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 ستخلصم

يهػػدؼ الب ػػث تعػػرؼ ماتيػػة التكػػريس  ػػق الك يسػػة القبطيػػة اةر،و كسػػية المصػػرية   
وماتيػة جػػودة ال يػاة وأتػػـ اتتجاتػػات ال ظريػة المفسػػرة لهػا وكػػ لؾ مؤاػػرات جػودة ال يػػاة  ػػق 
خدمػػػة المكرسػػػات وأتػػػـ  الصػػػعوبات التػػػد تػػػواجههف  ػػػق تػػػىديتهف ةدوراتػػػف لموصػػػوؿ إلػػػد 

لت قيػػؽ جػػودة ال يػػاة بػػالمجتم   لقيػػامهف بػػىدوراتفزمػػة لممكرسػػات ات تياجػػات التربويػػة ال  
لمجموعػة مػف ات تياجػات التربويػة  ت البا ،تػاف المػ ها الوصػفق وتوصػمتاالمصري  واسػتخدم

لممكرسات م ها ا تياجات مرتبطة بالمهارات التعميمية وأتمها: مراعػاة خصػا ص ال مػو لمرا ػؿ 
دارة الفصػػػػؿ داخػػػػؿ مػػػػ دارس اة ػػػػد ومهػػػػارات التواصػػػػؿ مػػػػ  اةطفػػػػاؿ  وي العمػػػػر المختمفػػػػة واف

ات تياجات الخاصة"الصـ والبكـ" والتدريب عمد أساليب التدريس ال دي،ػة  وا تياجػات مرتبطػة 
دارة الوقػت والتعامػؿ مػ  ا خػريف  بالمهارات ال ياتية اتجتماعية واتقتصادية وأتمهػا: ت ظػيـ واف

  وا تياجػات مرتبطػة الص ية والج سية لممراتقػاتتربية والتوعية بىصوؿ ال والت كـ  ق الغضب
دارة ال ػػوار والم اقاػػة ومهػػارات  :الرو يػػة والدي يػػة وأتمهػػا لمهػػاراتبا مهػػارات ا تػػراـ ا خػػر واف

 التفكير وتعديؿ السموؾ لمواجهة بعض الماك ت وات  را ات السموكية لدى المخدوميف.
 جودة ال ياة-المكرسات –كممات مفتا ية: ات تياجات التربوية 
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The Educational Needs of the Consecrated Women in Some Coptic 

Orthodox Dioceses to Achieve the Quality of Life in the Egyptian 

Society 
Abstract:                

        The research aims to identify what the consecration in the Egyptian 

Coptic Orthodox Church is, the quality of life and the most important 

theoretical trends explained to them as well as the indicators of quality of 

life in the service of the consecrated women and the most important 

difficulties which face them when they perform their roles to get the 

necessary educational needs in the light of their roles to achieve the quality 

of life in the Egyptian society. The two researchers used the descriptive 

method and came up with a set of educational needs for the consecrated 

women; including those related to the educational skills: taking into 

account the characteristics of growth for different stages of life, the 

management of classroom in Sunday Schools, skills of communication with 

the special needs children (the deaf and the dumb) and training on modern 

teaching methods.  Some other needs associated with social and economic 

life skills: the management of time, dealing with others and control anger 

and awareness of the origins of health and sexual education for 

adolescents. Also, the needs related to spiritual and religious skills: skills 

of respect for the other, the management of dialogue and discussion, 

thinking skills and behavior modification. 

Keywords: educational needs – the consecrated women - quality of life 
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 مقدمة 

التد كا ت عميها  ق ر عت مف مرتبة المرأة و لمسي ية بيف الرجاؿ وال ساء  ا ساوتلقد 
  كما لـ تم   (2)وا تارت خدمة المرأة  ق عصر الرسؿ م   عصر الك يسة اةولد  الو، ية 

مف  قد أعطت لها رتبة الاماسة و   الك يسة اتر،و كسية  المرأة مف الخدمة أو تعميـ ال ساء
لك يسة واف كا ت لـ تعطها ت ه الرتبة كدرجة مف درجات الكه وت ولـ لها دور  ق ا،ـ أصبح 

وأف تكوف  تسمح لها أف تقوـ بدور التعميـ أو الوعظ لمرجاؿ بؿ ياترط أف تعمـ ال ساء  قط
مساعدة اماسة   و .  يث ت اؿ الفتيات ، ث درجات تق : مكرسة   (3) متفرغة لمخدمة

مة اليو ا ية " دياكو ة" وتع د خادمة أو مف تقوـ وكممة اماسة تق ترجمة لمكم  واماسة 
 .(4)بخدمة ا خريف ومساعدة الم تاجيف

ا ت موجودة  ق اةلؼ س ة الاماسات ك رتبة   طورات تامةبت خدمة المرأةمرت ولقد      
 "جوف كالفف"قد اختفت م   القرف ال،الث عار إلد أف جاء  إت أ هاف تاريخ الك يسة اةولد م

عاد وجودتا  ق إوعصر اإل لتعاليـ الكتاب  ص  ه لمك يسة وأسس الخدمة و قاً ص ح واف
المقدس و جح  ق ت ظيـ مجموعات مف الامامسة ال ساء  ق ج يؼ   وكا ت تتكوف  ق 

 .(5)ةغمب مف ال ساء اةرامؿ المس اتا
خدمة  (228 )ر،و كسية أعاد البابا ا ودة ال،الث البطريرؾ الػ و ق الك يسة القبطية اة      

مكرسة لك ا س القاترة  (38)ال ساء المكرسات  ق الك يسة مرة أخرى  يث قاـ بتكريس 
قامة س رسامة الاماسات ويض  طقس خاص إل(   وتو أوؿ بابا يعيد طقـ 2:92)يو يو 

به   اتالموجود مجموعة مف الخدمات لخدمة المقربتقديـ  فصتخيوال تق  (6)ر يسات اةديرة
خدمة التعميـ الدي ق  . وتت وع خدمتهف مابيف :()ج  ق باقق أ  اء اإليبارايةأو  ق الخار 

  الخدمات الرو ية   الخدمات اتجتماعية  المسي ق )م،ؿ تطوير م اتا اإليباراية(
  خدمات اإليباراية اإلداريةكتابية(   –تتوتية  -الم اورات واإلصدارات والكتب )اجتماعية 

وكمها خدمات تهدؼ إلد ت قيؽ الت مية اإل سا ية .ة اتجتماعية والتوعي تبااخدمات الا
 بعد ظهرت التق واتجتماعية ال فسية تيراالمتغ أتـ مف دتعالتق  ال ياةواترتقاء بجودة 

وال فسية   اتجتماعية ،ـ  ةوالسياسي اتقتصادية بالدراسات بدءاً  العاريف  القرف م تصؼ
                                                           

 : كلمة ٌونانٌة معناها المقاطعة أو المدٌرٌة ، وهى كلمة تطلق على مكان خدمة االسقف أوالمنطقة التى ٌرعى  االٌبارشٌة
 شعبها مطران أو أوسقف وٌساعده الكهنة والشمامسة.
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ف اغمت قضية الت مية كؿ المجتمعات وبخاصة دوؿ العالـ بعد أ (7)الص ةالمتعمقة ب ميهاوت
 ال،الث .

تد ًا مف أتداؼ و  ات مويً  اتوجهً  ولقد أكدت العديد مف الدراسات عمد أف جودة ال ياة تعد    
يرتبط بمستوى العدالة اتجتماعية والظروؼ  ساف و ؽ مف  قوؽ اإل الت مية اإل سا ية 

 (8) مف بي هاو  التماسؾ اتجتماعق وات دماج اتجتماعققيؽ بت المعياية لأل راد وع قة  لؾ 
دراسة ) م مد ابراتيـ و (   3122دراسة )  مدي عمد   و (   3128دراسة ) مريـ  سف   

(  D.Gallie,S.C Paugan,2003دراسة )و (  3121الم و ق  
 .(W.Beck,L.Van Der,2001دراسة)و 
ـو  ظػػري لػػه أسػػس سسػػيولوجية عػػف المفهػػـو ويختمػػؼ مفهػػـو جػػودة ال يػػاة كمفهػػ            

والػػ ي يركػػز  ػػق اةسػػاس عمػػد اػػعور اة ػػراد بالسػػعادة والرضػػا الػػ اتق عػػف  لػػهكولوجق يالسػػ
عمػػد إقامػػة الػػ ظـ  هػػـو الجػػودة اتجتماعيػػة يهػػتـ أساسػػا بطبيعػػة المجتمػػ  وقدرتػػهفال يػػاة   م

ا ت ميميػا وم هجيػا يمكػف مػف إطار يعد . ومف  ا ية أخرى تية مواط يهد تدعـ ر ااتجتماعية الت
 ػػق خ لػػه  قػػد وتقيػػيـ السياسػػة اتجتماعيػػة ودورتػػا  ػػق تػػدعيـ التماسػػؾ والتكامػػؿ اتجتمػػاعق 

  .(9)طارا  ظريا لفهـ الماك ت والت اقضات المجتمعية المجتم    وأيضا إ
تػد  الػة مسػتمرة ومتصػمة  يػاةجػودة ال    اإلطػار تػ ا  ػق الب ػث قضػايا تعددت وقد

امؿ بيف ب اء اإل سػاف بمعػايير الصػ ة والسػ مة عمػد المسػتوييف الجسػدى والوجػدا د مف التك
ال يػاة بع صػريها المػادى وت ميػة المكػاف بىتػداؼ  ضػارية تعظػـ مفهػـو السػعادة واتسػتمتاع ب

اركة  ػق المجتمػ  وتقػ  مسػ ولية ت قيػؽ تػ ه اةدوار عمػد كا ػة المؤسسػات الماػ.(:)والمع وى
 ػق الك يسػة  تميػة الخدمػةأ "إلػد Lundie, R., Hancox أاارت دراسة " وم ها الك يسة  وقد

  ومػف ،ػػـ تسػػعد الخدمػة  ػػق الك يسػػة  (21) سػػاف  ػق ت قيػػؽ الت ميػػة اإل سػا ية وال هػػوض باإل 
 الق ت قيؽ جودة ال ياة  ق المجتم .

   مفػاتيـ جديػدة   ات ع قػة بالت ميػة اإل سػا ية ت قيؽ جػودة ال يػاة يػتـ مػف خػ ؿ 
مكا ػػات الباػػرية اة ضػػؿ لأل ػػراد واتسػػتفادة مػػف اإللتربيػػة مػػف أجػػؿ ال يػػاة   وت قيػػؽ ال يػػاة وا

 .( 22)والمادية لمواجهة ماك ت المجتم 
ببعض  إلد معر ة ات تياجات التربوية لممكرسات عق الب ث ال القسول ا ي

 مجتم  المصري.ممااركة  ق ت قيؽ جودة ال ياة  ق اللر،و كسية اة  يبارايات القبطيةاإل



 .......................................... االحتياجات التربوية للمكرسات في بعض اإليبارشيات القبطية األرثوذكسية

- 2:7 - 

دمها المكرسات و لؾ مف خ ؿ م اقاة ماتية التكريس  ق الك يسة القبطية والخدمات التد تق
مؤارات جودة ال ياة  ق  سا ية لممرأة والطفؿ  ق المجتم  المصري و لت قيؽ الت مية اإل 

 ا تياجاتهف لمقياـ بىدوارتف عمد الوجه اةكمؿ.خدمتهف و 
 تساإالت البحث: 

  ق التساؤتت التالية : الب ث تصاغ قضية 
 ماتية التكريس  ق الك يسة القبطية المصرية ؟ -2
 ؟ وأتـ اتتجاتات ال ظرية المفسرة لها ماتية جودة ال ياة  -3
ما أتـ مؤارات جودة ال ياة  ق خدمة المكرسات ؟وما الصعوبات التد تواجههف  ق  -4

 ؟مف وجهة  ظرتفتىديتهف ةدوراتف 
لت قيؽ جودة ال ياة  تفدوار لمقياـ بىال زمة لممكرسات  ما ات تياجات التربوية -5

 ؟مف وجهة  ظرتف بالمجتم  المصري
 البحث: أهداف 

يتم،ػػػؿ تػػػػدؼ الب ػػػػث  ػػػػق الوصػػػػوؿ إلػػػد ات تياجػػػػات التربويػػػػة ال زمػػػػة لتىديػػػػة 
 المكرسات ةدوارتف الخدمية لت قيؽ جودة ال ياة بالمجتم  المصري.

 أهمٌة البحث :

مػػف أتميػػة موضػػوعه والػػ ي ياػػير إلػػد أتميػػة الخػػدمات التػػد ت بػػ  أتميػػة الب ػػث 
 سػا ية ومػا تسػتهد ه مػف ت قيػؽ الت ميػة اإل خدمػة المكرسػات مجاؿ تقدمها الك يسة مف خ ؿ 

 ػق المجتمػ  المصػػري    يػث يوضػػح الب ػث ال ػالق لمقيػػادات الك سػية والمسػػ وليف  ػق مجػػاؿ 
يباراػػػيات القبطيػػػة بػػػبعض اإلمكرسػػػات خدمػػػة المجتمػػػ  وت ميتػػػه أتػػػـ ات تياجػػػات التربويػػػة لم

 ر،و كسية لت قيؽ جودة ال ياة  ق المجتم  المصري.اة 
 مبررات البحث :

ف عمد مجاتت خدمة المكرسات مف واق  ال   ة الخاصة مف خ ؿ اط ع البا ،تي
مية   اجتماعية   اقتصادية  بتظيـ أدوارتف  يمكف القوؿ بت وعها مابيف خدمات رو ية   تعمي

تعقد  د مركز بىف ت اؾ دورات تدريبية  ( 27ت ص  ق مادتها )مد الرغـ أف ال   ة وع
ها المكرسات  ق خدماتهف الرو ية   متخصصة ت تاج عداد كمما لـز اةمر  د موضوعاتاإل

لهف وجود ا تياجات تربوية عمد يدؿ تعدد مجاتت الخدمة التد تقدمها المكرسات  إت أف 
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لب ث عف تمؾ ات تياجات ف لمقياـ بادوارتف وتو ما د   البا ،تية  تد يتمكف مف تىديتهف
 بما ي قؽ جودة ال ياة بالمجتم  المصري.

 :وأداته منهج البحث 

 إف ال ي يسعق إلد ت قيقه والهدؼ  يت اوله الب ث ال الق ظرًا لطبيعة الموضوع ال ي      
ق  ق جم  المعمومات وتفسير عتمد بصفة أساسية عمق الم ها الوصفيال الق سوؼ  ب ثال

التق الصعوبات   والوقوؼ عمق وت ميؿ مجاتت خدمة المكرسات ومؤارات جودة ال ياة  يها
 .دواراة هم هوض به ل ةيات تياجات التربو   والوصوؿ إلد بعض أدوراتفتقمؿ  اعمية 

 ةو ت مف ، ،تك  ولت قيؽ  لؾ صممت البا ،تاف استبا ة ات تياجات التربوية لممكرسات     
( 7يدور  وؿ ات تياجات المرتبطة بالمهارات التعميمية وتضمف ): الم ور اةوؿ   م اور

ويدور  وؿ ات تياجات المرتبطة بالمهارات ال ياتية اتجتماعية  :ب ود  والم ور ال،ا ق
 ويدور  وؿ ات تياجات المرتبطة بالقيـ :( ب ود  والم ور ال،الث8واتقتصادية وتضمف )

ـ آبر إ( ب ود  وتـ تطبيقها عمد عي ة مف المكرسات بدير اة با 7الدي ية والرو ية وتضمف )
 بالفيـو .

 مجتمع البحث وعٌنته:

تكوف مجتم  الب ث مف جمي  المكرسات ال تق يمارسف ال ااط الخدمق باإليبارايات     
 واقتصاديا ورو يا ودي يا. التابعة لدير اة با إبرآـ  ق رعاية المخدوميف تعميميا واجتماعيا

 مصطلحات البحث :
 االحتٌاجات التربوٌة:

المعارؼ والمهارات واتتجاتات والقيـ  ات الصمة بال ياة "يقصد بها  ق الب ث ال الق     
اتجتماعية  والتد يفترض أف تمتمكها المكرسة مف خ ؿ المواقؼ التربوية المختمفة لتؤدي 

 ."باكؿ ص يحدورتا 
 ات تياجات التربوية إلد :  ب ث ال القويص ؼ ال

 التعميمية ) الخدمات التعميمية( . لمهاراتا تياجات ترتبط با -
 اتجتماعية واتقتصادية ال ياتية  بالمهاراتا تياجات ترتبط  -
 والدي يةالرو ية  بالمهاراتا تياجات ترتبط  -
ممكرسات لالتدريبية التد تقدـ رات دو ال مف بي ها ية اباع ت ه ات تياجات بوسا ؿ تربو تـ إوي

 عدادتف بمراكز إعداد المكرسات .مف خ ؿ إ
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خمسة و عاريف عاما  أو أرممة  فراء متفرغة لمخدمة يزيد عمرتا عع  تاه تق المكرسة : 
غير  دي،ة الترمؿ ) خمس س وات عمد اةقؿ ( ت يقؿ س ها عف خمسيف عامًا غير مرتبطة 

و لؾ بتو ير ا تياجاته المادية  الفردتعرؼ با ها " ت مية  :ال ياة جودة  (23)بواجبات عا مية
ة واتجتماعية والمهارية قدراته وطاقاته ومواتبه الفكرية والوجدا ي لر  والمع وية والرو ية 

  (24) ساف  ق  الة مف اتتساؽ والت اغـ م  مجتمعه ب يث يعيش اإل 
اباع ال اجات  ق ابعاد والسعادة وبالقدرة عمد إ د بالرضا ها اعور الفر يعر ها الكرخق بىو     

اج د ية والمادية  وات دموالسعادة الب  ال ياة ال اتية والموضوعية والتد تامؿ ال مو الاخصق
 (25)اتجتماعق   وال قوؽ البارية 

اباع  اجات المرأة والطفؿ ) المخدوميف( مف خ ؿ رؼ  ق الب ث ال الد بى ها: إوتع     
تقتصادية واتجتماعية التد تقدمها لهـ المكرسات   ق المجاتت التعميمية واالراقية الخدمات 

 والرو ية والدي ية.
 خطوات البحث:

 تسير خطوات الب ث و قا لمم اور التالية : 
ر،و كسية مف  يث مفهوـ ة التكريس  ق الك يسة القبطية اة الم ور اةوؿ : ويت اوؿ ماتي

جابة عف وموادتا ومجاتت خدمتهف و لؾ لإل وت  ة المكرسات لهخية التكريس والج ور التاري
 التساؤؿ اةوؿ.

جابة عف يات المفسره له ومؤاراته و لؾ لإلالم ور ال،ا ق : ويت اوؿ مفهـو جودة ال ياة وال ظر 
  .التساؤؿ ال،ا ق 

ههف  ق تواج الم ور ال،الث: ويت اوؿ مؤارات جودة ال ياة  ق خدمة المكرسات والصعوبات التد
 جابة عف التساؤؿ ال،الث.تىديتهف ةدوارتف و لؾ لإل

الم ور الراب  :ويت اوؿ ات تياجات التربوية لممكرسات لت قيؽ جودة ال ياة بالمجتم  المصري 
 عف التساؤؿ الراب .    ةجابو لؾ لإلمف خ ؿ دراسة ميدا ية تجريها البا ،تاف 

 طار النطري للبحث:اإل
 رثوذكسٌة المصرٌة (فً الكنٌسة القبطٌة ) الكنٌسة األالتكرٌس ماهٌة أوالً :

 مفهوم التكرٌس:   -1
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تىتق كممة التكريس  ق العبرا ية بمع د ال  ير وتع د تخصيص أو ا فصاؿ   كما      
(  ما أ مد 29:23  23:22مموؾ 3كميؿ أو تاج )إة  فسها بمع د تستخدـ الكممة العبري

 (26)التكريس وات فصاؿ لمرب.
و ق المغة العربية كََّرَس تع ق : خصص  فَسه لاخص أو اقء ما. وقؼ  فسه     

لخدمة معػي ة.  رز  فسه عف عامة اةاخاص واةاياء   أو ت ازؿ عف  قوؽ معي ة   أو 
 فسه ةمر خاص. وت ه المعا ق تسود  ق ال قؿ ” ُيكَِّرَس ” تخػمد عما يقوـ به كؿ ال اس ِلػ

مد السواء.  البعض ُيكرُس  ياته لع ج المرضد وغيرتـ لت،قيؼ اةجياؿ الزم ق أو الدي ق ع
وغيرتـ لماؤوف الرو ية :كالتباير   ة المواد الم زلية   وغيرتـ لمففال اا ة وغيرتـ لتجار 

-8: 23ركو 2والتعميـ والعبادة و الرعاية والخدمة  ق دور العبادة أو الجماعة المسي ية. )
الدي ق أك،ر مف الزم ق  ستعماؿ التعبير وارد  ق ال قؿ اف (. ولك23-22: 5؛ أؼ  22

   .( 27)  واةمور الرو ية” خدمة المػه  ستعماؿ وقته كمه  قا” وبمع د
بمع د تكميؼ الك يسة باكؿ رسمق  والتكريس الدي ق ترا قه عادة " الرسامة"     

يسة بدعوة أ راد معي يف خصا ليؤدي خدمة معي ة وم دودة المعالـ   أو بمع د اعتراؼ الك ا
ةسموب خاص مف ال ياة الرو ية وت ا ال وع اةخير يعرؼ بال ياة الرتبا ية    الرتباف 
والراتبات ي  روف  واتهـ   ويكرسوف  ياتهـ لمعيش  ق الفقر والعفة والطاعة .وبجا ب 

التقيد الرتب ة توجد  اتت تكريس أخرى أي تاكيؿ جماعات م ظمة مف العمما يف يمتزموف 
 .(28)ي ة أو يؤدوف صموات و روضا خاصة  ق  ياتهـ بىمور مع

ق قوله   القديس بطرس كما ياتؽ لفظ التكريس مف  كرة "اةخوية" كما استخدمها    
(  وتق تع ق الجماعة المت دة  ق دعوة ماتركة أو :: 6؛ 28: 3بط  2"َأِ بُّوا اإِلْخَوَة" )

وقد استخدمت  ق مواض  أخرى  ق الكتاب المقدس كقوؿ المر ـ: "ُتَوَ ا َما   ياة اركة.
ما بيف  ياة  (   هق  ياة تدما2: 244َأْ َسَف َوَما َأْجَمَؿ َأْف َيْسُكَف اإِلْخَوُة  َمًعا" )مز 

 .(29) الم مية   والتباير والكرازة اةر،و كسية الك سية   وخدمةالرتباف الاركة  باء الص راء
كريس تق مزيا ما بيف التزاـ  ياة الاركة ف  ياة التإوتىسيسًا عمد ما سبؽ  

باإلضا ة لتخصيص مجموعة مف الخدمات لكؿ  رد لخدمة المقر الموجوديف به    الرتبا ية.
 . أو  ق الخارج  ق باقق أ  اء اإليباراية

 الجذور التارٌخٌة لنشؤة التكرٌس فً الكنٌسة األرثوذكسٌة المصرٌة : -2
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دايات ا تاار المسي ية كا ت الو، ية تعـ العالـ  ق أياـ الك يسة اةولد وم  ب     
وكاف يمـز العالـ عمً  جبارًا لكق يؤمف بالمسيح   وت ا ماتـ مف خ ؿ دماء 

 يوف  بي ما كا ت مهمة (.وكا ت مهاـ الخدمة و ار المسي ية يقـو بها العمما:2الاهداء)
ية السيد المسيح لت مي ه كما سقؼ والر يس ( تق الترتيب والرعاية    قد كا ت وصاةب ) اة

: "ا تبوا وتمم وا جمي  اةمـ  وعمموتـ أف ي فظوا جمي  تق( 31 كرتا القديس متد الباير)
لد ا قضاء الدتر ") مت  ( ويؤكد التىمؿ 23:39ما أوصيتكـ به   وتا أ ا معكـ كؿ اةياـ واف

ت ه. والواق  أف   ق ت ه الوصية أف الك يسة وكؿ مسي ق مس وؿ عف ت في  وصية المسيح
ـ وما  ولها   وقد كاف ا تاار الت مي   ق باارتهـ لـ يخرجوا ك،يرا خارج  دود أورامي

 (.5:9يماف يتـ عف طريؽ اتضطهاد ال ي اتتهـ   جالوا مباريف بالكممة ) أع اإل
تواؿ اتضطهادات ولك ها أيخ بىف الك يسة المصرية عا ت مف وياهد التار      

و، ية وكا ت الك يسة ت مو وتزداد وتزدتر  ق وسط تمؾ اتضطهادات  تد ا تصرت عمد ال
ولقد كا ت الك يسة المصرية مت عمة .( 32)،ؿ بىف "دـ الاهداء زرع الك يسة"ضرب الم

ما بدأت تعا ق مف التعاليـ بو دتها واعبها بعد اف استرا ت مف اضطهاداتها ولكف سرعاف 
 (.33ة روما( )تت إليها مف الخارج )مف ك يسأالتد 

 بعد أف وصؿ اإليماف إلد ب د الدولة الروما ية   ظمت  ركة الباارة ضعيفة إلد     
ويمكف (   34رساليتهـ التبايرية)إعار   وبدأ الكا،وليؾ  ق إرساؿ  أف جاء القرف السادس

  وخاصة  ق القر يف ظهور الطوا ؼ  ق مصر كا ت  ق العصر ال ديث أف بداية القوؿ
ال،امف عار والتاس  عار  ظرا لتطور  ركة التطور العممق و ركة الهجرة الموسعة عمد 

يف المهاجريف مف كؿ طا فة  ق الب د التد يت مف المسي مستوى العالـ  تكو ت مجموعا
وكه ة تمت الهجرة إليها مما جعؿ الك ا س التد تتبعها ت ه المجموعات تقـو برسامة أساقفة 

وبالرغـ  (.35قامتهـ وب فس المغة الوط ية التد يعر و ها)إماكف ألخدمة تؤتء المهاجريف  ق 
  قامت الك يسة وا قساـ مجم  خمقيدو ية عد عقدمف أ ه  ق القرف الخامس المي دي وب

اإلمبراطورية الروما ية ب دب بطريركييف    كاف لإلسك درية بطريرؾ لألقباط اةر،و كس  
. ولكف الك يسة القبطية وبطريرؾ آخر ُم تدب مف الممؾ لفرض اإليماف الخمقيدو ق بالقوة عمد

واًجا  يها. ولكف بدأت ؛ ة هـ  ق ال قيقة لـ يجدوا ر مصر ت ه الفترة ا تهت بت ايهـ مف
 :  ( 36)الطوا ؼ  ق الظهور مرة أخرى  ق العصر ال ديث عمد  ال  و التالق

https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/002-When-did-Church-split.html
https://st-takla.org/Coptic-History/CopticHistory_02-History-of-the-Coptic-Church-Councils-n-Christian-Heresies/Encyclopedia-Coptica-History__011-Magma3-Khalkidonya-1.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
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رسمًيا بمرسوـ )أمر رسمق( مف م مد عمق بااا الكبير.  قد  مصر دخؿ الكا،وليؾ    
باط مصر بالغرب بقوة بعد  ركة ارتو قا ية مهدت عوامؿ ك،يرة اقتصادية واجتماعية و،

ضا ة إلد خصوصية مصر السياسية واتجتماعية  قد عا ت مصر مف باإل ص ح  ق الغرباإل
ـ( ت ت  كـ المماليؾ ،ـ الع،ما ييف "باستغ لهـ اةرض وال،روة" بؿ 2916-2628عاـ )

ق  هاية القرف أصاب ال اس ال ؿ والخضوع واتستكا ة   وكاف ظهور  جـ م مد عمد  
ال،امف عار وبداية القرف التاس  عار وتوليه ال كـ  ق مصر تو بداية أ وؿ ، ،ة قروف 

واهدت مصر  فقر ت ت  كـ المماليؾ والع،ما يفالتد  اقت  يها مصر الجهؿ والتخمؼ وال
 .(37 هضة جديدة مف خ ؿ اةخ  باةساليب التد اتبعتها ال ضارة اةوربية )

مد عمق بااا الكبير ب دب الك،يريف وم هـ أقباط لمسفر إلد  ر سا. وقد قاـ م   يث   
الكا،وليكية. و ق عاـ   ا بهر اةقباط ال يف سا روا لفر سا بال ضارة الفر سية  وبالكاتدرا يات

ف معه ارتباف القبط الكا،وليؾ تو وراتب ـ رسـ بابا روما القس جرجس مقار أ د:296
وبدأت دخوؿ التعاليـ  مصر وبدأ دخوؿ الكا،وليؾ إلد (38أساقفة لك يستهـ بمصر )

 الكا،وليكية. 
 جيميف الو ود إلد ت ويرية الطريؽ أماـ المرسميف اإل كما مهدت  ركة م مد عمد ال

 ي م ح اةجا ب ال يف مصر.وباتضا ة إلد القا وف الع،ما ق وتو  ظاـ اتمتيازات اةج بية ال
خضوع لقوا يف الدولة عفاءات مف الاف الدولة الع،ما ية  صا ة و قوقا و يقيموف عمد أراضق 

 2961(    فق عاـ 39لقوا يف الب د التد ي تموف إليها )باتوا يخضعوف  ما اف الع،ما ية و 
جودة بى هـ أقمية مسي ية مو  ) رماف(  استطاعت ت ه اةقميات استصدار قرار تمايو ق

الك ا س القبطية  ومف  قهـ أف يعقدوا اجتماعات  ق ك ا س خاصة بهـ غير مصر  ق
ـ 2993ر  ق عاـ وقد زاد عدد البروتستا ت جًدا بعد ات ت ؿ البريطا ق لمص  اةر،و كسية

  وبدأ ظهور القوا ؿ الكرازية وكاف  لؾ م  مصر  ق ظؿ الوجود اإل جميزي البريطا ق  ق
يباروف داخؿ الك ا س  البروتستا ت    يث بدأ31وبداية القرف الػ :2 هاية القرف الػ

ف أتداؼ سياسية وتد م ها تؤتء المبار أولكف ظهرت مف الدوؿ التد  (:3)القبطية
 .(41وتجارية)
يات  لمتباير بم تبها  ق م اطؽ و دود رسالإرساؿ  إوبدأت بعض الك ا س  ق    

الك ا س اةخرى وأوؿ مف بدأ  ق  لؾ الك يسة الكا،وليكية إ  استغمت  الة الضعؼ التد كا ت 
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امت تمؾ ولج ب ال اس إليها ق  س  ق مصر وأسست ك ا س تابعة لهاتمر بها بعض الك ا 
فد اليو ا ق  والك،ير مف رساليات بب اء المستافيات م،ؿ المستافد اإليطالق  والمستااإل 

والمدارس م،ؿ مدرسة راتبات كا،وليؾ  ق   مصر  ق الكا،وليؾ المستافيات التق أ اىتا
الم يا  ومدرسة راتبات كا،وليؾ  ق أسيوط  وك،ير مف مدارس الراتبات المعرو ة كالفرير  

وصرؼ المساعدات المالية    ق كؿ مكاف والجزويت  وسا ت كمير  وساف جوزيؼ وغيرتا
دأ الكا،وليؾ دخوؿ مصر عف طريؽ التعميـ والع ج ورعاية اةطفاؿ  قد ب  الكبيرة لمم تاجيف

الفقراء وغيرتا مف أعماؿ الر مة والم بة  وك لؾ استصدار قرارات تسمح لتمؾ الك ا س 
ر،و كسية خاص بالك يسة القبطية اة الجديدة بالص ة و قا لتعاليمها ولكف بالطقس القبطق ال

رساليات ك يسة  م،  أسست تمؾ اإل   لاعب المصريباوأيضًا بالمغة القبطية الخاصة 
روما ولك ها تصمق بالطقس  يماف الكا،وليكق وتتب  كرسقك درية لألقباط الكا،وليؾ لها اإلساة

وتو ما   (42)ا تية بالتباير و ار تعاليمهاوب فس الطريقة قامت الطوا ؼ البروتست  القبطق
ولـ   تويتها ،و كسية ال فاظ عمدر سيره بم اولة الك يسة القبطية اة يمكف تف

ولكف   كالكا،وليؾ قط  والمدرسةوالمستافد  ق ا تاارتـ عمد الممجى  البروتستا ت يعتمد
لتر يمة المؤ،رة التق ُتَ رِّؾ او  عمد القدرة عمد الوعظ والتى،ير  ق الاعب  ك لؾ اعتمدوا 
 المااعر.

وا دة  كما سبؽ  إف ما اج  عمد مزيد مف التباير والت وؿ الم تبق  ق مصر      
مف أتـ سمات الاخصية الارقية   يث كا ت اةمية الكاس ة  ق  لؾ الزماف  وسيادة ،قا ة 

ة الخطاب ودقته كا ت أقؿ افهية قا مة عمد الك ـ ت الكتابة    قد كا ت الكتابة  ادرة وص 
خر  تراـ لآقيمة مف التفاعؿ الاخصق م  المت دث ومف ع مات ت ه ال،قا ة تق ات

 . لؾ ةف الاخص أتـ  د  هاية المطاؼ مف ا راء التد يدا   ع هاومجاراته  ق أ كاره
(43 ). 

بدأت مر مة التصادـ بيف  الكا،وليؾو  البروتستا ت وم  ا تاار كؿ مف الطا فتيف   
سوى  بىي دور ر،و كسية اة   الك يسة القبطية وخ ؿ مر مة التصادـ ت ه لـ تقـ  الطوا ؼ

 " الك يسة القبطية رماف كؿ َمف ي تب إليها  إلد أف ظهر  قو مهاجمة الطوا ؼ اةخرى 
ده  ق تطوير الخطاب الك سق اةر،و كسق تؤتق ب،مارتا  ق  يث بدأت جهو  " بيب جرجس

ي ظـ اةاعار الك سية )كتابة ترا يـ(   الد اع عف عقيدة الك يسة القبطية اةر،و كسية  يث بدأ

https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/045-Difference-between-Orthodox-and-Catholic.html
https://st-takla.org/Egypt-1_.html
https://st-takla.org/Egypt-1_.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/072-Disagreement-with-Protestant.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/045-Difference-between-Orthodox-and-Catholic.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/072-Disagreement-with-Protestant.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/045-Difference-between-Orthodox-and-Catholic.html
https://st-takla.org/Coptic-church-1_.html
https://st-takla.org/Coptic-church-1_.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_857.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_857.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_857.html
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الخمؿ العقيدي  توضحبعض الكتب التق  وألؼ  وات تماء إليها  يسةتاريخ الك ق يالتد ت 
جًدا وتو كتاب "الصخرة  اماهورً  ا كتب كتابً ى الم اتب اةخرى  الموجود لدوالخمؿ اإليما ق 
وا كؿ مف  تب لمطوا ؼ اةخرى  ال يف َ َرم الكه ة لـ يفعؿ م،ؿ   بيب جرجس اةر،و كسية" 

  ع دما وجد بالك يسة القبطية أوؿ مف أقاـ مدارس اة د   هولك ه عمؿ عمً  إيجابًيا  قيقًيا.
 Sunday“ي تبوف  لمطوا ؼ اةخرى ل ضور ما ُيسمد   طيةالك يسة القب أف أب اء

School” - “English Mission” - American Missionكاف كه ة الجيؿ     يث
ـ 2:46ـ أو 2:41 ق أوا ؿ القرف العاريف و تد س ة  الك يسة القديـ ال يف يرعوف

يقاوموف مدارس اة د عمد أساس أ ها بدعة بروتستا تية وك،يًرا ما طردوا البعض بسبب ت ا 
د والرد عم ت،بيت العقيدة اةر،و كسيةل مرجعا تاما  بيب جرجس اباتكتوكا ت الموضوع. 

 (.44الطوا ؼ اةخرى)
لدعوة لمتكريس وكا ت ج ور ات القرف العاريف ظهر  وعاف مف ايربعي أو ق   
ف ترجعاف  ق اةساس ل رادياكوف  بيب جرجس  أولهما التكريس مف أجؿ العمـ يالدعوت

  .)45)التكريس لمرتب ة وليس لمعمـوالتعميـ  و،ا يهما 
س  ق الك يسة اةر،و كسية كرد  عؿ لظهور وعمد الرغـ مف ظهور  كرة التكري      

لـ يقتصر التكريس عمد الرجاؿ  قط  الطوا ؼ والد اع عف الهوية القبطية اةر،و كسية إت أ ه
ا تارت خدمة المكرسات م   عصر الك يسة اةولد    كاف يوجد اماسات يساعدف الرسؿ بؿ 

أوصد بها  التقك يسة ك خريا و ماسة  يبق خادمة  ق بعض أمور الخدمة   ومف أم،متهف الا
"أوصق إليكـ بىخت ا  يبق خادمة الك يسة  القديس بولس الك يسة  ق روما ع د ا تقالها قا ً :

موا لها أي ائ ا تاجته م كـ دكما ي ؽ لمقديسيف وتق التد  ق ك خريا كق تقبموتا  ق الرب
 .(46) (2:27 3يريف ولق أ ا أيضًا" )روة ها صارت مساعدة لك،

رساليات الكا،وليكية ريخ التكريس  ق مصر بعيدًا عف اإل قراءة تا يمكفوت       
 قد جاء المرسموف لخدمة التعميـ الواق  المصري والتطور التاريخق  جيمية ومعطيات واإل 

  الك يسة القبطيةوالخدمة الطبية  ق وقت لـ تكف  كرة التعميـ والرعاية واض ة  ق 
هؤتء المرسميف عمد ومف خ ؿ العمؿ الفردي وتى،ير ال،قا ة الافهية ل كما ي بغق ر،و كسيةاة 

ق تقـو عمد ف ال ياة المسي ية  ق مجممها  ياة تكريس وتإويمكف القوؿ   الاعب المصري
 قيؽ التكريس   يت وؿ التكريس خ ء والتمم ة وبغير  لؾ    يمكف تع صريف تزميف تما اإل

https://st-takla.org/Coptic-History/000-Coptic-Orthodox-History-00-index_.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_857.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Kahen__Priest-Pastor.html
https://st-takla.org/Coptic-church-1_.html
https://st-takla.org/Coptic-church-1_.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_857.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Orthodox-Belief-00-index_.html
https://st-takla.org/Coptic-church-1_.html
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لاكؿ دعا ق استعراضق يسعد   و السيطرة   لتمجيد ال ات وليس اهلل  ي وؿ بالضرورة لكؿ 
 (. 47ما تو ردئ وار وباكؿ تدريجق قد يكوف غير مم وظ )

  :صدور الئحة المكرسات وإقرارها من المجمع المقدس  -3

وض  ماروع ت  ة  2:96 د س ة قرر قداسة البابا ا ودة ال،الث     
ف بعد  يا ة اةسقؼ المس وؿ لممكرسات. ع دما وجد قداسة البابا تاتت المكرسات  ق خدمته

 يف لديهـ جماعات تكريسية  ق كيؿ لج ة م  مجموعة مف ا باء البدأ البابا ا ودة بتا اع ه
ل   ة قامت المج ة بإعداد ماروع ت ه ال   ة. وتـ توزي  ماروع ت ه ا لؾ ال يف   و 

ليقـو اة بار  2:98 عمد اة بار اةج ء  أعضاء المجم  المقدس   د جمسة المجم  س ة
بداء م  ظاتهـ عميها. وتكرر ت ا الطمب  د جمسة المجم  س ة إلعطاء  2:99 بدراستها  واف

و د دورة إ عقاد لجاف المجم   د اهر  مزيد مف الفرصة لمدراسة والمراجعة
اد المجم  المقدس  قاـ جمي  ا باء اةساقفة ال اضريف   بمراجعتها قبيؿ إ عق :2:9 يو يه

عدادتا  وأاار قداسة البابا ا وده ال،الث  د إجتماع يـو بطبعها وتقديمها  :22/7/2:9 واف
لممجم  المقدس  بعد أف وق  عمد مراجعتها ،ماف عار مف ا باء اةساقفة. وبعد م اقاتها 

دت إلد لجاف المجم  بقصد إجراء التعدي ت ال زمة أعي :2:9 د جمسة المجم  يو يه
واعتمدت  ق  لؾ ال يف بعد  2::36/6/2عرضت عمد المجم  المقدس  ق جمسة  وأخيراً 

اةولد والخاصة بقابمية ال   ة لمتعديؿ  سب إضا ة المادة وتو   ( 48إجراء تعديؿ طفيؼ)
وت ه قدس  د صورتها ال الية. أقرتا المجم  المو   معطيات خدمة المكرسات  ق الك يسة 

 ر،و كسية. ات رسمياً   ق الك يسة القبطية اة بداية تق يف وجود المكرس
ختصاصاتهف اد يالمكرسات  د الك يسة وت د عمؿ إلد ت ظيـ ه ال   ة وتهدؼ ت     

عض مادة ( تختص ب 33وال   ة تتضمف ) وما يمـز إلعدادتف ورعايتهف وطقس رسامتهف
و يما يمق عرض لبعض   ومجاتت خدمتها يؼ المكرسة   وعممها  ق الك يسة تعر موادتا ب

 : ب ود ال   ة
تق ع راء متفرغة لمخدمة يزيد ت ص ال   ة  ق مادتها ال،ا ية بىف المكرسة و     

عمرتا عمد خمسة وعاريف عاما  أو أرممة غير  دي،ة الترمؿ ) خمس س وات عمد اةقؿ ( 
يتـ تكريس المكرسة  ق  يث عامًا غير مرتبطة بواجبات عا مية ت يقؿ س ها عف خمسيف 

 دى درجات الاماسية الخاصة بالمرأة  وليس لها درجة كه وتية  و تقـو بخدمة قطاع إ
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المرأة واةطفاؿ  ق الك يسة  إلد جوار بعض اة اطة العامة الماغؿ بفروعػه المت وعػة  
 .(49) بكا ة أ واعها والمطبعة  والترجمة وطب  وتوزي  التسجي ت

وتاير ال   ة بىف المكرسة تدخؿ  ق التكريس الفعمق مف خ ؿ تعهدتا بالتزامها     
يجب أف مادتها ال،ال،ة بى ه  ب ود ال   ة   وت ص  قالتكريس والتوقي  بقبوؿ بمتطمبات 

ف أب متمتعة بصفات رو ية م اسبة  وقد أ،بتت  بها لمبتولية  و لها اهادة  س ة متكوف 
  اعترا ها  ومف اةسقؼ ال ي يزكيها لمتكريس  ولها سابؽ خدمة  اج ة وماهود لها

وتتصؼ بالوداعة و الطاعة و التجرد و ال امة و  سف التعامؿ م  ا خريف  وليست لديها 
ولها ،قا ة ت اسب  وع الخدمة التق  مكافية  قيقية  وسميمة ص يا بقدر اإلموا   عا م

 .(:4)تؤتمها لمعبادة السميمةستتكرس مف أجمها و 
 ق مركز م هـ س ة بم بسها العمما ية لمدة ، ث س وات اختبار تخض  ويجب أف    

وتق  ترة لإلعداد الرو ق والدراسق والتربوي  تدرس  يها الكتاب المقدس  إعداد المكرسات
ية والخدمة والمغة القبطية واةل اف وتاريخ الك يسة وسير القديسيف وبخاصة قديسق الرعا

وبعض معمومات دي ية وطقسية  ودراسات تربوية  ودراسات  ق كؿ  رع مف مجاتت خدمة 
لتكريس م،ؿ الطاعة واتلتزاـ  التكريس  وتدبير م زلق  و تتدرب عمد الفضا ؿ ال زمة ل ياة ا

أف  الهدوء  والم بة  واإلتضاع  وروح الخدمة ويجوز  ق أواخر ت ه الس ة اتختبارية اةولدو 
عداد إلوس تاف ل  تتدرب عمميا  ق م يط الخدمة كمساعدة إل دى المكرسات أو المبتد ات

عمد الخدمة العممية  ق كؿ  روعها  –باإلضا ة إلد ما سبؽ  –تتدرب  يهما بم بس مبتد ة 
ومجاتتها. ويمكف  ق ت ه الفترة أف تتولد مس وليات داخؿ مركز اإلعداد و خارجه و يكتب 

إ ا  ج ت  ق  ترة اتختبار   ير  وتختبر مواتبها  ق أي  رع مف الخدمة تصمحع ها تقار 
 .(51)وكاف لها اهادة  س ة تزكد ةف تكوف مكرسة

سير خداـ ماهوريف مادتها السابعة وجوب دراسة  المكرسة  ق وتفرض ال   ة      
مومة الم،الية    د تاريخ الك يسة و دراسات مت وعة عف الخدمة  د الك يسة و صوؿ عف اة

باء البطاركة واةساقفة  د الرعاية   أم،مة مف  ياة ا جتماعية   و أم،مة  د الخدمة اتو 
 وا د الخدمة  الص ة  د الخدمة  اإليماف  التض ية ومقتطفات مف  ياة الاهداء  د 

 .  (52)   أم،مة مف  ياة بولس الرسوؿوالب ؿ  التعب  د الخدمة
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عمد أف المكرسة تتمقد     ة ت ص  ق مادتها الرابعة والسابعةعمد الرغـ مف أف الو  
يتضمف جمي  ال وا ق الرو ية والتربوية واتجتماعية   إت أف الواق  كاؼ عف  اامً   اإعدادً 

أ هف ت ي صمف عمد أي دورات تربوية  ق أساليب التدريس ال دي،ة   كما أكدف عمد 
  كما يعتمدف عمد مهاراتهف مومات عف سير القديسيفاعتمادتف عمد القراءة ال رة لتجمي  مع

وخبراتهف الاخصية  ق التعامؿ م  المخدوميف  يث يتعاممف معهـ كىـ بديمة وكصديقة 
عمد  ما أارف أ ه بالرغـ مف  صوؿ بعضهفلمتغمب عمد ما يواجههـ مف ماك ت  ك

ع د إت أ ه بخدمة التكريس قبؿ الت اقهـ  و لؾ )كمية التربية ودبمومة مه ية(  مؤت ت تربوية
 لت اقهـ بالتكريس لـ ي صمف عمد أي إعداد تربوي.ا

يمـز لممكرسات  تم   ال   ة المكرسة مف أف تعيش  ق م زؿ بمفردتا  بؿ       
مكاف خاص إلقامتهف  د م اطؽ خدمتهف  وي يوف  د  ياة رو ية ماتركة  ب ظاـ خاص 

وجود مكاف إقامة لممكرسات  د  المكرسات  إلعدادإلقامة مركز .ويمـز ت كمه ت  ة البيت
 ياة رو ية ب ظاـ معيف  وت ت إاراؼ  وأماكف لمدراسة وأاخاص وكتب م هجية واخصيات 
تصمح لتدريب المكرسات لمخدمة له ا يجب أف تتقدـ اإليبارايات التد ترغب  د تكويف مركز 

متو رة ل لؾ. و د  الة الموا قة لممكرسات  بطمب لتىسيس المراكز  م  بياف اإلمكا يات ال
تجرى متابعة لمدى  اعمية ت ا المركز  وقدراته و جا ه   د إعداد المكرسات تمهيدًا لمموا قة 

 .(53)كما تقدـ مراكز التدريب تقريرًا س ويًا إلد المج ة العميا -ال ها ية 
ات اراؼ الرو د مف أسقؼ اإليباراية  د مكاف مس وليإللوتخض  المكرسة     

اراؼ مف اةسقؼ المس وؿ عف مركز إعداد المكرسات   د  دود ال ظاـ العاـ   العمؿ واف
يف اةسقؼ المس وؿ عف يعو الخاص بالتكريس  ويجوز أف يجم  اإلارا يف أسقؼ وا د  

لبيوت التكريس التد عتراؼ ومدبرة لطالبات التكريس  د مراكز إعدادتف  وأيضًا االمركز أب 
 .(54)تضـ المكرسات

جتماع اهرى  د مركز إعداد المكرسات يضـ جمي  المكرسات وطالبات ايعقد و    
رو يًا ببر اما خاص لمرعاية  جتماعاً ات ت إاراؼ اةسقؼ المختص ويكوف  التكريس و لؾ

 تقاد  ويستم   يه اةسقؼ أيضًا إلد ما يقدم ه مف أس مة تختص ب ياتهف وعممهف أو وات
يباراية الخدمة  بممؼي تفظ كؿ مف و ( 55)دراستهف لكؿ طالبة تكريس أو  مركز اإلعداد  واف
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رة أو المركز المس وؿ تقارير اهرية عف طالبة التكريس أو المكرسة مف المدب مكرسة يامؿ
 .(56)عف الخدمة
يمكف ترقية المكرسة مف مكرسة إلد مساعدة اماسة بعد خمس س وات عمد و    

عمد اةقؿ ب سب خبرتها ومدى إتقا ها لعممها اةقؿ و إلد اماسة بعد خمس س وات أخرى 
و  سف سموكها و معام تها ب سب التقارير التد تكتب ع ها بتزكية مف أسقؼ اإليباراية 

خيرة بقرار التد تخدـ  يها وقت الترقية و مف أسقؼ مركز إعداد الخدمة و تكوف الترقية اة
سقؼ ولج ة ا وف المكرسات عمد وا ا وا ؽ اةب اة  مف المج ة العميا لا وف المكرسات

 ما ةترقيتها الد اماسة تتعهد الاماسة الكاممة باتلتزاـ بالكتاب المقدس وتعاليمه واة
داء واجباتها والخضوع الكامؿ لر اسة الك يسة العميا وتوقير واتلتزاـ  ق العبادة والخدمة وأ

 .(57)ر،و كسية ب الكه وت  ق الك يسة القبطية اة وا تراـ سا ر رت
اةخطاء التد تصدر مف المكرسة ب اء عمػد مػا ي فػظ  ػد الجزاءات  ب سب  أما    

سجمها   يمكف توقي  جزاءات عميها م،ؿ القط  مف الخدمة  أو  قمهػا إلد مس ولية أخرى  أو 
أو إ ا رغب اةسقؼ المس وؿ عف مركز  .توقي  عقوبػة ك ػسية عميهػا  أو اتكتفػاء بإ  ارتا

ستقرار اػدى المكرسػات ت ويمها إلد المج ة المجمعية لممكرسات  لمت قيؽ وال ظر  ػد م إعداد
إ ًا يفهـ مف ال   ػة أف  صمها مف التكريس   خدمتها  أو توجيهها إلد مركز آخر لممكرسات

أمػا باقد العقوبات  يمكف أف تكوف مف اةب اةسقؼ  .يىتد عف طريؽ المج ة العميا لممكرسات
 .(58)ؿ ع هاالمس و

تقتصر خدمة المكرسات عمد قطاع المرأة  ومجاتت الخدمة :المكرسات  عمؿ أما عف 
 :(59)والطفولة   وقد  ددت ال   ة سبعة عار اختصاص لمخدمة يمكف دمجها  يما يمق

المساعدة  ق خدمة الاابات وال ساء  ق اتجتماعات الخاصة بهف  ق الك يسة   
  .القداسات واتجتماعات ل ،هف عمد  ضور  تفقدتفو 

طفاؿ تربية مسي ية طفاؿ وتربية اةالخدمة  ق مدارس اة د ) التربية الك سية ( لأل
 .ك سية

رامؿ والفقيرات خدمة متكاممة ورعاية اؿ الخدمة اتجتماعية مف خدمة اة العمؿ  ق مج
ريض وكؿ ارب و ظا ة وتممكؿ و  لة مض ية مف مىدور المس ات والعجا ز تخدمهف خدمة با

 ا تياجاتهف الك،يرة وا تماؿ مضايقتهف بسبب مرضهف وايخوختهف .
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 .زيارة المريضات وتقديـ الكممة المعزية الماجعة م  الخدمة والمعو ة 
 .ا ة الك يسة وا،ا،اتهااراؼ عمد  ظاإل
   .اراؼ عمد بيوت الطالبات المغترباتاإل

 .رعاية رو ية  خدمة  اتت ات  راؼ بيف الاابات والتد ت تاج الد
 .  تعي هف عمد ممارسة  ياة طبيعية ورو ية و فسية خدمة المعوقات إ

يواء اةطفاؿ )الم جئ(  تقوـ بدور اةـ لمف  رموا مف اةمومة وتـ  ق بيوت إ الخدمة
 صغار.

لمستوصفات التابعة دارية  ق  اعمد التمريض  ق المستافيات و ال وا ق اإل اإلاراؼ
 فيات.سقلمك ا س أو اة

 ااط المرأة  ق الك يسة مف   د مجاؿ خدمة الماغؿ  يمكف لممكرسات اإلاراؼ عمد
تعميـ أعماؿ ال ياكة و التطريز واغؿ التريكو و ص اعة السجاد و الم تجات الجمدية و  يث 

الخابية الخفيفة لمب ات ويمكف أف تاارؾ  د ص   م بس الكه وت و  رش الم بح و ستور 
اإليقو ات وك لؾ  د ص اعة الخزؼ والزجاج وك،ير مف الم تجات واةاغاؿ الهيكؿ و د رسـ 

 .التد تساتـ  د خدمة الك يسة
ح لخدمة التربية ابتكار وسا ؿ إيضاو  الوسا ط المطبوعة والمسموعةاإلاراؼ عمد  

ومف الممكف أف تعمؿ المكرسة  د الترجمة و د عمميات طب  و ار الكتب   الك سية لألطفاؿ
 .وعات و الصور الدي يةو المطب

ا مابيف ا عمد ما سبؽ عرضه مف مجاتت خدمة المكرسات يمكف القوؿ بت وعهوتىسيسً 
( بىف ت اؾ 27وت ص ال   ة  ق مادتها )اقتصادية    جتماعيةا  تعميمية  خدمات رو ية
متخصصة ت تاجها  عداد كمما لـز اةمر و لؾ  د موضوعاتتعقد  د مركز اإلدورات تدريبية 

 .(:5المكرسات  ق خدماتهف الرو ية)
عمد الجا ب تقتصر الدورات التدريبية أف ومف الم  ظ أ ه  ق ضوء ال   ة    
تعدد مجاتت الخدمة التد تقدمها المكرسات وتو ما يع ق وجود ا تياجات  برغـ الرو ق 

تمؾ  مقياـ بالب ث عفف لبوية تمك هف مف تىديتهف ةدوارتف  وتو ما د   البا ،تيتر 
 بما ي قؽ جودة ال ياة بالمجتم  المصري.ات تياجات 
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جرتها البا ،تاف تبيف اعتماد بعض المكرسات الدراسة الميدا ية التق أ وك لؾ مف خ ؿ
التق يقمف بها  كما دراسات مت وعة عف الخدمة إجراء و  القديسيفسير عمد القراءة ال رة ل

يبارايات ال   ة ت تمارس  ق بعض اإل ميهاف بعض مجاتت الخدمة التق ت ص عتبيف أ
م،ؿ خدمة المرضد  ق المستافيات والمستوصفات لقصور إعدادتف  ق ال وا ق الطبية كما 
أف بعض الخدمات التق ت ص عميها ال   ة تتطمب قدرات اخصية ليتمكف مف ممارسة 

لايخوخة الخدمة باكؿ ت ؽ عمد سبيؿ الم،اؿ خدمة المس ات ت تاج إلد وعق بىمراض ا
   ض  عف عدـ وجود بعض  باإلضا ة إلد الك،ير مف الفضا ؿ الرو ية م،ؿ ات تماؿ والصبر

سباب سياسية ودي ية واجتماعية وتو ما ت اولته  ت م،ؿ خدمة أطفاؿ الاوارع و لؾ ةالخدما
 الدراسة الميدا ية باكؿ أك،ر تفصي .

ت ومجاتت عممهف تهدؼ عمد ما سبؽ يمكف م  ظة أف خدمة المكرسا وتىسيًسا
باةساس إلد إاباع  اجات المخدوميف مف خ ؿ ،راء البي ة ورقق الخدمات التد تقدـ لهـ 

ة وتو جوتر مفهـو جودة ال ياة وتو ما  ق المجاتت الص ية واتجتماعية والتعميمية وال فسي
 سيتـ م اقاته  ق الم ور ال،ا ق بالب ث والت ميؿ.

 :المفسرة لهاالتجاهات النظرٌة اوبعض ٌاة، مفهوم جودة الحثانٌاً: 

  يختمؼ مف  رد  خر و قا ةسموب بعادجودة ال ياة مفهوما متعدد اةُيعد مفهوـ 
إدراكه لجوا ب ال ياة المختمفة  كما أ ه يصؼ ظروؼ ال ياة مف  يث المتغيرات والسياقات 

لمفرد بالوجود اة ضؿ و سف ك لؾ يعبر عف اعور  اتق   ،قا ية وال ظاـ القيمق لكؿ مجتم ال
 ياة لال اؿ ويتضمف أبعاد دي ية واجتماعية وص ية و فسية و لؾ لموصوؿ إلد العيش 

 ؿ مؤارات سعيدة ومت اسقة بيف جوتر الفرد وقيـ المجتم  ويمكف اتستدتؿ عميه مف خ
 . (61) اتية وأخرى موضوعية

 ما عادة أف إت ال ياة ودةج لمفهوـ وا د تعريؼ عمد اتتفاؽ عدـ مف الرغـ وعمد
 أقرب بوصفه  1::2 عاـ العالمية الص ة م ظمة تعريؼ إلد المجاؿ أدبيات  ق ياار

 بوصفها ال ياة جودة إلد  يه ي ظرو    المفهوـ له ا العامة المضاميف توضيح إلد التعريفات
 بص ته تعمقةالم  واتتماماته قيمهو   توقعاتهو    ال ياة  ق لوضعه مفرداإلدراؾ ال اتق ل "

 الاخصية اعتقاداته   اتجتماعية ع قاته   استق ليته مستوى ال فسية   الته البد ية 
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ييمات الفرد تق إلد تاير المع د به ا ال ياة جودة  إف وبالتالق   عامة بصفة بالبي ة ع قاته
 .(62)ال اتية لظروؼ  ياته

 :ة الحٌاةاالتجاهات النظرٌة المستخدمة فً وصف وتفسٌر جودبعض  -

اتتجػاه   و اتتجػاه الفمسػفق ،مة أربعة اتجاتات ر يسة  ق تعريؼ جودة ال ياة وتػق: 
 اتتجاه ال فسق.و   اتتجاه الطبقو   اتجتماعق

مفهـو جودة ال ياة  يض  مفاتيـ السعادة ضػمف ال، ،يػة  ق تفسير  الفمسفق اتتجاه
ؿ إلػػد اعتقػػاد ات إ ا أ،بتػػت  جا هػػا عمػػد البراجماتيػػة المتم،مػػة  ػػق اف الفكػػرة ت يمكػػف اف تت ػػو
 .المستوى العممق أو القيمة الفورية وليست المرجىة 

 واتتتمػاـ بالػديف الفمسػفة ال تػوتق ومػزج الفكػر و ق الفكػر الفمسػفق المسػي ق طغػق
 المسػػي ية يمكػػف التركيػػز عمػػد  مػػو جيف الفمسػػفة  ػػق ال يػػاة جػػودة ولدراسػػة بالخػػالؽ  أك،ػػر

 أساسييف  اةوؿ 
 آبػاء لفتػرة الم تمػيف يفيالف سػفة المسػي  أكبر مف لكو ه أوغستيف القديس يعبر ع ه

 العصػور  هايػة كبير  ق أ،ر لها  مسفته كاف ةف اةكوي ق توما ع ه  يعبر ال،ا ق أما الك يسة 
 لتػػى،ره  ظػػرا وتػػ ا  "ال تػػوت"و" الفمسػػفة" بػػيف أوغسػػتيف جامعػػة  مسػػفة جػػاءت (:63) الوسػػطد
ومػف خػ ؿ  مسػفته ت غ ػد  أخرى  جهة مف اة  طو ية وبالفمسفة جهة مف لمسي يةبتعاليـ ا

تػق ال عػػيـ  ػق اهلل ومػػف  أ هػػا الكريمػة عػف العقػػؿ   وعمػد تػػ ا اةسػاس  ظػػر أوغسػتيف لم يػػاة
( ومف وجهة  ظػره يسػعد 64سعيدة)  ياة يسمد أف يمكف ال ياة ت ه غير اقء وت  أجؿ اهلل

 يػػؤدي مػػا الػػدي ق و ػػب اهلل كغايػػة أخ قيػػة  و قػػا ل ظػػاـ العقػػؿ وتػػ ا اإل سػػاف لممعر ػػة والفهػػـ
 البركػػػة وتت قػػػؽ العقمػػػق   الرضػػػا التػػػق بهمػػػا يػػػتـ الرو يػػػة والسػػػكي ة ال فسػػػق الرضػػػا لت قيػػؽ
وغسػػتيف مػػف خػػ ؿ  ػػب اهلل وبهػػ ا تت قػػؽ السػػعادة ع ػػد القػػديس أ  السػػعادة تت قػػؽ وبالتػػالق

 (  65)و سب رأيه يت قؽ ت ا بمطمبيف أساسيف
والتػػق  اإللهػػق القػػا وف مػػ  إتفاقػػا تعػػد التػػق الفضػػيمة ت قيػػؽ  ػػق اةوؿ المطمػػب يتم،ػػؿ

عمػػد  أوغسػػتيف ركػػز  يػػث التػػوازف    ػػو اإل سػػاف ورغبػػات وسػػموكيات العقمػػق الػػوعق توجػػه
 اةخ قيػػات ت تػػؿ لػػ لؾ اإل سػػاف  سػػموكيات عمػػد يعتمػػد السػػعادة بمػػوغ ةف و لػػؾ اةخ قيػػات 

 مػف مدعومػة دوؿ  ػق  يتم،ػؿ ال،ػا ق المطمػب أمػا .(66الفمسػفق )  كره  ق وتامة كبيرة مكا ة
 والسياسػػية الرو يػػة ال يػػاة مظػػاتر جميػػ  أوغسػػتيف ت ػػاوؿ" مدي ػػة اهلل" كتابػػه  فػػق الك يسػػة 
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 اهلل مػػف سػػمطتها تسػػتمد أ هػػا وتصػػورتا ال يػػاة لهػػ ه عػػف الدولػػة كضػػرورة وت ػػدث. والعامػػة
 مػف الك يسػة ود ع قة بيف الك يسة  والدولة  تد تػتمكفت اؾ ضرورة لوج أف اعتبر و مباارة
بػػيف   السػػعادة ت قيػػؽ عمػػد تعمػػؿ الم ظػػور تػػ ا خػػ ؿ مػػف أغراضػػها  وبالتػػالق  الدولػػة ت قيػػؽ

 (.67اةرض) المواط يف عمد
 خيػرات أيػة أو عاليػة سػمطة تكتمػؿ بػامت ؾ ت اإل ساف سعادة اةكوي ق أف توما ويرى

 ال ػب واتيمػاف  بضػرورة تػرتبط إ مػا الجسػدية  المػ ة أو اإل سػاسعمد  تعتمد ت  هق جسدية
ضػر  سب رأيه ت يمكف ال صوؿ عمػد السػعادة ال قيقيػة  ػق العػالـ ال ا  باهلل ورؤيته ومف ،ـ

  (68 عالػه  ػق ال يػاة الػد يا )ولكف  ق العالـ ا خر ويصػؿ اإل سػاف إلػد ت قيقهػا مػف خػ ؿ أ
تػػداؼ ،ا ويػػة ومجػػرد قيقهػػا عمػػد اةرض مػػف وجهػػة  ظػػره أت  سػػاف ل اةتػػداؼ التػػد يسػػعد اإل 

 ية جػودة ال يػاة تػرتبط بت قيػؽ ي فػق الفمسػفة المسػ  خره ا ؿ لمغاية اةسمق  ق ال ياة ا وس
ة  ق  ػد  اتهػا السعادة وال ياة الكريمة والتد لف تتىتد إت مف خ ؿ معر ة اهلل التد تعتبر غاي

 ت بت ققها.ت تت قؽ السعادة إ
 يف يرى أص اب اتتجاه اتجتماعق جودة ال ياة مف م ظػور يركػز عمػد اةسػرة   ق 

 ػػراد والمتطمبػػات ال ضػػارية والسػػكاف والػػدخؿ والعمػػؿ وضػػغوط الوظيفػػة والمجتمػػ  وع قػػات اة
امػا اتتجػاه الطبػق  قػد اتػتـ بتعزيػز ور ػ  جػودة ال يػاة لػدى المرضػد   والمتغيرات اتجتماعية
 ولـ ال ياة جودة مؤارات ت ديد عمد عتمد  واال فسق واتجتماعق لهـمف خ ؿ تو ير الدعـ 

 الاػ وف  ػق والمتخصصػيف اةطبػاء اتتمػاـ زاد وقػد المفهػـو  لهػ ا واضػ ا تعريفػاً  ي ػدد
 تػو ير خػ ؿ مػف مرضػدال لػدى ال يػاة جػودة ود ػ  بتعزيز اتجتماعية العمـو و ق اتجتماعية

يركػز اتتجػاه ال فسػق عمػد إدراؾ الفػرد كم ػدد أساسػق  بي مػا  لهػـ واتجتمػاعق ال فسػق الدعـ
تمهػػا القػػيـ وال اجػػات ال فسػػية وااػػباعها أجػػودة ال يػػاة بالمفػػاتيـ اتخػػرى و  لممفهػػـو وع قػػة

تضػح ساسػق لجػودة ال يػاة ي ػراد وبالتػالق  الع صػر اة قيؽ ال ات ومستوى الطموح لػدى اةوت
 (69) ق الع قة بيف الفرد وبي ته

ظهػػر  ػػق خدمػػة بعػػة المفسػػرة لمفهػػـو جػػودة ال يػػاة تر ؿ إف اتتجاتػػات اة ويمكػػف القػػو
ليهػػػا لت قيػػؽ السػػػعادة إالمكرسػػات  طاعػػة اهلل تػػػق الغايػػة اةساسػػية التػػػد تسػػعد المكرسػػات 

لػػػد تػػػو ير جػػػو الرعايػػػة إف يكمػػػا يسػػػع خػػػدومات وتػػػو جػػػوتر اتتجػػػاه الفمسػػػفق  فسػػػهف ولممة 
ات أكػػدت الك،يػػرات مػػ هف عمػػد اف مػػ  بعػػض المكرسػػاةسػػرية ل يتػػاـ  مػػف خػػ ؿ مقابػػة البا ،تػػ
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لػػد ف إيبػػدور اةـ البػػديؿ والصػػديقة لهػػـ وتػػو جػػوتر اتتجػػاه اتجتمػػاعق . كمػػا تسػػع قيػػامهف
ت قيؽ الرعاية ال فسية والعاطفية قدر امكػا هف لممخػدومات وتػو جػوتر اتتجػاه ال فسػق. ومػف 

وتػو جػوتر البعػد  لهػـطبية وال فسية الرعاية ال ؽف الد ت قييخ ؿ خدمة ا تقاد المرضد  يسع
 الطبق. 

 (::6)تت دد أبعاد جودة ال ياة  يما يمقو 
جػودة ال يػاة الموضػػوعية: وتع ػق مػػا يػو ره المجتمػػ  ة ػراده مػػف إمكا ػات ماديػػة إلػد جا ػػب  -

  وتو ما يؤكد عمد أتمية الع قات الاخصية اإليجابيػة مػ  ال ياة اتجتماعية الاخصية لمفرد
 .لم ضا والص ة ال فسية والتوا ؽ االتق تعد معيارً ا خريف و 

والق اعػة جودة ال ياة ال اتية: وتع ق اعور الفرد بال ياة الجيدة التق يعياها  ومدى الرضا  -
  وبالتالق  إف طبيعة إدراؾ الفرد تق التػق ت ػدد اػعوره بجػودة ال يػاة عف ال ياة والسعادة بها

قيؽ ال ات إلد أقصػد مػدى تسػمح بػه القػدرات واإلمكا يػات وياير ت ا البعد إلد القدرة عمد ت 
 .وال ضا الاخصق واتتجاه اتيجابق   و ال ات

جػودة ال يػاة الوجوديػػة: وتع ػق مسػػتوى عمػؽ ال يػػاة الجيػدة داخػػؿ الفػرد والتػػق مػف خ لهػػا  -
لوجيػػة وال فسػػية كمػػا يمك ػػه أف يعػػيش  يػػاة ممتعػػة إلػػد ال ػػد الم،ػػالق  ػػق إاػػباع  اجاتػػه البيو 
   .يعيش  ق توا ؽ م  اة كار والقيـ الرو ية والدي ية السا دة   ق المجتم  

 : ا تية المسميات خ ؿ مف ال ياة جودةأبعاد  وصؼيمكف و 
 Becoming الصيرورة) ج)   Belonging ات تماء )ب(    Being الكي و ة أ((

 . م ور التالقما سيتـ ت اوله   ق الولكؿ م ها مؤارات وتو 
والصعوبات التى تواجههن فً تأؤدٌتهن  مإشرات جودة الحٌاة فً خدمة المكرسات ثالثا: 

 :ألدوارهن

تستخدـ كممة مؤار  ق مجاؿ جودة ال ياة مف أجؿ قياس الجوا ب الكميػة وال وعيػة لهػا      
وضػ  الػراتف بهدؼ ايجاد بيا ات مف اجػؿ قيػاس الجػودة ال ياتيػة قياسػًا دقيقػا لموقػوؼ عمػد ال

اةتػػداؼ سػػواء كا ػػت  لهػػا وتقيػػيـ الجػػودة ال ياتيػػة والوقػػوؼ عمػػد التقػػدـ الم ػػرز   ػػو ت قيػػؽ
 و بعيػػدة المػػدى والتػػد  ػػق الغالػػب مػػا تتجػػه الػػد ضػػماف  ػػرص ت قيػػؽ اسػػتدامةقصػػيرة المػػدى أ

 .(71)جودة ال ياة ل جياؿ المستقبمية
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خذِخ اٌّىشعبدفٟ  ِٚؤؽشارٙب اٌؾ١بح عٛدح أثؼبد
()

  

 )اٌّؤؽشاد( األِضٍخ اٌفشػ١خ األثؼبد ٌجؼذا

  اٌى١ٕٛٔخ

 ()اٌٛعٛد

اٌٛعوووووووووٛد اٌجوووووووووذٟٔ 

 ٚاٌقؾٟ 

 .اٌؾشو١خ األٔؾطخ ِّٚبسعخ اٌزؾشن ػٍٝ اٌجذ١ٔخ ٌمذسحا-

 -ٌٍّخوووذ١ِٚٓ ) اٌّب وووذح اٌقوووؾ١ؾخ  اٌزغز٠وووخ رموووذ٠ُ-

 .اٌٛعجبد(

 .ٚاٌنغٛه اٌمٍك ِٓرؾشس اٌّخذِٚبد - إٌفغٟ اٌٛعٛد

 اسر١بػ( ػذَ/ )اسر١بػ ٌٍّخذَٚ اٌؼبِخ اٌؾبٌخ اٌّضاع١خ -

 هبػخ هللا  - اٌشٚؽٟ اٌٛعٛد

 ٚاٌؼمبة  ٛاةاٌض ػٓ اٌزار١خ اٌفشد أفىبس-

 بٟٔاٌّى االٔزّبء االٔزّبء

 

 ) اٌّىشعبد / اٌّخذِٚبد( ف١ٗ ٠ؼ١ؼ اٌزِٞمش اٌخذِخ  -

 .اٌّغزّغ اٌخبسعٟ   -

م١وووك اٌزفوووبػ د اٌٛعوووو االعزّوووبػٟ ٚرؾ اٌموووشة ِوووٓ- االعزّبػٟ االٔزّبء

 .االعزّبػ١خ اٌغ١ذح 

 ؽجىخ ػ لبد اعزّبػ١خ ل٠ٛخ  -

ا١ٌّٕٙووخ  اٌخووذِبد ػٍووٝ اٌؾقووٛي فووشؿ رووٛافش- اٌّغزّؼٟ االٔزّبء

 اٌخ(...اعزّبػ١خ، ،رؼ١ّ١ٍخ ) اٌّزخققخ

اٌزووٝ رف١ووذ  ٚا١ٌّٕٙووخ ٚ اٌؼ١ٍّووخ اٌزووذس٠جبداٌزشو١ووض  ػٍووٝ  اٌؼ١ٍّخ اٌق١شٚسح اٌق١شٚسح

 ا٢خش٠ٓ 

 اٌووشؽ د اٌزشف١ٙ١ووخ( اٌخبسع١ووخ اٌزشف١ٙ١ووخ األٔؾووطخ- اٌزشف١ٙ١خ اٌق١شٚسح

 (ٌٍّخذِٚبد

اإلػو َ  )ٚعوب ً ِموش اٌخذِوخداخوً  اٌزشف١ٙ١وخ األٔؾوطخ-

 ٚاٌزشف١ٗ(

 اٌزطٛس٠وخ اٌق١شٚسح

 االسرمب ١خ

 بءح اٌشٚؽ١خ ٚإٌفغ١خ ٚاٌغغذ٠خ اٌىف رؾغ١ٓ-

 .اٌؾ١بح رغ١شاد ٚرؾذ٠بد ِغ اٌزٛافك ػٍٝ اٌمذسح-

 ػق خدمػػة المكرسػػات  والوجوديػػة  الموضػوعية ال اتيػػة و المؤاػراتح ممػػا سػبؽ تعػػدد يتضػ    
المؤسسات التػق تقػدـ كا ػة الخػدمات الصػ ية والع جيػة والغ ا يػة  وأمػاكف ووسػا ؿ مف خ ؿ 

التػػرويح المتا ػػة   واة اػػطة اتقتصػػادية الاػػا عة والسػػم  المتػػو رة والمؤسسػػات القا مػػة عمػػد 
اعق واتقتصادي  مف خ ؿ زيارة البا ،تاف لممكرسات  ػق أمػاكف خػدمتهف اتجتم ت قيؽ اةمف

م،ػػػؿ جمعيػػػة اػػػفي  الفيػػػـو لأليتػػػاـ ودار المسػػػ ات ودار المغتربػػػات تبػػػيف أ هػػػف ي ققػػػف تػػػ ه 
                                                           

  تم تصمٌم الجدول بما ٌخدم أغراض البحث و بعض االطالع على بعض الدراسات التى تناولت ابعاد جودة الحٌاة
 ومن بٌنها  :  ومإشراتها

عذبة صالح خضر خلف هللا، جودة الحٌاة لدى أسر األطفال ذوي اإلعاقة الذهنٌة بمركز التربٌة الخاصة محلٌة الخرطوم،  -

 .23-22، ص 2115رسالة ماجستٌر، كلٌة التربٌة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا، 

، ورقة عمل مقدمة ضمن إطار فعالٌات المإتمر العلمً السنوي لكلٌة محمد السعٌد أبوحالوة، جودة الحٌاة المفهوم واألبعاد -
 7-6، ص2111التربٌة، جامعة كفر الشٌخ، 

 

 



 .......................................... االحتياجات التربوية للمكرسات في بعض اإليبارشيات القبطية األرثوذكسية

- 325 - 

المؤاػػرات مػػف خػػ ؿ مجػػاؿ خػػدمتهف  هػػف يسػػعيف إلػػد تقػػديـ العديػػد مػػف الخػػدمات الغ ا يػػة 
ـ بالعزب تبيف قياـ المكرسػات بالعديػد مػف ر اة با إبرآديوالص ية والع جية   ومف خ ؿ زيارة 

اة اطة اتقتصادية م،ؿ ص اعة الجػبف والمخمػ ت والماػغوتت اليدويػة وغيرتػا مػف الم تجػات 
بمػػا ي قػػؽ المسػػتويات ال، ،ػػة ل  تمػػاء المكػػا ق  التػػق تخػػدـ مػػف خ لهػػا مجتمػػ  خػػارج الػػدير
المتعمػػؽ بالمكرسػػة  اتهػا وتصػػورتا الخػػاص عػػف  واتجتمػاعق والمجتمعػػق  وكػػ لؾ البعػد الػػ اتق

السعادة والرضا  وتو ما يعرؼ بالكي و ة و ق ضوء بعدي الكي و ة وات تماء يػىتق البعػد ال،الػث 
وتو المتعمؽ بكيفية إدارة أو صيرورة الفػرد ل ياتػه  ػق ضػوء إدراكػه تبعػاد السػعادة  ػق  ياتػه 

 ك لؾ التوا ؽ م  متغيرات ال ياة.وكيفية إاباعها عف طريؽ العمؿ أو التر يه و 
يجابية مػ  المجتم  ة راده مف إمكا ات وع قات اخصية إجودة ال ياة تع ق ما يو ره         

ا خػػريف تػػؤدي إلػػد رقػػق مسػػتوى الخػػدمات الماديػػة واتجتماعيػػة التػػق تقػػدـ ة ػػراد المجتمػػ   
.  ػ  يمكػف لمفػرد (72)المختمفػةدمات عمػد إاػباع  اجػاتهـ ومدى إدراؾ تؤتء اة ػراد لقػدرة الخػ

أف يػػدرؾ جػػودة الخػػدمات التػػق تقػػدـ لػػه بمعػػزؿ عػػف التفػػاع ت اتجتماعيػػة بي ػػه وبػػيف مقػػدـ 
.وتػػو أسػػاس جػػودة ال يػػاة  ػػق عمػػؿ المكرسػػات  هػػف التوا ػػؽ داخػػؿ المجتم الخدمػػة لت قيػػؽ 

كمػػا أف    والخادمػػات ماتو دمخػػيػػة واإلاػػباع العػػاطفق لميسػػعيف إلػػد ت قيػػؽ الرعايػػة اتجتماع
 يػػاة اإليمػػاف والرجػػاء والم بػػة  واتخػػا  يسػػوع ق  ػػالرضػػا والسػػعادة يتضػػمف السػػموؾ ت قيػػؽ 
 . المس ولية الاخصيةوالسموؾ كقدوة لممخدومات  ق ت مؿ  م،اؿالمسيح 

ف اةمػر لػيس سػه   قػد خػدمتها باػكؿ ت ػؽ  ػإ هػاأدا المكرسة بدورتا و  و ق سبيؿ قياـ      
وقػػػد تصػػػاب بالضػػػجر والممػػػؿ لك،ػػػرة  اتمػػػف الصػػػعوبات والضػػػغوطتصػػػاب المكرسػػػة بمجموعػػػة 
ويمكف رصد مجموعة مػف الصػعوبات التػد تواجػه المكرسػات    (73)اةعباء الممقاه عمد عاتقها

  ق تىديتهف ةدوارتف : 
لمخدمػة  : وتق ماكمة تتعمؽ بعدـ وجود العػدد الكػا ق مػف المكرسػاتأعداد المكرسات قص  -

وتعػدد ا تياجػاتهـ وماػك تهـ " ال صػاد ك،يػر   ولكػف أعداد المخػدوميف الك يسة م  تزايد  ق 
والػػ ي ()بػػراـ  لػػؾ بيػػاف خػػدمات المكرسػػات بػػدير اة بػػا إ(  ويؤكػػد 3:21لػػو الفعمػػة قميمػػوف " )

 مكرسة لتىدية الخدمات المختمفة بالفيـو وتو غير كا ق. (:3)يتضمف 

                                                           
 ( بٌان بؤعداد المكرسات ومجاالت خدمتهن بآٌبارشٌة الفٌوم1انظر ملحق رقم ) 
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جب أف تتوا ر لدى المكرسة تكوف غير  قص  وعية المكرسات: الصفات والمهارات التق ي -
موجودة  وقد اتضح  لؾ مف خ ؿ تطبيؽ أداة الدراسة الميدا ية  يث أاارت المكرسات إلد 

ا ر مجموعة مف الصفات والمهارات الخاصة التق قد ت اف خدمة المس ات ت تاج إلد تو 
 تتوا ر لدى بعضهف ول لؾ ت يستطعف القياـ به ه الخدمة.

ومق  ة تفتقر الك يسة إلد وجود براما م ظمة إعداد المكرسة وعدـ كفايتها:   قص براما -
يقتها يباراية تجتهد لتعد مكرساتها بطر كرسات تكوف لها خطة واض ة    كؿ إإلعداد الم

عداد المكرسة   كما أف ت ا اإلعداد يهمؿ الخاصة وليس ت اؾ اروط معي  ة  ق اختيار واف
مكرسة مف  يث كيفية تفهمها اخصية المخدوميف ودوا   الجا ب ال فسق واتجتماعق لم

سموكهـ   ا تياجاتهـ وماك تهـ وخصا ص بي اتهـ   وأيضا كيفية القياـ بعممية ات تقاد 
لم اس   ت ا ما ت ظته البا ،تاف مف أف إعداد المكرسات يقتصر عمد وتوصيؿ الخدمة 

 س.براما إعداد الخدمة  قط قبؿ الت اقهـ بخدمة التكري
تىتيمية إلعداد المكرسات يؤ،ر سمبا عمد  ظاـ التكريس واتكتفاء ببراما  معاتدعدـ وجود  -

 إعداد الخادمة.
خريات  قد ت ظت بىعماؿ دوف اة مكرسات ي،قؿ بعضهفتبايف المستوى التعميمق بيف ال -

دمات بعض المكرسات أ ه يتـ توزيعهـ عمد الخاف مف خ ؿ المقابمة الاخصية م  البا ،ت
 المطبخ والكا تيف والموا د لديهف المختمفة و قا لمؤت تهـ التعميمية  يث أف المس وليف عف

مؤت ت متوسطة بي ما المس وليف عف المركز ال،قا ق والمكتبة وخدمات بيت الطالبات 
 مؤت ت عميا. لديهف دار المغترباتوالمس ات و 

 الدراسة المٌدانٌةرابًعا:

ووصؼ أداتها  أتداؼ الدراسة الميدا ية  البا ،تافت اوؿ سوؼ ت م ور ق ت ا ال 
تباعها  ق ب اء اةداة  ك لؾ إجراءات تطبيؽ الدراسة الميدا ية  وت ديد اواإلجراءات التق تـ 

وأساليب المعالجة اإل صا ية التق استخدمت  ق ت ميؿ البيا ات  مجتم  الدراسة وعي تها 
 ميدا ية.اإل صا ية  وأخيرا  تا ا الدراسة ال

تعرؼ ات تياجات التربوية ال زمة لممكرسات  ق ضوء اةدوار التد : هدف الدراسة المٌدانٌة
 يقمف بها لت قيؽ جودة ال ياة بالمجتم  المصري.
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مقسمة ل، ،ة م اور  الم ور اةوؿ يدور ()أداة الدراسة: تضم ت الدراسة تطبيؽ استبا ة  
( ب ود  والم ور ال،ا ق ويدور  وؿ 7التعميمية وتضمف )  وؿ ات تياجات المرتبطة بالمهارات

( ب ود  والم ور 8ات تياجات المرتبطة بالمهارات ال ياتية اتجتماعية واتقتصادية وتضمف )
 ( ب ود.7ال،الث ويدور  وؿ ات تياجات المرتبطة بالقيـ الدي ية والرو ية وتضمف )

براـ  يا ة اة با إم   ا ،تاف بإجراء مقاب تقامت الب إجراءات تطبٌق الدراسة المٌدانٌة:
  " 3129ديسمبر  4"يـو أ، اء ال تاب لتقديـ الته  ة لسيادته بم اسبة توليه مطراف الفيـو 

الفيـو لمتعرؼ عمد طبيعة عمؿ يباراية بإومجموعة مف المكرسات  أخرى م   يا ته و
وم اقاتهـ  ق بعض ال قاط  را هـف آ   يث قامتا بتدويلهف   المكرسات وات تياجات التربوية

تضم ت ()ـ إعداد استبا ةتوبعد إجراء المقاب ت   ":312يوليو  6"أو ما قد يتع ر  همه 
  ويتب  كؿ ب د مجموعة مف التساؤتت لمتعرؼ عمد أتـ ( ب دا مقسمة عمد ، ث م اور:2)

 .  ور ال، ،ةلتربوية لممكرسات المرتبطة بالم اات تياجات ا
يبارايات ت ببعض اإلالمكرسامف  الميدا ية تكوف مجتم  الدراسةمع الدراسة وعٌنتها: مجت

  أما عي ة الدراسة  تـ تطبيؽ اتستبا ة ـ بالفيوـآبر  با إر،و كسية التابعة لدير اة القبطية اة 
ات ا خريات  قد ( مكرس7)أما الػ  :3مكرسة  قط مف إجمالق عدد المكرسات ( 34عمد )

ب الكاتف اة ف ود اتستبا ة موض يف أ هف لسف بىي  اجة لمجامعة واف ب ابة عفر ضف اإلج
 دى إبراـ ويتـ تمبيتها  ورا وكا ت ت ه يا ة اة با إإلد   هفيوصؿ ا تياجات المس وؿ ع هف

لإلجابة عمد ب ود  ف أ، اء تطبيؽ اتستبا ة وم اولة اق اعهـالبا ،تيالصعوبات التق واجهت 
 .اتستبا ة

س مة لأل  سب الم وية لتكرارات استجابات العي ة ساب التـ  ٌب المعالجة اإلحصائٌة:أسال
س مة المفتو ة م توى تستجابات المكرسات عمد اةتـ إجراء ت ميؿ و   الخاصة )ب عـ( و)ت(

 . و ساب التكرارات تستجاباتهـ
 بعرضتاف لمت قؽ مف صدؽ أداة الدراسة قامت البا ،: صدؽ أدوات الدراسة و،باتها

ت كيمها مف  يث التربية ل اتبكميأسات ة التربية مف ()م كميف عمد اتستبا ة المق  ة 

                                                           
 ( أداة الدراسة المٌدانٌة.4انظر ملحق رقم ) 
 ( خطاب التطبٌق موقع 2انظر ملحق رقم ) من نٌافة األنبا آبرام مطران الفٌوم ومختوم بختم المطرانٌة 
 ( قائمة بؤسماء السادة المحكمٌن.3انظر ملحق رقم ) 
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مة م تواتا لما يراد قياسه  ومدى ارتباط عباراتها ءوضو ها  وس متها المغوية  ومدى م 
ت   ولمت قؽ مف ،باو قا  راء الم كميف ةبالم ور ال ي ت تمق إليه  وقد تـ تطوير اتستبا 

بعد تطبيؽ اتستبا ة عميهـ  المكرساتأداة الدراسة تـ  ساب معامؿ اترتباط بيف استجابات 
 (.74وتو معامؿ ،بات مرتف  و قًا لممعايير القياسية) .(6:ووجد أف معامؿ اترتباط وصؿ لػ)

 عرض النتائج ومناقشتها:

وال ي يت اوؿ بال سبة لمم ور اةوؿ الم ور  تا ا تطبيؽ اتستبا ة   يت اوؿ ت ا
ات تياجات المرتبطة بالمهارات التعميمية   جاءت استجابات العي ة عمد ب ود ت ا الم ور 

 كالتالق:
 ( 1عذٚي )

 أُ٘ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ رشغت اٌّىشعبد فٟ اٌزذس٠ت ػ١ٍٙب ألداء سعبٌزٙٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثؾىً ع١ذ    

 زشر١تاٌ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌؼذد االعزغبثخ اٌؼجبسح 

٘وووووً ٠زطٍوووووت أدا وووووه ٌشعوووووبٌزه 

اٌزؼ١ّ١ٍوووووخ ثؾوووووىً ع١وووووذ روووووذس٠ج ب 

 ِغجم ب؟

 1 %55 13 ٔؼُ

 2 %43 11 ال

 أُ٘ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌزىشاس اٌؼجبسح

 1 %61 8 رق١ُّ ٚعب ً إ٠نبػ.

رؼٍُ اٌٍغخ اٌمجط١خ ٌزؼ١ٍُ األهفبي لشاءاد اٌمذاط 

 ٚاٌزغجؾخ.

5 38% 2 

 3 %31 4 داسح اٌفقً داخً ِذاسط األؽذ.إ

 3 %31 4 ِشاػبح خقب ـ إٌّٛ ٌّشاؽً اٌؼّش اٌّخزٍفخ.

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ترتيب ات تياجػات التدريبيػة التػق ترغػب المكرسػات  ػق 
التػػدريب عميهػػا ةداء رسػػالتهف التعميميػػة باػػكؿ جيػػد داخػػؿ مػػدارس التربيػػة الك سػػية جػػاءت 

 كالتالق:
 %.72المرتبة اةولد: تصميـ وسا ؿ إيضاح تعميمية ب سبة  ق  -
 ق المرتبة ال،ا ية: تعمـ المغة القبطية ليػتمكف مػف تعمػيـ اةطفػاؿ قػراءات القػداس والتسػب ة  -

الت ػاقهف بفصػوؿ إعػداد الخدمػة قبػؿ تكريسػهف ومػف اة ضػؿ اتسػتمرار خ ؿ وقد تـ  لؾ مف 
 عف الجا ب التعميمق واإلاراؼ عميه. م هف  وليف يه أ، اء خدمتهف كمكرسات وخاصة المس

 ػق المرتبػػة ال،ال،ػػة: إدارة الفصػػؿ داخػػؿ مػػدارس اة ػػد ومراعػػاة خصػػا ص ال مػػو لكػػؿ مر مػػة  -
 .%42عمرية ب سبة 

 ( 2عذٚي )
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أُ٘ اٌّمشساد اٌزٟ رؾبسن اٌّىشعبد فٟ رجغ١طٙب ٚرذس٠غٙب خ ي اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ ٚأُ٘ 

     ٠ٓؾزبعٓ إ١ٌٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظش٘ اٌزٟاٌّٙبساد 

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌؼذد االعزغبثخ اٌؼجبسح 

ً٘ رؾبسو١ٓ فٟ رجغ١و ٚروذس٠ظ 

ثؼوول ِمووشساد ِووذاسط اٌزشث١ووخ 

 اٌىٕغ١خ ؟

 1 %55 13 ٔؼُ

 2 %43 11 ال

 اٌّمشساد اٌزٟ لّٓ ثزجغ١طٙب ٚرذس٠غٙبأُ٘ 

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌزىشاس اٌؼجبسح

س٠ظ ِٛمٛػبد ثّشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ رذ

 .ٚاالػذادٞ

3 23% 2 

رجغ١و ٚ رذس٠ظ ثؼل اٌّٛمٛػبد ثبٌّشؽٍخ 

 .االثزذا ١خ

6 46% 1 

رجغ١و ٚ رذس٠ظ ثؼل اٌّٛمٛػبد ثّشؽٍخ 

 .اٌؾنبٔخ

3 23% 2 

 اٌزٟ ٠ؾزبعٓ إ١ٌٙب أُ٘ اٌّٙبساد

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌزىشاس اٌؼجبسح

 2 %23 3 .ّشاؽً اٌؼّش٠خ اٌّخزٍفخخقب ـ إٌّٛ فٟ اٌ

 2 %23 3 .االؽزّبي

 1 %46 6 .االِبٔخ -اٌقذق–اٌّؾجخ  :عٍٛو١بد

 3 %15 2 .اٌؼ لبد االعزّبػ١خ

 3 %15 2 .اٌزؾىُ فٟ اٌغنت

سػية )لج ػة اارت المكرسات إلد أف ت اؾ لج ة خاصة إلعداد مقررات مدارس التربيػة الك أ    
) ريػاض  ػق تبسػيط بعػض الموضػوعات  ػق مر مػة ال ضػا ة ياػاركف فالتعميـ الك سق( ولكػ ه

عمق خياؿ اةطفاؿ  ق توصيؿ المعمومة م،ػؿ قصػة الخميقػة وتكػويف  ق  لؾ ويعتمدف  اةطفاؿ(
العػػالـ  كمػػا يقمػػف بتبسػػيط بعػػض الموضػػوعات  ػػق المر مػػة اتبتدا يػػة مػػف الصػػؼ اةوؿ  تػػق 

لمدرسػػػق إلػػػد ب ػػػؾ أسػػػ مة وتمخػػػيص بعػػػض الرابػػػ  اتبتػػػدا ق مػػػف خػػػ ؿ ت ويػػػؿ كتػػػاب الػػػديف ا
 الموضوعات اتخرى وت ويمها إلد مسر يات تعميمية.

عػػػدادي وتكػػػوف وعات بمر مػػػة التعمػػػيـ ال،ػػػا وي واإل ػػػق تػػػدريس موضػػػ كمػػػا ياػػػاركف  
موضوعات ابابية تد ها غرس العقيدة بيف الاباب لمواجهة اإلل ػاد وموضػوعات أخػري تركػز 

دا هػػف لهػػ ه الرسػػالة إلػػد دراسػػة أقيػػدة واتيمػػاف وي تػػاجف  ػػق يػػت الععمػػد مقار ػػة اةديػػاف لت،ب
متخصصة وقراءات دي ية متعمقة  ق الكتاب المقدس والاواتد الكتابية  وتم،مت أتػـ المهػارات 
التق ي تاجف إليها  ق تبسػيط وتػدريس بعػض الموضػوعات  ػق مختمػؼ المرا ػؿ العمريػة  يمػا 

 يمق:
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 الم بة والصدؽ واةما ة. يات: الت مق بسموك ق المرتبة اةولد  -
  ق المرتبة ال،ا ية: مراعاة خصا ص ال مو  ق المرا ؿ العمرية المختمفة وات تماؿ. -
  ق المرتبة ال،ال،ة: الع قات اتجتماعية والت كـ  ق الغضب. -

 (3عذٚي )

 خ اٌزٟ لبِذ اٌّىشعبد ثزق١ّّٙب أُ٘ اٌّغشؽ١بد ٚاٌٛعب ً اٌزؼ١ّ١ٍ

إٌغجخ  اٌؼذد خاالعزغبث اٌؼجبسح 

 اٌّئ٠ٛخ%

 اٌزشر١ت

٘ووً رؾووبسو١ٓ فووٟ رقوو١ُّ اٌٛعووب ً 

اٌزؼ١ّ١ٍووخ ، ٚاألٔؾوووطخ اٌزؼ١ّ١ٍوووخ ، 

 ٚاٌؼشٚك اٌّغشؽ١خ؟

 1 %52 12 ٔؼُ

 2 %48 11 ال

 اٌّغشؽ١بد ٚاٌٛعب ً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ لّٓ ثزق١ّّٙبأُ٘ 

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌزىشاس اٌؼجبسح

 3 %25 3 ِغشؽ١خ لقخ آدَ ٚؽٛاء.

 3 %25 3 ِغشؽ١خ لقخ ٔٛػ.

 3 %25 3 ِغشؽ١خ ِٛاعٙخ اإلٔغبْ ٌٍزغ١شاد اٌّغزّؼ١خ.

 2 %42 5 رجغ١و اٌىزبة اٌّمذط فٟ ِغشؽ١بد رؼ١ّ١ٍخ.

 4 %15 2 رٕظ١ُ اٌّؤرّشاد. -اٌزشا١ُٔ -اٌىٛساي

 2 %78 9 تصميـ وسا ؿ إيضاح.
مػػف الخدمػػة )الجا ػػب  أاػػارت بعػػض المكرسػػات إلػػد أ هػػف لػػـ ياػػاركف  ػػق تػػ ا ال ػػوع

ـ بعػض المسػر يات التعميميػة بتصمي يقمف التعميمق( ولكف إ ا ُطمب م هـ  لؾ مستقب   سوؼ
عمػػد درايػػة بػػىف ت ػػاؾ بعػػض الخػػداـ بمػػدارس التربيػػة الك سػػية مسػػ وليف عػػف تقػػديـ  فولكػػ ه

 الخدمات التعميمية لمت مي . 
يضػاح وبعػض المسػر يات وسػا ؿ إ ميـركف  ق ت ه الخدمة  قػد قمػف بتصػأما مف اا

التعميمية م،ؿ مسر ية قصة آدـ و واء   وقصػة  ػوح  ومواجهػة اإل سػاف لمتغيػرات المجتمعيػة 
  وك لؾ تبسيط بعض موضوعات الكتاب المقدس وت ويمها إلق مسر يات تعميميػة ُتعػرض  ػق 

لكػػرازة  كػػ لؾ الم اسػػبات واةعيػػاد الدي يػػة م،ػػؿ أعيػػاد المػػي د والقيامػػة وعيػػد العػػ راء ومهرجػػاف ا
 ااركف  ق تصميـ بعض الكوراتت والترا يـ وت ظيـ المؤتمرات.

الت مق ببعض المهػارات م،ػؿ : ال،قػة بػال فس والتعامػؿ  فويتطمب  لؾ مف وجهة  ظرت
مػػ  ا خػػريف ومهػػارات ت ميػػة الاخصػػية والماػػاركة  ػػق إعػػداد أب ػػاث تتعمػػؽ بمجػػاؿ الخدمػػة 

 ػق أداء رسػالتهف التعميميػة عمػد  اتهػف مػف خػ ؿ   فوكيفية التعامؿ م  اتطفاؿ  يػث يعتمػد
 ات تر ت والكتب المتو رة بمكتبة الدير.ابكة القراءة ال رة واإلط ع عمد 
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 ( 4عذٚي )

اٌخبفخ ٚأُ٘ ثشاِظ اٌزذس٠ت اٌزٟ ِشد ثٙب اٌّىشعبد ٌزمذ٠ُ سعبٌخ رؼ١ّ١ٍخ ٌألهفبي رٚٞ االؽز١بعبد 

 مذ٠ُ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌخذِبد ٓ إ١ٌٙب ٌّٛافٍخ راٌّٙبساد اٌزٟ ٠ؾزبع

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌؼذد االعزغبثخ اٌؼجبسح 

٘وووً ٠ووووزُ اػووووذادن ٌزمووووذ٠ُ سعووووبٌخ 

رؼ١ّ١ٍوووووووخ ) ثوووووووشاِظ /خوووووووذِبد(  

 ٌألهفبي رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبفخ؟

 2 %22 5 ٔؼُ

 1 %58 18 ال

 ثشاِظ اٌزذس٠ت اٌزٟ ِشد ثٙب اٌّىشعبد

إٌغجخ  اٌزىشاس اٌؼجبسح

 اٌّئ٠ٛخ%

 اٌزشر١ت

اٌخجشح ِٓ خ ي اٌزؼبًِ ِغ اٌقُ ٚاٌجىُ ٚاٌّؼبل١ٓ ر١ٕ٘ب 

 .عشثؼل األ ٘ٓأصٕبء افزمبد

3 61 2 

 1 111 5 .اٌزذس٠ت فٟ فقٛي إػذاد اٌخذِخ

 اٌزٟ ٠ؾزبعٓ إ١ٌٙب أُ٘ اٌّٙبساد

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌزىشاس اٌؼجبسح

 1 111 5 .اٌّؾجخ

 2 41 2 .ِٙبساد اٌزٛافً ِغ اٌقُ ٚاٌجىُ

 1 111 5 .االؽزّبي

 2 41 2 .ؽبسحٌغخ اإل

أاػػارت أغمػػب المكرسػػات إلػػق أ هػػف لػػـ ياػػاركف  ػػق تقػػديـ رسػػالة تعميميػػة )بػػراما/    
مػػ  تػػ ه الف ػػة مػػف خػػ ؿ زيػػارات  في ات تياجػػات الخاصػػة ولكػػف تعػػاممخػػدمات( لألطفػػاؿ  و 

ياجػات الخاصػة بػوازع إ سػا ق ات تقاد لبعض اةسر  يث يكوف التعامؿ مػ  اةطفػاؿ  وي ات ت
عامػػؿ مػػ  تػػ ه الف ػػة  يػػث أف ت ػػاؾ أب تـ ي صػػمف عمػػد أي دورات تدريبيػػة لموم بػػة واف هػػف لػػ

كاتف مس وؿ عف تقديـ الخدمات التعميمية لألطفاؿ الصـ والبكـ بم ا ظة الفيػـو  وتم،مػت أتػـ 
اؿ  وي ات تياجػات المهارات التق ي تاجف إليها لمواصمة تقػديـ تػ ا ال ػوع مػف الخػدمات لألطفػ

دورات تدريبيػة  ػق ال صػوؿ عمػد الم بػة وات تمػاؿ و ضػرورة الت مػق بسػموكيات الخاصة  ق: 
 لغة اإلاارة ومهارات التواصؿ م  الصـ والبكـ والمعاقيف  ت يا.

 ( 5عذٚي )

 أُ٘ ثشاِظ اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ اٌزٟ رمذَ ٌألهفبي األ٠زبَ فٟ اٌّ عئ ٚاٌخجشاد ٚاٌّٙبساد اٌزٟ

 ٠ؾزبعٓ إ١ٌٙب  

إٌغجخ  اٌؼذد االعزغبثخ اٌؼجبسح  

 اٌّئ٠ٛخ%

 اٌزشر١ت

٘ووً رمزقووش خذِووخ األهفووبي األ٠زووبَ فووٟ 

دٚس اٌشػب٠ووخ)اٌّ عئ( ػٍووٝ اٌشػب٠ووخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌشٚؽ١خ ٚاالعزّبػ١خ ؟

 2 %15 4 ٔؼُ

 1 %83 11 ال

 اٌّىشعبد رؾزبعٙباٌزٟ  اٌخجشاد ٚاٌّٙبساد
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 اٌزشر١ت اٌّئ٠ٛخ%إٌغجخ  اٌزىشاس اٌؼجبسح

 2 %51 2 ثش اٌؾؼٛس ثب٢ِبْ.

 2 %51 2 اٌشػب٠خ اٌؼبهف١خ ٚإٌفغ١خ.

 2 %51 2 االؽزٛاء اٌّبدٞ ٚاٌؼبهفٟ.

 1 %111 4 خذِبد اعزّبػ١خ.

 3 %25 1 اإلؽغبط ثبٌن١ّش.

 3 %25 1 اِز ن ؽخق١خ ع٠ٛخ.

 1 %111 4 رط٠ٛش اٌؾخق١خ.

يتػػاـ يكػػوف ةطفػػاؿ اةبػػدور رعايػػة ا فتهالمكرسػػات إلػػد أ ػػه مػػف خػػ ؿ خػػدم أاػػارت
طفاؿ اجتماعيا مف  ا ية المىكؿ والممبس والتعميـ و ق أغمب اة يػاف يكػوف ةاتتتماـ برعاية ا

الجا ػب ال فسػق والعػاطفق مهمػؿ ودور المكرسػة يكػػوف كػىـ وصػديقة لهػؤتء اةطفػاؿ وم اولػػة 
 هيىة لتقديـ ت ا ال وع مف الرعاية.تو ير جو أسري م  ـ لهـ وت ا ي تاج إلق إدارة قوية وم

يتػػولد إدارة الػػدار ا مػػ إلاػػراؼ عمػػد دور الرعايػػة  قػػط بيودور المكرسػػة يقتصػػر عمػػد ا
 تهف  وتواجػػه المكرسػػات أ، ػػاء تػػىديدار الرعايػػة( )مػػف خػػارج  أب كػػاتف ومعػػه اػػخص عممػػا ق

اؿ فػبػيف اةط  ػاتت التبػوؿ الػ راديالتعامػؿ مػ  دورتف داخؿ الم جئ بعض الماػك ت م،ػؿ ل
بال فس واعور بعض اةطفػاؿ بػالتمييز وكمهػا ماػك ت ت تػاج إلػق عػ ج  فسػق ال،قة وا عداـ 

سػف تػ ا ر لدي ق ول لؾ المكرسػات ال تػق يماوتربوي واجتماعق باإلضا ة إلد الجا ب الرو ق وا
خصصػيف  ػق الطػب تتدريبية عف تعديؿ السموؾ ب ضػور مال ااط الخدمق ي تاجف إلد دورات 

 خصا ييف اجتماعييف و فسييف باإلضا ة إلد دورات  ق تطوير الاخصية.أل فسق و ا
 ( 6عذٚي )

 أعب١ٌت اٌزؾبق اٌّىشعبد ثذٚساد فٟ أعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ  

خ إٌغج اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

 اٌّئ٠ٛخ%

 اٌزشر١ت

٘ووً رؾقوو١ٍ١ٓ ػٍووٝ دٚساد ِغووجمخ فووٟ 

 أعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ ؟

 2 %ففش ففش ٔؼُ

 1 %111 23 ال

تدريبيػػة  ػػػق أسػػاليب التػػػدريس أاػػارت المكرسػػات إلػػػق أ هػػف لػػػـ ي صػػمف عمػػػد أي دورات    
وآخريػات     المػرأة والاػاباتارة الص ة عف كيفيػة التعامػؿ مػز دورات ت ظمها و  فتمقي فوبعضه
دورات  ػػق و دمػػاف والخطوبػػة والػػزواج يػػدز واإلعهػػد الماػػورة عػػف اإلممػػد دورات مػػف ع صػػمف 

لمعهػػد ال،قػػا ق القبطػػق وكمهػػا عػػف موضػػوعات عقا ديػػة ودي يػػة وعبػػرف عػػف  ػػاجتهف لػػدورات ا
 تدريبية  ق أساليب التدريس  تد يتمكف مف تىدية رسالتهف التعميمية باكؿ أ ضؿ.
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 ال ياتيػػػة ات تياجػػػات المرتبطػػػة بالمهػػػارات أمػػػا بال سػػػبة لمم ػػػور ال،ػػػا ق والػػػ ي يػػػدور  ػػػوؿ
 ءت استجابات العي ة كالتالق: جا اتجتماعية واتقتصادية

 ( 5عذٚي )

 أُ٘ اٌؾشف اٌزٟ رذسثذ ػ١ٍٙب اٌّىشعبد   

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌؼذد االعزغبثخ اٌؼجبسح 

ً٘ ِٓ ِٙبَ خذِزه رذس٠ت 

اٌّخذ١ِٚٓ ػٍٝ ثؼل اٌؾشف 

ٚاٌقٕبػبد اٌزٝ رخذَ 

 اؽز١بعبد اٌّغزّغ؟

 1 65 15 ٔؼُ

 2 35 8 ال

 ذ ػ١ٍٙب اٌّىشعبد   أُ٘ اٌؾشف اٌزٟ رذسث

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج  اٌزىشاس اٌؼجبسح

 4 %13 2 .فٕبػخ اٌغجٓ ٚاٌّخٍ د

 4 %13 2 .لٛاػذ إٌظبفخ ٚاٌغٍٛو١بد اٌقؾ١خ اٌغ١ٍّخ

 2 %25 4 .ِزبثؼخ ربس٠خ اٌق ؽ١خ ٌٍّٕزغبد

 3 %21 3 .أػّبي ف١ٕخ ٚصخشفخ ٚسعُ

 1 %33 5 .٠ضاٌىشٚؽ١خ ٚاٌخشص ٚفٕبػخ اٌّفبسػ ٚاٌزطش

 4 %13 2 .سو١ذ ٚاألػّبي اٌخؾج١خ ِٚزبثؼخ اٌّؾغًاأل

 3 %21 3 .سٞ األص٘بس ٚاٌؼٕب٠خ ثبٌؾذ٠مخ

الخػدمق ويسػعيف  ف ػب ل اػاطه فولػديه فعف عممه رضاتفت إلد أاارت بعض المكرسا    
لم صػوؿ عمػد معمومػات  فالتدريس بكمية الزراعة ع ػد  ػاجتهدا ما لمتواصؿ م  أعضاء تي ة 
مػف خػ ؿ  فومهػاراته فيسػعيف دا مػا لسػد الػ قص  ػق خبػراتهعف صػ اعة الجػبف والمخمػ ت و 

اتستعا ة بمتخصصيف  ق المجاؿ  بي مػا أاػارت آخريػات إلػد أ هػف لػديهف  قػص  ػق مهػارات 
التالق ي تػاجف إلػد دورات التعامؿ م  ا خريف والت كـ  ق الغضب أ، اء التعامؿ م  الفتيات وب

 فف إلػػد تعمػػيـ الفتيػػات  ر ػػة تفيػػدتييسػػع ف هػػة  باػػكؿ أ ضػػؿ فداء خػػدمتهعمػػد أ فلتسػػاعدت
وتػػري بعػػض المكرسػػات أف تػػدؼ الخدمػػة مسػػاعدة ا خػػريف   عمػػد ت مػػؿ المسػػ ولية فودتعػػوت

 مػدع)مجتم  خارج الدير( عمد عرض م تجػاتهـ بالػدير وت قيػؽ عا ػد مػادي لهػـ لمسػاعدتهـ 
   .ظروؼ ال ياة المعياة ومواجهة

 (8عذٚي )

 ٌؾبعخ إلٌؾبق ِشوض رذس٠ت ِٕٟٙ ثبٌذ٠شا

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

ً٘ ٕ٘بن ؽبعخ إلٌؾبق ِشوض رذس٠ت 

ِٕٟٙ ِضٚد ثأؽذس األعٙضح اٌ صِخ 

 ثبٌذ٠ش ٌزأد٠خ خذِزه ثؾىً فؾ١ؼ ؟

 2 %22 5 ٔؼُ

 1 %58 18 ال
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دريب مه ق مزود باةجهزة ال زمة أ هف لسف ب اجة إلل اؽ مركز ت أاارت المكرسات إلد
بالدير ال ي يقمف بالخدمة  يه  بي ما ي تاجف إلد ت ا المركز المزود باةجهزة بدور الرعاية 

 فٟ اٌىٕب ظ.وزٌه اٌزٟ ٠ّبسعٓ اٌخذِخ ف١ٙب ٚ

 (1عذٚي )

 أ٘ذاف اٌشؽ د اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌّىشعبد ٚأُ٘ االؽز١بعبد ٌزؾم١ك رٍه األ٘ذاف  

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس زغبثخاالع اٌؼجبسح

ً٘ رؾبسو١ٓ فٟ رٕظ١ُ سؽ د 

ٌألد٠شح ٚاألِبوٓ اٌذ١ٕ٠خ 

 ٚاالعزّبػ١خ األخشٜ ثّقش؟

 1 %55 13 ٔؼُ

 2 %43 11 ال

 أ٘ذاف اٌشؽ د

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس اٌؼجبسح

 1 %111 13 .رشف١ٙ١خ

 1 %111 13 .د١ٕ٠خ

 1 %111 13 .اعزّبػ١خ

 ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌشؽ د أُ٘ االؽز١بعبد

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس اٌؼجبسح

 1 %62 8 .رٕظ١ُ ٚإداسح اٌٛلذ

 ِؾبسوخ اٌّخذ١ِٚٓ فٟ اخز١بس ثشٔبِظ اٌشؽٍخ

 .) ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ(

2 15% 2 

رأ١ِٓ اٌشؽٍخ ٚخقٛفب فٟ ظً األؽذاس 

 .اٌغبس٠خ

2 15% 2 

دارة الوقػػت كمػػا يطم ػػف إلػػد ماػػاركة أاػػارت الم       كرسػػات إلػػد أ هػػف ب اجػػة إلػػق ت ظػػيـ واف
عمػػد  ت فيػػ  بر ػػاما الر مػػةالمخػػدوميف  ػػق اختيػػار بر ػػاما الر مػػة وآليػػة ت فيػػ ه ويعتمػػدف  ػػق 

إليػه ل قمهػا إلػد المخػدوميف وتجهيػز  فم  معمومات عػف المكػاف الػ ي يػ تبالقراءة ال رة  ق ج
إلضػا ة جػو تر يهػق و فعػق لمر مػة  الوسا ؿ الرو يةتكار بعض بعض المسابقات كما يقمف باب

 ػػق  فػػس الوقػػت م،ػػؿ كتابػػة بعػػض أقػػواؿ ا بػػاء أو بعػػض ا يػػات عمػػد أوراؽ ويقػػـو كػػؿ  ػػرد 
 بس ب ورقة وقراءتها تكتساب المعمومة. 

 (11عذٚي)

 االٌزؾبق ثذٚساد رذس٠ج١خ ٌٍزٛػجخ ثبٌزشث١خ اٌقؾ١خ ٚاٌغٕغ١خ ٌٍّشا٘مبد

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس عزغبثخاال اٌؼجبسح

٘وووووً اٌزؾمزوووووٟ ثوووووذٚساد رذس٠ج١وووووخ 

ٌٍزٛػ١ووخ ثأفووٛي اٌزشث١ووخ اٌقووؾ١خ 

 ٚاٌغٕغ١خ ٌٍّشا٘مبد؟

 2 %13 3 ٔؼُ

 1 %85 21 ال

أما عف أسباب عدـ الت اؽ المكرسػات بػدورات تدريبيػة لمتوعيػة بىسػاليب التربيػة الصػ ية      
ظػػـ المكرسػػات إلػػد أ هػػف لػػـ يمػػت قف بػػدورات عأاػػارت م (  قػػد31ية لممراتقػػات )ف والج سػػ
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تدريبية لمتوعية بىسػاليب التربيػة الصػ ية  والج سػية لممراتقػات عمػد الػرغـ مػف أتميتهػا و ػق 
باػػػكؿ أ ضػػػؿ  فعمػػػد أداء خػػػدمته ف ػػاؿ ت ظػػػيـ تػػػ ه الػػػدورات سػػػوؼ يمػػػت قف بهػػا لتسػػػاعدت

ار طبيبػػة  سػػاء ل ضػػور خصوصػػا ع ػػد التعامػػؿ مػػ  الاػػابات والمراتقػػات  يػػث يقمػػف بإ ضػػ
أف بعضػهف جابة عف تساؤتتهف ولمتوعيػة الج سػية لهػـ  باإلضػا ة إلػد اجتماعات الاابات لإل

لتوعيػة ات مػؤتمرات ت ظمهػا م ظمػات خػارج الػدير وب ضػور بعػض الػداعيات اإلسػ مي ضرف 
 الفتيات.

 ( 11عذٚي)

 ٕذٚاد أُ٘ ِؾى د اٌّغزّغ اٌزٟ رشغت اٌّىشعبد فٟ اٌزطشق إ١ٌٙب فٟ اٌ

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

٘وووً رؾزوووبع١ٓ إٌوووٝ رٕظووو١ُ  ٔوووذٚاد 

ٌٍزٛػ١ووخ ثّؾووى د اٌّغزّووغ ٚدٚس 

 اٌخذِخ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ؟

 1 %51 16 ٔؼُ

 2 %31 5 ال

 ّؾى د اٌزٟ رشغت اٌّىشعبد فٟ اٌزطشق إ١ٌٙب فٟ إٌذٚاد اٌأُ٘ 

 اٌزشر١ت ٠ٛخ%خ اٌّئإٌغج  اٌزىشاس اٌؼجبسح

 4 %6 1 .اٌّؾٛسح األعش٠خ

 1 %51 8 .س٘بةاإل

 2 %11 3 .اٌزٛػ١خ ثجؼل اٌّؾى د اٌقؾ١خ ٌألعش اٌفم١شح

 4 %6 1 .اٌغًٙ

 2 %11 3 / اٌفز١بد.اخزطبف األهفبي 

 3 %12 2 .ٔؾش صمبفخ اٌّؾجخ ٚاٌزؼبْٚ ِغ ا٢خش٠ٓ

 3 %12 2 .ٔزشٔذعٍج١بد اعزخذاَ اإل

الجمػػوس بالػػدير" بي مػػا  فالرو يػػة ت ػػتـ عمػػيهالمكرسػػات إلػػد أف ال يػػاة  أاػػارت بعػػض      
يتجادؿ ال توتيوف  ق العقيدة يقتربوا البسطاء إلد ممكػوت السػماوات"   ولكػف  ػق  ػاؿ ا عقػاد 

 ػق  بعض الدورات  يفضمف أف تكوف عػف الماػورة اةسػرية  ػق المجتمػ  وجػاءت أغمػب ا راء
سػمبية عمػد المجتمػ  بجميػ  رتاب وال ػد م ػه لمػا لػه مػف آ،ػار التركيز عمد ماكمة الع ؼ واإل 

 طوا فه.
 (12عذٚي )

 اٌزؼبًِ ِغ أهفبي اٌؾٛاسع سٚؽ١ب ٚاعزّبػ١ب

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

ً ٌوووذ٠ىٓ خجوووشح فوووٟ اٌزؼبِوووً ِوووغ ٘ووو

 أهفبي اٌؾٛاسع سٚؽ١ب  ٚاعزّبػ١ب ؟

 2 %22 5 ٔؼُ

 1 %58 18 ال

( أ، ػاء مقابمػة 29عيػا )ف أما عف أسػباب عػدـ التعامػؿ مػ  أطفػاؿ الاػوارع رو يػا واجتما    
أاػػار إلػػد أف الفيػػـو تعػػد  قػػد ـ مطػػراف الفيػػـو آبػػر إ بػػا اة ال بػػر الجميػػؿ ف مػػ   يا ػػة يالبػػا ،ت
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 ه يتدخؿ بها أمور سياسػية ودي يػة مة أطفاؿ الاوارع يصعب ت في تا ة م ا ظة مغمقة وأف خد
أسػممة اةطفػاؿ أو التباػير  وأف  لػؾ ي تػاج إلػد اد مف جا ب المجتم  بػىف الهػدؼ اتعتقم،ؿ 

وعق المجتم  أوت لطبيعة ت ا ال ااط الخدمق ومسػا دة كا ػة الجهػات اتجتماعيػة والمسػ وليف 
إلتماـ تػ ه الخدمػة باػكؿ جيػد  كمػا أاػار إلػد أف اةـ مػاجق تبااػر تػ ه الخدمػة  ػق القػاترة 

لقياـ بخدمة أطفاؿ الاوارع  ق الفيـو لهػ ه اةسػباب   صػ ها  يا تػه بالعمػؿ وأ ه تع ر عميها ا
. ق القاترة ل يف الت  غمب عمد ت ه الماك ت  ق الفيـو

وتق  فس اةسباب التػق أكػدت عميهػا المكرسػات وأوضػ ف ضػرورة توعيػة المجتمػ   تػد      
ايػػة ةطفػػاؿ الاػػوارع رو يػػا يػػتمكف مػػف تىديػػة تػػ ه الخدمػػة  ػػق الفيػػـو وتقػػديـ كا ػػة أاػػكاؿ الرع

تػػـ اتسػػتعداد لممارسػػة تػػ ه الخدمػػة إ ا ُطمػػب أيػػا وتعميميػػا  يػػث أوضػػ ف أ هػػف عمػػد واجتماع
 م هـ  لؾ.

 (13عذٚي )

  ٍٝ اٌزّش٠ل فٟ اٌّغزؾف١بد ٚاٌّغزٛففبد اٌزبثؼخ ٌٍىٕب ظ ٚاألعمف١بدػاإلؽشاف 

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

ِٙبَ خوذِزه  اإلؽوشاف ػٍوٝ ً٘ ِٓ 

اٌزّووش٠ل فووٟ اٌّغزؾووف١بد ٚ اٌم١ووبَ 

ثووووووجؼل إٌووووووٛاؽٟ اإلداس٠ووووووخ فووووووٟ  

اٌّغزٛفووووفبد اٌزبثؼووووخ ٌٍىٕووووب ظ أٚ 

 االعمف١بد؟

 2 %1 2 ٔؼُ

 1 %11 21 ال

اػراؼ عمػد التمػريض  ػق المستاػفيات باب عػدـ ممارسػة المكرسػات خدمػة اإلأما عف أسػ    
 32سػػػقفيات )ف المستوصػػػفات التابعػػػة لمك ػػػا س واة والقيػػػاـ بػػػبعض ال ػػػوا ق اإلداريػػػة  ػػػق

القػاترة وب ػػق  (  قػػد أوضػ ف أف تػػ ه الخدمػة متا ػػة  ػق م ا ظػػات أخػرى م،ػػؿاتسػتجابات بػ 
 هػف يفضػمف ال يػاة الرو يػػة والدي يػة والخدمػة داخػؿ الػدير وأف الخػػروج أسػويؼ وبورسػعيد   و 

 خارج الدير غير مست ب بال سبة لهف.
عمد التعامؿ مػ  الفتيػات  ػق دار المغتربػات أو  اال وا ق الطبية  كاف قاصرً  أما مف مارسف    

تػق التػدريب عمػد إعطػاء  قػف ومعر ػة  فوكا ت أتـ الماك ت التػق واجهػته الخداـ  ق الدير
 أعراض اةمراض المختمفة ومعر ة بعض اتسعا ات اةولية.

الرو يػػة  مهػػاراتجػػات المرتبطػػة بالات تيابال سػػبة لمم ػػور ال،الػػث والػػ ي يػػدور  ػػوؿ أمػػا     
  جاءت استجابات العي ة كما يمق: والدي ية

 ( 14عذٚي)
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  ١ّخ اٌخذِخ اٌشٚؽ١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ٘اٌؾبعخ إٌٝ ػمذ ٔذٚاد ِزخققخ ٌٍزٛػ١خ ثأ

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

٘وووووً رؾزوووووبع١ٓ إٌوووووٝ ػموووووذ ٔوووووذٚاد 

ِزخققووخ ٌٍزٛػ١ووخ ثأ١ّ٘ووخ خووذِزه 

ٚؽ١ووووووخ ٚاٌذ١ٕ٠ووووووخ فووووووٟ ر١ّٕووووووخ اٌش

 اٌّغزّغ؟

 2 %31 1 ٔؼُ

 1 %61 14 ال

أاػػػارت المكرسػػػات إلػػػد أ هػػػف ي ضػػػرف مػػػؤتمر المكرسػػػات الػػػ ي يعقػػػد كػػػؿ عػػػاـ  ػػػق       
سػػك درية ويت ػػاوؿ بعػػض الموضػػوعات م،ػػؿ خدمػػة الب ػػات والخدمػػة داخػػؿ الك ػػا س ومػػدارس اة

الماػورة اةسػرية وغػرس ال يػاة الرو يػة اة د وخدمة المرأة وال ياة الرو ية لممكرسػة وكػ لؾ 
والدي ية  ق اةسرة   كما ي ضرف اجتماعات دورية م  اةب الكاتف ويخرجف خموات  ق اػهر 
أكتوبر ويتـ خ لها م اقاة العديػد مػف الموضػوعات الدي يػة كمػا أف مػؤتمرات العقيػدة ولقػاءات 

 اةساقفة ت مق الجا ب الرو ق لديهـ.
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 (15عذٚي)

ػٍٝ  ٓمذ دٚساد ِزخققخ ف١ٙب ٌّغبػذرٙٛػبد اٌذ١ٕ٠خ اٌزٟ رؾزبط اٌّىشعبد إٌٝ ػأُ٘ اٌّٛم

  اٌشٚؽ١خ ٓاٌم١بَ ثخذِزٙ

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

ً٘ رؾزبع١ٓ إٌٝ ػمذ دٚساد 

ِزخققخ فٟ ِٛمٛػبد د١ٕ٠خ 

 ثؼ١ٕٙب ٌٍم١بَ ثخذِزه اٌشٚؽ١خ؟

 1 %52 12 ٔؼُ

 2 %48 11 ال

 اٌشٚؽ١خ ٓػٍٝ اٌم١بَ ثخذِزٙ ٓاٌّىشعبد ٌّغبػذرٙ ٙبُ٘ اٌّٛمٛػبد اٌذ١ٕ٠خ اٌزٟ رؾزبعأ

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس اٌؼجبسح

 2 %25 3 .اٌزىش٠ظ

 4 %8 1 .اٌش٘جٕخ

 4 %8 1 .اٌىزبة اٌّمذط

 4 %8 1 .مغٛه اٌخذِخ

 3 %16 2 .خذِخ اٌجٕبد ٚاٌّشأح

 2 %25 3 .اٌّؾٛسح األعش٠خ

 1 %33 4 .اؽزّبي ا٢خش٠ٓ-اٌّؾجخ

عقػد دورات متخصصػة  يهػا  أف أتػـ الموضػوعات التػق ت تػاج إلػد أاارت المكرسات إلػد     
الرو يػػة تتم،ػػؿ  ػػق: الم بػػة وا تمػػاؿ ا خػػريف والماػػورة  لمسػػاعدتهف عمػػد القيػػاـ بخػػدمتهف

     اةسرية والتكريس.
 (16عذٚي )

 ألهفبي ػٍٝ فزشح األعبصح اٌق١ف١خالزقبس األٔؾطخ اٌشٚؽ١خ اٌزٟ رمذَ ٌ

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

ً٘ رمزقش األٔؾطخ اٌشٚؽ١خ اٌزٝ 

رمذ١ِٕٙب ٌألهفبي ػٍٝ فزشح االعبصح 

 اٌق١ف١خ فمو ؟

 2 %22 5 ٔؼُ

 1 %58 18 ال

 ف  )د مػدار السػ ةأما بال سبة ت تياجات المكرسات لتقديـ اة اطة الرو ية لألطفػاؿ عمػ    
(  قػػد أوضػػ ف أف اة اػػطة الرو يػػة لألطفػػاؿ تػػتـ عمػػد مػػدار السػػ ة ويػػتـ اتسػػتجابات بػػ  29

 تػػرة الصػػيؼ  تكػػوف عرضػػها  ػػق الم اسػػبات الدي يػػة م،ػػؿ أعيػػاد المػػي د والقيامػػة   أمػػا  ػػق 
ة يباراػيات المختمفػ ق اكؿ   ق) مسػر يات( تػتـ بػيف اإلف مسابقات رو ية عاة اطة عبارة 

 الكرازة. مستوى الجمهورية مف خ ؿ مهرجافعمد 
 ( 15عذٚي )

أُ٘ اٌّؾى د اٌغٍٛو١خ اٌزٟ ٚاعٙذ اٌّىشعبد أصٕبء اٌزؼبًِ ِغ اٌؾبثبد ٚأُ٘ اؽز١بعبرٙب ٌٍزغٍت 

 ػ١ٍٙب 

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

 2 %35 8 ٔؼًُ٘ ٠غوبػذن إػوذادن اٌشٚؽوٟ ثؾوىً 
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ٔؾشافووبد وووبف فووٟ  خذِووخ ؽووبالد اال

 اٌغٍٛو١خ ث١ٓ ثؼل اٌؾبثبد ؟

 1 %65 15 ال

 أُ٘ اٌّؾى د اٌغٍٛو١خ اٌزٟ ٚاعٙذ اٌّىشعبد

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس اٌؼجبسح

 2 %21 3 .دِبْاإل

 1 %33 5 .اٌغشلخ

 3 %11 2 .اٌؼٕف

 ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌّؾى د اٌغٍٛو١خ ث١ٓ اٌّخذ١ِٚٓ أُ٘ االؽز١بعبد

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس اٌؼجبسح

 2 %11 2 .ِٙبساد اٌؾٛاس

 2 %64 9 .دورات  فسية
العػ ج عمػد أف الوقايػة خيػر مػف  تفديػكتىف مػ  المكرسػات أتضػح يالبػا ،ت مف خ ؿ مقابمة  

ف ال فس الاػبعا ة تػدوس العسػؿ" وبالتػالق   تػاج أف  اػب  ب ات ػا إوأف الكتاب المقدس يقوؿ" 
ض ت آخريات أف "  يػاة ادمات بال ب الكا ق وات تضاف والمتابعة باكؿ مستمر بي ما أو والخ

 فأ، ػاء تىديػة  اػاطه فعمد مواجهػة الماػك ت التػق تعترضػه اتقادر  فلهق" تجعمهالتسميـ اإل 
ب اجة ل سػتعا ة بطبيػب  فسػق لمواجهػة بعػض الماػك ت وات  را ػات  فالخدمق وأ يا ا يكو 

 ماف والسرقة والع ؼ بيف الفتيات.داإل :،ؿالسموكية م
 ( 18)عذٚي 

اٌّىشعبد ػّب رجزٌٗ ِٓ عٙذ فٟ رق١ُّ ٚاخز١بس ِٛمٛػبد سٚؽ١خ ٌخذِخ اٌفز١بد اٌزٟ  ِذٜ سمب

 اٌّشأح( ٚأِضٍخ ٌٙزٖ اٌّٛمٛػبد -رؼًّ ِٓ أعٍٙب ) األهفبي

خ إٌغج اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

 اٌّئ٠ٛخ%

 اٌزشر١ت

١ُّ ٘وووً ِوووٓ ِٙوووبَ خوووذِزه رقووو

ٚاخز١وووووبس ِٛموووووٛػبد سٚؽ١ووووووخ 

ٌخذِوووخ اٌفئوووبد اٌزوووٟ رؼٍّوووٟ ِوووٓ 

 اٌّشأح( ؟ –أعٍٙب)األهفبي 

 1 %65 15 ٔؼُ

 2 %35 8 ال

 أُ٘ اٌّٛمٛػبد اٌشٚؽ١خ

 اٌزشر١ت اٌٛصْ إٌغجٟ اٌزىشاس اٌؼجبسح

 1 %45 5 .اٌّؾجخ

 1 %45 5 .اؽزشاَ ا٢خش

 3 %13 2 .اٌؼطبء

 3 %13 2 .خذِخ ا٢خش

 4 %5 1 .ؾ١خ ٌٍفز١بداٌزٛػ١خ اٌق

 3 %13 2 .اٌق ح-اٌقَٛ

 2 %21 3 .رذث١ش اٌغٛأت اٌّب١ٌخ ٌألعشح

 3 %13 2 .ر١ّٕخ اٌؾؼٛس ثبٌّغئ١ٌٛخ
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 3 %13 2 .االؽزّبي

يتضػح مػػف الجػدوؿ السػػابؽ أف تركيػز المكرسػػات ت يكػوف عمػػد الجا ػب الرو ػػق  قػط ولكػػف    
قػدـ لهػا الخػدمات م،ػؿ التوعيػة الصػ ية تُ  لد موضوعات أخػرى  سػب الف ػة التػقيتـ التطرؽ إ

لمفتيات وتدبير الجوا ب المالية لألسرة وجػاءت  ػق المرتبػة ال،ا يػة بعػد الم بػة وا تػراـ ا خػر  
ف مػ  المكرسػات أوضػ ف أ هػف يػراعيف ا تياجػات الف ػة المخدومػة يلبػا ،تومػف خػ ؿ مقابمػة ا

وميف الرو ػػق  تػػد يػػتـ توصػػيؿ المخػػدأوت ولكػػف  ػػق أغمػػب اة يػػاف يػػتـ التركيػػز عمػػد الجا ػػب 
 فراتهب اجػة إلػد تزويػد مهػا فبهػا سػيكو  يمػت قفي خدمة سػوؼ ألمسماء وال ياة ا خرة وأف 

 ػه مػف جهػد وأاػرف إلػد أ هػف ب اجػة إلػد عمػا يب ل راضػيف ف باكؿ مسػتمر ولكػ ه فوخبراته
وؾ وتػ ا يؤكػد مبػررات دورات تدريبية عف إدارة ال وار والم اقاة ومهارات التفكير وتعػديؿ السػم

 البا ،تاف إلجراء الدراسة.
 (11عذٚي )

 ِغبػذح اٌّغٕبد

 اٌزشر١ت خ اٌّئ٠ٛخ%إٌغج اٌزىشاس االعزغبثخ اٌؼجبسح

ً٘ ٠غوبػذن إػوذادن اٌشٚؽوٟ ثؾوىً 

 وبف فٟ خذِخ اٌّغٕبد ؟

 2 %13 3 ٔؼُ

 1 %85 21 ال

 31لخدمػة المسػػ ات )ف  فتػق تواجػػه المكرسػات  ػق  الػػة أدا هػأمػا عػف أتػػـ الماػك ت ال   
(  قػػد أوضػػ ف أف خدمػػة المسػػ ات ت تػػاج إلػػد امػػت ؾ قػػدرات اخصػػية خاصػػة اتسػػتجابات بػػ 

إلػد بعضػهف  اراػلزتػايمر وأمػراض الاػيخوخة   كمػا ألمتعامؿ م  تمؾ الف ة  يث يعا يف مػف ا
الكـ ال سػ ة لخدمة المس ات تىكيدا لألية ا تية" يػروا أعمػ فف  ياة التسميـ وطاعة اهلل تؤتمهأ

  يمجدوا آباكـ ال ي  ق السماوات" .
 ػوع الخدمػة التػد يقمػف وتري البا ،تاف أف  لؾ يرجػ  إلػد أف بعػض المكرسػات مػف خػ ؿ     
واقعيػة بػىف العمػؿ مػ  المسػ ات أك،ػر  فبػالمجتم  الخػارجق جعػؿ اخصػيته فوا تكػاكه دا هابى

والجا ػػب  زع الػػدي قاالػػو  عمػػيهف يغمػػب  ا خريػػاتة الػػد قػػدرات ومهػػارت خاصػػة   بي مػػا ب اجػػ
 لمقياـ به ه الخدمة. فيؤتمهال ي  الرو ق

 ىف أتـ ات تياجات التربوية لممكرسات تتم،ؿ  ق:ب ق ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ 
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ات تياجػػات المرتبطػػة بالمهػػارات التعميميػػة وأتمهػػا: مراعػػاة خصػػا ص ال مػػو لمرا ػػؿ العمػػر  -
دارة الفصػػؿ داخػػؿ مػػدارس ا ة ػػد ومهػػارات التواصػػؿ مػػ  اةطفػػاؿ  وي ات تياجػػات المختمفػػة واف

 اارة.أساليب التدريس ال دي،ة  ولغة اإل"الصـ والبكـ" والتدريب عمد  الخاصة
دارة  - ات تياجػػػات المرتبطػػػة بالمهػػػارات ال ياتيػػػة اتجتماعيػػػة واتقتصػػػادية وأتمهػػػا: ت ظػػػيـ واف

المختمفػػة وبعػػض راض اةمػراض الوقػت والتعامػػؿ مػ  ا خػػريف والػت كـ  ػػق الغضػػب ومعر ػة أعػػ
 اتسعا ات اةولية والتوعية بىصوؿ التربية الص ية والج سية لممراتقات.

دارة ال ػوار  مهاراتات تياجات المرتبطة بال -  الرو ية والدي ية وأتمها مهارات ا تراـ ا خر واف
ت السػػموكية والم اقاػػة ومهػػارات التفكيػػر وتعػػديؿ السػػموؾ لمواجهػػة بعػػض الماػػك ت وات  را ػػا

 لدى المخدوميف.
مقتر ػات لتطػوير مف خ ؿ ما توصمت إليه البا ،تيف  ق الدراسة الميدا ية يمكف طرح بعػض ال

 : ظاـ التكريس باإليبارايات القبطية اةر،و كسية المصرية
بات تياجػػات المرتبطػػة بالمهػػارات التعميميػػة وأتمهػػا: مراعػػاة ت ظػػيـ دورات لممكرسػػات تتعمػػؽ  -

دارة الفصؿ داخؿ مدارس اة د ومهارات التواصؿ مػ  خصا ص ا ل مو لمرا ؿ العمر المختمفة واف
"الصـ والبكـ" والتدريب عمد أساليب التدريس ال دي،ػة  ولغػة  اةطفاؿ  وي ات تياجات الخاصة

 اتاارة.
مرتبطػػػػة بالمهػػػػارات ال ياتيػػػػة اتجتماعيػػػػة الظػػػػيـ دورات لممكرسػػػػات تتعمػػػػؽ بات تياجػػػػات  ت -

دارة الوقػػت والتعامػػؿ مػػ  ا خػػريف والػػت كـ  ػػق الغضػػب ومعر ػػة واتق تصػػادية وأتمهػػا: ت ظػػيـ واف
المختمفػػػة وبعػػػض اتسػػػعا ات اةوليػػػة والتوعيػػػة بىصػػػوؿ التربيػػػة الصػػػ ية أعػػػراض اةمػػػراض 
 والج سية لممراتقات.

هػػا الرو يػػة والدي يػػة وأتم مرتبطػػة بالمهػػاراتالظػػيـ دورات لممكرسػػات تتعمػػؽ بات تياجػػات  ت - 
دارة ال ػوار والم اقاػة ومهػارات التفكيػر وتعػديؿ السػموؾ  واتضػطررابات مهارات ا تراـ ا خػر واف

 لمواجهة بعض الماك ت وات  را ات السموكية لدى المخدوميف.ال فسية 
 تجهيز مركز إعداد عمد مستوي الكرازة إلعداد المكرسات . -
 المقدس. اتلتزاـ ب   ة المكرسات التق اعتمدتا المجم  -
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لتمكي هػا مػف التغمػب  ت ظيـ  دوات ومؤتمرات ل ار الوعق بػدور المكرسػة لممجتمػ  الخػارجق -
يتهػػا لػػدورتا  ػػق خدمػػة أطفػػاؿ دعمػػد المعوقػػات السياسػػية والدي يػػة واتجتماعيػػة وتم عهػػا مػػف تى

 .الاوارع
 عقد دورات تدريبية بصفة دورية مستمرة لمتوعية بماك ت المجتم .  -
 لجوا ب الاخصية لممكرسة بصفة مستمرة.ت مية ا -
وضػػ  بروتوكػػوؿ تعػػاوف بػػيف الجامعػػة والمسػػ وليف عػػف اإليباراػػيات لت ظػػيـ دورات ي اضػػر  -

 يهػػػا أسػػػات ة عمػػػـ اتجتمػػػاع وعمػػػـ الػػػ فس والطػػػب ال فسػػػق لمسػػػاعدة المكرسػػػات عمػػػد  ػػػؿ 
 بيف المخدوميف. ات  را ات السموكية التق تواجههفالماك ت و 

وليات واختصاصػػػػات كػػػػؿ اػػػػخص مسػػػػ وؿ داخػػػػؿ اإليباراػػػػية لعػػػػدـ تػػػػداخؿ ت ديػػػػد مسػػػػ  -
 اتختصاصات.

ف ت صػػاف عمػػد إعػػداد تػػيتفعيػػؿ المػػادتيف الرابعػػة والسػػابعة مػػف ت  ػػة إعػػداد المكرسػػات وال   -
 المكرسة مف جمي  الجوا ب رو يا وتربويا واجتماعيا.
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 مراجع البحث
  :وآبا ية  مكتبة الكتب المسي ية    ص امجد باارة : المرأة  ق المسي ية رؤية كتابية (2)

 متاح عمد :
http://orthozoxtradition.blogspot.com/1:/3125/blog-post_45.html 

يسة الاهيد العظيـ ك  -القس بوت عطية : رؤية أر،و كسية   و الك يسة   مطبعة الافي   (3)
 231-:22  ص :::2مارمي ا الفيـو  

القس باسـ عدلد: خدمة الاماسة   و الفاعمية والتى،ير  م صة ك وز لم ار المسي ق  (4)
  متاح عمد :

eg/books?id=ixhtDwAAQBAJ&hl=ar&source=ghttps://books.google.com.
bs_navlinks_s 

 المرج  السابؽ  (5)
 المرج  السابؽ .  (6)
ع بة ص ح خضر خمؼ اهلل : جودة ال ياة لدى أسر اتطفاؿ  وي اإلعاقة ال ت ية بمراكز   (7)

يا التربية الخاصة م مية الخرطـو  رسالة ماجستير  كمية التربية جامعة السوداف لمعموـ والتك ولوج
 3126. 

 مف ت ه الدراسات :  (8)
مريـ  سف :  ؽ ات ساف  ق جودة ال ياة   رسالة دكتوراة   كمية ال قوؽ والعمـو السياسية    -

 .3128جامعة بات ة   الجزا ر   
م مد ابراتيـ الم و ق :الت مية البارية ركيزة جودة ال ياة   ب ث مقدـ الد المؤتمر العممق الساب   -

-24ت،مار لمعمـو التربوية وال فسية   كمية التربية   جامعة كفر الايخ   عف جودة ال ياة كاس
 .3121ابريؿ  25

 دراسة : اتجتماعية لمجودة اإلمبيريقية المؤارات و ال ظرية أ مد عمق   اةسس عمق  مدي -
   و مبر 2  ع6السعودية ما– القصيـ جامعة - وات سا ية العربية العموـ استط عية   مجمة

3122. 
- W.Beck,L.Van Der Maesen,A.Walker(eds).Soclal quality: Avision for 

Europe, the Hague, London,Kluwer Law international,2001. 

- D.Gallie,S.C Paugan, Social precairty and Social intergration, Brussels, 

European Commissimn,2003 

http://orthozoxtradition.blogspot.com/2014/09/blog-post_34.html
https://books.google.com.eg/books?id=ixhtDwAAQBAJ&hl=ar&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.eg/books?id=ixhtDwAAQBAJ&hl=ar&source=gbs_navlinks_s
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   وتراف ت ميمية  جامعة العربق دراسة العالـ  ق ال ياة جودة ام مد  ب وث مسعودي (9)
 .314  ص 3126  سبتمبر  31الجزا ر العدد 

  مدى تااـ:جوة ال ياة والمااركة المجتمعية  متاح عمد: (:)
http://www.ahram.org.eg/News/202923/4/695838/%  

- (11) Lundie, R., Hancox, D. & Farrell, S. 2018. The church’s role in supporting 

human development in the first thousand days of life. Cape Town: Common 

Good. 

وضي ة م مد أبو سعده: دور التعميـ  ق ت قيؽ جودة ال ياة بالمجتم  المصري دراسة ت ميمية (11) 
(  ي اير 2(   ع )2الجمعية المصرية ةصوؿ التربية بب ها   ما ) –ية   مجمة المعر ة التربو 

 .94  ص 3124
الاماسة (  –مساعدة الاماسة  –( أسقفية الاباب :ت  ة المكرسات ) طقس تكريس المكرسة 23)

 21(  ص3 مادة ) 3113دار الجيؿ لمط عة   القاترة   –  مكتبة أسقفية الاباب 
 .::3  مرج  سابؽ   ص الت مية البارية ركيزة جودة ال ياة و ق : ( م مد ابراتيـ الم 24)
خ ساء خمؼ  وري الكرخق: جودة ال ياة لدى المراديف التربوييف وع قتها بال كاء ات فعالق   ( 25)

 35رسالة ماجستير   كمية التربية   جامعة ديالق   بغداد  ص 
 35( زكريا استاورس : التكريس  ص26)
 ؿ رباف : مفهوـ كممة تكريس   متاح عمد ( القس بو27)

http://www.chaldeaneurope.org/2013/09/23/ 
 رج  السابؽ( الم28)
   متاح عمد: :21/2/312( قاموس المصطم ات الك سية   موق  ات با تك   تاريخ الدخوؿ29)

- https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-

Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-

Terminology_Alef/brotherhood-fraternity.html 

سية   دار مجمة مرقس  ( اتب متد المسكيف:توجيهات وكممات  ق ال ياة الرتبا ية والك :2)
 2: ص  3126القاترة  

 :9( المرج  السابؽ    ص 31)
( القمص بولس باسيمق:الصخرة اتر،و كسية م اضرات عقا دية  ق تف يد التعاليـ الغربية 32)

مجموعة مقاتت القاتا  بيب جرجس   ماروع الك وز القبطية   مطبعة الس ـ   القاترة  الطبعة 
 :ص   2:96الخامسة   

 23ص  المرج  السابؽ( 33)

http://www.ahram.org.eg/News/202923/4/695838/%25
http://www.chaldeaneurope.org/2013/09/23/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%85%D9%80%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%80%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/brotherhood-fraternity.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/brotherhood-fraternity.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/brotherhood-fraternity.html
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 1:( اتب متد: توجيهات وكممات  ق ال ياة الرتبا ية والك سية  مرج  سابؽ   ص 34)
(: تاريخ المسي ية  ظرة سريعة عمد أصوؿ الطوا ؼ 3( سمسمة دراسات ك يسة  مت وعة )35)

ط   اتسك درية   وا اقاقات الك يسة عبر التاريخ    مطبعة دير الاهيد مارمي ا العجا بق بمريو 
 229-228 ص  3121الطبعة ال،ال،ة   يو ية 

( القمص بولس جورج : تاريخ دخوؿ الطوا ؼ )الكا،وليؾ والبروتستا ت (  ق مصر وتد ها    36)
 مقاتت مف عظات القمص بولس جورج   مكتبة المقاتت المسي ية   متاح عمد : 

-boles-takla.org/articles/fr-https://st
george/nondenominational/history.html 

( جاد اهلل  جيب : تاريخ الك يسة الغا ب صف ات مف تاريخ الك يسة  ق القر يف الراب  والخامس 37)
 :31-319   ص3123لممي د  دار ال،قا ة  القاترة   

( القمص بولس باسيمق:الصخرة اتر،و كسية م اضرات عقا دية  ق تف يد التعاليـ الغربية 38) 
 23مجموعة مقاتت القاتا  بيب جرجس  مرج  سابؽ   ص

( جاد اهلل  جيب: تاريخ الك يسة الغا ب صف ات مف تاريخ الك يسة  ق القر يف الراب  والخامس 39)
 :31لممي د   مرج  سابؽ   ص 

( القمص بولس جورج: تاريخ دخوؿ الطوا ؼ )الكا،وليؾ والبروتستا ت (  ق مصر وتد ها :3)
  مرج  سابؽ.

 1:( اتب متد: توجيهات وكممات  ق ال ياة الرتبا ية والك سية  مرج   سابؽ   ص 41)
( خدمة ،ا وي ب يف بك يسة مارجرجس سبورت ا: تاريخ المسي ية  ظرة سريعة عمد أصوؿ 42)

(  مطبعة دير 3لطوا ؼ وا اقاقات الك يسة عبر التاريخ سمسمة دراسات ك يسة  مت وعة )ا
 228-227  ص 3121الاهيد مارمي ا العجا بق بمريوط   اتسك درية   الطبعة ال،ال،ة   يو ية 

 321( جاد اهلل  جيب   مرج  سابؽ   ص 43)
لقبطية   مقاتت مف عظات القمص ( القمص بولس جورج : التصادـ بيف الطوا ؼ والك يسة ا44)

   متاح عمد : :6/2/312بولس جورج   مكتبة المقاتت المسي ية   تاريخ الدخوؿ 
https://st-takla.org/articles/fr-boles-

george/nondenominational/clash.html 
(  ؤاد  جيب يوسؼ : ورقة ب ،ية  وؿ تطوير المعاتد الدي ية والكميات اتكميريكية  مجمة كممة 45)

ال ياة  تصدر عف رابطة القديس مرقس اتر،و كسية   الوتيات المت دة 
 67-66ص 25/22/3127اتمريكية 

https://st-takla.org/articles/fr-boles-george/nondenominational/history.html
https://st-takla.org/articles/fr-boles-george/nondenominational/history.html
https://st-takla.org/articles/fr-boles-george/nondenominational/clash.html
https://st-takla.org/articles/fr-boles-george/nondenominational/clash.html
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كتبة أسقفية الاباب   العباسية ( اة با متاؤس أسقؼ دير السرياف : الامامسة والاماسات   م46)
 54-53  ص9::2القاترة    –

 66( المرج  السابؽ   ص47)
( التكريس  ياة وتعميمًا وخدمة  مكتبة 2( اة با موسد أسقؼ الاباب :  وؿ التكريس البتولد )48)

.وك لؾ ت  ة المكرسات   22-21ص 3114أسقفية الاباب   دار الجيؿ لمطباعة   القاترة   
 .:-9سابؽ   ص مرج  

الاماسة  –مساعدة الاماسة  –( أسقفية الاباب :ت  ة المكرسات ) طقس تكريس المكرسة 49) 
 21(  ص3(   مرج  سابؽ مادة )

 21(  ص 4  مادة )35(   ص 32(المرج  السابؽ   مادة ):4)
 22(  ص 5( المرج  السابؽ  مادة )51)
 25(  ص 8( المرج  السابؽ  مادة )52)
 26(  ص :  ت  ة المكرسات مادة )25(  ص 9رج  السابؽ  مادة )( الم53)
 27-26(  ص 21المرج  السابؽ  مادة )( 54)
 27(  ص22 مادة ) المرج  السابؽ( 55)
 27(  ص 23 مادة ) المرج  السابؽ( 56)
 29-28(  ص 24 مادة ) المرج  السابؽ( 57)
  مرج  سابؽ   ص   ياة وتعميمًا وخدمة ( التكريس2 وؿ التكريس البتولد )( ات با موسد: 58)

23 
 ساـ كماؿ عبد المسيح : اةساس  ق خدمة الاماس  ماروع الك وز القبطية   د.ت ( 59)

(  )اة با متاؤس أسقؼ دير السرياف : الامامسة والاماسات   مكتبة أسقفية 24-23ص
-29(  ص 25ادة )  ت  ة المكرسات   م63 - 61ص9::2القاترة    –الاباب   العباسية 

2: 
 .32(   ص 27( ت  ة المكرسات   مادة):5)
وضي ة سعدة م مػد وآخػروف  دور التعمػيـ  ػق ت قيػؽ جػودة ال يػاة بػالمجتم  المصػري دراسػة ( 61)

 .99مرج  سابؽ  ص ت ميمية  
ات بالمؤسسػ ميدا يػة دراسػة : اتبتػدا ق التعمػيـ أسػات ة لدى ال ياة جودة  واطمية  واق  م مد ( 62)

 قاصػدي جامعػة - واتجتماعية اإل سا ية العمـو مستغا ـ   مجمة بوتية اتبتدا ق لمتعميـ التربوية
 .567  ص3128  ديسمبر 42الجزا ر   ع  – ورقمة - مرباح
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 ص :2:8( عبػد الػر مف بػدوي:  مسػفة العصػػور الوسػطد  دار القمػـ  بيػروت  الطبعػة ال،ال،ػػة  63)
22. 

 .56( المرج  السابؽ  ص 64)
الوسػػطد  ترجمػػة مػػاتر عبػػد القػػادر  دار المعر ػػة  ( ترا ،ػػق ومػػاركوس: مقػػاتت  مسػػفة العصػػور65)

 .452 ص  8::2الجامعية   القاترة   
 .482( المرج  السابؽ   ص 66)
 .:4-49(عبد الر مف بدوي  مرج  سابؽ    ص67)
 .248( المرج  السابؽ   ص 68)
 واتبعػاد   المػؤتمر العممػق السػ وي لكميػة المفهػـو  يػاةال  ػ وة : جػودة أبػو السػعيد م مػد( 69)

 .27  ص 3121الايخ كفر جامعة التربية 
لػدى  ال يػاة وجػودة ال اقػد بػالتفكير وع قتػه اتجتمػاعق يػو س: الػ كاء أبو م مد م مود ( إيماف:6)

امعػة يػو س  رسػالة ماجسػتير  كميػة التربيػة  الج خػاف بم ا ظػة اةساسػق التعمػيـ مر مػة معممػق
 .79  ص 3124اإلس مية غزة  

 253( مريـ  سف   مرج  سابؽ   ص 71)
 كمية مجمة  دراسة  قدية ال ياة جودة ت قيؽ  ق لمجمي  التعميـ دور :غ يمق مه اوي أ مد( 72)

 .541  ص 3126  أبريؿ  1 ع  26 ب ها  ما جامعة التربية
لك يسة القبطية اتر،و كسية   رسالة ( تاسو ق تمبيس: واق  التكريس البتولق لمفتاة  ق ا73)

 275  ص 3129ماجستير  معهد الرعاية والتربية   بطريركية اةقباط اةر،و كس  ب ق سويؼ  
  دار ال ار  spssرجاء م مود أبو ع ـ : الت ميؿ اإل صا ق لمبيا ات باستخداـ بر اما ( 74)
 .488 ص  4ط  :311   القاترة  اتجامعلم

 


