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 سِؤلَِ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساٌِ صاٌكؤ
 )تىيَزيٍُوَيُكِ وُيذاًًٌُ( 

 طُسسُد حمُوُد طُوني 
 كؤلًَذِ ثُسوَسدَّ بٍُسَِت  -صاٌكؤّ طُسوًاُ 

Sarhad.mohammed@garmian.edu.krd)) 
 ىختُّ تىيَزيٍُوَ:ث

بابُتِ ِاووآلتًبىوُ، لُ ئًَظتادا بُ يُكًَك لُ بابُتُ طشٌطُكاٌِ ُِسيُكُ لُ ثظجؤسِيًُكاٌِ كؤوُلٍَاطًِ و وياطا و 
سِاوًاسّ دادٌَشيَت، ئُوُ دطُ لُوَّ كُ لُ بىاسّ ثُسوَسدَ و فًَشكشدُ دا بايُخِ صؤسّ ثًَذَدسيَت، ضىٌكُ ئايٍذَّ وآلت 

ُ لًَِ ثُيىَطتُ بُوَّ كُ ُِتا ضٌُذيَك ئُو خُلَكاٌُّ كُ ئُو وآلتُدا دَريَ  خؤياُ بُ  ِاووآلتِ و ثاسيَضطاسيكشد
 ئُو وآلتُ دَصاٌَ. 

تىيَزيٍُوَيُكِ –ئًُ تىيَزيٍُوَيُ )سِؤلَِ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاووآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساٌِ صاٌكؤ 
صاٌكؤّ طُسوًاُ(، ُِولَِ بُدَطتًٍَّاٌِ ئُو ئاواجناٌُّ داوَ ُِتا بضاًٌَت   وُيذاًًٌُ لُ كؤلًَزّ ثُسوَسدَّ بٍُسَِت

ُِس يُكُ لُ ريٍطُ و ثشؤطشاً و واوؤطتاياٌِ صاٌكؤ و ئُو ضاالكًًُ ِىٌُسّ و سِؤػٍبريّ و وَسصػًاٌُّ كُ صاٌكؤ ثًًَاُ 
 ِاووآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساُ.  ُِلَذَطتًَت، ُِتا ضٌُذيَك بُػذاسّ دَكُُ لُ ثُسَثًَذاُ و دسوطتكشدٌِ بُِاّ

( خىيٍَذكاس لُ ُِسدوو سَِطُصّ ًٌَش و وَِ لُ خىيٍَذكاساٌِ قؤٌاغِ طًًًَُ و 92منىوٌُّ تىيَزيٍُوَكُ ثًَكّاتىوَ لُ )
ضىاسًَ، كُ بُ بُػًَىَّ منىوٌُّ ُِسَِوُكِ سِيَكدشاو منىوٌُكاُ وَسطرياوُ، ئُو وًتؤدَّ كُ لًُ تىيَزيٍُوَيُدا كاسّ 

 ثًَكشاوَ بشيتًًُ لُ وًتؤدّ وَطفِ ػًكاسّ.
تىيَزيٍُوَكُ لُ كؤتايذا طُيؼتؤتُ كؤوُلَُ ئُجناوًَك، لُواٌُ صاٌكؤ ُِتا سِادَيُكِ باؾ و طُسكُوتىو ريٍطُّ 
كاسلًَكِ كؤوُآليُتِ بؤ خىيٍَذكاساُ فُساًُِ كشدووَ. ُِسوَِا واوؤطتاياٌِ صاٌكؤ كاسيطُسيًاٌُ سِؤلًَاُ ُِيُ لُ 

 ًَذاُ و صيادكشدٌِ ُِطتِ ِاووآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساُ.ثُسَث
 ثًَؼُكِ

بابُتِ ِاووآلتًبىوُ بُ يُكًَك لُو بابُتاٌُ دادٌَشيَت كُ صياد لُ كايُيُك  لُ كايُكاٌِ صاٌظتُ وشؤظايُتًًُكاُ 
بىوَتُ دًَطاّ بايُخ بؤّ. كؤوُلٍَاطًؽ لُ وًاٌُّ ضٌُذ لكًَكًُوَ، ئًُ  بابُتُ تىيَزيٍُوَّ لُباسَوَ ئُجناً دَدَُ. 

ِاووآلتًبىوُ بُ ػًَىَيُكِ طؼتِ بشيتًًُ  لُ ثُيىٌَذّ ًٌَىاُ تاك و ئُو دَولَُتُّ كُ بُ ػًَىَيُكِ بُسدَواً ئًُ 
تاكُّ تًَذا دَرٍ ياُ ُِطت دَكات كُ طُس بُو دَولَُت و ًٌؼتىاٌُيُ. ُِس لُبُس ئًُ ِؤكاسَيُ كُ كُ دَولَُتُ 

ػىيََ ئُوَوَُ كُ ِاووآلتًُكِ خاوَُ واف و ثابٌُذ بُ طُه و ٌُتُوَكُياُ ثُسوَسدَ بكُُ، ئًُ دميىكشاطًُكاُ دا بُ 
تاكُ بتىاًٌَت و بىاسّ ئُوَّ خبشيَتُ بُسدَطت ُِتا لُ رياٌِ طًاطٌ و كؤوُآليُتِ و سِؤػٍبريّ وآلتُكُيذا بُػذاسّ  

ُ ثًٍَاوّ ِاووآلتًبىوُ دا، كُ ثُسوَسدَّ ِاوضُسخ بُ بكات. ئًُ دؤسَ لُ ثُسوَسدَكشدُ ثًَِ دَوتشيَت ثُسوَسدَكشدُ ل
طشٌطًُوَ كاس لُطُس دسوطتكشدُ و بىًٌادٌاٌِ ئًُ ِاووآلتًًُ دَكات. ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاووآلتًبىوُ لُالّ 

https://doi.org/10.24271/garmian.43 

 
http://jgarmianuniv.net 

mailto:Sarhad.mohammed@garmian.edu.krd)
mailto:Sarhad.mohammed@garmian.edu.krd)
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ًَِ ِاوًٌؼتىاًٌاُ، دؤسيَكُ لُ دؤسَكاٌِ ثًَطُياٌذٌِ كؤوُآليُتِ، كُ داوُصساوَ فُسوِ و ٌافُسوًًُكاٌِ كؤوُلَطا ث
 ُِلَذَطنت.

صاٌكؤ داوُصساوَيُكِ باآليُ، ئُسكُكُّ بشيتًًُ لُ ثًَطُياٌذُ و ئاوادَكشدٌِ كاديشّ ثظجؤسِ و ػاسَصا بؤ ُِوىو 
كُستُكاٌِ كؤوُلَطا، ُِسوَِا ئُجناوذاٌِ تىيَزيٍُوَّ صاٌظتِ بؤ دَطتًٍؼاٌكشدٌِ طشفتُكاٌِ كؤوُلَطا و دؤصيٍُوَّ 

الَذاٌِ كؤوُلَطا ئُوَ لُ صاٌكؤ ضاوَسِواُ دَكشيَت لُ وًاٌُّ بُديًٍَّاٌِ ئُو ئُسكاٌُّ ضاسَطُسّ طىجناو بؤياُ. لُ خُي
كُ دَكُويَتُ طُسػاٌِ بتىاًٌَت تاكًَكِ بُسثشغ و خاوَُ ئًٍتًىا و ُِطتِ ػاٌاصيكشدُ بُ ٌُتُوَ و خاكُكُّ خؤّ 

شِيَت لُ بُديًٍَّاُ و دسوطتكشدٌِ ِاووآلتًًُكِ بُسًُِ بًًٍََّت. ُِس لًَشَػُوَ صاٌكؤ دَتىاًٌَت سِؤلًََكِ كاسيطُس بطًَ
 بُسثشغ. 

ئًُ تىيَزيٍُوَيُ )سِؤلَِ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاووآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساٌِ صاٌكؤ(، لُ ثًَؼُكًُك و ثًٍَر 
و طشٌطِ تىيَزيٍُوَ  و بُؾ ثًَكّاتىوَ. بُػٌ يُكًُ تُسخاٌكشاوَ بؤ سٌَُِِذَكاٌِ تىيَزيٍُوَ كُ لُ )طشفت و ئاواٌر 

ٌاطاٌذٌِ ضُوكُكاُ( ثًَكّاتىوَ. بُػٌ دووًَ تُسخاُ كشاوَ بؤ ئُو تىيَزيٍُواٌُّ كُ ثًَؼرت لُطُس ئًُ بابُتُ 
صاٌكؤ و ِاوآلتًبىوُ، لًَشَدا باغ لُ بُِاكاٌِ ِاووآلتًبىوُ و سِؤلَِ صاٌكؤ ئُجناً دساوُ. بُػٌ طًًَُوًؽ بشيتًًُ لُ 

لُخؤ دَطشيَت، كُ بشيتًًُ لُ  ضىاسًَ ضىاسضًَىَّ وُيذاٌِ تىيَزيٍُوَكُبُػٌ  بُِاياٌُدا كشاوَ.لُ ثُسَثًَذاٌِ ئًُ 
كؤوُلَطا و منىوٌُ و بىاس و ئاوشاصّ تىيَزيٍُوَ و ئاوشاصَ ئاواسيًُكاُ. بُػٌ ثًٍَذًُ بشيتًًُ لُ خظتٍُسِوو و 

رياوُ. بُػٌ ػُػُوًؽ بشيتتًُ لُ ئُجناً و ػًكشدٌُوَّ ئُو صاًٌاسيًاٌُّ كُ لُ منىوٌُّ تىيَزيٍُوَكُوَ وَسط
 ثًَؼًٍاس و سِاطجاسدَ.

 بُػٌ يُكًُ/ ضىاسضًَىَّ طؼتِ تىيَزيٍُوَكُ و ٌاطاٌذٌِ ضُوكُكاُ:
 طشفتِ تىيَزيٍُوَ:يُكًُ: 
كِ ئُوشِؤ لُ ُِوىو بىاسَكاٌذا، ثًَؼكُوتٍِ طُوسَ بُخؤيُوَ دَبًًٍَت. صؤسبُّ وآلتاُ ُِوهَ دَدَُ بُ ػًَىَيُِ دًّاٌ

تٌُذسوطت، تاكُكاًٌاُ ئاوادَ بكُُ. ئُوُؾ لُ سِيَطُّ ثًَذاٌِ صاًٌاسّ و لًَّاتىويٌ و ئاساطتُّ ثًَىيظت بؤ ئُوَّ 
تاكُكاٌِ ػاٌبُػاٌِ ئًُ ثًَؼكُوتٍاٌُ بشِؤُ و ياسوُتًاُ بذات لُطُس سِووبُسِووٌُوَّ ئًُ تُسُدّ و ُِسَِػاٌُّ كُ 

دَبًَتُ بىًٌادٌاُ و ثًَكًٍَّاُ و طُػُثًَذاٌِ تاك لُ ُِس كؤوُلَطايُكذا بًَت،  .(1)سِووبُسِووّ وآلتُكاًٌاُ دَبًَتُوَ
بٍاغُ و بٍُوايُكِ ثتُو بؤ تاكًَكِ طُسكُوتىو و خضوُتطىصاس و خاوَُ كُطًَتِ بًَُِض، لُ ُِواُ كاتًؽ دا تاكًَكِ 

كُ دسوطتكشدٌِ ِاووآلتِ ِؤػًاس و بُسثشغ و بُػذاس لُ طُػُثًَذاُ و بُسَوثًَؼربدٌِ وآلتذا. ُِس لُبُس ئُوَػُ 
ُِطت بُ بُسثشطًاسيَتِ بُساوبُس بُخاك و ٌُتُوَ، بُ يُكًَك لُ ئاواجنُ باآلكاٌِ ُِوىو طُه و ٌُتُوَيُك 
دادٌَشيَت و ثًَىيظتُ ئُو طُه و ٌُتُوَيُ ُِولَِ بُديًٍَّاٌِ بذَُ.  بُِاّ ِاوآلتًبىوُ، يُكًَكُ لُ صؤستشيَ و 

كؤوُآليُتًاٌُّ كُ كؤوُلَطاّ كىسدّ لُ ئًَظتادا ثًَىيظتِ ثًَِ ُِيُ. "ئًُ بُِاياٌُ لُ كؤٌُوَ طشٌطرتيٍِ ئُو بُِا 
بؤ ئًَظتا و بُ دسيَزايٌ طُسدَوُ دًاواصَكاُ، بابُتِ طشٌطٌ ثًَذاٌِ صؤسبُّ فُيمُطىف و ثُسوَسدياساُ بىوَ. ئُواٌُ 

                                                 

1) ) John Cogan & Derrictt Roy, Citizenship for 21
st
 century –An international prospective of 

Education, Kogan page limited, London, 1998, pp.1-2 
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ُ دا لُ طُس بُسثشطًاسيَتِ ِاووآلتًبىوُ و ٌاوؤبىوًٌاُ تًَبًٍِ ئُوَياُ كشدووَ كُ طُجناُ لُ باطشاوٌذّ سِؤػٍبرييًا
لُ كؤوُلَطا و داوُصساوَكاًٌذا، كًُ و كىستًاُ ُِيُ. ئُوُ طُسَسِاّ ئُوَّ كُ صؤسبُّ بُسٌاوُكاٌِ خىيٍَذُ طشٌطًاُ بُ 

 .   (2)فًَشكشدٌِ واف و ئُسكُكاُ و بُسثشطًاسيَتِ لُ صاٌكؤ و كؤوُلَطادا ٌُداوَ"
داوُصساوَ ثُسوَسدَيًُكاٌذا، صاٌكؤ  لُ دسوطتكشدُ و سٌَِطشِػتٍِ ئًُ دؤسَ لُ كُطايُتًٌ دَتىاًٌَت لُ ٌاو ُِوىو 

سِؤلًََكِ طُوسَ بطًَشيَت و لُ ُِواُ كاتًؽ دا بُسثشطًاسيَتًًُكِ طُوسَتشيؼِ دَكُويَتُ ئُطتؤ. سِؤلَِ طُوسَّ صاٌكؤ و 
باآلتشيَ دَصطاّ وُعشيفًُ لُ كؤوُلَطادا و دواُِوني وٌُضلَِ   بُسثشطًاسيَتًًُكُّ دَطُسِيَتُوَ بؤ ئُوَّ كُ صاٌكؤ

 قؤٌاغُكاٌِ خىيٍَذٌِ ئُكادميًُ و خاوَُ بُسصتشيَ بشِواٌاوُكاُ واٌُّ تًَذا دَلًٍََُوَ.
طشفتِ ئًُ تىيَزيٍُوَيُ بشيتًًُ صاًٌٍِ سِؤلَِ صاٌكؤكاٌِ ُِسيَىِ كىسدطتاُ لُ ثُسَثًَذاُ و بُسُِوًٍَّاٌِ بُِاّ 

تًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساٌِ صاٌكؤ وَكى تاكًَك كُ لُ دوا قؤٌاغُكاٌِ خىيٍَذٌذاُ. دَتىاٌشيَت طشفتِ تىيَزيٍُوَكُ ِاوآل
 لُ سِيَطُّ ئًُ ثشطًاساٌُّ خىاسَوَ خبشيَتُسِوو:

 ؟ئايا صاٌكؤ  لُ ئًَظتادا دَتىاًٌَت ُِطتِ ثابٌُذبىوُ و ئًٍتًىاّ ٌُتُوايُتِ لُالّ خىيٍَذكاساُ دسوطت بكات .1

ئايا واوؤطتاياُ و ئًذاسَّ صاٌكؤ كُؾ و ُِوا و باسودؤخِ طىجناوياُ سَِخظاٌذووَ ُِتا ياسوُتِ  .2
 خىيٍَذكاساٌِ صاٌكؤ بذَُ لُ دسوطتكشدٌِ تاكًَك كُ ُِطتِ ِاوآلتًبىوٌِ لُال دسوطت ببًَت؟ 

ُسُ بؤ دسوطتبىوٌِ ئايا ئُو ثشؤطشاً و بابُتاٌُّ كُ لُ صاٌكؤدا دَخىيٍَشيََ ُِتا ضٌُذيَك سِيَطُ خؤػك .3
 تاكًَكِ لُو ضُػٍُ؟ 

 لًَشَػُوَ لُ وًاٌُّ ثشطًاسَكاٌِ طشفتِ تىيَزيٍُوَكُوَ، ئاواجنُكاٌِ تىيَزيٍُوَ دادَسِيَزيَ.
 

 / طشٌطِ تىيَزيٍُوَكُ:دووًَ
 دَتىاٌني طشٌطِ تىيَزيٍُوَكُواُ لًُ اليٌُاٌُّ خىاسَوَ بؤ دَسبكُويَت:

 يُكًُ/ طشٌطِ تًؤسّ:
دَطتِ بشدووَ بؤ بابُتًَكِ صيٍذووّ ًٌَى رياٌِ كؤوُآليُتِ و طًاطٌ ئًَظتاّ كؤوُلَطاّ كىسدّ، وَيُ، ئًُ تىيَزيٍُ .1

 تًَطُيؼنت لُ ِاوآلتًبىوُ ُِتا سِادَيُكِ صؤس بابُتًَكِ ٌىيًَُ لُ كؤوُلَطاّ كىسديذا.ئُوُ طُسَسِاّ  ئُوَّ كُ 

، ضىٌكُ صاٌكؤ ت لُطُس ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُسِؤلَِ داوُصساوَيُكِ فًَشكاسّ وَكى صاٌكؤّ بؤ دَسبكُويَ .2
بُتٌُّا وُعشيفُ ٌابُخؼًَت بُلَكى دَصطايُكِ ئُكادميِ طشٌطُ بُػذاسّ دَكات لُ طؤسِاٌكاسيًُ طًاطٌ و 

 كؤوُآليُتًًُكاٌِ كؤوُلَطادا.

                                                 
يض عبدايرمحٔ قٓديٌ و َٓدور  عبدايصالّ فتح اهلل، فاعًية اشتدداّ بعض َداخٌ ايرتبية ايكيُية يتكديِ املوضوعات املرتبطةة بكطةايا    (2) 

يتحؽةيٌ ايدراشةو و قةيِ املوا ٓةة يةدي تالَية  ايؽةا ادوٍ ادعةدار ، املةي ر ايعًُةو اخلةاَض            ايعًِ وايتهٓويوديا و اجملتُع يف تُٓيةة ا 
 . 213، ص2001داَعة عني مشض، اغصطض -نًية ايرتبية–"ايرتبية ايعًُية يًُوا ٓة" اجملًد ادوٍ 
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تش ئُطُس بًُويَت لًُ  ئًُ تىيَزيٍُوَيُ لُ ثاهَ تىيَزيٍُوَكاٌِ دواّ ئُوُ دَبٍُ طُسضاوَيُك بؤ ُِسكُطًَكِ .3
 باسَيُوَ تىيَزيٍُوَ ئُجناً بذات.

 دووًَ/ طشٌطِ ثشاكتًكِ:
.ئُو ئُجناواٌُّ كُ تىيَزيٍُوَكُ بُدَطتِ دًًٍَََِت ياسوُتِ بُسِيَىَبُساٌِ صاٌكؤ دَدات ُِتا طشٌطِ بُو 1

  اليٌُاٌُ بذَُ كُ دَبًَتُ ِؤّ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساُ.
. ئًُ  تىيَزيٍُوَيُ ببًَتُ طُسَتايُك ُِتا تىيَزَساٌِ تش لُطُس دَصطاكاٌِ تشّ ثُسوَسدَ و فًَشكشدُ 2

 )قىتاخباٌُ و خىيٍَذٌطاكاُ( تىيَزيٍُوَ ئُجناً بذَُ.   

 : ئاواجنُكاٌِ تىيَزيٍُوَكُ:طًًًَُ
 .ًبىوُ الّ خىيٍَذكاساٌٌ صاٌكؤئاواجنِ يُكًُ: صاًٌٍِ سِؤلَِ ريٍطُّ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلت .1

خىيٍَذُ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساٌٌ ثشؤطشاوُكاٌِ ئاواجنِ دووًَ: صاًٌٍِ سِؤلَِ  .2
 .صاٌكؤ

 .ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساٌٌ صاٌكؤ ئاواجنِ طًًًَُ: سِؤلَِ واوؤطتاياٌِ صاٌكؤ  .3

 . ضاالكًًُكاٌِ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساٌٌ صاٌكؤئاواجنِ ضىاسًَ: سِؤلَِ  .4

 ضىاسًَ/ ٌاطاٌذٌِ ضُوكُكاُ
 (: Role –. سِؤهَ ) الذوس  1
لةُ   .(3)بةُواٌاّ دًةاواص بةُكاسدًٍََِشيَت    دا،صاساوَّ سِؤهَ لُ كؤوُلٍَاطٌ و دَسووٌٍاطٌ كؤوُالَيةُتِ و ئةٌُرتؤثؤلؤدًا     

 . ، سِؤهَ لُ ضُوكُ بٍُسَِتًًُكاُ دادٌَشيَتكؤوُلٍَاطًذا
( بشِواّ وايُ كُ ) ُِسدوو ضُوكِ ثمُو ثايُّ كؤوُالَيُتِ و سِؤهَ ثًَكُوَ بُطةرتاوُ  Kathy S.Stollyكاطٌ طتؤلَِ  )

ًَك كةُ لةُ كُطةًَكُوَ ضةاوَسواُ دَكشَيةت لةُ ثمةُو ثايُيةُكِ              و تُواوكُسّ يُكرتيَ، سِؤَه بشيتًًةُ لةُ ِةُلَع و كةُوت
(دا دَلًََةت: )سِؤهَ  سَِفتةاسّ   Social role) بةذوٍ ( لةُ ثًٍَاطةُكشدٌِ سِؤلَةِ كؤوُآليةُتِ )      .(4)ؤوُآليُتًةذا بًَةت (  ك

ضاوَسِواٌكشاوَ لُ تاكِ ٌاو كؤوُهَ و بشيتًًُ لُاليٌُِ ديٍاوًكِ ثًَطُّ تاك، لةُ كاتًَكةذا ثًَطةُ ئاوارَيةُ بةؤ دًَطةاو       
 .(5)ئاوارَيُ بؤ منىوٌُّ ئُو سَِفتاسَّ كُ ثًَطُ داواّ دَكات(ثمُو ثايُّ تاك لُ كؤوُهَ دا، سِؤلًَؽ 

ثةُسوَسدَيٌ و  ثًٍَاطُّ سِيَكاسّ بؤ سِؤهَ: سِؤهَ لًُ تىيَزيٍُوَيُدا،  بشيتًًُ لُو سَِفتاسو ضاالكًاٌُّ كُ داوُصساوَيُكِ   
ّ خىيٍَةذكاساٌِ صاٌكةؤ دسوطةتِ    ثًَكًٍَّاُ و دسوطتكشدٌِ ُِطةتِ ِةاوآلتًبىوُ لةُال   لُ ثشؤطُّ  صاٌكؤكؤوُآليُتِ وَك 

 دَكات و، خىيٍَذكاس دَكاتُ ِاوآلتًًُكِ ِؤػًاس و بُسثشغ و خاوَُ ئًٍتًىا بُساوبُس بُ ٌُتُوَ و ًٌؼتىاٌُكُّ. 
 (: اجلاَعة. صاٌكؤ )2

                                                 
 .390، ص 1979عا ا غيح ، قاَوط عًِ اددتُاع ، اهليٍة املؽرية ايعاَة يًهتاب ، ايكاٖرة،  ذلُد (3) 

1) ) Kathy S.Stolly, The Basics of Sociology, Greenwood Press, London, 2005, p45. 
 .395، ص 197امحد زنو بدو ، َعذِ َؽطًحات ايعًوّ اددتُاعية ) اْهًيس  ، فرْصو ، عربو، َهتبة يبٓإ، بريوت،  (5) 
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ِ ئُكادميًًُ، لُ ضىاسضًَىَّ طًظتًُ و واقًعًَكِ كؤوُآليةُتِ ديةاسيكشاودا كةاسو ئةُسكِ وةُعشيف     -دَصطايُكِ صاٌظتِ
خؤّ دًَبُدٌَ دَكات، لًُ سِووَوَ صاٌكؤ بُػًَكُ لُو طًظتُوُّ كُ كؤوُلَطُ بُسِيَىَ دَبةات، واتةُ تةىكًَكِ طةُسخاٌِ     

يُكًَكِ تش لُو ثًٍَاطاٌُّ كُ  .(6)كؤوُلَطُيُ، بؤيُ بُ ياطا و سِيَظا و كىلتىسّ ئُو طًظتُوُ كؤوُآليُتًًُوَ ثابٌُذَ
كؤ دَصطايُكِ ئُكادميًًُ، ئُسكِ بُسُِوًٍَّاٌِ صاٌظت، تةُكٍؤلؤدًا و وُعشيفُيةُ،   بؤ صاٌكؤ كشاوَ، سِاّ وايُ كُ )صاٌ

لًَكؤلًٍَُوَ دَكات لُطُس طُسدًُ بىاسَكاٌِ رياُ و كاسدَكات بؤ بُخؼًٍِ  بشِواٌاوُّ ئُكادميِ و ثًؼُيٌ دؤساودؤس، 
 .(7)اٌِ وآلتبُوُبُطتِ دسوطتكشدٌِ تاكِ ثظجؤسِ و لًَّاتىو بؤ بُسِيَىَبشدٌِ داوىدَصطاك

ئُكادميِ لُ ثاهَ بُخؼًٍِ بشِواٌاوُ -ثًٍَاطُّ سِيَكاسّ صاٌكؤ لًُ تىيَزيٍُوَيُدا، صاٌكؤ بشيتًًُ لُ دَصطايُكِ صاٌظتِ
بُ خىيٍَذكاساٌِ صاٌكؤ بُثًَِ ياطا و سِيَظاّ دياسيكشاو لُ بىاسَ دًاواصَكاٌذا، ئُو بُسثشطًاسيَتًًُػِ دَكُويَتُ ئُطتؤ 

 بكاتُ تاكًَكِ بُسثشطًاس و ُِطتِ ِاوآلتًبىوًٌاُ تًَذا بطًًٍََت.كُ خىيٍَذكاساُ 
 )ايتُٓية(: . ثُسَثًَذاُ 3

ثالٌِ ووسدّ بؤ داسيَزساوَ بُ ئاواجنِ طؤساٌِ –ياُ ضٌُذ ثشؤطُيُكُ  –ثًَذاُ ثشؤطُيُكُ بُسِاّ أبىصيذ ثُسَ  
ئاوارَيُ بُو ُِولَذاٌُّ  كُ يُ كُ ثُسَثًَذاُ، بُآلً عبذاهلادّ ثًَِ وا. (8)داكؤوُالَيُتِ ثؤصَتًظ لُ ٌاو كؤوُهَ 

وشؤظ بُِضسو كشداس باسودؤخِ خؤّ بطؤسيَت بؤ ئاواجنًَك ياُ صياتشّ وُبُطتذاس، طُػُثًَذاُ لُطُس ئريادَّ وشؤظ و 
 . (9)ثالٌذاٌاُ وَطتاوَ و كؤوُلَطُ لُُِسدوو اليٌُِ واددّ و وُعٍُويُوَ بؤ رياًٌَكِ باػرت دَطىيَضيَتُوَ 

ٍاطُّ سِيَكاسّ ثُسَثًَذاُ: ثُسَثًَذاُ بشيتًًُ لُ  طُػُّ خىيٍَذكاساٌِ صاٌكؤ لُ سِووّ وُعشيفِ و كؤوُآليُتِ و ثًَ
طًاطًًُوَ بؤ ئُوَّ خىيٍَذكاس خؤّ بُ يُكًَك لُ ئٌُذاواٌِ ٌُتُوَّ كىسد بضاًٌَت و ُِطتِ كىسدبىوٌِ تًَذا 

 ثًَذاٌِ )وشؤيٌ ، كؤوُالَيُتِ ، ئابىوسّ ، طًاطٌ (.طُػُ ثًَذاًٌؽ ضٌُذ دؤسيَكُ وَك طُػُ طُػُبكات.  

 بُِاّ ِاوآلتًبىوُ:  .4

 . (10)بشيتًًُ لُو بٍُوا و بريوباوَسَِ ئاكاسيًُ قبىلَكشاواٌُّ كُ تاك و كؤوُهَ لُطُسّ سِيَككُوتىوُ بُِا: 
ئُصوىوٌِ دووس و دسيَزّ وشؤظُوَ بُِا كؤّ ئُو بابُت و ُِه و وُسز و ثشٌَظًح و بريوباوَسِاٌُ دَطشيَتُوَ كُ لُ سِيَطُّ 

واٌا وَسدَطشُ، ُِس ػتًَكًؽ باؾ بًَت ثُطٌُذ دَكشيَت و ُِس ػتًَكًؽ خشاخ بًَت سَِتذَكشيَتُوَ، وَك ئاصايُتِ و 

                                                 
دَصطةاّ تىيَزيٍةُوَ و بكوكشدٌةُوَّ وىكشيةاٌِ، ضةاثداٌُّ خةاٌِ، دِةؤك،         ،1كؤوُآليةُتِ   -سَِػاد وةرياُ، ضةٌُذ بابةُتًَكِ ئًتٍةؤ     (6) 

 .45،ه2010

، صاٌكؤ لًٌَُىاُ ٌاو و ٌاوَسِؤكذا)خىيٍَذٌُوَيُك بؤ دؤخِ صاٌكؤكاُ و خىيٍَذٌِ باآل لُ ِةُسيَىِ كىسدطةتاُ(، ضةاثداٌُّ    خالًذ عىوُس (7) 
 21، ه2015كاسؤ، طمًَىاٌٌ، 

 10/3/2017بتأريذ   www.nibraschabab.com َفٗوّ ايتُٓية، َتاح عًى  دوار أبوزيد ، قراًة يف (8) 
 145ص  ، 2002 ،ادررٕ-، عًِ ادتُاع ايرتبية، رار اييازور  ايعًُية يًٓعر وايتوزيع، عُإْبيٌ عبداهلار   ( 9) 

(4)
.J.M.Sinclair, Collins English Dictionary, Third Edition, (Birmingham: Harper Collins 

Publishers, 1991), P.1694. 

http://www.nibraschabab.com/
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.  صؤسبُّ تاكُكاٌِ كؤوُلَطُ لُطُس دياسيكشدُ و (11)خؤٌُويظتِ و ِاوطٌُطِ و خؤػُويظتِ و ئاصادّ و دادثُسوَسّ
 وسِاُ و لُ سَِفتاسّ سِؤراٌُياُ دا سٌَِط دَداتُوَ. دًَبُدًَكشدٌِ ِا

 : (Citizenship-املوا ٓة)ِاوآلتًبىوُ 
ِاوآلتًبىوُ)ثابٌُذبىوٌِ دوواليٌُُيُ لُ ًٌَىاُ تاكُكاُ و دَولَُت دا، تاك ٌُِذيَك لُ وافُ طًاطٌ  و وُدًًٌَُكاٌِ 

دًًٍَََِت، لُ ُِواُ كاتذا ٌُِذيَك ئُسكِ دَكُويَتُ  لُ ئُجناوِ ئًٍتًىا بؤ كؤوُلَطُيُكِ طًاطًِ دياسيكشاو بُدَطت
لُ فُسٌُِطِ كؤوُلٍَاطٌ دا ضُوكِ ِاوآلتًبىوُ )لُسِووّ كؤوُآليُتًًُوَ، . (12)ئُطتؤ كُ ثًَىيظتُ دًَبُدًًَاُ بكات

دسوطت دَبًَت. ثًَطُ ياُ ثُيىٌَذيًُكِ كؤوُآليُتًًُ كُ لُ ًٌَىاُ تاكًَكِ طشوػتِ و كؤوُلَطُيُكِ طًاطًذا )دَولَُت( 
لُ سِيَِ ئًُ ثُيىٌَذيًُوَ اليٌُِ يُكًُ وَالئٌ خؤّ ثًَؼكُؾ دَكات و اليٌُِ دووَوًؽ ثاسيَضطاسّ اليٌُِ يُكًُ 

 .(13) دَطشيَتُ ئُطتؤّ خؤّ. ئًُ ثُيىٌَذيًُ لُ ًٌَىاُ تاك و دَولَُتذا لُ سِيَطُّ ياطاوَ دياسّ دَكشيَت(
تِ تاكُ لُ دَولَُتُكُيذا، ئًُ ئٌُذاوًَتًًُ دَطتُبُسّ وافُكاٌِ دَكةات كةُ   كُواتُ ِاوآلتًبىوُ بشيتًًُ لُ ئٌُذاوًَ

ثًَىيظةتُ لُطةةُس دَولَةةُت بةؤّ دًَبةةُدٌَ بكةةات و لُبُساوبُسيؼةذا تةةاك كؤوُلَةةُ ئةُسكًَكِ بُساوبةةُس بةةُ دَولَُتُكةةُّ     
 دَكُويَتُ ئُطتؤ كُ ثًَىيظتُ بؤ طىودّ طؼتِ ئُجناوًاُ بذات.

لَُ ثًَىَسيَكِ تايبُتُ بُ ثًَكًٍَّاُ و ئاوادَكشدٌِ ِاووآلتِ ضاك كُ بشِواّ بُ دميىكشاطِ و : كؤوُبُِاّ ِاوآلتًبىوُ
. ُِسوَِا دَتىاٌني بمًََني كُ (14)سِيَضطشتٍِ بريوسِاّ كُطاٌِ تش و ثابٌُذ بًَت بُ ئًٍتًىا بؤ وآلت و ثاسيَضطاسّ لٌَ كشدٌِ 

ُ لةُ سِووبُسِووبىوٌةُوَّ كًَؼةُكاٌِ ٌةاو كؤوُلَطةُدا، ئةُويؽ       بُِاّ ِاووآلتًبىُ ،ئاوادَباػٌ تاكةُ بةؤ بُػةذاسيكشد   
بُوَسطشتٍِ بشِياسّ ريشاٌُ و بُػذاسّ كشداسيًاٌُ لُ بىًٌادٌاٌِ كؤوُلَطُدا، ُِسوَِا تىاٌاّ تاكُ لُطةُس طىجنةاُ  و   

 . (15)رياٌكشدُ لُطُهَ ػاسطتاٌِ طُسدَوُكُّ خؤّ لُ ٌاو كؤوُلَطُكُيذا
اووآلتًبىوُ: بشيتًًُ لُ بةُِاكاٌِ )ئًٍتًىةا، وةاف و ئُسكةُكاُ( بُػةذاسيكشدٌِ طًاطةٌ،       ثًٍَاطُّ سِيَكاسّ بُِاّ ِ

 ئاصادّ و دميىكشاطًُت كُ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاُ و ضُطجٌُذًٌاُ دا الّ خىيٍَذكاساُ ُِولًَاُ بؤ دَدات.  
 خىيٍَذكاسّ صاٌكؤ:  .5

يشَِوّ ثشؤطشاوُكاٌِ خىيٍَذٌِ باآل دَكُُ لُو ئُو كُطاٌُُ كُ لُ قؤٌاغًَكِ خىيٍَذٌِ دياسيكشاو دَخىيٍََ و ثُ
(ّ ويَزَيٌ و صاٌظتِ ُِلًَاُ بزاسدووَ و ضاوَسِيَِ 12بىاساٌُّ بؤخؤياُ لُ سِيَطُّ بُدَطتًٍَّاٌِ منشَكاٌِ قؤٌاغِ )

                                                 
بَ وُمحىد، دَسووٌضاٌٌ كؤوُآليُتِ، و: ئاساً ئُوني ػىاٌٌ، خاٌُّ ئاويَش بؤ ضاخ و بكوكشدٌُوَ، ضاثداٌُّ سِؤرُِآلت، ا( حمُوُد 11) 

 189،ه2014ُِولًَش،

 .56، ص، َؽدر شابل( ذلُد عا ا غيح12) 
 56، صْفض َؽدر (13) 
فاروم محد  ايفرا و احصإ خًيٌ اغا، ايكيِ املتطُٓة يف نتب ايرتبية ايو ٓية ايفًصطيٓية يف ايؽفوف ايصتة ادوىل َٔ ايتعًيِ(،  (14) 

 .25، ص1996دلًة َصتكبٌ ايرتبية ايعربية، اجملًد ايجاْو، ايعدر ايجأَ، 
 . 212اهلل، َؽدر شابل، صيض عبدايرمحٔ قٓديٌ و َٓدور عبدايصالّ فتح  (15) 
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طُ بؤ بُسَو ثًَؼربدُ و ضاسَطُسكشدٌِ كًَؼُ دؤساودؤسَكاٌِ كؤوُلَ سِؤلًََكِ باؾ بطًَشُِ ئُوَياُ لًَذَكشيَت كُ
 .(16)لُدواسِؤردا

ثًٍَاطُّ سِيَكاسّ بؤ خىيٍَذكاسّ صاٌكؤ: خىيٍَذكاسّ صاٌكؤ ئُو كُطُيُ كُ خىيٍَذٌِ ئاوادَيٌ بُطُسكُوتىويٌ بشِيىَ و 
 بؤ بُدَطتًٍَّاٌِ ثمُيُكِ صاٌظتِ بُ طىيَشَّ ياطا و سِيَظاكاٌِ صاٌكؤ ٌاوّ تؤواس كشاوَ لُ كؤلًَز و بُػًَكِ دياسيكشاو.

 :/ تىيَزيٍُوَكاٌِ ثًَؼىوتشدووًَ بُػٌ
 :تشيُكًُ: خظتٍُسِووّ تىيَزيٍُوَكاٌِ ثًَؼىو 

ثًَىيظتُ كُ تىيَزيٍُوَ لُ ُِس بىاسيَكذا ئُجناً دَدات، ئُوا ئاطاداسّ ئُو تىيَزيٍُواٌُ بًَت كُ لُطُس ُِس تىيَزَسيَك 
طشٌطرتيَ ئُو ئُجناواٌُّ كُ ئُو لُ ثًَؽ ئُودا ئُجناً دساوُ. ئُوُؾ بؤ ئُوَيُ كُ ئاواجنِ تىيَزيٍُوَكاُ و 

( تىيَزيٍُوَواُ وَسطشتىوَ، وَكى لُ خىاسَوَ ئاوارَياُ 6تىيَزيٍُواٌُ ثًَِ طُيؼتىوُ ضني. ئًَىُ لًُ تىيَزيٍُوَيُدا )
 بؤ كشاوَ:

 تىيَزيٍُوَ عُسَبًًُكاُ: . أ
يات ايكرٕ احلار  و اجلاَعة وتعُيل قيِ األْتُاً يف ضوً َعط)بٌُاوًٌؼاٌِ (17) (2006) ايكطبتىيَزيٍُوَّ  .1

:  ئاواجنِ ئًُ تىيَزيٍُوَيُ بشييت بىوَ لُ صاًٌٍِ سِؤلَِ صاٌكؤ و وًكاًٌضوُكاٌِ لُطُس قىولَكشدٌُوَّ بُِاّ  (ايععرئ
ئًٍتًىا لُالّ خىيٍَذكاسَكاٌِ. تىيَزَس وًتؤدّ وَطفٌ ػًكاسّ بُكاسًٍَِاوَ، تىيَزيٍُوَكُ طُيؼتىَتُ ئُوَّ كُ صاٌكؤ 

شِؤدا بُ ثمُيُكِ الواص بؤ ٌاوٌَذ بُػذاسّ دَكات لُ قىلَكشدٌُوَّ بُِاّ ئًٍتًىا لُالّ خىيٍَذكاساُ، وًظشيًُكاُ لُو
ِؤكاسّ ئُوُ، ئُوَّ كُ ثُيىٌَذّ بُ صاٌكؤوَ ُِبىوَ بشيتًًُ لُ تىاٌاّ صاٌكؤ لُطُس طُػُكشدُ و بُسدَواوًَتِ و 

ُِبًَت بشيتًًُ لُ ُِطتكشدٌِ بُ ٌاوؤبىوُ و  طشوػتِ ثشؤطشاوُكاٌِ، ئُوَػٌ كُ ثُيىٌَذّ بُ خىيٍَذكاسَوَ
 ٌىػىطتِ.  

رور نًيات ايرتبية يف تُٓية قيِ املوا ٓة يدي ايطًبة املعًُني بٌُاوًٌؼاٌِ ) (18)( 2011 أبى سؼًؽ)تىيَزيٍُوَّ  .2

ًَذاٌِ بُِاّ سِؤلَِ كؤلًَزَكاٌِ ثُسوَسدَ لُ ثُسَث تىيَزيٍُوَيُكِ ئُجناوذاوَ بُ ئاواجنِ صاًٌٍِ   :(ت غسةظامبحاف
تىيَزَس لًُ تىيَزيٍُوَيُدا وًتؤدّ وَطفٌ ػًكاسّ َ.ِاوآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاسَ واوؤطتاكاُ لُ ثاسيَضطاكاٌِ غُصص

. تىيَزَس لُ كؤتايٌ تىيَزيٍُوَكُيذا طُيؼتؤتُ كؤوُهَ ئُجناوًَك لُواٌُ: كؤلًَزَكاٌِ ثُسوَسدَ بُسِيَزَّ بُكاسًٍَِاوَ
سّ دَكُُ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساُ. ُِسوَِا تىيَزيٍُوَكُ ئاوارَّ الواص بؤ ٌاوٌَذ بُػذا

                                                 
-180ه ه ، 2016(، 10ورياُ حمُوُد طالَُح، ثالٍَُسَ كؤوُآليُتًًُكاٌِ خىيٍَذُ الّ فًَشخىاصّ صاٌكؤ، طؤظاسّ صاٌكؤّ طُسوًاُ، رواسَ) (16) 

181 
داَعة  -ًية ايرتبيةمسري عبداحلُيد ايكطب، اجلاَعة وتعُيل قيِ األْتُاً يف ضوً َعطيات ايكرٕ احلار  و ايععرئ، دلًة ن (17) 

 .2006(، يٓاير 60ايعدر )–املٓؽورة 
، دلًة داَعة ادقؽى )شًصًة ات غسةظبصاّ ذلُد أبو حعيغ، رور نًيات ايرتبية يف تُٓية قيِ املوا ٓة يدي ايطًبة املعًُني مبحاف(18) 

 .2011ايعًوّ ادْصاْية( اجملًد ايرابع ععر، ايعدر ادوٍ، يٓاير، 
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بُ دًاواصّ ئاوارَّ ئاواسّ داوَ بُ طىيَشَّ كؤلًَزَكاُ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ لُ بُسرَوٌَذّ 
 خىيٍَذكاساٌِ صاٌكؤّ ئُقظا بُساوبُس بُ صاٌكؤّ ئًظالوٌ.       

رور اجلاَعات األررْية ايرمسية يف تعسيس تربية املوا ٓة بٌُاوًٌؼاٌِ) (19) (2012)ايعواَرة و ايسبوٕزيٍُوَّ تىيَ  .3

(: ئاواجنِ تىيَزيٍُوَكُ بشيتًًُ لُ عالقتٗا بتُٓية ادشتكاليية اي اتية يدي  ًبة نًيات ايعًوّ ايرتبوية َٔ ودٗة ْظرِٖ
لُ بًَُِضكشدٌِ ثُسوَسدَّ ِاوآلتًبىوُ و ثُيىٌَذّ بُ ثُسَثًَذاٌِ  ٌاطًٍِ سِؤلَِ صاٌكؤ فُسوًًُكاٌِ ئُسدَُ

طُسبُخؤٍ خىدّ لُالّ خىيٍَذكاساٌِ كؤلًَزَكاٌِ  صاٌظتُ ثُسوَسدَيًُكاُ. تىيَزَساُ طُيؼتىوٌُتُ ضٌُذ ئُجناوًَك 
كاُ، ئُسكُكاُ و و لُواٌُ: سِؤلَِ صاٌكؤكاٌِ ئُسدَُ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ لُ سٌَُِِذَكاٌِ )وافُ

بُػذاسيكشدُ و سِيَضطشتَ لُ ياطا و دادثُسوَسّ(، بًُ ػًَىَيُّ الّ خىاسَوَ ِاتىوَ: دادثُسوَسّ بُسصتشيَ ثمُّ 
(، سِيَضطشتَ لُ ياطا بٌُاوٌَذّ 4.06(، ثاػاُ ئُسكُكاُ كُ ٌاوٌَذّ روًَشَكٍُ )4.17وَسطشتىوَ بُ ٌاوٌَذّ روًَشَيٌ )

( ديَت. 3.72(، لُ كؤتايٌ ُِوىوػًاٌذا بىاسّ بُػذاسيكشدُ بُ ٌاوٌَذّ روًَشَيٌ )3.84ُ )(، وافُكا4.01روًَشَيٌ )
ٌاوٌَذّ روًَشَيٌ بؤ ُِوىو بشِطُكاٌِ ثًَىَسّ سِؤلَِ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ طُسبُخؤيٌ خىدّ بُسصبىوَ و بشييت بىوَ لُ 

 و ثُسَثًَذاٌِ طُسبُخؤيٌ  خىيٍَذكاساٌذا.  (، ثُيىٌَذيِ ئُسيٍَِ  ُِبىوَ لُ ًٌَىاُ ثُسوَسدَّّاووآلت4.18ِ)

 تىيَزيٍُوَ بًاًًٌُكاُ: .  

تىيَزيٍُوَيُكِ ئُجناوذاوَ بٌُاوًٌؼاٌٌ )كاسيطُسّ ضاالكِ و  :(20) (Mandel 2003تىيَزيٍُوَّ) .4
بُسٌاوُكاٌِ صاٌكؤ دَولَُتًًُكاُ لُ وُكظًك لُطُس ضاالككشدٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاس(. ئاواجنِ 

ىيَزيٍُوَكُ بشييت بىوَ لُ ٌاطًٍِ سِؤلَِ ئُو ضاالكٌ و بُسٌاواٌُّ كُ صاٌكؤ ثًَؼكُػًاُ دَكات بؤ ضاالككشدٌِ ت
بُِاّ ِاوآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساُ. ثًَىَسَكُّ بُطُس خىيٍَذكاساٌِ صاٌكؤ لُ وُكظًك و كٌُُدا دًَبُدٌَ كشدووَ. 

ثًَِ طُيؼتىوَ بشيتِ بىوَ لُوَّ كُ سِيَطاّ فًَشبىوُ و ِاٌذاُ لُطُس  لُ طشٌطرتيَ  ئُو ئُجناواٌُّ كُ تىيَزيٍُوَكُ
بُػذاسّ كؤوُآليُتِ و سِاًٍَِاٌِ بُسدَواً لُطُس واوُلَُكشدُ لُطُهَ كًَؼُ و طشفتُ كؤوُآليُتًًُكاُ و كاسلًَك 

ِاوآلتًبىوٌِ داوَ لُالّ  لُطُلًَذا و فًَشكشدًٌاُ لُ ٌاوَ و دَسَوَّ صاٌكؤدا، ئُواٌُ ياسوُتِ بًَُِضكشدٌِ بُِاّ
 خىيٍَذكاساُ.  

                                                 
عواَرة و ذلُد ايسبوٕ، رور اجلاَعات األررْية ايرمسية يف تعسيس تربية املوا ٓة و عالقتٗا بتُٓية ادشتكاليية اي اتية عبدايصالّ اي (19) 

 .2014(، 1)28يدي  ًبة نًيات ايعًوّ ايرتبوية َٔ ودٗة ْظرِٖ، دلًة داَعة ايٓذاح يألحباخ)ايعًوّ ادْصاْية(، دلًد 
(20Mandel Karsten, Examining the Impact of University International Programs on Active 

Citizenship, the case of students praxical participation in the Mexico Canada Rural development 

Exchange, University of Toronto Canada, 2003.  
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دَولَُتذا  28طالَِ  لُ  14بؤضىوٌِ خىيٍَذكاساُ لُ تُوٌُِ ): بٌُاوًٌؼاٌِ (21) (Kerr 2003) تىيَزيٍُوَّ .5
، تىيَزيٍُوَكُ ئاوارَّ بُو سِاطتًًُ داوَ كُ فًَشكشدٌِ ثُسوَسدَّ ًٌؼتىاٌِ )ِاوآلتًبىوُ( (لُطُس ِاوآلتًبىوُ

ؤصَ و سٌَُِِذّ صؤسّ خىيٍَذكاساُ لُ ٌاو و دَسَوَّ خىيٍَذٌطا ُِلَذَطشيَت.  ُِسوَِا تىيَزيٍُوَكُ ثشؤطُيُكِ ئالَ
ئُوَّ خظتؤتُسِوو كُ صؤسيَك لُ خىيٍَذكاسَكاُ صاًٌاسيًاُ لُطُس ٌاوَسِؤكِ دميىكشاطًُت ُِيُ بُآلً صاًٌاسيًاُ 

اُ كشدؤتُوَ بؤ تٌُّا دٌَطذاُ لُ ُِلَبزاسدٌُكاٌذا. لُطُس ضؤًٌَتِ ثشاكتًضَكشدٌِ دميىكشاطًُتذا ُِبىوَ و كىستً
تىيَزيٍُوَكُ ئُوَّ ثًؼاٌذاوَ كُ ئُو خىيٍَذكاساٌُّ كُ صاًٌاسيًاُ لُطُس ِاوًٌؼتىاًٌَتِ ُِبىوَ ئُواٌُ تىاٌاياُ 

 صياتشَ لُطُس بُػذاسيكشدُ لُ ضاالكًًُ طًاطٌ و كاسّ خؤبُخؼٌ. 

تاوَ بُ تىيَزيٍُوَيُك بُ ئاواجنِ صاًٌٍِ )ػًَىَّ ُِط(22) (Walker Joyce 2005تىيَزيٍُوَّ ) .6
ِاوآلتًبىوُ لُ ًٌَىاُ طُجناُ و ئُو سِؤلَُّ كُ واوؤطتاياُ لُ صاٌكؤ و ثُمياٌطاكاٌذا ثًَِ ُِلَذَطنت(  بؤ ئُوَّ 

سِؤلًََكِ طُجناُ بُِاّ ِاوآلتًبىوٌِ لًَىَ فًَشبنب. تىيَزيٍُوَكُ طُيؼتؤتُ كؤوُلَُ ئُجناوًَك لُواٌُ: واوؤطتاياُ 
طشٌط دَطًَشُِ لُ ثالَجؼتِ كشدٌِ بُدَطتًٍَّاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساٌِ صاٌكؤ، ُِسوَِا دُختِ لُوَ 
كشدؤتُوَ كُ ثشؤطشاوُكاٌِ خىيٍَذُ و ضاالكًًُ خىيٍَذكاسيًُكاُ لُ صاٌكؤدا ثُيىٌَذٍ و كاسيطُسيٌ ئُسيٍَِ لُطُس 

طُس بشِياسوَسطشتَ و دَسككشدٌِ سِاطت دَسباسَّ ثًَىيظتًًُكاُ و طشفتُكاًٌاُ و ياسوُتًذاٌِ خىيٍَذكاساُ ُِيُ لُ
 بُػذاسيكشدُ لُ ضاسَطُسكشدٌِ و ثالَجؼتِ لُ ِاوآلتًبىوُ لُالياُ.    

 دووًَ/ طفتىطؤّ تىيَزيٍُوَكاٌِ ثًَؼىوتش:
( تىيَزيٍُوَّ بًاٌِ. تىيَزيٍُوَ 4) (تىيَزيٍُوَّ عُسَبٌ و3( تىيَزيٍُوَ خشاوٌُتُسِوو، كُ )6لًُ تىيَزيٍُوَيُدا )

عُسَبًًُكاُ  لُ وآلتاٌِ  )وًظش و ئىسدوُ و فُلُطتني( ئُجناوذساوُ. ئُوَّ كُ لُ تىيَزيٍُوَ عُسَبًًُكاٌذا تًَبًٍِ 
(، ئُوَيُ كُ صاٌكؤكاُ ٌُياٌتىاًٌىَ سِؤلًََكِ طُوسَ و ايكطب و أبو حعيغدَكشيَت، بُتايبُتِ لُ ُِسدوو تىيَزيٍُوَّ )

بُسضاو بطًَشُِ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاسَكاًٌاُ. بُآلً لُ تىيَزيٍُوَكُّ ُِسدوو تىيَزَس 
)العىاوشَ و الضبىُ( صاٌكؤ لُ وآلتِ ئُسدَُ تىاًٌىيَتِ لُ بُػًَكِ ثًَكًٍَُّسَكاٌِ ِاوآلتًبىوُ دا طُسكُوتىو بًَت، 

بُػذاسيكشدُ دا طُسكُوتىو ٌُبىوَ. بُآلً تىيَزيٍُوَ بًاًًٌُكاُ كُ لُ طاآلٌِ  بُآلً لُ بُػُكاٌِ تشدا بُتايبُتِ لُ
( ئُجناوذساوُ، دُخت لُوَ دَكٌُُوَ كُ صاٌكؤ تىاًٌىيَتِ سِؤلٌَ ئُسيٍَِ بطًَشِيَت لُطُس ثُسَثًَذاٌِ 2005 -2000)

خىيٍَذُ و سَِخظاٌذٌِ ُِلٌ لُباس بؤ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ. ئًُ سِؤلَُّ صاٌكؤ ضٌ وَكى واوؤطتاياُ ياُ ثشؤطشاوُكاٌِ 
 خىيٍَذكاسَكاًٌاُ ُِتا بُػذاسّ بكُُ لُطُس طؤسِيٍُوَّ بريوسِا لُ طُهَ واوؤطتاكاًٌاُ.  

 

                                                 

(21)David Kerr and others, Citizenship an Education Age 14: Summary of the international 

finding and preliminary results for England, 2003  
(22 )

 Walker Joyce, shaping Ethics Youth workers matter, new direction for youth                     

development, Journal Articles Reports descriptive American, 2005.   



 دلًة داَعة نرَيإ                   Journal of Garmian University                             طؤظاسٍ صاٌكؤٍ طُسوًاُ

378 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 بُػٌ طًًًَُ/ صاٌكؤ و ِاوآلتًبىوُ:
 آلتًبىوُ:ويُكًُ/ بُِاكاٌِ ِاو

 ِاووآلتًبىوُ كؤوُلَُ بُِايُكِ ُِيُ، لُواٌُ:
ُو دًاوكاٌُّ كُ ثًَىيظتُ دَولَُت بؤ ِاوآلتًًُكاٌِ دابني بكات، ِاوآلتًًاًٌؽ وافُكاُ: بشيتًًُ لُ ُِوىو ئ .1

تىاٌاّ ثًادَكشدٌِ ئُو وافاٌُياُ ُِبًَت. صؤسبُّ دَطتىوسَكاُ لُ دياسيكشدٌِ وافُكاٌِ ِاوآلتًاٌذا دَطُسِيٍَُوَ 
 1948افُكاٌِ وشؤظ كُ لُ طالَِ بؤ بُلَطٌُاوُكاٌِ وافِ وشؤظ، طشٌطرتيًٍؼًاُ بشيتًًُ لُ داسٌِاوُّ طُسدووٌِ و

دَسضىوَ. وافُكاُ لًُ ضىاس بىاسَ طُسَكًًُّ خىاسَوَدا دياسيكشاوُ، كُ بشيتني لُ) وافُ وُدٌَِ و طًاطٌ و 
لُ سِاطتًذا ُِس دَولَُتًَك بتىاًٌَت ئًُ وافاٌُ بؤ ِاوآلتًًُكاٌِ دَطتُبُس  .(23) كؤوُآليُتًٌ و كىلتىسيًُكاُ(

ُتُ بُ دَولَُتِ ِاوآلتًبىوُ ديَتُ ئُرواس كشدُ. بُبٌَ بىوٌِ ئًُ وافُ بٍُسَِتًًاٌُ دَولَُت بكات، ئُوا ئُو دَولَ
ٌاتىاًٌَت ببًَتُ دَولَُتِ ُِوىو ِاوآلتًًاُ و داواّ ئُسكًاُ لٌَ بكات، كُواتُ دابًٍكشدٌِ ئًُ وافُ لُاليُُ 

ُت داوا لُ ِاوآلتًًُكاٌِ بكات ئُسكُكاٌِ دَولَُتُوَ بُ ثًَىَسيَكِ طشٌط و طُسَكِ دادٌَشيَت لُوَّ كُ دَولَ
 طُسػاًٌاُ سِاثُسِيٍََ و ئًٍتًىاُ بؤّ ُِبًَت. 

ئُسكُكاُ: دَولَُتُكاُ لُطُس دياسيكشدُ و دؤسّ ئُو ئُسكاٌُّ كُ دَكُويَتُ طُسػاٌِ ِاوآلتًاًٌاُ دًاواصُ،  .2
ذيَك دَولَُت ثًًَاُ وايُ بُػذاسٍ طًاطٌ ئًُ دًاواصياٌُؾ دَطُسِيَتُ بؤ دؤسّ  سِريَىِ طًاطٌ لُو دَولَُتُدا. ٌُِ

لُ ُِلَبزسدٌُكاُ دا، ئُسكًَكِ ًٌؼتىاًًٌُ و ٌُِذيَك دَولَُتِ تش ئُوُ وَِا ٌابًًٍَت. طشٌطرتيٍِ ئُو ئُسكاٌُّ 
كُ لُطُس ػاٌِ ِاووآلتًاٌُ بشيتًني لُ) سِيَضطشتٍِ طًظتًُ، خًاٌُت ٌُكشدُ لُ وآلت، ثاسيَضطاسيكشدُ لُ 

و بُػذاسيكشدُ لُ طُػُثًَذاٌِ وآلتذا، ثاسيَضطاسّ كشدُ لُ وىلَكِ طؼتِ، ثاسيَضطاسيكشدُ لُ دَطتكُوتُكاُ 
وآلت كاتًَك سِووبُسِووّ وُتشطٌ دوروٍاُ دَبًَتُوَ، دلَظؤصّ لُ بُدًَطُياٌذٌِ ئُسكُكاٌِ طُس ػاًٌذا(. ئًُ 

 .(24) ئُسكاٌُ ثًَىيظتُ ِاوآلتًاُ ثًَىَّ ثابٌُذ بَ و دًَبُدًَِ بكُُ 

دَكشيَت بىتشيَت ِاوآلتًبىوُ ئاوارَيُ بؤ يُكًَتِ دُطتُيُكِ كؤوُآليُتِ كُ ثًَكّاتىوَ لُ ئاصادّ:  .3
يُكطشتىويُكِ ئاصاداٌُ و دووس لُ ُِس ثاػكؤيُتًًُكِ تاك، ِاوآلتًبىوُ، واتا وشؤظًَك بُ ئاصاداٌُ ئٌُذاوِ 

كؤوُلَطا و داوُصساوَكاٌِ بكات. ئاصادّ تاك دَولَُتًَكِ ئاصاد بًَت، بُ ئاصاداٌُ بُػذاسّ لُ بُسِيَىَبشدٌِ 
ثُيىٌَذٍ ثتُوٍ بُ ضُوكِ ِاوآلتًًُوَ ُِيُ، ضىٌكُ ئُطُس تاك ئاصاد ٌُبًَت، ئُوا ُِطت بُ بُِا و ٌشخِ 

  .(25)تاكاٌُيٌ خؤٍ ٌاكات 

                                                 
املتحدة، ايًذٓة ادقتؽارية واددتُاعية يػربو اشيا، ايٓوع اددتُاعو واملوا ٓة رور املٓظُات غري احلهوَية يف روٍ خًيذية  ( اد23َِ) 

 . 6-5، ص ص 2003رلتارة، ادَِ املتحدة، ايٓيويورى، 
 . 75، ص2000 ( فٗد ابراٖيِ احلبيب، ادجتاٖات املعاؼرة يف تربية املوا ٓة،  ايرياض، َهتبة  ايعبيهإ،24) 
 .72-71، ه ه 2007(، 22صيشَك عُبذولَك، سَِوػٌ ِاوآلتًبىوُ لُ كؤوُلَطاّ كىسديذا، طؤظاسّ سِؤػٍطُسّ، رواسَ)( 25) 
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بُػٌ  ئًٍتًىا:  ئُطُس طُسجنِ صاساوَّ ِاوآلتًبىوُ بذَيَ، دَبًٍني كُ صاساوَكُ لُ دوو بُؾ ثًَكّاتىوَ، .4
يُكُوًاُ ثًَكّاتىوَ لُ )ِاو( كُ واتاّ )داًٌؼتىو(، بُػٌ دووَوًؼًاُ )وآلت(، ُِسدوو بُػُكُ بُطُس يُكُوَ 
واتاّ )داًٌؼتىوّ وآلتًَكِ دياسيكشاو( دَطُيًٌَُت. كُواتُ يُكًَك لُ سَِطُصَ طُسَكًًُكاٌِ ِاوآلتًبىوُ بشيتًًُ 

هَ ِاوآلتًاٌِ تشّ  ئُو وآلتُدا بُِؤّ كؤوُلَُ تايبُمتٌُذيًُكُوَ لُوَّ كُ تاك داًٌؼتىوّ وآلتًَك بًَت و لُطُ
يُك بطشُ، ئًُ بُيُكبىوٌُؾ لُ طُهَ ِاوآلتًاٌِ تشّ ئُو وآلتُدا ثًَىيظتِ بُ ئًٍتًىا ُِيُ بؤ ئُو ًٌؼتًىاٌُ 

ًٍَُسَكاٌِ و ئُو خُلَكاٌُّ كُ داًٌؼتىوّ ئُو ًٌؼتًىاٌُُ. "ئًٍتًىا سَِطُصيَكِ طُسَكًًُ لُ سَِطُصَ ثًَكّ
ِاوآلتًبىوُ. ُِطتًَكِ ٌاوَكًًُ كُوا لُِاووآلتِ دَكات بُ طىسِ و تني و دلَظؤصيًُوَ كاس بكات  بؤ ثًَؼدظتٍِ 

. ُِطتِ ئًٍتًىا لُالّ تاك لُ ئُجناوِ ثُيىَطتبىوٌِ بُ كؤوُلَُيُك ياُ (26)وآلتُكُّ و بُسطشّ لًَكشدٌِ"
ئٌُذاوِ ئُو كؤوُلَُيُ بًَت و ثًَىَس و بُِا كؤوُآليُتًًُكاٌِ كًاًٌَكِ طُوسَ ثُيذا دَبًَت، كاتًَك كُ تاك 

لُواٌُ وَسطشتبًَت. ئًٍتًىا ُِطتًَكِ ٌاوَكًًُ لُالّ تاك، ئًُ ُِطتُ لُ ثًَىيظتًًُكِ دَسووٌِ و 
كؤوُآليُتًًُوَ طُسضاوَّ طشتىوَ، ثُيىَطتبىوٌِ تاك بُ صواٌِ كؤوُلَطا و كىلتىوس و داوُصساوَ ُِوُدؤسَكاٌِ، 

ُو ثًًَُّ كُ تاك بُػًَكُ لًُ كؤوُلَطايُ و لُطُسّ ثًَىيظتُ بُ بشِواوَ ثابٌُذ بًَت بٌُؤسً و ياطاكاٌِ  ب
لُطُلًَؼًذا ئاوادَيٌ فًذاكاسّ و بُسطشيكشدٌِ تًَذابًَت لُ ثًٍَاوّ طُسكُوتٍِ و بُػذاسيكشدُ لُ ضاسَطُسكشدٌِ 

ًبىوُ و ئًٍتًىا دواٌُيُكِ بٌُاويُكذاضىو تُواوكُسّ يُكرتيٍض . لًَشَوَ دَتىاٌني بمًََني كُ ِاوآلت(27)كًَؼُكاًٌذا 
 لُُِس ػىيًٍََك باطٌ ِاوًٌؼتىاًٌبىوُ كشا، ئُوا ئًٍتًىاؾ صؤس بُ بًَُِضّ بىوٌِ ُِيُ. 

( بشِواّ وايُ كُ بُػذاسّ طًاطٌ بشيتًًُ لُ"ُِوىو كاسيَكِ بُئريادَ و Weinerبُػذاسّ طًاطٌ:  ويٍُس) .5
بًَت ياُ طُسٌُكُوتىو، سِيَكدشاو بًَت ياُ ٌاسِيَكدشاو، لُ قؤٌاغًَكذا سِوو بذات ياُ بُسدَواً ئاصاداٌُ طُسكُوتىو 

بًَت، ثًَىيظت بكات بُ ثٌُابشدٌُبُس وًكاًٌضوِ  ػُسعِ ياُ ٌاسَِوا، بُ ئاواجنِ داٌاُ و دًًََّؼتٍِ كاسيطُسّ 
ت ياُ ُِلَبزاسدُ و دَطتًٍؼاٌكشدٌِ لُطُس ضؤًٌَتِ و خىدّ بشِياسَ طًاطًًُكاُ، ياُ بُسِيَىَبشدٌِ وآل
 . (28)دَطُآلتذاساُ لُ ُِوىو ئاطتُ سكىوُتًًُكاٌذا، دَبًَتُ بُػذاسّ طًاطٌ "

 ( ضٌُذ تايبُمتٌُذيًُكِ بؤ بُػذاسّ طًاطٌ داٌاوَ، لُواٌُ:Berelsonبًَشلظؤُ))
شٌطِ بةُ كاسوبةاسّ طؼةتِ طًاطةُت     "طشٌطٌ ثًَذاُ، طفتىطؤ، ثالٍَُس"، بؤ ئُوَّ ِاووآلتِ بُػذاس بًَت، ثًَىيظتُ ط . أ

بذات و بُػذاسّ بكات لُو طفتىطؤياٌُّ كُ دَسباسَّ طًاطُت ئُجناً دَدسيََ، ُِسوَِا ِاٌذَس وثالٍَُسّ ُِبًَت بؤ 
 ئُوَّ بُػذاسّ لُ رياٌِ طًاطًذا بكات.

                                                 
 .47، ه2011(،صطتاٌِ 27ِاوآلتًبىُ و قُيشاٌِ ئًٍتًىا، طؤظاسّ وُدًٌَُت، رواسَ)( ياطني عىوُس، 26) 
   70، ص2004يعًُية يًرتبية، َيشصة ايهويت يًتكدّ ايعًُو، ايهويت، ( بعري ؼالح ايرظيد  واخروٕ، املوشوعة ا27) 
 . 157، ص1994( شويِ ايعس ، املفاٖيِ ايصياشية املعاؼرة و روٍ ايعامل ايجايح، املرنس ايجكايف ايعربو، 28) 
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ُػذاسيكشدٌِ لُطُس "وُعشيفُ" ثًَىيظتُ لُطُسِاووآلتِ وُعشيفُ و صاًٌاسّ لُطُس بابُتُ طًاطًًُكاُ ُِبًَت، ب .  
 بٍاغُّ ئًُ وُعشيفُ بًَت  و ُِلَكىآلوّ بشِواّ ئُو بًَت بُ ًَِمًََكِ طًاطٌ، ياُ ئؤثؤصيظًؤُ بؤ ًَِمًََكِ طًاطٌ.

"بريوبةةاوَسِ" بُػةةذاسّ طًاطةةٌ بُتةةٌُّا بةةؤ بةةُديًٍَّاٌِ بُسرَوٌَةةذّ كُطةةٌ ًًٌةةُ، بةةُلَكى ِةةُلَكىآلوّ بريوبةةاوَسِّ  . ز
 بُسرَوٌَذّ طؼتًًُ.

 .(29)الشػذ"، بُواتاّ ئُوَّّاووآلتِ ثًَطُيؼتىوَ و ريشَ و دَصاًٌَت ضؤُ ُِلَظىكُوت بكات-كاومَبىوُ-نت"ثًَطُيؼ . د
بُػةةذاسّ طًاطةةٌ ثُيىٌَةةذّ بةةُ ثًَطُياٌةةذٌِ طًاطةةًًُوَ ُِيةةُ، ثًَطُياٌةةذٌِ طًاطةةٌ ثشؤطةةُيُكُ بةةؤ سِيَكدظةةنت و    

ؤوةُلَطادا بكةات. ُِسضةٌُذيَك بُػةذاسّ طًاطةٌ      ئاوادَكشدٌِ ِاووآلتِ ُِتا بتىاًٌَت بُػذاسّ لُ ريةاٌِ طًاطةٌ ك  
ًَةت، ئُوٌَةذَ وةُيمِ تىٌذوتًةزّ و تًَكةذاٌِ ٌاطةُقاوطريٍ طًاطةٌ الّ ئةُو  ِاوآلتًاٌةُ كةُورت            ِاوآلتًاُ صياتش ب
ًَةةىاُ بُػةةذاسّ طًاطةةٌ و ٌاطةةُقاوطريّ طًاطةةٌ          ًَتةةُوَ، ئُوةةُؾ واتةةاّ ئةةُوَ دَطُيةةًٌَُت كةةُ ثُيىٌَةةذّ ٌ دَب

 .(30)يُثُيىٌَذيًُكِ ثًَطُواٌُ
 دووًَ/ سِؤلَِ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ:

ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ لُ صاٌكؤدا، ثُسوَسدَكشدٌِ تاكًَكُ كُ ئًٍتًىاّ بؤ كؤوُلَطا و بُِاكاُ و وُبُطت لُ 
و دَطتكُوتُكاٌِ. كىلتىوسّ كؤوُلَطاكُّ ُِبًَت، لُ ُِواُ كاتذا تاكًَكِ بُسثشغ بًَت بُساوبُس بُ وآلتُكُّ 

ثُسوَسدَكشدٌِ تاك بؤ ئُوَّ ببًَتُ ِاوآلتًًُكِ بُسثشغ و خاوَُ واف، بُسُِوِ  ُِوهَ و كؤػؼِ داوُصساوَ 
كؤوُآليُتًًُكاٌُ بُ ػًَىَيُكِ طؼتِ و بُ تايبُتٌ داوُصساوَ فُسوًًُكاٌِ فًَشكشدٌُ. ئًُ داوُصساوَ فُسوًاٌُ لُ 

 تا دَطاتُ صاٌكؤ و ثُمياٌطاكاُ. قؤٌاغِ بٍُسَِتًًُوَ دَطشيَتُوَ ُِ
لُطُهَ دسوطتكشدٌِ داوىدَصطاكاُ و طُػُكشدٌِ رياٌِ رياسّ لُ ُِس ٌاوضُيُكذا، صاٌكؤ دَبًَتُ ثًَىيظتًٌ )صَسوسَتِ( 
كؤوُلَطا و ًٌؼتًىاُ. ثًَطُياٌذُ و طُػُكشدٌُ تاكِ ثظجؤسِ، بؤ بُسِيَىَبشدٌِ داوىدَصطاكاٌِ ُِوىو ًٌؼتًىاًٌَك، 

ٌكؤيُ. ٌُوَ يُك لُدواّ يُكُكاُ، لُ ٌُِاوّ صاٌكؤوَ ثظجؤسِّ وَسدَطشُ و تىاٌاّ طىجناو وَسدَطشُ بؤ ئُوَّ ئُسكِ صا
ُِسوَِا دسوطتبىوٌِ كًَؼُ دؤساودؤسَكاٌِ كؤوُلَطا وَك كًَؼُّ صاٌظتِ، ئابىوسّ،   .(31)لُ داِاتىودا ببٍُ ًَِضّ كاس

دياسَ صاٌكؤكاُ لُ سِيَطُّ  .(32)كشدًٌاُ دَضًَتُ ئُطتؤّ صاٌكؤكاُكؤوُآليُتِ، طًاطٌ...ِتذ لُ ٌُِذيَك سِووَوَ ضاس
ئُجناوذاٌِ تىيَزيٍُوَّ صاٌظتًًُوَ دَتىاًٌَت سِؤلًََكِ كاسا بطًَشيَت لُ دَطتًٍؼاٌكشدٌِ كًَؼُكاُ و ثًَؼكُػكشدٌِ 

ظجؤسِ ثًَذَطُيًٌَُت و سِيَطاكاٌِ ضاسَطُسكشدٌِ ئُو كًَؼاٌُ. لُ ثاهَ ئًُ ئُسكُ طُوسَيُدا كُ صاٌكؤ خُلَكاٌِ ث
بُػذاسيًُكِ كاسا دَكات لُ دَطتًٍؼاُ كشدٌِ طشفتُكاٌِ كؤوُلَطادا، دَتىاًٌَت ِاوآلتًًُكِ بُسثشطًؼىاُ بؤ 
بُسًُِ بًًٍََّت. سِؤلَِ صاٌكؤ  لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاووآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساُ، دَتىاٌشيَت لًُ اليٌُاٌُّ 

 باغ:خىاسَوَ باطٌ خبشيَتُ بُس

                                                 
 .242، ص1998ادررٕ، -( ابراٖيِ أبراػ، عًِ اددتُاع ايصياشو، رار ايعروم يًٓعر وايتوزيع، عُا29ٕ) 
 .    147نُاٍ املٓويف، ْظريات ايٓظِ ايصياشية، وناية املطبوعات، ايهويت، روٕ شٓة ايطبع، ص( 30) 
 . 25( خالًذ عىوُس، طُسضاوَّ ثًَؼىو، ه31) 
 . 26ه ُِواُ طُسضاوَ،( 32) 
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: ٌاوَسِؤكِ ئُو بابُتاٌُّ كُ لُ صاٌكؤدا دَخىيٍَشيََ، ريَشخاٌِ وُعشيفِ سِؤلَِ ثشؤطشاوُكاٌِ خىيٍَذُ لُ صاٌكؤدا .1
خىيٍَذكاساُ ثًَكذًٍَََِ. ُِس لُطُس بٍاغُّ ئُو بابُتاٌُ ضاالكًًُ فًَشكاسيًُكاُ سِوو دَدَُ و دَسطاّ طفتىطؤ و 

ساُ خؤياٌذا، ياُ لُ طُهَ واوؤطتاياٌذا دَخاتُ طُسثؼت. بؤ ئُوَّ ثشؤطشاوُكاٌِ بريوسِاطؤسيًٍُِوَ لُ ًٌَىاُ خىيٍَذكا
 خىيٍَذُ، بُػذاسّ بكات لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىو، ثًَىيظتُ سَِضاوّ كؤوُلَُ وُسدًَك بكات، لُواٌُ: 

وودَدات و دَبًَتُ ِؤّ ثؼت بُطنت بُ فًَشبىوٌِ ِاسيكاسياٌُ، كُ لُ وًاٌُّ ئُوُوَ كاسلًَكِ كؤوُآليُتِ سِ -
 بُدَطتًٍَّاٌِ بُِاكاُ.

 ثًَىيظتُ بابُتُكاُ ثُيىَطت بًَت بُ رياٌِ خىيٍَذكاساُ و طشفتُكاٌِ كؤوُلَطا و ريٍطُوَ. -

 طُػُ بُ بُِاكاٌِ خىيٍَذكاساُ بذات. -

 .(33)ئاواجنِ ئاوادَكشدٌِ خىيٍَذكاس بًَت  بؤ ثاػُسِؤر لُسِووّ صاٌظتِ و ثًؼُيٌ و سِؤػٍبرييًُوَ -

سِؤلَِ ثُسوَسدَ كىست ٌاكشيَتُوَ تٌُّا بؤ ئُو واٌاٌُّ كُ لُ ٌاو ِؤلَُكاٌِ سِؤلَِ ضاالكًُكاٌِ  خىيٍَذكاساُ:  .2
بُلَكى لُ ثاهَ ئُو واٌاٌُّ كُ لُ ِؤلَُكاٌذا دَوتشيٍَُوَ، ئُو ضاالكًاٌُّ كُ لٌُاو صاٌكؤ ياُ خىيٍَذٌذا دَخىيٍَشيََ، 

دَدَُ سِؤلَِ طشٌط و كاسيطُسياُ ُِيُ لُطُس ثُسَثًَذاٌِ تىاكاًٌاُ، كُ  دَسَوَّ صاٌكؤدا خىيٍَذكاساُ ئُجناوِ
لُواٌُيُ ٌُتىاٌَ لُ ٌاو ِؤلَُكاٌِ خىيٍَذٌذا ئُو تىاٌا و ئاسَصواٌُّ كُ ُِياٌُ ثُسَّ ثًَبذَُ. بُتايبُتِ ئُو 

  .(34)اليٌُاٌُّ كُ ثُيىَطتُ بُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ طُسبُطتِ و ِاسيكاسّ و كاسّ ِاوبُػًُوَ

واوؤطتا لُ صاٌكؤدا، سِؤلَِ طشٌط و بٍطًٍُيٌ ُِيُ لُ ثشؤطُّ فًَشكشدُ دا، ضىٌكُ ئُو سِؤلَِ واوؤطتاّ صاٌكؤيٌ:  .3
سِابُسايُتِ ثشؤطُّ فًَشكشدُ دَكات و سِاطتُوخؤ لُطُهَ خىيٍَذكاسَكاٌذا واوُلَُ دَكات، لًَشَػُوَ كاسيطُسّ 

واوؤطتاّ صاٌكؤ لُ بىاسّ  كؤوُآليُتِ و كُطايُتًًُوَ. سِاطتُوخؤّ لُطُسياُ ُِيُ لُ سِووّ صاٌظتِ و
. بُ ػًَىاص و ثظجؤسِيًُكُيذا، باصٌُّ ثُيىٌَذيًُ لُ ًٌَىاُ صاًٌاسيًُكاُ و لًَّاتىويًُكاُ و بريوبؤضىوُ و بُِاكاٌذا

ُ خىيٍَذكاساُ لُ و ػشؤظُياُ بؤ دَكات، ئُوُؾ لُ ثًٍَاوّ ئُوَّ ك سِيَطاّ دؤساودؤس تًؤس و واٌُكاُ سِووٌذَكاتُوَ 
ئُوُ طُسَسِاّ ئُوَّ كُ واوؤطتا دَتىاًٌَت سِؤسِ يُكرت  .  ،(35)واٌُكاُ تًَبطُُ و ئُوَّ كُ فًَشّ بىوُ ثشاكتًضَّ بكُُ

 قبىهَ كشدُ و سِيَضطشتَ لُ ديذوبؤضىوٌِ دًاواص لُالّ خىيٍَذكاسَكاٌِ ثُسَثًَبذات. 

 

 ضىاسضًَىَّ وُيذاٌِ تىيَزيٍُوَكُ:بُػٌ ضىاسًَ/ 

                                                 
احلطارية و ادْتُاً يألَة، ْدوة  أمحد عًو نٓعإ، رور ايرتبية يف َوادٗة ايعوملة وحتديات ايكرٕ احلار  وايععرئ وتعسيس اهلوية( 33) 

 .138، ص2004)ايعوملة وأويويات ايرتبية( نًية ايرتبية، داَعة املًو شعور، 
 .98، ص1993(، 26( ايصيد شالَة اخلُيصو، تربية ايتصاَح ايفهر "ؼيػة تربوية ملوادٗة ايتطرف"، دلًة ايرتبية املعاؼرة، ايعدر)34) 
تكويِ أراً َعًُو ايدراشات اددتُاعية باحلًكة ادعدارية يف ضوً َعايري ايعاًَة، املي ر اآلوٍ  خايد عبدايًطيا ذلُد عُرإ،( 35) 

 . 547،ص2008داَعة عني مشض، -تربية املوا ٓة وَٓاٖر ايدراشات اددتُاعية، نًية ايرتبية-يًذُعية املؽرية يًدراشات اددتُاعية
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 يُكًُ: وًتؤدّ تىيَزيٍُوَكُ:
لًُ تىيَزيٍُوَيُدا وًتؤدّ سِووثًَىّ كؤوُآليُتِ بُكاس ًٍَِشاوَ، وًتؤدّ سِووثًَىّ كؤوُآليُتِ بشيتًًُ لُ ثؼكًًٍٍَكِ 
طؼتطريٍ بىاسيَك لُ بىاسَكاٌِ كؤوُلَطا، ياخىد ُِلَظٌُطاٌذًٌَكِ صاٌظتًاٌُّ كؤوُلَطايُ بُ ئاواجنِ بُدَطتًٍَّاٌِ 

 .(36) ك صاًٌاسّ كُ بكشيَت لُ ثشؤطُّ طُػُثًَذاٌِ كؤوُآليُتًذا طىودّ لًَىَسبطرييَتدؤسيَ
 دووًَ: كؤوُلَطا و منىوٌُّ تىيَزيٍُوَ:

كؤوُلَطاّ تىيَزيٍُوَ، لًُ تىيَزيٍُوَيُ بشيتًًُ لُ كؤلًَذِ ثُسوَسدَّ بٍُسَِت/ صاٌكؤّ   :كؤوُلَطاّ تىيَزيٍُوَ .1
ّ، صواٌِ عُسَبِ، ثُسوَسدَّ وَسصؾ و بُػِ صاٌظتُ كؤوُآليُتًًُكاُ( لُخؤ طُسوًاُ كُ بُػُكاٌِ )صواٌِ كىسد

 ( كؤوُلَطاّ تىيَزيٍُوَكُ سِووُ دَكاتُوَ. 1( خىيٍَذكاس. خؼتُّ )924دَطشيَت و ثًَكّاتىوَ لُ )

 2017-2016رواسَّ خىيٍَذكاساٌِ كؤلًَزّ ثُسوَسدَّ بٍُسَِت لُ صاٌكؤّ طُسوًاُ بؤ طالَِ خىيٍَذٌِ   (1خؼتُّ )
 :سِووٌذَكاتُوَ

كُ لُ خىيٍَذكاساٌِ قؤٌاغُكاٌِ طًًًَُ و ضىاسًَ لُ بُػُكاٌِ )صواٌِ كىسدّ منىوٌُّ تىيَزيٍُوَمنىوٌُّ تىيَزيٍُوَ:  .2
ئُوُؾ لُبُس  وَسطرياوُ، و عُسَبِ و ثُسوَسدَّ وَسصؾ و صاٌظتُ كؤوُآليُتًًُكاُ(لُ ّ كؤلًَذِ ثُسوَسدَّ بٍُسَِت

ؤطشاوُكاٌِ خىيٍَذُ ضِ دَصاٌَ ثش ئُوَّ كُ خىيٍَذكاساٌِ ئُو دوو قؤٌاغاٌُ طاآلًٌَكِ صياتشَ لُ ٌاو صاٌكؤداُ و باػرت
ايعيٓة ايطبكية أو ضًٍايُتِ)دؤسّ منىوٌُكُؾ بُػًَىَّ منىوٌُّ  آلتًبىوٌُوَ ُِيُ.ويُكًاُ بُ ِاوثُوَيىٌَذ

 ( خىيٍَذكاسَ. صاًٌاسّ صياتش لًُ خؼتُيُّ خىاسَودا خشاوَتُ سِوو:92وَسطرياوُ و رواسَياُ  ) (ايعيٓة ايتدرجيية

  
 
 
 
 

 ىوٌُّ تىيَزيٍُوَكُ سِووٌذَكاتُوَ:( من2خؼتُّ ) 

                                                 
 43، ص1974ايٓٗظة ايعربية، ايكاٖرة، ذلُد َؽطفى ايععبيين، عًِ اددتُاع، رار  (36) 
  ٌِلُ يُكُّ تؤواسّ كؤلًَزّ ثُسوَسدَّ بٍُسَِتِ صاٌكؤّ طُسوًاُ وَسطرياوَ.  2016/2017كؤّ ئُو صاًٌاساٌُ لُطُس رواسَّ خىيٍَذكاساُ بؤ طالَِ خىيٍَذ 

 كؤّ طؼتِ قؤٌاغِ ضىاسًَ قؤٌاغِ طًًًَُ قؤٌاغِ دووًَ قؤٌاغِ يُكًُ بُؾ ص.
 كؤ وَِ ًٌَش كؤ وَِ ًٌَش كؤ وَِ ًٌَش كؤ وَِ ًٌَش كؤ وَِ ًٌَش

 202 132 70 52 32 20 37 22 15 67 42 25 46 36 10 صواٌِ كىسدّ 1

 227 162 66 59 41 18 40 33 7 63 41 22 66 47 19 صواٌِ عُسَبٌ 2

 196 57 139 . . . 67 22 45 57 17 40 72 18 54 ثُسوَسدَّ وَسصؾ 3

 230 114 116 55 21 34 51 29 22 100 54 46 24 10 14 ص. كؤوُآليُتًُكاُ 4

 856 465 391 166 94 72 195 106 89 287 154 133 208 111 97 كؤ
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سِيَزَّ  كؤّ طؼتِ قؤٌاغِ ضىاسًَ قؤٌاغِ طًًًَُ بُػِ صاٌظتِ ص.
 كؤ وَِ ًٌَش كؤ وَِ ًٌَش كؤ وَِ ًٌَش طُدّ

 %21.73 20 12 8 11 6 5 9 6 3 صواٌِ كىسدّ 1
 %27.17 25 13 12 13 5 8 12 8 4 صواٌِ عُسَبٌ 2
 %20.65 19 11 8 . . . 19 11 8 ثُسوَسدَّ وَسصؾ 3
 %29.35 27 14 13 11 6 5 16 8 9 ص. كؤوُآليُتًًُكاُ 4

 %100 92 50 42 35 17 18 57 33 24 كؤ
 طًًًَُ/ بىاسَكاٌِ تىيَزيٍُوَ:

 طٍىوسّ بىاسَكاٌِ تىيَزيٍُوَكُ خؤّ لُ طٌَ بىاسدا دَبًًٍَتُوَ، بشيتني لُ:
 كؤلًَذِ ثُسوَسدَّ بٍُسَِت. -ًُ لُ صاٌكؤّ طُسوًاُبىاسّ دىطشايف: طٍىوسّ ئًُ تىيَزيٍُوَيُ بشيتً .1

بىاسّ وشؤيٌ: اليٌُِ وشؤيٌ ئًُ تىيَزيٍُوَيُ خىيٍَذكاساٌِ قؤٌاغِ طًًًَُ و ضىاسَوِ كؤلًَذِ ثُسوَسدَّ  .2
 لُ صاٌكؤّ طُسوًاُ دَطشيَتُوَ.  بٍُسَِت

-2/1/2017كُ بشيتًًُ لُ بىاسّ واوَ: ئُو واوَيُ دَطشيَتُوَ كُ تىيَزيٍُوَكُّ تًَذا ئُجناً دساوَ  .3
10/4/2017. 

 

 ضىاسًَ/ ئاوشاصَكاٌِ كؤكشدٌُوَّ صاًٌاسّ:

ئاوشاصَكاٌِ كؤكشدٌُوَّ صاًٌاسّ ثًَكّاتىوَ لُ فؤسوِ سِاثشطٌ )ثشطًاسٌاوُ(، ئًُ ثشطًاسٌاوُيُؾ ثًَكّاتبىو لُ 
ووٌٍاطٌ و ثُسوَسدَدا كشاوٌُتُوَ، ضٌُذ ثشطًاسيَك كُ ئاساطتُّ ضٌُذ كُطًَكِ ػاسَصا لُ بىاسَكاٌِ كؤوُلٍَاطٌ و دَس

) %(88.78ئُو بُسِيَضاٌُؾ تًَبًٍِ خؤياُ لُطُس ٌىطًىَتُوَ.  لُ ئُجناوذا سِاطتطؤيٌ ئاوشاصَكُ بشييت بىو لُ )
( كُمساُ لُ خىيٍَذكاساُ 10(. بُآلً بؤ دَسًٍَِاٌِ دًَطريّ ئاوشاصّ تىيَزيٍُوَكُ منىوٌُيُكِ )1بشِواٌُ ثاػكؤّ 
( سِؤر دووباسَ 14سدوو سَِطُصّ ًٌَش و وَِ، فؤسوِ سِاثشطًُكُواُ بُطُسدا دابُؾ كشدُ، ثاػاُ دواّ )وَسطشت لُ ُِ

( خىيٍَذكاسدا دابُػكشدَوَ، دواّ سِيَكدظتٍِ صاًٌاسيًُكاُ دًَطريٍ ئاوشاصَكُ بشيتِ بىو 10فؤسوُكُواُ بُطُس ُِواُ )
 (. 2%()بشِواٌُ ثاػكؤّ 92لُ )

 ًُ بُكاسًٍَِشاوَكاُ:ثًٍَذًُ/ ئاوشاصَ ئاواسي

                                                 


 ثظجؤسَِكاُ بشيتًبىوُ لُ :  
 كؤوُلٍَاطٌ      صاٌكؤّ طُسوًاُد. سظني امساعًن عمٌ ثشؤفًظؤسّ ياسيذَدَس  ثظجؤسِّ  .1

 د. ثطاه عمٌ وشداُ      واوؤطتا                         دَسووٌٍاطٌ               صاٌكؤّ طُسوًاُ .2

 ً. كشيي أمحذ عضيض  واوؤطتا                           سِيَطاكاٌِ واٌُوتٍُوَ  صاٌكؤّ طُسوًاُ .3

 دَسووٌٍاطٌ                    صاٌكؤّ طُسوًاُ واوؤطتاّ ياسيذَدَس   كشيي وذست سامتً.ّ  .4

 ً.ٍ طريواُ عاؿٌ سظني    واوؤطتاّ ياسيذَدَس    كؤوُلٍَاطٌ             وَصاسَتِ ثُسوَسدَ .5
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تىيَزَس بؤ خظتٍُسوو و ػًكشدٌُوَّ ئُو صاًٌاسيًاٌُّ كُ لُ منىوٌُّ تىيَزيٍُوَكُوَ دَطتِ كُوتىوُ ، ثٌُاّ 
 ، ئُو ئاوشاصَ ئاواسيًاٌُ بشيتني لُ:بشدؤتُبُس بُكاسًٍَِاٌِ ضٌُذ ئاوشاصيَكِ ئاواسّ

 (1×3ت)+ (2×2ت)+  (3×1ت)=  ( 37)ٌاوٌَذّ ػًاوّ (1)

 كؤّ ت                                                 
 

 =  ( 38)كًَؼِ طُدّ (2)

(3)  
  -1سغ=  :(39)ِاوكًَؼُّ طجًَشواُ (4)

 
 بُػٌ ثًٍَذًُ: خظتٍُسِوو و ػًكشدٌُوَّ صاًٌاسيًُكاٌِ تىيَزيٍُوَكُ:
ٍُسِوو و لًَكذاٌُوَياُ لًُ بُػُدا ُِولَذساوَ صاًٌاسيًُكاٌِ تىيَزيٍُوَكُ بُ طىيَشَّ ئاواجنُكاٌِ تىيَزيٍُوَكُ خبشيَ

 بؤ بكشيَت.

، لُ خؼتُّ صاٌكؤ ِاّ ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساُصاًٌٍِ سِؤلَِ ريٍطُّ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُبؤ  ئاواجنِ يُكًُ:
 ( صاًٌاسّ دَسباسَّ ئًُ ئاواجنُ خشاوَتُسِوو.3)

 (  ٌاوٌَذّ ػًاوّ و كًَؼِ طُدّ بىاسّ سِؤلَِ ريٍطُّ صاٌكؤ3خؼتُّ )
ٌاوٌَذّ  ثمُ دووباسَ بىوَكاُ بشِطُكاُ خ ر.

 ػًاوّ
كًَؼِ 
 1 2 3 طُدّ

لُ ٌاو صاٌكؤدا سِيَطُ بُ كاسلًَك و بُطتٍِ ثُيىٌَذّ  1
 كؤوُآليُتِ طىجناو دَدسيَت. 

40 49 3 1 2.40 80.07% 

صاٌكؤ لُ سِيَكدظنت و بُطتٍِ كؤسِ و ضاالكٌ ُِوُدؤسدا، ئاصادّ  9
 . بُ خىيٍَذكاساُ دَدات

50 26 16 2 2.36 78.98% 

ريٍطُّ صاٌكؤ ياسوُتًذَسَ بؤ دسوطتكشدٌِ طًاٌِ ِاوكاسّ و  4
 ِاوسِيًَُتِ  لُ ًٌَىاُ واوؤطتاياُ و خىيٍَذكاساٌذا.

33 51 8 3 2.27 75.72% 

ريٍطُّ صاٌكؤ طًاٌِ ِاوكاسّ لُ ًٌَىاُ خىيٍَذكاساٌذا ثُسَ  3
 ثًَذَدات.

24 50 18 4 2.06 68.84% 

ُّ صاٌكؤ بىاس بؤ خىيٍَذكاس دَسَِخظًًٍََت ُِتا بُ ئاصادّ ريٍط 5
 طىصاسػت لُ بريوسِاكاٌِ بكات.

27 43 22 5 2.05 68.47% 

 %66.30 1.98 6 25 43 24 لُ ثشؤطُّ بشِياسداٌُكاٌذا خىيٍَذكاس بُػذاسّ ثًَذَكشيَت 7

                                                 
 .106، ص2006ادررٕ، -، رار يًهتاب ايعاملو، عُاSPSSٕاألحؽاً ايوؼفو و ْظاّ  ،عساّ عبدايرمحٔ ؼرب  (37)
 232ص، 2007 ادررٕ،-يكياط و ايتكويِ)جتديدات و َٓاقعات(، راردرير، عُإ، اوعبدايواحد ايهبيص (38)
( . األحؽاً ايرتبوي تطبيكات بأشتدداّ ايرزّ األحؽاٌية يًعًوّ األدتُاعية، رار 2006عبداهلل فالح املٓيسٍ و  عايغ َوشى غرايب٘ ) (39)

 .146، ص2006ادررٕ، -املصرية يًٓعر و ايتوزيع ، عُإ

 ×100  

2ف كؤّ 6  

ُ( ُ2  - 1)  

 ناوةندى شياو

 بةرزترين كَيش 
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ريٍطُّ صاٌكؤ ُِطتِ ػاٌاصيكشدُ بُ كؤلًَز و صاٌكؤ لُالّ  2
 دسوطت دَكات.خىيٍَذكاس 

26 37 29 7 1.96 65.57% 

لُ كاتِ دًَبُدًَكشدٌِ ياطا و سِيٍَىايًُكاٌذا لُ صاٌكؤ سَِضاوّ  8
 بٍُواكاٌِ دادثُسوَسّ دَكشيَت.

17 51 24 8 1.92 64% 

لُ ٌاو صاٌكؤدا طًاٌِ طفتىطؤ و سَِخٍُطشتَ و بريوسِاّ دًاواص  6
 صالَُ.

16 40 36 9 1.78 59.42% 

ظتِ بؤ خىيٍَذكاساُ فُساًُِ كشاوَ ُِتا طُػتِ صاٌ 10
خىيٍَذكاساُ بُ وًَزوو و دىطشافًا و كُلتىسّ كؤوُلَطاكُياُ 

 صياتش ئاػٍا بنب.

14 18 60 10 1.50 50% 

لًُ ئاواجنُدا ُِولَذساوَ بريوبؤضىٌِ خىيٍَذكاساُ دَسباسَّ كُػٌ ٌاو صاٌكؤ بضاٌشيَت، كُُِتا ضٌُذيَك ريٍطُّ صاٌكؤ 
( بكُيَ 3اسلًَكِ ًٌَىاُ خىيٍَذكاساُ و دسوطتكشدٌِ طًاٌِ ِاوسِيًَُتِ و ِاوكاسّ. ئُطُس طُيشّ خؼتُّ )طىجناوَ بؤ ك

( بشِطُّ بىاسّ ريٍطُّ صاٌكؤ و سِؤلَِ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوٌذا، 10ئُوَواُ بؤ سِووُ دَبًَتُوَ كُ لُ كؤّ )
، 9، 1َصاوٌُذّ خىيٍَذكاساٌِ تًَذا بُدَطتّاتىوَ. ئُواًٌؽ بشِطُكاٌِ) ( بشِطُدا طُسكُوتىو بىوَ و س5ِصاٌكؤ تٌُّا لُ )

(. كًَؼِ طُددياُ بشيتًًُ لُ 2.05، 2.06، 2.27، 2.36، 2.40(( دَطشيَتُوَ، كُ ٌاوٌَذّ ػًاويًاُ بشيتًًُ لُ)3،5، 4
صاٌكؤ تىاًٌىيُتِ  %(. بُطىيَشَّ ئُو بشِطاٌُّ كُ بُدَطتّاتىوُ،%68.47، %68.84، %75.72، %78.98، 80.07)

لُ سِيَكدظنت و بُطتٍِ كؤسِ و ضاالكٌ ُِوُدؤسدا، ئاصادّ بُ خىيٍَذكاساُ بذات، طًاٌِ ، كاسلًَك و ثُيىٌَذّ كؤوُآليُتِ
بىاس بؤ خىيٍَذكاس بشَِخظًًٍََت ُِسوَِا ، ِاوكاسّ و ِاوسِيًَُتِ  لُ ًٌَىاُ خؤياُ و واوؤطتاياُ و خىيٍَذكاساٌذاثُسَ ثًَذَدات

ُِسيُكُ لُواٌُؾ بُ ئُسكِ بٍُسَِتِ دادٌَشيََ كُ صاٌكؤ لُ بُ ئاصادّ طىصاسػت لُ بريوبؤضىوٌُكاًٌاُ بكُُ.ُِتا 
 ثُسوَسدَكشدٌِ خىيٍَذكاساُ دا ئُجناوِ بذات. بُآلً بشِطُكاٌِ تش بُ ٌُسيٍَِ وَآلً دساوٌُتُوَ.   

، كُ سَثًَذاٌِ بُِاّ ِاووآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساُئاواجنِ دووًَ: بؤ صاًٌٍِ سِؤلَِ ثشؤطشاوُكاٌِ خىيٍَذٌُ لُطُس ثُ
 ( دا صاًٌاسيًُكاُ خشاوٌُتُ سِوو. 4لُ خؼتُّ )

 ( سِؤلٌَ ثشؤطشاوُكاٌِ خىيٍَذُ لُ صاٌكؤ لُطُس بُِاّ ِاووآلتًبىوُ سِووُ دَكاتُوَ:4خؼتُّ )
ر. 

 ثشطًاس
ٌاوٌَذّ  ثمُ دووباسَ بىوَكاُ بشِطُكاُ

 ػًاوّ
كًَؼِ 
 1 2 3 طُدّ

تىاٌاّ خىيٍَذكاس بُ ئُسك و وافُكاٌِ ئاػٍا  15
 دَكات.

34 49 9 1 2.27 75.72% 

 %72.82 2.18 2 13 49 30 طًاٌِ ِاوكاسّ لُ ًٌَىاُ خىيٍَذكاساُ ثُسَثًَذَدات. 20
خىيٍَذكاس سِادًًٍَََِت لُطُس طًاٌِ دميىكشاطٌ و  16

 قبىلَكشدٌِ بريوسِاّ دًاواص.
35 37 20 3 2.16 72.10% 

تىاٌاّ سَِخٍُّ ئًذابًاٌُ لُالّ خىيٍَذكاس  18
 ثُسَثًَذَدات.

28 42 22 4 2.06 68.84% 

بُِاّ ئاصادّ بريكشدٌُوَ بؤ طشفتُكاٌِ كؤوُلَطا  13
 بًَُِض دَكات.

25 43 24 5 2.01 67.02% 

وايف وشؤظ(  -دميىكشاطٌ -بُِاكاٌِ وَكى )ئًٍتًىا 19
 لُخؤدَطشيَت.

24 43 25 6 1.98 66% 
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تىاٌاّ طىصاسػتكشدُ لُ بريوسِا و كُلتىسّ  ديالؤطِ  14
 ئًذابٌ الّ خىيٍَذكاس ثُسَثًَذَدات.

20 50 22 7 1.97 65.94% 

طًاٌِ طشٌطِ داُ بُ ٌاطٍاوُّ ًٌؼتىاٌٌ لُالّ  11
 خىيٍَذكاس دسوطت دَكات.

16 45 30 8 1.82 60.66% 

ُِطتِ ػاٌاصّ كشدُ بُ ًٌؼتىاٌُوَ لُال ّ  17
 ًَضتش دَكات.خىيٍَذكاس بُِ

14 43 35 9 1.77 59.05% 

بُػذاسّ دَكات لُ ثُسَثًَذاٌٌ تىاٌاّ داًٍَِاٌُّ  12
 خىيٍَذكاس.

16 38 38 10 1.76 58.69% 

( بشِطُ كُ بؤ سِؤلَِ ثشؤطشاوُكاٌِ خىيٍَذُ لُ صاٌكؤ 10( دَكُيَ، ئُوَواُ بؤ سِووُ دَبًَتُوَ كُ لُ كؤّ )4كاتًَك طُيشّ خؼتُّ )
، 16، 20، 15( بشِطُياُ دًَبُدًَبىوُ، ئُواًٌؽ بشيتني لُ بشِطُكاٌِ )5ًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ تُسخاٌكشاوَ، )لُطُس ثُسَث

%، 72.82%، 75.72(، بُ كًَؼٌ طُدّ ) 2.01، 2.06، 2.16، 2.18، 2.27(. ٌاوٌَذٍ ػًاوٍ ئًُ بشِطاٌُ بشيتني لُ )12، 18
لُ سِيَطُّ ثشؤطشاوُكاٌِ خىيٍَذٌُوَ خىيٍَذكاساُ بُ واف و ئُسكُكاًٌاُ و  %(. صاٌكؤ تىاًٌىيُت%67.02ِ، %68.84، 72.10

طًاٌِ ِاوكاسّ و قبىلَكشدٌِ بريوسِاّ دًاواص و تىاٌاّ سَِخٍُّ ئُسيًٍَاٌُ و بريكشدٌُوَ لُ طشفتُكاٌِ كؤوُلَطا لُالّ خىيٍَذكاساُ 
وُكاٌِ صاٌكؤ ٌُيتىاًٌىوَ لُ ئاطتِ سَِصاوٌُذّ خىيٍَذكاساٌذا ثُسَثٌَ بذات. بُآلً بؤ بشِطُكاٌِ تشكُ دًَبُدٌَ ٌُبىوُ، ثشؤطشا

بًَت، ِؤكاسّ ئُوُؾ دَطُسِيَتُوَ بؤ دؤسّ ئُو ثظجؤسِيُتًًُّ كُ لُ بُػُ دًاواصَكاٌذا دَخىيٍَشيَت و ثشؤطشاوُكاٌِ ُِس 
 بُػًَك تايبُتُ بُ ثظجؤسِيًُكِ دياسيكشاو.

( 5،لُ خؼتُّ )وؤطتاياٌِ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُئاواجنِ طًًًَُ: بشيتًًُ لُ صاًٌٍِ سِؤلَِ وا
 صاًٌاسّ دَسباسَّ ئًُ ئاواجنُ خشاوَتُ سِوو.
 ( سِؤلَِ واوؤطتاّ صاٌكؤ سِووُ دَكاتُو5َخؼتُّ )

ر. 
 ثشطًاس

ٌاوٌَذّ  ثمُ دووباسَ بىوَكاُ بشِطُكاُ
 ػًاوّ

 كًَؼِ طُدّ
3 2 1 

 %80.79 2.42 1 6 41 45 ريوسِاياُ دَطشيَت.سِيَض لُ خىيٍَذكاساُ و ب 21
ِاٌِ خىيٍَذكاساُ دَدات لُطُس طًاٌِ ِاوكاسّ لُ  23

 ًٌَىاُ خؤياٌذا.
47 34 11 2 2.39 79.71% 

بىاس بُخىيٍَذكاساُ دَدات طفتىطؤ لُطُس ئُو  26
 صاًٌاسيًاٌُ بكُُ كُ بابُتِ واٌُكاٌِ خىيٍَذٌَ.  

42 39 11 3 2.33 77.89% 

 %75.72 2.27 4 13 41 38 شَداٌاٌذا بًَاليٌُِ خؤّ دَثاسيَضيَت.لُ من 28
بٌُُسوِ و طًاٌِ لًَبىوسدَيُوَ واوُلَُ لُطُهَ  24

 خىيٍَذكاساٌذا دَكات.
31 54 7 5 2.26 75.36% 

 %75 2.25 6 13 43 36 سِيَطاّ واٌُ وتٍُوَّ طىجناو بُكاسدًًٍَََِت. 22
ىاُ خىيٍَذكاساُ واوؤطتا بُِاّ لًَبىوسدَيٌ لُ ًٌَ 25

 دا ثُسَ ثًَذَدات.
34 46 12 7 2.23 74.63% 

واوؤطتا لُ سِووّ صاٌظتًًُوَ لُ تىاٌايذايُ  29
 صاًٌاسيًُكاُ بطُيًٌَُتُ خىيٍَذكاساُ.

29 55 8 8 2.22 74.27% 
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لُ واٌُكاٌذا خىيٍَذكاساُ  بُسَو بريكشدٌُوَ  27
 ِاٌذَدات ٌُوَك لُبُبُسكشدٌِ واٌُكاُ.

39 30 23 9 2.17 72.46% 

(، ئُوَواُ بؤ سِووُ دَبًَتُوَ كُ خىيٍَذكاساُ، لُطُسدُوِ ئُو بشِطاٌُّ كُ تُسخاُ كشاوُ بؤ صاًٌٍِ 5بُ طُيشكشدٌِ خؼتُّ )
سِؤلَِ واوؤطتا لُ طُس ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ، سِاصٍ بىوُ و تُواوّ بشِطُكاُ دًَبُدًَبىوُ. بُسصتشيَ بشِطُياُ بشيتًًُ 

( بُ كًَؼِ طُدّ 2.42ّ كُ واوؤطتا  سِيَض لُ خىيٍَذكاساُ و بريوباوَسِياُ دَطشيَت كُ ٌاوٌَذّ ػًاويُكُّ بشيتًًُ لُ )لُوَ
%( ئُوُؾ سِيَزَيُكِ بُسصَ لُ ُِلَظٌُطاٌذٌِ سِؤلَِ واوؤطتاّ صاٌكؤ. ٌضورتيَ ئاطتًؽ ٌاوٌَذّ ػًاويُكُّ بشيتًًُ لُ 80.79)
(. لًَشَدا، بُ طىيَشَّ ئُو بشِطاٌُّ كُ بؤ سِؤلَِ واوؤطتا داٌشاوُ، ئُوَ سِووُ دَبًَتُوَ كُ %72.46( بُ كًَؼِ طُدّ )2.17)

 واوؤطتاياُ تىاًٌىوياٌُ بُػذاسيًُكِ كاسا بكُُ لُ ثُسَثًَذاُ و صيادكشدٌِ بُِاّ ِاووآلتًبىوُ لُالّ خىيٍَذكاساُ.  
ًًُ ُِوُ دؤساٌُّ كُ صاٌكؤ و بُػُكاٌِ صاٌكؤ ثًَِ ئاواجنِ ضىاسًَ: تُسخاُ كشاوَ بؤ صاًٌٍِ سِؤلَِ ئُو ضاالك

( 6صاًٌاسّ دَسباسَّ ئًُ ئاواجنُ لُ خؼتُّ ) ُِلَذَطنت لُطُس بُػذاسيكشدٌِ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاووآلتًبىوُ.
 خشاوَتُ سِوو.  

 ( سِؤلَِ ضاالكًًُكاٌِ صاٌكؤ سِووُ دَكاتُوَ:6خؼتُّ )
ر. 

 ثشطًاس
ٌاوٌَذّ  ثمُ دووباسَ بىوَكاُ بشِطُكاُ

 ػًاوّ
 كًَؼِ طُدّ

3 2 1 
ُِلٌ بُػذاسيكشدٌِ ُِوىو خىيٍَذكاساُ لُ  32

 ضاالكًًُكاٌذا بُبٌَ دًاواصّ ثاسيَضساوَ.
41 35 16 1 2.27 75.72% 

بُِاّ ِاوكاسّ كشدُ لُ ًٌَىاُ خىيٍَذكاساٌذا  34
 بًَُِض دَكات.

27 53 12 2 2.16 72.10% 

لُ كًَؼُو طشفتُكاٌِ ٌاو ضاالكًًُكاُ طىصاسػت  33
 كؤوُلَطا دَكُُ.

24 52 16 3 2.08 69.56% 

لُسِيٌَ ضاالكًًُكاٌُوَ بُِاّ كاسّ خؤبُخؼٌ الّ  36
 خىيٍَذكاساُ بًَُِضدَكات.

19 51 22 4 1.96 65.57% 

بىاس بُ داوُصساوَكاٌِ دَسَوَّ كؤوُلَطا دَدسيَت  بؤ  30
 بُػذاسّ كشدُ لُ ضاالكًًُكاٌذا.

20 46 26 5 1.93 64.49% 

ضاالكًًُكاُ ُِوُدؤسُ ُِتا بىاس بُ بُػذاسّ  37
 رواسَيُكِ صؤسّ خىيٍَذكاساُ بذسيَت.

19 46 27 6 1.91 63.76% 

ضُوكُكاٌِ  ِاوآلتًبىوٌِ وَكى )ٌاطٍاوُ و  31
 ئًٍتًىا و بُػذاسّ طًاطٌ( بًَُِضدَكات.

11 57 24 7 1.85 61.95% 

اُ بُطىيَشَّ خاوَُ ثًَذاويظتًًُ تايبُتًًُك 35
 طىجناوّ ضاالكًًُكاُ بُػذاسّ تًَذا دَكُُ.

20 34 38 8 1.80 60.14% 

(، كُ ٌاوٌَذّ ػًاويًاُ 34، 35، 33( بشِطُ ثًَكّاتىوَ، بشِطُكاٌِ )8( كُ تُسخاٌكشاوَ بؤ سِؤلَِ ضاالكًًُكاُ لُ )6خؼتُّ )
%( دًَبُدَِ بىوُ. بُطىيَشَّ ئُوُؾ صاٌكؤ بىاسّ 69.56%، 72.10%، 75.72( بُ كًَؼِ طُدّ )2.08، 2.16، 2.27بشيتًًُ لُ )

ُِىل بُ بُػذاسيكشدٌِ خىيٍَذكاساُ داوَ لُ ضاالكًًُكاُ دا و، ئُو ضاالكًاٌُؾ بُِاّ ِاوكاسيكشدُ لُ ًٌَىاُ خىيٍَذكاساُ دا 
 بًَُِض دَكات . بُآلً بشِطُكاٌِ تش لُ ديذّ خىيٍَذكاساٌُوَ ضاالكًًُكاُ دًَبُدٌَ ٌُبىوُ.
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 ٌ ػُػًُ: ئُجناً و سِاطجاسدَ و ثًَؼًٍاسَكاُ:بُػ
 يُكًُ/ ئُجناوُكاٌِ تىيَزيٍُوَكُ:

بُ طىيَشَّ ئاواجنِ يُكُوِ تىيَزيٍُوَكُ، كُ بشيتًًُ لُ )صاًٌٍِ سِؤلَِ ريٍطُّ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ  .1
صاٌكؤ سِؤلًََكِ باػٌ طًَشاِوَ لُ دابًٍكشدٌِ  ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساٌٌ صاٌكؤ(، ئُجناوِ تىيَزيٍُوَكُ ئُوَّ دَسخظتىوَ كُ

ئاصادّ و ريٍطُيُكِ طىجناو بؤ كاسلًَكِ كؤوُآليُتِ و دسوطتكشدٌِ طًاٌِ ِاوسِيًَُتِ لُ ًٌَىاُ خىيٍَذكاساُ و واوؤطتاياُ و بىاس 
 بُ طىصاسػت كشدُ لُ  بريوبؤضىوُ بؤ خىيٍَذكاساُ دساوَ. 

لُ )صاًٌٍِ سِؤلَِ ثشؤطشاوُكاٌِ خىيٍَذُ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ  ئاواجنِ دووَوِ تىيَزيٍُوَكُ بشيتًًُ .2
الّ خىيٍَذكاساُ(، لُ ئُجناً دا تىيَزيٍُوَكُ طُيؼتؤتُ ئُو ئُجناوُّ كُ صاٌكؤ تىاًٌُتِ خىيٍَذكاساُ بُ واف و ئُسكُكاًٌاُ 

َ ثٌَ بذات. طُسَسِاّ ئُوَّ صاٌكؤ بُثًَِ ئُو بشِطاٌُّ  كُ و طًاٌِ ِاوكاسّ و تُبايٌ و طىجناُ و قبىلَكشدٌِ بريوسِاّ دًاواص ثُس
 ( بشِطُياُ طُسكُوتىو بىوَ. 5( بشِطُ لُ )10بؤ ئًُ ئاواجنُ دياسيكشاوَ لُ كؤّ )

لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساٌٌ صاٌكؤ(، لُ  بُ طىيَشَّ ئاواجنِ طًًًَُ )سِؤلَِ واوؤطتاياٌِ صاٌكؤ .3
ئُوَ بُدَسكُوتىوَ كُ تُواوّ بشِطُكاٌِ ئًُ سٌَُِِذَ بُ تُواوّ دًَبُدٌَ بىوُ، خىيٍَذكاساُ واّ دَبًٍَ كُ  ئُجناً دا

 واوؤطتاياُ سِؤلًََكِ باؾ و كاسيطُسياُ ُِيُ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاووآلتًبىوُ.  

ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساُ(. بُ  ئاواجنِ ضىاسًَ بشيتًًُ لُ )سِؤلَِ ضاالكًًُكاٌِ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ .4
( بشِطُ، ئُوا صاٌكؤ ُِلٌ بُػذاسيكشدٌِ بُ خىيٍَذكاساُ 8(بشِطُيُ لُ كؤّ )3طىيَشَّ ئُو بشِطاٌُّ كُ دًَبُدٌَ بىوُ و رواسَياُ )

 داوَ لُ ضاالكًًُ ُِوُدؤسَكاٌِ )سِؤػٍبريّ و ِىٌُسّ و وَسصػٌ و ...ِتذ(. 

 :اَُ و ثًَؼًٍاصَكسِاطجاسد /دووًَ
 بُثًَِ ئُجناوُكاٌِ تىيَزيٍُوَكُ، تىيَزَس ٌُِذيَك ثًَؼًٍاص و سِاطجاسدَ دَخاتُ سِوو، لُواٌُ:

طشٌطٌ صياتش بُو واٌاٌُ بذسيَت كُ ثًًَاُ دَوتشيَت واٌُ ٌاثظجؤسِيًُكاُ، وَكى )كىسدؤلؤدِ، ديبُيتِ ئُكادميِ...(  .1
ُواُ بُ خىيٍَذكاساُ ئاػٍا دَكات، واٌُّ ديبُيتِ ئُكادميًؽ ضىٌكُ ئًُ واٌاٌُ كىلتىس و وًَزو و دىطشافًاّ ًٌؼتىاٌُك

 خىيٍَذكاساُ لُطُس ػًَىاصَكاٌِ طفتىطؤكشدُ و بريوسِا دَسبشِيَ و قبىلَكشدٌِ بريوسِاّ دًاواص سِادًًٍَََِت.

 طشٌطًذاُ بُ ضاالكًًُكاٌِ  دَسَوَّ  ِؤلَُكاٌِ خىيٍَذُ. .2

 صيادكشدٌِ طُػتِ صاٌظتِ بؤ خىيٍَذكاساُ. .3

 طِ صياتش بذسيَت بُ ئُجناً داٌِ كؤسِ و طًىًٍاس و ضاالكِ سِؤػٍبريّ و وَسصػٌ ُِوُدؤس بؤ خىيٍَذكاساُ.طشٌ .4

 
 
 

 طُسضاوَكاُ:لًظتِ 
 يُكًُ/ بُصواٌِ كىسدّ:
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ابَ وُمحىد، حمُوُد، دَسووٌضاٌٌ كؤوُآليُتِ، و: ئاساً ئُوني ػىاٌٌ، خاٌُّ ئاويَش بؤ ضاخ و بكوكشدٌُوَ،  .1
 .2014آلت، ُِولًَش،ضاثداٌُّ سِؤرُِ

(، 10طالَُح، ورياُ حمُوُد، ثالٍَُسَ كؤوُآليُتًًُكاٌِ خىيٍَذُ الّ فًَشخىاصّ صاٌكؤ، طؤظاسّ صاٌكؤّ طُسوًاُ، رواسَ) .2
2016. 

 .2007(، 22صيشَك، سَِوػٌ ِاووآلتًبىوُ لُ كؤوُلَطاّ كىسديذا، طؤظاسّ سِؤػٍطُسّ، رواسَ) عُبذولَك،  .3

ىاُ ٌاو و ٌاوَسِؤكذا)خىيٍَذٌُوَيُك بؤ دؤخِ صاٌكؤكاُ و خىيٍَذٌِ باآل لُ ُِسيَىِ عىوُس، خالًذ، صاٌكؤ لًٌَُ .4
 .2015كىسدطتاُ، ضاثداٌُّ كاسؤ، طمًَىاٌِ، 

 .2011(،صطتاٌِ 27عىوُس، ياطني، ِاوآلتًبىُ و قُيشاٌِ ئًٍتًىا، طؤظاسّ وُدًٌَُت، رواسَ) .5

دَصطاّ تىيَزيٍُوَ و بكوكشدٌُوَّ وىكشياٌِ، ضاثداٌُّ ، 1كؤوُآليُتِ  -ورياُ، سَِػاد، ضٌُذ بابُتًَكِ ئًتٍؤ .6
 .2010خاٌِ، دِؤك، 

 
 دووًَ/ بُصواٌِ عُسَبٌ:

أبو حعيغ، بصاّ ذلُد ، رور نًيات ايرتبية يف تُٓية قيِ املوا ٓة يدي ايطًبة املعًُني مبحافطات غسة، دلًة داَعة  .1
 .2011ر ادوٍ، يٓاير، ادقؽى )شًصًة ايعًوّ ادْصاْية( اجملًد ايرابع ععر، ايعد

 .1998ادررٕ، -أبراػ، ابراٖيِ أبراػ، عًِ اددتُاع ايصياشو، رار ايعروم يًٓعر وايتوزيع، عُإ .2

ادَِ املتحدة، ايًذٓة ادقتؽارية واددتُاعية يػربو اشيا، ايٓوع اددتُاعو واملوا ٓة رور املٓظُات غري احلهوَية يف روٍ  .3
 . 2003، ايٓيويورى، خًيذية رلتارة، ادَِ املتحدة

 .1978بدو ، امحد زنو ، َعذِ َؽطًحات ايعًوّ اددتُاعية ) اْهًيس  ، فرْصو ، عربو، َهتبة يبٓإ، بريوت،  .4

ثريا بٓت أمحد بٔ شًيُإ ، رور ادرارة املدرشية يف تُٓية قيِ املوا ٓة يدي  ًبة ايتعًيِ َابعد ادشاشو بصًطٓة  ايرباظدية، .5
)غري َٓعورة(، تكدّ بٗا اىل داَعة ْسوي، نًية ايعًوّ  وادراب، قصِ ايرتبية وايدراشات ادْصاْية، عُإ، رشاية َادصتري

 .2011شًطٓة عُإ، 

 .2000احلبيب،  فٗد ابراٖيِ احلبيب، ادجتاٖات املعاؼرة يف تربية املوا ٓة،  ايرياض، َهتبة  ايعبيهإ،   .6

(، 26"ؼيػة تربوية ملوادٗة ايتطرف"، دلًة ايرتبية املعاؼرة، ايعدر)اخلُيصو، ايصيد شالَة ، تربية ايتصاَح ايفهر  .7
1993. 

 .  2004ايرظيد ، بعري ؼالح واخروٕ، املوشوعة ايعًُية يًرتبية، َيشصة ايهويت يًتكدّ ايعًُو، ايهويت،  .8

 .1974ذلُد َؽطفى، عًِ اددتُاع، رار ايٓٗظة ايعربية، ايكاٖرة، ايععبيين،  .9

 . 2006ادررٕ، -، رار يًهتاب ايعاملو، عُاSPSSٕاألحؽاً ايوؼفو و ْظاّ  ،ٔ ؼرب ، عساّ عبدايرمح .11

 .2002ادررٕ، -عبداهلار ، ْبيٌ، عًِ ادتُاع ايرتبية، رار اييازور  ايعًُية يًٓعر وايتوزيع، عُإ  .11

 .1994شويِ ، املفاٖيِ ايصياشية املعاؼرة و روٍ ايعامل ايجايح، املرنس ايجكايف ايعربو،  ايعس ، .12

خايد عبدايًطيا ذلُد عُرإ، تكويِ أراً َعًُو ايدراشات اددتُاعية باحلًكة ادعدارية يف ضوً َعايري ايعاًَة، املي ر  .13
داَعة عني -تربية املوا ٓة وَٓاٖر ايدراشات اددتُاعية، نًية ايرتبية-اآلوٍ يًذُعية املؽرية يًدراشات اددتُاعية

 . 547،ص2008مشض، 

الّ ايعواَرة و ذلُد ايسبوٕ، رور اجلاَعات األررْية ايرمسية يف تعسيس تربية املوا ٓة و عالقتٗا بتُٓية ايعواَرة، عبدايص .14
ادشتكاليية اي اتية يدي  ًبة نًيات ايعًوّ ايرتبوية َٔ ودٗة ْظرِٖ، دلًة داَعة ايٓذاح يألحباخ)ايعًوّ ادْصاْية(، 

 .2014(، 1)28دلًد 
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 .1979ددتُاع ، اهليٍة املؽرية ايعاَة يًهتاب ، ايكاٖرة، غيح، ذلُد عا ا ، قاَوط عًِ ا .15

ايفرا، فاروم محد  و احصإ خًيٌ اغا، ايكيِ املتطُٓة يف نتب ايرتبية ايو ٓية ايفًصطيٓية يف ايؽفوف ايصتة ادوىل َٔ  .16
 .1996ايتعًيِ(، دلًة َصتكبٌ ايرتبية ايعربية، اجملًد ايجاْو، ايعدر ايجأَ، 

احلُيد ايكطب، اجلاَعة وتعُيل قيِ األْتُاً يف ضوً َعطيات ايكرٕ احلار  و ايععرئ، دلًة نًية ايكطب، مسري عبد .17
 .2006(، يٓاير 60ايعدر )–داَعة املٓؽورة  -ايرتبية

يض عبدايرمحٔ و َٓدور عبدايصالّ فتح اهلل، فاعًية اشتدداّ بعض َداخٌ ايرتبية ايكيُية يتكديِ املوضوعات قٓديٌ،  .18
 -طايا ايعًِ وايتهٓويوديا واجملتُع يف تُٓية ايتحؽيٌ ايدراشو وقيِ املوا ٓة يدي تالَي  ايؽا األوٍ ادعدار املرتبطة بك

 .2001داَعة عني مشض،  -نًية ايرتبية-اجملًد األوٍ -املي ر ايعًُو اخلاَض"ايرتبية ايعًُية يًُوا ٓة"

 .2007ادررٕ،-(، راردرير، عُإايهبيصو، عبدايواحد ، ايكياط و ايتكويِ)جتديدات و َٓاقعات .19

نٓعإ، أمحد عًو ، رور ايرتبية يف َوادٗة ايعوملة وحتديات ايكرٕ احلار  وايععرئ وتعسيس اهلوية احلطارية و ادْتُاً   .21
 .2004يألَة، ْدوة )ايعوملة وأويويات ايرتبية( نًية ايرتبية، داَعة املًو شعور، 

 .2001يف ايبًدإ ايعربية، َرنس رراشات ايوحدة ايعربية،بريوت،  ايهوار ، عًو ، املوا ٓة وايدميكرا ية .21

  املٓويف، نُاٍ ، ْظريات ايٓظِ ايصياشية، وناية املطبوعات، ايهويت، بدوٕ شٓة ايطبع.    .22

( . األحؽاً ايرتبوي تطبيكات بأشتدداّ ايرزّ األحؽاٌية يًعًوّ 2006املٓيسٍ، عبداهلل فالح و  عايغ َوشى غرايب٘ ) .23
 .2006ادررٕ، -تُاعية، رار املصرية يًٓعر و ايتوزيع ، عُإاألد

 طًًًَُ/بُصواٌِ ئًٍطمًض:

1. David Kerr and others, Citizenship an Education Age 14: Summary of the 

international finding and preliminary results for England, 2003. 

2. John Cogan & Derrictt Roy, Citizenship for 21
st
 century –An international 

prospective of Education, Kogan page limited, London, 1998. 

3. J.M.Sinclair, Collins English Dictionary, Third Edition, (Birmingham: Harper  
4. Collins Publishers, 1991). 
5. Kathy S.Stolly, The Basics of Sociology, Greenwood Press, London, 2005.  

6. Mandel Karsten, Examining the Impact of University International Programs on 
Active Citizenship, the case of students praxical participation in the Mexico Canada 

Rural development Exchange, University of Toronto Canada, 2003.  

7.   Walker Joyce, shaping Ethics Youth workers matter, new direction for youth 

development, Journal Articles Reports descriptive American, 2005.  

 ضىاسًَ/ ئًٍتُسًٌَت:
 .10/1/2017بتأريذ   www.nibraschabab.com أبو زيد، دوار، قراًة يف َفٗوّ ايتُٓية، َتاح عًى  .1

 

 

 

Abstract 
The topic of citizenship is now considered as one of the important topics of each of 

sociology, low and politics. Besides, it has been paid a great deal of attention in the fields 

http://www.nibraschabab.com/
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of teaching and education. As the future of the country and safeguarding it, is dependent 

on to what extent the people who live in that country. 

This study (The role of university in promoting the value of citizenship among university 

students- is an empirical study in the college of basic education of university of Garmian), 

has attempted to discover the roles of each of environment, programmes, university 

teachers and those cultural and sport activities that are done by universities in developing 

the value of citizenship among the students. 

The study's sample consists of (92) students from both genders and from third and fourth 

years whom are randomly selected the study adopts the description –analysis method to 

tackle the topic. 

The study has concluded some important results include university's role  

for providing a better social atmosphere for the students, and the university instructors 

have an effective impact to develop the sense of citizenship for them.     

 (1ثاػكؤّ )
 سِاطتًَتِ فؤسوِ سِاثشطٌ

رواسَّ بشِطُ  ٌاو ص
 طىجناوَكاُ

بشِطُ  . ر
 وَكاٌُُطىجنا

 بشِطُ . ر

ُِوىاسكش . س
 اوَكاُ

 ثمُّ سِاطتطؤيٌ

 %87.80 2 3 36 خ.ٍ.د.سظني امساعًن عمٌ 1
 %87.80 5 - 36 ً. كشيي أمحذ عضيض 2
 %90.24 2 2 37 ً.ٍ طريواُ عاؿٌ سظني 3
 %92.68 2 1 38 د. ثطاه عمٌ وشداُ 4
 %85.36 4 2 35 ً.ٍ كشيي وذست سامت 5

 182 8 15 88.78% 
 41ُ = كؤّ بشِطُكا

 5رواسَّ ثظجؤسِاُ =
 182رواسَّ بشِطُ طىجناوَكاُ = 

 8رواسَّ بشِطُ ٌُطىجناوَكاُ = 
 15رواسَّ ئُو بشِطاٌُّ ثًَىيظتًًاُ بُ دَطتكاسيًُ = 

 رواسَّ بشِطُ سِاطتُكاُ                                                            
 100 ×____________________كُواتُ سِيَزَّ طُدّ ثًَىَسَكُ = 

 رواسَّ بشِطُكاٌِ ئاوشاص                                                           
                              182 

 =____________________× 100     =88.7.8% 
                       205 

 (2ثاػكؤّ )
 دًَطريّ فؤسوِ ساثشطٌ :
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 2ف ص)ف(_غ  سص سغ ص غ ص

1 69 70 9 9 0 0 

2 74 73 8 8 0 0 

3 98 95 1 1 0 0 

4 85 87 4.5 2 2.5 6.25 

5 67 69 10 10 0 0 

6 82 76 6 7 -1 1 

7 88 83 2 4 -2 4 

8 85 80 4.5 5 -0.5 0.25 

9 87 85 3 3 0 0 

10 81 78 7 6 1 1 

 12.5 كؤ
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 (3ثاػكؤّ )
 رواسَّ فؤسً: )      (                                                                   صاٌكؤّ طُسوًاُ                                                        

 كؤلًَذِ ثُسوَسدَّ بٍُسَِت
 فؤسوِ سِاثشطٌ

 خىيٍَذكاسّ خؤػُويظت ....
 طالَوّ صاٌظت....

 ئًُ فؤسوُّ لُ بُسدَطتِ تؤّ بُسِيَضدايُ، كؤوُلَُ ثشطًاسيَك لُخؤدَطشيَت بُوُبُطتِ ئُجناوذاٌِ تىيَزيٍُوَيُكِ صاٌظتِ ئاوادَ كشاوَ   
تىيَزيٍُوَيةُكِ وُيذاًًٌةُ لةُ صاٌكةؤّ طةُسوًاُ(.       –بٌُاوّ )ِسؤلَةِ صاٌكةؤ لةُ ثُسَثًَةذاٌِ بةُِاّ ِةاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَةذكاساٌِ صاٌكةؤ        

 كاسيَ لُ بُسيَضتاُ وَآلوِ ُِوىو بشطُكاٌِ ثًَىَسَكُ بذٌَُوَ. داوا
 ِاوكاسيتاُ وايُّ سيَضو ثًَضاًٌٍُ.                                   

 تًَبًٍِ:  
 ( لُ ػىيٍَِ وَآلوُكاٌت دابٍَِ./ًَِىاّ )   .1

 ثًَىيظت بُ ٌاوٌىوطني ٌاكات. .2

 تىيَزَس:                                                                                                                          
 طشسذ حمىذ مسني                                                                                                                                   

                                                                 

9901

5.216
-1




R
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 يُكًُ: صاًٌاسيًُ طؼتًًُكاُ: 
 سَِطُص: ًٌَش )     ( ، وَِ )     (. .1

 كؤلًَذِ .............................................................................. .2

 ............................... قؤٌاغ: .....4بُؾ:...........................................   .3

 

 دووًَ: صاًٌاسيًُ تايبُتًًُكاُ:
 ئاواجنِ يُكًُ: صاًٌٍِ سِؤلَِ ريٍطُّ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساٌٌ صاٌكؤ

 ٌُخًَش تاسِادَيُك بُلََِ بشِطُ ص
    ِ طىجناو دَدسيَت. لُ ٌاو صاٌكؤدا سِيَطُ بُ كاسلًَك و بُطتٍِ ثُيىٌَذّ كؤوُآليُت  .1
    ريٍطُّ صاٌكؤ ُِطتِ ػاٌاصّ كشدُ بُ كؤلًَز و صاٌكؤ لُالّ خىيٍَذكاساُ دسوطت دَكات.  .2
    ريٍطُّ صاٌكؤ طًاٌِ ِاوكاسّ  لُ ًٌَىاُ خؤيٍَذكاساٌذا ثُسَثًَذَدات.  .3
    واوؤطتاياُ و خىيٍَذكاساُ. ريٍطُّ صاٌكؤ ياسوُتًذَسَ بؤ دسوطتكشدٌِ طًاٌِ ِاوكاسّ و ِاوسِيًَُتِ لُ ًٌَىاُ  .4
    ريٍطُّ صاٌكؤ بىاس بؤ خىيٍَذكاس دَسَِخظًًٍََت كُ بُ ئاصادّ طىصاسػت لُ بريوسِاكاٌِ خؤٍ بكات.  .5
    لُ ٌاو صاٌكؤدا طًاٌِ طفتىطؤ و سَِخٍُطشتَ و بريوسِاّ دًاواص صالَُ.  .6
    َدسيَت خىيٍَذكاس لُ ثشؤطُّ بشِياسَكاٌذا بىاسّ بُػذاسّ كشدٌِ ثًَذ  .7
    ريٍطُّ صاٌكؤ سَِضاوّ بٍُواكاٌِ دادثُسوَسّ دَكات لُكاتِ دًَبُدًَكشدٌِ ياطا و سِيَظاكاٌذا.  .8
    صاٌكؤ لُ سِيَكدظنت و بُطتٍِ كؤسِ و ضاالكِ ُِوُدؤسدا ئاصادّ بُ خىيٍَذكاساُ دَدات.  .9
ًَزوو و دىطشافًا و كُلتىسّ طُػتِ صاٌظتِ بؤ خىيٍَذكاساُ فُساًُِ كشاوَ ُِتا خىيٍَذكاساُ بُ و  .10

 كؤوُلَطاكُياُ صياتش ئاػٍا بنب.
   

 ئاواجنِ دووًَ: صاًٌٍِ سِؤلَِ بابُتُكاٌِ خىيٍَذُ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساٌٌ صاٌكؤ
 ٌُخًَش تاسِادَيُك بُلََِ بشِطُ ص

ٌٌ و ثُيىَطت بىوُ بُ ًٌؼتىاٌُوَ بابُتُكاٌِ خىيٍَذُ طًاٌِ طشٌطِ داُ بُ ٌاطٍاوُّ ًٌؼتىا 11
 لُالّ خىيٍَذكاس دسوطت دَكات. 

   

    بابُتُكاٌِ خىيٍَذُ بُػذاسّ دَكات لُ ثُسَثًَذاٌٌ تىاٌاّ داًٍَِاٌُّ خىيٍَذكاس. 12
    بابُتُكاٌِ خىيٍَذُ بُِاّ ئاصادّ بريكشدٌُوَ بؤ طشفتُكاٌِ كؤوُلَطا بًَُِض دَكات.  13
ذُ تىاٌاّ طىصاسػتكشدُ لُ بريوسِا و كُلتىسّ  ديالؤطِ ئًذابٌ الّ خىيٍَذكاس بابُتُكاٌِ خىيٍَ 14

 ثُسَثًَذَدات.
   

    بابُتُكاٌِ خىيٍَذُ تىاٌاّ خىيٍَذكاس بُ ئُسك و وافُكاٌِ ئاػٍا دَكات. 15
    ًاواص.بابُتُكاٌِ خىيٍَذُ خىيٍَذكاس سِادًًٍَََِت لُطُس طًاٌِ دميىكشاطٌ و قبىلَكشدٌِ بريوسِاّ د 16
    بابُتُكاٌِ خىيٍَذُ ُِطتِ ػاٌاصّ كشدُ بُ ًٌؼتىاٌُوَ لُال ّ خىيٍَذكاس بًَُِضتش دَكات. 17
    بابُتُكاٌِ خىيٍَذُ تىاٌاّ سَِخٍُّ ئًذابًاٌُ لُالّ خىيٍَذكاس ثُسَثًَذَدات. 18
    َطشيَت.وايف وشؤظ( لُخؤد -دميىكشاطٌ -بابُتُكاٌِ خىيٍَذُ بُِاكاٌِ وَكى )ئًٍتًىا 19
    بابُتُكاٌِ خىيٍَذُ طًاٌِ ِاوكاسّ لُ ًٌَىاُ خىيٍَذكاساُ ثُسَثًَذَدات. 20

 ئاواجنِ طًًًَُ: سِؤلَِ واوؤطتاياٌِ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبىوُ الّ خىيٍَذكاساٌٌ صاٌكؤ
 ٌُخًَش تاسِادَيُك بُلََِ بشِطُ ص.

    وسِاياُ دَطشيَت.واوؤطتا سِيَض لُ خىيٍَذكاساُ و بري 21
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    واوؤطتا سِيَطاّ واٌُطىتٍُوَّ طىجناوّ وَك )طفتىطؤ و طشوخ و فًذباك( بُكاسدًًٍَََِت.  22
    واوؤطتا ِاٌِ خىيٍَذكاساُ دَدات لُطُس طًاٌِ ِاوكاسّ لُ ًٌَىاُ خؤياٌذا. 23
    ذكاسَكاٌذا دَكات.واوؤطتا بُ ٌُسوِ و طًاٌِ لًَبىوسدَيًُوَ ُِلَظىكُوت لُ طُهَ خىيٍَ 24
    واوؤطتا بُِاّ لًَبىوسدَيٌ لُ ًٌَىاُ خىيٍَذكاساُ دا ثُسَ ثًَذَدات. 25
واوؤطتا بىاس بُخىيٍَذكاساُ دَدات كُ طفتىطؤ لُطُس ئُو صاًٌاسيًاٌُ بكُُ كُ بابُتِ واٌُكاٌِ  26

 خىيٍَذٌَ.  
   

    ِاٌذَدات ٌُوَك لُبُبُسكشدٌِ واٌُكاُ. واوؤطتا لُ واٌُكاٌذا خىيٍَذكاساُ  بُسَو بريكشدٌُوَ 27
    واوؤطتا لُ منشَداٌاٌذا بًَاليٌُِ خؤّ دَثاسيَضيَت. 28
    واوؤطتا لُ سِووّ صاٌظتًًُوَ لُ تىاٌايذايُ صاًٌاسيًُكاُ بطُيًٌَُتُخىيٍَذكاساُ. 29

 وُ الّ خىيٍَذكاساٌٌ صاٌكؤئاواجنِ ضىاسًَ: سِؤلَِ ضاالكًًُكاٌِ صاٌكؤ لُ ثُسَثًَذاٌِ بُِاّ ِاوآلتًبى
 ٌُخًَش تاسِادَيُك بُلََِ بشِطُ ص.

    بىاس بُ داوُصساوَكاٌِ دَسَوَّ كؤوُلَطا دَدسيَت  بؤ بُػذاسّ كشدُ لُ ضاالكًًُكاٌذا. 30
    ضُوكُكاٌِ  ِاوآلتًبىوٌِ وَكى )ٌاطٍاوُ و ئًٍتًىا و بُػذاسّ طًاطٌ( بًَُِضدَكات. 31
    ُِوىو خىيٍَذكاساُ لُ ضاالكًًُكاٌذا بُبٌَ دًاواصّ ثاسيَضساوَ.ُِلٌ بُػذاسيكشدٌِ  32
    ضاالكًًُكاُ طىصاسػت لُ كًَؼُو طشفتُكاٌِ ٌاو كؤوُلَطا دَكُُ. 33
    بُِاّ ِاوكاسّ كشدُ لُ ًٌَىاُ خىيٍَذكاساٌذا بًَُِض دَكات. 34
    ُكاُ بُػذاسّ تًَذا دَكُُ. خاوَُ ثًَذاويظتًًُ تايبُتًًُكاُ بُطىيَشَّ طىجناوّ ضاالكًً 35
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