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   مقدمة     

ه فــى أربــا مــ  أجتجــبعــد وخ صــة   ،اليــوم إلــى العفــو والتســ م  الربيــا المصــر مـ  أوــوج            
وصـل إلـى ، عمـى وسـ ب المـيم والمبـ دئ وا خـ    مـن تصـم ب فـآل اءراا والموا ـ  سـجوات

رهــ ب الجــ   وموــ ربت م فــآل و  إالَّ بــ لو ، م اهللوــد المتــل واق هــ   الــروح والــجف  التــآل وــر   اق
 .ت م ووي ت م ا و أ

لـى وـث اسســ م عمـى التسـ م  والتيســير فـى عمـوم معــ م ت الجـ   ،  و ـد             تأصــيل واق
ة التآل يفرض   تب تالتى ثم فة التس م   الراهن لمواج ـة العجـ   الوا امن الضروري ت الممو 

ص عمـى ترسـيا المـيم اسجسـ جية وتع يـ   ـيم المواتجـة الوتـواا المجتمعآل ، مم  يوجب الور 
ـــي ســـموكي ت التتـــر  واسرهـــ ب ـــ ت  والتعصـــب وجب ـــى مجـــ ل الع   ومـــن صـــور التســـ م  ف

 لتس م  مـن الصـف ت التـى ، فاالجتم عية دعوة اسس م إلى تفمد ا هل وا صو ب وصمت م 
ثــر فــى ســرعة اجتلــ ر اسســ م وكــ ن يلــل أبمــ  ا   توب ــ  الجفــو  وتججــيب إلي ــ  الممــوب

 .(0)وتع ليمه السموة فى الع لم 
التســ م  وريرهــ  مــن ا مــور فــ لميم ا خ  يــة واالجتم عيــة والســموكية ك لموبــة والســ م و         

اوتـرام ،ف لتمسـل ب ـ  يدـؤد  إلـى  التعميم فى المدار  والج معـ تالتربية و  تىلعممي، ة الرئيس
 ،و ضـرا  ومسـتمب    ومواج ة ك فة ا  م ت والعج ب عمى التعصب لتغممن أجل االت ب ل   

 (  5)لتومي  التم سل االجتم عى والتجمية البلرية المجلودة 
جلــر ثم فـة التســ م  والتعــ ي  و بــول اءخـر المختمــ  و جــة أس ســية  كمـ  أصــبوت             

 ، ن ك فـة الجـواوآلومموة وخ صة فآل ظل هيه الظرو  الوس سة والورجـة التـآل جمـر ب ـ  مـ
 ل فـآل خمـ  جيـل سـ هم بلـكل فع ـ،  ج ـ  تد اللب بيجب  رع هيه الثم فة فآل جفو  وعمول ف

 يجــ بآل وســميم،  نَّ إ لية و يــ دة المرومــة الم دمــة بلــكلئو  ــ در عمــى تومــل أعبــ ا المســ واع  
ى أسـ   لكل ترسيخ    وي   لمعـ لم الووـدة الوتجيـة التـآل يجبغـآل بج ؤهـ  عمـمثل هيه الثم فة تد 

 ( .  4) من الثمة وبعيدا  عن ال واج  ووس ب ت الرب  والخس رة

وا ــا فــآل  التربويــةثم فــة التســ م  ك وــد  أهــم الضــرورات  أهميــة جمــىتتومــن هجــ ،              
ت ــد م الع  ــ ت االرهــ ب ،التــى  جتلــرت ظــ هرةا بعــدم  الربيــا العربــى )وخ صــة  المصــر  ( ،

وريــ ب المثــل والمــيم الديجيــة المصــر  ، العجــ  عمــى الوا ــا جتم عيــة بســبب هيمجــة لغــة اال



 م5102أكتوبر( 35ـــــــــــــــــــــــ العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 433 - 
 

وخ صـة  اللـب ب  ا فـراد بد من الدعوة إلـى التسـ م  وجلـر هـيه الثم فـة بـين ف ، وا خ  ية
لتسـ م  والعفـو والموبــة فب والسـعآل إلـى العمـل مـن جديــد والبجـ ا و بـول اءخـر،  الجـ معى ،

ورفــا العجــ   والتعــ ي  الســممآل بــين الجــ   ســود االوتــرام المتبــ دليوالــود بــين الجــ   
 فى المجتما المصر  . ا من وا م ن ، وتى يسود والتتر 
الســ م والتســ م  فــآل كــل بمــ ع العــ لم، فمــد  ثم فــة ترســياللألهميــة المرك يــة  ا  وجظــر             

دوليــــة لثم فــــة الســــ م  ســــجة،  م 5111أعمجــــت الجمعيــــة  الع مــــة لألمــــم المتوــــدة ســــجة 
 : (3) ؤكد عمىواليي  يد ، عج وال 

 . اوترام وي ة وكرامة كل ك ئن إجس جآل بدون تميي  أو وكم مسب  -0     
خصوصــ  اتجــ ه  رفـا العجــ  بكــل ألــك له: الجســدي، الجفسـآل، اال تصــ دي واالجتمــ عآل -5

 .  ك  تف ل والمراهمين وضعف    ا  ا فراد ا كثر فمر 

لثم فآل عبر تلجيا اسجص ت والووار بـدون االستسـ م عن ورية التعبير والتجوع ا الدف ع -4
 . وس ص ا اءخر والعج لمتعصب 

والتسـ م ،  ، اسيخـ او مصـد تـدعيم  ـيم التضـ من، بتلجيا ثم فـة الملـ ركة كم  أنًّ               
رسـآل  ـيم يد  ن  وأ  ، أن يججب ا جيـ ل الممبمـة الكثيـر مـن الموسـآل والوـروب والعجـ   همن لأج
 تربويــة ويبــدو أجــه مــن الم ــم بــيل مج ــودات ، والتعــ ون داخــل مختمــ  المجتمعــ تالســ م 

عـ دة  ــرااة  تــ ريا وياكـرة مختمــ  اللـعوب  ــرااة جمديــة،  كبيـرة لمراجعــة الكتـب المدرســية واق
عـ دة االعتبـ ر لمتـواريا الم ملـة ،متفتوة ومتيمظة، الجتج ب الو وع فآل أخت ا الم ضآل   واق

 ضآل وا ومـ د المتجـيرة وتوميـ  التصـ ل  مـا التـ ريا بـين مختمـ  ويلل سج  ا جراح الم ،
 .(2)اللعوب 

بين الج   والتعـ ي  وومـل  " ثم فة التس م " جلر هيه الثم فة  ومن ثَّم ، يتض  أنَّ              
صــ ح يات البــين  رلــ ده إلــى الخيــر والتجــ و  عــن أخت ئــه و التــه واق اءخــر عمــى الســ مة واق

عمــى المصــموة اللخصــية والو بيــة  المصــريةوتمــديم مصــموة أدمتجــ   واسجصــ   فــآل يلــل
و د أل رت بعا المؤتمرات والدراس ت إلى أهمية جلر ثم فة لتس م  لـد  اللـب ب   .وريره 

 وخ صة بعد ثورات الربيا العربى ومج   :
ــــؤتمر "              ــــين الوا ــــا والمــــأمولمد ــــة التســــ م  ب ــــي  1م  ")5104 ثم ف   فــــى مــــدعد ( ال

كــد م ، ويـثد أ 5104جـوفمبر  03ا سـرة يــوم االثجـين الموافـ   المؤسسـة المصـرية لتجميـة 
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الوضــا   عمــى اوتي ججــ  لتفعيــل مف ــوم التســ م  بمعجــ ه ا عــم وا لــمل خ صــة فــى المــؤتمر
صــبوج  جواجــه فيــه العديــد مــن الصــدام ت والخ فــ ت أالــي   فــى المجتمــا المصــر  ، الــراهن

ــر عمــى اخت ف تجــ التــى جبــيت كــل معــ جى  بــدال  مــن خمــ  أرضــية وــوار  التســ م  وجعمتجــ  جدص 
التســ م  ال يكــون مجــرد ســموك    أنَّ  المــؤتمرعمى أكــدو  ،ؤكــد عمــى جمــ ت اتف  جــ  بلــكل أكبــر تد 

جم  البد أن يكون ج بع   من الممب أوال  ثم يترجم بعد يلل إلى سموكي ت وأفع     . لظ هرا  واق
( 7م ")5101 بجـ ة مسـتمبمج  ، لـب ب مصـر " ير التجمية البلرية لمصرتمر  كم  أل ر            

، التعميم فآل عممية اسعداد لممواتجـة والتعدديـة الثم فيـةالتربية و  عمى أهمية إلرال مؤسس ت
الوـوار ، والسـ م، و بـول اءخـر، و المواتجة و يم الـوالا واالجتمـ ا، وثم فـة التسـ م  وتدعيم 

وتلـجيا مؤسسـ ت المجتمـا التربويـة ، من خـ ل المؤسسـ ت  ب بلملوجبي العج  والتتر  
   . المواتجة والمل ركة فى المجتما المصر  المدجآل لممل ركة فآل برامج تجمية 

هــدا  التعمــيم بعــد ( إلــى أ3م " )5100ر  العتــ ســ مة صــ بر مومــدوألــ رت دراســة "           
تتركـ  فـآل مجموعـة مـن الجمـ ت  التـىو  فمسـفة الثـورةم ، والمستمدة من 5100يج ير52ثورة 

أمـ  ا هـدا  الكميـة الع مـة لمتعمــيم ، مـن أهم ـ : المواتجـة والديممراتيـة والعدالـة االجتم عيــة
رادة التغيير،  بجـ ا و تدعيم االستم ل الياتآل والـوتجآل، و بعد الثورة ف آل: بج ا الثمة ب لجف  واق

 تفكيـر العممـآل الج  ـد والتفكيـر اسبـداعآل درات الوتجمية  لد  اللب ب  الووارو  التس م  ثم فة
بجـــ ا ويـــ ة ديممراتيـــة لالمضـــ ا عمـــى الفمــر والت مـــي  واس صـــ ا، مـــا ، لملــب ب المصـــر 

 . أس س   المدرة عمى المل ركة
ــى هــيا الصــدد ألــ رت "                 م Katrien Beeckman  5113  كــ ترين بيكمــ نوف

ــدولى فــى ت3") ــرام التجــوع والكرامــة ع يــ  ثم فــة التســ م  و ( إلــى دور الصــميب ا ومــر ال اوت
إلــى ،  ن الو جــة  و اس صــ ا االجتمــ عآل والعجــ  التمييــ  والتعصــب اسجســ جية و الوــد مــن

 ل والتع ي  اسيج بآل بـين الجـ   أكثـر مـن أي و ـت مضـى، جظـرا   ن التمـ رب التس م  الفع  
يوم بفضل ثورة المعمومـ ت واالتصـ الت بين الثم ف ت والتف عل بين الوض رات ي داد يوم   بعد 

، كم  أل ر إلى أنَّ تدعيم هية الثم فة وخ صـة لـد  اللـب ب مـن خـ ل المؤسسـ ت التربويـة 
 وريره  . ووس ئل اسع م ك  سرة ،
( إلــــى ضــــرورة 01م")Erik,Nemeth  5111كمــــ  ألــــ رت دراســــة "إريــــل جيمــــث              

اللـب ب ويلـل لممضــ ا عمـى التتــر  واسرهـ ب والعجــ  توميـ  ا مـن الثمــ فى والجفسـى لــد  
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التس م  والعفـو والتعـ ي  السـممآل بـين المجتلر فى جميا دول الع لم ويلل من خ ل تفعيل 
يجعم الجـ   ب لويـ ة السـعيدة وا مـن الجفسـآل ويهـ ب و ل الجريمة يتم، مم  يدود  إلى الج   

العجــ  المــيم التــآل يهبــت أدراج ريــ ح  تعــود معظــمو اسوبــ ت وا مــراا الجفســية واالكتئــ ب، 
يجـــ د الومـــول واسبـــداع فـــآل التـــواد والموبـــة،و التع ون ويجتلـــر ، والعجصـــرية موا ـــ  الويـــ ة  واق
  المتعددة . 

تـدعيم ثم فـة مـن خـ ل تصـور تربـو  ممتـرح وضـا  ومن هج  تو ول الدراسة الو ليـة           
التربويــة مــن خــ ل المؤسســ ت  ى ،وفــ  المجظــور اسســ م التســ م  لــد  اللــب ب الجــ معى

لمعمــل عمــى توميــ  ا مــن والتجميــة لممجتمــا المصــر  فــى ضــوا الجظ ميــة وريــر الجظ ميــة ،
 م .5104يوجية 41م و 5100يج ير52التغييرات المجتمعية المع صرة بعد ثورتى 

 مشكلة الدراسة     

الجـ معى المصــر  جبعـت ملـكمة الدراسـة الو ليـة مـن خــ ل مـ  يهعـ جى مجـه اللـب ب     
من أخت ر ت دد كي جه ووجوده وأمجـه المـومى ، وتبـدو هـيه ا ختـ ر واضـوة فـى كـل مجـ الت 
الوي ة،  ف ج ل أدلـة تبـين أن المجتمـا المصـر  يمثـل مسـرو   لمفوضـى الميميـة ،ويـث اجتلـر 

مـ جون بين اللب ب الفس د والتسـيب وال مبـ الة والفوضـى ا مجيـة وا خ  يـة، وريـ ب اوتـرام ال
ــر فــى كــل واجتلــ ر ظــ هرة االرهــ ب والعجــ  بلــكل مخيــ  ، ف تبــدو هــيه ا ختــ ر بصــورة أكب

 م .5104يوجيه  41/م 5100يج ير 52 تىمج الت الوي ة وخ صة بعد ثور 
ويثد تغير المجتما المصري كثيرا  بعد ثورة يجـ ير المجيدة ، والتآل أودثت اجم بـ   فـآل    

ــة وا  ــة التــآل صــ رت ســمول المصــريين ، وأفســوت مجظومــة المــيم االجتم عي ــة اسيج بي خ  ي
المجــ ل لمــيم ســمبية معو ــة لمســمول الجمتــآل لملخصــية المصــرية، و ــد ظ ــرت ســمبي ت كثيــرة 
أثرت عمى اللب ب المصري، فيجب مع لجة الخمل الراهن فآل مجظومة الميم ا خ  يـة والتوـول 

ســريعة  متمــدم وســت بيئــة إ ميميــة ودوليــةجوــو مجظومــة جديــدة مــن المــيم اسيج بيــة الدافعــة ل
ة العجصـــر البلـــر  ) اللـــب ب التغيـــر، والوصـــول إلـــى هـــيه الرؤيـــة يجـــب العمـــل عمـــى تجميـــ

، الم در عمى المو فظة عمـى  يمـه ا صـيمة والمـ در عمـى توميـ  الرؤيـة المسـتمبمية المصر (
 (  00) لمصر ، ويلل من خ ل تض فر ك فة  ت ع ت المجتما الوكومآل والمدجآل
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 لبعد عن  يم التس م  بم  توممه من مع ن جميمة مثـل ا خـ   وسـعة الصـدر ف       
، أد  بجـ  الـى مـ  وصـمج  اليـه ، وااليث ر والمب درة والتمدير والتج  ل والتراجـا والعتـ ا واالوتـرام
 ا وال وال اوترام وال اجتمـ مسئوليةلمد تراجا لد  بعا أفراد المجتما مف وم الثمة وا م ن ف  

بجــ ا الثمــة واالجتمــ ا والــوالا بو جــة الــى مــج ج تربــوي فديمو راتيــة وال مســ واة وال عدالــة،  
عميجـ  ف ، وختة  مجية مبرمجة ودورات تدريبية مكثفة. والبد من مواج ته  جل مستمبل أبج ئجـ 
تســ م  ان جبــدأ ب لمؤسســ ت التربويــة والتعميميــة ب لعمــل عمــى تتــوير المجــ هج لتع يــ  ثم فــة ال

فآل ظل تع ليم ديجج  الوجي  وتجمية اللعور بمبول اءخرين  جل التع ي  السممآل فـ  تعـ ي  
            ( .05) بدون تس م  وال تس م  بدون وب االجس ن  خيه االجس ن

 التــى ت ــد  إلــى اتالت ديــد( إلـى 04م " )5103كمـ  يدلــير " عبــد المــجعم الملــ ت     
تعــريا الدولــة والمجتمــا لجممــة مــن المخــ تر المتلــ بكة و  ، مصــر ال المــومى ا مــناختــرا  

عن عممي ت تم ي  التك مـل االجتمـ عى واسـتبداله ب السـتمت ب فض   والمت امجة فى آن واود، 
يجــ ير  52مجــي ثــورة  ، وخ صــة  ظــ هرة اسرهــ ب والعجــ  والتج ئـة والفدر ــة السي ســية والميهبيــة

 مو والت لل اال تص د ب سضـراب تم ، و 5104يوجيو  41، وبصورة خ صة بعد ثورة م5100
بت ل االستثم رات ا ججبية يعم  من االجكل   اال تص د  أمـ م  والمظ هرات وخج  السي وة واق

ــ دة معــدالت الفمــر و يــ دة جســبة الورمــ ن  المــواتجين والعــ لم ، وأن هــيا االجكلــ   يعجــى  ي
لملــب ب  الملــ ركة اسيج بيــة ة جميعــ   ف بــد العمــل مــن خــ ل مؤسســ ت الدولــ ، اال تصــ دي

 . توميم   ل ستمرار المومآل
وراا ت ايـد  السـبب الـرئي  نًّ ( أ03" ) م5103 أومد مومـد أبـو  يـدكم  يدلير " و      

فــآل المراوــل االجتم لية،واتســ ع   فــآل اللــ رع م  5100يجــ ير  52بعــد ثــورة أعــداد البمتجيــة 
   إلى ضع  الدولة ومؤسسـ ت   الرسمية،وسـي دة المصري خ صة،والعربآل ع مة،يرجا ب  س
امـت ل بعـا البمتجيـة  سـموة ثميمـة ومتمدمـة و   يم عدم اوترام الم جون،وتوكل هيبة الدولـة،

و ـد سـ عد عمـآل يلـل اج يـ ر  المواتجين واجعـدام ا مـن ،المجوا لمعج  والتعدي عمى و  ، لمغ ية
 يلــل مم  ســ لو دود الدولــة المصـرية،الجظـ م السي ســآل وج ـ   اللرتة،وضــع  الــتوكم فـآل وــ

ورمبـة ، مثـل ليبيـ  والسـودان دول مجـ ورة  ت ريب ا سموة إلآل داخـل مصـر عـن تريـ  أيض   
 الجديد . اللعور ب الستبع د االجتم عآل عمآل اللعور ب الجدم ج فآل المجتما
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التـــأثير ( إلـــى 02م " )5104 ديجـــ  أومـــد ســـميم ن ســـيد ســـميم نوألـــ رت دراســـة "    
وا ا اسعـ م العربـآل أصـب  ريـر  ـ در  نَّ وأ ، آل لوس ئل اسع م عمى التجلئة االجتم عيةالسمب

عمى إعت ا الصورة الوميمية لممجتما وتم ليده وأعرافـه وخصوصـيته وتعـدده الثمـ فآل والمغـوي 
، فــأد  يلــل إلــى ضــع  االهتمــ م بــ لميم ك لتســ م  والســ م واالجتمــ ا والثمــة بــ لجف  والــديجآل
  ب وخ صة بعد ثورات الربيا العربى .لد  اللب
إلـى ضـع  االجتمـ ا  (01)"  م5104 دراسة " الوسـين و مـد مومـد وسـينوأكدت     

ــى ،  ــى اجتلــ ر االجوــ ل ا خ   ــل إل ــأد  يل ــة ، ف ــة واالجتم عي ــ لميم ا خ  ي ــ ام ب وعــدم االلت
لجـ معى ، والـي  بـين اللـب ب اوالتور  الججسى وو الت االجورا  ا خر  كتع تى المخدرات 

ــب د بعــد ثــورة  ــدا  دائمــ   لألمــن المــومى واالســتمرار فــى ال ــ ير 52يدلــكل ت دي م ،و ــد 5100يج
ــ ير ــورة يج م 5100توصــمت الدراســة إلــى بعــا المتتمبــ ت ا خ  يــة لملــب ب المصــر  بعــد ث

ــة ــدة الديجيــة الســميمة ، والتربيــة ا خ  ب ــة ، ،كترســيا العمي ــة المــيم ا خ  ي وترام كــ ال وتجمي
لــد  اللــب ب الجــ معى مــن خــ ل التربيــة ومؤسســ ت   المختمفــة وتــى يــتم توميــ   والتســ م 

 ا هدا  المجلودة لمثورة .
اءخــر الــيي  يكــون  سجســ ن إيا تســ م ، أو عبــر عــن ســمول متســ م  فمعجــ ه أن  ف     

ــيلل يكــون مف ــوم التســ م  مرتبتــ    ا مــن عميمــ  بمف ــوم  ارتب تــ    يعــي  معــه فــآل أمــ ن، وب
يا كــ ن مف ــوم ا مــن والســ م هــو  أس ســى مــ  موالســ م، فــ  من هــو  لمف ــوم التســ م ، واق

عجآل وجود التس م  كضـرورة ويويـة ري ب الورب والصراع ووجود ا من المجتمعآل، ف ن هيا يه 
، فـــ لعج  التعصـــبآل أو العـــدواجآل هـــو جمـــيا التســـ م ، ويلـــل  ن  لمف ـــوم ا مـــن والســـ م

 .صور المج فآل  ي مم رسة لمعج  والتسمت والعدوانالتس م  هو الت
واستج دا  إلى م  سب  ، ف ن ثم فة التس م  ضـرورة تربويـة يفرضـ   الوا ـا المصـر      

الراهن ، ا مر الي  يتتمب إع دة الجظر فى أداا المجظومة التربويـة فـى مصـر، بويـث تصـب  
 ومؤسسـ ت   المختمفـة التربيـةعى،  نَّ   درة عمى تعمي  هيه الثم فة فى جفو  اللـب ب الجـ م

وأول ختـوة فـآل هـيا استـ ر تكمـن فـآل ،  والعجـ   لية لمو  ية من التعصبهآل ا داة ا كثر فع  
مـن  معرفة ومو  م ووري ت م لضم ن اوترام   ولوم ية ومو  ووري ت اءخرين اللب بتعميم 

 خ ل تدعيم ثم فة التس م  لد  اللب ب الج معى فى مصر .
 أسئلة الدراسة   
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 يمكن توديد ملكمة الدراسة الو لية فى التس ؤل الرئي  الت لى:             
ــد  اللــب ب الجــ معى           ــدعيم ثم فــة التســ م  ل ــو  الممتــرح لت وفــ  مــ  التصــور الترب

 ؟ المجظور اسس مى
 ويتفرع عن هيا التس ؤل عدد من ا سئمة الفرعية وهى:      

 ؟ وف  المجظور اسس مىثم فة التس م  بع د وأم  مف وم  -0
 ؟المصر  المجتمااالهتم م بتدعيم ثم فة التس م  لد  اللب ب الج معى فى  عواملم   -5 
فـى مصـر وفـ  التصور التربو  الممترح لتدعيم ثم فة التس م  لد  اللب ب الج معى م   -4

 المجظور اسس مى؟
 أهداف الدراسة  

 م  يمى: ةالو لي ست د  الدراسةت     
 .وف  المجظور اسس مىثم فة التس م  وأبع د التعر  عمى مف وم  -0
الو ــو  عمــى أهــم دواعــى االهتمــ م بتــدعيم ثم فــة التســ م  لــد  اللــب ب الجــ معى فــى ظــل  -5

 .المع صرةالمجتمعية  التغييرات 

سـرة ، الج معـة ، دور توديد ا دوار الممتروـة التـى تمـوم ب ـ  بعـا المؤسسـ ت التربويـة )ا  -4
العبـــ دة ، وســـ ئل اسعـــ م ، ا وـــ اب السي ســـية( فـــى تـــدعيم ثم فـــة التســـ م  لـــد  اللـــب ب 

، والو ــو  عمــى أهــم الممومــ ت  وفــ  المجظــور اسســ مى المصــر  المجتمــاالجــ معى فــى 
 والمب دئ ال  مة لجج ح هيه ا دوار.

 أهنية الدراسة  

 فى الجم ت الت لية: ليةالو  تتودد أهمية الدراسة         
المصــر  فـــى بجــ ا المجتمــا المع صـــر ،  الجــ معى المك جــة ال  مــة التــى يمثم ـــ  اللــب ب -0   

ــ ريا  ــرات الت ــة عبــر فت ــورات والتغيــرات المجتمعي الرتبــ ت م مب لــرة ب لوركــ ت السي ســية والث
  ديم   ووديث   .

مة ،والبــد مــن االســتف دة مــج م فــى إن  اللــب ب الجــ معى هــم الموــرل الوميمــى لمتجميــة اللــ م -5
/ م 5100يجـ ير  52تى اوداث التووالت اال تص دية والسي سية والثم فية ، وخ صة بعد ثـور 
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 د تدفيد الدراسة الو لية المسئولين عن إدارة التعمـيم الجـ معآل فـآل التعـر  عمـآل بعـا السـبل  -4
تـدعيم ثم فـة التسـ م  لـد  ت التـآل تعـو  واسجرااات التـآل تدسـ م فـآل التغمـب عمـآل الملـك 

 الراهن .المصر   الوضااللب ب الج معى فى ظل 

تدس م الدراسة الو ليـة فـى وضـا تصـور تربـو  ممتـرح لتـدعيم ثم فـة التسـ م  لـد  اللـب ب  - 3
، م5100 دة مـن مكتسـب ت ثـورة يجـ ير ، ل سـتف وف  المجظور اسس مى مصرالج معى فى 

المستمبمية أس   لتمدم وتجميـة المجتمـا وخ صـة فـى  التربويةالرؤية  ههي ويلل ب عتب ر أن  
   .الجواوى ا خ  ية لملب ب الج معى

 ميهج الدراسة     

 يةعمــى "المــج ج الوصــفى" ويــث أجــه مــن المجــ هج الدراســ الو ليــة اعتمــدت الدراســة             
ة والتربويـة والتعميميـة، "ويـث التى تختص بعممية الدراسة والتمصى وـول الظـواهر المجتمعيـ

يمــوم عمــى تفســير الوضــا المــ ئم لمظــ هرة أو الملــكمة مــن خــ ل توديــد ظروف ــ  وأبع دهــ ، 
وتوصـــي  الع  ـــ ت بيج ـــ  ب ـــد  االجت ـــ ا إلـــى وصـــ  عممـــى د يـــ  متك مـــل الظـــ هرة أو 

 .(07) الملكمة
وصـ  وتوميـل مف ـوم ثم فـة كم  أجه من المجـ هج المج سـبة لتبيعـة الدراسـة، ويلـل ل             

التســ م  لــد  اللــب ب الجــ معى فــى مصــر والتأصــيل اسســ مى ل ــ  ، والتعــر  عمــى الــدور 
الــي  تؤديــه المؤسســ ت التربويــة الجظ ميــة وريــر الجظ ميــة فــى تــدعيم ثم فــة التســ م  لــد  

 .وف  المجظور اسس مىاللب ب الج معى 
 حدود الدراسة    

ريـــر الجظ ميـــة و عمـــى تجـــ ول بعـــا المؤسســـ ت التربويـــة  ةســـة الو ليـــمتصـــر الدرات             
الجظ ميـــة والمتمثمـــة فـــى )ا ســـرة ، الج معـــة ، دور العبـــ دة ، وســـ ئل اسعـــ م ، ا وـــ اب 

 السي سية(، ويرجا السبب الرئي  فى اختي ر هيه المؤسس ت إلى م  يمى:
مــا اليــوم وأكثــر تــأثيرا  عمــى اللــب ب اعتبــ را  أنَّ هــيه المؤسســ ت يات أهميــة كبــر  فــى المجت -0 

ــة  ــة الع مــة والمضــ ي  المجتمعي ــر اتصــ ال  ب لثم ف ــراهن ، كمــ  أج ــ  أكث الجــ معى فــى الو ــت ال
وخ صـة  الوـ لىالمع صرة، ف ـى التـى يمـا عمي ـ  عـبا توميـ  التجميـة اللـ ممة فـى الو ـت 
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ــد  اللــب ب يدمكج ــ  اس -5 ــة التســ م  ل ــدعيم ثم ف ــى ت ــى ف ــة وأدوار متعــددة ف ســ  م بصــورة فع ل
، ويلــل مــن خــ ل مــ   وفــ  المجظــور اسســ مى الــراهن المصــر  الوضــاالجــ معى فــى ظــل 

تمدمه برامج تربوية أو لراكة مجتمعية تدس م فى تومي  ا هـدا  التربويـة المجلـودة لمثـورة 
 صرة .فى ضوا التغيرات المجتمعية المع 

 مصطلحات الدراسة    

 تتمثل أهم مصتمو ت الدراسة فيم  يمى:         
 التشامح :  -1          

 أس سـ   المبـ دئ ،  يمة أخ  يـة وسي سـية وديجيـة و  جوجيـة  ير  الب وث أنَّ التس م  هو        
والتجميـة  ، ف ـو ضـرورة وتميـة لتوميـ  االسـتمرار وا مـن ا س سـية لومـو  اسجسـ نوالميم 

 . فى مصر وا مة العربية
 : ثقافة التشامح لدى الشباب اجلامعى  -2            

ــى أج ــ  :                ــد  اللــب ب الجــ معى عم ــة التســ م  ل ــة مف ــوم ثم ف تتبجــى الدراســة الو لي
أجم ت واضوة من السمول الميمى يهم رس   اللـب ب الجـ معى فـى ضـوا المبـ دئ والمـيم التـى 

، لتومـ  لــه السـ مة وا مـن والعدالـة والوريــة  وفــ  المجظـور اسسـ مى ب ـ  المجتمـا يدـدين
 .   الثورةوالتجمية ، من أجل الوصول إلى أهدا  

 خطة الشري فى الدراسة         

الت ليـة، ويـثد يعرضـ   الب وـث عمـى الجوـو  لمموـ وروفمـ    ةلمد تم إجراا الدراسة الو ليـ          
 الت لى:

 وف  المجظور اسس مى . ثم فة التس م وأبع د مف وم موور ا ول : ال   
      . فى مصر  االهتم م بتدعيم ثم فة التس م  لد  اللب ب الج معى عوامل الموور الث جى :   

فـى التصور التربو  الممتـرح لتـدعيم ثم فـة التسـ م  لـد  اللـب ب الجـ معى الموور الث لث :  
وأخيـــرا   ـــ م الب وـــث بعـــرا توصـــي ت ،  مىمصـــر وفـــ  المجظـــور اسســـ 

 .   ئمة المص در والمراجا، وال وام  و الدراسة 
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 وفق امليظور اإلسالمى ثقافة التشامح وأبعاد مفهوو احملور األول : 

: تعريف التشامح فى اللغة- 

         ) ــم    ــم  ،  جــ ا فــآل مختــ ر الصــو ح فــآل مــ دة )س  ــم و  : س  ــمدووة وس  ة  وسد ــم و  جــ د     س 
ـم ح وسدـم و ا هى السَّم حد والسَّم وةد: و  وة من رجـ ل وجسـ ا سا ودد ورجله س م  ه وامرأة س م  الجد

أ      س ـم و   س ـم  كمـ  ورد فـى المججـد فـى المغـة :  ( ،03)والمس موة هى المين والمس همة 
ص ر من أهـل الجـود والسـم وة ، وتسـ م  فـى كـيا : تسـ هل فيـه ، وبيـا السـم وة مـ  كـ ن 

 .( 03يه تس هل فى بخ  الثمن )ف
يدعجــــى المســــ واه  " "Tolerance" أنَّ التســــ م   Eliasو ــــد جــــ ا فــــى  ــــ مو  "إليــــ         

 .(51)والموبة والس م و بول اءخر فى الوي ة  
ــوامي  المغــة تكــ د تتفــ  عمــى أنَّ التســ م  يدعجــى: موبــة اءخــرين والتعــ ي             أ  أنَّ  

بعيـدا   والمس همة والمين مـا اءخـرينأيض   هو اللعور ب لرومة والتع ت  التس م  و  السممى
 .عن ا خت ر التى ت دد الفرد 

: تعريف التشامح فى االصطالح- 

عمى أج ه: مم المتودة مجظمة اليوجسكو لمتربية والثم فة والعموم الت بعة لأل ه د عرفت         
ع لمج  ، ويتع   هيا التس م  ب لمعرفة واالجفت ح  االوترام والمبول والتمدير الثري لثم ف ت

جه الوئ م فآل سي   االخت   ، وهو لي  واجب   أواالتص ل وورية الفكر والضمير والمعتمد. و 
ر  ،أخ  ي   فوسب، وأجم  هو واجب سي سآل و  جوجآل أيض    والتس م  هو الفضيمة التآل تيسا

 .( 50)ثم فة الس م مول ثم فة الورب  س م فآل إو لاليي يد و ، والموبة  ي م الس م
" إظ ــ ر االوتــرام ( التســ م  بأجــه 55م " )sikorskaia 5113ويدعــر  " لكورســيك              

كمـ  العمـل االجتمـ عآل التتـوعآل ،  والمدرة عمـى    ع  ة معه ،للخص آخر دون اعتب ر 
االجت ــ د ، والرومــة ، مثــل  ملــب بل لمجمــو الم جــآل ضــروريةالعمــى رــر  الم ــ رات  يدســ عد

   .فى الوي ة  تج ه اءخرين  ووسن الجية
يمـو  الـروابت ويدؤكـد إلـى أجَّـه التس م  من خ ل اللريعة اسس مية كم  يدلير مف وم              

ا واصر بين الجـ  ، وف ظـ   عمـى ويـ ت م الجفسـية وتـرل التتـر  والتعصـب ووسـن التع مـل 
 .(54)ما اءخرين  
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ليـــه ك فـــة الرســـل واالجبيـــ ا إ لتســـ م  كمف ـــوم اخ  ـــآل اجتمـــ عآل دعـــ  ومـــن ثـــمَّ ، ف             
هميـة كبـر  فـآل توميـ  ووـدة وتضـ من وتم سـل المجتمعـ ت أوالمصموين لمـ  لـه مـن دور و 

والمض ا عمـى الخ فـ ت والصـراع ت بـين االفـراد والجم عـ ت ، والتسـ م  يعجـآل اوتـرام ثم فـة 
جســ ن والديممراتيــة والعــدل والوريــ ت س س ســية لومــو  اأركيــ ة  وعميــدة و ــيم االخــرين وهــو

 .االجس جية الع مة
        أس ســ   ،  يمــة أخ  يــة وسي ســية وديجيــة و  جوجيــة  ويــر  الب وــث أنَّ التســ م  هــو

، ف ـو ضـرورة وتميـة لتوميـ  االسـتمرار وا مـن  ا س سية لومـو  اسجسـ نوالميم  المب دئ 
 ا مة العربية والتجمية فى مصر و 

ؤســ  لمعرفــة عمميــة فــآل مجــ ل إدرال معجــى التســ م  وداللتــه يد  نَّ  ا وعمــى يلــل ، فــ              
التربيــة التســ موية، وهــيا بــدوره يضــمن تتــوير هــيه المعرفــة وتوظيف ــ  فعميــ  فــآل مســتوي ت 

ون يترتــب عمــى المتســ م  أن يــدرل وــدود وأبعــ د التســ م  وأن يكــ ويــثد ،  الويــ ة المختمفــة
فــآل الو ـت جفســه عمــى اسـتخدام وتوظيــ  وسـ ئل أخــر  وخيــ رات جديـدة ضــرورية فــآل   ـ درا  

ف جـ ل جسـ  مـن المـدرات يمكـن ،  مختم  الموا   الوي تيـة التـآل تتتمـب مم رسـة تسـ موية
ـــى الوـــوار  ـــدرة عم ـــد مم رســـة تســـ موية جلـــتة، ومج ـــ   الم ـــآل تولي لإلجســـ ن أن يوظف ـــ  ف

المـدرة عمـى ، و  جظر اءخر واسيم ن بومو ه وتمـدير و ج تـه والتواصل واالستم ع إلى وج  ت
 (  .53) الرأ  اءخر وتمديرهتمبل 
          ، يدلــير مف ــوم ثم فــة التســ م  إلــى الــوعى واالدرال المبجــى عمــى أســ   وممــ  ســب

والرف هيـة واال دهـ ر ، ول ـ    جـل السـ م ، لتوميـ  السـع دةأالتس م  والعفـو والتصـ ل  مـن 
سي سـية و تربويـة ،و جفسية، و جتم عية ، ايد من ا بع د التى تتضمج   هيه الثم فة مج  : العد
   (52) تص دية وريره  واديجية،و ، 

كم  يتج ول المف وم الدعوة إلى إ رار المبـ دئ والمـيم ا خ  يـة والوـوار اسيجـ بى مـا              
مــة لــ ممة لجميــا جواجــب المجتمــا اءخــر وجبــي العجــ  والتعصــب واالرهــ ب ف ــى ثم فــة متك م

(51.) 
       بأج ـ  : أجمـ ت  الو ليـة ويدمصد الب وث بثم فة التس م  لد  اللب ب الجـ معى فـى الدراسـة

واضوة من السمول الميمى يهم رسـ   اللـب ب الجـ معى فـى ضـوا المبـ دئ والمـيم التـى يدـدين 
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ـــن والعدالـــة والور  ـــ  لـــه الســـ مة وا م ـــ  المجتمـــا ، لتوم ـــة ب  وفـــ  المجظـــور يـــة والتجمي
 .   الثورة المصرية، من أجل الوصول إلى أهدا  اسس مى
أخ  ية، وضـرورة مجتمعيـة، وسـبيل  ثم فةالتس م  وف  المجظور اسس مآل، وثم فة              

دارت ــ ، واسســ م ديــن الفتــرة ، ديــن الوجيفيــة الســموة ، ديــن التســ م   لضــبت االخت فــ ت واق
دين ع لمآل يتجه برس لته إلى البلرية كم  ، تمل الرسـ لة التـآل  ،خ   العظيمة والموبة وا 

ــدعو إلــى التعــ ي   ــأمر ب لعــدل وتج ــى عــن الظمــم وتدرســآل دعــ ئم الســ م فــآل ا را، وت ت
اسيج بآل بين البلر جميع   فآل جو من اسخ ا والتسـ م  بـين كـل الجـ   بصـر  الجظـر عـن 

 .  أجج س م وألواج م ومعتمدات م
كم  أنَّ خص ئص المجتما اسس مى تتمي  ب لوسـتية وا مـر بـ لمعرو  والج ـى عـن              

المجكر من خـ ل ترسـيا المـيم اسيم جيـة والرومـة والتعـ ون والتسـ م  والسـ م ، ف ـيه المـيم 
إيا تمسكج  ب   سو  ترهـب ا عـداا وتكـون سـبب   فـى ج ضـة ا مـة العربيـة واسسـ مية فـى 

 .( 57)لعولمة ومخ تر الغ و الفكر  والثم فى وك فة التودي ت السي سية واال تص دية ظل ا
، عـن تريـ  عمـى التسـ م  وجلـر ثم فتـهتربية الوضوت الرؤية ا س مية فى كم                 

وتوجي ــ ت اسســ م فــى وريــة اسعتمــ د، ،  اسيمــ ن بووــدة اللــرائا الســم وية التجلــئة عمــى
الخر وجبي العجصرية، تلجيا الوـوار والتف عـل بـين الثم فـ ت ، ودعـوة اسسـ م التس م  ما ا

وترام الع ود والمواثي ، وضـرورة ان تمـوم الع  ـ ت الدوليـة  لمتع ي  السممى بين اللعوب واق
 . عمى العدل ، ورؤية اسس م فى تدعيم اسجفت ح الواعى عمى الثم ف ت االخر 

التى تدعو البلر  وا و ديث اللريفة لمرآن الكريمعديد من آي ت اويدورد الب وث ال            
 واسره ب،وجبي العج   والورية والمس واه إلى المين وال عج  والتس م  والسمم تدعوجميع   

 فعمى سبيل المث ل : 
التومى  يم التس م  فى كل أمور الخير والورية وجبي العج  والتعصب ، فى  وله             
ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك : تع لى، و وله  (3:  المممسورة )  َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  :ى تع ل

، و وله (052الجول: سورة ) بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ 
:  سورة آل عمران){  النَّاِس َوالّلُو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  }َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعنِ تع لى:
043)  . 
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 .(55) سورة الجور: } َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل ُتِحبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اللَُّو َلُكْم {   و وله تع لى :       
يِن َقد ت َّبَ يََّن اَل ِإكْ  آل  وله تع لى:،وفالورية الديجية وهآل: أم الوري ت  وججد        َراَه ِفي الدِّ

  . (521البمرة: )سورة    الرُّْشُد ِمَن الَغيِّ 
ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد  وكيلل  يمة المس واة بين الج   فآل الومو  والواجب ت فآل  وله تع لى:    

 . (04الوجرات: سورة ) اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبيٌر 
 كم  فآل  وله تع لى: والعفو وفآل الج جب االجتم عآل ججد  يمة التع ون عمى الخير والص ح     

 َِوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلبرِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَوان  ( 2المائدة: سورة  ). 
الج  ، مسممين ورير مسممين، يا ك ن اسس م دين س م وعميدة موبة ووئ م بين جميا واق       

ف جه أيض  جظ م اجتم عآل يست د  تومي  ا من المجتمعآل الل مل، اليي يرمآل إلى أن 
يستظل بظ له كل من يعي  داخل المجتما من مسممين وأهل يمة وريرهم، وهيا ا من 

ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن يَا أَي َُّها النَّاُس "  المجتمعآل هو اليي يجما كل هؤالا أج س  متع رفين متو بين
 "  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّو أَتْ َقاُكمْ  ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا 

 .(37)الحجرات:
العفو و سن الجوار ؤيي جيراجه وعن ود ورد فآل الوديث التلديد عمى من يد  كم             

"  صمى اهلل عميه وسمم"ى هريرة رضى اهلل عجه، عن رسول اهلل  ، عن أبمع م والتس م 
 رواه مسمم. (53)" أمن جاره بوائقوة من ال يُ "ال يدخل الجنَّ    ل:
: قل لى  "قلت : يا رسول اهلل وعن أبى عمرو سفي ن بن عبد اهلل رضى اهلل عجه،   ل:          

 رواه مسمم. (53)": آمنت باهلل ثم استقمفى اإلسالم قواًل ال أسأل عنو أحدًا غيرك قال: قل
"من غشنا قال :  " صمى اهلل عميه وسمم "فى وديث الرسول وضد التتر  والعج  واسره ب    

 رواه مسمم. ( 41)" فليس منَّا، ومن حمل علينا السالح فليس منَّا
 " عميـة وسـمم صـمى اهلل " بن عبـد اهلل عـن الرسـول عن جريروفى الرف  والرومة ب لج   ،       

 رواه مسمم . (40)من اليرحم الناس ال يرحمو اهلل عز وجل "" أجه   ل :
الـيي ) التسـ م  ( ف ح المجتما مرهون بتومي  هـيا المبـدأ  و د بين المرآن الكريم أنَّ             

يعتبر أعظم وس ئل الدولة فآل توميـ  الخيـر واسصـ ح ومو ربـة اللـر والفسـ د، وهـو المبـدأ 
ي يدم يِّــ  المجتمــا اسســ مآل عــن المجتمعــ ت ا خــر  التــآل تفر ــت واختمفــت فكــ ن ع  بــة الــي
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َولْ   َتُكن مِّ   نُكْم ُأمَّ   ٌة يَ   ْدُعوَن ِإلَ   ى اْلَرْي   ِر َويَ   ْأُمُروَن بِ   اْلَمْعُروِ  : أمرهـــ  ال ـــ ل،  ـــ ل اهلل تعـــ لى
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَ ِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن    {َويَ ن ْ

 . (012، 013آل عمران: سورة )        
 صـمى اهلل عميـة وسـمم وفى ضوا عرا الب وث ءي ت المرآن الكريم وأو ديث الرسـول"           
 : يلي فيما اإلسالمى المنظىر وفق التسامح ثقافة أهداف أن   يتضح"

 والتس م ، وارس ا  يم االخت   واوترام اءخر. لألخ  الدعوة  -0
 دي ن والثم ف ت.ثم فة التع ي  والووار بين ا ال عة  -5
 .والعج  والتتر  تت ير التدين من الكراهية  -4
 تورير ف م الدين من المموالت واالفك ر والموا   التعصبية والعدواجية. -3
 بج ا مجتما مدجآل تعددي تسود وي ته  يم التس م  والعي  الملترل. -2   
 جس ن.االجس ن، وكل م  يع   كرامة اس   الوري ت وومو عن الدف ع -1  

جت     مم  تمدم يتض  لج  أن ثم فة التس م  تجتوي عمى العديد من ا بع د التآل تست د         واق
و ل الجديد مك ج   التغيير واق الة بعا االفك ر المستمدة من موروث ت معرفية  دي مة واق

وا بع د  الس م وتومي  ا من ،عمى أس   التس م  والعفو والتص ل  من اجل  المبجية
ية ، ديجية، التآل تتضمج   ثم فة التس م  كثيرة مج  : إجتم عية ، جفسية، تربوية ،سي س

عمى ث ثة أبع د رئيسة الو لية  الب وث أن  يهرك  فآل الدراسة  وسيو ول، وريره ا تص دية 
 اإلسالمى المنظىر وفق واالجتماعية والنفسية التربىية :فمت هآل

  : (72) التالية الصفحات فى لخصهاي  
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 ا بع د التربوية : -0           

س   ل جت   جوو تع ي  ثم فة يدعد  التعميم المج ل الروب والواسا وا       
اخت   المرجعي ت فآل ، وما س مية ، خ صة  فآل مجتمع تج  العربية اسالتس م  

ليا ، غوت والبرامج السي سية الس ئدةوضا مج هج التعميم وتأثره  بلكل مب لر ب لض
عد  متمب   ضروري   يه  ، س ليب مج جية وعم جية لتعميم التس م فأن مسألة اعتم د أ

يتضمن فآل البدا أسب ب ال تس م  كثم فة س ئدة تتج  ا ما جوهر الدي ج ت 
فة العج   لبوث فآل جيور ثم ف، فى ظل ا وداث الج رية فى مصر  السم وية
     . وخ صة  من المجظور اسس مى  لد عدااا  لثم فة التس م وهآل الثم فة ا  والتتر 

مختم  مراول  فىالسي س ت والبرامج التعميمية  أن  تكون ومن ثَّم ، يجب          
التعميم ، بداا  من ري ا االتف ل ووتى الج معة، بو جة م سة الى تضميج   برامج 

آل بتبيعة الو ل االهتم م وهيا يعج ،س م  بين االفراد تع   من التض من والتف هم والت
عداد المعممين والمدرسين والتدريسيين الج معيين وتوسين أدائ م فآل هيا بموضوع إ

المج ل، فض   عن العمل عمى تضمين المج هج الدراسية والكتب المدرسية وريره  
وجبي العج  س م التعميمية، المب دئ ا س سية لثم فة التس م  وال  من المواد
 .اسس مية وخ صة  من الج وية الديجية  ،والتتر  

 بع د الجفسية :ا  -5
بع د الجفسية لثم فة التس م  تمثل الودضن والم ي اليي تجتم  مجه إنَّ ا        

كوج   تمثل االستعداد الجفسآل لمفرد فآل تمبل هيه ، التتبيم ت التربوية واالجتم عية 
ت لآل االيم ن الك مل ب   وتسخير كل الت   ت والم بمي ت واالبداع ت الياتية وب ل، الثم فة 

وتعد   ،ولى لموي ة جس ن يبدأ من السجين ا  ف لبج ا الجفسآل لإل  ، فآل سبيل توميم  
ولى لبج ا الضمير االجس جآل ومجظومة الميم الف ضمة الموتة ا  مرومة التفولة المبكرة ، 
 ن ، هو العمل الص ل   وال يمكن لمعمل ، اليي ارتمى بمعج ه التآل هآل إود  رك ئ  االيم

 ، أن يكون مومد )ص( الى مستو  العب دةسيدج  الب ري تب رل وتع لى ورسوله الكريم 
من خ ل الجظرة الل ممة لموجود والكون والع لم واالجس ن ، عمى اجه  ص لو   وكريم   إالَّ 

وجتع ون من اجل الخير  رم بعضج  بعض   جوت ن  فيتوجب عميج  أكمه من خم  اهلل، 
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وتمل هآل ثم فة التس م  التآل تؤدي دون لل الى ثم فة الس م فآل مواج ة  والفضيمة ،
 . ثم فة العج  والعدوان

 جتم عية :ا بع د اال -4

الختوة ا ولى فآل مج ل التس م  من ويث تعميم الج   ومو  م و وري ت م التآل       
 لتس م  ضروري بين ا فراد وعمى فبلر أجمعين كم  خمم م اهلل ، يتل ركون في   ما ال

ج ود تع ي  التس م  و االجفت ح و التض من و  نَّ عيد ا سرة و المجتما المومآل وأص
التع ون ، يجبغآل أن تبيل فآل المج ل وموا ا العمل وفآل كل مك ن إض فة لممدار  و 

يث ، وهو أمره جوهري وضروري لج  فآل  لتس م  أمر جوهري فآل الع لم الود، ف الج مع ت
دين التس م  والموبة والس م ،  الدين اسس مى ع لمج  العربآل اسس مآل ، جج  أبج ا

هيها  و لد ريرج  من أبج ا لعوب ا را ، أصبوج  بعيدين عن  لكجج  اليوم وكم  هو
 ت  مضى ، بو جة ، اليوم و أكثر من أي و ليلل فجون جميع    ،الميمة اسجس جية العظيمة 

 هآلو ،  يد اليي يمكن أن يفضآل إلى الس مم سة إلى ثم فة التس م  ،  ج   الول الوو
ليويوا وي ة ورة كريمة و  من أبج ا لعوب الع لم ،  ا مل اليي يرجوا إليه الخيرين 

 متف ئمة بعيدة عن الخص م و اال تت ل و الورب .
من هيه ا مثمة فهلل ع  وجل ب اللت ام به ، هيا هو الدين السم  اليي أمرج  ا       

مد  ورص اسس م عمى الدف ع عن ورية اسجس ن  في   وريره  كثير يتجمى بوضوح
ر ية أو الديجية أو  وكرامته وومو ه اسجس جية الع مة بصر  الجظر عن اجتم ااته العا

س مآل اليي سيظل عجواج   عبر تعبيرا  ال يمبل التأويل عن التس م  اسويلل كمه يد  ،الثم فية
     . عمى هيا الدين إلى آخر ال م ن

، هو وـديث عـن المـوة وااليمـ ن المجظور اسس مى وف  التس م ثم فة  لوديث عن ف             
 ،يفسـره وهو لي  وديث   عن التج  ل أو الضع  أو الت  ون ،كم  يومـو لمـبعا أن   والع يمة
ــه يد  ــرار بومــو  البلــرإج ــآل اال  ــ عج ــت جفســه   جميع ــآل الو  ــة  يصــون ويوفــظ ،وهــو ف التعددي

س سية التآل تجبث  عج   ومـو  االجسـ ن فـآل كـل  مـ ن  والديممراتية والورية، وهو الميمة ا 
ــم االجتمــ عآل  ،  ومكــ ن ــد كــل البعــد عــن الظم ــة  ف ــو مــن أجــلوالتســ م  بعي توميــ  العدال

ــة  ــة االجتم عي ــ توا مــن والتجمي ــآل المجتمع ــورات ، وهــيه هــى أف ــى مــن أجم ــ  الث هــدا  الت
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العربية ف يا رجعج  إلى التس م  وجلر ثم فتة بين اللب ب الجـ معى ، فسـو  تتومـ  أهـدا  
 المصر  بصفة خ صة  .و الربيا العربى بصفة ع مة 

االهتنوواو بتوودعيه ثقافووة التشووامح لوودى الشووباب اجلووامعى فووى     عواموو : احملووور الجوواىى

 :  املصرى اجملتنع

ــ  والتتــر  والتعصــب واالســتبداد ال           ــة ، تســ م  هــو جمــيا التوي ــ  تكمــن أهمي ومــن هج
فـآل  ـواجين لمك فوـة مظـ هر التعصـب الـديجآل  لـد  اللـب ب التس م  ثم فة تدعيمالدعوة إلى 

 وضـرورة ترسـيا، والوتجآل ورفا اس ص ا واالبعـ د والت مـي  والتمييـ  بكـل أجواعـه وألواجـه
( الـيي بـدأ يتجكـر  المصـر آل ع لم اليوم المتغير المتممب ) الربيـا والعج ية ب   ف هيه الثم فة

 .لمميم ويو رب الفضيمة 
االهتمـ م بتـدعيم ثم فـة التسـ م  لـد  اللـب ب الجـ معى فـى  عوامـلير  الب وـث أنَّ و              
 الت لية :  تتمثل فى الجم تالمصر   المجتما

فمــد ظ ــرت ســمبي ت عديــدة  ، مــا المصــر  و ليــ   التغيــرات المجتمعــة المع صــرة فــى المجت -0   
والعجــ   اهتــ ا  المــيم واضــتراب المعــ يير االجتم عيــة وا خ  يــة ،"   لمثــورة المصــرية مج ــ 

ـــ جون ، واالرهـــ ب ـــدين والم ـــ ليم ال ـــى تع ـــرة وـــ الت الخـــروج عم كتجـــ رة الســـ ح واتجلـــ ر وكث
 ويد ــددثيــر الخــو  يد  فــيلل ،المخــدرات ، وت ويــر العمــ ت  واجتلــ ر ظــ هرة التوــر  الججســى

، ممـ  يـدعو إلـى ضـرورة بجـ ا لخصـية اسجسـ ن ( 44" ) أمن الـب د واسـتمراره  االجتمـ عآل
لى تعمي  العميدة واللريعة فآل جفو  أبجـ ا جيـل الغـد عمـى وجـه ي يـ  ل ـم  عمى الدين ، واق

ويبعـدهم عـن ويومي م من التعصـب   صم م من ال لل ،االجتف ع مم  لرعه اهلل لعب ده ، ويعا 
 االجورا  وعن التأثر ب  فك ر المسمومة .

الوا ــا الــراهن الــيي يتميــ  بــ لتتور التمجــآل واالجفجــ ر المعرفــآل ، وكــل مج مــ  ي وــ  اءخــر  -5
بـدعو   معـه والتع مـل مـا متتمب تـه اللـب ب بصورة ميهمـة ، ويفـرا االجب ـ ر بـه وتجـ وب

 واالجتم عيــة والسي ســية التربويــةتبعيــة خلــى مــا مــرور الو ــت و وعجــ  فــآل ال، ويد  التتــوير
العربيـة توــت مســمى أمتجــ  لوتججـ  و  والـوالا وا مــن المــومى  ـدد االجتمــ ايد المصـ وبة ، ممــ  
 . الثورات العربية
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ورود بعــا الســـموكي ت التـــآل ال تتفـــ  و يمجـــ  الف ضــمة مـــن خـــ ل أج ـــ ة اسعـــ م والثم فـــة  -4
عمــى أجمــ ت الســمول الســ ئدة فــى المجتمــا  ع ووســ ئل االتصــ ل ب ســم الفــن ، وب ســم استــ

" ظـ هرة البمتجـة  م ، والتـى تهعـر  بــ5104يوجيه41م/ 5100يج ير52المصر  بعد ثورتى 
التــى أدت إلــى  يــ دة اسجفــ ت ا مجــى والتمميــد ا عمــى ل ــ  مــن  بــل لــب ب الج معــ ت  ،"

 م الخ صـة فـى بعـا ب سض فة إلى توجيه وس ئل االع يوجيه41المصرية وخ صة بعد ثورة 
المجــوات الفضــ ئية تبمــ   لم ــد  السي ســى الــي  يراعــى ا هــواا وا رــراا اللخصــية عمــى 

 وس ب مصموة الوتن واستمراره .  
لـم تعـد الـدخول ك فيـة لمواج ـة اوتي جـ ت  اجلغ ل الج   و لي   ب موم العي  والر   ، ويثد  -3

لرربــة فــآل االســت ادة مــن الــدخول ولــم المعيلـة وســ عدت الســموكي ت المع صــرة عمــى لــيوع ا
تعـد ا ســرة  ـ درة عمــى الميــ م ب  عبـ ا المت ايــده يومــ   بعـد يــوم، ممــ  أد  إلـى ضــع  المــدرة 

 .فى رع يت م إم  عن  صور أو عن تمصير  ، ا بج اعمى رع ية 
ع مــة فــآل رــر  ثم فــة التســ م  لــد   التربويــةوالمؤسســ ت  خ صــة   ضــع  دور الج معــة -2   

التــدري  ب لج معــ ت مجصــب   عمــى تممــين  ا هيئــة، وصــ ر اهتمــ م المعممــين وأعضــ   ــ ت ب
وريرهــ  ــة   ــت ، فكــل هــيه ا مــور مجتمع ــيم ته  ، المعــ ر  فم ــآل   ــد ضــرورة إعــ دة الجظــر ف ؤك

لمعج ية ب   وررس   فـآل جفـو  أبج ئجـ  لمواج ـة هـيه  ، التس م  وضرورة تض فر كل الج ود
 .التودي ت التآل يتعرضون ل   

فوى  التصور الرتبوى املقرتح لتدعيه ثقافة التشوامح لودى الشوباب اجلوامعى     احملور الجالح :   

 .وفق امليظور اإلسالمىمصر 

وهـو ر يت ـ   جظرا   ن التربية عممية إجس جية اجتم عية، مجتمم   ا س سـى اسجسـ ن،             
   ومجفيه 

م بتجميـــة جواجـــب اللخصـــية اسجســـ جية فـــى  لتربيـــة هـــى "العمميـــة التـــى عـــن تريم ـــ  تمـــو ف     
مســـتوي ت   المختمفـــة ف لمســــتو  ا ول: هـــو مســـتو  الــــوعى واسدرال المعرفـــى، والثــــ جى: 
مستو  الع تفـة والوجـدان، والث لـث: مسـتو  الوركـة والجـ وع والم ـ رة، و ـيم تجميـة الج جـب 

 .(43)ف هيم والوم ئ "المعرفى لإلجس ن عن تري  ت ويده بكم من المعموم ت والمع جى والم
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 لتربية ل   دور ه م فـى ويـ ة المجتمـا، ف ـى ضـرورة لبجـ ا مجتمـا آمـن تسـوده ف               
الميم وا خ   الف ضمة، كم  أج   ع مـل مـن عوامـل التجميـة االجتم عيـة، فبواسـتت   يصـب  

الثم فيـة، مم رسـ    الل ب   درا  عمى أداا دوره ومسـئولي ته االجتم عيـة، مو فظـ   عمـى ياتيتـه
لومو ه وواجب ته،   درا  عمى التفكير السميم واسبداع فى عصـر العولمـة والمعموم تيـة، وعمـى 
يلل تدس م التربية بمؤسس ت   الجظ مية ورير الجظ مية فى تكوين المـواتن الصـ ل  الملـ رل 

 .  المع صر فى عممية التجمية الل ممة فى المجتما المصر 
سصــ ح التربــو  لمتربيــة والمؤسســ ت المجتمعيــة يبــدأ مــن المجظــور الثمــ فى  جــه ف              

الموور الرئيسى الي  يمتد إلى  ت ع ت عديدة فـى المجتمـا ف ـو المتضـمن لممـيم والغ يـ ت 
وريرهــ  لكــى جواجــه  والتجميــة والرمــو  والتوج ــ ت ومســ رات التواصــل والومــو  والواجبــ ت

 .( 42) تودي ت المع صرةال

، ثم فـة التسـ م  لـد  اللـب ب الجـ معىوتأتى أهمية وضا هـيا التصـور مـن أهميـة  و  
الصـويوة  اسسـ مية البداية سع دة بج ا اسجس ن المصر  وتجلـئته التجلـئة الوتجيـة  ب عتب ره

عمى التوافـ  مـا متتمبـ ت  اللب بفى مس عدة  ثم فة التس م مجي الصغر، ويث تظ ر ف عمية 
ــى ظــل ــد جظــ م  هــيا العصــر ف ــور  جدي ــدم المجتمــا و ضــرا  ث ــرار لتم ــى صــجا الم ، واسســ  م ف

 ومستمب  .

توميــ  ل المؤسســ ت التربويــة لــن يتومــ  االســتمرار االجتمــ عى والتجميــة إالَّ مــن خــ لو 
ــين أفــراد المجتمــا  خــ ل التصــور التربــو  الممتــرح الب وــث مــن  ولويوــ ، التســ م  وا مــن ب

وتـى يـتم توميـ  ا مـن ، وف  المجظـور اسسـ مى الج معى  للب بلد  ا تدعيم ثم فة التس م 
ــرات  ــة المجلــودة فــى ظــل التغي ــة السي ســية واال تصــ دية واالجتم عي ــى مصــر والتجمي ــومى ف الم

الممترح تتركـ  فـى الجمـ ت التربو   أهدا  هيا التصور  وير  الب وث أنَّ  ، المع صرة المجتمعية
 : الت لية

وفـ  المجظـور  الجـ معى لـد  اللـب ب تدعيم ثم فـة التسـ م فى  بو ا سرة التر تفعيل دور  -0
 .اسس مى

وفـــ  المجظـــور  الجـــ معى لـــد  اللـــب ب تـــدعيم ثم فـــة التســـ م فـــى  الج معـــة تفعيـــل دور -5
 اسس مى.
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الجـ معى وفـ  المجظـور  لد  اللب ب " دور العب دة "  فى تدعيم ثم فة التس م تفعيل دور  -4
 اسس مى.

الجـ معى وفـ  المجظـور  لـد  اللـب ب االع م فى تدعيم ثم فـة التسـ م  تفعيل دور وس ئل -3
 .  اسس مى

الجـــ معى وفـــ   لـــد  اللـــب ب تفعيـــل دور ا وـــ اب السي ســـية فـــى تـــدعيم ثم فـــة التســـ م  -2
المؤسســـ ت  هـــيهأدوار  مـــن خـــ ل ويعـــرا الب وـــث ل ـــيا التصـــورالمجظـــور اسســـ مى. 

 فى مصـرالج معى  لد  اللب ب يم ثم فة التس م فى تدع رير الجظ ميةالجظ مية و التربوية 
 فى الستور الت لية :

 األسرة  -1    

تمـدهم بـ لخبرات  ويـثد ا بجـ ا عتبر ا سرة المؤسسة االجتم عية ا ولـى فـى ويـ ة تد                
ــــ ت توالم ــــ را ــــل والســــيترة، واكتســــ ب معظــــم ا ولوي ، واالتج هــــ ت الخ صــــة بوــــب التمم

ءداب والــيو ، والجمــو المغــو ، وتك مــل اللخصــية، عــ وة عمــى يلــل جمــل الضــرورية مثــل ا
المعمومــ ت والخبــرات والمــيم مــن جيــل إلــى جيــل وتــى تســ عدهم عمــى ف ــم العــ لم الخــ رجى 

   .( 41)والتف عل معه ويث تعمد الع   ت وتل بك  
ــر ا ســرة  أ  أنَّ                  ــى يتف عــل مع ــ  الف ــ ا المجتمــا الت ــه، ووــدة بج ــة وي ت ــى بداي د ف

ــى يجتمــى إلي ــ ،  ــ يير ا ســرة الت ــيم ومع ومج ــ  يكتســب  يمــة ولخصــيته بمــ  يتملــى مــا  
ويكــون ل ــ  تأثيرهــ  عمــى الفــرد وخ صــة المــيم الديجيــة، واالتج هــ ت االجتم عيــة، وا ســ ليب 

 السموكية التى يتعرا ل   الفرد فى وي ته ا ولى.
( دور اءبــ ا فــى تعمــيم 47م ")Andrea 5105 ,  اجــدري و ــد ألــ رت دراســة "                 

مـن خـ ل رـر   ـيم االوتـرام ووـب فآل مرومـة التفولـة المبكـرة أبج ئ م ثم فة و يم التس م  
لتوميـ  التكيـ  مـا   بـول اءخـر خـ ل ا جلـتة اليوميـةاءخرين والرومة وعـدم التعصـب و 

 المجتما المتعدد الثم ف ت مستمب   . 
وفـ  فـآل جلـر ثم فـة التسـ م  وا مـن الفكـري  ومرك يـ    أس سـي    ا  ف  سرة تمعب دور                 

  (43):ويلـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــ لالمجظـــــــــــــــــــــــــــــور اسســـــــــــــــــــــــــــــ مى 

التربيــة الفكريــة الصــ لوة لألبجــ ا، مــن خــ ل ترســيا مبــ دئ الوســتية واالعتــدال فــآل   -أ 
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ي م فـــآل مراوـــل جمـــوهم معتمـــدات م وأفعـــ ل م وأ ـــوال م، وتجميـــة روح االجتمـــ ا والمواتجـــة لـــد
ومن التوجي  ت اسس مية التـآل توـث عمى سبيل المث ل: ، وف  المجظور اسس مى المختمفة

ْْ بِ الَِّتى ِى َى َأْحَس ُن عمى السم وة ومم بمة اللر ب لخير والسـيئة ب لوسـجة  ولـه تعـ لى : }اْدفَ 
ْْ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا (، و 69َنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيِصُفوَن{ )المؤمنون: السَّيَِّئَة  قولو سبحانو: }اْدَف

نَ                ُو َع                َداَوٌة َكأَنَّ                ُو َولِ                ي  َحِم                يٌم{ )فص                لت: نَ                َك َوبَ ي ْ َِي بَ ي ْ  .( 73الَّ                

توصين ا بج ا ضد التأث ر بدع ة االجورا  الفكري، وفآل مواج ـة مـ  يدبـث مـن اجورافـ ت  -ب
توج ـ ت م الفكريـة مـن أجـل ت ـييب   فــآل  فكريـة وعمديـة عبـر وسـ ئل اسعـ م، لمتعـر  عمــى

 .مرومة مبكرة

ليــدركوا أهميــة اســتتب ب ا مــن ب عتبــ ره متمبــ   وو جــة إجســ جية ، تثميــ  ا بجــ ا أمجيــ    -ج      
ـــــه ـــــوتجآل بكـــــل مموم ت ـــــى ا مـــــن ال ـــــر واسرهـــــ ب عم ـــــة، وتعـــــريف م بأختـــــ ر التكفي   .أولي

مجية، لتومي  ا مـن الفكـري وفـ  ا هـدا  التع ون ما المؤسس ت الديجية والتعميمية وا  -د
  .التــــــــــــــــــــــــآل تجســــــــــــــــــــــــجم مــــــــــــــــــــــــا الثوابــــــــــــــــــــــــت الديجيــــــــــــــــــــــــة والوتجيــــــــــــــــــــــــة

تثمي  ا بج ا سي سي   وتعريف م ب لضوابت اللرعية التآل تجظم ع  ة الوـ كم بـ لموكوم،  - ھ
 .  رير المسممين فآل المجتما المسمم وتوعيت م بومو 

 لألبجـ اة التـى تـدعم ثم فـة التسـ م  تعمم ـ  ا سـرة كم  هج ل الكثير من اءداب االجتم عي        
اوتــرام الــجف  والوفــ ظ عمــى كرامــة أخيــل ،وصــي جه المســ ن وعــدم الســخرية مــن "مــن خــ ل 

اءخــرين ، والعفــو والتســ م  مــا المســممين وريــر المســممين ،وأفضــل مثــ ل عفــو الرســول " 
ــت   ــوم الف ــه وســمم " عــن أهــل مكــة ي ــين صــمى اهلل عمي ــوم وج  "، و بيمتــى هــوا ن وثميــ  ي

(43). 
ــى                ــو  الســ ب  لألســرة ، ف ــدور الترب ــدعيم ال ــ م بت ــ ، يتضــ  ضــرورة االهتم ومــن هج

مجيه صغرهم ، كم  يجبغـى عمـى ا سـرة وف  المجظور اسس مى تدعيم ثم فة التس م  لملب ب 
ل خمـ  الصـد  فـى المـول والعمـل، أنَّ تغر  فى جفو  اللب ب ا خ   والميم ا خ  ية مث

وتومــل المســئولية، وبــر الوالــدين، واللــج عة، والتضــوية، ومســ عدة الضــعف ا وكبــ ر الســن 
 وريره ، ويلل لمواج ة الفول ا والمجكر فى الوي ة الجديدة بعد الثورة .
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 اجلامعة  -2        

ــة هــى مؤسســة عمميــة مســتممة                ــى تمكــين، الج مع اللــب ب مــن التفكيــر  ت ــد  إل
ــى ا جلــتة  ــل مــن خــ ل الملــ ركة ف العممــى والملــ ركة فــى وــل ملــك ت المجتمــا ، ويل
ــة ، ومم رســة  ــة وا خ  ي ــي م المــيم الديجي ــى تغــر  ف ــة المتجوعــة داخــل الج معــة الت الت بي

ت ن الج معـ ت مك جـ   لمصـراع والعمل الوتجى سعداد جيل   در عمى تومل المسئولية وأالَّ تكـ
 . (31)الو بية 

ـــة هـــآل المســـ وبمـــ  أنَّ                  ـــة والعممي لة عـــن تكـــوين ئو الج معـــ ت والمؤسســـ ت الثم في
عـن التمصـير  مسـئولةالعمم ا والمفكرين وتخريج الدع ة ورج ل الفكر والـدين، ف ـآل ب لتـ لآل 

ويـة، فآل توضي  وميمـة اسسـ م والتعريـ  بـه لمـن يج ـل هـيه الوميمـة أو يتج هم ـ  مـن ج 
ولة عن تجمية ثم فة التس م  والتع ي  والوـوار والوسـتية واالعتـدال التـآل هـآل ئكم  هآل مس
  :(30) المجتمم ت الفكرية اءتية ويلل من خ ل،من ج وية أخر  جوهر اسس م

يجبغــآل أن ، الج معــة فــآل ســبيل تجميــة ثم فــة التســ م  بــين أبج ئ ــ   أنَّ  العمميــة : بمعجــى -0 
تختــيت العممــآل، وهــآل فــآل ســعي   جوــو تجفيــي هــيه الختــت والتصــورات تأخــي بمبــ دئ ال

ــويم  ــ ت التم ــل عممي ــم يعمــب يل ــة، ث ــى عــدد مــن ا ســ ليب واسجــرااات العممي تعتمــد عم
 والمراجعة لتعديل مس ر أي خمل  د يودث

دور الج معة فآل تجمية ثم فة التس م  يجبغآل أن يكون يا أثر  بمعجى أنَّ  : ةيالوظيف -5
مردود مب لر تظ ر مع لمه وجت ئجه المجلودة عمى ت ب الج معة خ ل مممو ، و 

 .فترة الدراسة الج معية

تأخي  م م  الج معة بكل كوادره  وهيكم   التجظيمآل يجبغآل أن   بمعجى أنَّ : اسيج بية  -4
المب درة فآل التف عل الجدي والمب لر ما مختم  الظواهر السمبية التآل  د تظ ر بين 

تموم برصد تمل الظواهر السمبية وتعمل عمى دراست   وتوميم   وتمييم  ، ثم أبج ئ  ، ف
 تجت د فآل وضا الومول المج سبة واسيج بية ل  

مصد ب م  االلت ام فآل كل مراول تومي  التس م  بميم المجتما ويد  : التوا ن واالعتدال -3
، وتى ال يجتج عن ع ج الديجية والثم فية واالجتم عية الم ئمة عمى التوا ن واالعتدال



 م5102أكتوبر( 35ـــــــــــــــــــــــ العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 301 - 
 

ملكمة م  أو التع مل ما ظ هرة معيجة وصول ملك ت أو ظواهر أخر   د تكون أكثر 
 الس ئدة . ما  يم المجتما وثم فته وألد تص دم    تع رض   
يدمكــن  عضــ ا هيئــة التــدري  فــآل المؤسســ ت الج معيــة العربيــة اسســ  م فــآل كمــ            

مـن  التـ بلـد   وف  المجظور اسسـ مى مية) ك لتس م  والس م (الع ل  تجمية  يم المواتجة 
 :   (35) خ ل

  التومــآل بع تفــة  ويــة جوــو  ــيم الســ م والوــوار والتســ م ، وتجســيده  فــآل الويــ ة
 .لمت ب الج معية 

  ــدوات والمو ضــرات التــآل تــدعو إلي ــ  وتجظم ــ  الج معــة ــة فــآل الج الملــ ركة بف عمي
التآل تتج ول  ض ي  التربية عمى  ـيم المواتجـة ، والتـآل  والمؤسس ت الع مة والخ صة

مـــن لـــأج   جلـــر  ـــيم الســـ م والوـــوار والتســـ م  وومـــو  اسجســـ ن، إلـــى ج جـــب 
 المل ركة فآل مختم  الجدوات والمؤتمرات والفع لي ت المتصمة ب يه الميم.

  ،الملـــ ركة فـــآل التختـــيت لبـــرامج التوجيـــه الـــديجآل والميمـــآل والخممـــآل فـــآل الج معـــة
ــيم الســ م والوــوار التســ م  و  اسســ  م فــآل توضــي  وترســيا الج جــب التتبيمــآل لم

 . والميم ا خ  ية فآل وي ة الفرد والمجتما
  تعويد التمبة عمـى التمم ئيـة وروح الجـرأة ا دبيـة والمبـ درة فـآل تمـديم الـرأي وتبريـره

ــرأي واالتجــ ه، والتســ م  بلــأن  ــآل ال ــول االخــت   ف ــه، وكــيلل  ب ــدف ع عج هــيا وال
االخـــت  ، واوتـــرام الـــرأي اءخـــر وتمـــديره، وتعويـــدهم آداب الوـــوار واوتـــرام كرامـــة 

، وجبي العج  والكراهية والتعصب، والتأكيد عمى أهمية التعـ ون والملـ ركة  اسجس ن
واسيثــ ر، وتبصــيرهم بملــروعية االخــت   و يمتــه وويويتــه لتجديــد الفكــر ووضــوح 

صــمى اهلل عميــة -يلــل مــن خــ ل ســيرة الرســول ، و  الرؤيــة والوصــول إلــى الوميمــة
 والصو بة والت بعين . –وسمم 

 إلى (34)م " 5104براهيم مومد ك مل إدراسة " هيثم وفى هيا الصدد هدفت                
تصور ممترح لتفعيل دور ا جلتة الت بية فآل تجمية المكون الوجداجآل لدي ت ب  وضا 

 فىج معة أسيوت 
وضرورة تفعيل  [ اللج عة –التع ون  –التس م   –اسوترام  –ر  بة الياتية ال –التع ت   ]

م ، لمواج ة التتر  5100يج ير 52هيه المكوج ت بعد السمبي ت التى ص وبت ثورة 
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وخ صة من خ ل التأصيل اسس مى ل يه والتعصب واسره ب بين ت ب الج معة 
 .     المكوج ت 

من أعضـ ا هيئـة التـدري  ب لج معـ ت  تتتمب الوتجيةن هيه الم مة وخ صة المول: إ            
،  جلــر ثم فــة التسـ م  بــين ت ب ــ كبيــرة فــآل ميـدان التربيــة عمـى مسـئولي ت تومــل المصـرية 

ثم فـة جديـدة ت ـد   هيه اعتب رو ، المراد الوصول إلي   المصرية الثورةوأهدا   وف  متتمب ت
 خت   والووار والتع ي  السممآل وجبي العج  والتتر .إلى ترسيا تربية   ئمة عمى  بول اال

  دور العبادة -3

ســ هم بــدور هـــ م فــى ويــ ة ا فـــراد تد  تســتتيا دور العبــ دة ك لمســ جد والكجـــ ئ  أن               
واللعوب لم  ل   من تـأثير فـى تمـويم سـموك م، وتعديمـه إلـى ا فضـل دائمـ  ، ويلـل بـدعوت   

لميم والع دات الديجيـة التـى تومـ  لمفـرد السـع دة والتمأجيجـة فـى الـدجي  الدائمة إلى التمسل ب 
ســ عد عمــى وــل واءخــرة، ويلــل مــن خــ ل مــ  تمدمــه مــن ختــب ومــواعظ وأجلــتة ديجيــة تد 

 ملك ت المجتما.
ــرد وتلــكيل لخصــيته،               ــة الف ــى ت ــتم بتربي ــ دة مــن المؤسســ ت ال  مــة الت ودور العب

رســه فيــه مــن وــب الخيــر أو كــره اللــر، كمــ  أج ــ  تكســبه عــ دات و ــيم ب سضــ فة إلــى مــ  تغ
 .(33)خممية وتع وجية سميمة

وأهميــة الــدور التربــو  لــدور العبــ دة مــن خــ ل أج ــ  تتع مــل مــا ا فــراد فــى فئــ ت م               
ت دهـ  دور العبـ دة ير  العمرية المختمفة دون تمييد بعمر معين أو بفترة  مجيـة معيجـة، كمـ  أنَّ 

ا فراد من ك فة المستوي ت االجتم عية واال تص دية والوتجية، وهى بـيلل تمـدم خـدم ت   ل ـم 
جميع   وتسو  بيج م فى المع ممـة، وأن فـى دور العبـ دة اسـتعدادا  جفسـي   وروويـ   مـن ا فـراد 

 دره  و واعد لمسمول، لم  يوـيت بمصـ لتمبل م  يممى إلي م فى دور العب دة من أوامر وجواهى
 .( 32) من تمدي 
ف لمســجد مصــدر خصــب لممعرفــة الديجيــة والدجيويــة، ورــر  المــيم، وهــيا مــن خــ ل               

ـــين الـــداعى والمـــواتجين، ممـــ  يومـــ  لكـــل مج مـــ  اال تـــراب مـــن اءخـــر،  الممـــ ا المب لـــر ب
جمــ  أيضــ    وب سضــ فة إلــى أن المســجد ال يتعمــ  بتعمــيم المســممين ا وكــ م اللــرعية فمــت، واق

 .(31)بلئون الوي ة االجتم عية والسي سية وريره 
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والمســـجد اليـــوم يـــؤد  دورا  ويويـــ   فـــى التربيـــة، ويـــث يمـــوم ب لعديـــد مـــن الوظـــ ئ               
 :( 37) التربوية ال  مة فى وي ة الفرد والمجتما ويلل من خ ل

 فة.الوظيفة التعبدية، ويث يؤد  فيه المسممون العب دات المختم -0 
الوظيفــة التعميميــة، ويــث توجــد بــ لكثير مــن المســ جد وممــ ت لتوفــيظ المــرآن الكــرم والوــديث  -5

 اللري ، وسرد سيرة الت ريا اسس مى.
الوظيفــة السي ســية، ويــث يمــوم المســجد ب لتوعيــة بــأهم الركــ ئ  السي ســية ك للــور  والعدالــة  -4

 والمس واة وت عة الو كم وريره .

ص دية، ويث يموم المسجد بدوره فى التوعية اال تص دية فـى المجتمـا، موضـو   الوظيفة اال ت -3
تر  التجمية اال تص دية الملروعة وو ث   عمي  : ك لعمل والبيا واللـراا وترلـيد االسـت  ل 
وريره  من المع م ت اال تص دية، ما توضـي  المورمـ ت مج ـ : ك لتسـول والسـر ة والرلـوة 

 واالخت   والرب .
تـدعيم ثم فـة يمكن لدور العب دة )المسجد، الكجيسة( المي م بدور ه م فى ، ومن ثمَّ                

مـن خـ ل الـوعظ واسرلـ د والختـب والتوعيـة فـى المجـ الت  اللـب ب الجـ معىلـد   التس م 
الديجيــة والسي ســية واالجتم عيــة واال تصــ دية والت ريخيــة،وتى تــؤد  دور العبــ دة الوظيفــة 

جمــ  هــو الــدين لــي  عبــ دات تد  ة عمــى أكمــل وجــه والعمــل عمــى أنَّ الســ بم مــ ر  فوســب، واق
مم رســة لجميــا جواجــب الويــ ة المختمفــة وتــى يــتم توويــد اءراا المختمفــة تجــ ه ا ختــ ر 

 . المومية والع لمية
ة الـدعو السـمبية لمثـورة مـن خـ ل مس همة دور العب دة فى تغييـر الجظـرة كم  يدمكن                

، مـن أجـل التمسـل بـ  خ   بين أفـراد المجتمـا الواوـد وجبي العج   التس م   واالوترام إلى
وعدم التجس  وعـدم التعـد  عمـى ،التى دعت إلي   ا دي ن وكيلل معرفة الو ل من الورام 

اللـب ب خصوصي ت اءخرين وختورة التور  الججسى ، وريره  مـن المـيم التـى تغـر  فـى 
المجتمــا المصــر  ، ويــورد الب وــث أمثمــة عديــدة مــن  لــدين وا خــ   فــى أهميــة التمســل ب

المرآن والسجة يجب أن يتبع ـ  أئمـة المسـ جد فـى تمـديم الجصـ  واالرلـ د لملـب ب فـى ضـوا 
 . الوا ا الراهن لمربيا المصر  

"وال   ولـه تعـ لى:فـى ، ججد التس م  مـا ريـر المسـممين  آي ت المرآن الكريمففى                 
ِِ إالَّ بِ الَِّتي ِى َي َأْحَس ُن" )س ورة العنكب وت، آي ة  فـى  تعـ لى و ولـه .  (39ُتَجاِدُلوا َأْىَل الِكتَ ا
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ــي العجــ  واالرهــ ب : "َم  ن قَ تَ  َل نَ ْفس  اً ِبَغْي  ِر نَ ْف  ٍس َأْو َفَس  اٍد ِف  ي اََّْرِ  َفَكأَنََّم  ا قَ تَ  َل النَّ  اَس  جب
وعن أج  بن م لـل ،  (72ا َأْحَيا النَّاَس َجِميعاً" )سورة المائدة، آية َجِميعًا وَمْن َأْحَياَىا َفَكأَنَّمَ 

ال يؤمن أحدكم حت ى يح ب َّخي و م ا  "   ل: رضى اهلل عجه عن الجبى  صمى اهلل عميه وسمم
 .رواه البخ ر  (33) يحب لنفسو"
: "مثـل  اهلل ،  ـ ل رسـول عن التم سل بين أفـراد المجتمـا وفى الوديث اللري                   

لــه  المــؤمجين فــى تــوادهم وتــراوم م وتعــ تف م كمثــل الجســد إيا الــتكى مجــه عضــو تــداعى
م  المـويم  وجبي العج ،  رواه مسمم (33)س ئر الجسد ب لس روالومى" من خ ل التومى بـ لخد

، ومن الوديث اللري : عن م لـل بـن أجـ  ) رضـى اهلل عجـة(  ـ ل اءخرينتع ممة ما الفى 
،  رواه م لــل (21)" بُعث  ُت َّتم  م َمك  ارم اَّخ  ال  "    صــمى اهلل عميــة وســمم    رســول اهلل

أر ــى صــف ت الرســول )ص( والتــآل ألــ ر إلي ــ  المــرآن الكــريم بمولــه  فــىيبــدو التســ م   كمــ 
ِم ْن َحْولِ َك فَ اْعُ  )فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّو لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْن َت َفظا ا َغِل يَظ اْلَقْل ِب النْ َف ُّ وا  تع لى:

ُهْم َواْس  تَ ْغِفْر َلُه  ْم َوَش  اِوْرُىْم ِف  ي اَّْم  ِر( ) ــه ، (356 : آل عم  رانس  ورة  َع  ن ْ ــ لى و ول }َوال  تع
نَ  ُو َع  َداَوٌة َكأَنَّ  وُ  نَ  َك َوبَ ي ْ َِي بَ ي ْ ْْ بِ  الَِّتي ِى  َي َأْحَس  ُن فَ  اَذا الَّ     َولِ  ي  َتْس  َتِوي اْلَحَس  َنُة َوال السَّ  يَِّئُة اْدفَ  

ِْ ِإنَّ اللَّ َو ُيِح بُّ الُمْحِس ِنيَن { و (  73آيو { )فصلت: َحِميمٌ  َْ َف ُهْم َوا قال تع الى: }فَ اْعُ  َع ن ْ
َِ اْلَجِميَل{ (37)المائدة: ِِ الصَّْف َف َْ  ( .32 )الوجر: ، وقال أي ا: }فَا

 وسائ  اإلعالو   -4

 ت وا خب ر ومع لجت ـ  وجلـره  مصد ب سع م: "هو فن استمص ا الوم ئ  والمعموميد               
عمى أوسا جت   جم هير  وفى الو ت الم ئم من خ ل وس ئل اسع م الوديثـة والمتجوعـة، 

 .( 20)ويمصد بوس ئل اسع م جممة وس ئل االتص ل، الممرواة والمرئية والمسموعة"
لم ـم فـى تمـديم مجموعـة مصد بوس ئل اسع م أيض  : "الوس ئل التى ل   دوره  اكم  يد              

مــن المــواد ا دبيــة والعمميــة والفجيــة والثم فيــة لممــواتجين ل رتمــ ا بفكــر اسجســ ن وســموكه، 
وتتمثــل هــيه الوســ ئل فــى الصــو  والمجــ ت ودور الجلــر، وهيئــ ت اسياعــة والتميف يــون، 

لمـؤتمرات، وأج  ة البث اسياعى، ومص ل  اسع م الوكومية وبجل المعموم ت، والمعـ را، وا
 .(25) وال ي رات الرسمية ورير الرسمية"
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ومن أهم م  يتمي  به وس ئل اسعـ م فـى أج ـ ، تلـيا الو جـ ت الجفسـية مثـل الو جـة             
إلـــى المعمومـــ ت والتســـمية والترفيـــه وا خبـــ ر والثم فـــة الع مـــة، ودعـــم االتج هـــ ت الجفســـية، 

اد تــأثير وســ ئل اسعــ م بــ لتكرار الــي  يعــ ون فــى وتع يــ  المــيم والمعتمــدات أو تعــديم   ويــ د
 .( 24) عممية االستيع ب، وأيض   بج يبية الم دة جفس  

عد وس ئل اسعـ م مـن أهـم وسـ ئت التربيـة ريـر الرسـمية فـى المجتمـا،  ج ـ  مـن تد و              
ير عمـى وجـدان أكثر الوس ئل اجتل را  لتعدد مص دره ، وتمي هـ  عـن ريرهـ  بمـدرت   عمـى التـأث

ث رة ل م.  ووعى المواتجين لم  ل   من ج يبية واق
 جلــر ثم فــة التســ م   نَّ  فضــرورة االهتمــ م بتــدعيم الــدور التربــو  لوســ ئل اسعــ م ،            

  :تم من خ ل وسيمتينتكن أن يدم ،وف  المجظور اسس مى  بين اللب ب الج معى
من ا عم ل التآل تعمل عمى تأكيد وترسـيا  ـيم الموبـة  تكث  الوس ئل اسع مية أن  ا ولى : 

ظ ـر مسـألة العمـ ب أو الجتـ ئج الوخيمـة ا عم ل التـآل تد  وخ صة   ، والتس م  بين الج  
 لوسـيمة اسع ميـة لمـ  ل ـ  مـن واالرهـ ب ، ف التآل يمكن أن تما بسبب العجـ  والتتـر 

رلـ دهم وتوبيـب الك ثيـر مـن ا مـور إلـى أجفسـ م تأثير  و  وسريا فآل توجيه الج   واق
ودفع م إلى جبي أمور أخر ، هيا أمر واض  الجدال فيـه لـيلل البـد مـن وضـا تصـورات 

  . عم ل وكت ب ت مختمفة تصب فآل هيا الج جب

 االعـ م ووسـ ئمةويلـل بـأن يتضـمن  هم ،مجـي صـغر  اللـب برر   يم التس م  فـآل  الث جية :
بيمـة ووـب السـمول الوميـد وموبـة الجـ   ووـل تغر  فآل التفل موبة ا عمـ ل الج  يم   

عمـى مثـل هـيه السـموكي ت جضـمن اللب ب مو ربيج  فاسلك الت والخ ف ت بصورة ودية، 
والربيــا ووســب بــل مصــر وهــيا ال يعجــآل وتعصــب، مــن أي أعمــ ل عجــ   مجتمعــ   خ ليــ   
م  ليعـي  فضيمة التسـ  يعر  ويددرلف سجس ن أيجم  ك ن بو جة إلى أن  العربى أيض   ،
 .   ا من وا م ن

( 23م " )5103و ــد ألــ رت فــى هــيا الصــدد دراســة " هبــة مومــد عفــت ختــ ب             
دور الدرام  التـآل يمـدم   التميف يـون المصـري فـآل جلـر ثم فـة التسـ م  الـديجآل بـين إلى 

و أؤثر بلــكل مب لــر الــدرام  التــآل يمــدم   التميف يــون  ــد تدــ ،  نَّ المــواتجين المصــريين 
ويرتبت وجم هـيا التـأثير   رير مب لر عمى وي ة االفراد وسموكي ت م وتع م ت م اليومية

، ب لعديــد مــن العوامــل والتــآل مــن بيج ــ  مــد  االســتعداد اللخصــآل والجفســآل لمملــ هد 
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و درتـه ، وكف اة العمل الدرامآل من ويث عج صره الفجية والفكرية واالبداعيـة واالجت جيـة 
ــرب صــو  ــديم ا  ــى تم ــا عم ــ  يد ، رة لموا  ــ عمم ــد مــن ا تج ــة المضــمون  الملــ هد  ي بوا عي

ممـ   ــد ، مـدم لــه بـل وتف عمــه معـه فــآل وـ الت كثيــرة الــيي يد  ) التســ م  الـديجى(الـدرامآل
 . صورة مت بمة لموا ا الَّ إد ب ن م  يمدم عمى الل لة م  هو يدفعه الى االعتم 

  األحزاب الشياسية  -5  

التى تمعب دورا  ه مـ   بـ ل  التربوية ريرالجظ مية،  السي سية من المؤسس تا و اب                
 .المصر   ا همية إ اا المض ي  السي سية واال تص دية واالجتم عية والثم فية فى المجتما

مصــد بــ  و اب السي ســية: أج ــ  مجموعــة مجظمــة مــن الجــ   اجتمعــت مــن أجــل يد و                
ـــ دئ التـــى يعتجموج ـــ ،  العمـــل الملـــترل لتوميـــ  ـــ  المب ـــوتن عـــن تريـــ  تومي مصـــموة ال

ووظيفت   الوصول إلى السمتة أو التأثير عمى من فى السمتة، وتس هم فى صـي رة الثم فـة 
السي سية فى المجتما من خ ل برامج ـ  ومب دئ ـ ، وعمميـ ت التوعيـة السي سـية التـى تمـوم 

 .( 22) ب  
تربويـة وتعميميـة و اب السي سية هى وسيمة تجظيمية ل ـ  بـرامج ا  ير  الب وث أنَّ و               

فـى ك فـة المضــ ي  والملـك ت السي سـية واال تصــ دية واالجتم عيـة والثم فيـة مــن أجـل تجميــة 
، ولكن البد من ا وـ اب وعى المواتجين ب  ، والمل ركة فى تجمية وتتوير المجتما المصر 

كــل ، ف لالسي ســية والو بيــة  ، والصــراع توســ ب ت الومــد وتصــفية الالبعــد عــن  العمــل عمــى
يخــدم جم عتــه وو بــه عمــى وســ ب اءخــر دون إجصــ   أو وــب أو اوتــرام أو  بــول ل خــر 

وكــيلل بــين  ، عمــى العكــ  مــن يلــل تصــفية وســ ب ت وا ديــ د الفجــوة بــين الوــ كم والموكــوم
 م .5100المختمفة وخ صة  بعد ثورة يج يرا و اب والجم ع ت والتي رات 

رسـ ا  واعـده. ف لتعدديـة، التس م  يد ثم فة ف            عد أرضية أس سية لبج ا المجتما المـدجآل واق
والديمو راتية، ووريـة المعتمـد، و بـول االخـت   فـآل الـرأي والفكـر وثم فـة اسجسـ ن، وتمـدير 

جـا وال التفـريت إجسـ جية ال تمبـل الترا  يم ، المواثي  الوتجية والدولية، واوترام سي دة الم جون
 .وال المس ومة. ف لتس م  ع مل ف عل فآل بج ا المجتما المدجآل وتع ي ه واستمراره

يجـب ضـرورة االهتمـ م بتفعيـل الـدور التربـو  لألوـ اب السي سـية فـى ومن هيا المجتم  
، مـــن خـــ ل عمـــد وفـــ  المجظـــور اسســـ مى  تـــدعيم ثم فـــة التســـ م  لـــد  اللـــب ب الجـــ معى



 م5102أكتوبر( 35ـــــــــــــــــــــــ العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 301 - 
 

ويلـل ، ات التى تعمل عمى ترسـيا العميـدة الديجيـة السـميمة فـى جفـو  اللـب بالمؤتمرات والجدو 
ب د  توجيه اللب ب إلى اسيم ن ب هلل واتبـ ع أوامـره وجواهيـه، فيسـمكوا السـمول الصـوي  الـي  

ت ـتم ا وـ اب السي سـية  ، كم  يجب أن  التغيرات المع صرةيومي م من الختأ واالجورا  فى ظل 
الجـ معى لـد  اللـب ب  ب لتسـ م لمـؤتمرات بـدعوة رجـ ل الـدين لجلـر الـوعى فى هيه الجدوات وا

الـدين وتصـوي  ا فكـ ر الخ تئـة التـى تسـ م  عن تري  ت ويـدهم ب لمعمومـ ت الصـويوة عـن 
 ممجتما. ل الديجية وا خ  يةؤثر عمى الميم التى تد و  الخ صة ، تعرض   المجوات الفض ئية

أن تجمى الوعى لد  اللـب ب بختـورة المضـ ي  الديجيـة كم  يجب عمى ا و اب السي سية 
التى يتعرضون إلي   ،والتى ت دد ا من المـومى المصـر  فـى الو ـت الـراهن ، أالًّ وهـى التتـر  
ــدين اسســ مى ديــن وــب وتســ م  وموعظــة وســجة  ــديجى والتوضــي  ل ــؤالا اللــب ب ، أنَّ ال ال

،   صــمى اهلل عميــة وســمم    رة الرســول وتفــ هم مــا اءخــرين، وأن يســتدلوا عمــى يلــل مــن ســي
 ب   فى العمل والسمول فى وي ت م . وسير اللخصي ت الديجية وكب ر الصو بة ب د  اس تداا

الجـــ معى مـــن خـــ ل الـــدور التربـــو   اللـــب ب لـــد  ف الهتمـــ م بتـــدعيم ثم فـــة التســـ م         
التغييــرات المصــرية ى ظــل فــ ةووا عيــ ةضــرور  تأصــبو ،السي ســية بوســ ئم   المتعــددة لألوــ اب
التريـ  ا مثـل  هـىكون تس، بين اللب ب هيه الثم فة، ف يا دعمت ا و اب السي سية المع صرة

 ،(واالرهـ ب وريرهـ    لعج كـ) المض ي  والملـك ت أختر ، لممض ا عمى جوو تومي  ا من ل م
وـول دون وي ،المجـ التبين المو  والتي رات السي سـية فـى كـل  بدال  من أن يكون صراع   خ سرا  

 .مسيرة التجمية واالستمرار فى المجتما المصر اللب ب جوو اجت   

 توصيات الدراسة :   

 بـين اللـب ب ثم فـة التسـ م تـدعيم يدمدم الب وث مجموعة مـن التوصـي ت مـن أجـل           
م 5100يجـــــ ير 52لتوميــــ  أهــــدا  ثــــورتى وفــــ  المجظــــور اسســــ مى ، الجــــ معى 

 م  ، ويلل عمى الجوو الت لى  : 5104يوجيه 41و
ــى ال ــد  ا س ســى مــن   -0    ــد عم ــو  لترســيا التصــورالتأكي ــة التســ م  الترب ــين  ثم ف ب

 41م و5100يجــــ ير  52بعــــد ثــــورتى  وفــــ  المجظــــور اسســــ مى الجــــ معى اللــــب ب
 ،يلـل تـدعيم   لممواتجـة الصـ لوةم ، هو توميـ  ا مـن المـومى المصـر   و 5104يوجيه

ــدف ع عجــه ضــد أ  معتــد ، وتكــوين اللخصــية  و ــيم وــب ــوالا واالجتمــ ا لمــوتن وال ال
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هـو ال ـد  المصرية الواعية ويلل لممل ركة بف عميـة فـى تمـدم المجتمـا المصـر ،وهيا 
 . الثورة المصريةأجمه من  تالرئي  الي    م

لـــد  اللـــب ب وفـــ  المجظـــور اسســـ مى التســـ م   ثم فـــة وتـــدعيماالجفتـــ ح عمـــى اءخـــر  -5
وتبـ دل اءراا  سي سـي   وديجيـ  ، والجم ع ت ،ع مة   الووار بين ا فرادو  الج معى خ صة  ،

جتـ ئج إيج بيـة فـآل توميـ  السـمم ا همـآل  مـن وا فك ر وتب دل الخبرات والتج رب لم  فيـه
ــ ي  المجتمعــآل  مــن ا ســرة الموــور  المؤسســ ت التربويــة  ويجــ ت ب ــيا الــدور ،والتع
اسعــ م ودورهــ  الكبيــر بمختمــ   ووســ ئل،ودور العبــ دة ، مــدجى ومؤسســ ت المجتمــا ال

 .الربيا العربى  لمجميا لموصول إلى أهدا   أج  ت   ووس ئم   المت وة

 جــه الســي ج ،  ســي دة المــ جون ، لجلــر ثم فــة التســ م  البــد مــن ســي دة المــ جوناوتــرام  -4
تفعيمــه فــآل  مــار متمــوب الوميمــآل الــيي يومــآل تم ســل المجتمــا ، واوتــرام المــ جون أمــ
سـ هم فـآل  ـيه ا مـور تد ، ف المس واة والمل ركة واق ـرار المواتجـة فـآل الومـو  والواجبـ ت

وتوويـد اءراا المختمفــة تجــ ه ا ختــ ر  وتوميــ  ا مــن، جبـي العجــ  والتتــر  والكراهيـة 
 المومية والع لمية التى تواجه مصر بعد الثورة .

) كــــ  و اب السي ســــية  المجتمــــا المــــدجآل وا همــــآلمؤسســــ ت التربــــو  ل دورالــــ تفعيــــل -3
فـــآل الضـــغت والمت لبـــة والـــدف ع عـــن  والجمعيـــ ت ا هميـــة والجم بـــ ت الم جيـــة وريرهـــ  (

 الكرامة اسجس جية وومو  اسجس ن،والدفا بجديـة جوـو سـي دة المـ جون فـآل إرسـ ا العـدل
ـــة  والتســـ م  ـــة وتوميـــ   ـــيم الوري دورهـــ   وتـــدعيم،  ةالديممراتيـــو والمســـ واة والمواتج

وفــ   ثم فــة التســ م لتع يــ  ،  كلــريل مــا الدولــة فــآل رســم السي ســ ت واسســتراتجي ت
فــآل العمــل عمــى ســي دة ثم فــة مدجيــة تمــوم عمــى أســ    لممســ همة، المجظــور اسســ مى

المصــر  الــي  يتجــه بختــوات  بــول اءخــر المختمــ  ، واق ــرار التعدديــة داخــل المجتمــا 
 ثورتيه .ث بتة جوو تومي  أهدا  
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 اهلوامش

 وو

لمزيد من التفاصيل حول ثقافة التسامح يمكن الرجوع إلى : حسن عبد الغنى أبو غدة ، حاجتنا  -0
، الكويت: وزارة األوقاف 675العدد ، مجمة الوعى اسس مىإلى التعامل بثقافة التسامح ، 

 . 32م ، ص3102يوليو  -والشئون اإلسالمية ، يونيو 
، )القاىرة: مكتبة  دراس ت فى التربية والثم فة -جوو تجديد تربو  ثم فىمار، انظر : حامد ع -3

 . 53-50م( ص ص0997الدار العربية لمكتاب، 
ثقافة التسامح وقبول ،  سممان بارودو : لمزيد من التفاصيل حول ثقافة التسامح يمكن الرجوع إلى -2

 عمى موقع :   ،  م3112 مايو ، 3370 العدد،  الووار المتمدنمجمة ،  اآلخر المختمف
 Available on line at:  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133371.  
                       لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة -4

 موقع :م  ،  عمى 3111، سبتمبر  وال عج  لثم فة الس م 5111بي ن ( ، اليونسكو ) 
Available on line at: www.unesco.org/pais/2000. 

من أجل أخ  ية لمزيد من التفاصيل حول نشر ثقافة السالم يمكن الرجوع إلى : محمد سعدي ،  -6
م ، عمى 3100المممكة المغربية  -، جامعة محمد األول ع لمية لمووار وجلر ثم فة الس م

 موقع :
 Available on line at : http://www.philadelphia.edu.jo/arts.sadi.doc 

مؤتمر ،  لمؤسسة المصرية لتنمية األسرةلمزيد من التفاصيل حول المؤتمر يمكن الرجوع إلى :ا -5
 م ،  عمى موقع :3102نوفمبر 02،القاىرة، لمأمولثم فة التس م  بين الوا ا وا
./node/158www.egfamily.orghttp:// Available on line at :     

لب ب مصر ،  م 3101 في مصرتقرير التنمية البشرية لمزيد من المعمومات يمكن الرجوع إلى :  -7
، 3056، القاىرة ، جريدة األىرام االقتصادى ، العدد بج ة مستمبمج  لع ر يوت ج لمعمل عمآل توميمه

 م ، عمى موقع :3101يوليو  6، 035السنة 
Available on line at http://economic.ahram.org.eg/Ahram/2010/7/5/.HTM 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%E1%E3%C7%E4+%C8%C7%D1%E6%CF%E6
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2271
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133371
../../Downloads/Available%20on%20line%20at%20:%20http:/www.philadelphia.edu.jo/arts.sadi.doc
../../Downloads/Available%20on%20line%20at%20:%20http:/www.philadelphia.edu.jo/arts.sadi.doc
../../Downloads/Available%20on%20line%20at%20:%20 http:/www.egfamily.org/node/158.
../../Downloads/Available%20on%20line%20at%20:%20 http:/www.egfamily.org/node/158.
http://economic.ahram.org.eg/Ahram/2010/7/5/BUSS1.HTM
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يناير ومستقبل التعميم في مصر : األىداف  36ثورة ر ، االعط  سالمة صابر محمدانظر :   -2
، معيد الدراسات التربوية ، جامعة مجمة العموم التربوية،   الكمية العامة لمتعميم بعد الثورة

 . 367-342، ص صم 3100، الجزء األول، يناير 09القاىرة، المجمد 
 انظر: (9)

Katrina Beckman" Promoting a culture of tolerance" Workshop on Psycho-

social support, organized by the Italian Red Cross (Provincial 

Committee of Rome), in are all here today is the same, 8 June 2008,   

Available on Line at:     https://www.ifrc.org/promoting- -culture-

of.toleran 
 انظر: (10)

 Erik Nemeth, Cultural Security's Jmport for Memory and Identity", 

Terrorism and Political Violence, Vol. 1, No. 3, 2006, pp. 1-30, 

Available Online at: http: // www. Rhetoricalens. Info / index/ cfm, 

23/6/2006. 

م 3103يناير  2، جريدة الوفد فى  تغير أخ  ي ت المصريين بعد الثورةانظر : عادل عامر ،  -00
             .Available on line at  : www.alwafd.org,8/1/2012 

ثم فة كن الرجوع إلى : سموى عبد اهلل الجسار  ، لمزيد من التفاصيل حول ثقافة التسامح يم -03
م ، عمى موقع     :           3103يونيو  39،  الكويت ، جريدة الوطن فى  التس م 

Available on line at:  http://alwatan.kuwait.t/ArticleDetails.=204878 
مجمة السي سة يونيو ،  21انظر : عبد المنعم المشاط ، األمن القومى المصرى عقب ثورة  -02

 .  54م ، ص 3104، أبريل  095،  العدد الدولية  
، البمطجية معتاادو اإلجارام فاي فتارات ماا بعاد الثاورات،  أحمد محمد أبو زيد : يمكن الرجوع إلى  -04

 . م3104فبراير ،  027 العددمجمة السي سة الدولية ، 
لقيم التي تعكسيا البرامج الواقعية في القنوات الفضائية العربية ، ا دينا أحمد سميمان سيد سميمان -06

نعكاسيا عمي إدراك الشباب لمواقع االجتماعي ، ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب ، جامعة   وا 
 م  .3102المنيا ، 

، يمكن  م3100ألخالقية لمشباب المصرى بعد ثورة ينايرالمتطمبات المزيد من التفاصيل حول  -05
المتطمبات األخالقية لمشباب المصرى بعد ثورة الرجوع إلى: الحسين حامد محمد حسين ، 

، كمية التربية ، جامعة سوىاج، العدد  المجمة التربوية بسوه جُرؤية تربوية  - م3100يناير
 م .  3102الرابع والثالثون ، يوليو 

http://www.alwafd.org,8/1/2012
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.=204878
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 -مج هجه -ختواته -البوث العممى، تعريفهد عبد اهلل المحمح ومصطفى محمود أبو بكر، أحم -07
 .75م( ص3113، الطبعة الثانية، )اإلسكندرية: الدار الجامعية، المف هيم اسوص ئية

م( 0996، )بيروت: مكتبة لبنان، مخت ر الصو حمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى،  -02
 .227ص 

، الطبعة الثامنة عشرة، )بيروت: المطبعة المججد فى المغة وا دب والعمومعموف، لويس م -09
 .249م( ص0956الكايوليكية، 

 انظر : -(31) 
 Elias Chambers, Elias Learner's Dictionary, Elias Moden Publishing 

House, 2004, p. 872.  

( اليونسكو ) المتحدة لمتربية والعموم والثقافة لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : منظمة األمم -30
 م  ، عمى موقع :0996، نوفمبر  ع ن مب دئ بلأن التس م إ، 

Available on line at: www.unesco.org/new/1995.                                             
 انظر :( 33)

Sikorskaia, L. E, Tolerance as Understood by Young Russian and German 

Volunteers in Social Work, Russian Education and Society, v50 n12 p50-

62 Dec 2008, Available on Line at, www ERIC. EJ832156. 

 –سمسمة تصوي  المف هيم  –دعوة لمتص ل  ما المجتما انظر : ناجح إبراىيم عبد اهلل ،   -32
 .56م ، ص3116، الطبعة الثالثة ، القاىرة :   والعلريناسس م وتودي ت المرن الو د

فن  ، مح يمكن الرجوع إلى : عمى أسعد وطفة فن التربية عمى التسا لمزيد من التفاصيل حول -34
 م ، عمى موقع 02/4/3103،  شبكة النبأ المعموماتية، م التربية عمى التس 

Available on line at: 

http://www.annabaa.org/nbanews/2012/01/272.htm 
بع د التربوية والجفسية ا  لمزيد من المعمومات انظر: الحارث عبد الحميد حسن ،  -36

 Available on line atم عمى موقع :3116، مجمة المعرفة ،  واالجتم عية لثم فة التس م 

:                                                         

http://www. nabilkhalil.org/vari0...html                                         
ثم فة التس م  فى ضوا التربية ومحمد عبد الرءوف الشيخ ،  رشدى احمد طعيمة  انظر : -35

 .5-6م( ص ص 3117، )القاىرة : دار الفكر العربى،  والدين
، )القاىرة : دارالرشاد  هموم ا مة اسس ميةظر :محمود حمدى زقزوق ، لمزيد من التفاصيل ان -37

 .56م ( ص3116، 

http://www.annabaa.org/nbanews/2012/01/272.htm
http://www.annabaa.org/nbanews/2012/01/272.htm
http://www. nabilkhalil.org/vari0...html 
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%89+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%89+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9%22
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، الجزء الثالث عشر، )القاىرة: دار الريان بلرح الجوو  -صوي  مسمم اإلمام مسمم،انظر :   -32
 .07ص م(0927لمتراث، 

 .9، صمصدر س ب اإلمام مسمم، الجزء الثانى،  -39
 .012-017لجزء األول، ص ص ، االمصدر الس ب  -21
 .77ص، مصدر س ب اإلمام مسمم، الجزء الثانى،  -20
مرك   ، االبع د التربوية والجفسية واالجتم عية لثم فة التس م الحارث عبد الحميد حسن ،  -23

 م ، عمى موقع :3117، أبريل  دمل  لمدراس ت الجظرية والومو  المدجية
Available on line at:  http://www.dctcrs.org/2007. 

، ، موسوعة ثورة يج يرلممزيد عن أحداث ثورة يناير يمكن الرجوع إلى : ىشام عبد العزيز   -22
 .422-426م( ص ص3103الجزء األول، )القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

(، 092) ، العددمجمة ع لم المعرفةانظر : سعيد إسماعيل عمى، "فمسفات تربوية معاصرة،   -24
 .02م، ص0996الكويت: المجمس الوطنى لمثقافة والفنون واآلداب، 

دراس ت فى  -إض اات ثم فية وا تض اات تربوية -اسص ح المجتمعىانظر : حامد عمار،  -26
 .36-32م( ص ص3115، )القاىرة: مكتبة الدار العربية لمكتاب، يناير التربية والثم فة

، مدخل إلى العموم التربوية - ض ي  تربويةمحمد ضحاوى،  بيومىيمكن الرجوع إلى :   -25
 .47-45م( ص ص 0992)القاىرة: مكتبة النيضة المصرية، 

 انظر: (37)
Zakin, Andrea, " Hand to Hand: Teaching Tolerance and Social Justice One 

child at aTime Childhood Education v88n1p3-13 2012.Available on Line 

at, www. ERIC.  EJ993040 
دور التجلئة االجتم عية فآل جلر  يم ، أناس المشيشيلمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى :   -22

 م ، عمى موقع :3102/ 6/4، الكويت: مركز آفاق لمدراسات والبحوث ،   التس م 
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م ، ص 0997، القاىرة ، دار المعارف ،  التعميم والمستمبلن ، حسين كامل بياء الدي -41
 . 065-063ص

الج مع ت اسس مية ودوره  فى نب، محمود ندا أبوشلمزيد من المعمومات يمكن الرجوع إلى :  -40
، عمى م 3103مايو  4،  03451لعدد، البحرين ، جريدة األخبار ، ا تجمية ثم فة التس م 

 موقع :
 Available on line at:  http://www.akhbar-alkhaleej.com/index.html.  

انظر : السيد سالمة الخميسي ، تربية التسامح الفكري ) صيغة تربوية مقترحة لمواجية التطرف  -43
( ، السنة العاشرة، اإلسكندرية : دار 35، العدد )سمسمة أبو ث رابتة التربية الوديثةالفكري 

 . 019-77م ، ص ص 0992المعرفة الجامعية، 
دور االنشطة الطالبية فى تنمية المكون الوجدانى لدى طالب جامعة ل ، براىيم محمد كامإىيثم  -42

 م .3102،  ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة أسيوط ،  دراسة ميدانية -اسيوط 
فى ،  منير المرسى سرحانزيد من التفاصيل حول المؤسسات التربوية يمكن الرجوع إلى : لم -44

 .329ص م(0997، )القاىرة: األنجمو المصرية، 9،طاجتم عي ت التربية
المدخل فى عبد الحميد عبد اهلل سالم، لمزيد من التفاصيل حول التربية يمكن الرجوع إلى :  -46

 .45م( ص0920عالم الكتب، ، )القاىرة: العموم التربوية
مدخل إلى العموم  –فمه التربية سعيد إسماعيل عمى، لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى :  -45

 .376م( ص3110، )القاىرة: دار الفكر العربى، التربوية
م( 3113،)القاىرة: عالم الكتب،  أصول التربية اسس مية ،سعيد إسماعيل القاضىانظر :  -47

 020-039ص ص 
، )بيروت: دار إحياء التراث المجمد األول، بلرح الكرم جى –صوي  البخ ر  اإلمام البخارى،  -42

 .00ص م(0920العربى، 
 .041، صمصدر س ب اإلمام مسمم، الجزء السادس عشر،  -49
،الجزء الرابع،)القاىرة: دار الفكر بلرح اسم م مومد ال ر  جى -الموتأاإلمام مالك بن أنس،  -61

 365م( ص0920العربى، 
، )اإلسكندرية: المكتب الجامعى الحديث، مدخل إلى عمم االتص لمنال طمعت محمود، انظر :  -60

 .025م( ص3113

http://www.akhbar-alkhaleej.com/index.html
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سمير عبد الوىاب الخويت، "طفل  لمزيد من المعمومات حول وسائل اإلعالم يمكن الرجوع إلى : -63
دراسة  -ألجنبية عمى ثقافة الطفل الخميجىأثر وسائل اإلعالم والعمالة ا -واحد وثقافات متعددة

 .043م، ص3113، المجمد الثالث، العدد األول، يونية مجمة التربيـةتحميمية ميدانية"، 
محمود فتحى عكاشة، محمد لمزيد من التفاصيل حول مفيوم وسائل اإلعالم يمكن الرجوع إلى:  -62

: المكتب الجامعى الحديث، ، )اإلسكندريةمدخل إلى عمم الجف  االجتم عىكى، ذشفيق 
 .54م( ص0997

دور الدراما التي يقدميا التميفزيون المصري في نشر ثقافة التسامح ىبة محمد عفت خطاب ،  -23
، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية االعالم ، جامعة القاىرة ،  الديني بين المواطنين المصريين

 م .3104
م( ص 0992، )عمان: دار الشروق، تم ع السي سىعمم االجإبراىيم أبراش،  انظر : -66

 .321-339ص
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 املصادر واملراجع

 وو

 أواًل: املراجع العربية :

 املصادر األولية: -أ 

، الجازء الراباع، )القااىرة: دار الفكار بلـرح اسمـ م مومـد ال ر ـ جى -الموتأابن أنس ،اإلمام مالك ، 
 م(.0920العربى، 

، الجاازء األول، )بيااروت: دار إحياااء التااراث بلــرح الكرمــ جى -ر صــوي  البخــ البخااارى ، اإلمااام ، 
 م(.0920العربى، 

، الجاااازء الثااااانى، )القاااااىرة: دار الريااااان لمتااااراث، بلــــرح الجــــوو  -صــــوي  مســــمممسااامم ، اإلمااااام ، 
 م(.0927

ـــوممعماااوف ، لاااويس ، ا ، الطبعاااة الثامناااة عشااارة، )بياااروت: المطبعاااة لمججـــد فـــى المغـــة وا دب والعم
 م(.0956كية، الكايولي

 م(.0996، )بيروت: مكتبة لبنان، مخت ر الصو حالرازى ، محمد بن أبى بكر بن عبد القادر ، 

 الرس ئل العممية: -ب
لقيم التي تعكسيا البرامج الواقعية في القنوات الفضائية العربية ، ادينا أحمد سميمان سيد ،   سميمان

نعكاسيا عمي إدراك الشباب لمواقع االجتماعي ، ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب ، جامعة   وا 
 م  .3102المنيا 

دور الدراما التي يقدميا التميفزيون المصري في نشر ثقافة التسامح خطاب ، ىبة محمد عفت ، 
، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية االعالم ، جامعة القاىرة ،  الديني بين المواطنين المصريين

 م .3104
جامعة  دور االنشطة الطالبية فى تنمية المكون الوجدانى لدى طالب، راىيم محمد بإىيثم ل ،كام

 م .3102،  ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة أسيوط ،  دراسة ميدانية -اسيوط
 الكتب والمج ت والدوري ت: -ج 

  م(0992، )عمان: دار الشروق، عمم االجتم ع السي سىأبراش ، إبراىيم ، 
، 675العادد ، مجمـة الـوعى اسسـ مىغدة ، حسن عبد الغنى ، حاجتنا إلى التعامل بثقافة التسامح ،  أبو

 م3102يوليو  -الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ، يونيو 
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، مجمـة السي سـة الدوليـة ، البمتجية معتـ دو اسجـرام فـآل فتـرات مـ  بعـد الثـورات، أومد مومد ،  أبو  يد
 م .5103، فبراير  027 العدد
أثار وساائل اإلعااالم والعمالاة األجنبياة عمااى  -سامير عباد الوىاااب ، "طفال واحاد وثقافااات متعاددة، الخويات 

، المجمااد الثالااث، العاادد األول، يونيااة مجمــة التربيـــةدراسااة تحميميااة ميدانيااة"،  -ثقافااة الطفاال الخميجااى
 .م3113

سمسـمة ) صيغة تربوية مقترحة لمواجية التطرف الفكاري  الخميسي ، السيد سالمة ، تربية التسامح الفكري
( ، الساانة العاشاارة، اإلسااكندرية : دار المعرفااة الجامعيااة، 35، العاادد )أبوــ ث رابتــة التربيــة الوديثــة

 م0992
 .م( 3113،)القاىرة: عالم الكتب،  أصول التربية اسس مية ،سعيد إسماعيل ، القاضى 

 -مج هجــه -ختواتــه -البوــث العممــى، تعريفــه ومصااطفى محمااود ، المحمااح و أبااو بكاار، أحمااد عبااد اهلل
 م( .3113، الطبعة الثانية، )اإلسكندرية: الدار الجامعية، المف هيم اسوص ئية

، العاادد مجمـة السي ســة الدوليـة  يونيااو ،  21المشااط ، عباد الماانعم ، األمان القاومى المصاارى عقاب ثاورة 
 م.  3104، أبريل  095

يناير ومستقبل التعميم في مصر : األىداف الكمية العامة لمتعمايم  36ثورة ،   ة صابر محمدسالمر ، االعط
، الجازء  09، معياد الدراساات التربوياة ، جامعاة القااىرة، المجماد مجمة العمـوم التربويـة،   بعد الثاورة

 م .3100األول، يناير
 م .0997المعارف ،  ، القاىرة ، دار التعميم والمستمبلبياء الدين ، حسين كامل ، 

ُرؤيااة  - م3100المتطمبااات األخالقيااة لمشااباب المصاارى بعااد ثااورة ينااايرحسااين ، الحسااين حامااد محمااد ، 
ــة التربويــة بســوه جتربويااة  ، كميااة التربيااة ، جامعااة سااوىاج، العاادد الرابااع والثالثااون ، يوليااو  المجم
 م .  3102

 م ( .3116اىرة : دارالرشاد ، ، )الق هموم ا مة اسس ميةزقزوق ، محمود حمدى ، 
، )القااىرة: مكتباة النيضاة المصارية، مـدخل إلـى العمـوم التربويـة - ضـ ي  تربويـةبيومى محماد ، ،ضحاوى

  م(0992
، )القااىرة  ثم فة التس م  فى ضـوا التربيـة والـدين، ومحمد عبد الرءوف ،  رشدى أحمد ، والشيخ طعيمة

 م( .3117: دار الفكر العربى، 
، ) القاىرة : "  " صمى اهلل عميو وسمم أخ   الجبىطو عبد الرءوف وسعد حسن محمد عمى ، سعد ، 

 . 45-46م ( ص ص3113مكتبة الصفا ، 
 م( .0997، )القاىرة: األنجمو المصرية، 9،طفى اجتم عي ت التربية، منير المرسى ،  سرحان
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 . م(0920القاىرة: عالم الكتب، ، )المدخل فى العموم التربويةعبد الحميد عبد اهلل ، ، سالم 
اسسـ م وتوـدي ت  –سمسـمة تصـوي  المفـ هيم  –دعوة لمتص ل  مـا المجتمـا عبد اهلل ، ناجح إبراىيم ، 

 م .3116، الطبعة الثالثة ، القاىرة : المرن الو د  والعلرين
العاماة لمكتااب،  ، الجزء األول، )القاىرة: الييئاة المصارية، موسوعة ثورة يج يرعبد العزيز ، ىشام  

 م( 3103
، )اإلساكندرية: المكتاب مدخل إلـى عمـم الـجف  االجتمـ عىمحمود فتحى ، محمد شفيق ، ،  وذكى عكاشة

 . م(0997الجامعى الحديث، 
(، الكويات: المجماس 092، العادد )مجمة عـ لم المعرفـةعمى ، سعيد إسماعيل ، "فمسفات تربوية معاصرة، 

 م .0996اب، الوطنى لمثقافة والفنون واآلد
، )القااااىرة: دار الفكااار العربااااى، مــــدخل إلــــى العمـــوم التربويــــة –فمــــه التربيـــة ساااعيد إساااماعيل ، ، عماااى 

 .م(3110
، دراس ت فى التربيـة والثم فـة -إض اات ثم فية وا تض اات تربوية -اسص ح المجتمعىعمار ، حامد ، 

 م( .3115)القاىرة: مكتبة الدار العربية لمكتاب، يناير 
، )القااىرة: مكتباة الادار العربياة  دراسـ ت فـى التربيـة والثم فـة -جوو تجديـد تربـو  ثمـ فىار ، حامد ، عم

 م( .0997لمكتاب، 
 .م(3113، )اإلسكندرية: المكتب الجامعى الحديث، مدخل إلى عمم االتص لمنال طمعت ، ،  محمود
 الموا ا اسلكتروجية : -د

، البحاارين ، جرياادة  سســ مية ودورهــ  فــى تجميــة ثم فــة التســ م الج معــ ت ا، محمااود ناادا ،  نبأبوشاا   
 ، عمى موقع :م 3103مايو  4،  03451لعدداألخبار ، ا

 Available on line at:  http://www.akhbar-alkhaleej.com/index.html.  
 ، 3370 العدد،  الووار المتمدنمجمة ،  ثقافة التسامح وقبول اآلخر المختمف،سممان ،  بارودو
                                                    :Available on line at عمى موقع :  م3112 مايو

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp                                             
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