

م2015 إبريل – الثانيالعدد   

 ،ة الكارتوجرافيننننة إلعننننداد جنننن وأسننننلوب المعال ،واألشننننكال ،إن تحدينننند الرمننننوز -7
يمكننن أن يننتم  ؛ومفنناتيح قننراءة الخننرائط ،ورسننم الخننرائط الثقافيننة أو التربويننة

بمساعدة أحد المتخصصين الكارتوجرافيين، ويتطلب عملية تحكيم الخرائط 
لننننننى تعنننننناون المختصننننننين فنننننني التربيننننننة المقارنننننننة مننننننع إالتنننننني تننننننم رسننننننمها 

 الكارتوجرافيين.
تمثيل الكارتوجرافى أو المعالجة الكارتوجرافية في الخرائط التي إن صدق ال -8

األول  فنني المقننناميمكننن إعنندادها كنننأداة مننن أدوات المننننهج المقننارن، يعتمننند 
وتحدينننند العناصننننر  ،علننننى جمننننع المعطيننننات والمعلومننننات الثقافيننننة التربويننننة

الرسنننم الننندقيق يمثنننل  أيسنننتدخل فننني تصنننميم الخريطنننة.  يوالمكوننننات التننن 
 الصدق.

 

  

 


