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 غرس قُم العمل الوطىعٍ لطالب املرحلت االبودائُت 

 مه وجهت وظر املعلمني
 ص . عاشض بً ؿافغ الضوؾغي 

 ولُت التربُت ــ 

اض..حاملت امللً ؾلىص  الٍغ

 امللخص: 

 َضٞذ الضعاؾت لخدضًض ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، والخٗٝغ ٖلى    

ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم، والخٗٝغ ٖلى ؾبل ٚغؽ ٢ُم 

الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ ألاوكُت اإلاضعؾُت، و ال٨ك٠ ًٖ مٗى٢اث ٚغؽ ٢ُم 

 الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت.

ي(، وج٩ـــّىن مجخمـــ٘ الضعاؾـــت مـــً مٗلمـــي اإلاغخلـــت الابخضاثُـــت فـــي مـــضاعؽ واؾـــخسضمذ اإلاـــىهج الىنـــٟي )اإلاؿـــخ    

ـــضصَم ) ـــاى، ٖو ، وبلـــٜ ٖـــضص الُٗىـــت )9794الخٗلـــُم الٗـــام الخ٩ـــىمي الجهـــاعي بمضًىـــت الٍغ
ً
، 392( مٗلمـــا

ً
( مٗلمـــا

 واؾخسضمذ الاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت.

الضعاؾــــت ٖلــــى ٢ــــُم الٗمــــل الخُــــىعي وجىنــــلذ الضعاؾــــت لىخــــاثج، مجهــــا: ؤن َىــــا٥ مىا٣ٞــــت بكــــضة بــــحن ؤٞــــغاص     

لــب ألاظــغ واإلاشىبــت مــً هللا ٖــؼ  اإلاُلــىب ٚغؾــها لُــالب اإلاغخلــت الابخضاثُــت، ومــً ؤبــغػ جلــ٪ ال٣ــُم: الاخدؿــاب َو

ً، وؤن َىــا٥ مىا٣ٞــت بكــضة بــحن ؤٞــغاص  وظــل، وجد٣ُــ٤ عوح الخ٩اٞــل الاظخمــاعي، وخــب البــظ٫ والُٗــاء لآلزــٍغ

ُـــىعي لُـــالب اإلاغخلـــت الابخضاثُـــت مـــً زـــال٫ اإلاٗلـــم، ومـــً ؤبـــغػ جلـــ٪ الضعاؾـــت ٖلـــى ؾـــبل ٚـــغؽ ٢ـــُم الٗمـــل الخ

الؿــــبل: ؤن ًا٦ــــض اإلاٗلــــم ٖلــــى ؤَمُــــت الٗمــــل الخُــــىعي ٦ًٟــــُلت خــــض ٖلحهــــا ؤلاؾــــالم، وؤن ٩ًــــىن اإلاٗلــــم ٢ــــضوة 

ُــت، وؤن َىـــا٥ مىا٣ٞــت بكــضة بـــحن ؤٞــغاص الضعاؾــت ٖلـــى ؾــبل ٚــغؽ ٢ـــُم  مــا٫ الخُٖى لُالبــه فــي اإلاكـــاع٦ت باأٖل

ي لُـــالب اإلاغخلـــت الابخضاثُــــت مـــً زـــال٫ ألاوكـــُت اإلاضعؾـــُت، ومــــً ؤبـــغػ جلـــ٪ الؿـــبل: اؾــــخٛال٫ الٗمـــل الخُـــىع

ُـت صازـل اإلاضعؾـت، وؤن َىـا٥ مىا٣ٞـت بـحن  ٠ بالٗمـل الخُـىعي، وب٢امـت خمـالث جُٖى ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت للخٍٗغ

ػ جلــ٪ اإلاٗى٢ــاث: ؤٞــغاص الضعاؾــت ٖلــى مٗى٢ــاث ٚــغؽ ٢ــُم الٗمــل الخُــىعي لُــالب اإلاغخلــت الابخضاثُــت، ومــً ؤبــغ 

ُــاب ألاوكــُت اإلاضعؾــُت التــي جبـــض  بُــت للمٗلمــحن اإلاغجبُــت بٛــغؽ ٢ــُم الخُــٕى للُــالب، ٚو هــضعة البــرامج الخضٍع

ُاب ز٣اٞت الٗمل الخُىعي في اإلاجخم٘.  عوح الخُٕى في اإلاجخم٘ اإلاضعسخي، ٚو
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 غرس قُم العمل الوطىعٍ لطالب املرحلت االبودائُت 

 مه وجهت وظر املعلمني
 ص . عاشض بً ؿافغ الضوؾغي 

 ولُت التربُت ــ 

اض..حاملت امللً ؾلىص  الٍغ

 امللخص: 

 َضٞذ الضعاؾت لخدضًض ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، والخٗٝغ ٖلى    

ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم، والخٗٝغ ٖلى ؾبل ٚغؽ ٢ُم 

الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ ألاوكُت اإلاضعؾُت، و ال٨ك٠ ًٖ مٗى٢اث ٚغؽ ٢ُم 

 الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت.

ي(، وج٩ـــّىن مجخمـــ٘ الضعاؾـــت مـــً مٗلمـــي اإلاغخلـــت الابخضاثُـــت فـــي مـــضاعؽ واؾـــخسضمذ اإلاـــىهج الىنـــٟي )اإلاؿـــخ    

ـــضصَم ) ـــاى، ٖو ، وبلـــٜ ٖـــضص الُٗىـــت )9794الخٗلـــُم الٗـــام الخ٩ـــىمي الجهـــاعي بمضًىـــت الٍغ
ً
، 392( مٗلمـــا

ً
( مٗلمـــا

 واؾخسضمذ الاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت.

الضعاؾــــت ٖلــــى ٢ــــُم الٗمــــل الخُــــىعي وجىنــــلذ الضعاؾــــت لىخــــاثج، مجهــــا: ؤن َىــــا٥ مىا٣ٞــــت بكــــضة بــــحن ؤٞــــغاص     

لــب ألاظــغ واإلاشىبــت مــً هللا ٖــؼ  اإلاُلــىب ٚغؾــها لُــالب اإلاغخلــت الابخضاثُــت، ومــً ؤبــغػ جلــ٪ ال٣ــُم: الاخدؿــاب َو

ً، وؤن َىــا٥ مىا٣ٞــت بكــضة بــحن ؤٞــغاص  وظــل، وجد٣ُــ٤ عوح الخ٩اٞــل الاظخمــاعي، وخــب البــظ٫ والُٗــاء لآلزــٍغ

ُـــىعي لُـــالب اإلاغخلـــت الابخضاثُـــت مـــً زـــال٫ اإلاٗلـــم، ومـــً ؤبـــغػ جلـــ٪ الضعاؾـــت ٖلـــى ؾـــبل ٚـــغؽ ٢ـــُم الٗمـــل الخ

الؿــــبل: ؤن ًا٦ــــض اإلاٗلــــم ٖلــــى ؤَمُــــت الٗمــــل الخُــــىعي ٦ًٟــــُلت خــــض ٖلحهــــا ؤلاؾــــالم، وؤن ٩ًــــىن اإلاٗلــــم ٢ــــضوة 

ُــت، وؤن َىـــا٥ مىا٣ٞــت بكــضة بـــحن ؤٞــغاص الضعاؾــت ٖلـــى ؾــبل ٚــغؽ ٢ـــُم  مــا٫ الخُٖى لُالبــه فــي اإلاكـــاع٦ت باأٖل

ي لُـــالب اإلاغخلـــت الابخضاثُــــت مـــً زـــال٫ ألاوكـــُت اإلاضعؾـــُت، ومــــً ؤبـــغػ جلـــ٪ الؿـــبل: اؾــــخٛال٫ الٗمـــل الخُـــىع

ُـت صازـل اإلاضعؾـت، وؤن َىـا٥ مىا٣ٞـت بـحن  ٠ بالٗمـل الخُـىعي، وب٢امـت خمـالث جُٖى ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت للخٍٗغ

ػ جلــ٪ اإلاٗى٢ــاث: ؤٞــغاص الضعاؾــت ٖلــى مٗى٢ــاث ٚــغؽ ٢ــُم الٗمــل الخُــىعي لُــالب اإلاغخلــت الابخضاثُــت، ومــً ؤبــغ 

ُــاب ألاوكــُت اإلاضعؾــُت التــي جبـــض  بُــت للمٗلمــحن اإلاغجبُــت بٛــغؽ ٢ــُم الخُــٕى للُــالب، ٚو هــضعة البــرامج الخضٍع

ُاب ز٣اٞت الٗمل الخُىعي في اإلاجخم٘.  عوح الخُٕى في اإلاجخم٘ اإلاضعسخي، ٚو

 ٢ُم _ الٗمل الخُىعي _ اإلاٗلم _ ألاوكُت اإلاضعؾُت اليلماث املفخاخُت:

 

Abstract: 

The purpose of the study was to determine the values of volunteering to be instilled 

in primary school students, to identify ways of instilling values of volunteer work 

for primary school students through the teacher, to identify ways of instilling values 

of voluntary work for primary students through school activities and to identify 
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obstacles to instilling voluntary work values for students Primary stage. The 

descriptive approach was used. The study population consisted of primary school 

teachers in the general public education schools in Riyadh city, number (9794) 

teachers, and the sample number (392) teachers, and the questionnaire was used as a 

tool for study, and the study reached the results: Strongly agree among the members 

of the study on the values of volunteer work required to instill it for the students in 

the primary stage. The most prominent of these values are the calculation and 

demand of reward and reward from God Almighty and the realization of the spirit of 

social solidarity and the love of giving and giving to others, And that there is strong 

agreement among the members of the study on ways to instill values of volunteer 

work for primary students through the teacher, and the most prominent of these 

ways: The teacher emphasizes the importance of volunteering as a virtue urged by 

Islam, and that the teacher role model for his students to participate in volunteer 

work, Among the members of the study, on the ways to instill the values of 

voluntary work for primary students through school activities. The most prominent 

of these are: the exploitation of school radio to introduce volunteering, and the 

establishment of voluntary campaigns within the school, The absence of school 

activities that promote the spirit of volunteering in the school community and the 

absence of a culture of voluntary work in the community. 

 

 امللضمت:

٨دؿبىن      ت الشاهُت بٗض ألاؾغة التي ًخل٣ى ٞحها الىاقئت ؤؾاؾُاث الخٗلُم، ٍو اإلاضعؾت هي اإلااؾؿت التربٍى

جهلىن  اصاجه وج٣الُضٍ، وبظل٪ ٞهي اإلادًً الشاوي الظي ًإوون بلُه، ٍو مً زاللها ٣ُٖضة اإلاجخم٘، و٢ُمه، ٖو

شخهُت اإلاخٗلم مً ظمُ٘ ظىاهبها: الضًيُت، وال٣ٗلُت،  ُٞه اإلاٗاٝع ومسخل٠ الٗلىم، ٩ٞان اَخمامها بدىمُت

ا. حَر  والخل٣ُت، والاظخماُٖت، والجؿمُت، ٚو

ت ألازغي، ٞهي ج٣ىم باؾخ٨ما٫ ما ٢امذ به ألاؾغة في      واإلاضعؾت ال حٗمل بمٗؼ٫ ًٖ اإلااؾؿاث التربٍى

مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاجا٫ التربىي، وجصخُذ ما ا٦دؿبه اإلاخٗلم مً مباصت ؤو ٢ُم زاَئت ؤزظَا 

 اإلاسخلٟت.

ت في جيكئت الخلمُظ في الهٛغ، وهي      ٍغ وللمضعؾت الابخضاثُت ــ ٖلى وظه الخهىم ــ م٩اهت ؤؾاؾُت وظَى

اث٠  (.7، 2003)التربُت والخٗلُم،جخدمل الٗبء ألا٦بر في حك٨ُل الاججاَاث وجىمُت وجغؾُش ال٣ُم  ومً ؤَم ْو

ُٟت الاظ خماُٖت والتي جخمشل في ٖملُت الخيكئت الاظخماُٖت، والهالر الاظخماعي اإلاضعؾت الابخضاثُت الْى

 (.265، 1997)الهاوي،والخالخم الاظخماعي 

، ٞخلمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت      خمحز جلمُظ اإلاضعؾت الابخضاثُت بسهاثو اظخماُٖت واهٟٗالُت جمحٍز ًٖ ٚحٍر ٍو

ًدب ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ، والاؾخمخإ باإلاؿئىلُت، وبج٣ان  ؾىت، ٞهى  12ــ٩ً6ىن ٖمٍغ الؼمجي في الٛالب ما بحن 

ٟا٫ في َظٍ  هبذ الخىاٞـ والخٗاون بحن ألَا ٣ت بىاءة، ٍو خٗلم ٦ُُٟت بقبإ خاظاجه بٍُغ الٗمل اإلاضعسخي، ٍو

 
ً
٩ىن الخلمُظ في َظٍ اإلاغخلت مؿخمٗا ، وجدؿ٘ صاثغة الاجها٫ الاظخماعي بحن الخالمُظ، ٍو

ً
ا اإلاغخلت ملخْى
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، وج
ً
دؿ٘ لضًه صاثغة اإلاُى٫ والاَخماماث، بياٞت بلى همى الًمحر، ومٟاَُم الهض١ وألاماهت، و٦ظل٪ ظُضا

همى الىعي الاظخماعي، وجإزظ ال٣ُم الاظخماُٖت في الٓهىع هدُجت لالقترا٥ في اإلاىاقِ الجماُٖت، ُٞبضؤ 

امً باخترام خ٣ى١ الٛ ؼصاص جإزحر ظماٖت باخترام ال٣اهىن والىٓام والٗٝغ والٗاصاث والخ٣الُض، ٍو حر، ٍو

ؼصاص الكٗىع  بضؤ جإزحر الىمِ الش٣افي الٗام وجىمى الٟغصًت ٍو ٩ىن الخٟاٖل الاظخماعي ٖلى ؤقضٍ، ٍو ا١، ٍو الٞغ

باإلاؿئىلُت، وجخطر اإلاُى٫، وجٓهغ اإلاُى٫ اإلاهىُت، وال حهخم جلمُظ َظٍ اإلاغخلت بٗمل بال بطا ٧ان ًمُل بلُه 

له ولضي  ،(71ــ67 ،2007أبىحاصو،) جلمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ال٣ضعة الجؿمُت والىٟؿُت وال٣ٗلُت التي جَا

 ال٦دؿاب ال٣ُم التي جدىاؾب م٘ ٖمٍغ الؼمجي وال٣ٗلي.

و٧ان مً ؤَضاٝ الخٗلُم الابخضاجي ٦ما ههذ وز٣ُت ؾُاؾت الخٗلُم في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت: جىمُت     

ُه لُضع٥ ما ٖلُه مً واظباث مهاعاث الخلمُظ ألاؾاؾُت، وجؼوٍضٍ بال٣ض ع اإلاىاؾب مً اإلاٗلىماث، وجىمُت ٖو

به ٖلى الاؾخٟاصة  بت لضًه في الاػصًاص مً الٗلم الىاٞ٘ والٗمل الهالر، وجضٍع وما له مً خ٣ى١، وجىلُض الٚغ

ٞغاص مً ؤو٢اث ٞغاٚه، ومً ألاؾـ الٗامت التي ٣ًىم ٖلحها الخٗلُم، الخإ٦ُض ٖلى ؤن الخ٩اٞل الاظخماعي بحن ؤ

 ومدبت وبزاء، وبًشاع اإلاهلخت الٗامت ٖلى اإلاهلخت الخانت 
ً
ظٍ  (،17ـ  8، 1995)وػاعة الخللُم،اإلاجخم٘: حٗاوها َو

 
ً
ت التي ًغاص لها ؤن ج٩ىن ظؼءا ألاَضاٝ وجل٪ ألاؾـ جهب في ب٦ؿاب جلمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت ال٣ُم التربٍى

ت الٗلمُت والؿلى٥ الخؿً، الظي ًخىا٤ٞ م٘ زىابذ ومٗخ٣ضاث و٢ُم  مً ؾلى٦ه، ُٞيكإ ولضًه اإلاٗٞغ

 مجخمٗه.

بهم      ت التي حؿعى اإلاضعؾت الابخضاثُت بلى ٚغؾها في هٟىؽ الخالمُظ، وبالخالي جضٍع وجدىٕى ال٣ُم التربٍى

ضَم ٖلحها، ٞمجها ال٣ُم الضًيُت، وال٣ُم الخل٣ُت، وال٣ُم الاظخماُٖت، وال٣ُم الجمالُت، و٢ُم اإلاىاَىت،  وحٍٗى

ا.و   ٚحَر

ت مهمت ومخىىٖت، مجها جل٪ ال٣ُم الاظخماُٖت التي جيب٘ بضاٞ٘ الغخمت  كمل الٗمل الخُىعي ٖلى ٢ُم جغبٍى َو

التي ؤوصٖها هللا في ٢لىب الىاؽ، ومً ؤَم جل٪ ال٣ُم: اللحن، والٟٗى، وؤلاخؿان بلى الُخامى، والكىعي 

تراخم، والخٗاون، والخ٩اٞل الاظخماعي، ومؿاٖضة ٧ل و٦ظل٪ البر، وؤلاًشاع، والُٗاء، وال (،510، 2017)الحاػمي،

ً، واإلاكاع٦ت في  مدخاط، ومض ًض الٗىن له، وبظ٫ اإلاا٫ لل٣ٟغاء، والخطخُت بالى٢ذ والجهض لخضمت آلازٍغ

ا مً ال٣ُم. حَر  الخضمت الٗامت، ٚو

 ألَمُت َظٍ ال٣ُم، واعجباَها بداظاث اإلاجخم٘، وزىابخه ٧ان مً الًغوعي ٚغؾها و 
ً
حٗهضَا في هٟىؽ وهٓغا

الىاقئت مىظ الهٛغ، ختى ٌكبىا ٖلحها، وطل٪ مً زال٫ حٗلُمها ومماعؾتها في اإلاضعؾت الابخضاثُت، زم 

 وؾمت باعػة في شخهُتهم. 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
 حكغبها؛ لخ٩ىن ظؼءا

 مشيلت الضعاؾت:

 في جد٣ُ    
ً
 مهما

ً
٤ الخىا٤ٞ الىٟسخي ال٣ُم هي مىظهت ويابُه للؿلى٥ ؤلاوؿاوي، بلى ظاهب ؤجها جاصي صوعا

والاظخماعي، وجخمشل ؤَمُت ٚغؽ ال٣ُم لضي الىاقئت في ؤجها جيهئ لهم ازخُاعاث مُٗىت جدضص الؿلى٥ الهاصع 

ىه مً ؤصاء ما َى مُلىب مىه بض٢ه 
ّ
 في حك٨ُل الصخهُت الٟغصًت للُٟل، وجم٨

ً
 مهما

ً
ٖجهم، ٞهي جلٗب صوعا
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 ٖلى الخ٠ُ٨ والخىا٤ٞ بهىعة بًجابُ
ً
ت م٘ اإلاجخم٘، وحُُٗه ٞغنت للخٗبحر ًٖ هٟؿه وجإ٦ُض ل٩ُىن ٢اصعا

، وجىظهه هدى ؤلاخؿان والخحر والىاظب، وحؿاٖضٍ ٖلى يبِ 
ً
 وزل٣ُا

ً
طاجه، وحٗمل ٖلى بنالخه هٟؿُا

 (.2802، 2015)صفا،قهىاجه ٧ي ال جخٛلب ٖلى ٣ٖله ووظضاهه 

ملُت ٚغؽ ال٣ُم وجىمُتها مؿئىلُت ٌكاع٥ ٞحها ظمُ٘ ؤٞغاص اإلا     جخم٘ وماؾؿاجه، ابخضاء بالٟغص ٖو

اجه، واهتهاء بماؾؿاث اإلاجخم٘ ٧اٞت، خُض جترسخ ال٣ُم في بِئت اظخماُٖت  اإلاؿئى٫ ًٖ ؤٖماله وجهٞغ

 (.39، 2010)الجالص،ؾلُمت، جخدض ٞحها الخىظحهاث وال جخٗاعى ؤو جدىا٢ٌ 

مغ بىاء ال٣ُم وجىمُتها في الىٟـ ؤلاوؿاهُت بإعب٘ مغاخل، وهي: الخى     ُٖت بال٣ُمت مً زال٫ بزاعة اهدباٍ ٍو

ا، وؤَمُتها،  ىانَغ ٠ بال٣ُمت، مً زال٫ بُان ماَُتها، ٖو ا، والخٍٗغ ٣له هدَى الٟغص بلحها وظظب ٖىاَٟه ٖو

ؼ ال٣ُمت، مً زال٫ صٖم مؿخىي مماعؾت  ، مً زال٫ اإلاماعؾت الصخُدت، وحٍٗؼ
ً
وجُب٤ُ ال٣ُمت ٖملُا

ا في ال٣ُمت بالخدٟحز وباإلا٩اٞإة اإلااصًت واإلا ت، وج٣ضًم هماطط ال٣ضوة في الخمؿ٪ بها، وبُان ًٞلها، وؤزَغ ٗىٍى

 (.15، 2017)الحىبرجي،الضهُا وآلازغة 

وحٗض ٢ُم الٗمل الخُىعي مً ال٣ُم الاظخماُٖت طاث ألازغ ال٨بحر ٖلى الٟغص ومجخمٗه، ومتى ما جم ٚغؾها     

 ّٗ ، ٩ٞاهذ ؾمت في وحٗهضَا وجىمُتها لضي الىاقئت باؾخسضام ؤؾالُب مجضًت ٞو
ً
الت وم٣ىٗت، ؤزمغث بًجابُا

اتهم الاظخماُٖت.  ؾلى٦هم الٟغصي وجهٞغ

ٗض عؤؽ اإلاا٫ الاظخماعي لؤلمت،        ت ألٞغاص اإلاجخم٘، َو ٠ُ الُا٢اث البكٍغ والٗمل الخُىعي ٣ًىم ٖلى جْى

حر الخضماث الاظخماُٖت، والا٢خ ت لخٞى هاصًت، والش٣اُٞت، وم٘ حٗاْم صوع الخُٕى في حسخحر الجهىص البكٍغ

ؤنبذ اهدكاٍع مً اإلا٣اًِـ التي ٣ًاؽ بها ج٣ضم اإلاجخم٘ وجُىعٍ، ٞالىعي بإَمُت الخُٕى ومماعؾخه بهىعة 

 ٞٗلُت، ماقغ للخٟاٖل ؤلاًجابي لؤلٞغاص ججاٍ مجخمٗهم للجهىى به، وجىمُخه في ٧اٞت اإلاجاالث.

وبهما ٌٗض الخُٕى مً ؤَم الىؾاثل لبىاء  وال ج٣خهغ آلازاع ؤلاًجابُت للخُٕى ٖلى اإلاجخم٘ ٞدؿب،    

. وجا٦ض الٗضًض مً الضعاؾاث ؤن 
ً
ا ٨ٍغ ، ٞو

ً
، وصًيُا

ً
، وؤزال٢ُا

ً
، واظخماُٖا

ً
ا ، وجىمُخه مهاٍع شخهُت اإلاخُٕى

ٞالخُٕى بهظا اإلاٟهىم ٌؿاٖض ألاٞغاص ٖلى بقبإ  (،67، 2008)بغكاوي،جىمُت الخـ الخُىعي جبضؤ مً ؾً مب٨غة 

اتهم، مشل الخاظت بلى الهضا٢ت، واإلاكاع٦ت في مكغوٖاث ظماُٖت هاجخت، والخٗبحر ًٖ ال٨شحر مً اخخُاظ

جي وؤلاوؿاوي  حهم الَى طواتهم، وجىمُت اإلاُى٫ وال٣ضعاث، وا٦دؿاب زبراث ظضًضة وجىؾُ٘ مضاع٦هم، وبهاعة ٖو

غي،والضًجي   (.128، 2006)خٍغ

م مً ؤَمُت الٗمل الخُىعي ٖلى اإلاؿخىي الٟغ      لى الٚغ صي والاظخماعي بال ؤن َىا٥ بحجام في الٗالم ٖو

ت واإلاضعؾُت التي تهخم ٣ِٞ بالخٗلُم  غظ٘ طل٪ بلى ؤؾباب مجها: الخيكئت ألاؾٍغ الٗغبي ًٖ اإلاكاع٦ت ُٞه، ٍو

ً، وب٩ىن مىاهج وؤوكُت اإلاضاعؽ ج٩اص ج٩ىن زالُت مً  صون ػعٕ عوح الخُٕى وبض الاهخماء ومؿاٖضة آلازٍغ

ٞالٗمل الخُىعي ًىاظه ٦شحر مً اإلاٗى٢اث واإلاك٨الث  (،78، 2009)الؿلؼان،الخُىعي  ٧ل ما ٌصج٘ ٖلى الٗمل

 مً الجىاهب ومجها الصخو )الٟغص( 
ً
التي جدض مً صوعٍ واإلاكاع٦ت ُٞه، وجخٗضص َظٍ اإلاٗى٢اث لدكمل ٦شحرا
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ُت، و٦ظل٪ اإلاجخم٘ وصوعٍ في اإلاؿا َمت في ج٣ضًم ما اإلاخُٕى الظي ٌٗض الٗامل اإلاهم في ٞهم الٗملُت الخُٖى

 (.2، 2018)الهالَّلث،ًلؼم للخض مً اإلاٗى٢اث وبن ٧اهذ اظخماُٖت ٢ُمُت 

 مً ألاٞغاص ًماعؾىن الٗمل الخُىعي     
ً
و٢ض ؤزبدذ مٗٓم الضعاؾاث اإلاُضاهُت ؤن وؿبت يئُلت ظضا

ذ، ُت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت، واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصً (،4، 2011)الفٍغ ت ــ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ــ وؤن الجهىص الخُٖى

 
ً
 ماؾؿُا

ً
ما ػالذ صون اإلاؿخىي اإلاُلىب م٣اعهت باإلاجخمٗاث الٛغبُت التي ؤنبذ ٞحها الٗمل الخُىعي ٖمال

 لؤلظهؼة الخ٩ىمُت في ج٣ضًم الخضماث التي ًدخاظها اإلاجخم٘ )الباػ،
ً
 ؤؾاؾُا

ً
مشل عاٞضا ، ٍو

ً
(، 61، 2002مىٓما

ظا الًدىاؾب م٘ وظىص ؤعى زهبت لل ٗمل الخُىعي، خُض ؤولى ؤلاؾالم الخُٕى ؤَمُت ٦بحرة، وخض ٖلُه َو

 ً  .(6، 2013)الجللىص،وبّحن ًٞل ال٣ُام بسضمت آلازٍغ

 ٞةهه ٌٗخمض في طل٪ ٖلى جىاٞغ اإلاىعص البكغي، ٩ٞلما ٧ان اإلاىعص     
ً
 باعػا

ً
ول٩ي ًد٤٣ الٗمل الخُىعي هجاخا

 ألبٗاص ال
ً
 لهظٍ ال٣ًُت، ومضع٧ا

ً
ٗمل الخُىعي ٧ان باؾخُاٖخه جد٤ُ٣ هخاثج بًجابُت البكغي مخدمؿا

به، و٢بل طل٪ جيكئخه مىظ (3، 2017)الحُضان،ووا٢ُٗت  ، ومً اإلاهم ن٣ل طل٪ اإلاىعص البكغي وحٗلُمه وجضٍع

غؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لضًه، ٞخ٩ىن هي اإلادغ٥ لؿلى٦ه وجىظهاجه، ومازغ ٖلى  مغاخل حٗلُمه ألاولى، ٚو

 ٢ىاٖاجه.

ت  واإلاضعؾت     الابخضاثُت التي ًلخد٤ بها الُالب مىظ ؾً الؿابٗت مً ٖمٍغ هي مً ؤَم اإلااؾؿاث التربٍى

التي حؿهم في ٚغؽ وحٗهض وجىمُت جل٪ ال٣ُم، و٢ض ظاءث َظٍ الضعاؾت لدؿلِ الًىء ٖلى مىيٕى ٚغؽ 

ث الؿاب٣ت، ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، وطل٪ اؾخجابت لىخاثج وجىنُاث بٌٗ الضعاؾا

ٖلى يغوعة جغ٦حز الجهىص هدى ٚغؽ ال٣ُم، ولِـ الا٦خٟاء بخٗلُمها  (258، 2008)مغصاص،٣ٞض ؤونذ صعاؾت 

ٖلى يغوعة الٗمل ٖلى حصجُ٘ الُالب في مضاعؽ الخٗلُم الٗام  (2011،170)الشهغي،٣ِٞ، ٦ما ؤ٦ضث صعاؾت 

بدىمُت صواٞ٘ الٗمل الخُىعي مً  (254 ،2015)الحلىة، ٖلى مماعؾت ؤق٩ا٫ الٗمل الخُىعي، وؤونذ صعاؾت

ٟا٫ بلى اإلاغخلت  اى ألَا ً لضي الُالب بضء مً مغخلت ٍع زال٫ ٚغؽ ٢ُم الغخمت وؤلاًشاع وخب الَى

الجامُٗت، وبصزا٫ مٟهىم الٗمل الخُىعي وؤَضاٞه، وآزاٍع ٖلى الٟغص واإلاجخم٘ يمً اإلا٣غعاث الضعاؾُت، 

ذ، الخٗلُم لخُٟٗل بغامج الٗمل الاظخماعي الخُىعي في نٟٝى  ( وػاعة٦2011،156ما صٖذ صعاؾت )الٍٟغ

ت في جغؾُش ٢ُم الٗمل الخُىعي في هٟىؽ الىاقئت، ٦ما صٖذ  ٍى الُالب، واؾدشماع خمالث ألاؾابُ٘ الخٖى

الباخشحن في مجا٫ الٗمل الخُىعي في اإلاُضان التربىي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بلى ال٣ُام بضعاؾاث 

، 2013خلى٫ وبضاثل للمٗى٢اث التي ح٤ُٗ مماعؾخه الٟٗلُت، وجىنلذ صعاؾت )الجلٗىص، حؿتهضٝ بًجاص

( بلى ؤهه مً ألاؾالُب التي ًم٨ً اجباٖها لخىمُت الٗمل الخُىعي لضي الُالب: ٚغؽ خب الٗمل 128

م الخُىعي وز٣اٞخه في مغاخل الخٗلُم الٗام، و٢ض ظاءث َظٍ الضعاؾت لدؿلُِ الًىء ٖلى مىيٕى ٚغؽ ٢ُ

.  لىضعة الضعاؾاث التي اَخمذ بهظا اإلاىيٕى
ً
 الخُٕى لضي َالب اإلاغخلت الابخضاثُت؛ هٓغا

 أؾئلت الضعاؾت:

 ــ ما ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت ؟ 1
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 ــ ما ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم ؟ 2

 ؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ ألاوكُت اإلاضعؾُت ؟ــ ما ؾبل ٚغ  3

 ــ ما مٗى٢اث ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت ؟ 4

 أهضاف الضعاؾت: 

 ــ جدضًض ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت. 1

 لخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم.ــ الخٗٝغ ٖلى ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل ا 2

 ــ الخٗٝغ ٖلى ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ ألاوكُت اإلاضعؾُت. 3

 ــ ال٨ك٠ ًٖ مٗى٢اث ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت. 4

 أهمُت الضعاؾت:

ت ــ الللمُت  :أ ــ ألاهمُت الىـٍغ

ا ال٣اٖضة وألاؾاؽ إلاغاخل الخٗلُم ألازغي، وهي اإلادًً  ــ ؤَمُت اإلاغخلت الابخضاثُت في ؾلم الخٗلُم، باٖخباَع

خُل٘ اإلاجخم٘ إلاا جٟغػٍ َظٍ اإلاغخلت  دت ٦بحرة مً اإلاجخم٘، ٍو الشاوي للُالب بٗض ألاؾغة، وجغجبِ بها قٍغ

 ث َظا اإلاجخم٘.وجسّغظه مً َالب طوي زهاثو وؾماث مغجبُت بإَضاٝ وجُلٗا

ــ ؤَمُت الٗمل الخُىعي باٖخباٍع ؤخض الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت التي جبجى ٖلحها اإلاجخمٗاث الخضًشت، وم٩اهخه وصوعٍ 

ا٫ في جىمُت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت واإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت. ّٗ  الٟ

ظٍ الضعاؾت ٢ض  حؿض ظؼء مً الى٣و، ــ هضعة الضعاؾاث التي جىاولذ الٗمل الخُىعي في اإلاغخلت الابخضاثُت، َو

 وجثري اإلا٨خبت الٗغبُت في َظا اإلاجا٫.

ض مً الجهض والبدض في مىيٕى الٗمل الخُىعي  ــ ٢ض جىظه هخاثج َظٍ الضعاؾاث هٓغ الباخشحن بلى بظ٫ مٍؼ

 ٖىض اليلء، ختى ًهبذ ز٣اٞت صاعظت لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘.

 ب ــ ألاهمُت اللملُت ــ الخؼبُلُت:

ضعاؾت مً هخاثج جخٗل٤ ب٣ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، ــ ما ٢ض جخىنل له ال

و٦ظل٪ ٚغؽ َظٍ ال٣ُم ؾُٟخذ اإلاجا٫ للمٗلمحن الزخُاع الىؾاثل وألاوكُت اإلاىاؾبت لٛغؽ َظٍ ال٣ُم 

 وعبُها باإلاىاهج الخالُت.

الخٗلُم مً َظٍ الضعاؾت في جدضًض مٗى٢اث ــ مً اإلاامل ؤن ٌؿخُٟض ناوٗىا ال٣غاع وال٣اثمىن ٖلى التربُت و 

ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، وبالخالي وي٘ الخُِ والبرامج للخض مً َظٍ 

 اإلاٗى٢اث، وبًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت لها.

غ الٗم ل ــ ٢ض حؿاَم َظٍ الضعاؾت في جؼوٍض اإلاؿئىلحن ًٖ الخٗلُم بم٣ترخاث وجىنُاث حؿاٖض ٖلى جٍُى

 الخُىعي.

 خضوص الضعاؾت:

 ؾخ٣خهغ َظٍ الضعاؾت ٖلى:
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 مىا٢كت مىيٕى ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت. ــ الحضوص املىطىكُت:

ت:  مٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام الخ٩ىمي الجهاعي. ــ الحضوص البشٍغ

اى. ــ الحضوص املياهُت:  مضًىت الٍغ

 َـ.1440ــ1439الٟهل الضعاسخي ألاو٫ مً الٗام الضعاسخي  وص الؼماهُت:ــ الحض

 مصؼلحاث الضعاؾت:

َغَؽ ٞالن ٖىضي  غغؽــ 
َ
َؿت، ٚو َغ

َ
٣ا٫ للىسلت ؤو٫ ما جشبذ: ٚ ٛغؽ، وٍُ ٌُ في اللٛت: "الٛغؽ: الصجغ الظي 

٣ا٫: ؤها (605)ابً مىـىع،ص.ث،وٗمت: ؤزبتها"  َغَؽ الصجغ: ؤزبخه في ألاعى، وٍُ
َ
ْغُؽ: ٧ل ما ، "ٚ ِٛ ْغؽ ًضٍ، وال

َ
ٚ

َغؽ" 
ْ
ٛ ٌُ

 (.649، 1972)مصؼفى وآزغون،

لصض بغغؽ في هظه الضعاؾت:ــ  ٧ل ما ج٣ىم به اإلاضعؾت الابخضاثُت مً بظغاءاث وؤوكُت ًسُِ لها بهضٝ  ٍو

 مً 
ً
بىاء وجشبُذ وجغؾُش ٢ُم الٗمل الخُىعي في هٟىؽ َالب اإلاغخلت الابخضاثُت ختى جهبذ ظؼءا

ب واإلاماعؾت الٗملُت. شخهُتهم، مً  زال٫ الخٗلُم والخضٍع

م، واخضٍ ال٣ُم"  كُمــ  ، وؤَل  (،120)ابً مىـىع،ص.ث،في اللٛت: "ال٣ُمت زمً الصخيء بالخ٣ٍى
ً
ما ّىم الؿلٗت ج٣ٍى

َ
"و٢

خضا٫". ّىم اإلاٗىط: ّٖضله وؤػا٫ اٖىظاظه،  (،302، 2004)الغاػي، م٨ت ٣ًىلىن: اؾخ٣ام الؿلٗت، والاؾخ٣امت: الٖا
َ
٢"

ا وزّمجها، وج٣ّىم الصخيء: حّٗض٫ واؾخىي، وجبِىذ ٢ُمخه"  َغ ّٗ  (.768، 1972)مصؼفى وآزغون،والؿلٗت: ؾ

ت مً اإلاٗاًحر وألاخ٩ام جخ٩ىن لضي الٟغص مً زال٫ جٟاٖله م٘  اللُم في الاصؼالح:ــ  "مٟهىم ًض٫ ٖلى مجمٖى

ىه مً ازخُاع ؤَضاٝ وجىظهاث لخُاجه" 
ّ
وهي: "اإلاٗخ٣ضاث  (،34، 1988بى اللُىحن،)أاإلاىا٠٢ والخبراث، بدُض جم٨

باجه واججاَاجه  التي ًدملها الٟغص هدى ألاقُاء واإلاٗاوي وؤوظه اليكاٍ اإلاسخلٟت، وحٗمل ٖلى جىظُه ٚع

ىى، والهىاب والخُإ"  ا، وجدضص له الؿلى٥ اإلا٣بى٫ واإلاٞغ  (.244، 2008)مغصاص،هدَى

لصض باللُم في هظه الضعاؾت: ت ال٣ىاٖض واإلا ٍو ٗاًحر وألاخ٩ام التي ٨ًدؿبها َالب اإلاغخلت الابخضاثُت مجمٖى

. غ١ ج٨ٟحٍر  مً شخهِخه، جدضص ؾلى٦ه واججاَاجه َو
ً
دكغبها وجهبذ ظؼءا  مً مضعؾخه، ٍو

طل٪ الجهض ؤلاوؿاوي الظي ًبظ٫ َىاُٖت بضون م٣ابل ماصي مً ٢بل ؤٞغاص ؤو ظماٖاث ؤو  اللمل الخؼىعي:ــ 

ماُٖت، ؤو ج٣ضًم زضماث مغجبُت ب٣ًُت جمـ اإلاجخم٘، ٞهى مماعؾت ماؾؿاث بهضٝ جلبُت اخخُاظاث اظخ

 (.11، 2008بوؿاهُت اعجبُذ بالٗمل الهالر ومٗاوي الخحر" )اإلادِؿً،

لصض باللمل الخؼىعي في هظه الضعاؾت: بظ٫ الجهض ؤو الى٢ذ ؤو اإلاا٫ مً ٢بل َالب اإلاغخلت الابخضاثُت  ٍو

 ل٪.لخضمت اإلاجخم٘ صون اهخٓاع م٣ابل ماصي لظ

اإلاباصت وألاخ٩ام واإلاٗاًحر وألازال٢ُاث اإلاغجبُت بالٗمل الخُىعي، التي  ًلصض بلُم اللمل الخؼىعي:ــ 

٨ًدؿبها َالب اإلاغخلت الابخضاثُت ٞدك٩ل شخهُت َالب اإلاغخلت الابخضاثُت وجدضص ؾلى٦ه وؤَضاٞه 

 واججاَاجه.
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 الضعاؾاث الؿابلت:

اع الىٓغي، الضعاؾاث الؿاب٣ت ج٨ك٠ للباخض ؤًً و      نل الباخشحن الؿاب٣حن، وحؿاٖضٍ ٖلى بىاء ؤلَا

غ١ ؤبىاب ظضًضة في نُاٚت اإلا٣ضمت ومك٩لت الضعاؾت  وجدضًض اإلاىهج وألاصاة اإلاىاؾبت لضعاؾخه، َو

 وحؿائالتها.

     
ً
ب مجها، وعجبها جبٗا ىا٥ صعاؾاث ٖضة جىنل لها الباخض، وازخاع مجها ما هاؾب صعاؾخه ، و٧ان ٢ٍغ َو

 زم ألا٢ل خضازت، و٧اهذ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٧الخالي:  للبٗض
ً
 الؼمجي، ألاخضر ؤوال

، َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى صوع ألاوكُت الُالبُت في جىمُت الٗمل الخُىعي لضي (2017صعاؾت )الشهغي،ــ 

ت، واإلاٗى٢اث التي جدض مً ٢ُام ألاوكُت بضوعَا في جىمُت الٗمل الخُىعي، واٖخ مضث َالب اإلاغخلت الشاهٍى

ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي والاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت، وج٩ّىن مجخم٘ الضعاؾت مً اإلاٗلمحن في اإلاضاعؽ 

اى، وجىنلذ الضعاؾت بلى هخاثج، مجها: ؤن مً ؤَم ؤصواع ألاوكُت الُالبُت في مجا٫  الخ٩ىمُت بمضًىت الٍغ

ب الُالب ٖلى مماعؾت ألاوكُت اإلاخٗ ل٣ت بالٗمل الخُىعي، ومً ؤَم اإلاٗى٢اث جىمُت الٗمل الخُىعي: جضٍع

التي جدض مً ٢ُام ألاوكُت بضوعَا في جىمُت الٗمل الخُىعي: ٖضم وظىص ال٣ضعة اإلااصًت لضي ٧اٞت الُالب 

ضم جدضًض صوع الُالب في الٗمل الخُىعي، وظاءث ألاوكُت الضًيُت في  للمكاع٦ت في الٗمل الخُىعي، ٖو

ي بلى جىمُت الٗمل الخُىعي لضي الُالب، والتي مً ؤَمها: جىُٓم م٣ضمت ألاوكُت الُالبُت التي جاص

ُت الُالب ب٣ًاًا ومك٨الث  ت صازل اإلاضعؾت، جلتها ألاوكُت الش٣اُٞت، ومً ؤَمها: جٖى ألاوكُت الضٍٖى

 اإلاجخم٘.

اع اإلاٟاَُمي للٗمل الخُىعي في ؤلاؾالم، وبُان ؤبغػ (2017صعاؾت )الحاػمي،ــ  آزاع ، َضٞذ بلى جىيُذ ؤلَا

ت للٗمل الخُىعي،  ت لبٌٗ ال٣ُم التربٍى ت للٗمل الخُىعي، وج٣ضًم الخُب٣ُاث التربٍى ال٣ُم التربٍى

واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي )الىزاث٣ي(، وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج، مجها: ؤن الٗمل الخُىعي 

ت ؤلاؾالمُت، وزانت ال٣ُم الاظخماُٖت ، والٗمل الخُىعي في يىء التربُت ًخًمً ال٨شحر مً ال٣ُم التربٍى

ؤلاؾالمُت ٖملُت جٟاٖلُت بحن الٟغص ومجخمٗه، وللخُٕى صواٞ٘ مخٗضصة، ومجها الضاٞ٘ الضًجي، وجخٗضص ٢ُم 

 الٗمل الخُىعي، ومجها: اللحن، وؤلاخؿان، والٟٗى، والكىعي، والخ٩اٞل الاظخماعي، وؤلاهٟا١.

ت ، َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖ(2015صعاؾت )الجىضٌ،ــ  لى وا٢٘ الٗمل الخُىعي لضي َالباث اإلاغخلت الشاهٍى

اى، والٗىامل التي جضٞ٘ الُالباث لل٣ُام به، والخدضًاث التي جىاظه ال٣ُام بالٗمل الخُىعي،  بمضًىت الٍغ

واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي )اإلاؿخي(، والاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت، وج٩ّىن مجخم٘ الضعاؾت مً 

% مً الُالباث، وجىنلذ الضعاؾت بلى هخاثج، مجها: ؤن مً صواٞ٘ الٗمل 40لذ الُٗىت ( َالبت، وقم1095)

الخُىعي: َلب الشىاب وألاظغ في آلازغة، ومً ؤبغػ الخدضًاث التي جىاظه الٗمل الخُىعي: ٢لت ألاوكُت 

 اإلاضعؾُت اإلاسههت للٗمل الخُىعي، و٢لت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاسههت للٗمل الخُىعي.

ت في جىمُت الٗمل الخُىعي لضي (2013)الجللىص،صعاؾت ــ  ، َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ صوع اإلاضعؾت الشاهٍى

َالبها واإلاٗى٢اث التي جدض مً صوعَا في جىمُت الٗمل الخُىعي، و٦ظل٪ الخٗٝغ ٖلى ألاؾالُب التي ًم٨ً 
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ت، واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي )اإلاؿخي(،  اجباٖها لخىمُت الٗمل الخُىعي لضي َالب اإلاغخلت الشاهٍى

، وجىنلذ الضعاؾت بلى هخاثج، مجها: ؤن اإلاضاعؽ 320والاؾدباهت ٦إصاة للضعاؾت، وج٩ّىهذ الُٗىت مً )
ً
( مٗلما

 ما ج٣ىم بضوعَا في جىمُت الٗمل الخُىعي لضي َالبها، وبن مً ؤَم اإلاٗى٢اث التي جدض مً صوع 
ً
ت هاصعا الشاهٍى

ت في جىمُت ال ضم وظىص اإلاضعؾت الشاهٍى ت التي جىٓم الٗمل الخُىعي، ٖو ٗمل الخُىعي: ُٚاب اللىاثذ ؤلاصاٍع

حن في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت، وي٠ٗ ٚغؽ عوح وز٣اٞت الٗمل الخُىعي بحن َالب  بصاعة زانت باإلاخُٖى

مغاخل الخٗلُم الٗام، ومً ألاؾالُب التي ًم٨ً اجباٖها لخىمُت الٗمل الخُىعي لضي الُالب: ػعٕ اإلاباصت 

غؽ خب الٗمل الخُىعي وز٣اٞخه في مغاخل الخٗلُم و  ال٣ُم ؤلاؾالمُت التي جدض ٖلى الٗمل الخُىعي، ٚو

 الٗام.

، َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى الٗىامل التي جازغ ٖلى مماعؾت الكباب للٗمل (Mc Arthur,2011)صعاؾت ــ 

ما٫ الخُىعي، و٦ظل٪ الخٗٝغ ٖلى اإلاك٨الث والخدضًاث التي ًىاظهها َاالء الكبا ب ٖىض ٢ُامهم باأٖل

ُت، وج٩ّىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ) حن الظًً ٌٗملىن في ٖضص مً اإلااؾؿاث 10الخُٖى ( مً الكباب اإلاخُٖى

ت في جىعهخى الٗٓمى في ٦ىضا، واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي، واإلا٣ابلت ٦إصاة للضعاؾت، وجىنلذ  الخحًر

ُت: الٗىامل لٗضص مً الىخاثج، ومجها: ؤن مً الٗىامل التي حؿ هم في مكاع٦ت الكباب في ألاوكُت الخُٖى

ىن: ٚمىى  الظاجُت اإلاخمشلت في الضاُٞٗت هدى الٗمل الخُىعي، ومً الخدضًاث التي ًىاظهها الكباب اإلاخُٖى

حن واإلاؿئىلحن ًٖ بصاعة َظٍ  ضم الخىاػن بحن الؿلُاث والىٟىط بحن اإلاخُٖى الضوع الظي ٣ًىمىن به، ٖو

ُت. ما٫ الخُٖى  ألٖا

ذ،ــ  ، َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى صوع اإلاضعؾت في ٚغؽ ز٣اٞت الٗمل الخُىعي لضي اليلء، (2011صعاؾت )الفٍغ

ب  مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الٗمل الخُىعي، و٦ظل٪ الخٗٝغ ٖلى مجاالث الٗمل الخُىعي التي ٢ض جٚغ

ت باإلاكاع٦ت ٞحها، والخٗٝغ ٖلى صواٞٗهً لل٣ُام بال ٗمل الخُىعي، والهٗىباث التي ٢ض َالباث اإلاغخلت الشاهٍى

ُت، واٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي، خُض جم  ما٫ الخُٖى بتهً في اإلاؿاَمت باأٖل جىاظههً ٖىض ٚع

اى، والبالٜ ٖضصًَ ) ت بالٍغ ٤ الُٗىت الٗكىاثُت لُالباث اإلاغخلت الشاهٍى ( 270بظغاء مسر اظخماعي ًٖ ٍَغ

اؾدباهت، وجىنلذ الضعاؾت لىخاثج، مجها: ؤن الٗمل الخُىعي  َالبت، و٢ض ظمٗذ بُاهاث البدض مً زال٫

ب  ُت التي جٚغ ُما ًخٗل٤ باإلاجاالث الخُٖى د٤٣ الخ٩اٞل الاظخماعي، ٞو ٌّٗىص اإلاخُٕى ٖلى ؤلاًشاع، والبظ٫، ٍو

لُه البرامج الخش٣ُ حهُت لؤلًخام، ٍو ُٟت، اإلابدىزاث في الاقترا٥ بها، ٩ٞان ٖلى عؤؾها: البرامج وألاوكُت التٞر

ُت، ٩ٞان  ما٫ الخُٖى ُما ًخٗل٤ بالضواٞ٘ للمكاع٦ت في ألٖا ُت بالٗى٠ ألاؾغي، ومًاع ؤلاصمان، ٞو مشل: الخٖى

ىُت واإلاؿئىلُت، ومً ؤبغػ اإلاٗى٢اث التي ٢ض  الضاٞ٘ الضًجي، وخب الخحر في اإلا٣ام ألاو٫، زم الكٗىع بالَى

غ  ُت: ٖضم جٞى ما٫ الخُٖى اإلاىانالث، وعٌٞ الاؾغة زغوط الٟخاة مً  جىاظه الُالباث ٖىض ٢ُامهً باأٖل

ضم حصجُ٘ اإلاضعؾت للُالباث ٖلى مماعؾت الٗمل الخُىعي.  اإلاجز٫، ٖو

، َضٞذ بلى جىيُذ مٟهىم الٗمل الاظخماعي الخُىعي مً مىٓىع التربُت (2010صعاؾت )الغامضي،ــ 

ت، وبُان مجاالث الٗمل الا  ظخماعي الخُىعي في ؤلاؾالم، وبُان ؤلاؾالمُت وبُان جُب٣ُاجه في اإلاضعؾت الشاهٍى
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ت في جغؾُش مٟهىم الٗمل الاظخماعي الخُىعي، واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الاؾخيباَي  صوع اإلاضعؾت الشاهٍى

و٦ظل٪ اإلاىهج الىنٟي، وجىنلذ الضعاؾت بلى هخاثج، مجها: ؤن التربُت ؤلاؾالمُت اَخمذ بالٗمل الخُىعي، و٢ض 

م والؿىت ال ت طل٪، وؤن التربُت ؤلاؾالمُت ويٗذ ؤَغ ويىابِ الٗمل الخُىعي، ؤ٦ض ال٣غآن ال٨ٍغ ىبٍى

ٗت، والىُت الهالخت.  ٧اإلزالم، ومىا٣ٞت الٗمل الخُىعي ألخ٩ام الكَغ

َضٞذ بلى جدضًض اإلاٗى٢اث التي جىاظه اهًمام الكباب الهٛاع  ،(Arlen S.shannon etal, 2009صعاؾت )ــ 

ُت، ( ؾىت، وجدل12ــ  8للٗمل الخُىعي ) ما٫ الخُٖى ُل اإلاٗى٢اث التي جدى٫ صون اقترا٦هم في ألٖا

 مً الظ٧ىع وؤلاهار، 73واؾخسضمذ اإلاىهج الىنٟي، واإلا٣ابلت ٦إصاة للضعاؾت، وج٩ّىهذ الُٗىت مً )
ً
( َالبا

و٧ان مً هخاثج الضعاؾت: ؤن مً ؤ٦ثر مٗى٢اث اهًمام الكباب الهٛاع للٗمل الخُىعي َى مى٠٢ البالٛحن 

ظ ا ًازغ في ٢ضعاث الهٛاع الصخهُت، ٦ما ؤْهغث الضعاؾت ؤن وظىص ٢ُاصاث مً الكباب في مجهم، َو

ض وؿبت اهًمام الكباب الهٛاع للٗمل الخُىعي. ُت ًٍؼ  اإلااؾؿاث الخُٖى

، َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى عئٍت اإلاغا٣َحن للخُٕى في َىهج ٧ىهج باؾخسضام همىطط (Law,2008صعاؾت )ــ 

ت، وج٩ّىن مجخم٘ مٟاَُمي ٣ًىم ٖلى الضمج  ، ومبضؤ الضاُٞٗت للمٗٞغ بحن مبضؤًً: اإلابضؤ البُئي للخُٕى

الضعاؾت مً الُالب اإلاغا٣َحن، وجىنلذ الضعاؾت بلى هخاثج، مجها: ؤن َىا٥ زالر ماقغاث جض٫ بك٩ل ٖا٫ 

بت ً، وهي: الخبرة الؿاب٣ت في َظا اإلاجا٫، والٚغ الظاجُت في  ٖلى الخيبا ب٣ُام الُالب بالخُٕى ومؿاٖضة آلازٍغ

بحن واإلادُُحن الظًً ًضٖمىن َظا  ، وجإزحر البِئت الاظخماُٖت، واإلاخمشل في الخإزحر ؤلاًجابي لؤلٞغاص ال٣ٍغ الخُٕى

 الٗمل.

ضاص  ،(Mackillop,2004)صعاؾت ــ  َضٞذ بلى الخٗٝغ ٖلى الخضماث التي ج٣ضم للُالب مً زال٫ بغهامج ؤلٖا

ما٫ (Career Preparation Programاإلانهي ) ت مً ألٖا ، والظي ٌؿمذ للُالب بةم٩اهُت الخُٕى في مجمٖى

وألاوكُت، و٦ظل٪ الخٗٝغ ٖلى مضي ٞاٖلُت َظٍ البرامج، واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي، وج٩ّىهذ 

م ما بحن )400الُٗىت مً ) ، وجىنلذ الضعاؾت بلى 25ــ  15( مً الكباب ال٨ىضًحن الظًً جتراوح ؤٖماَع
ً
( ٖاما

ضاص اإلانهي حؿاٖض الكباب ٖلى جدمل اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت، ٦ما حؿاٖضَم ٖلى هخاثج، م جها: ؤن بغامج ؤلٖا

ُت، وبالخالي ازخُاع ما ًدىاؾب م٘ مُىلهم واججاَاتهم.  الخٗٝغ ٖلى َبُٗت ألاوكُت الخُٖى

 الخللُم كلى الضعاؾاث الؿابلت:

ى ال٣اؾم اإلاكتر٥ الخ٣ذ الضعاؾت الخالُت م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت في مىا٢ك     ت مىيٕى الٗمل الخُىعي، َو

 ًٖ جل٪ الضعاؾاث في مىا٢كتها 
ً
 مسخلٟا

ً
بُجها وبحن جل٪ الضعاؾاث، وبن ؤزظث الضعاؾت الخالُت مؿاعا

ت، ونُاٚتها ألصواتها  ُت والبكٍغ إلاىيٕى الٗمل الخُىعي، ٩ٞاهذ حؿائالتها، وؤَضاٞها، وخضوصَا اإلاىيٖى

ا الىٓغي، مسخلٟت ٖما  َى مىظىص في جل٪ الضعاؾاث. وبَاَع

( في ازخُاع اإلاىهج 2013(، وصعاؾت )الجلٗىص،2015و٢ض اج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت م٘ صعاؾت )الجىض٫،    

(، وصعاؾت 2015(، وصعاؾت )الجىض2017،٫الىنٟي )اإلاؿخي(، ٦ما اج٣ٟذ م٘ صعاؾت )الكهغي،

ذ،2013)الجلٗىص، ٦إصاة للضعاؾت، في خحن ازخلٟذ م٘ صعاؾت  ( في ازخُاع الاؾدباهت2011(، وصعاؾت )الٍٟغ
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( التي اؾخسضمذ اإلاىهج 2017( التي اؾخسضمذ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، وصعاؾت )الخاػمي،2017)الكهغي،

( التي اؾخسضمذ اإلاىهج الاؾخيباَي، ٦ما ازخلٟذ الضعاؾت 2010الىنٟي )الىزاث٣ي(، وصعاؾت )الٛامضي،

( التي اؾخسضمذ اإلا٣ابلت Arlen S.shannon etal, 2009، وصعاؾت )(McArthur,2011الخالُت م٘ صعاؾت )

 ٦إصاة للضعاؾت.

وؤلاياٞت الٗلمُت لهظٍ الضعاؾت ًخمشل في ازخُاع مىيٕى ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت     

، خُض ٧اهذ بٌٗ جل٪  الابخضاثُت، ولم ٌؿب٤ ــ ٖلى خض ٖلم الباخض ــ ؤن هى٢ل وصعؽ َظا اإلاىيٕى

ت والكباب والغاقضًً، وجىا٢ل وا٢٘ الٗمل ا الباث اإلاغخلت الشاهٍى لضعاؾاث الؿاب٣ت جدىاو٫ َالب َو

ازغ ٖلُه، والبٌٗ آلازغ ؾعى للخإنُل الٗلمي مً  دض مىه، ؤو ًضٞ٘ بلُه ٍو الخُىعي لضحهم، وما ٣ٌُٗه ٍو

ال٢خه بالتربُت ؤلاؾالمُت، وجدضًض  مٟهىمه ومجاالجه، وؤؾالُبه زال٫ صعاؾت الٗمل الخُىعي في ؤلاؾالم ٖو

 وؤزٍغ ٖلى الٟغص واإلاجخم٘.

اع الىٓغي لهظٍ الضعاؾت لآلحي: إلاػاع الىـغي:  ؾِخم الخُغ١ في ؤلَا

 :اللمل الخؼىعي في التربُت إلاؾالمُت

اًت الاظخماُٖت، ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ      ت ٣ٞض ظاء بىٓام مخ٩امل للٖغ إلاا ٧ان ؤلاؾالم آزغ الضًاهاث الؿماٍو

، والخٗاون بحن الىاؽ في ؾبُل الخحر، وخٌ ؤلاؾالم الىاؽ ٖلى البر، والغخمت، والٗض٫ وؤلاخؿان، الخ٩اٞل

ت  ا آًاث عباهُت، وجدثها جىظحهاث هبٍى والٗمل الخُىعي ًمخاػ بحن اإلاؿلمحن بإهه ًىُل٤ مً ٢اٖضة صًيُت جدَٟؼ

ت، واخدؿاب ألاظغ واإلاشىب ذ،جا٦ض ٖلى ؤَمُت ؤلاؾهاماث اإلااصًت، والبكٍغ ، 2011ت مً هللا ؾبداهه )الٍٟغ

18.) 

ض، ٌكتر٥ ُٞه ظمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘، في مُاصًً الخُاة      والٗمل الخُىعي في التربُت ؤلاؾالمُت مىهج ٍٞغ
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ً
ْحَها َما ٧اٞت، ٦ال

َؿَبْذ( )الب٣غة:
َ
د
ْ
 (.522، 2017( )الخاػمي،286ا٦

ت ؤوانغ الخٗاون بُجهم في الخحر، ٢ا٫      والتربُت ؤلاؾالمُت حٗمل ٖلى جىز٤ُ ٖال٢ت اٞغاص اإلاجخم٘، وج٣ٍى

َؿ 
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َ
(، و٢ا٫ ؾبداهه: )َوح

 (. 2)اإلااثضة:

ى مً  ٞاألمغ مً هللا  الخُٕى ــ ُٞه صاللت ٖلى ؤَمُت الخٗاون في البر والخحر وهٟ٘ الىاؽ، بالخٗاون ــ َو

ت خىث ال٨شحر مً ألاخاصًض والخىظحهاث وألاوامغ والىىاهي التي جضزل في باب الخض ٖلى ٖمل  والؿىت الىبٍى

غة  ً، ًٞٗ ؤبي ٍَغ ُت التي ًظَب هٟٗها لآلزٍغ ما٫ الخُٖى : ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا  الخحر، والؿعي في ألٖا

ٗحن الغظل  "٧ل ؾالمى مً الىاؽ ٖلُه نض٢ت، ٧ل ًىم جُل٘ ُٞه الكمـ، ٌٗض٫ بحن الازىحن نض٢ت، َو

ا بلى  ٘ ٖلحها مخاٖه نض٢ت، وال٩لمت الُُبت نض٢ت، و٧ل زُىة ًسَُى ٖلى صابخه ُٞدمله ٖلحها، ؤو ًٞغ

٤ نض٢ت" )عواٍ البساعي في ٦خاب الجهاص والؿ مُِ ألاطي ًٖ الٍُغ (، 6022حر ــ بغ٢م الهالة نض٢ت، ٍو
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ـ هللا ٖىه ٦غبت مً ٦غب ًىم ال٣ُامت، و٢ا٫ عؾى٫ هللا  ّٟ ـ ًٖ مامً ٦غبت مً ٦غب الضهُا ه ّٟ : "مً ه

 ؾتٍر هللا في الضهُا وآلازغة، وهللا في 
ً
ومً ٌّؿغ ٖلى مٗؿغ ٌّؿغ هللا ٖلُه في الضهُا وآلازغة، ومً ؾتر مؿلما

ٍ مؿلم في ٦خاب الظ٦غ والضٖاء والخىبت والاؾخٟٛاع، بغ٢م ٖىن الٗبض ما صام الٗبض في ٖىن ؤزُه" )عوا

٤، ٧اهذ جاطي الىاؽ" (، و٢ا٫ 2699  ًخ٣لب في الجىت، في شجغة ٢ُٗها مً ْهغ ٍَغ
ً
: "ل٣ض عؤًذ عظال

(، وبظل٪ ًخطر اَخمام التربُت ؤلاؾالمُت بالٗمل 1914)عواٍ مؿلم في ٦خاب البر والهلت وآلاصاب، بغ٢م 

ً ألاؾاؾُحن للتربُت ؤلاؾالمُت خىوا قىاَض  الخُىعي، ٞال٣غآن ما اإلاهضٍع م والؿىت الىبىٍت باٖخباَع ال٨ٍغ

غ الٗامت  وؤصلت جا٦ض ؤَمُت الٗمل الخُىعي ويغوعجه للمجخم٘ ؤلاؾالمي، ٦ما ويٗذ التربُت ؤلاؾالمُت ألَا

الم ٖىض ال٣ُام به، والؿماث الباعػة التي ًيبغي ؤن ٩ًىن ٖلحها الٗمل الخُىعي، ٦ًغوعة الاخدؿاب وؤلاز

 وؤن ٩ًىن طو مىٟٗت للٟغص واإلاجخم٘، وؤَمُت ؤن ٩ًىن مىا٤ٞ لشىابذ و٢ُم ؤلاؾالم.

 أشياٌ اللمل الخؼىعي:

بت وبعاصة  أوَّل: ى ٖمل ؤو ؾلى٥ اظخماعي ًماعؾه الٟغص مً جل٣اء هٟؿه، وبٚغ الٗمل الخُىعي الٟغصي، َو

٣ىم ٖلى ٢ُم  ؤزال٢ُت ؤو اظخماُٖت ؤو بوؿاهُت ؤو صًيُت. مىه، وال ًبغي مىه ؤي مغصوص ماصي، ٍو

:
ً
 في  زاهُا

ً
، وؤوؾ٘ جإزحرا

ً
 مً الٗمل الخُىعي الٟغصي، وؤ٦ثر جىُٓما

ً
ى ؤ٦ثر جُىعا الٗمل الخُىعي اإلااؾسخي، َو

 (.84، 2013اإلاجخم٘ )ؤقدُه،

ما: أهمُت اللمل الخؼىعي: حن، َو  ًم٨ً جهي٠ُ ؤَمُت الٗمل الخُىعي ٖلى مؿخٍى

: أهمُت 
ً
 اللمل الخؼىعي للفغص:أوَّل

ٍؼ طل٪ ٖلى الٗمل وؤلابضإ      ّٟ ا٫ في اإلاجخم٘ ، ُٞد ّٗ  بإَمُخه، وؤهه ٖىهغ ٞ
ً
٨ًؿب الٟغص قٗىعا

كٍٗغ باإلهجاػ والىجاح، ٨ُٞؿبه الغيا ًٖ هٟؿه، وجدهل له الؿٗاصة والُمإهِىت، ٦ما ؤهه  والابخ٩اع، َو

لى مجخمٗه ٌؿهم في نٝغ َا٢ت الٟغص في الخحر والبىاء والُٗاء،  كٛل و٢ذ ٞغاٚه ُٞما ٌٗىص ٖلُه ٖو َو

همه لىٟؿُاتهم،  صج٘ الٟغص ٖلى جىمُت ٢ضعاجه ومهاعاجه الصخهُت مً زال٫ مسالُخه للىاؽ ٞو بالٟاثضة، َو

ض مً ٢ضعة الٟغص ٖلى اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت،  ٍؼ ظا ًىّمي ز٣خه في هٟؿه، و٢ضعجه ٖلى جدمل اإلاؿئىلُت، ٍو َو

 مً ألازال١ الخؿىت، ٧ال٠ُٗ والغخمت والٟٗى والخٗاون ومىاظهت مكا٧له وخ
ً
غّسخ ُٞه ٦شحرا لها با٢خضاع، ٍو

 (.132، 2015)الخُُب،

: أهمُت اللمل الخؼىعي للمجخمم:
ً
 زاهُا

ت في بىاء اإلاجخم٘، ٦ما ٌؿهم في جماؾ٪ اإلاجخم٘ مً      ٌؿهم الٗمل الخُىعي في بًجاص الىخضة الًٍٗى

ىّمي عوح الاهخماء لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘ )الىابلسخي، زال٫ جإ٦ُض ال٣ُم ؤلاوؿاهُ (، ٦ما 37، 2007ت الىبُلت، ٍو

٣لل البُالت،  ت، ٍو ٌؿهم في جد٤ُ٣ ألامً اإلاجخمعي، ٞهى ٌؿاٖض ٖلى ؾض خاظاث ألاٞغاص اإلااصًت واإلاٗىٍى

ؿاٖض ٖلى جدؿحن ألاويإ اإلاِٗكُت للٟئاث ال٣ٟحرة، ٦ما ٌؿاٖض ٖلى بًجاص ٞغم الٗمل مً زال ٫ حٗلم َو

٘ اإلاؿخىي الا٢خهاصي والاظخماعي والجهىى باإلاجخم٘، وجد٤ُ٣  ى وؾُلت مهمت في ٞع اإلاهاعاث اإلاسخلٟت، َو

ت والا٢خهاصًت.  الخىمُت بؿاثغ ظىاهبها الاظخماُٖت والبكٍغ
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اث٠ ٖضًضة، ًم٨ً بظمالها في آلاحي: وؿاةف اللمل الخؼىعي:  للٗمل الخُىعي ْو

وهُل زىابه، والخٗٝغ ٖلى بنالح الٟجىاث اإلاىظىصة في هٓام الخضماث   بجاخت الٟغنت للٟٓغ بغياء هللا

حر الٟغنت لؤلٞغاص لخإصًت الخضماث  في ٧ل اإلاجخم٘، وج٨مُل الٗمل الخ٩ىمي وجضُٖمه لهالر اإلاىاَىحن، وجٞى

ما٫، والاقترا٥ في اجساط ال٣غاعاث، وجباص٫ الخبراث والخ ب ٖلى اإلاؿاَمت في ألٖا جاعب م٘ بإهٟؿهم، والخضٍع

غي،  (.119، 2006مجخمٗاث ؤزغي )خٍغ

 ملىكاث اللمل الخؼىعي:

جىاولذ ٖضة صعاؾاث مىيٕى مٗى٢اث الٗمل الخُىعي، وها٢كتها بجىاهبها اإلاسخلٟت، ومً جل٪ الضعاؾاث:     

ذ،8، 2016(، وصعاؾت )ٖبضالغخمً،4، 2018صعاؾت )الهالالث، (، وصعاؾت 26، 2011(، وصعاؾت )الٍٟغ

(، وصعاؾت 97، 2008(، وصعاؾت )بغ٢اوي،24، 2009(، وصعاؾت )ٖبضالؿالم،90، 2009)الؿلُان،

غي،  (، وخضصث جل٪ الضعاؾاث ؤبغػ مٗى٢اث الٗمل الخُىعي في آلاحي: 124، 2006)خٍغ

: ملىكاث مخلللت باملخؼىق، ومنها:
ً
 أوَّل

ضم  ي٠ٗ وعي اإلاخُٕى بإَمُت وؤَضاٝ وؤؾالُب الٗمل الخُىعي، وي٠ٗ الضاُٞٗت للٗمل الخُىعي، ٖو

، والخلِ بحن مؿئىلُت الخُٕى واإلاكاٖغ  ٤ُ بحن و٢خه الخام وو٢ذ الخُٕى ٢ضعة اإلاخُٕى ٖلى الخٞى

ضم اهًباَهم، و٢لت  حن باإلاؿئىلُت، ٖو ضم قٗىع بٌٗ اإلاخُٖى الصخهُت والظاجُت هدى طوي الخاظت، ٖو

حن الخهى٫ ٖلى  م٩اؾب شخهُت مً زال٫ التزامهم بما ًى٧ل لهم مً مهام، ومداولت بٌٗ اإلاخُٖى

حن ؤزىاء مماعؾتهم للٗمل الخُىعي. هم، ووظىص الخالٞاث والهغاٖاث بحن اإلاخُٖى  جُٖى

: ملىكاث مخلللت باملجخمم، ومنها:
ً
 زاهُا

اإلاىار الؿُاسخي والاظخماعي الؿاثض في اإلاجخم٘، والظي ٢ض ًٟغى بٌٗ الهٗىباث ٖلى الجهىص     

حن ال ضم بُٖاء اإلاخُٖى ُت، ٖو ُت، وحٗضص ظهاث ؤلاقغاٝ ٖلى الخُٖى ت إلاماعؾت بٌٗ ألاوكُت الخُٖى خٍغ

الٗمل الخُىعي، وه٣و الىعي لضي بٌٗ ؤٞغاص اإلاجخم٘ بإَمُت الٗمل الخُىعي و٦ُُٟت جىُٓمه، والًٓ 

غ اإلاباوي والخجهحزاث  ضم جٞى ل، ٖو حر الخمٍى ضم جٞى الكاج٘ باإلاجخم٘ بإن الٗمل الخُىعي مًُٗت للى٢ذ، ٖو

ت الال  الم ومىابغ الضٖاة في الخض ٖلى الٗمل الخُىعي، و٢لت ؤلاصاٍع ػمت للٗمل الخُىعي، وي٠ٗ صوع ؤلٖا

 حصجُ٘ الٗمل الخُىعي مً ٢بل ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت.

 زالثا: ملىكاث مخلللت باملىـماث واملإؾؿاث الخؼىكُت، ومنها:

ضم مكاع٦ت اإلاخُٕى في     حن، ٖو بىاء الخىُٓماث والهُا٧ل الخىُٓمُت،  ٖضم وظىص بصاعة تهخم بكاون اإلاخُٖى

ضم ويىح صوع اإلاخُٕى في اإلاىٓماث  حها بإَضاٝ وؤوكُت الٗمل الخُىعي، ٖو وي٠ٗ ؤلاصاعة و٢لت ٖو

ضم ويٗه في الٗمل اإلاىاؾب ل٣ضعاجه ومُىله واؾخٗضاصاجه، وي٠ٗ اللىاثذ وألاهٓمت الخانت  ُت، ٖو الخُٖى

ضم ظاطبُت بالٗمل الخُىعي، و٢لت ؤٖضاص اإلااؾؿاث الٗ ، وي٠ٗ ؤصاء البٌٗ مجها، ٖو املت في مجا٫ الخُٕى

 ب٣ضع بم٩اهاتها اإلااصًت.
ً
 ومدهىعا

ً
 بغامجها مما ًجٗل صوعَا م٣ُضا
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اث املفؿغة لللمل الخؼىعي:  الىـٍغ

اث طاث البٗض الاظخماعي، والتي جىاولذ الٗمل الخُىعي، وصعؾذ الؿلى٥      َىا٥ الٗضًض مً الىٍٓغ

(، 2013(، و)الٗبُض،2018به، و٢ض جىاولتها ٖضة صعاؾاث، ومجها: )الهالالث، ؤلاوؿاوي اإلاغجبِ

ذ، اث التي جخالءم م٘ ؤَضاٝ 2002(، و)الباػ،2011و)الٍٟغ ( وازخاع الباخض مً جل٪ الضعاؾاث الىٍٓغ

 الضعاؾت الخالُت، وهي ٧الخالي:

ت الىؿُفُت، : الىـٍغ
ً
 وج٣ىم ٖلى آلاحي: أوَّل

خ٩ّىن مً ؤظؼاء، وحٗمل َظٍ ألاظؼاء م٘ بًٗها مً ؤظل جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع  ــ ؤن اإلاجخم٘ هٓام م٣ٗض، ٍو

 والخالخم بحن ؤظؼاءٍ. 

ظا الخ٩امل ال  ــ للمجخم٘ وؿ٤ مً الٗال٢اث الاظخماُٖت التي جخٟاٖل م٘ بًٗها بك٩ل مىٓم ومخ٩امل، َو

ال١، بال ؤن ألاوؿا١ الاظخماُٖت جسً٘ لخالت مً الخىاػن   ٖلى ؤلَا
ً
 الضًىامي. ٩ًىن جاما

ُٟي، ًم٨ً ؤن ج٣ىم صازل اليؿ٤ الاظخماعي، وهي جدل هٟؿها  ــ الخىجغاث، والاهدغاٞاث، وال٣هىع الْى

 للخ٩امل والخىاػن.
ً
 بىٟؿها ونىال

ــ الٗمل الخُىعي ٌٗض ؤخض ألاوؿا١ الاظخماُٖت التي حؿهم في الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع اإلاجخم٘، وجىمُخه وج٩امله 

غجبِ م٘ ألاوؿا١ ألا  ٣ىم الٗمل ٍو زغي ٧اليؿ٤ ألاؾغي والا٢خهاصي والتربىي، لِك٩ل البىاء الاظخماعي، ٍو

ُٟي هدُجت عجؼ ؤخض ألاوؿا١ الاظخماُٖت في ال٣ُام  الخُىعي بؿض العجؼ الظي ٢ض ًيكإ ٖىض وظىص زلل ْو

ُٟخه في البىاء الاظخماعي.  بْى

ت اللُم )املضزل اللُمي(، : هـٍغ
ً
 وج٣ىم ٖلى آلاحي:  زاهُا

ت، ٞمً زاللها ٨ًدؿب الٟغص ٢ُمه وجدك٩ل ؤصواٍع في ــ  الخيكئت الاظخماُٖت مدىع ؤؾاسخي في َظٍ الىٍٓغ

 الخُاة.

 
ً
ا لضي ألاٞغاص، ٞهي جخًمً ؤَضاٞا َؼ ــ مً زال٫ الخيكئت الاظخماُٖت ًخم ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي وحٍٗؼ

 
ً
 وؤٖغاٞا

ً
 للٗمل الخُىعي، ٞالش٣اٞت ؤلاوؿاهُت جدىي ٢ُما

ً
ً و٢ُما جغجبِ بٗمل الخحر وهٟ٘ وخب آلازٍغ

الم،  ٨دؿب الٟغص مً زال٫ ماؾؿاث اإلاجخم٘، ٧األؾغة واإلاضعؾت واإلاسجض وألانض٢اء وؤلٖا ومؿاٖضتهم، ٍو

غاٝ.  ومً زال٫ الخيكئت الاظخماُٖت جل٪ ال٣ُم وألٖا

ت الخباصٌ الاحخماعي : هـٍغ
ً
 ، وج٣ىم ٖلى آلاحي:زالثا

ت ٖلى اإلا٩اؾب وال  خؿاعة التي ًجىحها ألاٞغاص مً ٖال٢اتهم الخباصلُت.ــ جغ٦ؼ الىٍٓغ

ت الٟٗل الاظخماعي لؤلٞغاص باإلاهالر التي ًدهلىن ٖلحها هدُجت ٖال٢اتهم الخباصلُت م٘ بًٗهم،  ــ جغبِ الىٍٓغ

 ٞاؾخمغاع الخٟاٖل بُجهم مغجبِ باؾخمغاع اإلاىاٞ٘ التي ًدهلىن ٖلحها هدُجت ما بُجهم مً جٟاٖل.

 ػاص مً ــ ٧لما ٧ان ج٣ُُ
ً
 ػاص اخخما٫ ٢ُامه بظل٪ الٗمل، و٧لما ٧ان ج٣ُُمه ؾلبُا

ً
م الٟغص لىخاثج ٖمله بًجابُا

 اخخما٫ ٖضم ج٨غاع طل٪ الٗمل.



71 اللضص   

2018أهخىبغ      

ISSN 1112-4652 مت  -الجؼاةغ – مجلت صعاؾاث لجاملت كماع زلُجي ألاغىاغ
ّ
 -مجلت صولُت مدى

 

 
92 

ُت، وقٗىعٍ بالغيا  ت ٧اخترام اإلاجخم٘ له، وج٣ضًغ ؤٖماله الخُٖى ــ اإلاخُٕى الظي ًدهل ٖلى م٩اؾب مٗىٍى

ا مً اإلا٩اؾب، ؾُضٞٗه بلى ال٣ُا حَر ما٫ الخُىُٖت.ًٖ طاجه ٚو ض مً ألٖا  م بمٍؼ

 صوع املضعؾت الابخضاةُت في غغؽ كُم اللمل الخؼىعي:

 نالخحن،     
ً
ت التي ٖهض بلحها اإلاجخم٘ بٖضاص ؤبىاءٍ وجيكئتهم ل٩ُىهىا ؤٞغاصا اإلاضعؾت هي اإلااؾؿت التربٍى

 مؿخُٗىت في طل٪ بىؾاثل في م٣ضمتها اإلاٗلم واإلاىاهج وألاوكُت لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها.

ا.      حَر ومً ؤَضاٝ اإلاضعؾت الابخضاثُت ٚغؽ ال٣ُم ؤلاًجابُت بإهىاٖها: الضًيُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت ٚو

 ،ً ً ٖال٢اث اظخماُٖت م٘ آلازٍغ ومً ؤَم ال٣ُم والاججاَاث التي ًيبغي ٚغؾها في هٟىؽ اإلاخٗلمحن، ج٩ٍى

والش٣ت بالىٟـ، وجدمل اإلاؿئىلُت واخترام ج٣ىم ٖلى اإلادبت والخٗاون وألالٟت والاخترام اإلاخباص٫ والخ٣ضًغ 

٤ُ بُجهما )ٖؿ٨غ،  (.172، 2017ألاهٓمت وال٣ىاهحن، وحٛلُب اإلاهلخت الٗامت ٖلى اإلاهلخت الخانت ؤو الخٞى

لى مضعؾخه      وحٗض ٢ُم الٗمل الخُىعي مً ال٣ُم الاظخماُٖت طاث اإلاغصوص ؤلاًجابي ٖلى الُالب، ٖو

ُت، ما صامذ جل٪  ومجخمٗه، ولظل٪ ٧ان مً مؿئىلُت ما٫ الخُٖى اإلاضعؾت جدٟحز َالبها ٖلى اإلاكاع٦ت في ألٖا

ُت واظخماُٖت وهٟؿُت بًجابُت ٖلحهم، وبجاخت الٟغنت لهم إلاماعؾت الٗمل  اإلاكاع٦ت ؾخٗىص بىىاجج مٗٞغ

حر البِئت اإلاىاؾبت لخل٪ اإلاماعؾت صازل اإلاضعؾت وزاعظها )اإلاعجب، ٗخمض هج33، 2011الخُىعي، وجٞى اح (، َو

الٗمل الخُىعي اإلاغجبِ باإلاضعؾت ٖلى ع٧اثؼ مدضصة مً الًغوعي مغاٖاتها، ومجها: ٖضم وظىص م٣ابل ماصي 

، واجهاٝ اإلاخُٕى بالجضًت وجدمل  بت لضي اإلاخُٕى هٓحر ما٣ًىم به اإلاخُٕى مً زضماث، وجىٞغ ال٣ضعة والٚغ

ه اإلاضعؾت لًمان خؿً ألاصاء اإلاؿئىلُت ًٖ الٗمل الظي ٣ًىم به، وؤن ًخ٣بل اإلاخُٕى بقغاٝ وجىظُ

م اإلاخُىٖحن الغواص وج٣ضًم الك٨غ  ، وج٨ٍغ ضم الخ٣لُل مً قإن اإلاخُٕى واهخٓام الٗمل الخُىعي، ٖو

ان لهم )الجىض٫،  (.2015،68والٗٞغ

غؾها،      ٤ بحن حٗلُم ال٣ُم ٚو ت هي ٢ًُت الخٍٟغ  في الؿاخت التربٍى
ً
ت التي جشحر ظضال ومً ال٣ًاًا التربٍى

م٨ً الخ خماص ٖلى ه٣ل اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث، وهي ؤقبه بٗملُت ٍو ٤ في طل٪، بإن حٗلُم ال٣ُم َى الٖا ٍٟغ

الخل٣حن، ؤما ٚغؽ ال٣ُم ٞةجها جخجاوػ مغخلت ه٣ل اإلاٗلىماث بلى مساَبت الجاهب الىظضاوي، زم ه٣ل َظٍ 

 (.244، 2008ال٣ُمت بلى الجاهب الؿلى٧ي الخغ٧ي )مغصاص،

 ٞمً زال٫ اإلاضعؾت الا     
ً
ا بخضاثُت ًم٨ً ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالبها، وطل٪ ٖىضما ًخم حٗلُمها هٍٓغ

 مً زال٫ ألاوكُت اإلاضعؾُت، 
ً
ٖلى ق٩ل مٗاٝع ومٗلىماث، مً زال٫ اإلاىاهج الضعاؾُت، وجماعؽ ٖملُا

ىضما جخمشل جل٪ ال٣ُم في ؾلى٥ بصاعة اإلاضعؾت ومٗلمحها، ٞخ٩ىن الغخمت،  صازل اإلاضعؾت وزاعظها، ٖو

ً ؾمت مالػمت لجمُ٘ الٗاملحن في و  ال٠ُٗ، واللحن، والخٗاون، والخ٩اٞل، وخب الخحر، ومؿاٖضة آلازٍغ

ُت ٣ًىم بها الُالب، ٖىض طل٪ ًم٨ً ٚغؽ  اصٞت لؤلٖما٫ الخُٖى هبذ َىا٥ مماعؾت مىٓمت َو اإلاضعؾت، ٍو

 .٢ُم الٗمل الخُىعي، وحٗهضَا بال٣ضوة والدصجُ٘ ؤلاًجابي إلاً ًماعؾها مً الُالب
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 إلاحغاءاث املىهجُت للضعاؾت:

 مىهجُت الضعاؾت:

 مىهج الضعاؾت:

اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي بإؾلىب البدض اإلاؿخي، ٞهى ألاوؿب لىن٠ الٓاَغة اإلاغاص صعاؾتها     

.
ً
 و٦ُُٟا

ً
 ٦مُا

ً
ّٗبر ٖجها حٗبحرا  ٦ما هي في الىا٢٘ )ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت(، َو

 مجخمم الضعاؾت:

ج٩ّىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمُ٘ مٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت في مضاعؽ الخٗلُم الٗام الخ٩ىمي الجهاعي،     

ضصَم ) ، ٌٗملىن في )9794ٖو
ً
اى )وػاعة الخٗلُم، 518( مٗلما  (.10َـ، 1439( مضعؾت ابخضاثُت بمضًىت الٍغ

 كُىت الضعاؾت:

    ٣ ، وهي جمشل 392ت الٗكىاثُت الٗى٣ىصًت، وبلٜ ٖضصَا )جم ازخُاع ُٖىت الضعاؾت بالٍُغ
ً
% مً 4( مٗلما

  إلاٗاصلت ؾدًُٟ زامبؿىن ؤلاخهاثُت  إلاجخم٘ 
ً
م ؤن الخض ألاصوى لُٗىت الضعاؾت َب٣ا مجخم٘ الضعاؾت، ٚع

 َى )9794ًبلٜ )
ً
ت 370( مٗلما ، و٧اهذ وخضة الازخُاع هي اإلاضعؾت، خُض ٢ام الباخض بازخُاع مجمٖى

ً
( مٗلما

ضصَا ) اى.15مً اإلاضاعؽ، ٖو غب ووؾِ ( الٍغ  ( مضعؾت، مىػٖت ٖلى )قما٫ وظىىب وقغ١ ٚو

 مىهجُت حمم البُاهاث: 

ما: مهاصع البُاهاث ألاولُت اإلاخمشلت في الاؾدباهت التي      ً عثِؿُحن للبُاهاث، َو حٗخمض الضعاؾت ٖلى مهضٍع

ع البُاهاث الشاهىٍت التي جتر٦ؼ ٖلى ال٨خب ٢ام الباخض بةٖضاصَا لجم٘ البُاهاث مً اإلابدىزحن، ومهاص

غ اإلايكىعة.   واإلاغاظ٘ والضوعٍاث والضعاؾاث الٗلمُت، والخ٣اٍع

 أصاة الضعاؾت: 

حٗخمض الضعاؾت ٖلى الاؾدباهت ؤصاة عثِؿُت لجم٘ البُاهاث، و٢ض ج٩ىهذ الاؾدباهت في نىعتها الجهاثُت مً     

ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، وطل٪ ٖلى ( ٖباعة م٣ؿمت ٖلى ؤعبٗت مداوع جدىاو٫ 34)

 الىدى الخالي:

: خ٩ىن مً ) املدىع ألاٌو  ( ٖباعاث.9ًدىاو٫ ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، ٍو

خ٩ىن ًدىاو٫ ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلا املدىع الثاوي: ٗلم، ٍو

 ( ٖباعاث.8مً )

ًدىاو٫ ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ ألاوكُت  املدىع الثالث:

خ٩ىن مً )  ( ٖباعاث.9اإلاضعؾُت، ٍو

خ٩ىن مً ) املدىع الغابم:  ( ٖباعاث.8ًدىاو٫ مٗى٢اث ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، ٍو

ى ًخ٩ىن مً زمـ اؾخجاباث جخمشل في )مىا٤ٞ و٢ض اٖ    خمض الباخض ٖلى م٣ُاؽ ل٨ُغث )الخماسخي(، َو

بكضة، مىا٤ٞ، مىا٤ٞ بلى خض ما، ٚحر مىا٤ٞ، ٚحر مىا٤ٞ بكضة(، ولخدضًض َى٫ زالًا اإلا٣ُاؽ الخماسخي 

ٖلى ٖضص  (، زم ج٣ؿُمه4=1-5)الخضوص الضهُا والٗلُا ( اإلاؿخسضم في مداوع الضعاؾت، جم خؿاب اإلاضي )
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(  بٗض طل٪ جم بياٞت َظٍ ال٣ُمت بلى 0.80= 4/5زالًا اإلا٣ُاؽ للخهى٫ ٖلى َى٫ الخلُت الصخُذ ؤي )

لى لهظٍ الخلُت،  ؤ٢ل ٢ُمت في اإلا٣ُاؽ ) ؤو بضاًت اإلا٣ُاؽ وهي الىاخض الصخُذ( وطل٪ لخدضًض الخض ألٖا

٨ظا ؤنبذ َى٫ الخالًا ٦ما ًخطر مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )  (:1َو

 

 ( جدضًض فئاث امللُاؽ املخضعج الخماس ي1عكم )حضٌو 

 غحر مىافم بشضة غحر مىافم ئلى خض ما مىافم مىافم بشضة

4.21 – 5.0 3.41 – 4.20 2.61 – 3.40 1.81 – 2.60 1 – 1.80 

 

  صضق أصاة الضعاؾت: 

، وطل٪ للخد٤٣ مً نض١ ؤصاة الضعاؾت اؾخسضم الباخض )الهض١ الٓاَغي، ونض١ الاحؿا١ الضازلي(    

 ٖلى الىدى الخالي:

 الصضق الـاهغي ألصاة الضعاؾت )صضق املدىمحن(:

بٗض الاهتهاء مً بىاء ؤصاة الضعاؾت والتي جدىاو٫ "ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً     

لب مً 
ُ
اإلاد٨محن وظهت هٓغ اإلاٗلمحن"، جم ٖغيها ٖلى ٖضص مً اإلاد٨محن وطل٪ لالؾترقاص بأعائهم، و٢ض َ

مك٩ىعًٍ ببضاء الغؤي خى٫ مضي ويىح الٗباعاث ومضي مالثمتها إلاا ويٗذ ألظله، ومضي مىاؾبت الٗباعاث 

غ الاؾدباهت، وبىاء ٖلى  للمدىع الظي جيخمي بلُه، م٘ وي٘ الخٗضًالث والا٢تراخاث التي ًم٨ً مً زاللها جٍُى

بةظغاء الخٗضًالث الالػمت التي اج٤ٟ ٖلحها ٚالبُت  الخٗضًالث والا٢تراخاث التي ؤبضاَا اإلاد٨مىن، ٢ام الباخض

 اإلاد٨محن، مً حٗضًل بٌٗ الٗباعاث وخظٝ ٖباعاث ؤزغي، ختى ؤنبذ الاؾخبُان في نىعجه الجهاثُت.

 صضق الاحؿاق الضازلي ألصاة الضعاؾت:

 ٖلى ُٖىت     
ً
اؾخُالُٖت بٗض الخإ٦ض مً الهض١ الٓاَغي ألصاة الضعاؾت ٢ام الباخض بخُب٣ُها مُضاهُا

ت الهض١ الضازلي 50م٩ىهت مً ) لى بُاهاث الُٗىت جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن إلاٗٞغ ( مٗلم، ٖو

لالؾدباهت خُض جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن صعظت ٧ل ٖباعة مً ٖباعاث الاؾدباهت بالضعظت ال٩لُت للمدىع 

 الظي جيخمي بلُه الٗباعة ٦ما جىضر طل٪ الجضاو٫ الخالُت.

 

( ملامالث اعجباغ بحرؾىن للباعاث )غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاةُت( 2عكم )حضٌو 

 بالضعحت اليلُت ليل مدىع 

كُم اللمل الخؼىعي 

املؼلىب غغؾها لؼالب 

 املغخلت الابخضاةُت

ؾبل غغؽ كُم اللمل 

الخؼىعي لؼالب 

املغخلت الابخضاةُت مً 

 زالٌ املللم

ؾبل غغؽ كُم اللمل 

ىعي لؼالب املغخلت الخؼ

الابخضاةُت مً زالٌ 

 ألاوشؼت املضعؾُت

ملىكاث غغؽ كُم 

اللمل الخؼىعي لؼالب 

 املغخلت الابخضاةُت
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 اللباعة
ملامل 

 الاعجباغ
 اللباعة

ملامل 

 الاعجباغ
 اللباعة

ملامل 

 الاعجباغ
 اللباعة

ملامل 

 الاعجباغ

1 0.558** 1 0.607** 1 0.727** 1 0.662** 

2 0.526** 2 0.539** 2 0.745** 2 0.723** 

3 0.670** 3 0.643** 3 0.741** 3 0.761** 

4 0.707** 4 0.800** 4 0.724** 4 0.791** 

5 0.696** 5 0.821** 5 0.796** 5 0.772** 

6 0.720** 6 0.775** 6 0.701** 6 0.674** 

7 0.605** 7 0.730** 7 0.755** 7 0.595** 

8 0.736** 8 0.798** 8 0.719** 8 0.642** 

9 0.751** - - 9 0.757** - - 

  0.01صاٌ كىض مؿخىي  **

 

( ملامالث اعجباغ بحرؾىن ملداوع )غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاةُت( 3حضٌو عكم )

 بالضعحت اليلُت لَلصاة

 ملامل الاعجباغ املدىع  م

 **0.720 الابخضاةُتكُم اللمل الخؼىعي املؼلىب غغؾها لؼالب املغخلت  1

 **0.812 ؾبل غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاةُت مً زالٌ املللم 2

3 
ؾبل غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاةُت مً زالٌ 

 ألاوشؼت املضعؾُت
0.838** 

 **0.644 ملىكاث غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاةُت 4

  0.01كىض مؿخىي صاٌ  **

ظا ٌُٗي 0.01( ؤن ظمُ٘ الٗباعاث واإلاداوع صالت ٖىض مؿخىي )3،  2ًخطر مً زال٫ الجضاو٫ ع٢م )     ( َو

صاللت ٖلى اعجٟإ مٗامالث الاحؿا١ الضازلي، ٦ما ٌكحر بلى ماقغاث نض١ مغجٟٗت و٧اُٞت ًم٨ً الىزى١ بها 

 في جُب٤ُ الضعاؾت الخالُت.

 زباث أصاة الضعاؾت :

( ًىضر مٗامل ٢4ام الباخض ب٣ُاؽ زباث الضعاؾت باؾخسضام مٗامل زباث الٟا٦غوهبار، والجضو٫ ع٢م )    

 الشباث إلاداوع ؤصاة الضعاؾت وطل٪ ٦ما ًلي:
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 ( ملامل ألفاهغوهبار للُاؽ زباث أصاة الضعاؾت4حضٌو عكم )

كضص  املدىع  الغكم

 اللباعاث

 ملامل الثباث

 0.826 9 غؾها لؼالب املغخلت الابخضاةُتكُم اللمل الخؼىعي املؼلىب غ 1

2 
ؾــبل غــغؽ كــُم اللمــل الخؼــىعي لؼــالب املغخلــت الابخضاةُــت مــً 

 زالٌ املللم
8 0.860 

3 
ؾــبل غــغؽ كــُم اللمــل الخؼــىعي لؼــالب املغخلــت الابخضاةُــت مــً 

 زالٌ ألاوشؼت املضعؾُت
9 0.895 

 0.854 8 ُتملىكاث غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاة 4

 0.916 34 الثباث الىلي

 

، خُض بلٛذ ٢ُمت 4ًخطر مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )    
ً
( ؤن م٣ُاؽ الضعاؾت ًخمخ٘ بصباث م٣بى٫ بخهاثُا

( وهي صعظت زباث ٖالُت، ٦ما جغاوخذ مٗامالث زباث ؤصاة الضعاؾت ما بحن 0.916مٗامل الشباث ال٩لُت )ؤلٟا( )

 باث مغجٟٗت ًم٨ً الىزى١ بها في جُب٤ُ الضعاؾت الخالُت. (، وهي مٗامالث ز0.895،  0.826)

 ألاؾالُب إلاخصاةُت املؿخسضمت :

لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت وجدلُل البُاهاث التي جم ججمُٗها، ٣ٞض جم اؾخسضام الٗضًض مً ألاؾالُب     

 Statistical Package for Socialؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت باؾخسضام الخؼم ؤلاخهاثُت للٗلىم الاظخماُٖت 

Sciences ( بالغمؼ 
ً
(، وبٗض طل٪ جم خؿاب اإلا٣اًِـ ؤلاخهاثُت الخالُت: SPSSوالتي ًغمؼ لها ازخهاعا

ُُٟت ألٞغاص الضعاؾت، مٗامل اعجباٍ  ت للخٗٝغ ٖلى الخهاثو الاظخماُٖت والْى الخ٨غاعاث واليؿب اإلائٍى

ألصاة الضعاؾت، مٗامل ؤلٟا٦غوهبار ( لخؿاب نض١ الاحؿا١ الّضازلي Pearson Correlationبحرؾىن)

(Cronbach's Alpha " لخؿاب مٗامل زباث اإلاداوع اإلاسخلٟت ألصاة الضعاؾت، اإلاخىؾِ الخؿابي )Mean "

ت مضي اعجٟإ ؤو اهسٟاى اؾخجاباث ؤٞغاص الضعاؾت ًٖ اإلاداوع الغثِؿت )مخىؾُاث الٗباعاث(،  وطل٪ إلاٗٞغ

خؿب ؤٖلى مخىؾِ خؿابي، جم اؾخسضام الاهدغاٝ اإلاُٗاعي م٘ الٗلم بإهه ًُٟض في جغجِب اإلاداوع 

"Standard Deviation"  للخٗٝغ ٖلى مضي اهدغاٝ اؾخجاباث ؤٞغاص الضعاؾت ل٩ل ٖباعة مً ٖباعاث مخٛحراث

 الضعاؾت، ول٩ل مدىع مً اإلاداوع الغثِؿت ًٖ مخىؾُها الخؿاب.

 كغض هخاةج الضعاؾت ومىاكشتها

خاثج الضاعؾت اإلاُضاهُت ومىا٢كتها مً زال٫ ٖغى بظاباث ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ًدىاو٫ َظا الجؼء ٖغى ه    

 ٖباعاث الاؾدباهت وطل٪ باإلظابت ًٖ ؤؾئلت الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي:
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: ما كُم اللمل الخؼىعي املؼلىب غغؾها لؼالب املغخلت الابخضاةُت؟  الؿإاٌ ألاٌو

ا لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت ؛ جم خؿاب الخ٨غاعاث للخٗٝغ ٖلى ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾه    

ت واإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٝ اإلاُٗاعي الؾخجاباث ؤٞغاص الضعاؾت، وطل٪ ٖلى الىدى  واليؿب اإلائٍى

 الخالي:

 ( الخىغاعاث واليؿب املئىٍت واملخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاف امللُاعي َّلؾخجاباث5حضٌو عكم )

 ُم اللمل الخؼىعي املؼلىب غغؾها لؼالب املغخلت الابخضاةُتأفغاص الضعاؾت خٌى ك 

 اللباعاث م

 صعحت املىافلت

بي
ؿا

لح
ؽ ا

ؾ
خى

امل
ي   ع

ُا
ملل

ف ا
غا

د
الاه

 

بت
غج

ال
 

ضة
ش

م ب
اف

مى
 

م
اف

مى
ما 

ض 
خ

ى 
ئل

م 
اف

مى
حر 

غ
م  

اف
مى

حر 
غ

ضة
ش

ب
 

1 
لــــــب ألاظــــــغ واإلاشىبــــــت مــــــً  الاخدؿــــــاب َو

 هللا ٖؼ وظل. 

٥ 340 38 12 2 - 
4.83 0.49 1 

٪ 86.7 9.7 3.1 .5 - 

 جد٤ُ٣ عوح الخ٩اٞل الاظخماعي.  3
٥ 274 106 12 - - 

4.67 0.53 2 
٪ 69.9 27.0 3.1 - - 

5 .ً  خب البظ٫ والُٗاء لآلزٍغ
٥ 260 120 12 - - 

4.63 0.54 3 
٪ 66.3 30.6 3.1 - - 

7 .ً  الكٗىع باالهخماء والىالء للَى
٥ 290 64 32 6 - 

4.63 0.70 4 
٪ 74.0 16.3 8.2 1.5 - 

8 .ً  الخٗاون واإلاكاع٦ت م٘ آلازٍغ
٥ 250 114 28 - - 

4.57 0.62 5 
٪ 63.8 29.1 7.1 - - 

 ال٣ضعة ٖلى جدمل اإلاؿئىلُت.  4
٥ 252 110 30 - - 

4.57 0.63 6 
٪ 64.3 28.1 7.7 - - 

 مبضؤ الكىعي وج٣بل آلاعاء ألازغي.  9
٥ 238 120 30 4 - 

4.51 0.68 7 
٪ 60.7 30.6 7.7 1.0 - 

2 
ً ولــــــــــــى ٧ــــــــــــاهىا ٚحــــــــــــر  مؿــــــــــــاٖضة آلازــــــــــــٍغ

 مٗغوٞحن. 

٥ 252 94 40 2 4 
4.50 0.78 8 

٪ 64.3 24.0 10.2 .5 1.0 

 خؿً الخٗامل م٘ و٢ذ الٟغاٙ.  6
٥ 224 122 40 6 - 

4.44 0.74 9 
٪ 57.1 31.1 10.2 1.5 - 

 - 0.42 4.59 م للمدىع اإلاخىؾِ الخؿابي الٗا



71 اللضص   

2018أهخىبغ      

ISSN 1112-4652 مت  -الجؼاةغ – مجلت صعاؾاث لجاملت كماع زلُجي ألاغىاغ
ّ
 -مجلت صولُت مدى

 

 
98 

( ؤن مدىع ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت 5ًخطر مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )    

( ٖباعاث، ظاءث ظمُٗها بضعظت اؾخجابت )مىا٤ٞ بكضة(، خُض جتراوح اإلاخىؾُاث 9الابخضاثُت ًخًمً )

 (.4.83،  4.44الخؿابُت لهم بحن )

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ 0.42( باهدغاٝ مُٗاعي )4.59ٗام لٗباعاث اإلادىع )بلٜ اإلاخىؾِ الخؿابي ال     (، َو

مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، ومً 

لب ألاظغ واإلاشىبت مً هللا ٖؼ وظل، و٦ظل٪ جد٤ُ٣ عوح الخ٩اٞل الاظخ ماعي، ؤبغػ جل٪ ال٣ُم )الاخدؿاب َو

.)ً ً، والكٗىع باالهخماء والىالء للَى  بياٞت بلى خب البظ٫ والُٗاء لآلزٍغ

والٗباعاث الخالُت جىا٢ل بىٕى مً الخٟهُل  ؤٖلى ٖباعجحن وؤ٢ل ٖباعجحن بمدىع ٢ُم الٗمل الخُىعي     

اوي، والٗباعاث ( بالترجِب ألاو٫ والش3،  1اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، خُض ظاءث الٗباعاث )

 ( بالترجِب الشامً والخاؾ٘، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:6،  2)

لب ألاظغ واإلاشىبت مً هللا ٖؼ وظل( باإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ 1ظاءث الٗباعة ع٢م ) - ( وهي )الاخدؿاب َو

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى 0.49( واهدغاٝ مُٗاعي )4.83خؿابي ) ؤن (، َو

لب ألاظغ واإلاشىبت مً هللا ٖؼ وظل مً ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت  الاخدؿاب َو

الابخضاثُت، ٞالٗمل الخُىعي ًىُل٤ مً ٢اٖضة صًيُت ٢اثمت ٖلى صٖىة ؤلاؾالم الىاؽ لٗمل الخحر وهٟ٘ 

ً، خُض في طل٪ ؤظغ ومشىبت ًىالها ال٣اثم ٖلُه، و٢ض ظاءث َظٍ الى دُجت مخىا٣ٞت م٘ ماجىنلذ له آلازٍغ

ذ،  ُت، ٞالٗمل 2011صعاؾت )الٍٟغ ما٫ الخُٖى ( في ؤن الضاٞ٘ الضًجي مً الضواٞ٘ اإلاهمت للمكاع٦ت في ألٖا

ت الاؾالمُت ٦ما ط٦غث طل٪ صعاؾت )الخاػمي،  (، و٦ظل٪ 2017الخُىعي ًخًمً ال٨شحر مً ال٣ُم التربٍى

ألاظغ واإلاشىبت في آلازغة ٌٗض صاٞ٘ مً صواٞ٘ الٗمل ( مً ؤن َلب 2015ماجىنلذ له صعاؾت )الجىض٫، 

 الخُىعي.

( وهي )جد٤ُ٣ عوح الخ٩اٞل الاظخماعي( باإلاغجبت الشاهُت بمخىؾِ خؿابي 3ظاءث الٗباعة ع٢م ) -

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؤن جد٤ُ٣ 0.53( واهدغاٝ مُٗاعي )4.67) (، َو

عي مً ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، و٢ض اج٣ٟذ عوح الخ٩اٞل الاظخما

( التي جىنلذ بلى ؤن الخ٩اٞل الاظخماعي ٌٗض مً 2017هدُجت الضعاؾت الخالُت م٘ هدُجت صعاؾت )الخاػمي، 

ذ،  ي جىنلذ ( الت٢2011ُم الٗمل الخُىعي،  ٦ما جىا٣ٞذ هدُجت الضعاؾت الخالُت م٘ هدُجت صعاؾت )الٍٟغ

 بلى ؤن الٗمل الخُىعي ًد٤٣ الخ٩اٞل الاظخماعي.

ً ولى ٧اهىا ٚحر مٗغوٞحن( باإلاغجبت الشامىت بمخىؾِ 2ظاءث الٗباعة ع٢م ) - ( وهي )مؿاٖضة آلازٍغ

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؤن 0.78( واهدغاٝ مُٗاعي )4.50خؿابي ) (، َو

ً ولى ٧ا هىا ٚحر مٗغوٞحن مً ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، مؿاٖضة آلازٍغ

ً َى مً ٢ُم الٗمل الخُىعي ٦ما جىنلذ له صعاؾت )الخاػمي،   (.2017ٞاإلخؿان لآلزٍغ
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( وهي )خؿً الخٗامل م٘ و٢ذ الٟغاٙ( باإلاغجبت الخاؾٗت بمخىؾِ خؿابي 6ظاءث الٗباعة ع٢م ) -

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؤن خؿً 0.74عي )( واهدغاٝ مُٗا4.44) (، َو

ٗض الٗمل  الخٗامل م٘ و٢ذ الٟغاٙ مً ٢ُم الٗمل الخُىعي اإلاُلىب ٚغؾها لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، َو

ما٫ التي ٌكٛل بها و٢ذ ٞغاٙ الُالب؛ إلاا له مً ؤزاع بًجابُت ٖلى الُالب  ؤهٟؿهم الخُىعي مً ؤوؿب ألٖا

لى مجخمٗهم.  ٖو

 الؿإاٌ الثاوي: ما ؾبل غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاةُت مً زالٌ املللم؟

للخٗٝغ ٖلى ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم؛ جم خؿاب     

اعي الؾخجاباث ؤٞغاص الضعاؾت، وطل٪ ٖلى الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىٍت واإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٝ اإلاُٗ

 الىدى الخالي:

 

 ( الخىغاعاث واليؿب املئىٍت واملخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاف امللُاعي َّلؾخجاباث6حضٌو عكم )

 أفغاص الضعاؾت خٌى ؾبل غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاةُت مً زالٌ املللم 

 اللباعاث م

 صعحت املىافلت
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2 
ًا٦ض اإلاٗلم ٖلى ؤَمُت الٗمل 

 الخُىعي ٦ًُٟلت خض ٖلحها ؤلاؾالم.

٥ 296 92 4 - - 
4.74 0.46 1 

٪ 75.5 23.5 1.0 - - 

1 
٩ًىن اإلاٗلم ٢ضوة لُالبه في اإلاكاع٦ت 

ما  ُت.باأٖل ٫ الخُٖى  

٥ 272 106 14 - - 
4.66 0.55 2 

٪ 69.4 27.0 3.6 - - 

3 
ًدغم اإلاٗلم ٖلى جىيُذ اإلاؿئىلُت 

ً واإلاجخم٘.  ججاٍ الَى

٥ 266 114 12 - - 
4.65 0.54 3 

٪ 67.9 29.1 3.1 - - 

6 

ؼ اإلاٗلم َالبه ٖلى اإلاكاع٦ت في  ّٟ ًد

ُت ) ؤؾبٕى  اإلاىاؾباث الخُٖى

غة، اإلاؿاظض، الُىم الىٓاٞت، الصج

.)..  الٗالمي للخُٕى

٥ 248 108 34 2 - 

4.54 0.67 4 
٪ 63.3 27.6 8.7 0.5 - 

8 
ًغبِ اإلاٗلم بحن ٢ُم الٗمل الخُىعي 

ت )الىا٢٘(.  وألاخضار الجاٍع

٥ 206 134 50 2 - 
4.39 0.72 5 

٪ 52.6 34.2 12.8 0.5 - 

4 
ٌٗغى اإلاٗلم ٢هو الغواص في الٗمل 

ىعي.الخُ  

٥ 210 130 48 4 - 
4.39 0.74 6 

٪ 53.6 33.2 12.2 1.0 - 
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 اللباعاث م

 صعحت املىافلت

ؽ
ؾ

خى
امل

 
بي

ؿا
لح

ا
ي   ع

ُا
ملل

ف ا
غا

د
الاه

 

بت
غج

ال
 

ضة
ش

م ب
اف

مى
 

م
اف

مى
 

ما
ض 

خ
ى 

 ئل

م
اف

مى
حر 

 غ

م 
اف

مى
حر 

غ

ضة
ش

 ب

5 

ًغبِ اإلاٗلم بحن ما في اإلا٣غعاث 

الضعاؾُت مً مٗاٝع ب٣ُم الٗمل 

 الخُىعي.

٥ 214 122 50 6 - 

4.39 0.77 7 
٪ 54.6 31.1 12.8 1.5 - 

7 

اعة  ٌكاع٥ اإلاٗلم َالبه في ٍػ

ُت )اإلااؾؿاث  اإلااؾؿاث الخُٖى

ت، صاع ألاًخام..(.الخح ًر  

٥ 194 140 48 10 - 

4.32 0.79 8 
٪ 49.5 35.7 12.2 2.6 - 

 - 0.47 4.51 اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام للمدىع 

 

( ؤن مدىع ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً 6ًخطر مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )    

ها بضعظت اؾخجابت )مىا٤ٞ بكضة(، خُض جتراوح اإلاخىؾُاث ( ٖباعاث، ظاءث ظم8ُٗزال٫ اإلاٗلم ًخًمً )

 (.4.74،  4.32الخؿابُت لهم بحن )

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ 0.47( باهدغاٝ مُٗاعي )4.51بلٜ اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام لٗباعاث اإلادىع )     (، َو

بخضاثُت مً زال٫ مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الا 

اإلاٗلم، ومً ؤبغػ جل٪ الؿبل )ؤن ًا٦ض اإلاٗلم ٖلى ؤَمُت الٗمل الخُىعي ٦ًُٟلت خض ٖلحها ؤلاؾالم، 

ُت، بياٞت بلى ؤن ًدغم اإلاٗلم ٖلى  ما٫ الخُٖى و٦ظل٪ ؤن ٩ًىن اإلاٗلم ٢ضوة لُالبه في اإلاكاع٦ت  باأٖل

ً اإلاجخم٘(.  جىيُذ اإلاؿئىلُت ججاٍ الَى

ت جىا٢ل بىٕى مً الخٟهُل  ؤٖلى ٖباعجحن وؤ٢ل ٖباعجحن بمدىع ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل والٗباعاث الخالُ

( بالترجِب ألاو٫ والشاوي، 1،  2الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم ، خُض ظاءث الٗباعجحن )

 ( بالترجِب الؿاب٘  والشامً، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:7،  5والٗباعجحن )

( وهي )ًا٦ض اإلاٗلم ٖلى ؤَمُت الٗمل الخُىعي ٦ًُٟلت خض ٖلحها ؤلاؾالم( 2ع٢م ) ظاءث الٗباعة -

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بكضة بحن 0.46( واهدغاٝ مُٗاعي )4.74باإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي ) (، َو

ؾالم مً ؾبل ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؤن ٢ُام اإلاٗلم بالخإ٦ُض ٖلى ؤَمُت الٗمل الخُىعي ٦ًُٟلت خض ٖلحها ؤلا 

ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم، و٢ض اج٣ٟذ هدُجت الضعاؾت الخالُت 

( والتي جىنلذ بلى ؤن ػعٕ اإلاباصت وال٣ُم ؤلاؾالمُت التي جدض ٖلى الٗمل 2013م٘ هدُجت صعاؾت )الجلٗىص، 

الخُىعي لضي الُالب، ٦ما جىا٣ٞذ َظٍ الىدُجت م٘ الخُىعي مً ألاؾالُب التي ًم٨ً اجباٖها لخىمُت الٗمل 
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ت ؤلاؾالمُت، 2017ماجىنلذ له صعاؾت )الخاػمي،  ( مً ؤن الٗمل الخُىعي ًخًمً ال٨شحر مً ال٣ُم التربٍى

 وؤن الضاٞ٘ الضًجي ٌٗض مً صواٞ٘ الٗمل الخُىعي.

ما1ظاءث الٗباعة ع٢م ) - ُت( باإلاغجبت الشاهُت ( وهي )٩ًىن اإلاٗلم ٢ضوة لُالبه في اإلاكاع٦ت باأٖل ٫ الخُٖى

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص 0.55( واهدغاٝ مُٗاعي )4.66بمخىؾِ خؿابي ) (، َو

ُت مً ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل  ما٫ الخُٖى الضعاؾت ٖلى ؤن ٧ىن اإلاٗلم ٢ضوة لُالبه في اإلاكاع٦ت باأٖل

اج٣ٟذ هدُجت الضعاؾت الخالُت م٘ هدُجت صعاؾت  الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم، و٢ض

(law,2008 بحن واإلادُُحن بالُالب، والظًً ًضٖمىن ( والتي جىنلذ بلى ؤن الخإزحر ؤلاًجابي لؤلٞغاص ال٣ٍغ

.ً  الٗمل الخُىعي مً اإلااقغاث التي جض٫ ٖلى الخيبا ب٣ُام الُالب بالخُٕى ومؿاٖضة آلازٍغ

اإلاٗلم بحن ما في اإلا٣غعاث الضعاؾُت مً مٗاٝع ب٣ُم الٗمل ( وهي )ًغبِ 5ظاءث الٗباعة ع٢م ) -

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ 0.77( واهدغاٝ مُٗاعي )4.39الخُىعي( باإلاغجبت الؿابٗت بمخىؾِ خؿابي ) (، َو

مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؤن ٢ُام اإلاٗلم بالغبِ بحن ما في اإلا٣غعاث الضعاؾُت مً مٗاٝع ب٣ُم 

مً ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم، ٞاإلاٗلم بما  الٗمل الخُىعي

لضًه مً مدهى٫ ٖلمي، وزبرة ٖملُت، ٢اصع ٖلى الغبِ بحن مافي اإلا٣غعاث الضعاؾُت مً مٗلىماث ومٗاٝع 

ت ب٣ُم الٗمل الخُىعي التي جغجبِ بالجاهب الىظضاوي والؿلى٧ي للُالب.  هٍٓغ

ت، صاع 7عة ع٢م )ظاءث الٗبا - ُت )اإلااؾؿاث الخحًر اعة اإلااؾؿاث الخُٖى ( وهي )ٌكاع٥ اإلاٗلم َالبه في ٍػ

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ 0.79( واهدغاٝ مُٗاعي )4.32ألاًخام..(( باإلاغجبت الشامىت بمخىؾِ خؿابي ) (، َو

اعة اإلااؾؿاث ال ُت )اإلااؾؿاث مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؤن مكاع٦ت اإلاٗلم لُالبه في ٍػ خُٖى

ت، صاع ألاًخام..( مً ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم،  الخحًر

ُت اإلاسخلٟت َى  اعاث اإلاُضاهُت للماؾؿاث الخُٖى ٞمكاع٦ت اإلاٗلم لُالبه باإلاماعؾت الٗملُت مً زال٫ الٍؼ

ه، ٞمً زال٫ جل٪ اإلاكاع٦ت ٨ًدؿب الُالب الخبرة ؤخض ألاؾالُب اإلاهمت لٛغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب

( بلى ؤن الخبرة الؿاب٣ت في اإلاجا٫ الخُىعي law,2008الٗملُت في اإلاجا٫ الخُىعي، و٢ض جىنلذ صعاؾت )

.
ً
 ماقغ مهم ًض٫ ٖلى الخيبا ب٣ُام الُالب بالٗمل الخُىعي مؿخ٣بال

 

خلت الابخضاةُت مً زالٌ ألاوشؼت الؿإاٌ الثالث: ما ؾبل غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغ 

 املضعؾُت؟

للخٗٝغ ٖلى ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ ألاوكُت اإلاضعؾُت؛ جم     

ت واإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٝ اإلاُٗاعي الؾخجاباث ؤٞغاص الضعاؾت،  خؿاب الخ٨غاعاث واليؿب اإلائٍى

 وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:
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( الخىغاعاث واليؿب املئىٍت واملخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاف امللُاعي َّلؾخجاباث أفغاص 7ٌ عكم )حضو 

 الضعاؾت 

 خٌى ؾبل غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاةُت مً زالٌ ألاوشؼت املضعؾُت
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6 

  

 ٠ اؾخٛال٫ ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت للخٍٗغ

 بالٗمل الخُىعي.

٥ 230 134 24 2 2 
4.50 0.68 1 

٪ 58.7 34.2 6.1 .5  .5  

1 

ُت صازل اإلاضعؾت  ب٢امت خمالث جُٖى

)الٗىاًت باإلاسجض، جى٠ُٓ صوعاث 

 اإلاُاٍ، جغجِب الؿاخت...(.

٥ 230 112 42 8 - 

4.44 0.76 2 
٪ 58.7 28.6 10.7 2.0 - 

7 

اؾدشماع اإلاىاؾباث وألاؾابُ٘ 

ت لدصجُ٘ الُالب ٖلى الٗمل  ٍى الخٖى

: الصجغة، الىٓاٞت،  الخُىعي )ؤؾبٕى

اإلاغوع، اإلاسجض، الُىم الٗالمي 

.)...  للخُٕى

٥ 212 134 40 4 2 

4.40 0.75 3 
٪ 54.1 34.2 10.2 1.0 .5  

8 
الهُت جُٟٗ ل اإلاله٣اث واللىخاث ؤلٖا

 ليكغ الىعي بالٗمل الخُىعي.

٥ 196 148 44 4 - 
4.37 0.72 4 

٪ 50.0 37.8 11.2 1.0 - 

5 

اعاث َالبُت إلااؾؿاث  جىُٓم ٍػ

ت،  الٗمل الخُىعي )الجمُٗاث الخحًر

 صاع ألاًخام...(.

٥ 198 142 36 16 - 

4.33 0.81 5 
٪ 50.5 36.2 9.2 4.1 - 

2 
ُت  ما٫ الخُٖى صٖىة اإلاسخهحن باأٖل

 لٗغى ججاعبهم.

٥ 178 136 70 8 - 
4.23 0.81 6 

٪ 45.4 34.7 17.9 2.0 - 

9 
ؼ ٢ُم الٗمل الخُىعي باؾخسضام  حٍٗؼ

 اإلاؿغح اإلاضعسخي.

٥ 192 126 48 20 6 
4.22 0.95 7 

٪ 49.0 32.1 12.2 5.1 1.5 

4 

ت صازل  اإلاكاع٦ت في ألاوكُت الخحًر

اث، مؿاٖضة اإلا ضعؾت )ظم٘ الخبٖر

 ألاؾغ اإلادخاظت...(.

٥ 192 114 70 10 6 

4.21 0.93 8 
٪ 49.0 29.1 17.9 2.6 1.5 

ما٫ الخُىُٖت زاعط  3  9 0.87 4.19 2 12 70 134 174 ٥اإلاكاع٦ت في ألٖا
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اث، بُٞاع  اإلاضعؾت )ظم٘ الخبٖر

 ناثم، الٗىاًت باإلاؿاظض...(.
٪ 44.4 34.2 17.9 3.1 .5  

 - 0.60 4.32 اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام للمدىع 

 

( ؤن مدىع ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً 7ًخطر مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )    

( ٖباعاث، ظاءث زمان ٖباعاث بضعظت اؾخجابت )مىا٤ٞ بكضة(، وهي 9زال٫ ألاوكُت اإلاضعؾُت ًخًمً )

(، 4.50،  4.21(، خُض جتراوح اإلاخىؾُاث الخؿابُت لهم بحن )4،  9،  2،  5،  8،  7،  1،  6الٗباعاث ع٢م )

(، خُض ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي لها 3في خحن ظاءث ٖباعة واخضة بضعظت اؾخجابت )مىا٤ٞ( وهي الٗباعة ع٢م )

(4.19.) 

ظ0.60( باهدغاٝ مُٗاعي )4.32بلٜ اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام لٗباعاث اإلادىع )     ا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ (، َو

مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ 

٠ بالٗمل الخُىعي، و٦ظل٪  ألاوكُت اإلاضعؾُت، ومً ؤبغػ جل٪ الؿبل )اؾخٛال٫ ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت للخٍٗغ

ُت صازل اإلاضعؾت )الٗىاًت باإلاسجض، جى ٠ُٓ صوعاث اإلاُاٍ، جغجِب الؿاخت...(، بياٞت بلى ب٢امت خمالث جُٖى

: الصجغة، الىٓاٞت،  ت لدصجُ٘ الُالب ٖلى الٗمل الخُىعي )ؤؾبٕى ٍى اؾدشماع اإلاىاؾباث وألاؾابُ٘ الخٖى

...(، وجُٟٗل اإلاله٣اث واللىخاث ؤلاٖالهُت ليكغ الىعي بالٗمل  اإلاغوع، اإلاسجض، الُىم الٗالمي للخُٕى

( والتي جىنلذ بلى ؤهه مً 2017دُجت الضعاؾت الخالُت م٘ هدُجت صعاؾت )الكهغي، الخُىعي(، و٢ض اج٣ٟذ ه

ب الُالب ٖلى مماعؾت ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بالٗمل الخُىعي.  ؤصواع ألاوكُت الُالبُت: جضٍع

والٗباعاث الخالُت جىا٢ل بىٕى مً الخٟهُل، ؤٖلى ٖباعجحن وؤ٢ل ٖباعجحن بمدىع ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل     

( بالترجِب 1،  6ي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ ألاوكُت اإلاضعؾُت، خُض ظاءث الٗباعاث )الخُىع

 ( بالترجِب الشامً والخاؾ٘، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:3،  4ألاو٫ والشاوي، والٗباعاث )

٠ بالٗمل الخُىعي( باإلاغجبت ألا 6ظاءث الٗباعة ع٢م ) - ولى ( وهي )اؾخٛال٫ ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت للخٍٗغ

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص 0.68( واهدغاٝ مُٗاعي )4.50بمخىؾِ خؿابي ) (، َو

٠ بالٗمل الخُىعي مً ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي  الضعاؾت ٖلى ؤن اؾخٛال٫ ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت للخٍٗغ

الخالُت م٘ هدُجت صعاؾت  لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ ألاوكُت اإلاضعؾُت، و٢ض اج٣ٟذ هدُجت الضعاؾت

 ( والتي جىنلذ بلى ؤن ألاوكُت الش٣اُٞت جاصي بلى جىمُت الٗمل الخُىعي لضي الُالب.2017)الكهغي، 
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ُت صازل اإلاضعؾت )الٗىاًت باإلاسجض، جى٠ُٓ صوعاث 1ظاءث الٗباعة ع٢م ) - ( وهي )ب٢امت خمالث جُٖى

ظا ًض٫ ٖلى 0.76( واهدغاٝ مُٗاعي )4.44ابي )اإلاُاٍ، جغجِب الؿاخت...(( باإلاغجبت الشاهُت بمخىؾِ خؿ (، َو

ُت صازل اإلاضعؾت )الٗىاًت باإلاسجض،  ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؤن ب٢امت خمالث جُٖى

جى٠ُٓ صوعاث اإلاُاٍ، جغجِب الؿاخت...( مً ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً 

 ت.زال٫ ألاوكُت اإلاضعؾُ

اث، مؿاٖضة ألاؾغ 4ظاءث الٗباعة ع٢م ) - ت صازل اإلاضعؾت )ظم٘ الخبٖر ( وهي )اإلاكاع٦ت في ألاوكُت الخحًر

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ 0.93( واهدغاٝ مُٗاعي )4.21اإلادخاظت...(( باإلاغجبت الشامىت بمخىؾِ خؿابي ) (، َو

اث، مىا٣ٞت بكضة بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؤن اإلاكاع٦ت في ألاوكُت الخحًر ت صازل اإلاضعؾت )ظم٘ الخبٖر

مؿاٖضة ألاؾغ اإلادخاظت...( مً ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ ألاوكُت 

اإلاضعؾُت؛ وطل٪ ؤن جل٪ ألاوكُت جمشل الجاهب الخُب٣ُي في الٗمل الخُىعي، واإلاكاع٦ت ٞحها ٩ًىن جدذ 

 بقغاٝ وجىظُه اإلاٗلمحن وبصاعة اإلاضعؾت.

اث، بُٞاع ناثم، 3ظاءث الٗباعة ع٢م ) - ُت زاعط اإلاضعؾت )ظم٘ الخبٖر ما٫ الخُٖى ( وهي )اإلاكاع٦ت في ألٖا

ظا ًض٫ ٖلى ؤن 0.87( واهدغاٝ مُٗاعي )4.19الٗىاًت باإلاؿاظض...(( باإلاغجبت الخاؾٗت بمخىؾِ خؿابي ) (، َو

ما٫ الخُى  اث، َىا٥ مىا٣ٞت بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى ؤن اإلاكاع٦ت في ألٖا ُٖت زاعط اإلاضعؾت )ظم٘ الخبٖر

بُٞاع ناثم، الٗىاًت باإلاؿاظض...( مً ؾبل ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت مً زال٫ 

ألاوكُت اإلاضعؾُت، و٢ض ظاءث َظٍ الٗباعة في اإلاغجبت ألازحرة ، وطل٪ ؤن مكاع٦ت الُالب في اإلاغخلت 

 صازل اإلاضعؾت؛
ً
ت. الابخضاثُت ج٩ىن ٚالبا  لُبُٗت مغخلتهم الٗمٍغ

ً
 هٓغا

 

 الؿإاٌ الغابم: ما ملىكاث غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاةُت؟

للخٗٝغ ٖلى مٗى٢اث ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت؛ جم خؿاب الخ٨غاعاث واليؿب     

ت واإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٝ اإلاُٗاعي الؾخجاباث  ؤٞغاص الضعاؾت، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي: اإلائٍى

 

 ( الخىغاعاث واليؿب املئىٍت واملخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاف امللُاعي َّلؾخجاباث8حضٌو عكم )

 أفغاص الضعاؾت خٌى ملىكاث غغؽ كُم اللمل الخؼىعي لؼالب املغخلت الابخضاةُت 
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7 
بُــــــــــــت للمٗلمــــــــــــحن  هــــــــــــضعة البــــــــــــرامج الخضٍع

 اإلاغجبُت بٛغؽ ٢ُم الخُٕى للُالب. 

٥ 190 114 70 12 6 
4.20 0.94 1 

٪ 48.5 29.1 17.9 3.1 1.5 
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8 
ُٚــــــاب ألاوكــــــُت اإلاضعؾــــــُت التــــــي جبــــــض 

 ضعسخي.عوح الخُٕى في اإلاجخم٘ اإلا

٥ 166 130 70 18 8 
4.09 0.98 2 

٪ 42.3 33.2 17.9 4.6 2.0 

3 
ُٚـــــــــــاب ز٣اٞـــــــــــت الٗمـــــــــــل الخُـــــــــــىعي فـــــــــــي 

 اإلاجخم٘.

٥ 166 108 82 26 10 
4.01 1.06 3 

٪ 42.3 27.6 20.9 6.6 2.6 

1 
الخىــــا٢ٌ بــــحن عئٍــــت اإلاضعؾــــت وألاؾـــــغة 

 في الىٓغ للٗمل الخُىعي.

٥ 156 122 82 22 10 
4.00 1.03 4 

٪ 39.8 31.1 20.9 5.6 2.6 

4 
يـــــ٠ٗ اعجبـــــاٍ اإلا٣ـــــغع اإلاضعســـــخي ب٣ـــــُم 

 الٗمل الخُىعي.

٥ 148 126 90 20 8 
3.98 1.00 5 

٪ 37.8 32.1 23.0 5.1 2.0 

6 
بــــــــاء اإلاضعؾــــــــُت اإلاُالــــــــب بهــــــــا  ٦ثــــــــرة ألٖا

 الُالب.

٥ 152 106 84 38 12 
3.89 1.12 6 

٪ 38.8 27.0 21.4 9.7 3.1 

2 
٠ٗ عبــــــــِ ٢ــــــــُم الٗمــــــــل الخُــــــــىعي يــــــــ

 باإلؾالم ٖىض ٖغيها للُالب.

٥ 148 112 82 30 20 
3.86 1.16 7 

٪ 37.8 28.6 20.9 7.7 5.1 

5 
يـــــ٠ٗ ٢ىاٖـــــت اإلاٗلـــــم بإَمُـــــت الٗمـــــل 

 الخُىعي.

٥ 98 132 80 60 22 
3.57 1.18 8 

٪ 25.0 33.7 20.4 15.3 5.6 

 - 0.75 3.95 اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام للمدىع 

  

( ؤن مدىع مٗى٢اث ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت 8ًخطر مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )   

( ٖباعاث، ظاءث ظمُٗها بضعظت اؾخجابت )مىا٤ٞ(، خُض جتراوح اإلاخىؾُاث الخؿابُت لهم ما 8ًخًمً )

 (.4.20،  3.57بحن )

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ 0.75( باهدغاٝ مُٗاعي )3.95بلٜ اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام لٗباعاث اإلادىع )     (، َو

مىا٣ٞت بحن ؤٞغاص الضعاؾت ٖلى مٗى٢اث ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي لُالب اإلاغخلت الابخضاثُت، ومً ؤبغػ جل٪ 

بُت للمٗلمحن اإلاغجبُت بٛغؽ ٢ُم الخُٕى للُالب، و٦ظل٪ ُٚاب ألاوكُت  اإلاٗى٢اث )هضعة البرامج الخضٍع

عوح الخُٕى في اإلاجخم٘ اإلاضعسخي، بياٞت بلى ُٚاب ز٣اٞت الٗمل الخُىعي في اإلاجخم٘،  اإلاضعؾُت التي جبض

والخىا٢ٌ بحن عئٍت اإلاضعؾت وألاؾغة في الىٓغ للٗمل الخُىعي(،  و٢ض اج٣ٟذ هدُجت الضعاؾت الخالُت م٘ 

خُىعي، ( التي جىنلذ بلى وظىص ٖضص مً الخدضًاث التي جىاظه الٗمل ال2015هدُجت صعاؾت )الجىض٫، 
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( التي جىنلذ بلى وظىص ٖضص مً اإلاٗى٢اث التي جدض مً صوع اإلاضعؾت في جىمُت 2013وصعاؾت )الجلٗىص، 

 الٗمل الخُىعي.

والٗبــاعاث الخالُــت جىــا٢ل بىــٕى مــً الخٟهــُل  ؤٖلــى ٖبــاعجحن وؤ٢ــل ٖبــاعجحن بمدــىع مٗى٢ــاث ٚــغؽ ٢ــُم الٗمــل 

( 5،  2( بالترجِــب ألاو٫ والشــاوي، والٗبــاعاث )8،  7عجحن )الخُـىعي لُــالب اإلاغخلــت الابخضاثُـت، خُــض ظــاءث الٗبـا

 بالترجِب الؿاب٘ والشامً، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:

بُـــــت للمٗلمـــــحن اإلاغجبُـــــت بٛـــــغؽ ٢ـــــُم الخُـــــٕى للُـــــالب( 7ظـــــاءث الٗبـــــاعة ع٢ـــــم ) - ( وهـــــي )هـــــضعة البـــــرامج الخضٍع

ـظ0.94( واهدـغاٝ مُٗـاعي )4.20باإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي ) ا ًـض٫ ٖلـى ؤن َىـا٥ مىا٣ٞـت بـحن ؤٞـغاص (، َو

بُـــت للمٗلمـــحن اإلاغجبُـــت بٛـــغؽ ٢ـــُم الخُـــٕى للُـــالب مـــً مٗى٢ـــاث ٚـــغؽ  الضعاؾـــت ٖلـــى ؤن هـــضعة البـــرامج الخضٍع

بُــت اإلاغجبُــت بٛــغؽ ٢ــُم الخُــٕى للُــالب هــي  ٢ــُم الٗمــل الخُــىعي لُــالب اإلاغخلــت الابخضاثُــت، ٞــالبرامج الخضٍع

ــــت والخبـــرة فــــي اإلاجـــا٫ التربــــىي ومجـــا٫ الٗمــــل بـــغامج جسههـــُت، وجدخــــاط بلـــى ٦ٟــــاءا ث لـــضحها مــــً الٗلـــم واإلاٗٞغ

ىا٥ هضعة في َظٍ ال٨ٟاءاث. ب اإلاٗلمحن، َو  الخُىعي، لخ٣ىم بخضٍع

( وهـــــي )ُٚـــــاب ألاوكـــــُت اإلاضعؾـــــُت التـــــي جبـــــض عوح الخُـــــٕى فـــــي اإلاجخمـــــ٘ اإلاضعســـــخي( 8ظـــــاءث الٗبـــــاعة ع٢ـــــم ) -

ــــظا ًــــض٫ ٖلــــى ؤن َىــــا٥ مىا٣ٞــــت بــــحن 0.98مُٗــــاعي ) ( واهدــــغا4.09ٝباإلاغجبــــت الشاهُــــت بمخىؾــــِ خؿــــابي ) (، َو

ؤٞــــغاص الضعاؾــــت ٖلــــى ؤن ُٚــــاب ألاوكــــُت اإلاضعؾــــُت التــــي جبــــض عوح الخُــــٕى فــــي اإلاجخمــــ٘ اإلاضعســــخي مــــً مٗى٢ــــاث 

ٚــغؽ ٢ــُم الٗمــل الخُــىعي لُــالب اإلاغخلــت الابخضاثُــت، و٢ــض اج٣ٟــذ هدُجــت الضعاؾــت الخالُــت مــ٘ هدُجــت صعاؾــت 

ىنلذ بلى ؤن ٢لت ألاوكـُت اإلاضعؾـُت اإلاسههـت للٗمـل الخُـىعي مـً مٗى٢ـاث الٗمـل ( التي ج2015)الجىض٫، 

ذ،  ( والتــي جىنــلذ بلــى ؤن ٖــضم 2011الخُــىعي، ٦مــا اج٣ٟــذ هدُجــت الضعاؾــت الخالُــت مــ٘ هدُجــت صعاؾــت )الٟــٍغ

 حصـــجُ٘ اإلاضعؾـــت للُالبـــاث ٖلـــى مماعؾـــت الٗمـــل الخُـــىعي مـــً اإلاٗى٢ـــاث التـــي جىاظـــه الُالبـــاث للمكـــاع٦ت فـــي

 الٗمل الخُىعي.

( وهـــي )يـــ٠ٗ عبـــِ ٢ـــُم الٗمـــل الخُـــىعي باإلؾـــالم ٖىـــض ٖغيـــها للُـــالب( باإلاغجبـــت 2ظـــاءث الٗبـــاعة ع٢ـــم ) -

ـــظا ًـــض٫ ٖلــــى ؤن َىـــا٥ مىا٣ٞـــت بـــحن ؤٞــــغاص 1.16( واهدــــغاٝ مُٗـــاعي )3.86الؿـــابٗت، بمخىؾـــِ خؿـــابي ) (، َو

ُـــالب مـــً مٗى٢ـــاث ٚـــغؽ ٢ـــُم الضعاؾـــت ٖلـــى ؤن يـــ٠ٗ عبـــِ ٢ـــُم الٗمـــل الخُـــىعي باإلؾـــالم ٖىـــض ٖغيـــها لل

( ٢ــــــض جىنــــــلذ بلــــــى ؤن الٗمــــــل 2017الٗمــــــل الخُــــــىعي لُــــــالب اإلاغخلــــــت الابخضاثُــــــت، مــــــ٘ ؤن صعاؾــــــت )الخــــــاػمي، 

ت ؤلاؾالمُت، والضاٞ٘ الضًجي ٌٗـض مـً صواٞـ٘ الٗمـل الخُـىعي، وبـظل٪  الخُىعي ًخًمً ال٨شحر مً ال٣ُم التربٍى

 ض ٖغيها ٖلى الُالب.جخطر ؤَمُت عبِ ٢ُم الٗمل الخُىعي باإلؾالم ٖى

( وهـــي )يـــ٠ٗ ٢ىاٖـــت اإلاٗلـــم بإَمُـــت الٗمـــل الخُـــىعي( باإلاغجبـــت الشامىـــت،  بمخىؾـــِ 5ظـــاءث الٗبـــاعة ع٢ـــم ) -

ظا ًض٫ ٖلى ؤن َىا٥ مىا٣ٞت بحن ؤٞغاص الضعاؾـت ٖلـى ؤن يـ٠ٗ 1.18( واهدغاٝ مُٗاعي )3.57خؿابي ) (، َو

الٗمـــل الخُــــىعي لُـــالب اإلاغخلـــت الابخضاثُــــت، ٢ىاٖـــت اإلاٗلـــم بإَمُـــت الٗمــــل الخُـــىعي مـــً مٗى٢ــــاث ٚـــغؽ ٢ـــُم 

 ٖلـــى َالبـــه، خُـــض جًـــ٠ٗ ٢ضعجـــه ٖلـــى ب٢ىـــاٖهم 
ً
ًٞـــ٠ٗ ٢ىاٖـــت اإلاٗلـــم بإَمُـــت الٗمـــل الخُـــىعي ؾـــُازغ ؾـــلبا

بإَمُـــت َـــظا الٗمـــل، وبالخـــالي جًـــ٠ٗ ٢ـــضعة اإلاضعؾـــت ٖلـــى ال٣ُـــام بٛـــغؽ ٢ـــُم الٗمـــل الخُـــىعي لُالبهـــا، و٢ـــض 
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يــــ٠ٗ صوع اإلاضعؾــــت فــــي ٚــــغؽ عوح وز٣اٞــــت الٗمــــل الخُــــىعي بــــحن ( بلــــى ؤن 2013جىنــــلذ صعاؾــــت )الجلٗــــىص، 

 َالب مغاخل الخٗلُم الٗام مً اإلاٗى٢اث التي جدض مً صوع اإلاضعؾت في جىمُت الٗمل الخُىعي.

 

 زالصت لىخاةج الضعاؾت وجىصُاتها

: هخاةج الضعاؾت
ً
 أوَّل

ب ٚغؾـــها لُــــالب اإلاغخلــــت ؤن َىـــا٥ مىا٣ٞــــت بكـــضة بــــحن ؤٞــــغاص الضعاؾـــت ٖلــــى ٢ــــُم الٗمـــل الخُــــىعي اإلاُلــــى  .1

لـــب ألاظـــغ واإلاشىبـــت مـــً هللا ٖـــؼ وظـــل، وجد٣ُـــ٤ عوح الخ٩اٞــــل  الابخضاثُـــت، ومـــً ؤبـــغػ جلـــ٪ ال٣ـــُم: الاخدؿـــاب َو

.ً ً، الكٗىع باالهخماء والىالء للَى  الاظخماعي، وخب البظ٫ والُٗاء لآلزٍغ

لُــــــالب اإلاغخلــــــت ؤن َىــــــا٥ مىا٣ٞــــــت بكــــــضة بــــــحن ؤٞــــــغاص الضعاؾــــــت ٖلــــــى ؾــــــبل ٚــــــغؽ ٢ــــــُم الٗمــــــل الخُــــــىعي  .2

الابخضاثُت مً زال٫ اإلاٗلم، ومً ؤبـغػ جلـ٪ الؿـبل: ؤن ًا٦ـض اإلاٗلـم ٖلـى ؤَمُـت الٗمـل الخُـىعي ٦ًٟـُلت خـض 

دــــغم اإلاٗلــــم ٖلــــى جىيــــُذ  ُــــت، ٍو مــــا٫ الخُٖى ٩ــــىن اإلاٗلــــم ٢ــــضوة لُالبــــه فــــي اإلاكــــاع٦ت باأٖل ٖلحهــــا ؤلاؾــــالم، ٍو

ً واإلاجخم٘.  اإلاؿئىلُت ججاٍ الَى

حن ؤٞــــــغاص الضعاؾــــــت ٖلــــــى ؾــــــبل ٚــــــغؽ ٢ــــــُم الٗمــــــل الخُــــــىعي لُــــــالب اإلاغخلــــــت ؤن َىــــــا٥ مىا٣ٞــــــت بكــــــضة بــــــ .3

ــ٠ بالٗمــل  الابخضاثُــت مــً زــال٫ ألاوكــُت اإلاضعؾــُت، ومــً ؤبــغػ جلــ٪ الؿــبل: اؾــخٛال٫ ؤلاطاٖــت اإلاضعؾــُت للخٍٗغ

ُـــــــــت صازـــــــــل اإلاضعؾـــــــــت )الٗىاًـــــــــت باإلاســـــــــجض، جىُٓـــــــــ٠ صوعاث اإلاُـــــــــاٍ، جغجِـــــــــب  الخُـــــــــىعي، وب٢امـــــــــت خمـــــــــالث جُٖى

: الصـجغة، الؿاخت...(،  ـت لدصـجُ٘ الُـالب ٖلـى الٗمـل الخُـىعي )ؤؾـبٕى ٍى واؾدشماع اإلاىاؾباث وألاؾابُ٘ الخٖى

.)...  الىٓاٞت، اإلاغوع، اإلاسجض، الُىم الٗالمي للخُٕى

ؤن َىـا٥ مىا٣ٞــت بـحن ؤٞــغاص الضعاؾـت ٖلــى مٗى٢ــاث ٚـغؽ ٢ــُم الٗمـل الخُــىعي لُـالب اإلاغخلــت الابخضاثُــت،  .4

ُــــاب  ومــــً ؤبــــغػ جلــــ٪ اإلاٗى٢ــــاث: هــــضعة بُــــت للمٗلمــــحن اإلاغجبُــــت بٛــــغؽ ٢ــــُم الخُــــٕى للُــــالب، ٚو البــــرامج الخضٍع

ُـــاب ز٣اٞـــت الٗمـــل الخُـــىعي فـــي اإلاجخمـــ٘،  ألاوكـــُت اإلاضعؾـــُت التـــي جبـــض عوح الخُـــٕى فـــي اإلاجخمـــ٘ اإلاضعســـخي، ٚو

 والخىا٢ٌ بحن عئٍت اإلاضعؾت وألاؾغة في الىٓغ للٗمل الخُىعي.

: جىصُاث الضعاؾت
ً
 زاهُا

 ج التي جم الخىنل بلحها ًىصخي الباخض بما ًلي:في يىء الىخاث

بُت، ووعف الٗمل للمٗلمحن، وطل٪ في مجا٫ ٚغؽ ٢ُم الٗمل الخُىعي  .1 يغوعة ٣ٖض الضوعاث الخضٍع

 للُالب.

الخإ٦ُض ٖلى ؤَمُت الخىؾ٘ في ألاوكُت اإلاضعؾُت في مجا٫ الٗمل الخُىعي؛ لبض عوح الخُٕى في اإلاجخم٘  .2

 اإلاضعسخي.

سجام، وجىخُض الغئٍت والخىظهاث بحن اإلاضعؾت وألاؾغة في مجا٫ الٗمل الخُىعي، مً ؤَمُت جد٤ُ٣ الاو .3

زال٫ ٣ٖض مجالـ ألاباء، وػٍاصة الخىانل بحن اإلاضعؾت وألاؾغة؛ لغصم الهىة بُجهما في الغئٍت للٗمل 

 الخُىعي.
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اث الٗمل الخُىعي يمً .4 اإلاىاهج  الخإ٦ُض ٖلى وايعي اإلاىاهج والخُِ الضعاؾُت بًغوعة وي٘ مىيٖى

 الضعاؾُت.

اث الٗمل الخُىعي بالبٗض الضًجي، ٞالٗمل الخُىعي ًخًمً ال٨شحر مً ال٣ُم التي  .5 يغوعة عبِ مىيٖى

 خض ٖلحها ؤلاؾالم وصٖا لها؛ وطل٪ مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الٗمل الخُىعي صازل اإلاجخم٘ اإلاضعسخي وزاعظه.

 

 املغاحم:

 اع ناصع. بحروث. لبىان.ــ ابً مىٓىع، ؤبى الًٟل )ص.ث(. لؿان الٗغب. ص

(. ال٣ُم ؤلاؾالمُت والتربُت. م٨خبت ببغاَُم خلبي، اإلاضًىت اإلاىىعة، اإلامل٨ت 1988ــ ؤبىالُٗىحن، ٖلي زلُل )

 الٗغبُت الؿٗىصًت.

 (. ؾ٩ُىلىظُت الخيكئت الاظخماُٖت. صاع اإلاؿغة. ّٖمان. ألاعصن.2007ــ ؤبىظاصو، نالر مدمض )

(. الٗمل الاظخماعي الخُىعي في ٞلؿُحن ــ ؤؾباب التراظ٘. مجلت ظامٗت 2013)ــ اقدُت، ٖماص ٖبضالل٠ُُ 

 . ٞلؿُحن.116ــ77(، 29ال٣ضؽ اإلاٟخىخت لؤلبدار والضعاؾاث. )

(. الكباب والٗمل الخُىعي ــ صعاؾت مُضاهُت ٖلى َالب اإلاغخلت الجامُٗت في مضًىت 2002ــ الباػ، عاقض ؾٗض )

اى. مجلت البدىر ألامىُت اى. اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.117ــ58(، 20) 10. الٍغ  . الٍغ

 ــ البساعي، مدمض بً بؾماُٖل )ص.ث(. صخُذ البساعي. صاع ألاع٢م. بحروث. لبىان.

(. اججاَاث الكباب الؿٗىصي هدى الٗمل الخُىعي. مجلت ظامٗت اإلال٪ 2008ــ بغ٢اوي، زالض ًىؾ٠ )

ؼ لآلصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت.   . ظضة. اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.131ــ65(، 2) 16ٖبضالٍٗؼ

 (. حٗلم ال٣ُم وحٗلُمها. صاع اإلاؿحرة. ّٖمان. ألاعصن.2010ــ الجالص، ماظض ػ٧ي )

ت في جىمُت الٗمل الخُىعي لضي َالبها مً 2013ــ الجلٗىص، صخُم ببغاَُم ) م صوع اإلاضعؾت الشاهٍى (. ج٣ٍى

ُمُت. عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة. ظامٗت ال٣هُم.٧لُت التربُت. وظهت هٓغ اإلاٗلمحن بمى٣ُت ال٣هُم الخٗل

 ٢ؿم ؤنى٫ التربُت. ال٣هُم. اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.

ؼ ) اى. عؾالت 2015ــ الجىض٫، ؤمل ٖبضالٍٗؼ ت بمضًىت الٍغ (. وا٢٘ الٗمل الخُىعي لضي َالباث اإلاغخلت الشاهٍى

اى. اإلامل٨ت الٗغبُت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة. ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص. ٧لُت ا لتربُت. ٢ؿم الؿُاؾاث التربىٍت. الٍغ

 الؿٗىصًت.

ت مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت. 2017ــ الخاػمي، ماظض ٖبضهللا ) (. ٢ُم الٗمل الخُىعي وجُب٣ُاتها التربٍى

 . مهغ. 552ــ507(، 18) 8مجلت البدض الٗلمي في التربُت. 

غي، ٖبضهللا مدمض ) لخُىعي مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت. مجلت ماجه للبدىر (. الٗمل ا2006ــ خٍغ

 . ألاعصن.140ــ111(، 5) 21والضعاؾاث ــ ظامٗت ماجه. 

ت ببغاَُم ) ت 2015ــ الخلىة، َٞغ (. ز٣اٞت الٗمل الخُىعي لضي الكباب في اإلاجخم٘ الؿٗىصي. اإلاجلت التربٍى

 . ألاعصن. 257ــ235(، 9)4الضولُت اإلاخسههت. 
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م )ــ الخىبرجي ٣ت خل 2017، مدمض ٖبضال٨ٍغ (. ٚغؽ ال٣ُم وجىمُتها في الؿىت الىبىٍت باؾخسضام ٍَغ

ٗت وال٣اهىن.   . ألاعصن.27ــ13(، 3)44اإلاك٨الث. مجلت ٖلىم الكَغ

ؼ ز٣اٞت الٗمل الخُىعي لضي َالباث 2017ــ الخُضان، آؾُت ٖبضهللا ) (. صوع ألاوكُت الُالبُت في حٍٗؼ

ظؿخحر ٚحر ميكىعة. ظامٗت ال٣هُم. ٧لُت التربُت. ٢ؿم ؤنى٫ التربُت. ال٣هُم. ظامٗت ال٣هُم. عؾالت ما

 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.

غ الٗمل الخُىعي ــ صعاؾت م٣انضًت جُب٣ُُت. مجلت البدىر 2015ــ الخُُب، ٖبضال٣اصع ًاؾحن ) (. جٍُى

 . اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.168ــ121(، 105ؤلاؾالمُت. )

ت. ال٣اَغة. مهغ.2004ٞسغ الضًً )ــ الغاػي،   (. الخٟؿحر ال٨بحر. اإلاُبٗت اإلاهٍغ

(. اججاَاث الكباب الجامعي الظ٧ىع هدى الٗمل الخُىعي. عؾالت الخلُج 2009ــ الؿلُان، ٞهض بً ؾلُان )

اى. اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.127ــ73، 112الٗغبي.   . الٍغ

ت. (. صوع ألاوكُت 2017ــ الكهغي، بضع هانغ ) الُالبُت في جىمُت الٗمل الخُىعي لضي َالب اإلاغخلت الشاهٍى

اى. اإلامل٨ت  ت. الٍغ عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة. ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص. ٧لُت التربُت. ٢ؿم الؿُاؾاث التربٍى

 الٗغبُت الؿٗىصًت.

الخُىعي. عؾالت (. بؾهام ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في حصجُ٘ َالبها هدى الٗمل 2011ــ الكهغي، ٖبضهللا عجالن )

 ماظؿخحر ٚحر ميكىعة. ظامٗت ال٣اَغة، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا للتربُت. ال٣اَغة. مهغ.

 (. اإلاضعؾت ٦ماؾؿت اظخماُٖت. صاع الش٣اٞت. الضوخت. ٢ُغ.1997ــ الهاوي، مدمض وظُه )

ٟا٫. خىلُت ٧لُت الضع 2015ــ نٟا، ٢غوي ٖبضالخلُم ) اؾاث ؤلاؾالمُت (. ٚغؽ ال٣ُم ؤلاؾالمُت في ؤصب ألَا

غ.   . ال٣اَغة. مهغ.2849ــ2797(، 18) 3والٗغبُت بجامٗت ألاَػ

(. صوع الكباب في جُٟٗل الٗمل الاظخماعي الخُىعي. مجلت الٗلىم 2016ــ ٖبضالغخمً، ٖبضاإلاجُض ؤخمض )

 . بىٛاػي. لُبُا.2ــ1(، 13والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت ــ ظامٗت بىٛاػي. )

(. الكباب والٗمل الخُىعي. مجلت الىعي ؤلاؾالمي ــ وػاعة ألاو٢اٝ 2009) ــ ٖبضالؿالم، مهُٟى مدمىص

ذ.25ــ24(، 526والكئىن ؤلاؾالمُت. )  . ال٩ٍى

(. وا٢٘ الٗمل الخُىعي ومٗى٢اجه وؤؾالُب جىمُخه واججاَاث الُالب هدىٍ 2013ــ الٗبُض، ببغاَُم ٖبضهللا )

. ال٣هُم. اإلامل٨ت 1076ــ987(، 2) 6ــ ظامٗت ال٣هُم. بجامٗت ال٣هُم. مجلت الٗلىم الٗغبُت وؤلاوؿاهُت 

 الٗغبُت الؿٗىصًت.

ؼ مدمض ) ت وصوعَا في جىمُت ز٣اٞت الٗمل الخُىعي في اإلاضعؾت 2017ــ ٖؿ٨غ، ٖبضالٍٗؼ (. ألاوكُت التربٍى

ت. ) ت. مجلت ال٣غاءة واإلاٗٞغ  . مهغ.192ــ151(، 186الشاهٍى

ؼ مدمض ) لٗمل الاظخماعي الخُىعي مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت وجُب٣ُاجه في (. ا2010ــ الٛامضي، ٖبضالٍٗؼ

ت. عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة. ظامٗت ؤم ال٣غي. ٧لُت التربُت. ٢ؿم التربُت ؤلاؾالمُت  اإلاضعؾت الشاهٍى

 واإلا٣اعهت. م٨ت اإلا٨غمت. اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
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ذ، ٖلُا ٖلي ) ز٣اٞت الٗمل الخُىعي لضي اليلء وبٖضاصٍ للمكاع٦ت ُٞه (. صوع اإلاضعؾت في ٚغؽ 2011ــ الٍٟغ

اى. عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة.  ت في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت في الٍغ ــ صعاؾت مُضاهُت ٖلى َالباث اإلاغخلت الشاهٍى

ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت. ٧لُت الٗلىم الاظخماُٖت. ٢ؿم الاظخمإ والخضمت الاظخماُٖت. 

اى. ا  إلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.الٍغ

 (. وا٢٘ الٗمل الخُىعي في ألاعصن. مغ٦ؼ الغؤي للضعاؾاث. ّٖمان. ألاعصن.2008ــ اإلادِؿً، َىا )

(. اؾتراجُجُاث ٚغؽ ال٣ُم مً زال٫ اؾخسضام بغامج الخ٨ٟحر. الل٣اء الٗغبي 2008ــ مغصاص، ٞااص نض٢ت )

 ىهى لخٗلُم الخ٨ٟحر. ألاعصن.الشاوي لخٗلُم الخ٨ٟحر وجىمُت ؤلابضإ. مغ٦ؼ صًب

 (. اإلاعجم الىؾُِ. اإلا٨خبت ؤلاؾالمُت للُباٖت واليكغ. اؾخاهبى٫. جغ٦ُا.1972ــ مهُٟى، ببغاَُم وآزغون )

ت 2011ــ اإلاعجب، ٞاَمت ٖبضهللا ) الباث اإلاغخلت الشاهٍى (. مٗى٢اث اإلاكاع٦ت في الٗمل الخُىعي لضي َالب َو

ت. بمداٞٓت ألاٞالط. عؾالت ماظؿخح ر ٚحر ميكىعة. ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص. ٧لُت التربُت. ٢ؿم الؿُاؾاث التربٍى

اى. اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.  الٍغ

(. صوع الكباب الجامعي في الٗمل الخُىعي واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت. عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر 2007ــ الىابلسخي، َىا )

 ميكىعة. الجامٗت ألاعصهُت. ٧لُت التربُت. ّٖمان. ألاعصن.

اى. اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.2007ــ الىِؿابىعي، مؿلم بً الدجاط )  (. صخُذ مؿلم. صاع َُبت. الٍغ

(. مٗى٢اث الٗمل الخُىعي في ألاعصن. اإلاجلت ألاعصهُت في الٗلىم الاظخماُٖت. 2018ــ الهالالث، زلُل ببغاَُم )

 . ألاعصن.21ــ1(، 1) 11

اى. اإلامل٨ت الٗغبُت 1439ؤلاخهاثُت لٗام َـ(. البُا٢ت 1439ــ وػاعة الخٗلُم ) َـ. وػاعة الخٗلُم. الٍغ

 الؿٗىصًت.

(. الخىظحهاث الٟىُت واإلاىاهج الضعاؾُت للخل٣ت ألاولى مً الخٗلُم ألاؾاسخي. 2003ــ وػاعة التربُت والخٗلُم )

 ٢ُإ ال٨خب. مهغ.

اى. اإلامل٨ت (. ؾُاؾت الخٗلُم في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىص1995ــ وػاعة الخٗلُم ) ًت. مُاب٘ البُان. الٍغ

 الٗغبُت الؿٗىصًت.
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