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تصوز تسبوي إسالمي مقرتح لتطويس الشساكة اجملتنعية بللية الرتبية 
 دامعة األشهس

 نُاٍ عذُٞ ساَز عبز ايٓيب ر/
 َزصؼ بكغِ ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ األطٖض بايكاٖض٠ 
 تستلل: امل 

اطتهذفت الذساطة تقذيم تـورس تشوورإ الطو لت لتروريش الؼوشاتة اةتبكلوة ولرتلوة ال ولوة         
جالكة األصهش، واطتخذلت الذساطة املنهج الرؿفت، واعتبوذ  عرتوا اتطوتةايفة ع اوب الةلايفوا ،      

( لن اةتبوب الرتوت وضعلواي هلاوة التوذسيع واالاوة املكاويفوة وفو          725ورتغت )وطةقت عرتا علنة 
( لووون اةتبوووب 580هلاووة توووذسيع وهلاووة لكاويفوووة(، ورا ووب )    –لووتغا املظوووتجملم )فتبووب قرتوووت   
( 145الغشولوة(، و)  -القواهش   -اليفوا((، الافةوة )طورها     -الرتت وف  لتغاا  النور  )رتورس  
هلاوووة لكاويفوووة(،  -لاوووة املكاويفوووة، الذسجوووة )علووور هلاوووة توووذسيع لووون ضعلووواي هلاوووة التوووذسيع واا 
الـوووو ة  -ال ولووووة ايطوووو للة -لنوووواهج وطووووش  تووووذسيع  -التخـووووف ) ذلووووة اجتباعلووووة 
عرتوووم الووونفع( وضػووواس  النتووواعج الش ضك وا وووب الؼوووشاتة  -ايداس  -ضؿووورل ال ولوووة -النفظووولة

ترجذ فشو  ع اطتجماوا  علنة اةتبكلة ولرتلة ال ولة جالكة األصهش جاي وذسجة لترطرة، وضيفه 
الذساطووة لوون  ارتووت اةتبووب الرتووت تكووض  ملووتغا النوور  لـووا  الووزترس، تبووا ترجووذ فووشو  ع       
اطوووتجماوا   ارتوووت اةتبوووب الرتوووت تكوووض  ملوووتغا الافةوووة لـوووا  القووواهش  لقاسيفوووة والغشولوووة        
هم تكووض  ملووتغا وطوورها ، ولنبووا ترجووذ فووشو  ع اطووتجماوا  علنووة ضعلوواي هلاووة التووذسيع ولكوواويفل  
الشتةة الرظلفلة لـا  ضعلاي هلاة لتذسيع لقاسيفة واالاة املكاويفوة، وتوزلت ترجوذ فوشو  ع     
اطوووتجماوا  ضعلووواي هلاوووة التوووذسيع ولكووواويفلهم تكوووض  ملوووتغا التخـوووف لـوووا  روإ ؽـوووف    
اـذلة اتجتباعلة يرتله روو ؽـف املناهج وطش  التذسيع لقاسيفة وةقلة التخــوا ، تبوا   

فشو  ع اطتجماوا  علنة الذساطة تكض  ملتغا اؾهة امُلَباَّرتوة لـوا   ارتوت ترتلوة ال ولوة      ترجذ 
لن ضعلاي هلاة التذسيع ولكاويفلهم لقاسيفة مببارتت اةتبب الرتت، وع كوري النتواعج الظواوقة    
  ذلت الذساطة تـرسًا لق حًا لترريش الؼشاتة اةتبكلة ولرتلة ال ولة جالكة األصهش.

 اةتبكلة، التفاعل اتجتباعت. الؼشاتة با  املفتاحلة: الترريش، الؼشاتة، ايهاولة،اللرت

A Suggested Islamic Educational Proposal to Develop Community 
Partnership in the Faculty of Education, Al-Azhar University 

Kamal Agamy Hamed Abdelnaby 
Abstract :  

The study, using the descriptive approach, aimed to present an Islamic 
educational proposal to develop community partnership at the Faculty of 
Education, Al-Azhar University.The study. A questionnaire was utilizied to 
collect data, and applied on a sample of (725) from the local community, 
faculty members and the assistance staff according to the respondent variable 
(local community – Teaching and assistance staff). It was distributed as 
follows :( 580) from the local community according to gender variables (male 
- female), governorate (Sohag - Cairo - Tanta), and (145) from the teaching 
and assistance staff, according to the degree (member of the teaching staff - 
assistance staff) Specialization (Socail Service - Curricula and Instructions - 
Islamic Education – Mental Health- The foundations of Education - 
administration - psychology). The results indicated that community 
partnership in the Faculty of Education, Al-Azhar University came with a 
moderate degree, and that there are differences in the responses of the study 
sample from representatives of the local community due to gender in favor of 
males. Moreover, there are differences in the responses of local community 
representatives due to the governorate variable in favor of Cairo compared to 
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Ismailia and Sohag, while there are differences in the responses of the faculty 
sample and their assistance staff due to the job rank variable in favor of 
faculty members compared to the assistance staff.There are also differences in 
the responses of faculty members and their assistance staff due to the 
speciality variable in favor of those in the social service specialization 
followed by those in in curricula and instructions one compared to the rest of 
the specializations. There are also differences in the responses of the study 
sample due to the variable of the foundation in favor of the faculty of 
education members and their assistance staff compared to the representatives 
of the local community. The study presented a suggested proposal for 
developing the community partnership in the faculty of education in the light 
of the above results. 
Keywords: development - partnership - positivity - community Partnership- 
social interaction. 

  املقدمة 
وةا التكرتلم اؾالكت واهتبام والغ لن  ةل تافة الذول الكشولة، ملا تكتقوذ   

 د الكشولة لون ضروش هوزا الونب  لون التكرتولم عرتوا سو لوهوا وتررسهوا وتقوذلها           هز  الة
ات تـادإ واتجتباعت، وملا يورتقت عرتا عاتقه لن لهام ؽشيج ترادس لهنلة  وادس   
 عرتت ؼقل  لظتقةل طبرح وني ضفشاد هز  اةتبكا .

وت وتكتبووذ الووذول الكشولووة عرتووا ر رووة لـووادس ع  ريوول تكرتلبهووا الكووالت هووت: ض   
املخــا  اؿلرللة، وهت توتتت لون املوراسد الزاتلوة لرتذولوة ع الةرتوذاك را  الوذ ل        
املشتفب، ورايفلًا لن لظاهبة الذولة والقشوض اـاسجلة و اؿة لن  وشوض الةنوت   
الذولت واتؼاد األوسوت وغاها ع الوذول املترطورة، ضو كوكلفة الوذ ل، ورالاوًا لون       
أل ووا يظووا غرووا ورلاووة ع الةرتووذاك الكشولووة     لظوواهبة اةتبووب األهرتووت، وهووزا ا   
 (.15، 2015)الذ ت، 

وتوووشتة  تافوووة وظووواعب اؾالكوووة واملكشفوووة واطوووت ذارها، وؼريرتوووها وترصيكهوووا،   
فاؾالكة لن هوزا املنررتو  لنةبوة لكشفلوة  رتةوًا و الةوًا حلو  يظولرش ويظورد فلهوا           
دإ، وووول ي توووذ سضغ املوووال الفلوووشإ عرتوووا تافوووة األيفووورا  األ وووش  لووون سضغ املوووال املوووا 

(Bratianu & Pinzaru, 2015, 621      ضك امل طظوا  اؾالكلوة ؿواس  را  دوس و ور )
ضتووم لووب وووشوص ا تـوواد املكشفووة وظهوورس فتبووب املكشفووة، ففووت هووزا اةتبووب يكتبووذ  
وجووورد الاوووشوا  ات تـوووادية اللوووم  وؼووولل لتضايوووذ عرتوووا الداس  املكشفوووة لووون  ووو ل     
ها، وترصيكهووا، وؼريرتووها لظوورتكة را   لبووة اطووت ذارها، واؿـوورل عرتلهووا، ولؼوواستت
 رم اطته تها. 

ولووب ضك ل طظووا  التكرتوولم الكووالت ع الرا ووب الكوواملت املكاؿووش  اوول اؿاكوونا         
األطاطلة لرتفلش و اطشا  التنبلة ع الذول املتقذلة; فالرا ب الكشوت اؿالت يؼوا  
ولن روم انفواض   الش ضك لكةم هز  امل طظا  تكايفت لن تراكب سضمسااا الفلشإ، 
اليفتاجلتها الكرتبلة وؼلل ت يرتيب لتررتةا   رو  التنبلوة ع عـوش يتظوم والكرملوة      
 (.4: 2011وا تـاد املكشفة )اا لت، 

وتكذ ترتلة ال ولة جالكة األصهش والقاهش  الحذ  للريفا  جالكة األصهوش وتتةوب   
فوووش لووون  اؾالكوووة ع الداساتهوووا اةرتوووع األعرتوووا ل صهوووش، وتتبتوووب اللرتلوووة وقظووو  وا       
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اتطتق ل ع الداس  ػاريفها فرتها للضايفلتها املظتقرتة عن للضايفلة جالكة األصهش، واوا  
حشيوووة يفظوووةلة ع الداس  ػووواريفها اـاؿوووة ووكوووب طلاطوووتها التكرتلبلوووة )دللووول ترتلوووة  

 (. 3، 1985ال ولة جالكة األصهش، 

الت  للنها مل تةذض عبرتوها  1964لظنة  606ولقذ ضيفؼات ترتلة ال ولة والقشاس س م 
ولقذ ضطظت هز  اللرتلة لتلب عرترم الكـش  1971 – 1970ع لظتهل الكام الذساطت 

ال ووورإ وضطوواللم ال ولووة اؿذياووة ولناهجمهووا والداستهووا ع  ذلووة سطووالة ايطوو م        
واأللة الكشولة واأللة ايط للة ورلت وإعذاد املكرتم املظرتم والذاعلوة اللوت ايطو م،    
وريوة والنفظوولة وسووو  الوذين واؿلووا  )دللوول ترتلووة   والجوشاي الة وور( والذساطووا  ال  
 (. 9، 1985ال ولة جالكة األصهش، 

وتتةب ترتلة ال ولة اؾالكة ع الداستها اةرتوع األعرتوا ل صهوش وعبلوذها علور      
ع فرتووع اؾالكووة وفووا اةرتووع األعرتووا ل صهووش، وتتبتووب اللرتلووة وقظوو  وافووش لوون   
هووا املظووتقرتة عوون للضايفلووة اؾالكووة، واووا       اتطووتق ل ع الداس  ػوواريفها فرتووها للضايفلت  

حشيوووة يفظوووةلة ع الداس  ػووواريفها اـاؿوووة وفوووا وكوووب طلاطوووتها التكرتلبلوووة، وملووووجمرتع 
اللرتلة امل لوب لن سؤطاي األ ظام فلها طرترة الةت ع ضلرس لكلنة الت ضك هنوا  ضلورسا   
ض ش  تشفب الش فرتع اؾالكوة ي شاسهوا ويونةم هوزا ترتوه تع وة اللرتلوة وتع وة         

 (. 9، 1985ؾالكة )دللل ترتلة ال ولة جالكة األصهش، ا

وتقرم فرتظفة اليفؼاي ترتلة ال ولة جالكة األصهش عرتا العوذاد املكرتوم املظورتم الوزإ     
هبب وني الاقافة التخــلة والذساطة الذينلة، والزإ يتبلض وها عون صل عوه لون    
وضطووواللم   شهوووت ترتلوووة ال ولوووة والووووجمالكا  األ وووش ، وػكووول الكرتووورم ال وريوووة   
ال ولة اؿذياة ع  ذلة ايط م واأللة ايط للة والكشولة وسوو  الوذين واؿلوا     
والجوووشاي الة ووور( والذساطوووا  ال وريوووة والنفظووولة، واتهتبوووام وووونةم  ةووورل الرووو   
ويفةووم التؼووكلم ووووشالج العووذادهم، والتووذسيم الكبرتووت ويفةووم تقووريم الروو   عرتووا        
واملوو رش ع الكبرتلووة التكرتلبلووة، وفووا ؼقلوو       اعتةوواس ضك املكرتووم هوور الـووفت الفكووال،    

ضهووذاا النةووام التكرتلبووت ولت قلوو  هووزا توووذ لوون توورفا املكرتووم اللووبي الووزإ يووتم       
العذاد  العذادا لناطةا فلبا يتف  لن التررسا  والت ذيا  املظوت ذرة علو  يلورك    
 ووادسا عرتووا لراجهووة هووز  الت ووذيا  وتظووكا ضيلووا ترتلووة ال ولووة لت قلوو  ضهووذافها  

 (.67، 66، 2005لش، )عا

وع ظووول املوووتغاا  املكاؿوووش  واملظوووتجمذا  ال وريوووة والت وووذيا  الووو  تراجههوووا    
ل طظا  التكرتلم اؾالكت مل يكوذ دوس ترتلوا  ال ولوة  اؿوشلا عرتوت لهوام تقرتلذيوة        
تإعووذاد املكرتووم ويفقوول الوو ا( الاقوواع ال ووورإ فقوو  ووول ػوواوص دوسهووا رلووت ولوواا    
ل تشتفوب وهوا لون فوشد لشاتوض تقرتلذيوة يعوذاد        لل ترإ عرتا لهوام عةلبوة وض و   

املكرتبووني اللووت لشاتووض حلوواسية لةنوواي اللوورادس، ولشاتووض عالووة لتروورس ، وؽروول     
لرتبظووووتقلل ؽرلرووووا عرتبلووووا، وتظووووهم الطووووهالا فكووووات ع الت وووورت  اةتبكلووووة،       
وتظوووترعم احتلاجوووا  فتبكنوووا اطوووتلكاوا واعلوووا، وتنفوووت  عرتوووا اةتبوووب الرتوووت      

  ؼقوو  التفاعوول ايهوواوت والؼووشاتة الفكالووة الوو  تكوورد وايهووا  والكوواملت وـوورس
 عرتا اةتبب تلل.
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ولقذ فرنت الكذيذ لن اةتبكا  لةلشلا ألهبلة الؼوشاتة اةتبكلوة ع لواح    
امل طظووا  التكرتلبلووة ع ؼقلوو  ضهووذافها، وهووزا لووا ضتووذ  عرتلووه دساطووة )لروواو ،          

ني ضداي امل طظوا  التكرتلبلوة، والوزإ    (، لن ضهبلة الؼشاتة اةتبكلة ع ؼظ2011
 ينكلع وذوس  عرتا اتستقاي مبظتر  عبرتل  التكرتلم والتكرتم. 

عرتا ضيفها فلوش    Partnership(  لبة الؼشاتة 2005تبا ضتذ  دساطة ) نذيل، 
وووشص  ع التظووكلنا  لوون القووشك الكؼووشين، ويفـووت عرتلهووا املرارلوو  الكامللووة وووذيًا لوون     
. ويؼا لفهرم الؼشاتة الش "ع  ة ووني  1994لتنبلة عام ل  ش القاهش  لرتظلاك وا

طووشفني ضو ضتاووش، تترجووه لت قلوو  النفووب الكووام ضو الـووا ، وتظووتنذ عرتووا اعتةوواسا     
املظوواوا  واتحوو ام والكروواي املتةووادل، الووزإ يظووتنذ عرتووا التلالوول، حلوو  يقووذم توول  
د وؼقلووو  طووشا الللايفلووا  وؼوووشية ولاديووة وفنلوووة )ضو جايفووم لنهووا( لتكةووولم املووشدو      

 األهذاا.

تبا ػهذ  الظنرا  القرتلرتة املاكلة اهتبالا لتضايذا والؼشاتة اةتبكلوة ع  
ػووتا اةووات ، وُ ووذلت الكذيووذ لوون األوسا  الة الووة عنهووا ع املوو  شا ، وتضايووذ         
(. وتكوذد  الذساطوا    93، 2014الذوسا  التذسيةلة حرل تفكلرتها)الةفش، داود،  رتلل، 
ولت منار  ساعوذ  اوز  الؼوشاتة; ورلوت يفةوشا ألهبلتهوا;  اؿوة        األجنةلة ال  تنا

 ,Shechter & Strierع الر وووت اؿوووالت، فقوووذ ضػووواس  دساطوووة ػلؼووو  وطووو يش 

الش ضك الؼوووشاتة لـوووذس غوووأل لرتة ووو  األتووواد ت، وضك اتػاهوووا    ((2015,343
املكاؿووش  ت تووذ عرتووا اليفؼوواي ػووشاتا  وووني اؾالكووا  واةتبكووا ، وجكوول ااووذا      

تووم لوون األعووا( هوور التغوولا اتجتبوواعت. وضوكوو ت دساطووة ضولنوورا ووالووت        األ
(Obenauf, & Brummet, 2011,10)     وجووورد ػوووشاتة فتبكلوووة ووووني وتيوووة

للتؼووولجماك والةووواحاني ع جالكتهوووا ع فوووال األعوووا( ال وريوووة، ورلوووت لـوووا   
طوة  التكرتلم الكام ع الرتية، وتزلت عرتوا الـوكلذ الورطأل. ع حوني تؼوفت دسا     

( عون وجورد ػوشاتة ع الة ور(     Smith & Gonzalez ,2011,75مسل  وجوريفضالض ) 
التبشيللة وني ر ( جالكا  ع وتيوة تاللفرسيفلوا وجالكوة ع الظوريذ وض وش  ع      
النوووشويج، ويكبووول ع هوووز  الؼوووشاتة الة الوووة تووول لووون ضعلووواي هلاوووة التوووذسيع          
لن  (Whittaker and Others,2017,20)والر  . وايفررتقت دساطة ويتلا وآ شوك 
( لن ٪66م طلكلؽ ضتاش لن )2050الحـاعلة ل لم املت ذ  ت تذ ضيفه عرترل عام 

طوووولاك الكووووامل ع املنوووواط  اؿلووووشية، وتظووووايلت عوووون تلفلووووة ترتةلووووة اةتبكووووا      
ل حتلاجووا  األطاطوولة اوو تي ولظووارللة اؾالكووا  ػوواههمم األلووش الووزإ لهَّووذ        
ب، واتطتفاد  املارتوا لون اؾالكوا  تةلور      ؿذو( ػشاتا  وني اؾالكة واةتب

 وووم ، وتغووولا طلاطوووا  اؾالكوووا  لت بووول لظوووارللاتها اةتبكلوووة. وعنوووذلا يوووتم  
تتطلع ػشاتا  ووني اؾالكوا  وامل طظوا  اةتبكلوة، يلورك لوزلت آرواس الهاولوة         
عرتا اةتبب، لن حلو  الؼوشاتة ع حول لؼول ته، واملظواهبة ع  ذلتوه وتنبلتوه        

(Baker, Matherly, & Leite, 2015,14   وايكوووافة الش ؼظوووني الكبرتلوووة .)
التكرتلبلة والة الة واؾالكة، وتفكلول دوسهوا ع  ذلوة اةتبوب. ويظواعذ اتلتوضام       
والؼووشاتة اةتبكلووة عرتووا التقشيووم وووني املووراطنني وامل طظووا  وتووزلت الترؿوول   
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واـرو  الش   لرت لم الشػلذ وعرتا علع لا هر لتر ب عنذلا يظكا  واد  املؼواسيب  
تظم ضؿرا  الرةقا  الفقا  وحلابا اطترا  املراطنرك اطتغ ل املظاحا  ال  
فت تها ضلالهم الكبرتلا  التؼاستلة فقذ  لنرا لن اطوتخذام القور  املخرلوة اوم     
ملرالةووووة امل طظووووا  اؿلرللووووة وتوووورلت املظووووارللا  والؼووووفافلة، وتتلووووبن عبرتلووووة     
وفرتوع الداس ، ضعلواي وتواوكني، ل طظوا      التخرل  التؼاستت لتررعني ولذساي 

، 2014ػوشيلة ع لظوواعل التخروول ، وحرتفوواي ضفوشادا تووايفرا ضم لنةبووا  )الووة اإ،   
181 .) 

( ضك الؼوووشاتة اةتبكلوووة ستلوووض  ضطاطووولة لوووذعم اؾهووورد    2010ويوووش  جووورهش ) 
املةزولوووة ل ستقووواي ووووالتكرتلم و لوووني امل طظوووا  التكرتلبلوووة لووون ؼقلووو  وظاعفهوووا       

والتوووالت فقوووذ ضؿوووة ت ل طظوووا  اةتبوووب املوووذيفت كوووشوس  وقووواي  وووذيفا    ال وريوووة، و
 والرا ة امللافة ال   لن لن   اا التغرتم عرتا تاا لن لؼل   التكرتلم.

و ذ ترطذ  الك  ة وني اؾالكا  وفتبكاتها ع الذول املتقذلوة، ورلوت لون    
ع حوول املؼوول  ،   وو ل تقووذيم اتطتؼوواسا  الكرتبلووة، واملهوواسا  الفنلووة، واملظوواهبة    
والجووشاي الة وور( الترةلقلووة لـووا  ل طظووا  اةتبووب، وطوواهم رلووت ع الوووشاص دوس    
اؾالكوووة والللايفلاتهوووا، و وووذستها عرتوووا الحوووذا( التنبلوووة الؼوووالرتة. وتتباووول ضهبلوووة         
الؼوووشاتة اةتبكلوووة ع تريفهوووا عنـوووشا ضطاطووولا لتنبلوووة اةتبوووب، وصيووواد  الووورعت   
كرووت وكووذا جذيووذا ع ترتةلووة حاجووا  الووتكرتم،  اتجتبوواعت لووذ  األفووشاد، تبووا ضيفهووا ت 

والترطب ع وشافه لت قل  ضهذاا فتبكلة، وتتل  فوات ضوطوب ل طوتفاد  لون     
(. وتوظووتخذم الؼووشاتة ع توواا لوون  94، 2014يفووراتج الووتكرتم )الةفووش، داود،  رتلوول،  

لة، األحلاك لترريش املهاسا  والقذسا ، وآللا  الكبل اؾباعت، وتكضيض اللفاي  الزات
والتظوووا  اـوووم  لووون  ووو ل لؼووواستة الرووو   ع يفؼوووا   ذلوووة لووونةم، وترتةلوووة  
احتلاجا  اةتبوب، وتورفا لهواسا  الوتفلا النا وذ لرترو   املؼواستني، والتفاعول         
املةاػووش لووب عبوو ي الرتووات  اةتبكلووة، وترووريش املهوواسا  القلاديووة لووذ  الروو        

(. تبووا تووتتت ضهبلووة   Pitre, Patterson & Price ,2017,3-5واملوورظفني لكووًا ) 
الؼووووشاتة اةتبكلووووة لوووون تريفهووووا ضحووووذ الوووواوس الشعلظووووة لرتتنبلووووة ات تـووووادية    
واةتبكلوووة ألإ فتبوووب; الر تظوووكا الش الوووتبلني، وتلووورين  وووما  ل هرتوووة دا ووول       
اةتبووب لوون  وو ل التكوواوك املؼوو   وووني اؾالكووة واةتبووب ع الشؤيووة واألهووذاا       

  واملنفكة املتةادلة ولنهبا.

و ذ دلَّت يفتواعج وكوا الذساطوا  عرتوا ضهبلوة الؼوشاتة الؼوكةلة تإحوذ  ؿورس          
اؾهوورد األهرتلووة، وتبةووذض الطوو لت وكووشوستها ألإ عبرتلووة تنبريووة، واستةاطهووا ونبوور  
حشتا  التررس واتػاهوا  ال وريوة اؿذياوة، واستةوا  رلوت والنؼوت  التاسىلوة        
الؼووكةلة عوون وعووت الؼووكم  لرتتكرتوولم عالووة واألصهووشإ  اؿووة، تبووا تكووم الؼووشاتة   
والحظاطوووه واتيفتبووواي و لبوووة املظوووتر  التكرتلبوووت وكوووشوسته لرتبجمتبوووب )قبوووذين،     

(. وضوؿووت دساطووة ض ووش  وإتاحووة الفشؿووة لرتؼووشاتة الؼووكةلة ع سطووم وتنفلووز     1992
ولوووب ضكَّ الؼوووشاتة الؼوووكةلة ضلوووش  لظوووت م      (.1988الظلاطوووة التكرتلبلوووة )قبوووذ،   
التَّ ضكَّ رلوووت "هوووم ضك يلووورك ع يفروووا  اـروووة وكوووشوسإ  ع ظووولو الةوووشوا الشاهنوووة 
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الؼوووالرتة واملركووورعة وفووو  لكوووايا قوووذد  لووون  ةووول الذولوووة" )اةوووالع القرللوووة        
(. وضوؿت دساطٍة ض ش  "وتك تلرك هنا  كراو  لترتقت الكورك  69، 1983املتخــة، 

اـوواسجت لرتتكرتوولم واتعتبوواد عرتووت الووزا  وايللايفلووا  املتاحووة وؼذيووذ النوورا ف        
 (.1996جها" )عرتت، وع 

( ضك اؾالكووا  ؿوواس  تراجووه   (Bratianu & Pinzaru, 2015, 617وي تووذ 
كوووغرطًا لتضايوووذ  لتلووورك ضتاوووش تنافظووولة ع عوووامل اتظوووم واتيففتووواح ات تـوووادإ         
واملكشع، فـاس  ضتاش حشؿًا عرتا اطتقرا  ضفلل األطاتز ، والةاحاني والر  ، 
ادس  تقلوولم والداس  سضغ لااووا الفلووشإ  ويتررتووم رلووت ضك تلوورك امل طظووة اؾالكلووة  وو  
 حتا تتكشا عرتا لذ   ذستها األداعلة. 

و ذ حةلت الؼشاتة اةتبكلوة واهتبوام عةولم الؼوتك ع التؼوشيب ايطو لت،       
فرتقذ تواك اـروا  القشآيفوت لرجَّهلوا ع تواا لون آياتوه لرتنواغ الكلوا، هادًفوا الش           
القشآيفووت عوو  لنهجملووا ااعللووا، وضتووت  تلوورين ااعووة ل لنووة لتبلووض ، وتوواك املوونهج  

الكةووادا  والقراعووذ الذينلووة ااعلووًة، َيكُةووم ضرشهووا ترتبووا تعلفووت  رتوور  اؾباعووة        
عرتلها. يقرل )اون القلم(: فإك امل لنني ينتفب وكلهم وكبل وكا ع األعبوال الو    
يؼوو ترك فلهووا، تالـوو   ع ااعووة، فووإك توول واحووذ لوونهم توَلوواعبو ؿوو ته الش 

شين كوكًفا ملؼواستةغ غوا غ لوه ع الـو  ، فكبولو غوا غ تواك طوةةلا لضيواد            طةكة وعؼ
ضجووش ، تبووا ضك عبرتووه توواك طووةةلا لضيوواد  ضجووش ا  ووش، ووول  لوول الك الـوو   يلوواعب        
رراوهوووا وكوووذد املـووورتني، وتوووزلت اػووو اتهم ع اؾهووواد واؿوووج واأللوووش وووواملكشوا   
 (.340، 1988ت، والنهت عن املنلش، والتكاوك عرتا الم والتقر  )اؿجماج

لون   –ضيللوا  –والذللل عرتا اهتبام ايط م والؼشاتة اةتبكلة  لون الدساتوه   
 وو ل اطووتقشاي ؿوولغة اـرووا  القشآيفووت ع ا يووا  الوو  ؼووا عرتووا الكبوول، حلوو     
يتةني ضك ضغرتةلة هز  ا يا   ذ وسد  وـلغة اؾبب كاطةوًة اؾباعوة... )اعبرتورا(    
ع هزا ترجله الات لكةاد  الش الكبل اؾبواعت، ألك  ومل تت  وـلغة املفشد )اعبل( و

، 2016األعبال الكةلبة ت يقرم وها الناغ لنفشدين، ول تقرمو وها اؾباعا و )عرتت، 
 –(. و وووذ دعوووا القوووشآك اللوووشيم الش اتعتـوووام واؾباعوووة ويفةوووز الفش وووة،  وووال ا      85
ـغبورا وغَ ْةول  الرتَّوهغ َجبغلكلوا َولتوا تَ    ﴿: -تكاش فتشَُّ ورا َواْرُتوشووا يفغْكَبوةت الرتَّوهغ َعرتتوْلُلْم ال ْر      َواْعَت

[، يقورل  103]آل عبوشاك:   ﴾ُتْنتوْم ضتْعَذايل فتتتلََّب َوْلَن ُ رُتوروغُلْم فتتتْؿوَةْ توْم وغنغْكَبتغوهغ ال ْ َرايفلوا    
)اون تاا(: ضلشهم ا  واؾباعة ويفهاهم عن التفش ة فإك الفش ة هرتلوة واؾباعوة   

 (.389، 2012لا  )اون تاا، 

ػذيَذ اؿشق عرتا اؾباعة، فوتلش ضؿو اوه وضلتوه     --ولقذ تاك الشطرل
لن وكذ  ورتضوم اؾباعة امل لنة، فقوال: "ر روة ت يوغولل عرتولهن  رتومو لظورتم: ال و ق        
الكبووول  ، ولناؿووو ة ضعبوووة املظووورتبني ولوووضوم اووواعتهم، فوووإك الوووذعر  ؼووول  لووون     

ام ضك اـا ع التجمبب ألك اؾباعة امل لنوة  (، وونيَّ 517، 1400وساعهم" )الؼلةايفت، 
: "عرتللم واؾباعة، فإك ا  لن هبب ضلو   --ت ػتبب الت عرتا طاعة، فقال
(، وووونيَّ اووم ضك يفـووش ا  وتتيلووذ  وفلوورته  219، ق2015الت عرتووا هووذ " )اووون حنةوول،  

-لوو صم لرتجمباعووة امل لنووة القاعبووة عرتووا توول عبوول ؿووا  اووا وةتبكاتهووا، فقووال 
- ،(. 466، 2008: "يذ ا  لب اؾباعة" )ال لزإ 
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 ووا دللوول عرتووا احتفوواي التؼووشيب   --و ووذ تايفووت الظوونوة الكبرتلووة لرتشطوورل 
ايطووو لت والكبووول اؾبووواعت، فرتقوووذ تووواك حووواد( ااجموووش  النةريوووة املةاستوووة لارًتوووا   
وتووز  وووه ع الكبوول اؾبوواعت، حلوو  وووشص  فلووه لكووامل الكبوول اؾبوواعت ااووادا        

اك فشيوو  الكبوول القوواعم عرتووا اللوواص  يتبتووب ووواـم  واؿنلووة، توول      املخروو ، وتوو
فلبووا ا ووتف وتداعووه، وظهووش التكوواوك املنظوو  وووني ضعلوواعه، واتلتفووااو حوورل القاعووذ،    
واملؼوورسُ  واي وو قو والتفووايفت ع ضداي الكبوول، توول رلووت ع الطوواس األ ووز واألطووةا    

وناي لظجمذ  الؼشيب،  --. وعنذلا ضساد الشطرل-تكاش –والترتل عرتا ا  
وبوووول اؿجموووواس    --اػوووو   املظوووورتبرك الكلووووا ع وناعووووه، ولكهووووم الشطوووورل     
ويؼاستهم حتا ع اليفؼادهم الزإ يشوح عنهم عناي الكبول. "وعنوذلا هومو املظورتبرك     
للوول عؼووش    --عفووش اـنووذ  حوورل املذينووة ع غووضو  األحووضا ،  ظوووم الشطوورل    
(، ومل ووذد للول فوشد ضسوكوةت ضرسو       568، 2013ضفشاد ضسوكني رساعلا لل فشوها )الرومإ،  

لننتةوووه ألهبلوووة عبووول الفشيووو  املظوووتقل ع ايداس ، والوووزإ تلووورك فلوووه الؼووورس  هوووت      
، 2006األطوواغ، ويلوورك التكوواوك وايتقوواك وؼظووني األداي لوون ضهووم ضوكوواد " )الفووراص،       

105.) 

فإيفوه ع فوال   والرا تاك الكبلو اؾباعتل ضلشلا كشوسيلا ع كترتب ضوجه اؿلوا ،  
التكرتووولم يـوووة  آللوووة ت غنوووا عنهوووا لفكاللوووة األداي التكرتلبوووت ولت قلووو  األهوووذاا    
ال ورية ال  ينؼذها النةام التكرتلبت عرتا ضتبول وجوه، ورلوت ملوا يقذلوه الكبول       
اؾباعت لن فشق  التكاوك واملؼاستة واتيفذلا  الفاعل ع اؾباعة، وتقُّةل  الشضإ 
وتقووذيش الووزا ، والرووشاي ضفلوواس الفووشد، وصيوواد   ذستووه عرتووا      ا  ووش والنقووذ وات ووت ا، 

الووتكرتم الووزاتت، واتتظوووا  املهوواسا  القلاديوووة. والكبوولو اؾبووواعتل واجووم  ع فوووال      
، أليفوووه ت  لووون ضك يوووتم الةنووواي النفظوووت واأل   وووت الـووو ل      -ضيللوووا –ال ولوووة 

اك وـوورس  لإليفظوواك الت ع دا وول اؾباعووة، حلوو  يوومص اؾايفووم اؾبوواعت لوون اييفظوو   
 (.40، 1985ترتقاعلة علم كشوس  التكالل لب ا  شين )اللل يفت، 

وتضداد ضهبلُة الؼشاتة اةتبكلة ع فال التكرتلم، ألك الكبول التكرتلبوت لولع    
عبرًتوووا فشديلوووا، وووول عبرتلوووة ااعلوووة يؼووواس  فلهوووا ضطوووشاا عذيوووذ  ع حاجوووة لشؤيوووة        
  ع األدواس و نوووب لؼووو تة ػبوووب فلبوووا ولووونهم، مبوووا وقووو  التلالووول والتنظووول      
التلووواس  واتصدوا ، وتوووتتت ضهبلوووة الكبووول اؾبووواعت ع عبرتلوووة الوووتكرتم يففظغوووها وع    
ضيفؼوورة الووتكرتم الـووفلة وال ؿووفلة لوون ضك التةوواين ع  رتفلووا  املووتكرتبني الاقافلووة  
والفلشيووة، والتنوورَ  ع لهوواساتهم و ووذساتهم يواشيوواك عبرتلووة الووتكرتم وهك يفهووا ضتاووَش    

حل  تتةوادل اؾباعوة،  ماتهوا ولكاسفتهوا. و وذ حو  )اوون ااعوة(:          فكاللًة ولتكًة،
املتكرتبني عرتا ضك يكاوك وكلوهم وكللا عرتا التكرتم، فقال: ضك يشغِّم وقلوة الررتةوة ع   
الت ـوولل ويووذام عرتووا لةايفوووه ويـووشا عوونهم اابوورم امُلؼووغرتة عنووه، ويهوورك عرتوولهم  
والغشاعووم وينـوو هم ع   ل ويفتووه ويووزاتشهم مبووا حـوول لووه لوون الفراعووذ والقراعووذ    
الووذين، فةووزلت يظووتنا  رتةووه ويضتوور عبرتووه. ولوون غوول عرتوولهم مل ياةووت عرتبووه والك  
 (.143، 2002رةت له، مل يتم )اون ااعة، 

  مشللة الدزاسة 
صاد  حاجة النةام التكرتلبت ع هزا الكـش الش ؼقل  التكاوك والؼشاتة ولنه 
ا يؼهذ  الكـش اؿوذي  لون رورسا     ووني ل طظا  اةتبب وضيفةبته الرتلة يفةشا مل

عرتبلة لت حقة وتررسا  ع تاا لن اةات ، األلش الزإ ايفكلع عرتا ل طظا  
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التكرتووولم الووو  مل تكوووذ  وووادس  مبفشدهوووا عرتوووا القلوووام وتدواسهوووا مبكوووضل عووون اةتبوووب    
ول طظاته وهلااته وفشض عرتلها كشوس  لرت وة ل يففتواح عرتوا اةتبوب وعوضص ال الوة       

لووب ل طظووا  اةتبووب. تبووا ضك  ـوورس اؿلرلووة ع اييففووا  عرتووا   ع  ووا  ػووشاتة
التكرتلم وظةم الررتم اتجتباعت املتضايذ عرتلوه واتستفوا  املرت ورظ ع تلرتفوة طالوم      
 (.23، 2002اللرم عن تلرتفه العذاد  واأللع )غنلبة، 

الش ضك ضعلاي هلاة التذسيع يراجهرك فبرعوة   (2003وترؿرتت دساطة )عرض، 
 لن املكر ا  ال  ؼرل دوك ضداعهم ألدواسهم، ولن ضهم ترتت املكر ا : 

 .ايفؼغال علر هلاة التذسيع وتعةاي اتلت ايفا  واللن ول 
 .رتة اؿرافض عنذ اػ اتهم ع وشالج  ذلة اةتبب  
 .ايفؼغاام واملهام التذسيظلة وعر( ال  لة 
   ريوووول الة وووور( اةتبكلووووة طووووراي لوووون اؾهووووا  الشمسلووووة ضم اؾهووووا      كووووكب
 اييفتاجلة.

    عذم وجرد لشاتض لتخــة لرتشو  وني ضعلاي هلاة التذسيع واؾالكوة وووني
 لشاتض اييفتا .

ولووب الضيوواد  املرت رظووة ع اييففووا  اؿلوورلت عرتووا التكرتوولم  اؿووة  وو ل فوو          
هوة ضصلوا  التكرتولم، ففوت الر وت      التظكلنا  فإك هز  الضيادا  تةل  اؿش  عون لراج 
 1991/ 1990لرتلواس جنلوه لـوشإ عووام     4.6الوزإ تواك اييففوا  اؿلورلت ت يتجموواوص     
لرتلواس جنلوه لـوشإ عوام      24.7روم الش   2003/2004لرتلواس عوام    22.2استفب للـول الش  
 2010/ 2009لرتلوووواس جنلووووه لـووووشإ عووووام   40اللووووت ضك وؿوووول الش حوووورالت   2004/2005
(Biltagy, 2010 الت ،)       ضك هووز  الضيوواد  مل تلوون تافلووة ملراجهووة لتررتةووا  الؿوو ح

التكرتوولم وظرتووت عوواجض  عوون الحووذا( ضإ الؿوو ح حقلقووت، ولوون رووم تووذهرس  اللفوواي        
الذا رتلة واـاسجلة لرتتكرتولم و ارتوت ع عوذ  ل ػوشا  لنهوا: وجورد عجموض ع ضعوذاد         
ؿاللوة،  اؾالكا  واملكاهذ الكرتلا  ا ضدإ اللت استفوا  تاافوة الرو   واؾالكوا  ا    
اللت جايفم ؼلض ترصيب اـوذلا  التكرتلبلوة كوذ لنواط  وقافةوا  لكلنوة، تبوا        
تووذهرس  اللفووواي  اـاسجلووة لقروووا  التكرتوولم لتبارتوووة ع عووذم املرايلوووة وووني عوووشض      
 .(2012 شهت التكرتلم الكالت والررتم عرتلهم )ورتتاجت، 

اللوت الاووالت  وتووذ لون ايػواس  الش ضك يفظوةة اييففوا  الكوام عرتوت التكرتولم الكوالت          
/ 2012% عووام 21.4اييففووا  الكووام عرتووت التكرتوولم لاصالووت لنخفلووة حلوو  وؿوورتت الش    

)اؾهوووووواص املشتووووووضإ لرتتكةاووووووة الكالووووووة  2011/ 2010% عووووووام 21.8لقاسيفوووووة وووووووو   2013
 (.2013، 2012وايحـاي، لـش ع ضس ام، 

( وتفكلوول الؼووشاتة اةتبكلووة لوون  وو ل    2013ولووزا ضوؿووت دساطووة )عةلووذ ا ،   
 د ػشاتة اةتبب و اؿة ضوللاي ضلرس الر   ع اةالع والرتجماك املخترتفة.اعتبا

وع كري لا طة  تت ذد لؼلرتة الذساطة اؿاللة ع تكذد املوتغاا  والت وذيا    
الووو  تراجوووه امل طظوووا  التكرتلبلوووة وع لقوووذلتها ل طظوووا  التكرتووولم الكوووالت،  وووا      
امل طظووا  ملووا اووا لوون آروواس  تتررتووم الكبوول عرتووا تفكلوول الؼووشاتة اةتبكلووة ع هووز  
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الهاولة ع لراجهة املتغاا  والت ذيا  ال  تراجههوا، ولوزا توتتت هوز  الذساطوة ع      
قاولة لةلاك وا ب الؼشاتة اةتبكلة ولرتلة ال ولة جالكة األصهش وتقذيم تـورس  

 لق ح لترريش .

   أسئلة الدزاسة 
وا ب الؼشاتة اةتبكلوة   طكت الذساطة لإلجاوة عن الظ ال الشعلع التالت: لا
ولرتلووة ال ولووة جالكووة األصهووش ولووا التـوورس املقوو ح لترووريش م وتفووش  عنووه األطووارتة         

 التاللة:
     /لا وا ب الؼشاتة اةتبكلة ولرتلة ال ولة جالكة األصهوش ع اةوات  )ايداسيوة

التريووا  التكرتلبلووة واأليفؼوورة الر ولووة/  ذلووة اةتبووب/ التبريوول/ الة وو      
 ( لن وجهة يفةش علنة الذساطةمالكرتبت

  لا لذ  تترا لتغاا  )النر / الافةة/ الشتةة الرظلفلة/ التخـف/ اؾهة
امُلَباَّرتة( ع سؤية علنة الذساطوة لرا وب الؼوشاتة اةتبكلوة ولرتلوة ال ولوة جالكوة        
األصهش ع اةوات  )ايداسيوة/ التريوا  التكرتلبلوة واأليفؼورة الر ولوة/  ذلوة        

 ب/ التبريل/ الة   الكرتبت(ماةتب
  لا التـرس ال ورإ ايط لت املق ح لترريش الؼشاتة اةتبكلة ولرتلة ال ولة
 جالكة األصهشم

    أهداف الدزاسة 
اطتهذفت الذساطة وؼلل سعلع تكوشا وا وب الؼوشاتة اةتبكلوة ولرتلوة ال ولوة       
 يرتت:جالكة األصهش وتقذيم تـرس لق ح لترريش ، ورلت لن   ل لا 

           تكوووشا وا وووب الؼوووشاتة اةتبكلوووة ولرتلوووة ال ولوووة جالكوووة األصهوووش ع اةوووات
)ايداسية/ التريا  التكرتلبلة واأليفؼرة الر ولة/  ذلوة اةتبوب/ التبريول/    
الة ووو  الكرتبوووت( لووون وجهوووة يفةوووش ضعلووواي هلاوووة التوووذسيع ولكووواويفلهم و ارتوووت  

 اةتبب الرتت.
   / الافةووة/ الشتةووة الرظلفلووة/ التخـووف/  تكووشا لووذ  تووترا لووتغاا  )النوور

اؾهة امُلَباَّرتوة( ع سؤيوة علنوة الذساطوة لرا وب الؼوشاتة اةتبكلوة ولرتلوة ال ولوة          
جالكة األصهش ع اةات  )ايداسيوة/ التريوا  التكرتلبلوة واأليفؼورة الر ولوة/      
  ذلة اةتبب/ التبريل/ الة   الكرتبت(.

   املقوو ح لترووريش الؼووشاتة اةتبكلووة ولرتلووة  تقووذيم التـوورس ال ووورإ ايطوو لت
 ال ولة جالكة األصهش.

   أهنية الدزاسة 
 تنررت  ضهبلة الذساطة لن عذ  اعتةاسا   لن الهاصها عرتا الن ر التالت:

    تكذد الت ذيا  واملتغاا  اللرة والكبلرتة التكرتلبلة وال  تتررتم لضيوذًا لون
ة لتبللنهوووا لووون لراجهوووة هوووز    ػوووشاتة اةتبوووب الرتوووت لرتب طظوووا  التكرتلبلووو  
 الت ذيا  واملتغاا .

  الظكت اؿال  لن ترتلة ال ولة جالكة األصهش مر ترريش وشافها وضيفؼرتها
علوو  تترافوو  لووب لتررتةووا  اؾوورد  واتعتبوواد األتوواد ت  ووا يتررتووم تلوواتب  
 ل طظا  اةتبب الرتت و ارتله لتبللنها لن ؼقل  رلت.
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  ورية ال   ترتلها ترتلة ال ولة جالكة األصهوش و لنهوا   اـما  واللفايا  ال
ضك تقوووذم الكذيوووذ لووون ؿووورس الؼوووشاتة اةتبكلوووة مبوووا يظوووهم ع تكضيوووض الرا وووب      

 وترريش .
       ترؿووولة الكذيوووذ لووون الذساطوووا  واملووو  شا  وتهبلوووة تفكلووول وتروووريش الؼوووشاتة

 اةتبكلة مب طظا  التكرتلم وـفة عالة ومبخترتب املشاحل التكرتلبلة.
 ن لرتذساطوووة ضك تظوووهم ع تروووريش وا وووب الؼوووشاتة اةتبكلوووة ولرتلوووة ال ولوووة     لووو

 جالكة األصهش مبا تقذله لن تـرس لق ح لزلت.
    تلووب ضلووام ضعووني املظووارلني ولرتلووة ال ولووة وا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة وهووا ويفقووا

 ككفه و رته ولق حا  ترريش ، ع قاولة ل طتفاد  لن رلت.

   سدود الدزاسة 
 الذساطة عرتا اؿذود التاللة:ا تـش  

          اؿذود املركورعلة: وا وب الؼوشاتة اةتبكلوة ع اةوات  )ايداسيوة/ التريوا
 التكرتلبلة واأليفؼرة الر ولة/  ذلة اةتبب/ التبريل/ الة   الكرتبت(.

           اؿووذود الةؼووشية: علنووة لوون ضعلوواي هلاووة التووذسيع ولكوواويفلهم ولرتلووة ال ولووة
فة لكلنة لن اةتبب الرتت  ن ام ؿورتة لةاػوش  ولرتلوة    جالكة األصهش، وايكا

ال ولووة جالكووة األصهووش تتوللوواي األلوورس ولنظووروت وشيفووافت التتهلوول والتووذسيم   
 ال ورإ.

 . اؿذود امللايفلة: ترتلة ال ولة جالكة األصهش والقاهش 
  م.2020/ 2019اؿذود الضلايفلة: الكام اؾالكت 

  مصطلشات الدزاسة 
تبكلة: تكأل الؼشاتة اةتبكلة ػشاتة فاا  اةتبب املخترتفوة  الؼشاتة اة

)ضوللاي األلرس، اةتبب، الكرتباي، وايع للني( ع وناي املكشفة والرشاي لنهج التكرتولم  
دا وووول امل طظووووة التكرتلبلووووة و اسجهووووا، تبووووا يقـووووذ وهووووا سغةووووة ضفووووشاد اةتبووووب        
وصيوووواد  فاعرتلووووة   واطووووتكذادهم ع الؼووووشاتة الفكالووووة ع جهوووورد ؼظووووني التكرتوووولم     
 (.170، 2005امل طظا  التكرتلبلة ع ؼقل  وظلفتها ال ورية )ضور املكاطت، 

عةواس  عبوا ووذ( لون ع  وة تفاعرتلوة تةادللوة ووني ترتلوة           وتكوشا الجشاعللوا وتيفهوا   
 التكرتلبلووة والاقافلووة  اةووات  ع اةتبووب ال ولووة جالكووة األصهووش وضعلوواي   

 ااعا ، وضك ضو ضو ل طظا  ضفشادلا األعلاي ه تي وات تـادية وغاها، و ذ يلرك

الك  وة التفاعرتلوة    تلورك  والورعت، و وذ   عرتوا التررعلوة   هوز  الظورترتلا    تكتبوذ 
 لةاػش .  غا ضو لةاػش  التةادللة ورش 

  الدزاسات التسابقة 
(: اطتهذفت اؿـرل عرتوا لكرلوا  عرتبلوة حورل     2011دساطة عاوذين، ويرطب )

الك  ووة التؼوواستلة وووني املذسطووة وفتبكهووا الرتووت، وتؼووخلف الرا ووب ولكر ووا      
ترتت الك  ة التؼاستلة، وؼذيذ فات  التروريش والتغولا ال وورإ املظوتقةرتلة     
لرا وب لؼواستة اةتبوب    اا لون  و ل اطوتقشاي آساي لوذيشإ املوذاسغ الفرتظورلنلة       
الرتووووت ع ايداس  املذسطوووولة ولرتبؼوووواستة املتلرلووووة ولكر ووووا  الؼووووشاتة املق حووووة.  
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ووظفت الذساطوة املونهج الرؿوفت. وضػواس  يفتواعج الذساطوة الش ضك تقوذيشا  املوذيشين         
لرتبؼووواستة الفكرتلوووة مل طظوووا  اةتبوووب الرتوووت ع ايداس  املذسطووولة تايفوووت وذسجوووة 

النتواعج ضك تقوذيشا  املوذيشين لرتبؼواستة املتلرلوة مل طظوا        لترطرة، تبا ضػواس   
اةتبب الرتت ع ايداس  املذسطولة تايفوت وذسجوة لشتفكوة، تبوا ت ترجوذ فوشو  ع        
 اطتجماوا  ضفشاد الكلنة تةكا ملتغا النر .  

(: اطووتهذفت تكووشا لووذ   Bower and Griffin ,2011دساطووة ووواوس وغووشيفني ) 
لرتؼووشاتة اةتبكلووة ع املووذاسغ الوو      Model Epsteinفكاللووة منوورر  الولؼووتاين   

ترجووذ وهووا ض رتلووا  توواا  تكووايفت لوون الفقووش امُلووْذ غب، ولت قلوو  هووزا ااووذا ضجشيووت     
وإحوذ    Hawkالذساطة عرتا علنة كتاس  لن لذسطة ؿوغا  مبذينوة تووذعا هواو      
وتيا  ػش  ضلشيلا، ويؼلب ع ترتت املذسطة انفواض لظوتر  الت ـولل الذساطوت     
( لوون فشيوو  ايداس  الكرتلووا واملذسطووة. و ووذ    2( لكرتبووا و)35لرتروو  ، و ووذ تلريفووت لوون)  

اطتخذم الةاحااك ضطرتر  دساطة اؿالة وايكافة الش ضطورتر  املقاورتوة توتدا  سعلظوة     
ؾبب املكرترلا ، وضوك ت يفتاعج الذساطة فكاللة ترةلو  منورر  الولؼوتاين ع صيواد      
ل التقواسيش األطوةرعلة الو  يشطورتها املكرتبورك      التراؿل وني املكرتبني وا واي لون  و   

ألوللاي ضلرس عن ضداي ضوناعهم الذساطت، وتوزلت ع صيواد  التبريول املوالت لرتبذسطوة      
لوون  وو ل لكوواسض يقلبهووا ا ووواي، الكووافة الش اهتبووام ا ووواي وتكرتوولم ضطفوواام ع          
نووور  املنوووضل ولتاوكوووة واجةووواتهم املنضللوووة، تبوووا تؼوووفت الذساطوووة عووون ضك التكوووذد وت 
اـرتفلة الاقافلة ألوللاي األلرس تاك ع لقذلة الت ذيا  ال  واجهوت الؼوشاتة   

 وني املذسطة واملنضل.

(: اطووتهذفت تؼووخلف وا ووب ػووشاتة األهوول لووب املووذاسغ       2015دساطووة لغشوووت ) 
اؿلرللة ع لذينة القوذغ، والتكوشا عرتوا طوةل ترريشهوا لون وجهوة يفةوش لوذيشإ          
غ وضوللاي ضلرس الررتةة، ولت قل  ضهذاا الذساطوة  ولذيشا  ولكرتبت ولكرتبا  املذاس
( لكرتبوا  542( لذيشا ولذيش  و)41مت اطتخذام علنة طةقلة عؼراعلة اػتبرتت عرتا )
( ولتَّ ضلوش. و وذ اتةكوت الةاحاوة املونهج املظو ت الرؿوفت الت رتلرتوت،         1598ولكرتبة و)
رجلوه  ( فقش  لرصعوة عرتوا قورسين، ت هبوا ت    56تبا طرس  اطتةايفة اػتبرتت عرتا )

طوو ال لفتوورح يررتووم لوون اةلووم ا وو اح وكووا الظووةل وا للووا  لترووريش ػووشاتة         
األهل لب املذاسغ. ولن وني لا ضظهشته يفتاعج الذساطة ضك املذيشين واملذيشا  يشوك ضك 
ػشاتة األهل لب املذسطة تتم وذسجة عاللة، ولنبوا يوش  املكرتبورك واملكرتبوا  وضوللواي      
و ذ ضوؿت الةاحاة وكذد لن الترؿولا  لرتبوذاسغ    األلرس ضيفها تتم وذسجة لترطرة،

لترريش الظةل ال  لن ػتيفها ؼظني  اسطاتها يػشا  األهل لكها والتكواوك لوب   
 اةتبب ع الب فات  الؼشاتة. 

(: اطوتهذفت تكوشا اتػوا  الكواملت مور      Simon , Marginson , 2016دساطوة ) 
للووا  الرةقووا  اتجتباعلووة ع الوونةم   املؼوواستة الفاعرتووة ع التكرتوولم الكووالت: دينا  

الؼبرللة. وضوك ت هز  الذساطة استفا  يفظم املرتت قني مب طظا  التكرتلم الكالت 
عرتوووت لظوووتر  الكوووامل، الر ورتغوووت هوووز  النظوووم لوووا يقووواس  ررتووو  الفاوووة الكبشيووووة ع           
اةتبكووا  اييفظووايفلة، وهووز  النظووم تنبوور مبكووذل مل يظووة  لووه لالوول لوون  ةوول عووم   
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تبكا . ولب ضك هزا الترطب ع الررتوم عرتوت التكرتولم الكوالت ت يو د       تاسيخ هز  اة
اللت طفش  ا تـادية وني ضفشاد الرةقة املترطرة، للنه يةل لشتةرًا وربرحا  هز  
األطش لرت  وت ع املشاتوض اتجتباعلوة. ولوب رلوت، فوإك الترطوب ع التكرتولم الكوالت          
لووة، ولوون القروواعني الكووام  يتررتووم  ووريً  تؼوواستلًا لوون تافووة الرةقووا  اتجتباع 
 واـاق لت قل  القذس  التنافظلة ازا النب  لن التكرتلم.

(: اطوووتهذفت تكوووشا دوس الؼوووشاتة اةتبكلوووة ع سعايوووة    2017دساطوووة الؼوووريكش ) 
الررتةووة املرهووروني فنلووًا لوون وجهووة يفةووش لكرتبووت ولكرتبووا  ال ولووة الفنلووة ع لذينووة   
ذوس الؼوووشاتة اةتبكلوووة تةكوووا   الشيووواض، وهووول ؽترتوووب تقوووذيشا  ضفوووشاد الكلنوووة لووو     
 نووو مالذساطوة   ةووو عينت ت ا النر  واـم ، ومت اطتخذام املنهج الرؿفت، وتلريفت 

( لكرتبا ولكرتبوة لون املذسطوني لرت ولوة الفنلوة مبذينوة الشيواض، ومت اطوتخذام         243)
( فووات ، ومت 4( فقووش  لرصعووة عرتووا ) 33اتطووتةايفة تووتدا  لرتقلوواغ، وتلريفووت لوون )   
لووول الاةوووا  والـوووذ  اوووا، وضظهوووش  يفتووواعج الذساطوووة املتكرتقوووة مبجموووات      الهووواد لكا

الؼوووشاتة اةتبكلوووة ع سعايوووة الررتةوووة املرهوووروني فنلوووًا ضك املترطووورا  اؿظووواولة       
(، وجاي دوس الؼشاتة اةتبكلة عرتا ضدا  الذساطة وذسجة 2.64 – 2.24تشاوحت وني )

لم األول وذسجة لترطرة، تو    ككلفة، وجاي فال الؼشاتة املاللة واملادية وال ت
فوووات  اؾايفوووم ايداسإ، وفوووال الؼوووشاتة اتطتؼووواسية، وفوووال الؼوووشاتة ع       
الشؤية واألهذاا، وجاي  الكها وذسجة ككلفة، تبا ضظهش  يفتاعج الذساطة عذم 
( ع تقذيشا  ضفشاد الكلنة لذوس α=0.05وجرد فشو  را  دتلة عنذ لظتر  الذتلة )
لووة ع سعايووة الررتةووة املرهووروني فنلووًا تكووض  الش لووتغاا  )النوور ،       الؼووشاتة اةتبك
 اـم (.

(: اطوتهذفت ؼذيوذ وطواعل تفكلول اتوتلواس ورشفلوه       2017دساطة ولشإ وآ شين )
، وؼذيوذ  2030التقأل واتجتباعت ع اؾالكوا  مور الؼوشاتة ع ؼقلو  الشؤيوة      
  هوووم ضك تهوووتم وهوووا    املةوووادا واألطوووع ال صلوووة لوووزلت، وؼذيوووذ املنررتقوووا  الووو      
اؾالكووا  الظووكردية لوون ضجوول الؼووشاتة املتلرلووة. وترؿوورتت الذساطووة الش ضك املةووادا  
واألطع ال  هم عرتا اؾالكا  اتستلاص عرتلهوا لتفكلول اتوتلواس ورشفلوه الوتقأل      
تتبال ووالت   املكشفوة، وؼقلو      2030واتجتباعت مر الؼشاتة ع ؼقل  سؤية 
تفكلووول دوس اؾالكوووا  ع دعوووم اتوتلووواس الوووتقأل واتجتبووواعت     التنبلوووة الؼوووالرتة، و 
، وا  حت الذساطة طتة لنررتقوا  لرتتنفلوز لون  ةول اؾالكوا       2030لت قل  سؤية 

هت: تفكلل عقرتلة اتوتلاس، وتكضيض التكرتلم التنفلزإ واتوتلاس ع التكرتولم، وتلالول   
يوووا ، الش جايفوووم الة ووو  الكرتبوووت، وتروووريش حرتبوووة اؾالكوووا ، واتهتبوووام واألولر  
الهوواد ولاووة  لنووة تتفاعوول فلهووا اؾالكووا  الظووكردية لووب امل طظووا  األ ووش  را         

 الك  ة.

(: اطتهذفت تكشا دوس اللرتلة اؾالكلة ع توذعلم املؼواستة   2017دساطة الطرتلم )
ع الكبووول الترووورعت لرالةاتهوووا ع اةوووات  اتجتباعلوووة والـووو لة واؿقر لووووة،       
ؼرل دوك  لام اللرتلة اؾالكلة وتدواسها ع هوزا اةوال،    واللؼب عن املكر ا  ال 

واطتخذلت الذساطة لونهج املظو  اتجتبواعت، وطةقوت ع اللرتلوة اؾالكلوة لرتكرتورم        
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( طالةوووة، وضػووواس  160الترةلقلوووة وفشعلهوووا ع غوووض  و ووواك يوووريفع، وورتغوووت علنتهوووا ) 
التروووورعت  يفتاعجمهووووا الش ضك دوس اللرتلووووة اؾالكلووووة ع تووووذعلم املؼوووواستة ع الكبوووول  
( يرتلووه اةووال 69.3لرالةاتهووا ع اةووال اتجتبوواعت جوواي ع املقذلووة ونظووةة ورتغووت )  
( رم جاي ع املشتةة الاالاة اةال اؿقر ت ونظةة ورتغت 66.2الـ ت ونظةة ورتغت )
(65.7.) 

  التعليق على الدزاسات التسابقة 
تبكلوة ع  يتل  لن الكشض الظاو  تكذد الذساطا  ال  اهتبت والؼوشاتة اة 
التكرتوولم، و ووذ تةاينووت ترجهووا  هووز  الذساطووا ، حلوو  الك لنهووا لووا ستووض عرتووا وا ووب       
الؼشاتة اةتبكلة، ولنها لا اهتم وةلاك ع  تها وةكا املوتغاا ، تبوا ي حو     
تةاين املشحرتة التكرتلبلوة الو  مت تنواول الؼوشاتة اةتبكلوة وهوا، تبوا ي حو  ضك         
ت املونهج الرؿوفت واعتبوذ  عرتوا اتطوتةايفة ع      غالةلة الذساطوا  الظواوقة اطوتخذل   

اوووب الةلايفوووا ، وتوووتتت هوووز  الذساطوووة لترافقوووة لوووب الذساطوووا  الظووواوقة لووون حلووو     
اتهتبام والؼشاتة اةتبكلة ولن حل  اطتخذام املنهج الرؿوفت واتعتبواد عرتوا    
اتطوووتةايفة ع اوووب الةلايفوووا ، وللووون تتبلوووض عووون الذساطوووا  الظووواوقة ع فتبكهوووا     

لن جهة وع ا تـاسها عرتا ترتلة ال ولة جالكة األصهش والقواهش  وهور لوا     وعلنتها
مل تتناولووه الذساطووا  الظوواوقة، وايكووافة لتبلضهووا ع عووذم ا تـوواسها عرتووا اللؼووب   
عن الرا ب فق  ول يلاا لزلت وكب تـرس لق ح لترريش ، واطتفاد  الذساطوة  
وع العووذاد األدا  ووكووا اؿاللووة لوون الذساطووا  الظوواوقة ع عووشض ايطوواس النةووشإ    
 ايجشايا  املنهجملة وايكافة لتفظا ولنا ؼة النتاعج. 

  اإلطاز اليظسي 
  مفهوو الشساكة اجملتنعية 

يؼا لفهرم الؼشاتة اةتبكلة وـفة عالة الش اػ ا  فبرعة لون األفوشاد   
الزين هبكهم فتبب واحذ ع عبل لكني، وتكشا ع الطواس هوزا املفهورم عرتوا ضيفهوا      

(. تبوا  James, 1986, 23ػ ا  ضفشاد اةتبب ع عبول لكوني دا ول فوتبكهم )    ا
تكوشا وتيفهووا "ع  ووة وووني طوشفني ضو ضتاووش اووم ضهووذاا لؼو تة يتفقوورك لكووا عرتووا    
ؼقلقهووا، لوووزا فهوووت تظوووتنذ عرتوووا التكوواوك وتةوووادل املنفكوووة  اؿوووة عنوووذلا ت يلووورك   
 (".46، 2005مبقذوس ضحذ لنهم اللاص هز  األهذاا مبفشد  )وفل ، 

تبووا ضك الؼووشاتة اةتبكلووة "تكووم عوون فبوور  ا للووا  امل طظوولة والترتقاعلووة    
ضفلاس. ..(  –لكرترلا   –املؼتبرتة عرتا اؿراس واتتـال والتذفقا  املتةادلة )ولايفا  
وووووني امل طظووووا  اتجتباعلووووة املخترتفووووة املبارتووووة ل طووووشاا والفاووووا  اتجتباعلووووة        
تها املخترتفووة وهووذا كووة  التلالوول والترافوو    والظلاطوولة ع اةتبووب عرتووا لظووتريا 

والتنوواغم وووني حشتووة هووز  امل طظووا  لوون ضجوول ؼقلوو  ضهووذاا وغايووا  اجتباعلووة      
 (.,Flo, 2000, 5 Smithلؼ تة )

وينةش لرتؼشاتة ضيلا عرتا ضيفها وطلرتة لن وطاعل التوترا القور  عرتوا طلاطوا      
ب ع الطواس فتبكوت   اةتبب وعبرتلوة يت وش  لون   اوا الفوشد واؾباعوة واةتبو       
لب املظارلني واملنةبا  جنةا الش جنم وتوتم الؼوشاتة ع الطواس لون القولم واملةوادا       
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، 2001ال  تقورم عرتلهوا املنةبوا  را  األدواس املهبوة ع اةتبوب )الظولشإ، وآ وشوك،        
173.) 

 (: 47، 2002وتنقظم الؼشاتة اةتبكلة لرتبراطنني الش  ظبني )اؾرهشإ، 

  ن ضك يفظوووبله والؼوووشاتة النةاللوووة وهوووا ػوووشاتة املوووراطنني ع      األول: لوووا  لووو
ضيفؼرة اؾبكلا  وامل طظا  املخترتفة وفوات  الكبول املتكوذد  و لون  لاطوها      
عوون طشيوو  الكلوورية فلهووا والؼووشاتة ع ضيفؼوورتها واملظوواهبة وووالشضإ ضو املووال ضو     

 اؾهذ.
    الاايفت: لا يظبا والؼشاتة اتجتباعلة غا النةاللة ضو لا  لون ضك يوذ ل ع

الطوواس التلافوول اتجتبوواعت وهووا ػووشاتة تووتم وووني األفووشاد وكلووهم الووةكا وهووا    
للظت لنةبة ضو لشتةرة وكلرية غا قذد  وميفالج لكوني وول ؽلوب لونب      
تباعلة ؼذ( يفتلجمة الك  ا  اتجتباعلة املتةادلة وني األفشاد، والؼشاتة اتج
تفاعوول الفووشد وتكالرتووه لووب ضفووشاد فتبكووه وااعاتووه ويفةبووه ول طظوواته، ويووش      
الووةكا ضك الؼووشاتة ؽترتووب وووا ت ا يفوور  النؼووا  الووزإ تظوواهم فلووه، فنجمووذ     
 ػشاتة املراطنني ع  را  النؼا  األهرتت، وفا  را  النؼا  اؿلرلت ضيلا. 

  مالمح الشساكة اجملتنعية يف اإلسالو 
شاتة اةتبكلوووة ع ايطووو م للظوووت  اؿوووة وناحلوووة دوك ض وووش ، وووول اليفهوووا      الؼووو

تظووترعم ضلوورس اييفظووايفلة الكووا،  ووال تكوواش: )فتاْطووتتُلرا ضتْهووَل الووزوتلش  ال ْك ُتْنووتوْم لتووا       
(، ويقورل ايلوام الؼورتايفت ع تفظوا  رلوه تكواش       7َتْكرتتبورَك( )طرس  األيفةلاي، ا ية: 
(: واجوووم عرتوووا الووورت  لؼووواوس  153ش ( )طووورس  آل عبوووشاك، ا يوووة: )َوَػووواو ْسهوْم فغوووت اللوووتتْل

الكرتباي فلبا ت يكرتبرك وفلبا ضػولل عرتولهم لون ضلورس الوذيفلا ولؼواوس  وجور  النواغ         
فلبا يتكرت  واملـا ، ووجر  اللتَّا  والكبال والرصساي، فلبوا يتكرتو  مبـوا  الوة د     
 (.394، 1وعباستها )الؼرتايفت، د. ،  

و ووذح املوورش طووة ايفه وتكوواش األيفـوواس وقرلووه: )َوضتْلووشوهوْم ػووورَس  َوْلووَنهوْم( )طوورس         
(، فبنهجملة ايط م ؿل القلايا واملظواعل الذيفلريوة تشتوض عرتوا     38الؼرس ، ا ية: 

الؼشاتة والتكاوك والوذاي الشضإ ملكشفة ضؿر  وضؿ  فلش ، ضو سضإ، لن ضجل الترؿل 
 (. 9، 1986كبل وها )ضور فاسغ، الش اؿقلقة واتعتباد وال

وتكذ الؼرس  لن ضهم ؿرس الؼشاتة اةتبكلة ع ايطو م الؼورس   وال تكواش:     
( ضإ ت ينفوووشدوك ووووشضإ حتووووا   38)وضلوووشهم ػووورس  ولوووونهم( )طووورس  الؼووورس ، ا يووووة:     

يتؼاوسوا وهتبكرا عرتله، ورلت لن فوش  توذواهم، وتولقةهم، وؿوذ  توع لهم ع      
، فإرا و ب ضلش ضو استت  اةتبب كوشوس  تكوذيل   -تكاش-ا   ال ايفهم، وؼاوهم ع

الرا ب ضو تررتب ملظتقةل ضفلل، اجتبب ضوناؤ  وتنا ؼرا ولنهم، و رررا ملا يشيوذوك،  
ولووزلت ضرنووا ا  طووة ايفه وتكوواش عرتلهووا، وحوواهم وكووذم اتيففووشاد وووالشضإ ووول لووا مل   
(، ولا تؼاوس  رم الت هوذوا  249، د. ، 14هتبكرا عرتله ت يقذلرك عرتله )القامست،  
(. و وووذ تنووواول املووواوسدإ ا وووت ا املفظوووشين ع 127هوووو، 1420ألسػوووذ ضلوووشهم )الوووشاصإ، 
واملؼواوس  لوب لوا ض وش  عرتلوه لون        –ؿرتا ا  عرتله وطرتم  –اؿلبة لن ضلش ا  لنةله 
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الترفلوو ، فتارتووها ع ضسوكووة ضوجووه،  وواعً : )ضحووذها: ضيفووه ضلووش  مبؼوواوستهم ع اؿووش     
ظتقش له الشضإ الـ ل  فلكبل ووه، رايفلهوا: ضيفوه ضلوش  مبؼواوستهم تتللفوًا وترللةوًا        لل

لنفرطوهم، ورالاهوا: ضيفوه ضلوش  مبؼواوستهم ملوا عرتووم فلهوا لون الفلول ولوا عواد وهوا لوون             
النفب، وساوكهوا: ضيفوه ضلوش  مبؼواوستهم للظوا ووه املظورتبرك ويتةكوه فلهوا امل لنورك والك           
 (40، 1985دإ، تاك عن لؼرستهم غنلًا( )املاوس

ع  -جول وعو   -وألهبلة الؼرس  تتوشص ؿرس الؼشاتة اةتبكلة رتش ا  
 ذ لواسغ الؼورس  ع    -ولن هر ع جموته وطغلايفهم -القشآك اللشيم ضك فشعرك 
فاطتؼوواس  -عرتلووه الظوو م -ضتووم  لوولة واجهتووه ع لرتلووه; وهووت  لوولة لرطووا      
( ولرتلووة 110( )طوورس  األعووشاا، ا يووة:  رلووه لووارا يفكوول ػووا  رلووتم )فتَبوواَرا َتووتللوشووَك
)َلوا ُتْنوتو  تاطغَكوًة     -عرتلوه الظو م  -طةت اطتؼاس   رلها ع  للتها لب طرتلباك 
( وعضيوض لـوش يت وز سضإ  رلوه ع سؤيوا      32ضتْلشًا َحتَّا َتْؼوَهذووك ( )طورس  النبول، ا يوة:     
 (.43ب، ا ية: سآها. )َيتتيلَها اللَبرتتُت ضتفلتوريفغت فغت سوْؤياَإ( )طرس  يرط

تبا ولون ا  ع طرس  يرطب  اسطة ال ر  يرطب لرتؼرس  لشتني، عنذ قاولوة  
ـووورا يَفجمغلوووًا( )طوورس  يرطووب،   الوتخرتف لوون يرطووب، وعنووذ حووذو( لؼوولرتة الظووش ة )َ رتت

نو (. جاي ع  رلوه تكواش: )ال ْر  تواُلرا لتلورطووبو َوضت وور و ضتَحومل ال لتوا ضتوغلَنوا لغنَّوا َويَفْ و          80ا ية: 
ـَْةٌة ضتْسكلوا َيْخولو لتُلوْم َوْجوهو      ا لتورُتورا يورطووَب ضتو  اطلَشحوور و    ال كَّ ضتَوايَفوا لتفغوت َكورتتال  لووةغني       عو
 تواَل  تاعغول  لغوْنهوْم لتوا َتقلتورُتورا يورطووَب َوضتللُقور و         َؿوالغ غنَي   ضتوغلُلْم َوَتُلريفورا لغْن َوْكذغ غ  تْرللوا 
 تاُلرا َيا ضتَوايَفا َلوا لتوتت لتوا     َتقغرلهو َوْكاو الظَّلَّاَس غ ال ْك ُتْنتوْم فتاعغرتغنَيغتَلاَوةغ اللجمومو َيرتل فغت
 ضتْسطغوورتلهو َلَكَنووا غتووذلا َيْشَتووْب َوَيرتلَكووْم َوال يفَّووا لتووهو     لتَناؿغوو ورَك  َتتلَلنَّووا َعرتتووا يورطوووَب َوال يفَّووا لتووهو  

َيتلُترتتوهو الوزوْعمو َوضتيْفوتوْم َعْنوهو      ةورا وغوهغ َوضتَ وااو ضتكْ   تواَل ال يفووت لتَلْ ضويفونغوت ضتْك َتوْزهَ     لتَ افغُةرَك 
ـْوَةٌة ال يفَّوا ال رلا لتَخاطغوشووَك       تاُلرا لتاغْن ضتتترتتهو غتافغرُترَك  وغوهغ   فترتتبَّوا َرَهةوورا   الزوْعمو َويَفْ ونو عو

لتتوَنةوَاونَّهوْم وغوتتْلش هغْم َهوَزا َوهووْم لتوا       َوضتْجَبكوورا ضتْك َيجْمَكرُتور و فغوت غتَلاَووةغ اللجموومو َوضتْوَحْلَنوا ال لتْلوهغ       
يَفْظوَتةغ و َوَتَشتلَنوا     تواُلرا َيوا ضتَوايَفوا ال يفَّوا َرَهْةَنوا      ضتَوواهوْم عغَؼوايل َيْةُلورَك     َوَجوايووا  َيْؼوكوشووَك  
َوَجوايووا   ادغ غنَي ضتيْفَت وغبوْ لغن  لتَنوا َولتوْر ُتنَّوا َؿو     يورطوَب عغْنَذ َلَتاعغَنا فتتتتترتتهو الزوْعمو َوَلا
ـغووهغ  ـَووْةش  َجبغلوول       َعرتتووا  تبغل َوالرتَّووهو  وغووَذم  تتووزغٍ   توواَل َوووْل َطوورَّلتْت لتُلووْم ضتيْفُفظوووُلْم ضتْلووشلا فت

ـغُفرَك( )طرس  يرطب، ا يا :   (. 18 – 8اللبوْظَتَكاكو َعرتتا َلا َت

ا هووز  ا يووا  تؼووا الش ضك ال وور  يرطووب عرتلووه الظوو م  ووذ ػبكووت لووذيهم وكوو       
املكرترلا  والةلايفا  ال  تفلذ اطتاااس يرطوب عرتلوه الظو م عوم ضولوه رلوت اؿوم        
الووزإ طوولرت   وهووم حظووم لفهوورلهم وكووا اللووشس املووادإ ولوون رووم وكووكرا  رووة          
لرتتخرتف لن يرطب عرتله الظ م. الر هم حوذدوا املؼولرتة وهوت اطوتاااس يرطوب عرتلوه       
ةوشهم وقتول يرطوب    الظ م عوم ضوولهم و ررورا ؿول لترتوت املؼولرتة لون وجهوة يف        
عرتله الظ م رم اطتةذلرا فلش  القتل وإلقاعه ع ضحذ ا واس ال   ش عرتلها القرافول  
لتت ز  لكها وعنذها يت ق  هذفهم وإوكاد يرطب عون ضوولهم واؿـورل عرتوا حةوه      
رووم وووذضوا وشطووم ا للووة لتنفلووز اـرووة حلوو  طرتةوورا لوون ضووولهم ض ووز يرطووب لكهووم       
  ع الةاووش وتشتوور  ومل يلتفوورا وووزلت ووول وكووكرا للرتكوم وعنووذلا رهووم لكهووم ضلقوور 

 روة يرةووا  وووشايتهم لوون  و ل الةلوواي والحلوواس  بوولف يرطوب عرتلووه الظوو م وهوور    
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كلووم والووذلاي لووتهبني الووزعم وتترتووه ولووب توول هووزا ووواي   ررهووم والفؼوول       
أليفهم  ايفرا األلايفة ومل تلن يفلتهم ع التخرول   الـوة لرجوه ا  تكواش ) وام،      

2014 ،12 ،13 .) 

ولن منار  الؼشاتة اةتبكلة القاعبة عرتا الؼورس  ع الظونة النةريوة املرهوش      
 (:681، 680، 2019لا يرتت )ػادإ، 

لنووز وكاتووه حتووا وفاتهووا     -سكووت ا  عنهووا -( ـذهووة لؼوواوس  الشطوورل ) 
 ( 128، 1985)الغضالت، 

( ألوت ولش سكت ا  عنه ع للة، ولن ضوشص الر اعب ع رلوت  اطتؼاس  الشطرل )
 (. 170، 1985حادرة ااجمش ، واؽار ال تلةا  لزلت )الغضالت، 

 ( وؿ اوته ع عذ  لراكب ضهبها: لا حذ( ع وذس لن لؼاوس  وني سطرل ا  )

 اطتؼاسته ألؿ اوه  ةل اؽار  شاس املراجهة لوب  وشيؽ، فكنوذلا ضتوا  اـوم عون      
لظووا  ووشيؽ للبنكوورا عاهووم اطتؼوواس النوواغ وكووذ ضك ض وومهم وقووذوم  ووشيؽ، فقووام   
عذد لن الـ اوة لن املهاجشين تتوت ولوش واملقوذاد وون عبوشو، وضػواسوا عرتوا سطورل        

( ( ووتك  لوت ملوا ضسا  ا ، فهوم لرافقوورك ألإ  وشاس يتخوز ، وللون الشطوورل )       ا  )
. فقوال: "ضػواوا   -  عرتلوه ع ولكوة الكقةوة   تنفلزا ملا مت اتتفا-يشيذ سضإ األيفـاس 

عرتت ضيها الناغ "فقام طكذ ون لكار، وتلرتم عن األيفـاس، وتاك  ا  ال: "فالا ملا 
( الش ووووذس وكوووذ ضك مسوووب لووون املهووواجشين ضسد  فووون ن لكوووت" فبلوووا سطووورل ا  )
(. وهنوووا تتجمرتوووا 239، 1985واأليفـووواس، ومل ىوووالب ع رلوووت ضحوووذ لووونهم )الغضالوووت،   
( ضؿوووش عرتوووا الػوووشا  الوووب األطوووشاا املكنلوووة اةتبكلوووة ع ضك الووونيب ) الؼوووشاتة

 والقللة قل النقاؾ ع التخرل  اا واؽار القشاس وؼتيفها.

 بووة اتطتؼوواس  ع هووز  الغووضو  اطتؼوواسته ع ضطوواس  وووذس، فقووذ سو  ايلووام ض ووذ  
  فقوال:  ( اطتؼاس النواغ يورم ووذس ع األطواس    عن ضيفع سكت ا  عنه ضك سطرل ا  )

"الك ا   ذ ضللنلم لنهم " فتػاس عرتله عذد لن الـ اوة وكذ  آساي، وهت توذوس عرتوا:   
الط   طشاحهم، ضو الفذاي، ضو القتل. وتاك  ن ضػواس ووالكفر لوب الفوذاي: ضوور ولوش،       
( وشضإ ضوت ولش، فت ز لنهم الفذاي، وضطرت  وضػاس عبش ولش  ضعنا هم. و ذ ض ز )
: )َلوا تتواَك لغَنةغوت     -طوة ايفه -لرافقا لشضإ عبش حل   ال طشاحهم، ويفوضل القشآك 

ضتْك َيُلرَك لتهو ضتْطَش  َحتَّا يووْاخغَن فغوت اللوتتْسض  توش يوذووَك َعوَشَض الوذليْفَلا َوالرتَّوهو يوش يوذو اللوع غَش ت          
ْم َعووَزا   َعةغوولم ( َوالرتَّووهو َعض يووض  َحلغوولم  لتووْرت تغَتووا   لغووَن الرتَّووهغ َطووَةَ  لتَبظَّووُلْم فغلَبووا ضتَ ووْزتو    
 (. 156، 2006( )لظرتم، 68، 67)طرس  األيففال، ا يتاك: 

  مفهوو الشساكة اجملتنعية يف التعليه 
تكووشا الؼووشاتة ع التكرتوولم عرتووا ضيفهووا "اتفووا  وووني اؾهوورد التكرتلبلووة الشمسلووة    
ووني ل طظا  اةتبب وضطشافه الفاعرتة املكنلة وؼارك التكرتلم لرتتكاوك املؼو   ع  

عاد  وناي النةام التكرتلبت وتقرية آللا  الفكل فله لن   ل لؼشوعا  لؼ تة ال
تنظ  وؼق  جردته واتلتضام وتنفلز لا يظوفش عنوه اتتفوا  طةقوا لرتقراعوذ املتفو        

 (.32، 1999عرتلها" )عةذ املنكم، 
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تبا ضك الؼشاتة اةتبكلة ع التكرتلم هت ع  ة التضام ولبها اتفا  للتر  
 تررعلا ا تلاسيا ووالنظةة لرتذولة ضو امل طظا  التكرتلبلة فإك عرتلها ضك وللع عب 

تتقةوول هووز  الؼووشاتة ت وو  مل طظووا  اةتبووب وضفووشاد  وضك هووز  الؼووشاتة تؼووبل  
الب اؾرايفم مبا فلها ايداس  والتقريم وسطوم التخرول  اتطو اتلجمت وتول لوا      
 (.15، 2007يتكرت  والكبرتلة التكرتلبلة )عةرد، 

وووذد آ ووشوك املقـوورد والؼووشاتة اةتبكلووة ع التكرتوولم ولريفهووا اػوو ا    ولنبووا 
 (.Jennifer, 2006, 339ا واي وضعلاي اةتبب ع الكبل التكرتلبت )

تبوووا توكوووَشا وتيفهوووا: تووول يفؼوووا  تكووواويفت لؼووو   وهوووادا يوووتم ووووني ل طظوووا     
، اةتبب املخترتفة وووني اؾالكوا ; وهوذا القلوام مبؼوشو  لكوني )عاوت، اطتؼواسإ        
(. 101، 2014دوسا  ...( وفو  الطوواس تكا وذإ وفوو  لرتروشفني لـوورت تهبا )اـرتلفووة،   
وهووت: املةووادسا  والكبرتلووا  وووني اؾالكووة واةتبووب ع فووات  التووذسيع والة وو         
و ذلووة اةتبووب، والوو  يظووتفاد وهووا لوون  ووم  اؾالكووة ع لكاؾووة القلووايا را        
ة وػوشتاي اةتبوب لت قلو     الـرتة مبجمتبكها، و رتو  سؤيوة لؼو تة ووني اؾالكو     
 (.(Coetzee,2012,504ضهذاا لؼ تة ولنفكة لتةادلة 

  أهداف الشساكة اجملتنعية يف التعليه 
لرتؼوووشاتة اةتبكلوووة الكذيوووذ لووون األهوووذاا الووو  تظوووكا الش ؼقلقهوووا، والووو    

 ( ع النقا  التاللة:2012ضوجضها الرتلل )

    الروو  ، علوو  ت يلوورك   الكبوول عرتووا سطووم طلاطووة تشوريووة لرحووذ  لرتتكالوول لووب
 هنا  تكاسض وني لا تقرم وه املذسطة، ولا يقرم وه الةلت.

           تكاوك ضوللاي األلرس لوب املذسطوة ع عو   لؼول   الرو  ، وغاؿوة ترتوت الو
 ت رش ع للريفا  ػخـلاتهم.

 .سفب لظتر  ضداي الر   وؼقل  لشدود جلذ لكبرتلة تكرتلبهم 
 ي األلرس واملذسطة حرل األلرس ال ورية والتكرتلبلوة  تةادل الشضإ واملؼرس  وني ضوللا

 املتكرتقة والر   مبا ينكلع عرتا ضداعهم وؼـلرتهم الذساطت.
           سفب لظتر  الورعت ال وورإ لوذ  األطوش  ولظواعذتها عرتوا فهوم يففظولة الرالوم
 واحتلاجا  منر .

الكوووافة ملوووا طوووة  لووون األهبلوووة ضك تقووورم الؼوووشاتة اةتبكلوووة دا ووول امل طظوووة          
لبلة عرتا ؼقلو  ضهوذاا را  طةلكوة تلفلوة ترتبوا ضللون حتوا يلورك هنوا           التكرت

الطاس لرتبرغ يؼكش ضوللاي األلرس لن   له والتقذم ووالتغلا الزإ مت الحذاره لون  
  ل لؼاستتهم ووزل اؾهرد لتهلاة املناخ التكرتلبت لاقل  ذسا  الر  ، وفلها 
ملذسطووت واجووم فكرتووت عرتوولهم   يؼووكش ضوللوواي األلوورس وووتك لؼوواستتهم دا وول اةتبووب ا   
اػووا  هووز  امل طظووة; للؼوواس  ع تنبلتهووا مبخترتووب ضيفوورا  الؼووشاتة مبووا يتناطووم         
و ووذساتهم و وووماتهم والكبووول عرتوووا تلظووا وتفكلووول القوووشاسا  الووو  تتخوووزها ايداس    
لـا  ضوناعهم الر   واملذسطة، ويكنا رلت يفتلجمة حتبلة الش اتتؼواا  لوادا    
اي األلوورس والوو  تةهووش لون  وو ل لؼوواستتهم ع تنفلووز  اجتباعلوة جذيووذ  لوون ضوللو  
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األيفؼووورة والووومالج وهوووا  لوووادا  تفشصهوووا احتلاجوووا  اةتبوووب املذسطوووت واملرا وووب      
املخترتفووة، وؼـوول لنهووا عرتووا امللايفووة اتجتباعلووة وفقووًا لقووذس الؼووشاتة والكروواي         
  واملظووواهبة دا ووول اةتبوووب املذسطوووت كوووبايفًا لترريشهوووا وتةوووادل األفلووواس واـوووما    
ولنهبووا، والتراؿوول والؼووشاتة اةتبكلووة الفكالووة وووني امل طظووة التكرتلبلووة وضوللوواي     
 األلرس لن ضجل تشطلخ رقافة التؼاوس دا ل اةتبب املذسطت.

    أهنية الشساكة اجملتنعية يف التعليه 
(، 2006تتباوووول ضهبلووووة الؼووووشاتة اةتبكلووووة ع التكرتوووولم ع ا تووووت: )الكضيووووضإ، 

 (:2006(، )طامل، 2007)الكجمبت، (، 2007)حظني، 

     تكووذ اؾالكووة وووا ت ا التخــووا  وهووا امل طظووة الوو   راووا اةتبووب وإعووذاد
وتتهلل األفشاد مبا ىذم اةتبب ووق  س له وتقذلوه، ولقوذ ضػواس  اللواا لون      
األدولووا  الة الووة الش ضهبلووة الؼووشاتة اةتبكلووة ع التكرتوولم لوون ضجوول ؼقلوو    

 الش ت.املضيذ لن التقذم و
    تبوا ضك ال ولووة ضحووذ القلووايا الكالووة الو  تؼووغل عقوورل الةؼووش و ووع حلوواتهم

وـرس  لةاػش  مبا يظترتضم ػشاتة اةتبب ولل فااته وضفوشاد  ع  لوايا ال ولوة    
وع تتدية دوس ل رش  ع ال ولة، تبوا ضك جرايفوم ال ولوة املتكوذد  والو  تتباول ع       
ظلاطوولة ؼتووا  الش ػووشاتة فاووا  كترتفووة  اؾرايفووم الاقافلووة واتجتباعلووة وال 
 لن ضجل ؿلاغة وتكذيل هز  األهذاا لن و ت   ش.

   تبووا تظووهم الؼووشاتة اةتبكلووة ع ونوواي ع  ووا   ريووة وووني امل طظووة التكرتلبلووة
واةتبوب اـواسجت، حلو  ػكوول امل طظوة التكرتلبلوة هووذفها األمسوا هور  ذلووة        
لوووة املذسطوووة، مبوووا  اووول ضحوووذ اةتبوووب، وهكووول اةتبوووب ااوووذا األمسوووا ع  ذ
 قذدا  النجماح األطاطلة.

     تظووهم الؼووشاتة اةتبكلووة ع حوول جضعووت ملؼوولرتة  ريوول التكرتوولم والووزإ يكتووم
ضحوذ الت ووذيا  الو  تراجووه اةتبكوا ، يفتلجمووة لتضايوذ ضعووذاد الظولاك، واؿاجووة      
 الش ترفا تكرتلم يتظم واؾرد  ؾبلب املراطنني عرتا ا ت ا ضطلافهم.

 رصيووووب األدواس وووووني امل طظووووة التكرتلبلووووة واةتبووووب، واةتبووووب وامل طظووووة  حظوووون ت
 التكرتلبلة لن ضجل ؼقل  التلالل وني النةالني األطاطني ع يفهلة ضإ ضلة.

        ،تووو دإ الؼوووشاتة اةتبكلوووة دوسًا فووواعً  ع حووول املؼووول   املخترتفوووة لرتبذسطوووة
ديووة وايداسيوووة  ولراجهووة الكذيووذ لوون الـووكروا  والت ووذيا  عرتووا املظووتريا  املا       
والتنفلزية، مبا هكل املذسطة ض ذس عرتا ضداي الذوس املنرطة وه ع  ذلوة اةتبوب   

 والذولة.

   ميهذية الدزاسة وإدساءاتها 

    ميهر الدزاسة 
اطووتخذلت الذساطووة املوونهج الرؿووفت واعتةوواس  األيفظووم لت قلوو  ضهووذافها، فبوون     
لوة ال ولوة جالكوة األصهوش       له مت وؿوب الرا وب الفكرتوت لرتؼوشاتة اةتبكلوة ولرت     
 والقاهش  ووكب التـرس املق ح لترريش .
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    جمتنع الدزاسة 
يؼبل فتبب الذساطة ضعلاي هلاة التذسيع ولكاويفلهم ولرتلوة ال ولوة جالكوة    
األصهووش والقوواهش  وايكووافة ملبارتووت اةتبووب الرتووت مب افةووا  )طوورها  والقوواهش       

 والغشولة(.

  عيية الدزاسة ومواصفاتها 
ترةلوو  اتطووتةايفة اـاؿووة وتكووشا وا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة ولرتلووة ال ولووة   مت
( لون اةتبوب الرتوت وضعلواي هلاوة التوذسيع       725جالكة األصهش عرتوا علنوة ورتغوت )   
هلاووة تووذسيع وهلاووة     –واالاووة املكاويفووة وفوو  لووتغا املظووتجملم: )فتبووب قرتووت       
اليفووا((،  -: النور : )رتورس  ( لون اةتبوب الرتوت وفو  لوتغاا      580لكاويفوة(، ورا وب )  
( لوون ضعلوواي هلاووة التووذسيع    145الغشولووة(، و) -القوواهش  -والافةووة: )طوورها  

هلاوووة  -واالاوووة املكاويفوووة، وفووو  لوووتغا الذسجوووة الرظلفلوووة: )علووور هلاوووة توووذسيع    
ال ولوووة  -لنووواهج وطوووش  توووذسيع  -لكاويفوووة(، والتخـوووف: ) ذلوووة اجتباعلوووة  
عرتوم الونفع( تبوا     -ايداس  -ضؿورل ال ولوة   -الـ ة النفظولة  -ايط للة
 واؾذاول التاللة:

 ( تٛطٜع أفضار ايع١ٓٝ سغب )ادت١ٗ املُج١ً(1دزٍٚ )

 ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ ايتهضاص ادت١ٗ املُج١ً
 20% 145 ن١ًٝ ايرتب١ٝ )١٦ٖٝ تزصٜػ ١٦ٖٝٚ َعا١ْٚ(

 80% 580 زتتُع ستًٞ
 100% 725 اجملُٛع

الكلنووة لوون اةتبووب الرتووت  ( ضك ضعرتووا يفظووةة لوون الاووالت1يتلوو  لوون اؾووذول )
وضعلوواي هلاووة التووذسيع واالاووة املكاويفووة، حظووم لووتغا اؾهووة امُلَباَّرتووة هووت يفظووةة          
اةتبب الرتت، رم يفظةة هلاوة التوذسيع واالاوة املكاويفوة، حلو  ورتغوت النظوم عرتوا         

 (.20%(، )80%ال تلم، )
 ( تٛطٜع أفضار ايع١ٓٝ سغب )ايٓٛع(2دزٍٚ )

 ١ امل١ٜٛ٦ايٓغب ايتهضاص ايٓٛع
 25.9% 150 سنٛص
 74.1% 430 إْاخ

 100% 580 اجملُٛع

( ضك ضعرتوا يفظوةة لون الاوالت الكلنوة لون اةتبوب الرتوت،         2يتل  لون اؾوذول )  
حظووم لووتغا النوور  هووت يفظووةة اييفووا(، رووم يفظووةة الووزترس، حلوو  ورتغووت النظووم عرتووا   

 (.25.9%(، )74.1%ال تلم، )
 )احملافع١(( تٛطٜع أفضار ايع١ٓٝ سغب 3دزٍٚ )

 ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ ايتهضاص احملافع١

 31.9% 185 ايكاٖض٠
 28.4% 165 ايػضب١ٝ
 39.7% 230 عٖٛاز
 100% 580 اجملُٛع
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( ضك ضعرتوا يفظوةة لون الاوالت الكلنوة لون اةتبوب الرتوت،         3يتل  لون اؾوذول )  
حظووم لووتغا الافةووة هووت يفظووةة طوورها ، رووم يفظووةة القوواهش ، وع املشتةووة األ ووا        
 (.28.4%(، )31.9%(، )39.7%يفظةة الغشولة حل  ورتغت النظم عرتا ال تلم، )

 ( تٛطٜع أفضار ايع١ٓٝ سغب )ايزصد١(4دزٍٚ )

 ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ ايتهضاص ايزصد١

 35.9% 52 عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ
 64.1% 93 ١٦ٖٝ َعا١ْٚ

 100% 145 اجملُٛع

ضعلوواي هلاووة   ( ضك ضعرتووا يفظووةة لوون الاووالت الكلنووة لوون     4يتلوو  لوون اؾووذول )  
التذسيع واالاة املكاويفة، حظم لتغا الذسجوة هوت يفظوةة االاوة املكاويفوة، روم يفظوةة        
 (.35.9%(، )64.1%ضعلاي هلاة التذسيع، حل  ورتغت النظم عرتا ال تلم، )

 ( تٛطٜع أفضار ايع١ٓٝ سغب )ايتدصص(5دزٍٚ )

 ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ ايتهضاص ايتدصص

 15.9% 23 ارتز١َ االدتُاع١ٝ
 26.2% 38 املٓاٖر ٚطضم ايتزصٜػ

 17.9% 26 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ
 9.7% 14 ايصش١ ايٓفغ١ٝ

 12.4% 18 أصٍٛ ايرتب١ٝ
 11% 16 اإلراص٠

 6.9% 10 عًِ ايٓفػ
 100% 145 اجملُٛع

( ضك ضعرتووا يفظووةة لوون الاووالت الكلنووة لوون ضعلوواي هلاووة        5يتلوو  لوون اؾووذول )  
التخـف هت يفظةة لناهج وطوش  توذسيع،    التذسيع واالاة املكاويفة، حظم لتغا

رم يفظةة ال ولة ايط للة، رم يفظةة اـذلة اتجتباعلة، رم يفظةة ضؿرل ال ولوة،  
رم يفظوةة ايداس ، روم يفظوةة الـو ة النفظولة، وع املشتةوة األ وا  يفظوةة عرتوم الونفع           
(، 12.4%(، )15.9%(، )17.9%(، )26.2%حلووووو  ورتغوووووت النظوووووم عرتوووووا ال تلوووووم، )   
(%11 ،)(%9.7( ،)%6.9.) 

  صدق االستباىة 
    أواًل  الصدق الظاهسي 

مت حظووا  ؿووذ  اتطووتةايفة ع الةذايووة واطووتخذام الـووذ  الةوواهشإ لوون  وو ل   
عشكها عرتا فبرعوة لون اللبوني روإ ات تـواق واـوم  لرتقلوام وت للبهوا،        
 ورلووت وكووذ ضك اطرتووب هوو تي اللبوورك عرتووا عنووراك الذساطووة، وتظوواؤتتها، وضهووذافها   
يووووذاي آساعهوووم ول حةووواتهم حووورل اتطوووتةايفة وفقشاتهوووا لووون حلووو  لوووذ  ل يلوووة     
الفقووشا  ملركوور  الذساطووة، وؿووذ ها ع اللؼووب عوون املكرترلووا  املظووتهذفة لرتذساطووة،    
وتووزلت لوون حلوو  تووشاو  توول فقووش  وووالرس الوو  تنووذس  ؼتووه، ولووذ  وكوورح           
ملناطووم لنهووا ضو الفقووش  وطوو لة ؿوولاغتها; ورلووت وتكووذيل الفقووشا  ضو حووزا غووا ا 
الكافة لا يشويفوه لناطوةلا لون فقوشا ، وايكوافة الش النةوش ع توذس  اتطوتةايفة، وغوا          
 رلت  ا يشا  اـماي لناطةلا.
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    ثاىيًا  الصدق الراتي 

مت حظووا  الـووذ  الووزاتت واطووتخذام حظووا  اؾووزس ال ولكووت ملكالوول )استةووا       
 تالت:واطرك(، وتايفت دسجة الـذ  الزاتت تبا واؾذول ال

 (725( ٜٛضح ادتشص ايرتبٝعٞ ملعاٌَ اصتباط بريعٕٛ بني إمجايٞ االعتبا١ْ ٚستاٚصٖا )ٕ=6دزٍٚ )

 ادتشص ايرتبٝعٞ ملعاٌَ َعاٌَ اصتباط بريعٕٛ عزر ايعباصات احملٛص

 رصد١ ايصزم اصتباط بريعٕٛ 

 َضتفع١ 907. **822. 10 األٍٚ

 َضتفع١ 935. **874. 10 ايجاْٞ
 َضتفع١ 935. **875. 10 ايجايح
 َضتفع١ 883. **779. 10 ايضابع

 َضتفع١ 721. **521. 10 ارتاَػ

( وجرد استةا  دال الحـاعللا وني الذسجة اللرتلة لرتب واوس  6ي ح  لن اؾذول )
(، وهور لوا ي توذ استفوا  اتتظوا       0.01ووني الذسجة اللرتلة ل طتةايفة عنذ لظوتر  ) 

الذا رتت ل طتةايفة ويذل عرتا ضك اتطتةايفة تتظوم وذسجوة عاللوة لون الـوذ ، وضيفهوا       
 ؿاؿة لقلاغ لا وككت لقلاطه. 

  الجبات 
مت حظوووا  الاةوووا  ل طوووتةايفة اـاؿوووة ورا وووب الؼوووشاتة اةتبكلوووة مب طظوووا   
التكرتولم األصهوشإ  ةوول اؾوالكت لون وجهووة يفةوش املكرتبوني ويفوةوواس املكاهوذ واطووتخذام        
طوووشيق  لكالووول الفوووا تشويفةووواخ والتجمضعوووة النـوووفلة، ويتلووو  رلوووت لووون  ووو ل      

 اؾذول التالت:
 (725ٚستاٚصٖا )ٕ=( َعاَالت ايجبات إلمجايٞ االعتبا١ْ 7دزٍٚ )

 َعاٌَ أيفا نضْٚباذ ايعزر االعتبا١ْ
 ايتذظ١٥ ايٓصف١ٝ

 ْصف٢ بنياالصتباط 
 االعتبا١ْ

َعاٌَ ايجبات بعز 

 ايتصشٝح

Guttman 
 606. 436. 860. 10 احملٛص األٍٚ
 966. 946. 966. 10 احملٛص ايجاْٞ
 930. 881. 952. 10 احملٛص ايجايح

 864. 760. 832. 10 احملٛص ايضابع

 824. 710. 857. 10 احملٛص ارتاَػ

 837. 765. 961. 50 إمجايٞ االعتبا١ْ

( ضك  لبة لكالل ضلفا تشويفةاخ لاةا  اتطتةايفة  ذ ورتغوت  7يتل  لن اؾذول )
( لشتفكوووة، تبوووا ضك لكوووال   الاةوووا  لرتب ووواوس الفشعلوووة ل طوووتةايفة جووواي      961.)

(، تبوووا ورتوووغ لكالووول الاةوووا  وكوووذ     0.966 -0.832لشتفكوووة حلووو  تشاوحوووت ووووني )   
(  وا يؼوا الش الاةوا  املقةورل ل طوتةايفة، و لون ضك       837.) Guttmanالتـ ل  لوو  
 يلرك رلت ل ػشلا جلذلا لتكبلم يفتاعجمها.

  تصشيح االستباىة 
(، 2(، واتطووتجماوة )لترطوورة( الذسجووة ) 3تكرووا اتطووتجماوة )تووةا ( الذسجووة )  
(، وولوش  هوز  الوذسجا     0طوتجماوة لنكذلوة )  (، وات1واتطتجماوة )ككلفة( تكرا )
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ع التلووشاس املقاووول للوول اطووتجماوة، واكهووا، و ظووبتها عرتووا الاووالت ضفووشاد الكلنووة،         
يكرت لا يظبا وو)الرط  املوشج (، الوزإ يكوم عون الورصك النظويب للول عةواس  عرتوا          

 حذ  تبا يرتت:
التقوووووذيش الش بوووووت 
 للل عةاس  =

تلشاس لنخفلة( + ×  1لترطرة( + )تلشاس ×  2تلشاس لشتفكة( + )×  3)
 لنكذلة(×  0)

 عذد ضفشاد الكلنة
 

و وذ ؼوذد لظوتر  التورافش )تقوذيش طوورل الفو   الو   لون لون   اوا اؿلووم           
عرتوا تورفش الكةواس  لوون حلو  تريفهوا )تووةا ، ضم لترطورة، ضم كوكلفة، ضم لنكذلووة(        
 لن   ل الك  ة التاللة:

 لظتر  الترافش =
 1 -ك 
 ك
( ويركووو  اؾوووذول التوووالت   4حلووو  تؼوووا )ك( الش عوووذد اتطوووتجماوا  وتظووواوإ )    
 لظتر  ولذ  الترافش للل اطتجماوة لن اطتجماوا  ورا ة امل حةة.

 ( َغت٣ٛ َٚز٣ ايتٛافض يهٌ اعتذاب8١دزٍٚ )

 املز٣ َغت٣ٛ ايتٛافض
 5775َٔ صفض ٚست٢  َٓعز١َ

 175ٚست٢ 5776َٔ  َٓدفط١
 2725ٚست٢ 1756َٔ  َتٛعط١
 3ٚست٢ 2726َٔ  َضتفع١

    أساليب املعاجلة اإلسصائية 
وكوووذ ترةلووو  اتطوووتةايفة وػبلكهوووا، مت تفشيغهوووا ع جوووذاول ؿـوووش التلوووشاسا        
( SPSSوملكاؾوووووة ولايفاتهوووووا الحـووووواعللا لووووون  ووووو ل وشيفوووووالج اؿوووووضم ايحـووووواعلة )    

Statistical Package for Social Sciences   ايؿووذاس اتروونني والكؼووشين. و ووذ
اطتخذم الةاح  فبرعة لن األطاللم ايحـواعلة الو  تظوتهذا القلوام وكبرتلوة      
الت رتلول الرؿووفت واتطووتذتلت لكةواسا  اتطووتةايفة، وهووت: لكالول استةووا  واطوورك،    
ولكالوول الفووا تشويفةوواخ والتجمضعووة النـووفلة، والنظووم املاريووة ع حظووا  التلووشاسا ،     

(، وا تةوواس t – test Independent Simpleي لكلنووتني لظووتقرتتني ) وا تةوواس التووا 
 "Scheffe"(، وا تةووواس One Way ANOVAؼرتلووول التةووواين ضحوووادإ اتػوووا  )  
 لرتبقاسيفا  الاناعلة الةكذية.

  ىتائر الدزاسة امليداىية وتفتسريها 
       تنعيذة بلليذة   اليتائر اخلاصة باإلدابة عً التسؤال األول الذري ىذ: علذى  مذا والذع الشذساكة اجمل

الرتبية دامعذة األشهذس يف اجملذاالت داإلدازيذةت ااتويذات التعلينيذة واألىشذطة الطالبيذةت  دمذة          
 اجملتنعت التنويلت البشح العلني( مً ودهة ىظس عيية الدزاسة؟

  ااوز األول اخلاص بوالع الشساكة اجملتنعية يف اجملال اإلدازي ستسب أوشاىها اليتسبية 

شاد علنووة الذساطووة ع هووزا الوورس وفًقووا لرتنتوواعج الووراسد  ع       جوواي  اطووتجماوا  ضفوو  
 اؾذول ا تت:
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( تضتٝب ايعباصات ارتاص١ بٛاقع ايؾضان١ اجملتُع١ٝ يف اجملاٍ اإلراصٟ سغب أٚطاْٗا ايٓغب١ٝ 9دزٍٚ )

=ٕ(725) 

تضتٝب 

ايعباصات 

سغب 

ايٛطٕ 

 ايٓغيب

االضتضاف 

 املعٝاصٟ
 ايٛطٕ ايٓغيب

 يًتٛفض
َٓعز١َ 

 ايتٛافض
 زتُٛع ايتٛافض

 رصد١ ايتٛافض

 ّ ايعباص٠

 َضتفع١ َتٛعط١ َٓدفط١

2 .89758 1.8676 

ُتعًِ إراص٠ ايه١ًٝ األطضاف  ى 250 129 346 725 0

اجملتُع١ٝ باملؾضٚعات اييت 

 1 تكزَٗا
0% 100% 47.7% 17.8% 34.5% % 

3 .94126 1.7724 
صؤ١ٜ ايه١ًٝ تعًٔ إراص٠ ايه١ًٝ  ى 257 46 422 725 0

ٚصعايتٗا بصٛص٠ ٚاضش١ 

 دتُٝع األطضاف اجملتُع١ٝ
2 

0% 100% 58.2% 6.3% 35.4% % 

9 .84719 .6152 
تؾضى إراص٠ ايه١ًٝ األطضاف  ى 39 57 215 311 414

اجملتُع١ٝ يف صٝاغ١ صؤٜتٗا 

 ٚصعايتٗا
3 

57.1% 43% 29.7% 7.9% 5.4% % 

1 .93575 2.0648 

تعكز إراص٠ ايه١ًٝ يكا٤ات  ى 342 88 295 725 0

أعطا٤  املفتٛس١ بني األعضٚ 

ٚايطالب  ١٦ٖٝ ايتزصٜػ 

ٌ رٚصٟ  بؾه

4 
0% 100% 40.7% 12.1% 47.2% % 

10 .88402 .6014 

ٟ  ى 46 58 182 286 439 ٌ رٚص ٌ إراص٠ ايه١ًٝ بؾه تضع

ْؾضات إخباص١ٜ َٚشنضات 

ٕ إصتاطاتٗا  يألعض بؾأ

 ٚخططٗا ايتطٜٛض١ٜ

5 
60.6% 39.4% 25.1% 8.0% 6.3% % 

7 .76309 1.3972 

تؾضى إراص٠ ايه١ًٝ أعطا٤  ى 124 40 561 725 0

اجملتُع احملًٞ يف صٓع 

ٚاختاس ايكضاصات ارتاص١ 

 بايه١ًٝ

6 
0% 100% 77.4% 5.5% 17.1% % 

5 .78329 1.5834 

تكٝػ إراص٠ ايه١ًٝ باعتُضاص  ى 134 155 436 725 0

ٔ َز٣ صضا  اجملتُع احملًٞ ع

تعٌُ بٓتا٥ر ٖشا  أرا٥ٗاٚ 

 ايكٝاؼ

7 
0% 100% 60.1% 21.4% 18.5% % 

8 .68005 1.3241 

ٜتٛافض يز٣ إراص٠ ايه١ًٝ قاعز٠  ى 88 59 578 725 0

بٝاْات بادتُعٝات األ١ًٖٝ 

ٚادتٗات اييت تضغب يف 

 ؽضانتٗا

8 
0% 100% 79.7% 8.1% 12.1% % 

6 .80824 1.5200 

ٜٛدز بايه١ًٝ دت١ٓ شتتص١  ى 146 85 494 725 0

بتٛيٞ َٛضٛعات ايؾضان١ 

 اجملتُع١ٝ
9 

0% 100% 68.1% 11.7% 20.1% % 

4 .82714 1.5903 
تعكز ايه١ًٝ اتفاقٝات َع  ى 160 108 457 725 0

أعطا٤ اجملتُع احملًٞ 

 يتبارٍ ارتربات
15 

0% 100% 63.0% 14.9% 22.1% % 

( حظوووم اطوووتجماوا  ضفوووشاد الكلنوووة; ضك لترطووو  األوصاك    9اؾوووذول )يتلووو  لووون  
(  وووا يكوووأل اطوووتجماوتهم عرتوووا 3.0لووون  1.434النظوووةلة لكةووواسا  الووورس األول ورتوووغ )

الووورس وذسجوووة )لنخفلوووة( ورلوووت وؼووولل عوووام. وعرتوووا لظوووتر  الكةووواسا  تشاوحوووت   
دسجا ، تبا ( 3( دسجة لن ضؿل )2.0648 -6014.األوصاك النظةلة عرتلها لا وني )
(،  ا يوذل عرتوا   94126. -68005.يتل  ضك  لم اتمشاا املكلاسإ تن ـش وني )

تقاس  آساي ضفشاد الكلنة حورل لكةوم الكةواسا . وتوذل النتلجموة الظواوقة عرتوا كوكب         
الؼووشاتة اةتبكلووة ولرتلووة ال ولووة جالكووة األصهووش ع اؾايفووم ايداسإ، و لوون عووضو   
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شوتلنلة ال  تتكرت  والؼشاتة اةتبكلوة  اؿوة   هز  النتلجمة لةكا التكقلذا  ال
لا يتكرت  وقةرل التمعا  واملن  ضو التاحوة الللايفوا  اللرتلوة لتوذعلم لراسدهوا الزاتلوة       
وؼوووشاتة اةتبوووب الرتوووت ضو الظوووباح ألعلووواي هلاوووة التوووذسيع وكبووول لؼوووشوعا        
 لؼ تة ؼت سعاية اللرتلة واؾالكة لب  ارتت اةتبب الرتت.

كووكب التراؿوول املةاػووش واملظووتبش لوون  ةوول ايداس  لووب عناؿووش       يلوواا ملووا طووة   
يظووتانا لوون رلوت الفوو   اؿاللووة حلوو  تؼووهذ تلالووب   –و ارتوت اةتبووب الرتووت  

لتةوووادل الوووشؤ   –التراؿووول لووون  ةووول ايداس  لوووب عناؿوووش و ارتوووت اةتبوووب الرتوووت   
واألفلووواس حووورل لركووورعا  وفوووات  الؼوووشاتة الووو   لووون ضك توووتم ووووني اللرتلوووة          

 واةتبب الرتت.

(، 1(، )4( و وور  الكةوواسا  )9وفلبووا يتكرتوو  و تلووم الكةوواسا  يتلوو  لوون اؾووذول ) 
(، ع يفروووا  ايسوووواعت األعرتوووا لووون عةووواسا  الووورس، وتؼوووا ترتوووت الكةووواسا  عرتوووا      2)
 ال تلم الش: 

           تكقذ الداس  اللرتلة لقايا  املفترحوة ووني األطوش وضعلواي هلاوة التوذسيع والرو
 ( يقاول )لترطرة(2.0648صك يفظيب )وؼلل دوسإ ور

      توكرتوووم الداس  اللرتلوووة األطوووشاا اةتبكلوووة واملؼوووشوعا  الووو  تقوووذلها وووورصك يفظووويب
 ( يقاول )لترطرة(1.8676)
    تكرتوووون الداس  اللرتلووووة سؤيووووة اللرتلووووة وسطووووالتها وـوووورس  واكوووو ة ؾبلووووب األطووووشاا
 ( يقاول )لترطرة(1.7724اةتبكلة ورصك يفظيب )

 (  ع يفرا  ايسواعت األديفوا لون عةواسا  الورس،     8(، )3(، )5ولنبا و كت الكةاسا ،)
 وتؼا ترتت الكةاسا  عرتا ال تلم الش:

     تشطل الداس  اللرتلة وؼلل دوسإ يفؼشا  ال ةاسية ولزتشا  ل طوش وؼوتك اللاصاتهوا
 ( يقاول )لنكذلة(6014.و ررها الترريشية ورصك يفظيب )

 ة سؤيتهووا وسطووالتها ووورصك يفظوويب تؼووش  الداس  اللرتلووة األطووشاا اةتبكلووة ع ؿوولاغ
 ( يقاول )لنكذلة(6152.)
         يترافش لذ  الداس  اللرتلة  اعوذ  ولايفوا  واؾبكلوا  األهرتلوة واؾهوا  الو  تشغوم
 ( يقاول )لنخفلة(1.3241ع ػشاتتها ورصك يفظيب )

   يذة  ااوز الجاىي اخلاص بوالع الشساكة اجملتنعية يف جمال ااتويات التعلينيذة واألىشذطة الطالب
 ستسب أوشاىها اليتسبية 

جاي  اطتجماوا  ضفوشاد علنوة الذساطوة ع هوزا الورس وفًقوا لرتنتواعج الوراسد  ع              
 :(10)اؾذول 

( حظوووم اطوووتجماوا  ضفوووشاد الكلنوووة; ضك لترطووو  األوصاك  10يتلووو  لووون اؾوووذول )
(  ووا يكووأل اطووتجماوتهم عرتووا   3.0لوون  1.733النظووةلة لكةوواسا  الوورس الاووايفت ورتووغ )  
وذسجة )لترطرة( ورلت وؼلل عام. وعرتا لظتر  الكةاسا  تشاوحوت األوصاك   الرس
( دسجا ، تبا يتلو   3( دسجة لن ضؿل )1.9062 -6745.النظةلة عرتلها لا وني )
(،  ا يوذل عرتوا تقواس     96377. -86617.ضك  لم اتمشاا املكلاسإ تن ـش وني )
 آساي ضفشاد الكلنة حرل لكةم الكةاسا . 
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تٝب ايعباصات ارتاص١ بٛاقع ايؾضان١ اجملتُع١ٝ يف زتاٍ احملتٜٛات ايتع١ًُٝٝ ٚاألْؾط١ ( تض15دزٍٚ )

 (725ايطالب١ٝ سغب أٚطاْٗا ايٓغب١ٝ )ٕ=

تضتٝب 

ايعباصات 

سغب 

 ٕ ايٛط

 ايٓغيب

االضتضاف 

 املعٝاصٟ
 ايٛطٕ ايٓغيب

 يًتٛفض
َٓعز١َ 

 ايتٛافض
 زتُٛع

ٛافض   ايت

 رصد١ ايتٛافض

 ّ ايعباص٠
 َضتفع١ َتٛعط١ َٓدفط١

10 .86617 .6745 

 ى 45 57 240 342 383
ٓتز٣ ملٓاقؾ  ١تعكز ايه١ًٝ عٜٓٛاًَ 

املٓاٖر ايزصاع١ٝ َع األعض  ارتططٚ 
11 

52.8% 47.2% 33.1% 7.9% 6.2% % 

6 .95295 1.8317 
ٞ يف  ى 278 47 400 725 0 تؾضى ايه١ًٝ أعطا٤ اجملتُع احملً

تطٜٛض ايرباَر  ايتدطٝطٚ 

 ايتع١ًُٝٝ بٗا
12 

0% 100% 55.2% 6.5% 38.3% % 

5 .93499 1.8607 
 ى 273 78 374 725 0

تٓفش ايه١ًٝ بضاَر يألْؾط١ ايطالب١ٝ 

 مبؾاصن١ أعطا٤ اجملتُع احملًٞ
13 

0% 100% 51.6% 10.8% 37.7% % 

3 .93284 1.8662 
تضبط ايه١ًٝ ستتٜٛاتٗا ايتع١ًُٝٝ  ى 273 82 370 725 0

ٌ احملًٞ  باستٝادات عٛم ايعُ
14 

0% 100% 51.0% 11.3% 37.7% % 

7 .93420 1.8138 
ٌ ايه١ًٝ َع أصشاب املؤعغات  ى 261 68 396 725 0 ٛاص تت

ِ يف  ٔ إَهاْاتٗ ٚاملصاْع يالعتفار٠َ 

ٞ يطالبٗا  ايتزصٜب ايعًُ
15 

0% 100% 54.6% 9.4% 36.0% % 

1 .92809 1.9062 
ّ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ أعايٝب  ى 281 95 349 725 0 ٜغتدز

ٚاعرتاتٝذٝات تزصٜغ١ٝ  تع١ًُٝٝ 

ٔ ٚاقع ايب١٦ٝ احمل١ًٝ َ 
16 

0% 100% 48.1% 13.1% 38.8% % 

2 .89353 1.8952 
ٞ يف  ى 255 139 331 725 0 تؾضى ايه١ًٝ أعطا٤ اجملتُع احملً

َٓاعب١  تٓٛع١ٚ  ّ أعايٝبَ  اعتدزا

ٛاتر ايتعًِ  يكٝاؼ ْ
17 

0% 100% 45.7% 19.2% 35.2% % 

4 .91806 1.8621 
تٓفش ايه١ًٝ صسالت طالب١ٝ ملٛاقع  ى 262 101 362 725 0

ٚاإلْتاز  ٌ  ايعُ
18 

0% 100% 49.9% 13.9% 36.1% % 

9 .94238 1.8069 
 ى 265 55 405 725 0

غتك١ً  تطع ايه١ًٝ بضاَر تع١ًَُٝٝ 

 يشٟٚ االستٝادات ارتاص١
19 

0% 100% 55.9% 7.6% 36.6% % 

8 .96377 1.8124 
ِ ايه١ًٝ أْؾط١ يظٜاص٠ املغتؾفٝات  ى 281 27 417 725 0 تٓع

ّ ايزعِ املتاح هلا تكز  ٚرٚص ايضعا١ٜٚ 
25 0% 100% 57.5% 3.7% 38.8% % 

وتؼوا النتلجموة الظواوقة لرجورد وكوا اؾهورد املةزولوة ع الؼوشاتة اةتبكلوة          
التريوا  التكرتلبلوة واأليفؼورة الر ولوة للنهوا عاجوة ملضيوذ لون الوذعم          ع فال 
 والترريش.

وتكوووض  النتلجموووة الظووواوقة للووورك التريوووا  التكرتلبلوووة عاجوووة ملتخــوووني ع    
اةال ال ورإ حتوا  لونهم ضك يؼواسترا وـورس  فكالوة وهوا وهوزا ت يتورافش للواا          
التخــووا  ع ترتلووة ال ولووة    لوون  ارتووت اةتبووب الرتووت، تبووا ضك تكووذد وتنوور     

جالكة األصهش لن جهة و ـرؿلتها لن جهة ض ش  ػكل لن الؼشاتة فلها ضلشا 
قذودا عرتا فاا  وعناؿش قذود  ول هرتة لزلت وهزا األلش ت يترافش توزلت  
 للاا لن  ارتت اةتبب الرتت.

ؽلووب يلوواا ملووا طووة  ضك التريووا  التكرتلبلووة ولرتلووة ال ولووة جالكووة األصهووش       
ل ع ووة قووذد  مت وكووكها مبشتضيووة ػووذيذ  مل تووت  الفشؿووة ألعلوواي اةتبووب         
الرتت لرتؼشاتة وها،  ا جكل ػشاتة اةتبب الرتت قذود  وتكذ  اؿوش  عرتوا   
توووورفا وكووووا األجهووووض  ضو األدوا  امللظووووش  لتووووذسيع هووووز  التريووووا  ضو طةاعتهووووا     

 وال شاجها الفأل.
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ضلوووا األيفؼووورة الر ولوووة فشمبوووا يكوووض  األلوووش فلهوووا للوووكب األيفؼووورة الر ولوووة    
واطوووتاناي الفووو   اؿاللوووة الووو  تؼوووهذ سواجوووًا للووواا لووون   –املباسطوووة وـوووفة عالوووة 
وتنفلووزها وفوو  وووشالج و روو  يووتم وكووكها لوون جايفووم جهوواص    –األيفؼوورة الر ولووة 

ضو ملبارتووت اةتبووب  سعايووة الؼووةا  واللرتلووة واؾالكووة دوك الشجوور  لرتروو   ضيففظووهم  
 الرتت ع ؼذيذها طةلكة هز  األيفؼرة ضو وشافها ضو تر لتاتها. 

(، 16( و وور  الكةوواسا  ) 10وفلبووا يتكرتوو  و تلووم الكةوواسا  يتلوو  لوون اؾووذول )      
(، ع يفرا  ايسواعت األعرتا لن عةاسا  الرس، وتؼا ترتت الكةواسا  عرتوا   14(، )17)
 ال تلم الش: 

 ة التووذسيع ضطوواللم تكرتلبلووة واطوو اتلجملا  تذسيظوولة لوون  يظووتخذم ضعلوواي هلاوو
 ( يقاول )لترطرة(1.9062وا ب الةلاة الرتلة ورصك يفظيب )

          تؼووش  اللرتلووة ضعلوواي اةتبووب الرتووت ع اطووتخذام ضطوواللم لتنرعووة ولناطووةة
 ( يقاول )لترطرة(1.8952لقلاغ يفراتج التكرتم ورصك يفظيب )

   حتلاجوا  طور  الكبول الرتوت وورصك يفظويب       تشو  اللرتلة قترياتهوا التكرتلبلوة وا
 ( يقاول )لترطرة(1.8662)
   (  ع يفرووا  ايسووواعت األديفووا لوون عةوواسا      20(، )19(، )11ولنبووا و كووت الكةوواسا ،)

 الرس، وتؼا ترتت الكةاسا  عرتا ال تلم الش:
           تكقوذ اللرتلوة طونريا لنتوذ  ملنا ؼوة اـروو  واملنواهج الذساطولة لوب األطوش ووورصك
 ( يقاول )لنكذلة(6745.يفظيب )

       تلووب اللرتلووة وووشالج تكرتلبلووة لظووتقرتة لووزوإ اتحتلاجووا  اـاؿووة ووورصك يفظوويب
 ( يقاول )لترطرة(1.8069)
       توونةم اللرتلووة ضيفؼوورة لضيوواس  املظتؼووفلا  ودوس الشعايووة وتقووذم الووذعم املتوواح اووا
 ( يقاول )لترطرة(1.8124ورصك يفظيب )

  يف جمال  دمة اجملتنع ستسب أوشاىها اليتسبية ااوز الجالح اخلاص بوالع الشساكة اجملتنعية 

جوواي  اطووتجماوا  ضفووشاد علنووة الذساطووة ع هووزا الوورس وفًقووا لرتنتوواعج الووراسد  ع         
 :(11)اؾذول 

( حظوووم اطوووتجماوا  ضفوووشاد الكلنوووة; ضك لترطووو  األوصاك  11يتلووو  لووون اؾوووذول )
هم عرتووا (  ووا يكووأل اطووتجماوت 3.0لوون  1.569النظووةلة لكةوواسا  الوورس الاالوو  ورتووغ )  

الرس وذسجة )لترطرة( ورلت وؼلل عام. وعرتا لظتر  الكةاسا  تشاوحوت األوصاك  
( دسجا ، تبا يتلو   3( دسجة لن ضؿل )1.7434 -6400.النظةلة عرتلها لا وني )
(،  ا يوذل عرتوا تقواس     90752. -84030.ضك  لم اتمشاا املكلاسإ تن ـش وني )
 آساي ضفشاد الكلنة حرل لكةم الكةاسا . 

تؼا النتلجمة الظاوقة لرجورد وكوا اؾهورد املةزولوة ع فوال  ذلوة اةتبوب        
 اؿووة ع ظوول وجوورد  ظووم  وواق وهووزا األلووش ولرتلووة ال ولووة جالكووة األصهووش، ووجوورد  
وتلوول لرتلرتلووة  وواق والذساطووا  الكرتلووا و ذلووة اةتبووب وايكووافة لرجوورد وكووا       
وشيفووووالج التتهلوووول  الووومالج الوووو  تقووووذلها اللرتلوووة ـذلووووة اةتبووووب وع لقوووذلتها   
 ال ورإ، وللن لب وجرد هز  اـذلا  الت ضيفها لا صالت عاجة لت ذي  وترريش، 
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خز١َ اجملتُع سغب أٚطاْٗا  ( تضتٝب ايعباصات ارتاص١ بٛاقع ايؾضان١ اجملتُع١ٝ يف زتا11ٍدزٍٚ )

 (725ايٓغب١ٝ )ٕ=

تضتٝب ايعباصات 

 ٕ سغب ايٛط

 ايٓغيب

االضتضاف 

 املعٝاصٟ
 ايٛطٕ ايٓغيب

 يًتٛفض
 َٓعز١َ

ٛافض   ايت
 زتُٛع

ٛافض   ايت

 رصد١ ايتٛافض
 ّ ايعباص٠

 َضتفع١ َتٛعط١ َٓدفط١

10 .87241 .6400 
تعكز ايه١ًٝ رٚصات يتعًِٝ ايهباص  ى 45 57 215 317 408

 ٚستٛ األ١َٝ
21 

56.3% 43.8% 29.7% 7.9% 6.2% % 

9 .87443 1.6372 
ؤمتضات ملٓاقؾ١ تعكز  ى 193 76 456 725 0 ايه١ًَٝ 

ٞ ٚٚضع  قطاٜا اجملتُع احملً

 اذتًٍٛ املال١ُ٥ هلا
22 

0% 100% 62.9% 10.5% 26.6% % 

4 .83947 1.6703 

تكزّ ايه١ًٝ َٔ خالٍ أعطا٤  ى 175 136 414 725 0

١٦ٖٝ ايتزصٜػ االعتؾاصات 

ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ املتطًب١ 

يًُذتُع احملًٞ بصٛص٠ 

 َباؽض٠ َٚغتُض٠

23 
0% 100% 57.1% 18.8% 24.1% % 

3 .89595 1.6897 

تكزّ ايه١ًٝ بضاَر تزصٜب١ٝ  ى 213 74 438 725 0

ٟ يػري  يًتأٌٖٝ ايرتبٛ

ٔ ايضاغبني  املتدصصنيَ 

 باجملتُع احملًٞ

24 
0% 100% 60.4% 10.2% 29.4% % 

7 .84461 1.6428 
َع تتٛاصٌ ايه١ًٝ باعتُضاص  ى 175 116 434 725 0

خضجيٝٗا يتكزِٜ ايزعِ 

 املتبارٍ
25 

0% 100% 59.9% 16.0% 24.1% % 

2 .87916 1.7090 
تؾاصى ايه١ًٝ باعتُضاص يف  ى 205 104 416 725 0

ٚاملٓاعبات  ايفعايٝات 

 اجملتُع١ٝ
26 

0% 100% 57.4% 14.3% 28.3% % 

5 .84030 1.6662 

اجملتُع تتٝح ايه١ًٝ ألعطا٤  ى 175 133 417 725 0

ٔ إَهاْاتٗا  احملًٞ االعتفار٠َ 

ناملالعب ٚقاعات ايزصاع١ 

ع   َّ ٚاملهتب١ مبا ٜتال٤

 طبٝعتٗا

27 
0% 100% 57.5% 18.3% 24.1% % 

1 .90752 1.7434 

تؾاصى ايه١ًٝ مبُجًني عٓٗا يف  ى 229 81 415 725 0

املؾضٚعات ارتز١َٝ 

 ٔ ٌ بعض األَان نتذُٝ

ٚ إطاي١  املدًفات ٚايطضقات أ

 أٚ ايتربع بايزّ

28 
0% 100% 57.2% 11.2% 31.6% % 

8 .88676 1.6386 
تعكز ايه١ًٝ يكا٤ات مجاٖري١ٜ  ى 201 61 463 725 0

ٞ يف أٚقات األطَات  يٓؾض ايٛع

 ٚاملداطض
29 

0% 100% 63.9% 8.4% 27.7% % 

6 .90503 1.6497 

 ى 214 43 468 725 0
 ٔ ختصص ايه١ًٝ دظ٤اًَ 

ِ يػري  َٛاصرٖا يتكزِٜ ايزع

ٔ ايطالب  ايكارصَٜٔ 
35 

0% 100% 64.6% 5.9% 29.5% % 

وسمبا يكض  رلت للاش  املهام املنرطة مببارتت ترتلة ال ولوة جالكوة األصهوش لوا ووني      
تووذسيع ملشحرتووة الةلووالرسيرغ ولشحرتووة الذساطووا  الكرتلووا ووشيفووالج التتهلوول ال ووورإ     
ملكرتبووت التكرتوولم األصهووشإ  ةوول اؾووالكت، ظايفووم املهووام       والووذوس  التذسيةلووة امل هرتووة   

الة الووة، ووايكووافة لووةكا املهووام الرظلفلووة املتكرتوو  ووواؾرد   اؿووة ع ظوول طووكت  
اللرتلووة اؿالوو  ع الفوو   األ ووا  لرت ـوورل عرتووا اؾوورد  واتعتبوواد األتاد لووة،     
لتكووذد  ع ووالتووالت لاوول هووز  األعةوواي ؼووذ لوون تفووشل  ارتووت اللرتلووة لرتقلووام وووتدواس  
وفلبووا   ذلووة اةتبووب  وو ا التتهلوول ال ووورإ وتووذسيم لكرتبووت األصهووش الؼووشيب.     
(، ع 24(، )26(، )28( و ر  الكةواسا  ) 11يتكرت  و تلم الكةاسا  يتل  لن اؾذول )

 يفرا  ايسواعت األعرتا لن عةاسا  الرس، وتؼا ترتت الكةاسا  عرتا ال تلم الش: 
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 ع املؼشوعا  اـذللوة تتجمبلول وكوا األلواتن      تؼاس  اللرتلة مببارتني عنها
( يقاووووول 1.7434والرش ووووا  ضو الصالووووة املخرتفووووا  ضو التووووم  والووووذم ووووورصك يفظوووويب )   
 )لترطرة(

         تؼوووواس  اللرتلووووة واطووووتبشاس ع الفكاللووووا  واملناطووووةا  اةتبكلووووة ووووورصك يفظووووويب
 ( يقاول )لترطرة(1.7090)
   ملتخــووني لوون الووشاغةني  تقووذم اللرتلووة وووشالج تذسيةلووة لرتتتهلوول ال ووورإ لغووا ا
 ( يقاول )لترطرة(1.6897واةتبب الرتت ورصك يفظيب )

   (  ع يفرووا  ايسووواعت األديفووا لوون عةوواسا      29(، )22(، )21ولنبووا و كووت الكةوواسا ،)
 الرس، وتؼا ترتت الكةاسا  عرتا ال تلم الش:

    ( يقاوووول 6400.تكقوووذ اللرتلوووة دوسا  لتكرتووولم اللةووواس وقووور األللوووة وووورصك يفظووويب )
 لنكذلة()
      تكقذ اللرتلة ل  شا  ملنا ؼة  لايا اةتبب الرتت ووكوب اؿرتورل امل عبوة اوا
 ( يقاول )لترطرة(1.6372ورصك يفظيب )

     تكقووذ اللرتلووة لقووايا  ااهايووة لنؼووش الوورعت ع ضو ووا  األصلووا  واملخوواطش ووورصك
 ( يقاول )لترطرة(1.6386يفظيب )

  اجملتنعية يف جمال البشح العلني ستسب أوشاىها اليتسبية ااوز السابع اخلاص بوالع الشساكة 

جوواي  اطووتجماوا  ضفووشاد علنووة الذساطووة ع هووزا الوورس وفًقووا لرتنتوواعج الووراسد  ع         
 :(12)اؾذول 

( حظوووم اطوووتجماوا  ضفوووشاد الكلنوووة; ضك لترطووو  األوصاك  12يتلووو  لووون اؾوووذول )
أل اطووتجماوتهم عرتووا  (  ووا يكوو 3.0لوون  1.363النظووةلة لكةوواسا  الوورس الشاوووب ورتووغ )   

الووورس وذسجوووة )لنخفلوووة( ورلوووت وؼووولل عوووام. وعرتوووا لظوووتر  الكةووواسا  تشاوحوووت   
( دسجا ، تبا 3( دسجة لن ضؿل )1.6938 -5848.األوصاك النظةلة عرتلها لا وني )
(،  ا يوذل عرتوا   87477. -64591.يتل  ضك  لم اتمشاا املكلاسإ تن ـش وني )
 الكةاسا . تقاس  آساي ضفشاد الكلنة حرل لكةم 

وتؼوووا النتووواعج الظووواوقة للوووكب الؼوووشاتة اةتبكلوووة ولرتلوووة ال ولوووة جالكوووة    
األصهوووش ع فوووال الة ووو  الكرتبوووت، و لووون عوووضو هوووز  النتلجموووة لغلوووا  املؼوووشوعا        
الة الة اؾباعلة ال  تنجمضها اللرتلة; حل  الك لكةم اؾهرد الة الة وهوا جهورد   
ا  وتعلواي هلاوة التوذسيع، ضو يقورم وهوا      فشدية يقرم وها ضعلواي االاوة املكاويفوة لرت و    

ضعلووواي هلاوووة التوووذسيع لووون ضجووول ال  لوووة وصيووواد   ووومتهم وحـووولرتتهم الكرتبلوووة       
والة الة، ضو ايطهام ع تقوذيم وكوا اؿرتورل لوةكا املؼول   والقلوايا ال وريوة        
املكاؿوووش ، ولوووب ضك الة ووو  ع القلوووايا ال وريوووة املكاؿوووش  ضو املؼووول   اةتبكلوووة     

يكوذ ع حوذ راتوه لون ؿوبلم  ذلوة اةتبوب الت ضك غلوا  ػوشاتة اةتبوب           اللرة 
الرتت فله طراي والتبريل الة ات ضو ترفا لتررتةا  ترةل  األعوا( ضو الجشاياتهوا   
 ضو الؼشاتة ع تنفلز األعا( يلكب الؼشاتة اةتبكلة ع هزا اةال. 

(، 40  الكةوواسا  )( و وور12وفلبووا يتكرتوو  و تلووم الكةوواسا  يتلوو  لوون اؾووذول )      
(، ع يفرا  ايسواعت األعرتا لن عةاسا  الرس، وتؼا ترتت الكةواسا  عرتوا   34(، )32)
 ال تلم الش: 
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( تضتٝب ايعباصات ارتاص١ بٛاقع ايؾضان١ اجملتُع١ٝ يف زتاٍ ايبشح ايعًُٞ سغب أٚطاْٗا 12دزٍٚ )

 (725ايٓغب١ٝ )ٕ=

تضتٝب ايعباصات 

سغب ايٛطٕ 

 ايٓغيب

االضتضاف 

 املعٝاصٟ
 ايٛطٕ ايٓغيب

 يًتٛفض
 َٓعز١َ ايتٛافض

زتُٛع 

 ايتٛافض

 رصد١ ايتٛافض
 ّ ايعباص٠

 َضتفع١ َتٛعط١ َٓدفط١

10 .86045 .5848 
عتُز٠  ى 43 51 193 107 438 تطع ايه١ًٝ خط١َ 

ٞ بؾضان١  يًبشح ايعًُ

 ممجًني عٔ اجملتُع احملًٞ
31 

60.4% 39.5% 26.6% 7.0% 5.9% % 

2 .76743 1.5972 
تضتبط ارتط١ ايبشج١ٝ يًه١ًٝ  ى 126 181 418 725 0

 ٞ باستٝادات اجملتُع احملً

 َٚتطًبات٘
32 

0% 100% 57.7% 25.0% 17.4% % 

8 .68054 1.4483 
تتغِ ارتط١ ايبشج١ٝ يًه١ًٝ  ى 78 169 478 725 0

ب  ْٛا بؾُٛهلا مجٝع ادت

ٛاطٕ  ايبشج١ٝ بت
33 

0% 100% 65.9% 23.3% 10.8% % 

3 .73066 1.5614 
جتضٟ ايه١ًٝ أحباثًا قاب١ً  ى 104 199 422 725 0

 يًتطبٝل باجملتُع احملًٞ
34 

0% 100% 58.2% 27.4% 14.3% % 

7 .64591 1.4593 

جتضٟ ايه١ًٝ أحباثًا ملٛاد١ٗ  ى 61 211 453 725 0

املؾهالت اجملتُع١ٝ 

ٚايتشزٜات اذتاي١ٝ 

 ٚاملتٛقع١

35 
0% 100% 62.5% 29.1% 8.4% % 

6 .73133 1.5062 
ٞ يف  ى 103 161 461 725 0 ٜضتبط ايبشح ايعًُ

ايه١ًٝ بارتطط ايت١ُٜٛٓ 

 يًُذتُع
36 

0% 100% 63.6% 22.2% 14.2% % 

4 .80331 1.5531 
تؾضى ايه١ًٝ أعطا٤ اجملتُع  ى 144 113 468 725 0

احملًٞ يف املؤمتضات 

 ايع١ًُٝ
37 

0% 100% 64.6% 15.6% 19.9% % 

5 .81471 1.5310 
تغتجُض ايه١ًٝ إَهاْات  ى 150 85 490 725 0

ٞ يف إدضا٤  اجملتُع احملً

١ٝ  ٚتطبٝل األحباخ املٝزْا
38 

0% 100% 67.6% 11.7% 20.7% % 

9 .84882 .6952 

ٌ ايه١ًٝ باعتُضاص َع  ى 31 91 229 261 374 ٛاص تت

يتطبٝل ادتٗات ايتٓفٝش١ٜ 

ْتا٥ر أحباثٗا يف ايٛاقع 

 اجملتُعٞ

39 
51.6% 48.5% 31.6% 12.6% 4.3% % 

1 .87477 1.6938 

ٛا٥ظ  ى 200 103 422 725 0 سصًت ايه١ًٝ ع٢ً د

تكز١َ يف  َٚضانظَ 

ٞ ع٢ً  زتاالت ايبشح ايعًُ

 املغت٣ٛ اجملتُعٞ

45 
0% 100% 58.2% 14.2% 27.6% % 

 ولشاتووض لتقذلووة ع فووات  الة وو  الكرتبووت عرتووا   حـوورتت اللرتلووة عرتووا جووراعض
 ( يقاول )لترطرة(1.6938املظتر  اةتبكت ورصك يفظيب )

          تووشتة  اـرووة الة الووة لرتلرتلووة واحتلاجووا  اةتبووب الرتووت ولتررتةاتووه ووورصك
 ( يقاول )لترطرة(1.5972يفظيب )

     ( 1.5614ػووشإ اللرتلوووة ضعارووا  اورتوووة لرتترةلوو  وووواةتبب الرتووت وووورصك يفظووويب) 
 يقاول )لترطرة(

   (  ع يفرووا  ايسووواعت األديفووا لوون عةوواسا      33(، )39(، )31ولنبووا و كووت الكةوواسا ،)
 الرس، وتؼا ترتت الكةاسا  عرتا ال تلم الش:

    تلب اللرتلة  رة لكتبذ  لرتة   الكرتبت وؼشاتة  ارتني عن اةتبوب الرتوت
 ( يقاول )لنكذلة(5848.ورصك يفظيب )

   لوووب اؾهوووا  التنفلزيوووة لترةلووو  يفتووواعج ضعارهوووا ع   تتراؿووول اللرتلوووة واطوووتبشاس
 ( يقاول )لنكذلة(6952.الرا ب اةتبكت ورصك يفظيب )

       تتظووم اـرووة الة الووة لرتلرتلووة وؼووبراا الووب اؾرايفووم الة الووة وتووراصك ووورصك
 ( يقاول )لنخفلة(1.4483يفظيب )



 (ASEP)دزاسات عسبية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 

248 
 

 تسب أوشاىها اليتسبية ااوز اخلامس اخلاص بوالع الشساكة اجملتنعية يف جمال متويل التعليه س 

جوواي  اطووتجماوا  ضفووشاد علنووة الذساطووة ع هووزا الوورس وفًقووا لرتنتوواعج الووراسد  ع         
 اؾذول ا تت:

( تضتٝب ايعباصات ارتاص١ بٛاقع ايؾضان١ اجملتُع١ٝ يف زتاٍ متٌٜٛ ايتعًِٝ سغب أٚطاْٗا 13دزٍٚ )

 (725ايٓغب١ٝ )ٕ=

تضتٝب ايعباصات 

سغب ايٛطٕ 

 ايٓغيب
 عٝاصٟاالضتضاف امل

 ايٛطٕ ايٓغيب
 يًتٛفض

َٓعز١َ 

 ايتٛافض
 زتُٛع
 ايتٛافض

 رصد١ ايتٛافض
 ّ ايعباص٠

 َضتفع١ َتٛعط١ َٓدفط١

9 .77847 .6083 

ختصص ايه١ًٝ صٓزٚقاً  ى 23 64 244 331 394

 ٟ َغتكالً يًزعِ املار

ارتاص بايؾضان١ 

 اجملتُع١ٝ

41 
54.3% 45.7% 33.7% 8.8% 3.2% % 

4 .77688 1.9931 

تغتكطب ايه١ًٝ ادتٗات  ى 216 288 221 725 0

 ِ املاضت١ يتكزِٜ ايزع

ٟ يربازتٗا  املار

 ايتع١ًُٝٝ

42 
0% 100% 30.5% 39.7% 29.8% % 

2 .76827 2.0303 

تعًٔ ايه١ًٝ باعتُضاص  ى 225 297 203 725 0

ألعطا٤ اجملتُع 

احملًٞ عٔ عٝاعتٗا 

املاي١ٝ ٚأبضط 

 استٝاداتٗا

43 
0% 100% 28.0% 41.0% 31.0% % 

7 .71263 1.9572 

ٌ ايه١ًٝ َع  ى 169 356 200 725 0 ٛاص تت

أصشاب املؤعغات 

ٚاملصاْع يتٛظٝف 

 خضجيٝٗا

44 
0% 100% 27.6% 49.1% 23.3% % 

6 .77908 1.9724 
تٛفض ايه١ًٝ َصارص  ى 210 285 230 725 0

َتٓٛع١ يًتٌُٜٛ 

 ايشاتٞ بٗا
45 

0% 100% 31.7% 39.3% 29.0% % 

3 .76796 1.9959 

تؾاصى ايه١ًٝ  ى 212 298 215 725 0

مبؾضٚعات ممٛي١ 

حبجًٝا َٔ دٗات 

 زتتُع١ٝ

46 
0% 100% 29.7% 41.1% 29.2% % 

5 .75220 1.9779 

ٌ ايه١ًٝ باعتُضاص  ى 197 315 213 725 0 ٛاص تت

َع ايؾضنات 

ٚاملصاْع يزعُٗا 

ٚاألرٚات باألدٗظ٠ 

املتطًب١ يًع١ًُٝ 

 ايتع١ًُٝٝ

47 
0% 100% 29.4% 43.4% 27.2% % 

8 .70123 1.9476 

ُتضؽز ايه١ًٝ ْفكاتٗا مبا  ى 160 367 198 725 0

ٛاطْتٗا  عَ  ٜتال٤َّ 

 ِ َكزاص ايزع املاي١ٝٚ 

ّ هلا  املكز

48 
0% 100% 27.3% 50.6% 22.1% % 

10 .82547 .5903 

ا ٜتٛافض  ى 34 57 212 303 422 ُتغٛم ايه١ًَٝ 

ٗاصات يف   َٔ يزٜٗاَ 

ٛا٤  ٌ ع ٚايعُ اإلْتاز 

ٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ  َ

 ايتزصٜػ أٚ ايطالب

49 
58.2% 41.8% 29.2% 7.9% 4.7% % 

1 .80121 2.3586 

ٔ  ى 409 167 149 725 0 تغتفٝز ايه١ًَٝ 

ارتربات االقتصار١ٜ 

ٞ يف  يف اجملتُع احملً

عًُٝات اإلْتاز 

ٚايزعا١ٜ ٚايتغٜٛل 

 ملٓتذاتٗا ٚبضازتٗا

55 
0% 100% 20.6% 23.0% 56.4% % 
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( حظوووم اطوووتجماوا  ضفوووشاد الكلنوووة; ضك لترطووو  األوصاك  13يتلووو  لووون اؾوووذول )
(  وا يكوأل اطوتجماوتهم عرتوا     3.0لون   1.743النظةلة لكةاسا  الرس اـوالع ورتوغ )  
الكةووواسا  تشاوحوووت الووورس وذسجوووة )لنخفلوووة( ورلوووت وؼووولل عوووام. وعرتوووا لظوووتر   
( دسجا ، تبا 3( دسجة لن ضؿل )2.3586 -5903.األوصاك النظةلة عرتلها لا وني )
(،  ا يوذل عرتوا   82547. -70123.يتل  ضك  لم اتمشاا املكلاسإ تن ـش وني )
 تقاس  آساي ضفشاد الكلنة حرل لكةم الكةاسا .

ال ولووة جالكووة ع وتؼووا النتلجمووة الظوواوقة للووكب الؼووشاتة اةتبكلووة ولرتلووة 
فووال التبريوول، و لوون عووضو هووز  النتلجمووة لرجوورد التكقلووذا  الشوتلنلووة اـاؿووة       
وقةوورل التمعووا  واملوون  املاللووة لوون جهووة، وكووكب اؾهوورد املةزولووة ؾووز   ارتووت         
 اةتبب الرتت الزين  لنهم ػشاتة اللرتلة ع هزا اةال.

ين  لنهم الؼوشاتة ع هوزا   يلاا ملا طة  ضك وكا  ارتت اةتبب الرتت الز
اةال يترجهرك لةاػش  يداس  اؾالكة وللع لرتلرتلا  وؼلل لنفـل وتتورلت الداس   
 اؾالكة ترظلب هز  ايللايفا  املاللة.

الو    – اؿوة ايداسيوة والشوتلنلوة     –ظايفم لا طة  ترجذ الكذيذ لون الكقةوا    
ا ضك تلوواعب لوون د رتووها ؼووذ لوون ترطووب اللرتلووة ع لؼووشوعاتها الزاتلووة الوو   لنهوو  
الزاتت وؼشاتة اةتبب الرتت عن طشي  عبل ووشالج ضو وحوذا  را  طواوب  واق     
ضو اطووتغ ل وكووا الللايفووا  اللرتلووة املبارتووة ع ضعلوواي هلاووة التووذسيع ولكوواويفلهم ع  
عبل ػشاتا  لب  ارتت اةتبوب الرتوت ؼوت لةرتوة اؾالكوة واللرتلوة  لنهوا ضك        
 رتلرتلة وألعلاي هلاة التذسيع وها. ؼظن لن التبريل الزاتت ل

(، 50( و وور  الكةوواسا  ) 13وفلبووا يتكرتوو  و تلووم الكةوواسا  يتلوو  لوون اؾووذول )      
(، ع يفرا  ايسواعت األعرتا لن عةاسا  الرس، وتؼا ترتت الكةواسا  عرتوا   46(، )43)
 ال تلم الش:

        ييفتوا   تظتفلذ اللرتلوة لون اـوما  ات تـوادية ع اةتبوب الرتوت ع عبرتلوا  ا
 ( يقاول )لترطرة(2.3586والتظري  والذعاية ملنتجماتها ووشافها ورصك يفظيب )

         تكرتووون اللرتلوووة واطوووتبشاس ألعلووواي اةتبوووب الرتوووت عووون طلاطوووتها املاللوووة وضووووشص
 ( يقاول )لترطرة(2.0303احتلاجاتها ورصك يفظيب )

          تؼووواس  اللرتلوووة مبؼوووشوعا   رلوووة عالوووًا لووون جهوووا  فتبكلوووة وووورصك يفظووويب
 ( يقاول )لترطرة(1.9959)
 (  ع يفروووا  ايسوووواعت األديفوووا لووون عةووواسا  48( )41(، )49ولنبوووا و كوووت الكةووواسا ،)

 الرس، وتؼا ترتت الكةاسا  عرتا ال تلم الش:
   توظوور  اللرتلووة لووا يتوورافش لووذيها لوون لهوواسا  ع اييفتووا  والكبوول طووراي لوون ضعلوواي

 كذلة.( يقاول لن5903.هلاة التذسيع ضو الر  ، ورصك يفظيب )
          ،ؽـف اللرتلوة ؿونذو ًا لظوتقً  لرتوذعم املوادإ اـواق والؼوشاتة اةتبكلوة
 ( يقاول لنكذلة.6083.ورصك يفظيب )

   توشػووذ اللرتلووة يففقاتهووا مبووا يووت يم لووب لراصيفتهووا املاللووة ولقووذاس الووذعم املقووذم اووا
 ( يقاول )لترطرة(1.9476ورصك يفظيب )
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قوواوس اتطووتةايفة لوون حلوو     ويركوو  اؾووذول التووالت النتوواعج اـاؿووة و تلووم   
 لترط  األوصاك النظةلة للل قرس ويفظةة الترافش عرتله وـرس  فبرتة: 

( اعتذابات أفضار ايع١ٓٝ جملُٛع ستاٚص االعتبا١ْ َٔ سٝح تعضف ٚاقع ايؾضان١ اجملتُع١ٝ به١ًٝ 14دزٍٚ )

 (725ايرتب١ٝ داَع١ األطٖض )ٕ=

 احملٛص ّ
َتٛعط األٚطإ 

ايٓغب١ٝ يعباصات 

 احملٛص

ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ 

يزصد١ ايتٛافض 

 ع٢ً احملٛص

تضتٝب احملٛص ع٢ً 

سغب َتٛعط 

األٚطإ ايٓغب١ٝ 

 يعباصات احملٛص

رصد١ ايتٛافض ع٢ً 

نٌ ستٛص َٔ 

ستاٚص االعتبا١ْ 

 ٚزتُٛعٗا
 َٓدفط١ 4 35.84 1.434 األٍٚ 1
 َتٛعط١ 2 43.32 1.733 ايجاْٞ 2
 َتٛعط١ 3 39.22 1.569 ايجايح 3
 َٓدفط١ 5 34.08 1.363 ايضابع 4
 َتٛعط١ 1 43.58 1.743 ارتاَػ 5

 َتٛعط١ 39.21 1.568 إمجايٞ االعتبا١ْ

( ضك دسجة التورافش عرتوا الاوالت الواوس )لترطورة( لون       14ويتل  لن اؾذول )
وجهة يفةش علنة الذساطة وتايفت تشتلةها تالتوالت الورس اـوالع اـواق ورا وب      
فووال  ريوول التكرتوولم، رووم الوورس الاووايفت اـوواق ورا ووب        الؼووشاتة اةتبكلووة ع  

الؼشاتة اةتبكلة ع فال التريا  التكرتلبلة واأليفؼورة الر ولوة، روم الورس     
الاالوو  اـوواق ورا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة ع فووال  ذلووة اةتبووب، رووم الوورس        
تةوووة األ وووا  األول اـووواق ورا وووب الؼوووشاتة اةتبكلوووة ع اةوووال ايداسإ، وع املش 
الوورس الشاوووب اـوواق ورا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة ع فووال الة وو  الكرتبووت، حلوو   
 (.43.58(، )34.08تشاوحت لترط  األوصاك النظةلة لكةاسا  ترتت الاوس وني )

(: الووو  ضػووواس   2011وتتفووو  النتلجموووة الظووواوقة لوووب دساطوووة عاووووذين، ويرطوووب )      
ة الفكرتلوة مل طظوا  اةتبوب الرتوت ع     يفتاعجمها الش ضك تقذيشا  املوذيشين لرتبؼواست  
 ايداس  املذسطلة تايفت وذسجة لترطرة.

( الووو  ضػووواس  الش ضك املكرتبوووني واملكرتبوووا  2015تبوووا تتفووو  لوووب دساطوووة لغشووووت )
 وضوللاي األلرس يشوك ضك الؼشاتة اةتبكلة ع التكرتلم تتم وذسجة لترطرة.  

 ا مدى تأثري متغريات داليوعت ااافظةت الستبة ىتائر اإلدابة عً التسؤال الجاىي الري ى: على  م
الوظيفيذةت التلصذ:تاجلهة امَلنَّجةلذة( يف ز يذة عييذة الدزاسذة لوالذع الشذساكة اجملتنعيذة بلليذذة          
الرتبية دامعذة األشهذس يف اجملذاالت داإلدازيذةت ااتويذات التعلينيذة واألىشذطة الطالبيذةت  دمذة          

 اجملتنعت التنويلت البشح العلني(؟

 اليتائر اخلاصة بالفسوق با  استذابات أفساد العيية مً اجملتنع االي علذى مذدى التذوافس    أواًل  
 إىاخ(  -على إمجالي االستباىة وحماوزها حبتسب متغري اليوع دذكوز

ضوكووو ت يفتووواعج الذساطوووة امللذايفلوووة ضيفوووه ترجوووذ فوووشو  را  دتلوووة الحـووواعلة ووووني     
يووةني  (15)وقاوسهووا، واؾووذول   اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة عرتووا الاووالت اتطووتةايفة     
 ( ضيفه:15يتل  لن اؾذول )و  رلت:
     ترجووذ فووشو  را  دتلووة الحـوواعلة وووني اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة تةكلووا ملووتغا النوور
(، 9.172اليفا((، والنظةة ياالت اتطتةايفة، حلو  جواي   لبوة ) (، )    -)رترس

الفووشو  لـووا   (، وتايفووت 0.05وهووت  لبووة دالووة الحـوواعللا عنووذ لظووتر  دتلووة )   
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(، ولنبوووا ورتوووغ 88.6867الوووزترس حلووو  ورتوووغ لترطووو  اطوووتجماواتهم عرتوووا الووورس )
 (.70.0767لترط  اطتجماوا  ضفشاد الكلنة لن اييفا( )

يعٝٓتني َغتكًتني إلظٗاص رالي١ ايفضٚم بني اعتذابات أفضار ايع١ٓٝ َٔ  t – test( ْتا٥ر اختباص 15دزٍٚ )

 (585اجملتُع احملًٞ ضتٛ ايتٛافض ع٢ً إمجايٞ االعتبا١ْ ٚستاٚصٖا سغب َتػري ايٓٛع )ٕ=

الانحراف  املتوسط ن النوع املحور 
مستوى  قيمة ت املعياري 

 الداللة

 000. 14.341 4.20889 16.9000 150 ذكور  ألاول 
 3.66135 11.7186 430 إناث  دالة

 000. 6.270 7.97979 20.2467 150 ذكور  الثاني
 7.75183 15.6023 430 إناث  دالة

 000. 6.509 8.45079 17.5600 150 ذكور  الثالث
 5.74667 13.5163 430 إناث  دالة

 000. 1.773 4.68259 13.8867 150 ذكور  الرابع
 4.93526 13.0674 430 إناث  دالة

 000. 7.868 5.54584 20.0933 150 ذكور  الخامس
 5.15070 16.1721 430 إناث  دالة

 000. 9.172 21.38278 88.6867 150 ذكور  املجموع
 21.40118 70.0767 430 إناث  دالة

     ترجووذ فووشو  را  دتلووة الحـوواعلة وووني اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة تةكلووا ملووتغا النوور
اليفا((، والنظةة لرتب ورس األول اـواق ورا وب الؼوشاتة اةتبكلوة ع       -)رترس

(، وهت  لبة دالوة الحـواعللا عنوذ    14.341اةال ايداسإ، حل  جاي   لبة ) (، )
(، وتايفوووت الفوووشو  لـوووا  الوووزترس حلووو  ورتوووغ لترطووو     0.05لظوووتر  دتلوووة )
  ضفوشاد الكلنوة   (، ولنبا ورتغ لترطو  اطوتجماوا  16.9000اطتجماواتهم عرتا الرس )
 (.11.7186لن اييفا( )

     ترجووذ فووشو  را  دتلووة الحـوواعلة وووني اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة تةكلووا ملووتغا النوور
اليفا((، والنظةة لرتب رس الاايفت اـاق ورا ب الؼوشاتة اةتبكلوة ع    -)رترس

فووووال التريووووا  التكرتلبلووووة واأليفؼوووورة الر ولووووة، حلوووو  جوووواي   لبووووة ) (،     
(، وتايفوت الفوشو    0.05بوة دالوة الحـواعللا عنوذ لظوتر  دتلوة )      (، وهت  ل6.270)

(، ولنبوا  20.2467لـا  الزترس حلو  ورتوغ لترطو  اطوتجماواتهم عرتوا الورس )      
 (.15.6023ورتغ لترط  اطتجماوا  ضفشاد الكلنة لن اييفا( )

     ترجووذ فووشو  را  دتلووة الحـوواعلة وووني اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة تةكلووا ملووتغا النوور
((، والنظةة لرتب رس الاال  اـاق ورا ب الؼشاتة اةتبكلوة ع  اليفا -)رترس

(، وهووووت  لبووووة دالووووة 6.509فووووال  ذلووووة اةتبووووب، حلوووو  جوووواي   لبووووة ) (، ) 
(، وتايفت الفوشو  لـوا  الوزترس حلو  ورتوغ      0.05الحـاعللا عنذ لظتر  دتلة )
(، ولنبووا ورتووغ لترطوو  اطووتجماوا     17.5600لترطوو  اطووتجماواتهم عرتووا الوورس )   
 (.13.5163الكلنة لن اييفا( ) ضفشاد

     ترجووذ فووشو  را  دتلووة الحـوواعلة وووني اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة تةكلووا ملووتغا النوور
اليفا((، والنظةة لرتب رس الشاوب اـاق ورا وب الؼوشاتة اةتبكلوة ع     -)رترس

(، وهت  لبة دالة الحـاعللا 1.773فال الة   الكرتبت، حل  جاي   لبة ) (، )
(، وتايفوت الفوشو  لـوا  الوزترس حلو  ورتوغ لترطو         0.05) عنذ لظتر  دتلة
(، ولنبا ورتغ لترطو  اطوتجماوا  ضفوشاد الكلنوة     13.8867اطتجماواتهم عرتا الرس )
 (.13.0674لن اييفا( )
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     ترجووذ فووشو  را  دتلووة الحـوواعلة وووني اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة تةكلووا ملووتغا النوور
ورا وب الؼوشاتة اةتبكلوة    اليفا((، والنظةة لرتب رس اـالع اـاق  -)رترس

(، وهوووت  لبوووة دالوووة  7.868ع فوووال  ريووول التكرتووولم، حلووو  جووواي   لبوووة ) (، )  
(، وتايفت الفوشو  لـوا  الوزترس حلو  ورتوغ      0.05الحـاعللا عنذ لظتر  دتلة )
(، ولنبووا ورتووغ لترطوو  اطووتجماوا     20.0933لترطوو  اطووتجماواتهم عرتووا الوورس )   
 (.16.1721ضفشاد الكلنة لن اييفا( )

وهنا ينر  الةاح  الش ضك هز  الفشو   اؿة واطتجماوا   ارتت اةتبب الرتت، 
وتووذل النتلجمووة الظوواوقة عرتووا ضك الووزترس ضتاووش سؤيووة لرا ووب ترتلووة ال ولووة جالكووة   
األصهش فلبا يتكرت  والؼوشاتة اةتبكلوة لون اييفوا(، وتةوذو هوز  النتلجموة لنرقلوة         
و ارتلهوا واعتةواس ضك اللرتلوة تلوم ع     ع ظل ضك الزترس هم األتاش اتـات واللرتلوة  

لشحرتوووة الةلوووالرسيرغ الوووزترس فقووو ، ظايفوووم ضك الوووب  ارتلهوووا وعناؿوووشها لووون   
الووزترس، تبووا ضك ضتاووش امل دديوون عرتلهووا طووراي لوون ضوللوواي األلوورس ضو الذاسطووني ع       
لشحرتة الذساطا  الكرتلا لن الزترس ووالتالت جاي  سؤيتهم ضعب  لن اييفا( ال تت 

ن واللرتلوووة ع الغالوووم عرتوووا وكوووا املرتت قوووا  والذساطوووا  الكرتلوووا ضو     تقتـوووش ؿووورتته 
 وشيفافت التتهلل والتذسيم ال ورإ.

   ثاىيًا  اليتائر اخلاصة بالفسوق با  استذابات أفساد العيية مً اجملتنع االي على مدى املوافقذة
 سوهاز(  -الغسبية -على إمجالي االستباىة وحماوزها حبتسب ااافظة دالقاهسة
وكووو ت يفتووواعج الذساطوووة امللذايفلوووة ضيفوووه ترجوووذ فوووشو  را  دتلوووة الحـووواعلة ووووني     ض

اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة عرتووا الاووالت اتطووتةايفة وقاوسهووا، واؾووذول التووالت يووةني  
 رلت:
( ْتا٥ر اختباص حتًٌٝ ايتبأٜ أسارٟ االجتاٙ إلظٗاص رالي١ ايفضٚم بني اعتذابات أفضار ايع١ٓٝ َٔ 16دزٍٚ )

 (585ٞ ضتٛ ايتٛافض ع٢ً إمجايٞ االعتبا١ْ ٚستاٚصٖا سغب َتػري احملافع١ )ٕ=اجملتُع احملً

ايزالي١  ف َتٛعط املضبعات رصد١ اذتض١ٜ زتُٛع املضبعات َصزص ايتبأٜ احملٛص

 اإلسصا١ٝ٥

 األٍٚ
 2068.324 2 4136.648 بني اجملُٛعات

164.852 
.000 

 12.547 577 7239.359 راخٌ اجملُٛعات راي١
  579 11376.007 اجملُٛع

 ايجاْٞ

 3428.295 2 6856.590 بني اجملُٛعات
64.206 .000 

 راي١
 53.395 577 30809.003 راخٌ اجملُٛعات

  579 37665.593 اجملُٛع

 ايجايح
 3376.551 2 6753.102 بني اجملُٛعات

98.033 
.000 

 34.443 577 19873.664 راخٌ اجملُٛعات راي١
  579 26626.766 اجملُٛع

 ايضابع
 1543.187 2 3086.374 بني اجملُٛعات

83.183 .000 

 راي١
 18.552 577 10704.377 راخٌ اجملُٛعات

  579 13790.752 اجملُٛع

 ارتاَػ
 1639.236 2 3278.472 بني اجملُٛعات

65.704 
.000 

 24.949 577 14395.418 راخٌ اجملُٛعات راي١
  579 17673.890 اجملُٛع

 اجملُٛع
 57908.189 2 115816.378 بني اجملُٛعات

178.383 .000 

 راي١
 324.628 577 187310.560 راخٌ اجملُٛعات

  579 303126.938 اجملُٛع
 

 ( ضيفه:16يتل  لن اؾذول )
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ترجوووذ فووووشو  را  دتلوووة الحـوووواعلة وووووني اطوووتجماوا  ضفووووشاد الكلنوووة تةكلووووا ملووووتغا     
طرها (، والنظةة ياالت اتطوتةايفة وقاوسهوا،    -الغشولة -الافةة )القاهش 
(، 83.183(، )98.033(، )64.206(، )164.852(، )178.383حل  جواي   لبوة )ا(، )  
( 0.05(، عرتوووا ال تلووووم وهووووت  ووولم دالووووة الحـوووواعللا عنوووذ لظووووتر  دتلووووة )   65.704)

 لرتبقاسيفا  الاناعلة الةكذية. "Scheffe"ولتركل  اػا  الفشو  يفظتخذم ا تةاس

اػووووا  الفووووشو  عرتووووا الاووووالت اتطوووووتةايفة وقاوسهووووا تةكووووا ملووووتغا الافةوووووة        
لرتبقاسيفوا  الاناعلوة    "Scheffe"طورها ( واطوتخذام ا تةواس     -الغشولة -)القاهش 
 الةكذية:

احملًٞ تبًعا ملتػري  َٔ اجملتُع يًُكاصْات ايجٓا١ٝ٥ ايبعز١ٜ يع١ٓٝ ايزصاع١ "Scheffe"( ْتا٥ر اختباص17دزٍٚ )

 (5857احملافع١ )ٕ=

 اجملُٛع١ )ب( اجملُٛع١ )أ( احملٛص
 ايفضم بني 

 ايزالي١ اإلسصا١ٝ٥ ارتطأ املعٝاصٟ ب( -املتٛعطات )أ

 األٍٚ
 ايكاٖض٠

6.33090 عٖٛاز
*

 .34981 .000 
3.30224 ايػضب١ٝ

*
 .36137 .000 

3.02867 عٖٛاز ايػضب١ٝ
*

 .37929 .000 

 ايجاْٞ
 ايكاٖض٠

8.16722 عٖٛاز
*

 .72165 .000 
3.25599 ايػضب١ٝ

*
 .74549 .000 

4.91122 عٖٛاز ايػضب١ٝ
*

 .78245 .000 

 ايجايح
 ايكاٖض٠

8.06592 عٖٛاز
*

 .57960 .000 
4.43202 ايػضب١ٝ

*
 .59875 .000 

3.63391 عٖٛاز ايػضب١ٝ
*

 .62843 .000 

 ايضابع
 ايكاٖض٠

5.39142 عٖٛاز
*

 .42537 .000 
1.45547 ايػضب١ٝ

*
 .43943 .001 

3.93595 عٖٛاز ايػضب١ٝ
*

 .46121 .000 

 ارتاَػ
 ايكاٖض٠

5.65370 عٖٛاز
*

 .49329 .000 
2.61963 ايػضب١ٝ

*
 .50959 .000 

3.03407 عٖٛاز ايػضب١ٝ
*

 .53485 .000 

 إمجايٞ االعتبا١ْ
 ايكاٖض٠

33.60917 عٖٛاز
*

 1.77938 .000 
15.06535 ايػضب١ٝ

*
 1.83817 .000 

18.54382 عٖٛاز ايػضب١ٝ
*

 1.92930 .000 
 05.تعين إٔ ايفضم بني املتٛعطات راي١ عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ  *

 ( لا يرتت:17يتل  لن اؾذول )
  ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطتجماوا  ضفشاد الكلنة تةكلا ملتغا الافةة
والنظوةة ياوالت اتطوتةايفة، لـوا  القواهش       القاهش (،  -الغشولة -)طرها  

(، تبوا  *33.60917حل  جاي   لبوة الفوش  ووني لترطورا  القواهش  وطورها  )      
(، ولـوا  الغشولوة حلو     *15.06535جاي   لبوة الفوش  ووني طورها  والغشولوة )     
(، وهت  لم دالة *18.54382جاي   لبة الفش  وني لترطرا  الغشولة وطرها  )
 (.0.05تر  دتلة )الحـاعللا عنذ لظ

  ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطتجماوا  ضفشاد الكلنة تةكلا ملتغا الافةة
القووووواهش (، والنظوووووةة لرتب ووووورس األول اـووووواق ورا وووووب    -الغشولوووووة -)طووووورها 

الؼشاتة اةتبكلة ع اةال ايداسإ، لـا  القاهش  حل  جاي   لبوة الفوش    
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(، تبووا جوواي   لبووة الفووش  وووني     *6.33090وووني لترطوورا  القوواهش  وطوورها  )   
(، ولـووا  الغشولووة حلوو  جوواي   لبووة الفووش  وووني  *3.30224القوواهش  والغشولووة )
(، وهوت  ولم دالوة الحـواعللا عنوذ لظوتر        *3.02867لترطرا  الغشولة وطرها  )
 (.0.05دتلة )

 ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطتجماوا  ضفشاد الكلنة تةكلا ملتغا الافةة 
القوووواهش (، والنظووووةة لرتب وووورس الاووووايفت اـوووواق ورا ووووب     -الغشولووووة -)طوووورها 

الؼشاتة اةتبكلة ع فال التريا  التكرتلبلة واأليفؼرة الر ولوة، لـوا    
(، *8.16722القاهش  حل  جاي   لبة الفش  ووني لترطورا  القواهش  وطورها  )    
ا  الغشولووة (، ولـوو*3.25599تبووا جوواي   لبووة الفووش  وووني القوواهش  والغشولووة ) 
(، وهت  ولم  *4.91122حل  جاي   لبة الفش  وني لترطرا  الغشولة وطرها  )
 (.0.05دالة الحـاعللا عنذ لظتر  دتلة )

  ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطتجماوا  ضفشاد الكلنة تةكلا ملتغا الافةة
القوووواهش (، والنظووووةة لرتب وووورس الاالوووو  اـوووواق ورا ووووب  -الغشولووووة -)طوووورها  
لؼشاتة اةتبكلة ع فال  ذلة اةتبب، لـا  القاهش  حل  جاي   لبة ا

(، تبووا جواي   لبوة الفووش    *8.06592الفوش  ووني لترطوورا  القواهش  وطورها  )    
(، ولـووا  الغشولووة حلوو  جوواي   لبووة الفووش   *4.43202وووني القوواهش  والغشولووة )
عللا عنوووذ (، وهوووت  ووولم دالوووة الحـوووا*4.43202ووووني لترطووورا  الغشولوووة وطووورها  )
 (.0.05لظتر  دتلة )

  ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطتجماوا  ضفشاد الكلنة تةكلا ملتغا الافةة
القوووواهش (، والنظووووةة لرتب وووورس الشاوووووب اـوووواق ورا ووووب     -الغشولووووة -)طوووورها 

الؼشاتة اةتبكلة ع فال الة   الكرتبت، لـا  القاهش  حل  جاي   لبة 
(، تبووا جواي   لبوة الفووش    *5.39142هش  وطورها  ) الفوش  ووني لترطوورا  القوا   
(، ولـووا  الغشولووة حلوو  جوواي   لبووة الفووش   *1.45547وووني القوواهش  والغشولووة )
(، وهوووت  ووولم دالوووة الحـووواعللا عنوووذ *3.93595ووووني لترطووورا  الغشولوووة وطووورها  )
 (.0.05لظتر  دتلة )

  ملتغا الافةة ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطتجماوا  ضفشاد الكلنة تةكلا
القووواهش (، والنظوووةة لرتب ووورس اـوووالع اـووواق ورا وووب   -الغشولوووة -)طووورها  

الؼشاتة اةتبكلة ع فال  ريل التكرتلم، لـا  القاهش  حل  جاي   لبوة  
(، تبووا جواي   لبوة الفووش    *5.65370الفوش  ووني لترطوورا  القواهش  وطورها  )    
ولووة حلوو  جوواي   لبووة الفووش   (، ولـووا  الغش*2.61963وووني القوواهش  والغشولووة )
(، وهوووت  ووولم دالوووة الحـووواعللا عنوووذ *3.03407ووووني لترطووورا  الغشولوووة وطووورها  )
 (.0.05لظتر  دتلة )

وهنا ينر  الةاح  الش ضك هز  الفشو   اؿة واطتجماوا   ارتت اةتبب الرتت، 
وتذل النتلجمة الظاوقة عرتا ضك  ارتت اةتبب الرتت لن قافةوة القواهش  ضتاوش    

ة لرا وووب الؼوووشاتة اةتبكلوووة ولرتلوووة ال ولوووة جالكوووة األصهوووش والقووواهش  لقاسيفوووة سؤيوو 
مببارتووت اةتبووب الرتووت مب ووافة  الغشولووة وطوورها ، تبووا ضك  ارتووت اةتبووب         
الرتووت مب افةووة الغشولووة ضتاووش سؤيووة لرا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة ولرتلووة ال ولووة        
 رتت مب افةة طرها .جالكة األصهش والقاهش  لقاسيفة مببارتت اةتبب ال
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وتةووذو النتلجمووة الظوواوقة لنرقلووة و لوون تفظوواها ع كووري عالوول امللوواك لتوورفش   
ترتلووة ال ولووة لركوور  الذساطووة والقوواهش  ووالتووالت ضهوول القوواهش  ضتاووش احتلاتووا     
واللرتلة ومببارتلها وضتاش سؤية ةات  وؿرس الؼشاتة اةتبكلة املتكرتقوة وهوا لون    
ألوكووذ، تبووا ضك عالوول امللوواك ضيلووا جكوول الفووشو  تووتتت  غووا لوون  ارتووت الافةووا  ا

لـا   ارتت قافةة الغشولة لقاسيفة مببارتوت قافةوة طورها ، يلواا ملوا طوة        
ضك افتتوووواح ترتلووووة تشولووووة جذيووووذ  لظووووتقرتة مب افةووووة ضطوووولر  الوووو  تكووووذ ض ووووش       
الافةا  لظرها  جكل  ارتت قافةة طرها  لن اةتبب الرتت ضتاش اتـات 

لوون حلوو  الؿووا  ضونوواعهم وهووا ضو لوون حلوو  التراؿوول لووب  ارتلهووا ضو عبوول  وهووا طووراي 
ػشاتا  فتبكلة لكهوم واعتةاسهوا ووذي  عون ترتلوة ال ولوة والقواهش   اؿوة ع         
ظل وكذ املظافة وؿكروة اي الوة والقواهش  والنظوةة لرترو   مبشحرتوة الةلوالرسيرغ       
اعهم ولرتلوووة ال ولوووة وايكوووافة الش ضك الترصيوووب اي رتلبوووت يفوووشض عرتووولهم الؿوووا  ضونووو
وتطوولر  عووذا التخــووا  الوو  ت ترجووذ الت ولرتلووة ال ولووة والقوواهش  وتووزلت ع  

 الذساطا  الكرتلا. 

        ثالجًا  اليتائر اخلاصة بالفسوق با  استذابات أفساد العييذة مذً أعءذاء هيئذة التذدزيس وا يئذة
ري الدزدذة دعءذو هيئذة    املعاوىة على مدى التوافس على إمجالي االستباىة وحماوزها حبتسب مذتغ 

 عءو هيئة معاوىة(  -تدزيس
ضوكووو ت يفتووواعج الذساطوووة امللذايفلوووة ضيفوووه ترجوووذ فوووشو  را  دتلوووة الحـووواعلة ووووني     
اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة عرتووا الاووالت اتطووتةايفة وقاوسهووا، واؾووذول التووالت يووةني  

 رلت:
م بني اعتذابات أفضار ايع١ٓٝ َٔ يعٝٓتني َغتكًتني إلظٗاص رالي١ ايفضٚ t – test( ْتا٥ر اختباص 18دزٍٚ )

أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ ضتٛ ايتٛافض ع٢ً إمجايٞ االعتبا١ْ ٚستاٚصٖا سغب َتػري ايزصد١ 

=ٕ(145) 

 َغت٣ٛ ايزالي١ ق١ُٝ ت االضتضاف املعٝاصٟ املتٛعط ٕ ايزصد١ احملٛص

 األٍٚ
 3.35708 23.8462 52 عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ

6.731 
.000 

 6.89596 16.9892 93 عطٛ ١٦ٖٝ َعا١ْٚ راي١

 ايجاْٞ
 4.21929 24.9615 52 عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ

7.245 .000 

 7.96664 16.3441 93 عطٛ ١٦ٖٝ َعا١ْٚ راي١

 ايجايح
 3.99000 24.9615 52 عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ

6.407 
.000 

 7.82223 17.5161 93 عطٛ ١٦ٖٝ َعا١ْٚ راي١

 ايضابع
 3.44795 16.3846 52 عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ

2.576 
.000 

 5.29431 14.2796 93 عطٛ ١٦ٖٝ َعا١ْٚ راي١

 ارتاَػ
 2.76560 19.8077 52 عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ

5.916 .000 

 1.66018 17.6344 93 عطٛ ١٦ٖٝ َعا١ْٚ راي١

 اجملُٛع
 12.45378 109.9615 52 عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ

6.987 
.000 

 26.44781 82.7634 93 عطٛ ١٦ٖٝ َعا١ْٚ راي١

 ( ضيفه:18يتل  لن اؾذول )
        ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطوتجماوا  ضفوشاد الكلنوة تةكلوا ملوتغا الذسجوة
علر هلاة لكاويفوة(، والنظوةة ياوالت اتطوتةايفة، حلو        -)علر هلاة تذسيع
(، 0.05(، وهت  لبة دالة الحـواعللا عنوذ لظوتر  دتلوة )    6.987جاي   لبة ) (، )

وتايفووت الفووشو  لـووا  هلاووة التووذسيع حلوو  ورتووغ لترطوو  اطووتجماواتهم عرتووا       
(، ولنبوووا ورتوووغ لترطووو  اطوووتجماوا  ضفوووشاد الكلنوووة لووون االاوووة    109.9615الووورس )
 (.82.7634املكاويفة )
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        ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطوتجماوا  ضفوشاد الكلنوة تةكلوا ملوتغا الذسجوة
والنظووةة لرتب وورس األول اـوواق    علوور هلاووة لكاويفووة(،   -)علوور هلاووة تووذسيع  

(، 6.731ورا وب الؼووشاتة اةتبكلووة ع اةووال ايداسإ، حلوو  جوواي   لبووة ) (، ) 
(، وتايفووت الفووشو  لـووا   0.05وهووت  لبووة دالووة الحـوواعللا عنووذ لظووتر  دتلووة )   
(، ولنبووا 23.8462هلاووة التووذسيع حلوو  ورتووغ لترطوو  اطووتجماواتهم عرتووا الوورس )  
 (.16.9892الكلنة لن االاة املكاويفة )ورتغ لترط  اطتجماوا  ضفشاد 

        ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطوتجماوا  ضفوشاد الكلنوة تةكلوا ملوتغا الذسجوة
علوور هلاووة لكاويفووة(، والنظووةة لرتب وورس الاووايفت اـوواق    -)علوور هلاووة تووذسيع

ورا ب الؼشاتة اةتبكلوة ع فوال التريوا  التكرتلبلوة واأليفؼورة الر ولوة،       
(، وهووت  لبووة دالووة الحـوواعللا عنووذ لظووتر  دتلووة  7.245بووة ) (، )حلوو  جوواي   ل
(، وتايفت الفشو  لـا  هلاة التوذسيع حلو  ورتوغ لترطو  اطوتجماواتهم      0.05)
(، ولنبووا ورتووغ لترطوو  اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة لوون االاووة 24.9615عرتووا الوورس )
 (.16.3441املكاويفة )

   د الكلنوة تةكلوا ملوتغا الذسجوة     ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطوتجماوا  ضفوشا
علوور هلاووة لكاويفووة(، والنظووةة لرتب وورس الاالوو  اـوواق   -)علوور هلاووة تووذسيع

ورا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة ع فووال  ذلووة اةتبووب، حلوو  جوواي   لبووة ) (،      
(، وتايفوت الفوشو    0.05(، وهت  لبوة دالوة الحـواعللا عنوذ لظوتر  دتلوة )      6.407)

(، 24.9615طو  اطوتجماواتهم عرتوا الورس )    لـا  هلاة التذسيع حلو  ورتوغ لتر  
 (.17.5161ولنبا ورتغ لترط  اطتجماوا  ضفشاد الكلنة لن االاة املكاويفة )

        ترجذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطوتجماوا  ضفوشاد الكلنوة تةكلوا ملوتغا الذسجوة
علوور هلاووة لكاويفووة(، والنظووةة لرتب وورس الشاوووب اـوواق    -)علوور هلاووة تووذسيع 
اةتبكلووة ع فووال الة وو  الكرتبووت، حلوو  جوواي   لبووة ) (،     ورا ووب الؼووشاتة  
(، وتايفوت الفوشو    0.05(، وهت  لبوة دالوة الحـواعللا عنوذ لظوتر  دتلوة )      2.576)

(، 16.3846لـا  هلاة التذسيع حلو  ورتوغ لترطو  اطوتجماواتهم عرتوا الورس )      
 (.14.2796ولنبا ورتغ لترط  اطتجماوا  ضفشاد الكلنة لن االاة املكاويفة )

 جذ فشو  را  دتلة الحـاعلة وني اطوتجماوا  ضفوشاد الكلنوة تةكلوا ملوتغا الذسجوة       تر
علر هلاة لكاويفوة(، والنظوةة لرتب ورس اـوالع اـواق       -)علر هلاة تذسيع

ورا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة ع فووال  ريوول التكرتوولم، حلوو  جوواي   لبووة ) (،       
وتايفوت الفوشو     (،0.05(، وهت  لبوة دالوة الحـواعللا عنوذ لظوتر  دتلوة )      5.916)

(، 19.8077لـا  هلاة التذسيع حلو  ورتوغ لترطو  اطوتجماواتهم عرتوا الورس )      
 (.17.6344ولنبا ورتغ لترط  اطتجماوا  ضفشاد الكلنة لن االاة املكاويفة )

وهنا ينر  الةاح  الش ضك هز  الفوشو   اؿوة واطوتجماوا   ارتوت ترتلوة ال ولوة       
 لن ضعلاي هلاة التذسيع ولكاويفلهم.

لةاح  ضك هز  النتلجمة لنرقلوة و لون تفظواها ع كوري عالول اـوم        ويش  ا
واأل ذللة ال  يتبتب وها ضعلاي هلاة التذسيع لقاسيفة مبكاويفلهم، وايكافة للاش 
الفووووشق املتاحووووة اووووم ل حتلووووا  ووووواةتبب الرتووووت وتقووووذيم  ووووذلا  فتبكلووووة 
والتوووذسيم   وػوووشاتة اجتباعلوووة لةاػوووش  طوووراي والتوووذسيع ع وشيفوووافت التتهلووول       
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ال ووورإ ضو لوون  وو ل النووذوا  والووذوسا  التاقلفلووة ملبارتووت اةتبووب الرتووت ضو لوون     
   ل اتتـال املةاػش وتوللاي ضلرس الر   ملنا ؼة وكا القلايا املتكرتقة وهم.

       زابعًا  اليتائر اخلاصة بالفسوق با  استذابات أفساد العيية مذً أعءذاء هيئذة التذدزيس وا يئذة
 -لى مدى املوافقة على إمجالي االستباىة وحماوزها حبتسب التلص: د دمة ادتناعية املعاوىة ع

 عله ىفس(  -اإلدازة -أصول الرتبية -الصشة اليفتسية -الرتبية اإلسالمية -مياهر وطسق تدزيس 

ضوكووو ت يفتووواعج الذساطوووة امللذايفلوووة ضيفوووه ترجوووذ فوووشو  را  دتلوووة الحـووواعلة ووووني     
الت اتطووتةايفة وقاوسهووا، واؾووذول التووالت يووةني اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة عرتووا الاوو
 رلت:
( ْتا٥ر اختباص حتًٌٝ ايتبأٜ أسارٟ االجتاٙ إلظٗاص رالي١ ايفضٚم بني اعتذابات أفضار ايع١ٓٝ َٔ 19دزٍٚ )

أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ ضتٛ ايتٛافض ع٢ً إمجايٞ االعتبا١ْ ٚستاٚصٖا سغب َتػري 

 (145ايتدصص )ٕ=

 ف َتٛعط املضبعات رصد١ اذتض١ٜ زتُٛع املضبعات َصزص ايتبأٜ احملٛص
ايزالي١ 

 اإلسصا١ٝ٥

 األٍٚ
 680.358 6 4082.147 بني اجملُٛعات

38.547 
.000 

 17.650 138 2435.715 راخٌ اجملُٛعات راي١
  144 6517.862 اجملُٛع

 ايجاْٞ
 649.721 6 3898.329 بني اجملُٛعات

16.837 
.000 

 38.589 138 5325.299 راخٌ اجملُٛعات راي١
  144 9223.628 اجملُٛع

 ايجايح
 496.429 6 2978.577 بني اجملُٛعات

12.898 
.000 

 38.488 138 5311.396 راخٌ اجملُٛعات راي١
  144 8289.972 اجملُٛع

 ايضابع
 157.648 6 945.887 بني اجملُٛعات

9.114 .000 

 راي١
 17.297 138 2386.940 اجملُٛعات راخٌ

  144 3332.828 اجملُٛع

 ارتاَػ
 35.622 6 213.731 بني اجملُٛعات

8.368 .000 

 راي١
 4.257 138 587.441 راخٌ اجملُٛعات

  144 801.172 اجملُٛع

 اجملُٛع
 8127.599 6 48765.596 بني اجملُٛعات

23.285 .000 

 349.048 138 48168.611 راخٌ اجملُٛعات راي١
  144 96934.207 اجملُٛع

 ( ضيفه:19يتل  لن اؾذول )
   ترجووووذ فووووشو  را  دتلووووة الحـوووواعلة وووووني اطووووتجماوا  ضفووووشاد الكلنووووة تةكلووووا ملووووتغا

ال ولوووووووة  -لنوووووواهج وطوووووووش  تووووووذسيع    -التخـووووووف ) ذلووووووة اجتباعلوووووووة   
عرتوووم يففوووع(،   -ايداس   –ضؿووورل ال ولوووة   -الـووو ة النفظووولة  -ايطووو للة

(، 23.285والنظوووةة ياوووالت اتطوووتةايفة وقاوسهوووا، حلووو  جووواي   لبوووة )ا(، )     
(، عرتووووا ال تلووووم وهووووت  وووولم  8.368(، )9.114(، )12.898(، )16.837(، )38.547)

( ولتركووول  اػوووا  الفوووشو  يفظوووتخذم  0.05دالوووة الحـووواعللا عنوووذ لظوووتر  دتلوووة ) 
 لرتبقاسيفا  الاناعلة الةكذية. "Scheffe"ا تةاس

         اػا  الفشو  عرتا الاوالت اتطوتةايفة تةكوا ملوتغا التخـوف ) ذلوة اجتباعلوة
ضؿورل   -الـو ة النفظولة   -ال ولوة ايطو للة   -لناهج وطش  توذسيع   -
لرتبقاسيفووووا    "Scheffe"عرتووووم يففووووع( واطووووتخذام ا تةوووواس     -ايداس  -ال ولووووة
 الاناعلة الةكذية:
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يًُكاصْات ايجٓا١ٝ٥ ايبعز١ٜ يع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ  "Scheffe"( ْتا٥ر اختباص 25دزٍٚ )

 (145ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ تبًعا ملتػري ايتدصص )ٕ=

 ايفضم بني  اجملُٛع١ )ب( اجملُٛع١ )أ( احملٛص

 ب( -املتٛعطات )أ
 ايزالي١ اإلسصا١ٝ٥ ارتطأ املعٝاصٟ

إمجايٞ 

 االعتبا١ْ

 خز١َ ادتُاع١ٝ

19.09938 ايصش١ ايٓفغ١ٝ
*

 6.33309 .003 
39.40097 أصٍٛ ايرتب١ٝ

*
 5.87942 .000 

41.45652 اإلراص٠
*

 6.08206 .000 
50.45652 عًِ ايٓفػ

*
 7.07678 .000 

َٓاٖر ٚطضم 

 تزصٜػ

12.01128 ايصش١ ايٓفغ١ٝ
*

 5.84102 .042 
32.31287 أصٍٛ ايرتب١ٝ

*
 5.34575 .000 

34.36842 اإلراص٠
*

 5.56785 .000 
43.36842 عًِ ايٓفػ

*
 6.64005 .000 

 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ

20.25824 ايصش١ ايٓفغ١ٝ
*

 6.19330 .001 
40.55983 أصٍٛ ايرتب١ٝ

*
 5.72857 .000 

42.61538 اإلراص٠
*

 5.93636 .000 
51.61538 عًِ ايٓفػ

*
 6.95196 .000 

 ايصش١ ايٓفغ١ٝ
20.30159 أصٍٛ ايرتب١ٝ

*
 6.65759 .003 

22.35714 اإلراص٠
*

 6.83721 .001 
31.35714 عًِ ايٓفػ

*
 7.73542 .000 

 أصٍٛ ايرتب١ٝ
 749. 6.41927 2.05556 اإلراص٠

 136. 7.36861 11.05556 عًِ ايٓفػ
 234. 7.53129 9.00000 عًِ ايٓفػ اإلراص٠

 05.تعين إٔ ايفضم بني املتٛعطات راٍ عٓز َغت٣ٛ َع١ٜٛٓ  *

 ( لا يرتت:20لن اؾذول )يتل  
   ترجووووذ فووووشو  را  دتلووووة الحـوووواعلة وووووني اطووووتجماوا  ضفووووشاد الكلنووووة تةكلووووا ملووووتغا

ال ولوووووووة  -لنوووووواهج وطوووووووش  تووووووذسيع    -التخـووووووف ) ذلووووووة اجتباعلوووووووة   
عرتووم الوونفع(،   -ايداس  -ضؿوورل ال ولووة  -الـوو ة النفظوولة  -ايطوو للة

   لبوة الفوش    والنظةة ياالت اتطتةايفة، لـا   ذلة اجتباعلوة حلو  جواي   
(، تبوا جواي    *19.09938وني لترطرا   ذلة اجتباعلوة والـو ة النفظولة )   
(، *39.40097 لبووة الفووش  وووني لترطوورا   ذلووة اجتباعلووة وضؿوورل ال ولووة )      
تبووووووا جووووووواي   لبووووووة الفوووووووش  وووووووني لترطووووووورا   ذلووووووة اجتباعلوووووووة وايداس      

رتوم  (، تبا جاي   لبة الفوش  ووني لترطورا   ذلوة اجتباعلوة وع     *41.45652)
(، ولـا  لنواهج وطوش  توذسيع حلو  جواي   لبوة الفوش         *50.45652النفع )

(، تبووا *12.01128وووني لترطوورا  لنوواهج وطووش  تووذسيع والـوو ة النفظوولة )    
جووواي   لبوووة الفوووش  ووووني لترطووورا  لنووواهج وطوووش  توووذسيع وضؿووورل ال ولوووة          

(، تبووا جوواي   لبووة الفووش  وووني لترطوورا  لنوواهج وطووش  تووذسيع  *32.31287)
(، تبووا جوواي   لبووة الفووش  وووني لترطوورا  لنوواهج وطووش    *34.36842) وايداس 
(، ولـووا  ال ولووة ايطوو للة حلوو  جوواي     *43.36842تووذسيع وعرتووم الوونفع )  

(، *20.25824 لبة الفش  وني لترطرا  ال ولة ايط للة والـو ة النفظولة )  
تبوووا جووواي   لبوووة الفوووش  ووووني لترطووورا  ال ولوووة ايطووو للة وضؿووورل ال ولوووة  

(، تبوووا جووواي   لبوووة الفوووش  ووووني لترطووورا  ال ولوووة ايطووو للة     *40.55983)
(، تبوووووا جووووواي   لبوووووة الفوووووش  ووووووني لترطووووورا  ال ولوووووة  *42.61538وايداس  )
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(، ولـووا  الـو ة النفظوولة حلوو  جوواي   *51.61538ايطو للة وعرتووم الوونفع ) 
(، *20.30159 لبووة الفووش  وووني لترطوورا  الـوو ة النفظوولة وضؿوورل ال ولووة )       
(، *22.35714اي   لبة الفش  وني لترطرا  الـ ة النفظلة وايداس  )تبا ج

تبووووا جوووواي   لبووووة الفووووش  وووووني لترطوووورا  الـوووو ة النفظوووولة وعرتووووم الوووونفع   
 (.0.05(، وهت  لم دالة الحـاعللا عنذ لظتر  دتلة )*31.35714)

وهنا ينر  الةاح  الش ضك هز  الفوشو   اؿوة واطوتجماوا   ارتوت ترتلوة ال ولوة       
 هلاة التذسيع ولكاويفلهم. لن ضعلاي

وتؼا النتلجمة الظاوقة الش ضك  ارتت ترتلة ال ولة لون روإ ؽـوف اـذلوة    
اتجتباعلووة ضتاووش سؤيووة لرا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة ولرتلووة ال ولووة جالكووة األصهووش،   
ويووش  الةاحوو  ضك هووز  النتلجمووة لنرقلووة و لوون عضوهووا لرةلكووة التخـووف واملهووام  
ـذلوووة اتجتباعلوووة وظلفتوووه الشعلظووولة تتباووول ع    املنرطوووة مببارتلوووه فتخـوووف ا  

تقذيم  ذلا  فتبكلة طراي ورشيقة لةاػش  ضو ورشيقة غوا لةاػوش  وطوراي عون     
طشي  الة   الكرتبت ضو عن طشي  املباسطا  الفكرتلة عرتا ضسض الرا وب، وتول هوز     
األلورس اـاؿووة واـذلووة اةتبكلوة تووشتة  استةاطووًا لةاػوشًا والؼووشاتة اةتبكلووة    
ولن رم جاي  الفوشو  ع ؿواؿهم لقاسيفوة وغاهوم لون روإ التخــوا  ال وريوة        

 األ ش .

   امتسًا  اليتائر اخلاصة بالفسوق با  استذابات أفساد العيية مً اجملتنع االي وهيئة التذدزيس 
أو هيئة معاوىة على مدى التوافس على إمجذالي االسذتباىة وحماوزهذا حبتسذب املتسذتذيب دعءذو       

 اجملتنع االي(  -أو هيئة معاوىةهيئة تدزيس 
ضوكووو ت يفتووواعج الذساطوووة امللذايفلوووة ضيفوووه ترجوووذ فوووشو  را  دتلوووة الحـووواعلة ووووني     
اطووتجماوا  ضفووشاد الكلنووة عرتووا الاووالت اتطووتةايفة وقاوسهووا، واؾووذول التووالت يووةني  

 رلت:
يعٝٓتني َغتكًتني إلظٗاص رالي١ ايفضٚم بني اعتذابات أفضار ايع١ٓٝ َٔ  t – test( ْتا٥ر اختباص 21دزٍٚ )

اجملتُع احملًٞ ١٦ٖٝٚ ايتزصٜػ أٚ ١٦ٖٝ َعا١ْٚ ضتٛ ايتٛافض ع٢ً إمجايٞ االعتبا١ْ ٚستاٚصٖا سغب َتػري 

 (725املغتذٝب )ٕ=

َغت٣ٛ  ق١ُٝ ت االضتضاف املعٝاصٟ املتٛعط ٕ املغتذٝب احملٛص

 ايزالي١

 األٍٚ
١٦ٖٝ تزصٜػ أٚ عطٛ 

 000. 13.833 6.72777 19.4483 145 ١٦ٖٝ َعا١ْٚ

 راي١
 4.43257 13.0586 580 اجملتُع احملًٞ

 ايجاْٞ
عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ أٚ 

 000. 3.519 8.00331 19.4345 145 ١٦ٖٝ َعا١ْٚ

 راي١
 8.06553 16.8034 580 اجملتُع احملًٞ

 ايجايح
عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ أٚ 

 000. 8.716 7.58744 20.1862 145 ١٦ٖٝ َعا١ْٚ

 راي١
 6.78141 14.5621 580 اجملتُع احملًٞ

 ايضابع
عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ أٚ 

 000. 3.884 4.81089 15.0345 145 ١٦ٖٝ َعا١ْٚ

 راي١
 4.88039 13.2793 580 اجملتُع احملًٞ

 ارتاَػ
عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ أٚ 

 000. 2.616 2.35875 18.4138 145 ١٦ٖٝ َعا١ْٚ

 راي١
 5.52493 17.1862 580 اجملتُع احملًٞ

 اجملُٛع
عطٛ ١٦ٖٝ تزصٜػ أٚ 

 000. 8.071 25.94522 92.5172 145 ١٦ٖٝ َعا١ْٚ

 راي١
 22.88089 74.8897 580 اجملتُع احملًٞ
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 ( ضيفه:21يتل  لن اؾذول )
   ترجووووذ فووووشو  را  دتلووووة الحـوووواعلة وووووني اطووووتجماوا  ضفووووشاد الكلنووووة تةكلووووا ملووووتغا

اةتبووب الرتووت(، والنظووةة    -املظووتجملم )علوور هلاووة تووذسيع ضو هلاووة لكاويفووة    
(، وهوت  لبوة دالوة الحـواعللا     8.071ياالت اتطتةايفة، حلو  جواي   لبوة ) (، )   
(، وتايفوت الفوشو  لـوا  علور هلاوة توذسيع ضو هلاوة        0.05عنذ لظتر  دتلوة ) 

ولنبوووا ورتوووغ  (، 92.5172لكاويفوووة حلووو  ورتوووغ لترطووو  اطوووتجماواتهم عرتوووا الووورس )    
 (.74.8897لترط  اطتجماوا  ضفشاد الكلنة لن اةتبب الرتت )

   ترجووووذ فووووشو  را  دتلووووة الحـوووواعلة وووووني اطووووتجماوا  ضفووووشاد الكلنووووة تةكلووووا ملووووتغا
اةتبووب الرتووت(، والنظووةة    -املظووتجملم )علوور هلاووة تووذسيع ضو هلاووة لكاويفووة    
ايداسإ، حل  جواي   لرتب رس األول اـاق ورا ب الؼشاتة اةتبكلة ع اةال 
(، 0.05(، وهوووت  لبوووة دالوووة الحـووواعللا عنوووذ لظوووتر  دتلوووة )    13.833 لبوووة ) (، )

وتايفت الفوشو  لـوا  علور هلاوة توذسيع ضو هلاوة لكاويفوة حلو  ورتوغ لترطو            
(، ولنبا ورتغ لترطو  اطوتجماوا  ضفوشاد الكلنوة     19.4483اطتجماواتهم عرتا الرس )
 (.13.0586لن اةتبب الرتت )

 را  دتلووووة الحـوووواعلة وووووني اطووووتجماوا  ضفووووشاد الكلنووووة تةكلووووا ملووووتغا  ترجووووذ فووووشو  
اةتبووب الرتووت(، والنظووةة    -املظووتجملم )علوور هلاووة تووذسيع ضو هلاووة لكاويفووة    

لرتب وووورس الاووووايفت اـوووواق ورا ووووب الؼووووشاتة اةتبكلووووة ع فووووال التريووووا         
ة (، وهت  لبوة دالو  3.519التكرتلبلة واأليفؼرة الر ولة، حل  جاي   لبة ) (، )
(، وتايفت الفشو  لـا  علور هلاوة توذسيع    0.05الحـاعللا عنذ لظتر  دتلة )

(، ولنبووا 19.4345ضو هلاووة لكاويفووة حلوو  ورتووغ لترطوو  اطووتجماواتهم عرتووا الوورس ) 
 (.16.8034ورتغ لترط  اطتجماوا  ضفشاد الكلنة لن اةتبب الرتت )

  ا ملووووتغا ترجووووذ فووووشو  را  دتلووووة الحـوووواعلة وووووني اطووووتجماوا  ضفووووشاد الكلنووووة تةكلوووو
اةتبووب الرتووت(، والنظووةة    -املظووتجملم )علوور هلاووة تووذسيع ضو هلاووة لكاويفووة    

لرتب وورس الاالوو  اـوواق ورا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة ع فووال  ذلووة اةتبووب،    
(، وهووت  لبووة دالووة الحـوواعللا عنووذ لظووتر  دتلووة  8.716حلوو  جوواي   لبووة ) (، )
ة لكاويفووة حلوو  ورتووغ (، وتايفووت الفووشو  لـووا  علوور هلاووة تووذسيع ضو هلاوو 0.05)

(، ولنبووا ورتووغ لترطوو  اطووتجماوا     20.1862لترطوو  اطووتجماواتهم عرتووا الوورس )   
 (.14.5621ضفشاد الكلنة لن اةتبب الرتت )

   ترجووووذ فووووشو  را  دتلووووة الحـوووواعلة وووووني اطووووتجماوا  ضفووووشاد الكلنووووة تةكلووووا ملووووتغا
اةتبووب الرتووت(، والنظووةة    -املظووتجملم )علوور هلاووة تووذسيع ضو هلاووة لكاويفووة    

لرتب وورس الشاوووب اـوواق ورا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة ع فووال الة وو  الكرتبووت،     
(، وهووت  لبووة دالووة الحـوواعللا عنووذ لظووتر  دتلووة  3.884حلوو  جوواي   لبووة ) (، )
(، وتايفووت الفووشو  لـووا  علوور هلاووة تووذسيع ضو هلاووة لكاويفووة حلوو  ورتووغ   0.05)

جماوا  (، ولنبووا ورتووغ لترطوو  اطووت   15.0345لترطوو  اطووتجماواتهم عرتووا الوورس )   
 (.13.2793ضفشاد الكلنة لن اةتبب الرتت )

   ترجووووذ فووووشو  را  دتلووووة الحـوووواعلة وووووني اطووووتجماوا  ضفووووشاد الكلنووووة تةكلووووا ملووووتغا
اةتبووب الرتووت(، والنظووةة    -املظووتجملم )علوور هلاووة تووذسيع ضو هلاووة لكاويفووة    
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لرتب رس اـالع اـاق ورا وب الؼوشاتة اةتبكلوة ع فوال  ريول التكرتولم،       
(، وهووت  لبووة دالووة الحـوواعللا عنووذ لظووتر  دتلووة  2.616 لبووة ) (، ) حلوو  جوواي 
(، وتايفووت الفووشو  لـووا  علوور هلاووة تووذسيع ضو هلاووة لكاويفووة حلوو  ورتووغ   0.05)

(، ولنبووا ورتووغ لترطوو  اطووتجماوا     18.4138لترطوو  اطووتجماواتهم عرتووا الوورس )   
 (.17.1862ضفشاد الكلنة لن اةتبب الرتت )

هوووز  الفوووشو  ػبوووب ووووني اطوووتجماوا   ارتوووت ترتلوووة  وهنوووا ينووور  الةاحووو  الش ضك 
 ال ولة لن ضعلاي هلاة التذسيع ولكاويفلهم و ارتت اةتبب الرتت.

وتؼووووا النتوووواعج الظوووواوقة الش ضك ضعلوووواي هلاووووة التووووذسيع ضتاووووش سؤيووووة لرا ووووب     
الؼشاتة اةتبكلة ولرتلة ال ولة جالكة األصهش لن  ارتوت اةتبوب الرتوت، وهوز      

رقلوة ع كوري ضك ضعلواي هلاوة التوذسيع و ارتولهم ضتاوش اط عوا         النتلجمة تكذ لن
لةاػوووشا عرتوووا وا وووب اللرتلوووة واـوووذلا  والووومالج األيفؼووورة املقذلوووة وهوووا وتوووزلت 
الرتراع  والقرايفني املنةبة لكبرتها تبا ضيفهم يكذوك جضيلا سعلظا لن الوب لهالهوا   
لتووالت هووم ضتاووش وضيفؼوورتها طووراي وووالتخرل  ضو التنفلووز ضو ايػووشاا واملتاوكووة، ووا 
سؤية لرا ب الؼشاتة اةتبكلة وها لقاسيفوة مببارتوت اةتبوب الرتوت الوزين يقتـوش       

عرتووا حلوورس وكووا اةووالع، ضو الؼووشاتة ع وكووا النووذوا    –ع الغالووم  –دوسهووم 
وامل  شا ، ضو اتطو   عرتوا وا وب اللرتلوة ولؼوشوعاتها لون  و ل ضونواعهم املرتوت قني          
 ايع م املخترتفة. واللرتلة ضو لن   ل وطاعل

      ىتائر اإلدابة عً التسؤال الجالح الري ى: على  ما التصوز الرتبذوي اإلسذالمي املقذرتح لتطذويس
 الشساكة اجملتنعية بللية الرتبية دامعة األشهس؟

لإلجاووووة عووون هوووزا الظووو ال وكوووب الةاحووو  تـووورسا لق حوووا لتروووريش الؼوووشاتة     
األدولوووا  ال وريوووة والذساطوووا   اةتبكلوووة ولرتلوووة ال ولوووة جالكوووة األصهوووش ع كوووري    

الظوواوقة الوو  تناولووت املركوور  وتووزلت ع كووري لووا ضطووفش  عنووه يفتوواعج الذساطووة      
امللذايفلوووة، ولوووا ضتوووذ  ايطووو م لووون كوووشوس  التلووواتب والتكووواوك والتؼووواس  الفكوووال      
وايهوواوت وووني الووب عناؿووش اةتبووب لوون ضجوول ؼقوو  تقذلووه واصدهوواس ، و وول           

 التـرس املق ح لا يرتت:

 دف التصوز املقرتح ه 
هذا التـرس ترريش وا ب الؼوشاتة اةتبكلوة ولرتلوة ال ولوة جالكوة األصهوش ع       

الة وو    – ذلووة اةتبووب    –التريووا  واأليفؼوورة الر ولووة    –اةووات  )ايداسيووة  
 التبريل(، وف  املنهج ال ورإ ايط لت. –الكرتبت 

    ميطلقات التصوز املقرتح 
 ا   لن الهاصها فلبا يرتت:ينررت  التـرس لن عذ  يفق

        لووا ضطووفش  عنووه يفتوواعج الذساطووة امللذايفلووة لوون حاجووة وا ووب الؼووشاتة اةتبكلووة
ولرتلووة ال ولووة جالكووة األصهووش ملضيووذ لوون الت ووذي  والترووريش ع كووري لكرلووا        
 الرا ب ولتغااته ولظتجمذاته.

       ة ترؿلة الكذيذ لن الذساطا  الظواوقة وتهبلوة تروريش وا وب الؼوشاتة اةتبكلو
 ع التكرتلم وـفة عالة.
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    ضهبلووة الؼووشاتة اةتبكلووة وـووفة عالووة وع فووال التكرتوولم وـووفة  اؿووة ولووا
ي توووم عرتلهوووا لووون آرووواس الهاولوووة طوووراي عرتوووا  ارتوووت اةتبوووب ضو عرتوووا  ارتوووت         

 امل طظا  التكرتلبلة.
          تضايذ اي ةال عرتا ترتلة ال ولوة ع ظول اػو ا  التتهلول ال وورإ ملون يتـوذ
مبـووش  ووا يتررتووم لضيووذا لوون الؼووشاتة وهووا لتوورفا لتررتةووا           ملهنووة التكرتوولم 
 اطتلكا  األعذاد اللةا  املرتت قة وها.

      تكووذد الت ووذيا  الوو  تراجووه الكبرتلووة التكرتلبلووة والوو  تتررتووم تلووافش اؾهوورد
 اةتبكلة ملراجهتها.

        تكذد املتغاا  واملظتجمذا  ال وريوة املكاؿوش  الو  تتررتوم الت وذي  والتروريش
بش ووومالج وضيفؼوورة ترتلووة ال ولووة ولووا ي تووم عرتووا رلووت لوون حاجتهووا           املظووت 

لؼووووشاتة اةتبووووب الرتووووت ع توووورفا لتررتةووووا  التكالوووول لووووب هووووز  املووووتغاا      
 واملظتجمذا .

  حماوز التصوز املقرتح 
    أواًل  املتطلبات الالشمة لتشقق الشساكة اجملتنعية بللية الرتبية دامعة األشهس 

يفةووووشلا لقووووذس  الؼووووشاتة اةتبكلووووة عرتووووا لراجهووووة ؼووووذيا  القووووشك اؿووووادإ      
والكؼشين، وحل لؼل   الكبرتلة التكرتلبلة، وسفب جرد  التكرتلم لن   ل ايطهام 
ع توورفا لتررتةاتووه وا وو اح اؿرتوورل امل عبووة لترووريش ، فإيفووه ترجووذ فبرعووة لوون        
ة ضهوذافها، وتو تت راسهوا    املتررتةا  ال  يرتضم ترافشها; حتا ؼقو  عبرتلوة الؼوشات   
، 2001املشغروة، وهز  املتررتةا  تتباول ع )وصاس  ال ولوة والتكرتولم والةنوت الوذولت،      

20 )Gzirishyili, David, 2002, 12 ،24، 2003( )سطتم :) 

وعووووت املووووراطنني وؼووووارك اةتبووووب: لوووون  وووو ل وعووووت ضفووووشاد اةتبووووب والؼووووارك   
م الكرالل والقر  ال  تفشصهوا، وات تنوا    ات تـادية واتجتباعلة والظلاطلة، وفه

ووووتك التغووولا  لووون لووون  ووو ل جهووورد الفوووشد واؾباعوووة الووو  لووور مت وكوووب آللوووا        
لتنةلبهوووا فظووورا ؼقووو  ض ـوووت توووترا اوووا، وتكلوووع حاجوووا  املوووراطنني وظوووشوا     
حلووواتهم. و وووذ اهوووتم القوووشآك اللوووشيم ولووول لوووا يظووواعذ عرتوووا تشطووولخ هوووز  املفووواهلم      

اغ، لن   ل عنايته علا  اييفظاك وتل لا ول  وه لن وػزيشها ع يففرغ الن
تاعنوا  وكرتر وا ، وا يووا  القشآيفلوة واألحاديوو  النةريوة الو  تت ووذ( عون ػووارك       
اةتبووب وع  تهووا واييفظوواك ورتغووت ا تا، وهوور س ووم تووةا يووذل عرتووا لووذ  اهتبووام  
 (.540، 2009 القشآك الكةلم والظنة النةرية وعنايتهبا )واػا،

فاا  اةتبب تافوة: وتلوم هوز  الفاوا  )اؿلرلوة، األطوش ، امل طظوا          ػشاتة
غوووا اؿلرللوووة، القروووا  اـووواق، املكرتبوووني، هلاوووة الكوووالرتني واؾالكوووة، املنةبوووا    
الرتلة والذوللة(. وللل فاوة لون الفاوا  الظواوقة دوسلا  لون ضك تظوهم ووه ع تروريش         
بوون حقهووم لكشفووة الظلاطووا     عبرتوول  التكرتوولم والووتكرتم لووذ  الروو  ، ووالتووالت ف    

والمالج املتةكة، واطتؼاستهم ع املظاعل ال  ت رش ع تكرتلم ضوناعهم، تبا هوم ضك  
تتاح ام فشق ايطهام ع ؿنب القشاس التكرتلبت. و ذ ولنت لكايا االاة القرللوة  
ؾرد  التكرتلم واتعتباد رلت لن   ل اتهتبام وترةل  لةوذض الؼورس ، فواملتتةب    
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سيخ ايط لت ي ح  تااا لن النبار  ال  تةني اتهتبام مبةذض الؼورس  ع  لرتتا
( هووذ ضيفووه ع توول املرا ووب  توول لرا ووب اؽووار القووشاس. فوواملتتةب لظووا  الشطوورل )  

ال  لش وها تاك يظتؼا ضؿ اوه، فايط م ضتذ عرتا املؼورس  ع اؽوار القوشاسا ،    
لوو  الكبوول عرتووا ضتبوول وجووه، ف وووذ  وع توول ضلووش لوون األلوورس، وضيفهووا اللووباك لت ق 
( لااًلوووا لرتقاعوووذ ضك يتةنوووا الووونب  الوووذ قشاطت ع ايداس ، و وووذ تووواك الشطووورل)     
 -سكووت ا  عوونهم –وتووز  وووه ع ترةلوو  منوو  الؼوورس ، و ووذ ظهووش ضك الـوو اوة   
 اعتبذوا ع ايداس  عرتا النب  الذ قشاطت.

س لنهووا: فرتووع  تؼووللل ونوواي تنةلبووت لرتؼووشاتة: ويت ووز هووزا الةنوواي عووذ  ؿوور     
ا واي، لنةبا  ألعلاي هلاة التذسيع وضوللواي ضلورسهم، فرتوع اةتبوب، اةرتوع      
اتطتؼوواسإ لرتجمالكووة، فبرعووة لتلالرتووة لوون هووز  اةووالع، ولرت ولووة ع اةتبووب    
ضهبلة تةا ، ورلت عرتا ضطواغ ضيفهوا عبرتلوة لشادفوة لرت لوا  الو  ػوشإ ع رلوت         
لووون الوووب  – تؼوووللل ػخـووولا  ضفوووشاد  اةتبوووب، وعرتوووا ضطووواغ طةلكوووة عبرتوووها ع
، ووناي لقرلا  ترتت الؼخـلا  ع يفرا  األطوش الذينلوة القلبوة الو      -جرايفةها

وكووكها رلووت اةتبووب، علوو  ىشجوورك األجلووال الناػوواة عرتووا ضطاطووها، حتووا يووتم  
التفاعل وني ضفشاد رلت اةتبب. وت تنفشد طرترة وكلنها ع تؼللل هز  املنةبا ، 

ة اؾبلوووب ع ؼذيوووذ ضفلووول منووو  لرتتنةووولم يناطوووم احتلاجوووا       وووول يوووتم ػوووشات  
املوراطنني، لوب وكوب ايطواس التؼوشيكت الوزإ ولوم وشيفوالج الكبول، وووذد وركوورح           
لهبوووة تووول طوووشا لووون ضطوووشاا الؼوووشاتة، لوووب الطوووناد الداس  هوووز  التنةلبوووا  الش        
األػوووخاق املووو هرتني اوووزا الكبووول، وتضويوووذهم ووووالمالج التذسيةلوووة املناطوووةة الووو        

لنهم لن  لاد  الكبل التؼاستت وؼقل  ضهذافه. ولنجماح هزا الةناي التنةلبت  
ينةغت ترافش اط اتلجملة ل تـوال  لون ااعوا  اةتبوب لون املظواهبة ع تنبلوة        
وترريش ضإ لؼشو  ضو عبل لا; حل  ت دإ هوز  اتطو اتلجملة دوسلا توةالا ع تكضيوض     
رتبجمتبووب املووذيفت، توورفا حووراس وووني     جهوورد الؼووشاتة لوون  وو ل: التبالوول الراطووب ل     

 ارتوووت اةتبوووب املوووذيفت واؿلرلوووة، التاحوووة الفوووشق والرطووواعل لإلطوووهام ع عبرتلوووة    
َولتقتوْذ َوؿَّورتلَنا   ﴿ايعذاد لن وكذ. واتتـال والتراؿول يتلو  لون  و ل  رلوه تكواش:       
التراؿول يلورك   [، والؼواهذ لون ا يوة ضك    51]القـوف:  ﴾لتهومو اللقتْرَل لتَكرتَّهووْم َيَتوَزتَّشووكَ  

وؼوووتا الروووش  والرطووواعل واملفاوكوووا ، وت ذيوووذ يفروووا  ايػوووشاا، وا تلووواس ضعوووذاد       
املنفووزين، وووااجمش  واتيفتقووال ل طووتبا   ساي املنفووزين. وتوووذ لوون توورفا اؿوورافض       
وتنبلوووة القوووذسا  وتشولوووة اللفوووايا  لووون  ووو ل املشويفوووة ع عبرتلوووة ال  وووت والتقوووذم     
فتاْطَتجَماَ  لتهوْم ﴿: -طة ايفه –ةتبب،  ال ا  ولؼشوعلة التنافع لـا   ذلة ا

]األيفكوام:  ﴾َسولهوْم ضتيفوت لتا ُضكغلبو َعَبوَل َعالغول  لغوْنُلْم لغوْن َرتتوش  ضتْو ُضيْفَاوا َوْكلووُلْم لغوْن َوْكوا          
195 .] 

ايعوو ك املظووة  عوون املؼووشوعا  املضلووب تنفلووزها: حتووا يتظوونا ؾبلووب ضطووشاا        
عبرتلوة التنفلوز. فهنوا  اللواا لون املترورعني الوشاغةني ع        اةتبب القلوام ووذوس ع   

الؼشاتة، وللنهم ت يكشفرك طوةل رلوت. ولقوذ ضلوش ا  تكواش ووالتضود ولول لوا لون          
َوَتوَضوَّدووا فتوإ كَّ َ ْلوَش الوضَّادغ     ﴿ػتيفه ؼقل  ااذا الزإ يظكا اللله اييفظواك، حلو   وال:    
( يكوذ للول ضلوش    [. ولقذ تاك الشطرل)197]الةقش : ﴾َةا غالتَّقلَر  َواتَُّقرك  َيا ُضولغت اللتتلل
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عذتووه ويهلوو  لووه ضطووةاوه وضهبلتووه، ففووت ؽرلرووه اجمشتووه الش ياووش  ضعووذ توول لووا       
الشفل ، الشاحرتة، الضاد، اـشيوت   –تتررتةه الشحرتة ع دسو  الـ شاي لن عذ  وعتاد 
تبوووام )الوووذللل ع دسو  الـووو شاي(، حالووول ض ةووواس  وووشيؽ الوووزإ يلوووبن لرتشحرتوووة ال    
والظ لة الش ووش األلواك ع املذينوة حلو  النـوش  واي وراك. تبوا  وذ يغفول آ وشوك           
عن ضهبلة الذوس الزإ  لنهم القلام وه لترريش التكرتولم، وهنوا يوتتت دوس ايعو م ع     
تنةوولم  رتووة لترعلووة اةتبووب وتهبلووة الؼووشاتة ع التكرتوولم مبووا يظووهم ع تشطوولخ   
تركل  الذوس الزإ  لن ضك ي ديه  ارتر اةتبب  لم رقافة الؼشاتة اةتبكلة، و

والقروووا  اـووواق ع التكرتووولم، والترعلوووة مبخووواطش املؼووول   الووو  تكووور  عبرتلوووة          
الترريش، ودعم  لم التفلا الكرتبت والنقذإ واتوتلاسإ، فلوً  عون  ولم الؼوشاتة     
هوا   واؿراس، لب اتهتبام وترفا لظاحة واطكة تونكلع فلهوا الووذاعا  األفوشاد ووج    
يفةشهم اـاؿة والتكرتلم. و ذ تاك دض و الكرتبواي املظورتبني التؼوجملب عرتوا اؿوراس،      
واؿ و عرتا التذس  عرتله و اسطته، فقذ يفقول عون )اوون  رتوذوك( ضيفوه "يفقوذ الشتورد        
الووزهأل ع ووو د املغووش  الكشوووت ع القووشك الشاوووب عؼووش املوول دإ، وعووضا  لووشداي  طووش     
(، فهور  183، 2002املنواظش  ع التكرتولم" )القاكوت،    التذسيع; أليفهوا ضهبرتوت املنا ؼوة و   

يش  ضهبلة ضطرتر  اؿراس ع التكرتلم "ولوشاد  لون رلوت ضك يظوترلب املوتكرتم توذسيم       
لظايفه وفلش  عرتا الل م اؾلوذ املنرقت املكقرل، حتوا يتلورك لوذينا ػوخف لفلوش،      
 (.140، 1404ت يورتقت الل م عرتا عراهنه" )وايفةلرتة، 

لؼوشاتة األطووش  واللرتلوة واةتبوب: يظووب  لرتلرتلوة وت رتلوول      وكوب لوذ ل ػووالل  
 اسطاتها اؿاللة، وؼذيذ يفقا  القر  ويفقوا  اللوكب، ووكوب  رو  ل يفؼورة      
املظتقةرتلة تظتنذ الش اح ام الرا ا  املتنرعة لفاا  اةتبب تافة، مبا يظوهم ع  
لرتلوة. فايطو م   تنبلة التكرتم، لب الحذا( اتتظا  وني الطوهالا  اةتبوب وضهوذاا ال   
 ذ ح  عرتا  الل هذا عنذ الؼشو  ع ضإ يفؼا ، ولكرتنا يفذس  ضك ااذا األمسا 

"الك ضعرلتلم لا طتلتم ضلكروت   --(، تبا تاك هذا النيبهر عةاد  ا  )
ضيفتم ترتبة واحذ  للوم فلهوا  وا  رتلورك وهوا الكوش  وتوذين للوم وهوا الكجموم" )اوون            

مل يةووذض عبرًتووا وؼوولل عؼووراعت  --الوونيب(، والؼوواهذ ضك 321، ق1995عظوواتش، 
ووول وووذد لووه ضهووذاا واكوو ة رووم يؼووش  ع تنفلووز . فووالتخرل  النوواج  لرتتكرتوولم         
وامل طظة هر الزإ يقورم عرتوا ضهوذاا واكو ة املكوامل، ضهوذاا عبرتلوة وا كلوة،  اورتوة          
لرتت قلوو  والقلوواغ، وضهووذاا لفهرلووة لوون الووب ضفووشاد امل طظووة ال وريووة، وللظووت    

 ه للة غا قذد ; ول قذد  ولشتةة صلايفللا والللايفللا.ضهذافا غاللة 

التقووريم املظووتبش والاطووةلة: لوون اللووشوسإ القلووام وتقووريم لظووتبش ملباسطووا         
الؼووووشاتة مبجمووووشد وووووذي التنفلووووز، فاةتبكووووا  ع حالووووة تروووورس داعبووووة وتووووزلت  
احتلاجاتهووا ولرالةهووا، لووزا ؼتووا  اطوو اتلجملا  الؼووشاتة اةتبكلووة الش ترووريش    

تكذيل; حتا تظايش هزا التررس. تبا ينةغت ضك تـبم اـر  األطاطلة وتذسغ و
وكناية عرتا ضك تلرك لشيفة مبا يظب  وإجشاي التكذي   املررتروة ضرناي التنفلز. و ذ 
ضتووذ ايطووو م عرتوووا لةوووذض الاطوووةلة لووون ضجووول ؼقلووو  ضعرتوووا دسجوووة لووون ايؿووو ح   
ش الـوذي  واطوم عبالوه عبوا ووذس      وؼقل  ايتقاك واؾرد  ع األداي، فلواك ضوور ولو   

لوونهم لهبووا تايفووت للووايفتهم، وعبووا استلةوور  لوون ض روواي ضرنوواي توورللهم الرظووواعب           
الكالة. فقذ اطتذعا ) الوذ وون الرللوذ( لون عرتوا سضغ اؾولؽ لل اطوةه عبوا ووذس          
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(، وملوا  وذم   278، 2013عنه ع  ـة )لالت ون يفريش ( وطيب  رله و ترتهم )الرومإ،  
(،  ووال ضووور ولووش: اسفووب  ن وكووذ ترللووه اـ فووة وكووذ وفووا  الوونيب) عرتلووه لكووار لوون الوولب 

حظاوت، فقال لكار له: ضحظاواك حظوا  ا  وحظوا  عونلم وا  ت ضلوت للوم عبرًتوا       
واطووم عبالووه، ويشطوول اللوولهم للرافوور  ع لرطووم  ضوووذلا. وتوواك عبووش ووون اـرووا  

ـوشوفا  وضحوراام   اؿج لل اطةهم عن ضعباام عرتا لذاس الكام، عون اييوشادا  وامل  
(، واملرا ب ال  تؼهذ مب اطةة عبش لكباله تاا  237، 2001ع الشعلة )اللتايفت، 
عرتووا لووا استلةووه هوور واونووه ع حوو  املـووشإ،     ضوشصهووا قاطووةته لكبووشو ووون الكوواق   

ويوووتلش هوووزا األ وووا ووووتك يقوووتف لنفظوووه لووون الووورالت واونوووه، ويقووورل الفووواسو   رلتوووه  
لنوواغ و ووذ ولووذتهم ضلهوواتهم ضحووشاسلا". وتوواك عبووش ووون      املؼووهرس : "لتووا اطووتكةذمت ا  
واطوم عبالوه قاطوةة د لقوة ويقوامسهم ضلوراام الو  اكرهوا، الرا          اـرا  

تووةني لووه ضك سواتووةهم ت تظووب  وترفاهووا، وهكرتووها ع ولووت املووال، و ووذ سووإ ضيفووه  اطووم   
ووون  ضلوورال وتتووه وعبالووه: طووكذ ووون ضوووت و وواق، ولكاويووة ووون ضوووت طووفلاك، وعبووشو            
وغاهوم. وتواك الفواسو  داعوم الاطوةة لنفظوه ػوذيذ        الكاق، و الذ وون الرللوذ   

عرتلها، وتاك داعبلا لا يقرل لرتناغ: "حاطةرا ضيففظلم  ةل ضك ؼاطةرا، وصيفرها  ةول  
ضك ترصيفرا، ضهرك عرتللم فا اؿظا  غذا ضك ؼاطةرا يففرطلم اللورم وتضينورا لرتكوشض    

 (.169، 97، 2013األتم" )اون اؾرصإ، 

   ثاىيًا  الدوز الرتبوي للذنعيات األهلية يف تطويس الشساكة اجملتنعية بللية الرتبية دامعة األشهذس
 بالقاهسة 

اؾبكلا  األهرتلة هوت ااعوا  را  تنةولم ملوذ  قوذد  ضو غوا قوذد ، تتلورك         
لن عذد لن األػخاق، ػبوب ولونهم ضهوذاا لؼو تة وينةبورك ضيففظوهم لرتكبول        

ات  املنـرق عرتلهوا، عرتوا ضطواغ اتطوتق ل الظلاطوت وعوذم       ع ضإ فال لن اة
التذ ل ع الظلاطة عرتا ضت تهذا ضيفؼرة اؾبكلوة ألإ سوو  لوادإ مل طظولها، ولوا      
ؼققوووه لووون ضسوووواح يرجوووه ل يفؼووورة غوووا املوووذس  لرتوووشو . ضلوووا عووون اؾهووورد ال وريوووة     
   لون ضك  لرتجمبكلا  األهرتلة فإيفه يـكم حـوشها; يفةوشلا لضيواد  عوذد اةوات  الو      
تظووهم فلهووا اؾبكلووا  األهرتلووة لوون ضجوول النهوورض والكبرتلووة التكرتلبلووة وال وريووة،     
 (:4، 2010ولن هز  األدواس لا يرتت )حجماصإ وغةاػت، 

   فلبوووا يتكرتووو  ووووذعم الرظلفوووة التكرتلبلوووة لرتلرتلوووة، لووون  ووو ل: التوووم  واألساكوووت
ا  واألجهوووض ، ال صلوووة لرتترطوووب ع فوووشو  اللرتلوووة ع الافةوووا ، وتضويوووذها واملكوووذ
والؿوو ح ضرووا( وكووا القاعووا  وؿوولايفة ضجهضتهووا ودوسا  امللووا  وهووا. فقووذ رةووت ع       
( تاك الرا احتا  الش املال لإليففا  لنه ع لـا  الظا  النةرية ضك سطرل ا )

املظرتبني وت يرجذ لذيه لن املال لا يلفت فإيفه تاك ىرم ع الناغ حارلا اوم  
سكوووراك ا   - ة وتايفوووت اطوووتجماوة الـووو اوة  عرتوووا اييففوووا  والتوووم  والـوووذ  
 -لذعرتووه للووش  األلاووال ع طووشعتها، فرتقووذ سو  املنووزس ووون جشيووش       -عرتوولهم
( ع ؿوووذس النهووواس عوون ضولوووه  وووال: "تنووا عنوووذ سطوورل ا  )    -سكووت ا  عنهبوووا 

فجماي   رم حفوا  عوشا  فتواوت النبواس، ضو الكةواي لتقرتوذإ الظولرا عوالتهم لون          
( ملووا سض  وهووم لوون الفا ووة    فتبكووش وجووه سطوورل ا )  للووش ووول ترتووهم لوون للووش    

فذ ل رم  ش  فتلش و ًلا فترك وض ام فـرتا رم  رم فقال "يتيهوا النواغ اتقورا    
سولوم الوزإ  رتقلوم لون يففوع واحوذ " الش آ وش ا يوة "الك ا  تواك عرتوللم س لةلوا"            
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تـوذ    وا ية ال  ع اؿؼش "اتقرا ا  ولتنةش يففع لا  ذلت لغذ واتقورا ا "، 
سجل لن ديناس  لن دسهبه لون ررووه لون ؿوا  ووش  لون ؿوا   وش  حتوا  وال: ولور            
وؼ   ش ،  ال: فجماي سجول لون األيفـواس وـوش  تواد  تفوه تكجموض عنهوا وول  وذ           
عجمووض ،  ووال: رووم تتوواوب النوواغ حتووا سضيووت توورلني لوون طكووام ورلووا  حتووا سضيووت  

"لووون طووون ع  (: ( يتهرتووول تتيفوووه لزهةوووه، فقوووال سطووورل ا )   وجوووه سطووورل ا ) 
ايط م طنة حظنة فرتوه ضجشهوا وضجوش لون عبول وهوا وكوذ  لون غوا ضك يونقف لون            
ضجرسهم ػتي ولن طن ع ايط م طنة طلاة تاك عرتله وصسها ووصس لن عبول وهوا   
 (. 202، 2006لن وكذ  لن غا ضك ينقف لن ضوصاسهم ػتي" )لظرتم، 

 يووواد  وعوووت ا وووواي فلبوووا يتكرتووو  ووووذعم الـووورتة ووووني اللرتلوووة واألطوووش ، لووون  ووو ل: ص
وتكووشيفهم واؾبكلووا  األهرتلووة املرجوورد  ع اةتبووب الرتووت، ودعووم الـوورتة وووني        
اللرتلة واةتبب; وهذا سورها واةتبب الرتت الزإ  لنه املظاهبة ع التغرتوم  
عرتووا لؼوول   اللرتلووة وووذعبها لاديلووا، ولظوواعذتها ع ؼقلوو  ضهووذافها ولكاويفووة       
 لوونهم اتطووتبشاس ع اللرتلووة، وتوورفا الةلايفووا     الروو   التوواجني لاديلووا; حتووا 

ال صلة عن ضطوش الرو   غوا القوادسين; حتوا تكبول اللرتلوة واؾبكلوا  األهرتلوة          
وسجوووال األعبوووال ع اةتبوووب عرتوووا لظووواعذتهم مبوووا  لووونهم لووون اتطوووتبشاس ع      
الذساطة، وؼظني د ل وكا األطوش التاجوة وتورفا لؼوشوعا  ؿوغا  ألوللواي       

وتةـوووا ا وووواي مبؼووول   األونووواي; حتوووا  لووونهم لظووواعذ  ضونووواعهم ع     األلووورس، 
التغرتووم عرتلهووا، وصيوواد  وعووت ا ووواي واألطوواللم ال وريووة; حتووا  لوونهم لظوواعذ      
ضونوواعهم. ولووزلت فاـرتفوواي املظوورتبرك اهتبوورا وتوورفا املتررتةووا  املاديووة لرتكرتبوواي، 
ت ضك التقوذيش املوادإ   وايكافة الش وككهم ع للايفة عاللة لقشووة اللولهم. وت ػو   
واألدوووت الووزإ حةووا وووه الكرتبوواي ع الكـوورس ايطوو للة  ووذ دفووب اللووااين الش         
ايتقوواك ع التووتللب، تبووا ضك حـوورل وكووا الكرتبوواي عرتووا ضسصا  لوون اـرتفوواي،         
طاعذ عرتا النهرض والكرتم والكرتباي وـفة عالة، ع و  عرتا امللايفة اتجتباعلة 
(. ويتلو  ضك لتؼوجملب   1667 -166، 2000ذإ، ال  تاك وترتها الكرتباي )اانل

اـرتفاي وسعايتهم لرتكرتم والكرتباي ضرشلا عةلبلا ع تقذم لكةم الكرترم، فقذ تاك 
لوووا وـووول عرتلوووه الكرتبووواي لووون ضسصا  تفلرًتوووا وشعايوووة الة ووو  الكرتبوووت ودافكلوووا           
 ل ػتغال والكرتم ولـاحةة الكرتباي.

    ثالجًا  تفعيل دوز ميظنات اجملتنع املدىي 
ةتبكا  الناج ة ع القشك اؿادإ والكؼشين طرا تقورم فلهوا فتبكوا     الك ا

تكرتووم تتفوو  لووب حاجووا  الةلاووة اتجتباعلووة وات تـووادية املووتغا  وؼوولل لتراؿوول،    
وهووت الوو  تظووتكبل توول لراسدهووا، املاديووة والفلشيووة، الشمسلووة وغووا الشمسلووة، ع          
لون امل طظوا  اتجتباعلوة    املذسطة و اس  املذسطة، ورلوت مبوا وول  األونواي وكوذد      
الذاعبوووة. وعرتوووا الوووشغم لووون الترووورسا  اؿادروووة ع اةتبكوووا  الكشولوووة، وترتبوووع        
التغاا  هنا وهنا  الت ضك فاعرتلة دوس اةتبوب املوذيفت  واً  ع املنةبوا  واالاوا       
واؾبكلووا  مل تشطووخ تاقافووة اجتباعلووة لووذ  ضفووشاد اةتبووب، ورلووت تعتةوواسا        

وطلاطووولة. وللووون رلوووت ت يكوووأل ضيفوووه ت ترجوووذ رقافوووة الكبووول      رقافلوووة وا تـوووادية  
اؾبووواعت ضو الترووورعت، للنهوووا مل تـووول ضو تش وووا الش لظوووتر  الـوووذاس  والفاعرتلوووة   
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دا ل اةتبب حتا  لنه لن لراتةة التغلا والتررس اؿاد( ع الةلاة اللرة. 
ظووتفلذ لوون ولقووذ آك األواك لرتنةووام ال ووورإ ضك يؼووش  ترتووت املنةبووا  واالاووا  وي  
 ماتهووا ـذلووة اةتبووب ولراتةووة الكبرتلووة التنبريووة. ولوون يتووتتا رلووت الت لوون        
   ل يفؼش رقافة الكبل اؾباعت والتررعت لذ  اةتبب. 

وع هزا ايطاس طكت اللاا لن اؿلرلا  الش تفكلول ل طظوا  اةتبوب املوذيفت     
جموواح لت فلووض  والعراعهووا اللوواا لوون الـوو حلا ، ويتررتووم رلووت توورفا عرالوول الن    
الك  ووة، حلوو   لوون ايػوواس  الش وكوووا الكرالوول الوو   لوون ضك تظووهم ع تروووريش         
الؼشاتة اةتبكلوة ووني اؾبكلوا  األهرتلوة وتلرتوة ال ولوة جالكوة األصهوش، ولنهوا          

 (: 2005لا يرتت ) نذيل )

           تهلاوووة املنووواخ القوووايفريفت وـوووذوس عوووذ   وووشاسا  وصاسيوووة تفظووو  ووووا  التكووواوك ووووني
 رتلة. اؾبكلا  والل

  .ترفا آللا  ل طظلة لرتتنظل  وني اؾبكلا  األهرتلة واللرتلة 
  .الكبل عرتا ترفا ولاة رقافلة جذيذ  تظب  وؼشاتة اؾبكلا  لرتلرتلة 
  .ترفا رم ؼذي   اعذ  ولايفا  اؾبكلا  األهرتلة 

تبووووا  لوووون تفكلوووول دوس امل طظووووا  اةتبكلووووة ع الؼووووشاتة لووووب امل طظوووووا         
 يرتت: التكرتلبلة لن   ل لا

           تؼجملب اؾهورد الزاتلوة، عون طشيو  الورعت الورطأل وضهبلوة الكبول الترورعت ع
 ريوول الووتكرتم الكووام، طووراي توواك عوون طشيوو  التووم  واألساكووت ضو اليفؼوواي املةووايفت       
املذسطلة والتجمهلوضا  التكرتلبلوة. والكبول الترورعت هور جايفوم لهوم وضطواغ لون          
اك، فهور رسوتوه الظووالقة;   الكبول الـوا ، ضلوا لون حلو  دتلتووه ودسجتوه لون اي و        
ألك ؿوواحةه يتروور  وووه لوون ترتقوواي يففظووه دوك اللووضام ضو الجةوواس، والتروور  هوور للووذاك  
الظووة  الووزإ يةهووش الظوواوقني، ويكووذ ع ديننووا اؿنلووب ستلووض  ضطاطوولة ع ونوواي     
: "املظوورتم لرتبظوورتم تالةنلوواك يؼووذ   )ع  ووة الفووشد املظوورتم وت لووه املظوورتم;  ووال )   
(، فالكبول الترورعت لون القولم واــواعف      103، 2011وكله وكللا" )الةخواسإ،  

اتجتباعلوووة الووو  تظووواهم وؼووولل فاعووول ع ؼقلووو  ضهوووذاا وطبرحوووا  األفوووشاد    
واةتبكوووا ، ولرتكبووول الترووورعت لظوووتنذلا ػوووشعللا، فقوووذ حووو  ايطووو م وسغوووم ع   
ضعبال اـا ويذ ل الكبل التررعت كبنلا ع هوز  األعبوال. ولقوذ جواي  آيوا       

  يفةرية تاا  ؼ  عرتا عبل اـا لرتنواغ تافوة; املظورتم وغوا      شآيفلة وضحادي
[، 2]املاعووذ : ﴾َوَتَكوواَويفورا َعرتتووا اللةغووشو َوالتَّقلووَر  ﴿: -تكوواش –املظوورتم، ولوون رلووت  رلووه  
[، ولون الظونة   158]الةقوش :  ﴾َوَلْن َترترََّ  َ ْلشلا فتإ كَّ الرتََّه َػواتغش  َعرتغولم   ﴿و رله تكاش: 
عةووادلا ا تـووهم لقلوواي حووراعج النوواغ حةووةهم لرتخووا وحةووم        (: "الك   رلووه)

(، 219، 1412اـوووووا اللووووولهم ضولاوووووت النووووواجرك لووووون عوووووزا  القلالوووووة" )الوووووشاصإ،  
(، والناغ هنا جاي  58(: " ا الناغ ضيففكهم لرتناغ" )الرمايفت، د.  ، و رله)

يفلووش  تؼووبل املظوورتم وغووا املظوورتم وهووزا لوون تبووال و رللووة ايطوو م وعنايتووه           
ةؼشية اكاي هز  ا يا  واألحادي  تكتم لوذ رًتا يرتوج لنوه الكرتوم الترورعت      وال

وتػوولاله املتنرعووة لوون الكوورك والـووذ ة واأللووش ووواملكشوا والنهووت عوون املنلووش،  ووا     
 يةني عةبة ايط م.
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       تقووووذيم الووووذعم لرتروووو   الفقووووشاي عوووون طشيوووو  القووووشوض لتخفلووووب التلوووواللب
لإليففوا  عرتوا لـوا  املظورتبني     ( يق ض عنذ اؿاجوة  التكرتلبلة. فقذ تاك)
( لون عةوذ ا  وون ضووت سولكوة املخضولوت حوني غوضا حنلنوا          (الكالة فرتقوذ اطوترتب   

(: "واس  ا  لوت  ر رني ضو ضسوكني ضلًفا فرتبا  ذم  لاها اليا ، رم  ال له النيب)
(. 336، 2015ع ضهرتت ولالوت المنوا جوضاي الظورتب اؾوضاي واؿبوذ" )اوون حنةول،         
ضدسعلوا لون ؿوفراك وون ضللوة ع غوضو  حونني وهور يرلاوز لؼوش            وتزلت اطوتكاس  
(. واألدلووووة الظوووواوقة تووووذل عرتووووا فلوووول القووووشض وجووووراص  206، 2015)اووووون حنةوووول، 

ات وو اض لرتفووشد والذولووة عنووذ اؿاجووة طووراي ضتوواك القووشض لوون لظوورتم ضم غووا     
لظرتم، وايكافة الش الاوا  املظورتبني عرتوا جوراص القوشض وػوشعلته )اوون  ذالوة،         

(. و اوول املنةبووا  األهرتلووة الكبوورد الفقووشإ لرتبجمتبووب املووذيفت، تبووا     382، 1984
ضيفها تكبل عرتا ؼشيت هبوم وطا وا  املوراطنني ع اةتبوب الرتوا لإلطوهام ع       
لراجهة ؼذيا  التنبلة الةؼشية، تبوا ترتكوم امل طظوا  األهرتلوة دوسا توةا ع      
اهوووذ عالوووة. سعايوووة امل طظوووا  التكرتلبلوووة والكرتبلوووة لووون لوووذاسغ وجالكوووا  ولك 
وللض  ضك تقرم امل طظا  األهرتلة وهزا الوذوس هور ضك يت ورل ااوذا ايطو اتلجمت      
الش سوح تظووشإ ع جظووذ األلووة، وووذت لوون ضك يةوول  اكووكا ؼووت س ووة الووشوتني       
الووزإ  لووت ضتاووش األفلوواس حلريووة ويفؼووا ، وتػووت ضك رلووت يشجووب الش عووذم          
 تكضيض رقافة الكبل اؾباعت لذ  ضفشاد اةتبب. 

( ضهم املنررتقا  الفلشية ال  تكبول عول   31، 2005وعرتا كري رلت وكب طرتلم )
 تفكلل الؼشاتة اةتبكلة ع دعم القلايا ال ورية املكاؿش  تبا يرتت: 

     النةاللوة لنهوا وغوا النةاللوة      –تتلاتب جهرد امل طظوا  ال وريوة املخترتفوة– 
وفهووا ولرتبؼوول   الوو  ع العوذاد اييفظوواك الووراعت ملؼوول   فتبكوة، املووذس  لةش  
يراجههووا، ولووا يؼووهذ فتبكووة لوون ض روواي، والقووادس عرتووا املظوواهبة ايهاولووة ع  
التغرتووم عرتووا هووز  املؼوول   واؿووذ لوون ترتووت األ روواس، ووول وع ؼظووني ظووشوا     
 ولاته والافةة عرتلها. 

      تنؼووول  وتفكلووول دوس اؾبكلوووا  األهرتلوووة ع فوووات  التنبلوووة وؼووولل عوووام، وع
وؼولل  واق، ألك الترورسا  الو  يؼوهذها الكوامل اللورم تتررتووم        فوال التكرتولم   

 العاد  تنةلم ل طظا  فتبب األلة )اةتبب املذيفت(. 

لوون ضجوول ؼقلوو  لةووادا )التكرتوولم لوون ضجوول اؾبلووب( تووش  لنةبووة اللريفظوولب        
كشوس  تكةاة لؼاعش ضفشاد اةتبب اػا  القلايا ال ورية، ويتف  هزا الترجوه لوب   

الوو  تنووادإ وإعروواي املضيووذ لوون الظوورترة واملظووارللة والتـووشا ع      ترجهووا  الكالووة  
املراسد الرحذا  ايداسا  الت لشتضية. ويكتم التكرتولم حًقوا للول لظورتم، ولقوذ ضتوذ       
فترتتْرلتووا يَففتووَش لغووْن ُتوولو فغْش تووٍة لغووْنهوْم    ﴿القووشآك كووشوس  يفؼووش الكرتووم وتةرتلغووه،  ووال تكوواش:     
الكذيوذ   --[، و ذ وشص  ع طوا  الونيب  122]التروة: ﴾ين طتاعغفتٌة لغَلَتفتقَّهورا فغت الذو

لن املرا ب ال  تةني كشوس  الكرتم ويفؼش التكرتلم، فقذ "تواك ضيفواغ لون ضطواس  يورم      
فووذايهم ضك يكرتبوورا ضوتد األيفـووواس    --وووذس لوولع اووم فووذاي، فجمكووول سطوورل ا      

ة، وتوول لوون اللتاوووة ووووزلت ػووش  األطووش  يكرتبوورك غرتبوواك املذينووة القووشاي  واللتاووو   
( (، و ةورل الونيب)  256، 2015يكرتم عؼش  لن الغرتباك يفذإ يففظه" )املةواستفرسإ،  
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تكرتلم القشاي  واللتاوة وذل الفذاي ع رلت الر ت الوزإ توايفرا فلوه وتػوذ اؿاجوة      
الش املال يةهش لنا مسر ايط م ع يفةشتوه الش الكرتوم واملكشفوة، والصالوة األللوة، ولولع       
ا لووَشضل وغاْطووم  َسووووتت الَّووزغإ ﴿ك ضول لووا يفووضل ع تتاوووه اللووشيم هووزا وكجملووم لوون ديوون تووا
َعرتَّوَم   الَّوزغإ َعرتَّوَم وغواللقترتتم      ا لَشضل َوَسولوتت اللوتتتلَشمو    َ رتتَ  اللإ يْفَظاَك لغْن َعرتت    َ رتتَ  
[، واطتفاكووت فلووه يفـوورق القووشآك والظوونة ع   5 -1]الكرتوو : ﴾اللإ يْفَظوواَك َلووا لتووْم َيْكرتتوومْ 
 .ال غلم ع الكرتم وولاك لنضلة الكرتباي عنذ ا  

  زابعًا  تفعيل آلية بسامر التعله التعاوىي 
هز  ا للة تهذا الش ترةلو  ووشالج التكرتولم املؼو  ، وووشالج الوتكرتم التكواويفت        
وهووت الحووذ  الـوولغ الوو  تووشو  الذساطووة النةشيووة واملباسطووة الكبرتلووة، وتكبوول عرتووا     
يفتاجلوووة دا ووول وشيفوووالج الذساطوووة األتاد لوووة لرترووو  ،   الدلوووا  اـوووم  الكبرتلوووة اي 

والر   الزين يتكرتبرك واطتخذام هز  المالج يقرلرك وإحذا( تةادل وني فو ا   
الذساطووة والكبوول، حلوو  يووتم الػووشا  الروو   ع عبوول اليفتوواجت، ويؼووشا عرتووا ضداعهووم  
لوة  وتقللبهم تل لن اللرتلة، واؾهة ؿاحةة الكبل، وتتلبن هز  اـروة التكرتلب 
 ع  ة ػشاتة وني اللرتلة وؿاحم الكبل.

تبا ضيفها اط اتلجملة تقورم عرتوا تقظولم الرو   الش فبرعوا  تكرتلبلوة تول        
فبرعة تت ز جايفةلا لن لركر  التكرتم عل  يتلالل املر ب التكرتلبا لن   ل 
( ع حجمووة هووز  اةبرعووا  ولاووال رلووت: عوون عاعؼووة  الووت:  شجنووا لووب الوونيب)       
(: فقوذلنا للوة فقوال سطورل ا )     هولو وكبوش  ولنوا لون ضهولو عوج      الوردا  فبنوا لون ض   

"لن ضحشم وكبش ، ومل يوهذغ، فرتل رتْل. ولن ضحشم وكبش ، وضهذ ، ف  ولل حتا ين وَش  
(. لقوووووذ اطوووووتخذم 71، 2011هذَيوووووه. ولووووون ضهووووولَّ عوووووج ، فرتلوووووتمَّ حجمَّوووووًة" )الةخووووواسإ،  
والتبتوب   ضيفورا  اؿوج: ايفوشاد   هز  اتط اتلجملة لتكرتلم ؿو اوته واأللوة    (النيب)
 .والقشاك

لرةقوووة ع النةوووام  Sandwich Coursesولـوووررت  ووووشالج التكرتووولم املؼووو   
ايلرتلووووضإ، ويقاورتووووه ع النةووووام األلشيلووووت واللنووووذإ لـووووررت  الووووتكرتم التكوووواويفت  

Cooperative Education  :فووالتكرتم التكوواويفت ووووشالج التكرتوولم املؼوو   عةوواس  عوون
م الترةلقووت ؼووذ( تلووالً  وووني اـووم  األتاد لووة ع اللرتلووة  اطوو اتلجملة لرتتكرتوول

و ما  التكرتم ع للاك الكبل ويتررتم رلت ونواي ووشالج لترورس  وراطورة اللرتلوة      
ول طظوووا  الكبووول علووو  تكبووول هوووز  الووومالج لت قووو  ضهوووذاا لكلنوووة لووون  ووو ل  
 لتكرتولم  وشيفالج التكرتولم التكواويفت ضو التكرتولم املؼو   الوزإ يكوذ وشيفافوًا لتلوال ً        

 الر  . 
هز  ا للة تكبل عرتا تغلا طةلكوة وضطواللم التوذسيع ع التكرتولم وااوذا هنوا       
ضك تـة  ل طظا  التكرتلم ضتاش الحظاطًا واحتلاجا  طر  الكبل وضتاوش ل يلوة   

 ملتررتةاته.

  امتسًا  تفعيل شساكة الللية مع القطاع اخلاص  
 ملظوايفذ   كوشوسياا  رتةلوا لر التكرتولم  ع تروريش  اـواق  القروا   ػوشاتة  توكوذ 
وؼظولنه،   التكرتولم  تروريش  ع فكوال   ووذوس   القلوام  عرتلوه  ويقوب  امل طظوا  التكرتلبلوة،  
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 اؿًة  ات تـادية واتجتباعلة، التنبلة عبرتلة ع الذولة لب تؼشيٍت لتلالن
 اةتبكلة الؼشاتة ع دوس  ويتبال واــخـة، الظر  الش ا تـاد الت رل وكذ

التوذسيم،   وتورفا  التكرتلبلوة،  والومالج  املؼوشوعا  املتنرعوة،   ال الوة عرتوا    ذستوه  ع
 القرووا  ل طظووا  ضك ((.14،  2007والتنبلووة املهنلووة املررتروووة. وتووش  )الؼووشعت،  

 التلنرلرجلوا  ظول  ع اليفوه  حلو   اةتبوب،  الفاعرتوة ع  امل طظوا   ضهوم  لون  اـواق 

 والقوذسا   للايفوا  اي اوز  امل طظوا    تورافش   الظوشيب،  الكرتبوت  اؿذياوة، والتقوذم  

 ل طظا  وضؿة ت .لرتب طظا  التكرتلبلة ترافش لا يفر  وقذس املخترتفة، واملهاسا 

ع العوذاد املوراطنني    التكرتلم مل طظا  وضدواسها، ووظاعفها ضهذافها حل  لن لنافظة
 وعرتوا  الرو  ،  عرتا تكرد ال  التبرتة الفراعذ لن واعذ. وهنا  الكذيذ ملظتقةل 
الللوه )الكتوليب،    ضػواس  لوا  حظوم  اةتبوب،  وعرتوا  اـواق،  القروا   وعرتوا  ال ووريني، 
 لا يرتت:  الفراعذ (. ولن ضوشص هز 27،  1425
 لون  اةتبوب،  ع املتاحوة  املهنلوة  واـلاسا  املظتقةرتلة، املهن عرتا الر   و را 
 التوذسيم،  ووشالج  و اؿوةً  اـاق، القرا  لب تنفلزها يتم ال  المالج   ل
 الكبل. الش اللرتلة ووشالج لن

  القروا   الطوهام   و ل  الوتكرتم، لون   عرتوا  ولؼوجمكة  قفوض   تكرتلبلوة  ولاوة  تورفا 
 التكرتلبلووة املختووما  وػهلووض املناطووةة، الووتكرتم لـووادس اـوواق ع توورفا
 اؿذياة. 

 اـاق، القرا  طةلكة عرتا تام عن لرتتكشا ال وريني; ضلام الفشؿة التاحة 
 لنهوا  يظوتفاد  ضك  لون  واييفتا ، وال  الكبل وها، وضطاللم يقرم ال  واألعبال
 ع لا يرتت:

 وحاجاتوه  طةلكتوه،  عرتوا  والتكوشا  عرتلوه،  واتيففتاح اةتبب، لب الك  ا  تكضيض 
 واملظتقةرتلة.  اؿاللة

  التكرتولم، والقولم   لنواهج  ع آساعهوم  يووذاي  األعبوال;  لشجوال  الفشؿوة  التاحوة 
 اطوتجماوةً  التكرتلبوت  املونهج  يتلوبنها  ضك يفو ض  الو   واـوما   وامللوالني، 
 الكبل.  طر  ولتررتةا  التنبلة ات تـادية، ؿاجا 

 عرتا التكرتلبلة، واؿـرل النةم ترريش ع املخترتفة اةتبب ل طظا  ػشاتة 
 ل طظواته  وايففتواح  والؼوشاتة،  التكواوك،  عرتوا  ول اوو ،  واعم    ورإ  فتبوب  
 وكا.  عرتا وكلها

تووورفا اؾووور ال وووورإ واتجتبووواعت  ولغووون روووم، فوووإك القروووا  اـووواق يظووواهم ع  
املناطم لرتتنؼاة املتلالرتوة، واملتنراصيفوة رهنلاوا ووجوذايفلاا وحشتلاوا; وتضويوذ املوتكرتبني        
مبجمبرعٍة لن اللفايوا  األطاطولة واملظتكشكوة; وغلوة تتهلرتوهم ل يفوذلا  ع الرا وب        
لريفوورا الكبرتووت، وتشولووة املووتكرتبني عرتووا فبرعووة لوون القوولم األ   لووة والرطنلووة; لل 
ؿووواؿني ع فوووتبكهم ووطووونهم وضلوووتهم، وحووو  املوووتكرتبني عرتوووا سوووو  التريوووا      
والقووذسا  والقوولم مبباسطوواٍ  عبرتلووة وطوورترتلة ع اؿلووا  الرا كلووة والكبرتلووة; وغلووة 
 املظاهبة ع  رت  فتبب  لذيفت، وا  ، وفكال ، ولةذ .

  متطلبات وإدساءات تيفير التصوز املقرتح 
   ا  املنةبوووة ملؼوووشوعا  الؼووشاتة اةتبكلوووة اـاؿوووة  الؿووذاس الرتوووراع  والتؼووشيك

 واللرتلة لب لشاعا  لشويفتها و رترها لن التكقلذا  الشوتلنلة.
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     اليفؼوواي ؿووونذو   ووواق مبؼوووشوعا  الؼووشاتة اةتبكلوووة واللرتلوووة ووكوووب لوووراع
 و رايفني لناطةة لتنةلم عبرته.

    وعا  تؼللل ؾنة للريفة لن  ارتت اللرتلة و ارتت اةتبب الرتوت لتورلت لؼوش
 الؼشاتة اةتبكت طراي والذعر  اا ضو تنفلزها ضو لتاوكتها وتقر ها.

  اليفؼاي لر ب اللل ويفت لرتلرتلة  اق وايع ك عن لؼشوعا  الؼشاتة اةتبكلة
وؼفلووض  ارتووت اةتبووب الرتووت، وتظووري  اـووما  املتوورافش  واللرتلووة واـووذلا   
ؿوورس وفووات  الؼووشاتة  الوو   لوون ضك تقووذلها لرتبجمتبووب الرتووت وغاهووا لوون  
ال   لن تنفلزها  ا كبن ترطلب  اعذ  الؼشاتة والع م ضتوم عوذد  لون    
 لن  ارتت اةتبب ورةلكة اللرتلة و ذلاتها ولؼشوعاتها اؿاللة واملظتقةرتلة.

   تشحلوووم الكوووالرتني واللرتلوووة مبقاورتوووة  ارتوووت اةتبوووب الرتوووت، لوووب تلظوووا فوووشق
 لرا ب التراؿل ايلل ويفت.التراؿل لن   ل اؾرال ضو عم 

  التنبلة املظتبش  لرتك  ة وني ضعلاي هلاة التذسيع و ارتت اةتبب الرتت لن
يفةام اتـال يكتبذ عرتا ترجله سطاعل لتكذد  تمص  ذس  علر هلاوة     ل اتةا 

  التذسيع و مته ع تقذيم الذعم ال صم لرتبجمتبب الرتت.
 ت اةتبب الرتت وضعلواي هلاوة التوذسيع    عقذ اللرتلة لقايا  لفترحة وني  ارت
 والر   وؼلل دوسإ.

        عقوووذ اللرتلوووة طووونريا لنتوووذ  ملنا ؼوووة اـرووو  واملنووواهج الذساطووولة لوووب  ارتوووت
 اةتبب الرتت.

   التقووواي ضوللووواي األلووورس وـوووفة دوسيوووة لوووب ضعلووواي هلاوووة التوووذسيع  ووو ل الفـووول
 الذساطت.

  ت واللرتلوة وتقوريم تفواي  ويفةوم     دعر  ضوللاي األلرس طنريا لتقريم املناخ التكرتلبو
 اتتـال لكهم.

            تقذيم اللرتلوة ألوللواي األلورس دلولً  ووه ػوشح واا لرتروش  الو   لونهم طورترتها
 لرتكبل لن ضجل ؼظني تكرتلم ضوناعهم.

          السطووال اللرتلووة وؼوولل دوسإ يفؼووشا  ال ةاسيووة ولووزتشا  ملبارتووت اةتبووب الرتووت
 وؼتك اللاصاتها و ررها الترريشية.

  ضطرتر  اللرم املفترح وضطةر  تنبلة الك  ة وني الةلت واللرتلة.تةأل 
 .اطتقرا  الللايفا   ارتت اةتبب الرتت لترريش امل طظة التكرتلبلة 
        تتهلوول املتروورعني لوون ضعلوواي اةتبووب الرتووت لرتؼووشاتة ع لؼووشوعا  ػريووذ
 األداي واللرتلة.

     الع م واك  لرتبراطنني مبا تقرم وه اللرتلة ترشا لب التتتلوذ عرتوا التضالهوا
 وتنفلز ػشو  الؼشاتة. 

           تفكلوول آللووا  تكووةا املووراطنني عوون ػووشوطهم ع الؼووشاتة لووب اللرتلووة، والجووشاي
 حراسا  جاد  لب  ارتلهم لتجمذيذ ػشو  الؼشاتة. 

    فواي  تنفلوزها   تفكلل آللا  املراطنني ع قاطةة اللرتلة تروشا عرتوا توم وت
 تلتضالاتها ع الؼشاتة، والتضالها وإجشاي التكذي   ال صلة لت ظني ضداعها.
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   مقرتسات الدزاسة 
 تق ح الذساطة لظتقةرتلا الجشاي وكا الذساطا  املشتةرة وها، ولنها لا يرتت:

     املؼول   الوو  تراجووه الؼووشاتة اةتبكلووة ولرتلوة ال ولووة جالكووة األصهووش وآللووا
 لها لن وجهة يفةش ضعلاي هلاة التذسيع و ارتت اةتبب الرتت.التغرتم عرت

    ترريش الؼشاتة اةتبكلة ولرتلة ال ولة جالكة األصهش ع كري وكا املوتغاا
 املكاؿش  و ما  وكا الذول.

        تـرس لق ح لترريش دوس ترتلة ال ولة جالكوة األصهوش ع تورفا لتررتةوا  طور
 ةتبكلة.الكبل ال ورإ ع كري الؼشاتة ا

          تـوورس لقوو ح لرتؼووشاتة اةتبكلووة وووني ترتلووة ال ولووة جالكووة األصهووش ووكووا
 اللرتلا  ال ورية األ ش  ظبهرسية لـش الكشولة.

       وا ب الت ا   شهت ترتلة ال ولة جالكوة األصهوش وظور  الكبول ودوس الؼوشاتة
 اةتبكلة ع تكضيض .

  املسادع 
ّ(7 َٓاقب أَري املؤَٓني عُض بنٔ ارتطناب، حتكٝنل عناَض     2513ابٔ ادتٛطٟ، أبٛ ايفضز عبز ايضمح7ٔ ) -

 سغٔ صربٟ ايتُُٝٞ، اجملًػ األع٢ً يًؾ٦ٕٛ اإلعال١َٝ، ايبشض7ٜٔ

-  ٔ تننشنض٠ ايغنناَع ٚاملننتهًِ يف أرب ايعننام ٚاملننتعًِ، حتكٝننل ستُننز    7ّ(2552) 7ابننٔ مجاعنن١، بننزص ايننزٜ

 ٖاؽِ، بريٚت، راص املعضف7١

، َغنٓز املهجنضٜٔ َنٔ ايصنشاب١،     3، ط35َغٓز اإلَاّ أمحنز بنٔ سٓبنٌ، دنن     7ّ(2515) 7ابٔ سٓبٌ، أمحز -

 حتكٝل ؽعٝب األصْؤٚط، عارٍ َضؽز، بريٚت، َؤعغ١ ايضعاي7١
، حتكٝنل: ستنب اينزٜٔ    66ّ(7 تناصٜ  َزٜٓن١ رَؾنل، دنن    1995ابٔ عغنانض، ايكاعنِ عًنٞ بنٔ اذتغن7ٔ )      -

 ايعُضٟ، راص ايفهض، بريٚت7
 ، راص ايفهض، بريٚت47ّ(7 امُلػين، دن1984ابٔ قزا١َ، عبز اهلل بٔ أمحز 7) -

-  ٌ تفغننري ايكننضلٕ ايععننِٝ، حتكٝننل سهُننت بننٔ   7ّ(2512) 7ابننٔ نننجري، عُننار ايننزٜٔ أبننٛ ايفننزا٤ إ اعٝنن

 ، ايضٜاض، راص ابٔ ادتٛط17ٟبؾري بٔ ٜاعني، أؽضف ع٢ً، طبع٘ ععز بٔ فٛاط ايصٌُٝ، دن

ايتطبٝكٝنن١ يف تننزعِٝ املؾنناصن١ يف ايعُننٌ    (7 رٚص ايهًٝنن١ ادتاَعٝنن١ يًعًننّٛ   2517إعننًِٝ، إبننضا7ِٖٝ )  -

ايتطٛعٞ يطايباتٗنا، املنؤمتض اينزٚيٞ راملنضأ٠ ايفًغنط١ٝٓٝ 777 بٓنا٤ ٚارٚاص يف ظنٌ ايتشنزٜاتر، ادتاَعن١          

 1547 – 126َاصؼ، ص ص  26اإلعال١َٝ، غظ٠، 
 ٖن(7 ابٔ خًزٕٚ ٚتضاث٘ ايرتبٟٛ، راص ايهتاب ايعضبٞ، بريٚت14547باْب١ًٝ، سغني عبز اهلل7 ) -
 (7 أعػ ختطٝط ايتعًِٝ، ايكاٖض٠، راص ايفذض يًٓؾض ايتٛطٜع25147ايبشريٟ، خًف ستُز7 ) -

 ، ايكاٖض٠، راص اذتزٜح17ّ(7 صشٝح ايبداصٟ، دن2511ايبداصٟ، ستُز بٔ إ اع7ٌٝ ) -

(7 رتفعٌٝ االبتهاص بطضفٝن٘ اينتكين ٚاالدتُناعٞ يف ادتاَعنات     2517بهضٟ، ععز عًٞ اذتاز ٚلخض7ٕٚ ) -

ر7َٓتننز٣ ايؾننضان١ اجملتُعٝنن١ يف زتنناٍ ايبشننح ايعًُننٞ       2535يف حتكٝننل ايضؤٜنن١    ضتننٛ ايؾننضان١ 

7 داَعنن١ اإلَنناّ ستُننز بننٔ عننعٛر  2535راألرٚاص ايتهاًَٝنن١ ملؤعغننات اجملتُننع يتشكٝننل صؤٜنن١ املًُهنن١   

 827-63أنتٛبض 7 18/ 17اإلعال7١َٝ ايضٜاض7 

ايتطنٜٛضر، َضننظ    ٚاعنرتاتٝذٝات  ٌايتُٜٛن  قٝنٛر  بنني  َصض يف ايعايٞ (7 رايتع2512ًِٝبًتادٞ، َض7٠ٚ ) -

 ؽضنا٤ ايت١ُٝٓ، ايكاٖض7٠
عنٓٔ ايرتَنشٟ، سهنِ عًن٢ أسارٜجن٘ ٚلثناصٙ ٚعًنل عًٝن٘ ستُنز           7ّ(2558) 7ايرتَشٟ، ستُز بٔ عٝغ٢ -

 ، َهتب١ املعاصف، ايضٜاض27، ط4ْاصض ايزٜٔ األيباْٞ، اعت٢ٓ ب٘ َؾٗٛص لٍ عًُإ، دن

(7 رَصننض يف أصقنناّر، َطننابع ادتٗنناط املضننننظٟ     2512)ادتٗنناط املضنننظٟ يًتعب٦نن١ ايعاَنن١ ٚاإلسصنننا7٤      -

 يًتعب١٦ ايعا١َ ٚاإلسصا٤، مجٗٛص١ٜ َصض ايعضب١ٝ، َاصؼ7
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(7 ايؾنننضان١ اجملتُعٝننن١ ٚإصنننالح ايتعًنننِٝ، املٓصنننٛص٠: املهتبننن١   2515دنننٖٛض، عًنننٞ صنننا.، ٚلخنننض7ٕٚ )  -

 ايعصض١ٜ يًٓؾض ٚايتٛطٜع7

 ايتُٓٝنننن١ احملًٝنننن١، زتًنننن١ ارتزَنننن١  (7 رٚص املؾنننناصن١ ايؾننننعب١ٝ يف2552ادتننننٖٛضٟ، عبننننز اهلننننار7٣ )  -

 467االدتُاع١ٝ، ايكاٖض٠ تصزصٖا ادتُع١ٝ املصض١ٜ يألخصا٥ٝني االدتُاعٝني، ايعزر 
 ايفهض ايرتبٟٛ عٓز ابٔ ايكِٝ، ايضٜاض، راص سافغ7 7ّ(1988) 7عًٞ بٔ اذتذادٞ، سغٔ -
٤ عًنن٢ دٗننٛر  (7 ادتننٛر٠ ٚاإلتاسنن١ يف ايضٚضنن١ أضننٛا  2515سذنناطٟ، إٜٓنناؼ، ٚغباؽننٞ، دًننٛت صننا.7 )   -

ايؾضان١ املؤعغ١ٝ، ٚصق١ عٌُ َكز١َ يًُؤمتض اينزٚيٞ ايجناْٞ ايغنٟٓٛ ايتاعنع ر صٜناض األطفناٍ       

 7 2515َاٜٛ  6-4يف ض٤ٛ ثكاف١ ادتٛر٠ ر، ن١ًٝ صٜاض األطفاٍ، داَع١ ايكاٖض٠، 
(7 املؾناصن١ اجملتُعٝن١ ٚصننٓع ايكنضاص ايرتبن7ٟٛ ايكنناٖض٠: راص     ٧٠٠٢سغنني، عنال١َ عبنز ايععنن7ِٝ )    -

 اَع١ ادتزٜز٠ يًٓؾض7 ادت

 (7 َٓٗر ايتدطٝط اإلراصٟ يف قص١ َٛع٢ عًٝ٘ ايغال19947ّاذتًغٞ، ْٛاف بٔ صا.7 ) -

(7 ايهفاٜننات ايتدطٝطٝنن١ ايالطَنن١ ملننزٜضات املننزاصؼ     2514محنناّ، ْغننضٜٔ بٓننت عنناَٞ بننٔ محٝننز7ٟ )     -

َٓؾننٛص٠،  ايجاْٜٛنن١ يُننٝػ َؾننٝط يف ضنن٤ٛ ايفهننض اإلراصٟ يف اإلعننالَٞ، صعنناي١ َادغننتري غننري         

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املًو خايز7

(7 صنننٝػ١ َكرتسننن١ يتفعٝنننٌ ايؾنننضان١ اجملتُعٝننن١ يًذاَعنننات    2514ارتًٝفننن١، عبنننز ايعظٜنننظ عًننن7ٞ )   -

(، 46ايغعٛر١ٜ يف ض٤ٛ فًغف١ ادتاَع١ املٓتذ١، زت١ً صعاي١ ايرتبٝن١ ٚعًنِ اينٓفػ، ايغنعٛر١ٜ، ع)    

 7 123-97ص ص 

ايٛثٝكنن١ ايض٥ٝغنن7١ املننؤمتض   –ًننِٝ ايعننايٞ يف ايننٛطٔ ايعضبننٞ  ّ(7 متٜٛننٌ ايتع2515ايننزقٞ، ْننٛص ايننز7ٜٔ )  -

ارتاَػ عؾض يًٛطصا٤ املغ٦ٛيني عٔ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يف ايٛطٔ ايعضبن7ٞ األناريٝن١   

 رٜغُرب(، اإلعهٓزص١ٜ، َصض7 26-22ايعضب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايٓكٌ ايبشضٟ، )

 19857(7 صارص عٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ األطٖض 1985ريٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ األطٖض7 ) -
، حتكٝنل محنزٟ عبنز اجملٝنز     2ٖنن(7 ايفٛا٥نز، دنن   1412ايضاطٟ، أبٛ ايكاعِ متاّ بٔ ستُنز بنٔ عبنز اهلل7 )    -

 ، َهتب١ ايضؽز، ايضٜاض15757ايغًفٞ، اذتزٜح
بري ٖننن(7 ايتفغننري ايهنن  1425ايننضاطٟ، أبننٛ عبننز اهلل ستُننز بننٔ عُننض بننٔ اذتغننٔ بننٔ اذتغننني ايتُٝنن7ٞ )         -

 ، بريٚت، راص إسٝا٤ ايرتاخ ايعضب37ٞ)َفاتٝح ايػٝب(، ط
(7 تفعٝنٌ رٚص ايؾننضان١ اجملتُعٝن١ يف ايعًُٝنن١ ايتعًُٝٝن١ ٚعننًطات    2553صعنتِ، ص ننٞ عبنز املًننو7 )   -

 احملافعات يف إراص٠ ايتعًِٝ، املضنظ ايكَٛٞ يًبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚايت١ُٝٓ، ايكاٖض7٠
(7 تكِٜٛ ايتعًِٝ االبتزا٥ٞ األطٖضٟ ٚعنالز  1983دصص7١ )ص٥اع١ ادتُٗٛص١ٜ: اجملايػ ايك١َٝٛ املت -

 157بعض َؾهالت٘، ايزٚص٠ 
 (7 املزصع١ ٚاجملتُع7 عُإ: َهتب١ اجملتُع ايعضبٞ يًٓؾض ٚايتٛطٜع٧٠٠٢7عام، صا٥ز٠ خ7ًٌٝ ) -

(7 خنننربات ٚجتننناصب يف تُٓٝننن١ اجملتُعنننات احملًٝننن١ ايضٜفٝننن١  2551ايغنننهضٟ، أمحنننز ؽنننفٝل ٚلخنننض7ٕٚ )  -

 ػضب١ٝ، َطبع١ داَع١ ايػضب7١ٝ  اذتطض١ٜ، اي
(7 اإلصننالح ايرتبننٟٛ ٚايؾننضان١ اجملتُعٝنن١ املعاصننض٠ َننٔ  2555عننًِٝ، ستُننز األصننُعٞ ستننضٚؼ7 ) -

 املفاِٖٝ إىل ايتطبٝل، راص ايفذض يًٓؾض ٚايتٛطٜع، ايكاٖض٠  
(7 رٚص املؾنناصن١ اجملتُعٝنن١ يف اإلصننالح املزصعننٞ، رصاعنن١ حتًًٝٝنن١     2557ايؾننضعٞ، بًكننٝػ غايننب7 )   -

 ١ ملؤمتض اإلصالح املزصعٞ رحتزٜات ٚطُٛحر ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ اإلَاصات املتشز7٠َكزَ

ايؾٛناْٞ، ستُز بٔ عًٞ بنٔ ستُنز7 )ر7ت(7 فنتح ايكنزٜض ادتناَع بنني فنٔ ايضٚاٜن١ ٚايزصاعن١ َنٔ            -

 عًِ ايتفغري، راص ستفٛظ عًٞ، بريٚت، يبٓا7ٕ

اجملتُعٝنن١ يف صعاٜن١ ايطًبنن١ املٖٛنٛبني فٓٝننًا َننٔ   (7 ٚاقننع رٚص ايؾنضان١  2517ايؾنٜٛعض، ًْٗنن١ صنا.7 )   -

ٚدٗن١ ْعننض َعًُننٞ َٚعًُنات ايرتبٝنن١ ايفٓٝنن١ يف َزٜٓن١ ايضٜنناض يف ضنن٤ٛ بعنض املننتػريات، زتًنن١     

 4267 – 389ايبشح ايعًُٞ، ن١ًٝ ايبٓات، داَع١ عني مشػ، ايعزر ايجأَ عؾض، 
ستُز ْاصنض اينزٜٔ األيبناْٞ، بنريٚت،     ، حتكٝل 2ايغ١ٓ، دن 7ٖن(1455) 7ايؾٝباْٞ، أبٛ بهض بٔ أبٞ عاصِ -

 املهتب اإلعال7َٞ
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، حتكٝنل طناصم بنٔ عنٛض اهلل بنٔ      6ايطرباْٞ، عًُٝإ بٔ أمحز بٔ أٜٛب7 )ر7 ت(7 املعذِ ايهنبري، دنن    -

 ستُز، راص اذتضَني7 ايكاٖض7٠

تفغري ايطربٟ داَع ايبٝإ عٔ تأٜٚنٌ لٟ ايكنضلٕ، حتكٝنل عبنز      7ّ(2513) 7ايطربٟ، ستُز بٔ دضٜض -

 ، ايضٜاض، عام ايهتب27اهلل بٔ عبز احملغٔ ايرتنٞ، دن

 (7 ايؾنننضان2514١ايعفنننض، عٛاطنننف عبنننز ايعظٜنننظ، ٚاينننزاٚر، ٖٝنننا٤ عبنننز اهلل، ٚخًٝنننٌ، َٓننناٍ ستُنننز7 )  -
ٔ  عٝٓن١  ينز٣  املٗنين  ايكضاص ٚاختاس امل١ٝٓٗ اهل١ٜٛ تؾهٌٝ يف ٚأثضٖا اجملتُع١ٝ  املًنو  داَعن١  طنالب  َن

 1727-93(، ص ص 4(، ع)24ايرتب١ٝ، داَع١ اإلعهٓزص١ٜ، َر) ن١ًٝ فٝصٌ، زت١ً
ٟ  (7 تكنزٜضات 2511عابنزٜٔ، ستُنز، ٜٚٛعنف، أمحنز7 )     -  ٚاقنع   ٚاينبري٠  اهلل صاّ ستافعن١  َنزاصؼ  َنزٜض

ّٞ ٚاملؾناصن١    اجملتُنع   َؤّعغنات  َؾناصن١   ٍ   احملًن ١ّٝ، زتًن١   اإلراص٠ يف فٝٗنا  املنأَٛ  داَعن١  املزصعن
 47، ع 25اإلْغا١ْٝ(، َر  )ايعًّٛ يألحباخ ايٓذاح

تصنٛص َكنرتح يتطنٜٛض نًٝن١ ايرتبٝن١ داَعن١ األطٖنض فن٢          (25557عاَض، طاصم عبز ايض٤ٚف ستُنز7 )  -

ض٤ٛ استٝادات اجملتُع ٚ حتزٜات املغتكبٌ، صعاي١ رنتٛصاٙ غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايرتبٝن١، داَعن١   

 األطٖض7
(7 ايؾننٛص٣ ٚقطنناٜا االدتٗننار ادتُنناعٞ، َهتبنن١ املٓنناص، ايظصقننا٤،  1986، أبننٛ فنناصؼ ستُننز7 )عبننز ايكننارص -

 األصر7ٕ

، املضنننظ تفعٝننٌ ايؾننضان١ اجملتُعٝنن١ يف إراص٠ ايننٓعِ ايتعًُٝٝنن١ (7 1999عبننز املننٓعِ، ْارٜنن١ ستُننز7 )  -

 ايكَٛٞ يًبشٛخ ايرتب١ٜٛ، ايكاٖض7٠
عًننِٝ ادتنناَعٞ األطٖننضٟ يف ضنن٤ٛ جتضبنن١ قضٜنن١   ادتٗننٛر األًٖٝنن١ يف ايت(7 2557عبننٛر، قننزصٟ أمحننز7 )  -

 تفٗٓا األؽضاف، صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ األطٖض7
(7 ايؾننضان١ اجملتُعٝنن١ املطًٛبنن١ بننني َؤعغننات ايتعًننِٝ ايعنناّ     2513عبٝننز اهلل، ؽننعاع عبننز ايعظٜننظ7 )   -

َهن١ املهضَن١، صعناي١ َادغنتري غنري      ٚأٚيٝا٤ األَٛص يف املزاصؼ املتٛعط١ ٚايجا١ْٜٛ يًبٓات مبٓطكن١  

 َٓؾٛص٠، داَع١ أّ ايكض٣، َه١ املهض7١َ

ٌ  يف ارتاص ايكطاع ٖن(7 رإعٗاّ ٥٢٧١) عباؼ7 فٗز ايعتٝيب، - ِ  متٜٛن ّ  ايتعًنٝ  باملًُهن١ ايعضبٝن١   ايعنا
 ن١ًٝ ايرتب7١ٝ  ععٛر، املًو داَع١ ايضٜاض، َٓؾٛص٠، غري رنتٛصاٙ صعاي١ ايغعٛر١ٜر،

(7 املؾاصن١ اجملتُع١ٝ ٚاإلراص٠ ايشاتٝن١ يًُزصعن١، املٓصنٛص٠، املهتبن١     2557)ايعذُٞ، ستُز سغٓني7  -

 ايعصض١ٜ يًٓؾض7 

(7 رصاعات يف متٜٛنٌ ايتعًنِٝ ٚايتُٓٝن١ ايبؾنض7١ٜ ايكناٖض٠:      ٧٠٠٢ايعظٜظٟ، أمحز ايضفاعٞ بٗذت7 ) -

 َهتب١ ايٓٗط١ املصض7١ٜ
 ايتدطٝط يف ض٤ٛ ايكضلٕ ايهضِٜ، عُإ، راص غٝزا7٤ 7ّ(2516) 7عًٞ، عجُإ فٛطٟ -

- 1961(7 ايعنٕٛ ارتناصدٞ يف ايتعًنِٝ قبنٌ ادتناَعٞ يف َصنض يف ايفنرت٠ َنٔ         1996عًٞ، فاتٔ ستُنز7 )  -

 ّ صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، َعٗننز ايزصاعات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ، داَع١ ايكاٖض7٠  1995
١٦ٝ ايتزصٜػ بهًٝات ايرتبٝن١ يف خزَن١ اجملتُنع يف    (7 رٚص عطٛ 2553ٖعٛض، أعٝار ستُز ستُز7 ) -

ضنن٤ٛ ايتشننزٜات ايعاملٝنن١ املعاصننض٠، صعنناي١ َادغننتري، قغننِ ايرتبٝنن١، نًٝنن١ ايزصاعننات اإلْغننا١ْٝ،       

 داَع١ األطٖض7
 (7 فك٘ ايغري٠، حتكٝل ستُز ْاصض ايزٜٔ األيباْٞ، راص ايهتب اذتزٜج7١ 1965ايػظايٞ، ستُز7 ) -

(7 متٜٛننٌ ايتعًننِٝ ٚ ايبشننح ايعًُننٞ ايعضبننٞ املعاصننض، أعننايٝب دزٜننز٠،   2552غُٓٝنن١، ستُننز َتننٛي7ٞ ) -

 ، ايزاص املصض١ٜ ايًبٓا١ْٝ، ايكاٖض27٠ط

 َبارئ ادتٛر٠ اإلراص١ٜ يف اإلعالّ، اإلسغا٤، َطبع١ اإلسغا7٤ 7ّ(2556) 7ايفٛاط، خًٝف١ عبز اهلل -
كٝننل: ستُننز باعننٌ ايكننا ٞ، ستُننز مجنناٍ ايننز7ٜٔ )ر7ت(7 تفغننري ايكننا ٞ رستاعننٔ ايتأٜٚننٌر، حت  -

 7 14عٕٝٛ ايغٛر، بريٚت، راص ايهتب ايع١ًُٝ، ز

 ّ(7 أصٍٛ ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ، عام ايهتب، ايكاٖض25527٠ايكاضٞ، ععٝز إ اع7ٌٝ ) -
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(7 تكننِٜٛ فاعًٝنن١ زتننايػ اابننا٤ ٚاملعًُننني يف حتكٝننل املؾنناصن١     2555قٓننزٌٜ، عننٗري عبننز اذتًنن7ِٝ )   -

، املنؤمتض ايعًُنٞ األٍٚ، املعٗنز ايعنايٞ     4دتنٛر٠ ايتعًنِٝ مبصنض، ز   اجملتُع١ٝ نأسز املعناٜري ايكَٛٝن١   

 يًدز١َ االدتُاع١ٝ، بٛصععٝز7

، حتكٝنل عبنز اهلل   1ّ(7 ْعاّ اذته١َٛ ايٓب١ٜٛ املغن٢ُ ايرتاتٝنب اإلراصٜن١، دنن    2551ايهتاْٞ، عبز اذت7ٞ ) -

 ارتايزٟ، راص ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت7

 ، دز٠، راص املٓاص27٠يرتب١ٝ اإلعال١َٝ، طفًغف١ ا 7ّ(1985) 7ايهٝالْٞ، َادز عضعإ -

(7 األسهنناّ ايغننًطا١ْٝ  1985املنناٚصرٟ، أبننٛ اذتغننٔ عًننٞ بننٔ ستُننز بننٔ سبٝننب املصننضٟ ايبػننزار7ٟ )          -

 ٚايٛالٜات ايز١ٜٝٓ، بريٚت، راص ايهتب ايع7١ًُٝ
 راص ايتٛفٝك١ٝ يًرتاخ، ايكاٖض7٠ املدتّٛ، ّ(7 ايضسٝل2515ايضمح7ٔ ) املباصنفٛصٟ، صفٞ -
رنتنٛصاٙ غنري    –(7 ايبشٛخ ايرتبٜٛن١ بأناريٝن١ ايبشنح ايعًُنٞ     1988عبز اذتُٝز ستُز7 )ستُز،  -

 داَع١ األطٖض7 –َٓؾٛص٠ ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
(7 تصننٛص َكننرتح يًُؾنناصن١ ايؾننعب١ٝ يف ايتعًننِٝ يف املعاٖننز  1992ستُننزٜٔ، سؾننُت عبننز اذتهنن7ِٝ ) -

 َٓؾننٛص٠، نًٝنن١ ايرتبٝنن١، األطٖضٜن١ يف ضنن٤ٛ خننربات بعننض اينزٍٚ املتكزَنن١ ، صعنناي١ رنتننٛصاٙ غنري   

  داَع١ األطٖض7
، حتكٝل: ْعض بٔ ستُز 5(7 صشٝح َغًِ، ز2556َغًِ، أبٛ اذتغني َغًِ بٔ اذتذاز ايٓٝغاب7ٟٛ ) -

 ايفاصٜابٞ أبٛ قتتٝب١، راص طٝب7١ 
(7 تطننٜٛض إراص٠ َؤعغننات صٜنناض األطفنناٍ يف َصننض ر رصاعنن١      2556َطنناٚع ٖبنن١ َصننطفٞ ستُننز7 )    -

 ري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ بزَٝاط، داَع١ املٓصٛص7٠  َغتكب١ًٝر، صعاي١ َادغت

 وسبلَزٜٓنن١ ايكنننزؼ   فينَٛٝنن١  الح المدارس مع األهل شراكة(7 2515َػضبننٞ، صننفا٤ عبنننز اهلل7 )   -

، صعاي١ َادغتري َٓؾنٛص٠، داَعن١ بريطٜنت،    المتخصصة العالمية النماذجض٤ٛ بعض  فيتطٜٛضٖا 

 فًغطني7

ٍ  صأؼ (7 إراص2511٠اهلالينٞ، ايؾنضبٝين اهلالين7ٞ )    - ٟ  املنا ٘  ايفهنض ٔ  ٚتُٓٝتن٘ نذنظ٤   ٚقٝاعن  إراص٠ َن
ِ  َؤعغنات  يف املعضف١ (، 22ايعناي7ٞ زتًن١ حبنٛخ ايرتبٝن١ ايٓٛعٝن١، داَعن١ املٓصنٛص٠، ايعنزر )         ايتعًنٝ

 667-1ٜٛيٝٛ، ص ص 
ّ(7 تضبٝنن١ عًُننا٤ ايطبٝعٝننات ٚايهْٛٝننات املغننًُني يف ايكننضٕٚ ارتُغنن١  2555اهلٓٝننزٟ، مجنناٍ ستُننز7 ) -

 َٔ اهلذض٠، راص ايٛفا٤، املٓصٛص7٠األٚىل 
(7 َؾنضٚع حتغنني ايتعًنِٝ ايجناْٟٛ، ننػ عنٓٛات عًن٢        2551ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ايتعًِٝ ٚايبٓنو اينزٚي7ٞ )   -

 (، ايكاٖض25517٠ -1997طضٜل تطٜٛض ايتعًِٝ ايجاْٟٛ يف َصض )

 ١، ايكاٖض7٠  (7 َغأي١ اذتٛاص ٚاملؾاصن١ اجملتُع١ٝ ف٢ َصض، املهتب١ األناري2555ٝٚفٝل، طاصم7 ) -
(7 رٚص ؽننضان١ األعننض٠ ٚاملزصعنن١ يف تعظٜننظ اهلٜٛنن١ ايٛطٓٝنن7١ زتًنن١       2512ايٛنٝننٌ، ْنناطٟ ستُننز7)   -

 3937-358، 23رصاعات يف ايتعًِٝ ايعايٞ، ع 
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