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 :  بحث: مقدمة الأوًلا
يعيش العالل  حداايالث رة تو حهاااب الوهاااااااااااااات  عاى  اللداايالث حيات الف د،لل  اها ا   يالو ال ت   

 .اللكنهلهاية الوعض دنهل يها  عهيله  القهدية  الهطنية دةل اهلمة الةقلفة  اال  للح اإلاالدي  الةهرو 

القلتاااال ية  " يهااااها الم لمم المتاااات  حت تاث د لمعية ر  تو الف رلفة الملاااالهيلث اللاااايل ااااية  ا
ي  اخل الم لمم    ث حعا  مةل ة   االالملعية  دمل يدل  ضااااااااااات رو االعلملي  تتم  حنمية ةي  المهاطنة ف
 .(1)الهطن"الاالدة األ ل ية لألدن القهدي  با  هل ال يهاا أدن  ا لقتار ألبنلء 

  –راة الم لمعية المهاااااااااااااالر   –اللعال     -الدتياة  -اال لمالء -فاللمهاطناة  دال يناارت حدلهال دن ةي  )الهالء
الملاال او(  ست ااهل في الم لمم أ ااودن الدتاان اله  ا ا دن    –اال االقاللية  –االللزاي –العال  -ةالملااي لي

ضااااااااااااا التز  الةقلفي  اال اااااااااااالق لن ال كت  ال،لراي  فالبا دن بنلء الهاي  ري  المهاطنة لا  اميم أفتا  
اطنة  دل هطني  خلل بنية ةي  المه الم لمم   يعل ت أخ ت اا  يهااب أ    لة عه ضاااااااااااااع  الهاااااااااااااعهر ال

لا  ال ت  دمل يي    ة للملاااي لي اخل أ طل ه    ااي اإل لااالم     لالسلتان يلتح  اليب دن شاااعهر األفتا  
األخالقي  س تعال دن المهاااااااااااااا الث     اال داللالعن   الل تف  الل كا  األ اااااااااااااات   ال تيماة   ا لهاااااااااااااالرإلف 

  .(2) تبيةاللي  عل ي دنهل في د لمعلحنل الع االالملعية

األقملر التاااااااااااانلعية الم،لل ة العتبية دنهل  العللمية    ا أ      ال تاد  الدهارية    ا لهاااااااااااالر دم 
 (3)ا لهت  ه ل ر  ت فأ ودن ال تاد  الدهارية دن أبتز دل يلل عب المهلعا المتت  

يل ااااية   دمل  ااااا ظ يال و أ    ااااالمل اإلاالي  مل لهل دن   ر دتر   للف اللعق ا في اللنهااااا ة اللااااا
لألفتا   ةي  المهاطناااة    اااث إ هااال قاااا حزياااا دن  اي المللق ن   قاااا حي     رات في حزيي   اي المللق ن  
 ح،ايتع  أ  إي ل   هع دن الهاي الزام  النلاااااااااا ي ان طتيظ حلاااااااااا،ي   عمي للاااااااااال يلث الهاقم  إلد ل ية  

  .اللت  ت

  دن عنل ح تز ده لة الودث فيمل يلي: 

 
  رلية اللتبية  الدعة  بحوث وأوراق عمل المؤتمر العلمي الرابع، بناء اإلنساااااااااال حي تل اليحوًلا الد مقرا  ةد ا  ددما يه س: ال لدعة  حنمية ةي  المهاطنة في الل  دلت ت.    )1(

 .277  ص2014)) إبتيل  المنهفية

 .3  ص ي2013  رلية حتبية  الدعة األزعت  ، رسالة ماجسييرالمت لة الةل هية  متتإ ملا ل خللا الي الم ل  : ةي  المهاطنة لا  طالن   )2(

  ر ال تاد  الدهارية اللاايل ااية في ال لاالميلث المتااتية في حهاا  ل دعلرف الهااولن  اح لعلحه    لاا ن ددما أبه امت:   (3)
كلية آ ان    رسااااالة ماجساااايير   .2013 يه ية  30 إلف 2011 يه يب   30 المعل ااااااتو خالل ال لتو دن    ده القلااااااليل

 .61  ص ي2015الدعة المنتهرو  
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 تها:تساؤًل ثان اا: مشكلة البحث و 

 يلعف الودث إلف اإلال ة ان الليال التميلي اللللي:

 حي بعض البرامج الحوارية بالفضائ اا المصرية؟ ما ق م الموا نة الميضمنة -س 

 ومن السؤال السابق تنبثق بعض األسئلة الفرع ة اليال ة: 

 دل اإلطلر ال كت   ال لل ي  لري   المهاطنة؟  -1م 

 ة؟لل تاد  الدهاري دل األ س النظتية -2م

 دل ةي  المهاطنة المللمنة في  عض ال تاد  الدهارية  لل للميلث المتتية؟ -3م

 ثالثاا: أهداف البحث:
الدهارية في القنهاث ال للمية   لكهلف األ  ار اللي يم ن أ  حقهي بهل ال تاد   ال عىا الودث عاف 

 .اللي ح ت هلة  دعلل لهل للقلليل المتتية دن خالل دللد نهل اإلاالدي

 حدق ظ عىا الهاف يدل ل الودث حدق ظ األعااف اللللية: في إطلر 

 حدايا د لهي  لري  المهاطنة. -1

 ية.اللعتف الف ةي  المهاطنة المللمنة في  عض ال تاد  الدهارية  لل للميلث المتت  -2

 الكه  ان   ر ال للميلث في حنمية ةي  المهاطنة  بلألخص بتاد  الدهار -3

 : بحثة الأهم رابعاا:  

 : ا حيحلمةل أعمية الارا ة في  

 .إ  عى  الارا ة  للنل ل قلية دهمة  عي ةي  المهاطنة دن خالل اإلاالي .1

 .دعل تو  االملعيةأ  عى  ال تاد  الدهارية حلنل ل قلليل  أ اااتل  يل ية  .2

ل   ة ااياو  اااايل ااااي   االملعيةأعمية ال لتو الزدنية للارا ااااة   ث شااااملن أ اااتل  قلااااليل  اااايل ااااية   .3
   .حلنل لهل  را لث  ل قة  ظتا لل هر األ ااث  ه ل دللمت

ا   ة األخ تو  دم حزايا األ ااث ال هدية   ث  ال تاد  الدهارية  أ هل اتاااااااااااا  اإلاالي فيأعمية   .4
 اااللااالفة المل،تاااتااا ن  قل و التأ   أفتا  لَحعتض  حعلل  المهااا الث  القلاااليل الهلدة رمل حقهي  

 .حاعي    ل الدهار فيمل ب نه ال مههر العل     
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ال ت  لن لاااااب  للقل ه     ا لتايدلااااالعمة ال تاد  الدهارية في  هااااات الهاي  الةقلفة اللي حلااااالاا الف   .5
  دن ا  الم لمم  أ ت 

  قا يلل  ا دن  للم  عى  الارا ة: .6
طن ن  ر المهاااااااااااااالعا دن المهااميم ال مهه اد  الدهارية  لللل زيه  المتاااااااااااااات    الملااااااااااااااي له  ان حقاي  ال ت 

 األ تو المتتية رمي لة حتبهية. المتتي ن  

ا:   : وأداته بحثمنهج الخامسا
 أ ااالهن حدل ل الملااامه  للمل و اإلاالدية المللااامنة  لل تاد    "المنه  اله ااا ي" ودث لااال،اي الي
   .الدهارية

عتف حدل ال المدله  لهاى  ال تاد  دن أاال الل  ا اااااااااااااالمالروفقاا قالدان الوال ةاة  ا اااا   : وداث ال أدال أ او 
 ال تاد  الدهارية. الف ةي  المهاطنة المللمنة ف    عض 

ا:    : بحثحدود السادسا

 عض بتاد  الدهار المااىااااة في الهقاان الدااللي الف  عض   ا نااة الااارا اااااااااااااااة في اخلياالرحمةلاان  
 ال للميلث المتتية  عي: 

 .الف القنلو األ لف ال للمية المتتية "المهاطن دتت   "بت لد  •

 .cbcة" الف قنلو بت لد " عنل العل م •

 –الملاااااايلية   –الملاااااال او  –اللعل      –االللزاي    -الهالء ( قا اقلتااااااتث الارا ااااااة الف ةي  المهاطنة ا حية:  
 اال لملء( –المهلررة  –الدتية  –اللللدح 

 الحدود الزمان ة: 

  2017\1\1الف  2016\11\1  ااااااهف يل  حدل ل المدله  لهى  ال تاد  خالل شااااااهتين بااية دن 
  ية حيات الف ةي  المهاطنة.بهل دن ةي   يل دل ر ا 

 أسباب اخي ار البرامج حي هذه الفيرة: 

 عى  ال تاد  دن أكةت بتاد  الدهار دهلعاو. -1

عى  ال تاد  حنلقش اميم القلاااااااليل الم ت  ة الف اللااااااال ة  اللي حمةل أعمية قتاااااااه  للمهااااااالعا  -2
 إلخ(.....ريلضية-االملعية– اقلتل ية–المتت  دن )قلليل  يل ية 
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أ  دل،تاااتااا ن إلبااء رأيه      دلاااي ل نخ تاء     ل اااللااالفةحقهي عى  ال تاد    تح القلاااليل  أ يل ل   -3
 عا.في عى  القلليل للهضيدهل للمهل

 دقاده عى  ال تاد  دن أشهت اإلاالد  ن  له   لع طهيل في حقاي  دةل عى  ال تاد . -4

 : بحثمصطلحاا السابعاا:  

 :(Valueمفهوم ق م )

ا  دهلايتل ن أفعللاال لاال  د  دل يقهي  ب  م مهاة المول ئ  المعلي ت اللي ارحلاالعل الهااتع دداااااااااااااااااا ت
دل ظ ال هل للد لظ الف الم لمم دن رل   االملعيةالللهك   عي أ او   المتساااااااهن ف اااااااب  المتسهن انب دن

   ة   خ لة دىدهدة.

   Citizenship: مفهوم الموا نة

 : اًلصطالحياليعريف 
قاااة ال ت  دم هاحاااب   دم الم لمم  الاااا لاااة   دااااخااال للنههض هااال د ااااأ ينظ  االالمهاطناااة الف أ "
 الدللر  يل   مقللل  )دن خالل اللتبية  األ للق الم لمعية األخت (  االرحقلء

 Citizenship valuesق م الموا نة 

ل ددوتل لهط دعلزتا  ب   نب  دنلميتل لب عي د مهاة الري  اللي ي للااااا هل ال ت    ح علب دهاطنتل  اااااللدت
لزدتل  مول مب  قها  نب   شاالاتتا  مهاالكلة  قل رتا الف المهاالررة ال عللة النهاا ة في  لهل  دن خالل  تية  دل

دم س ت    يلدقظ هلا  دن خالل أ عال    ب الهااااااااااااااهر   حعال  ا   اللاايمقتاطياة   إيمال اب  بال كت  حع  ت  ان رأيا
مي  الم ال ي   الباا دن حهفت  اااااااااااااامالحهال لةقالفي  اال لمالي  االالمالاي  االمهاطناة  عي الوعاا الريمي  القال ه 

 عي المهاااااااااااالررة القلممة الف العال  الدتية  األخالق التاةية  الدهار المهضااااااااااااهاي  األدل   الللاااااااااااالدن 
 –الملاايلية   –الملاال او   –اللعل     –االللزاي   -الهالء) : و   حلدا  الري  اللي  اا ل  حدل لهل رمل يلي الملاال ا 

 اال لملء( –المهلررة  –تية الد –اللللدح 

 :Dialogue Program) ) لحوارا مجابر تعريف 

فهه بت الد   هار  ه  حهق ان دداا   د ه  دن دقااي بت الد  حل زيه ي أ  دقاادال  دم ضااااااااااااااي  أ  
اا  دن الل هف ه   الهأ  في النل ية اللي يا ر النقلش الدهار  ف هل  هل د،لل  األ ااث الم لمعية  

 ال،ت ت يل  ال اياو اللي ح تأ  ايث الف الم لمم الااخلي  ال،لراي لمتاااااات  ددل الت المعل ااااااتو  القلاااااال
 هل دهضااهع الدهار الم ت ح  للقاي   اهلث  ظت ااياو    اال االيعلن دنهل  أعااف دع نة دن زيل و ال ه   
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قاي    د،لل ة  حلااااليض اللااااهء  هل قلااااية دل أ   اث دع ن يهل   ب التأ  العلي لللااااليض اللااااهء اليب   ح
 .للمهلعا التأ   التأ  ا خت

 الدراساا السابقة: ثامناا: 
يهاا العايا دن الارا الث المتحو ة  مهضاهع الارا اة الدللية   اهف حلنل ل الول ةة عى  الارا الث  

  فقتل لمدهرين عمل: 

  را لث حنل لن ةي  المهاطنة. -أ

  را لث حنل لن ال تاد  الدهارية -ن 

 نده اللللي: دن األقاي إلف األ اث الف ال  يل  اتضهل  فقتل للتح   زدني

 دراساا تناولت ق م الموا نة:   -أ
د ة حي يحاعل ة اسايددام مدخل األمانن اليار  (2015) "دراساة ساالي الهادم محمد عبد المعبود

 (4)".المرحلة اإلعداد ة لدى تالميذ  اًلجيماع ةتنم ة أبعاد الموا نة واًلتجاه نحو مادة الدراساا  

الارا ااااااااااة إلف فلالية ا اااااااااال،ااي داخل األدلكن الللري،ية في حنمية أ عل  المهاطنة  االح ل    عافن  
 أ  اث الارا ااااة اخلولر دهاق  لريلم أ عل   ده دل و الارا اااالث االالملعية لا  حالد ى المت لة اإلااا ية 

المالعياة للالد اى المت لاة المهاطناة  حالد اى المت لاة اإلاااا ياة  بنالء دريالم اح ال   ده دال و الاارا اااااااااااااالث اال
 .اإلااا ية

الول ةة المنه  الل تي ي   قا أاا ث الول ةة قلممة  أ عل  المهاطنة المنل وة للالد ى  ا ل،ادن  قا  
 .ا ية رأ او ل مم ال يل لث المت لة اإلاا 

الموا نة الد مقرا  ة واليعل م الديني واليحد اا  ، (2008دراسااااااااة ساااااااايبريين وجارد ال )
 : (5)ظر للمدرسة حي هولنداووجهاا الن

 ا اااال،ادن    ا اااالهافن الارا ااااة اللعتف الف   ر اللتبية  اللعلي  الايني في حتبية المهاطنة
 أكاث  للم  الارا ة الف   ر الاين  لالولر  دتار طلقة    اال ل يل   و  أ ا الارا ة المنه  اله  ي  

 
فلالية ا اااااال،ااي داخل األدلكن الللري،ية في حنمية أ عل  المهاطنة  االح ل   ده دل و الارا اااااالث    ااااااللي الهل   ددما ا ا المع ه :   (4)

 .130ي  ص 2015  رلية حتبية  الدعة بنهل ، رسالة ماجسييرحالد ى المت لة اإلااا يةلا    االالملعية

(5) Siebren, M, & Gardien. B.T: Democratic citizenship and religious education Challenges and 
perspectives for school in the Netherlands, British Journal of Religious Education, Vol. 
30, No.2, March 2008, pp. 123- 132 
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لي   ااااااهاء   هدي أ   يني ي   اللع أ      إي لبية يم ن ا اااااال،ادهل  هاااااا ل إي لبي للعزيز المهاطنة
  اليب األخى في االالولر آالر العهلمة انا حتبية ال الن الف المهاطنة

 :دارساا تناولت البرامج الحوارية -ب
المضااااااااامول اليرجوم لبرامج  (2012) "دراساااااااااااة ليهاااب عبااد الرحمن محمود ال فراوم  -

 (.6)الجامعة" الفضائ اا العرج ة حي ضوء ميطلباا الهوية الثقاف ة لطالب
  المعل تعافن الارا ة إلف اللعتف الف األ عل  اللتبهية للههية الةقلفية في ال كت ال لل ي  

 اللعتف الف أع  األ عل  اللتبهية ل تاد  ال لاااالميلث     اللعتف الف دالدح اقلفة الهااااولن ال لدعي
بهية ل الن ال لدعة ث اللت  ليلال اللعتف الف دا  دتاالو بتاد  ال لاااااااالميلث العتبية لال   العتبية

ة الةقلفية لا  طالن  الله ااااال إلف حتاااااهر دقلتح للنمية الههي   في ضاااااهء دل لولث الههية الةقلفية
 .ال لدعة دن خالل بتاد  ال للميلث العتبية

 ال،اي الول ث المقلبلة   أ الهن اللدل ل ال للا ي"  ا "المنه  اله ا ي   قا ا ال،ادن الارا اة
 .رأ  اث ل مم ال يل لث  ل المدله   لملرو حدلااله،تية   

 وقد توصلت الدراسة لعدة نيائج منها: 
ا نة الارا ااة  مقهي الري  لمل لهل دن (  الديلو ال هي  العلشااتو دلاالءت (  ال ت لد  نيللااح اعلملي  

  ر  لرز في  يلو الم لمم  ااااهاء رل ن عى  الري  دعيهااااية أ  االملعية أ   اااايل ااااية أ  اقلتاااال ية  
 -العمال ال مالاي   -اإليةالر  –اإلخالص  -)الللاااااااااااااالدح:  اانالء  بعاا الةهرو  دن أعمهال  اللي حزايااث

الظااللم ن    بالهقهف في  ااا    -الاافالع ان الدظ  تااااااااااااااتو المظلهي  -دن أاال الملاااااااااااااا هليااة  اللعاال   
 الخ(..... الم لاين

يللااااااااااااااح أعمياة الااين في بال  ال   اث يعاا دن أع  دقهدالث الههياة الةقالفياة  الاى  يعل ت دن  -
   المقهدلث حأاتتا الف النهااااأ بل الف األفتا  ر ل أل  الهااااع  المتاااات     تحب دلاين   أكةت

 .ا  يم ن اللأا ت اليب دن عى  النل ية دن 

 
الدعة     كلية حتبية .رسااالة دويوراه  ي2012إيهلن ا ا الت من ددمه  الك تا  : الملااامه  اللتبه  ل تاد  ال لااالميلث العتبية في ضاااهء دل لولث الههية الةقلفية ل الن ال لدعة    (6)

 .ا ن شمس
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( لعداد األجندة وتأ يرها، و ف تميل وسااااائل اإلعالم 2006)  ميل س تومبسااااول   دراسااااة -
 :  (7)الس اس ة

االي في حهااااااااا  ل التأ  العلي عافن الارا اااااااااة إلف اللعتف الف حأا ت اللعتض له ااااااااالمل اإل
 الم،لل ة. ا ل،اادهل في اتض القلليلإلخولرية اللي يل   اللعتف الف أع  األطت ا

  ا ل،ادن الارا ة المنه  الملدي  أ  اث الارا ة حدل ل الملمه   اال ل يل .
ة    للم  عى  الارا اااااااااة أا لن  اه  االقة ارحولطية ب ن     اللعتض لل تاد  اإلخولرية ا ن 

 ل  ية ن  ده   س ت اللاايل ااية  الارا ااة  االح ل   ده القلااليل الم،لل ة  إي لبية االح ل   ده القلااليل
القلاااااااااليل اللااااااااايل اااااااااية  أا لن حأا ت حت ت دتاااااااااااةية القنلو الف العالقة ب ن     اللعتض لل تاد   

 .اإلخولرية  االح ل   ده القلليل
 

 للبحث ا: اإل ار النظرم تاسع

 األسس النظرية لق م الموا نة  :حثللب األول المحور

  العمل الف  را لهل.  العلملء  لعلملي الري  في الديلو لىا  ظ ن  اللت رية الم لهي  دن الري  حعا 

 المبحث األول : الق م 

: مفهوم الق م:  أوًلا
  ةال للااا ي   األفكلر المىاع   إطلر في ال،الفلث   هلهل  يا ر اللي  ال للااا ية  الم لهي  دن  الري   حعل ت

 الم،لل ة لىا  ا  حهضيح د ههي الري  رمل يلي:

 ةيملب. قار حريمتل ءالهي ةي كلمة ةي  في المع   اللتة العتبية دن 

يَ "  (8)"ةيملب قار: ءالهي قهي  يقلل  امنهل   عتعل  الللعة ِاَهاب  أزال االب: المعهت َقهَّ

 

ming, How politically slanted media after the Meliss Thompson: Agenda setting and fra )7(

public, unpublished MA thesis , university of Missouri state U.S.A, 2006   

 523ي ص1989  طوعة خل ة بهزارو اللتبية  اللعلي  مجمع اللغة العرج ة( المع   الها ز: (8
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 حدااا  داال عه دتسهن  س ت حعتف الري   ااأ هاال حتااااااااااااااهراث  د االهي  حم ز ال ت  أ  ال ماالاااة    كماال
االمالعيال  الري  حيات في اخليالر األعاااف  أ ااااااااااااااالل ا  ال عال  حل لاااااااااااااااا في اح العالث األفتا  دتسهن فياب  

 (9) ال ملالث  ا ملط  لهره   دعلقااحه   حتحوض  لل نلء االالملاي  حيات فيب  حلأات  ب.

 ثان اا: أهم ة الق م: 
اللدايلث الملاالق لية  حد و  حلاالاا الم لمم الف دهااهة  ال و أعمية ر  تو للري  في  يلحنل فهي 

  حلدا  أعمية الري   لب اللتا ض  اال لقتار

 ثالثاا: تصن فاا الق م:
ا اي؛ فكل دنه  لب حتني   ح،لل  حتني لث الري   ل  المدله   المقتا  الهاو  العمهدية  الهضهح  ال

 خلص  ب 

 إلف  يىع ه    اعله  دل  عه     الري  دتاااار   أ ااال  هل ءلملالع    ال ال ااا ة  اخلل الق م:  رابعاا: مصااادر
 أربعة آراء

ا: خصاااائم الق م: قلبلة   اللهاز    الهااااامهلية    لااااا ية،  الةولث  اال ااااالقتاردن أع  ختااااالمص الري    خامساااا
ا  امهدية، لللتش ا   أكةت ح تيات

ا: مسااااااااايوياااا انيسااااااااااااب الق م:  )10(.دلااااااااااااااله  اال اااااااااااااال ااال اااة   دلااااااااااااااله  اال اااااااااااااالروااالل  ساااااااااااادساااااااااااا
ل  يعا اللقهي  دقلتااااااتتا الف ةيلم اللدتاااااا ل للمها  الارا ااااااية  بل حعاا  إلف ةيلم س الق م: :  ق اسااااابعاا

  ينل   املية دنظمة دقهدلث الهااا،تاااية دن اميم اها  هل فهنلك أ  اث ةيلم دلااال،ادة لريلم الري   عي
لدهل فيااب ة  حدع ناا  ةةيماا  لهاال  أ  االي  أ        أ  إ ااااااااااااااااار  قتار أ  قتاراث   اح،االه   في  ح  ااا   دعلهداالث   انهاال

 (11)ال يل لث إلف اله   الكمي 

 

 

 
  القلعتو   ار ال كت العتبي  نا الثقاف ة وق م الموا نة واًلنيماء: مدا ر اليعل م على هوييا ا التؤ ف ردلاااااال   بة نة(  (9

 23  ص 2007

  271  ص 2013  القلعتو  د لوة ا  ان  الموا نة رؤية ترجوية حي عصر المعلومات ة ل ت الي:  ((10
   ه وتطب قاته الق اس واليقويم حي العلوم اإلنسااااااان ة أسااااااسااااااه وأدواتأد ن الي ددما  اااااااااليمل   رالء ددمه  االي:   ((11

 .342  ص2010القلعتو   ار الكلح  الدايث 
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 المبحث الثاني: الموا نة: 

 :  طنتل".   ي ن–   للم ل   طن دن دأخههو دهاطنة ف  "  الها ز المع   للعتي   فظ :تعريف الموا نة أوًلا
 (12)   طنتل اح،ى : ال لا  أ طن  ب أقلي

   دال   الدتياة  دن  دتحواة  دللاااااااااااااامناة  الاا لاة  حلا   قال ه    يداا عال     لاة رمال  فت    ب ن  االقاة  المهاطناة
 (13)العلدة. المنل     حهلي اال ل،لن   قهق  دةل  يل ية ل قهقت  اليب  حلوف دن دلي ليلث   يتل  هل

ا: بعض المفااام م المرتبطااة بمفهوم الموا نااة: : عنااالك  عض الم ااالهي  المتحو اااة  اااللمهاطناااة  عي  ثااان ااا
مةليب. ي الد   دن خالل اال ل،ل لث الا رية لم عي  ظلي  اااايل ااااي يملرم المهاطنه   قه  ف  الد مقرا  ة:

(14)   
  ان خلراة  س ت في الزدل   قلممةالد لقة    س ت  نلاااااااااا يةال  الةقلفيةعي:    ، والهويةحقوق اإلنسااااااال

 .(15)للزدل  دلم ز ا لةملر شيء رل ق ل عي اقلفة  أية  لي ب

 (16)  الللريخ ا ت ادلاا   لهل فكتية  زاة فهي: الو ن ة 

 لموا نة:ثالثاا: أهداف ا

حعزيز ةي   ب ن ال ميم في الهااوالث  الدقهق    حدق ظ الملاااااااااااااال او اللالداة :من أهم أهاداف الموا ناة
دهلررة ال ميم في القتار الهطني  لالولر أ  المهاطن شتي  أ ل ي لا  ال ميم     الهالء  اال لملء

 (17)دلث حقهية المنلاة في األز الملعلقة  ديلحب الم لمعية    فلال في  نم القتاراث 

 
 .523  صمرجع سابقالمع   الها ز:  ((12

(13) Encyclopedia, Boor international nnica. Inc, The New Encyclopedia peered, Britannica, 
Vol.2o, 1999, p.349.     

المؤتمر األول للجمع ة المصاااااااارية لارا ااااااااااااالث االالملعية  رضااااااااااااال ددما رملل الاين سني : حتبية المهاطنة  دنلع  ا ((14
   ار الليلفة   2008يهل ه   20  -19   عنها  حتبة المهاطنة  دنلع  الارا لث االالملعية دن  للدراساا اًلجيماع ة

 . 425الدعة ا ن شمس  ص
مجلاة ي  المهاطناة العاللمياة   حنمياة ة  فيدتاااااااااااااا  ي ا اا الدم اا انال ي: ح ع ال   ر األ هاااااااااااااا اة ال البياة   ليالث اللتبياة  ((15

 19ي  ص  2008  أبتيل 79  ع 25دتت  م اليرج ة المعاصرة، 

ع  مجلة علوم اليرج ة،لن ةي  المهاطنة اإلي لبية  الللااالدح   دث دنهاااهر  ا ا هللا أل،يلر : المقهدلث النظتية الكللااا ((16
 .34ي  ص 2007  المتتن  34

كلية العلهي االالملعية  وحقوق اإلنسااال حي تل الميغيراا الدول ة الراهنة،  الموا نة  آخت  :   أ ما د ا    لز   ((17
 .26ص  م،2010، أكلهبت  الاار المتتية اللعه ية للنهت  ال ولاة 6الدعة 
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الملي ليلث  االللزادلث ، اللملم  دقهق دع نة ، واإل للم  للههية رابعاا: مبادئ وأسس الموا نة:
 (18)  االعلملي بلنمية الري ،  المهلررة في اله ه  العلدةاالعلملي ، الهااولث 

ا: مكوناا الموا نة: الثقا، الق،م  االنتماء ، الحقوق، الواجبات، المشاااة ا الممتمة،ا، الموااةول،ا،    خامساااااا

 (19)الةاما 

الوصااو ، التماة ، االاالاااالت، مةالا القااء  والةتااا، ا، ال، القانو ،    ومن مكوناا الموا نة الرقم ة

 (20)الحقوق والموةول،ات، الالحا والةال،ا، األمن 

ا: أبعاد الموا نة:  (21)المهاطنة ردس اقلفي، المهاطنة رمهلررة  يل ية، المهاطنة رهضم قل ه ي سادسا

كلفة أش لل الللهك االالملاي الملعلرف اليب في : وهي  المحل ة: الموا نة  :  مسيوياا الموا نة سابعاا: 
 .  (22)حل  الا لة

 ( 23) ح  ا دعنف االملعيتل  دعنف  يل يتل  المعنيل  يتحوض رل دنهمل  لألختهي:  الموا نة القوم ة

 االح لعلث  د مهاة ال ه   دنظهدة الري   عي املة المول ئ  الم لهي   أش لل الموا نة العالم ة
 ( 24)العل اث  المهلراث  الللهريلث اللت رية لل ع ل الهية المهاطن في الم لمم العللمي

 

رساااالة أ ما رفعن الي ددما الاس ا : اللتبية دن أال المهاطنة في دتااااات في اتااااات العهلمة  را اااااة ا ت اقلفية   )18(
 . 54  ص 2009الدعة ا ن شمس   للتبية   رلية اماجسيير

 .66-65  ص ص مرجع سابقحنمية ةي  المهاطنة   فيا ا اله    د ت ي: اإل هلدلث الملهقعة لللعلي  ال لدعي  ((19

(20) Lauren Brownell  :  Nine Elements of Digital Citizenship, https://www.sophia.org/tutorials/nine-

elements-of-digital-citizenship, 8\12\2018. 

ل ئ الايمقتاطية وهوب ا ا الم  ا ا ا هللا أ ما: بت لد  قلم  الف القتاااااص اإللكلت  ية الل لالية للنمية ةي  المهاطنة  د((21
 15-14  ص2017لعتو  لية اللتبية  ال  هلة المو تو  الدعة الق  ررسالة دويوراةل  ل الت ضة  

 ااالح ددما امعة أبه زيا: ح هيت دنلع  الارا االث االالملعية للدلقة األ لف دن اللعلي  األ اال ااي في ضااهء د ههي  ((22
 .67  ص 2006   رلية اللتبية  الدعة ال  هي رسالة دويوراةالمهاطنة  أ عل عل المدلية  القهدية  العللمية  

 . 11 ص2007   هعلت   ار ددلن لل ولاة  المناهج و رق اليدريس مقدمة حيال   إبتاهي  امت:  ((23

(1) Bradbery, Debbie: Using children's literature to build concepts of teaching about Global 
Citizenship, Joint AARE APERA International Conference, Sydney, ERIC, ED 544512, 2008, 
P1.  

https://www.sophia.org/tutorials/nine-elements-of-digital-citizenship
https://www.sophia.org/tutorials/nine-elements-of-digital-citizenship
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 لألدل   أ  يهاااعت ال ت    المهااالررة    أ  ي ه  ال ت  قل ر الف حدمل الملاااي ليةخصااائم الموا نة: ثامناا: 
الااة أ  يقااار ال ت  المعاال ي المتحو ااة  االلدتيااة  العااا ا خت   أ  يدلتي ال ت     في د لمعااب الااى  يعيش فيااب 

 (25)   الملل او  الدقهق  الهااولث 

العلااااهية في الم لمم   حظهت ف هل  اااالهريلث ال ت  اح لعلحب  رلولحب  الل لال  اساااعاا: طاااروا الموا نة:  ت
لم  للدقهق حوم  ااولث  اللمالهفلء  لله    للتللح العلي للهطن دن خالل اللعل     دم أفتا  الم لمم  االعلملي

اإليمل   دتية ال ت   دنهل  تية اللنقل   تية اللع  ت ان التأ   حكهين أ ااااااااااااااتو  حدق ظ    لا اااااااااااااالهر الا لة 
ب  عي: ا لتاي القاال ه   االللزاي  مواال ئ حدريقاا  الملاااااااااااااااال او ب ن اميم أفتا  الااا لااة في الدقهق  الهااواالث 

المهااالررة في ملم  للدقهق ...  دملر اااة الديلو اللااايل اااية  حق ل الملااال او  العال  المهااالررة  الللااالدح  الل
 (26) نم القتار

المهااااااااااالررة في   حأ ية ال،ادة الهطنية  ال،ادة العلدة   طلاة القها  ن  النظليعاطاااااااراا: مظاهر الموا نة:  
  لهطنالمهاااالررة في األاملل الل هعية ل،ادة الم لمم  ا  التأ اللع  ت ان  تية    اللتااااهين لال ل،ل لث 

  حنمية الةقلفة االعلملي بلنمية اإل لاااالم  للمهاطنة العللمية  الههية القهديةاللكلدل ب ن الهااولث  الدقهق  
 (27)حنمية الري  اللي حي   للهافظ اإل لل  دم د لمعبالليل ية للنلش  ن  

 الموا نة : ق م المبحث الثالث

فلع س   ال ت     أفعالل  حكه   حهاااااااااااااا ال  اااااااااااااالهريالث   اللي  الم الهي   المعال ي  د مهااة  مفهوم ق م الموا ناة:
 .(28) الهطن دتللح للدق ظ  ااولث  دن اليب  دل  قهق  دن لب  مل  حهضح  عيب

  زيل و  األاملل  إ  لز  الف  حلااااااااااااالاا ، الم لالث  رل في  اإل لااااااااااااال    يلو  حنظ   :ثان اا: أهم ة ق م الموا نة
 ،الهطنية الههية حعزز، الم لمم   او ززعح  الهافاو المىاع   دن أخ لء الم لمم حدمي أبنلء، اإل للت

 
 .470  ص2010  القلعتو   ار ال كت العتبي  برامج وأنشطة لرياض األ فال( ددما دلهلي   اليل ا ا الها ا: (25

 .29دنلل دت  ف ددما ا ا التني: دتام  لبظ  ص ((26
 .82-81  ص ص مرجع سابق(  ل ت الي ددما أ ما بتقي: المهاطنة  را لث  بدهث  (27
مجلاة اليرج اة  اا ددمه  االحتبي: ةي  المهاطناة   اااااااااااااا ال حعزيزعال لاا  طالن ال الدعاة   را اااااااااااااااة د ااا ياة حتبهياة    عهيا  ((28

 .8  ص 2007  رلية اللتبية  الدعة طن ل  75  ع المعاصرة
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 (29) اللمية   لية ضت رو
اللعل    الملل او  الملي لية   ، ةيمة الهالء للهطن  ةيمة االللزاي ثالثاا:  ق م الموا نة الواجب انيسابها:

 الدتية  المهلررة  اال لملءاللللدح  

   مه،  العهلمة فكتو  بت ز،   الاينية العتةية  ث المهاااااا ال  حزايا    لاااااا     الموا نة: ق م انيساااااب  مبرراا رابعاا:  
 (30) المل تفة االح لعلث 

ا:  دور المؤسساا اليرجوية حي لنساب ق م الموا نة:  خامسا

 اإلاالي دن أعمهل األ تو     ر العول و  المار ة    لمل 

ا: أساااليب تنم ة ق م الموا نة: ث  أ ااالهن  أ ااالهن القا و الدلااانة  أ ااالهن القتاااة  أ ااالهن الت ال  سااادسااا
 .كن األاتيةالدهار  أ لهن الزيلراث الملد ية  األدل

 

 الحوارية  للبرامج النظرية األسسالمحور الثاني: 

 الحوار والمصطلحاا ذاا اًلرتباا المبحث األول:

حول ل أفكلر ب ن فتيق ن أ  أكةت  هل دهضااااااااهع أ  قلااااااااية لله ااااااااهل إلف  ل أ  : الحوارتعريف  
 . (31)اح لق في شأ  عى  القلية

 ثان اا: الفرق بين الحوار والجدال والمناترة والمناقشة:

 
طناة لاا  هال ي بنان أ ماا بترالث  ال  ي : "  ر بتاد  اللهعياة اإل ااااااااااااااالدي و بهزارو اللتبياة  اللعلي  في حنمياة ةي  المهاح  ((29

  قلاااااا  اللتبية اإل ااااااالدية  المقلر ة  رلية اللتبية  الدعة أي القت   م ة رسااااالة ماجسااااييرطللولث المت لة الةل هية "  
 .67: 55  ص ص2009الم تدة  

ة المؤتمر العلمي األول )ترج إكلالن  حنمية ةي  المهاطنة     فياللهان ابه النهر: اللنها ة االالملعية    رعل ددما ا ا  ((30
  ال معية المتااااااااتية للارا اااااااالث االالملعية  الدعة ا ن 1دتاااااااات  د    الموا نة ومناهج الدراسااااااا اًلجيماع ة(،

 69ي.  ص  2008شمس  يهل ه  
المؤتمر العلمي ار في التاااااااد  العتبية  هل أ ااث العا ا  اإل اااااااتام لي الف سزو   آدلل رملل ددما طب: اقلفة الده  ((31

 499  رلية اإلاالي  الدعة القلعتو  ص 2009  يهل ه  الواقع واليحد اا-واإلصالحالدامس عشر بعنوال: اإلعالم 



 

288 

 

 عبد الجواد إيمان عبد المنعم الباحث: 
نة في بعض البرامج الحوارية بالفضائيات  قيم المواطنة المتضمعنوان البحث: 

 دراسة تحليلية  المصرية:

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير العدد السابع عشر 

  عه  رالدب  حتاااااااديح  يقتاااااااا  ب أ   شااااااا هة  أ    د ة قهلب إفلااااااال    ان  ختااااااامب  فم  عه  الجدال:
 (32)الدريقة في ال،تهدة

ا:     عه      المنااال تو حمةااال اللداااا     المنااال تو  الدهار  ب ن  حهافظ  عنااالك:  الفرق بين الحوار والمناااترةثااالثااا
 .(33)دنب للدهار لل ال اقتن  عي    دقللب في ا خت يت    ا  طتف رل ةددل ل

 الف أ الم  حقهي   لكنهل،  شا،تا ن  ب ن  اللدل ر دن   هع  عي  المنلقهاةوالمناقشاة:   الحوار بين  رابعاا: الفرق 
 (34)األخ لء  حعتية الدللن  ا لقتلء

ا: أساااس   النل اااام  الال ل  لمهضااااهعية  إبتازل   االللزاي  التاااااق   الف  قلممتل  الدهار  ي ه    أ   :الحوار خامساااا
، الةالبلاة الدقالمظ الف  الدهار  يقهي  أ ، ا خت  ال تف  رأ   ا لتاي،  التت ر  الوعاا ان  اللهاضاااااااااااااام،   ال تعال 

 (35) الم لش ة المتلر ة
أسااااااااس الحوار حي اإلسااااااااالم: اليدط ه والينظ م، المنهج الصااااااااح  ، الحوار قائم على العلم واًلجيهاد 

 (36)واًلليزام

اللاعي لمعتفة    اال لتاي لللعا ية الةقلفية للهاعهن    العقال ية  األ الهن العلمي  حي اإلساالم:  الحوارضاوابه  
ا ان رل أشاا لل اللعتاا      ا خت رمل يقاي   لااب رفض دل   العمل الف ضاات رو اعل الدهار ر اا نتل  ع ات

 (37)عه  لما دن د لهي  لللقاي أ  الل،ل 

 

 .106  ص 1983ل نل    ب ت ث  العلمية الكل  ال تال ي: اللعتي لث   ار الهتي  الزين الي بن ددما بن الي)32(
  ص 2006ةقلفة  فللاا  ن    ال  العل    دترزاإلساالم ة الدعوة حي أثره و ضاوابطه و أصاوله  يه اا  فت لث: الدهار  ((33

4. 
 551: 550  ص ص مرجع سابقال،ل ت :  فها  ((34
 "دراسة ساليبأو   والمبرراا الثانوية الدواعي  المرحلة   الب لدى  الحوار ومهاراته  ثقاحة تعزيزالع  ا:   ا اهللا بن  إبتاهي  ((35

 .143  ص 2017  التيلض  3  دترز المل  ا ا العزيز للدهار الهطني  طمقيرحة" ص غة مع  تحليل ة وصف ة
 الدتا ي  حيمية ابن ددما بن  القل ااااااااااااا  أبي بن  هللا ا ا  بن  اللاااااااااااااالي  ا ا بن  الدلي  ا ا  بن أ ما العولم أبه  الاين حقي ((36

  اإلرشاااال   لمملكة    الااهو   األ قلف اإل ااااالدية  الهاااا ه       زاروالمن ر عن والنهي بالمعروف  األمرالادهااااقي:   الدن لي
 .40: 39  ص ص 1997  اللعه ية العتبية

ول ة الدراساااا العدد الرابع والثالثول لحول ة   فها  ال،لااا ت : اقلفة الدهار في اإل اااالي  را اااة   ااا ية حدل لية  قاية ((37
  A.M 7:19, 25/12/2019   باإلسكندريةاإلسالم ة والعرج ة للبناا 

https://bfda.journals.ekb.eg/article_27302_3647897cfa27f002653171fc4215fb06.pdf 
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ا:     اإل تلف  اإل تلء   لن اال لملع  لهاضم  للقهل  ال عللا   لن المقتا : آداب الحوارسادسا
 (38)االاال التهث   ا لتاي ال تف ا خت

  الدايث أانلء النا اث  الميحمتاث   الدهار المعلل  ب ن ش،ت ن أ  أكةت :أطكال الحوار سابعاا: 
أ    ة  هاء  لإلهااةال تاد  الدهاري  الدهاراث الم لهبة دةل دنلايلث اإل لت ن   المنل تاث  هل دهضهع

 (39)المنلقهلث في العمل  اللل زيه  

 دتار للدتهل الف اإلال لث الل ت لية  العميقة  لهدلث ي  ا في اللأكا دن المع مميزاا الحوار:ثامناا:  

يها م األشا،لص   خل يلث  دعلقااث األشا،لص   يهضاح  يم ن الدهار دن اللعتف الف ع  ة الها،ص    
 (40)الف اإلال ة  دتية 

 بل  ا او دهالترة رؤية في  ح ميعهل   الها،تاية التؤ    حدهيل  الف الدهار  يعمل أهداف الحوار:ساعاا: ات
 .(41)التؤية حل  حدقظ أ  يم ن اللي األ لل    الف  ال هه   اح لق ا راء إلف  حااه

ارو ي ه  لب الق اخل األ اااااله يه     ي ه   ريل و فتيظ امل:  ساااماا وخصاااائم الحوار اليلفزيونيعاطاااراا:  
الارادل في يلم ز بهاه   اااامة    يلم ز  تااااعهبة ا اااال،ااي النص الم لهن    تض أكةت دن أ  يت   الف الع

 (42)الدهار

  نشأة برامج الحوار عالم اا ومحل اا:الحادم عشر: 

(  دعنل  الدايث Talk  Showيعا األدتي ل  أ ل دن ا اااااااال،اي دتاااااااا لح اللهك شااااااااه )اللميتل:  
 .(43)اال لعتاضي

 
  A.M 39:7 25/12/2019 آداب الحوار لمل  بن فها العه و:  ((38

https://www.cia.gov/library/abbottabad-
compound/F3/F3350D15E57F5A6C0625462F628C0597%C3%9C%C2%BA%C3%A1 
%C6%92%CE%98%C3%91%CF%86%C6%92%E2%8C%90.pdf 

 ينل دنتاااهر ددمه  يه س: العالقلث األ اااتية في الملاااللاااالث العتبية اللي يعتضاااهل اللل زيه   أالرعل الف  ا  اقلفة  ((39
 .184  ص 2012  رلية اإلاالي  الدعة القلعتو  رسالة ماجسييرم المتت   الدهار في الم لم

(40)  Stewart, Charles & Cash, William, Op-Cit, pp9:10  
 12  ص 1999اللنمية  دتت      اءاأل ح هيت   دترزالمناقشاا و الحوار لدارة مهارااددما عالل:  ((41
  مجلة اآلداب   opera show  ل ت لد   حدل لية   را اااااااااة  الدهارية ل زيه يةالل ال تاد   في عا  دلل  شااااااااا   : الللاااااااااهيظ ((42

 776  ص 2012الدعة  تاا   
   2012يه ية  7   15  ع صااح فة طاااطاايي االاة دن )اللهك شااه( الملها اال     36ددما  ااع ا: المتااتيه  يلل عه    )43(

 3ص

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/F3/F3350D15E57F5A6C0625462F628C0597%C3%9C%C2%BA%C3%A1%20%C6%92%CE%98%C3%91%CF%86%C6%92%E2%8C%90.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/F3/F3350D15E57F5A6C0625462F628C0597%C3%9C%C2%BA%C3%A1%20%C6%92%CE%98%C3%91%CF%86%C6%92%E2%8C%90.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/F3/F3350D15E57F5A6C0625462F628C0597%C3%9C%C2%BA%C3%A1%20%C6%92%CE%98%C3%91%CF%86%C6%92%E2%8C%90.pdf
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 .( 44)تث ال تاد  الدهارية النهلرية اللي حهل   للهولن لللع نلث  ه في دنلت  ا

يعا أ ل بت لد  حل زيه ي ُيظهت رأيتل في اللل زيه  المتااااااات    ث رل  يدله    الحوار محل اا:نشاااااأة برامج  
 (45) ي1960حعليقتل الف الةهرو ال زامتية  أ اااهل؛  أهيم في شهت أسل س للنة 

األ ااث ال لرية  ااااااااااهاء  اااااااااايل ااااااااااية أ  اقلتاااااااااال ية أ    ال تاد  الدهارية بلت ية  ال لتو األخ تو قلدن دعظ 
 .(46)االملعية أ  فنية أ  ريلضية  رل دل يه  المهاطن المتت  

 البرامج الحوارية : المبحث الثاني

: تعريف البرامج الحواريااة: عه ال ت اااالد  الااااى  يقهي الف اتض  حواااال ل ال ت اااالد  الدهار     أوًلا
هاااتل ال مههر ي التأ  العلي  حلمهضاااهالث  القلاااليل  األ ااث ال هدية اللي حدظف  لعلملاأل ل يث  هل ا

 حكه   تااااااااااااااهرو ااىا اة حدقظ اللهاز  ب ن ال ال ا  اللتف هي  ال ال ا  المعتفي   ب ن  تياة الدهار  االللزاي  
ر الدهارية دتاااا  أ اااودن ال تاد  أهم ة البرامج الحوارية:ثان اا:  (47) آ ا ب  ب ن النص الم لهن  االرح لل

 ههر   از يل  اا  القنهاث ال لاااااااالمية دمل زا  دن المنلفلااااااااة   اه  حنهع ال مههر   لمعتفة ا راء الم،لل ة
 (48)  ر عى  ال تاد  ده  في حاعي  اح لعلث ال مههر  القنهاث ال للمية ال،ل ةالعايا دن 

ت اإلي لبي أ  اللااااااااال ي في شااااااااا،تاااااااااية أا الل دن أع  أعااف بتاد  التأ   أهداف البرامج الحوارية:ثالثاا:  
ل ميم   اللةري   إحل ة رؤية أ ضاااااااح   لا  اميم المهااااااالعاين الهاااااااعهر  لال لملء الهطنيحنمية    المهااااااالعا 

 (49)الل ل  ل الاةيقة

 
في القنهاث   Talk Showمىااة الف الههاء  ا ال  ددمه  ا ا التازق: أ ااااااااااااالل   حت ية القلاااااااااااااليل في بتاد  التأ  ال ((44

 62  ص 3004ة اإلاالي  الدعة القلعتو    رليرسالة ماجسييرالعتبية  
  الدعة القلعتو  رسااالة دويوراة: القلاااليل اللي حعلل هل بتاد  التأ  في التا يه  اللل زيه  المتااات   دهنيددما ددما   ((45

 .117  ص 1994كلية إاالي 
ما رساالة اهي  طب:   ر ال تاد  الدهارية اللل زيه ية في حها  ل الم هل اللايل اي لا  ا نة دن المتاعق ن   الرو ددما إبت  ((46

 .38  ص 2013  الدعة ا ن شمس  دعها الارا لث العليل لل  هلة  رجسي
رساالة ا  الهاولن  االالملعية ل  أ ما أ ما أ ما اةمل :   ر ال تاد  الدهارية  لللل زيه  المتات  في بث ةي  العاالة ((47

  68  ص 2015  رلية إاالي  الدعة القلعتو  دويوراة
لا  ا نة دن الهاولن    هل ا ا المقتاه  سللي:   ر ال تاد  الدهارية  لل لالميلث العتبية في  هات اقلفة  قهق اإل لال  ((48

 166: 165  ص ص 2012منتهرو  المتت  " را ة حدل لية د اا ية"  ر للة  رلهراو  رلية ا  ان  الدعة ال
   1997  القلعتو   ار ال  ت للنهاااااات  اللهزيم   البرامج الثقاف ة حي الراديو واليلفزيول  ااااااه ت ال    اااااالدية أ ما الي:   ((49

  123ص 
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ضات رو حهافت اها   اإلالرو  اللدا      البا دن حقاي  ددله  د  ا للمهالعا   ساماا البرنامج الحوارم:رابعاا:  
حملم دقاي ال ت لد   لل لهبية  اللولقة  ر ح ،   ح لالبحهافت ال مههر  اخل األ اااله يه  ، ههر القتن دن ال م

 (50)المتح

ا:  أنوا  برامج الحوار:   دن دن   ث الها ل  دن   ث ط يعة المهضاهع مكن تقسا مها من حيث   خامساا
لمىاع ال هل  دن   ث القنلو ا   دن   ث اللااااا هف  دن   ث الهاف  ث اللهق ن  دن   ث الملااااامه   

 )51( ت لد ال 

ا:   دن المم ن ل تاد  الدهار حت  ت النمض   تأثير برامج الحوار على الجمهور العالمي والمحلي:سااااااااادسااااااااا
اللالهري الى  يل نل  المهالعا ح ل  دهضاهع أ  قلاية دع نة إلف  مض د،لل   عىا  لا   حأات  بهاهة  ظت 

 (52)ض هف ال ت لد 

حلنل ل ال تاد  الدهارية القلاااااااااااليل  األ ااث ال لرية  الجمهور المحلي: ىالحوار عل برامج  تأثيرساااااااابعاا: 
 قلل  يلل   لإلالرو  اللههيظ  المتااةية  الهاقعية؛ فل ىن ال مههر لمهلعاحهل؛ للدتهل الف المعلهدلث 

في  دلل عة األ ااث ال لرية دمل ييات الف ةيمه  االالملعية  الهطنية  ينع س الف  ااالهره   اح لعلحه   
المهضاهالث  فلقهي عى  ال تاد  بلاعي   عض الري  المهاه و لايه   حت ت  علاهل األخت د،لل  القلاليل   

 ( 53) ربمل ا لدااث ةي  ااياو؛ دمل يهضح دا  حأا ت بتاد  الدهار في الم لمم

 

(50) Bell, P. and T.V. Leeuwen: The Media Interview "Confession, Contest, Conversation", 
India, University Of New South Wales Prees,2006, p. 213 

(51) Social Work: Volume 51, Issue 4, 1 October 2006, Pages 303: 315, 
https://academic.oup.com/sw/article-abstract/51/4/303/1914668, 30\12\2018, 07:55 Pm 

دي أ ماا ددماا رالدال أبه اللااااااااااااااعه : حاأا ت ال تاد  الدهارياة الف زيال و الهاي المعتفي لاا  امههر المللقف"  را ااااااااااااااة   ((52
 112  ص2011  اإل  نارية  رلية ا  ان  الدعة رسالة ماجسييرح  يرية دقلر ة"   

  ع مجلة البحوث اإلعالم ةل لاالمية   ازرتيل إبتاهي  الا ااهقي: قلااليل ال لاال  رمل حع لااهل ال تاد  الدهارية في القنهاث   ((53
 190: 95  ص ص 2009  الدعة األزعت  31

https://academic.oup.com/sw/article-abstract/51/4/303/1914668
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 حدهيلهل  ث    اللدقظ دن ال يل ل(54)امم ال يل لث دن المتاااااااال ر الم،لل ةثامناا: مراحل بناء برامج الحوار: 
حلااا  ل اللقلريت اإلخولرية  ،(56)حدايا الهي ل ال نلمي لل ت لد  دن خالل الدهار،(55)دن بيل لث إلف دعلهدلث 

 (58)دت لة اللق ي   دت لة اللن  ى  (57) اللنل ظ دم دتل ر االحتلل ال،لراي

طتح ا راء الم،لل ة    دعلهدلث إداا  ال ت   مل يدللاب دن   ا جاب اا وساااالب اا البرامج الحوارية:تاسااااعاا:  
اإلفتاااالح ان اللاااال يلث    حعا المن ت الى  يقهي دن خاللهل األفتا   لللع  ت ان أراءع    في شاااالف القلااااليل

 (59)حله  في الدتاك الم لمعي  المهاه و في الم لمم

 ز الف لتر  الحتااا   المهاطن  للمهااالات اللااال يةاللي  المهااا الث  اتض    ساالب اا برامج الحوار:عاطااراا:  
ااي    عض ال تاد  حل ب إلف إلهلء ال مههر  ،الفلث شاااااااا،تااااااااية بال فلماو   االي لبيلث   ل ولث  حتكاللاااااااا

 اإلالرو في حقاي   عض المه الث  زيل و  اللزاي  عض الل هف  آ ان الدهار

 والمشكالا:حادم عشر: األساس اا اليي  جب مراعاتها حي البرامج الحوارية لمناقشة القضا ا ال
االللزاي  للنزاعة    ة قلممة الف دلاااااالااو ال مههر  اللاااااا هف لدل المهاااااا الث ل تاد  الدهاريالبا أ  حكه  ا

أ  ي ه  الهاااف دن ال ت االد  إي اال   لهل     دتاااالو ددله  ال ت االد  ل ميم ف االث األاماالر    التاااااااااااااااااق
 (60) إبتاز ال ها   اإلي لبية إلف ال   اللل ية في الم لمم   للمه الث 

   المل و 65ح  اتض  تااااااااااااهص  عض المها  دنهل: المل و   م:شاااااااارحي ل عالالميثاق الالثاني عشاااااااار: 
دن   305 المال و     178   المال و  190   المال و  189   المال و  188   المال و  72 المال و   70 المال و  68

 اتض المل و اإلاالدية القل ه  الى  ينظ  

 

 
 111اللعه :   ص  أبه رلدل ددما أ ما دي ((54
  ر بتاد  التأ  في القنهاث ال لاااااااالمية ال،ل ااااااااة العتبية في حتح   أ لهيلث القلااااااااليل عهاااااااالي ا ا المل  ا ا الت ي :   ((55

 371  ص 2015رلية إاالي  الدعة القلعتو    رسالة دويوراةالمتتية لا  دهلعايهل  
هو   ااااملث  ااااهرو اللاااايل ااااي في ال تاد  الدهارية  لللل زيه   االقلهل    راك ال مههر  التاااا   :ددما   ااااعا النل    ااااع ا ((56

 106  ص 2011ي اللتبه   الدعة المنتهرو  قل  اإلاال -لتهرحب الهاقعة  ر للة  رلهراو  رلية اللتبية النهعية 

 62  ص مرجع سابق :طب  إبتاهي   ددما و لر  ((57
 373  ص سابق مرجع: الت ي  ا ا المل  ا ا عهلي ((58
 11: 10  ص ص 2006ال كت العتبي    القلعتو   ار اإلعالم والمجيمعالط  االي الع ا:  ((59
رسااااالة  ن  للمعلهدلث  حز يا المتاعق  اااااعل  ددما المتااااات : ال تاد  ال ملع تية  للقنهاث ال لااااالمية العتبية    رعل في ((60

 35  ص 2008  الدعة ا ن شمس  دعها الارا لث العليل لل  هلة  دويوراة
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 ونيائجه واليحليل المحور الثالث: لجراءاا البحث 

: منهج ة    أ االهن حدل ل الملاامه  للمل و اإلاالدية المللاامنة   "المنه  اله اا ي"  يا اال،ا ح  االبحث: أوًلا
  لل تاد  الدهارية  

عتف الف ةي   حدل ل المدله  لهى  ال تاد  دن أال الل  ا اااااااااااالملروفقا قلدن الول ةة   ااا  : ودث ال أدل أ او 
 ال تاد  الدهارية.ي  عض المهاطنة المللمنة ف

ا: مجيمع و  م إلى  1/11/2016قااماا الباا ثاا اتحا،اض المفاااامو  لي ال تا  من  عيناااة البحاااث:  ثاااان اااا

م وذلا  لباناام) لالموا ن مالاااااي  الا ي ىا اق ااى القراا  المالاااااىاا األولى وهي قراا  1/1/12017

ثاان،اا   وهو ااناام)   13 ق،قاا و 50ساااااااات و  3ااد  الواااااااات لاباناام) ل  إجماالي ةوم،اا   ،اب اا   

ثالثاء من  ض أسااابوق اال تا  الموااااك،ا وىةو  اثر مباداااا، وقد قاما البا ثا اتحا،ض  أسااابواي ى اق ىوم ال

  ه ا البانام) لاتوصااض إلى مدت اوالا ق،م الموا را  المتفاامرا لي ه ا البانام)، و  ل  اانام)  مفاامو

ااا  ساا  78الخاصااا،  ،ب اا  إجمالي اد  سااااات البانام) ل   cbcالةاصااما  ال ي ى اق ااى قرا  لهرا  

ىام ااألسااابوق  من الوااابا إلى الثالثاء من  ض أسااابوق  ثان،ا   وهو اانام) ى اق أةاةا أ  28 ق،قا و  46و

اتوصض إلى مدت اوالا اال تا  المواك،ا وىةو  اثر مبادا، وقد قاما البا ثا اتحا،ض مفمو  ه ا البانام) ل

 ق،م الموا را المتفمرا لي البانام).

 -االللزاي    - عي ) الهالء )دلها ق ل(   ث ح  حدايا ف لث اللدل ل:  صااااااائ ةحاإلثالثاا: أساااااااليب المعالجة 
 اال لملء(-المهلررة -الدتية -اللللدح  -الملي لية-الملل او -اللعل   

 " لاثبات "Holestiمن خال  اطب،ق مةا لا هولوتي  ذل و،  اخلولر  اق  اولث اللدل ل
 

 رابعًا: نتائج البحث: 

 

 لي لاانام) الموا ن مالاي اةااة ظهوة الق،م  ىوضح المدو  التالي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اةااة الظهوة لاق،ما لي لاانام) الموا ن مالاي   الق،ما 

 الروبا المئوىا%  اد  ماات اةااة الق،ما

 % 39,13   27 الوالء 

 % 7,24 5 االلتزام 

 % 13,04 9 التةاو  

 % 0,0 د ال ىوج المواوا  

 % 2,89 2 الموةل،ا 

 % 0,0 د ال ىوج التوامح 

 % 5,79 4 حاىا لا

 % 7,24 5 المشاة ا 

 % 24,63 17 االنتماء 
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   % 39,13ل     ماات لي جم،ع  اقات اانام) لالموا ن مالاي  اروبا  27أ  ق،ما الوالء ام اةااةها ل  

 وقد االدةت ق،ما الوالء الماابا األولى من  ،ب اةااةها 

   %7,24ل    ماات لي جم،ع  اقات اانام) لالموا ن مالاي  اروبا  5ام اةااةها ل    االلتزاموأ  ق،ما  

 واواوت مع المشاة ا لي التةااة ت التةااةالقد ا تاا ق،ما االلتزام الماابا الاااةا من 

     %13,04  ماات لي جم،ع  اقات اانام) لالموا ن مالاي  اروبا ل  9  اةااةها لق،ما التةاو  ام  

 تةاو  لي الماابا الثالثا  اةد الوالء واالنتماء من  ،ب اةااةها لي الحاقات.وجاءت ق،ما ال

  وهي الروبا %0وق،ما المواوا  لم ىتم ذ اها لي جم،ع  اقات اانام) لالموا ن مالاي  اروبا ل  

 روب  ما لي ق،ما التوامح. األقض ضمن ال

   %2,89ل    لالموا ن مالاي  اروبا  ماات لي جم،ع  اقات اانام)    2وق،ما الموةل،ا ام اةااةها ل  

 وجاءت الموةول،ا االماابا الوا سا من ااا،ب اةااةات الق،م. 

  % 0أما ق،ما التوامح لم ىتم ذ اها لي جم،ع  اقات اانام) لالموا ن مالاي  اروبا ل

    %5,79  ماات لي جم،ع  اقات اانام) لالموا ن مالاي  اروبا ل 4وق،ما  الحاىا ام اةااةها ل  

واالنتماء  لقد   الوالء  اةد  الموا ن مالاي  لي  اقات  االتةااةات  الخامس  التاا،ب  ااى  الحاىا  الاا 

 والتةاو  والمشاة ا. 

ل   اةااةها  ام  المشاة ا  ل  5وق،ما  اانام)  جم،ع  اقات  لي  ماات  اروبا            مالاي   الموا ن 

لي    ت التةااةانتماء والتةاو  اةد     وقد جاءت ق،ما المشاة ا لي الماابا الاااةا اةد الوالء واال %7,24ل

 اقات الموا ن مالاي، وىاجع ذل  لتوجر القرا  والما   اإلاالم،ا االبانام) متواوىا مع ق،ما االلتزام لي  

 التةااةات. 

اةا ام  االنتماء  ل  وق،ما  اروبا            17اةها  مالاي   لالموا ن  اانام)  جم،ع  اقات  لي  ما     

 ا الثان،ا اةد الوالء من  ،ب اد  التةااةات لاق،ما.  لقد جاءت االمااب %24,63ل

  وىا،ها ق،ما االنتماء ونوبتها ل  %39,13ومن هرا ىتفح أ  ق،ما الوالء هي األ ثا اةااة ونوبتها ل 

التةاو     24.63% ثم  ل     وىتواوت    %13.04ونوبتر  القرا     االلتزام   لتوجر  ذل   وىاجع  المشاة ا  مع 

ء واالنتماء لي جم،ع ألاا  الممتمع وذل  لمواجها األلةاة المتطالا واإلةهال  الحةوم،ا لغاس ق،م الوال

 االتةاو  والمشاة ا. ناستقااة الو المرتشا لي اا  ال تا ، والةمض ااى إةساء قوااد 

 

 ي ما ىا ل،ما ىتةاق اتةااة الق،م لي اانام) لهرا الةاصما  ىوضح

 الةاصما   اةااة الظهوة لاق،ما لي لاانام) هرا الق،ما 

 الروبا المئوىا%  اد  ماات اةااة الق،ما

 % 24,16 187 الوالء 

 % 4,26 33 االلتزام 

 % 11,36 88 التةاو  

 % 1,03 8 المواوا  

 % 6,07 47 الموةل،ا 

 % 0,90 7 التوامح 

 % 15,89 123 الحاىا 

 % 18,60 144 المشاة ا 

 % 17,70 137 االنتماء 
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   %24,16ل  اروبا    (هنا العاصمة )   برنامج  حلقات   جميع  في  ةمر(    187  )   تكرارها  تم  الوالء   قيمة   أن

 ،ب ا تاا ق،ما الوالء الماابا األولى لي ااا،ب الق،م لي اانام) هرا الةاصما  ما لي اانام) الموا ن  

االو ن   لألضااةه ه الق،ما لمواجها األلةاة المتطالا المرتشا  لي ذل  الوقا،    ألهم،ا مالاي وىاجع ذل   

 ب المالاي.ةمض ااى ادم،اه ونشا ال وضى واالنقوام لي ص وف الشةوال

  %4,26ل   اروبا  (هنا العاصمة)   برنامج  حلقات   جميع   في   ة مر(    33 )   تكرارها  تم   االلتزام   قيمة   وأن 

 وجاءت ق،ما االلتزام ااى الماابا الوااةا من التةااةات 

     %11,36ل  اروبا     (هنا العاصمة)  مج برنا  حلقات   جميع  في  ت مرا(    88  )  تكرارها   تم   التعاون  قيمة

 لقد جاءت االماابا الخاموا من  ،ب التةااة 

  أما  %1,03ل  اروبا    (هنا العاصمة)   برنامج   حلقات   جميع   في ( مرات    8تكرارها )    تم   المساواة   وقيمة 

 لقد  الاا ااى الماابا قبض األخ،ا  من التةااةات  المواوا ق،ما 

   %6,07ل  اروبا(  هنا العاصمة)  برنامج حلقات  جميع في مرات (  47)   تكرارها تم   المسؤلية وقيمة

 لقد  الاا ق،ما الموةول،ا ااى الماابا الوا سا ضمن اةااةات الق،م 

   %0,90ل اروبا    (هنا العاصمة )  برنامج  حلقات   جميع   في( مرات    7  )  ها ار تكر  تم  التسامح   قيمة  أما

 ق،م  ما لي اانام) لالموا ن مالاي  وجاءت ق،ما التوامح لي نهاىا التاا،ب لتةااةات ال

   %15,89اروبا ل  (هنا العاصمة)   برنامج  حلقات   جميع   في  ةمر (  123)  تكرارها  تم  الحرية   وقيمة

 وجاءت الحاىا االماابا الاااةا من  ،ب التةااة 

   % 18,60اروبا ل   (هنا العاصمة)  برنامج   حلقات   جميع   في   ة مر(    144  )  تكرارها   تم   المشاركة   وقيمة 

 جاءت من  ،ب التةااة االماابا الثان،ا  لقد 

  لقد %17,70بنسبة )(  العاصمةهنا  )  برنامج   حلقات   جميع   في  مرة(  137)   تكرارها  تم   االنتماء   وقيمة 

  الاا ق،ما االنتماء ااى الماابا الثالثا من التةااةات  

مرتبة األولى  ( حيث احتلت ال  %24,16ونسبته )    تكرار  األكثر  هي   الوالء  قيمة   أن   يتضح  هنا   ومن 
رتبة الثالثة )  االنتماء بالم  ثم (   %18,60المشاركة بالمرتبة الثانية بنسبة )   قيمة  ويليها من حيث تكرارها، 

( ثم قيمة التعاون بالمرتبة الخامسة    % 15,89( وبعدها قيمة الحرية بالمرتبة الرابعة بنسبة )    % 17,70
  الثامنة ( فالمساواة  بالمرتبة    %6,07)      ابعة بنسبة  ( ويليها المسؤولية بالمرتبة الس  % 11,36بنسبة )  
 (.  % 0,90بنسبة ) ( وأقلها التسامح بالرتبة التاسعة   % 1,03بنسبة )

 

ا:   البحث:  توص ااسادسا

الاد من أ  ىتولا لي ااام) الحواة سمات المالداق،ا والش ال،ا  تى ىتثرى لاممهوة المشاهد الثقا  -1

 موضواات ومراقشات لي ه ه الباام) وما اقدمر من 

ىمب ااى الباام) الحواةىا الةمض ااى ادا،م ق،م الموا را أ ثا مما هي اا،ر  تى اقوم ادوةها   -2

 لي التأث،ا ااى دخال،ا الممهوة المشاهد وغاس ق،م الموا را  

األخالق   -3 لغاس  الموا را  اق،م  وةاطها  الدىن  اخص  التي  الموضواات  إلى  االتطاق  االلتزام 

الاها لي الموا ن الالالح ال ي ىرهض امالا وموتقباها  الط،با المطاول اوالحم،د  والخالا   

 وىةو  قا ة ااى  ماىتها. 

الاد من  اص ااام) الحواة ااى مراقشا جم،ع مشةالت الموا ن ومحاولا  اها اشتى الطاق   -4

 امراقشتها   تى اةتوب ه ه الباام) ثقا الممهوة المشاهد  اال ت اءوادم 

ىا التي اةمض ااى غاس ق،م الموا را لي ن وس الممهوة اا الباام) الحواة الةمض ااى اةث،ف إذا -5

المشاهد خاصا لي أوقات اواجد ألاا  األسا  لي المرز  وادم اأخ،اها  تى ىوتط،ع أ با اد  

 مشاهداها  

ىمب ااى الباام) الحواةىا ادم التطوىض لي وقا الحاقا أ ثا من الالزم  تى ال ىالال الممهوة  -6

 اجت ال الممهوة المشاهد لمتااةتها. الماض والةمض ااى  المشاهد ا
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 المراجع

 أوًًل: المراجع العربية:  

 الثاانوياة الادواعي  المرحلاة   االاب  لادى  الحوار ومهااراتاه  ثقااحاة  تعزيزالع  ااا:    ا اااهللا  بن  إبتاهي  -1
 ر  دترز المل  ا ا العزيز للدهامقيرحة"  صاا غة  مع تحليل ة  وصااف ة "دراسااة  ساااليبأو  والمبرراا

 2017  التيلض  3الهطني  ط

أ ما أ ما أ ما اةمل :   ر ال تاد  الدهارية  لللل زيه  المتاات  في بث ةي  العاالة االالملعية   -2
 2015االي  الدعة القلعتو    رلية إ رسالة دويوراةلا  الهولن  

أ ما رفعن الي ددما الاس ا : اللتبية دن أال المهاطنة في دتاااات في اتاااات العهلمة  را ااااة  -3
 2009الدعة ا ن شمس   تبية   رلية اللرسالة ماجسيير ت اقلفية  ا

الموا ناة وحقوق اإلنساااااااااال حي تال الميغيراا الادول اة الراهناة،  آخت  :   أ ماا د اا    الز   -4
 م2010، أكلهبت  الاار المتتية اللعه ية للنهت  ال ولاة 6كلية العلهي االالملعية  الدعة 

   ، رساالة ماجسايير المهاطنة لا  طالن المت لة الةل هية  متات  الم ل  : ةي إ املا ل خللا الي   -5
 ي2013كلية حتبية  الدعة األزعت  

الق اس واليقويم حي العلوم اإلنساااااان ة أساااااساااااه أد ن الي ددما  ااااااااليمل   رالء ددمه  االي:   -6
 2010القلعتو   ار الكلح  الدايث   وأدواته وتطب قاته

لاااااااااامه  اللتبه  ل تاد  ال لاااااااااالميلث العتبية في ضااااااااااهء إيهلن ا ا الت من ددمه  الك تا  : الم -7
االدعااة ا ن     كليااة حتبيااة .رسااااااااااالاة دويوراه   2012دل لواالث الههياة الةقاالفيااة ل الن ال االدعااة   

 .شمس
   : مداا ر اليعل م على هوييناا الثقااف اة وق م الموا ناة واًلنيمااء ا ااا التؤ ف ردلااااااااااااااال   بة نااة -8

 2007تو   ار ال كت العتبي  القلع
  ددما  بن القل ااااااا   أبي  بن هللا  ا ا   بن اللاااااااالي  ا ا   بن  الدلي   ا ا   بن  أ ما   العولم  أبه  الاين  حقي -9

  اإل الدية  اله ه       زاروالمن ر  عن  والنهي  بالمعروف  األمرالادهقي:    الدن لي  الدتا ي  حيمية  ابن
 1997اللعه ية   العتبية  اإلرشل   لمملكة   الااهو  األ قلف
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"  ر بتاد  اللهعياة اإل ااااااااااااااالدي و بهزارو اللتبياة  اللعلي  هال ي بنان أ ماا بترالث  ال  ي :  ح -10
  قلااااا  اللتبية اإل اااااالدية رساااالة ماجساااييرفي حنمية ةي  المهاطنة لا  طللولث المت لة الةل هية "  

 2009الم تدة   المقلر ة  رلية اللتبية  الدعة أي القت   م ة 

التأ  المىااة الف الههاء   ه  ا ا التازق: أ ااااااالل   حت ية القلاااااااليل في بتاد ا ال  ددم -11
Talk Show   3004االي  الدعة القلعتو    رلية اإلرسالة ماجسييرفي القنهاث العتبية 

  ر ال تاد  الدهارية اللااااايل اااااية في ال لااااالميلث المتاااااتية في   لااااا ن ددما أبه امت:  -12
 2011 يه يب   30 حهاااا  ل دعلرف الهااااولن  اح لعلحه   ده القلااااليل المعل ااااتو خالل ال لتو دن  

 ي2015كلية آ ان  الدعة المنتهرو    رسالة ماجسيير  .2013 يه ية  30 إلف
ث العتبية اللي يعتضااااااهل   ينل دنتااااااهر ددمه  يه س: العالقلث األ ااااااتية في الملااااااللااااااال -13

االي     رلية اإلرسااالة ماجسااييراللل زيه   أالرعل الف  ا  اقلفة الدهار في الم لمم المتاااات    
 2012الدعة القلعتو  

المؤتمر  ل ددما رملل الاين سني : حتبية المهاطنة  دنلع  الارا لث االالملعية  رض -14
حتبة المهاطنة  دنلع  الارا لث    عنها   األول للجمع ة المصرية للدراساا اًلجيماع ة

    ار الليلفة  الدعة ا ن شمس 2008يهل ه   20  -19االالملعية دن  

ع لااهل ال تاد  الدهارية في القنهاث ال لاالمية   زرتيل إبتاهي  الا ااهقي: قلااليل ال لاال  رمل ح -15
 2009  الدعة األزعت  31  ع مجلة البحوث اإلعالم ة

 الرو ددما إبتاهي  طب:   ر ال تاد  الدهارية اللل زيه ية في حها  ل الم هل اللايل اي لا  ا نة دن  -16
 2013ا لث العليل لل  هلة    الدعة ا ن شمس  دعها الار رما جسيرسالة المتاعق ن  

فالالياة ا اااااااااااااال،اااي دااخال األدالكن اللالري،ياة في حنمياة أ عال      ااااااااااااااللي الهال   ددماا ا اا المع ه : -17
  ، رسااااالة ماجسااااييرلا  حالد ى المت لة اإلااا ية  االالملعية ده دل و الارا اااااالث   نة  االح ل المهاط

 ي2015كلية حتبية  الدعة بنهل 
حز يا المتاعق ن     لااااالمية العتبية    رعل في اااااعل  ددما المتااااات : ال تاد  ال ملع تية  للقنهاث ال -18

  2008لث العليل لل  هلة   الارا    الدعة ا ن شمس  دعها رسالة دويوراة للمعلهدلث  
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 اع ا النل    اعا ددما:  املث  اهرو اللايل اي في ال تاد  الدهارية  لللل زيه   االقلهل   -19
ي  قلااااا  اإلاال   -لية اللتبية النهعية     راك ال مههر  التااااا هو لتاااااهرحب الهاقعة  ر اااااللة  رلهراو  ر

 2011اللتبه   الدعة المنتهرو  

الااااااااعااااااااه و:   -20 فااااااااهااااااااا  باااااااان  الاااااحاااااوار ااااااااااااااااااااالااااااااماااااااال     7:39AM  25/12/2019  آداب 
https://bfda.journals.ekb.eg/article27302_3647897cfa27f002653171fc4

215fb06.pdf 

  القلعتو   ار ال  ت للنهاات يول البرامج الثقاف ة حي الراديو واليلفز  ااه ت ال    االدية أ ما الي:   -21
 1997   اللهزيم

زيا: ح هيت دنلع  الارا اااااااااااااالث االالملعية للدلقة األ لف دن  ااااااااااااااالح ددما امعة أبه   -22
  رسااااالة دويوراةاللعلي  األ اااااال ااااااي في ضااااااهء د ههي المهاطنة  أ عل عل المدلية  القهدية  العللمية  

 2006 كلية اللتبية  الدعة ال  هي 

 2007لل ولاة  لت   ار ددلن    هعمقدمة حي المناهج و رق اليدريست: ال   إبتاهي  ام -23

 2006  القلعتو   ار ال كت العتبي  اإلعالم والمجيمعالط  االي الع ا:  -24

ا ا هللا أل،يلر : المقهدلث النظتية الكللااااااااااالن ةي  المهاطنة اإلي لبية  الللااااااااااالدح   دث  -25
 ي 2007  المتتن  34ع  مجلة علوم اليرج ة،دنههر  

حنمية ةي  المهاطنة  القلعتو     فيلدعي ا ا اله    د ت ي: اإل اااااهلدلث الملهقعة لللعلي  ال  -26
 2004 ار ال كت العتبي  

العدد الرابع والثالثول    فها  ال،ل ت : اقلفة الدهار في اإل الي  را ة    ية حدل لية  قاية
  A.M 7:19, 25/12/2019   باإلسكندريةلحول ة ول ة الدراساا اإلسالم ة والعرج ة للبناا 

C%90.pdfcompound/F3/F3-https://www.cia.gov/library/abbottabad 
بحوث وأوراق عمال المؤتمر  د اا  ددماا يه س: ال الدعاة  حنمياة ةي  المهاطناة في االل  دلت ت.    -27

 إبتيال    رلياة اللتبياة  االدعاة المنهفياةل حي تال اليحوًلا الاد مقرا  اةالرابع، بنااء اإلنسااااااااااالعلمي  
((2014 

   15  ع  صح فة طاطيي لاة دن )اللهك شه( الملها ل    36ددما  ع ا: المتتيه  يلل عه    -28
 2012يه ية  7

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/F3/F3C%90.pdf
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المهاطنة    إكلااالن  حنمية ةي  فيددما ا ا اللهان ابه النهر: اللنهااا ة االالملعية    رعل   -29
  ال معية 1دتاااااات  د     العلمي األول )ترج ة الموا نة ومناهج الدراساااااا اًلجيماع ة(،المؤتمر  

 ي. 2008المتتية للارا لث االالملعية  الدعة ا ن شمس  يهل ه 

  القاالعتو   ار ال كت العتبي  برامج وأنشاااااااااطاة لريااض األ فاالددمااا دلهلي   الياال ا ااا الها ااا:   -30
2010 

نف: القلاااااااااليل اللي حعلل هل بتاد  التأ  في التا يه  اللل زيه  المتااااااااات   ددما ددما ده -31
 1994القلعتو  رلية إاالي    الدعةرسالة دويوراة

اللنمية  دتااااات        اءألا  ح هيت   دترزالمناقشااااا  و الحوار  لدارة مهارااددما عالل:  -32
1999 

حنمية ةي  المهاطنة  فيلتبية  دتاااا  ي ا ا الدم ا انل ي: ح ع ل   ر األ هاااا ة ال البية   ليلث ال -33
 ي 2008  أبتيل 79  ع 25دتت  م مجلة اليرج ة المعاصرة، العللمية  

 ي1989  طوعة خل ة بهزارو اللتبية  اللعلي  مجمع اللغة العرج ةالمع   الها ز:  -34

،ااي داخل الري  في حاريس الللريخ للنمية ةي  المهاطنة لا  ا الددما ا ا التني:   دنلل دتا  ف -35
 2015ة اللتبية  الدعة المنهفية    رليرسالة ماجسييرد ى المت لة اإلااا ية  حال

دي أ ما ددما رلدل أبه اللاااااعه : حأا ت ال تاد  الدهارية الف زيل و الهاي المعتفي لا   -36
   اإل اااااااا نارية ا  ان  الدعة   رلية رسااااااالة ماجسااااااييرامههر المللقف"  را ااااااااة ح  يرية دقلر ة"   

2011 

  القالعتو  د لواة ا  ان   وا ناة رؤياة ترجوياة حي عصااااااااار المعلوماات اةالم ال اااااااااااااات الي:   -37
2013 

 هل ا ا المقتااااه  سللي:   ر ال تاد  الدهارية  لل لاااالميلث العتبية في  هاااات اقلفة  قهق  -38
  رلية ا  ان  رسااالة دويوراةلا  ا نة دن الهاااولن المتااات  " را اااة حدل لية د اا ية"    اإل لااال 

 2012الدعة المنتهرو  

ب ا ا الم  ا ا ا هللا أ ما: بت لد  قلم  الف القتاص اإللكلت  ية الل لالية للنمية ةي   هو -39
 تو  ل  هلة المو  رلياة اللتبياة  ارساااااااااالة دويوراةل ئ الايمقتاطياة ل  ال الت ضااااااااااااااة  واالمهاطناة  د

 2017الدعة القلعتو  
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  ل ت لد   يةحدل ل  را اااااااااااااة  الدهارية  اللل زيه ية  ال تاد  في  عا  دلل  شااااااااااااا   : الللاااااااااااااهيظ -40
opera show  2012  الدعة  تاا   مجلة اآلداب 

عهااالي ا ا المل  ا ا الت ي :   ر بتاد  التأ  في القنهاث ال لااالمية ال،ل اااة العتبية في  -41
  رلية إاالي  الدعة القلعتو  رساااااالة دويوراةحتح   أ لهيلث القلاااااااليل المتاااااااتية لا  دهااااااالعايهل   

2015  

اطنة   اااااااا ل حعزيزعل لا  طالن ال لدعة   را ااااااااة د اا ية  عهياا ددمه  االحتبي: ةي  المه  -42
 2007ة اللتبية  الدعة طن ل    رلي75  ع مجلة اليرج ة المعاصرة حتبهية 
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