
1 
 

ابب ألول   

ٔأساس َات امححر 

 خلفِة امححر: امفطل ألّول 

ّة و , حلِلة امخؼلمي يه معلَة هضوج هوغَة احلَاة َّة ٍكون إلوسان ان ًفيم املؼنًو هبذه معل

 وذلاكل امخؼلمي خعوة همّمة يف .كَفِّة جشـَل همام احلَاة و احلَاة احللِلة ملاذا و, امعحَؼة احلَاة

حتسني موارد امخرشًّة ابمخؼلمي , ٕاهْدووس َا ٕاحدى من امحالد امنّامِة. حتسني حودة موارد امخرشًّة

ة من حاةل امخؼلمييا. هممّ   .فال ؾراتة ٔأن ًلال ٔأن رؤًة ثلّدم ألمَّ

حاةل امخؼلمي يف امحالد امنّامِة خيضع من ٔأهواع املسبةٔل فهيا ملرافق وامحنِة امخحخَة ؿري 

مس خوى امخؼلمي يف ٕاهدووس َا ىو . إلكذطاص املرتَّة انكص وؿريىا, ٕارثفاع حلكفة امخؼلمي, مالمئ

َّة ّة, املدرسة إلتخدائ َّة يف امخؼلمي همّم مخحسني موارد , واملدرسة امثنًو واملدرسة ألمومِّة و املك

َّة. امخرشًّة َّة . ٔأحد ملّوم ٕاكامة موارد امخرشًّة ىو املك ىو رائد ٕاكامة ثرشًّة " ترتى دارىم"لك

َّة اميت ل ًلذرص ػىل اذلاكء امفكرى تل ٔأًضا اذلاكء امروىح و امؼلل مكن حلكفة  امندووس 

املرثفؼة وؿري اجملاهَة من احلكومِّة جسخة  كثري ل ٌس خعَؼون مواضةل ثؼلمييم ػىل مس خوى 
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َّة مشخص دلًو . ومكن ثوخد ٔأن جس متر امخؼلمي اىل املكَة ثسخة مساػدة حلكفة اموادلٍن. املك

ادلوافع كحرية نللكَة فس َحاول ٕاجياد احلال حّّت ٍمتكّن ادلراسة دون ٕازلال اموادلٍن تعًرق املكَة 

 . ٕازنا امؼمل

 ان امخؼلمي 1930ػىل امكوهـٌرس ابرك ظالب ألوىل س نة "  يك جهر دًواهخار"واحض 

امؼلل و حسم , (امشحطَة, حوىر امشئ)اكن اجليود امرومِة اىل ثؼٍزز منو ألخالق , معوما

حِاة ومؼُسة ٔأظفال ثؼلمي املوافق , ل ثنفطل حبَر ٔأن خمعط اممكل من احلَاة, الاظفال

 .تؼامليم

 غن امنظام امخؼلمي اموظين ىو امؼملَة امخفاػل 2003 س نة 20امخؼلمي وفلا نللاهون رمق 

  .تني امعالب و املخؼلمني و مطادر امخؼمل ىف تُئة امخؼمل

كامت ٔأّن امخؼلمي ىو ٕاغامل ٕادارة امحُئة كطدا " ٕاًندة مقس َة"امّت هللت " وفلا مريضو"ٕاّما 

َّنة  امخؼلمي تعًرلة ثس َعة ان ثؼّرف ػىل ٔأهنا .ىف وضع هفسيم ثشلك ٕاجيايب ػىل امظروف املؼ

 .حماوةل نلخبٔزري ػىل امؼاظفة و املفكِّّرة و امروحِة امشخص حًرد ٔأن ثخؼمّل إبدارثو
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انلـة امؼرتَة ىه امطوت اذلى ًظير , ٕاّما ثؼًرَف انلـة امؼرتَة ػىل املؼجم اموسط ًلال

َّة ثؼمّل ألحِال املسلمني ىف امؼرض .اجملمتع مَحلّؽ غرضيم  انلـة امؼرتَة واحدة من انلـة ألحنح

ٔلّن امـامحَة امناس املسلمون هلم املرأٓن , ىف ٕاهدووس َا ثؼمّل انلـة منذ سن مدكرة. منذ املاض

  .اذلى ًزنل ابنلـة امؼرتَة

كون املؼمّل املُرسٍن  امخؼلمي انلـة امؼرتَة ىه حماوةل مخؼلمي امعالب مخؼمّل انلـة امؼرتَة ٍو

مثل ًفيم , تدنظمي امؼنارص املخؼددة نلحطول ػىل إلىداف ًخلن ػمل انلـة و همارة انلـة امؼرتَة

 .و ؿريه, جيؼل املكمة ابنلـة امؼرتَة, املادة انلـة

وفلا مظيور اهدشار , امخؼلمي انلـة امؼرتَة ًؼرف اجملمتع منذ كرون, نلمنعلة ٕاهدووس َا

ىف املؤسسات امخؼلميَخو انلـة امؼرتَة ٍكون . و كد زخت ىذا تؼدد املؼيد ىف امحدل. الاسالم

ر امللدل ىف املؼيد امؼرص اانلـة امؼرتَة مُس ٕاس خخدام ىف . ألدب امزامِة نلعالب حّت ثعٍو

 .   ومكن ىف ٕاس خخدام امخطال نلعالب, ادلراسة فلط
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ًحدء من مدرسة إلتخدائَة اىل اجلامؼة , خاضة ػىل خط مدرسة امرتتَة إلسالمِة

َّة نلعالب ىذه ثوخد ىف املناجه و ألدب اذلي . إلسالمِة حكون انلـة امؼرتَة امللعوغ

 .  ٕاس خخداهما ثوخو امعالب ٕلثلان انلـة امؼرتَة وفلا املرحةل من امخؼلمي

ؼة اجلامؼة يه . هظر ألمّهة امخؼلمي جية ان ًمت فضال من اخل احلطول ػىل امنخاجئ املخوكِّ

مؤسسة ذات منظمة مرثحة تدكة و ًمت ختعَط مجَع اوشعهتا غن كطد جسّمى املناجه ادلراسة 

: وىو

امعالب /سلوك ٔأٔلظفال, امخوسع/و ثؼمَق, و حتسني, مساػدة امحُئة ألرسًة مخؼلمي .1

ر املواىة  .اذّلٍن ًمت احضارمه من امؼائةل و مساػدة يف ثعٍو

َّة امعالب من خالل املناجه ادلراسة ذلكل .2 ر خشط  :ثعٍو

 .مع اضدكاهئم و اجملمتع احملَط, ثواضل امعالب و احملارضٍن و املوظفني .أٔ  

 .ًخؼمّل امعالب امخنظميَة او ثؼرف ألهضحاط .ب 

 .اػداد امعالب مٔلهـامس ىف اجملمتع ػىل ٔأساس املؼاًري امسائدة .ج 
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مكن , امخؼلمي انلـة امؼرتَة ىف اجلامؼة إلسالمِة احلمكَة كندارى مس مترة منذ ثبٔسُسو

 وكد ثوخد امخمنَة  2006ػلّمت منذ س نة "كام كامت .  ثوخد امخمنَة من ؾسرتاثَجَة و ظًرلذو

و ىف احلاةل إلخذطاضت غندما امرتتَة مل ًمت امخحدًل , ًحدء من املناجه مّث ًحادل تدراسة لّك مهنا

 . "ىناك انلـة امؼرتَة ألول ٕاىل انلـة امؼرتَة امسادسة  والٓن ٕاّل انلـة امؼرتَة ألول و امثاين

املؼمّل ىو امفاػل امرئُىْس ىف امخؼلمي ذلكل . امخؼلمي ىو اجليد ًلوم تو املؼمّل مخؼلمي امعالب

 غن املؼلمني و 2005 س نة 14ان املودل املاهون رمق . جية ػىل حتسني حوغَة املؼلّمني

ة واملدرة , و املدرة امشخضَة, احملارضٍن جية ػلهيم ًخلنون ارتع كفاءات ىّن املدرة امرتتًو

, و املُرس, و ادلافع, ٔلّن جية املؼمّل ان ٍكون املادٍرن ػىل امشيَق. واملدرة امليَنة, ألحامتغَة

ر اماكانت امعالب املخفوكني ان ثدنافس ,و احملاور ىف ثعحَق و اس خكشاف, و املسؤول وثعٍو

. ىف غرص امؼوملة الٓن

َّة ٌسّمى ادلافع ذلكل مع ىذه ادلافع دلًو دافع ٔأساىس حيرك . لك فرد دلًو رشوط ادلاخل

ذلكل . ىذا ادلافع ىف خشص ًخحرك نللِام ثشئ ًخوافق مع امدشجَع فِو. امشحص مَخرصف

 .جسدند احراءات املرء ػىل ادلوافق املؼَنة حيخوى ػىل موضوػات وفلا ندلافع ألساىس
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مؼىن ادلافع من لكمة دفع اذّلي ثفسريه ػىل اهّو املّوة املوحودة ػىل امفرد جسخّة امفرد ىف 

ادلافع مُس مالحظهتا مدارشة ومكن ثفسريه ىف امسلوكو ػىل شلك امخحفزي . امخرصف او امفؼل

ادلافع " سوماردي سورايجراات " " كال .او حمعة ثومَد امكيرابء ًظير سلوك مؼني. وامدسجَع

 .ىو حاةل وحود خشص اذّلي ًدفع إلفراد ابملّوة ػىل ىذه امشخص وىذه املوة جسّمى ابدلافع

ادلافع ىو امدشجَع ألساىس حيرك . ادلافع و امخؼلمي شُئان ًؤثران ىف تؼضيام امحؼظ

وذلكل ٕاحراءات امشخص ػىل ٔأساس دافع . ىذا امدشجَع ًوخد فِو. امشحص ػىل امخرصف

امخؼلمي ىو اكدساب خربات خد ًدة امشخص . مؼني حتخوى ػىل موضوع وفلا ندلافع ألساس

 اكن ادلافع امخؼمل ىو .وذكل هدِجة مؼملَة ىف تُئة امخؼلميَة. ىف شلك ثـَري سلوك ٕاس خلّر وسخِا

ثشلك ػام تؼدة . امدشجَع ادلاخىل او اخلارىج امشخص ًخؼمّل ٕاحداث مخـَري ػىل امسلوك

 .مؤرشات ٔأو غنارص دامعة
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سُدلى امعالب , ًلال دافع امخؼلمي  ؼامل حيدد حودة امعالب ىف امخؼمل ٔلهّو تدون امخؼملّ 

ٌشجع ىذا ادلافع امخؼلمي امعالب ػىل . كسول ٕاّما ثنفِذ ادارة اموكت ٔأو مّت ٕاسرتاثَجَة امخؼمل

 .ثنفِذ ٔأوشعة امخؼمل ادلامعة الاخرى

واحدة من غوامل ثدفع امخؼمل ىه ٔأسلوب . ىف امخؼلمي دافع امخؼمل جسخة ػدة غوامل

ًوخد . ٔأسلوب ثدٌرس املؼمل اخملخلفة ابمخبٔكَد سوف ثودل إلجتاابت املخؼلمني اخملخلفة. امخدٌرس

 .اسلوب ثدٌرس املؼمل حد كحري ػىل دافع ثؼمل امعالب, وذلكل. ٌس خجة ابٕلجيايب و ابمسلة

كام . دافع ثؼمل ظالب انلـة امؼرتَة ىف اجلامؼة الاسالمِة احلكومِة كندارى مجموػة مذنوػة

 :مثال. هخاجئ امللاتةل تؼظ ظالب انلـة امؼرتَة

, تخؼمل انلـة امؼرتَة جسدِع ان ثفسري املرأٓن اذلى مسؼت, ثؼلمت انلـة امؼرتَة ٔلّن ٔأحّّبا"

 ."و ٔأسيل ٔأن ٔأضَل املؼرفة انلـة امؼرتَة اىل اضدكاء

ٍكون دافع ىل ٔأن ٔأثؼمل , ثؼلمت انلـة امؼرتَة ٔلّن ٔأحّّبا ٔأّما وفلا ىل اهّو امطؼحة نلفيم"

و سوف ىل ٔأن ٔأكون مؼمل , و ىناك ل ًوخد مؼمل انلـة امؼرتَة, انلـة امؼرتَة ٔلهىن من املًرة

 ."مّث ٔأًضا ٔأًرد ٔأن ٔأثزتّوج ابمؼرتَة و ٔأغرف انلـخو, انلـة امؼرتَة املفِدة نللًرّت
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 ."ٔأًرد ٔأن ٕاثلان كواػد انلـة, ثؼلمت انلـة امؼرتَة"

َّة , ٔأًرد ٔأن ٔأغرف مـة املرأٓن وىه ٔأساسا من انلـة امؼرتَة, ثؼلمت انلـة امؼرتَة" اكن ٔأمن

  ."ٔأن ٔأذىة اىل مرص و ٔأحتدث ابمفاحصة مع املرصّي ٔأو ألخاهة الٓخٍرن

املؼلّمني امليَنة , ثنفِذ ٔأوشعة امخؼلمَة خاضة امخؼلمي ًخعلة ثفاػل تني املؼمّل و امعالب

املؼلّمني امليَنة دلهيم ٔأسلوب امخدٌرس املوزق يف ثؼمل . املوزلة هباسوف ًنذج امعالب املخفوكني

و ادلافع و , ًطحح املؼمل خشطَة امشيَق, تبٔسلوب امخدٌرس املوزلة يف امخؼمل ظالهبم. ظالهبم

ر اماكانت امعالب حّّت ٍكون . املُرس و املسؤول و احملاو يف ثعحَلو و اس خكشاف و ثعٍو

اسلوب . و سوف ثنذج إلهخاج حِدة و امخنافس ىف غرص امؼوملو الٓن, هناًة مذؼلاّم ػامَا

 اسلوب امخدٌرس ىو .امخدٌرس ىو كَفِّة او ظًرلة امّت ٌس خخدهما املؼمّل غند املِام ابمخؼلمي
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كَفِّة اميت ٌس خخدهما املؼمّل غند ثنفِذ امخؼلمي اذلي ًؼكس هفسو ٍكون ٔأسلوب امخدٌرس هل ميزّي 

 .اهفسيم من املؼمّل الٓخر

َّة  ة نلعحاػة املؼلّمني سوف ان ًلّون امخؼلمي ىف املؤّسسة املدرس  املكَّة يه احلاًو

َّة َّة. إلهدووس  احملارض . معحاػة املؼمّل املوزّق حيخاج احملارض املوزّق اًضا ىف معلَة امخؼلمي ىف املك

َّة احملارض ٔأمّهَة امؼنارص ىف معلَة امخؼلميَة ىو . ىو امنّاس ًؼملون املنفذى امخؼلمي ىف املك

َّد واملوزّق ان ٍكّون املرّّش املؼمّل املؤّىل و , ٔأسلوب ثدٌرس احملارض تبٔسلوب ثدٌرس  اجل

. امخنافس ىف غرص امؼومةل الٓن

كام هخاجئ امللاتةل . ٔأسلوب ثدٌرس احملارض ىف اجلامؼة امسالمِة احلكومِة كندارى

: مثال. جس خخدم املحاحثة تؼظ ظالب انلـة امؼرتَة 

و راتتة , ٔأسلوب ثدٌرس حمارض انلـة امؼرتَة ٌس خخدمون تعًرلة احملارضة ػىل ٔأكرث"

ثلؼة امياثف غند امخدٌرس و مشـول , ابٔلسلوب املؼنّي فلط ذلكل ٔأكرث من امعالب اامنؼاس

 ."لك مهنا
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ٔأسلوب ثدٌرس احملارض تؼظ مهنم ٌس خخدمون اموسائل اميت كدمت ىف امفطل و "

و ٔأًضا تؼظ مهنم ًخؼلمون ىف خارج امفطل حبجة ٕافذخاح حو خدًد و حِر , تؼظ مهنم ل

 ."ظالب ل ٌشؼر ابمللل غند ثؼملّ 

ٔأسلوب ثدٌرس حمارض انلـة امؼرتَة غند ثفري املواد ىف امخؼمل ٕاغعاء ٔأمثةل املخؼللة حبَاة "

   ."امعالب امَومِة حِر ٔأسيل و ٔأرشع ٔأن ًفيمون

مجموػة مذنوػة من ٔأسامَة ثدٌرس احملارض غند ثؼلمي انلـة , اسدناهدا ابموكائع جتد املحاحثة

ثبٔزري ٔأسلوب ثدٌرس احملارض ػىل دافع ثؼمل " امؼرتَة مث جس خخدم املحاحثة إبحراء حبر تؼنوان 

 ." انلـة امؼرتَة ىف اجلامؼة إلسالمِة احلكومِة كندار شؼحة ثدٌرسظالب
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 حتدًد املشالك: امفطل امثاىن

 :اسدنادا ٕاىل املشالك املذكورة ٔأػاله ، حدد املحاحثة حتدًد املشلكة ػىل امنحو امخايل

 .ٌس خخدم احملارض اموسائل من امفطل .1

 ًؼعى احملارض ألمثةل فامي ًخؼلق حبَاة ًومِة امعالب .2

 .ٔأكرث من احملارض ٌس خخدم ظًرلة احملارضة غند ثؼمل .3

 .ٔأكل امنشاط من امعالب غند ثؼمل ىف امفطل .4

 . ٔأكرث من امعالب ل إلكخفاء غند املِام اموظَفة .5

ٔأس ئةل امححر : امثامرامفطل 

اسدنادًا ٕاىل خلفِة اامححر  مت ٕاػدادىا ، ضاؾت مداحثة ٔأس ئةل امححر ػىل امنحو 

 :امخايل

اسدنادًا ٕاىل خلفِة اامححر  مت ٕاػدادىا ، ضاؾت مداحثة ٔأس ئةل امححر ػىل امنحو 

 :امخايل

 انلـة امؼرتَة ىف اجلامؼة إلسالمِة احلكومِة  سؼحة ثدٌرس كَف ٔأسلوب ثدٌرس حمارض .1

 كندارى؟
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انلـة امؼرتَة ىف اجلامؼة إلسالمِة احلكومِة شؼحة ثدٌرس كَف دافع ثؼمل ظالب  .2

 كندارى ؟

انلـة امؼرتَة شؼحة ثدٌرس ىل ثوخد ثبٔزري ٔأسلوب ثدٌرس احملارض ػىل دافع ثؼمل ظالب  .3

 ىف اجلامؼة إلسالمِة احلكومِة كندارى ؟

ٔأىداف امححر : امفطل امراتع 

 :اسدنادًا ٕاىل ٔأس ئةل امححر ٔأػاله فٕان ٔأىداف ىذ امححر يه

 انلـة امؼرتَة ىف اجلامؼة إلسالمِة احلكومِة  شؼحة ثدٌرسارضمحملؼرفة ٔأسلوب ثدٌرس  .1

 .كندارى

 انلـة امؼرتَة ىف اجلامؼة إلسالمِة احلكومِة  شؼحة ثدٌرسملؼرفة دافع ثؼمل ظالب .2

 .كندارى

 انلـة امؼرتَة يف شؼحة ثدٌرسملؼرفة ٔأثر ٔأسلوب ثدٌرس احملارض ػىل دافع ثؼمل ظالب  .3

 .اجلامؼة إلسالمِة احلكومِة كندارى
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فوائد امححر : امفطل اخلامس

:  امححر املخوكع ٔأن ٍكون فوائد كثرية ، ويهفوائد 

 امفوائد امنظًرة .1

املخوكع ٔأن حكون كادرة ػىل ٕاضافة املؼرفة يف جمال امخؼلمي ، خاضة حول ٔأسلوب  . أٔ 

 .ثدٌرس احملارض ًثري دافع ثؼمل امعالب يف ثؼمل انلـة امؼرتَة

 .ٕاكرتاحات نلجامؼة ىف ثـلة مشالك امخؼمل حاضة ٕاخنفاض دافع ثؼمل امعالب . ب

 املراحع و امنظر مححر ممازل . ت

 فوائد امؼملَة .2

نلمحارض اس خخداهما مكطدر نلمؼلومات املخؼللة تبٔسلوب امخؼلمي اذلي مت ثنفِذه حّت  .أ

الٓن ويف املس خلدل ، ميكن اس خخدامو ٔلساس يف حماوةل امخحسني ضَؽ امخؼلمي مزايدة 

 .ادلافع امخؼمل امعالب

 .مزايدة املؼرفة معالب غن ثؼلمي انلـة امؼرتَة ذلكل ادلافع مخؼمل انلـة امؼرتَة .ب
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نلجامؼة إلسالمِة احلكومِة كندارى ٕاس خخداهما مكلِاس اجلودة اخلرجيي املؤسسة  .ت

يف حتسني اجلودة الأكدميَة و احذطاص امعالب خاضة يف جرانمج امخؼلميَة مكرحس 

 .املؼمل امليَنة

ىذا امححر ًؼعى امفرضة نلمحاحثة مخعحَق املؼرفة املكدس حة غند املكَة و ٍكون  .ث

 .املؤن غند ٍكون املدرسة املس خلدل ىك ًؼمل ابجلَد
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