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بهاء مكزر مكرتح لمرتبية األصزية يف ضوء قيم جمتمع املعزفة 
 لممزاحن التعميمية املختمفة

 : املضتخمص 
ٜ  ب لترايٖ    وم٠ٗا    العصر أصبح ٚ  عمّٗا   لمتغما   العاعٕ   عمّٗا   تتصا ع   التا  ٔاإلشاتا ة

ٜ  ق ةعٚ وٍ ِحٍ  تعي ٔمل وٍّ  ْ  عما ٓ  وٕاجّا ٛ  الترايٖ    ِاه ٛ  وٍا ِخ  ٔخ صا ٛ  الرتبٗا  األشاٗ

 ٔعصاار التطاإع تٕاكاا  ال جاايا  قيميااٛ وٕضاإع تّ  فك فااْ التعمٗىٗااٛ  وراذمااّ  مجٗاا  فااٜ

 ِٕٖاااٛ عماااٜ اذتاااا   فاااٜ اذتٗااا ٓ عمااإً واااَ مااايكع تصااا ِي ال فّاااٜ ٔب لتااا ى التكٍٕلٕجٗااا 

 جملتىااا  الصااامبٗٛ األخطااا ع وٕاجّاااٛ واااَ املدتمااااٛ التعمٗىٗاااٛ املراذااان ٔط لبااا   تمىٗاااها 

ٜ  التٜ الصرٗرٛ اإلجي بٗ   ٔفّي املعرفٛ ً  تصاع ْ  اجملتىا   لتقاي ٔقاي ِايا البرا      .ٔعقٗا

 ٌتا ٟخ البرا    إى تقيٖي وقرع وقرتح فاٜ الرتبٗاٛ األشارٖٛ لتٍىٗاٛ قاٗي زتتىا  املعرفاٛ.       

حتيٖااي بعااق القااٗي ات وااٛ جملتىاا  املعرفااٛ  تقاايٖي وااٍّخ وقاارتح لتٍىٗااٛ قااٗي زتتىاا         

املعرفٛ. ٔقي أٔصٜ  البر  ضرٔعٚ تٍىٗٛ قٗي زتتىا  املعرفاٛ ٔوكٕاكباٛ ك فاٛ املٍا ِخ      

اليعاشٗٛ لتكٍٕلٕجٗ  العصار ٔةعىّا   ذتى ٖاٛ الاٍغٞ واَ ضايه اتٕٖاٛ ٔحتقٗا  الٍحا ح          

 . ٚفٜ ك فٛ جٕاٌ  اذتٗ
 قٗي زتتى  املعرفٛ -الرتبٗٛ األشرٖٛ  -وقرع وقرتح الكمى   املات ذٗٛ: 

Build a Proposed Decision for Family Farming in the Light of 
the Positive Values of the Knowledge Society of the Various 

Stages of Education 
Dr. Eman Abdelhakim Elsafory 

Abstract 
Became era full of challenges, which are battling it peoples to 

overcome them and make use of them no longer our curricula able 
to meet these challenges and private education curricula 
exponential in all levels of education, since all subjects very old does 
not keep pace with the era of technology and therefore do not 
contribute to a science of life sciences in preserving the identity 
schoolgirls and students of various educational levels of negative 
face the dangers of the knowledge society and understand the 
pluses correct that strive for the progress of society and 
advancement. The objective of this research is to provide decision 
proposed in the family education to develop the positive values of 
the knowledge society. Search results identify some of the important 
values of the knowledge society, provision of the proposed approach 
for the development of positive values for the knowledge society. 
Research has recommended the need to develop the positive 
values of a society knowledge and all the curricula of modern 
technology and support, to protect young people astray identity and 
achieve success in all aspects of life.  
Keywords: Proposed Curriculum - family education - the values 
of the knowledge society 
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 كدمة :   امل 

ُ   قرٖ   عّي ذتٜ ٘  يبالٍصا  التطإع  واٍّخ كا  ٕ  التايعجي ٛ  ِا ٛ  الصاى  الع وا

 وااَ شمصاامٛ عااَ عباا عٚ ذٗ تااْ ك ٌاا  الكاإُ  ِااها يف اإلٌصاا ُ ذتٗاا ٚ ٔالصاا ٟيٚ

ُ  بعايِ    و  إى ٔتؤةٙ قبمّ  و  عمٜ تعتىي وٍّ  كن املتيذقٛ  األذياث  ٔكا 

 الٗصاار وااَ ٔكاا ُ ملصااتقبمْ  ممّاايا ٔطرٖقاا  مل ضااْٗ  طبٗعٗاا  اوتااياةا ذ ضاارٓ

 كااا ُ ثاااي ٔواااَ املصاااتقبن  عمٗاااْ ٖكااإُ أُ كاااَمي وااا  تٕقااا  املتدصصااان عماااٜ

ٜ  شٕاٞ تٍاٗهِ  خطط ٔتصىٗي أِيافّي حتيٖي بإوك ٌّي ٝ  عما  أٔ القرٖا   املاي

ٛ  حتإال   أٔ  تغارا   اذتٗ تٗٛ املٍظٕوٛ تمك تتدمن ٔك ٌ . البعٗي  يف تقيوٗا

ٙ  ادت ٌا   ٘  أٔ االقتصا ة ٜ  تاؤثر  أُ تمبا   وا   الصٗ شا ٚ  جٕاٌا   عما  األخاارٝ اذتٗا 

 ٔتطاإع اشااتقراع وااَ عمٗااْ ك ٌاا  واا  إى اذتٗاا ٚ تعاإة ثااي  واا  زوٍٗااٛ لااارتٚ

 .تيعجي٘

ٛ  ٔاألجٗا ه  اآلل٘ ادتٗن ٖعٗعْ و  أُ إال ٓ  خايه  الت لٗا ٛ  ِاه ٛ  اذتقبا  السوٍٗا

 ك ٌاا  عىاا  ٔعىقاا  ٌٕٔعاا  كىاا  خيتماا  جيٖاايٚ  ٔألاٗااٛ قاارُ واا  تباايأ الااي

 ٔوعقاايٚ شاارٖعٛ جهعٖااٛ حتاإال  ٌعااٗغ أٌٍاا  ذٗاا  الصاا لاٛ  األجٗاا ه تعٗعااْ

 إةعاك ثااي ٔوااَ ويذقتّاا   ٖصااع  بطرٖقااٛ ٔشاارعٛ تعقاايا تااسةاة قااي ومٛٔظاا 

 ِااهٓ. الكاإُ ٔعاٞ ٔواا  البعاارٖٛ  الااٍاض فّٗاا  مباا  اجملاا ال  شتتماا  يف أثرِاا 

ٜ  ٌتٕقا   أُ ٌصاتطٗ   ٔال شإٍا   وٍاه  بايأ   الترٕال   ك ٌا   ٔإُ شاتٍتّ٘   وتا

 قا   ٔعى تعقٗايا  اكثر بيعجٛ اشتىراعِ  ذتىٗٛ تؤكي ٔالقراَٟ األةلٛ مجٗ 

 أٔ بعاايٓ ٔوااَ ادتٗاان ِااها ذاا  ذصااَ وااَ كاا ُ إذا واا  ٌاايعٙ ال الٕقاا  ذا  ٔيف

ٓ  ٖعٗعاإا  أُ ذظّااي  شاإٞ ٛ  ِااه  يف ِاا ٟي  تقاايو   تعااّي  ك ٌاا   إذا الااي اذتقباا

ٛ  ٔالٕش ٟن ٔاألجّسٚ ٔاملعمٕو   العمىٗٛ الٍظرٖ    يف تصا عي  الاي  التكٍٕلٕجٗا

ٜ  ٔتعٍٍٗا   بٍ   حيٗط و  عمٜ الصٗطرٚ إذك ً ُ ا وعٕقا    عما  ٔذان  ٔاملكا ُ   لسوا 

َ  العيٖاي  طٗ تّا   بن حتىن فإٌّ  املعكي   وَ كثر  ٔالترايٖ    املعاكي   وا

ُ  أٙ يف اإلٌص ُ تصٗ  الي ٕ  لاٗض  ٔاالغارتا   با لقم   وكا  ْ  ضتا  فقاط   وصاتقبم

 (4 4002  عبيالعسٖس.)فْٗ ٖعٗغ الهٙ ٔزتتىعْ ٔذاتْ ذ ضرٓ ضتٕ بن

ْ  فأصبر   إال اذتٗا ٚ   زتا ال   كان  يف املتصا ع   الاراَِ الاتغر   العصار  مسا

ٛ  ٔالتطبٗقا    اإلٌص ٌٗٛ املعرفٛ إٌت د زت ه ط ه الهٙ التص ع  أُ  التكٍٕلٕجٗا

 واا  إى املعاا عا إٌتاا د تٍاا و٘ أةٝ حبٗاا  أذااي عااَ خ فٗاا  ٖعااي مل عٍّاا   املرتتبااٛ

 ". املعريف االٌاح ع"  أٔ"  املعرفٗٛ الثٕعٚ"  با ٖعرا أصبح

ٛ  يٖعٗ أثرا  لْ أصبح ب لت ى الهٝ ٛ  صاٗ غ  ٔأةاٞٓ املعماي  ٔةٔع التعماٗي  ٔ ٗاا

 فقاااي الث لثاااٛ  األلاٗاااٛ بياٖاااٛ يف جيٖااايٚ ٌظااارٚ إلّٗااا  ٍُٖظااار أُ ٍٖبغااا٘ ٔالتاااٜ

َ  جيٖي ٌٕ  يف ترغ  املتطٕعٚ البعرٖٛ اجملىٕع   أصبر   ٖتٕافا   املاياعط  وا

 اجملتىعاا   عرفتّاا  الااي ات ٟمااٛ ٔاملعمٕو تٗااٛ التكٍٕلٕجٗااٛ الثاإعٚ واا  أكثاار

 .الصٍ عٗٛ
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التطماا  لترقٗاا  زتتىاا  املعرفااٛ جعاان وّىااٛ الرتبٗااٛ تااسةاة     ذٗاا  ميثاان  

تعقٗيا " فقي أضر  الٍظي الرتبٕٖٛ الًٕٗ ِٔ٘ املصؤٔلٛ عاَ تكإَٖ عأط املا ه    

البعرٙ ذٙ الٍٕعٗٛ الراقٗٛ الهٙ تتطمبْ التٍىٗٛ الع ومٛ  وصؤٔلٛ أٖضا  عاَ   

تطٕٖر ذاتّا    اإلٌص ُ ٔوصتقبمْ ِٔ٘ ويعٕٚ اآلُ أكثر وَ أٙ ٔق  وضٜ إى

ٔجتيٖاايِ  مباا  جيعمااّ  أكثاار قاايعٚ عمااٜ ويٞوااٛ وٗاإه املااتعمي ٔاشااتعياةاتْ     

  ٔتمبٗااٛ اذتٗ جاا   التٍىٗااٛ االقتصاا ةٖٛ ٔاالجتى عٗااٛ الااي تتطاإع       ٔقيعاتااْ

ب شتىراع. ٔبّها املعٍٜ فإُ عماٜ الرتبٗاٛ أُ تغارط ٔتٍىا٘ الط قا   املبيعاٛ يف       

    ٕ ٖر اجملتىا  ٔا شاكْ يف زواَ ٖاسةاة     كن فرة ٔيف الٕقا  ذاتاْ أُ تصاّي يف تطا

 .بعي ًٖٕ عٕملٛ ٖٕو  

( فااٜ ِااها 402  4004ٔقااي أظاا ع  عاايٚ ةعاشاا   وٍّاا  ةعاشااٛ ) كىاا ه صتٗاا      

الصية إى ضرٔعٓ أُ ُتعي اجملتىع   العربٗاٛ بصإعٚ ستتىاٛ زتا ال  القاٗي      

ٔاملّ عا  التٜ تيعي الٍغٞ فٜ وٕاجّْ ِاهٓ الترايٖ   ٔاملدا ٔا التاٜ شاٗكُٕ      

 أثر شمبٜ إُ مل تترصَ أٔض   التعمٗي.ت  

( إى و شااب  أِىٗااٛ املٍاا ِخ ك لٗااٛ  4004فااٜ ذاان أضاا ا ) ستىاإة عصاا ا   

ظيٖيٚ الاع لٗٛ فاٜ حتقٗا  وتطمبا   زتتىا  املعرفاٛ ٔتقايٖي أبٍا ٞ اجملتىا          

ب لصٕعٚ امليٟىاٛ لعاتٜ زتا ال  زتتىا  املعرفاٛ التاٜ حب جاٛ إلّٗا  اجملتىا           

 العربٜ.

إى أال تغان املٍ ِخ التعمٗىٗٛ عَ ةعي ِاها التطإع ٔةعاي     األور الهٝ ٖيعٕ

القٗي اإلجي بٗٛ املص ذبٛ لْ لترىٜ أبٍ ٞ اجملتى  وَ التعات  ٔضايه اتٕٖاٛ    

ٔتيعي تقيوْ بعكن شٕٝ ٌٔ جح    خ صاٛ تماك التاٜ اّاي ب ذتٗا ٚ اإلٌصا ٌٗٛ       

عاشااٗٛ ٔاإلعتقاا ٞ بّاا  فااٜ ظااتٜ اجملاا ال  كعمااي االقتصاا ة املٍااسى ٔوٍ ِحااْ الي 

التااٜ أصااابر  مبٍاااأٝ عااَ التقااايً ٔالتطااإع الااهٝ ٖعاااّيٓ اجملتىااا  ٔط لبااا      

ٔتمىٗاااها  املراذااان التعمٗىٗاااٛ املدتمااااٛ  ٔفاااٜ ةعاشاااٛ إشاااتطيعٗٛ أجرتّااا        

الب ذثااٛ عااَ طرٖاا  املق بمااٛ العدصااٗٛ ل شااتطي  ذاإه ٔاقاا  وااٍّخ الرتبٗااٛ  

مىاا   األشاارٖٛ وااَ التطاإع اجملتىعااٜ فااٜ ظااتٜ زتاا ال  اذتٗاا ٚ ملٕجّاا   ٔوع   

 -:( وعمىٛ فٜ ست ٔع عٟٗصٛ كى  ٖم65ٜ( وٕجّ   ٔ)00االقتص ة املٍسى عية )

 .ٛٗتطٕع وٍّخ االقتص ة املٍسى فٜ وراذن التعمٗي اليعاش 
      تٕاصاان املعمىااا   وااا  املٕجّاا   ٔخطاااٛ تطااإٖر املااٍّخ مبااا  ٖٕاكااا  الٕاقااا

 اجملتىعٜ.
 ب مليعاط.إقب ه التمىٗها  ٔالط لب   عمٜ إختٗ ع وٍّخ الرتبٗٛ األشر ٖٛ 

ٔقااي تاابن وااَ إشااتطي  الاارأٝ ب ملق بمااٛ ذاإه الثيثااٛ ستاا ٔع الرٟٗصااٛ أُ   

ٔض  وٍّخ الرتبٗٛ األشرٖٛ الٖٕاك  التقيً ٔال ٖقيً ةعى   ٖٕاكا  شامبٗ     

التقيً فٜ  ن زتتى  املعرفٛ  و  عسٔا الط لب   ٔالتمىٗاها  ب ملاياعط عاَ    

 إختٗ ع وقرع الرتبٗٛ األشرٖٛ.
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 البحح مشلمة: 

ٜ  ب لترايٖ    وم٠ٗا    العصر أصبح  عمّٗا   لمتغما   العاعٕ   عمّٗا   تتصا ع   التا

ْ  عمٜ ق ةعٚ وٍ ِحٍ  تعي ٔمل وٍّ  ٔاإلشتا ةٚ ٓ  وٕاجّا ٛ  الترايٖ    ِاه  ٔخ صا

 قيميٛ وٕضٕع تّ  فك فْ التعمٗىٗٛ  وراذمّ  مجٗ  فٜ األشٗٛ الرتبٗٛ وٍ ِخ

ٜ  ٔب لتا ى  التكٍٕلٕجٗ  ٔعصر التطٕع تٕاك  ال جيا  َ  كعماي  تصا ِي  ال فّا  وا

ٓ  عماإً ٜ  اذتٗاا  ٜ  اذتااا   فاا ٛ  عماا ٛ  املراذاان  ٔط لباا    تمىٗااها  ِٕٖاا  التعمٗىٗاا

 ٛ ٛ  األخطااا ع وٕاجّاااٛ واااَ املدتمااا  اإلجي بٗااا   ٔفّاااي املعرفاااٛ جملتىااا  الصاامبٗ

 .ٔعقْٗ اجملتى  لتقيً تصعٜ التٜ الصرٗرٛ

 البحح تضاؤالت : 

 -حي ٔه البر  أُ جيٗ  عَ التص ؤال  الت لٗٛ :
  املعرفْ جملتى  اإلجي بْٗ يالقٗ ِٜ و  ٜ َ  التا َ  تٍىٗتّا   ميكا  واٍّخ  خايه  وا

 ؟ األشرٖٛ الرتبٗٛ

  املعرفاااْ زتتىااا  لقاااٗي املٍاااسى ليقتصااا ة اذت لٗاااٛ الكتااا  تٍااا ٔه وااايٝ وااا 

 ؟ اإلجي بٗٛ
   التعمٗىٗااٛ لمىراذاان األشاارْٖ الرتبٗااٛ وقاارع عمّٗاا  ٖكاإُ التااٜ الصاإعٓ واا 

 املعرفٛ؟ جملتى  اإلجي بْٗ القٗي ضٕٞ فٜ املدتماٛ

 البحح أهداف : 

 ّٖيا البر  اذت ى إى :
 املعرفْ جملتى  اإلجي بْٗ القٗي حتيٖي  ٜ ٓ  تٍ شا   ٔالتا ْ  وا ة ٛ  الرتبٗا  األشارٖ

 . املدتماٛ التعمٗىٗٛ املراذن فٜ
 شا   مب  حتقٗقّ  ميكَ عؤْٖ فٜ املعرفٛ جملتى  اإلجي بٗٛ القٗي حتيٖي ٍٖ 

 .األشرٖٛ لرتبٗٛا وٍّخ خيه وَ ورذمٛ كن ٔط لب   تمىٗها 

 البحح أهمية : 

 تعمٗىٗااٛ ملراذاان األشاارٖٛ الرتبٗااٛ وااٍّخ تطاإٖر فااٜ البراا  ِااها ٖاٗااي قااي

 ٔتٕاجْ شمبٗ تْ. املعرفٛ التٜ تيعي زتتى  القٗي بعق ضٕٞ فٜ شتتماٛ

 البحح مصطمحات: 

 املهشىل االقتصاد عمم : 

ٜ  المقا ٌٜ   أمحي ٖٔهكر ْ   4004 ادتىان  عما ٝ  العماي  أٌا   جا   ب ذتٗ ّٖاتي  الاه

 إةاعٚ الٍصااٗخ  امليبااض  التغهٖااٛ  وثاان زتاا ال  عاايٚ فااٜ األشاارٚ ةاخاان األفااراة

َ  ذلك ٔغر ٔادتّسٚ  األةٔا  املارٔظ    املصكَ    األشرٚ اقتص ةٖ   املٍسه   وا

 . األخرٝ اإلذتٗ ج  
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 وااَ زتىٕعااٛ ٖضااي تطبٗقااٜ عمااي أٌااْ  4006 كٕجااك كاإثر أٖضاا  ٔتعرفااْ

 ثاي  البٗا   فٜ ممثمٛ بْ احملٗطٛ ب لب٠ٗٛ ٌص ُاإل عيقٛ بيعاشٛ تّتي اجمل ال 

 العمىٗااااٛ املٕضاااإع   وااااَ العيٖااااي عمااااٜ اجملاااا ال  ِااااهٓ ٔتعتىااااي اجملتىاااا  

 أٖضاا  ِٔاإ   جترٖبٗااٛ عمىٗااٛ واإاة بأٌّاا  تتصاا  ٔالتااٜ ٔالاٍٗااٛ ٔاالجتى عٗااٛ

 . اجملتى  وعكي  ذن فٜ ٖصّىُٕ وتدصصن أعض ٞ ٖعي وٍّٜ عمي

 املعزفة جمتمع: 

ٚ  ٔتٕ ٗاّ  ٔإٌت جّ  املعرفٛ ٌعر عمٜ أش ش   ٖقًٕ لهٙا اجملتى  ذلك  بكاا ٞ

 ٔالصٗ شااٛ  املاايٌ٘  ٔاجملتىاا  االقتصاا ة : اجملتىعاا٘ الٍعاا   زتاا ال  مجٗاا  يف

ٛ  ٔصٕال  ارت صٛ  ٔاذتٗ ٚ ٛ  لرتقٗا ٛ  اذت لا ٛ  أٙ با طراة   اإلٌصا ٌٗ ٛ  إق وا  التٍىٗا

 (.4 4009المطٗ  عبي" )اإلٌص ٌٗٛ

 زفةاملع جملتمع اإلجيابية الكيم: 

 ٖٔصعٜ املٍّخ إلْٗ ٖرج  الهٝ املرجعٜ اإلط ع بأٌّ  اذت ى البر  ٖٔعرفّ 

 التٗااا عا  واااَ املعرفاااٛ زتتىااا  أبٍااا ٞ ِٕٖاااٛ حياااا  الاااهٝ بٍ ٟاااْ ٔمنااإ لااايعي

 وعااكي  ذتاائث تااؤةٝ التااٜ ٔالصاامبٗٛ ارت ط٠ااٛ املااا ِٗي لٍىاإ اإلٌعك شااٗٛ

 التقيً. ٔعك  لمتكٍٕلٕجٗ  ارت طٜٞ اإلشتدياً ٌتٗحٛ

 ار الهظزى :اإلط 
 : الكيم الداعمة لإلجيابية 

لٗصااا  وصاااؤلٗٛ  االجيااا بٜ عىمٗاااٛ بٍااا ٞ الٍظااا ً القٗىاااٜ ٔاألخيقااا٘     تعاااي

َ  لااْ    وؤشصااٛ تربٕٖااٛ بعٍّٗاا  أٔ وااٍّخ ةعاشاا٘ وعاان   ٔلكٍّاا  وصااؤلٗٛ كاان و اا

عيقااٛ بعىمٗااٛ الرتبٗااٛ شاإاٞ يف إطاا ع األشاارٚ  امليعشااٛ  أٔ وؤشصااٛ اجتى عٗااٛ 

.ًأخرٝ  ك فٛ ٔش ٟن اإلعي

 

   (0  0998) عمٜ اليشٕقٜ  صيح املتبٕى  

ٔفٜ ٖٕوٍ  ِاها أصابر  ٍِا ك ذ جاٛ ُومراْ إلوعا ُ الٍظار فٗىا  ٖائع واَ           

تغاارا  أط ذاا  ب لعيٖااي وااَ القااٗي ٔالعاا ةا  ٔالتق لٗااي التااٜ كاا ُ ٖتىتاا  بّاا    

اجملتىاا  املصاارٝ ٔالتااٜ ك ٌاا  اٗاان حبااي كاابر إى الاطاارٚ اإلٌصاا ٌٗٛ ذا      

 ٔ اذتضاا ٖٛ الٍ بعااٛ وااَ عصاإع الٍّضااٛ املصاارٖٛ  ٔلعمٍاا       الٍسعااٛ اإلشاايوٗٛ 

ٌعاااعر ب ألشاااٜ ٔاألمل ذااان صتاااي الكاااثر واااَ أبٍ ٍٟااا  جيّمااإُ ِاااهٓ الرٔافاااي       

ٞر عماااٜ المغاااٛ العربٗاااٛ مبصاااطمر       العظٗىاااٛ ٔأصااابح ٍِااا ك ضاااعا   ٔإجااارتا

 ٖعتربِ  الكثر لغٛ عصر تكٍٕلٕجٗ  الًٕٗ.

أصبح الع مل جيارٝ ٔعاّٟا    ٔقي ذيث ذلك يف عّي التكٍٕلٕجٗ  الا ٟقٛ الي 

التقيً ٔتغر ٔش ٟن اإلعيً ٔقٍٕا  االتص ه ٔتعاية املٕاقا  ٔصاعٕبٛ     ْملٕاكب

ٛ  إىأةٝ  الاااهٝاختاا ذ القاااراعا    أط ذااا    ّااإع وٕجااٛ واااَ اتاااسا  األخيقٗااا

ب لعيٖي وَ القٗي التاٜ ذا ف  عماٜ ِٕٖاٛ أبٍا ٞ اجملتىا  ٔحتاا  عقإتي واَ          

ٍٕلٕجٜ ٔالتقٍٜ ٔشٗطرٚ عٔح األٌ ٌٗٛ ٔذ  ادتٜ ٔعاٞ أظب ح ِٔي التقيً التك
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ٛ  أٖض  ٔبعق األخيقٗ   الصمبٗٛ التٜ تأثر بّ امل ةٚ  فاٜ املراذان    الطان ٔذٖٔا

التعمٗىٗااٛ املدتماااٛ ٔالتااٜ مل تعااي الرتبٗااٛ امليعشااٗٛ ٔاملٍاا ِخ ٔظااكن املٍظٕوااٛ  

التعمٗىٗٛ ق ةع عمٜ وٕاجّْ ِهٓ املد طر ةُٔ ةعي وإًّ القاٗي ٔحبا  يلٗ تاْ    

 (70  4002) زتيٝ إمس عٗن   .جي بٗٛ وَ خيه املٍّخ ٔاملعمي وع  اال

 إى ٌٔقمااّ  ب ملعاا عا االِتىاا ً زتاارة وااَ ٔأمشاان أٔشاا  ةٔعرا لمىعمااي ٖٔعااي

٘،   بعااكٍن األبٍاا ٞ عقاإه  الق عاايٚ لبٍاا ٞ ٔشاا ٟن املعرفااٛ تمااك ب عتباا ع ٔلكااَ يلاا

ٛ  ع وٛ  الٕجياٌٜ ادت ٌ  لتعكٗن ٔٔشٗمٛ األش شٗٛ  الٕجياٌٗٛ  القاٗي  ٔخ صا

 .االجي بٗٛ ٔاملب ةئ

 إى الاااارة ٌظااار ٔجّاااْ ٔتغاااٗر الثقااا فٜ الرتاباااط إذاااياث يف تصااا عي ذٗااا 

 تقمٗاان إى أةٝ الااهٙ الااها  ذاإه التىركاس  وااَ باايال  اجملتىاا  ذاإه التىركاس 

 املصااتٕٝ يف ِباإ   ّاإع إى ٔأةٝ اآلخاارَٖ  جتاا ٓ ب ملصااؤلٗٛ الااارة إذصاا ط

 ٔذا   األٌ ٌٗاٛ   وثن جيٖيٚ ٔقٗي ع ةا  ّٕع  و  ٔاجملتى   لألشرٚ األخيق٘

ٛ  ٔع ةا  قٗي ستن امل ةٚ ٔإٖث ع ٔالتىمك  الها    شايوٛ   اذتا ف   عباي ) وٕعٔثا

4004  27) 

ٛ  تربٗٛ ِٜ فع لٛ تربٗٛ كن أُ ( 4004 تع ٖمي  )جُٕ ٖٔؤكي  شإٖٛ   قٗىٗا

 املعااكمٛ فااإُ ذلااك ٔوااَ األظااٗ ٞ  وعاا ٌٜ ٔتااتغر تتطاإع أُ الطبٗعاا٘ ملااَ ٔأٌااْ

ٜ  ارتطط إذياث ِٜ الاع لٛ الرتبٕٖٛ الرباوخ تطٕع يف ٟٗصٗٛالر  يف تأخاه  التا

ٍُ ثق فٛ وَ اجملتى  حيْٕٖ و  اعتب عِ   .الصغ ع إى الكب ع وَ تٍتقن وع 

٘  وَ كٍن اتا  تها ٙ  فٗصان  احملصاَ   عباي  )عما وإعُ                   كٗا   ٔ ( 4004 الارأ

 (Kate Moran 2009  )  لٕشاار ٔةٔوٍٗٗااك(Dominique, Lussier 1995 )  

 أش شااٗٛ اعتباا عا  عمااٜ لمرتبٗااٛ ارتمقٗااٛ الٕ ٗاااٛ تقاإً أُ ٍٖبغاا٘ أٌااْ عمااٜ

 ٛ َ  ذاتّااا  الرتبٗاااٛ طبٗعاااٛ واااَ وعااتق  ٔعيقاااٛ الرتبٕٖاااٛ العىمٗاااٛ طبٗعاااٛ ٔواا

 االجتى عٗٛ. املؤثرا  وَ بغرِ  الرتبٗٛ

 املعزفة جمتمع : 
ً  املصارٕ   اجملتىا   ظاكن  وَ وتطٕعا  منٕذج  املعرفٛ زتتى  ميثن  ب لتقاي

 ع لٗا    ختصصا    ذا  قط ع   إى ٍٖقصي جعمتْ التٜ اليقٗقٛ ٔتطٕعاتْ العمىٜ

 :أِىّ  التٜ األبع ة وَ زتىٕعٛ عمٜ الق ٟىٛ ٔاملعمٕو   التكٍٕلٕجٗ  وَ

 ٔالهٝ: االقتص ةٝ البعي  ٜ ٝ  اجملتىا   أُ ٖعٍا ٛ  ٍٖاتخ  الاه  ٖٔصاتعىمّ   املعمٕوا

 ٖصتطٗ  الهٝ اجملتى  ِٕ ملدتماٛا ٌٔع ط تْ إقتص ةٓ ظراٖن شتتم  فٜ

 .ٌاصْ ٖٔارض ٍٖ فض أُ

 اإلعيوٗاااٛ ب لٕشااا ٟط اإلِتىااا ً ضااارٔعٓ ٖعٍاااٜ ِٔاااها: التكٍٕلااإجٜ البعاااي 

 زتتىاا  لكاان املٕضاإعٗٛ الظاارٔا ذصاا  ٔتطٕٖعّاا  ٔتكٗاّاا  ٔاملعمٕو تٗااٛ

ٜ  ٔجعماّ   ٔتكٍٕلٕجٗا   إتص ه ٔش ٟن وَ اليزوٛ البٍٗٛ تٕفر ٖعٍٜ كى   فا

 .ادتىٗ  وتٍ ٔه
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 ٔاملعمٕوا    الٕشا ٟط  بتٕفر وط ل  ٍِ  اجملتى  إُ ذٗ : االجتى عٜ البعي 

 .الارة تطٕع ٔشرعٛ التحية ٔوعيه ٔالكٗ  الكي ذٗ  وَ الضرٔعٖٛ

 اذتٗ ٓ فٜ ٔالثق فٛ الٕعٜ بٍعر ٖعٍٜ ٔالهٝ: الثق فٜ البعي  ٛ  لماارة  الٕٗوٗا

 .ككن ٔاجملتى 

 قاراعا  ال إختا ذ  فٜ ادتى ِر إظراك ِٕٔ: الصٗ شٜ البعي  ٛ ٚ  بطرٖقا  عظاٗي

 (4 4007 اهلل  عبي.)املعمٕو   تيأه ذرٖٛ ٔتٕفر ٔعقيٌٗٛ 

َ  العيٖاي   ّٕع إى أة  ٔاملتعك بكٛ املدتماٛ املعرفٛ زتتى  أبع ة ٔلعن  وا

ٜ  التراايٖ   َ  ٌ مجاا    عمىٗاا    ظاارخ   أذاايث   التاا ٝ  عاايً عاا  الااٍظي  باان  التصاا ٔ

 (  4000خمٗن  أمحي).التقٍٗٛ تاضّ  التٜ املعرفٛ ٔأمن   اإلقتص ةٖٛ

ٛ  املٍا ِخ  مجٗ  تصعٜ أُ ٖتطم  الهٝ األور ٜ  كان  اليعاشاٗ  لترقٗا   الصاع

 التااٜ ٔاإلجي بٗااٛ املٍ شاابٛ القااٗي تٍىٗااٛ خاايه وااَ املعرفااٛ زتتىاا  إجي بٗااٛ

ٜ  ٔالضٗ   الضيه وَ الٕطَ أبٍ ٞ حتىٜ ٛ  التٗا عا   فا ٛ  اإلٌعك شاٗ َ  الٍ مجا  عا

ٛ  األثا ع  ِهٓ الت ى كنالع ٖٕٔضح املعرفٛ  جملتى  ارت طٜٞ الاّي َ  الٍ مجا  عا

 املعرفٛ: زتتى  شمبٗ  

ٜ  عظٗىا    تربٕٖ  وٍطمق   ٖعكن املٍ ِخ تأثر أُ الٕاضح ٔوَ ٞ  فا  األجٗا ه  بٍا 

ٛ  املٍ ِخ فإُ كهلك املصتقبن  أجٗ ه ٔبٍ ٞ الق ةوٛ ٚ  التعمٗىٗا ٜ  قا ةع ٚ  عما  بمإع

 مباا  ملٍّخفاا  زواا ُ  أٝ ٔفااٜ وكاا ُ كاان فااٜ األفااراة ذٗاا ٓ فااٜ البٍاا ٞٚ األفكاا ع

 ْ  قٕٖااٛ أشاارٚ تبٍااٜ الغااي ٌ ظاا٠ٛ ٌااإط فااٜ ٖغرشااّ  ٔأفكاا ع وباا ةٝٞ وااَ حيتٕٖا

 (8  4002 امليُِٕ  وٍ ه.)ِٕٖٔتْ اجملتى  بٍ ٞ حتا  وتى شكٛ

 

 

 

 

 املعرفٛ زتتى  فٜ الارة ظدصٗٛ عمٜ املؤثرٓ الصمبٗٛ القٗي ٖٕضح( 0) ظكن
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 ب ألشاارٚ تّااتي التااٜ  ملٗااٛالع اذتٗاا ٚ عماإً وااَ املٍااسى االقتصاا ة عمااي ٖٔعااي

ٞ  ٔتصااعٜ ٔاجملتىا   ٜ  املتعاايةٚ زت التااْ خايه  وااَ بااْ ل عتقا   لاايعي تاايعٕ ٔالتا

ٛ  ٔوب ةٝٞ القٗي ٛ  الرتبٗا ٜ  األخيقٗا ً  التا ً  تقإ ْ  القاٗي  واّإ َ  ٔجتعما  ق لا   وا

 فاااٜ املى عشاااٛ خااايه واااَ ٔإعاةٓ بااإعٜ تطبٗقاااْ ميكاااَ ذااار ٔاقااا  إى وتحىاااي

ٕ  ٔو  القٗي ٔطبٗعٛ لٕاق  املتعمي ّيف تيعي ٔاقعٗٛ ٔأٌعطٛ ذٗ تٗٛ وٕاق   ِا

 (4000 الِٕ    عبي وٍٜ. ) ٔارتطأ الصٕا 

( عماٜ أِىٗاٛ عماي    4002ٔقي أكاي  ةعاشاٛ ) إميا ُ الصا فٕعٝ ٔوٍاٜ عرفاْ        

االقتصااا ة املٍاااسى ٔةعىاااْ لمقاااٗي االٌصااا ٌٗٛ التاااٜ ترتقاااٜ ب إلٌصااا ُ ٔقيعاتاااْ      

ترشاااي لاااْ عؤٖاااٛ البعااارٖٛ التاااٜ تااايف  تٕجّاااْ ضتااإ اإلجي بٗاااٛ فاااٜ اجملتىااا  ٔ

ٔطرٖ  وعتيه فٜ  ن احمل فظٛ عمٜ ِٕٖٛ ٔقٗي اجملتى  العربٜ  ٔلكاَ الباي   

أُ ٖايعي القاا ٟىن عمااٜ تصاىٗي وااٍّخ االقتصاا ة املٍاسى ِااهٓ الرؤٖااٛ حباار     

 العاكن  ظيٖي خ صٛ ٔإُ أصبح اجملتى  ٖيعٕ ملصىٜ زتتىا  املعرفاٛ ٖٕٔضاح   

 املعرفٛ : ٔزتتى  املٍّخ ةٍٖ وٗكٗٛ الت ى

 

 

 

 

 

 ٔألٗ   التغر فٜ اجملتى  ٔاملٍّخ املعرفٛ زتتى  أبع ة تياخن ةٍٖ وكٗٛ ٖٕضح( 4) ظكن

ٛ  واؤثرا   الصا ب   العكن ٖٕضح ٛ  ٔزتتىا   العٕملا ٜ  املعرفا  ٖعتاي  أُ الباي  التا

ٜ  التغرا  ِهٓ ملٕاجّْ اليزً اليعي ٔالتمىٗها  لمط لب   ٖٔقيً املٍّخ بّ   التا

 ٟاْ  ٔالباي أُ اثان فّٗا  واٍّخ الرتبٗاٛ األشارٖٛ ةٔعا         ٔأبٍ اجملتىا   بقٗي ُتطٗح

 عاٟيا  رتيوٛ اجملتى  ٔحت ف  عمٜ ِٕٖتْ.

ٔقي أظ ع  العيٖي واَ اليعاشا   لضارٔعٓ أخاه القاٗي التاٜ تعا   وعاكي          

زتتى  املعرفاٛ فاٜ اإلعتبا ع  فكمىا  إعتاعا  ةعجاٛ القاٗي امل ةٖاٛ ٔطغا  عماٜ           

ٔاألٌ ٌٗااٛ ٔوٍّاا  ةعاشااٛ ) عبااي الاارمحَ   اجملتىاا  كمىاا  إزةاة الصاارا  اإلٌصاا ٌٜ
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(  ٔأضاا ف  ةعاشااٛ ) عبااي العسٖااس بااَ عبااي اهلل   4006الصاايً  ستىااي عبااي الااساع   

( إى واا  شااب  ضاارٔعٓ ةعااي بااراوخ املعمىاان فااٜ ضاإٞ تمااك الرؤٖااٛ ألٌّااي      4005

 ذ ومن عش لٛ التعمٗي ألجٗ ه املصتقبن.

 وإجزاءاتى البحح مهوج : 

 فقااا   إجراٞاتاااْ اااا  ٔقاااي الٕصااااٗٛ  البرااإث ْف٠ااا إى البرااا  ِاااها ٍٖتىاااٜ

 : الت لٗٛ لمدطٕا 

 القاٗي  ٔإختٗ ع املعرفٛ زتتى  قٗي حتيٖي  ٛ ْ  األكثار  اإلجي بٗا ٚ  ويٟىا  ملا ة

 : الت لٗٛ املص ةع إى الرجٕ  خيه وَ ٔذلك  األشرٖٛ الرتبٗٛ
  املعرفااااٛ زتتىاااا  تٍ ٔلاااا  التااااٜ ٔاليعاشاااا   القااااراٞا  عمااااٜ اإلطااااي 

 .خص ٟصْ
 زتتىاا  ضاإٞ فااٜ  املااٍّخ تٍ ٔلاا  التااٜ ٔاليعاشاا   الاارؤٝ عمااٜ  اإلطااي 

 .املعرفٛ
  الرتبٗااٛ وٍاا ِخ ٔأشاا تهٓ ٔوٕجّاا   وعمىاا   وااَ زتىٕعااٛ عأٝ اشااتطي 

 ٔالتااٜ املعرفااٛ فااٜ زتتىاا  التااٜ تاايعي اإلجي بٗااٛ القااٗي لتريٖااي األشاارٖٛ 

 .املدتماٛ املراذن ٔط لب   ٔتمىٗها  األشرٖٛ الرتبٗٛ و ةٚ و  تتٍ ش 
 قااٗي ٍِاا ك ك ٌاا  إُ إلشااتدي  األشاارٖٛ الرتبٗااٛ واا ةٓ ستتاإٝ مٗاانحت 

 .املعرفٛ تيعي اإلجي بٗٛ فٜ  ن زتتى 
         ٛبٍااا ٞ التصااإع املقااارتح ملاااٍّخ الرتبٗاااٛ األشااارٖٛ فاااٜ ضااإٞ القاااٗي الياعىااا

 ل جي بٗٛ فٜ زتتى  املعرفٛ .

      ــة دا ــن جمتمــع ــالكيم التــإل تــدعم اإلجيابي أواًل : إعــداد قاةمــة ب

 الرتبية األصزية: املعزفة مبهوج

 اإلجي بٗااٛ القااٗي ِااٜ " واا  األٔه وااَ أشاا٠مٛ البراا   الصااؤاهل ج بااٛ عمااٜ  

َ  تٍىٗتّ  ميكَ التٜ املعرفٛ جملتى  ٛ  واٍّخ  خايه  وا ٛ  الرتبٗا  ٔتٍ شا   األشارٖ

 ". املدتماٛ؟ التعمٗىٗٛ املراذن

 األشرٖٛ الرتبٗٛ وعمى   عأٝ اشتطي  خيه وَ القٗي ِهٓ حتيٖي مت ٔقي

تى عٚ إشااتطي  عأٝ تٍ ٔلاا  واا    فااٜ صاإعٚ إشاا   املدتماااٛ التعمٗىٗااٛ لمىراذاان

 -:ٖمٜ

 . ٝاتيا وَ إشتى عٚ إشتطيعٜ الرأ 

 .ٖٛحتيٖي وإًّ زتتى  املعرفٛ ملعمى   الرتبٗٛ األشر 
 .ٌبهٚ عَ خص ٟص زتتى  املعرفٛ ٔاعتب طّ  ب لقٗي 
 .ٛحتيٖي وإًّ القٗي قٗي زتتى  املعرف 
 ٕٞوراعاا ٓ تٍ شاابّ  واا  واا ةٓ الرتبٗااٛ األشاارٖٛ   ٔقااي مت حتيٖااي القااٗي فااٜ ضاا

ٔك فٛ املراذن التعمٗىٗٛ املدتماٛ ٔالتٜ تعىن جٕاٌ  فرعٗاٛ تتٕافا  وا     
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عصار املعرفاٛ ٔخصا ٟص زتتىا  املعرفاٛ التاٜ تٍقان املاتعمي واَ الٍىطٗااٛ          

 التقمٗيٖٛ إى اإلجي بٗٛ املٕجّْ ضتٕ ذٗ تْ كارة فٜ اجملتى  ٔتقيوْ.

ٞر عمااٜ ذلااك فااٜ ضاإٞ ا  ليعاشااٛ االشااتطيعٗٛ التااٜ أجرتّاا  الب ذثااٛ وااَ  بٍاا 

خااايه وق بماااٛ املعمىااا   ٔاشاااتطي  الااارأٝ عاااَ وااايٝ اعتبااا   واااٍّخ الرتبٗاااٛ    

األشاارٖٛ باا لتطٕع ٔتقاايٖي املع دتااٛ ملعااكي  زتتىاا  املعرفااٛ تكاإَٖ خااربٚ         

    ٛ لايٝ املعمىا       ش بقٛ بأِىٗٛ القٗي فٜ ةعي االجي بٗاٛ ةاخان زتتىا  املعرفا

ذٗ  أظ ع  العيٖي واَ املعمىا   أثٍا ٞ أشاتطي  الارأٝ إى       مت أشتطي  الرأٝ.

أِىٗٛ مجٗ  القٗي ٔتضُىَ وٍّخ الرتبٗٛ األشرٖٛ ت   و  األخاه فاٜ اإلعتبا ع    

 مبإًّ زتتى  املعرفٛ ٔخص ٟصٛ ليعي زتىٕعٛ وَ القٗي.

( ٌصااا  إختٗااا ع املعمىااا   لمقاااٗي    0ٔقاااي أٔضااار  ٌتااا ٟخ ادتااائه التااا ى )    

ٛ األشاارٖٛ فااٜ  اان زتتىاا    أُ تتضااىٍّ  وااٍّخ الرتبٗاا  الضاارٔعٖٛ التااٜ البااي 

 املعرفٛ :

 ٖٕضح أعمٜ ٌص  إختٗ ع لمقٗي اإلجي بٗٛ جملتى  املعرفٛ (0جئه )

 ٌصبٛ إختٗ عِ  القٗىٛ ً

 95 العىن ادتى عٜ 0

 90 التع ُٔ 4

 97 املعرفٛ املتدصصٛ 4

 95 العيه 2

 98 اإلٌتى ٞ 5

 92 التهٔ  الاٍٜ 6

 94 اإلذرتاً 7

 94 األو ٌٛ 8

 96 مح ٖٛ الب٠ٗٛ 9

 97 اإلجي بٗٛ التكٍٕلٕجٗٛ 00

ٞر عمااٜ ذلااك فقااي ذصاام  مجٗاا  القااٗي عمااٜ ٌصاابٛ و٠ٕٖااٛ كاابرٚ واا       ٔبٍاا 

ذصٕه بعق القٗي األكثار اعتب طا   مبحتىا  املعرفاٛ عماٜ أعماٜ الٍصا  ٔفاٜ         

ٗي ( قٗي وَ ِهٓ القاٗي  ٖٕٔضاح العاكن التا ى القا      6ضٕٞ ذلك مت إختٗ ع عية )

 التٜ مت اختٗ عِ :

 ( ٖٕضح قٗي زتتى  املعرفٛ اإلجي ب4ٛٗظكن)
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 كانـ   إن إلصـتخص   األصزية الرتبية مهوج حمتوى ثانيًا: حتمين 

 املعزفة: تدعم اإلجيابية فإل ظن جمتمع قيم ههاك

 الكتاا  تٍاا ٔه واايٝ واا  " وااَ أشاا٠مٛ البراا    الثاا ٌٜ الصااؤاهل ج بااٛ عمااٜ  

 ؟". الياعىٛ ل جي بٗٛ فٜ زتتى  املعرفْ مقٗيل األشرٖٛ لمرتبٗٛ اذت لٗٛ

ل ج بٛ عمٜ الصؤاه الث ٌٜ وَ أشا٠مٛ البرا  مت اشاتدياً أشامٕ  احملتإٝ      

العمىااٜ لمكتاا   امليعشااٜ ملااٍّخ الرتبٗااٛ األشاارٖٛ ب ملراذاان التعمٗىٗااٛ املدتماااٛ  

إلعطااا ٞ ٔصااا  ةقٗااا  ملااا  ٖتضاااىٍٛ احملتااإٝ واااَ قاااٗي ةاعىاااٛ ل جي بٗاااٛ فاااٜ  

 لبعيَٖ :  ٔقي مت الترمٗن احملتٕٝ ٔإشتطي  الرأٝ ٔف  زتتى  املعرفٛ

: إعياة إشتبٗ ُ إلشتطي  الرأٝ فٜ بٍٕة بٍ ٞ احملتٕٝ العمىاٜ لرؤٖاٛ    األٔه

 ويٝ تضىٍْ ٔوراع تْ ملإًّ زتتى  املعرفٛ.

) إشاتطي  عأٝ وٕجّا   ٔوصتعا عٚ وا ةٚ الرتبٗاٛ األشارٖٛ بإزاعٚ الرتبٗاٛ         

 ٔالتعمٗي (

ستتٕٝ واٍّخ الرتبٗاٛ األشارٖٛ ذإه تإافر القاٗي الياعىاٛ         : حتمٗن الث ٌٜ

 ل جي بٗٛ فٜ زتتى  املعرفٛ .

 -ٔقي مت ذلك ٔفق   لألشب   الت لٗٛ :

         ٛحتتاإٝ املااٍّخ بصاااٛ ع وااٛ عمااٜ بعااي قٗىااٜ ضااىٍٜ خ صااٛ ٔإُ الرتبٗاا

 األشرٖٛ تّتي ب ذتٗ ٚ اإلٌص ٌٗٛ.
  ٛ فااٜ وٕضاإع تْ  البااي وااَ الترقاا  أُ املقاارع ٖٕاكاا  تقاايً زتتىاا  املعرفاا

لٗتي ذصر القٗي التٜ ترتبط مبحتى  املعرفٛ ٔإُ ك ُ ٍِ ك تارابط بان   

 القٗىٛ ٔوعٗ عِ  ٔأٔلٕٖ   القٗي التٜ ٖتغر تيعجّ  و  تغر اجملتى .

ٞر عمااٜ ذلااك مت تصااىٗي اشااتبٗ ُ إلشااتطي  الاارأٝ ذاإه أعتباا          - أٔال  بٍاا 

 :(2لمىر ٔع الت لٗٛ ظكن)ٛ ٔفق   ستتٕٝ املٍّخ الرتبٗٛ مبإًّ زتتى  املعرف

 رٖٛالرتبٗٛ األش وٍّخ( ٖٕضح بٍٕة حتمٗن ستتٕٝ 2ظكن )
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        ( وااَ الصاا ةٚ   7ٔقااي مت عاارض االشااتبٗ ُ فااٜ صاإعتْ األٔلٗااٛ عمااٜ عااية )

احملكىاان لمصااي  الظاا ِرٝ فااٜ زتاا ه املٍاا ِخ ٔطاار  تاايعٖض االقتصاا ة       

رتبطاااٛ املٍاااسى ل شاااتع ٌْ بااا عاّٟي ذااإه الترقااا  واااَ صااارٛ العبااا عا  امل  

بترمٗن ستتٕٝ بٍ ٞ املٍّخ  ٔقي ذصم  الق ٟىٛ عماٜ ٌصابٛ اتاا   تٍرصار     

(% لك فٛ العبا عا   وا  إجاراٞ بعاق التعايٖي  البصاٗطٛ فاٜ صاٗ غٛ         000:90)

 العب عا .
 ( وااَ وٕجّاا   الرتبٗااٛ األشاارٖٛ 9ثااي مت تٕزٖاا  اشااتطي  الاارأٝ عمااٜ عااية )

  ٛ ٔاقاا  بٍاا ٞ وااٍّخ الرتبٗااٛ   ٔوصتعاا عٚ املاا ةٚ باإزاعٚ الرتبٗااٛ ٔالتعمااٗي لرؤٖاا

األشاارٖٛ فااٜ وراذاان التعمااٗي املدتماااٛ وااَ تطاإع واّاإً زتتىاا  املعرفااٛ    

 ٌتٗحٛ إشتطي  الرأٝ : (4)ٔه ٖٕٔضح ادتي

 ٌصبٛ اشتطي  عأٝ عية وَ وٕجّ   الرتبٗٛ األشرٖٛ بٕزاعٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ( 4جئه ) 

 

 

املراذن 

 التعمٗىٗٛ

ستتٕٝ امل ةٚ 

 العمىٗٛ

ٕٝ ستت

 وص ةع التعمي

احملتٕٝ 

ارت   

بأٌعطٛ 

التعمٗي 

 ٔالتعمي

حملتٕٝ ا

ارت   

بإشرتاتٗحٗ   

 التيعٖض

احملتٕٝ 

ارت   بطر  

ٔأش لٗ  تقٕٖي 

 املٍّخ

احملتٕٝ ارت   

ب لٕش ٟن 

 التعمٗىٗٛ

 وتٕافر

غر 

 وتٕافر

 وتٕافر

غر 

 وتٕافر

 وتٕافر

غر 

 وتٕافر

 وتٕافر

غر 

 وتٕافر

 وتٕافر

غر 

 وتٕافر

 افروتٕ

غر 

 وتٕافر

الص  

 ارت وض

44.4 77.7 44.4 66.6 44.4 77.7 22.2 55.5 00.0 88.8 00.0 88.8 

الص  

 الص ةط

44.4 66.6 44.4 66.6 44.4 77.7 44.4 77.7 00.0 88.8 00.0 88.8 

الص  األٔه 

 اإلعياةٝ

44.4 66.6 44.4 77.7 22.2 55.5 22.2 55.5 22.2 55.5 44.4 66.6 

الص  الث ٌٜ 

 إلعياةٝا

44.4 66.6 44.4 77.7 22.2 55.5 00.0 88.8 44.4 77.7 44.4 66.6 

الص  

الث ل  

 إعياةٝ

44.4 66.6 44.4 66.6 44.4 66.6 44.4 66.6 44.4 77.7 22.2 55.5 

الص  األٔه 

 ث ٌٕٝ

44.4 66.6 22.2 55.5 22.2 55.5 44.4 66.6 44.4 66.6 22.2 55.5 

الص  الث ٌٜ 

 الث ٌٕٝ

44.4 66.6 22.2 55.5 22.2 55.5 44.4 66.6 44.4 66.6 44.4 66.6 

ٖٔتضح وَ ٌت ٟخ إشتطي  الرأٝ أُ ٌصبٛ عيً تٕافر ٔاق  زتتى  املعرفاٛ  

وَ وٍ ِخ وٍّخ الرتبٗٛ األشرٖٛ فٜ وراذن التعمٗي املدتماٛ تٍرصر وا  بان   

( ِٔاٜ أعماٜ ٌصابٛ واَ عايً وٕاكباٛ        88.8( ِٜٔ الٍصبٛ األقن  ٌٔصابٛ ) 66.6) 

 ملٍّخ لتطٕع زتتى  املعرفٛ.ا
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ٔقاااي مت اشاااتطي  عأٝ وٕجّااا   ٔوصتعااا عٚ الرتبٗاااٛ األشااارٖٛ فاااٜ ٔزاعٚ      

الرتبٗٛ ٔالتعماٗي بصااٛ خ صاٛ ٌظارا  إلعتبا طّي باأٝ تطإع ٖاتي تطبٗقاْ واَ           

تعمٗى   ٔتٕجّٗ   ٖتي وٍرّ  لمىعمى   فاٜ املاياعط  ٔقايعتَّ عماٜ حتيٖاي      

     ٜ واٍّخ الرتبٗاٛ األشارٖٛ واَ خايه       الٍص  الٕاقعٗاٛ لٕاقا  زتتىا  املعرفاٛ فا

 بٍٕة ٔعب عا  الترمٗن.

حتمٗن ستتٕٝ املٍّخ فٜ ضٕٞ تٕافر القٗي الياعىٛ ل جي بٗاٛ ةاخان    : ث ٌٗ  

ٞر عمااٜ التحربااٛ االشااتطيعٗٛ ملعمىاا       زتتىاا  املعرفااٛ التااٜ مت إختٗ عِاا  بٍاا 

 ٔوٕجّ   الرتبٗٛ األشرٖٛ.

عٚ ملااٍّخ الرتبٗااٛ األشاارٖٛ   لااهلك ق واا  الب ذثااٛ بيعاشااٛ املٕضاإع   املقاار    

لمىراذاان التعمٗىٗااٛ ٔذلااك لمتعاارا عماااٜ األفكاا ع األش شااٗٛ لمىااٍّخ بّااايا        

حتيٖااي القااٗي الياعىااٛ ل جي بٗااٛ فااٜ زتتىاا  املعرفااٛ ٔذلااك ب لتأكااي وااَ        

 صي  الترمٗن ٔثب تْ عَ طرٖ  :

  :صدق التحمين 

لمتعرا عمٜ ويٝ صي  الترمٗن اعتىي  الب ذثاٛ عماٜ الصاي  الظا ِرٝ     

 لتيزوٜ.ٔا

  : الصدق الظاهزى 

ٔذلاك ميكاَ التعارا عمٗاْ بٕاشاطٛ ٌتا ٟخ عىمٗاٛ الترمٗان عماٜ زتىٕعاٛ           

 وَ احملكىن املتدصصن ٔالتأكي مم  ٔصم  إلْٗ الب ذثٛ فٜ حتمٗن القٗي.

  : الصدق التصسمإل 

ٔذلك بقٗا ً ظادص يخار ٔقٗا ً الب ذثاٛ أٖضا  بعىمٗاٛ الترمٗان ٔبعاي ذلاك           

  ٔاالخااتيا باان الٍتاا ٟخ  ٔقااي تاابن فااٜ عىمٗااٛ       التعاارا عمااٜ أٔجااْ االتااا    

 %.85املق عٌٛ أُ ٌصبٛ االتق ا بن األثٍن 

  : ثبات التحمين 

ُٖعرا بأٌاْ واَ تإافر ٌااض الظارٔا ٔالا٠ا   ٔالٕذايا  الترمٗمٗاٛ فىاَ           ٔ

 .الضااارٔعٝ اذتصااإه عماااٜ ٌااااض املعمٕوااا   فاااٜ ذ لاااٛ اليعاشاااٛ الترمٗمٗاااٛ     

ثاٛ باإجراٞ حتمٗان احملتإٝ وارتن با صان       ٔذتص   ثب   الترمٗن ق وا  الب ذ 

زوٍٜ قيعٚ ظّرَٖ ٔذلك وَ أجن تقمٗن ع ون التاهكر لايٝ الب ذثاٛ لعىمٗاٛ     

الترمٗاان الصاا ب  مماا  حيقاا  ثباا   عىمٗااٛ الترمٗاان ٔقااي اشااتديو  الب ذثااٛ       

وع ةلاااٛ كااإبر ذتصااا   ٌصااابٛ االتاااا   بااان عىمٗتاااٜ الترمٗااان التاااٜ أجرتّااا    

 .مم  ٖعٍٜ ثب   الترمٗن %90الب ذثٛ ٔبمغ  ٌصبٛ اإلتا   

 ( ٌت ٟخ حتمٗن احملتٕٝ :4ادتئه )ٖٕٔضح 
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 ٖٕضح ٌص  قٗي زتتى  املعرفٛ وَ خيه حتمٗن احملتٕٝ (4جئه )

  قٗي زتتى  املعرفٛ اإلجي بٗٛ
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 00 00 40 00 ااااااااااا اااااااااااااا ااااااااااااا
الص  

الراب  

 االبتياٟٜ

 04 8.44 06.66 8.44 ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااا اااااااااااا

الص  

ارت وض 

 االبتياٟٜ

 05 04.44 40 04.44 ااااااااااااااااااا 6.66 اااااااااااا
الص  

الص ةط 

 االبتياٟٜ

 06 04.5 08.75 04.5 6.45 6.45 اااااااااااااااااا
الص  

األٔه 

 اإلعياةٝ

 06 04.5 08.75 04.5 6.45 6.45 اااااااااااااااااا
الص  

الث ٌٜ 

 اإلعياةٝ

6.45 6.45 04.5 04.5 08.75 08.75 06 
الص  

الث ل  

 اإلعياةٝ

9.09 9.09 04.64 04.64 44.74 08.08 44 
الص  

األٔه 

 الث ٌٕٝ

2.06 8.4 04.5 04.5 40.84 40.84 42 
الص  

الث ٌٜ 

 الث ٌٕٝ

أُ ٌصبٛ القٗىٛ الضىٍٗٛ جملتى  املعرفاٛ فاٜ    (4)ٖتضح وَ ٌت ٟخ ادتئه 

ٌصبتّ  ضعٗاٛ فقي ك ٌا  ٌصابتّ  لقٗىاٛ املعرفاٛ املتدصصاٛ      ك فٛ املراذن 

( فٜ ك فٛ املراذن ِٜٔ ٌصبٛ لٗصا  كابرٚ عماٜ غراعِا       40: 00ٌترصر بن ) 

االٌتىاا ٞ (  فراان مل حتقاا  قٗىااٛ التااهٔ    الاإالٞ ٔ –قٗىااٛ ) العىاان ادتىاا عٜ  

الاٍٜ فٜ املرذمٛ اإلبتياٟٗاٛ اٝ ٌتٗحاٛ ٔكاهذلك مح ٖاٛ الب٠ٗاٛ  ٔمل حتصان       

قٗىٛ اإلجي بٗٛ ضتٕ التكٍٕلٕجٗ  عمٜ ٌصبٛ فٜ املرذمٛ اإلبتياٟٗٛ ٔاإلعياةٖٛ 

( 9.09:  2.06)    ٔك ٌ  ٌصبتّ  فٜ الص  الث ل  اإلعياةٝ ٔالث ٌٜٔ تٍرصر بن 
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 ٛ مجٗااا  ٌصااا  القاااٗي ٔتٕافرِااا  فاااٜ واااٍّخ ٔال تتٍ شااا   وٍداضاااٛ ِٔااٜ ٌصاااب

و  وقتضٗ   عصر املعرفٛ ب ليعجاٛ التاٜ حتىاٜ أبٍ ٍٟا  واَ      الرتبٗٛ األشرٖٛ 

ٔوَ ِهٓ الٍتا ٟخ ٖتضاح أُ كتا  الرتبٗاٛ      شت طر قٗي التغرٖ  ٔفقي اتٕٖٛ.

األشاارٖٛ اذت لٗااْ تاتقاار إى املٕضاإع   التااٜ تااربط املااتعمي مبحتىاا  املعرفااٛ   

 ْ.صرٗر ّْٕٖب

  ثالجًا: بهاء التصور املكرتح ملهوج الرتبية األصزية فإل ضوء الكيم

 الداعمة لإلجيابية فإل جمتمع املعزفة :

" و  الصٕعٚ التٜ ٖكُٕ عمّٗ   الصؤاه الث ل  وَ أش٠مٛ البر ل ج بٛ عمٜ 

وٍّخ الرتبٗٛ األشرٖٛ لمصإا التعمٗىٗٛ فٜ ضٕٞ القٗي الياعىٛ ل جي بٗاٛ  

 تى  املعرفٛ ؟ةاخن زت

 اء املهوج :به 

 1-       األصاظ الفمضفإل الذى يكوم عميـى التصـور املكـرتح لبهـاء مـهوج الرتبيـة

 األصزية :

    مت بٍ ٞ وٍّخ الرتبٗٛ األشرٖٛ لمىراذن التعمٗىٗٛ املدتماٛ فٜ ضٕٞ القاٗي

التاٜ تاايعي املااٍّخ فاٜ  اان تقاايً اجملتىاا  ٔتطإعٓ وااَ زتتىاا  تقاايوٜ إى    

  ٝ ميتماك عايةا  واَ ارتصا ٟص تا  الكاثر واَ الٍإاذٜ          زتتى  املعرفاٛ الاه

 اإلجي بٗٛ ٔلكَ فٜ ضٕٞ قٗي تعىن عمٜ ضبط عؤٖٛ زتتى  املعرفٛ .

      ٚ وراعاا ٓ طبٗعااٛ واا ةٚ الرتبٗااٛ األشاارٖٛ ٔالتااٜ تاارتبط اعتباا   ٔثٗاا  حبٗاا

 اإلٌص ُ ٔاملراذن التعمٗىٗٛ املدتماٛ ٔطبٗعٛ اجملتى  املصرٝ.
     ي ٔالتدصااص ٔالتعاا ُٔ ٔالعىاان املااٍظي     ٖاايعي زتتىاا  املعرفااٛ ةقااٛ العماا

ٔالتقٍٗ   اذتيٖثٛ ٔالتكٍٕلٕجٗ   لها فيباي أُ تتٍا ٔه وٕضإع   الايعٔط     

ِاهٓ األبعا ة ب إلضاا فٛ إى تٍىٗاٛ اإلجي بٗاٛ ات ةفااٛ لتماك األٔلٕٖا   ةاخاان       

زتتىاا  املعرفااٛ وااَ خاايه أشاا لٗ  التاايعٖض ٔاالشاارتاتٗحٗ   التااٜ تاايعي   

 وكٌٕ   املٍّخ : (5)ضح العكن فكرٚ املٍّخ  ٖٕٔ

 : األصط األ زى لبهاء املهوج املكرتح 

 . ٛالقٗي الياعىٛ ل جي بٗٛ فٜ زتتى  املعرف 
 .ٛٗطبٗعٛ و ةٚ الرتبٗٛ األشرٖٛ ٔأِياا تيعٖصّ  لك فٛ املراذن التعمٗى 
 .ٛٗطبٗعٛ تمىٗها  ٔط لب   املراذن التعمٗى 
 تى  املصرٝ ٔتٕجّ تْ املصتقبمٗٛ فٜ  ن زتتى  املعرفٛ.طبٗعٛ اجمل 

 :)طوات بهاء املهوج املكرتح ) لممزاحن التعميمية  

            ٛاحتيٖاي األِاياا الع واٛ  التاٜ تٍبثا  وٍّا  األِاياا الصامٕكٗٛ ) املعرفٗا 

 الٕجياٌٗٛ (.ا املّ عٖٛ   
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 ( عٍ صر بٍ ٞ املٍّخ5ظكن )

     ياا حتيٖااي ستتاإٝ التصاإع املقاارتح فااٜ ضاإٞ املٍطمقاا   الامصاااٗٛ ٔاألِاا

 الع وٛ ثي حتيٖي عٍ صر ستتٕٝ املٍّخ وَ خيه و  ٖمٜ :
 .أُ ٖتي فٜ ضٕٞ الامصاٛ ٔأِياا املٍّخ 
 .ٛاالشتٍ ة فٜ اظتق   عٍ صر احملتٕٝ إى املص ةع العمىٗٛ اذتيٖث 
 .ٛالرتكٗس عمٜ ةوخ القٗي الياعىٛ ل جي بٗٛ مبحتى  املعرف 
 .تٍظٗي احملتٕٝ مبدطط املٍّخ 

 ٓ فٜ تتىثن ٔالتٜ املٍّخ جٕةٚ خص ٟص وراع : 

 ٛٗاملاااٍّخ بٍااا ٞ فاااٜ املدتمااااٛ ادتٕاٌااا  مجٗااا  تتٍااا ٔه اٌّااا  اٝ: العاااىٕل 

 .ٔتقٕميْ ٔتٍاٗهٓ ٔتطٕٖرٓ ٔتصىٗىْ

 ٛٗوااَ تاإافر واا  واايٝ عمااٜ اذتكااي عٍااي تتاإافر اُ البااي ِٔااٜ: املٕضاإع 

 .أِياا

 ٌٛٔالب٠ٗ   ٔك فٛ املصتٕٖ   ك فٛ وراع ٚ: املر. 

 ٛٗٔقض ٖ ٓ ٔ رٔفْ اجملتى  اذتٗ ج   و  ٜترتق اٌّ  اٝ: اجملتىع. 

 ٖٛٔتعيٖمّ  تطبٗقّ  اوك ٌٗٛ اٝ: ٔالتطٕٖر االشتىراع. 

  ٗالقراعا  ٔاخت ذ التصىٗي فٜ املع عكٛ وبيأ حتق. 

 : حتديد طزق وإصرتاجييات التدريط 

           ٕٝاختٗ ع وا  ٖتٍ شا  واَ طراٟا  ٔاشارتاتٗحٗ   ذيٖثاٛ تتٍ شا  وا  ستتا

 ٍىٗٛ القٗي لترقٗ  األِياا املٍعٕةٚ.اليعٔط ٔاملٕضٕع   ٔتيعي ت

 : حتديد الوصاةن التعميمية ومصادر التعمم لمتصور املكرتح لممهوج 

 .ٚالٕش ٟط املتعية 
 . ٌاإلٌرت 
 .ًالصٕع الإتٕغرافٗٛ ٔاألفي 
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  لممزاحن التعميمية (صياغة األنشطة التعميمية فإل املهوج املكرتح (. 

 الهواةإل (. -زحمإلامل -حتديد أصاليب التكويم ) التلويهإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٖٕضح وض ون بٍ ٞ املٍّخ لمىراذن اليعاشٗٛ 6ظكن )  

 املهوج وحدات : 

 حبٗاا  ٔذاايا   6 عااية األش شااٜ التعمااٗي ملراذاان ب لٍصاابٛ املقاارع تضااىٍ 

 املعرفااٛ فااٜ زتتىاا  الياعىااٛ ل جي بٗااٛ القااٗي وااَ قٗىااٛ ٔذاايٚ كاان تاايعي

 -: ك لت ى التعمٗىٗٛ ٛلمىرذم تبع   وٕضٕع تّ  فٜ ٔتتيعد
 ٚوصرٖٛ أٌ "  بعٍٕاُ( اإلٌتى ٞ قٗىٛ: ) األٔى الٕذي ." 
 ٚذٗ تٗٛ وّ عا "  بعٍٕاُ(  املعرفٛ قٗىٛ: ) الث ٌٗٛ الٕذي ." 
 ٚعصرٖٛ أٌ "  بعٍٕاُ( التكٍٕلٕجٗٛ اإلجي بٗٛ قٗىٛ: ) الث لثٛ الٕذي ." 
 ٚإقرٖقٗ  وَ جسٞ ضتَ"  بعٍٕاُ( ادتى عٜ العىن قٗىٛ:  )  الرابعٛ الٕذي ." 
 ٚب٠ٗتٜ فٜ صرتٜ"  بعٍٕاُ( الب٠ٗٛ مح ٖٛ قٗىٛ: )  ارت وصٛ الٕذي ." 
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 ٚأٌ  أً فَ"  بعٍٕاُ( الاٍٜ التهٔ  قٗىٛ: ) الص ةشٛ الٕذي ." 

ٛ  فٜ ٔالعىمٗٛ الٍظرٖٛ اليعٔط وَ زتىٕعٛ الٕذيا  ِهٓ ٔتتٍ ٔه  ك فا

ٛ )  جملا ال  ا وَ زت ه لكن وتعىقٛ ٌظرٚ و  املٍسى االقتص ة زت ال   التغهٖا

 وؤشصااا   إةاعٚ ٔأةٔاتاااْ  املصاااكَ تأثٗااا  ٔالٍصاااٗخ  امليباااض األطعىاااٛ  ٔعمااإً

 (.6) ب لعكن املٕضح التٍ غي ٔف  ٔذلك  (ادتميٖٛ الصٍ ع   ٔالطإلٛ  األشرٚ

 : نتاةج البحح 

 .ٛحتيٖي بعق القٗي ات وٛ جملتى  املعرف 

  املعرفٛ. تقيٖي وٍّخ وقرتح لتٍىٗٛ القٗي اإلجي بٗٛ جملتى 

 : توصيات ومكرتحات البحح 

ضرٔعٓ تٍىٗٛ القاٗي اإلجي بٗاٛ جملتىا  املعرفاٛ ٔوكٕاكباٛ ك فاٛ املٍا ِخ        

اليعاشاااٗٛ لتكٍٕلٕجٗااا  العصااار ٔةعىّااا   ذتى ٖاااٛ الاااٍغٞ واااَ ضااايه اتٕٖاااٛ     

 ٔحتقٗ  الٍح ح فٜ ك فٛ جٕاٌ  اذتٗ ٚ.

 العزبية املزاجع : 

 ٔطر  املٍ ِخ فٜ املعرفٛ الرتبٕٖٛ طمر  املص وعحي:  ادتىن عمٜ   المق ٌٜ ذصن أمحي -

 . 4004   4    الكت   ع مل الق ِرٚ  التيعٖض

     الق ِرٚ  ع مل الكتوٍ ِخ التعمٗي بن الٕاق  ٔاملصتقبنأمحي ذصن المق ٌٜ  ف ععْ ذصن:  -

4000. 

خطٛ تطٕٖر التعمٗي فٜ الٕطَ العربٜ ٔإعياة املعمي فٜ ضٕٞ وتطمب   أمحي شٗي خمٗن:  -

 .4000"  املٍظىٛ العربٗٛ لمرتبٗٛ ٔالعمًٕ ٔالثق فٛ  تٌٕض تى  املعرفٛ "عؤٖٛ وصتقبمٗٛزت

وٍّخ االقتص ة املٍسى بن الٍظرٖٛ ٔالتطبٗ  فٜ إمي ُ الص فٕعٝ  وٍٜ عرفْ عبي الِٕ  :  -

املؤار الئى األٔه ليقتص ة املٍسى " عمًٕ اإلٌص ُ التطبٗقٗٛ    ضٕٞ التٍىٗٛ البعرٖٛ

 .4002و ٖٕ  كمٗٛ القتص ة املٍسى  ج وعٛ ذمٕاُ   7-5  ٕلٕجٗ  فٜ األلاٗٛ الث لثٛٔالتكٍ

 عى ُ   ةاع الٗ زٔعٝ  ختطٗط ٔتطٕٖر املٍّخ لطان و  قبن امليعشٛعبي اذت ف  شيوٛ:  -

 .4004العمىٗٛ   

 عبي العسٖس بَ عبي اهلل الصٍبن : عؤٝ ٔتصٕعا  ذٕه إعياة املعمىن فٜ الٕطَ العربٜ  ٔعٚ -

 4 – 0عىن وقيوٛ لمىؤار الئى ذٕه إعياة املعمىن  كمٗٛ الرتبٗٛ ج وعٛ ق بٕط  وصقط 

 .4002و عط 

األةٔاع ادتيٖيٚ ملؤشص   التعمي يف الٕطَ العرب٘ يف  ن زتتى   :عبي المطٗ  ذصن ذٗيع -

 .4009  ست ضرٚ  كمٗٛ الرتبٗٛ  ج وعٛ اإلو عا   املعرفٛ
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  وركس ةوع  لميعاش   الٍظرٖٛ ٔاذتقٕ   تى  املعرفٛحتيٖ   زتعبي اهلل تركى ٌٜ :  -

 . 4007امليٌٗٛ 

عمٜ إبراِٗي اليشٕقٜ  صيح اليَٖ املتبٕى : وعٕق   إكص   ٔتٍىٗٛ القٗي األخيقٗٛ لطي   -

  كمٗٛ الرتبٗٛ ج وعٛ ذمٕاُ    زتمٛ ةعاش   تربٕٖٛ ٔإجتى عٗٛاملرذمٛ الث ٌٕٖٛ الع وٛ   

 .0998  العية  2اجملمي 

زتمٛ العمًٕ عم٘ عبي احملصَ  فٗصن الرأٝ:" الرتبٗٛ األخيقٗٛ ليٝ املعمىن الكٕٖتن"   -

 .4000  إبرٖن  4وعّي اليعاش   الرتبٕٖٛ  ج وعٛ الق ِرٚ  العية الرتبٕٖٛ 

كى ه صتٗ  : ٌظي الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ٔةٔعِ  فٜ إعياة الٍغٞ جملتى  املعرفٛ فٜ املٍطقٛ  -

شبتىرب   6-5  ىٜ الث ٌٜ ٔالععرُٔ لمحىعٗٛ املصرٖٛ لمىٍ ِخ ٔالتيعٖضاملؤار العمالعربٗٛ  

4004. 

 الق ِرٚ    املٍسى اإلقتص ة تيعٖض ٔطر  املٍ ِخ فٜ ذيٖثٛ إجت ِ  :  كٕجك ذصن كٕثر -

 . 4006  4  الكت   ع مل

زتيٝ عج  إمس عٗن : " ف عمٗٛ ٔذيٚ ةعاشٗٛ وقرتذٛ فٜ الرتبٗٛ األخيقٗٛ لتٍىٗٛ بعق  -

زتمٛ الرتبٗٛ قٗي اإلجتى عٗٛ ٔاألخيقٗٛ ٔالعمىٗٛ لتيوٗه الص  الص ةط اإلبتياٟٜ   ال

  تصيعِ  ادتىعٗٛ املصرٖٛ لمرتبٗٛ العمىٗٛ   كمٗٛ الرتبٗٛ           ج وعٛعن مشض  العمىٗٛ

 .4002  ٖٕلٕٗ 4  العية 7اجملمي 

ب لتعمٗي الث ٌٕٝ الع ً فٜ  ستىٕة عبي اجملٗي عص ا : تقٗٗي املٍ ِخ التحرٖبٗٛ الامصطٍٗٗٛ -

املؤار العمىٜ الث ٌٜ ٔالععرُٔ لمحىعٗٛ املصرٖٛ لمىٍ ِخ ضٕٞ وتطمب   زتتى  املعرفٛ  

 .4004شبتىرب   6-5  ٔالتيعٖض

تقٕٖي وٍّخ االقتص ة املٍسى لط لب   الص  الث وَ األش شٜ وَ ٔجّْ وٍ ه عىر امليُِٕ :  -

و جصتر  كمٗٛ الرتبٗٛ    ادت وعٛ اإلشيوٗٛ     ش لٌٛظر املعمى   فٜ وياعط قط   غسٚ

 .4002غسٚ  

برٌ وخ وقرتح فٜ االقتص ة املٍسى لتٍىٗٛ وب ةٝٞ الرتبٗٛ األخيقٗٛ وٍٜ عرفْ عبي الِٕ  :  -

  عش لٛ و جصتر    كمٗٛ االقتص ة ب شتدياً وصرح العراٟض فٜ ورذمٛ عٖ ض األطا ه

 .4000املٍسى  ج وعٛ ذمٕاُ  
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