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تقىيم كتاب املطالعة للصف الثالث املتىسط على وفق أتعاد 
 التنمية املستدامة
 أ.م.د صبا حامد حدين

 كمية التربية ابن رشد لمعمهم االندانية
 ممخص البحث

بعاد التشسية عمى وفق أيخمي ىحا البحث إلى تقػيع كتاب السصالعة لمرف الثالث الستػسط     
 جابة عغ الدؤاؿ االتي :السدتجامة وذلظ باإل

 ما مدتػػ درجة تػافخ أبعاد التشسية السدتجامة في كتاب السصالعة لمرف الثالث الستػسط ؟ -
السشيج الػصفي التحميمي لتحميل محتػػ كتاب ولئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ اتبعت الباحثة     

عمى وفق أبعاد التشسية السدتجامة لسبلئستو شبيعة ىحا البحث , إذ يشرب  السصالعة لمرف الثالث
ىحا البحث عمى استقراء ضاىخة او قزية معيشة بقرج تذخيريا , وكذف جػانبيا , وتحجيج 

ية أو نفدية أو اجتساعية . ويتحجد البحث أو بيشيا وبيغ ضػاىخ تعميسالعبلقات بيغ عشاصخىا , 
التي تع تحجيجىا مغ قبل الباحثة في العاـ الجراسي  الحالي  بكتاب السصالعة لمرف الثالث الستػسط

ولتحقيق مخمى البحث أعجت الباحثة استبانة لمسؤشخات الخاصة بالتشسية  ٕٛٔٓ -ٕٚٔٓ
, وبعج تحميل  كتاب السصالعة لمرف الثالث السدتجامة , وبسا يتبلئع والبيئة التخبػية العخاقية 

 الستػسط تػصمت الباحثة الى الشتائج اآلتية : 
اسفخت نتائج التحميل االحرائي عغ تػافخ أبعاد التشسية في كتاب السصالعة لمرف الثالث     

%( مئػية مغ ٕٛ, ٕٛ( , وبشدبة )ٕٛالستػسط , مثل البعج االجتساعي السختبة األولى بتكخار )
( تكخارًا . في حيغ ضيخ اف البعج االقترادؼ قج أخح السختبة ٜٜسجسػع الكمي لمتكخارات , البالغة )ال

( تكخارًا وكاف البعج ٜٜمغ السجسػع الكمي لمتكخارات البالغة )( ٕٗ,ٕٗ( وبشدبة مئػية )ٕٗالثانية )
ع الكمي لمتكخارات ( مغ السجسػ ٕٙ, ٕٙ( , وبشدبة مئػية )ٕٙالبيئي في السختبة الثالثة بتكخار )

 وفي ضػء نتائج البحث تػصي الباحثة بسا يأتي :  ( تكخارًا .ٜٜالبالغة )
 اعتساد ابعاد التشسية السدتجامة في بشاء البخامج التعميسية , والكتب الجراسية لسخاحل الجراسة كافة .  -ٔ
 .ضخورة تعخيف مجرسي المغة العخبية بأبعاد التشسية السدتجامة , واليجؼ مشيا   -ٕ
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Abstract 

    The aim of this research is to evaluate the reading book for the third 

intermediate grade according to the dimensions of sustainable development 

by answering the following question: 

- What is the level of availability of the dimensions of sustainable 

development in the reading book for the third grade average? 

    In order to answer this question, the researcher followed the analytical 

descriptive approach to analyze the content of the reading book for the 

third grade according to the dimensions of sustainable development to suit 

the nature of this research. This research focuses on investigating a specific 

phenomenon or issue with the aim of diagnosing it and uncovering its 

aspects, Educational, psychological or social. The research is determined 

by the reading book for the third grade intermediate, which was determined 

by the researcher in the academic year 2017-2018. To achieve the research 

goal, the researcher prepared a questionnaire for the indicators of 

sustainable development, and in accordance with the Iraqi educational 

environment. After analyzing the reading book for the third grade, 

    The results of the statistical analysis revealed the availability of the 

developmental dimensions in the reading book for the third intermediate 

grade, such as the social dimension ranked first with frequency (82) and 82 

(82%) percent of the total number of repetitions (99). While the economic 

dimension was ranked second (42) and 42.42% of the total number of 

recurrences (99) times, and the environmental dimension was ranked third 

(26), 26% (26%) of the total (99) recurrences. 

In light of the research results, the researcher recommends the following: 

1 . Adopting the dimensions of sustainable development in the construction 

of educational programs and textbooks for all stages of study. 

2 - The need to define the teachers of the Arabic language dimensions of 

sustainable development, and the purpose 
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 التعريف تالثحث: الفصل االول
 :مذكمة البحث -

الكتاب ىػ ذلظ السعمع الحؼ ال يحسل بيجه عرا , والخفيق الحؼ ال ُتسل رفقتو         
والدسيخ الحؼ ال ُتداـ صحبتو , وقيل في كبلـ مأثػر العخب )وخيخ جميذ في الدماف 
كتاب( ُيعج الكتاب التعميسي السجرسي عشرخًا ميسًا مغ عشاصخ العسمية التعميسية فيػ 

خ عغ السشياج وتحقق أىجافو والسيسا في العخاؽ حيث مغ الػسائل األساسية التي تعب
 . (ٜٕٗ :ٜٜٛٔإنو يحتل مخكدًا متسيدًا في تخبية الصالب )دمحم ,

وعمى الخغع مغ أف الكتاب السجرسي يحتل مثل ىحه السكانة الستسيدة إال انو ما        
اؿ الكتاب فييا يداؿ أقل أدوات التعميع تشطيسًا والسيسا في األقصار العخبية التي ما يد 

عاجدًا عغ تحقيق األىجاؼ التخبػية الستػخاة مغ استعسالو إذ انو يعاني مغ أوجو 
قرػر تحتاج إلى االنتباه إلييا ومعالجتيا ومغ ىحه األوجو : افتقار الكتاب إلى ما 
يكفي مغ التسخيشات والتجريبات وانذصة التقػيع الحاتي في نياية كل فرل أو مػضػع 

لتعسيق فيع الصالب وتذجيعو عمى التفكيخ والبحث واالشبلع عمى مغ مػضػعاتو 
 . (ٕٗٚ:  ٕٓٓٓمرادر أخخػ لمسعمػمات )مخعي , 

وكتب السصالعة كغيخىا مغ الكتب السجرسية ما زالت تعاني مغ الكثيخ مغ        
الرعػبات التي تعيق تحقيق األىجاؼ التخبػية الستػخاة مغ استعساليا عمى  الخغع مغ 
التعجيل والتصػيخ الحؼ تتعخض لو ىحه الكتب بيغ مجة وأخخػ إذ أفَّ التعجيبلت أغمبيا 

سميسة بل انيا تعتسج غالبًا عمى آراء المجاف السكمفة سصحية ولع ُتْبَغ عمى أسذ عمسية 
 بتأليف الكتب في مؤسدات الجولة .

فقج أشار عجد مغ الباحثيغ والسيتسيغ بتأليف الكتب السجرية إلى الجور الكبيخ         
الحؼ تؤديو كتب السصالعة والشرػص في ضيػر مذكمة دراسية وتجريذ السادة وقج 

مظ الكتب بعزيا يتعمق بسػضػعاتيا كعجـ اىتساميا شخرػا مذكبلت تتعمق بت
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بجالالت الريغ وتجريب الصالب عمى استعساؿ كل مشيا في السعشى السحجد لو أو 
 الدياؽ الحؼ يقتزيو .

وكحلظ عجـ مبلئسة تمظ السػضػعات لسدتػػ الصالب العقمي وضعف العبلقة        
عمػمات وقمة الفائجة مغ خبخات مجرسي بيغ الكتاب والحياة اليػمية واحتذاد الكتاب بالس

السادة عشج تأليف الكتاب وعجـ قجرة الصالب عمى استعساؿ الكتاب السجرسي فعبًل 
 .( ٕٗ: ٕٜٚٔالصعسة , )

وفي اآلونة األخيخة ضيخ مفيـػ التشسية السدتجامة ولحلظ فإنشا نحاوؿ بقجر        
مة وتخسيخيا بجاخل شمبتشا وتػجيييع اإلمكاف في البجاية تػعية الصمبة بالتشسية السدتجا

إلى كيفية تخجستيا إلى أفعاؿ في حياتيع اليػمية رغع ما يػاجيشا مغ الكثيخ مغ 
العكبات السادية والفشية واالدارية والدمػكية وكيف يتع تشسية سمػكيات الصمبة عمى 

يتزح مسا التسية السدتجامة عغ شخيق اعجاد الكتب عمى وفق أبعاد التشسية السدتجامة و 
سبق إفَّ جدًء  ميسًا مغ تجريذ ودراسة مادة السصالعة والشرػص ما يتعمق بصخيقة 

 تأليف ىحه الكتب ومذكمة البحث الحالي تكسغ في الدؤاؿ اآلتي : 
ما مجػ مدتػػ تػافخ أبعاد التشسية في كتب السصالعة والشرػص لمرف الثالث 

 الستػسط في العخاؽ ؟   
 
  أهمية البحث 
ائخ المغات إفَّ المغة العخبية واحجة مغ المغات العالسية الحية التي تتسيد عغ س         

َوَكَحِلَظ َأْوَحْيَشا ِإَلْيَظ التي ارتبط بيا كتاب سساوؼ إذ قاؿ تعالى "بػصفيا المغة الػحيجة و 
َـّ اْلُقَخػ َوَمْغ َحْػَلَيا  (.ٚ" )الذػرػ ُقْخآنًا َعَخِبّيًا ِلُتْشِحَر ُأ

إنيا أزلية بأزلية القخآف الكخيع وقجمو فيػ في لػح محفػظ قبل أف يشدؿ عمى         
ؼ لمغة العخبية نبيشا الكخيع دمحم )صمى هللا وآلو وسمع( وىحا بجوره يجؿ عمى القجـ الدساو 
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َمْت آَياُتُو ُقْخآنًا َعَخِبّيًا ِلَقْػـٍ َيْعَمسُ القخآنية " اآليات وىحا ما تذيخ إليو " )فرمت ػفَ ِكَتاٌب ُفرِّ
َبْل ُىَػ ( وقػلو تعالى "ٖ" )الدخخؼ ِإنَّا َجَعْمَشاُه ُقْخآنًا َعَخِبّيًا َلَعمَُّكْع َتْعِقُمػفَ وقػلو تعالى "( ٖ

 ( .ٕٕ-ٕٔالبخوج" )ُقْخآٌف َمِجيٌج ِفي َلْػٍح َمْحُفػظٍ 
وتعج القخاءة وسيمة لدبخ أغػار ىحه المغة العطيسة وتثكيف عقػلشا , والتخفيو         

عغ أرواحشا بسا مشحشا هللا تعالى مغ نعسة القخاءة فيقػؿ الجاحع : )القمع مصمق في 
 ( .ٖ٘: ٜ٘ٛٔالذاىج والغائب وىػ لمغابخ الكائغ مثمو لمقائع الخاىغ( )الجاحع , 

تبياف فزل القمع أؼ الكتابة فإنو قج لػَح بأىسية القخاءة  وإف كاف الجاحع قج أراد       
ألفَّ غاية كل مكتػب أف يقخأ , وليذ مغ قبيل السرادفة أف تكػف أوؿ كمسة في القخآف 

 ( .ٔ" )العمق اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحؼ َخَمقَ الكخيع "
اف نفعيا ليذ  وإنسا فيو اإلشارة إلى ضخورة لمفخد لريغة األمخ فييا كسا       

:  ٕٙٓٓمقترخًا عمى الحاضخ فقط , بل إنيا شخيق الستكذاؼ السجيػؿ )عصا , 
( ٘-ٗ" )العمق الَِّحؼ َعمََّع ِباْلَقَمِع َعمََّع اإِلنَداَف َما َلْع َيْعَمْع ( , وكسا قاؿ تعالى : "ٙٙٔ

ئل فبيحه الكمسة قج خَط لشا الػحي شخيق خبلص البذخ مغ الجيل وأوحى لشا بػسا
بحاجة الى القخاءة لديادة  فاألفخاد(  ٖ: ٕ٘ٓٓالتعمع السيسة وىي القخاءة . )سمساف , 

مجاركيع ومعارفيع لمتكييف والتػاصل مع التصػر بسا يحقق الشجاح لمفخد والسجتسع , 
ويسكغ القػؿ أف القخاءة الجيجة ىي بجاية كل تصػر ومرجر كل تقجـ وسبب كل تػجو 

الفخدية والجساعية عمى القخاءة في عالع اليـػ تعج واجية رية ثبات الذخإلوأداة 
قارئة لحلظ أصبحت القخاءة حزارية لؤلمع واالفخاد جسيعًا فاألمع القائجة ىي األمع ال

مشجاح والحياة العمسية أساسية مغ ميارات الحياة فالقخاءة الجيجة عامل ميع لميارة 
غػؼ الحؼ يقرجه أو يقرج إليو ( فيي عساد الداد الفكخؼ والمٚ:  ٜٓٙٔ)ويتشي ,

التعميع  ألنيا تتزسغ الكثيخ مغ الشذاشات واالستعجادات بل لعميا أعطع ما عشج 
اإلنداف مغ ميارة , فبعج أف كاف االنداف يتعمع ليقخأ أصبح يقخأ ليتعمع )ضافخ , 
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( وكمسا تعمع االنداف يتعمع ليقخأ أصبح يجيج القخاءة فيي مرجر معخفة ٔٗٔ: ٜٗٛٔ
بسا تفتح لو كشػز السعخفة السكتػبة فكخية وثقافية وشعػرية وتعيشو عمى مػاكبة نداف اال

الحياة بسا تييء لو مغ االشبللة عمى تياراتيا وعمػميا وبسا تسجه مغ خبخات غيخه 
وتجاربيع ليزيف إلى حياتو حيػات متعجدة , فيغيخ األفخاد مغ سمػكيع ويغيخ السجتسع 

 مغ مديختو .
وقج مَذ العقاد ىحا السعشى في قػلو : )إنسا أىػػ القخاءة ألفَّ عشجؼ حياة         

واحجة في ىحه الجنيا , وحياة واحجة ال تكفيشي وال تحخؾ كل ما في ضسيخؼ مغ بػاعث 
 .ياة في مجػ عسخ اإلنداف الػاحج(الحخكة والقخاءة وحجىا ىي التي تعصيشي أكثخ مغ ح

سصالعة ُعجَّت أساسًا  لمشذاط التعميسي وصار تعميسيا في ونطخًا ألىسية ال      
السجرسة مغ األمػر التي حطيت باىتساـ السخبيغ في أنحاء العالع جسيعًا وىي تمقى 

الصبيعي لمتعمع , ووسيمة تديل  أىسية بالغة في السخحمة الستػسصة بػصفيا السجخل
جروس واستيعابيا بفعالية وتداعج عجدًا مغ أنػاع التعمع والقخاءة تداعج عمى استحكار ال

الستعمع عمى زيادة فيسو لحاتو وفيسو لآلخخيغ , وأف يربح مػاششًا صالحًا وخارجيا , 
 ( .ٚٙٔ:  ٕٙٓٓكسا تكػف عشجه عادات أفزل واتجاىات أعسق نحػ القخاءة )عصا , 

في والكتاب السجرسي أساس التجريذ نفدو وىػ الجرس بعيشو وكل ما يدتعاف بو        
التجريذ إنسا ىػ أشياء تابعة لمكتاب السجرسي وإذا كاف ىحا ىػ شاف الكتاب السجرسي 
فإفَّ كتاب القخاءة مغ أكثخ الكتب أىسية في السجرسة االبتجائية إذ السقرػد مشو تثكيف 
عقػؿ الشاشئة بػصف االشياء وشبيعتيا والحكسة مغ وضعو أف يكػف لؤلبشاء معخفة 

مة البالغة شأنيا مغ الحزارة البجَّ ليا مغ خمفية أدبية يعمسيا العاـ بأدب المغة ألفَّ األ
 ( .ٕٛٔ:  ٕٙٓٓوالخاص )عصا , 

وتتزح أىسية كتاب القخاءة وقيستو التخبػية لمسخحمة االبتجائية في أنو يداعج        
عمى تفخيج التعمع وتعج دراسة الكتب السجرسية وتحميميا مغ الجراسات السيسة في ميجاف 
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لسشاىج وشخائق تجريديا ألفَّ الكتاب السجرسي أحج العشاصخ السكػنة لمشطاـ التعميسي , ا
وىػ أداة السشيج في تحقيق أىجافو وأداة أساسية في عسمية التعمع والتعميع , بسا يػفخ مغ 

 ( .ٜٚ:  ٜٜٛٔخبخات ومادة عمسية متشػعة )عبج القادر , 
ػقػؼ عمى األسذ والسشصمقات التي انصمقت ويفيج تحميل الكتب السجرسية في ال       

مشيا السشاىج التي تزع ذلظ السقخر الجراسي وبزسشيا السعايخ التي تعج مغ أبخز 
األسذ والسشصمقات في أؼ مشيج مغ السشاىج فيي تذكل ثقافة السجتسع وتحكع سمػؾ 

 ( .ٖٙ:  ٖٜٛٔأفخاده وترخفاتيع )لصفي , 
سي فقج أواله السدؤولػف في مجاؿ التعمع اىتسامًا وبالشطخ ألىسية الكتاب السجر       

أمخ الستابعة السدتسخة خاصًا ليكػف أداة فاعمة في عسميتي التعمع والتعميع , ولحا كاف 
لمكتاب السجرسي والكياـ بعسمية تقػيسية وتحميمية في غاية األىسية , ؟ألفَّ ىحه العسميات 

دتو ومشاسبتو لحاجات التبلميح مغ الػسائل السيسة في معخفة مجػ صبلحيتو وجػ 
 ( .ٜٙٔ: ٜٜٙٔوالسجتسع السحمي )سعيج وعسار , 

إفَّ الكتب السجرسية بحاجة ماسة إلى التصػر ولكي يتحقق ذلظ البجَّ مغ معايخ        
واسذ يشبغي تػفخىا في بشائيا مغ حيث الفمدفة والسزسػف , والسحتػػ , والمغة 
واالسمػب واالخخاج الفشي , بيجؼ تصػيخىا والشيػض بيا إلى السدتػػ السصمػب )وزارة 

 ( .ٕٗ:  ٜٜٚٔالتخبية , 
مشة السخبيغ إفَّ السشيج يسثل الخكغ األساس العسمية التخبػية إذ يؤكج الكثيخ        

بأبعاده كميا فيػ االداة التي تدتسج مشو التخبية قػتيا وتدتشج إليو في تحقيق أىجافيا 
( , واذا كانت عسمية تحميل الكتب السجرسية عسمية ميسة فتدداد ٘:  ٕٙٓٓ)التسيسي , 

ػ الجراسة لتحميل الكتب السقخرة لتجريذ المغة العخبية ألفَّ المغة أىسيتيا عشجما تترج
ىي الػسيمة تداعج عمى الشسػ السعخفي واالجتساعي والشفدي لتبلميحه وتجعميع يقفػف 
بقػة لسػاجية الحياة , فالسقخرات المغػية ُألرقت بيحه الػضائف مغ أؼ مقخرات أخخػ 
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تخبػؼ , بل مغ أىجافو ووضائفو السيسة وىي والكيع التخبػية إحجػ مختكدات العسل ال
بكية السعمسيغ والسؤسدات التخبػية كافة ونقصة الذخوع في عسمية اتخاذ القخارات باتجاه 

تعبخ عغ أحكاـ بشاء السشيج إذ إفَّ الكيع تربح بسثابة معاييخ الختبار األىجاؼ التي 
 ( .ٜٖ:  ٕ٘ٓقيسية )التسيسي 

لكتاب واثخه في حياة االمة , وتػجيو سمػكشا نحػ االفزل , وانصبلقًا مغ أىسية ا       
وايسانًا مغ الباحث بأف االدب شيء ميع في حياة االنداف إذ أنو يػجو الدمػؾ وتخؼ 
لو السذاعخ ويدسػ باألخبلؽ , لحا رأػ الباحث أف مغ واجبو كتخبػؼ مدمع وواجب كل 

 مدمع ومدمسة االرتقاء بالجيل نحػ األفزل .
وقج اختخُت الكتاب السشيجي السقخر لمرف الثالث الستػسط ألفَّ السخحمة        

الستػسصة ىي السخحمة األساسية التي ُتبشى عمييا مخاحل الجراسة األخخػ فأؼ تياوٍف أو 
خمل في إعجاد الستعمسيغ عمسيًا واجتساعيًا في ىحه السخحمة يؤدؼ إلى نتائج سمبية وإفَّ 

مكاتيا السعخفية والمغػية يسكغ أف ُتذكل تذكيبًل إيجابيًا في شخرية االنداف بقجراتيا وم
 السخحمة الستػسصة .

وىحه الجراسة يسكغ أف تداعج في الػقػؼ عمى شخيق واضح السشاىج وال سيسا        
السصالعة , والتأكج مغ وضعيا ضسغ السعاييخ الرحيحة والسبلئسة لمسدتػػ العسخؼ 

ف الجراسة يسكغ أف تديع في إفادة السؤلفيغ عغ والفكخؼ لمتبلميح , فزبًل عغ أ
وضعيع لمكتب الججيجة وبشاء نرػص تتبلئع مع مدتػػ التغييخ في الجػانب 
االجتساعية والتخبػية والثقافية واالقترادية لمسجتسع الحجيث , وإعصاء جانب مشيا 

لحؼ شغى لمجانب الجيشي لتقػية العبلقة بيغ االنداف وخالقو السيسا في ىحا العرخ ا
 فيو الجانب السادؼ عمى الجػانب الخوحية.

 واستشادًا إلى ما تقجـ تتجمى أىسية الجراسة بسا يأتي :      
 أىسية المغة كشحػ عاـ والمغة العخبية بشحػ خاص . - أ
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 أىسية التخبية في السخحمة الستػسصة ألنيا أساس تقجـ الذعػب واألمع . - ب
شخرية التمسيح وجعميا تتشاسب مع أىسية الكتاب السجرسي وأثخه في بشاء  - ت

 التغييخ الحاصل في السجتسع الحجيث .
أىسية أبعاد التشسية السدتجامة في عسمية اختيار السػضػعات في كتب السصالعة  - ث
. 
أىسية تحميل السحتػػ في الػقػؼ عمى االسذ والسعاييخ السعتسجة في بشاء  - ج

 السشاىج .
العبلقات االجتساعية والتػاصل مع الُسثل أىسية مػضػعات السصالعة في تقػية  - ح

 العميا .
 أيسكغ أف تفيج الجراسة الحالية السعشيغ في تحميل كتب دراسة أخخػ . - خ

  : هدف البحث 
ييجؼ ىحا البحث إلى تحميل محتػػ كتاب السصالعة لمرف الثالث الستػسط        

 عمى وفق أبعاد التشسية السدتجامة .
  حدود البحث: 

د ىحا البحث  في مػضػعات كتاب السصالعة لمرف الثالث الستػسط في يتحج        
 ـ .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعخاؽ السقخر تجريديا لمعاـ الجراسي 

 
 : تحديد المرطمحات 

 أواًل : التقهيم 
 (مدتكيع وقاـ الذيء واستقاـ اعتجؿالذيء فيػ قػيع اؼ  )قػمتُ :  لغة ً التقهيم  - أ

 ( .٘ٓ٘صٖ)ابغ مشطػر ج
 عخفو كل مغ . التقهيم اصطالحاً  - ب
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بانو )عسمية اصجار الحكع عمى قيسة االشياء ويتصمب  ٜٜٜٔعبج اليادؼ  -ٔ
ى التحديغ ه  الكيسة ويتزسغ معشىح او مدتػيات او محكات لتقجيخ استعساؿ معاييخ ,

 (. ٔ :ٜٜٜٔ, او التعجيل . )ابػ حصب
بأنو )مجسػعة اإلجخاءات التي يتع بػاسصتيا جسع البيانات  ٕٓٓٓ شعيسة  -ٕ

الخاصة بالفخد أو السذخوع أو بطاىخة ودراسة ىحه البيانات بإسمػب عمسي لمتأكج مغ 
 ( .ٔٛ:  ٕٓٓٓمجػ تحقيق أىجاؼ محجدة( )شعيسة ,

 ثانيًا : الكتاب المدرسي  
 عخفو كل مغ :  
ٔ- C00D محجدة عمى وفق ندق خاص لغخض  بأنو )كتاب يتشاوؿ مادة دراسية

: ٕٙ) (يدتعسل فيو كسرجر أساسي لمسعمػماتاالنتفاع بيا في مدتػػ تعميسي محجد 
ٜٖٔٚ,COOD . ) 

, والحيمة ) بأنو نطاـ يتشاوؿ عشرخ السحتػػ واالنذصة والتقػيع وييجؼ مخعي -ٕ
اة كسا إلى مداعجة السعمسيغ لمستعمسيغ في حق ومادة الجراسة وتحقيق األىجاؼ الستػخ

 . (ٖٖٓ: ٕٓٓٓحجدىا السشياج( . )مخعي والحيمة , 
 ثالثًا : المطالعة 

 عخفيا كل مغ :   
ٔ- COOD  . بأنيا ) جدء مغ دراسة المغة الحؼ يتعمق باإلضافة السختمفة لمكمسات

 ( ٕٗٙ: ٜٜٙٔ,  COOD)وعبلقة السػضػعات لمبيئة التي يعير فييا الصالب (. )
. بانيا ) نطاـ وسائل التعبيخ , وىي تذسل السػضػعات التي تسذ  سػسػر -ٕ

ػاقع ( )سػسػر , يو القجرة عمى ربط السػضػعات بالالحياة لمصالب وتشسي لج
ٔ٘٘:ٜٔٛ٘. )       

 رابعًا : التنمية المدتدامة لغًة : 
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في المغة مرجر مغ  التشسية , والسدتجامة والتسشية يتكػف مغ لفطتيغ ىسا :       
الفعل )نسى( : فيقاؿ أنسيت الذيء ونّسيتو : جعمتو ناميًا إما كمسة )السدتجامة(فسأخػذ 

 ( .ٖٔٗ – ٖٕٔ, ٜٜٓٔشمب دوامو )ابغ مشطػر ,  مغ استجامة الذيء , أؼ
 عخفيا كل مغ : اصطالحًا :

 : افطة ) ىي الحج األقرى مغ مشافع التشسية االقترادية , بذخط السح عبد هللا
 (.ٜٖٕ: ٖٜٜٔعمى جػدة خجمات السػارد الصبيعية( )عبجهللا , 

 : ىي تمظ التشسية التي تحقق التػازف بيغ األنطسة البيئية واالقترادية  الذيخ (
وتديع في تحقيق الحج األدنى مغ الشسػ في كل ىحه األنطسة , دوف أف  واإلجتساعية

 . (ٖٜ: ٕٕٓٓخًا سمبيًا ( )الذيخ , يؤثخ التصػر في أؼ نطاـ عمى األنطسة األخخػ تأثي
 : تحديغ جػدة الحياة لمبذخ مغ دوف استشداؼ لمسرادر الصبيعية  كامل ومهيار

بالقجرة االستيعابية ىي قجرة مرادر الصبيعة واستغبلؿ قجراتيا االستيعابية والسقرػد 
 . (ٖ: ٕٛٓٓعمى تججيج نفديا لكي تدتسخ في العصاء ()كامل ومييار , 

  الزخورية وكحلظ  واالتجاىات: )تعشي تدويج الفخد بالخبخات والسعارؼ الطهيل
 تعػيجه عمى عادات مفيجة , فالسعارؼ والخبخات وحجىا ال تكفي فبل بجَّ أف يتعػد الفخد
عمى عادات ليا عبلقة بالسحافطة عمى السػارد السيسا غيخ الستججدة وحدغ تػضيف 
الجخل , والتفكيخ في اآلخخيغ السحيصيغ بو , والتفكيخ في مدتقبل األجياؿ التالية ( 

 .( ٕٔ: ٕٓٔٓ)الصػيل , 
 : بأنيا )عسمية شاممة متكاممة يتػقف نجاحيا عمى ما يقـػ بو البذخ مغ  الدنبل

 .( ٘: ٕٓٔٓالدشبل , د الجػانب واألشكاؿ ( )جيج متعج
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 دراسات ساتقة وجىانة نظرية / الفصل الثاني
 أواًل : الجهانب النظرية :  

 مفههم التنمية المدتدامة :
في العقجيغ , استعسل ىتساـ العالع ػذ مفيـػ التشسية السدتجامة عمى ا استح        

وتعج االستجامة نسصًا  ,سية السدتجامة كثيخًا في األدب التشسػؼ السعاصخ واصصمح التش
تشسػيًا يستاز بالعقبلنية والخشج , حيث تتعامل األنذصة االقترادية التي تخمي إلى 
تحقيق الشسػ مغ جية , ومع إجخاءات السحافطة عمى البيئة والسػاد الصبيعية مغ جية 

 ( ٕ: ٖٕٔٓ أخخػ )غانع ,
لتشسية السدتجامة نسػذج شامل لؤلمع  الستحجة , تع تػصيف مفيـػ التشسية وا       

ية التي تمبي حاجات الحاضخ مغ غيخ س( التشٜٚٛٔالسدتجامة في لجشة بخوتتبلنج )
السداـ بقجرتو األجياؿ السقبمة عمى تمبية حاجاتيا الخاصة السدتجامة ىي نسػذج 

االعتبارات البيئية واالجتساعية لمتفكيخ حػؿ السدتقبل الحؼ يزع في الحدباف 
واالقترادية في السجتسع , البيئة , االقترادية تتجاخل . ثاؿ : السجتسع السددىخ يقـػ 
عمى بيئة صحية لتػافخ الغحاء والسػارد , تأميغ السياه الرالحة لمذخب واليػاء الشقي 

 .(ٖٔ :ٕٙٓٓ )العدل ,
جاحيا عمى ما يقـػ بو البذخ مغ جيج والتشسية عسمية شاممة متكاممة يتػقف ن        

العالسية متعجد الجػانب واألشكاؿ . والتشسية كسفيـػ , شاع الحجيث عشيا عقب الحخب 
الثانية بخاصة , لسا نجع عشيا مغ مذكبلت اجتساعية بارزة , دفعت بجوؿ العالع إلى 

مفيـػ  وتحديغ أحػاليا السادية لحا فقج ارتبطبحؿ جيػد مزاعفة لتغييخ أوضاعيا 
التشسية بالتقجـ االقترادؼ واالجتساعي وما يعشيو ذلظ مغ تغييخ في بشيتو االقترادية 

و ذلظ بتعجد قصاعات االنتاج وتصػر خجمات الرحة والتعميع وما شاب
 (.ٗ:ٕٔٓٓ)سشبل,
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ويخػ الباحث اف جػىخ مفيـػ التشسية السدتجامة يسكغ تمخيرو في أربع كمسات        
البذخ ولؤلبج( . وتذسل ىحه الكمسات : التفكيخ بسحجودة السػارد ,  فقط )الكفاية لكل

والسدؤولية االستيبلكية والشػعية والعجالة والتػجييات شػيمة األمج , الصبيعة , 
واالقتراد , والكيع والعجالة االجتساعية التي تذكل السفاليع السيسة في التشسية 

 السدتجامة .
  االسالمي :التنمية المدتدامة في المنظهر 

عمى الخغع مغ حجاثة مرصمح )التشسية السدتجامة( إال أف السفيـػ ليذ بججيج         
عمى اإلسبلـ والسدمسيغ فقج حفل القخآف الكخيع والدشة الشبػية السصيخة بالعجيج مغ 
الشرػص التي تسثل الخكائد األساسية لمتشسية السدتجامة وتزع الزػابط التي تحكع 

صالحة لمحياة إلى أف يأتي أمخ بالبيئة مغ أجل ضساف استسخاريتيا , عبلقة اإلنداف 
 هللا تعالى .

ومغ الججيخ بالحكخ اف مفيـػ التشسية السدتجامة في االسبلـ أكثخ شسػاًل بل إنو         
أكثخ إلدامًا مغ السفيـػ السشاضخ الحؼ تع تبشيو مغ أجشجة القخف الحادؼ والعذخيغ 

ذاممة لمتشسية السدتجامة تػجب أال تتع ىحه التشسية بسعدؿ عغ فالشطخة االسبلمية ال
الزػابط الجيشية واألخبلقية , ألنو )الزػابط( ىي التي تحػؿ دوف أية تجاوزات تفقج 
التشسية السدتجامة مبخرات استسخاريتيا . وفي الػقت نفدو فإفَّ الشطخة االسبلمية الذاممة 

ادية , جشبًا إلى جشب مع الشػاحي الخوحية والخمكية لمتشسية السدتجامة تعشي بالشػاحي الس
عمى األنذصة السختبصة بالحياة الجنيا وحجىا , وإنسا  فبل تقترخ التشسية السدتجامة ,

صبلحية تستج إلى الحياة األخخة عمى نحػ يزسغ تحقيق التػافق بيغ الحياتيغ ويجعل 
الحكيقة السدتسخة ببل انقصاع األولى جدخ عبػر إلى الشعيع في الحياة األخخوية , أؼ 

 ( . ٛٚ: ٕٓٔٓوببل مشغرات .)الفقي ,
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قج  ويقـػ الترػر اإلسبلمي لمتشسية السدتجامة عمى أساس أف هللا عدوجل         
خمق الكػف واستخمف االنداف في األرض , ليقـػ بعسارتيا عمى وفق مشيج هللا تعالى 
وشخيعتو , وقج خمق هللا سبحانو وتعالى االنداف متسيدًا مغ سائخ السخمػقات ليكػف 
قادرًا عمى أداء ىحه السيسة وليأ لو بفزمو وكخمو كل ما يسكشو مغ أدائيا وأنو في 

السيسة يتقخر مريخه , ويتحجد مدتقبمو في الجنيا واألخخة ضػء قياـ االنداف بيحه 
 ( .ٖٙ: ٜٜٙٔ.)العدل , 

سبلـ لتشسية السدتجامة عمى أنيا عسمية شسػلية , يقـػ بيا الفخد كسا نطخ اال      
والسجتسع , ألجل الشيػض بػاجب  الخبلفة وعسارة األرض واألمخ بالسعخوؼ والشيي 

كتاب هللا عدوجل وسشة نبيو عميو أفزل الربلة عغ السشكخ عمى وفق ما جاء في 
 ( .ٖٖ:  ٕٕٓٓوالدبلـ )العاني , 

وقج ُبشي مفيـػ التشسية السدتجامة في الفكخ اإلسبلمي عمى أساس فكخة       
اإلستخبلؼ واإلعسار , والخبلفة تتصمب إقامة الحق إذ قاؿ تعالى : )َيا َداُووُد ِإنَّا 

( )سػرة ص : َجَعْمَشاَؾ َخِميَفًة ِفي األَ  ( وتتصمب أيزًا ْٕٙرِض َفاْحُكْع َبْيَغ الشَّاِس ِباْلَحقِّ
عسارة األرض , فقج قاؿ سبحانو : )ُىَػ َأنَذَأُكْع ِمْغ اأَلْرِض َواْسَتْعَسَخُكْع ِفيَيا( )ىػد : 

 . (ٗٓٔ :ٕٚٓٓ( وقج استجؿ بأقػاؿ مفدخيغ عمى ىحا السعشى )شياب , ٔٙ
السدتجامة في الترػر اإلسبلمي , بأنيا تتحخؾ مغ رؤية  وتخكد مفيـػ التشسية     

شاممة لئلنداف ودوره في األرض , مشصمقة مغ فكخة مغ فكخة االستخبلؼ في قػلو 
( فالدعي لتحكيقيا بسا ٖٓتعالى )ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِميَفًة( )سػرة البقخة , اآلية : 

تػفخ السعاش واألمغ وغيخىسا , يعج مغ يكفل لئلنداف اشباع الحاجات السادية مشة 
صمب وضائف اإلنداف في األرض , ومغ السيسات الخئيدة التي خمقو هللا تعالى مغ 

خػليا هللا تعالى كػنو السدتخمف , وكل أجل إنجازىا , ولمخميفة كل الربلحيات التي 
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أ هللا شيء ترل يج اإلنداف إليو , ويستج عميو نفػذه , فيػ مدتخمف عميو , وقج لي
 ( ٕٗ:  ٕٓٔٓتعالى لو كل ما يقػد لتحقيق الخبلفة عشو )شياب ب , 

 : اإلندان أساس التنمية المدتدامة في المفههم اإلسالمي 
في السجتسع لقج جاء السشيج اإلسبلمي لمتشسية السدتجامة ليعيج شخعة األشياء        

السدتجامة إلى عسادىا وىػ اإلنداف اإلنداني إلى شبيعتيا , وليخد مشياج قزية التشسية 
, ومغ ثع ترجػ ىحا السشيج عمى عكذ السشاىج الػضعية لدؤاؿ واضح ومحجد , 
وىػ : بسغ تقـػ عسمية التشسية السدتجامة ؟  وكانت إجابتو واضحة ومحجدة أيزًا وىي 

مغ باإلنداف أؼ إف عسمية التشسية السدتجامة لكي تتحقق عمى أرض الػاقع البج أف تبجأ 
األصل أو مغ القاعجة , أؼ مغ اإلنداف وتشتيي في كل مخحمة مغ مخاحمو السدتسخة 
والستراعجة باإلنداف , ولئلنداف , أؼ إف مغ أجل اإلنداف فيحا األخيخ عمى وفق 
السشيج الخباني , ىػ أىع وأسسى ما في الػجػد ومغ ثع ىػ بحق الػسيمة الخئيدية 

 )مغ سػرة ىػد( . ٔٙالقخآف الكخيع ضسغ اآلية  , وىحا ما جاء في لعسمية التشسية
إف أؼ خصة ناجحة لمتشسية السدتجامة يجب أف تختكد عمى مجخل إنداني يدعى       

ـَ َوَحَسْمَشاُىْع ِفي  ْمَشا َبِشي آَد نحػ الخشج , إذ تذيخ اآلية الكخيسة في قػلو تعالى : )َوَلَقْج َكخَّ
ْمَشاُىْع َعَمى َكِثيٍخ ِمسَّْغ َخَمْقَشا َتْفِزيبًل( )قصب ,  اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُىعْ  ِمْغ الصَّيَِّباِت َوَفزَّ

ٕٖٓٓ  :ٗٔ. ) 
بسعشى أف السفيـػ اإلسبلمي لمتشسية السدتجامة يخفع مغ شأف الشفذ اإلندانية ,        

ويزعيا مػضع التكخيع , األمخ الحؼ يسكغ اإلنداف مغ أداء دوره االستخبلفي في 
تعسيخ األرض وتحقيق العبػدية الخالرة هلل عدوجل , ومغ ثع فاإلسبلـ يعشي بعسق 
مذكمة التشسية ويعالجيا في إشار التشسية البذخية , كػف اليجؼ األساسي لئلسبلـ ىػ 

 ىجاية اإلنداف نحػ الصخيق السدتكيع .
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د والسجتسعات تشسية لؤلفخاوبحلظ تربح التشسية السدتجامة في السفيـػ االسبلمي        
ماديًا وروحيًا وأخبلقيًا , مسا يقػد إلى تعطيع الخفالية اإلقترادية واإلجتساعية بسا 

 ( .: 5491,ية في جسيع دوؿ العالع .)شبايبيةيرمح كأساس عمسي لمتشس
  : األبعاد الثالثة الرئيدة لمتنمية المدتدامة 

عجيجة بجسيع جػانب الحياة  ف التشسية السدتجامة عسمية مخكبة ليا صبلت إ       
وليحا فإنو عشج تخصيط عقج التعميع وتشفيحه مغ أجل التشسية السدتجامة يجب االبقاء 
عمى ىحه الربلت , لتتيح عسمية التعمع لمجارسيغ تصبيق مبادؼء التشسية السدتجامة 
 شػاؿ حياتيع , وادراؾ اآلثار الستعجدة الشاجسة عغ أفعاليع , وسمػكيع , ويشبغي أف

 يدتشج التعميع والتعمع مغ أجبل التشسية السدتجامة إلى األبعاد الخئيدة الثبلثة وىي :
 البعج االجتساعي . -ٔ
 البعج االقترادؼ . -ٕ
 البعج البيئي . -ٖ

يشز مغ صبلت والسؤشخات الفخعية مغ االبعاد الخئيدة , وما يقـػ بيشيسا          
عمى كثيخ مغ ىحه األبعاد ,  , وخصة تشفيح جػىا تدبػرغ ٕٔججوؿ أعساؿ القخف 

بػصفيا مغ الذػاغل والتحجيات اليامة التي يتعيغ الترجؼ ليا مغ اشار ما يبحؿ مغ 
األمع الستحجة  بذيء مغ التفريل )عقججيػد لتخفيف االستجامة وستتشاوؿ ىحه االبعاد 

 ,ٕٓٓ٘  :ٕٖ.) 
مسجتسع , في العشاصخ السكػنة ل االجتساعيويتسثل البعج البعد االجتماعي :  -ٔ

مثل الكيع والجيغ , واألعخاؼ , والعادات , والتقاليج , والسعتقجات , واألنساط الدمػكية , 
والشطع االجتساعية , واعتشى بالعشرخ البذخؼ واعجاده ويعخؼ أيزًا عمى أنو حق 
االنداف الصبيعي في العير في بيئة نطيفة وسميسة يسارس مغ خبلليا جسيع األنذصة 

ي نريب عادؿ مغ الثخوات الصبيعية وتشسية البذخية وتػافخ التعميع مع كفالة حق ف
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ولمحج مغ الفقخ والحخية وحقػؽ السخأة , وتخسيخ السفاليع الػششية والجانب الرحّي 
وحقػؽ اإلنداف والكيع والعادات رفع مدتػػ السعيذة ودوف تقميل فخص األجياؿ القادمة 

 ( . ٖٓٔ: ٕٔٔٓياسيغ , ( )السعمػلي و ٜٔٗ:  ٜٕٓٓ. )ديب وميشا , 
ويخػ الباحث اف بخز عشرخ مغ عشاصخ التشسية السدتجامة ىػ العشرخ         

البذخؼ والحؼ يتسثل في البعج االجتساعّي , إذ يعسل ىحا البعج عمى تشسية العبلقات 
االجتساعية لؤلفخاد , والسداىسة بخمق مجتسع معخفي متكامل بالتخكيد في تشسية الكيع 

والسبادغ االخبلقية الحسيجة داخل السجتسع والتي ستشعكذ بذكل ايجابي عمى األصيمة 
 السجتسع ككل .

ييجؼ برػرتو العامة إلى تػافخ حل إلشكالية التخمف البعد االقترادي :  -ٕ
خبلؿ الدمغ والحج مغ الفقخ , ومغ ثع تعشى باالستعساؿ األشسل واألكفأ االقترادؼ 

األعسار والشيػض بسدتػػ االنداف , بغية تحديغ  لمسػارد االقترادية الستاحة بيجؼ
" العير حياة شػيمة وصحية , واكتداب السعخفة والػصػؿ  ؼنػعية الحياة البذخية , أ

" كسا عخفتو تقاريخ التشسية البذخية الرادرة إلى السػارد البلزمة لسدتػػ معيذي الئق 
ية تػسيع الخيارات االندانية عغ البخنامج االنسائي لسشصقة األمع الستحجة , أو ىي عسم

مغ اقترادية واجتساعية وسياسية وثقافية , كسا عّخفيا تقخيخ التشسية االندانية العخبية , 
أو ىي حق كل ىحه األشياء جسيعًا وليدت فقط مجخد نسػ مدتسخ في متػسط دخل 

( ويتبع البعج االقترادؼ مغ اف البيئة ىي كياف ٘ٔ:  ٕٙٓٓالفخد )قصاني , 
دؼ متكامل بػصفيا قاعجة لمتشسية , وأؼ تمػيث ليا واستشداؼ لسػاردىا يؤدؼ في اقترا

, ومغ ثع يجب أخح السشطػر الشياية إلى إضعاؼ فخص التشسية السدتقبمية ليا 
االقترادؼ بعيج السجػ لحل السذكبلت مغ أجل تػفيخ الجيج والساؿ والسػارد .)ديب 

 .(ٜٔٗ:  ٜٕٓٓوميشا , 
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اف البعج االقترادؼ يكسغ في مداعجة الفخد عمى استثسار كل ويخػ الباحث      
شاقاتو , لتحديغ مدتػاه السعيذي , وىػ ما يقمل الفقخ مغ جية , ويحقق التشسية 
االقترادية السجتسعة مغ جية أخخػ , فزبًل عغ إمكانية السحافطة عمى الثخوات , 

 وزيادة استقبلليا بشحػ أمثل .
البعج البيئي السػارد الصبيعية )السياه والصاقة والدراعة يتسثل البعد البيئي :  -ٖ

( , ويشبغي لمتعميع مغ أجل التشسية السدتجامة أف يػاصل إبخاز أىسية والتشػع البيػلػجي
معالجة ىحه القزايا , كػنيا جدًء مغ مجسل اىتسامات التشسية السدتجامة وعمى وجو 

سعة واالقترادية سػؼ تسكغ الجارسيغ الخرػص , فإفَّ الخوابط بيغ االعتبارات السجت
مغ تبشي سمػكيات ججيجة فيسا يتعمق برػف السػارد الصبيعية في العالع التي ُتعج 

, بل لبقاء االنداف فالبذخية تعتسج عمى الدمع والخجمات التي لمتشسية البذخية ضخورية 
ية لكػكب تػفخىا الشطع االيكػلػجية , ومغ ثع فإف حساية واصبلح الشطع االيكػلػج

:  ٕ٘ٓٓاألرض يسثبلف أحج التحجيات السيسة في ىحا الرجد  .)عقج األمع الستحجة 
 ( ويختبط مفيـػ التشسية البيئية أو االستعساؿ الجائخ لمسػارد الحؼ قج يؤدؼ إلى خملٜٔ

 داخمي إنييار عشاصخ قػة الجولة .
 
خمفات , والتخمز اآلمغ ومغ ناحية أخخػ فقج ارتبط أيزًا بسفاليع إعادة تجويخ الس    

السرادر الصبيعية لبعج البيئي ىػ االىتساـ بإدارة ايات , ويسكغ أف نقػؿ أف امغ الشف
وىػ العسػد الفتخؼ لمتشسية السدتجامة وبرػرة رئيدة تخكد عمى كسية السرادر 
الصبيعية ونػعيتيا عمى الكخة األرضية وعامل االستشداؼ البيئي ىػ أحج العػامل التي 

إلدارة السرادر  رض مع التشسية السدتجامة , لحا نحغ بحاجة إلى معخفة عمسيةتتعا
الصبيعية لدشػات قادمة متعجدة مغ أجل الحرػؿ عمى شخائق مشيجية تذجيعية 
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ومتخابصة مع إدارة نطاـ البيئة لمحيمػلة دوف زيادة الزغػشات عمييا . )ديب وميشا , 
ٕٜٓٓ  :ٜٗٓ. )                  
ويؤكج الستخررػف اف التعميع العاـ يدعى الى تدويج الصبلب بالسعمػمات         

والسيارات والكيع التي تفيجىع في حياتيع العسمية ويعسل عمى تشسية العسميات العقمية 
لسػاصمة التعمع ويديج مغ قجراتيع عمى أداء السيسات واألعساؿ وعمى كيفية التعامل مع 

 ( .The world Bank,1995,36السعمػمات والتكشمػجيا  )
ويذيخ عبج ربو إلى أف التعمع يعج استثسار شػيل السجػ يتجدج في تشسية الثخوة       

البذخية ويعج عػائج اقترادية أكبخ مغ ذلظ االستثسار في رأس الساؿ الصبيعي , ويديع 
 في تحويب الفػارؽ االجتساعية واالقترادية بيغ أفخاد السجتسع كسا يديع في الحخاؾ
االجتساعي واالقترادؼ مغ مدتػيات معيذة أقل مغ مدتػيات أعمى عمى السجػ 

 ( .ٓٗ: ٜٜٗٔالصػيل )عبج ربو ,
ومغ أولػيات التخبية السدتجامة في جسيع مخاحل التعميع : التخبية لمسػاششة ,         

بية التعاونية التخبية البيئية والرحية والدكانية ,التخبية التقشية , التخبية االبجاعية , التخ 
 ( .ٔٔ:  ٕ٘ٓٓ,التخبية واالقتراد الخقسي )عقج االمع الستحجة , 

والتعميع في حج ذاتو مغ حيث عجد  سشػات الجراسة ليذ ضسانًا لتحقيق         
أىجاؼ التشسية الذاممة , وانسا نػعية ىحا التعميع ودرجة كفايتو وارتباط أىجافو بػاقع 

ت التشسية الذاممة . ىي السحجدة لشتائج ىحه العمسية السجتسع وشبيعة العرخ ومتصمبا
ويتأثخ التعميع بجوره بالتخبية غيخ الخسسية والشطاـ االسخؼ واالقترادؼ والدياسي لمجولة 
والسدتػػ السعخفي والتكشمػجي والشدق الكيسي الدائج ويؤثخ بجوره فييا محجدًا درجة 

: ٕ٘ٓٓذاممة بالسجتسع . )الػرثاف , المداىستيا في تحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة 
ٙ . ) 
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وتمخز الباحثة أىسية العبلقة بيغ التعميع والتشسية السدتجامة عمى وفق محجدات بيغ 
اليػندكػ السقاـ في مجيشة بػف األلسانية وعقج االمع الستحجة التعميع مغ أجل   مؤتسخ

 ٕٗٔٓف عاـ , ومؤتسخ شػكيػ في اليابإٗٔٓإلى  ٕ٘ٓٓالتشسية السدتجامة مغ 
)التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة ( إف لمتعميع دورًا بالغة األىسية في بخعاية اليػندكػ 

 تحقيق التشسية السدتجامة مغ مجسػعة محاور , يسكغ ايجازىا باآلتي : 
(2-3,2009 ,UNESCO ) 
 إف التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة يعصي وجية ججيجة لمتعميع والتعمع لمجسيع -

: فيػ يخوج لتعميع بجػدة أفزل , يدتػعب الجسيع ببل استثشاء كسا أنو يدتشج إلى الكيع 
 والسبادغ والسسارسات الزخورية لسػاجية التحجيات الحالية والسقبمة برػرة فعالة .

إف التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة يجعل األفخاد ممتدميغ أخبلقيًا , ويتستعػف  -
سذاركة والذفافية ة مكتسمة ومجتسع متعاوف قائع عمى البقجرات عالية , وشخري

والعجالة ويذجد عمى التخابط القائع بيغ البيئة واالقتراد والسجتسع )عقج االمع الستحجة , 
ٕٓٓ٘ :ٛ. ) 

تذجيع التشسية السدتجامة في مجاؿ التعميع عمى تذخيز احتياجات االفخاد  -
جافيع وتػافخ السرادر السبلئسة لتحقيق لمتعمع والتعميع والسزي ُقجمًا نحػ صياغة أى

ىحه االىجاؼ وتصبيق استخاتيجياتيع فزبًل عغ الكياـ بتقييع نتائج العسمية التعميسية 
 بخمتيا .

إف لمتعميع دورًا ميسًا في تحقيق التشسية السدتجامة وذلظ مغ خبلؿ ايجاد الحمػؿ  -
 لجسيع السذكبلت الجولية والسحمية عمى الدػاء.

يع عمى تخسيخ مفيـػ التشسية السدتجامة في عقػؿ الذعػب واألفخاد يعسل التعم -
  . Schnid,2010,25)األمخ الحؼ يشعكذ عمى تحقيق مفيـػ جػدة الحياة )
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 ثانيًا : دراسات سابقة : 
 ( :1155دراسة حالوة ) -5
ُأجخيت الجراسة في القجس ورمت إلى معخفة دور البحث العمسي في دعع         

التشسية السدتجامة في جامعة القجس , وما دور اإلدارة في تذجيع البحث العمسي في 
استعساؿ السشيج الػصفي إذ كانت نتيجة الجراسة اف دائخة البحث العمسي تجعع الباحثيغ 

طع مجاالت التشسية والتصػيخ في مخافق الجامعة بقػة , كسا اضيخت الجراسة اف مع
 نتيجة الجعع الخارجي وجيػد االدارة الُعميا وال سيسا في مجاؿ التسػيل .

 وأوصت الجراسة بسا يأتي :       
أوصت الجراسة بعجـ اىساؿ ما جاء مغ تػصيات في االبحاث التي تشاولت       

وضخورة البحث عغ أبخز السذكبلت  التشسية وتحقيق العبء األكاديسي لمباحثيغ ,
والسعػقات التي تعيق التشسية وتصػيخ الجامعة , وتػافخ إمكانيات مادية ومعشػية , 
ومخاكد أبحاث بأجيدة حجيثة , ومشاخ يرمح لئلبجاع والبحث العمسي . )حبلوة , 

ٕٓٔٔ :ٕ) . 
 ( :1155دراسة بركات وعهض ) -1

ُأجخيت ىحه الجراسة في القجس ورمت إلى استصبلع آراء عيشة مغ أعزاء         
ىيئة التجريذ في بعس الجامعات العخبية حػؿ واقع الجور الحؼ تسارسو ىحه 
الجامعات في تشسية السجتسع , السعخفة واضيخت الجراسة دور الجامعات في اعجاد الفخد 

 تػليج السعخفة بسدتػػ متػسط .بسدتػػ قػؼ , وتشسية مجتسع السعخفة , ومجاؿ 
 وأضيخت الجراسة الشتائج اآلتية : 

إف دور الجامعة العخبية كاف أكثخ قػة في مجاؿ إعجاد الفخد ولكغ ذلظ اقل في        
مجاالت تشسية مجتسع السعخفة وتػليج , وىػ ما تؤكج أىسية قياـ الستخرريغ 

لتشسػؼ السجتسعي في مجاالت بالتخصيط لدياسات التعميع العالي لتصػيخ الجور ا
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السعخفة , وعمى الجامعات مج جدػر مغ السذاركة والتعامل بيغ مؤسدات االنتاج 
واالقتراد وضساف عبلقات متبادلة معيسا إليجاد الجعع السالي البلـز لمتشفيح لبخامج 

 ( .ٔ: ٕٔٔٓاالكاديسية والبحثية وال سيسا التكشمػجيا والسعمػمات .)بخكات وعػض , 
 ( :1151ياسين )اسة در  -3

اجخيت ىحه الجراسة في دمذق ورمت إلى معخفة السزسػنات التخبػية في بخامج        
 التشسية السدتجامة لمسخأة الخيفية في سػريا وذلظ باإلجابة عغ الدؤاؿ اآلتي : 

ما السزسػنات التخبػية في بخامج التشسية السدتجامة لمسخأة الخيفية في سػريا ؟ اتبعت 
( ٕٓٚلسػضػع البحث بمغت عيشية البحث ) لسبلئستوثة السشيج الػصفي التحميمي الباح

 ( .ٜٕ-ٕ: ٕٕٔٓامخأًة ريفية , تع اختيارية مشطسة )ياسيغ ,
 ( : 1151دراسة هاشم : ) -9

اجخيت ىحه الجراسة في مرخ ورمت إلى بشاء بخنامج تعميع مقتخح أوقف أبعاد        
التشسية السدتجامة لصبلب السعمسيغ في كمية التخبية , باإلجابة عغ التداؤؿ اآلتي :ما 
فعالية بخنامج تعمع ذاتي مقتخح لصبلب السعمسيغ في كمية التخبية )شعبتي الجغخافية 

  ػء أبعاد التشسية السدتجامة ؟راسات االجتساعية( في ضوالج
 وقج تػصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية :      

وجػد فعالية لمبخنامج السقتخح لصبلب السعمسيغ في تحقيق أىجافو . )ىاشع ,  -
ٕٕٓٔ  :ٔ-ٕ. ) 

 منهجية الثحث واجراءته الفصل الثالث :
 : منهج البحث واجراءاته 

يتزسغ ىحا الفرل عخضًا لسشيج البحث , واالجخاءات التي اتبعتيا الباحثة ,      
 وتتمخز بسجتسع البحث وعيشتو وأداءتو والػسائل االحرائية السعجة فيو .
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 منهج البحث :  -5
اتبعت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي لتحميل محتػػ كتاب السصالعة لمرف      

السدتجامة , ويدتشج السشيج الػصفي عمى رصج  الثالث الستػسط في ضػء التشسية
ضاىخة أو حجث معيغ بصخيقة كسية أو نػعية في وقت محجد , أو في أوقات متعجدة 
لغخض تعخؼ الطاىخة أو الحجث مغ حيث السحتػػ والسزسػف , والػصػؿ إلى الشتائج 

 ( .٘ٚٔ: ٜٜٓٔوالتعسيسات التي تداعج عمى فيع الػاقع وتصػيخه )داود , 
 مع البحث وعينته :مجت -1

يتحجد مجتسع البحث الحالي بكتاب السصالعة لمرف الثالث الستػسط في         
لجشة مغ والحؼ تع تأليفو مغ قبل  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعخاؽ والسقخر تجريدو لمعاـ الجراسي 

-ٕٙٔٓمجيخية السشاىج العامة التابعة لػزارة التخبية العخاقية الصبعة الدادسة لدشة )
ٕٓٔٚ) . 

( صفحًة ٕٖٔويبمغ عجد صفحات كتاب السصالعة لمرف الثالث الستػسط )        
( مػضػعًا , وفيسا يأتي وصف لكتاب السصالعة لمرف الثالث ٖٙوعجد مػضػعاتو )
 ( يػضح ذلظ :ٔالستػسط والججوؿ )

 (5جدول )
 السػضػعات السقخر تجريديا لمرف الثالث الستػسط : 

 اتعدد الرفح المهضهعات التدمدل
 ٚ-٘ حق اآلباء عمى األبشاء  –مغ القخآف الكخيع  ٔ
 ٓٔ-ٚ ِبخ الػالجيغ  –مغ الحجيث الذخيف  ٕ
 ٘ٔ-ٓٔ تػأماف الشخمة واإلنداف  ٖ
 ٙٔ-٘ٔ عبج القادر رشيج الشاصخؼ  -سمصانة الذجخ ٗ
 ٜٔ-ٙٔ كعب بغ زىيخ  –الُبخدة  –بانت سعاد  ٘
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 ٕٓ-ٜٔ حداف بغ ثابت  –( الخسػؿ )صمى هللا عميو وآلو مجح ٙ
 ٖٕ-ٕٓ لحؼ اإلصبع العجواني –شخيق الشجاح  ٚ
 ٕٙ-ٕٖ سبحاف مغ يفّخؽ ويجسع ٛ
 ٖٓ-ٕٙ البرخؼ لمحدغ  –اإلماـ العادؿ  ٜ

 ٖٗ-ٖٓ األسجؼلمكسيت بغ زياد  –ىاشسيات  ٓٔ
عبجهللا  -الشاسظ وابغ عخس –مغ قرز كميمة ودمشة  ٔٔ

 بغ السقفع
ٖٗ-ٖٜ 

 ٗٗ-ٜٖ ألبي عثساف الجاحع –البخبلء مغ نػادر  ٕٔ
 ٛٗ-ٗٗ شياب الجيغ األبذييي –صػف المداف  ٖٔ
 ٕ٘-ٛٗ جسيل بثيشة  -فخح الػاشػف  –مغ الذعخ العحرؼ  ٗٔ
 ٘٘-ٕ٘ العخاقيػف الذبظ  ٘ٔ
 ٜ٘-٘٘ وصية اإلماـ عمي البشو الحدغ )عمييسا الدبلـ( ٙٔ
 ٗٙ-ٜ٘ لبجيع الدماف اليسجاني –السقالة السػصمية  ٚٔ
 ٚٙ-ٗٙ جسيل صجقي الدىاوؼ  -الكادحػف في زراعة األرض ٛٔ
 ٕٚ-ٚٙ مشاضخة الخاعي والفبلح  –مغ األدب الدػمخؼ  ٜٔ
وصية عسخ )رضي هللا تعالى  –مغ آداب الرحابة  ٕٓ

 عشو( لمخميفة مغ بعجه 
ٕٚ-ٚٙ 

 ٜٚ-ٙٚ قيذ بغ السمػح –القمب كالقصاة  ٕٔ
 ٕٛ-ٜٚ شاغػر -والسػكب الخمفيالبيت  –قرائج الصفػلة  ٕٕ
 ٚٛ-ٕٛ الذسعة الحشػف اسساعيل أكبخ دمحم –القرة القريخة  ٖٕ
 ٜٓ-ٚٛ دمحم ميجؼ الجػاىخؼ  –إلى الذباب  ٕٗ
 ٜٗ-ٜٓ الصبيعة مرجر اإللياـ الفشي  ٕ٘
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 ٜٜ-ٜٗ أربيل مغ مجف العخاؽ العخيقة ٕٙ
 ٖٓٔ-ٜٜ عشتخة بغ شجاد –يا دار عبمة  -مغ معمقة عشتخة ٕٚ
 ٘ٓٔ-ٖٓٔ ىجنة صمح الحجيبة  ٕٛ
 ٖٔٔ-٘ٓٔ أرندت ىسشغػاؼ  -الذيخ والبحخ ٜٕ
 ٛٔٔ-ٖٔٔ معخوؼ عبج الغشي الخصافي –الغخوب  ٖٓ
 ٕٔٔ-ٛٔٔ التمػث البيئي ٖٔ
 ٕٗٔ-ٕٔٔ دمحم عبج الجبار الذبػط –العػلسة  ٕٖ
 ٕٛٔ-ٕٗٔ عبج الػىاب البياتي –إلى اخػاني الذعخاء  ٖٖ
 ٖٔٔ-ٕٛٔ العمعمثمث  ٖٗ
 أداة البحث :  -3

كتاب السصالعة لمرف الثالث الستػسط لسا كاف ىحا البحث يخمي الى تقػيع          
في العخاؽ في ضػء أبعاد التشسية السدتجامة , فقج تبشت الباحثة أبعاد التشسية السدتجامة 

 (ٕ٘ٔٓالسعجة مغ قبل الباحث . )السشجالوؼ , 
الخبخاء والستخرريغ في مجاؿ شخائق تجريذ المغة  وقج تع عخضو عمى مجسػعة مغ

 ( .ٔالعخبية , ومشاىج التجريذ والكياس والتقػيع , ممحق )
 صدق األداة :  -9

:  ٕٓٔٓالرجؽ ىػ أف تكيذ األداة بالفعل ما أعجت لكياسو )الشجار ,          
ستبانة ( ولمرجؽ أىسية كبيخة في تحجيج قيسة اإلختبار ومغداه ولتحقيق صجؽ االٕٓٛ

الطاىخؼ عخضت عمى عجد مغ الخبخاء والستخرريغ في شخائق التجريذ والسشاىج 
في مجػ صبلحية فقخات والكياس والتقػيع والمغة العخبية . لبياف آرائيع ومبلحطاتيع 

% مغ اتفاؽ اآلراء ٓٛاالستبانة لتحقيق ىجؼ البحث , وقج اعتسجت الباحثة عمى ندبة 
 ( .ٕبيغ الخبخاء . ممحق )
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 ثبات التحميل :  -1
ويقرج بالثبات أف يعصي االختبار نتائج مساثمة أو مقاربة قي قياس الطاىخة           

 ( ٛ٘ٗ: ِٕٔٔٓسل أكثخ مغ مخة )الخداعمة , عإذا استُ 
( الستخخاج معامل االتفاؽ SCOTTولحداب ثبات التحميل استعسمت الباحثة معادلة )

(1968:195 SCOTTوقج اتبعت الباحثة اس ) : مػبيغ لتحجيج ثبات التحميل 
 االتفاؽ عبخ الدمغ بفاصل زمشي قجره اسبػعيغ . -ٔ
 االتفاؽ بيغ الباحث ومحمل آخخ في تحميل محتػػ الكتاب . -ٕ

 (ٕ)وكانت معامبلت االتفاؽ في الثبات كسا بيغ في الججوؿ       
   (1جدول )                            

 معامل الثبات نػع االتفاؽ ت
 %ٜٔ عبخ الدمغ ٔ
 %ٖٜ بيغ الباحث ومحمل آخخ ٕ

 الهسائل االحرائية : -6
 استعسمت الباحثة االحرائية        
 اآلتية :

 التكخار والشدبة السئػية . -ٔ
  .( اليجاد ثبات التحميلSCOTTمعادلة )  -ٔ

 H= الثبات 
P0 =  مجسػع االتفاؽ الكمي                                  

= pe  مجسػع الخصأ في االتفاؽ                              
            أكبخ اتفاؽ مسكغ                =1                  

            (Scott,1968 : 190) 

Po - pe 
Pe 1- 
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 نتائج الثحث/ الفصل الراتع
يتزسغ ىحا الفرل عخضًا لمشتائج التي تػصل إلييا البحث ومغ ثع تفديخىا ,         

وذلظ في حجود السعاييخ التي حجدت مدبقًا , والكتاب السجرسي الحؼ اختبخ كسجتسع 
 لمبحث . 

 أواًل : عرض النتائج :
لئلجابة عغ الدؤاؿ الخاص بسدتػػ تػافخ أبعاد التشسية السدتجامة في كتاب         

 سصالعة لمرف الثالث الستػسط في العخاؽ ؟ال
ثع تحميل البيانات التي تع الحرػؿ عمييا مغ تحميل الكتاب , واستعسمت         

الباحثة الشدبة السئػية لمػصػؿ إلى الشتائج , واسفخت نتائج التحميل االحرائي عغ 
, إذ َمّثل  تػافخ أبعاد التشسية السدتجامة في كتاب السصالعة لمرف الثالث الستػسط

( مغ السجسػع ٕٛ,ٕٛوبشدبة مئػية ) (ٕٛالبعج االجتساعي السختبة األولى بتكخار )
( تكخارًا  , في حيغ مثل البعج االقترادؼ السختبة الثانية ٜٜالكمي لمتكخارات البالغة )

( تكخارًا ٜٜلمتكخارات البالغة )( مغ السجسػع الكمي ٕٗ,ٕٗ( وبشدبة مئػية )ٕٗبتكخار )
( مغ ٕٙ,ٕٙ( وبشدبة مئػية )ٕٙوجاء البعج البيئي في السختبة الثالثة بتكخار ), 

 ( تكخارًا .ٜٜالسجسػع الكمي لمتكخارات البالغة )
  ( يػضح ذلظ .ٖوالججوؿ )

 (3جدول )
 الشدبة السئػية ألبعاد التشسية السدتجامة في كتاب السصالعة لمرف الثالث الستػسط  

 ندبة تػافخه تكخاراتو الكتاب البعج
 ٕٛ,ٕٛ ٕٛ السصالعة االجتساعي 
 ٕٗ,ٕٗ ٕٗ السصالعة االقترادؼ

 ٕٙ,ٕٙ ٕٙ السصالعة البيئي
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 تفدير النتائج :
في ضػء الشتائج التي عخضت والتي بيشت اف ندبة البعج االجتساعي في كتاب        

السصالعة لمرف الثالث الستػسط جاءت مختفعة ججًا تمييا الشدبة السئػية لمبعج 
 االقترادؼ ثع البعج البيئي ويسكغ أف نفدخ ذلظ بسا يأتي :  

 إف الكتاب حػػ عمى أبعاد التشسية السدتجامة . -ٔ
 الكتاب عمى البعج االجتساعي والبعج االقترادؼ وأىسل البعج البيئي .ركد  -ٕ
لو تكخارًا وىحا إف كثيخًا مغ السؤثخات الفخعية لكل بعج مغ االبعاد الثبلث لع يطيخ  -ٖ

 يعشي وجػد ضعف في تختيب الكتاب ومػضػعاتو إذا أثقل بعج عمى حداب بعج آخخ .
  : االستنتاجات 

 في ضػء الشتائج التي اسفخ عشيا البحث الحالي تػصمت إلى استشتاج ما يأتي :     
 إف أبعاد التشسية السدتجامة قج تػافخت في الكتاب وندب متفاوتة . -ٔ
تديع أبعاد التشسية السدتجامة بتثكيف الجيل الشاشئ بأىسية الفخد , وأواصخ التخابط  -ٕ

 لؤلجياؿ القادمة . االجتساعي وضخورة السحافطة عمى الثخوات خجمةً 
إف اشبلع الصمبة عمى أبعاد التشسية السدتجامة لو دور ميع في االفادة مغ االبعاد  -ٖ

 في حياة الفخد لتقػيع اسمػب حياتو بشحػ عاـ ومدتقبمي .
 : التهصيات 
 اجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية عمى شمبة السخاحل االعجادية والجامعية . -ٔ
لسدتجامة في بشاء البخامج التعميسية والكتب الجراسية لمسخاحل اعتساد أبعاد التشسية ا -ٕ

 الجراسية كافة.
 ضخورة تعخيف مجرسي المغة العخبية ومجرساتيا بأبعاد التشسية السدتجامة . -ٖ
 : المقترحات 
 اجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية عمى شمبة السخاحل االعجادية والجامعية . -ٔ
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 الحالية عمى مػاد دراسية أخخػ .اجخاء دراسة مساثمة لمجراسة  -ٕ
اعجاد بخامج لتجريذ المغة العخبية عمى وفق أبعاد التشسية السدتجامة لصمبة السخحمة  -ٖ

 االبتجائية والثانػية .
 

 المرادر : 
 : المرادر العربية 
اعجاد وترشيف ,  ٖابغ مشطػر , أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم : لداف العخب , ج -1

 .ٜٙ٘ٔإحياء التخاث العخبي , بيخوت , : يػسف الخياط , دار 
 ـ .ٜٜٓٔىػ /ٓٔٗٔابغ مشطػر , لداف العخب , دار صادر , بيخوت ,  -2
دي , القاىخة دار الشيزة , أبػ حصب , فؤاد, وعثساف أحسج : التقػيع الشف -3

 .ـٜٜٜٔ
بخكات , زكخيا زياد , وعػض , أحسج )دوافع دور الجامعات العخبية في تشسية  -4

عيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ فييا , شػلكـخ  –مغ وجية نطخ مجتسع السعخفة 
 ـ.ٕٔٔٓفمدصيغ , 

التسيسي , عػاد جاسع دمحم : تػضيف مرفػفة الكيع في السشاىج الجراسية , بغجاد ,  -5
 ـ.ٕ٘ٓٓ

التسيسي , عػاد جاسع دمحم : السشاىج الجراسية , مفيػميا , فمدفتيا , نطخياتيا ,  -6
غجاد , ا , تصػيخىا , مكتب الفػف لمتحزيخ الصباعي , ببشاؤىا , تشفيحىا , تقػيسي

 ـ .ٕٙٓٓ
الجاحع , أبػ عثساف عسخو بغ بحخ : البياف والتبييغ , عبج الدبلـ دمحم ىاروف ,  -7
 ـ.ٜ٘ٛٔ, مكتب الخانجي , القاىخة ,  ٘ط
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عع التشسية السدتجامة , دراسة حالة \حبلوة جساؿ : دور البحث العمسي في د -8
مجمة عمسية محكسة ترجر عغ  -أماراياؾ –جامعة القجس في الزفة الغخبية 

 ـ .ٕٔٔٓاالكاديسية األمخيكية العخبية لمعمـػ والتكشمػجية , السجمج الثاني , 
البحث التخبػؼ , مصابع  داود , عديد حشا , وأنػر حديغ عبج الخحسغ . مشاىج -9

 ـ.ٜٜٓٔدار الكسة لمصباعة والشذخ , 
سميساف , ميشا, )التخصيط مغ أجل التشسية السدتجامة( ,  –ديب , رويجة   -11

 ـ.ٜٕٓٓلعجد األوؿ , سػريا , , داود : اجامعة دمذق لمعمـػ اليشجسية , ا
لرف ساف , ساججة , داود : تقػيع ميارات القخاءة الجيخية لجػ تبلمحة اسم -11

 الدادس االبتجائي )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة( .
معاييخ تحميل الكتب السجرسية في إشار مشيج  سعيج , محسػد وعسار محسػد : -12

 ـ.ٜٜٙٔالبحث التخبػؼ , دار السعارج الجولية لمشذخة , الخياض , 
سػسػر , فخديشاف دؼ : عمع المغة العاـ , تخجسة يػئيل يػسف عديد , دار  -13

 ـ.ٜ٘ٛٔية , بغجاد , آفاؽ التخب
العخبية في التشسية السدتجامة , الدشبل , عبج العديد عبجهللا , دور السشطسات  -14

ػلية مغ في الػشغ العخبي ال األمغ مدئوورقة عسل مقجمة إلى مؤتسخ التشسية واأل
 ـ .ٕٔٓٓالسجتسع ( , الخياض , 

شياب , الديج عباس ىاشع عمػؼ , التشسية االقترادية في ضػء الفكخ   -15
دراسة مقارنة , ُأشخوحة دكتػراه عغ كمية االماـ األوزاعي , بيخوت ,  –االسبلمي 

 ـ .ٕٓٔٓ
ماـ اإل –شياب , الديج عباس ىاشع عمػؼ , معالع الفكخ التشسػؼ اإلسبلمي   -16

 .ـٕٚٓٓالعرسة , مسمكة البحخيغ ,  دارـ( نسػذجًا , عمي بغ أبي شالب )عميو الدبل
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)اآلثار االقترادية والسالية لتمػث البيئة ووسائل الحساية الذيخ , صالح دمحم ,  -17
مشيا ( , الصبعة األولى , دار اشساع الفشية لمصباعة والشذخ , القاىخة , مرخ , 

 ـ .ٕٕٓٓ
اسة الصعسة , صالح جػاد : مذكبلت تجريذ المغة العخبية في مخحمة الجر  -18

الثانػية )عخض وتحميل آلراء مجرسي المغة العخبية ( , مؤسدة دار الكتب لمصباعة 
 ـ .ٕٜٚٔوالشذخ جامعة السػصل , 

شعيسة , رشجؼ أحسج , ودمحم الديج مشاع , تعمع العخبية والجيغ بيغ العمع والفغ  -19
 ـ .ٕٓٓٓ, دار الفكخ العخبي , القاىخة ,  ٔ, ط
دتجامة واألمغ االقترادؼ في ضل الجيسقخاشية الصػيل , رواء , التشسية الس  -21

 ـ.ٕٓٔٓوحقػؽ االنداف ( , زىخات , عساف , 
شبايبية , سميسة ما دور الدياسيات الشقجية االسبلمية في تحقيق تشسية مدتجامة  -21

في السؤتسخ الجولي التاسع لبلقتراد والتسػيل االسبلمي , كمية , بحث مقجـ لمسذاركة 
 ـ .ٕٔٔٓـػ الدييخ والعمـػ التجارية , الجدائخ , الجدائخ العمـػ االقترادية وعم

ضافخ , دمحم اسساعيل , ويػسف الحسادؼ : التجريذ في المغة العخبية , دار  -22
 ـ .ٜٗٛٔالسخيخ , الخياض , 

عصا , ابخاليع دمحم , السخجع في تجريذ المغة العخبية , مخكد الكتاب لمشذخ ,  -23
 ـ .ٕٙٓٓالقاىخة , 

عبج السجيج , السشطػر االسبلمي لمتشسية البذخية , مخكد العاني , اسامة  -24
االمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية , أبػ ضبي , األمارات العخبية الستحجة , 

 ـ .ٕٕٓٓ
عبج الغشي , عبػد, التخبية االقترادية في االسبلـ , القاىخة , مكتبة الشيزة  -25

  ـ . ٕٜٜٔالسرخية , 
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) التشسية السدتجامة والعبلقة بيغ البيئة واالقتراد ( , عبجهللا , عبج الخالق ,   -26
 ـ .ٖٜٜٔمجمة السدتقبل العخبي , مخكد دراسات الػحجة العبلربية , بيخوت , 

عبج ربو , عمي , اسيامات التعميع في دخل الفخد والسجتسع , وعبلقتيا   -27
جتسع بالحخاؾ االجتساعي والفػارؽ االقترادية وخفس ندب الفقخ بيغ أفخاد الس

رابصة التخبية الحجيثة , ( القاىخة , ٖٚ( الجدء)ٓٔالسرخؼ , دراسات تخبػية , السجمج )
 ـ .ٜٜٗٔ

العدل , ابخاليع , التشسية في االسبلـ  مفاليع وتصبيقات , السؤسدة الجامعية  -28
 ـ .ٜٜٙٔلمجراسات والشذخ والتػزيع , بيخوت , 

تجامة , مذخوع خصة تشفيح عقج االمع الستحجة التعميع مغ أجل التشسية السد  -29
 ـ .ٕٗٔٓ/ٕ٘ٓٓدولية , 

عقج االمع الستحجة التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة , مذخوع خصة تشفيح دولية  -31
 ـ.ٕ٘ٓٓ, 

غانع سسخ خيخؼ , معػقات التشسية السدتجامة في دوؿ العالع االسبلمي دراسة  -31
 ـ .ٖٕٔٓقاىخة , تحميمية بالتصبيق عمى جسيػرية مرخ العخبية , مكتبة مرخ , ال

الفقي , دمحم عبج القادر , ركائد التشسية السدتجامة وحساية البيئة في الدشة  -32
 ـ .ٕٓٔٓ, القاىخة , الشبػية 

قصب , دمحم , مشاىج التخبية االسبلمية , دار اسانع لمشذخ والتػزيع , شيخاف ,  -33
 . ٖ,طٖٕٓٓ

الفكخ , دار  ٔقصامي , يػسف واخخوف : اساسيات ترسيع التجريذ , ط -34
 ـ .ٕٔٓٓلمصباعة والشذخ والتػزيع , عساف , االردف ,

 ـ .ٖٜٛٔلصفي , احسج بخكات : الكيع التخبػية , دار السخيخ , الخياض ,  -35
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كامل , رايق ومييار مؤيج )التشسية السدتجامة : مفاليع واىجاؼ ( , المجشة  -36
 ـ ,ٕٛٓٓالتشفيحية لييئة السكاتب العخبية , 

شاىج وتصبيقاتيا التخبػية , وزارة التعميع والبحث العمسي دمحم , مجيج ميجؼ : الس -37
 ـ .ٜٜٓٔ, السػصل , 

مخعي , تػفيق , وحيمة , دمحم محسػد , شخائق تجريذ العامة , دار السيدخة  -38
 ـ .ٕٓٓٓلمشذخ والتػزيع والصباعة , عساف , 

تػفيق وآخخوف : شخائق التجريذ العامة , مشذػرات جامعة القجس مخعي ,  -39
 السفتػحة .

احبلـ عبج اليادؼ ياسيغ دور السشطسات غيخ  السعمػلي , ريسػف فزل هللا ,  -41
الحكػمية في التخبية مغ اجل التشسية السدتجامة , دراسة ميجانية لمسشطسات غيخ 

الحكػمية في محافطة البلذقية , مجمة جامعة تذخيغ لمبحػث والجراسات العمسية , 
 ـ.ٕٔٔٓ( , ٗ( عجد )ٖٖالسجمج )

الشجار , نبيل جسعة صالح , الكياس والتقػيع مشطػر تصبيقي مع تصبيقات  -41
 ـ .ٕٓٔٓدار الحامج لمشذخ والتػزيع , عساف األردف ,   ,spssبخمجية 

ىاشع , لبة ىاشع دمحم , بخنامج ذاتي مقتخح في ضػء أبعاد التشسية السدتجامة  -42
ػرة , جامعة عيغ الذسذ لمصبلب السعمسيغ بكمية التخبية , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذ

 .ٕٕٔٓ,مرخ,
, جامعة السمظ الػرثاف ,عجناف احسج :التخبية والتشسية بالسسمكة العخبية الدعػدية  -43

 ىػ.ٕٙٗٔسعػد ,كمية التخبية , بحث تخخج , 
ياسيغ , احبلـ عبج اليادؼ , السزسػنات التخبػية في بخنامج التشسية السدتجامة  -44

 لمسخاة الخيفية .
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 ( 5ممحق )                                     
 اسساء الدادة السحكسيغ في الحكع عمى صبلحية أبعاد التشسية السدتجامة :

 التخرز االسع ت
 شخائق تجريذ المغة العخبية  أ.د. سعج عمي زايخ  ٔ
 شخائق تجريذ المغة العخبية أ.ـ.د رحيع عمي صالح  ٕ
 إرشاد . إيساف حدغ جعجاف أ.ـ.د ٖ
 إرشاد نادرة جسيل حسجأ.ـ.د.  ٗ
 قياس وتقػيع أ.ـ.د. ىشج رحيع صبيح  ٘
 

 (1ممحق )
                                                                       اإلستبانة :

                                                                       استبانة السؤشخات الخاصة بالتشسية السدتجامة 
رة التعميع العالي والبحث العمسي                                                                         وزا

 جامعة بغجاد
 كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ اإلندانية 

 ة / البكالػريػسقدع العمـػ التخبػية والشفدي
 ـ/ أبعاد التشسية السدتجامة 

 االستاذ الفاضل ...........................................السحتـخ
 االستاذة الفاضمة ..........................................السحتخمة 

 تحية شيبة.. 
تخـو الباحثة إجخاء بحثيا السػسـػ بػ )تقػيع كتاب السصالعة لمرف الثالث        

الستػسط عمى وفق أبعاد التشسية السدتجامة( وقج تبشت الباحثة أبعاد التشسية التي 
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( ولسا تتستعػف بو مغ خبخة ودراية نزع بيغ أيجيكع ىحه ٕ٘ٔٓتبشاىا )السشجالوؼ 
لمسخحمة الستػسصة وابجاء آراءكع الدجيجة االستبانة لبياف مجػ صبلحيتيا 

 ومبلحطاتكع وتقبمػا شكخ الباحثة.
 المعايير لألبعاد الثالثة 

 البعد االجتماعي -5
 السبلحطات    غير صالح صالح السؤشخات       ت
    تعدز انتساء التمسيح لمسجتسع الحؼ يشتسي إليو. ٔ
    غخس روح التدامح والفخقة واالختبلؼ. ٕ
    الخرائز السذتخكة بيغ جساعات السجتسع الػاحج. ٖ
    تشسية حب السجرسة والسعمسيغ والبيئة السجرسية بشحػ عاـ. ٗ
السداعجة عمى فيع الجيسقخاشية وكيفية مسارستيا بشحػ سميع  ٘

 في الحياة العامة .
   

    تؤكج أىسية حب الػشغ والسػاششة . ٙ
    وواجباتو ودوره في بشاء وششو .تعخيف السػاشغ بحقػقو  ٚ
    تعدز قيسة التعاوف االجتساعي والعسل الجساعي. ٛ
    تعدز مفيـػ التعاير الدمسي بيغ أبشاء السجتسع الػاحج . ٜ

التعخيف بحقػؽ األشفاؿ بػصفيع المبشة األساسية لمبشاء  ٓٔ
 السدتقبمي لمسجتسع.

   

    الذعب الػاحج .تؤكج أىسية إحقاؽ الحق بيغ أبشاء  ٔٔ
    .لسحسػدة كالخحسة والخفق بالجيخافتعديد الكيع اإلندانية ا ٕٔ
    نبح األخبلقيات السحمػمة كالكحب والغر . ٖٔ
تعديد الكيع االجتساعية كاالخبلص واالمانة والتفاني في  ٗٔ

 العسل. 
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تأكيج أىسية تخشيج االستيبلؾ لسرادر الصاقة  ٔ
 تجشبًا لفقجىا .

   

نذخ الػعي بأىسية تشطيع الشسػ الدكاني لزساف  ٕ
 حياة كخيسة ألفخاد السجتسع.

   

التعخيف بأىسية التشسية االقترادية والعسل بيا  ٖ
 لمقزاء عمى الفقخ .

   

تشسية حب العسل والتفشغ بو وتشسية االبتكار  ٗ
واالختخاع كػنيا مغ الػسائل الستسسة لمتقجـ 

 السجتسع .االقترادؼ ونسػ 

   

تؤكج أىسية ايجاد فخص عسل ألبشاء السجتسع عمى  ٘
 نحػ متكافئ لمحج مغ ضاىخة الفقخ .

   

نبح االسخاؼ بكل أشكالو ألنو يعسل عمى استشداؼ  ٙ
 السػارد الصبيعية .

   

درء الحخوب ونبحىا لسا ليا مغ أثخ رئيدي في  ٚ
 استشداؼ مرادر الصاقة .

   

بػصفيسا مقجسيغ وكل مشيسا  ربط العمع بالعسل ٛ
 يكسل اآلخخ .

   

تؤكج أىسية التػزيع العادؿ لمثخوات عمى أبشاء  ٜ
 السجتسع كافة .

   

ٔ
ٓ 

تؤكج أىسية الثخوة الشفصية في بشاء االقتراد 
 الػششي .

   

ٔ
ٔ 

    تؤكج تطافخ الجيػد لمقزاء عمى ضاىخة الفقخ .
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 البعد البيئي 
غير  صالح السؤشخات            ت

 صالح
 السبلحطات       

تعديد مفيـػ االحتخاـ لعامل الشطافة  ٔ
 كػنو مغ يحافع عمى البيئة .

   

تؤكج أىسية السحافطة عمى البيئة بخمي  ٕ
 الشفايات في مكانيا السخرز ليا .

   

السحافطة عمى السػارد الصبيعية  ٖ
 والدعي لتقميل تمػثيا .

   

السداعجة لمقزاء تعخِّؼ الدبل السيسة  ٗ
 عمى التمػث البيئي .

   

تؤكج أىسية اكتذاؼ مرادر بجيمة  ٘
لمصاقة تقمل مغ التمػث البيئي كالصاقة 

 الذسدية وقػة الخياح .

   

تؤكج أىسية السحافطة عمى الثخوة  ٙ
السائية ألف الساء سخ الحياة وىي 

مرجر ميع مغ مرادر الثخوة 
 الدسكية .

   

بأنػاع التمػث البيئي ُتعخِّؼ الصالب  ٚ
 وسبل القزاء عمييا .

   

أىسية الشطافة ودورىا في السحافطة  ٛ
 مى الرحة وتقميل انتذار االمخاض ع
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إقامة االنذصة الرفية والبلصفية  ٜ
التي تداعج في الحفاظ عمى البيئة 

 السجرسية . 

   

تؤكج التػعية باستثسار السرادر  ٓٔ
 الصبيعية عمى نحػ أمثل .

   

التذجيع عمى تجويخ الشفايات الرمبة  ٔٔ
بشحػ خاص باستعساليا كأعساؿ يجوية 
مفيجة أو إقامة مرانع خاصة بتجويخ 

 الشفايات .

   

 
 
 


